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 الملخص
فردات لطاب الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية . 2017. رمة الفوزي فظ  تعليم ا تطبيق طريقة ا

(IPS)كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو العاـ الدراسى عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا -2016:   ا
بّية . الببح العلممّ . 2017 كومية يةعلـو التعليمكاؿكلية ال امعة اإسامية ا  قسم اللغة العربية  ا

اجيست. فونوركغو يب ا اج الدكتور أمد  شرؼ ا  .ا
. يم المفرداتتعل، طريقة الحفظ، تطبيق: الكلمة اأساسية

إّما   مشكات  تعلمها، اؾ أّف ـّ تعلم اللغة العربية ايسهل كمثل تعلم اللغة اأ 
علق باإجتماعية كالثقافيةمسألة اصر ا فردات، كالكتابة ككذلك   ع طق ك ا  كنعرؼ.  اللغة كال

فرداتإحدل من م ا اصر اللغة العربية  اسبة تساعد على تعليم مهارة اللغة .  أف ع فردات ا كانت ا
بغم . العربية اسبة لتسهيل متعلم  تعليم  علىفلذلك، ي ا بالطريقة كاأساليب ا اللغة العربية أف يدرسوا

فظأف من  إحدل ك. دة مفرداهمااللغة العربية  زيادة ـ م طريقة ا فردة  طريقة . طريقة تعليم ا
توم على  ا ما يطلق عليها طريقة الكاسيكية ك مة ال كث فظ جزء من أساليب القواعد ك ال ا

ة"انطباع  ة."الطرؽ القد ذ الطريقة قد ذ الطريقة . قد يكوف اأمر كذلك، أف  قد جرت  ك أف 
بيةعدة قوية  اجتمعات اأكركبية   ل تأث  طريقة اؿقذكقد كفرت  . قركف  تدريس اللغات اأج

ياة الفكرية لأمة"أجياؿ   . كخصوصا  أكركبا "ا
مقذمن   فظما طريقة ( 1: ) خلفية ركزت الببح  الثاف اسئلة  فرداتا    تعليم ا

درسة د ا عارؼ (IPS) لطاب الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية ع درسة العالية اإسامية ا   ا
كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو العاـ الدراسى فظ  (2 )،؟2017-2016: ا كيف تطبيق طريقة ا

فردات لطاب الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية  عارؼ (IPS) تعليم ا درسة العالية اإسامية ا   ا
كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو العاـ الدراسى  .؟2017-2016: ا

و الببح أك الدراسة ال تستاستخدمت الباحثة ك  دـ الوصفية التبليلية خح كيفى ك
باط صوؿ على اإست ثل نتجتها بالكلمات تبعا لفصيلة  قابلة . ك كأما طريقة مع البيانات فهم ا

احظة كالوثائق م كصف . كا ليل البيانات فالباحثة تستخدـ طريقة الوصفية التبليلية ك كأما طريقة 
ذا الببح ذ موضوعا  ليل كل ما ا .  ك
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ذا الببح  فظ إّف طريقة  (1: )كمايلم كدلت نتيجة  فرداتا دّرسة تعليم ا د ا   ع
كرـّ كوماف (IPS)لطاب الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا   ا

ملة اك م طريقة  سوموركتو فونوركغو فظ ا ستخدمة  أّما استخداـ طريقة . كلمة بشكل صبيحاؿا
كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو لتطوير مهارة اللغة العربية،  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا فظ  ا ا

فردات فيستهل  قدرة اللغة العربية، كلكى يكوف الطاب قادركف   أّف بكث يقدر الطاب  ا
فردات  كتابتها جيدا فردات لطاب الفصل العاشر  (2 )،نطق ا فظ  تعليم ا إّف تطبيق طريقة ا

كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو يع (IPS)للعلـو اإجتماعية  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا :  ا
اسب (أ) فردات ال توجد  الكتاب كالبيئة م دّرسة الطاب ا هج الدراسى اتعطى ا وضوع م  با

فردات بتكرير كبصوت جهر لكى  (ب) كتكتبها على السّبورة، 2013 دّرسة الطاب لقراءة ا تأمر ا
ا بشكل صبيح،  دّرسة الكتابة ال تكتبها على السّبورة،  (ج)يكوف الطاب أف يلفظو ( د)سح ا

دّرسة الطاب  فردات بصوت جهر مرّة ثانية، أف متأمر ا فظ  (ق)لفظ ا دّرسة الطاب  تأمر ا
فردات كاحدا فواحدا  .ا
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الباب اأّول 
المقدمة 

 
 خلفية البحث .أ﴾ ﴿

ياة العامة ا دكر مهم  ا م جزء من حياة اجتمع الدك ال   .اللغة 
م أداة  م نافذة العا كمفتاح .ب اأفراد مع اآخراإتصاؿ ك كقيل  .العلم ك

عرفة ك من كاحد ك ألف الثّقافة موجودة  موعة ا لتكوف نافذة على العا أف 
 1.باللغة

م اللغة ال استخدـ العلماء  إنتاج اأعماؿ العظيمة  كاللغة العربية 
ّل العلمّية مثل التاريخ، كالفلسفة، كالرياضيات، كعلم الطبيعة، كاأدب،   

ا ولوجم . كغ رس كتطور العلـو كالتك اضى كاللغة اأك ال  كانت اللغة  ا
ديح الذم انتشر . ا دكر مهّم ك أساسّم  تطوير العلـو ا كلذلك، اللغة العربية 

ذا اليـو  2.بسرعة  

اؾ مشكات   تعلم اللغة العربية ايسهل كمثل تعلم اللغة اأـّ أّف 
علق  اصر ا فردات، كالكتابة ككذلك   ع طق ك ا تعلمها، إّما  مسألة اللغة كال

 3.باإجتماعية كالثقافية

                                                           

1
 .1، (2011سوكسيس أفسيت،: جوكجاكرتا)، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab كا مونا،  

2
ماكاف،   دنج)،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أجيف  جا ركصدكريا، : ب  ،(2014ر

1. 

3
رجعنفس     .100.، صا
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هارات  ا أربع ا تلف بتدريس اللغة اأخرل أف  كتدريس اللغة العربية 
مهارة ااستماع، كمهارة الكاـ، كمهارة القراءة، كمهارة : اللغوية يع

مو.الكتابة م لل داؼ اللغة  هارات اللغوية  لطاب كأ  4.كالتطوير ا
فرداتكنعرؼ م ا اصر اللغة العربية  كانت .  أف إحدل من أف ع

اسبة تساعد على تعليم مهارة اللغة العربية فردات ا درس . ا بغم على ا فلذلك، ي
اسبة لتسهيل متعلم اللغة العربية  ا بالطريقة كاأساليب ا اللغة العربية أف يدرسوا

 . زيادة مادة مفرداهم

فردات ليزيد اؾ ا ة  هاالكث ة :  خطوات م فردات الكث فظ ا
 5.كالقراءة كالكتابة كاأسئلة ا اأصدقاء

كرـّ اإسامية كوماف سوموركتو فونوركغو  عارؼ ا م مدرسة العالية ا
د فردات  سوموركتو فونوركغو، فيها رس العالية ال تقع  كومافاإحدل ا تعليم ا

م لكم تكوف مفردات الطاب . خاصة درسة  ذ ا فرادات   داؼ تعليم ا أ
تعددة، ح  يفصح لغتهم  .ا

فظ طريقة فردات ب مستعمل ا كرـّ  تعليم ا عارؼ ا درسة العالية ا ا
درس متعمدا كمفيقا . اإسامية كوماف سوموركتو فونوركغو فيذ با ذ الطريقة ت

ا  تعلم اللغة العربية  فذ فردات  ي فظوف  ا لكى يكوف الطاب يذكركف ك 
 .خاصة

                                                           

4
ماكاف،   دنج)،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أجيف  جا ركصدكريا، : ب ، (2014ر
129. 

5
 Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab  Strategi Dan Metode Pengembanganسجاع،   

 .66، (2008كا صاعا فريس، : ماراع)
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مة ال اطريقة  ا ما يطلق عليهافظ جزء من أساليب القواعد ك ال  كث
توم على انطباع  ةالطرؽ"طريقة الكاسيكية ك قد يكوف اأمر كذلك،  ." القد

و أمر مهم  ها ليست مشكلتها، ك ة، كلك ذ الطريقة قد تكوف قد ةأف   كمث
بية ذ الطريقة قوية  اجتمعات اأكركبية لعدة قركف  تدريس اللغات اأج  .أف 

ذ الطريقة ل تأث   أجياؿ  ياة الفكرية لأمة"كقد كفرت  كخصوصا   "ا
 6.أكركبا

قابلة نتيجة  الطاب مفردات مهارة أفّ  2016 ديسمر 4 التاريخ  ا
 ا الذين (IPS) العلـو اإجتماعية من العاشر الّصف  كبعضهم سفل،

فردات تذك  يستطيعوف  ترجم انشطة  اأخطاء توجد جّيدة، العربّية اللغة ا
ادة درسة العالية  من الطابِ  مقابلة نتيجة على اأسئلة يأكد ك. القراءة ا ا

كرـّ اإسامية كوماف سوموركتو فونوركغو  عارؼ ا ادة يفهموف أهما دما ا  ع
فردات ترمة  اأخطاء توجد ك الفصل،  التعليم عملية ادة  ا  ك القراءة ا

سوف م فردات ي فردات فظوف م. ا فردات ترمة موقع  اأخطأ اؾ ا  ا
.   اأخرل ك الواحدة

اؾ  تطبيقكاف  فردات لطاب الفصل العاشر  فظ  تعليم ا طريقة ا
ّوعة  التعليم وكلذلك أخذت الباحثة الببح العلمّم . مشكات مت :  ك

تطبيق طريقة الحفظ في تعليم المفردات لطاب الفصل العاشر للعلوم "
 في المدرسة العالية اإسامية المعارؼ المكّرم كومان (IPS)اإجتماعية 

" 2017-2016: سوموروتو فونوروغو العام الدراسى
                                                           

 
6
ماكاف،   دنج)،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أجيف  جا ركصدكريا، : ب  ،(2014ر
170. 
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 تحديد البحث .ب﴾ ﴿

فردات فظ  تعليم ا و طريقة ا ذا الببح العلمم  ديد الببح    .أما 

 

 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿

دّرسة لطاب الفصل العاشر  .1 د ا فردات ع فظ  تعليم ا م طريقة ا ما 
كرـّ كوماف (IPS)للعلـو اإجتماعية  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا   ا

 ؟2017-2016: سوموركتو فونوركغو العاـ الدراسى

فردات لطاب الفصل العاشر للعلـو  .2 فظ  تعليم ا كيف تطبيق طريقة ا
كرـّ كوماف (IPS)اإجتماعية  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا   ا

 ؟2017-2016: سوموركتو فونوركغو العاـ الدراسى

 

 أهداؼ البحث .د﴾ ﴿

داؼ ا الباححاأ م كما يلىة ال تريد ذا الببح    :  كتابة 
فظ .1 دّرسة لطاب الفصل  عرفة تعريف طريقة ا د ا فردات ع  تعليم ا

كرـّ (IPS)العاشر للعلـو اإجتماعية  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا   ا
 .2017-2016: كوماف سوموركتو فونوركغو العاـ الدراسى

فردات لطاب الفصل العاشر العلـو   عرفة .2 فظ  تعليم ا تطبيق طريقة ا
كرـّ كوماف (IPS)اإجتماعية  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا   ا

 ؟2017-2016: سوموركتو فونوركغو العاـ الدراسى
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 فوائد البحث .ه﴾ ﴿

ذا الببح يع  :أما الفوائد 

 فوائد نظرية .1

ذا الببح ليكوف فهما فكريّا  ترقّية كلتوسعة الثاقفة العلمّية   حصل 
فردات لطاب الفصل العاشر العلـو  تطبيق طريقة احفوظات  تعليم ا

كرـّ كوماف (IPS)اإجتماعية  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا   ا
 2017-2016: سوموركتو فونوركغو العاـ الدراسى

 فوائد عملية .2

 للباحثة  .أ 

فردات فظ  تعليم ا ديدة  تطبيق طريقة ا عارؼ العلمّية ا  .لزيادة ا
للمدرسة   .ب 

درسة العالية  سؤكلوف  ا راجع يرجع إليها ا ليكوف الببح أحد ا
كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو عارؼ ا  .اإسامية ا

للمدرس  .ج 
فردات كاما ح يستطيع  درس برنامج تعلم ا كى يستطيع أف يضع ا

عارؼ  درسة العالية اإسامية ا مية نشيطهم با أف يرقى نتيجة طاهم كت
كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو . ا
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 منهج البحث .و﴾ ﴿

 مذخل البحث نوع البحث  .1

و  (qualitative) الببح الذل ستكتب الباحثة الببح الكيفم
تاج البياف الوصّفم  كاصوات   (descriptive data)اإجرات الببح ال ت

تأملة كتوبة أك من اللساف اأشخاص كطبائع ا    7.ا
فظ  عرفة كيفية تطبيق طريقة ا إستبدمت الباحثة الكيفم الوصفم 

فردات لطاب الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية    (IPS) تعليم ا
كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو، لذلك  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا ا

وضوع ظر بالتفاصيل عن ا  8.تاج ال

    

 الباحثةحضور  .2

امة  مع  م أدة  حضور الباحثة  الببح الكيفم مهم ك
كعامة الببح الكيفم ا . البيانات كأصببت اأدكات اأخرل مساعدة

ات الببح ا م ال تقرر إ احضة، أف الباحثة   9.كن أف يفرؽ من ا
كرـّ  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا حضور الباحثة  مكاف الببح با

 .كوماف سوموركتو فونوركغو

 
 

 

                                                           

7
جا ركسداكريا، : باندكنج) Metodologi Penelitian Kualitatif، مولييونج. ليكسم ج    .3( 2000ر

8
زير   سادا، : جاكرتا) ،Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data، أ دك ف  .9، (2010راجا غرف

جا ركسداكريا، : باندكنج) Metodologi Penelitian Kualitatif، مولييونج. ليكسم ج 9  .177(2000ر
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 مكان البحث .3

درسة العالية اإسامية  و ا مكاف الببح الذم تتخذ الباحثة 
كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو عارؼ ا  .ا

 

 مصادر البيانات .4

صادر ال حصل عليها الباحثة من ميداف  م ا مصادر البيانات 
ذا الببح نوعاف، ما10.الببح  : مصادر البيانات  

خر  .أ   (Informan)ا

وظفوف ككذلك  درسوف كا م ا ذا الببح  خر    يقصد ا
درسة العالية (IPS)الطاب  الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية    ا

كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو العاـ الدراسى عارؼ ا : اإسامية ا
2016-2017 .

 (Dokumentasi)الوثيقة مكتوبة  .ب 

دكنة  واش ا و الوثائق ك الصور أك  ذا الببح  يقصد بالوثيقة  
دكنة راجعة 11. الكتاب أـ غ ا  إستخدمت الباحثة نتيجة ا

درسة العالية (IPS)الطاب  الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية    ا
كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو عارؼ ا  .اإسامية ا

 

 

                                                           

10
ارمى    كا جيفتا :جاكارتا )، Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek، أريكونطاسو ري
 114. ، صفبة(2003

رجعنفس   11  .114.، صا
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 أساليب جمع البيانات .5

، مصادر (1984:47 )(Lofland dan Lofland) قاؿ لفاف ك لفاف
و أف الكلمات كخطى، كمازاد مصادر  وعم  البيانات الرئيسية  الببح ال

ذلك ذا 12.البيانات  يع كثيقة ك غ مع البيانات    يستعمل الطريقة ا
م  :الببح 

  (Observation Method) طريقة الماحظة (1

اصر صريح   هج ا ع م مراقبة ككتابة با احظة  طريقة ا
دؼ الببح احظة 13.غرض ا م ا احظة ا قسم  قسم ا  ت

ك ش ك ا م خضرت .  كغ مش ك  احظة غ مش ا
ظر كهتم عملية التعليم  14.الباحثة  مكاف الببح كلت

عرفة  ك  احظة غ مش ذا الببح أستخدمت الباحثة ا  
كرـّ كوماف  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا أحواؿ اللغة العربية  ا

درسة  .سوموركتو فونوركغو ا

   (Interview Method)  المقابلة طريقة (2

م العملية طريقة قابلة  دؼ الببح بأسلوب البيانات إدراؾ ا  
ظمة 15.اأسئلة قابلة ا قابلة ا قسم يع ا قسم طريقة ا  كت

                                                           

اجا ركسداكريا، : باندكنج) Metodologi Penelitian Kualitatif، ميليوع. لكس ج 12   .112، (2000ر

13
دكنج)، Metode Penelitian kualitatif ،بي أمد سايبي عفيف الدين ك   ، (2009فوستكا سيتيا، : ب
134. 

، Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D، سوغياف  14
 .145. ، صفبة(2006الفبيد، : باندكنج )

دكنج)، Metode Penelitian kualitatif ،بن أمد سيب عفيف الدين ك  15  .131، (2009فستك ستيا، : ب
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ظمة قابلة غ ا م الباحث ا طريقةاما . كا ظمة  قابلة غ ا  كا
مع البياناتاإرشاداتتستخدـ  قابلة    16. ا

قابلةإستخدمت الباحثة طريقة  خر الذل ا م ا ظمة، ك  غ ا
قبالة دؼ. يعرفوف ما الغرض من ا و ا ذ الطريقة   من استخداـ 

ظمة  مع قسم إحياء  قابلة غ ا يل البيانات، استخدمت الباحثة ا ل
يئة اللغة   ك بعض الطاب  الفصل العربيةاللغة العربية، استادة 

فظ  تعليم العاشر العلـو اإجتماعية  لببح عن تطبيق الطريقة ا
فردات لطاب الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية  درسة ( IPS)ا  ا

كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو عارؼ ا . العالية اإسامية ا
   (Documentary Method)الوثيقية  الطريقة (3

م مع الوثيقية الطريقة اث التبريرم البيانات   بطريقة ال
ا صلة بالببح ا ال  استخدمت الباحثة الطريقة  17.كالكتب كغ

كرـّ  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا يل البيانات عن حالة ا الوثقية ل
: كوماف سوموركتو فونوركغو، كما يلى

كرـّ  .أ  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا غرا من ا وقع ا التاريخ ا
 .كوماف سوموركتو فونوركغو

كرـّ كوماف  .ب  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا ظمة  ا تركيب ا
 .سوموركتو فونوركغو

                                                           

16
، Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D، سوغياف  

 .140. ، صفبة(2006الفبيد، : باندكنج )

ارمى أريكونطا،   17 كا جيفتا، : جاكارتا )، Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktekسو ري
 .274، صفبة، (2003
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عارؼ  .ج  درسة العالية اإسامية ا درس كالطاب  ا أحواؿ ا
كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو  .ا

عارؼ  .د  درسة العالية اإسامية ا وجودة  ا اأدكات كالوسائل ا
كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو  .ا

 

 طريقة تحليل البيانات .6

ليل  ى  ليل البيانات  ذا الببح تستخدـ الباحثة أسلوب   
ماف وب  .(Miles dan Huberman)  كصفم كيفم على طراز ملس ك 

 :كلتبليل البيانات تستبدـ الباحثة بثاث طرؽ كما يلى
 

 
 
 
 

 
 1. 1الرسم البيانى 

 (Interactive Model) (طراز التفاعل)العنصر في تحليل البيانات 
 

  (Reduction Data) فيض البيانات   .أ 

  ذكر كما كالدقة، بالضبط الباحثة قسمت البيانات تلط لئا
ختلطة البيانيت كث كلما الباحثة الوقت طاؿ كلما السابق  ا

 مع البيانات

 عرض البيانات

فيض البيانات 
 البيانات

تاج البيانات  إست
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ختلفة علومات سريعا تعقد ذالك اجل كمن. كا  فيض بطريقة ا
ي تلخيص م البايانات فيض من كالغرض. البيانات  البيانات ك

هّمة وضوع حيح من ا  الباحثة صل الببح ذا  18.كالشكل ا
قابلة، من البيانات على احظة، ا عقدة كالوثيقة، كا  التدريس  ا

دارس، من اليومية كاأعماؿ ديد باختيار فيضها ّ  ا  اأحوؿ عن ك
تعلقة اأصلية فردات تدريس بعملية ا  . ا

 (Display Data) البيانات عرض .ب 

ا عرض البيانات طوة بعد فيض البيانات فا اّف . بعد هاية 
شملة  وع بطريقة الصورة كالبياف ا عرض البيانات  الببح ال

  تسهل  البياناتبعرض . كاإتصاؿ ب اأشياء كما اشب ذالك
 ذا  19.فهم ما كقاعع ك تفظيم عماؿ مؤّسسا على حصوؿ الفهم

ظاـ البياناتعرض الباحثة  الببح فظ   عن خاص ب تطبيق طريقة ا
فردات لطاب الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية    (IPS)تعليم ا

كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا . ا
تاج .ج   (Conclusion) اإست

ستمر   ليل البيانات ا و  تاج   مع البيانات أك مدةاإست
ا فظ  20.بعد كن معرفة تطبيق الطريقة ا ذا الببح   تعليم  

                                                           

، Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D، سوغياف  18
 .247. ، صفبة(2006الفبيد، : باندكنج )

، Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D، سوغياف  19
 .249. ، صفبة(2006الفبيد، : باندكنج )

20
رجع، ص   .252. نفس ا
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فردات لطاب الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية  درسة (IPS)ا   ا
كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو عارؼ ا -2016 العالية اإسامية ا

2017. 
 

 فحص صحة البيانات .7

اؾ .أ   تطويل اإش

وعى ؾ كقتا طويل  ميداف . تكوف الباحثة كسيلة  الببح ال كتش
قية نوعية صبة البيانات. الببح ذا التطويل ل    21.كفائدة 

 مواظبة التأمل .ب 

سألة  اسبة با اصر ا صائص كالع اد ا الغرض من مواظبة التأمل إ
اصر صائص كالع ذ ا طلوبة  تركز الباحثة   بعبارة . بالتفصيل ا

اؾ يعطى الغرفة فمواظبة التأمل يعطى  أخرل، إذا كاف تطويل اإش
 22.التعّمق

هج التثلثى .ج   ا

و اسلوب فبص صبة البيانات الذم يستفيد شيئ  هاج التثلثى  ا
كاأكثر . اخر من خارج البيانات أغرض التبقق أك مقارنة للبيانات

و فبص من مصادر أخرلخمن است هج التثلثى 23.دمت   كأّما ا
.   الذم إستخدمت الباحثة يع فبص من مصادر أخرل أيضا

                                                           

اجا ركسداكريا، : باندكنج) Metodologi Penelitian Kualitatif، ميليوع. لكس ج  21  ِ.327، (2009ر

رجع، ص  22  .329.نفس ا

رجع، ص  23  . 330.نفس ا
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 خطوات البحث .8

كن فصل عن خطوات الببح وعم ا  خطوات . الببح ال
م أف الباحثة كوسيلة الببح، فلذلك فإف  ا خاصة أساسية  الببح 
تلف عن خطوات الببح  غ  وعم  خطوات الببح  الببح ال

وعم  . الببح ال

قسم إ ثاثة خطوات  :أما خطوات الببح ت
طيط الببح  .أ   (Tahap Pra Lapangan)خطوات 

فيد بأمور أتي طوة ت  : ذ ا

طيط الببح (1  كتابة 

 إختيار ميداف الببح (2

 طلب رسلة اإستئذاف (3

يداف  (4  إستكشاؼ أحواؿ ا

خر ك اإنتفاع ب (5  إختيار ا

 إعداد إداكت الببح (6

فد بأمور أتي .ب  طوة ت ذ ا فيد الببح،   :خطوات ت

فس (1  فهم ميداف الببح ك إعداد ال

يداف (2  دخوؿ ا

اؾ  مع البيانات (3  اإش

ليل الببح .ج   خطوات 

تا الباحثة قامت الباحثة  فبعد أف اجتمعت البيانات كما أراد
وعية .  بتبليلها على الطريقة الوصفية ال

 



17 

 

 

 البحث تقرير كتابة تنظيم .ز﴾ ﴿

ظيما كنظمتة مرتبة كتابة الببح فكتب العلمى الببح ذا فهم لتسهيل  ت
ا   :يلى كما أبواب مسة إ تقسمة ك يس

قدمة  : اإكؿ الباب م ا ديد الببح خلفية على تول ك  الببح ك
داؼ ك الببح كأسئلة هج الببح فوائد ك الببح أ  كم
ظيمك الببح  .الببح تقرير كتابة ت

ظرم اإطار عن الباحثة تببح  : الثا الباب  على توم الذم ال
فظ طريقة فردات تعليم ك ا . السابقة كالببوث ا

 لببح العامة البيانات عرض على تو البيانات عرض  : الثالح الباب
يداف كب ال ا اؿ من ت درسة العالية اإسامية  العاـ ا

كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو عارؼ ا  البيانات كعرض ا
صة فردات لطاب  على تول ا فظ  تعليم ا طريقة ا

درسة العالية  الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية  ا
كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو عارؼ ا  .اإسامية ا

فردات  تعريف عن البيانات ليل  : الرابع الباب فظ  تعليم ا طريقة ا
درسة ك د ا فظ   تطبيق عن البيانات ليلع طريقة ا

فردات لطاب الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية   تعليم ا
كرـّ كوماف سوموركتو  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا ا

 .فونوركغو
امس الباب تول اإختتاـ عن الباحثة تببح:   ا تيجة على ك   الببح ال

احات  كاإق
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الباب الثّاني 
اإطار النظري والبحوث السابقة  

  
  النظرى اإطار .أ﴾ ﴿

 مفهوم طريقة الحفظ .1

 تعريف الطريقة .أ 

دخل  ظريات  ا تعلقة بتطبيق ال طوات العامة ا م ا الطريقة 
ع 24.ا

 

ها طريق  د اللغوية أف الطريقة  اللغة العربية يسمى طريقة مع ع
م حطة شاملة فيما يتعلق  دية رضية زين الدين يصرح أف الطريقة  ك

تظم، حيح ا يوجد جزء كاحد إ اخر ككل  واد على أساس م عرض ا
ددة سلفا هج  در اإشارة أف . على أساس ال ذ التعريفات ك من 

دؼ من عملية التعليم م أداة أك كسيلة لتبقيق ا  25.الطريق 

 

 أهمية الطريقة .ب 

                                                           

24
رمواف   دكنج)، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، أجف  ، (2011رماجا رسدكريا، : ب

30. 

فوستكا رحل غركؼ، : يوغياكرتا)،  Metodologi dan strategi alternativeرضية زين الدين،  25
2005) ،31.  



19 

 

 

شر أفكارنا  تعليم اللغة،  (1) :أمية تطبيق الطرؽ ( 2)ل
يعطى إستقامة الشعور، كاعتقاد، كشعور اأمِن الطاب " الطريقة"

علم  26.كا
 تطبيق طريقة التعلم .ج 

وزكنة  تطبيق طريقة التعلم، فيع  ب على  (1): أّما اأشياء ا
اسبة بشخصيِة الطاِب، كمستول تطور  درس أف يستخدـ الطريقة ا ا

علم على القاعدة  (2)العقل، ك ظركُؼ ااجتماعيِة  حياهم،  يهتمم ا
ة من السهل إ الصعب،  تدّر العامة  تقد الدركس مثل القواعد ا
، كمن  من البسيط إ التعقيد، من اأمور الواضح ال يطلب التفس

رسانة إ اجرد،  اأخذ  ااعتبار ااختافات  قدرة الطاب  (3)ا
فسم،  عر جيدة كجد كال علم حالة من الطاب تفضم  (4)ا لق ا

وقف  (5)طواؿ مراحل التعلم،  كيز كالدافع للطاب كتوليد ا زيادة ال
رح ك اأنشطة  (6)اإبكارم،  عل التعلم األعاب كا ستخدمة  الطرؽ ا

ح  (7)ال تعود بالفائدة،  يتبع الطريقة التعلم اأساسيات، مثل م
تعة كجعل الطاب قادرين على فعل  ارس ا كافآت كالعقوبات،  ا

 27.شمء

 

 تعريف الحفظ .د 

                                                           

26
ر أرشاد،     .18، (2010فستكا فلجر، ) ،Metodologi pengajaran Bahasa Arabأز

27
  ، ميد ك أصباب مانج فرس، : مانج)، Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab أبد ا
2008) ،17  . 
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ع حفظ الشيئ  28.مع من الضياع ك التلف: حفظ 
و فظ  عملية تكرار شمء  "قاؿ عبد العزيز عبد الرؤكؼ تعريف ا

ب  "للقراءة أك ماع أم كظيفة إذا تكرر  كث من اأحياف، 
 29.حفظها

ة من الكتاب عي مل ا مل كا فظ الطاب ا و  . طرقة حفظ 
ظم  30.كأحيانا هاذا الطريق يتعلم الطاب الشعر أك ال

ادة اللغة العربية بطرؽ  م طريقة التدريس  ا طريقة للتبفيظ 
كاية كاحفظة كغ ذلك شيط ك ا ها ال  31.فظ الكلمات م

قائق  عرفة أك ا فظ أنشطة التعلم ال تركز على اكتساب ا تعليم ا
، . دكف إعطاء مع للمعرفة أك كقائع تلميذ الذين يتعلموف شيئا حفظ

ا ا  32.كقاؿ ان فقط أف يتقن ذلك كفعل، دكف معرفة مع

فيظ التقليد تسم أيضا بطريقة ميمم م اختصار-طريقة  . ـ ال 
خر فر ا د طريقة تدريب نطق . ذ الطريقة تسمى طريقة ا كع

درس سيسهل على الطاب أف  شاركة اقواؿ ا ملة  اء ا فردات، أف ب ا
رسوف مباشرة ، أهم  . يذّكر كيعّود

                                                           

28
جيد  اللغة آلوكيس معلوؼ ك   كت)خركف، ا شرؽ، : ب  .809، (2003دار ا

29
دكنج)، Kiat Sukses Menjadi Hafidz Qur’an Da’iyahعبد العزيز عبد الرؤكؼ،    ميل جفتا : ب
 .49، (2004مديا، 

30
 Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan،أبودين ناتا  

Islam Di Indonesia ماديا كيديا سارانا، : جاكرتا)،    106، (2001غ

31
يوغياكرتا، تراس، )، Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metodenya، أمد مهتد أنصار  
2009) ،61. 

32
  ، م ك نانا شودي كا جفتا، : جاكرتا)، Perencanaan Pengajaran إبر  .39، (1996ري
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طق لثاث مرات  علم أكا يقرأ أك ي ذ الطريقة، ا  تطبيق 
ملة كاحدا فواحدا  يتبعها مع الطاب فردات كا كن . ا علم  أف ا

ملة اأخرل اذا يتقن الطاب كيعرؼ أين  ية ا فردات كب رس على ا أف 
كذا ح اانتهاء الدرس غيم ك كن أيضا أف . كضع تشديد الت ك

ستول . يستخدـ تسجيل أك كسائل اإعاـ السمعية كالبصرية  ا
اقشات فيذ ا كن تعزيز التعليم مع تقد مسرحّية كت تقدـ، ك  33.ا

 
 أهداؼ الحفظ أو المحفوظات .ه 

تيجة  شاط ال داؼ خاصة، لكى يبلغ ال شاط تتكوف من أ كل ال
يدة دؼ الدراسة احفوضات كمايلى. ا  :أ

ا (2 ا كتدريب تذاك  أنبت الطاب تفك

ادثة لطاب ميعا (3 فردات ك  أكثر ا

وعة (4  يس الطاب  تدريس اأدب كاساليب باغة مت

ة (5 س بت اأخاؽ ا  تعليم ركح احارب كي

ا (6  تدريب الطاب لتكلم جيدا كغ

فس ك اأخلق نشاطا  (7 34تدريب ال
 

قاؿ سوفاراف  اء على ا دؼ الطريقة التذك (Suparlan)ب ، أ
: ، كما يانوعافكحفظ 

                                                           

33
م الدين،    در كتورات : جاكرتا فوسات)، Pembelajaran Bahasa Arabالعزيز فخر الرزم كأبرتا 

ديدكاف اساـ،  دراؿ ف  .207، (2012ج

34
يوغياكرتا، تراس، )، Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metodenya،  أمد مهتد أنصار 
2009) ،61. 
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فهـو الذم قد أعطيت لتذّكر البيانات  (1  بسرعة أك ا

م جديدة  (2 عر الشاملة  تشكيل العاقاة  كتفا يكل ا لتعزيز ا
ديدة الذم أكثر كتشكيل علومات ا يم الشاملة لتأخذ  ا فا  ا

 35.ضوحاك

 الخطوات المعينة من الطريقة الحفظ .و 

ابط (1 ّ كادراؾ ال  اإختبار اإك

، كفضا  (2 تعلم اسبة بدرجة القدرة كتطوير ا واد م بغى على ا ي
تماـ لدراسة ة لا  عن مواد مث

مل ال ليست فيها طويلة جدا،  (3 بانسبة للمرحلة ااّكلّية اختيار ا
تماـ،  ة لا عاي ال فيها مث كن اعطاء ا رحلة ااتية  ك ا

ميلة قطوعات الشعرية ا كمة اكا  ككلمات من ا

كن  (4 يح اها  واد مكتوبة، كالكتابة مع كتابة ميلة  بغى على ا ي
شاط للتعلم كالقراءة معالتسريع عملية  اف تولد التبفيزية كمذكر ال

 من الذاكرة

 .أّما  كتاب اأخر، ااستعداد لدخوؿ الفصل بأدكات التعليم الازمة
 التعارؼ  (1

i. إلقاء الساـ 

ii.  ظيم الفصل ّظما)ت  (إذا  يكن م

iii.  يادم جرم كا ّ كتابة التاريخ ا اّدة ككتابتها  السؤاؿ عن ا
 .شاركة التاميذ

                                                           
35

 Suparlan, Metode Mengajar Mengingat Dan Menghafal, http://website:www.suparlan.com, 

Akses Pada 10 April 2017. 

http://website:www.suparlan.com
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iv.  دّرس ائب أجل العلمّية)إعاف موقف ا  36.(ك

 
 

قّدمة (2  ا

اضم كحفظ  اجة)اأسئلة عن الدرس ا كربطها  (على قدر ا
ّ كتابة موضوع الدرس على  د اإمكاف،  وضوع جديد ع

. السبورة
 العرض (3

ديثة (أ   .شرح الكلمات على الطريقة ا

ظم، كجزءا فجزءا  (ب  شرح احفوظات بيتا إذا كانت على صورة ال
ثل  ياة أك ا ثر مع غرس فلسفة ا إذا كانت على صورة ال
اف  صيبة إ أذ ع أك ال اأعلى بالتلخيص كتوصيل ا

د أك دليل على صبة  صوص اأدبّية شا التاميذ، فكأّف ال
صيبة لّخص أك ال  .ا

، كالتاميذ  (ج  ّص الذم  شرح درس البيت أك جزء ال يلّفظ ا
 .اكون

شاركة التاميذ (د  ّص على السبورة  . يكتب البيت أك ال
درس تلميذا أك أكثر إماء الفاظ  ا أف يطلب ا شاركة  كا

صّ   .ال

                                                           

درسة أمد إماـ مفيد،   36 فردات لطاب الصف العاشر با فوظات كنتائج درس ا العاقة ب نتائج درس ا
ة الدراسية  كومية دكلوفو ماديوف الس  .19-16، (2015فونوركغو، )، 2014-2015العالية اإسامية ا
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قيقا للفهم كصّبة  (ق   ، ت كتابت درس أك التلميذ ما  يقرأ ا
دّرس  شرح اأبيات أك اأجزاء . الكتابة كذا يس ا
 .التالية

قيقا على  (ك  فردات على الّسبورة  صوص كا درس ال قراءة ا
 .صّبة الكتابة كالقراءة، كالتاميذ ياحظوف

ت ماحظة  (ز  فردات من الدرس  صوص كا كتابة التاميذ ال
درس كشف الغياب ّ يقرأ ا درس،   .ا

دّرس كاحدا أك أكثر بقراءة  (ح  بعد اانتهاء من الكتابة يأمر ا
 .كتابتهم مع اإصاح

دّرس (ط   .القراءة الصامتة من التاميذ إعدادا لتوجي اأسئلة إ ا

اأسئلة من التاميذ  بعض كلماب صعبة كاإجابة من  (م 
دّرس  .التاميذ أك من ا

ّ الصامتة إعدادا إجابة اأسئلة التطبيقية  (ؾ  هرة  القراءة ا
فردات على الّسبورة سح ا دّرس   . كا

دّرس التاميذ بإقفاؿ الكراسات (ؿ  . يأمر ا
 التطبيق  (4

صوص بيتا فبيتا (أ   .شرح التاميذ ال

م (ب  فظ التدر م كا ّص، : احو التدر بو جزء من أجزاء ال
ّ ماعّيا فظ بصوت فرديّا  درس التاميذ  ذ . ّ يأمر ا ك

صوص  دّرس ال م للتاميذ، فا يلّفظ ا فظ التدر فرصة ا
 .للمباكاة
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دّرس  تطبيق ما يبقى من أبيات احفوظات،  (ج  كذا يس ا
درس تلميذا أك أكثر  و ميع اأبيات، يأمر ا  ّ ح إذا 

فظ اأيبيات برّمتها 
وضوع (د   .اأسئلة عّما يتعّلق با

واب التلميذ (ق   .اأمر بذكر نّص أكبيت يتعّلق 

. اأسئلة عن معا الكلمات (ك 
 اإختتاـ (5

واعظ ( أ واعظ باختاؼ . اإرشادات كا تلف اإرشادات كا ك
تويات موضوع الدرس واد ك  .ا

درس تدريس بالساـ ( ب  37.تتم ا

ناكم كما قاؿ  التمارين سهلة للبفظ أم  عنبو دم بورتر كمايك 
و سهل التذكر بو التاؿ ك الطريق.كسيلة للتواصل ما  :  توصيل على ال

 استخداـ اللوف ككصف حواس (1

ذا العمل (2 فيذ مثل   ت

و مبتذؿ  (3  تطبيق التأكيد الذم 

شاعر (4  إشراؾ ا

 38كن شجاعا (5

 

                                                           

37
رجع ،      .   17-15نفس ا

38
ناكم،    & Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman بو دم بورتر كمايك 

Menyenangkan, Alih Bahasa Alawiyah Abdurrahman ،(دكنج . 219، (2000كيف، : ب
 



26 

 

 

 مفهوم تعليم المفردات .2

 تعريف التعليم .أ 

، الذم أصبح فيما بعد شكل الفعل "التعليم" اصل من كلمة التعليم
و التفاعل ب حاجة ". التعليم" ذ الدراسة  علـو أف الغرض من  كمن ا

درس كالطاب هما، كما ا ذ التفاعات،  . الطرف كل م  مثل 
دد سلف (نقل)اؿ ااتصاات  دؼ  و    39.م مكثفة كمركزة 

و عملية  م إرشاد الفوائدالتعليم   اإرشاد الطالبات  حياهّن ك
مول الذم قاـ ب الطّالب سؤكؿ بال فس    40.كترقية ال

رب ليجعل  علم أك ا و جهد كاع قدمت من قبل ا التعلم 
تعلم تعلم  تعديل السلوؾ للبصوؿ على قدرات )الطاب أك ا

دؼ (جديدة توم على نظاـ أك تصميم لتبقيق ا  41.الذم 
اصر  التعليم باإضافة إ  و كاحد من الع تعلم أم الطاب  ا

د اااأ علم كغ اصر  التعليم . ؼ كا كالطاب مع كون كاحدا من الع
اصر اأخرل اصر اأكثر أمية من الع و الع دكهم . فيمكن أف يقاؿ إن 

دث عملية التعليم تاجوف . فسوؼ ا  م الذين  فذلك أف الطاب 

                                                           

39
هى،    ديفا فريس، : يوكجاكرتا)، Metodologi Super Efektif Pembelajran Bahasa Arab اك ال
2012) ،153-154. 

40
اف،    دك فرسادا، : جاكرتا)، Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajarسارد ، (1986راجا غرافي

12. 

يفتل  41  .3، (2013أالرز مديا، : يغوياكرتا)، Pembelajaran Inovatif، ح
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علم ا . إ التعليم حقا، كليس ا علموف بقدر إمكاهم ا يعملوف كث كا
اكلوف لتلبية اإحتياجات من الطاب  42.إا 

 
 

 

 تعريف المفردات .ب 

صر أساسم  التعليم اللغة، أ م ع فردات  م فا  حقيقة اللغة 
فردات م اللفظة أك الكلمة ال تتكوف حر 43.موعة عن ا فردات   ا

، سواء أكانت فعا أكاما أكأداة وعت . ف فأكثر كتدؿ على مع كت
فردات من حيح عدد حركفها كسهولة نطقهاك أف تستغ عن : ذ ا

كن الشخص أف  اصر اللغوية الرئيسية فا  م احدل الع فردات  ا
فردة قد تكوف العامل الرئيسم  44.يتكلم بدكها فضا عن ذلك أف ا

ص  ملة  موقف اإتصاؿ أك  فهم ال الذل يؤّدم إ فهم مع ا
فردات أكا  بية يتعلموف ا القرائم، كلقد إتضح أيضا أف دارسم اللغة اأج

فردات ذ ا وم   اكيب ال   45.ّ يتقوف بعد ذلك ال

 
 المفردات تعليم تعريف .ج 

                                                           

42
ار غرافيكتأكفسيت، : جاكرتا)، Proses Belajar Mengajarعمر مالك،     .100، (2009سي

فستكا رحلة غركؼ، : يوغياكرتا) ،Metodologi & Strategi Alternatif رضية زين الدين ك أخركف،  43
2005) ،۸۹. 

ر الدين،44 مد  دخل ا العربية،   كت ا ا-ب  . 30  ، دارالشرؽ العر: لب

فرداتأمد زبيدم،   45 ة: فونوركغو)، مذكرة ا كومية فونوركغو، باس امعة اإسامية ا  .1، (ا
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ع الكلمة الصعبة من تعليم اللغة العربية  م تعليم ا فردات  تعليم ا
فسها درسة، ليست من الدرس الذم قائمة ب فردات .  ا  التعليم ا

كونة الكلمة  اصر ا تماـ بالع درس الطاب لذا اإ بغم تعليم ا ي
م كلمات : يشتمل ااحقات ، اإدراج، كاللواحق، أف الاحقة  التقد

ا يشتمل اللغة العربية ا مع كتوجد  كث من اأحياف  لغت إذا . ال 
ّ أن سيكوف من  ذ الاحقات،  ع كل من  كاف الطاب يفهم ا

  46.السهل أف نفهم مع العبارة أخرل

اصر اللغة، كلكن تعلم اللغة ليست مطابقة  م احدل ع فردات  ا
و ما يع أف يكوف إتقاف اللغة ا يكفم فقط  فردات ك مع دراسة ا

ا فردات كحد كل كلمة أك عبارة لدي ثاثة مستويات من . لتسجيل ا
بول ع ال ، كا ع الصر عجمم، كا ع ا ، ا ع اؼ . ا ب ااع
ع الثاثة من أجل فهم ملة أك عبارة على مايراـ  47.با

فردات ا ا يل بعض اللغوي إ اعتبار اصر اللغة ك م ع  من أ
م  اللغة اصر اأ فردات قد تكوف العامل . الع كمراد ذلك إ أف ا

ملة  موقف ااتصل أك  فهم  الرئيسم الذم يؤدم إ فهم مع ا
ص القرائم ورف . ال م  (Horn)ككذلك الذم عر  فردات  كانت ا

وجودة  العا فردات . حاجة رئيسية اللغة العربية كلسائر اللغات ا فا
م عددمن الكلمات ال تشكل لغة كاحدة ورف  د  ا . ع فردات  فا

هارات اللغوية اأربعة ( Valet)فقد قاؿ فليت . دكر عظيم  اكتساب ا
                                                           

46   ، و ج، : جوكجاكرتا)، Strategi Pembelajaran Bahasa Arabمد على ا باساف فوبليسي
2010) ،79. 

47
دل،      .96، (2004مشكات، : ماانج)، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab امد فوأد أيفي
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هارات اللغوية اأربعة تتعلق على  مدل استياء  إف القدرة اكتساب ا
فردات رء على ا كرغم ذلك تعليم اللغة العربية غ مساك بتعليم . ا

فردات جرد . ا هارات اللغة اأربعة اتأتى  كبعبارة أخرل أف استبقاؽ ا
فردات العديدة  فردات فبسب، كلكن ااستياء على ا حفظ عدد من ا

رء  تعليم اللغة كأدائها  48.يؤدم إ سهولة ا

 
 أنواع المفردات .د 

 :مفردات إمية كتشمل (1

صدر  .أ   (كتاب- مد – رجل )ااسم العاـ كالعلم  كا

 (أعلم- أحسن – مصرل – طويل )الصفة  .ب 

 (ال- ذ – أنا )الضم  .ج 
 :مفردات فعلية تشمل (2

اضى  طلع : الفعل ا
ضارع  يكتب : الفعل ا

 اكتب: الفعل اأمر 

وع إ (3  :مفردات الظركؼ كيت

أمس، اليـو : ظرؼ الزماف 
كاف  ت: ظرؼ ا  فوؽ، 

                                                           

48
لص،     مد  درسم للمستول مد م ك  : فونوركغو) اإبتدائ  التعليم اللغة العربية ض الكتاب ا

ظرية كالطبيق   .30، الصفبة (2012ال
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اء . (أ) (4 ر، حركؼ العطف، حركؼ اإستث الركابط مثل حركؼ ا
 .ك اإستدراؾ

فى كأدكات إستفهاـ. (ب) . التبويليات كتشمل أدكات ال
 

والف (5  :ا

قسم إ خالفتها خواص كل ماذكر كت : كميت بذلك 
 أماء اأفعل (أ 

 أماء اأصوات (ب 

دح كالدـ  (ج   (نعم كبئس)ا

 49(ما أفعل كأفعلب)التعجب  (د 

 

  المفرداتعليمأهمية ت .ه 

فردات اللغة العربية فيما يأتى : اأمية من تعليم ا
فردات قد تكوف العامل الرئيسى الذل يؤدل إ فهم مع  (1 إف ا

ص القرائى ملة  موقف اإتصاؿ أك  فهم ال  .ا

هارات اللغويّة اأربعة تتعلق على مدل  (2 إف القدرة اكتسب ا
فردات رء عا ا  .استياء ا

فردات  (3 ا أف ا ا فردات، كمع تعليم اللغة العربية ابد من تعليم ا
  50.م جرء رئيسم من أجزاء تعليم اللغة العربية

                                                           

49
امد عبد اه،    اطق بالعربيةناصر عبد اه الغا كعبد ا  .80-79، أساس إعداد الكتب لتعلمية لغ ال

50
لص،   مد  مد م ك  درسم للمستول   : فونوركغو) اإبتدائ  التعليم اللغة العربية ض الكتاب ا

ظرية كالطبيق   .32-30، الصفبة (2012ال
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 أهداؼ تعليم المفردات .و 

فردات اللغة العربية فيما يأتى داؼ من تعلم ا : اأ
ديدة للطاب، سواء من خاؿ مواد القراءة أك  (1 فردات ا إدخل ا

سموع  .فهم ا

فردات جيدا أهم  (2 تدريب الطاب ليكونوا قادرين على نطق ا
 .يستعلها  مهارات الكاـ ك القراءة أيضا

فردات، دالة أك معجمية  (3 ا)فهم مع ا د  (تقف كحد كع
ة  .استخدامها  سياؽ ملة معي

فردات كالتعب أف  (4  (يتبدث)ليكونوا الطاب قادرين على تقدر ا
يد (اإنشاء)كالكتابة اك   51.لسياقها ا

 

 أساس إختيار المفردات .ز 

ا فيما يلى ارا كن ا موعة من اأساس   :اؾ 
ا،  (Frequency): التواتر (1 تفضل الكلمة شائعة استخداـ على غ

، مثل ع كلمة السيف، لتوضيع مع : مادامت متفقة معها  ا
 "الصمصاـ"كلمة 

دل،  (2 تفضل الكلمة ال تستخدـ  اكثر من  (Range)التوزع أكا
صادر ال نقيد  بلد عر على تلك ال توجد  بلد كاحد كمن ا

                                                           

صطفى   51 ج) ،Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif، صيف ا كومية : مال امعة ا ا
ج فرس،   .63( 2011اإسامية مل
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ذا ظمة " معجم الرصيد اللغول للطفل العر . "  أعد ا
 (Isesco)العربية كالثقافة كالعلـو 

تاحية  (3 اكؿ الفرد  (Availability)ا تفضل الكلمة ال تكوف  مت
ددا ا ح يطلبها، كال تؤدل ل مع   .د

د اأفراد على   تفضل (Familiarity)األفة،  (4 ألوفة ع الكلمة ا
هجورة نادرة ااستعماؿ، مثل  "ذكاءٌ "ك" مس: "الكلمة ا

اات   (Converage)الشموؿ  (5 تفضل الكلمة ال تعطى عدة 
دكدة مثاؿ اات  دـ اا  كلمة : كقت كاحد على تلك ال ا

زؿ"فضل من كلمة " بيت" تعطى عددا أكر " بيت"أف كلمة " م
ا، بيت اه، بيت اابرة : مثال. من اجاات بيت  (البوصلة)بيت

ا كبوت، بيت القصيد، كغ  . الع

د التلميذ على  (6 ة ع اأمية، تفضل الكلمة ال تشيع حاجة معي
تاجها قليا تاجها أك   .تلك الكلمة العامة ال قد ا

ا، مثل (7 بدا " اتف"كلمة : العربية تفضل الكلمة العربية على غ
دياع"ككلهة " التلفوف"من  اسوب اا "ك " الراديو"بدا من " ا ا

اسوب أك الرتاب كإف  توجد كلمة ". الكوبيوتر"بدا من " أك ا
عربة، مثل التلفاز على التفريوف، كإذا كانت الكلمة  عرية، فا

، مثل  رؼ العر ا  العربية، فإها تكتب با  بية ا مقابل  اأج
 52".فيديو"

 
                                                           

52
جة أساليب  رشدم أمد طعيمة،   ا اطق ها م ، (1989إيسيسكو، : مصر)تعليم اللغة العربية لغ ال

195-196 . 
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 أساليب تعليم المفردات .ح 

فردات : اؾ عدة أساليب تعليم ا
دما ترد : ابراز ما تدؿ علي الكلمة من أشياء، مثل (1 إبراز القلم، ع

 "قلم"كلمة 

ع  (2 دما (Dramatization)ثيل ا علم بفتح الباب ع ، كأف يقـو ا
 " فتح اأستاذ الباب"ترد ملة 

س (Role Playing)لعب الدكر  (3 علم دكر مريض  ، كأف يلعب ا
 بأ  بط كيفبص طبيب

تضادات  (4  مقابل " بارد"، كأف يذكر كلمة (Antonym)ذكر ا
 "ساخن"

ادفات  (5 لتوضيح " سيف"، كأف يذكر الكلمة (Synonyms)ذكر ا
 "صمصاـ"مع 

ع  (6 ا (Association)تداعى ا ، كذلك بذكر  الكلمات ال تث
ديدة ن الكلمة ا علم " عائلة"ك كركد كلمة .  الذ يذكر ا

 ا.....زكج، زكجة، أكاد: الكلمات ااتية

يذكر " مكاتب"كمشتقاها، مثل كلمة  (Root)ذكر أصل الكلماة  (7
و  علم اصلها ك  "كتب"ا

قصود من الكلمة (8  شرح مع الكلمة العربية بشرح ا

ة عدة مرات ح  (9 ص قرأة صام تعدد القرأة، كاف يقرأالتلميذ ال
ص ديدة  ال  يستكشف مع الكلمة ا
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ستوبات  (10 كن تكليف الطاب  ا الببح  القاموس، ك
تقدمة بالببح  القواميس العربية توسطة كا  ا

ذ  مة إ لغة كسطة، ك علم آال كن اف يلجأ إلي ا خر أسلوب 
بية ح  لتوضيع مع الكلمة بشرط أف يكرر التلميذ الكلمة اأج

ذا اأمر علم اأيتعجل   ، على ا    53.رسخت  ذ
  

  السابقةبحوث .ب﴾ ﴿

فظ طريقة على اإستيعاب عن الببح فردات تعلم  ا  حصل ال ا
 بعض سبق قد. اجاؿ ذا  الوحيد الببح من الببح ذا كليس, كث عليها

ببح ذ عن يببح الذم الببوث ها, ا   :م
فردات تعليم ".حالمة نور ستي .1 فظ بطريقة ا سكن  ا  الطالبات ا

دراسة توسطة ا عهد ا ور اإسامى ا طقة ا . يوكياكرتا كربياؾ" ؽ "ا
بية العلم بكلية العربية اللغة قسم العلمى الببح يل ال علم كتأ  امعة ا
كومية اإسامية كاليجاكا سوناف  . 2013 يوكياكرتا ا

فردات تعليم عملية معرفة الببح ذا من كغرض فظ بطريقة ا   ا
سكن دراسة الطالبات ا توسطة ا عهد ا ور اإسامى ا طقة ا " ؽ "ا
ها كعومل  يوكياكرتا كربياؾ .  كمثبتها مشج

فردات تعليم كيف( 1: يلم كما الببح، أسئلة الباحثة كضت  بطريقة ا
فظ سكن  ا دراسة الطالبات ا توسطة ا عهد ا ور اإسامى ا طقة ا  ا
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ها عومل ما( 2 يوكياكرتا؟ كربياؾ" ؽ" فردات تعليم كمثبتها مشج  بطريقة ا
فظ سكن  ا دراسة الطالبات ا توسطة ا عهد ا ور اإسامى ا طقة ا  ا

 يوكياكرتا؟ كربياؾ" ؽ"
ذا و كيفى ح الببح ك  الوصفية تستبدـ ال الدراسة أك الببح ك
ثل التبليلية باط على صوؿ لفصيلة تبعا بالكلمات نتجتها ك  ككاف. اإست
و الببح ذا موضوع درسة طالبات ك تواسطاة ا ور اإسامية ا  ا

 طريقة كأما. طالبا 16 الدد على 2013-2012 الدراسم للعم يوكياكرتا
قابلة فهم البيانات مع احظة ا  البيانات ليل طريقة كأما. كالوثائق كا

م التبليلية الوصفية طريقة يستخدـ فالباحح ليل كصف ك  ما كل ك
ذ .  الببح ذا موضوعا ا

فيذ أف على الببح ذا نتيجة كدلت فردات تعليم ت فظ بطريقة ا   ا
سكن دراسة الطالبات ا توسطة ا عهد ا ور اإسامى ا طقة ا " ؽ "ا
فظ طريقة يستخداـ يوكياكرتا كربياؾ دؼ ا  الطالبات وذ أف إ با

هارات فراداهنّ  كإمكاتات اللغاكية با ستخداـ الكتاب أما ك. ا  فهو ا
ور "معجم اج كضع الذل" ا ّور كرسوف ا  بإتاحة التعليم تقو كحقق. م
فردات فظ كاأسبوعى اليومى كظيف تشجئة العلوامل كأما. ا  بطريقة ا
فظ درسة الطالبات مسكن  ا تواسطة ا عهد اللغة ا ور اإسامى ا  ا
ها علم م ثبتة العوامل كأما. التعلم  تهدف الطالبات ك ا  قلة م ا

عارؼ علم لدل ا . اتوجد ال اللغوية كبيئة العربية اللغة القواعد عن ا
فظ طريقة باستبداـ العربية اللغة التعليم دراسة. 2016 محفوظ، .2  عهد ا

قابلة. الواحد عبد الشيخ العصرم بية العلم بكلية العربية اللغة قسم. ا  ال
يل علم كتأ كومية اإسامية كاليجاكا سوناف امعة ا  .يوكياكرتا ا
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فردات تدريس عملية معرفة إ الببح ذا يهدؼ   العربية اللغة ا
فظ، بطريقة توافرة كالعوامل ا  عهد اأك الدرجة للطاب كالعائفة ا

وب سواكيس بؤكباؤك الواحد عبد الشيخ العصرم . شرقم ج
فردات تدريس عملية كيف( 1 يلم كما الببح، أسئلة الباحثة كضت  ا

فظ بطريقة العربية اللغة  عبد الشيخ العصرم عهد اأك الدرجة للطاب ا
وب سواكيس بؤكباؤك الواحد توافرة العوامل كيف( 2 شرقم؟ ج  كالعائفة ا

 سواكيس بؤكباؤك الواحد عبد الشيخ العصرم عهد اأك الدرجة للطاب
وب  شرقم؟ ج
وعى، الببح و الببح ذا  التبليل شكل على الببح يع ال

تائج كتعرض. الوصفم مل الكلمات  ال ظرم اإطار مع أكا  للبصوؿ ال
باط على شكات من اإست ج كمن. الببح ا ا  ذا البيانات مع ا

قابات طريق عن الببح احظة ا  البيانات التبليل طريقة كأما. كالتوثيق كا
. الببح ور تصبح اأشياء كل بوصف
فردات تدريس استبداـ أف على الببح ذا نتيجة دلت  بطريقة ا
فظ مية لغرض الواحد عبد الشيخ العصرم عهد ا شاط ت  العربية اللغة ال

د هم الطاب ع ك  التعليم  كالزاد اأكسط شرؽ  الدرسة إستمرار ك
وارد أما. الدين علـو راجع ا ستخدمة ا ـو الغرفة  ا عجم يعن ال ور ا  ك ا

طالعة الكتاب يع الفصل ك يونوس، مود اؾ. يونس حمود ا  ك
فردات حفظ يع الوظيفة بإطاء اإعادة إستخداـ  كل  الكتيب كمل ا
 العائقة العوامل كأما. العمل كقت  ك اإستبماـ كقت  إا اأكقات

هم أكثر أف العربية اللغة يعرفوف  الطاب بعض أف يع تخرجوف م  من ا
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درسة ساعدة كالعوامل اإبتدائية، ا سكن، مدبر ب التعاكف يع ا  رؾ ا
ظمة كمر كاأساتذة اأساتذ اللغة، . ا

فردات تعليم" عن حالمة نور ستي الببح  فظ بطريقة ا سكن  ا  ا
دراسة الطالبات توسطة ا عهد ا ور اإسامى ا طقة ا  يوكياكرتا، كربياؾ" ؽ "ا

فظ طريقة باستبداـ العربية اللغة التعليم دراسة عن محفوظ الببح ك  عهد ا
 تريد يع الببح ذا ك الببثهم الب فرؽ  الواحد، عبد الشيخ العصرم
فردات لطاب  عن تببح الباحثة فظ  تعليم ا  العاشر الفصلتطبيق طريقة ا
درسة ( IPS )اإجتماعيةالعلـو  عارؼ اإسامية العالية ا كرـّ ا  كوماف ا

. فونوركغو سوموركتو
فظ الطريقة  عن الببح أستخدـ كلو فردات، تعليم  ا  الببح كلكن ا

شكلة ك وجدالرئيسية ا كاف الببوث ا تلف عن ا ذ الببح  تعمل .   
عرفة  فردات لطاب الفصل " كاتب الببح  فظ  تعليم ا تطبيق طريقة ا

دم العاشر العلـو اإجتماعية كرـّ كوماف  ا عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا  ا
د الباحثة الببح عن . 2017-2016: سوموركتو فونوركغو العاـ الدراسى ك 

كرـّ كوماف سوموركتو  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا وضوع  ا ذا ا
. فونوركغو
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الباب الثالث 
عرض البيانات عن تطبيق طريقة الحفظ في تعليم المفردات لطاب الفصل العاشر 

 في المدرسة العالية اإسامية المعارؼ المكّرم كاومان (IPS)للعلوم اإجتماعية 
 2017-2016: سوموروتو فونوروغو العام الدراسى

 
عرض البيانات العامة  .أ﴾ ﴿

" المكرم"البيانات عن تاريخ تأسيس المدرسة العالية اإسامية معارؼ  .1
 كاومان سوموروتو فونوروغو

درسة  درسة اإسامية، تسمى با ذ  "PGA"كانت ا تؤّسس 
درسة  تاريخ  اير 22ا هضة العلماء  كاكماف1969 ي رم التعليم .  ب

مع كاكماف سجد ا وب ا ية ال تقع  درسة الدي درسة  ا . بتلك ا
مد ردكف   و السيد سوكي  درسة  الرئيس اأّكؿ  تلك ا

مد ردكف ا. 1974-1969العهد   PENDAIS رفع السيد سوكي 

(Pendidikan Agama Islam)  ة ، فبدؿ بالسيد 1974بسوكورجو  الس
اج دارين عمر  العهد  اج دارين عمر . 1978-1974ا قل السيد ا ي

قل  درسة الثانوية اإسامية جاراعرجو،  تلك الوقت ي " PGA"ا ا
كـر درسة  الثانوية اإسامية معارؼ ا . اليا

كـر على مبادرة من رئيس 1972 عاـ  درسة العالية ا ت ا ، ب
درسة كـر كإدارة ا درسة الثانوية ا كـر . ا درسة العالية ا كيؤمن رئيس ا

درسة 1988للسيد كحيدم،  عاـ   ـ، رفع السيد كحيدم مدرسا  ا
اعاف  كومية جي درسة العالية 1الثانوية ا صب رئيس ا ،  استبداؿ م
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ادم  ـ، رفع السيد سامسوؿ 1992كن  عاـ ؿك. السيد سامسوؿ 
كومية كيدكعكاا، عاكم درسة الثانوية ا فلذلك، نقل . ادم مدرسا  ا

درسة الثانوية معارؼ   كاكماف ح يؤمن مكتب ا 4السيد كحيدم  ا
درسة إ السيد كحدم ؤسسة، 2007 عاـ . رئيس ا  ـ، تغ اسم ا

، ح مية مدرسة العالية  كـر درسة العالية ا الذم كاف ام  اأصل ا
ظمة معاريف هضة العلماء فونوركغو رقم  يثاؽ م كـر كفقا  / 85معارؼ ا

2007/I/LPM/4 SK- ؤرخة  جرت 2006 عاـ . 01/01/2007ا
درسة درسة، كيؤمن السيد أغوس  لرئيس ا  تقدم . انتخابات رئيس ا

ائا كتطوير أكثر تقدما ا  كـر تشهد تغ ، 2009 عاـ . مدرسة العالية ا
ساعدة  دكؽ ا كومة مع ص كـر ثقة ا  MEDPفاز مدرسة العالية معارؼ ا

اء مب  درسة مرة 2009 عاـ  . IPAلب  أجريت اانتخابات رئيس ا
درسة العالية  أخرل كالسيد أغوس  الثقة مرة أخرل لقيادة رئيس ا

كـر صوؿ على مساعدة من 2010 عاـ . ا كـر ا  ـ، مدرسة العالية ا
اسب اا اء بيت اللغات كا كومة لب ، 2013 سبتمر 30 التاريخ . ا

كـر دراس عالية انتهت معارؼ ا ة كاية يرأس ا  أكتوبر، 1كعلى .  ف
وظف 2013عقد  درسة ال تتبعها ميع ا  ـ اانتخابات رئيس ا

درس درسةكا كـر بقيادة الدكتور .  ا  اختيار مدرسة العالية معارؼ ا
صور، كمدة كاية  انية . 2017-2013أندكس م ة لب رسـو ل كفقا 

ادم/-LPM/2SK/103معارؼ هضة العلماء فونوركغو فرع رقم     ا
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 2013 ديسمر 1، ابتداء من 2013 نوفمر 28 بتاريخ 2013عشر 
 2017.54 نوفمر 30ح 

 
 عن موقع الجغرفى فى المدرسة العالية اإسامية المعارؼ البيانات .2

 المكرم كاومان سوموروتو فونوروغو

درسة  شارع رادين فتح بالقرية كاكماف فونوركغو    ذ ا تقع 
اكم الشرقية اتيبّى . ا ا مكاف س كـر  درسة العالية اإسامية معارؼ ا ا

درسات و. من حوؿ ا غرا  : موقفها ا
 كأكماف KUA تقرب ب  (أ 

ستشفى  (ب    تقرب با

 تقرب كجاماتاف (ج 

امع كأكماف (د  سجد ا  تقرب با

انب الشارع عالرئسم  كـر  درسة العالية اإسامية معارؼ ا ّ تقع ا
بوف اليها بسهولة م يذ م من . فلذلك الطاب  الذين يتعلموف فيها ك أكثر

و، سامفوع، باديكاف، جامبوف  55.قرية كأكماف، سوكور
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 و البعث والهدؼ المدرسة العالية اإسامية معارؼ المكرم النظرة .3
 كأومان سوموروتو فونوروغو

 نظرة المدرسة .أ 

ة  ولوجيا ك أخاؽ الكر عرفة كالتك تق ك عا ا ؤم ك ا ا
 بعث المدرسة .ب 

يح يكوف لكل طالب أف  (1 فيذ التعليم كالتوجي بشكل فعاؿ،  ت
 .تتطور بالشكل اأمثل، كفقا إمكانات

يح يصبح  (2 ية لإساـ  تعزز التقدير  التعليم كالتأديب الدي
 مصدرا للبكمة  الفعل

درسة (3  تعزز ركح التفوؽ بالشكل فعاؿ  ميع العائات ا

كن  (4 ، لذلك  تشجيع كمساعدة الطالب لتعرؼ اإمكانات ل
 تطوير بالشكل اأمثل

ة  (5 درسة ك تطبيق اإدارة التشاركية باشراؾ  ميع العائات ا
درسة  ا

فذ  (6 ة كت ظم كاأخاؽ كر فذ العبادة با تشجيع كارشاد الطالب لت
ماعة  ة كا ل الس يل ا أ  اإسامية الذين 

 أهداؼ المدرسة .ج 

لق (1 ة كحسن ا اف كالتقو كاأخاؽ الكر  عل الطالب باإ

ولوجيا كااجتماعية كالثقافية  (2 تزكيد الطالب بالتوكيل العلـو كالتك
 كالفن اامدادات للمستقبل
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طقم كخاقة كمبتكرة   (3 تطوير قدرة الطالب على التفك ا
 كمستقلة

شاريع ك اإرادة الصبا إ تطور  (4 ظيم ا ظر الت تزكيد الطالب بال
ستقباؿ فس  ا  ال

دمات التعليمية للطاب من أجل تقليل معدؿ  (5  إياء اأكلوية ا
 56.التسرب
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البيانات عن تركيب منظمة المدرسة العالية اإسامية معارؼ المكرم  .4
 كأومان سوموروتو فونوروغو

 1. 1 الجدول 
كـر درسة العالية اإسامية معارؼ ا ظمة ا  57تركيب م
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درسة  رئيس ا
صور  م

ة  قسم اللج
ادم  مسوؿ 

 

قسم الطاب 
يدايانطا  أريس نور 

هج التدريس  قسم م
 يايوؾ سوفرافت

عمل  قسم ا
 موفرييا

قسم كسائل الدراسة 
 دكاـ

قسم العاقة العامة 
ر  إي ز

 
 

ك الفصل العاشر 
1. X IPA 1 :إيا أيونيعتياس 

2. X IPA 2 : أتيك كرمة
ة  الصا

3. X IPS :ر  إي ز

ا عشر  ك الفصل إث
1. XII IPA 1 :دكم كورانيعرـك 

2. XII IPS 1 :وؿ سوكيع ب  .نا

3. XII IPS 2 :اكا ا فيري  أكلفم جي

ك الفصل إحدل عشر 
1. XI IPA 1 :يايوؾ سوفرافت 

2. XI IPS 1 :ايلم يوسوان 

3. XI IPS 2 :دكاـ 

 اجتمع

 الطالب

درس  ا
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البيانات عن أحوال المدرسين والموظفين في المدرسة العالية اإسامية  .5
  كاومان سوموروتو فونوروغوالمكّرممعارؼ 

 1. 2الجدول 

كرـّ درسة العالية اإسامية معارؼ ا وظف  ا درس كا  58أحواؿ ا
درسة الرقم  درس الرقم ا ا

صور  1 مد شريف الدين  17م
م مصدكؽ  2 يئة  18كيا ة ا أمم صا
يدايانطا  19دكم كورانيعرـك  3 أريس نور 
أرم يوليانا  20ركبيكم  4
إيا أيونيعتياس  21صا  5
وؿ سوكيع ب 6 مد ركحاف  22. نا
مد أقصاف بودايرم  23دكاـ  7
مود  24يايوؾ سوفرافت  8 إماـ 
ة  25دياف ركماكا  9 أتيك كرمة الصا

اكا  26ترل ستيوكا  10 ا فيري أكلفم جي
أمراف  27سيف اإخواف  11
فتح الركؼ الواحد  28ركدم كريستيونو  12
دكدم إيريانتو  29ايلم يوسوان  13
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داية  14 ديياف نور أي  30نور ا
يما  31فارم  15 إحساف عبد الرفق سا
ر  16 حفيظة ألباي  32إي ز

 

 عن أحوال الطاب في المدرسة العالية اإسامية معارؼ البيانات .6
 المكّرم كاومان سوموروتو فونوروغو

 1. 3الجدول 
كرـّأحواؿ الطاب  درسة العالية اإسامية معارؼ ا  59 ا

رقم الفصل الرجل المرأة الجملة 
31 16 15 XA 1 
30 11 19 XB 2 
33 15 18 XC 3 
 الجملة  52 42 94
37 23 14 XI IPA 1 
31 15 16 XI IPS 1 2 
31 16 15 XI IPS 2 3 
 الجملة  45 54 99
37 21 16 XII IPA 1 
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24 13 11 XII IPS 1 2 
26 16 10 XII IPS 2 3 
 الجملة  37 50 87

 الجملة  134 146 280
 

 عرض البيانات الخاصة  .ب﴾ ﴿

تعريف طريقة الحفظ في تعليم المفردات عند المدّرسة لطاب الفصل  .1
 في المدرسة العالية اإسامية المعارؼ (IPS)العاشر للعلوم اإجتماعية 

 2017-2016: المكّرم كاومان سوموروتو فونوروغو العام الدراسى

فردات م ا كونات ال توجد  اللغة العربية  إضافية . كاحدة من ا
مفردات للطاب مهمة جدا، سواء كاف من تعليم لغة أك تطوير قدرة الفرد 

فردات .  اللغة ال قد تغلبوا و إضافية ا فردات  دؼ من تعليم ا كا
للطاب، كبعد دراستها الطاب قادرين على ااستماع كالتبدث كالقراءة 

وضوع فردات مع . كالكتابة باللغة مرتبطة با بغم أف يتعلم ا كلذلك، ي
ساعدة  تسهيل تعليم اللغة العربية  زيادة  يات جّيدة  اأساليب كالتق

. مفرداهم
م الطريقة  ها  تلفة  تعليم اللغة العربية، كاحدة م اؾ طريقة  ك

و أسلوب الكاسيكية فظ، ك بل أمر مهم كلكن ليس مشكلت، . ا
ة، ذ الطريقة قوية  اجتمعات اأكركبية لعدة قركف  تدريس كمث  أّف 

بية دارس الداخلية كمدرسة عالية ك  .اللغات اأج ثل، فإف العديد من ا كبا
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فردات ال  فظ  التعليم ا مدرسة ثانوية  إندكنيسيا باستخداـ الطريقة ا
. هدؼ لزيادة مفرداهم

عركؼ باسم  و أسلوب ا فظ   information drillالطريقة ا

method.  يئ عن ة ا فردات كقاؿ أّمى صا فظ  تعليم ا طريقة ا
درسة العالية اإسامية (IPS)لطاب الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية    ا

م، كرـّ كاكماف سوموركتو فونوركغو  عارؼ ا  60ا

علم لتبقيق التعليم و الشمء الذم يستخدـ ا م طريقة . الطريقة  فيظ  كأّما 
فظ . با

فردات  و تطوير اللغة العربية، أف بسبب اأكثر ا فظ  ذ الطريقة ا داؼ من  ا
لتسهيل الطاب على إتقاف اللغة، ككذلك لتدريب الطاب لتكوف قادرة على نطق 

فردات بشكل صبيح فردات جيدا  بعد ذلك أهم كانوا قادرين على كتابة ا . ا
 

تطبيق طريقة الحفظ في تعليم المفردات لطاب الفصل العاشر للعلوم  .2
 في المدرسة العالية اإسامية المعارؼ المكّرم (IPS)اإجتماعية 

 2017-2016: كاومان سوموروتو فونوروغو العام الدراسى

درسة العالية اإسامية (IPS)الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية    ا
كرـّ كاكماف سوموركتو فونوركغو تتكوف من كاحدة الفصل فقط،  عارؼ ا ا

م تتكوف من  لطبيعية  مواقع بعيد من الفصل العاشر للعلـو ا.طالبا 32ك
، الفصل العاشر للعلـو االواحدة ك  الفصل العاشر للعلـو لطبيعية الثا

ا قوائم . الثااإجتماعية  الدكر اأسفل قريب بالدرجة  الطبق  ك
 :الطاب  الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية
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 1. 4 الجدول
 الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية قوائم الطاب 

كرـّ كاكماف سوموركتو فونوركغو  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا ا
 201761-2016: العاـ الدراسى

 
اسم الطالب اسم الطالب 
يان  مد كيلداف مدا ألفيتا فيب
يانطا  نيك نورليا أريف ف

م كحيو أزيزاة كوسوما ديوم  ج س ي ني
كدين  اة باغوس خ نوفيياتوؿ ماغف

فهركدين هركراحيم 
انا  م بايو  فا

يدايات  ريكم سيتيياكاف دافيد شهركؿ 
ديرا  ي ا ما ا ديفم ايفا ي ديكم فوت ري

يا  سيغيت أديريانطا أيريكا فيب
ادانا  ائ غيانج يوغا ف سي مو
داؿ أكمامم كاجيد  أكلفاتوطأ إ

ا  اتاما كسواة الكس يودا أكم ف
دا دكم كوماا  زيياف فاراديسا أزمم لي

ور أليم  كاحد نور رافيق  مس
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اؿ أبيدين  طا مد جي اريي كسيس 
اؿ أبيدين  أنّيسا نور ماكّد مد ميزاف زي

 
فردات اللغة العربية  الفصل العاشر  دؼ التعليم ا قد يكوف أ

كرـّ كاكماف (IPS)للعلـو اإجتماعية  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا   ا
هج  دؼ العامة التعليم اللغة العربية  كتاب ا سوموركتو فونوركغو  ا

م قادرين الطاب على . 2013الدراسية  داؼ التعليم اللغة العربية  أ
باحثة وضوع ا اسبة با . ااستماع كالتبدث كالقراءة كالكتابة باللغة العربية ا
فردات بالتعليم اإساـ    ح مقياس الواسع، يكوف مرتبط التعليم ا
كرـّ كاكماف سوموركتو فونوركغو، مثل  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا ا

ديح ك كتب الدراسات اإسامية مكتوبة  باللغة العربية   علم ا
ا  62.كغ

ادة و ا امة  التعليم  كونات ا اء على نتائج . أّما كاحدة من ا كب
واد  ويل من موضوع ا فردات تعطى للطاب كل  قابلة، أّف تعليم ا ا

تصلة تعلم اللغة العربية واد لطاب الفصل العاشر للعلـو . ا أّما ا
كرـّ كاكماف (IPS)اإجتماعية  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا   ا

يئ  ة ا سوموركتو فونوركغو كما يقوؿ أكمم صا
ستخدمة لطاب الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية" واد ا درسة العالية  (IPS) ا  ا

ج  ا كّرـ كاكماف سوموركتو فونوركغو استوحى من كتاب ا عارؼ ا اإسامية ا
كرـّ . 2013الدراسية   عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا ذا العاـ الدراسى ا أف 

ج الدراسية  ا .  2013كاكماف سوموركتو فونوركغو الدرجة اأك خاصة كقد بدأت ا
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اـ من الكتاب كبعد ذلك  ا ا ، أنا ا اكتفم بأف اقّدـ  فردات نفس واد ا لكن من ا
فردات كفقا للظركؼ ال توجد . أف  أعّلم للطاب كلكن شارؾ الطاب أيضا إعطاء ا

فردات معهم إ اللغة العربية ؤاء الطاب  يتم ترمة ا  ."حوؿ 

كن كصف البيانات على تطبيق  ذا اجاؿ ك من نتائج الببوث  
فردات يع بدءا من عملية التطبيق كالتقو فظ  التعلم ا . الطريقة ا

 تطبيق طريقة الحفظ في تعليم المفردات (أ 

درسة العالية (IPS)مواقع الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية    ا
كرـّ كاكماف سوموركتو فونوركغو  الدكر اأسفل،  عارؼ ا اإسامية ا

ارجم ادئة كقليل من التدخل ا اؾ خطوات . حالت  كأحيانا كاف 
علم الذم كاف يس على الدرج ارجم . طرؽ للطالب أك ا تدخل ا

عل التعليم ا تفضى، كخصوصا  ا  كن أف تؤثر على تركيز الطاب 
فظ دّرسة تقرر باستخداـ الطريقة ا دما ا . ع

كيف تتم عملية إعداد تعليم اللغة العربية قبل أف يبدأ نشاط 
بو التا تعلم، كالباحثة كصفا على ال : التعليم ا

درسة" اما، رّف جرس ا اؾ عدد من الطاب الذين . بالضبط  الساعة السابعة  ك
ب إ الفصل العاشر . تضبكوف  خارج الفصل تتبدركف إ الفصل كالباحثة تذ

دّرسة اللغة العربية ( IPS) للعلـو اإجتماعية دّرسة كسف الغياب . مع ا مل ا
دّرسة . كالكتاب اللغة العربية للفصل العاشر للعلـو اإجتماعية سبة للكتيبات ا أما بال

 Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013) م

Untuk Madrasah Aliyah Kelas X Oleh Kementerian Agama Republik 

Indonesia 2014")
63 
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اؾ إعداد خاص تقـو  احظات قبل أف يبدأ التعليم، ليس  من ا
دّرسة كضعت الباحثة أنفسها كرأ الفصل خاؿ مراقبة  . ها ا

الفصوؿ الدراسية الباحث لوضع أنفسهم خلف الصف اأيسر من فئة 
يح  لوس  مع صالة للطاب تطل على صفوؼ الطاب كضعية ا
عرفة كامل عملية  كن للباحث شعائر كل ركن من أركاف الطبقة 

. التعلم
رحالة اأك  .1  (preinstructional)ا

دّرسة الدرس بالقوؿ مرحبا كتسأؿ كيف  رحلة اأك تبدأ ا  ا
ا تطبيق تعليم اللغة العربية باستخداـ  .الطاب  ذلك اليـو

فردات   فظ ا . الفصل العاشر للعلـو اإجتماعيةطريقة ا
 

رحلة اأك قبل البدء  الدرس بدأ" يات كتدعو تا دّرسة ااجتماع مع   ا
درسة العالية اإسامية . طالب لإمامة الدعاء ال يتم قراءهم من مع الطاب ا

ة كرـّ كاكماف سوموركتو فونوركغ يع أماؤؿ حس كسورة الفا عارؼ ا بعد . ا
دّرسة  دّرسة كسف الغياب كتتغّيب الطاب باللغة العربية، كما ا ذلك، تفتح ا
وجود،  تدعو اسم كاحد من الطاب مع استخداـ اللغة العربية بإجابة الطالب ا

اضر"أف الكلمة  اضرة"ذّكر أك " ا تكررة دائما  الطالب " ا دّرسة ا رئة كا
يب باللغة العربية دما طالب ا  فقد أصبح من العادة  كل لقاء  .بتتغّيبهم ع

 64."ـمالتعل

اؾ بعض الطاب الذين ا يدخلوف، أف قبل  دما تكوف  ع
دّرسة ا الباحثة أف الطاب  الفصل العاشر  التعليم قالت ا

 قبل مرحلة .للعلـو اإجتماعية يع الطاب الذين قليلة شقية
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دّرسة الطاب لتكوف على استعداد للتعلم بتوجيهم  التعليم تكّيف ا
دما سئل عن الطاب  م باللغة العربية فمثا، ع كيز م كال اانتبا

رم اآف مع اللغة العربية، كما  م الدركس ال  صباح "كتسأؿ ما 
؟ أجاب الطاب  ".ك ماذا درسوف اأف؟"، "كيف حالكم؟"، "ا

هر أف حالتهم  جيدة دّرسة  .باللغة العربية ك بصوت ا  تزكيد ا
واية ذا اليـو يع ا علومات ال تفيد أف موضوع درس   . با

دّرسة   دقيقة إدراؾ باترابط يع 15-10 أّكؿ استخدامت ا
ياة  فردات ال تعلموا قبلها، كما آ لتكرار كتذك الطاب عن ا

 . اأسرة

احظة  أنشطة التعليم  يظهر الطاب ايهتّموف ،تلك ا
بغم . بالتعليم ّلف من الدركس ال ي كن أف يؤدم إ  بغيابتهم 

صوؿ عليهم  ذلك اليـو دّرسة ال تدقق أف تغيب . ا ضّمت ا
سن لتعليم اللغة  م تعويد ا الطاب كاحدا فواحدا باللغة العربية 

دّرسة عارفة بقدر اإمكاف الطاب يتبعوف الدرس  عل ا العربية ك 
م . ضور

رحلة الرئيسّية  .2  (instructional)ا

واية  دّرسة الطاب ذكر ا ما تأمر ا رحلة الرئيسّية حي بُدأت ا
ّبوها بإستخداـ اللغة اإندكنسم لكى أعطى صورة فكرية . ال 

تعليم فصور الكاتبة كما يلى : كامل عن العملية التعليم كا
  

واية، " ّح لكم أعطى الطاب الفكرة عن اأنواع ا دّرسة ا ، أعطت ا  أكل
دّرسة إ الطاب  وايتكم؟"كما قالت ا القراءة، كالكتابة، "أجاب الطاب " ما 
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فردات . كقرة القدـ، كغ ذلك اؾ  تقرير ا دّرسة الطاب اإش كأف تريد ا
دّرسة ا الطاب باللغة العربية، . ال سيكتب  السّبورة ماذا  "ّ سألت ا
اؾ من ". القراءة  اللغة العربية؟ اؾ بعض الطاب الذين أجابوا كليس 

فردات كال تعتر . جواب لوء با فردات على السّبورة ح  دّرسة ا  تكتب ا
و مذكور  اأماـ فس الطريقة كما  دّرسة . كافية ب بعد ذلك، أرشدت ا

دّرسة الطاب بالفظ  فردات بتكرارا كإستمرارا  أشارت ا جّرب "الطاب ليقرأ ا
دّرسة الطاب أجّرب القراءة "أنت أك جّر أنت ، بشكل أساس أشارت ا

فردات كاحدا فواحدا . ا
فردات الذين  دّرسة السوأؿ لطاب عن ا فظ، أعطت ا   مرحلة العملية ا

،  أجاب "ماذا  اللغة العربية؟" قراءة""مثل . يكوف  السّبورة باللغة العربية
دّرسة الكتابة على السبورة بالرقيق، ككذلك " القراءة"الطاب  سح ا ما  بي

ا ماعة. بعد فظوف با دّرسة حفظ الطاب ح  دّرسة .  كررت ا ا ا فسأ
فردات بالطريقة   فردات  حالة السبورة نظيفا من ا مرة أخرل لطاب عن ا

دّرسة . اأماـ ها تعطم ا يبوف السوءؿ م اإعتبار ايضا إ الطاب الذين 
تِ "بالصبيح مثل كاـ  َت أك احس  65"."احس

م توف   احظة  أنشطة التعليم، أّف الدراسة  تلك ا
علومات كبعد تدؿ بعض الطاب . إ الطاب الذين ا يفهموف ا

دّرسة  وايتهم  اللغة اإندكنيسية، أرشدت ا ظاـ أف أذكر  بال
فردات  يعرؼ على الطاب .لتفس باللغة العربية ما بعد ا حي

ساعدهم اكلة  دّرسة  م على الفور . كا دّرسة ا تقوؿ  بل، فإف ا
فردات بشكل  .كبسرعة دّرسة الطاب كيفية لفظ ا تدريس ا

تكررة . صبيح مع عملية القراءة ا
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فظ  تعليم  ستخدمة  عملية طريقة ا ما كسائل ا بي
فردات  الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية  درسة (IPS)ا   ا

كرـّ كاكماف سوموركتو فونوركغو يع  عارؼ ا العالية اإسامية ا
رالسبورة ك ، كأحيانا استخداـ معمل اللغة  التعليم اللغة. قلم ا

لذلك، لعدة أشهر اآف  ،معمل اللغةبسبب كجود مشاكل مع 
فردات مع معمل  كن أف تستخدـ ح أف عملية حفظ ا اللغة ا 

رالسبورة ك .  فقطقلم ا
هائية  .3 رحلة ال  (post instructional)ا

دّرسة الفرصة للطاب ليسألوف عن  هائية تعطم ا رحلة ال  ا
فردات اآخر وضوع الذم غ مفهـو أك ا دّرسة إ . ا بعد تقوؿ ا

، أن  ااجتماع القادـ  ذ اليـو فردات   الطاب ليبفظوف ا
فردات، كتغلق الدرس مع التبية  هم عن ا دّرسة تطلب م سوؼ ا

 66. غادرت الفصل

 
 تقويم الطريقة الحفظ في التعليم المفردات (ب 

فردات  فظ  التعليم ا ت نتائج طريقة ا  الفصل العاشر س
كرـّ (IPS)للعلـو اإجتماعية  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا   ا

ديد من خاؿ  كن  ها،   كاكماف سوموركتو فونوركغو كاحدة م
تلفة  .تقو التعليم دّرسة باستخداـ أساليب  التقو ال أجريت من ا

بو التا يئة على ال ـّ صليبة ا و قاؿ أ دكدة، كما  ة   :أف ف
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فردات  الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية " فظ  التعليم ا فيذ التقو الطريقة ا ت
(IPS)كّرـ كاكماف سوموركتو فونوركغو عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا فظ    ا

فردات تعليمها فردات  .ا اعة حفظ ا أف الطاب يأتوف إ اأماـ كاحدا بالص
فواحدا، كلكن يتم تقو  بعض اأحياف فقط أف الوقت ا يكفم إذا  إنفاقها 

واد  انتظار لتعّلم فظ،  ح أف ا مع على . على ا فردة با آخر، تطبيق تقو ا
واد  بعد يع تعليم الكاـ كالكتابة دّرسة الوظيفة . ا مثل التعليم الكتابة، تعطى ا

واية كغ ذالك باللغة  واف ك فس ال عليها اسم كع عوف البيانات ال إ الطاب ليص
ادة البيانة الشخسية ضم . العربية  ا ارس الطاب على ا أما  التعليم الكاـ، 

فردات ال قد أعطيتهم كقبل يأ الطاب . قدما كاحدا فواحدا لتقد نفسك مع ا
عل مفهـو أكا  علمت كحفظ   بوا الوقت  إ اأماـ كاحدا فواحدا اهم قد م

ارسوف الطاب لتكلم زؿ، كذلك بسبب  باشرة دكف حفظ  تكن قادرة ا  بل .با
دّرسة ا  ، ا فهـو ذا ا مدّرسة ليس لديهم بالضركرة الطاب يتبدث فقط مع نتائج 

واد ذات الصلة ال   دما تقدمت أماـ ا يزاؿ طرح اأسئلة على الطاب ع
ا ما قيل  .تدريسها دارس الطاب أك ا عاقة  ظر إ ا فيد أف ن  كمن ا
 67."الصف
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الباب الرابع 
عن تطبيق طريقة الحفظ في تعليم المفردات لطاب الفصل العاشر  البيانات تحليل

 في المدرسة العالية اإسامية المعارؼ المكّرم كاومان (IPS)للعلوم اإجتماعية 
 2017-2016: سوموروتو فونوروغو العام الدراسى

 
طريقة الحفظ في تعليم المفردات عند المدّرسة لطاب الفصل تعريف  .ج﴾ ﴿

 في المدرسة العالية اإسامية المعارؼ (IPS)العاشر للعلوم اإجتماعية 
المكّرم كاومان سوموروتو فونوروغو 

اصر مهّمة  التعليم اللغة العربّية، أف ملبقيقة اللغة  م ع فردات  ا
فردات موعة ا م عوامل رئيسم  فهم 68.م  فردات  انب ذلك،  ا  ك

م مواد أك  فردات  صوص، كالدراس اللغة ا ملة  إتصا اك فهم الل معا ا
 69.لتعليم قبل تعليم القواعد

بية  اصر مهّم لدرس اللغة، أما اللغة العربية أـ اللغة اأج فردات ع ا
فردات لدرس اللغة تع كفائت  انشطت اتصالية. اأخرل كلكى . خزائن ا

لك معارؼ . يكوف الدراس يستطيع أف يتكلم باللغة العربية جّيدة بغى ل اف  في
فردات بطرؽ  عّلم ا عتددة ك كث اإنتاج ك فعلّم كلذلك، تعليم ا فردات ا عن ا

تعّلم  التعليم اللغة العربية كليزيد خزائن مفردات اسب ليساعد ا كمن . كاسالب ا
فظ م طريقة ا فردة  . طريقة تعليم ا
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ملة اك الكلمة بشكل  فظ ا ستخدمة  م طريقة ا فظ  طريقة ا
م طريقة التعليم بإعطاء  فظ  م ك نانا شودة أف طريقة ا صبيح، كما قاؿ ابرا

فردة . الوظيفة الطاب ليبفظ ا
تعلم  ذ الطريقة إحدل طريقة تعليم اللغة العربية الذل يستخدـ ا

فردات م ليطّور مهارة اللغة . اللغة، حصوصا  تعليم ا د الطريقة  دؼ  ا
فردات فيستهل  قدرة اللغة العربية لكى  العربية، أّف بكث يقدركف الطاب  ا

فردات  يكتبها جيدا تعلم قدير نطق ا يئة . يكوف ا ة  كما قالت أّمم صا
أف " تعليم اللغة العربية كطريقتها"الذم مطابق بقوؿ أمد مهتدم أنصار  كتاب 
فردات م يكثر خزائن ا فظ  دؼ  ا  70.أحد اأ

  
تطبيق طريقة الحفظ في تعليم المفردات لطاب الفصل العاشر للعلوم  .د﴾ ﴿

 في المدرسة العالية اإسامية المعارؼ المكّرم كاومان (IPS)اإجتماعية 
 سوموروتو فونوروغو

فردات . أ فظ  تعليم ا  أداء عملية طريقة ا

كرـّ  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا فردات  ا دؼ تعليم ا أ
م قدير  فردات الطاب لكم يكوف  و ليزداد ا كاكماف سوموركتو فونوركغو 

كبقياس . أف يستمع ك يتكلم ها ك يقرأ كتاب العر ك يكتبها عن موضوعها
اث  ديح، كتب ال ها قرآف كا ابط بعلـو ااخر م ذا التعليم م الوسع، 

ا داؼ 71.كغ اص أف من أ مد  مد م ك ذا بياف مطابق بقـو   ك
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فردات بالقراءة العربية كمعمّ  و يزداد خزائن ا فردة  كجانب ذلك . تعليم ا
تعلم  فهم تلك  رجع ااسامية كيسهل ا ذا التعليم يساعد تعليم آخر با

واد . ا
واد من الكتاب من دكاف  م ا ا  ا الطاب  فردات ال اعطا  مواد ا

هاج الدراسى  بويّة  الذم يقوؿ عبد الرميد  (Kemp)عن كييم . 2013ال
 ,pembelajaran bahasa Arab pendekatan, metode, strategi“ ) الكتاب 

materi dan media” )  عارؼ موعة ا و  واد الدراسم  طوة )ا ا
وافق (كاإجراءات كاأحواؿ ك الشركط قاؿ رشيد امد طائمة أف . كعوامل ا

وار الطاب فردات ال يتعّلق  دّرسة ا مثل . ك عمالية التعليم تطّور ا
هج الدراسى ليكتب   ديدة ال مكتوب  الكتاب م فردة ا بإزداد ا

ا .  السّبورة  يعلمها بعد
فردات لطاب الفصل العاشر للعلـو  فظ  تعليم ا طريقة ا

كرـّ كاكماف (IPS)اإجتماعية  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا   ا
يئة  ة  دّرسة إمها أّمم صا د إحدل ا سوموركتو فونوركغو أّدت ع

فردة يساعد فهم اللغة العربية داف ليطّور اللغة العربية أف قدرة ا كيدّرب . كأ
فردة كيكتبها جّيدا طق ا . الطاب لي

ابط  فردات اإداراؾ بال فظ  التعليم ا بدأت حطوات تعليم طريقة ا
فردات ال توجد  الكتاب  فردات كيكتبها ا دّرس كإستمرار بإعطاء ا من ا

هاج الدراسى  وضوع م اسب با وار الطاب م ياة  .   السّبورة2013كا
فردات بصوت  دّرسة أف يكّرر الطاب  قراءة ا فظ أمرت ا  خطوة ا

ا بشكل صبيح ة، . جهر لكى يكوف الطاب أف يلفظو كخطوة اأخ
دّرسة أف  دّرسة الكتابة ال تكتبها على السّبورة كبعد ذلك، أمرت ا سح ا
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فظها الطاب كاحدا فواحدا ّ أف   72.يلفظها الطاب ماعة مرّة ثانية، 
اسب يرأل كامونا  ذا م فظ تبدأ اإداراؾ  (Wa Muna)ك عن حطوات ا

ابط  . (appersepsi)بال
اؿ  بغم  إختيار الطريقة أف يهتّم بإختاؼ كفاءة الطاب أّما   ي

ركية عر ك عاطفم ك ا الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية  توجد  73.ا
(IPS) كرـّ كاكماف سوموركتو فونوركغو عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا   ا

شكات الطاب  ّل تلك ا الطاب الذم ا يقدر أف يقرأ كتابت العربّية ا
دّرسة تتعّلم . يكتبوف اّكا بكتابة ات لكم يكوف سهل ليقرأ ك احتوؿ ا

م يقدر أف يتبع كفاءة الطاب اآخر ا لكى تكوف  . ذلك الطاب مستت
قلمة م السّبورة كا كأحيانا، اّدت التعليم . كسائل التعليم ال مستخدـ 

سألة في عمل أّف توجد ا عمل كلكن اآف ايستخدـ ذلك ا د 74. ا  ع
صوص تعليم اللغة  اب رشيد لوسائل التعليم دكر مهّم  تعليم ك عبد الو

ها اللغة العربية بية م ها ليجذب الطاب . اأج لوسائل التعليم ثاثة ادكار م
اكؿ .  التعليم م مهّم الذم ت لوسائل اانصلية، كدكر اتصاات ليذكى مفا

د عملية التعليم . ع
فردات . ب فظ  تعليم ا  تقو طريقة ا

احية انشطاة ال يظهر ل  و من ال هاج الدراسم بل  اصر م و ع تقو 
مية . دكر قليل م، اّدل التقو ليعرؼ، كيكشف احواؿ كت د سومان ع
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بية ّواد كبرنامج ال و نقطة اأكؿ كاآخ  . الطاب كعمليهم كا تقو 
ديح  العلم و . رقابة عن استمرارا ك  دؼ التقو حديد كضيق،  أ

ع كاسع  أعطاء التقو ا الطاب عن نتائج التعليم أك عملية التعلم ك
ج الدراسم كالتعليم ا مد أصرارم. التقو ليبسن م : مكتوب  كتاب 

و التقو عن كفاءة الطاب  سياقم خصوص ، . التقو الذم مرابط بالطاب  ك أساس
داؼ التعليم الذم تقّرر كأم   بقيق ا اكؿ أف يعّ كفاية الطاب   ذا التقو 

كالتقو الذم مرابط . كشف الدرجات نتائج التعليم من أمثلة انتاج التقو. احواؿ التعليم
ربة اإختبار ك إنشطة التعليم م  ك عاّمة، يستخدـ التقو عن عملية . بإنشطة عملية 

درسة كالفصل دما يرتبط بالتفاعل ا علم، أك طرؽ التعلم أك . ع تعلم كا مثل تفاعل ب ا
ا عّلم كغ   75.عمل ا

فردة     (IPS)الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية اداء تقو تعليم ا
كرـّ كاكماف سوموركتو فونوركغو عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا  ليعرؼ ا

فردة ال تعّلمها مهارة الطاب  حفظ ك التوكم .  ا
  (IPS)الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية  كاف التقو الذل يطبق 

كرـّ كاكماف سوموركتو فونوركغو بتبريرّم  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا ا
عّلم نتائج عليهم. ك شفهمّ  ّ اعطى ا فردة  ك . يلفظ الطاب بعد تعليم ا

ذا التقو احيانا، اّف الوقت متبددة دّرسة . يقـو  ك احيانا، عملت ا
مع ب تعليم الكتابة ك الكاـ فردة با . عملية التقو ا
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 خامسالباب ال

 اإختتام

 

 البحث نتيجة .ه﴾ ﴿

وضوع ت العلمىّ  الببح  الباحثة احتّمت فظ   تطبيق ا طريقة ا
فردات لطاب الفصل العاشر للعلـو اإجتماعية  درسة العالية (IPS)تعليم ا   ا

كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو العاـ الدراسى عارؼ ا -2016: اإسامية ا
تيجة الببح كما يلى2017   : ف

دّرسة لطاب الفصل العاشر  .7 د ا فردات ع فظ  تعليم ا إّف طريقة ا
كرـّ كوماف (IPS)للعلـو اإجتماعية  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا   ا
ملة اك الكلمة  فونوركغو سوموركتو فونوركغو فظ ا ستخدمة  م طريقة ا

درسة العالية اإسامية . بشكل صبيح فظ  ا أّما استخداـ طريقة ا
كرـّ كوماف سوموركتو فونوركغو لتطوير مهارة اللغة العربية، أّف  عارؼ ا ا

فردات فيستهل  قدرة اللغة العربية، كلكى يكوف  بكث يقدر الطاب  ا
فردات  كتابتها جيدا  .الطاب قادركف  نطق ا

فردات لطاب الفصل العاشر للعلـو  .8 فظ  تعليم ا إّف تطبيق طريقة ا
كرـّ كوماف (IPS)اإجتماعية  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا   ا

فردات ال توجد   (أ): سوموركتو فونوركغو يع دّرسة الطاب ا تعطى ا
هج الدراسى  وضوع م اسبا با  كتكتبها على 2013الكتاب كالبيئة م

فردات بتكرير كبصوت جهر  (ب)السّبورة،  دّرسة الطاب لقراءة ا تأمر ا
ا بشكل صبيح،  دّرسة الكتابة  (ج)لكى يكوف الطاب أف يلفظو سح ا
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فردات  (د)ال تكتبها على السّبورة،  دّرسة الطاب أف يلفظ ا تأمر ا
فردات كاحدا  (ق)بصوت جهر مرّة ثانية،  فظ ا دّرسة الطاب  تأمر ا

 .فواحدا

 

 اإقتراحات .و﴾ ﴿

ح الباحثة اأمور اأتية اء على نتيجة الببح، فأّف تق  :ب
 للمدّرسة .1

ّوعة كا  ت درسة أف تفهم أك تستخدـ الطريقة ا بغم على ا ي
رجو أف كجود  ّل الطالبة، كمن ا تستخدـ الطريقة الوحيدة فبسب ح ا 

فردات فظ ا ثّة الطلبة  ّوعة يتيح  ت  . الطريقة ا

 للطاب .2

قية قدرهم على زيادة  .أ  بغم على الطاب أف يّعودكا تعب اللغة العربية ل ي
شأ البيئة اللغوية، أف العلم إذا ا يُػَعّلم  فردات كفهم معانيها ح ت ا

 .دكف كجود تعويد كعمل فسوؼ يزيل العلم

بغم على الطاب أف ا يتكاسلوف  عمل التدريبات .ب   ي

فردات  التعليم الكتابة ك  .ج  تهدكف تطبيق ا بغم على الطاب أف  ي
 .الكاـ

درسة .3  لرئيسية ا

ساعدة  درسة أف يزيد الوسائل التعليمية  بغم على الرئيسية ا ي
كرـّ  عارؼ ا درسة العالية اإسامية ا فردة  ا الطاب  ترقية تعليم ا

 .كوماف سوموركتو فونوركغو
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