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وقال املثل العريب
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لي بإمتام هذا االبحث أن أهديه إىل أمي الكرمية أطال اهللا يسرين وقد مّن اهللا ع
عمرها، وقد أيقظت مهيت وبذلت جهودها للدعاء املستمر يل بالنجاح والسالمة

وإىل أخويت احملبوبني الذين يشجعونين عند خويف ويروحون نفسي عند تعيب

احلياةعلمويناألحباء الذين وأصدقائي خواين املسلمني األعزاء وإىل مجيع إ

م اهللا خريا كثرياجزاه 





 

 

على ال تناهي وعلى توفيقه وامتنانه والصالة والسالماحلمد هللا على متام نعمه ب
:على آله وأصحابه الطاهرين، وبعدتعاىل اهلادي إىل سبيله القومي خري خلقه

عن حبسند صحيفيما رواه أمحد والبخاريقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: مرفوعاأيب هريرة 

انطالقا من ذلك مناسبة بانتهاء كتابة هذا البحث، فيود الباحث أن يقدم 
من قلبه العميق إىل الذين ساعدوا وسامهوا يف كتابة هذا اجلزيل واالمتنان والتقدير الشكر

:البحث، ومن هؤالء

ر موجيا راهارجو وهو مدير جامعة موالنا مالك فضيلة الكرمي األستاذ الدكتو 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق 

ومساحة األستاذ الدكتور مهيمن عميد كلية الدراسات العليا على ما يقوم به من 
رعايته واهتمامه بكلية الدرسات العليا وبرنامج املاجستري يف قسم تعليم اللغة العربية 

.خاصة

، الذي أشرف وركس لوبيس املشرف األول على هذه الرسالةفضيلة الدكتور تو 
هالبحث وحىت صورته النهائية فوجدمنذ البدء يف خطةالباحث بانشراح صدره وشجعه

فضيلة إىل الشكرالباحثقدموكذا ي.اكرميا  مشرفو فاضالا مربيالباحث يف ذلك 





هذه الرسالة على ما يفوهو املشرف الثاين الدكتور قريب اهللا بابكر مصطفى السوداين 
.، وخاصة املراجعة اللغويةمبراجعة هذه الرسالةه ومساحتهوإرشادهوتوجيههبذله من عون

بكّل الّشكر و الّتقدير إىل األساتذة املعّلمني يف قسم تعليم الباحثكما تقّدم
احلكومّية الّلغة العربّية كّلّية الّدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية

و الّتشجيعات والتوجيهات واإلرشادات،على ما قّدموه من العلوم واملعارف و مباالنقر 
جزاهم الّله خري اجلزاء

دم بالشكر والتقدير لكل من ساعد الباحث ونبهه على اخلطأ ودلّهتقوكذلك 
على الصحيح وكل من ساهم يف إمتام هذا العمل، هلم مجيعا الشكر اخلالص والتقدير 
العظيم راجيا اهللا املنان احلنان أن جيزي هلم ثوابا من عنده وإنه جميب الدعوات وكايف 

.املهمات

.واهللا املوافق إىل أقوم الطريق

،الباحث

محمد فاروق
١١٧٢٠٠٦٧/ S-2: رقم التسجيل 





وزارة الشؤون الدينية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق

قسم تعليم اللغة العربيةسات العلياكلية الدرا
 

 
 

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله 
.وصحبه أمجعني

:بعد األطالع على البحث العلمي الذي حضره الطالب

حممد فاروق: االسم

١١٧٢٠٠٦٧/ S-2: رقم التسجيل

تعليم المفردات في البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية ستراتيجياتا: العنوان
ماالنق جاوي الشرقية ببجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

)دراسة وصفية تقويمية(

.وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس مناقشة البحث

املشرف األول

الدكتور توركيس لوبيس
١٩٦٢٠٥٠٥٢٠٠١١٢١٠٠٢: التوظيفرقم

املشرف الثاين

ىالدكتور قريب اهللا بابكر مصطف

اعتماد
رئيس قسم تعليم اللغة العربية

الدكتور شهداء صالح
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١:رقم التوظيف





 
 

:عنوان البحث 
للغة العربية بجامعة استراتيجيات تعليم المفردات في البرنامج الخاص لتعليم ا

)دراسة وصفية تقويمية(موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنق 

حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

حممد فــاروق: إعداد الطالب
١١٧٢٠٠٦٧/S-2: رقم التسجيل

بوله شرطا لنيل درجة الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر ققد دافع
.م٢٠١٣مايو ٢٩املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم األربعاء، بتاريخ 

:وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة

: ....................التوقيع )املناقش/رئيس املناقشة(منري العابدين . د-١
١٩٧٢٠٤٢٠٢٠٠٢١٢١٠٠٣:رقم التوظيف 

: ....................التوقيع )املناقش الرئيسي(ء صاحل شهدا. د-٢
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١:رقم التوظيف 

: ....................التوقيع )املناقش/ املشرف(توركس لوبيس . د-٣
١٩٦٢٠٥٠٥٢٠٠١١٢١٠٠٢: رقم التوظيف 





.......: .............التوقيع )املناقش/ املشرف(قريب اهللا بابكر مصطفى . د-٤

االعتماد على
عميد كلية الدراسات العليا،

األستاذ الدكتور مهيمن
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف





 

 

:أنا املتوقع يف البيانات األتية
اروقــحممد ف: االسم الكامل
١١٧٢٠٠٦٧/ S-2: رقم التسجيل

مالك إبراهيم جبامعة موالنامعهد سونان أمبيل العايل:العنوان
.٦٥١٤٤ماالنق ٥٠اإلسالمية احلكومية شارع غاجايانا رقم 

العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق، 
المستخدمة لتعليم المفردات في البرنامج الخاص االستراتيجيات : حتت العنوان 

ماالنق جاوي بلتعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 
.)دراسة وصفية تقويمية(الشرقية 

وإذا ادعى . 

ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا 
.مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

.وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك،هذا

٢٠١٣مايو ٢١ماالنق، 

اروقــمحمد ف
١١٧٢٠٠٦٧/ S-2:رقم التسجيل 





 

االستراتيجيات المستخدمة في تعليم المفردات في البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية . ٢٠١٣. اروقــمحمد ف
كلية ة املاجستري،رسال).دراسة وصفية تقويمية(ماالنق جاوى الشرقية ببجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

الدكتور : املشرف األول.جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية
.الدكتور قريب اهللا بابكر مصطفى: توركس لوبيس، واملشرف الثاين

------------------------------------------------------------
االستراتيجية التعليمية، تعليم المفردات: الكلمات األساسية

يف الربنامج اخلاص االهتمام باالسرتاتيجيات املستخدمة لتعليم املفردات وتقوميها قلةهذه الدراسة من انطلقت
بة حنو ن إيقاظ اهتمام الطلاجليدة املناسبة اليت متكاستخدام االسرتاتيجيات املفرداتمن نوع اإلهتمام بو .اللغة العربيةلتعليم

. الدراسة
هو أن يكون الطالب قادرا على معيار الكفاءة يف تعليم املفرداتاالشتقاق منها، أو جمّرد وصفها يف تركيب لغوي صحيح، إّن 

.باإلضافة إىل شيء آخر هو أن يكون قادرا على استخدام الكلمة املناسبة يف الّسياق املناسبهذا كّله 
امعة موالنا وصف االسرتاتيجيات اليت يستخدمها املعلمون يف تعليم املفردات يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جب) ١(إىل 

.اسبة تلك االسرتاتيجيات املستخدمة لتعليم املفردات يف الربنامجدى منتقومي م) ٢(مالك إبراهيم ماالنق، و
جمموعةمصدر البيانات هوو نهج البحث الوصفي على النوع التقوميي، مبيستخدم الباحث مدخل البحث الكيفي

واالستبانة املكثفة واملقابلة املشرتكةاملالحظةيتم مجع البيانات عن طريق و . اليت هي فصول املبتدئني يف اللغة العربيةJالفصول
).Taxonomy Analysis(تقنية التحليل التصنيفي ويستخدمالوثائق،دراسة و 

وقد توصل الباحث إىل أن االسرتاتيجيات املستخدمة لتعليم املفردات لدى الطلبة املبتدئني يف الربنامج اخلاص 
اهمجعمع ، ه أكثر االسرتاتيجيات استخدامام وفعاليته، وهذهي االسرتاتيجية املرتكزة على املتعللتعليم اللغة العربية 

سرتاتيجة ، مع مجعها باالاملعلم ولكن ليست كثريةوكذا تستخدم االسرتاتيجية املرتكزة على.باالسرتاتيجية االكتشافية
ساليب توضيح املفردات أوأما.االسرتاتيجية املرتكزة على املواد التعليميةاملفردات املدروسة فتعتمد علىأماو .شرحيةال

يسية كثريا يف تعليم املفرداتاملستخدمة
موقّل استخدا.وذكر ترمجتها اإلندونيسيةطة، وبذكر املرتادفات واملتضادات، ومتثيل املعىن والدوريسبوإحيانا باللغة العربية ال

وال يهتمون أيضا بذلك اهتماما  املعلمون إعدادا تاما معظم وأما وسائل تعليم املفردات فال يعدها .أسلوب استخدام القواميس
. تخدمون ما جيدون يف الفصلكافيا، بل يس

ة عند اهتمام املعلمني بأحوال الطلبخدام االسرتاتيجيات املستخدمة لتعليم املفردات فتحتوي على ترقية استوتقومي 
تعليم األصوات الواضحة يف ومراعاةإثارة املعلمني على دوافع الطلبة وفعاليتهم عند تعليم املفرداتوأمهية تعليم املفردات
جتريب املعلمني مدى ، و تعليم وضع املفردات يف اجلملة، و تعليم معاين املفردات، و تعليم كتابة املفرداتوترقية تلفيظ املفردات

.إعداد وسائل تعليم املفرداتو ملفرداتاعاب الطلبةياست
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This study begins with the lack attention of vocabulary learning strategy and it can
be seen by the evaluation of Arabic Language Learning Program in State Islamic
University of Maulana Malik Ibrahim Malang. even though vocabulary is an important
element in learning Arabic language. Includes paying attention in vocabulary learning is
kind of effective learning strategy and appropriate with the learning condition, therefore it
can advance the student learning attention. The objective of vocabulary learning is not
only make the learners capable to pronounce, interpret, and write it down including it’s
derivation. But also it can make student capable to do all these things with the significant
ability. The purpose of this study are 1) Describe the learning strategy of vocabulary
which is used by Arabic Language Learning Program lecturers, 2) evaluate the strategy
use in vocabulary learning.

This study maintains a qualitative approach with descriptive method and other
research types of evaluation. The data sources in this study is using J class group as the
beginner or basic class. Data were obtained by participatory observation, focused
interview, questionnaires and document research. While the data analysis using
taxonomy analysis technique.

Results of this study indicate that learning strategy used by Arabic Language
Learning Program lecturers in basic class is kind of focused learning strategy or known by
heuristic which is combining with discovery strategy. This is kind of strategy that
commonly used by lecturers. Then, focused learning strategy combines with expository
rarely used by them in teaching and learning process. Further, vocabulary is taught using
focused strategy on specified material Arabiyyah Baina Yadaika. While the vocabularies
translation and description used technique point toward the direct objects or pictures,
word description, synonym and antonym, dramatization, role play, and direct translation.
Some students might use dictionary to translate the vocabulary derivationally. Some
lecturers commonly never prepare the vocabulary learning and using simply learning
media that available in the class as their learning strategy.

While another thing that must be evaluated is lecturers’ attention to the students’
condition, build their motivation and self confidence so that they can participate actively in
the classroom. Besides those, loud and clear intonation, valid spelling, meaning, correct
grammar in sentence building are important part to make student understand to the
vocabulary building.





ABSTRAK
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Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Pembelajaran Kosakata (Mufrodat)

Penelitian ini berangkat dari minimnya perhatian pada strategi pembelajaran
kosakata (mufrodat) dan evaluasinya di Program Khusus Pembelajaran Bahasa Arab di
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Padahal kosakata (mufrodat) merupakan unsur
penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Termasuk memberikan perhatian pada
pembelajaran mufrodat adalah penggunaan strategi pembelajaran yang baik dan sesuai
dengan kondisi pembelajar, sehingga dapat menarik perhatian mereka terhadap
pelajaran. Tujuan pembelajaran mufrodat bukan hanya menjadikan pembelajar mampu
mengucapkannya saja, mengartikannya saja, menuliskannya saja dan bukan pula
mengetahui derivasinya saja. Akan tetapi mampu semuanya itu disertai dengan
kemampuan menggunakannya dalam susunan kalimat yang tepat. Penelitian ini
bertujuan untuk (1) mendeskripsikan strategi pembelajaran mufrodat yang digunakan
oleh dosen-dosen di PKPBA, (2) sekaligus mengevaluasi penggunaan strategi
pembelajaran tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif
dengan jenis peneltian evaluasi. Sumber data penelitian ini adalah kelompok kelas J
yang merupakan kelas pemula. Data penelitian diperoleh melalui observasi partisipasi,
wawancara terarah, angket dan studi dokumen. Sedangkan analisis datanya
menggunakan teknik analisis taxonomy.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelejaran yang digunakan
oleh para dosen di PKPBA dalam mengajar kosakata kepada mahasiswa pemula adalah
strategi pembelajaran terfokus pada keaktifan pembelajar (heuristic) yang digabungkan
dengan strategi discovery. Strategi ini yang paling banyak digunakan. Kemudian juga
strategi pembelajaran terfokus pada pengajar digabungkan dengan strategi expository,
tetapi strategi ini tidak begitu banyak digunakan. Selanjutnya terkait dengan materi,
kosakata yang diajarkan adalah menggunakan strategi terfokus pada materi ajar yang
ditetapkan dalam buku ajar yaitu Arabiyyah Baina Yadaik. Sedangkan penjelasan makna
mufrodatnya seringkali menggunakan teknik menunjukkan langsung benda dari kata
tersebut atau gambarnya, deskripsi kata, penyebutan sinonim atau antonim, dramatisasi,
role play, penyebutan terjemahannya langsung, ada pula yang menggunakan kamus
bantu, tetapi hanya sedikit saja. Terkait media pembelajaran mufrodat, mayoritas dosen
tidak menyiapkannya, kecuali menggunakan media sederhana yang sudah tersedia
dikelas.

Sedangkan hal-hal yang dievaluasi dari penggunaan strategi pembelajaran
kosakata meliputi perhatian dosen terhadap kondisi mahasiswa saat pembelajaran,
pemberian motivasi dan semangat belajar terhadap mahasiswa agar mengikuti pelajaran
dengan aktif, penggunaan suara yang jelas saat mengajar mufrodat, pengajaran tulisan
mufrodat yang benar, makna kosakata, penempatan kosakata dalam kalimat, menguji
dan memastikan pemahaman mahasiswa terhadap kosakata yang telah diajarkan,
persiapan media pembelajaran mufrodat yang baik.
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المقدمة -أ
حتل املفردات حمال مهما يف بناء اللغة، فهي تعترب شيئا يلزم استيعابه على 

و من نوع اإلهتمام باملفردات . متعلم اللغة وال يستغىن عن اهتمام املعلمني به فعال
هدف ي. عند تعليم اللغة الثانية استخدام االسرتاتيجيات املناسبة عند تعليمها

وضع االسرتاتيجيات يف التعليم إىل إيقاظ اهتمام الطالب حنو الدراسة، وفق ما 
قاله عمر بن نايف األمحدي يف مقدمة حبثه إن مشروع تطوير اسرتاتيجيات 
التدريس يهدف إىل تطوير ممارسات املعلمني التدريسية داخل الصف وخارجه ، 

دور نشط وحيوي اجيايب باحث مما يسهم يف تغيري دور الطالب من متلق سليب إىل
.فالتعليم بال اسرتاتيجية كاحلرب بال سالح١.عن املعلومة منتج هلا

وكذا تعليم املفردات اليت تعترب عنصرا مهما يف بناء اللغة، فيحتاج بالطبع 

لغة باللغوية و الطالب من أية مستويات 
تقدم املفردات يف الطرق التقليدية دون اعتماد خطة متدرجة . 

يف النمو اللغوي وتصاعد الثروة اللفظية، ودون اعتماد فلسفة معينة يف اختيار 
ففي بعض . ليماملفردات كالشيوع مثال، ودون معاجلة املفردات بأسلوب تعليمي س

الربامج يشيع البدء مبفردات منفصلة يتعلمها الدارس على حدة، حىت إذا استوعبها 
–إىل حد كبري –

١
www.bishaedu.gov.sa/vb/attachment.php 
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٢.ة من حقائقتعليم اللغات األجنبي

يُطلب املعلم العصري املهين على أن يعرض قدراته التعليمية يف الفصل، 
وألجل الوصول إىل التقدمي . من بينها تقدمي املواد التعليمية بني أيدي املتعلمني

والعرض الفعال، ينبغي على املعلم أن يعرف أنواع االسرتاتيجيات التعليمية خاصة 
إن اختيار اسرتاتيجيات . ن يفهمها قبل استخدامهايف تعليم املفردات، وجيب أ

٣.التعليم املناسبة يؤثر جناح املتعلمني يف استيعاب املفردات

واملشكالت اليوم أنه يظن كثريون ممن ال علم هلم بعلم اللغة التطبيقي أن 

بقد صدرت جمموعة من الكتيولذا ف
، وهذه )وهكذا. . . تعلم العربية يف ثالثة أيام (تعليم لغة معينة يكفيه ثالثة أيام، 

يبني معناها بواسطة الرتمجة إىل اللغة ، و . . .يف السوق أو املطعم أو املطار 
٤.الوسيطة إن كانت لغة املستخدم األم العربية

و 
أو فهم معناها مستقلة، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو جمّرد وصفها يف تركيب 

هو أن يكون الطالب قادرا ،م املفرداتلغوي صحيح، إّن معيار الكفاءة يف تعلي
باإلضافة إىل شيء آخر هو أن يكون قادرا على استخدام الكلمة ،على هذا كّله

٥.املناسبة يف الّسياق املناسب

٢


٣Aziz Fakhrurrozi & Erta Mahyudin. 2012. Pembelajaran Bahasa Arab. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama. p. 219

٤
٥
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وظهر يف كثري من املدارس واملعاهد و الربامج يف تعليم العربية استخدام 
مج اخلاص لتعليم اللغة العربية االسرتاتيجيات يف العملية التعليمية، من بينها الربنا

يهتم الربنامج بتدريس . يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
املفردات اهتماما كامال حبيث يضع قاموس مساعدا للكتب املقررة وهي العربية بني 

إن أمهية . 
.ات جتلب اهتمام مدرسي الربنامج يف تعليمها لدى الطلبة بأحسن طريقةاملفرد

مشكالت البحث-ب
يقوم املدرسون يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باستخدام 

ولكن مل يعرف . اسرتاتيجيات عديدة يف عملية تعليمهم خاصة يف تعليم املفردات
يتها وجذابتها عند الطلبة لعدم مدى تناسب هذه االسرتاتيجيات املستخدمة وفعال

وهذه احلالة تعترب مشكلة حتتاج .  البحث والدراسة اليت جتري حول ذلك املوضوع
إىل احلل والعالج، لذلك يقوم الباحث يف هذا البحث بتقومي االسرتاتيجيات اليت 
يستخدمها املدرسون يف عملية تعليم املفردات راجيا أن تكون أحسن وأنسب يف 

.املستقبل
إمنا حيصل ذلك احلل والعالج من خالل البحث العلمي الذي يقوم به 

استراتيجيات تعليم المفردات في البرنامج الخاص : الباحث حتت املوضوع
ماالنق بلتعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

.)دراسة وصفية تقويمية(
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أسئلة البحث-ج
يجيات اليت يستخدمها املعلمون يف تعليم املفردات يف ما هي االسرتات- ١

االنق؟مبالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم 
اسرتاتيجيات التعليم اليت يستخدمها املعلمون يف تعليم كيف فعالية - ٢

املفردات يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك 
االنق؟مبهيم إبرا

أهداف البحث-د
وصف االسرتاتيجيات اليت يستخدمها املعلمون يف تعليم املفردات يف - ١

.االنقمبالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم 
االسرتاتيجيات اليت يستخدمها املعلمون يف تعليم املفردات يف تقومي- ٢

.االنقمببية جبامعة موالنا مالك إبراهيم الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العر 

فرضية البحث-ه
إن االسرتاتيجيات التعليمية اليت يستخدمها املدرسون يف تعليم املفردات يف 

.الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية ال تطبق كما ينبغي

أهمية البحث- و
النظريّةاألهمية-١

جيات ينتج هذا البحث صورة وصفية موضوعية حول االسرتاتي
املستخدمة يف تعليم املفردات يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة 

.موالنا مالك إبراهيم ماالنق
التطبيقيةاألهمية-٢
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أن يتزود الباحث من نتيجة البحث بعديد من االسرتاتيجيات : للباحث -أ
يف تعليم املفردات املناسبة

ها مناملدرسون ويستفيدوا أن يتعلموا بأحسن طريقة استخدمها : للطلبة - ب
.ةيبذحىت يستوعبوا املفردات املدروسة بسهولة وجا

ميكنهم أن يقوموا بتقومي أعماهلم التعليمية وبعد : ملعلمي اللغة العربية - ج
ذلك يستطيعون أن يعلموا املفردات تعليما جيدا بأنسب اسرتاتيجية 

.حتقيق أهداف التعليموا منكنتموأحسنها حىت ي

ثحدود البح-ز
يدور هذا البحث حول استخدام االسرتاتيجيات يف : الحد الموضوعيّ - ١

.تعليم املفردات وصفها وتقومي عملية إجرائها
J1(جيري هذا البحث يف فصول املبتدئني :الحد المكانيّ - ٢ – J8 ( يف

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
، ألن مبتدؤون يف تعلم العربية فكان تعليمهم حيتاج حلكومية ماالنقا

.بالطبع إىل استخدام اسرتاتيجية متنوعة
بريل عام أجيري هذا البحث يف شهر مارس حىت : الحد الّزمانّي - ٣

.م٢٠١٣

تحديد المصطلحات-ح
سياق من طرق التدريس اخلاصة والعامة املتداخلة : استراتيجية التعليم - ١

وقف التدريسي، واليت ميكن من خالهلا حتقيق أهداف واملناسبة ألهداف امل
.ذلك املوقف بأقل اإلمكانات، وعلى أجود مستوى ممكن
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كلمات موجودة يف لغة معينة ختتلف يف داللتها من لغة إىل : المفردات- ٢
.أخرى

الدراسات السابقة -ط
:لقد جرت الدراسات والبحوث حول تعليم املفردات، منها ما يلي

تعليم المفردات فى المدرسة : لي حتت العنوان البحث حلسن ع- ١
رسالة . )٢٠٠٣(الثانوية الحكومية األّولى سيرانج بنتين 

كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية بجامعة . الماجستير
و أهداف هذا . موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنق

تعليم املفردات ىف املدّرسة معرفة الطريقة املستخدمة ىف: البحث هي 
الثانوية احلكومية األّوىل سريانج بننت، و معرفة استخدام و سائل 
اإليضاح ىف تعليم املفردات ىف املدّرسة الثانوية احلكومية األّوىل سريانج 
بننت ، و معرفة نتائج التقومي من تعليم املفردات ىف املدّرسة الثانوية 

و منهج البحث هو حبث الصف اإلجرائي .احلكومية األّوىل سريانج بننت
طريقة تدريس مفردات الّلغة العربّية ىف املدّرسة : و نتائج البحث هي . 

الثانوية احلكومية األّوىل سريانج بننت تعترب كافية ألن املدّرس بدأ تدريسه 
بقراءة املقالة مث يبحث عن املفردات الصعبة مبشاركة الدارسني و يكتبها 

رة ، و سائل اإليضاح الىت استخدمها املدّرس ىف الّتعليم قليلة على الّسبو 
، و ليس للمدّرس سعي و تفكري ىف إجياد الوسائل األخرى و تنفيذ 
التقييم يف تدريس املفردات اّلذي قام به املدّرس هو تقدير العمل و 

.تقدير الّنتيجة
ائل أنجح الوس: قامع أكيد جوهري بعنوان البحث ليليكمالتالبحث - ٢

. رسالة الماجستير.)٢٠٠٧(المعاصرة في تعليم المفردات العربّية 
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كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك 
معرفة  :وأهداف البحث هي .إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنق

املتساويتني و معرفة أجنح الوسائل بني الفيلم و احلاسوب و منهج هذا 
أن تعليم املفردات : البحث حبث جتريّيب و النّتيجة من هذا البحث 

العربّية بالوسائل املعاصرة أجنح من تعليم املفردات العربّية من خالل 
تعليمها الوسائل القدمية  و تعليم املفردات العربّية عرب الفيلم أجنح من 

. t= 14: 1،090عرب احلاسوب بفرق 
تعليم المفردات باألغنّية الّتي : البحث لنور احلكمة، حتت املوضوع - ٣

العربّية "تحّمس الّطالب و الطاّلبات فى حفظ المفردات فى كتاب 
كلية الدراسات العليا . رسالة الماجستير.)٢٠١٢". (بين يديك

نا مالك إبراهيم اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موال
وأهداف هذا البحث هي معرفة فعالية تعليم .الحكومية بماالنق

املفردات باألغنية يف الكتاب العربية بني يديك بالربنامج اخلاص لتعليم 
ونتيجة البحث تعليم املفردات يف كتاب العربّية باستخدام . اللغة العربية

عليم الّلغة العربّية جامعة موالنا مالك األغنّية له فعالّية على طلبة برناج ت
أكثر من ١٠،٦٤" ت" إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية مباالنج ألّن نتيجة 

مقبول أو أّن فروض البحث 1مردود أي هـo، ف ه ٢،٧٥/ ٢،٠١
.مقبول
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:ويتضح الفرق بني هذا البحث والبحوث السابقة فيما يلي
أصالة البحثرقالفاالتفاقالسنةالباحثم
مت البحث يف مستوى تعليم املفردات٢٠٠٣حسن علي١

على املدرسة الثانوية
أساس البجث الوصفي 

املسحي

يدور البحث حول تعليم 
املفردات يف مستوى اجلامعة 

على أساس البحث التقوميي

قامع أكيد ٢
حوهري

هدف البحث معرفة تعليم املفردات٢٠٠٧
وسائل التعليم

البحث لوصف يهدف 
موديالت اسرتاتيجيات التعليم 

وتقومي استخدامها
يف " األغنية"جتريب طريقة  تعليم املفردات٢٠١٢نور احلكمة٣

التعليم
هذا البحث حبث وصفي تقوميي
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االستراتيجية التعليمية-أ
مفهوم االسترتيجية-١

إن كلمــــة اســــرتاتيجية تشــــتمل علــــى عــــدة معــــان وتســــتخدم يف كثــــري مــــن 

وهي لغة فن ) strategia(من اللغة اليونانية " اسرتاتيجية"تأيت كلمة .  الكالم
. القتــال وقائــد اجليــوش

يعتــرب مصــطلح االســرتاتيجية مــن املصــطلحات العســكرية والــيت تعــين ١.وتــدبريه
اســتخدام الوســائل لتحقيــق األهــداف، فاالســرتاتيجية عبــارة عــن إطــار موجــه 

مفهـوم االسـرتاتيجية وأصـبح وقـد تطـور. ألساليب العمـل ودليـل مرشـد حلركتـه
يســتخدم يف كــل مــوارد الدولــة ويف مجيــع ميادينهــا، مــن بينهــا اســتخدام لفـــظ 

.  اسرتاتيجية يف كثري من األنشطة الرتبوية

بين مدخل التعليم وطريقته وأسلوبه واستراتيجيته-٢
مدخل التعليم)أ

مدخل التعليم هو جمموعة القضايا عن عملية التعلم والتعليم بشكل 
ملنظـــورات واألفكـــار الـــيت ال تقبـــل النقـــاش، بعبـــارة أخـــرى إنـــه منظـــر ا

ومثــال . فلســفي الــذي يكــون أساســا يف عمليــة تعلــم اللغــة وتعليمهــا
ذلك هناك منظور بأن اللغة تصدر ممـا مسعـه الشـخص ويـتكلم عنـه، 

ونشــــأت مــــن هــــذا املنظــــور . وأمــــا الكتابــــة هــــي املهــــارة الــــيت تليهمــــا
١Iskandarwassid & Dadang Sunendar. 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya. p.2
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مرحلــة يف تعلــم اللغــة وتعليمهــا هــي إنشــاء القضــايا الــيت تــرى أن أول
٢.مهاريت االستماع والكالم، ويلي بعد ذلك مهارتا القراءة والكتابة

طريقة التعليم)ب
تعلـــق خبطـــوات عـــرض املـــواد يوهـــي عنـــد عبـــد الـــرازق تصـــميم شـــامل 

ات الــيت نشــأت يف مــدخل التعلــيم، خطــوات عامــة يف حتقيــق النظريــ
وهي تداعم قضايا مدخل التعليم، ومثال ذلـك، إذا اتبـع معلـم اللغـة 
مـدخل التعلـيم الـذي يـرى أن اللغـة نشـأت يف بـدايتها مـن االســتماع 

. القــراءة والكتابــةمهــارة املــتعلم يف االســتماع والكــالم، ويلــي بعــدمها
وميكن للمعلم أن خيرتع ويبتدع الطرق املتنوعـة املناسـبة للظـروف الـيت 

٣.جرت فيها عملية التعلم والتعليم

أسلوب التعليم)ج
أســلوب التعلــيم هــو عمليــة تطبيقيــة حيــث يظهــر املعلــم الطريقــة إىل 

وقــــــال عبـــــد الــــــرازق إنــــــه ٤.خطـــــوات تطبيقيــــــة يف الفصـــــل الدراســــــي
.ا املعلم يف استخدام طريقة التعليمخطوات يقوم 

استراتيجية التعليم)د
خطـــة عمـــل "

عامـــة توضـــع لتحقيـــق أهـــداف معينـــة، ولتمنـــع حتقيـــق خمرجـــات غـــري 
٥".مرغوب فيها 

٢
٣Acep Hermawan. 2011. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya . p.168
٤Acep Hermawan.
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 "
حتركــات املعلــم داخــل الفصــ

، وأكد لتكون اسرتاتيجية املعلم فّعالة فإنه "بشكل منتظم ومتسلسل
ــــــدريس  ــــــب مبهــــــارات الت احليويــــــة والنشــــــاط، احلركــــــة داخــــــل : (مطال

الفصل، تغيـري طبقـات الصـوت أثنـاء التحـدث، اإلشـارات، االنتقـال 
٦). بني مراكز الرتكيز احلسية

جية هــــــي جمموعــــــة مــــــن قــــــرارات يتخــــــذها املعلــــــم مث إن االســــــرتاتي
وتنعكس تلك القرارات يف أمناط من األفعال يؤديها املعلـم والتالميـذ 
يف املوقـف التعليمـي، والعالقـة بـني األهـداف التعليميـة واإلســرتاتيجية 
املختــارة عالقــة جوهريــة حيــث يــتم اختيــار االســرتاتيجية علــى أســاس 

.٧

تعين سلسلة نشطات املعلم واملتعلم يف حتقيق أهـداف التعلـيم، وهـي 
ـــــه  تتأســـــس علـــــى حتديـــــد األهـــــداف واختيـــــار مـــــدخل التعلـــــيم طريقت

٨.وأسلوبه ووسيلته وحد جناحه األدىن

هلــدف أو اإلطــار إن االســرتاتيجية تعــين خــط الســري للوصــول إىل ا
وتعـــــــين . املوجـــــــه ألســـــــاليب العمـــــــل والـــــــدليل الـــــــذي يرشـــــــد حركتـــــــه
وعليــــــه . االســــــرتاتيجية فــــــن اســــــتخدام الوســــــائل لتحقيــــــق األهــــــداف

فاســرتاتيجية التــدريس علــى وفــق هــذه املفــاهيم تعــين جمموعــة األمــور 
اإلرشــــادية الــــيت حتــــدد وتوجــــه مســــار عمــــل املــــدرس وخــــط ســــريه يف 

تـــــه عمليـــــة معقـــــدة تتـــــداخل وتـــــرتابط عبطبيالتـــــدريس، ألن التـــــدريس 
٥http://kenanaonline.com/users/AkrumHamdy/posts/87769
٦tp://www.almualem.net/mogawi.htmlht

٧ 
٨Iskandarwassid & Dadang Sunendar.
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عناصـــرها يف خطــــوات متتابعـــة، إذ إن كــــل خطـــوة تتــــأثر باألهــــداف 
التعليمية والتحركات اليت يؤديهـا املـدرس وينظمهـا ليسـري علـى وفقهـا 
يف عمليــة التــدريس، فهــي إذن تتضــمن األســئلة واملواقــف الــيت يشــري

واملســائل والوســائل املــدرس، وتتضـمن أيضــا األمثلــة والتمرينـاتإليهـا
م الصــــفي واســــتجابات ااملؤديـــة إىل األهــــداف، وتتضـــمن أيضــــا النظـــ

٩.الطلبة والتخطيط، وما إىل ذلك

وخالصـــة ممـــا ســـبق اتقـــف الباحـــث بـــأن اســـرتتيجية التعلـــيم هـــي 
جمموعة من قرارات يتخـذها املعلـم وتـنعكس تلـك القـرارات يف أمنـاط 

مـن األفعـال يؤديهـا املعلـم والتالميـذ يف 
املعلــــم أنشـــطةيف حماولـــة يف حتقيـــق األهـــداف املعينــــة، تعـــين سلســـلة 

واملـــــتعلم يف حتقيــــــق أهـــــداف التعلــــــيم، وهـــــي تتأســــــس علـــــى حتديــــــد 
وهـــي . األهـــداف واختيـــار مـــدخل التعلـــيم طريقتـــه وأســـلوبه ووســـيلته

ا 
.والوسائل اليت تساعد يف عمليتها

خصائص االستراتيجية التعليمية الجيدة-٣
تعتــــرب االســـــرتاتيجية املســـــتخدمة يف التعلـــــيم جيـــــدة إذا مـــــا تراعـــــي 

:١٠اخلصائص التالية
)أ

املتوقعة
ــــــة واالج)ب ــــــرتبط ارتباطــــــا واضــــــحا باألهــــــداف الرتبوي تماعــــــات أن ت

واالقتصادية

٩


١٠ 
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أن تكون طويلة املدى حبيث تتوقع النتائج وتبعات كل نتيجة)ج
أن تتسم باملرونة والقابلية للتطوير)د
أن تكـــــون عاليـــــة الكفـــــاءة مـــــن حيـــــث مقارنـــــة مـــــا حتتاجـــــه مـــــن )ه

إمكانات عند التنفيذ مع ما تنتجه من خمرجات تعليمية
ة التعلمأن تكون جاذبة وحتقق املتعة للمتعلم يف أثناء عملي)و
.أن توفر مشاركة إجيابية من املتعلم وشراكة فعالة بني املتعلمني)ز

ـــــه يف اســـــتخدام  ـــــذي يطـــــور مهارات ـــــم ال ـــــاجح هـــــو املعل ـــــم الن واملعل
تشـــكيلة كبـــرية مـــن اســـرتاتيجيات التعلـــيم والـــتعلم الـــذي جييـــد اســـتخدام 

.االسرتاتيجيات املالئمة يف املواقف التعليمية املختلفة

يجيات التعليميةأنواع االسترات-٤
ـــــق  ـــــم أن خيتـــــار اســـــترتاتيجية التعلـــــيم املناســـــبة لتحقي ينبغـــــي للمعل

وهناك أنواع كثرية من اسـرتاتيجية التعلـيم مـع أقسـامها . األهداف املرجوة
:وهي. اليت ميكن للمعلم اختيارها يف عملية التعليم

استراتيجية التعليم التي تتأسس على عناصر التعلم والتعليم)أ
االســـرتاتيجية ) ١(ا النـــوع إىل ثالثـــة أقســـام وهـــي ينقســـم هـــذ

) ٣(املتعلم، علىاالسرتاتيجية املرتكزة ) ٢(املعلم، علىاملرتكزة 
.املواد التعليميةعلىاالسرتاتيجية املرتكزة 

االستراتيجية المرتكزة على المعلم)١(
ويســمى هــذا النــوع اســرتاتيجية تقليديــة، ألن التعلــيم حقيقتــه 

ت إىل املـــتعلم، وذلـــك يعـــين ترتكـــز االســـرتاتيجية إيصـــال املعلومـــا
فيكـون املعلـم يف هـذا النـوع مصـدرا أساسـيا يف . إىل املعلم نفسه

.إيصال املعلومات، فينبغي أن يوصلها إىل املتعلم أكثر ما ميكن
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يتضح تنفيذ هذه االسرتاتيجية بأساليب منهـا حماضـرة املعلـم 
.وعرب الفنون العلميةوجمموعة التعليم واالقرتاحات واملظاهرة 

االستراتيجية المرتكزة على المتعلم)٢(
يتأســــس هــــذا النــــوع علــــى أن هــــدف التعلــــيم جعــــل املــــتعلم 

وهــــــذا يعــــــين أن يطــــــور املعلــــــم قــــــدرة املــــــتعلم يف إجيــــــاد . يــــــتعلم
لـيس املـتعلم يف هـذا النـوع مفعـوال بـل فـاعال . املعلومات وفهمهـا

تعطــــي هــــذه . رئيســــيا، وهــــو يــــتعلم تعلمــــا حتــــت إشــــراف املعلــــم
االســــــرتاتيجية املـــــــتعلم أن يلعـــــــب دورا فعـــــــاال يف عمليـــــــة الـــــــتعلم 

. والتعليم، واملعلم إمنا هو مساعد
وحتقق هذه االسرتاتيجية بأسـلوب وحـدات التعلـيم واملناقشـة 

.واإلبداع والتجريب واملسرحية وتقدمي احلالة

االستراتيجية المرتكزة على المواد التعليمية)٣(
. واد التعليميــة إىل مــادة مقــررة وغــري مقــررةميكــن تصــنيف املــ

فاملادة املقررة هي ما يكتب يف الكتـاب التعليمـي يف الربنـامج أو 
املدرســة، وأمــا املــادة غــري مقــررة هــي مــا يصــدر مــن البيئــة حــول 

.املتعلم، وهذه املادة مهمة ألجل مناسبة التعليم باحلالة الواقعة
م يهـــدف حلصـــول تأســـس هـــذه االســـرتاتيحية علـــى أن الـــتعلت

وهــي تتطــور مــع تطــور العلــوم والتكنولوجيــا . املعلومــات واملعــارف
يف العصــــر العوملــــة حــــىت يــــؤدي ذلــــك إىل ضــــعف وظيفــــة املعلــــم  

وتتحقــــــق هــــــذه االســــــرتاتيجية بأســــــلوب . كمصــــــدر املعلومــــــات
.اإلرشاد والتوجيه و دليل التعليم والتجريب واملظاهرة
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ــى تتأســس علــى)ب ــيم الت ــز المــواد اســتراتيجية التعل ــة تجهي عملي
التعليمية

اســــــرتاتيجية ) ١(ينقســــــم هــــــذا النــــــوع إىل قســــــمني، مهــــــا 
اســــــــــرتاتيجية التعلــــــــــيم ) ٢(، )expository(التعلــــــــــيم الشــــــــــرحية 

اســـــــرتاتيحية ) ٣(، )heuristik(املعتمـــــــدة علـــــــى فعاليـــــــة املـــــــتعلم 
).discovery(التعليم االكتشافية 

)expository(استراتيجية التعليم الشرحية )١(
وتتصـور هـذه االسـرتاتيجية يف صــورة الشـرح، إمـا شـرح املــادة 

يعــــد املعلــــم املــــواد التعليميــــة قبــــل . املكتوبــــة أو العــــرض الشــــفهي
. تقـــــدميها يف الفصـــــل الدراســـــي

واملعلــم يف . إيصــال املــواد التعليميــة إىل املــتعلم علــى وجــه مباشــر
وميكــــن تنفيــــذ هــــذا النــــوع . ذلــــك يلعــــب دورا أكثــــر مــــن املــــتعلم

.بأسلوب احملاضرة واملناقشة واملظاهرة وجمموعة التعليم

اســــتراتيجية التعلــــيم المعتمــــدة علــــى فعاليــــة المــــتعلم )٢(
)heuristic(

ختتلـف هــذه االســرتاتيجية عـن االســرتاتيجية الشــرحية، إن يف 
هذا النـوع يعلـب املـتعلم دورا يف عمليـة التعلـيم والـتعلم أكثـر مـن 

فــــاملتعلم مطلــــوب بــــأن يــــتعلم ذاتيــــا فعــــاال فيبحــــث عــــن . لــــماملع
. املعلومــات الــيت حيتــاج إليهــا وجيــدها بنفســه حتــت توجيــه املعلـــم

تتحقــــق هــــذه االســــرتاتيجية بأســــلوب املالحظــــة وحــــل املشــــكلة 
.واالكتشاف ودراسة احلالة
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)discovery(استراتيجية التعليم االكتشافية )٣(
ملـتعلم يـتعلم يف عمليـة نفســية جتـري هـذه االسـرتاتيجية بــرتك ا

ذاتيـــــة، وهـــــي املالحظـــــة والفهـــــم و التصـــــنيف والتقـــــدير والشـــــرح 
ــــد . واالســــتنتاج واملعلــــم إمنــــا هــــو مشــــرف وموجــــه للمــــتعلم، والب

.للمعلم أن يرقي فعالية املتعلم يف عملية التعلم والتعليم
إال أن هــذه االســرتاتيحية ال يناســب اســتخدامها أمــام عــدد  

لمـني، وكـذا ال جتـري االسـرتاتيجية جيـدة عنـدما ال كبري مـن املتع
ومتــــــت هــــــذه .  توجــــــد فرصــــــة كافيــــــة للمــــــتعلم ليتفكــــــر ابتكاريــــــا

.االسرتاتيجية بأسلوب االكتشاف والدراسة امليدانية

ستراتيجية التي تتأسس على طريقة عرض المواد التعليميةاال)ج
اسـرتاتيجية التعلـيم ) ١(ينقسم هذا النوع إىل نـوعني ومهـا 

اســــــــرتاتيجية التعلــــــــيم االســــــــتتقرائية ) ٢(، )deduksi(القياســــــــية 
)induksi.(

)deduksi(استراتيجية التعليم القياسية )١(
إن املعلومات يف هذه االسـرتاتيجية تعـرض مـن العامـة إىل 

ـــــة ـــــف إىل األمثل ـــــة إىل الظـــــاهرة، مـــــن التعري . اخلاصـــــة، مـــــن اخلفي
تــار املعلــم أن خي) ١(وتتحقــق هــذه االســرتاتيجية خبطــوات، هــي 

أن يقــدم املعلــم تلــك املعلومــات ) ٢. (املعلومــات الــيت ســيعلمها
وأســــلوب . يضــــرب املعلــــم األمثــــال إىل املــــتعلم) ٣(إىل املــــتعلم، 

.هذه االسرتاتيجية هو حماضرة
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)induksi(استراتيجية التعليم االستقرائية )٢(
جتري هذه االسرتاتيجية بعرض املعلومات من اخلاصة إىل 

وعّرب كانيت . ة، من احلوادث الفردية إىل التعميمالعام
) ١(خطوات اسرتاتيجية التعليم االستقرائية وهي ١١أندرسون

أن ) ٢(أن خيتار املعلم جزءا من املعلومات الىت سيعلمها، 
مث يقدم ) ٣(يقدم املعلم األمثلة اخلاصة ألجل بناء الفرضية، 

االستنتاج ) ٤(ردها، املعلم الدليل أو الربهان لقبول الفرضية أم 
ومتت هذه االسرتاتيجية بأسلوب . من الربهان واألمثلة

.االكتشاف والوحدة التعليمية

تعليم المبتدئين والتوجيهات فيه-ب
إن تدريس املبتدئني حيتاج إىل مهارات خاصة وقدر من املعرفة بعلم 

قدار النفس، والعمل مع املبتدئني حيتاج إىل الصرب، وهو ممتع شائق، ألن م
احلماس الدافعية يكون لديهم يف أعلى مستوياته عادة، وخاصة لدى املبتدئني 
احلقيقيني حيث يتقدمون بسرعة ملحوظة ميكن قياسها، لكن بعض املبتدئني 

.سهولةالومهيني، ومن مث ميكن أن يصابوا باإلحباط بكل 
وهناك آخرون من املتبدئني لديهم أفكار راسخة حول الطريقة اليت 

كفيل أن يقوده إىل تعلم اللغة، كما أن كبار السن من املبتدئني حيسبون دائما 

.ليس حقيقيا

١١Iskandarwassid & Dadang Sunendar 
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سواء أكانوا من الصغار –معظم املتعلمني من املبتدئني يف صفوف اللغة 
–أم من الكبار 

من مث إذا أجريت تدريبا شفويا مع إجابته، فمن األفضل أن و . ذاكرة قوية
تكتب اإلجابات باختصار على السبورة، يف املرحلة األوىل من تعليم اللغة 

١٢.خاصة إذا أردت من الطالب أداء التدريب كتابة فيما بعد

:١٣وهناك بعض التوجيهات لتدريس املبتدئني، وهي
ابدأ بالسهل الشائع- ١
وس والتدريبات بأوضح عبارة وأسهلها، بل اكتف ضع تعليمات الدر - ٢

بالرمز إن وجد وأعط مثاال
اجعل كتابك أو طريقتك تسري على نظام هندسي حمدد وموحد بقدر - ٣

اإلمكان، ليكتسب الطالب اسرتاتيجيات معينة تساعده على األداء 
.األمثل

حاول أال تعلم أكثر من شيء واحد يف الوقت نفسه- ٤
إىل أداء التدريبات أداء صحيحا، وال جتعل حاول أن تقود طالبك - ٥

التدريبات تتحول إىل اختبارات
عّلمهم ما ميكن تعليمه ال ما ينبغي تعلمه- ٦
شجع طالبك على ممارسة اللغة واجعل لدورهم نصيب األسد من - ٧

الدرس
ال يشغلك اجليدون عمن هم أقل منهم- ٨
الصعوبتنيبّني املعىن دون أن تدخلهم مبا هو أصعب فتجمع عليهم بني - ٩

١٢ 
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اعرض املفردات اجلديدة برتاكيب قد تعلموها، واعرض الرتاكيب اجلديدة -١٠
.مبفردات قد تعلموها، ويستثىن من ذلك الدرس األول حيث ال مناص

.ابدأ باحلوار وشجع طالبك على تقمص شخصياته وأدائه أداء صحيحا-١١

المفردات وتعليمها-ج
مفهوم المفردات-١

:؟ ال"مفردات"ماذا تشمل كلمة 
مصر –تركيا –خالد –علّي –أمحد - ١
على –يف –يأكل –كتاب –قلم - ٢
بأمان –احلمد هللا –مع السالمة –وعليكم السالم –السالم عليكم - ٣

لو مسحت–كيف احلال –اهللا 
يسافر سعد بالطائرة–سعيد يكتب الدرس –حممد طالب - ٤

ا أعالما ال ختتلف يف داللتها من لغة إىل 

املفردات اليت يتم استهدافها بالتعليم، و ال تكون من قوائم املفردات يف 
.األصل

وعة تعد من املفردات اليت يتم استهدافها بالتعليم 
.وتكون من قوائم املفردات يف األصل

ثة والرابعة جتدمها مجال وتراكيب، ولكن ارتباط 
؛ ولذا تعّلم يف "تعبريات"

برانامج تعليم اللغة مع املفردات ألن اهلدف هو معرفة السياق الذي ترد فيه، 

. ليت يتم استهدافها بالتعليم وتكون من قوائم املفردات يف األصلاملفردات ا
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١٤.وتدرس بدروس الرتاكيب

، وشرح )vocabulary(تعادل كلمة إجنليزية " املفردات"إن مصطلح 
) ٢(أو ترمجتها؛ ) ١: (١٥هورنيب

. . مجيع الكلمات اليت تتكون منها اللغة
مجيع الكلمات املوجودة يف اللَُّغة هيُمْفردات كلمات و ومفرد ُمفَرَدة هي

كلمة ) مجعها مفردات(وهذا يناسب ما قاله منصور إن مفردة ١٦.اللُّغة
١٧.معىن االسم أو الفعل أو األداةتتكون من حرفني أو أكثر تدل على 

وخالصة ما سبق، أن املفردات هي كلمات موجودة يف لغة معينة ختتلف يف 
.داللتها من لغة إىل أخرى

معنى تعليم المفردات-٢
اليت تساعد ) اخلربات(التعليم هو التصميم املنظم املقصودة للخربة 
موما هو إرادة التعلم املتعلم على إجناز التغيري املرغوب فيه يف األداء وع

نظرا إىل هذا التعريف، فاملراد بتعليم املفردات هو . ١٨اليت يقودها املعلم
اليت تساعد املتعلم على استيعاب ) اخلربات(التصميم املقصودة للخربة 

. املفردات اللغوية واستخدامها يف االتصال
قد خيتلف خرباء تعليم اللغات الثانية يف معىن اللغة ويف أهداف

١٤ 
١٥Hornby AS. 1974. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press

p.959
١٦http://www.almaany.com
١٧ 
١٨
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وهذا هو من ١٩.من مطالب تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط إجابتها
.أمهية تدريس املفردات

وليست القضية يف تعليم املفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها 
تقاق منها، أو فحسب، أو فهم معناها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة االش

إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات . جمرد وصفها يف تركيب لغوي صحيح
هو أن يكون الطالب قادرا على هذا كله باإلضافة إىل شيء آخر ال يقل 

عن هذا كله أمهية، أال وهو قدرته على أن يستخدم الكلمة املناسبة يف 
ن الكلمات اليت ال فماذا جيدي لو حفظ الطالب عددا م. املكان املناسب

٢٠.يعرف كيف يستخدمها؟

أهداف تعليم المفردات -٣
:٢١وتعليمها إذا ّمتت األهداف التاليةويتحقق تعلم الكلم

)أ
نطقها نطقا صحيحا)ب
استعماهلا يف سياق لغوي صحيح)ج
هجاؤها وكتابتها)د
معرفة طريقة االشتقاق منها)ه

مراحل تعليم المفردات-٤
اختيار المفردات)أ

وال . يلزم للمعلم أن خيتار وحيدد املفردات اليت سيعلمها إىل املتعلم

١٩ 
٢٠
٢١Aziz Fakhrurrozi & Erta Mahyudin. 2012. Pembelajaran Bahasa Arab. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama. p.229 .  
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لذا يعد اختيار املفردات اليت سيعلمها املعلم . تعليمها كلها يف وقت حمدد
.مهما جدا

لدى املعلم يف اختيار املفردات الىت 
:٢٢سيتم تعليمها، وهي

وهو تفضل الكلمة شائعة االستخدام على ) frequency(التواتر )١
وتستشار فيها قوائم . غريها، ما دامت متفقة معها يف املعىن

املفردات اليت أجرت حصرا للكلمات املستعملة وبينت معدل تكرار  
.كل منها

وهو تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر ) range(التوزع أو املدى )٢
قد تكون الكلمة . من بلد عريب على تلك اليت توجد يف بلد واحد

ذا تكرار عال أو شيوع مرتفع، ولكن هذا التكرار املرتفع ينحصر يف 
لذا يفضل أن ختتار الكلمة اليت تلتقي معظم البالد . بلد واحد

. العربية على استخدامها
وهو تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول ) availability(املتاحية )٣

ويقاس هذا . واليت تؤدي له معىن حمددا. الفرد جيدها حني يطلبها
.

وهي تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند ) familiarity(األلفة )٤
) مشس(فكلمة . ستخداماألفراد على الكلمة املهجورة نادرة اال

.وإن كان متفقني يف املعىن) ذكاء(تفضل بال شك على كلمة 
وهو تفضل الكلمة اليت تغطي دة جماالت يف ) coverage(الشمول )٥

فكلمة . قت واحد على تلك اليت ال ختدم إال جماالت حمدودة
وإن كانت بينهما فروق ). منزل(أفضل يف رأينا من كلمة ) بيت(

٢٢ 
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. . دقيقة
ولننظر يف هذه . ) بيت(إن كلمة 

، بيت )البوصلة(بيتنا، بيت اهللا، بيت اإلبرة : االستخدامات
.اخل. . .العنكبوت، بيت الفصيد 

األمهية، وهي تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس )٦
.ك الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليالعلى تل

. . . العروبة، وهي تفضل الكلمة العربية على غريها)٧
) املذياع(و . بدال من التليفون) هاتف(يفضل تعليم الدارس كلمة 

واحلاسب اآليل أو احلاسوب أو الرتاب بدال من . بدال من الراديو
: جد كلمة عربية تفضل الكلمة املعربة مثلفإذا مل تو . الكومبيوتر

التلفاز على التليفيزيون، وأخريا تأيت الكلمة األجنبية اليت ال مقابل 
).فيديو(هلا يف العربية، على أن تكتب بالطبع باحلرف العريب مثل 

خطوات تعليم المفردات )ب
:٢٣ميكن تعليم املفردات مبراعاة اخلطوات التالية

ملسجل الكلمات ويسمعها الطلبة، يتكرر أن يلفظ املعلم أو ا)١
هذا التلفيظ حسب صعوبة الكلمات حىت يستوعبوا على 

.تلفيذها صحيحا
أن يعرض هلم املعلم كتابة الكلمات بالوسائل املناسبة أو )٢

.بكتابتها على السبورة
.أن يشرح املعلم معاين الكلمات بأساليب مناسبة)٣
ة لتوضيح وظيفة أن يضع املعلم الكلمات يف مجلة أو عبار )٤

.الكلمات يف اجلملة

٢٣Aziz Fakhrurrozi & Erta Mahyudin. .  
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أن يكرر الطلبة احدى الكلمات الىت هلا معىن معني فرديا أو )٥
.مجاعة

.أن يوجه اهتمام الطلبة ليكتبوا الكلمات إذا صعبت كتابتها)٦
أن يكتب املعلم معاين الكلمات على السبورة كما يكتب )٧

.الكلمات
سبورة أو يف أن يكرر الطلبة قراءة الكلمات املكتوبة على ال)٨

.الوسائل اليت أعدها املعلم
.أن يكتب الطلبة الكلمات ومعانيها اليت توضح الكلمات)٩

أن يتم املعلم عملية تعليم بإعطاء التدريبات يف )١٠
.استيعاب املفردات تقوميا لقدرة الطلبة

أساليب توضيح المفردات)ج
هناك عدة أساليب ميكن استخدامها يف تعليم املفردات وتوضيح 

:٢٤اها، وهيمعن
١(

أو " قلم"كأن نعرض قلما أو كتابا عندما ترد كلمة . حمسوسة
". كتاب"

، كأن يقوم املعلم بفتح الباب )dramatization(متثيل املعىن )٢
".فتح الباب"عندما ترد مجلة 

لم دور مريض حيس ، كأن يلعب املع)role playing(متثيل الدور )٣
.بأمل يف بطنه ويفحصه طبيب

يف " بارد"كأن يذكر هلم كلمة ) antonyms(ذكر املتضادات )٤
.، إن كان هلم سابق عهد منها"ساخن"مقابل 

٢٤  
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" السيف"كان يذكر هلم كلمة ) synonyms(ذكر املرتادفات )٥
إن كان هلم سابق عهد بكلمة " صمصام"لتوضيح معىن كلمة 

.سيف
، وذلك بذكر الكلمات اليت تثريها )association(تداعي املعاين)٦

" عائلة"كأن يذكر عند ورود كلمة . يف الذهن الكلمة اجلديدة
.اخل. . . زوج، زوجة، أسرة، أوالد، : الكلمات اآلتية

٧(
يان أصلها مثال يستطيع املعلم ب" مكاتبة"املعىن فعند ورود كلمة 

وما يشتق من هذا األصل من كلمات ذات صلة ". كتب"
."اخل. . . كاتب، مكتوب، كتاب، "بالكلمة اجلديدة 

.شرح معىن الكلمة العربية وذلك بشرح املقصود من الكلمة)٨
إعادة القراءة وتعددها، يف حالة ورود كلمة جديدة يف نص يقرؤه )٩

متة عدة مرات الطالب ميكن تكليفهم بقراءة النص قراءة صا
وبذلك يكتسب الطالب . حىت يستكشف أحدهم معناها

فالطالب مع تعدد مرات . اجتاها إجيابيا حنو تعدد مرات القراءة
.القراءة يفهم أكثر

البحث يف املعجم أو القاموس، ميكن تكليف الطالب يف )١٠
املستويات املتوسطة واملتقدمة بالبحث يف القواميس العربية 

.مة اجلديدةلتوضيح معىن الكل
إيرادها يف أمثلة متعددة)١١
الرتمجة إىل لغة وسيطة، وهذا آخر أسلوب ميكن أن يلجأ إليه )١٢

املعلم لتوضيح معىن الكلمة وعلى املعلم أال يتعجل يف هذا 
.األمر
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ومما ال بد أن يهتم به املعلم أن املفردة أو الكلمة تقل أمهيتها 
أن حيرص دائما على تعليميها يف التعليمية عندما تكون مبفردها، لذا ينبغي 

.مجل ومن خالل سياقات ذات معىن ومفهومة للدارسني

محاور تعليم المفردات-٥
والتدريس الفعلي للمفردات ينبغي أن يتم عرب جهد منظم مير بثالثة 

٢٥:حماور

:،  وعلى املعلم يف هذا احملور مراعاة ما يليالتقديم أو العرض)أ
ملفاهيم السابقة حبيث يقدم من أن يكون مناسبا متماشيا مع ا)١

صور، مجل إيضاحية، (خالل سياقات ممثلة للمعىن بشكل جيد 
)اخل. . . حوارات، مادة قرائية 

قد حيتاج املعلم يف هذا اجلزء التقدميي إىل عدد من الوسائل )٢
.املعينة واألساليب املبتكرة اليت تعزز الفهم والتعلم

).كلهم وليس بعضهم(عليه دائما أن يتأكد من فهم الدارسني)٣
، وهذه اخلطوة هامة جدا، وقد تشتمل على املعاجلات التدريب)ب

:التالية
االستخدام يف اجلملة)١
إكمال مجلة أو عبارة)٢
مرادفات أو مضادات)٣
اخل. . . )٤

:، ويهدف إىل التأكد من الفهم وتعزيزه، ومن أساليبهالتقويم)ج
وصف الصور)١
اختيار الكلمة األنسب)٢

٢٥



27

ذكر املشتقات املعروفة أو األصل االشتقاقي)٣
.اختيار املعىن من متعدد أو حنو ذلك من وسائل التقومي)٤

وسائل تعليم المفردات-٦
خصائص الوسائل التعليمية الجيدة-أ

هناك جمموعة من اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف الوسيلة 
:٢٦اخلصائص ما يليالتعليمية اجليدة، ومن هذه 

أن يكون حمتواها من معلومات علمية دقيقة وصحيحة تواكب )١
.أحدث التطورات

وضوح الصورة - نقاء الصوت ()٢
) .سالمة اللغة-

.أن جتذب انتباة التالميذ )٣
.أن ختاطب أكرب عدد من حواس املتعلم )٤
.أن تكون متاحة )٥
.معقدة سهلة االستخدام وغري)٦
.رخيصة السعر او موفرة للتكاليف )٧
.قليلة االعطال )٨
.يتقن املعلم استخدامها )٩

.غري مشتتة النتباه املتعلم )١٠
.واضحة املعامل )١١
.قابلة لالستخدام يف أي مكان )١٢

٢٦
http://www.egyscholars.com/vb/showthread.php?t=6272ana & Ahmad Rivai.Nana Sudj

1991. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru. p.4-5،
Degeng, I Nyoman Sudana. 1993. Media Pendidikan. Malang: FIP IKIP Malang. p.26-27،

Azar Arsyad.1997. Media Pengajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada. p.76-77 
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وسائل تعليم المفردات-ب
:٢٧الوسيلة اليت ميكن استخدامها يف تعليم املفردات، من بينها هي

على صورة مصغرة)املفردات(عني الشيء )١
الصورة ، وينبغي للمعلم يف استخدامها مراعاة مناسبة )٢

.املفردات بالكلمات ومنسجمة ومعادلة

توجيهات لتدريس المفردات-٧
:٢٨وكذا يلزم للمعلم مراعاة التوجيهات لتدريس املفردات فيما يلي

 عاجل عددا معروفا وحمدودا من املفردات يف الوقت الواحد
  بقوالبها الكاملة، وال تلجأ إىل جتزئتها وشرح "التعبريات"عاجل

داللة كل جزء
  ال تتوقف عند جمرد نطق املفردة وفهم معناها، بل البد من التأكد

من أن الطالب يستطيعون استخدامها يف السياق الصحيح
  دّرسها يف سياقات طبيعية، وال بأس من إفرادها بعد ذلك والتأكد

منها بدون السياق
 اجلديدة بسياق معلومة تراكيبه ومفرداته ليتم الرتكيز ضع املفردات

على املفردات اجلديدة
 تأكد أن املفردات مناسبة ملستوى الطالب
  املفردات ال تتعلم بالرتديد أو التدريب النمطي ولكن من خالل

.االستدعاء واالستخدام يف مواقف طبيعية أو شبه طبيعية

٢٧Abdul wahab Rosyidi. 2009. Media Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: UIN Malang Press. p.56.
٢٨
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مدخل البحث ومنهجه-أ
وهو حبث يهدف للحصول يستخدم الباحث مدخل البحث الكيفي 

على النتائج أو الكشف عما الميكن حصوله بالطريقة اإلحصائية أو املنهج 
الكمي، حيث يبدأ الباحث من البيانات وقد يستخدم النظرية العلمية للتوضيح 

وأسباب استخدام الباحث ١.ديدة تؤيد ما قبلها أو تبطلهاوينتهي إىل النظرية اجل
يريد الباحث طلب املعلومات الصحيحة الضابطة عن ) ١(هذا املدخل هي 

االسرتاتيجيات املستخدمة لتعليم املفردات يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
ريد عرض وي) ٢(جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق، 

. املعلومات واحلصول على النتائج معتمدا على الظواهر الواقعة ىف ميدان البحث
هو منهج البحث الوصفي على النوع التقوميي حيث ومنهج هذا البحث 

هرا اإلنسانية اليت كانت أساسا و إن البحث الوصفي جيري تطبيقه على الظ
س رقيق صحيح للظاهرة اهر الطبيعية عن القدرة لتتوصل إىل قياو لدراسة الظ

واملراد بالتقومي قياس مدى جناح األنشطة أو الربنامج مبقارنتها ٢.اإلنسانية
ويليها حتديد العوامل ٣.باألهداف املرجوة واخلطط املقررة وكيفية الوصول إليها

وزاد فيفان وجلربت أن التقومي عملية القياس حول . املؤثرة يف جناحها وفشلها
والبحث التقوميي هنا ٤.مناسبة املواد ال

١Lexy J. Meleong. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, p.2
 
٣Mulyono. 2009. Penelitian Eveluasi Kebijakan, (Online), (http:// mulyono. staff.uns .ac.id /2009/

05/13/penelitian-evaluasi-kebijakan/, 31 Januari 2013)
٤Inggit Kurniawan. 2009. Pengertian dan Konsep Evaluasi, Penilaian dan Pengukuran (Online), (http://

santriw4n. wordpress. com/ 2009/ 11/ 18/pengertian -dan-konsep -evaluasi- penilaian-dan-pengukuran/, 31
Januari 2013)
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عملية وضع القرارات بالنظر إىل القيم اإلجيابية وجناح أنشطة ما وبالنظر إىل 
وخالصة مما سبق أن البحث التقوميي هنا حبث علمي ٥.عملية البحث منهجه

اف املرجوة جبمع منتظم لقياس فعالية اسرتاتيجية التعليم ومناسبتها باألهد
موديالت اسرتاتيجيات التعليم وحتليلها مث تعيني ما هي أحسن وأنسب بالنظر 

.إىل القيم اإلجيابية منها
). sumative fungtion(يقوم هذا البحث التقوميي على وظيفة حتصيلية 

د البيانات يف هذا البحث إىل املدرسني عند اختيار االسرتاتيجية اليت مت وتفي
وخيتلف هذا النوع التقومي على سائر أنواع البحوث، أنه يهدف إىل ٦.تقوميها

فعملية االستنباط واالستنتاج يف هذا البحث تتأسس على . وضع القرارات املهمة
٧.اتيجيةالعناصر املعينة، وهي األهداف املرجوة من اسرت 

ويتبع أسلوب هذا البحث على النموذج الذي أنشأه ستاك، وهو يركز 
واإلقرار ) description(أن الباحث يف هذا األسلوب يقوم على أساس الوصف 

)judgment (وذلك جبمع البيانات ٨.على ما جرى من األنشطة التعليمية
رجاته باالعتماد على املتاحة وحتليلها بتقدمي االقرتاحات من عملية التعليم وخم

معايري مقررة يف وضع اسرتاتيجية تعليم املفردات، هل خيالف الواقع باملعايري 
وينتهي البحث يف إنتاج صورة اسرتاتيجية التعليم املناسبة . واألهداف املرجوة؟

.اجليدة

٥Suharsimi Arikunto. 2007. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. p.222
٦–
٧
٨Barbara Bonsall Wood. 2001. Stake’s Countenance Model: Evaluating an Environmental Education

Professional Development Course. The Journal of Environmental Education. Vol.32. No.2.  p.19
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مصادر البيانات- ب
علم االسرتاتيجيات اليت يستخدمها املهيذا البحثيف هبيانات التكون 

يف تعليم املفردات يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك 
.٢٠١٢/٢٠١٣إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق للعام اجلامعي 

وهي Jإن الفصول اليت خيتارها الباحث كمصدر البيانات هي جمموعة 
وعدده مثانية . ربيةجمموعة الفصول اخلاصة للطلبة املبتدئني يف تعلم اللغة الع

).J-8إىل J-1من (
:وتصدر البيانات يف هذا البحث مما يلي

العمليات التعليمية يف الفصول الدراسية للربنامج اخلاص لتعليم اللغة - ١
العربية

املدرسني الذين هم أولياء الفصول يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية - ٢
ومسؤوليه

التعليمية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة الطلبة الذين يشرتكون العملية- ٣
العربية

.الوثائق املرتبطة باملوضوع كاملنهج املقرر واخلطط التعليمية- ٤

:ويأيت تفصيل مصادر البيانات يف اجلدول التايل

بنود البيانات المطلوبةأدوات جمع البياناتمصادر البياناترقم
سرتاتيجيات املستخدمة خصائص اال- أاملالحظةالعمليات التعليمية١

.يف التعليم داخل الفصل الدراسي
استخدام طرق تعليم املفردات وأساليبه-ب
استخدام وسائل تعليم املفردات- ج

أولياء (املدرسون ٢
)الفصول

إعداد املعلم قبل عملية تعليم املفردات- أاملقابلة
املواد التعليمية اليت يقوم املعلم بتدريسها-ب
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املفردات اليت نوع اسرتاتيجية تعليم- ج
يستخدمها املعلم يف الفصل الدراسي

أساس اختيار االسرتاتيجية واستخدامها-د
نوع الوسائل التعليمية اليت يستخدمها -ه

املعلم يف أداء االسرتاتيجية
كيفية إجراء اسرتاتيجية تعليم املفردات -و

يف الفصل الدراسي
.ما بعد استخدام االسرتاتيجية-ز

دام اسرتاتيجيات تعليم املفردات استخ- أاالستبيانالطالب٣
وطرقه وأساليبه

استخدام وسائل تعليم املفردات-ب
املنهج الدراسي ٤

واخلطط التعليمية
منهج مقرر يف الربنامج واخلطط - أدراسة الوثائق

الدراسية
اخلطط الدراسية املقررة-ب
قائمة أمساء املدرسني وأولياء الفصول- ج

أدوات جمع البيانات- ج
المالحظة-١

participant(م الباحث طريقة املالحظة باملشاركة يستخد

observation ( وقد يقال باملالحظة املباشرة، حيث يكون الباحث جزءا
ويقوم الباحث . من األنشطة التعليمية خاصة فيما يتعلق بتعليم املفردات

مبالحظة أحوال وظروف تدور يف الفصول الدراسية املعينة، مث يكتب 
.بأدوات معدةحيتاج إليهااليتويسجل البيانات 

هذه املالحظة إىل احلصول على البيانات اليت تتعلق باألنشطة واحلاالت و 
العمليات التعليمية اليت تستخدم فيها اسرتاتيجات خاصة وفعاليتها 

ه املالحظة فيقوم الباحث ففي هذ. ومناسبتها يف تعليم املفردات يف الفصل
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بأدائها بنفسه وال ينوبه غريه، ويتضح بنود املالحظة مفصلة يف دليل 
.املالحظة يف قائمة املالحق

المقابلة-٢
خيتار الباحث املخربين للمقابلة باستخدام طريقة تعيني العينة 

حبيث خيتار خمربا موافقا للشروط املرتبطة ) puposive sampling(املقصودة 
واملخربون هم أولياء الفصول الدراسية الذين يستخدمون . وضوع املعنيبامل

.اسرتاتيجية يف تعليم املفردات
وتتم املقابلة بأن يقابل الباحث املخربين بتقدمي عدد من األسئلة 

يف هذا تاج إليهااليت أعدها الباحث، وكانت إجابتهم هي البيانات احمل
دام اسرتاتيجية تعليم املفردات يف وتتم هذه املقابلة بعد استخ. البحث

.الفصل الدراسي
وهي ) guided interview(يستخدم الباحث تقنية املقابلة املوجهة 

مقابلة يوجه فيها الباحث أسئلة إىل املخرب وفق دليل املقابلة الذي أعده، 
وتدور مواد املقابلة حول املوضوع وهو موديالت اسرتاتيجيات التعليم الىت 

املدرسون يف تعليم املفردات يف الفصول الدرسية بالربنامج يستخدمها 
) املدرس(اخلاص لتعليم اللغة العربية، ويستمع الباحث إجابة املخرب 

ويسجلها باهتمام كبري، ويتدخل الباحث بعض األحيان ليدفع املخرب 
وكذا . كافيةويشجعه على الكالم واإلجابة حىت حتسب البيانات احملتاجة  

.يقوم الباحث بقابلة مع رؤساء الربنامج ألجل كمال البيانات
ومواد املقابلة تدور حول موضوع البحث ويتضح تفصيلها فيما 

:يلي
إعداد املعلم قبل عملية تعليم املفردات-أ

املواد التعليمية اليت يقوم املعلم بتدريسها- ب
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علم يف الفصل نوع اسرتاتيجية تعليم املفردات اليت يستخدمها امل- ج
الدراسي

أساس اختيار االسرتاتيجية واستخدامها-د
نوع الوسائل التعليمية اليت يستخدمها املعلم يف أداء االسرتاتيجية- ه
كيفية إجراء اسرتاتيجية تعليم املفردات يف الفصل الدراسي-و
.ما بعد استخدام االسرتاتيجية-ز

االستبانة-٣
باحث إىل الطلبة الذين يتم مجع البيانات باالستبانة بأن يقدم ال

عملية تعليم املفردات يف الفصول الدراسية اليت يستخدم فيها يفيشرتكون
املعلمون اسرتاتيجية يف التعليم ورقة االستبانة، ويرتكهم جييبون األسئلة 

. املكتوبة على الورقة
بانة معرفة مناسبة االسرتاتيجية تيهدف الباحث من خالل هذه االس

. دات عند الطلبة الذين هم موضوع التعليم جبمع أرائهميف تعليم املفر 
وتشتمل بنود االستبانة على حالة االسرتاتيجية املستخدمة وتعليم املفردات 

ويتضح منوذج االستبانة وبنودها يف قائمة . واستخدام الوسائل التعليمية
.املالحق

دراسة الوثائق-٤
لبيانات املطلوبة يف يستفيد الباحث بعض الوثائق اليت متكنه إكمال ا

:وتلك الوثائق املطلوبة تشتمل على ما يلي.هذا البحث
منهج مقرر يف الربنامج واخلطط الدراسية-د
اخلطط الدراسية املقررة- ه
قائمة أمساء املدرسني وأولياء الفصول-و
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تحليل البيانات-ح
يستخدم الباحث طريقة حتليل البيانات بطريقة ميليس وهربمان كما 

:ل التايليتضح يف الشك

نموذج ميلس وهبرمان في تحليل البيانات

يقوم الباحث بتحليل البيانات بعد طلب البيانات وأداء عملية مجعها 
وأصبحت متوافرة عند الباحث من جدول املالحظة ودليل املقابلة ودراسة 

وحتليل البيانات يف هذا البحث يتوقع يف وقت واحد. ورقات االستبانة والوثائق
كان التحليل عمال شاقا حيتاج إىل التأمل الدقيق . مع عملية مجع البيانات

.والصرب الدائم ألن طريقة مجع البيانات العديدة تؤدي إىل تنوع البيانات املتوفرة
وليتمكن الباحث يف حتليل البيانات بتهييئها أوال للتحليل باختصار 

:يليميكن القول بأن خطوات حتليل البيانات تتضح فيما

تصنيف البيانات-١
 .
والتصنيف هو ترتيب نسقي للبيانات تبدأ بوضع األشياء ذاات الصفات 
املشرتكة يف جمموعات كبرية مث تقسم كل جمموعة كبرية إىل الوحدات الصغرية 
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إن التصنيف هو وضع كل فرد يف وبعبارة أخرى، . إىل أنواع، مث إىل أجناس
.

مث يعمل على نقل البيانات من هذه األدوات إىل جدول للتبويب وفقا 
لنظام  بتجديد وتعيني البيانات املفيدة والبيانات غري مفيدة، حىت تبقى 

مث يفرق الباحث البيانا. لديها البيانات املفيدة للبحث
.على حسب مشكلة البحث اليت قدمها

عرض البيانات-٢
حيتوي عرض البيانات من عملية التحرير والتنظيم حىت ترتيب البيانات 
يف اجلدول اخلاص، وكذا عملية اختصار مجع البيانات وتفريقها إىل الفكرة 

جموعة إن عرض البيانات كم. والفصيلة املعينة أو إىل املوضوع املعني
. البيانات املتنظمة واملرتبة حىت ميكن من استنباطها وحتطيط أية خطوة منها

. فبهذا العمل يقوم الباحث بتحرير وتنظيم تلك البيانات

االستنتاج-٣
، )Taxonomy Analysis(يستخدم الباحث تقنية التحليل التصنيفي 

وبعد .

أجزاء يف، مث يتعمق الباحث)exhausted(اجلزء األصغر حىت ال يتجزء 
جماالت البيانات من خالل االسرتجاع إىل املراجع املتعلقة للوصول إىل الفهم 

رها معتمدا على النظريات .  الدقيق
وتكون نتيجة البحث بصورة االقرتاحات والتوصيات يف . املقررة هلذا البحث

.عملية تعليم املفردات
مراحل أداء البحث-ط
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طو الباحث عدة مراحل يف أداء البحث التقوميي املقرر معتمدا على ما خي
:، وهي٩أرشده أريكونطا

أنشطة البحثم
المرحلة التمهيدية

.دراسة الكتب املرجعية وميدان البحث وإصدار املعلومات من اخلرباء حول موضوع مشكالته١
حتديد مشكالت البحث تركيزها٢
تصميم خطة البحث معتمدا على دليل كتابة خطة الرسالة املقرر٣
.تصميم جدول البحث وإعداد أدوات البحث٤
مناقشة خطة البحث٥

المرحلة التنفيذية
.راء البحث جبمع البيانات من مصادرها بأدوات البحث املعينةإج٦
حتليل البيانات وتفسريها معتمدا على النظريات املقررة٧

المرحلة الخاتمة
االستنباط واالستنتاج من عملية حتليل البيانات٨
تأليف تقرير البحث٩
مناقشة نتائج البحث١٠
البحثإصالح تقرير البحث وإعالن نتائج١١

٩Suharsimi Arikunto. 2007. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. p.299-230
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) ٢(، امج اخلاص لتعليم اللغة العربيةنبذة خمتصرة عن الربن) ١(يتناول هذا الفصل 
البيانات عن االسرتاتيجيات املستخدمة لتعليم املفردات لدى الطلبة املبتدئني يف الربنامج 

.استخدامهاتقومي مدى تناسب) ٣(، ةاخلاص لتعليم اللغة العربي

البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية التابع لجامعة موالنا نبذة مختصرة عن -أ
١مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنق

نبذة مختصرة عن جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية -١
الحكومية ماالنق

تقع جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
ترجع يف وسط مدينة ماالنق، ٥٠:غاجايانا رقمماالنق يف شارع

فكرة إنشائها يف أوائل العقد السادس من القرن العشرين عندما 
أحست وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية بأمهية إعداد معلمي 
العلوم اإلسالمية واللغة العربية على أسس علمية حديثة 

االنق التابعة للمواطنني اإلندونيسني، بداية من كلية الرتبية مب
جلامعة سونن أمبيل اإلسالمية بسورابايا اليت أسست عام 

م، مث حتولت إىل ما يسمى باملعهد العايل احلكومي للعلوم ١٩٦١
إىل ما يسمى - ولفرتة قصرية-م، مث حتول ١٩٩٧اإلسالمية عام 

م وذلك نتيجة ٢٠٠٢باجلامعة اإلندونيسية السودانية مباالنق عام 

١
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إندونيسيا -صداقة بني البلدين الشقيقني التعاون ورمز ال
، وأخريا، حتولت إىل اجلامعة اإلسالمية احلكومية عام -والسودان
يونيو ٢١، تاريخ ٥٠: م حتت القرار الرئاسي رقم ٢٠٠٤
.م٢٠٠٤

م مساها رئيس مجهورية إندونيسيا ٢٠٠٩ويف أول عام 
كومية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احل- بامسها احلاىل 

منذ بداية حتوهلا إىل املعهد العايل حرصت اجلامعة على - مباالنق
متكني وجودها من بني اجلامعات املوجودة، تلبية ملتطلبات األلفية 

فقد واجهت اجلامعة التحديات املستقبلية للوصول إىل . الثانية

.وجود التغري السريعاملتمثل يف
كلية الرتبية، حتتوى على ) ١(

قسم الرتبية اإلسالمية، وتعليم العلوم االجتماعية، وإعداد معلمي 
كلية الشريعة، حتتوى على قسم ) ٢(، واملدارس االبتدائية

كلية العلوم ) ٣(األحوال الشخصية، والقانون التجاري، و
اإلنسانية والثقاف

كلية علم النفس، ) ٤(
كلية االقتصاد، حتتوى على قسم اإلدارة، واحملاسبة، ) ٥(و

كلية العلوم والتكنولوجيا، ) ٦(والدبلوم يف البنوك اإلسالمية، و
ياء، والكيمياء، والبيولوجيا، حتتوى على قسم الرياضيات، والفيز 



40

كلية الدراسات ) ٧(واهلندسة املعلوماتية، واهلندسة املعمارية، و
٢.العليا، حتتوى على برناجمي املاجستري والدكتوراه

مما مييز جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
االنق عن غريها من اجلامعات اإلسالمية يف إندونيسيا وجود مب

مج اخلاص لتعليم اللغة العربية، فهو أهم الربامج اليت تقوم الربنا

فهو يستقبل كل عام . الربنامج املكثف اخلاص لتعليم اللغة العربية
تلزم اجلامعة مجيع . مجيع الطالب اجلدد مبختلف التخصصات

اللغتان العربية -قل لغتني مع لغتهم هي 
مبثابة الرصيد األساسي يف تكوين اجلامعة بثنائية -واإلجنليزية

.اللغة

تأسيس البرنامج-٢
اللغة العربية شرط الزم  ملن يقوم بدراسة فهمإميانا بأن 

العلوم اإلسالمية والعربية كالتفسري واحلديث والفقه والتصوف وما 
عة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ، سعت جام٣أشبه ذلك

احلكومية مباالنق اليت كانت تسمى باملعهد العايل احلكومي 
للعلوم اإلسالمية مباالنق، بتأسيس الربنامج اخلاص لتعليم اللغة 

وقد كان هذا التأسيس نتيجة . م١٩٩٧العربية ألبنائها عام 
للدراسات الطويلة واحملاوالت الدؤوبة إلجياد حل مشكالت 
تعليم اللغة العربية بإندونيسيا، خاصة يف احملاضن الرتبوية اليت 
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ومدة الربنامج عام كامل، وهو يف . تتوالها وزارة الشؤون الدينية
يبدأ الربنامج يوميا من الساعة . الفصل األول والثاين للدراسة

ويف األسبوع مخسة أيام . ة ليالنالثانية بعد الظهر إىل الساعة الثام
.ثنني إىل يوم اجلمعةمن يوم اال

يف عامه الثاين حصل الربنامج على االعرتاف والتقدير 
من كثري من اجلامعات واملدارس واملؤسسات التعليمية اإلسالمية 
من حكومة إندونيسيا املتمثلة يف وزارة الشؤون الدينية، حيث 

ومن هنا بدأت . يف تعليم اللغة العربية-يف نظرهم-جنح الربنامج 
ؤسسات واجلامعات تقوم مبثل ما قامت به اجلامعة حيث تلك امل

وحىت اآلن يكاد أن . مت إنشاء الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية
يوجد يف معظم اجلامعات اإلسالمية مركز أو برنامج خاص 

.لتعليم اللغة العربية وهللا احلمد
٧٥٠كان عدد الدارسني فيه حوايل هيف بداية تأسيس

هذا العدد كل عام فصار عدد الدارسني يف العام طالبا ويزيد 
أما عدد . طالبا٢٢٥٠وصل إىل ٢٠١٠/٢٠١١اجلامعي 

وال شك أن هذا . معلما١٣٠املعلمني فيه اآلن فأكثر من 
العدد اهلائل حيتاج إىل بذل اجلهود الدؤوبة يف سبيل جناح تعليم 

.اللغة العربية فيه
ويسمي -م، أنشأت اجلامعة سكنا ٢٠٠١ويف عام 

لطالب الربنامج اخلاص لتعليم اللغة - مبعهد سونن أمبيل العايل
العربية، هم يسكنون يف املعهد مدة دراستهم يف الربنامج بغية 
التمكني اللغوي، حيث املعهد عبارة عن البيئة اللغوية ميارس 
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ن هلذا املعهد دور مهم يف نشر اللغة العربية ال شك أ. وزمالئهم
يف احلرم اجلامعي، وهو اليد املستجيبة للربنامج اخلاص لتعليم 

٤.اللغة العربية يف اجلامعة

استطاعت اجلامعة بفكرة مديرها األستاذ الدكتور إمام 
سوفرايوغو أن تضع بنية العلوم املتكاملة واليت تؤكد على أن 

اللغة ) ١(راسة العلوم األساسية وهي أساس دراستها تتطلب د
) ٤(والعلوم الطبيعية، ) ٣(والفلسفة، ) ٢(العربية واإلجنليزية، 

. واملبادئ اخلمسة أو الرتبية الوطنية) ٥(والعلوم االجتماعية، 
فاللغة العربية موضوعة يف مقدمة هذه العلوم األساسية، وهذا 

الدرجات يعين موقف اللغة العربية يف اجلامعة يف أعلى 
.

من أجل تعليم اللغة العربية ونشرها يف بلد إندونيسيا 
يسر اهللا هلذه اجلامعة تكوين عالقة مع املؤسسات املهتمة بتعليم 
اللغة العربية داخل إندونيسيا وخارجها، ومن هنا أصبحت 
اجلامعة من أفضل اجلامعات اإلسالمية يف إندونيسيا، خاصة يف 

. غة العربيةجمال تعليم الل
عن شعورها اإلسالمي وواجبها الديين حنو لغة القرآن الكرمي 
والسنة النبوية املطهرة وجتسيدا لرغبتها يف أن تعود إىل اللغة العربية 
مكانتها السابقة حينما كانت لغة اإلسالم ولغة احلضارة ولغة 

قات اليت مت تكوينها مع الدول العربية ومن العال. العلم والتأليف
هي العالقة مع مجهورية السودان وبالد احلرمني الشريفني 
ومجهورية مصر العربية، تتمثل العالقة مع السودان بإرسال 
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األساتذة والدكاترة السودانيني للتعليم يف اجلامعة وعددهم حاليا 
بية، وأما مخس دكاترة اثنان منهم متخصصان يف تعليم اللغة العر 

العالقة مع بالد احلرمني فتتمثل بإرسال الوفد السعودي للتعليم 
يف اجلامعة وهو أستاذ واحد، كما أن العالقة جبمهورية مصر 
العربية كانت بإرسال املعلمني أيضا إال أن هذا العام توقف هذا 

٥.اإلرسال

رؤية البرنامج المستقبلية-٣
لغة العربية وتطويرها تعليم المركز متميز ومتقدم يف جمال

حيث تزويد كل طالب يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
احلكومية مباالنج بالكفاءة العربية املعتربة حىت يصبح مثقفا عاملا 

.متقنا، وعاملا مثقفا متقنا

رسالة البرنامج-٤
تزويد كل طالب اجلامعة الذي أنـهى دراسته يف الربنامج )أ

.بية املعتربة شفهية كانت أم كتابيةاخلاص بالكفاءة العر 
خدمة كل راغب يف تعلم اللغة العربية وتطويره بأحدث )ب

.الوسائل وأسهل الطرائق واالسرتاتيجيات
تكوين خرجيي اجلامعة املتمكنني يف اللغة العربية بدرجة )ج

.جيدة على األقل
تكوين خرجيي اجلامعة املتحصلني على الشهادة العاملية )د

.نقطة على األقل٣٧٥غوية العربية يف الكفاءة الل

١٣و٩ص. سابقمرجع) م٢٠١٠(، إمام سوفرایوغو.
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هدف البرنامج-٥
وأما اهلدف من إنشاء هذا الربنامج فهو إعداد الدارس 
إعدادا لغويا قويا ميكنه من متابعة الدراسة يف إحدى الكليات 
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق اليت 

.تستخدم اللغة العربية لغة التعليم

البرنامجمميزات -٦
مميزات البرنامج في المنهج وإجراء التعليم)أ

وأما املنهج التعليمي هلذا الربنامج، ففي البداية استخدم 
منهج متكامل لتعليم اللغة العربية (سلسلة العربية للناشئني 

يف ستة أجزاء يرافق كل جزء من الكتاب ) 
اإلضافية عن وهناك تدرس أيضا املقررات . بكتاب املعلم

بعض املواد اإلسالمية للفصول املتقدمة، وهذا املنهج معمول 
٢٠٠٣/٢٠٠٤ .

قام الربنامج بتطوير ٢٠٠٤/٢٠٠٥مث يف العام اجلامعي 
سلسلة يف تعليم (منهجه فاستخدم كتاب العربية بني يديك 

افق كل جزء ثالثة أجزاء ير ) 
من الكتاب كتاب املعلم واملعجم العريب بني يديك وكذلك 
األشرطة واألسطوانات لتلك السلسلة، إضافة إىل ذلك 

من القرآن ) عم(الكتاب هناك مقرر حفظ اجلزء الثالثني 
إذ . ٦الكرمي، واملناشط الطالبية الداعمة لتعليم اللغة العربية

ليس ألغراض (بية للحياة يعتقد الربنامج أن تعليم اللغة العر 
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حباجة إىل وجود الدافعية القوية لدي الدارسني، ) خاصة
فاملناشط الطالبية اللغوية تكون وسيلة من وسائل دفع 
الدارسني للتعلم، وإضافة إىل ذلك يسعى الربنامج إىل 
استخدام األساليب املسلية واملشجعة لتعلم اللغة العـربية دون 

ويف هذا العام . من تعليم العربيةإمهال األهداف األساسية 
قد قام الربنامج بإعداد الكتاب التعليمي املكمل لسلسلة 
العربية بني يديك وهو كتاب العربية ألغراض خاصة، يتكون 
من سبعة كتب توافق عدد الكليات يف اجلامعة، حيث كل 
كتاب يتناول املوضوعات اليت تتعلق بكلية معينة، فالكتاب 

بية، والثاين لكلية االقتصاد، والثالث لكلية األول لكلية الرت 
علم النفس، والرابع لكلية العلوم اإلنسانية والثقافة، 
واخلامس لكلية العلوم والتكنولوجيا، والسادس لكلية 

.٧الشريعة، والسابع لكلية العلوم الصحية
أما عدد الساعات الدراسية املعتمدة لدى اجلامعة فهو 

قع يدرس الطالب اللغة العربية يف ساعة فقط مع أن الوا١٢
. ساعة أسبوعيا٣٠الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

ساعة مقسمة إىل الفصلني الدراسيني، الفصل ١٢و
٦ساعات والفصل الدراسي الثاين ٦الدراسي األول 

ساعات، وموزعة حسب املهارات األربع على النحو 
:٨التايل
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)٣:جدول رقم(
رات الفصل الدراسي األول من الربنامج اخلاص لتعليم اللغة مقر 

العربية
عدد الساعات)المادة(المقرر م
١مهارة االستماع١
٢مهارة الكالم٢
١مهارة القراءة٣
٢مهارة الكتابة٤

٦

) ٤:جدول رقم(
مقررات الفصل الداسي الثاين من الربنامج اخلاص لتعليم اللغة 

عربيةال
عدد الساعات)المادة(المقرر م
١مهارة االستماع١
٢مهارة الكالم٢
١مهارة القراءة٣
٢مهارة الكتابة٤

٦

يف الربنامج فمقسمة وأما مجريات تعليم اللغة العربية
:إىل أربع مراحل دراسية
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ملدة شهرين ونصف شهر، حيث يدرس : املرحلة األوىل )١
رحلة الكتاب األول من سلسلة العربية بني يف هذه امل

يديك تبدأ من الوحدة األوىل إىل الوحدة الثامنة، مع 
إضافة حفظ الربع األول من اجلزء الثالثني من القرآن 

.الكرمي
ملدة شهرين ونصف شهر، حيث يدرس يف : املرحلة الثانية )٢

هذه املرحلة الكتاب األول من سلسلة العربية بني يديك 
الوحدة التاسعة إىل الوحدة السادسة عشرة، مع تبدأ من

إضافة حفظ الربع الثاين من اجلزء الثالثني من القرآن 
.الكرمي

ملدة شهرين ونصف شهر، حيث يدرس يف : املرحلة الثالثة )٣
هذه املرحلة الكتاب الثاين من سلسلة العربية بني يديك 
تبدأ من الوحدة األوىل إىل الوحدة الثامنة، مع إضافة

.حفظ الربع الثالث من اجلزء الثالثني من القرآن الكرمي
ملدة شهرين ونصف شهر، حيث يدرس : املرحلة الرابعة )٤

يف هذه املرحلة الكتاب األول من سلسلة العربية بني 
يديك تبدأ من الوحدة التاسعة إىل الوحدة السادسة 
عشرة، مع إضافة حفظ الربع الرابع من اجلزء الثالثني من 

٩.ن الكرميالقرآ

يف معمل اللغة العربية فمقسمة وأما أنماط المحاضرات
:إىل أربعة أمناط، هي 
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هي الدراسة املنظمة يف الغرف : الدروس يف الفصول )١
الدراسية مع التقيد  بالساعات املقررة من قبل اجلامعة، 

باملئة من هذه ٨٠ويشرتط أن يشارك الطالب يف 
مال هذه النسبة حيرم وعند عدم إك. احملاضرات املقررة

الطالب من االمتحان النهائي أو ال بد من أداء الواجبات 
.اإلضافية مث جيتاز االمتحان بعد ذلك

هي الدراسة املنظمة يف الغرف الدراسية : الدروس اخلارجية )٢

ك فيها مجيع خارج الفصول الدراسية، ويلزم أن يشرت 
طالب الربنامج مثل الدراسة يف الفصول بشكل 

واهلدف من . 
ذلك تطبيق مبدأ تعليم اللغة العربية على أنه تعليم مسلي 

وقد خيرج املعلم يف هذا النوع من الدراسة عن . ومشجع
الكتاب العربية بني يديك إىل املناشط األخرى مثل احلوار

.واملناقشة ولعب األدوار وما أشبه ذلك
: احملاضرات العامة )٣

بالثقافة العربية، وتتم على األقل مرة واحدة يف كل الفصل 
الدراسي باالستفادة من املعلمني والدكاترة املوفدين من 

.اململكة العربية السعودية أو مجهورية السودان
هكذا تسمى هذه الدراسة، وهي : الحية الدروس اإلص)٤

الرديئة حىت يقوم بإصالحها مبشاركة هذه الدروس وإعادة 
وتعقد هذه الدراسة عندما وصل . االمتحان بعد ذلك
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د أن يشرتكوا يف الربنامج اخلاص لتعليم السنة الثانية ال ب
.١٠اللغة اإلجنليزية

يف الربنامج اخلاص لتعليم أما طريقة التقويم والقياس
يعقد االختبار حسب :لعربية فيتم على النحو التايلاللغة ا

اجلدول املقرر من قبل اجلامعة، ويشرتط حضور الطالب يف 
د اجتياز االختبار،  باملئة عن٨٠احملاضرات يف الفصول على األقل

كما يشرتط أداء مجيع الواجبات يف الفصل ومن ضمنها حفظ 
.اجلزء الثالثني من القرآن الكرمي

وأما وضع الدرجات اليت سيحصل عليها الطالب يف 
درجة، ١٠٠- ٨١تساوي ) أ(درجة : التقومي فمقسمة إىل 

تساوى ) ب(درجة، ودرجة ٨٠- ٧٦تساوي +) ب(ودرجة 
درجة، ودرجة ٧٠-٦٦تساوي +) ج(رجة درجة، ود٧٥-٧١

درجة وما ٤٠تساوي ) د(درجة، ودرجة ٦٥- ٦١تساوي ) ج(
١١.

خيطط الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية مستقبال يف 
:إجراء التعليم كالتايل 

  اللغة العربية عند نيم الطالب واملعلمااستخدتفعيل
. املعهدداخل الفصول الدراسية ويفيةالتعليمالعملية 
  تفعيل استخدام اللغة العربية من قبل األساتذة عن عقد

.االجتماعات واللقاءات التنسيقية
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  تفعيل االستفادة من احلصة املتاحة واليت قدرها ساعة
ونصف من قبل األساتذة والطالب، حيث البداية 

. والنهاية يف الوقت املناسب
 تاب العربية تفعيل التقيد من خطوات التعليم املدونة يف ك

.بني يديك للمعلم
  تكوين اللجنة اخلاصة لتقومي املنهج املتبع للربنامج اخلاص

لتعليم اللغة العربية، ومنه تصميم الكتاب اخلاص لتعليم 

األساسية، والكتاب التعليمي ألغراض خاصة حسب 
.اسيةالكليات واألقسام الدر 

  تكوين اللجنة اخلاصة إلعداد دليل الربنامج اخلاص
لتعليم اللغة العربية حيث الدليل القدمي الذي ألف يف 

.م انتهت صالحيته٢٠٠٥عام 
  تكوين اللجنة اخلاصة إلعادة طباعة قاموس اجليب

.املساعد ومع التصحيح والتنقيح الدقيق
 جناح تركيز مجيع اجلهود املبذولة يف الربنامج من أجل

تعليم اللغة العربية وتكوين اجلو التعلمي العريب تعلما 
١٢.مرحيا ومسليا ومشجعا

مميزات البرنامج في الوسائل ومرافقه)ب
أما الوسائل التعليمية املوجودة يف الربنامج اخلاص 

:لتعليم اللغة العربية باجلامعة فكثرية، منها 
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أعدت هذه الوسيلة : ناعي أو صحن االستقبال القمر الص)١
ملساعدة الطالب على تنمية مهارة االستماع بواسطة مشاهدة 
البث املباشر للقنوات العربية،  وبعد االستماع يستطيع 

وميكن . الطالب أن يعرب تعبريا صحيحا شفهيا كان أم حتريريا

سلسالت، وسرد حيث األخبار واحملاضرات واخلطب وامل
.التاريخ واألبطال

أعدت هذه الوسيلة ملساعدة الطالب : فيديو األفالم العربية )٢
على تنمية مهارة االستماع،  وبعد االستماع يستطيع الطالب 

وميكن أن . أن يعرب تعبريا صحيحا شفهيا كان أم حتريريا

.اع إىل سجل الندوات واخلطب وغريمهااالستم
أعدت هذه الوسيلة ملساعدة الطالب على : املعمل اللغوي )٣

تنمية مهارة االستماع والكالم،  وبعد االستماع يستطيع 
وميكن . الطالب أن يعرب تعبريا صحيحا شفهيا كان أم حتريريا

تدريب واإلرشاد املباشر من قبل املعلم واستماع بعض حيث ال
.الشرائط يف تعليم األصوات وفهم املسموع

أعدت هذه الوسيلة ملساعدة الطالب على : احلاسوب العريب )٤
تنمية مهارة القراءة والكتابة، حيث يتعلم الطالب الطباعة 
باحلاسوب العريب، كما يتعلمون اللغة العربية عن طريق 

ملتعددة خاصة كتاب العربية بني يديك والذي ميكن الوسائط ا
.تعلمه عن طريق هذه الوسيلة
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أعدت هذه الوسيلة ملساعدة : وسائل الدراسات اإلسالمية )٥
الطالب على تنمية مهارة القراءة يف الكتب اإلسالمية 
املكتوبة باللغة العربية حيث التفاسري واألحاديث والسري 

.والكتب اإلسالمية األخرى
يتميز الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية : فصول املفتوحة ال)٦

بالفصول املفتوحة، وهي عبارة عن إجراء الدراسة خارج 
القاعة الدراسية حيث احلدائق واألماكن اجلميلة املرحية 

هدف هذه الدراسة إلزالة املل واإلرهاق . للتعليم املوجودة
والسآمة اليت قد حتصل يف القاعة الدراسية،

الفصول املفتوحة إىل إعطاء الفرصة للطالب كي يستظهروا 

حماطني جبدران القاعة حيث التمثيل واملسرحية واخلطابة 
.ولعب األدوار وما أشبه ذلك

هذه القاعة معدة للحلقات الدينية : قاعة احللقة واملكتبة )٧
العربية، مت تزويد هذه القاعة بالكتب اللغوية باللغة 

واإلسالمية حىت يسهل على الطالب واملعلمني الرجوع إىل 
١٣.املراجع العربية عند احلاجة إىل ذلك

يريد الربنامج أن تكون عملية تعليم اللغة العربية مسلية 
:ومشجعة، ولذلك خيطط الربنامج األمور اآلتية 

 الربنامجتكوين مناخ مناسب لدعم هذا.
  تفعيل استخدام الوسائل التعليمية مثل احلاسوب اآليل

.واملسجل
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  تفعيل استخدام القمر االصطناعي لتلقي األخبار
واملعلومات اجلديدية باللغة العربية ببث مباشر من 

.  القنوات العربية
 تفعيل استخدام املعمل اللغوي
 عم تكوين املناشط الطالبية العربية الالصفية اليت تد

.املناشط التعليمية الصفية
 إقامة احملاضرات اإلسالمية باللغة العربية.
 إقامة املسابقات الثفافية والعربية بني فصول الربنامج.
 ١٤.إقامة املخيم العريب خارج اجلامعة

مميزات البرنامج في خريجيه)ج
إضافة إىل األهداف اليت يريد أن يصل إليها 

خلريج فيه يكون فقيها يف الربنامج، فإنه خيطط أن يكون ا
القيام مبواصلة الدراسة إىل الدين، ولديه القدرة على

تعليم اللغة العربية، وعمل الرتمجة، ، و اجلامعات العربية
والعمل يف الدول العربية، واألعمال األخرى املتعلق 

١٥.بالعربية

مميزات البرنامج في معلميه)د
ىل عدد املعلمني يف هذا الربنامج حاليا وصل إ

١٤١
العربية، باإلضافة إىل قوة اإلرادة والعزمية وروح البذل 

http://www.uin-malang.ac.id
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هؤالء املعلمون يف الربنامج . واجلهاد لدي مجيع املعلمني
خترجوا يف اجلامعات املتقدمة واملشهورة داخل إندونيسيا 

فيسعى الربنامج يف هذه احلالة إىل تنمية. وخارجها
كفاءات معلميه جبميع جوانبها أكادميية وتعليمية 

. وشخصية واجتماعية
ميكن أن تتضح درجات معلمي الربنامج 

:اخلاص العلمية عن طريق اجلدول التايل 
)٥:جدول رقم (

وصف درجات علمية معلمي الربنامج اخلاص
العدددرجة علميةم
٦الدكتوراه١
١٠٣املاجستري٢
٣٢البكالوريوس٣

١٤١

ومما يتعلق باجلوانب التعليمية فإن الربنامج يسعى إىل 
١٦:تنمية كفاءات معلميه بشكل مستمر على النحو التايل

  إشراكهم يف الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية
والندوات واملناسبات العربية على املستوى اإلقليمي 

.والوطين
 خطوات تعليم اللغة التحريض املستمر هلم على اتباع

العربية املدونة يف كتاب املعلم من كتاب العربية بني 
يديك، وحثهم على ممارسة اللغة العربية يوميا داخل 
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الفصل وخارجه وعند االجتماعات واللقاءات التنسيقية، 
.حيث فيها قدوة للدارسني

  عقد اللقاءات التنسيقية املنظمة الدورية للتباحث حول
اللغة العربية املتواجدة داخل الفصل مشكالت تعليم 

.وإجياد حلها
  عقد الرحالت الرتفيهية للمعلمني ترفيها عن تعبهم للعمل

.وجتديدا للنشاط التعليمي يف األيام التالية
وفيما يتعلق بالدورات التدريبية ملعلمي الربنامج اخلاص 
لتعليم اللغة العربية، فقد تعاون الربنامج مع مشروع العربية 

لجميع، وقد مت عقد الدورات اخلاصة مبعلمي الربنامج مع ل
دورة ثالثة يشرتك فيها معلمو (دورات  ٤: العربية للجميع 

، ومع ذلك ليس كل املعلمني )الربنامج ومن اجلامعات األخرى
اآلن سبق هلم حضور دورات أقامتها العربية للجميع، هناك 

ميكن توضيح و . معلما مل حيضروا دورات العربية٤٥حواىل 
مواعيد الدورات التدريبية املنعقدة يف جامعة موالنا مالك 

:١٧إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق، حسب اجلدول التايل 




 



56

)٦:جدول رقم (
مواعيد الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية املنعقدة يف ماالنق 

مع مشروع العربية للجميع بالرياض

أليامالتاريخذة المدربوناألساتالمدينةم
ا

كور
ذ

اث
إن

موع
مج

ال

+ أبومحيد + علوي ماالنق١
السحيباين

٢٧/٠٦/١٤٢٤
٢٤/٠٨/٢٠٠٣١٠٥١١٤٦٥

+ أبو محيد + عيسى ماالنق٢
السحيباين

١٦/٠٦/١٤٢٥
٠٣/٠٨/٢٠٠٤١٠٣٢٥٣٧

+ أبومحيد + الدامغ ماالنق٣
القحطاين

١٥/٠٦/١٤٢٨
٥٠-٣٠/٠٦/٢٠٠٧١٠٥٠

٢٤/١٠/١٤٣٠البشري+ الشثري ماالنق٤
١٣/١٠/٢٠٠٩٦٢٢١٢٣٣

١٥٤٣١١٨٥-المجموع

كما يتعاون الربنامج مع معهد العلوم اإلسالمية والعربية 
وثالثة ) يف الدفعة األوىل(جباكرتا، فقد مت إحلاق ستة معلمني 

عهد بالدورات التدريبية اليت عقدها م) يف الدفعة الثانية(معلمني 
العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا ملعلمي اللغة العربية على 

.١٨م٢٠١٠مستوى إندونيسيا، وذلك يف عام 
وفيما يتعلق بإحلاق الدراسات العليا، فمن معلمي 
الربنامج من يلتحق بالدبلوم العايل يف معهد اللغة العربية جبامعة 

وذلك امللك سعود بالرياض، وعددهم بلغ إىل ستة معلمني، 
:١٩يتضح يف اجلدول التايل
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)٧:جدول رقم (
وصف إحلاق معلمي الربنامج بالدبلوم العايل

املالحظةسنة اإلحلاقاسم املعلمم
٢٠٠٥-٢٠٠٤أوريل حبر الدين١
٢٠٠٧-٢٠٠٦حممد عبد احلميد٢
٢٠١٠-٢٠٠٨مفتاح اهلدى٣
٢٠٠٩-٢٠٠٨سيف املصطفى٤
٢٠٠٨-٢٠٠٧حليمي زهدي٥
مل يكمل الدراسة٢٠٠٧ابن منذر٦

كما يتعاون الربنامج مع معهد العلوم اإلسالمية والعربية 
جباكرتا، فقد مت إحلاق مخسة معلمني بالدبلوم العام مبعهد العلوم 
اإلسالمية والعربية جباكرتا، وذلك يف السنوات األوىل من 

٢٠.تأسيس الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية
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التنظيمي للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةاهليكل

قسم السكرتاريةقسم النشاط الطاليبقسم النشر والرتمجة

طالب الربنامج

أولياء الفصول

البحث والتطويرقسم  قسم املعمل والوسائل التعليمية

قسم األكادميية

املعلموناملعلمون

ربنامجالسكرتري أمني الصندوق

ربنامجدير الم

مدير اجلامعة
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االستراتيجيات المستخدمة لتعليم المفردات لدى الطلبة المبتدئين في -ب
البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية

لقد أّمت الباحث مجع البيانات يف ميدان البحث وهو فصول الطالب 
حقيقة أن الربنامج ال يضع . م اللغة العربيةاملبتدئني يف الربنامج اخلاص لتعلي

حصة خاصة لتعليم املفردات، ولكن يفوض األمر عن تعليمها للمعلمني،  

. فصوهلم حصة خاصة يف كل أسبوع لتعليم املفردات
ملفردات، يعلمها املعلمون خالل وبالرغم من عدم احلصة املعينة لتعليم ا

.
من اإلسرتاتيجيات ادملية مجع البيانات وجد الباحث عدومن خالل ع

يم املفردات بني أيدي الطلبة املبتدئني يف اليت يستخدمها املعلمون عند تعل
:تعلم اللغة العربية، ويأيت تفصيلها فيما يلي

لتعليم المفردات J-1التي استخدمها ولي الفصلاالستراتيجية-١
وجد الباحث من خالل املالحظة األوىل يف هذا الفصل أن 
املعلم بدأ بعد دخوله الفصل بالسالم وحتية الطلبة بالسؤال عن 

خبري "، فأجاب الطلبة بصراحة "كيف حالكم؟"واهلم بلفظ أح
وبعد ذلك يأمرهم بفتح . ، مث يفتح املعلم الدرس بالدعاء"واحلمد هللا

يقرأ هلم نص احلوار ويتبعه الطلبة بإعادة . الكتاب يف صفحة معينة
قراءته، وبعد متام القراءة، يسمح للطلبة بسؤال املفردات الصعبة، 

سأل كلمة، فألقى الطالب كلمة فكلمة إىل فأمر كل طالب أن ي
.املعلم ليشرح معانيها
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يذكر املعلم معاين املفردات بأساليب منها ذكر املتضادات 
وبيان ما تدله عليه الكلمة بوصف عينها وإبراز أو إشارة شكلها 

وال يستفيد املعلم . وليس نادرا أن يذكر ترمجتها اإلندونيسية مباشرة
أية وسيلة إال القلم والسبورة، وال يأمرهم يف تعليم املفردات 

. بكتابتها
. املادة املدروسة مث خيتم مباشرة بالسالم

الدرس بتكرير املفردات املدروسة أو األلعاب اللغوية جتربة على 
ليت متت دراستها، وال يقوم أيضا استيعاب الطلبة حنو املفردات ا

٢١.بتشجيع أنفسهم وال إثارة دوافعهم على التعلم

ويف املالحظة الثانية وجد منها الباحث أن املعلم دخل 
الفصل مث بدأ الدرس بالسالم والتحية، مث سأل كل واحد من 

مث فتح الدرس بالدعاء مث . حاله وحال أسرته يف البيتعنالطلبة
تاب املقرر، ويتجه املعلم إىل صفحة معينة مث يأمر يأمرهم بفتح الك

الطلبة بقرأءة النص يف ذهنه قراءة صامتة، وبعد ذلك يأمرهم بتخريج 
املفردات اجلديدة والصعبة، مث يذكر الطلبة تلك املفردات ويكتبها 

بعد ذلك، يكتب املعلم جبانب املفردات . املعلم على السبورة
مث خيتار املعلم من املفردات اجلديدة ترمجتها اإلندونيسية مباشرة،

مخسة ويأمرهم بتكوين اجلملة الصحيحة اليت تتكون من تلك 
املفردات اخلمسة، وبعد الدقائق، يأمر املعلم كل طالب أن يقرأ  
كتابته، وإذا وجد فيهم اخلطأ يصححه وإذا صحت اجلملة ميدحه، 

.٢٢مث خيتم الدرس بالسالم

٢١ 
٢٢
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ألوىل أن االسرتاتيجية تدل البيانات من املالحظة ا
املستخدمة يف هذا الفصل هي االسرتاتيجية اليت ترتكز على املعلم، 
حيث يعلم املعلم بالطريقة السمعية الشفوية بقراءة نص احلوار مث 

دون أن يأمرهم يعد الطلبة قراء
تعلم ببحثها يف القواميس أوال، وترتكز أيضا على فعالية امل

)heuristic ( حيث يأمر املعلم كل واحد من الطلبة بالبحث عن
املفردات اجلديدة املوجودة يف النص، وجيوز تسمية هذه االسرتاتيجية 

، ويعتمد املعلم يف تعليم املفردات على )discovery(باالكتشافية 
الكتاب التعليمي الذي قرره الربنامج، وال خترج املفردات عنه، فهذه 

سرتاتيجية املرتكزة على املواد التعليمية، فترتكز عقول الطلبة هي اال
عليها، فال يشعرون باحلريان على كثرة املفردات، ولكن املفردات ال 

فمما ينبغي . فيها، مع أن الطلبة فرغت عقوهلم عن املفردات العربية
ات على األمهية داملفردات أن يراعي اختيار املفر هتمام يف تعليماال

وهي تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك 

.ليهاوعدم احلاجة إ
وتدل البيانات من املالحظة الثانية أن املعلم يستخدم يف 

حيث يأمرهمتلك املناسبة االسرتاتيجية املرتكزة على املتعلم وفعاليته
قراءة النص وختريج املفردات منها حتت إشرافه، مث يأمرهم بتكوين 
اجلملة من تلك املفردات، ولكن ترتكز أساليب تعليم معاين املفردات 

ملعلم حيث يعطي مباشرة ترمجة املفردات اإلندونيسية، هذه على ا
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فهم املفردات ولكن الطلبة املبتدئني يعرفون الطلبةعلىتسهل
.

لتعليم المفرداتJ-2التي استخدمها ولي الفصلاالستراتيجية-٢
ألوىل أن املعلم دخل الفصل وجد الباحث يف املالحظة ا

مث يبدأ املعلم بالسالم . مبكرا، وال يـتأخر الطلبة إال قليل منهم
والتحية وبعد ذلك ال يبدأ الدرس مباشرة بل يبدأ بالتحدث معهم 
حول املشكالت يف تعلم اللغة العربية خاصة استيعاب املفردات، 

م من هعندما ع
 .

وبعد دقائق وتعترب الفرصة للتحدث تكفي، فيبدأ املعلم 
باللعبة اللغوية بسؤاهلم حول املفردات اليت قد مضت دراستها، 

ن وجد طالبا مل تأكيدا الستيعاب الطلبة عليها، فيسأهلم عشوائيا، وإ
أو الرتقص، فهذا يكلفهم العريبنشاد الغناءاإلجابة يأمره بإيستطع

مث يكتب املفردات اليت مت لعبها . على حفظ املفردات قبل الدراسة
على السبورة، مث يشرحها بأساليب منها وصفها وبإبراز عينها أو 

سية، وبعد ذلك يأمرهم بكتابتها احلاجة، كذا بذكر ترمجتها اإلندوني
.على الكراسة

وهذه الفرصة جتري حول نصف ساعة، وبعد ذلك يبدأ 
الدرس اجلديد، فيأمر الطلبة بفتح الكتاب ويتجه إىل صفحة معينة، 

وبعد انتهاء القراءة، يذكر هلم املفردات . دون قراءتهيمث يقرأ هلم ويع
مث يشرح معانيها  اجلديدة من النص ويأمرهم بوضع اخلط حتتها،

ويف . مث يأمر بعضا منهم أن ميثل احلوار أمام الفصل. كلمة فكلمة
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٢٣.ويثري دوافعهم على التعلم

وعند املالحظة الثانية وجد الباحث أن املعلم حيضر مبكرا 
خيرج املعلم قلما مث . م والتحيةوكذا الطلبة، مث يبدأ املعلم بالسال

وبعد ذلك يسأل . يكتب على السبورة املفردات اليت متت دراستها
الطلبة أن يذكروا معانيها، مث يطلب منهم أن يضعوها يف مجلة 

. مفيدة
ر املتضادات 
أو املرتادفات حىت يفهمها الطلبة، وجيري هذه االسرتاتيجية قدر 

.نصف ساعة
مث يتجهه التعليم إىل التحدث بني املعلم والطلبة حول 

قام االقرتاحات واالنتقادات حول أداء املعلم أثناء عملية التعليم اليت 

. بسرور قلب مقنع
مث يدعوهم بفتح الكتاب التعليمي ويتجه إىل صفحة معينة، 
وأمرهم أن يقرؤوا النص ويسجلوا املفردات اجلديدة فيه على 

ويعطي هلم الفرصة للبحث عن معانيها يف القواميس وال . الكراسة
ملعلم مباشرة إال إذا مل جيدوها يف تلك القواميس، مث يشرح هلم ا

يقدم هلم األمثلة اليت فيها تلك املفردات اجلديدة، و أمرهم بتكوين 
٢٤.وبعد ذلك خيتم الدرس بالسالم. األمثلة األخرى

٢٣
٢٤
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تدل البيانات من املالحظة األوىل أن االسرتاتيجية اليت 
ذا الفصل هي تستخدم لتعليم املفردات يف بداية الدرس يف ه

االسرتاتيجية املرتكزة على فعالية املتعلم، حيث ينهض فعالية الطلبة 
منذ بداية الدرس باللعبة حول املفردات املدروسة، فيتحمسون يف 

ومحاسة . الدراسة ويهتمون بالدرس، فيعيش الفصل مع محاستهم
. املعلم هنا تلعب دورا مهما يف جلب اهتمامهم ومحاستهم

يم تتغري االسرتاتيجية إىل االرتكاز على املعلم، وأثناء التعل
حيث يشري  وخيتار هلم املفردات اجلديدة، وال يرتكهم خيتارون 
بأنفسهم أية مفردات جديدة عندهم، مث يشرح املعلم معانيها وال 

وتنفيذ . يعطي الفرصة للطلبة على حبثها يف القواميس مثال
واد التعليمية املتاحة يف االسرتاتيجية يف هذا الفصل ترتكز على امل

.الكتاب املقرر وهو العربية بني يديك
أن االسرتاتيجية اليت مث تدل البيانات من املالحظة الثانية 

تكون يف هذا الفصل هي االسرتاتيجية املرتكزة على فعالية املتعلم 
حيث أمرهم املعلم بذكر معاين املفردات اليت متت دراستها وبتكوين 

والتحدث أثناء التعليم يفيد ترويح عقول الطلبة . اجلملة املرتكبة منها
ملعلم االسرتاتيجية حىت ال يتمللوا على التعلم، وبعد ذلك يستخدم ا

وهذه . املرتكزة على املتعلم مع اندماجها باالسرتاتيجية االكتشافية
علم املفردات وإزالة 

أس
.يديكموجودة مفروضة يف الكتاب التعليمي العربية بني 
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لتعليم المفرداتJ-3التي استخدمها ولي الفصلاالستراتيجية-٣
وجد الباحث عند مالحظة هذا الفصل أن املعلم دخل يف 
الفصل وبدأ الدرس مباشرة بالسالم والتحية، وأمرهم بذكر املفردات 

يف اضوع معني، بأن يعطي موضوعا موجوداملاضية اليت تتعلق مبو 
، "النظافة " ب التعليمي، مثال موضوع احدى الوحدات يف الكتا

يكتبها املعلم على السبورة، وهكذا حىت بلغت عشر مفردات، وبعد 
ذلك أمرهم بتكوين اجلملة منها، وإن مل يتضح منها املعاين يشرح 

ا تدل عليه الكلمة هلم بأساليب، منها ذكر املتضادات وصف م
.وترمجتها إىل اإلندونيسية

وبعد ذلك يتجه التعليم إىل فتح الكتاب التعليمي يف 
. فيعلم املعلم املفردات من خالل نص القراءة احلرة.  صفحة معينة

يقرأ هلم النص وأمرهم باإلنصات ووضع اخلط حتت الكلمات اليت 
املفردات اليت وضع وبعد متام القراءة يكتب املعلم . أشارها املعلم

حتتها اخلط على السبورة، مث يأمرهم بكتابتها على الكراسة، مث يشرح 
معانيها بذكر ترجتمها اإلندونيسية ويقدم هلم أمثلة أخرى سوى ما 

وقبل ختام الدرس، يكرر املعلم املفردات اجلديدة . وجد يف الكتاب
٢٥.يف هذه احلصة، واختتم بالسالم

أن االسرتاتيجية اليت مت استخدامها يف تدل البيانات السابقة 
هذا الفصل هي االسرتاتيجية املرتكزة على فعالية املتعلم، واملعلم هنا 

مشاركة تعلم املفردات، واالسرتاتيجية مركزة إىل املواد التعليمية املقررة 

٢٥
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مل يقم الباحث باملالحظة . لزم إمتامهايف الكتاب التعليمي اليت ي
.الثانية لقلة الفرصة املعدة إلجراء البحث

لتعليم المفرداتJ-4التي استخدمها ولي الفصلاالستراتيجية-٤
وجد الباحث من خالل مالحظة الفصل األوىل أن املعلم 

نا هادئا على كرسي املعلم وال يبدأ كا دخل يف الفصل مث جيلس س
أ ويطمئن الطلبة، مث سأهلم املعلم عن استعدادهم الدرس حىت يهد

للتعلم، وإذا ما استعدوا بدأ الدرس بالسالم والتحية والسؤال عن 

.اللغة العربية، وكان الطلبة يفرحون بذلك
ة مث سأل املعلم الطلبة عن املفردات املاضية بذكر الكلم

إىل طالب آخر حىت صحت اإلجابة، وهذه االسرتاتيجية جتعل 
الطلبة يعرفون املفردات مع أحرفها حىت ال يقعون يف اخلطأ عند 

وأكد ذلك حكمي هداية وهو ويل هذا الفصل ٢٦.اختبار املفردات
:وقال

البنا املبتدئني يفهمون املفردات املدروسة مسعيا شفويا، إن ط" 
ولكنهم خيطؤون كثريا يف كتابتها، وهذا حيدث كثريا عند اختبار 
املفردات، فانطالقا من هذه احلالة، أستخدم طريقة هجاء 

فردات مع األحرف املفردات عند ذكرها، حىت يعرف الطلبة امل
٢٧".اليت تبنيها، فال يقعون يف اخلطأ عند كتابتها

 
J-4 
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مث يعتمد التعلم على الكتاب التعليمي فيفتح صفحة معينة 
وكذلك الطلبة، مث يقرأ هلم نص احلوار و يشرحه كلمة فكلمة 
بأسلوب ذكر ترمجتها اإلندونيسية مباشرة، وهذا ألجل تسريع 

يف كل مرحلة، وأضاف حكمي الوصول إىل مجيع املواد املقررة
:هداية
ال أستخدم أسلوبا كثريا، إعلم املفردات وأشرح معانيها مباشرة " 

باإلندونيسية، ملاذا، ألين عندما أستخدم أسلوب وصف الكلمة 
أو ذكر املرتادفات أو املتضادات وما أشبه ذلك، جيرى التعليم 

فعلى كل بطيئا، مع أن املادة اليت البد تعليمها كثرية جدا، 
٢٨".حال، يعرف الطلبة املفردات ويعرفون معانيها وأحرفها

بالسمعية مث يقرؤه مرة ثانية ويعدها الطلبة أو تسمى 
بعض الطلبة أن يكّون مجلة مفيدة اخرى وبعد ذلك سأل . الشفوية

ومن خالل تلك العملة يشجع . من املفردات اجلديدة من النص
املعلم الطلبة ويثري دوافعهم ومحاس

وقبل ختام انتهاء احلصة يكرر هلم املفردات املدروسة . وجوههم
باللغة اإلندونيسية ويتبعون بذكر املفردات العربية، مث يعطي الفرصة 

٢٩.لتقدمي األسئلة وخيتم بالسالم

ومن خالل املالحظة الثانية وجد الباحث املعلم حيمل الطلبة 
بة حوله لجيلس املعلم والط. للتعليم خارج الفصلإىل بساتني اجلامعة 

وال يبدأ الدرس مباشرة حىت يهدأ ويطمئن الطلبة، مث سأهلم املعلم 
عن استعدادهم للتعلم، وإذا ما استعدوا بدأ الدرس بالسالم والتحية 

٢٨J-4 
٢٩
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قومي حول تعليم املعلم، وكان الطلبة الفرصة هلم إللقاء التقدير والت
.يفرحون بذلك

مث سأل املعلم الطلبة عن املفردات املاضية بذكر الكلمة 

خطأ طالب يف ذكر املفردات أو أحرفها، انتقل السؤال أ
، وهذه االسرتاتيجية جتعل إىل طالب آخر حىت صحت اإلجابة

.الطلبة يعرفون املفردات مع أحرفها
مث يأمر املعلم الطلبة أن يفتحوا القاموس املساعد ويالحظوا 
املفردات اليت ترتبط بالوحدة املعينة، ويعطيهم الفرصة لفهم تلك 
املفردات، وبعد ذلك يأمرهم أن يذكروها مجاعة مع ذكر معانيها 

ة، مث يأمرهم بإغالق الكتاب وال أحد اإلندونيسية مرات عديد

. بذكر املفردات مع أحرفها
ومن خالل تلك العملية يشجع املعلم الطلبة ويثري دوافعهم 

وقبل ختام انتهاء . 
ات املدروسة باللغة اإلندونيسية ويتبعون بذكر احلصة يكرر هلم املفرد

٣٠.املفردات العربية، مث يعطي الفرصة لتقدمي األسئلة وخيتم بالسالم

تدل البيانات من املالحظة األوىل على أن سلسلة تعليم 
املفردات يف هذا الفصل حتتوي على االسرتاتيجية املرتكزة على فعالية 

ه فعالية الطلبة بأن يأمرهم على املتعلم حيث يثري املعلم يف تعليم
ذكر املفردات يف بداية الدرس ويكلفهم بذكر أحرفها، وترتكز 

٣٠
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االسرتاتيجية أيضا على املواد التعليمية املقررة، فال خترج املفردات 
.املدروسة إال ما حيتاج إليه الطلبة

يتم تعليم املفردات يف هذا الفصل من خالل املالحظة 
ية املرتكزة على فعالية املتعلم حيث يثري املعلم يف الثانية باالسرتاتيج

ذكر املفردات يف بداية الدرس ببأن يأمرهم تعليمه فعالية الطلبة 
ويكلفهم بذكر أحرفها، وترتكز االسرتاتيجية أيضا على املواد 
التعليمية املقررة، فال خترج املفردات املدروسة إال ما حيتاج إليه 

.الطلبة

لتعليم المفرداتJ-5تي استخدمها ولي الفصلالاالستراتيجية-٥
عند املالحظة األوىل وجد الباحث املعلم حيمل الطلبة إىل 

مث . بدأ املعلم الدرس بالسالم والتحية. بستان اجلامعة للتعليم فيه
ةر ائيأمر الطلبة أن جيلسوا د

تح الكتاب يف وبعد ذلك يف. 
صفحة معينة ويأمرهم بذلك، مث يقرأ هلم النص ويشرح هلم املفردات 
فيه بعدة أساليب، منها ذكر املتضادات وبيان ما تدل عليه الكلمة 

. مث يأمر بعضا منهم أن يقرأ النص أمام الفصل. وإبراز عينها
وبعد ذلك يأمر املعلم الطلبة أن يذكروا املفردات اليت قد 

تها ويأمرهم أيضا أن يكتبوها على الكراسة مع ترجتمتها متت دراس
وبعد ذلك يكرر هلم املفردات ومعانيها اإلندونيسية عدة . العربية

مرات، مث خيتم بإعطائهم الفرصة للسؤال وبعد ذلك االختتام 
٣١.بالسالم

٣١
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ووجد الباحث من خالل املالحظة الثانية املعلم يدخل إىل 
والتحية، فيعطي املعلم الطلبة لتعبري الفصل وبدأ الدرس بالسالم 

مث يدعوهم .  
، وذلك بتقسيم الطلبة إىل "بيع املفردات "إىل أداء اللعبة اللغوية 

جمموعات، مث عرض املعلم عشر مفردات اليت مضت دراستها على 
ن وكانت املعاين إما السبورة، وتلك املفردات تكتب مع معانيها

صحيحة وإما خاطئة أي ال تناسب املفردات، مث يعني املعلم سعر 
مث يعطي لكل جمموعة مبلغا من النقود قدر مائة . كل مفردات

ينبغي لكل جمموعة أن تشرتي كثريا من املفردات قدر ما . ألف
.فمن اشرتى مفردات صحيحة أكثر فهو فائز ورابح. استطاعوا

لك، يكرر املعلم املفردات اليت تكون مادة وبعد انتهاء ذ
 .
وبعد ذلك يأمر منهم أن يصنعوا مجلة مفيدة من هذه املفردات 

مث يقدم املعلم . وإذا وجد اخلطأ يصححه. ويكتبوها على السبورة
٣٢.الدرس بالسالم

انطالقا من البيانات السابقة أن االسرتاتيجية اليت تكون يف 
هذا الفصل هي االسرتاتيجية املرتكزة على املعلم، حيث يلعب املعلم 
دورا أكثر من املتعلم يف عملية التعليم والتعلم، وترتكز هذه 

بني االسرتاتيجية أيضا على املواد التعليمية من خالل الكتاب العربية 
.يديك

والبيانات من املالحظة الثانية تدل أن االسرتاتيجية اليت 
تستخدم يف هذا الفصل اسرتاتيجية مركزة على فعالية املتعلم حيث 

٣٢
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يثري املعلم مشاركة تعلم املفردات من خالل اللعبة اللغوية، وترتكز 
مادة اللعبة على املفردات اجلاهزة يف املواد التعليمية املقررة وهي 

.عربية بني يديكال

لتعليم المفرداتJ-6التي استخدمها ولي الفصلاالستراتيجية-٦
وجد الباحث عن املالحظة األوىل املعلم يدخل الفصل 
ويبدأ بالسالم والتحية، مث يشجع الطلبة بتقدمي القصة اليت فيها 

تشمل الورقات . مث أخرجت ورقات قائمة املفردات. حكمة
وتكتب . ال بد تعليمها يف هذه املرحلةاملفردات من الوحدات اليت

املفردات العربية بدون معانيها منفيها قدر مائة كلمة، مخسون

العربية، وجبانب كل مفردات مكان فارغ لتكوين اجلملة املفيدة منها 
ة تتكون من ثالثة مث يدير جلوس الطلبة إىل جمموعات صغري . 

إن إعداد املواد . أشخاص ويوزع تلك الورقات إىل مجيع الطلبة
تعلم املفردات وتثري محاستهم على الطلبةعلىبشكل موجز يسهل

:مشاركة التعلم، كما قالت دين نور خامتة
الطلبة مشاركة تعلم علىلتسهيللأعددت هذه الورقة ليس إال " 

محل الكتاب التعليمي عننسلو ا
الثقيل وفتحه، فأنا أخذ املفردات فيه وأعرضها بشكل خمتصر 
بسيط، حتتوي الورقة على املفردات يف الوحدات التعليمية ملرحلة  
كاملة، ووضعت فيها مكانا فارغا لتكوين اجلملة املفيدة من 
تلك املفردات حىت يتعلموا املفردات ومعانيها وكتابتها وكيفية 

كيبها يف اجلملة، وكان شكلها يثريهم على تعلم املفردات، تر 
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وميكنهم أيضا أن حيملوها ويتعلموها يف اي مكان شاؤوا دون 
٣٣".الثقل على محلها

مث أمرهم املعلم الختيار مخس عشرة مفردات، وجيب هلم أن 
ميلؤوا ما فرغ يف الورقة باإلجابة الصحيحة، ويسمح هلم أن يبحثوا 

مرجع، إما القاموس املساعد وإما املناقشة مع إجابتها من أي
وبعد داقائق، يشري املعلم كل طالب أن يذكر اإلجابة مع . األصدقاء

إذا مل تصح اإلجابة أو مل تناسب .  تكوين اجلملة اليت ركبوها
وهكذا . املفردات باستخدامها يف اجلملة، صحح املعلم اإلجابة

عليهم املعلم أن يكملوا حىت ينتهي الوقت، وقبل االختتام يطلب
عهد، ويعطي هلم اإلجابة واجلملة من املفردات يف غرفهم يف امل

٣٤.خيتم الدرس بالسالممثالفرصة للسؤال

ويف املالحظة الثانية يكون التعليم خارج الفصل يف بستان 
اجلامعة، يبدأ املعلم بالسالم والتحية، مث يتحدث مع الطلبة حول 

وبعد ذلك يأمر . ا خالل تعلم اللغة العربية
مث يسأهلم عن املفردات . الطلبة بإخراج الورقة اليت قد وّزعها من قبل

.يت أمرهم بإجابتها يف منازهلمال
مث يأمرهم أن يكملوا إجابة املفردات التالية حتت إشرافه مع 

ن تكوين اجلملة املفيدة جبانب مكان املفردات املعد، ويسمح هلم أ
يبحثوا معانيها يف القاموس املساعد أو من أي مرجع أو باملناقشة 

وإذا وجدوا مشكلة يف فهم معاين . مع أصدقائهم حتت إشرافه
املفردات يشرح هلم بوصف ما تدل عليه الكلمة وبذكر املتضادات 

٣٣J-6 
٣٤
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وبذكر املرتادفات وأحيانا بذكر إجابتها مباشرة، وجيري هذا التعليم 
٣٥.مث خيتم بالسالم. ت الدراسيإىل أن ينتهي الوق

تدل البيانات السابقة أن االسرتاتيجية املستخدمة يف هذا 
الفصل مرتكزة على فعالية املتعلم مع مجعها باالسرتاتيجية 
االكتشافية حيث يعد املعلم ورقة تكلف الطلبة على إجياد املفردات 

. علمأو معانيها بأنفسهم أو بالتعاون مع أصدقائهم حتت إشراف امل
وكانت املفردات يف الورقة تعتمد على املكتاب املقرر وال خترج عنه، 

فهذه اسرتاتيجية مركزة على املواد التعليمية
ونظرا إىل البيانات من املالحظة الثانية كانت االسرتاتيجية 
يف هذا الفصل ترتكز على فعالية املتعلم حيث كان املعلم وسيلة 

ا إال إعداد وسائل تعليم املفردات إلثارة فعاليتهم وال يعمل كثري 
بصنع الورقات، بل يرتكهم يتعلمون ويبحثون عن املفردات 
بأنفسهم، دور الطلبة يف هذه االسرتاتيجية أكثر من املعلم، وكذا  
كانت املفردات املدروسة تدور حول الكتاب التعليمي العربية بني 

.يميةيديك، فتسمى هذه اسرتاتيجية مركزة على املواد التعل

لتعليم المفرداتJ-7التي استخدمها ولي الفصلاالستراتيجية-٧
وجد الباحث من خالل املالحظة يف الفصل أن املعلم يبدأ 

مث يذكر املعلم بعض . التعليم والتعلم بالسالم والتحية داخل الفصل

اجلملة املفيدة من تلك املفردات فأشار إىل كل طالب أمرهم بتكوين 
يف ذلك ليكتبوها على السبورة مث يصححها مع مشاركة مجيع الطلبة 

.ويشرح كيفية تكوين اجلملة بتلك املفردات

٣٥
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وبعد ذلك يتحدث املعلم عن املشكالت اليت يواجها 
الطلبة يف التعلم اللغة العربية، ويشجعهم ويثري دوافعهم حىت 

وبدأ يفتح الكتاب يف صفحة معينة . مسوا على مشاركة التعلميتح

ينتقل إىل فقرة تالية، أمرهم املعلم أن يذكروا املفردات اجلديدة مث 
يقوم املعلم بتصنيف املفردات إىل األمساء واألفعال، ويكتبها على 

. مث يشرح معانيها بأسلوب ذكر معانيها اإلندونيسية مباشرةالسبورة،
.وهكذا إىل آخر الفقرة

مث يكرر املعلم املفردات اليت جتمع حسب تصنيفيها يف 

:ذلك أنس خالص
 "

ة مث أشرح هلم معانيها باإلندونيسية فورا حىت يسرع هلم، اجلديد

٣٦"دراسة، وأفعل هذا يف الفصل يف كثري من اللقاء

الطلبة واحدا فيسأل . مث ميسح السبورة واملفردات عليها

. بتكوين اجلملة املفيدة األخرى سوى ما توجد يف الكتاب التعليمي
، مث ملدروسة يف ذلك اليوم بصوت مرتفع واضحمث يكرر املفردات ا

٣٧.خيتم حبثهم على التعلم يف البيت وينتهي اللقاء بالسالم

٣٦J-7 
٣٧



75

نات من خالل هذه املالحظة أن االسرتاتيجية تدل البيا
املستخدمة يف هذا الفصل هي االسرتاتيجية املرتكزة على املعلم 
حيث يقدم املعلم إىل الطلبة املفردات من النص املقروء دون مشاركة 
الطلبة على حبثها، ويرتكهم يسمعون شرحه، وكذا تسمى هذه 

لم معتمدا على املواد اسرتاتيجية شرحية  الرتكازها على شرح املع
.التعليمية املقررة

لتعليم المفرداتJ-8التي استخدمها ولي الفصلاالستراتيجية-٨
وجد الباحث عند املالحظة يف هذا الفصل املعلم حيمل 
ورقات وهي قائمة املفردات، تشتمل على املفردات يف الوحدة اليت 

ية بدون سيعلمها ذاك اليوم، تكتب يف القائمة املفردات العرب

:هادي محزة
أعد املفردات اليت سأعلمها يف الفصل بشكل القائمة، وهذا " 

محل الكتاب الكبري الثقيل عن سلون األن كثري من الطلبة يتك
ند التعلم، فأعد قائمة املفردات تسهيال هلم، وتساعدهم عوفتحه

يف االرتكاز على املفردات اليت قررها الربنامج من خالل الكتاب 
. ٣٨"التعليمي العربية بني يديك

م حىت يوزع املعلم تلك الورقات إىل مجيع الطلبة، مث يقرأها هل
ساعد لبحث عن معانيها يف القاموس املبامث أمرهم . تتضح املفردات

أو باملناقشة مع زمالئهم داخل الفصل، واملعلم حاضر بينهم 

٣٨J-8



76

ومينعهم أن يسألوا قبل . يساعدهم إذا مل يفهموا ألفاظ املفردات
.البحث يف القاموس أو املناقشة

وبعد الدقائق، فحص املعلم عمل الطلبة، مث يسأهلم واحدا 
فواحدا، إذا صحت اإلجابة مدحهم، وإذا أخطأ صحح اإلجابة

بأساليب وصف ما تدل عليه الكلمة باللغة اإلندونيسية أو بذكر  
املتضادات و املرتادفات، أو بتمثيل املعىن والدور وبذكر األمثلة حىت 

.مث أمرهم بتكوين اجلملة املفيدة من تلك املفردات. يفهموها
وقبل أن ينتهي الدرس يشجع املعلم الطلبة على إكمال 

هلم وعلى التعلم، مث يعطي هلم الفرصة لتقدمي الفراغ يف الورقة يف مناز 
مث خيتم . السؤال عما مل يفهموا من املفردات اليت متت دراستها اليوم

٣٩.بالسالم

تدل البيانات السابقة أن االسرتاتيجية اليت تستخدم يف هذا 
الفصل عند تعليم املفردات هي اسرتاتيجية مرتكزة على املتعلم 

وفعاليته حيث يعد هلم ورق
وتركهم يعملون بأنفسهم، وهذه أيضا داخلة يف االسرتاتيجية 

وبالنسبة إىل .  خالل القاموس املساعد أو املناقشة مع شركائهم
على املواد التلعيمية املواد التعليمية يستخدم االسرتاتيجية املركزة 

حيث كانت املفردات ال خترج عما قرره الكتاب التعليمي 

تقويم استخدام االستراتيجيات لتعليم المفردات لدى الطلبة المبتدئين -ج
في البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية

٣٩
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يصح القول بأن مجيع االسرتاتيجيات املستخدمة لتعليم املفردات يف 
تعليم اللغة العربية جيدة ومناسبة للطلبة املبتدئني، ولكن  الربنامج اخلاص ل

كثريا ما ال يتوفر تنفيذها خصائص االسرتاتيجيات التعليمية اجليدة، وهذا 
. طبعا حيتاج إىل تقوميات واقرتاحات لتحقيق التنفيذ األحسن يف املستقبل

يدور فهناك بعض األمور اليت تتعلق باالسرتاتيجيات وتعليم املفردات وما 
:حوهلا اليت ال تناسب ما قرره اخلرباء، وهي تتضح يف ما يلي

اهتمام المعلمين بأحوال الطلبة عند تعليم المفردات-١
يهتم املعملون بأحوال الطالب جسما وقدرة عند تعليم املفردات 
حيث ال يكلفهم بتعليمها فورا يف بداية التعليم، ألن الطالب يتعبون بعد 

واملعلمون يفهمون هذه احلالة بإعطائهم الفرصة . عناء الدراسة يف كل

.فيبدؤون الدراسة  والتعليم مباشرة 
:فقالهدايةويف ذلك لقد أكد حكمي

منذ بداية املرحلة، أبدأ الدراسة بالتحدث مع الطالب حول " 

إىل فرصة لالستعداد على التعلم بعد احلضور يف الفصل، وإن 
أبدأ مباشرة فهم ال يرتكز 

٤٠"يستعدوا

:وأضاف دين نور خامتة

٤٠J-4 
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إن الطالب اجلدد يتكلفون باألنشطة الكثرية، وتعلم اللغة " 

ح بالتحدث معهم تأبدأ التعليم مباشرة يف الساعة الثانية، بل أفت
التعلم ومشكالته، فيسألون وأجيب، عن أي شيء، خاصة عن 

وإن مل يسأل شيئا أشجعهم وأثري دوافهعم بالقصة التشجيعية 
٤١"حىت ظهر استعدادهم على التعلم

ومجيع الطالب يفرحون مبا يقوم به املعلمون حيث يعطون 
الفرصة للطالب للتحدث حول أي شيء قبل بداية الدراسة 

ميكنهم االستعداد لقبول فيتمتعون باحلوار والتحدث بينهم ، حىت 
.، يصلح هذا احلال العالقة بني الطالب واملعلمني٤٢املواد التعليمية

وعلى هذا فإن فهم قدرات الطالب وأحواهلم قبل بداية التعليم 
أمر ال ينبغي أن يرتكه املعلمون، ألن الطالب املبتدئني حيتاجون إىل 

جديد مل يعرفه االستعداد على تعلم اللغة العربية اليت عندهم شيء
من قبل، وهم ال يشعرون بأمهية تعلمها، فعلى ذلك فإن إعداد 

اساليب كثرية منها الطالب قبل الدراسة مهم جدا، ميكن حتقيقه ب
و التحدث حول املشكالت التعلمية وتقدمي القصة احلوار البيسط

.وهذا احلال يعد من اسرتاتيجيات املعلمني يف التعليم. التشجيعية
يذ االسرتاتيجية البد أن تناسب األحوال والظروف، فإذا  إن تنف

وقد . كان الطالب مبتدئني فعلى املعلم أن يفهمهم بتعليمهم مهال
وجد الباحث بعض املعلمني يعلمون بسرعة يف تعليم املفردات 
ومعانيها حيث يقدمون للطالب ترمجة املفردات مباشرة، مع حجة 

٤١J-6 
٤٢ 
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مع أن هذا ال ٤٣.ردات وفق املوعدأن الربنامج قد طلبنا بإمتام املف

.بعد تعلمها

إثارة المعلمين على دوافع الطلبة وفعاليتهم عند تعليم المفردات-٢
ال يعد املعلمون الطالب إعداد كامال ملشاركة الدراسة، إن معظم 

اة يف مشاركة تعلم املفردات بأن يقدمو املعلمني يثريون فعالية الطلب
وهذا أمر مهم جدا حىت ال يكون املعلم يتحمس ويتكلم . األسئلة للطلبة

فينبغي أن يهتم املعلمون بإثارة فعاليتهم حىت . بنفسه دون اهتمام الطلبة
ميكنهم املشاركة يف تعلم، فالطلبة معظهم يف حالة شدة التعب عقب 

املعلمني يف هذه يعترب مهما يف عملية التعلم الدراسة يف الكلية، فدور 
فمن خصائص االسرتاتيجية اجليدة، وهذه اإلثارة تكون جاذبة . والتعليم

.وحتقق املتعة للطلبة أثناء التعلم وتوفر مشاركة إجيابية منهم وفعاليتهم

تعليم تلفيظ المفردات-٣
ئني أن ومما ال بد أن يهتم به املعلمون عند تعليم املفردات للمبتد

حيث مد احلروف أو قصرها، إن األصوات شرط رئيسي يف تعليم 
املفردات، وإذا مل تتضح أصوات املعلمني فكيف يسمع الطالب جيدا و 

ينطقو 
.

٤٣J-4
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تعليم كتابة المفردات-٤
إن القدرة على كتابة املفردات وهجائها الصحيحة أمر مهم يف 

وقد وجد الباحث . 
بعض املعل

قليل، مع أن معرفة األحرف اليت تكون املفردات مهمة حىت يعرفوا كيف  
كانت املفردات الصحيحة، ليس من جهة النطق فحسب بل من جهة 
الكتابة أيضا، ألن الطالب كثري منهم خيطؤون يف كتابة املفردات عند 

.٤٤اختبار املفردات

تعليم معاني المفردات-٥
كان بعض املعلمني يشرح معاين املفردات بذكر معانيها اإلندونيسية 
مباشرة دون مشاركة الطلبة، وهذا األسلوب يؤدي إىل ضياع املفردات 

فينبغي للمعل أن ال يتعجل يف ذكر . من أذهان الطلبة على وجه سريع
ضادات واملرتادفات ترمجتها، بل يثري أفكارهم بوصف الكلمة أو ذكر املت

مشاركة تعلم املفردات بأمرهمأو بإبراز عينها أو صورها، ويدعوهم إىل
فتح القواميس أو املناقشة والتعاون مع زمالئهم، وهذه العملية تقوي ب

.

تعليم وضع المفردات في الجملة-٦
ملعلمني ال يهتمون بتعليم كيفية تكوين اجلمل وجد الباحث بعض ا

من املفردات املدروسة مع أن ذلك مهم جدا، بل كأن املفردات جمردها 
:وقال قامع أكيد جوهري. تكفي

٤٤ 
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إن أمكن الوقت أعلمهم املفردات مع أمثلتها يف اجلمل، ولكن "
املواد التعليمية كثرية والزمان قصري، فالطالب إذا حفظوا املفردات 

عرفوا معانيها أحسب ذلك أحسن، مهما ال يستطيعون تكوين و 
٤٥".اجلملة الصحيحة املناسبة منها

:وأضاف أنس خالص بقوله
حنن مطلوبون بتدريس مجيع املواد املقررة لكل مرحلة، وكان " 

طالبنا مبتدئني يف تعلم اللغة العربية، فال ميكن أن جيعلهم أن 
حيتاج إىل الزمان الطويل فأنا يتعلمون بأنفسهم تعلما ذاتيا، وهذا

٤٦"أعلمهم بطريقة احملاضرة و املباشرة

ال يكون هدفه أن يتقن الطالب نطق إن حقيقة تعليم املفردات 

منها، أو جمّرد وصفها يف تركيب لغوي صحيح، إّن معيار الكفاءة يف 
باإلضافة إىل , هو أن يكون الطالب قادرا على هذا كّله, اتتعليم املفرد

شيء آخر هو أن يكون قادرا على استخدام الكلمة املناسبة يف الّسياق 
٤٧.املناسب

نعم، ميكن للطالب أن يتعلموا كثريا من املفردات ويستوعبوها، 
إن معظم املتعلمني . 

سواء أكانوا من الصغار أم من الكبار –ملبتدئني يف صفوف اللغة من ا
–

.٤٨

٤٥J-1 
٤٦J-7 
٤٧


٤٨ 
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لمفرداتلعاب الطلبة يتجريب المعلمين مدى است-٧
بتجريب الطالب مدى وجد الباحث بعض املعلمني ال يهتمون

للاس
فيذكر يف التوجيهات يف . ب املواد أو املفرداتاعي

تدريس املبتدئني حماولة قيادة الطالب إىل أداء التدريبات أداء صحيحا 
٤٩.وبوضع التدريبات بأوضح عبارة وأسهلها

ليب كثرية منها األلعاب اللغوية البسيطة  وميكن أن يتم ذلك بأسا
كتقدمي الكلمات اإلندونيسية فيأمرهم بذكرها يف العربية، أو يصف هلم 
املعلم صفات الكلمات وأمرهم بذكرها، ويكفي هذا التجريب يف عشر 

ب الطالب على املفردات املدروسة وكيف يعرف مدى استيعا. املفردات
.بدون جتريبهم، ولو بشكل بسيط

إعداد وسائل تعليم المفردات-٨
وجد الباحث أن معظم املعلمني ال يعدون إعدادا جيدا وسائل 

لفعالة مهمة يف كل مثل القلم والسبورة فقط، مع أن الوسائل اجلذابة ا
وكانت الوسائل املعدة يف الفصول مع عدم تنويعها ال تثري  . عملية التعليم

بل يستخدمون قلما قليل . عادية يعرفها الطالب دائما وليست جديدة
رة متسخة وال توجد احلرب حىت ال تتضح الكتابة على السبورة، وسبو 

حة يف الفصل فال ميكنهم تنظيفها، فيكتبون على تلك السبورة ساملم
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وكيف ينجح التعليم .  املتسخة، وليسوا حيملون ما يشبه تلك الوسائل
.بدون وسيلة فعالة جذابة
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خالصة البحث اليت حتتوي على االسرتاتيجية املستخدمة ) ١(يتناول هذا الفصل 
لتعليم املفردات لدى الطلبة املبتدئني يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية وتقومي 

عليم استخدام االسرتاتيجيات لتعليم املفردات لدى الطلبة املبتدئني يف الربنامج اخلاص لت
.التوصيات واملقرتحات يف هذا البحث) ٢(اللغة العربية، 

خالصة البحث-أ
جبامعة موالنا يتم تعليم املفردات يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية-١

بأنواع من االسرتاتيجيات مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق
، )heuristic(وفعاليته التعليمية وهي االسرتاتيجية املرتكزة على املتعلم

وهذه أكثر االسرتاتيجيات استخداما يف فصول الطلبة املبتدئني، حيث 
، ال يسكتجاذبياتعليما فعاال ليم املفرداتيريد املعلمون أن جيعلوا تع

وكذا مجع املعلمون . فحسب بل يتعلمون متمتعني بهالطلبةعنه
السرتاتيجية االكتشافية حيث االسرتاتيجية املرتكزة على املتعلم وفعاليته با

كذا تستخدم االسرتاتيجية و .هجيعلهم يتعلمون تعلما ذاتيا حتت إشراف
ليست كثرية، إمنا كان استخدامها ألجل ها، ولكنماملرتكزة على املعل

إمتام املواد وجود التكليف علىتزويد املفردات اجلديدة يف أسرع ممكن ل
ك يستخدمون هذه االسرتاتيجية، الدراسية املقررة يف كل مرحلة، فلذل

وكان املفردات اليت يتم تعليمها لدى .اسرتاتيجة شرحيةوجيمعون فيها
الطلبة املبتدئني تعتمد اعتمادا تاما على الكتاب القرر وال خترج منها إال 
عند استيفاء حاجات الطلبة إىل بعض املفردات اليت يريدون معرفتها، 



85

وأما أساليب توضيح .ة على املواد التعليميةفهذه هي االسرتاتيجية املرتكز 
هي إبراز عني املفردات املفردات فاملفردات اليت تستخدم كثريا عند تعليم 

يسية وإحيانا 
طة، وبذكر املرتادفات واملتضادات، ومتثيل املعىن يسباللغة العربية الب

ميس بعض املعلمني يستخدمون أسلوب استخدام القواوكان.والدور
لبحث عن معاين املفردات فيها بأنفسهم أو بااملساعدة بأن يأمروا الطلبة 

بالتعاون مع زمالئهم، وأحيانا منهم من يستخدم أسلوب ذكر معاين 
وأما وسائل تعليم املفردات فال يعدها .املفردات مباشرة لتسريع الفهم

تاما جللب اهتمامات الطلبة على تعلمها، وال يهتمون املعلمون إعدادا 
أيضا بذلك اهتماما كافيا، بل يستخدمون ما جيدون يف الفصل 

ولكن هناك بعض قليل من املعلمني يعدون الوسائل التعليمية . الدراسي
لطلبة على امثل ورقات العمل اليت فيها قائمة املفردات حيث يسهل

.محلها وتعلمها بشكلها البسيط

لتعليم املفردات لدى الطلبة املبتدئني اتتقومي استخدام االسرتاتيجيويتم -٢
األمور اليت يلزم وحيتوي علىيف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

) ٢(، اهتمام املعلمني بأحوال الطلبة عند تعليم املفرداتترقية ) ١(: هي
) ٣(، إثارة املعلمني على دوافع الطلبة وفعاليتهم عند تعليم املفردات

تعليم  ترقية االهتمام ب) ٤(بأوضح صوت ونرب، تعليم تلفيظ املفردات
معاين املفرداتاالهتمام باختيار أسلوب توضيح ) ٥(، كتابة املفردات
تعليم رفع االهتمام ب) ٦(به الطلبة على مشاركة التعلم، حيث جيلب 
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عاب الطلبة يجتريب مدى استتفعيل ) ٧(، وضع املفردات يف اجلملة
.املناسبةإعداد وسائل تعليم املفرداتاالهتمام ب) ٨(، لمفرداتل

حاتوصيات والمقتر الت-ب
بعد أن ينتهي الباحث من عرض البيانات وحتليلها، فيقدم يف هذه 

الن
اللغة العربية خاصة وجلميع معلمي اللغة العربية عامة، وإىل الربنامج اخلاص 

.لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

التوصيات والمقترحات لمعلمي اللغة العربية-١
يراعي ويهتم املعلمون خبصائص اسرتاتيجية التعليم اجليدة أن)أ

عند تنفيذ االسرتاتيجية التعليمية
عند اجية تعليم املفردات حىت ال يقومو أن ينوع املعلمون اسرتاتي)ب

التعليم على اسرتاتيجية واحدة اليت ميكن أن متل الطلبة
بل تعليم أن يعد املعلمون إعدادا كامال الوسائل الفعالة اجلذابة ق)ج

.املفردات وأن ال يعتمدوا على القلم والسبورة فحسب
أن يتشاور املعلمون ويتبادلون بينهم األفكار واخلربات لتزويد )د

.وتبادل االسرتاتيجيات والطرق والوسائل التعليمية بينهم

التوصيات والمقترحات للبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية-٢
دريبية املستمرة للمعلمني حول أن يقوم الربنامج بالدورة الت)أ

االسرتاتيجيات والطرق والوسائل التعليمية املناسب لكل مستوى 
.الطلبة

أن يراقب الربنامج املعلمني يف تنفيذ عملية التعليم ويقوم بتقومي )ب
أعماهلم شهريا
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ها املعلمون للتعليممننامج الوسائل التعليمية ليستفيد أن يعد الرب )ج
) team teaching(أن يقوم الربنامج بتف)د

املتاحة بني املعلمني لتبادل األفكار بينهم حول االسرتاتيجيات 
.التعليمية

أن مييز معيار الكفاية للطلبة املبتدئني بأن يضع لكل مستويات )ه
.

التوصيات والمقترحات للباحثين الالحقين- ٣
حث يف إعطاء التصور املبدئي عن أن تسهم نتائج هذا الب

الدراسة حول اسرتاتيجيات تعليم املفردات للغة العربية وتقومي 
وميكن أن يقوم الباحثون الالحقون بدراسة اجلوانب األخرى . استخدامها

عن اسرتاتيجيات تعليم املفردات يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
ئل وما أشبه ذلك، كما أن موضوع مثل اجلوانب املداخل والطرق والوسا

هذا البحث أيضا ما زال بإمكان تطويره حيث التعمق يف جمال معني من 
.جماالت هذا املوضوع مثل جمال التقومي وما أشبه ذلك
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، ومية بماالنقالناطقين بها في جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحك
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Angket
Penggunaan Strategi Pembelajaran Mufrodat

Kelas : ………………. Wali Kelas : ………………………………………

No Kriteria Penilaian
Ya Tidak

Strategi Pembelajaran

1
Dosen memperhatikan dan memahami kondisi mahasiswa di kelas saat mengajar

kosa kata

2 Dosen mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran di kelas

3 Dosen bersemangat saat mengajar

4 Dosen menciptakan suasana  nyaman dan menyenangkan di kelas

5 Dosen mampu menggunakan media pembelajaran dengan baik

Pembelajaran Mufrodat

6 Dosen mengajarkan cara membunyikan (melafalkan) kosakata

7 Dosen mengajarkan cara menulis kosa kata

8 Dosen mengajarkan arti dari kosa kata

9 Dosen memberikan contoh penggunaan kosa kata dalam kalimat

10 Saya suka cara dosen saat mengajarkan kosa kata (Mufrodat)

Alasan poin 10:

Terima Kasih



Panduan Wawancara Dosen

No Daftar Pertanyaan

1 Apa yang Anda persiapkan sebelum mengajar mufrodat?

2 Apakah Anda mengajarkan mufrodat sesuai yang terdapat di buku ajar?

3 Apa strategi yang Anda gunakan untuk mengajarkan mufrodat?

4
Langkah-langkah apa saja yang Anda lakukan dalam menggunakan strategi

pembelajaran tersebut?

5 Mengapa / Apa tujuan Anda memilih dan menggunakan strategi tersebut?

6 Apa media pembelajaran yang disiapkan dalam strategi tersebut?

7 Apakah Anda menemukan kesulitan dalam menyiapkan media pembelajaran?

8 Apakah biaya media pembelajaran yang Anda siapkan terjangkau?

9 Apa yang Anda lakukan setelah menggunakan strategi tersebut?



Panduan Observasi

Kelas : ………………… Dosen : …………………………………….

No Operasional Strategi Keterangan
Iya Tdk Catatan

Kriteria Strategi Pembelajaran

1 Strategi berkaitan dengan tujuan pembelajaran

2 Dosen memperhatikan dan memahami kondisi mahasiswa di kelas saat mengajar kosa kata

3 Dosen mengajak mahasiswa berperan aktif dalam pembelajaran di kelas

4 Dosen bersemangat saat mengajar

5 Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran

Pembelajaran Mufrodat

6 Dosen mengajarkan cara membunyikan (melafalkan) mufrodat

7 Dosen mengajarkan cara menulis mufrodat

8 Dosen mengajarkan arti dari mufrodat

9 Dosen memberikan contoh penggunaan mufrodat dalam kalimat

10 Dosen menguji penguasaan mahasiswa terhadap mufrodat yang diajarkan

Media Pembelajaran

11 Media tepat dan sesuai dengan tujuan pengajaran

12 Media sesuai dan mendukung isi bahan pelajaran

13 Dosen terampil dalam menggunakan media pembelajaran

14 Waktu penggunaan media cukup

15 Mahasiswa antusias terhadap media pembelajaran
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