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 استهالل

 

اقَرأ ِبٱسِم رَبَِّك ٱلَِّذی َخَلَق   َخَلَق ٱإِلنَسـَٰن ِمن َعَلٍق   ٱقَرأ َورَبَُّك ٱأَلكَرُم   
ۤ ِإنَّ   ٱإِلنَسـَٰن لََيطَغىٰۤ ٱلَِّذی َعلََّم ِبٱلَقَلِم   َعلََّم ٱإِلنَسـَٰن َما ََل يَعَلم   َكالَّ

 َأن رََّءاُه ٱسَتغَنٰۤ   

 ﴾ 5-0سورة األعلى: ﴿ 

 

  َوِإنَّ َلَك أَلَجًرا َغرَي ََمُنون ࣲ ۤن َوٱلَقَلِم َوَما َيسُطُروَن   َمۤا َأنَت بِِنعَمِة رَبَِّك مبَجُنون
   َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيم   َفَستُبِصُر َويُبِصُروَن 

 ﴾ 5-0سورة القلم: ﴿ 
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 إىداء

يف الدنيا  اوحفظه هللا يباررك ذلا ربياين صغَتا يتال رومساويتإىل أمي ادلكرمة -ٔ
عسى هللا أن يغفر لو من كل ذنوبو  رحم الدينىل أيب ادلرحومة واآلخرة وإ

 .ويدخلو يف جنة الفردوس األعلى
كتابة ىذه الرسالة.   اليت دفعتٍت وشجعتٍت يفعملية وإىل زوجيت الصاحلة -ٕ

 جزاك هللا خَتا اي حبيبيت.
كهم هللا ر يف جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية ابر  ادلعلمني مجيعوإىل -ٖ

 الذين قد علموين علوما كثَتة.
ادلعهد روح اإلسالم أنك بنجسا خاصة دلدرسة اللغة  يفادلعلمني وإىل -ٗ

على مساعدتكم يف نيل  قول شكرا جزيال لكمأالعربية فصل الثاين الثانوية. 
 انت ذلذه الرسالة.االبي

يف جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية أقول شكرا كثَتا  زمالئي مجيع وإلى-٘
 مساعدتكم. على

 الباحث         
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 رتقديالشكر و كلمة ال
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

، علم اإلنسان مامل يعلماحلمدهللا الذي علم ابلقلم 
أشهد أن ال إلو إال هللا ادللك احلق ادلبيـــن، وأشهد أن دمحم 

اللهم صل وسلم على األميـــن،  الوعد الصادق رسول هللا
سيدان وحبيبنا وموالان دمحم وعلى آلو وأصحابو ومن تبعو إىل 

رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري واحلل  يوم الدين، اللهم
عقدة من لساين يفقهوا قويل، اللهم رب زدين علما وارزقٍت 
فهما وأحلقٍت ابلصاحلُت، اللهم فقهٍت يف الدين وعلمٍت 

 التأويل.
انتهى الباحث ابذن هللا وعونو من كتابة الرسالة وقد 

ربت ادلوضوع منظور ادلدرس حول مشكالت الطالب يف 
دات مستوى الثاين الثانوية دبعهد روح اإلسالم أنك حفظ ادلفر 

اليت قدمتها لكلية الًتبية إسباما لبعض الشروط  بنجسا
والواجبات ادلقررة للحصول على شهادة جلامعة األوىل يف 

(  بكلية الًتبية وأتىيل .S.Pdعلوم الًتبية اإلسالمية )
  شيو.ادلعليمن اجلامعة الرانَتى اإلسالمية احلكومية بندا أت



 ه
 

 

يف ىذه الفرصة أريد أن أقدم لوالدي الكرمان مها رحم 
الدين )ادلرحومة( ورومساويت على كل من األدعية الىت كرمها 
منذ الصغار. لعل هللا جيزيكما أحسن الثواب يف الدنيا 
واألخرة. ويقدم االباحث جزيل الشكر للمشرفُت الكرديُت مها 

 فضيلة ادلاجستَترمة الدكتورة سالمى زلمود ادلاجستَت، وادلك
اللتان  قد بذال جهودمها وأوقاهتما إلشراف على ىذه الرسالة 
من بدايتها بدايتها إىل هنايتها، لعل هللا أن يباركهما وجيزيهما 

 جزاء حسنا.
مث يقدم الباحث امسي ربيتو والعرفان دلدير اجلامعة 

 بكلية الًتبية وأتىيل ادلعليمن ورئيس قسم تعليم اللغةوعميد 
العربية ومجيع األساتذ ادلكرمُت الذين قد أدوا واجهم الالئق 
ابلتقدير واألجالل وعلموىا أنواع العلم ادلفيدة وأرشوىا إرشادا 
صحيحا. ويقدم الباحث شكرا جلميع موظفي قسم قسم 
تعليم اللغة العربية اجلامعة الرانَتى وكذلك جلميع زمالئها 

ة ىذه الرسالة. ويقدم الذين ساعدوه ودفعوه إىل إسبام كتاب
ادلعهد روح اإلسالم أنك رئيس الباحث احًتم والعرفان 

 ومجيع ادلدارس ادلكرمُت فيو. بنجسا
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أخَت يرجو الباحث النقدم البنائي واإلقًتحات من 
ولعل هللا القائرين ألكمال الرسالة وخيتتم الباحث ابلدعاء 

الوكيل نعم جيعلنا من عباده الصاحلُت. وحسبنا هللا ونعم  
ادلوىل ونعم الّنصَت والحول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم 

 واحلمد هلل رب العادلُت.
 

 ٕٕٓٓيونيو  ٕٕ بندا أتشيو،                                 
 الباحث   

 
 دايل صاحل   

  ٜٕٕٙٔٓٓٚٔ .رقم القيد 
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 مستخلص البحث
عنوان البحث: منظور ادلدرس حول مشكالت الطالب يف 
حفظ ادلفردات مستوى الثاين الثاوية دبعهد روح اإلسالم أنك 

 بنجسا
 الكامل: دايل صاحلاإلسم 

 ٜٕٕٙٔٓٓٚٔرقم القيد: 
إن ادلوضوع ذلذه الرسالة "منظور ادلدرس حول مشكالت 
الطالب يف حفظ ادلفردات مستوى الثاين الثانوية دبعهد روح 

اليت دفعت الباحث  سبابواأل ."اإلسالم أنك بنجسا
ألن الطالب يف معهد روح اإلسالم  الختيار ىذا ادلوضوع

نهم من حيفظون ادلفردات أو حفظوا لكن أنك بنجسا قليل م
سرعان النسيان وبعضهم مل يعرفوا طريقة احلفظ. وبعض 

وأراد الباحث أن حيلل  ،الطالب ال حيفظون ادلفردات أيضا
مشكالهتم يف حفظها. لذلك يريد الباحث أن يقوم هبذا 
البحث دلعرفة منظور ادلدرس حول مشكالت الطالب يف 

اين الثانوية دبعهد روح اإلسالم أنك حفظ ادلفردات مستوى الث
بنجسا. واألىداف من ىذه الرسالة ىي: التعرف على 
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مشكالت الطالب يف حفظ ادلفردات مستوى الثاين الثانوية 
دبعهد روح اإلسالم أنك بنجسا من منظور ادلدرس. والتعرف 
على حل مشكالت حفظ ادلفردات لدى الطالب مستوى 

اإلسالم أنك بنجسا. ومنهج  الثاين الثانوية دبعهد روح 
البحث الذي يستخدمو الباحث ىو منهج حبث وصفي. 
وأداة مجع البياانت ادلستعملة للحصول على البياانت ادلرجوة 

يف مجع البياانت ىي ادلالحظة وادلقابلة. ويستخدم الباحث 
ابختيار البياانت ادلالئمة ومجعها للوصول إىل أغراض البحث 

بو. وأما النتائج اليت حصل عليها  وأخذ اخلالصة بعد مر
مشكالت الطالب يف حفظ ادلفردات الباحث على أن 

بنجسا ىي:  أنك اإلسالم روح الثانوية دبعهد الثاين مستوى
قلة التطبيق أو ادلمارسة، مستوى الذكاء ضعيف، عدم الًتكيز 

باط من التعلم ضواالىتمام يف احلفظ والتعلم، نقص االن
احلفظ، سرعة النسيان، صعب يف نطق واحلفظ، صعب يف 

 .وغَتىا بعض الكلمات وقلة التوجيهات والتشجيعات
االجتهاد واجلاىدة، حفظ واحللول ذلذه ادلشكالت : 

الصحة، ضبط الوقت وتنظيمها، اذلدوء، شراء القاموس، 



 م
 

 

الكتابة، الطمع، ادلسابقة بُت الطالب، العقاب، ترك 
 ادلعاصي، والدعاء.
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 الفصل األول
 ساسية البحثأ

 مشكالت البحث -أ 
إن اللغة العربية مفتاح لكتاب هللا سبحانو 

قال  ٔونزل القرآن هبا وىذا أعظم فخر ذلا وتشريف.
وذلك  ٕتعاىل: }ِإانا أَنزَْلَناُه قـُْرآاًن َعرَبِيًّا لاَعلاُكْم تـَْعِقُلوَن{

اللغات وأبينها وأوسعها، ألن لغة العرب أفصح 
وأكثرىا أتدية للمعاين اليت تقوم ابلنفوس، فلهذا أنزل 
أشرف الكتب أبشرف اللغات، على أشرف الرسل، 

 بسفارة أشرف ادلالئكة، وكان ذلك يف أشرف بقاع

                                                           
، )األردن: مكتبة اإلعراب ادليسر يف قواعد اللغة العربيةدمحم يوسف خضر،   ٔ

 .٘(، ص. ٜٙٛٔادلنار، 
 .ٕٓ: ٕٔالقرآن الكرمي،   ٕ
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األرض، وابتدئ إنزالو يف أشرف شهور السنة وىو 
 ٖرمضان، فكمل من كل الوجوه.

 العربية"إن اللغة  -رمحو هللا–قال ابن تيمية  
من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب 
والسنة فرض، واليفهم إال ابللغة العربية، وما اليتم 

ألجل ذلك جيب على   ٗالواجب إالبو، فهو واجب"
ادلسلمُت تعلم اللغة العربية وتعليميها لفهم القرآن 
الكرمي والسنة الشريفة وكتب الًتاث فهما جيدا وىي 
مهمة يف حياة ادلسلمُت والبد عاى كل فرد مسلم أن 

 .يتعلمها ألن الصالة وأنواع العبادات كلها ابلعربية
 ،استخداماً  اجملموعة ىذه لغات أكثر وىي 

 رمسية لغة العربية ٘.اليو اللغات ادلستعملة أقدم ومن
                                                           

، )مصر: دار الوفاء عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثريأمحد شاكر،   ٖ
 .ٖٕٛ، ص. ٘ٔ(، ط: ٕٗٔٓللطباعة والنشر والتوزيع، 

إقتضاء الصراط ادلستقيم ، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية  ٗ
 . ٜٙٗ، )الرايض: مكتبة الرشد، د.س.(، ص. دلخلفة أصحاب اجلحيم

، دليل ثقافة اللغة العربية لناطقني بغري العربيةزلمود إمساعيل عمار،  ٘
 .ٔٔ(، ص.ٕ٘ٓٓ)الرايض: مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر، 
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 لغة رمسية أهنا إىل ابإلضافة العريب، العامل دول كل يف
 وإريتَتاي(. وقد وتشاد، ومايل، دول )السنغال، يف

 ادلتحدة األمم منظمة لغات كإحدى اُعتمدت العربية
 حرفاً   ٕٛ على العربية اللغة وربتوي .الست الرمسية

 بعكس- اليسار اليمُت إىل من وُتْكَتب مكتوابً،
إىل  الصفحة أعلى ومن -العامل لغات من الكثَت

 )لغة لقب العربية اللغة على العرب ويطلق .أسفلها
 اليت -تقريباً - العامل لغات بُت الوحيدة الضاد(؛ ألهنا

 ٙ.حرف الضاد على ربتوي
 يف أيضاً  رمسية لغة العربية أنا اللغة كما 
 إىل ىذا ابإلضافة إسرائيل، ربتلها اليت العربية األراضي

 بعض يف ادلناطق من كثَت يف العربية اللغة انتشار
 ٚ.والنيجر وإثيوبيا،وغينيا،  نيجَتاي، :الدول، مثل

                                                           
 :دمشق ،وادلمارسات وصياتالت بني العربية ابللغة النهوضالسيد،  زلمود ٙ

 . ٗٚٔ ص م(، ٕٛٓٓ للمؤلف، النشر حقوق
سؤال  000مركز ادللك عبدهللا بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية،   ٚ

 .ٜٕ(، ص. ٕ٘ٓٓ، )الرايض: مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر، عن اللغة العربية
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 بُت من الرابعة ادلرتبة يف أتيت العربية اللغة وذلذا فإن
ادلندرين بعد  العامل يف استخداماً  األكثر العشر اللغات

 اإلسبانية واإلصلليزية. و 
 العربية ىي: اللغة خصائص أىم ومن 

 لغات كلِّ  على العربية بو وتتفواق :االشتقاق -ٔ
 ادلفعول، الفاعل، واسم اسم :ذلك ومن .العامل
 ادلكان، واسم الزمان، واسم التافضيل، واسم
 األلفاظ ىذه ومجيع وغَتىا، ...اآللة واسم
منها  تتكوان اليت األوزان من مناذج إىل ترجع
 يسهِّل وىذا العربية، الكلمات اجلذور ومن
 اجلذر )ك فمثاًل من وقتو، ويوفِّر ادلتعلم، على
 فعالة( أتيت مفعول، ب( واألوزان )فاعل، ت

 ومكتوب، كاتب، :االشتقاقا /الكلمات
 .وىكذا...وكتابة

 العربية، اللغة عناصر أقوى من وىو :اإلعراب -ٕ
 ادلفاىيم، األفكار، ونقل محل يف ابلغة أمهياة ولو
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 والكاتب للمتكلِّم يسمح كما الغموض، ودفع
 عن بدقة للتاعبَت وأتخَتىا؛ تقدمي الكلمات

 .واآلراء األفكار
 صويت مدرج أوسع العربية للغة :األصوات -ٖ

 من سلارج احلروف تتوزاع حيث اللغات، عرفتو
 خصائص ومن. احللق أقصى الشفتُت إىل

قة سلارج أصواهتا، دقة العربية  نلحظها اليت كالدِّ
 دقة ذبعلنا وىي واإلطباق، احللق حروف يف

 والسُت، الطاء،و   التاء، :احلروف بُت منيِّز
 .والصاد

 عن التاعبَت يف اللغات أدق   العربية :التاعبَت دقة -ٗ
 يف لكثرة ادلًتادفات وذلك والصفات؛ األحوال

 األحوال ىذه بُت للتمييز العربية، اللغة
 .والصفات

 ىضم على فائقة قدرة للعربية :التاعريب -٘
قوالبها،  حسب وتعريبها األجنبية، الكلمات
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 والياقوت، الفردوس،و   القنطار، :ذلك ومن
 .والفلفل والبقدونس، والصابون،

 

 القرن إىل العربية ابللغة إندونيسيا اىتمام يرجع 
 عندما ادليالدي للقرن السابع ادلوافق اذلجري ولاأل

لدن  من وقبوال ترحيبا تعاليمو ولقيت اإلسالم دخلها
اإلندونسيُت، فأنشئت ادلساجد وادلعاىد اإلسالمية 

اإلسالمي واجلامعات اإلسالمية. ومراكز التعليم 
وصاحب ذلك اىتمام كبَت بتعليم اللغة العربية اليت 
ربتل مكانة خاصة يف اجملتمع اإلندونيسي الرتباطها 

  ٛ ابلعقيدة اإلسالمية السائدة يف اجملتمع.
ويدخل شعوب كثَتة يف اإلسالم، وكثرة  

 ادلعاىد وادلدارس اليت تعلم العربية، وظهرت احلاجة إىل
ادلعجمات لشرح معاين الكلمة الصعبة وادلفردات 

: أصوات يعرب هبا كل قوم عن الغريبة، ألن اللغة ىي
                                                           

، )الرايض: يف أندونسيا دليل مؤسسات اللغة العربيةتواب غوس اسنادي،   ٛ
 . ٓٔ(، ص. ـى ٖٙٗٔمكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر، 
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اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية أو  ٜأغراضهم.
تستخدم لتبادل األفكار وادلشاعر بُت أعضاء مجاعة 

وقال إبراىيم آنيس أن اللغة ىي  ٓٔلغوية متجانسة.
لها الناس يف االتصال نظام عرىف لرموز صوتية يستغ

  ٔٔبعضهم ببعض.
واللغات عديدة، ومن تلك اللغات ىي اللغة 
العربية وىذه اللغة من أشهر اللغات السامية اليت ىي 

وآلة زلادثة   ٕٔنسبة اىل سام ابن نوح عليو السالم.
بُت الناس، والناس اليعرفون لغة بعضهم، فلذك يتعلم 

ومن بينهم.  الناس لغة اآلخرين لتسهل يف ادلعاملة

                                                           
، مبادئ تعليم اللغة العربية اغري الناطيقني هبااحلافظ عبد الرحيم الشيخ،   ٜ

 .ٔ(، ص. ٕٙٔٓٓاألردن: عامل الكتب احلديث، -)إربد
دار الفالح للنشر )األردن:  ،أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم علي اخلويل،   ٓٔ

 .٘ٔ(، ص. ٕٓٓٓوالتوزيع، 
(،  ٕٕٗٔ, ) القاىرة : د.ن.، علم اللغة احلديثعبد الفتاح الربكاوي،   ٔٔ

 .ٜٔص.
)القاىرة : دار التوجيو يف تدريس اللغة العربية، زلمود على السمان،   ٕٔ

  .ٜٔ(، ص. ٖٜٛٔادلعارف، 
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: الصوت وادلفردات والًتاكيب عناصر اللغة ىي
ويف اللغة مشكلة عديدة، منها وجود  والداللة.

اشتقاق اللفظ والًتادف والتضاد والدخيل وادلعرب 
وغَت ذلك. ادلفردات ىي أىم عناصر اللغة. ودييل 
بعض اللغويُت إىل اعتبارىا العنصر األىم يف اللغة. 
وادلراد هبذا الكالم أن ادلفردات أحوال رئيسية اليت 

تصال أو يف تؤدي لفهم معٌت اجلملة يف موقف اال
  ٖٔفهم النص والقراءة.

ادلفردات ذلا دور ىام يف ترقية اللغة يف مهارة 
اللغوية، فاستيعاب ادلفردات ادلتكلمُت )الطالب( 
على ادلفردات شيء البد منو واليستغٍت عن االىتمام 
هبا. ومن االىتمام هبا أن حيفظ الطالب ادلفردات اليت 

حيفظ ادلفردات بل حيتاجها يف الكالم، ليس اجملرد أن 
البد أن يفهم معانيها واستخدامها يف اجلمل ادلناسبة. 

                                                           
)القاىرة: طريقة تدريس اللغة العربية، كمال إبراىيم بدوي وعبد هللا حامت،    ٖٔ

 .ٓٔم(، ص.  ٜٜ٘ٔادلعارف، 
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فيقدم ادلدرس ادلفردات مناسبا ابلوظائف واألىداف 
 وكذلك مناسب دبرحلتهم. 

وقد اتسع اللغة العربية يف ادلدارس وادلعاىد  
معهد روح  ظ الباحث يفيف إندونسيا، وقد الح

 ذه ادلدرسةيف ى أن الطالب  ك بنجسااإلسالم أن
دات أو حفظوا لكن سرعان قليل منهم من حيفظ ادلفر 

بعض وبعضهم مل يعرفوا طريقة احلفظ. و  النسيان
وأراد الباحث أن أيضا ال حيفظون ادلفردات  طالب

 حيلل مشكالهتم يف حفظها. 
فنظرا من تلك ادلشكالت، اختار الباحث 

مشكالت  منظور ادلدرس حول حبثا ربت ادلوضوع "
الطالب يف حفظ ادلفردات مستوى الثاين الثانوية 

  ك بنجسا"عهد روح اإلسالم أنمب
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 أسئلة البحث. -ب 
ما ىي مشكالت الطالب يف حفظ ادلفردات  -ٔ

 الثانوية دبعهد روح اإلسالم مستوى الثاين
 من منظور حول ادلدرس؟ ك بنجساأن

ما ىي حّل مشكالت الطالب يف حفظ  -ٕ
الثانوية دبعهد روح  ادلفردات مستوى الثاين

 ك بنجسا؟اإلسالم أن
 

 أىداف البحث -ج 
مشكالت الطالب يف حفظ  التعرف على -ٔ

 الثانوية دبعهد روح ادلفردات مستوى الثاين
 من منظور حول ادلدرسز ك بنجسااإلسالم أن

حّل مشكالت حفظ ادلفردات  التعرف على -ٕ
ية دبعهد لدى الطالب مستوى الثاين الثانو 

 بنجسا.ك روح اإلسالم أن
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 أمهية البحث -د 
جلامعة وجلميع دلعهد روح اإلسالم أنك بنجسا و  -ٔ

 ادلدارس عامة
ليكون ىذا البحث مرجعا يف ربليل (أ 

مشكالت حفظ ادلفردات ويكون مبدأ 
 هنضة لغوية عند الطالب.

زايدة النظرايت يف ليكون مفيدة ومؤثرة و (ب 
 تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم ادلفردات.

ارتفاع كفاءة حفظ ادلفردات خاصة يف (ج 
 ك بنجسا.معهد روح اإلسالم أن

 .لتسهيل األساتذة يف تعليم ادلفردات(د 
الطالب يف حفظ لزايدة زلبة ادلدرسُت و (ه 

 .ادلفردات
 

 للباحث -ٕ
ليكون صدقة جارية، أبن يستفيد منو من قرأه ( أ

 .فيكون ىذا البحث علما ينتفع بو
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الثقافة، حيث سيكون ىذا لزايدة العلم و ( ب
البحث مفتاحا لو يف كشف العلوم 

 الثقافات.و 

 حدود البحث -ه 
 ،مشكالت البحث ادلتقدمة بناء على

حدد الباحث يف: حبث التحليل الوصفي عن 
مشكالت الطالب يف حفظ ادلفردات 

 الثانوية دبعهد روح اإلسالم مستوى الثاين
 ك بنجسا. أن

 مصطلحات البحث -و 
 مشكالت -ٔ

مشكالت مجع من مشكلة ىي حالة حَتة 
وشك وتردد، تقتضي حبثا أو عمال يبذل 
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يف سبيل اكتشاف احلقائق اليت تساعد على 
 ٗٔالوصول إىل احلل.

 احلفظ -ٕ
حظا: صانة وحرسو.  –حفظ: الشيء 

ظ ادلال. وحفظ العهد: مل خينو. ويقال: حف
العلم والكالم: ضبطو ووعاه. فهو حافظ 

جة على من مل وحفيظ. ومنو: من حفظ ح
 ٘ٔحيفظ.

 ادلفردات  -ٖ
ادلفردات عنصر أساسي من عناصر 

. قال عبد الرمحن " ادلفردات مكّون ٙٔاللغة

                                                           
، ص. الرتبية اإلسالمية وفن التدريسعبد الوىاب عبد السالم طويل،   ٗٔ

ٜ٘. 
)بَتوت: دار البحار، د،س،(،  ادلعجم الوسيط، صالح الدين اذلواري،   ٘ٔ

 .ٖٙٙص. 
ية لربامج تعليم دليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمرشدى أمحد طعيمة،  ٙٔ

 .ٔٛٔ، ص. العربية، 
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أساسي من مكّوانت اللغة بل ما اللغة إال 
 ٚٔ".رلموعة مفردات وكلمات

 الدراسة السابقة -ز 
ربليل صعوابت  ،(2006شهرول مستوبنج ) -ٔ

ادلدرسة تعليم ادلفردات العربية دبعهد ىداية هللا 
والنتيجة من  ادلتوسطة اإلسالمية اتصلونج موراوا

ىذا البحث ىي بيان طريقة تدريس ادلفردات 
العربية ىي ابلقراءة، وأسباب صعوابت تعليم 
ادلفردات العربية ىي قلة جهود الطالب تعلم اللغة 

ىي قلة وسائل  العربية، وصعوابت تعليم ادلفردات
تخصص بتعليم عدم ادلدرس ادلالتعليم العربية و 

اللغة. قام إبعداد ىذا البحث لشهرول مستوبنج 
من قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية جلامعة 

، ىذا ٕٚٔٓالسنة اإلسالمية ديلي سردانج سنة 
                                                           

إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان،   ٚٔ
 .ٗٗ، ص. هبا
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ربليل مشكالت الطالب يف حفظ البحث يف 
 الثانوية دبعهد روح ادلفردات مستوى الثاين

 ك بنجسا.اإلسالم أن
ربليل كفاءة  ،(2001)أمحد ساكريماس  -ٕ

الطالب يف نطق ادلفردات العربية للصف األول 
يف ادلرحلة ادلتوسطة دبعهد ادلخلصُت اتصلونج 

نطق ادلفردات والنتيجة من ىذا البحث أن  موراوا
. قام إبعداد ىذا العربية للصف األول جيدة

البحث ألمحد ساكَتماس من قسم تعليم اللغة 
عة السنة اإلسالمية ديلي العربية بكلية الًتبية جلام

ربليل ، أما ىذا البحث يف ٜٕٔٓسردانج سنة 
مشكالت الطالب يف حفظ ادلفردات مستوى 

 الثاين الثانوية دبعهد روح اإلسالم أانك بنجسا.
 

مشكالت حفظ  ،(2002ليندا أريوين ) -ٖ
ادلفردات العربية وحلها لتالميذ الصف األول 

 دماك. دبدرسة "اإلرشاد" الثانوية اإلسالمية
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والنتيجة من ىذا البحث تتكون من ادلشكالت 
الداخلية واخلارجية، أما الداخلية ىي مستوى 
الذكاء وعدم االىتمام يف الًتكيز والتعلم وعد 
االستعداد للتعلم وينقص الوقت والنظباط من 

دم اذلدوء ونفس الدراسة. وأما اخلارجية فهي ع
لليندا  . قامت إبعداد ىذا البحثادلفردات العربية

أريوين من كلية الًتبية والتعليم جامعة وايل سوصلو 
، أما ىذا ٕٗٔٓاإلسالمية احلكومية مسارنج 

ربليل مشكالت الطالب يف حفظ البحث يف 
 الثانوية دبعهد روح ادلفردات مستوى الثاين

 ك بنجسا.اإلسالم أن
 عالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية:

 أوال : وجو االختالف
ربليل يف الدراسة السابقة األوىل يف  تلفخي 

الدراسة السابقة صعوابت تعليم ادلفردات العربية، و 
ربليل كفاءة الطالب يف نطق ادلفردات الثانية ىي 
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العربية، والدراسة السابقة الثالثة ىي رلتمع 
البحث ومكان البحث وزمانو. أما الدراسات 

ربليل مشكالت الطالب يف حفظ احلالية 
ادلفردات مستوى الثاين الثانوية دبعهد روح 

زبتلف من حيث ادلوضوع  ك بنجسا.الم أناإلس
 أو اجملتمع أو ادلكان أو الزمان.

 اثنيا: وجو التشابو
من انحية ادلنهج فإن الدراسات السابقة  

تستخدم منهج الوصفي أي حبث وصفي، 
وتشابو ابلدراسات لبسابقة األخرى ىي يهدف 

 الطالب يف حفظ ادلفرداتمشكالت دلعرفة 
 وحلها.

 

 طريقة كتابة الرسالة -ح 
أما كيفية كتابة الرسالة فاعتمدت الباحثة على 
دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية )درجة ادلرحلة اجلامعة 
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األوىل( قسم تعليم اللة العربية كلية وأتىيل ادلعلمُت 
 جبماعة الرانَتى اإلسالمية احلكومية.

“Panduan, akademik dan penulisan skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

4109”



 

 

  ٜٔ 

 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 ادلفردات تعريف -أ 

إن ادلفردات أدوات احلمل كما أهنا يف وقت آخر 
رب ما وسيلة للتفكَت ألن ادلتكلم يستطيع أن يفكر مث يع

ادلفردات عنصر  ٛٔ.خيطر يف ابلو وفكره بكلمات ما يريد
قال عبد الرمحن " ادلفردات  ٜٔ.أساسي من عناصر اللغة

مكّون أساسي من مكّوانت اللغة بل ما اللغة إال رلموعة 
ومنهم من قال أن ادلفردات  ٕٓ".مفردات وكلمات

وحدىا مفردة وىي اللفظة أو الكلمات اليت تتكون من 

                                                           
تعليم اللغة العربية ابللغات أخرى: أساسة مداخلة طرق دمحم كامل الناقة،   ٛٔ

 .ٔٙٔه(، ص. ٜ٘ٛٔ، )دون مكان طبع: دون طبع، تدريسة
دليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم عيمة، رشدى أمحد ط ٜٔ

 .ٔٛٔه(، ص. ٙٓٗٔ)مكة ادلكرمة: معهد أم القرى، العربية، 
عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت   ٕٓ

 .ٗٗه(، ص. ٖٙٗٔهبا، الطبعة الثانية، )الرايض: العربية للجميع، 
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فمن ىنا يعلم أن  ٕٔ.فأكثر وتدل على ادلعٌتحرفُت 
ادلفردات ىي الكلمة اليت تتكون من حرفُت فأكثر وىي 

 من أدوات محل ادلعٌت.

وتعلم ادلفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم 
اللغة العربية وشرط من شروط إجادهتا. ألن معيار 
الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أن يكون الطالب قادرا 

و بإلضافة إىل شيء آخر ىو أن يكون على ىذا كل
الطالب قادرا على استخدام الكلمة ادلناسبة يف ادلكان 

 ٕٕ.ادلناسب

 مهية تدريس ادلفرداتأو أىداف  -ب 
إن للمفردات أىدافا وأمهية يف تعلمها. قد 
خيتلف خرباء تعليم اللغات يف معٌت ائدلفردات، ويف 

                                                           
(، ٕٓٔٓ، )ابدنج، اللغة العربية طرائق و أساليب تدريسهازين العارفُت،   ٕٔ

 .ٛٙص. 
 العربية لغري اللغة تعليم مواد إعدادالفوزان،  إبراىيم بن الرمحن عبد  ٕٕ

 .ٜٗه(، ص. ٕٛٗٔ، )دون مكان طبع: دون طبع، هبا الناطقني
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أىداف تعلمها. ومع ذلك فإهنم يتفقون على تعلم 
دلفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم اللغة األجنبية ا

وشرط من شروط إجادهتا. فادلفردات عنصر من عناصر 
اللغة، إما يف مهارة اإلنتاج أو مهارة االستقبال وتكون 

 معيارا يف تطور اللغة. 

وأما ىدفو قال أزىر أرشد إن تعليم ادلفردات ال 
را على ترمجتها يعٍت أن الطالب يف تعلمو اللغة الثانية قاد

إىل اللغة األم وإجياد مقابل ذلا، أو كونو قادرا على ربديد 
معناىا يف ادلعاجم العربية فحسب، بل إن معيار 
االستيعاب والكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو ان يكون 
الطالب قادرا على استعمال الكلمة ادلناسبة يف ادلكان 

األمناط  ادلناسب، حىت يستطيع االتصال ابلغربية وعدد
والًتاكيب اليت يستطر عليها، ويستطيع استخدامها 

 دبكفاءة. 
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 تدريس ادلفرداتطرق   -ج 
ىو سلوك  (problem solving)حل ادلشكالت 

ينظم ادلفاىيم والقواعد يف ادلوقف ادلشكل الذي يوجو 
التالميذ، ويعرف حل ادلشكالت على أنو النشاط 

وكيفية حلل واإلجراءت اليت ربول دون توصلو إىل احلل، 
ادلشكالت كيف يستطيع التالميذ أن حيفظ ادلفردات 

 جيدا.
وحل ادلشكالت ىي إحدى الوسائل اليت ديكن أن 
تثبت فاعليتها يف ىذا اجملال فقد بنيت البحوث أن 
الكلبة الذين دريوا موضوعات معينة ابستخدام أسلوب 
حل ادلشكالت، وكانوا أمثر قدرة على تذكرة ادلادة 

يف ىذه ادلوضوعات من نظرائهم الذين درسوا ادلتضمنة 
ادلوضوعات نفسها الطرق ادلعتادة. وطريقة حل 
ادلشكالت كمدخل التدريس العلوم أهنا ربتاج إىل وقت 
أطول من الوقت الذي يستغرقو عادة دارية نفس ادلوضوع 
ابلطريقة العادي. وذلذا السبب جيد ادلدرسون أنفسهم 
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الطريقة ابلقدر الذي  مضطرين إىل عدم استخدام ىذه
 ٖٕيتمنون.

وإن البداية الطبيعية لتدريب التالميذ على حل 
ادلشكالت ىي أن تواجههم دبشكالت حقيقة ذات 
معٌت ابلنسبة ذلم، وبعض ىذه ادلشكالت قد أتيت من 
تشاؤالت واىتامات التالميذ أنفسهم وبعضها قد أتيت 

 نتيجة توجيو انتباه التالميذ إليها.
درس أن جيعل دروسو وسيلة لتنظيم ويستطيع ادل

التفكَت إذا أوقف التالميذ يف كل درس على الغرض 
الذي يرمي إليو ىذا الدرس، إذا أن العقل يف التفكَت 
يتبع الغرض الذي يريد أن ينتهي إليو، وىذا سيسَت إذا 
وضع الدرس للتلميذ يف شكل مشكلة، أو عدة 

ىل العقيد، مشكالت يراعي تدرجها من السهولة التامة إ
وليتعلم ادلعلم أن فشل التالميذ ألقى يف ادلدرسة اليرجع 

                                                           

القاىرة: دار ) تدريس العلوم والرتبية،إبراىيم يسوين عمَتة وفتحي الدين،   ٖٕ
 .ٖٙٔ-ٕٙٔص.(, ادلعارف، د،س



13 
 

 
 

إىل غيابو ونقص عقلو، بقدر مايرجع إىل عدم تشجيعو 
على التفكَت الصحيح، وليتعلم أيضا أن الفرض من 

الميذ إىل حقائق وأفكار صاحلة، التدريس أن يصل الت
أن تنتمي مواىبهم مع بذل أقل مقدر من الزمان و 

، وشلا يساعد على ربقيق ذلك فهمي الغرض واجلهد
الواضح. فينبغي أن يعلم ادلدرس ابلدقة ما الذي يسعى 
للوصول إليو يف الدرس ليسًتشد بو يف خطائو، اإللقاء 
الواضح. وىذا يتطلب اختبار الطريقة الطريقة اليت 
تناسب قدرة التالميذ وأعمارىم وكبيعة مادة الدرس. 

يف الدرس. ولذلك جيب أن  اشًتك التالميذ وبذل جهد
يعمل ادلدرس على أيقاظ عقول التالميذ وتنشيط 

 ٕٗمواىبهم ومحلهم على شغل عقوذلم يف الدرس.
وإننا لنرى كثَتا من الناس يشكون النسيان 
وضعف التذكَت، ويلقون عنتا يف احلفظ، ونستعمل من 

                                                           

ج. الرتبية وطرق التدريس، ,صاحل عبد العزيز وعبد العزيز وعبد اجمليد  ٕٗ
 .ٕٕٓص.  ،م(ٜٗٛٔ,مصر: دار ادلعارف)األول، 
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الوسائل ماجيعل التعلم سهال. ولقد أثبتت األحباث 
حفظ يوم على أسس تعليمية صحيحة  التجريبة أن كل

 يكون نصيبو التحسن والتقدمي.
 وللحفظ طريقة متعددة:

 طريقة الكلية(أ 
وىي اليت حياول التالميذ فيها حفظ ادلفردات  
كلها، بتكرارىا مرات متتالية يف جلسة وحلدة أو 
يف جلسات حىت حيفظوىا. هبذه الطريقة أهنا ذبعل 

أفكار ادلفردات التالميذ مستجمعا ألطراف معاين و 
 احملفوظ، قادرا على تذكرىا بسهولة.

 طريقة اجلزئية(ب 
وىي اليت حياول التالميذ فيها حفظ ادلفردات جزاء 
جزاء، وجيب اتباع ىذه الطريقة يف احلاالت اليت 

 التصلح فيها الطريقة الكلية يف احلفظ.
 بُت الطريقتُت الكلية و اجلزئية طريقة اجلمع(ج 
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التالميذ فيها حفظ ادلفردات جزاء وىي اليت حياول 
جزاء، مث حفظها بعد ذلك مجيع ادلفردات مث 

 تكرار حفظ األجزاء الصعبة منها.

وأما عوامل ادلساعدة على سرعة حفظ ادلفردات 
فهي كما قال زلمود السمان يف كتابة "التوجيو يف 

 تدريس اللغة العربة" كما يلي:
عتمد اليتم إرادة احلفظ، إذا بغَت إرادة احلفظ وت(أ 

 حفظا، اإلرادة القوية أتثَت سرعة احلفظ.
حب النص أو ادلفردات احملفوظ، فكلما كانت (ب 

النصوص أو ادلفردات ادلراد حفظها زلببا هتواه 
 كان أيسر على احلفظ.–نفوس التلميذ 

فهم النصوص أو ادلفردات، فلكي حيفظ التلميذ (ج 
بسرعة البد أن تكون النصوص أو ادلفردات 

ديهم أوال، وذلذا فال جيوز أن نكلف مفهومهال
التلميذ حبفظ شيء قبل أ، نشرحو ذلم، ونطمئن 

 إىل فهمهم إايه.
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تكرار احلفظ، فكلما تكرار حفظ النص زاد سبكن (د 
يف الذاكرة، وتوزيع مرات تكرار على فًتات 

 ٕ٘متعاقبة.

وكانت أسس تسهيل احلفظ عند حسُت سليمان 
 قورة كما يلي: 

 يقصد حفظووضوح ادلعٌت دلا (أ 
فقد ثبتأن تذكر إبحدى ادلقاطع اليت المعٌت ذلا 

 أصعب من تذكر قوائم الكلمات.
 الزمنيةالتكرار ادلوزع توزيعها مناسبا على الفًتات (ب 

فقد ثبت إبحدى التجارب اليت أحراىا )ابنجاس( 
أو الوقت الذي حيتاج إليو يف إعادة حفظ سبق 
حفظو بعد تكريره يقل عن الوقت الذي يستغرق 
احملفظ أول مرة، ويتدرج الوقت يف النقصان يتدرج 
الزايدة يف التكرار. يف التوزيع ادلناسب على الوقت 

                                                           
القاىرة : دار )التوجيو يف تدريس اللغة العربية،  .زلمود على السمان  ٕ٘

 .ٔٛٔ-ٓٛٔ .ص م(ٖٜٛٔ,ادلعارف
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أن فًتات ما ربديد لالىتمام وإزالة ادللل والتعب 
 بُت احلفظ تساعد على تركيز احملفوظ.

فظ التالميذ ومظاىر حياتو العالقة الوثيقة بُت ماحي(ج 
 اخلاصة

فإن ىذه العباقة ترغبو يف احلفظ وتشعره أبمهية 
ماحيفظ فيبذل جهدا أكرب يف تعليمو وحفظو، كما 
تدعوه إىل شلارسة بصفة مستمرة فتقل بذلك فرصة 

 نصيان.
احيفظو التالميذ واستعداده العام من التناسب بُت م(د 

حيث توافق األلفاظ وادلعٍت واألساليب دلستوى 
نضجة اللغوي وإال تعثر كثَتا يف حفظو وصعب 
عليو االحتفاظ بو، ومن حيث أمهيتو وأتديتو 
لوظيفة حيوية ابلنسبة لو وإال ماشعر ابلدافع ضلو 

 حفظو.
 الًتكيزة العبد عن الشواغل(ه 
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وعبيدا عن الشواغل  تكون يف حفظ نشيطا
والتشويش ويوعي اتم دلا تقرأ، فطثَتا ما يردد دارس 
قطعة يود حفظها خبمول مرات كثَتة دون أن جيد 
نتيجة سارة والسبب انصرف ذىنو إىل شيء آخر، 
لذلك البد من الًتكيز واالنتباه ودرء اخلمول أثناء 

  ٕٙاحلفظ.

 إختيار ادلفردات أساسيات -د
تعطيك نفسها، وعليك أن اللغة شيء كبَت 

زبتار منها وتنتقي فما أساس اختيار ادلفردات يف برانمج 
 تعليم اللغة العربية الناطقُت لغَتىا. منها:

تفضل الكلمة شائعة  frequencyالتواتر:  -ٔ
االستخدام على غَتىا، مادامت متفقة معها يف 

 ادلعٌت.

                                                           
دراسات حتليلية وموقف تطبيقية يف تعليم اللغة حسُت سليمان قورة،   ٕٙ

 .ٖٖ٘-ٖٔ٘م(، ص.  ٜٙٛٔ)مصر: دلر ادلعارف، العربية والدين اإلسالمي، 
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تفضل الكلمة اليت  rangeالتوزع أو ادلدى:   -ٕ
أكثر من بلد عريب على تلك اليت تستخدم يف 

 توجد يف بلد واحد.
تفضل الكلمة اليت تكون  availabilityادلتاحية:  -ٖ

يف متناول الفرد جيدىا حُت يطلبها واليت تؤدي 
 لو معٌت زلددا.

الكلمة اليت تكون   تفضل familiarityاأللفة:  -ٗ
مألوفة عند األفراد على الكلمة ادلهجورة اندرة 

))مشس(( تفضل بال شك  االستخدام. فكلمة
على كلمة ))ذكاء(( وإن كان متفقُت يف 

 ادلعٌت.
تفضل الكلمة اليت تعطي  covergeالشمول:   -٘

عدة رلاالت يف وقت واحد على تلك اليت 
زبدم إال رلاالت زلدودة. فكلمة ))بيت(( 

 أفضل يف رأينا من كلمة ))منزل((.
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األمهية: تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة  -ٙ
الدارس على تلك الكلمة العامة اليت قد عند 

 الحيتاجها أو حيتاجها قليال.
العروبية: تفضل الكلمة العربية على غَتىا وهبذا  -ٚ

ادلنطق يفضل تعليم الدارس كلمة ))اذلاتف(( 
بدال من التليفون. و))ادلذايع(( بدال من 
الراديوا. إذا مل توجد كلمة عربية تفضل الكلمة 

از على التلفيزيون، وأخَتا ادلعربية، مثل: التلف
أتيت الكلمة األجنبية اليت المقابل ذلا يف 
العربية، على أن تكتب ابلطبع ابحلرف العريب، 

 ٕٚمثل ))فديو((.
اختيار  أخرى يف قدم عبد الرمحن أساسياتو 

 ادلفردات كما يلي:
 الشيوع.  -ٔ

                                                           
، )الرايض: منشورات تعليم العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة،   ٕٚ

 . ٜٙٔ-ٜ٘ٔم( ض.  ٜٜٜٔ-ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثاقفة، إيسيسكو
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 االرتباط حباجات الدارسُت.  -ٕ
 االرتباط بعامل الدارسُت ادلعريف.  -ٖ
 رتباط مستوى الدرسُت العمري.اال  -ٗ
 األمهية االتصالية.  -٘
 ٕٛالصحة اللغوية والفصاحة.  -ٙ

 توضيح معن ادلفردات أساليب -ه
ذكر يف الكتاب إضاءات أن أساليب توضيح    

 ادلعٌت ادلفردات يًتتب من إحدى عشر أشياء:
أو  -إن أمكن -بيان ما تدل الكلمة أببراز عينها -ٔ

 زلسوسة.أبراز صوهتا إن كانت 
 سبثيل ادلعٌت.  -ٕ
 سبثيل الدور.  -ٖ
 ذكر ادلتضادات. -ٗ
 ذكر ادلًتادفات.  -٘

                                                           
إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان،   ٕٛ

 .ٖٛٔ-ٕٛٔ،  ص. هبا



22 
 

 
 

 تداعىي ادلعٌت.  -ٙ
 ذكر أصل الكلمة مشتقاهتا.  -ٚ
 شرع ادلعٌت الكلمة ابلعربية.  -ٛ
إعادة القراءة وتعددىا يساعد على معرفة ادلعٌت   -ٜ

 األكثر.
 يف ادلعجم وإرادىا يف األمثلة ادلتعددة. البحث  -ٓٔ
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 مشكالت حفظ ادلفردات -و
 مفهوم ادلشكالت -ٔ

مشكالت مجع من مشكلة ىي حالة 
حَتة وشك وتردد، تقتضي حبثا أو عمال يبذل 
يف سبيل اكتشاف احلقائق اليت تساعد على 

ادلراد ىنا األمور الصعبة  ٜٕالوصول إىل احلل.
إن تعليم يف عملية تعليم اللغة العربية. و وادللتبسة 

أية لغة ألجنيب عنها مشكلة تستحق التفكَت و 
نقول أبسلوب آخر أن  ٖٓالبحث واإلىتمام.

مشكلة ىي الصعوبة اليت يواجهها الطالب يف 
 تعليم أو غَت ذلك.

بعض االختالفات بُت ادلفردات العربية 
سية كما اتضمت يف ظواىر ياإلندون ومفردات

                                                           
: عبد الوىاب عبد السالم طويل، الًتبية اإلسالمية وفن التدريس، )القاىرة  ٜٕ

 .ٜ٘(، ص. ٕٚٓٓدار السالم للطباعة  و النشر والتوزيع والًتجيم، 
، )القاىرة: دار مشكالت تعليم اللغة العربية لغري العربعلي احلديدي،   ٖٓ

 .ٖٓالكاتب العريب، د،س(، ص. 
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لغوية من جهة البناء والتأنيث والتذكَت والتعبَتات 
 اصطالحية.

مشكلة البناء، يغزو أكثر ادلفردات العربية إىل (أ 
أوزان معينة، فهناك أوزان الفعل وأزوان األمساء 
وأزوان الصفات، وأزوان للجمع بينما كانت 

 ان.اللغة اإلندونيسية اليعرف هبذه األزو 
مشكلة التأنيث والتذكَت، تنقسم األمساء يف (ب 

اللغة العربية إىل طائفة مؤنثة وإىل طائفة 
مذكرة، وكذلك الصفات مع أن ىذه الظواىر 
غَت موجودة يف اللغة اإلندونيسية. وىناك 
مفردات عربية اليظهر فيها عالمات التأنيث. 
إذن، للتمييز بُت ادلذكر وادلؤنث االعتماد 

فظية وىي التاء ادلربوطة أو األلف على قرينة ل
 احملدودة، بل البد من االعتماد والسماع.

مشكلة التعبَتات االصطالحية، وىي تعبَتات (ج 
العربية على اللغة ديكن إدراكها بسهولة، إذا 
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نظران إليها من خالل ادلقارنة بُت اللغتُت ومل 
تقتصر علة لغة واحدة، وال ديكن إدراك ىذه 

حية بدون الفهم احلضارة التعبَتات االصطال
 والثقافة ألصحاهبا.

إن شعور التلميذ ابدلشكالت ىو الذي 
يدافعو إىل الرغبة يف البحث عن حلها أو 
معرفة أسباىا. وتزداد رغبة التلميذ يف الوصول 
إىل حل ادلشكلة اليت يواجهها كلما كانت 
ادلشكلة ذات ادلعٌت ابلنسبة لو. وكثَتا من 

لبغض أبهنا موقف أو األمور اليت يشعر ا
 ٖٔشاكل ربتاج إىل توضيح أو تفسَت.

وشعور بوجود ادلشكلة يتطلب من ادلدرس أن 
يكون درسو جديدا يتناول موضوعا جديدا 
سائقا، ونقطا جديدية واضحة. أما ربديد 

                                                           
)القاىرة: دار  تدريس العلوم والرتبية،إبراىيم يسوين عمَتة وفتحي الدين،   ٖٔ

 . ٘ٙٔعة, ص. ادلعارف، د،س(، ط. الساب
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ادلشكلة فيتطلب من ربليل ادلوقف ومجع 
ادلعلومات اللزمة وترتيبها. وينتظم كتلة ادلعلومة 

وهتيئة العناصر اإلدراكية. فادلهم يف القددية، 
عملية تعليمية أن يكون عند التالميذ إدللم 
بكل العناصر اللزمة لبحث ىذا ادلوضوع 
وسلسلة ادلوضوعات ادلرتبة بو، وأن حيضرىا 

 ٕٖوجيمعها بنفسو كلما أمكن.
 عوامل يف حفظ ادلفردات -ٕ

زبتلف القدرة التلميذ على احلفظ، أوال 
ء. فقط دلت األحباث ابختالف درجة الذكا

التجريبية على أن ىناك عالقة بُت الذكاء والقدرة 
على استيعاب أكرب عدد شلكن من العناصر، أو 

إن  ٖٖاالحتفاظ ابدلعلومات أطول مدة شلكنة.

                                                           
ج. الرتبية وطرق التدريس،صاحل عبد العزيز وعبد العزيز وعبد اجمليد،   ٕٖ

 .ٜٕٔ(، ص. ٜٗٛٔاألول، )مصر: دار ادلعارف، 
، )مصر: ادلكتبة العصرية، د،س،(، سيكلوجية التعليممصطفى فهمي،   ٖٖ

 .ٕٕص. 
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الطالب ضعفاء على حفظ ادلفردات العربية. 
زمن ادلعلوم، أن ادلشكالت ىي الصعوابت، وىا 

عملية حفظ ىنا ىي الصعوابت ادلوجودة يف 
ادلفردات العربية سواء كانت يف فهم كتابة 

 ادلفردات العربية أو فهم معنا.
حينما كان فرد التلميذ اليستطيع على 
التعلم كما ىو يلزم، إمنا ىو لسبب من األسباب، 
ولذلك أن ادلشكالت التعلم ليؤدي إليو عامل 
الذكاء والعامل غَت الذكاء. ولذلك الذكاء العبقري 

كفيل ابلتأكيد نتيجة التعليم من التالميذ غَت  
وادلعلم حيتاج إىل فهم ادلسائل اليت ترتبط 

 ٖٗدبشكالت التعلم.
وقال علي احلديدي: واختالف األصوات 
بُت اللغة األخرى أي اختالف يف النطق وسلارج 

                                                           
ٖٗ

  M. Dalitono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 0661), cet. I. H. 446. 
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احلروف ىو الصعوبة الكربى اليت توجو متعلم 
 ىناك مشكلتان: ٖ٘اللغة.

 ادلشكالت الداخلية.(أ 
ادلشكالت الداخلية فهي ادلشكلة اليت تنبعث 
من نفس التلميذ مثل ضعف الذكاء وضعف 

 الذاكرة وقلة االنتباه إىل مايدرسها.
 ادلشكالت اخلارجية.(ب 

ادلشكالت اخلارجية ىي ادلشكلة تنبعث من 
ميذ مثل البيئة، عدم الطمأنينة خارج التل

السالمة يف السكن وادلدرسة أو ادلشكالت و 
للغة العربية مثل ادلشكالت من من ذات ا

انحية األصوات أو األحرف أو كتابة اللغة 
العربية. البيئة ىي رلموع ادلوارد الطبيعية 
واالجتماعية ادلتاحة يف وقت ما ويف مكان ما 
إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاتو. البيئة 

                                                           
 .ٗص.  ،مشكالت تعليم اللغة العربية لغري العربعلي احلديدي،   ٖ٘
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ستؤثر للحفظ أو التعليم، حيتاج البيئة اذلادئة 
 للحفظ أو للتعليم.

احلفظ مايقوم بو التلميذ للوصول إىل أىدافهم، إن 
وعملية حفط ادلفردات ربتاج إىل بذل اجلهود وأشد 
االىتمام من نفس التلميذ، والتلميذ الذين مل يستعدوا 
حفظ ادلفردات سيواجهون ادلشكالت فيها، وعدم 
استعدادىم ديكن بتشائمهم أو قلة حوافزىم أو بسبب 

أىم األمور اليت ربقق ادللل والتعب. واحلوافز من 
بنجاح التلميذ وعدمها يسبب مشكالت احلفظ. أن 
تشائم التالميذ وقلى حوافزىم قد تصدر من ظنهم، 

 أن حفظ ادلفردات العربية الصعبة.
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 الباب الثالث
 إجراءات البحث احلقلي  

 منهج البحث -أ
وىذا البحث حبث وصفي يقوم بو الباحث دبعهد 

 اإلسالم أنك بنجسا.روح 

 دوات البحثأ -ب
وأما أدوات البحث اليت يستخدمها الباحث كما 

 يلي:
الباحث يف  ىي الوسيلة يستخدم ادلالحظة -ٔ

مجع ادلعلومات من ادلعهد روح اإلسالم أنك 
 بنجسا. 

ىي احملادثة موجهة بُت الباحث  ادلقابلة -ٕ
وصول  إىل حقيق للومدرسة اللغة العربية 

ويف ىذا البحث قام الباحث  .موقوف معُت



 

 
 

ابدلقابلة بواسطة اذلاتف بسبب منع ادلقابلة 
 .Covid-06الشخصية ادلباشرة حُت 

 طريقة جمع البيانات -د 
مجع مصادر البحث ىو اخلطوة بعد طرح 
ادلشكلة، يعود إليو الباحث يف دراستو، ويستقي منها 
مادة حبث، ويقوم إبجرائو من خالل ما توفره من 

لذلك ىي أىم أسس تقوديو وربديد قيمتو معطيات، 
 ٖٙوجودتو.

من  حث البياانتايف ىذا البحث أخذ الب
ستوى الثاين دب مدرسة اللغة العربية اليت تعلم الطالب

 الثانوية يف معهد روح اإلسالم أنك بنجسا.
 

                                                           
البحث العلمي أساسة النظرية وَمارسة العلمية، رجاء وحيد دويدري،   ٖٙ

 .ٕٚ٘ص. 



 

 
 

 طريقة حتليل البياانت -ه 
خطوات ربليل البياانت اليت استخدم الباحث يف ىذا 

 التالية:البحث كما يف 
ابختيار البياانت ادلالئمة ومجعها  تمجع البياان -ٔ

 للوصول إىل أغراض البحث.
  أخذ اخلالصة بعد مر بو مجع البياانت. -ٕ
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 عرض البياانت - أ
 قد شرح الباحث يف فصل السابق ما يتعلق       

 حفظ يف الطالب مشكالت دبنظور ادلدرس حول
ادلفردات. ويف ىذا الفصل سيبحث الباحث عم 

 منظور ادلدرس حولعن  يتعلق دبيدان البحث
يف حفظ ادلفردات دبعهد روح  الطالب مشكالت

 اإلسالم أنك بنجسا. 
الباحث ابلبحث دبعهد  وللحصول على البياانت فقام
على رسالة عميد  اعتمادا روح اإلسالم أنك بنجسا. 

كومية يف كلية الًتبية جبامعة الرانَتي اإلسالمية احل
 م.ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالسنة 

 أنك اإلسالم حملة موجزة عن ادلعهد روح -ٔ
 بنجسا.
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 .اإلسالم روح احلالة اجلغرافية دبعهد( أ
 Acehإن ادلعهد روح اإلسالم أنك جبسا 

Besar   إحدى ادلعاىد اإلسالمي الذي
 .Jl. Ajun, Gue Gajah, Kecيقع يف شارع 

Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, 

Aceh 42422, Indonesia 
م. ٕٗٓٓوقد أسس ىذا ادلعهد سنة 

 وأما رئيس ادلعهد اآلن 
Kusnadi, S.Ag., MA. 

 أنك اإلسالم روح الرؤية والرسالة معهد ( ب
 بنجسا
 رؤية

 يف ومتفوقُت وفكريُت إسالميُت قادة خلق
 .والتكنولوجيا والعلوم IMTAQ رلاالت
 مهمة
 الطالب بُت اإلسالمية العقيدة إقامة .ٔ

 .وادلوظفُت وادلعلمُت
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 على والتسارع التكاملي التعلم تنفيذ .ٕ
 .والتكنولوجيا العلم أساس

 اإلسالم روح دية/  عالية ادلدرسة جعل .ٖ
 ادلدين اجملتمع لتنمية دافعا بنجسا أنك

 .القرآين
 واالجتماعي الفكري الذكاء زايدة .ٗ

 والصالبة العاطفية واحلدة وادلهارات
 .الروحية

 مجيع يف االستقالل إمكاانت تنمية .٘
 اإلسالم روح دية/  ادلدرسة مواطٍت

 .بنجسا أنك
 والقدرة ، والثقافة الفن تقدير تنمية .ٙ

 يف واألنشطة البيئة مع التفاعل على
 .العادلي العصر

 ومهنية ومسؤولة مفتوحة إدارة تنفيذ .ٚ
 .ومسؤولة ودديقراطية وتشاركية
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 وحرة كردية رلتمعية عالقات إقامة .ٛ
 .التعليم لصاحل واستباقية

 .وإسالمي ومساعد صحي جو خلق .ٜ
 

 روح أحوال ادلدرسُت والطالب دبعهد( ج
 بنجسا أنك اإلسالم

 عدد ادلدرسُت  دبعهد روح اإلسالم (ٔ
 عدد ادلدرسني

 مو اجمل
 ادلدرسات ادلدرسون

ٖٛ ٗ٘ ٕٛ 
نعرف أن عدد ادلدرسن  من اجلدول السابق

 ٘ٗمدرسا و ٖٛحيث  ،مدرسا ٕٛيف ىذا ادلعهد 
 ،مدرسا ٗمدرسات. وأما ادلدرس اللغة العربية فعددىم 

 ،وين خالس نتواه ،دمحم حسن ،وامسهم تنزيل أسري
 وىم متخرجون من جامعة الرانَتي.  ،وأستاذة رسيمة
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 عدد الطالب  (ٕ
ىذا ادلعهد وكان عدد الطالب يف 

ولكل صف من عدد الطالب  ،طالبا ٔٛ٘
 كما يتضح يف اجلدول األيت:

 

 عدد الطالب مبعهد روح اإلسالم

 الفصل رقم
 عدد الطالب

 اجملمو 
 النساء الرجال

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 

 الفصل األول
(AG 0) 
الفصل 

  (AG 4)األول
  الفصل األول

(AG 2)  
الفصل 

  (IPA 0)األول

 
ٕٚ 
ٕٚ 
ٕٛ 
ٕٙ 

ٖ٘ 
 
 
 
 
ٖٔ 
ٖٔ 

ٖ٘ 
ٕٚ 
ٕٚ 
ٕٛ 
ٕٙ 
ٖٔ 
ٖٔ 
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 الفصل األول ٛ
(IPA 4)  

 الفصل األول
(IPA 2)  

 الفصل األول
(IPA 2)  
الفصل 

  (IPA 5)األول

ٖٔ ٖٔ 

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
ٚ 

 الفصل الثاين
(AG 0)  

  الفصل الثاين
 (AG 4)  

 الفصل الثاين
(IPA 0)  
الفصل 

  (IPA 4)الثاين
 الفصل الثاين

(IPA 2)  
 الفصل الثاين

(IPA 2)  

 
ٖٔ 
ٕ٘ 
ٕٚ 

ٖٖ 
 
 
 
ٕٛ 
ٕٖ 
ٕٚ 

ٖٖ 
ٖٔ 
ٕ٘ 
ٕٚ 
ٕٛ 
ٕٖ 
ٕٚ 
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الفصل 
  (IPA 5)الثاين

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 

 الفصل الثالث
 (AG 0)  

 الفصل الثالث
(AG 0)  

 الفصل الثالث
(IPA 0)  

 الفصل الثالث
(IPA 4)  
الفصل 
  (IPA 2)الثالث

الفصل 
  (IPA 2)الثالث

 
ٕٚ 
ٕٔ 
ٕ٘ 
 

 

ٕٕ 
 
 
 
ٕٛ 
ٕٛ 

ٕٕ 
ٕٚ 
ٕٔ 
ٕ٘ 
ٕٛ 
ٕٛ 

 560 706 272 جمموعة
 

 لدى الطالب مشكالت حفظ ادلفردات العربية -ٕ
 أنك اإلسالم روح الثانوية دبعهد الثاين مستوى
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دلعرفة ادلشكالت اليت بواجهها الطالب  بنجسا
 يف حفظ ادلفردات.

 سأل الباحث ادلدرس: .ٔ
 أىداف حفظ ادلفردات لدى الطالبما 

 اإلسالم روح الثانوية دبعهد الثاين ستوىدب
 ؟بنجسا أنك

 :ٖٚأجاب ادلدرس
جيب على كل طالب أن حيفظ ادلفردات 

اجلديدة، ولفهم  يوميا لزايدة ادلعلومات
يستطيع أن يتكلم بطالقة، نصوص العربية، و 

اءة صحيحة، ويكتب  ويستطيع أن يقرأ قر 
دلعرفة الثقافة العربية، وغَت كتابة صحيحة، و 

  ذلك من األىداف القيمة.
 

 سأل الباحث ادلدرس: .ٕ

                                                           

 ٖٚ  T, guru Bahasa Arab Ma’had Ruhul Islam Anak Bangsa.  
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اليت تستعملُت يف تعليم  طريقةما ىي 
 روح الثانوية دبعهد الثاين ستوىدب ادلفردات
 ؟بنجسا أنك اإلسالم

 :ٖٛأجاب ادلدرس
الطالب إلقاء نظرة  من طلب ادلدرسي.أ 

 على كل صور/ادلفردات
طلب ادلدرس منهم اآلن الًتكيز على ي.ب 

 الصورة صور/ادلفردات فقط
نطق ادلدرس الكلمة ثالث مرات نطقا ي.ج 

 صحيحا واضحا، بينما يستمع الطالب. 
نطق ادلدرس الكلمة ثالث مرات نطقا ي.د 

صحيحا واضحا، ويطلب منهم اإلعادة 
 مجاعيا.

ًت ادلدرس بعض الطالب لنطق الكلمة خي.ه 
 فرداي، ويصوب أو يصحح أخطاءىم.

                                                           
ٖٛ   T, guru Bahasa Arab Ma’had Ruhul Islam Anak 

Bangsa.   
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طلب من الطالب أن أييت اجلملة ي.و 
 .ادلفيدة لتأكيد فهمهم

سأل عن معانيها بطرق متعددة، منها : ي.ز 
أبن أييت ادلرادف أو ادلضاد أو بتمثيل 

 وغَت ذلك.
  لل التدريبات ادلوجودة.حي.ح 

 

 سأل الباحث ادلدرس: .ٖ
يف حفظ ادلفردات اليت تستعملُت  دلوادا ام
 اإلسالم روح الثانوية دبعهد الثاين ستوىدب

 ؟بنجسا أنك
 :ٜٖأجاب ادلدرس

 "التعارف"ادلفردات يتعلق ب (أ )
  ادلفردات يتعلق ب "العمل اليومي(ب )

 "كالنوم واألكل

                                                           
ٖٜ    T, guru Bahasa Arab Ma’had Ruhul Islam Anak 

Bangsa.  
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 ادلفردات يتعلق ب "السكن"(ج )
 ادلفردات يتعلق ب "الفصل"(د )
 ادلفردات يتعلق ب "ادلدرسة"(ه )
 ادلفردات يتعلق ب "األلوان"(و )
 ادلفردات يتعلق ب "التعارف"(ز )
 ادلفردات يتعلق ب "اذلواية"(ح )

 

 سأل الباحث ادلدرس: .ٗ
توضيح معٌت  اليت تستعملُت يف أساليبما 

 روح الثانوية دبعهد الثاين ستوىدب ادلفردات
 ؟بنجسا أنكطاإلسالم

  :ٓٗأجاب ادلدرس
بيان ما تدل عليو الكلمة إببراز عينها (أ )

أو صورهتا إن كانت زلسوسة ك : 
 القلم.

                                                           
ٗٓ  T, guru Bahasa Arab Ma’had Ruhul Islam Anak 

Bangsa. 
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 سبثيل ادلعٌت ك: فتح الباب.(ب )
 سبثيل الدور )مريض يشكو من بطنو((ج )
 ذكر ادلتضادات.(د )
 ادلًتادفات.ذكر (ه )
تداعي ادلعاين )للعائلة تذكر الكلمات (و )

 : زوج وزوجة وأوالد وأسرة(
مشتقاهتا مثل: ذكر أصل الكلمة و (ز )

 يفتح. –مفتاح من كلمة فتح 
 شرح معٌت ادلفردات ابلعربية.(ح )
تعددىا يساعد على إعادة القراءة و (ط )

 معرفة ادلعٌت أكثر.
 البحث يف ادلعجم.(ي )

 

 سأل الباحث ادلدرس: .٘
 يف حفظ ادلفردات اليت تستعملُت الوسائلما 

 اإلسالم روح الثانوية دبعهد الثاين ستوىدب
 ؟بنجسا أنك
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 :ٔٗأجاب ادلدرس
ستخدمها تمية ىي كل أداة الوسائل التعلي

لتحسُت عملية التدريس، وتوضيح  درسةادل
معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب 
الدارسُت على ادلهارات دون االعتماد 

ادلعلم على استخدام  نباألساسي من جا
 األرقام.األلفاظ والرموز و 
الطالب يف حفظ  تساعدالوسائل اليت 

 روح الثانوية دبعهد الثاين ادلفردات يف مستوى
بنجسا ىي اللوحات والسبورة  أنك اإلسالم

القلم وكتب اللغة وأدوات حول الفصل و 
 العربية.

 

 سأل الباحث ادلدرس: .ٙ

                                                           
ٗٔ  T, guru Bahasa Arab Ma’had Ruhul Islam Anak Bangs. 
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لتقومي يف حفظ ادلفردات كيف تقومُت اب
 اإلسالم روح الثانوية دبعهد الثاين ستوىدب

 ؟بنجسا أنك
  :ٕٗأجاب ادلدرس

إن التقومي ىو العملية اليت حيكم هبا على 
ف مدى صلاح العملية الًتبوية يف ربقيق األىدا

مي يف ىذا و ادلنشودة. قام البحث طريق التق
 لفصل ىو:

 ربليل تدريبات شفاىيا أو ربريراي.(أ )
 يعطي النتائج.تصحيح اإلجابة و (ب )
يسأل ادلدرس كل الطالب دبا وجد من (ج )

فردات الصعوابت أو ادلشكالت يف ادل
 حيللها.اليت يتعلم يف ذلك اليوم و 

 
                                                           

ٕٗ  T, guru Bahasa Arab Ma’had Ruhul Islam Anak 

Bangsa. 
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حفظ  اليت يواجهها الطالب يف شكالتما ادل -ٖ
 الثاين ستوىدب ادلفردات العربية لدى الطالب

 ؟بنجسا أنك اإلسالم روح الثانوية دبعهد
 :ٖٗادلدرسأجاب 

 اواجههياليت أن مشكالت حفظ ادلفردات 
 روح الثانوية دبعهد الثاين ستوىدب الطالب
 بنجسا ىي: أنك اإلسالم

 قلة التطبيق أو ادلمارسة..أ 
ألن اللغة ىي ادلمارسة، إذا كان الطالب ال 

ديارس ابللغة العربية يوميا سوف يصعب 
مستوى الذكاء  عليو أن يتذكر ادلفردات.

 ضعيف
مستوى الذكاء دور كبَت يف صلاح الطالب 

إما يف التعلم أو احلفظ. مستوى الذكاء 
                                                           

ٖٗ  T, guru Bahasa Arab Ma’had Ruhul Islam Anak 

Bangsa.  
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 روح الثانوية دبعهد الثاين مستوى الطالب
بنجسا ىي سلتلفة. بعضهم  أنك اإلسالم

 قوي وبعضهم ضعيف.
 التعلم.عدم الًتكيز واالىتمام يف احلفظ و .ب 

الًتكيز واالىتمام مهمان جدا يف التعلم. 
كيز واالىتمام  الصحة البدنية سبب عدم الًت 

 والضوضأ.
 احلفظ.باط من التعلم و ضنقص االن.ج 

سبب ذلك كثرة اللعبة أو االمهال ابلدرس 
 حىت اليستطيع احلفظ.

 صعب يف احلفظ..د 
 عدم احملاولة واجملاىدة يف احلفظ لكي يتعود.

 سرعة النسيان.ه 
سرعة الذىاب أو النسيان قد تكون سبب 

 ادلعاصي.عدم ادلراجعة وكثرة 
 كثرة ادلًتادف و ادلضادات..و 
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ال شك يف اللغة العربية كثرة ادلًتادفات 
وادلضادة اليت ربتاح إىل القاموس لبحث 

 تلك ادلعاين.
 كسالن.ز 

بعض الطالب يتكسل يف احلفظ والتعلم 
بسبب مشكالت الداخلية اليت حيتاجون إىل 

 التوجيهات واالرشادات والعقوابت.
 ادلهمل.ح 

ادلفردات بسبب عدم مهمل ابلدرس أو 
ادلعرفة أن تلك الللغة مهمة جدا لفهم 

 دينهم.
 الفتور.ط 

قد تكون الفتور بسبب كثرة التفكَت واخليال 
 دبا ال ينفع.

 ادلفرداتعدم تنظيم الوقت حلفظ .ي 
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الوقت مهم جدا والسيما لطلب العلم. البد 
 عليهم أن ينظم أوقاهتم أربع وعشرين ساعة.

اليت ال تستعمل يف حياة  ادلفردات الغريبة.ك 
 .اليومية

 احلياء يف احلفظ.ل 
احلياء يف احلفظ والتطبيق بسبب البيئة اليت 

 ال تناسبهم.
 ال يوجد القاموس.م 

عدم القاموس يسبب عدم ادلعرفة ادلفردات 
 اجلديدة.

 التكرب.ن 
يشعر الطالب أنو قد حفظ وفهم حىت ال 

 حيتاج إىل ادلراجعة.
 قلة الوسيلة للحفظ.س 

ليس عندىم القاموس أو  بعض الطالب
ادلعجم والكراسة أو أدوات اليت حيتاج 
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الطالب يستخدمها لتسهيل يف احلفظ  
 كاحلاسوب أو الصوت وغَت ذلك.

 البيئة ال تناسب للحفظ.ع 
بعض الطالب ال ديارس اللغة وال حيفظ  

ويؤثر ذلك إىل صديقهم الذين يريدون أن 
 حيفظوا ويطبقوا ىذه اللغة.

 فردات.عدم فهم معاين ادل.ف 
بعض الطالب ال يسألون وال يبحثون يف 

 ادلعاجم أو القاموس
 مصاحبة الكسالء حىت يتاثر هبم..ص 

الصحبة مهم جدا دلساعدة يف حفظ أو 
 تطبيق اللغة.

 عدم النية.ق 
بعض الطالب ال يريدون احلفظ بسبب 

 عدم العقاب أو ىناك من جيربىم ويذركهم.
 عدم ادلراجعة ادلفردات اليت حفظها..ر 
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 الكتابة أو التسجيل ادلفردات الصعبة.عدم .ش 
 وىذا يسبب إىل النسيان.

 كثرة الواجبات.ت 
كثرة الواجبات اليت تكلف الطالب حىت ال 

 يستطيع احلفظ.
 ادلعاصي.ث 

 قال الشافعي رمحو هللا يف نظمو:
 -َشَكْوُت إَلى َوِكيٍع ُسوَء ِحْفِظي 

 َفأْرَشَدِني إَلى َتْرِك المَعاصي
ونوُر اللو ال  -الِعْلَم ُنوٌر َوأْخَبَرِني بَأنَّ 
 يهدى لعاصي

 ادلعاصي تذىب العلم والربكة.
 ال يعرف من أين يبدأ..خ 

بعض الطالب الذين ذكاؤىم ضعيفة ال 
 يدرون من أين يبدأ أن حيفظ.

 صعب يف نطق بعض الكلمات..ذ 
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 .قلة التوجيهات والتشجيعات.ض 
 

حفظ  يف ادلخرج من مشكالت الطالباحللول و  -ٗ
 اإلسالم روح الثانوية دبعهد الثاين مستوى ادلفردات

 بنجسا. أنك
 االجتهاد واجلاىدة..أ 

جيتهد الطالب يف التعلم واحلفظ ادلفردات 
يف احلفظ. ويفكر أن تلك  االعربية حىت يتعود

ادلفردات مهمة يف حياهتم وال سيما أن 
 ادلفردات من عناصر اللغة.

 حفظ الصحة.ب 
 ألن الصحة تؤثر يف التعلم والًتكيز.

 تنظيمها.الوقت و ضبط .ج 
من مسات طالب العلم أن ينظم أوقاهتم 
وينضبط دبا قد كتب يف اجلدول. الطالب 
 يكتب كل شيء دبا سيفعل يف حياتو اليومية.
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 اذلدوء..د 
اذلدوء مهم حىت يسهل الطالب يف حفظ 

 الصعبة.دات وال سيما ادلفردات الغريبة و ادلفر 
 شراء القاموس..ه 

العربية أن  البد لكل من يدرس ويتعلم اللغة
ث ادلعاين يشًتوا القاموس دلساعتهم يف حب

 ادلضادة وادلفردات اجلديدة.ادلرادفات و 
 الكتابة..و 

البد لكل الطالب أن يسجل كل ادلفردات 
ة أو الصعبة الكراسة أو الكتيب وحيمل السهل

 ادلراجعة إال يف احلمام.يف أي مكان للحفط و 
 الطمع.ز 

 قال اإلمام الشافعي:
َسأُنبيَك  -تَناَل الِعلَم ِإاّل ِبِستٍَّة َأخي َلن 

 َعن َتفصيِلها بَِبيانِ 
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َوُصحَبُة  -ذَكاٌء َوِحرٌص َوِاجِتهاٌد َوبُلَغٌة 
 ُأستاٍذ َوطوُل زَمانِ 

من مسات طالب العلم أن يكون طمعا يف و 
 طلبو وال يكتفي دبا لديو.

 ادلسابقة بُت الطالب..ح 
ية بُت تعقد ادلعهد أو قسم اللغة مسابقة اللغو 

لتنفس بينهم يف حفظ ادلفردات الطالب 
 تطبيقها.و 

 العقاب..ط 
للمخلفُت يف اللغة حىت ال يوجد العقاب 

 حيفظ ادلفردات.يكرر و 
 ترك ادلعاصي.ي 

الربكات ال شك أن ادلعاصي تذىب العلم و 
ك البد الطالب أن حيفظ لسانو، وأيديو، فلذل

 بصره من ادلعاصيزو 
 الدعاء..ك 



51 
 

 
 

 ليال يدعو هللا ومن مسات طالب العلم أن
الربكة كما علمنا الرسول وهنارا لزايدة العلم و 

ملسو هيلع هللا ىلص )اللهم إين أسألك علما انفعا ورزقا طيبا 
 وعمال متقبال(.
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 الباب اخلامس

 خامتة

 نتائج البحث -أ 
بناء على نتيجة البحث عن مشكالت حفظ        

 الثانوية الثاين مستوى الطالبادلفردات العربية لدى 
، وجد الباحث عّدة بنجسا أنك اإلسالم روح دبعهد

 اخلالصة منها:
 ومن مشكالت الطالب يف حفظ ادلفردات مستوى -ٔ

بنجسا ىي:  أنك اإلسالم روح الثانوية دبعهد الثاين
ستوى الذكاء ضعيف، التطبيق أو ادلمارسة، مقلة 

عدم الًتكيز واالىتمام يف احلفظ والتعلم، نقص 
، احلفظ، صعب يف احلفظباط من التعلم و ضاالن

ادلضادات، كسالن، سرعة النسيان، كثرة ادلًتادف و 
ادلهمل، الفتور، عدم تنظيم الوقت حلفظ ادلفردات، 

ة اليومية، ادلفردات الغريبة اليت ال تستعمل يف حيا
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احلياء يف احلفظ، ال يوجد القاموس، التكرب، قلة  -ٕ
الوسيلة للحفظ، البيئة ال تناسب للحفظ، عدم فهم 
معاين ادلفردات، مصاحبة الكسالء حىت يتاثر هبم، 
عدم النية، عدم ادلراجعة ادلفردات اليت حفظها، عدم 
الكتابة أو التسجيل ادلفردات الصعبة، كثرة 

يبدأ، صعب  ي، ال يعرف من أينالواجبات، ادلعاص
قلة التوجيهات يف نطق بعض الكلمات و 

 والتشجيعات.
احللول أو ادلخرج من مشكالت الطالب يف حفظ  -ٖ

 اإلسالم روح الثانوية دبعهد الثاين ادلفردات مستوى
بنجسا ىي: االجتهاد واجلاىدة، حفظ  أنك

الصحة، ضبط الوقت وتنظيمها، اذلدوء، شراء 
ة، الطمع، ادلسابقة بُت الطالب، القاموس، الكتاب

 العقاب، ترك ادلعاصي، والدعاء.
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 حات.قرت دلا -ب 
بعد أن حبث الباحث عن مشكالت حفظ        

 الثانوية الثاين مستوى الطالبادلفردات العربية لدى 
كثَتة وحيتاج إىل   بنجسا أنك اإلسالم روح دبعهد

 اإلصالح لتطور ادلعهد والطالب.
 منها: االقًتاحاتالباحث عّدة  وقّدم

 للمعلم -ٔ
ينبغي للمعلم أن يراعي أحوال الطالب - أ

 قبل بداية الدرس
ينبغي للمعلم أن يقوم ادلسابقة بُت - ب

 الطالب لتنافس بينهم
 ينبغي للمعلم أن جيدد طرق التدريس- ت

 لطالب -ٕ
ينبغي للطالب أن يهتموا بدروسهم - أ

 ويركزوا فيو.
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البد أن جيتهدوا يف حفظ  الطالب- ب
ىا مث يطّبقوىا يف كل و ادلفردات، ويكرر 

 معُت خاصة يف بيئة ادلعهد.مكان 
احللول تساعد ىذه يتمٌت الباحث - ت

يف تعليم العربية خاصة لًتقية  الطالب
 ادلفردات العربية.
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 ادلراجع

 ادلراجع العربية -أ 

تدريس العلوم إبراىيم يسوين عمَتة وفتحي الدين، 
 القاىرة: دار ادلعارف، د،س.  والرتبية،

أصول البحث العلمي  م.ٕٜٛٔ. أمحد بدر 
، الكويت: وكالة ادلطبوعات ومناىجو

 عبد هللا حرمي.

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية، 
الصراط ادلستقيم دلخلفة إقتضاء 

، الرايض: مكتبة أصحاب اجلحيم
 الرشد، د.س. 



12 
 

 
 

عمدة التفسري عن احلافظ .  ٕٗٔٓأمحد شاكر. 
، مصر: دار الوفاء للطباعة ابن كثري

 والنشر والتوزيع.

دليل مؤسسات ه.  ٖٙٗٔتواب غوس اسنادي. 
، الرايض: اللغة العربية يف أندونسيا
 .ء النشرمكتبة ادللك فهد الوطنية أثنا

مبادئ تعليم . ٕٙٔٓاحلافظ عبد الرحيم الشيخ. 
-، إربداللغة العربية اغري الناطيقني هبا

 األردن: عامل الكتب احلديث.

دراسات حتليلية م. ٜٙٛٔحسُت سليمان قورة. 
وموقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية 

 مصر: دلر ادلعارف.والدين اإلسالمي، 
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البحث العلمي  .ٜٜٚٔ. آخرونذوقان عبيدات و 
، أدواتو، أساليبو. الرايض، دار مفهومو

 األسامة.

البحث العلمي  ه.ٕٔٗٔ. رجاء وحيد دويدري
، أساسيتو النظرية و َمارستو العلمية

 .دار الفكر ادلعاصر بَتوت:

دليل عمل يف  ه.ٙٓٗٔ. رشدى أمحد طعيمة
إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم 

 .د أم القرىمكة ادلكرمة: معهالعربية، 

تعليم العربية لغري  م.ٜٜٜٔرشدى أمحد طعيمة. 
، الرايض: منشورات ادلنظمة الناطقني هبا

  .العلوم والثاقفةاإلسالمية للًتبية و 
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 م.ٕٓٔٓ. زايد بن علي بن زلمود اجلرجاوي
القواعد ادلنهجية الرتبوية لبناء 

 .غزة: أبناء اجلرحارستبيان، 

عربية طرائق اللغة ال .ٕٓٔٓ. زين العارفُت
 .، ابدنجأساليب تدريسهاو 

 .ٜٗٛٔ. العزيز وعبد العزيز وعبد اجمليد صاحل عبد
ج. األول، الرتبية وطرق التدريس،

 .مصر: دار ادلعارف

بَتوت: دار ادلعجم الوسيط، صالح الدين اذلواري، 
 البحار، د،س،.

مناىج البحث العلمي عبد الرمحن أمحد عثمان، 
، اخلرطوم: امعيةطرق كتابة الرسائل اجلو 

 جامعة إفريقيا العادلية.



15 
 

 
 

إضاءات  ه.ٖٙٗٔ. عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان
، دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 .الطبعة الثانية، الرايض: العربية للجميع

 إعداد ه.ٕٛٗٔ. الفوزان إبراىيم بن الرمحن عبد
 الناطقني العربية لغري اللغة تعليم مواد
 مكان طبع: دون طبع. ، دونهبا

 ،علم اللغة احلديث .ٕٕٗٔ. عبد الفتاح الربكاوي
 القاىرة: د.ن.

الًتبية  .ٕٚٓٓ. عبد الوىاب عبد السالم طويل
اإلسالمية وفن التدريس، القاىرة: دار 

والنشر والتوزيع السالم للطباعة  
 .والًتجيم
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مشكالت تعليم اللغة العربية لغري علي احلديدي، 
القاىرة: دار الكاتب العريب، ، العرب
 د،س.

 القرآن الكرمي.

 م.ٜٜ٘ٔ. مال إبراىيم بدوي وعبد هللا حامتك
القاىرة: طريقة تدريس اللغة العربية، 

 .ادلعارف

منهج البحث  .ٜٜٜٔ. دمحم عبيدات وآخرون
العلم، والقواعد وادلراحل والتطبيقات، 

 .عمان: دار وائل

ريس اللغة أساليب تد .ٕٓٓٓ. دمحم علي اخلويل
دار الفالح للنشر األردن:  ،العربية
 .والتوزيع
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تعليم اللغة العربية  .ٜ٘ٛٔ. دمحم كامل الناقة
ابللغات أخرى: أساسة مداخلة طرق 

 .، دون مكان طبع: دون طبعتدريسة

اإلعراب ادليسر يف  .ٜٙٛٔ. دمحم يوسف خضر
، األردن: مكتبة قواعد اللغة العربية

 .ادلنار

دليل ثقافة اللغة  .ٕ٘ٓٓ. عمارزلمود إمساعيل 
، الرايض: العربية لناطقني بغري العربية

 .ة ادللك فهد الوطنية أثناء النشرمكتب

 بني العربية ابللغة النهوض م.ٕٛٓٓ. السيد زلمود
 حقوق :دمشق ،وادلمارسات التوصيات

 .للمؤلف النشر
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التوجيو يف تدريس  .ٖٜٛٔ. زلمود على السمان
.القاىرة: دار ادلعارفاللغة العربية، 

  

مركز ادللك عبدهللا بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة 
. سؤال عن اللغة العربية 000العربية، 
ة ادللك فهد الرايض: مكتب .ٕ٘ٓٓ

 .الوطنية أثناء النشر

، مصر: ادلكتبة سيكلوجية التعليممصطفى فهمي، 
 العصرية، د،س.

 د.م، .، أساسيات البحث العلميمنذر الضامن، 

إضاءات  .هٖٙٗٔ .عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان
دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، 

 .: العربية للجميعالطبعة الثانية، الرايض
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LEMBAR WAWANCARA GURU 

 

Hari/Tanggal Penilitian : Selasa/14 Juni 4141 

Sekolah   : Ma’had Ruuhul Islam 

Anak Bangsa-Darul Imarah-Aceh Besar 

Kelas Observasi  : XII 

Narasumber   : Guru bahasa arab 

Peneliti    : Dial Saleh  

No Pertanyaan Jawaban Responden 

0 Berapa jumlah 

keseluruhan siswa siswi 

Ma’had Ruuhul Islam 

Anak Bangsa? 

Jumlah keseluruhan 

santriwan dan santrwati 

RIAB 580orang 

4 Berapa jumlah siswa 

siswi kelas 4(dua) 

Aliyah Ma’had Ruuhul 

Islam Anak Bangsa? 

Jumlah keseluruhan 

santriwan dan santriwati 

kelas dua aliyah RIAB 

062 orang 

2 Berapa jumlah 

keseluruhan guru di 

Ma’had Ruuhul Islam 

Anak Bangsa dan 

berapa jumlah guru 

bahasa arab kelas dua 

aliyah ma’had ruhul 

islam anak bangsa? 

 

Jumlah keseluruhan guru 

RIAB ustazh dan 

ustazhah 84 orang 

Jumlah guru bahasa arab 

kelas dua aliyah Riab 2 

orang 



 
 

 
 

2 Apa tujuan menghafal 

kosakata bagi siswa 

kelas dua Aliyah 

Ma’had Ruhul Islam 

anak bangsa? 

Setiap siswa harus 

menghafal kosakata 

setiap hari untuk 

menambah informasi 

baru, memahami teks 

bahasa Arab, dan dapat 

berbicara dengan lancar, 

dan untuk dapat 

membaca bacaan yang 

benar, dan menulis 

tulisan yang benar, dan 

untuk mengetahui 

budaya Arab, dan tujuan 

berharga lainnya. 

5 Apa metode yang Anda 

gunakan untuk 

mengajar kosakata 

siswa kelas dua aliyah 

Ruuhul Islam Anak 

Bangsa ? 

a. Sekolah meminta 

siswa untuk melihat 

semua gambar / 

kosakata 

b. Sekolah sekarang 

meminta mereka 

untuk fokus pada 

gambar / kosakata 

saja 

c. Sekolah melafalkan 

kata tersebut tiga kali 

dengan benar dan 

jelas, sementara siswa 

mendengarkan. 

d. Sekolah melafalkan 

kata tersebut tiga kali 

dengan pengucapan 

yang benar dan jelas, 

dan mereka diminta 



 
 

 
 

untuk mengulangnya 

secara kolektif 

e. Sekolah memilih 

beberapa siswa untuk 

mengucapkan kata 

tersebut satu per satu, 

dan mengoreksi atau 

mengoreksi kesalahan 

mereka 

f. Mintalah siswa untuk 

datang dalam kalimat 

yang membantu untuk 

menegaskan 

pemahaman mereka 

g. Dia bertanya tentang 

maknanya dalam 

beberapa cara, 

termasuk: melalui 

sinonim atau 

antagonis, atau 

representasi, dan 

sebagainya 

h. h. Ini menganalisis 

latihan yang ada 

9 Materi apa yang Anda 

gunakan untuk 

menghemat kosakata 

pada kelas dua aliyah 

Ma’had Ruuhul Islam 

Anak Bangsa ? 

i. Sebuah. Kosakata 

yang terkait dengan 

"kenalan" 

j. Kosakatanya 

berkaitan dengan 

"pekerjaan sehari-hari 

seperti tidur dan 

makan". 

k. Kosakata terkait 



 
 

 
 

dengan "perumahan" 

l. Kosakata terkait 

dengan "bab" 

m. Kosakata yang 

berhubungan dengan 

"sekolah" 

n. Kosakata terkait 

dengan "warna" 

o. Kosakata yang terkait 

dengan "kenalan" 

p. Kosakata yang terkait 

dengan "hobi 

1 Metode apa yang Anda 

gunakan untuk 

menjelaskan arti 

kosakata pada kelas 

dua aliyah Ma’had 

Ruuhul Islam Anak 

Bangsa? 

k. Pernyataan tentang 

arti kata tersebut 

dengan menonjolkan 

matanya atau citranya 

jika dapat diraba, 

seperti: pena. 

l. Mengartikan sebagai: 

membuka pintu. 

m. Permainan peran 

(pasien mengeluh 

tentang perutnya). 

n. Sebutkan 

kebalikannya. 

o. menyebutkan 

sinonim. 

p. Implikasi makna 

(bagi keluarga ingat 

kata: suami, istri, 

anak, dan keluarga) 

q. Sebutkan asal kata 

dan turunannya, 



 
 

 
 

seperti: kunci dari 

kata fatah - terbuka. 

r. Penjelasan arti 

kosakata bahasa 

Arab. 

s. Membaca ulang dan 

keberagamannya 

membantu untuk 

mengetahui 

maknanya lebih 

banyak. 

t. Cari kamus. 

8 Metode apa yang 

Anda gunakan untuk 

menghafal kosakata 

di kelas dua aliyah 

Ma’had Ruuhul Islam 

Anak Bangsa 

 

Alat peraga adalah setiap 

alat yang digunakan oleh 

sekolah untuk 

meningkatkan proses 

pengajaran, memperjelas 

arti kata, menjelaskan 

ide dan melatih siswa 

dalam keterampilan 

tanpa ketergantungan 

utama dari pihak guru 

pada penggunaan kata, 

simbol dan angka. 

 

Sarana yang membantu 

siswa menghafal 

kosakata jenjang kedua 

di aliyah Ma’had Ruuhul 

Islam Anak Bangsa itu 

adalah papan tulis, papan 

tulis, peralatan di sekitar 

kelas, pulpen, dan buku 



 
 

 
 

berbahasa Arab. 

6 Bagaimana Bpk/Ibu 

mengevaluasi kosakata 

di kelas dua aliyah 

Ma’had Ruuhul Islam 

Anak Bangsa? 

Evaluasi adalah proses 

yang menilai 

keberhasilan proses 

pendidikan dalam 

mencapai tujuan yang 

diinginkan. Adapun 

metode penelitian yang 

dilakukan evaluasi pada 

bab ini adalah: 

a. Analisis latihan 

secara lisan atau 

tertulis. 

b. Perbaiki jawaban dan 

berikan hasil. 

c. Guru bertanya kepada 

semua siswa tentang 

kesulitan atau 

masalah yang 

ditemukan dalam 

kosakata yang dia 

pelajari pada hari itu 

dan menganalisisnya. 

01 Apa saja yang 

membuat siswa susah 

dalam menghafal 

mufradat? 

 

 

-kemauan yang minim 

-daya hafal siswa yg 

berbeda2 

-pengucapan makharijul 

huruf kosa kata yg sulit 

bagi sebagian kabupaten 

00 Bagaimana solusi untuk 

mengatasi masalah 

siswa dalam menghafal 

mufradat? 

Wajib menghidupkan 

lingkungan bahasa  atau 

praktek bahasa setelah 

hafal kosa kata 



 
 

 
 

 

 

04 Berapa kosa kata yang 

di wajibkan pada siswa 

perharinya? 

10 kosa kata 



 

11 

 

02 Sejauh mana siswa 

mempraktekan kosa kata 

dalam lingkungan 

madrasah? 

60% 

 

 

 

02 Dalam sepekan berapa kali 

siswa mengadakan 

muhadasah Bahasa Arab 

yang menjadi program 

madrasah? 

1 kali (hari minggu) 

05 Apa faktor faktor 

penghambat dan 

pendukung dalam 

memaksimalkan 

pembelajaran bahasa arab 

khususnya mufradat? 

 

sebagian siswa kurang 

daya tarik/minat 

dalam belajar bahasa 

arab apalagi siswa 

yang latar 

belakangnya dari 

smp/sekolah umum. 

09 Apakah Bpk/Ibu 

menggunakan media 

dalam mengajarkan 

mufradat? 

iyaa  

01 Media-media apasaja yang 

Bpk/Ibu gunakan dalam 

mengajarkan mufradat? 

 الصىرة-

 اللىحة-

 

08 Apakah Bpk/Ibu 

mengalami kesulitan 

dalam mengajarkan 

mufradat? 

Tidak 

06 Apakah Bpk/Ibu 

mengalami kendala dalam 

mengembangkan 

pembelajaran mufradat? 

Kadang kadang 

41 Kendala bagaimanakah 

yang Bpk/Ibu alami dalam 

mengembangkan 

Kurangnya minat 

siswa dalam 

menghafal kosa kata 



 
 

 
 

pembelajaran mufradat? 

 

sehingga mereka tidak 

mau praktek dlm 

kehidupan sehari2 di 

dayah 

     

Aceh Besar, 11 Juni 1111 
Guru yang diwawancara,  Peneliti 

  

    (Tanzil Asri, M.Ag )   (Dial Saleh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


