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  االختصار

   "بها ترقية استيعا يف تدريبات المفرداتاساليب استخدام "  : محمد حبيب مصطفى

ب الصفّ الثاىن باملدرسة الثانوية احلكومية بباكن شوارجنني شربون تّجربة لدىدراسة ال(   ) طالّ

ة الن حقيق،  االجنبيةيف تدريس اللغة  ان استيعاب املفردات امر الزم ال ميكن اجتنابه
ا اللغة رة  ّ ا، متصو تدريسها  يفف ،يساعد على اكتساب املهارات اللغوية االربع واستيعا

س اللغة  دافاه ّ ا و كتابتها و ها وهيظفر ان من البد لكل مدر ا استعماهلو فهم معانيها ي النطق 
ىف الصفّ  هارأى الباحث ضرورية مالحظة طريقة تدريس ،هذاوانطالقا من ، ىف مجلة صحيحة
 والباعث من هذه املالحظة هى ظهورشوارجنني شربون،  احلكومية بباكن الثانويةالثاين  باملدرسة 

وا معاين املفردات من غري تعب ا ّ ب  يستطيعون ان يرتمجوا وان يعرب ملشكلة فيها،  وهى انّ الطالّ
ر ولكن يصعبون صعبة واضحة عن است ّ مجلة يف  استعماهلاتلك املفردات ب عابىف الكتاب املقر

مع ان اهلدف ىف تدريسها هو استيعاب ىف نطقها وكتابتها ومعرفة معانيها واستعماهلا  صحيحة
اختار لعالجها اساليب تدريبات املفردات معتمدا على انّ اللغة هى ملكة و ، ىف مجلة صحيحة

ات بل بالتدريبات ّ   .ال ميكن حصوهلا بانواع النظري

بقدرة المعرفة هي البحث  فاالغراض ىف هذا  استخدامدون باستيعاب املفردات ىف  طالّ
معرفة وم املفردات تدريبات اساليب ق هذه ابعد ان  فيه قدر ّ الساليب وكذا معرفة تأثري تطب

  .استيعاب املفرداتىف تطبيقها عليهم 

ّ يف هذه الرسالة ه الباحث ستخدمها االىت البحثومنهج  اجراءات البحث ب و منهج كمي
  .واما طريقة مجع احلقائق فيها فباملالحظة املباشرة والتسجيل واالختبار القبلي والبعدي تجرييبال

 ٥٢، ٦٢على ان فصل املراقبة يف االختبار القبلي حيصل على املعدل  دلّ ت ونتيجة البحث
يف االختبار البعدي، واما فصل التجربة يف االختبار القبلي حيصل على  ٦٢، ٣٤وعلى املعدل  

أن نتيجة  وكذايف االختبار البعدي  ٨١، ٠٧وعلى املعدل   ٥٢، ٩٣املعدل 
IndependentSampel Test t حتصل على f hitung و ٦.٨٢٦ t hitung -بدرجة ٥.٦٥٢

 ّ حتصل على املغزى  ٠,٠٥=  Alpha ).٥٧=  ٢ – ٣٠+  ٢٩( ٢ – n٢+n١ ) =df(احلر
الية استخدام أساليب تدريبات  t tabel>t hitungأو نتيجة  ٠,٠٠٥> ٠١١. ّ فيوجد فع

ا اذ يكون   .مردودا Hoمقبوال و  Haاملفردات يف استيعا



 

١٩٥٥٠٦٣٠١٩٨٢٠٣١٠٠٣ ١٩٧٥٠٢٠١٢٠٠٦٠٤١٠٠١ 
  التصديق

ب الصفّ الثانى بالمدرسة " الرسالة حتت العنوان  استخدام اساليب تدريبات المفردات في ترقية استيعابها لدى طالّ
قد متت مناقشته بالنجاح  ٥٩٤٢٠٤٢٦سجيل حبيب مصطفى رقم التحممد وكتبها "  الثانوية الحكومية بباكن شوارنجين شربون
  . م ٢٠١٣من اغسطوس سنة  ٢١امام جملس املمتحنني يوم األربعاء ىف التاريخ 

وتستويف هذه الرسالة بعض الشروط للحصول على درجة سرجانا فنديدكان إسالم ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية 
  .شربونجبامعة شيخ نور جايت اإلسالمية احلكومية 

  التوقيع            التاريخ                 
  تعليم اللغة العربية  رئيسة قسم

  ___________           ___________            الدكتوراندا احلاجة راضية زين الدين، املاجستري
١٩٥٥٠٣٢١   ١٩٩١٠٣   ٢   ٠٠١    

  السكرتري
 ___________                         حسن سيف اهللا ، املاجستري

___________  
١٩٧١٠٥٠٤ ٢٠٠٠٠٤ ١  ٠٠١    

  املمتحن األول
___________                          حسن سيف اهللا ، املاجستري

___________  
١٩٧١٠٥٠٤ ٢٠٠٠٠٤  ١  ٠٠١    

  املمتحن الثاين
___________                       املاجستري, عيش املزكي جاحلاج جاجان

___________  
١٩٧٥٠٦٠١٢٠٠٩٠١١٠١٠      

  املشرف األول 
  ___________           ___________            املاجستري, حسن أيدي

 ١٩٧٥٠٢٠١٢٠٠٦٠٤١٠٠١ 
  املشرفة الثانية

  ___________           ___________                     زين الدين، املاجستري الدكتوراندا احلاجة راضية
١٩٥٥٠٦٣٠١٩٨٢٠٣١٠٠٣ 

  يعتمد
  رتبيةعميد كلية ال

  
  الدكتور سيف الدين زهري، الماجستير

١٩٧١٠٣٠ ٢  ١٩٩٨٠٣   ١   ٠٠٢  



 

  كلمة الشكر

ى اولياؤه حبسن عبادته والصالة والسالم على  د جبالله وترّق ّ احلمد هللا الذي تفر
سيدنا حممد  الفريد بفصاحة كالمه وعلى اله واصحابه الذين جاهدوا واجتهدوا يف 

  وبعد. اعالء كلماته

مها الباحث الستيفاء شرط من الشروط للحصول على درجة فهذه رسالة  قدّ
كان إسالم ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية اجلامعة شيخ نور سرجانا فنديدي

جاتى اإلسالمية احلكومية شربون، وقد كتبها ببذل الوسع الناقص وتكّلف النفس 
  .الضعيف اىل ان مينح اهللا تعاىل الباحث بتمام كتابة هذه الرسالة

موا  ويريد الباحث ان يلقي كلمة الشكر اجلزيل والتحيات اخلالصة ّ للذين سه
م، وباخلصوص اىل    :انفسهم يف كتابتها على حسب طاقا

ي و احلاجة وريونة فضيلة والدي الباحث احملبوينب احلاج حسب اهللا زبيد .١
ياهورالن  ّ واىل مجيع األقارب رمحة  صغريا اطال اهللا بقاءمها ورمحهما  كما رب

 .اهللا عليهم
حث بعلومهم خصوصا اىل فضيلة املكرمني مجيع املشايخ نفع اهللا البا .٢

مة احلافظ كياهي احلاج مصدوقي امني  وزوجته املكرمة احلاجة حضرة العالّ
ة  ّ " املعهد السلفي  صاحيب مامتع اهللا الباحث بطول حياليليك حمب

اظ  دير فنجونان شربون واىل ذريتهما رمحة اهللا قدوعان اين"  ٢مدرسة احلفّ
 .عليهم

 شيح اجلامعة رئيس ،املاجستري خمتار عصومم احلاج الدكتور فضيلة األستاذ .٣
 .شربون احلكومية اإلسالمية جاتى نور

 الرتبية كلية رئيس، املاجستري زهري الدين سيف الدكتور األستاذ فضيلة .٤
 شربون احلكومية اإلسالمية جاتى نور شيح جبامعة



 

 اللغة قسم رئيسة ،املاجستري الدين زين ضيةار  احلاجة فضيلة الدكتوراندا .٥
 .شربون احلكومية اإلسالمية جاتى نور شيح جبامعة ربيةالع

 التشجيع مجيع على  املاجسترياألستاذ حسن أيدي  األول املشرف فضيلة .٦
 .املرجوة غايةال اىل الرسالة هذه كتابة تمتّ  حىت واإلشراف

 املاجستري على الدين زين ضيةار  احلاجة فضيلة الدكتوراندا يةالثان ةاملشرفو  .٧
ا يف هذه  حىترشادات واإل تجتاهااال مجيع وجد الباحث حلوة مثرا

 .الرسالة
 بباكن شوارجنني احلكومية الثانوية درسةاملب واملدرسات املدرسني مجيعو  .٨

 .شربون
 جاتى نور شيح امعةاجلب العربية اللغة قسم يفء الباحث أصدقا مجيعو  .٩

 وتشجيعكم مساعدتكم على كثريا شكرا شربون احلكومية اإلسالمية
اء يف   عمجيو  ّ اظ " املعهد السلفي الزمالء االحب قدوعان "  ٢مدرسة احلفّ

 ّ  .ايندير فنجونان شربون لوالكم ما فرح القلب احلزن وما راح الفكر الغام
 بباكن شوارجنني احلكومية الثانوية درسةاملبطالّب الصفّ الثاين  مجيعو  .١٠

على  شكرا، ٥و ٣خصوصا اىل الصفّ بتخصص علم الطبيعة  شربون
 .ساعدتكمم
  

وأخريا يرجو الباحث ان تكون هذه الرسالة نافعة لكل من له ذوق يف عملية 
 ّ تدريس اللغة العربية، واهللا املستعان على مجيع املنن، واخر دعوانا ان احلمد هللا رب

 .العاملني

  ٢٠١٣شربون، يوليو 

 الباحث
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ل   الباب االوّ
مة   المقدّ

  خلفية البحث.أ
ن به اللغة -كسائرها   -ان للغة العربية  ّ  عناصر ومهارات فالعناصر هى ما يكو

هى ملكات ىف استخدام اللغة لالتّصال شفهيا كان اوكتابيا، فاملفردات فواما املهارات 
وتركيب الكلمة  ر املكونة للغة مثل النظام الصويتما هي اّال عنصر واحد من العناص

فهي احدى العناصر  ،)٨٥: صيىن و اخوانه، دون سنة  د إمساعيلو حمم(ونظام اجلملة 
ّ لغة، وهذا الن اللغة ال  ا ىف استخدام اي من العناصر اللغوية الىت البدّ هلا من استيعا

ا  يساعد على اكتساب املهارات اللغوية االربع اليت  ختلو منها، وال خيفى ان استيعا
، بل ) ٧:  ١٩٩١على امحد مدكور، ( هي اهداف اساسية ىف تدريس اللغة االجنبية 

  .هي متوقفة اليها
يت  ده فّل ف اىل “ بقوله   Valletوقد اّك انّ استيعاب املهارات اللغوية االربع يتوّق

ث الناس عن تعليم )٢٠١٠سيف املصطفى، " ( استيعاب املفردات  ، بل حينما يتحدّ
ة، أو ا ّ ة منهم هو الكلمات االجنبي ّ ملفردات اللغة االجنبية، فاول ما خيطر على بال العام

  . الىت تستعملها تلك اللغة
ويدلّ على  ،سائل اللغوية الىت كانت حتظى بكثري من العنايةفهي من املمن ذاك  

ة كثري من املؤلفات اللغوية الىت عرضت فيها املفردات وعناصرها وطريقة  هذا عدّ
  . تدريسها بوصفها موضوعا مستقالّ 

تمع وتستخدم ىف احلقيقة ان  املفردات هي جمموعة الكلمات املعروفة عند ا
ا بينهم، قال هورن  املفردات هى جمموعة الكلمات  Hornلرتكيب اجلمل اولالتّصال 

ا ) ٢٠١٠سيف املصطفى، ( ا اللغة اليت يرتكب  ّ تدريس املفردات فهو عملية ، وام
ا امحد جنان ( تدريس اللغة العربية عنصرا ىف  القاء املفردات كاملادة التعليمية بكو

ة القاء ) ٢٠٠٨اسيف الدين،  ّ  ها بصحيح النطقوعملية القاء املفردات هى عملي
ى الطالب مستعيب املفردات معانيها و القاء كتابتها و و  ّ كيفية استخدامها ىف مجلة، فيسم

١ 



٢ 
 

 

ة املفردات مبعانيها الصحيحة ّ عدّ بها ىف مج حني ما يستطيع ان يعرب معناه ،  و لةوان يرّك
ان يستخدمها ىف مجلة على انه ال يكفى للطالب  فهم املفردات وحده مع انه ال يقدر 

ه الطالب بعد ان يفهم معانيها  اىل استخدامها ىف مجلة صحيحة  ّ صحيحة، من مثّ يوج
  ) ٦١: ٢٠٠٨رالدين، عبد احلميد و اوريل حب( 

ة املفردات ومكانتها الرئيسة ىف ال  ّ لغة و حدّ تدريسها، رأى وانطالقا من امهي
ضرورية مالحظة طريقة تدريس املفردات الىت تقام ىف الصفّ  ألجل التحليلالباحث 

، والباعث من هذه املالحظة  شوارجنني شربون احلكومية بباكن الثانويةالثاين  باملدرسة 
و  هى ظهور ّ ب  يستطيعون ان يرتمجوا وان يعرب  ا معايناملشكلة فيها،  وهى انّ الطالّ

ر ولكن يصعبون صعبة واضحة عن است املفردات ّ  عابمن غري تعب ىف الكتاب املقر
ويدلّ على ذلك ان نتائجهم يف الكالم  مجلة صحيحةيف  استعماهلاتلك املفردات ب

مع ان اهلدف ىف تدريسها هو استيعاب ىف نطقها وكتابتها والكتابة خافضة بل راسبة 
ورأى انّ هذه املشكلة نشأت من عدم حيحة، ومعرفة معانيها واستعماهلا ىف مجلة ص

املناسبة ىف تدريس املفردات وهى طريقة التدريس الىت تسيق الصحيحة تطبيق الطريقة 
  .االهداف االربعة السابق ذكرهاالطالب اىل استيعاب 

ة ىف كتابة  سا على هذه الظاهرة ، رفع الباحث هذه املشكلة اساسا و عّل ّ مؤس
عالجها اساليب تدريبات املفردات، وهذا  النّ اللغة هى ملكة ال اختار لو ، الرسالة

ات بل بالتدريبات و ميكن حصوهلا ب ّ    .التكرارانواع النظري
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  فروض البحث .ب

  :وفروض البحث ىف هذه الرسالة هى باخلطوات التالية 

 االحساس باملشكلة  .١
  :البحث ىف هذه الرسالة فكما يلى  وتقرير

 ميدان البحث  ) أ
  وميدان البحث ىف هذه الرسالة هو عن طريقة التدريس

  منهج البحث  ) ب

 ّ ي ّ   ومنهج البحث فيها هو منهج كم

  نوع البحث  )ج

ونوع البحث ىف كتابة هذه الرسالة يستخدم اجراءات البحث  
 ّ  التجرييب

  حتديد املسألة .٢
د الباحث ىف   يات املسألة اىل ما ال يرام فتخفى وتغمض ، حدّ ا لتعدّ وسدّ

  :ه الرسالة اىل ما يلى كتابة هذ
املفردات الىت ترام ىف هذا البحث هى املفردات املكتوبة ىف   ) أ

 ّ  .رالكتاب املقر
ان استيعاب املفردات يتكون من استيعاب نطقها وكتابتها   ) ب

ومعرفة معانيها سياقية ام غري سياقية واستعماهلا ىف مجلة 
استيعاب  ستيعاب الذى يرجى ىف هذا البحث هوصحيحة، واال

 .ىف استعماهلا برتكيبها مجلة صحيحة

عة وال خيرج كلها من اهداف تدريسها   )ج ّ فتدريبات املفردات متنو
االربعة السابقة، وهى التعريف والتكملة واملرادف و املقابل او 
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املضاد وجمموعات الكلمات ذات العالقة واملواءمة والتكوين 
د  التدريبات ىف هذا البحث واالستعمال والصور واالشتقاق، وحتدّ

اىل اهلدف ىف استيعاب استعماهلا وهى تستخدم تدريب التكملة 
  .واملواءمة واالستعمال

اجلملة الىت تقصد برتكيبها هى مجلة تطابق بعثة القواعد ىف   )د
ر ّ  .الكتاب املقر

ب الصفّ   )ه ّ ىف طالّ هذا البحث يقام باستخدام الصفّ التجرييب
 يعة باملدرسة  الثانوية احلكومية بباكنالثاىن بتخصّص علم الطب

 / ٢٠١٢شوارجنني شربون ىف املرحلة النهائية سنة الدراسة 
 م  ٢٠١٣

 أسئلة البحث .٣
استيعاب املفردات  ) أ تدريبات  اساليب ستخدامدون اب اىل أي حدّ

 ؟ املفردات
ّق هذه االساليب استيعاب املفردات فيهماىل أي حدّ   ) ب  بعد ان تطب

 ؟
ب ىف    ) ج اىل أي حدّ تأثري اساليب تدريبات الفردات على الطالّ

 استيعاب املفردات ؟
 

  اغراض البحث . ج

  :البحث فكما يلى  اليها  الباحث، فاالغراض ىف هذا وفقا للمسائل الىت رمز

ب الصفّ الثاىنتعليم املفردات ملعرفة   .١ باملدرسة  الثانوية احلكومية  ىف طالّ
 .املفردات تدريبات اساليب استخدامدون بشوارجنني شربون  بباكن
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ّق هذه ا .٢  .الساليبملعرفة استيعاب املفردات فيهم بعد ان تطب
ب   .٣ ملعرفة تأثري طريقة التدريس باستخدام اساليب تدريبات املفردات على الطالّ

 ىف استيعاب املفردات
 

  فوائد البحث. د

  :هىو  ،عناصروالفوائد املرجوة ىف كتابة هذه الرسالة تسهم اىل ثالثة 

 الفوائد  للطالب .١
 اعطاء البيئة التعليمية اجلديدة للطالب   ) أ

التسهيل ىف استخدام املفردات الىت فهمها الطالب برتكيبها مجلة بسيطة   ) ب
 صحيحة

ّس .٢  الفوائد للمدر
ج مشكلة الطالب ىف الاالدراك حول االسلوب املناسب لع زيادة  ) أ

 استخدام املفردات
ّس  ) ب  ترقية كفاءة املدر

 للمدرسةالفوائد  .٣
ا ىف تعليم اللغة   ) أ اسهام الطريقة البديعة للمدرسة ىف ترقية كفاءة طالّ

 العربية
تمع الذين يريدون ان يكون ابناءهم ماهرين باللغة   ) ب زيادة اهتمام عند ا

 العربية 
  

  األسس التفكيريّة. ه

ا ىف تعليم اللغة االجنبية ، النّ حقيقة  ّ ومن دون شكّ ان للمفردات دورا هام
بل  ،) ٨٩:  ٢٠٠٥راضية زين الدين و اخرون، ( اللغة هى جمموعة من املفردات 
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ة منهم  ّ ث الناس عن تعليم اللغة االجنبية، فاول ما خيطر على بال العام حينما يتحدّ
 ّ ة، أو املفردات الىت تستعملها تلك اللغات، ومن مثّ يظن ّ هو الكلمات االجنبي

م يستطيعون معرفة اية لغة ّ نوا من استظهار قاموس تلك اللغة  بعضهم ا ( اذا متّك
  ). ٨٧:  ١٩٨٥حممود امساعيل و اخوانه، 

ّ ليس بصحيح، فقد اتّفق العلماء اللغوية على انّ كيف ية برغم انّ هذا الظن
ا هى ناحية من النواحي ألن اللغة اعتباطية . املهمة ىف فهم النصوص العربية استيعا

ا   .أو اختيارية تعارف على داللتها الناطقون 

ة رئ ّ ة ففوبوصفها مادة تعليمي ّ البد  اهدافتدريسها  ييسة ىف تعليم اللغة االجنبي
ا وه س اللغة ان يعتين  ّ ا و كتابتها و  يلكل مدر فهم معانيها سياقية كانت ام النطق 

ة و االستعمال اى استعمال املفردات الىت استعاب الطالب معانيها ىف مجلة غري س ّ ياقي
  .صحيحة

ليس يعكس ىف  ىف تدريس املفردات كان املشري ىف جناح الطالبمن مثّ،
استطاع استعمال تلك املفردات  فحسب بل ويف يهامعاننطقها وفهم  عن هاستيعاب

ّ  ان يقال  ّ او وسيلة ىف التعبري، من ذاك يصح بصواب  بوصفها وسيلة ىف فهم النص
بانّ تدريس املفردات هو وسيلة ىف تنمية مهارة الطالب ىف االتّصال باللغة العربية 

ا  ّ ا كان او اجيابي ّ   .)دت :نينينج( سلبي
ة من  العلماء اواعتمادا على اهداف تدريسها، قدّ اعتىن للغوية باظهار عدّ

االختبارات دريسها، ومع ذلك كان التدريبات و االساليب ىف تالضوابط والطريقات و 
ا، النّ اللغة هى ملكة ال ميكن حصوهلا بانواع  ّ امور ال بدّ من مراعا املكثّفة هى اهم

ة بل بالتدريبات و التكرار  ّ   ).٤٣:  ١٩٨٠خطيب االمم، ( النظري

س رعايتها، وعلى سبيل ولتدريب ّ ات املفردات ضوابط ال يستغىن لكل مدر
مل فهى ترتكز اىل نوعني تدريب ىف فهم معانيها وتدريب ىف استعماهلا  د ( ا ّ حمم

  ) ١٣٢: ٢٠٠٦أينني و اخرون، 
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ا تكون اخلّطة كاجلدوال  االيت   :وملعرفة عملية تدريس املفردات باستخدام تدريبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرضية البحث. و

هذه الرسالة  اساسا على تطبيق اساليب تدريبات املفردات،  ففرضية البحث ىف
ب الصفّ الثاىن باملدرسة هى ظهور االرتقاء و  التأثري ىف استيعاب املفردات لدى طالّ

ة بباكن شوارجنني شربون ّ ة احلكومي ّ   .الثانوي

  

  تنظيم الكتابة  .ح

  :وتنظيم الكتابة ىف هذه الرسالة يعرض باخلطوات االتية 

اساليب تدريبات  تعليم
 المفردات

 المدرس

بالطالّ   

 االستيعاب
فى استعمال المفردات   
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ل  ّ مقدمة وهى تتكون من خلفية البحث و فروض البحث و اغراض : الباب االو
البحث و فوائد البحث و االسس التفكريية و فرضية البحث و 

  .الكتابةخطوات البحث و تنظيم 

ن من املفردات واالستيعاب فيها و حبث : الباب الثاىن  ّ ّ وهو يتكو اساليب نظري
  . تدريبات املفردات

تصميم البحث منهج البحث وهو يتكون من طريقة البحث و : الباب الثالث
مجع احلقائق وطريقة حتليل ومدة البحث وطريقة املثال والزمرة و 
  .خطوات البحثاحلقائق و 

جتربة احلقائق حتليل احلقائق وهى يتكون من وصف احلقائق  و : الباب الرابع 
  .وجتربة الشروط وجتربة الفروض وتوزيع ذبابات الفرقة

  .اخلامتة وهى تتكون من النتائج و االقرتاحات: الباب اخلامس 
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