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 ملخص
 ديةمدرسة المتوسطة محمالطلبة الصف السابع ب المفردات لدىمشكلة تعليم 

 ـم 8102/8102باندار المبونج للعام الدراسي 
 أحمد رمضان

 مش تع يمتلغ   تعع   مء لع   ى  تبع   صا    ب  ضبه عت،  ال    بس   إجء ه 
   تبع ه الد  مل سةع هتم  ااتيب  و  ءغبع كبن  سةع  ملتوة ع دي  ع  بن  س امبون .  بمل 

  هبله يمتي يبةع  وتتع   تعع   مء لع  غله يمت عو صم  اغ  شمءون غ   تعع   مء لع  ليمته 
. ومش تع ال   ملدىن      كتيبن ممب ري مل غ و  صتو  إ  عمضون  تز  مب نتلتتهغ همب 

  بس  اي "مب  ملش الت   يت  و جههب  تبع   صا    ب   ه يمتلغ منءد ت   تعع   مء لع 
مءفع  ملش الت   يت ملها      بس   وهمب .؟"  ملتوة ع دي  ع  بن  س امبون سةع بمل 

 سةع  ملتوة ع دي  ع  بن  س بمل   مء لع  و جههب  تبع   صا    ب   ه يمتلغ منءد ت   تعع 
. وموض  ال    بس  او  تبع   صا    ب   وصنيامبون . وال    بس  من حب  نوعي 

 ء قع مج  . همب  ب بب 92ن ت ون م    لي  سةع  ملتوة ع دي  ع  بن  س امبون بمل 
ختنل    ملالحظع و ملقب تع و  توثل . و شيم يتلم   بلبنبت من اي  مل تو مع   بلبنبت

 تبع   صا    ب   مش تع نتب     بس  هن ي ن . و تسقل   بلبنبت وعءا   بلبنبت و  
غ   ضصوص ه فه   صمو ع   تبع    ون  ا اي  سةع  ملتوة ع دي  ع  بن  س امبون  بمل 

الد  م   مء لع وتء هة   ضصوص   مء لع ويءمجع  ملنءد ت   مء لع وكتب ع    تيع   مء لع. و 
ب كم و   وحنظ  ملنءد ت   يت يمتيبل  تعع   مء لع     تمتيو هن  ملش تع  جي  عت،    تبع 

  و .
 

   ملنءد ت     تبع  مش تع   تمتلغالكلمات المفاتيح: 
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 شعار

 

 "ما جهل الناس، وال اختالفوا إال لرتكهم لسان العرب"

 )الشافعي(

 



 إهداء

 أىديت ىذه الرسالة العلمية إىل:
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 .األلعاب يلعبل  وال صحيًحا الرعل  يكل 

 للحماسااة دائًمااا وحيمساال  ياادعمل  الااذي   2114 عااا  يف األساالحة يف أصاادئائ   .2
 .أبًدا الرخل  وعد 

 .الرشجي  دائما يعطلنين الذي  حليل م  الطيبني الناس .3
 اجلامعة احملبلبة .4
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 سيرة الذاتية

بدد  ىددج  او م.  9115 مدد ر مدد   3 لتدد ر    مبددج ف يفبندد  ر ا يف رمضدد  أمحدد  ولدد  
 .سييت ججليه  و  ألم أرم  م   ألب  إخجة ثالثةم   لث ين 

 ب تج فجتج بن  ر ملبج ف رسة  بإبت  يية  كحوجمية يف  مل وقت صبي  و  لب حث لق  دّر 
 لب حددددث در سددددتو إ   و صدددد مثّ  يالد ددددة م 0227در سددددتو س  ل ددددنة  ت تهدددد و  0222سددددنة 

 و صدددد مثّ  .م 0292در سددددتو س  ل ددددنة  ت تهدددد و     كحوجميددددة سددددج  رم  مل رسددددة  ملتج سدددد ة 
 مل رسددة  لث  ج ددة م ألددا  أل ددج ر لنهضددة  لغألندد ا فندد  نألنف بدد    حدد  سددنة  لب حددث در سددتو إ  

ا بددددجا س  ل ددددنة   بإسددددالمية  كحوجميددددة  مغددددة ر د دددد  إ تدددد  جب  لتحدددد  و بغدددد   لدددد م. 0292
و سدو   .ح  ىذه  ل دنة  لألنة  لغربية تغألي  بية س ق  م. و أخذ  لب حث  ألية  لتّ  0292

 بج ف إ   نآ .ن  ر مليف ب

 



 

 و

 كلمة شكر وتقدير 

احلمددهلل ا ايددلم باددل ،ددلي الن باددل ا يعددل  اددل   الاددلن واي دد ة وايعدد   بادد  

اينيب األاي خًن األيدل ن يدنهلليل ويبنبندل ،مدهللن خدهلل اخمنندل اد  ىلامدلت إلس يد   ا يد  ن 

  وبا  آيو واصحل،و ا ل،نح ايظ  .   

باد   اح د  ي زاد  ياشدمو  ايايميدلي  ايلامند  طدممل اد   هكل  وضد  ىدلو،لهللن  

يف إلمتدل  و  ملبد ي،ن  ا،بندهلل ،لجللالد  ا يد ان   احلك اند يف طدلب  ايب،ند     اسايبكدليد ند  

 ا  يل اانددد  ويددلاي  نادد  ارخدددما  عددلبهللةامل باددد  ي ددا ايبليدد  ايلامنددد ايميددلي   ىددله

يف يدبنا اخددهلل  ،دبليغ االاتددنل ن ونزادددا ايلمفل  إلس كا ا  ونهينن وبامينن واخدل ،ندهللم 

ايددددددهللكت   احلددددددل  األيددددددتل   يددددددللدةواخدددددد  ،ددددددلي  إلس ن  ايلامندددددد ايميددددددلي   هإلجنددددددلز ىددددددل

 ب ي،.ا  مل،نهللاحلك ان  لال  ا ي ان  اجل  ئنس نامللنعتًن نمم ،مهلل.ا 

 ن امللنعددتًننن  ددل م اعددال كمددل اخددهلل   ددلي  ايشددكم وايت ددهللام إلس ايعددنهلل ايددهللكت  

يىت ايددتعن  إلمتدل  ىددله لإل طددلده يل وج ننهل دحبعد   ه هللايددلم  ،دل  نهدد األو لملشدم  ك

 ا  اا يع  ايث اب وايمبلا .    لفاه ن ايميلي  ايلامن 

ن  واحلندددددل  ايدددددهللكت  ايعدددددنهلل  واخدددددهلل  كدددددلي   زادددددا ايشدددددكم وااليدددددبا  وايت دددددهللام إلس 

يددىت ايددتعن   إل طددلده يل وج ننهلجددو حبعدد  ه ،ددل  نهددهلل لململشددم  ايثددل  ايددكامللنعددتًن  

    .    يع  ايث اب وايمبلا  ا  اا  لن فاهايميلي  ايلامن إلمتل  ىله 



 

 و

يل اددهلل ايلدد   يف اعددًن   خددهلل   زاددا ايشددكم إلس كددا ادد  اددهلل  ويف اينهلادد  اعددم  ا  ا

 .اطكمىل مجنللً وامتىن ا  اا بز ونا ا  جيلا  ي  يف ا ازا  يعنل لن ايلامن 
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 الباب األول

 مقّدمة

 مصطلحات البحث .أ 

أن تق ا   ماراا  ا باثا  جتنبا عن األخطاا  ادلوقعةايف ف م او وق اقب ا ب ا  

أواا ادلق اقب ذلاذه ا رساا يف  .جد ف وق قب ىذه ا رساا يف اامجااا ق ادلصطل ات ا يت ت

وشاات ت تةل ااو ادلتاار ات  اادي فلباايف ا صااس ا ملااااة حمداساايف ادلوقسااطيف زل د اايف " م اق

 : لي ك ا ىق ا ةنقان شرحو ." الوبقنجاانداا 

 ووةل  ا  وشتليف .1

"  ”problematic " وىاي ، امجصلليز ايف ا لغايف تشاو  وان ا يت ا تل يف ىي وشتليف 

 أشاايا  ىاي ادلشاتليفأن  امجندونيملاي، ا قاااوق  ف اين اا. ادلملار يف أو ادلشاتليف تةاي

 أو عقبايف م اي ذاهتا ا اا نملابيف أوااو . وشااك  تملبب ا يت ثل ا ميتن ال وةىن ذات

 ا قاعااااة ااااان االخااااو   ىاااايأخاااارى  اةبااااااة ادلشااااتليفو  1.ل اااااأن حت جيااااب وشااااتليف

 .ا قصقى ا نوائج و قي   ، جيًدا  تقن أن ادلوقعة وا شي 

 
                                                             

1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Bulan 

Bintang, 2002), hlm. 272 
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 ادلتر ات. 2

 ادلتاار اتأن  ،"ادلبوتاارة ا ةراياايف ا لغاايف ويا وةلاا اسااتاتيايات" كوااااو ف شاايس ادلصااطت   

 أو ا تل اااات وااان رل قعااايف عااان عباااااة وادلتااار ات ،" vocabulary "تملااا   امجصلليز ااايف ا لغااايف ىف

 ، اخلاقي علايوأواا عناد . 2ةينايفادل لغايفا  وان جز  ىق آخر كيان أو شخص  ةرم ا ا يت ا تنقز

 أساسااييف كل ااات شاات  ف تتااقن وأثيانًااا ااذاهتا، عائ اايف  غق اايف وثاادة أصااغر ىااي ادلتار ات إن

 ووةناىاااا، شاااتل ا ذلاااا كل ااايف كااا  ذ ااا ، إىل اامج ااااميف. ُولصاااقيف كل اااات شااات  ف وأثيانًاااا

 .3وظائت ا وكذ  

 ا لغااايف عناصااار وااان إثااادى ادلتااار ات أنىاااي  ،ةناااقانىاااذا ا  وااان ا غااار  ،نإذ  

 ا ةرايايف ا لغايف ويتةلا  اوو  انو . ووةل اندي  ا ميولت اا أن جيب ا يتأي ا ةراييف   األجنبييف

 .نتمل ا ا لغيف ويتةل ف عاج ً  عنصرًا ادلتر ات ويتةل أن  ةورب ثي  ادلتر ات، ويوةلا

 أسباب اختيار الموضوع .ب 

 اخوياا وق قب ىذه ا رسا يف ىي:ادمة ا باث  تأوا األسباب ا يت 

 وق قعييف أسباب .1

                                                             
2 Sholihah, “Penggunaan Media Gambar dalam Pembelajaran Mufrodat” Tarling Journal of 

LanguageEducation, Vol. 1 No. 1, Desember 2017). 
3 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), hlm. 77. 
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ا ااا   اااد  ا ا دااسااايف ا لغااايف ا ةرايااايف قنج ااناااداا الوبااازل د ااايف أن ادلداسااايف ادلوقساااطيف 

ةقايف اا صاا شاةرون وا طلباايف أكهارىو ا، تتاقن ا دااسايف األساساييف و اايى زلواقى زلليا

ك اا ذكار    وشااك   اد  ا ادلداسايف ىاذه ا قاعاة فو  .ف تةلو ادلتر ات ا لغيف ا ةراييف

 ا ةرايايف ا دااساات رلاا  ف وخاصايف و،يا وةلا ع ليايف دتناة أن ميتان حبي ا باث   

 .ا ةراييف ا لغيف  لدااسيف ادلنختضيف وا قي يف

 ذاتييف أسباب .2

  ب هااااو ا ااااذي ا ب ااا  نطااااا  عااان  ن اااار  وال ، لب ااا  وشااااق  ا ةناااقانأن  .أ 

 .ا ةراييف ا لغيف تةليو وىي ،ا باث 

 . ا ب  إجرا  ف وا وقجيو ا تقدمي ف ادلشر  اغبيف .ب 

 .ا رسا يف ىذه إك ا  ف ث  تملاعد ادلناسب وادلتان ا قعت مراتق  .ج 

 ادلداسااايف ادلوقساااطيف ف  ا ب ااا إجااارا علاا   إذن مجعطاااا  عباااق  ادلةسملااايف ىنااا  .  

 .بقنجدل اااندزل د يف 

 .ا باث  حب  عد ا يت ادلةسمليف ان اجليد اتصا  ىنا  .ه 
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 خلفية البحث .ج 

 "Bahasa" ،وصااااااااطل  نتااااااااى ىااااااااي، ف ا لغاااااااايف امجندونملااااااااييف "taal" اا لغاااااااايف 

 اا لغااايف"sparch" ا ترنملاااييف، اا لغاايف" langue" امجصلليز ااايف، اا لغااايف"languange"اذلق ند اايف،

" ا لغاايف"و ،ا ملنملااتر وييف ا لغاايف ا لغاايف ف" bhasa" ا يااانياايف، اا لغاايف" kokugo" األدلانياايف،

 األواايف عن ااا تةاارب ا اايت ا لغاايف صااقت ىااي جااي اااان وصاات ا ا اايت ا لغاايفو . 4ا ةراياايف اا لغاايف

 .5ىدم ا عن  لوةبري

. ا لغااايف إتقاااان علااا  ا بشااار يف ا تتاااا ةواحلياااقان ىاااق  ا بشااار اااان ا رئيملاااي ا تااار  

 حبياا . ا لغايف ااساوخدا  ا ابة  اةضا و وااة وا وتاعا  وا وقاصا  ا وتتاري  لبشار ميتان

وأوااا عنااد أو اان نقىااا،  .6تملاا   حبيااقان ناااف  ا لغاايفا ا بشاار يف ا قااداة أن ا قااق  ميتاان

 ا وقاصااا   ملاااوطية ا ناااا  ا لغاايفا ألناااو امجنملاااان ثيااااة ف  لغا اايف و اااو شاااي ا لغاايف ىاااي 

  ةطااي ا ااذي ادلنظااقا علاا  اعو اااً ا  لغا اايف، وونااقب ا لغاايف ةااىنوادل. أمتااااىو ايااة ونقاا 

 .7حتقيق ا تر د ا يت وا دوامة  لغيف وةىن

                                                             
4 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyajarta: Diva 

Press, 2012), hlm. 21 
5 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014,  

hlm. 2 
12 ادلرجة ، ص.نتى  6  
51ادلرجة ا ملاا ، ص.   7 Ulin Nuha 
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  نقا  اتصاا  أ اة ىي ا لغيف أن نملونوج أن ميتننا ا ملاا  ا شرح عل  واسو ا  

 .ا نا  ان زلدو  وتقاص  تتاع  ف تطق رىو  صةب  غيف، ادون. ا نا  مترة

"  ”problematic " وىاي ، امجصلليز ايف ا لغايف تشاو  وان ا يت ا تل يف ىي وشتليف  

 ذات أشايا  ىاي ادلشاتليفأن  امجندونيملاي، ا قااوق  ف اين اا. ادلملار يف أو ادلشتليف تةي

 وشااتليف أو عقباايف م ااي ذاهتا اا اا نملاابيف أواااو . وشاااك  تملاابب ا اايت ثل ااا ميتاان ال وةااىن

 أن ادلوقعااة وا شااي  ا قاعااة ااان االخااو   أخاارى ىااي اةبااااة وادلشااتليف 8.أن حتل ااا جيااب

 .ا قصقى ا نوائج و قي   ، جيًدا  تقن

وشاك  ميتن تصنيت ا إىل عمل ن ، وىي و ا لغيف ا ةراييف وشاك  ف تةل    

 : ا لغق يف و غري ا لغق يف

 لغق يفا وشاك  .1

لغق يف ىي ا صةقاات ا يت  قاج  ا ا ط ب ف ع لييف ا وةلو ا ناايف ا وشاك     

ا يت تنشر ون ا ط ب ف تةلو  ادلشاك عن خصائص ا لغيف ا ةراييف نتمل ا كلغيف أجنبييف. 

 ا لغيف ا ةراييف ىي جترايف اخللتييف األساسييف ون ادلداسيف.

 . ختطيط وصا ا ا صقتا
                                                             

8 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Bulan 

Bintang, 2002), hlm. 272 
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ختطيط وصا ا ا صقت ف ا لغيف ا ةراييف  و خصائص سلولتيف و وونقعيف ف كيس 
أهنا وا  يف ، و ت  ون ا خصائص ا وه  صقت احلرو  ون احلل  ، فبيةيف ا صقت 

ا صقت ون األنس ، صقت احلرو  ادلوااواة ف فر قيف ا نط  و  ان اثنن ون أمقاه
 ا صقت األخرى صةقايف ف ا نط .

 . عقاعدب

عقاعد ا لغيف ا ةراييف ىي ون اييف حتلي  ا لغيف ميتن أن  تقن ا ن ق وا صر  
ا ةراييف. انا  اجل ليف ىق ترتيب ا ة عيف ان ا تل ات اتل يف أو علو ون عقاعد احلتو 

 لغيف ميتن أن  تقن ا ن ق وا صر  ا ةراييف. انا  اجل ليف ىق ترتيب مي ن اييف حتلي  ا
 ا ة عيف ان ا تل ات اتل يف أو علو ون عقاعد احلتو ف ا ققاعد  طل  ا ةلو ا ن ق.

 /ف ثن ا وشت  ىق  ااسيف أمناط ون كل يف توتقن ون اة  ا وغيريات صيغيف       
 .ميتن ا قق  أن ىذا ىق ا ةلو شر شت  كل يف ، ومقا ا نظا  ا قائو عل  ا وشت  ، 

ثي  ك   ,اة  ادلشاك  اذلاويف ون ا وشت  وه  عد  ون ا تصق  وادلقا ية ا صر 
تملوغر  وعوا فق   وصةبا ،  أثياناون ا تصق  وادلقا ية ا يت  د  ا عقاعد زلد ة وىي 

 .شلا تملبب االاتبا  اا نملبيف ألو ئ  ا ذ ن  داسقن ذ  

  يفا لغق  غريوشاك  . 2

تنشر خااج وض قن ا لغيف نتمل ا ، ىذه ىي، وشاك  ا يت   يفا لغق  غريوشاك  
 تن أن  نظر إ يو ون عدة عناصر ون ادت
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 أ( أن ادلةل ن ا ذ ن  د  و أع  كتا ة ودا  ا لغيف ا ةراييف

ب( ع لييف ا وةلو أكهر هتي ن علي ا ادلةلو ، أع  إعطا  ا ترصيف  لط ب  لقيا  ادوا 
 نشط.

   تقن  امةا عق ا ف ا وةلوج( ادلوةل ن ال

أ اة عيا  إىل عيا  عداة ا طا ب ف  ااعوبااىاتقن  شرح وةىن ادلتر ات وأن           
 9.ا لغيف ا ةراييف ونإتقان وةنىادلتر ات 

ا ةينيف أو ا تائن األصلي ; أع    تظ ر ا تائنات ا يت  شاا إىل جلب. 1
ف وعت ا وةلو تمل   اجل ليف ا رصاص عل  سبي  ادلها  ف ادلملوقب  ا ط ب 

 )ورسو(
عل  . تهبت : ادلةلو ميتن أن تظ ر وةىن ادلتر ات أدتىن  دا  ون عب  شلا  د  2

 ا ذ ن كانقا األك  ،  شرح ا تل ات ) اك  ( وه  ادلةل ن  وظاىرون ا نا 
. تةطي وا  ةا   ا تل ات )ادلرا مات( : ميتن  ل ةلو إعطا  ورا   عن 3

جيري تدا مل ا ، وه  عندوا  ةلو  قق  ) عةد ( ، ميتن  ل ةلو ذكر ادلتر ات ا يت 
 ورا   ذلا ، وىي

 ) جلى ( 
 . تةطي عتى ا تل ات )ادلوضا ات(: ميتن  ل ةلو إعطا  ا تل ات 4

                                                             
9 Abdul Hamid, MengukurKemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, (Malang ; UIN Maliki Press, 
2212), Hlm. 34-35 
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وةناىا ىق عتى ذ   ون ادلتر ات ا يت جيري تدا مل ا ، وه  ادلةلو ميتن أن 
 تتملر كل يف 

 عصري () فق   ( ، وة ذكر اخلصو عا  ) 
. مو  و ا ب   عن وةىن كل يف ف ا قاوق  ، وعندوا تةليو ادلتر ات اجلد دة, 5

ادلةل ن ميتن أن نطلب ون ا ط ب أن ننظر عل  ا تقا ث  وةناىا ون خ   
 ا قاوق 
 يفبااااا طل وةرماااايف ىااااي ا لغااااات تةلااااو ف عائًقااااا تشاااات  ا اااايت ا رئيملااااييف ادلشااااتليفو  

 ،ملاذا.  ااتةل  ف وشاتليف سوتقن ا يت ا ةراييف، ا لغيف خاصيف أخرى، الغات وتقد رىو

  وشااتي  اجل ااق  اتاا  وا ااقعي اجل ااد ا ةراياايف ا لغاايف  وةل ااقن ا ااذ ن علاا  ا طلباايف  جيااب

 واان  اايى و اخلاصاايف، ادلااقا  واان تضاا نت عااد ا ةراياايف ا لغاايف ا اارغو علاا  جد اادة، عااا ة

 مت ا اااااايت وإتقاهناااااا وم   ااااااا ا ةرايااااايف ا وةلي يااااايف ادلااااااقا  اساااااويةاب يفبااااااا طل علااااا  ا ملااااا  

 .10تدا مل ا

ادلملااار يف ا ااايت  ىاااي شاااتليفادل نملاااونوج أن ميتنناااا ا ملااااا  ا شااارح علااا  واساااو ا  

، ثاا   شاابب إىل ثا اايف ا صااةقايف و ااوج  علاا  ثل ااا، عاااولن ااان ا ة عاايفتشااو  واان 

 ادون نظر إىل أ   ا أثملن.

                                                             
12 Abdul Razak, Kalimat Efektif Struktur Gaya dan Variasi, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka 

Utama, 1772), hlm. 4 
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 صاااةقاات ظ اااقاا تااار  ادلقجاااق ة اااان ا لغااايف األ  وا لغااايف األجنبيااايف تملااابب إىل  

تةلاااو ا لغااايف ا ةرايااايف كا لغااايف األجنبيااايف، اناااا  علااا  ىاااذا ادلبااادا  ادلةلاااو  ااا ز  اااارن ميولااا  

 ف االخااو    ت اان عااا ة،ادل ثظاايف عاان تلاا  ا تاارو ، عبياا  ادا اايف ع لياايف ا وةلاايو. 

ا لغيف ا ةراييف ىاي إثادى وان ا لغاات  .11ذ   إىل ووا وادلتر ات احلرو  صقت رلا 

واااداو   وا    ااازا  الا ملااالتييف أي ا لغاااات ا ت سااايتييف ذلاااذا ا قعااات،  تااان وجق ىاااا 

  رساااو ا اااذي واهلل تةااااىل نتملاااو ف ىاااذه ا ااادنيا ا ةاااام أضلاااا  اياااةووملوتشاااس علااا  

  .اقسيليف ا قرآن ا تر  وباشرة

 شت ىي آ يف اوون ا شرح ا ملاا  نملوطية أن نملونوج أن ا لغيف ا ةراييف  

 وأ شتق ا اجو اعيا وا وتاع  ا وقاص  ف ا ةرب  ملوخدو ا ا يت اذلاائييف  و ثر أ

 :12وأىدا  ا ةا  ف تةليو ادلتر ات ا لغيف ا ةراييف عل  ا ن ق ا واي .كواايا

 .م و ادلمل قب أو ا قرا ة وقا  خ   ون سقا  ،يفب لطل جد دة وتر ات تقدمي .1

  ص ي  اشت  ادلتر ات عرا ة عل  عا ا ن  تقنقا أن عل يف با طل تدا ب .2

 .وص ي  جيد اشت  و ااة ا ت   ا قداة إىل  ة يو 

                                                             
11

51ادلرجة ا ملاا ، ص.    Ulin Nuha  
12 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: Uin Maliki Press, 

2011), hlm. 23 
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 عند أو( اذاهتا عائ يف) وةا ييف أو  ال يف كانت سقا  ادلتر ات، وةىن م و .3

 (.وضلق يف   نييف وةاين) وةينيف ا  سيا  ف اسوخداو ا

( تر يس) وكواايف( ك  ) شت ييف تةبريات ف ادلتر ات وظيتيف تقد ر عل  ا قداة .4

 .ا ص ي   لمليا  ومًقا

اأي  ا ةراييف ا لغيف ادلتر ات ويتةلف  أجر ت، ا يت ادل ثظات ون وغا اة 

 أغملطى، 7 ف ،ا ب   ا نقصان وعد  اجل د  دي ادلةلو عند  نتذ ع لييف ا وةليو

 .اادلداسيف ادلوقسطيف زل د يف انداا دلبقنج ،2018

 ونقصان ( أ

 ادلتر ات وا ة ادلةلو  شرح عندوا ا ةراييف ا لغيف تةلو ف صةقاات ا طلبيف  قاجو .1

 . لطلبيف ا ودا ب و قد 

 اادلقا    و قا م ا طلبيف ون ا ةد د ألن و  ويف، أع  ا وةليو وعت ف اجلق  بدو .2

 .ادلةلو ناعش ا ا يت

 ا ةراييف ا لغيف  وةليو ا قعت  ي   .3

 اين ا ىي و  ا طلبيف اة  وة وقااليف ا باث  أجرى ،2018 أغملطى 7 فو  

 عند يفاق ا صة شةرون ا ا ةراييف، ا لغيف ويتةل عند أنو يفبا طل ك  وعا  وإذلا ، أمحد
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  ائً ا عد  ادلةلو أن ا رغو عل  ادلةلو، عدو ا ا يت ادل ااسيف أسئليف عل  ا ة  

 .13ويا وةل اةدانو ا  وأثيانًا ويا وةل دا يفا عب  يفب لطل ا دامة

 حما األجنبييف ا لغات ووةل ق ميولتو أن جيب ا ذي ا لغيف عنصر ىي ادلتر ات 

 ويتةل  مل   وا عن ا ةراييف ا لغيف ويتةل مص   وو  ن. ا ةراييف ا لغيف ذ   ف

 .نتمل ا ا لغيف ويتةل ف عاج ً  عنصرًا ادلتر ات ويتةل  ةورب ثي  ادلتر ات،

.  غيف تشت  ا يت ا تل ات ون رل قعيف عن عبااة ىي ادلتر ات ،وأوا عند ىقان

 ثي   لغا يف،  روا ًا األااة ا لغق يف ادل ااات إتقان ف ادلتر ات  واأن   ةدو 

 اعو اً ا تةو د األااة ا لغق يف ادل ااات م و عل  ا شخص عداة أن ما يد ذكر

 ا يت ا لغيف عناصر ون واثدة ىي ادلتر ات. ادل لقكيف ادلتر ات إتقان عل  كبريًا

 ادل ااات اكوملاب ون  و تنقا ث  األجنبييف ا لغات ووةل ق  وقن ا أن جيب

 .14ا لغيف تل   لوقاص  ا  زويف

 :15وىي ، أجزا  أااةيف إىل ادلتر ات تق ي اً  فةمييف قد  

 ا لغق يف ادل ااات سيا  ون ادلتر ات تقز ة. 1
                                                             

13 Ahmad dan Ilham, wawancara tanggal 7 Agustus 2012. 
14 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 

hlm. 122 
15 Mu’at, “Stratergi Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab”, Jurnal Al Ta’dib Volume 3 No. 1, 

Juli 2013), hlm. 24 
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 وةناىا ثملب ادلتر ات تقز ة. 2

  ا تل يف خلصائص ومقا ادلتر ات تقز ة. 3

  ل ملوخد  ومقا ادلتر ات تقز ة. 4

 البحثمشكلة  .د 

داساايف ادلوقسااطيف حم ا ةراياايف ا لغاايفادلتاار ات  وتةل ااف  يفبااا طل قاج  ااات ا اايت ادلشاات ت وااا

 ؟قنجاانداا الوبزل د يف 

 أهداف البحث .ه 

 وتةل ااااف  يفبااااا طل قاج  ااااات ا اااايت ادلشاااات ت وةرماااايف إىل ىااااذا ا ب اااا   ااااد   

 .وبقنجنداا الاداسيف ادلوقسطيف زل د يف احم ا ةراييف ا لغيفادلتر ات 

 البحثمنافع  .و 

. ز ااااا ة وةلقوااااات واخلااااربات  اااادي ا باثاااا  وا قااااااة علاااا  تةلاااايو ا لغاااايف ا ةراياااايف .1

 .ا ب   نتى ف  لباثهن ورجًةا ذ  ، إىل اامج اميف

وكااذ    ا باثاا  حباا  عااد ا اايتادلةسملاايف ا تاياايف  ز ااا ة وةلقوااات واخلااربات  اادي .2

 ترعييف اجلق ة تةليو ا لغيف ا غراييف.



13 
 

 رلاا   فلبيف ا لغيف ا ةراييف كاالساوةدا  ا وةلايو ف ز ا ة وةلقوات واخلربات  دي  .3

 ا تاييف
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 الباب الثاني

 ظرياإلطار الن

 م المفرداتتعل  مشكلة  .أ 
 مشكلةال مفهوم .1

"ه problematic "هوىكاه،هاإلصلةيزيك هالةغك هتشكق هنك هالكيادلشكلة هىكاهاللةهك ه
هأشككي  هىكاهادلشكلة أنههاإلندونيسكا،هالقكك ن سهيفهبينهك هادلسكلل  هأوهادلشكلة هتعكي
هأوهعقب هفهاهذاهت لهب لنسب هأن وه ه1نش كلهتسببهاليهحةه هل دتهالهنعىنهذات

هوالشكا هال اقك هبكنهاالخكقللهأخرىهىكاهبعب رةهوادلشلة ه أنهحتةه هجيبهنشلة 
ه القص ىهالنق ئجهقحقي له،هجيًداهيل نهأنهادلق ق 
هنكك ه بككالطةهنعرفكك ىككاههالةغكك تهميتعةككهيفهع ئًقكك هتصككب هالككيهالرئيسككي هدلشككلة وا
هأنهجيكككبهلكككذل ، هتعةههككك هيفهنشكككلة هسككقل نهالكككيهالعربيككك ،هالةغككك هخ صككك هالةغكك ،
هادلبذول هاجله دهبللهوال عاهاجلهدهالعربي هالةغ هيقعةه نهالذي ه بالطةهلدىهيل ن

همجةكك ،هب لقلكيككدهىكك هوكق بيكك ًههشككيهي ًههالةغكك هعكك هف إلفصكك حهجديككدة،هعكك دةهلقشككليل
هقكككدهالعربيككك هالةغككك هالكككر مهعةككك  هالةغككك هيفهوحكككدويهعنصكككرهأصكككغرهىكككاهاجلهةككك هألن

هالعربيك هالقعةيهيك هادل اده نبيسق عه بالطةه لسهلبهليسهاخل ص ،هن ادى هيفهأدرجت
ه 2تدريسه همتهالي

                                                             
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Bulan 

Bintang, 2002), hlm. 272 
2 Abdul Razak, Kalimat Efektif Struktur Gaya dan Variasi, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka 

Utama, 2992), hlm. 4  
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ادلسكككلل هالكككيههىكككاهشكككلة ادلهنسكككقنقجهأنهميلننككك هالسككك ب هالشكككرحهعةككك هواسكككقن داه
،هحكككشهيشكككببهة هح لككك هالصكككع ب هو كككقجههعةككك هعككك نةنهبكككنهالعلقككك تشكككق هنككك ه

هحةه ،هبدونهنظرهة هأيهه هأحس  
هخككللهنكك هوذلكك ه،الةغكك هيفهخكك ةهلديككوهشكك  الهأجنبيكك ،هلغكك هقعةمنككهأنهليكقب
هنكك هىكك هوىككذاهاألم،هالةغكك وه هاحملككي هواجملقهك هاألنكك رهأوليكك  هنكك هت اصككلهروابكك هوجك د
هأوهالةغكك هتقكدمهعهةيكك هتعقهكد هجيككدهبشكللهاألجنبيكك هالةغك تهةتقكك نهيفهعقبك هيعقك 
هبكنهالشديدةهاالخقلف ته،هأوالًه هع نةنهعة هلإلندونيسينهاإلصلةيزي هالةغ هتعةم
هعهةيك هعةك ه بكالطةهيكثثرهنكدىهأيهة ه،هث نيك ًه هيقعةه هنك هالكيهالعربيك هوالةغ هلغقهم
  3العربي هالةغ هميتعة

ه بكالطةهتعةكمهخطك رةهىاهنع جلقه هجيبهاليهالعربي هالةغ هميتعةهيفهشلة ادلهةن
هن قًيكك هوالقككدريسهالككقعةمهخطكك رةهتسككب هأنهميلكك هالوه هالقككدريسهيفهادلعةككمهوخطكك رة
هالكقسكك  هاحلريكك هتلكك ي هحريكك هتقكك حهحبيكك هالدراسككي هادلنكك ىجهىيلككلهب تبكك  هقسككريً 
كك هاحلقيقككاهالككقعةموه هادلهكك راتهوصككقلهادلعرفكك  لِّ هيصككب هلإلنسكك نهادل ديكك هاجل انككبهميم

ه 4اليع يلهأش  ًص 
هاألجنبيكككك ،هالةغكككك تهتعةكككمهيفهير بكككك نهالككككذي هاإلندونيسكككي نهي اجككككوهب خقصككك ر،

هب لص تهادلقعةق )هالةغ ي هادلش كلهن هكلهش كل،فطبع هي اجوهادلهالعربي ،هخ ص 

                                                             
3 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Diva 

Press, 2022), hlm. 12 
4 Azif Fahrurozi, “Pembelajaran Bahasa Arab: Problematika dan Solusinya” Jurnal Arabiyat 

Vol. I, No. 2, Desember 2024). 
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هوالثق في هاالجقه عي هب لثق ف هترتب هالي)هالةغ ي هو ري(هواللق ب هواجلهلهوادليردات
  5(واالجقه عي 

 المشاكل أنواع .2
هميتعةككهيفهت اجهك نهوسككقظلنهج ريقك نهنشككلةق نهىنك كهالنظريكك ،هالن حيك هنك وه
هالةغ يكك ،هادلشككللته  لبًكك هعةيهكك هيطةكك هالككيهالةغ يكك هادلشككلة :هومهكك هالعربيكك ،هالةغكك 

هجككًداهنههكك هلةهشككلةقنهادلعةككمهنعرفكك هتعككد هالةغ يكك ه ككريهأوهالةغ يكك ه ككريهوادلشكك كل
هميلك هحكشهادلن سكبهاحلكلهوةجيك دهاألدىنهاحلكدهة هادلشكلة هتقةيكلهن هيقهل هحش
هدونهالشككل ىهن قكك  هصككحي هبشككللهاألدىنهاحلككدهيفهالعربيكك هالةغكك هتعةككمهحتقيكك 
هأوه بككالطةهي اجههكك هالككيهادلشككللتهىككاهالةغكك هنشكك كل هط بكك ويهىكك هسلككرجهةجيكك د

هادلشكللتهفكننهنيسكو،هال قتهويف هب لةغ هنب شرًاهارتب طً هيرتبط نهالذي هادلقعةهن
هحتككب ،هأنهميلك هادلهيهنكك هوحكشهأيًضكك ،هتكثثرهالكيهادلشككللتهىكاهىككاهالةغ يك ه كري
ه 6تنييذههمتهالذيهالقعةمهبرن نجهصل ح

نش كلهميل هتصنييه هة هقسهنه،هوىاهمهالةغ هالعربي هنش كلهيفهتعة ههه

هه7:الةغ ي هوه ريهالةغ ي 

ه

                                                             
53ادلرج هالس ب ،هص ه 5 Ulin Nuha 

53ادلرج هالس ب ،هص ه 6  Azif Fahrurozi 

             
 Azif Fahrurozi  ادلرج هالس ب ه7
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هةغ ي النش كله 1

ةغ ي هىاهالصع ب تهاليهي اجهه هالطل هيفهعهةي هالقعةمهالن مج هالنش كلهههه

اليهتنشلهن هالطل هيفهتعةمههادلش كلع هخص ئ هالةغ هالعربي هنيسه هكةغ هأجنبي  ه

 الةغ هالعربي هىاهجترب هاخلةيي هاألس سي هن هادلدرس  

ه هختطي هنص درهالص تا

سلقةي هوهنقن ع هيفهكي ههختطي هنص درهالص تهيفهالةغ هالعربي هلوهخص ئ 
أهن هواضح ه،هولللهننه هخص ئصه هنثلهص تهاحلروفهن هاحلة ه،هطبيع هالص ته
بنهاثننهن هأف اههالص تهن هاألن ه،هص تهاحلروفهادلقج ورةهيفهطريق هالنط هوه

هالص تهاألخرىهصع ب هيفهالنط  

ه هق اعد 

يل نهالنح هوالصرفهق اعدهالةغ هالعربي هىاهننهجي هحتةيلهالةغ هميل هأنه
العربي  هبن  هاجلهة هى هترتيبهالعلق هبنهاللةه تهبلةه هأوهعةمهن هق اعدهاحللمه
فيهنهجي هحتةيلهالةغ هميل هأنهيل نهالنح هوالصرفهالعربي  هبن  هاجلهة هى هترتيبه
هالعلق هبنهاللةه تهبلةه هأوهعةمهن هق اعدهاحللمهيفهالق اعدهيطة هالعةمهالنح  

 /يفهحنهالقشللهى هدراس هأمن طهن هكةه هتقل نهن هبعضهالقغيرياتهصيغ ههههههه
 .شللهكةه ه،هوفق هالنظ مهالق ئمهعة هالقشلله،هميل هالق لهأنهىذاهى هالعةمهشرف
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حي هكله ,بعضهادلش كلهاذل ن هن هالقشللهنثلهعددهن هاليص لهوادل اضي هالصرف
تسقغرقهوقق هط يلهوصعب ه،ههأحي ن ددةهوىاهن هاليص لهوادل اضي هاليهلديه هق اعدهزل

ه.شل هتسببهاالرتب كهب لنسب هألولئ هالذي هيدرس نهذل 

هي الةغ هه رينش كله ه2

تنشلهخ رجهنضه نهالةغ هنيسه ه،هىذههىا،هنش كلهاليههي الةغ هه رينش كله
 ل هأنهينظرهةليوهن هعدةهعن صرهننه دت

هندرسهالةغ هالعربي أ(هأنهادلعةهنهالذي هلديهمهأقلهكي  ةه

 (هعهةي هالقعةمهأكثرههتيه هعةيه هادلعةمه،هأقلهةعط  هاليرص هلةطل هلةقي مهبدوره
هنش  

الهيل نهدافع هق ي هيفهالقعةمهج(هادلقعةم  

ه           هادليرداتهوأن هيشرحهنعىن هالط لبهيفههب عقب رى ل ن هقي سهقدرة هقي سهة  أداة
 8 الةغ هالعربي هن ةتق نهنعنى دليرداته

ه1 هجةب  هة  هيش ر هالي هالل ئن ت هأقلمههتظهر ه; هاألصةا هالل ئ  هأو العين 
هاجلهة ه هتسه  هالطل هيفهوقتهالقعةم هادلسققبل هيف هادلث ل هسبيل الرص صهعة 

ه)نرسم(
 

                                                             
1 Abdul Hamid, MengukurKemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, (Malang ; UIN Maliki Press, 
2242), Hlm. 34-35 
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عة ه هتثبته:هادلعةمهميل هأنهتظهرهنعىنهادليرداتهأدتىنهيدرسهن هقبلهشل هيدله2
 الذي هك ن اهاألكله،هلشرحهاللةه ته)هاكله(هالن سنثلهادلعةهنهيقظ ىرونه

هنرادفهع ه3 هةعط   هلةهعةم هميل  ه: ه)ادلرادف ت( هاللةه ت هيع دل هن  هتعطا  
ادليرداتهاليهجيريهتدريسه ه،هنثلهعندن هيعةمهيق له)هقعده(ه،هميل هلةهعةمهذكره

هنرادفهذل ه،هوىا
 )هجةسه(ه
ه هتعطاهعلسهاللةه ته)ادلقض دات(:هميل هلةهعةمهةعط  هاللةه ته4

ه،هنثلهادلعةمهميل هأنه نعن ى هى هعلسهذل هن هادليرداتهاليهجيريهتدريسه 
هتيسرهكةه ه

 )هط يله(ه،هن هذكرهاخلصمهق له)هقصريه(
 هفق هوهالبح هع هنعىنهكةه هيفهالق ن سه،هوعندن هتعةيمهادليرداتهاجلديدة,ه5

ميل هأنهنطةبهن هالطل هأنهننظرهعة هالي رهحشهنعن ى هن هخللههادلعةهن
هالق ن س

 ممفهوم تعل   .3
هىك هميالقعةك" هميالقعةك"هبصكيغ ههفعكًلههتصكب هالكيه،"هعةكم"هكةهك هيشق هنك همالقعة ه

همبعككىن هب لقيصككيلهك نككلهبشككللهشككرحه هميلكك هالهالككيهادلعقككدة،هالبشككري هاألنشككط 
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هتي عككككلهت جيكككو)ه بكككالطةهة هلقعةككككيمهلةهعةكككمهالككك اعاهاجلهككككدهىككك هميالقعةكككهوب حلقيقككك 
ه 9ادلق قع هاألىدافهحتقي هأجلهن (هاألخرىهميالقعةهص درمبهه بالطة
 عهةيك هالقعةكيم وأن هعندهشي هالبحرهدرمج هوهأس انهزيك ،هالقعةكيمهىنك همبعكىنهه

هيكككزدتهالكككشهالقعةيهيككك هالقيهككك هوىكككذه هتعةيهيككك هأنشكككط هىكككاهوالقعةكككيمهالكككقعةمهأنشكككط و
هوجك دهبسكببهالقي عكلهىكذاه كدثوه ه بكوالطةهادلعةهكنهبكنهحتدثهاليهالقي علت

 ه 10نًع هادلعين هاألىدافهلقحقي هاجت ه
هطككرفنهبككنهالقيكك علتهىكك هميالقعةككهأنهاالسككقنق جهميلكك ونكك هالشككرحهالسكك ب ،ه

هي جكدهالقيك علت،هىذههيفوه ه بوالطةهادلعةمهومه ه،البعضهبعضه ها هحب ج ه ق ج
ه نسبًق هحتديدههمتهىدفهضل هن جو(هنقل)هاتص ل

هنكككككك هاللثككككككريهيقعةههكككككك هالككككككيهاألجنبيكككككك هالةغكككككك تهةحككككككدىهىككككككاهالعربيكككككك هالةغكككككك 
ه كريهلةهقعةهكنهادلن سكبهالةغك هميتعةكهدراسك هالضكروريهن هلذل ،وه هاإلندونيسين

هبطكككرقهالعربيككك هاحل لككك هىكككذههيفهذلككك هيفهمبككك هاألجنبيككك هالةغككك تهتعةكككمهميلككك  هالعكككر 
ه 11سلقةي هوأس ليب
هالةغككك هةحلككك حهألنهجتنبكككو،هميلككك هالهشكككا هىككك هالعكككر هلغكككريهالعربيككك هالةغككك هتعةكككم
هيقهيككز هادلسكةهنهو كريهلةهسكةهنهب لنسكب هلةغ يك هنرتيك هاليك مهالعك مهجملقهك هالعربيك 
:هذلك هيفهمبك ه،  قةيكادلهالبةكدانهيفهالعربيك هالةغك هتعةكيمهنثسسك تهن هب لعديدهىذا

                                                             
44ادلرج هالس ب ،هص ه 1 Ulin Nuha 
42 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2997), hlm.2 
44 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: Uin Maliki Press, 

2022), hlm. 19 
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هاإلسلني هالدراس تهنعهدهنصر،هيفهاألنريلي هاجل نع ه،ي صرهنزي  هادلهنثسس ت
هاخلكككك يرهنثسسكككك هج كرتكككك ،هيفهليبيكككك ه،هالسكككك داهيفهخككككرمهنركككككزه،هةسككككب ني هندريككككدهيف

هيفهالقكككك ايلهعةكككك هةندونيسككككي هيفهتنقشككككرهوالككككيهادلقحككككدةهالعربيكككك هلإلنكككك راتهادلهة ككككك 
هننقشكرةهاإلسلني هالداخةي هادلدارسهس ل هن النج،هن ك س ر،هب ندونغ،ه،هس راب ي 

ه 12ةندونيسي هيف
هأل ككرا همهكك هةندونيسككي هيفهالعربيكك هالةغكك هميلقعةككهوالقشككجي هالككداف هةنه، نكك هع
هالعربيكك ،هالةغكك هتقحككدثهنصكك درهنكك هاإلسككلني هالقعكك ليمهوتعهيكك هدراسكك هأيهدينيكك ،
هالعر ه ريهجتعلهاليهاألسب  هن هالعديدهىن ك ه13و ريىمهواحلدي هالقرآنهنثل

ه:14أخرىهأن رهبنهن ههتيه ،هأمحدهروساهذكرهكه هالعربي ،هالةغ هيقعةه ن
ههالعربيك هىاهلإلسلمهادلقدس هاللقبهألنهاإلسلم،هخ ص هي لديناهاف وهالد  1

هالةغككك هكقكككبهأوهالقكككرآنهيفهالككك اردةهالعةككك مهدراسككك تهالسقلشككك فهبككك لطب ،
  دراسقه هجيبهلذل هالعربي ،هالةغ هفهمهأوالًههجيبهالعربي ،

هتق اصكلهالكيهالعربيك هاجلزيكرةهشكبوهزيك رةهعنكدهب لغراب هادلسةهنه ريهسيشعره  2
  الع ني هأوهف ش هةن هالعربي ،هب لةغ هع دة

ه  قةيككككادلهالعربيكككك هيقحككككدث نهالككككذي هالللسككككيلينهالعةهكككك  هأعهكككك لهأكثككككر  3
  جداًههع لي هعةهي هج دةهذل هواليهالق صص ت،

                                                             
42 Nandang Sarip Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”Jurnal Pemikiran 

Islam, Vol.77, No.2,Tahun 2022). 
43 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2022),hlm. 2 
12هادلرج ه،هص نيسه 44  
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ه:15ىاوأن هخةيي هاليهتسببهش  هلقعةمهالةغ هالعربي هعندهأجيبهىرين وان،ه

 خ ص هالقرآنهاللرًنهألنهالقرآنهواحلدي هب لةغ هالعربي  هالدواف هالديني ،  أه
هالككككيهالعربيكككك هاجلزيككككرةهشككككبوهزيكككك رةهعنككككدهب لغرابكككك هتشككككعرهسكككك فلغككككريهنسككككةهنهوه   ه

  صح واليهالع ني هالعربي هب لةغ هيق اصة ن
  العربي هب لةغ هنلق ب هالي مهحشهالللسيلينهالعةه  هأديبأنهأثره  جه

 المفردات .ب 
 مفهوم المفردات .1

هعكك هعبكك رةهوادليككرداته،" vocabularyه"تسككه هاإلصلةيزيكك هالةغكك هىفهادليككرداتأنه
هنك هجكز هىك هآخكرهكيك نهأوهشك  هيعرفهك هالكيهاللن زهأوهاللةه تهن هرله ع 

هق ئهك هلغ يك هوحدةهأصغرهىاهادليرداتهةنه،هاخل يلهعةاوأن هعنده ه16عين ادلهةغ ال
هكةهكككك تهشككككللهيفهوأحي نًكككك هأس سككككي هكةهكككك تهشككككللهيفهتلكككك نهوأحي نًكككك هبككككذاهت ،
ه 17وظ ئيه هوكذل هونعن ى ،هشلةه هذل هكةه هكلهذل ،هة هب إلض ف  هنمةصق 

هتشككللهالكيهاللةهكك تهنك هرله عكك هعك هعبكك رةهىكاهادليككرداته،وأنك هعنككدهىك رن
هلةغ يكككك ،هضكككروريً هاألربككك هالةغ يكككك هادلهككك راتهةتقككك نهيفهادليككككرداتهدورأنههيعكككدوه هلغككك 

هتعقهكككدهاألربككك هالةغ يككك هادلهككك راتهفهكككمهعةككك هالشككك  هقكككدرةهأنهف ليكككدهذككككرهحيككك 
هالةغكك هتعةككمهيقطكك ب هالهذلكك ،هونكك  هادلهة ككك هادليككرداتهةتقكك نهعةكك هكبككريًاهاعقهكك ًدا

                                                             
45 21

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2022), h. 99 
46 Sholihah, “Penggunaan Media Gambar dalam Pembelajaran Mufrodat” Tarling Journal of 

LanguageEducation, Vol. 2 No. 2, Desember 2027). 
47 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2020), hlm. 79. 
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هصلك حهدعكمهيفهنهًهك هدورًاهلكوهادليكرداتهميتعةكهللك  هفحسبهادليرداتهمبتعةهجردمب
ه18 الةغ ي هادله رات

الةغ هاإلصلةيزيك ،هنعجمهيهنقةقوهن هعبدهال ىبهرشيديهيفهوأن هعندهفييهالذ
   the world we teach in“وىك هخك صهنغزىولوهه. ”vocabulacry“ادليرداتهنسه 

the foreign language” مهلغككك هيمبعكككىنهاللةهككك تهالكككيهيكككقمهتدريسكككه هعنكككدهتعةككك
نكك هعن صككرهالةغكك هالككيهجيككبهأنهيققنهكك هنقعةهكك ههةحككدىادليككرداتهىككاهوه ه19أجنبيكك 

الةغكك تهاألجنبيكك هحككشهيقهلنكك اهنكك هاكقسكك  هادلهكك راتهاللزنكك هلةق اصككلهنكك هتةكك ه
  20الةغ 
هعن صككرهنكك هواحككدىهىككاهادليككرداتهأنهاالسككقنق جهميلكك ه،السكك ب هشككرحالهنكك وه
هلك وه هالعربي هالةغ هذل هيفهمب هاألجنبي هالةغ تهنقعةه هميقةله هأنهجيبهاليهالةغ 
هعك جلًههعنصكرًاهادليكرداتهميتعةكهيعق هحي هادليردات،هقعةمبهالعربي هالةغ هميتعةهيقم
ه نيسه هالةغ هتعةمهيف

 م المفرداتأهداف تعل   .2
ه:21وأىدافهع مهيفهتعةيمهادليرداتهعة هالنح هالق يل

                                                             
ه131ادلرج هالس ب ،هص ه 41 Syaiful Mustofa 
41 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN- Maliki Press, 2022), hlm. 227 
22 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2022), 

hlm. 222 
24 Mu’at, “Stratergi Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab”, Jurnal Al Ta’dib Volume 7 No. 2, 

Juli 2243), hlm. 44 
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فهمههأوهالقرا ةهن ادهخللهن هس ا ه، بلةطةهجديدةهنيرداتهتقدًن (أه

  ادلسه  

هبالطةهتدريب ( ه ههصحي هبشللهادليرداتهقرا ةهعة هق دري هيل ن اهأنهعة  

  وصحي هجيدهبشللهنه رةهالللمهالقدرةهة هيثديوه

هعندهأو(هبذاهت هق ئه )هنعجهي هأوهدالل هك نتهس ا هادليردات،هنعىنهفهم (جه

 ( وضل ي هضهني هنع ين)هنعين همجلهسي قهيفهاسق دانه 

هكلم)هشيهي هتعبرياتهيفهادليرداتهوظيي هتقديرهعة هالقدرة (ده هوكق ب (

  الصحي هلةسي قهوفًق (هتللي )

 أنواع المفردات  .3
ه:22وىاهأجزا ،هأربع هة هادليرداتهت ضيح ًههطثمي هقدمي
 الةغ ي هادله راتهسي قهن هادليردات  1

 ( القرا ة)هوالن (هاحمل دث )هالشي ي هالةغ هن (هادليرداتهفهم)هليهمهادليردات (أه
أنك ههادلن سكب ،هادليكرداتهاسكق دامهالضكروريهنك هادلن قشك هيفوه هلةللمهادليردات ( ه

  الرمسي وهههالرمسي ه ريه قفىاهاحمل دث
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هنيكككرداتهاخقيككك رهأيًضككك هاللق بككك هتقطةكككب( هادليكككرداتهكق بككك )هلةلق بككك هادليكككردات (جه
هاللق بكك هىككذههتقضككه  هالقكك ر هقبككلهنكك هفهههكك هيسكك  هالهحككشهونن سككب هجيككدة
هاألعهكك لهوجككداولهالي نيكك هاألعهكك لهوجككداولهالي نيكك تهنثككلهرمسيكك ه ككريهكق بكك 
  و ريى هالي ني 

هالككيهالسككي قهنيككرداتهنكك هادليككرداتهنكك هالنكك  هىككذاهيقلكك ن هاحملقهةكك هادليككردات (ده
هالكيهادليكرداتهوىكاهالقحةيكل،هونيكرداته،هادلن قشك هلسي قهوفًق هتيسريى هميل 
هت سككي هأوهتضكييقه هليكقمهاللةهك هاشكقق قهخصك ئ هة هاسكقن ًداهحتةيةهك هميلك 
 .ى  نعن

 ت زي هادليرداتهحسبهنعن ى   2
هادليككككككرداتهىككككككاهادليككككككرداتهىككككككذه( هادليككككككرداتهزلقكككككك ى)هاألس سككككككي هاللةهكككككك ت (أه

ه،هاألمسككك  هادلثككك لهسكككبيلهعةككك ه،هصككك حل هتصكككب هكق بككك هتشكككللهالكككيهاألس سكككي 
  ةخله،هاألفع ل

هتشكللهواجلهكلهادليكرداتهوت حكدهتكرب هالكيهاللةهك تهىكذه هاللةهك تهوظييك  ( ه
هة هونكككك ه،هاالسككككقيه مهعككككد ةه،هجككككرةهخط بكككك ت:هأنثةكككك  هلةلق بكككك هجيككككًداهتعرًضككك 
  ذل 

هتقككك هأنهميلككك هالهنيكككرداتهعككك هعبككك رةهادليكككرداتهىكككذه هالعنق ديككك هاللةهككك ت (جه
  سلقةي هنع ينهلقل ي هأخرىهكةه تهن هدائًه هدرله هيقمهولل ه،همبيردى 

 اللةه هخلص ئ هوفق  ادليرداتهت زي  ه  3
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هيفهسكك ا ه،العهكلهدلع جلكك هاسكق دانه هيكقمهالككيهاللةهك تهىككاهاخلدنك هكةهك ت (هأ
  رمساه ريهأوهالرمساهاجمل ل

هاللةهكك تهنك هرله عكك هعك هعبك رةهىككاهادليكرداتهىكذه هخكك صهزلقك ىهكةهك ت (ه 
هنككككك هسلقةيككككك هرلككككك التهيفهوتسكككككق دمهنعكككككنهة هادلعكككككىنهحتككككك لهأنهميلككككك هالكككككي

  ادلنيع هكةه تهأوهاحملةي هاللةه تهأيًض هتسه هواليهنعين ،هنراجع ت

ه

 لةهسق دمهوفق هادليرداتهت زي   4
هواسك هنطك قهعةك هعك دةهتسكق دمهالكيهادليكرداتهىكاهوالكيهالنشط ،هاللةه ت (هأ

همسك هاللثكريهحكشهأوهكق بك تهأوهزل دثك تهك نكتهسك ا هاخلط ب ت،هسلقة هيف
  سلقةي هقرا اتهخللهن هونعروف

هوللنهكك هنكك هلشكك  هنيككرداتهةالهتصكب هالهنيككرداتهوىككاهسككةبي ،الهلةهك تال (ه 
هالككيهادلطب عكك هاللقككبهخككللهنكك هادليككرداتهىككذههتعككرف هتسككق دنه هنكك هنكك دراًه
  23العةهي هنق ل هأوهاللقبهكق ب هيفهنرجع هتل نهأنهميل 

ه:ىاهاألج نبهلةهقعةهنهتدريسه هجيبهاليهادليرداتهخقي رالهوادلب د 

    لًب هتسق دمهالي"هادليردات"هكةه هتعيهاخقي ره(frecuency)هت اتره  1
هالدولهيفه  لًب هيسق دمهالذيهادليرداتهاخقي رهنصطة هيعي (range)نقداره  2

  هب هالن طقنهقبلهن هاسق دانوهيشي هأوهالعربي 
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هوىككككككا هنعينكككككك هونعكككككك ينهنعينكككككك هكةهكككككك تهاخقيكككككك رهيعككككككي (availability)هفراتكككككك ه  3
 كذل هنعين هرل التهيفهتسق دمهاليهاللةه ت

هاللةهكك تهوتككركهوالشككهرةهادللل فكك هاللةهكك تهاخقيكك رهيعككي (familiarity)هنعروفكك   4
  ضح هبلةه هنعروفهكةه همششههكه  هيسه هن هن دراهالي

هرل التهيفهاسق دانه هميل هاليهاللةه تهاخقي رهتعيه (coverage)هالقغطي   5
   دلنزلبهنشه رهاللةه هبيتهنثل هاحلصرهالهادلث لهسبيلهعة هوليسهسلقةي 

هالكيهاللةهك تهن هبدالًههالطل ه ق جه هن ه  لب ًههاليهاللةه تعىنهتعلناه  6
  نطة ب هتل نهن هن دراًههأوهأحي نً هضروري هتل نهال

هالعربيككك هاللةهكك تهاخقيككك رهأيه،هالعربيكك هاللةهككك تهاخقيكك رهتعكككيهالعروبكك هكةهكك   7
هكةهك هاسكق دامهاخقيك رهنثل هأخرىهبةغ تهلةهق رن هق بة هأهن هن هالر مهعة 

ه تةي نهن هبدالاذل ت ه
 صيغة المفردات .4

هأوالً، هقسكككهنهة هالعربيككك هب لةغككك هادليكككرداتهشكككللهتقسكككيمهيكككقمهعككك م،هبشكككلل
هأخككرىهكةهكك هنكك هنككلخ ذةهكةهكك هىككا(هنشككق )هالقغيككريهت اجككوهأنهميلكك هالككيهادليككردات
هاللةهك تهنثكلهيقغكري،هنطقهك هأنهنك هالر مهعة هنغزىهذاتهعلق هننهه هلللهيل ن
هادلقغككككريةه ككككريهادليككككرداتهث نيكككك ً، هذلكككك هة هونكككك هوكقككككبهحلككككمهأصككككةوهونلقكككك  هحكككك كم

هعةككك ه،هأخككرهكةهكك تهنكك هتثخكككذهوالهشككللهذلكك هالبدايكك هنككك هنيككرداتهوىككاه،(ج نككد)
  ش بوهون هج ن سهشجرهاللةه تهادلث لهسبيل
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هفحسكب،هشكلةه هتغكريهال(هنشكق )هالشكللهيفهلقغيكريهخضعتهاليهاللةه ت
هاألو هاللةهكك هونيق حكك ،هفكك ت هاللةهكك تهادلثكك لهسككبيلهعةكك هواليهككم،هادلعككىنهتغككريهبككل
هاللةهقككنهلقشككليلهالطريقكك وه هاليككق هأوهاليككق هتعككيهالث نيكك هاللةهكك هبينهكك هاليكك ت هتعككي
  نيع لهف علهعة هوزنههاجملردهاثلثالتقضه هن ههالي(هاسمهادليع لوههاسمهالي عل)

هشكللبهىكا(هزيكدادلهاثلثكال)هحمرمفهثلث هن هأكثرهفعلهن هتليتهاليهاللةه وه
اسككمههشككللهعةكك هالنه يكك هقبككلهاحلككرفهة هكسككرةهيمعقكك هوه،اسككمهادليعكك لوههاسككمهالي عككل

هادلط لكبهعيمبب سمهالي علههتعيهنط لبههقرأتهةذاوهه، هالسمهادليع لهوفقح هالي عل
أيههادلطةك  هعكيب سكمهالي عكلهمبهتعكيه،"هادلطةك  ه"هتقكرأهةذاهللك  هأيهطةبهشيئ

(هادلضك رع هحكرف)هاألنك ناهاحلكرفهقغيكريبهاليعكلهادلضك ر هنك هتل ينه هطريق وه هأطةب
هأخككككذهيككككقمهالثكككك ين،هأوهاألولهالنهكككك ذجهيفهالصككككحيح هالقككككرا ةهلقحديككككد"م"ههحككككرفهة 

  االعقب رهيفهاجلهة هسي ق
 المفردات ووظائف معاني .5

هلةهكك الهعككىنوادل هنعككىنهذلكك هككك نهةذاهظييكك لككديه هال هوههلةهكك الثروةه لكككهدليككرداتا
ه ض يفاإلهادلعىناألصةاهوههعىنادلهة هتقسيهه هميل 
هونعككىنهاألصككةاهادلعككىنهاجملكك زي،هوادلعككىنهاحلقيقككاهادلعككىنهنكك هيقلكك نهاألصككةاهادلعككىن  1

ه،"األطي لهتةدهاليهاألم"هى هاألس ساهعىنمب"هاألم"ادلث ل،هسبيلهعة  هادلصطة 
هعةكك ه،سكك رةهالي حتكك هعككىنمبهاللقكك  هأمهيفهاسككق دامهعنككدهيمككرىهاجملكك زيهعككىنوأنكك همب
هبينهكك "هيههككسهالككذيهالشكك  "هتعككيهوالككي"هاذلكك ت "هىكك ه،األخككرىهادلثكك لهسكبيل
 " اذل ت "هنصطة هيعي
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هنقيجكك هخ صكك هانطب عكك تهأوهدقيقكك هفككروقهعةكك ه قكك يهنعككىنهىكك هضكك يفاإلهادلعككىنه  2
هيثسكسهنك هاللةهك تهنك هرله عك هىك هضك يفاإلهادلعكىن هالةغك هنسق دناهلقجرب 
هوادلسككككقه (هالل تككككب)هالسككككه ع هعةكككك هتق لككككدهأوهتنشككككلهالككككيهاألفلكككك رهأوهادلشكككك عر

  ه(الق ر )
ه:ذل هيفهمب ه،هقسهنهة هادليرداتهوظ ئ هحي هن هينظرهأنهميل وه

هقهكر،هبيكت،)هاللةه هنثلهالق ن سهيفهنعىنهذل هنيرداتهوىاهادلعجهي هادليردات (1
 ( قةم

هحككرفهادلثكك لهسككبيلهعةكك هنعينكك ،هوظييكك هحتهككلهنيككرداتهىككاهال ظيييكك هادليككردات (2
  و ريى ه،اسمهالضهريه،اسمهادل ص له،اسمهاإلش رةهاجل ر،

 المفردات عليمت مبادئ .6
 وحده يقف ال المفردات تعليم . أ

ادلط لعك ،ههبقعةكيمهنرتب هوللنوهنسققلهكه ض  هوعةيهتهيقمهالادليرداتههأنهتعةيم
 .اإلسقه  ،هاإلنش  ،هواحمل دث 

 ادلعىنهحدود  1
هالةغكككك هدلقعةهكككاهخ صكككك هصكككع ب هنككك هىككككذهوه هادلعككك ينهنككك هيلكككك نهأنهميلككك هاللةهككك 
لكديههلةسكي قهوفًقك هادلعىنهتدريسهفق هلةهدرسنهينبغاهاحل ل هىذههيفوه هاألجنبي 
هادلققكككدم،هلةهسكككق ىهب لنسكككب  هوذاككككرهتمه بكككالطةهانقبككك ههيلسكككرواهالهحكككشه،ادلبقكككدئن
هلكدىهيل نهحبي هاجلهل،هيفهأنثة هةعط  هخللهن هلةهعىن،هتيسريهتط يرهميل 
  اللةه هنعىنهح لهواسع هنطري ه بالطة
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 السي قهيفهادليردات  2
هنعرفكككككك هدونهصككككككحي هبشككككككللهفهههكككككك هميلكككككك هالهالككككككيهادليككككككرداتهوىنكككككك كهبعككككككض

هالهحكشهالسكي قهيفهادليكرداتهنك هالنك  هىكذاهتكدريسهجيكب هاجلهكلهيفهاسق دانه 
هوهاجلككك رهفأحكككروههتككدرسهأنهجيكككبهادلثككك ل،هسككبيلهعةككك  هالطكككل هفهككمهبكككنهختةكك 
ه السي قهيفهاألفع ل

ه
 

 ترمج هيفهتعةيمهادليردات  3
هاألم،هالةغكككك هة هترمجقهكككك هطريكككك هعكككك هاللةهكككك تهنعككككىنهلقككككدريسهطريقكككك هأسككككهلهةن

هأنهميلكك هأخككرى،هأنكك رهبككنهنكك هالضككع ،هنقكك طهنكك هالعديككدهعةكك هحتقكك يهوللنهكك 
هيفهالضككعي هوالقعةكك ه،هالقعبككرياتهيفهاسككق دانه هعنككدهالطككل هعي يكك هنكك هتقةككل

هيفهالصكحيح هادلع دلك هىكاهاألجنبي هب لةغ تهادليرداتهكلهوليسه، بالطةهذكري ت
هالككيهأوهاجملكردةهاللةهك تهب سكقثن  هأخكري،هكحككلهب لرتمجك هيمنصك هلكذل  هاألمهالةغك 

 .ت ضيحه هيصعب
 الصع ب هنسق ى  4

هحيكككك هنكككك هثلثكككك هأقسكككك مهادليككككردات،هة هالعربيكككك هادليككككرداتهةدراكهولةطةبكككك هينبغككككا
ه:الصع بقه هنسق ى

ه،هاإلندونيسكككي هيفهاللةهككك تهنككك هتشككك بوهأوجكككوهىنككك كهألنهسكككهة ،الهلةهككك تال (أه
 كق  هكرساهرمح :هنثل



34 
 

هيفهتشكككككك بوهوجكككككك دهعككككككدمهنكككككك هالككككككر مهعةكككككك هصككككككعب هليسككككككتهالككككككيهاللةهكككككك ت ( ه
 س قهندين :هنثلهاإلندونيسي ،

ه  اسق يلهاسقب ،:هنثله،هنطقه هأوهشلةه هبسببهس ا هصعب ،الهلةه تال (جه

ههالمرجع هج

هادلعة نكك تهمجك هعةك هالب حك هيبكذذل هالككيهاجلهك دهأشكل لهككلهىكاهادلرجك 
هلقجنككبهنهًهكك هالبحكك هىككذاهيعقكك  ه24بحكك الهقيككدهب دلشككلة هالصككة هذاتهادللق بكك 
هالرسكككك ئلهنكككك هالعديككككدهنراجعكككك هبعككككد هاألطروحكككك هن ضكككك ع تهتلككككرارهأوهاالنقحكككك ل
هيفهمبككك هالدراسككك ،ههبكككذههالصكككة هذاتهالرسككك ئلهنككك هالعديكككدهالب حككك هوجكككدهالعةهيككك ،
 :ذل 

هالعة مهكةي ه،هالعربي هالةغ هتعةيمهيفهنق صص هط لب هليسق ري،هرمحاهتري
هالبديةك هواحلةك لهالعربيك هالةغ هيفهالقعةمهنشللت"هبعن انهج نيبهج نع ه،هالثق في 

هة هالدراسك هىكذهههتكدفه،"هجك نيبهندين هيفهالث ن ي هاإلسلني هاليلحهندرس هيف
  البدية هواحلة لهالعربي هالةغ هتعةمهنش كلهوص 

جب نعك ههادلعةهكنهوتكدريبهالرتبي هكةي هيفهالعربي هالةغ هتعةيمهط لب هرندون ،
هطكل هلكدىهالعربي هالةغ هتعةمهنشللت"هبعن اننجههااإلسلني هاحلل ني هسيه ره

هىككذهههتككدفهنجاادلدرسكك هاإلبقدائيكك هاإلسككلني هفككدورجي هسككيه رههيفهاخلكك نسهالصكك 

                                                             
24 24

Departemen Agama RI, Garis-GarisBesar Program Pengajaran, Dirjen Lembaga Islam, 

(Jakarta, 2002), hal.227. 
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ادلدرسككك ههيفهاخلككك نسهالصككك هطكككل هنشكككللتهتعةكككمهكيييككك هوصككك هة هالدراسككك 
  اإلبقدائي هاإلسلني هفدورجي هسيه رانج
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث .أ 
وأما من شكل العرض يتضمن  .اثا وعيًًاحب الباحث ويف ىذا البحث استخدم
 حبوث طريقوة ىوي النوعيي العصفي البحث طريقةوال. ىذاالبحث كبحث وعيي وصفي  

 الووي ادلختلفووة للظووعاىر ومتعموو  كاموول بشووكل االجتمووايي العاقوو  وصوو  إىل هتوود 
 .1وخصائصو  وص  يتم حىت البحث عوع كادل اجملتم  يف حتدث

ىووع  اثوا وعيًًواوأموا ينود كووم ومًلوور كموا وقلتلوا مون لًكيووي ج معلًوعو  أ  حب
 البشور يلوى ادلالحظات يلى أساسي بشكل يعتمد االجتمايًة العلعم يف معني تقلًد
 .2مصطلحاهتا ويف ادلنطقة يف

 الباحوث  يتطلو  النوعيي العصوفي البحوث أسولع  مون النوع  ىوذا باستخدام
. ادلطلعبووة البًاوووات يلووى للحصووع  ادلالحظوات خووال  موون ًوودا ادل إىل مباشوور  يالحو 
 يعطوع  أشوخا  لوً  البواحاثنيو  رئًيوًًا، دورًا حيمول أ  الباحث ذلك، إىل باإلوافة

. أيًضووا البحووث أدوات بوودور يقووعم الباحووث ولكوون ،فحيوو  واحلقووائ  للبًاوووات معووى
 يف العربًووووة اللغووووة تعلووووم تنفًووووذ كًفًووووة معرفووووة صوووو ي ،أراد الباحووووث البحووووث ىووووذا يفو 

 .التعلًمًة ادلؤسية

                                                             
1
 WinaSanjaya, PenelitianPendidikan (JenisMetodedanProsedur), (Jakarta: Kencana, 4102), cet. 

ke-4, hlm.24. 
2 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitan Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 4102), hlm. 2 
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 مصادر البيانات  .ب 
 وأما مصادر البًاوات يف ىذا البحث ينقيم إىل قيمني، مها:

 مصادر اخلاصة . أ
. البحووووث معوووووع  موووون مباشوووور  وحصووووعل مت الووووي ىووووي ادلصووووادر اخلاصووووة مصووووادر

 .ادلدرسةومدير  ةبوالطل ادلعلم ىي البحث ذلذا اخلاصة ادلصادرو 
 مصادر العامة .  

أيضووووا، وىووووي  مصووووادر العامووووة موووون البًاوووووات اسووووتخدام يووووتم ذلووووك، إىل باإلوووووافة
ذلذا ادليووووتخدمة مصووووادر العاموووة و. هادلصووودر  موووونلوووً   وحصووووعل مت الوووي البًاووووات
 الوووذي التكمًلوووي والكتوووا  الرئًيوووي الكتوووا  ماثووول ةمكتعبووو درامصووو ىوووي البحوووث

 .مًالتعل لعملًة ادلدرسة تيتخدمو
 وموضوع البحث و وقتهامكان  .ج 

 مكا  ومعوع  البحث .1
وأموا  مبوعو وودار الابسوعكارمي  ادلتعسوطة ممديوة  درسوةادلمكا  البحث ينفوذ يف 

 الطلبة.معوعيو 
 البحث وقت .2

 .2118  أغيط 7ينفذ ىذا البحث يف التاريخ 
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 طريقة الجمع البيانات .د 
 الغوورض أل  البحووث، يف ادللموة اإلسووتاتًةًة اخلطوعات موون طريقوة امموو  البًاوواتأ  

 مجووو  تقنًووات معرفووة دو  لوووذلك. 3البًاوووات يلووى احلصووع  ىوووع البحووث موون الرئًيووي
 البًاووات ممو  واستخدام يتم مبعى. ادلعًنة بًاوات يلى الباحث حيصل لن البًاوات،

 ،البحووث ىوذا يف الالزمووة البًاووات يلوى للحصووع . ا العوام واخلو ادلصووادرخوال   مون
 :وىي البًاوات، مم طريقة ا استخدمفالباحث يأيت ب

 ادلالحظة .1
 وادلعرفوة اخلرب  اكتيا  يف البشر ييتخدملا الي الطرق إحدى ىي ادلالحظة

 اسوووتجا  يملًوووة أهنوووا يلوووى ادلالحظوووة تعريووو  يوووتمو . 4وُييوووم  يُووورى موووا يلوووى بنوووا ً 
 جتمًو  ميكونو . 5البحوث حالوة ادلراق  أو الباحث يرى حًث البحث يف البًاوات

 .6ادلباشر  غو وادلالحظة ادلباشر  ادلالحظة إىل ادلالحظة
 يف يًنوني كموا وقلتوة موعه( 1988) لنوذير وفًقوا العلمي اليًاق يف وادلالحظة

 :التالًة ادلعايو يلى" العربًة اللغة أحباث منلةًة" ادلعنع  كتابو
 .منلةي بشكل ذلا وادلخطط للبحث ادلالحظات تيتخدم (أ 
 .ادلخطط البحث هبد  مرتبطة ادلالحظة تكع  أ  جي   (  

                                                             
3 Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R&D,(Bandung : Alfabeta, 4102), cet. 

Ke-40, hlm. 442. 
4 Moh Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: BS Press, 4102), hal. 041. 
5
 Haryono, Bimbingan Teknik Menulis Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Amara 

Books, 4101), hal 42 
 وف  ادلرج  6
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 بودالً  ياموة مبقتحات وترتبط منلةي بشكل ادلالحظة ىذه تيةًل يتم  (ج 
 .االوتباه جيذ  شي  بأهنا تعص  أ  من

 صووووحتلا موووون للتأكوووود يلًلووووا واليووووًطر  ادلالحظووووات موووون التحقوووو  ميكووون  (د 
 .ومعثعقًتلا

لووودي طلبوووة  مًتعلووو مشوووكلة ىوووي مباشووور  مالحظتلوووا دتوووت الوووي ا البحوووثىوووذ يفو 
 . بندار دلبعو ممدية سعكارمي ادلدرسة ادلتعسطة 

 ادلقابلة .2
 موون واألفكووار ادلعلعمووات لتبوواد  أو لشخصوني اجتمووا  يوون يبووار  ىووي ادلقابلوة

 ُتيووتخدم. معووني معوووع  يف ادلعووى ىووذا بنووا  ميكوون حبًووث وجووعا ، سووؤا  خووال 
 يلوى للعاثوعر أولًوة البحوث الباحوث أجورى إذا البًاووات مم  كأسلع  ادلقابالت

 أشوووووًا  معرفوووووة الباحوووووث أراد إذا أيًضوووووا ولكووووون دراسوووووتلا، جيووووو  الوووووي ادلشوووووكالت
 أو الووذايت التقريوور يلووى ىووذه البًاوووات مجوو  تقنًووة تعتموود. أكوورب بعموو  ادليووتةًبني

 .7الشخصًة ادلعرفة يلى األقل يلى
 احلصوووع  مت الوووي ادلعلعموووات التحقووو  أو التحقووو  إليووواد  وسوووًلة ىوووي ادلقابلوووة

 ىوووي ادلقابلوووة فووو   وإيرمالًنووودا، بًزالووودين يووون وقوووالً  وديووون، موووًم  وفًقوووا. 8يلًلوووا

                                                             
7 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 4102) hlm 204 
8 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 4102), 

hlm. 490. 
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 احلصوووع  جاوووو  إىل ادلعلعموووات، يلوووى احلصوووع  هبووود  اللفظوووي للتعاصووول وشوووا 
 .9ملمة معلعمات يلى أيًضا ستحصل شاملة، صعر  يلى

 يوون البًاوووات مموو  وسووًلة ىووي ادلقابلووة أ  فلووم ميكوون الفلووم، ىووذا يلووى بنووا ً 
 حووع  معلعمووات تقوودم ميكوونلم أشووخا  موو  شووفعية وإجابووات أسووةلة طوورح طريوو 
 .إجراؤه يتم حبث

 الوي االفتاووات إ  قعلوو سوعجًعوع ينوو وقلت الذي ىادي، ليعتريينع وفًقا
 :يلي كما ادلقابلة تقنًات استخدام يف الباحث هبا حيتف  أ  جي 
 .وفيو ين أكاثر يعر  الذي الشخص ىع( اجملً ) ادلعوع  أ  .1
 .ومعثعق صحًح معوع  الباحث ذكره ما أ  .2
 قصوده موا وفو  ىوع لوو الباحوث طرحلوا الوي لألسةلة ادلعوع  تفيو أ   .3

 .11الباحث

 وجلواً  إجراؤىا وميكن منظمة غو أو منظمة بطريقة ادلقابالت إجرا  ميكن
 .اذلات  يرب أو لعجو

 نظمةادل ادلقابلة .1
الباحوث  كوا  إذا البًاووات، ممو  كتقنًوات ادلنظموة ادلقابلوة ُتيتخدم
 لوذلك،. يلًلوا احلصوع  سوًتم الوي ادلعلعموات ىوي موا بالضوبط يعر 

                                                             
9 Paizaluddin, Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) (Bandung: 

Alfabeta, 4102), hlm.021. 
 Sugiyono  194،  الياب ادلرج   ،  10
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 مكتعبوة أسةلة شكل يف حباثًة أدوات الباحث أيد ،ادلقابلة إجرا  يند
 ادلقابلوووة ىوووذه خوووال  مووون. أيًضوووا إيووودادىا مت قووود بديلوووة إجابوووات تعووود

 الباحوووث، والحظلوووا ميوووتفىت لكووول األسوووةلة وفووو  إيطوووا  مت ادلنظموووة،
 للمقوووابالت، كووودلًل األدا  محوول إىل باإلووووافة ادلقوووابالت، إجوورا  ويف

 الووي األشوورطة ميووةالت ماثوول أدوات اسووتخدام أيًضووا للبوواحاثني ميكوون
 .بيالسة ةتادلقابل إجرا  يف تيايد أ  ميكن

 نظمةادل ادلقابلة غو .2
 الباحوووث ييوووتخدم ال حًوووثاحلريوووة  مقابلوووة ىوووي ادلنظموووة غوووو ادلقابلوووة

 ممووووو  منوووووتظم بشوووووكل وإكماذلوووووا ترتًبلوووووا مت الوووووي ادلقابلوووووة إرشوووووادات
 العريضوة اخلطوع  شكل يف فقط ىع ادليتخدم ادلقابلة دلًل. البًاوات
 ما غالًبا مفتعحة، أو منظمة غو ومقابلة. طرحلا جي  الي للمشاكل
 ادلتعمقوة البحوعث مون ادلزيود إلجرا  أو التملًدي البحث يف تيتخدم
 .اجملًبني حع 

 مووودرس مووو  مباشووور  مقابلوووة بووو جرا  الباحوووث سوووًقعم احلالوووة، ىوووذه يفو 
 البًاووووات يلوووى للحصوووع  ادلتعسوووطة سوووعكارمي درسوووةبادل العربًوووة اللغوووة
 .األولًة
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 التعثً  .3
 أو يف النظور خوال  مون النعيًوة البًاووات مجو  طرق إحدى ىي التعثً  طريقة

 أو بأوفيوووولم البحووووث معوووووعيات بعاسووووطة إجراؤىووووا يووووتم الووووي ادليووووتندات حتلًوووول
 .ادلعوع  ىذا حع  اٌخرين
 غوو ومصودرًا فًوديع وأشورطة وشورائح وصعر تيةًالت شكل يف العثائ  تعد
 الفصوول يف أوشووطتلم مراقبووة يف ادلعلمووني تيووايد أ  ميكوون الووي للبًاوووات مكتووع 
 الفصوول يف حيوودث مووا لعصوو  تيووةًل أدا  البوواحاثني لوودى يكووع  حبًووث الدراسووي

 .11مًالتعل وقت يف
 تحليل البيانات .ه 

 جدوى، أكاثر مجعلا مت الي ادلعلعمات أو البًاوات تصبح ،حتلًل البًاوات خال  من
 :ىي اخطعاهتو 
 ختفًض البًاوات .1

 لذلك احلقل، من يلًلا احلصع  يتم الي البًاوات من كاثوًا  ختفًض البًاوات يعد
 وسًضووووً  الزيوووواد  يف التقريووور ىووووذا سًيووووتمر. وتفصوووًللا بعنايووووة تيووووةًللا جيووو 

 ووقاطلوا وتلخًصولا التقوارير تقلًص جي . النلاية منذ حتلًلو يدم يند صععبات
 أو ادلعوووووعيات يوووون والبحووووث ادللمووووة األمووووعر يلووووى تركووووز الووووي ادلختووووار  الرئًيووووًة
 .األمنا 

                                                             
 Haryono  194،  الياب ادلرج   ،  11
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 أكاثوووور بطريقووووة وترتًبووووو تقلًلووووو ويووووتم خووووام، موووواد  ادلًووووداي التقريوووور يصووووبح وبالتوووواي
 أكاثوور صووعر  ادلخفضووة البًاوووات تعطووي. بيوولعلة فًووو الووتحكم يووتم حبًووث منلةًوة،
 الوي البًاوات ين البحث البحث يلى ييلل أوو كما ، ادلالحظة لنتائ  ووعًحا

 يلًلوا حصول الوي البًاووات فو   ، احلالوة ىوذه يف. األمور لزم إذا يلًلا احلصع  مت
ادلدرسووة  ةبووطل يلووى ادلفووردات تعلووم يوون إشووكالًة بًاوووات ىووي احلقوول موون الباحووث
 .ادلفردات تعلم مشكلة يلى تركز الي سعكارم احملمديةادلتعسطة 

 يرض البًاوات .2
 حبًوث العالقوة، منوط يف وترتًبلوا البًاووات، تنظوًم يوتم البًاووات، يورض خوال  من
 يعوود. البًاوووات يلووى اليووًطر  للبوواحاثني ميكوون وبالتوواي. أكوورب بيوولعلة فلملووا يووتم

 ميكووون ، البًاووووات يووورض مووو . التحلًووول وشوووا  مووون جوووز ًا أيًضوووا" يووورض" إوشوووا 
 اليووًاقات مون خمتلفووة أووعا  موون تتكوع  الوي البًاوووات معوى مشووكلة يلوى اليوًطر 

 ادلعلوم جنواح ىوي الدراسوة ىوذه يف الباحوث يقودملا الوي البًاوات. اليائل قبل من
 .مًالتعل يف العسائط استخدام يف

 حتقً  البًاوات .3
 يوتم مل إذا تتغوو وسوع  مؤقتوة، ادلقدموة األولًة االستنتاجاتىي  حتقً  البًاوات

 دائًمووا جيو  لوذلك. البًاووات مجو  مون التالًووة ادلرحلوة توديم قعيوة أدلوة يلوى العاثوعر
 العاثوعر خوال  من التحق  اختصار ميكن. البحث أثنا  االستنتاجات من التحق 
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 موون حبووث إجوورا  مت إذا تعمقووا أكاثوور يكووع  أ  ميكوون كمووا جديوود ، بًاوووات يلووى
 .12أفضل صحة لضما  متباد  اتفاق إىل للتعصل صدي  قبل

                                                             
12 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung:Alfabeta, 4112), hlm. 211-204 
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 الباب الرابع

 اوتحليله عرض البيانات

 جنمبو ندار الابمحمدية سوكارمي  المتوسطةصورة العامة عن المدرسة  .أ 
 جنمبو ندار الابمحمدية سوكارمي  المتوسطة تاريخ تأسيس المدرسة .1

  ؤسسةة  ابيب ةة هةة  ب نةةدار ب نةةون  زلمديةة  سةةوي ر    ادلتوسةة   إن ادلدرسةة 
  سةةة    علةةة  ،1991 عةةة م يف ب نةةةون  بنةةةدر يف احملمديةةة  ابق ةةة    أنشةةة    ابةةةي

 يف يقع ابذي ج  س ري. ح ابس د  ن ابوقف أرض ب ستخدام  ربع  ي 6111
 ،1991 عةةة م يف ابعمةةة   ةةةن وبةةةد ًا. نةةةون دل رابنةةةد سةةةوي ر   ،شةةةا   ن . ابشةة ر 
ً ًا اببتدائ ةة  اإلسةةي    احملمديةة   درسةة  ي نةة  ًأ ب جةة   ؤسسةة   ةةن ت رخي ةة ً  يتجةة
 وتلن ةة  بةةدع  1988 عةة م يف  ةةر  ألول أنشةة   ابةةي بأليتةة م زلمديةة   وب ةة  بةةو ي

  ةن ابةرم  علة  ، ادلؤسسة  يف احل ضةنن بألطفة ل ادلسةتمر  ابتعل م   اب ت  ج ت
بةةةو ي  أيتةة م  ار  ةةةن فقةة  اب ةةةي  يةة ي مل   ةةة  ادلدرسةة  ت ةةةورت ، ابنه يةة  يف

 .األوسع اجملتمع  ن أيًض  وبكن ، وب  
 أو اجلةةةةو     ةةةة   ةةةةن سةةةةوا  بلمةةةةدارس، أوبويةةةة  ابتعلةةةة   جةةةةو   حتسةةةةن يةةة ن

 قة  رين يكونةوا أن علة  ادلةدارس دلديري ابقوي ابتشج ع إىل ذبك ويرجع. ابكم  
 حتسةن يف  ائًمة  وتتنة ف  أوبً  إنشة ؤه  مت ابةي األخةرى ادلةدارس  ع ادلن فس  عل 

 ابةةةذين األشةةةخ   علةةة  اب لةةة  يف يتمثةة  آخةةةر ع  ةةة  وهنةةة ك.  دارسةةةه  جةةو  
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 ابسةةك ن  نةة زل عةن بع ةةد  ب سةة  وابةي ادلةةدارس علةة  ابق ئمة  ادلةةدارس يف يرمنةون
 .أطف ذل  تعل   يعقد ب  ىت احملل ن،

 الرؤية والبعثة .2
 ابرؤي  .أ 

 ابكرمي أخيق يف ادلث ب   اإلصل زات يف شلت ز
 ابنعث  .  

  .نبل ل وابتوج ه ابفع ل ابتعل  تنف ذ .1
 .وحتس نه  احمليفن ادلعلمن قدر  تشج ع .2
 .وادلعلمن بل ي  مج ع  يف ابصي  تفع   .3
 .و ستمر  كثف بشك   ناب ل ت وير تنف ذ .4
 .ويت بته ابقرآن قرا   وفه  قدر  حتسن .5
ًي  ابعرب   ابلاتن إتق ن حتسن .6  .واإلصلل 
 .أب  ل عل  بلحصول ابري ض   األبع   سلتلف يف  ناب ل تشج ع .7
 .دلواهنه  وفًق  ابفن رل ل يف  ناب ل  ه رات حتسن .8

 أهداف  .ج 
خلمسةةة  ب نةةةدار ب نةةون  زلمديةةة  سةةوي ر    ادلتوسةة   ادلدرسةةة وأ ةة  األهةةداف 

 سنوات بعد يم  يل :
  لناب  بدرج   ش هب  اخلرجين  ن  ع  ر  رج أن  .1
 : 21 إىل ادلهن   ادلتوس   ادلدارس  يف ادلقنوبن اخلرجين زي    .2
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 . رات 5 يصل  ي هن يكون أن ديكن .3
 .صح ح بشك  ابقرآن قرا   خلرجي  ديكن .4
 . ستقل  اخلرجين تصنح أن ديكن .5
 .اجملتمع يف  ف د  اخلرجين .6

  ةن وهنوطة  صةعو ا هن ك ي ن  نش   ،  نذ زلمدي  ادلتوس   ادلدرس أن ت وير 
 ر لةته  يف حب ة   ناب ل  ن  ستقر مري عد  إىل يرجع وهذا ، ناب ل عد     

  ةةةةةن 112 خرجيةةةةة بديةةةةةه  زلمديةةةةة  ادلتوسةةةةة   ادلدرسةةةةة  سةةةةةنوات مخةةةةة   ةةةةةواي يف
 إجةرا  إىل وابثة نوي اببتةدائ  بلتعلة  ب ندار ب نةون   رلل  هذا  فع مث. اخلرجين

 ابفةي  يفو  ،سورا جيو ابس د قن   ن 1997 ع م يف بدأ ادلدرس ، إ ار  يف تعدي 
 رئ ًسةةة  ب صةةةنح تفويًضةةة  و ةةةنح  ارب سةةةم ن ابسةةة د انتخةةة   مت ، 2119-2114

 يف بلتقةدم ابنقة  اذلةوا  تةوفري علة  قة  ر  اجلديةد  ابق ة    أن هةو األ ة . بلمدرسة 
 علةةة  قةة  ر  وتكةةون وابةةةتعل  ابتعلةة   أنشةة   حتسةةةن أن ديكةةن ر لتهةة  ويف ادلدرسةة 
 قةة  ت ابةةي ابن  نةة ت. األخةةرى ادلةةدارس  ةةع ادلن فسةة  علةة  قةة  ر  وتكةةون ادلن فسةة 

 .ابتذي   يف وجو  ادلب ندار ب نون     سوي ر  زلمدي  ادلتوس   ادلدرس  ادلدير
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 4.4جدول 
 لمبونج بندار سوكارمي محمدية المتوسطةمدير المدرسة 

ابوبي   د   ابس  
0991 Suwarno 

0991-0990 Burda’iPulungan, AK 

0991-0993 Drs. M. Soedja’ieDj 

0993-1112 Drs. T. HadiSucipto 

1112-1114 Drs. Muh. Nachrowi 

1114-1119 Suradijo AS, S.Pd 

1119 –1102 Darlisman, S.Pd 

1102 – 1102 Haidir, M.Pd.I 

  Haidir, M.Pd.I (Periode اآلن-1102

 مبونجال نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المدرسة توث ق المرجع:
 التعليم موارد .3

 المعلم  .أ 
.  علمة  24  ةن تتكةونب نةدار ب نةون   سةوي ر   زلمدي  ادلتوس   ادلعل  أن

 ابنحةةو علةة  إب ةةه ينظةةر أن ديكةةن سلتلفةة  توزيعةة ت  ةةع ادلعلمةةن وجةةو  وصةةف
 .ابت ي

 األسواق أنواع (1
 4.2جدول 

 مبونجال نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة عدد المعلم المدرسة
األسواق أنواع عدد المعلم  

9 
15 

 ذير
  رأ 

 عدد 24
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 خلفية التعليم (2

 4.3جدول 
 مبونجال نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المعلم المدرسة التعليمخلفية 

 اخلرجين اجلمل 
1 

- 

1 

 

11 

SLTA 

D0 

D1 

D2 

S0 

13 
جلمل ا  

 
 التوظيف (3

 4.4جدول 
 مبونجال نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المعلم المدرسة التوظيف حالة

ابتوظ ف   ب  اجلمل   

01 

03 

PNS 

Honorer/GTT 

 اجلمل  13
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 الموظف (4
 ادلوظف  س  تعل مه، عل  ابنحو ابت ي: وصف

 4.5جدول 
 مبونجال نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المدرسة الموظف

 

 تعليم
التوظيف حالة  

 

 الجملة
PNS Honore

r 

L

k R 

L

k 

P

r 

SD/MI 

SLTP/MTS 

SMU/SMK/MA 

D0 

D1 

D2 

S0 

S1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

0 

- 

- 

-- 

- 

0 

1 

- 

- 

-

- 

- 

- 

1 

- 

- 

-

- 

- 

0 

1 

- 

- 

-- 

- 

1 

5 

0 

Jumlah 1 8 2 4 13 

 
 
 
 



24 
 

 

 الطلبة (5
 األسواق أنواع ( أ

 4.6جدول 
 مبونجال نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المدرسةجملة الطلبة و  األسواق أنواع

األسواق أنوا  ع م  ادلنلغ اإلمج ي اجلمل  

1113/1114 
 ذير
   رأ

21 

41 
81 

1114/1115 
 ذير
  رأ 

41 

31 
91 

1115/1112 
 ذير
  رأ 

59 

81 
039 

1112/1118 
 ذير
  رأ 

54 

91 
044 

1118/1119 
 ذير
  رأ 

21 

89 
049 

1119/1101 
 ذير
  رأ 

21 

91 
012 

1101/1100 
 ذير
  رأ 

25 

94 
051 

1100/1101 
 ذير
  رأ 

80 

98 
029 

1101/1102 
 ذير
  رأ 

88 

011 

 

088 

 

1102/1103 
 ذير
  رأ 

91 

012 
092 

1103/1104 
 ذير
  رأ 

94 

015 
110 

1104/1105 
 ذير
  رأ 

92 

015 
112 

1105/1102 
 ذير
  رأ 

018 

011 
118 
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 أنشطة التعليم (6
 المناهج (أ 

  صةةةنوع  ويراسةةة  ط وبةةة   ثةةة   وات ةةة ، ب ريقةةة   ابةةةتعل   كةةة ن  تصةةةم    (1)
 .بلو    واجه  مج عه  أو ابنعض بعضه  وتواجه  ائري، نصف بشك 

 يف  نةةاب ل و راقنةة  توج ةةه هةةو ذبةةك  ةةن اذلةةدفو .  صةة     ةةدرس يوجةةد (2)
 .ابفص  يف وابتعل  ابتعل   عمل    ت بع 

. ابدراسة  ابفصة  واختنة رات وابواجن ت ادلوضو  بتق     رس ي  خيضع (3)
 أ ةور أوب ة  /  األ ةور ألوب ة  ( ق مته ) وابواجن ت ابتق    نت ئ  عرض يت 

 .ابتقرير ب  ق ت أخذ عند اب ي 
 األ ةةةةةور ألوب ةةةةة   إع ةةةةة   يةةةةةت  ، ابتقةةةةة رير ب  قةةةةة ت علةةةةة  احلصةةةةةول عنةةةةةد  (4)

 ت ةةةةوير عةةةن و علو ةةة ت أطفةةة ذل  تعلةةة  يف احملةةةرز ابتقةةةدم  ةةةول  علو ةةة ت
 .ادلدرس 

   بةة   فةةي يف ادلدرسةة  بقواعةةد انته يةة ت يرتكنةةون ابةةذين  نةةاب ل تسةةج   (5)
 دلةةةةد   علو ةةةة ت  ون ادلدرسةةةة  إىل يةةةةذهنون ب ابةةةةذين واب ةةةةي . اب  بةةةة 

 إىل أ ةةةةوره  أوب ةةةة  /  أ ةةةةوره  أوب ةةةة   اسةةةةتدع   يةةةةت  ،  تت ب ةةةة  أيةةةة م ثيثةةةة 
 ادلدرس 

 اإلضافية المناهج (ب 
 ، ابي نهج   األنش    ن ابعديد يف ابدراس  س ع ت خ رج اب ي  يش رك

 :وه 
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 ابكش ف  (1)
 ابدين اإلسيم  (2)
 ابكمن وتر (3)
 ابشن   صح   نظم  (4)
 ابتدري   (5)
 ابراي  قوات  (6)
 ابري ض   (7)
 يعقده  ابي  ناب ل واهتم   ت  واه  تدع  ابي األنش    ن ومريه  (8)

 . ناب ل رلل 
 العبادة ممارسة (ج 

 ادلدرسةةةة  يف  راسةةةةته  خةةةةيل 31 حتفةةةة   هبةةةدف ابكةةةةرمي ابقةةةةرآن وحتفةةةة   حتسةةةن
 .نون دل رابند   سوي ر  زلمدي  ادلتوس  

 .يوم ي   جلم ع ب ابظهر صي  (1)
 (.ابعن    شل رس  يت  ) يف إب ه  يش ر ابي ابعن    وشل رس   ع    ف  (2)
 يةدب   ابوقة  نفة  ويف  نةبل ل  سةتخدم يةدب   ابكتة   هةذا يستخدم (3)

 ، ابعنةة    شل رسةة ت  ةةن ابعديةةد وأ ا   عةة    فظةةوا قةةد اب ةةي  أن علةة 
 .ابتوج ه ادلعل  إىل ابتحف    ن ابتحقق خيل  ن

 .ابدرس بداي  يف يوم ي  ادلتكرر ابذير قرا   (4)
 . إسي   ب    خلق (5)
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 بةةةن بةةةه ابق ةةة م إىل شلكةةةن  ةةةد أقصةةة  إىل  ائًمةةة   اإلسةةةي   ب  ةةة  يسةةةع  
 خةيل  ةن  اإلسةي   ن   اب هذا رؤي  ديكن. وظفونوادل درسونوادل ، ناب ل

 مت. ادلةةوظفنو  وادلعلمةةن  نةةاب ل بةةن وابسةةلوك وادلوقةةف وابلمةة  ابكلمةة ت
 .وابنصر ابسمع خيل  ن أيًض   اإلسي   ابن    هذا خلق

 ادلث ل:
 :ب بقول (أ 

 اجل ةةةةةد  األشةةةةة    وقةةةةةول ابجتمةةةةة   عنةةةةةد ابتح ةةةةة  علةةةةة   نةةةةةاب ل اعتةةةةة  
 .وظفنادل أي وادلعلمن ألصدق ئه 

 دلس  خيل  ن (  
 يف مبةةة   جتةةة هه  بةةة دلو   وشةةةعورًا  نةةةبل ل تع طف ًةةة   نهًجةةة  ادلعلةةة  ُيظهةةةر
 .بلمعل  اب يام إظه ر أيض  اب ي  ذبك

 :وابسلوك ادلواقف خيل  ن (ج 
 بوابةةةة   خةةةةول عنةةةةد يةةةةد  وتقن ةةةة  ادلعلةةةة   صةةةة فح  علةةةة   نةةةةاب ل اعتةةةة  

 .ادلدرس   ن ابنته   بعد ويذبك ابدراس  ابفص  أو ادلدرس 
 :ابسمع خيل  ن (  

 خةيل  ن ابتنف  اإلسي    األم ين بل ي  اسيا   ي  بع  يت 
 .األشرط 

 :ابرؤي  خيل  ن  (ه 
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ًينةةة  ف ةةة  يةةة     أو ابعةةةري اخلةةة  أو احلةةةدي  أو ابقةةةرآن  ةةةن بآيةةة ت  
 األب  ل  لصق ت

 4.7جدول 
 مبونجال نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المدرسةالتعليمية  المرافق

 أنوا   اباراف ضخ    اجلمل  ظروف
  مرف  ادلدير ادلدرس m2 63 1 ف سد خف ف

2 ج د
1 

1456 m2  ابفص 

 مرف  اإل ار  ادلدرس  m2 96 2 ف سد خف ف
 مرف  ادلعل  m2 261 1 ف سد خف ف

 سلرب m2 96 1 ج د
 مرف  اإل ار  ادلعلو  ت   m2 96 1 ف سد

 سلرب احل سن  m2 211 1 اسد خف ف
 مرف  ابفن   m2 64 1 ج د
 مرف  ابشؤون ابصح   m2 35 1 ج د
  سجد m2 576 1 ج د
 ادلكتن  m2 71 1 ج د

 

 4.8جدول 
 مبونجال نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المدرسةالدعم  مرافق

 اباراف أنوا   ضخ    اجلمل  ظروف
m 5 0 ج د

1
 ادلدير ادلدرس   ر    

m 08 2 ج د
1
 دلعل  ر    ا 
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m 015 21 ج د
1
 اب  ئر  ابكر   دان  

 ج د
1 041 m

1
 اب  وب  تن    دان 

 ج د
0 Meja دان   

 ج د
0 4111 m

1
ً    دان   طويل  قف

 

 ب. نتائج البحث

 هةذا يف ابنة  ثون بةه قة م ابةذي ابنحة  نتة ئ  ابن  ة  س شةرح ابقس ، هذا يفو 
 . وابوث ئق وابختن رات وادلق بيت ادلي ظ  طريق عن إ   ، اجمل ل

 ادلتوسةةةة   درسةةةة مب  ابسةةةة بع ابصةةةةف  نةةةةطل بةةةةدى ابعرب ةةةة  ابلاةةةة   روس تنف ةةةةذ أن
 ابةةةي ادلي ظةةة ت نتةةة ئ أن . 18.45-17.15  ةةةن ثيثةةة  اب أجرهةةة  يةةةوم يةةةت  زلمديةةة 
 .ابتدري  ادلفر ات   ابتعل بعمل   يتعلقابن     أجراه 

 ادلعلة  يقوم بلموضو ،  قد   ويع   ابفتت     ب ألنش   ادلعل  يقوم أن بعد
 يي ةةةة  عنةةةةد  . ادلفةةةةر ات  ةةةة    نقةةةة  أي األس سةةةة  ، ب ألنشةةةة   ب بق ةةةة م ابفةةةةور علةةةة 

 :ابت ي ابنحو عل  رو  ين، ابس د  هب  تقوم ابي األس س   األنش   ابن    يي  

  الُمْفَرَداتْ 

  Jam:  س ع     Buku : يت   



42 
 

 

 Penggaris:   س ر              pena : قل  

   Daftar Hadir يشف ابا    :            Tas :  ق ن 

   Kertas   :  ورق           Papan Tulis : سنور 

 Kursi :  يرس             Peta : خري   

 

 يف نسةة   نةةاب لو  ابسةةنور  علةة  ادلةةوا  يت بةة   ةةن رو ةة ين ابسةة د  تنتهةة  أن بعةةد
 اب ةةي   ةةن وي لةة  وتشةةر ه  وترمجهةة  ادلةة    هةةذ  رو ةة ين ابسةة د  تقةةرأ مث ابكتةة  ،

 ادلة    بقةرا   طة بنن بتع ةن روهة ين قة م ادلة   ، شرح بعد. شر ه س ت     وفه  ابنتن  
 مثابع نة  أو ابكة ئن األصةل   تظهر ابك ئن ت ابةي يشة ر إىل جلة مث ادلعل     ، بدوره 

علة   ثة  ادلعلمةن ادلعل  ديكةن أن تظهةر  عةمل ادلفةر ات أدةمل يةدرس  ةن قنة  شلة  يةدل 
 تع      يع  ل ابكلم ت )ادلرا ف ت( و ابذين ي نوا األي  يتظ هرون ابن س

 ابةتعل  جةو بسةن  سة بًق  رو ة ين شةر ه  ة  يفهمةوا مل  نبعض اب ل ي ن وبكن
 .اهتم    توي ب  اب لنو  ابوق  ض ق ويذبك  ي    أق 

 ادلةوا   ةن اسةتنت ج ت إع ة   أو مبراجعة  ادلعلة  يقةوم ادلةوا ، تقدمي ابنته   بعدو 
 ادلعلة  يقةدم ابتق  مة  ابنشة   هةذا يف ، وا ةد وقة  يف ابةتعل  وتق ة   تسةل مه  مت ابي

ًب   وواجن ت وخ    شفه   أس ل   .تسل مه  مت ابي ب دلوا  يتعلق ف م   نبل ل   ن
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درس  مب ،2118 أمس  ، 7 يف أجري ، ابي ادلي ظ ت  ن  ا  ر  

 ابلا  ادلفر ات  تعل  يف ابنقص ن  ،رأي ابنح  ، نون ادلتوس   زلمدي  بندار ب

 .ابعرب  

 ادلفر ات      ادلعل  يشرح عند   ابعرب   ابلا  تعل  يف صعوب ت اب لن  واجهت .1

 .بل لن  ابتدري  ويقدم

 ب دلوا  يهتموا مل اب لن   ن ابعديد ألن  ي   ، أق  ابتعل   وق  يف اجلو يندو .2

 .ادلعل  ن قشه  ابي

 يل البياناتج.  تحل

 دلق بلةة  ةةن ا نت جةة  ابن  نةة ت حتل ةة  ابك تةة  سةة قدم ابقسةة ، هةةذا يفو 
 هةةذا يف ابنحةةو  إجةةرا  أثنةة   ابك تةة  عل هةة  حيصةة  ابةةي وابوثةة ئق وادلي ظةة 

 .اجمل ل

 ويذبك ، وابوث ئق وادلق بيت ادلي ظ ت  ن عل ه  احلصول مت ابي ابن  ن ت حترير مت

 جتم ع مت مث ، ابن  ن ت وصح  وايتم ل  ق  فحص هبدف وابكت ب  ابقرا    عرف 

 .ابدراس  وا ت  ج ت دلش ي  وفق  ابتصن ف أس س عل  ابن  ن ت
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 ادلتوس   درس مب  ابس بع ابصف  نطل بدى ابعرب   ابلا   روس تنف ذ أن 

 ابي ادلي ظ ت نت ئ أن . 18.45-17.15  ن ثيث  اب أجره  يوم يت  زلمدي 

 .ابتدري  ادلفر ات   ابتعل بعمل   يتعلقابن     أجراه 

ادلفر ات    تعل تنف ذ فإن ،ابن    أجراه  ابي وادلق بيت ادلي ظ ت اي واستن  ا

 .ابق ئم  ابنظري   ع يتوافق

تعل   ادلفر ات بدي طلن   تكيعن  ش بشرحيف ابوصف ابت ي, س قوم ابن      

 ابي ف بن    تستنن  ادلشكيت ابصف ابس بع مبدرس  ادلتوس   زلمدي  ب ندار ب نون ،

 .واجهه ت

 Azizتتوافق هذ  ادلكون ت  ع ابش   ابي جي  اخذه  يف بعتن ر وفق  

Fahrurozi : ديكن تصن فه  إىل   ابلا  ابعرب    ش ي  يف تعل    ابي تنص عل  انه

 . ش ي  ابلاوي  و مري ابلاوي قسمن ، وه  

   تعل تنف ذ فإن ،ابن    أجراه  ابي وادلق بيت ادلي ظ ت اي استن  او  

 .ابق ئم  ابنظري   ع يتوافقادلفر ات 
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 الباب الخامس

 ةمتاخلا

 الخالصة .أ 

عقبات أو مشاكل يف عملية التعليم والتعلم اليت جيب حلها  هي مشاكل التعلم
من أجل حتقيق اهلدف األقصى. مشاكل يف تعلم اللغة العربية هو أحد العوامل اليت 

مشاكل   ميكن أن تعيق وتبطئ تنفيذ عملية التعليم والتعلم يف جمال الدراسات العربية.
 يف تعلم اللغة العربية ميكن تصنيفها إىل قسمني ، وهي املشاكل اللغوية و غري اللغوية

لتتدط بلبتتة  م املفتتر اتعتتن تعل تت البيانتتاتنتتتا ا املقتتابحتت وحتليتتل  استتتنا ا اىل
 املشتكحتتستنبط فالباحث ت مبونا،ندار الاب السابع مبدرسة املتوسطة حممدية الصف
 :هي واجههات اليت

 ةبالطل هاواجهت اليت املشاكل .1
 .العربية اللغة متعل   يف ةالطلب لدط الدوافع قلة ( أ
 .النص قراءة يف صعوبة زالوا ما الطلبة سببت اليت احملا ثة قلة   ( ب
 .على التعلم يدعمال  تعليميةال بيئةالأن    ( ت
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 قتراحاتالاب. 

 نتا ا البحث فالباحث يأيت باالقرتاحات كما يلي: واستنا ا اىل

 يف دمارستتتةو  اجلملتتتة ليهتمتتتوا تركيتتتب حممديتتتة املتوستتتطة ملدرستتتةا ةبتتتعلتتتى الطل ينبغتتتى .1
 متا وغالبًتا والرتمجتة، واحملا ثتة والكتابتة القتراءة حيتث متن سواء ، العربية اللغة مهارات
 .مبوناندار الااملدرسة املتوسطة حممدية ب  يف أو الفصل يف ميارسوهنا

 تعلتتتيمال عمليتتتة يتتتتم عنتتتدما أحتتتد يتحتتتدث ال حتتتى بحتهبتتتمعلتتتى املعلتتتم يهتتتتم  ينبغتتى .2
 .العربية اللغة حبونلي بحتهبم وتوجيه

املدرستتة املتوستتطة  يف املعلمتتني مكونتتات ومجيتتع املتتدارسعلتتى املتتدير املدرستتة و  ينبغتتى .3
 الدراستتتة الوقتتت و  اللغتتتة خمتتتتر يهيتتتئ العربيتتتة اللغتتتة  روس يفبانتتتدار المبتتتونا حممديتتتة 
 .ةبالطل بتعلم واالهتمام التحصيل حتسني أجل من. الكايف

 هتتي العربيتتة اللغتتة ألن العربيتتة، اللغتتة تعلتتم أمهيتتة وأ رك ةبتتوالطل املعلمتتني بتتني التفاعتتل .4
 .القرآن لغة
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