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 خلص البحثمست

يذ ادلعلم لًتقية قدرة التالم وميستخداألسلوب الذي  علىالتعرف  وىىذا البحث  تأليفالغرض ل إن
النوعية.  الوصفيةطريقة الالباحثة فهي  هالتمالبحث اليت استع وأما طريقةعلى إتقان ادلفردات. 

مع معلم اللغة العربية  الشخصية ادلقابلة عن طريق ىو البحث يف ىذا احملتاجة إليها البياانت معوجل
 أربع من تتكون اليت ىامربمان مايلز نظرية ىذا البحث يف البياانت حتليل تقنياتو  يف ادلدرسة.
البحث  ىذا نتائج أما عرض البياانت، واالستنتاج.و البياانت،  واضلفاضي مجع البياانت، مراحل وى

ادلبتدئُت  لتالميذ ادلفردات تعلم تقنيات (1أن رؤية من ثالثة جوانب، وىي:  فدلت نتائج البحث
 (2.ادلفردات يعيدون مث التالميذ يستمع جيدةو  ةصحيح بشكل ادلفرداتيتلفظ  ادلعلم أن ىي

كان الوسائل ( 3. واألسئلة القصة رواية ىي ادلفردات تعليم يف ادلعلم يستخدمها اليت االسًتاتيجية
 .الفصل حول األخرى الوسائل من والعديد والبطاقات ةالصور  ىي ادلفردات تعليم يف ادلعلم يستخدم

 ، األسًتاجتياتالكلمات ادلفاحتية : تعليم ادلفردات
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Abstract  

The purpose of this research is to find out the ways thatarabic language teachers 

do to improre students’ ability to master the vocabolery. The research method 

used is descriptive qualitive approach. As for the process of data collection which 

is done by directly interviewing Arabic langguange teacher s in the school. Data 

analysis tecniques in this study use tehe miles and hambermen theory which 

consist of four stages i.e. data collection، data presentation and conclusion. The 

result of this study can be seen from three aspects i.e. 1) vocabolery learning 

techniques of beginnes students, the teacher starts speaking while the student 

listen and then follow simultaneously and corredly 2) the strategies used by the 

teacher in teaching vocabolery are storytelling and question and answer strategis. 

3) the media to teach vocabolery that the teacher using some simple media such 

as drawing media, card media and some other that is around classroom. 

Keywords: vocabolery  learning,strategies 

 

Abstrak 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui metode pembelajaran yang 

digunakan guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai 

kosakata. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dengan guru Bahasa Arab di sekolah. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teori Miles dan Humberman yang terdiri dari empat 

tahap yang merupakan pengumpulan data, reduksi data, presentasi data dan 

kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini terlihat dari tiga aspek yakni: 1) Teknik 

belajar kosa kata bagi para pemula ialah bahwa guru melafalkan  kosakata 

dengan tepat dan baik. siswa mendengarkan dan mengulang kosakata tersebut.2) 

strategi yang digunakan guru dalam mengajarkan mufradad adalah strategi 

bercerita dan strategi tanya jawab 3) Media pembelajaran  yang digunakan guru 

untuk mengajarkan kosa kata itu adalah gambar kartu dan sarana  lain di kelas. 

Kata Kunci: pembelajaran kosakata,strategi 
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 دقدمةامل

تؤدى يت أحوال رسيئية الىي وادلراد هبذ الكالم أن ادلفردات  .عناصر اللغةمن ادلفردات ىي 
 لة الشخصيةعلى نتائج ادلقاب بناء 1فهم معٌت اجلملة يف موقف االتصال أويف فهم النص والقراءة.إىل 

ادلباشرة  الحظةويف أثناء ادل. Aceh Jayaمنطقة يف  ،MIS Cot Dulang مع معلم اللغة العربية يف
سيطر يؤدي إىل  ضعف  ادلفردات العربية وفهمها، حفظأن ضعف قدرة التالميذ على يبدو 

وىذه الظاىرة ترجع إىل . MI Al-Fitrahو MIS Cot Dulangيف يصعب التالميذ  حيثادلفردات 
 عدم استخدام الوسيلة التعليمية ادلناسبة يف تعلم ادلفردات، حىت يتأثر يف قلة محاسة التالميذ يف تعلم

يف مسيس احلاجة  ،لذلكو  التعليم والتعلم إىل منتهى الغاية. تتحقق عملية  وابلتايل لن. اللغة العربية
التعليمية  إتقان ادلفردات من خالل تنفيذ اسًتاتيجيات دور ادلعلم يف حتسُت قدرة التالميذ علىإىل 

وال تركز  ،عملية التعليم والتعلم علىقدرهتم  تعزيزكاسًتاتيجية دتنح التالميذ أوسع فرصة ل  .الفعالية
انتباه التالميذ جلب تمكن من تمتعة حىت ادل االسًتاحتيات، بل ال بد من استخدام حول ادلعلم فقط

 التعلم. يف عملية التعليم و 

تعليم ادلفردات لدي  الباحثة أن تبحث عن "السابق، أرادت  بناًء على ىذا الوصف 
على تعرف واذلدف من ىذا البحث ال ".(MIS Cot Dulangالتالميذ يف مرحلة الدراسة اإلبتدائة )

ترقية  لغرض ادلبتدئُت تالميذللاليت يستخدمها ادلعلمون يف تدريس ادلفرد  االسًتاحتيات يةكيف
 . سيطرهتم الثروة اللغوية

 التعليم ياتسرتاجتا  مفهوم

كلمة اسًتاتيجية مأخوذة من الكلمة الياابنية اسًتاتيجيوس واليت تعٍت فن القيادة، وكانت  
كلمة اسًتاتيجية أقرب ما تكون إىل كلمة ادلهارة واليت دُيارسها كبار القادة، أّما عن اسًتاتيجي 

ُمسبًقا، حبيث التدريس فإهنا تُعرف على أهنا: "رلموعة من اإلجراءات اليت خُيططها القائم ابلتدريس 
تاحة؛ وذلك من أجل حتقيق األىداف ادلرجوة 

ُ
تُعينو على تنفيذ التدريس على ضوء اإلمكانيات ادل

على أفضل وجو، وأبقصى فاعلية شلكنة"، أيًضا تُعرف اسًتاتيجية التدريس: "ىي ادلنحى أو اخلطة 
علم من

ُ
أجل الوصول إىل سُلرجات ونواتج  أو اإلجراءات وادلناورات والطّريقة واألساليب اليت يتبعها ادل

                                                           

 
(، 1995، )القاىرة: وادلعارف، طريدقية تدريس اللغة العربيةكمال ابراىيم بدورى، وعبد هللا حامت، 1

 11ص. 
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زُلددة"، وابلّتايل فإنَّ اسًتاتيجية التدريس يف رُلملها عبارة عن إجراءات وقواعد مت اختيارىا ُمسبًقا 
من قبل ادلعلم أو ُمصمم التدريس، من أجل استخدامها أثناء عملية التدريس يف ضوء اإلمكانيات 

تاحة
ُ
 2ادل

وذلك من أجل خلق روح  ،بارة عن طرق يتبعها ادلعلمأىم اسًتاتيجيات التدريس ىي عو 
، ومن أجل الوصول إىل ادلعرفة ادلطلوبة، وتتنوع اسًتاتيجيات التدريس التالميذتفاعلية بينو وبُت 

علم، ومن أىم اسًتاتيجيات التدريس
ُ
 :كما يلي  بتنوع ادلواد الّدراسية وخربات ادل

التعلم التعاوين: يُعد التعلم التعاوين من أىم اسًتاتيجيات التدريس؛ وذلك ألنو يُبٌت على  -أ 
 التفاعل بُت ادلعلم والطّالب، ابالعتماد على أسلوب العصف الذىٍت على سبيل ادلثال. 

العروض العلمية: تُعد العروض العلمية من الّتجارب والوسائل اليت يعتمد عليها ادلدرس،  -ب 
وذلك من أجل تقدمي الّدروس وعرض الوقائع كما ىي موجودة يف احلقيقة، ويتم االعتماد 

 على ىذه االسًتاتيجية يف مادة العلوم. 
كون اذلدف ادلرجو منو ىو ادلشروع: ويُقصد هبذه االسًتاتيجية التفكَت القصدي، والذي ي -ج 

حتقيق تعلٍُّم ما. النقاش: تُعرف اسًتاتيجية النقاش على أهّنا: "أسلوب تعليمي يتبادل فيو 
التالميذ وادلدرس احلوار حول موضوع تعليمي زلدد سلفا، مع احلرص على حتقيق اذلدف 

 منو".
تبعة يف ال  -د 

ُ
علمية التدريسية، السرد القصصي: ىذه االسًتاتيجية من أكثر األساليب ادل

خاّصة يف فئة الصفوف األوىل، ويُعد ىذا األسلوب من األساليب العلمية والّتعليمية، 
ويكون اذلدف منو ىو تقدمي مادة تعليمية، تعتمد على إلقاء القصة واليت تكون ُمتقاربة 

 .مع الدرس، ويكون ذلا أثر إجيايب على نفس التالميذ

 

 

 
                                                           

، املتدقدمة واسرتاتيجيات التعلم وأمناط التعلماسرتاتيجيات التدريس (، 2111عبداحلميد شاىُت ) 2 
 .. بتصّرف24-22مصر: جامعة االسكندرية، صفحة 
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  تدقنيات التعليم

سَتات دلفهوم تقنيات التعليم، فهي الوسائل، واألدوات، واألساليب اليت تعّددت التف 
بشكٍل أفضَل وأسهل، وقد  التالميذُتستخدم يف العملّية التعليمّية من أجل توصيل ادلعلومات إىل 

يستخدم ىذه التقنية الطالب نفسو، أوادلعلم، كما يذىب البعض إىل تفسَتىا على أهّنا عمليًة 
حتتاج  3وزلددٍة. ّم تنفيذىا يف ضوء أىداٍف واضحةٍ شلنهجة ومنظمة لتصميم عملّية التعليم، حبيث يت

ات ادلستخدمة يف العصور ادلاضية من تقنيات التعليم إىل التطوير بسبب مستجدات العصر، فالتقني
 التالميذ الصعب أن تالقي قبواًل يف ىذه العصور، ففي السابق كانت عملّية التلقُت من ِقبل ادلعلم

ىي وسيلة التعليم الوحيدة، ابإلضاقة إىل الكتاب الذي كان يعّد الوسيلة الوحيدة ادلستخدمة 
من توافر الوسائل ادلختلفة اليت تتناسب مع للحصول على ادلعلومات، ولكن اآلن أصبح ال بّد 

االنفتاح الذي حصل نتيجة استخدام االنًتنت، واألجهزة احلديثة، كما قامت الشبكة العنكبوتية 
بتزويد ادلعلومات ألّي شخٍص يرغب هبا، ويف كّل وقٍت، فما على الطالب سوى احلصول على خّط 

 4إنًتنت، وجهاٍز يتناسب عملو مع عمل االنًتنت.

 املفرداتمفهوم 

يفرد. -ة: مجع من ادلفردات أي الواحد. وىي اسم ادلفعول من أفردغكلمة "ادلفردات" ل
يستطيع  وهباوادلفردات اصطالحا ىي أدوات محل ادلعٌت كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكَت، 

ادلفردات ىي: تعليم ادلفردات هبا،  ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد.  وادلراد
 التالميذ ادلبتدئُت من الكتب أو الفصل.

ادلفردات عنصر من عتاصر اللغة اذلامة حبيث يتضمن عليها ادلعاين، واستخدام الكلمة اما 
مفرداتو. من ادلتكلم نفسو أو من الكتاب، والشخص ستزيد لو مهارتو يف اللغة إذا ازدادات يف اللغة 

 معانيها اللفظية. ب الشخصية متوفق على ادلفردات استوعلغة فاءة مهارة ألن ك

                                                           

 .. بتصّرف28/6/2118، اطّلع عليو بتاريخ www.kau.edu.sa، "" مفهوم تدقنيات التعليمأ ب  3  
واالجتماعية جبامعة  قنيات التعليم وأتثرياهتا يف العملية التعليمية دراسة حالة كلية العلوم اإلنسانية" 4 

 .28/6/2118، اطّلع عليو بتاريخ www.edl.libraries.ae، "اإلمارات العربية املتحدة
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يستطيع أن يتحقق هبا ىدف م ادلفردات حيتاج إىل الطرقة ادلناسبة الفعالة لكي إن تعل
التعلم.فطرائق التعلم اللغة العربية متنوعة وكلها تستخدم لتعليم ادلهارات اللغوية، ولكن طريقة مزية 

       5فهم ادلفردات أو اإلستيعاب يسهل اكتساهبما ابلفيلم أو احلاسوب.. إن ةنخاصة مع مهارة معي

 أقسام املفردات

 :تنقسم ادلفردات أو الكلمة ىف اللغة العربية إىل ثالثة أقسام وىي كما تلى
 .سم: مادل على الذات أو الصفة غَت مقًتن بزمان معُتاال .1

 مثل: مساء ، أرض ، مشس
 .بزمان معُت ماضيا كان أو حاال أو استقباالالفعل: مادل على معٌت مقًتن  .2

 .افتح - -مثل: ذىب يقرأ 
 :وينقسم الفعل اىل ثالثة أقسام

ذىب   -مثل: جاء .فعل ادلاضى: مادل على معٌت ىف نفسو مقًتن ابلزمان ادلاضى -أ 
 .فتح -

 .فعل ادلضارع: مادل معٌت ىف نفسو مقًتن بزمان حيتمل احلال واإلستقبال -ب 
 .يفتح - يذىب -مثل: جيئ 

فعل األمر: مادل على طلب وقوع الفعل من الفاعل ادلخاطب بغَت الم  -ج 
 افتح. -اذىب  -مثل: جئ .األمر

 6من. –ىف -حرف: مادل معٌت اذا تركب مع غَته من اإلسم و الفعل. مثل: إىل  .3
أما أقسام ادلفردات يف كتاب "دليل الكاتب و ادلًتجم ادلفردات " ما يكون 

 .أداة وخوالفامساوفعال وظرفا و 
 :مفردات االسم، وتشمل -أ 

  االسم العام والعلم وادلصدر) رجل، زلمود، كتابة( .1
 الصفة )كاتب، معروف، طويل، أحسن(. .2

                                                           
5
، )الرايص: جامعة طرائق تدريس اللغة العربية لناطدقني بلغة أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصلي،   

   134( ص. 2112اإلمام دمحم بن سعود االسالمي،

 
6
 3، )مصر: األزىري. د.س. (ص. أوضح املناهجأغوس صاحب اخلَتين،  
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 الضمَت واإلشارة وادلوصول )أان ، ىذا، الذى( .3
 فردات الفعل، وتشمل الفعل ادلاضى والفعل ادلضارع وفعل األمر.  -ب 
  مفردات الظروف )أمام، صباحا، ىنا( -ج 
 األدوات، وتشمل: -د 

مثل حروف اجلر، وحروف العطف، وحروف  (Kata tugas/ Preposisi/ Konjungsi)الروابط  .1
 االستدراك، وحروف االستثناء.

التحويليات، وتشتمل على أدوات النفى وأداوة االستفهام )ال، ىل( اخلوالف، وتسمى بذلك  .2
ىل أمساء األفعال، وأمساء دلخالفتها خواص ما ذكر من االسم والفعل والظرف، وتنقسم إ

األصوات وادلدح والذم والتعجب. وبعبارة أبسط على ادلذىب النحوى القدمي، تنقسم ادلفردات 
 إىل اسم وفعل وفعل وحرف.

ومن ادلفردات  .، وما يكون غَت شائع، وما يكون شائعامن ادلفردات ما يكون أكثر شيوعا 
وىف ىذا العصر كثرت قوائم الشيوع  .ما يكون شائعا وال يرتبط ابلدارس و مدى حاجتو إليها

، مقائمة معهد قائمة، منها قائمة مكة، وقائمة دمحم قدري لطفي 13ىل للمفردات حىت تبلغ إىل حوا
 7م.1981اخلرطوم 

 مفهوم تعليم املفردات
كلمتُت، مها التعليم وادلفردات. أما وادلراد التعليم ىو ومن مث يتكون تعليم ادلفردات على   

ة الذى ابلعملية فيو تعليم ادلادة الدراسي .8عملية نقل ادلعلومات من الكتب أو من ادلعلم إىل ادلتعلم
التعليم إيصال ادلعلم العلم وادلعرفة إىل أذىان التالميذ بطريقة قودية، وىي قام بو ادلدرس التالميذ و 

اإلقتصادية اليت توفر لكل من ادلعلم وادلتعلم والوقت واجلهد ىف سبيل احلصول على العلم الطريقة 
 .وادلعرفة

 ،ومن ادلعروف ليست القضية ىف تعليم ادلفردات أن يتعلم التالميذ نطق حروفها فحسب 
أو رلرد وصفها ىف ترطيب لغوي  ،أو فهم معناىا مستقل فقط، أو معرفة طريقة اإلشتقاق منها

                                                           
7
 Moh. Mansyur dan Kustiawan, ( دليل الكتاب واملرتجم ) ,Jakarta: PT.Moyo Segoro Agung, 

2002), hlm.135-136. 
س(، ص ، )مصر: ادلكتبة ادلصرية البيانية، د تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،   8

.19 
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يح. إن معيار الكفاءة ىف تعليم ادلفردات ىو أن يكون التالميذ قادرا على ىذا كلو ابإلضافة إىل صح
كلمة ادلناسبة ىف ادلكان شيء اخر اليقل عن ىذا كلو أمهية، أال وىو قدرتو على أن يستخدم ال

 9.ادلناسب

 أهداف تعليم املفردات

 :ا يليالغرض العام من تعليم ادلفردات اللغة العربية ىو كم

 .للتالميذمعرفة ادلفردات اجلديدة  .1
 . على نطق ادلفردات بنطق صحيح لكي يكونوا قادرينتدريب التالميذ  .2
 .فهم معٌت ادلفردات، إما الدالالت أو ادلعجمية، أو عند استخدامها يف سياق مجلة معينة .3
)اإلنشائي( وفقا على تقدير ووضع مفردات ابلتعبَت الشفهي )الكالم( والكتابة ون قادر  .4

 لسياقها الصحيح.

 أمهية تعليم املفردات

تعليم العربية كلغة أجنبية يف معانيها وأىدافها. وأما أمهية ادلفردات  يف  رباءاخلقد خيتلف  
 :لىيىف تعليمها كما 

 11.تعلم العربية وشرط من شروط إجيابتها أساس يف  أن تعليم ادلفردات .1
معرفة معاين  ادلفردات حىت ال ديكن الناس فهم اللغة قبلأن حقيقة اللغة رلموعة من  .2

 11.ادلفردات منها
 .اللغة العربية استيعااب كثَتا من ادلفردات ابلسهولة ىف تعلم يستعيبون كان التالميذ .3

ىف  األساسيةاللغة  وىذه تدل أن تعّلم ادلفردات أمر ضروري ألن ادلفردات من عناصر 
  تعليم اللغة العربية.

                                                           
)مصر: منشورات ادلنظمة  ا مناهجه وأسالبههب تعليم اللعربية لغري الناطدقنيرشدي أمحد طعيمة،   9

 194( ، ص. 1989اإلسالم للًتبية والعلوم والثقافة،
 194ص   ،ا مناهجه وأسالبههب تعليم اللعربية لغري الناطدقنيرشدي أمحد طعيمة،   11

11
 Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi dan Srategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Stain Cirebon Press,2005), hlm. 89 
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 األساليب ىف تعليم املفردات

ادلفردات كما  كفاءة عملية تعليم مكن ادلعلم أن يستخدمها لًتقية  يأما األساليب يف تعليم ادلفردات ف
 :فهي ،فندىأفؤاد  هيذكر 

من  ستماع الكلمات أو ادلفرداتالتالميذ لىف ىذه ادلرحلة إعطاء الفرصة : استماع الكلمة .1
 .ادلعلم الذى يقرأىا تكرارا

ستماع ادلفردات، إعطاء الفرصة لتلفظ ابعد إعطاء الفرصة للتالميذ ال: تلفظ الكلمة .2
 .ىاامسعو  الكلمة الىت قد

ا لتسهيل هب ىذه ادلرحلة األخرة ىي إعطاء ادلعٌت للكلمة أو ادلفردات ويقصد: إعطاء ادلعٌت .3
 .ىف تعليم اللغة العربية وخاصة ىف تعليم ادلفردات التالمي

 :األساليب دلساعدة ادلعلم ىف إعطاء ادلعٌت، ومنهاوتوجد أيضا 

قلم أو   إبراز ما تدل عليو الكلمة من أشياء كأن تعرض قلما أو كتااب عندما تردد كلمة -أ 
 .كتاب

 (دتثيل ادلعٌت كأن يقوم ادلعلم بفتح الباب عندما ترد مجلة )فتح النافذة -ب 
 .اهب ن( إن كان ذلم سابقعهددات كأن يذكر ذلم كلمة )ابرد( ىف مقابل )ساخاذكر ادلتض  -ج 
كان ذلم  ذكر ادلًتادفات كأن يذكر ذلم كلمة )السيف( لتوضيح معٌت كلمة )صمصام( إن  -د 

 12.سابق عهد بكلمة سيف

 املفردات تعليم الوسائل التعليمية يف

الوسائل التعليمّية وىي ادلواد اليت يقوم ادلعلم ابستخدامها، وإعدادىا اإلعداد احَلَسن   
واجليد، لكي يستثمرىا يف توضيح وتبسيط ادلادة اليت يقوم على شرحها للتالميذ، وتتنوع الوسائل 

سائل عرض بعض الو يسلبحث حتقيقها، ويف ىذا ا ىا ادلعلمالتعليمّية ابختالف األىداف اليت يريد
 .اليت تفيد ادلعلم يف شرحو لدرس اللغة العربّية، أو غَته من الدروس

 أنواع الوسائل التعليمّية العامة 
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 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2005), 
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كتاب ادلدرسي )ادلقرر(، السبورة الوسائل البصريّة، وىي اليت تعتمد على البصر، ومنها   .1
شرائح األفالم، والصور، ، وملحقاهتا، الرسوم واجلدوال البيانية، جهاز عرض فوق الرأس

 واللوحات، والبطاقات، والنماذج والتعينات. 
 .كاألفالم ادلتحركة، والتسجيالت الصوتيةالوسائل التمثلية،الوسائل السمعّية البصريّة، .2

 منهج البحث
يف ىذا النهج و  الوصفي النوعي. نهجادلاستعمالو الباحثة فهي  ذيالبحث ال ادلنهجوأما 

لبحث النوعي ىو البحث الذي اتم مناقشة البياانت ادلتعلقة ابدلشكلة ووصفها بشكل وصفي. تس
ديكن الذي سلوك المن الناس و  منتشرةالبياانت الوصفية يف شكل كلمات الباحثة ستخدم ت

 تعليموصفي من خالل شرح عملية النوعي النهج ادلنهج النوعي ادلستخدم ىو . ادل13مالحظتو
مجع أما أدوات يف شكل كلمات ، وليس يف شكل أرقام.  MIS Cot Dulangادلفردات يف 

 اللغة العربية مباشرة.  معلم الشخصية مع  عن طريق ادلقابلة فهيالبياانت 
  حتليل البياانت ومناقشاهتا

 على التحليل الذي يروجوالباحثة اعتمدت البحث  ادلتوفرة ذلذا إن طريقة حتليل البياانت
 على النحو التايل: ،Michael Humbermanو  Mattew B. Millesابستخدام نظرية 

 مجع البياانت، وىو مجع البياانت أو ادلعلومات من ادلصادر لتحقيق أىداف البحث. (أ 
اليت تنشأ من ” التقريبية“اضلفاض البياانت، وىي عملية تبسيط وحتويل البياانت   (ب 

حل، أي عمل ملخص، ترميز، كتابة موضوع، مالحظات ادلؤلف يف تقرير عرب عدة مرا
 وعمل مذكرة.

عرض البياانت، وىو العبارة عن رلموعة من ادلعلومات ادلرتبة ويعطي إمكانية استخالص  (ج 
 النتائج وأخذ البياانت.

 14التحقيق: ىي ادلعاين ادلتكونة من البياانت اليت جيب اختبارىا للتأكد من صحتها. (د 
 

 نتائج البياانت ومناقشاهتا
                                                           

13
Salimul Jihad, Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa dalam Pelajaran 

Mufrodad kelas V1 MI NW Dasan Agung (mataram: Karya,2016/2017) h.100. 
14

 Saipul Annur, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Palembang: IAIN Raden Fatah 

Press, 2005), hal.181 
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ىذا البحث ىذه الباحثة صف ت، سااليت مت القيام هب لة الشخصية بناء على نتائج ادلقاب
ادلفردات  ميتعلاليت يستخدمها ادلعلم يف  االسًتاحتياتكشف تنس الدراسةفي نتائج ىذه فالنتائج. 

 للتالميذبتدريس ادلفردات العربية  MIS Cot Dulangادلبتدئُت. يقوم مدرس يف مرحلة  تالميذلل
كما   وىي ، ادلقدمة من ادلدرسة لكل فصل 2113ادلبتدئُت وفًقا دلراجع كتاب ادلناىج الدراسية لعام 

 قال ادلخرب:
م ي، أقوم بتعل2113تالميذ ابستخدام مزيج كتاب ادلناىج لعام لم ادلفردات لي" أقوم بتعل
هناية حىت لتقي فيها االتالميذ، ويف كل مرة  ويف عدة اجتماعات حىت يتقن درس واحد

إلتقان ادلفردات الفهم و  قدرة التالميذ علىلكي أرى لدرس ابما يتعلق  أقوم بتقييمالدراسة، 
 اليت مت تعلمها يف ذلك اليوم."

 مرات 4-2ادلعلم يف تعليم ادلفردات بقول الكلمات من يعلم ادلفردات،  تعليممث يف عملية 
، أوضح أن تعلم اللغة MIS Cot Dulangاللغة العربية يف  علم. يف مقابلة مع ممث يتبع التالميذ

العربية أو ديكن القول اجلدد على دراية ابللغة  التالميذ، حيث كان MIS Cot Dulangالعربية يف 
ادلبتدئُت إىل صعوبة يف فهم ادلفردات العربية  التالميذدييل سؤال و يف تعلم اللغة العربية.  مبتدؤون أهنم

 . فيما يلي تعبَت ادلخرب:ألهنم ما زالوا مبتدئُت يف تعلم اللغة العربية على الرغم من أن ما يتم
ادلفردات للتالميذ ادلبتدئُت، حيث يصعب عليهم فهم ما أقوم بتدريسو، ألهنم ال  علمتُ " 

ادلطبق يف عملية  األسلوبأهنا لغة أجنبية.  يعتقدونو  يزالون مبتدئُت يف تعلم اللغة العربية،
يتبعوهنا.  والتالميذادلفردات  عرضمن خالل تقدمي ادلفردات أواًل، مث أأجري  التدريس ىو

 ".بسهولة  فهمونحىت ي
 

يف الفصل الثالث، والذي يظهر   MIS Cot Dulangبدأ تنفيذ تعلم اللغة العربية يف 
على إدخال مواد أكثر جدية يف الفصل الرابع. لذلك،  التالميذ قادرينكمقدمة أو تدريب ليكون 

كيفة جهود ادلعلم التعرف على  دف إىل ويه . يف ىذا البحث كالعينة الباحثة الفصل الرابع   تأخذ
 .اخلامسم ادلفردات للتالميذ ادلبتدئُت يف الصف ييف تعل
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 .الدراسة اإلبتدائةيف مرحلة  اسرتاتيجيات املعلم يف تعليم املفردات .1
م هبا اطة اليت جيب القين اسًتاتيجية التعلم ىي منط من األمن:"إ( 2115يقول ساصلااي )

ثالثة عناصر ال تنفصل،  تتضمن مناسًتاتيجية التعلم و . 15"والتعلم ادلخططة عليملتحقيق عملية الت
لم. التقييم ىو أحد األنشطة اليت تحقيقها، جتربة التعلم )العملية( وتقييم التعة لادلطلوبوىي: الكفاءة 

 16التالميذ. ةجيب على ادللمُت القيام يها لتقييم مدى قدر 
وكل معلم . بشكل جيدمن ادلعلم اإلسراع بعملية التدريس  متطلبةوالتعلم  عملية التعليم يف

 االسًتاحتياتاخلاصة يف عملية التعلم. وختتلف كل اسًتاتيجية حسب ادلستوى. إن  لو االسًتاجتية
اليت يستخدمها معلم اللغة العربية على مستوى ادلبتدئُت يف ادلدرسة اإلبتدائية ىي أكثر إسًتاتيجية 

يعرض ادلعلم أيًضا الشيء ادلعٍت ويذكر و لسرد القصص يف الدروس حىت ال يشعروا ابلنعاس. 
 وطرحالتالميذ  على إخباراالسًتاجتية للغرض ىذه و اسًتاتيجية السؤال واجلواب، تليها  ادلفردات.
 :سًتاتيجيةالما يلي تعبَت ادلعلم عن استخدام ا يفو  ادلعلم. أجوبةاألسئلة و 

حىت يتمكن التالميذ من إتقان ادلفردات اليت  االسًتاحتيات" أستخدم رلموعة متنوعة من 
مث أقوذلا، ادلفردات للتالميذ أواًل  تقدميغالًبا ىي ادلستخدمة ها، واالسًتاتيجية عليمأقوم بت

، مث يستطيعوا أن يعربواىا تعبَتا صحيحاويتابع التالميذ حىت  أكثر من مرةوبعد ذلك أكرر 
األسئلة واألجوبة حىت  ةسًتاتيجيا ابستخدامعٌت من ادلفردات. ابإلضافة إىل ذلك، ادل شرحأ

 التعلم."التعليم و يركز التالميذ طول عملية 
اليت استخدمها ونفذىا ادلعلم. على الرغم من أن  االسًتاحتياتيف الغالبتم استخدام 

إسًتاتيجية سرد القصص ولعب األدوار اندًرا ما يتم تنفيذىا، فذلك ألنو يتم استخدام اإلسًتاتيجية 
ابدللل حًقا ويتم تطبيق ىذه اإلسًتاتيجية فقط على مواد معينة. ومع ذلك،  تالميذعندما يشعر ال

يت يتم إجراؤىا عادًة من قبل ادلعلمُت يف تعليم ادلفردات ىي تعليم فإن االسًتاتيجية الروتينية ال
 ادلفردات ومعانيها.

ألنو  ،ادلعٌت مباشرة بلغة األم شرحجيب على ادلعلمُت جتنب  ، عملية تدريس ادلفرداتيف 
 17فهم التالميذ. يف يفكرون  التالميذال جيعل 
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 M.ismail, Strategi Pembelajaran PPKn (Mataram : FKIP Universitas Mataram, 2014) h 2 
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للتالميذ ادلبتدئُت، أظهر ادلعلم بعض من الوصف أعاله حول اسًتاتيجيات تعلم ادلفردات 
جهود ادلعلم يف تنفيذ اسًتاتيجيات لتحقيق صلاح الطالب ، ابإلضافة إىل أنو جيب على ادلعلم أيًضا 
أن ينظر مرة أخرى إىل اخلطوات االسًتاتيجية ادلناسبة ليتم تطبيقها يف تعليم ادلفردات للتالميذ 

 ادلبتدئُت.
 وسائل تعلم املفردات .2

 18عملية التعلم لدى التالميذ،حىت لتحقيق عملية التعلم.ىو إحدى األدوات يف وسائل 
يف ىذه البحث وجد أن معلم اللغة العربية يستخدم الوسائط الصورة لتعليم ادلفردات للتالميذ. 

يقوم ادلعلم بتعليم  19الوسائط الصور ىي أداة تعليمية ديكنها ادلساعدة يف توضيح معٌت الكلمة.
الميذ ادلبتدئُت ابستخدام وسائل اإلعالم وفًقا الحتياجات التالميذ، إذا كانت الوسائط ادلفرد للت

 ، بعد حجة من ادلخرب:البيت، ال حيضر ادلعلم صور الوسائط من التالميذادلطلوبة حول 
"أقوم بتدريس ادلفردات ابستخدام وسائل اإلعالم البسيطة اليت تدور حول التالميذ واليت 

ابألدوات  يد مع ادلواد اليت أقوم بتدريسها، على سبيل ادلثال: ادلواد ادلتعلقةتتوافق ابلتأك
 ".تالميذلثناء عرض ادلكتب مباشرة ل، أشرح أادلدرسية. مثل: ادلكتب

من نتائج ادلقابلة أعاله، يُظهر أن ادلعلم يقوم بتعلم ادلفردات ابستخدام عدد من الوسائط 
البطاقة والعديد من الوسائط األخرى ادلوجودة حول التالميذ البسيطة مثل: وسائط الصور ووسائط 

 )يف الفصل الدراسي وبيئة ادلدرسة(.
ادلعلم مثل من حيث الوسائط ادلستخدمة، عندما  لقدراتوفًقا  التالميذيقوم ادلعلم بتسهيل 

من خالل عرض ابدلضي قدًما  التالميذيتم توفَت الوسائط من قبل ادلعلم وقد مت شرحها مث خيرب ادلعلم 
لمس وسائل اإلعالم بشكل مباشر، ل للتالميذ صورة. ديكن الالوسائط أثناء ذكر مفردات الوسائط 

للمفردات اليت مت تدريسها. مث الطريقة اليت يطور هبا  تالميذديات لقياس مدى فهم الالتقو وىذا أحد 
 يلفظستماع إىل ادلفردات و يشلارسة أنفسهم من حيث  التالميذ ، مث يُطلب منالتالميذادلعلم قدرة 

 إىل تعلم اللغة العربية بسهولة.التالميذ ادلفردات نفسها يف ادلنزل ، حبيث دييل  ويًتجم
، وىي كافية جلذب انتباه تستخدم يف التعلم ىي وسائط الصورالوسائط اليت غالًبا ما 

مفردات فقط للمبتدئُت،  7التالميذ يف معرفة ادلفردات، وادلفردات اليت يتم تدريسها كل يوم ىي 
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مفردات فقط. حىت كل يوم، ال يستطيع التالميذ تذكر  5-4ولكن ما يتذكره التالميذ غالًبا ىو 
 مجيع ادلفردات اليت يدرسها ادلعلم.

فعااًل للغاية يف  غَتصورة وحدىا المن ىذا البحث ديكن مالحظة أن استخدام الوسائط 
مل تستخدم وسائل إعالم  Cot Dulang MIS نو يف مدرسةادلبتدئُت. أل للتالميذتعليم ادلفردات 

حديثة أخرى مثل: تقنية كمبيوتر مصغرة ومعقدة أو خطوة على الشاشة. إذا كنت تستخدم اخلطوة 
أن يفهموا ادلفردات من خالل عرض ألوان مثَتة لالىتمام  للتالميذعلى الشاشة، فمن ادلمتع 

يف تعلم ادلفردات بسبب  MIS Cot Dulangاإلعالم وأصوات متنوعة. ىذا ىو أحد عيوب وسائل 
 ادلدرسة. قلو التسهيالت

 MIS Cot ىذه بعض وسائل اإلعالم اليت يقدمها ادلعلمون لتعلم ادلفردات لدى التالميذ يف

Dulang أيمل يف أنو من خالل تعليم ادلفردات للطالب ادلبتدئُت هبذه الوسائط، ديكن أن يشكل .
بسهولة أكرب يف تعلم اللغة العربية.  5الذين ينتقلون إىل الصف  4يف الصف التالميذ ادلبتدئُت 

لذلك أيمل التالميذ تكرار ادلفردات، حبيث سها عن ادلفردات قد تعلموا، وجعل من االسهل 
 .5ابلنسبة ذلم لتطبيق يف الصف
 حتليل نتائج مدقابلة املعلم

عدم  MIS Cot Dulangأن عملية التعليم والتعلم يف  يتضح مع ادلعلم  بلة ادلباشرة من ادلقا
كما مل تكن الوسائل ة يف ترقية قدرة التالميذ على إتقان ادلفردات  يفعالال سًتاتيجياتالا استخدم
 .حىت تؤدي إىل قلة رغبة التالميذ يف التعلم، كافية لسد احلاجة التعليمية
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 الةةاخل
أن الطرق اليت يستخدمها ادلعلم يف : فيما يلي، ديكن االستنتاج بناًء على نتائج البحث 

 معتويس ادلفردات  من تعبَتادلعلم  ىذه الدراسة ديكن رؤيتها من ثالثة جوانب، وىي البدء بتقنيات
اليت يستخدمها ادلعلم يف تدريس  االسًتاحتياتمث . يتبعوهنا معًا بشكل صحيحف ،التالميذ إليو

يتم استخدام االسًتاتيجية لتحقيق . ادلفردات ىي رواية القصص واسًتاتيجيات السؤال واجلواب
من اليت يستخدمها ادلعلم لتعليم ادلفرد  التعليميةوسائل المث تستخدم . نتائج التعلم كما ىو متوقع

ر ووسائط البطاقات وبعض الوسائط بعض الوسائط البسيطة مثل وسائط الصو خالل استخدام 
 . خارجهايف الفصل الدراسي أو كان سواء   البيئة الدراسيةاألخرى ادلوجودة حول 

استناًدا إىل نتائج البحث أعاله ذكر أن صلاح يف عملية التعليم والتعلم يتم حتديده إىل حد  
والتقنيات وادلواد اليت تناسب احتياجات التالميذ، وأساليب التدريس  االسًتاحتياتكبَت من خالل 

 .اجلذابة، والقدرة على إتقان الفصل ومدعومة بوسائل اإلعالم الكاملة
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