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 ملخص البحث

 لسابع الصف االطالبة  اللغة العربية سعيى المدرس على تطوير المفردات

 منطقة فسيسير باراتالحكومية  إسالمي كروي المتوسطة بمدرسة بينا
 

لتحقيق  مبساءسعي ىو "األنشطة اليت يضطلع هبا تكريس الطاقة والعقل لالضطالع 
 و توجيهو و الطلبة تثقيف يف مهمتو تتمثل الذي الشخص ىو وادلدرس ."أىداف معينة

 الشخص بو يقوم مسعى ىو ادلدرس سعٍن فإن وبالتايل .كمدرس مهنتهم أو عملهم عن
 إجنازات حتقيق أجل من للطلبة، الشخصي التطور على عالوة ،الطلبة   تعليم عن ادلسؤول
 ميكن ادلدرس وتعليم تدريس مهمة مث يدةج شخصية وجود خالل من ألنو .باحسن تعليمية

 .ناجحة تكون أن

 تطوير يف العربية درسادل سعٍن بٌن الفجوة ىي البحث ىذا يف ادلوجودة ادلشاكل
 السابع الصف طلبة من ادلفردات أن حقيقة مع العربية اللغة مواضيع حول الطلبة مفردات

 كيف"  ىي البحث ىذا يف ادلشكلة صياغة .بارات فسيسًن منطقة كروي إسالمي بينا
مبدرسة الصف السابع  الطالبة من العربية ادلفردات تطوير يف العريب ادلدرس سعٍن تطوير

 البحث ىو لبحث النوع ىذا؟" فسيسًن بارات منطقةاحلكومية  بيناإسالمي كروي ادلتوسطة 
 .والوثائق مقابلة، الرصد، طريقة استخدام الباحث بيانات مجع يف و.نوعي وصفي النوعي

 عرض) عرض احلد، خالل من البيانات معاجلة ىي التالية ادلرحلة مث البيانات مجع بعد
 )االنسحاب) والتحقق ،(البيانات

 مبدرسة بيناإسالمي كروي ادلتوسطة  العربية ادلدرس أن استنتج البحث، ىذا نتيجة من
 حول ادلتعلمٌن مفردات تطوير يف سلتلفة جهودا بذلت وقد فسيسًن بارات منطقةاحلكومية 

 .الطلبة مفردات تطوير يف ناجحة ادلدرس سعٍن كانت الواقع ويف .العربية اللغة مواضيع
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 ترجمة الباحثة

. البنت 5991مايو سنة من  10. ولدت بالتاريخ ميديا موديناإن الباحثة باسم 

 .كيسوما وايتوالسيدة  بصًن أخوة. فهي بنت السيد  ستةمن  السادس

ستمرت ، مث ا0227دراستها فيها سنة  كريتبدأ دراستها بادلدرسة االبتدائية   

واستمر ايل .0251طلبا للعلوم الدينية وخترجت فيها سنة يف   0ادلدرسة الثنوية دراستها يف 

 .0252ادلنطقة السحلية  5ادلدرسة الثنوية احلكومية 

ويف السنةالتحقت الباحثة يف كلية الرتبية والتدريس لقسم اللغة العربية َنامعة رادين  

 انتان اإلسالمّية احلكومّية دلفونج.
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 إهداء
 إن احلمد هلل والشكر على نعم اهلل. أقّدم ىذا البحث إىل :

 الّدعوات مجيع على وتعاىل سبحانو اهلل فضل بعد بالفضل ذلما ادين شخصٌن .1
 عشر اوفيهما فلن قلت ومهما تكلمت مهما جناحي إلجل لياذلما يف ادلقّدمة

 إىل أصل حّت  راحتهما حساب على وجهدمها اوقتهم من بّذال والدان حّقهما،
 العزيز أيب الفضل أىال والديّ  يا والعافية الّسالمة لكما اهلل أسأل أمري، هناية
  .وايت كيسوما وأّمي بصًن

 وايت  حلدا و اندري ،وجيايانيت ديسي ، سيتسياوان اندي أخي و أخيت مسروريت .2
 .أيامي ولط إرشادي يف زلبتهم على ،فكري, حيين حسن و

راين سغيتا, ,ميلي كورنيا ,سوفيا موليا دينا, ليديينا,فيسكا لييا,تًنا, اصدقائي  .3
 فرحة الليل

. 2013 دلرحلة والتدريس الرتبية بكلية العربية اللغة قسم طلبة األعزاء زمالئي .4
 وفيفي الصاحلة، ومرأة, فوزية اسيت ساري، وإيال وملياين، أوليا، رسيت ىم أولئك

 خًن كل عيّن  اهلل جزاكم لكم أقول أن إال يل فما. أمجعٌن وكلكم ساري، مالنور 
 اهلل بعد يل عون خًن كنتم. البحث ىذا إدتام يف ومساعدتكم مصاحبيت على
 دفعين يل وجودكم محاسكم الكن مهموم شكل يف األمر ىذا بداية يف أينّ  رغم
 .قيمة ال بدونكم وأنا

 اإلسالمية إينتان رادين َنامعة والتدريس الرتبية كلية يف العربية اللغة قسم .5
 .احملبوبة احلكومية

 دلفونغ احلكومية اإلسالمية اينتان رادين جامعيت .6
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 شعار

                          

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Q.S Al-Baqarah: 153)
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1
 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2010), 

hlm. 23 
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 كلمة شكر وتقدير

محدا وشكرا هلل تعايل رب ىذه الكائنات الذي لن يقف العادلٌن، احلمد هلل رب 
 رمحتو مجيععلى علي اعطاء مجيع نعمو، ورمحتو، وعنايتو إيل مجيع الناس قي ىذه الدنيا. و 

احلواجز . الستكمال ىذا البحث الفرصيت الكاتب بعد أن أعط أشكره على سجودي
، ولكن مع الوعي الذايت وإصالح للكاتبةالرسالة ليست شكوى كتابة ىذه ادلوجودة يف  

. ومهملة ،ضعيفة النسيان،ىو عبد اهلل اليت ال ميكن فصلها عن طبيعة  كاتبةأن البالنفس 
وأسرتو  لي اهلل عليو وسلم،ص سيدنا النيب زلمدٌن متالزمٌن علي دائم الصالة والسالم
 .اآلخرة يوم دائما شفاعتو يف، الذي ننتظر وأصدقائو وأتباعو

من سلتلف  كثًنة  مساعدة وجدت الباحثة، البحث ازلاولة االنتهاء من إعداد ىذ يف
جزيل  اتبةالكت لذلك، يف ىذه ادلناسبة شكر . األطراف، سواء يف شكل ادلادية وادلعنوي

 : إىلخصوصا و . مع مجيع ادلشاركة والتحفيزا البحث اف ادلعنية ذلذمجيع األطر  الشكر إىل

كعميد جامعة رادين انتان اإلسالمية ادلاجستًن   خًن األنوار، احلاجّ  السّيد الدّكتور .1
 احلكومية المبونج.

 رادين يف جامعة العربية قسم تعليم الّلغة رئيسسفري ادلاجستًنك الدّكتور األستاذة .2

 .المبونج مّية احلكومّيةإنتان اإلسال

أعطى  قد رف األّول الذيشكادل  ، ادلاجستًناحلاج سلطان شهرير  الدكتور األستاذ .3
 .ىذه الرسالة العلمية إعداد يف اتوالتوجيه اتاإلرشاد
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 اتاإلرشادأعطى  قد رف الثاين الذيشاحلاج أمًن الدين , ادلاجستًن كادل األستاذ .4

 لرسالة العلمية.ا إعداد يف ات أيضاوالتوجيه

مجيع ادلدرسٌن وأعضاء  ادلوظفٌن لكلية الرتبية والتعليم وقسم اللغة العربية َنامعة  .5
 رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج، علي اعطاء ادلعارف إيل الكاتبة.

مية جامعة رادين انتان اإلسالالتعليم الرتبية و  القادة وادلوظفٌن يف ادلكتبة ادلركزية وكلية .6
من حيث مراجعة األدبيات اليت  ولةسه األمر الذي جعلاحلكومية المبونج. 

 حيتاجها الكاتبة.

إلجراء البحث  كاتبةالذي يسمح للمبدرسة  ادلدرسة رئيسكزلمد رضي دينتا  سيد ال .7
  اليت قادىا. ادلدرسةيف 

ين انتان العربية َنامعة رادبقسم اللغة العربية  0252مجيع أصدقائى يف مرحلة  .8
 :يف السالح خاصة لفصل األلف، وأصدقائي احملبوبة اإلسالمية احلكومية المبونج.

 وغًنىا. نور فجرينا، حسن الكرمية، آنا موليانا، عناية ادللة، ىسيايت

 ساعدوا ولكّنهم قد فواحد، ذكرىا واحدا ميكن الباحثة ومجيع النواحي اليت ال .1

 .لميةالرسالة الع ىذه إدتام يف الباحثة

ساعدة والتوجيو يف استكمال إعداد ادل جزاء علي حسناذلداية و ة الرمحجزاكم اهلل 
 .الرسالة العلمية ىذهىذه 

وأدركت الباحث أن ىذه الرسالة العلمية ، لبحثإىل ذلك، يف كتابة ىذا ا أضف
 .طلبت الباحثة اإلنتقادات و اإلرشادات حلسن ىذا البحثالعديد من العيوب، وبذالك 
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 ،تكون مفيدة الرسالة العلمية ىذهعسي دايتو اذلتوفيق و ال اهلل إىل ةالكتابطلبت ًنا، وأخ
  يا رب العادلٌن.أمٌن . اء بشكل عاملتعليم اللغة العربية وجلميع القرّ ل العلوم يف تطوير ةخاص

 

 7107،         المبونج رابند

 الباحثة

 

 ميديا أودينا

0300101131 
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 الباب األول
 المقدمة

 الموضوع  توضيح . أ

قبل حتديد أطروحة أخرى، لتجنب سوء الفهم يف فهم ادلصطلحات الواردة يف ىذا 

بينا  مبدرسةالصف السابع  الطلبةسعِت ادلدرس على تطوير ادلفردات اللغة العربية  "أي  البحث

 :ادلصطلحات كما يليسيتم وصف " فسيسَت بارات  منطقاحلكومية إسالمي كروي ادلتوسطة 

لتحقيق  مبساءىي "األنشطة اليت يضطلع هبا تكريس الطاقة والعقل لالضطالع  والسعِت

 1."أىداف معينة

لذلك، من ادلفهوم  2ىم مناصب أو مهن ذات مهارات خاصة كمعلمُت ادلدرسون 

ىو مهنة أو موقف ديلكو شخص أو شخصية لديو خربة  ادلدرسأعاله ديكن أن يرى أن 

 .خاصة

                                                             
1 Anton M. Moeliono, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media, Jakarta, 2001), hlm. 666 

 
2 Moh.Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, PT.Remaja Rosda Karya, (Bandung, 2002), hlm. 6 
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ادلفردات، أو قائمة الكلمات فرزىا من  .كل الكلمات الواردة يف اللغة"ادلفردات ىي 

 3"قطعة من احلروف عادة ما يرافقو معٌت أو الًتمجة

من الفهم أعاله ديكن أن ينظر إىل أن ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من الكلمات 

 .نعلم أن ادلفردات ذلا معٌت واضح وىكذا .الواردة يف لغة وعادة ما يكون لو معٌت أو الًتمجة

 أسباب إختيار الموضوع . ب

 :  ، ىو أن نتذكرالبحثكما ىو مبُت يف ىذه   ادلوضوع الباحثةاختارت خلفية 

 .العربية الطلبةادلفردات ىي عنصر مهم الكتساب القدرة وادلهارة يف التحدث خاصة  .1

يف اكتساب ادلهارات  الطلبةالعريب ىو شخصية حامسة جدا يف صلاح  سعِت ادلدرسإن  .2

 .الناطقة باللغة العربية

 .العريب يف تطوير ادلفردات العربية سعِت ادلدرسمعرفة  اراد الباحثة .3

 

 

 
                                                             

3 Peter dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer, Modern English Press Jakarta, 1991, 

hlm. 543 
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 خلفية البحث . ت

اسًتاتيجية  يالتعليم ى .التعليم ىو يف األساس زلاولة حلضارة البشر أو إنسانية البشر

التعليم ىو جهد واعية وسلططة جيدا خللق  .لووضرورة حتسُت نوعية األمة كللحياة الفكرية لألمة 

بنشاط تطوير قدراهتم الشخصية، والذكاء، والطابع  الطلبةجو من التعلم وعملية التعلم ْتيث 

وىذا ما أكده قانون التعليم  .النبيل، فضال عن ادلهارات اليت حيتاجوهنا واجملتمع واألمة والدولة

 :يقول، 2223لعام  22الوطٍت جلمهورية إندونيسيا رقم 

ليصبحوا إنسانا لإلديان واإلخالص هلل  الطلبةالتعليم الوطٍت إىل تنمية إمكانات  يهدف"

تعاىل، ولو شخصية نبيلة وصحية ومعرفة وقادرة وخالقة ومستقلة ويصبح مواطنا دديقراطيا 

 4."ومسؤوال

وىذا ىو  .ولتحقيق ىذا اذلدف، فإن اختصاصي التوعية ىو ادلسؤول وحيدد اجتاه التعليم

.  السبب يف أن اإلسالم حيًتم كثَتا وحيًتم أولئك الذين لديهم معرفة الواجب الذي خدم كمربُت

 :وىي 11ادلوجو ىو اآلية القران الكرمي  يف .ىذا ىو وفقا لكلمة اهلل اليوم وغدا

                                                             
4 Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

(Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 7 

 



 
4 
 

ُ لَُكْم ۖ َوإَِذا قِيَل اْوُشُزوا يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحىا فِي اْلَمَجالِِس فَافْ  َسُحىا يَْفَسِح َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُىنَ  ُ الَِّذيَه آَمىُىا ِمْىُكْم َوالَِّذيَه أُوتُىا الِْعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َوَّللاَّ َخبِيز   فَاْوُشُزوا يَْزفَِع َّللاَّ  

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.”
5
 (Q.S Al-Mujadalah: 11) 

إن صلاح " جادل أوزر عثمان ذلك .موه .دورا ىاما للطلبةيف عملية التدريس والتعلم و 

6."يف أداء دوره ادلدرسيعتمد اعتمادا كبَتا على مسؤولية  ةبالتعليم يف الطل
من وجهة النظر  

يف  دلدرسيعتمد على مدى  ةبأن صلاح أو فشل التعليم على الطلادلذكورة أعاله ديكن مالحظة 

 وموقعو ادلناسب يف عملية التدريس والتفاعل يف التدريس والتعلم، ادلدرسدور  .أداء دورىا

، سيضمن وموقعو ادلناسب يف عملية التدريس والتفاعل يف التدريس والتعلم ادلدرسدور 

يف التفاعل بُت التعليم والتعلم، من بُت أمور  الطلبةدور  .حتقيق تفاعل جيد يف التعليم والتعلم

 :أخرى

                                                             
5
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, CV Penerbit Diponegoro, (Bandung, 

2010), hlm. 543 
6 Moh.Uzer Usman, Op.Cit., hlm. 6 
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 .كوسيلة ميسرة، ىو توفَت احلاالت ادلطلوبة من قبل الفرد التعلم

من  ةبفاعل من التعلم، ْتيث يتمكن الطليف الت ةبكموجو ىو توفَت التوجيو للطل . أ

 .التعلم بسالسة والنجاح على ضلو فعال وكفء

 .على الرغبة والدراسة ّتد ةبكمحفز، ىو تشجيع الطل  . ب

 .ادلدرس ةبوالتعلم للطلكمنظم، ىو تنظيم أنشطة التدريس   . ت

علومات ما ىو مطلوب من قبل توفَت ادل للمدرسكمصدر بشري، حيث ديكن   . ث

 7.، سواء ادلعرفة وادلهارات أو ادلوقفةبالطل

من وجهة النظر  .يف تدريس ادلفردات العربية ادلدرسُتأعاله فهو دور  ادلدرسأما دور 

 ادلدرسيف تدريس ادلفردات األوىل، وىي  ادلدرسُتادلذكورة أعاله ديكن أن يرى أن دور 

و ىو ادلعلم لتقدمي كموج  ادلدرسثانيا، دور  .دور ادليسر لتوفَت الوضع والظروف الالزمة

ثالثا،  .لتكون قادرة على التعلم بسالسة والنجاح على ضلو فعال وكفء ةبالتوجيو للطل

رابعا، ادلنظم،  .ودراسة ّتد ةبعلم يعطي التشجيع ْتيث يريد الطلكمحفز ىو ادل  ادلدرس

                                                             
7 Roestiyah.  Masalah Pengajaran Sebagai Suatu Sistem,  (Rineka Cipta, Jakarta, 1994), hlm. 37 
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دور  ادلدرسأما بالنسبة دلن خامسا، ة .ةبأنشطة التدريس والتعلم للطل ادلدرسينظم 

 .على حد سواء ادلعرفة وادلهارات ةباجو الطللتوفَت ادلعلومات ما حيتمصدر البشري 

، ةبلى العمل كمنظم ألنشطة تعلم الطلأن يكون قادرا ع ادلدرسلذلك جيب على 

وينبغي أن يكون قادرا على االستفادة من البيئة، سواء كانت موجودة يف الصف أو 

من حيث يف تدريس ادلفردات  ادلدرس .خارج الصف، واليت تدعم أنشطة التعليم والتعلم

اللغة العربية ىو أنو  ادلهرة يف اللغة. والغرض من تدريس ةبادلبدأ لديهم ىدف ىو للطل

 .تطبيق اللغة العربية أو استخدامها يف احلياة اليومية ةبديكن للطل

، قراءة، قواعد، حواريف تدريس اللغة العربية ادلكونة اليت تشمل ادلفردات )ادلفردات(، 

 .على تدريس ادلفردات الباحثةمن العناصر اليت تدرس، ىنا سوف يركز  وكدالك الكتابة

ما وكل .الكتساب مهارات اللغة، وليس بصرف النظر عن نوعية وكمية ادلفردات لديها

ىذا ىو،   .، زادت إمكانية أن يكون ادلاىرون يف اللغةةلبازدادت ثراء ادلفردات لدى الط

ية ادلهارات اللغوية للشخص يعتمد على كمية ىنري جونتور تارجيان، أن "نوع قالكما 
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وكلما ازدادت قيمة ادلفردات، زادت احتماالت ادلهارة يف  .ونوعية ادلفردات لو

 " .8التحدث

ىو ادلهرة يف اللغة مث انو  ةلبديكن أن يفهم أنو من أجل أن الط من وجهة النظر أعاله

لتعليم  للمدرسُت، من ادلهم ، لذلك .جيب إتقان ادلفردات يف كل من الكمية والنوعية

 .يف اجلودة والكمية كدالكإتقان ادلفردات العربية   ةبْتيث ديكن للطل ةبادلفردات للطل

 .سوف تكون بارعة يف اللغة العربية ةبذلك من خالل إتقان ادلفردات الطلل

  ادلدرسيف تدريس ادلفردات ىناك العديد من ادلعايَت اليت ديكن استخدامها من قبل 

كأساس يف اختيار ادلفردات و ىو العامل األساسي الذي يصبح مبدأ حتديد كلمة حتتاج 

وفقا موليانتو سوماردي ادلعايَت ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت كأساس يف  .إىل اختيار أم ال

 :تدريس ادلفردات، وىي

 .وغالبا ما يستخدم الًتدد الكلمات اليت يتم اختيارىا بعد ذلك . أ
كلمة يف كل  .يقصد بو النطاق ىو رلال استخدام كلمة واحدةادلدى، الذي  . ب

 .مكان ىو أكثر أمهية من كلمة الواردة يف حالة معينة

                                                             
8 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata, (Angkasa, Bandung, 1990), hlm . 2 
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توافر ىو اختيار عنصر أو كلمة يف ىذه احلالة ألن الكلمة ضرورية واألكثر  . ت
 .مالءمة حلالة معينة

ثل ىذه التغطية ىي قدرة كلمة لتشمل العديد من معاين الكلمات اليت لديها م . ث
 .التغطية الواسعة اليت ديكن اختيارىا

 .9ادلوثوقية ىو العنصر احملدد ألن ىذا البند سهل التعلم . ج
 

يف تدريس ادلفردات حتتاج إىل  ادلدرسمن وجهة نظر أعاله، مث ديكننا أن نفهم أن 

أما بالنسبة ألول  .ةبا تستخدم يف احلياة اليومية للطلمعايَت يف اختيار ادلفردات اليت غالبا م

ثانيا،  .ةبلما تستخدم يف احلياة اليومية للطاختيار ادلفردات اليت غالبا  ادلدرسمرة، وتَتة 

ثالثا، توافر ىو  .اختيار ادلفردات اليت لديها رلال واسع من االستخدام ادلدرسرلموعة من 

كثر مالءمة حلالة ادلعلم خيتار عنصرا أو كلمة ألن الكلمة ىي الكلمة اليت ىي ضرورية واأل

بكلمة ذلا قدرة تتضمن عدة معان، أي الكلمات اليت  ادلدرسرابعا، ختتفي تغطية  .معينة

 .خامسا، التعلم ىو ادلعلم خيتار كلمة ألن كلمة سهلة التعلم .ذلا تغطية واسعة

 :يف تدريس ادلفردات كما اقًتح أمحد فؤاد أفندي، وىي ادلدرسُتخطوات 

فرصة لالستماع إىل الكلمات اليت يتحدث هبا  ةبطاء الطلإع .إىل الكلمة يسمع (1
 .، إما تتألف أنفسهم أو يف اجلملة ادلدرس

                                                             
9 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing, (Bulan Bintang, Jakarta, 1997), hlm. 44-45 
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 .الفرصة لقول الكلمات اليت مسعوا ةبالطلإعطاء  .كلمة  يقول (2
معٌت الكلمات عن طريق جتنب الًتمجة  ةبالطلإعطاء  .احلصول على معٌت الكلمة (3

 .حيثما كان ذلك شلكنا، إال إذا مل يكن ىناك أي وسيلة أخرى
 ادلدرس، ويقول وفهم معٌت الكلمات اجلديدة،  ةبالطلبعد مساع  .قراءة الكلمة (4

 .الفرصة لقراءهتا بصوت عال ةببعد أن يتم إعطاء الطل .يكتب ذلم على السبورة
الكلمات اليت تعلمتها للتو يف كتاهبا اخلاص عن طريق  ةبالطليكتب  .كتابة كلمة (5

 .نسخ ما كتبو ادلعلم على السبورة
استخدام الكلمات اجلديدة يف مجلة مثالية، سواء شفويا ويف  .جعل اجلمل (6

 12الكتابة
مراحل اليت ديكن  ةمن وجهة النظر ادلذكورة أعاله، مث ديكننا أن نعرف أن ىناك ست

إما كلمة  ةبللطلقراءة ادلفردات  وادلدرسُتالقيام بو من قبل ادلعلم يف ادلفردات مثل أوال، 

أن  ةبيطلب ادلعلم من الطلثانيا،  .بذاهتا أو يف اجلملة يف حُت يستمع الطالب بشكل جيد

معٌت الكلمة للطالب من خالل جتنب  ادلدرسثالثا، يعطي  .يقولوا الكلمات اليت مسعوىا

 كلمة على منت الطائرة،   ادلدرسرابعا، يكتب  .الًتمجة، ما مل يكن ىناك أي طريقة أخرى

                                                             
10 Ahmad Fuad Effendi, Op. Cit., hlm. 98 
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  ةبالطلمن  ادلدرسخامسا، يطلب  .لقراءهتا بصوت عال ةبالطلوبعد ذلك يطلب من 

سادسا،  .رةعلى منت الطائ ادلدرسكتابة مفرداهتم ادلكتسبة حديثا عن طريق نسخ ما كتبو 

 .استخدام ادلفردات اجلديدة يف مجلة مثالية، شفهيا وخطيا ةبالطلمن  ادلدرسيطلب 

اللغوية  مهارة,اللغوية م اللغة يف العامل تعليم اللغة مهارةويطلق على القدرة على استخدا
 :وتشمل أربعة جوانب، وىي

 مهارة االستماع .1
 مهارة الكالم .2
 مهارة القراءة .3
 مهارة الكتابة .4

من االقتباسات أعاله، ديكننا أن نفهم أنو يف تدريس اللغة العربية ىناك أربع مهارات 

 .، مهارات القراءة ومهارات الكتابةالكالملتحقيقها اليت ىي مهارات االستماع، مهارات 

 .للغة العربية الكالمأما بالنسبة للمهارات األربع اليت نوقشت ىنا فهي القدرة على 
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عندما يفسر أربعة  الكالميقول ىنري غونًت تارجيان: "ديكن القول إن ادلرء ماىر يف 

(، ادلفردات )مفردات(، وسرعة بلم األصوات )أصوات(، ىيكل )تراكيع :عناصر ىي

 11الطالقة العامة )طالقة اللسان("

باللغة  الكالمديكن أن يكونوا بارعُت يف  ةبيكون مفهوما أن الطلشلا سبق ديكن أن  

(، قادرا على السيطرة على العناصر األربعة من علم )األصوات ةلبكان الطالعربية إذا  

 .(، وادلفردات )مفردات(، وسرعة الطالقة العامة )طالقة اللسان(بوىيكل )تراكي

أول علم األصوات )أصوات(، والذي يتكون من النطق السليم بشكل صحيح يف 

باللغة العربية،  الكالموقفة لذلك  12ط، ذلجة، طول،بيالفادزان، من خالل معرفة الضغ

أما  .جيب أن يكون النطق الصحيح سواء من حيث الضغط، ذلجة، وطول وقفة أيضا

الًتكيب الثاين )تراكيت(، أي تكوين أجزاء اجلملة ادلكونة من ادلوضوع )فاعل(، ادلسند 

 الكالمبارعون  ةبالطلأن لذلك ديكن القول  .)فعل( والكائن )مفعول بو(، أو الوصف

مجلة تتكون من ثالثة عناصر من ادلوضوع )فاعل(، ادلسند  على يكونعندما تكون قادرة 

                                                             
11 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Angkasa Bandung, 1988), 

hlm. 82 
12 Mansoer Peteda, Linguistik Sebuah Pengantar, (Angkasa, Bandung, 1988), hlm. 65 
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)فعل(، واذلدف )مفعول بو( ادلفردات الثالثة )مفردات(، والنطق الذي يظهر دلعٌت 

 ةبلذلك الطل .الفعل(، واحلروف) (منفصل، ويتألف من ثالثة أنواع من إسيم )اسم 

أما بالنسبة ذلذا العنصر الرابع،  .لى معرفة أي منها تشمل إسيم، فييل والرسائلقادرون ع

وىي سرعتها يف حتديد وربط معٌت العبارات اليت  13سرعة الطالقة العامة )طالقة اللسان(،

 .جييد أو جييد عندما يتحدث ةلذا، فإن الطلب .تسمعها

التقييم بشكل عام  قال اإلمام أنشوري، زلمد ثوىر وماينُت أن معظم أدوات

ديكن جتميع  .تستخدم االختبار وديكن ألداة تقييم ادلوفرود أن تستخدم االختبار كتدبَت

يتم  .االختبارات يف قياس إتقان ادلوفرود يف اختبارات الفهم واختبارات االستخدام

التأكيد على اختبار الفهم أكثر على قياس القدرة تيست يف فهم معٌت مفرودات أما 

بالنسبة لالختبار استخدام أكثر وشدد على القدرة على استخدام مفرودات يف 

 14.اجلملة

                                                             
13 Ahmad Fuad Effendi, Op.Cit., hlm. 114 

 
14 Imam Ansori, Muhammad Thohir dan M. Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Miskat, 2012),  hlm. 98 
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يتم التأكيد على اختبار الفهم أكثر على قياس قدرة الطالب على فهم معٌت 

ادلفردات، يف حُت أن اختبار االستخدام ىو أكثر تأكيدا على قدرة الطالب على 

لالختبار ادلفردات، ومؤشر الكفاءة ادلقاسة  استخدام ادلفردات يف مجلة وخاصة بالنسبة

يف حُت أن اختبار االستخدام ىو  .(ديكن أن يكون ادلفردات، وادلتضادات، وكلمة )عبارة

اختبار أجريت لقياس قدرة إتقان ادلفردات واحد باستخدام االختبارات التكاملية أو 

 .الكلمات من خالل إشراك ادلفردات يف سياق اللغة

، يعتزم الطلبةيف تطوير مفردات  يةالعرب ادلدرسوناليت يبذذلا  بسعِتب وفيما يتعلق

حول مواضيع  الطلبةيف تطوير مفردات  بسعِت ادلدرس العربيةإجراء ْتوث مسرورة  الباحثة

 احلطومية كروي .إسالمي كروي ادلتوسطة الصف السابع بينا 

اللغة العربية  سعِت ادلدرس .يف دور ادلعلم جيب أن حتاول تطوير ادلفردات من ادلتعلمُت

بسعِت مسرورة  بٍت الرمحن ادلدرسحول مواضيع اللغة العربية وفقا  الطلبةيف تطوير مفردات 

إسالمي كروي حول مواضيع الصف السابع بينا  الطلبةيف تطوير مفردات  ادلدرس العربية

 ىو: احلطومية كرويادلتوسطة 

 تعةخلق جو الفصول الدراسية ىادئة ومرحية وشل .1
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 تقدمي ادلشورة .2
 يعزز أمهية معرفة العديد من ادلفردات العربية .3
 وسايل الئيضاتتطبيق  .4
 يوفر رلموعة متنوعة من مسابقات أو ألعاب حول ادلفردات . .5
 إعطاء ىدية .6

العربية مهم جدا يف عملية التعلم، على الرغم من أن  للمدرسُتمن الوصف أعاله 

إسالمي الصف السابع بينا العريب يف  ادلدرسلذلك، فإن جهد  .التكنولوجيا كانت كبَتة

وبصفتو  .لو تأثَت كبَت على صلاح تعلم ادلفردات العربية احلطومية كرويكروي ادلتوسطة 

 .معلما عربيا، فإن ىذا ىو التحدي األول يف تطوير ادلفردات العربية للمتعلمُت العرب

ومع ذلك، فإن تطوير ادلفردات العربية للمتعلمُت ليست مسألة سهلة، ولكن ال تزال 

والثبات  للطلبةالعرب واإلبداع وادلهنية  ادلدرسىناك العديد من ادلشاكل اليت يواجهها 

 .الطلبةمن أجل تطوير مفردات اللغة العربية  السعِتوادلثابرة مع سلتلف 

 ادلدرس سعِتواستنادا إىل الدراسة األولية ادلذكورة أعاله، يهتم الباحثون بدراسة كيفية 

إسالمي كروي ادلتوسطة الصف السابع بينا اللغة العربية يف تطوير مفردات اللغة العربية 

  احلطومية كروي
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 بينا إسالمي كروي منطقة  .أما بالنسبة للنتيجة ادلقابلة الكاتب مع مت الرئيسية

من خالل خلق جو الطبقة متعة، وتقدمي ادلشورة، وشرح أمهية تعلم  فسيسَت بارات

ينصح  .للطلبةادلفردات العربية، وذلك باستخدام الدعائم، وإعطاء األلعاب وتقدمي اذلدايا 

 15.التعلممدير ادلدرسة رللس اللغة العربية دائما بتوفَت مفردات جديدة ال تنسى من قبل 

 بينا إسالمي كروي منطقة  بو يف مدرسة  البحث االوليةيف مرحلة ما قبل ادلسح أن 

من خالل القيام ادلالحظة، أنو يف تدريس  2218-2217مقاطعة مدرسة  فسيسَت بارات

ادلفردات اليت سيتم تدريسها والقيام  ادلدرسادلفردات يف الصف السابع السابق اختار 

يف تدريس  ادلدرسخطوات  .ريس ادلفردات وفقا للنظريةبتدريس ادلفردات مع خطوات تد

 ةبحُت يستمع الطلادلفردات يف ادلرحلة األوىل، أي ادلعلم يذكر ادلفردات بصوت عال يف 

 ةبمن الطل دلدرسثانيا، يطلب  .واالستماع بشكل جيد ادلدرسإىل ادلفردات ادلذكورة 

عٌت ادلفردات اليت يصعب على لشرح م ثالثا، .هبا عدة مرات يتكلمحتاكي ادلفردات اليت ًب 

على منت الطائرة مث يكتب ادلفردات  ادلدرسرابعا،  .الدعائم ادلدرسلفهم، يستخدم  ةبالطل

                                                             
15 M. Rido Dinata, kepala sekolah MTs. Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat, wawancara, pada 

tanggal 31 januari 2017 
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استخدام  ةبخامسا، يطلب ادلعلم من الطل .لقراءهتا بصوت عال ةبيطلب من الطل

 16ادلفردات يف اجلمل اللفظية وادلكتوبة

العرب قد فعلوا خطوات تدريس  ادلدرسمن ادلالحظة أعاله ديكن مالحظة أن 

 .ادلفردات بشكل جيد

بينا إسالمي كروي  مدرسة يف  الباحثةوقد حاولت نتائج ادلقابالت اليت أجراىا 

العرب حاولوا زيادة ادلفردات يف  ادلدرسكوست ديسًتيكت، أن   فسيسَت بارات منطقة 

اللغة العربية من الصف  كمدرسبٍت الرمحن   االستادموضوعات اللغة العربية كما عرب عنها 

مثل خلق جو الفصول الدراسية  .الطلبةالسابع، يف زلاولة لتطوير مفردات اللغة العربية 

ردات العربية، وإعطاء متعة، وتقدمي ادلشورة، واستخدام األساليب، وشرح أمهية تعلم ادلف

 17للطلبةالثناء، وإعطاء األلعاب وتقدمي اذلدايا 

                                                             
16 Observasi, Aktifitas Guru dan Siswa Kelas VII Mts Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat, 

tanggal 1  februari 2017 

 
17 Beni Rohman, Guru Bahasa Arab MTs Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat, wawancara, 

pada Tanggal 31 januari 2017 
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كان مفيدا يف تطوير مفردات   ادلدرسمن ادلعلومات ادلذكورة أعاله ديكن استنتاج أن 

على الرغم من  .فسيسَت بارات بينا إسالمي كروي منطقة  مدرسة الصف السابع يف  ةبطل

 .ربية ال تزال منخفضةيف حفظ ادلفردات الع ادلدرسأن قدرة 

على ذلك، عندما ينظر إليها من نتائج نتائج االختبار الكتابية براسوريف قدرة و 

يف حفظ ادلفردات من اللغة العربية ديكن أن ينظر إليو من حتقيق متوسط قيمة  الطلبة

 :2217/2218 طالب عيد ميالد الفصل السابع الفصل الدراسي الغريب من عام

 1الجدول
 في مدرسة لسابع  الطلبة الصف لغة العربية في الدرس يوميا اختبار مكتوب نتائجملخص 

 فسيسير بارات بينا إسالمي كروي منطقة 

 نتائج النوعي نتائج الكمي البيان عدد الطلبة نسبة مئوية
 

 النمرة
 

 1 100-80 أ جيد جدا 2 7%

 2 79-70 ب جيد 5 17%

 3 69-60 ج مقبول 9 30%

 4 59-46 د ضعيف 10 33%

 5 45-00 ه ضعيف جدا 4 13%

 اجلملة 30 100%



 
18 
 

يف مدرسة الغريب بينا إسالمي كروي منطقة الساحلنتائج يوميا اختبار مكتوب يف الدرس لغة العربية الطلبة الصف السابع ادلصدر: توثيق   

 2الجدول
 في مدرسة الطلبة الصف السابع  لغة العربية في الدرس يوميا اختبار مكتوب نتائجملخص 

 فسيسير بارات بينا إسالمي كروي منطقة 

 نتائج النوعي نتائج الكمي البيان عدد الطلبة نسبة مئوية
 

 النمرة
 

 1 100-80 أ جيد جدا 4 13%

 2 79-70 ب جيد 8 27%

 3 69-60 ج مقبول 8 27%

 4 59-46 د ضعيف 7 23%

 5 45-00 ه ضعيف جدا 3 10%

 الجملة 30 100%

يف مدرسة الغريب بينا إسالمي كروي منطقة الساحلنتائج يوميا اختبار مكتوب يف الدرس لغة العربية الطلبة الصف السابع ادلصدر: توثيق   

يبدو أقل من  .من اجلدول ديكن استنتاج أن نتيجة تعلم ادلفردات من الدرجة العربية السابع 

 (ج) :(، والقيمة17) 5(، و 7و ) .بدراسة الفصل السابع لباحثةحىت يهتم  ب .الصف السابع

 4ما يصل اىل  (ه) : ، والقيمة33أشخاص ) 12من  د) :(، والقيمة32أشخاص ) 9من 

ومن الواضح أن القدرة على حفظ ادلفردات من الطبقة العربية السابعة ألف يف  .):13أشخاص )
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وديكن مالحظة النتائج  .تزال منخفضة ال فسيسَت بارات مت بيناسي إسالمي كروي من منطقة 

 :استنادا إىل القيم القياسية التالية للطلبةمن قيمة نتائج االختبار اليومي 

 جيد جدا  أ      80-100 .1
 جيد  ب       70-79 .2
 ج مقبول      60-69 .3
 د ضعيف     46-59 .4
18ه ضعيف جدا       00-45 .5

 

 

كما ىو موضح أعاله، بطبيعة   لباحثةوبناء على البيانات اليت ًب احلصول عليها من خالل 

يف تطوير ادلفردات العربية من  سعِت ادلدرساحلال يتطلب ادلزيد من التوضيح ما إذا كانت 

كن كانت تعمل بشكل جيد ودي  فسيسَت بارات بينا إسالمي كروي منطقة  مدرسة يف  الطلبة

 .ةبت العربية للطلتطوير ادلفردا

 المشكلةتحديد  . ث

استنادا إىل خلفية ادلشاكل ادلذكورة أعاله فإن حتديد ادلشاكل اليت ديكن صياغتها يف ىذه 

 :الدراسة ىي
                                                             

18 Daftar Nilai Ulangan Harian siswa MTs Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat, T.A. 

2016/2017 
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 .السليب يف عملية التعلم الطلبة .1

 .أن اللغة العربية صعبة للطلبةوجود إدراك الذات  .2

 .لفهم ادلواد العربية الطلبةعدم الثقة بالنفس لدى  .3

 صياغة المشكلة . ج

ادلشكلة ىي "شيء يتعُت حلو أو حلو أو أي شيء مل يتم توضيحو أو عدم وجود تطابق 

 19بُت النظرية وما يفًتض أن يكون ما ىو متوقع

 والطلبة ادلدرسادلذكورة أعاله واليت ىي من ادلالحظة من نشاط  البحثمن خلفية   

بينا إسالمي كروي  مدرسة يف واالختبار الكتايب للمفردات العربية على طلبة الصف السابع 

العرب  ادلدرس، ديكن للكاتب صياغة مشكلة البحث وىي: "كيف  فسيسَت بارات منطقة 

بينا إسالمي كروي  مدرسة يف  أ العرب الصف السابع ةبادلفردات الطليف تطوير  السعِت

 ." ؟ فسيسَت بارات منطقة 

 تهو أهّمي البحث أهداف . ح

 أىداف البحث .1
                                                             

19 Peter dan Yeni Salim, Op.Cit., hlm.  941 
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اليت ذكرىا ادلؤلفون أعاله، ديكن مالحظة أن الغرض  ادلشكلةواستنادا إىل صياغة  

على طلبة يف تطوير ادلفردات  شعيهمالعرب  ادلدرسمن ىذه الدراسة ىو معرفة كيف يبذل 

 .الساحل الغرىببينا إسالمي كروي منطقة  مدرسة يف الصف السابع 

 أمهّية البحث .2

 للطلبة . أ

 .يف تطوير ادلفردات العربية الطلبةزيادة اىتمام  .1

 تشجيع الطالب على التعلم والتعلم دائما عن ادلفردات العربية .2

 للباحثة . ب

جعل ىذا البحث عنصرا إلضافة البصَتة وادلعرفة حول جهود معلم اللغة  .1

العربية يف تطوير ادلتعلمُت اللغة العربية ادلتعلمُت على اللغة العربية ادلوضوعات 

 .فسيسَت بارات بينا إسالمي كروي منطقة  مدرسةيف 

 تقدمي جتربة جديدة للبحوث لتصبح أفضل بعد تعلم قدرة ادلفردات العربية .2
 .للطلبة
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 نطاق البحث . خ
للحد من نطاق ادلشكلة اليت يتعُت  الباحثةمن أجل جتنب سوء تفسَت ىذا البحث، حيتاج 

 :دراستها ىي
 
 كائن البحث .1

السابع  يف تدريس ادلفردات العربية يف الصف ادلدرسكائنات يف ىذه الدراسة ىو دور 
 .2218-2217يف عام  فسيسَت بارات بينا إسالمي كروي منطقة  مدرسةيف  ةبالطل

 موضوع البحث .2
يف عام  فسيسَت بارات بينا إسالمي كروي منطقة  مدرسةيف  ة الصف السابعبالطل

2217-2218. 
 مكان البحث .3

 2218-2217يف عام  فسيسَت بارات بينا إسالمي كروي منطقة  مدرسة
 وقت البحث .4

 .2218-2217يف عام 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري
 سعيى المدرس . أ

 تعريف ادلدرس .1
لذلك، من  1درسُت. ىم مناصب أو مهن ذات مهارات خاصة كم ادلدرس

ىو مهنة أو موقف ميلكو شخص أو شخصية  ادلدرسادلفهوم أعاله ميكن أن يرى أن 

 .لديو خربة خاصة

حىت  الطلبةومهارات خاصة يف رلال تدريب  مهَت للمدرسوينبغي أن يكون 

وبعبارة أخرى،  .يتمكن من أداء واجباتو ويعمل كمدرس بأقصى قدر من القدرة

شخصا مثقفا جيدا ومدربا جيدا، وأن يكون لديو خربة غنية  ادلدرسينبغي أن يكون 

 .يف رلالو

، حيتاج للمدرسُتيدعي أوزر عثمان أنو نظرا للمهام وادلسؤوليات ادلعقدة  .موه

 :رس إىل متطلبات خاصة مثلالشخص الذي يعمل كمد

 .وفقا للمهارة اليت تقوم على مفهوم ونظرية العلم العميق . أ

                                                             
1 Moh Uzer Usman, Op. Cit., hlm.5 
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 .التأكيد على اخلربة يف رلال معُت وفقا جملال مهنتو . ب
 .احلساسية لألثر االجتماعي للعمل الذي تقوم بو . ت
 .ادلطالبة مبستوى كاف من التعليم . ث
 2يسمح التنمية مبا يتماشى مع ديناميات احلياة . ج

بيدابات أعاله ميكن أن يرى أنو على أساس ىذه ادلتطلبات، فمن ادلواقف من 

ادلهنية واضحة كمعلم جيب أن تؤخذ من خالل مستوى التعليم اخلاص إعداد 

 .ادلوقف

 سعي ادلدرس .2

واجلهود ىي "األنشطة اليت  .يتكون جهد ادلعلم من كلمتُت: احملاوالت وادلعلمُت

 3."لتحقيق أىداف معينة مبساءالضطالع يضطلع هبا تكريس الطاقة والعقل ل

وتوجيهو، فضال عن  الطلبةىو الشخص الذي تتمثل مهمتو يف تثقيف  وادلدرس

مجيع األشخاص ادلأذون " :مث يقول رأي آخر أن ادلعلم ىو .العمل أو ادلهنة كمدرس

ذلم وادلسؤولُت عن تعليم ادلتعلمُت، سواء كانوا كالسيكيُت أو أفراد )يف ادلدرسة 

                                                             
2 Ibid, hlm. 15 
3 Anton M. Moeliono, dkk, Op.Cit., hlm. 666 



 
25 
 

بشأن نظام التعليم الوطٍت  2223لسنة  22ويف القانون رقم 4.")وخارج ادلدرسة

 5."ىم اختصاصيون يدرسون ويعلمون ادلدرسون"أوضح ذلك  :

وبالتايل فإن جهود ادلعلمُت ىي مسعى يقوم بو الشخص ادلسؤول عن تعليم 

تعليمية ن أجل حتقيق إصلازات ادلتعلمُت، عالوة على التطور الشخصي للطلبة، م

ميكن  ادلدرسألنو من خالل وجود شخصية جيدة مث مهمة تدريس وتعليم  .حسنأ

 .أن تكون ناجحة

 دور ادلدرس .3

6."الدور ىو "شيء ميتلكو شخص حيمل منصبا يف اجملتمع
 ادلدرسويشمل دور  

يف حُت أن  .التعليم يعٍت مواصلة وتطوير العلم .مهنة التعليم والتدريس والتدريب

 .ةبيعٍت تطوير ادلهارات للطللتدريب ا

يطلب من  .يف التدريس أو التدريس وعملية التعلم دورا ىاما ادلدرسونويؤدي 

من  ادلدرسىنا ىو أن  ادلدرسُتدور  .أن يكون لديو خربة يف التدريس ادلدرس

 .ادلتوقع أن يكون لديهم مهارات أو قدرات يف تدريس ادلفردات العربية

                                                             
4 Agus Pahrudin dan Chairul Anwar, Kompetensi Guru Dalam pengajaran, (Frandika, 

Bandar Lampung, 1994), hlm. 3 
5 Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Sistem Pendidikan Nasional, Fabelan, Jakarta, 

2003, hlm. 54 
6 Peter dan Yenny Salim, Op. Cit., hlm. 323 
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 تعليم المفردات . ب

 فرداتتعريف ادل .1

ادلفردات من مبعٍت  vocabulary:ادلفردات مجع من ادلفرد ففي اللغة اإلصليليزية  

، مفرودات ىي عبارة عن رلموعة من ادلفردات ادلستخدمة دوحلنانوفقا . 7الكلمات

من قبل شخص على حد سواء شفهيا وكتابيا اليت لديها بالفعل معٌت ووصف 

 8.وترتيبها يف أجبديةالًتمجة دون أن يقًتن بكلمات أخرى 

يف كتاب تقنيات تعلم  و إيرتا عزيز فخر الرزي الدي اخد  Hornby ASو قال 

ادلفردات ىي قائمة من الكلمات يف كتاب مع  (1) .اللغة العربية اخلطوط العريضة

رلموع عدد الكلمات، اليت )مع القواعد اليت جتمع  (2) .التعاريف أو الًتمجات

 9. بينهما( تشكل لغة

                                                             
7 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya:Pustaka 

Progressif,1997), Cet. Ke-14, hlm.1043 
8
Zulhanan, Op. Cit.,  hlm. 109. 

9
 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

Pustaka Cendekia Utama, 2011) , hlm. 28-29. 
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وقال أمحد فؤاد أفندي أن "ادلفردات ىي واحدة من عناصر اللغة اليت جيب أن 

يتقنها ادلتعلمُت اللغة األجنبية لتكون قادرة على اكتساب مهارات االتصال مع 

 12اللغة

ادلفردات ىي  .وبالتايل، ادلفردات ىي عنصر أساسي من عناصر اللغة األخرى

يتقن ادلتعلمُت اللغة أو الطالب من أجل واحدة من العناصر األساسية اليت جيب أن 

 .احلصول على القدرة على التواصل مع اللغة اليت يتعلموهنا

ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل   من شيف ادلسطفي Hornفقال 

أن قدرة  Vallet دور ادلفردات يف إتقان إجادة اللغة األربع مهم جدا، كما ذكر .لغة

 11اللغة األربع تعتمد اعتمادا كبَتا على ادلفردات. الفرد على فهم إجادة

يقًتح اإلمام أسروري أن ادلفردات ىي واحدة من أىم جوانب إتقان اللغة، مبا  

فهم النص ادلكتوب أو اللغة ادلنطوقة وادلنطوقة يعتمد كثَتا  .يف ذلك اللغة العربية

فهم القراءة مييل  كلما زاد عدد ادلفردات لدى الشخص، فإن .على إتقان ادلفردات

ولذلك، ينبغي أن يستمر  إىل أن يكون أسهل، حيث أن طالقة الكالم أكثر مالءمة

                                                             
10 Ahmad Fuad Effendi, Op.Cit., hlm. 96 

11 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif¸(Malang:UIN-MALIKI 

Press, 2011), hlm 61-62. 
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إتقان ادلفردات من قبل كل من يريد أن يكون بارعا يف اللغة، وخاصة اللغة األجنبية 

 12) .)العربية

من التفسَت أعاله ميكن استنتاج أن ادلفردات )مفرودات( ىو عبارة عن رلموعة 

الكلمات مرتبة يف شكل مجلة جديدة وذلك لتشكيل لغة معينة كما تستخدم  من 

 .كأداة اتصال للمجتمع

ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من الكلمات ادلستخدمة على مستوى البشر أو 

 .األفراد سواء كان ذلك يف اجملتمع أو يف التعليم الواردة فيو بلغة لغة

عاله نعلم أن ادلفردات ىي واحدة من العديد عندما ننظر إىل ادلفاىيم ادلذكورة أ

اليت نستخدمها يف  .من عناصر اللغة ادلستخدمة يف التحدث أو الكتابة يف اللغة

 .ادلفردات للغة يتطلب ادلفردات اليت ادلبلغ ليست صغَتة

 تقسيم ادلفردات .2

 عندما ينظر إليها من استخدام كلمة ميكن تقسيمها إىل ثالثة:

                                                             
12 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab Teori dan Praktek, (Malang: Misyakat, 2011), 

hlm. 83. 
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وادلفردات ادلستخدمة يف الطالب اليومية مثل ادلفردات لفي  ادلفردات اليومية، (1

 .الفصول الدراسية، يف ادلنزل، محام ديكامار، نقل وغَتىا

ادلفردات اليت غالبا ما تستخدم ولكن ليس للحياة اليومية مثل ادلفردات  (2

 .ادلستخدمة يف اخلطبة والكالم

يواجهها الطالب، أي مثل ادلفردات اليت ىي غريب أو األجنبية اليت نادرا ما  (3

 13ادلفردات ادلستخدمة يف الشعر

من رأي أعاله ميكن أن ينظر إىل أن ادلفردات تنقسم إىل ثالثة، وىي أوال، 

ثانيا، ادلفردات ادلستخدمة ولكن ليس  .وادلفردات ادلستخدمة يف احلياة اليومية

 .خدموالثالث عبارة عن مفردات غريبة أو نادرا ما تست .للحياة اليومية

ادلفردات من حيث مستوى الصعوبة ميكن تقسيمها إىل ثالثة، وىي ان 

 14ادلفردات سهلة ومتوسطة وصعبة

 مستوى ادلفردات .3

عندما يتعلم الطفل أول لغة األم االختيار ىو تعلم ادلفردات الالزمة يف تلك 

 .اللحظة مع احلاجة إىل زيادة ادلفردات، واستخدام ادلفردات لو يزيد أيضا
                                                             

13 Dapertemen Agama, Op. Cit., hlm. 22 
14 Ahmad Fuad Effendi, Op. Cit., hlm. 98 
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 يف تعلمهم ةبفردات تقسيم ادلستويات إىل الطليف تدريس ادل ادلدرسجيب على 

 :وكما أشار موليانتو سوماردي إىل ما يلي

رلموع كل ادلفردات اليت تدرس على مجيع ادلستويات الثالثة ىو ما يقرب من "
  1522الكلمات؛ بالنسبة للمستويات األساسية وادلتوسطة تدريس كل  5222

يف ادلستويات  .كلمة  2222أن ادلستوى ادلتقدم تدريس عدد من  كلمة، يف حُت
ادلفردات، بينما يف ادلستوى ادلتقدم كل  15االبتدائية والثانوية كل درس حيتوي على 

 15" ادلفردات اجلديدة 25درس حيمل 
من رأي أعاله ميكن أن يرى أن مستوى االنقسام ىناك ثالثة، وىي ادلستوى 

بالنسبة للمستوى األول، ادلستوى ادلتوسط  .األوسط وادلتقدماألول، وادلستوى 

يف  .ادلفردات 1522إلتقان  ةبسبة للمستوى األول، جيب على الطلبالن .وادلتقدم

حفظ  ةبادلتقدم، والطل .ادلفردات 1522منتصف ادلستوى، والطالب حفظ 

 . ادلفردات 5222وبالتايل فإن العدد اإلمجايل ىو  .ادلفردات 2222

بح مقياسا يف مهارات ، يصةبفردات احملفوظة اليت يتقنها الطلمن ادل ددبع

وىذا يتفق مع ما أعرب عنو ىنري غونًت تارجيان أن "نوعية  .ةبالتحدث الطل

                                                             
15 Mulyanto Sumardi, Op. Cit., hlm. 166 
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ادلهارات اللغوية للشخص يعتمد بشكل واضح على كمية ونوعية ادلفردات لو. 

 16.التحدثوكلما ازدادت ثراء ادلفردات، زادت احتماالت ادلهارة يف 

يف الكالم يرتبط ارتباطا وثيقا  ةبأعاله ميكن أن يرى أن قدرة الطل من رأي

، زاد احتمال أن يكون الطلبةالتمكن من ادلفردات. وكلما زاد عدد ادلفردات لدى 

 الكالم.مهرة  الطلبة

 اختيار ادلفردات .4

يف جوىرىا ادلفردات يف أي لغة وخاصة العربية ىي مئات اآلالف من 

لذلك ادلعلم يف تدريس ادلفردات جيب أن يكون قادرا على  .ادلفردات بشكل عام

 .اختيار ادلفردات الصحيحة لتحقيق الكفاءة يف التحدث الطالب

اذلدف ادلتوقع من تدريس ادلفردات ىو أن الطالب ميكن إتقان ادلفردات يف  

سوف تكون  ةبمن خالل إتقان ادلفردات مث الطل لذلك .كل من اجلودة والكمية

قادرين على  ادلدرسلذلك ينبغي أن يكون  .قادرة على أن يكون الكفاءة يف الكالم

 .ةبلطلل تيار ادلفردات اليت سيتم تدريسهااخ

                                                             
16 Henry Guntur Tarigan, Op. Cit., hlm. 2 
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احلجم الذي يستخدمو ادلعلمون يف اختيار ادلفردات اليت كشف عنها زلمد 

 :علي اخلويل وىي

تعلقة بالبيئة ويعطي ىذا اإلجراء األولوية للكلمات ادل القرب. قياس . أ
يف الغرفة أو  ةلبأو األشياء حول الط .ويرتبط ارتباطا مباشرا بادلتعلم

 .ادلدرسة أو ادلنزل
 مستوى السهلة قياس  . ب
تدابَت درجة من الفائدة، أي على أساس مستوى احتياجات التعلم يف    . ت

 .كلمة معينة
نطاق ويعطي ىذا اإلجراء األولوية للكلمات ادلوزعة على  .انتشار قياس  . ث

واسع وادلستخدمة على نطاق واسع وفقا حلسابات ادلواد اللغوية 
 17.ادلختلفة

من رأي أعاله ميكن أن يرى أن ادلعلم يف تدريس ادلفردات جيب أن 

، األوىلاختيار ادلفردات  قيلس. ةبدرس للطلتفعل اختيار ادلفردات اليت ت

بتدريس  ادلدرسيف ىذا ادلقياس قام  .استنادا إىل حجم مستوى الراحة

ادلفردات من خالل إعطاء األولوية للمفردات مع البيئة والتعامل مباشرة مع 

يف ىذا اإلجراء ادلعلم يعطي  .السهلةمستوى  قياس، استنادا إىل ثانيا ادلدرس.

                                                             
17 Muhammad Ali Al-Khuly, Asalib Tadris Al-Arobiyah, (Al-Mamlakah Al-Arobiyah 

Su’udiyah, Riyadh, 1982), hlm. 100 
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 .األولوية للكلمات السهلة اليت جتنب الصوتيات الصعبة وصعوبة كتابتها

األساسية على  قياسويستند  .تخدام، استنادا إىل حجم مستوى االسثالثا

 قيلس، الرابعيف حُت أن  .على كلمة معينة ادلدرسمستوى احتياجات 

األولوية لتعميم الكلمات واستخدامها  للمدرسُتويعطي ىذا اإلجراء  .انتشار

 .على نطاق واسع وفقا حلسابات ادلواد اللغوية ادلختلفة

ىناك ثالثة عوامل رئيسية  أما بالنسبة إىل غوريس كَتاف، فيشَت إىل أن

 :ىي

اختيار الكلمات أو اإللقاء يشمل معٌت الكلمات اليت تستخدم  . أ
لنقل فكرة، وكيفية تشكيل اجملموعة الصحيحة من الكلمات 

 .ادلستخدمة يف حاالت معينة
اختيار الكلمة أو اإللقاء ىو القدرة على التمييز بدقة الفروق الدقيقة  . ب

 .واصل مع حالة معينةيف ادلعٌت ويريد أن يتم الت
اختيار الكلمات ادلناسبة وادلناسبة ىو شلكن فقط من قبل إتقان  . ت

 18.عدد كبَت من ادلفردات
من وجهة النظر أعاله نعلم أن ىناك ثالثة عوامل رئيسية يف اختيار 

يف نقل ادلفردات. أما بالنسبة ألول مرة، واختيار ادلفردات اليت غالبا ما تستخدم 

                                                             
18 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991), hlm.24 
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يف حُت أن  .القدرة على التمييز بدقة ادلفردات ادلناسبة حلالة معينة ثانيا، .األفكار

 .الثالث، واختيار ادلفردات ادلناسبة ومناسبة لتفوق ادلفردات

وبالتايل جيب على ادلعلم االنتباه إىل ادلفردات اليت ىي مناسبة للحصول على 

ادلفردات  حة يف تدريسألنو عن طريق اختيار ادلفردات الصحي .مهارات التحدث

ا تأثَت على مهارات التحدث إتقان العديد من ادلفردات مث سيكون ذل ةبوميكن للطل

 .ةبالطل

 عرض معٌت الكلمات .5

استخدامها لتجنب الًتمجة  للمدرسُتد من التقنيات اليت ميكن ىناك العدي

وىذا ما كشف عنو أمحد فؤاد أفندي أن التقنية يف  .يف شرح معٌت كلمة واحدة

 :عرض معٌت الكلمة ىي كما يلي

 الشياق .1
 مرادف .2
 مردف .3
 زلتضت .4
 االلة .5
 صورة .6
 وسائل االيضات .7
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.الًتخيم .8
19

  
من رأي أعاله ميكن أن يرى أن ىناك تقنيات سلتلفة ميكن استخدامها يف 

إعطاء سياق شرح معٌت كلمة واحدة أوال، وىذا ىو شرح معٌت، ميكن للمعلم 

ثالثا، ميكن  .تقدمي تعريفات لشرح معٌت الكلمات للمدرسُت، ثانيا، ميكن  .اجلملة

للمعلمُت استخدام مرادفات كلمة أو معادالت كلمة لشرح معٌت الكلمة رابعا، 

استخدام ادلتضادات أو عكس الكلمات لشرح معٌت الكلمة  للمدرسُتميكن 

 .مباشرة األشياء األصلية إلدخال ادلفرداتإعطاء  للمدرسُت، ميكن خامسا اجلديدة

توضيح معٌت الكلمة باستخدام الصورة كمساعدات  للمدرسُتسادسا، ميكن 

ميكن أن توفر حركات أو إجراءات سلتلفة ليتم  ادلدرسسابعا، وىذا ىو  .التدريس

أن  للمدرسأما بالنسبة للمرحلة الثامنة، فيمكن  .توضيحها يف شرح معٌت الكلمة

 .يوفر الًتمجة كآخر بديل

 خطوات تعليم ادلفردات .6

                                                             
19

 Ahmad Fuad Effendi, Op. Cit., hlm. 99-101 
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 22 ."ىو عملية الفعل أو طريقة التدريس: "كل ما يتعلق التدريس التعليم

من الفهم أعاله ميكن أن يرى أن التدريس ىو عملية يف التدريس أو خطوات يف 

 :ييف تدريس ادلفردات كما اقًتح أمحد فؤاد أفندي، وى ادلدرسُتخطوات  .التدريس

فرصة لالستماع إىل الكلمات اليت يتحدث هبا  ةإعطاء الطلب .إىل الكلمة يسمع (1
 .، إما تتألف أنفسهم أو يف اجلملة ادلدرس

 .الفرصة لقول الكلمات اليت مسعوا ةإعطاء الطلب .كلمة  يقول (2
معٌت الكلمات عن طريق جتنب  ةبالطلإعطاء  .احلصول على معٌت الكلمة (3

 .الًتمجة حيثما كان ذلك شلكنا، إال إذا مل يكن ىناك أي وسيلة أخرى
 ادلدرس، ويقول وفهم معٌت الكلمات اجلديدة،  ةبالطلبعد مساع  .قراءة الكلمة (4

 .الفرصة لقراءهتا بصوت عال ةببعد أن يتم إعطاء الطل .يكتب ذلم على السبورة
الكلمات اليت تعلمتها للتو يف كتاهبا اخلاص عن  ةبالطليكتب  .كتابة كلمة (5

 .طريق نسخ ما كتبو ادلعلم على السبورة
استخدام الكلمات اجلديدة يف مجلة مثالية، سواء شفويا ويف  .جعل اجلمل (6

 21الكتابة
مراحل اليت  ةمن وجهة النظر ادلذكورة أعاله، مث ميكننا أن نعرف أن ىناك ست

قراءة ادلفردات  وادلدرسُتميكن القيام بو من قبل ادلعلم يف ادلفردات مثل أوال، 

ثانيا،  .إما كلمة بذاهتا أو يف اجلملة يف حُت يستمع الطالب بشكل جيد ةبللطل

                                                             
20 Peter Salim dan Yenny Salim, Op. Cit., hlm. 25 

 
21 Ahmad Fuad Effendi, Op. Cit., hlm. 98 
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معٌت  ادلدرسثالثا، يعطي  .أن يقولوا الكلمات اليت مسعوىا ةبيطلب ادلعلم من الطل

رابعا،  .الكلمة للطالب من خالل جتنب الًتمجة، ما مل يكن ىناك أي طريقة أخرى

لقراءهتا  ةبالطلكلمة على منت الطائرة، وبعد ذلك يطلب من   ادلدرسيكتب 

كتابة مفرداهتم ادلكتسبة حديثا   ةبالطلمن  ادلدرسخامسا، يطلب  .بصوت عال

من  ادلدرسسادسا، يطلب  .ةعلى منت الطائر  ادلدرسعن طريق نسخ ما كتبو 

 .استخدام ادلفردات اجلديدة يف مجلة مثالية، شفهيا وخطيا ةبالطل

 مؤشرات تعليم المفردات . ث

 أىداف تعليم ادلفردات

 فهم ادلسموع؟، إما من خالل قراءة ادلواد أو  للتالميدتقدمي ادلفردات اجلديدة  . أ
لتكون قادرة على نطق ادلفردات بشكل صحيح وبشكل صحيح  التالميدتدريب   . ب

 ألهنا ميكن أن تقدم إىل القدرة على الكالم وقراءة بشكل صحيح وبشكل صحيح
فهم معٌت ادلفردات، على حد سواء داللة وادلعجمية )قائمة بذاهتا( أو عند   . ت

 )استخدامها يف سياق مجل معينة )داللة وادلعاين النحوية
لى تقدير وتشغيل ادلوفرود يف التعبَت الشفوي )التحدث( والكتابة تكون قادرة ع  . ث

 22.)الكتابة( وفقا للسياق الصحيح

                                                             
22 Syaiful Mustofa, Op.Cit.,, hlm.63  
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 أهداف تعليم المفردات   . ج

إذا كان الطالب قادرا على فهم معٌت ادلفردات بشكل جيد، مث ادلعلم جيب  

  : وفيما يلي مؤشرات إتقان ادلفردات .أن يعلم جيدا كذلك

 .أو قراءة الكلمة مسعقادرون على فهم معٌت الكلمة عند  الطلبة .1
 .قادرون على الكالم كلمة بشكل صحيح عند استخدامو يف زلادثة الطلبة .2
 .قادرون على كتابة كلمة بشكل صحيح الطلبة .3
قادرون على استخدام كلمة يف مجل مثالية سواء يف الكتابة ويف  الطلبة .4

 .احملادثة
قادرون على قراءة كلمة إذا رأوا ذلك يف وظيفة، إما يف اجلملة ادلثالية  الطلبة .5

 23.أو عندما تقف وحدىا
 المفردات تطوير . ح

 أنشطة يف وخاصة ادلدرس قبل من ادلفردات إثراء أو لتطوير السعي وتبذل
 :التايل النحو على تاريغان غونًت ىنري ذكر كما والتعلم التعليم

 نفس من كلمات رلهولة، صياغة إعادة كلمات الكلمات، من مرادفات إدخال .1
 .الطبيعة

 .والالحقة اإلدراج البادئة، تشمل اليت التغذية إدخال .2
 .مجلة سياق من الكلمات معٌت تسجيل أو التخمُت .3

                                                             
23 Muhammad Ali Khuli, Op. Cit., hlm. 102 
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 األم اللغة أو اإلقليمية اللغة باستخدام اجملردة الكلمات معٌت شرح األمر لزم إذا.  .4

 .للطالب

 ادلذكورة بطرق جرا وىلم واجلمل الكلمات بنية معٌت فهم على ادلتعلم مساعدة .5

 .الالزمة التمارين مع أعاله

 .كثَتة نواح يف العامة وادلفردات ادلفردات، امتصاص فهم على مساعدة .6

 طالب كل خطأ باستخدام ادلستمرة اللغوية األنشطة سلتلف يف ادلفردات تدريب .7

 .التحسُت من دلزيد الفعل ردود كما

 من ادلفردات تدريسيف   ادلدرس أن استنتاج ميكن أعاله الرأي إىل واستنادا

 واالختالفات ادلعادالت رؤية على قادرا تكون أن على الطالب يساعد الطالب

 والطالب ادلفردات، تعلم أن بعد ادلثال، سبيل على .قبل من مثيل لو يسبق مل اليت

 بينما ميناتار الذين الناس يعٍت قصدية .وبيطار البناتار بُت بسهولة متيز سوف

 .ديتاتار الذي الشخص ىو البيطار

 تغيَت معٌت ثاقبة نظرة إضافة ىو ادلفردات تطوير فوائد من واحدة يف السبب ىو ىذا
 24.للطالب كلمة

                                                             
24  Henry Guntur Tarigan, Op. Cit., hlm. 14 
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 منهج البحث . أ

وبسبب ىذا النشاط  .ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي النوعي منهخ

البحثي سوف تنتج بيانات وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو شفهية من الناس 

يف ادلنهج الوصفي، البيانات اليت يتم مجعها ىي يف  .والسلوك اليت ميكن مالحظتها

 :هبادا  Lexy Moelongواما قال  .شكل كلمات، صور، وليس أرقام

"مصدر بيانات البحث النوعي ىو ادلظهر يف شكل الكلمات ادلنطوقة، أو مكتوبة 

لوحظ من قبل الباحثُت واألشياء اليت الحظت للتفاصيل من أجل التقاط ادلعٌت الوارد 

 1يف الوثيقة أو الكائن"

وفقا ل وينارنو سورمخد، وادلنهجية ىي " العلم الذي يناقش الطريق أو الطريق 

للحصول على )البيانات( باستخدام التقنيات واألدوات اليت منهجية من أجل احلصول 

 2على النتيجة ادلرجوة"

                                                             
1 1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 22 

 
2 Winarno Surachmad, pengantar penelitian ilmiah, Tarsito, Bandung, 1985, hlm. 58 
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ادلستخدمة من وجهة النظر ادلذكورة أعاله ميكن أن يفهم أن الطريقة ىي الطريقة 

لتصفح البحث باستخدام التقنيات واألدوات للحصول على نتائج دقيقة ومبا يتفق مع 

 .ادلتوقع

للحصول على بيانات دقيقة وفقا للمطلوب مث يستخدم ادلؤلفون تقنيات البحث 

يف إجراء ىذا البحث، للحصول .ادليداين )البحث ادليداين( باستخدام األساليب العلمية

 :منهجية البحث على النحو التايل الباحثةعلى بيانات دقيقة ىنا يستخدم 

 مجتمع البحث والعينة البحث .1

اجملتمع ىو مجيع وحدة العناصر الذي معلمتو حتسب النتائج باالحصائية اليت جتري 

البحث من األشخاص  والتعريف اآلخر ىو أن اجملتمع يعٌت مجيع موِضع 3على عينة البحث.

أواألشياء واحليوانات والنباتات والظواىر ونتائج االختبارات واحلوادث الذين يكونون مصدر 

 4البحث الذين يستحقون الطبيعة ادلعينة يف البحث.

لذلك ميكن أن يكون مفهوما أن السكان ىو العدد اإلمجايل لألشياء اليت جترى 

. وعالوة على ذلك أوضح سوىارسيمي أريكونتو أن "جملرد أنسر ادلفرطة مث إذا  البحوث

                                                             
3
AbdurrahmatFathoni,  Metodologi Penelitian &Teknik Penyusunan Skripsi(Jakarta: Rineka 

Cipta, 2011), h. 101. 
4
Margono S, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 118. 
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111 كان الكائن أقل من  أخذ أفضل كل ذلك أن البحث ىو البحث السكاين، مث  

5او اكثر. 25اةو 21 مث ميكن أن تؤخذ 111إذا كان الكائن ىو أكثر من   

من الصف السابع  الطلبةالبحث الذي ىو الباحثة الكائن الذي أدىل بو 

حىت يف  .شخصا 31، واليت تصل إىل فسيسَت باراتبينا إسالمي كروي منطقة  ادلدرسة

 .ىذه الدراسة يستخدم الباحثون البحوث السكانية

 طريقة جمع البيانات .2

طريقة مجع البيانات ىو نشاط للحصول على البيانات ادلطلوبة و البيانات 

البيانات احملتاجة ذلذا البحث استخدمت الباحثة طريقة ادلعاجلة.و من أجل احلصول على 

 سلتلفة حسب احلاجة، و طرق ادلستخدمة جلمع البيانات منها:

 ادلالحظة . أ

يف ىذا البحث, استخدمت الباحثة ادلالحظة ادلشًتكة. يف ادلالحظة ادلشًتكة 

ك الباحثة تشًتك الباحثة يف عملية التعليم التعلم مباشرة. ّتانب إجراء ادلالحظة, تشًت 

 يف عملية اليت يعملها مصادر البيانات.   

                                                             
5 Ibid, hlm. 127 
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وفقا لسوتريسنو ىادي، ادلالحظة ىي "ادلراقبة ادلنتظمة وتسجيل األعراض أو  

 6”الظواىر قيد التحقيق

 :وتنقسم طريقة ادلراقبة إىل ثالثة أنواع ىي  

 مراقبة ادلشاركة وعدم ادلشاركة . أ

 ادلراقبة ادلنهجية وغَت ادلنتظمة . ب

 7التجارب وغَت التجارب مراقبة . ت

ىذه األدلة الوثائقية مستخدمة حلصول على البيانات ادلتعلقة بالتحصيل 

فسيسَت بينا إسالمي كروي منطقة  من ادلدرسةالصف السابع  الطلبةالدراسي  لدي 

يف درس اللغة العربية, البيانات عن عدد ادلدرسُت, و ادلظفُت, و اإلدارة, و  بارات

 من الدرسة الصف السابع  الطلبةعدد التالميذ, و حالة وسائل التعلم يف الفصل 

  فسيسَت باراتبينا إسالمي كروي منطقة 

 االختبار . ب

االختبار ىو رلموعة احلث ادلعطى لدي الشخص حلصول على اإلجابة 

 سعِتاستخدمت الباحثة االختبار السفوي لقياس يف 8خدمة لتعيُت النتيجة.ادلست
                                                             

6 Sutrisno Hadi, Op. Cit., hlm. 207 
7 Ibid, hlm. 32 
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لدي تالميذ ادلتعلق مبادة اليت متت تدريسها, ىل حصل  ادلدرسفي التعلم ادلفردات

 التلميذ على النجاح ادلطلوب أم لو حيصل على النجاح. 

مت  .ر الكتايباختبار ميكن تقسيمها إىل اثنُت ومها اختبار عن طريق الفم واالختبا

يف حُت أن االختبار ادلكتوب ىو اختبار  .اختبار االختبارات الشفوية عن طريق الفم

 9القيام بو كتابة

من رأي أعاله ميكن أن ينظر إىل أن االختبار ميكن تقسيمها إىل اختبارين  

فإن أما بالنسبة لنوعُت من االختبار أعاله،  .اختبار عن طريق الفم واالختبار الكتايب

االختبار الذي يستخدمو الكاتب ىو اختبار مكتوب من خالل إعطاء مشكلة 

ويهدف ىذا االختبار ادلكتوب لطالب الصف )للطالب حول ادلفردات )مفرودات

لرفع البيانات حول تطوير  فسيسَت باراتبينا إسالمي كروي  من ادلدرسةالسابع 

 .ادلفردات العربية

 

 

 
                                                                                                                                                                              

8
Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, BC Press, Malang 2013,h.117 

9 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hlm. 194 
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 ادلقابلة . ت

جلمع البيانات باستوجب اجمليب لدي الباحثة.و إجابة ادلقابلة ىي أسلوب 

 اجمليب تكتب و تسّجل.

تستخدم الباحثة ىذه األسلوب دلقابلة ادلدرس الذي يقوم بتدريس اللغة العربية 

 جهود ادلدرس علي التعلم ادلفردات الطلبةدلعرفة  الباحثةمستند على حقائق ادلقابلة 

 .فسيسَت باراتالصف السابع مت بينا إسالمي كروي منطقة 

 :وحسب النوع، تنقسم ادلقابلة إىل ثالثة أنواع ىي

ادلقابالت غَت ادلرغوب فيها ىي عملية ادلقابلة وادلقابالت ال توجو عن قصد  . أ

األسئلة واألجوبة حول القضايا الرئيسية اليت تركز عليها البحوث وادلقابالت 

 .)معهم ادلقابالت)الذين أجريت 

 مقابلة ادلواجحة   . ب

ىذه ادلقابلة ىي مقابلة يسيطر عليها ادلرشح أو مقابلة منظمة وىي مقابلة 

 .تستخدم أدلة القضايا اليت متت دراستها

 وادلقابالت احلرة ادلوجهة    . ث
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لذا فإن القائم بادلقابلة جیعل  .ىي مزيج من ادلقابالت غَت ادلنضبط وادلرشد

ا فقط، مث يف عملية ادلقابلة تتم بعد الوضع، جیب لدراستهالرئيسيةالقضايا 

الشخص الذي  توجيوأن يکون الشخص الذي أجريت ادلقابلة معينا يف 

 11.ينحرف أنوادلقابلة إذا اتضح  معوأجريت 

من ادلفهوم أعاله ميكن أن ينظر إىل أن ادلقابلة تنقسم إىل ثالث 

أما  .ادلوجهة وادلقابالت ادلوجهة رلانامقابالت غَت الرصاص، وادلقابالت 

بالنسبة لألنواع الثالثة ادلذكورة أعاله من ادلقابالت، فإن ادلؤلفُت استخدام 

مقابالت نوع حر، وىو ما يعٍت إجراء ادلقابالت يعطي احلرية للمقابلة 

 .لتقدمي ردودىم أو إجاباهتم اخلاصة

   التوثيق . ث

طريقة التوثيق ىي  11معناىا بضائع ادلكتوبة،التوثيق من أصل الكلمة ىو وثيقة، 

بنظر الوثيقة يف  الطريقة ويتم ىذه 12مجع البيانات بنظر أو تسجيل التقرير ادلوجود.

 .شكل مذكرات وكتب القواعد

                                                             
10 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Op. Cit., hlm. 85 
11 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 201 
12 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009),  h. 66. 
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وفقا لسوىارسيمي أريكونتو، فإن طريقة التوثيق ىي "كيفية العثور على بيانات 

النص، والكتب، والصحف، حول األشياء أو ادلتغَتات يف شكل مالحظات 

 .13واجملالت، وزلضر االجتماع، وجدول األعمال، وما إىل ذلك

للحصول على ادلعلومات  الباحثةتقنيات مجع البيانات ادلستخدمة من قبل " :مقابلة

اللفظية من خالل احملادثات وجها لوجو مع الناس الذين ميكن أن توفر ادلعلومات 

 .14للباحث

ميكن أن يرى أن ادلقابلة ىي وسيلة جلمع البيانات اليت من وجهة نظر أعاله 

أجريت من خالل التحدث مع شخص أو أكثر شفويا للحصول على وصف أو 

 .معلومات

وفيما يتعلق بأنشطة ىذه الطريقة غرض الكاتب للحصول على بيانات عن ىيكل  

م اللغة العربية ، وادلوظفُت، مث اسًتاتيجية القراءة بصوت عال يف تعليوالطلبةادلعلم، 

 .فسيسَت باراتبينا إسالمي كروي منطقة مدرسة  ادلستخدمة يف

 

                                                             
13 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hlm. 188 
14 Mardalis, Metode Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Proposal, (Bumi Aksara, Jakarta, 

2004), hlm. 64 
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 طريقة تحليل البيانات .3

بعد مجع البيانات من خالل أداة مجع البيانات، فإنو حيتاج إىل حتليل من أجل 

وفيما يلي  .احلصول على النتيجة الصحيحة ميكن استخدامها الختبار حقيقة الفرضية

 :البيانات يف ىذه الدراسةخطوات حتليل 

احلد من البيانات، أي عملية اختيار وتبسيط وتركيز واستخراج وحتويل البيانات اخلام  . أ

 .إىل مذكرات ميدانية

 ادلالحظة (1

مالحظات غَت ادلشاركُت، ألن  الباحثةسوف يستخدم  ىادا البحث

ادلالحظة ىو ادلعلم  البحث .ادلؤلفُت يراقبوهنا فقط وال يشاركون مع ادلالحظة

الصف السابع أ. وتتم ىذه ادلالحظة من خالل رفع البيانات عن  وطلبةالعريب 

الصف السابع منطقة  طلبةيف تدريس ادلفردات العربية من  ادلدرسُتجهود 

 .فسيسَت بارات

 االختبار (2

 .وينقسم االختبار إىل اثنُت، ومها اختبار عن طريق الفم واالختبار الكتايب

نوعُت، فإن االختبار الذي يستخدمو الكاتب ىو اختبار مكتوب بإعطاء أما ال



 
49 
 

ويهدف ىذا االختبار ادلكتوب  .(الطالب أسئلة حول ادلفردات )مفرودات

 فسيسَت باراتمتس بينا إسالمي كروي منطقة  أ   من الصف السابع ةبللطل

 .لرفع البيانات حول تطوير ادلفردات العربية

 ادلقابلة (3

ادلقابالت من النوع اجملاين، أي  الباحثةيف ىذه الدراسة سوف يستخدم 

أولئك الذين أجريت معهم ادلقابالت أعطوا احلرية للمقابلة لتقدمي إجاباهتم أو 

 ةبو مدرس دراسات اللغة العربية وطلادلقابلة ى ان الباحثة .إجاباهتم اخلاصة

 . فسيسَت باراتمتس بينا إسالمي كروي منطقة  أ الصف السابع

عرض أو عرض البيانات، ىو وسيلة لتجميع البيانات يف منظمة اليت جتعل من   . ب

 15.السهل جلعل االستنتاجات أو العمل ادلقًتح

التحقق من البيانات، ىو تفسَت دلعٌت البيانات يف التكوين الذي يظهر بوضوح   . ت

 16الطريق السببية ْتيث ميكن اقًتاح ادلقًتحات ادلرتبطة بو

                                                             
15 Mardalis, Op. Cit., hlm. 64 
16

 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001), 

hlm. 190 
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االقتباس أعاله، ميكننا أن نفهم أن اخلطوات يف حتليل البيانات األوىل، من 

ويتم تقليل البيانات عن طريق جعل التجريد الذي ىو زلاولة خللق التجريد 

 .الذي ىو زلاولة جلعل ملخص من جوىر , والعمليات والبيانات الالزمة

ت اليت هتدف ثانيا، عرض أو عرض البيانات اليت ىي من خالل ترتيب البيانا

وتتمثل ادلرحلة األخَتة من حتليل البيانات  .لتسهيل يف التوصل إىل استنتاجات

يف إجراء التحقق من البيانات أو فحص صحة البيانات اليت تفسر معٌت 

 .البيانات

أما بالنسبة " .التحليل االستقرائي الباحثةولالستنتاجات، استخدم 

البيانات عن طريق رفع احلقائق اخلاصة، للتحليل االستقرائي فهو كيفية حتليل 

واألحداث ملموسة، مث يتم استخالص حقائق زلددة أو أحداث ملموسة 

 .استنتاجات ذات طبيعة عامة
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 الباب  الرابع

 تحليل البيانات والحقائق

 المدرسةالتصوير  . أ
 فسيسير باراتبينا إسالمي كروي منطقة  من المدرسةتاريخ االقتصار  .1

يف الطريق كيام احلج زلمد طاىَت  فسيسَت باراتبينا إسالمي كركم منطقة  مدرسة

 2002نوفامبيو  99الشيخ احلاخ جوىاف اسكاندار يف التاريخ ك قامت    059 النمرة 

 الوسط. منطقة الساحل كينجاف ك يف القرية m2 20.000 _+علي االرض 

  فسيسَت باراتبينا إسالمي كركم منطقة  مدرسةك يف اكاؿ بنائها حيت االف 

 الدم قاـ هبا بسيد ريس ادلدرسة بعدد. ك هبادا االمساء ادلدرسة

  (2010-2002)جوحاف السكاندار كي احلاج    .9

 )حيت االف 2090(زلمد رضى دينتا  .2

 رؤية من المدرسة .2
, جودة, ادلهارة ك فسيسَت باراتبينا إسالمي كركم منطقة  مدرسة حتقيق من ا

 مستقلة.
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 بعث من المدرسة .3

 .بناء ثقافة ادلدارس كمركز للتعليم على أساس اإلسالمية . أ

مركزا  ن ادلدرسةدكرا رائدا يف جعل ادل ادلدرسةن دتكُت ادلعلمُت كمجيع مكونات ادل . ب
 للتعليم على أساس اإلسالمية.

, العلـو ك بناء السمات الشخصية للطالب الذين يتفوقوف يف إدياف، التقول . ت
 تيكنولوجيا

 بشكل مستقل س الدينية كبناءتنظيم إدارة ادلدار  . ث
 أهداف .4

لتكوف قادرة على تنفيذ القواعد  الطلبةمركزا للتمكُت كالتعريف  ن ادلدرسةعل ادلج . أ

 كاألسر كاجملتمعات. ن ادلدرسةقواعد اإلسالـ يف ادل -

من ادلدرسة يف دكرا رائدا يف جعل من جعل ادلعلمُت كادلكونات األخرل لل . ب

 مركزا للتعليم اإلسالمي ادلدرسة

 رة.اعداد الطالب / اخلرجيُت الذين التقول، الذكية كادله . ت

 .الدينية القائمة على مستقلةتنفيذ إدارة ادلدارس  . ث
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بينا إسالمي كروي منطقة احوال المدرسين اللغة العربية و الطلبة الفصل الطيب  .5

  فسيسير بارات

بينا إسالمي كركم منطقة احواؿ ادلدرسُت اللغة العربية ك الطلبة الفصل الطيب  . أ

 فسيسَت بارات

يف عملية التعلم, ادلدرس ىو العوامل مهم, الف ىم مؤيد ادلشي من عملية التعلم. 

الفصل السابع يف السنة  فسيسَت باراتبينا إسالمي كركم منطقة مدرس اللغة العربية 

السابع ادلدرس اللغةالعربية ىو السيد بيٍت رمحا. السيد  يف الفصل. بعدد نفرا 2017/2018

السبا كالثامن. خلفية التعليم للمدرس اللغة العربيةالفصل السابع بيٍت رمحا تعلم الفصل 

ىو خارجي من كلية الًتبية اللغة  فسيسَت باراتبينا إسالمي كركم منطقة من ادلدرسة 

 العربية من ادلدرسة زلمدية يوغياكارتا.

بينا ادلدرسة من نتائج ادلقابلة الدل بعث الباحثة بسيد زلمد رضي دينتا كمدرس 

, فقاؿ ىو :" الفصل السبع مدرس اللغة العربية فسيسَت باراتمي كركم منطقة إسال

,السيد بيٍت رمحا خارخ من كلية اللغة  فسيسَت باراتبينا إسالمي كركم منطقة ادلدرسة 
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.دلهارة اللغة العربية طيبا ك خارج من ادلعهد كونتور االكؿ زلمدية يوغياكارتاالعربية 

 كما رءا من ىادا اف ادلدرس من خلفيتو حبسب اىلو.ك   فونَتكو جوم الشرقية.

 فسيسَت باراتبينا إسالمي كركم منطقة  مدرسة اللغة العربية  الطلبةاحواؿ  . ب

ذلم فصلُت يعٍت  فسيسَت باراتبينا إسالمي كركم منطقة للفصل السابع مدرسة  

بينا  مدرسة  اللغة العربية الفصل السابع أ ك الفصل السابع ب ك امل ىده احواؿ الطلبة

 كما يايل:  فسيسَت باراتإسالمي كركم منطقة 

 3القائمة 
 فسيسير باراتبينا إسالمي كروي منطقة احوال الطلبة اللغة العربية مدرسة  

 النمرة ابن بنات الفصل عدد
30 VII A 12 18 9 
30 VII B 16 94 2 
  27 33 عدد 60

  2096.2097 فسيسَت باراتادلصدر: الوثيق الطلبة اللغة العربية مدرسة  بينا إسالمي كركم منطقة 

 ذلا مدرسة  بينا إسالمي كركم منطقة الساحل الغرىبفمن االئمة اعاله نعرؼ اف  
. ك اف الباحثة يبحث اال يف  30ك  30الطلبة الفصل السابع أ ك ب  60بعدد فصلُت, 

ليس   81بعدد   (SD)الفصل أ. فمن اخللفية الطلبة الفصل أاكثر من خارجي مدرسة االبتدائة 
 .طلبة 92بعدد  .(MI)االبتدائة  مبدرسة
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بع سعيى المدرس على تطوير المفردات اللغة العربية لدى الطلبة الصف السا  . ب
 فسيسير بارات منطقالحكومية إسالمي كروي المتوسطة بينا  بمدرسة

كيف ىادا البحث, اف الباحثة يعُت البحثما يف ادليداف, حيت سيدمج ىداالبحث النتائج 
 ادلوجود يف ادليداف مع النظريات القائمة.

سيتم حتليل البيانات اليت ًب احلصوؿ عليها من ادلالحظة , مرقبة االختبار ادلكتوب 

سعِت ادلدرس على تطوير ادلفردات اللغة ,ادلقابلة ك الوثيق. اما القمعطيات دالك يدؿ عن 

 منطقاحلكومية إسالمي كركم ادلتوسطة بينا  مبدرسةالعربية لدل الطلبة الصف السابع 

القائمة حاصل حتليل البيانات اليت ًب احلصوؿ عليها من ادلالحظة , . من فسيسَت بارات

مرقبة االختبار ادلكتوب ,ادلقابلة ك الوثيق بطريقة الكلمات النوعي. بعد دالك يتم أخد 

حتليل البيانات استنتاجا عن طريق التفكَت االستقرائ ام حتليل البيانات اليت تنتقل  من 

  التنتاج العاـ. استنتاج زلدد مث استخالصها اىل

من البيانات اليت ًب احلصوؿ عليها ًب استعراضها اكال سواء كاف دالك كفقا للمعابَت 

زلددة مسبقا اكال ال تزاؿ حباجة اىل مزيد من التجهيز.بعد انو من ادلعركؼ اف تكوف كاملة 

 مث ديكن القياـ بو اخلطوة التاليةاليت ىي بيانات التأ ىيل. 

انات اىل تصنيف نوع الرد الدل قدمو ادلدعى عليو على كل بند ك يهدؼ تصنيف البي

كيهدؼ تصنيف البيانات من بنود االسئلة, فضال عن البدائية اليت خيتارىا ادلدعى عليو, 
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إىل تصنيف أنواع اإلجابات اليت قدمها ادلستجيبوف على كل بند من األسئلة كالبدائل 

 :لتجميع كتفتيش النسبة على النحو التايلادلختارة من قبل اجمليبُت، مث يتم جتميع ا

 P= 
 

 
 x 100  حيث P:  ،النسبة ادلئويةF: عدد الدرجات اليت ًب احلصوؿ عليها ك 

N: من نتائج حساب النسبة ادلئوية من اإلجابات أعاله   .احلد األقصى لعدد الدرجات

اإلجابات على كل مث سيتم عقد ادلقبل عملية اجلدكلة اليت تدخل نسبة زلسوبة كعدد من 

 .بند يف جدكؿ من السهل جدا أف نرل البيانات الشاملة

 ةادلنهج الوصفي التحليلي النوعي كىو الباحث ةيف ىذا البحث استخدـ الباحث

مباشرة يف احلقل من أجل معرفة احلاالت اليت حدثت يف ادليداف إما من خالؿ ادلالحظة 

 من الطرؼ الذم يعرؼ البيانات ادلطلوبة، ربط أك ادلقابلة أك التوثيق أك االختبار الكتايب

 .النظريات القائمة

 :التحليل الذم ًب احلصوؿ عليو ىو كما يلي

 تحليل البيانات و الوثائق .1

إسالمي كركم ادلتوسطة بينا  مبدرسةالسابع ليعرؼ اف سعِت ادلدرس للفصل 

يف تدريس ادلفردات يف الفصوؿ  ادلدرسدلعرفة كيفية دكر  فسيسَت بارات منطقاحلكومية 

 اف الباحثة تعمل بطريقة ادلالحظة. الدراسية
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بينا إسالمي   مدرسة أ العريب يف السابع ادلدرسطريقة مراقبة  الباحثةيستخدـ 

طريقة ادلراقبة اليت يستخدمها الكاتب ىي ادلالحظة غَت  .بيسيسَت فسيسَت باراتكركم 

إعطاء الطالب فرصة  .مراقبة ال تشارؾ مع لوحظ اف الباحثةادلشاركُت، كىذا ىو 

الفرصة  ةبإعطاء الطل .ثانيا، قل الكلمة .ادلدرسلالستماع إىل الكلمات اليت يتحدث هبا 

 .لقوؿ الكلمات اليت مسعوا

عٌت شعورا من الكلمة، لشرح م ةبإعطاء الطل .ثالثا، احلصوؿ على معٌت الكلمة

 .الدعائم أك كسائل اإلعالـ ادلدرس، مث يستخدـ لفهم ةبادلفردات اليت يصعب على الطل

 ادلدرس، كيقوؿ، كفهم معٌت الكلمات اجلديدة، ةبعد مساع الطلب .رابعا، قراءة الكلمة

 .الفرصة لقراءهتا بصوت عاؿ ةببعد أف يتم إعطاء الطليكتب ذلم على السبورة. 

اء شفويا كيف استخداـ الكلمات اجلديدة يف مجلة مثالية، سو  .خامسا، جعل اجلمل

 .الكتابة

استنادا إىل ادلالحظات كادلقابالت، من ادلعركؼ أف ىناؾ عنصرا موضوعيا من 

إسالمي   بينا مدرسةجهود ادلعلم العريب يف تطوير مفردات ادلتعلمُت يف ادلواد العربية يف 

 :، كىيفسيسَت باراتكركم من كالية 
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من خالؿ ربط ادلواد  نشاطا، كمن مث ةلبيفتح الدرس مع حتيات، ذلجة الط دلدرس (9

يعطي ادلفردات اجلديدة  ادلدرسقبل دخوؿ ادلواد  .السابقة مع ادلواد ليتم تسليمها

للطالب كجيب على كل طالب ذكر مفردات جديدة كاحدة كلكن ال يزاؿ يف نفس 

ىي ادلفردات اليومية، مثل ادلفردات أف ىناؾ  ةباليت تدرس للطلادلفردات ،  .ادلوضوع

السرير، محاـ، ديدابور، غرفة الضيوؼ، يف الفصوؿ الدراسية، كىكذا غرفة يف 

 .من خالؿ طرح األسئلة اليت ارضاء ذلذه ادلادة ةبكتوفَت احلافز للطل .دكاليك

 خلق جو الفصوؿ الدراسية متعة (2

الفصوؿ الدراسية جيب أف حتاكؿ جتنب  للمدرسُتيف األنشطة الركتينية اليومية 

بينا  ادلدرسةكلذلك فإف مدرس اللغة العربية من  .األشياء اليت ىي رتيبة كشللة

لديو االحنرافات ادلتقطعة كالشعور متعة  فسيسَت باراتإسالمي كركم من منطقة 

 .يف التدريس اليت ديكن جتنب االعتماد كالتشبع من عملية التدريس

 باستخداـ أساليب منهجية كمقررةتقدمي الدركس   (3

يعتمد التدريس بشكل فعاؿ على اختيار كاستخداـ أساليب التدريس اليت 

تتوافق مع أىداؼ التدريس، أف ىذه ادلسألة مهمة جدا لدكر ادلرشح ألنو ينطوم 

  .على سالسة أداء ادلهمة
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كىناؾ طريقة أفضل للتدريس ىي استخداـ أنشطة ادلتعلمُت بشكل فعاؿ يف 

طيط الصف كتنفيذ ىذه األنشطة بطريقة مستمرة ككذلك من خالل العمل خت

 .اجلماعي

كاستنادا إىل نتائج ادلقابالت، ًب احلصوؿ على ادلعلومات اليت تقدـ الدركس 

باستخداـ أساليب الصف كفقا دلعلمي اللغة العربية اليت حتاضر األسلوب، 

 .غاساف كغَتىا، دديوسنًتاسي، بينغو  االسئلة كاجلوابكادلناقشة،

، ألنو من دكف أم اسًتاتيجيات أك أساليب ةباألساليب حتدد فهم الطلىذه 

القياـ بو يف الفصوؿ الدراسية، كادلتعلمُت يف فهم ادلواد سيكوف صعوبة كلكن إذا  

يف فهم الدرس سيكوف  السابعكاف ديكن تطبيق الطريقة بشكل جيد يف الصف 

 .أسهل

كاستنادا إىل ادلالحظات، فإف أساليب التدريس اليت يقـو هبا معلمو اللغة 

 :ىي كما يلي فسيسَت باراتبينا إسالمي كركم منطقة  ادلدرسةالعربية يف 

 زلاضرة  . أ

عن طريق تطبيق كالسرد  ةبسلوب الذم يف تقدمي ادلوضوع للطلىذا ىو األ

 .اللفظي
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 ادلناقشة  . ب

يُت ادلهاـ لتعلم شيء إىل جلنة كىذا ىو عرض ادلواد عن طريق تع

 .الدراسات اليت ًب حتديدىا من أجل حتقيق ىذا اذلدؼ

 االسئلة كاجلواب  . ت

أساليب التدريس اليت تسمح باالتصاؿ ادلباشر الذم ىو يف اجتاىُت ألنو 

 .يف الوقت نفسو ىناؾ حوار بُت ادلعلمُت كادلتعلمُت

 مظاىرة  . ث

واد اليت إظهار عملية تنفيذ ادلىذا ىو كسيلة لعرض ادلوضوع من خالؿ 

 .رؤية كتقليد ةبحبيث ديكن للطل ةبقدمت مباشرة أماـ الطل

 مهمة . ج

، يف حُت للطلبةىذا ىو طريقة التدريس حيث يعطي ادلعلم مهاـ معينة 

 .حتمل ادلسؤكلية كالطلبة ادلدرسيتم التحقق من قبل 

كمع ذلك، يف  .للطلبةز كجود كسائل التعلم ديكن أف توفر تلقائيا ادلزيد من التحفي

مطلوب أيضا أف تكوف ذكية يف التعبئة التعلم يف الصف جيدا حبيث ما ىو  ادلدرستنفيذ 

 .الطلبةادلطلوب يف التعلم كادلواد اليت ديكن تسليمها ديكن أف تلقى بشكل جيد من قبل 
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كسائل اإلعالـ التعلم ديكن أف يكوف  ادلدرسمن الناحية ادلثالية يف التعلم من 

الدافع ألف كسائل اإلعالـ نفسها تشَت إىل زلفز، كاستخداـ كسائل اإلعالـ نفسها عند 

احلد من مستول التشبع يف التعلم، ديكن لوسائل اإلعالـ أيضا القضاء على الرتابة يف 

سوؼ  الطلبةيستخدموف الطريقة ككسائط اإلعالـ كفقا لذلك فإف  ادلدرسإذا كاف .التعلم

سعداء يف التعلم كلكن  ةبيف زلاكلة جلعل الطل ادلدرسيشعركف بالسعادة يف الواقع مجيع 

 .ال تزاؿ ىناؾ أكجو القصور، كىذا ىو الطبيعة البشرية

كتستخدـ كسائل اإلعالـ اليت يستخدمها ادلعلموف العرب يف تطوير مفردات 

ادلوجودة حوؿ األشياء ادلوجودة العرب الصور اإلعالمية كاستخداـ كسائل اإلعالـ  الطلبة

 .يف الفصوؿ الدراسية سواء يف الفصوؿ الدراسية أك حوذلا

 تقدمي ادلواد التعليمية ادلفردات (4

ردات بصوت عاؿ يف حُت يعرض ادلواد اليت تبدأ من خالؿ ذكر ادلف ادلدرس . أ
 .إىل ادلفردات ادلعلم ادلذكورة كاالستماع بشكل جيد ةبيستمع الطل

 .زلاكاة تقليد ادلفردات اليت ًب مراجعتها لعدة مرات ةبمن الطل ادلدرسيطلب   . ب
الدعائم  ادلدرسفهمها، يستخدـ  ةبعٌت ادلفردات اليت يصعب على الطللشرح م  . ت

 .االئضاهأك كسائل 
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لقراءهتا بصوت  ةبعلى منت الطائرة مث يطلب من الطليكتب ادلفردات  ادلدرس  . ث
 .عاؿ

 .كتابة ادلفردات يف كتابو  ةلبيطلب من الط . ج

 توضيح ادلواد (5

ادلواد اليت ًب تقدديها كتقييم الطالب من خالؿ طلب كل  ادلدرسكيوضح 

 .طالب الستخداـ ادلفردات يف مجلة بسيطة شفويا ككتب أيضا

 المواد
 اسم االشارة

 ينقس اىل قسمُت:
8. Isyim Isyarah atau kata tunjuk untuk yang dekat: َهَذا (ini) 

Contoh dalam kalimat:  َىذَ  ِكَتابه  (ini sebuah buku) 

2. Isyim Isyarah atau kata tunjuk untuk yang jauh:  ََذِلك (itu) 

Contoh dalam kalimat:  َذِلَك ِكَتابه  ( itu sebuah buku) 

Bila Isim Isyarah itu menunjuk kepada Isim Muannats maka:  

 (ini)  َىِذهِ   :menjadi َىَذا .8

Contoh:   َىِذهِ   رَلَلَّةه  ( ini sebuah majalah) 

 (itu)    تِْلكَ  :menjadi   َذِلكَ  .2
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Contoh:   تِْلَك رَلَلَّةه  ( itu sebuah majalah) 

 عبارات حتية
اَلـُ  .8 ـُ َعَلْيُكْم   =  َكعَلْيُكُم السَّ  السَّاَل
  أْىالن َكَسْهألن  = أَْىالن ِبكَ  .2
 َصَباَح ْاخَلَْتِ  =  َصَبا اْلنػُّْور .3
 ُشْكرنا  =  َعْفونا .4
 َكْيَف َحاُلَك  =  احلَْْمُد لِلَِّو ِِبََْتِ  .5

 ادلفردات مدكر ك مؤنث
 (Dokter)    طَا لَِبةه  =   طَا ِلبه  .8

 (Guru) ُمَدرِّسه  =  ُمَدرَِّسةه    .2

 (Pegawai) ُمَو ظَّفه  =  ُمَوَظَفةه    .3

 (Penjual)  بَا ئعه  =  بَائَِعةه  .4

 (Dokter)  طَِبْيبه  =  طَبِْيَبةه  .5

 (Insinyur) ُمَهْنِدسه   =  ُمَهْنِدَسةه  .6

 كلمة ادلكاف
 (Di dalam)  يف   .8

 (”Di atas “Menempel ) َعلىَ    .2

 (”Di atas “tidak menempel) فَػْوؽَ    .3

 (Di bawah) حَتْتَ    .4
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ـَ    .5  (Di depan) أََما

 (Di belakang) َكرَاءَ    .6

 (Di antara) بَػُْتَ    .7

 (Di samping) َجاِنبَ  .1

 

 اختبار المكتوب و تحليل. 2

A. titik dibawah ini!-Isilah titik 

 َما ....... ؟   ِامسِْي َخِدجْيَةه  .8
 َمن  ........  ؟   أَناَ طَاِلبه   .2
 س  :َصَباُحاخلََْْت   .3

 ......ج : ....  

  َك ....... , ِىَي ُمَهْنِدَسةتِلْ  .4
    س :  أَْيَن اْلَقَلُم ؟ .5

    َلُم ....... ْاحَلِقْيَبةه اْلقَ ج  :  
 

B. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab! 

8. Insinyur (LK) 

2. Apa kabarmu 

3. Namamu (PR) 

4. Papan tulis 
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5. Dia (PR). 

طالبا من الصف  30من نتائج إجابات االختبار ادلكتوب اليت قدمها مقدـ البالغ إىل 
احلصوؿ على البيانات   فسيسَت باراتبيناس إسالمي كركم منطقة  مدرسةالسابع ألف يف 

 :كما ىو موضح يف اجلدكؿ التايل

  4القائمة  
 الصف السابع أللمهارة المفردات لدى الطلبة  دفتر االسماء و نتيجة اختبار المكتوب

 2112 /2112 فسيسير باراتبيناس إسالمي كروي منطقة  مدرسةفي 
 النمرة االمساء الطلبة النتيجة

50 Aan Kurniawan 1 
50 Ahmad Afriando 2 
70 Alin Septia Ningrum 3 
50 Apriadi 4 
80 Arli Amando 5 
70 Arliya Safitri 6 
50 Dea Amanda 7 
50 Deka Winaldo 8 
60 Deri Anugerah 9 
70 Dita Patrisia 10 

100 Heri Yanto 11 
70 Lesya Putri Ambar 12 
40 Melia Sari 13 
70 Muhammad Aldi. S 14 
70 Muhammad Arif Ismatulloh 15 
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40 Muhammad Riski. A 16 
60 Nadira puspita 17 
60 Nasrulloh Ahmad 18 
90 Neri Afriani 19 
60 Resti Restika 20 
30 Riando Haris 21 
70 Rika Afrilia 22 
60 Ryan Guslianda 23 
60 Sakti Oktarino 24 
80 Tsaniyatul Adhila 25 
50 Tambat Rido 26 
90 Vicky Rian 27 
70 Yestia Anggraini 28 
80 Yulian Syahpura 29 
40 Zalpian Rabsya 30 

 

بتلخيص اختبار مكتوب  الباحثةمن جدكؿ نتائج االختبار ادلكتوب أعاله، يقـو 
فسيسَت بينا إسالمي كركم  من ادلدرسة أ حوؿ مفردات اللغة العربية من الدرجة السابعة

 :بيسيسَت مع نسبة مئوية مع النتائج التالية بارات
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 5القائمة 
الصف السابع أ للمهارة المفردات لدى الطلبة  دفتر االسماء و نتيجة اختبار المكتوب

 2112 /2112 فسيسير باراتإسالمي كروي منطقة  بينا مدرسةفي 
نسبة 
 مئوية

عدد  البياف الكمينتيجة  نتيجة نوعي
 الطلبة

 النمرة
 

 1 6 جيد جدا أ 80-100 20%
 2 8  جيد ب 70-79 27%
 3 6  مقبوؿ ج 60-69 20%
 4 6  ضعيف د 46-59 20%
 5 4 ضعيف جدا ق 00-45 13%

 %100 30 عدد
 

ىو: جيد  ةبالطل أ ، اختبار مكتوب للمفردات العربية من الصف السابعالقائمةمن 

:(، 27أشخاص ) 8ما يصل إىل ) ب (:(، جيد20أشخاص ) 6إىل  ما يصل)أ  (جدا

أشخاص  6ما يصل إىل  (د) :(، أقل قيمة20أشخاص ) 6ما يصل إىل  ( ج) قيمة كافية

 ).:93أشخاص ) 4ما يصل إىل  )ق  (:(، كدرجة منخفضة جدا20)
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العربية اليت كالنسبة ادلئوية النهائية دلتوسط نتائج االختبار ادلكتوبة مهارات ادلفردات 

 .مقبوؿ, % 63 الفصل السابع أ ةبيعطيها الكتاب للطل

 ...:تستند نتائج االختبار الكتابية ادلذكورة أعاله إىل القيم القياسية التالية

 = جيد جدا 900حىت  80 .9

 = جيد79حىت  70 .2

 = مقبوؿ 69حىت  60 .3

 = ضعيف 59حىت   46 .4

 = ضعيف جدا 00حت  45 .5

 بينا مدرسةالصف السابع أ يف ادلفردات لدل الطلبة اما اخلالصة من ىادا اف مهارة 

 مقبوؿ. فسيسَت باراتإسالمي كركم منطقة 

 مقابلة تحليل البيانات .3

كعالكة على ذلك، من نتائج بيانات ادلقابلة اليت قاـ هبا ادلؤلف ألب بٍت الرمحن أف 

لتعليم ادلفردات فئة السابع مل يكن يـو خاص، لتعليم ادلفردات نفسها يتم كل بداية يف 

 ةباجلديدة للطلكقت الدرس العريب يبدأ، مطلوب من كالد بٍت الرمحن لتوفَت ادلفردات 
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أف يذكر ادلفردات اجلديدة كاحدة كلكن ال يزاؿ مع نفس كجيب على كل طالب 

 .ادلوضوع

ىي ادلفردات اليومية، مثل ادلفردات أف ىناؾ غرفة يف  ةباليت تدرس للطلادلفردات 

عند  .السرير، محاـ، ديدابور، غرفة الضيوؼ، يف الفصوؿ الدراسية كىكذا دكاليك

ال  ادلدرس .ةبللطلتدريس ادلفردات للطالب أعد ادلعلم ادلفردات اليت سيتم تدريسها 

 ةلبكفقا دلستول الط ةبخرل قبل يتم تدريس ادلفردات للطلتتحرؾ إىل مواضيع ادلفردات األ

 .من القدرة

اللغة العربية من الفصل السابع مدرسة تسانويا  مدرسمن ادلقابالت ديكن حتليلها أف 

ا إسالمي كركم الغربية الساحلية دائما توفَت ادلفردات اجلديدة للمتعلمُت كل يف بداية بين

، مثل .أما بالنسبة للمفردات اليت يتم تدريسها ىي ادلفردات اليومية .الدرس العريب

ادلفردات ادلوجودة يف غرفة النـو كاحلماـ، ديدابور، غرفة الضيوؼ، يف الفصوؿ الدراسية 

ادلفردات اليت سيتم تدريسها عند تدريس ادلفردات للطالب أعد ادلعلم  .كىكذا دكاليك

خرل قبل يتم تدريس ادلفردات ال تتحرؾ إىل مواضيع ادلفردات األ ةادلدرس .بللطل

 .من القدرة ةلبكفقا دلستول الط ةبللطل
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اللغة العربية من الفصل السابع مدرسة  ادلدرسمن ادلقابالت ديكن حتليلها أف 

كل يف   للطلبةبينا إسالمي كركم الغربية الساحلية دائما توفَت ادلفردات اجلديدة  ادلتوسطة

كقد  .أما بالنسبة للمفردات اليت يتم تدريسها ىي ادلفردات اليومية .بداية الدرس العريب

يف تدريس ادلفردات رلموعة سلتارة من ادلفردات أك اختيار ادلفردات اليت  الطلبةجعل 

 .سيتم تدريسها

يف تدريس ادلفردات، كذلك باستخداـ  ادلدرسلتحليل أعاله ديكن استنتاج أف من ا

ادلفردات ادلوجودة من الناحية النظرية، من تقسيم ادلفردات من الناحية النظرية، كادلعلم يف 

يف تدريس ادلفردات ًب القياـ  ادلدرس .ةبباستخداـ ادلفردات اليومية للطل تدريس ادلفردات

 .رلموعة جيدة من ادلفردات

البيانات األخَتة اليت مجعها ادلؤلف ىي كثائق، كاليت ديكن مالحظة أف حالة ادلدارس 

  2017/2018 فسيسَت باراتبينا إسالمي كركم مدرسة منطقة  ادلتطسطةاإلسالمية 

مدرس  كدالكعليمية جيدة، ك كىو جيد مبا فيو الكفاية، كحيتوم على مكتبة، كمساحة ت

 ةبللطلاللغة العربية ادلناسبة يف رلاذلم كذلك لدعم مهارات ادلفردات العربية 

بينا إسالمي كركم  ادلتوسطةإىل جانب ذلك، ديكن أف نرل أف معلم ادلدرسة العربية 

  ..رجينسي قد فعلت بشكل جيد لتحسُت تدريس ادلفردات فسيسَت باراتمن 
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كما فعلت ادلعلم يف   2097أكتوبر  9دلالحظة من الباحث يف من ادلالحظة أك ا

يف تطوير  ادلدرساليت يبذذلا  سعِت .ادلفردات ادلدرسالصف السابع ألف من أجل تطوير 

  :مفردات اللغة العربية على النحو التايل

من خالؿ ربط  نشاطا، كمن مث ةلبيفتح الدرس مع حتيات، ذلجة الط ادلدرس .9

يعطي ادلفردات  ادلدرسقبل دخوؿ ادلواد  .ادلواد ليتم تسليمها ادلواد السابقة مع

ذكر مفردات جديدة كاحدة كلكن ال يزاؿ  ةلبكجيب على كل ط ةباجلديدة للطل

ىي ادلفردات اليومية، مثل  ةبللطلادلفردات اليت تدرس  .يف نفس ادلوضوع

ادلفردات أف ىناؾ غرفة يف السرير، محاـ، ديدابور، غرفة الضيوؼ، يف الفصوؿ 

من خالؿ طرح األسئلة اليت  ةبكتوفَت احلافز للطل .الدراسية، كىكذا دكاليك

 ارضاء ذلذه ادلادة

 خلق جو الفصوؿ الدراسية متعة .2

 :خطط ذلا، كىيتقدمي الدركس من خالؿ األساليب ادلنهجية كادل .3

 زلاضرة . أ
 مناقشة . ب
 مهمة . ت
 ادلظاىرة . ث
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 االسئلة ك اجلواب . ج
 تقدمي ادلواد التعليمية ادلفردات . .4

ردات بصوت عاؿ يف حُت يعرض ادلواد اليت تبدأ من خالؿ ذكر ادلف ادلدرس . أ
 .ادلذكورة كاالستماع بشكل جيد ادلدرسإىل ادلفردات  ةبيستمع الطل

زلاكاة تقليد ادلفردات اليت ًب مراجعتها لعدة  ةبمن الطل ادلدرسيطلب  . . ب
 .مرات

 دلدرسفهمها، يستخدـ  ةبعٌت ادلفردات اليت يصعب على الطللشرح م . ت
 .االيضاهالدعائم أك كسائل 

لقراءهتا  ةبعلى منت الطائرة مث يطلب من الطليكتب ادلفردات  ادلدرس . ث
 .بصوت عاؿ

 .كتابة ادلفردات يف كتابو  ةلبيطلب من الط . ج

 ادلواد توضيح .5

 طلبةمن خالؿ طلب كل  ةبديها كتقييم الطلادلواد اليت ًب تقد ادلدرسكيوضح 

 .كدالكالستخداـ ادلفردات يف مجلة بسيطة شفويا ككتب  

من ادلالحظة كاالختبار الكتايب  للباحثةبناء على معاجلة كحتليل البيانات اليت ديكن 

ىي: "كيف  الباحثةشكلة اليت يطرحها كادلقابلة كالوثائق ادلذكورة أعاله، فإف صياغة ادل
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بينا  من ادلدرسة ا الصف السابع الطلبةأف جهود ادلعلم يف تطوير مفردات اللغة العربية 

   ." ؟ فسيسَت باراتإسالمي كركم 

فسيسَت بينا إسالمي كركم من منطقة  ادلتوسطةيف مدرسة  ةالعربي ادلدرسكقد بذؿ 

من خالؿ ربط ادلواد السابقة مع ادلواد  نشاطجهودا لتحسُت ادلفردات العربية من  بارات

اليت سيتم تسليمها، قبل دخوؿ مادة ادلعلم لتوفَت ادلفردات اجلديدة كفقا للموضوع 

جديدة، كخلق جو  كلمةالذين ال ديكن أف نذكر   ةبادلعلم كمعاقبة الطلادلذكور من قبل 

الدرس باستخداـ أساليب منهجية كسلططة يف  ادلدرسرض الفصوؿ الدراسية متعة، يع

الفصوؿ الدراسية اليت ىي طريقة احملاضرة كادلناقشة ، أسئلة كأجوبة، كادلظاىرات، كادلهاـ 

 كغَتىا،

كسائل  ادلدرسفهمها، يستخدـ  ةبعٌت ادلفردات اليت يصعب على الطللشرح م

كتقييم ادلواد اليت ًب تقدديها  ادلدرسح أك الدعائم، كيوضح األخَت ادلادة أم يوض االئيضاه

باستخداـ ىذه ادلفردات يف مجلة بسيطة شفهي ك  طلبةمن خالؿ مطالبة كل  ةبالطل

 .كدالكمكتوب  

كبناء على معاجلة كحتليل البيانات اليت ًب احلصوؿ عليها من ادلالحظات 

تخالصها من كاالختبارات الكتابية كادلقابالت كالتوثيق للمؤلفُت أعاله، ديكن اس
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الذم يبذلو ادلعلموف العرب يف تطوير ادلفردات العربية  السعِتاخلطوات ادلذكورة أعاله ىو 

 .فسيسَت باراتبينا إسالمي كركم منطقة أ من ادلدرسة  للطالب الصف السابع

على الرغم من أف داف حتولت يف الواقع إىل أف تكوف ناجحة جدا يف تطوير 

لديهم الكثَت جدا من إتقاف ادلفردات اليت ًب تدريسها من قبل  ةبالعربية الطلادلفردات 

كديكن مالحظة ذلك من النسبة النهائية من نتيجة االختبار ادلكتوب دلهارة  .ادلدرس

: )مبا فيو 63الذم ىو  ةلبالطادلفردات العربية اليت يعطيها الكاتب للصف السابع 

 ).الكفاية
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 الخامس  الباب

 اإلختتام
 الخالصة  . أ

 خالصة : إيل نتائج البياناحث وحتليل البيانات ناسخ ديكن إستنتاج أن  اذأستا
بينا إسالمي كروي قامت املنطقة  مدرسة املتوسطة احلكوميةمدرس العربية يف  .1

الساحلية الغربية ببذل جهود خمتلفة يف تدريس اللغة العربية، وخاصة تطوير 
اللغة العربية لعبت بشكل جيد يف تطوير مفردات  و مدرس الطلبةمفردات 

كوهنم حمًتفني يف التدريس، وتشكيل مساحة تعليمية مواتية،  :مثل الطلبة
، واالستفادة من وسائل اإلعالم املثرية لالهتمام، الطلبةوالفضاء، واالنفتاح مع 
 .ورفع التحديات، والتقييم

اء وحتقيق النجاح ناجحة جدا نظرا إىل أن إن اجلهود املبذولة من حيث األد .2
النسبة النهائية لنتائج االختبار اليت يقدمها الباحثون للطالب جيدة مبا فيه 

العرب أن يكونوا أكثر جهدا يف تنمية قدرة  املدرسالكفاية، ولكن جيب على 
وإتقان املتعلمني للمفردات من أجل القدرة واإلتقان مفردات املتعلمني بشكل 

 .أفضل
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 االقتراحات . ب
وفقا لنتائج اإلجرات هلذا البحث اليت قامت هبا فتقدم الباحثة بعض االقًتاحات  

 كما التايل:
 الطلبةأكثر تطورا يف تطوير مفردات  اللغة العربية أن يكون مدرسجيب على  .1

 .من جوانب اجلودة والكمية
اللغة العربية تطبيق أساليب تدريس جديدة وأكثر إثارة  مدرسجيب على  .2

 الطلبةالعرب إيالء املزيد من االهتمام لدافع  املدرسنيلالهتمام، وجيب على 
أن الدروس العربية صعبة، وحتفيز  الطلبةحىت ال يكون هناك إدراك لدى 

الطالب حبيث ال خياف الطالب خطأ عند تعلم استخدام املفردات خالل 
 .التعلم حيدث عملية

لتحسني طرق التعلم والتعلم  املدرسأكثر اهتماما وتوجيه  أن تكون املدرس .3
 .الدافع للتعلم للمعلمني حبيث ديكن حتقيق أهداف التعلم اليت مت حتديدها

 .خاصة يف املواد العربية
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KERANGKA TES TERTULIS 

1. Isilah titik-titik dibawah ini! 

 َما ....... ؟   اِْسِمي َخِدْيَجةٌ  .1

........  ؟   أَناَ طَالٌِب     .2  َمن 

 س :   َصبَاُحاْلَخْير              .3

   ج : .................           

 تِْلَك ....... , ِهَي ُمهَْنِدَسة      .4

   س :  أَْيَن اْلَقلَُم ؟               .5

    ج  :  اْلقََلُم ....... ْالَحقِْيبَةٌ     

 

2. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab! 

6. Insinyur (LK) 

7. Apa kabarmu 

8. Namamu (PR) 

9. Papan tulis 

10. Dia (PR). 

 

 

 

 

 



HASIL DAN REKAPITULASI TES TERTULIS 

Daftar Nama dan Hasil Tes Tertulis Kemampuan Kosakata Siswa Kelas VII A 

MTs Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat Tahun Ajaran 2017/2018 

 

NO 

 

Nama Siswa 

 

Nilai 

1 Aan Kurniawan 50 

2 Ahmad Afriando 50 

3 Alin Septia Ningrum 70 

4 Apriadi 50 

5 Arli Amando 80 

6 Arliya Safitri 70 

7 Dea Amanda  50 

8 Deka Winaldo 50 

9 Deri Anugerah  60 

10 Dita Patrisia 70 

11 Heri Yanto 100 

12 Lesya Putri Ambar 70 

13 Melia Sari 40 

14 Muhammad Aldi. S 70 

15 Muhammad Arif Ismatulloh 70 

16 Muhammad Riski. A 40 

17 Nadira puspita 60 

18 Nasrulloh Ahmad 60 

19 Neri Afriani 90 

20 Resti Restika 60 

21 Riando Haris 30 

22 Rika Afrilia 70 



23 Ryan Guslianda 60 

24 Sakti Oktarino 60 

25 Tsaniyatul Adhila 80 

26 Tambat Rido 50 

27 Vicky Rian 90 

28 Yestia Anggraini 70 

29 Yulian Syahpura  80 

30 Zalpian Rabsya 40 

 

 

Rekapitulasi hasil Test Tertulis Tentang Kosakata Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Arab Kelas VII. A. MTs Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat 

 

 

NO 

 

 

Nilai 

kualitatif 

 

Nilai 

kuantitatif 

 

 

Keterangan  

 

Jumlah 

siswa 

 

 

Persentase  

 

1 80-100 A Sangat baik 6 20% 

2 70-79 B Baik  8 27% 

3 60-69 C Cukup  6 20% 

4 46-59 D Kurang  6 20% 

5 00-45 E Sangat kurang 4 13% 

Jumlah 30 100% 

 

 

 

 

 



PEDOMAN OBSERVASI 

Langkah-langkah Guru dalam Pengajaran kosakata Adalah: 

1. Mendengarkan kata. Berikan kepada siswa kesempatan untuk mendengarkan 

kata yang diucapkan guru, baik terdiri sendiri maupun didalam kalimat. 

2. Mengucapkan kata. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengucapkan 

kata yang telah didengarnya. 

3. Mendapatkan makna kata. Berikan arti kata kepada siswa dengan sedapat 

mungkin menghindari terjemahan, kecuali kalu tidak ada jalan lain. 

4. Membaca kata. Setelah siswa mendengar, mengucapkan dan memehami 

makna kata-kata baru, guru menulisnya dipapan tulis. Setelah itu siswa diberi 

kesempatan untuk membacanya dengan suara keras. 

5. Menulis kata. Siswa menulis kata-kata yang baru dipelajarinya di bukunya 

masing-masing dengan mencontoh apa yang ditulis guru dipapan tulis. 

6. Membuat kalimat. Menggunakan kata-kata baru itu dalam sebuah kalimat 

yang sempurna, secara lisan maupun tertulis. 

 

 

 

 

 



KERANGKA INTERVIEW 

A. Ditujukan untuk kepala MTs Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat: 

1. Bagaimanakan sarana dan Prasarana pendukung yang ada di Madrasah 

Tsanawiyah Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat ? 

2. Berapa jumlah guru pengajar bahasa Arab di MTs Bina Islami Krui 

Kabupaten Pesisir Barat ? 

3. Bagaimana latar belakang pendidikan guru bahasa Arab di MTs Bina Islami 

Krui Kabupaten Pesisir Barat khususnya kelas VII A ? 

4. Bagaimanakan kemampuan guru bahasa Arab di MTs Bina Islami Krui 

Kabupaten Pesisir Barat khususnya kelas VII A ? 

5. Usaha-usaha apakah yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dan pengajaran bahasa Arab di MTs Bina Islami Krui Kabupaten 

Pesisir Barat ? 

B. Ditujukan nntuk guru bahasa Arab kelas VII A: 

1. Kosakata yang bagaimanakan yang anda ajarkan kepada siswa kelas VII A di 

MTs Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat ? 

2. Apakah dalam mengajarkan kosakata, anda menggunakan alat peraga atau 

media untuk menjelaskan makna kosakata ? 

3. Bagaimanakah kemampuan kosakata bahasa Arab siswa kelas VII A Krui 

Kabupaten Pesisir Barat Khususnya pengusaan kosakata yang dimiliki siswa ? 

4. Apakah upaya-upaya yang anda lakukan dalam mengembangkan kosakata 

bahasa Arab kelas VII A di MTs Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat ? 



KERANGKA DOKUMENTASI  

1. Data tertulis tentang sejarah singkat berdirinya MTs Bina Islami Krui Kabupaten 

Pesisir Barat. 

2. Data guru atau tenaga pengajar di MTs Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat 

3. Data siswa MTs Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat 

4. Sarana dan Prasarana yang ada di MTs Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat 

5. Data nama siswa kelas VII A di MTs Bina Islami Krui Kabupaten Pesisir Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

                    

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Bina Islami  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas / Semester : VII /  Ganjil 

StandarKompetensi : Memahami kosakata lisan dan tertulis melalui tulisan yang 

terdapat pada buku paket 

KompetensiDasar : 1. Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyahdan ujaran tentang  

 في الفصل

 2. Menemukan makna dari kosa kata tentang  في الفصل 

 3. Mencari mufrodhat yang ada di sekeliling tentang  الفصل 

 في

Indikator : 1. Membaca kosakata yang terdapat di buku dengan lafadz 

yang jelas 

2. Menulis kosakata yang terdapat di buku dengan tepat dan  

benar 

     3. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan  في الفصل 

AlokasiWaktu  :  2 X 45 Menit 

 

A.  Tujuan Pembelajaran 

Melalui metode Reading Guide Peserta didik dapat: 

a. Mengetahui kata-kata bahasa Arab yang ada dalam teks  في الفصل 

b. Mengetahui maknakosa kata bahasa Arab  tentang  في الفصل 



c. Membedakan kata tunjuk dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan  

 في الفصل

d. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan  في الفصل 
B. Materi Pembelajaran 

 في الفصل
 

C. Metode Pembelajaran 

Menghafal 

Reading guide 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengawali kegiatan dengan membaca lafadz Basmalah dan 

berdoa bersama 

b. Guru mnyampaikan KD dan tujuan pembelajaran 

c. Guru memintasiswamembacakosakata yang ada di 

bukudenganlafadz yang  jelas 

d. Guru mengarahkan siswa agar dapat memahami kosa kata yang ada 

di sekeliling 

2. KegiatanInti 

a. Guru membacakankosakata tentang  في الفصل kemudian siswa 

mendengarkan dengan seksama. 

b. Guru membimbing siswa memperhatikan benda-benda yang ada di 

sekeliling 

c. Guru meminta salah satu sisw amembaca ulang kosa kata yang telah 

di sampaikan 

d. Siswa menuliskan mufrodhat yang telah di bacakan 

e. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang di 

sampaikan. 

f. Guru memberikan latihan berupa soal esai kepada siswa. 

 

3. KegiatanAkhir 

a. Melakukan refleksi tentang proses dan hasil kegiatan 

b. Guru mengajak siswa mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan 

benda-benda yang ada di sekeliling 

c. Guru memberikan tugas rumah. 



E. Sumber/ bahan 

a. Buku Siswa Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah kelas VII 

b. Buku-buku lain yang relevan 

 

F. Penilaian 

 

No Indikator Teknik 

penilaian 

Bentuk 

instrumen

t 

Instrument 

1 Menyebutkan kosakata yang ada 

di buku 

Lisan dan 

Tertulis   

Uraian Sebutkan benda apa saja yang 

terdapat di kelas? 

2 Menyusun huruf menjadi sebuah 

kata 

Lisan dan 

Tertulis  

 Susunlah kalimat di bawah ini 

sehingga menjadi sebuah 

kata? 

3 Memberi harakat pada sebuah kata Tertulis   Berikan harakat yang sesuai 

pada kata berikut? 

4 Menerjemahkan sebuah kata dari 

bahasa Arab kebahasa Indonesia 

Lisan dan 

Tertulis  

 Terjemahkanlah kata di 

bawah ini dengan bahasa 

Indonesia? 
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