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 الملّخص
 

يّة فى تعليم المفردات لفبائتنفيذ استراتيجّية تعبير الكلمة األ. 2018ذكري النهيان، 
موجورجو  كرجو  باب الّسالم بمؤسسةالّناجحة الّصّف الثّانى بالمدرسة الثّانويّة لطاّلب

 المشرف األستاذ الدكتور الحاج ،2018-2017السنة الدراسّية  كيبونسارى ماديون
 . محمد منير الماجستير

 يّة فى تعليم المفرداتلفبائاستراتيجّية تعبير الكلمة األ: الكلمة األساسية 
 

. الٌلغة العربية ىي إحدل ادلواد الدراسية اذلامة ىف العاَف الًتبوم ىف إندكنيسا
. ادلؤسسات الًتبوية أٌما حكومية أـ أىلية تدرساف الٌلغة العربية كما تدرسوف ادلواد األخرل

 .كخاصة ىف ادلؤسسات الًتبوية اإلسبلمية كانت الٌلغة العربية تدرس ضركرية جلميع الطبلب
اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة كمنها . بينما كانت اسًتاذبية التعليم متنوعة من األساليب كالطرؽ

 .يٌةلفبائاأل
كيف ( 1): أما اسئلة  الىت يبحث الباحث ىف ىذا البحث العلمى كما يلى

 ىف تعليم ادلفردات لطبلب يٌةلفبائاسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة األاخلطوات ادلستخدمة ىف تنفيذ 
كرجو موجورجو كبونسارم ماديوف " الناجحة باب الٌسبلـ"الصف الثاىن بادلدرسة الثانوية 

اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة تنفيذ  ما ادلشكبلت ىف( 2) ؟ 2018-2017السنة الدراسية 
" الناجحة باب الٌسبلـ" ىف تعليم ادلفردات لطبلب الصف الثاىن بادلدرسة الثانوية يٌةلفبائاأل

 كيف النتائج ىف (3) ؟ 2018-2017كرجو موجورجو كبونسارم ماديوف السنة الدراسية 
 ىف تعليم ادلفردات لطبلب الصف الثاىن بادلدرسة يٌةلفبائاسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة األتطبيق 
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-2017كرجو موجورجو كبونسارم ماديوف السنة الدراسية " الناجحة باب الٌسبلـ"الثانوية 
   ؟2018

 كيفياؿ ذلذا البحث العلمي على سبيل البحثاستخدـ الباحث نوع البحث 
(Qualitative research )الوصفية كىو إجرآت البحث الىت تنتج البيانات      (Descriptive 

data).  إف اخلطوات  (1): بعد ربليل البيانات كىف ىذا البحث استنتج الباحث كما يلي
ذكرت ادلدرسة ادلفردات كمعناىا مثٌ كتبتها على : ادلدرسة ىف تعليم ادلفردات اجلديدة ىي 

كاٌما التبلميذ جلسوا بشكل دائرل فتذكر ادلدرسة فعبل اك . الٌسٌبورة ككضعتها ىف صبلة مفيدة
، كالبٌد جانبو اف (بعض من اإلسم، إذان بعده البٌد اف ييٍذكر اإلسم ) عنب: مثلامسا، 

استمٌر الطبلب الثاىن . بادصلاف: ، مثل "ب"يستمر الطبلب الكلمة بعده على حرؼ 
 بعض التبلميذ ىىادلشكبلت  (2.    )هنر، اُف اخره:مثل " ف"بالكلمة على حرؼ اٌكؿ 

 َفعٌلمت ادلعٌلم ىذه ادلهارة ادلفردات ألف الذين َف يعرفوا ادلفردات، كَف يفهموا ما أمر ادلعٌلم 
 قدمها اليت ادلادة قبوؿ الطبلب يستطيع ال حبيث ية عند تعليمهاعاؿ بصوت الصوت لرفعت

، كذلذه اإلسًتاتيجية  طلب التبلميذ تفكَت كتذكَت ادلفردات بسرعة ليستمٌركا الكلمة ادلعلم
 كالنتائج ىف (3). بعدىا، كالتبلميذ الذل َف يعرفوا ادلفردات كوهنا قددية كقضى الوقت الدرس

تطبيق هبذه اإلسًتاتيجية تعبَت الكلمة األلفبائية يسهل التبلميذ ىف فهم ادلفردات ك يقدركف 
 .اف يذٌكرىا ك جيعلها صبلة مفيدة ك يسهل التبلميذ ىف تكلم باللغة العربية
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 الباب األّول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ﴾ ﴿

اٌف الٌلغة العربية كظيفة كمزية كلكن كظيفتها كمزيتها أكسع من الٌلغات 
من كظيفتها كمزيتها ىي الٌلغة الىت نزؿ هبا القراف الكرًن كىي الٌلغة الىت . األخرل

ف الذم يستند منو كل مسلم أك امر آربتاج إليها كل مسلم ليقرأ كيفهم القر
 .كالنواىى كاألحكاـ، فإف العربية مرتبطة بركن أساسي من أركاف اإلسبلـ

. الٌلغة العربية ىي إحدل ادلواد الدراسية اذلامة ىف العاَف الًتبوم ىف إندكنيسا
ادلؤسسات الًتبوية سواء أكانت حكومية أـ أىلية تدرساف الٌلغة العربية كما تدرسوف 

كخاصة ىف ادلؤسسات الًتبويٌة اإلسبلمٌية كانت الٌلغة العربية درس . ادلواد األخرل
 .ضركريٌة جلميع الطبلب

ككانت التدريس الٌلغة العربٌية ذلا خصائص متنٌوعة كالٌتعليل ضلىٍوى اإلجتماعية 
أٌف لغة العربٌية ذلا صعوبة ىف تعٌلمها . دكف العربية، بل يوٌجو العوائق كادلشكبلت

كادلشكلة الىٌت ذبد فيها تنقسم إُف قسمُت، مشكلة الٌلغويٌة كمشكلة غَت . كاملة
كتشتمل غَت الٌلغة . تشتمل الٌلغة على األصوات كادلفردات كالقواعد كالكتابة. الٌلغويٌة

 . على فرؽ اإلجتماعية كالثقافة

                                                             
 .19-20(1402ادلملكة العربية السعودية، : الرياض )، أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد على اخلوِف، .   
، Pendekatan, Metode, Strategi, Materi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab ،عبد احلميد.  

 .158، (2008الطبعة اجلامعة اإلسبلمية احلكومية ماالنج، : ماالنج)
، (2011رماجى رشد كريا، : باندكنج)، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  أجيف ىرماكاف،.  

31. 
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فلذلك كاف تدريس ىذه الٌلغة كسيلة لتحقيق األىداؼ ادلعٌينة منها اف 
يكتسب الطالب القدرة على استعماؿ الٌلغة العربٌية الفصحى، كاف يكتسب الطالب 

القدرة على اإلستعماؿ القراءة الصامتة، كاف يكتسب الطالب القدرة على الكتابة 
 .السليمة خبط كاضح مقركء

تدريس اللغة بادلدرسة اإلبتدائية كادلدرسة الثانوية ك ادلدرسة العالية اك اجلامعة 
كقد . حيتاج اُف اختيار اسًتاذبٌية التدريس ادلناسب لتحصيل اىداؼ التدريس بالتماـ

تكوف اىدؼ التدريس غَت زلصولة كما تراد ألٌف ادلعٌلم ال يستخدـ اسًتاتيجية 
 .كادلناسبة بتبلميذه التدريس اجليدة

قد عٌلمت اللغة العربية بادلعهد ك ادلدرسة ىف اندكنيسيا الىت تبدأ من ادلستول 
اإلبتدائية اُف ادلستول ادلتقدـ، خاصة ىف ادلدرسة اإلسبلمية، مثلها ىف ادلدرسة 

 .اإلبتدائية، كادلدرسة الثانوية، كادلدرسة العالية، كىف اجلامعة اإلسبلمية
 كرجو موجورجو كبونسارل ادلدرسة الثٌانويٌة الٌناجحة باب الٌسبلـ ككذالك ىف 

ماديوف، على اٌف تدريس مادة ادلفردات ىف ىذا ادلدرسة  باستخداـ بعض 
اسًتاتيجية، احدل منها يعٌت باستعماؿ اسًتاتيجية تعبَت الكلمة األلفبائٌية، ككثَت 

فلذلك . من الطبلب يصعب ىف جعل ادلفردات اُف صبلة مفيدة ك تذكَت ادلفردات
اخذت ادلدٌرسة ىذه اإلسًتاذبية لتعليم ادلفردات كى يقدركا الطبلب تذكَت ادلفردات 

ك يقدركا جعل ادلفردات اُف صبلة مفيدة، كاحدل منها اسًتاذبية تعبَت الكلمة 

                                                             

 .4، (1998األحكم، : اكجوع فنداع ) مدخل اُف طرؽ تعليم اللغة األجنبية ازىر ارشد،  
 ،(2008، رماجا راسدا كريا: باندكع)،  Strategi Pembelajaran Bahasa،اسكندر كحد ك داداع سونندر  

168. 
اجلامعة : ماالنج) Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Isalam،  زلمد عبد احلميد 

 .2،(2010 ،مالكى فريس- اإلسبلمية احلكومية
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 . األلفبائٌية
تنفيذ اإلسًتاتيجٌية الكلمة نظرا عن ىذا الواقع يريد الباحث اف يبحث عن 
بادلدرسة الثٌانويٌة الٌناجحة باب األلفبائية ىف تعليم اللغة العربيىة لطبلب الصف الثاىن 

كلذا يكوف .  كمن ناحية اخلطوات ادلستخدمة ك ادلشكبلت كنتائج التدريس،الٌسبلـ
تنفيذ استراتيجّية تعبير الكلمة األلفبائّية فى تعليم البحث ربت العنواف 

باب  المؤسسة المفردات لطاّلب الّصّف الثّانى بالمدرسة الثّانويّة الّناجحة
 .2018 -2017السنة الدراسّية  كرجو موجورجو كيبونسارى ماديون الّسالم
 

 تحديد البحث .ب﴾ ﴿
تنفيذ اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة أما ربديد البحث يف ىذا البحث العلمي ىو 

  ادلؤسسةالٌناجحة األلفبائية ىف تعليم ادلفردات لطبٌلب الٌصٌف الثٌاىن بادلدرسة الثٌانويٌة
 2018-2017السنة الدراسٌية  كرجو موجورجو كيبونسارل ماديوف باب الٌسبلـ

 
 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿

تنفيذ اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة األلفبائٌية ىف تعليم ستحدمة ىف  اَفاتكيف اخلطو .ُ
كرجو "الٌناجحة باب الٌسبلـ"ادلفردات لطبٌلب الٌصٌف الثٌاىن بادلدرسة الثٌانويٌة 

 ؟2018-2017السنة الدراسٌية  موجورجو كيبونسارل ماديوف

تنفيذ اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة األلفبائٌية ىف تعليم ادلفردات  ىف ما ادلشكبلت .ِ
كرجو موجورجو  "الٌناجحة باب الٌسبلـ"لطبٌلب الٌصٌف الثٌاىن بادلدرسة الثٌانويٌة 

 ؟2018-2017السنة الدراسٌية  كيبونسارل ماديوف

تنفيذ اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة األلفبائٌية ىف تعليم ادلفردات نتائج على  اؿكيف .ّ
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كرجو موجورجو  "الٌناجحة باب الٌسبلـ"لطبٌلب الٌصٌف الثٌاىن بادلدرسة الثٌانويٌة 
 ؟2018-2017السنة الدراسٌية  كيبونسارل ماديوف

 
 أهداف البحث  .د﴾ ﴿

: كأما أىداؼ البحث يف ىذا البحث فيما يلي

تنفيذ اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة األلفبائٌية ىف تعليم دلعرفة اخلطوات ادلستخدمة  .ُ
كرجو "الٌناجحة باب الٌسبلـ"ادلفردات لطبٌلب الٌصٌف الثٌاىن بادلدرسة الثٌانويٌة 

 2018-2017السنة الدراسٌية  موجورجو كيبونسارل ماديوف

 تنفيذ اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة األلفبائٌية ىف تعليم ادلفردات دلعرفة ادلشكبلت يف .ِ
كرجو موجورجو "الٌناجحة باب الٌسبلـ"لطبٌلب الٌصٌف الثٌاىن بادلدرسة الثٌانويٌة 

 2018-2017السنة الدراسٌية  كيبونسارل ماديوف

تنفيذ اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة األلفبائٌية ىف تعليم ادلفردات لطبٌلب تقوًن  دلعرفة .ّ
كرجو موجورجو "الٌناجحة باب الٌسبلـ"الٌصٌف الثٌاىن بادلدرسة الثٌانويٌة 

 2018-2017السنة الدراسٌية  كيبونسارل ماديوف

 

 فوائد البحث .ه﴾ ﴿
 : تنقسم ىذه فوائد البحث إُف نوعُت منها

 الفوائد النظرية .ُ
 ك اخلطوة ك ادلشكبلت ك تقوًن علىلتوسع الثاقفة العلمٌية اف تكوف زيادة 

تنفيذ اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة األلفبائٌية ىف تعليم ادلفردات لطبٌلب الٌصٌف 
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كرجو موجورجو كيبونسارل  الثٌاىن بادلدرسة الثٌانويٌة الٌناجحة باب الٌسبلـ
 2018-2017السنة الدراسٌية  ماديوف

 الفوائد العملية .ِ
 مدرسةؿؿ .أ 

ادلدرسة الثٌانويٌة  ليكوف البحث أحد ادلراجع يرجع إليها ادلسؤكلوف ىف
  كرجو موجورجو كيبونسارل ماديوف"الٌناجحة باب الٌسبلـ"

 للطبلب . ب

 كيستطيعوف اف . باجلٌيدادلفرداتالطبلب يستطيعوف تعٌلم مادة 
 .ينظموا اجلملة من الكلمات

 للباحث . ج
 ادلناسب ادلفرداتتدريس ماٌدة  يف ةلزيادة معارؼ العلمية اجلديد

 .بادلهنة التعليمية يف ادلستقبل
 

 تنظيم كتابة تقرير البحث .و﴾ ﴿
:  أبواب كىى ستةكتب الباحث تقريرا ذلذا البحث كقسمو إُف 

ادلقدمة، كىى حيتول على خلفية البحث، كربديد البحث، كأسئلة  : الباب األكؿ
 كفوائد البحث، كتنظيم كتابة تقرير  كأىدؼ البحث،البحث،
 .البحث

النظرية العامة :  اإلطار النظرم، كحيتول علىك البحوث السابقة : الباب الثاىن
ىف تعليم ادلفردات، مث أنشطة " الكلمة األلفبائٌيةتعبَت "االسًتاتيجٌية 

  .اللغوية، كحبوث السابقة
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منهج البحث فيو نوع البحث، حضورت الباحث، مكاف البحث، : الباب الثالث
مصادر البيانات، أسالب صبع البيانات، طريقة ربليل البيانات، فحص 

 .صحة البيانات، حطوات البحث
: يشتمل على البيانات العامة كاخلاصة كىى : الباب الرابع

تركيب ، يفاتاريخ كموضوع اجلغر تشمل على اؿالبيانات العامة .ُ
 احواؿ ك ادلدرسة الثٌانويٌة الٌناجحة باب الٌسبلـ ماديوف منظمة يف
 .ىااألداكت كالوسائل ادلوجودة يفاضر ك كادلحالطبلب 

 تشمل على تعليم ادلفردات ك العوامل الدعمة البيانات اخلاصة .ِ
كالعوامل العاثقة ىف تنفيذ اسًتاتيجيىة تعبَت الكلمة األلفبائية ىف 

 دلوقع عاما كصفا البحث نتائج  علىكتتضمن. تعليم ادلفردات
 .البيانات ككصف البحث

تنفيذ اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة األلفبائٌية ىف تعليم  ربليل البيانات عن :الباب اخلامس
 ادلفردات لطبٌلب الٌصٌف الثٌاىن بادلدرسة الثٌانويٌة الٌناجحة باب الٌسبلـ

 2018-2017السنة الدراسٌية  كرجو موجورجو كيبونسارل ماديوف
. اإلختتاـ، النتائج من ىذا البحث كاإلقًتاحات لئلصبلح بعدىا :سادساؿالباب 
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 الباب الثاني

 البحوث السابقة و اإلطار النظري

 البحوث الّسابقة.أ﴾ ﴿
تنفيذ استراتيجّية تعبير الكلمة األلفبائّية فى : موضوع ىذا البحث يعٍت  

 تعليم المفردات لطاّلب الّصّف الثّانى بالمدرسة الثّانويّة الّناجحة باب الّسالم
كيرجع اُف . 2018-2017السنة الدراسّية  كرجو موجورجو كيبونسارى ماديون

  :ياِف كما البحث العلمي
 

 :أخذ الباحث عن البحوث السابقة
،  2015، ىف السنة 210511068: رقم دفًت القيد الدين يس نور شفاء كتب .ُ

 ىف تعليم ادلفردات لطبلب ”الكلمة ادلسلسلة“تنفيذ االسًتاتيجية :" ربت ادلوضوع
كمباع ساكيت   الثانوية  الئلسبلمية ادلتكاملة سبل اذلدلالصف الثاىن بادلدرسة

 .2015-2014كبوف سارل ماديوف الٌسنة الدرٌاسية  
 تنفيذ  اخلطوات ادلستخدمة يف كيف(1): االسئلة البحث العلمى فكما يلى

 ىف تعليم ادلفردات لطبلب الصف الثاىن بادلدرسة ”الكلمة ادلسلسلة“االسًتاتيجية 
كمباع ساكيت كبوف سارل ماديوف الٌسنة  ادلتكاملة سبل اذلدل الثانوية الئلسبلمية

الكلمة “ االسًتاتيجية تنفيذ ما ادلشكبلت يف( 2) ؟، 2015-2014الدرٌاسية 
 ىف تعليم ادلفردات لطبلب الصف الثاىن بادلدرسة الثانوية الئلسبلمية ”ادلسلسلة

-2014ادلتكاملة سبل اذلدل كمباع ساكيت كبوف سارل ماديوف الٌسنة الدرٌاسية 
ىف تعليم  ”الكلمة ادلسلسلة“ االسًتاتيجية  النتائج يف تنفيذ كيف(.3)؟، 2015

7 
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ادلتكاملة سبل اذلدل  ادلفردات لطبلب الصف الثاىن بادلدرسة الثانوية  الئلسبلمية
 ؟2015-2014كمباع ساكيت كبوف سارل ماديوف الٌسنة الدرٌاسية 

نتائج اسئلة البحث، استخدـ الباحث نوع البحث ذلذا البحث العلمى 
كاستخدـ طريقة ادلقابلة الوثيقة كطريقة ادلبلحظة جلمع . على سبيل البحث النوعى

 .البيانات كاستخدـ الطريقة الوصفية النوعية على طراز ميلس ك ىوبَتماف لتحليلو

الكلمة “ االسًتاتيجية تنفيذكالوسائل ادلستخدمة ىف . (1 :نتائج البحث
 ىف تعليم ادلفردات لطبلب الصف الثاىن بادلدرسة الثانوية  الئلسبلمية ”ادلسلسلة

ادلتكاملة سبل اذلدل كمباع ساكيت كبوف سارل ماديوف ىى الوسائل البصرية مثل 
ىف  ”الكلمة ادلسلسلة“ االسًتاتيجية تنفيذادلشكبلت ىف  (2.السبورة كالبطاقات

ادلتكاملة سبل  تعليم ادلفردات لطبلب الصف الثاىن بادلدرسة الثانوية  الئلسبلمية
، اذلدل كمباع ساكيت كبوف سارل ماديوف ىى اختبلؼ كفاءة الطبلب سلتلفة
( 3.قلة االستعاب ادلفردات، ك صعوبة ربديد ادلعٌت ىف سياؽ اجلملة ك قلة الوقت

فمحاكلة ادلدرس حلٌل ادلكشبلت منها يكوف ادلدرس مرشدا اُف الطبلب كيستطيع 
 . الستفادة القواميس اك الكتاب كالة اإللكًتكنية ك حفظ ادلفردات

كخيتلف بُت ىذا البحث مع البحث السابق يعٌت، اف البحث السابق يعٌت 
 تنفيذ، ك الوسائل ادلستخدمة ىف ”الكلمة ادلسلسلة“ االسًتاتيجية تنفيذعن 

الكلمة “ االسًتاتيجية تنفيذ، كادلشكبلت ىف ”الكلمة ادلسلسلة“االسًتاتيجية 
ادلتكاملة سبل اذلدل   لطبلب الصف الثاىن بادلدرسة الثانوية  اإلسبلمية”ادلسلسلة

كاٌما اٌف ىذا . 2015-2014كمباع ساكيت كبوف سارل ماديوف الٌسنة الدرٌاسية 
تنفيذ استراتيجّية تعبير الكلمة األلفبائّية فى تعليم البحث يبحث عن 
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الّناجحة باب "المفردات لطاّلب الّصّف الثّانى بالمدرسة الثّانويّة 
 2018-2017السنة الدراسّية  كرجو موجورجو كيبونسارى ماديون"الّسالم

 

، ربت 2013 ىف السنة 210509017: ، رقم دفًت القيدزيان والدكتبت  .ِ
ىف تدريس اللغة  (Jigsaw Learning)تنفيذ اسًتاتيجية احزيات النص :"ادلوضوع

العربية لطبلب الصف السابع بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية فانيكاف 
 2013-2012ماغيتاف السنة الدراسية 

كىذه احلالة . يشعر الطبلب مرارا ملبل ك مشبعا ىف عمالية التعليم كالتعلم
فلذلك ينبغى للمعٌلم اف يهتٌم . تسبب على االىتماـ كالرغبة كاذلمة للطبلب

بتعليمها ألف امهية طريقة تدريس اللغة العربية كثَتة، اما طرؽ التعليم ادلتنوعة 
تساعد ادلدرس ىف بياف افكاره عن ادلاٌدة الىت يقصدىا ك غرض خاص فيو كيستعد 

بينما كانت اسًتاذبية التعلم متنوعة . ادلعلم البيئة التعليمية ىف األنشطات العلمية
 .اسًتاتيجية احزيات النصمن األساليب كالطرؽ، كاحد منها 

كيف  (1): من ىذه اخللفية رٌكزت الباحثة ىذا البحث ىف ثبلثة اسئلة ىى
ىف تدريس اللغة العربية    (Jigsaw Learning)خلفية تنفيذ اسًتاتيجية احزيات النص 

لطبلب الصف السابع بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية فانيكاف ماغيتاف 
تنفيذ كيف اخلطوات ادلستخدمة ىف (2)؟، 2013-2012السنة الدراسية 

ىف تدريس اللغة العربية لطبلب الصف   (Jigsaw Learning)اسًتاتيجية احزيات النص 
السابع بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية فانيكاف ماغيتاف السنة الدراسية 

 اسًتاتيجية كيف نتائج تدريس اللغة العربية باستخداـ  (3)؟، 2012-2013
ىف تدريس اللغة العربية لطبلب الصف السابع    (Jigsaw Learning)احزيات النص 
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-2012بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية فانيكاف ماغيتاف السنة الدراسية 
 ؟2013

كعند عرض صبيع البيانات، . ىذا البحث ميداف يتصف علة البحث النوع
 .تأخذ الباحثة الطريقة العلمية كطريقة ادلقابلة ك ادلبلحظة كالوثائق ادلكتوبة

كعند ربليل البيانات، تأخذ الباحثة أسلوب ربليل البيانات ىى ربليل 
: كما يلى، (Miles dan Huberman )الوصفي كيفي على طراز ميلس كىوبَتماف

زبفيض البيانات ك عرض البيانات ك استنتاج البيانات، كتسمى بطراز الفعاؿ 
(Interaktive model) 

 Jigsaw) خلفية ىف تنفيذ اسًتاتيجية احزيات النص (1)ك نتائج البحث 

Learning)    ىف تدريس اللغة العربية لطبلب الصف السابع بادلدرسة الثانوية
، ىى يشعر 2013-2012اإلسبلمية احلكومية فانيكاف ماغيتاف السنة الدراسية 
عامل ادللل الذل سببو . الطبلب مرارا ملبل كمشبعا ىف عملية التعليم كالتعٌلم

فلذلك استخدمت اسًتاتيجية . استخداـ عملية التعليم بطريقة كاحدة فقط
اخلطوات ادلستخدمة ىف تدريس اللغة العربية باستخداـ (2). احزيات النص

ىف تدريس اللغة العربية لطبلب    (Jigsaw Learning)اسًتاتيجية احزيات النص 
الصف السابع بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية فانيكاف ماغيتاف السنة 

 ىى تنقسم الفصل اُف فرؽ، اعطى كل فرقة اجلزء من 2013-2012الدراسٌية 
قراءة، جيمع اعضاء فريق دلنقشة جزء من القراءة، مث يذىب كل طالب اُف فريق 

األخرل ليبُت جزء من القراءة، يرجع كل طالب اُف الفصل االكؿ، يعطى ادلدرس 
 اسًتاتيجية احزيات النص نتائج تدريس اللغة العربية باستخداـ  (3). النتيجة

(Jigsaw Learning)    ىف تدريس اللغة العربية لطبلب الصف السابع بادلدرسة الثانوية
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 ىى قد يزيد 2013-2012اإلسبلمية احلكومية فانيكاف ماغيتاف السنة الدراسية 
 اسًتاتيجية احزيات النص، اىتماـ الطبلب ىف تدريس اللغة العربية باستخداـ 

ىف تدريس اللغة العربية، يزيد دراجات طبلب ىف تدريس شعركا مسركرين ك نشاطوا 
 . اسًتاتيجية احزيات النصاللغة العربية باستخداـ 

كخيتلف بُت ىذا البحث مع البحث السابق يعٌت، اف البحث السابق يعٌت 
ىف تدريس اللغة العربية لطبلب    (Jigsaw Learning)عن اسًتاتيجية احزيات النص 

الصف السابع بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية فانيكاف ماغيتاف السنة 
تنفيذ استراتيجّية اٌف ىذا البحث يبحث عن ، كاٌما 2013-2012الدراسية 

 فى تعليم المفردات لطاّلب الّصّف الثّانى بالمدرسة   تعبير الكلمة األلفبائّية
السنة  كرجو موجورجو كيبونسارى ماديون "الّناجحة باب الّسالم" الثّانويّة

 2018-2017الدراسّية 
 
 اإلطار النظري .ب﴾ ﴿

 تعريف التعليم .1
 – يعٌلم –عٌلم )" علم"التعليم لغة اسم مصدر من الفعل ادلاضي 

التلقُت الدرس كالقاء ادلعرفة كتدريس الطبلب أنواع ادلعارؼ " دبعٌت  (تعليما
فالتعليم ىو القاء العلـو . كأما اصطبلحا كجد كثَت من اآلراء". كالعلـو كالفنوف

  .من ادلدرس إُف الطبلب
 

                                                             

ؼ ت راجا كرافيندك فرسادا، : جاكرتا )، Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar، ساردماف  
2006) ،47. 
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أف التعليم ىو سعي لًتتيب البيئة يف اتصالو بطبلب كادلادة حىت خيلق 
 .عملية التعليم

ككاف اإلنساف يتعلم كيتدرٌج يف ، التعليم ىو اجلهد يف البحث عن العلم
كقد كىب اإلنساف بادلواىب الكلمة اليت ديكن هبا . التعلم للوصوؿ إُف الكماؿ

إعداده للوصوؿ إُف كمالو من كسيلة عملية كتعليم ىو اجلهد لعرض كنيل القيم 
كذلك يلـز للمدرس اف يقدر على ابراز القيم ، اخلاصة يف نشاطة عملية كالتعليم

 . النابعة من الرضبة يف نفسو كيف تنفيذ نشاطة عملية التعليم
 .إتصاؿ ادلعلومات إُف ذىن الطالبات: خر أف التعليم ىو آكعند 

. التعليم ىو عملية التفاعل مع ادلعلمُت كادلتعلمُت التعلم ادلوارد يف بيئة تعٌلم
التعليم ىو ادلساعدة ادلقدمة حيث أف ادلعلمُت ديكن أف ربدث عملية اكتساب 

العلم كادلعرفة، كإتقاف ادلهارات كالسلوؾ، تشكيل ادلواقف كادلعتقدات على 
كبعبارة األخرل، أف التعليم عملية هتدؼ إُف مساعدة ادلتعلمُت على . الطبلب

  .التعلم بشكل صحيح
ذكر يف كتاب تعليم كادلتعليم، التعليم ىو عامل من عوامل الًتبية 

كينحصر يف ايصاؿ ادلعلومات إُف الذىن كصك حوافظ النشئ دبسائل الفنوف 

                                                             

، (2003سينار بارك اجلينسيندك، : باندكنج)، Guru dalam Proses Belajar Mengajar، زلمد علي 
12. 

سينار بارك : باندكنج)، Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar نانا سوجانا،  
 .7، (1993اجلينسيندك، 

، (أسواجا فريسسيندك، بدكف السنة: جوكجاكرتا )، Media Pembelajaran Bahasa Arabخلل اهلل،   
3. 
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 .كالعلـو
فتعريف التعليم ىو عملية . الكبلـ الخيلو عن التعليم عن تعريف التعليم

شاملة تقع على كل انساف يف حياتو، حىت حيدث التغيَت من ناحية عقل كاجلسم 
من التعاريف السابقة أف لكل انساف يقع يف نفسو التغيَت بعد التعليم . كاألخبلؽ

مها ديكن االستنباط أف تعليم اللغة . على شكل األخبلؽ كادلعاريف كالتذىيب
العربية ىو عملية التعليم يف ايصاؿ ادلعلومات يف اللغة العربية على سبيل الوئ 

 .كادلوجو
 

 عريف المفرداتت .2
 الكلمة اليت تتكوف حرفُت فأكثر كتدؿ على  اللفظة اكادلفردات ىي

عدد : كتنٌوعت ىذه ادلفردات من حيث. أداة امسا أك معٌت، سواء كانت فعبل أك
ك أف تستغٍت عن ادلفردات ىي احدل العناصر اللغويٌة ، حركفها كسهولة نطقها

 .الرئيسية فبل ديكن الشخص أف يتكلم بدكهنا
- فرد"فركدا، - يفرد-فرد"ادلفهـو عن ادلفردات بالعامة، ىي الكلمة من 

الواحد اك ضٌد اجلمع،  : (ادلفردة)الشخص، ادلفرد: الفرد ". كاف فردا-يفرد
 .اللغة مفردات: الكلمات: ادلفردات 

فادلفردات من أىم عناصر اللغة كدييل بعض اللغويُت إُف اعتبارىا العنصر 
 لكمراد ذلك أف ادلفردات قد تكوف العامل الرئيسي الذم يؤد. األىم يف اللغة

ككذلك الذم . إُف فهم معٌت اجلملة يف موقف االتصاؿ أك يف فهم النص القرائي
                                                             

فونورككو، )زبضَت الكتاب ادلدرسي للمستول اإلبتدائى ىف التعليم اللغة العربية،  زلمد منَت ك زلمد سللص، 
Stain Ponorogo Press : 2012)  30 . 

 .575-574 (1973، بَتكت: دار ادلشرؽ )، يف اللغة كاألعبلـ طبعة جديدة منقحة ادلنجد، 
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 ادلفردات ىي حاجة رئيسية للغة العربية كلسائر اللغات أف ،(horn) عربه ىورف
فادلفردات عند ىورف ىي .  ديكن ادلرء أف يتكلم بدكهناكال.  يف العاَف ادلوجودة

دلفردات ذلا دكر عظيم يف اكتساب اك. من الكلمات اليت تشكل لغة كاحدة عدد
 إف القدرة الكتساب مهارات ،(vallet)فقد قاؿ فليت . ادلهارات اللغوية األربعة

ذلك تعليم أف كرغم . على ادلفرداتء اللغوية األربعة تتعلق على مدل استيبلء ادلر
كبعبارة أخرل أف استحقاؽ مهارات . اللغة العربية غَت مساك بتعليم ادلفردات

كلكن االستيبلء . اللغوية األربعة ال تأتى دبجرد حفظ عدد من ادلفردات فحسبي 
 .أداءىا ادلرء يف تعلم اللغة ك إُف سهولة ل على ادلفردات العديدة يؤد

كلكن تعلم اللغة ليست متطابقة مع دراسة ادلفردات كىو ما يعٍت أف 
كل كلمة أك صبلة أك . يكوف إتقاف اللغة اليكفي فقط لتسجيل ادلفردات كحدىا

 ثبلثة مستويات من ادلعٌت، ادلعٌت ادلعجمي، كادلعٌت الصريف، كمعٌت اعبارة لديو
جيب االعًتاؼ بادلعاىن الثبلثة من أجل فهم صبلة أك عبارة على . النحول

 .مايراـ
 معنى تعليم المفردات  . أ

ليست القضية يف تعليم ادلفردات أف يتعلم الطالب نطق حركفها 
ىا مستقلة فقط، أكمعرفة طريقة االشتقاؽ منها، أكرلرد ففحسب، أكفهم مع
الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو  إف معيار. ةصحيحة اؿلغاؿكصفها يف تركيب 

شيء آخر اليقل عن  أف يكوف الطالب قادرا على ىذا كلو باإلضافة إُف
دـ الكلمة ادلناسبة يف ادلكاف خكىو قدرتو على أف يست أمهية، أال ىذا

                                                             

. 31-30 نفس ادلرجع، 
. 96( 2004مسكات، : نجماؿ)، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab،  اضبد فواد افندل 



15 

 

. ادلناسب
 ًن برنامج يف تعليم العربية كلغة ثانية يف ضوء عددكإف زلاكلة تق

الكلمات اليت حفظها الطبلب يعترب عمبل غَت عملي كمضيعا للوقت 
إف ادلعيار احلقيقي لتقوًن ىذا الربنامج يكمن يف عدد . كاجلهد، كالطائل ربتو

ادلواقف اليت يستطيع الطالب االتصاؿ منها بالعربية، كعدد األمناط 
 .كالًتاكيب اليت يسيطر عليها كيستطيع استخدامها بكفاءة

 أهمية تدريس المفردات . ب
 .قد خيتلف خرباء تعليم اللغات ىف معٌت اللغة، كىف أىداؼ تعليمها

 :كأما  امهٌية تدريس ادلفردات ىى
لب تعٌلم اللغة األجنبية كشركط امن مطل أٌف تعٌلم ادلفردات مطلب أساس (ُ

  .من شركط إجابتها
أٌف حقيقة اللغة رلموعة من ادلفردات حىت ال ديكن الناس فهم اللغة قبل  (ِ

 .معرفة معاىن ادلفردات منها
كانت التبلميذ استيعابا كثَتا من ادلفردات ك يشعركف بالسهولة ىف تعٌلم  (ّ

اللغة العربية كىذه تدؿ اٌف تعٌلم ادلفردات أمر ضركرم ألٌف ادلفردات 
 . عنصر من عناصر اللغة ادلستخدمة ىف تعليم اللغة العربية

 هداف تدريس المفردات أ . ج
: األىداؼ من تعليم مفردات اللغة العربية فيما يأيت

إدخاؿ ادلفردات اجلديدة للطبلب، سواء من خبلؿ مواد القراءة أك فهم  (ُ

                                                             

 .194( 1989الريط، : جامعة ادلنصورة) تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدم أضبد طعيمة،  
 .2005فوستكا رحلة غركؼ، : جوغجاكارتا Metodelogi dan strategi Alternative راضية زين الدين،  
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 .ادلسموع
 على نطق ادلفردات جيدا أل هٌنم كفتدريب الطبلب ليكونوا قادر (ِ

 .يستعملها ىف مهارات الكبلـ كالقراءة أيضا
 أك معجمية تقف كحدىا كعند استخدامهادالليا فهم معٌت ادلفردات،  (ّ

 .عينةاَفملة اًفيف سياؽ 
 كالكتابة (التحدت) على التعبَت اللفظيكفقادر ليكوف الطبلب (ْ

 . لسياقها اجليد(اإلنشاء)
كقد اعًتب عبد الرضبن كأخركف أف اذلدؼ من تعليم 

ادلفردات ليس اتقاف الطالب نطق أصواهتا فحسب، أك فهم معناىا 
مستقلة، أك معرفة اإلشتقاؽ منها، أكرلرد كصفها يف تركيب لغوم 

صحيح، كإمنا معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أف يكوف 
فتعليم . كلو، باإلضافة إُف السياؽ ادلناسب الطالب قادرا على ىذا

اللغة العربية البد من تعليم ادلفردات، كمعناىا أف ادلفردات ىي جزء 
فكيف ديكن ادلرء يًتؾ تعليم . رئيسي من أجزاء تعليم اللغة العربية

ة، فعلى ىذا األساس ينبغي أف يكوف على غادلفردات كىو يتعلم الل
متعلمي اللغة األجنبية األخرل، ألف مهارة الكبلـ كمهارات األخرل 

  . بدكف ادلفرداتقفمن مهارات اللغة سوؼ تتو
 

 
                                                             

الطبعة اجلامعة : ماالنج) ،Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif صيف ادلصطفى،  
.  63( 2011الئلسبلمية احلكمية مالك، 

.  32 ربضَت الكتاب ادلدرسي،منَتك سللص،   
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 وسائل تدريس المفردات . د
ف ترسل من اللغة الىت مستخدمة أكثَت من ادلفهـو ادلفردات 

ف يكن قادرا عن ادلعٌت أيف تعليم ادلفردات  .فيها بفهم جيد
الكلمات، باإلضافة إُف قادرا على استخدامها يف السياؽ كادلكاف 

كجزء من قادرة اللغة، تنقسم ادلفردات إُف إتقاف نشطة . الصحيح
. منتجة كتقببل السليب

ف أيف تدريس ادلفردات للطبلب، ىناؾ اخلطوات اليت جيب 
يف ىذه احلالة، قاؿ عبد اهلل كامساعيل . هتتم يف عناصر تعليم النجاح

 :  تعليم ادلفردات باخلطوات التالية ىفصٌٌت ينبغى 
  قاـكاف ذاإمثاؿ، . بطريقة مباشرة يف الكائن تدريسها (ُ

ف مراجعا يف بيئة الفصل كؾمف أتعليم ادلفردات بف كادلدرس
لًتصبة كلمتها، كلكن مشَتا " سبورة"فلذالك أشار ادلعلم كائن 

 .الىت تشَتىا مباشرة إُف الكائنات
 مثاؿ، ادلعلمُت ترغب. بطريقة تقدًن تدريس الكائنات مصغرة (ِ

، كادلعلم ىو تقدًن منوذج مصغر من "بيت"يف توفَت ادلفردات 
 ."البيت"

مثاؿ، عندما . اعن طريقة تقدًن صورة من ادلفردات لتدريسو (ّ
يريد ادلعلم لتعليم ادلفردات عن بقرة أك كشاة، أشار صورا 

 .ادلفرداتو
من )مثاؿ، إلقاء ادلعلم ادلفردات . سبثيل الدكر الذل تسليمها (ْ

، مث ادلعلم اف يعمل ببل اللغة األـ، مثل ادلفردات (الفعل
 .، يسَت ادلعلم يف كسط الصف"ديشى"
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كاف ادلعلم ا إذ. خاؿ ادلفردات الىت تدرس يف اجلملةدبطريقة إ (ٓ
اجلملة من ، مث جيب تعبَته يف "صبيل"يريد لتعليم ادلفردات 

لغة اؿال تًتجم إُف  ضبد تلميذ صبيل،أك أكنظيف الفصل صبيل 
 .األصلية

ثاؿ اذا كاف يعطي اَف. "الًتادؼ"يعادؿ كلمة  بطريقة توفَت ما (ٔ
 ". صف"مث ادلعلم جيب أف تعطي " فصل"ادلعلم 

ذا كاف ادلعلم يريد نطق ادلفردات إثاؿ اَف ،"ادلضاد"بطريقة توفَت  (ٕ
 ".صغَت"كادلعلم جيب أف تعطي " كبَت"

يعطي ادلعلم : مثاؿ. بطريقة توفَت تعريفات للمفردات معينة (ٖ
من مكاف للصبلة "مث ادلعلم يكفي أف تعطي " ادلسجد"

 ".كاالعتكاؼ
 أنواع المفردات . ه

: ُفإتنقسم ادلفردات 
 : كتشمل،مفردات امسية .ُ

 (كتاب- زلمد- رجل)َف كادلصدر ااالسم العاـ كالع ( أ
 (أعلم - أحسن- مصرل- طويل)الصفة  ( ب
  (الىت - ىذه- أنا)الضمَت  ( ت

 :مفردات فعلية كتشمل  .ِ
(  اكتب)كالفعل األمر ( يكتب)كالفعل ادلضارع  (كتب )لالفعل ادلاض

                                                             

الطبعة اجلامعة الئلسبلمية :ماالنج) Media Pembelajaran Bahasa Arab عبد الوىاب راشددم،  
 .25، (2009احلكومية ماالنج، 
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 : كيتنوع اُف،مفردات الظركؼ .ّ
 (فوؽ، ربت): ظرؼ ادلكاف  (أمس، اليـو)ظرؼ الزماف 

 :األدكات، كتشمل  .ْ

حركؼ اإلستثناء  ك حركؼ العطفك حركؼ اجلر:ؿاث، اَفالركابط (أ) 
 .كاالستدراؾ

. التحويبلت كتشمل أدكات النفى كأدكات إستفهاـ (ب)

 :اخلوالف  .ٓ
: ذكر كتنقسم إُف  كمسيت بذلك دلخالفتها خواص كل ما

 .أمساء األفعل ( أ
 .أمساء األصوات ( ب
 .(نعم كبئس)ادلدح كالذـ  ( ت
 .(فعلو ك أفعل بو أما)التعجب  ( ث

  
، كل منها تنقسم 4عطى طعيمو تصنيفا من ادلفردات إُف أ

: كفقا للواجبات كادلهاـ فيها يأين
 توزيع ادلفردات يف سياؽ مهارة اللغة .أ 

 .من جهة احملادثة أك النص (فهم ادلفردات)لفهم ادلفردات  (ُ
داـ خربتاج يف احملادثة إُف است. (تكلم ادلفردات)ادلفردات للتكلم  (ِ

 .رمسية كأ يومية ادلناسبة، سواء من زلادثة ةادلفرد
                                                             

اسس اعداد الكتب العليميو لغَت الناطقينبالعربية القاىرة  ناصر عبد اهلل الغاِف كعبد احلميد عبد اهلل،  
 .79،(1991: داراإلحصاـ)
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 اختيار  ىفتطلب الكتابة. (كتابة ادلفردات)ادلفردات للكتابة  (ّ
ادلفردات ادلناسبة كاجليدة أيضا حىت ال يكوف سلطئا من قبل 

 .ةالقراء
 .ادلفردات احملتملة (ْ

 تنقسم ادلفردات دلعناىا  .ب 
ىذه ادلفردات ىي تشكل . (ادلفردات احملتول)كلمات األساسية  (ُ

 .ادلثاؿ اسم، فعل. أساس الكتابة لتكوف الزمانة
ىذه الكلمات اليت تربط كتوحد . (الكلمات الدالة)كلمات الدالة  (ِ

ادلثاؿ . الكلمات كاجلمل كذلك لتشكيل التعرض جيدة يف الكتابة
 .دكاة اإلستفهاـأحرؼ اجلر، 

 ىذه ادلفردات التستطيع أف تقف كحده، كلكن .كلمات اجملتمعة (ّ
 دبعٌت "رغب"ادلثاؿ . إضافة إُف كلمات أخرل لتشكيل معٌت سلتلف

كاف  ذاإ. "رغب يف"صار ؼ ، مرتبطة يف"رغب"اذاكاف " احبٌ "
 ."كره" دبعٌت "رغب عن" صار "عن" مرتبطة "رغب"

 توزيع ادلفردات خلصائص الكلمات  .ج 
دـ خ ىي الكلمات اليت تست،(الكلمات اخلدمة)كلمات الوظيفة   (ُ

للتدليل على ادلهمة، سواء يف ادليداف ادلعيشة العادية أك الرمسية 
 .كالشكلية

ىذد ادلفردات ىي . (الكلمات احملتول اخلاصة)كلمات األساسية  (ِ
دـ يف سلتلف خصبيع الكلمات اليت ديكن نقلها إُف معٌت زلدد كيست

 .رلاالت ادلعينة، كىو يسمى عبارة ادلرافق احمللية أك الكلمات
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 داـ ختوزيع ادلفردات حبسب اإلست .د 
يف  دمةخ، ىي ادلفردات ادلست(اتالكلمات النشط)نشط ادلفردات   (ُ

من  متنوعة اخلطابات، زلادثة، كالكتابة حىت مسع الكثَت كيعرؼ
 .خبلؿ القراءة

اليت  خزانة الكلمات ىي (الكلمات السلبية)السليب ادلفردات  (ِ
ىف كتابة  كنعرؼ ىذه ادلفردات من ادلراجع. صخدـ بعض الشختست

 .البحث العلمى
 أسس اختيار المفردات . و

داـ على غَتىا، ختفضل الكلمة شائعة االست،frequency   :التواتر .ُ
 "الصماـ"مادامت متفقة ىف ادلعٌت كلمة 

كثر من بلد أدـ يف خ تفضل الكلمة الىت تستrange التوزاع أك ادلدل، .ِ
الىت توجد ىف بلد كاحد، كمن ادلصادر الىت تفيد ىف ىذا،  عرىب

 فةأعده ادلنظمة العربية كالثقا" معجم الرصيد اللغول للطفل العرىب"
 isesco كالعلـو

الكلمة الىت تكوف ىف متناكؿ ادلفرد  تفضل، availability ادلتاحة  .ّ
 . ددادلحجيدىا حُت يطلبها، كالىت تؤدل لو معٌت 

الكلمة ادلألوفة عند األفراد على الكلمة  تفضل، familianrity األلفة .ْ
 "ذكاءه "ك" مشس: "ادلهجورة نادرة االستعماؿ، مثل

 لىت تغطى عدة رلاالت ىف كقت كاحد اتفضل،  coverage الشموؿ .ٓ
تغطى عددا " بيت"كلمة : مثالة. الزبدـ اال حباالت زلدكدةاعلى 

                                                             

.  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  ،63،  صيف ادلصطفى 
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بيت  (البوصلة)بيت اهلل، بيت االبرة : مثالو. أكرب من اجملاالت
 . العنكبوت، بيت القصيد، كغَتىا

األمهية، تفضل الكلمة الىت تشيع حاجة معينة عند التلميذ على تلك  .ٔ
 .الكلمة العامية الىت قد الحيتاجها أك حيتاجها قليبل

 بدال" ىاتف"كلمة : العربية تفضل الكلمة العربية على غَتىا، مثل .ٕ
بدال " احلاسوب"ك " الراديو"بدال من " ياعذاَف"ككلهة " التلفوف"من 
، "التفزيوف"ية فادلعربة، مثل بعراؿكلمة اؿكإف َف توجد ". الكوبيوتر"من 

كإذا كانت الكلمة األجنبية ال مقابل ذلا ىف العربية، فإهنا تكتب با 
 ".فيديو"حلرؼ العرىب، مثل 

 أساليب تدريس المفردات . ز
 :ىناؾ عدة أساليب تدريس ادلفردات، ىى

ابراز ماتدؿ عليو الكلمة من أشياء، إبراز القلم، عندما ترد كلمة  .ُ
 "قلم"

 ، كأف يقـو ادلعلم  بفتح الباب عندماdramasitazation سبثيل ادلعٌت .ِ
 ."فتح األستاذ الباب" ترد صبلة 

، كأف يلعب ادلعلم دكر مريض حيس بأَف ىف role playing لعب الدكر .ّ
 .بطنو كيفحصو طبيب

ىف مقا بل " بارد"، كأف يذكر كلمة antonyms ذكر ادلتضادات .ْ
 ".ساخن"

                                                             

.  97- 94مدخل إُف طريق تعليم اللغة،  ازىر أرشد،  
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لتوضيح معٌت " بيت"، كأف يذكر كلمة synonyms ذكر ادلًتادفات .ٓ
 ". منزؿ"

، كذلك بذكر الكلمات الىت تثَتىا ىف associationتداعى ادلعٌت  .ٔ
يذكر ادلعلم الكلمات " عائلة"كىف كركد كلمة . الذىن الكامة اجلديدة

 .اٍف.....زكج، زكجة، أكالد: الآلتية
يذكر ادلعلم " مكاتب" كمشتقاهتا، مثل كلمة ،root ذكر أصل الكلمة .ٕ

 ".كتب"كىو أصلها
 .شرح معٌت الكلمة العربية بشرح ادلقصود من الكلمة .ٖ
تعدد القراءة، كأف يقرأ التلميذ النص قراءة صامتة عدة مرات حىت  .ٗ

 .يستكشف معٌت الكلمة اجلديدة ىف النص
البحث ىف القاموس، كديكن تكليف الطبلب ىف ادلستويات ادلتوسطة  .َُ

 .كادلتقدمة بالبحث ىف القواميس العربية
كسيطة، كىذا ديكن أف يلجأ إليو ادلعلم لتوضيح اؿلغة اؿالًتصبة إُف  .ُُ

معٌت الكلمة بشرط أف يكوف التلميذ الكلمة األجنبية حىت رسخت 
 .ىف ذىنو، كعلى ادلعلم أاليتعجل ىف ىذا األمر

 اختبارات المفردات . ح
كىناؾ . تشكل ادلفردات جزءان رئيسيان من ادلقدرة اللغوية للطالب

كلكن السؤاؿ . عدة طرؽ لقياس ادلفردات سنذكر أمهها يف ىذا الفصل
أية مفردات نقيس؟ ليس من ادلعقوؿ أف حيتوم االختبار : ادلهم ىنا ىو

على أية مفردات، بل البد أف يركز على ادلفردات اجلديدة يف ادلادة موضع 

                                                             

.  99-97، دلرجعانفس   
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كىذا مبدان عاـ يف االجتبارات ينطبق على صبيع االختبارات، . االختبار
 .كليس على اختبار ادلفردات فقط

مفردات : ادلفردات نوعاف. كلكن ىنا أمر البد من اإلشارة إليو
ادلفردات النشيطة ىي مفردات نتوقع أف ترد يف . نشيطة كمفردات خاملة

. كبلـ الطالب ككتابتو، كنتوقع كركدىا فيما يقرأ أك فيما يسمع أيضان 
ادلفردات النشيطة نسأؿ يف االختبار عن جوانبها اإلنتاجية،  أما ادلفردات 

إذا كانت الكلمة نشيطة ديكن أف نطلب . اخلاملة فنسأؿ عن معناىا فقط
بالطبع، تصنيف الكلمات إُف نشيطة كخاملة . استخدامها يف صبلة

فالكلمة . تصنيف مؤقت يعتمد على مستول الطالب كأىداؼ ادلنهمج
اخلاملة لطالب اخلامس االبتدائي قد تصبح نشيطة لطالب السنوات 

 .التالية
ادلفردات، مثل كثَت من العناصر اللغوية، ديكن : كىناؾ جانب آخر
ديكن أف يطلب االختبار إنتاج كلمات أك أف . أف تقاس إنتاجيان أك تعرفيان 

 .يطلب التعرؼ على الكلمات الصحيحة من بُت عدة كلمات
 :كىناؾ عدة طرؽ الختبار ادلفردات منها مايلى

 :اختبار بامبلء الفراغ، ادلثاؿ .أ 
 .امؤل الفراغ بكلمة كاحدة من عندؾ   

 ___أعلى نقطة يف اجلبل تدعى .ُ
 ____ادلنطقة السفلى يف البحر تدعى .ِ
 ____الدكاء الذم يستعميل ضد البجر اثيم يدعى ادلضاد .ّ
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. أف كل فراغ ديؤل بكلمة كاحدة فقط (1مثاؿ)يبلحظ ىنا  
إذا كانت الكلمة ادلطلوبة منها ىي كلمة زلتول، أم ليست كلمة ضلوية 

 .مثل حركؼ اجلر أك العطف
 :اختبار ادلرادؼ .ب 

. يطلب اختيار الكلمة ادلرادفة لكلمة أخرل بُت عدة بدائل  
 :ادلثاؿ

 :ضع دائرة حوؿ حرؼ الكلمة ادلرادفة للكلة اليت ربتها خط   
 .ثريإنو رجل  .1

 خبيل. كرًن    د. فقَت    ج. غٍت     ب . أ
 .احلرب كالليل كالبيداء تعرفو .2

 الغابة. الصحراء   د. النهار   ج. البحر  ب . أ
 :اختبار صورة كبدائل .ج 

. تظهر صورة كجبانبها أك ربتها أربعة بدائل كاحد منها ىو الصحيح
 :ادلثاؿ

 .ضع دائرة حوؿ حرؼ الكلمة اليت تناسب الصورة احملاذية
 مسكة. فيل    د. منر    ج. أسد     ب. أ:  صورة
 .حيواف. زىرة    د. شبرة    ج. شجرة   ب. أ:  صورة

 ”الكلمة األلفبائّيةتعبير “اإلستراتيجية  .3
أف الطبلب   ىي”الكلمة األلفبائٌية“  كادلقصود من اإلسًتاتيجية

على تركيز فكرة الطبلب ىف ترتيب  قادرة كتكوف متنوعة لديهم مفردات

                                                             

 .54-48( 2000دارالفبل للنشر كالتوزيع، : صويلح) االختبارات التعلميةزلمد علي اخلوِف،   
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 .كتذكَت ادلفردات ىف كقت قصَتة ك مقٌررة بقواعد اللغة العربية
 اليت خطة أهنا على تفسر أف ديكن تعلمٌية التعريف اإلسًتاتيجية

. زلددة تعليمية أىداؼ ربقيق إُف الرامية األنشطة من سلسلة على ربتوم
 األىداؼ ربقيق ديكن حبيث بو القياـ جيب اليت التعلمٌية أنشطة كىي

 اسًتاتيجية يستخدـ ما ككثَتا. ككفاءة بفعالية كالطالب ادلعلم التعليمية
 سياؽ يف. دائما نفسو الذم ادلعٌت مع السياقات من العديد يف ادلدل

 ادلعلم عمل من عاـ منط أهنا على تفسر أف ديكن التدريس اسًتاتيجيات
  .التدريس النشاط مظاىر من مظهر يف كالطالب

اإلستَتاذبية ىى إحدل اخلطاب ىف كثَت من األحياء من تسليط 
الضوء ىف نظاـ تعلم اللغة، حيكم دائما ىف صلاح اك فشل برنامج تدريس 

اللغة من خبلؿ اسًتاتيجيات التدريس ادلستخدمة، كذلك ألٌف اإلستَتاذبية 
ىي ما حيدد ربقيق مضموف ككيفية تدريس اللغات كباإلضافة اُف 

االختبلؼ كسوؼ يساعد ايضا ىف إستَتاذبية التعلم الطبلب ليكونوا 
كهبذه الطريقة سيكوف اكثر متعة للتعليم من خلق كديكن . احدث دائما
 .تعظيم النتائج

 : ىىالكلمة األلفبائٌيةكطريقة التعليم ادلفردات 
نٌظم ادلدرس مقعد الطبلب ىف تشكيل الدائرة الصغَتة كأخذ ادلدرس  . أ

 .الكرسي بينهم

بعض من  ) عنب: ادلثل. ذكر ادلدٌرس الكلمة من اإلسم اك الفعل . ب
                                                             

 .91، (2005فوستكا الرحللة، )Metode dan strategi alternatif,  راضية زين الدين كاخركف،  

، (2005فوستكا رحلة غركؼ، : جوغجاكارتا)Metodelogi dan Strategi Alternative، راضية زين الدين 
51. 



27 

 

، كالبٌد جانبو اف يستمر (اإلسم، إذان بعده البٌد اف ييٍذكر اإلسم
 بادصلاف: ، مثل "ب"الطبلب الكلمة بعده على حرؼ 

. ، اُف اخره"ف"استمٌر الطبلب الثاىن بالكلمة على حرؼ اٌكؿ  . ج
 يسعى ادلدرس تعبَت الكلمة َف يكن مقطوعا

اإلسًتاتيجية الكلمة   اإلسًتاتيجية ادلختلفة ما عادىف تعليم ادلفردات
 :األلفبائية، كمن بعضها

 الكلمات ادلتقطعات (ُ

تستخدـ ىذه اإلسًتاتيجٌية لتقوًن الطبلب على ذكر ادلفردات الىت 
علمها فهي اإلسًتاتيجٌية الىت تعمل بذكر  ادلفردات أكالكلمة ادلناسبة 

بالنص ككضعها باالكلمات أك اجلملة ادلختارة أك جبدكؿ سكبل أك بغرة 
 .طرتبا مث أعطى ادلدرس الطبلب كقتا ليعملها الطبلب

 الكلمة األلفبائٌية (ِ

الكلمة “ىدؼ من ىذه اإلسًتاتيجٌية تكاد مساكيا باإلسًتاتيجٌية 
 لكنها هتتم بقدرة الطبلب على تركيز إخراج الكلمة فجعة ”ادلسلسلة

كسرعة كالطريقة استعماؿ  ىذه اإلسًتاتيجٌية أف جيلس ادلدرس كالطبلب 
" ًعنىبه "مث أذكر ادلدرس  ادلفردة بنسبة إُف الفعل أك اإلسم كمثل . حلقة

مث ذكر بعد " بػيٍرتػيقىاؿه "كمثل  (ب)فيذكر الطبلب ادلفردة الىت تبدأ بالباء 
ذلك طبلبان أخرل ادلفرداة الىت تبدأ احلرؼ األخر من ادلفردة قبلها تعٌت 

 .كىكذا" ؿ"
 

                                                             
 .195.، (2014جاكرتا، رجا غرافيندك فرسادا، )Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif ،  زكذلانا . 8
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 الكلمات العرض الصور (ّ

كىذه اإلسًتاتيجٌية يساعد الطبلب على أف يذكر ادلفردات اليت 
كىي بإظهارا الصورة إُف الطبلب كالطبلب يذكر . تناسب باالصورة

 .ادلفردات الىت تناسب بالصورة
 الكلمات اجملاكزة (ْ

ىذه اإلسًتاتيجٌية مناسبا لتعليم الطبلب عن اجلملة ادلراكبة ىف اللغة 
العربية بسرعة كىذه اإلسًتاتيجٌية بتستعمل كتعمل بذكر ادلرادؼ 

 .كادلتصدات من ادلفردات الىت اعطها ادلدرس ىف أثناء التعليم
  

 مشكالت تعليم المفردات .4
كلذلك يف تعليم ، اللغة العربة يف إندكنسيا ىي من اللغة األجنبية

اللغة العربية كجدت من ادلشكبلت، اما عن ادلخارج احلركؼ كادلفردات 
 .كالكتابة كغَتىا (علم النحو)كالًتكيب 

الذل مستفيد للطبلب ك ادلعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا ىي 
ف كثَت من الكلمات العربية كادلصطلحات اليت تدخل يف آلحىٌت ا. ادلفردات

أكثر من الكلمات العربية اليت ، يف احلقيقة. مفردات اللغة اإلندكنيسية
فمن األسهل لبناء ادلفردات  (اللغة األـ)أصبحت خزانة اللغة اإلندكنيسية 

باإلضافة إُف ادلنافع أك نقبل . كالتحق يف ذكرل الشحص، أك الفهم
ديكن . كانتصاص الكلمات من لغة األجنبية إُف ادلتعلم يسبب ضرار بكثَت

 :أف نذكر بعض ما يلي
                                                             

 .90-95 نفس ادلرجع، 
 .62(، 2009، مهنيورم: باندكع) ، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،أضبد إزاف  
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شلا يعٍت ، اف تكوف زحوال ادلعٌت اليت إدخاذلا يف ادلفردات اإلندكنيسية . أ
يف اللغة . من كلمة قصيدة" كصيدة"مثاؿ ، تغيَت باللغة األصلية

يف اللغة " قفية"رلموعة من القصائد اليت ذلا كزف " كاصدة"، العربية
 .تغيَت إُف األغناء أك العامية" كاصدة"اإلندكنيسية 

من " بركة"مثاؿ . تغٌَت لفظو من صوت األصلي كلكن معنو ثابتا . ب
 ".خرب"من كلمة " كرب"ككلمة " براكة"كلمة 

،   باللغة "كلمة"عربيتها " كلمة"لفظو ثابتا كلكن قد غَت معناىا مثاؿ  . ج
يف حُت اللغة العربية تعرؼ ، "العدد"دبعٌت " كلمة"إندكنيسيا تعرؼ 

  ".عبارة"بأهنا 
 :مشكبلت تعليم ادلفردات  كأٌما

 .تعليم ادلفردات التقف كحدىا . أ
، استماع، ادلفردات اليعلم بذاهتا كلكن تتعلق التدريس مطلعة

 .كزلدثة، انشاء
 ربديد ادلعٌت . ب

ىذه من ادلشكبلت . كلمة كاحدة عندىا كثَت من ادلعٌت
دلبتدئ أحسن من ادلدرس ، يف ىذه الوصيلة. لطبلب اللغة األجنبية

لكى ال يتكثرت اإلىتماـ ، يعٌلم الذم مطابقا بالسياقى الطبلب فقط
شرح ادلعٌت يستطيع بنموة لكى ، لطبقة األعلى. كالذكر الطبلب

 .الطبلب ذلا معرفة كسيعة عن ادلعٌت الكلمة
 .ادلفردات يف السياؽ . ت

                                                             

 66،  أضبد إزاف 
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كثَت من ادلًتادفات صعوبة  َف يفهم مطابقا بدكف يعرؼ 
البد يعٌلم ىذه ادلفردات بالسياؽ لكى . إستخدامها يف اجلملة

 .يسهل للطبلب يف الفهم الكلمة الصعبة

 الًتصبة يف التعليم ادلفردات . ث
يعٌلم معٌت الكلمة بالطريقة ترصبة إُف اللغة األـٌ ك ىي من أسهل 

نقصاف يف بداىة : كلكن ذلا عدد من الضعف، كىم، من الطرائق
(spontanitas ) الطبلب حُت إستخدامها يف العبارة، نقصاف الطبلب يف

ذكرىا، كالصبيع من ادلًتادفات اللغة األجنبية عندىا مرادؼ مطابق 
كلذالك طريقة الًتصبة ىي طريقة أخَتا يف تعليم ادلفردات، . باللغة األـٌ 

 .إالٌ لكلمة اليت صعبة يبلغو بالتمثيل
 من طبقة الصعوبة . ج

من ، قسم مفردات اللغة العربية لطبلب إندكنيسيا إُف ثبلثة قسما
 :حيث صعوبتها

: عبارة سهولة، ألف ىناؾ تشابو يف العبارة اإلندكنيسية، مثل  (ُ
 .كرسي، رضبة، كتاب، علماء

كانت العبارة غَت الصعب من عدـ تشابو يف اللغة اإلندكنيسية،  (ِ
 .مدينة، سوؽ، ذىب: مثاؿ 

: ككانت العبارة الصعبة، كذلك بسبب شكلو كالنطق بو، مثاؿ  (ّ
 . استبق، استوُف

                                                             

 .97، أضبد فؤاد أفاندم  
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 :أحمد فوأد أفاندىكاٌما مشكبلت تعليم ادلفردات عند 
 تعليم ادلفردات ال تقف كحدىا .أ 

   ادلفردات ليست تعليم بذاهتا كلكن تتعلق بتدريس ادلطلعة 
 .كاإلستماع كاإلنشاء، كاحملادثة

 ربديد ادلعٌت . ب
ىذه تكوف مشكلة لطبلب . كلمة كاحدة عندىا  كثَت من ادلعٌت

يف ىذه الوصيلة، دلبتدئ أحسن من ادلدرس . ىف تعليم اللغة األجنبية
يعٌلم الذل مطابقا بالسياؽ، كى ال يتكثرت اإلىتماـ كالذكر 

 بتنمية يستطيعك  ادلعٌت شرح  تكوفاألعلى، مطبقة ىذه. الطبلب
 . للطبلبالكلمة ادلعٌت  عن كسيعة معرفة ذلا كى الكلمة ادلعٌت

 ادلفردات يف السياؽ . ج
كثَت من ادلفردات الصعبة لفهمها دبطابقا عدـ تعريف 

كالبد اف يعٌلم الطبلب ىذه ادلفردات بالسياؽ . إستخدامها يف اجلملة
 .كى يسهل الطبلب يف الفهم كلمة الصعبة

 من طبقة الصعوبة . د
إف مفردات اللغة العربية للطبلب إندكنيسية من حيث صعوبتها 

 :تنقسم اُف ثبلثة أقساـ
كرسي، : عبارة سهلة، ألهنا تشابة بالعبارة اإلندكنيسية، ادلثل  ( أ

 .رضبة، كتاب، علماء
عبارة غَت صعبة،  لكن من عدمها تشابة باللغة اإلندنيسية،  ( ب

 .مدينة، سوؽ، ذىب: مثاؿ
 



32 

 

استبق، : عبارة صعبة، كذلك بسبب شكلها كالنطق هبا، ادلثل ( ج
 .استوُف، تدىور

 
 مفرداتقوائم ال .5

يتصور البعض أنو ديكن تعلم العربية كلغة ثانية يساطة لو حفظ 
الطبلب قائمة تظم رلموعة من ادلفردات العربية شائمة االستخداـ، عالية 

كدلؤالء البعض . كسيطة يعرفوهنااؿلغة اؿإُف  ـ األكُف أكتوالتكرار، مًتصبة للغا
ذك أف اذلدؼ النهائي من تعلم اللغة أف يكوف الطالب  إذ. شئ من ادلنطق

ما يريد االتصاؿ عند حصيلة من ادلفردات كالًتاكيب اليت يستطيع استعماذلا 
: ىذه اخلطورة فيمايلى  كتكمن،ذلذا التصور خطورتوك. باللغة

إف اللغة أكثر من . ينطلق ىذا التصور من نظرة خاطئة للغة كعناصرىا .أ 
إهنا أصوات كمفردات كتركيب، مث سياؽ . رلرد رلموعة من ادلفردات

 .ثقايف
قد يؤدل مثل ىذا التصور إُف تعسف بعض مناىج تعليم العربية  .ب 

للناطقُت بلغات أخرل يف اختيار مفردات الحيس الطالب باحلاجة إليها 
 .لو كليست فائدة

قاموسية أك اؿعملية اؿة التعليمية إُف محييل العملف من شأف ىذا التصور أ .ج 
 .االذباه احلديث يف تعليم اللغات عجمية حبتة، كىذا ضداَف

يغفل ىذا التصور أيضا أىم أساليب توصيل ادلعٌت عند االتصاؿ  .د 
موعة من ادلفردات بعضها ادلجليست القضية قاصرة على ضم . الشفهى

                                                             

 .98-97، (2004ميشكار، : ماالغ) Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، أضبد فؤاد أفاندل 
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دـ غالبا عند احلديث رلموعة من خإُف بعض، إف ادلتحدث يست
مثل حركات الوجو كاإلشارة باليد . األساليب الىت تتعدل حدكد األلفاظ

ككل ىذه األساليب يثرم ادلفردات .  كالتنغميربعفضبل عن اإليقاع كالت
 من ىنا. عند استعماذلا كجيعل االتصاؿ عمليو حية كليست معجمية ميتة

فظ رلموعة من ادلفردات للطبلب على افًتاض اٌفال نستطيع أف نكتفي 
 .ذلك قدرهتم على استعماذلا يف مواقف االتصاؿ بعد

 الًتبوم أف الطالب يستطيع أف يتعلم ل النفسلعلماؿأثبت حبوث  .ق 
الكلمات الواردة يف صبل ذات معٌت، كليست الكلمات اجملردة عن 

كلقد عجز كثَت من ادلفحوصُت . إف ادلعٌت شرط للحفظ اجليد. سياقها
يف ىذا اجملاؿ عن حفظ كلمات مستقلة أك  عن إجراء ذبارب نفسية

 .حركؼ ال رابط بينها
مث إف الزعم بأف الطالب سوؼ حيفظ الكلمات العربية إذاكانت مًتصبة  .ك 

فليس من البلـز أف جيد ادلعلم مقاببل لكل . للغة الدارسُت زعم خاطئ
. فقد تؤدم كلمة عربية كاحدة معٌت صبلة. يف لغة الدارسُت كلمة عربية

كاملة بلغة الدارس كالعكس صحيح خاصة إذاكاف حديثا حوؿ 
 .ادلصطلحات كادلفاىيم

 لعل من أسباب صعوبة الًتصبة احلرفية للكلمات العربية أف الكلمة الواحدة .ز 
قد يتعدد معناىا بتعدد السياؽ الذم ترد فيو بل قد يكوف ذلا معٌت سلالف 

 .سباما دلعناىا كىي مستقلة
 

                                                             

الرياط، : جامعة ادلنصورة مصر) تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو رشدم أضبد طعيمة،  
1989 )197-198 .
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث (1

إستخدـ الباحث نوع البحث ذلذا البحث العلمي على سبيل البحث النوعى 
(Qualitative research)  كالبحث النوعي ىو إجرآت البحث الىت تنتج البيانات

 كاألصوات ادلكتوبة أك من ألسنة األشخاص ك طبائع (Descriptive data)الوصفية 
 .ادلتأملة 

احلٌجة إلستخداـ البحث النوعي ىي بأف ادلشكلة ادلتعلقة لتدريس ماٌدة 
. ادلفردات من ادلشكلة ادلركبة كالصعوبة، ربتاج إُف فهم العميق على حالة ادليدأف

كباإلضافة إُف ذلك، كتقنٌية ىف التدريس مادة ادلفردات من خبلؿ األنشطة اليومية ال 
  .يكوف من اإلستبيأف فحسب

 حضور الباحث (2

تعلق هبذا البحث تعلقا كبَتا ألف الباحث احد كسائل تحضور الباحث 
 Scientific)العلمي جلمع البيانات، ادلنهج ( Human Instrument)الدراسية الشحصية 

Paradigma)ادلستخدـ اختبار التحرير أك االستفتاء أك الوسيلة االخرل ىذا  .

                                                             

 .36، (2003رينكا جيفتا،  :جاكارتا ) Metodologi Penelitian Pendidikan مارغونو،  

 .15(. 2005، ألفبيد: بندكنع)Metode Penelitian Pendidikan , ،سوغياف 
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الشخص ىو الوسيلة ادلتصلة مع . الشخص افضل الوسائل جلمع البيانات
 .كيقدر على فهم انواع التبدالت ىف ادليداف كاحلصوؿ عليها (Informan)ادلخرب 

 مكان البحث (3

بادلدرسة الثٌانويٌة صف الثاىن يف ذ الباحث ىو ختٌ ت الذم مكاف البحث
-2017   السنة الدراسٌية كرجو موجورجو كيبونسارل ماديوف الٌناجحة باب الٌسبلـ

2018 

مصادر البيانات   (4
أما . مصادر البيانات ىي ادلصادر الىت حصلت عليها الباحث من ميداف البحث

حصل الباحث . مصادر البيانات تصدر من البيانات ادلوصوفات بادليداف ك ادلكتبة
. على البيانات الىت تكوف اإلطار النظرم من ادلكتبة ىف تنفيذ البحث

ذا البحث ىم رئيس ادلعهد ك ادلعلم كالطبلب بادلدرسة لوأما مصادر البيانات 
 .كرجو موجورجو كيبونسارل ماديوف الثٌانويٌة الٌناجحة باب الٌسبلـ

 (namrofnI)ادلخرب  . أ
ادلدرسة الثٌانويٌة   ىفالبيقصد ادلخرب ىف ىذا البحث ىم ادلدرسوف ك الط

-2017السنة الدراسٌية  كرجو موجورجو كيبونسارل ماديوف الٌناجحة باب الٌسبلـ
2018 

 isatnemukoD(( ةالوثيق . ب
يقصد بالوثيقة ىف ىذا البحث ىو الوثائق أك الصور أك اذلواش ادلدكنة ىف الكتاب 

 .أـ غَت ادلدكنة

                                                             

 .19، (2000ررلا ركسدكرام، : باندكع) Metodologi Penelitian Kualitatif، ليكسي مولييونج 

 .36 ، نفس ادلرجع
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 أساليب جمع البيانات (5

  : ، كما يلىمع البياناتًفساليب استخدـ الباحث األ

 (Interview Method)طريقة ادلقابلة  .أ 

ادلقابلة ىى احملادثة على مقصود ادلعُت بُت شخصُت كىو ادلقابل كالسائل 
 تنقسم ادلقابلة على قسمُت مها اسئلة .بعض األسئلة كادلقابل كاجمليب أسئلتو

  . ادلفتوحة كاسئلة غَت ادلفتوحة 
إستخدـ . كاما ادلقابلة ادلستعملة ىف ىذا البحث ىو أسئلة غَت ادلفتوحة

 :الباحث ىذه الطريقة جلميع البيانات من
 .نائب رئيس ادلدرسة ىف قسم منهاج التدريس عن تدريس اللغة العربية. (1
مدٌرس اللغة العربية عن تدريس اللغة من ناحية اخللفية كاخلطوات ادلستخدمة ك . (2

 . نتائج تدريس لطبلب الصف الثاىن
بعض طبلب الصف الثاىن لنيل البيانات عن تنفيذ اسًتاذبية تعبَت الكلمة . (3

األلفبائية ىف تعليم من ناحية اخلطوات، ك ادلشكبلت ادلستخدمة، كنتائج تدريس 
 .لطبلب الصف الثاىن

 (observation method) طريقة ادلبلحظة .ب 

طريقة . طريقة ادلبلحظة ىى تأمل ك كتابة منظمة على الظواىر ادلبحوث
 اسخدـ .ادلبلحظة تصلح اف تعمل مبلحظة بادلشاركة ك مبلجظة غَت مشاركة

كاما إستخدـ الباحث . الباحث ىف ىذا البحث العلمى ىى مبلحظة غَت مشاركة

                                                             

 .73، (2005الفابيتا، : بندكع)،  Memahami Penelitian Kualitatif سوغيونو،  
 .186، (2000ردياجا رشدا كريا، : بندكع ) Metodelogi Penelitian Kualitatif،ليكسى موليوع   
 .101، (2004اندل اكفسيت، : يوكياكارتا) Metodelogi Research  سوترسنو ىادم، 
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 (structured observation)من نوعيو ادلبلحظة ىى ادلبلحظة النظامية دبعٌت اذليكل 
 الىت ذلا عبلمة يعٌت ىيكل فيو الدكافع ادلنظمة ىف نوعو اكُف كعبلمة خاصة من 

استخدـ الباحث ىذه الطريقة للحصوؿ على األحواؿ . كل دافع ىف ذلك النوع
 :احملتاج ىف ىذا البحث العلمى، كما يلى

كرجو موجورجو كيبونسارل "الٌناجحة باب الٌسبلـ"ادلدرسة الثٌانويٌة احواؿ  (ُ
 .ماديوف

تنفيذ اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة األلفبائية ىف تعليم ادلفردات لطبٌلب الٌصٌف  (ِ
كرجو موجورجو كيبونسارل "الٌناجحة باب الٌسبلـ"الثٌاىن بادلدرسة الثٌانويٌة 

 .2018-2017السنة الدراسٌية  ماديوف
 (Documentary Method)الوثيقية  .ج 

 كالكتب  الكتابات  عن األشياء يف صورة الوثيقة ىي طلب البياناتطريقة
  كالوثائق كاألشياء األخرلكاجلرائدكاجملبلت 
ادلدرسة الثٌانويٌة  ستعمل الباحث ىذه الطريقة لنيل البيانات عن حالةا

  :كرجو موجورجو كيبونسارل ماديوف"الٌناجحة باب الٌسبلـ"

      "الٌناجحة باب الٌسبلـ"ادلدرسة الثٌانويٌة  من يفاكضوع اجلغراَفتاريخ كاؿ (ُ
 .كرجو موجورجو كيبونسارل ماديوف

كرجو موجورجو  "الٌناجحة باب الٌسبلـ"ادلدرسة الثٌانويٌة  تركيب منظمة يف (ِ
 .كيبونسارل ماديوف

       "الٌناجحة باب الٌسبلـ"ادلدرسة الثٌانويٌة   يفاضركادلح الطبلب احواؿ (ّ
 .كرجو موجورجو كيبونسارل ماديوف

                                                             

 .Manajemen Penelitian، 206سوىارمسي اريكونتو،  
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     "الٌناجحة باب الٌسبلـ"ادلدرسة الثٌانويٌة  األداكت كالوسائل ادلوجودة يف (ْ
 .كرجو موجورجو كيبونسارل ماديوف

 

تحليل البيانات   (6
ستخدـ الباحث أسلوب ربليل البيانات ىى ربليل كصفي مىف ىذا البحث 

 كلتحليل البيانات ،(namrebuH) كىوبَتماف ()seliMكيفي على طراز ميلس 
: ستخدـ الباحث بثبلث طرؽ كما يلىم

 

 

 
 

 (Data Reduction)زبفيض البيانات  .أ 
ىى عملية إختيارية، تركيز اإلىتماـ، تبسيط ملخص ك ربويل 

صل الباحث على البيانات من يحىف ىذا البحث . البيانات الظاىرة ىف ادليداف
ادلعقدة  ،(yratnemukoD)كالوثيقة، (noitavresbO)كادلبلحظة،(wuivretnI)ادلقابلة

ىف التدريس ك األعماؿ اليومية من ادلدارس، مث زبفضو باختيار كربديد عن 
.  األحواؿ األصلية ادلتعلقة بعملٌية تعليم الٌلغة

 

 
                                                             

 .19-16 ،(1992 اإلندكنيسية، اجلامعة: جكجاكارتا )Analisis Data Kualitatif ىوبَتماف، ك ميلس 

 عرض البيانات صبع البيانات

   البياناتزبفيض
 ستنتاج البياناتإلا
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 (Data Display) عرض البيانات .ب 
اٌف عرض . بعد هناية زبفيض البيانات فاخلطوة بعدىا عرض البيانات

البيانات ىف البحث النوع بطريقة الصورة كالبياف ادلشملة ك اإلتصاؿ بُت 
كعرض البيانات ىف البحث النوع تغلب على طريقة . األشياء كما يشبو ذالك

بعرض البيانات تسهل يف فهم ما كقع ك تفظيم العمل . كتابة الوصفٌية
 ىف ىذا البحث عرض الباحث البيانات بنظاـ .مؤسسا على حصوؿ الفهم

تنفيذ اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة األلفبائية ىف تعليم ادلفردات لطبٌلب خاص عن 
كرجو موجورجو  الٌصٌف الثٌاىن بادلدرسة الثٌانويٌة الٌناجحة باب الٌسبلـ

 2018-2017السنة الدراسٌية  كيبونسارل ماديوف

( Conclusion)اإلستنتاج  .ج 

اإلستنتاج ىو ربليل البيانات ادلستمر ىف مدة صبع البيانات أك 
تنفيذ اسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة  معرفة  عن ىف ىذا البحث ديكن.بعدىا

الٌناجحة "األلفبائية ىف تعليم ادلفردات لطبٌلب الٌصٌف الثٌاىن بادلدرسة الثٌانويٌة 
-2017السنة الدراسٌية  كرجو موجورجو كيبونسارل ماديوف"باب الٌسبلـ

2018. 
 

 فحص صحة البيانات (7

 : لفحص صٌحة البيانات، استخدـ الباحث ثبلث طرؽ

تطويل اإلشًتاؾ   .أ 

                                                             

 .252  نفس ادلرجع، 

 .21  ادلرجع، نفس 
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شًتؾ كقتا طويبل ىف ميداف تك. كوف الباحث كسيلة ىف البحث النوعىت
 .كفائدة ىذا التطويل لًتقية نوعية صحة البيانات. البحث

مواظبة التأمل   .ب 
الغرض من مواظبة التأمل إجياد اخلصائص كالعناصر ادلناسبة بادلسألة ادلطلوبة 

 إذا كاف ،كبعبارة أخرل. ز الباحث ىف ىذه اخلصائص كالعناصر بالتفصيلممثٌ ترؾ
 .تطويل اإلشًتاؾ يعطى الغرفة فمواظبة التأمل يعطى التعٌمق

ادلنهج التثلثى   . ج
ادلنهج التثلثى ىو اسلوب فحص صحة البيانات الذل يستفيد شيئ اخر 

 قكاألكثر من استخدـ. من خارج البيانات ألغراض التحقق أك ادلقارنة للبيانات
 كأما ادلنهج التثلثى الذل إستخدمو الباحث . فحص من مصادر أخرلكق

. يضاأيعٌت فحص من مصادر أخرل 

 

خطوات البحث   (8
 خطوات البحث لو  كاٌمالو عن خطوات البحث،صٌلة حبث النوعي ال كاف 

ٌف خطوات البحث ىف أ البحث، فلذلك ةخاصة أساسية ىى أف الباحث كوسيل
أما خطوات  .حبث النوعي زبتلف عن خطوات البحث ىف غَت حبث النوعي

:  البحث تنقسم إُف ثبلث خطوات

                                                             

 .175 ،(2000 كريا، ركسدا رماجا: باندكع )Metodologi Penelitian Kualitatif ملييوع، 

 .177 ، ادلرجع نفس 

 .178 ادلرجع، نفس 
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 agnapaL arP pahaT(n)خطوة ربطيط البحث  . أ
:  ىذه اخلطوة تنفذ بأمور اتية

كتابة زبطيط البحث   (ُ
إختيار ميداف البحث   (ِ
طلب رسالة اإلستئذاف  (ّ
استكشاؼ أحواؿ ادليداف   (ْ
إختيار ادلخرب كاإلنتفاع بو   (ٓ
إعداد أدكات البحث  (ٔ

  : ىذه اخلطوة تنفذ بأمور اتية،خطوة تنفيذ البحث . ب
فهم ميداف البحث ك إعداد النفس   (ُ
دخوؿ ادليداف   (ِ
اإلشًتاؾ ىف صبع البيانات   (ّ

 خطوة ربليل البحث  . ج

فيعد أف إجتعم البيانات كما أرادتو الباحث قاـ الباحث بتجليلو على الطريقة 
. الوصفية النوعية
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 الباب الرابع
 

 عرض البيانات

  عرض البيانات العامة .أ﴾ ﴿

تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية الناجحة باب السالم كرجو موجورجو  .1
 كبونساري ماديون 

 تاريخ تأسيس المدرسة . أ

 ادلدرسة الثانويٌة الٌناجحة ربت مؤٌسسة معهد الًتبٌية تاريخ تأسيس
 BA شيخ هادي مارتويواحلديثة باب السبلـ بركح الدعوة ادلكٌرـ ادلرحـو 

ادلتخرٌج من معهد دار السبلـ فونورغو إليصاؿ ادلعلومات كلتنمية أجياؿ 
 .الٌشٌباف اخلاٌصة يف مدينة ماديوف

خبلوص النٌػٌية ك مدافعة أىلو ك بيئة اجملتمع حولو ديٌّت اعتقاده يف 
ـ 1996تأسيس ىذا ادلعهد ادلؤٌكؿ بتأسيس ادلدرسة الٌدينٌية الٌناجحة عاـ 

فأٌسس تربية األطفاؿ عاـ . دبركر الٌدىر، ازداد من اعتقاد بيئة اجملتمع قربا.
 كمدرسة اإلبتدائٌية حىٌت قاـ ىف تأسيسو ادلدرسة الثانويٌة دبنطقة 1994
 . مًتا1979

، تأٌكؿ التعليم ىف مدرسة الثانويٌة انضماما بُت ادلعٌلمُت ك ادلعٌلمات
حىٌت   M.Ag  محب الدين على رياسة مدير 2002فانفرؽ التعليم عاـ 

تبٌدؿ يف مسَتة . ـ2012عاـ  S.Pdداما حري انفرؽ ثانيا على رياسة مدير 
 :أساس ىذه ادلدرسة على ثبلث خبلفة كىم
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 S.Ag(1994-1997)زلسن  .أ 

 M.Ag (1998-2008)زلب الدين  .ب 

 ( حىٌت األف2009)  S.Pdداما حرم .ج 

 
 الرأية و الرسالة واألهداف للمدرسة .2

 الرأية للمدرسة .أ 

 " بقرآف الكرًنمركز تكوين األخبلؽ الكردية ك العلـو اإلسبلمية كتنميتها"
 الرسالة للمدرسة   .ب 

 تعويد التوحيد الصاٌف كالعبادة الٌشرعٌية .ُ

 تعويد األخبلؽ ادلهذب للوالدين كادلصاحبة الصحيحة باجملتمع .ِ

 تعويد احلياة السليمة جسمانية ك ركحٌية .ّ

 تعويد حريٌة التفكَت العلمٌية كالرغبة ىف معرفة اإلجيابية .ْ

 التزكيد بادلعارؼ ك اخلربة الواسعة .ٓ

 التزكيد ك التعويد باللغة العربية ك اإلصلليزية لتأسيس العلـو .ٔ

 التزكيد بريادة األعماؿ سبكنو اف تكوف ذك اإلقتصاد .ٕ

 .التعويد بتدريب الرياسة كادلهارات احلياتٌية .ٖ

 أىداؼ ادلدرسة .ج 

 ترقية اإلدياف ك التقى كاألخبلؽ الكردية .ُ

 .تأسيس التبلميذ بادلعارؼ كالقدرة كادلهارات الستمرارالًتبية العالية .ِ

 ترقية اجلودة اخلرجيى ك عملية التعليم اإلبتكارم .ّ

                                                             

  يف ىذا البحثD/T/04-01/2018-01/2  :أنظر اُف نسخة الرقم  
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 .ترقية اجلودة ك الكمية ادلعلمُت .ْ

 إقامة التعليم ادلفرخ كالفٌعاؿ .ٓ

 .احتياؿ دكر اجملتمع ك جلنة ادلدرسة يف ترقيتها .ٔ

 

 الموقع الجغرافي للمدرسة الثانويّة الّناجحة باب السالم كبونساري ماديون .3

 الثانويٌة الناجحة يف الشارع ماجارجيو كبونسارم الثانوية ادلدرسةسكنت 
 :أما زلدكدهتا. ماديوف احملدكد بثبلثة أهنار تفٌصل هبا ثبلثة مديريٌة

 .زلدكدة دبديرية مغاتافجهة الغربية  ( أ

 .زلدكدة دبديرية فونوركغوجهة اجلنوبية  ( ب

 .زلدكدة دبدينة ماديوفجهة الشمالية  ( ت
اعترب من ىذه الوصف على أف موقع مدرسة الثٌانوية اسًتاذبية احملدكدة بثبلثة 

 . مديرية ادلغظى باجملتماع الثقايف
 

 

 

 

 

 

                                                             

  يف ىذا البحثD/04-01/2018/03 : أنظر اُف نسخة الرقم 
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 الّناجحة الثانوية  لمدرسة ل المنظمةنظيمت .4

الٌناجحة كاضحا فيستطيع أف ينظر إُف الثانوية  دلدرسة ؿ ادلنظمةنظيمت دلعرفة
 :جدكاؿ اآليت

 1.1اجلدكؿ 

 

 

 
  

  

 

 1.2الجدول 

 

 

 

 

                                                             

 يف ىذا البحث D/04-01/2018/05 : أنظر اُف نسخة الرقم   

  ادلدرسة رئيس

الشؤكف قسم 
 اإلجتماعية

 

الشؤكف قسم  قسم الوسائل
 الطبلب

 كِف الفصل
 

 قسم

  ادلنهج 

 الدراسى
 

التوعية قسم  

 

  ادلساعدادلدرس

 

 ادلدرسوف
 

 الطبلب
 

 اجملتمع
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 :  كما يلي1.1الجدول والبيان من جدوال 

 اإلسم الوظيفة رقم

 S.Pdداما حرم  رئيس ادلدرسة (أ  )

 M.Pd.I فوزاين  أضبد رللس ادلدرسة (ب)

 M.Agزلب الدين   رئيس ادلدرسةككيل (ج)

1 

 S.Ag زلسن  الدراسى   ادلنهجقسم

 S.Pd.Iميتا جهياين 

 S.Pdعُت الرافيق 

2 
 S.Pdبرىاف الدين   الشؤكف الطبلبقسم

 ديسي نفيتاسارم

 M.Pd.Iصوكرنوا قسم الوسائل  3

 S.Pd.Iأضبدم   الشؤكف اإلجتماعيةقسم 4

 أمَت اإلخواف قسم كاتب 5

                                                             

D/04-01/2018/05 : أنظر اُف نسخة الرقم     يف ىذا البحث  
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 S.Pd.Iأسوة اخلَتيٌة  دارةقسم اإل 6

 إسنا عافيفة عازيزم أعضاء 

  Bilingualإدارة الفصل اللغوم  (ق  )

 عارؼ فريهنتو رئيس الفصل اللغوم .1

 إثنا عافيفة عازيزل قسم ادلالية .2

 M.Agصورنوا  منٌسق اجلامعي .4

 S.Eفوجي لستارم  رئيس ادلكتبة (ح  )

  كِف الفصل (ط  )

 S.Pd.Iعلى زلسن  الفصل األكؿ .1

 عافيفة ميغا الفصل الثٌاىن .2

 عُت الرافق الفصل الثالث .3

  Ekstrakurikuler  قسم إظافٌيوف  (م  )

1. 
 ديسي نفيتاسارم KIR إدارة

 ألف نعامة

 S.Pdدياه فوركانعسيو  معمل الطبيعة دارةاإل .2
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 زلفى ىداية الرضبة معمل اللغة دارةاإل .3

 لطفياىن معمل الكومبيوتر دارةاإل .4

 S.Syأضبد أرضُت شيخ  كٌشاؼ  .5
 

 ليلي نور عاشية صبيل النشاط إلكًتكينٌ  .6

 عزيز زلمد غفور كرة القدـ .7

 عزيز زلمد غفوركرة اليد ك السباحة  .8

 كرة الريشة .9

 كرة السٌلة .10

11. 
 ديسي نوفيتاسارم  الفنوف قرآة القرآف

 الفي نعامة

 لطفياىن الفنوف موسيقى .12
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الّناجحة باب السالم الثانوية  لمدرسة ا في والموظفينأحوال المدرسين .5
 ماديون

الٌناجحة باب السبلـ مدرسوف ك مدرسات الثانوية كانت للمدرسة 
.  20ك عدد ادلدرسُت. S 2ك  S 1منهم متخرجوف من اجلامعة ك ذلم درجة 

الناجحة تفصيبل ك ديكن قراءهتا يف الثانوية يف ادلدرسة ك دلعرفة أمساء ادلدرسُت 
 :اجلدكؿ األيت

 1.3الجدول 

 المواد الدراسية اإلسم رقم
 الرياضة S.Pdداما حرم  1
 اللغة العربية M.Ag زلب الدين 2
 اللغة العربية M.Pd.I اضبد فوزاين 3
 الفقو S.Ag  زلسن 4
 العلم اإلجتماعية  S.Eفوجي لستارم  5

 القرأف ك احلديث  S.Pd.I  أيوؾ رسنا كسماكيت  6
 الًٌتيخ ك احلضارة S.Agحليم رشيدة  7
 اللغة اإلصلليزيٌة S.Pd.I  أسوة اخلَتية 8
 الرياضٌية S.Pd دياه فوركا  9

 العلم الكونية S.Pd  نور اذلداية 10
                                                             

 يف ىذا البحث D/T/04-01/2018/06  : أنظر اُف نسخة الرقم  
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 اللغة العربية S.Pd.I  ميتا جهياين 11
 زلتوم احملٌلي S.Pd.Iعلى زلسن  12
 زلتوم احملٌلي أمَت اإلخواف 13
 BP ديسي نفيتاسارم 14

 العلـو الوطنية لينا أندرم 15
 العقيدة األخبلؽ S.Sy أضبد أرضُت شيخ  16
 ادلهارة اإليلكًتك نيكيا عُت الرافق 17
 الرياضة البدنية عزيز زلمد غفور 18
 اللغة اإلندكنيسية S.Pd  حبر العلـو 19
 الفقو على زلسُت 20
 ادلفردات الفى نعامة 21

 

 الّناجحة باب السالم ماديونالثانوية  لمدرسةابأحوال الطالب  .6
 1.4الجدول 

 الفصل  الطبلباجملموع  الطالباتاجملموع اجملموع

 األكؿ 15 15 30

 الثٌاىن 7 15 22

 الثٌالث 7 15 22

 اجملموع 29 45 74
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 الّناجحة باب السالم ماديونالثانوية  لمدرسةا بالوسائل الموجودة .7

 دلدرسةاك كذالك يف . كجودة الوسائل يف ادلدرسة تساعد عملية التعليمية
الناجحة باب السبلـ ماديوف، كانت الوسائل ادلدرسة تستطيع أف توضح الثانوية 

 :الطبلب ليتعلموا يف ادلدرسة، ككجودىم كما يلي

 كالعبارة الوسائل . أ

 3080امتلك منطقة ادلدرسة دبؤٌسس ادلعهد احلديث باب السبلـ على 
 : مًتا، كحالة البنياف معترب شلٌا يلي

 3.5الجدول 

 احلالة العدد اإلسم رقم

 جيد 9 الغرفة الدراسية 1

 جيد 1 غرفة رئيس ادلدرسة 2

 جيد 1 ادلكتبة 3

 جيد 1 غرفة ادلعمل الكومبيوترم 4

 جيد 1 غرفة ادلعمل علـو العاَف 5

 جيد 1 غرفة األساتيذ 6

 جيد 1 غرفة للشؤكف الصحتية 7
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 جيد 1 غرفة اإلدارة 8

 جيد 1 غرفة ادلوسيقا 9

 جيد 1 شركة الطلبة 10

 جيد 1 غرفة ادلنٌظمة 11

 جيد 1 ميداف الوسائل 12

 
  إصلاز ادلدرسة . ب

  ترقى إصلازادلدرسة الثٌانوية الٌناجحة دبركر الوقت اليتحٌدد التعليم بل 
 :فاعترب إصلاز ماٌدة اإلضايف شلٌا يلي، يدافع تعليم الٌتبلميذ بزيادة ماٌدة اإلضايف

  BLUE DYNAMIC CHAMPIONSHIP بطل العاـ يف فرقة الطبل (ُ

MARCHING BAND SURAKARTA  ـ2009عاـ . 
 .إحدل الفرقة من مسابقة تبلكة القرأف ادلقاطعة من مدينة ماديوف (ِ
 . ـ2012فونورغو STAINبطل الثالث من مسابقة اخلطابة اإلصلليزية  (ّ
 .ـ2014عاـ   IKIP PGRIبطاؿ األكُف من مسابقة خطابة العربية  (ْ
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 عرض البيانات الخاصة  .ب﴾ ﴿

تنفيذ استراتيجّية تعبير عرض البيانات عن الخطوات المستخدمة فى  .1
يّة فى تعليم المفردات لطاّلب الّصّف الثّانى بالمدرسة ائفبلالكلمة األ

السنة  كرجو موجورجو كيبونسارى ماديون الثّانويّة الّناجحة باب الّسالم
 .2018-2017الدراسّية 

قد عٌلم الباحث بادلبلحظة بادلدرسة الثانوية الٌناجحة باب الٌسبلـ، من 
يٌة ىف تعليم ائفبؿاسًتاتيجٌية تعبَت الكلمة األتلك ادلبلحظة تعلم الباحث عن 

، كاما كيفية تقدديها العامة ىى اعطت ادلدرسة ادلفردات لطبٌلب الٌصٌف الثٌاىن
ادلفردات اجلديدة كمعناىا  مثٌ كتبتها على السبورة ككضعتها ىف اجلملة ادلفيدة مثٌ 

  . امرت ادلدٌرسة اف جيعل األمثلة من ادلفردات اُف اجلملة ادلفيدة

كاستخدمت ادلدٌرسة ىذه اإلسًتاذبية لتعليم ادلفردات كى يقدركا 
 كىذه اإلسًتاتيجية. الطبلب على تذكَت ادلفردات ك كضعتها ىف صبلة مفيدة

.  بعض من عملٌية التعليم ادلفردات ىف الفصل الثاىنيةلفبائتعبَت الكلمة األ
 ادلدٌرسة مفردة جديدة مث كتبتها على السبورة مع ادلثاؿ من اجلملة ئتكاعطا
 .ادلفيدة

قبل أدخل الفصل، أستعٌد موضوعا كاحدا، : الفى نعامةقالت ادلدرسة 
كاٌما . ذكرت ادلفردات كمعناىا ك كتبتها على الٌسٌبورةكادلفردات اجلديدة، مثٌ 

  مث عنبالتبلميذ جلسوا بشكل الدائرل فذٌكرت ادلدٌرسة فعبل اك امسا، مثل 
 كاستمٌر التبلميذ األخركف امسا ايضا ادصلافب: استمٌر التبلميذ جانبها امسا مثل

ذكرت ادلدٌرسة حرؼ : ك تستطيع اف يستعملو طرؽ األخرل مثل . هنر: مثل

                                                             

 يف ىذا البحث  W/02-04/ 2018/01 : أنظر اُف نسخة الرقم : مبلحظة  
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مثل، ماء، مائة، منجا، " : ـ " كاما الطبلب يذكر كل مفردات اٌكذلا حرؼ " ـ"
. الطبلب اف يذكر كل ادلفردات الذل الح ىف ذىنوحىت اف تكوف . كغَتىا

 .كبعد انتهاء الدرس اعطت ادلدٌرسة التدربات ك التقوديات للتبلميذ
 جديدة كاضحة، ت، شرحت ادلدٌرسة مفردافاقه نندرا حاكمككما قاؿ 

 المدّرسة الفى نعامةمثٌ امرت . مثٌ كتبتها على السبورة ككضعتها ىف صبلة مفيدة
ىف "كى جيلسوا التبلميذ بشكل دائرم مثٌ ذكرت ادلدٌرسة فعبل اك امسا دبوضوع 

 كاستمٌر مكتب:  كاستمٌر التبلميذ جانبها امسا ايضا، ادلثلقلممثل ". ادلدرسة
كبعد انتهاء الدرس اعطت ادلدٌرسة . باب: التبلميذ األخركف امسا ايضا، ادلثل

: ك تستطيع اف يستعملو طرؽ األخرل مثل   .التدربات ك التقوديات للتبلميذ
كاما الطبلب يذكر كل مفردات اٌكذلا حرؼ " ت " ذكرت ادلدٌرسة حرؼ 

 . يرىاغتاجر، تٌفاحة، تلميذ، ك": ت"
 جديدة كاضحة ، ت، شرحت ادلدٌرسة مفرداأرضيان شهرولككما قاؿ 

 المدّرسة الفى نعامةمثٌ امرت . مثٌ كتبتها على السبورة يعض من حرؼ اذلجائية
كى جيلسوا التبلميذ بشكل دائرم مثٌ شرحتو طرؽ لعبو، كبعد فهم التبلميذ عنو 

كتأمر ادلدرسة " س"ك أشَت ادلدرسة اُف السبورة على كتابتو األكؿ يعٌت حرؼ 
 كاستمٌر التبلميذ جانبها، سركاؿمثل ". س"لتذكَت ادلفردات على اكؿ حرؼ 

كبعد انتهاء الدرس اعطت ادلدٌرسة التدربات ك التقوديات . اٍف...، سور: ادلثل
 .للتبلميذ

                                                             

W/02-04/2018/02 :أنظر اُف نسخة الرقم مقابلة    يف ىذا البحث  
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 جديدة كاضحة ، ت، شرحت ادلدرسة مفردازاهدة الباشرةككما قالت 
 المدّرسة الفى نعامةمثٌ امرت .مثٌ كتبتها على السبورة ككضعتها ىف صبلة مفيدة

كتأمر ادلدرسة " ـ"كى جيلسوا التبلميذ بشكل دائرم مثٌ ذكرت ادلدٌرسة حرؼ 
:  كاستمٌر التبلميذ جانبها، ادلثلًمائىةه مثل ". ـ"لتذكَت ادلفردات على اكؿ حرؼ 

كبعد انتهاء الدرس اعطت . ميعىلِّلمه :  كاستمٌر التبلميذ األخركف ايضا، ادلثلمىٍكتىبه 
 .ادلدٌرسة التدربات ك التقوديات للتبلميذ

ىذه العملية التعليمية، تعمل ادلدرسة بًتدرجييةو من اإلعطاء ادلفردات ك 
معناىا دبثاؿ صبلة مفيدة على استخداـ اإلسًتاتيجية تعبَت الكلمة األلفبائٌية، 

كامرت ادلدرسة التبلميذ اف يذكر كلمة من اإلسم اك الفعل على كقة مقررة 
 يٌتتعط عندماكيكتب التبلميذ كلمة من ادلفردات على السبورة ك قدرتي 

 ديكن مباشرة ادلعٌت ادلدٌرسة قٌدـت ال حبيث. ملةاًف جلعل تٌتطلب مث ادلفردات
 . ادلدٌرسة بو قاـ ما مقدار يف يفكر أف للطفل

 
يّة ائفبلتنفيذ استراتيجّية تعبير الكلمة األعرض البيانات عن مشكالت فى  .2

الّناجحة باب "فى تعليم المفردات لطاّلب الّصّف الثّانى بالمدرسة الثّانويّة 
-2017السنة الدراسّية  كرجو موجورجو كيبونسارى ماديون"الّسالم
2018 

  ىف ادلدرسة الثانوية الناجحة باب السبلـ دخلت ادلدرسة الفصل ك 
ربيات بالسبلـ ك استمرت ادلدٌرسة بالقراءة كشف احلضور ك قبل ابتداء الدرس 

                                                             

 يف ىذا البحث  W/02-04/2018/04 :أنظر اُف نسخة الرقم مقابلة  

W/02-04/201/06 :أنظر اُف نسخة الرقم    يف ىذا البحث  8
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 .حبيث عندما ديكن تعظيم ادلواد ادلقدمة. تفتح ادلدرس بالدعاء
، فعندل ليس ىناؾ مشكبلت ىف اعطاء الفى نعامةقالت ادلدٌرسة   

، امنا كانت بعض التبلميذ ”يٌةائفبؿتعبَت الكلمة األ“ادلفردات هبذه اسًتاذبية 
الذل َف يعرفوا الدرس على ادلفردات ألف ىذه اإلسًتاتيجية طلب التبلميذ على 
تفكَت بالسرعة ليستمَتكا ادلفردات بعده، كالتلميذ الذل َف يعرفوا ادلفردات كوهنا 

 .قددية قضى حصة الدرس
، شرحت ادلدٌرسة ادلفردات ك معنها اوليا دفا سلسبيل فترى  قالت 

كاضحة، تعطى دائما لنا مثاال من ادلفردات، ك ىذه اسًتاتيجية طلب التبلميذ 
على تفكَت بالسرعة ك اٌما مشكبلهتا يعٌت اذا كاف اصدقاء ناقص على حفظ 

ادلفردات حىت اليستطيع تذكَتىا كاملة، مث امرت ادلدٌرسة تلميذا كاحدا اف يذكر 
 .ادلفردات من تلك احلرؼ، كاذا ًمثٍػلىوي اك ال يقدره فساعدت ادلدرسة على تذكَته

تعبَت “ىف تنفيذ اإلسًتاذبيةادلشكبلت ، فاقه نندرا حاكمقاؿ   
ىى بعض التبلميذ ناسيا على معٌت ادلفردات الىت سييلقيو حىت ”يٌةائفبؿالكلمة األ

ألٌف ىذه اإلسًتاتيجية طلب التبلميذ على تفكَت . حيتاج اُف طوؿ التفكَت
بسرعة ليستمٌركا الكلمة بعدىا، كالتبلميذ الذل َف يعرفوا اك ينسو عن ادلعٌت 

 .ادلفردات كوهنا قددية كقضى الوقت الدرس
تعبَت “، ادلشكبلت ىف تنفيذ اإلسًتاذبية أرضيان شهرولقاؿ   

ىى بعض التبلميذ َف حيفظوا  كَف يعرفوا ك َف يفهموا  ”يٌةائفبؿالكلمة األ
ية عند عاؿ بصوت الصوت لرفعت َفشرحت ادلدٌرسةسول ذالك . ادلفردات
 ىذه يف ألنو. ادلعلم قدمها اليت ادلادة قبوؿ الطبلب يستطيع ال حبيث تعليمها

 ستشرح اليت ادلواد تكييف على قادران  ادلعٌلم يكوف أف جيب ، االسًتاتيجية
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 .لتبلميذؿ
مبلحظة الباحث عن صعوبة التبلميذ ىف فهم معٌت ادلفردات فأف   

كىف عمالية التعليم ادلفردات شرحت ادلدرسة باللغة العربية، . يسأؿ اُف ادلدرسة
 ادلعٌلم يواصل كلن. كاذا َف يفهموا التبلميذ فاستخدمت ادلدٌرسة باللغة اندكنسيا

  الشرح ىفسباـ ادلعلم  علىمبغين  كلذالك.طبلب عنهااؿ يفهم أف قبل ادلادة ىذه
 .ادلادة شرح

 
يّة فى ائفبلتنفيذ استراتيجّية تعبير الكلمة األعرض البيانات عن نتائج في  .3

تعليم المفردات لطاّلب الّصّف الثّانى بالمدرسة الثّانويّة الّناجحة باب 
-2017السنة الدراسّية  الّسالمكرجو موجورجو كيبونسارى ماديون

2018 

  للحصوؿ على نتائج التعليم ادلفردات ىف ادلدرسة الثانوية الناجحة 
كىف كل . باب السبلـ استخدمت ادلدٌرسة االختبارات بالكتابة كالشفهية

الدراسى، باإلضافة اُف ازٌباذ اختبار كتابة على قيمة ك تنظر ايضا من فهم 
 .التبلميذ
، احلمد اهلل نتائج ىف التعليم ادلفردات الفى نعامة المدّرسة  قالت 

 جيد جيدا، ألف يشعر التبلميذ  ”يٌةائفبؿتعبَت الكلمة األ“ اإلسًتاذبية هبذه
مسركر ىف تعليم ادلفردات، كلٌذذ التبلميذ ك جعلو اكثر الًتكيز حىت يستطيع اف 

يستمٌركا ادلفردات األخرل الذل يقاؿ األصدقاء قبلو، ك اف صبيع التبلميذ 
 .يفهموف ك يقدركف على تذكَت ادلفردات ك جعل اجلملة
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، شعرت دبسركر على استخداـ ىذه اوليا دفا سلسبيل فترىقالت   
اإلسًتاتيجية كاحلمد اهلل استطيع اف اذكر ادلفردات الكثَتة ك اجعل اجلملة 

ادلفيدة، ألف عٌلمت ادلدٌرسة بشرح كاضح كقبل اعطائت ادلدٌرسة مفردة جديدة 
 مثَتة اإلسًتاتيجية ىذه أف أعتقدك. جعلعت ادلدٌرسة مثبل من اجلملة ادلفيدة

 على تركز أف كجيب بسرعة التفكَت تتطلب االسًتاتيجية ىذه ألف كشلتعة،
 يف. ادلعلم من الوقت  ربددحىت صديقي هبا يتحدث اليت ادلفردات مواصلة
 إُف مفرداتو فرمى ادلدرسة بعض من الطبلب قدرم ال عندما األحياف، بعض

 الفصل يبدك كبالتاِف،. درسةاَف  أحد استطاعو فساعدال كإذا، خراآل صديق
ا شلتعنا   . اإلسًتاتيجية ىذه ستخدـاثناء ا يف جدن

باستخداـ ىذه اإلسًتاذبية يسهل التبلميذ ىف ، فاقه نندرا حاكمقاؿ 
فهم ادلفردات كيقدركف اف يذكر ادلفردات ك جيعلواىا صبلة ادلفيدة ك سهولة ىف 

كقبل اعطائٍت ادلدٌرسة مفردة جديدة جعلعت ادلدٌرسة مثبل تكلم باللغة العربٌية، 
 على تركز أف كجيب بسرعة التفكَت تتطلب االسًتاتيجية ىذه. من اجلملة ادلفيدة

 ك. ادلعلم من الوقت  ربددحىت صديقي هبا يتحدث اليت ادلفردات مواصلة
 ال كإذا، آخر صديق إُف مفرداتو فرمى ادلعلم بعض من الطبلب قدرم ال عندما

ا شلتعنا الفصل يبدك كبالتاِف،. درسةاَف أحد استطاعو فساعد اثناء  يف جدن
 اإلسًتاتيجية ىذه ستخدـا

شعرت مسركر باستخداـ ىذه اإلسًتاتيجية ، أرضيان شهرول  قاؿ 
اكثر الًتكيز  ىذه اإلسًتاذبيةكاحلمد اهلل اقدر على جعل اجلملة ادلفيدة، ألف 
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 .حىت يستطيع اف يستمٌركا ادلفردات األخرل الذل يقاؿ اصدقاء قبلو
، باستخداـ ىذه اإلسًتاذبية يسهل التبلميذ ىف زاهدة الباشرةقالت   

 . فهم ادلفردات كيقدركف اف يذكر ادلفردات ك جيعلواىا صبلة مفيدة
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 الباب الخامس

 تحليل البيانات

تحليل البيانات عن الخطوات المستخدمة بتنفيذ استراتيجّية تعبير الكلمة  .أ﴾ ﴿
األلفبائية فى تعليم المفردات لطاّلب الّصّف الثّانى بالمدرسة الثّانويّة 

 .كرجو موجورجو كيبونسارى ماديون باب الّسالم الّناجحة
 ربتوم اليت خطة أهنا على يفسر أف ديكن تعلمٌية التعريف اإلسًتاتيجية

 أنشطة كىي. زلددة تعليمية أىداؼ ربقيق إُف الرامية األنشطة من سلسلة على
 كالطالب ادلعلم التعليمية األىداؼ ربقيق حبيث بو القياـ جيب اليت التعلمٌية
 مع السياقات من العديد مدل اسًتاتيجية يستخدـ ما ككثَتا. ككفاءة بفعالية
 على يفسر أف ديكن التعليم، اسًتاتيجيات سياؽ يف. دائما نفسو ىو الذم ادلعٌت
  .التدريس النشاط مظاىر من مظهر  يف كالطالب ادلعلم عمل من عاـ منط أهنا

   Metodelogi dan strategi alternativeقاؿ راضية زين الدين ىف كتابو 
اإلستَتاذبية ىى احدل اخلطاب ىف كثَت من األحياء من تسليط الضوء ىف نظاـ “

التعلم اللغة، ك حيكم دائما ىف صلاح اك فشل برنامج تعليم اللغة من خبلؿ 
اسًتاتيجيات التدريس ادلستخدمة، كلذلك أٌف  اإلستَتاذبية ىو ما حيدد ربقيق 

مضموف ككيفية تدريس اللغات كباإلضافة اُف االختبلؼ كسوؼ يساعد ايضا ىف 
كهبذه الطريقة سيكوف اكثر . إستَتاتيجية التعلم الطبلب ليكونوا احدث دائما

 .متعة للتعلم من خلق كديكن تعظيم النتائج
اخلطوات ادلستخدمة ىف تنفيذ اإلسًتاتيجية تعبَت الكلمة األلفبائية ىف 

تعليم ادلفردات امرت ادلدٌرسة الطبلب لتذكَت ادلفردات ادلاضى مثٌ اعطت ادلدٌرسة 
 .ادلفردات اجلديدة مع معناىا مثٌ كتبتها على الٌسٌبورة ك مثاؿ جلعل اجلملة

60 



61 

 

 :كطريقة التعليم ادلفردات تعبَت الكلمة األلفبائية ىى
نٌظمت ادلدرسة مقعد الطبلب ىف تشكيل الدائرة الصغَتة كأخذ ادلدرس  . أ

 .الكرسي بينهم

ذكرت ادلدٌرست بعض من األحرؼ اذلجائية ككتبتها على السٌبورة، مثل  . ب
، هنره : ادلثل". ف"ك تأمره اف يذكر ادلفردات على اٌكؿ حرؼ " ف"حرؼ 

: ، مثل "ر"كالبٌد جانبو اف يستمر التلميذ ادلفردات بعده على حرؼ 
 رماؿ

 اُف لنب: ، مثل"ؿ"استمٌر الطبلب الثالث بالكلمة على حرؼ اٌكؿ  . ج
 .اخره

 
اخلطوات ادلدرسة ىف تدريس ادلفردات اٌف لذا ، ألفى نعامةقالت ادلدرسة 

ذكرت ادلدرسة ادلفردات كمعناىا مثٌ كتبتها على الٌسٌبورة ككضعتها : اجلديدة ىي 
مثٌ التبلميذ جلسوا بشكل الدائرل فتذكرت ادلدرسة فعبل اك امسا، . ىف  صبلة مفيدة

، كالبٌد جانبو اف (بعض من اإلسم، إذان بعده البٌد اف ييٍذكر اإلسم ) عنبمثل 
استمٌر الطبلب ك. بادصلاف: ، مثل "ب"يستمر الطبلب الكلمة بعده على حرؼ 

اك امرت ادلدرسة لتذكَت .  اُف اخرههنر: ، مثل"ف"الثالث بكلمة على حرؼ اٌكؿ 
ماء، مائة، مكتب، مقعد، مصباح، : مثل" ـ"فعبل اك امسا على حرؼ األكؿ 

 . كبعد انتهاء الدرس اعطت ادلدٌرسة التدربات ك التقوديات للتبلميذ.كغَتىا

 

                                                             

 .92، نفس ادلرجع  
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تعبير الكلمة " فى تنفيذ اإلستراتيجية المشكالتتحليل البيانات عن  .ب﴾ ﴿
فى تعليم المفردات لطالب الصف الثانى بالمدرسة الثانوية " األلفبائية

 .الّناجحة باب الّسالم كرجو موجوريجو كبونسارى ماديون
  Tips Aplikasi PAKEM 7 ، ىف كتابوجمل معروف األسمنىكما قاؿ 

كينبغى ايضا اف تكوف . ينبغى اف تكوف موجهة اُف اىداؼ التعلم ادلراد ربقيقها
مساكيا لنوع من ادلوادة خصائص ادلتعلمُت، فضبل عن احلاالت اك الظركؼ الىت 

كىناؾ عدة الطرؽ ك اساليب التعلم الىت ديكن . تكوف فيها عملية التعلم ستيٍجرىل
استخدامها من قبل ادلعلمُت كلكن ليس كل نفس يقدر على فعلية لتحقيق 

  .اىداؼ التعلم

. ادلفردات اليعلم بذاهتا كلكن تتعلق الت مطلعة، استماع، انشاء، كزلادثة
ىذه من ادلشكبلت لطبلب اللغة . كأف كلمة العربية احدل عندىا كثَت من ادلعٌت

يف ىذه الوصيلة، دلبتدئ أحسن من ادلدرس يعٌلم الذم مطابقا بالسياقى . األجنبية
 . الطبلب فقط، لكى ال يتكثرت اإلىتماـ كالذكر الطبلب

فلطبقة األعلى، شرح ادلعٌت يستطيع بنموة لكى الطبلب ذلا معرفة كسيعة 
ككثَت من ادلعردات الصعوبة  َف يفهم مطابقا بدكف يعرؼ . عن ادلعٌت الكلمة

البد يعٌلم ىذه ادلفردات بالسياؽ لكى يسهل للطبلب يف . إستخدامها يف اجلملة
 .الفهم الكلمة الصعبة

كيعٌلم معٌت الكلمة بالطريقة ترصبة إُف اللغة األـٌ ك ىي من أسهل من 
 (spontanitas)نقصاف يف بداىة : الطرائق، كلكن ذلا عدد من الضعف، كىم

                                                             

  .108-106 ،(2014، جوكجاكرتا، دفا فريس، Tips Aplikasi Pakem 7 ،صبل ادلعمور امساىن  
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الطبلب حُت إستخدامها يف العبارة، نقصاف الطبلب يف ذكرىا، كالصبيع من 
كلذالك طريقة الًتصبة . ادلفردات اللغة األجنبية عندىا مرادؼ مطابق باللغة األـٌ 

 .ىي طريقة اآلخرة يف تعليم ادلفردات، إالٌ لكلمة اليت صعبة يبلغو بالتمثيل

كاٌما ىف تنفيذ اإلسًتاتيجية تعبَت الكلمة األلفبائية ىف تعليم ادلفردات 
بادلدرسة الثانوية الٌناجحو باب الٌسبلـ كرجو موجورجيو كيبونسارم ماديوف ىناؾ 

بعض ادلشكبلت، ككاف بعض التبلميذ الذل َف يفهموا ك َف يعرفوا ادلفردات، ألٌف 
ىذه اإلسًتاتيجية طلب التبلميذ على التذكَت ك تفكَت بسرعة ليستمٌركا الكلمة 
  .بعدىا، كالتبلميذ الذل َف يستعيب ادلفردات كوهنا قددية كقضى الوقت الدرس

 

 ”تعبير الكلمة األلفبائية“ فى تنفيذ اإلستراتيجية النتائجتحليل البيانات عن  .ج﴾ ﴿
فى تعليم المفردات لطالب الصف الثانى بالمدرسة الثانوية الّناجحة باب 

 .الّسالم كرجو موجوريجو كبونسارى ماديون

يتصور البعض أنو ديكن تعلم العربية كلغة ثانية يساطة لو حفظ الطبلب 
قائمة تظم رلموعة من ادلفردات العربية شائمة االستخداـ، عالية التكرار، مًتصبة 

 إذ. كدلؤالء البعض شئ من ادلنطق. كسيطة يعرفوهنااؿلغة اؿإُف  ـ األكُف أكتوللغا
حصيلة من ادلفردات ذك أف اذلدؼ النهائي من تعلم اللغة أف يكوف الطالب 

 .ما يريد االتصاؿ باللغةعند كالًتاكيب اليت يستطيع استعماذلا 

                                                             

الرياط، : جامعة ادلنصورة مصر) تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أضبد طعيمة،  
1989 )197-198 .
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الصف الثاىن بادلدرسة الثانوية الناجحة باب السبلـ كيبوف سارل كىف 
 تعلم  يف” تعبَت الكلمةاأللفبائية“اإلسًتاتيجية  ادلدٌرسة تستخدـماديوف 

ادلثاؿ من ادلفردات ككتبتها على السبورة اٌكال  جلعل ك تقوؿ ادلدرسة دائما ادلفردات،
مث امر التبلميذ ليجلس بشكل الدائر كتبدأ ادلدرسة اللعب بتذكَت ادلفردات على 

تعبَت الكلمة “اإلسًتاتيجية  مع التعليم ادلفردات كنتائج. ىذه اإلسًتاتيجية
على  قادرة فهم كتكوف على التبلميذ جلميع ديكن للمدٌرسة، كفقا ”األلفبائية

 كال تنسى على االسًتاتيجية، بسرعة فهم التبلميذ ألف يرجى على. تذكَت ادلفردات
 كمكتوب الداخل يف للعمل الوقت نفاد عند جديدة مفردات ادلدٌرس تعطي أف
 . الكتاب يف

 ىف تعليم ادلفردات بادلدرسة ”تعبَت الكلمة األلفبائية“ االسًتاتيجية بتنفيذ
الثانوية تكوف تعليم ادلفردات سهلة لطبلب كما أخرب بعض التبلميذ ك ادلخرجُت 

 يسهل التبلميذ ىف فهم ”تعبَت الكلمة األلفبائية“من قبل، فبهذه االسًتاتيجية 
ادلفردات كتكوين اجلملة ادلفيدة كتذكَت ادلفردات ادلاضية ك يسهل التبلميذ ىف 

 .تكلم باللغة العربية

، شعرت دبسركرو على استخداـ ىذه اوليا دفا سلسبيل فترىقالت 
 االسًتاتيجية ىذه ألف شلتعة، ك مثَتة اإلسًتاتيجية ىذه أف أعتقداإلسًتاتيجية، ك

 هبا يتحدث اليت ادلفردات مواصلة على ترٌكزت أفٍ  كجيب بسرعة التفكَت تتطٌلب
 ال يقدر بعض من الطبلب األحياف، يفك. دٌرسةاَف من الوقت  ربددحىت صديقي

 أحد استطاعو ال كإذا، آخر صديق إُف مفرداتو فرمى ادلدٌرسة ىف تذكَت ادلفردات
ا شلتعنا الفصل يبدك كبالتاِف،. درسةاَف فساعد  ىذه ستخدـاثناء ا يف جدن

 . اإلسًتاتيجية
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باستخداـ ىذه اإلسًتاذبية يسهل التبلميذ ىف فهم ، فاقه نندرا حاكمقاؿ 
ادلفردات ك يقدركف اف ييذٌكركف ادلفردات ك جيعلوىا صبلة مفيدة ك يسٌهل ىف تكٌلم 

 .اللغة العربٌية  ايضا
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 الباب السادس
 اإلختتام

 نتائج البحث .أ﴾ ﴿

 :بعد اف يبحث الباحث فناؿ الٌنتائج ىذا البحث  العلمى كما يلى 
ذكرت :  ىي  تنفيذ اإلسًتاتيجية تعبَت الكلمة األلفبائيةاخلطوات ادلدرسة ىفإٌف  .ُ

. ادلدرسة ادلفردات كمعناىا مثٌ كتبتها على الٌسٌبورة ككضعتها ىف  اجلملة ادلفيدة
 عنبكاٌما التبلميذ جلسوا بشكل الدائرل فتذكرت ادلدرسة فعبل اك امسا، مثل 

، كالبٌد جانبو اف يستمٌر (بعض من اإلسم، إذان بعده البٌد اف ييٍذكر اإلسم)
استمٌر التبلميذ الثالث ، كبادصلاف: ، مثل"ب"التبلميذ الكلمة بعده على حرؼ 

اك امرت ادلدرسة لتذكَت فعبل .  اُف اخرههنر: ، مثل"ف"بكلمة على حرؼ اٌكؿ 
ماء، مائة، مكتب، مقعد، مصباح، : مثل" ـ"اك امسا على حرؼ األكؿ 

 حىت يقدر التبلميذ على بناء اجلملة كتذكَت ادلفردات بإستخداـ صبيع .كغَتىا
 .كبعد انتهاء الدرس اعطت ادلدٌرسة التدربات ك التقوديات للتبلميذ. ادلفردات

 بعض التبلميذ ىىإٌف ادلشكلة ىف تنفيذ اإلسًتاتيجية تعبَت الكلمة األلفبائية  .ِ
الذين َف يعرفوا ادلفردات ك ينسو التلميذ عن ادلفردات، ألٌف ىذه اإلسًتاتيجية 
طلب التبلميذ على تفكَت بسرعة ليستمٌركا الكلمة بعدىا، كالتبلميذ الذين َف 

 .يعرفوا اك يتسو من ادلفردات كوهنا قددية كقضى الوقت الدرس

 يسٌهل التبلميذ ىف  ىيىف تنفيذ اإلسًتاتيجية تعبَت الكلمة األلفبائيةإٌف النتائج  .ّ
فهم ادلفردات ك يقدركف اف جيعل اجلملة ادلفيدة ك يسهل التبلميذ ىف تكلم 

 .باللغة العربية
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 اإلقتراحات .ب﴾ ﴿

تعبَت الكلمة بعد اإلطبلع صبيع ادلسائل الىت تتعلق ىف تنفيذ اإلسًتاتيجية 
الٌناجحة باب "ىف تعليم ادلفردات لطبلب الصف الثاىن بادلدرسة الثانوية األلفبائية 

، 2018-2017كرجو موجورجو كبونسارل ماديوف السنة الدراسية " الٌسبلـ
 :فتقٌدـ الباحث اإلقًتاحات، كىى 

 للمدرسة . أ

كرجو موجورجو " الٌناجحة باب الٌسبلـ"ينبغى على ادلدرسة الثانوية  .ُ
كبونسارل ماديوف اف يعطى ادلدرسوف ك التبلميذ كسائل الدراسية لًتقية 

ىف تعليم  تعبَت الكلمة األلفبائية جودهتم خاصة لدرس اإلسًتاتيجية
 .ادلفردات

 للمدٌرس . ب

ينبغى على ادلدٌرس اف يعطى الفرصة اخلاصة للتوسيع فرصة ىف غَت حصة  .ُ
 .الدرس على التبلميذ دلن ذلم َف يعرفوا ك َف يفهموا ادلفردات

ينبغى على ادلدٌرس اف يستخدـ انواع اإلسًتاتيجية ليساعد التبلميذ عن  .ِ
 .تفهيم ادلواد كامبل

 للتبلميذ . ج

 .ينبغى على التبلميذ اف يتعلموا جيدا قبل التعٌلم اك بعده .ُ

 .ينبغى على التبلميذ اف يسئلوا عن  ادلادة الىت َف يفهمواىا .ِ
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