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  رشكر وتقدي

  

  
  

 إال لهإدين املستقيم وأشهد أن ال الطريقه القومي وفقهنا يف  إىل احلمد هللا الذي هدانا

النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكرمي  اجلنة إىل اهللا وحده ال شريك له شهادة توصلنا

وعلى  وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبده ورسوله السيد السند العظيم صلى اهللا وسلم عليه

  آله وأصحابه أوىل الفضل اجلسيم.

وإرادته انتهى الباحث من كتابة هذه الرسالة العلمية حيث بعناية اهللا تعاىل وتوفيقه 

ملعّلمني وتأهيل  الرتبية ) بكليةS.Pdيعترب شرطا للحصول على درجة املرحلة اجلامعية األوىل (

ضوع " تدريس املفردات مبعهد ملو امعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشيه حتت اجب

  ".)وصفية حتليليةدراسة ( جامعة الرانريي بندا آتشيه

شريفني ال ةيقدم الباحث شكره وتقديره إىل مجيع األساتذفيبة وذه املناسبة الط

مها و يال للمشرفني الكرمني علوما ومعارفا نافعة وأخص شكرا جز علموا الباحث الذين قد 

ذان قد أنفقا أوقاما ال ، املاجستريترميذي نينورسي ملاجستري وا مسلم، خباري الدكتور

هما ومساعدما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا من أوهلا إىل آخرها. هالثمينة وتوجي

  واآلخرة.  الدنيا وجزامها خري جزاء يف وبارك اهللا هلما

 اللغة تعليم قسم ورئيس الرتبية كلية وعميد اجلامعة ملدير عظيما ويشكر شكرا

 أصدقائي جلميع اخلري، إنه ال يضيع أجر من أحسن عمال. وكذلك م اهللالعربية ويسأهل

 أصدقائي من الصف وخاصة إىل الرسالة هذه كتابة إمتام يف بأفكارهم ساعدوه قد الذين

  جزاهم اهللا على إحسام.و م ٢٠١٣اللغة العربية سنة  تعليمبقسم  الثاين



قّدم الشكر لألساتيذ واملشرف مبعهد جامعة الرانريي ينسى الباحث أن يوال 

ت احملتاجة عسى اهللا أن يعطيه اجلمع البيانم البحث العلمي عطاه الفرصة بقياالذي قد أ

  أجرا عظيما.

شكرا عميقا واحرتاما عظيما لوالدي ومن الواجب على الباحث أن يشكر 

ة حسنة وهّذباه ذيبا نافعا بأخالق  ذين قد ربّياه تربيلالاحملبوبني حسيب إبراهيم ورشيدة 

  .ّنة العاليةاجلكرمي ولعّل اهللا تعاىل جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة ويسكنهما يف 

أن يقدموا  وأخريا، يدعو اهللا أن جيعل هذا العمل مثرة نافعة ويرجو من القارئني

 له هذه الرسالة نافعةائيا وإصالحا نافعا لتكميل هذه الرسالة وعسى أن تكون نقدا بن

  للقارئني عامة.خاصة    و 
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 مستخلص البحث
  

  تدريس املفردات مبعهد جامعة الرانريي بندا آتشيه:   عنوان البحث

  .(دراسة وصفية حتليلية)  

  : جفري رسيب  االسم الكامل

  ٢٢١٣٢٣٩٧٣:   رقم القيد

  

تدريس المفردات بمعهد جامعة الرانيري بندا  إن املوضوع هذه الرسالة "  

منطقة دار السالم بندا آتشيه وخصص كان معهد جامعة الرانريي يقع يف ". آتشيه

معهد اجلامعة للطالب والطالبات يف جامعة الرانريي للغاية يف حسن خلقهم من خالل 

متعددة منها  اتتقوية مبادئ األفكار اإلسالمية. وكانت يف معهد اجلامعة الرانريي أنشط

زيادة  من أهم شيئ يف إلقاء املفردات إلقاء املفردات وهذا النشاط صباح لغوي.

الكلمات واجلمل عند الطلبة ولكنهم يف الواقع يشعرون بالسأم وامللل أثناء تعليم 

حسن أتعليم بالاملفردات وال يهتمون مبن يلقي املفردات اهتماما جيدا وال يشرتكون هذا 

إستجابة تامة عند إلقاء املفردات وهذه  اإلشرتاك وكانوا ال يستجيبون شرح األساتيذ

. وأما أهداف البحث يف  اخنفاض نتائجهم يف اختبار أواخر مستوياتاألهوال تؤثر يف

املشكالت اليت يوجهها الطلبة ، و لتعّرف على إجراء تدريس املفرداتهذه الرسالة فهي ل

مبعهد جامعة  وجمتمع البحث يف هذه الرسالة هو مجيع الطلبة .عملية التعليم والتعلميف 

، يف الطبقة الثانية بةهو الطل كعينة باحثفأخذ ال طالبا. ٣٦٣الرانريي وعددهم 

منهج البحث الذي يعتمد عليه الباحث يف كتابة هذه الرسالة هو منهج و  .٥٤وعددهم 

 .واملقابلة الشخصية املالحظة املباشرةالباحث بطريقة  قامفوجلمع البيانات  ،الوصفى

اجلامعة الذي ونتائج البحث يف هذه الرسالة تدل على أن تدريس املفردات يف معهد 

. وال %٧٣،٢٤يعمله املدرس جيد، ويستدل الباحث على النتيجة املعدلة اليت تكون 

شك يف أن التدريس فعاال على موافقة مالحظة هذه القائمة وأن تدريس املفردات يف 



 س

معهد اجلامعة الذي مير به الطالب جيد، ويستدل الباحث على النتيجة املعدلة اليت 

ك يف أن التدريس فعاال على موافقة مالحظة هذه القائمة. . وال ش%٨٢،١٤تكون 

إن الطلبة يواجهون املشكالت يف تعليم املفردات هي عدم إحضار وبناء على ذلك 

الوسائل التعليمية من قبل املدرسني، ويكون للطالب عجزهم يف احلفظ وتكوين اجلمل 

رج الفصل وعدم استخدامهم العربية باستخدام املفردات املقدمة، ذلك لقلتهم مذاكرة خا

  يف كالمهم اليومية.
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  Analytical) 
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The title of this thesis is "Mufradat Learning at Ma'had Al-Jami'ah UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh". Ma'had Al-Jami'ah UIN Ar-Raniry is located in  

Darussalam area of Banda Aceh and the organization of Ma'had Al-Jami'ah is 

devoted to UIN Ar-raniry students as an effort to character formation by 

strengthening the foundations and Islamic insight. Ma'had Al-Jami'ah UIN Ar-

Raniry Has many activities such as the giving  mufradat  called Shabah al-lughah. 

One of the most important things in the delivery  mufradat is to enrich the 

vocabulary as well as Arabic sentences to the students  but actually they feel 

bored when teachers teache mufradat  and do not pay attention to teachers who 

give mufradat with good attention and do not participate well in learning mufradat 

(vocabulary words) and they do not respond fully to teachers' explanations when 

this muddy and dread teaching affect their lower test scores in the final semester. 

The purpose of this study is to know the vocabulary teaching procedures, and 

problems faced by students in teaching and learning process. The population in 

this study is all students Ma'had Al-Jami'ah UIN Ar-Raniry and their number 363 

students. So the researcher took the second floor students as a sample, and their 

number 54 students. The research method used by researchers in the writing of 

this thesis is descriptive method, and to collect research data then the researcher 

uses direct observation and special interviews. And the result of the research in 

this thesis shows that the learning of vocabulary (Mufradat) in Ma'had Al-Jami'ah 

done by the teacher (musyrif) is considered good, and the researcher's conclusion 

is related to the modified result showing 73.24%. There is no doubt that effective 

teaching is based on data from these observational tables and  the learning of 
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vocabulary in Ma'had Al-Jami'ah passed by students is good. The researchers 

showed a adjusted score of 82.14%. There is no doubt that effective teaching is 

based on data from this observational table. And on the basis that the problems 

faced by students in learning mufradat is less to present the media of learning by 

teachers, and students are unable to memorize and form Arabic sentences using 

the given vocabulary, it is because they do little learning outside the classroom 

and they do not use it in daily conversation 
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 Judul skripsi ini adalah “ Pembelajaran Mufradat di Ma’had Al-Jami’ah 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh”. Ma’had Al-Jami’ah UIN Ar-Raniry terletak di 

daerah Darussalam Banda Aceh dan penyelenggaraan Ma’had Al-Jami’ah 

dikhususkan untuk mahasiswa dan mahasiswi UIN Ar-raniry, sebagai sebuah 

upaya untuk pembentukan karakter melalui penguatan dasar-dasar dan wawasan 

keislaman. Ma’had Al-Jami’ah UIN Ar-Raniry Memiliki banyak kegiatan 

diantaranya pemberian mufradat kegiatan ini disebut Shabah al-lughah. Salah satu 

hal terpenting dalam penyampaian mufradat adalah untuk memperkaya kosakata 

dan juga kalimat-kalimat bahasa arab kepada mahasantri akan tapi sebenarnya 

mereka merasakan bosan saat pengajaran mufradat dan tidak memperhatikan 

kepada orang yang memberikan mufradat dengan perhatian yang baik dan tidak 

berpartisipasi dengan baik dalam pembelajaran mufradat dan mereka tidak 

menanggapi penjelasan para guru sepenuhnya ketika pengajaran mufradat dan 

kengerian ini mempengaruhi nilai tes mereka yang lebih rendah pada semester 

akhir. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui prosedur 

pengajaran kosa kata, dan permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam proses 

belajar mengajar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Ma’had 

Al-Jami’ah UIN Ar-Raniry dan jumlah mereka 363 mahasiswa. Maka peneliti 

mengambil mahasiswa lantai dua sebagai sampel, dan jumlah mereka 54 

mahasiswa. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam 

penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif, dan untuk mengumpulkan data 

penelitian maka peneliti menggunakan observasi langsung dan wawancara 
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khusus. Dan hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

kosakata (Mufradat) di Ma’had Al-Jami’ah yang dilakukan oleh pengajar 

(musyrif) dinilai baik, dan kesimpulan peneliti berkaitan dengan hasil yang 

dimodifikasi yang menunjukkan 73,24%. Tidak ada keraguan bahwa pengajaran 

efektif bedasarkan data dari tabel observasi ini dan bahwa pembelajaran kosakata 

(mufradat) di Ma’had Al-Jami’ah yang dilewati oleh mahasiswa itu baik. Peneliti 

menunjukkan skor yang disesuaikan yaitu 82,14%. Tidak  ada keraguan bahwa 

pengajaran efektif bedasarkan data dari tabel observasi ini. Dan berdasarkan hal 

itu bahwa permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam pembelajaran 

mufradat adalah kurang menghadirkan media pembelajaran oleh guru, dan 

mahasiswa tidak mampu untuk menghafal dan membentuk kalimat bahasa Arab 

dengan menggunakan kosa kata yang diberikan,itu karena mereka sedikit 

melakukan pembelajaran di luar kelas dan mereka tidak menggunakannya dalam 

percakapan sehari-hari. 
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  الفصل األول

  اساسّية  البحث

  مشكالت البحث - أ

إن اللغة العربية هي مجل يعرب ا العرب عن أغراضهم، وهي أشرف اللغات يف 

. وهي مواد مهمة يف املدارس ١العامل، ألا لغة القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة،

هي ثالثة عناصر: اإلسالمية، وفيها عناصر كثرية،"ويسميها بعضهم "مكونات اللغة" و 

األصوات، واملفردات، والرتاكيب أو القواعد. وهذه العناصر هي من السيطرة على 

ثروة املفردات تساهم كفاءة الشخص يف احملادثة  وأما ٢مهارات اللغة مبستوياا املتعددة".

يتعلمها. ولذلك جيب على املدرس أن يعلم  تماع والقراءة يف اللغة اليتوالكتابة واالس

  طلبة السيطرة على املفردات لنيل النجاح يف تعليم اللغة العربية.ال

جامعة الرانريي يقع يف منطقة دار السالم بندا آتشيه وخصص معهد كان معهد   

اجلامعة للطالب والطالبات يف جامعة الرانريي للغاية يف حسن خلقهم من خالل تقوية 

متعددة منها إلقاء  اتالرانريي أنشطاجلامعة  معهدمبادئ األفكار اإلسالمية. وكانت يف 

املفردات وهذا النشاط صباح لغوي. وكان الصباح اللغوي هو نشاط يطبق به األساتيذ 

لتزويد املفردات لدى الطلبة عربية كانت أو إجنليزية، ويزودهم يف ضرب اجلمل الصحيحة 

الطلبة من يستفيد به  واجلديدة. وأجري هذا النشاط بعد الصالة الفجر يف مساكنهم.

 ٣صباح لغوي مفردات متعددة حىت تعينهم باالتصال يف أيامهم.

من أهم شيئ يف إلقاء املفردات زيادة الكلمات واجلمل عند الطلبة ولكنهم يف  

 الواقع يشعرون بالسأم وامللل أثناء تعليم املفردات وال يهتمون مبن يلقي املفردات اهتماما 
                                                           

  .٩م)، ص٢٠٠٣وت: املكتبة العصرية، ، (بري جامع الدروس العربيةمصطقى الغالييين،  ١
(الرياض : العربية إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبدالرمحن بن إبرهيم الفوزان، ٢

  .١٤٦، ص )ه١٤٣٢للجميع،
3
UPT. Ma’had Al-Jami’ah dan Asrama UIN Ar-Raniry, Buku Panduan Ma’had dan 

Asrama, (Banda Aceh :Asrama UIN Ar-Raniry 2015),hal. 50 
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 سن اإلشرتاك وكانوا ال يستجيبون شرح األساتيذجيدا وال يشرتكون هذا تعليم باح

إستجابة تامة عند إلقاء املفردات وهذه األهوال تؤثر يف اخنفاض نتائجهم يف اختبار 

  ٤أواخر مستويات.

املالمح السابقة جتذب الباحث إىل ان يعلم كيفية إلقاء املفردات ومشاكلها لدى 

 الطلبة يف معهد جامعة الرانريي اإلسالمية.

 

 ئلة البحثأس - ب

من املعلومات السابقة يريد الباحث يف هذه الرسالة أن يبحث عن تدريس 

 املفردات. بناءا على تلك مشكلة سابقة حيددها الباحث املسائل التالية :

 تدريس املفردات مبعهد جامعة الرانريي؟ كيف إجراء - ١
ما هي املشكالت اليت يوجهها الطلبة يف تدريس املفردات مبعهد جامعة  - ٢

 رانريي؟ال
 

 أهداف البحث - ج

 األغراض اليت يريدها الباحث حتقيقها يف كتابة هذا البحث كما يلي :

 .التعّرف على إجراء تدريس املفردات مبعهد جامعة الرانريي - ١

املفردات مبعهد  سالتعّرف على املشكالت اليت يوجهها الطلبة يف تدري - ٢

 .جامعة الرانريي

 

                                                           

  م.٢٠/٠٨/٢٠١٧املقابلة الشخصية بأستاذ أفضل فرمنا، املشريف مبعهد جامعة الرانريي، ٤
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 أهمية البحث - د

 ن هذا البحث الفئات التالية :من املتوّقع أن يستفيد م

 للمدرسني: - ١

أن يكون هذا البحث نافعا ومرجعا هلم إلصالح تدريس املفردات يف هذا  - أ

 املعهد.

أن يكون هذا البحث زيادة املراجع واملعارف واملهارات التدريسية ملن يقوم  -  ب

 بتدريس املفردات واللغة العربية.

 للباحث: - ٢

 جراء البحث.أن يكون هذا البحث مفيدا للباحث يف إ - أ

أن يكون هذا البحث مفيدا ومرجعا للباحثني يف اكتساب بعض  -  ب

وطبعا يكون شرطا من املعلومات واملعارف اليت تتعلق بتدريس املفردات 

 .املرحلة اجلامعية األوىلعلى دراجة  للحصولالشروط 

 للطالب: - ٣

أن يكون هذا البحث تعرفا على املشكالت اليت يواجهوا يف تدريس  - أ

 ت يف معهد اجلامعة الرانريي.املفردا

 أن يكون هذا البحث حال ملشكالم يف تدريس املفردات. -  ب

 حدود البحث - ه

 احلد املوضوعي - ١

  يتضمن على هذا البحث تدريس املفردات يف معهد جامعة الرانريي.

 احلد املكاين - ٢

  فإن الباحث يبحث عن هذا البحث يف معهد جامعة الرانريي.

 احلد الزماين  - ٣

  م.٢٠١٨/ ٢٠١٧حث هذا البحث للعام الدراسي فإن الباحث يب



٤ 

 

 

 مصطلحات البحث -  و

ومن املستحسن للباحث قبل أن يبحث عما تضمنته هذه الرسالة، ينبغي له أن 

تدريس يشرح ويبني معاين الكلمات املصطلحات اليت يتكون منها موضوع الرسالة وهو "

 " املفردات يف معهد جامعة الرانريي

 تدريس  - أ

 –يدّرس  –"دّرس ومشتق من مصدر دّرس، ت كلمة "تدريس"كان

تدريسا" على وزن تفعيل، ومعناه لغة: "سلك التدريس، مهنة التعليم : اخنرط 

  ٥يف سلك التدريس (طرق التدريس)"،

 ٦وأما اصطالحا هي"عملية تستهدف نقل اخلربات بني املدرس وطلبته".

 املفردات  -  ب

إفرادا،  –رد يف -إن املفردات هي مجع من مفردة ومشتق من أفرد 

  ٧مفردات اللغة : "الكلمات اللغة".

واما تعريفها اصطالحا هي كلمة أو اللفظ الذي يتكون من حرفني أو 

  ٨زيادة ودل علي معىن االسم والفعل والعدد.

طبق به األساتيذ  وأما املراد باملفردات يف هذه الرسالة فهو املفردات اليت

أو إجنليزية، ويزودهم يف ضرب اجلمل  لتزويد املفردات لدى الطلبة عربية كانت

 الصحيحة واجلديدة حىت تعينهم باالتصال يف أيامهم.

 
                                                           

  ٣٥٠) ص. ٢٠٠٢، الكاثولية (بريوت: دار املشرق ،مقي اللغة واإلعال المنجد، كرم البستاين٥
(الرياض: مكتبة المدخل للمناهج وطرق التدريس، ماهرإمساعيل صربي حممد يوسف، ٦

  ١٨م) ص. ٢٠١٠الشقري،
) ٢٠٠٣(بريوت: دار املشرق،  ،الوسيط في العربية المعاصرةالمنجد ، كميل إسكندر حشيمه٧

  ٨٠٥ص. 
8
Aziz Fachrurrozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pustaka Cendekia 

Utama ,2011), hal. 29 
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 الدراسات السابقات - ز

كانت الدراسات السابقة من اهّم اساسّية البحث اليت استخدمه الباحث للتعّرف 

على أسلوب الدراسة إجيابّيتها وسلبّيتها. وهذه الدراسة يساعد الباحث على مقارنة 

فادة من تاحلالية والدراسات السابقة والس بني دراسته ئج ومعرفة جوانب الفرقالنتا

 خربات الدارسني السابقني.

  الدراسة األولى .١

رسالة مسانري حتت املوضوع : تعليم املفردات بالسبورة الوبورية (دراسة إجرائية)، سنة  -أ

  ه١٤٣٣م/٢٠١٢

  مشكالت البحث - ب

الباحثة يف هذا البحث أّن تعليم املفردات واملشكلة من مشكالت اليت تواجهها 

يف اللغة العربية مهم وبسيطرة املفردات سيكون الطالب قادرين على التعبري ما يف أذام 

ومسيطرين على فهم املواد الدراسية املكتوبة باللغة العربية. ومن ظواهر أن الطالب 

 SMPN 4ما رأت الباحثة بـ حيفظون املفردات عند تعليم اللغة العربية وينسوا بعده ك

Banda Aceh.  واألغراض اليت تريدها الباحثة يف هذه الرسالة هي معرفة كيفية إجراء

  تعليم املفردات بالسبورة الوبرية ومعرفة دافع وقدرة الطالب على تعليم املفردات.

  طريقة البحث- ج

هي بأن (Action Research)يف هذا البحث تستخدم الباحثة املدخل اإلجرائي 

 تتقوم الباحثة باملالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية واالختبار.

 نتائج البحث -د

وأما نتائج البحث من هذه الرسالة فهي أن تعليم املفردات باستخدام السبورة 

الوبرية يكون فعاال وسيطرم على مفردات تكون جيدا. وهذه ظهرت من نتيجة قبل 

وبعد اإلجراء  ٧٣،٨٣والدور الثاين  ٥٩،٣٣االول ويف الدور  ٤٦،٨٣اإلجراء على 
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. وتكون هذه النتيجة كما ترجى إليه. استفادة من الدراسة احلالية بالدراسة ٨٠،٦٦

  السابقة.

  عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية - ه

يف املوضوع  مسانري يت كتبهاث احلايل خيتلف بالبحث الالبحوجه االختالف :  -   

تعليم املفردات بالسبورة ملشكلة والطريقة البحث، والدراسة السابقة يبحث عن واملكان وا

تدريس املفردات مبعهد جامعة . وأما الدراسة احلالية فتبحث عن الوبورية (دراسة إجرائية)

 .(دراسة وصفية حتليلية) بندا آتشيه الرانريي

  هلما تشابه يف تدريس املفردات. وجه التشبه : -

  ثانيةالدراسة ال -٢

رسالة جريي غونندار حتت املوضوع: تعليم املفردات باستعمال بطاقة التكملة (حبث  -أ

  ه١٤٣٦م/٢٠١٥جتريب) سنة 

  مشكالت البحث - ب

املشكلة يف هذا البحث هيأن بعض املعلمني يف مدرسة "الثانوية احلكومية 

دات. وأما موالبوه" مل يستخدم مدرس فيها وسائل بطاقة التكملة عند التدريس املفر 

األغراض اليت يريدها الباحث يف هذه الرسالة هي التعرف على إجراء التعليم والتعلم 

بوسائل بطاقة التكملة يف تدريس املفردة باملدرسة الثانوية احلكومية موالبوه والتعرف على 

استخدام بطاقة التكملة يؤثر على ترقية قدرة الطالب يف تعليم املفردات والتعرف على 

 دام بطاقة التكملة ترفع دوافع الطالب يف تعليم املفردات.استخ

 طريقة البحث - ج

وأما منهج البحث الذي يستعمله الباحث يف كتابة هذه الرسالة فهو حبث   

  جتريب.

  نتائج البحث -د



٧ 

 

 

ومن نتائج احملصولة يف هذا البحث أن الطرق املستخدمة يف تدريس املفردات باملدرسة 

البوه ال جتري كما يتطلب التعلم احلديث حىت ال يدفع الطالب يف الثانوية احلكومية مو 

  تعلم املفردات.

  عالقة الدراسة بالدراسة احلالية - ه

يف البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبه جريي غونندار وجه االختالف :  -   

ردات تعليم املفوالدراسة السابقة يبحث عن  ،املوضوع واملكان واملشكلة والطريقة البحث

تدريس . وأما الدراسة احلالية فتبحث عن باستعمال بطاقة التكملة (حبث جتريب)

  .(دراسة وصفية حتليلية) بندا آتشيه املفردات مبعهد جامعة الرانريي

  تشابه يف تدريس املفردات. وجه التشبه : هلما -

  الدراسة الثالثة -٣

لغناء لرتقية قدرة الطالب رسالة سّيدة إنتان سفوتري حتت املوضوع: تطبيق وسائل ا - أ

  ه١٤٣٧م/٢٠١٦على املفردات (دراسة جتريبية) سنة 

  مشكالت البحث -  ب

املشكلة اليت تكون يف هذا البحث هي أن الطالب يف الفصل الثاين يصعبون يف     

حفظ املفردات، ويتمثل يف نتيجة االمتحان م يصعبون يف إجابة أسئلة املفردات وترمجة 

وأما أغراض البحث فهي التعرف على فعالية الغناء يف ترقية قدرة  نصوص اللغة العربية.

 الطالب على ثروة املفردات مبدرسة متوسطة حممدية بندا آتشيه.

  طريقة البحث - ج

يف مجع البيانات قامت الباحثة و  منهج البحث فهي منهج التجريبية. وأما    

  باإلختبار يعين اإلختبار القبلى واإلختبار البعدى.

  ائج البحثنت -د
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وأما النتائج اليت حصلت عليها يف هذا البحث فهي أن تطبيق وسائل "الغناء"     

حساب  - يكون فعاال لرتقية قدرة الطالب على مفردات، اعتمادا على أن نتيجة ت

  جدوال.-أعلى من نتيجة ت

  علقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية. - ه

يف  ان سفوتريبالبحث الذي كتبته إنت البحث احلايل خيتلفوجه االختالف :  -   

تطبيق وسائل والدراسة السابقة يبحث عن  ،املوضوع واملكان واملشكلة والطريقة البحث

. وأما الدراسة احلالية فتبحث ب على املفردات (دراسة جتريبية)الغناء لرتقية قدرة الطال

 .ية حتليلية)(دراسة وصف بندا آتشيه تدريس املفردات مبعهد جامعة الرانرييعن 

    حفظ املفردات. تشابه يف وجه التشبه : هلما -

 

 طريقة كتابة البحث -ح 

أما طريقة كتابة هذه الرسالة فيعتمد الباحث على ما قررته جامعة الرانريي   

  اإلسالمية احلكومية يف الكتاب املسمى :
“Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016. 

الرسالة العلمية (درجة املرحلة اجلامعة األوىل) قسم تعليم اللغة  "دليل إعداد وكتابة

 العربية"

 



٩ 

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

 مفهوم تدريس المفردات -أ 

التدريس بنقل املعلومات أو املهارات من املعلم إىل املتعلم،  بعض الرتبويني يعرفون

وقد يعترب التدريس أنه عملية متكاملة تركز على تلبية احتياجات املتعلم، وميوله ودوافعه، 

  ١وانفعاالته، ومهاراته، وقدراته.

ردات هي أساس من كل شيئ يف عملية اللغة أن اجلملة اليت مفهوم املف    

 ٢هي من عناصر التعبري تكون مطالب احلياة.

بناءا على ذلك أن تدريس املفردات مبعهد اجلامعة هي عملية تعليمية يقصد ا  

إلرتقاء ثروة اللغوية من حيث املفردات واجلمل اجليدة حىت يسيطرون على االتصال 

وأجري هذا النشيط بعد الصالة الفجر يف مساكنهم. يستفيد بعضهم على بعض، 

 الطلبة من صباح لغوي مفردات متعددة حىت تعينهم باالتصال يف أيامهم.

 أهمية تدريس المفردات -ب 

"قد خيتلف خرباء تعليم اللغة يف معىن اللغة، ويف أهداف تعلمها. ومع ذلك فإم 

مطالب تعلم اللغة األجنبية وشرط من يتفقون على أن تعلم املفردات مطلب أساسي من 

  ٣شروط إجابتها".

                                                           

  ٦٧م) ص.  ٢٠١٥لكتب، (القاهرة : عامل ا تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد الىف،  ١
(القاهرة: دار  ،طرق التدريس اللغة العربية في طرق تدريسهاعبد العزيز عبد ايد، ٢

  .٧٨)، ص ١٩٩١املعارف،
، (مطبعة مدخل إلى طرق تعليم اللغة العربية األجنبية لمدرسى اللغة العربيةأزهر أرشد،  ٣

  ٩٤)ص. ١٩٩٨"األحكام" أو جونج فاندانج، 
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بناءا على ذلك أن "املفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة. ومع أمهية موقعها   

يف كل من مهارات اللغة األربع: استماع وكالم وقراءة وكتابة إىل أن هذا املوقع يتفاوت 

  ٤من مهارة إىل أخرى".

لطالب يف تعلمه اللغة الثانية قادرا على ترمجتها إىل "إن تعليم املفردات ال يعين أن ا

اللغة األم واجياد مقابل هلا، أو كونه قادرا على حتديد معناها يف القواميس واملعاجم 

العربية فحسب، بل إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا 

ىت يستطيع االتصال بالعربية وعدد على استعمال الكلمة املناسبة يف املكان املناسب، ح

 ٥األمناط والرتاكيب اليت يسيطر عليها، ويستطيع استخدامها بكفاءة".

 أسس اختيار المفردات -ج 

ينبغى للمعلم أن يتماسك باملفاهيم والطبعة الواضحة يف جتهيز املفردات املناسبة 

للناطقني لغريها كما  يف التعليم والتعلم، وأما أسس اختيار املفردات اليت سيعلمها املعلم

 يايل :

تفضل الكلمة شائعة االستخدام على غريها، مادامت  )Frequency( التوتر، - ١

 متفقة معها يف املعىن، مثل: كلمة، السيف، لتوضيح معىن كلمة "الصمصام"

تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر من بلد عريب  )Range(التوزع أو املدى،  - ٢

احلد، ومن املصادر اليت تفيد يف هذا، "معجم على تلك اليت توجد يف بلد و 

 (ISESCO)الرصيد اللغوي للطفل العريب" أعده املنظمة العربية والثقافة والعلوم 

تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد حيدها حني  )Availability( املتاحية، - ٣

 يطلبها، واليت تؤدي له معىن حمددا.

                                                           

(القاهرة: دار المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بالغات أخرى، عيمة، رشدي أمحد ط ٤

  ٦١٤م) ص. ٢٠١٠الفكر العريب، 
  ٩٤ص.  ،... العربيةمدخل إلى طرق تعليم اللغة العربية األجنبية لمدرسى اللغة أزهر أرشد، ٥
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ة املألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة تفضل الكلم )Familiarity( األلفة، - ٤

 نادرة االستعمال، مثل: "مشس" و"ذكاء".

تفضل الكلمة اليت تغطى عدة جماالت يف وقت واحد على  )Coverage(الشمول، - ٥

تلك اليت الختدم إال حباالت حمدودة. مثل كلمة "بيت" أفضل من كلمة "منزيل" 

ت. مثاله:  بيتنا، بيت اهللا، بيت ألن كلمة "بيت" تغطى عددا أكرب من اال

 بيت العنكبوت، بيت القصيد، وغريها. )البوصلة(االبرة 

األمهية، تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند التلميذ على تلك الكلمة  - ٦

 العامة اليت قد الحيتاجها أو حيتاجها قليال.

التلفون" العروبة، تفضل الكلمة العربية على غريها مثل: "هاتف" بدال من " - ٧

وكلمة "املذياع" بدال من "الراديو" و"احلاسوب اآلىل أو احلاسوب أو الرتاب" 

بدال من "الكوبيوتر" وإن مل توجد كلمة عرية، فاملعربة، مثل التلفاز على 

التفزيون، وإذا كانت الكلمة األجنبية ال مقابل هلا يف العربية، فإا تكتب 

 ٦باحلرف العريب، مثل "فيديو".

 

 يب تدريس المفرداتأسال -د 

  هناك عدة أساليب تدريس املفردات، هي:

 ابراز ماتدل عليه الكلمة من أشياء، مثل إبراز القلم، عندم ترد كلمة "قلم". - ١

، كأن يقوم املعلم بفتح الباب عندما ترد مجلة  Dramatization متثيل املعىن - ٢

 "فتح األستاذ الباب".

ريض حيس بأمل يف بطنه ، كأن يلعب دور مRole Playingلعب الدور  - ٣

 ويفحصه طبيب.

                                                           

-٩٥ص. ،... للغة العربيةمدخل إلى طرق تعليم اللغة العربية األجنبية لمدرسى اأزهر أرشد،   ٦

٩٧   



١٢ 

 

 

 ، كأن يذكر كلمة "بارد" يف مقابل "ساخن".Antonymsذكر املتضادات  - ٤

، كأن يذكر كلمة "سيف" لتوضيح معىن Synonymsذكر املرتادفات  - ٥

 "صمصام".

، وذلك بذكر الكلمات اليت تثريها يف الذهن Associationتداعى املعاىن  - ٦

ة "عائلة" يذكر املعلم الكلمات اآلتية: زوج، الكلمة اجلديدة. ويف ورود كلم

 زوجة، أوالد... اخل.

ومشتقاا، مثل كلمة "مكاتب" يذكر املعلم أصلها  Root ذكر أصل الكلمة  - ٧

 وهو "كتب".

 شرح معىن الكلمة العربية بشرح املقصود من الكلمة. - ٨

تعدد القراسءة، كأن يقرأ التلميذ النص قراءة صامة عدة  مرات حىت  - ٩

 ف معىن الكلمة اجلديدة يف النص. يستكش

البحث يف القاموس، وميكن تكليف الطالب يف املستويات املتوسطة  -١٠

 واملتقدمة بالبحث يف القواميس العربية.

الرتمجة إىل لغة وسيطة، وهذا آخر أسلوب ميكن أن يلجأ إليه املعلم  -١١

يف  لتوضيح معىن الكلمة بشرط أن يكرر الطلبة الكلمة األجنبية حىت رسخت 

 ٧ذهنه، وعلى املعلم أال يتعجل يف هذا األمر.

 

 تقديم المفردات -ه 

كانت املفردات من عناصر اللغوية، ومن تقدمي املفردات هي بوسيلة السبورة اليت 

يستطيع املدرس أن يستخدمها يف تدريس عناصر واملهارات اللغوية يف كل مراحل التعلم 

  ويف كل مستويات الكفاءة اللغوية.

                                                           

٧
- ٩٧ص.  ،... مدخل إلى طرق تعليم اللغة العربية األجنبية لمدرسى اللغة العربيةأزهر أرشد،   

٩٩  



١٣ 

 

 

 ات اجلديدةشرح الكلم - ١

تستخدم السبورة يف تقدمي املفردات اجلديدة وشرحها. وأكثر استخدام السبورة 

شيوعا يف شرح املفردات اجلديدة هو استخدامها يف الرسومات التخطيطية السريعة 

  اخلاصة بأمساء األشياء مثل:

اخلضروات واملناظر الطبيعية. وجيب أن تكون تلك  -الزهور -احليوانات

  سيطة وواضحة. الرسومات ب

 مراجعة املفردات - ٢

تشتمل مراجعة املفردات على مراجعة التهجئة واالستعمال وفهم املعىن. وميكن 

مراجعة التهجئة عن طريق ألعاب لغوية مثل الكلمات املتقاطعة واأللعاب األخرى. 

  ومن املعلوم أن الطلبة يف األلعاب اللغوية يستخدمون السبورة أكثر من املعلم.

سم املعلم الصف ثالثة فرق خيصص لكل فريق مساحة معينة على مثال يق

السبورة، مث يطلب من الطلبة مثال أن يكتبوا أمساء االمشياء املستديرة اليت يعرفوا. 

وبعد ذلك يتقدم كل فريق ويكتب على املساحة املخصصة له الكلمات اليت يعرفها 

  ويكون يف النهاية شكل السبورة كاآليت:

  الفريق (ج)  الفريق (ب)  الفريق (أ)

  الكرة 

  الشمس

  القمر

  التفاح

  الربتقال

  الربتقال

  التفاح

  الدائرة

  القمر

-  

  العنب

  الطماطم

  النقود املعدنية

-  

-  



١٤ 

 

 

  الدائرة

  الريال

  الفرش

  اهلللة

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

والفريق الفائز هو الذي يسجل أكرب عدد من أمساء األشياء املستديرة مع 

 ٨مراعة صحة التهجئة.

  عرض املفردات 

عرض املفردات ليست تربط باالساليب التعليمية املتعلقة بأي الطريقة من 

الطرق فحسب بل هو يؤثر إىل األساليب التعليمية اليت سيطرها املدرس. ومع قدرته 

يف اخليال واإلبداع ورقاء عن نفسه، أنه كاملرجع واالرشاد ويقدر املدرس تدريس 

  ة مع مراعة هذه اخلطوات :الكلمات اجلديدة إىل الطلب

املدرس أو التسجيالت يعرب ما الكلمات اجلديدة وكان الطلبة يستمعون ا   - ١

جيدا. وهذا النشاط يطبقه املدرس مرات مبناسبة مستوى صعوبات الكلمات 

 حىت يسيطر الطلبة على تلفظها جيدا.

رة بكتابة أشار املدرس املفردات بوسيلة مناسبة أو يكتبها نفسها على السبو   - ٢

 واضحة.

 يشرح املدرس معاين الكلمات باألساليب التعليمية املناسبة. - ٣

 يستخدم املدرس الكلمات اجلديدة يف بعض اجلمل ليبيني معناها يف تركيبها. - ٤

 يكرر الطلبة مجلة من اجلمل اليت حتتوي الكلمات املعينة باجلميع والفرق واملنفرد. - ٥

                                                           

ه) ١٩٨٤(الرياض: عمادة شؤون املكتبات، المعينات البصرية في تعليم اللغةحممود إمساعل صيىن، ٨

  ١٥٤- ١٤٩ص. 



١٥ 

 

 

فردات طريقتها إن كان فيها صعوبة يف اشار املدرس اهتمام الطلبة لكتابة امل - ٦

 الكتابة.

يكتب املدرس معاين الكلمات على السبورة كما أنه يكتب اجلمل اليت بينت  - ٧

 استخدام كلمة املعينة.

يقرأ الطلبة املفردات اجلديدة مرات املكتوبة على السبورة أو غريها من الوسائل  - ٨

 املختارة.

 ليت بينت عن تلك معانيها.يكتب الطلبة املفردات ومعانيها واجلمل ا - ٩

 تديس املفردات جيري بتدريبات املسيطرة عليها وا تقدير الطلبة على إتقاا.  -١٠

خطوات تدريس املفردات املذكورة ختتلف إن كان املفردات املدرس أو الطلبة 

وجدوا مفردات جديدة باجلمل الكاملة كمثل اجياد الطلبة املفردات اليت ال يفهمومها 

املواد احملاورة. أمثلة للرتكيب أو يف مادة القراءة. بنسبة على ذلك النشاط  من قبل يف

 الذي ال جيوز به تركه شرح معاين تلك الكلمات بطريقة مناسبة وفعالية.

  

 طرق حفظ المفردات - و 

للحفظ طرق كثرية ، وليس من احلكمة أخذ الطلبة مجيعا بطريقة واحدة، وفيما 

  مها عبد العليم إبراهيم يف مؤلفته املوجه الفىن:يلي أشهر طرق احلفظ اليت استخد

 "طريقة الكل: - ١

ووسيلتها أن حياول الطلبة حفظ القطعة كلها، وحدة متكاملة، وذلك بأن 

  يكررها مرات كثرية، يف فرتة واحدة، أو يف فرتات متعاقبة، حىت حيفظها.

تآلفة، متتاز هذه الطريقة بأا تؤدي إىل تثبيت القطعة يف الذهن مرتابطة م

بأن الطلبة يف حال استذكارها أو إلقائها، يظل حمتفظا   - كذلك   –ومتتاز 



١٦ 

 

 

بتآلفها، ومن املمكن اتباع هذه الطريقة إذا كانت القطعة سهلة، قصرية، 

  واضحة املعاين. 

  

  ومن عيوب هذه الطريقة : 

أا صعبة يف بعض احلاالت، كأن تكون القطعة طويلة، فال سبيل إىل حفظها  -

الطريقة، أو تكون أجزاؤها خمتلفة يف الصعوبة السهولة، أو يكون الطلبة ذه 

 صغارا.

أن توزيع االنتباه بني األجزاء سيكون حتما غري متساو، وذلك أن الذهن  -

سيكون نشيطا يف املبدأ والنهاية، أما يف الوسط فسيصيبه شيء من التعب 

 والكالل.

 طريقة التجوئة :  - ٢

، أو بيتني بيتني، أو مجلة  مجلة يف النثر، وال وهي حفظ القطعة بيتا بيتا

مندوحة عن هذه الطريقة إذا كانت القطعة صعبة، أو طويلة، ومقياس 

  الصعوبة ولطول، هو حال الطلبة.

  ولعل من مزايا هذه الطريقة :

أن الطلبة حني حيفظ جزءا من القطعة يشعر بشيء من السرور والثقة 

ته، وجيد نفسه أمام مشكلة قد تغلب بالنفس فتشتد محاسته، وتقوى عزمي

  عليها تغلبا جزئيا،  وأن باقيها لن يستعصى عليه.

  ولكن من عيوا :

أن األجزاء األوىل من القطعة سيكون نصيبها من العناية أوفر من غريها، وأن  -

 األجزاء األخرية سيقل  نصيبها من النشاط والنتباه.



١٧ 

 

 

، ومعرضا للخطأ يف الربط بني أن استذكار القطعة ومراجعتها سيكون صعبا -

األجزاء، وهلذا نالحظ أن الطلبة حني يلقى القطعة من الذاكرة، وهو الجييد 

حفظها،  بتوقف قليال يف أواسط البيت، ويتوقف كثريا عند أواثل األبنات 

 التالية، فإذا ذكر مببدأ البيت التايل اسرتسل يف اإللقاء.

 طريقة اجلمع بني الكل والتجزئة :  - ٣

  ا حالتان :وهل

أن يبدأ الطلبة حبفظ القطعة جزءا جزءا، دون أن يربط كل جزء مبا قبله أو مبا  -

بعده، مث يعود إىل الربط فيصل إىل حفظ القطعة كاملة، فاالنتقال يف هذه 

 احلالة من اجلزء إىل الكل.

أن حياول الطلبة حفظ القطعة كلها من مبدئها على حسب طريقة الكل، مث  -

األجزاء الصعبة فيؤثرها مبزيد من العناية والتكرار، ويف هذه  يعود إىل بعض

 احلالة ينتقل الطلبة من الكل إىل اجلزء.

ويف كلمتا احلالتني جييب أن يكون املعىن هو أساس التقسيم، فيكون كل قسم 

 ٩واحدة معنوية بقدر ما ميكن".

 

                                                           

  ٢٤٩-٢٤٦ص.  العربية...،ى اللغة الموجه الفنى لمدرسعبد العليم إبراهيم، ٩



١٨ 

  الفصل الثالث

  إجراءات البحث الحقلي

 منهج البحث - أ

إن منهج البحث الذي يعتمد عليه الباحث يف كتابة هذه الرسالة هو منهج 

وجيري به الباحث يف هذه  ١الوصفى. وهو منهج الذي يطبق لدراسة ظاهرة معاصرة،

الرسالة الوصفي التحليلي وهو كما يدل عليه لفظه، دراسة دف إىل وصف أحوال 

  عب، أو جمموعة معينة، أو وصف عرض، أو عالقة بني عرضني.ش

 

 مجتمع البحث - ب

يقصد باتمع هنا مجيع األفراد (أو األشياء، أو العناصر) الذين هلم خصائص 

مبعهد جامعة الرانريي وعددهم  اتمع هلذا البحث هو مجيع الطلبة ٢واحدة مالحظتها،

  طالبا بأربعة طوابق متفرقة. ٣٦٣

 

 بحثعينة ال - ج

فالعينة هلذا البحث هي أن خيتار  ٣"والعينة هي أي جمموعة جزئية من اتمع"،

. ٥٤الباحث الطالب يف الطبقة الثانية مبعهد جامعة الرانريي لوحدة اخلامسة. وعددهم 

الطريقة اليت قام ا الباحث إلختيار العينة هي الطريقة العمدية أو مايسمى بالطريقة 

 ا باخلربة.املقصودة أي اختياره

                                                           

، (الرياض: مكتبة ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعّساف صاحل بن محد ١

  ١٦٩)، ص. ٢٠٠٠العبيكان،
(القاهرة: دار النشر للجامعات، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، رجاء حممود أبوعالم،  ٢

  ١٦٠م) ص. ٢٠١١

  ١٦٢ص. .،.. مناهج البحث في العلوم النفسية والتربويةرجاء حممود أبوعالم،  ٣



١٩ 

 

 

 طريقة جمع البيانات وأدواتها - د

 جلميع البيانات اليت تتعلق ذا البحث يستخدم الباحث األدوات التالية :

  

 املالحظة املباشرة - ١

"إن املالحظة أداة من أدوات البحث جلميع البيانات يعين التتبع املباشر لبعد 

ك عن طريق أو أكثر من أبعاد الظاهرة التيب يسعى الباحث لدراستها؛ وذل

احلواس وحدها، أو مع أدوات مساعدة. واهلدف من املالحظة هو تسجيل 

األبعاد املختلفة للظاهرة، من أجل فهمها فهما تفصيليا وأكثر دقة، واالستفادة 

وتقوم الباحث ا مباشرة يف  ٤مبا مت تسجيله يف كتابة التقرير النهائي للبحث".

ق تتعلق بطرق وأساليب يف تدريس حقل البحث حيث جيمع البيانات واحلقائ

املفردات حىت يكتسب إىل النتيجة أو األثر من إجراء الدراسة يف نفوس الطلبة. 

أما مالحظة اليت اختيار الباحث هي مالحظة املباشرة حيث يقوم الباحث 

مبالحظة سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت 

  ٥يدرسها.

 املقابلة - ٢

إن املقابلة هي أداة من أدوات البحث، "يتم مبوجبها مجع املعلومات اليت 

متّكن الباحث من إجابة تساؤالت البحث أو اختبار فروضه، وتعتمد على مقابلة 

الباحث للمبحوث وجها لوجه بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل الباحث 

قابلة هي أحد من جانب األخرى "أن امل ٦واإلجابة عليها من قبل املبحوث".

                                                           

(القاهرة: مكتبة الروق مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم اإلجتماعية، ابراهيم البيومي غامن، ٤

  ٨٧)، ص. ٢٠٠٧الدولية،

  ٤٠٦ص.  ،... ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف٥
  ٣٨٨ص.  ،... ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف ٦



٢٠ 

 

 

األدوات امليدانية جلمع البيانا بغرض استخدامها يف البحوث والدراسات 

  ٧االجتماعية والسياسية".

ويقوم الباحث باملقابلة الشخصية مع مدرس املفردات والطلبة معهد جامعة 

 الرانريي إىل معرفة إجراء تدريس املفردات واملشكالت اليت يواجهها الطلبة.

  

                                                           

  ٩٩ص.  ،... مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم اإلجتماعيةابراهيم البيومي غامن،  ٧



٢١ 

  الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات - أ

باب تعلق مبنهج البحث. ويف هذا اليما ع ثالثال بابالباحث يف ال لقد شرح
اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وتأهيل امليداىن.  نتائج البحث سيعرض فيه الباحث

 /Un.08/FTK/KP.07.6/10م تشيه برقآببندا  جبامعة الرانريي إلسالمية احلكومية املعلمني

م. وقام الباحث بالبحث الوصفى التحليلي  ٢٠١٧أكتوبر  ٤تاريخ يف  .2017/
واستخدم الباحث األدوات اآلتية: توزيع املقابلة الشخصية ومالحظة املباشرة. ولتكمل 

  .٢٠١٧ ديسمرب ٢٠ -نوفمرب ١٣هذا البحث قد قام بالبحث امليدين يف تاريخ 

 

 بحث لمحة عن ميدان ال -١

معهد اجلامعة هو مؤسسة ختتضع إىل اجلامعة، يهدف للخدمة والبناء وتطوير 
األكادميي وطبيعية الطلبة بنظام إدارة املسكن يتأسس املعهد. وأما تنفيذ معهد اجلامعة 

حماولة لبناء الطبيعية بتقوية األساس وتوسيع ألفكار اإلسالمي  الرانريي بندا أتشيه فهو
ية أي اللغة الطلبة يف تكلم اللغة األجنب كفاءةوة القرآن وحتفيظه و والبنائ وحتسني تال

  العربية واإلجنلزية.

وإن برامج معهد اجلامعة برامج املطور من املعهد العايل الذي قدجرى يف السنوات 
سالمية احلكومية بدأت يف املاضية، وبداية معهد اجلامعة الكاملة  يف جامعة الرانريي اإل

نظام األساسي لوزير الشؤون الدينية يف مجهورية إندونيسيا وفقا لل فرباير
  ١حول تنفيذ معهد اجلامعة. Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014رقم:

                                                           
1 Direktoral Jenderal Pendidikan Islam, Instruksi Penyelenggaraan Pesantren Kampus 

(Ma’had Al-Jami’ah), Jakarta, 2014 



٢٢ 

 

إلنشاء العقيدة وتطوير العلوم  املعهد فهي جعله مركز وأما رؤية  تأسيس هذ
لذين هم اإلسالمية واألخالق الكرمية ويكن عماد لتحقيق اتمع املسلمني يف آتشيه ا

 وأما بعثة تأسيسه  كما يأتى:  ٢واإلبكاري، واإلسالمية والقرآنية.  الذكي والتواصلي

اإلميان القوى والشخصية احلسنة والعلوم الواسعة  باستمرار  مهل لبةالطتقدمي -أ 
  يف املمارسة العملية، وكذلك املهنيني يف ميدان العلوم.

  وتطبيق معناها يف احلياة اليومية.ق قراءة القرآن دائماً بشكل صحيح عمّ ي - ب

سيطر مهارات اللغات األجنبية أي اللغة العربية واإلجنلزية بنشاط تلك و مت - ج
 وتواصلية.

لتحقيق الرؤية والبعثة السابقة، فمعهد جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 
ي تتبع دائماً ك  لبةالط يهدف إىل توفري الرتبية والتعليم، من خالل اإلرشاد والتوجيه إىل

النظام واملناهج قد أنشئت، عن طريق التمكن املواد وممارسة احلياة السكنية كمحاولة 
هلا التقوى واألخالق الكرمية حمبة  لبةتكن الط لتغيري السلوك على حنو أفضل. لذا سوف

 القرآن وفصيحة عن تكلم اللغات األجنبية، اللغة العربية كانت أم اإلجنلزية. 

  ٤،١اجلدول 
  ٣أعضاء املنظمة مبعهد جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية :

  المهنة  أعضاء المنظمة بمعهد جامعةأسماء   الرقم

  مدير املعهد  الدكتور نور خالص املاجستري  ١

  سكرتري املعهد  مهاجر الفضلى  ٢

  قسم السكرتري  دين يزليان   ٣
                                                           

2 Tim Penyusun, Buku Pedoman Ma’had dan Asrama: Profil UPT. Ma’had al-Jami’ah 

dan Asrama UIN Ar-Raniry, (Banda Aceh,2016), hal. 02 
3 Tim Penyusun, Buku Pedoman Ma’had dan Asrama: Profil UPT. Ma’had al-Jami’ah 

…, hal.3 
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  قسم األكادمييك  ددي سفرتا  ٤

  قسم املسكن  هندرا  ٥

  قسم املعلومات  دا ديسرياوايت نن  ٦

  قسم الوسائل  حممد  نور الدين   ٧

  رئيسة حتسني القرآن  سري هستويت  ٨

  رئيسة السلوك الشخصي  مويت  ٩

  رئيسة تدريس اللغة العربية   مهاجر الفضلى  ١٠

  رئيسة تدريس اللغة اإلجنلزية  أدي سوهندري  ١١

  أعضاء  سفرييت رمحي  ١٢

  أعضاء  موىل سفريانا  ١٣

  أعضاء  نور ليلي  ١٤

  مشرف/ أستاذ  جفريدي  ١٥

  مشرف/ أستاذ  شفرالدين  ١٦

  مشرف/ أستاذ  أفضل فرمنا  ١٧

  مشرف/ أستاذ  جندرا موالنا  ١٨

  مشرفة/أستاذة  أيب ذار  ١٩

  مشرفة/أستاذة  سفرينا  ٢٠

  مشرفة/أستاذة  خزمية ألف شهرينا   ٢١

  مشرفة/أستاذة  سفرييت رمحي  ٢٢

  تاذةمشرفة/أس  ذو العزة  ٢٣



٢٤ 

 

  مشرفة/أستاذة  أيز ماليا فرداين  ٢٤

  مشرفة/أستاذة  زهرة الفائزة  ٢٥

  مشرفة/أستاذة  لييا سفرينا  ٢٦

  مشرفة/أستاذة نور االمساء  ٢٧

  مشرفة/أستاذة  إرمحين  ٢٨

  مشرفة/أستاذة  رزقي صربينا  ٢٩

  مشرفة/أستاذة  يسراوايت  ٣٠

  
  ٤،٢اجلدول 

  ية احلكوميةمعهد جامعة الرانريي اإلسالم أعضاء عدد

  العدد  المهنة  رقم

  ١  مدير املعهد  ١

  ١  سكرتري  ٢

  ٥  رئيس القسم  ٣

  ٤  رئيس اال  ٤

  ٣  األعضاء  ٥

  ١٦  املشرف/املشرفة  ٦

  ٣٠  اموع
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  ٤،٣اجلدوال 
  املعلم واملعلمة مبعهد جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية

  كوميةالمعلم والمعلمة بمعهد جامعة الرانيري اإلسالمية الح

  األعداد  المهنة  المعلم والمعلمة  رقم

  ٢٢  املساعد واملساعدة  مساعد املشرف/املشرفة يف املسكن  ١

  

  

٢  

  

  

  املعلم واملعلمة

  ١٣٠  معلم حتسني القرآن

  ٢  معلم الفقه

  ١٣٠  معلم السلوك الشخصية

  ٥٠  معلم تدريس اللغة العربية

  ٥٠  معلم تدريس اللغةاإلجنلزية

  ٣٨٤  اموع

  

  بمعهد جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية لبةحالة الط -٢

حاوية  الرئيسي يف  وأصبحالتباع برامج املعهد  لبةعيش فيه الطياملسكن مكان 
كل املسكن له بواب وبوابة وخادم   لبةحتقيق األهداف.  ألجل األمن وترتيب الط

ينظم خادم التنظيف يوميا ساعة، و  ٢٤التنظيف. يعمل البواب بواجب احلراسة األمنية 
جامعة له مخسة مساكن للطالبات أي  دبيئة داخل املسكن أو خارجها. معهللنظافة وال

و مسكن من مساعدة مشاهدة   (Kompas)مسكن من مساعدة وسائل اإلعالم
ومساعدة من  ( PT. Arun LNG)و مساعدة من شركة النفط والغاز  )SCTV(التلفاز
IDB   أي مسكن مساعدة من وزارة اإلسكان  ومسكن واحد للطالب(Rusunawa).٤  

                                                           
4 Tim Penyusun, Buku Pedoman Ma’had dan Asrama: Profil UPT.  Ma’had al-

Jami’ah …, hal. 13-16 
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    (Kompas)مسكن من مساعدة وسائل اإلعالم )١
، وخصص ٢٠٠٩هو مساعدة من قارء اجلريدة يف عام   (Kompas)مسكن

هذه الشقة لضيوف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ، سواء من املؤسسات أو 
طوابق، الطابق األول حيتوي على  ٣من املدرسني داخل البالد وخارجه. تتكون من 

شقة أخرى كانت تستخدم إلدارة معهد  ٤شقق وتستخدم لغرف النوم، بينما  ٤
شقة. كل شقة داخلها غرفة النوم  ١٠اجلامعة الطابق الثاين والثالث لكلهما 

  الطالبة.١٨٠واحلمام، وغرفة املعيشة. هلذا املسكن له قدرة 

   )SCTV(مسكن من مساعدة مشاهدة التلفاز )٢
- ٢٠٠٦وهذا املسكن يأيت من مساعدة املشاهدين وبنيت يف الفرتة 

، كان هذا املسكن مكانًا إلعداد باإلضافة إىل الطلبة احملتملني يف آتشيه ٢٠٠٧
الذين سوف يغادر إىل بلد أجنيب، وقد أحرز أيضا ملسكن الطالبات يف برامج معهد 

كل الطابق هناك قاعة الذي . تتكون هذا ثالثة طوابق،  ٢٠١٢العايل قبل عام 
يستخدم ألغراض األنشطة، ويف الطابق األول جند فيها مصلى ويف اية الرواق 

احلمام واملرحاض، الطابق الثاين والثالث وهناك مساحة  ٦-٤لأليسار واألمين هلما 
  الطالبة١٩٨مفتوحة تستخدم حلبل الغسل. هلذا املسكن له قدرة 

  ( PT. Arun LNG)مساعدة من شركة النفط والغاز )٣
. ٢٠٠٧مسكن آرون مساعدة من شركة آرون، وبدأ استخدامها يف عام 

. له ثالثة طوابق، كل طابق هناك  قاعة  SCTVموقع هذا املسكن جبوار مسكن 
محامات و مراحيض و  ٨غرفة النوم ، يف يسار الرواق وميينه جند ١٢صغرية و 

  الطالبة. ١٤٠مصلى يف الطابق األول، هلذا املسكن له قدرة 
  
  
  



٢٧ 

 

 IDB   مسكن من مساعدة )٤
يف عاصر رد اإلعتبار من البنك اإلسالمي للتنمية هو مساعد   IDBمسكن 

طوابق، ويف كل الطابق  ٣. وهلها ٢٠١٢يف عام جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
غرف النوم ومصلى واحد وحديقة واسعة تقع يف وسطه ويف الطابق الثاين  ٥األول 
محامات  ٣مراحيض و  ٤غرف فيها  ٤غرف النوم. كل الطابق ١٨لكلها  والثالث

  الطالبة. ٢٠٢ومواقفها يف اية الرواق. والقدرة لكل املسكن   

  (Rusunawa)مسكن مساعدة من وزارة اإلسكان  )٥
، ويقع  بضع ٢٠١٢هذا املسكن مساعدة من وزارة اإلسكان يف عام 

ة احلكومية. فيه بيت مدير معهد اجلامة مئات مرت من اجلامعة الرانريي اإلسالمي
غرفة النوم ، ويف اية  ٢٥طوابق ولكلها  ٤ومصلى وميدان الرياضة. للمسكن 

 ٣مراحيض وحيث توجد ٤ومحامات و  ٤محامات كبرية وكل محام حيتوي ٨الرواق 
السالمل الرئيسية كوسيلة للوصول إىل الطابق التايل، هلذا املسكن له قدرة 

  الطالب.٤٠٠
  

  ٤،٤ اجلدول
  عدد املساكن مبعهد جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية

  عدد الطلبة  المسكن  رقم

١  Kompas ١٨٠  

٢  SCTV ١٩٨  

٣  PT. Arun LNG ١٤٠  

٤  IDB 1 ٢٠٢  

٥  IDB 2  ٢٠٢  
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٦  Rusunawa  ٤٠٠  

  ١٣٢٢  اموع  

 

 بمعهد جامعة الرانيري اإلسالمية الحكوميةالب عدد الط  -٣

تكون من الفصلني يانريي كثرية. كل السنة الدراسية جامعة الر مبعهد  البالط
 ١٩٨طالبة للفصل الدراسي األول  ٣٨٨م يني، السنة الدراسية األوىل عددهالدراس

راسي األول للفصل الد ٧١٨ مالسنة الدراسة الثانية عددهطالبة. و  ١٩٠ طالبة والثاين
طالبة للفصل  ٧١٩عددهم الثالثة ية طالبة. ويف السنة الدراس ٣٥٨طالبة والثاين  ٣٦٠
 ٧٣٦الرابعة عددهم  يةويف السنة الدراس. ٣٦٣طالبة والثاين  ٣٥٦اسي األول الدر 

اخلامسة  يةويف السنة الدراس. ٣٧٢طالبة والثاين  ٣٦٤اسي األول طالبة للفصل الدر 
 ٥. ٣٦٤اسي األول طالبة للفصل الدر  ٣٦٤عددهم 

  
  ٤،٥اجلدوال 

  امعة الرانريي اإلسالمية احلكوميةمبعهد ج البأعداد الط

  أعداد الطالبات  الفصل الدراسي  السنة الدراسية  رقم

١  
)٢٠١٤- ٢٠١٣) ١  

 ١٩٨  األوىل

 ١٩٠  الثاين  ٢

٣  
)٢٠١٥- ٢٠١٤) ٢  

 ٣٦٠  األوىل

 ٣٥٨  الثاين  ٤

 ٣٥٦  األوىل  ٢٠١٦- ٢٠١٥) ٣(  ٥

                                                           

  ٢٠١٧ نوفمرب ١٤، تاريخ إجراء المقابلة الشخصية مع رئيس قسم التعليم  ٥
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 ٣٦٣  الثاين  ٦

٧  
)٢٠١٧- ٢٠١٦) ٤  

 ٣٦٤  األوىل

 ٣٦٠  الثاين  ٨

٩  
)٢٠١٨- ٢٠١٧) ٥  

 ٣٧٢  األوىل

 -  الثاين  ١٠

  ٢١٨٩  جمموع الطالبات

  

 األنشطة وبناء الطبيعية في المسكن -٤

ويتم التدريب بتطبيق جمموعة متنوعة من األنشطة اليومية بالعبودية أي العبادة 
املهضة وغري املهضة  وممارسة اللغة األجنبية هي مارست الطالبات فراديا ومجاعة. كل 

ألنشطة املنقولة ببناء، واالعتناء ا ورصدها مباشرة بواسطة األساتيذ من هذه ا
واألستاذات أو املشرفني والشرفات ويعاوم مساعد واملساعدة  كاألسوة يف احلياة 

  املسكنية. 

 أما بالنسبة هلذه األنشطة فهي كما يلى:
 العبودية : - ١

 صالة اجلماعة - أ
 النوافل املؤكدة -  ب
 صوم النافلة -  ج
 ة الفرد وقراءة السور املختارة قبل النومالذكر بعد صال - د
 قراءة سورة يس يف ليلة اجلمعة -  ه
 اخلطبة بعد صالة الصبح - و
 احملاضرة (ليلة بناء اإلميان والتقوى). - ز



٣٠ 

 

 
 حلقة القرآن : - ٢

 حتسني القرآن - أ
 حتفيظ القرآن -  ب
 قراءة القرآن -  ج

  

 المفردات بمعهد جامعة الرانيري بندا آتشيهإجراء تدريس  -٥

عملية الباحث يف معهد جامعة الرانريي، استعد بالقيام  قبل أن جيري الباحث
املالحظة املباشرة، واملقابلة الشخصية مع بعض املعلمني. وذلك للتعرف على إجراء 

  تدريس املفردات ذا املعهد.

مث يف تدريس املفردات مبعهد جامعة الرانريي قام الباحث بالقائمة املالحظة. 
  ردات باستعمال الرموز :وحيسب البيانات من تدريس املف

  ١٠٠P =  x %

  : النسبة املؤية Pالبيان : 

  R  :القيمة احملصولة جمموع  

T النتيجة الكاملة :  



 

٣١ 

 

  وحتدد املسند لتدريس املفردات عند املعلم يف إجراء عملية التعليم والتعلم إىل أربعة معايري: 

  = جّيد جدا  أعلى – ٨٠

  = جيد  ٧٩ – ٦٦

  = مقبول  ٦٥ – ٥٦

 = ناقص  ٥٥ – ٤٦

  = فاشل  أدىن – ٤٥

  فنتيجة أنشطة املدرس والطلبة كما يف اجلدول اآليت :

  

٤،٦اجلدول   

 نتيجة أنشطة املدرس يف عملية التعليم والتعلم
 



 

٣٢ 

 

  عملية التدريس - أ

 نتائج اللقاء األول نتائج اللقاء الثاني نتائج اللقاء الثالث
 رقم الناحية الملحوظة

١ ٢ ٣ ٤ ١ ٢ ٣ ٤ ١ ٢ ٣ ٤ 

 ١ عملية التدريس. شّجع املعلم الطلبة وجيّذم ألن تشرتكوا  �      �    �

 �    �     �  
يشرح األستاذ املواد املفردات بأساليب معينة حىت تكون واضحة عند 

 الطلبة.

٢ 

 ٣ طبق تدريس املفردات خبطوات جيدة ومتتابعة مناسبة.   �    �    � 

 �    �    �   
أن املواد يف تدريس املفردات من حيث عمقها واتساعها جيري/ يطبق 

 مبناسبة دراجة تقدم وقدرة الطلبة.

٤ 

 ٥ أثناء عملية تدريس املفردات اتاح األستاذ الفرض للطلبة بالسؤال.  �     �   �  

 ٦ إذ سأل الطلبة األستاذ فاجاب األستاذ باجابة واضحة ومقنعة   �    �     �

 ٧ أرشد املعلم / األستاذ الطلبة يف أواخر عملية تدريس املفردات اإلستنباط.  �     �    � 



 

٣٣ 

 

 طريقة تطبيق التدريس - ب

 ٨ تدريس املفردات طّبق بأشكال متنوعة يف أوقات التدريس وال امللل.  �    �    �  

 �    �    �   
ألن يكون  إذ حدثت املشاكل فالألستاذ قام باختيار القرر احلسن/ اجليد،

 التدريس مؤثرا وفعاليا.

٩ 

 �    �    �   
أثناء التدريس، أن األستاذ اليقوم يف موقف معّني فحسب بل إمنا يتحّرك 

 متحّمسا يف القاء املفردات.

١٠ 

 ١١ أثناء القاء املفردات فكان األستاذ يؤكد الطلبة تأكيدا إجابيا.   �    �     �

 ١٢ ختتار احتياطّيا حىت تكون فعالة وال حيّري الطلبة يف فهمها. كانت األمثلة    �    �    �

 ١٣ وسائل التعليم يف تطبيق تدريس املفردات تستخدم بالفّعال.   �    �    � 

   



 

٣٤ 

 

 طبيعة خصائص المعلم - ج

 رقم الناحية الملحوظة نتائج اللقاء األول نتائج اللقاء الثاني نتائج اللقاء الثالث

 �    �    �   
يسلك املعلم علنّية وال يعرب الطلبة باعتبار سليب، إن كانوا خمطئني يف أثناء 

 عملية التدريس.

١٤ 

 ١٥ ينبغي للمعلم أن يصرب صربا مجيال يف تأثري إستجابة الطلبة خاصة.    �    �   � 

 ١٦ ينفعل املعلم إستجابة الطلبة ألن يكونوا فعالّيا يف تدريس املفردات.    �    �    �

 ١٧ فكان األستاذ واضحا وجليا.   �    �     �

 ١٨ أظهر األستاذ أنه مبادرا وخالقا.  �    �     � 

 ١٩ استخدم األستاذ أحسن اللغة.   �    �    � 

)٦١جيد جدا  ( )٥٢جيد (  )٥٤جيد (   المجموع 

  
  نظرا إىل اجلدول السابق وجدنا البيانات الآلتية :



 

٣٥ 

 

  ثانينتائج اللقاء ال

R ٥٢:   : جمموعة القيمة احلصولة عليها  

T ٧٦:       : النتيجة الكاملة   

   × ٦٨،٤٢=     %١٠٠   

  

  نتائج اللقاء األول

R ٥٤:   : جمموعة القيمة احلصولة عليها  

T ٧٦:       : النتيجة الكاملة   

   × ٧١،٠٥=     %١٠٠  

  

  ثالثنتائج اللقاء ال

R ٦١:   صولة عليها: جمموعة القيمة احل  

T ٧٦:       : النتيجة الكاملة   

   × ٨٠،٢٦=    %١٠٠   



 

٣٦ 

 

من هذه القائمة السابقة كتابتها حصل الباحث على عدة النتائج اليت تتحلى على النحو التايل: أوال كان اللقاء األول يف تدريس 
وهو يف مقام احليد ويكون الثالث جيد   %٦٨،٤٢الثاين فنتيجته  وأما اللقاء %٧١،٠٥املفردات تثبت  مقامها جيدا حيث تكون النتيجة 

.  ويرى الباحث أن هذه احلادثة تدل على أن تدريس املفردات يف معهد اجلامعة الذي يعمله املدرس %٨٠،٢٦جدا ألنه حصل على نتيجة 
  فعاال على موافقة مالحظة هذه القائمة.. وال شك يف أن التدريس %٧٣،٢٤جيد، ويستدل الباحث على النتيجة املعدلة اليت تكون 

  
  ٤،٧ اجلدول

 قائمة مالحظة عملية الطلبة يف تقدمي املفردات

 نتائج اللقاء األول نتائج اللقاء الثاني نتائج اللقاء الثالث
 رقم األجاه الملحوظة

١ ٢ ٣ ٤ ١ ٢ ٣ ٤ ١ ٢ ٣ ٤ 

 ١  تشجيع املدرس الطلبة    �    �    �

 ٢  اد الطلبة األدوات الدراسيةإعد    �   �     �



 

٣٧ 

 

  نظرا إىل اجلدول السابق وجدنا البيانات الآلتية :

  نتائج اللقاء األول

R ٢٤:   : جمموعة القيمة احلصولة عليها  

T ٢٨:       : النتيجة الكاملة   

   × ٨٥،٧١=     %١٠٠   

 ٣  استماع الطلبة على املعلومات اليت يلقيها املدرس    �    �    �

 ٤  اليكون الكالم بني أصدقاء الطلبة أثناء تدريس املفردات    �   �    � 

 ٥  تقدمي االقرتاحات إىل ما يلقيه الطلبة   �    �    �  

 ٦  كن هلم مفهوماسؤال الطلبة ما مل ي  �    �    �  

 ٧  كتابة الطلبة املفردات أو اجلمل املقدمة    �    �    �

  المجموع )٢٤جّيد جدا ( )٢٢جّيد ( )٢٣جّيد جدا (



 

٣٨ 

 

  لثالثا نتائج اللقاء

R ٢٣:   : جمموعة القيمة احلصولة عليها  

T ٢٨:       : النتيجة الكاملة   

   × ٨٢،١٤=     %١٠٠  

  

  الثاني نتائج اللقاء

R ٢٢:   : جمموعة القيمة احلصولة عليها  

T ٢٨:       : النتيجة الكاملة   

   × ٧٨،٥٧ =    %١٠٠  

  فنتائج أنشطة املدرس والطلبة يف عملية تدريس املفردات مبعهد جامعة الرانريي فيما تلي :

  ٧٣،٢٤=          :  المدرس - ١

  ٨٢،١٤=          :    الطلبة - ٢



٣٩ 

 

٣٩ 

 

من هذه القائمة السابقة كتابتها حصل الباحث على عدة النتائج اليت تتحلى 
ان اللقاء األول يف تدريس املفردات تثبت  مقامها جّيد جدا على النحو التايل: أوال ك

وهو يف مقام  %٧٨،٥٧وأما اللقاء الثاين فنتيجته  %٨٥،٧١حيث تكون النتيجة 
. ويرى الباحث %٨٢،١٤اجلّيد جدا ويكون الثالث جيد جدا ألنه حصل على نتيجة 

ذي مير به الطالب أن هذه احلادثة تدل على أن تدريس املفردات يف معهد اجلامعة ال
. وال شك يف أن %٨٢،١٤جيد، ويستدل الباحث على النتيجة املعدلة اليت تكون 

  ١١التدريس فعاال على موافقة مالحظة هذه القائمة.

المشكالت التي يواجهها الطلبة في تدريس المفردات بمعهد جامعة  - ب

 الرانيري

م الباحث  ات، فقأما معرفة املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تدريس املفردا
  عملية التعليم والتعلم، وهي كما يلي :باملقابلة الشخصية مع املدرسني، يف 

 ما هي الطرق املستخدمة يف تقدمي املفردات؟ - ١

من هذا السؤال يأيت األساتذة على اإلجابات املتنوعة منها إن الطرق 
ريقة املستخدمة يف تقدمي املفردات هي طريقة املباشرة وطريقة احملاكاة وط

التلفيظ. ويرى الباحث أن عملية تقدمي املفردات من عملية التعليم فهي 
حتتاج إىل الطرق التعليمية لتوصيل املعلومات إىل أذها الطالب، إذان 

  وجود الطرق واجب عند األساتذة يف تقدمي املفردات.
 كم مفردات اليت تقدم يف كل يوم - ٢

دات اليت تقدم يف كل يوم اتقف كل األساتذة على هذه اإلجابة، أن املفر 
هي مفردتني مع أسلوب واحد. هذه اموعة يراها الباحث أا مناسبة 

                                                           

نوفمري  ١٠ –أكتوبر  ٣٠تيجة املالحظة املباشرة من الطابق الثاين عند عملية تدريس املفردات، ن  ١١
  م.٢٠١٧



٤٠ 

 

٤٠ 

 

حلالة الطلبة ألن أكثرهم خرجيي املدرسة العالية احلكومية غري أن أقليتهم 
خرجيي املعاهد اإلسالمية.  حىت يقدر هؤالء الطالب الذي يتخرجون 

  لعربية خطا خطا.يف املدارس احلكومية على إتقان اللغة ا
 ما هي الوسائل املستخدمة يف تقدمي املفردات؟ - ٣

إن تدريس املفردات يف املعهد مل يكن له وسيلة كثرية إال وسيلة تتصف 
مبساعدة التعليم. بعبارة أخرى أن الوسيلة تتكون من السبورة واملقلمة. 
ا ويرى الباحث أن املقلمة والسبورة ال تتدور دورا كثريا إال قليال، إمن

االستاذة عليهم أن يعد أداة أخرى تؤيد التعليم حىت يشعر الطالب 
باملتاع والفهم فهما جيدا بدون الرتمجة. إذا يعترب تدريس املفردات يف 
املعهد ليس هلا الوسيلة وهي مشكلة كربى، ألن الوسيلة ستزيد 

  معلومام يف معاين املفردات وتقوي ذاكرام حنو املفردات املفدمة.
 هي املشكالت اليت توجه يف تقدمي املفردات؟ما  - ٤

هذا السؤال حيتمل إىل عدد اإلجابات من قبل األساتذة. قال أحد منهم 
أن ااملشكالت تأيت من قبل الطالب حيث إم ينعسون أثناء تقدمي 
املفردات، وقال اآلخر إن املشكالت هي صعوبة األساتذة يف حتكيم 

وقال اآلخر ليس هناك املشكالت.   الطالب الذين يتجاوزون عن اللغة.
ويرى الباحث أن املشكالت اليت يوجهها األساتذة يف تقدمي املفردات 
نقص الدوافع اللغوية من قبل الطالب حىت ال يرتكزون إىل حفظ 

  املفردات واستخدامها.
 هل احلصة املقررة كافية لتقدمي املفردات؟ - ٥

لسؤال، أوال قال أحد ذهب األساتذة إىل اإلجابات املختلفة يف هذا ا
منهم إن احلصة املقررة لتقدمي املفردات مل تكن كافية إال أنه حتتاج إىل 
حصة أكثر خاصة للطالب خرجيي املدراس احلكومية ألم مل يتعودوا 



٤١ 

 

٤١ 

 

باستماع الكلمات العربية. وقال اآلخر إن احلصة املقررة كافية. ويراها 
فية ولكن حالة الطالب الباحث احلصة من ناحية تقدمي املفردات كا

تتطلب إىل مزيد احلصة، ألم يستصعبون يف استيعاب اللغة العربية فهم 
من قبل ذلك مل يستمعوا ومل يطبقوا الكلمات العربية بل أكثرهم مل 

  يعلموا اللغة العربية قبل ذلك.
 هل للطالب الدوافع لتعليم املفردات؟ - ٦

ابة،  قال أحد منهم إن ومن هذا السؤال أيضا خيتلف األساتذة يف اإلج
الطالب يف معهد اجلامعة هلم الدوافع  قوية يف تعليم املفردات، وقال 
اآلخر إن الطالب ليس هلم الدوافع يف تعليم املفدرات إال قليال. ويراها 
الباحث بعد مالحظة خاطرة إن الطالب ال يستخدمون املفردات اليت 

ة هي تطبيق املفردات يف قدمها االساتذة، فإن غاية املفردات األساسي
الكالم، إذا خيتلف الباحث يف أن الطالب ليس الدوفع يف تعليم 

  املفردات.
 هل مستوى سيطرة الطالب حنو املفردات كايف؟ - ٧

اإلجابات من هذا السؤال أيضاخمتلفة، قال أحد منهم إن مستوى 
سيطرة الطالب حنو املفردات مل يكن كافيا ألن أكثرهم اليقدرون على 

ب املفردات إىل اجلمل وهم أيضا ال يتعدوا مبذاكرة املفردات خارج تركي
الفصل، وقال اآلخر إن املستوى كايف لبعض الطالب ومل يكن كافيا 
لعضهم اآلخرين. يرى الباحث أن الطالب البد هلم مذاكرة يف الغرف 

  وتطبيقهم يف أيامهم باملعهد.
 هل جيتهد الطالب يف تعليم املفردات؟ - ٨

ؤال قال أحد األساتذة إن أقلية الطالب جيتهدون يف تعليم من هذا الس
املفردات بالدليل على أم حيملون األدوات الدراسية كاملة، وقال اآلخر 



٤٢ 

 

٤٢ 

 

% من الطالب يتجهدون وغريهم مل جيتهدوا، وقال اآلخر إن ٥٠إن 
% من جيتهدون وغريهم مل جيتهدوا. يراها الباحث أن هذه اإلجابة ٨٠

حيث أن األساتذة مل تأت بالدليل إال محل األدوات مل تكن مقنعة، 
الدراسية، هذه الواقعة ليس عالمة جهدهم يف تعليم املفردات، فإن 
اجلهد عالمته من احلضور والفعال يف الفصول من األسئلة واإلجابة 
واملذاكرة حىت أصبحوا قادرين على تلكم اللغة العربية باستخدام املفردات 

  املقدمة.
 ن الطالب يتعمق املفردات خارج حصتها؟هل يكون م - ٩

قال أحد منهم إن بعض الطالب يأتون األساتذة ويتعمقون املفردات، 
وقال اآلخر مل يكن من الطالب أحدا لتعمق املفردات, ويأيت الباحث 

  رائيا أن  أقلية الطالب يتعمقون املفردات مبدة قصرية.
 ملفردات؟ما هي املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعليم ا -١٠

املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعليم املفردات هي عدم 
اإلمكانيات األساسية مثل الغرفة اخلاصة تقدمي املفردات، وقال اآلخر إن 
املشكالت هي حفظ املفردات ذلك ألم خيطئون كثريا يف الكتابة وقال 
 اآلخر إن املشكالت هي يف تكوين اجلمل من املفردات املفدمة. ويرى
الباحث هذه املشكالت مشكالت خارجية، أي هذه املشكالت تظهر 
يف أثناء التعليم، وملا يف املسكن فهم ال يريدون أن يستخدموا املفردات 

  ١٢حىت يؤثر إىل نتيجة احلفظ وتكوين اجلمل.
النتائج اليت حيصل عليها الباحث من املقابلة الشخصية بني األساتذة مبعهد 

  اجلامعة الرانريي هي:
 إن الطرق املستخدمة يف تعليم املفردات هي التلفيظ واملباشرة واحملاكاة. - ١

                                                           

  ٢٠١٧نوفمرب ١٦ –١٣يف التاريخ  نتيجة املقابلة الشخضية مع مشرف معهد جامعة الرانريي ١٢



٤٣ 

 

٤٣ 

 

 الوسيلة التعليمية غري موجودة - ٢

 املفردات املقدمة يف كل احملاضرة هي املفردتني واألسلوب اللغوية الواحد. - ٣

 احلصة لتعليم املفردات مل تكن كافية - ٤

دم املمارسة املشكالت اليت يواجهها الطالب هي احلفظ وتكوين اجلمل وع - ٥
 خارج الفصل ألم اليتعمقون املفردات خارجه.

من هذه املقابلة يستطيع الباحث على استنتاج هذه املقابلة أن الطالب يواجهون 
املشكالت يف تعليم املفردات هي عدم إحضار الوسائل التلعيية من قبل املدرسني، 

دام املفردات املفدمة، ويكون للطالب عجزهم يف احلفظ وتكوين اجلمل العربية باستخ
  ذالك ألن قلتهم مذاكرة خارج الفصل وعدمهم استخداما يف كالمهم اليومية.

  مناقشة البيانات  -ج

بعد أن حلل الباحث املالحظة واملقابلة اليت حيصل عليها الباحث فيأيت دور   
  مناقشة االبيانات كلها:

امعة الذي يعمله أن هذه احلادثة تدل على أن تدريس املفردات يف معهد اجل  
. وال شك يف %٧٣،٢٤املدرس جيد، ويستدل الباحث على النتيجة املعدلة اليت تكون 

أن التدريس فعاال على موافقة مالحظة هذه القائمة وأن تدريس املفردات يف معهد 
ااجلامعة الذي مير به الطالب جيد، ويستدل الباحث على النتيجة املعدلة اليت تكون 

  يف أن التدريس فعاال على موافقة مالحظة هذه القائمة. . وال شك%٨٢،١٤

من هذه املقابلة يستطيع الباحث على استنتاج هذه املقابلة أن الطالب يواجهون   
املشكالت يف تعليم املفردات هي عدم إحضار الوسائل التعليمية من قبل املدرسني، 

ام املفردات املقدمة، ويكون للطالب عجزهم يف احلفظ وتكوين اجلمل العربية باستخد
 ذلك لقلتهم مذاكرة خارج الفصل وعدم استخدامهم يف كالمهم اليومية.

 



٤٤ 

 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث - أ

لقد بدأ الباحث هذه الرسالة تصميمات زموز املشكالت وحتديدها. هذه   

العملية حتتاج إىل معرفة احلالة األوىل من خالل املالحظة املباشرة اخلاطرة حنو عملية 

 . هذه كلها حيتويها الفصل األول مثعهد اجلامعة الرانرييتدريس املفردات للطالب مب

الباحث إىل الفصل الثاين وهو إطار النظريات يف تدريس املفردات من أمهيتهما  خطا

بحثان وأهدافها وتصميماما وغريها حيت وصل إىل الفصل الثالث والرابع اللذان كانا ي

ائج عن طريق عرض البيانات وحتليلها. ولقد أتيحت يف طريقة البحث وحتصيل النت

  كتابة نتائج البحث املتجالة مما يلي :الفرصة للباحث يف هذا الفصل  

أن تدريس املفردات يف معهد اجلامعة الذي يعمله املدرس جيد، ويستدل  - ١

. وال شك يف أن %٧٣،٢٤على النتيجة املعدلة اليت تكون الباحث 

التدريس فعاال على موافقة مالحظة هذه القائمة وأن تدريس املفردات يف 

ب جيد، ويستدل الباحث على النتيجة معهد ااجلامعة الذي مير به الطال

. وال شك يف أن التدريس فعاال على موافقة %٨٢،١٤ املعدلة اليت تكون

  مالحظة هذه القائمة.

فردات هي عدم إحضار الوسائل إن الطالب يواجهون املشكالت يف تعليم امل - ٢

ية من قبل املدرسني، ويكون للطالب عجزهم يف احلفظ وتكوين ميالتعل

ل العربية باستخدام املفردات املقدمة، ذلك لقلتهم مذاكرة خارج الفصل اجلم

 .يف كالمهم اليومية وعدم استخدامهم



٤٥ 

 

 

 قتراحاتالم - ب

أيت الباحث يبعد أن كتب الباحث النتائج هلذه الرسالة فمن املستحسن أن 

 باالقرتاحات مما يكون نافعا فيما بعد:

 للطلبة - ١

ق املفردات باملمارسة مع ينبغي للطلبة أن يعودوا أنفسهم تطبي -

 األصحام. وأن يوسعوا معلومام عن املفردات.

 ينبغي هلم أن يشرتكوا كثريا يف عملية التعليم، حىت يفهموها جيدا. -

ينبغي هلم أن يكثروا دراستهم واملراجعة للمفردات خارج الفصل مع  -

 أصحام، حىت ميارسوا يف إصالح أخطاء بعضهم بعضا.

ثروا حفظ املفردات اليت حتتاج إىل حفظها ويعودوه  ينبغي هلم أن يك -

 كل يوم، حىت يثبت يف أذهام.

 للمدرس - ٢

ينبغي للمدرس أن يستعمل الوسائل التعليمية املتنوعة ليعني ا الطلىب  -

 على فهمهم للمفردات.

ينبغي له أن يستخدم طرق التدريس املتنوعة اليت تالئم حباجات  -

 د التعليم.الطلبة وتناسب بقدر عقوهلم عن

 للمعهد - ٣

ينبغي للمعهد أن يبحث مع مجع املدرسني عن احلصص التدريسية  -

اليت تكون يف النهار والليل وعن أوقات املراجعة واحلفظ للطلبة، حىت 

  ال يشعروا كلفة وثقال عند التعلم.



 

٤٦ 

 المراجع

  

 المراجع العربية -أ 

مدخل إلى طرق تعليم اللغة العربية األجنبية لمدرسى اللغة  م،١٩٩٨ أزهر أرشد،

  .، مطبعة "األحكام" أو جونج فاندانجالعربية

مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم  م،٢٠٠٧ ابراهيم البيومي غامن،

 .القاهرة: مكتبة الروق الدوليةاإلجتماعية، 

المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين  ،م٢٠١٠ طعيمة، رشدي أمحد

 .القاهرة: دار الفكر العريببالغات أخرى، 

القاهرة: مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، ، م٢٠١١ رجاء حممود أبوعالم،

 .دار النشر للجامعات

 .امل الكتبالقاهرة : ع ،تعليم اللغة العربية المعاصرة، م٢٠١٥ سعيد الىف،

، الرياض: المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية م،٢٠٠٠ ،صاحل بن محد العّساف

 .مكتبة العبيكان

 طرق التدريس اللغة العربية في طرق تدريسها،م، ١٩٩١عبد العزيز عبد ايد، 

  القاهرة: دار املعارف.

  عارف.دار امل الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم، 

إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين  ه،١٤٣٢ عبدالرمحن بن إبرهيم الفوزان،

  الرياض : العربية للجميع.بها



٤٧ 

 

٤٧ 

 

  .بريوت: دار املشرق الكاثولية المنجد في اللغة واإلعالم، م،٢٠٠٢ ، كرم البستاين

  .بريوت: دار املشرق ،الوسيط قي العربية المعاصرةالمنجد  ، ٢٠٠٣،كميل إسكندر حشيمه

المدخل للمناهج وطرق التدريس،  ،م٢٠١٠ ماهرإمساعيل صربي حممد يوسف،

  .الرياض: مكتبة الشقري

الرياض: عمادة  المعينات البصرية في تعليم اللغةه، ١٩٨٤حممود إمساعل صيىن، 

  شؤون املكتبات.

  .رية، بريوت: املكتبة العصجامع الدروس العربية ،م٢٠٠٣ مصطقى الغالييين،

  

  المراجع اإلندونيسيا -ب 
 

Abdul Hamid, Uril Baharuddin, dan Bisri Mustofa, 2008.Pembelajaran Bahasa 

Arab. Malang: UIN- Malang Press. 

Aziz Fachrurrozi, 2011, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: Pustaka 

Cendekia Utama. 

UPT.Ma’had Al-Jami’ahdan Asrama UIN Ar-Raniry, 2015, Buku Panduan 

Ma’had dan Asrama, Banda Aceh :Asrama UIN Ar-Raniry. 

Direktoral Jenderal Pendidikan Islam, 2014, Instruksi Penyelenggaraan 

Pesantren Kampus (Ma’had Al-Jami’ah), Jakarta 

   

 المراجع اإلنترنيت -ج 

 

www.referensi makalah.com/2012/12/, Diakses pada tanggal 19 September 2017. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS USTAD DAN MAHASANTRI 

  

A. Aktivitas ustad 

 

Nama ustad  : Ustad Afdhal Purnama 

Lantai  : 2 (Dua) 

Hari/tanggal : 30 Oktober 2017 

 

Petunjuk penggunaan:  

Lingkarilah salah satu angka yang tepat untuk memberikan skor pada aspek-aspek 

penilaian aktifitas ustad dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor adalah: 

1 :berarti “Kurang Baik”  3 : berarti “Baik” 

 2 : berarti “Cukup”   4 : berarti “Sangat Baik” 

a) Penyampaian pembelajaran 

No Aspek yang diamati 

Hasil Pertemuan 

Pertama 

1 2 3 4 

1 Guru memotifasi mahasantri, menarik perhatian agar 

mengikuti proses pembelajaran. 
 �   

2 Ustad  menjelaskan materi Mufradat dengan teknik-teknik 

tertentu, sehingga jelas dan mudah di pahami mahasantri. 
 �   

3 Pembelajaran  mufradat dilaksanakan dalam  langkah-

langkah dan urutan yang logis. 
  �  

4 Materi pembelajaran mufradat, baik kedalaman dan 

keluasannya, disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

dan kemampuan mahasantri. 

  �  

5 Selama proses pembelajaran mufradat, Ustad  memberikan 

kesempatan bertanya kepada mahasantri. 
 �   

6 Apabila mahasiswa bertanya, maka ustad memberikan 

jawaban dengan jelas dan memuaskan. 
  �  

7 Ustad selalu mengajak mahasantri untuk menyimpulkan  

pembelajaran mufradat pada akhir kegiatan. 
 �   

 

 



b). Metode pelaksanaan pembelajaran 

8 Pembelajaran mufradat dilakukan secara bervariasi, 

selama alokasi waktu yang tersedia, tidak membosankan. 
 �   

9 Apabila terjadi suatu permasalahan, maka ustad dapat 

bertindak dengan mengambil keputusan terbaik, agar 

pembelajaran mufradat tetap berlangsung secara efektif 

dan efisien. 

  �  

10 Selama pembelajaran berlangsung, ustad tidak hanya 

berada pada posisi tertentu, tetapi bergerak secara 

dinamis ketika pemberian mufradat. 

  �  

11 Selama pemberian mufradat berlangsung, ustad 

memberikan penguatan  kepada mahasiswanya dengan 

positif. 

  �  

12 Contoh dipilih dengan hati-hati, sehingga benar-benar 

efektif dan bukannya malah membuat bingung 

mahasiswa. 

   � 

13 Media pembelajaran di dalam pelaksanaan pembelajaran 

mufradat, digunakan secara efektif. 
  �  

 

  c).  Karakteristik pribadi guru 

14 Ustad bersikap terbuka dan tidak mengaggap negatif, 

apabila mahasantri melakukan kesalahan dalam proses 

belajarnya. 

  �  

15 Ustad bersikap sabar, terutama untuk memancing respon 

mahasantri.  
   � 

16 Ustad berupaya memancing mahasiswa, agar terlibat aktif 

dalam pembelajaran mufradat. 
   � 

17 Ustad bersikap tegas dan jelas.   �  

18 Ustad selalu menunjukkan, bahwa ia adalah seorang yang 

selalu punya inisiatif, kreatif, dan berprakarsa.   
 �   

19 Ustad menggunakan bahasa yang baik.   �  

Jumlah 54 

 

  



B. Aktivitas  Mahasantri 

No Aspek yang diamati 

Hasil Pertemuan 

Pertama 

1 2 3 4 

1 Mengikuti  pembelajaran  mufradat tepat waktu.    � 

2 Menyiapkan perlengkapan - perlengkapan belajar.    � 

3 Menyimak seluruh informasi yang disampaikan oleh 

ustad. 
   � 

4 Tidak mengobrol dengan teman ketika proses pemberian 

mufradat berlangsung. 
   � 

5 Memberi tanggapan  terhadap apa yang disampaikan oleh 

ustad. 
 �   

6 Menanyakan hal-hal yang belum di pahami.  �   

7 Mencatat mufradat atau kalimat yang di berikan.    � 

Jumlah 24 

 

Komentardan Saran Pengamat : 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

      Banda Aceh, 30 Oktober 2017           

       Pengamat/Observer 

 

 

 

        (    Jefry Rasbi    ) 

         Nim:221323973 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS USTAD DAN MAHASANTRI 

  

B. Aktivitas ustad 

 

Nama ustad  : Ustad Chandra Maulana 

Lantai  : 2 (Dua) 

Hari/tanggal : 02 November 2017 

 

Petunjuk penggunaan:  

Lingkarilah salah satu angka yang tepat untuk memberikan skor pada aspek-aspek 

penilaian aktifitas ustad dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor adalah: 

1 :berarti “Kurang Baik”  3 : berarti “Baik” 

 2 : berarti “Cukup”   4 : berarti “Sangat Baik” 

b) Penyampaian pembelajaran 

No Aspek yang diamati 

Hasil Pertemuan 

Kedua 

1 2 3 4 

1 Guru memotifasi mahasantri, menarik perhatian agar 

mengikuti proses pembelajaran. 
   � 

2 Ustad  menjelaskan materi Mufradat dengan teknik-

teknik tertentu, sehingga jelas dan mudah di pahami 

mahasantri. 

  �  

3 Pembelajaran  mufradat dilaksanakan dalam  langkah-

langkah dan urutan yang logis. 
  �  

4 Materi pembelajaran mufradat, baik kedalaman dan 

keluasannya, disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

dan kemampuan mahasantri. 

  �  

5 Selama proses pembelajaran mufradat, Ustad  

memberikan kesempatan bertanya kepada mahasantri. 
  �  

6 Apabila mahasiswa bertanya, maka ustad memberikan 

jawaban dengan jelas dan memuaskan. 
  �  

7 Ustad selalu mengajak mahasantri untuk menyimpulkan  

pembelajaran mufradat pada akhir kegiatan. 
  �  

 



b). Metode pelaksanaan pembelajaran 

8 Pembelajaran mufradat dilakukan secara bervariasi, 

selama alokasi waktu yang tersedia, tidak membosankan. 
 �   

9 Apabila terjadi suatu permasalahan, maka ustad dapat 

bertindak dengan mengambil keputusan terbaik, agar 

pembelajaran mufradat tetap berlangsung secara efektif 

dan efisien. 

  �  

10 Selama pembelajaran berlangsung, ustad tidak hanya 

berada pada posisi tertentu, tetapi bergerak secara 

dinamis ketika pemberian mufradat. 

  �  

11 Selama pemberian mufradat berlangsung, ustad 

memberikan penguatan  kepada mahasiswanya dengan 

positif. 

  �  

12 Contoh dipilih dengan hati-hati, sehingga benar-benar 

efektif dan bukannya malah membuat bingung 

mahasiswa. 

  �  

13 Media pembelajaran di dalam pelaksanaan pembelajaran 

mufradat, digunakan secara efektif. 
  �  

 

  c).  Karakteristik pribadi guru 

14 Ustad bersikap terbuka dan tidak mengaggap negatif, 

apabila mahasantri melakukan kesalahan dalam proses 

belajarnya. 

  �  

15 Ustad bersikap sabar, terutama untuk memancing respon 

mahasantri.  
   � 

16 Ustad berupaya memancing mahasiswa, agar terlibat aktif 

dalam pembelajaran mufradat. 
   � 

17 Ustad bersikap tegas dan jelas.   �  

18 Ustad selalu menunjukkan, bahwa ia adalah seorang yang 

selalu punya inisiatif, kreatif, dan berprakarsa.   
 �   

19 Ustad menggunakan bahasa yang baik.   �  

Jumlah 52 

 

  



B. Aktivitas  Mahasantri 

No Aspek yang diamati 

Hasil Pertemuan 

Kedua 

1 2 3 4 

1 Mengikuti  pembelajaran  mufradat tepat waktu.    � 

2 Menyiapkan perlengkapan - perlengkapan belajar.   �  

3 Menyimak seluruh informasi yang disampaikan oleh 

ustad. 
   � 

4 Tidak mengobrol dengan teman ketika proses pemberian 

mufradat berlangsung. 
  �  

5 Memberi tanggapan  terhadap apa yang disampaikan oleh 

ustad. 
 �   

6 Menanyakan hal-hal yang belum di pahami.  �   

7 Mencatat mufradat atau kalimat yang di berikan.    � 

Jumlah 22 

 

Komentardan Saran Pengamat : 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

      Banda Aceh, 01 November 2017           

       Pengamat/Observer 

 

 

 

        (    Jefry Rasbi    ) 

         Nim:221323973 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS USTAD DAN MAHASANTRI 

  

C. Aktivitas ustad 

 

Nama ustad  : Ustad Jefriady 

Lantai  : 2 (Dua) 

Hari/tanggal : 02 November 2017 

 

Petunjuk penggunaan:  

Lingkarilah salah satu angka yang tepat untuk memberikan skor pada aspek-aspek 

penilaian aktifitas ustad dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor adalah: 

1 :berarti “Kurang Baik”  3 : berarti “Baik” 

 2 : berarti “Cukup”   4 : berarti “Sangat Baik” 

c) Penyampaian pembelajaran 

No Aspek yang diamati 

Hasil Pertemuan 

Ketiga 

1 2 3 4 

1 Guru memotifasi mahasantri, menarik perhatian agar 

mengikuti proses pembelajaran. 
   � 

2 Ustad  menjelaskan materi Mufradat dengan teknik-

teknik tertentu, sehingga jelas dan mudah di pahami 

mahasantri. 

  �  

3 Pembelajaran  mufradat dilaksanakan dalam  langkah-

langkah dan urutan yang logis. 
  �  

4 Materi pembelajaran mufradat, baik kedalaman dan 

keluasannya, disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

dan kemampuan mahasantri. 

  �  

5 Selama proses pembelajaran mufradat, Ustad  

memberikan kesempatan bertanya kepada mahasantri. 
 �   

6 Apabila mahasiswa bertanya, maka ustad memberikan 

jawaban dengan jelas dan memuaskan. 
   � 

7 Ustad selalu mengajak mahasantri untuk menyimpulkan  

pembelajaran mufradat pada akhir kegiatan. 
  �  

 



b). Metode pelaksanaan pembelajaran 

8 Pembelajaran mufradat dilakukan secara bervariasi, 

selama alokasi waktu yang tersedia, tidak membosankan. 
 �   

9 Apabila terjadi suatu permasalahan, maka ustad dapat 

bertindak dengan mengambil keputusan terbaik, agar 

pembelajaran mufradat tetap berlangsung secara efektif 

dan efisien. 

  �  

10 Selama pembelajaran berlangsung, ustad tidak hanya 

berada pada posisi tertentu, tetapi bergerak secara 

dinamis ketika pemberian mufradat. 

  �  

11 Selama pemberian mufradat berlangsung, ustad 

memberikan penguatan  kepada mahasiswanya dengan 

positif. 

   � 

12 Contoh dipilih dengan hati-hati, sehingga benar-benar 

efektif dan bukannya malah membuat bingung 

mahasiswa. 

   � 

13 Media pembelajaran di dalam pelaksanaan pembelajaran 

mufradat, digunakan secara efektif. 
  �  

 

  c).  Karakteristik pribadi guru 

14 Ustad bersikap terbuka dan tidak mengaggap negatif, 

apabila mahasantri melakukan kesalahan dalam proses 

belajarnya. 

  �  

15 Ustad bersikap sabar, terutama untuk memancing respon 

mahasantri.  
  �  

16 Ustad berupaya memancing mahasiswa, agar terlibat aktif 

dalam pembelajaran mufradat. 
   � 

17 Ustad bersikap tegas dan jelas.    � 

18 Ustad selalu menunjukkan, bahwa ia adalah seorang yang 

selalu punya inisiatif, kreatif, dan berprakarsa.   
  �  

19 Ustad menggunakan bahasa yang baik.   �  

Jumlah 61 

 

  



B. Aktivitas  Mahasantri 

No Aspek yang diamati 

Hasil Pertemuan 

Ketiga 

1 2 3 4 

1 Mengikuti  pembelajaran  mufradat tepat waktu.    � 

2 Menyiapkan perlengkapan - perlengkapan belajar.    � 

3 Menyimak seluruh informasi yang disampaikan oleh 

ustad. 
   � 

4 Tidak mengobrol dengan teman ketika proses pemberian 

mufradat berlangsung. 
  �  

5 Memberi tanggapan  terhadap apa yang disampaikan oleh 

ustad. 
 �   

6 Menanyakan hal-hal yang belum di pahami.  �   

7 Mencatat mufradat atau kalimat yang di berikan.    � 

Jumlah 23 

 

Komentardan Saran Pengamat : 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

      Banda Aceh, 02 November 2017           

       Pengamat/Observer 

 

 

 

        (    Jefry Rasbi    ) 

         Nim:221323973 

 

 

 

  

 



DAFTAR WAWANCARA DENGAN  

USTAD/MUSYRIF PENGAJAR MUFRADHAT  

MA’HAD UIN AR-RANIRY 

Darussalam-Banda Aceh 

 

1. Metode apa saja yang ustad gunakan dalam proses pemberian mufradat? 

2. Berapa banyak mufradat yang di berikan setiap harinya? 

3. Media apa saja yang ustad gunakan dalam proses pembelajaran mufradat? 

4. Kesulitan apa saja yang ustad hadapi dalam proses pemberian mufradat? 

5. Menurut ustad apakah batas waktu yang diberikan dalam setiap pertemuan sudah 

cukup? 

6. Apakah mahasantri di ma’had ini mempunyai motivasi yang tinggi dalam 

mempelajari mufradat? 

7. Apakah tingkat penguasaan para mahasantri terhadap mufradat yang diberikan 

sudah memadai? 

8. Apakah mahasantri sudah rajin dan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran 

mufradat? 

9. Apa ada mahasantri yang ingin mendalami/belajar mufradat di luar jam pemberian 

mufradat? 

10. Apa kesulitan yang dihadapi mahasantri dalam pembelajaran mufradat?  

 



  يةالسيرة الذات

  

  أوال : البيانات الشخصية

 : جفري رسيب    االسم الكامل .١

 ٢٢١٣٢٣٩٧٣:       رقم القيد .٢

 م١٩٩٥أغسطس  ٢١: سابانج ،     حمل وتاريخ امليالد .٣

 : الذكور      اجلنس .٤

 : اإلسالم      الدين .٥

 : إندونيسيا      اجلنسية .٦

 : أعزب    احلالة اإلجتماعية .٧

 السالم.: معهد جامعة الرانريي، دار       العنوان .٨

 : طالب      العمل .٩

 Jefryrasbi@gmail.com:     الربيد اإللكرتوين .١٠

 حسيب إبراهيم  :    اسم األب .١١

 : التاجر      العمل .١٢

 : راشدة    اسم األم .١٣

 : ربة البيت      العمل .١٤

 : سابانج      العنوان .١٥

  ثانيا : خلفية التعليم 

 - م٢٠٠١سابانج ، سنة  ٩املدرسة اإلبتدائية (املدرسة اإلبتدائية احلكومية  .١

 م٢٠٠٧

 م٢٠١٠ -م ٢٠٠٧املدرسة املتوسطة ( معهد اديد سابانج )، سنة  .٢
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