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 استهالل
 

          

              
 (231-231 ةالشعراء اآليسورة )

 

 من دينكم جزء تعلموا العربية فإهنا
 )عمر بن اخلطاب(                              







أيها الولد، العلم بال عمل جنون، والعمل بغَت علم ال يكون، وإذا مل 
تعمل اليوم، ومل تدارك األايم ادلاضية، تقول غدا يوم القيامة، فارجعنا 

 نعمل صاحلا
   (الغزاىلأبو حامد )                                             

 
 

 ومل تسلك مسالكها جوا الّنجاحتر 
 إّن السفينة ال جتري على اليبس              

(أبو العتاىية)                                   
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 هداءإ
  والدي إىل

 من ادلليئة احلياة دلواجهة والتفاؤل آمال لنيل التقدم على وحثين ربين الذي
 خوف بدون حق كلمة أقول أن وعلمين التحدايت

 

   والديت وإىل

 عين مهمتها أفاضت اليت

 

 أساتذيت السادة وإىل

 الفكر يف للتقدم وشجعوين وادلعرفة العلم طلبعلى  حثوين الذين

 

 وبقائها األمة وجود على حرصهم العربية اللغة على حيرصون الذين وإىل
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 الرسالة العلمية
 

 كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا  وتجزاوية قدمت إىل اجلامعة 
 كمادة من ادلواد الدراسية يف قسم تعليم اللغة العربية  

 بكلية الًتبية وأتىيل ادلعلمُت
 

 :أعدهتا 
 

 وندا ورليان
 2211222211 : رقم القيد

 
 

 : شرفُتادل مبعرفة
 ادلشرف الثاىنادلشرف األول                                         

 
 

 ادلاجستري بن خلدونا                    ادلاجستري فضلىدمحم 
 رقم التوظيف :    232221101221222221رقم التوظيف : 

 
            

 
 
 

 



 د

 

 يف تعليم ادلفردات     Take and Give م طريقةاستخدافعالية 
 SMA Negeri 3 LANGSA ـــب

 
دلناقشة وقد قبل أمتاما كمادة من ادلواد  متت ادلناقشة ذلذا البحث العلمي أمام اللجنة الىت عينت
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 ةالطالبإقرار 
 

 أان ادلوقع أدانه، وبياانيت كاآليت: 
 وندا ورليان:   إلسما

 2211222211 : رقم التسجيل
 مدينة لنجسا  :  العنوان

 لنيل لقاب اللسانيسشرطا شرط من الأقرر أبن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت 

 كاال  جوتزاوية  جامعةلكلية الًتبية وأتىيل ادلعلمُت  تعليم اللغة العربيةقسم يف 
 :عنوانحتت  بلنجسااإلسالمية احلكومية 

 يف تعليم ادلفردات   Take and Giveفعالية استخدام طريقة " 
 " SMA Negeri 3 LANGSAبـــ  

أهنررا مررن أتليفررو وتبررُت أهنررا  ىف ادلسررقبلةهررا بنفسرري. وإذا ادعررى أحررد تُ ا وكتبهتُ حضررر 
فعال ليست من حبثي فأان أحتمل ادلسؤولية  على ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف 

اإلسررررالمية احلكوميررررة   كرررراال  تشرررروتجامعررررة زاويررررة  تعلرررريم اللغررررة العربيررررة قسررررمأو علررررى 
 حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. ىذا، و و .بلنجسا

 
  م 1220ينايَت  22، بلنجسا             

  توقيع صاحب اإلقرار           
 
 

 وندا ورليان            

 2211222211رقم القيد :            
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 ص البحثستخلم
يف تعليم ادلفردات بررر    Take and Giveفعالية استخدام طريقة  م، 1220 ،وندا ورليان

SMA Negeri 3 LANGSA، إبن : الثاين وادلشرف ،ادلاجستَت:دمحم فضلى ادلشرف األول
 ادلاجستَت.خلدون 

 Take and Giveطريقة  الكلمات األساسية:
يف تعليم    Take and Giveفعالية استخدام طريقة  إن ادلوضوع لرهذا البحث ىو

 ما: وىي البحث على إجابة عن مسئلة البحث. SMA Negeri 3 LANGSAادلفردات بررر 
يف تعليم     Take and Giveاستخدام طريقةكيف و يف تعليم ادلفردات  مدى كفاءة الطلبة

 SMAيف تعليم ادلفردات بررر    Take and Giveاستخدام طريقةما مدى فعالية و ادلفردات 

Negeri 3 LANGSA؟ 
ة ستىذا البحث على  ىوجر تجريبيي، ال ادلنهج منهج ىذا البحث ىوأما و 

ة إىل مخسة الباحث تقسم لقاء مخسة وأربعون دقيقة. وىف عملية التعليمكل لقاءات، ل
،  Take and Giveاستخدام طريقةاستخدام مراحل ىي التمهيد، وتعليم ادلواد الدراسية، و 

 ،: ادلالحظةىف ىذا البحث ىي األدوات جلمع البياانتادلالحظة العميقة، مث التقوًن. إن 
 .االختبارو ادلقابلة، 

ادلفردات بررر كفائة الطلبة يف تعلم إن  ونتاج البحث الىت خلصت الباحثة فهي : 
SMA Negeri 3 LANGSA  ابستخدام طريقةTake and Give    قد ارتفع أو بنتيجة جيد

يف    Take and Giveاستخدام طريقة و  .ت.احلساب أكرب من. ت. اجلدول جدا، وىي
ىي دخل ادلدرس ىف الفصل ابلتسليم  SMA Negeri 3 LANGSAتعليم ادلفردات بررر 

مث وزع ادلدرس ادلواد الدراسية  ةللطلب لتشجع أو الدوافعاوالتنظيم من الطلبة. مث يعطى 
 Takeاستخدام طريقة  إنو  .وىي البطاقة فيها األسئلة واألجويبة تتعلق ابدلفردات اجلديدة

and Give    يف تعليم ادلفردات برررSMA Negeri 3 LANGSA .فعالية 
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Kata Kunci : Penggunaan Metode Take and Give 

 

Adapun judul penelitian ini adalah Efektivitas Penggunaan Metode Take 

And Give Dalam Pembelajaran Mufradat di SMA Negeri 3 Langsa, penelitian ini 

untuk mencaritahu permasalahan penelitian yang ada, yaitu sejauhmana 

kemampuan siswa dalam pembelajaran mufradat, bagaimana penggunaan metode 

take and give dalam pembelajaran mufradat dan sejauhmana efektivitas 

penggunaan metode take and give dalam pembelajaran mufradat di SMA Negeri 3 

Langsa? 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Langsa. 

Penelitian ini berlangsung selama enam (6) kali pertemuan. Setiap pertemuan 

selama 45 menit. Dalam proses pembelajaran, peneliti membagi kepada beberapa 

tahapan, yaitu pembukaan, pengajaran materi atau bahan ajar, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan evaluasi. Instrument yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah observasi yang mendalam, wawancara, angket dan test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1). Bahwa pembelajaran mufradat di 

SMA Negeri 3 Langsa dengan menggunakan Metode Take And Give dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar mufradat. Hal ini dapat dilihat 

dari peningkatan nilai dari hasil post test antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen 2). Penggunaan Metode Take And Give dalam pembelajaran mufradat 

di SMA Negeri 3 Langsa yaitu guru masuk ke dalam kelas lalu memberikan 

motivasi kepada siswa dan selanjutnya membagikan materi pembelajaran dalam 

bentuk kartu yang di dalamnya sudah terdapat pertanyaan dan jawabn yang 

berhubungan dengan mufradat baru. Penggunaan Metode Take And Give dalam 

pembelajaran mufradat mendapatkan hasil yang baik atau efektif.  
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 شكر الكلمة 
 

 خرَت علرى وأسرلم وأصرلي ادلتروال، فضرلو علرى وأشركره حرال، كرل علرى هلل احلمد
 يروم إىل إبحسران تربعهم ومرن والترابعُت أمجعُت، وأصحابو آلو وعلى الشاكرين، الصابرين

 :بعد أما الدين،
وقد مّن هللا علي ابالنتهاء من إعداد ىذا البحث، فلو سبحانو أذلج ابحلمد 

 – والثناء، فلك احلمد اي ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفٍت
م فضل يف لذين كان ذللإىل  م ابلشكر والتقدير والعرفانقدأن أ –بعد محد هللا تعاىل 

، ومل يكن حيدوىم إال العمل والوجود ومل يبخل أحدىم بشئ طلبت خروج ىذا البحث إىل
 اجلاد ادلخلص. ومنهم : 

كاال   جوتزاوية جامعة ، مدير ذوالقرنُت ادلاجستَتالدكتور احلاج  األستاذ مساحة
  بلنجسا اإلسالمية احلكومية

  جوتزاوية جامعة  ادلدير األولانئب ، األستاذ بصري إبراىيم ادلاجستَت مساحة
  بلنجسااإلسالمية احلكومية  كاال

 ، عميد كلية الًتبية وأتىيل ادلعلمُتادلاجستَت دكتور أمحد فوزي األستاذمساحة 
   بلنجسا كاال اإلسالمية احلكومية  جوتزاوية جامعة 

 الًتبية كليةباللغة العربية تعليم  قسم ، رئيسادلاجستَت دمحم فضلىاألستاذ  مساحة
   بلنجسا كاال اإلسالمية احلكومية  جوتزاوية جامعة 

علمياً  ة، ادلشرف األول الذي أفاد الباحثادلاجستَت دمحم فضلى األستاذمساحة 
 إىلىف كل مراحل إعداد ىذا البحث من بداية فكرة البحث  وعمليًا ووجو خطواتو

 .اإلنتهاء منو، فلو من هللا خَت اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير

كل   ة، ادلشرف الثاين، فقد قدم للباحثادلاجستَت إبن خلدون األستاذ مساحة
يوماً  اضق صدرىتومل  ابخل بعلمهتطوال فًتة إعداد ىذا البحث فلم  العون والتشجيع



 ط

 

أثر ىف نفس مبناقشة ىذا البحث أكرب  ا، وكان لتفضلههاوتوجيه ةعن مساعدة الباحث
 مٍت خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء.  افله ةالباحث

تعليم اللغة  قسمادلعلمُت يف  ةساتذأبكل الشكر والتقدير  ةكما تقدم الباحث  
اإلسالمية احلكومية  كاال  جوتزاوية امعة وأتىيل ادلعلمُت جل الًتبيةبكلية العربية 
وجزاىم   ،الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف والتشجيع . فلهمبلنجسا

 هللا عٌت خَت اجلزاء. 
كان لو بعد هللا تعاىل فضل إمتام ىذا   يأسرتى وعلى رأسها والدي الكرًن الذو 

احلبيبة  من حب للعلم وادلعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديت يالبحث مبا غرسو ىف نفس
 يطوق فضلها عنقي وكان دعائها ادلستمر خَت معُت يل ىف حياتى. اليت

وألشقائي وزمالئي وأصدقائي ىف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل خَت الوجود ولو 
 بكلمة تشجيع، ذلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.

 التوفيق وهللا ويل
  م 1220ينايَت  22، بلنجسا        
  ةالباحث           

 
 وندا ورليان            

 2211222211رقم القيد :            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ي

 

 حمتوايت البحث
 الصفحة                                              موضوع البحث       

 أ  ............................................................... استهالل
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 قائمة اجلدوال
 

 درس اللغة العربيةأمساء ادل  : 1جدول 
 SMA Negeri 3 LANGSA أحوال الطلبة  بـ :  1جدول 

 نتائج اإلختبار القبلي الفصل الباء )ب( الضابطة :  3جدول 
 نتيجة االختبار القبلى للمجموعة الضابطة :  4جدول 
 نتائج اإلختبار القبلي الفصل ألف )أ( التجربة :  5جدول 
 نتيجة االختبار القبلى للمجموعة التجربة :  6جدول 
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 حنراف بني الفصلنياال :  15جدول 

 

 



1 

 

 األول  الفصل
 اإلطار العام

 
 مقّدمة . أ

كانت املفردات عنصر من عناصر اللغة اهلاّمة حبيث يتضمن عليها املعاين 
واستخدام الكلمات يف اللغة من املتكلم نفسو أو من الكاتب. والشخص ستزيد لو 
مهارتو يف اللغة إذا ازداد مفرداتو ألن كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف على املفردات 

 .1اليت استوعب عليها
املفردات ىي عنصر واحد من اللغة اليت تدعم املهارات اللغوية، دون املفردات و  

تشكل و  .)العربية( علومات من مصادر خمتلفةامل يفهموا الطلبة أنالكفاية ال ديكن 
. ووسيلة للحصول على حتقيق طالباملفردات جزءا رئيسيا من املقدرة اللغوية لل

دات( ر املنشودة لكوهنا أساسا لدراسة اللغة، وتعد تنمية الثروة اللفظية ) املفاألىداف 
ن املفردات ىي أدوات محل إجنبية، ذلك طة لتعليم اللغة األخي أىداف أىدفا من 
   2.َتوسائل التفك من هنا ىف ذات الوقتأاملعٌت. كما 

حتمل ما الىت ت الكلما ىلإاملتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره  عاملفردات يستطيفب
وىي  يةرات االستقبالاهاملدة ماتكتسب املفردات ىف اللغة األجنبية من خالل ايريد، وع

 االستماع والقراءة مث أتتى مهارات الكالم والكتابة.

                                                 
1
 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat, 2005), 

h.96. 
2
، ) منشورات املنظمة طرائق تدريس اللغة العرية لغَت الناطقُت هباد كامل الناقة ورشدى امحد طعيمة، و حمم 

 .133( ص 2003اإلسالمية للًتبية والعلوم االثقافةايسيسكو، 
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ولكنتتتتو خيتلتتتتف عتتتتن التتتتدرس  ،ىتتتتو التتتتتعلم املشتتتتًتة داختتتتل ا موعتتتتة فتتتتتعلم التعتتتتاون
التعتتتاوين ىتتي تعتتتاون كتتتل التتتعلم ألن الفكتترة األساستتتية يف ( belajar kelompok)املشتتًتة 

وأمتتا التتدرس املشتتًتة التتاي جتترى حاليتتا يف  ،أعضتتاء ا موعتتة لتحقيتتق األىتتداف املشتتًتكة
املدارس يركز أكت  اىتمامتو علتى نتتاا وذمتاو ا موعتة ككتل أكثتر متن اىتمامتو علتى نتتاا 

 وذماو األفراد. 
ومن الحظت  .الاي يتعلم فيها اللغة العربية SMA Negeri 3 LANGSA ت تكان

اد اللغة العربية للطلبة ىف الصف من املو  ىف تلك املدرسة املفرداتالباحثة عن تعليم 
ستخدم مدرس اللغة العربية طريقة السمعية والشفوية ىف تعليم املفردات، ألهنا ا ،األول

ومن املقابلة  .ا ىف الكالم العريبتنحصر ىف املراجعة الكثَتة، مث إتيانة املعٌت واستعماهل
تعليم ال مدرس اللغة العربية كما قالت األستاذة يسر : ىدف من أىدافالشخصية مع 
ن على التكلم و قدر يحىت املفردات  على التلفيظ ينقادر  الطلبة كونيأن  املفردات العربية

املدروسة حىت يكون  املناسبة ابملادة الطريقةابللغة العربية،  لالك على املدرس أن خيتار 
  3ونستخدم الطريقة السمعية والشفوية يف تعليم املفردات العربية. التعليم انجحا ومرحيا.
 ديكتن SMA Negeri 3 LANGSA بتت التيت قامتت الباحثتة املالحظتات واستتنادا علتى

ألن  .زالت يف حاجة إىل التنميتةماأن نقول كفائة أو قدرة الطلبة على استيعاب املفردات 
ردات التتىت ألقتتاه فتتطريقتتة التعليميتتة التتىت يستتتخدم املتتدرس وتتَت اإلبتتداع وىتتي  عتتوا الطلبتتة امل

أنو قد استلزم األمتر أن يبحتث  ، ترى الباحثةونظرا إىل واقع املاكورةاملدرسة ويكرروا معا. 
. وابالستتتتَتاتي ية واألستتتلوب تعلتتتيم املفتتترداتأختتترى وأستتتلوب جديتتتد يف عتتتن استتتتَتاتي ية 

وىتتي تعلتتيم  أتيت ابلنتتتائا ايديتتدة التتيت وافقتتت وقتتروف املوقتتع متتدار البحتتث. املختتالف أن
يف  بنشتاط يشتاركون الطلبتةتدريب  من، فإن ىاا النوع  Take and Giveطريقة املفردات ب

                                                 
3
  2015 سفتنبَت 19 ،مقابلةأستاذة يسر، مدرس اللغة العربية،  
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أيضتتا  تعلتتم اهنتتا .وأكثتتر متترارا وتكتترارا طالتتب رختتر إىل صتتديق أو التتيت يتلقوهنتتا املتتواد تقتتدم
 التتيت ىتتي عمليتتة التتتعلم لبنتتاء لديتتو ىتتدف التتتعلم التتاي متتن نتتوعتعطتتي و  أتختتا منتتوذا أنتتواع
التعبتتَت  ااريتتة يف الطلبتتة وديكتتن أن تعطتتي. متتن املتعلمتتُتمليئتتة ابامتتاس و ، وحيويتتة ديناميتتة

 .عملواتابستعمال املفردات الىت  لألصدقاء على حد سواء والتفاعل عن أنفسهم
أرادت الباحثتتتة أن تقتتتوم البحتتتث العلمتتتي عتتتن أنشتتتطة درس  ،وابإلضتتتافة إىل ذلتتتك

 Take andطريقتةابملتدخل التعتاوين ب SMA Negeri 3 LANGSA بتت ةبتعنتد طلاملفتردات 
Give     م طريقةة اسةخددافعاليةة  املوضتوع : ةالباحثت ت. ووضتعTake and Give    يف

 .SMA Negeri 3 LANGSA بةةةتعليم املفردات 

 

 ة البحثلأسئ - ب
فنتّحدد أسئلة البحث   ،على مقدمة البحث الىت شرحتها الباحثة فيها سبقبناء  

 كمايلى: 
 ؟ SMA Negeri 3 LANGSA بتتتيف تعليم املفردات  ما مدى كفاءة الطلبة -1
 SMA Negeri بتتتيف تعليم املفردات     Take and Giveطريقة استخدام كيف -2

3 LANGSA ؟ 
 SMA بتتتيف تعليم املفردات    Take and Giveطريقة استخدامما مدى فعالية  -3

Negeri 3 LANGSA ؟ 
 

 أهداف البحث - ج
ومن األىداف الىت قصدت إليها الباحثة عن مباحث ىف ىاه الرسالة ىى كما  

 يلى:
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  SMA Negeri 3 LANGSA بتتتيف تعليم املفردات  كفاءة الطلبة  ملعرفة عن  -1
 SMA بتتتيف تعليم املفردات     Take and Giveطريقة استخدام ملعرفة عن -2

Negeri 3 LANGSA  
 SMA بتتتيف تعليم املفردات    Take and Giveطريقة استخدامفعالية ملعرفة عن  -3

Negeri 3 LANGSA  
 

 د. أمهية البحث
 سيستفيد املعلومات من ىاا البحث كما يلى :

تعليم بمن انحية النظري: أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية الىت تتعلق  -1
  Take and Give طريقةابستخدام  املفردات

 من انحية التطبيقى :  -2

 تعليم املفرداتللمدرسة، ان تكون مداخل ومعلومات تعليمية عن  -
  Take and Give طريقةابستخدام 

 Take and طريقةابستخدام  تعليم املفرداتوللمدرس، أن تكون منوذجا  -
Give  

  تعليم املفرداتوللطلبة، أن تكون مساعدة للطلبة يف تنمية كفائتهم يف  -

 ولل امعة أن توفر ثروة مراجع الدراسة ملكتبة ايامعة. -

 
 فروض البحث -هة 

فروض البحث ىي إجاابت حمتملة ألسئلة البحث مستمدة من خلفية علمية 
معلومات. أما ديكن التحقيق من قبوهلا أو رفضها بوساطة ما جيمع حوهلا من 
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اإلفًتاضات فمقصود هبا مسلمات البحث، يسلم بصحتها كل من الباحث والقارئ وال 
تتعارض مع ااقائق يف جمال البحث وال حتتاا إىل براىُت أو أدلة تدلل على صحتها، 

 . 4فإذا ما احتاجت أصبحت فروضا الافًتاضا
 :فهى  الىت افًتضتها الباحثة يف ىاه الرسالة وأما الفروض

 جيد. SMA Negeri 3 LANGSA بتتتيف تعليم املفردات  كفاءة الطلبة  إن  -1
 SMA Negeri بتتتيف تعليم املفردات     Take and Giveطريقة استخدام إن -2

3 LANGSA .تكون على جيد 
 SMA بتتتيف تعليم املفردات    Take and Giveطريقة استخدامفعالية  إن -3

Negeri 3 LANGSA عالةف. 

 البحثحدود  -و
 استتتتتتتخدامفعاليتتتتتتة ااتتتتتتدود املوضتتتتتتوعية: قامتتتتتتت الباحثتتتتتتة ىتتتتتتاه الدراستتتتتتة عتتتتتتن  -1

   SMA Negeri 3 LANGSA بتتتيف تعليم املفردات    Take and Giveطريقة

 SMA Negeri 3 LANGSA بتتت اادود املكانية : ىاه الدراسة -2

 .ه 2015 اادود الزمانية: الدراسة للسنة الدراسية  -3

 حتديد املصطلحات  - ز
فعاليتة "  : املوضتوعقبل أن تبحث الباحثة عن األشياء املتعلقة ىاه الرسالة حتتت 

" SMA Negeri 3 LANGSA بتتتتيف تعلتيم املفتردات    Take and Giveطريقتة استتخدام
للباحثتتتتتتتة أن تبتتتتتتتُت للقتتتتتتتارئُت معتتتتتتتاأ املصتتتتتتتطلحات املتعلقتتتتتتتة ابملوضتتتتتتتوع، وأمتتتتتتتا  تأحستتتتتتتن

 املصطلحات اليت تريد بياهنا فهي كما أيتى :
                                                 

 43(، ص.2007، )عمان : دار دجلة، مقدمة يف منها البحث العلميرحيم يونس كرو العزاوى،  4



6 

 

 فعالية -1

فعال على وزن فّعال، مث  –يفعل  –كلمة فعالية ىي صفة مبالغة للفظ فعل 
تلحق رخره ايء النسبة والتاء التأنيث فصارت فعالية. ويقال هلا للفظ يف اللغة 

 عّرفو مايلي : "Efektifitas"وأما لفظ . "Efektifitas"اإلندونيسية 
"Menurut W.J.S Poerwadarmita، kata "Efektifitas" berasal dari kata dasar 

"efektif"، yang berarti : "Akibat" (hasil daya pengaruh sesuatu)، ada efeknya 

(pengaruhnya، akibatnya، kesan nya)
5
  

كلمة" "مشتق من جار كلمة" فعالية فعالة  فإن،  WJS Poerwadarmitaلتووفقا
 (.يعٍت :" نظرا ")قوة أتثَت شيء(، أي أتثَت )نفوذ، وابلتايل، لو انطباع "، األمر الاي

 Take and Giveطريقة  -2

. Take and Give تتكتون متن الكلمتتُت اتا الطريقتة و Take and Give طريقتة 
طرقتتتتا أو طريقتتتتا ومعنتتتتاه الستتتتَتة وااالتتتتة  –يطتتتتر   –الطريقتتتتة لغتتتتة ىتتتتي مصتتتتدر متتتتن طتتتتر  

واصتتتطالحا: ىتتتتي الوستتتيلة التتتتيت يتبعهتتتتا  .4واملزاىتتتب اىفتتتتي ىف الشتتتيا والستتتتب ة املستتتتتطيلة
 6املدرس لفهم التالميا أي درس من الدروس ىف أية مادة من املواد.

 وىف كتب اإلندونيسيا الطريقة ىي معرفة القواعد التعليمية الىت يستخدمها املدرس  
Metode adalah :suatu pengetahuan tentang cara – cara mengajar yang 

dipergunakan oleh seorang guru ataupun instruktur.
7
 

Take and Give رأى مفتاو اهلدى أن طريقة
لبطاقة، اب التعلم أسلوب ىي 

املعرفة  حتديد اليت هتدف إىل وتقييم، وتبادل املعلومات، مشاركةيف  للعملاملهارات و 
 .8شريكبطاقة و  بطاقة الواردة يف للموادفهم الطالب و إتقان و 

                                                 
5
 W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai pustaka,1986),  

 h.266. 
 465ص.. 1986، بَتت، املكتبة الشرقية: 28، الطبعة املن د ىف اللغة و األعالم ،لويس معلوف 4

6
 17ص.نة. بدون س، املسرية: الطبعة اذمولو، أصول الًتبية وقواعد التدريس، دمحم عطية االبراس 

7
 Abu Ahmadi, dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Jaya Press,1997), h. 52. 

8
 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan pembelajaran (Jakarta : Pustaka pelajar, 

2013), h.242. 
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 املفردات تعليم -3
 –علتممصتدر  تعليم املفتردات تتكتون متن كلمتتُت وىتي تعلتيم ومفتردات. إن تعلتيم

عامتتل متتن عوامتتل الًتبيتتة وينحصتتر ىف  ن تعلتتيمإ، " اتعليمتتتتتدريس أو ا مبعتتٌت تعليمتت – يعلتتم
ىتتو تعلتتيم و . 9نشتتا مبستتائل التنتتون والعلتتوم"لاملعلومتتات إىل التتاىن وصتتك حتتوافظ اايصتتال 

 : معناىتتتا،ذكتتتر لتتتويس معلتتتوف ،ىل املتتتتعلم إ ومتتتات واملهتتتارات متتتن املعلتتتملعمليتتتة نقتتتل املع
 .10يعلمها جعلو:ووَتىاالصنعةوعالماه 
عنصتتتتتر متتتتتن عناصتتتتتر اللغتتتتتة اهلاّمتتتتتة حبيتتتتتث يتضتتتتتمن عليهتتتتتا املعتتتتتاين ىتتتتتى  مفتتتتترداتو 

واستتتتخدام الكلمتتتات يف اللغتتتة متتتن املتتتتكلم نفستتتو أو متتتن الكاتتتتب. والشتتتخص ستتتتزيد لتتتو 
مهارتتتو يف اللغتتة إذا ازداد مفرداتتتو ألن كفتتاءة مهتتارة لغتتة الشتتخص متوقتتف علتتى املفتتردات 

 .11اليت استوعب عليها
ي عملية تعليم وتعلم إليصال املعلومتات إىل ذىتن الطلبتة ولالك تعليم املفردات ى

 من حيث املفردات العربية، أسلوب تعليم وتعلم ودمارسها يف احملادثة اليومية.
 

                                                 
 .3, ص, (م 1991دار السالم,  )الًتبية والتعليم, الطبعة اىفامس,دمحم يونس,   9
 529ص:(. 1987بَتوت دار املشر  ) املن يد ىف اللغة العربية واألعالم ،لويس معلوف  10

11
 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat, 2005), 

h.96. 




