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منذ المدرسة اإلبتدائية حتى الجامعة اإلسالمية، ومن ناحية المنهج الدراسي 

 1يستعمل اللغة العربة في المواد الدراسية الواجبية.

لذلك  المفردات مهمة من أهمية التعلم لمن يريد أن يتقن اللغة العربية تكان

من المهم أن يفهم الطلبة المفردات النها أدوات حمل المعنى كما أنها فى ذات 

بدون  اللغة األجنبية، في يتعلم الطلبة بالمفردات 2للتفكير. الوقت وسائل

اس وال يستطيعون هم أن يعرفوا مقاصد كالم النمعرفة المفردات ال يمكن

ألن المفردات هي الوسيلة التى يصل  أن يعبروا ما حضر فى بالهم.

عنصر له ويفهم ما حبرله. والمفردات الناس بها ليعروف ما يقال لقالئ

من عناصر اللغة المهمة التي تستعمل في ترقية اللغة، فهي أساس تعليم 

   3 .اللغة من اللغات في كل مرحلة من المراحل الدراسية

إن معهد "علوم الدين " أحد المعاهد العصرية المشهورة  

ة تنوعويتعلم الطلبة فيه اللغة العربية وسائر العلوم الم Lhokseumaweبـ

غي ، وينبيرهامنها اللغة اإلنجليزية  والعلوم الدينية والعلوم الطبيعية وغ

لغة لة واللطلبة أن يتكلموا بإحدى اللغتين الرسميتين هما اللغة العربي

أن  على ينكون الطلبة قادرييزية، وهذه العملية تهدف إلى أن نجلاإل

من كالما عربيا صحيحا. فن وطويلة، ويتكلمالمفردات لفترة  يذكروا

 المفردات التي  الطلبة في هذ المعهد صعوبة  في ذكر الواقع أن

ب عليهم ان يحفظوا ثالث حفظونها قبل بعض الوقت ومع ذلك يجي

الثة ثوقت قصير حول تَثْبُُت في  لكن ذاكرتهم، ويوميامفردات جديدة 

  .ايام

 تعدادتعد الباحثة على اسبيانات السابقة العلى الشرح و ااعتماد

ى بة علمحاولة مدرس اللغة العربية لترقية قدرة الطلار الموضوع يالخت

 .(بمعهد علوم الدين)دراسةوصفية  حفظ المفردات

 مفهوم المفردات -1

                                                             
1Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metodologi Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2014),  hal. 165 
)مكة المكرمة: جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، محمد كامل الناقة،  2

 161بدون السنة ( ص:
 24 )الجاصية: دار المعرفة، بدون السنة(، ص: طرق تدريس اللغة العربية،زكريا إبراهم،   3
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إحدى الوسائل التي تجعل التالميذ قادرين على أن  المفردات هي

باللغة األجنبية. وتعليم المفردات مطلب أساسى من مطالب تعلم  وايتحدث

المفردات هي أدوات حمل  ألن 4اللغة الثانية وشرط من شروط إجادتها،

لمفردات يستطيع بكما أنها في ذات الوقت وسائل للتفكير، ف ىالمعن

 5يترجم فكره إلى كلمات تحمل ما يريد.المتكلم أن يفكر ثم 

وأن المفردات أساس في تعليم اللغة الثانية ومن شروط سيطرة 

ى اللغة جيدة. والمفردات أو هي اللفظ التي تتركب من حرفين تدل عل

بالمعنى التقليدي هي احدى أقسام اللغة لها ت معنى اإلسم أو األداة. الكلما

ظامى هي قسم صغير من اللغة مقصود معين. وأما الكلمة بمعنى ن

المستقلة. وكلمة المفردات عند العربية هي عدد الكلمات في بعض الكتب 

بالتعريف أو الترجمة، المفردات هي مجموعة الكلمة التي تتركب 

 6والنظام لغة. 

 أنواع المفردات   -2

 7رها شيوعا:ثسيمات للمفردات نعرض فيما يلي أكهناك عدة تق

 وهذه تنقسم إلى نوعين: Understanding vocabularyمفردات للفهم  (أ

رد اإلستماع ويقصد بذالك مجموع الكلمات التي يستطيع الف (1

  التعرف عليها وفهمها عندما يتلقها من أحد المتحدثين.

 القراءة ويقصد بذالك مجموع الكلمات التي يستطيع الفرد (2

التعرف عليها وفهمها عند مايتلقها من أحد المتحدثين. 

ويقصد بذالك مجموع الكلمات التي يستطيع الفرد التعرف 

 عليها وفهمها عند ما يتصل على صفحة مطبوعة.

                                                             
القسم الثانى   ،ىأخر للغة العربية للناطقين بلغاتالمرجع في تعليم ارشدي أحمد "طعيمة،  4

 2015)جامعة  أم القرى، بدون السنة(،ص. 
)مكة المكرمة: جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى، محمد كامل الناقة، 5

 161( ص.1980
6 Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi dan Srategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Yogyakarta: STAIN Cirebon Press,2005),  hal. 89 
 617-616ص.  ، ىللغة العربية للناطقين بلغات أخرالمرجع في تعليم ارشدي أحمد "طعيمة، 7
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وهذه أيضا تنقسم إلى   (Speaking Vocabulary)مفردات للكالم  (ب

 نوعين: 

ويقصد بها مجموع الكلمات التي يستخدمها  Informal)) عادة (1

 الفرد في حياته اليومية.

ويقصد بها مجموع الكلمات التي يحتفظ (formal) ية فموق (2

ن بها الفرد وال يستخدمها إال في موقف معين أو عنده تك

 له مناسبه.

 : وهذه أيضا تنقسم إلى نوعين:(Writing Vocabulary) مفردات لكتابة (ج

في  عادية ويقصد بها مجموع الكلمات التي يستخدمها الفرد  (1

 مذكرات،مواقف اإلتصال الكتابي الشخصي، مثل: أخذ 

 .ةكتابة يومي

 ويقصد بها مجموع الكلمات التي يستخدمها الفرد يةفموق (2

علم في مواقف اإلتصال الكتابي الرسمي، مثل: تقديم طلب لل

 .يةأو استقالة أو كتابة تقرير

 : تنقسم إلى نوعين: (Potensial Vocabulary)مفردات كامنة  (د

ويقصد بها مجموع الكلمات التي يمكن  Context)) ثاقية (1

 تفسيرها من السياق الذي وردت فيه.

ويقصد بها مجموع الكلمات التي يمكن  Analisis))تحليل (2

 تفسيرها استنادا إلى خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد

عليها من حروف أو ما نقص، أو في ضوء اإلمام بلغات 

 أخرى.

 طرق تعليم المفردات -3

التعلم هي الطريقة المستخدمة ليجري خطة عملية التعلم طريقة 

هي  ي لكي تحقيق أهداف التعلم في الحقيقية، الطرق التعليميةالمنظم
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الطريقة المتنوعة في تعليم المفردات واستخدامها وفقا الحتياجات 

 في تعليم المفردات للتالميذ فيها: أما الطرق المستخدمة 8التالميذ.

يشرح المدرس المفردات ويظهر األشياء يعطي األملثة، أي  (1

 المناسبة بمعنى المفردات.

ثل التمثيلية، أي يشرح المدرس معنى المفردات ويظهر مباردة. م (2

 ابة.يشرح المدرس المفردات من كلمة "كتابة" ثم يتنقل يده كالكت

وجع  ب المدرس من التلميذ للتظاهر بأنهلعب األدوار، أي يطل (3

 يعالج المريض.البطن ويظهر المدرس أن 

 .اذكر المتضادات، أي يعلم المدرس المفردات ويذكر المتضادات (4

 ات.اذكر المترادفات، أي يعلم المدرس المفردات ويذكر المترادف (5

يعطي الرابطة، أي يشرح التالميذ معنى المفردات من خالل تكوين  (6

ارتباطات المعنى أي أن المدرس يذكر بعض المفردات التي لها 

ة مثل األم واألب واألخ واألخت لشرح كلمة معاني مرتبط

 9"األسرة".

  أهمية تعليم المفردات  -4

كان تعليم المفردات مهم للتالميذ. المفردات التي يدرسها المدرس   

يستطيع على التالميذ أن يفهم مواد  حتى للتالميذ يعطى فهم المعنى

يمكن التالميذ  الدرايي. أن حقيقية اللغة هي مجموعة من المفردات وال

ولذلك يطلب من التالميذ أن  10فهم اللغة قبل إتقان معنى المفردات.

 يكونوا قادرين على إتقان المفردات وممارستها في اليومية.

 األهداف تعليم المفردات -5

 أما األهداف العامة في تعليم المفردات فهي:

                                                             
8Jepri Nugrawiyati, Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah, Nitro 

PDF Professional, hal. 194. 

  
9Ahmad Qomaruddin, Implementasi Metode Bernyanyi Dalam Pembelajaean Mufrodat, 

Jurnal Kependidikan, Vol.5, No.1, Mei 2017, hal. 123 
10Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi dan Srategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

hal. 89 
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 (يعلم المفردات الجديدة للتالميذ بالقراءة وفهم المسموع.1

 ( تدريب التالميذ لنطق المفردات صحيحا من مخارج الحروف، حتى2

 عند استخدام التالميذ  المفردات فييستطيع أن يتكلم صحيحا.

 ( فهم معنى المفردات.3

 11( قادرة على استخدام المفردات في شكل الكتابة واللسان.4

 منهج البحث -ب

نهج الباحثة في هذا البحث هو الم تستخدمه ذيإن المنهج ال

الوصفي. يتضمن هذا المنهج دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة 

ظاهرة أو موقف معين أو مجموع من األحداث أو األوضاع أو البشر 

رغب الباحثة في دراستها والتعرف على أبعادها المختلفة. ويقتصر هذا ت

المنهج على وصف هذه الظواهر أو المواقف أو األحداث في وقت 

ثم جمع البيانات بالمقابلة الشخصية مع مدرسة اللغة العربية 12معين.

أما السؤال فيها عشرون سؤال عن في تلك المدرسة. الذي يعلم المفردات 

 المحاولة المدرس اللغة العربية. 

أما المجتمع في هذا البحث مدرس اللغة العربية في المعهد   

ن ن يعلمولمدرسومدرسين. وكانت العينة  هم ا 20فعددهمالعلوم دين 

قيت توضح الباحثة بالتون.يمدرس 6د فعددهم المفردات في ذالك المعه

درسين م  4هي جرت الباحثة المقابلة األولى مع التحليلي في المجموعة 

قابلة جرت الباحثة الم م  و2020يونيو  25خ ياللغة العربية في التار

م 2020يونيو  27مدرسين اللغة العربية في التاريخ  2األولى مع 

فظ للغة العربية لترقية قدرة الطلبة على حلتعرف محاولة المدرس ا

 بالهاتف. . والمقابلة الشحصية جرتالمفردات
                                                             

11Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: Universitas 

Islam Negeri Malang Press, 2011), hal.63 

 
م(،  9951)القاهرة: المكتبة األكاديمية،  أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية،محمد الهادي، 12

 .98ص. 
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 البحث ومناقشتها نتائج -ج

بناء على نتائج المقابالت التي أجريت ستصنف هذه النتائج. في 

العربية لترقية محاولة مدرس اللغة نتائج في هذا البحث يمكننا معرفة 

ة المدرس التي تقوم بها في أما المحاول .قدرة الطلبة على حفظ المفردات

 تعليم المفردات فهي:

 توزيع الوقت المناسب -1

 1-1الجدول    

 التعليم والحفظ المفردات بمعهد علوم الدين
  األيام

 ✓ األحد

 ✓ اإلثنين

 - الثلثاء

 ✓ األربعاء

 ✓ الخميس

 - الجمعة

 ✓ السبت

 ىحدإهو معهد علوم الدين أن ال يدل على السابق الجدول من

مفردات في اليوم. هناك  3ملزما من جميع الطلبة ليحفظوا  هداعالم

أوقات حددتها المؤسسة لتعلم وحفظ المفردات للطلبة، كما شرح األستاذ 

ن الوقت المحدد هو الوقت المناسب للطلبة لحفظ إلمقابلة اواألستاذة عند ا

في  ةالمفردات بعد صالة الفجر، حيث ال يتحملون الطلبة أنشطة كثير

الصباح، هناك خمسة أيام في األسبوع مخصصة لحفظ المفردات مختلفة 

ومع ذلك بعض هو يوم السبت واألحد، واالثنين، واألربعاء، والخميس، 

 .خارج الوقت المحدد الطلبة يريدون حفظ المفردات
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 استخدام استراتيجيات المناسبة في تعليم المفردات -2

 المدرس سيختارها التي األساليب هي ميالتعل استراتيجيات

 تسهيل إلى تهدف التيو استراتيجيات  .التعليمية المواد لتقديم ويستخدمها

ذالك الهدف التعليمي  نهاية فيوفهمها.  التعليمية للمواد ةبالطل قبول

ر بها المناسبة هي المحاولة التي تؤثاالستراتيجيات سيتقنه الطلبة. 

م. كما أنها يعطي المدرس المفردات لطلبة بدون معناها. ثم يحصول التعل

 بصوة كبير ويحفظونها. وايأمرهم لتكرر

 في تعليم المفردات ةقياستخدام الطر -3

 اللغة مادة تقديم الطريقة هيالطريقة المباشرة   درسيستخدم الم

 التدريس. كلغة مباشرة األجنبية اللغة المدرس فيها يستخدم التي األجنبية

يستخدم فنى المفردات افهم مع علىصعوبة ب الطلبة بة يشعروإذا الطل

بة في الطل كسل . وقد استهدفت هذه الطريقة لتقليللغة األم درسالم

 المناسبة في تعليميستخدم الطرق  درسالم من حيث التفكير. و

كل مفردات يقرأها  يتبعوا بأنمن الطلبة  درسيطلب الموالمفردات. 

السبورة كل مفردات على  درسيحفظونها. ثم يكتب المو درسالم

 المفردات الجديدة. ذاكرةلتؤكدوا  هم لقراءة ما قد حفظوهاويطلب من

 وسائل في تعليم المفرداتالاستخدام  -4

 تستخدم التي التدريس أدوات جميع هي يميةالتعلم وسائلال

 التعلم أهداف تحقيق لتسهيل التعلم عملية في الموضوع نقل في للمساعدة

التعلم أن تؤدي ثالث وظائف  ليمكن لوسائ ماحين.صياغتها تمت التي

تقديم المعلومات وإعطاء وهي تحفيز االهتمام أو العمل ، رئيسية

لألفراد أو المجموعات أو مجموعة  لإذا تم استخدام الوسائ .التعليمات

من خالل تقنيات  ية يمكن استخدامهاميوسائل التعلالمستمعة كبيرة،  

هي إثارة  ةرجو. النتيجة الم. لتحقيق الوظيفة التحفيزيةالدراما أو الترفيه

أو المستمعين على العمل. سيؤثر تحقيق هذا الهدف  ةبوتحفيز الطل ميلال

 على المواقف والقيم والعواطف.
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عند التدريس مثل  استعداد الوسائل تعليميةلديه قيود في  درسالم

على عدم الشعور  ةبها تأثير كبير لتشجيع الطلبطاقات الصور التي ل

والقاموس العربي السبورة  درسيستخدم الم وهنا .بالملل بسهولة

 للتعلم.  والمذياع

 حل صعوبة الطلبة -5

ن كا .لعادةكا تعلمعلى التسبب الطلبة  حالة هي التعلم صعوبات

، المفرداتم يأثناء عملية التعل درسبعض الصعوبات التي يواجهها الم

 ةاألنشطة التي يقوم بها الطلبينعثون أثناء التعلم لهذ تسببب  همبعضمثل 

تعلم المفردات كل بالملل من أنشطة  ةوأيًضا يشعر بعض الطلب .لياًل 

 يطلب درسالم حيث، الصعوبة هذه حلعلى  درسالم فيحاول، صباح

 ةبمن الطل بصوت عاٍل أو يطلب المفردات اءةقر تكرار ةبمن الطل

وهذه الطريقة فعالة  .درسمكيفية تعليم ال واأن يتقدموا ويحاك نيسعاالن

أن محاولة المدرس مهمة   لباحثةا تر، ةعلى ضجر الطالب حلأيًضا في 

على حل هذه صعوبات. مثل يستخدم المدرس الوسيلة التعليمية الحديثة 

 .والطرق المختلفة مناسبة

 التعليم  يموتق -6

 ميالتعل أهداف حصول مستوى دتحد عملية هو ميالتعل تقويم

 المعلومات جمع إلى ميالتعل تقويم يهدف. منهجية بطريقة من قبل المحددة

 وإنجازاتهم وتطورهم ةبالطل تقدم مستوى لقياس اأساس   هي التي

 والتقويم القياس. التدريس في المعلمين فعالية إلى باإلضافة التعليمية،

 .ميالتعل تقييم في الرئيسية األنشطة هي

قبل انتهاء وقت  دقائق 10يم تعلم المفردات ويقوم المعلم بتق  

 ايةبدفي التي تم حفظها  الطلبة عن المفردات درسالم يسألو .الدراسة

، هذه الدراسةلستوى منتصف الم إلمتحان، ا ةالطلب تبع، وسيالمستوى

 عنه ، أخبرمتحان، ولكن قبل إجراء اإلفي نفس الوقت ويجرء اإلمتحان 

 تحفظ ما تمالتكرار أو لل ةلطلبايمكن وقبل أسبوع  ةبالطل درسالم

لة % من األسئ90الذين تحان أن الطلبة من نتائج اإلبجدية، م دراسته
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بون أقل من ييجالذين  ةبوالطل ،يشكل صحيح فأعطاهم المدرس الهدية

تنظيف مجال المعهد و حفظ %، من األسئلة يعاقبهم المدرس ب50

 ديدة أمام المدرس.المفردات الج



 

12 
 

محاولة 
المدرس

عليمتقويم الت

إختبار 
نصف 
الفصل

تكرر 
المفردات

حل صعوبة 
الطلبة

تدريب كيفية 
تعليم المدرس

التشجيع

بصوت 
مرتفع

استخدام 
وسائل 

السبورة 
ومعجم 
والمذياع

استخدام 
الطرق 

مباشرة 
وتقليدية

يحفظ الطلبة )
بصوت 
(مرتفع

استخدام 
استراتيجيات

المدرس 
يكرر 

بالمفردات

الطلبة 
يقرءون 
المفردات

الوقت 
المناسب

متتالي

السبت 
واألحد 
واإلثنين  
واألربعاء 
والخميس

  : ليفكما ت العربية لترقية قدرة الطلبة على حفظ المفرداتمحاولة مدرس اللغة اما 

2-1الجدول
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 المناقشة  -د

ترقية قدرة على ة أن محاولة مدرس اللغة العربية وجدت الباحث 

واحي وهي ناحية استخدام ن 6حفظ المفردات من  فيالطلبة 

وحل صعوبة  ةالمناسب  يةميسائل التعلالوطرق التعليم  وواستراتيجيات 

 رسالة محمد دين اإلسالمعلى هذ البحث تؤكد   الطلبة وتقويم التعليم.

المدرس لترقية قدرة الطلبة على حفظ  استراتيجيات تحت الموضوع "

  MI Al Hidayah 02 في العربية اللغة مدرسأما  " المفردات العربية

حتى يكون  ،المختلفة االستراتيجياتالطرق التعليمية المتعددة و  يستخدم

 هي المستخدمة المعلم استراتيجياتالطلبة متحمسين في التعلم 

نور  رسالةباإلضافة إلى ذلك  13 .وإرشادية تفسيرية استراتيجيات

 العربية اللغة تعلم في المفردات إتقان زيادة تحت الموضوع" سنةالح

 قدرة لترقية فعالة الصور وسيلة استخدام أن" Image Media باستخدام

 الفصل في العربية اللغة تعلم عملية في المفردات اتقان على الطلبة

 تحت المضوع" أنوم إسنادي رسالة تلكباإلضافة إلى  14 .السابع

محاوالت مدرسة اللغة العربية في ترقية قدرة التالميذ على إتقان 

 ترقية على فعالة الغناء بوسيلة العربية المفردات تعليم "المفردات

15 .للطلبة التعلم حصول
  

 الخالصة -ه

عن محاولة مدرس اللغة  الدين علوم بمعهد وصفية حصول إلى نسبةالبو

 طرق أن الباحثة العربية لترقية قدرة الطلبة على حفظ المفردات. وجدت

 المناسب الوقت بتوزيع وهم فيه، ينمدرس محاولة ستة المفردات حفظ

 وحل المناسب  التعلم وسائل  التعليم وطرق استراتيجيات واستخدام

 .التعليم وتقويم الطلبة صعوبة
                                                             

13Mohammad Dinul Islam, Strategi, Guru Dalam Meningkatkan KemampuanHafalan 

Mufradat Bahasa Arab Peserta Didik Mi Alhidayah 02 betak kalidawir tulungangung, Skripsi, 

(Iain Tulungagung2019) 
14Nurul Khasanah, Peningkatan Penguasaan Kosa Kata Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab dengan penggunaan Media Gambar, Skripsi,( universitas Muhammadiyah Surakarta 2016) 
15Anom Isnadi. Upaya Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab dengan 

Metode Bernyanyi, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga 2016) 



 

14 
 

 المراجع   -و

 المراجع العربية -1

 .لجاصية: دار المعرفة طرق تدريس اللغة العربية،إبراهم زكريا، 

المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين م،1986رشدى أحمد طعيمة،

 بلغات أخرى، 

 .الرياض: جامعة أم القرى الجزء األول

المنجد الوسيط في العربية م،2003،كميل إسكندار حشيمه

 بيروت: المعاصرة،

 دار المشرق.

الطبعة الثامنة المنجد في اللغة العربية واألعالم، م،1983لويس معلوف،

 ، والعشرون

 .بيروت: دار المشرق

بلغات تعليم اللغة العربية الناطقين م،1985محمد كامل الناقة،

 مدينة: دون أخرى،

 مطبع.

القاهرة:  أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية، ،م1995محمد الهادي،

 .المكتبة األكاديمية

 

 اإلندونيسيةالمراجع  -2
Ahmad Qomaruddin. 2017.Implementasi Metode Bernyanyi Dalam Pembelajaean 

Mufrodat, Jurnal Kependidikan. 5(1): 123.  

Anom Isnadi. 2016. Upaya Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 

dengan Metode Bernyanyi, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. 

Arsyad Azhar. 2014. Bahasa Arab dan Materi Pengajarannya. Yogyakarta: 

pustaka belajar 

Jepri Nugrawiyati. Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah. 

Nitro PDF Professional. 

Mu’at. 2013. Strategi Pembelajaran Kosakata )Mufradāt( Bahasa Arab, Jurnal Al  
  Ta’dib. 3(1) 

Radliyah Zaenuddin. 2005. dkk, Metodologi dan Srategi Alternatif Pembelajaran 

Bahasa Arab, Yogyakarta: STAIN Cirebon Press. 

Mohammad Dinul Islam. 2019. Strategi Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Hafalan Mufradat Bahasa Arab Peserta Didik Mi Alhidayah 02 betak 

kalidawir tulungangung, Skripsi, Iain Tulungagung. 

Nurul Khasanah.2016. Peningkatan Penguasaan Kosa Kata Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab dengan penggunaan Media Gambar, Skripsi, universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 


	2-   أنواع المفردات

