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 الباب الثاني

 النظريات

 طرق التدريس اللغة العربية .أ 

 من الكثَت يتعلمها اليت األجنبية اللغات من كاحدة ىي العربية اللغة

 ىذه يف .العرب لغَت مهمة جدا الصحيحةالعربية  اللغة تعلم ،لذلك .االندكنيسيُت

 .متنٌوعة أساليب كأ بطرؽ يتم أف ميكن يتعلم اللغة العربية احلالة

ألف أىداؼ  تٍعيُت طريقة التعليم اللغة ييتأثٌر باألىداؼ التدريس اللغة نفسها.

تدريسها ك حتديد النظاـ  جيب اليت ادلواد حتديدالتدريس اللغة العربية سيىتأثٌر جدا يف 

  عاـ بشكل سعد اهلل، كما كيتب أمحد مرادم،ك الطريقة اليت مستعمل. كفقا أًلى 

 ُ.كأىداؼ اللغة كفئة كأدكات اللغة كمها فئة اللغة تدريس أىداؼ من تافئى فً  ىناؾ

م النجاح يف تعليم اللغة العربية. دع  يي ل ك سهٌ يي ىناؾ طرؽ سلتلفة ميكن أف 

 تشمل ىذه الطرؽ: 

 طريقة القواعد كالًتمجة .ُ

 العملية يف كاليت العربية اللغة ميتعل طريقة ىي القواعد كالًتمجة طريقة

 ىذه تستخدـ تطبيقو، يف. العربية النصوص لفهم كادلفردات النحو قواعد ملٌ عى تػي 
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 الطريقة ىذه تطبيق مت إذا ادلثاؿ سبيل على تدريس، كلغة الطالب لغة الطريقة

 قبل من ادلستخدمة التدريس لغة فإف إندكنيسيُت، الطالب فيها يكوف مدرسة يف

 ِ.اإلندكنيسية اللغة ىي العربية اللغة تدريس يف ادلعلمُت

 طريقة ادلباشرة .ِ

ادلراد بالطريقة ادلباشرة ىي الطريقة اليت تستعمل لتقدًن ادلواد الدرس اللغة 

األجنبية كخاصة اللغة العربية حيث يستعمل ادلدرس مباشرا اللغة األجنبية 

لغة التالميذ شيئا أثناء التعليم. كيرل ادلدركسة كلغة التعليم من غَت استعماؿ 

التعليم باستعماؿ ىذه الطريقة أف استعماؿ اللغة شيئا أساسيا، كذلك ألف هبذه 

الطريقة يقدر التالميذ على تدريب مهاراهتم الشفهية مباشرا من غَت استخداـ 

 ّلغة األـ.

 اللغة اد الدراسيةمو  لتقدًن طريقة ىي كفقا أًليكىل النهى ادلباشرة طريقة

 دكف التدريس كلغة اللغةتلك  ـكيستخد  مباشرة ادلعلم خطوات مع األجنبية

 عند ـستخدى تي  ال األـ اللغة أف مبعٌت  ْ.اللغة ميتعل نشاط يف األـ اللغة استخداـ

                                                           
2
 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab., hlm. 137. 

 َِ(، ص. ُِٖٗ، )الرياض: ادلملكة العربية، أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد على اخلويل،  ّ
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 أك صورة استخداـ ميكنو مجلة، أك كلمةمن   معٌت لشرح أٌما. جنبيةاأل لغةل ميتعل

 .الدعائم

 طريقة احملاضرة .ّ

 التفسَت خالؿ من كادلعرفة ادلعلومات لًيػيوىص لى  طريقة ىي احملاضرة طريقة

 .معينة كمكاف كقت يف الطالب من جملموعة ادلعلم قبل من الشفوم

 يةشفهطريقة السمعية ال .ْ

 يف الذايت البنائي النهج على مبنية طريقة ىيية شفهال السمعية طريقة

 علم) الصوت نظاـ مناإلبتداء  خالؿ من اللغة تعلم يتم. اللغة تدريس

علم ) اجلملة تكوين كنظاـ ،(التشكل) الكلمة تكوين نظاـ مث ،(األصوات

 .كغَتىا مةغٍ كالنػَّ  ةرى النَّبػٍ  نظاـ على أيضنا اللغة تعلم يؤكد  ٓ.(النحو

 طريقة التدريبات .ٓ
 بشكل تنفيذىا يتم اليت التعلم لتدريبات طريقة ىي التدريبات طريقة

 مت اليت ادلعرفة حوؿ كادلهارات الرباعة على الطالب حيصل حىت كمتكرر متكرر

 .تعلمها
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 طريقة التدريباتمفهوم   .ب 
 تعريف طريقة التدريبات .1

 تدريب كيفية أك طريقىي طريقة ييقد ـ ادلواد الدراسية بطريقة التدريبات 

 ٔ.ادلعطى التدريب كظيفة تنفيذ يف كيستطيع التعلم إتقاف على الطالب

لفعل الشيء الذم  طريقة التدريبات ىي نشاط ،نانا سودجانايف كتاب 

صبح كتكرارنا بااإلجتهاد كباألىداؼ لييقٌوم الرابطة أك ييكٌمل مهارة لتي  غَت سلتلفة،

اليت غَت  ادلتكررة تكرار شكل يفنشاط  ىي الطريقة ىذهدائمة. اخلاصة من 

 ٕ.سلتلفة

على عملٌية التحفيظ  رين. حيتوممبعٌت شلارسة أك دت ،ةن التدريبات لغ

ادلهارة  يتلٌفظ الكلمة كغَت ذلك. بتطبيق طريقة التدريبات يستطيع حتسُتك 

يستطيع حتسُت القدرة ك حتسُت نتائج  التعلم  كفصيح يف ادلهارة. كاآلخىر،

الطالب. تنفيذ طريقة التدريبات يىتوصَّل إىل نشيط الطالب إذا مساعدة 

من تعليم الطريقة التدريبات ىي شلارسة ييعمل باألدكات ادلناسبة حباجة. ادلبدأ 

 ىذه تنفيذ يتم حُتأما يف  ة حىت يػىتىشىكَّل القدرة ادلقصود،يف عاد كتكرارا مرارا

                                                           
6
 Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 
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 ادلباشر التعلم جتارب لتوفَت الفعلية ادلواقف يف األنشطة على عادة ادلمارسة

 .للطالب

 منشئي أحد كىو، ؿ. ثورنديك إدكارد التدريبات ىوكاف سلًتع طريقة 

 ييتأثر السلوؾ الذم يف السلوكية تبحث عن تغيَت النظرية ىذه السلوكية، النظرية

 (.العادة) ادلتكررة باخلربة

يىبٍت  أف بانتظاـ هبا كالقياـ هبا القياـ ليسهٌ  اليت العملية للتدريبات ميكن

ميلك تلك  أف ميكن الطالب حىت كرمبا ادلهارات، تلك إتقاف زيادة على األطفاؿ

 .تىربىًوٌم ميعٌُت  يف الطالب حتصيلىذا احلاؿ ييدٌعم  .لكاملادلهارة با 

يىستىنًتج الباحثة أٌف طريقة التدريبات ىي طريقة التعليم   ،أعاله الفهم من

 من الطالب يناؿ حىت كمتكرر مستمر بشكل تنفيذىا يتم اليتبادلمارسة 

لك  .تعلمها مت اليت ادلعرفة حوؿ كادلهارات الرباعة اكتساب كاحد من مهارة اليت دتي

 اليت احلركة تنفيذمثل حتفيظ الكلمات كالكتابة ك  احلركية الطالب ىي ادلهارة

 معرفة إىلستخداـ إصطالح التدريبات مقصود . االدماغ أعماؿ تظهرىا

  التنفيذ، حيث من .بالكامل إتقاهنا كميكن امتالؾ للطالب معينة كمهارات

 للمعلم، توجيههم خالؿ من مث ،أكالن  الكافية النظرية بادلعارؼ رليىهَّز الطالب

 .ماىر ك ميتقن يصبحوا حىت التدريب شلارسة الطالب من ييطلب
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 شبكة)(/webbedًكب يد ) ميالتعل بنموذج أيضنا تتعلقالتدريبات  طريقة

 كجهة ىناؾًكب يد ىو العنكبوت(. كفقا لفوغاريت يذكر أف "خصائص النموذج 

 رلاالت سلتلف من شبكة تشكل أف ميكن اليت موضوع يف ككل كاسعة نظر

 1.التنمية

 يستخدـ الذم متكامل تعلم منوذج ىو (webbedالتعليم ًكب يد ) منوذج

 يتطلب تطبيقو يف الذم ميالتعل منوذج ىو  ًكب يد .ميللتعل كمركز ادلواضيعي النهج

 طريقة التدريبات تطبيق يف .ينبغي كمالتقدميو يستطيع أف جيرم   حبيث خطوات

 حوؿ موضوعات ىناؾ التعليم عند ادلثاؿ سبيل سلتلفة، على تطورات ىناؾ

 التدريبات طريقة ادلعلم يستخدـ الحق، كقت يف ادلفردات تعليم يف .ادلفردات

 من الطالب يستطيع حىت باستمرار ادلوضوع كيتعلموف الطالب ميارس حبيث

 ادلفردات كحفظ قراءة ليس تدريسها، يتم اليت بادلواد دراية أكثر التطٌور ك

 ترمجة للطالب ميكن مستمر، بشكل ادلفردات دراسة خالؿ من فحسب، كلكن

  .اخلوار كيصنع قصَتة، فقرات كيكتب جيدة، مجل يؤلف القراءة، نصوص
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 Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Tematik (Teori, Praktik, dan Penilaian(, 
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 أنواع طريقة التدريبات .2

 كىي ،من الًتقنٌيات سلتلفة بأشكاؿ التدريبات طريقة أشكاؿ حتقيق ميكن

 ٗ:يلي كما

  )اجلماعي العمل( االستفسارتًقنٌية  ( أ

يف  لًلتَّعاكف الطالب من رلموعة تعليمييعمل باألسلوب ىذه التقنٌية 

 .ادلمنوحة وظيفةال على العمل خالؿ من ادلشكلة حلٌ 

  االكتشاؼتقنٌية   ( ب

 من العقلية األنشطة عملية يف الطالب إشراؾ طريق عن ذلك يتم

 .كادلناقشات اآلراء تبادؿ خالؿ

 تدريس ادلصغرتقنٌية ال ( ج

 أعماؿ دلواجهة زلتملُت كمدرسُت الطالب إلعداد ستخدـيي 

 كادلواقف كادلهارات ادلعرفة قيمة اكتساب خالؿ من الفصل أماـ التدريس

 .كمعلم
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 التعلم كحدة تقنٌية  ( د

 على التعلم حـز خالؿ من الطالب تعليم خالؿ من ستخدـتي 

 (.الكفاءة) األداء أساس

 ةلٌ مستقً الي  التعلم تقنٌية  ( ق

 أنفسهم تلقاء من بالتعلم الطالب يطلب إىل خالؿ من ذلك مت

 .الفصل خارج أك الفصل يف سواء ادلعلم، توجيو يف كيبقي

  الغرض من إستخدام طريقة التدريبات .3

 يتعلمو شيء حوؿ كادلهارة الرباعةليناؿ  ىي التدريبات طريقة من الغرض

 جاىز كىو ،الطالب يتعلمها اليت بادلعلومات عمليان  القياـ خالؿ من الطالب

تاج إذا لالستخداـ . أما نظريٌا لًرىٍسًتيىة ف.ؾ كما كتب أمحد  كقت أم يف زلي

 جعل لغرض ادلناقشة استخداـ يتمتًقنٌية ىذه طريقة التدريبات  مرادم،

 َُ:الطالب

 أك األدكات استخداـ أك الكتابة أك الكلمات حفظ مثل ة،احلركيٌ دتلك مهارة  ( أ

 .الرياضة شلارسة أك األشياء صنع
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 Ahmad Muradi, Bahasa Arab Dan Pembelajarannya..., hlm.186. 
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 اجلذكر سحب الطرح، اجلمع، القسمة، الضرب، مثل الفكرية، ادلهارة تطوير  ( ب

 كالعلـو الرياضيات يف األشكاؿ/  األشياء على تعرؼ. التباىي العد، يف

 .الًتقيم كعالمات كالكيمياء الدقيقة

 الفيضانات سبب مثل أخرل، كأشياء ادلوقف بُت االتصاؿ على القدرةدتلك  ( ج

 الرموز استخداـ. ذلك إىل كما كالصوت احلركؼ عالمات كبُت كاألمطار،

 .كغَتىا اخلريطة يف كالرموز

 طريقة من الغرض أفٌ  نستنتج أف ميكن أعاله الواردة ادلعلومات من

 .إنشاؤىا مت اليت الرابطة لتعزيز كالعقلية، احلركية ادلهارات تدريب ىي التدريبات

 التدريبات طريقة ستخداما في إلرشاداتوا دأالمب .4

 ُُكما يلى:   ،التدريبات طريقة ستخداـا يف إلرشاداتكا دأادلب

ا الطالب إعطاء جيب ( أ  رينات.التم بعض إجراء قبل عميقنا فهمن

 .تشخيصنا مرة ألكؿ التدريب يكوف أفجيب   ( ب

 . البداية يف ادلثايل التكاثر تتوقعال  (ُ

 .الناشئة الصعوبات دراسة جيب االختبار، إعادةعند  (ِ

 . الصحيحة االستجابة تعزيز جيب (ّ
                                                           

11
 Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran 
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 . كالتحكم ادلعٌت يف كالتطورات االختالفاتإجزاء   مث (ْ

 .  أف يعمل مرارا جيب كلكن نسبيا، قصَتة التدريبفًتة   ( ج

 .األساسية العمليات تنفيذ جيب التدريب كقتيف  ( د

 كالمها حتقيق جيب النهاية كيف كالسرعة الدقة ىي األكىل العملية ادلمارسةيف   ( ق

 . كلكى 

 .األكسع السلوؾ سياؽ يف عٌتادل دتلك أفالتدريبات جيب  ( ك

 معٌتما ىي  مقدما يعرؼ أف جيب الطالب بالطلب، القياـقبل  (ُ

 .التمرين

 . ادلتأخرة للحياة مفيدة دريباتالت أف يدرؾ أف عليوجيب  (ِ

 . التعلم إلكماؿ ضركرية التمارين بأف موقفالى  لديوجيب  (ّ

 الشروط في طريقة التدريبات .5

 ُِكىي:  ط اليت ييهتم  بالطريقة التدريبات،ىناؾ شرك 

 .ميفرح ك شلتعة التدريب فًتة تكوف أف جيب ( أ

 .اجلوىرم االىتماـ يلـز مرضية، التمرين نتائج تكوف لكي  (ُ

 .كاضحة تكوف أف جيب احملرز التقدـ من خطوة كل  (ِ
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 Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode..., hlm.93. 
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 .العاطفة من القليل تستخدـ دترين نتائج أفضل  (ّ

 .فحسبي  التلقائي العمل دلهارة التدريبات   ( ب

 من سواء للطالب، التحمل/  قدرة حساب طريق عن التدريب تقدًن يتم  ( ج

 .ةكاجلسديٌ  ةالركحاني حيث

 إىل الطالب حيتاج ال حىت يتدرب الذم ادلعلم من كتصحيح توجيهات ىناؾ ( د

 .صحيحة غَت استجابة تكرار

 .متظً نٍ مي  بشكل التمرين إعطاء يتم ( ق

 .كالتصحيح التوجيو ليسهٌ  ألنو لألفراد أفضل تدريب توفَت يتم ( ك

 .العلـو جملاؿ كفقنا منفصل بشكل اترينالتم إعطاء جيب ( ز

 الشامل بالتعلم كعالقتو نفسو التمرين بقيمة االىتماـ إىل ادلعلموف حيتاج  

 الطالب تزكيد ادلعلم على جيب التمرين، يف الدخوؿ قبل اإلعداد يف. ادلدرسة يف

 اليت ادلمارسة من الغرض يعلموا حىت ،واضحالاألىداؼ  كصياغة بفهم

 أف على الطالب فزحيىٍ  أف ميكن ادلمارسة قبل اجليد التحضَت. عليها سيحصلوف

 .التعلم تنفيذ يف نشطُت يصبحوا
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 إيجابيات وسلبيات الطريقة التدريبات .6

 دتلك اإلجيابيات كطريقة التدريبات  كما بالطرؽ التعليم األخرل،

 مجيع الكاملة. تعليميةال طريقة وجدتي  ال ادلبدأ حيث من ألنو السلبيات أيضا،

 ةعمليٌ  يف استخدامو يف التعاكف ميكن .البعض بعضها تكمل ميالتعلطريقة 

 .الطالب وسى يدرٌ  الذم ادلواد خصائص على اعتمادنا م،يالتعل

 إجيابيات الطريقة التدريبات ( أ

 .بانتظاـ ييعطى ادلواد (ُ

 الفور على ادلعلم يوفرمها اللذين كالتصحيح التوجيو أك اإلشراؼ إف (ِ

 .أخطائهم عن تصحيحات بإجراء للطالب يسمحاف

 لتلبية استخدامها يستطيع كقت أم يف للتشكل جاىزة كادلهارة ادلعرفة  (ّ

 .اجملتمع يف احلياة توفَت أك الدراسة احتياجات سواء اليومية االحتياجات

 .احملددة قدراهتم لتعميق للطالب ةالفرص ييعطى (ْ

 .بسرعة االستجابة على القدرة كحتسُت الطالب استعداد يزيد (ٓ

 .القدرة كحتسُتيستطيع أف تزيد  تنوعةادلاالسًتاتيجيات  (ٔ

 .ناجحة تعليمية أنشطة لديهم يكوف أف للطالب مناسب  (ٕ
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 عن التعبَت مشكلة حل يف اخلاصة طريقتهم إجياد على الطالب شجع (ٖ

 .أفكارىم

 الًتكيز مع كالقدرة الفهم تطور اليت ادلختلفة األنشطة يف الطالب يشارؾ (ٗ

 .العمل خالؿ من التعلم على

 ُّإجيابيات الطريقة التدريبات ىي:  كفقا لًباًشر الٌدين عثماف،

 .يتعلمونو امب اليت مناسب األشياء فعل يف كفاءةك  براعة الطالب سىيناؿ (ُ

 بالفعل لديهم التعلم يف ينجحوف الذين الطالب بأف الثقة يولد أف ميكن (ِ

 .ادلستقبل يف مفيدة خاصة مهارة

  ىم الذين الطالب بُت التمييز كميكنو التحكم يف أسهل ادلعلم (ّ

 خالؿ من انضباطنا أقل ىم الذين كأكلئك تعلمهم يف منضبطوف

 .التدريس إجراء أثناء الطالب كأفعاؿ تصرفات إىل االلتفات

 ُْسلبيات الطريقة التدريبات  ( ب

 .بسهولة ادللل بي ب  سى سيي  خطَت كجو ميكتىًنز إشراؼ حتت تتم اليت ادلمارسة (ُ

                                                           
13

 M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat 

Pers, 2002), hlm. 57. 
14

 Winarno Surakhmad, Pengantar interaksi Belajar Mengajar, (Bandung: Tarsito, 1994), 

hlm. 66. 
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 االنزعاج أك بادللل الطالب يشعر أف بعد يعطى الذم ، الثقيل الضغط (ِ

/  التعلم إضراب شكل يف نفسية حالة كيسبب التعلم محاس من يزيد لن

 .التدريب

 يف سواء الطالب، لدل الكراىية شاعرمى  يسبب أف الثقيل التمرين ميكن (ّ

 .ادلعلم ضلو أك الدرس

 ادلعلم ألمرميكن  ادلعلم، حتت إشراؼ دائمنا يعطى الذم التدريبات (ْ

 .الطالب كإبداع مبادرة فييٍضعً  يستطيع أف

 بغربة الطالب سيشعر معينة، مجعيات تعزيز ىو ادلمارسة من اذلدؼ ألف (ٓ

 .العجز مشاعر كيسببوف اجلديدة اذلياكل مجيع عن

 السلبيات الطريقة التدريبان:اإلرشادات ليُ نَ قِّص 

 ال يطلب ادلعلم اإلستجابةى الكاملة من الطالب ك رٌد فعل صحيح. (ُ

ينبغي على ادلعلم  بة عند يستىجيب الطالب ك رٌد فعل،إذا تيوجد الصعو  (ِ

 أف يىبحث األسباب اليت ييسىب ب تلك الصعوبة.

 أك الصحيحة كاالستجابات الفعل لردكد بالنسبة سواء ييعطي التفسَتات، (ّ

 .التمرين ـتقدٌ  تقييم من الطالب يتمكن حىت ىذا احلاؿ زلتاج .اخلطأ

 .االستجابة سرعة مث عاجل بشكل يستجيبوف الطالب جتعل أف حاكؿ (ْ
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 أف جيب التمرين يف ادلستخدمة كاجلمل الكلمات شكل يفاإلصطالح  (ٓ

 .الطالب يفهمها

 التدريبات طريقة تطبيق .7

فينبغي   كاإلتقاف، ادلهارة من حيتاج كثَت طريقة ىي طريقة التدريبات ألف

 كاألسئلة ادلواد حيث من تدريب،أكال قبل أف ييعًطي ال استعدادا أكثر على ادلعلم

يف إعطاء التدريب. حىت يف كقت التقوًن  ةلقائيٌ تً  رلرد كليس تدريبها، سيتم اليت

 قوةمنها:  الطالب،م أف ينظر إىل جهة تىقٌدـ النتائج التمرين يستطيع ادلعل

  .الذم ييعطىى بالوظيفة التمرين طالب كلمن   التفكَت كدقة كادلهارات االلتحاؽ

ينبغي على ادلعلم أف يهتٌم طريقة التدريس ك العوامل  دريب الطالب،يف ت

 :التايل النحو

 التمرين اكتماؿ بعد ادلثاؿ سبيل على(  التمرين من الغرض مسبقا شرحإ ( أ

 صحيح، بشكل اجلمل بعض أك الكلمات قوؿ على قادرا الطالب سيكوف

  .(ىكذا ك شيئا تفعل أف ميكن

 على تدريبهم ،سيتمادلعٌينة احلركة كمهارات كالكالـ العادات شرحإك  حتديد  ( ب

 .فعلو عليهم جيب ما بوضوح نعرؼ الطالب حىت ذلك
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 ادلثاؿ سبيل على تدريبو جيرم / سوؼ اليت ادلواد على انتباىهم تركيز  ( ج

 .الدعائم باستخداـ

 بان.كمتع شلالن  يكوف ال حىت التمرين أكمل ( د

 اليت الصعوبات تشخيص كذلك عامةال األخطاء تسجيل ادلعلم على جيب ( ق

أما  ،كالسيكي بشكلعامة ال األخطاء تصحيح يتم . الطالب منها يعاين

 .فردم بشكل مربرين األفراد األخطاء

 التدريبات طريقة باستخدامويم التق .8

 :خالؿ من التقييم ىذا إجراء ميكن 

 .آخر صديق عمل معهم العمل ينقلوف الطالب أف أم كالسيكيان، ( أ

 مع الطالب يتطابق مث الصحيحة باإلجابة يقـو ادلعلم أم فردم، بشكل  ( ب

  .مرة ألكؿ أكالن  بالفعل ادلتوفرة تلك

 : إىلوًن التق ىذا يهدؼ

 عملية لتحسُت األساس كما للمعلم  )مرتدة تغذية(  مالحظات تقدًن ( أ

 . كالتعلم التعليم

 .الطالب لكل التعلم نتائج أك التقدـ عدد حتديد ( ب
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  الطالب كضع جيب حيث الصحيح كالتعلم التعليم كضع يف الطالب كضع ( ج

 كادلخابرات القدرة دلستول كفقا  )التخصصات حتديد يف ادلثاؿ سبيل على(

 .الطالب ميتلكها اليت

 جيدكف الذين للطالب ميكن ( كالبيئية كالبدنية النفسية(  اخللفية على التعرؼ ( د

 تفسَتات . الصعوبات ىذه حلل كأساس تستخدـ النتائج تعلم يف صعوبة

 الطريقة أف إلظهار يكفي ما بعد ليست أعاله التدريبات طريقة بشأف سلتلفة

 ىو ىذا الطريقة فعالية اختبار إىل باحلاجة ادلؤلف يشعر لذلك بواسطة .فعالة

 لغرس للتدريس طريقة كىي التدريبات،طريقة  أيضا التدريبات طريقة كتسمى

 ىذه جانب إىل  .جيدة عادات على للحفاظ كسيلة ككذلك معينة، عادات

 .كادلهارة كالفرصة كالدقة الرباعة على للحصوؿ استخدامها يتم الطريقة

 مفهوم المفردات .ج 
 تعريف المفردات .1

 اللغة متعلمو يتقنها أف جيب ادلفردات ىي أحد من عناصر اللغة اليت

 تعليم ُٓاللغة. بتلك التواصل مهارات اكتساب من يتمكنوا حىت األجنبية

 كعنصر مفردات أك كلمات شكل يف التعليمية ادلواد توصيل عملية ىو ادلفردات

                                                           
15

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009), 

hlm. 120. 
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 سواء مهمنا، جزءنا عاـ بشكل الشخص مفرداتيزيد  ُٔ.العربية اللغة تعلم يف

 ما غالبنا  .إتقاهنا مت اليت اللغة على الشخص قدرة تطوير أك  لغة تعلم عملية من

 ك معينة، موضوعات من كجزء جديدة كلمات ادلدارس يف طالب تعليم يتم

 .لالىتماـ كادلثَتة كادلمتعة التعليمية األنشطةك ادلفردات يعترب البالغُت من كثَت

 النجاح مدع  أف يي يستطيع  ادلناسبة العربية اللغة مفردات إتقاف أك للخزانة ميكن

 اللغوية ادلهارات إتقاف يف كخاصة جنبية،األ لغةل تعلم يف شخصكيساعد ال

 الشخص مفردات تعريف يتم. كالكتابة كالكالـ كالقراءة االستماع كىي ،ةاألربع

 أف كميًكن الشخص ىذا يفهمها اليت الكلمات مجيع من رلموعة أهنا على

 .جديدة مجل لتشكيل تستخدـ

 من رلموعة عن عبارة ىي ادلفردات فإف ،ًىجريةكتب كما    فندمأًل  كفقا

 ىي أك آخر، كياف أك شخص قبل من ادلعركفة الكلمات كنوز أك الكلمات

 ُٕ.معينة لغة من جزء

 اليتادلفردات ىي رلموعة من الكلمات  ،كما كتب ًىجرية  كفقا ذًليٍرف

 األربع اللغة إجادة إتقاف يف ادلفردات دكر أف على فاليت ينص. لغة تشكل

                                                           
16

 Ahmad Djanan Asifudin, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar 2003). hlm. 76. 
17

 Umi Hijriyah,  Analisis Pembelajaran Mufrodat...., hlm 23. 
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 مفردات إتقاف على كبَتنا اعتمادنا تعتمد اللغة إجادة ألف للغاية ضركرم

  .فحسب ادلفردات تعلمب اللغة تعلم يتطابق ال ذلك، كمع .ُٖالشحص

 ىي العربية ادلفردات أف استنتاج ميكن أعاله، الوصف على بناءن  

 يعرفو الذم العربية اجلملة بنية تشكل اليت الكلمات من رلموعة عن عبارة

 أك ذىنو يف حيدث ما لشرح سيستخدمها اليت الكلمات كرلموعة شخص

 إنشاؤه مت الذم الشخص اتصاؿ .اليومية حياهتم يف الناس مع التواصل

 تعليم كمستول دلهارة صورةالصحيح ك الوايف يىدٌؿ على  فرداتادل باستخداـ

 ككمية جودة على تعتمد الشخص لغة جودة ألف اللغة ستخدـي الشحص الذم

 .لديو اليت ادلفردات

 أنواع المفردات .2

 يتم ،( أربعة) ْ إىل ادلفردات إيضاحات تقدـ رشدم أمحد طاعمة

 ُٗ:التايل النحو على ككظائفهم، كاجباهتم حسب منها كاحدة كل تقسيم

 تقسيم ادلفردات يف سياؽ براعة اللغويٌة ( أ

                                                           
18

 Ibid.,  
51

د.س(  ،معة أـ القرل معهد اللغة العربية)جا ،طقُت بلغات أخرلادلرجع يف تعليم اللغة العربية للنا ،رشدم أمحد طعيمة  
 .ُٕٔ-ُٔٔص 
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 كالنص( االستػماع) ادلنطوقة اللغة من كل( ادلفردات فهم) لفهم ادلفردات (ُ

 (.القراءة)

 ادلفردات استخداـ الضركرم من الكالـ، يف .للمحادثة ادلفردات (ِ

 (.موقفية) كالرمسية( العادية) الرمسية غَتب الصحيحة،

 دةجيٌ  مفردات حيتاج إىل الكتابة(. ادلفردات كتابة)ادلفردات للكتابة.  (ّ

 كتابة الكتابة ىذه حتتوم. للقارئ تفسَت إساءة يتم ال حبيث كمناسبة

رمسية  كتابةك  ذلك إىل كما اليومية األعماؿ كجداكؿ دفًت اليومٌية رمسية غَت

 .ذلك إىل كما كالصحف كاجملالت الكتب كتابة مثل أيضنا،

 السياؽ مفردات من ادلفردات من النوع ىذا يتكوف. احملتملة ادلفردات (ْ

 ادلفردات أم التحليل، كمفردات ادلناقشة، لسياؽ كفقنا تفسَتىا ميكن اليت

 أك لتضيقها الكلمات اشتقاؽ خصائص إىل استنادنا حتليلها ميكن اليت

 .ادلعٌت يف توسيعها

 تقسيم ادلفردات كفقا ًلمعنىها  ( ب

 ادلفردات ىي ادلفردات ىذه(. احملتول مفردات) األساسية الكلمات (ُ

 كاألفعاؿ األمساء ادلثاؿ سبيل على صحيحة، كتابة تشكل اليت األساسية

 .كغَتىا
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 كتوحد ملزمة الكلمات ىذه(. كظيفة الكلمات) الكلمات كظيفة (ِ

 ادلثاؿ سبيل على. الكتابة يف دةجيٌ  صورة لتشكل كاجلمل ادلفردات

 .كغَت ذلك االستفهاـ، دكةالعى ك  حرؼ جرٌ 

 عن عبارة ادلفردات ىذه(. العنقودية الكلمات) ادلختلطة الكلمات (ّ

 كلمات مع دائمنا درلها يتم كلكن مبفردىا، تقف أف ميكن ال مفردات

 أف ميكن "رغب" كلمة ادلثاؿ، سبيل على. سلتلفة معاين لتكوين أخرل

 إذاأما . "يف رغب" صار "يف" مع الكلمة دمج مت إذا"حيٌب"  تعٍت

 إىل يتغَت ادلعٌت فإف" عن رغب"عن" صار " بالكلمة متبوعة كانت

 .ال حيبأك  الكراىية

  الكلمة كفقا خلصائصتقسيم ادلفردات  ( ج

 رلاؿ يف سواء ادلهمة، إىل لإلشارة ستخدـتي  كلمات ىي اخلدمة كلمات (ُ

 .رمسيةك ًصفىتو  رمسية أك رمسية غَت طبيعة يف احلياة

 من رلموعة عن عبارة ادلفردات ىذه. اخلاصة األساسية الكلمات (ِ

 يف استخدامها كميكن التفاصيل إىل ادلعٌت تنقل أف ميكن اليت الكلمات

 أك احمللية الكلمات أيضنا تسمى كاليت ادلراجعة، من معينة رلاالت

 .ادلنفعة كلمات
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  تقسيم ادلفردات كفقا إلستخدامها ( د

 يف العاٌمة تستخدـ اليت كادلفردات ،(النشطة الكلمات) النشطة ادلفردات (ُ

 كثَتا مسعت حىت أك الكتابة أك الكالـ سواء ادلختلفة، اخلطابات يف

 .سلتلفة قراءات خالؿ من كمعركفة

  نادرا كلكن الشخص الكلمات يىًصَت خىزًينة كاليت السلبية، ادلفردات (ِ

 اليت ادلطبوعة الكتب خالؿ من ادلفردات ىذه تيعرؼ. ستخدـلإل

 .العلمية األعماؿ أك ادلقالة كتابة يف كمراجع عادةن  تيستخدـ

 أهداف التدريس المفردات .3

 َِؼ تدريس ادلفردات العربية فهي:اأىد أما

 .يعٌرؼ الطالب بادلفردات اجلديدة ( أ

 يدٌرب الطالب لينطق ادلفردات بالصدؽ.  ( ب

يفهم الطالب عن معٌت ادلفردات, كتستطيع الطالب أف تستخدمها يف   ( ج

 اجلملة ادلفيدة.

تستطيع الطالب أف تستخدـ ادلفردات للمواصالت بالصحيحة أك لتكتبها   ( د

 يف اجلملة ادلفيدة.
                                                           

20
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hlm. 63. 



21 
 

 
 

 تدريس المفرداتبِ  األشياء التي يُهتم  .4

 ُِىي:  ،تدريس ادلفرداتب ىناؾ األشياء اليت ييهتم 

 كحدىا تقف ال ادلفردات تدريس ( أ

  بالدركس مرتبط كلكنو كحدىا تقف دلادة الدراسية اليت اكالييدرَّس ادلفردات  

 ادلطالعة كاإلستماع كاإلنشاء كاحملادثة.

 ادلعٌت من احلد  ( ب

 .األجنبية اللغة لمتعلمل صعوبة ىي ىذهدتلك ادلعٌت الكثَتة.  كاحدة كلمة

 السياؽ يف ادلفردات ( ج

 يف استخدامها معرفة دكف صحيح بشكلكثَت من ادلفردات ليس مفهـو 

  .الفهم يقًتح ال حىت السياؽ يدرس أف جيب ادلفردات النوع ىذا. اجلمل

 ادلفردات يف تدريس ترمجة ( د

 كلكن طريقة أسهل األـ اللغة إىل ترمجتها طريق عن ادلفردات تدريس يعد

 من تقلل أف ميكن أخرل، أمور بُت من ضعف، نقاط عدة على حيتوم

 ذاكرة يف الضعيف كادلرفق التعبَتات، يف استخدامو عند الطالب عفوية

                                                           
21

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi ....,  hlm. 128. 
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 اللغة يف الدقيق ادلعادؿ لديو األجنبية اللغات يف ادلفردات كل كليس الطالب

 .األـ

 الصعوبة مستول ( ق

 ميكن اإلندكنيسيُت للطالب العربية اللغة مفردات أف ندرؾ أف ادلهم من

 :الصعوبة مستول حيث من أجزاء، ثالثة إىل تقسيمها

 إلف ىناؾ ادلراًدؼ بااللغة اإلندكنيسية. ات السهلة،الكلم (ُ

 كىلىو ىناؾ ليس ادلراًدؼ بااللغة اإلندكنيسية. الكلمات غَت الصعبة، (ِ

 .هاكالنطق شكلها بسبب سواء صعبة،ال كلماتال (ّ

 التدريس المفرداتقنّيات ت .5

 يف بالطال تعلم خربات أكأٌما اخلطوات ك التقنيَّة يف تدريس ادلفردات 

 ِِ:يلي كما ىي عليها كاحلصوؿ ادلفردات معٌت على التعرؼ

 يستمع الكلمة ( أ

ستماع الكلمة اليت ىذه ىي اخلطوة األكىل يف إعطاء الفرصة إىل الطالب إل

 الصوت عنصر إتقاف مت الطالب إذا. مجل يف أك مبفردىم سواء نهًطق ادلعلم،

                                                           
22

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi ....,  hlm. 129-130. 
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 االستماع من الطالبيستطيع  التكرار، من ثالثة أك اثنُت يف مث لكلمة،من ا

ا  .جيدن

 ينطق الكلمة ( ب

خطوة بعده ىي إعطاء الفرصة إىل الطالب ليىنطق الكلمة اليت مسعٍت. ينطق 

 لوقت طويل. تذكرىا علىالكلمة اجلديدة سيساعد الطالب 

 الكلمةيناؿ ادلعٌت  ( ج

إاٌل إذا ليس الطريقة  إىل الطالب ك يىبتعد عن الًتمجة، ييعطي ادلعٌت الكلمة

األخرل. ىناؾ تًقنٌية متنٌوعة اليت يستطيع للمعلم ليىبتًعدى عن الًتمجة يف شىرح 

 الصور، كاستخداـ ،بىسيط تعريف دلعٌت الكلمة منها بإعطاء السياؽ،ا

 .األخرل اتالتقنيٌ 

 يقرأ الكلمة ( د

ديدة, مث يكتب الطالب يستمع ك ينطق ك يفهم ادلعٌت الكلمات اجلبعد 

 بصوت لقراءهتا الفرصة الطالب إعطاء يتم ذلك بعد ادلعلم يف السبورة،

 .عاؿو 

 

 



22 
 

 
 

 يكتب الكلمة ( ق

سىيساعد على إتقاف ادلفردات إذا الطالب ييطلىب ًلكتابة الكلمات اجلديدة 

 .الطالب ذكريات يف جديدة الكلمات معٌت تزاؿ ال عندمااليت يتم تدريسها 

 يصنع الكلمة ( ك

خطوة آخرة من أنشطة التدريس ادلفردات ىي إستخداـ الكلمات اجلديدة 

 يف اجليمل الكاملة بًلساف ك كتابة.

 األساسي في إختيار المفردات .6

 ادلبادئ دتثل اليت ادلبادئ أكاألساسي  ،رشدم أمحد طاعمةكفقا لً 

 ِّ:التايل النحو على ادلفردات أك الكلمات ختيارإل  التوجيهية

 ىو يكوف ما كغالبنا العالية الكلمات استخداـ دتردٌ  أم (Frequency) التواتر ( أ

 .االختيار

 يف الكثَتة سواء ادلستخدمة لكلماتأم يػيفىض ل ا (Range) ادلٌدلالتوزع أك   ( ب

 الكلمات ىذه فيها تستخدـ نةمعيٌ  بلداف يف أك العربية كغَت العربية الدكؿ

 .متكرر بشكل

                                                           
02

 .َِٔ - ُٖٔ ص..... ادلرجع  ،رشدم أمحد طعيمة  
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 تعلمها يسهل اليت ادلفردات أك لكلماتا أم يػيفىض ل (Availability) ادلتاحية  ( ج

 .ادلختلفة اخلطاب أك اإلعالـ كسائل يف كاستخدامها

 مثل ،كادلألوفة لسماعها ادلعركفة لكلماتا أم يػيفىض ل (Familiarity) األلفة ( د

ميساكل يف  ذلما يف حُت ،"ذيكاء" كلمة من أكثر "َشىٍسه " كلمة استخداـ

 .ادلعٌت

 حبيث ،ذلا ادلعٌت ادلتنٌوعة الكلمة تضمُت على قدرة أم (Coverage) الشموؿ ( ق

 من نطاقها يف أكسع "يبت" كلمة ادلثاؿ، سبيل على. النطاؽ كاسعة تصبح

 ."منػزؿ" كلمة

ليىبتعد عن  ةىامٌ  معافو  ذلا اليت لكلماتا يػيفىض ل أم (Significance) ةيٌ األمهٌ  ( ك

 .نادرة يف إستخدامها اليت الكلمات العاٌمة 

 اليت ادلمتصة الكلمات من العربية لكلماتا يػيفىض ل أم (Arabism) العركبة ( ز

 اذلاتف" للكلمات تكوف أف جيب ادلثاؿ، سبيل على. أخرل لغات من تركل

 كالراديو التليفوفتًبىاعا جيب أف يػيفىض ل إختيارىا من " ،" ػالتلفاز ذياعكادل

 ."كالتلفزيوف
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 البحوث السابقة .د 
" تطبيق طريقة  حتت العنواف (َُِٕ)أدي فانجورو بحث الذم كتبو ال .ُ

( YAPPIالتدريبات يف تعليم ادلفردات يف الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية )

  ِْ".َُِٕ/َُِٔالجاؼ للعاـ الدراسى جي –كسوغياف   -فالصلاف

 كنوع البحث الكيفٌي، مدخل البحثيستخدـ الباحث  البحث ىذايف 

 للحصوؿ احلقل إىل مباشرة ادلؤلفة يذىب من ىذا البحث ىو البحث ادليداين،

 ىو البحث ىذا من الكائن .التدريبات طريقة بتطبيق تتعلق اليت معلومات على

بادلدرسة  اخلامس الفصل يف العربية اللغة فرداتادل ميتعل يف التدريبات طريقة

تقنٌية اليت ييستخدـ يف  .جيالجاؼ –كسوغياف   -( فالصلافYAPPIاإلبتدائية )

 مجع البيانات ىي ادلالحظة ك ادلقابلة ك التوثيق.

دلعرفة تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم  األىداؼ من ىذا البحث ىي

 –كسوغياف   -( فالصلافYAPPIادلفردات يف الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية )

 .َُِٕ/َُِٔاسى جيالجاؼ للعاـ الدر 

                                                           
تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم ادلفردات يف الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية  ،البحث العلمي ،أدي فانجورو  02

(YAPPIفالصلاف )-   اجلامعة اإلسالمية احلكومية : مكتبة فوركاكرتا)، َُِٕ/َُِٔجيالجاؼ للعاـ الدراسى  –كسوغياف
 .(َُِٕ ، فوركاكرتا
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نتائج البحث يدٌؿ أٌف أنشطة التعليم بإستخداـ طريقة التدريبات يف 

 إىل كصلوا الذين الطالب قيمة منظور من تعليم ادلفردات مناسبة. ىذا احلاؿ

. تعليم بتطبيق طريقة التدريبات يف (KKM) التمكن من األدىن احلد معايَت

جيالجاؼ حيتوم على  –كسوغياف   -( فالصلافYAPPIادلدرسة اإلبتدائية )

( Prota) كالربنامج السنومٌ  (RPP) الدركس أنشطة إعداد مثل ختطيط تنفيذ

 أك للتعليم األساسي النشاط .التعليم قبل ( كغَتىاPromesكالربنامج الدراسٌي )

 كتقييم التدريبات طريقة باستخداـ العربية الدراسية اللغة  ادلواد تعليم تنفيذ

ك  جيرم بفعالية التدريبات سلسلة تطبيق طريقة كل  .ادلعلم أجراىا اليت التعليم

 .التعليم عملية دلتابعة كدكافع نشاطنا أكثر الطالب يتأك د أفٌ 

" تطبيق طريقة التدريبات يف  ( حتت العنوافَُِٗ)مطاهرة بحث الذم كتبو ال .ِ

أجي  ُادلعارؼ هنضة العلماء  دلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةتعليم اللغة العربية با

  ِٓبانيوماس". –بارانج 

الكيفٌي باستخداـ نوع  مدخل البحث ةيستخدـ الباحث البحث ىذايف 

البحث الوصفي, طريقة مجع البيانات بادلالحظة ك ادلقابلة ك التوثيق. أٌما طريقة 

                                                           
تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلعارؼ هنضة  البحث العلمي، ،مطاهرة  01

 .(َُِٗ اجلامعة اإلسالمية احلكومية فوركاكرتا، مكتبة  :فوركاكرتا)، بانيوماس –أجي بارانج  ُالعلماء 
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 البيانات ختفيض ادلؤلف يقـو ،األكؿ .خطوات ةثالثالتحليل البيانات ىو بً 

الثاين، تقدًن  .الضركرية غَت البيانات يطرحك  األحباث يف البيانات بتجميع

 كاآلًخر اخلالصة. البيانات،

تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم  صفلًيى  البحث ىي من ىذا ىدؼأ

ادلعارؼ هنضة  دلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةاللغة العربية يف الصف السابع با

يف تطبيق طريقة التدريبات  كادلثبطة الداعمة العواملما  كأجي بارانج  ُالعلماء 

ادلعارؼ  دلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةيف تعليم اللغة العربية يف الصف السابع با

 أجي بارانج. ُهنضة العلماء 

يف  نتائج البحث يدٌؿ على تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم اللغة العربية

أجي  ُادلعارؼ هنضة العلماء  ميةدلدرسة ادلتوسطة اإلسالالصف السابع يف 

يستخدـ ادلعلم إىل ثالثة خطوات كىي  مناسبة. يف التعليم،بانيوماس  –بارانج 

ثَّر جدا ألٌف مفعوؿ/ مؤٌ  إعداد ك تنفيذ ك تقوًن.  طريقة التدريبات يف ىذا البحث

 العواملك مسئوؿ ك يستطيع التعاكف بصديقتو يف رلموعة.  جيعل الطالب ناشط،

 فعالية من كتزيد الطالب، سرعة من تزيد التدريبات ىو طريقة لتطبيق الداعمة

 كمرافق بسهولة، بادللل يشعر الطالب ىي للتطبيق ادلثبطة العوامل أف .الطالب

 .التحتية كالبنية زلدكدة



21 
 

 
 

ستخدـ طريقة فٌعالٌية ا ( حتت ادلوضوع "َُِٔ) فجر مالكيبحث الذم كتبو ال .ّ

السلفية مالصلي  دلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةاللغة العربية باتعليم  التدريبات يف

  ِٔ".َُِٔ/َُِٓسليماف للعاـ الدراسى 

ك نوع من ىذا  ستخدـ الباحث مدخل البحث الكيفٌي،البحث ي ىذا

( بطريقة مجع البيانات با التوثيق كادلقابلة studi kasus)احلالة  البحث ىو دراسة

البحث: رئيس ادلدرسة ك ادلوظَّف ك اإلدارة ك كدلالحظة ك اإلستطالع. مدار 

 الطالب يف ادلدرسة  ادلتوسطة اإلسالمية السلفية مالصلي سليماف .

دلدرسة يف ا التدريبات طريقة تطبيق عن صفيى  البحث ىي من ىذا ىدؼأ

 اليت كادلثبطة الداعمة كالعوامل السلفية مالصلي سليماف ادلتوسطة اإلسالمية

 .كاجهتها

( تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم اللغة العربية يف ُالبحث يدٌؿ على: )نتائج 

بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية السلفية مالصلي سليماف حيتوم على خطوة إعداد ك 

( طريقة التدريبات يف ىذا البحث مفعوؿ/مٌؤثَّر جدا ألٌف جيعل ِتنفيذ ك تقوًن. )

 بُت ( منّصديقتو يف رلموعة. )ك مسئوؿ ك يستطيع التعاكف ب ب ناشط،الطال

                                                           
فٌعالٌية استخدـ طريقة التدريبات يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  البحث العلمي، ،فجر مالكي  01

 ،سيناف كاليجاغا جوغياكرتااجلامعة اإلسالمية احلكومية  مكتبة :جوغياكرتا)، َُِٔ/َُِٓالسلفية مالصلي سليماف للعاـ الدراسى 

َُِٔ). 
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 مناخ: الداعمة العوامل التدريبات منها، طريقة تنفيذ كتعيق تدٌعم اليت العوامل

 تعليم ككذلك سليماف، مالصلي غرفة ادلعهد اإلسالمي السلفية موات، تعليمي

 اللغة، بيئة التحتية، كالبنية ادلرافق زلدكدية: ادلثبطة للعوامل أٌما الصفراء، الكتب

 .اجملمع الطالب خلفياتك 

 طريقة استخداـحتت العنواف "( َُِٗ) أولي النهى الذم كتبو بحثال .ْ

 ادلتوسطة ادلدرسةاب الثامن لطالب الصف ادلفردات احلفظ الستيعاب التدريبات

 ِٕ".بالتار كونَت احلكومية اإلسالمية

 يممتصالبحث يستخدـ الباحثة مدخل البحث الكيفي ك  يف ىذا

 ك مقابلة ك مالحظة استخدامت الباحثة البيانات مجع طريقة .ادليداين البحث

ثالث طرؽ منها حتديد البيانات كتقدًن . ك طريقة حتليل البيانات يستخدـ توثيق

 البيانات ك حتقيق البيانات. كتفتيش صحة البيانات يستخدـ التثليثي.

 تعزيز يف التدريبات طريقة استخداـ دلعرفة أىداؼ من ىذا البحث ىي

 ادلتوسطة التدريبات ادلدرسة استخداـ طريقة، دلعرفة العقبات يف ادلفردات حتفيظ

 يف العقبات على للتغلب احلل دلعرفة ، كبالتار كونَت احلكومية اإلسالمية

                                                           
 ادلدرسةاب الثامن لطالب الصف ادلفردات احلفظ الستيعاب التدريبات طريقة استخداـ، البحث العلمي، أولي النهى  01

 (َُِٗ ،، )تولونج أجونج: مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونجبالتار كونَت احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة
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 ادلتوسطة ادلدرسة با من الطالب حتفيظ تعزيز يف التدريبات استخداـ طريقة

 .بالتار كونَت احلكومية اإلسالمية

 طريقة تطبيق يف فرؽ خطوات لديو معلم كلنتائج البحث ىي:  

 طريقو تطبيق يف، ادلفردات حفظ يهدؼ لتدريب يزاؿ ال كلكن التدريبات

 ، البيئة أك من مدرس من أك الطالب من مشكلة بعض سيلقي ميكن التدريبات

 .ادلوجودة ادلشكلة من لتقليل حلو لديو مدرس كلك  

"فٌعالٌية تطبيق طريقة  العنواف ( حتتَُِٕ) سيتي نور حانفة البحث الذم كتبو .ٓ

التدريبات يف حتسُت إتقاف ادلفردات )الدراسة التجرييٌب يف الصف اخلامس 

  ِٖ.ماغالنج( -مونتيالف  –ادلعارؼ غونونج فرينج  بادلدرسة اإلبتدائية

مدخل البحث الكىم ٌي, كنوع من ىذا  ةيستخدـ الباحث البحث ىذايف 

البحث ىو الدراسة التجرييٌب. طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث حيتوم على: 

 طريقة اإلختبار ك ادلالحظة ك التوثيق.

دلعرفة فٌعالٌية تطبيق طريقة التدريبات يف  أىداؼ من ىذا البحث ىي

دائية ادلعارؼ غونونج اإلبتحتسُت إتقاف ادلفردات يف الصف اخلامس بادلدرسة 

                                                           
فٌعالٌية تطبيق طريقة التدريبات يف حتسُت إتقاف ادلفردات )الدراسة التجرييٌب يف  البحث العلمي،، نور حانفةسيتي   01

اجلامعة اإلسالمية جوغياكرتا: مكتبة )، ماغالنج( -مونتيالف  –الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية ادلعارؼ غونونج فرينج 
 .(َُِٕ، إندكنيسيا
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 الفئة مفردات إتقاف بُت كبَتنا فرقنا ىناؾ أفماغالنج كدلعرفة  -مونتيالف  –فرينج 

 .التحكم كفئة التجريبية

مٌؤثَّر لتحسُت  نتائج البحث يدٌؿ على أٌف طريقة التدريبات مفعوؿ/

 زادت، اليتالقدرة ادلفردات. ىذا احلاؿ مضبوط من أنشطة الطالب يف الفصل 

 .التحكم فئة من أفضل التجرييبٌ  الفصل يف زيادة مع

 (ُ) ؿدك اجل
 البحوث السابقة )ىيكل مقارنة البحث(

 الفرق موضوع البحث  إسم الباحث رقم
" تطبيق طريقة التدريبات يف  أدم فاصلورك ُ

الصف تعليم ادلفردات يف 
 بادلدرسة اإلبتدائيةاخلامس 

(YAPPI) كسوغياف -فالصلاف
الدراسى جيالجاؼ للعاـ  –

َُِٔ/َُِٕ." 

البحث  منهج البحث:
ك نوع من ىذا  ،الكيفي

 البحث ىو البحث ادليداين.
دلعرفة تطبيق  :أهداف البحث

طريقة التدريبات يف تعليم 
ادلفردات يف الصف اخلامس 

( YAPPIبادلدرسة اإلبتدائية )
–كسوغياف  -فالصلاف

جيالجاؼ للعاـ الدراسى 
َُِٔ/َُِٕ 

" تطبيق طريقة التدريبات يف  مطاىرة ِ
دلدرسة تعليم اللغة العربية با

ادلعارؼ  ادلتوسطة اإلسالمية

البحث  منهج البحث:
ك نوع من ىذا  الكيفي،

 البحث ىو البحث الوصفي.
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أجي بارانج  ُهنضة العلماء 
 بانيوماس". –

 صفًلو  :البحثأهدف 
تطبيق طريقة التدريبات يف 

الصف  تعليم اللغة العربية يف
السابع بادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية ادلعارؼ هنضة 

أجي بارانج ك ما  ُالعلماء 
يف  كادلثبطة الداعمة العوامل

تطبيق طريقة التدريبات يف 
تعليم اللغة العربية يف الصف 
السابع بادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية ادلعارؼ هنضة 

 أجي بارانج. ُالعلماء 
إستخدـ طريقة فٌعالٌية  " فجر مالكي ّ

تعليم اللغة  التدريبات يف
دلدرسة ادلتوسطة العربية با

السلفية مالصلي  اإلسالمية
سليماف للعاـ الدراسى 

َُِٓ/َُِٔ." 

البحث  منهج البحث:
، ك نوع من ىذا الكيفي

احلالة  البحث ىو دراسة
(studi kasus.) 

 عن لوصف ف البحث:اأهد
يف  طريقة التدريبات تطبيق

ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة 
السلفية مالصلي سليماف 

 اليت كادلثبطة الداعمة كالعوامل
 .كاجهتها
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 التدريبات طريقة استخداـ" أكيل النهى ْ
 ادلفردات احلفظ الستيعاب

 الثامن لطالب الصف
 اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسةاب

 ."بالتار كونَت احلكومية

مدخل : منهج البحث
 البحث الكيفي ك تصميم 

 ادليداين.البحث 
 دلعرفة :أهدف البحث

 يف التدريبات طريقة استخداـ
، دلعرفة ادلفردات حتفيظ تعزيز

 استخداـ طريقةالعقبات يف 
 ادلتوسطة التدريبات ادلدرسة

 كونَت احلكومية اإلسالمية
 للتغلب احلل دلعرفة ، كبالتار
استخداـ  يف العقبات على

 تعزيز يف التدريبات طريقة
 ادلدرسة با من الطالب حتفيظ

 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة
 .بالتار كونَت

"فٌعالٌية تطبيق طريقة التدريبات  نور حانفةسييت  ٓ
يف حتسُت إتقاف ادلفردات 
)الدراسة التجرييٌب يف الصف 
اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية 

 -ادلعارؼ غونونج فرينج
 ماغالنج(" -مونتيالف

البحث  منهج البحث:
، نوع من ىذا البحث الكىم ي

 quasi) ىو الدراسة التجرييٌب.

eksperimen.) 
دلعرفة فٌعالٌية   أهداف البحث:

تطبيق طريقة التدريبات يف 
حتسُت إتقاف ادلفردات يف 
الصف اخلامس بادلدرسة 
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اإلبتدائية ادلعارؼ غونونج 
فرينج, مونتيالف, ماغالنج 

 بُت كبَتنا فرقنا ىناؾ كدلعرفة أف
 التجريبية الفئة مفردات إتقاف
 التحكم. كفئة

أما الفرؽ بُت ، البحوث السابقة نتقـو أف الباحثة يف ىذا البحث ليس تكرار م

منهج البحث  ك مكاف البحثيف ىو الفرؽ  ةالبحوث السابقة يف األعلى ك حبث ادلؤلف

سالمية احلكومية يأخذ مكاف البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة اإل ة. ادلؤلفكأىداؼ البحث

 البحث يستخدـ ادلدخل  منهج البحث يف ىذا البحث ىو تولونج أجونج، الرابعة

 تطبيق طريقة التدريبات لوصف أىداؼ البحث ىي كتصميم البحث الوصفي. ،الكيفيٌ 

 ْدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلطالب الصف الثامن بلحفظ ادلفردات ل سهولةل

طريقة يف استخداـ  مشكالتوصف كلً  ـ، ََِِ/َُِٗالدراسي تولونج أجونج للعاـ 

درسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلطالب الصف الثامن بلحفظ ادلفردات ل سهولةل التدريبات

حفظ ادلفردات  سهولةل طريقة التدريبات دكر لوصف ك تولونج أجونج ْاحلكومية 

أما  .تولونج أجونج ْ رسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةدادلطالب الصف الثامن بلل

 أجرم الذم البحث نفس ىو ةبُت البحوث السابقة يف األعلى ك حبث ادلؤلفالتساكم 

 .ةرسادلد أك التعليمية ادلؤسسات يف


