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 مِ يْ حِ الر   منِ حْ الر   الّلهِ  مِ سْ بِ 

 ِلَقْومٍ  َعَربِيًّا قُ ْرآنًا آيَاتُهُ  ُفصَِّلتْ  ِكَتابٌ ( ٕ)  ِحيمِ الر   الر ْحَمنِ  ِمنَ  تَ ْنزِيلٌ (  ٔ) ~حم
 ِفي قُ ُلوبُ َنا َوقَاُلْوا(  ٗ) َيْسَمُعونَ  الَ  فَ ُهمْ  َأْكثَ ُرُهمْ  َفَأْعَرضَ  َوَنِذيًرا َبِشيًرا( ٖ) يَ ْعَلُمونَ 

 عَاِمُلْونَ  ِإن ناَ  فَاْعَملْ  ِحجَابٌ  بَ ْيِنكَ  و اَ بَ ْيِنن َوِمنْ  آذاَنِنَاَوقْ رٌ  َوِفيْ  ِإَلْيهِ  َتْدُعونَا ِمم ا َأِكن ةٍ 
(٘) 

 (3-6 فّصلت سورة)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا

 ا



 

 إْهداء
 رحيانة والديت و اذلدى نور زلّمد نياحملرتم والديّ  إىل

 نفسو يف عرفت و الوفاء و الّصدؽ مبادئ أّول الكرميتني يديو على تلقيت اّلذي األّول ادلعّلم

 الّضمري نقاء و الّطويّة ةسالم و الطّّيبة الّسمحة

 ااحرتام و اجالال تقّدمت

 

 بالكثري ذلم أدين ناّلذي أساتذيت إىل

 اجالال و تقديرا

 العلمي حبث مناقشة يف رفقتاين الّلتان عناية لطفّية و فاطمة أخيت إىل

 الفضيلة أّول ةالّصغري  أخيت و ادلعارؼ سيف و زيدي زلّمد الّصغري أخي إىل

 علمي حبث الهناء يشّجعوين اّلذين صديقايت و أصدقائي مجيع إىل

 األّول غ فصل يف خاّصة العربّية الّلغة لتعليم اخلاصّ  الربنامج يف الطّالبات و الّطاّلب و ادلعّلمات و ادلعّلمني مجيع إىل
 اخلامس و

  الكربى خدجية مبىن يف ادلشرفات مجيع إىل

 

 

 



 وتقدير شكر

 ، أمجعني أصحابو و آلو على و ادلرسلني و األنبياء أشرؼ على الّسالم و الةالصّ  و ، العادلني ربّ  لّلو احلمد
 .وبعد

 العميق قلبها من الباحثة فتقّدمت للماجستري العلمّية الّرسالة ىذه كتابة مّتت وتوفيقو، جلّ  و عزّ  الّلو فبعون
 :منهم ، سالةالرّ  ىذه كتابة على اهنساعدو  قد اّلذين ذلؤالء الّتقدير أمثن و الّشكر جبزيل

 .مباالنج احلكومّية اإلسالمّية إبراىيم مالك موالنا جامعة مدير سفرايوغو، إمام جّ ا احل الدّكتور األستاذ مساحة

 احلكومّية اإلسالمّية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الّدراسات كّلّية عميد ، مهيمن الدّكتور األستاذ مساحة
 .مباالنج

 كلّ  يف اخطواهت وووجّ  عملّيا و علميّا الباحثة أفاد اّلذي األّول ادلشرؼ ، نور صاحل شهداء الدّكتور مساحة
 عظيم الباحثة ومن اجلزاء خري الّلو من فلو منو، اإلنتهاء حّت  البحث فكرة بداية منذ البحث ىذا إعداد مراحل
 .الّتقدير و الّشكر

 كلّ  للباحثة قّدم فقد تقديره و شكره عن ساينل يعجز فحّقا ، الثّاين ادلشرؼ ، مصدوقي الدّكتور مساحة
 و الباحثة مساعدة عن يوما صدره يضّيق مل و بعلمو يبخل فلم البحث ىذا إعداد فرتة طوال الّتشجيع و العون

 الّلو من و الّتقدير و الّشكر خالص مّن  فلو الباحثة نفس يف األثر أكرب البحث ىذا مبناقشة لتفّضلو كان و توجيهو،
 .اجلزاء و الّثواب عظيم

 الّدراسات كّلّية العربّية الّلغة تعليم قسم يف ادلعّلمني األساتذة إىل الّتقدير و الّشكر بكلّ  الباحثة تتتقّدم كما
 ما على الّتقدير و الّشكر كلّ  الباحثة من فلهم.  مباالنج احلكومّية اإلسالمّية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا

 .اجلزاء خري عّن  الّلو جزاىم و الّتشجيع و وادلعارؼ العلوم من اقّدموى

 للعلم حبّ  من نفسي يف اغرسه مبا البحث ىذا امتام تفّضل تعاىل الّلو بعد لو كان اّلذي الكرمي والديّ  وعلى
 يف يل معنّي  خري ادلستمرّ  دعائها كان و عنقي فضلها يطوؼ اّليت احلبيبة ووالديت ، العمل يف اإلخالص و ادلعرفة و

 .حيايت



 لو و الوجود خري إىل ادلتواضع العمل ىذا إخراج يف ساىم من كلّ  و أصدقائي و زمالئي و أشقاقي إىل و
 .االمتنان و الّتقدير عظيم و الّشكر خالص مجيعا ذلم ، تشجيع بكلمة

 الّتوفيق ويلّ  والّلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية إندونيسّيا
 وزارةالّشؤون الّدينّية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية الحكومّية بماالنج
 كّلّية الّدراسات العليا
 ّيةقسم تعليم الّلغةالعرب

 تقرير المشرفين                               
الّسالم على أشرؼ األنبياء و ادلرسلني و آلو و بسم الّلو الّرمحن الّرحيم احلمد لّلو رّب العادلني و الّصالة و   

 صحبو أمجعني.
 :طّالبة بعد االطالع على البحث اّلذي حضرتو ال

 : نور احلكمة  االسم
 67507744:   رقم الّتسجيل

 تعليم المفردات فى كتاب العربّية بين يديك باستخدام األغنّية: موضوع البحث
خاّص لتعليم الّلغة العربّية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية )بحث تطويرّي تجريبّي في البرنامج ال
 الحكومّية بماالنج(

 وافق ادلشرفان على تقدميها إىل رللس اجلامعة
 ادلشرؼ الثّايّن         ادلشرؼ األّول

 
 د. مصدوقي       د. شهداء صاحل نور

 674560166776716766 رقم الّتوظيف :  67507674077376676رقم الّتوظيف : 
 يعتمد,

 رئيس قسم تعليم الّلغة العربّية
 د. شهداء صاحل نور

67507674077376676 
 جمهورية إندونيسّيا

 
 
 
 
 
 



 وزارةالّشؤون الّدينّية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية الحكومّية بماالنج

 العلياكّلّية الّدراسات 
 بّيةقسم تعليم الّلغةالعر 

 اعتماد لجنة المناقشة
 عنوان البحث: 

 الفصيحة  تعليم المفردات فى كتاب العربّية بين يديك باستخدام األغنّية
)بحث تطويرّي تجريبّي في البرنامج الخاّص لتعليم الّلغة العربّية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية 

 الحكومّية بماالنج(
 ث لنيل درجة ادلاجستري قسم تعليم الّلغة العربّيةحب

 67507744رقم الّتسجيل :   : نور احلكمة   إعداد الطّالبة
قد دافعت الطّالبة عن ىذا البحث أمام جلنة اجلامعة و تقرير قبولو شرطا لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم 

 م. 0760الّلغة العربّية , و ذلك يف يوم  ,    أبريل 
 ّون جلنة ادلناقشة من الّسادة األساتذة:وتتك

 الّتوقيع : .............................. الدّكتور مفتاح اذلدى رئيسا ومناقشا -1
 الّتوقيع : .............................. األستاذ الدّكتور  زلّمد علي الكامل مناقشا -2
 : ..............................الّتوقيع  الدّكتور شهدا صاحل نور مشرفا ومناقشا  -3
 الّتوقيع : .............................. الدّكتور مصدوقي مشرفا ومناقشا -4

 يعتمد,                                               
 عميد كّلّية الّدراسات العليا                                    

 
 

 األستاذ الدّكتور مهيمن                                      
                               611160666111916991 

 
 
 
 



 
 قرار الطاّلبةإ

 , و بيانايت كاآليت: اأدناى ةأنا ادلوقع
 : نور احلكمة  االسم

 67507744:  رقم الّتسجيل
 سيكغانفيل منيار كر  0: شارع مانوجنال   العنوان

أقّرر بأّن ىذه الّرسالة اّليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم الّلغة العربّية كّلّية الّدراسات العليا 
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية مباالنج حتت عنوان:

 
 الفصيحة  تعليم المفردات فى كتاب العربّية بين يديك باستخدام األغنّية

)بالتطبيق على  الربنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية 
 مباالنج(

 
حضرهتا و كتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غري أو تأليف اآلخر . و إذا اّدعى أحد استقباال أهّنا من 

ّمل ادلسؤولّية على ذلك , ولن تكون ادلسؤولّية على تأليفو و تبنّي أهّنا فعال ليست من حبثي فأنا أحت
 ادلشرؼ أو على كّل الّدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية مباالنج.

 ىذا, و حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاّصة والجيريين أحدعلى ذلك.
 م 0760أبريل  67ماالنج, 

 توقيع صاحبة اإلقرار
 

 راحلكمةنو 
          67507744 

      
 
 
 
 
 



                                       
 

 مستخلص البحث                                         
 . الفصيحة تعليم ادلفردات يف كتاب العربيّة بني يديك باستخدام األغنيّة ،م ٕٕٔٓ ،نورالحكمة

ادلشرؼ  م اللّغة العربيّة جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالميّة احلكوميّة مباالنج()بالتّطبيق على الربنامج اخلاّص لتعلي
 وادلشرؼ الثّاين : الدّكتور مصدوقي . ،: الدّكتور شهداء صاحل  األّول

 
 . األغنّية  -كتاب العربّية بني يديك   –تعليم ادلفردات :  الكلمات األساسّية

لّلغة اذلاّمة حبيث تتضّمن عليها ادلعاين و استخدام الكلمات ىف الّلغة كانت ادلفردات عنصرا من عناصر ا
من ادلتكّلم نفسو أو من الكاتب . و الّشخص ستزيد لو مهارتو ىف الّلغة إذا ازداد مفرداتو ألّن كفاءة مهارة لغة 

 الّشخص متوفق على ادلفردات اّليت استوعب عليها.
و الوسائل الّتليمّية الّلغوية  ،الّتليمّية دلساعدة الّطالب ىف استيعاهبا ىف تعليم ادلفردات حيتاج إىل الوسائل 

احتياج ىام البد أن يستعملها ادلعلم ىف تسهيل تعليم الّلغة اجلنبية . كان تعليم الّلغة العربّية حيتاج أن يستخدم 
واّد الّدراسة منها باألغنّية وىذه من اسرتاتيجّية اإلسرتاتيجّية  الّتعليمّية دلساعدة ادلعّلم يف تعليم ادلفردات اّليت تتعّلق مب

 جديدة .
إّن كتاب العربّية بني يديك  الكتاب الّدراسّي ادلقّرر لتعليم الّلغة العربّية يف مجيع ادلهارات الّلغويّة للّطاّلب 

ّية مباالنج ىي كتاب العربّية لعبد يف الربنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكوم
الّرمحن بن إبراىيم الفوزان و أصحابو . و يتكّون من ثالثة رلّلدات . يتوّقع هبذا الكتاب أن يسيطر الطّالب على 
 الكفايات فيو و ىي الكفاية الّلغويّة . و الكفاية اإلّتصالّية و الكفاية الثّقافّية.ومن ادلشكالت اّليت تواجهها الّطاّلب

 صعوبتهم يف حفظ ادلفردات الكثرية خاّصة يف كتاب العربّية بني يديك اجملّلد الثّاين.
الّتعّلم بالغناء. استعمال  ،الغناء بالّتعّلم و الثّاينّ  ،استعمال األغنّية  يف تعليم الّلغة العربّية قسمان : األّول

إىل الّطاّلب و ينّمي ادلفردات أو يزيد ادلفردات و الغناء يف تعليم ادلفردات يزيل ادللل يف التعّلم و يعطى سرورا 
 يف حفظ ادلفردات. يسهلهم

( دلعرفة  كيفية تطبيق تعليم ادلفردات 6ويهدؼ ىذاالبحث إىل احلصول على الوصف الّتطّوري الّتجرييّب : )
ربّية جامعة موالنا مالك إبراىيم باألغنّية ىف كتاب "العربّية بني يديك" على الّطاّلب ىف برنامج اخلاّص لتعليم الّلغة الع

( دلعرفة مدى فعالية  تعليم ادلفردات باألغنّية ىف كتاب "العربّية بني يديك" على 0اإلسالمّية احلكومّية ماالنج )
 الّطاّلب ىف برنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج.



وأمّا تصميم  ،ثة يف ىذا منهج البحث حبثا كّميّا يف تعليم ادلفردات باستخدام األغِنّية تستخدم الباح
البحث فهو دراسة تطويريّة جتريبّية تقوم بتجربة استخدام األغنّية . ىذا البحث تتكّون على : تصميم اخلطّة و 

 .م  0760  يف شهر ماريس  (3غ و  6الّتطبيق و ادلالحظة و تقومي . و جيري ىذا البحث دلّدة الّدورين )غ 
ك بو قيمة ونتائج البحث اّليت توصل إليها الباحثة فهي أّن تطبيق تعليم ادلفردات يف كتاب العربّية بني يدي

= تعليم ادلفردات يف كتاب العربّية باستخدام األغنّية ليس لو فعالّية على طلبة  oو ه 67،46فعالّية بنتيجة "ت" = 
=  تعليم ادلفردات يف كتاب  6ه ،العربّية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية مباالنج  برناج تعليم الّلغة

العربّية باستخدام األغنّية لو فعالّية على طلبة برناج تعليم الّلغة العربّية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية 
 مباالنج معيار اإلختبار :

 0،76/0،53   ا كانت "ت" مقبول إذ 7ىػ 
 0،76/0،53   مردود إذا كانت "ت"   6ه 

مقبول أو أّن فروض البحث   6مردود أي ه  7ؼ ه  0،53/   0،76أكثر من  67،46 ألّن نتيجة " ت" 
 مقبول.

تنّوعة لتشجيع أمّا الّتوصّيات  ينبغي على مدّرسوا الّلغة العربّية أن يستعملوا الطّرائق ادلتنّوعة و االسرتاتيجّية ادل
الطّلبة يف تعليم الّلغة العربّية مثال باسرتاتيجّية األغنّية، أن يسّعد مدّرسوا الّلغة العربّية ادلواّد الّتعليمّية ، أن يشّجع 

 مدّرسوا الّلغة العربّية الطّلبة بابتكارات ادلتنّوة إلزالة ملل الطّلبة يف الّتعّلم و كسلهم وتعبهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بحث باللغة اإلنجليزيةمستخلص ال          
 

Nurul Hikmah, 2012. Learning Vocabulary in the Book of Arobiyah Baina Yadaik using the song. 

(Applying at  Program of Arabic Education. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang). 

Advisor :  1) Dr. Syuhadak Salah Nur MA, 2) Dr. Masduki MA. 

 

Key Words: Learning Vocabulary - Book of Arobiyah Baina Yadaik – Song 

 

Vocabulary is one of the essential elements of language that includes some meanings in the use of 

sentences either from the speaker or writer, someone’s skill in a language will be increased if his 

vocabulary is increased, because the ability of someone’s language depends on the vocabulary in which he 

mastered. 

Learning vocabulary takes some learning media so that students can master it, media is very 

important and must be used by the Arabic language lecturers to facilitate foreign language learning. Arabic 

language learning also requires a learning strategy to assist the lecturer in learning Arabic vocabulary 

which appropriate to the subject matter, one is by singing and this is a new strategy. 

Arobiyah Baina Yadaik is a course book for learning Arabic language to many language 

proficiency for students in Intensive Learning Arabic (PKPBA) UIN Maliki Malang which is written by 

Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan and friends. It consists of three volumes. This book requires students 

to master all language skills, either good communication skills or culture. However, the problem faced by 

students in their study especially in learning vocabulary is the difficulty of memorizing a lot of 

vocabularies in Arobiyah Baina Yadaik’s book especially for volume 2. 

The uses of singing in Arabic vocabulary learning are two kinds: 1. Singing while learning, 2. 

Learning while singing. The use of these songs can relieve boredom while students learn the Arabic 

language, make them happy, add their vocabulary, and enable them to memorize vocabulary. 

This experiment development study aimed to: 1. Know the application of learning vocabulary in the 

book of Arobiyah Baina Yadaik using singing to the students of PKPBA UIN Maliki Malang, 2. Know the 

effectiveness of learning vocabulary in the book Arobiyah Baina Yadaik to the students of PKPBA UIN 

Maliki Malang. 

In this study the researcher used a quantitative approach in research experiment development of 

vocabulary learning by singing. This learning model consists of four steps: planning, action, observation, 

evaluation for class (G1 and G5) in March 2012. 

The result of this study is learning vocabulary by using the song has the effectiveness as the results 

of T-test = 10,61. with H
0
 = Learning vocabulary by using the song is not effective for PKPBA’s students 

UIN Maliki Malang, H
1
 = Learning vocabulary by using the song is effective for PKPBA’s students UIN 

Maliki Malang with standard test results: 

 

H
o
 accepted if the t ≤ 2.01 / 2.75 

H
1
 is rejected if the t > 2.01 / 2.75 

Because the T-test 10.61> of 2.01 / 2.75 then H
0 

rejected  and  H
1
 accepted indicate that learning 

vocabulary by using the song is effective for PKPBA’s students UIN Maliki Malang. 

 

The researcher suggest to the lecturesr of PKPBA UIN MALIKI Malang : They should use various 

methods and stratetigies learning Arabic such as singing.  Furthermore, they should always prepare the 

material well before starting the class. They also should motivate the students by using their creativityin 

order to lose their bore, laziness and tire. 
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Kata Kunci : Pembelajaran Kosakata – Kitab Arobiyah Baina Yadaik – Nyanyian 

 

Kosa kata  adalah salah satu unsur bahasa yang penting yang mencakup beberapa makna dalam 

penggunaan kalimat baik dari pembicara maupun penulis, kepandaian sesorang dalam berbahasa akan 

bertambah jika bertambah kosa kata yang dia miliki karena kepandaian berbahasa seseorang itu tergantung 

pada kosa kata yang dia kuasai. 

Dalam pembelajaran mufrodat dibutuhkan beberapa media pembelajaran agar siswa bisa 

menguasainya, Media ini sangat penting dan harus di gunakan oleh dosen bahasa arab untuk 

mempermudah pembelajaran bahasa asing. Pembelajaran bahasa arab juga membutuhkan strategi 

pembelajaran untuk membantu para Dosen bahasa arab dalam pembelajaran kosa kata yang sesuai dengan 

materi pelajaran salah satunya yaitu dengan Nyanyian dan strategi ini adalah merupakan strategi yang 

baru. 

 Kitab Arobiyah Baina Yadaik adalah kitab pegangan untuk pembelajaran bahasa arab untuk semua 

kemahiran bahasa bagi para mahasiswa di Pembelajaran Khusus Bahasa Arab (PKPBA) UIN MALIKI 

Malang yang dikarang oleh Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan dkk. Terdiri dari 3 jilid. Kitab ini 

menuntut mahasiswa untuk menguasai semua kemampuan bahasa . baik kemampuan berkomunikasi 

maupun budaya. Adapun problematika yang dihadapi mahasiswa khususnya di dalam pembelajaran 

mufrodat yaitu sulitnya menghafalkan mufrodat yang banyak yang ada di kitab Arobiyah Baina Yadaik 

khususnya jilid 2. 

 Penggunaan nyanyian di dalam pembelajaran kosa kata bahasa arab ada 2 macam : 1. Ada kalanya 

Nyanyian sambil belajar , 2. Belajar sambil menyanyi . penggunaan nyanyian ini bisa menghilangkan rasa 

bosan para mahasiswa saat belajar bahasa arab , membuat mereka senang , menambah kosa kata mereka, 

dan memudahkan mereka untuk menghafal kosa kata. 

 Penelitian pengembangan eksperiment  ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui tata cara 

pengaplikasian pembelajaran kosa kata dalam kitab Arobiyah Baina Yadaik menggunakan nyanyian untuk 

mahasiswa PKPBA UIN MALIKI Malang , 2. Mengetahui tingkat keefektifan pembelajaran kosa kata 

dalam kitab Arobiyah Baina Yadaik untuk mahasiswa PKPBA UIN MALIKI Malang. 

 Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif  dalam bentuk pengembangan 

eksperiment research pembelajaran kosa kata dengan nyanyian. Model pembelajaran ini terdiri dari empat 

langkah yaitu: perencanaan, tindakan , pengamatan , evaluasi  untuk kelas (G1 dan G5) pada bulan Maret 

2012. 

 Hasil penelitian dari pembelajaran kosa kata dengan nyanyian ini adalah  Pembelajaran kosa kata 

dengan menggunakan nyanyian mempunyai keefektifan dengan hasil T- test = 64, 10 . dengan H
0
 = 

Pembelajaran kosa kata dengan menggunakan nyanyian tidak efektif untuk mahasiswa PKPBA UIN 

MALIKI Malang, H
1
= Pembelajaran kosa kata dengan menggunakan nyanyian efektif untuk mahasiswa 

PKPBA UIN MALIKI Malang dengan standar hasil ujian: 

H
o
  diterima jika hasil t   2,01/ 2,75 

H
1
 ditolak jika hasil t   2,01/ 2,75 



Karena hasil T-test 10,61   dari 2,01/ 2,75 maka H
0
 = di tolak dan H

1
= diterima  yang menunjukkan 

bahwa pembelajaran kosa kata dengan menggunakan nyanyian efektif bagi mahasiswa PKPBA UIN 

MALIKI Malang. 

 Sedangkan saran yang di tambahkan peneliti untuk para dosen bahasa arab di PKPBA UIN 

MALIKI Malang adalah : Para Dosen seharusnya menggunakan metode yang bervariasi serta strategi yang 

bermacam-macam dalam pembelajaran bahasa arab misalnya salah satunya dengan menyanyi, Para Dosen 

seharusnya selalu mempersiapkan materi dengan matang setiap kali masuk kelas , Para Dosen seharusnya 

bisa memotivasi para mahasiswa/i dengan kekreatifan mereka dalam menghilangkan rasa bosan , malas 

dan rasa capek para mahasiswa/i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 محتويّات البحث
 الّصفحةوضوع                        الم                                       

 أ...................................................................... استهالل
 ب ....................................................................... إىداء

 ج ............................................................... شكر و تقدير
 ه ............................................................... تقرير ادلشرفني

 و ................................................ االعتماد من طرؼ جلنة ادلناقشة
 ز .................................................................. إقرار الطّالبة

 ح ................................................مستخلص البحث بالّلغة العربّية
 ي ............................................. مستخلص البحث بالّلغة اإلجنليزيّة

 ل ................................................ ةمستخلص البحث باإلندونيسيّ 
 ن .............................................................. زلتويّات البحث

 ر ................................................................ قائمة اجلداول
 ش ......................................................... قائمة الّرسوم البيانات

 ت ............................................................... قائمة ادلالحق
 

 الفصل األول
 االطار العامّ 

 6 .............................................................. مقّدمة   -أ 
 2 .............................................. أسئلة البحث و مشكلتو  -ب 
 2 ........................................................ أىداؼ البحث-ج 
 2 ......................................................... فروض البحث -د 
 3 .......................................................... أمهّّية البحث -ه 
 3 ......................................................... حدود البحث -و 
 4 .................................................... حتديد ادلصطلحات -ز 
 5 ..................................................... الّسابقة الّدراسات-ح 



 
 الفصل الثّاني

 اإلطار الّنظري     
 المبحث األّول - أ

 7 .......................................................... ادلفردات -6
 7 ..................................................... تعليم ادلفردات -2
 67 ............................................. أسس اختيار ادلفردات -3
 66 ..................................... الّنقاط ادلّهمة يف تعليم ادلفردات -4
 60 .................................... اجلوانب ادلهّمة يف تعليم ادلفردات -5
 60 ............................................ أنواع ادلفردات -6
 60 ............................................. أساليب شرح ادلفردات -7
 ٖٔ ......................................لّتعّلم الّذايّت للمفردات العربّيةا -8

 المبحث الثّاني - ب
 62 ............................................................ الغناء -6
 62 ..................................................... تعريف الغناء -0
 64 ...................................................... طريقة الغناء -1
 64 .............................................. خطوات طريقة الغناء -2
 66 .................................... مواصفات الغناء لتعليم ادلفردات -3

 
 الفصل الثّالث
 منهجّية البحث

 66 ...................................................... مدخل البحث  -أ 
 67 ............................... ىارلتمع البحث و عينتو وأسلوب اختيار   -ب 
 67 ...................................................... متغرّيات البحث-ج 
 67 ....................................................... أدوات البحث  -د 

 07 ...................................................... ادلالحظة -1



 06 ........................................................ ادلقابلة -2
 00 ...................................................... االختبار -3
 00 ..................................................... اإلستفتاء -4

 01 ...................................................... مصادر البيانات -ه 
 01 ........................................... مراحل تنفيذ  حتليل البيانات -و 

 01 ................................................ عرض البيانات -1
 02 ...................................... تصنيف البيانات و تبويبها -2
 02 ......................................... أسلوب حتليل البيانات -3
 04 ........................................... ذ الّدراسةمراحل تنفي -4

 05 ........................................................ ىيكل البحث -ز 
 الفصل الّرابع

 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها
 عن البرنامج الخاّص لتعليم الّلغة العربّية تاريخيةالمبحث األّول : لمحة  -أ 

 07 نجنشأة الربنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية مباال -6
ىدؼ الربنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية مباالنج -0

17 
لتعليم الّلغة العربّية يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية مباالنج و  اذليكل الّتنظيمي -1

 17 ......................................................... أنشطتو
اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية  إجراء الّتعليم يف الربنامج -2

 16 ......................................................... مباالنج
تعليم ادلفردات العربّية ىف الربنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية  -3

 11 ................................................ احلكومّية مباالنج
 

 المفردات العربّية إجراء البحث في تعليم ؛ت لمبحث الثّانّي : عرض البياناا -ب 
 3ٖ ......................................... الّدور األّول -1

 16 .......................................... اإلختبار القبلي -أ



 26 .................................... تصميم خطّة الّتعليم -ب
 20 ............ تطبيق تعليم ادلفردات باسرتاتيجّية تقليديّة عاديّة -ج
 21 ............ تقومي حتليل تعليم ادلفردات العربّية لفصل الّضابط -د

 3ٗ ......................................... الّدور الثاّنيّ  -2
 26 .......................................... القبلياإلختبار  -أ

 36 .................................... تصميم خطّة الّتعليم-ب
  30 .................... األغنّية تخدامتطبيق تعليم ادلفردات باس-ج
 34 ........... تقومي حتليل تعليم ادلفردات العربّية لفصل الّتجرييبّ  -د
 

 المبحث الثّالث : تحليل بيانلت البحث -ج
 44 .......................................................  رلال ادلالحظة -ٔ
 68 .......................................................  رلال اإلستبيان -ٕ
 

 الفصل الخامس 
 اإلختتام

 71 ..................................................... لبحثنتائج ا - أ
 50 .......................................................  التوصيات - ب

 50 .......................................................  حاتقرت ادل - ج
 51 ................................................................. قائمة ادلراجع
 كتاب األغنّية

 المالحق
 

 
 

 



 

 قائمة الجداول

 رقم اسم اجلدول صفحة
  1 تقدير نتائج الّطاّلب ىف اختبار ادلفردات 04
  2 احلصص ىف الربنامج اخلاص لتعليم الّلغة العربّية 10
  3 يف فصل الضاّبطنتائج اإلختبار القبلي للّطالب  17
  4 نتائج اإلختبار البعدي للّطالب يف فصل الضاّبط 21
  5 ادلقارنة بني نتائج اإلختبار القبلي و البعدي 24
  6 نتائج اإلختبار القبلي للّطالب يف فصل الّتجربة 27
  7 نتائج اإلختبار البعدي للّطالب يف فصل الّتجربة 35
  8 ر القبلّية و البعديّةنتائج الّطاّلب ىف اإلختبا 47
  9 نتائج إىل حساب ادلعنويّة اإلحصائّية  40
  11 ورقة ادلالحظة يف عملية تعليم ادلفردات باألغنية 44

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 قائمة الّرسوم البيانات

 رقم اسم الرسم صفحة
  1 رسم اجلوانب ادلهمة يف تعليم ادلفردات 60
  2 لمني يف طريقة  تعليم ادلفردات رسم نتائج استبانة ادلع 12
  3 رسم نتائج استبانة ادلعلمني يف وسائل  تعليم ادلفردات 13
  4 رسم نتائج استبانة ادلعلمني عن مشكالت تعليم ادلفردات 14
  5 رسم نتائج استبانة الّطالب عن مشكالت تعلم ادلفردات 15
  6 لضابط )غ اخلامس(صورة نتائج الّطالب ىف اإلختبار القبلي فصل ا 26
  7 صورة نتائج الّطالب ىف اإلختبار البعدي فصل الضابط )غ اخلامس( 23
  8 صورة نتائج الّطالب ىف اإلختبار القبلي فصل الّتجربة )غ األول( 36
  9 صورة نتائج الّطالب ىف اإلختبار البعدي فصل الّتجربة )غ األول( 37
  11 أن تتعّلموا ادلفردات باألغنّية رسم نتائج استبانة الّطالب بعد 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المالحق
 رقم موضوع صفحة

  1 توجيهات ادلالحظة 6
  2 دليل ادلقابلة و ناجتتها 0
  3 خطّة الّتعليم   1

  4 ماّدة ادلفردات 63
  5 اإلختبار القبلي  67
  6 اإلختبار البعدي 06
  7 ورقة اإلستبانة للمعّلمني 01
  8 ورقة اإلستبانة للطّلبة 03
  T-tabel 9جدول  06
  11 وثائق الّصور 17
  11 لتعليم الّلغة العربّيةخطاب عميد الكّلية الّدراسة العليا إىل الربنامج  17
  12 شهادة البحث للربنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية 27
  13 إىل عميد الكلية الدراسة العليا لتعليم الّلغة العربّيةخطاب رئيس الربنامج  26
  14 الّشهادة يف إشراؼ البحث 20
  15 سرية ذاتّية 22

 

 
 
 
 

 



 األّولالفصل 
 اإلطار العامّ 

 المقّدمة -أ
صال ينتهي تّ ا اإل، و ىذ صال بني رلموعة من اجلنس البشريّ تّ الّلغة أداة اإل   

فاىم مع غريه يف ادلسافات و اختالف فاىم . و حلاجة االنسان إىل التّ إىل نوع من التّ 
ة للإلفهام ىي فاخًتع طريقة صناعيّ  ،فاىم أخرى للتّ  سائال، ابتكر اإلنسان و األزمنة 

و هبذا أمكنو أن يفهم عن ادلاضني  ،ة  للفهم ىي القراءة الكتابة و طريقة صناعيّ 
و كذلك  ،و أن يًتك أفكاره ليفهمها عنو من سيأتون بعده  ،اءة أثارىم ادلكتوبة بقر 

 الّلغةو هبذا أصبح  ،اثني عنو عن طريق الكتابة و القراءة استطاع أن يتفاىم مع النّ 
و اإلستماع و القراءة   ،فهامة ىي: الكالم و الكتابة كوسيلة اأربعة أركان أساسيّ 

 .1كوسيلة فهم
ل و مهمتو تتمثّ  ، العربّية الّلغة مّ ة دلعلّ ضح مهمّ تتّ  العربّية الّلغةأركان و عناصر    

رىم على ألربعة فيقدّ ا الّلغةة مهارات عناصر مني صغارا و كبارا يف تنميّ يف تعهد ادلتعلّ 
و  ،إلفهام غريىم ما يريدونو  ،ا يف نفوسهم عبري عمّ الكالم )احملادثة و ادلناقشة ( للتّ 

و على القراءة  ،لإلفهام  عبري الكتابّ و على التّ  ،على اإلستماع لفهم ما يلقي عليهم 
ل كامل يكمّ ا كل متألنّ  ،يف ىذه العناصر  العربّية الّلغةللفهم . و تدخل مجيع فروع 

و ال ديكن أن يستقيم كالم منطوق مسموع أو كالم مكتوب مقروؤ  ،بعضو البعض
 .2 العربّية الّلغةإال بإتقان مجيع مهارات 

                                                           
 ،)رياض : دار ادلسلم للنشر و التوزيع  المهارات اللغوية وماهيتها و طرائق تدريسها ،مود عليان .أمحد فؤاد زل1

 .43( صز 1992

 .44.ادلرجع نفسو . ص.2



ن عليها ادلعاين و اذلاّمة حبيث تتضمّ  الّلغةكانت ادلفردات عنصرا من عناصر 
خص ستزيد لو سو أو من الكاتب . و الشّ م نفمن ادلتكلّ  الّلغةاستخدام الكلمات ىف 

خص متوفق على كفاءة مهارة لغة الشّ   مفرداتو ألنّ  تإذا ازداد الّلغةمهارتو ىف 
 .3استوعب عليها اّليتادلفردات 

مني فاستيعاب ادلتكلّ  ،غوية ىف ادلهارات اللّ  ة استيعاب ادلفرداتيّ ألهّ 
شيئ البد منو و ال يستغٌت عن اإلىتمام هبا . و من نوع  على ادلفردات الب()الطّ 
ىتمام هبا ىو بوسيلة تعليم ادلفردات ىف اجلامعة تعليما مناسبا . و من أىداف تعليم اإل

ون عليهم الب حيبّ الطّ  أنّ  و ال يراد هبذا ،الب ادلفردات ىي توفري ادلفردات لدى الطّ 
الب يقدرون فهم معانيها و الطّ  ادلراد منو أنّ  و لكنّ  ،أن حيفظوا عددا من الكلمات 

ة . وفقا ة كانت أم حتريريّ صال شفهيّ تّ ا يف اجلمل يف ناحية من نواحى اإلاستخدامه
ذلك م تعليم ادلفردات أن يكون مناسبا بالوظائف و األىداف و كفيقدّ  ،ة ذلذه القضيّ 

 ب ىف اجلامعة.الّ مبراحل تطّور الطّ 
و خاصة ىف تعليم ادلفردات حيتاج إىل الوسائل  العربّية الّلغةتعليم مهارات  إنّ 

اللغوية احتياج ىام البد  الّتعليمّيةو الوسائل  ،دلساعدة الطالب ىف استيعاهبا  الّتعليمّية
ىف ادلاضي  العربّية الّلغةتعليم  اجلنبية . كان الّلغةأن يستعملها ادلعلم ىف تسهيل تعليم 

راسة مثل الدّ  البسيطة دلساعدة ادلعلم يف استخدام موادّ  الّتعليمّيةيستخدم الوسائل 
 :4ذكر مصطفى بن زلّمد فالتو ممّيزات استخدام الوسائل الّتعليمّية وىي .األغنّيةب

على  ادلدّرسالكفء سوف يساعد ىذا  ادلدّرسبوساطة  الّتعليم تقنّياتستخدام األمثلة لاإل إنّ  -1
 اّلذي سادلدرّ  ف أنّ حيث ثبت من دراسة للمؤلّ  ،ة و جودة فائقة أداء عملو بكفاءة عاليّ 
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ة احلصول مع إمكانيّ  ،ة % من وقت احلصّ  55ر ة أن يوفّ ة بصريّ ة مسعيّ يستخدم و سيلة تعليميّ 
 على مستوى تعليمي أفضل .

سوف يساعد ادلدّرس على أن يطّور من  الّتعليمكما أّن استخدام تقنّيات  -2
 مستواه العلمي ، خاّصة عندما يستفيد من الربامج ادلتاحة.

بأسلوب مشوق، و  الّتعليمّيةقادرة على تقدمي ادلادة  الّتعليمت إن تقنّيا -3
تستطيع أن ختلق جوا من التفاعل و العمل اجلماعي داخل الفصل و 

 خارجو.
أن تستطيع الفرصة أمام الطالب  الّتعليمو أخريا فإن بكثرة استخدام تقنّيات  -4

 لكي يتعلم و ينمي مواىبو و حصيلتو وفقا لقدراتو.
من خالل  العربّيةىي تعليم ادلفردات  العربّيةالوسائل يف تعليم ادلفردات  ومن بعض

تعليم ادلفردات بالغناء. ىذه الوسيلة تستخدمو اجلامعة لتعليم  اّلذي ، األغنّية
 ادلفردات.

اىتماما شديدا  بأن  الّلغةقد اىتّمها علماء تعليم  العربّية الّلغةمنهج تعليم 
ة ألن يعرفوا الّنجاح من كّل ادلناىج . و خيتلف علماء تعليم يبحثوا ادلباحث ادلتنّوع

 الّلغةىف تعليم  ،و ىدفها   الّلغةمنها معٌت  العربّية الّلغةعن منهج تعليم  العربّية الّلغة
فيها طرائق اّلىت الزم على ادلعّلمني و ادلعّلمات أن يعرفوىا منها طريقة تعليم  العربّية
 الّلغةتعليم ادلفردات عنصر مهّم و ىو شرط أساسّي ىف تعليم  . طريقة العربّية الّلغة

 .5العربّية
 اّليت األغنّيةتبحث الباحثة عن طريقة تعليم ادلفردات ب ىبحث العلماليف ىذا 

 بني يديك" . العربّيةت ىف حفظ ادلفردات ىف كتاب "حتّمس الّطالب و الطاّلبا
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 و أسئلته مشكلة البحث -ب
أمّا ادلشكلة ادلوجودة يف تعليم ادلفردات صعوبة الّطاّلب يف حفظ ادلفردات 
الكثرية و ادلتنّوعة يف كتاب  العربّية بني يديك خاّصة للطّلبة يف برنامج اخلاّص 

بتدئني. من ىذه ادلشكلة رّكزت الباحثة يف ىذا لتعليم الّلغة العربّية يف الفصول ادل
 البحث أسئلتني ادلهّمتني ىي:

بني يديك" على  العربّيةىف كتاب " األغنّيةتعليم ادلفردات بكيف تطبيق  -1
جامعة موالنا مالك إبراىيم  العربّية الّلغةلتعليم  اخلاصّ ىف برنامج  الّطاّلب

 ؟اإلسالمّية احلكومّية ماالنج
فعالية تعليم ادلفردات باألغنّية ىف كتاب "العربّية بني يديك" على  ما مدى -2

الّطاّلب ىف برنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية جامعة موالنا مالك إبراىيم 
 اإلسالمّية احلكومّية ماالنج؟

 البحث أهداف -ج
بني  العربّيةىف كتاب " األغنّيةدلعرفة  كيفية تطبيق تعليم ادلفردات ب -1

جامعة موالنا  العربّية الّلغةلتعليم  اخلاصّ ىف برنامج  الّطاّلبديك" على ي
 مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج

دلعرفة مدى فعالية  تعليم ادلفردات باألغنّية ىف كتاب "العربّية بني يديك"  -2
ك على الّطاّلب ىف برنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية جامعة موالنا مال

 إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج
 
 
 



 فروض البحث -د
 العربّية الّلغةلتعليم  اخلاصّ ىف برنامج  الّطاّلبعلى  األغنّيةتعليم ادلفردات ب  

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج طريقة ممتعة يف تعليم
 ادلفردات 

 ة البحثيّ أهمّ  -ه
 :  نظريّا -1
 .خاصة يف مواد تعليم ادلفردات الّلغةالعربّيةادة النظريات يف رلال تعليم لزي  
 : تطبيقا -2
م جّيدا على اجلامعة أوادلعهد يف تعليالبحث العلمى إسهاما يعطى ىذ  

 .الّلغةالعربّيةللمدّرسني ادلتخّصصني يف تعليم  خاصة٬الّلغةالعربّية 
 البحث حدود -و

  :الموضوعّية الحدود -1
 اخلاصّ ىف برنامج  الّطاّلبيف تعليم ادلفردات على  األغنّيةيق استخدام تطب

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومية ماالنج  العربّية الّلغةلتعليم 
 . جمللد الثّاينّ بني يديك ا العربّيةخاّصة ىف ادلفردات كتاب 

  :ةالحدودالمكانيّ  -2
جامعة  العربّية الّلغةلتعليم  خلاصّ اجيري ىذالبحث العلمي على برنامج 

و غ  1يف فصل غ  ماالنج موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومية
 .اخلامس 

 :  ةمانيّ الحدودالزّ  -3



من العام  الثّاينّ البحث العلمى يف بداية الفصل الدارسى  يبدأىذا
 .من شهر ماريس م2512الدراسي

 تحديد المصطلحات -ز
 المفردات -1

من ادلوضوعات  ولكل .حول الّطاّلب توجد اّليتد ادلوضوعات تتعدّ  
أنواع خاصة ىي تتعلق هبا عليهالثروة الكثرية يف ادلفردات ليكون كالمهم 

 .متوسعاو متنوعا واليقتصرعلى ادلفردات الواحدة
 ٬وتعّد تنمّية الثّروة الّلفظّية ىدفامن أىداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية

توسائل  تكما يف ذات الوق٬أدوات محل ادلعٌت بأن ادلفردات ه  ذلك
فب ادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل  ٬للتفكري

 .6كلمات حتمل مايريد
 تعليم المفردات -2

دات و ترمجتها و استطاعة لًتمجتها و تعليم ادلفردات ىو معرفة ادلفر 
استعماذلا ىف اجلملة الّصحيحة معناىا ليس فقط حتفيظ ادلفردات دون 
معرفة كيفّية استعماذلا ىف اإلّتصال حقيقة . إذن يف تطبيق ىذه ادلفردات 

ني أن يعّلمواىم ادلدّرسجيب على الّطاّلب أن يفهموىا مّث جيب على 
 .7ابةاستعماذلا يف الّنطق و الكت

قال أمحدجنان أسيف الّدين أّن تعليم ادلفردات عملّية إلقاء ادلواّد 
  .العربّية الّلغةالّدراسّية )كلمًة فكلمًة( عنصرا مهّما يف تعليم 
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 األغنّية -3

بالّتعّلم الغناء  األّول،قسمان :  العربّية الّلغةاستعمال الغناء يف تعليم   
الّتعّلم بالغناء. استعمال الغناء يف تعليم ادلفردات يزيل ادللل يف  الثّايّن،و 

 .8و ينّمي ادلفردات أو يزيد ادلفردات الّطاّلبالتعّلم و يعطى سرورا إىل 
 الّسابقات الّدراسات -ط

 لى تعليم ادلفردات وىو كما يلي:ز عتركّ  اّليت الّسابقة الّدراساتمن  
تعليم المفردات فى المدّرسة الثانوية البحث حلسن على بعنوان البحث :  -1

. و أىداف البحث ىي : معرفة (2003ى سيرانج بنتين )األّولالحكومية 
 سريانج األّوىلالطريقة ادلستخدمة ىف تعليم ادلفردات ىف ادلدّرسة الثانوية احلكومية 

ة استخدام و سائل اإليضاح ىف تعليم ادلفردات ىف ادلدّرسة الثانوية و معرف ،بننت
و معرفة نتائج التقومي من تعليم ادلفردات ىف ادلدّرسة  ، سريانج بننت األّوىلاحلكومية 

 سريانج بننت .و منهج البحث ىو حبث الصف اإلجرائي . األّوىلالثانوية احلكومية 
دات الّلغة العربّية ىف ادلدّرسة الثانوية و نتائج البحث ىي : طريقة تدريس مفر 

 سريانج بننت تعترب كافية ألن ادلدّرس بدأ تدريسو بقراءة ادلقالة مث األّوىلاحلكومية 
و سائل  ،بورة يبحث عن ادلفردات الصعبة مبشاركة الدارسني و يكتبها على السّ 

س سعي و تفكري و ليس للمدرّ  ،قليلة  الّتعليماإليضاح الىت استخدمها ادلدّرس ىف 
ىف إجياد الوسائل األخرى و تنفيذ التقييم يف تدريس ادلفردات اّلذي قام بو ادلدّرس 

 .9ىو تقدير العمل و تقدير الّنتيجة
                                                           

8
 .Musthofa، Syaiful، 20. ص ، سابق مرجع 

3
، غري منشورات )جامعة   رسالة الماجستير ،ى سيرانج بنتيناألّولة الثانوية الحكومية المدّرستعليم المفردات فى .  على حسن. 

 (2553إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، موالنا مالك 



أنجح الوسائل المعاصرة في البحث كامل قامى أكيد جوىري بعنوان البحث :  -2
. و أىداف البحث ىي :معرفة  إجراءات  (2002تعليم المفردات العربّية )

ة أجنح تعليم العربّية العربّية عرب الفيلم و احلاسوب يف اجملموعتني ادلتساويتني و معرف
الوسائل بني الفيلم و احلاسوب و منهج ىذا البحث حبث جترييّب و الّنتيجة من 
ىذا البحث : أن تعليم ادلفردات العربّية بالوسائل ادلعاصرة أجنح من تعليم ادلفردات 
العربّية من خالل الوسائل القددية  و تعليم ادلفردات العربّية عرب الفيلم أجنح من 

 .t= 14: 1،09015ب بفرق تعليمها عرب احلاسو 
  ”tebak kata“تطوير لعبة سؤال الكلمة البحث رضا درماوايت بعنوان البحث :  -3

. و أىداف البحث ىي : تطوير  (2002لتعليم المفردات الّلغة العربّية  )
و تصوير مواصفات  ”tebak kata“لعبة سؤال الكلمة تعليم ادلفردات باستخدام 

يف تعليم ادلفردات و معرفة مرحلة جناح استخدام  ”tebak kata“لعبة سؤال الكلمة 
ىذا البحث :  ردات  و النّتيجة منيف تعليم ادلف ”tebak kata“لعبة سؤال الكلمة 
تطّور ادلفرداتلد ى  ”tebak kata“لعبة سؤال الكلمة ستخدام با أّن تعليم ادلفردات

 الّطاّلب.
قامت الباحثة  اّليتو الدراسة  الّسابقة الّدراساتالفرق بني  الّسابقة الّدراساتفتبني  

إما تعليم ادلفردات بادلقالة أو و إن كان ىناك بعض اإلتفاق ىف رلال البحث و ىو  ،ببحثها
بالوسائل ادلعاصرة و لكن ىناك بعض اإلختالفات من حيث األىداف و ادلنهج و أنواع 

لتعليم  األغنّيةمدى فعالية استخدام  تو قاس ت.  فالباحثة اخترب  الّتعليمّيةالوسائل 
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جامعة موالنا مالك  العربّية الّلغةلتنمية  اخلاصّ و ذلك بالتطبيق على الربنامج  ،ادلفردات
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.



 الثّانيّ الفصل 

 اإلطارالنظري         
 المفردات -1

ت آخر كوسيلة للتفكري . ألن ا  ي و ادلعٌت كما أنّ  تإن ادلفردات ىي أدوات محل 
و ادلفردات  1ادلتكلم يستطيع أن يفكر مث يعرب ما خطر  ي بالو و فكره بكلمات ما يريد .

من األجانب تعلمها ليحصل على  العربّية الّلغةينبغي على متعلم  اّليتاللغوية إحدى العناصر 
 غوية ادلرغوبة.الكفاءة اللّ 

من  الّلغة. و معرفة عدد كبريذلا ذات أمهية عند دارسى  الّلغةادلفردات ىي صلبة  
و د  2غوية .روات اللّ ة الثّ ي إىل تنميّ ادلفردات تلعب دورا ىاما ىف استيعاب القراءة كذلك تؤدّ 

% من ادلفردات لتحقيق  95أن ميتلكوا  ة ال بدّ األجنبيّ  الّلغةدارسى  وجد الباحثون أنّ 
اسًتاتيجية تعلم ادلفردات ىي  ،ية . بذلك االستيعاب القرائي حىت حىت تكون القراءة أكثر فعال

بوا طالهبم على اسًتاتيجيات . فينبغي على ادلعلمني أن يدرّ الّلغةم اجلزء من من اسًتاتيجيات تعلّ 
اذلدف . ومن ادلفروض  أال يقتصر على  الّلغةتعلم ادلفردات حنو رفع مستويات كفاءهتم ىف 

زمة مني باإلسًتاتيجيات الالّ إىل تزويد ادلتعلّ أن هتدف  ولكن ال بدّ  ،تدريس الكلمات فحسب 
 3لتوسيع معارفهم حول ادلفردات ادلكتسبة .

 
 م المفردات معنى تعلّ  -أ
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لميذ  ادرا على كون التّ للتالميذ األجانب ىو أن يّ  العربّيةتعلم ادلفردات أو الكلمة 
و كذلك  درهتم على استخدام  ،ترمجة الكلمة و حتديد معٌت ادلفردات و نطقها السليم 

ردات الكثرية و ال يفيد كثريا إذ حفظ التلميذ ادلفألنّ  ،م ليالكلمة ادلناسبة  ي سياق اجلملة السّ 
ني أن غويّ ة . و يعترب بعض اللّ  ي حياهتم اليوميّ  اخلاّصةو ب ،ستخدامها و لكن مل يقدر على ا

الميذ دلعرفة  درهتم إذ أريد تقومي  درة التّ  ،عمال غري علمى  العربّيةالميذ للمفردات حفظ التّ 
يسيطر  اّليتو بالًتاكيب  العربّيةصال بالربنامج ميكن عليهم االتّ  أن يعدّ  ادلدّرسة على غويّ اللّ 

 4عليهم و يستطيع استخدامها بكفاءة .
 5أسس اختيار المفردات -ب

و عليك أن ختتار منها و تنتقي فما أساس  ،كبري تعطيك نفسها  شيئ  الّلغة
ى ؟ ىناك رلموعة من اطقني بلغات أخر للنّ  العربّيةاختيار ادلفردات ىف برنامج لتعليم 

 األسس نذكر فيما يلى أكثرىا انتشارا:

ما دامت متفقة  ،تفضل الكلمة شائعة اإلستخدام على غريىا   frequencyالتواتر : -1
 معها ىف ادلعٌت .

تفضل الكلمة الىت تستخدم ىف أكثر من بلد عريب على تلك   rangeالتوزع أو ادلدى :  -2
 توجد  ي بلد واحد . اّليت

تكون  ي متناول الفرد جيدىا حني يطلبها و  اّليتتفضل الكلمة   availabilityادلتاحية :  -3
 ي لو معٌت زلددا.تؤدّ  اّليت

تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة ادلهجورة  اّليتل الكلمة تفضّ   familiarityاأللفة :  -4
ذكاء((  و إن كان نادرة االستخدام. فكلمة ))مشس (( تفضل بال شك على كلمة ))

 متفقني ىف ادلعٌت.
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طى عدة رلاالت  ي و ت واحد على تلك اّليت تعتفضل الكلمة   coverageالشمول :  -5
 ىت ال ختدم إال رلاالت زلدودة. فكلمة ))بيت(( أفضل  ي رأينا من كلمة ))منزل((.الّ 

ة الكلمة العامّ ارس على تلك ية :تفضل الكلمة الىت تشيع حاجة معينة عند الدّ األمهّ  -6
  د ال حيتاجها أو حيتاجها  ليال اّليت

لى غريىا وهبذا ادلنطق يفضل تعليم الدارس كلمة ع العربّيةالعروبة : تفضل الكلمة  -7
اديوا. إذا مل توجد كلمة ))اذلاتف(( بدال من التليفون . و ))ادلذياع (( بدال من الرّ 

ة يّ ، و أخريا تأتى الكلمة األجنبى التلفيزيونلفاز علعربية تفضل الكلمة ادلعربة مثل : التّ 
 على أن تكتب بالطبع باحلرف العريب مثل ))فيديو((. ، العربّيةال مقابل ذلا  ي  اّليت

 :6ة فى تعليم  المفردات قاط المهمّ النّ   -ج
  .فهم معناىا مستقلة 
  .معرفة طريقة االشتقاق منها 
  .وصفها  ي تركيب لغوي صحيح 
  .استخدام الكلمة ادلناسبة  ي الّسياق ادلناسب 

 

 

 7اتالجوانب المهّمة في تعليم المفرد -د
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 3. ادلرجع نفسو . ص. 7

 ادلفردات

 ادلعٌت

 رلاالت

 االستخدام

 القواعد 

 و الّصرف
 الّتالزم

 الكتابة



 
 
 
 
 
 

 أنواع المفردات -ه
  ادلفردات اخلاملة و ادلفردات النشيطة. 
  مفردات االستخدام. مفردات الفهم ، 

 
 8أساليب شرح المفردات -و

 بيان ما تدّل عليو الكلمة بإبراز عينها أو صورهتا إن كانت زلسوسة. )  لم (. -1
 دتثيل ادلعٌت ) فتح الباب( -2
 ور ) مريض يشكو من بطنو(دتثيل الدّ  -3
 تضادات.ذكر ادل -4
 ذكر ادلًتادفات. -5
 تداعي ادلعاين ) للعائلة تذكر الكلمات : زوج وزوجة وأوالد وأسرة( -6
 ذكر أصل الكلمة ومشتقاهتا. -7
 .العربّيةشرح معٌت الكلمة ب -8
 .إعادة القراءة وتعّددىا يساعد على معرفة ادلعٌت أكثر. -9

 البحث  ي ادلعجم . -11
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 الًتمجة. -11
 عن أساليب شرح المفردات:وفي قول آخر 

 .. لغوية 
 ياق .سلسل ، االشتقاق ، السّ ، التّ  ضادّ ادف و التّ التعريف ، الًتّ 

 .. غري لغوية 
 مثيل .ادلو ف ، اإلشارة ، التّ 

  .. وسائل 
 ورة ، صور ، رسم .سبّ 

  العربّيةاتي للمفردات م الذّ علّ التّ  -ز
م أن يكتسب بنفسو حياول فيها ادلتعلّ  اّليتة ادلقصودة إلجرائيّ ة او العمليّ ايت بأنّ الذّ  الّتعليميعرف   

من  ،يديو  اّلذي بني دىا الربنامج حيدّ  اّليتالقدر ادلقنن من ادلعارف و ادلهارات عن طريق ادلمارسات 
ية و فرصة م حرّ ايت ىي إتاحة ادلتعلّ م الذّ علّ ومن أىم األسس للتّ  9ة .كنولوجيّ طبيقات التّ خالل التّ 

 ي ىذا البحث  العربّيةايت ادلفردات م الذّ علّ التّ  ،بشكل فعال . إذن  الّتعليمّيةشاطات ممارسة كفاءات النّ 
إما  ي حتديد األىداف  ،بل مبساعدة ادلعلم األغنّيةمون بأنفسهم ذاتيا من خالل يتعلّ  الّطاّلب مبعٌت أن

 ايت. ة الذّ م ادلوجّ علّ ى بالتّ أي ما يسمّ  ،ريقة أو الوسيلة و اختيار الطّ 
 10الغناء -2

 تعريف الغناء -أ
(  ي كتاب أسيت 13: 2114رسوندي ) ،الغناء شيئ مهّم لتنمّية نفوس األطفال

يستفيد فيو آالت الّصوت لزيادة الكلمات و  اّلذي( رأى أّن الغناء لألطفال نشاط 2117:32)
حىت يكونوا  ،. ىم سيتعّلمون كثريا عن الكلمات اجلدد  األشياء ال يعرفوىا ىف الساّبق نادلعارف ع

                                                           
9
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الكلمات ادلتنّوعة.أمّا عند متوندانج بأغنياء بالكلمات الكثرية و يستطيعوا أن يتكّلموا 
  ( يقول الغناء نشاط ممتعة جدّا وىذا العمل يستطيع أن ينبت احلمّاسة للّتعّلم.1996:129)

اّلب أحّبوا إىل  أن .بالغناء يشعر الطّ  العربّية الّلغةن يتعّلموا ّبوا أبالغناء حيّمس األطفال ألن حيّ 
وا األشعار من ع. هبذا العمل يهتّم الّطالب و يّتبالعربّية الّلغةو أسهل لفهم مواّد  العربّية الّلغةيتعّلموا 

تقدميو لو  اّلذي(  الت أّن الغناء نشاط موسيقّي 2118:243ىذا الغناء. أمّا رأي ويديا )
صّية ألنّو يستفيد آالت ادلوسيقّي ادلوجودة  ي جسم اإلنسان ولو صفة مباشرة و ضروريّة شخ

 بديعّية.
( أّن الغناء لو فّن لتقدمي الفكرة و الّشعور من نفوس اإلنسان 1975:11 ال مجالوس ) 

و  ( أّن الغناء نشاط لتقدمي الرّنني1996بالرّنني و الكلمات. مناسبا بذلك رأى أ. ت. زلمود )
 تشتمل على اإلبداع. اّليتالكلمات 

لي أن ىدف الغناء الغناء لو دور مهّم لًت ّية تزويد ادلفردات على الّطاّلب. كما  ال ع
الّتبديع و تغنّية الكلمات و دترين طا ة الذّكر و ىو أيضا يعطى الفرح و الّسرور  إعطاء شعوراحلبّ 

 أنشط. العربّية غةن يشعر الطالب أن يتعّلموا اللّ و احلمّاسة أل
و إلعطاء  الّتعليمالب اجلامعي لو فوائد منها  إلزالة ادللل ىف عادة الغناء عند الطّ  

الغناء إحدى  أنّ   Whisterington (1984) الب كى حيفظون سرعة .  ال ادلفردات الكثرية للطّ 
.  ال  الّتعليمن ىف الب مسرورو ولو فائدة ألن جيعل الطّ  العربّية الّلغةمن أنشطة األلعاب لتعليم 

kartono (1982)   ذلا صفة  العربّية الّلغةأن لعبةkatarsis   الّتعليموىي أيضا إحدى من آالت 
و يستطيع أن   katarsisعادة . وكذلك الغناء لو صفة تعطي الفرح و السّ  العربّية الّلغةادلناسبة. لعبة 

 أن ادلوسيقي فنّ   Fathimah  (1984)و   Jamalus.  ال العربّية الّلغةيستخدمو ادلعلم ىف تعليم 
جاعة و غريىا.  ي ادلسيق و الغناء يشتمل على طا ة رور  و احلزن و الشّ  السّ يستطيع أن يعرّب  اّلذي

katarsis   ّالب.و يستطيع أن يشكل ادلو ف و يطور الفكر للط 
إذا   ،(Jamalus ، 1988)ختارة  نني و الكلمات ادلعور بالرّ  الفكر و الشّ يعرّب  اّلذيالغناء نشاط 

ة ىف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالميّ  الب اجلامعيّ نظرنا إىل مرحلة ادلراىقة و السيما الطّ 
ويح  ي كل يوم و حتما ىم حيتاجون على الًتّ   العربّية الّلغةم ن يشغلون  ي تعلّ اّلذية مباالنج احلكوميّ 



. الغناء مستخدم أيضا وسيلة لتعليم جّيدا العربّية الّلغةتعلموا . و بالغناء ىم يستطيعون أن ي الّتعليم
 ون الغناء و ادلوسيق.حيبّ  الب اجلامعيّ ألن الطّ  العربّية الّلغة

ىي  األغنّيةوبعبارة أخرى .غماتمعناىا النّ  األغنّيةم Fathimah (1984  ) و Jamalus ال 
وت غميات )الصّ ميلودي تركيب النّ    أنّ يعرّب  Jamalus (1988:66)أما  .مركب  تركيبا كامالميلودي 

وت ىو حدث الصّ  أنّ و يل أيضا الفكرة. عبري عن اإليقاعي والتّ ولو ب( ادلسمع ترتيبا باىتزاز مرتّ 
 .وتفانتاج الصّ ،بسرعة  وت هتتزّ إذا كان مصدرالصّ ا ، بطيئة جدّ ميكن اإلىتزاز بسرعة و  .ىتزازاال

 Jamalusغمة  ال  .إذا حتدثنا عن النّ تاج الصوت أيضا منخفضفان، إذا كان اىتزاز بطيء ،مرتفع 

 .سرعة منتظمة  تنتجها ادلصدر ادلهتزّ  اّلذيغمة صوت نّ الأن  (1988:16)
ة على وتيّ ىي صوت باىتزازات الصّ  األغنّية القول أنّ ، ميكن عرضاتعلى أساس ىذه التّ 

 فكرة. على الة، ويعرّب اإليقاعيّ وايل و التّ 
   

 طريقة الغناء -ب
الب العديد من الكلمات اجلديدة إلثراء ادلفردات و ادلهارة ىف استخدامها. م الطّ وسوف يتعلّ 

سيأثر  اّليت( أن أسلوب الغناء طريقة لقول الكلمات أو العبارات 2118 :31)Tantranurandi ال 
يستخدم  اّليتأسلوب الغناء سيساعد تعليم ادلفردات  ( أنّ 2118 :13)Anwar ال  ،ة أخرى  ضيّ 

 الكلمات.
د على الكلمات بلطيف يشدّ  اّلذياسلوب الغناء أسلوب  ميكن استنتاج أنّ  الّسابقةمن اآلراء 

 حبيث التشبع الطالب 
 

 خطوات طريقة الغناء -ج
 مني إدراك الشعور يام ادلعلّ  -1
 جاوب وفقا للموضوعالتّ ب و الّ مني و الطّ ساؤل بني ادلعلّ التّ  -2
 م بالغناءم ادلعلّ يقدّ  -3



 ب الكلمات ىف الغناءالّ الحظ الطّ  -4
 الب الغناء بع الطّ اتّ  -5
 ة أخرىأنشد ادلعلم الغناء مرّ  -6
 ب على غناء ادلعلمالّ استمع الطّ  -7
 مام إىل آخرهب للغناء ىف األالّ م الطّ أشار ادلعلّ  -8
 

 عليم المفردات للمرحلة الجامعيّ مواصفات الغناء المستخدم في ت -د
 رنني الغناء من األغنّية ادلعروفة عندىم -1
 نّص الغناء تتكّون من ادلفردات ادلوجودة  ي كّل وحدة دلوضوع الغناء الواحد -2
ا أو اهتا أو مرادفاهتنّص الغناء ليس فقط من العربّية و ترمجتو بل بطريقة متنّوعة مثال مبضادّ  -3

 دىا أو مجعها أو غريىا.راافا أو اهتتصريف
 نّص الغناء يشتمل على األمساء و األفعال و احلروف. -4
 صوت الغناء من تسجيل صوت الباحثة نفسها أو مع صديقاهتا أو طاّلهبا و طبعا بادلوسيق. -5
 

 



 الثالفصل الث  
 منهجي ة البحث

 مدخل البحث -أ
ّّإفّ  ّادلدخل ّالبحثّىو ّذلذا ّادلستخدـ ّادلنهج ّو ّالكمّ ادلدخل ّالت طويريّّبادلنهجي

ّال ّمستخدمةّ.تجرييب  ّحبثي ة ّطريقة ّىي ّو بي ة ّالًت  ّرلاؿ ّيف ّالت طويري ّبادلدخل ّالباحثة قامت
ّادلنهجّتطويرّ ّ،ّلذلكّغرضّأساسّمنّىذا ّادلعُت  للت طويرّوّالت صديقّعلىّادلنتجّالت عليمي 

ّلًتقي ةّعملي ةّالت عليمّأيّالت عليمّليسّاختبارّالن ظريّ  منتجّما
ّأيضاّّألف 1ّ ،ّّيسم ىّتطويري 

ىذاّالبحثّينتجّعلىّاالنتاجّلتعليمّالل غةّالعربي ةّىيّشريطّتسجيالتّأنواعّاألغني ةّلتعليمّ
ّكتابّالعربي ةّبُتّيديكّاجملل دّالثا ين ّو ىذاّالش ريطّتستخدموّالباحثةّيفّّادلفرداتّالعربي ةّىف

2ّ.ّتطبيقّتعليمّادلفرداتّّللت جريب
اّحتاوؿّإعادةّتشكيلوّ ّحبدودّالواقعّإّن  ّالتـز ّالباحثةّما ّألف  وّمس يّبادلنهجّالت جرييب 

ّقي ّو ّتغيَتاتّعليو ّإدخاؿ ّجيريّطريق ّو .ّ ّنتائج ّماحتد ثّمن ّالت غيَتاتّو ّىذه اسّأثر
البحثّّباستخداـّاجملموعتُتّ،ّتتكو فّىاتُتّاجملموعتُتّمنّاجملموعةّالت جريبي ةّىيّرلموعةّ
. ّوّإم اّاجملموعةّالض ابطةّىيّرلموعةّالّجيريّهباّالس لوؾّاخلاص  3ّجيريّهباّالسلوؾّاخلاص 
ّلتعليمّالل غةّالعربي ةّالفصلّ"غ"ّاألو ؿّّ ّالبحثّلطال بّالربنامجّاخلاص  ّالباحثةّهبذا وّتقـو
ّإبراىيمّ ّمالك ّموالنا ّجامعة ّالض ابط ّكفصل ّاخلامس ّ"غ" ّالفصل ّو ّ ّالت جربة كفصل

ّاإلسالميةّاحلكوميةّمباالنج.
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ّالبياناتّحتتاجّإليهاّالباحثةّعلىّالص ورةّالر قمي ةّ،ّأوّيعطىّوّومس يّبالكمّ  يّّ،ّألف 
صفاّرقمي اّيوض حّمقدارّىذهّالظ اىرةّأوّحجمهاّوّدرجاتّارتباطهاّمعّالظ واىرّادلختلفةّ

4ّاألخرى.
 و أسلوب اختيارها. ،مجتمع البحث و عينته  -ب

ّإبراىيمّقا ّمالك ّموالنا ّجامعة ّالعربي ة ّالل غة ّلتعليم ّاخلاص  ّالربنامج ّيف متّالت جربة
ّكافّعددىمّ ّاألو ؿّ، ّمباالنجّىفّالفصلّغّ ّاحلكومي ة ّوّاختارت33ّّاإلسالمي ة ،ّ تلميذا

ّأىداؼّتعل مّادلفرداتّباّألغني ةّحلل ّمشكالهتمّ،ّوّأخذتّالباحثةّّ الباحثةّىذهّالعينةّألف 
ّفصلّغ33ّّكانتّّّقسمُتّ، ّاآلخر ّو ّبالغناء ّالت جربة ّيفّفصلّغّاألو ؿّجملموعة تلميذا

ّاخلامسّاجملموعةّالض ابطةّمبثَتّالقائمةّادلفرداتّبدوفّالغناء.ّ
 رات البحثمتغي   -ج

 ّّادلستقلّ ادلتغَت ّّ-1
 تلتعليمّادلفرداّاألغني ةتريدّالباحثةّأفّجتريّعليوّالتجاربّباستخداـّّال ذيىوّالعاملّ

 ابعّالتّ ادلتغَت ّ -1
ّكفاءةّ.ّفادلتغَت ّّينتجّعنّتأثَتّالعاملّادلستقلّ ّال ذيىوّالعاملّ ّالبحث ّالتابعّيفّىذا

ّيفّاعتبارّأفكارىمّبادلفردات.ّالط ال ب
 البحثأدوات   -د

ّ:ّيفّىذاّالبحثّفيماّيليهاّالباحثةّتاستخدمّال يتّأدوات
ّ
ّ
ّ

 5المالحظة -1
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ّ ّوسيلة ّحيثّجنمعّىي ّمعلوماتو ّو ّخلرباتو ّالعاد يّىفّاكتسابو ّاإلنساف يستخدمها
ّتتبعّ ّحُتّتالحظّفإهنا ّالباحثة ّلكن ّو ،ّ ّعنو ّنسمع ّأو ّنشاىده ّما ّخالؿ ّمن خرباتنا
ّوّ ّمعينة. ّلظاىرة ّدقيق ّفهم ّأو ّواعية ّدلعرفة ّأساسا ّمالحظاهتا ّمن ّجيعل ّمعي نا منهجا

متّالباحثةّجلمعّالبياناتّعنّالظ واىرّادلوجودةّمنّنشاطاتّادلدر سةّال يتّتدرسّاستخد
ّللحصوؿّعلىّالبياناتّال يتّ ،ّ ّالت عليمي ة ّالعملية ّاىتمامهمّهبذه الط ال بّمنّاشًتاكهمّو
تتعل قّبنشاطاتّادلعل مةّوّالط ال بّيفّعمليةّتعليمّادلفرداتّ،ّوّادلشكالتّأوّالص عوباتّ

ّهاّيفّتعليمّادلفرداتّ،ّوّتتطل بّادلالحظةّالن اجحةّاختاذّاإلجراءاتّاآلتية:ال يتّتوجه
حتديدّرلاؿّادلالحظةّوّبيافّمكاهناّوّزماهناّوفقاّألىداؼّالد راسةّفإذاكانتّالباحثةّّ-

ّمكاناّ ّالص ف  ّغرفة ّختتار ا ّفإهن  ّطال هبا ّو ّادلعل مة ّبُت ّالل فظي ّالت فاعل ّدراسة تريد
رّموعدّاحلص ةّزماناّذلاّ،ّأم اّاذاّأرادتّأفّتدرسّسلوؾّالط البّللمالحظةّ،ّوّختتا

ّزماناّ ّاالسًتاحة ّفًتة ّختتار ّو ّمكانا ّادلدرسة ّساحة ّختتار ا ّفإهن  ّالل عب ّإثناء يف
ّللمالحظة.

ّبطاقةّّ- ّتشمل ّو ّيالحظها، ّال يت ّادلعلومات ّعليها ّلتسجيل ّادلالحظة ّبطاقة ّتعد اف
ّاّناطّالس لوؾّادلت ّأرادتّالباحثةّأفّتالحظّتفاعلّادلالحظةّعادة وق عّمالحظتو،ّفإذا

اّتعد ّبطاقةّمالحظةّحتوىّالبنودّال يتّيريدّافّتالحظّالباحثة. ّالط البّمعّادلعل مةّفإهن 
افّتتأك دّالباحثةّمنّصدؽّمالحظتها،ّوّذلكّعنّطريقّإعادةّادلالحظةّأكثرّمنّمرةّّ-

حظوّمعّماّيالحظوّالباحثّاآلخرّوّعلىّفًتاتّمتباعدة،ّأوّعنّطريقّمقارنةّماّتال
ّالباحثةّتكوفّعرضةّللوقوعّىفّاخطاءّعديدةّمثلّحتيزهّأوّاىتماموّ يفّنفسّاجملاؿ.ّإف 
جبزءّمنّالس لوؾّوّامهالوّجزءّآخرّوّبذلكّتكوفّمالحظتهاّغَتّصادقةّفالبدّمنّافّ
ّبعضّ ّيعمد ّو ّتالحظ، ّما ّصح ة ّو ّسالمة ّتضمن ّحىت ّتكررىا ّو ّادلالحظة تعد

ّبُتّماّالبا ّالباحثة ّتقارف ّمث ّبادلالحظة، ّالقياـ ّعلى ّذلم ّتدريبّمساعدين حثُتّإىل
ّالحظوّىوّوّذلكّزيادةّىفّاالطمئنافّعلىّصح ةّادلالحظة.

يتم ّتسجيلّماّتالحظوّالباحثةّيفّاثناءّادلالحظةّ.ّوّالّجيوزّافّيؤج لّالباحثّتسجيلّّ-
ّادلالحظةّوّذلكّألهنّ  ّبعدّانتهاء ّتالحظّاىلّما ّقدّيسيّتسجيلّبعضّادلظاىرّما ا



ّأوّ ّالكامَتات ّكاستخداـ ّتسجيل ّادوات ّباستخداـ ّالباحثُت ّبعض ّيقـو ّو اذلام ة.
األشرطةّوّالت سجيالت.ّاالّعلىّذلكّجيبّافّي تم ّبعنايةّوّمبوافقةّاألشخاصّال ذينّ
وفّمنّسلوكهمّاذاّشعرواّبوجودّآالتّ سنالحظهمّألهنمّقدّيرفضوفّذلكّأوّقدّيغَت 

ّصويرّأوّالت سجيل.التّ 
ّ
 المقابلة -2

ادلقابلةّجزءّمهم ّ ّالط ريقةّوّأفضلهاّلفهمّاإلرادةّاوّاحلاج ةّ.ّإفّ  ّادلقابلةّىيّأعم  إف 
ّوّ ّأداة ّادلقابلة ّفتكوف ّالن اس، ّبُت ّادلعاملة ّعن ّدراسة ّادلقابلة ّألف  ،ّ ّاإلجتماع ّعلم يف

.ّ ّمتساوي ة ّو ّثابتة ّحالة ّذلما ّما ّكل ّينشر ّأف ّتقدر ّيتعل قّّموضوعا ّمبن ّالباحثة تقابل
ادلقابلةّال يتّيكسبهاّالباحثةّذلذاّّ 6بادلقصودّلتكميلّالبياناتّاحملصولةّبوسيلةّادلالحظةّ.

ّالبحثّتتكو فّمنّ:ّ
ّاخلا - أ ّالربنامج ّاإلسالمي ةّرئيس ّإبراىيم ّمالك ّموالنا ّجبامعة ّالعربي ة ّالل غة ّتعليم ّيف ص 

 احلكومي ةّماالنج.
ّيفّتعليمّالل غةّّ- ب ادلعل موفّوّادلعل ماتّيفّفصلّ"غ"ّاألو ؿّوّالث اين ّمنّالربنامجّاخلاص 

 العربي ةّجبامعةّموالناّمالكّإبراىيمّاإلسالمي ةّاحلكومي ةّماالنج.
ّيفّتعليمّالل غةّالعربي ةّجبامعةّموالناّمالكّإبراىيمّاإلسالميّ بعضّطلبةّالرّب -ج ةّنامجّاخلاص 

ّةّماالنج.احلكوميّ 
 اإلختبار -3

مريناتّأوّآالتّأخرىّادلستخدمةّلقياسّىوّعبارةّعنّسلسلةّمنّاألسئلةّأوّالتّ 
.وّاالختبار7ّّّميلكّالفردّأوّاجلماعةّّال يتكاءّوّالكفاءةّوّادللكةّادلفرداتّوّادلعرفةّوّالذّ 
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ةّميلكهاّيفّادلادّ ّال يتتصورّالكفاءةّّال يتخصّشاطاتّادلعقدةّلتقديرّسلوؾّالشّ ىوّأداةّالنّ 
ّ.8ّنةّةّادلعيّ راسيّ الدّ 

يعٍتّاختبارّيعطيّقبلّإجراءّّ،االختبارّادلستخدـّيفّىذاّالبحثّىوّاالختبارّالقبليّ
ّجربة.يعٍتّاختبارّيعطىّبعدّإجراءّالتّ ّ،وّاالختبارّالبعديّّ،جربةّالتّ 

ّاالستفتاء -4
ّّّ ّالطريقة ّاإلجابّال يتفهو ّعلى ّللحصوؿ ّهبا ّاألسئلةّحتصل ّمن ّعدد ّعن ات

ادلكتوبةّيفّّنوذج.ّوّاالستفتاءّىوّعددّاألسئلةّادلكتوبةّادلستخدمةّلتتناوؿّادلعلوماتّ
 9عرفهاّال يتمنّادلستجبّوّيقصدّهباّالعالـّشخصيتوّأوّاألحواؿّ

سئلةّحوؿّاتّادلشتملةّعلىّاألريقةّتوزعّالباحثةّرلموعةّمنّاالستفتائيّ هبذهّالطّ   
ّبويّ البّالًتّ ةّالطّ ريقةّللحصوؿّعلىّالبياناتّعنّخلفيّ موضوعاتّالبحثّ.ّوّهبذهّالطّ 

معةّموالناّجاّالعربي ةّالل غةلتعليمّّاخلاصّ بّيفّالربنامجّالّ رةّعلىّكفاءةّالطّ وّالعواملّادلؤثّ 
ّمالكّإبراىيمّاإلسالميةّاحلكوميةّمباالنجّيفّادلفردات.

ّ
 مصادر البيانات -ه

ّوّالط البّيفّ ّالعربي ة ّالل غة ّالبحثّىيّمعل مّأوّمعل مة ّالبياناتّاألو ىلّيفّىذا مصادر
ّلتعليمّالل غةّالعربي ةّيفّجامعةّموالناّمالكّإبراىيمّاإلسالمي ةّاحلكومي ةّ ماالنج،ّالربنامجّاخلاص 

ّّوّمصادرّالث اني ةّىيّادلعل مّادلشرؼّوّادلعل موفّاآلخروفّلتكميلّالبياناتّاحملتاجة.
 مراحل تنفيذ تحليل  البيانات  -و

 .عرض البيانات -١
نظػػػػػػػػيمّوترتيبػػػػػػػػاّلبيانػػػػػػػػاتّيفّحريػػػػػػػػرّوالتّ ةّالتّ يشػػػػػػػػتملّعػػػػػػػػرضّالبيانػػػػػػػػاتّعلػػػػػػػػىّعملي ػػػػػػػػ

نػػػػػػػةّةّادلعيّ إىلّالفكػػػػػػػرةّوالفصػػػػػػػليّ ّةّاختصػػػػػػػاراعّالبيانػػػػػػػاتّوتفريقهػػػػػػػااجلػػػػػػػداوؿّوكػػػػػػػذلكّعملي ػػػػػػػ
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ّ بػػػػػػػػةّحػػػػػػػػىتّفعػػػػػػػػرضّالبيانػػػػػػػػاتّيفّشػػػػػػػػكلّرلموعػػػػػػػػاتّمنتظمػػػػػػػػةّومرتّ .ّأوإىلّادلوضػػػػػػػػوعّادلعػػػػػػػػُت 
ّوذّ ٬ميكػػػػػػػنّمػػػػػػػنّاسػػػػػػػتنتاجهاّوحتطػػػػػػػيطّأيػػػػػػػةّخطػػػػػػػوةّمػػػػػػػنّخطػػػػػػػواتّالعمػػػػػػػلّ العمػػػػػػػلّتقػػػػػػػـو

ّ.ةّحتريرّوتنظيمّتلكّالبياناتالباحث
ّ

 .تصنيف البيانات وتبويبها -٢
ّالباحثػػػػة٬ّوّوجتمػػػػعّمػػػػنّالبيانػػػػاتّما تػػػػاجّإليهػػػػابعػػػػدأفّتطبػػػػقّالباحثػػػػةّألدواتػػػػ تقػػػػـو

ّكػػػػػػلّمفػػػػػػردةّيفّطائفػػػػػػةّمعيّ بتصػػػػػػنيفّالبيانػػػػػػاتّوالتّ  نػػػػػػةّوخاصػػػػػػةّحبيػػػػػػثّصػػػػػػنيفّىػػػػػػوّوضػػػػػػع
(ّّمث1978:36ّجػػػػػابّرعبداحلميػػػػػدّجػػػػػػابر ّكماأشػػػػػار٬تسػػػػػهلّمعرفتػػػػػوّودتييػػػػػزهّعػػػػػنّغػػػػػَته

ّالباحثػػػػػػػػػػػػةّبنقػػػػػػػػػػػلّالبيانػػػػػػػػػػػػاتّادلوجػػػػػػػػػػػػودةمنّىػػػػػػػػػػػذهّاألدواتّإىلّجػػػػػػػػػػػػدوؿّللتّ  بويػػػػػػػػػػػػبّتقػػػػػػػػػػػـو
 .النظاـّمناسبّحىتّميكنّحتليلهاوتفسَتىاعلىّحنوّمنظموفق

عػػػػػػٌتّالباحثػػػػػػةّبتجديػػػػػػدّالبيانػػػػػػاتّادلفيػػػػػػدةّمػػػػػػنّغَتالنافعػػػػػػةّحػػػػػػىتّتيفّىػػػػػػذهّاخلطػػػػػػوةّ
ؽّالباحثػػػػػةّالبيانػػػػػاتّوتفصػػػػػلهاعلىّحسػػػػػبّمشػػػػػكلةّمثّتفػػػػػرّ ّ.تبقػػػػػىّلديػػػػػوّالبيانػػػػػاتّادلفيػػػػػدة

ّ.قدمتهاّال يتالباحثةّ
  أسلوب تحليل البيانات -٣

اتّوّتصبحّادلعلوماتّمتوف رةّلدىّالباحثةّمنّادلقابلةّ،ّوّجدوؿّبعدّاعّالبيان
ّحتليلّ ّو ّتفسَتىا. ّالبياناتّو ّحتليل ّتنفيذ ّيف ّالباحثة ّفتبدأ ّالعمل، ّتطبيق ّو ادلالحظة
ّالت حليلّعملّ ّىذا ّالبياناتّو ّاع ّعملي ة ّمع ّالبحثّيتزامن ّيفّىذا البياناتّادلوجودة

الص رب،ّألف ّطرؽّاعّالبياناتّالعديدةّتسب بّإىلّنوعّمشكلّ تاجّإىلّالت فكَتّالد قيقّوّ
ّالبياناتّاجملموعةّ.ّوّتفض لّالباحثةّحتليلّالبياناتّفيماّيليّ:

حتل لّالباحثةّعنّطريقةّوّصفي ةّحنوّالبياناتّمنّتطبيقّخطواتّالت عليمّال ذيّقامتّّ-1
ّبوّالباحثةّأوّادلعلمةّ.



ّوصفيّ حتلّ ّ-2 ّعنّطريقة ّحنولّالباحثة ّعمليّ نشاطاتّالطّ ّة ّالباحثة ّتقدمي ةّالبّعندما
منّاإلختبارّّالت عليموّنتائجّّالت عليمالبّعندّةّالطّ الوصفيّ.ّوّيشتملّعلىّدافعيّ ّالت عليم

ّالبعدي.
البّدلعرفةّآرائهمّعنّالعملّادلطبق.ّوّدلعرفةّضّالباحثةّالبياناتّمنّاستفتاءّالطّ تعرّ  -2

ّوّنتائجّاإلختبارّالقبليّوّالبعدي.ّ،ملباحثةّوّادلعلّ جناحّتطبيقّالعملّال ذيّقامتّبوّا
ّوّ ّالبياناتّادلأخوذة ّكل ّالت فسَتّعن ّإعطاء ّو ّالت حليل ّىي ّاألخَتة العملي ة
يعلقهاّبالن ظري ةّادلوجودةّمثّيلخصها.ّوّدلعرفةّمدىّفعالي ةّاستخداـّاألغني ةّيفّتعليمّ

-post)وّاإلختبارّالبعديّّ (pre-test)ادلفرداتّ،ّحتل لّالباحثةّمنّاإلختبارّالقبليّ

test) ّّتّّ–برمزّاختبار(T-test)13 ّ:ّ

   
       

√
∑     ∑   

       

  

 حيث:
M   ّمعدؿّالن تائجّلكل ّفرقة  
N   ّرلموعّعينة  

الضابطّّرلموعّاالحنراؼّّمربعاّلفصل     ∑     

جربةرلموعّاالحنراؼّّمربعاّلفصلّالتّ      ∑  
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 : ىي٬ادلئوي ةّّسبةاالنّ وأمّ 
 الجدول

 المفردات ختباراالب في الط   نتيجة  تقدير
 ةسبة المئوي  الن   الن تيجة فئات قديرالت   قمالر  
ّ%133ّ-%133ّ81-81ّممتاز2ّ
ّ%83ّ-%83ّ71-71ّجداّجيد3ّ
ّ%73-%73ّ61-61ّجيد4ّ
ّ%63-%63ّ51-51ّمقبوؿ5ّ
ّ%53ّ-%53ّ13ّّ-13ّناقص6ّ

 
 راسة مراحل تنفيذ الد   -ز

ّختطواّالباحثةّمرحلتُتّّىفّتنفيذّالد راسةّ:
 اإلعداد  -1

ّخطوات ّضمن ّالتّ ّومن ّأدات ّتصميم ّ أ( :ّ ّاإلعداد ّأداةّّ،دريس ّتصميم  ب(
ّ ح(ّتصميمّأداةّادلالحظةّ،اإلختبارّ

 دريستصميم أداة الت   - أ
 ّاألغني ةمنّخالؿّّالعربي ةّالل غةدريسّقصدهتاّالباحثةّىيّتدريسّمفرداتّداةّالتّ أ

 ختبارأداة اإلتصميم  -ب
صممتّأداةّاالختبارّوّىيّاألسئلةّّ،دريسّمتّالباحثةّأداةّالتّ بعدّأفّصمّ 
ّالل غةبّدلعرفةّاستيعابوّيفّادلفرداتّبعدّتطبيقّتعليمّادلفرداتّالّ ادلعروضةّعلىّالطّ 

ّخوذةّمنّادلواد ّال يتّسبقّتعليمها..ّوّتلكّالسئلةّمأّاألغني ةمنّخالؿّّربي ةالع
 تصميم أداة المالحظة -ج



ّايعّ ّلتسجيل ّالباحثة ّاستخدامتها ّو ّاألدواتّىيّصفحاتّادلالحظة ّىذه تكوف
ّ ّالطّ ّال يتاألنشطة ّهبا ّادلفرداتّبّخالؿّعمليّ الّ قاـ ّ ّتعليم ّجتربة منّخالؿّّالعربي ةّالل غةة
ّأنشطةّّاألغني ة ّكل ّحتاسبّتكرارا ّو ّىفّاجلدوؿ ّالباحثة ّوضعتها ّادلالحظة ّونتائجّىذه .
ّ.األغني ةمنّخالؿّّالعربي ةّالل غةةّجتربةّتعليمّادلفرداتّالبّخالؿّعمليّ الطّ 

 
 جربة الت   -3

ّكماؿّاإلعدادّ.ّيفّاجملموعةّجريتّالتّ  ّبعد ّادلعلمتّاألو ىلجربة ةّتدريسّبعمليّ ّةقـو
ّادلعلمتةّالث انيّ وّاجملموعةّّ،ّاألغني ةمنّخالؿّّالعربي ةّالل غة ّالل غةةّتدريسّادلفرداتّبعمليّ ّةقـو
ّ.األغني ةبدوفّّالعربي ة

 
 هيكل البحث -ز

ّكماّيلي:ّ   وىيكلّمنّىذاّالبحثّىو
ّيتضمّ ّاألو لالفصل  ّـ : ّالعا ّاإلطار ّعلى ّالدّ ّن ّّ،ّالس ابقةّراساتو ّعلى ّادلقد مة،يشتمل

ّال ّّ،بحثمشكلة ّالبحث ّالبحثأمهّ ّ،البحثّفروضّ،أىداؼ حدودّّ،ية
ّوّالدراساتّالس ابقةّ.ّحتديدّادلصطلحاتّ،البحث

يبحثّعنّّاألو ؿظريّ تويّعلىّمبحثُت.ّادلبحثّنّعلىّاإلطارّالنّ يتضمّ ّ:ّالث اني  الفصل 
قاطّالنّ ّ،أسسّاختيارّادلفرداتّّ،ادلفرداتتعليمّّّادلفرداتّيشتملّعلىّمعٌت

ّ،أنواعّادلفرداتّ،ةّىفّتعليمّادلفرداتاجلوانبّادلهمّ ّ،ةّيفّتعليمّادلفرداتّادلهمّ 
ّادلفردات ّشرح ّالذّ علّ التّ ،أساليب ّّاتّ م ّّالعربي ةللمفردات ّادلبحث ىوّّالث اينّ و

ّتعريفّالغناء ّ ّعلى ّيشتمل ّ ّالغناءّ،الغناء ّالغناءّ،طريقة وّّخطواتّطريقة
ّ.مواصفاتّالغناءّلتعليمّادلفردات



ّمنهجي ةّالثالثالفصل  ّالبحثّّ: ّالبحثّالبحثّمدخلّحتتويّعلى ّرلتمع ّوّّ، ّعينتو و
أسلوبّّ،مصادرّالبياناتّ،أدواتّالبحثّ،اتّالبحثّمتغَتّ ّ،أسلوبّاختيارىا
ّوّىيكلّالبحثّّراسةمراحلّتنفيذّالدّ ّ،حتليلّالبياناتّ

حثّ:ّأوالّ:ّحملةّثالثةّمباّعرضّالبياناتّوّحتليلهاّومناقشتهاّحتتوىّعلى:  الفصل الرابع
ّ:ّعرضّبياناتّاجراءّ ّثانيا ،ّ ّالعربي ة ّالل غة ّعنّالربنامجّاخلا صّلتعليم تارخيي ة

ّالبحثّيفّتعليمّادلفرداتّالعربي ة،ّثالثاّ:ّحتليلّبياناتّالبحث
ّ اتّوّادلقًتحاتوصيّ نتائجّالبحثّوّالتّ : الفصل الخامس

 قائمة المصادر و المراجع 
 

 

 

 
 
 
 

 
 



 ابعالفصل الرّ 

 و مناقشتها عرض البيانات و تحليلها
البحث ك ربليلها، ك يبدأ ىذا الفصل يتضّمن ىذا الفصل على دراسة ميدانّية ك عرض بيانات  

بدراسة ميدانّية عن الربنامج  اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية ك تعليم ادلفردات  فيو ، مثّ تعرض الباحثة بيانات 
البحث يف عملّية تعليم ادلفردات يف كتاب العربّية بٌن يديك باستخداـ األغنّية ك زبتم بتحليل بيانات 

 البحث ك تفسًنىا.

 ةلتعليم العربيّ  عن البرنامج الخاصّ  تاريخّية: لمحة  األّولمبحث ال

ة موالنا مالك ة الحكوميّ ة فى الجامعة اإلسالميّ غة العربيّ ص لتعليم اللّ نشأة البرنامج الخاّ  -ٔ
 .إبراهيم ماالنج

كانت جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية دباالنج إحدل اجلامعات اإلسالمّية 
حلكومّية باندكنيسيا اليت تنّمى الّلغة العربّية . رأت ىذه اجلامعة أّف استيعاب الّلغة العربّية شرط الـز ا

ككاجب على كّل طالب اّلذم يقـو بالّدراسات اإلسالمّية ك الّتعّمق فيها كالّتفسًن ك احلديث ك الفقو ك 
ّلغة العربّية أساس ك أداة ذلا . لذلك أصبح العقيدة ك الّتصّوؼ ك غًنىا من العلـو اإلسالمّية ، ألّف ال

استيعاب الّلغة العربّية على كّل طالب حاجة ماّسة للّتعّمق ىف العلـو اإلسالمّية ك تطويرىا . نظرا إىل 
ـ ربت رعاية إماـ   ٜٜٚٔذلك قامت اجلامعة بالربنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية اّليت أّسس سنة 

 ٔمعة حينذاؾ.سوفرايوغا كرئيس اجلا
 
 

 لتعليم الّلغة العربّية. هدؼ البرنامج الخاصّ  -ٕ
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 ،)ماالنج : اجلامعة افسالمّية احلكومّية ماالنجدليل الربنامج اخلاّص لتعليم اللّغة العربيّة . اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية ماالنج .  

ٕٓٓ٘ )، ٜ. 



ة العربّية اّليت تكوف أداة أك مفتاحا يف الّدراسة يهدؼ ىذا الربنامج إىل تنمّية مهارة الطّلبة ىف الّلغ
اإلسالمّية . يرجى من ىذا الّتعليم ادلكّثف أف يكوف الطّلبة قادرين على فهم الكتب أك ادلراجع العربّية 

 ٕبأنفسهم حّّت يستطيعوا تطوير العلـو يف مستقبلهم . 
 العربّية و أنشطته.لتعليم الّلغة الهيكل الّتننظيمي  -ٖ

الربنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية ىي ك حدة تعليمّية تابعة جلامعة موالنا مالك إبراىيم 
اإلسالمّية احلكومّية دباالنج ، ك ىي مسؤكلة عن إجراء تعليم الّلغة ادلكثّفة ك تطويرىا داخل اجلامعة . 

لعمل ادلناسب حسب األقساـ ادلوجودة  عند الوحدة كىذه الوحدة سبلك برنامج العمل ادلوّحد مع توزيع ا
 ك يكوف العمل فيها مهنيّا يشّد بعضو بعضا .

 كألجل الّتطوير ك الّتنظيم اإلدارّم الربنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية ك ضع ىيكلو كما يلي:
 رئيس الربنامج -أ 
 الّسكراتًن -ب 
 قسم اإلدارة  -ج 
 ر قسم البحوث ك الّتطوي -د 
 قسم الّتعليم -ق 
 قسم الّنشر ك الّّتمجة -ك 
 قسم أنشطة الّطاّلب -ز 
 أكلياء الفصوؿ -ح 
 ادلدّرسوف ك احملاضركف -ط 
 ك رئيس الفصل مثّ الطّلبة -م 

 ك أماّ أنشطتها :

  )الّتعليم ) احملاضرة ادلنتظمة 
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 .تطوير األنشطة الّلغويّة الّذاتّية للطّلبة 
 نسانّية  )بور شة العمل ، ادلنتدل العلمى ك غًنعلا(تطوير ادلقّدرة اإل 
 إصدار رلّلة اذلجـو 
 إجراء الّتعليم فى البرنامج الخاص لتعليم الّلغة العربّية -ٗ

لقد عقد تعليم الّلغة العربّية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية دباالنج يف صورة 
 كىي كما يلي : مكثّفة ، أماّ أنواعها ك أشكاذلا

 مّدة إجراء الربنامج ، يتّم إجراء ىذا الربنامج مكثّفا سنة كاحدة )أحد عشر شهرا ( -أ 
أيّاـ الّدراسة ، أجرل ىذا الربنامج مخس أياّـ ىف األسبوع بدءا من يـو اإلثنٌن إىل يـو اجلمعة  -ب 

لّساعة الثّانّية هنارا دقيقة . ك احلّصة تبتدئ من ا ٜٓبثالث حصص كّل يـو ك  حّصة مّدهتا 
حّّت الّساعة الثّالثة ك الّنصف مساء )للحّصة األّكىل(، ك الّساعة الثّالثة ك الّنصف حّّت الّساعة 
اخلامسة مساء )للحّصة الثّانّية ( كمن الّساعة الّسادسة ك الّنصف حّّت الّساعة الثّامنة ليال 

 )للحّصة الثّالثة(.
حّصة ، ك ىذه احلصص تقّسم إىل الفصلٌن  ٕٔربنامج اخلاّص كّلها عدد احلّصة ، عددىا ىف ال -ج 

حصص، ك أماّ  ٙحصص، ك الفصل الّدارسي  الثّاين  ٙالّدارسٌن ، الفصل الّدارسي األّكؿ 
 تفصيلو كمايلي :

 

 

 حّصة ٔمهارة الكالـ  - الفصل الّدارسي األّكؿ:
 حّصة ٔمهارة اإلستماع  -
 )حّصتاف( ٕمهارة القراءة  -
 مهارة الكتابة -

 حّصة  ٔمهارة الكالـ  - الفصل الّدارسّي الثّايّن:



 حّصة  ٔمهارة اإلستماع  -
 )حّصتاف ( ٕمهارة القراءة  -
 )حّصتاف( ٕمهارة الكتابة  -

 

مشّتكوالربنامج ، فاّلذين يشّتكوف قي ىذا الربنامج ىم مجيع الّطاّلب اجلدد اّلذين غللسوف يف  -د 
الثّاين ك الّطاّلب القدماء ىم مل يشّتكوا ىف ىذا الربنامج من قبل . ك ىؤالء الّدكر األّكؿ ك 

الّطاّلب يقسموف إىل عّدة فصوؿ حسب كفاءهتم الّلغويّة لتسهيل عملّية الّتعليم ك الّتعّلم . ك يف 
ىذه الّسنة عددىا سّتة ك أربعوف فصال . ك ىذه الفصوؿ تتكّوف من الفصل ادلتقّدـ ك الفصل 

. أمّا عدد ٖ٘ – ّٖٓسط ك الفصل ادلبتدئ . ك عدد الّطاّلب لكّل الفصل تّتاكح بٌن ادلتو 
 نفرا طالبا كاف أـ طالبة . ٜٓٓٔمجيعهم  ٕٕٔٓ – ٕٔٔٓالّطاّلب سنة دراسّية 

الكتاب الّدراسّي . إّف الكتاب الّدراسّي ادلقّرر لتعليم الّلغة العربّية يف مجيع ادلهارات الّلغويّة  -ق 
ب ىي كتاب العربّية لعبد الّرمحن بن إبراىيم الفوزاف ك أصحابو . ك يتكّوف من ثالثة للّطالّ 

رلّلدات . يتوّقع هبذا الكتاب أف يسيطر الطّالب على الكفايات فيو ك ىي الكفاية الّلغويّة . ك 
 الكفاية اإلّتصالّية ك الكفاية الثّقافّية.

ليم الّلغة العربّية يف ىذا الربنامج ىو نظريّة الوحدة ، ادلدخل ك الطّريقة ، ادلدخل ادلستخدـ لتع -ك 
يعين مدخل اّلذم يرل أّف الّلغة ك حدة كاملة متكاملة . كأمّا الطّريقة ادلستخدمة لتعليم الّلغة 
العربّية يف ىذا الربنامج ىي الطّريقة اإلنتقائّية . بأهّنا يف احلقيقة طريقة ادلعّلم اخلاّصة اّليت يستفيد 

 من كّل عناصر الطّرؽ األخرل اّليت يشعر أهّنا فعالة .فيها 
الّتقومي ، الّتقومي اّلذم يقـو بو ىذا الربنامج ىو عن طريق اإلختبار ، ك ىذا اإلختبار قد يكوف  -ز 

شفهّيا ك قد يكوف شفهيّا ك قد يكوف ربريريّا. كمن أنواع اإلختبار األّكؿ اختبار الّتصنيف كىو 
ّطاّلب إىل فصوؿ على حسب قدراهتم ىف العربّية ، ك الثّايّن اختبار الّتحصيل اإلختبار لتصنيف ال

ك ىو اإلختبار لقياس معرفة ك قدرة الّطاّلب الّلغوِيّة اّليت درسوىا من قبل ، ك ماّدة ىذا اإلختبار 



تشتمل على مهارات الّلغة األربعة .ك الثّالث اختبار الّشامل ك ىو اإلختبار لقياس معرفة 
 اّلب الّلغوِيّة الّشاملة اّليت ربتوم على مجيع ادلواّد ادلدركسة.الطّ 

 تعليم المفردات في البرنامج الخاّص لتعليم الّلغة العربّية -٘
كانت عملّية تعليم ادلفردات يف ىذا الربنامج ال تنفصل من مهارات الّلغة األخرل، ك لكنَّ يف 

لكّن يف كحدة دراسّية كاحدة دبهارات الّلغة األخرل. ك كحدة دراسّية كاحدة دبهارات الّلغة األخرل، ك 
 تنفصل ماّدة ادلفردات يف اختبار الّتحصيل فحسب.

فأّما ماّدة تعليم ادلفردات ماّدة يف الكتاب الّدراسّي العربّية بٌن يديك اّلذم ػلتوم ىذا الكتاب 
 على ماّدة الكالـ ك القراءة ك الكتابة ك إلستماه ك األصوات.

ريقة ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات ىي الطّريقة اإلنتقائّية كما قّررىا الربنامج اخلاّص لتعليم ك الطّ 
الّلغة العربّية ، ك ىذا يعين أّف ادلدّرسٌن دلّا يعّلموف العربّية اليرتبط بالطّريقة أك اإلسّتاتيجّية الواحدة ، 

 مشيئتهم ك إرادهتم .كلكن ؽلكن ذلم أف ؼلتاركا الطّريقة أك اإلسّتاتيجّية حسب 
معّلما باستبانة ادلغلق ادلفتوحة ما يف  ٖٓك لقد قامت الباحثة باستبانة ادلدّرسٌن ك ادلدّرسات )

كأمّا نتائجو ك ىي أّف كيفّيتهم يف تعليم ادلفردات زبتلف  ٖادللحق ( دلعرفة كيفيتهم يف تعليم ادلفردات .
م يقرأ ادلفردات مّث يّتمجها ( يستخدماف كيفّية : ادلعلّ ٙٔبعضهم بعضا ك تفصيلها ؛ أفّ  معّلمٌن )

( معّلمٌن يستخدموف كيفّية : قرأ ادلعّلم ادلفردات مّث يّتمجها بادلرادؼ أك ادلضاّدات . ٚباندكنيسيّا . ك )
( معّلماف ٕ( معّلمٌن يستخدموف كيفّية: قرأ ادلعّلم ادلفردات مّث يبٌّن معناىا بالّتصوير. ك )٘ك )

 بتكرار ادلفردات بالغناء ، ك صورة ذلك كىو كما يلي:يستخدماف الطّريقة األخرل مثال 
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:Rineka Cipta، 1998)،108 



 
 
 

كأماّالوسائل ادلستخدمة  يف تعليم ادلفردات فيختلف ادلعّلموف بعضهم بعضا . منهم من يستخدـ 
 ٓٔكمنهم يستخدـ كرقة العمل ) ،معّلمٌن(  ٙكمنهم يستخدـ البطاقة ) ،معّلما( ٘ٔاسوب )احل

، ك صورة معّلمٌن( ٗكمنهم يستخدموف الوسيلة األخرل مثال بالقلم ادللّوف ك الّلعبة ك اجلواّؿ  ) ،معّلما( 
 ذلك كىو كما يلي: 

 

53% 

23% 

17% 
7% 

 ادلعّلم يقرأ ادلفردات مّث يّتمجها باندكنيسّيا نتائج استبانة المعلمين عن طرقهم في تعليم المفردات

قرأ ادلعّلم ادلفردات مّث يّتمجها بادلرادؼ أك 
 ادلضاّدات

 قرأ ادلعّلم ادلفردات مّث يبٌّن معناىا بالّتصوير

معّلماف يستخدماف الّطريقة األخرل مثال 
 .  بتكرار ادلفردات بالغناء

43% 

17% 

29% 

11% 

 نتائج استبانة المعلمين عن وسائلهم في تعليم المفردات
 يستخدـ ادلعّلم  احلاسوب

 يستخدـ البطاقة

 يستخدـ كرقة العمل

يستخدموف الوسيلة األخرل مثال بالقلم ادللّوف ك 
  الّلعبة ك اجلواّؿ



 

من ىذه اإلستبانة ك تؤّكدىا ادلالحظة ك ادلقابلة على تشخيص مشكالت ك حصلت الباحثة 
 تعليم ادلفردات بالّلغة العربّية كما يلي :

 من جهة ادلعّلمٌن :

 معّلم( ٓٔقّلة إرادة الّطاّلب لتعليم الّلغة العربّية ) -
 معّلم( ٓٔقّلة الوسيلة ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات  ) -
 معّلم( ٘قدرة الّطاّلب ادلتنّوعة ) -
األخرل، منها ىنا الفركؽ الفرديّة بٌن الّطاّلب ك عدـ الداّفعّية اجلّيدة لدل الّطاّلب ك قّلة  -

مّعلم ( ، كصورة ذلك  ٘بّية )  الوسائل الّتعليمّية ادلتوّفرة ك قّلة ابتكار ادلعّلم يف تعليم الّلغة العر 
 كىو كما يلي:

 
 

33% 

33% 

17% 

17% 

 قّلة إرادة الّطاّلب لتعليم الّلغة العربّية نتائج استبانة المعلمين عن مشكالت تعليم المفردات

 قّلة الوسيلة ادلستخدمة يف تعليم ادلفردا

 قدرة الّطاّلب ادلتنّوعة       

الفركؽ الفرديّة بٌن الّطاّلب ك عدـ الداّفعّية 
اجلّيدة لدل الّطاّلب ك قّلة الوسائل الّتعليمّية 

ادلتوّفرة ك قّلة ابتكار ادلعّلم يف تعليم الّلغة 
  العربّية



 
 كأماّ ادلشكالت ادلوجودة من جهة الطّلبة من رلتمع البحث كما يلي :

 (طالب ٓٔقّلة اذليبة ك الّدافع  ) -
 طاّلب( ٘قّلة الوسيلة ادلستخدمة  يف تعليم ادلفردات ) -
 طاّلب( ٔٔصعوبة ادلفردات ) -
األخرل ، الّطاّلب يشعركف بالّتعب بكثرة حصص يف تعليم الّلغة العربّية ك ىم يشعركف ملال يف  -

 طاّلب(, كصورة ذلك كىو كما يلي: ٘تعليم الّلغة العربية  )
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قّلة الوسيلة  قّلة اذليبة ك الّدافع  
ادلستخدمة  يف تعليم 

 ادلفردات

الّطاّلب , األخرل  صعوبة ادلفردات 
يشعركف بالّتعب 
بكثرة حصص يف 

تعليم الّلغة العربّية ك 
ىم يشعركف ملال يف 

 تعليم الّلغة العربية

 نتائج استبانة الطلبة عن مشكالت تعليم المفردات في فصلهم 

 تعليم ادلفردات 



كىنا تتأّكد الباحثة على أّف ادلشكالت ادلوجودة البّد من حّلها ألف يؤّدم إىل اطلفاض 
تطّبق دكافع الطّلبة يف عملّية الّتعّلم ك قّلة محّاستهم يف حفظ ادلفردات . فأرادت الباحثة أف 

 اسّتاتيجّية األغنّية لكي تكوف أحد حلوؿ للمشكالت الّسابقة .

 المبحث الثاني : عرض البيانات ؛ إجراء البحث في تعليم المفردات العربّية
. ك جرل تطبيق تعليم ٕٕٔٓماريس سنة  ٕٓ –فربايًن  ٕٓقامت الباحثة بالبحث ىف اليـو 
ماريس  ٘ –فربايًن  ٕٓ؛ الّدكر األّكؿ لفصل الّضابط يف اليـو  ادلفردات باستخداـ األغنّية دلّدة الّدك رين

ز لكّل الّدكر اإلختبار القبلي ك  ٕٕٔٓماريس  ٕٓ-ٙ. ك الّدكر الثّاين لفصل الّتجربة ىف اليـو  ٕٕٔٓ
 اإلختبار البعدم.

 األّولالّدور  -أ
كفاءهتم يف ادلفردات يف ىذا الّدكر ،غلرم إختبار قبلي على أفراد اجملموعة ، ك ىذا دلعرفة  

. ك بعد ذلك ، يستخدـ مع اجملموعة  األساليب الّتعليمّية الّتقليديّة اليت سبثل عامل الّضبط ،  
كأف يستخدـ طريقة الّتعليم الّتقليديّة العاديّة ىف كحدة دراسّية معّينة . مّث غلرم إختبار بعدم 

 الّتابع ك ىو الّتحصيل يف ىذه الوحدة على أفراد اجملموعة ك ػلسب متوّسطة الزّيادة يف ادلتغًّن 
 الّدراسّية .أّما خطواتو تفصيلّيا كما يلي:

 اإلختبار القبلي -1
اخلامس ، ك عقد   غ عقدت الباحثة اإلختبار القبلي لفصل الّضابط يف فصل 

 .ٕٕٔٓماريس  ٔىذا اإلختبار يف اليـو 
نقطة أك نقط موافقة ك كانت أْسِئلة اإلختبار فيو كما يف ادللحق ربتوم على 

بدالالت الّنجاح لألىداؼ ادلرجّوة للمفردات، يعين : أف يّتجم ادلفردات العربّية إىل 
اإلندكنيسية ، أف يّتجم ادلفردات اإلندكنيسّية إىل العربّية ، أف يذكر كلمة اجلمع من  

ر كلمات ادلفردة ادلوجودة، أف يذكر مضاّد الكلمات من الكلمات ادلوجودة ، أف يذك



مرادؼ الكلمات من الكلمات ادلوجودة ، أف يذكر أصل الكلمة من مشتّقها ك غًنىا 
.ٗ 

 أماّ نتائج اإلختبار القبلي لفصل الّضابط ىي :
 
 

 ٔالجدول 
 نتائج اإلختبار القبلي للّطاّلب في فصل الّضابط

 الّتقدير الّنتيجة األسماء الّرقم
 ناقص ٕٗ ا سٌن األمٌنكيفاد ٔ 

 ناقص ٜٗ رضا رزقي  ٕ
 ناقص ٕٔ سارم كحيونينج تياس ٖ
 ناقص ٖ٘ قرّة شهيد الّلو ٗ
 ناقص ٖٙ نور احلسىن ٘
 ناقص ٕٖ زيادة القنيعة ٙ
 ناقص ٖٛ م5نور عزيزة فطرياف ٚ
 ناقص ٜٕ فتح النّاسحٌن ٛ
 ناقص ٖٛ سيت حّر العينّية ٜ

 ناقص ٛٔ أّمي فرذة ٓٔ
 ناقص ٖٗ نينجسيو ٔٔ
 ناقص ٖٓ إرماة اذلداية ٕٔ
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 ناقص ٕٛ قارئة ألفى رداتل ٖٔ
 ناقص ٕٚ رفقي خبتًن ٗٔ
 مقبوؿ ٔ٘ زىرة العناية ٘ٔ
 مقبوؿ ٙ٘ ىرين تاىي ٙٔ
 ناقص ٖٗ ليلة ادلسركرة ٚٔ
 ناقص ٖٓ طارؽ أندريانتوا ٛٔ
 ناقص ٖٚ أفرياف نور إؽلاف ٜٔ
 ناقص ٚٗ دكم شللوؤة احلكمة ٕٓ
 ناقص ٕ٘ صفيا لبيبة ٕٔ
 ناقص ٛٗ أسليفة اجلّنة ٕٕ
 مقبوؿ ٚٙ قرّة أعٌن ٖٕ
 مقبوؿ ٕ٘ نديا ىدايايت  ٕٗ
 مقبوؿ ٗ٘ سيت نعيمة الّنسوة ٕ٘
 ناقص ٕٖ ليليس عفيفة ٕٙ
 ناقص ٕٗ أحسن مفليح الّدين ٕٚ
 مقبوؿ ٓ٘ رزقي فوترم لطفّية ٕٛ
 ناقص ٚٔ مايا سييت ميسرة  ٜٕ
 ناقص ٖٓ فيايتعطّية ص ٖٓ
 ناقص ٕٗ أمحد ىدل رمضاف  ٖٔ

 ٔٙ،ٖٙ ادلعدؿ
طالب الذين حصلوا على نتيجة ناقص ك  ٕ٘طالب  ٖٔمن ىذا اجلدكؿ عرفنا أّف من 

 طالب الذين حصلو على نتيجة مقبوؿ ك صورة على ذلك كما يف التايل: ٙ



 
معىن ذلك   ٔٙ،ٖٙكمن نتائج اإلختبار القبلي ، ظهر أّف الّطاّلب نالوا الّدرجة ادلعدلة 

أّف قدرة الّطاّلب على ادلفردات يف ادلستول الّناقص. ك من ىنا فإّف قدرة الّطاّلب على ادلفردات 
 حاجة إىل ربسٌن ك ترقّية. بصفة عاّمة مازالت يف

 ك ىنا تتأّكد الباحثة على أف تعقد حبثا علمّيا يف تعليم ادلفردات العربّية.

 تصميم خطّة الّتعليم -2
إّف عملّية درس ادلفردات ال تبدأ يف فصل الّدراسة أماـ الّتالميذ، ك إظّلا تكوف قد 

لّدراسة تكوف ىناؾ مرحلة بدأت قبل ذلك بيـو أك أكثر . فقبل تنفيذ الّدرس يف فصل ا
زبطيطّية ، حيث غللس ادلعّلم كحده غلمع ادلفردات يف كّل كحدة ، ك غلعلها غناءا معّينا 

 مشهورا عند الطّلبة حّّت سهلت ادلفردات للحفظ.
ك يف مرحلة الّتخطيط ىذه تضع ادلعّلمة صفحة الغناء بعد دراستها ك فهمها . ك 

ك طريقة منّظمة للعمل ، ك ىي عملّية عقلّية منّظمة  خطّة الّدرس سبثل منهجا ك أسلوبا
 ٙىادفة ، تؤّدم إىل بلوغ األىداؼ ادلنشودة بفعالّية ك كفاية.
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 ناقص مقبول

 (غ الخامس)صورة نتائج الطالب فى اإلختبار القبلي فصل الضابط 

 تقدير نتائج الطالب



ريس كما يف ادللحق  ك بعرض استنادا إىل ذلك ، صّممت الباحثة خطّة الّتد
تصميم خطّة تعليم ادلفردات العربّية للّدكر األّكؿ ك فق الساليب الّتعليمّية العاديّة أك 
اإلسّتاتيجّية الّتقليديّة األكثر استخداما لدل أساتذه الربنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية 

فردات يف ىذا الّدكر األّكؿ ىي : ، أّم أّف األساليب الّتعليمّية ادلستخدمة يف تعليم ادل
 الّتمهيد ، تقدمي الغناء، الّشرح ، ك الّتقومي.

ك ماّدة ادلفردات ادلدركسة يف ىذا الّدكر ىي مفردات كتاب العربّية بٌن يديك 
 اجملّلد الثّاين ك موضوعها : الّنظافة 

 تطبيق تعليم المفردات باستراتيجّية تقليديّة عاديّة -3
لّتعليم تتّكوف من ثالث مرحل ك ىي مرحلة الّتمهيد ك ادلقّدمة ك كانت عملّية ا

 مرحلة األنشطة الّتعليمّية ك مرحلة اإلختتاـ.
 مرحلة الّتمهيد و المقّدمة -

افتتحت ادلعّلمة عملّية الّتعليم بإلقاء الّسالـ ك احلمد لّلو ك الّصالة على رسولو 
 اجملامالت ك الّتوجيو بشرح ما يتعّلق بادلوضوع.صّلى الّلو عليو كسّلم ، مثّ تبدأ ادلعّلمة ب

 مرحلة األنشطة الّتعليمّية -
ىف ىذه ادلرحلة ، أخذت ادلعّلمة ادلفردات الّصعوبات يف كّل الوحدة أماـ 
الّطاّلب ، مّث ينطقوهنا مرّات حّّت يستطيع الّطالب أف يتّبعوهنا جّيدا ك صحيحا ، مثّ 

ندكنيسّية ك بالعكس ك أحيانا تفهم ادلعّلمة على الّطاّلب يّتجم ادلعّلمة ادلفردات إىل اإل
 عن معىن ادلفردات باالوصف أك غًنىا حيّت يفهم الّطاّلب على مراد كّل ادلفردات جّيدا.

كمن خالؿ عملّية تعليم ادلفردات تشًن ادلعّلمة إحدل الّطاّلب أك أكثر إلجابة سؤاؿ 
 ادلعّلمة.

 مرحلة اإلختتام -
حلة ، شّجعت ادلعّلمة الّطاّلب على تقومي ك مراجعة ما نالوا بأف يعملوا كيف ىذه ادلر 

الّتدريبات أك األسئلة  ادلوجودة يف الكتاب .ك يف إجابة الّتدريبات أك األسئلة ىذه ، طلبت 



 ،ك بالّتايل ادلعّلمة الّطاّلب كاحدا فواحدا ك متبادال أف غليبها حّّت يتحّقق أهّنم يفهموهنا. 
 عّلمة ادلاّدة ك اختتمت الّدرس بإلقاء الّسالـ ك احلمد لّلو.خّلص ادل
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بعد أف تطّبق الباحثة اإلسّتاتيجّية الّتقليديّة العاديّة يف ىذا الّدكر األّكؿ قامت 
فردات اّليت قد الباحثة باإلختبار البعدم لقياس كفاءة الّطاّلب يف حفظ ك فهم ادل

. ك كانت  ٕٕٔٓماريس  ٘درسوىا . عقد ىذا اإلختبار لفصل الضاّبط يف اليـو 
أسئلة اإلختبار فيو كما يف ادللحق ربتول على نقطة أك نقط موافقة باألىداؼ ادلرجّوة 

 للمفردات.
 أماّ نتائج اإلختبار البعدم لفصل الضاّبط ىي:

 ٕاجلدكؿ 
  ب في فصل الّضابطنتائج اإلختبار البعدي للّطالّ 

 الّتقدير الّنتيجة األسماء الّرقم
 جّيد جدا ٙٚ كيفادا سٌن األمٌن ٔ 

 جيد ٕٙ رضا رزقي  ٕ
 مقبوؿ ٓٙ سارم كحيونينج تياس ٖ
 جيد ٚٙ قرّة شهيد الّلو ٗ
 جيد ٙٙ نور احلسىن ٘
 جيد ٚٙ زيادة القنيعة ٙ
 جيد ٛٙ نور عزيزة فطرياين ٚ
 ناقص ٕٗ فتح النّاسحٌن ٛ
 جّيد جدا ٙٚ سيت حّر العينّية ٜ

 مقبوؿ ٘٘ أّمي فرذة ٓٔ



 جّيد ٓٚ نينجسيو ٔٔ
 جّيد جدا ٘ٚ إرماة اذلداية ٕٔ
 جّيد ٓٚ قارئة ألفى رداتل ٖٔ
 مقبوؿ ٙ٘ رفقي خبتًن ٗٔ
 جّيد جدا ٚٚ زىرة العناية ٘ٔ
 ناقص ٘ٗ ىرين تاىي ٙٔ
 جيد ٛٙ ليلة ادلسركرة ٚٔ
 ناقص ٖٗ واطارؽ أندريانت ٛٔ
 ناقص ٕٛ أفرياف نور إؽلاف ٜٔ
 جّيد جدا ٙٚ دكم شللوؤة احلكمة ٕٓ
 جيد ٛٙ صفيا لبيبة ٕٔ
 جّيد جدا ٘ٚ أسليفة اجلّنة ٕٕ
 جّيد ٓٚ قرّة أعٌن ٖٕ
 جّيد جدا ٙٚ نديا ىدايايت  ٕٗ
 جيد ٗٙ سيت نعيمة الّنسوة ٕ٘
 شلتاز ٖٛ ليليس عفيفة ٕٙ
 ناقص ٖٗ أحسن مفليح الّدين ٕٚ
 ناقص ٖٛ رزقي فوترم لطفّية ٕٛ
 جيد جدا ٘ٚ مايا سييت ميسرة  ٜٕ
 جيد ٛٙ عطّية صفيايت ٖٓ
 مقبوؿ ٙ٘ أمحد ىدل رمضاف  ٖٔ

 ٙٔ،ٕٙ ادلعدؿ



طالب الذين حصلوا على نتيجة ناقص ك  ٙطالب  ٖٔمن ىذا اجلدكؿ عرفنا أّف من 
 ٛحصلوا على نتيجة جيد كطالب الذين  ٕٔطالب الذين حصلو على نتيجة مقبوؿ ك ٗ

طالبا الذم حصل على نتيجة شلتاز ك صورة  ٔطالب الذين حصلوا على نتيجة جيد جدا ك 
 على ذلك كما يف التايل:

 
 ٙٔ،ٕٙكمن نتائج اإلختبار البعدم ، ظهر أّف الّطاّلب نالوا الّدرجة ادلعدلة 

كمن ىنا فإّف قدرة الّطاّلب على ادلفردات العربّية بصفة عاّمة مازالت يف حاجة إىل 
 ربسٌن ك ترقّية.

إلختبار البعدم بدأت أف ربّلل عملّية الّتعليم كقعت بعد أف تعرض الباحثة نتائج ا
يف فصل الضاّبط. كىذا ؽلّثل إنعكاسا على ما عملت الباحثة من األنشطة الّصّفّية يف فصل 
الّضابط : أّكال: أّف عملّية تعليم ادلفردات العربّية باخلطوات : الّتمهيد ، ك تقدمي ادلفردات 

لة لدل ادلعّلمة يف إجرائها ك تستغرؽ كقتا قصًنا. بالّرغم الّصعوبات ك الّشرح ك الّتقومي سه
من ذلك ، ىناؾ عيوب لدل الّطاّلب كىي مازاؿ الّطاّلب ال يعرفوف ادلفردات ادلهّمة اّليت 
غلب عليهم أف يعرفوهنا ألّف ادلعّلمة تقّدمت ادلفردات بطريقة بسيطة  ك الّطاّلب اليهتّموف  
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 ممتاز جيد جدا جيد مقبول ناقص

 (غ الخامس)صورة نتائج اإلختبار البعدي لفصل الضابط 

 تقدير نتائج الطالب



ادللل ألهّنم يسمعوف كثًنا ك ال يشعركف باحلّماسة حلفظ كثًنا على ادلعّلمة ك يشعركب ب
 ادلفردات .كىذا احلاؿ تأثّر أثرا سلبّيا للّطاّلب .

كمن مّث ، مازاؿ تعليم ادلفردات يف الّدكر األّكؿ ػلتاج إىل ربسٌن ك تطوير كما سيأيت 
 تفصيلو يف الّدكر الثّايّن.

 لبعدم كىي كمايلي:فأماّ ادلقارنة بٌن نتائج اإلختبار القبلي ك ا
 ٖاجلدكؿ 

 ادلقارنة بٌن نتائج اإلختبار القبلي ك البعدم 

 األسماء الّرقم
 

 نتائج اإلختبار
 البعدي القبلي 

 ٙٚ ٕٗ كيفادا سٌن األمٌن ٔ 
 ٕٙ ٜٗ رضا رزقي  ٕ
 ٓٙ ٕٔ سارم كحيونينج تياس ٖ
 ٚٙ ٖ٘ قرّة شهيد الّلو ٗ
 ٙٙ ٖٙ نور احلسىن ٘
 ٚٙ ٕٖ ةزيادة القنيع ٙ
 ٛٙ ٖٛ نور عزيزة فطرياين ٚ
 ٕٗ ٜٕ فتح النّاسحٌن ٛ
 ٙٚ ٖٛ سيت حّر العينّية ٜ

 ٘٘ ٛٔ أّمي فرذة ٓٔ
 ٓٚ ٖٗ نينجسيو ٔٔ
 ٘ٚ ٖٓ إرماة اذلداية ٕٔ
 ٓٚ ٕٛ قارئة ألفى رداتل ٖٔ



 ٙ٘ ٕٚ رفقي خبتًن ٗٔ
 ٚٚ ٔ٘ زىرة العناية ٘ٔ
 ٘ٗ ٙ٘ ىرين تاىي ٙٔ
 ٛٙ ٖٗ ليلة ادلسركرة ٚٔ
 ٖٗ ٖٓ طارؽ أندريانتوا ٛٔ
 ٕٛ ٖٚ أفرياف نور إؽلاف ٜٔ
 ٙٚ ٚٗ دكم شللوؤة احلكمة ٕٓ
 ٛٙ ٕ٘ صفيا لبيبة ٕٔ
 ٘ٚ ٛٗ أسليفة اجلّنة ٕٕ
 ٓٚ ٚٙ قرّة أعٌن ٖٕ
 ٙٚ ٕ٘ نديا ىدايايت  ٕٗ
 ٗٙ ٗ٘ سيت نعيمة الّنسوة ٕ٘
 ٖٛ ٕٖ ليليس عفيفة ٕٙ
 ٖٗ ٕٗ أحسن مفليح الّدين ٕٚ
 ٖٛ ٓ٘ رزقي فوترم لطفّية ٕٛ
 ٘ٚ ٚٔ مايا سييت ميسرة  ٜٕ
 ٛٙ ٖٓ عطّية صفيايت ٖٓ
 ٙ٘ ٕٗ أمحد ىدل رمضاف  ٖٔ

 ٙٔ،ٕٙ  ٔٙ.ٖٙ ادلعدؿ

 

 الّدور الثّاني -أ 
يف ىذا الّدكر ،ذبرم ذبربة تعليم ادلفردات باستخداـ األغنّية . ك قبل ذلك عقد 

ذا دلعرفة كفاءهتم يف ادلفردات مرّة أخرل. ك بعد ذلك إختبار قبلي على أفراد اجملموعة ، ك ى



، يستخدـ مع اجملموعة استخداـ األغنّية اّليت سبّثل عامل الّتجربة ، كأف يستخدـ األغنّية يف 
  كحدة دراسة معّينة مّث غلرم اإلختبار البعدم على األفراد اجملموعة ك ػلسب معيار الّنجاح

 صيل يف ىذه الوحدة الّدراسّية. أماّ خطواتو تفصيلّيا كما يلي: يف ادلتغًّن ادلستقّل كىو الّتح
 اإلختبار القبلي -1

األّكؿ . ك كانت   عقدت الباحثة اإلختبار القبلي لفصل الّتجربة يف فصل غ
أسئلة اإلختبار فيو كما يف ادللحق  ربتوم على نقطة أك نقط موافقة باألىداؼ ادلرجّوة 

 7للمفردات كما سبق.
 أماّ نتائج اإلختبار القبلي لفصل الّتجربة ىي :

 
 
 

 ٗاجلدكؿ 
 نتائج اإلختبار القبلي للّطاّلب في فصل الّتجربة

 الّتقدير الّنتيجة األسماء الّرقم
 ناقص 17 ربيعة األدكيّة ٔ 

 ناقص ٕ٘ أكجونّية آسفة  ٕ
 ناقص ٕ٘ أمحد حارث ٖ
 ناقص ٓٗ نورين ىداية ٗ
 ناقص ٖٓ بودم فراستيوا ـ ٘
 مقبوؿ ٗ٘ مريانا ٙ
 ناقص ٕٙ فًنكانيكا ك ٚ
 ناقص ٓٗ سييت سعيدة الّلطيفة ٛ
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 ناقص ٖٗ يوين زكّية ادلّلة ٜ
 ناقص ٖٓ زلّمد ابن عبيد الّلو ٓٔ
 ناقص ٕٙ ددم سوىًنم ٔٔ
 مقبوؿ ٚ٘ سليا حبيب د ٕٔ
 ناقص ٕٗ لطيفة ادلولدة  ٖٔ
 ناقص ٖ٘ ف ررفيك محدا ٗٔ
 ناقص ٖٗ إيفا رياض الّصاحلة ٘ٔ
 ناقص ٕ٘ فوترم ريسا أ ق ٙٔ
 مقبوؿ ٓ٘ ىّنة فطرة س ف ٚٔ
 ناقص ٖٗ لينا خًنة الّنساء ٛٔ
 ناقص ٖٔ أمحد سلليص ٜٔ
 ناقص ٓٗ زلّمد حسن الفطن ٕٓ
 ناقص ٖٓ سوىندرا ٕٔ
 ناقص ٕٙ شربفة أفونو ٕٕ
 ناقص ٖٗ ىنيس رزقي أمالّية ٖٕ
 ناقص ٕٔ عينّية الفكريّة  ٕٗ
 ناقص ٜٗ نورفياين فردكسّية  ٕ٘
 ناقص ٖٗ أنيس فرحة أ ٕٙ
 ناقص ٖٓ ذكر احلاكم ٕٚ
 ناقص ٖٓ فراجب سودراجد ٕٛ
 جّيد ٓٙ مسييت إمرانة ٜٕ
 ناقص ٕٔ أمحد صباح أبرارم ٖٓ
 ناقص ٖٓ كيتا إقليمة  ٖٔ



 ٖ٘،ٖ٘ المعدل

طالب الذين حصلوا على نتيجة  ٕٚب طال ٖٔمن ىذا اجلدكؿ عرفنا أّف من 
طالبا الذم حصل على نتيجة  ٔطالب الذين حصلوا على نتيجة مقبوؿ ك ٖناقص ك 

 جيد ك صورة على ذلك كما يف التايل:

 
 ميم خطّة الّتعليمتص -1

زبتلف إسّتاتيجّية الّتعليم يف ىذا الّدكر باإلسّتاتيجّية اجلاريّة يف الّدكر األّكؿ . 
بدأت الباحثة يف ىذا الّدكر أف تطّبق اسّتاتيجّية األغنّية ، ك صّممت الباحثة خطّة 

إسّتاتيجّية الّتعليم تعليم ادلفردات العربّية للّدكر الثّايّن كفق اسّتاتيجّية األغنّية ، أم أّف 
 ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات يف ىذا الّدكر الثّايّن خبطوات كما يلي :

أّكال ، الّنظرة الّتمهيديّة العاّمة ، ك ذلك ألخذ فكرة عاّمة ، أّكال: ينظر الطّالب 
 على رلموعة ادلفردات يف القرطاس. ثانيّا : الفرصة إللقاء األسئلة إىل ادلعّلمة ما يتعّلق

بادلفردات ادلوجودة، ثالثا : تقدمي االغناء أماـ الّطاّلب بصوة ادلعّلمة نفسها أك من 
 الّتسجيالت اّليت قد أسعدهتا ادلعّلمة قبل الّتعليم .
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 جيد مقبوؿ ناقص

 (غ األول)نتائج اإلختبار القبلي لفصل التجربة 

نتائج اإلختبار القبلي لفصل 
 (غ األكؿ)التجربة 



ك ماّدة ادلفردات ادلدركسة يف ىذا الّدكر ىي ادلفردات يف كتاب العربّية بٌن يديك 
ستخدامت الباحثة  كرقة العمل للّطاّلب لتحقيق اجملّلد الثّايّن ك موضوعها : الّنظافة . ك ا

 األىداؼ ك تطبيق تعليم ادلفردات باستخداـ األغنّية.
 

 ستراتيجّية الغناء في تعليم المفرداتتطبيق ا -ٖ
بعد أف جرل تعليم ادلفردات يف الّدكر األّكؿ ، أجرت الباحثة تعليم ادلفردات 

يف ثالث مراحل أيضا ك ىي مرحلة الّتمهيد ك  العربّية باستخداـ األغنّية للّدكر الثّاينّ 
 ادلقّدمة ، ك مرحلة األنشطة الّتعليمّية باستخداـ األغنّية ، ك مرحلة اإلختتاـ.

 مرحلة الّتمهيد والمقّدمة   -
افتتحت ادلعّلمة عملّية الّتعليم بإلقاء الّسالـ ك احلمد لّلو ك الّصالة على 

تبدأ ادلعّلمة باجملامالت كالّتوجيو بشرح ما يتعّلق رسولو صلّى الّلو عليو كسّلم . مّث 
 بادلوضوع . ك صورة عملّية الّتعليم كما يلي :

 : الّسالـ عليكم كرمحة الّلو كبركاتو  ادلعّلمة   (1)
 : )غليبوف معا ( ك عليكم الّسالـ كرمحة الّلو كبركاتو         الطّلبة

 : ليلتكم سعيدة أيّها الطّلبة؟ ادلعّلمة
 : )غليبوف معا ( سعيدة مباركة  طّلبةال

 : كيف حالكم  ادلعّلمة 
 : )غليبوف معا ( احلمد لّلو خبًن ك عافّية الطّلبة 
: أيّها الطّلبة ، لقد تعّلمنا يف احملاضرة ادلاضّية ادلوضوع عن "  ادلعّلمة

َرٌة" ك اآلف طلطوا إىل درس جديد دبوضوع  العامل قَػْريٌَة َصِغيػْ
" لكي نفهم جّيدا على موضوع الّنظافة علينا أف "النَّظاََفة  

نعرؼ ك ضلفظ ادلفردات اّليت تتعّلق ببحث الّنظافة ىف ىذه 



الوحدة ألّف ادلفردات يف ىذه الوحدة جدٌد لكم ، ىل فهمتم 
 مجيعا؟

 مرحلة األنشطة الّتعليمّية و اإلختتام -
غنّية ك أماّ خطواهتا : أجرت الباحثة يف ىذه ادلرحلة تعليم ادلفردات باستخداـ األ

 ثالثا:توزيع كرقة ادلفردات إىل الطّلبة ،  ثانّيا:: الّنظرة الّتمهيديّة كما يف الساّبق ،  أّوال
الّطاّلب يتبعوف ىذا  رابعا :تقدمي الغناء عن ىذه ادلفردات ثالث مرّات على األقّل ، 

ذا ذكرت ادلعّلمة بالعربّية فيجيب تغيّن ادلعّلمة تبادال مع الّطاّلب إ خامسا :الغناء جّيدا، 
الّطاّلب باإلندكنيسي ك إذا ذكرت ادلعّلمة باإلندكنيسي فيجيب الّطاّلب بالعربّية ، إذا 

ذكرت ادلعّلمة مفرد الكلمة فيجيب الّطاّلب باجلمع ، إذا ذكرت ادلعّلمة بالكلمة  
 وجزة كما يلي:فيجيب الّطاّلب بادلضاّد أك بادلرادؼ . ك صورة عملّية الّتعليم م

: أيّهاالطّلبة ، اآلف انظركا إىل كرقة ادلفردات يف الورقة ، اقرأكىا  ك    ادلعّلمة
 افهموىا جّيدا .

)ك بعد أف فهم الّطاّلب ادلفردات ىف الورقة أعطت ادلعّلمة الفرصة إللقاء األسئلة إيل 
 ادلعّلمة(

 : ىل فهمتم جِيدا ادلفردات يف الورقة؟   ادلعّلمة
 : نعم ، فهمنا   بةالطّل

: اآلف لكي سهلتم يف حفظ ىذه ادلفردات أقّدـ أمامكم ىذه    ادلعّلمة
 ادلفردات باستخداـ الغناء. امسعوا جِيدا ......

)امسعت ادلعّلمة الغناء من الّتسجيل أماـ الطّلبة ثالث مرّات حّّت يستطيع الطّلبة أف 
 يتبعونو جّيدا(

 بعوهنا بدكف ىذا الّتسجيل ؟: ىل استطعتم أف يت   ادلعّلمة
 : نعم ، استطعنا   الطّلبة
 : األف، ىياّ نغيّن معا من البداية حّّت اآلخر كاحد، اثنٌن ، ثالثة   ادلعّلمة



)يغيّن الطّلبة ادلفردات مجاعة من البداية حّّت اآلخر ( ك بعد ذلك بدأت ادلعّلمة أف 
إماطة ...... ماادلعىن تعطى الّسؤاؿ كاحدا فواحدا إىل الطّلبة "ياربيعة

  األذى
 يا أستاذة  menyingkirkan duri:  ٔالطاّلبة  

 makanan instan: يا سلليص ما العربّية من    ادلعّلمة

 يا أستاذة َأَكاَلٌت َسرِيْػَعةٌ :  ٕالطاّلب 
 "َمْلَبٌس": يا ىّنة ما اجلمع من كلمة    ادلعّلمة

 : َمالَِبٌس يا أستاذة ٖالطّالبة 
 ُمَتَحضٌِّر": يا ذكر احلاكم ما ادلضاّدة من كلمة "   مةادلعلّ 

 يا أستاذة   maju:  ٗالطّالب 
: أيّها الطّلبة أظّن قد حفظوا ىذه ادلفردات جّيدا لذا اآلف أعطيكم    ادلعّلمة

 كرقة العمل ك عليكم أف غليبوا مباشرة كما سأغّنيها. فهمتم ؟
ا ك تبدأ ادلعّلمة الغناء بصوت نفسها ك يسمع )كّزعت ادلعّلمة كرقة العمل كاحدا فواحد

الطّلبة صوة الغناء ك ىم يعملوف كرقة العمل ( ك بعد انتهاء ىذه 
العملّية تأمر ادلعّلمة أف تنهي عملهم . مّث قالت أيّها الطّلبة الوقت 
لإلمالء قد انتهى اآلف أريد أف أشًن بعضا منكم أف غلعلوا مجلة 

ّليت قد تعّلموىا.يا بودم اجعلوا مجلة مفيدة مفيدة دبساعدة ادلفردات ا
 عن الّنظافة بادلفردات كما عرفَت على األقّل مخس كلمات 

َر ِفْي ُكلِّ يَػْوِم اْلُجْمَعةِ :  ٘الطاّلب   قَػلَّْمُت اأْلَظاَِفيػْ
: أحسنَت، يا شرْيفة اجعلي مجلة مفيدة على اأْلَقّل سّت كلمات    ادلعّلمة

 دات كما ذكر صديقِك بودمعن الّنظافة سول ادلفر 
 أَُنظُِّف َفَضاَلٍت ِفى اْلَمْطَبِخ بَػْعَد أْن ُأطاَِلَع ِدرَاَسِتْي :  ٙالطّالبة 



: أحسنِت، يا فطاف اجعل مجلة مفيدة على اأْلَقّل عشرة كلمات عن    ادلعّلمة
 الّنظافة سول ادلفردات كما ذكر صديقاِؾ بودم ك شريفة

 ِعْطُر الَِّذْي اْستَػْعَمْلِت يَازَيْػَنْب أُرِْيُد َأْن َأْشَترِْيِه ِلَحِبْيَبِتيْ ماََأْطَيُب الْ :  ٚالطّالب 
: شلتاز يا فطاف .... سأشًن كاحدا  آخرا منكم ، يا لطيفة اجعلي    ادلعّلمة

مجلة مفيدة على اأْلَقّل عشرة كلمات عن الّنظافة سول ادلفردات كما 
 ذكر أصدقاؤؾ أنيفا.

 ْيُد َأْن أُزِْيَل  اْلَقْمَل ِفْي َشْعِرْي أِلَنَُّه يُػْؤِذْيِنيْ ُأرِ :  ٛالطّالبة 
: شلتازة يا لطيفة ..... أيّها الطّلبة األحّباء الوقت قد انتهى لذا    ادلعّلمة

أعطى كاجبة ادلنزيل لكم .... اكتبوا اإلنشاء بادلفردات عن الّنظافة 
 ضي . فهمتم؟على األقّل صفحة كاحدة ك امجعوا ىف الّلقاء ادلا

 : فهمنا أستاذة....   الطّلبة
 : ىّيا طلتتم دراستنا باحلمدلة....  اْلمعّلمة

: احلمدلّلو ..... سبحانك الّلهم ك حبمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت    الطّلبة
 أستغفرؾ ك أتوب إليك .....

: عسى الّلو أف غلعلكم من الّناجحٌن ك النّاجحات أستعفي منكم    ادلعّلمة
 لى خطايام ك أخًنا أقوؿ الّسالـ عليكم كرمحة الّلو ك بركاتوع

 : ك عليكم الّسالـ ك رمحة اهلل ك بركاتو.   الطّلبة
 ستراتيجّية الغناءباتحليل و تقويم تعليم المفردات  -ٖ

يف ىذا الّدكر الثّاين رباكؿ الباحثة أف تعقد ربليال ك تقوؽلا عمّا عملتها يف 
استخداـ األغنّية يف تعليم ادلفردات عند الطّلبة ىف الربنامج  البحث ك تقيس مدل صلاح

 اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية دباالنج.
أّكؿ مرّة ، صعب على الّطاّلب أف يكتبوا ادلفردة الّصحيحة بسبب رنٌن غناء 

كلمات ك أحيانا أيضا صعب الّطاّلب التّباع ادلفردات أحيا نا ال تناسب بقصر ك مّد ال



رنٌن غناء ادلفردات ألهّنم ال يعرفوف من الّسابق عن رنٌن الغناء  ، ىذا من أثر إغلايب بل 
 ىنا حلوؿ بعد أف يدرسوا لقائٌن أك أكثر.

كانت عملّية تعليم ادلفردات يف كتاب العربّية بٌن يديك باستخداـ الغناء فيها 
لعملّية ذبعل الطّلبة محّاسة يف حفظ ادلفردات ، تزيل شعور ادللل لدل أثر سليب : ىذه ا

الطّلبة ألهّنم يتعّلموف باأللعاب ، تسهل الطّلبة يف حفظ ادلفردات أّلف ادلفردات مرّكبة 
بالغناء ادلشهور ك ؽلكنهم أف ػلفظوىا سريعا ، ذبعل الّتعامل بٌن ادلعّلمة ك الطّلبة أرقب 

ّية زبتلف بالعملّية يف الّدكر األّكؿ ألّف ىذه العملّية أمتع ك أبدع ك غًنىا ك ىذه العمل
 من العملّية الساّبقة.

مّث عقدت الباحثة باإلختبار البعدم ألجل تقومي تعليم ادلفردات باستخداـ 
األغنّية ك أثره يف ترقّية قدرة الطّلبة على ادلفردات بعد تطبيق ىذه اإلسّتاتيجّية يف الّدكر 

. ك اإلختبار البعدم كما يف ادللحق حسب األىداؼ ادلرجّوة. فيشتمل تقومي ىذه  الثّاينّ 
ادلفردات : أف يّتجم ادلفردات العربّية إىل اإلندكنيسية ، أف يّتجم ادلفردات اإلندكنيسّية 
إىل العربّية ، أف يذكر كلمة اجلمع من كلمات ادلفردة ادلوجودة، أف يذكر مضاّد الكلمات 

دلوجودة ، أف يذكر مرادؼ الكلمات من الكلمات ادلوجودة ، أف يذكر من الكلمات ا
 أصل الكلمة من مشتّقها ك غًنىا.

 أماّنتائج اإلختبار البعدم للطّلبة يف فصل الّتجربة كما يلي:
 ٘اجلدكؿ 

 نتائج اإلختبار البعدي للطّلبة في فصل الّتجربة
 الّتقدير الّنتيجة األسماء الّرقم

 شلتاز ٜٓ ةربيعة األدكيّ  ٔ 
 شلتاز ٜٛ أكجونّية آسفة  ٕ
 مقبوؿ ٘٘ أمحد حارث ٖ
 جّيد جدا ٓٛ نورين ىداية ٗ



 جّيد جدا ٗٚ بودم فراستيوا ـ ٘
 شلتاز ٗٛ مريانا ٙ
 مقبوؿ ٓ٘ فًنكانيكا ك ٚ
 مقبوؿ ٚ٘ سييت سعيدة الّلطيفة ٛ
 شلتاز ٖٜ يوين زكّية ادلّلة ٜ

 ناقص ٖٗ زلّمد ابن عبيد الّلو ٓٔ
 جيد ٗٙ ددم سوىًنم ٔٔ
 شلتاز ٙٛ سليا حبيب د ٕٔ
 شلتاز ٖٜ لطيفة ادلولدة  ٖٔ
 مقبوؿ ٕ٘ رفيك محداف ر ٗٔ
 مقبوؿ ٗ٘ إيفا رياض الّصاحلة ٘ٔ
 جيد ٕٙ فوترم ريسا أ ق ٙٔ
 شلتاز ٜٙ ىّنة فطرة س ف ٚٔ
 شلتاز ٖٜ لينا خًنة الّنساء ٛٔ
 جيد ٗٙ أمحد سلليص ٜٔ
 جّيد جّدا ٓٛ فطنزلّمد حسن ال ٕٓ
 جّيد جدا ٛٚ سوىندرا ٕٔ
 مقبوؿ ٙ٘ شربفة أفونو ٕٕ
 شلتاز ٗٛ ىنيس رزقي أمالّية ٖٕ
 جيد ٘ٙ عينّية الفكريّة  ٕٗ
 شلتاز ٜٓ نورفياين فردكسّية  ٕ٘
 شلتاز ٚٛ أنيس فرحة أ ٕٙ
 جيد ٛٙ ذكر احلاكم ٕٚ



 مقبوؿ ٕ٘ فراجب سودراجد ٕٛ
 جداجّيد  ٕٚ مسييت إمرانة ٜٕ
 مقبوؿ ٓ٘ أمحد صباح أبرارم ٖٓ
 شلتاز ٜٗ كيتا إقليمة  ٖٔ

 72,45 المعدل

طالب الذم حصل على نتيجة  ٔطالب  ٖٔمن ىذا اجلدكؿ عرفنا أّف من 
طالب الذين حصلوا على  ٘طالب الذين حصلو على نتيجة مقبوؿ ك ٛناقص ك 

ب الذين حصلوا طال ٕٔطالب الذين حصلوا على نتيجة جيد جدا ك  ٘نتيجة جيد ك
 على نتيجة شلتاز ك صورة على ذلك كما يف الّتايل:

 
 72,45فمن نتائج ىذا اإلختبار البعدم ، ظهر أّف الطّلبة نالوا الّدرجة ادلعدلة 

معىن ذلك أّف قدرة الطّلبة على ادلفردات العربّية يف ادلستول اجلّيد . كمن ىنا فإّف قدرة 
 عاّمة جِيدة. الطّلبة على ادلفردات العربية بصفة

 المبحث الثّالث : تحليل بيانات البحث
للحصوؿ على ادلعرفة عن فعالّية اسّتاتيجّية األغنّية يف تعليم ادلفردات فتحّلل  

الباحثة البيانات احملتاجة حسب كفاءة الّطاّلب يف ادلفردات العربّية، فلذلك تقّدمت 
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 ممتاز جيد جدا جيد مقبول ناقص

 (غ األّول)نتائج اإختبار البعدي للّطالب في فصل الّتجربة 

نتائج اإلختبار البعدي للّطالب في فصل 
 (غ األول)التجربة 



معرفة ادلقارنة بٌن اإلسّتاتيجيٌن الّنتائج بٌن الفصلٌن الّضابط ك الّتجرييّب. ك بعد 
فنستطيع أف نفّسر ىل ىذا إلسّتاتيجّية ذلا فعالّية أك ليست ذلا فعالّية . ك دلعرفتها 

 الّتايل:  (T-test)فتقّدمت الّرموز اإلحصائي إختبار "ت" 

   
        

√
∑     ∑   

       

  

 حيث:
M  رقة= معدؿ الّنتائج لكّل ف 
N   رلموع عينة = 

ابطلفصل الضّ    x2∑ =   رلموع االضلراؼ مربعا 
جربةرلموع االضلراؼ  مربعا لفصل التّ    = ∑y2 

قبل أف ضلّلل باختبار "ت" ، تعرض الباحثة الّنتائج لكّل اإلختبارات القبلّية ك البعديّة  
 كمايلي:

 
 ٙاجلدكؿ 

 نتائج الّطاّلب يف اإلختبار القبلّية ك البعديّة

 الرقم
 الّنتيجة لفصل الّتجربة الّنتيجة لفصل الضاّبط

 البعدي القبلي البعدي القبلي
 ٔ ٕٗ ٚٙ 17 ٜٓ 

ٕ  ٜٗ ٕٙ ٕ٘ ٜٛ 
ٖ ٕٔ ٙٓ ٕ٘ ٘٘ 
ٗ ٖ٘ ٙٚ ٗٓ ٛٓ 
٘ ٖٙ ٙٙ ٖٓ ٚٗ 



ٙ ٖٕ ٙٚ ٘ٗ ٛٗ 
ٚ ٖٛ ٙٛ ٕٙ ٘ٓ 
ٛ ٕٜ ٕٗ ٗٓ ٘ٚ 
ٜ ٖٛ ٚٙ ٖٗ ٜٖ 

ٔٓ ٔٛ ٘٘ ٖٓ ٖٗ 
ٔٔ ٖٗ ٚٓ ٕٙ ٙٗ 
ٕٔ ٖٓ ٚ٘ ٘ٚ ٛٙ 
ٖٔ ٕٛ ٚٓ ٕٗ ٜٖ 
ٔٗ ٕٚ ٘ٙ ٖ٘ ٕ٘ 
ٔ٘ ٘ٔ ٚٚ ٖٗ ٘ٗ 
ٔٙ ٘ٙ ٗ٘ ٕ٘ ٕٙ 
ٔٚ ٖٗ ٙٛ ٘ٓ ٜٙ 
ٔٛ ٖٓ ٖٗ ٖٗ ٜٖ 
ٜٔ ٖٚ ٕٛ ٖٔ ٙٗ 
ٕٓ ٗٚ ٚٙ ٗٓ ٛٓ 
ٕٔ ٕ٘ ٙٛ ٖٓ ٚٛ 
ٕٕ ٗٛ ٚ٘ ٕٙ ٘ٙ 
ٕٖ ٙٚ ٚٓ ٖٗ ٛٗ 
ٕٗ ٕ٘ ٚٙ ٕٔ ٙ٘ 
ٕ٘ ٘ٗ ٙٗ ٜٗ ٜٓ 
ٕٙ ٖٕ ٖٛ ٖٗ ٛٚ 
ٕٚ ٕٗ ٖٗ ٖٓ ٙٛ 
ٕٛ ٘ٓ ٖٛ ٖٓ ٕ٘ 



ٕٜ ٔٚ ٚ٘ ٙٓ ٕٚ 
ٖٓ ٖٓ ٙٛ ٕٔ ٘ٓ 
ٖٔ  ٕٗ ٘ٙ ٖٓ ٜٗ 

 ٘ٗ،ٕٚ ٖ٘،ٖ٘ ٙٔ،ٕٙ ٔٙ,ٖٙ ادلعدؿ
 الّدور الثّانيّ  الّدور األّول 

ك بعد تقدمي النّتائج ، فأخذت الباحثة تدخل ىذه النّتائج إىل حساب ادلعنويّة 
  (T-test)ىل اختبار "ت" لكّل الّنتائج ك إ  (variance)اإلحصائّية دلعرفة اإلضلراؼ 

 كىي كمايلي:
 نتائج حساب المعنوية اإلحصائية

اإلضلراؼ  X1 X2 الرّقم
(x) 

X2 Y1 Y2  اإلضلراؼ
(y) 

Y2 

 ٔ ٕٗ ٚٙ ٕ٘ ٕٚٓٗ 17 ٜٓ 73 5329 
ٕ  ٜٗ ٕٙ ٖٔ ٜٔٙ ٕ٘ ٜٛ 64 4096 
ٖ ٕٔ ٙٓ ٖٜ ٕٔ٘ٔ ٕ٘ ٘٘ 30 900 
ٗ ٖ٘ ٙٚ ٖٕ 1024 ٗٓ ٛٓ 40 1600 
٘ ٖٙ ٙٙ ٖٓ 900 ٖٓ ٚٗ 44 1936 
ٙ ٖٕ ٙٚ ٖ٘ 1225 ٘ٗ ٛٗ 30 900 
ٚ ٖٛ ٙٛ ٖٓ 900 ٕٙ ٘ٓ 24 576 
ٛ ٕٜ ٕٗ ٘- -25 ٗٓ ٘ٚ 17 289 
ٜ ٖٛ ٚٙ ٖٛ 1444 ٖٗ ٜٖ 50 2500 

ٔٓ ٔٛ ٘٘ ٖٚ 1369 ٖٓ ٖٗ 4 16 
ٔٔ ٖٗ ٚٓ ٖٙ 1296 ٕٙ ٙٗ 38 1444 
ٕٔ ٖٓ ٚ٘ ٗ٘ 2025 ٘ٚ ٛٙ 29 841 



ٖٔ ٕٛ ٚٓ ٕٗ 1764 ٕٗ ٜٖ 51 2601 
ٔٗ ٕٚ ٘ٙ ٕٜ 841 ٖ٘ ٕ٘ 17 289 
ٔ٘ ٘ٔ ٚٚ ٕٙ 676 ٖٗ ٘ٗ 11 121 
ٔٙ ٘ٙ ٗ٘ ٔٔ- -121 ٕ٘ ٕٙ 37 1369 
ٔٚ ٖٗ ٙٛ ٖٗ 1156 ٘ٓ ٜٙ 46 2116 
ٔٛ ٖٓ ٖٗ ٗ 16 ٖٗ ٜٖ 50 2500 
ٜٔ ٖٚ ٕٛ ٜ- -81 ٖٔ ٙٗ 33 1089 
ٕٓ ٗٚ ٚٙ ٕٜ 841 ٗٓ ٛٓ 40 1600 
ٕٔ ٕ٘ ٙٛ ٖٗ 1849 ٖٓ ٚٛ 48 2304 
ٕٕ ٗٛ ٚ٘ ٕٚ 729 ٕٙ ٘ٙ 30 900 
ٕٖ ٙٚ ٚٓ ٖ 9 ٖٗ ٛٗ 50 2500 
ٕٗ ٕ٘ ٚٙ ٕٗ 576 ٕٔ ٙ٘ 44 1936 
ٕ٘ ٘ٗ ٙٗ ٔٓ 100 ٜٗ ٜٓ 41 1681 
ٕٙ ٖٕ ٖٛ ٘ٔ ٕٙٔٓ ٖٗ ٛٚ 44 1936 
ٕٚ ٕٗ ٖٗ ٔٓ 100 ٖٓ ٙٛ 38 1444 
ٕٛ ٘ٓ ٖٛ ٕٔ- 144- ٖٓ ٕ٘ 22 484 
ٕٜ ٔٚ ٚ٘ ٘ٛ 3364 ٙٓ ٕٚ 12 144 
ٖٓ ٖٓ ٙٛ ٖٛ 1444 ٕٔ ٘ٓ 29 841 
ٖٔ  ٕٗ ٘ٙ ٔٗ 196 ٖٓ ٜٗ 64 4096 
 ٖٛٚٓ٘ ٓ٘ٔٔ ٕٕٙٗ ٜٙٓٔ 31210 866 ٕٜٚٔ ٖ٘ٔٔ المجموع

 فنعرؼ:

x∑ =866     y∑     =1150   

2x∑   =31210    2y∑    =50378 



N      =  31       N       =  31 

Mx =  
 

 
   

  
 . أ ،   

2 = ∑x2- 
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 x∑ 

= 31210 –       
  

 
= 31210 –       

  
 

= 31210 – ٕ4192،12 
= 7017،87 

My =   
 

 
    

  
 .ب  ،   

2 = ∑y2- 
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 y∑ 

= 50378 -        
  

 
= 50378 -        

  
 
= 50378 – 42661،29 
= 7716،7 

 مثّ ندخلها إىل الّرموز :
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d.f  = (N-1) = 31-1 = 30 
d.f = 30 (Degree Of Freedom)  

 ٔٓ،ٕ -  (df 30) ٔٓ،ٓ: مستول ادلعنويّة   ( T table)نتيجة قائمة " ت" 
 ٘ٚ،ٕ -  (df 30) ٘ٓ،ٓمستول ادلعنويّة      

 معيار اإلختبار :
 ٘ٚ،ٕ/  ٔٓ،ٕ    مقبوؿ إذا كانت "ت"  oىػ 
 ٘ٚ،ٕ/  ٔٓ،ٕ   مردكد إذا كانت "ت"   ٔق 

مقبوؿ أك أّف   1مردكد أم ق    o، ؼ ق  ٘ٚ،ٕ/  ٔٓ،ٕأكثر من  10،61 ألّف نتيجة " ت" 
 فركض البحث مقبوؿ.

 فردات العربّية ذلا فعالّية.خالصة ذلك أّف استخداـ اسّتاتيجّية األغنّية يف تعليم ادل
 statistical)بعد أف ربّقق الباحثة فعالّية استخداـ األغنّية يف تعليم ادلفردات بادلعنويّة اإلحصائّية 

significance )  :فتقّدمت البحث رلاال آخر ليّؤيد ادلعنويّة اإلحصائّية كىو 
 
 
 
 رلاؿ ادلالحظة  -1



فردات بالغناء طلبت الباحثة على مساعد أحد ألداء ادلالحظة يف عملّية تعليم ادل
 ادلعّلمٌن ألف تالحظ ىذه العملّية بورقة ادلالحظة  التّالية:

 باألغنية المفردات تعليم عملية في  المالحظة ورقة
 ٔغ: الفصل      احلكمة نور:ةسادلدرّ  اسم

 : يلكالتاّ  تيجةالنّ  ك ادلدرسة، هبا قامت يتالّ  عليمالتّ  ةعمليّ  من نتيجة ىات: اإلرشادات
  شلتاز. ٘ جدا جيد. ٗ جيد. ٖ مقبوؿ. ٕ ناقص. ٔ

 
 النتيجة العناصر و الكفاءات الملحوظة الرقم
I قبل عملية التعليم  

 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ إعداد الطلبة للدرس .ٔ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ عملية ادلالحظة ك اإلفتتاح .ٕ

II إجراء عملية التعليم  
  اإلستيعاب في مادة التعليم أ.
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ القدرة كاإلستيعاب على مادة التعليم .ٖ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ استخداـ ادلادة األخرل ادلناسبة بادلادة ادلدركسة .ٗ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ تقدمي ادلادة بكل كضوح مطابقا دبراحل التعليم ك شخصية الطلبة .٘
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ توصيل ادلادة باحلياة اليومية .ٙ

  استخدام طريقة التعليم ب.
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ تنفيذ التعليم مطابقا باألىداؼ ادلنشودة ك كفاءة الطلبة .ٚ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ إجراء التعليم ترتيبيا .ٛ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ تدبًن غرفة الدراسة  أثناء التعليم .ٜ

 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ تنفيذ الدراسة مع مراعات الواقع .ٓٔ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ تنفيذ التعليم مع مراعات تنمية العادات اإلغلابية .ٔٔ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ تنفيذ التعليم مع مراعات ادلوعد ادلعٌن .ٕٔ
  اإلستفادة في استخدام وسائل التعليم ج.
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ استخداـ الوسائل التعليمية يف عملية التعليم .ٖٔ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ احلصوؿ على احلكم اجلذابة .ٗٔ



 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ مشاركة الطلبة يف استخداـ الوسائل .٘ٔ
  طالب في عملية التعليممشاركة ال د.

 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ اظلاء مشاركة الطلبة الفعالة يف الدراسة .ٙٔ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ يف الدراسة التفتح يف رد فعل الطلبة .ٚٔ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ اظلاء الفرح ك احلماسة عند الطلبة يف الدرس .ٛٔ
  تقويم عملية التعليم هػ

 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ يف الدراسة مالحظة ظلو الطلبة .ٜٔ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ تقومي الدراسة مراعيا كفاءة الطلبة يف الدرس .ٕٓ
  استخدام اللغة ك.

 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ استخداـ اللغة الصحيحة ك الفصيحة يف الكتابة ك الكالـ .ٕٔ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ تقدمي الدرس بالطريقة ادلناسبة .ٕٕ
III الختام  
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ لبةادلالحظة ك التقومي مث تلخيص الدرس بادلشاركة مع الط .ٖٕ
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ إرشاد الطلبة دلواصلة الدركس القدؽلة مع اعطاء الواجبات ك التعميق يف ادلادة .ٕٗ
      مجموع النتيجة 

 
 ٕٕٔٓ ماريس ٘ٔ ، اخلميس ماالنج،

 الحسنة رضيفة:ةالمالحظ
 

من ىذه ادلالحظة اعتقدت الباحثة أّف تعليم اادلفردات بالغناء أصلح من تعليم   
دلفردات بدكنو .كاف الّطاّلب ىف الفصل الضاّبط اّلذم يستخدـ اإلسّتاتيجّية الّتقليديّة ا

مازاؿ الّطاّلب ال يعرفوف ادلفردات ادلهّمة اّليت غلب عليهم أف يعرفوهنا ألّف تقّدمت ادلعّلمة 
هّنم ادلفردات بطريقة بسيطة  ك الّطاّلب اليهتّموف كثًنا على ادلعّلمة ك يشعركب بادللل أل

 يسمعوف كثًنا ك ال يشعركف باحلّماسة حلفظ ادلفردات .كىذا احلاؿ تأثّر أثرا سلبيّا للّطاّلب

اسّتاتيجّية األغنّية كانت  وفيستخدم نككاف الّطاّلب يف الفصل الّتجرييب اّلذي  
عملّية تعليم ادلفردات يف كتاب العربّية بٌن يديك باستخداـ الغناء فيها أثر سليب : ىذه 

تزيل شعور ادللل لدل الطّلبة ألهّنم  ،عملّية ذبعل الطّلبة محّاسة يف حفظ ادلفردات ال



تسهل الطّلبة يف حفظ ادلفردات أّلف ادلفردات مرّكبة بالغناء ادلشهور ك  ،يتعّلموف باأللعاب 
ذبعل الّتعامل بٌن ادلعّلمة ك الطّلبة أرقب ك غًنىا ك ىذه  ،ؽلكنهم أف ػلفظوىا سريعا 

 . ألّف ىذه العملّية أمتع ك أبدع من العملّية الساّبقة األّكؿة زبتلف بالعملّية يف الّدكر العمليّ 

 رلاؿ اإلستبانة -2
لتحقيق فعالّية اسّتاتيجّية األغنّية ىف تعليم ادلفردات قامت الباحثة باإلستبانة 

كاف أكثرىم يشعركف للّطاّلب اّلذين يطّبقوف اإلسّتاتيجّية يف تعليم ادلفردات بالألغنّية ، ك  
باحلمّاسة حلفظ ادلفردات بأكثر من اإلسّتاتيجّية الّتقليديّة . ك يشعركف أيضا دبمتعة يف 
تعليم ادلفردات أكثر من اإلسّتاتيجّية الّتقليديّة . كخالصة القوؿ أهّنم يركف يف فعالّية 

 ٖٔادلفردات باألغنّية ) اسّتاتيجّية األغنّية كما ترل الباحثة أيضا: أمّا اّلذين ػلّبوف تعليم
طالبا( ، اّلذين يشعركف  ٖٔطالبا(، ك اّلذين يشعركف سهولة يف حفظ ادلفردات باألغنّية )

 ٕٚطالبا( ، ك اّلذين يشعركف تعليم ادلفردات أنفع ) ٜٕأف يفهموا ادلفردات باألغنّية )
 طالبا( ، كصورة على ذلك كما يف الّتايل:



 
 

فبهذه احلقائق ، اقّتضت الباحثة أّف اسّتاتيجّية األغنّية فعالة يف تعليم ادلفردات 
 العربّية.

: كمع  أّف ىذه اإلسّتاتيجّية فعاّلة لكن ىناؾ عيوب ك مزايا اّليت يرل فيها الطّلبة
 من مزايا ىذه اإلسّتاتيجّية اّليت يرل فيها الطّلبة ىي:

 جعلت ىذه اإلسّتاتيجّية الطّلبة يشعركف سهولة يف حفظ ادلفردات -
 جعلت الطّلبة يشعركف بفرح ك محّاسة  يف تعليم ادلفردات باألغنّية ادلشهورة لديهم  -
ضوع معٌّن دبجموعة ادلفردات جعلت الطّلبة يعرفوف ادلفردات الكثًنة  ادلهّمة يف كّل مو  -

 ادلوجودة بالغناء.
 جعلت الطّلبة أنشط من ادلعّلم يف تعليم ادلفردات. -

 من عيوب ىذه اإلسّتاتيجّية اّليت يرل فيها الطّلبة ىي:

25

26

27

28

29

30

31

اّلذين ػلّبوف تعليم 
 ادلفردات باألغنّية

اّلذين يشعركف 
سهولة يف حفظ 
 ادلفردات باألغنّية

اّلذين يشعركف أف 
يفهموا ادلفردات 

 باألغنّية

اّلذين يشعركف 
تعليم ادلفردات 

 أنفع

 نتائج استبانة الّطالب بعد تعليم المفردات باألغنّية

 تعليم المفردات



 للّطاّلب اّلذين الػلّبوف الغناء يشعركف صعوبة يف اتّباع ىذه أغنّية ادلفردات . -
 ّطاّلب ادلبتدئٌن فقط.ىذه اإلسّتاتيجّية مناسبا لل -

 

 

 

 

 

 



 



1 
 

 الفصل الخامس

 نتائج البحث و الّتوصّيات و المقترحات
اسة ادليدانّية يف الباب الساّبق ، فأخذت الباحثة الّنتائج بعد القيام بعرض نتائج الّدر 

 فيما يلي : 

 نتائج البحث -أ
أّن تطبيق تعليم ادلفردات با ألغنّية يف كتاب العربّية بني يديك على طلبة برنامج  .1

اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية مباالنج 
مراحل و ىي مرحلة الّتمهيد و ادلقّدمة ، و مرحلة األنشطة الّتعليمّية ثالث 

: الّنظرة الّتمهيديّة،  أّوالباستخدام األغنّية  ، و مرحلة اإلختتام و أمّا خطواهتا : 
تقدمي الغناء عن ىذه ادلفردات ثالث  ثالثا:توزيع ورقة ادلفردات إىل الطّلبة ،  ثانّيا:

تغّّن  خامسا :الّطاّلب يتبعون ىذا الغناء جّيدا،  عا :رابمرّات على األقّل ، 
ادلعّلمة تبادال مع الّطاّلب إذا ذكرت ادلعّلمة بالعربّية فيجيب الّطاّلب باإلندونيسي 
و إذا ذكرت ادلعّلمة با إلندونيسي فيجيب الّطاّلب بالعربّية ، إذا ذكرت ادلعّلمة 

رت ادلعّلمة بالكلمة  فيجيب مفرد الكلمة فيجيب الّطاّلب باجلمع ، إذا ذك
 الّطاّلب بادلضاّد أو بادلرادف و اجلمع حّّت حيفظوا جّيدا .

أّن تعليم ادلفردات يف كتاب العربّية بني يديك باستخدام األغنّية أجنح من تعليم   .2
= تعليم  oو ه 10،36ة الّتقليديّة بنتيجة "ت" = ادلفردات باستخدام االسرتاتيجيّ 

اب العربّية باستخدام األغنّية ليس لو فعالّية على طلبة برناج تعليم ادلفردات يف كت
=  تعليم  6الّلغة العربّية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية مباالنج ، ه

ادلفردات يف كتاب العربّية باستخدام األغنّية لو فعالّية على طلبة برناج تعليم الّلغة 
 معيار اإلختبار : مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية مباالنجالعربّية جامعة موالنا 



2 
 

 1،42/  6،،1    مقبول إذا كانت "ت"  oىـ 
 1،42/  6،،1   مردود إذا كانت "ت"   6ه 

مردود أي ه    o، ف ه  1،42/  6،،1أكثر من  31،،6 ألّن نتيجة " ت" 
 مقبول أو أّن فروض البحث مقبول.  1
 

 لّتوصّياتا -ب
  حت الباحثة لتنمية كفاءة الطالب ادلفردات مبا يأيت:اقرت 

أن يستعمل مدّرسوا الّلغة العربّية خاّصة يف برنامج تعليم الّلغة العربّية جامعة  -أ 
موالنا مالك إبراىيم اإلسالمّية  احلكومّية مباالنج الطّريقة ادلتنّوعة و االسرتاتيجّية 

العربّية مثال باسرتاتيجة األغنّية يف تعليم ادلتنّوعة لتشجيع الطّلبة تعليم الّلغة 
 ادلفردات.

 أن يسّعد مدّرسوا الّلغة العربّية  كّل مواّد لكّل لقاء يف تعليم الّلغة العربّية. -ب 
أن يستطيع مدرسوا اللغة العربية  تشجيع الطّلبة يف تعليم الّلغة العربّية -ج 

 و تعبهم يف تعليم الّلغة العربّية. بابتكارات متنّوعة إلزالة ملل الطّلبة و كسلهم
 ادلقرتحات -ج

نظرا ذلذا البحث يركز على ادلفردات يف كتاب العربّية بني يديك اجمللد الثاين ، 
فينبغي للباحثني اآلخرين أن جيعلوا األغنية يف كتاب العربية بني يديك اجمللد األّول و 

 بني يديك.الثالث حّت تكون األغنّية تاما جلميع كتاب العربية 
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 المراجعالمصادر قائمة 
 المصادر -أ

 سورة فّصلت   ،القرآن الكرمي  -1
 سالقوامي -2

 المراجع العربّية  -ب
 كتب : -

إضاءات دلعلمى اللّغة العربيّة لغري الناطقني م .  3122عبد الرمحن إبراىيم .  ،الفوزان 
 . الرياض : فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشرهبا

الرياض : ادلملكة العربّية تعليم اللّغة حاالت و تعليقات. . 2811زلمد على.  ،اخلويل
 وديةالسع

جامعة موالنا  ،3118دليل كتابة رسالة ادلاجستري و الدكتوراه يف تعليم الّلغة العربّية و 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

تعليم العربيّة لغري الناطقني هباو مناىجو و أساليبو. . 2818رشد أمحد.  ،طعيمة 
 الرباط : ادلملكة العربّية السعودية.

ادلرجع ىف تعليم اللّغة العربيّة للناطقني بلغة أخرى. .2882محد. رشد أ ،طعيمة 
 . 3سلسلة دراسات يف يف تعليم العربّية جز  ، جامعة أم القرى

البحث العلمى مفهومو و أدواتو و أساليبو. م. 2881ذوقان و غريه .  ،عبيدات
 الرياض : دار أسامة للنشر و التوزيع

 

 

 



74 
 

 بحوث  -
نظم ادلفردات و تكوين البيئة العربيّة ىف ادلدارس و . 3122صاحل نور ، شهداء ، 
ادلقالة مقدمة ىف الندوة الدولية ، جامعة موالنا مالك إبراىيم ادلعاىد اإلندونيسية . 

 ديسمرب . 21-21اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

ا وما ماذل–رلموعة حبوث الندوة الدولية حول جتربة تعليم الّلغة العربّية ىف إندونيسيا 
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  ،الربنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية  -عليها

-21 ، 3122باتعاون مع مجعية الدعوة و الّتليم يف جنوب شرق آسيا. ،احلكومية 
 م. 3122ديسمرب  21

 ريب..القاىرة : دار الفكر العتدريس فنون اللّغة العربيّة م. 3113على أمحد.  ،.مدكور

 المراجع األجنبية  -ج

 كتب -
Djiwandono، Soenardi. Tes Bahasa dalam Pengajaran.Bandung : penerbit ITB 
1996 

Hamid، Abdul، dkk.، Pembelajaran Bahasa Arab pendekatan، Metode ، Strategi ، 
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 حفظ المفردات 
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 سمامّية الكوومّية بماالنجلتعليم الّلغة العربّية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإل طلبة البرنامج الخاصّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد :
 نور الكومة

 اإلشراؼ : د . شهداء صالح و د. مصدوقي
 الّدراسات العليا

 قسم تعليم الّلغة العربّية
 الكوومّية بماالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسمامّية

 



 جمهورية إندونيسّيا
 وزارة الّشؤون الّدينّية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسمامية الكوومية ماالنج
 الّدراسات العليا كلّية

 قسم تعليم الّلغة العربّية                                         
 

 رباءدليل اخل
إّف ىذا الكتاب قد صّححو من ناحّية  الّلغة  و كتابة العربّية و رنني  األغنّية  بنصوص ادلفردات 

الدّكتور بوري مكّمد بخيت )من ناحّية الّلغة و كتابة الّلغة اْلعربّية( و الدّكتور بأستاذين الكرؽلني 
( ٕفردات ىف كتاب العربّية بني يديك )دليال أفَّ تعليم ادل مفتاح الهدى )من ناحّية رنين األْغِنّية(

 باستخداـ األغنّية لو دور مهّم يف تنمّية تعليم الّلغة العربّية خاّصة يف تعليم ادلفردات:

 اخلبري الثّاين         اخلبري األّوؿ

 

 )د.مفتاح اذلدى (                )د. بكري زلمد خبيت(

 
 
 
 



 الّتمهيد

 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

لّلو اّلذي ختم الّرساالت باإلسالـ , و الّرسل دبحّمد صّلى الّلو َعليو و سّلم , و ختم  احلمد
استعماؿ الغناء يف تعليم الّلغة  الكتب بالقرآف الكرمي , و جعل العربِّية لساف ىذا الّدين اخلامت و بعد: 

. استعماؿ الغناء يف تعليم ادلفردات يزيل العربّية قسماف : األّوؿ, الغناء بالّتعّلم و الثّايّن, الّتعّلم بالغناء
 ادللل يف التعّلم و يعطى سرورا إىل الّطاّلب و ينّمي ادلفردات أو يزيد ادلفردات. 

ة احلكومّية دباالنج يف الربنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالميّ 
ة العربّية خاّصة يف تعليم ادلفردات ألّف كثريا من الطّلبة من سرتاتيجّية جديدة يف تعليم الّلغػلتاج اال

ادلبتدئني لتعليم الّلغة العربّية وىم يشعروف بصعوبة يف حفظ ادلفردات ادلوجودة يف كتاب العربّية بني يديك 
نينها ر ( و ٕ. سّتة عشرة غناء بالّلغة العربّية يف ىذا الكتاب مأخوذة من كتاب العربّية بني يديك رلّلد )

ومن رنني غناء   wali , ungu, Ayu Ting tingمن األغنّية ادلشهورة لدى الطّلبة مثل : رنني غناء 
وترجو الباحثة أف تعطي ذلك حالّ لبعض دنا الّنيب" و " موالي صّل و سّلم ..." و غريىا.الّصلوات "سيّ 

 مشكالت تعليم الّلغة العربّية ىف الربنامج اخلاّص.

ل درجة ادلاجستري و ادلساعدة من األشخاص إذف يّتسجيالت موجودة لتكمىذا الكتاب و ال
مشرفاين يف حبث علمي دبوضوع "تعليم  د. شهداء صالح و د مصدوقيأقوؿ شكرا جزيال على 

  د . بوري مكّمد بخيت و مفتاح الهدى ادلفردات يف كتاب العربّية بني يديك باستخداـ األغنّية " و 
مَغّنيات  أختي رحمة الّلطيفة و هني و حّلل و وردة سلفية و أمينةاألغنّية  و  اّلذي صّحح كتابة ىذه

 ذلذه األغنّية . يادلوسيق ةحامل قوين و غريىاو 



قد اكتسبنا جبهد ألف نقّدـ ىذا الكتاب و الّتسجيالت أمجل ما ؽلكن . لكّن بسبب ضعفنا , 
كرا جزيال إذا توجد الّنصائح و اإلقرتاحات ؽلن توجد الّنقائص يف ىذا الكتاب و الّتسجيالت . نقوؿ ش

 لنا. 

 عسى ىذا الكتاب و الّتسجيالت البسيطة مفيدة لتنمّية تعليم الّلغة العربّية . آمني .

 ٕٔٔٓماريس  ٜٔماالنج, 

 الكاتبة

 

 

 نور احلكمة
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شيئ مهّم للمدّرسني و ادلدّرسات : إّف الّلوف ىف ىذا جدوؿ ادلفردات يدّؿ ابداؿ رنني 
 الغناء كما مسعتم ىف الشريط
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 الوحدة الثّانَِيةْ 
 "التػَّْرِوْيْح َعِن النػَّْفسِ موضوع "غناء 

 cak nunرنين الصلوات "سدنا النِّبْي" 
 المفردات بشرح معنى الولمة بالعربّية .أ

 ِفْيِو وَ اَلِدرَاَسْة( اَلَعَملْ  )َوْقتٌ اْلُعْطَلُة    )َمكَاٌف يُعاَِلُج ِفْيِو الّنَاْس(اْلُمْسَتْشفَى  

 ) َمكَاٌف ِفْيو يُِقْيُم النَّاُس(اْلبَػَلُد    ) َمكَاٌف يَػْعَمُل ِفْيِو الّنَاُس(الشَّرَِكُة 

ْيٌل  ٍة(أُْغِمَي َعَلى    )َكِلَمٌة َمْعناَىاَ َعْكُس قَِبْيٍح(مجَِ ْنساُف يفْ ُمدَّ  ) ماَأََفَق اإْلِ

 ) ِفْعُل الطِّبيَفَحَص 
َ
 )وَقَف الّناُس ِمْن ُشُغْولَِتِهْم(تَػْرِوْيٌح   (ْرَضى ِب َعلَى ادل

ْر(ِسبَاَحٌة   (مَاضٍ  كَاٌف ِلْْلَْشياِء يفْ َزَمنٍ )مَ َمْتَحٌف   ) فَػَعَلهاَ الّنَاُس ىِفِ اْلماَِء اْلَكِثيػْ

ـٌ  ْر(ِخيَا ْر لِْلَمْسَكْن يفْ َوْقٍت َقِصيػْ  (ٌة يُػْوَضُع ِفْيهاَ األْكُل و الّشْربُ َأْوِعيّ ) َأواٍَف  ) بَػْيٌت َصِغيػْ

 (ِفْيهاَ َحَيواْف و اأْلَْشجاَرُ  )َمكَافٌ غاَبٌَة    حاَرّّ() َمكَاٌف واَِسٌع َىواَُؤُه َصْحراٌَء 

َلْة(ِشْعٌر     ) ِمْن ِىواَيَِة اْلَعَرِب(رِماَيٌَة  يػْ  ) َكِلْيَمٌة َبِديْػَعْة َو مجَِ

ّّ , َأْواَلٌد, و َغرْيُىْم( ُأْسَرةٌ  الّناِس( َعلىَ  َتْأِثرْيِ لّ َجّذاَبَْة لِ  رَةْ )َكِلَمْة َأْو ُصوْ ِدعاَيَاٌت   ) أٌب, أ

 ) قَػْتُل النػَّْفِس ِبَعْمٍد( اِْنِتحاَرٌ   ) اأَلْشخَاْص َيْسُكنُػْوَف َحْوَؿ بُػيُػْوتِناَ(رُلَاِوْر 

 المفردات بذكر أصل الولمات و مشتّقاتها .ب
 اَلَحَظ رلهوؿ صار لُْوِحَظ..... ُلْوِحَظ = َأْصُلُو = 



 تُػَعدُّ = أْصُلُو = تُػْعَدُد = َمْشُدْوٌد صار تُػَعدُّ.....
 أَباََح =َأْصُلُو = أَبْػَيَح = َمْقُلْوٌب صار أَباََح.....

 اْصطاََد = َأْصُلُو = اْصَطَوَد َمْبُدْوٌؿ صار اْصطَاَد....
 ار اْحتاََج......ِاْحتاََج = َأْصُلُو = اْحتَػَيَج َمْبُدْوٌؿ ص

 المفردات بالّترجمةج. 
 bergurau ؽَلْزَحُ  .ٙ Celaka َوْيلٌ  .ٔ

 Itu berkuda رُُكْوُب اخْلَْيلِ  .ٚ Main-main َىَزؿٌ  ٕ

ـٌ  .ٖ  perawan أْبكاَرٌ  .ٛ Pesimis َسْأ

َعةٌ  .ٗ  mencumbu داََعبَ  .ٜ Kesenangan ُمتػْ

 panaroma َمِصْيفٌ  ٓٔ Tersenyum مْ تَػَبسُّ  . ٘

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 الوحدة الثّالثة
 "الكياُة الّزوجّيةموضوع "غناء 

  INDIA (Dadhkan)رنين غناء 

 المفردات بشرح معنى الولمة بالعربّيةأ.

 (الَِّذْيَن يُِقْيُمْوَف ىِف اْلِباَلدِ ) اَْلُمْجَتَمعُ    (اْلَوْقُت الَِّذْي َذَىَب و انْػتَػَهى)  اْلمَاِضيْ 

 (َوْقُت النػَّْوـِ َوُحرّْيّّ ِمَن اْلَعَملِ )  اَللَّْيلُ    (ُع َمْرأٍَة َومضاّد الرَُّجلِ مجَْ )  ِنساَءٌ 

ُـّ اأَلْواَلدِ ) الزَّْوَجةْ  ـٌ    (َشرِْيَكُة احْلَياَِة َو ُأ  (َنيبُّ الّلِو َو أَبُػْوا اْلَبَشرِ )  آَد

 (ُمراَِدْؼ ُكِتَب َعلَى وَ َأْوَجبَ ) فُِرضَ   () الَِّذْي َيْطُلُب اْلَمْرأَْة لِلزّْواَجِ  اخْلَاِطبُ 

ْر(ِسبَاَحْة  ْنسَاْف َعِن اخْلاَِلقِ ) ِدْينٌ   ) فَػَعَلهاَ الّنَاُس ىِفِ اْلماَِء اْلَكِثيػْ  (اْعِتَقاُد اإْلِ

َعْة  لِلنّْ ) َعِنْيَدْة   (الَِّذْيَن َيُكْونُػْوَف ىِف َمْرَحَلِة اْلُمراََىَقةْ ) َشبَاٌب  ُر ُمِطيػْ ـْ ِصَفٌة َغيػْ  (ظَا

 (ُمراَِدفُُو اَلػَلْتاَُج ِإىَل َشْيئٍ )َيْستَػْغىِنْ    (َمْرأٌَة مضاّدْة ِمَن الثػَّيّْبِ ) ِبْكٌر 

ـٌ   (اأَلْشياَُء الَِِّتْ تُػْعَطى بَػْعَد السُُّؤْوؿِ ) ُحُقْوٌؽ  ْنسَافْ ) ِنظَا  (اأْلَْشياَُء لِتَػْنِظْيِم َحياَِة اإْلِ

َرةٌ )الَِِّتْ ذَلاَ أَمْ َغِنيَُّة  ـُ ىِف اللَّْيِل َحّّتَ الصَّباَِح( َيْسَهرُ     (واٌَؿ َكِثيػْ  ) الَيَنَا

ْنسَاْف( َشْخِصيَّةْ    (اِْنِفرَاُؽ بَػنْيَ الزَّْوِج وَ الزَّْوَجةِ ) َطاَلٌؽ   ) ُمَوصَّفَاٌت يفْ  نَػْفِس اإْلِ

 المفردات بذكر أصل الولمات و مشتّقاتهاب. 

 ؽَلِْيُل َمْبُدْوٌؿ صار مَاَؿ.....  –مَاَؿ = َأْصُلُو = َمَيَل 



 َضمَّ = أْصُلُو = َضَمَم = ُمْدَغٌم صار َضمَّ.....
 يَِعْيُش =َأْصُلُو = يَػْعِيُش  = َمْقُلْوٌب صار يَِعْيُش.....

 يَػثُػْوُر = َأْصُلُو = يَػثْػُوُر  َمْبُدْوٌؿ صار يَػثُػْوُر....
 .....َشَكا = َأْصُلُو = َشَكَو َمْبُدْوٌؿ صار َشكاَ.

 المفردات بالترجمةج. 
 Tidak berharga ُمْهِمَلةْ  .ٙ Itu pihak طَْرؼٌ  .ٔ

 itu َنَسبٌ  .ٚ Anak wanita َمْولِيَّةْ  ٕ

 terpaksa َضُرْورَةْ  .ٛ Keturunan َنَسلٌ  .ٖ

 qonaah يَػْقُنتُ  .ٜ Perselisihan ِخالَفَاتٌ  .ٗ

  Itu suka َودَّ  ٓٔ  Terdidik itu ُمَؤدَّبَةْ  . ٘

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 الوحدة الراّبعة
 "اْلَكياَُة بِاْلَمِديْػَنةِ موضوع "غناء  

 percaya padakuرنين 
 نَاِطحَاُت السّْحَابِ  Itu traffic light ٕٙ. Pencakar langit ِإشاَرٌَة َضْوئِيَّةْ  .ٔ
 َمْسَقُط الرَّْأسِ  Itu kaisar ٕٚ. Tanah kelahiran اْمرَباَُطْورْ  .ٕ
 َمْصَدرٌ  Itu PBB ٕٛ. Sumber اأْلَُمُم اْلُمتَِّحَدةْ  .ٖ
 أسَاسٌ  Itu tetangga ٕٜ. Dasar جرْياَفٌ  .ٗ
 ِضفَّةٌ  Itu peristiwa ٖٓ. Tepi َحواَِدثٌ  .٘
 ُعْدواٌَف  Itu bundaran ٖٔ . Permusuhan َدّواَرٌ  .ٙ
 ِاْغَتَصبْ  Pengembalaan ٖٕ. Merampas َرْعيٌ  .ٚ
 ِاْحَتلَّ  Desa ٖٖ. Menjajah رِْيفٌ  .ٛ
 اِْنطََلقَ  Itu gempa bumi ٖٗ. Berangkat َزاَلزِؿٌ  .ٜ

 َمعاَلٌِ  Semua ٖ٘. Monument ساَئِرٌ  ٓٔ
 تَػَهفَّ  Apotik ٖٙ. Condong َصْيَدلِيَّةْ  .ٔٔ
 اِنْػَعَطفَ  Gedung-gedung ٖٚ. Belok ِعماَرَاتْ  .ٕٔ
 َشأَ أَنْ  Abad ٖٛ. Mendirikan قَػْرفٌ  .ٖٔ
 ِاذبََّوَ  Kairo ٖٜ. Menghadap قاِىرَةٌ  .ٗٔ
 بِالرَّْغمِ  Itu menara masjid ٗٓ. Meskipun مآِذفٌ  ٘ٔ
 زِراََعةْ  Itu meter ٗٔ. Pertanian ِمتػْرٌ  ٙٔ
 يَػْزرَعُ  Itu narkoba ٕٗ. menanam سُلَدَّرَاتٌ  .ٚٔ
 َيُسْوؽُ  Bank ٖٗ. menyetir َمْصَرؼٌ  .ٛٔ
 يَػْنَتِقلُ  Pabrik ٗٗ. Pindah َمْصَنعٌ  ٜٔ
 يُػَفضّْلُ  Polusi ٗ٘. Memilih تَػَلّوثٌ  .ٕٓ
 َمكَاُف التػَّْرِوْيحْ  Criminal ٗٙ. Tempat refresing َجرؽِْلَةٌ  .ٕٔ
ـٌ  .ٕٕ  َقرْيٌب ِمنْ  Macet ٗٚ. Kurang lebih ِاْزِدحَا
 آثاَرٌ  Perusahaan ٗٛ. Benda purbakala ِشرَْكةٌ  .ٖٕ
ةٌ زاِويّ  .ٕٗ  Pojok ٜٗ. USA  ْاْلَواَلُت اْلُمتَِّحَدْة اأْلَْمرِْيِكيَّة 
 ُطْوَؿ الزَّماَفْ  Ibu kota 3x ٘ٓ. Sepanjang zaman عَاِصَمةٌ  .ٕ٘



  wali (mari bersholawat)رنين 

  ب. جمع الولمات 
 : َمسَاِجدْ  . َمْسِجدٌ ٙ    : َمصاَِرؼْ  . َمْصَرؼٌ ٔ
 : ُمُدفٌ  . َمِديْػَنةٌ ٚ    : جاَِمعَاتٌ   . جاَِمَعةٌ ٕ
 : َمداَِرسٌ  . َمْدَرَسٌة ٛ     : أْمِكَنةٌ   . َمكَافٌ ٖ
 : مآِذفٌ  . مْئَذنَةٌ ٜ    : َمصاَِنعْ   . َمْصَنعٌ ٗ
 : ِعماَرَاٌت  .ِعماََرةٌ ٓٔ    : َشرِكَاتْ   . ِشرَْكةٌ ٘
 

 الولمات  مضادّ ج. 
 : َىَدـَ   .أَْنَشأَ ٙ   : َأْصَغرٌ   . َأْكبَػٌر ٔ
 : جاَِىلٌ  . عَاَلٌِ ٚ   : آِمنٌ   ِئفٌ . َخإ
 : تََأخَّرَ   . َبدَّرَ ٛ   : قَػْريَةٌ   . َمِديْػَنةٌ ٖ
 : َوْسطٌ  . ِضَفةٌ ٜ   : َبِطْيئٌ   . َسرِْيعٌ ٗ
ـَ   . ىَاَجرَ ٘  : َجُهلَ  . أَْدَرؾَ ٓٔ   : أقَا
 

 د. مرادؼ الولمات 
 : ؼَلْتاَرُ  . يُػَفضّْلُ ٙ    : َذَىبَ   . َرَحلَ ٔ
 : سَبِْيلُ  . تَػَهفَّ ٚ    : أسَّسَ   . أَْنَشأَ ٕ
 : أْرجاَءُ اْلعَاَلَِ  .أَْقَصَى اْلعأَلَْ ٛ    : وَاَصلَ   . ِاْسَتَمرَّ ٖ
 : زَلَلّّ   . َمَقرّّ ٜ    : َمبػْىَن   . ِعماََرةٌ ٗ
 : َحوَاَلْ  . إىَل ضَلْوِ ٓٔ    : قَػْريَةٌ   . رِْيفٌ ٘
 



 الوحدة اْلخاَِمَسةُ 
 "َو التػََّعلُّمْ اْلِعْلُم موضوع "غناء  

 wali Tuhanرنين 
 ُغَرباَءْ  Itu gaji ٕٙ. Orang asing َأْجرٌ  .ٔ
 اذْلَواَُء الطَّْلقُ  Keadaan ٕٚ. Udara bebas َأْحواَؿٌ  .ٕ
 ُروَاؽٌ  Itu umur  ٕٛ. Asrama ُعْمرٌ  .ٖ
 شاَمّْيُػْوفْ  Mayoritas ٕٜ. Orang syam أَْغَلبُ  .ٗ
 َمغاَرِبَةْ  Itu kertas ٖٓ. Orang maroko َوَرَقةٌ  .٘
 اأْلَْتراَؾ Itu eropa ٖٔ . Orang Turki أَْوُرْوباَ  .ٙ
 اأْلَْوقَاؼُ  Pilihan ٖٕ. Wakaf ِاْخِتياَرِيّْ  .ٚ
 ِإْنِفصاَؿٌ  Pembelajaran ٖٖ. Pemisah تَػْعِلْيمٌ  .ٛ
 َكفاََءةٌ  Nilai ٖٗ. Kompetensi تَػْقِديْػرٌ  .ٜ

 يُػَعهّْدُ  Pra TK menengah  ٖ٘. Menjanjikan سَبِْهْيِديّْ ِاْعداَِديّْ  ٓٔ
 َيْسَمحُ  Tingkat Aliyah ٖٙ. Memperkenankan ثاَنَوِيَّة .ٔٔ
 ُيْشِبوُ  Tingkat kampus ٖٚ. Menyerupai جاَِمِعيَّة .ٕٔ
 يُواَِفقُ  Geografi ٖٛ. Menyetujui ُجْغراَِفيّاَ  .ٖٔ
 رُّ ؽلَُ  Peradaban ٖٜ. Melewati َحضاَرَةْ  .ٗٔ
ـُ   Susuhan ٗٓ. Mengajukan َحضاَنَةْ  ٘ٔ  يُػَقدّْ
 فَػَلكٌ  Perkumpulan ٗٔ. Ilmu falaq َحَلقَاتٌ  ٙٔ
 عَاَلٌِ   Pasca ٕٗ. Cendekiawan ِدرَاَسٌة ُعْلياَ  .ٚٔ
 طَِبْيِعيَّةْ  Doctoral ٖٗ. Alami دُْكتُػْوراَهْ  .ٛٔ
 ِخاَلؿٌ  TK ٗٗ. Sela-sela َرْوَضةٌ  ٜٔ
 يُػْنِهيْ  Dekan ٗ٘. Menyelesaikan دٌ َعِميْ  .ٕٓ
 اِتّْصاَؿْ   Magoster ٗٙ. Berkomunikasi مَاِجْسِتيػْرْ  .ٕٔ
 بَػَلغَ   Tingkatan ٗٚ. Mencapai َمْرَحَلةْ  .ٕٕ
 تَػْرمَجةْ  Institusi ٗٛ. Menejemahkan َمْعَهدٌ  .ٖٕ
 تَػَغيػَّرْ  Luar biasa ٜٗ. Berubah شُلْتاَزٌ  .ٕٗ
 يُِعدُّ  Gratis ٘ٓ. Di anggap رَلاَّفٌ  .ٕ٘



 wali (Tomat)رنين 
  ب. جمع الولمات

 : َحَلقَاتْ  . َحَلَقةٌ ٙ   : َأْحواَؿٌ   . حَاؿٌ ٔ
 : َأْخاَلؽٌ  . ُخُلقٌ ٚ    : أَْعماَرٌ   . ُعْمرٌ ٕ
 : ِجرْياَفٌ  . جاَرٌ ٛ    : َأْورَاؽٌ   . َوَرَقةٌ ٖ
 ْسَتوِيَّاتٌ : مُ  . ُمْستَػَوىَ ٜ   : َمرَاِحلْ   . َمْرَحَلةٌ ٗ
 ُعَلماٌَء  : .عَاَلٌِ ٓٔ   : َمعاَِىدٌ   . َمْعَهدٌ ٘
 

 الولمات  مضادّ ج. 
 : يُػَعلّْمُ  .يَػتَػَعلَّمُ ٙ   : أََقلُّ   . أَْغَلبُ ٔ
ـَ ٚ  : َرِغَب َعنْ  . َرِغَب يفْ ٕ  : َجَلسَ   . قََا
اَدٌ  . اِْنِفصَاؿٌ ٖ  : َكْساَلفٌ  . َنِشْيطٌ ٛ   : ِاربّْ
َعةٌ ٜ   مُّ : يَػعُ   . ؼَلُصّّ ٗ  : َعِنْيَدةٌ  . ُمِطيػْ
 : َمَنعَ  . مَسَحَ ٓٔ  : ِاْصاَلحُ   . إْنشاَءُ ٘
 

 د. ما مرادؼ الولمات 
 : تَأخَّرَ   . َبدَّرَ ٙ   : ِقْرطَاسٌ   . َوَرَقةٌ ٔ
 : ِعْنَدهُ  . ؽَلِْلكُ ٚ   : ُمَدرّْسٌ   . ُمَعلّْمٌ ٕ
 : طَيّْبٌ   .َجيّْدٌ ٛ    : بَػْنكٌ  . َمْصَرؼٌ ٖ
 : غُلِْمعُ  . َيُضمُّ ٜ   : طاَِلبٌ   ْيذٌ . تِْلمِ ٗ
 : َمْعَهدٌ  . ُروَاؽٌ ٓٔ   : َتْدرِْيسٌ   . تَػْعِلْيمٌ ٘
 

 



 الوحدة السادسة

 "اْلِمَهنُ موضوع "غناء  
 ياَبَِنْي اْلُمْصطََفى   sholawatرنين 

 ُميُػْوؿٌ   Budi pekerti  ٕٙ. Bakat Itu َأْخاَلؽٌ  .ٔ
 َقراٌَر ساَلِْ   Dasar ٕٚ. Keputusan yang benar Itu َأسَاِسيَّةْ  .ٕ
 بَرِْيقْ  Teman teman ٕٛ. Kecemerlangan َأْصحَابٌ  .ٖ
 ُخطَّْة َمرِنَةْ  Orang Arab ٕٜ. Rencana  terlatih أَْعرَاِبّّ  .ٗ
 َمهاَرَاٌت َأسَاِسيَّةْ   Mengasingkan diri ٖٓ. Keterampilan dasar ِاْغرتَابْ  .٘
 ُمعَاَشرَةْ  Pengangguran ٖٔ . bergaul َبطاَلَةٌ  .ٙ
 يُِديْػرُ  Terurai ٖٕ. mengatur تَػَفكُّكٌ  .ٚ
ـٌ  .ٛ  ُيْصِلحُ  Itu haram ٖٖ. memperbaiki َحرَا
 ِاْحَتَطبَ  Tempat tidur ٖٗ. Mencari kayu bakar ِفرَاشٌ  .ٜ

 يَػْعَتِمدُ  Pelayan ٖ٘. bergantung خاَِدَمةٌ  ٓٔ
رَةٌ  .ٔٔ  يَػَتَسوَّؿُ  Pengalaman ٖٙ. mengemis ِخبػْ
 يَْدَفعُ   Itu gaji ٖٚ. membayar Itu راَِتبٌ  .ٕٔ
 يُػَربّْْ  Artinya selamat ٖٛ. mendidik ساَلٌِ  .ٖٔ
 يَػُعمُّ  Itu mudah ٖٜ. merata َسْهَلةٌ  .ٗٔ
 ؽُلِْسكُ  Itu ijazah ٗٓ. memegang َشهاََدةٌ  ٘ٔ
 ُيَسلّْمُ  Itu sinar ٗٔ. menyerahkan ِضياَعٌ  ٙٔ
ـُ  Itu kayu ٕٗ. mengabdi َعْودٌ  .ٚٔ  ؼَلِْد
 ؼُلِْبزُ  Harta rampasan ٖٗ. Membuat roti َغَانٌِ  .ٛٔ
 يُِعنْيُ  Itu asing ٗٗ. membantu َغريْػَبةٌ  ٜٔ
ْوـٌ  .ٕٓ  يُػْتِقنُ  Itu kapak ٗ٘. menekuni َقدُّ
 يَػْنُمْوا Mankok besar ٗٙ. berkembang  Itu َقْصَعةٌ  .ٕٔ
 ُمناََفَسةْ  Optimis ٗٚ. persaingan ُمَتفاَِعلْ  .ٕٕ
 َوَطنٌ  Bercampur ٗٛ. Tanah air سُلاََلطَةٌ  .ٖٕ
 بِاالطَّْبعِ  Bertingkat ٜٗ. tentu ُمَتفاَِوتْ  .ٕٗ
َفةْ   Tukang roti ٘ٓ. Tugas ُخبَّازٌ  .ٕ٘  َوِظيػْ



 ياَبَِنْي اْلُمْصطََفى   sholawatرنين 
 جمع الولمات ب. 

َفةٌ ٙ   : َأْصحَابٌ  . صَاِحبٌ ٔ  : َوظاَِئفْ  . َوِظيػْ
 : َنواَحٌ  . نَاِحيَّةٌ ٚ   : ِخرْبَاتٌ   . ِخبػْرَةٌ ٕ
 : ُميُػْوؿٌ   . َمْيلٌ ٛ    : فُػَرصٌ   . فُػْرَصةٌ ٖ
 : َمهاَرَاتْ  . َمهاَرَةٌ ٜ    : نَِعمٌ   . نِْعَمةٌ ٗ
 : َعَمِلّيَاتْ  يَّةٌ .َعَملِ ٓٔ   : ُمَربػّْيَّاتْ   . ُمَربػّْيَّةٌ ٘
 

 الولمات مضادّ ج. 
 : ُيْصِلحُ  .يُػْفِسدُ ٙ   : َخطَأٌ   . َصوَابٌ ٔ
 : َصْعَبةٌ  . َسْهَلةٌ ٚ   : َوسَّخَ   .َنظَّفَ ٕ
 : ِإْبِتداَءٌ  . ِإْنِتهاَءٌ ٛ  : ُمَتشاَِئمٌ   . ُمَتفاَِئلٌ ٖ
ـٌ ٗ  : َعواَِئقٌ  . َميّْزَاتٌ ٜ   : َحاَلؿٌ   . َحرَا
 : َعَمٌل  . َبطاََلةٌ ٓٔ   َىبَ : ذَ   . أََتىَ ٘
 

 مرادؼ الولمات د. 
 : َمْسأََلةٌ  . ُمْشِكَلةٌ ٙ    : ساََعدَ   . أَعَافَ ٔ
 : َوزَّعَ  . َقسَّمَ ٚ   : َصِحْيحٌ   . َصوَابٌ ٕ
 : ُمعاََمَلةْ  .ُمعَاَشَرةْ ٛ   : أْصِدقاءٌ  . َأْصحَابٌ ٖ
 : ِاْزداَدَ   . ظَلَاٜ    : تَػزَكَّى  . َتَطهَّرَ ٗ
 : َأْجرٌ  . راَِتبٌ ٓٔ    : َفرَاشٌ   ِحْلسٌ . ٘
 

 



 الوحدة الّسابعة
 "الّلغة العربّيةموضوع "غناء  

 siti Nur Haliza (Cindai)رنين 
 نَػْقَلةْ  Radio ٕٙ. Tranformasi ِإذاََعةٌ  .ٔ
 اَلػُلَْصى Bahasa ordo ٕٚ. Tak terhitung أُْرِديَّةٌ  .ٕ
 كاَفَّةً  Pola ٕٛ. Secara menyeluruh ُأْسُلْوبٌ  .ٖ
 يُػْوِجدُ   Bahasa spanyol ٕٜ. Merealisasikan ِإْسباَنِيَّةْ  .ٗ
 يَػُفْوؽُ  Lafadz ٖٓ. Unggul َلْفظٌ  .٘
 زَلُْدودٌ  Penjajahan ٖٔ . Terbatas ِاْسِتْعماَرٌ  .ٙ
 َمْضِرَب اْلِمْثلِ  Ilmu balaghoh ٖٕ. Perumpamaan َباَلَغةٌ  .ٚ
ٛ.  ّّ  ِاْستَػْهَوى  Sempurna ٖٖ. Memikat تَا
 يَػْنِطقُ  Artinya latihan vokal ٖٗ. Berbicara َتْدرِيْبَاٌت َصْوتِيَّةٌ  .ٜ

 َعْصُر اْلَعّبَاِسيْ  Pulau ٖ٘. Masa abbasiyah َجزِيْػرَةٌ  ٓٔ
 َفِصْيَحةْ  Huruf ٖٙ. Fasih َحْرؼٌ  .ٔٔ
يَّةْ  Pidato ٖٚ. Resmi ِخطاَبَةٌ  .ٕٔ  َرمسِْ
 ػُلاَِربُ  Bahasa swahili ٖٛ. Memerangi َسوَاِحِليَّةٌ  .ٖٔ
 تَػْفِسيػْرٌ  morfologi ٖٜ. Tafsir َصَرؼٌ  .ٗٔ
 اْْلِخرْ  Persia ٗٓ. Yang terakhir فاَرِِسيَّةْ  ٘ٔ
 َشجَّعَ  Kabilah ٗٔ. Mensupport قَباَئِلٌ  ٙٔ
 َمْعىَنَ  Logat ٕٗ. Arti ذَلَْجةٌ  .ٚٔ
 أَلَّفَ  Bahasa persatuan ٖٗ. Mengarang ُمْشتَػَرؾْ  .ٛٔ
 ِمْليُػْوفْ  Itu maaf ٗٗ. Sejuta َمْعِذرَةٌ  ٜٔ
 ِإْرساَؿْ  Panggilan ٗ٘. Pengiriman نِداَءٌ  .ٕٓ
 عاَؿ    Penyelewengan ٗٙ. Tinggi Itu رَبْرِْيفٌ  .ٕٔ
 ِدرَاَسْة ِإْساَلِميَّةْ  Bangga ٗٚ. Studi islam َمْفِخرٌ  .ٕٕ
ـٌ َقو  .ٖٕ  Kaum ٗٛ. Mempengaruhi  َأَثػَّر 
 اْزَدَىرَ  Kelompok ٜٗ. Berjaya طاَئَِفةٌ  .ٕٗ
 َجِدْيدٌ  Puncak ٘ٓ. Baru ِقمَّةٌ  .ٕ٘



 َعَلْيهاَ َأْف ضَلَْفَظهاَ....َعَلْيهاَ َأْف نَػْهَتمَّهاَ.....

 siti Nur Haliza (Cindai)رنين 
  ب. جمع الولمات

 : َأْجزاءٌ   . ُجْزءٌ ٙ   : َأساَلِْيبٌ  . ُأْسُلْوبٌ ٔ
 : َجزاَئِرٌ  . َجزِيْػرَةٌ ٚ    : أَْلفَاظٌ   .َلْفظٌ ٕ
 : َأْحُرؼْ  . َحْرؼٌ ٛ   : ِاْسِتْعماَرَاتٌ  . ِاْسِتْعماَرٌ ٖ
 : َمعَافٌ  . َمْعىَن ٜ   : َتْدرِيْبَاتٌ   . َتْدرِْيبٌ ٗ
َلةٌ ٓٔ   : تَػْرمَجَاتْ   . تَػْرمَجَةٌ ٘  : قَباَِئٌل  .قَِبيػْ
 

 لولمات ا مضادّ ج. 
 : َأوَّالً   .َأِخرْياً ٙ   : َأطاَعَ   . تَػَعدَّىٔ
 : َضيّْقٌ  . َوِسَعةٌ ٚ  : َضعَّفَ   . َشدَّ ٕ
 : مضادّ  . ُمرَاِدؼٌ ٛ  : َيْصِمتُ   . يَػْنِطقُ ٖ
 : َغَلقَ   . فَػَتحَ ٜ   : عاَمّْيَّةْ  . َفِصْيَحةْ ٗ
 : نَػْهيٌ  . أَْمرٌ ٓٔ   : َقِدؽْلَةْ   . َجِدْيَدةْ ٘
 

 الولمات مرادؼ  د.
 : َحقَّقَ  . أْوَجدَ ٙ    : أَعاَرَ   . أَقػَْرضَ ٔ
 : َحثَّ  . َتْشِجْيعٌ ٚ   : زُلَاَضرَةٌ   . ِخطاَبَةٌ ٕ
 : ضَلْوُ   .ِمْثلُ ٛ    : ِفْرَقةٌ   . طاَئَِفةٌ ٖ
 : َتَكلَّمَ  . َنَطقَ ٜ    : َأكَّدَ   . َشدَّ ٗ
 : َدْعَوةٌ  . ِنداَءٌ ٓٔ    : بَػَعثَ   . َرَسلَ ٘



 اِمَنةْ الوحدة الثَّ 

 "اْلَجواَِئزُ موضوع "غناء  
 Ayu ting ting (syik asyik)رنين 

 عاََلِميَّةْ  Artinya itu hadiah ٕٙ. Internasional َجواَئِزُ  .ٔ
 تَػْقِلْيِميَّةْ  Artinya itu membantu ٕٚ. Regional Itu ساََعدَ  .ٕ
َرُة النََّبوِيَّة .ٖ  ُمْؤسَبَرْ  Perjalanan nabi ٕٛ. Konferensi Itu الّسيػْ
 ُخرَاَفُة  الصَّْلبِ Informasi ٕٜ. Mitos penyaliban  itu َمْعُلْومَاتْ  .ٗ
 ُكتَػيّْبَاْت  Artinya itu bahagia ٖٓ. Buku-buku kecil سعاََدةْ  .٘
 ِصحاَفَةٌ  Artinya kesuksesan ٖٔ . Surat kabar صَلاَحٌ  .ٙ
 ُمعَاِصرَةْ  Artinya para penemu ٖٕ. Kontemporer Itu ُمْبِدِعنْيْ  .ٚ
 تَػبَػرُّجْ  Hadiah materi ٖٖ. Berhias ُمكاََفأًَة ماَلِّيةٌ  .ٛ
 َقضاَئِيَّةْ  Nilai ٖٗ. Pengadilan ِقْيَمةٌ  .ٜ

 ituنَػْقٌد  Souvenir ٖ٘. Kritik ِدرْعٌ  ٓٔ
 ِإْفتاَءٌ  Itu sertifikat ٖٙ. Fatwa َشهاََدةٌ  .ٔٔ
 ُمَتَخصّْصٌ  Artinya hadiah local ٖٚ. Spesialis َجَوائٌِز زَلَلّيَّةْ  .ٕٔ
 ُمَلخِّصْ  Artinya hadiah internasional ٖٛ. Ringkasan َجواَئٌِز عاََلِميَّةْ  .ٖٔ
 ِصَفَاتْ  Itu melayani ٖٜ. Criteria ؼَلِْدـُ  .ٗٔ
 َرِفعَ  Itu prestasi ٗٓ. Mengangkat تَػْقِدْيرِيَّةْ  ٘ٔ
 َأضْلاَءْ  Itu motivasi ٗٔ. Penjuru َتْشِجْيِعيَّةْ  ٙٔ
 َخِطْيبٌ  Artimya lembaga internasional ٕٗ. Orator َىْيئَاٌت عاََلِميَّةْ  .ٚٔ
 َخواَِطْر أَْو ُصَورٌ  Yayasan ٖٗ. Bibliografi ُمَؤسََّسةْ  .ٛٔ
 يَْدَحضُ  Kerajaan ٗٗ. Menyangga شَلَْلَكةٌ  ٜٔ
 بَػْعثٌ  Siswa teladan  ٗ٘. Kebangkitan ِمثَاِلْ  طاَِلبٌ  .ٕٓ
 يُزِْيحُ  Medali emas ٗٙ. Menyingkirkan ِمْيداَلِيَّْة َذَىِبيَّةْ  .ٕٔ
 ِقَصصٌ  Menang ٗٚ. Kisah فاَزَ  .ٕٕ
 ُمَفوَّْه  Study islam ٗٛ. Handal ِدرَاَسْة ِإْساَلِميَّةْ  .ٖٕ
 تَػَلقّْْي  Umur dewasa ٜٗ. Belajar ِسنُّ اْلبُػُلْوغْ  .ٕٗ
 َوسائِل اإِلْعاَلـْ Jabatan tinggi ٘ٓ. Sarana informasi Itu adalah َمكاَنٌَة عاَلِيَّةْ  .ٕ٘



 رنين صلوات )موال ي صّل ...(

 . جمع الولمات ب
 : َأمْساَءٌ  . ِاْسمٌ ٙ     :ِْلَافٌ   . ْلََْنةٌ ٔ
 باَرَاتْ : ِاْختِ  . اْخِتباَرٌ ٚ    : َأْشخَاصٌ  . َشْخصٌ ٕ
 : ُزَمالَءٌ  . َزِمْيٌل ٛ    : ُشُرْوطٌ   . َشْرطٌ ٖ
 : ُعَلماَءٌ  . عَاَلٌِ ٜ     : آدَابٌ   . أََدبٌ ٗ
 : َأْسراَرٌ   .سرّّ ٓٔ    : َىْيئَاتٌ   . ىْيَئةٌ ٘

 الولمات  مضادّ . ج
 : َشْأفٌ   .َشْيئٌ ٙ    : سَبَْنحُ   . سَبَْنُع ٔ
 : اِتََّصَل ِإىلَ   بَػَلغَ  .ٚ    : زَلَلّْيَّةْ   . عاََلِميَّةْ ٕ
 : َحزِفَ   . َفرِحَ ٛ   : الشَّْرؽُ   . اْلَغْربُ ٖ
 : ىَاَجَر  . ِإنْػتَػَقلَ ٜ    :َمْغُمْوَرةٌ  . َمْشُهْوَرةْ ٗ
 :تُػُويفَّْ  . ُوِلدَ ٓٔ   : َصاِحبٌ   . َخْصمٌ ٘

 د. مرادؼ الولمات 
ْيعٌ   . ُكلُّ ٙ    : يُػْعِطيْ   . سَبَْنحٌ ٔ  : مجَِ
ـٌ   . أَنْػَواعٌ ٕ  : يَػْقرَتِبُ  . َيْدنُػْواٚ    : أْقسَا
َرةٌ ٛ    : سَبْرِْبنٌ   . َتْدرِْيبٌ ٖ  : ُمدَّةٌ   .فَػتػْ
 : َيْشَتِملُ  . يَػَتَضمَّنُ ٜ    : نَاؿَ  . َحَصَل َعلىَ ٗ
ـٌ  . َسَنةٌ ٓٔ   : ُمكاََفأَةٌ   . جاَئِزَةٌ ٘  : عَا
 

 xَٔىّياَ ضَلَْفظُهاَ ىّياَ نَػْهَتمُّ ِّٔاَ.........
 



 وحدة الّتاسعةال
َرةٌ موضوع "غناء    "اَْلَعاَلُم قَػْريٌَة َصِغيػْ

 UNGU (Hampa hati)رنين 
 ِإنْتاَجٌ  Artinya eksploitasi ٕٙ. Hasil produksi Itu ِاْسِتْغاَلؿٌ  .ٔ
َنةٌ  Artinya ekonomi ٕٚ. Perahu اِْقِتصاَِديّّ  .ٕ  َسِفيػْ
 ِسيَاِسيَّةْ  Artinya investasi  ٕٛ. Politik ِاْسِتْثماَرْ  .ٖ
 ُسْخرِيَّةْ  Artinya itu roda ٕٜ. Kerugian َعَجاَلتٌ  .ٗ
 َسْيطَرَةْ   Barang dagangan  ٖٓ. Dominasi السّْْلعُ  .٘
 يُعاَِديْ  Perdebatan ٖٔ . Memusuhi تَػَناُفسٌ  .ٙ
 شَاَشةْ  Perkembangan ٖٕ. Monitor تَػْنِميَّةٌ  .ٚ
 ُمعاَنَةْ   Jalan-jalan ٖٖ. Kebertahanan ذَبَوَّؿَ  .ٛ
 ُمْستَػْوَرَدةْ  Klasifikasi ٖٗ. Diimpor تَػْقِسْيمٌ  .ٜ

 ُمْستَػْورَِدةْ  Teknik ٖ٘. Diekspor Itu تِقاَنَةٌ  ٓٔ
دُ  Pengaruh ٖٙ. Mengancam Itu تَْأثِيػْرٌ  .ٔٔ  يُػَهدّْ
 ُعماََلةٌ  Benua ٖٚ. Agency Itu قاَرَّةٌ  .ٕٔ
 ُمْعَتِقدَاتٌ  Itu penyimpanan ٖٛ. Hal-hal yang diimani رَبْزِْينْ  .ٖٔ
 ُمَقّدسَاتٌ  Itu Penggandaan ٖٜ. Hal-hal yang disakralkan تَػْوِفيػْرٌ  .ٗٔ
 َعْلماَنِيَّةٌ  Itu artinya bertahan ٗٓ. Sekularisme Itu تُعَاينْ  ٘ٔ
 ُمْستَػْهِلكٌ  Argumentasi ٗٔ. Konsumen ُحجَّةٌ  ٙٔ
 ُسْرَعُة اللّْحَاؽْ  Perang ٕٗ. Segera mengejar Itu بٌ َحرْ  .ٚٔ
 َمْفتُػْوفٌ  Merealisasikan  ٖٗ. Terpikat َحقَّقَ  .ٛٔ
 أَْقَصى أَْطرَاِؼ اأْلَْرضِ  Perlindungan ٗٗ. Sgala penjuru dunia ِِحاَيَةٌ  ٜٔ
َلُة النػَّْقلِ   Adalah demokrasi  ٗ٘. Sarana transportasi ِدؽْلُْوْقراَِطيَّةْ  .ٕٓ  َوِسيػْ
تّْصاَؿ  Religi ٗٙ. Sarana komunikasi ِدْيِنّّ  .ٕٔ َلُة اإْلِ  َوِسيػْ
 َىْيَمَنةٌ  Pendorong ٗٚ. Hegemoni ِدفاَعٌ  .ٕٕ
 نَْدَوةْ  Artinya merpati pos ٗٛ. Seminar َِحاَّـٌ زَاِجلْ  .ٖٕ
 ُمرَكَّبَاتْ  Artinya kemewahan ٜٗ. Kendaraan َرخاَءٌ  .ٕٗ
 َعَربَاتْ  Artinya domisili ٘ٓ. Gerobak َرْأمَسَاِلّّ  .ٕ٘



 
  رنين صلوات )سدنا الّنبّي(

 ب. جمع الولمات 
َلةٌ ٙ     :َفواِئدٌ   . فاَِئَدةٌ ٔ  : َوساَِئلُ  . َوِسيػْ
 : زُلَرّْكَاتٌ  . زُلَرّْؾٌ ٚ    : َعنَاِوْينْ   . ُعْنواَفٌ ٕ
 : أِصّحاَءٌ  ْيُح . َصحِ ٛ    : َحَواِسْيبٌ  . حَاُسْوبٌ ٖ
 : أَْدِويَّةْ  . َدواَءٌ ٜ     : َمراَِكزٌ   . َمرَْكزٌ ٗ
 : أظَْلَاٌط  .ظَلْطٌ ٓٔ     : حُبُْوثٌ   . حَبْثٌ ٘

 الولمات  مضادّ ج. 
 : بَػْعدَ   .قَػْبلَ ٙ   : َحِدْيثٌ   . َقِدمْيٌ ٔ
 : َقِويّّ  . َضِعْيفٌ ٚ    : يَػتَِّفقُ   . ؼَلَْتِلفُ ٕ
 :ػلُِبّّ  . َيْكرَهُ ٛ    َتِهيْ : يَػنْ   . يَػْبَدأُ ٖ
 : َصِحيّّ  . َمرِْيضٌ ٜ    : َبِطْيئٌ   . َسرِْيعٌ ٗ
َرةٌ   . َغِنيَّةٌ ٘  :إغْلاَبِيَّةْ  . َسْلِبيَّةٌ ٓٔ    : َفِقيػْ

 د. مرادؼ الولمات 
 : راَِغٌب َعنْ  . كاَرِهٌ ٙ    : ِبالَدٌ   . َدْوَلةٌ ٔ
 : ِعْنَدهُ  . ؽَلِْلكُ ٚ    : َغْزوٌ   . َحْربٌ ٕ
ْولِيَّةْ ٖ  : َزمَافٌ  .َعْصرٌ ٛ   : اإِلْنرتْنِْيتْ  . الّشَبَكُة الدَّ
 : َيْشَتِملُ  . يَػَتَضمَّنُ ٜ   : جاَِنبٌ   . نَاِحيَّةٌ ٗ
 : ذاَِىَبةٌ  . آتَِيةٌ ٓٔ    : َنْظرٌ   . رَْأيٌ ٘
 

 



 الوحدة العاشرة
 موضوع "الّنظاَفة"غناء  

 wali (cari Jodoh)رنين 
 َمْعُجْوفٌ   Artinya melaksanakan ٕٙ. Pasta gigi Itu أََداَءٌ  .ٔ
ْبطِ    Menyingkirkan duri ٕٚ. Cukur bulu ketiak ِإماَطَُة اأْلَذى .ٕ  نَػْتُف اإْلِ
 ػَلْرِؽُ  Itu penting ٕٛ. Membakar Itu َضُرْورِيَّةٌ  .ٖ
 يَػْقِبلُ  Itu artinya khitan ٕٜ. Menerima Itu ِختاَفٌ  .ٗ
 يَِتمُّ  Itu lalat ٖٓ. Menyempurnakan Itu بٌ ُذباَ  .٘
ـْ  .ٙ  زُلَْتِلمْ  Perhatian ٖٔ . Orang mimpi basah Itu ِإْىِتمَا
 ُكْوبٌ  Artinya itu  bau tidak sedap ٖٕ. Cangkir َرواَِئٌح َكرِيْػَهةٌ  .ٚ
 أَْمواَؿٌ  Bagian ٖٖ. Harta Itu َشْطرٌ  .ٛ
 َأَكاَلٌت َسرِيْػَعةْ  Itu cabang ٖٗ. Makanan instan ُشْعَبةٌ  .ٜ

 َمْسَكنٌ  Itu sehat ٖ٘. Tempat tinggal  Itu ِصحّْيّّ  ٓٔ
 َقْملٌ  Itu pohon arak ٖٙ. Kutu أَرَاؾٌ  .ٔٔ
 َمواَِطنٌ  Mengamati ٖٚ. Warga Negara Itu ُياَلِحظُ  .ٕٔ
 أَْفراَدٌ  Keracunan ٖٛ. Individu َتَسمُّمٌ  .ٖٔ
 َقصُّ الشاَِربِ   Menyentuh ٖٜ. Cukur bulu kemaluan Itu ؽَلُسُّ  .ٗٔ
 َفَضاَلتٌ   Artinya menyakiti ٗٓ. Sisa-sisa يُػْؤِذيْ  ٘ٔ
 يَػَتَكرَّرُ  Artinya memotong kuku ٗٔ. Mengulang-ulang Itu تَػْقِلْيُم اأْلَظاَِفرْيِ  ٙٔ
 ُحُكْوَمةْ  Itu terletak ٕٗ. Pemerintah تَػَقعُ  .ٚٔ
 يُػْنِفقُ  Itu membawa ٖٗ. Menginfaqkan ِملُ ربَْ  .ٛٔ
 ُعماَّؿٌ  Itu parfum ٗٗ. Pekerja Itu ِعْطرٌ  ٜٔ
 َمْشُهْورَةٌ  Keindahan ٗ٘. Terkenal مَجاَؿٌ  .ٕٓ
 يُػْنزِؿُ  Tempat berteduh ٗٙ. Menurunkan ِظلّّ  .ٕٔ
 ُسكاَّفٌ  Jinabat ٗٚ. Penduduk ِجناَبَةٌ  .ٕٕ
 َحِديْػَقةٌ tong sampah ٗٛ. Kebun  Itu  حاَِويَّةٌ  .ٖٕ
 ماَدَّةٌ  acak2 ٜٗ. Bahan Itu تَػَفرُّؽٌ  .ٕٗ
 ماَأَْطَيبْ  Itu daki ٘ٓ. Alangkah harumnya َزواَئِدٌ  .ٕ٘



  
  xٕ َىّيا ضَلَْفظُهاَ, َىّيا نَػْهَتمُّهاَ , ىياَّ َنْكتُُبهاَ 

  wali (TOMAT = Tobat Maksiat)رنين 

 ب. جمع الولمات 
  : أَْرُجلٌ  . رِْجلٌ ٙ     :َمراِفقٌ   . ِمْرَفقٌ ٔ
 : ُوُجْوهٌ   . َوْجوٌ ٚ    : أَْعضاَءٌ   . ُعْضوٌ ٕ
 : أَْمواَؿٌ  . مَاٌؿ ٛ     : ُرُؤْوسٌ   . رَْأسٌ ٖ
 : َأْسنَافٌ   . ِسنّّ ٜ     : ثِيَابٌ   . ثَػْوبٌ ٗ
 xٕ: أَْيِدٌي  . َيدٌ ٓٔ    : َمالَِبسٌ   . َمْلَبسٌ ٘

 ماتالول مضادّ ج. 
 : يَْأُخذُ  . َيَضعُ ٙ    : ُمَتَخلّْفٌ  . ُمَتَحّضرٌ ٔ
 : ُكلّّ  . َشْطرٌ ٚ    : َوسَاَخةٌ   . َنظاََفةٌ ٕ
 : ؼُلَفّْفُ  . َيُشقُّ ٛ     : َداِخلٌ   . َخارِجٌ ٖ
ٗ ّّ  : أَْعَلىَ  . أْدنَ ٜ    : َخَاصّّ   . عَا
 :يَػتػُْرؾُ  . يُػَؤدّْيْ ٓٔ     : يَػرُدُّ   . يَػْقَبلُ ٘

 الولمات د. مرادؼ
 : زَكاَةٌ  . َطهارةٙ    : َيْسَتِحمّْ   . يَػْغَتِسلُ ٔ
 : َرَغبَ  . َحثَّ ٚ     : يُرِْيدُ   . ػَلُْرصُ ٕ
 : يَػْلَبسُ  . يَػْرَتِديْ ٛ     : يَػْتَبعُ   . ُيشاَرِؾُ ٖ
 : ػَلَْي  . يَِعْيشُ ٜ     : ُيِضْيعُ   . يُزِْيلُ ٗ
 : يَػْلَزـُ  . غلَِبُ ٓٔ     : بَػْعضٌ   . َشْطرٌ ٘

 



 الوحدة الكادية عشرة
 "اإْلْسمَامُ موضوع "غناء  

  wali (a ba ta tsa)رنين 
 َدؽَّ  Yang lain ٕٙ. Bergetar آَخرٌ  .ٔ
 َأْكَببَ  Rukun ٕٚ. Memeluk رُْكنٌ  .ٕ
 كاَِىلْ  Sebab ٕٛ. Pudak َسَببٌ  .ٖ
 ُمَكمّْثٌ  Itu ras ٕٜ. Menetap َعَرؽٌ  .ٗ
 َبُسطَ  Warna kulit ٖٓ. mengulurkan أَْلواَفٌ  .٘
 َزَعمَ  Amanat ٖٔ . Menganggap أَماَنَةٌ  .ٙ
 اْزَدَىمْ  Tidak bisa baca tulis ٖٕ. Berdesakan أُمّْيّّ  .ٚ
 واَِديٌ  Manusia ٖٖ. Lembah َبَشرٌ  .ٛ
 ُحرَّتَػنْيْ  Lingkungan ٖٗ. Dua tanah tandus بِْيَئةٌ  .ٜ

 ُذنُػْوبٌ  Janin ٖ٘. Dosa َجِننْيٌ  ٓٔ
َقةٌ  .ٔٔ  أَثْػَوبٌ  Hakikat ٖٙ. Pahala َحِقيػْ
 َتَكفَّلَ  Petunjuk ٖٚ. Menjamin َدلِْيلٌ  .ٕٔ
 َنصاََرى Takut ٖٛ. Orang-orang nasrani َرْىَبةٌ  .ٖٔ
 َنَسخَ  Itu adil ٖٜ. Menghapus َعْدؿٌ  .ٗٔ
 ِمفتاَُح اْلِعباَدةْ  Tiang ٗٓ. Kunci ibadah َعُمْودٌ  ٘ٔ
 َمعاَدٌ  Memimpin ٗٔ. berseberangan ِقياََدةٌ  ٙٔ
 ُكّتابٌ  Sejarawan ٕٗ. Para penulis ُمَؤرّْخٌ  .ٚٔ
َقةٌ  Itu yang netral ٖٗ. Mendalam زُلاَِيدٌ  .ٛٔ  َعِميػْ
 ُيضاَِيقُ  Persamaan ٗٗ. Merepotkan ُمساَواَةٌ  ٜٔ
 ََشْسٌ  Tata cara ibadah ٗ٘. Matahari َمنَاِسكٌ  .ٕٓ
 ُرُسلٌ  Deskripsi ٗٙ. Para Rosul Itu َوْصفٌ  .ٕٔ
 يُػَرحّْبُ  Penyembah ٗٚ. Menyambut gembira قَاِطنٌ  .ٕٕ
 بَقاَءٌ  Puncah ٗٛ. Kekal َذْرَوةٌ  .ٖٕ
 تَػْوِحْيدٌ  Gereja  ٜٗ. mengEsakan َكِنْيَسةٌ  .ٕٗ
 ُيْسِلمُ  Kurma ٘ٓ. Masuk islam طَلْلٌ  .ٕ٘



  wali (a ba ta tsa) رنين
 الولماتب. جمع 

 : ُرُسلٌ  . َرُسْوؿٌ ٙ    : أَْعرَاؽٌ   . َعْرؽٌ ٔ
 : ُشُعْوبٌ  . ُشَعبٌ ٚ    : أَرْكَافٌ   .رُْكنٌ ٕ
 : َأْوقَاتٌ  . َوْقتٌ ٛ    : أَْلواَفٌ   . َلْوفٌ ٖ
 : َدَعوَاتٌ  . َدْعَوةٌ ٜ    : بِْيئَاتٌ   . بِْيَئةٌ ٗ
َقةٌ ٘  2x: َدالَِئٌل  .َدلِْيلٌ ٓٔ   : َحقاَِئقٌ   .َحِقيػْ
 

 الولمات  مضادّ ج. 
 : َبَدؿَ   .َنَسخَ ٙ   : َكَفرَ   . َأْسَلمَ ٔ
 : رُْىَبةٌ  . ُرْغَبةٌ ٚ   : ِخياَنَةٌ   . أَماَنَةٌ ٕ
َقةٌ ٖ  : َسيَّْئةٌ  . َحَسَنةٌ ٛ   : َخيَاؿٌ   . َحِقيػْ
 : بَػْعضٌ  . ساَئِرٌ ٜ   : َأَخرَ   . َسَبقَ ٗ
  2x: َأَشكَّ  . أَيْػَقنَ ٓٔ   : غاَِئبٌ   . َمْوُجْودٌ ٘
 

 د. مرادؼ الولمات
ْيعٌ  . َسائِرٌ ٙ   : َأْحَكمَ   . أَثْػَبتَ ٔ  : مجَِ
 : َكِثيػْرَةٌ  . َعِدْيَدةٌ ٚ   : ِإْنسَافٌ   . َبَشرٌ ٕ
 : ُمَصدّْؽٌ  .ُمْؤِمنٌ ٛ   : أَقػَْرضَ   . أَعاَرَ ٖ
 : ِملَّةٌ   . ِدْينٌ ٜ    : ُرْغَبةٌ   . َشْهَوةٌ ٗ
 2x دٌ : َعهْ  . َعْصرٌ ٓٔ    : ِإثٌْ   . َذْنبٌ ٘
 

 َىّياَ ضَلَْفظُهاَ ىّياَ نَػْهَتمُّ ِّٔاَ.......



 الوحدة الثاّنّية عشرة
 "الشَّبَابُ موضوع "غناء  

 wali (status hamba)رنين 
 ُمْزِعجٌ   Asing ٕٙ. Pembuat gaduh Itu َأْجَنِبيَّةٌ  .ٔ
 مِسْتٌ  Informasi ٕٚ. Sifat baik Itu ِاْعاَلـٌ  .ٕ
 ُسلَّمٌ  Paling mahal ٕٛ. Tangga َأْغلىَ  .ٖ
 َشَبَكةٌ  Orang anshor ٕٜ. Jarring أَْنصاَرٌ  .ٗ
 َمْسرَةٌ  Sisa ٖٓ. Kegembiraan بَِقيَّةٌ  .٘
 َديّْنٌ  Pengalaman  ٖٔ . Taat beragama ذَبْرِبَةٌ  .ٙ
 َأِْحَقٌ  Kekayaan ٖٕ. Bodoh ثَػْرَوةٌ  .ٚ
 فَاحشٌ  Sungguh-sungguh ٖٖ. Kejam جاَدّّ  .ٛ
 ِحْلَيةْ  Kriminal ٖٗ. Perhiasan َجرؽِْلَةٌ  .ٜ

 َىَضمَ  Tentara ٖ٘. Mengunyah َجْيشٌ  ٓٔ
 َغشَّ   Hikmah ٖٙ. Menipu Itu ِحْكَمةٌ  .ٔٔ
 خَافَ  Paman garis ibu ٖٚ. Mengingkari Itu خَاؿٌ  .ٕٔ
 الَيُبَاِلْ   Tingkah laku ٖٛ. Tidak peduli ُسُلْوؾٌ  .ٖٔ
 ُمْؤِنسٌ  Pemuda ٖٜ. Lembut Itu بّّ شاَ  .ٗٔ
 ِغْلظَةْ  Rasa ٗٓ. Salah Itu ُشُعْورٌ  ٘ٔ
 ُجفاَءٌ  Orang tua ٗٔ. Tercela ُشيُػْوخٌ  ٙٔ
 ِمْقيَاسْ  Pemberian ٕٗ. Ukuran َعطاَءٌ  .ٚٔ
 ِمْبزافٌ  Itu hakim ٖٗ. Pertimbangan قَاضٍ  .ٛٔ
 َظرِْيفْ  Itu memimpin ٗٗ. Manis ِقياََدةٌ  ٜٔ
 شُلِْتعٌ  Memerangi ٗ٘. Menyenangkan زُلاَرِبَةٌ  .ٕٓ
 اِقْػَتِصرْ  Itu local ٗٙ. Hindarilah زَلَلَّْيةٌ  .ٕٔ
 يُػْهِملُ   Masa pubersitas ٗٚ. Mengabaikan ُمراََىَقةٌ  .ٕٕ
 ػَلْرَتِـُ  Itu bergabung ٗٛ. Menghargai ُمشاَرََكةٌ  .ٖٕ
 ِقياََدةٌ   Orang yang pindah ٜٗ. Memimpin ُمهَاِجرٌ  .ٕٗ
 ُمعاََمَلةْ  Teman duduk ٘ٓ. memperlakukan َجِلْيسٌ  .ٕ٘



 ىذه اْلُمْفرداْت عن الشباب
  wali (status hamba) رنين

 جمع الولمات   -أ
 : ُشيُػْوخٌ  َشْيخٌ   -ٙ          : َمقاَِيسٌ  ِمْقيَاسٌ   -ٔ
 : َشبَابٌ  شَابٌ  -ٚ   : َشَبكَاتٌ   َشْبَكةٌ  -ٕ
 : ُجيُػْوشٌ  َجْيشٌ  -ٛ    :َنصاَِئحٌ  َنِصْيَحةٌ  -ٖ
 : َجراَئِمٌ  َجرؽِْلَةٌ  -ٜ   : ٌمهَاِجُرْوفَ  ُمهَاِجرٌ  -ٗ
  : َمْوُضْوعَاتٌ  َمْوُضْوعٌ  -ٓٔ    : ِحَكمٌ  ِحْكَمةٌ  -٘
 

 الولمات  مضادّ . ب
 : أَْرَخصٌ  أَْغَلى -ٙ   : َحَزفٌ   َمْسَرةٌ  -ٔ
 : َمْفَسَدةٌ  َفَعةٌ َمنػْ  -ٚ   : َنِسيَ   ذََكرَ  -ٕ
 : َرُجلٌ  َمْرأَةٌ  -ٛ  : َحِكْيمٌ   َأِْحَقُ  -ٖ
 : ِاْحتَػَقرَ  ِاْحتَػَرـَ  -ٜ   : يَػْهِملُ   يَػْهَتمُّ  -ٗ
 2x : اِقػْتَػَربَ  اِبْػتَػَعدَ  -ٓٔ   : ُمِقْيمٌ  ُمهَاِجرٌ  -٘
 

 . ما مرادؼ الولمات ج
 : ُجْندٌ  َجْيشٌ  -ٙ    : َغْربِيَّةْ   َأْجَنِبيَّةْ  -ٔ
 : شلُِْكنٌ  َلَعلَّ  -ٚ    : أَْعَلمَ   ْخبَػرَ أَ -ٕ
 : ُمعَاَشَرةٌ  ُمعاََمَلةٌ  -ٛ    : أَْفَشلَ   َأعْلَلَ  -ٖ
ـٌ  -ٗ  : َحْربٌ  َغْزَوةٌ  -ٜ   : تَػْقِديْػرْ   ِاْحرتَا
  : َخطَأٌ  ِغْلَظةٌ  -ٓٔ    : يَػْنُشرُ   يَػُبثُّ -٘
 



 الوحدة الثّالثة عشرة
 "ِميْ اْلعاََلم اإْلْسماَ موضوع "غناء  

 wali (setia , jujur dan taqwa)رنين 
 َطَمحَ  Barang tambang ٕٙ. bersemangat َمْعَدنِيَّةٌ  .ٔ
َلةْ  .ٕ  َأْكواَفٌ  Mendasar ٕٚ. alam َأِصيػْ
 يَػْبِنْ  Bola ٕٛ. membangun ُكرَّةٌ  .ٖ
 رُلَرََّدةْ  Samudra ٕٜ. saja زلَِْيطٌ  .ٗ
َلةٌ  .٘  نػَْهجٌ مَ  Selama ٖٓ. metode ِطيػْ
 ِاْخرتاَعْ  Undang-undang ٖٔ . penemuan قاَنُػْوفٌ  .ٙ
 تَػْلِفْيتْ  Itu artinya  berobat ٖٕ. memelekkan ُمعَاَْلَةٌ  .ٚ
 تَػَعدَّى Itu tuntunan ٖٖ. menentang Itu ُمَتطَلّْبَاتٌ  .ٛ
 ُمَؤلَّفَاتْ  Kebakaran ٖٗ. karangan َخْرؽٌ  .ٜ

 فاَئَِقةٌ  Katun ٖ٘. unggul ِكتاَفٌ  ٓٔ
 ذَاتَ  Itu kapas ٖٙ. memiliki َقْطنٌ  .ٔٔ
 َأْسَهمَ  Garam darat ٖٚ. Memberi  andil ِمْلُح اْلباَُرْودْ  .ٕٔ
 فُػْوؿٌ  Industri ٖٛ. kacang ِصناََعةٌ  .ٖٔ
 كاَكاَ  Optik ٖٜ. kakau َمْرئِيَّاتْ  .ٗٔ
 ُعْمَلةٌ  Cahaya ٗٓ. Mata uang َصنُػْوءٌ  ٘ٔ
 ياذََلا Cabang ٗٔ. Alangkah عٌ فَػْر  ٙٔ
 نِْفطٌ  Karet ٕٗ. Minyak tanah Itu َمطَاطٌ  .ٚٔ
 Rُمناََزعَات Arsitektur ٖٗ. pertengkaran Itu َىْنَدَسةٌ  .ٛٔ
 َمطَاطٌ   Aljabar ٗٗ. Karet اْْلَبَػرُ  ٜٔ
 َمسَاَحةٌ  dasar-dasar ٗ٘. kesuburan َمباَِدئٌ  .ٕٓ
 زلَِْيطَةْ  Para penguasa ٗٙ. samudra َساَلِطنْيٌ  .ٕٔ
 ُكرٌَّة أَْرضيَّةْ  Produk ٗٚ. globe ُمْنِجزَاتٌ  .ٕٕ
 َصِهيُػْونِيَّةْ  Percobaan ٗٛ. zionisme ذَبْرِيِْبيَّةٌ  .ٖٕ
 َخِلْيجٌ  Itu menundukkan ٜٗ. teluk َتْسِخيػْرٌ  .ٕٗ
 َداِخِلّية berbudaya ٘ٓ. internal ُمَتَمدّْفٌ  .ٕ٘



  wali (setia, jujur dan taqwa) نرني

 ب. جمع الولمات 
 : َمنَاطقٌ  َمْنِطَقةٌ  -ٙ    : َأمْسَاؾٌ   مَسَكٌ  -ٔ
 : َنصاََرى َنْصرَاينّّ  -ٚ    : َأْسِئَلةٌ   ُسؤاَؿٌ -ٕ
 : َأْكواَفٌ  َكْوفٌ -ٛ   : أَْعمَاؿٌ   َعَملٌ  -ٖ
 :أَْعداَدٌ  َعَددٌ  -ٜ    : َمبَافٌ   َمبػْىَن  -ٗ
  : ُمَؤلَّفَاتٌ  ُمَؤلَّفٌ -ٓٔ    : شَلَرَّاتٌ   شَلَرّّ  -٘
 

 الولمات  مضادّ ج. 
 : َأطاَعَ  تَػَعدَّيَ -ٙ   : فَاِشَلةٌ  نَاِجَحةٌ  -ٔ
 : َستَػرَ   بَػَرزَ  -ٚ   : مَساَءٌ   أَْرضٌ  -ٕ
 : فَػرْحٌ   َىمّّ  -ٛ   : ِسْلمٌ  ُمناََزعَاتٌ  -ٖ
 ِجيَّة: خاَرِ  دَاِخِليَّة -ٜ  : ُمَتَخلّْفٌ  ُمَتَمدّْفٌ  -ٗ
ـٌ  ُسْلطَافٌ  -٘   يَػْوـُ اْلَعَمِل: يَػْوـُ اْلُعْطَلةِ  -ٓٔ   : خاَِد
 

 د. مرادؼ الولمات 
 : َظَهرَ   بَػَرزَ -ٙ    : سَبِْلكُ   ذَاتَ -ٔ
 : َقطّّ  رُلَرََّدةُ  -ٚ   : ُمَتَحضّْرٌ  ُمَتَمدّْفٌ  -ٕ
 : َِحاَّسٌ  َطَمْوحٌ -ٛ   : َفضاَِئلٌ   َمزاَياَ -ٖ
 : نُػْورٌ  َضْوءٌ  -ٜ    : أَْىلٌ  ُسكاّفٌ  -ٗ
  2x : رَْأيٌ  َنْظَرةٌ  -ٓٔ    : عَاَلٌَ   َكْوفٌ   -٘
 



 الوحدة الّرابعة عشرة
 "اأْلَْمنُ موضوع "غناء  

maher zain (insyaAllah) رنين 
 ُحيػّْزَ   Aman ٕٙ. Dikelilingi Itu أَْمنٌ  .ٔ
 التػَّْنِميَّة َعَمِليَّةُ  Ketenangan ٕٚ. Proses pertumbuhan ِاْطِمْئناَفٌ  .ٕ
 َمْرَحَلُة التَّأخُّرْ  Hati ٕٛ. Fase ketertinggalan بَاؿٌ  .ٖ
ـْ  Pelaku kejahatan ٕٜ. Fase kemajuan ُجناَةٌ  .ٗ  َمْرَحَلُة التػََّقدُّ
 َرخاَءٌ  Lapar ٖٓ. Kemewahan َجْوعٌ  .٘
 َدلِْيلْ  Batasan  ٖٔ . Petunjuk َحدّّ  .ٙ
 َرَغدَ  Perlindungan ٖٕ. Melimpah ِِحاَيَةٌ  .ٚ
 تَػتَّطََلعَ  Peta ٖٖ. Melihat-lihat َخرِْيطةٌ  .ٛ
 َنَسلٌ  Pencurian ٖٗ. Keturunan ِسْرَقةٌ  .ٜ

 َعْرضٌ  Polisi ٖ٘. Nama baik ُشْرطَةٌ  ٓٔ
 َكْسُب الِعْيشِ  Sengsara ٖٙ. Mencari penghidupan َشِقيّّ  .ٔٔ
 يَػْعَكرِهُ  Energi-enerrgi ٖٚ. Diganggu طاَقَاتٌ  .ٕٔ
 عاَبِثُػْوفَ  Itu PBB ٖٛ. Orang sia-sia ُعْصَبُة اأْلَُممِ  .ٖٔ
 ُمْنَحرِفُػْوفَ  Sanksi ٖٜ. Para penyeleweng ِعقَابٌ  .ٗٔ
 سلَِلّّ  Makanan ٗٓ. Mengganggu ِغداَءٌ  ٘ٔ
 يَػْنَتِميْ  Ketetapan ٗٔ. Bersandar َقراَرَاتٌ  ٙٔ
 ػَلُْرصُ  Artinya kriminalitas ٕٗ. Segera رُلْرـٌِ  .ٚٔ
 ؼلُِْيفُ  Dewan keamanan ٖٗ. Menakut-nakuti رَلِْلُس اأْلَْمنِ  .ٛٔ
 تاَرِْيخٌ  Proyek ٗٗ. Sejarah Itu َمْشُرْوعٌ  ٜٔ
 يَُذْوؽُ  Yang melanggar ٗ٘. Mencicipi Itu ٌمْعَتِديَّةٌ  .ٕٓ
 أسَاسْ  Artinya perbandingan ٗٙ. Pondasi ُمقاَرَنَةٌ  .ٕٔ
نْياَ َوماَِفْيهاَ  Perdamaian ٗٚ. Dunia dan isinya َساَلـٌ  .ٕٕ   artinyaالدُّ
ُر راَِدَعةٌ  .ٖٕ  نُػْزَعةْ  Tidak jera ٗٛ. Melepas َغيػْ
 ِاْسرتاَحْ  Jalan ٜٗ. Istirahat َسْربٌ  .ٕٗ
 ثَػْرَوةٌ  Itu sehat ٘ٓ. Kekayaan َمعَاىِف  .ٕ٘



   ب. جمع الولمات
 : رَلاَِلسٌ  . رَلِْلسٌ ٙ    : أَُممٌ   . أمَّةٌ ٔ
 : ُحُرْوبٌ  . َحْربٌ ٚ    :ُجناَةٌ   .جَافٍ ٕ
 : َدواَِفعٌ  . داَِفعٌ ٛ   : طاَقَاتٌ   . طاََقةٌ ٖ
 : َقواَِعدٌ  . قاَِعَدةٌ ٜ    : أَْعداَءٌ   . َعُدوّّ ٗ
 : رُلْرُِمْوفَ  .رُلِْرـٌ ٓٔ   : َمشاَرِْيعٌ   .َمْشُرْوعٌ ٘
 

 ّد الولماتمضاج. 
 : ُمْنتاَجٌ  .َعَمِليَّةٌ ٙ  : ُمْسَتِقْيمٌ  . ُمْنَحِرؼٌ ٔ
 : َسِعْيدٌ  . َشِقيّّ ٚ   : َثوَابٌ   .ِعقَابٌ ٕ
 : يُػْقِبضُ  . ُيْسِجنُ ٛ   : لَْيلٌ   .ََناارٌ ٖ
ـْ ٗ  : ِحلّّ  . َقِضيَّةٌ ٜ   : تََأخُّرْ   تَػَقدُّ
  2x: ِشرَابٌ  . ِغداءٌ ٓٔ  : َشْبعَافٌ   . جاَئِعْ ٘
 

 مرادؼ الولمات د.
 : َمباَِدئٌ  . َأسَاسٌ ٙ   : ُمْشِكَلةٌ   . َقِضيَّةٌ ٔ
 : النػََّفَقةُ  . اْلِعْيشُ ٚ    : قَػْلبٌ   . بَاؿٌ ٕ
 : يَػتَػَعلَّقُ  .يَػْرتَِبطُ ٛ    : قَػلَّلَ   . َكثّػرَ ٖ
 : طَرِْيقٌ  . َسْربٌ ٜ    : يَُدفّْعُ   . ُتَشجّْعُ ٗ
 رَبِْقْيقٌ  : . تَػْنِفْيذٌ ٓٔ    : َمَرضٌ   . َأَلٌَ ٘
 

 
 



 الوحدة الخامسة عشرة

 "التػََّلوُّثْ موضوع "غناء  
  Maher zain (never forget)رنين 

 ناَِدرٌ  Itu sumur ٕٙ. Jarang بِئػْرٌ  .ٔ
 نَبَاتْ  Kebakaran ٕٚ. Tumbuh-tumbuhan ِإْحرَاؽٌ  .ٕ
 اِْنِفجاَرٌ   Bahaya ٕٛ. Letusan َخْطرٌ  .ٖ
 نِْفطٌ  Itu bumi ٕٜ. Bahan bakar Itu أَْرضٌ  .ٗ
 ِإْلِتهَاُب اْلُعيُػْوفْ  Itu krisis ٖٓ. Gangguan mata أَْزَمةٌ  .٘
 َرْميٌ  Itu sungai ٖٔ . Pembuangan نَػْهرٌ  .ٙ
 ماَدَُّة اْلِكِمياَءْ  Pemberhentian ٖٕ. bahan kimia إْيقَاؼٌ  .ٚ
 اَفْ نَػْفُي احْلََيو  Urat nadi ٖٖ. Kotoran hewan ِشْرياَفٌ  .ٛ
 َمسَاَحُة اأْلَْرضِ  Menkonsumsi ٖٗ. Permukaan bumi ِاْسِتْهاَلؾٌ  .ٜ

 َكْهَرباَئِيَّةْ  Infeksi ٖ٘. Alat-alat elektronik اِْلِتهَابٌ  ٓٔ
 ِاْسرتاَُج النػّْْفطِ  Air jernih dan bersih ٖٙ. Gali  bahan bakar ماَُء الّصْرِؼ الصَِّحيّْ  .ٔٔ
 قُػْنبُػَلُة الذُّرّيَّة Itu laut ٖٚ. Bom atom حِباَرٌ  .ٕٔ
َلةٌ  Penjelasan ٖٛ. Bibit kurma بَياَفٌ  .ٖٔ  َفِسيػْ
 أَْزَمةٌ  Itu debu ٖٜ. Krisis تُػْربَةٌ  .ٗٔ
 ِإْسرَاؼٌ  Penebangan ٗٓ. menghamburkan َتَصحُّرٌ  ٘ٔ
 َعْقُد اأْلَِخيػْرْ  Jalan-jalan ٗٔ. Masa terakhir َجْوَلةٌ  ٙٔ
 ُمْنَشآْت ِصناَِعيَّةْ  Paru-paru ٕٗ. Pendirian pabrik-pabrik رِئَةٌ  .ٚٔ
َنةٌ  Bau ٖٗ. Perahu راَِئَحةٌ  .ٛٔ  َسِفيػْ
 َطرِيّّ  Kanker ٗٗ. Segar ُسْرطاَفٌ  ٜٔ
 َمْنَبعٌ  Industri ٗ٘. Sumber َصناَِعيَّةٌ  .ٕٓ
 َمُقْومَاتٌ  Rusak ٗٙ. Penegak َعذبٌ  .ٕٔ
 ثَػْرَوٌة ِصناَِعيَّةْ  Yayasan ٗٚ. Kebangkitan industri ُمَؤسََّسةٌ  .ٕٕ
 ِاْسِترْتَاؼٌ  Di kubur ٗٛ. Mengeruk َمْدفُػْونَةٌ  .ٖٕ
 َأمْسََدةْ  Pengawasan ٜٗ. Pupuk ُمراَقَػَبةٌ  .ٕٗ
 َمِبْيدَاْت َحْشرِيَّةْ  Peraturan ٘ٓ. Obat insektisida ُمَنظََّمةٌ  .ٕ٘



 Maher zain (never forget) رنين

 ب. جمع الولمات 
 : بِْيئَاتٌ   . بِْيَئةٌ ٙ    : َمواَرِدٌ   . َمْورِدٌ ٔ
َنةٌ ٕ  : حِباَرٌ   . حَبْرٌ ٚ    : ٌسُفنٌ   . َسِفيػْ
 : ِمياَهٌ   . ماَءٌ ٛ    : َأْجِهزَةٌ   . ِجهاَزٌ ٖ
 : ُعيُػْوفٌ   . َعنْيٌ ٜ    : آباَرٌ   . بِئػْرٌ ٗ
 : أْشجاَرٌ  .َشَجرٌ ٓٔ   كَاتٌ : زُلَرَّ   .زُلَرّْؾٌ ٘
 

  الولمات مضادّ ج. 
 : ِصناَِعيّّ  .طَِبْيِعيّّ ٙ   : َخيػْرٌ   .ُسْوءٌ ٔ
 : نَػْفعٌ  . َعْبثٌ ٚ   : ِحلُّ   .َمْسأََلةٌ ٕ
 : قَِلْيلٌ  . َعِدْيدٌ ٛ  : ِاْطِمْئنَافٌ   .قَػَلقٌ ٖ
 : بَػرّّ   . حَبْرٌ ٜ   :ُىُدْوؤٌ  . َضْوضاَءٌ ٗ
  : َكِثرْياً  . ناَِدرٌ ٓٔ   ثٌ : تَػَلوُّ   . نَِقيّّ ٘
 

 د. مرادؼ الولمات
 : َجدَّ  . َعَبثَ ٙ    : َوقُػْودٌ   . نِْفطٌ ٔ
 : َشرْحٌ   . بَيَافٌ ٚ    : َأضْلاَءٌ   . َشَّت ٕ
 : ُيِضْيفُ  .يُػْلِحقُ ٛ    : َمْنَبعٌ   . َمْورِدٌ ٖ
ـٌ ٗ  : َعْهدُ  . َعْقدُ ٜ   : ِاْسِتْعمَاؿٌ  . ِاْسِتْخدَا
  : يَػُقْودُ  . يُػَؤدّْْي ِإىلَ ٓٔ    رََكةٌ : َمعْ   . َحْربٌ ٘
 



 الوحدة الّسادسة عشرة
 "الّتلوثموضوع "غناء  

 PUSPA cari pacar lagiرنين 
 ماَدَُّة النَّبَاتْ  Itu harga ٕٙ. Materi tumbuhan ِسْعرٌ  .ٔ
 نَواَِعيػْرٌ  Itu papan ٕٚ. kincir َلْوحٌ  .ٕ
 َتْشِغْيلٌ  terhalangi ٕٛ. mengoprasikan ِاْحَتَجبَ  .ٖ
 ِإضاََفْة َذِلكْ  Mengaku-ngaku ٕٜ. Lebih dari itu اّدَعى .ٗ
 َبطَاَرِيَاُت اْْلاَفَّةْ  Itu barel ٖٓ. Accu kering بَػْرِمْيلٌ  .٘
 َبطَاَرِيَاْت َسيَّاَرةْ  Artinya pelastik ٖٔ . Accu mobil َباَلْسِتْيكٌ  .ٙ
 َسدّّ  Artinya belender ٖٕ. Bendungan َخالَّطٌ  .ٚ
 الطّاََقُة احلَْراَرِيَّةْ  truk  ٖٖ. Energi uap شَاِحنَاتٌ  .ٛ
 خُباَرِيَّةْ  pajak ٖٗ. Uap َضرِيْػَبةٌ  .ٜ

 اْنِفجاَرِيَّة Mesin cuci ٖ٘. Letusan َغّساََلةٌ  ٓٔ
 نَفاَثَةٌ  Rekening listrik ٖٙ. Hembusan فاَتُػْوَرُة اْلَكْهَرباَءْ  .ٔٔ
 ُمَوصََّلةٌ  Itu batu bara ٖٚ. menghubungkan َفْحٌم َحْجرِيْ  .ٕٔ
 َطوَاِحنْيٌ  Itu stasiun ٖٛ. Penumbuk زَلَطَّةٌ  .ٖٔ
 ذَبَرُّؼٌ  Artinya kosmetik ٖٜ. menggelindingkan مْستْحَضرَاٌت ذَبِْمْيلْ  .ٗٔ
 صَلْمٌ  Barang dagangan ٗٓ. Bintang َمْعُرْوضٌ  ٘ٔ
 فُػْرفٌ  Barang tenunan ٗٔ. Kompor َمْنُسْوجَاتٌ  ٙٔ
 ِإماَرَاْت ُمتَِّحَدةْ  Itu anggaran ٕٗ. Uni emirat ِمْيزاَنِيَّةٌ  .ٚٔ
 سَاْف َفراَْنِسْيسُكْوا Itu lempengan ٖٗ. Sun fransisco َخالَياَ  .ٛٔ
 ِذَىْب َأْسَودْ  Itu penopang ٗٗ. Emas hitam َمُقْوَمةٌ  ٜٔ
 قَػَفزَ  menyerap ٗ٘. Meloncat ِاْمَتصَّ  .ٕٓ
 ذَبِْدْيدٌ  Itu artinya penumbuk ٗٙ. Memperbarui َطوَاِحنْيٌ  .ٕٔ
 تَػْبِذيْػرٌ  kuantitas ٗٚ. Penyia-nyiaan ِكْميَاتٌ  .ٕٕ
 يَزِْيدُ  artinya arus ٗٛ. Bertambah Itu تِياَرٌ  .ٖٕ
َنُة َشراَِعيَّةْ  Batu yang memutar ٜٗ. Kapal layar Itu َحْجُر الّرْحي .ٕٗ  َسِفيػْ
 زُلاََوَلةْ  Semburan gas ٘ٓ. Usaha Itu نَفاَثَةٌ  .ٕ٘



  PUSPA cari pacar lagiرنين 
 ب. جمع الولمات 

 : َمُقْومَاتٌ  . َمُقْوَمةٌ ٙ   : َمعاَِملٌ   . َمْعَملٌ ٔ
 : ُمرَكَّبَاتٌ  . ُمرَكَّبٌ ٚ   : زَلَطَّاتٌ   . زَلَطَّةٌ ٕ
 : نَباَتَاتٌ  . نَبَاتٌ ٛ   : َأْساَلؾٌ   ْلكٌ . سِ ٖ
 : أَْغرَاضٌ  . َغْرضٌ ٜ    : َمواَدّّ   . ماَدَّةٌ ٗ
 :َضراَِئبٌ  .َضْربِيَّةٌ ٓٔ   : َبطاَرِياَّتٌ   . َبطاَرِيَّةٌ ٘
 

  الولمات التاّلّية مضادّ ج. 
 : نَػَقصَ   .ِاْزداَدَ ٙ   : يَػْقَربُ   .يَػبػَْعدُ ٔ
 : َضيػَّْقةٌ  َاِسَعةٌ . شٚ   : غَاؿٌ   .َرِخْيصٌ ٕ
 : ُصُعْوبَةٌ  . ُسُهْولَةٌ ٛ  : ُمْنَخِفضٌ   .ُمْرَتِفعٌ ٖ
ُر َمْعُقْوَلةٌ  . َمْعُقْوَلةٌ ٜ   : ُمْبَتلّّ   . جاَفَّةٌ ٗ  : َغيػْ
  2x: َقِصيػْرٌ  . َطوِْيلٌ ٓٔ  : َتْصِعْيبٌ   . تَػْيِسيػْرٌ ٘
 

  د. مرادؼ الولمات
 رٌ : َعصْ   . آِونَةٌ ٙ   : َىَدؼٌ   . َغْرضٌ ٔ
 : وَاِسَعةٌ  . شَاِسَعةٌ ٚ    : أََمدّّ   . َمَساَفةٌ ٕ
 : َأَخذَ  .اْسَتَمدَّ ٛ    :َنواَِعيػْرٌ  . َشاَلِسلٌ ٖ
 : عَاؿٍ  . ُمْرَتِفعٌ ٜ    : َغيػَّرَ   . َحوَّؿَ ٗ
  3x  : َحرَّؾَ  . َشغَّلَ ٓٔ    : َسْطحٌ   . َسْقفٌ ٘

 

  

 



 توجيهات المماحظة
 ابط؟جرييّب و الضّ طة بني الفصل التّ طوات ادلخطّ ىل عملية التدريس ذبري حسب اخل  -ٔ
 جرييّب؟كيف ينّفذ تعليم ادلفردات من خالؿ األغنّية ىف الفصل التّ  -ٕ
 ابط؟كيف ينّفذ تعليم ادلفردات ىف الفصل الضّ  -ٖ
 جرييّب؟ليم ىف الفصل التّ عة التّ الب يف عمليّ كيف اشرتاؾ الطّ  -ٗ
 ابط؟ليم ىف الفصل الضّ عة التّ الب يف عمليّ كيف اشرتاؾ الطّ  -٘
 جرييّب ؟الب يف الفصل التّ ما ادلشكالت اّلِت يواجهها الطّ  -ٙ
 ابط؟ما ادلشكالت اّلِت يواجهها الطالب يف الفصل الضّ  -ٚ
 بني ىذين الفصلني؟ ب بعد تقدمي ادلوادّ الّ كيف استجابات الطّ  -ٛ
 ؟راسي لتعليم ادلفرداتج الدّ ما قرار الربنامج اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية عن ادلنه -ٜ

 كيف ينّفذ تعليم ادلفردات لتعليم اخلاّص: -ٓٔ
 مادة تعليم ادلفردات؟ - أ

 ادلدخل واالسرتاتيجية ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات؟ - ب
 ريقة ادلستخدمة يف تعليم ادلفرداتالطّ  -ج

 يف الربنامج؟ تكيف تقومي تعليم ادلفردا -ٔٔ
 ت ادلوجودة يف تعليم ادلفردات؟ما العوائق و ادلشكال -ٕٔ
 

 
 
 
 
 



 المقابلة بين الباحثة و مدير البرنامج الخاصّ 
 : د. مفتاح اذلدى  اإلسم الكامل

 : ماالنج   العنواف

 ٕٕٔٓ -ماريس  – ٚٔ:    التاريخ

 كيف تنفيذ تعليم ادلفردات العربّيةىف الربنامج اخلاّص: -1
 نامج؟ماّدة تعليم ادلفردات يف ىذا الرب  ما -أ 

اْلواب : ادلاّدة يف تعليم ادلفردات يف ىذا الربنامج ىي مواّد يف كتاب العربّية بني يدي ؿ د. عبد 
 الّرِحن بن إبراىيم الفوزاف , و أصحابو.

 ماإلسرتاتيجّية أو الطّريقة ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات؟  -ب 
ة الواحدة يف الّتعليم , بل نستخدـ  اْلواب : ضلن ال نستخدـ اإلسرتاتيجّية أو الطّريقة ادلعيّن

 كّل اإلسرتاتيجّية أو الطّريقة اْلّيدة الفعالة حسب موقف أعضاء الفصل .
 الوسائل ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات؟ -ج

اْلواب : الوسائل ادلستخدمة على حسب مشيئة األساتذة , منهم يستخدموف البطاقة, القلم 
 غريذلك.ادللّوف, احلاسوب , ورقة العمل و 

 كيف تقومي تعليم ادلفردات العربّية ىف الربنامج؟ -2
اْلواب : تقومي تعليم ادلفردات العربّية يف ىذا الربنامج باختبار ربريري يف كّل سنة أربع 

 اختبارات. و ىذه االختبارات يصّممها األساتذة يف ىذا الربنامج
 الت ادلوجودة يف تعليم ادلفردات؟ماالعوائق و ادلشك -3

.اْلواب :   دوافع الطّلبة يف تعّلم الّلغة العربّية ضعيفة , و ِحّاستهم تنخفض كّل يـو
 

 



 (ٔ) الثّاني للّدور العربّيةتعليم المفردات  خطّة
 : تعليم المفردات  ماّدة

 األّول: غ   الفصل
 الثّاني: الّدراسيالفصل 
 لقائات ٓٔ ٘  xدقيقة  ٜٓ:   الوقت
 ٕٕٔٓريس ما ٛ: الخميس ,   الّتاريخ

 
 : األساسّيةة ئالوفا - أ

 على حفظ ادلفردات صحيحة و سريعة  الّطاّلبأف يقدر 
 ة :ئدالالت الوفا - ب

 فيو. الّصعوبةدبعرفة ادلفردات  الّنصّ من فهم  الّطاّلب يتمّكنأف  -ٔ
 مع أصدقائو طالقة بادلفردات ادلوجودة. يتكّلمأف  الّطاّلبأف يقدر  -ٕ
 شلتعة مثال بالغناء ادلعروؼ العربّية الّلغةاحلقائق أف تعليم  الّطاّلبأف يدرؾ  -ٖ
 ادلعنّي أف غلعلوا مجلة مفيدة بادلفردات ادلوجودة مناسبا بادلوضوع  الّطاّلبأف يقدر  -ٗ
 أف غلعلوا انشائا بسيطا بادلفردات ادلوجودة الّطاّلبأف يقدر  -٘

 : الماّدةالمصدر و  - ج
بن إبراىيم الفوزاف ,  عبد الّرِحن, ؿ د.  الثّاين آّّلدني يديك " ب العربّيةادلصدر : كتاب " 

 و أصحابو.
 :   ادلاّدة
 "ادلفردات ىف موضوع "العاَل قرية صغرية 

 الّتعليم اجراءخطوات  -هػ
, تقدمي  الّتمهيدىي :  األّوؿ الّدوريف تعليم ادلفردات يف ىذه  الّتعليمّية ادلستخدمةاألساليب 

 .  و تعرض اخلطوات كاْليت : الّتقومي, و  الّشرح و الرّتمجةادلفردات , 



 و المقّدمة الّتمهيدمرحلة 
 دقائق(, ٘)  الّطاّلبو آّاملة مع  بالّتحّية والّسالـ الّدرس ادلعّلمةتبدأ  -ٔ
 دقائق ( ٘ٔبادلوضوع ) يتعّلقبشرح ما  الّدرسإىل  ادلعّلمةتوجو  -ٕ

 يةالّتعليممرحلة األنشطة 
 دقائق(, ٓٔيهتموَنا ) الّطاّلب, و ادلعنّي بادلوضوع  تتعّلقادلفردات الِت  قّدمت ادلعّلمةت  -ٖ
حّت  مرّاتيسمعونو ث يتبعونو  الّطاّلبو  مرّاتبتكرار ادلفردات ثالثة الّطاّلب  ادلعّلمةتأمر   -ٗ

 دقائق( ٕٓيستطيعونو جيدا و ػلفظونو جيدا )
بسيطة مفهومة  قّصةا مجلة مفيدة من كل ادلفردة حّت تكوف أف غلعلو  الّطاّلب ادلعّلمةتأمر  -٘
 (الّطاّلب ٖٓ)

 مرحلة االختتام
 ادلاّدة و أخربت أف يـو الغد اإلختباراخلالصة و اختتمت  ادلعّلمة, تعطى  الّدراسةبعد انتهاء -ٙ
 دقائق( ٓٔ)

 الّتعليموسائل  -و
 رب.و قلم احل الّسّبورةالوسيلة ادلستخدمة ىي : احلاسوب و 

  الّتقويم -ز
  ادلعّلمةعلى إجابة األسئلة من  الّطاّلبقدرة 
 الكفائةداللت  الّطاّلب توّفر 
  الّتعليم عملّيةيف  الّطاّلبمالحظة مشاركة  

 
 المعّلمة

 
 نور الكومة

 



 (ٕ) الثّاني للّدور العربّيةتعليم المفردات  خطّة
 : تعليم المفردات  ماّدة

 األّول: غ   الفصل
 الثّاني: الّدراسيل الفص

 لقائات ٓٔ ٘  xدقيقة  ٜٓ:   الوقت
 ٕٕٔٓ -ماريس – ٜ:   الّتاريخ

 
 : األساسّية الوفائة - أ

 على حفظ ادلفردات صحيحة و سريعة  الّطاّلبأف يقدر 
 : الوفائةدالالت  - ب

 فيو. الّصعوبةدبعرفة ادلفردات  الّنصّ من فهم  الّطاّلب يتمّكنأف  -ٔ
 مع أصدقائو طالقة بادلفردات ادلوجودة. يتكّلمأف  اّلبالطّ أف يقدر  -ٕ
 شلتعة مثال بالغناء ادلعروؼ العربّية الّلغةاحلقائق أف تعليم  الّطاّلبأف يدرؾ  -ٖ
 ادلعنّي أف غلعلوا مجلة مفيدة بادلفردات ادلوجودة مناسبا بادلوضوع  الّطاّلبأف يقدر  -ٗ
 يطا بادلفردات ادلوجودةأف غلعلوا انشائا بس الّطاّلبأف يقدر  -٘

 : الماّدةالمصدر و  -ج
بن إبراىيم الفوزاف ,  عبد الّرِحن, ؿ د.  الثّاين آّّلدبني يديك "  العربّيةادلصدر : كتاب " 

 و أصحابو.
 :   ادلاّدة
 "ادلفردات ىف موضوع "العاَل قرية صغرية 

 اإلختبار القبلي اجراءخطوات  -دػ
توزيع ,  الّتمهيدىي :  الثّاين الّدوريف ىذه  اإلختبار القبلي يف  ستخدمةالّتعليمّية ادلاألساليب 

 .  و تعرض اخلطوات كاْليت : األسئلة و ادلالحظة



 و المقدمة الّتمهيدمرحلة 
 دقائق(, ٘)  الّطاّلبو آّاملة مع  بالّتحّية والّسالـ الّدرس ادلعّلمةتبدأ  -ٔ
 دقائق ( ٘ٔ)استعداد اإلختبار  ادلعّلمةتوجو  -ٕ

 يةالّتعليممرحلة األنشطة 
 دقيقة( ٘ٗتالحظ ادلعّلمة على عملّية اإلختبار جيدا ). ٖ

 مرحلة االختتام
 دقائق( ٓٔ) مفتاح األجوبة  ادلعّلمة, تعطى  اإلختباربعد انتهاء -ٙ
 تفتيش األجوبة مجاعة -ٚ

 الّتعليموسائل  -و
 .ورقة األسئلة و األجوبةالوسيلة ادلستخدمة ىي : 

  الّتقويم -ز
  الّطاّلب على إجابة األسئلة قدرة 
 الكفائةداللت  الّطاّلب توّفر 
  اإلختبار عملّيةيف  الّطاّلبمالحظة مشاركة  

 المعّلمة
 

 نور الكومة
 
 
 
 

 
 



 (ٖ) الثّاني للّدور العربّيةتعليم المفردات  خطّة
 : تعليم المفردات  ماّدة

 األّول: غ   الفصل
 الثّاني: يالّدراسالفصل 
 لقائات ٓٔ ٘  xدقيقة  ٜٓ:   الوقت
 ٕٕٔٓماريس  ٘ٔ:   الّتاريخ
 : األساسّية الوفائة -أ

 على حفظ ادلفردات صحيحة و سريعة  الّطاّلبأف يقدر 
 : الوفائةدالالت  .ب

 فيو. الّصعوبةدبعرفة ادلفردات  الّنصّ من فهم  الّطاّلب يتمّكنأف  .1
 مع أصدقائو طالقة بادلفردات ادلوجودة. ّلميتكأف  الّطاّلبأف يقدر  .2
 شلتعة مثال بالغناء ادلعروؼ العربّية الّلغةاحلقائق أف تعليم  الّطاّلبأف يدرؾ  -ٖ
 ادلعنّي أف غلعلوا مجلة مفيدة بادلفردات ادلوجودة مناسبا بادلوضوع  الّطاّلبأف يقدر  -ٗ
 ت ادلوجودةأف غلعلوا انشائا بسيطا بادلفردا الّطاّلبأف يقدر  -٘

 : الماّدةالمصدر و  -ج
بن إبراىيم الفوزاف ,  عبد الّرِحن, ؿ د.  الثّاين آّّلدبني يديك "  العربّيةادلصدر : كتاب " 

 و أصحابو.
 :   ادلاّدة
 "ادلفردات ىف موضوع "العاَل قرية صغرية 

 تعليم المفردات باألغنّية اجراءخطوات  -دػ
, تقدمي  الّتمهيدىي :   الثّاين الّدوردمة يف تعليم ادلفردات يف ىذه ّية ادلستخالّتقوؽلاألساليب 

 .  و تعرض اخلطوات كاْليت : الّتعليم و الّتقومي عملّية,  الغناءورقة 
 



 و المقدمة الّتمهيدمرحلة  -ه
 دقائق( ٘الختبار القبلّي  )  الغناءأف تعطي ورقة  ادلعّلمةتبدأ 

 ّيةالّتقويممرحلة األنشطة  -و
ىذه ذبّولت  عملّيةو يف الغناء من صوة ادلعّلمة يف ورقة  يسمع  الّطاّلب الغناءأف  ادلعّلمةأمر ت

اتباعتو ث تبادال بعضهم بعضا حّت ػلفظ الّطاّلب يف  الّطاّلبحوؿ الفصل ألف تالحظ  ادلعّلمة
 دقائق( ٓٙ) جيدا ث أمرت ادلعّلمة ْلعل مجلة مفيدة بادلفردات ادلوجودة

 االختتاممرحلة -ز
 دقائق( ٘ٔمجاعة )لتكرار الغناء , تأمر   الغناءبعد انتهاء 

 الّتعليموسائل   -ح
 الغناء و مكرّب الّصوت الوسيلة ادلستخدمة ىي : ورقة 

 المعّلمة
 

 نور الكومة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (ٗ) الثّاني للّدور العربّيةتعليم المفردات  خطّة
 : تعليم المفردات  ماّدة

 األّول: غ   الفصل
 الثّاني: الّدراسيالفصل 
 لقائات ٓٔ ٘  xدقيقة  ٜٓ:   الوقت
 ٕٕٔٓ-ماريس -ٙٔ:   الّتاريخ

 
 : األساسّية الوفائة -أ

 على حفظ ادلفردات صحيحة و سريعة  الّطاّلبأف يقدر 
 : الوفائةدالالت  -ب

 فيو. الّصعوبةدبعرفة ادلفردات  الّنصّ من فهم  الّطاّلب يتمّكنأف  -ٔ
 مع أصدقائو طالقة بادلفردات ادلوجودة. يتكّلمأف  الّطاّلب أف يقدر -ٕ
 شلتعة مثال بالغناء ادلعروؼ العربّية الّلغةاحلقائق أف تعليم  الّطاّلبأف يدرؾ  -ٖ
 ادلعنّي أف غلعلوا مجلة مفيدة بادلفردات ادلوجودة مناسبا بادلوضوع  الّطاّلبأف يقدر  -ٗ
 ا بسيطا بادلفردات ادلوجودةأف غلعلوا انشائ الّطاّلبأف يقدر  -٘

 : الماّدةالمصدر و  -ج
بن إبراىيم الفوزاف ,  عبد الّرِحن, ؿ د.  الثّاين آّّلدبني يديك "  العربّيةادلصدر : كتاب " 

 و أصحابو.
 :   ادلاّدة
 " ادلفردات ىف موضوع " النظافة 

 
 الّتعليم اجراءخطوات  -دػ



, تقدمي  الّتمهيدىي :   الثّاين الّدورتعليم ادلفردات يف ىذه يف  الّتعليمّية ادلستخدمةاألساليب 
 .  و تعرض اخلطوات كاْليت : الّتقومي, و  الّشرح و الرّتمجةادلفردات , 

 و المقدمة الّتمهيدمرحلة  -ه
 دقائق(, ٘)  الّطاّلبو آّاملة مع  بالّتحّية والّسالـ الّدرس ادلعّلمةتبدأ  .1
 دقائق ( ٘ٔبادلوضوع ) يتعّلقبشرح ما  الّدرسإىل  ادلعّلمةتوجو  .2

 يةالّتعليممرحلة األنشطة  -و
 دقائق(, ٓٔيهتموَنا ) الّطاّلب, و ادلعنّي بادلوضوع  تتعّلقادلفردات الِت  ادلعّلمة. تقّدمت ٖ
حّت  مرّاتيسمعونو ث يتبعونو  الّطاّلبو  مرّاتغناء ادلفردات ثالثة  الّطاّلب ادلعّلمة. سبثل  ٗ

 دقائق( ٕٓتطيعونو جيدا و ػلفظونو جيدا )يس
بسيطة مفهومة  قّصةأف غلعلوا مجلة مفيدة من كل ادلفردة حّت تكوف  الّطاّلب ادلعّلمة. تأمر ٘
 (الّطاّلب ٖٓ)

 مرحلة االختتام -ز
 دقائق( ٓٔ) ادلاّدةاخلالصة و اختتمت  ادلعّلمة, تعطى  الّدراسةبعد انتهاء -ٙ

 الّتعليموسائل  -ط
 .و مكرّب الّصوت  و قلم احلرب الّسّبورةلة ادلستخدمة ىي : احلاسوب و الوسي

  الّتقويم -ي
  ادلعّلمةعلى إجابة األسئلة من  الّطاّلبقدرة 
 الكفائةداللت  الّطاّلب توّفر 
  الّتعليم عملّيةيف  الّطاّلبمالحظة مشاركة  

 
 المعّلمة

 
 نور الكومة



 (٘) الثّاني ورللدّ  العربّيةتعليم المفردات  خطّة
 : تعليم المفردات  ماّدة

 األّول: غ   الفصل
 الثّاني: غ الّدراسيالفصل 
 لقائات ٓٔ ٘  xدقيقة  ٜٓ:   الوقت
 ٕٕٔٓ-ماريس -ٕٕ:   الوقت

 : األساسّيةة ئالوفا - أ
 على حفظ ادلفردات صحيحة و سريعة  الّطاّلبأف يقدر 

 : الوفائةدالالت  - ب
 فيو. الّصعوبةدبعرفة ادلفردات  الّنصّ من فهم  الّطاّلب يتمّكنأف  -ٔ
 مع أصدقائو طالقة بادلفردات ادلوجودة. يتكّلمأف  الّطاّلبأف يقدر  -ٕ
 شلتعة مثال بالغناء ادلعروؼ العربّية الّلغةاحلقائق أف تعليم  الّطاّلبأف يدرؾ  -ٖ
 ادلعنّي با بادلوضوع أف غلعلوا مجلة مفيدة بادلفردات ادلوجودة مناس الّطاّلبأف يقدر  -ٗ
 أف غلعلوا انشائا بسيطا بادلفردات ادلوجودة الّطاّلبأف يقدر  -٘

 : الماّدةالمصدر و  -ج
بن إبراىيم الفوزاف ,  عبد الّرِحن, ؿ د.  الثّاين آّّلدبني يديك "  العربّيةادلصدر : كتاب " 

 و أصحابو.
 :   ادلاّدة
 " ادلفردات ىف موضوع " النظافة 

 الّتعليم اجراءطوات خ -دػ
, تقدمي  الّتمهيدىي :  األّوؿ الّدوريف تعليم ادلفردات يف ىذه  الّتعليمّية ادلستخدمةاألساليب 

 .  و تعرض اخلطوات كاْليت : الّتقومي, و  الّشرح و الرّتمجةادلفردات , 
 و المقدمة الّتمهيدمرحلة  -ه



 دقائق(, ٘)  الّطاّلبآّاملة مع و  بالّتحّية والّسالـ الّدرس ادلعّلمةتستمّر  .1
 دقائق ( ٘ٔبادلوضوع ) يتعّلقبشرح ما  الّدرسإىل  ادلعّلمةتوجو  .2
 يةالّتعليممرحلة األنشطة  -و
 دقائق(, ٓٔيهتموَنا ) الّطاّلب, و ادلعنّي بادلوضوع  تتعّلقادلفردات الِت  ادلعّلمة. استمّرت  ٖ
و  مرّاتفردات الِت قد أعطت يف الّلقاء ادلاضّي ثالثة غناء ادل الّطاّلبمن   ادلعّلمة. تأمر  ٗ

 دقائق( ٕٓحّت يستطيعونو جيدا و ػلفظونو جيدا ) مرّاتيسمعونو ث يتبعونو  الّطاّلب
بسيطة  قّصةأف غلعلوا مجلة مفيدة من كل ادلفردة حّت تكوف  الّطاّلبمن  ادلعّلمة. تأمر ٘

 (الّطاّلب ٖٓمفهومة )
 مرحلة االختتام -ز
 دقائق( ٓٔ) ادلاّدةاخلالصة و اختتمت  ادلعّلمة, تعطى  الّدراسةبعد انتهاء -ٙ

 الّتعليموسائل  -ط
 الوسيلة ادلستخدمة ىي :ورقة ادلفردات.

  الّتقويم -ي
  ادلعّلمةعلى إجابة األسئلة من  الّطاّلبقدرة 
 الكفائةداللت  الّطاّلب توّفر 
  عليمالتّ  عملّيةيف  الّطاّلبمالحظة مشاركة  

 
 المعّلمة

 
 نور الكومة

 
 

 



 (ٙ) للّدورالثّاني العربّيةتعليم المفردات  خطّة
 : تعليم المفردات  ماّدة

 األّول: غ   الفصل
 الثّاني: الّدراسيالفصل 
 لقائات ٓٔ ٘  xدقيقة  ٜٓ:   الوقت
 ٕٕٔٓ -ماريس  – ٕٕ:   الّتاريخ
 : األساسّية الوفائة - أ

 ادلفردات صحيحة و سريعة على حفظ  الّطاّلبأف يقدر 
 : الوفائةدالالت  - ب

 فيو. الّصعوبةدبعرفة ادلفردات  الّنصّ من فهم  الّطاّلب يتمّكنأف  -ٔ
 مع أصدقائو طالقة بادلفردات ادلوجودة. يتكّلمأف  الّطاّلبأف يقدر  -ٕ
 ؼشلتعة مثال بالغناء ادلعرو  العربّية الّلغةاحلقائق أف تعليم  الّطاّلبأف يدرؾ  -ٖ
 ادلعنّي أف غلعلوا مجلة مفيدة بادلفردات ادلوجودة مناسبا بادلوضوع  الّطاّلبأف يقدر  -ٗ
 أف غلعلوا انشائا بسيطا بادلفردات ادلوجودة الّطاّلبأف يقدر  -٘

 : الماّدةالمصدر و  -ج
وزاف , بن إبراىيم الف عبد الّرِحن, ؿ د.  الثّاين آّّلدبني يديك "  العربّيةادلصدر : كتاب " 

 و أصحابو.
 :   ادلاّدة
 " ادلفردات ىف موضوع " النظافة 

 اإلختبار البعدي اجراءخطوات  -د
ىي :  الثّاين الّدورالبعدي  لتعليم ادلفردات يف ىذه  فا إلختبار الّتعليمّية ادلستخدمةاألساليب 

 , تقدمي ورقة العمل  ,.  و تعرض اخلطوات كاْليت : الّتمهيد
 



 و المقدمة مهيدالتّ مرحلة  -ه
 دقائق(, ٘)  الّطاّلبو آّاملة مع  بالّتحّية والّسالـ الّدرس ادلعّلمةتبدأ  .ٔ
 دقائق ( ٘ٔبادلوضوع ) يتعّلقبشرح ما  الّدرسإىل  ادلعّلمةتوجو  .ٕ

 يةالّتعليممرحلة األنشطة  -و
حوؿ  ادلعّلمةّولت ىذه ذب عملّيةاألسئلة يف ورقة العمل و يف  الّطاّلبأف غليب  ادلعّلمةتأمر 

 دقائق( ٓٙيف إجابة األسئلة ) الّطاّلبالفصل ألف تالحظ 
 مرحلة االختتام -ز

 دقائق( ٘ٔمفتاح األجوبة و تعتقد باعطاء الّنتيجة مجاعة ) ادلعّلمةبعد انتهاء اإلختبار , تأمر  
 وسائل اإلختبار -ط

 الوسيلة ادلستخدمة ىي : ورقة العمل.
 

 المعّلمة
 

 نور الكومة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الوحدة الّتاسعة
َرةٌ موضوع "غناء    "اَْلَعاَلُم قَػْريٌَة َصِغيػْ

 UNGU (Hampa hati)رنين 
 ِإنْتاَجٌ  Artinya eksploitasi ٕٙ. Hasil produksi Itu ِاْسِتْغاَلؿٌ  .ٔ
َنةٌ  Artinya ekonomi ٕٚ. Perahu اِْقِتصاَِديّّ  .ٕ  َسِفيػْ
 ِسيَاِسيَّةْ  Artinya investasi  ٕٛ. Politik ِاْسِتْثماَرْ  .ٖ
 ُسْخرِيَّةْ  Artinya itu roda ٕٜ. Kerugian َعَجاَلتٌ  .ٗ
 َسْيطَرَةْ   Barang dagangan  ٖٓ. Dominasi السّْْلعُ  .٘
 يُعاَِديْ  Perdebatan ٖٔ . Memusuhi تَػَناُفسٌ  .ٙ
 شَاَشةْ  Perkembangan ٖٕ. Monitor تَػْنِميَّةٌ  .ٚ
 ُمعاَنَةْ   Jalan-jalan ٖٖ. Kebertahanan ذَبَوَّؿَ  .ٛ
 ُمْستَػْوَرَدةْ  Klasifikasi ٖٗ. Diimpor تَػْقِسْيمٌ  .ٜ

 ُمْستَػْورَِدةْ  Teknik ٖ٘. Diekspor Itu تِقاَنَةٌ  ٓٔ
دُ  Pengaruh ٖٙ. Mengancam Itu تَْأثِيػْرٌ  .ٔٔ  يُػَهدّْ
 ُعماََلةٌ  Benua ٖٚ. Agency Itu قاَرَّةٌ  .ٕٔ
 ُمْعَتِقدَاتٌ  Itu penyimpanan ٖٛ. Hal-hal yang diimani رَبْزِْينْ  .ٖٔ
 ُمَقّدسَاتٌ  Itu Penggandaan ٖٜ. Hal-hal yang disakralkan تَػْوِفيػْرٌ  .ٗٔ
 َعْلماَنِيَّةٌ  Itu artinya bertahan ٗٓ. Sekularisme Itu تُعَاينْ  ٘ٔ
 تَػْهِلكٌ ُمسْ  Argumentasi ٗٔ. Konsumen ُحجَّةٌ  ٙٔ
 ُسْرَعُة اللّْحَاؽْ  Perang ٕٗ. Segera mengejar Itu َحْربٌ  .ٚٔ
 َمْفتُػْوفٌ  Merealisasikan  ٖٗ. Terpikat َحقَّقَ  .ٛٔ
 أَْقَصى أَْطرَاِؼ اأْلَْرضِ  Perlindungan ٗٗ. Sgala penjuru dunia ِِحاَيَةٌ  ٜٔ
َلُة النػَّْقلِ   Adalah demokrasi  ٗ٘. Sarana transportasi ِدؽْلُْوْقراَِطيَّةْ  .ٕٓ  َوِسيػْ
تّْصاَؿ  Religi ٗٙ. Sarana komunikasi ِدْيِنّّ  .ٕٔ َلُة اإْلِ  َوِسيػْ
 َىْيَمَنةٌ  Pendorong ٗٚ. Hegemoni ِدفاَعٌ  .ٕٕ
 نَْدَوةْ  Artinya merpati pos ٗٛ. Seminar َِحاَّـٌ زَاِجلْ  .ٖٕ
 ُمرَكَّبَاتْ  Artinya kemewahan ٜٗ. Kendaraan َرخاَءٌ  .ٕٗ
 َعَربَاتْ  Artinya domisili ٘ٓ. Gerobak َرْأمَسَاِلّّ  .ٕ٘



 
  رنين صلوات )سدنا الّنبّي(

 ب. جمع الولمات 
َلةٌ ٙ     :َفواِئدٌ   . فاَِئَدةٌ ٔ  : َوساَِئلُ  . َوِسيػْ
 : زُلَرّْكَاتٌ  . زُلَرّْؾٌ ٚ    : َعنَاِوْينْ   . ُعْنواَفٌ ٕ
 : أِصّحاَءٌ  . َصِحْيُح ٛ    َواِسْيبٌ : حَ  . حَاُسْوبٌ ٖ
 : أَْدِويَّةْ  . َدواَءٌ ٜ     : َمراَِكزٌ   . َمرَْكزٌ ٗ
 : أظَْلَاٌط  .ظَلْطٌ ٓٔ     : حُبُْوثٌ   . حَبْثٌ ٘

 الولمات  مضادّ ج. 
 : بَػْعدَ   .قَػْبلَ ٙ   : َحِدْيثٌ   . َقِدمْيٌ ٔ
 : َقِويّّ  . َضِعْيفٌ ٚ    : يَػتَِّفقُ   . ؼَلَْتِلفُ ٕ
 :ػلُِبّّ  . َيْكرَهُ ٛ    : يَػْنَتِهيْ   . يَػْبَدأُ ٖ
 : َصِحيّّ  . َمرِْيضٌ ٜ    : َبِطْيئٌ   . َسرِْيعٌ ٗ
َرةٌ   . َغِنيَّةٌ ٘  :إغْلاَبِيَّةْ  . َسْلِبيَّةٌ ٓٔ    : َفِقيػْ

 د. مرادؼ الولمات 
 : راَِغٌب َعنْ  . كاَرِهٌ ٙ    : ِبالَدٌ   . َدْوَلةٌ ٔ
 : ِعْنَدهُ  . ؽَلِْلكُ ٚ    : َغْزوٌ   . َحْربٌ ٕ
ْولِيَّةْ ٖ  : َزمَافٌ  .َعْصرٌ ٛ   : اإِلْنرتْنِْيتْ  . الّشَبَكُة الدَّ
 : َيْشَتِملُ  . يَػَتَضمَّنُ ٜ   : جاَِنبٌ   . نَاِحيَّةٌ ٗ
 : ذاَِىَبةٌ  . آتَِيةٌ ٓٔ    : َنْظرٌ   . رَْأيٌ ٘
 

 



 الوحدة العاشرة
 موضوع "الّنظاَفة"غناء  

 wali (cari Jodoh)رنين 
 َمْعُجْوفٌ   Artinya melaksanakan ٕٙ. Pasta gigi Itu أََداَءٌ  .ٔ
ْبطِ    Menyingkirkan duri ٕٚ. Cukur bulu ketiak ِإماَطَُة اأْلَذى .ٕ  نَػْتُف اإْلِ
 ػَلْرِؽُ  Itu penting ٕٛ. Membakar Itu َضُرْورِيَّةٌ  .ٖ
 يَػْقِبلُ  Itu artinya khitan ٕٜ. Menerima Itu ِختاَفٌ  .ٗ
 يَِتمُّ  Itu lalat ٖٓ. Menyempurnakan Itu ُذبَابٌ  .٘
ـْ  .ٙ  زُلَْتِلمْ  Perhatian ٖٔ . Orang mimpi basah Itu ِإْىِتمَا
 ُكْوبٌ  Artinya itu  bau tidak sedap ٖٕ. Cangkir َرواَِئٌح َكرِيْػَهةٌ  .ٚ
 أَْمواَؿٌ  Bagian ٖٖ. Harta Itu َشْطرٌ  .ٛ
 َأَكاَلٌت َسرِيْػَعةْ  Itu cabang ٖٗ. Makanan instan ُشْعَبةٌ  .ٜ

 َمْسَكنٌ  Itu sehat ٖ٘. Tempat tinggal  Itu ِصحّْيّّ  ٓٔ
 َقْملٌ  Itu pohon arak ٖٙ. Kutu أَرَاؾٌ  .ٔٔ
 َمواَِطنٌ  Mengamati ٖٚ. Warga Negara Itu ُياَلِحظُ  .ٕٔ
 أَْفراَدٌ  Keracunan ٖٛ. Individu َتَسمُّمٌ  .ٖٔ
 َقصُّ الشاَِربِ   Menyentuh ٖٜ. Cukur bulu kemaluan Itu ؽَلُسُّ  .ٗٔ
 َفَضاَلتٌ   Artinya menyakiti ٗٓ. Sisa-sisa يُػْؤِذيْ  ٘ٔ
 يَػَتَكرَّرُ  Artinya memotong kuku ٗٔ. Mengulang-ulang Itu تَػْقِلْيُم اأْلَظاَِفرْيِ  ٙٔ
 ُحُكْوَمةْ  Itu terletak ٕٗ. Pemerintah تَػَقعُ  .ٚٔ
 يُػْنِفقُ  Itu membawa ٖٗ. Menginfaqkan رَبِْملُ  .ٛٔ
 ُعماَّؿٌ  Itu parfum ٗٗ. Pekerja Itu ِعْطرٌ  ٜٔ
 َمْشُهْورَةٌ  Keindahan ٗ٘. Terkenal مَجاَؿٌ  .ٕٓ
 يُػْنزِؿُ  Tempat berteduh ٗٙ. Menurunkan ِظلّّ  .ٕٔ
 ُسكاَّفٌ  Jinabat ٗٚ. Penduduk ِجناَبَةٌ  .ٕٕ
 َحِديْػَقةٌ tong sampah ٗٛ. Kebun  Itu  حاَِويَّةٌ  .ٖٕ
 ماَدَّةٌ  acak2 ٜٗ. Bahan Itu تَػَفرُّؽٌ  .ٕٗ
 ماَأَْطَيبْ  Itu daki ٘ٓ. Alangkah harumnya َزواَئِدٌ  .ٕ٘



  
  xٕ َىّيا ضَلَْفظُهاَ, َىّيا نَػْهَتمُّهاَ , ىياَّ َنْكتُُبهاَ 

  wali (TOMAT = Tobat Maksiat)رنين 

 ب. جمع الولمات 
  : أَْرُجلٌ  . رِْجلٌ ٙ     :َمراِفقٌ   . ِمْرَفقٌ ٔ
 : ُوُجْوهٌ   . َوْجوٌ ٚ    : أَْعضاَءٌ   . ُعْضوٌ ٕ
 : أَْمواَؿٌ  . مَاٌؿ ٛ     : ُرُؤْوسٌ   . رَْأسٌ ٖ
 : َأْسنَافٌ   . ِسنّّ ٜ     : ثِيَابٌ   . ثَػْوبٌ ٗ
 xٕ: أَْيِدٌي  . َيدٌ ٓٔ    ِبسٌ : َمالَ   . َمْلَبسٌ ٘

 الولمات مضادّ ج. 
 : يَْأُخذُ  . َيَضعُ ٙ    : ُمَتَخلّْفٌ  . ُمَتَحّضرٌ ٔ
 : ُكلّّ  . َشْطرٌ ٚ    : َوسَاَخةٌ   . َنظاََفةٌ ٕ
 : ؼُلَفّْفُ  . َيُشقُّ ٛ     : َداِخلٌ   . َخارِجٌ ٖ
ٗ ّّ  : أَْعَلىَ  . أْدنَ ٜ    : َخَاصّّ   . عَا
 :يَػتػُْرؾُ  . يُػَؤدّْيْ ٓٔ     : يَػرُدُّ   . يَػْقَبلُ ٘

 د. مرادؼ الولمات
 : زَكاَةٌ  . َطهارةٙ    : َيْسَتِحمّْ   . يَػْغَتِسلُ ٔ
 : َرَغبَ  . َحثَّ ٚ     : يُرِْيدُ   . ػَلُْرصُ ٕ
 : يَػْلَبسُ  . يَػْرَتِديْ ٛ     : يَػْتَبعُ   . ُيشاَرِؾُ ٖ
 : ػَلَْي  . يَِعْيشُ ٜ     : ُيِضْيعُ   . يُزِْيلُ ٗ
 : يَػْلَزـُ  . غلَِبُ ٓٔ     : بَػْعضٌ   . َشْطرٌ ٘

 



 الوحدة العاشرة
 موضوع "الّنظاَفة"غناء  

 wali (cari Jodoh)رنين 
 َمْعُجْوفٌ   Artinya melaksanakan ٕٙ. Pasta gigi Itu أََداَءٌ  .ٔ
ْبطِ    Menyingkirkan duri ٕٚ. Cukur bulu ketiak ِإماَطَُة اأْلَذى .ٕ  نَػْتُف اإْلِ
 ػَلْرِؽُ  Itu penting ٕٛ. Membakar Itu َضُرْورِيَّةٌ  .ٖ
 يَػْقِبلُ  Itu artinya khitan ٕٜ. Menerima Itu ِختاَفٌ  .ٗ
 يَِتمُّ  Itu lalat ٖٓ. Menyempurnakan Itu ُذبَابٌ  .٘
ـْ  .ٙ  زُلَْتِلمْ  Perhatian ٖٔ . Orang mimpi basah Itu ِإْىِتمَا
 ُكْوبٌ  Artinya itu  bau tidak sedap ٖٕ. Cangkir َرواَِئٌح َكرِيْػَهةٌ  .ٚ
 أَْمواَؿٌ  Bagian ٖٖ. Harta Itu َشْطرٌ  .ٛ
 َأَكاَلٌت َسرِيْػَعةْ  Itu cabang ٖٗ. Makanan instan ُشْعَبةٌ  .ٜ

 َمْسَكنٌ  Itu sehat ٖ٘. Tempat tinggal  Itu ِصحّْيّّ  ٓٔ
 َقْملٌ  Itu pohon arak ٖٙ. Kutu أَرَاؾٌ  .ٔٔ
 َمواَِطنٌ  Mengamati ٖٚ. Warga Negara Itu ُياَلِحظُ  .ٕٔ
 أَْفراَدٌ  Keracunan ٖٛ. Individu َتَسمُّمٌ  .ٖٔ
 َقصُّ الشاَِربِ   Menyentuh ٖٜ. Cukur bulu kemaluan Itu ؽَلُسُّ  .ٗٔ
 َفَضاَلتٌ   Artinya menyakiti ٗٓ. Sisa-sisa يُػْؤِذيْ  ٘ٔ
 يَػَتَكرَّرُ  Artinya memotong kuku ٗٔ. Mengulang-ulang Itu تَػْقِلْيُم اأْلَظاَِفرْيِ  ٙٔ
 ُحُكْوَمةْ  Itu terletak ٕٗ. Pemerintah تَػَقعُ  .ٚٔ
 يُػْنِفقُ  Itu membawa ٖٗ. Menginfaqkan رَبِْملُ  .ٛٔ
 ُعماَّؿٌ  Itu parfum ٗٗ. Pekerja Itu ِعْطرٌ  ٜٔ
 َمْشُهْورَةٌ  Keindahan ٗ٘. Terkenal مَجاَؿٌ  .ٕٓ
 يُػْنزِؿُ  Tempat berteduh ٗٙ. Menurunkan ِظلّّ  .ٕٔ
 ُسكاَّفٌ  Jinabat ٗٚ. Penduduk ِجناَبَةٌ  .ٕٕ
 َحِديْػَقةٌ tong sampah ٗٛ. Kebun  Itu  حاَِويَّةٌ  .ٖٕ
 ماَدَّةٌ  acak2 ٜٗ. Bahan Itu تَػَفرُّؽٌ  .ٕٗ
 ماَأَْطَيبْ  Itu daki ٘ٓ. Alangkah harumnya َزواَئِدٌ  .ٕ٘



  
  xٕ َىّيا ضَلَْفظُهاَ, َىّيا نَػْهَتمُّهاَ , ىياَّ َنْكتُُبهاَ 

  wali (TOMAT = Tobat Maksiat)رنين 

 ب. جمع الولمات 
  : أَْرُجلٌ  . رِْجلٌ ٙ     :َمراِفقٌ   . ِمْرَفقٌ ٔ
 : ُوُجْوهٌ   . َوْجوٌ ٚ    : أَْعضاَءٌ   . ُعْضوٌ ٕ
 ؿٌ : أَْمواَ  . مَاٌؿ ٛ     : ُرُؤْوسٌ   . رَْأسٌ ٖ
 : َأْسنَافٌ   . ِسنّّ ٜ     : ثِيَابٌ   . ثَػْوبٌ ٗ
 xٕ: أَْيِدٌي  . َيدٌ ٓٔ    : َمالَِبسٌ   . َمْلَبسٌ ٘

 الولمات مضادّ ج. 
 : يَْأُخذُ  . َيَضعُ ٙ    : ُمَتَخلّْفٌ  . ُمَتَحّضرٌ ٔ
 : ُكلّّ  . َشْطرٌ ٚ    : َوسَاَخةٌ   . َنظاََفةٌ ٕ
 ؼُلَفّْفُ :  . َيُشقُّ ٛ     : َداِخلٌ   . َخارِجٌ ٖ
ٗ ّّ  : أَْعَلىَ  . أْدنَ ٜ    : َخَاصّّ   . عَا
 :يَػتػُْرؾُ  . يُػَؤدّْيْ ٓٔ     : يَػرُدُّ   . يَػْقَبلُ ٘

 د. مرادؼ الولمات
 : زَكاَةٌ  . َطهارةٙ    : َيْسَتِحمّْ   . يَػْغَتِسلُ ٔ
 : َرَغبَ  . َحثَّ ٚ     : يُرِْيدُ   . ػَلُْرصُ ٕ
 : يَػْلَبسُ  َتِديْ . يَػرْ ٛ     : يَػْتَبعُ   . ُيشاَرِؾُ ٖ
 : ػَلَْي  . يَِعْيشُ ٜ     : ُيِضْيعُ   . يُزِْيلُ ٗ
 : يَػْلَزـُ  . غلَِبُ ٓٔ     : بَػْعضٌ   . َشْطرٌ ٘

 



 اإلختبار القبلي
َرةٌ " للمفردات بموضوع  "اَْلَعاَلُم قَػْريٌَة َصِغيػْ

  :  الفصل      : سم الطّالب/ةا
  Hasil produksi .ٕٙ  ِاْسِتْغاَلؿٌ  .ٔ
  perahu .ٕٚ  اِْقِتصاَِديّّ  .ٕ
  politik .ٕٛ  ِاْسِتْثماَرْ  .ٖ
  kerugian .ٜٕ  َعَجاَلتٌ  .ٗ
   Dominasi .ٖٓ  السّْْلعُ  .٘
  memusuhi . ٖٔ  تَػَناُفسٌ  .ٙ
  monitor .ٕٖ  تَػْنِميَّةٌ  .ٚ
   Kebertahanan .ٖٖ  ذَبَوَّؿَ  .ٛ
  diimpor .ٖٗ  تَػْقِسْيمٌ  .ٜ

  diekspor .ٖ٘  تِقاَنَةٌ  ٓٔ
  mengancam .ٖٙ  تَْأثِيػْرٌ  .ٔٔ
  Agency .ٖٚ  قاَرَّةٌ  .ٕٔ
  Hal-hal yang diimani .ٖٛ  رَبْزِْينْ  .ٖٔ
  Hal-hal yang disakralkan .ٜٖ  تَػْوِفيػْرٌ  .ٗٔ
  sekularisme .ٓٗ  تُعَاينْ  ٘ٔ
  konsumen .ٔٗ  ُحجَّةٌ  ٙٔ
  Segera mengejar .ٕٗ  َحْربٌ  .ٚٔ
  terpikat .ٖٗ  َحقَّقَ  .ٛٔ
  Sgala penjuru dunia .ٗٗ  ِِحاَيَةٌ  ٜٔ
   Sarana transportasi .٘ٗ  ِدؽْلُْوْقراَِطيَّةْ  .ٕٓ
   Sarana komunikasi .ٙٗ  ِدْيِنّّ  .ٕٔ
  hegemoni .ٚٗ  ِدفاَعٌ  .ٕٕ
  seminar .ٛٗ  َِحاَّـٌ زَاِجلْ  .ٖٕ
  kendaraan .ٜٗ  َرخاَءٌ  .ٕٗ
  gerobak .ٓ٘  َرْأمَسَاِلّّ  .ٕ٘



 
     

 

 (ٓٔ)جمع الولمات ما ب. 
َلةٌ ٙ     :  . فاَِئَدةٌ ٔ  :  . َوِسيػْ
 :  . زُلَرّْؾٌ ٚ     :  . ُعْنواَفٌ ٕ
 :  . َصِحْيُح ٛ     :  . حَاُسْوبٌ ٖ
 :  . َدواَءٌ ٜ     :  . َمرَْكزٌ ٗ
 :   .ظَلْطٌ ٓٔ     :  . حَبْثٌ ٘

 (ٕٓ)ت الولما مضادّ ما ج. 
 :  .قَػْبلَ ٙ    :  . َقِدمْيٌ ٔ
 :  . َضِعْيفٌ ٚ    :  . ؼَلَْتِلفُ ٕ
 :  . َيْكرَهُ ٛ    :  . يَػْبَدأُ ٖ
 :  . َمرِْيضٌ ٜ    :  . َسرِْيعٌ ٗ
 : . َسْلِبيَّةٌ ٓٔ    :  . َغِنيَّةٌ ٘

 (ٕٓ)مرادؼ الولمات ما د. 
 :  . كاَرِهٌ ٙ    :  . َدْوَلةٌ ٔ
 :  ِلكُ . ؽلَْ ٚ    :  . َحْربٌ ٕ
ْولِيَّةْ ٖ  :  .َعْصرٌ ٛ    : . الّشَبَكُة الدَّ
 :  . يَػَتَضمَّنُ ٜ    :  . نَاِحيَّةٌ ٗ
 :  . آتَِيةٌ ٓٔ    :  . رَْأيٌ ٘

 

 
 
 



 البعدياإلختبار 
 للمفردات بموضوع "الّنظاَفة"

  :    الفصل      : سم الطّالب/ةإ
   :  الّساعة             :  التاّريخ

  Pasta gigi .ٕٙ  أََداَءٌ  .ٔ
  Cukur bulu ketiak .ٕٚ  ِإماَطَُة اأْلَذى .ٕ
  membakar .ٕٛ  َضُرْورِيَّةٌ  .ٖ
  menerima .ٜٕ  ِختاَفٌ  .ٗ
  menyempurnakan .ٖٓ  ُذبَابٌ  .٘
ـْ  .ٙ   Orang mimpi basah . ٖٔ  ِإْىِتمَا
  cangkir .ٕٖ  َرواَِئٌح َكرِيْػَهةٌ  .ٚ
  harta .ٖٖ  َشْطرٌ  .ٛ
  Makanan instan .ٖٗ  ُشْعَبةٌ  .ٜ

   Tempat tinggal .ٖ٘  ِصحّْيّّ  ٓٔ
  kutu .ٖٙ  أَرَاؾٌ  .ٔٔ
  Warga negara .ٖٚ  ُياَلِحظُ  .ٕٔ
  individu .ٖٛ  َتَسمُّمٌ  .ٖٔ
  Cukur bulu kemaluan .ٜٖ  ؽَلُسُّ  .ٗٔ
   Sisa-sisa .ٓٗ  يُػْؤِذيْ  ٘ٔ
  Mengulang-ulang .ٔٗ  تَػْقِلْيُم اأْلَظاَِفرْيِ  ٙٔ
  pemerintah .ٕٗ  تَػَقعُ  .ٚٔ
  menginfaqkan .ٖٗ  رَبِْملُ  .ٛٔ
  pekerja .ٗٗ  ِعْطرٌ  ٜٔ
  terkenal .٘ٗ  مَجاَؿٌ  .ٕٓ
  menurunkan .ٙٗ  ِظلّّ  .ٕٔ
  penduduk .ٚٗ  ِجناَبَةٌ  .ٕٕ
  kebun .ٛٗ  حاَِويَّةٌ  .ٖٕ
  bahan .ٜٗ  تَػَفرُّؽٌ  .ٕٗ



  Alangkah harumnya .ٓ٘  َزواَئِدٌ  .ٕ٘
 

     
 (ٓٔ) ب. ماجمع الولمات التالية 

  : ..................... . رِْجلٌ ٙ :......................  . ِمْرَفقٌ ٔ
 : .....................  . َوْجوٌ ٚ : .....................  . ُعْضوٌ ٕ
 : ..................... ٌؿ . ماَ ٛ : .....................  . رَْأسٌ ٖ
 : .....................  . ِسنّّ 9 : .....................  . ثَػْوبٌ ٗ
 : ..................... . َيدٌ ٓٔ : .....................  . َمْلَبسٌ ٘
 

 ! (ٕٓ) ج. ما مضاد الولمات التاّلّية
 ....................: . . َيَضعُ ٙ : ...................... . ُمَتَحّضرٌ ٔ
 : ..................... . َشْطرٌ ٚ : ......................  . َنظاََفةٌ ٕ
 : ..................... . َيُشقُّ ٛ : ......................  . َخارِجٌ ٖ
ٗ ّّ  : ..................... . أْدنَ ٜ : ......................  . عَا
 : ..................... . يُػَؤدّْيْ ٓٔ .................: .....  . يَػْقَبلُ ٘
 

 !(ٕٓ) د. ما مرادؼ الولمات التالّية
 : .................... . الّطهارةٙ : .....................  . يَػْغَتِسلُ ٔ
 : .................... . َحثَّ ٚ : .....................  . ػَلُْرصُ ٕ
 : .................... . يَػْرَتِديْ 8 ................: .....  . ُيشاَرِؾُ ٖ
 : .................... . يَِعْيشُ ٜ : .....................  . يُزِْيلُ ٗ
 : .................... . غلَِبُ ٓٔ : .....................  . َشْطرٌ ٘
 



 استبيان المعّلم و المعّلمة 

 نجإالّ سمامّية الكوومّية بمإالّ العربّية جامعة موالنا مالك إبراهيم  في البرنامج الخاّص لتعليم الّلغة

 جابةاإلتوجيهات فى  .أ
 كامال  شخصّيتكمكتب ا  .1
 ختيار ادلناسب كما فعل ادلعّلم و ادلعّلمةإالّ ىف )×( ضع عالمة  .2
 أشكركم على مساعدتكم  .3

 الّشخصّية .ب
 : اإلسم الوامل  .1
 :  العنوان .2

 
 عّلم ادلفردات باستخداـ اسرتاتيجّية ادلعّينة ؟.ىل تٔ

 د.بدوف اسرتاتيجّية ج. ناذرا ب. أحيانا أ. دوما
 . كيف تعّلم ادلفردات؟ٕ

 أ. قرأ ادلعّلم ادلفردات ثّ يرتمجها
 ب. قرأ ادلعّلم ادلفردات ثّ يرتمجها بادلرادؼ أو ادلضاّدات

 ويرج. قرأ ادلعّلم ادلفردات ثّ يبنّي معناىا بالّتص
 د. لك الّتقنّية اخلاّصة

.................................................................................

.................................................................................
................................................................................. 

 أّي الوسيلة تستخدمها يف تعليم ادلفردات؟  .3
 د.غريىا  ج. ورقة العمل  ب. البطاقة أ. احلاسوب 



أذكر............................................................................
................................................................................ 

 ما ادلشكالت اّلِت تواجو يف تعليم ادلفردات؟ .4
 قّلة إرادة الّطاّلب لتعليم الّلغة العربّية .أ

 قّلة الوسيلة ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات .ب
 ج. قدرة الّطاّلب ادلتنّوعة 

د. غريىا 
..............اذكر.................................................................

...................................................................................

................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  (ٔالطّالب و الطّالبة )استبيان 

 نجإالّ سمامّية الكوومّية بمإالّ ة العربّية جامعة موالنا مالك إبراهيم في البرنامج الخاّص لتعليم الّلغ

 جابةاإلتوجيهات فى  .أ
 كتب ّشخصّيتك كامالا  .1
 ىف إاّلختيار ادلناسب كما شعرت يف تعليم ادلفردات)×( ضع عالمة  .2
 أشكركم على مساعدتك .3

 الّشخصّية .ب
 : سم الوامل الا .1
 :  العنوان .2

 
 ّب تعليم ادلفردات؟ىل رب .1

 د. ال ج.ال أحّبو إالّ قليل ب. نعم نعم جّدا  .أ
يف الربنامج ىل ربفظ ادلفردات يف كتاب العربّية بني يديك خارج حّصة تعليم الّلغة العربّية ىف  .2

 ؟ نجإالّ سالمّية احلكومّية دبإالّ اخلاّص لتعليم الّلغة العربّية جامعة موالنا مالك إبراىيم 
 د. ال  ج. نادرا ب.أحيانا ما دو  .أ
 ىل تفهم نّص القراءة بعد أف تشرتؾ تعليم ادلفردات دائما؟ .3

 د. ال . ج. ال أفهمو إالّ قليل ب. أفهم أحيانا  أفهم دوما  .أ
 ىل الطّريقة ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات يف فصلك مناسبا عند رأيك ؟ .4

 قليل  ج. ال يناسبو إالّ  ب.مناسب مناسب جّدا .أ
 ما ادلشكالت تواجو حني تتعلم الّلغة العربّية؟ .5

 قّلة اذليبة و الداّفئ .أ
 قّلة الوسيلة ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات .ب



 ج. ادلفردات ا لصعوبات جّدا
د. غريىا , أذكر 

.................................................................................
.................................................................................

................................................................................. 
 كيف طرائق ادلعّلم و ادلعّلمة يف تعليم ادلفردات يف فصلك؟ .6

 ّطاّلب يكّرروَناو الأ. قرأ ادلعّلم ادلفردات ثّ يرتمجها
 يتعّلم الّطاّلب ادلفردات نفسهمب. 

 و أجاب الطاّلب ج. قرأ ادلعّلم ادلفردات ثّ يبنّي معناىا بالّتصوير
د. غريىا , 

أذكر..................................................................................
......................................................................................

...................................................................................... 
 

 
 
 

 

 

 

 



  (ٕالطّالب و الطّالبة )استبيان 

 نجإالّ مّية بمسمامّية الكوو إالّ في البرنامج الخاّص لتعليم الّلغة العربّية جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 جابةاإْل توجيهات فى  .أ
 كتب ّشخصّيتك كامالا  .1
 ىف إاّلختيار ادلناسب كما شعرت يف تعليم ادلفردات)×( ضع عالمة  .2
 أشكركم على مساعدتك .3

 الّشخصّية .ب
 : السم الكامل ا .1
 :  الفصل .2
 :  العنواف .3

 ( في األسئلة الّتالّيةxج. ضع عمامة )
 ال نعم الّسؤال نمرة

   ىل ربّب أف تتّعّلم ادلفرداتب الغناء؟ .ٔ
   ىل تشعر سهال أف ػلفظ ادلفردات بالغناء؟ .ٕ
   ىل تعليم ادلفردات غلعلك أفهم دلعرفة معان الكلمات؟ .ٖ
   ىل تشعر أّف تعليم ادلفردات بالغناء أنفع  .ٗ
 

 د. أجب كما في ذهنك!
 ليم المفردات باألغنّية كما طّبقت المعّلمة في فصلك؟. ما اإلجابّيات و الّسلبّيات من تع٘

.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................



.......................................................................................
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 ةاتيّ ذّ السيرة ال
 : نور احلكمة    االسم 

 ٜٛٛٔأغوسطوس  ٛ: كرسيك ،  مكاف تاريخ ادليالد 
 يد زلمد نور اذلدى: س  اسم األب
 : سيدة رػلانة  اسم األـ

 : قرية غانبيل   العنواف
 منيار كرسيك جاوى الشرقية  ٕشارع مانوصلكاؿ      
 إندونيسيا     

 السيرة التربوية الرسمية 
 ـ. ٜٜٗٔكرسيك سنة   TK Muslimat 52حصلت على شهادة روضة األطفاؿ يف  -ٔ
 ـ، ٕٓٓٓكرسيك سنة     MI Tarbiyatul Islamiyahة يف حصلت على شهادة ادلدرسة االبتدائي -ٕ
 ـ ، ٖٕٓٓكرسيك سنة    MTs Assa’adah IIحصلت على  شهادة ادلدرسة ادلتوسطة يف  -ٖ
 ـ ، ٕٙٓٓكرسيك سنة  MAK Assa’adahحصلت على شهادة ادلدرسة الثانوية يف  -ٗ
 ـ ، ٕٓٔٓماالنج سنة    BSA UIN MALIKIحصلت على شهادة اْلامعة يف  -٘
 ـ ، ٕٕٔٓماالنج   PBA UIN MALIKIحصلت على شهادة الدراسات العليا  ىف  -ٙ

 الخبرات في التعليم 
 -ـ  ٕٚٓٓماالنج سنة   Ma’had Sunan Ampel Al-‘Alyكانت معلمة دلادة اللغة العربية يف  -ٔ

 اْلف .
 اْلف. – ٕٛٓٓماالنج سنة   LBB Insan Kamilكانت معلمة دلادة اللغة العربية يف  -ٕ
 اْلف. – ٕٛٓٓماالنج سنة  LBB LENTERAكانت معلمة دلادة اللغة العربية يف  -ٖ
 ـ .ٜٕٓٓماالنج سنة   MAN Gondang Legiكانت معلمة دلادة اللغة العربية يف  -ٗ



 اْلف .  - ٜٕٓٓماالنج سنة   PKPBA UIN MALIKIكانت زلاضرة  دلادة اللغة العربية يف  -٘
 المؤلفات

 العلمي دلرحلة البكالريوس دبوضوع : قّوة األثر يف حوار رواية "عيوف على السماء".حبث  -1
 ٕكتاب األغنّية دلفردات كتاب العربية بني يديك رللد  -2
حبث العلمي دلرحلة ادلاجستري دبوضوع : تعليم ادلفردات يف كتاب العربية بني يديك يف كتاب  -3

 العربية بني يديك باستخداـ األغنية
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