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 مستخلص البحث
م. تطوير مادة المفردات لبرنامج "العربية اليومية" على أساس 0202أمي نور فطريانا. 

رسالة ادلاجستري اإلبتدائية النموذاجية بماالنج.  02الطريقة االتصالية بمدرسة خير أمة 
تعليم اللغة  جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، كلية الدراسات العليا قسم

العربية. ادلشرف األول: الدكتور احلاج زلمد عبد احلميد، وادلشرف الثاين: الدكتور احلاج نور 
 حسن عبد الباري.

 : تطوير، ادلادة التعليمية، ادلفردات، الطريق االتصاليةالكلمات المفتاحية
ردات يف مدرسة يهدف ىذا البحث لتصميم أو إعداد ادلادة التعليمية اخلاصة لتعليم ادلف 

اإلبتدائية النموذاجية مباالنج على أساس الطريقة االتصالية. عدم وجود ادلادة  02خري أمة 
ادلالئمة كممصدر التعليم للمدرسني والطلبة يف تطبيق عملية التعليم والتعلم الفعالة يف ىذه 

قة االتصالية ىي ادلدرسة ىو أساس رئيسي يف ىذا البحث، ولذلك ترى الباحثة أن ادلادة بالطري
أكثر مناسبة باألىداف الرئيسية من تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة. وكذلك بالدوافع لتعلم 

 ادلفردات العربية من جهة الطلبة.
وأما ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو منهج البحث والتطوير بادلدخل الكيفي،  

طالبا  55. أما عينة ىذا البحث واستخدمت منوذج خطوات البحث التطويري لسوغيونو
اإلبتدائية النموذاجية مباالنج. واألساليب  02ومدرستا اللغة العربية يف مدرسة خري أمة 

ادلستخدمة جلمع البيانات ىي ادلالحظة وادلقابلة واالستبانة. أما حتليل البيانات باستخدام 
 وصفي.أسلوب حتليل ادلضمون والوصفي التحليلي والتحليل اإلحصائي ال

ونتائج ىذا البحث ىي مادة ادلفردات لرتقية مهارة الكالم العريب البسيط يف مدرسة  
اإلبتدائية النموذاجية مباالنج. ونتيجة التحكيم من اخلرباء بأن تصل جوذة ىذه  02خري أمة 

 ادلادة رلمال إىل تقدير "جيد جدا" ونتيجة حتليل البيانات من خالل االستبانة مع ادلدرسني أن
اإلبتدائية النموذاجية مباالنج يصل إىل  02درجة مالئمة ىذه ادلادة لتطبيق يف مدرسة خري أمة 

تقدير "جيد جدا" ودلت نتيجة البحث على أن استخدام مادة ادلفردات ادلعدة جيدة وفعالة 
 .ويساعدىم أكثر يف أداء تعبري الكالم العريب البسيط باستخدام ادلفردات ادلدروسة
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 This research was intentionally performed to design a specific Teaching Material 

for teaching of Arabic vobularys at  the Home Schooling Group of Elementary School 

Khoiru Ummah 20 Malang based on communicative method. The reason of choosing 

this topic was the absence of an integrated Teaching Materials which can be used as a 

guide for teachers and students to perform an effective learning and teaching process in 

that school. The author assumed that the communicative method is relevant with the 

main goals of Arabic vocabulary theaching in this school and useful to motivate the 

students learning Arabic language. 

 This development research with qualitative approach, used a model proposed by 

Sugiono. The subjects of the research were 15 students and two teachers of Arabic 

language from the Home Schooling Group of Elementary School Khoiru Ummah 20 

Malang. The data was collected by using observation, interview and questionnaire. The 

data was then analysed by using a content analysis technique, a descriptive analysis ant 

a descriptive statistic analysis. 

 The result of this study is a Vocabulary Theaching Material to improve speaking 

skill in Arabic based communicative method for the Home Schooling Group of 

Elementary School Khoiru Ummah 20 Malang. The final assesment of this designed 

Theaching material from the validators resulted the score which means “very good”. 

The result of data analysis obtained from the questionnaires with the teachers shows that 

the suitability of the desighned teaching materials to be applied at the Home Schooling 

Group of Elementary School Khoiru Ummah 20 Malang has a score which means “very 

good”. And the experiment appointed that using product handbook could improve the 

ability of students to speak Arabic using vocabularys which was studied by them. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah materi ajar khusus untuk 

pembelajaran mufrodat bahasa Arab di HSG SD Khoiru Ummah 20 malang berdasarkan 

metode komunikatif. Tidak adanya bahan ajar sebagai sumber belajar bagi guru dan 

siswa dalam melaksanakan aktifitas belajar mengajar yang efektif di sekolah adalah 

dasar pijakan penelitian ini. Untuk itu, peneliti melihat bahwa metode komunikatif 

sangat cocok untuk tujuan utama pembelajaran bahasa arab di sekolah dan motivasi 

siswa untuk belajar bahasa Arab khususnya mufrodat. 

 Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif serta memakai langkah-langkah penelitian pengembangan yang 

dikemukakan oleh Sugiono dengan midifikasi. Adapun subjek coba dari penelitian ini 

terdiri dari 15 orang siswa dan guru 2 bahasa Arab di HSG SD Khoiru Ummah 20 

Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan angket. 

Sedangkan pengolahan datanya menggunakan teknik analisis isi, analisis deskriptif dan 

analisis statistik deskriptif. 

 Penelitian ini menghasilkan sebuah buku ajar mufrodat untuk meningkatkan 

kemahiran berbicara dengan bahasa Arab yang sederhana dengan menggunakan metode 

komunikatif untuk HSG SD Khoiru Ummah 20 Malang. Hasil dari validasi yang telah 

dilakukan oleh para validator pembelajaran bahasa Arab terhadap bahan ajar ini secara 

umum dinilai “baik sekali”, sedangkan hasil analisis data yang didapat melalui angket 

dengan guru bahasa Arab menunjukkan bahwa kecocokan bahan ajar ini untuk 

diterapkan di HSG SD Khoiru Ummah 20 Malang dinilai “baik sekali”. Dan 

penggunaan produk bahan ajar yang telah didesain memiliki efektifitas yang sangat baik 

di dalam meningkat ketrampilan berbicara bahasa Arab dengan menggunakan mufrodat 

yang telah dipelajari bagi para siswa. 

 



 

 اإلهداء
 

 إىل اهلل عز وجل ورسولو زلمد صلى اهلل عليو وسلم 

 

 إىل والدي ادلرحوم نور ىادي ووالديت ادلكرمة أمي نفيسة 

تلفيت على يديها الكرميني أول مبادئ الصدق والوفاءاللذين   

وعرفت يف نفسي كل منهما ادلعاين الطيبة والسمحة القيمة وسالمة الطوية ونقاء الضمري تقدمة 

 إجالل واحرتام

 

هنضية خري النساء إىل أخي الشقيق مروان أمحد توفيق وأخيت الشقيقة  

بتشجيعة مستمرة ومساعدة خالصة اليت تشجعين يف حيايت   

يف اهللأحبكما   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الإس هتالل
 

 
 
 
 
 

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:

 "أحبوا العرب لثالث: ألني عربّي والقرآن عربّي وكالم أهل الجنة 

 في الجنة عربّي" 

 ( من ادلعجم الكبري للطرباين )رواه الطرباين

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير
 

العادلني الذي أرسل رسولو باذلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلو احلمد هلل رب 
 وكفى باهلل شهيدا. والصالة والسالم على سيدنا ادلرسلني وإمام ادلتقني وعلى آلو وصحبو

 الطاىرين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
دين من فإين أمحد اهلل عز وجل أوال وآخرا على جزيل فضلو، وتتابع نعمو، على ما ام

 عون وتوفيق إلدتام ىذه الدراسة هبذا البحث العلمي.
وقد أكملت الباحثة إعداد ىذا البحث العلمي بعون اهلل سبحانو وتعاىل وسعة رمحتو 
وكثالة نعمو وتوفيقو. مث تريد الباحثة أن تقدم جزيل الشكر وعظيم التقدير والعرفان إىل الذين 

لوجود ومل يبخل أحدىم بشئ طلبت، فهذا البحث كان ذلم يف خروج ىذا البحث إىل حري ا
ال يتم إال باإلرشادات والتوجيهات واالقرتاحات وادلساعدات من األسرة احملبوبة ادلتواضع 

تقدمي الباحثة أوفر شكرىا وتقديرىا لكل من بذل جهده يف واألساتذة الكرام والزمالء. لذلك، 
 ادلساعدة على إدتام ىذا البحث. وختص بالشكر:

مساحة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راىرجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  .5
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، مدير كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم  .0
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

اللغة العربية كلية الدراسات العليا م اديناتا، رئيس قسم تعليمساحة الدكتور ولدانا ورك .3
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مساحة الدكتور احلاج زلمد عبد احلميد ادلشرف األول والدكتور احلاج نور حسن عبد  .4
الربي ادلشرف الثاين اللذان قد قدم للباحثة كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد ىذا 

يبخال بعلمهما ومل يضقا  صدرمها يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهها،  البحث فلم
وكان لففضلهما مبناقشة ىذا البحثأكرب األثر يف نفس الباحثة فلهما من الباحثة خالص 

 الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء.



 مادة والدكتور حليمي زىدي بصفتهما خبري مصطفى مساحة الدكتور قريب اهلل بابكر .5
ادلفردات العربية، الطالعهما على إنتاج ادلادة ادلعدة بالطريقة االتصالية بتقدمي 

 خري اجلزاء. ادلاحتظات واإلضافات واإلرشادات القيمة، جزامها اهلل

مساحة ادلعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  .6
مباالنج، فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 قدموه من العلةم وادلعارف والتشجيع وجزاىم اهلل خري اجلزاء.

اإلبتدائية النموذاجية أكو ديديك عبداهلل ومدرسا اللغة  02مدير مدرسة خري األمة  .7
م ماالنج على مساعدهت 02العربية نعمة فطريانا وزلروس سفيان يف مدرسة خري أمة 

  يف التجربة ادليدانية.
من القراء أن وأخريا إن ىذا البحث  الخيلوا من األخطاء والنقائص، فتوجو الباحثة 

يقدموا االقرتاحات لتحسني ىذا البحث. عسى اهلل أن جيعل ىذا البحث مفيدا ونافعا دلن 
 يستفيد منو، آمني.

 
 
 

 واهلل ويل التوفيق
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 أ ...... ............................................................. شاعر
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 ج شكر وتقدير .............................................................
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 إقرار الطلبة ...............................................................و
 ادلوافقة واإلعتماد من جلنة ادلناقشة  ..........................................ز

 ح ......................................................مستخلص البحث ..
 ط ......................................... مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

 ي ..........ة .............................مستخلص البحث باللغة اإلندونيسي
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 ع ...................................قائمة رسم البيانات ....................

 ص .......................................................... زلتويات البحث
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  5 ...................................................... خلفية البحث -أ 

  5 ....................................................... أسئلة البحث -ب 

 5 ..................................................... أىداف البحث -ج 

 6 ................................................... مواصفات اإلنتاج -د 
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 9 .................................................. حتديد ادلصطلحات -ز 

 52 ................................................... الدراسات السابقة -ح 
 
 

 الفصل الثاني
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 03............................................تدريس ادلفردات .. أمهية -و 

 04.................فردات ......................دور ادلعلم يف تدريس ادل -ز 
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 52.........................................مراحل تنفيظ الدراسات ..... -ه 
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 شكر وتقدير
 

العادلني الذي أرسل رسولو باذلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلو احلمد هلل رب 
 وكفى باهلل شهيدا. والصالة والسالم على سيدنا ادلرسلني وإمام ادلتقني وعلى آلو وصحبو

 الطاىرين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
دين من فإين أمحد اهلل عز وجل أوال وآخرا على جزيل فضلو، وتتابع نعمو، على ما ام

 عون وتوفيق إلدتام ىذه الدراسة هبذا البحث العلمي.
وقد أكملت الباحثة إعداد ىذا البحث العلمي بعون اهلل سبحانو وتعاىل وسعة رمحتو 
وكثالة نعمو وتوفيقو. مث تريد الباحثة أن تقدم جزيل الشكر وعظيم التقدير والعرفان إىل الذين 

لوجود ومل يبخل أحدىم بشئ طلبت، فهذا البحث كان ذلم يف خروج ىذا البحث إىل حري ا
ال يتم إال باإلرشادات والتوجيهات واالقرتاحات وادلساعدات من األسرة احملبوبة ادلتواضع 

تقدمي الباحثة أوفر شكرىا وتقديرىا لكل من بذل جهده يف واألساتذة الكرام والزمالء. لذلك، 
 ادلساعدة على إدتام ىذا البحث. وختص بالشكر:

مساحة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راىرجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  .1
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، مدير كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم  .2
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

اللغة العربية كلية الدراسات العليا م اديناتا، رئيس قسم تعليمساحة الدكتور ولدانا ورك .3
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مساحة الدكتور احلاج زلمد عبد احلميد ادلشرف األول والدكتور احلاج نور حسن عبد  .4
الربي ادلشرف الثاين اللذان قد قدم للباحثة كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد ىذا 

يبخال بعلمهما ومل يضقا  صدرمها يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهها،  البحث فلم
وكان لففضلهما مبناقشة ىذا البحثأكرب األثر يف نفس الباحثة فلهما من الباحثة خالص 

 الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء.



 مادة والدكتور حليمي زىدي بصفتهما خبري مصطفى مساحة الدكتور قريب اهلل بابكر .5
ادلفردات العربية، الطالعهما على إنتاج ادلادة ادلعدة بالطريقة االتصالية بتقدمي 

 خري اجلزاء. ادلاحتظات واإلضافات واإلرشادات القيمة، جزامها اهلل

مساحة ادلعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  .6
مباالنج، فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 قدموه من العلةم وادلعارف والتشجيع وجزاىم اهلل خري اجلزاء.

اإلبتدائية النموذاجية أكو ديديك عبداهلل ومدرسا اللغة  22مدير مدرسة خري األمة  .7
م ماالنج على مساعدهت 22العربية نعمة فطريانا وزلروس سفيان يف مدرسة خري أمة 

  يف التجربة ادليدانية.
من القراء أن وأخريا إن ىذا البحث  الخيلوا من األخطاء والنقائص، فتوجو الباحثة 

يقدموا االقرتاحات لتحسني ىذا البحث. عسى اهلل أن جيعل ىذا البحث مفيدا ونافعا دلن 
 يستفيد منو، آمني.
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م. تطوير مادة المفردات لبرنامج "العربية اليومية" على أساس 0202أمي نور فطريانا. 

رسالة ادلاجستري اإلبتدائية النموذاجية بماالنج.  02الطريقة االتصالية بمدرسة خير أمة 
تعليم اللغة  جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، كلية الدراسات العليا قسم

العربية. ادلشرف األول: الدكتور احلاج زلمد عبد احلميد، وادلشرف الثاين: الدكتور احلاج نور 
 حسن عبد الباري.

 : تطوير، ادلادة التعليمية، ادلفردات، الطريق االتصاليةالكلمات المفتاحية
ردات يف مدرسة يهدف ىذا البحث لتصميم أو إعداد ادلادة التعليمية اخلاصة لتعليم ادلف 

اإلبتدائية النموذاجية مباالنج على أساس الطريقة االتصالية. عدم وجود ادلادة  22خري أمة 
ادلالئمة كممصدر التعليم للمدرسني والطلبة يف تطبيق عملية التعليم والتعلم الفعالة يف ىذه 

قة االتصالية ىي ادلدرسة ىو أساس رئيسي يف ىذا البحث، ولذلك ترى الباحثة أن ادلادة بالطري
أكثر مناسبة باألىداف الرئيسية من تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة. وكذلك بالدوافع لتعلم 

 ادلفردات العربية من جهة الطلبة.
وأما ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو منهج البحث والتطوير بادلدخل الكيفي،  

طالبا  15. أما عينة ىذا البحث واستخدمت منوذج خطوات البحث التطويري لسوغيونو
اإلبتدائية النموذاجية مباالنج. واألساليب  22ومدرستا اللغة العربية يف مدرسة خري أمة 

ادلستخدمة جلمع البيانات ىي ادلالحظة وادلقابلة واالستبانة. أما حتليل البيانات باستخدام 
 وصفي.أسلوب حتليل ادلضمون والوصفي التحليلي والتحليل اإلحصائي ال

ونتائج ىذا البحث ىي مادة ادلفردات لرتقية مهارة الكالم العريب البسيط يف مدرسة  
اإلبتدائية النموذاجية مباالنج. ونتيجة التحكيم من اخلرباء بأن تصل جوذة ىذه  22خري أمة 

 ادلادة رلمال إىل تقدير "جيد جدا" ونتيجة حتليل البيانات من خالل االستبانة مع ادلدرسني أن
اإلبتدائية النموذاجية مباالنج يصل إىل  22درجة مالئمة ىذه ادلادة لتطبيق يف مدرسة خري أمة 

تقدير "جيد جدا" ودلت نتيجة البحث على أن استخدام مادة ادلفردات ادلعدة جيدة وفعالة 
 .ويساعدىم أكثر يف أداء تعبري الكالم العريب البسيط باستخدام ادلفردات ادلدروسة
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 This research was intentionally performed to design a specific Teaching Material 

for teaching of Arabic vobularys at  the Home Schooling Group of Elementary School 

Khoiru Ummah 20 Malang based on communicative method. The reason of choosing 

this topic was the absence of an integrated Teaching Materials which can be used as a 

guide for teachers and students to perform an effective learning and teaching process in 

that school. The author assumed that the communicative method is relevant with the 

main goals of Arabic vocabulary theaching in this school and useful to motivate the 

students learning Arabic language. 

 This development research with qualitative approach, used a model proposed by 

Sugiono. The subjects of the research were 15 students and two teachers of Arabic 

language from the Home Schooling Group of Elementary School Khoiru Ummah 20 

Malang. The data was collected by using observation, interview and questionnaire. The 

data was then analysed by using a content analysis technique, a descriptive analysis ant 

a descriptive statistic analysis. 

 The result of this study is a Vocabulary Theaching Material to improve speaking 

skill in Arabic based communicative method for the Home Schooling Group of 

Elementary School Khoiru Ummah 20 Malang. The final assesment of this designed 

Theaching material from the validators resulted the score which means “very good”. 

The result of data analysis obtained from the questionnaires with the teachers shows that 

the suitability of the desighned teaching materials to be applied at the Home Schooling 

Group of Elementary School Khoiru Ummah 20 Malang has a score which means “very 

good”. And the experiment appointed that using product handbook could improve the 

ability of students to speak Arabic using vocabularys which was studied by them. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah materi ajar khusus untuk 

pembelajaran mufrodat bahasa Arab di HSG SD Khoiru Ummah 20 malang berdasarkan 

metode komunikatif. Tidak adanya bahan ajar sebagai sumber belajar bagi guru dan 

siswa dalam melaksanakan aktifitas belajar mengajar yang efektif di sekolah adalah 

dasar pijakan penelitian ini. Untuk itu, peneliti melihat bahwa metode komunikatif 

sangat cocok untuk tujuan utama pembelajaran bahasa arab di sekolah dan motivasi 

siswa untuk belajar bahasa Arab khususnya mufrodat. 

 Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif serta memakai langkah-langkah penelitian pengembangan yang 

dikemukakan oleh Sugiono dengan midifikasi. Adapun subjek coba dari penelitian ini 

terdiri dari 15 orang siswa dan guru 2 bahasa Arab di HSG SD Khoiru Ummah 20 

Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan angket. 

Sedangkan pengolahan datanya menggunakan teknik analisis isi, analisis deskriptif dan 

analisis statistik deskriptif. 

 Penelitian ini menghasilkan sebuah buku ajar mufrodat untuk meningkatkan 

kemahiran berbicara dengan bahasa Arab yang sederhana dengan menggunakan metode 

komunikatif untuk HSG SD Khoiru Ummah 20 Malang. Hasil dari validasi yang telah 

dilakukan oleh para validator pembelajaran bahasa Arab terhadap bahan ajar ini secara 

umum dinilai “baik sekali”, sedangkan hasil analisis data yang didapat melalui angket 

dengan guru bahasa Arab menunjukkan bahwa kecocokan bahan ajar ini untuk 

diterapkan di HSG SD Khoiru Ummah 20 Malang dinilai “baik sekali”. Dan 

penggunaan produk bahan ajar yang telah didesain memiliki efektifitas yang sangat baik 

di dalam meningkat ketrampilan berbicara bahasa Arab dengan menggunakan mufrodat 

yang telah dipelajari bagi para siswa. 
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 الإس هتالل
 

 
 
 

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:

 "أحبوا العرب لثالث: ألني عربّي والقرآن عربّي وكالم أهل الجنة 

 في الجنة عربّي" 

 ( من ادلعجم الكبري للطرباين )رواه الطرباين

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء
 

 إىل اهلل عز وجل ورسولو زلمد صلى اهلل عليو وسلم 

 

 إىل والدي ادلرحوم نور ىادي ووالديت ادلكرمة أمي نفيسة 

تلفيت على يديها الكرميني أول مبادئ الصدق والوفاءاللذين   

وعرفت يف نفسي كل منهما ادلعاين الطيبة والسمحة القيمة وسالمة الطوية ونقاء الضمري تقدمة 

 إجالل واحرتام

 

هنضية خري النساء إىل أخي الشقيق مروان أمحد توفيق وأخيت الشقيقة  

بتشجيعة مستمرة ومساعدة خالصة اليت تشجعين يف حيايت   

يف اهللأحبكما   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير
 

العادلني الذي أرسل رسولو باذلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلو احلمد هلل رب 
 وكفى باهلل شهيدا. والصالة والسالم على سيدنا ادلرسلني وإمام ادلتقني وعلى آلو وصحبو

 الطاىرين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
دين من فإين أمحد اهلل عز وجل أوال وآخرا على جزيل فضلو، وتتابع نعمو، على ما ام

 عون وتوفيق إلدتام ىذه الدراسة هبذا البحث العلمي.
وقد أكملت الباحثة إعداد ىذا البحث العلمي بعون اهلل سبحانو وتعاىل وسعة رمحتو 
وكثالة نعمو وتوفيقو. مث تريد الباحثة أن تقدم جزيل الشكر وعظيم التقدير والعرفان إىل الذين 

لوجود ومل يبخل أحدىم بشئ طلبت، فهذا البحث كان ذلم يف خروج ىذا البحث إىل حري ا
ال يتم إال باإلرشادات والتوجيهات واالقرتاحات وادلساعدات من األسرة احملبوبة ادلتواضع 

تقدمي الباحثة أوفر شكرىا وتقديرىا لكل من بذل جهده يف واألساتذة الكرام والزمالء. لذلك، 
 ادلساعدة على إدتام ىذا البحث. وختص بالشكر:

مساحة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راىرجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  .1
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، مدير كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم  .2
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

اللغة العربية كلية الدراسات العليا م اديناتا، رئيس قسم تعليمساحة الدكتور ولدانا ورك .3
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مساحة الدكتور احلاج زلمد عبد احلميد ادلشرف األول والدكتور احلاج نور حسن عبد  .4
الربي ادلشرف الثاين اللذان قد قدم للباحثة كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد ىذا 

يبخال بعلمهما ومل يضقا  صدرمها يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهها،  البحث فلم
وكان لففضلهما مبناقشة ىذا البحثأكرب األثر يف نفس الباحثة فلهما من الباحثة خالص 

 الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء.



 مادة والدكتور حليمي زىدي بصفتهما خبري مصطفى مساحة الدكتور قريب اهلل بابكر .5
ادلفردات العربية، الطالعهما على إنتاج ادلادة ادلعدة بالطريقة االتصالية بتقدمي 

 خري اجلزاء. ادلاحتظات واإلضافات واإلرشادات القيمة، جزامها اهلل

مساحة ادلعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  .6
مباالنج، فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 قدموه من العلةم وادلعارف والتشجيع وجزاىم اهلل خري اجلزاء.

اإلبتدائية النموذاجية أكو ديديك عبداهلل ومدرسا اللغة  22مدير مدرسة خري األمة  .7
م ماالنج على مساعدهت 22العربية نعمة فطريانا وزلروس سفيان يف مدرسة خري أمة 

  يف التجربة ادليدانية.
من القراء أن وأخريا إن ىذا البحث  الخيلوا من األخطاء والنقائص، فتوجو الباحثة 

يقدموا االقرتاحات لتحسني ىذا البحث. عسى اهلل أن جيعل ىذا البحث مفيدا ونافعا دلن 
 يستفيد منو، آمني.

 
 
 

 واهلل ويل التوفيق
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 مستخلص البحث
م. تطوير مادة المفردات لبرنامج "العربية اليومية" على أساس 0202أمي نور فطريانا. 

رسالة ادلاجستري اإلبتدائية النموذاجية بماالنج.  02الطريقة االتصالية بمدرسة خير أمة 
تعليم اللغة  جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، كلية الدراسات العليا قسم

العربية. ادلشرف األول: الدكتور احلاج زلمد عبد احلميد، وادلشرف الثاين: الدكتور احلاج نور 
 حسن عبد الباري.

 : تطوير، ادلادة التعليمية، ادلفردات، الطريق االتصاليةالكلمات المفتاحية
ردات يف مدرسة يهدف ىذا البحث لتصميم أو إعداد ادلادة التعليمية اخلاصة لتعليم ادلف 

اإلبتدائية النموذاجية مباالنج على أساس الطريقة االتصالية. عدم وجود ادلادة  22خري أمة 
ادلالئمة كممصدر التعليم للمدرسني والطلبة يف تطبيق عملية التعليم والتعلم الفعالة يف ىذه 

قة االتصالية ىي ادلدرسة ىو أساس رئيسي يف ىذا البحث، ولذلك ترى الباحثة أن ادلادة بالطري
أكثر مناسبة باألىداف الرئيسية من تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة. وكذلك بالدوافع لتعلم 

 ادلفردات العربية من جهة الطلبة.
وأما ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو منهج البحث والتطوير بادلدخل الكيفي،  

طالبا  15. أما عينة ىذا البحث واستخدمت منوذج خطوات البحث التطويري لسوغيونو
اإلبتدائية النموذاجية مباالنج. واألساليب  22ومدرستا اللغة العربية يف مدرسة خري أمة 

ادلستخدمة جلمع البيانات ىي ادلالحظة وادلقابلة واالستبانة. أما حتليل البيانات باستخدام 
 وصفي.أسلوب حتليل ادلضمون والوصفي التحليلي والتحليل اإلحصائي ال

ونتائج ىذا البحث ىي مادة ادلفردات لرتقية مهارة الكالم العريب البسيط يف مدرسة  
اإلبتدائية النموذاجية مباالنج. ونتيجة التحكيم من اخلرباء بأن تصل جوذة ىذه  22خري أمة 

 ادلادة رلمال إىل تقدير "جيد جدا" ونتيجة حتليل البيانات من خالل االستبانة مع ادلدرسني أن
اإلبتدائية النموذاجية مباالنج يصل إىل  22درجة مالئمة ىذه ادلادة لتطبيق يف مدرسة خري أمة 

تقدير "جيد جدا" ودلت نتيجة البحث على أن استخدام مادة ادلفردات ادلعدة جيدة وفعالة 
 .ويساعدىم أكثر يف أداء تعبري الكالم العريب البسيط باستخدام ادلفردات ادلدروسة
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 This research was intentionally performed to design a specific Teaching Material 

for teaching of Arabic vobularys at  the Home Schooling Group of Elementary School 

Khoiru Ummah 20 Malang based on communicative method. The reason of choosing 

this topic was the absence of an integrated Teaching Materials which can be used as a 

guide for teachers and students to perform an effective learning and teaching process in 

that school. The author assumed that the communicative method is relevant with the 

main goals of Arabic vocabulary theaching in this school and useful to motivate the 

students learning Arabic language. 

 This development research with qualitative approach, used a model proposed by 

Sugiono. The subjects of the research were 15 students and two teachers of Arabic 

language from the Home Schooling Group of Elementary School Khoiru Ummah 20 

Malang. The data was collected by using observation, interview and questionnaire. The 

data was then analysed by using a content analysis technique, a descriptive analysis ant 

a descriptive statistic analysis. 

 The result of this study is a Vocabulary Theaching Material to improve speaking 

skill in Arabic based communicative method for the Home Schooling Group of 

Elementary School Khoiru Ummah 20 Malang. The final assesment of this designed 

Theaching material from the validators resulted the score which means “very good”. 

The result of data analysis obtained from the questionnaires with the teachers shows that 

the suitability of the desighned teaching materials to be applied at the Home Schooling 

Group of Elementary School Khoiru Ummah 20 Malang has a score which means “very 

good”. And the experiment appointed that using product handbook could improve the 

ability of students to speak Arabic using vocabularys which was studied by them. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah materi ajar khusus untuk 

pembelajaran mufrodat bahasa Arab di HSG SD Khoiru Ummah 20 malang berdasarkan 

metode komunikatif. Tidak adanya bahan ajar sebagai sumber belajar bagi guru dan 

siswa dalam melaksanakan aktifitas belajar mengajar yang efektif di sekolah adalah 

dasar pijakan penelitian ini. Untuk itu, peneliti melihat bahwa metode komunikatif 

sangat cocok untuk tujuan utama pembelajaran bahasa arab di sekolah dan motivasi 

siswa untuk belajar bahasa Arab khususnya mufrodat. 

 Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif serta memakai langkah-langkah penelitian pengembangan yang 

dikemukakan oleh Sugiono dengan midifikasi. Adapun subjek coba dari penelitian ini 

terdiri dari 15 orang siswa dan guru 2 bahasa Arab di HSG SD Khoiru Ummah 20 

Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan angket. 

Sedangkan pengolahan datanya menggunakan teknik analisis isi, analisis deskriptif dan 

analisis statistik deskriptif. 

 Penelitian ini menghasilkan sebuah buku ajar mufrodat untuk meningkatkan 

kemahiran berbicara dengan bahasa Arab yang sederhana dengan menggunakan metode 

komunikatif untuk HSG SD Khoiru Ummah 20 Malang. Hasil dari validasi yang telah 

dilakukan oleh para validator pembelajaran bahasa Arab terhadap bahan ajar ini secara 

umum dinilai “baik sekali”, sedangkan hasil analisis data yang didapat melalui angket 

dengan guru bahasa Arab menunjukkan bahwa kecocokan bahan ajar ini untuk 

diterapkan di HSG SD Khoiru Ummah 20 Malang dinilai “baik sekali”. Dan 

penggunaan produk bahan ajar yang telah didesain memiliki efektifitas yang sangat baik 

di dalam meningkat ketrampilan berbicara bahasa Arab dengan menggunakan mufrodat 

yang telah dipelajari bagi para siswa. 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 الفصل األول

 اإلطار العام
  املقدمة -أ 

من  تأيت ىذه الدراسة يف ظل اخللفية الفكرية أن ادلفردات عنصور ىام
، ليس فقد من جهة أهنا مكون رئيسي من مكونات اللغة، بل من جهة 1عناصر اللغة

أهنا جوىري يف االتصال وحتقيق الفهم واإلفهام. وىناك شواىد وافرة تدل على ما يسببو 
ضعف ادلتعلم يف ىذا اجلانب من آثار سلبية على االتصال نتيجة العجز عن فهم 

ن األفكار أو ادلعلومات ادلراد للتعبَت عزمة اآلخر أو الوصول إىل ادلفردات الالالطرف 
تقدمو دلستخدم  ، دلا(expressive power)قوة التعبَتية  ذلا .إن ادلفردات اللغوية2صاليهاإت

خاصة من إمكانية التعبَت حبرية عن حاجاهتم ورغباهتم، فللمفردات  ةباللغة عامة وللطل
تفاعل وتواصل إجيايب بينو وبُت  اللغوية أمهية احليوية لنجاح الفرد يف احلياة، وحتقيق

، ألن  4. وكلما زادت قيمة دخَتة ادلفردات عند الطلبة فزادت مهارهتم اللغوية3آخرين
 .6، فال لغة دون مفردات5اللغة لشخص متوفقة على ادلفردات اليت استوعبهاكفاءة 

 

                                                           
1
Handri Guntur Tarigan, Pengajaran  Kosakata (Bandung: Angkasa, 1990)hal. 2 

2  http://faculty.ksu.edu.sa/3046/Publications/Microsoft Wordقوائم املفردات الشائعة وتعليم اللغة 
   ,diakses 20 Agustus 2014  2ص.

اللغة عمل مقدمة مؤمتر العاملي لتعليم تعليم املفردات اللغوية لغري الناطقني بالعربية: ورقةماىر شعبان عبد الباري. 3
 2م( ص.2111)مصر: جامعة بنها، العربية لغري الناطقني هبا 

4
Hendri Guntur Tarigan. Op.Cit.hal 2 

 43( ص. 1992)رياض: دار ادلسلم للنشر والتوزيع، املهارة اللغوية وماهيتها وطرائق تدريسها أمحد فؤد زلمود عليان. 5

 2ص. ،قوائم املفردات الشائعة وتعليم اللغة مرجع السابق،  6
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 مل ألن ادلفردات بتدريس الكبَت اىتمامهم اليوم ادلعلمون يضع مليظن أن 
 يف أمهيتها تنكر ال اليت ادلفردات أو الكلمات اثراء بأمر يهتم مل ما النجاح حيصل
ومن نوع  لكن بعض ادلعلمون يهتمون بتدريس ادلفردات. .7ادلهارات تلك تنمية

االىتمام هبا ىو تعليم ادلفردات يف ادلدرسة تعليما منظما. ومن أىداف تعليم 
يراد هبذا أن الطالب جيب عليهم أن ادلفردات توفَت ادلفردات لدى الطالب، وال 

حيفظوا عددا من الكلمات، ولكن ادلراد منهم أن يقدروا على نطق حروفها وفهم 
يف ناحية من  8معانيها ومعرفة طريقة االشتقاق واستخدامها يف ادلكان ادلناسب

نواحي االتصال شفهية كانت أم حتريرية. وفقا ذلذه القضية، فيقدم تعليم ادلفردات أن 
 كون مناسبا بالوظائف واألىداف وكذلك مبراحل تطور الطالب.ي

إن تعليم مهارات اللغة العربية وخاصة يف تعليم ادلفردات حيتاج إىل الطرق 
التعليمية دلساعدة الطالب وادلعلم يف استيعاهبا، والطرق التعليمية اللغوية عنصر مهم 

األجنبية. كان تعليم اللغة العربية يف البد أن يستعملها ادلعلم يف تسهيل تعليم اللغة 
ادلاضي تستخدم الطرق التعليمية ادليسرة دلساعدة ادلعلم يف تعليم اللغة العربية مثل 

يف تعليم  ظهرتطرائق ادلنبثقة قدو الطريقة النحو والًتمجة والطريقة السمعية الشفهية.
 .9بعض معادلها فيالصف األول من القرن العشريناللغة 

لطرق ادلعاصرة اليت تستطيع استخدامها يف تعليم ادلفردات العربية ومن بعض ا
 الثانية اللغة تعليم يف الطريقة أيىي تعليم ادلفردات على أساس الطريقة االتصالية 

 االتصالية ( أنPareraقال فاريرا ) .11التعليم كغرض االتصالية بالكفاءة حتقق اليت
 اإلتصال معنوية على تتأسس االتصالية الطريقة إن أفندي قالو  .11التعليم كغرض

                                                           
 http://nuryani27.wordpress.com// diakses pada(Online). 2112ادلفردات. أمهية تعليم نور ياين.   7

16 Februari 2014 )  
 615)جامعة أم القرى( ص  ، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة  8
 )الرياض: مكتبة ادللك فهد الوطنية, العربية للناطقني بلغات أخرىطرائق تدريس اللغة عبد العزيز بن إبراىيمالعصيلي. 9 
2118( 

10
 Jos Daniel Parera. Leksikon Istilah Pembelajaran Bahasa.( Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama,3991)  
11

 Jos Daniel Parera. Loc.Cit. Hal 115-116 

http://nuryani27.wordpress.com/
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 اللغة تدريس يف جرت اليت واألنشطة الواقعية، فوالظرو  وتنوعها، اللغة شكل يف
اللغة وليس رلرد إجادة ىذه الطريقة تشجع الطلبة على استخدام  .12احلقيقية

أحد الطرق -تريد الباحثة تطوير مادة ادلفردات بالطريقة االتصالية لذلك .13اعدىاقو 
"العربيةاليومية" يف مدرسة خَت أمة برنامج لتعليم مفردات اللغة العربية عند -ادلعاصرة

، وىذه الطريقة مناسبة هبدف ىذة ادلدرسة أن مباالنج اإلبتدائية النموذاجية 21
 .ادلفردات لتطبيق يوميا

تصالية قد أحدث تغَتا اسًتاتيجية يف أساليب تعليم اللغات أن الطريقة اال
الثانية. ويرى أنصار ىذه الطريقة أن تعليم اللغة هبدف االتصال الفعلي مع الناس قد 
اليكون ىدفا جديدا. وبعبارة أخرى أن تعلم اللغة ليس مبجرد تعليم القواعد اللغوية 

التصال يف تعريف اللغة يدفعنا إىل وإمنا تعلمها كوسيلة التصال، احلديث عن موقع ا
. وأما الطلبة ذلم دور 14احلديث عن وظائف الغة، وبيان موقع االتصال أيضًا منها

مهم يف عملية تطوير الكفاءة وادلهارات اللغوية اليت عندىم. أما ادلعلم فهو كادلساعد 
وتنفيذىا  وادلرشد ألشطة الطلبة يف الفصل. ادلعلم مسؤول عن تصميم أنشطة التعليم 

كي تصل إىل تطوير كفاءة الطلبة تطويرا كامال. وإن بعض األىداف الرئيسية من 
تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ىي تنمية قدرة الطلبة يف النطق الصحيح للغة 
والتكلم مع الناطقُت بالعربية كالمها معربا يف ادلعٌت سليما يف األداء وتنمية قدرة 

. فادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر 15باللغة العربية بدقة وطالقو الطلبة على الكالم
 . 16مث يًتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد

                                                           
12

 A. Fuad Effendy. Metodologi  Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2012) 
13

. )أوجونج فاندانج: مطبعة األحكام، مدخل إىل طريقة تعليم اللغة األجنبية ملدّرس اللعة العربيةأزىر أرشد.   
 31(. ص 1998

)القاىرة: مكتبة املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إىل التطبيق فتحى علي يونس وزلمد عبد الرؤف. 14
 27م( ص.2113، 1وىبة، ط.

)الرياض: ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم تعليم العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه وأسالبه رشدي أمحد طعيمة، 15
 194ىـ( ص.1411والثقافة، إيسيسكو، 

 64-63مة، مرجع السابق، ص.رشدي أمحد طعي16
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وإن ادلادة التعليمية ىي احدى العناصر الًتبوية اليت البد من وجودىا يف 
ادلنهج الًتبوي. فيجب أن يكون ادلعلمون متقنُت يف اختيارىاعلى حسب خصائص 

ديدة لتناسب ادلادة مع الطريقة ويؤثر الطريقة االتصالية على اعداد مادة الكتاب اجل
ادلادة التعليمية. وكان ىذه الطريقة حتتاج إىل ادلادة ادلناسبة لتحقيق خطواتو يف تعليم 
اللغة العربية، وليساعد الطلبة على تطوير الطالقة يف مهارة الكالم ولدقة النحوية يف 

الطلبة ولتنمية مهارهتم. وكان للطريقة االتصالية وادلواد  استنباط اجلملة لًتقية تعلم
التعليمية وادلادة التعليمية ادلناسبة ىي احدى ادلكونات ادلهمة يف العملية التعليمية 
ألان من أىم مسات الطريقة االتصالية تركيزه على وظيفية اللغة، وشلارستها من خالل 

 فن التحدث يف سياق اللغوي السليم.

اإلبتدائية النموذاجية  21تعليم العربية يف مدرسة خَت أمة  أما ىدف
لًتقية تطبيق ادلفردات خاصة يف برنامج "العربية اليومية" مكان ىذا البحث فهو مباالصل

تعليم اللغة العربية يف الفصل  ليأيد ىذا الربنامج  ويراد منيوميًا للكالم لدى الطلبة. 
الطريقة للوصول إىل اذلدف تعد بطريقة كادلادة األساسية لتطبيق ادلفردات، ف

اإلتصالية على اإلستخدام ادلناسب لألمناط التواصلية انطالقًا من أن اللغة خطاب 
 17متكامل.

 21مدرسة خَت أمة وإذا نظرنا يف عملية برنامج "العربية اليومية" يف 
عملة غَت وجدت بعض مشكلة أن ادلادة التعليمية ادلست مباالنجاإلبتدائية النموذاجية 

موجودة بالواضح الكتاب التعليمي أيالتصبح ادلادة اجلذابة لتعليم ادلفردات العربية يف 
تناسب تعليم  األساسية ادلذكورة شكلةأن من ادلنصر الدين ىذا كما قالىذه ادلدرسة،

اللغة العربية يف إندونسيا لو مشكالت حول ادلواد التعليمية حيث أن تعليم اللغة 
. أما قال السريد أن بعض 18العربية من خالل ادلواد ادلستمدة من الكتب التعليمية

                                                           
)الرياض: جامعة ادللك سعود، مفردات العربية دراسة لسانية تطبيقية يف تعليمها للناطقني بغريها وليد امحد العنايت، 17

 285(  ص. 2119
ادلقالة غَت منشورة، دلادة إعداد ادلواد يف تعليم اللغة   (، مواد تعليم اللغة العربية يف إندونسيانصرالدين إدريس جوىري، 18

 .)، د.سالعربية
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ادلدرسُت الخيططون دلوضوعاهتم التخطيط السليم وال يدركون األىداف اليت يرمون 
. وألن عدم ادلادة ذلذا 19س كل موضوع من موضوع ادلادةإليها من خالل تدري

 21الربنامج يأدى إىل متحَتة وعدم وضوح األىداف يف األذىان.

ويف ىذه احلالة ىناك صعوبة تتمثل يف قلة الدراسات وادلمارسات يف تطبيق اللغة 
تقريبًا يوم العربية. والعربية تدرس يف برنامج "العربية اليومية" كل صباح يف عشر دقائق 

اإلبتدائية النموذاجية  21مدرسة خَت أمة يف اإلثنُت حىت يوم اخلميس. واختارت الباحثة
برنامج "العربية ألهنا ىيأت حصة خاصة  لربنامج تعريف ادلفردات العربية يعٍت  مباالنج

مدرسة خَت أمة قد وضعت مادة تعليمية على وجو بسيط.واختارت اليومية"، وألن 
الرابع ألنو أرفع ادلرحلة يف ىذه ادلدرسة فهم كالقدوة احلسنة دلرحلة بعدىم  الباحثة فصل
 هبذه التجربة.

 

 أسئلة البحث  -ب 
مادة ادلفردات العربية لربنامج "العربية اليومية" على أساس ما خصائص  .1

 اإلبتدائيةالنمودجية مباالنج ؟ 21الطريقة االتصاليةيف مدرسة خَت أمة 
لربنامج "العربية اليومية" على أساس ادلطورة  ادلفرداتادة م ما مدى فعالية .2

 اإلبتدائية النمودجية مباالنج؟ 21الطريقة االتصالية يف مدرسة خَت أمة 
 

 أهداف البحث والتطوير -ج 
بالنسبة إىل مشكلة البحث والتطوير السابقة يهدف ىذا البحث إىل ما 

 يأيت:

                                                           
 2ج  736( ص 1996)جامعة دمشق، يف طرائق تدريس اللغة العربية زلمود أمحد السريد. 19
 2113ديسمبَت  12مبالنج، التاريخ  21مقابلة مع نائبة مدير ادلرسة خَت أمة اإلتدائية 21
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"العربية اليومية" على  لربنامجلتعليم ادلفردات العربية   توّفر ادلادة -1
اإلبتدائيةالنمودجية  21أساس الطريقة االتصالية يف مدرسة خَت أمة 

 مباالنج.

لربنامج "العربية لتعليم ادلفردات العربية   ادلطورة ادةادللفهم فعالية  -2
 21يف مدرسة خَت أمة يةاليومية" على أساس الطريقة االتصال

 اإلبتدائية النمودجية مباالنج.

 
 نتاجت اإلمواصفا -د 

يف بالطريقة االتصاليةالتعليمية ادلطورة  ادةالباحثة من ىذا البحث أن تنتج ادل تريد
 اآلتية: مدرسة خَت أمة مبواصفاهتا

 اإلنتاج يف ىذه الدراسة ىي ادلادة التعليمية بشكل مطبوع  -1
 A4حجم الورق من ىذا الكتاب ىو  -2
خاللو تعليم اللغة العربية يتكون ىذا الكتاب من دليل يسهل على ادلعلم من  -3

 وتقوديها ليقيس قدرة الطلبة يف تنمية ادلفردات وكفاءهتم يف الكالم.
مادة ادلفردات على أساس الطريقة االتصالية دتتاز بتنوع األلوان يف الصورة أو  -4

 التوضيح وتنطلق من رلموعات الكتب العربية ادلتنوعة وادلكتوبة يف شكل متنظم.
وارات يف ىذا الكتاب موافقا بأعمال الطلبة حول ادلدرسة حتديد ادلفردات واحل -5

واألسرة. أما حتديد ادلفردات الرئيسية أم ادلفردات اإلضافية فكل األسبوع يف 
ثالثة لقاء ستة أو عشرة مفردات تقريبا بتطبيق احلوارات والتدريبات. وكل 

 دية.األسبوع ىناك أيضاً مراجعة ادلفردات لًتقيز مواد ادلفردات القد
تتضمن مادة ادلفردات على أساس الطريقة االتصالية من ىذا الكتاب على  -6

 ادلقررات التالية: 
وتتضمن مفردات ادلادة من ادلفردات اليومية حول ادلدرسة  (1)

 واألسرة.
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 تعتمد ادلادة على نص احلوار يف تنظيم وتطبيقها اليومية. (2)
 وجتري تدريبات منشورة بعد ادلفردات واحلوار اليت هتتم (3)

إعدادىا مبوازنة بُت تدريبات للكالم وتدريبات لًتكيز 
 ادلفردات.

 
 حدود البحث -ه 

كما أنو ال ديكن تعميم نتائج ىذه الدراسة إال على العينة اليت دتت 
دراستها، كما أن صدق النتائج يعتمد بشكل أساس على مدى صدق األدوات 

تجربة مع الطلبة. ادلستخدمة. يضاف إىل ذلك زلدودية الوقت ادلتاح لتنفيذ ال
 اقتصر ىذا البحث على: 

 احلدود ادلوضوعية -1

ادلفردات العربية لربنامج "العربية اليومية" بالطريقة دةاتطوير م
اإلبتدائية  21االتصالية لدي طالب الفصل الرابع يف مدرسة خَت أمة 

وتقصد الباحثة بالطريقة ىنا ىو الطريقة  اوا الشرقية.النمودجية مباالنج ج
ادلستخدمة لتسهيل الطلبة يف تعليم ادلفردات وتعبَت اللغة العربية بادلدخل 
اإلتصالية، وتقصد بالطريقة االتصالية خاصة األسلوب التعبَت واالتصال. 

والغناء لًتكيز  وارات القصَتةواقتصرت الباحثة يف ىذه األسلوب ىي احل
يف حبث ادلفردات حول ادلدرسة واألسرة  ت.واقتصرت الباحثةتعليم ادلفردا

 مباالنج.  21عند طلبة مدرسة خَت أمة 

 احلدود ادلكانية -2

الرابعفي مدرسة خَت أمة الفصل  لدى طالبيتم إجراء البحث 
جاوا الشرقية لتجربة فعالية مادة ادلفردات  مباالنج 21اإلبتدائيةالنمودجية

ادلطورة يف  ادةالبحث بتجربة إنتاج تطوير ادل ىذا وتقوم الباحثة يف. ادلطورة
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ختتار الباحثة فصل الرابع ألنو أرفع ادلرحلة يف مدرسة خَت أمة  .ه ادلدرسةىذ
يف ىذه السنة فإذا ينبغي أن يعطي القدوة احلسنة دلرحلة آخر بتجربة  21

 ىذه ادلادة. 
 

 احلدود الزمانية -3

من العام الدراسي  أبريلحىت  فربايرجيرى ىذا البحث يف شهر 
 .ادليالدية 2013-2014

 

 البحث والتطوير أمهية -و 
 يرجى من نتائج ىذا البحث والتطوير ادلنافع اآلتية:

من الناحية النظرية، ىي إعطاء ادلباحث النظرية للجامعيُت والباحثُت  -1
الذين يشتغلون يف رلال تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، حول 

لربنامج "العربية اليومية" بطريقة تطوير مادة تعليم ادلفردات العربية 
 االتصالية يف مدرسة خَت أمة اإلبتدائية.

 التطبيقية، يرجى من ىذا البحث أن يفيد:من الناحية  -2

للطلبة، يف تسهيل مهمتهم يف برنامج "العربية اليومية" لتعليم  - أ
مفردات اللغة العربية حىت يستطيعوا أن يغنوا أنفسهم 
بادلفردات الكثَتة لتطبيقها يف الكالم البسيط اليومي حسب 

 قدرةىم.

ربية مدرسوا أي ويل الفصل الذي يشرفهم يف برنامج "الع - ب
اليومية" يف مساعدهتم على أداء وظائفهم يف تعليم مفردات 

 اللغة العربية لتطبيقها يف الكالم البسيط اليومي.
 -السيما لربنامج "العربية اليومية"-ادلدرسة، يف رفع صيتها - ت

لتوفَته ادلادة التعليمية، وىذا يدل على األقل على استعداد 
 نشاطات التعليم والتعلم.
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 لحات حتديد املصط -ز 

تستخدم الباحثة بعض ادلصطلحات ادلهمة لتسَت الفهم يف ىذا البحث، 
 فتشرحها الباحثة ادلصطلحات كما يلى:

:برنامج اللغة العربية يف مدرسة خَت أمة  برنامج العربية اليومية
كل اإلبتدائية يسمى "العربية اليومية" يعملو  

يس قبل مصباح يوم اإلثنُت حىت يوم اخل
سة عشر أو عشرون دقائق الدراسة يف مخ

نامج لًتكيز تعليم تقريباً، يقصد هبذا الرب 
ادلفردات بادلدخل االتصايل كي يستطيع الطلبة 

أي  الستخدام ادلفردات يف التعبَت اليومية
 لية.للتصا

: يعنب مادة ادلفردات أي الكتاب األساسي  تطوير ادلفردات
لتعليم ادلفردات يف برنامج "العريب اليومية". 
يقصد بادلادة التعليمية يف رلال التعلم رلموعة 
من ادلواد تعد إعدادا حسنا، لتستثمر يف 
توضيح ادلادة التعليمية وتثبيت أثرىا يف أذىان 

. أرادت الباحثة بتطوير مادة تعليم 21ادلتعلم
ادلفردات يستخدمها الطالب لتعلم يف ادلدرسة 

  أي ترافق عملية التعليم اليت يقوم هبا ادلدرس.
: طريقة االتصالية ىي تعليم اللغة االتصالية أي  الطريقة االتصالية

. 22على أساسي نظرية االتصالية أو فائدة اللغة
                                                           

، )عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، اللغة العربية مفاهم نظرية وتطبيقات عملية، تدريس وليد أمحد جابر21
 362م( ص 2112

22
Abdul Hamid dkk. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Stategi, 

Materidan Media (Malang: UIN-Malang Press, 2008) hlm 9 
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أرادت الباحثة بتطوير ادلادة ادلفردات بطريقة 
جية النموذ اإلتصالية، يستطيع الطلبة اإلبتدائية

 أن يعرب بللغة البسيطة اليومية حسب قدرهتم.  
 
 

 السابقةالدراسات  -1
لقد سبق أن اجريت حبوث عدة عن الكتابة حصلت على نتائج 

 متنوعة منها: 
( حتت 2111البحث الذي قام بو زلمد أسوان إبراىيم ) -1

كلية عنوان: تصميم مادة تعليم ادلفردات للدرس اإلضايف )
الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربيةجامعة موالنا مالك 

(. ولقد توصل ىذا ية مباالنجإبراىيم اإلسالمية احلكوم
 البحث إىل:

إن عملية تصميم ادلادة مبدوءة بتحديد األىداف مث تعيُت  (1
ادلواد التعليمية مستندا على األسابع واأليام الفعالة يف نصف 
الفصل الدراسي األول والثاين مراعيا بعدد الكلمات يف كل 
لقاء، مث اختيار ادلفردات من األمساء والصفة واألفعال، 

ت التدريبات وتعيُت طريقة التعليم وسلتما بوضع أدوا
 للدارسُت. 

دلت نتيجة البحث على أن استخدام تعليم ادلفردات يساعد  (2
 على ترقية قدرة الطلبة.
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( حتت عنوان: 2111البحث الذي قام هبا أمي سعدة ) -2
إعداد الكتاب التعليمي لتعليم ادلفردات العربية لألطفال قبل 

يةجامعة كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربادلدرسة )
(. ولقد موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 توصل ىذا البحث إىل:

إن عمليةإعداد الكتاب التعليمي لتعليم ادلفردات العربية  (1
 لألطفال قبل ادلدرسةمؤثرة لقدرة تكثَت ادلفردات لألطفال.

فردات دلت نتيجة البحث على أن استخدام تعليم ادل (2
 قدرة األطفال يف ادلفردات.يساعد على ترقية 

إن عمليةإعداد الكتاب التعليمي لتعليم ادلفردات العربية  (3
 لألطفال قبل ادلدرسةمؤثرة لقدرة تكثَت ادلفردات.

دلت نتيجة البحث على أن استخدام تعليم ادلفردات  (4
 يساعد على ترقية قدرة األطفال يف ادلفردات.

 
 

بالبحث  ( الذي قام2119مسنون ) البحث الذي قام بو -3
حتت عنوان "ادلدخل اإلتصايل وفعاليتو يف تعليم مهارة 

بالتطيق على ادلدرسة الثانوية دار اللغة والدعوة (الكالم 
ولقد توصل ىذا البحث ".)باصليل باسوروان، جاوا الشرقية

 إىل:
وأىداف ىذا البحث ىي لنيل ادلعرفة عن فعالية استخدام  (1

م بادلدرسة الثانوية دار دلدخل االتصايل يف ترقية مهارة الكال
اللغة والدعوة باصليل باسوروا، جاوا الشرقية، وىي تركز على 

 البحث التجرييب.



12 

وأما منهج البحث ىو ادلدخل الكيفي والكمي ونوعو  (2
 ىوالبحث البجرييب.

ونتائج ىذا البحث ىي أن ادلدخل االتصايل ىي تكون   (3
 أكثر فعالية يف رفع مستوى كفاءة الطالب يف مهارة الكالم.

" أمي سعدة"  و البحث مبا قام بو الباحث " زلمد أسوان إبراىيم" اختالف
أو اعداد مادة تعليم ادلفردات دون الطريقة ادلعينة واخلاصة. يف تصميم  اتركز أن حبثهما 

 ادلعينة أي الطريقة يف ىذا البحث بتطوير ادلفردات على أساس الطريقة الباحثة تقوم أما
وفعاليتو  ادلدخل اإلتصايل" أن حبثو تركز يف  مسنون الباحث " مبا قام بوأمااالتصالية.   

أما الباحثة تقوم يف ىذا البحث بتطوير تعليم ادلفردات على يف تعليم مهارة الكالم، 
 االتصالية. أساس الطريقة
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 التعليمية : تطوير املواداألول املبحث

 التعليمية يف جمال اللغة وتعلمها املواد -أ 

ادلواد التعليمية ىي رلموعة اخلربات الًتبوية كاحلقائق كادلعلومات اليت يرجى 
احلركية تزكيد الطلبة هبا، كاإلذباىات كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم، أك ادلهرات 

اليت يراد اكساهبا إياىم، يهدؼ ربقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء 
 .1األىداؼ ادلقررة يف ادلنهج

الكتاب األساسي للطالب كما يصحبو  قاؿ الغايل إف ادلادة التعليمية ىي
من مواد تعليمية مساعدة، كاليت تألف من قبل ادلتخصصُت يف الًتبية كاللغة، 

لتحقيق أىداؼ معينة يف مقرر معُت، يف مرحلة معينة بل يف صف  كتقدـ الدارسُت
 .2دراسي معُت كيف زمن زلحد

أما حسن عبد الرمحن احلسن يقوؿ بأف ادلواد التعليمية ىي احملتول 
التعليمي الذم نرغب يف تقدؽلو للطلبة بغرض ربقيقق أىداؼ تعليمية معرفية أك 

يتعلمو التلميذ يف علم ما. كتنوع صورة مهارية أك جدانية. كىي ادلضموف الذم 
ىذا احملتول التعليمي، فقد يكوف مادة مطبوعة يف الكتب كادلقررات التعليمية أك 
 على لوحات أك على السبورات. كقد يكوف مادة مصورة كالصور الثابتة أك األفالـ،

 
 
 

                                                 
3

 202)مكت: جامعت أم القزى( ص.المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى رشذي أحمذ طعيمت.  

أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية ،ناصر عبد هللا كعبد احلميد عبد اللة. الغايل 2
 .9)الرياض: دار الغايل، د.ت(, ص 
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كقد يتخد أشكاال أخرل من البسيط إىل ادلعقد، كقد تكوف غَت مألوفة 
 .  3ب كادلعلمُت على حد سواءللطال

 
 التعليمية املادةأمهية  -ب 

أعلية ادلادة يف عملية التعليمية الـز كمطلق، ادلادة التعليمية كالوسيلة 
كمصدر ادلعلومات يف التعليم مهم جدا، أم مهم إلضافة كتنمية الفعالية يف 

 ادلواد التعليمية.، يصعب ادلدرس يف تنمية فعالية التعليمية دكف 4عملية التعليمية
ككذالك الطلبة دكف ادلواد التعليمية، سيتعٌوؽ الطلبة أف يوٌفق التعليمية السيما 
يدٌرس ادلدٌرس ادلواد بسرعة كغَت كاضحة فالطلبة اليستطيع أف يفهم ادلواد 
التعليمية. إذان، يستعملها ادلدٌرس كالطلبة ادلادة التعليمية إلصالح جودٌم 

 ادلادة التعليمية نوعاف، للمدرس كللطلبة:التعليمي. فالفوائد 
 فوائد ادلادة للمدرس .1

 لكفاية الوقت يف عملية التعليمية -
 لتغيَت دكر ادلدرس كادلساىل -
 لتنمية عملية التعليمية مؤثران اتصاليان  -

 فوائد ادلادة للطلبة .2
 يستطيع الطلبة أف يتعلمة مستقل بنفسو -
 يستطيع الطلبة أف يتعلمة أينما يشاء -
 الطلبة أف يتعلمة حسب قدرهتميستطيع  -
 
 
 

                                                 
1

، مذكزة الذورة التذربيت لمعلمي اللغت العزبيت في البزوامج دراسات في المناهج وتأصيلها حسه عبذ الزحمه الحسه، 

 333هـ( ص.  3121الخاص )د.ن، مأسساث الوقف اإلسالمي، 
4
Abdul Hamid dkk. Op.Cit.hal 70 
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 التعليمية املادةأنواع  -ج 

( ىناكأربعة أنواع من نوع ادلادة التعليمية: Rowntreeعند رأم ركنًتم )
 ( ادلادة التعليمية على أساسي ادلطبوع1)

 ( ادلادة التعليمية على أساسي التكنولوجيا 2)

 ( ادلادة التعليمية للتجرييب 3)

 .5لالتصاؿ السٌيما للًتبية البعيدة( ادلادة التعليمية 4)

، ادلادة التعليمية نوعاف:   كعلى العمـو

 ( ادلادة ادلطبوع1) 

 ( ادلادة غَت ادلطبوع. 2)
 
 وتدريسها : املفرداتالثاين املبحث

 مفهوم املفردات -أ 

يف  , اختلفوا حىت اآلفادلفرداتالذين يدكر عملهم حوؿ ىذه  أىل اللغة
ادلفردات لغةن ربتوم على معاف كثَتة .ك 6)النظرية للكلمة(ىذه الكلمة ادلفهـو عن 

 منها:

(   ادلفردات كاحدىا مفردة ك تقصد هبا: اللفظة أك الكلمة اليت تتكوف من 1
 .7ء كانت فعال أـ امسا أـ أداةحرفُت فأكثر ك تدؿ على معٌت سوا

 ية ذات معٌت كاحد )فهم كاحد(.(   الكلمة ىي كحدة لغو 2

 رلموعة من األحرؼ ادلوجودة بُت الفصيلُت حيث ذلا معٌت (   الكلمة ىي3
 كاحد.

(   ادلفردات ؽلكن أف تقاؿ أهنا أجزاء اللغة ادلتضمنة على ادلعلومات ادلتعلقة 4
 .8الكلمة ك استعماذلا يف اللغةدبعٌت 

                                                 
5
Abdul Hamid dkk,Op.Cit.hal 89 

6
Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal 162 

 78ناصر عبد هللا الغايل ك عبد احلميد عبد هللا, ادلرجع السابق ,ص.7
8
Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: Gramedia, 1982), 224 



31 

( بأف ادلفردات ىي أصغر ضيغة، أما Bloomfieldكيقوؿ بلومفيلد )
أنساؽ العناصر اللغوية ذات ادلعاين ىي بصفة عامة ( بأهنا Sapirعرفهل سابَت )

من األصوات. أما عرفها سباـ حساف بأهنا صيغة ذات كظيفة لغوية معينة يف 
ؽلكن أف يقاؿ من البيانات القصَتة السابقة إف ادلفردات ىي  . 9تركيب اجلملة

 . كلمات ذات معاف تكٌوف مجلة حىت تكوف للكلمات معافو 
 

 أنواع املفردات -ب 

فمثال: من حيث  ينة ك سلتلفة من حيث أنواع كثَتةمفردات اللغة متباإف 
عدد حركفها ك سهولة نطقها ك كتابتها. كذلك من حيث التجريد ك احملسوس 
فهناؾ كلمات تدؿ على اشياء زلسوسة ك تدرؾ باحدل احلواس اخلمس 

مثل  ادلعركفة. كما أف ىناؾ مفردات التدرؾ  باحلواس ك تسمى ادلفردات اجملردة
(.كذلك صلد أف ىناؾ مفردات لغوية اخل…)احلرية, ك الصداقة, ك األمانة

تصعب كتابتها مثل الكلمات اليت ربوم علزات يف ك سطها أك يف هنايتها . ك  
كذلك صلد كلمات سهلة الكتابة مثل الكلمات اليت زبلو من حركؼ ادلٌد 

 )احلركات الطواؿ( ك اذلمزات ك غَتذلك.

أف اللغة العربية ربوم كلمات تتضمن أكثر من ك جبانب ذلك صلد 
العيوف( كل كلمة ذلا معاف كثَتة. فمثال قد يراد  –معٌت. فمثال كلميت )اجلنب 

بالعيوف , حاسة البصر ك قد تدؿ على األفراد الذين يتتبعوف اخبار الناس. ك ىم 
ًتادفات فيها غالبا ما يعرفوف  باجلاسوسية. باإلضافة إىل أف اللغة العربية غنية بادل

تدؿ على شئ كاحد ك ىو ……..( اخل -الليث –فمثال الكلمات )أسد 
 احليواف ادلفًتس الذم يعيش يف الغابات, لكن بعض ىذه ادلفردات كاضحة ادلعٌت

 .10ك مشهورة ك بعضها غَت  كاضح

                                                 
9

  7ماهز شعبان عبذ الباري. مزجع السابق. ص.
30

 79-77عبذ هللا. المزجع السابق. ص واصز عبذ هللا الغالي وعبذ الحميذ 
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بناء على ذلك, اتضح أف ىناؾ أنواع كثَتة من ادلفردات العربية. لكن 
ح, فتحاكؿ الباحثة ىنا على اتباع خطوة الكتاب الذم  ليكوف ىذا البحث أكض

كتبو ناصر عبد هللا الغاؿ ك عبد احلميد عبد هللا حيث يبُت أف ادلفردات العربية 
 تتضمن أنواع )أقساـ( ك ىي:

 : مفردات امسية ك تشمل.  أ

 كتابة(  –زلمد  –(    االسم العاـ ك العلم ك ادلصدر )رجل 1)

 اعلم( –احسن  –مصرم  –(    الصفة )طويل 2)

 اليت( –ىذه  –(    الضمَت )أنا 3)

 :مفردات فعلية ك تشمل.   ب

 الفعل ادلاضي )طلع( ك الفعل ادلضارع )يكتب( ك الفعل األمر )اكتب(

 :مفردات الظركؼ ك يتنوع إىلج. 

( ظرؼ ادلكاف )فوؽ , ربت(  ظركؼ الزمن )أمس, اليـو

 :االدكات ك تشمل د.

حركؼ اجلٌر , ك حركؼ العطف, ك حركؼ االستثناء ك  (    الركابط مثل1)
 االستدراؾ.

 (    التحويليات ك تشمل أدكات النفي ك ادكات االستفهاـ.2)

 :.اخلوالف ى

 مسيت بذلك دلخالفتها من كل ما ذكر ك تنقسم إىل: ك

 (امساء األفعاؿ1)

 (امساء األصوات2)

 (ادلدح ك الذـٌ )نعم, ك بئس(3)

 11ك أفعل بو( (العجب )ما أفعلو4)
 

 يلي البياف ادلزيد عن أنواع الكلمة )ادلفردات( كىي كما يلي: ك

                                                 
33

 70-77المزجع السابق، ص.
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 .    مفردات امسية )األمساء( أ

أنواع الكلمة االمسية ك . 12كلمة تتكوف من اجلماد أك امسوىو ىو   االسم
 يف اللغة العربية ثالثة  :

كاف من اسم   . للمسند إليو )الفاعل ك ادلبتدأ( فيكوف أخره ضمتُت )  ه ( إذا1
رفة. النكرة ك يكوف أخره متحركة بالضمة أك مضمومة ) _ي ( إذا كاف من اسم ادلع

( زارين اخلبٌا زي    Seorang tukang roti mengunjungi saya)مثاؿ ذلك: زارين خٌبازه 
(Tukang roti itu mengunjungi saya) 

( إذا كاف االسم . اإلضافة )للداللة على ادللكية( ك يكوف أخرىا بكسرتُت 2 ) _و
 نكرةن. ك يكوف آخرىا بكسرة )ً_( إذا كاف االسم معرفة. مثاؿ:

 (Rumah seorang tukang rotiخباٌزو   ) بيت

 (Rumah seorang tukang roti itu)اخلباًز   بيت

( إذا كاف نكرة. ك يكوف 3 . للمفعوؿ, ك ؽلكن أف يكوف آخر االسم فتحتُت )_ن
( إذا كاف  13.معرفة آخره فتحة )_ى

: لكن  ىناؾ أيضا كلمة مل يكن آخرىا منٌونا. ضلوي

 .14ك كسالفي , ك أسدي, ك مدارسي  ,أمحدي 

 كتابة(  –زلمد  –. اإلسم العاـ ك العلم ك ادلصدر )رجل 1.أ

. اإلسم العاـ ام النكرة. ك النكرة كل إسم شائع يف جنبو ال ؼلتص بو كاحد أ
عالـ دكف أخر. يعٍت أف النكرة ىي اإلسم ادلوضوع لفرد غَت معُت ضلو رجل ك 

 .15فإنو عاـ يف أفراد الرجل

 16. اسم العلم سواء كاف علم شخص )زيد, زلمد( أـ على جنس )اسد(.ب

                                                 
12

Abdul Chaer, Tata BahasaPraktisBahasa Indonesia, (Jakarta: RinekaCipta, 1998),166 

13
Dr. JochananKapliwatzky, PelajaranBahasa Arab untuk Orang Non-Arab 

(Bahasadan Tata Bahasa Arab), (Jakarta: DirektoratJenderalPembinaanKelembagaan Agama Islam 

Departemen Agama RI, 1986) 61-62 
14

Ibid, 109-110 
 34( ص.1407زلمد ارشد بوصَتم, شرح األجركمية, )قديرم: ادلعهد االسالـ السايف: الفالح, 15
  33ادلرجع السابع، ص.16
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ادلصدر ثالثا  ك يقع Peristiwa))17فعل أـ الواقع. ك ادلصدر ما دؿ على معٌت الج
 ضلو:ضرب يضرب ضربا ك مضربا, مات ؽلوت موتا. .18يف تصريف الفعل

 . الصفة2.أ

 .19”معٌت ادلبالغة” ىي ما ؽلكن أف يتبع بعده كلمة دالة على  الصفة

كما يقع يف اللغة اإلندكنيسية, أف الصفة يف اللغة العربية تقع بعد االسم مثل:   ك
عرفة أيضا مثل: البيت يت كبَت.  إذا كاف االسم معرفة )فيو اؿ( فتكوف الصفة مب

 .20الكبَت

 . الضمَت3.أ

ىو كل كلمة تدؿ على تبديل منصبة شخص يف الكالـ بكلمة أخرل معينة  ك
 الزمة. مثل:

 .21و يشًتم معزقةذىب األب إىل السوؽ أمس. ى       -

ك .22للمخاطب كانت أك للغائب كهو قيل إف ادلضمر ما كضع للمتكلم كأنا أك ك
إذا كاف الضمَت يصَت مفعوال مباشرا للفعل, فيوضع الضمَت متصال بالفعل. 

 .23جدىا, كجدكم, كجدىم, كجدىنٌ  مثل:كجد, كجدين, كجدؾ, ك

 . مفردات فعلية )كلمات الفعل(ب

. ك الفعل ىو كلمة 24ىي ما يدؿ على حصوؿ عمل أك فعل األفعاؿ
ثة ك ضعا ماض ك مضارع دلت على معٌت يف نفسها ك اقًتنت بأحد األزمنة الثال

 .25ك أمر

 

                                                 
17

Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Sharaf Istilahi-Lughawi, (Nganjuk: Fathul 

Mubtadiin, 1995), hal. 18 
18

Op.Cit., hal. 8 
19

 Abdul Chaer, hal  103 
20

Jochanan Kapliwatzky, hal  58 
21

Abdul Chaer, hal  91 
22

 21صدمحم ارشذ بوصيز, شزح األجزوميت, 
23

Jochanan Kapliwatzky, hal  44 
24

Abdul Chaer, hal 166 
 15زلمد ارشد بوصَتم, شرح األجركمية, 25



20 

,  ل على ثالثة أحرؼ أصلية مثل: أكلكاف الفعل يف اللغة العربية ػلتو   ك
كتب, رسم. ك يف القاموس كاف الفعل مكتوبا بصيغة ادلعلـو للغائب. ك يعترب 

-Dia laki)دبعٌت : ” أكل ك كتب“أنو من فعل أصلي )أساسي(. فيكوف فعل 

lakitelah makan dan menulis.)26  للفعل صيغتاف: ادلاضي ك ادلستقبل. الفعل
ستقبل ما يدؿ على ادلاضي ما يدؿ على عمل يف الزمن ادلاضي. ك الفعل ادل

 .27شرب, ك ادلستقبل : أشرب عمل يف زمن حاضر ك مستقبل. مثل ادلاضي:
 

 . مفردات الظركؼج

 ب كل على تقدير يف عند العرب.ىو اسم كقت أك مكاف انتص الظرؼ

 يف اللغة العربية ظرفاف: ك

 ظرؼ الزماف   -1

 اسم الزماف ادلنصوب بتقدير يف, ضلو اليـو ك الليلة ك بيكرةن. ىو

 ظرؼ ادلكاف -2

 .28يف, طلو أماـ , كخلف, ك فوؽ اسم ادلكاف ادلنصوب بتقدير ىو

 . األدكاتد

 . الركابط1

 ربوم الركابط: ك

أحرؼ اجلٌر مثل: من , إىل, عن, على, يف, رٌب, باء, كاؼ, ك حركؼ        -
 ك الباء ك التاء.مثل: الواك  القسم

 كاك, فاء, مث, أك, اما, حىت. أحرؼ العطف مثل:       -

سول, كسواء, خال, عدا, أحرؼ االستثناء مثل: إالٌ, غَت, سول,        -
 .29كحاشا

                                                 
26

Jochanan Kapliwatzky, hal. 30 
27

Ibid., 48-49 
 40زلمد ارشد بوصَتم, شرح االجركمية, ص.28
 43ادلرجع السابق، ص.29
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 اىتمام للمفردات اللغوية -ج 

أىم العناصر يف اللغة. ك التوجد اللغة من دكهنا.  دلفرداتكانت ا
ربتول كل كلمة على معٌت ك كذلك, ألف الكلمة تتمثل على كجود اللغة نفسها.

ادلفهـو ادلعُت )معٌت نظرم( ك ذلا دكر يف إغلاد اللغة. ك كل منهما )ادلفهـو ك 
عماذلا ك كذلك باستالدكر من الكلمة( يتعلق كثَتا بنوع تلك الكلمة أك جنسها 

 .30يف اجلملة

لكوف الكلمات أك ادلفردات من احدل العناصر اليت البد من استيعاهبا 
نيل الثركة للحصوؿ على ادلهارة اللغوية ك منها مهارة الكالـ, فيكوف تعلمها ل

الناس مسعوا كثَتا اصطالح الكلمة بل قد استعملوىا كثَتا .ك 31اللغوية مهما جدا
ستعملوىا يف كل حُت ك كل يـو ك لكل مناسبة ا” الكلمة“. فردبا كانت ىذه 

ك حاجة. ك لكن إذا سيئلوا عن الكلمة )ما ىي الكلمة؟(, فردبا يكوف اجلواب 
 ليس بسهل.

 
 
 

 األسس الرتبوية يف تنمية املفردات -د 

يشكل تدريس ادلفردات جزءا رئيسا , كأكؿ ما غلب على مدرس اللغة أال 
الًتمجة , بل عليو أف ينطلق من بعض  يلجأ إىل لغة كسيطة أك دبعٌت آخر إىل

 :لدل متعلم اللغة كىي ما يلي األسس الًتبوية اليت تساعده على تنمية ادلفردات

إذا كاف الطالب يف ادلستول األكؿ على ادلعلم أف يقتصد يف ادلفردات اليت يستعملها  . أ
الطلبة ضئيلة كال  كأف يقلل من كالمو قدر ادلستطاع , فاحلصيلة اللغوية من ادلفردات عند

                                                 
30

Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 

hal 86 
31

Ahmad FuadEfendidan M. FachruddinDjalal, 

PendekatanMetodedanTeknikPengajaranBahasa Arab, (Malang: IKIP Malang, 1982), 100 
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فائدة من إغراقهم يف سيل ادلفردات اليت ال يفهموف منها شيئا , فعليو أف يستعمل من 
 األلفاظ ما يلـز فقط كما ػلتاجو يف مهمتو

.  االعتماد على عنصر التمثيل كاحلوار , فهذا ؼللق نوعا من األلفة بُت ادلعلم كادلتعلم   ب
 على إثارة نوع من االىتماـ لدل ادلتعلم كعالقة اجلمهور بادلمثل كىذا يساعد

استخداـ الطريقة اليت تناسب ادلستول التعليمي , فمثال يقـو ادلعلم ببدء الدرس حبركة . ج
, مث بعد ذلك ينطق الكلمة كيكررىا إف لـز األمر مث يطلب من الطلبة بًتديدىا فرديا أك 

 مرحلة متقدمةمجاعيا , كال يطلب منهم كتابتها الف الكتابة تكوف يف 

 التدرج من السهل إىل الصعب , كعدـ عرض أكثر من كلمة يف آف كاحد . د

 ىػ. استعماؿ األدكات ادلناسبة لتوضيح ادلفردات اللغوية لدل ادلتعلم
 

 املفردات دريست -ه 

)كالـ العرب ال )لفقهاء اسبتاز اللغة العربية بغٍت مفرداهتا حىت قاؿ أحد 
حصى اخلليل بن أمحد أف أبنية كالـ العرب ادلستعمل ، كلقد أ32ػليط بو إال نيب((

كالرباعي  ،9.650، كالثالثي 756كادلهمل على مراتبها االربع من الثنائي 
 .  11.693.60033كاخلماسي  ،490.400

معٌت كلمة عربية يعٍت قدرتو على  ةاألجنبي قد يرل البعض أف تعلم الطلبة
. كالبعض اآلخر قد يظن أف تعلم 34اترمجتها إىل لغتو القومية كإغلاد مقابل ذل

الكلمة العربية يعٍت قدرتو على ربديد معناىا يف القواميس كادلعاجم العربية. ككال 
 . 35الرأيُت غَت صحيح

ا فحسب، ليست القضية يف تعليم ادلفردات أف يتعلم الطالب نطق حركفه
د كصفها يف ، أك معرفة طريقة االشتقاؽ منها، أك رلر أك فهم معناىا مستقلة فقط

                                                 
 223ـ( ص: 1996)دمشق: جامعة دمشقيف طرائق التدريس اللغة العربيةزلمد أمحد السريد، 32
 223ادلرجع السابق، ص 33
ـ( ص 1989)مصر: ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة،  لغري الناطقني هبا، تعليم العربية رشدم أمحد طعيمة34

194 
 2ج 615ص ( مكة: جامعة أـ القرل، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى )رشدم أمحد طعيمة11
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تركيب لغوم صحيح. إف معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أف يكوف الطالب 
ىو قدرتو على أف يستخدـ الكلمة ادلناسبة يف كاألكثر أعلية قادرا على ىذا كلو 

 .36ادلكانادلناسب
تعليم العربية كلغة ثانية يف ضوء عدد الكلمات اليت  تقوًن برنامجإف زلاكلة 

للوقت كاجلهد، كال طائل ربتو. إف  يعترب عمال غَت عملي بل كمضيعةب حفظها الطال
ن يف عدد ادلواقف اليت يستطيع الطالب االتصاؿ مكر احلقيقي لتقوًن ىذا الربنامج يادلعيا

اط كالًتاكيب اليت يسيطر عليها كيستطيع استخدامها ظلمنها بالعربية، كعدد األ
 .37بكفاءة
 

 أمهية تدريس املفردات -و 

ادلفردات عنصور من عناصر اللغة اذلامة حبيث يتضمن عليها ادلعاىن إف 
كاستخداـ يف اللغة من ادلتكلم نفسو أك من الكاتب، كالشخض تزدادلو مهاراتو يف 

البد كل الطلبة األجنبية أف يقدرىا لنيل مهارة الكالـ  اللغة إذا ازدادت مفرداتو.
قف على ادلفردات اليت استوعب ألف كفاءة مهارة لغة الشخص متو . 38بتلك اللغة

 39.معانيها اللفطية

أما فيما يتعلق يف أعلية تدريس ادلفردات للطلبة فيمكن إمجاذلا يف النقاط 
 التالية :

تنمية الذكؽ األديب ، يف استحساف الفكرة اجلميلة كاألسلوب البليغ كاللفظ   -1
 ادلختار كاخلط اجلميل كاخلياؿ اخلصب كاستهجاف القبيح منها.

النطق السليم حلركؼ اللغة : منفردة كرلتمعة ، يف الكالـ كالقراءة ، مع    -2
 السرعة ادلناسبة من غَت تعثر كال تردد كال خطأ

                                                 
 194ص  تعليم العربية لغري الناطقني هباادلرجع السابق، 36
 194ص  لعربية لغري الناطقني هباتعليم اادلرجع السابق،37

38
Ahmad FuadEffendy. Op.Cit.hal.126 

39
Handri Guntur Tarigan.Metodologi Pengajaran Bahasa(Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan kebudayaan ،1990) hal  2 
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 تعود الفصحى يف احلديث كالكتابة   -3

 ربسُت اسلوب التعبَت الكالمي كالكتايب   -4

 40اللفظيةظلاء الثركة   -5
 

 دور املعلم يف تدريس املفردات -ز 

 :ادلستول ادلبتدئيف . دكر ادلعلم يف تدريس ادلفردات أ

اذا كاف ادلدرس يقـو بالتدريس يف ادلستول األكؿ , فمن كاجبو التعرؼ على ادلفردات  (1
األساسية للغة , كيف اثناء ذلك اختياره من ىذه ادلفردات ادلادية , فعلى ادلعلم اف 

تعلق دبوقف معُت , كيسأؿ نفسو ما يتعايش دكر الطالب األجنيب الذم يتعلم مفردات ت
 الكلمات ادلناسبة للطالب كاليت تكوف ذات فائدة يف ىذا ادلوقف

(    على ادلدرس أف يعرض ادلفردات اجلديدة عن طريق احلركة أك الصورة أك السبورة أك 2
من خالؿ الرسم , كيف ىذه احلالة ال يقدـ الكلمة مفردة أك معزكلة ألف الكلمة ادلعزكلة 

ست سول صوت أك رلموعة أصوات ال معٌت ذلا , فعليو يف تلك احلالة أف يضع لي
 .ادلفردة يف مجلة قصَتة

(    على ادلدرس أف يضفي عنصر احلوار كذلك عن طريق السؤاؿ كاجلواب كتعويد 3
 الطلبة على توظيف ادلفردات يف مجلة مفيدة

يت السمع كالبصر شلا (    على ادلدرس أف ينطق ما يكتب كىذا فيو ربط بُت حاس4
 يساعد على اكتساب ادلفردة كتثبيتها يف ذىن الطالب

 
 أسس اختيار املفردات -ح 

كبَتتعطيك نفسها، كعليك أف زبتار منها كتنتقي. ىناؾ رلموعة   اللغة كم  
 :41امن األسس نذكر فيما يلي أكثرىا انتشار 

                                                 
)عماف : ادلملكة تدريس املفردات اللغوية للطلبة األجانب معلم اللغة العربية للناطقني بغريىا شادم رللي سكر،40
 www.alfusha.net/t7752.htmlاألردنية اذلامشية
  220-218صاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ، ادلرجع السابق، 41



21 

مادامت  : تفضل الكلمة شائعة االستخداـ على غَتىا،(Frequency)التواتر  -2
متفقة معها يف ادلعٌت. كتستشار فيها قوائم ادلفردات اليت أجرت حصرا 

 للكلمات ادلستعملة كبينت معدؿ تكرار كل منها.
بلد عريب الكلمة اليت تستخدـ يف أكثر من : تفضل (range)التوزع أك ادلدل  -3

تكرار عاؿ أك  تعلى تلك اليت توجد يف بلد كاحد. قد تكوف الكلمة ذا
تفع، كلكن ىذا التكرار ادلرتفع ينحصر يف بلد كاحد. لذا تفضل أف شيوع مر 

 زبتار الكلمة اليت تلتقي معظم البالد العربية على استخدامها.

: تفضل الكلمة اليت تكوف يف متناكؿ الفرد غلدىا (availability)ادلتاحية  -4
حُت يطلبها. كاليت تؤدم لو معٌت زلددا. كيقاس ىذا بسؤاؿ الناس عن 

 مات اليت يستخدموهنا يف رلاالت معينة.الكل

: تفضل الكلمة اليت تكوف مألوفة عند األفراد على (familiarity)لفة اإل -5
تفضل بال شك على  الكلمة ادلهجورة نادرة االستخداـ. فكلمة)مشس(

 ُت يف ادلعٌت.تمتفق الكلمة )ذكاء( كإف كانتا

ت يف كقت كاحد : تفضل الكلمة اليت تغطي عدة رلاال(coverage)الشموؿ  -6
بيت( أفضل يف رأينا من  زبدـ إال رلاالت زلدكدة. فكلمة )على تلك اليت ال 

. كإف كانت بينهما فركؽ دقيقة. إال أهنا فركؽ ال هتم الدراس كلمة )منػزؿ(
( تغطي عددا أكرب من ات ادلبتدئة خاصة. إف كلمة )بيتيف ادلستوي

بيتنا، بيت هللا، بيت اإلبرة اجملاالت. كلننظر يف ىذه االستخدامات: 
 .ت، بيت القصيد)البوصلة(، بيت العنكبو 

ع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة األعلية: تفضل الكلمة اليت تشب -7
 العامة اليت قد ال ػلتاجها أك ربتاجها قليال.

هبذا ادلنطق يفضل تعليم الدارس  العركبة: تفضل الكلمة العربية على غَتىا..ك  -8
( بدال من الراديو. كاحلاسوب اتف( بدال من التلفوف. ك)ادلذياع)اذل كلمة

. فإذا مل توجد كلمة عربية كومبيوتراآليل أك احلاسوب أك الرتاب بدال من ال
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تفضل الكلمة ادلعربة مثل: التلفاز على التلفزيوف، كاخَتا تأيت الكلمة 
باحلرؼ العريب الطبع األجنبية اليت ال مقابل ذلا يف العربية، على أف تكتب ب

 42(.مثل )فيديو

 

 أساليب توضيح املفردات -ط 

ك تلي األساليب اليت يسَت عليها ادلدرس يف توضيح ادلفردات اجلديدة, 
 منها:

 تقدًن األمثلةأ.   
بُت ادلدرس معاف ادلفردات اجلديدة عن طريق عطاء األمثلة أك اإلشارة إىل األشياء 

 ادلناسبة دبعاف الكلمات ادلطلوبة.
 سبثيل ادلعاينب. 

 بُت ادلدرس معاف الكلمات عن طريق عملي أك سبثيل معاين الكلمات ادلطلوبة
 ج. لعب الدكر

بُت ادلدرس معاين الكلمات اجلديدة عن طريق تعيُت الدكر ادلناسب دبعاين 
 ادلفردات ادلطلوبة أك ادلقصودة

 ادلتضاداتد. 
ادلفردات ادلتضادة هبا, مثل بُت ادلدرس معاين الكلمات اجلديدة عن طريق ذكر 

 حاٌر.× بارد 
 ق. ادلرادفات

بُت ادلدرس معاين الكلمات اجلديدة عن طريق ذكر مرادفات ادلفردات, مثل موىل 
 : سيد بشرط أف يفهم التالميذ معناىا من قبل أك قد سبق تعلمها

 ك. تداعي ادلعاين

                                                 
 195ص هباتعليم العربية لغري الناطقني ادلرجع السابق، 12
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اين أم بياهنا بُت ادلدرس معاين الكلمات اجلديدة عن طريق كضع تداعي ادلع
بعرض الكلمات األخرل ادلوجهة إىل معاف مقصودة. مثل ذكر كلمات زكج, ك 

 ”ٌ.العائلة“زكجة, ك أكالد لبياف معٌت كلمة 
 ز. ذكر أصوؿ الكلمات

بُت ادلدرس معاين الكلمات اجلديدة عن طريق بياف أصوؿ ادلفردات. ك عند بياف 
الكلمة بذكر الكلمات فيمكن لو ذكر أصوؿ ىذه  -مثال–معٌت مصادرات 

 صدر, ك صدر, ك مصد, ك غَتىا.“
 ح. بياف مراد الكلمات

بُت ادلدرس معاين الكلمات اجلديدة عن طريق بياف ادلراد هبا. ك قد يتمكن 
للمدرس من ذكر معاين كلمات جديدة بطريقة البياف عنها جبمل سلتلفة موجهة 

 إىل معاف مقصودة.
 ط. تكرير القراءة, 

عاين الكلمات اجلديدة عن طريق طلب التالميذ لقراءة ادلفردات بُت ادلدرس م
اجلديدة كرات عديدة مع تراكيب اجلمل ادلوجودة يف النص, حىت غلدكا ادلعاين 

 ادلضمونة مناسبة دبقاـ ذلك النص )ادلعٌت البعيد منو(.
 م. تفتيش ادلعاجم

ية كانوا أـ مجاعة بُت ادلدرس معاين الكلمات اجلديدة عن طريق دعوة التالميذ فرد
إىل تفتيش معاف ادلفردات اجلديدة يف ادلعاجم.  ك ىذه الطريقة مناسبة بتالميذ 

 ادلرحلة ادلتوسطة ك ادلتقدمة.
 ؾ. ترمجة الكلمات مباشرة

بُت ادلدرس معاين الكلمات اجلديدة عن طريق ترمجتها مباشرة إىل لغة التالميذ 
 ىذه الطريقة أكاخر الطرؽ استعماذلا)لغة األـ أك األكىل(. ك ينبغي أف تكوف 

كيف يوضح ادلعلم معٌت الكلمة اجلديدة ؟ ىناؾ عدة أسػػػاليب نذكرىا بالًتتيب    
 كما يلي:
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 (    إبراز ما تدؿ عليو الكلمة من أشياء ) النماذج ( كأف نعرض قلمان أك كتابان 1
 ) فتح الباب( (    سبثيل ادلعٌت ، كأف يقـو ادلعلم يفتح الباب عندما ترد مجلة2
(     لعب الدكر كأف يلعب ادلعلم دكر مريض ػلس بأمل يف بطنو كيفحصو 3

 طبيب
(     ذكر ادلتضادات ، كأف يذكر ذلم كلمة بارد مقابل كلمة ساخن إف كاف ذلم 4

 سابق عهد هبا .
(       ذكر ادلًتادفات ، كأف يذكر ذلم كلمة السيف لتوضيح معٌت كلمة 5

 سابق عهد بكلمة سيف صمصاـ إف كاف ذلم
(     تداعي ادلعاين ك ذلك بذكر الكلمات اليت تثَتىا يف الذىن الكلمة اجلديدة 6

 –بيت  –زكجة  –، كأف يذكر عند كركد كلمة ) عائلة( الكلمات اآلتية : زكج 
 اخل…أكالد  –أسرة 

(     ذكر أصػل الكلمة ك مشػتقاهتا ، كىذا أيضان من أسػاليب توضيح ادلعٌت 7
فعند كركد كلمة ) مكاتبة( مثالن يستطيع ادلعلم بياف أصلها )كتب( ك ما يشػتق من 
ىذا األصػل من كلمات ذات صلة بالكلمة اجلديدة )كاتب ، مكتوب ، كتاب ، 

اخل ( كيعترب ىذا األسلوب أكثر فاعلية يف اللغات اليت تعتمد على اإللصاؽ ، …
ات لتغَت معناىا . مثل اإلصلليزية فمن أم تشيع فيها ظاىرة إحلاؽ زكائد على الكلم

-reader –readableؽلكن بناء كلمات كثَتة ذات مػعاف سلتلفة مثل  readالفعل 

reading-readability اخل ، أك كما يف اللغة التتارية كغَتىا 
(     شرح معٌت الكلمة بالعربية ك ذلك بشرح ادلقصود من الكلمة مثل ذكر 8

 إخالصو يف العمل(( شرحا لكلمة ) يتفاىن ىذه العبارة : )) اشتد
(    تعدد القراءة يف حالة كركد كلمة جديدة يف نص يقػرؤه الطػالب، كؽلكن 9

تكليفهم بقراءة النص قراءة صامتة عدة مرات حىت يكتشف أحدىم معناىا . 
فالطالب مع … كبذلك يكتسب الطالب اذباىان إغلابيان ضلو تعدد مرات القراءة 

 القراءة يفهم أكثر تعدد مرات
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(   البحث يف القامػوس ، فيمكن تكليف الطالب يف ادلسػتويات ادلتوسطة 10
 كادلتقدمة بالبحث يف القواميس العربية لتوضيح معٌت الكلمة اجلديدة

 
(   الًتمجة إىل لغة كسيطة كىذا آخر أسلوب ؽلكن أف يلجأ إليو ادلعلم لتوضيح 11

أال يتعجل يف ىذا األمر كقد يرل البعض اللجوء إىل معٌت الكلمة . إف على ادلعلم 
ذلك يف بداية األمر اختصػاران للوقت كاجلهد ، إال أف ىذا البعض يغفل عن شيء 
أىم كىو أف اللجوء إىل اخلطوات السابقة قبل الًتمجة يًتؾ من اآلثار اجلانبية ما 

 ات.يثرم العملية التعليمية كينمي القيم كاالذباىات كيكسب ادلهار 
 ك يرل اآلخر أف ىناؾ أساليب أخرل دلعرفة معاين ادلفردات ك اكتساهبا منها:

 (    االستماع إىل الكلمة1
ىذه ىي اخلطوة األكىل. ك تتاح فيها الفرصة للدارسُت ليستمعوا كلمة  يقوذلا 
ادلدرس مفردة كانت أـ يف مجلة مفيدة. ىذه اخلطوة مهمة جدا ألف اخلطأ يف 

 إىل اخلطأ يف النطق ك الكتابة.االستماع يؤدم 
 (       نطق الكلمة2

ك تتاح للدارسُت ىنا الفرصة لنطق كلمة مسعوىا من ادلدرس. ك نطق الكلمة 
اجلديدة يساعد الدارسُت على ذكرىا  أك االحتفاظ عليها يف مدة طويلة. ك غلب 

قها للمدرس أف يهتم كل اىتماـ بصحة نطق الدارسُت الكلمة. ألف اخلطأ يف نط
 يؤدم إىل اخلطأ يف كتابتها.

 (       اكتساب معٌت الكلمة3
ؽلكن للمدرس اتاحة معٌت الكلمة مع االجتناب على قدر شلكن عن ترمجتها إال 
إذا مل غلد طريقا سواىا. ك ىذا مطلوب ألف ادلدرس لو يستخدـ لغة األـ عند 

سي الدارسوف عن إلقاء ادلعٌت فال غلرم االتصاؿ ادلباشر بلغة اذلدؼ ك كذلك ن
 معٌت الكلمة بسرعة.
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ك ىناؾ بعض األساليب لالجتناب عن ترمجة معٌت الكلمة مثل تقدؽلها على 
 حسب السياؽ, ك التعريف اليسَت, ك استعماؿ ذات األشياء أك صورىا ك غَتىا.

 (      ادلرادؼ ك الضدٌ 4
مكن للمدرس مىت كاف معٌت الكلمة الذم يراد بيانو ذم مرادؼ يعرفو الدراسوف في

استخدامو للبياف عن ذلك ادلعٌت. ك كذلك احلاؿ ؽلكن استعماؿ الضٌد من الكلمة 
 للبياف عن معناىا.

 (       احلركات5
من ادلمكن استعراض احلركات أك األفعاؿ لتوضيح معٌت الكلمة ك خاصة معٌت 

 األفعاؿ, منها : كتب, جلس, مسح.
 (       قراءة الكلمة6

سُت من استماع الكلمة ك نطقها ك فهم معناىا فيمكن للمدرس  ك بعد فراغ الدار 
كتابتها على السبورة. ك بعد ذلك تتاح للدارسُت الفرصة لقرائتها بصوت جهر. 

 كىنا ؽلكن للمدرس ربقيق صحة قرائتهم كي سلموا من اخلطأ يف النطق.
 (       كضع اجلملة7

لكلمة اجلديدة يف مجلة ك اخلطوة األخَتة من عملية توضيح الكلمة ىي كضع ا
مفيدة شفهية كانت أـ ربريرية. قدـ ادلدرس ظلوذجا من اجلملة, مث طلب من 

 الدارسُت اتياف اجلملة األخرل ادلتشاهبة هبا.
 

 

 طريقة االتصاليةاللث: املواد التعلمية على أساس الثا املبحث
 االتصال بني املدخل والطريقة -أ 

 نعرؼ اف لنا ينبغي اإلتصالية بالطريقة يتعلق ما نبحث فأ قبل  
 إفٌ  العصيلي بٌُت . كالطريقة ادلدخل ىي العربية، اللغة تدريس يف مصطلحات

 تعليم طبيعة كتعاجل ببعض، بعضها ادلتعلق االفًتاضات من رلموعة ىو ادلدخل
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يقصد بو ادلنطلقات ككذالك رأل الناقة ك تعيمة أف ادلدخل . 43كتعلمها اللغة
طريقة التدريس مثل تصورىا دلفهـو اللغة كفلسفة تعليمها، اليت تستند إليها 

 رلموعة ىي كالطريقة .44كالنظرة إىل الطبيعة اإلنسانية، كشخصية ادلتعلمُت
 ربقيق أجل من للمتعلم، اخلارجى اجملاؿ تنظيم بواسطتها يتم اليت األسالب
 .45معينة تربوية أىداؼ

ادلدخلي لوفى الطريقًة فهناؾ فرؽ بُت ادلدخل كالطريقة. لكن يعٌُت   
التعليمية. يأٌسسها الطريقة بنظرة على ادلدخل. فهذه ادلدخل يأثٌر كثَتان كل خطة 
العملية الطريقة أم يف اختيار ادلواد التعليمية كالتنظيم كالًتكيز كالتقوًن. فلذالك 
كثَت من أمساء الطريقة التعليمية تستعمل أمساء ادلدخل، مثال الطريقة االتصالية 

 .46مسُّيى من ادلدخل االتصايل
 

 مفهوم الطريقة االتصالية -ب 

( أٌف Richard dan Rodgerأساس ىذه الطريقة على رأم رغلارد كراكار )  
. فطريقة االتصالية ىي تعليم اللغة االتصالية أم على 47اللغة ىي ألة للتصاؿ

 ( أفDjiwandono. قاؿ جيوندكنو )48أساسي نظرية التصالية أك كظائف اللغة
الطريقة االتصالية يأسس نظريتها على تطبيق اللغة عند االتصاؿ اليومية الواقعية. 
ترؾ الطريقة االتصلية الطريقة النحوية البينوية كالطريقة التكاملية الذم كاف 
أسسها بنيويا أيضا. كادلنهج الذم يهدؼ على استخداـ العناصر غَت اللغوية، 

يق االتصاؿ األحسن. سلالفا بالطريقة خصوصا العناصر اليت اليت تتعلق بتطب

                                                 
11

 20، ص  طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،المزجع السابق  
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: إعداده  زلمود كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمو .  44

 45(. ص 1983القرل، ) مكة ادلكرمة، معهػػد الػلغػة العػربػيػة، جامعة أـ وحتليلو وتقوميو 
 22ص طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. ادلرجع السابق،   45

46
Anonim. 2010. Prinsip, Pendekatan, Metode, Teknik, Strategi dan 

Model Pembelajaran (http://rahasiablogging.com/?id=aguswuryanto, diakses 30 Januari 2014) 

47
Aziz FachrurrazidanErtaMahyudin.PembelajaranBahasaAsing: 

MetodeTradisionaldanKontemporer (Jakarta: BaniaPublising, 2000) hal 86 
48

Op Cit, Abdul Hamid dkk,hlm 9 

http://rahasiablogging.com/?id=aguswuryanto
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الواقعية اليت هتتم كثَتا بدكر الواقع يف استخداـ اللغة كفهمها، الطريقة االتصالية 
توسع العناصر تتساءؿ عن األشكاؿ االتصالية اليت ىي األىداؼ األساسية يف 

 .49استخداـ اللغة
لية كاجراءات عند ىذه الطريقة، ىدؼ تعليم اللغة ىو لتنمية قدرة االتصا  

اليت ىناؾ عالقة بُت  –استماع ككالـ كقراءة ككتابة  –التعليمم من اربعة ادلهارة 
 اللغة كاالتصاؿ. 

 :50أما كظائف رئيسية للغة ىي  
( كيقصد هبا instrumental functionالوظيفة النفعية ) (1

استخداـ اللغة للحصوؿ على األشياء ادلادية مثل الطعاـ 
 كالشراب.

( كيقصد هبا regulatoryfunctionالتنظيمية )الوظيفة  (2
استخداـ اللغة من أجل إصدار أكامر لآلخرين كتوحيد 

 سلوكهم.

( كيقصد interactional functionالوظيفة التفاعلية ) (3
هبا استخداـ اللغة من أجل تبادؿ ادلشاعر كاألفكار بُت 

 الفرد كاألخرين.

هبا ( كيقصد personal functionالوظيفة الشخصية ) (4
استخداـ اللغة من أجل أف يعرب الفرد من مشاعره 

 كأفكاره.

( كيقصد heutistic functionالوظيفة اإلستكشافية ) (5
هبا استخداـ اللغة من أجل االتفسار عن أسباب 

 الظواىر كالرغبة يف التعلم منها.

                                                 
49

M.Soenardi Djiwandono. Tes Bahasa dalam Pengajaran (Jakarta: Indeks, 2008) 

hal.28 
  120-119ادلرجع السابق، رشدم أمحد طعيمة. ص 50
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( كيقصد imaginative functionالوظيفة التخيلية ) (6
َت عن زبيالت هبا استخداـ اللغة من أجل التعب

 كتصورات من إبداء الفرد كإف مل تتطابق مع الواقع.

( representational functionالوظيفة البيانية ) (7
كيقصد هبا استخداـ اللغة من أجل سبثل األفكار 

 كادلعلومات كتوصيلها لآلخرين.

ذبعل ىذه الطريقة ىدفها النهائي اكتساب الدارس القدرة على   
األجنبية كسيلة اتصاؿ، لتحقيق أغراضو ادلختلفة. كال تنظر استخداـ اللغة 

ىذه الطريقة إىل اللغة، بوصفها رلموعة من الًتاكيب كالقوالب، مقصودة 
لذاهتا، كإظلا بوصفها كسيلة للتعبَت عن الوظائف اللغوية ادلختلفة، كالطلب 

ه كالًتجي كاألمر كالنهي كالوصف كالتقرير ...إخل. كتعرض ادلادة يف ىذ
الطريقة، ال على أساس التدرج اللغوم، بل على أساس التدرج الوظيفي 
التواصلي.كيتم العمل فيها عرب األنشطة ادلتعددة، داخل الوحدة التعليمية. 
كتعتمد طريقة التدريس على خلق مواقف كاقعية حقيقية، الستعماؿ اللغة 

علومات مثل: توجيو األسئلة، كتبادؿ ادلعلومات كاألفكار، كتسجيل ادل
 كاستعادهتا، كتستخدـ ادلهارات حلل ادلشكالت كادلناقشة كادلشاركة

 
 طريقة اإلتصاليةال خصائص -ج 

يف طعيمة أف  (Richard & Rogher)قاؿ ريتشاردز كركدجرز  
 :51من حيث ادلفاىيم اللغوية كالتايل خصائصطريقة اإلتصالية

 إف اللغة نظاـ للتعبَت عن ادلعٌت. -

 للغة ىي ربقيق التفاعل كاالتصاؿ.إف الوظيفة األكىل  -

                                                 
  121-120ادلرجع السابق، رشدم أمحد طعيمة. ص 51
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إف بنية اللغة تعكس الوظائف اليت تستخدـ فيها، كادلواقف  -
 اإلتصاؿ اليت توظف فيها. 

إف كحدات األكىل للغة ليست يف رلرد قواعدىا أك مالمح  -
بنيتها، كلكنها يف فئات الوظائف اليت تستخدـ فيها كادلعاين اليت 

 تشتمل عليها مادة اإلتصاؿ.

 :52من خصائص االتصايل فيما يلي  Brumfitك  Finochiaroد أما عن
 تركيز احلوار يف الوظائف االتصالية كالبعد عن احلفظ. -أ 

 السياؽ ادلوضوعي ىو مبدأ فكرة األساسية.  -ب 

 تدريس اللغة ىو تدريس االتصايل -ج 

 فعالية االتصاؿ ىي أمر ادلرجو. -د 

 السياؽ فرضية أساسية  -ق 

 تعليم اللغة يعٍت تعليم االتصاؿ -ك 

 االتصاؿ الفعاؿ مطلوب -ز 

 قد ػلدث التدريب كلكن بصورة ىامشية -ح 

 النطق ادلفهـو مطلوب -ط 

ال مانع من اللجؤ إىل أية كسيلة تساعد الدارسُت كؼلتلف ذلك  -م 
 تبعا ألعمارىم كاىتمامهم.

 تشجع زلاكالت االتصالية منذ البداية  -ؾ 

 استخداـ لغة الطالب حبكمة مسموح بو.  -ؿ 

ػلتاج إليها الدارسُت أك يستفيدكف غلوز استخداـ الًتمجة حُت  -ـ 
 منها.

 ؽلكننا البدء بالقراءة كالكتابة منذ أكؿ يـو إذا شئنا.  -ف 

                                                 
ترمجة عبد الرمحن عبد العرزيز العبداف كآخركف مذاىب وطرائق يف تعليم اللغات، جاؾ رتشر دز كثيودكر ركجرز، 52

 132-129ـ( ص.1990عامل الكتب، )د.ـ دار 



11 

أفضل الطريقة لتعليم نظم اللغة اذلدؼ ىو عند طريق عملية  -س 
 اجملاىدة يف االتصاؿ.

 الكفاية االتصالية ىي اذلدؼ ادلرغوب فيو. -ع 

 التنوع اللغوم مفهـو أساسي يف ادلواد التعليمية كيف الطريقة.  -ؼ 

يتم التدريب يف ضوء أم من اعتبارات احملتول كالوظيفة أك   -ص 
 ادلعٌت شلا يشد االنتباه.

يساعد ادلعلموف الدارسُت بأم شكل ػلفزىم على التعامل   -ؽ 
 باللغة.

 اللغة ؼلاقها الفرد غالبا من خالؿ التجربة كاخلطأ. -ر 

كاللغة ادلقبولة ىي اذلدؼ األساسي، كيتم احلكم على  الطالقة -ش 
 الدقة ليس بصورة رلردة كلكن يف السياؽ.

نتوقع من الطلبة أف يتفاعلوا مع اآلخرين سواء حضوريا من   -ت 
 خالؿ العمل الثنائي أك اجلماعي أك يف كتابتهم.

 اليعرؼ ادلعلم بالضبط اللغة اليت يستخدمها الطلبة  -ث 

 الىتماـ شلا يتم توصيلو باللغة.يتبع الداخلي  من ا -خ 

 

 مبادئ الطريقة االتصالية      -د 

 : 53( أمRichardمبادئ الطريقة االتصالية يف تعليم اللغة عند رغلارد )  
 أف ذبعل ادلواصالت الظاىرة كمركز تعليم اللغة  -1
 أف يعطي الفرصة للدارسُت للتطبيق كفاءهتم -2
األخطاء تدؿ على أف الدارسُت أف يعطي التسامح يف أخطاء الدارسُت ألف  -3

 يتطوركف الكفاءة ادلواصلة
 أف يعطي الفرصة على الدارسُت لتطوير سداد اللغة كطالقتها -4

                                                 
53

 Richards, J. C. Communicative Language Teaching. (Singapore: SEAMEO Regional 

Language Centre, 2005)  
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معان ألف  –استماع، كالـ، قراءة، كتابة  –أف يوصل كفاءات اللغة ادلتنوعة  -5
 يف احلياة احلقيقة يظهر بعض كفاءات اللغة معا   

 كجد نظم قواعد اللغة نفسهمأف ػلاكؿ الدارسُت باستطاعهم يف  -6

 

 أساليب تعلم وتعليم على أساس الطريقة االتصالية  -ه 

 : 54أساليب تعلم كالتعليم على أساس الطريقة االتصالية فيما يلي  

احلوار القصَت الذم يقـو بتقدير اإليضاح عن كظائف العبارات كعن احلاالت  -أ 
 اليت يكوف فيها احلوار.

التدريب على التلفظ الكلمات اليت تكوف يف احلوار. كىذا التدريب غلرم   -ب 
 فرديا أك مجعا أك تدرجا.

 السؤاؿ كاجلواب، كعلا يعتمداف دبوضوع احلوار كحاالتو. -ج 

األسئلة كاألجوبة البد من تعلقهما خبربات نفس الدارس كلكن تركزاف إىل موضع  -د 
 احلوار.

ر أك العبارات اليت ؽلكن ظهورىا كيستوم حبث العبارات االتصالية يف احلوا  -ق 
 معانيها حىت تناقش قواعد الكلمات.

 تنقل حركات موجهة إىل حركات حرة. -ك 

 نقل احلوار -ز 

 إعطاء ظلودج كظيفة ربريريا يف البيت -ح 

التقدًن من قبل ادلدرس كذلك التقييم بؤلخد العينة اإلدائية اليت تكوف بسبب  -ط 
 النشاطات االتصالية احلرة.

 
 
 

                                                 
54

Nuril Huda. Metode Audiolingual VS Metode Komunikatif: Suatu Perbandingan 

dalam PELBA I (Jakarta: Lembaga Unika Atmajaya, 1988) hal.89 
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 املواد التعليمية االتصالية -و 

أف ادلواد التعليمية االتصلية زبتلف عن ادلواد التعليمية على طريقة   
السمعية الشفهية كالفرؽ تقع يف طريقة اختيار ادلواد كطريقة ترتيبها. أما اختيار 
ادلواد عند طريقة السمعية الشفهية  فتقـو على أساس نتائج التحليل التقابلي. 

ادلواد االتصالية فتقـو على أساس حاجات الطلبة. كذلك بالنظر إىل كأما اختيار 
 خلفيتهم لتعلم اللغة األجنبية كالدكافع النفسية اليت كانت يف انفسهم.

( تتكوف من Effendiأف ادلواد التعليمية يف الطريقة االتصالية عند أفندم )  
كتاب ادلدرس، كثانيا: ثالثة أنواع كىي: أكال :ادلواد ادلعتمدة على النص كىي كال

ادلواد ادلعتمدة على إلقاء الواجبات كىي كالوسائل التعليمية األخرل، ثالثا: ادلواد 
 ادلعتمدة على الوثائق من اجلريدة كاجمللة كاخلطب كغَتىا.

فادلواد التعليمية يف الطريقة االتصالية ذلا دكر ىاـ للوصوؿ إىل أىداؼ   
ة قبل بداية التعليم  كالتعلم، كقد تتنوعادلواد حسب التعليم. تصميم ادلواد التعليمي

احلاجات إليها، فمنها ما ترجح إىل الكتاب ادلدرسي كمنها ما ترجع إىل 
 .55الواجبات كمنها ما ترجع إىل الوسائق

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55

Ahmad Fuad Effendi, Op.Cit. hal.118 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث 
ادلراد مبنهجية البحث يف ىذا الفصل ىي اخلطوات اليت تقوم هبا 
الباحثة للحصول عل أغراض البحث وحتليل ادلشكلة  وإجابتها. 

شكل البحث والتطويرواجراءات البحث ويشتمل ىذا البحث على 
والبيانات وجتربة اإلنتاج اليت يشتمل على ختطيط التجربة وفاعل التجربة 

 وادلعلومات وأسلوب مجع البيانات وحتليل البيانات.

 شكل البحث والتطوير -أ 

والتطوير تستخدم الباحثة يف ىذا البحث على منهج البحث 
(R&D)  بشكل تصميم اجملموعة الواحدة(one group design) يعين ،

منهج البحث ادلستخدم لتحصيل ادلنتاجات ادلعّينة مث جتريبتها يف 
( يف األستاذ دوكتور Borg & Gall. عند الرأي بورك وكال )1ةيالفعال

والتطوير (أن البحث Prof. Dr. Punaji Setyosariفوناجي سيتيو ساري )
 .2ادلنتجات الًتبوية ىو قياس لتطوير

 البحث  اجراءات -ب 
 منودج اجراءات البحث والتطوير

تنفيذ البحث التطويري حسب ادلراحل اآلتية اتباعا إىل  اجراءاتتكون 
 :3(، وىي كما يليSugionoما شرحو سوغيانا )

 
                                                           

1
Sugiono.MetodePenelitian Pendidikan: PendekatanKuantitatif, Kualitatifdan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2009) hlm 407 
2
Prof. Dr. PunajiSetyosari. MetodePenelitianpendidikandanPengembangan(Jakarta: 

Kencana, 2010) hlm 194 
3
Sugiono. Op cit, hlm 409 
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 (1.3) رسم البيان
 منوذج إجراءات البحث والتطوير 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيان لكل خطة من اخلطوات العاشرة: وفيما يلي
 حتليل احلاجات وادلشكالت (أ 

ينطلق البحث من ادلشكالت ادلوجودة يف ميدان 
أحوال الواقع من البحث. وادلشكالت ىي احنراف أحوال الواقع 

األحوال ادلرجوة. ومن خالل حتليل احلاجات وادلشكالت، 
 نستطيع أن نعني العالج لتلك ادلشكالت.

 
 

 مجع البيانات حتليل احلاجات وادلشكالت

 تصميم اإلنتاج تصديق اإلنتاج

1جتريبة اإلنتاج   

2جتريبة اإلنتاج   حتسني اإلنتاج 

 

 حتسني اإلنتاج

 

 حتسني اإلنتاج

 ادلنتجات النهائية
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 مجع البيانات (ب 
بعد حتليل احلاجات وادلشكالت، حنتاج إىل مجع 
البيانات لتصميم اإلنتاج ادلعني. ويرجى يف ادلنتج ادلصمم أنو 

 سيستطيع أن حيل ادلشكالت ادلوجودة.
 تصميم اإلنتاج  (ج 

وتقيد ادلنتجات الناشئة من خالل البحث والتطوير يف 
رلال التعليم لًتقية التعليم الفعال واإلنتاجي. وينبغي للباحثة أن 
يعرض كل عمل تصميم اإلنتاج يف الرسم البياين أو الشرح 

 ليسهل على اآلخرين قراءتو وفهمو.
 تصديق اإلنتاج  (د 

و لتحكيم ادلنتج ادلصمم، ىل ذلك تصديق اإلنتاج ىوعملية لتقييم أ
ادلنتج سيكون أكثر صالحية من ادلنتجات القددية أم ال. وديكن أن 
يؤدي ىذا التصديق بإحضار بعض اخلرباء يف رلال التعليم، مث يطلب 
منهم أن يقيموا ادلزايا والعيوب من ىذا ادلنتج. وديكن أيضا حتقيق 

 رباء.التصديق من خالل ادلناقشة بني الباحثة واخل
 حتسني اإلنتاج (ه 

بعد تصديق اإلنتاج على الباحثة أن تقوم بتحسني ادلنتج ادلصمم 
مناسبا حبصول التحكيم من اخلرباء لتقليل نقاط الضعف أو العيوب 

 اليت يف إنتاج التصميم.
 1جتريبة اإلنتاج  (و 

وديكن جتربة األوىل ذلذا اإلنتاج ىي بتحكيم جودة استخدام ىذا 
كيم يقوم الباحثة بتجربتو على رلموعة زلدودة ادلنتج، وبعد التح

 دلعرفة ما إذا كان ادلنتج أكثر فعاليةمن القائمة من قبل.
 حتسني اإلنتاج (ز 
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إذا اتضح وجود نقائص أو بعض نقاط الضعف يف ىذا اإلنتاج يف 
 التجربة، فإنو حيتاجةإىل التحسني.

 2جتربة اإلنتاج   (ح 
يف ادلؤسسة الًتبوية ادلعينة  اخلطوط التالية ىي جتربة ادلنتج وتطبيقو

 دلعرفة فعاليتو.
 حتسني اإلنتاج  (ط 

ومادام يوجد نقاط الضعف أو النقص يف ىذا ادلنتج، فإنو يظل 
حلاجة إىل التحسني، حىت حيصل إىل أحسن منتج جدير 

 باإلستخدامفي ادلؤسسات الًتبوية اإلخرى.
 اإلنتاج النهائي (ي 

التعليم ذو فعالية يف  إذا حصن أن كان اإلنتاج ادلصمم يف عملية
ادلؤسسة الًتبوية ادلعينة، فمن ادلمكن أن يطبق يف عدة ادلؤسسات 

 الًتبوية األخرى. 

بناء على ذلك، تستخدم الباحثة ىذا النموذج يف قيام ىذا البحث بتغّّي 
وتعديل على حسب احلاجة، وترك اخلطة الثامنة والتاسعة بالنظر إلنقاذ الوقت 

اخلطوات السابع، وترك أيضا اخلطة العاشرة ألن ىذه ادلادة وتكتفي بتلك 
 اإلبتدائية النموذجية مباالنج. 22ادلصممة خاصة دلدرسة خّي أمة 

 

 جتربة اإلنتاج -ج 
جتربة اإلنتاج ىنا يقصد جلمع ادلعلومات ادلستخدمة ألساس 

  تثبت الدرجة الفعالية ونتيجة اإلنتاج وىذه التجربة حتتوي على:
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 التجربة ختطيط .3

 : أوذلا التجربةىذا البحث والتطوير على ثالث مراحلتقوم الباحثة يف 
 وثالثها التجربة ادليدانية. الصغّية،  الفردية، ثانيها التجربة يف اجملموعة

التوجيهات واإلقًتاحات من خبّي ادلادة الدراسية جيعلها الباحثة أساسا 
سب وتالؤم ادلوضوعات أو إلصالح وتصحيح الكتاب التعليمي يف ناحية تنا

مباحث ادلفردات وبياهنا. التوجيهات واإلقًتاحات من خبّي ختطيط التعليم 
والتعلم جيعلها الباحثة أساسا إلصالح وتصحيح الكتاب التعليمي. ادلعلومات 
والتصحيحات اليت حصل عليها الباحثة من التجربة الفردية جيعلها الباحثة 

الكتاب التعليمي. وأما ادلعلومات أو اإلقًتاحات  األخطاء الطبعية ادلوجودة يف
اليت حصل عليها الباحثة من التجربة ادليدنية جيعلها الباحثة أساسا دلعرفة 
صالحية وتناصب الكتاب التعليمي بادلتعلمني وىم طلبة مدرسة خّي أمة أنك 

 بعثا. 

 التجربة أفراد .2

البحث والتطوير كما  أما القيام بالتجربة حيتاج إىل فاعل التجربة يف ىذا
 يلى:

أن األفراد يف ىذه النظرة واإلقًتاح ىو خبّي واحد من احملتوى   (1
 .ادلادةواللغتو وخبّي آخر من تصميم ادلادة

 التجربة الفردية ىو طالب واحد من فصل الرابع مبدرسة خّي أمة.  (2
التجربة اجملموعة الصغّية. أن األفراد يف ىذه جتربة رلموعة الصغّية ىو   (3

ماالنج. ويف ىذه التجربة تتكون من  22لطلبة من مدرسة خّي أمة ا
 أربعة طالب من فصل الرابع.

يف ىذه التجربة ادليدانية ىو ويل الفصل مع  التجربة ادليدانية. واألفراد  (4
 مجسة عشر طالبا من فصل الرابع. 
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 البيانات .1

 يف ىذا البحث فيما يلي: علوماتالبيانات ومأما 

 الكيفيةالبيانات  .1
 تشتمل ىذه البيانات على:

ادلواد وما تتعلق بادلادة ادلعدة بالوثائق من كتب تعليم اللغة العربية لتعليم  )أ(
 ادلفردات. 

 التعليقات واالقًتاحات من اخلرباء عن نوعية ادلواد التعليمية ادلطّورة. )ب(
 أراء وتعليقات وتوصيات ويل الفصل عن ادلادة ادلفردات. )ج(

 البيانات الكمية .2
 تشتمل ىذه البيانات على:

ادلعلومات عن تعليم ادلفردات وادلوضوعات وادلواقف اليت حيتاج إليها ويرغب  )أ(
 فيها الطلبة.

على األساس الطريقة ادة التعليمية ادلطورة و استجابة الطالب عن ادلأآراء  )ب(
 بعد استخدام الكتاب ادلطورة. االتصالية

اإلبتدائية  22القبلي واإلختبار البعدي من الطلبة مدرسة خّي أمة )ج( اإلختبار 
 النموذجية مباالنج.

 
 

 مجع البيانات أدوات .4
 البحث من: اتكون أدوات مجع البيانات يف ىذ
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 املالحظة -أ 
، وأما 4ادلالحظة ىي احلرص يف االتباه حنو شيء للتعرف عليو وفهمو

عملية ادلالحظة فهي دليل  األداة ادلستخدمة جلمع البيانات من خالل
. وستستخدم الباحثة دليل ادلالحظة كأداة لتسهيل مجع البيانات من 5ادلالحظة

هبا  تعليم وتعلم اللغة العربية يف ادلدرسة وكل ما يتعلق خالل ادلالحظة عن عملية
من ادلادة ادلستخدمة وأحوال الطلبة واألساتذة يف تعليم وتعلم ادلفردات واللغة 

اإلبتدائية  22العربية وغّيىا خصوصا للفصل الرابع يف مدرسة خّي أمة 
 النموذجية مباالنج.

 وأما اخلطوات الىت تنظم الباحثة ىي:
 تركيز أىداف ادلالحظة (1
 تعني أسئلة يف ادلالحظة  (2
ي الىت ستالحظ. إما من ناحية العملية التعليمية وإما شخصية تنظيم النواح (3

 الطلبة وإما  من مظهر ادلدرس يف تعليمهم.
 تؤد ادلالحظة يف وقت مباشرة العملية التعليمية (4
 مث حيلل نتائج ادلالحظة.  (5

 املقابلة -ب 
ادلقابلة ىي تقدمي األسئلة ادلتعلقة بعملية البحث للحصول على 

ميدان البحث. وادلقابلة أداة مهمة للحصول على ادلعلومات  ادلهمة يف 
. وتستعمل فيها الباحثة دليل ادلقابلة 6ادلعلومات من خالل مصادرىا ادلشرية

 اليت تدون فيو األسئلة ادلكتوبة دلساعدهتا أثناء تنفيذ ادلقابلة. 
 ودلبل ادلقابلة ادلستخدم يف ىذا البحث جلمع البيانات عن:

                                                           
 35م( ص. 1982عبد هللا حرمي،  )الكويت: وكالة ادلطبوعةأصول البحث العلمي أمحد بدر.  0

5
Moh. Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010) hal 121 

( ص. 1997)الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه. ذوقان عبيدات وآخرون، 6
135 
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س مدرسة خّي أمة انك بعثا ومعلم تعليم أوال: ادلعلومات من رئي
ادلفردات لربنامج "العربية اليومية" عن األىداف األساسية من تعليم ادلفردات يف 
مدرسة خّي أمة انك بعثا، ومن عملية تعليمها وادلشكالت اليت يواجهها معلم 

 تعليم ادلفردات يف عملية التعليمية.
عليم ادلفردات وإرشاداهتم لتحسني ثانيا: تعليقات اخلرباءيف رلال ادلواد ت

ىذا ادلواد ادلعدة يف صورة أحسن حىت يصل إىل فعالية تطبيقو يف عملية تعليم 
 مباالنج. 22ادلفردات يف مدرسة خّي أمة 

 
 اإلستبانة -ج 

اإلستبانة إحدى األساليب أو أداة للحصول على ادلعلومات والبيانات 
عدد األسئلة تطلب اإلجابة عنها  واحلقائق ادلرتبطة بواقع معني، وتقدم بشكل

.وتقسم الباحثة األسئلة ادلكتوبة 7من قبل عدد األفراد ادلعينني مبوضوع اإلستبانة
إىل الطلبة يف الوقت ادلعني. ويف عملية تقدمي اإلستبانو هتتم الباحثة  ادلبادئ يف  

يف كتابة اإلستبانة إما من ناحية زلتوى وأىداف األسئلة واللغة ادلستخدمة. و 
تقدمي اإلستبانة تستخدم الباحثة اللغة اإلندونسية لتسهيل الطلبة يف إجابة 
األسئلة ومث تستخدم الباحثة  ىذه اإلستبانة جلمع البيانات عن حتكيم من 
 خبّي تعليم اللغة العربية عن ادلواد ادلطورة ومعرفة آراء الطالب عن ادلواد ادلطورة.

علومات يف ىذا البحث ىي اإلستبانة ونوع اإلستبانة ادلستخدمة جلمع ادل
االدلقيدة واإلستبانة ادلفتوحة. اإلستبانة ادلقيدة ىي اإلستبانة اليت تطلب من 
ادلستجبون أي خيتار إحدى اإلجابات ادلكتوبة يف تلك اإلستبانة دون غّيه، 
وأما اإلستبانة ادلفتوحة فهي اإلستبانة اليت تعطي ادلستجيب الفرصة ليجيب 

 .8سئلة فيها حبرية حسب رأيو وباجلمل أو العبارات اليت من عندهعلى كل األ

                                                           
 1995)جامعة إفريقيا العادلية، (، العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعةمناهج عبد الرمحن أمحد عثمان، 7

 136ص 
8
Moh.Ainin, Op.cit, hal.19 
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تستخدم الباحثة اإلستبانة ادلقيدة جلمع البيانات عن حاجات  ( أ
الطلبة يف تعليم ادلفردات العربية ورغبتهم يف مواقف 

 وموضوعات مادة تعليم اللغة العربية.
وتستخدم أيضا الباحثة اإلستبانة ادلقيدة وادلفتوحة دلعرفة   ( ب

صالحية ادلواد ادلعدة للتطبيق من اخلرباء وادلدرسني والطلبة يف 
مدرسة خّي أمة اإلبتدائية مباالنج لفهم آرائهم حول ذلك 

 ادلواد. 
 االختبار -د 

ويف ىذا احلال تعطى الباحثة االختبارين، يعين االختبار القبلي 
. االختبار القبلي ىو االختبار الذي يعطي قبل الربنامج ار البعديواالختب

 .9الدراسي، وأما االختبار البعدي ىو االختبار الذي بعده

 االختبار القبلي ( أ

تقوم الباحثة االختبار القبلي دلعرفة حصول كفاءة الطلبة ومساعدة 
إلصالح يف أول ادلدرس لًتقية اجلودة التعليمية ومراقبة عيوب العملية التعليمية 

 التعليمية بعدىا.

قبل الباحثة تقدمي إنتاجو أي ادلواد ادلطورة قامت الباحثة أوال باختبار 
القبلي اليت يودئ يف الفصل، ومث تقدمي الباحثة االختبارات من األسئلة ادلختلفة 
وبعد االختبار أي بعد األسبوع ستقوم الباحثة جتربة اإلنتاج بعد حتكيم وتعديل 

 اخلبّي.من 

 اإلختبار البعدي ( ب

                                                           
 (1998)األردن: دار الفالح، االختبار التحصيلية: اعدادها وإجراءها وحتليلها زلمد علي اخلويل، 3
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P =    F 
  X 100% 
 n 

نوع ىذا اإلختبار عكس االختبار البعدى وأىدافو دلعرفة كفاءة هناية 
الطلبة بعد أن تشًتك العملية التعليمية أي يقصد يف ىذا البحث ادلواد 

رلموعا كالفصل التجرييب  اجملوعتنيادلطورة.   ىذا االختبار ينقسم إىل 
والفصل الضابطة ومث تبدأ الباحثة لتجريبة إنتاجها، وبعد ىذا االختبار 
ستحصل الباحثة معرفة مامدى فعالية إنتاجها إما من إجابة ادلقابلة، 

 واإلستباتة وادلالحظة.
 

 حتليل البيانات -د 

الباحثة من جتربة ىذا الكتاب إن حتليل البيانات اليت حصل عليها 
التعليمي يكون حتليال وصفيا. ووصف ىذه البيانات تستخدم الباحثة ما يسمى 

 بالنسبة كما يلي:

 

 : البيان

P   =الدرجة كنسبة من مائة 

n   =رلموع أقصى النتائج دلوضوع واحد 

F   =رلموع النتائج دلوضوع واحد 

الواردة من اإلستبانة يف مقابلة اخلرباء، وىي مث تقوم الباحثة بتحليل البيانات  
اإلستبانة وادلقابلة اليت حتتوي على تعليق اخلرباء واقًتاحاهتم ومداخالهتم على زلتوى ىذه 
ادلادة ادلعدة من حيث: دليل معلمها ومفرداهتا وحوارىا وغناءىا وتدريباهتا وصالحيتها. 

دات لربنامج "العربية اليومية" على أساس وكذلك تقوديها على وفق ما يتعلق بادلادة ادلفر 
 الطريقة االتصالية من أشياء مهمة.
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وأما ادلعيار لتحليل إستبانة حتكيم اخلرباء يف صالحية ىذه ادلادة فإنو   
 على شكل اآليت:

 (1.3دول )اجل
 معيار مستوى حتصيل اإلستبانة لدى اخلرباء

 التقدير درجة التقومي 
 جيد جدا 5
 جيد 4
 مقبول 3
 ناقص  2
 راسب  1

  

تقوم الباحثة بتحليل البيانات الواردة من اإلستبانة يف مقابلة ويل الفصل عن  مث
 مالئمة ادلادة ادلعدة لتطبيق يف ادلدرسة.

مث تقوم الباحثة جتربة ادلادة ادلعدة للمجموعة الصغّية دلعرفة مالئمة ادلادة لتشجيع   
مستوى حتصيل اإلستبانة لدى الطلبة ادلدرسني.  كفائة ادلفردات لدى الطلبة معيار

وحتليل البيانات اليت ستحصل عليها الباحثة من النتيجة التجربية تطوير ادلادة يف االختبار 
لفهم فعالية ىذه ادلادة وكفاءهتا للحصول على اذلدف من التعليم لتنمية مادة ادلفردات 

 : 12ىو)(t-t-testبالرمز اختبار

t =                Md 

√
    

       
 

 
                                                           

10
 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010) hlm 249-350, Cet. 14 
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 البيان: 

Md   = )متوسطة االحنراف بني اختبارين )اختبار القبلي والبعدي 

xd  =  :احنراف نتيجة كل الطلبة، والرمز ادلستخدمd-Md 

 اجلملة ادلربعة من احنراف نتيجة كل الطلبة =  ∑  

N  = عدد أفراد العينة 

d.b  =  التعيني بN-1 

 

 تنفيذ الدراسةمراحل  - ه

، تبدو وأما مراحل اليت قد قامت هبا وستقوم هبا الباحثة يف ىذه الدراسة
 يف اجلدول التايل:

 (1.2اجلدول )
 مراحل تنفيظ الدراسة

 
 رقم

 
 األنشطة

قبل 
 أبريل

 ويوني مايو أبريل
3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 

تقوم الباحثة  
مبالحظة عملية 

 التعليم

X             

تقابل احلثة  
معلمة تعليم 
الفردات لربنامج 
 "العربية اليومية"

X             
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حتليل  
احتياجات 

 الطلبة 

 X            

تطوير مادة  
 ادلفردات

X X x x X         

        X      تصديق اخلرباء 
       X       التحسيت األول 
      X        اإلختبار القبلي 
    X x X        اإلنتاجتطبيق  
    X          اإلختبار البعدي 
    X          توزيع اإلستبانة   
     X x x       حتليل البيانات 
كتابة تقرير  

 البحث
          X   

 
 

 هيكل البحث - و

يتكون ىذا من مخسة فصول: الفصل األول اإلطار العام، الفصل 
الثالث منهجية البحث، الفصل الرابع الثاين اإلطار النظري، الفصل 

عرض البيانات وحتليلها، الفصل اخلامس نتائج البحث والتوصيات 
 واإلقًتاحات.

الفصل األول ىو اإلطار العام الذي الذي يستمل على كل 
أساسيات البحث ىي: خلفية البحث، أسئلة البحث، أىداف البحث، 
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البحث، حدود البحث، حتديد مواصفات اإلنتاج ادلادة التعليمي، أمهية 
 ادلصطلحات والدراسات السابقة.

الفصل الثاين ىو اإلطار النظري وحيتوي على أربعة مباحث: 
تطوير ادلواد التعليمية، ادلفردات وتدريسها، ادلواد التعليمية على أساس 

 الطريقة االتصالية وتبذة تعريفية عن ميدان البحث.

بذكر ىنا: منهجية البحث، الفصل الثالث ىو منهجية البحث 
شكل البحث والتطوير، إجراءات البحث والتطوير، جتريبة اإلنتاج، البيان 
وادلعلومات، أدوات مجع البيانات، حتليل البيانات، مراحل تنفيذ الدراسة 

 وىيكل البحث.

الفصل الرابع ىو عرض البيانات يتناول ىذا الفصل عرض بيانات 
 ا ومناقشاهتا.اإلستبانة وادلقابلة وحتليله

الفصل اخلامس ىو اخلادتة وحيتوي على نتائج البحث والتوصيات 
 واإلقًتاحات.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 
  وحنليليها : عرض البياناتولادلبحث األ

تعرض الباحثة يف ىذا اظتبحث عن تطوير مادة اظتفردات لربنامج "العربية اليومية"  
مباالنج. لقد  02على أساس الطريقة االتصالية باظتدرسة اإلبتدائية النموذاجية خَت أمة 

البيانات اليت حصلت عليها يف ىذه اظتدرسة باظتقابلة واالختبار مث حتليلها رتعت الباحثة 
 ومناقشتها. ولسهولة توجيو عرض النتائج فتقوم الباحثة  بعرضها مناسبا بأسئلة البحث. 

كيفية تطوير مادة ادلفردات لربنامج "العربية اليومية" على أساس الطريقة  - أ
 االتصالية وخصائصها

باطتطوات يف تطوير مادة اظتفردات لربنامج  وقد قامت الباحثة
"العربية اليومية" على أساس الطريقة االتصالية متعمدة على خطوات تطوير 
اظتادة اليت قدمها بور وغال يف كتاب سوغيونو يعٍت: حتليل اضتاجات 
واظتشكالت، رتع البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، حتسُت 

، حتسُت اإلنتاج، 0، حتسُت اإلنتاج، جتريبة اإلنتاج 1اإلنتاج، جتربة اإلنتاج 
 1اظتنتجات النهائية.

نظرًا إىل اطتطوات السابقة، فإنو البد من تطبيق اظتادة اظتعدة يف 
ميدان البحث مث تقوديها بعد ما عرفت نتائج التطبيق مستمرا. ولكن تتعذر 

صف سنة أو سنة الباحثة يف ىذا اجملال ألهنا حتتاج إىل وقت طويل حوايل ن
أو أكثر لتطبيقها، فال ديكن أن تقوم بتطبيقها يف شهر واحد فحسب، 
لذالك اكتفت الباحثة فيو بإجراء اظتناقشة احملدودة مع اطترباء ظتادة تعليم اللغة 

                                                           
1
 Sugiono, Op. Cit, hal 409 
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العربية من جهة ػتتوى اظتادة ولغة اظتادة وتعليم اللغة وتصميم اظتادة ومع 
ي اللغة العربية يف ميدان البحث الطلبة يف غتموعة صغَتة ومع مدرس

الكتشاف مالئمة ىذه اظتادة اظتعدة للتطبيق يف تلك اظتدرسة. وفيما يلي 
اطتطوات اليت قامت هبا الباحثة يف تطوير مادة اظتفردات لربنامج "العربية 

 اليومية" على أساس الطريقة االتصالية:

 ةحتليل حاجات ومشكالت الطلبة يف تعليم ادلفردات العربي -1
 قامت الباحثة جبمع البيانات يف حتليل حاجات فيما يلي:

 البيانات من ادلالحظة (أ 
قبل تطوير مادة اظتفردات، قامت الباحثة مبالحظة عملية 

 02تعليم اظتفردات يف مدرسة اإلبتدائية النموذاجية خَت أمة 
. والحظت الباحثة 0212ينايَت  07 -02مباالنج يف تاريخ 

دة اظتستعملة واظتصادر التعليمية ووسائلها. اظتدرس والطلبة واظتا
وكانت نتائج ىذه اظتالحظة أساسا الختيار اظتادة التعليمية وطرق 
التدريس والوسائل اظتعينة وأسالب التقومي اظتناسبة بأحوال الطلبة، 
حيث ديكن هبا تقدمي اظتادة التعليمية اظتعدة بطريقة فعالة تستطيع 

 ارة الكالم خاصة.أن ترقي كفائة الطلبة يف مه
 البيانات من مالحظة الطلبة  -

 تعليماستجابة الطلبة يف عملية الحظت الباحثة 
واشًتاكهم فيها، فوجدت الباحثة أن بعض الطلبة عتم  اظتفردات

رغبة كثَتة يف تعليم اللغة العربية بربنامج "العربية اليومية"، 
أمرىم بو فاستمعوا إىل ما قالو اظتدرس واىتموا بو وعملوا مبا 

اظتدرشتن إجابة األسئلة اظتطروحة، ولكن بعض الطلبة مل يهتموا  
كثَتا باللغة العربية، فتحدثوا مع زمالئهم وتكاسلوا يف التعلم 
ورمبا السبب لقلة رغبتهم يف اللغة العربية أو لضعفهم يف فهم 



25 

ليس عتم اظتادة اطتاصة لتعليم اظتادة اظتدروسة، ألن الطلبة 
 حيملون الكتاب التعليمية لتعليم اظتفردات. اظتفردات وال 

 البيانات من مالحظة اظتدرس  -

ولقد كان اظتدرس يستخدم الطربقة اظتباشرة 
واإلنتقائية والقواعد والًترتة يف تعليم اللغة العربية بربنامج 
"العربية اليومية"، فيشرح اظتدرس باللغة اإلندونيسية وأحيانا 

اظتدرس الوسائل التعليمية اظتتنوعة باللغة العربية، وال يستخدم 
 إال السبورة والكتاب.  

إن القضايا اليت الحظت عليها الباحثة أثناء تنفيذ 
خَت أمة تعليم اظتفردات بربنامج "العربية اليومية" يف اظتدرسة 

النموذاجية مباالنج أنو ال يطمئن اظتدرس يف اإلبتدائية  02
ة اظتالئمة اليت بُت تعليم مادة اظتفردات وذلك لعدم اظتاد

أيدي الطلبة واظتدرس أيضا. وإن اظتادة مهمة يف عملية التليم 
 والتعلم.

 البيانات من ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية  (ب 

من البيانات اليت حتصل عليها الباحثة عن تعليم اظتفردات يف 
أّن ىناك عدم الكتاب  مباالنج 02اظتدرسة اإلبتدائية النموذاجية 

واطتاص لتعليم اظتفردات لربنامج "العربية اليومية". اخد اظتدرس اظتعُت 
" ىو  Cinta Berbahasa Arabاظتفردات من القاموس أو الكتاب "

كتاب تعليم اللغة العربية على أساس احملتوى اظتدرسة اإلبتدائية 
ألفو ىاشم. وأّن طريقة التعليم اظتستخدم  0210النموذاجية سنة 

والطريقة اظتباشرة والطريقة القواعد والًترتة. و ال الطريقة اإلنتقائية 
 تستخدم الوسائل اظتتنوعة إال السبورة والقلم. 
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P=  
 
 x 100% 

واظتشكالت اليت يواجهها اظتدرس يف عملية التليم يتعلق 
بكفاءة اظتدرس الذي دّرس اظتفردات لربنامج "العربية اليومية" ألن 

أو أحيانا مبدرس الطلبة يتعلم اظتفردات  مرارا بويل الفصل نفسها 
اللغة العربية، مع أن ولية الفصل من فصل الرابع متخرجة من كلية 
اعتندسة وليس عتا كفاءة لتعّلم اللغة العربية إال قليال. وكذلك عدم 
اظتادة اظتعية ألن عدم الكتاب اطتاص لتعليم اظتفردات وعدم اعتدف 

ة كفاءة الطلبة يف اظتعُت لتعلمها، ولكن يريد اظتدرس اللغة العربية لًتقي
الكالم باستخدام اظتفردات اظتدروس يف برنامج "العربية اليومية" 

 باضتوار اليومي البسيط. 

 البيانات من إستبانة  الطلبة  (ج 

قبل أن تعد الباحثة اظتادة الدراسية، وزعت الباحثة اإلستبانة 
ومشكالهتم وميوعتم يف على طلبة الفصل الرابع ظتعرفة حاجاهتم 

اظتفردات خصوصا لًتقية مهارة الكالم. والبيانات اليت أخذهتا تعليم 
الباحثة من خالل اإلستبانة مث حللتها باستخدام التحليل اإلحصائي 
الوصفي باظتعدل اظتؤوي. وللحصول على نتائج البحث استخدمت 

 الباحثة الرموز: 

P = الدرجة كنسبة من مائة 

   n =غتموع أقصى النتائج ظتوضوع واحد 

   F =غتموع النتائج ظتوضوع واحد 

 ونتيجة من ىذه اإلستبانة كما يلي:
 (4.4اجلدول )

 بيانات اإلستبانة عن احتياجات الطلبة
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نتائج  األجوبة بنود األسئلة الرقم
 الطلبة

 النسبة ادلئوية

 %33,33 5 مرغوب جدا ىل حتب تعلم اظتفردات؟ 1
 %66,66 12 مرغوب

 %2 - غَت مرغوب
أيك، ىل تعلم اظتفردات عند ر  0

 سهل؟
 %26,66 7 سهل جدا

 %53,33 8 سهل
 %2 - صعب

ىل يستخدم اظتدرس أساليب  3
 التدريس اظتتنوعة؟

 %26,66 1 دائما
 %53,33 8 أحيانا

 %22 6 ال
ما الطريقة اليت تستخدم اظتدرسة  2

 يف تعليم اظتفردات؟
 %62 9 اضتفظ

السؤال إىل 
 اظتدرس

6 22% 

 %2 - اضتوار
ىل تستطيع أن تسيطر وتفهم  5

 اظتفردات اصتيدة سريعا؟
 %33,33 5 نعم

 %62 9 أحيانا
 %26,66 1 ال

ىل تستطيع أن تعرف اظتفردات  6
بدون حاجة إىل اظتدرس 

 وأصحاب وغَتىم؟

 %26،66 1 دائما
 %73,33 11 أحيانا

 %02 3 ال
عند رأيك، ما اسرع وأفعال  7

اسًتاجتية ظتعرفة ولفهم وأشوق 
 اظتفردات؟

 %02 3 اضتفظ
 %06,66 2 التكرار
 %53,33 8 اضتوار
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ىل جتد اظتشكلة يف تعليم  8
اظتفردات من فهم اظتعٌت 
 واستخدامها يف الكالم ؟

 %02 3 نعم 
 %82 10 أحيانا

 %2 - ال
ىل مادة اظتفردات يف برنامج  9

اشرة "العربية اليومية" عتا فائدة مب
 يف حياتك اليومية؟

 %33,33 5 نعم
 %26,66 7 أحيانا

 %02 3 ال
ىل اسًتاجتية اضتوار مهمة يف  12

 تعليم اظتفردات؟
 %53،33 8 مهم جدا

 %22 6 مهم
 %26,66 1 ال

ىل باستخدام اضتوار تساعدك  11
يف زيادة اإلىتمام يف تعليم 

 اظتفردات؟

 %82 10 نعم
 %02 3 أحيانا

 %2 - ال
ىل باسًتاجتية اضتوار جيعلك يف  10

أكثر فهما جيدا يف تعليم 
 اظتفردات؟

 %66,66 12 نعم
 %33,33 5 أحيانا

 %2 - ال
ىل يف برنامج "العربية اليومية"  13

يستخدم اظتدرس اظتفردات 
 للحوار اليومية؟

 %2 - نعم
 %13,33 0 أحيانا

 %86,66 13 ال
كلم ولو كان ىل تريد أن يت 12

بسيطا باستخدام اظتفردات 
 اظتدروس

 %82 10 نعم أريد جدا
 %02 3 نعم أريد
 %2 - ال أريد

ىل استخدام اضتوار تزيد رغبتك  15
 يف تعليم اظتفردات؟

 %73,33 11 نعم 
 %06,66 2 أحيانا

 %2 - ال
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عليم عرفت الباحثة من اصتدول السابق بيانا عن احتياجات الطلبة يف ت
 اظتفردات، وتتيجة فيما يلي: 

 % قالوا مرغوب يف تعليم اظتفردات.66,66طالبا أو  12  -
 % قالوا أن تعليم اظتفردات سهل 53,33طالبا أو  8 -
% قالوا  أحيانا يف استخدام أسالب 53,33طالبا أو  8 -

 التدريس اظتتنوعة.
% قالوا أن اسًتاجتية اليت يستخدم اظتدرس 62طالبا أو  9  -

 عليم اظتفردات باضتفظ.يف ت
% قالوا أحيانا يف تسيطر وفهم تعليم 62طالبا أو  9 -

 اظتفردات اصتيدة سريعا.
% قالوا أحيانا تستطيعوا أن تعرفو 73,33طالبا أو  11 -

 اظتفردات بدون حاجة إىل اظتدرس وأصحاب وغَتىم.
% قالوا أّن اسرع وأفعال وأشوق 53,33طالبا أو  8 -

 اظتفردات. اسًتاجتية ظتعرفة ولفهم
% قالوا أحيانا جتد مشكلة يف تعليم 82طالبا أو  10 -

 اظتفردات من فهم اظتعٌت واستخدامها يف الكالم.
% قالوا أن مادة اظتفردات يف برنامج 26,66طالبا أو  7 -

 "العربية اليومية" عتا فائدة مباشرة يف حياة اليومية.
جدا % قالوا أن اسًتاجتية اضتوار مهمة 53,33طالبا أو  8 -

 يف تعليم اظتفردات.
% قالوا أن استخدام اضتوار ديكنو لتساعد 82طالبا أو  10 -

 زيادة اإلىتمام يف تعليم اظتفردات.
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% قالوا نعم أّن اسًتاجتية اضتوار 66,66طالبا أو  12 -
 جيعلهم يف أكثر فهما جيدا يف تعليم اظتفردات.

مية" % قالوا أّن يف برنامج "العربية اليو 86,66طالبا أو  13 -
 ال يستخدم اظتدرس اظتفردات للحوار اليومية.

% قالوا أهّنم يريدون جدا أن يتكلم ولو  82طالبا أو  10 -
 كان بسيطا باستخدام اظتفردات اظتدروس.

% قالوا نعم أن باستخدام اضتوار تزيد 73,33طالبا أو  11 -
 رغبتهم يف تعليم اظتفردات.

رس تعليم من نتائج البحث السابقة عرفت الباحثة أن مد
-7% بطريقة اضتفظ، مع أن الطلبة اإلبتدائية بعمر حوايل 62اظتفردات 

سنة تشعر سريعا بالتعب إذا كان بطريقة اضتفظ. وىذه احدى  10
 مشكالت تعليم اظتفردات. 

وعرفت الباحثة أن الطلبة يريدون الستعمال اظتفردات بالكالم  
اضتفظ فحسب، فالطلبة اليومية ولو كان بسيطا. وىذا اليستطيع بطريقة 

حيتاجون إىل الطريقة من الطرق تعليم اللغة العربية لًتقية كفائتهم يف 
 استعمال اظتفردات عند اضتوار اليومي البسيط.

تري الباحثة أن الطريقة االتصالية ىي أكثر مناسبة إلحتياجات 
الطلبة وأكثر مطابقة باألىداف الرئيسية من تعليم اظتفردات لربنامج 

ربية اليومية" يف ىذه اظتدرسة. فالطريقة االتصالية الذي تأسس موازنة "الع
بُت فصاحة الكالم ودقتو يستطيع أن يعاجل مشكلة اليت يواجهها الطلبة 

 واظتدرس ويرتفع كفائتهم يف مهارة الكالم.

وصممت الباحثة ىذه الطريقة االتصالية يف مادة تعليم اظتفردات 
مبادئ الطريقة االتصالية سابقة وىذه مادة  لًتقية مهارة الكالم مبراعة
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اظتفردات ىي اليت جتعل عملية مواصلة بُت الطلبة وبُت نفسها حىت 
 حتصل على ما تريدىا من التعليم وكذالك تدافعهم يف تعليم اظتفردات. 

والكتاب التعليمي الذي يتضمن اظتادة التعليمية لًتقية مهارة 
على موازنة بُت تدريبات للكالم  الكالم بالطريقة االتصالية يعتمد

وتدريبات لقواعد اللغة اليت تشجعها الطلبة يف تعليم اللغة العربية. 
وكذالك تتضمن ىذه اظتادة من اللغة اليومية. وىذه كلها ما حتتاج إليها 

 ىذه اظتدرسة. 

 
حتليل حاجات الطلبة ورغبتهم عن موضوعات ادلادة يف تعليم  -2

 ادلفردات
ظتناسبة مبواقف وخربات االيت ختتار الطلبة، فهي كما أما اظتوضوعات ا

 يلي:
 (4.5اجلدول )

 بة مبواقف وخربات الطلبةبيانات االستبانة عن موضوعات ادلناس
نتائج  البنود موضوع الرقم

 الطلبة
النسبة 
 ادلئوية

 %06,66 2 التعارف اظتقدمة 1
 %82 10 التحية

 %73,33 11 حول اظتدرسة بيئة اظتدرسة 0
 %73,33 11 اظتواد الدراسية
 %53,33 8 مكتبة اظتدرسة

 %86,66 13 األسرة بيئة البيت 3
 %73,33 11 غرفة البيت
 %26,66 7 اضتديقة



56 

 %82 10 الفواكو اظتأكوالت 2
 %73,33 11 اطتضروات
 %93،33 12 الطعام

 %82 10 اظتشروبات
 %73،33 11 اعتوايات اعتواية 5

 %53,33 8 راءةالق
 %33,33 5 الرسم 

 تعُّت صفة النتيجة باظتعيار التايل:
 (4.6اجلدول )

 معيار مستوى حتصيل االستبانة لدي الطلبة
 الصفات ادلئوية الرقم

 موافق جدا 122%-82% 1

 موافق 79%-62% 0

 موافق إىل حد ما 59%-22% 3

 غَت موافق 39%-2% 2

 
ظتوضوعان الالتان مت اختيارىا الطلبة يف يدل اصتدول السابق على أن ا

 اظتوضوع اظتقدمة فيما يلي:
% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع التعارف ويصل 06,66 -

 إىل تقدير ضعيف
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% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع التحية ويصل إىل 82 -
 تقدير موافق جدا

واظتوضوعات االيت مت اختيارىا الطلبة يف اظتوضوع بيئة اظتدرسة 
 ما يأيت:على 

% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع حول اظتدرسة 73,33 -
 ويصل إىل تقدير موافق

% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع اظتواد الدراسية 73،33 -
 ويصل إىل تقدير موافق

% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع مكتية اظتدرسة 53,33 -
 ويصل إىل تقدير موافق إىل حد ما

ا الطلبة يف اظتوضوع بيئة البيت على واظتوضوعات االيت مت اختيارى
 ما يأيت:

% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع األسرة ويصل إىل 86,66 -
 تقدير موافق جدا

% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع مكتية غرفة البيت 73,33 -
 ويصل إىل تقدير موافق

% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع اضتديقة ويصل 26،66 -
 اإىل تقدير موافق إىل حد م

واظتوضوعات االيت مت اختيارىا الطلبة يف اظتوضوع اظتأكوالت على 
 ما يأيت:

% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع الفواكو ويصل إىل 82 -
 تقدير موافق جدا



55 

% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع اطتضروات ويصل 73,33 -
 إىل تقدير موافق

% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع الطعام ويصل إىل 93،33 -
 ير موافق جداتقد

% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع اظتشروبات ويصل إىل 82 -
 تقدير موافق جدا

واظتوضوعات االيت مت اختيارىا الطلبة يف اظتوضوع اعتواية على ما 
 يأيت:

% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع اعتوايات ويصل 73،33 -
 إىل تقدير موافق

ويصل إىل % من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع القراءة 53,33 -
 تقدير موافق إىل حد ما

% من الطلبة يرغبون يف اظتوضوع الرسم ويصل إىل 33,33 -
 تقدير ضعيف

 
من نتائج السابقة عرفة الباحثة أن اظتوضوعات اظتناسبة 

األقل  مبواقف اليت مت اختيارىا الطلبة يصل إىل تقدير على
 منها: التحية، واظتواد الدراسية، "موافق" وىي عشرة موضوعات

وحول اظتدرسة، واألسرة، وغرفة البيت، والفواكو، واطتضروات، 
والطعام، واظتشروبات، واعتوايات. فأخدت الباحثة اظتوضوعات  

مستعينا بزمان تعليم اظتفردات لربنامج "العربية اليومية" يف  كلها
ىذه اظتدرسة. وىذه اظتوضوعات العشرة تستخدم الباحثة يف مادة 

اس الطريقة االتصالية. وصممت الباحثة تعليم اظتفردات على أس
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ىذه اظتادة لنصف السنة يف الفصل الرابع من ىذه اظتدرسة. فيما 
 يلي اظتوضوعات اليت مت اختيارىا الطلبة: 

 (4.7اجلدول )
 ادلوضوعات اليت مت اختيارها الطلبة

 العنوان ادلوضوع الرقم
 التحية اظتقدمة 1
 اظتواد الدراسية بيئة اظتدرسة 0

 حول تامدرسة
 األسرة بيئة البيت  3

 غرفة البيت
 الفواكو اظتأكوالت  2

 اطتضروات
 الطعام

 اظتشروبات
 اعتوايات اعتوايات 5

 
 مباالنج  22مالحظة منهج تعليم ادلفردات يف مدرسة خري أمة  -3

خيتلف مدرسة خَت أمة اإلبتدائية النموذاجية مبدارس آخر من 
تعليمي. يأخد ىذة اظتدرسة اظتنهج على أساس العقيدة ناحية اظتنهج ال

اإلسالمية أي برامج اظتواد التعليمية األصلية ديتلئ خطة اظتواد الدراسية 
 اليت تتكاملها بعقيدة إسالمية لألطفال مبستوى فكرىم .

أما برنامج العربية اليومية ىو خارج الدرس األساسي يف ىذه 
د حتفيظ القرآن قبل الدراسة. فاظتنهج عتذه اظتدرسة. ىذا الربنامج يقام بع
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الربنامج يرجعو إىل األىداف اظتعينة أي لفهم اظتفردات باستعمال يف 
 الكالم اليومي البسيط. 

مواصفات ادلنتج مادة ادلفردات لربنامج العربية اليومية على أساس  -4
 الطريقة االتصالية 

الطريقة  وقد صممت الباحثة مادة اظتفردات باعتماد على أساس
االتصالية وانتجت كتاب اظتفردات  لًتقية مهارة الكالم باستعمال 
اظتفردات اظتدروسة لطلبة فصل الرابع يف مدرسة خَت أمة اإلبتدائية 

مباالنج معتمدا على أن مادة اظتفردات بشكل مطبوع  02النموذاجية 
وحتديد .  A4( وحجم الورق من الكتاب ىو hardcopyالورقي )
 9أو  8 –يف ىذا الكتاب باظتوضوع عن اظتدرسة والبيت   اظتفردات

. وتعتمد اظتادة على الكالم يف تنظيمها وجتري تدريبات –لكل الدرس 
منشورات بعد الكالم اليت هتتم إعدادىا مبوازنة بُت تدريبات للمفردات 
وتدريبات للكالم ولقواعد اللغة. وتتضمن اظتادة من اللغة العصرية من 

 12ات. حتتوي اظتادة اظتطور اظتنتجة يف ىذا البحث على حيث اظتفرد
 موضوعات. 

ومن ترتيب الكتاب الذي رتبتها الباحثة يتكون من الغالف 
األول وغالف الثاين وػتتويات الكتاب واظتقدمة والدليل العام ومعيار 
الكفاءة والكفاءة األساسية لكل الدرس وتقدمي اظتفردات اصتديدة 

اظتفردات يف الكالم البسيط والتدريبات اظتنشورات اظتدروسة وتطبيق 
للكالم واألسئلة ظتراجعة اظتفردات واظتراجع. وتبدو ىذه اظتادة اظتعدة يف 

 شكل كامل يف اظتالحق، ويبدو ىذا الًتتيب يف الصور اآلتية: 
العربية اليومية   Ar-Royahالكتاب اظتعد يسمى بكتاب "  -1

ىي ؼتتصر من رتلة "العربية Ar-Royah بالطريقة االتصالية". 
والغالف يتكون من  .(yahYaumi-biyah AlroA-Alاليومية" )
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اسم الكتاب واسم اظتؤلفة واظتستوى اظتدرسية والصورة الطلبة ما 
 تكون يف اظتادة. 

  ( صفحة الغالف األول4.1) رسم البيان 

 

 

 

 

 

 

 والغالف الثاين يتكون من اسم الكتاب واسم اظتؤلفة واظتستوى -0
 اظتدرسية واظتربع السم وعنوان الطلبة ورمز اظتدرسة. 

 ( صفحة الغالف الثاين4.2) رسم البيان
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ػتتويات الكتاب تتكون من عشرة موضوعات وىي التحية،  -3
واظتواد الدراسية، وحول مدرسة، واألسرة، وغرفة البيت، 

 واعتوايات، والفواكة، واطتضروات، والطعام، واظتشروبات.
 ( صفحة احملتويات4.3) البيانرسم 

 
 
 
 
 
 
 
 

اظتقدمة، كتبت الباحثة مقدمة الكتاب باللغة اإلندونيسية  -2
 لتيسَت الفهم عند اظتعلم واظتتعلم ووالدي اظتتعلم.

 ( صفحة ادلقدمة4.4) رسم البيان
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دليل استخدام الكتاب، كتبت الباحثة الدليل العام باللغة  -5
م عند اظتعلم واظتتعلم ووالدي اظتتعلم اإلندونيسية لتيسَت الفه

 حىت تنفيظ الدراسة بأكمال وجو. 
 ( صفحة دليل العام4.5) رسم البيان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

صفحة لكل اظتوضوع، كتبت الباحثة يف صفحة لكل اظتوضوع   -6
 كلمة اإلفتتاح والصورة واصتملة اليت تتعلق باظتوضوع. 

 ( صفحة ادلوضوع 4.6) رسم البيان
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صفحة اإلفتتاح، يف ىذه الصفحة كتبت الباحثة معيار الكفاءة  -7
 والكفاءة األساسية.
 ودليل اخلاص ( صفحة اإلفتتاح4.7) رسم البيان

 

 

 

 

 

 

اظتادة التعليمية ىي اظتفردات اصتديدة اظتدروسة، كتبت الباحثة  -8
اظتفردات اصتديدة اليت استعمل يف الكالم باضتوار البسيط. 

وبة معها ليستوعب الطلبة على اعاين ىذه ومعانيها غَت مكت
اظتفردات ويذكرىا جيدا مبعاين تلك اظتفردات اليت حصل عليها 

 الطلبة من الصورة أو شرح اظتدرس. 
 ( صفحة ادلفردات 4.8) رسم البيان
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العربية اليومية ىي تطبيق اظتفردات يف الكالم البسيط باستعمال  -9
 اظتفردات اظتدرةسة.

 العربية اليوميةصفحة ( 4.9) انرسم البي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التدريبات اظتنشورات للكالم البسيط باستعمال اظتفردات  -12
 اظتدرئس، فيها األسئلة لدفاعة طالقة الكالم ودقة القواعده. 

 ( صفحة التدريبات 4.12) سم البيانر 
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مراجعة اظتفردات، فيها األسئلة لًتكيز الفهم عن اظتفردات  -11
 وس.اظتدر 

 ( صفحة مراجعة ادلفردات4.11رسم ادلادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

مدى صالحية استخدام مادة ادلفردات لربنامج العربية اليومية ادلعدة  - ب
 على أساس الطريقة االتصالية
 اضتطوات ظتعرفة صالحية اظتواد:

 التحكيم من اخلرباء  تعليم اللغة العربية على ادلادة ادلعدة  -1

بيانات عن صالحية اظتادة اظتعدة من اظتقابلة وجدت الباحثة ال
واإلستبانة من اطترباء يف تعليم اللغة العربية وأما الرمز اظتستخدم 
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P =    F 
  X 100% 
 n 

لتحليل معدل نتيجة استبانة حتكيم اطترباء يف صالحية ىذه اظتادة 
 اظتعدة ىو:

 

 : البيان

   P  =الدرجة كنسبة من مائة 

   n  =دغتموع أقصى النتائج ظتوضوع واح 

   F  =غتموع النتائج ظتوضوع واحد 

 نتائج التحكيم من اطتبَت األول يف ػتتوى اظتادة ولغتها (أ 
تقدمي الباحثة اظتادة الدراسية اظتعدة خاصة حملتوى اظتادة ولغتها إىل الدكتور قريب 
هللا بابكر مصطفى السوداين وىو مدرس يف جامعة أم درمان اإلسالمية بسودان 

لدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك وىو مدرس يف كلية ا
 إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالنج. ونتيجة حتكيمو فيما يلي: 

أن ػتتوى مادة اظتفردات على أساس الطريقة االتصالية ولغتها اليت يصل 
 إىل تقدير "جيد جدا" ىي:

 الوضوح يف اعتدف اظتعريف (1
 الوضوح يف اعتدف اضتركي (0
 الصلة بُت اظتواد (3
 مالئمة حباجة الطلبة (2
 صدق اظتواد التعليمية (5
 أشكال النشاطات (6
 الًتتيب يف تقدديو (7
 استخدام اضتروف ونوعها ومقياسها  (8
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 الًتتيب يف الكتابة (9
 الصورة (12
 إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات (11
 لغة الكتاب سهلة (10
 لغة الكتاب واضحة (13
 التدرج يف لغة اظتادة (12
 اإلبتدائيةلغة الكتاب مناسبة لطلبة  (15
 أصواهتا مناسبة للطلبة (16
 مفرداهتا مفهومة (17

وػتتوى مادة اظتفردات على أساس الطريقة االتصالية ولغتها اليت يصل إىل تقدير 
 "جيد" ىي:

 الوضوح يف اعتدف الوجداين  (1
 اظتعاملة بُت الطلبة (0
 السهولة يف التعليم (3
 التدرج يف مالئمة اظتادة (2
 سعة اظتواد ودقتها (5
 لكالمالتناسب مبهارة ا (6
 التناسب نص اضتوار بأحوال الطلبة  (7
 التناسب ثنائية الصغرى اظتعاصتة الصوتية (8
 اظتعاصتة النحوية (9

 أشكال التدريبات (12
 اإلسئلة لقياس قدرة الطلبة (11
 الوضوح يف دليل اظتعلم (10
 الوسيلة اظتستخدمة (13



55 

 الطريقة اظتستخدمة (12
 التزيُت (15
 مناسبة عدد التدريبات  (16
 مناسبة الدريبات مبستوى الطلبة (17
 عليمات تدريبات مناسبةت (18
 ال يستمل اإلختبار على اظتواد خارج ما درسو الطلبة (19
 األسئلة لقياس قدرة الطلبة لتعليم اظتفردات على أساس الطريقة االتصالية (02
 مناسبة أشكال التدريب (01
 لغة الكتاب مفهومة (00
 الكتاب واضحة (03
 الًتاكيب وقواعدىا صحيحة (02
 اختيار اظتفردات بناء على الشيوع (05

ى مادة اظتفردات على أساس الطريقة االتصالية ولغتها اليت يصل إىل أما ػتتو 
 تقدير "مقبول" 

 عدد اظتفردات  (1
 وحتليل نتائج التحكيم من اطتبَت:

 ( 4.8اجلدول )
 حتليل نتيجة احلكيم من اخلبري عن حمتوى ادلادة ولغتها 

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 85 17 جيد جدا
 122 05 جيد 
 3 1 مقبول
 - - ناقص
 - - راسب
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 188 23 غتموعة
 

 ( 4.9اجلدول )
 نتيجة احلكيم من اخلبري عن حمتوى ادلادة ولغتها

 مد النقطة الصفة
015-181 جيد جدا  
182-126 جيد مقبول  

125-111 مقبول  
112-76 ناقص   

75-23 أكثر ناقص  
 
P =      

   
        87،22 =   %  

  تقدير "جيد جدا" بنسبة إىل اظتعيار السابق. وتصل ىذه النتيجة إىل
 

 نتائج التحكيم من اطتبَت يف تعليم اللغة  (ب 
قدمت الباحثة اظتادة اظتطورة من غتال تعليم اللغة إىل الدوكتور قريب هللا 
بابكر مصطفى السوداين، وىو مدرس يف جامعة أم درمان اإلسالمية بسودان 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك وىو مدرس يف كلية الدراسات العليا 
 إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالنج. ونتيجة حتكيمو فيما يلي: 

اليت يصل إىل ى أساس الطريقة االتصالية مادة اظتفردات عل أن تعليم
 " ىي:جيد جداتقدير "

 اختيار اظتفردات  (1
 عدد اظتفردات  (0
 التدرج  (3
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 الطريقة لتقدمي اظتفردات  (2
 يبات مناسبة باظتادةالتدر  (5
 اظتادة جذابة (6
 اظتالئمة مبستوى الطلبة (7
 الصورة (8
 الغالف  (9

وتعليم مادة اظتفردات على أساس الطريقة االتصالية اليت يصل إىل تقدير "جيد" 
 ىي:

 مشولية اظتفردات  (1
 التصنيف  (0
 عدد الكلمات كل اظتوضوع (3
 الًتتيب يف تقدديها (2
 استخدام اضتروف من نوعها ومقياسها (5
 لتدريبات انواع ا (6
 التدرج (7
 السهولة يف التعليم (8
 الصلة بُت اظتادة (9

 صدق اظتادة التعليمية (12
 التقومي (11

أما تعليم مادة اظتفردات على أساس الطريقة االتصالية اليت يصل إىل تقدير 
 "مقبول" ىي:

 صعوبة اظتادة  (1
 وحتليل نتائج التحكيم من اطتبَت:
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 ( 4.12اجلدول )
  تعليم للغة حتليل نتيجة احلكيم من اخلبري عن

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 25 9 جيد جدا

 22 11 جيد
 3 1 مقبول
 - - ناقص
 - - راسب

 90 غتموعة
 

 ( 4.11اجلدول )
 حتليل نتيجة احلكيم من اخلبري عن حمتوى ادلادة ولغتها
 مد النقطة  الصفة

112-90 جيد جدا  
91-73 جيد  
70-52 مقبول  
53-35 ناقص  
32-00 راسب  

 
P =     

   
       87،61  =   %  

  
 وتصل ىذه النتيجة إىل تقدير "جيد جدا" بنسبة إىل اظتعيار السابق. 

 
 
 

 نتائج التحكيم من اطتبَت تصميم اظتادة (ج 
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قدمت الباحثة اظتادة اظتعدة خاصة لتصميم اظتادة إىل الدوكتور حليمي 
غة العربية جبامعة موالنا مالك زىدي، وىو مدرس يف كلية الًتبية قسم تعليم الل

 إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالنج. ونتيجة حتكيمو فيما يلي:
 ( 4.12اجلدول )

 نتائج التحكيم من اخلبري عن تصميم ادلادة
راسب:1 ناقص:2   جيد:4  مقبول:3  جيد جدا:5    

رقم  البنود 5 4 3 2 1
 البنود

عناصر 
 التحكيم

 الرقم

     1 وضوح الكتابة  
 

 وجه الكتاب
 
 
 

 
 

1 
 
 

     0 جذابة الكتابة 
     3 صّحة الكتاب 
     2 مناسبة مقدار الكتاب 
     5 صّحة مقدار اضتروف 
     6 صّحة نوع اضتروف 
     7 مالئمة إدماج األلوان 
      صّحة غليظ قرطاس

 الغالف
8 

     9 جودة قرطاس الغالف 
     12 رتال تقدمي اضتروف 
     11 رتال تقدمي الصورة 
      وضع الكتابة من حافة

 قرطاس اظتادة
10 

      وضع الصورة يف صفحة 13 
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 القرطاس
     12 وضع الكتابة يف الصورة 
     15 وضع الصورة يف الغالف 
     صفحة  16 وضوح الكتابة

 ادلوضوع
2 

 
 

      ّ17 ة مقدار اضتروفصح 
     18 صحة الكتابة 
     19 صّحة نوع اضتروف 
     02 صّحة مدى الفراغ 
      وضع الكتابة عن حافة

 الكتاب
01 

     00 جودة القرطاس اظتستخدمة 
     03 صواب اصتملة 
     02 جذابة التقدمي 
     3 ادلقدة 05 صّحة الوضع 
     06 وضوح احملتويات 
     07 وضوح تركيب اصتملة 
     08 سهولة الفهم 
     09 جذابة التقدمي 
     32 صواب استخدام اللغة 
     31 بساطة اللغة 
     30 صّحة مقدار اضتروف 
     33 صّحة نوع اضتروف 
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     32 صّحة مدى الفراغ 
     35 ام الكتابةنظ 
     4 قائمة حمتوى  36 صّحة الوضع 
     37 وضوح احملتويات 
     38 وضوح تركيب اصتملة 
     39 سهولة الفهم 
     22 جذابة التقدمي 
     21 صواب استخدام اللغة 
     20 بساطة اللغة 
     23 صّحة مقدار اضتروف 
      22 نوع اضتروفصّحة 
     25 صّحة مدى الفراغ 
     26 نظام الكتابة 
     5 دليل العام 27 صّحة الوضع 
     28 وضوح احملتويات 
     29 وضوح تركيب اصتملة 
     52 سهولة الفهم 
     51 جذابة التقدمي 
     50 صواب استخدام اللغة 
     53 لغةبساطة ال 
     52 صّحة مقدار اضتروف 
     55 صّحة نوع اضتروف 
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     56 صّحة مدى الفراغ 
     57 نظام الكتابة 
     حل مادة  58 صّحة الوضع

 التعليم
6 

     59 وضوح احملتويات 
     62 وضوح تركيب اصتملة 
     61 سهولة الفهم 
     60 قدميجذابة الت 
     63 صواب استخدام اللغة 
     62 بساطة اللغة 
     65 صّحة مقدار اضتروف 
     66 صّحة نوع اضتروف 
     67 صّحة مدى الفراغ 
     68 نظام الكتابة 
     التدريبات 69 صّحة الوضع\ 

 التمرينات
7 

     72 وضوح احملتويات 
     71 وح تركيب اصتملةوض 
     70 سهولة الفهم 
     73 جذابة التقدمي 
     72 صواب استخدام اللغة 
     75 بساطة اللغة 
     76 نظام الكتابة 
     8 ادلراجع 77 صّحة الوضع 
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     78 وضوح احملتويات 
     79 وضوح تركيب اصتملة 
     82 مسهولة الفه 
     81 جذابة التقدمي 
     80 صواب استخدام اللغة 
     83 بساطة اللغة 
     82 نظام الكتابة 
     قائمة  85 صّحة الوضع

 ادلفردات
9 

     86 وضوح احملتويات 
     87 وضوح تركيب اصتملة 
     88 سهولة الفهم 
     89 جذابة التقدمي 
     92 صواب استخدام اللغة 
     91 بساطة اللغة 
     90 نظام الكتابة 
      ىل غالف الكتاب مالون

 ومشوق
تصميم  93

 ادلادة عامة
12 
 
 
 
 
 

      ىل دليل الكتاب تساعد
اظتعلم يف حتقيق األىداف 

 اظترجوة

92 

     ات تساعد ىل قائمة احملتوي
 يف معرفة ػتتواه

95 
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      ىل اظتادة اظتعدة تناسب
لطلبة فصل الرابع للمستوى 

 اإلبتدائية

96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ىل اإلفًتاض األول يف
الكتاب يعطي رغبة يف 

 تعلمو

97 

      ىل معيار الكفاءة والكفاءة
األساسية يناسبان لتعليم 

 اظتفردات

98 

     يم ىل دليل اطتاص لتعل
 اظتادة واضح

99 

      ىا التوصيات اظتوجودة يف
الكتاب تدل على أن ذلك 

 الكتاب االتصايل

122 

      ىل عدد اظتفردات يناسب
 للطلة يف اظترحلة اإلبتدائية

121 

      ىل اظتفردات اظتوجودة
 مناسبة بالصور اظتقدمة

120 

      ىل اضتوار يفهمها لطلبة
 تدائيةللمستوى اإلب

123 

      ىل إعطاء األمثلة يساعد
الطلبة لًتقية كفاءهتم يف 

 فهم اللغة العربية

122 

      ىل ينعكس التوازن بُت 125 
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تدريبات للمفردات 
 وتدريبات ظتهارة الكالم

      ىل إعطاء التدريبات
 متنوعة

126 

      ىل تناسب بُت الوظائف
 والتدريبات بأىداف التعليم

127 

      ىل الوظائف والتدريبات يف
الكتاب اظتدرسي تساعد 
الطلبة يف ترقية مهارة 

 الكالم حملتوى الدرس 

128 

      مل مطابقة عناصر اظتادة
الدراسية باضتصة للمرحلة 

 اإلبتدائية

129 

      كيف مطابقة لون الصور
 الكتاب اظتعدة يف

112 

      كيف مطابقة مقياس
 الصور يف الكتاب اظتعدة

111  

      كيف مطابقة بُت الصور
 واحملتويات يف الكتاب 

110 

      كيف عالقة احملتوى الواحد
 واحملتوى بعده

113 

      ىل ينعكس أىداف اظتادة
بأىداف مادة اظتفردات 

 خاصة ظتهارة الكالم

112 
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      ىل اظتفردات تناسب باظتادة
 واظتستوى للمرحلة اإلبتدائية

115 

 وحتليل نتائج التحكيم من اطتبَت:
 ( 4.13اجلدول )

  ة احلكيم من اخلبري عن تصميم ادلادةحتليل نتيج
 جمموعة الدرجة التكرار التقدير

 135 07 جيد جدا
 010 53 جيد 
 87 09 مقبول
 10 6 ناقص
 - - راسب

 226 غتموعة
 

 

 ( 4.14اجلدول )
ة احلكيم من اخلبري عن تصميم ادلادة   نتيج مدى نقطة  

 مد النقطة الصفة
575-283 جيد جدا  

280-391 جيد  
392-099 مقبول  
098-027 ناقص  
026-115 راسب  

 
P =      

   
       77،56  =   %  

ار السابق.وتصل ىذه النتيجة إىل تقدير "جيد" بنسبة إىل اظتعي   
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يتضح من اصتدول السابق أن ىذه اظتادة اظتعدة لتعليم اظتفردات الذي  
عرضتها الباحثة إىل اطتبَت اللغة العربية خصوصا عن تصميم اظتادة اظتعدة، 
واضحة وومستوفية للمطلوب ومناسبة مبستوى الطلبة وتشتمل على عناصر اظتادة 

دل على أن كل بنود األسئلة تصل على أساس الطريقة االتصالية، وىذه ظاىرة ت
 %  صتميع األسئلة.77،56إىل تقدير "جيد جدا" بالنسبة اظتؤية 

 حتليل نتائج التحكيم لكل مضمون من رتيع اطترباء:
 ( 4.15اجلدول ) 

 اخلبري  مجيع حتليل نتيجة احلكيم من
 جمموعة الدرجة التكرار من اخلبري التقدير

 12 0 جيد جدا
 2 1 جيد
 - - مقبول
 - - ناقص
 - - راسب

 12 غتموعة
P =     

  
       93،33  =   %  

 وتصل ىذه النتيجة إىل تقدير "جيد جدا" بنسبة إىل اظتعيار السابق.
 

 تصحيح ادلادة مناسبا بالتعليقات وادلدخالت من اخلبري -2
وفقا من البيانات السابقة ذكرىا أن اظتادة اظتعدة تتصف بصفة 

% وديكن استخدمو يف التدريس. 93،33بة اظتئوية  "ؽتتاز" بالنس
ومبراعة اإلقًتاحات واإلرشادات والتعليقات واظتدخالت من اطتبَت 
اليت وجدهتا من خالل اظتقابلة واإلستبانة حول إنتاج التصميم واظتنتج 

 قد صححت الباحثة مناسبا هبا، منها:
 الغالف غَت ملّون ومشوق، جيب تصحيحو (1
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 بعد تصحيح قبل تصحيح

 بعد تصحيح قبل تصحيح

 (4.12رسم البيان )
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 توجد أخطاء كثَتة يف الكتابة ، جيب تصحيحها. (0
 (4.13) رسم البيان 
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  تصحيح ( قبل3.14) رسم البيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( بعد تصحيح4.15) لبيانرسم ا
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يف دليل العام عن تعليم اظتفردات دون استخدام الرقيم، جيب  (3
 م لبيان كتابتو.أن استخدام الرقي

 ( قبل تصحيح4.16) رسم البيان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( بعد تصحيح4.17) رسم البيان
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توجد الكتابة الكربياءة جيب تصحيحها. وىناك دليل اطتاص  (2
 لكل باب من الكتاب.

 (4.18) رسم البيان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قبل تصحيح     بعد تصحيح   

 بد أن تصحيحها، وىناك مبادئ الصور غَت واضحة فال (5
 الطريقة االتصالية ليسهل اظتدرس يف التعليم.

 (4.19) رسم البيان
 
 
 
 
 
 
 
 

 قبل تصحيح   بعد تصحيح 
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تصحيح قبل  بعد تصحيح 

 (4.22) بيانرسم ال
 
 
 
 
 
 
 
 

 قبل تصحيح   بعد تصحيح 
 
 

 توجد األخطاء يف كتابة اظتفردات، جيت تصحيحها. (6
  (4.21) رسم البيان
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تصحيح قبل  بعد تصحيح 

 (4.22) رسم البيان

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التقدير من مدرسيت اللغة العربية بعد تصميم ادلادة -3

اإلستبانة ظتعرفة التقدير من اظتدرستُت عما واستخدمت الباحثة 
يتعلق باظتادة اظتعدة وىذا ظتعرفة أراءىم عن اظتادة. قدمت الباحثة 

سيت اللغة العربية يف مادة اظتفردات اظتطبوعة يف شكل كتاب إىل مدر 
اإلبتدائية النموذاجية مباالنج. ومها األستاذة   02مدرسة خَت أمة 

نعمة فطريانا واألستاذ ػتروس سفيان للحصول على تقديرمها جتاه 
ىذا اإلعداد. وزعت الباحثة اإلستبانة فيو عناصر لتقديره يوم 

 . وحصلت الباحثة على نتيجة0212يونيو  5اطتميس يف التاريخ 
 من تقدير أستاذة نعمة فطريانا  كما يلي:

 (4.16اجلدول )
 نتيجة اإلستبانة عن مالئم ادلادة ادلصمم للتطبيق يف ادلدرسة

 التكرار بنود األسئلة عناصر التحكيم الرقم 
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1 2 3 4 5 
تقييم اظتعلم ظتدى  

مالئمة اظتادة 
 التعليمية 

ذلك الكتاب بسيط حىت  .1
 يسهل الطلبة يف فهمو

     

احملتوى يف الكتاب ذات  .0 
 الصلة لقدرة الطلبة

     

ذلك الكتاب وفقا  .3 
 إلحتياجات اضتياة اليومية 

     

اللغة يف ذلك الكتاب  .2 
 يفهمها القارئ بالسهولة

     

تقييم اظتعلم لصور  
 الكتاب

      الصورة يف الكتاب واضحة .5
      شكل الصورة مناسبة  .6 
تقييم اظتعلم  

 لتدريباتل
انواع التدريبات يف ذلك  .7

 الكتاب متنوعة
     

إرشادات األسئلة يفهمها  .8 
 القارئ بالسهولة

     

تقييم اظتعلم وفقا  
ظتوافق ورغبة 

 الطلبة

ذلك الكتاب يدفع الطلبة  .9
يف كالم العربية بسيطا 

 جيدا

     

. بعدما فهمو الطلبة  12 
الكتاب، تكون قدرة 

بية الطلبة يف كالم العر 
 أفضل ؽتا مضى

     

 
 وحتليل نتائج التحكيم من اطتبَت:
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 ( 4.17اجلدول )
  حتليل نتيجة احلكيم من ادلدرسة اللغة العربية

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 15 3 جيد جدا
 08 7 جيد 
 - - مقبول
 - - ناقص
 - - راسب

 23 غتموعة
P =     

  
       86  =   %  

النتيجة إىل تقدير "جيد جدا" بنسبة إىل اظتعيار السابق.وتصل ىذه    
 نتيجة من تقدير أستاذ ػتروس سفيان، كما يلي: أما 

 (4.18اجلدول )
 نتيجة اإلستبانة عن مالئم ادلادة ادلصمم للتطبيق يف ادلدرسة

 التكرار بنود األسئلة عناصر التحكيم الرقم 
1 2 3 4 5 

تقييم اظتعلم ظتدى  
اظتادة  مالئمة

 التعليمية 

ذلك الكتاب بسيط  .1
حىت يسهل الطلبة يف 

 فهمو

     

احملتوى يف الكتاب  .0 
ذات الصلة لقدرة 

 الطلبة

     

ذلك الكتاب وفقا  .3 
إلحتياجات اضتياة 

 اليومية 
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اللغة يف ذلك الكتاب  .2 
يفهمها القارئ 

 بالسهولة

     

تقييم اظتعلم  
 لصور الكتاب

لكتاب الصورة يف ا .5
 واضحة

     

      شكل الصورة مناسبة  .6 
تقييم اظتعلم  

 للتدريبات
انواع التدريبات يف  .7

 ذلك الكتاب متنوعة
     

إرشادات األسئلة  .8 
يفهمها القارئ 

 بالسهولة

     

تقييم اظتعلم وفقا  
ظتوافق ورغبة 

 الطلبة

ذلك الكتاب يدفع  .9
الطلبة يف كالم العربية 

 بسيطا جيدا

     

. بعدما فهمو الطلبة  11 
الكتاب، تكون قدرة 
الطلبة يف كالم العربية 

 أفضل ؽتا مضى

     

 
 وحتليل نتائج التحكيم من اطتبَت:

 ( 4.19اجلدول )
  اللغة العربية حتليل نتيجة احلكيم من مدرس

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 35 7 جيد جدا

 10 3 جيد
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 - - مقبول
 - - ناقص
 - - راسب

 27 غتموعة
 
P =     

  
       92  =   %  

 وتصل ىذه النتيجة إىل تقدير "جيد جدا" بنسبة إىل اظتعيار السابق. 
 

 حتليل نتائج التحكيم لكل مضمون من مدرسيت:
 ( 4.22اجلدول ) 

  مدرسيت اللغة العربية حتليل نتيجة احلكيم من
 جمموعة الدرجة التكرار من اخلبري التقدير

 12 0 جيد جدا
 - - جيد
 - - مقبول
 - - ناقص
 - - راسب

 12 غتموعة
P =     

  
       122  =   %  

 وتصل ىذه النتيجة إىل تقدير "ؽتتاز" بنسبة إىل اظتعيار السابق.
 

 تطبيق جمموعة فردية -4

طالب  اشتو أزتد نصر هللا، ىو  من فصل الرابع  1طلبت الباحثة 
إلبتدلئية النموذاجية مباالنج أن يقرأ ويدرس بالكتاب ا 02مبدرسة خَت أمة 
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التعليمي اظتعدة لتعليم اظتفردات عن موضوع "حول اظتدرسة". قبل الدراسة 
هبذا الكتاب شرحت الباحثة اظتادة ورتيع األمور اظتتعلقة بالكتاب حىت 

 يفهمو. 

لة وبعد الدراسة طلبت الباحثة منو اآلراء عن الكتاب باستخدام اظتقاب 
 واإلستبانة، فعرفت الباحثة األمور التالية:

إنو موافق جدا أن تعليم اظتفردات على أساس الطريقة  -
 االتصالية تساعده يف فهم وحفظ اظتفردات سهال وجيدا.

إنو موافق جدا أنو سعيد ومشوق يف تعليم اظتفردات على  -
 أساس الطريقة االتصالية.

ساس الطريقة إنو موافق جدا أن تعليم اظتفردات على أ -
 االتصالية تساعده يف فهم اظتفردات أفضل وأحسن.

إنو موافق جدا أن عرض اظتفردات يف ىذا الكتاب مثَتة  -
 لإلىتمام.

إنو موافق جدا أن يوفر ىذا الكتاب فرصة لفهم بالطريقة  -
 االتصالية.

إنو موافق جدا أن تعليم اظتفردات على أساس الطريقة  -
فردات يف الكالم اليومية االتصالية يساعده لتطبيق اظت

 البسيطة.
 إنو موافق أن الشرح يف ىذا كتاب واضح وسهل لفهمو. -
إنو موافق جدا أن تعليم اظتفردات على أساس الطريقة  -

 االتصالية جتعلو حيب تعليم اظتفردات.
إنو موافق جدا أن الكتابة والعرض يف ىذا الكتاب واضحة  -

 ومثَتة لإلىتمام.
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ض يف ىذا الكتاب ملونة حىت مثَتة إنو موافق جدا أن العر  -
 يف قراءتو. 

 
 تطبيق جمموعة الصغرية -5

اإلبتدائية  02طلبة من فصل الرابع مبدرسة خَت أمة  2طلبت الباحثة 
طلبُت اشتهما جيش ػتمد حسن الدين  0النموذاجية مباالنج وحيتوى على 
هللا  طلبتُت اشتهما عقيلة زاتا أوفا ذكر 0وػتمد إرشاد فضيلة الرزتان ،و

وكاملية حسُت أن يقرأوا ويدرسوا باستخدام الكتاب اظتعدة عن موضوع 
"اعتوايات". قبل الدراسة هبذا الكتاب  شرحت الباحثة اظتادة ورتيع األمور 

 اظتتعلقة بالكتاب حىت يفهمو. 

 قدمت الباحثة تعليم الفردات بأسلوب التوزيع، يعٍت:

وعتا  كل منهم يفهم وحيفظ مفردتُت، فكل منهم لو -
 مفردتُت. 

مث ىناك مبادلة بينهم عن مفرداهتم حىت كل منهم لو وعتا  -
، فهم يتصلون بعضهم بعض ويعربون مفردات تقريبا ذتاين

 دقائق تقريبا.  5. واستغرق ىذا التقدمي ىذا كاللعبة اللغوية
مث قامت الباحثة بتدريبات اضتوار باستعمال اظتفردات  -

باستعماعتا للكالم اليومي ة حىت يفهمون اظتفردات اظتدروس
 .البسيط

 بعد ذلك ىناك تقييم تعليم اظتفردات بالتدريبات السؤال. -
 

وبعد الدراسة طلبت الباحثة منو اآلراء عن الكتاب باستخدام اظتقابلة 
 واإلستبانة، فعرفت الباحثة األمور التالية:
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% موافق جدا أن تعليم 122طالبتُت أو  0طالبُت و 0 -
اس الطريقة االتصالية تساعده يف فهم اظتفردات على أس

 وحفظ اظتفردات سهال وجيدا.
% موافق جدا أنو سعيد 122طالبتُت أو  0طالبُت و 0 -

 ومشوق يف تعليم اظتفردات على أساس الطريقة االتصالية.
% موافق جدا أن تعليم 122طالبتُت أو  0طالبُت و 0 -

 اظتفردات على أساس الطريقة االتصالية تساعده يف فهم
 اظتفردات أفضل وأحسن.

% موافق جدا أن عرض 75طالبة أو  1طالبُت و 0 -
 اظتفردات يف ىذا الكتاب مثَتة لإلىتمام.

%  موافق جدا أن يوفر ىذا 122طالبتُت أو  0طالبُت و 0 -
 الكتاب فرصة لفهم بالطريقة االتصالية.

% موافق جدا أن تعليم 122طالبتُت أو  0طالبُت و 0 -
الطريقة االتصالية يساعده لتطبيق اظتفردات على أساس 

 اظتفردات يف الكالم اليومية البسيطة.
% موافق أن الشرح يف ىذا  122طالبتُت أو  0طالبُت و 0 -

 كتاب واضح وسهل لفهمو.
% موافق جدا أن تعليم 122طالبتُت أو  0طالبُت و 0 -

اظتفردات على أساس الطريقة االتصالية جتعلو حيب تعليم 
 اظتفردات.

% موافق جدا أن الكتابة 75طالبة أو  1و  طالبُت0 -
 والعرض يف ىذا الكتاب واضحة ومثَتة لإلىتمام.

% موافق جدا أن العرض 122طالبتُت أو  0طالبُت و 0 -
 يف ىذا الكتاب ملونة حىت مثَتة يف قراءتو.  
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فعالية استخدام مادة ادلفردات لربنامج العربية اليومية على أساس الطريقة  -ج
 االتصالية

 التطبيق ادليداين -1

وبعد تطبيق اجملموعة الصغَتة، طّبقت الباحثة إىل رتيع الطلبة يف فصل 
طالبا.  15اإلبتدائية النموذاجية مباالنج وعددىم  02الرابع مبدرسة خَت أمة 

موضوعات منها: التحية، واظتواد الدراسية، وحول اظتدرسة،  5طّبقت الباحثة 
تجربة ىذه اظتادة استغرقت عشرة لقاءات وكل واعتوايات، الفواكو والطعام. وب

 دقائق تقريبا يف فصل الرابع.  15-12اللقاء 

قبل الدراسة هبذا الكتاب  شرحت الباحثة اظتادة ورتيع األمور اظتتعلقة 
 بالكتاب حىت يفهمو. قدمت الباحثة تعليم الفردات بأسلوب التوزيع، يعٍت:

نهم لو وعتا كل منهم يفهم وحيفظ مفردة واحدة، فكل م   -
 . مفردة واحدة

مث ىناك مبادلة بينهم عن مفرداهتم حىت كل منهم لو وعتا  -
أو رتيع اظتفردات اظتدروسة،  مفردات تقريبا ذتاين أو تسع

فهم يتصلون بعضهم بعض ويعربون ىذا كاللعبة اللغوية إذا 
 5. واستغرق ىذا التقدمي يشعرون سعيدا يف تعليم اظتفردات 

 دقائق تقريبا. 
مث قامت الباحثة بتدريبات اضتوار باستعمال اظتفردات  -

ة حىت يفهمون اظتفردات باستعماعتا للكالم اليومي اظتدروس
 .البسيط

 بعد ذلك ىناك تقييم تعليم اظتفردات بالتدريبات السؤال. -
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 نتائج االستبانة من الطلبة بعد استخدام ادلادة -2

انة اليت تتضمن األمور ويف هناية عملية التدريس، وزعت الباحثة اإلستب 
اظتتعلقة باستخدام مادة اظتفردات لربنامج "العربية اليومية" على أساس الطريقة 

 االتصالية، وفيما يلي شرح نتائج االستبانة:
 (4.21اجلدول )

 نتائج االستبانة من الطلبة بعد استخدام ادلادة 
النسبة  التكرار بنود األسئلة الرقم 

 ادلئوية
 الصفة

1 2 3 4 5 
ذلك الكتاب بسيط حىت  1

 يسهل يف فهمي
 موافق 73,33% 7 2 3 1 -

احملتوى يف الكتاب ذات  0
 الصلة لقدريت

 موافق 82% 6 6 0 1 -

ذلك الكتاب وفقا  3
 إلحتياجايت اضتياة اليومية 

 موافق جدا 86,66% 8 5 1 1 -

اللغة يف ذلك الكتاب  2
 أفهمها بالسهولة

 فقموا 73،33% 7 2 3 1 -

 موافق جدا %86,66 9 2 1 1 - الصورة يف الكتاب واضحة 5
 موافق جدا %86,66 12 3 1 1 - شكل الصورة مناسبة  6
انواع التدريبات يف ذلك  7

 الكتاب متنوعة
 موافق جدا 86,66% 2 9 0  -

إرشادات األسئلة أفهمها  8
 بالسهولة

 موافق جدا 86,66% 8 5 1 1 -

  ذلك الكتاب أدفعٍت يف 9
 كالم العربية بسيطا جيدا

 موافق جدا 86,66% 9 2 0  -
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بعدما فهمت الكتاب،  12
تكون قدريت يف كالم العربية 

 أفضل ؽتا مضى

 موافق جدا 93،33% 12 2 - 1 -

 

وحتليل نتيجة اإلستبانة عن مالئمة مادة اظتفردات على أساس الطريقة االتصالية 
 لتشجيع مهارت الكالم لدى الطلبة:

 (4.22ل )احلدو 
 حتليل نتيجة مالئمة ادلادة لتشجيع مهارت الكالم لدى الطلبة

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 35 7 موافق جدا
 10 3 موافق 

 - - موافق إىل حد ما
 - - غَت موافق 

 - - غَت موافق جدا 
 27 اجملموعة

   

  
 x  122 = %92 % 

 ا"  بنسبة إىل اظتعيار السابق.وتصل ىذه النتيجة إىل تقدير "موافق جد

وتلخص الباحثة من رتيع الشرح  السابق أن مادة اظتفردات لربنامج "العربية 
اليومية" على أساس الطريقة االتصالية اليت اختارهتا الباحثة لبحث علميتها، مناسب 
حباجات اظتدرسة ورغبة الطلبة فيها. مث عّينت الباحثة ىذه اظتادة التعليمية لتكون 

 مستعملة يف ىذه اظتدرسة.
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فعالية استخدام مادة ادلفردات لربنامج العربية اليومية على أساس  -3
 الطريقة االتصالية

استخدمت الباحثة اظتعيار يف قياس قدرة الطلبة على الكالم بنطق سليم 
 واظتفردات والكتابة كما يلي:

 
 (4.23اجلدول )

فرداتدليل التقومي لقياس كفاءة الطلبة يف تعليم ادل  
 نَِتْيَجة كالم تقدير

 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 ناقص
 ضعيف

 قلة األخطاء يف الكالم
 أخطاء الكالم واضحة ولكن يفهم اظتعٌت اظتقصود

 أخطاء الكالم تقتضي اىتمام أكثر ولكن يفهم اظتعٌت اظتقصود
 صعوبة الفهم ألخطاء الكالم تقتضي اىتمام أكثر

 هم قطعاأخطاء الكالم الظاىرة تسبب عدم الف

81-122 
61-82 
21-62 
01-22 
1-02 

 نتيجة مفردات 
 جيد جدا

 جيد
 مقبول
 ناقص
 ضعيف

 قلة األخطاء يف اظتفردات
 أخطاء اظتفردات واضحة ولكن يفهم اظتعٌت اظتقصود

 أخطاء اظتفردات تقتضي اىتمام أكثر ولكن يفهم اظتعٌت اظتقصود
 صعوبة الفهم ألخطاء اظتفردات تقتضي اىتمام أكثر

 أخطاء اظتفردات الظاىرة تسبب عدم الفهم قطعا

81-122 
61-82 
21-62 
01-22 
1-02 

 نتيجة كتابة 



665 

 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 ناقص
 ضعيف

 قلة األخطاء يف الكتابة
 أخطاء الكتابة واضحة ولكن يفهم اظتعٌت اظتقصود

 أخطاء الكتابة تقتضي اىتمام أكثر ولكن يفهم اظتعٌت اظتقصود
 طاء الكتابة تقتضي اىتمام أكثرصعوبة الفهم ألخ

 أخطاء الكتابة الظاىرة تسبب عدم الفهم قطعا

81-122 
61-82 
21-62 
01-22 
1-02 

 
نتائج اإلختبار القبلي لتجربة اظتيدين لطلبة فصل الرابع مبدرسة خَت أمة  (1

 مباالنج 02
قبل إجراء العملية التعليمية قامت الباحثة باإلختبار القبلي لتعرف بو 

ءة اظتفردات والكالمية عند الطلبة قبل استخدام اظتادة التعليمية الكفا
 اظتعدة  للتجربة اظتيداين.

 
 (4.24اجلدول )

 نتيجة اإلختبار القبلي للتجربة ادليداين
 كفاءة الطلبة يف تعليم ادلفردات  الرقم

 على أساس الطريقة االتصالية
جمموع 
 الدرجة

 التقدير

 الكتاية ادلفردات الكالم
 جيد 71،66 76 79 62 1
 مقبول 25 22 52 25 0
 جيد 68،66 72 75 61 3
 جيد 71،33 76 77 65 2
 مقبول 55،33 61 62 25 5
 جيد 68،66 78 78 52 6
 جيد 73،66 76 82 65 7
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 ناقص 08,33 2 22 25 8
 ضعيف 17,33 2 02 30 9
 مقبول 55 62 65 22 12
 ناقص 06,66 2 36 22 11
 جيد 75،66 82 82 67 10
 جيد 60،33 61 66 62 13
 ناقص 38 32 32 52 12
 ناقص 39،66 35 22 22 15

 مقبول 797,87 727 876 773 اجملموع
 53,19 29,8 58,2  51,53 معدل الدرجة 

 
 (4.25اجلدول )

 حتليل نتيجة اإلختبار القبلي للتجربة ادليداين
 نسبة مائوية الدرجة عدد الطلبة مسافة حتديد النتيجة الرقم 

 - جيد جدا - 81-122 1
 % 26,66 جيد 7 61-82 0
 % 02 مقبول 3 21-62 3
 % 06,66 ناقص 2 01-22 2
 % 6,66 ضعيف 1 1-02 5

 

نظرا إىل اصتدول السابق يتضح أن نتائج اإلختبار القبلي للتجربة اظتيداين 
 ما يلي:مباالنج، ديكن تصنيفها إىل  02لفصل الرابع يف مدرسة خَت أمة 

 : ال أحد  درجة جيد جدا ( أ)
 طلبة 7:   درجة جيد  ( ب)
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 طلبة 3:   درجة مقبول  ( ت)
 طلبة  2:  درجة ناقص  ( ث)
 طالبة 1:  درجة ضعيف  ( ج)

ظتعرفة التكرار عن نتائج اإلختبار القبلي للتجربة اظتيدانية لطلبة فصل توضحنا 
واستعماعتا يف  مباالنج أن قدرة الطلبة يف تعلم اظتفردات 02الرابع يف مدرسة خَت أمة 

% على مستوى "مقبول" 02% على مستوى "جيد" و 26,66الكالم اليومي 
 % على مستوى ضعيف. 6,66% على مستوى ناقص و06،66و

 ظتعرفة النتيجة اظتعدلة استخدمت الباحثة الرمز كما يلي:

الدرجة غتموعالدرجة اظتعدلة = 
الطلبة غتموع    x 122 = %      

   
 x  122 = %53,19 

من نتيجة اظتعادلة السابقة، حسب اظتعيار اظتستخدم يف ىذا البحث، نعرف أن قدرة 
الطلبة يف تعليم اظتفردات واستعماعتا يف الكالم اليومي البسيط يف اإلختبار القبلي على 

 % .58,19مستوى "مقبول" ألن معدلة نتيجتهم 

 
ابع مبدرسة خَت أمة لتجربة اظتيدين لطلبة فصل الر  نتائج اإلختبار البعدي (0

 مباالنج 02

قبل القيام باإلختبار البعدي، قامت الباحثة بتعليم اظتفردات باستخدام  
مادة اظتفردات على أساس الطريقة االتصالية اليت انتجها الباحثة من عملية 

-15التطوير. وتطبيق ىذه اظتادة استغرقت عشرة للقاءات ويف كل لقاء مدة 
 بع للتجربة اظتيدانية لطلبة. دقائق يف فصل الرا  02

بعد إجراء العملية التعليمية، قامت الباحثة باإلختبار البعدي لتعرف بو 
مدى اآلثار اإلجيابية أو فعالية اظتادة التعليمية اليت أعدهتا الباحثة وجرّبتها. 
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وقامت باإلختبار العدي كتابيا ة من عشرة سؤاال وشفهيا من ستسة سؤاال أي 
 الم، اظتفردات والكتابة. ونتائج يف اإلختبار البعدي فيما يلي:من ناحية الك

 (4.26اجلدول ) 
 نتيجة اإلختبار البعدي للتجربة ادليداين

 كفاءة الطلبة يف تعليم ادلفردات  الرقم
 على أساس الطريقة االتصالية

جمموع 
 الدرجة

 التقدير

 الكتاية ادلفردات الكالم
 جيد جدا 96 98 95 95 1
 جيد 62,33 53 72 72 0
 جيد جدا 90,33 90 95 92 3
 جيد جدا 82 82 87 85 2
 جيد 70 91 62 65 5
 جيد 75 65 75 85 6
 جيد جدا 92 90 95 95 7
 جيد جدا 82،66 92 72 92 8
 مقبول 55 25 62 62 9
 جيد 71 58 75 82 12
 جيد 78 82 75 75 11
 جيد 82,33 86 82 75 10
 جيد 79 70 85 82 13
 جيد 62,66 32 82 82 12
 مقبول 53,66 36 62 65 15

 جيد 1123,97    اجملموع
 76,06    معدل الدرجة
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 (4.27اجلدول )
 حتليل نتيجة اإلختبار البعدي للتجربة ادليداين

 نسبة مائوية الدرجة عدد الطلبة مسافة حتديد النتيجة الرقم 
 %33،33 جيد جدا 5 81-122 1
 % 53,33 جيد 8 61-82 0
 % 06,66 مقبول 0 21-62 3
 - ناقص - 01-22 2
 - ضعيف - 1-02 5

     
 

نظرا إىل اصتدول السابق يتضح أن نتائج اإلختبار القبلي للتجربة اظتيداين 
 مباالنج، ديكن تصنيفها إىل ما يلي: 02لفصل الرابع يف مدرسة خَت أمة 

 طلبة 5:   درجة جيد جدا ( أ)
 طلبة 8:   درجة جيد  ( ب)
 طالبان 0:   جة مقبول در  ( ت)
 : ال أحد  درجة ناقص  ( ث)
 : ال أحد درجة ضعيف  ( ج)

ظتعرفة التكرار عن نتائج اإلختبار القبلي للتجربة اظتيدانية لطلبة توضحنا 
مباالنج أن قدرة الطلبة يف تعلم اظتفردات  02فصل الرابع يف مدرسة خَت أمة 
دا" و % على مستوى "جيد ج33,33واستعماعتا يف الكالم اليومي 

% 2% على مستوى "مقبول" و06،66% على مستوى "جيد" و53,33
 على مستوى "ناقص" و "ضعيف". 

 ظتعرفة النتيجة اظتعدلة استخدمت الباحثة الرمز كما يلي:
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الدرجة غتموعالدرجة اظتعدلة = 
الطلبة غتموع    x 122 = %       

   
 x  122 = %76,06% 

سب اظتعيار اظتستخدم يف ىذا البحث، من نتيجة اظتعادلة السابقة، ح
نعرف أن قدرة الطلبة يف تعليم اظتفردات واستعماعتا يف الكالم اليومي البسيط يف 

 % .76,06اإلختبار القبلي على مستوى "جيد" ألن معدلة نتيجتهم 

 
 حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للتجربة اظتيدانية (3

ظتنتاج يستخدم الباحثة اختبار "ت" وىو وظتعرفة فعالية الكتاب التعليمي ا
االختبار الذي يقارن نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي. االختبار القبلي ىو 
االختبار قبل تطبيق الكتاب التعليمي اظتنتاج اظتيداين. أما االختبار البعدي ىو 

مباالنج يف  02االختبار بعد تطبيق اظتيداين. جرى االختبار القبلي مبدرسة خَت أمة 
 6و  0، وجرى االختبار البعدي فيها يف التاريخ 0212من مايو سنة  10التاريخ 

 . وفيما يلي نتائج اختبارات الطلبة:0212من يونيو سنة 
 (4.28اجلدول )

 نتائج اختبارات الطلبة
االختبار القبلي   الرقم

(1x) 
االختبار البعدي 

(2x) 
-1xاإلحنراف )

2x) 
   

1 71،66 96 02,32 590,23 
0 25 62,33 19,33 373,62 
3 68،66 90,33 03,67 562,06 
2 71،33 82 10,67 162,50 
5 55،33 70 16,67 077,88 
6 68،66 75 6,32 22,19 
7 73،66 92 02,32 213,71 
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8 08,33 82،66 56,33 3173,26 
9 17,33 55 37,67 1219,20 
12 55 71 16 056 
11 06,66 78 51,32 0635,39 
10 75،66 82,33 2,67 01,82 
13 60،33 79 16,67 077,88 
12 38 62,66 06,66 712,75 
15 39،66 53,66 12 196 

  326,5 اجملموع
 
 (4.29اجلدول )

       نتائج
       

(d-Md) 
D الفاعل 

1,5376 1,02  02,32 1 
12,0109 -3,77  19,33 0 
2,3029 2,57 03,67 3 

128,7829 -12,23 10,67 2 
21,3229 -6,23 16,67 5 
082,8976 -16,76 6,32 6 
7,6176 -0,76 02,32 7 

1122,0309 33,03 56,33 8 
010,0829 12,57 37,67 9 

52,21 -7,1 16 12 
791,8596 08,12 51,32 11 
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339,6629 -18,23 2,67 10 
21,3229 -6,23 16,67 13 
10,6736 3,56 06,66 12 
80,81 -9,1 12 15 

 اجملموع   3292,2210
 ( عرفت الباحثة النتيجة األخَتة فيما يلي:t-testباستخدام رمز االختبار "ت" )

 

Md = 
  

 
 

Md = 
     

  
 

1,32 Md =  

t = 
  

√     

       

 

t = 
    

√
         

       

 

t =     

√
         

   

 

  t =     

√      
 

 t =     

     
 

6,201 t = 

t = 
  

√     
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أكرب من درجة تاء  (6,20يف ىذا البحث )  (  أن درجة تاء حساب )
 (.0,98% )99جدول على مستوى 

 

فعرفنا أن الفرض السابق مقبول، وىذا يعٍت اظتادة اظتعدة لتعليم اظتفردات على 
مباالنج فعالة يف ترقية  02ل الرابع مبدرسة خَت أمة أساس الطريقة االتصالية لطلبة فص

 مهارة الكالم وتصلح.

  

 ادلبحث الثاين: حتليل البيانات ومناقشتها

يف ىذه البحث تقوم الباحثة بتحليل البيانات التس حصلت عليها من الدراسة  
اظتتتبعة  اظتيدانية اليت عرضتها الباحثة يف اظتبحث السابق. وتكون اظتناقشة حسب اطتطوات

 يف إجراءات اإلعداد، وفيما يلي بياهنا:

 حتليل احلجات  -أ 
من مالحظة تعليم اظتفردات لربنامج "العربية اليومية" يف ىذه اظتدرسة واستبانة 
الطلبة رأت الباحثة أن بعض الطلبة يرغبون يف تعليم اظتفردات ويتعلموهنا باصتّد 

ن اآلخرون يشعرون باظتلل، ال حيبوهنا ونشاط ويهتمون بشرح اظتدرس اىتماما كبَتا، لك
 واليرغبون فيها فال يهتمون هبا كثَتا و ال حيرصون على تعلمها.

ومن ناحية اظتدرس، وجدت الباحثة أن اظتدرس ىو مركز ومصدر عملية 
التليم، ألنو ىو الذي يشرح اظتادة يبينها. ورأت الطلبة قلة استخدام الوسائل 

دة التعليمية رأت الباحثة أن الكتاب التعليمي ظتادة اظتفردات التعليمية.  ومن ناحية اظتا
 Cintaغَت ثابت يف ىذه اظتدرسة. أحيانا يستخدم القاموس أو الكتاب "

Berbahasa Arab" .  و ىذه غَت مالئمة بأيدي الطلبة وال تدافع كفاءة الطالبة
عي واقع حياة لتطبيق اظتفردات اظتدروسة يف كالمي اليومي البسيط، وكذلك ال ترا

2998  <     6922  
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الطلبة اليومية واظتستوعبة للمسطلحات اليت يعايشها وحيتاج إليها وال يطابق مع 
 مستوى قدرهتم. 

 
 التخطيط والتطوير -ب 

انطالقا من نتائج الدراسة ومن احتياجات الطلبة، رأت الباحثة أمهية وجود 
يث يرفع هبا اظتادة اظتناسبة مع مراعاة حاجاهتم وقدرهتم، وأن تكون اظتادة جذابة ح

اىتمام الطلبة ورغبتهم يف تعليم اظتفردات خاصة لتطبيقها يف الكالم اليومي البسيط. 
وكذلك وجود اظتادة اظتناسبة باألىداف الرئيسية من تعليم اظتفردات العربية يف ىذه 

 اظتدرسة ىي لتزويد الطلبة باظتهارات اللغوية االتصالية.
اظتناسبة باألىداف العامة واألىداف مث حاولت الباحثة تعيُت اظتدلوالت 

اطتاص وبأحوال الطلبة، واختارت الباحثة مادة اظتفردات على أساس الطريقة 
االتصالية لًتقية مهارة الكالم، ىي اظتادة اظتالئمة عن ىذه كلها ما حتتاج إليها. 
فصممت الباحثة ىذه اظتادة تعتمد على موازنة بُت تدريبات تعليم اظتفردات 

 ات الكالم اليت تشجعها الطلبة يف تعليم اظتفردات. وتدريب
وقامت أيضا باختيار اظتوضوع اظتناسب بأحواعتم وحاجاهتم وميوعتم 
ومواقفهم. وكذلك حبثت الباحثة عن الصور التعليمية اظتطابقة للموضوع اظتقرر، 
 حيث ديكن هبا جذب اىتمام الطلبة واظهار  رغبتهم يف تعليم اظتفردات. وبعد ذلك
قامت الباحثة باطالع الكتب اظتتضمنة ظتضمون مادة اظتفردات والكالم العربية 
اليومية بالطريقة االتصالية. مث قامت الباحثة مبالحظة اظتنهج التعليمي من جهة 

 معاير الكفاءة والكفاءة األساسية، مث بدأ الباحثة تعيُت اظتؤشرات. 
 

 إعداد ادلادة التعليمية -ج 
بدأت الباحثة بإعداد مادة اظتفردات لطلبة فصل الرابع بعد أن مت التخطيط، 

وتنظيمها حسب معايَت تنظيم احملتوى. وبعد أن تتم إعداد مادة اظتفردات اظتطبوعة 
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يف شكل الكتاب التعليمي، وضعت الباحثة دليل العام لتقدمي ىذه اظتادة التعليمية 
 وتطبيقها.
 

 التقدير من اخلبري  -د 
اد اظتادة التعليمية قدمتها مع اإلستبانة إىل اطتبَت يف وبعد أن تتم الباحثة إعد

غتال اللغة العربية من ناحية مادة اظتفردات واللغة للحصول على تقديراهتم وتعليقاهتم 
عليها. ودلت نتائج ىذه اإلستبانة على أن اظتادة التعليمية جيد جدا يف صفتها 

حثة ىذه التعليقات أساسا العامة ولكن ىناك بعض التعليقات عليها، وجعلت البا
 لتصحيح ىذه اظتادة.  

 
 التصحيح -ه 

قامت الباحثة بعد ذلك بتصحيح اظتادة التعليمية حسب تقديرات اطتبَتين 
 وتعليقاهتما.

 
 التقدير من مدرس اللغة العربية دلالئمة مادة ادلفردات يف تطبيقها -و 

ية اظتختارة. قامت الباحثة بتطبيق ىذه اظتادة التعليمية اظتعدة باالسًتاتيج
وجبانب ذلك قدمها الباحثة مع اإلستبانة إىل مدرسي اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة 
للحصول على تقديراهتا، ونتائج ىذه اإلستبانة دلت أن ىذه اظتادة التعليمية مالئمة 

 لتطبيق يف تلك اظتدرسة. 
 

 جتريبة ادلادة -ز 
يف عملية التعليم  ومن خالل ىذه التطبيق، الحظت الباحثة اشًتاك الطلبة

واىتمامهم واستجابتهم حنو تعليم اظتفردات، فوجدت أهنم يهتمون كثَتا ويسرون  
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كثَتا يف تعلمها ويتعلموهنا جبّد ونشاط، فتكون عملية التعليم هبذه اظتادة التعليمية 
 والطريقة اظتختارة عملية مرحية غَت ؽتلة.

باالختبار البعدي ظتعرفة وبعد أن دتت الباحثة من تطبيقها، قامت الباحثة 
مدى فعاليتها لًتقية استعاب اظتفردات وتطبيقها. ونتائج ىذا االختبار تدل على 
ارتقاء كفاءة الطلبة يف كالم اللغة العربية وفهمها. وجبانب ذلك وّزعت الباحثة 
االستبانة إىل الطلبة ظتعرفة آرائهم عن اظتادة التعليمية اظتعدة. وتصبح ىذه النتائج 

يال للباحثة يف معرفة مالئمة اظتادة لتشجيع كفاءهتم يف استعاب اظتفردات دل
 وتطبيقها. 
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 الفصل اخلامس 

 نتائج البحث والتوصيات واالقرتاحات

 نتائج البحث  -أ 
القيام بتحليلها. وأما من  اعتماد على البيانات اليت حصلت عليها الباحثة مث

 نتائج الطلبة ميكن أن نلخص نتائج البحث كما يلي: 
مادة املفردات لربنامج "العربية اليومية" على أساس الطريقة االتصالية  -1

اإلبتدائية النموذاجية مباالنج اليت تعتمد  02يف املدرسة خري أمة 
 –املفردات اليومية باملوضوع عن املدرسة والبيت   تقدمي (1) على:

( وتعتمد املادة على الكالم يف تنظيمها  0. )–لكل الدرس  9أو  8
وجتري تدريبات منشورات بعد الكالم اليت هتتم إعدادىا مبوازنة  (3)

( 4بني تدريبات للمفردات وتدريبات للكالم ولقواعد اللغة. )
وتتضمن املادة من اللغة العصرية من حيث املفردات. حتتوي املادة 

موضوعات. وإنتاج ىذه  12املطور املنتجة يف ىذا البحث على 
الف األول وغالف الثاين وحمتويات املادة املعدة تتكون من غ

الكتاب واملقدمة والدليل العام ومعيار الكفاءة والكفاءة األساسية 
لكل الدرس وتقدمي املفردات اجلديدة املدروسة وتطبيق املفردات يف 
الكالم البسيط والتدريبات املنشورات للكالم واألسئلة ملراجعة 

 املفردات واملراجع.
املعدة مرت بثالثة اخلطوات ىي: التحكيم إن صالحية ىذه املادة  -0

من اخلرباء  يف جمال تعليم اللغة العربية على املادة املعدة. تلخص 
الباحثة حتليل البيانات من نتائج اإلستبانة من اخلبريين، بأن يصل 

%(. 93,33جممالإىل تقدير "جيد جدا" )صالحية ىذه املادة 
%(. 88جيد جدا" )وتثبيت من املدرسني بأن يصل إىل تقدير "
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واملادة املعدة للمجموعة امليدانية من الطلبة لتشجيع ولتزويد كفاءهتم 
يف تعليم املفردات واستعماهلا يف الكالم اليومي البسيط من جهة 

يبدو ذلك . وملعرفة نقصاهنم عند الكالم املفردات والكالم والكتابة
واالختبار  عندما قارنت الباحثة بني النتائج يف االختبار القبلي

يف ىذا البحث   (  البعدي، وذلك أن درجة تاء حساب )
(. 0,98% )99أكرب من درجة تاء جدول على مستوى  (8,20)

وكذلك من تقديرىم يف اإلستبانة بأن يصل إىل تقدير موافق جدا 
(93 .)% 
 

 التوصيات  -ب 
 ، وذلكأن يقوم املدرس بإعداد املادة التعليمية اجليدة املناسبة للطلبة -1

باختيار املوضوعان السهلة وما هلا ارتباط بأحواهلم اليومية حىت ال 
ميل منها الطلبة. ، ألن استخدام املادة التعليمية وتطبيقها يف العملية 

 التعليمية يتعلق خبصائص املدرسة وطلبتها.
أن يستخدم املدرس أساليب التدريس والنشاطات التعليمية املتعددة  -0

نة املتنوعة حىت يكون التعليم عملية مرحية غري ويستعني بالوسائل املعي
 مملة. 

أن يزيد املدرس الطلبة بأنواع التدريبات إلثراء معرفتهم وتنويع  -3
 خرباهتم وتوثيق كفاءهتم. 

وعلى الباحثني املقبلني الذين يكتبون مثل ىذا البحث أن يقوموا  -4
 بتطويره وترقيتو وإصالحو أحسن ما أمكن.

 
 اإلقرتاحات  -ج 

 على ما جاء يف ىذا البحث، تقدم الباحثة بعض االقًتاحات منها:بناء 
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أن يكمل ىذا الكتاب التعليمي بتكوين موضوع املادة ومفردات  -1
 األمساء واألفعال.

 أن تكمل التدريبات والتقومي أكثر نتوعا وجذابة. -0
إن نتيجة ىذا البحث ىي كتاب التعليمي تعترب مدخال وأساسا  -3

اللغة العربية على وجو اخلصوص تعليم املفردات نافعا يف جمال تعليم 
، فريجى من الباحثني املقبلني أن على أساس الطريقة االتصالية

 يتطوروىا للمراحل الالحقة.
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 واملراجعاملصادر  قائمة

 املصادر -أ 

  القرآن الكرمي 

 عريب.-. ادلنور قاموس إندونيسي7002أمحد ورسون منور وحممد فريوز.  

 

 املراجع  -ب 

 املراجع العربية

 ت: وكالة ادلطبوعة عبد هللا حرميالكوي.أصول البحث العلمي .م2437أمحد بدر. 

ر رياض: دا.املهارة اللغوية وماىيتها وطرائق تدريسها .2447أمحد فؤد حممود عليان.
 ادلسلم للنشر والتوزيع

 .2443. مدخل إىل طريقة تعليم اللغة األجنبية ملدّرس اللعة العربيةأزهر أرشد. 
 اندانج: مطبعة األحكامأوجونج ف

ترمجة عبد مذاىب وطرائق يف تعليم اللغات، .م2440جاك رتشر دز وثيودور روجرز،
 بدان وآخرون )د.م دار عامل الكتبعبد العرزيز الع الرمحن

، مذكرة الدورة دراسات يف املناىج وتأصيلها ،هـ 2171حسن عبد الرمحن احلسن، 
الوقف  د.ن، مأسساتللغة العربية يف الربنامج اخلاص التدربية دلعلمي ا

 اإلسالمي
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الرياض: البث والعلمي: مفهومو، أدواتو، أساليبو. . 2442ذوقان عبيدات وأخرون. 
 دار أسامة للنشر والتوزيع.

مكة: ، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى )رشدي أمحد طعيمة
 7ج (جامعة أم القرى

ة والعلوم مصر: ادلنظمة اإلسالمية للرتبي، م2434، ، تعليم العربية لغري الناطقني هبا
 والثقافة

الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى:  حممود كامل الناقة.و  
جامعة معهــد الـلغـة العـربـيـة :مكة ادلكرمة، 2433، إعداده وحتليلو وتقوميو 

 أم القرى
أسس إعداد الكتب التعليمية لغري عبد احلميد عبد هللا ،د. ناصر عبد هللا الغايل، 

 )الرياض: دار الغايل، د.ت( الناطقني بالعربية

 طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيمالعصيلي. 
 )7003 )الرياض: مكتبة ادللك فهد الوطنية,

 -تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا: الطرق. 7003عمر الصديق عبد هللا. 
 اذلرم: دار العادلية للنشر والتوزيع. الوسيلة. -األساليب

، ، إعداد الكتاب التعليمي "قواعد اخلط واإلمالء" لتنمية مهارة الكتابةليلي مزية
رسالة ماجستري غري منشورة )ماالنج: كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا 

 م(7004مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
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تعليم املفردات اللغوية لغري الناطقني بالعربية: ورقة .م7022ماهر شعبان عبد الباري. 
مصر:  .عمل مقدمة مؤمتر العاملي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 جامعة بنها

 م(2441)دمشق: جامعة دمشق  يف طرائق التدريس اللغة العربيةحممد أمحد السريد، 
، ادلقالة غري عربية يف إندونسيامواد تعليم اللغة الد.س،نصرالدين إدريس جوهري،

 منشورة، دلادة إعداد ادلواد يف تعليم اللغة العربية
أسس إعداد الكتب التعليمية لغري ناصر عبد اللهالغايل وعبد احلميد عبد اللة. 

 )الرياض: دار الغايل، د.ت(الناطقني بالعربية 

تطبيقية يف تعليمها للناطقني مفردات العربية دراسة لسانية . 7004وليد امحد العنايت، 
 الرياض: جامعة ادللك سعود. بغريىا

، تدريس اللغة العربية مفاىم نظرية وتطبيقات عملية .م7007،وليد أمحد جابر
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع عمان: دار

 /http://nuryani27.wordpress.com/(Online).7027ادلفردات. أمهية تعليم نور ياين. 

diakses pada 16 Februari 2014 )  

http://faculty.ksu.edu.sa/3046/Publications/Microsoft Word قوائم املفردات
 diakses 20 Agustus 2014  2ص. الشائعة وتعليم اللغة

 
 
 
 

http://nuryani27.wordpress.com/
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 البمراجع من البحوث العلمية 
إعداد الكتاب التعليمي لتعليم املفردات العربية لألطفال قبل  ،7020.أمي سعدة 

كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربيةجامعة موالنا مالك . املدرسة
 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

كلية .املفردات للدرس اإلضايفتصميم مادة تعليم ، 7022حممد أسوان إبراهيم .
الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربيةجامعة موالنا مالك إبراهيم 

 .اإلسالمية احلكومية مباالنج
بالتطيق على وفعاليتو يف تعليم مهارة الكالم:  املدخل اإلتصايل،7004، مسنون 

كلية . ةجاوا الشرقياللغة والدعوة باجنيل باسوروان  املدرسة الثانوية دار
الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربيةجامعة موالنا مالك إبراهيم 

 .اإلسالمية احلكومية مباالنج
 
 

 جنبيةاملراجع األ
 

A, Syukur Ghazali. 2013. Pembelajaran Keterampilan Berbahasa dengan 

Pendekatan Komunikatif-Interaktif. Bandung: Refika Aditama 

Abdul Hamid dan Bisri Mustofa. 2012. Metode & Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab. Malang: UIN Press. 

Abdul Hamid, dkk. 2008. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, 

Stategi, Materi dan Media.Malang: UIN-Malang Press.  

Ahmad Fuad Effendy. 2012. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: 

Misykat)  

Andi Prastowo. 2012. Panduan Kreatif membuat Bahan Ajar Inivatif: 

Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan 

Menyenangkan. Yagyakarta: Diva Press. 



123 

Anonim. 2010. Prinsip, Pendekatan, Metode, Teknik, Strategi dan 

Model Pembelajaran (http://rahasiablogging.com/?id=aguswuryanto, 

diakses 30 Januari 2014) 

Aziz Fachrurrazi dan Erta Mahyudin.2000. Pembelajaran BahasaAsing: 

Metode Tradisional dan Kontemporer. Jakarta: Bania Publising 

Handri Guntur Tarigan. Metodologi Pengajaran Bahasa(Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan kebudayaan ،1990) hal  2 

. 1990.Pengajaran kosakata. Bandung: Angkasa 

Jos Daniel Parera. 1993. Leksikon Istilah Pembelajaran Bahasa. Jakarta: 

Gramedia. 

M.Soenardi Djiwandono. 2008.Tes Bahasa dalam Pengajaran. Jakarta: Indeks 

Moh. Ainin.2010  . Metodologi Penelitian Bahasa Arab .Surabaya: Hilal Pustaka 

Mulyasa,2000. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 

Nazri Syakur. 2010. Revolusi Metodologi Pembelaqjaran Bahasa Arab: Dari 

Pendekatan Komunikatif ke Komunikatif Kambium. Yagyakarta: 

Pedagogia. 

Nuril Huda. 1988.Metode Audiolingual VS Metode Komunikatif: Suatu 

Perbandingan dalam PELBA I (Jakarta: Lembaga Unika Atmajaya 

Punaji Setyosari.2010. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. 

Jakarta: Kencana 

Richards, J. C. 2005. Communicative Language Teaching. Singapore: 

SEAMEO Regional Language Centre 

Sa’dun Akbar.2013. Instrumen Perangkat pembelajaran. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, Cet.2 hal.39 

Sugiono.2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Suharsimi Arikunto.2010.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 14 

Uhar Suharsaputra. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 

Tindakan. Bandung: Refika Aditama. 

Ulin Nuha. 2012. Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab. 

Yagyakarta: Diva Press 

Universitas Negeri Malang. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.Malang: 

Universitas Negeri Malang, Cet.4 

 

http://rahasiablogging.com/?id=aguswuryanto

	PENDAHULUAN 1.pdf
	PENDAHULUAN 2.pdf
	PENDAHULUAN 3.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

