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لباب الّرابعا

خلامتةا

خلالصةا.أ

العربّية مباشرة من بداية التعّلم إىل كان املعّلم عند تعليم املفردات يستخدم لغة
.توضيح معىن الكلمات الىت مل يعرفه الطالبايته، ومعلم يستخدم األساليب يف

الطريقة املباشرة يف كوثر الكونتورى وهي، معهد التعليم املفردات يفكانت مزا
اإلستماع والتحدث، إتقان الطالب النطق بشكل صحيح، وتقرتب الطالب ماهرون يف

اجلملة من املفردات ويقدرون على وضعها يفإىل اللغة األصلّيّة، يعرف الطالب كثري 
جمال اإلتصاالت، يكتسب الطالب اخلربة والعفوية يفينال الطالب اجلراءة  املفيدة، 

.والعملية املباشرة

ذي املدرس حينما يشري إىل الشيء الالتطبيق الطريقة املباشرة وهي: العيوبوأّما
يفعل ذالك بطريقة استعراضية قد تثري ايريد أن يوضح معناه للدارسني  ملدرس أحيا

شياء م الطالب عن معىن الكلماالضحك أو السخرية، املعّلم يصعب ليفهّ  ت املتعّلقة 
م ينقص يفغري موجودة يف لوسائل املعهد، ألّ وسائل التعليمىى والسيام املتعّلقة 

م بوسيلةالتكنولوجي،  للغة العربية مع أصحا هذه لوكان الطالب يستطيع التحدث 
م مل ينجح يف مل حتقيق النتائج املطلوبة يفالطريقة غري أ ا  مهارة القراءة والرتمجة، أل

هاتني املهارتني.

بعد صالة الصبح الكوثر الكونتورى كّل يوممعهدفيذ تعليم املفردات يفنتأما 
، ويتّم تعليم ٠٥:٢٠إىل -٠٥:٠٠الصبح بداية من ساعة ن يفآوبعد قرائة القر 

وم بعد صالة الصبح املفردات ملّدة عشرين دقائق، وسبب متفيذ تعليم املفردات كّل ي
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مج األنشطة اإلضايف مج التعليمي هي ألّن  التعليم املفردات فىيه نوع من  بر وليس بر
الّدراسّية.لالفصلىت جيب تنفيذها يفاالرمسّي 

مج إلقاء املفرادات اليومّية. اتعليم املفردات  لىت يتّم تعليمه كّل يوم يسّمى برب
الكوثر الطالب معهدادفات هو مدبّر  ملنظمةوالذى يقوم مبعطي أو ملقي املرت 
الكونتورى حتت إشراف األساتيذ.

إلقرتاحاتا.ب
االقرتاحاته الرسالة أراد الباحث تقدمي بعضقبل انتهاء البحث على هذ

الضرورية ، وهى كما يلي: 
على املدرس أن يستخدم الطريقة املباشرة ووسيلة املتنوعة والعصرية يف.١

ستعمال تدريس املفردات  للغة العربية  حىت يقدر الطلبة على احملادثة 
له عند التعّلم  صحيحا وفصيحا .الكلمات الىت 

على مدير املعهد لتوفري وسائل التعليمّية كافية ليسهل املعلم واملتعلم يف.٢
.عملية التعليم والتعلم

من يرجى من الطالب أن يتحدثوا داخل الفصل وخارجه تطبيقا مبا تعلمواها.٣
مادة املفردات.
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املصادر واملراجع

٢) : ١٢: القرآن الكرمي و الرتمجة، سورة يوسف(املصادر

املراجع العربية:

" مبعهد منبع العلوم دسان "تعليم اللغة العربية ومشكالته للطالباتد،و فتح املوج
يونيو.-، يناير١،رقم ١٧"، ف.غافوق غارونج لومبوك ،الغربيةكاتوجور

شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، (مصر: املكتبة املصرية البيانية، حسن 
٣٠٠٥
:القرآن الكرمي وترمجته،حممود عثمان ١٩٧٩ف ت. أرجا،، جاكر

إيسيسكو: املنظمة اإلسالمّية "اللغة العربية والعوملةعثمان التوجري، " عبد العزيز بن
١٤٢٩/٢٠٠٨والعلوم الثقافة، ، 

ض: جامعة اإلمام "سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعبدهللا بن حامد "  ر
م١٩٩٤ه/١٤١٤حمّمدبن سعوداإلسالمية،  

الناطقنيلغريالتعليميةالكتبإعدادسسأعبدهللا،محيدعبلوالغاىلعبدصر
ضلعربية ١٩٩١،الغاىلدار:،الر

بريوت: دار ، الطبعة الثامنة والثالثون، اللغة واإلعالمقاموس املنجد يف،وبش مألوف
.املشر

٢٠٠٣غرب،مكتبة،العربةاللغةتدرٌيسطرق،العالعبدسداملنعمعبد
ض ٢٠١٩،الغصماءدار:ةيسورٌ ، التدٌرسوطرائقالتعليٌمةالوسائل، اجلبان،عارفر

حممود يونس وقاسم بكر، الرتبية و التعلم، اجلزء األول، فونوروكو : الطلبب التعليمية 
١٩٩١.اإلسلبمية كونتور
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ســــــــــكني،  ــــــــــة يفاملــــــــــدرس يفدورحممــــــــــد  ــــــــــيم اللفــــــــــة العربي ــــــــــاىن (بالتعل ) فصــــــــــل الث
املتوســـــــــــــطة تالغـــــــــــــا وارو لومبـــــــــــــوك الغربيـــــــــــــة،مبدرســـــــــــــة، دارالنجـــــــــــــاح الفـــــــــــــالح

،اإلسالمية

مصر: منشورات ا مناهجه وأسالبه،تعليم اللعربية لغري الناطقني رشدي أمحد طعيمة، 
١٩٨٩للرتبية والعلوم والثقافة،يةاملنظمة اإلسالم

" من تعليم اللغة العربية لألجانب املرجع يففتح علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيح،
٢٠٠٣النظرية إىل التطبيق" (القاهرة: مكتبة وهبة، 

: م(تدريس اللغة األجنبية، مال ابرهيم بدرى، الطرق العامة يفك عهد العلوم جاكر
ضخ، بدون ااإلسالمية يف إندونسي لر التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

السنة 
تدريس اللغة العربية و اللغة حلية األخرى لغري ه إبراهيم، اإلجتاهات املعاصرة يفمحاد

.٥٢-٥٥.الناطقني به، القاهرة : دار الفكر 
:املراجع اإلندونسيا

Akrom Malibary dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada PTAI, Depag,
2000.

Sugeng Haryanto, Persepsi santri terhadap Kepemimpinan Kiyai Di pondok
Pesantren, Jakarta: Kementrian RI, 2012.

Hendro Darmawan, Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD dan
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Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing, Sebuah Tinjauan Dari Segi
methodology, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab,Yogyakarta:
DIVA Press, 2016.
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Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Malang: UIN-
Maliki Press, 2017.
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif,
Bandung:  Alfabeta, 2013.

Saefuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta:PT.Grafindo Persada, 2000
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املراجع اإلنرتنيت:

يف"نشر تعليم اللغة العربّيةاملباشرة يفالطريقة عبدالقادر زينو "
teaching-in-method-www.saspost.com/opinion/direct



٥٥

املرافقات
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Kegiatan siraman rohani sebelum masuk kelas di Ponpes Al-kautsar Al-
Gontory

Kegiatan Kholaqoh di Ponpes Al-kautsar Al-Gontory
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Media Gambar sebagai metode Mubasyaroh dalam menghafal Mufrodat

Wawancara bersama siswa kelas 1 Mts Ponpes Al-Kautsar Al-gontory
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Kegiatan Pemberian Mufrodat Ba’da Subuh

Kegiatan Pembelajaran Mufrodat Di Dalam Kelas
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