
أ

الكوثر الصّف األول "مبعهدتعليم املفردات للطّالب يفشرة يفتطبيق طريقة املبا
يك مال لومبوك لكونتوري " املتو ا لشرقّية للعام الّدراسي اسطة اإلسالمّية 

٢٠٢٠/٢٠٢١

البحث العلميخطة

الطالبعدادإ
ية هللا شريف هدا

٧١٧١١٠٠٠٨رقم اجلامعة : 

حتت إشراف
حسنان املاجسترياملشرف األول : 

د. أمحد حلواين شافعي املاجسترياملشرف الثاين : 

قسم التعليم اللغة العربية
بكلية الدينية اإلسالمية
اجلامعة حممدية ماترام

٢٠٢١
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البحث العلميخطة 
الكوثر الصّف األول "مبعهدتعليم املفردات للطّالب يفشرة يفاملباتطبيق طريقة 

يك مال لومبوك لكونتوري " املتو ا لشرقّية للعام الّدراسي اسطة اإلسالمّية 
٢٠٢٠/٢٠٢١

للحصول على الشهادة اجلامعية يف تعليم اللغة العربية لباحثته اقدم
حممدية ماترامكلية الدينية اإلسالمية جامعة 

الطالبعدادإ
ية هللا شريف هدا

٧١٧١١٠٠٠٨رقم اجلامعة : 

قسم تعليم اللغة العربية
سالميةإلاالدينيةكلية 

ماترامحممديةمعة اج
٢٠٢١
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اإلهداء
أهدي هذا البحث العلمي إىل:

ما قد علمونية مجيع املعلمني الذين قد علمين وأرشدين، جزاهم هللا خري اجلزاء، جعل.١
أعماال جارية لديه تعاىل.

أيب وأمي الذين ربياين ورمحاين منذ صغريى عسى هللا أن يرمحهما ويغفرهلما وحيفظهما .٢
يف الدنيا واألرة.

مجيع أسريت أطال هللا أعمارهم وحفظهم هللا ورزقهم هللا رزقا حالال طيبا مباركا..٣
نين دائما وحيثونين على إكمال هذا البحث أصدقاء حميب تعليم اللغة العربية الذي يدعمو .٤

العلمي.



ي

الشعار:

دیثا حسنا ملن  دیث بعده# فكن  ٔما املرء  و
.و  ع

Sesungguhnya seseorang itu akan menjadi cerita atau buah bibir
bagi generasi setelahnya, maka jadilah buah bibir yang baik bagi

generasi setelahnya.

ن درید املتوىف سنة :  ه.٣٢١ٕا



ك

تقديرالشكر و الكلمة 
الذى جعل اللغة العربّية أفضل اللغات، والّصالة والسالم على  خامت احلمد

حمّمد وعلى أله وأصحابه أمجعني، أّمابعد. االنبياء واملرسلني، سّيد

البحث. وهذا لن ينجز ا كتابة هذلباحث مجيع جهده وطاقته وقّوته يففقد بذل ا
إّال بعون هللا تعاىل ومبساعدة املساعدين.  وأقول شكرا كثريا جلميع املساعدين. والباحث 

هم:يريد أن يعّرب الشكر إليهم، و 

حممدية امعة ملاجستري، كمدير جا، غاينالأرشاد عبد حلاج اوفضيلة الدكتور  .١
.ماترام

عة كّلية الرتبّية واملدرسّية جلامملاجستري، كعميد، اسونديوفضيلة األستاذة .٢
.ماترامحممدية 

أشرفىن ووّجهىن ملاجستري، كمشرف األول الذى قد ا، حسناناذ فضيلة األست.٣
حممدية كرئيس شعبة تدريس اللغة العربّية جلامعةو ، البحثا حّىت صلح هذ

رام. ما
الثاىن الذى ملاجستري، كمشرف ا، دكتور أمحد حلواين الشافعيفضيلة األستاذ.٤

كتابة هذا لبحث.قد أشرفىن ووّجهىن يف
هذه اجلامعة، وخصوصا حملاضرى شعبة تدريس اللغة ومجيع احملاضرين يف.٥

العربّية.
لذين قد شجعوىن حّىت صلح هذا البحث.اأسرتى ألىب وأّمى ومجيع.٦

وّفقنا هللا ملا فيه النفع واخلري والنجاح، وأسئل هللا أن جيعل عملى هذا مربورا، 
مليزان حسناتى  د وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي ومقبوال لديه تعاىل ليكون ز

يوم القيامة، أمني.
شعبة تدريس اللغة ماترام. خصوصا يفحممديةامعةجومجيع األصدقاء يف.٧

العربّية.



ل

م.٢٠٢١يويل  ١٤ماترام، 
الباحث

هللادايةهشريف 



م

مستخلص البحث

املباشرة يفاملوضوع، طريقة ، ٧١٧١١٠٠٠٨رقم التسجيل : حبث العلمي، شريف هداية هللا
الكوثر الصّف األول كّلّية املعلمني اإلسالمّية "معهدتعليم املفردات للطّالب يف

. ٢٠٢٠/٢٠٢١لشرقّية للعام الّدراسي الكونتوري " أيك ينبوك أيك مال، لومبوك ا
املشرف األول: حسنان املاجستري، املشرف الثاين: د. أمحد حلواين املاجستري.

تطبيق الطريقة احث يريد أن يعرف طريقة املعلم يفالبحث ألّن الباسبب اختار الباحث هذ
تعليم ق هذه الطريق يفلكونتوري، وألّن من نتائج تطبياالكوثر تعليم املفردات مبعهداملباشرة يف
م. لطالب الذين مازلون جيلسون يفااملفردات  فصل االول يقدرون على اإلتصال مع أصحا

ايته، ومعلم يستخدم العربّية مباشرة من بداية التعّلم إىل غةللااملعلمتعليم املفردات يستخدم
. أنواع من هذا البحث هو البحث توضيح معىن الكلمات الىت مل يعرفه الطالباألساليب يف

ملقابلة، املالحظة، إستخدمه الباحث يفالنوعي، منهج البحث الذي ت وهي  مجع البيا
ت يف.  أما طريقة الوالتوثيق ستخداما هذتحليل البيا مناذجا تفاعليا بشكل مستمّر.  البحث 

)١(هذا البحثاألهداف منستخدم طريقة التثليث.إلباحث ات، فحص صّحة البيايف
تطبيق ) ملعرفة عن كيفية٢عملية تعليم املفردات يف املعهد الكوثر الكونتورى.(ملعرفة عن كيفّية

تعليم املفردات للطّالب ىف الصّف األول كّلّية املعلمني اإلسالمّية، مبعهدالطريقة املباشرة يف
يك مال لومبوك اوثر الك ونتائج من هذ . ٢٠٢٠/٢٠٢١لشرقّية للعام الّدراسي الكونتوري، 

العربّية مباشرة من بداية التعّلم إىل أّن كان املعّلم عند تعليم املفردات يستخدم لغةدلالبحث  ي
األساليب توضيح معىن الكلمات الىت مل يعرفه الطالب.ومعلم يستخدم األساليب يفايته،

براز عينها أو صور معىن الكلمات وهي: توصيحإستخدمه املعلم يف بيان ما تدّل عليه الكلمة 
إن كانت حمسوسة، متثيل املعىن، متثيل الدور، ذكر املتضادات، و ذكر املرتادفات.

تطبيق طريقة املباشرة وتعليم املفردات:الكلمات األساسية



ن

ABSTRAK

Skripsi, Syarif Hidayatulloh, Nim 717110008, yang berjudul “Metode
Langsung Dalam Pembelajaran Mufrodat Siswa Kls 1 Kulliyyatul Mu’allimin Al
Islamiyah (KMI) Pondok Pesantren Al- Kautsar Al- Gontory Aik Mel Lombok
Timur.T.A 2020/2021”. (Pembimbing 1: Husnan,M.Pd.I, danPembimbing 11: Dr.
Ahmad Helwani, M.Pd.

penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan peneliti untuk mengetahui cara
guru dalam menerapkan metode langsung dalam pembelajaran mufrodat di pondok
pesantren Al Kautsar Al Gontory, karena peneliti melihat bahwa dari hasil
penerapan metode langsung yang diterapkan oleh guru di pondok pesantren tersebut
santri yang masih duduk di kelas satu sudah mampu untuk berbicara dengan
temannya menggunakan bahasa arab. Pembelajaran mufrodat yang digunakan
pendidik adalah dengan menggunakan bahasa Arab secara langsung dari awal
belajar sampai selesai pembelajaran, pendidik menggunakan teknik secara langsung
dalam menjelaskan makna kalimat yang belum dipahami siswa. Jenis Penelitian
yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data
dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan adalah penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Untuk
mengecek keabsahan data peneliti menggunakan tringulasi. tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui: ( 1 )  proses Pembelajarn Mufrodat di pondok pesantren
Al-Kautsar Al-Gontory. (2) penerapan metode langsung dalam pembelajaran
mufrodat di pondok pesantren Al Kautsar Al Gontory. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa guru ketika mengajar mufrodat menggunakan bahasa Arab
secara langsung dan tidak menggunakan bahasa Indonesian, begitupula santri tidak
diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia ketika belajar mufrodat, apabila
santri tidak mengetahui arti mufrodat yang diberikan, maka guru menggunakan
beberapa teknik dalam menjelaskan arti kata diantaranya: (1) guru menunjukkan
arti kata dalam wujud gambar atau benda konkrit, (2) guru memperagakan arti kata,
(3) guru memperagakan peran, misalkan (sakit perut). (4) guru menyebutkan lawan
kata atau persamaan kata.

Kata kuci : penerapan metode langsung dan pembelajaran mufrodat
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الباب األول
املقدمة

خلفية البحث.أ

كلمة وهي١،أّن الّلغة هي وسيلة لتعبري الشعور والرجاء وإرادة الناسكما عرفنا
ا ب عن أغراضهم.ا العر يعّرب  ّ للغة . الة للتفاهم بني جمموعة اإلنسانآويقال أيضا أ

وخصوصا ألّمة املسلمني ،ىف جمتمع اإلندونيسّيااالعربّية كلغة األجنبّية تقوم مقاما هامّ 
ن الكرمي وأحاديث رسول هللا آلة لفهم القر آهي لغة املسلمني و اللغة العربية،عاما

للغة  الكرمي وكذالك لفهم كتب الذي كتبه العلماء املتقّدمني واملتأّخرين املكتوب 
العامل.م أن يتعلموها لدوامها ولنشرها يفلذالك ينبغى على كل مسل.العربية

لنصوص وكتب املكتوب ن واآهم القر لة لفآألّن اللغة العربّية هي لغة كرمية مهّمة و 
ان استمرارها ينبغى على كل مسلم حفظ خصوصّيتها وضملذالك ،ة العريّبةغلل

ت واملقّومات القّيم اليت تشّكل الع اجلوهريّة للكيان ناصرواشعاعها، ومحاية املكّو
لتعليم وتعليمها ونشرها الثبوت ولد وعيشها،  وام وجودها العريب اإلسالمي الكبري. 

وال تضيع وال تتقوقع.كي التضعف

دف إىل اكتساب الشخص امليُ  نّه عملية منظمة  تعلم لألسس عرف التعليم 
ه داف حمددة ومعروفة، العامة البانية للمعرفة، ويتم ذالك بطريقة منظمة ومقصودة و

أنّه للطالب، أو وميكن القول أّن التعليم هو عبارة عن نقل املعلومات بشكل منسق
ا من قِ  َبل املُتلّقي بطرق عبارة عن معلومات، ومعارف، وخربات، ومهارات يتم اكتسا

معينة.

١Akrom Malibary dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada PTAI, (,Depag: ) hlm.21
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لو نتكّلم عن التعليم اللغة عاما واللغة العربّية خصوصا فإنّنا  النتخّلص ببحث 
الرتاكيب األصوات، املفردات،:ناصرها اللغويّة املهّمة الثالثة وهيوتكّلم عن ع

٢والصرفّيةالنحويّة 

ا املدرس والطالميكن إنكار الب. سلوك املعّلم هواألنشطة التعليمّية الىت يقوم 
لتفاعل بني املعلمني االتدريس، وسلوك الطالب هو التعلم. عملية التعليم والتعّلم هي

ى يدرس لذألهداف احملددة. جيب على الشخص االتدريس لتحقيق اوالطالب يف
ين عادات جّيدة.صة العربية أن يكون على دراية جّيدة بتكو اللغات األجنبّية وخا

وتدلفأكثرحرفنيمنتتكونالىتالكلمةأواللفظية:ةمفردمفردهااملفردات
القاموسصطالحايفاملفرداتو .٣أداتأوامساأوفعالأكانتسواءمعىن،على
معالكلماتبقائمةاملفرداتويعرفالكلمات.قائمةهياألندونيسيةللغةالعام

.اللغةيفتتوحدو تركيباترتكباالقواعد،

واستخدامملعاىناعليهايتضمنحبيثاهلامةاللغةعناصرمنعنصوراملفرداتإن
إذااللغةيفهمهاراتتزدادلهصوالشخالكاتب،منأونفسهملتكلمامناللغةيف

استوعباليتفرداتاملعلىفمتوقالشخصلغةمهارةكفاءةألنمفرداته.ازدادت
ية.ظاللفمعانيها

إندونيسيّا، وفيها املدير والطّالب. سالمّية هو احد أقدام املؤسسات يفاملعهد اإل
سم مؤسسات الّدينّية اإلجتماعّية، فيها  ا معروفة  تفاعالت بني النّاس إىل جانب كو

تمع يفالذين هم أنفسهم كمركز املراغبة االت اإلجتماعّية. وثقافية واإلا قتصاديّة ا
٤كياهي كشخصّية عاّمة.اليت يقودها املدير أو  

ض، اإلسالميةالعربية للناطقني بغريها " (جامعة اإلمام حمّمدبن سعودعبدهللا بن حامد " سلسلة تعليم اللغة٢ ٩ص. م) ١٩٩٤ه/١٤١٤، ر
ضالغاىل:دار(،لعربيةالناطقنيالغريالتعليميةالكتبإعداداسسعبدهللا،محيدعبلوالغاىلعبدصر٣ ٧٨)١٩٩١،الر

4 Sugeng Haryanto, Persepsi santri terhadap Kepemimpinan Kiyai Di pondok Pesantren, (Jakarta:
kementerian RI, 2012,) hlm. 1
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العصرى تعتمد بنظام التعليم معهد دارالسالم الكوثر الكونتورى كمعهدمعهد
للغة العربّية. واستخدم راسيةفونوروكو. وكان بعض مواد الدّ كونتور فيها مكتوب 

طريقة املباشرة لغة العربية واملفردات فيها. تواجهتعليم اليفرس طريقة املباشرةاملد
تطبيقيا استخدام لغة الألم وكان من أبرز أنصار هذه الطريقة عامل اللغة البنيوي . أسلو

٥.)١٩٤٣-١٨٦٩املشهور جاسرب سن (

وثر الكونتورى إمسه الكمعهداملدّرس اللغة العربّية يفمقابلة الباحث مع أحديف
ّن طريقة التعليم اللغة القدير جيالن"عبد الأستاذ " يّة واملفردات عربّية واإلجنليز يقول: 

املعهدومديرالكوثر الكونتوري هي طريقة املباشرة.معهدوبعض الدروس أخر يف
لشفهى يقول: االكوثر الكونتورى عند التوجيهات واإلرشادات ملقابلة اإلمتحان 

تعليم ية والسياما يفم طريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربملدّرس استخداوجب على ا
على ذكر الكلمات عد الطّالبااملفردات، ألّن تعليم املفردات بطريقة املباشرة سيس

ماال مالئما عدهم ايضا على استعمال الكلمات استعايت أعطاها املدّرس وسيسال
صحيحا.

ّن املفردات هي أخذ  وسيلةاوألاهلامةاللغةعناصرمنعنصورالباحث 
تعليملكلذاالكالم،اتقانإىلللوصولخصوصااللغويةمهارةإىلللوصول
اىل أهداف ما أرادهيل اختيار واستخدام طريقة املالئمة للوصول إحيتاج إاملفردات

يستخدمها املدّرس عن طريقة املالئمة لالباحث ليبحثرييدف.والتالميذوناملعلم
تعليم املفردات.يفردات املف

" معهدلباحث ليبحث عن هذه املسئلة هي يفومكان البحث الذى إختاره ا
، الكونتورى " هذه املشكالت اليت جعل الباحث ألخذ هذا املكان البحثالكوثر

اإلتصال ا جيلسون يف صّف األّول قادرون علىألّن رأى الباحث أّن طالبه الذين مازالو 

teaching-inmethod-www.saspost.com/opinion/direct-نشر فى"املباشرة ىف تعليم اللغة العربّيةالطريقة القادر زينو "  عبد٥
language-Arabic ٢٠١٦، یناییر، ٠٢، فى التاریخ
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للغة العرب ّن سبب الّطالب يقدرون علىيّة. فأدرك الباحث همع بينهم  اإلتصال نا، 
م على استيعاب املفردات. مع بينهم ال يتخلص من قدر

ردات مبعهد الكوثر تعليم املفريد أن يبحث عن طريقة املباشرة يفالباحث ي
تعليم ع البحث: تطبيق طريقة املباشرة يفختار الباحث موضو اذا أيضاالكنتوري، و

يك مال لومبوك الشرقية للعام الدراسى ملفردات للطالب" مبعهد الكوثرا الكنتوري" 
٢٠٢٠/٢٠٢١.

أسئلة  البحث.ب
يك مال؟كيف طريقة تعليم املفردات .١ مبعهد "الكوثر الكونتورى" 
يك طريقة املباشرة يفكيف تطبيق .٢ تعليم املفردات مبعهد "الكوثر الكونتورى" 

مال؟
هداف البحثاأل.ج

يك مال..١ ملعرفة كيف تعليم املفردات مبعهد الكوثر الكونتورى 
يك .٢ ملعرفة كيف تطبيق طريقة املباشرة يف تعليم املفردات مبعهد الكوثر الكونتورى 

مال.
النوافع.ح

ة من الناحية النظرية من املتوقع أن تكون الفائدة أو الفوائد يف هذا البحث مفيد
هي:والتطبقية

النظريّة :لفائدة ا.١
عطاء العلوم واملعرفة جلميع املدّرس ىرج يت  الباحث لعلى  هذا البحث 

م املفردات للوصول إىل األهداف تعلين كيفّية تطبيق طريقة املباشرة يفاملفردات ع
البحث يعني الطالب على ا لذى يريده املعّلم ىف تعليم املفردات. ولعّلى نتائج هذا

إستيعاب املفردات.
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لفائدة التطبيقية :ا.٢
للمدّرس : .)أ

إعطاء الفكرة واملدلول جلميع املدّرس إلستخدام واستعمال طرق املناسبة 
تعليم املفردات.تعليم اللغة العربّية خصوصا يفيف

للطالب :.)ب

ا قادروان على إتقان اللغة العربّية نو مساعدة وتسهيل الطالب على أن يكو 
بوسيلة استيعاب املفردات.

لألكادميّية : .)ج
دة علوم املكتبّية للطالب شعبة تدريس اللغة  وليكون مرجع ،العربّيةز

رام". املكتبة "اجلامعة احملمدية ما
حدود البحث.خ

حتديد موضوع البحث.١
ا لتوضيح ولتسهيل القارئ على فهم املشكالت اليت  ولكي ال الباحث، ركز 

حتديد البحث املالئم واملناسب مع إىلالباحثجا حتايضيع وال يتوّسع حبثه، ف
ه الباحث واضحا وملموسا.ماملشكلة. كي يكون البحث الذي قدّ تركيز 

لنسبة هذا البحث، فقد  على تطبيق طريقة لبحثاركز الباحث هذا يأما 
لكونتورياالصّف األول مبعهد الكوثرتعليم املفردات للطّالب يفاملباشرة يف

.٢٠٢٠/٢٠٢١لشرقّية، للعام الّدراسيايكمال، لومبوك املتوسطة اإلسالمّية، 
كايناحلد امل.٢

لكونتورياالصّف األول مبعهد الكوثرللطّالب يفأحتارت الباحثة املكان 
يكمال، لومبوك  .٢٠٢٠/٢٠٢١لشرقّية، للعام الّدراسيااملتوسطة اإلسالمّية، 
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زمايناحلد ال.٣
يكمال، لكونتوريامبعهد الكوثرالبحث أما الزمان املتوسطة اإلسالمّية، 

.٢٠٢٠/٢٠٢١للعام الدراسي يونيو-من مايولشرقّية،الومبوك 
الدراسات السابقة.ز

تعليم اللغة يتعّلق بتطبيق طريقة املباشرة يفعن مانيقد حبث كثري من الباحث
خلصوص يف تعليم املفردات، ولكّن مل جيد الباحث أحد من الباحثني العربّية و

"معهد الكثر الكونتورى" أيك مال، يبحث عن تطبيق طريقة املباشرة يفالذين
ذا البحث وهي كما يلي:ةلومبوك الشرقّية. أّما البحوث الّسابق الذي يتعّلق 

ىف تعليم "تطبيق طريقة املباشرة يكتب هسمودكري حتت العنواني البحث الذ.١
املدرسة سلماهلاد املتوّسطة فونوروكو". إستخدم يفاللغة العربّية، حبث وصف 

فة خطواط تطبيق لبحث وهي: ملعر االبحث املنهج الوصفي، وأهداف هذا ا هذ
تعليم اللغة العربّية لطالب الصوف الثامن مبدرسة سلم اهلاد طريقة املباشرة يف

.املتوّسطة فونوروكو
ما حتت العنوان "تطبيق طريقة املباشرة يف لبحث الذي كتبا.٢ تها إيكا ديوي فرا

ضة العلماء سوكاراجا". تعليم اللغة العربية يف املدرسة  املتوسطة معارف
: ملعرفة تطبيق لبحث وهيالبحث املنهج الوصفي، وأهداف هذا اإستخدم هذا

ضة العلماء تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة مطريقة املباشرة يف عارف 
سوكاراجا.

ملباشرة لتعليم البحث الذي كتبه حمّمد فجري حتت العنوان "تطبيق الطريقة ا.٣
البحث املنهج ا كيديري. إستخدم هذري"األزهر"التعليماملفردات يف

لبحث وهي:االوصفي، وأهداف هذا 
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لطريقة امل.أ باشرة يف دورة التعليم وصف اإلجراءت يف تعليم الفردات 
.ري كيدري"األزهر"

لطريقة املباشرة يف دورة التعليم .ب ت تعليم املفردات  وصف الصعو
ري .كيدري"األزهر" 

ت تعليم امل.ج لطريقة املباشرة يف دورة التعليم وصف حل الصعو فردات 
.ري كيدري"األزهر"

ل حوث السابقة املذكورة، إّن وجه اإلختالف بني بقد إختلف هذا لبحث 
لبحث وحبوث السابقة فيما يلي:اهذا 

تركيز وأهداف البحث، إّن لبحث وحبث السابقة األول يفاإختلف هذا -١
تعليم املفردات فقط. أّما يبحث عن تطبيق طريقة املباشرة يفلبحثاهذا

تعليم اللغة عن خطواط تطبيق طريقة املباشرة يفالبحث السابق  يبحث 
العربّية عموما.

تركيز وأهداف البحث، لبحث وحبث السابقة الثاىن أيضا يفاإختلف هذا -٢
تعليم املفردات فقط. يبحث عن تطبيق طريقة املباشرة يفلبحثاإّن هذا

تعليم اللغة عن خطواط تطبيق طريقة املباشرة يفأّما البحث السابق  يبحث 
العربّية عموما.

البحث، إّن مكان مكان لبحث وحبث السابق الثالث يفاإختلف هذا -٣
ثر الكونتورى" أيك مال، و عهد الكمب"أن تعليم املفردات الباحث يبحث 

ريلّسابق الثالث يفلومبوك الشرقّية، أّما حبث ا دورة التعليم األزهر 
كيديري.
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ريظاإلطار الن.س
تطبيق طريقة املباشرة.١

تعريف التطبيق.أ
ذي ينفذ و شيئ الالتطبيقلتنفيذ أواالقاموس هو، يفمعىن التطبيق 

الطريقة هي، طريقة املنتظمة أّما٦.ويطّبق هو املنهج الدراسي خبطة مثّ ينفذ
ذي يقصده الباحث هنا وهو لطريقة الا٧.شيء أو لتنفيذ العملاللتنفيذ 

طريقة التدريس.
ىل إللوصول ه املعّلم ذى يستخدممطرقة التدريس هو أألسلوب ال

موعة من جمف التعليمي، وتشمل قىت يريد ان حيّققها من املو األهداف ال
ا املعلم يف لّتعاألنشطة واإلجراءات الىت يقوم  اون مع الطّلبة الّصف 
لتوضيح مفهوم أو التوّصل إىل إستنتاج متعّلق.

حملتوى املادة بشكل كيفية إستغاللالتدريس تتكز يفإّن أمهية طريقة 
درساة مادة من املادة الذى يرجو إليه يفالتالميذ من الوصول إىلميكن 

املواد، وواجبة املعّلم أن يشرف تلميذه، من حيث املستوى الذي يصل إليه 
ة أو الطرائق يوضح املعلم الطريقوفيها٨حماوال أن يصلبه إىل اهلدف املنشود.

يسراتيجية ىف االيت سيتبعها كاسرت  السبلو لتدريس لتحقيق اهلدف املعني 
٩أكثرها فاعلية.

6http//kbbi.co.id

7 Hendro Darmawan, Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD dan Pembentukan
Istilah Sastra Akronim Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011) hlm. 426.

٢٣.صغٌرب) ،(مكتبة،العربٌةاللغةتدرٌيسطرق،العالعبدٌسداملنعمعبد٨
ض٩ ٣٠) ص٢٠١٩،الغصماء:دارةي، (سورٌ التدٌرسوطرائقالتعليٌمةالوسائل،اجلبان،عارفر
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تعريف طريقة املباشرة.ب
للغة األجنبية.  اطريقة املباشرة هي، طريقة لتقدمي املادة  الدراسية يف 

ال يستخدم لغة ، و وادجنبية مباشرة كلغة تقدمي املستاذ يستخدم لغة األألوا
وبة ليفهمها صعكان هناك ألفاظ الذا  إالتالميذ ولوكان قليال يف التعليم. 

يصّورها دوات العرض و يفسرها وأستاذ ليستخدم أليستطيع ا،التالميذ
.وغري ذلك

ألجنبية الىت تلزم املعلم التعليم اللغةاكذالك  الطريقة طريقة املباشرة  
للغة األم. و واملتعلم استعمال اللغة اهلدف مباش اذإرة دون االستعانة 

ت الصعوبة التىصعب على املتعلم فهمها فبشرحها املعلم اوجدت املفردا
لصور و  حلركة او  ومسيت١٠لذلك.ما ستعمال وسائل اإليضاحا و

تدريس هي ستعمل اللغة األجنبية مباشرة وال لطريقة املباشرة ألن املعلم يف
ت يستعمل لغة الطالب. الجيوز املعلمان يستعمل اللغة األم عند شرح املفردا

١١اال الرتبية.األفعال احلركية وال يلجاءر و اوالصو كن يستعمل اإلشارةول

قت مبكر،و األمهات عند تعليم اللغة ألطفاهلّن يف هذا ما حيصل يف
لقت التعليم، ابشكل مباشرة عن طريقة األمهات أطفاهلّن اللغةفأوال دربت

ك، مبثل مضحاليه كلمة فكلمة ّمث مجلة فجملة ويقّلدها أطفاهلا ولو كان
طفال بصوت بىن قل " أب " عادة يطبع األمثال قالت األّم ألطفاهلا: 

رجيّيا. يف احلقيقة، "أأأأه". هكذا األم كّل يوم حىت يفهم األطفال لغة أمهم تد
ّية، ألّن بوسيلة هذه الطريقة املباشرة هي أهّم الطريقة يف تعليم اللغات األجنب

ن يعّلمهم اللغة اب لغة األجنبّية أسرع من أالطريقة ميكن على الطالب إستيع
.األجنبّية بلغة وطنهم

٥١مية كونتور)، ص: ب التعليمية اإلسال، اجلزء األول، (فونوروكو : الطاللزمود يونس وقاسم بكر، الرتبية و التعلم١٠
١٥٥-١٥٤املرجع نفسو،... ص: .١١
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خصائص طريقة املباشرة :

ذكر تيار يوسوف خصائص طريقة املباشرة كما يلي:

عطاء  الكلمات فكلمات ويستمر.١ عطاء يبدأ تعليم مواد الدروس 
تركيب اجلملة.

لطالب اهذه الطريقة، وال يطلب تعليم القواعد غري مهم جّدا يف.٢
عل الطالب هذه الطريقة هي جلى حفظ رموز القواعد لكّن األهم يفعل

قادرين على تلّفظ اللغة بلفظ جّيد.
ائل مباشر أم التعّلم إّما بوسعمل هذه الطريقة وسائل اإليضاح يفإست.٣

غري مباشرة أو بوسائل الّرموز أو احلركات.
ستخدام لغة األجنبية عند دخول الفصل، او تنظيم الطّالب على إقبال.٤

١٢وال جيوز عليهم إستخدام لغة األخر.

وعيوب طريقة املباشرة : مزا

طريقة املباشرة على حنو التايل: كانت مزا

.اإلستماع والتحدثلطالب ماهر يفا.١
.ّيةّ إتقان الطالب النطق بشكل صحيح، وتقرتب إىل اللغة األصل.٢
ملة اجلاملفردات ويقدرون على وضعها يفمن يعرف الطالب كثري .٣

.املفيدة
١٣.جمال اإلتصاالتينال الطالب اجلراءة  والعفوية يف.٤

12.Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing, Sebuah Tinjauan Dari Segi methodology,

(Bulan Bintang, Jakarta, 1974), hlm. 33

13 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA

Press, 2016), h. 164.
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اجلمل و يدافع الطالب ليكون قادر على ذكر واستماع إىل الكلمات .٥
.للغة العربّية

.يكتسب الطالب اخلربة والعملية املباشرة.٦

أّما عيوب طريقة املباشرة كما يلي :

.ةمجلة الكثري فرقة أو يفإجراء هذه الطريقة يفال يستطيع .١
.ة )اللغقة إىل معّلم املتقن والفصيح ( يفحيتاج هذه الطري.٢
ال يقدر على أوالكالمالسلبيا إذا كان املعّلم يتقن يفلتعليم سيكونا.٣

ر لطالبه، أو رّمبا  م بسبب ال التعليلطالب سيسئم يفاإعطاء األ
يتلكّلم بلغة العملّية التعليم. ألن املعلم أستاذهم عندميفهمون كال

.ن الطالبوطنهم عند عملّية التعليم وال يرتجم كالمه إىل لغة وط
ئّية، ألن درجة إبتدايفبسيكون هذه الطريقة صعوبة تطبيقها للطال.٤

.الطالب ال ميلك املرتادفات الكافية لفهم كالم معلمهم
تعريف التعليم.ج

جعل يوموّجهة لتحقيق األهداف ومصممة للتعليم هو عملية خمطة ا
وهو حماولة منهجّية ومتعّمدة من جانب املعّلمني لتهيئة ١٤التعليم أسهل،

نشطة التعليم. تام املالظروف حيث ق التفاعل بني لتعليم حيدث يفاعّلمني 
نشاط الذي يعني األطفال من  املعّلمني والطّالب، على املعّلمني القيام 

هداف.اجل حتقيق األ

14 MuhibbinSyah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja Rosda

karya, 2003) hlm .35
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املفردات.د
ألجنبّية امعّلم اللغة ىليت جيب علاملفردات هي إحدى عناصر اللغة ا

ا والسيما ا بة والتواصل بتلك الكتاللغة العربّية لدعم قدرة الفرد يفإلتقا
اللغة.

املفردات هي جمموعة الكلمات الذي سيصنع وينشأ اللغة. دور املفردات 
وهذا مطابقا مبا يقوله ١٥اللغويّة حمتاجة جّدا.ستيعاب أربع مهارات إيف

ستيعاب املفردات. لكن  فاليت، إّن قدرة الفرد لفهم مهارات اللغة متعّلقة 
إلستيعاب مهارات اللغويّة ال يكفى إّال بتعليم املفردات فقط وال يكفى إالّ 

١٦حبفظ املرتادفات الكثرية فقط.

فأكثر تكون من حرفنيتملفردة أيضا هي اللفظ أو الكلمة الىتا
ملفردة هو وتدل على  معىن. هي عنصور من عناصر اللغة، لذالك تعليم ا

ملاّدة الدراسّية من امل عّلم إىل املتعلم.عملية نقل املرتادفات املناسبة 
تعليم املفردات.ه

تعليم املفردات هي مهمة يف ملن يريد أن يتعلم عن اللغة الثانية او اللغة 
أما فردات.لتعليم واملاافردات على كلمتني، مهيتكون تعليم املاألجنبية. 

١٧التعليم هو عملية نقل املعلومات من الكتب أو من املعلم إىل املتعلم.

لعملية فيه تعليم املادة الدراسية الذى قامبه ا ملدرس التالميذ والتعليم واملراد 
ومية، وهي الطريقة ريقة قإيصال املعلم  العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ بط

سبيل يفهداإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم  واملتعلم والوقت واجل
احلصول على العلم واملعرفة.

15 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang, UIN-Maliki Press,

2017) hlm.60

16 Ibid. hlm. 60

١٩، شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، (مصر: املكتبة املصرية البيانية، د س)، صحسن ١٧
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ذ نطق لتالميتعليم املفردات أن يتعلم اومن املعروف ليست القضية يف
إلشتقاق اط، أو معرفة طريقة أو فهم  معناها مستقلة فق،حروفها فحسب

تعليم ءة يفلغوي صحيح.  إن معيار الكفاترطيبرد وصفها يفأو جم،منها
إلضافة خر آإىل شيء املفردات هو أن يكون التالميذ قادرا على هذا كله 

مة املناسبة على أن يستخدم الكلال وهو قدرته إاليقل عن هذاكله أمهية، 
املكان املناسب.يف

كمايلي :وأما معيار الكفاءة يف تعليم املفردات فهي  
.يستطيع التالميذ نطق احلروف من املفردات.١
.يفهم التالميذ معىن املفردات املستقلة أو يف السياق.٢
.يعرف التالميذ طريقة االشتقاق من املفردات.٣
.جيرد التالميذ وصف املفردات يف تركيب لغوي صحيح.٤
١٨.يقدر التالميذ استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسب.٥

إختيار املفردات :أسس 
ن جيّهز أو يعّد ينبغي للمدرس ينقب لعملية التعليم يف تعليم املفردات أ

ر املفردات فهي :املفردات املناسبة حيتاجه التالميذ. وأما األسس يف اختيا
)Frequency(لتواتر ا.١

ماهلا لدي التواتر هو اختيار املفردة عالية التكرار وكثري استع
لميذ، و تاملفردات من املدرسة (فصل، قلم، مدرس، التالميذ.  مثل 

رأس، يد، سبورة)، أو العائلة (أب، أم، إبن وبنت)، أعضاء اجلسم (
عني، أنف، وفم) وغريها.

مصر: منشورات املنظمة اإلسالم للرتبية والعلوم والثقافة،(همناهجه وأسالببهاتعليم العربية لغري الناطقينرشدي أمحد طعيمة، ١٨
١٩٤) ص،١٩٨٩
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)Rangeلتوزع (ا.٢

التوزع هو اختيار املفردة املستخدمة يف  معظم البالد العربية وليس
بالد واحد فقط.املستخدمة يف

)Availabilityملتاحية (ا.٣
حتياج التالميذ، وهلامعىن  املتاحية هي اختيار املفردة املناسبة 
معني وحمدود. واملثال منها املفردات عما يتعلق يف الرتبية، "الطريقة" 

) ولكن يف الرتبية مبعىن كيفية التعليم.(Streetحقيقة املعىن هي شارع (
(Method.

)Familiarity(أللفة ا.٤
تكون مألوفة لدى التالميذ  وتركية اختيار املفردات الىتاأللفة هي 

نه املفردات النادرة يف استخدامها، مثل "مشس"  مألوفة من "ذكاء" معأ
ما يف نفس املعىن.

)Coverageلشمول (ا.٥

تشمل على عدة جماالت لدى التالميذ،  الشمول هو اختيار املفردة الىت
مستخدم يف  بيتنا، بيت هللا، مثل "بيت" أمشل من "منزيل" ألن "بيت"

بيت اإلبرة، بيت العنكبوت، بيت املالو ال يف مفردة "منزيل".

األمهية.٦
األمهية هي اختيار املفردة الىت تشيع حاجة معينة لدى التالميذ 

ا.على تلك املفردات العامة الىت الحيتاجو 
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بيةلعر ا.٧
العربية، مثل خيتار فردة ة هي اختيار املفردة الىت تشتق من امليبالعر 
واحلاسوب ١٩"التلفون" فيشرح وسيلة االتصال ."هاتف"علىاملدرس

على الكومبوتري.
فردات اختيار املمن الشرح السابق خلص الباحث، أن األساس يف

جيب هذه هي األساسات الىتهو شيئ هام لنجاح تعليم املفردات.
.تعليملاية ها قبل بداية عملو أن يعرفني يف تعليم املفرداتدرسم

طريقة تعليم املفردات. و

ب يف تعريف و أما مرحلة و طريقة تعليم املفردات أو جتربة تعلم الطال
:حصول معىن املفردات. منها

إستماع املفردات) ١
يف هذه املرحلة يعطي املعلم الطالب الفرصة لإلستماع املفردات 

ا املعلم، سواء بشكل مستقبل أو يف  اجلمل، إذا أتقن اليت يتحدث 
الطالب عناصر الصوت يف الكلمة فسيتمكن الطالب من مساعه 

٢٠بشكل صحيح يف مرتني أو ثالث مرات.
لفظ املفردات) ٢

الذي قد يف هذه املرحلة يعطي املعلم الطالب فرصة للفظ املفردات
مساعه. لفظ املفردات اجلديد يساعد الطالب يذكرها.

١٩٦-١٩٥، ص. ا مناهجه وأسالبهبهلغري الناطقينتعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة، ١٩
20 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.Cet.3-Malang  : MISYKAT,
2005. Hlm, 98-100
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حلصول معىن املفردات) ٣
عىن الكلمة. املعلم ليتجنب الرتمجة يف شرح املطريقة اليت استخدم 

منها: عطاء املقام، تعريف البساطة، الصورة، وغريها.
قراءة املفردات) ٤

ديدة بعد أن يسمع الطالب ويقولون ويفهمون معىن الكلمات اجل
اطالب فرصة الذي يكتبها املعلم على السبورة. بعد ذالك يعطي املعلم

لصوت الرنّة.ليقرءه ا 
يكتب املفردات) ٥

يف كتاب يطلب املعلم من الطالب أن يكتب املفردات اليت تعلمها
الذي يكتب املعلم يف السبورة.

يصنع املفردات) ٦
فردات يف آخر مرحلة من أنشطة تعليم املفردات هو إستخدام امل

لكتابة. لفظ أو  اجلديدة يف اجلملة املفيدة 
منهج البحث.ش

البحثمدخل.١
ملنهج الوصفى، سبب إستخدم ا ستخدم الباحث نوع البحث الكيفى 

ت اليت يتم احلصول عليها يف امليدان الباحث نوع البحث الكيفي ألّن البيا
كانت عبارة عن مزيد من اإلستعالمات و البيان و ليس الرموز واألرقام. 

٢١.ف طبيعيالبحث النوعي هو أسلوب حبث الطبيعي، ألن البحث يتم فيظرو 

هي األشياء اليت تتطور كما هي، أغراض  أو املوضع الطبيعي املشار إليها هنا
ت اليت يتم ا ستخدم الباحث أيضا نوع البحث الكيفي الطبيعي ألّن البيا

21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, (Bandung

Alfabeta, 2013), h. 14
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احلصول عليها يف امليدان كانت عبارة عن مزيد من اإلستعالمات والبيان 
الطبيعي وليس الرموز و األرقام. 

حثحضور البا.٢
ت صاحلة من عدة  حضور الباحث يف موقع البحث هو احلصول على بيا

معهد الكوثر الكونتوري، أيك ل املعلم املفردات وبعض الطالب يفمصادر مث
يمال، لومبوك الشرقّية. لن شيء ميكن الباحث إىل حصول يفعل الباحث 

على معلوما تغري صاحلة،  كتأثري على املخرب.
ت صاحلللحصول على  ، أجرى الباحث مقابلة مع الشخص املعّني اتبيا

ت صاحلالىت ميك ن كيفّية تطبيق طريقة منه عاتن الباحث للحصول على بيا
تعليم املفردات للصّف األول، " مبعهد الكوثر الكونتورى". كإجراء املباشرة يف

املقابلة مع معّلم املفردات وبعض الطالب فىيها.
ت ومصادرهاا.٣ لبيا

ت يفأما ، مدّرس املفردات، لبحث يصدر من مدير املعهداهذا البيا
ت األوىل يصدر من الكوثرمعهدوبعض الطالب يف الكونتوري. والبيا

ت الىت املعهد الكو مدير ت دأراثر الكونتوري، والبيا الباحث هي ألبيا
ملعهد، رؤية اهذااجلانبّية أو ملف هذ املعهد: كتاريخ قيام وجوداملتعّلقة بصور

ومأموريّة هذ املعهد، عدد املعّلم وعدد الطالب.
ت الثانية يصدر من مدرس املفردات  ت الىت والبيا الباحث أرادوالبيا

ت املتعّلقةاهي  تعليم املفردات خصوصا بكيفّية تطبيق طريقة املباشرة يفلبيا
لفصل األّول.

الكونتوري، الكوثرمعهديفت الثالثة يصدر من بعض الطالب والبيا
ت الىت  ت املتعّلقة بالباحث هي اأرادوالبيا كيفية املعلم يعّلمهم املفردات لبيا

ت الفصل، هل متعّلقة بطريقيف له الباحث اة املباشرة أم ال، وهل البيا ليت 
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تمن مدرس املفردات عن كيفية تطبيق ط لبيا له اريقة املباشرة مطابقة  ليت 
باحث من الطالب أم غري مطابقة؟.ال

معة فهي أنواع أولية و  ت ا لنسبة ألنواع البيا ت أما  نوية. البيا
ت اليت يتم احلصول عليها مباشرة من موضو  ع البحث  األولية هي البيا

ت املباشرة  لى موضوع البحث عستخدام أداة القياس أو أداة إلستعادة البيا
املعلومات.حيث يتم البحث عن 

ت اليت يتم احلصول عليها من  ت الثانوية فهي البيا لنسبة للبيا أما 
أطراف أخرى، واليتم احلصول عليها الباحث مباشرة من مواضيع البحث. 

ئق. ت الو ت الثانوية عادة تكون يف شكل البيا ٢٢البيا

ت.٤ إجراءات مجع البيا
ت احملتاجة،  لية:الباحث الطريقة التاستخدم اللحصول على البيا

ملالحظةا.أ
الظواهر  ت من خالل املراقبة وتسجيل املنتظم  هي طريقة جلمع البيا

٢٣املستهدفة.

نشطة ضّيقة وهي االنتباه إىل  شيء أكثر الناس يفّسر "املالحظة" 
علم النفس هي نشاط مراقبة شيء مالعيون فقط. معن املالحظة يف

ستخدام ستخدام مجيع أجهزة احل ّس،  إذا أنشطة املالحظة ميكن فعلها 
٢٤ألة السمعّية، ألبصريّة ، أإلستالمّية وغريها.

ت عن كيفّية تطبيق ذه ستخدم الباحث ها الطريقة للوصول إىل البيا
الكوثر الفصل األول، "مبعهدتعليم املفردات للطالب يفطريقة املباشرة يف

22 Saefuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h. 91.

23 Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2000)h. 76

24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,

2010) ,h. 199.
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املباشرة يفتطبيق طريقةطريقة املعّلم يفهتّم الباحث او رأىلكونتورى" .ا
تعليم املفردات فيها.

ملقابلةا.ب
جراء املقابلةلااملقابلة هي احلوار  للحصول على ذى أجراه القائم 

الباحث أجرىهنا٢٥معلومات من الشخص الذي جيري معه املقابلة.
ستخدم الباحث هذا لطريقة ا. الذى مع الطالبقابالت مباشرةامل

ت احملتاجة. أجرى الباحث مقابلة مع األشخاص للوصول إىل البيا
ت واحدا واحدا يف أوقات خمتلفة. احملتاجني للحصول عل ىبيا

لتوثيقا.ج
الت، مذكرات ال ئق هو كائنات مكتوبة مثل كتب ا يوميات الو

ث هذه ستخدم الباحاألشياء األخرى اليت جيب حبثها.  وغري ذالك وا
ت إضافية ميكنها دعم املعلومات الطريقة للحصول على ليت حصل ابيا

عليها الباحث من خالل املالحظة و املقابالت.
حتليل البحث.٥

ت النوعية  ت النوعية، قال بودغان إن تقنية حتليل البيا يف حتليل البيا
ت أو  ت، تنظيم البيا هي جهد يتمه (الباحث) من خالل العمل مع البيا

ا، والبحث على األمناط و إجيادها، الفرز أو اإلختيار  الوحدات املمكاة لإلدار
واكتشاف ما هو مهم وما الذي مت تعلم هو تقرير ماسيحكى أو سيلقيه 

عي، عند حتليل استخدام البحث النو لنظر إىل أن هذا البحث قد ٢٦لناس.
ت استخدم تفاعلية وحيصل بشكل مستمر حىت يكتملوا يماذ نيلباحثاالبيا

25 .Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,

2010), h. 145.

26. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2013), h.

240
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ت أو معلوما جتديدة. مشل ىت حيصل الباحث علىو ح نشطة حتليل أبيا
ت ت،على تقليل أو حتديدالبيا ت،) datareduction(البيا وعرض البيا

(data display)مثّ استنتاجات و التحقق منها)conclusion
drawing verification.(

ت.٦ فحص صّحة البيا
ت إىل إثبات أن أي شيء دف صح افق مع الحظه الباحث يتو ة البيا

الواقع يف موقع البحث، وأن التقنيات املستخدمة هي كمايلي.
إشتداد الدأب.أ

متديد وقت املالحظة.ب
التثليث.ت
مع األخرشةملناقا.ث
ستعمال املرجعا.ج

ت التثليث. االباحث طريقة ختاراهذا البحث يف لتثليث هو فحص البيا
ها الباحث من املصادر مبختلف األساليب وعّدة األوقات. وتثليث لىت مجعا

ينقسم إىل ثالثة : تثليث املصادر، تثليث األساليب، وتثليث األوقات. وفحص 
ت صّحة ا البحث وهو تثليث املصادر هذستخدمه الباحث يفالذى البيا

ع مجالباحث يستخدم تقنيات خمتلفة يفوتثليث األساليب. وهذا يعىن أنّ 
ت من مصادر مماثلة.  ت للحصول على بيا ٢٧البيا

ت للحصول على معلومات مماثلة من يتّم تثليث مصادر صادر مالبيا
ملقابلة، والتوثيق ستخدم طريقة املالحظة، االباحث اتثليث األساليب تلفة. يفخم

ت حمتاجة. للحصول على بيا

27 Ibid, h. 240



٢١

اذه الطريقة وهي كمايلي : والىت يفعله الباحث 

ت املقبلة.١ ت املالحظة مع بيا .مقارنة بيا
ت التوثيق.٢ ت امللقابلة مع بيا .مقارنة بيا
راء األفراد األخرين.تقرين تصّورات أحد.٣ األفراد 


