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 صامللخ  
يف تعليم املفردات للصف السابع  (Drill)تنفيذ طريقة املمارسة . 2018. عفيف املعزم

. 2017/2018مبدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو السانة الدراسية 
ة ة احلكومي  اجلامعة اإلسالمي  بة غة العربي  ة قسم تدريس الل  ية الرتبي  . كل  ي  البحث العلم

 احلاجحسناملاجستريو. املشرف جفونورو 
 .تعليم املفردات، طريقة املمارسة الكلمات الرئيسي ة:

إن التعليم املفردات ال يعىن أن التالميذ يف تعلمه اللغة الثانية قادرا على ترمجتها إيل 
علي جتديد معناها يف القواميس و املعاجم العربية اللغة األم وإجياد مقابل هلا, أو كونة قادرا 

فحسب, بل إن معبار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا علي االستعمال 
الكلمة املتاسبة يف الكان املناسب حىت يستطيع اإلتصال بالعربية و عدد األمنات والرتاكيب 

 .اليت يسطرعليها, ويستطيع إستخدامها بكفاءة
لتالميذ لاللغة العربية  فرداتامل تعليم كشف عنل(1األهداف من هذا البحث هي: )

كشف ل(2).السنة الدراسةفي  "قرة أعني"مبدرسة الثانوية اإلسالمية  "أبو بكر"السابع صف ال
السابع صف اللتالميذ لاللغة العربية  فرداتامل تعليميف  (Drill)عنتنفيذ طريقة املمارسة 

يف تعليم املفردات (Drill)لتنفيذ طريقة املمارسة  تعليمال وسائل شف عنكل(3كذلك. مث )
 .السابعصف اللتالميذ لاللغة العربية 

 ،  قام الباحث بالبحث يف املدرسة الثانويةو هذا البحث من نوع البحث الكيفي 
على طراز ميلس  الكيفي   البحثحبثةب استخدم الباحثاالسالمي ة"قرة أعني"فونوروجو. و 

(Miles)  و هوبريمان(Huberman) والطريقة الوثيقية املالحظة. واستخدم طريقة املقابلة
 (Metode deskriptif kualitatif)ة ة النوعي  جلمع البيانات واستخدم الطريقة الوصفي  



 

 

ال حيتاج الباحث  ال حيتاج إىل فروض البحث ومن مث   ىف حتليل البيانات ألن البحث الوصفى  
 فروض البحث. ىف حبثه إىل إجياد

تعليم املفردات يف هذه املدرسة مل يكن جيدا, وذلك ألن (1): نتيجة البحث هي 
تعليم املفردات (2).معظم  التالميذ مل يستوىل املفردات ألهنم متخرجون من مدرسة العمومية

درة بتنفيذها املعلم يف املدرسة الثانوية "قرة أعني" مناسبة بأهداف طريقة التدريب وهي لنيل الق
كتب املفردات و القاموس ومعمل الوسائل التعليم مناسبة باملادة. املثال يعىن:  (3) املثقفة.

 وغري ذلك. اللغوى ووسائل النظرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

    الباب األو ل

 املقد مة

 خلفية البحث  .أ﴾﴿

ت إلينا صلة هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد و اللغة العربي  إن        
رواه الثقات من منثور ن الكرمي واألحاديث الشريفة وما آبطريقة النقل. وحفظها القر 

  1هم.و مالعرب ومنظ

إن  اللغة العربية كغريها من اللغات، جمموعة من الرموز، املتمثلة ىف احلروف 
اهلجائية العربية، الىت يستذعي نطق واحد منها أو اكثر أصواتا معي نة، تعطى دالالت 
يدركها من يفهم هذه اللغة، وعند القراءة الصامتة لتلك احلروف املتمثلة ىف الكلمات 
واجلمل والفقرات و املصنفات تقدم هذه الرتكيبة من احلروف لغة املفهومة للقارئ. ىف 
اللغة العربية جمموعة من الرموز اخلاصة هبا، وهذه الرموز حمملة باملعىن واألفكار ذات 

ة اللذين يعرفون هذه اللغة، وتلك الدالالت تقومي عليها عمليات الدالالت املفهوم
 2اإلتصال بني األفراد وإلجتمعات اللذين تكون اللغة العربية هي لغتهم األم.

تعليم لفهم اللغة العربية من حيث الشكل واملعىن  م اللغة العربية هويو تعل
وعة واالحتياجات ووظيفتها، و يستعملها بدقة وبشكل خالق من األغراض املتن
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والظروف. والغرض من تعلم اللغة العربية هو أن املتعلمني تطوير من حيث جوانب 
املهارات اللغوية )اإلستماع، و الكالم، و القراءة، و الكتابة( على صحيحا وجيدا، 
ومعرفة تنوع اللغات والسياق،ومعرفة تركيب اجلملة اليت ميكن استخدامها لتطوير النص، 

 .3من النصوص املتنوعة، والقدرة على مناقشة وحتليل النص، وهكذا ذالك ومعرفة عدد

القدرة على استخدام اللغة ويسمى املهارات اللغوية )املهرة اللغة(. املهارات 
ومهارة ، (speaking skill) ومهارة الكالم(، listening skill) األربع،  وهي مهارة اإلستماع

مهارة اإلستماع ومهارة الكالم يف  .(writing skill) الكتابة ومهارة، (reading skill) القراءة
خالف ذالك مهارة القراءة و مهارة الكتابة إىل مهارة  ،(skillreseptif) مهارة اإلستقبلية

الرابعة هي املهارات مرابطة بني بعضها البعض، إلكتساب  (.produktif skill) اإلنتاجية
 .4العاديةاملهارات اللغوية، بسياق النظامي  

يف كل عملية تعليمية, التفاعل بني املعلم و التالميذ هناك شكل التعليم, هو 
مثال تعامل الطالب مع املعلم يف الفصل عما يتعلق بسرتاتيجية, مراقبة, طريقة, و فن 
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التعليم الذي يستعمل يف عملية التعليمية يف الفصل, التعليمية تتأثر بعلم النفس املعرفية 
ليت تكون التالميذ فاعال بتعليم الناشطي يتعلم بأية حالية كانت من املصدر الشاملية ا

 5و وسائل التعليمية.

املدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو هي بعض من املؤسسات 
تنفيذ طريقة املمارسة استخدم املعلم لرتقية التعليمية دورات اللغة العربية لديها. وهذه 

ربية للتالميذ صف السابع لوسيلة املعلم وتكون أحد من وسائل اإلضاح مهارة اللغة الع
وفيها انواع املهارة الىت قد هي أ له, يعىن مبدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو. 

مهارة الكتابة، مهارة الكالم، مهارة القراءة، ومهارة اإلستماع. ولكن من بعض التالميذ 
ة, ألن ليس هناك درس اللغة العربية يف مدرستهم قهبذه الطري جتد الصعوبة على تعل م

اإلبتدائية الذي درس بعض التالميذ من قبل, لذلك أول يعلم اللغة العربية و هو يف 
ولذالك، أراد الباحث ان يعرفه تعليم مهارة اإلستماع و مهارة الكالم و 6هذه املدرسة.

 مشكالت تعليمها.

ية مقدرة بأي التقرب, أحدها بوسائل التعليم كانت يف عملية تعليم اللغة العرب
 هذه يستعملها املعلمون لسهولتهم يف غايتهم عن عملية التعليمية. 

                                                           
  

 6 انظر إىل نسخة املقابل عن هذا البحث 08/02/2018



 

 

 ”أرد الباحث أن يبحث يف هذه املسائل حتت املوضوع نظرا إىل البيان السابق،
رسة السابع مبد يف تعليم املفردات اللغة العربية للصف (Drill)املمارسة طريقة  ذينفت

 ” 2018 /2017ة يالسنة الدراس " فونوروجوقرة أعني"الثانوية اإلسالمية 

 حتديد البحث .ب﴾﴿

 يف هذ البحث حدد و ركز الباحث: 
 الثانويةيف تعليم املفردات للصف السابع مبدرسة  (Drill)تنفيذ طريقة املمارسة    

 2017/2018اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو السانة الدراسية 

  

 

 البحث أسئلة .ج﴾﴿

قرة "مبدرسة الثانوية اإلسالمية  السابعلصف لاللغة العربية  فرداتامل تعليمكيف .  1
 ؟ 2018 /2017ة يالسنة الدراسفونوروجو  "أعني

صف اللتالميذ لاللغة العربية  فرداتامل تعليميف  (Drill)تنفيذ طريقة املمارسة كيف  .2
 /2017ة يالسنة الدراسروجو فونو  "قرة أعني"السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية 

 ؟ 2018
اللغة العربية يف تعليم املفردات  (Drill)لتنفيذ طريقة املمارسة  تعليمال وسائلما  .3

السنة فونوروجو  "قرة أعني"السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية صف اللتالميذ ل
 ؟2018 /2017ة يالدراس



 

 

 

 أهداف البحث .د﴾﴿

السابع مبدرسة الثانوية صف اللتالميذ ل اللغة العربية فرداتامل تعليم كشف عنل  .1
 .2018 /2017السنة الدراسة فونوروجو في "قرة أعني"اإلسالمية 

لتالميذ لاللغة العربية  فرداتامل تعليميف  (Drill)تنفيذ طريقة املمارسة  كشف عنل .2
السنة الدراسة فونوروجو  "قرة أعني"السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية صف ال

2017/ 2018. 
اللغة يف تعليم املفردات  (Drill)لتنفيذ طريقة املمارسة  تعليمال وسائل كشف عنل .3

السنة فونوروجو  "قرة أعني"السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية صف اللتالميذ لالعربية 
 .2018 /2017الدراسة 

 
 
 

 فوائد البحث .ه﴾﴿

 الفوائد النظرية .1
 وتعمق منهج واسرتاتيجية زيادة لتوسعة الثقافة العلمية يرجى من هذا البحث

 يف تعليم إفهاما فكريا يف حماوالت لرتقية املعارف يف تدريس اللغة العربية خاصة.و 
 فونوروجو. "قرة أعني"السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية صف اللتالميذ لاللغة العربية 

 الفوائد العملية .2
 للمدرسة .أ



 

 

السابع صف الب هبذا البحث يرجى أن يزداد حسن تدريس اللغة العربية
 فونوروجو. "قرة أعني"مبدرسة الثانوية اإلسالمية 

 للمعلمني  .ب
يضع املعلمون برنامج التدريس اللغة العربية أن ث كي يستطيع هبذا البح

 .كامال حىت يستطيع أن يرقوا اللغة العربية باملدرسة الثانوية "قرة أعني"

 ج. للتالميذ

اسي ة ىف تعليم ومراجعة اللغة ينيف على محي ة ومحن أهبذا البحث يرجى 
 العربية.
 د. للباحث

يرجي هذا البحث العلمي ليزيد املعارف ىف تعليم اللغة العربية يف  
عصرى, كذالك لتستطيع أن حتليل يف تعليم اللغة العربية خصوصا عن زمان الال

صف التالميذ لاللغة العربية ليف تعليم املفردات  (Drill)تنفيذ طريقة املمارسة 
 /2017ة يالسنة الدراسفونوروجو  "قرة أعني"السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية 

2018. 

 

 منهج البحث .و﴾﴿

 نوع البحث .1



 

 

 الكيفي  هذا البحث العلمي على ســـــــــــــبيل البحث  يفســـــــــــــتخدم الباحث ا
(qualitative research)، هو إجرآت البحث الىت تنتج البيانات  الكيفي  البحث  و

 7طبائع املتأملة.الكاألصوات من ألسنة األشخاص و   (tadescriptive da)الوصفية 

 حضور الباحث  .2

حضــــــــــــــور الباحث تتعل ق هبذا البحث النوعى تعل قا قويا ألن  حبث وســــــــــــــأل 
جلمع البيانات ىف (. Human instrumen) الباحث كل الوســـائل الدراســـية الشـــخصـــية

تحريري أو املســــــــــــــتخـــــــدم هو اإلختبـــــــار ال( Scientific paradigm) املنهج العلمى
اإلســـــتتفتاء أو الوســـــيلة األخرى.الشـــــخص هو الوســـــيلة األفضـــــل جلمع البيانات. 

و يقدر على فهم أنواع التبادالت ( Informan) الشخص هو الوسيلة املتصلة باملخرب
 8ىف امليدان و احلصول عليها.

 مكان البحث .3

الســـــــــــابع مبدرســـــــــــة الثانوية فصـــــــــــل الباحث هو يف  حبثمكان البحث الذي 
بني وجود اختالف خلفية الدراســـــــــــة  لفونوروجو. ألن هذا  المية "قرة أعني"اإلســـــــــــ

التالميذ. بعض منهم متخر جون من املدرســـــــــــــــة العمومية وهذه اخللفية الدراســــــــــــــية 
 .هبذه املدرسة صعوبة تعليم اللغة العربيةاملتخلفة بسبب إيل 
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 مصادر البيانات  .4
 9حث من ميدان البحث.مصادر البيانات هي املصادر الىت حصل عليها البا

 أما مصادر البيانات تصدر من البيانات املوصوفات بامليدان واملكتبة. حصل الباحث
على البيانات الىت تكون اإلطار النظري من املكتبة ىف تنفيذ البحث. أما مصادر 

لتالميذ املعلم اللغة العربية و بعض ا البيانات من امليدان ىف هذا البحث العلمى مها
, أما البيانات من امليدان عن هذا "قرة أعني"سابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفصل 

 .البحث العملى هو الوثائق والصور عن حال املدرسة

 ب مجع البياناتاليأس .5
 استخدم الباحث األساليب جلمع البيانات، منها:

 (Observation Method)طريقة املالحظة  .أ
ت باستعمال احلواس وعلى طريقة املالحظة هي طريقة مجع البيانا

استعمل 10االخص البصر والسمع ومسيها املالحظة و تسحيله بالنظام اخلاص.
الباحث هذه الطريقة جلمع البيانات و لتحليل البحث وتفسريه وتقريره، وهذه 

الباحث كمصدر البيانات ألهنا تفيد لالمتحانات والتفسري بل جنم  املالحظة
 يف هذا البحث ملعرفة البيانات عن، لباحثا مالحظة وتستعمل و 11األشياء.
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" قرة أعني"مبدرسة الثانوية اإلسالمية  الصف السابع لتالميذا أحوال .أ
 وموقفه اجلغرافية ونظامه وأحواله من األساتذة.

اللغة العربية  فرداتامل تعليميف  (Drill)عملية تنفيذ طريقة املمارسة   .ب
فونوروجو  "قرة أعني"سالمية السابع مبدرسة الثانوية اإلصف اللتالميذ ل

 .2018 /2017السنة الدراسة 
 (Interview Method) طريقة املقابلة .ب

طريقة املقابلة هي الطريقة جلمع البيانات الىت ترجى منها املواصلة 
. وتنقسم املقابلة أو إىل )شخص املاهر ىف سطحه(املباشرة بني الباحث واملخرب 

توحة و املقابلة بأسئلة غري مفتوحة. و على قسمني مها املقابلة بأسئلة مف
استخدم الباحث املقابلة بأسئلة مفتوحة ألن أسئلة املقابلة قد ثبتت أوال قبل 

 واستخدم الباحث هذه الطريقة جلمع البيانات من: القابلة.

السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة صف ال علم درس اللغة العربيةامل  (1
 .2017 /2018الدراسة  السنةفونوروجو يف  أعني"

 السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني"لتالميذ الصف بعض ا (2
 ؟ 2017 /2018السنة الدراسة فونوروجو يف 

 

 

 (Documentary Method) لطريقة الوثيقيةج. 



 

 

الطريقة الوثيقية هي الطريقة جلمع البيانات بكتابة البيانات املوجودة 
"إن الوثيقية هى كل البيانات  (Guba dan Lincoln) كما قال كوبا ولينجولن

الطريقة الوثيقية  واستخدم الباحث 12املكتوبة أو الشريط املقيد بالبحث."
 لنيل البيانات عن:

 فونوروجو "قرة أعني"مبدرسة الثانوية اإلسالمية حالة و تاريخ تأسيس  (1
 وموقع جغرافيتها

 فونوروجو "رة أعنيق"مبدرسة الثانوية اإلسالمية الوسائل الدراسية  (2
 فونوروجو  "قرة أعني"املدرسة الثانوية اإلسالمية  تالميذني والعلمأحوال امل (3

 .فونوروجو "قرة أعني"ملدرسة الثانوية اإلسالمية با تركيب املنظمة (4

 طريقة حتليل البيانات .6
 ىف األساس، حتليل البحث ينقسم إىل نوعني:

 التحليل اإلحصائي  .أ
 التحليل غري اإلحصائي .ب

(، أما التحليل Data Kuantitatif) تحليل اإلحصـــــــــائي هو حتليل البيانات الكميةال
 غري إحصائي يستعمل على البيانات النوعية.

. حتليل (Data Kualitatif) حتليل البيانات النوعية تستخدم يف هذه احلالة
البيانات هي عملية البحث و تنظيم البيانات من املقابلة، و البيانات امليدانية 
وغريها، حىت تكون سهلة يف الفهم  و اإلختبار مع األخري.  يقوم حتليل 
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البيانات بتنظيمها، ترمجتها إىل وحدات، التوليف، وتنظيمها  بنمط، واختيار 
 13املهمي وإستنباط تعترب مع األخرين.

ىف هذا البحث إستخدم الباحث أسلوب حتليل البيانات هي حتليل 
ولتحليل 14.(Huberman)و هوبريمان  (lesMi)وصفي كيفي على طراز ميلس 

 البيانات إستخدمت الباحثبثالث طرق وهي كما يلى:

 

أعمال حتليل البيانات تنقسم إىل ثالثة أقسام (Miles and Huberman) قال
 .15وهو ختفيض البيانات وعرض البيانات وأخد اإلستنباط

 (Data Reduction)ختفيض البيانات  .أ

الباحث بالضبط والدقة، كما ذكر يف السابق  لئال ختتلط البيانات قسم
كلما طال الباحث يف وقته  وكثرت البيانات املختلطة واملختلفة. ومن اجل 
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R&D(، ،ص.2016ألفابيتا،باندونج ،)245 

 16(، 1992اجلامعة اندونيسيا، جاكرتا : )،Analsis Data Kualitatif، مايلس و هوبرمان14

)باندوع : Kualitatif, danR&D, MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatifسوغييونو،15
 246(، ص. 2006الفابيتا، 

تخفيض 

 البيانات

عرض 

 البيانات

استنتاج 

 البيانات

 جمع البيانات



 

 

ذالك تعقد سريعا املعلومات بطريقة ختفيض البيانات. والغرض من حتفيض 
 16البيانات هي تلخيص وختيري البيانات املهم ة من حيث املوضوع والشكل. 

 واملالحظة،(Interview)صل الباحث على البيانات من املقابلةىف هذا البحث حي

(Observation) والوثيقة (Documentary)  املعقدة ىف التعليم واألعمال اليومية  من
املدرسة، مث ختفيضها باختيار وحتديد األحوال األصلية املتعلقة بعملية تعليم 

 اللغة العربية.

 Data Display) )عرض البيانات  .ب

هناية ختفيض البيانات يريد الباحثاخلطوة بعدها وهي عرض  وبعد  
البيانات. ان  عرض البيانات ىف البحث النوع بطريقة الصورة والبيان املشتملة 
واإلتصال بني األشياء وما أشبه ذلك. وعرض البيانات ىف البحث النوع تغلب 

تنظيم على طريقة كتابة الوصفي ة. بعرض البيانات تسهل يف فهم ما وقع و 
ىف هذا البحث عرض الباحث البيانات 17العمل مؤسسا على حصول الفهم.

 العوامل الداعمة و العوامل العائقةبنظام خاص عن طريقة تعليم اللغة العربية و 
السابع "أبو بكر" مبدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة  لتالميذ فصلوطرق حلها 

 .2017 /2018السنة الدراسة فونوروجو يف  أعني"

 استنتاج البيانات  .ج
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استنتاج البيانات هو حتليل البيانات املستمر يف مدة مجع البيانات أو 
بعدها. ألخذ النتيجة اليت ميكن أن تصور التصميم واحملصول عليه. يف هذا 
البحث ميكن معرفة احملاالت التالميذ واحملاضر يف حل التعليم تنفيذ طريقة 

أبو "السابع صف اللتالميذ لاللغة العربية  فرداتامل تعليميف  (Drill)املمارسة 
 /2018السنة الدراسة فونوروجو  "قرة أعني"مبدرسة الثانوية اإلسالمية  "بكر

2017. 

 فحص صحة البيانات .7
 لفحص صحة البيانات، إستخدمت الباحث طريقتني:

 تطويل اإلشرتاك .أ
 إن الباحث ىف هذا البحث النوعى هو أداة البحث نفسه، إشرتاك الباحث

حمتاج جلمع البيانات. وهذا اإلشرتاك ليس بوقت القصرية بل حيتاج إىل تطويل 
اإلشرتاك ىف ميدان البحث. وفائدة هذا التطويل هى ترقية درجة صحة 

 18البيانات.

 مواظبة التأمل   .ب
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مواظبة التأمل هو إجياد اخلصائص والعناصر املناسبة باملسألة املطلوبة 
ئص والعناصـر بالتفصـيل. وبعبارة أخرى إذا ركز الباحث نفسـه ىف هذه اخلصـا

 19كان تطويل اإلشرتاك يعطى الفرفة، فمواظبة التأمل يعطى التعمق.
 خطوات البحث .8

البحث النوعي ال ميكن فصله عن خطوات البحث. فخطوات البحث هلا 
خصائص أساسي ة و هي أن الباحث كأداة البحث، فلذلك أن خطوات البحث ىف 

 تلف خبطوات البحث غريها.هذا البحث النوعي خت

  :أما خطوات البحث ىف البحث النوعى إىل أربع خطوات

 كما يلى:، هذه اخلطوة  تشتمل  (pre research steps)خطوات ختطيط البحث   .أ

 كتابة ختطيط البحث    .1

 ختيار ميدان البحثإ .2

 إدارة اإلذن .3

 ستكشاف أحوال امليدانإ .4

 ختيار املخرب واالنتفاع بهإ .5

 بحثعداد أدوات الإ  .6
  كما يلى:  وهذه اخلطوة تشتمل خطوات تنفيذ البحث، .ب

 فهم ميدان البحث واعداد النفس .1
 واحلوض إىل امليدان. 2
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 واإلشرتاك ىف مجع البيانات .3

 خطوة كتابة بيانات البحث .ج

 خطوة حتليل البحث .د

فبعد أن اجتمع البيانات كما أرادها الباحث، قام الباحث بتحليلها على الطريقة 
 النوعية. الوصفية

 

 تقرير البحثتنظيم كتابة  .ز﴾﴿

ليستهل تنظيم هذا البحث العلمى، قسم الباحث تقرير البحث إىل مخسة 
 ابواب وهي:

 املقدمة  الباب األول  :

 خلفية البحث   .1
 حتديد البحث  .2
 أسئلة البحث  .3
 أهداف البحث  .4
 فوائد البحث   .5
 تنظيم البحث. .6

 لنظرى اإلطار االبحوث السابقة و  الباب الثاين    :

 البحوث السابقة .1



 

 

 اإليطار النظري .2
 منهج البحث : الباب الثالث

 نوع البحث .1
 حضور الباحث .2
 مكان البحث .3
 البيانات ومصادرها .4
 أساليب مجع البيانات .5
 طريقة حتليل البيانات .6
 فحص صحة البيانات .7
 خطوات البحث .8

 شتمل على البيانات العامة واخلاصة وهى:ا : الباب الرابع

مدرسة تشتمل على تاريخ تأسيس البيانات العامة  .1
وموقع فونوروجو  الثانوية اإلسالمية "قرة أعني"

جغرافىيتها ومنظ متها وأحوال مدرسيها وأحوال 
 تالميذها.

البيانات اخلاصة الىت  تشتمل على تعليم  اللغة  .2
تنفيذ ىف العوامل الداعمة و العوامل العائقة العربية و 

ة مهارة اللغة العربية طريقة مترين ببطاقة البيانية لرتقي



 

 

للتالميذ فصل السابع "أبو بكر" مبدرسة الثانوية 
اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو يف السنة الدراسة 

2018/ 2017 
 الباب اخلامس  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتليل البيانات عن:

السابع املفردات اللغة العربية للتالميذ الصف  تعليم .1
 لثانوية اإلسالمية "قرة أعني""أبو بكر" مبدرسة ا

 2017 /2018السنة الدراسة فونوروجو 
املفردات  تعليميف  (Drill)تنفيذ طريقة املمارسة  .2

السابع "أبو بكر" اللغة العربية للتالميذ الصف 
فونوروجو  مبدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني"

 2017 /2018السنة الدراسة 
يف  (Drill)مارسة التعليم لتنفيذ طريقة امل وسائل .3

السابع تعليم املفردات اللغة العربية للتالميذ الصف 
 "أبو بكر" مبدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني"

 2017 /2018السنة الدراسة فونوروجو 
 

اخلامتة وهي تشتمل على نتائج هذا البحث واإلقرتاحات 
 لإلصالح بعدها



 

 

 س :سادالباب ال

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاىن

 اإلطار النظرىو  بقةالبحوث السا

 البحوث السابقة .أ



 

 

لدعم و تبسيط كتابة هذا البحث، حياول املؤلفون على استعراض نتائج 
حث. وهذا مهم  أن نالحظه لتجنب بالدراسات السابقة اليت له ثلةمع املتغريات امل

 .االنتحال

اخذ الباحث البحوث السابقة تسهيال لصناع هذا البحث.وليدل بأن البحث 
 س متساويا من هذا البحث, يلى:الباحث لي

باملوضوع: تنفيذ طريقة التدريب  (073211011/2011أخيت ليلة الفطرية )
يف تعليم املفردات للتالميذ الصف السادس مبدرسة نور اهلداية اإلبتدائية اإلسالمية 

 توجو, مسارانج.
 حاصل البحث هو إن تنفيذ طريقة التدريب يف مدرسة نور اهلداية اإلبتدائية

اإلسالمية توجو, مسارانج هي: قراءة املعلم عن املفردات مبعناها اليت كانت بلفظ 
الصحيح والفصيح مث شرحها املعلم مع ترمجتها وامر التالميذ إلطباعه وحفظ 
املفردات تكرارا مث اعطاع التمرينات والتدريبات وآخرا امر املعلم القومي مثل حفظ 

 املفردات.
ث هو البحث الذي كتبتها ليلة الفطرية هو تبحث يف أما الفرق بني هذا البح

مدرسة نور اهلداية اإلبتدائية اإلسالمية توجو, مسارانج, وكان هذا البحث يف 
 الصف السابع باملدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو. 

 
 

 اإلطار النظرى .ب

 فرداتتعليم امل  .1

 تعليم الفردات تعريف .أ



 

 

املتعلمني مع املعلمني ومصادر التعليم يف بيئة التعليم هو عملية تفاعل 
التعليم. التعليم هوا اإلعانةيكس ب املعلمني أن تكون عملية اكتساب العلم و 
املعرفة ، والتمكن من املهارات، والتصر ف، وكذلك تكوين السحنة والثقة على 

 20.املتعلمني
تكون من املفردات مجع من مفردة, ونقصد هبا: اللفظة أوالكلمة اليت ت

حرفني فأكثر وتدل علي املعىن, سواء أكانت فعال أو إمسا أم أداة. ومفردات 
  21اللغة, أو اللغة, متباينة وخمتلفة من حيث األنواع الكثرية.

املفردات وحدها مفردة, ونقصد هبا: اللفظ أو الكلمة اليت تتكون من 
أداة. ومفردات حرفني فأكثر وتدل علي املعىن, سواء أكانت فعال أو إمسا أم 

اللغة, أو اللغة, متباينة وخمتلفة من حيث األنواع الكثرية. فمثال: من حيث عدد 
وكتابتها, كذلك من حيث التجريد واحملسوس فهناك  حروفها وسهولة نطقها

كلمات تدل علي أشياء حمسوسة وتدرك بإحدى احلواس اخلمس املعروفة, كما 
املفردات اجملردة مثل )احلربة, الصداقة,  أن هناك مفردات ال تدرك باحلواس وتسمى

 األمنة(.
إن التعليم املفردات ال يعىن أن الطالب يف تعلمه اللغة الثانية قادرا على 
ترمجتها إيل اللغة األم وإجياد مقابل هلا, أو كونة قادرا علي جتديد معناها يف 

املفردات هو  القواميس و املعاجم العربية فحسب, بل إن معبار الكفاءة يف تعليم
أن يكون الطالب قادرا علي االستعمال الكلمة املتاسبة يف الكان املناسب حىت 
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يستطيع اإلتصال بالعربية و عدد األمنات والرتاكيب اليت يسطرعليها, ويستطيع 
   22إستخدامها بكفاءة.

كذلك جند أن هناك مفردات لغوية تصعب كتابتها مثل الكلمات اليت 
ا أو يف هنايتها, وكذلك جند كلمات سهلة الكتابة مثل حتوى هزمات يف وسطه

 الكلمات اليت حتلو من حروف املذ )احلركات الطوال( واهلمزات وغري ذلك.
وجانب ذلك جند أن اللغة العربية حتوى كلمات تتضمن أكثر من معىن, 

العيون( كل كلمة هلا معان كثرية, فمثال قد يراد بالعيون, -فمثال لكلميت )تاجنب
سة البصر وقد تدل علي األفراد الذين يتتبعون أخبار الناس, وهم غالبا ما جا

يعرفون باجلاسوسية, باإلضافة إيل أن اللغة العربية غنية باملرتادفات فمثال الكلمات 
اهلزبر( تدل علي شيء واحد وهو احليوان املفرتس الذي -الضيغم-الليث-)أسد

اضحة املعىن ومشهورة وبعضها غري يعيش يف الغابات, لكن بعض هذه املفردات و 
  23واضح.

   
 املفرداتأهداف تعليم  .ب

 من بني األهداف التعليم املفردات هي علي احلوى التاىل:
 إدخال املفردات اجلديدة للطالب سواء من خالل مواد القراءة وفهم املسموع. .1
تدريب الطالب لتكون قادرة علي النطق املفردات بصحيح ألن النطق هو  .2

 يدة واحلق يف  احلصول علي إجادة التحدس والقراءة علي أي حال.قيادة ج
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 .80-78. (،صجامعة امللك سعون بال سنة:



 

 

فهم معىن املفردات, إما داليل معجمي أو)تقف وحدها( وعند استخدامها  .3
 يف سياق مجلة معينة)معاين تلميحي والنحوية(.

قادرة علي تقدير ويعمل املفرداتفي التعبري الشفهي)التحدث( وكتابة)إنشاء(  .4
 وفقا للسياق صحيح. 

قسمني:  أهداف عامه، وأخرى خاصة.  تنقسم األهداف التعليمية إيلو 
أما العامة فنعىن هبا ما ينتظر أن حيققه التلميذ من مقررات اللغة العربية ىف هناية 
هذه املرحلة، أما اخلاصة فهي أصغر وأكثر حتديد من العامة وميكن أن تتحقق ىف 

قة من األهداف العامة، وتكون واحدة دراسية معينة أو مستوى معني، وتكون مشت
مشتفقة من األهداف العامة، و يتضح فيها ما يسم ى باحلد األدىن لألداء أو 

 دراجة الكفاية اللغوية اليت ينبغي أن يكون عليها تلميذ هذه املرحلة.
 يهدف تعليم اللغة العربية بصورة عامة ىل جعل التلميذ قادرا على أن،

 يعرض عن استخدام العامية.حيسن استخدام اللغة الفصحى و  (1
 حيسن توظيف اللغة العربية ىف تسيري شئون احلياة اليومية ىف خمتلف اجملاالت (2
حيب اللغة العربية، لغة القران واحلضارة والفكر واألدب الىت أثبت قدراهتا  (3

 24على مواكبة متطلبات احلياة ىف خمتلف العصور.
تة، وذلك يف حدود منوه أن يكتسب القدرة على القراءة االتيعابية الصام (4

 الفكرى واللغوى .
أن يكتسب القدرة على القراءة اجلهرية السليمة، واليت تتمث ل ىف األداء  (5

السليم، نطقا للحروف من خمارجها، وضبطا للحركات ىف مواقعها، وهلجة 
 مناسبة، ومتثيال للمعىن، ومراعاة للوقف ىف مواقعه.
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 خبط  واضح مقروء. أن يكتسب القدرة على الكتابة السليمة (6
أن ينمو ميله إىل املطالعة، حبيث يقبل ذاتيا على القراءة احلرة رغيبة منه ىف  (7

جمالة الكتاب، وضمان لعدم عودته إىل األمي ة األجبدية، إذا ما وقف عند 
 هذا احلد  من التعل م املنظم.

أن يكون لديه الدفع للبحث، وأن يتدر ب على استخدام املعاجم الفهارس 
  25بس طة، ليعود إليها حينما تدعو احلاجة إىل ذالك.امل
 

 أمهية تعليم املفردات .ت
تعد تنمية الثروية اللفظية هدفا من أهداف أي حطة لتعليم لغة أجنبية, 
ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت و ساءل لتفكري, 

يذ إيل كلماتتحمل ما يريد. و فاملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر يرتجم فكه تلم
عادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارات اإللستبال وهي 
االستماع والقراءة, مث تأتى مهارة الكالم والكتابة فتفسحان يف اجملال لتنميتها 
والتدريب علي استخدامها, معىن هذا أن الكلمات ال تعلم إال  من خالل السياق, 

ل إستخدامها يف مواقف شفوية أو يف موضوعات للقراءة, ولذلك أي من خال
يفضل تقدمي الكلمات للدارسني من خالل موضوعات يتكلمون فيها حبيث 

 26تتناول هذه املوضوعات جوانب مهمة من حياهتم.
ومع وقد خيتلف خرباء تعليم اللغات يف معىن اللغة, ويف هداف تعلمها. 

أساسي من مطالب تعلم اللغة   لبملفردات مطذلك فإهلم يفقون على أن تعلم ا
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ط من شروط إجابتها. و إن تعليم املفردات ال يعين ان الطالب يف شر األجتيبة و 
درا إىل اللغة األم واجياد مقابل هلا, أوكونه قاترجيمها على  رادقا تعلمه اللغة الثانية 

معيار الكفاءة بل إن فحسب, جم العربية ملعاها يف القواميس وامعنا على حتديد 
على استعمال   رااو اإلستيعاب يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قاد

عدد األمناط. بالعربية   حىت يستطع االتصالسب, الكلمة املناسبة يف املكان املنا
  27(. اإلستيعاب)استخدامها كغاءة  يستطيع و  ,يسيطر عليها لرتكيب اليت وا

أن يتقن الطالب نتق أصواهتا فحسب, ليس اهلدف من تعليم املفردات 
أو فهم معناها مستقلة, أو معرفة طريقة االشتقاق منها, أوجمرد وصفها يف تركيب 
لغوي صحيح, إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات, هو أن يكون الطالب قادرا 
علي هذا كل ه, باإلضافة إيل شيء آخر هو أن يكون قادرا علي استخدام الكلمة 

 28ة يف السي اق املناسبة.املناسب
يتطلب تعلم لغة أجنبية صيغته اخلاصة. جتب الصيغة أن تكون قادرة علي 
حترير املتعلم من األشياء اليت متكن أن تقعد, وحىت جعل املتععلم يصعب يف 

هارات جتقيق اهلدف )إستعاب لغة أجنبية اهنم مريدا(. ملتعل م اللغة مفهوما ألن م
أربع: االستماع)السمع( والكالم)القول( والكتابة والقراءة. اللغوية ما ال يقل عن 

كل من هذه املهارات اللغوية أيضا يف حاجة إيل الصيغة اليت ختتلف يف اجلهود 
اتقاهنا. باإلضافة إيل ذلك, من شأنه يدعم كل من مهارات تعلم اللغة تكون 

 خمتلفة.
ب علي املفردات. يف الغالب, تتعلق املهارات اللغوية األربعة باإلستيعا

سيكون اإلستيعاب علي املفردات مفيدا للغاية يف التمكن من املتعلم اللغة من 
                                                           

 .95-94(, 1998)أوجوع فانداع: مطعيعة احلكام,  مدخل الطرق تعليم اللغة األجنبيةأزهر أرشد,  8
  45عبدالرمحان, دوس الدورات التدريبية ملعلم اللغة العربية,  9



 

 

اللغات األجنبية بسرعة وبكميات كبرية. لذلك, جيب إن دور اإلستيعاب علي 
املفردات أن يتبع بأكرب قدر من الفعالية والنتائج قدر اإلمكان. قدمت أن بعض 

 ل م املفردات و التحسني.اللغويني عدة صيغة يف جهد تع
يف املبدع الرابع, والذي يعرب عنه فرقان العزيز و امحد خيدر الوسيلة, قال 
أن املتعلم سوف تعلم اللغة جيدا, إذا كان عمدا ركز علي استخدامها يف الوقت 

 الوناسب.
يف إيصال الرسائل من خالل اللغة, واختيار املفردات املناسبة هي أمر 

ن املعىن املطلوب. الفهم الصحيح للرسائل نقلها من خالل ضروري للتعبري ع
اللغة, هي اليت حتدد الفهم الصحيح يف للمفردات املستخدمة فيه. تعلم املتعلقة 
بالفهم املعاين املفردات, باإلضافة إيل القدرة علي استخدامها يف السياق الصحيح 

دات إيل إتقان نشط واملكان الصحيح. كجزء من إتقان اللغة, ميكن تقسيم املفر 
 من انتاجية وسلبية وتقبال.

يف تدريس املفردات للطالب, وهناك اإلستعداد من اخلطوات اليت جيب 
اليت جيب  1984اختاذها لنجاح التعليم. يف هذه احلالة يقول إمساعيل وعبد اهلل 

 أن تعليم املفردات من خالل النمراحل التالية:
ء)املفردات( يتم تدريسها. علي سبيل وعلي سبيل اإلشارة مباشرة يف الشي .1

املثال, عندما املعلمني تعليم املفردات اليت يكون املرجع يف بئة الفصول 
الدراسية, وأشار املعلم إيل إقامة وجوه"سبورة" مث ال يكون املعلم لرتمجة كلمة, 

 ولكن الرجوع مباشرة إيل الكائن يف السؤال, وهي "سبورة".
ات من الكائنات املفردات. مثال: اراد املعلم أن وعلي سبيل تقدمي املنمنم .2

 يعطى املفردات منزل مجيل ومريح, مث املعلم هو تقدمي منوذج مصغر من املنزل.



 

 

وسيلة إلعطاء صورة من املفردات اليت تدريسها. سبيل املثال: إذا كان املعلم  .3
 ت.يريد لتعليم املفردات: بقرة أو عنزة, مث املعلم يظهر صورة من املفردا

فإن املعلم ترغب وسيلة إلظهار املفردات اليت ينبغى نقلها. علي سبيل املثال:  .4
مث ميكن للمعلم أن يفعل  يف متديد املفردات )وخباصة تلك املتصلة بالفعل(

ذلك من خالل إظهار املفردات دون احلاجة إيل ترمجتها إيل لغتهم األم, مثل 
 ري يف وسط الصف.املفردات"ميشى" تظاهر املعلمني ما يكفى للس

عن طريق إدخال مفردات اليت تدرسيها يف اجلملة. إذا كان املعلم يريد لتعليم  .5
املفردات "مجيل", مث كان جيب وضعها يف مجلة "الفصل مجيل ونظيف أو أمحد 

 تلميذ مجيل", ال حتتاج إيل أن ترتجم إيل لغة األم.
علم املفردات "الفصل" مسيلة العطاء مرادفا علي سبيل املثال: عندما يعطى امل .6

."  مث البد له نظري مرادفه "صف 
وسيلة العطاء املضاد علي سبيل املثال: عندما يريد املعلم أن ينقل  .7

 املفردات"كبري" مث جيب أن يعطى خصمه ضده"صغري".
وسيلة العطاء تعريف للمفردات اليت تدرسيها. مثال: املعلم يعطى  .8

 تعريف "مكان للصالة واالعتكاف". املفردات"املسجد" مث أنه ببساطة تقدمي
إذا ال تزال غري مفهومة اخلطوات املذكورة أعاله من قبل الطالب, أو 
أن هناك املفردات اليت ال ميكن التعبري عنها مع مثاين خطواط مث يتم تفسري 

   29املفردات يف اللغة األم كخطوة أحرية.
 خطوات تعليم املفردات .ث
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رتجم أن يضبط املعىن الكلمة, ( أمهية م2013ظهر شهاب الدين )
املرتادفات واملتضادات من املفردات اليت يشبه بإستخددامها. ولذلك جيوز أن 

 يعلم املدرس عن تعليم املفردات خبطوات كما يلى:
 مسع الكلمة  .1

هذا درجة األوىل. تعطى الفرصة إيل التالميذ لسمع الكلمة اليت نطق املعلم, 
لة. إذا قد توىل  التالميذ من أصواط الكلمة, من الكلمة الواحدة أو من اجلم

 بعد إثنان أو ثالثة املراد استطاع التالميذ أن يسمع صحيحا.
 
 

 نطق الكلمة .2
الدرجة بعدها هي اعطى املعلم الفرصة إيل التالميذ لنطق الكلمة اليت مسع 

 قبلها. نطق الكلمة اجلديدة تساعد التالميذ لذكرها يف وقت املاصى.
 كلمةنيل معىن ال .3

إعطاء معىن الكلمة إيل التالميذ علي ما ميكن دون ترمجها املباشرة, إال  عدم 
  30طريقة األخرى.

 وهناك أيضا األساليب ملساعدة املعل م يف إعطاء املعىن, ومنها:
إبراج ما تدل عليه الكلمة من أشياء كأن تعرض قلما أو كتابا عندما ترد د  .1

 كلمة قلم أو كتاب.
 ن يقوم املعلم بفتح الباب عندما رد  مجلة )فتح النافذة(.متثيل املعىن كأ .2
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ذكر املتضدات كأن يذكر هلم كلمة )بارد( يف مقابل )ساخن( إن كان هلم  .3
 سابق العهد.

ذكر مرتادفات كأن يذكر هلم كلمة )السيف( لتوضيح معىن كلمة )صمصام(  .4
 ان كان هلم سابق عهد بكلمة سيف.

 وسائل تعليم املفردات .ج
تدريس هو إنسان أو منافع احلادثة اليت ميكن التالميذ يدفع العلم وسائل ال

والنشاط واملوقف. يف هذا التعريف كان األساتيذ والكتاب والنصح وحول املدرسة 
تقال وسائل. وجود وسائل التعليم هو مهم ألن عدم وضوح اللغة يف التعليم 

 ميكن مساعدهتا بوسائل التعليم.
ل التعليم ال ينفع استخدامها يف التعليم إذا مل لكن الزم الذكر دور وسائ

تناسب باملادة والغرض ألهنا مهمة يف استخدام وسائل التعليم. وعندما ال هتتم 
فإن وسائل التعليم غري الة يف التعليم لكن تكون عائقة للحصول علي غرض 

 التعليم.
كل ما   من البيانات واملعلومات السابقة نفهم أن تعريف وسائل التعليم هو

 يستعني املرأ للعملية يف إيصال املعلومات للوصول إيل أعرض الدرس. 
يقصد بالوسيلة التعليمية ما تندرج حتت خمتلف الوسائط اليت يستخدمها 
األستاذ يف املوقف التعليمي, بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاىن 

التعليمية هي وسائط تربوية  للتالنيذ. وقد عرفها حممد زياد محدان أن الوسائل
يستعان هبا إلحداث علمية التعليم. وأما نايف معروف فقد عرف الوسائل 



 

 

التعليمية أهنا ما يلجأ إليه املعلم من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم 
  31وحتسينها و تعزيزها.

املطلوب. يف إرسال الرسائل اللغوية, هتتم باختبار املفردات للتعبري عن معىن 
كثرية من مفهوم املفردات أن ترسل من اللغة املستخدمة فيها بفهم جيد. يف 
تعليم املفردات أن يكون قادرا عن معىن الكلمات, باإلضافة إيل قدرة علي 
إستخدامها يف السياق واملكان الصحيح. كجزء من قادرة اللغة, تنقسم املفردات 

  32إيل إتقان نشطة منتجة وتقبال السليب. 
األصلى أو مقلده, إحدى من وسائل اإليضاح اليت ميكن أن يساعد يف 
تقدمي تعليم املعردات يف اللغة العربية. باملثال: مبا يف ذلك أعضاء جسم, وتستخدم 

 مباشرة إلدخال املفردات.
األشياء األخرى اليت ميكن إدخاهلا وحتضره يف فصول الدراسية هي الوسائل 

 املفردات.اإليضاح فعالة لشرح معىن 
وميكن ألن حتضر هذه األشياء إيل الفصل ليساعد شرح املفردات مثل: 
تذاكر السفر والنقود وبطاقات. ولكن أشياء الذي ال ميكن ألن حتضر يف الفصل, 
 مثل: السيارات والزوارق والطائرات والفيل واخليول اخل, تستطيع أن حتضر مقلده.

كلمة واحدة. باإلضافة إيل صورة الصورة هي آلة تعليمية ميكن توضح معىن  
األشياء, ميكن للصورة أن تكون أيضا علي شكل رسم بياين, علي سبيل املثا 

 لشرح يف الكلمات: وراء, أمام, حول اخل.

                                                           
)مطبعة جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج: مهارات التدريس أوريل حبرالدين,  12

2011)155  
  198-199, هبا تعليم العربية لغية الناطقنيرشدي أمحد طغيمية,  13



 

 

, ميكن تصوير, (flash-cardميكن أن تكون الصورة علي شكل بطاقة )
د لتدريس مقص الصحف واجملالت أو صور مرسومة باليد, وينبغى أن الرسم بالي

 33اللغة الميكن أن يكون صورة كاملة "بفنون".
 وأما بالنسبة لإلعالم اليت ميكن استخدامها يف تدريس املفردات هي:

 مصغرة كائنات األوىل .1
مصغر هو شكل صغري من الكائنات الفعلية, مثل السيارت املصغرة, شقة 

ملعلمني مصغرة, الفواكه مصغرة وغريها. من خالل تقدمي هذه املنمنمات وا
 بسهولة البقاء القول, واإلشارة والشرح كل املفردات املطلوب.

 صور أو صورة .2
ميكن إستخدام الصور كائن األصلي الذي مت إنشاؤه من قبل الكامريا لتعلم 
املفردات وسائل اإلعالم, فضال عن الصور اليت قام هبا املعلم, ويتم عادة 

ردات( احلجم املعتاد املستخدم الصورة أو الصورة يف شكل بطاقة )بطاقة املف
سنىت مرتا, وستكون أكثر إثارة لالهتمام إذا كانت  X 20سنىت مرتا  16هو 

البطاقة امللونة. وفيما يتعلق حبجم املعلم أن يناسب باالحتياج الطبقة, واألكثر 
أمهية هو عندما يكون املعلم تصميم بطاقة جيب أن نتذكر مبدأ التوازن 

 34واالنسجام.
 

 املمارسة طريقة .2
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 مفهوم طربقة املمارسة .أ

قبل أن نعرف عن الطريقة املمارسة, جيب أن نعرف عن نظرية السلوكية 
( اليت تعلق هبا يعىن مها من chomskyوتشومسكي )( skinnerسكينر )

العديد من الشخصيات من تأثري كبري, خصوصا يف تعليم اللغة. النظريات 
مة جدا يف تطوير لغة اليوم. متكن اليت كانت تتطور يف تعليم اللغة هي مه

الزعيمان علي رفع اثنني من نظريات خمتلفة حول تعلم نظرية السلوكية كل 
من شكك يف اكتساب اللغة علي أساس إمكانات اللغة لكل طفل منذ 

 والدته.
(. ولد هذه 1957) (skinnerالنظرية السلوكية رائدها سكينر )

إيل الفئران. مت إجراء التجربة  (skinnerر )النظرية من التجربة اليت أجرهتا سكين
عن طريق إدخال الفئران يف قفص يف اثنني من العصى وضعت الروافع. علي 
اجلزء اخللفي من القفص وضعت اثنني من األطباق, واليت توفر الطعام والثاين 
آخر حيتوي علي مسحوق احلكة. إذا كان اجلرذ اخلطوة األويل علي رافعة 

ط يف قفص. ولكن إذا كان اجلرذ اخلطوة الثانية علي رافعة قطعة عصا ستسق
عصا, ومسحوق احلكة سوف متتد إيل داخل القفص. اتضح أن الفئران 
كانت قادرة علي التعلم من جتربته بعد اثنني والدرس من أي وقت ماضى. 
وكانت الفئران دائما اخلطوة األوىل علي رافعة عصا ألن مث أنه سيحصل علي 

(. وبناء علي هذه التجاريب, سكينر 14: 1987بد احلميد, الطعام )ع
(skinner)  حيدد االعرتاف التعزيز. واختتم حديثه أنع إذا فعل هو احلال يف



 

 

كثري من األحيان, مث إن التعزيز اإلجيايب, وإذا عامال أنه ال حيدث مرة أخرى, 
 35مث هذا التعزيز السليب.

جيعل التالعب املادة يف  (skinnerسكينر )من نتائج هذه التجارب 
تعليم اللغة. وميكن وفقا لسكينر السلوك اللغة أن يتم عن طريق التعزيز القوي. 
حيدث ذلك من خالل عمليتني مها احملفوزات واالستجابات. وبالتايل, فإن 
األهم هو تكرار احملفزات يف شكل استجابة, لذلك,هذه النظرية املعروفة باسم 

 نظرية السلوكية. 
ع علم النفس السلوكية تفسر السلوك من خالل مراقبة دور اتبا 

استجابة. احملفزات اخلالفات وتنتج استجابات خمتلفة من تعلم لغة أو تعلم 
أي شيء. الرد ميكن أن يكون يف شكل عشوئي أو منتظم. وسلوكي ويعتقد 
أن الرد سيكون التعزيز بالتايل أصبحت هذه العادة. هذه العادة, وفقا 

ية لديه اثنني من اخلصائص. أوال, هذه العادة اليت ميكن مالحظتها, اللسلوك
وهي احلقيقة األساسية اليت يف مستواه ميكن املعينة واحلركات وميكن مالحظة. 
يف هذه احلالة أهنم يرفضون وجود العمليات العقلية الداخلية, واألسباب اليت 

يتحول إيل تلقائي. جتنب اخلرافات والسحرية. ثانيا, مع هذه العادة سوف 
عادات مثل هذا يذهب دون أن يالحظها أحد, وميكن أن تتالعب صعوبة 

   36يف احلصول علي احملفزات.
من حيث اكتساب اللغة األم والطفل, ويعتقد علماء سلوك أنه حصل 
علي تدريبات حتاكي لغة الكبار يف حماولة إلتقان اللغة. كما أهنم يعتقدون 

ية واألجنبية أيضا ميكن أن يسبقه التمثيل. التقليد أن اكتساب اللغة الثان
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والعزيز مفيدا يف حتديد التالميذ حقيبة العالقة احملفزات مع االستجابةيف عملية 
كيدو التعود واللغات األجنتية. تعلم اللغة األكثر فائدة عندما يتجلى من 

 خالل سلسلة من احلوافز واالستجابة بشكل عملي ومنهجي.
عن طريقة املمارسة. قبلها الطريقة هي ركن هام من واآلن نبحث 

أركان حسن التدريس, وقد اهتم املربون يف القدمي واحلديث بالطرق الرتبوية 
والفو فيها الكتب الكثرية. والطريقة عملية فنية حتتمل اختالف اآلراء وتعدد 

ر وجهات النظر, فليس عجيبا إذن أن تبدوين أفق الرتبية طرائق متعددة اشته
  37كثري منها بأمساء أصحاهبا أو خبواصها وجوهرها.

ينتمى تعليم اللغة الثانية إيل امليدان النفس احلركى الذي تلعب املمارسة 
فيه الدور األكرب يف تنمية مهارته, والتدريبات اللغوية تستهدف متكني التالميذ 

يتعلموها يف " يسيطر األمناط الل غوية اليت drillمن أن يف اللغة اإلجنليزية "
 الفصل. 

املمارسة هي التمرين, كثريا ما يستخدم من قبل املعلمني عند تدريس 
جمموعة متنوعة من أمناط اجلملة باستخدام, من بني أمور أخرى يعىن األفعال 
اخلمسة)املرفوعة واملنصوب واجملزوم(. طريقة املمارسة يتعلق بتدريس اللغة 

. وجلعل الكلمات يستخدم بالفعل العربية يتحدث عن كيفية جعل الكلمة
من اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية ومن أشكال أخرى, مث حيتاج التدريب, 
مثل كيفية تغيري عبارة"املعلمان يعلمان", إذا سبقت)لن( أن يكون"املعلمان 
لن يلعما" وإذا سبقت)مل( أن يكون "املعلمان مل يعلما", بعد أن يتقن اجلملة 
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للتالميذ إذا مل يسبق أن تكون لتحويل اجلملة إيل مجلة  أعاله قال املعلم
 الفعلية ويقرأ "يعلم املعلمان".      

املمارسة هي كل ما يرد يف الكتاب املدرسي إما تغيري الصياغة والتكرير 
والتوتري اجلمل وهلم جرا مع جمموعة متنوعة من اهلياكل مت حتديدها من قبل 

 يها الفوائد, من بني أمور اآلتية:املناهج الدراسية. املمارسة لد
 مترن الطفل علي التفكري بشكل صحيح ومنتظم. .1
 األطفار قطار للقيام املهارة واجلذر. .2
 38تشجيع اإلبداع وانتقائية يف التعامل مع املشاكل. .3

 وأما طريقة التدريب هلا تعاريف  كما يلى: 
م التدريبات قالت روستية أهنا التقنية أو طريقة التعليم اليت ينفذ املعل  

علي التالميذ حىت  عندهم قدرة رافعة علي املواد التدريسية. ورأي تايار يوسف 
وسيف األنوار بأهنا الطريقة اليت هلا مقصود لنيل قدرة علي الدرس. ويعرف 
زهرين أن طريقة املمارسة هي طريقة التدريس من خالل تدريب التالميذ علي 

قال درجات زكية وآخرون, يقولون أن الطرق ملواد التدريس اليت أعطيت. و 
استخدام مصطلح "ممارسة" غالبا ما تتساوى مبصطلح "إعادة" عندما خملفة, 
وممارسة هتدف إيل املعرفة, و ميكن أن تكون مملوكة مهارات حمددة ورقابة ربيبا 

 39متاما. حني إعادهتا ببساطة لقياس مدى لديه الستعاب الدرس.
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ريفني املذكورين بأهنا الطريقة اليت تقدم وختلص الباحث من هذين التع
املادة بتدريب قدرة التالميذ لكي يتولوها كامال. وتطبق هذه الطريقة يف اللغة 
العربية بتزويد التالميذ باملواد مث يعمرهم املعلم ليعملوها حتت إرشاده حىت 

 يقدرو كاملة.
 

 أغراض طريقة املمارسة  .ب

 املفردات, هي كما يلى: أما أغراض طريقة املمارسة يف تعليم
 لنيل قدرة احلركة كحفظ املفردات والكتابة وعمل احلركة يف الرياضة. .1

لتنمية القدرة املثقف مثل ضرب اإلعداد يف مثلها والنقص واإلمجال أو  .2
 لتعريف الشكل والصورة يف علم احلسب أو غريها.

. لنيل القدرة يف موصل بني احلال واآلخر وبني عالمة احلرف والصوت .3
يستنتج الباحث من املراجعة السابقة أن أعراض طريقة التدريب هي لتدريب 

  40قدرة احلركة املثقفة لتقوية رابطة املصنع.

  

 االقرتاح طريقة املمارسة  .ت

 حيتاج املعل م إيل اإلقرتاح يف تنفيذ طريقة املمارسة, وهي كما يلى:
حىت الحيتاج إيل ينبغى للمعلم أن يستخدم هبذه الطريقة لئال جيعله ملال  .1

 وقت طويل مع مسرور التالميذ.

 ينبغى للمعل م أن ينظم هذه الطريقة جي دا حىت ترق ى علي رغبة التالميذ. .2
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ينبغى للمعل م أن يعطى املعلومات األساسية عن املادة لتجنب التالميذ من  .3
.  الشك 

عىن ينبغىي للمعل م أن يستخدم هذه الطريقة يف الدراسة واألعمال املباشرة ي .4
عمل الذي يعمله التالميذ بدون التفكري العميق ولكنهم يستطيعون أن 

 يعملوه مباشرة مثل احلفظ واحلساب وغري ذلك.

 ينبغى للمعل م أن خيتار التدريب الذي له معىن واسع ومفهوم. .5

يفضل املعل م السرعة والسداد يف اإلجابة لكي يقدر التالميذ علي املواد يف  .6
علم أن يهتم  إجابة التالميذ هل اإلجابة تقال بسرعة وقت معني وينبغى للم
 أم ال وصحت أم ال.

فينبغى للمعل م حينما يعطى التدريب أن يستعد  أو ال, وبذلك حينما يقدر 
املعلم علي نتائج التدريب, يستطيع أن ينظر تنمية قدرة التالميذ بسرعة مثل 

 قدرة تفكي كلهم وصحيحه.  
 

 خطوات طريقة املمارسة .ث

 تاج املعلم إيل اخلطوات يف تنفيذ طرسقة املمارسة, وهي كما يلى:حي
 املمارسة للمواد أو اإلجراءات اليت يتم اآليل. .1

 جيب أن يكون التمرين معىن يف سياق األوسع, يعىن: .2

قبل املمارسة, والطالب حباجة إيل أن نعرف مغدما معىن العملية يف حد  .أ
 ذاته.

 ن مفيدة لبقية حياهتم.حيتاج التالميذ أن ندرك أن التمري .ب

التالميذ من العاطفة لديهم املوقف الذي ميارس من الضروري الستطمال  .ت
 الدراسة.



 

 

 ينبغي التأكيد علي التدريبات األوىل ألول مرة إيل التشخيص, يعىن: .3

 يف بداية االستنساخ علي مستوى املرحلة اليت اليتوقع أن الرعاية. .أ

 يف التجربة مرة أخرى لفحصها الصعوبات الناشئة. .ب

تعىن اإلجابة الصحيحة جيب أن يكون معروفا للتالميذ. بينما جيب  .ت
 إصالحه االستجابة غري صجيجة.

 حيتاج التالميذ وقت لرتث هذه العملية, تطوير معىن والسيطرة. .ث

علي  ويف املمارسة العملية, أوال وقبل كل القوانني ومث سرعة, ويف النهاية .ج
 حد سواء لتحقيقه.

جيب أن يكون التدريبات املستقبلية قصرية نسبيا, ولكن جيب أن يتم ذلك  .4
 يف كثري من األحيان يف أوقات أخرى.

 التمرينية املستقبلية جيب أن تكون مثرية لالهتمام, وسعيدة وممتعة. .5

 من أجل تلبية عائدات ممارسة, والفائدة املعاجلة. .أ

 تالميذ واضح.جيب أن يكون تقدم كل ال  .ب

  نتائج أفضل املمارسات, مع استخدام القليل من العاطفة. .ت

 ةيف وقت التمرين, جيب حتديد أولويات العمليات األساسية. .6

 عملية التدريب وحيتاج إيل أن يكون متالئما مع الفروق الفردية: .7

مستوى من الكفاءة وررجت يف وقت واحد ال ينبغى أن تكون هي  .أ
 نفسها.

 و ضروري لزيادة جمموعة التمرينات.ممارسة فردية ه .ب

مع اخلطوات املذكورة أعاله, ومن املتوقع أن يكون مفيدا حقا للتالميذ إلتقان 
هذه املهارات, وتعزيز فهم علي السيادة كاملة من الدروس املستفادة يف النظرية 

 واملمارسة العملية.



 

 

 
 مزايا ونقصان من طريقة املمارسة .ج

 رسة فهي كما تلى:وأما من مزايا طريقة املما
قال بشر الدين عثمان أن طريقة املمارسة تساعد التالميذ لنيل قدرة يف أعماهلم  .1

 فيما قد تعلموه:

وجود ثقات النفس يف التالميذ الناجحون يف تعلمهم أن عندهم قدرة  .أ
 خاصة اليت تنفع يف مستقبلهم.

الميذ الذين تساعد للمعلم لتفرق بني التالميذ اجملتهدين يف تعلمهم وبني الت .ب
 مل يهتموا علي املعلم حينما يعلمهم.

 قال تيار يوسف وسيف األنوار: .2

 يستطيع التالميذ أن ينالو املعلومات والقدرة احملتاجةز. .أ

 ينال التالميذ املعلومات واستعد  ليعلموها وماهرون فيه. .ب

 أن يعود التالميذ التعليم استمرارا ويعودون متمسكا بالنظام. .ت

, هبذه الطريقة يعود التالميذ لرتقية الرغبة يف قيام األعمال ويف دراسة دينية .ث
 الرابطة باهلل.

 وأما من نقصان طريقة املمارسة فهي كما تلى:
 متنع هذه الطريقة اهلواية والتمهيدية من التالميذ. .1

 جتعل هذه الطريقة التعويد اجلمد للتالميذ. .2

 41النطق.ال يستطيع التالميذ أن يقدر املفردات إال يف احلفظ و  .3
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 الباب الثالث

 أ. منهج البحث
 نوع البحث .1

إستخدمت الباحث يف هذا البحث العلمي على سبيل البحث النوعى 
(Qualitative research)  و البحث النوعي هو إجرآت البحث الىت تنتج البيانات

ع كاألصوات املكتوبة أو من ألسنة األشخاص و طبائ  (Descriptive data)الوصفية 
  42املتأملة.

 

 حضور الباحث .2
حضور الباحث تتعل ق هبذا البحث النوعى تعل قا قويا ألن  حبث وسأل الباحث 

. جلمع البيانات ىف املنهج (Human instrumen)كل الوسائل الدراسية الشخصية 
املستخدم هو اإلختبار التحريري أو اإلستتفتاء أو  (Scientific paradigm)العلمى 
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رى.الشخص هو الوسيلة األفضل جلمع البيانات. الشخص هو الوسيلة الوسيلة األخ
( و يقدر على فهم أنواع التبادالت ىف امليدان و احلصول Informanاملتصلة باملخرب )

 43عليها.

 مكان البحث .3
السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية الباحث هو يف فصل  خذامكان البحث الذي 

ا الفصل موجود اختالف خلفية الدراسة  وبعض فونوروجو. ألن ىف هذ "قرة أعني"
  الطالب ىف هذا الفصل اليت حتس  صعوبة بتعليم اللغة العربية.

 

 مصادر البيانات .4
 44مصادر البيانات هي املصادر الىت حصل عليها الباحث من ميدان البحث.

 أما مصادر البيانات تصدر من البيانات املوصوفات بامليدان واملكتبة. حصل الباحث
على البيانات الىت تكون اإلطار النظري من املكتبة ىف تنفيذ البحث. أما مصادر البيانات 

السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية من امليدان ىف هذا البحث العلمى مها لتالميذ فصل 
 ."قرة أعني"
 

 أساليب مجع البيانات .5
 استخدم الباحث األساليب جلمع البيانات، منها:
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 (Observation Method)طريقة املالحظة  .ت
طريقة املالحظة هي طريقة مجع البيانات باستعمال احلواس وعلى االخص 

استعمل الباحث 45البصر والسمع ومسيها املالحظة و تسحيله بالنظام اخلاص.
املالحظة هذه الطريقة جلمع البيانات و لتحليل البحث وتفسريه وتقريره، وهذه 

 46لالمتحانات والتفسري بل جنم األشياء. الباحث كمصدر البيانات ألهنا تفيد
 الباحث يف هذا البحث ملعرفة البيانات عن،مالحظة  وتستعمل و

وموقفه اجلغرافية ونظامه مبدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" لتالميذ تاريخ التأسيس ا .أ
 وأحواله من األساتذة والتالميذ فيه.

 
 (Interview Method)طريقة املقابلة  .ب

ملقابلة هي الطريقة جلمع البيانات الىت ترجى منها املواصلة املباشرة بني طريقة ا
. وتنقسم املقابلة على قسمني مها أو إىل )شخص املاهر ىف سطحه(الباحث واملخرب 

املقابلة بأسئلة مفتوحة و املقابلة بأسئلة غري مفتوحة. و استخدم الباحث املقابلة بأسئلة 
واستخدم الباحث هذه الطريقة  د ثبتت أوال قبل القابلة.مفتوحة ألن أسئلة املقابلة ق

 جلمع البيانات من:

السنة الدراسة فونوروجو يف  السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني"املدر س الصف   (3
2017/ 2018. 
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السنة فونوروجو يف  السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني"بعض التالميذ الصف  (4
 . 2018 /2017الدراسة 

 

 

 

 (Documentary Method)الطريقة الوثيقية  .ج
الطريقة الوثيقية هي الطريقة جلمع البيانات بكتابة البيانات املوجودة كما 

"إن الوثيقية هى كل البيانات املكتوبة  (Guba dan Lincoln)قال كوبا ولينجولن 
ة لنيل البيانات واستخدمت الباحثة الطريقة الوثيقي 47أو الشريط املقيد بالبحث."

 عن:
السنة فونوروجو  مبدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني"حالة و تاريخ تأسيس  (5

 وموقع جغرافيتها 2018 /2017الدراسية 
السنة فونوروجو  املدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني"أحوال املدرسني والطالب  (6

 2018 /2017الدراسية 
السنة  فونوروجو الثانوية اإلسالمية "قرة أعني"املدرسة أساليب الدراسة املستخدمة  (7

 2018 /2017الدراسية 
 

 طريقة حتليل البيانات .6
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 ىف األساس، حتليل البحث ينقسم إىل نوعني:

 التحليل اإلحصائي .ت
 التحليل غري اإلحصائي .ث
(، أما Data Kuantitatif)التحليل اإلحصـــــــــــــائي هو حتليل البيانات الكمية    

 عمل على البيانات النوعية.التحليل غري إحصائي يست
. حتليل (Data Kualitatif)تستخدم يف هذه احلالة حتليل البيانات النوعية 

البيانات هي عملية البحث و تنظيم البيانات من املقابلة، و البيانات امليدانية وغريها، 
حىت تكون سهلة يف الفهم  و اإلختبار مع األخري.  يقوم حتليل البيانات بتنظيمها، 

رمجتها إىل وحدات، التوليف، وتنظيمها  بنمط، واختيار املهمي وإستنباط تعترب مع ت
 48األخرين.

ىف هذا البحث إستخدم الباحث أسلوب حتليل البيانات هي حتليل وصفي 
ولتحليل البيانات 49(. Huberman( و هوبريمان )Miles)كيفي على طراز ميلس 

 إستخدمت الباحثبثالث طرق وهي كما يلى:

                                                           
 Pendekatan  Kuantitatif Kualitatif dan Metode Penelitian Pendidikan،سوغييونو48

R&D(،،ص.2016باندونج، ألفابيتا ،)245 
 16(، 1992اجلامعة اندونيسيا، جاكرتا : )،Analsis Data Kualitatif، مايلس و هوبرمان49



 

 

 
أعمال حتليل البيانات تنقسم إىل ثالثة أقسام (Miles and Huberman)ال ق

 .50وهو ختفيض البيانات وعرض البيانات وأخد اإلستنباط

 (Data Reduction)ختفيض البيانات  .ج
لئال ختتلط البيانات قسم الباحث بالضبط والدقة، كما ذكر يف السابق كلما طال 

تلطة واملختلفة. ومن اجل ذالك تعقد سريعا الباحث يف وقته  وكثرت البيانات املخ
املعلومات بطريقة ختفيض البيانات. والغرض من حتفيض البيانات هي تلخيص وختيري 

ىف هذا البحث حيصل الباحث على  51البيانات املهم ة من حيث املوضوع والشكل. 
والوثيقة  (Observation)،واملالحظة (Interview)البيانات من املقابلة

(Documentary)  املعقدة ىف التعليم واألعمال اليومية  من املدرسة، مث ختفيضها
 باختيار وحتديد األحوال األصلية املتعلقة بعملية تعليم اللغة العربية.

 Data Display) عرض البيانات ) .د

                                                           
)باندوع : Kualitatif, danR&D, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatifسوغييونو،50

 246(، ص. 2006 الفابيتا،
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تخفيض 

 البيانات

عرض 

 البيانات

استنتاج 

 البيانات

 جمع البيانات



 

 

وبعد هناية ختفيض البيانات يريد الباحثاخلطوة بعدها وهي عرض البيانات. ان      
البحث النوع بطريقة الصورة والبيان املشتملة واإلتصال بني األشياء  عرض البيانات ىف

وما أشبه ذلك. وعرض البيانات ىف البحث النوع تغلب على طريقة كتابة الوصفي ة. 
ىف 52بعرض البيانات تسهل يف فهم ما وقع وتنظيم العمل مؤسسا على حصول الفهم.

العوامل قة تعليم اللغة العربية و هذا البحث عرض الباحث البيانات بنظام خاص عن طري
السابع "أبو بكر" مبدرسة الثانوية وطرق حلها لتالميذ فصل  الداعمة و العوامل العائقة

 .2017 /2018السنة الدراسة فونوروجو يف  اإلسالمية "قرة أعني"

 

 استنتاج البيانات  .7

يف  اخلطوة بعد عرض البيانات هي أخذ اإلستنباط واإلستنباط األول مل تبق
احلكم إذا أتت األدلة اجلديدة واألرجح يف مجع البيانات بعدها. ولكن إذا كان اإلستنباط 
األول تنسب وتتفق بااألدلة الراجحة والصحيحة، حينما رجع الباحث يف ميدان البحث 
ومجع البيانات فاإلستنباط األول مسي باإلستنباط الراجحة الصحيحة. فإذا استنبط 

جاب يف حتديدها ومل تبق وتتسع حينما ذهب الباحث يف ميدان البحث النوعي فقد أ
 53البحث.
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 فحص صحة البيانات .8
 لفحص صحة البيانات، إستخدمت الباحث طريقتني:

 تطويل اإلشرتاك .أ
إن الباحث ىف هذا البحث النوعى هو أداة البحث نفسه، إشرتاك الباحث حمتاج 

حيتاج إىل تطويل اإلشرتاك ىف  جلمع البيانات. وهذا اإلشرتاك ليس بوقت القصرية بل
 54ميدان البحث. وفائدة هذا التطويل هى ترقية درجة صحة البيانات.

 مواظبة التأمل  .ب
مواظبة التأمل هو إجياد اخلصائص والعناصر املناسبة باملسألة املطلوبة ركز الباحث 

ك نفسه ىف هذه اخلصائص والعناصر بالتفصيل. وبعبارة أخرى إذا كان تطويل اإلشرتا
 55يعطى الفرفة، فمواظبة التأمل يعطى التعمق.

 خطوات البحث .9
البحث النوعي ال ميكن فصله عن خطوات البحث. فخطوات البحث هلا 
خصائص أساسي ة و هي أن الباحث كأداة البحث، فلذلك أن خطوات البحث ىف هذا 

 البحث النوعي ختتلف خبطوات البحث غريها.

  إىل أربع خطوات:أما خطوات البحث ىف البحث النوعى 
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، هذه اخلطوة  تشتمل على كتابة (pre research steps)خطوات ختطيط البحث  .أ
ختطيط البحث واختيار ميدان البحث وإدارة اإلذن واستكشاف أحوال امليدان واختيار 

 املخرب واالنتفاع به واعداد أدوات البحث
واعداد النفس  خطوات تنفيذ البحث، وهذه اخلطوة تشتمل على فهم ميدان البحث .ب

 واحلوض إىل امليدان واإلشرتاك ىف مجع البيانات
 خطوة كتابة بيانات البحث .ج
 خطوة حتليل البحث .د

فبعد أن اجتمع البيانات كما أرادها الباحث، قام الباحث بتحليلها على الطريقة 
 الوصفية النوعية.

 

 
 
 

 الباب الرابع
 عرض البيانات

السابع بمدرسة الثانوية اإلسالمية  يم المفردات اللغة العربية للتالميذ الصففي تعل (Drill)الممارسة طريقة  ذينفت

 ة يالسنة الدراس " فونوروجوقرة أعين"

 العامة عرض البيانات .أ
 تاريخ تأسيس املدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو .1



 

 

قام املدرسة بسباق عارف يين فاريانتو وكان اآلن رئيس املدرسة الثانوية 
"قرة أعني", مشهودى, سوروسوةد ومنشأة قرة أعني فونوروجو.  اإلسالمية

م وهناك شيئا ال نبني هنا, واالستئذان بسريها  2012واالستئذان بقيامها منذ سنة 
 .”NSPN“م يستأذن ب  2013منذ سنة 

اإلسالمية "قرة  بعد تناول اإلذن لسريها, اخذ املعلم من املدرسة االبتدائية
دة التعليم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو, مث بعد أعني" ملساع

 ذلك اخذ املدرسة املعلم من خارج املدرسة, هناك مراحل ملرشح املعلم, فهي:
 االمتحان التحريري  .أ

 عملية التدريس  .ب
 املقابلة  .ت
 إطبع بنظام املدرسة للمعلم والتعليم. .ث

لت مبساعدة املنشأة, ومسؤوله هو م األدوات والكمولة مازا 2013يف السنة 
رئيس املدرسة لألدوات والكمولة اآلن الذي قد استحق املدرسة الثانوية 

 اإلسالمية"قرة أعني" هي:
 الفصل املفرح   .أ

 املسجد  .ب
 معمل احلاسب  .ت
 املخرب  .ث
 غرفة الصحة وامليدان  .ج



 

 

 
 املدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو األمكنة اجلغروفية .2

 , هي:درسة الثانوية اإلسالميةملكنة اجلغروفية األم .أ
  100السارع    : السارع الوو النمرة 

 القرية     : نولوكاتني
 املدينة     : فونوروجو

 الواليات  : جوى الشرقى
 2m 3080الواسع    : بين على األرض بالواسع 

 3842m: والبناء بالواسع                 

 , هي:لثانوية اإلسالميةدرسة اامل احلدود بوالية  .ب
 الشمال  : احلد بقرية جوكرومنكاالن

 اجلنوب  : احلد بقرية نولوكاتني
 الشرق   : احلد بقرية نولوكاتني

 الغرب   : احلد بقرية نولوكاتني.
 

 البصر واملأمورية ملدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو .3
 بصر املدرسة  .أ

 مية وأمثل النجاح والقائم بذاته واملصربتكوين التالميذ بشخصية اإلسال
 درسةاملأمورية م .ب



 

 

 تكوين ببيئة التعلم اإلسالمية  .1
 إزداد شكل التعلم .2
 أمثل سهم الوالدين واجلماعة واحلكومة .3

 نصيب املدرسة .ت
ملدرسة الثانوية االنصيب مدة القصري أي للسنة الواحدة هي حتقيق  .1

ة من الدراسي كان مدرسة برفع  اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو
 واألخالق الكرمية

 حتقيق املدرسة بالتمام واألمن والنعيم للتعليم واملتعلم. .2
 
 
 

 تنظيم منظمة املدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو .4
مؤسسة رمسية لذلك,  املدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجوكان 

ملسؤولية لكل نفر كي يتم الغاية تنظيم املنظمة كون مهم يف وجوده للصراحة ا
تنظيم منظمة املدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" الذي قد ركب من قبل. أما 

 :ظهر كما يلي فونوروجو
 رئيس املدرسة  : عارف ييين فاريانطا .أ

 املعلم          : عارف رشادى .ب
 : قاهار الدين نوجروهو ءاجى                



 

 

 ي أرنا وجيايانيت: فرت                  
 : نانانج رودييانتورو                 
 : عارف وجياناركو                  

 : دييان كوسوما وجيايا                 
 : الطف سيف الدين                 

 : إندرياستويت                 
 قسم اإلدارة  : إيدي سوبروتو .ت
  56قسم النظافة  : حممد أىل عمران. .ث

 

 

 املدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو األدوات والكمولة .5
املدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة إلرتفاع نوعية التعليم وترقية املوهيبة التالميذ 

 , كما يلي:املدرسة األدوات والكمولةحيتاج مبوجود  أعني" فونوروجو
 الفصل الوايف .أ

 الديوان .ب
 غرفة احلركة .ت
 املكتبة .ث
 اسبمعمل احل .ج
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 معمل الكائنات .ح
 معمل اللغة .خ
 املسجد .د
 ميدان الرياضة .ذ
 املقصف .ر
 الكراج .ز

 احلمام للمعلم والتالميذ .س
 أدوات التعليمية وما أصبح ذلك. .ش

 

 

 

 أحوال املعلمني املدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو .6
املعلم هو بالغ كل شيء املسؤول يف الرعاية أو املساعدة علي التالميذ لرتقية 

 اجلسمية أو البدانية كي وصل التالميذ إيل البلوغ.
كما علم الباحث من نقد مكان البحث أن املعلمون ومساعد التعليمية يف 

 11هي  2018-2017املدرسة الثانوية الإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو السنة 
 نفر, كما يلي:

 )نفر( 1:       2املاجستري  .أ
 أنفري 9:       1املاجستري   .ب



 

 

 )نفر( 1درسة العالية   : امل  .ت

أما عدد التالميذ مبدرسة الثانوية الإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو السنة 
 نفر, كما يلي: 96هي  2017-2018

 نفر  31(   : 7الصف السابع ) .أ
 نفر 32(   : 8الصف الثامن )  .ب
 نفر 33(   : 9الصف التسع )  .ت

-2017وية الإلسالمية "قرة أعين" فونوروجو السنة بمدرسة الثانبين البنين والينان أما عدد التالميذ 

 كما يلي: هي 2018

 نفر 42البنني      : .أ
 57.نفر 54البنات     : .ب

 

 اخلاصة عرض البيانات  .ب
البيانات عن تعليم املفردات للتالميذ الصف السابع باملدرسة الثانوية اإلسالمية  .1

 2018-2017السنة الدراسية "قرة أعني" فونوروجو 
 29ث قد علم مبقابلته مع معلم اللغة العربية وهو األستاذ رشاد كان الباح

يف تعليم املفردات للتالميذ  (Drill)عن تنفيذ طريقة املمارسة  2018فربايري 
"قرة أعني" فونوروجو السنة الدراسية  الصف السابع باملدرسة الثانوية الإلسالمية

 ات. منها:, وحصل الباحث على بيانات التعليم املفرد2017-2018
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 تعليم املفردات .أ
إن تعليم املفردات مفرق بتعليم الآلخر. كان املفردات إبتداءا ملعرفة 
تعليم اللغة العربية وهي مفتاحها. يرجى على التالميذ أن يستطيعوا ويفهموا 

: إستعداد اجلسم و ليعرفوا املفردات باإلستعداد اجليد كما قيل األستاذ رشاد
مة, وغريها يعىن إستعداد املادة الىت يعني املعام الروح يف التعليم هي مه

بالكتاب. وجب على التالميذ أن يتعلموا جيدا ليزيد املفردات وكثرة القراءة 
لتسهيل يف مدة التعليم و يرجى على التالميذ أن يستطيعوا ليعملوا كل 

 58واجبتهم
األستاذ رشاد أعاله فمن الواضح أن الدروس املفردات هلا خاصة 

ئص ألهنا سببا ألن نعرف العربية, حىت منكن كذلك أن نعرف حمتويات اخلصا
الكافة املوجودة يف القرآن. يف املفردات الدراسة التالية يتطلب إعداد النفس 
مبا يف ذلك االستعداد واجلسم. وقال األستاذ رشاد "العقل السليم يف اجلسم 

د استحق من قبل لكل السليم". الستعداد املواد حتتاج أيضا إىل كتاب الذى ق
التالمبذ. والزم على كل التالميذ أن جيد يف التعلم جبدهم وألن يتعلم زيادة 
املفردات ملساعدهتم يف فهم املواد املقدمة, وكان مؤونة ألول وحلتهم قبل 

 تعلمهم مع املعلم.
 إسرتاتيجية التعليم املفردات  .ب

 وإسرتاتيجية التعليم املفردات كما يلى:
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رشاد مباشرة إىل التالميذ عن املفردات واحدا فواحدا,  سأل األستاذ
وأحيانا ما قدر التالميذ عن إجابة السؤال مث اجب األستاذ ذلك السؤال 
الصعب. اعطى األستاذ الواجبات إىل التالميذ يف كل احلصة. إحداها يعىن 
البحوث املعىن من الكلمات الصعبة يف القاموس. والزم على كل التالميذ أن 

تلك القاموس لسهولتهم يف تعلم املفردات واإلجابة عن األسئلة الدروس اللغة مي
العربية. أحيانا امر األستاذ حلفظ املفردات, وحينئذ تقدم التالميذ أمام الفصل. 

 وهبذه االسرتاتيجية نشط وفرح التالميذ باللغة العربية. 
ومتواضعة. املستخدمة للتعليم يف هذه املدرسة هي بسيطة  االسرتاتيجية

وهكذا املعلم يف العملية التعليمية بشكل املباشر على املواد وفقا للمنهج الذي 
وضعته املدرسة. غندما بدأ الدرس, اشار املعلمون يف تدريس هذه املفردات 
فورا للتالميذ للرد على األسئلة اليت قد تعلق على السبورة مسندا للتالميذ. إذا 

 يقدر على اإلجابة السؤال, فوضح املعلم املواد مت جد التالميذ مل يعرف أو مل
الذي مل يفهمها التالميذ ملرة العديدة حىت فهم كلهم. ولذلك الزم على كل 

 59التالميذ أن ينشط ويعرف عن قدرته.
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يف تعليم املفردات للتالميذ الصف  (Drill)تنفيذ طريقة املمارسة البيانات عن  .2
ية "قرة أعني" فونوروجو السنة الدراسية السابع باملدرسة الثانوية الإلسالم

2017-2018 
كان للمفردات فضيلة بتنفيظ الطريقة املمارسة لتفهيم التالميذ يف مادة اللغة 
العربية. ونعلم فضيلتها يعىن بتمليك هذه الطريقة مزية إلعطاء املعىن من الكلمة 

 كانت املفردات ملكة بإشارة املباشرة إىل اجلمل أو بإعادة املعىن الكلمة مرارا. حىت
 يف حفظ التالميذ.

إحدى من طرق املطبقة يف هذه الدراسة هي طريقة املمارسة يف تعليم املفردات. 
كان هلا الوصيلة اخلاصة لتطبيقها يف حياة اليومية. حلفظ عن ملكة التالميذ من 
 املفردات تارة بتكرار الكلمات البسيطة يومية. بذلك جعل التالميذ استطاعوا يف

حفظها كثرية بغاية السرعة وكذلك فهمهم عن املواد أفهم ما ميكن إليهم. وكذلك 
بزيادة املادة من املعلم لرتقية لغتهم ولتقوي حفظهم عن املفردات وهي احملادثة 
اليومية وهذه تعقد مرتني يف األسبوع إما من اللغة العربية أواللغة اإلجنليزية, وكانت 

املدرسة. هناك أربعة األمور عما تتعلق عن إستخدام هذه منهج الدراسة يف هذه 
 هذه الطريقة, يلي:

 الوقت .أ
الوقت لتنفيذ طريقة املمارسة يف تعليم املفردات هي نوعان: أوال, عند التعلم 
التالميذ يف الفصل وهو عند احلصة يف مادة دروس اللغة العربية مرتني يف األسبوع. 



 

 

ر ربع الساعة قبل دخول الفصل مرتان يف ثانيا, عند احملادسة اليومية وهي قد
 60األسبوع.

كان تعلم كلهم مناسبا باجلدوال. ولكن هذه يف الفصل فحسب, وأما يف 
البيت أي بعد رجوعهم من املدرسة حمتاج إلهتمام الوالدين عن هذه الطريقة 
إلقتناء عن املادة, وقد امرهم املعلمون, ألن واجب املعلم فقط يف املدرسة 

 فحسب.
إقتصار عن وقت التعلم ووقت املادة يف الفصل, حمتاج إلقتناء تعلم التالميذ ب

هبذه الطريقة إما يف املدرسة أو يف البيت. حينما يف املدرسة حمتاج إلهتمام املعلم 
وحينما يف البيت حمتاج إلهتمام الوالدين. كذلك حبماستهم القوية هتدي إىل جناح 

 تعلمهم. 
 عملية التدريس  .ب

 من طريقة تعليم املفردات املستخدمة كما يلى: اخلطوات
 قرأ املعلم عن املادة يف الكتاب مث قلد التالميذ. .1
اعطى املعلم فرصة األسئلة من ناحية املفردات واملعىن الذى شعر  .2

 بالصعوبة.
 اعطى املعلم الفرصة للتالميذ بقراءة املادة أمام الفصل. .3
 الىت كانت يف القراءة.كتب املعلم املفردات على السبورة ومعناها  .4
 شرح املعلم املفردات. .5
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 امر املعلم التالميذ بكتابة ما على السبورة من املفردات يف كراستهم. .6
 قرأ املعلم املفردات ومعناها بصوت اجلهر و قلد التالميذ. .7
 انقسم املعلم التالميذ إىل قسمني. .8
ا امر املعلم بقسم األول لقراءة املفردات وذكر قسم الثاين معناه .9

 وعملهما القسمني متبادال.
 امر املعلم أحدهم حبفظ املفردات أو امرهم متزوجا. .10
 القراءة من أحدهم بإشرتاك التالميذ األخرى   .11

 التقومي  .ت
التقومي هو اخلطوات املستخدمة لتقييس قدرة التالميذ يف فخم املواد 

قررته الدراسية من املعلم. و كانت نوع التقومي املستخدمة هو التقومي الذي 
املدرسة والتقومي من معلم اللغة العربية. ونوع التقومي من املدرسة هو االمتحان 
إما من االمتحان لنسف الدراس األوىل و االمتحان لنسف الدراس الثاين, 

وأما نوع التقومي  ياالمتحان التحرير و  االمتحان الشفهياالمتحان نوعان,مها: 
تمرين إما من الكتاب أو من نفس املعلم من املعل م هو التدريبات مثل إجراء ال

 و أو األسئلة املباشرة.
 61التقومي هنا نوعان:

 التقومي الشفهي .1
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استخدام هذا التقومي يف آخر عملية التعليم وأحيانا أثناء عملية التعليم 
وأما طريقة املستخدمة فهي امر املعلم التالميذ بإجابة املفردات وترمجتها 

أو امرهم حبفظ عن املفردات اليت قد تعلمو من قبل  اليت تناسب بأمر املعلم
 أو بقراءهتم املفردات مع ترمجتها. وهذه التقومي جلميع التالميذ أو ألحدهم.

 التقومي التحريري .2
امر املعلم التالميذ بكتابة املفردات اجلديدة عن املادة كي قدرو يف 

عالة اجلملة الكتابة كذلك لسهولتهم عن التعلم واحلفظ وأحيانا امرهم جب
املفيدة واصلح املعلم كتابتهم املخطئة حىت قدرو كلهم يف كتابة اللغة 

 العربية.
 املشكالت  .ث

املشكالت هلذه الطريقة يعىن التالميذ الذين بعضهم من املدرسة 
اإلبتدائية اإلسالمية وبعضهم اآلخر من املدرسة احلكومية. التالميذ الذين من 

ية هم سهلو لفهم عن املادة وضدهم الذين من املدرسة اإلبتدائية اإلسالم
املدرسة احلكومية هم صعبو لفهم عن املدة وحلفظ املفردات. وبذلك الفرق 

 هم استطاعو حلفظ املفردات والدرس مجعة.
وقال األستاذ رشاد: كلهم بالصرب والنشاط. الفرق بينهم ليس احلجة 

كثريا إستعدادا للقاء لطالب العلم, ووجب على التالميذ لبحث عن املفردات  
 62البعد ولفهم املعىن الكلمة يف الكتاب.
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املشكالت يف تطبيق هذا األسلوب هو التأكيد. اإلضافة للتالميذ 
بإختالف بني التالميذ يف الفهم وعقيبته إىل حمدود املواد اليت تقدمها املعلم. 

اد عن التالميذ أحيانا عندما وجد املعلم الصعوبة يف نقل املواد ألن قد تقدم  املو 
وكان التالميذ مرتوكا كما أن املواد يستمر يف الزيادة. بذلك الزم على املعلم 
بالشرح الواضح حبيث التالميذ على فهم وفهم املواد إما من املفردات وغري 

 ذلك من املواد حىت استوىل كل التالميذ عن املواد املرجوة. 
 

يف تعليم املفردات  (Drill)ملمارسة تنفيذ طريقة االبيانات عن وسائل التعليم ل .3
للتالميذ الصف السابع باملدرسة الثانوية الإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو السنة 

 2018-2017الدراسية 
الوسائل البسيطة يف هذا التعليم. ووسائل التعليم مناسبة باملادة. املثال  نفذ

والباب وما أصبح  يعىن من أشياء الفصل: السبورة والكرسي واملكتب والنافذة
ذلك. واخلمد هلل فهم كل التالميذ املعىن هبذه الوسائل. ولكن إذا وجد التالميذ 

 الصعوبة فشرح األستاذ املادة باملهل حىت فهمو وعرفو املادة كلهم. 
كلهم بالسعي, ويرجى لوسائل التعليم يف هذه املدرسة االستطاع يف الزيادة 

احلجة لنقصان النشاط يف التعلم. الزم على  قليال فقليال. نقصان الوسائل ليس
 63كل التالميذ إلمتالك القاموس لسعادهتم يف الفهم والتعريف عن املادة.
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مع ذلك اليزال هناك نقصان الوسائل من املدرسة, إما من املعلم والتالميذ 
لذلك الزم لتحاول ولتناسب عن خالل  نفسهم الذي ال ينضبط عن التعليمية.

ا لنجاح عملية التعليمية وتنفيذها. حاول املدرسة أيضا لتناسب إحتياج البحث
ما ميكن القيام به من خالل البحث عن األموال لشراء البنية التحتية. هبذه الطريقة 
للتالميذ كذلك للمعلمني اآلن من غري شجن بشراء وسائل التعليمية وستتم كلهم 

صول إىل مجيع األطراف مهما إن شاء اهلل قليال فقليال مع مرور الوقت. كان الو 
 إلقتناء عن الوسائل التعليمية.

   
 
 
 
 

    

 الباب اخلامس

 حتليل البيانات 

حتليل البيانات عن تعليم املفردات للتالميذ الصف السابع باملدرسة الثانوية  .1
  2018-2017اإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو السنة الدراسية 



 

 

الميذ يف تعلمهم اللغة الثانية قادرا علي ترمجتها إن تعليم املفردات ال يعىن أن الت
إىل اللغة األم وإجياد املقابلة هلا, أو كونة قادرا على حتديد معناها يف القواميس واملعاجم 
العربية فحسب, بل إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون التالميذ قادرا 

اسب حىت يستطيع اإلتصال بالعربية وعدد على إستعمال الكلمة املناسبة يف املكان املن
    64األمناط والرتاكيب اليت يسطر عليها, ويستطيع إستخدامها بكفاءة.

أعاله فمن الواضح أن الدروس املفردات هلا خاصة اخلصائص  األستاذ رشاد
ألهنا سببا ألن نعرف العربية, حىت منكن كذلك أن نعرف حمتويات الكافة املوجودة يف 

املفردات الدراسة التالية يتطلب إعداد النفس مبا يف ذلك االستعداد  القرآن. يف
واجلسم. وقال األستاذ رشاد "العقل السليم يف اجلسم السليم". الستعداد املواد حتتاج 
أيضا إىل كتاب الذى قد استحق من قبل لكل التالمبذ. والزم على كل التالميذ أن 

املفردات ملساعدهتم يف فهم املواد املقدمة, وكان جيد يف التعلم جبدهم وألن يتعلم زيادة 
 مؤونة ألول وحلتهم قبل تعلمهم مع املعلم.

واإلسرتاتيجية التعليم املفردات هو األسئلة املباشرة إىل التالميذ عن املفردات 
املستخدمة للتعليم يف هذه املدرسة هي بسيطة ومتواضعة.  واحدا فواحدا, االسرتاتيجية

 العملية التعليمية بشكل املباشر على املواد وفقا للمنهج الذي وضعته وهكذا املعلم يف
املدرسة. غندما بدأ الدرس, اشار املعلمون يف تدريس هذه املفردات فورا للتالميذ للرد 
على األسئلة اليت قد تعلق على السبورة مسندا للتالميذ. إذا مت جد التالميذ مل يعرف 
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ل, فوضح املعلم املواد الذي مل يفهمها التالميذ ملرة أو مل يقدر على اإلجابة السؤا
 العديدة حىت فهم كلهم. ولذلك الزم على كل التالميذ أن ينشط ويعرف عن قدرته.

اإلسرتاتيجية التعليم املفردات هو اليت مناسبا باإلطارى النظري إن تعليم 
 املفردات بتنفيذ القاموس لتحديد املعىن الكلمة.

 
يف تعليم املفردات للتالميذ  (Drill)عن تنفيذ طريقة املمارسة حتليل البيانات  .2

الصف السابع باملدرسة الثانوية الإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو السنة الدراسية 
2017-2018 

إحدى من طرق املطبقة يف هذه الدراسة هي طريقة املمارسة يف تعليم املفردات. 
اليومية. حلفظ عن ملكة التالميذ من  كان هلا الوصيلة اخلاصة لتطبيقها يف حياة

املفردات تارة بتكرار الكلمات البسيطة يومية. بذلك جعل التالميذ استطاعوا يف 
حفظها كثرية بغاية السرعة وكذلك فهمهم عن املواد أفهم ما ميكن إليهم. وكذلك 

اليومية  بزيادة املادة من املعلم لرتقية لغتهم ولتقوي حفظهم عن املفردات وهي احملادثة
وهذه تعقد مرتني يف األسبوع إما من اللغة العربية أواللغة اإلجنليزية, وكانت هذه منهج 

 الدراسة يف هذه املدرسة.
وقد ذكر أن الوقت لتنفيذ طريقة املمارسة يف تعليم املفردات هي نوعان: أوال, 

ية مرتني يف عند التعلم التالميذ يف الفصل وهو عند احلصة يف مادة دروس اللغة العرب
األسبوع. ثانيا, عند احملادسة اليومية وهي قدر ربع الساعة قبل دخول الفصل مرتان 

 يف األسبوع.



 

 

فينبغى للمعلم حينما اعطى املعلم التدريب الزم باإلستعداد أوال, وبذلك 
حينما قدر املعلم على نتائج التدريب, استطاع يف نظر تنمية قدرة التالميذ بسرعة مثل 

 65كري كلهم وصحيحه.قدرة تف
عرف الباحث أن التنفيذ الطريقة املمارسة يف تعليم املفردات للتالميذ الصف 

 السابع"أبو بكر" باملدرسة الثانوية "قرم أعني" فونوروجو هي كما يلى :
 األو ل      : قرأ املعلم املفردات مع معناها صحيحا وواضحا.

 معا.الثانية      : اتبع التالميذ قراءة املعلم 
 الثالثة      : شرح املعلم املفردات مع معناها.

 الرابعة      : امر املعلم التالميذ لقراءة املفردات ومعناها تكرارا.
 اخلامسة    : حفظ التالميذ املفردات.

 السادسة    : اعطاء التدريبات والتمرينات.
ريا, وسأل كل التالميذ السابعة    : عمل املعلم التقومي بعد التعليم شفهيا كان أو حتري

ما قد تعلق املفردات املوجودة يف القراءة إما من معناها العربية أو من معناها اإلندونيسيا 
 وامر املعلم بعض التالميذ ألن يتقدم إىل األمام حلفظ املفردات وكتابتها.

إذا نظر الباحث من ناحية األعراض, فتخلص الباحث بأن اخلطوات يف تعليم 
تنفيذها املعلم يف املدرسة الثانوية "قرة أعني" مناسبة بأهداف طريقة التدريب املفردات ب

وهي لنيل القدرة املثقفة, بإعطاء التمرينات والتدريبات علي التالميذ حىت قدر برتقية 
 قدرهتم عن املعلومات ويزيدهم عن اللغة العربية.
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وشعر لبعض أما املشكالت فهي خمتلفة قدرة التالميذ يف حفظ املفردات. 
التالميذ الصف السابع الصعوبة يف تطبيق املفردات يف اجلملة. فإن تعليم املفردات الىت 
كانت مبدرسة الثانوية اإلسالمية "قرة أعني" وخصة للصف السابع مفهوم للتالميذ 
وأحيانا مفر ح ألن فيها كانت التعزير أو العقاب للتالميذ الذين مل حيفظو املفردات. 

قياما ومن استطاع بإجابة أسئلة املعلم فجزاءه اخلروج من الفصل  كان العقاب
 لإلسرتاحة ومن مل يستطيع عليه احلفظ املفردات اليت قد علمها املعلم.

واملشكالت األخرى من التالميذ يعىن الفرق بني التالميذ الذي بعضهم من 
أكثر التالميذ الذين املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية وبعضهم اآلخر مناملدرسة احلكومية. 

من الندرسة اإلبتدائية سهال لفهم عن املواد وضدهم الذين من املدرسة احلمومية صعبا 
لفهم املواد أو حلفظ املفردات. بل بذلك الفرق هم استطاعو حلفظ املواد واملفردات 

 مجاعة.   
     

يف تعليم  (Drill)حتليل البيانات عن الوسائل التعليمية لتنفيذ طريقة املمارسة  .3
املفردات للتالميذ الصف السابع باملدرسة الثانوية الإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو 

 2018-2017السنة الدراسية 



 

 

وسائل التدريس هو اإلنسان أو منافع احلادثة الىت ميكن التالميذ بدفع العلم 
سة والنشاط واملوقف. يف هذا التعريف كان األساتيذ والكتاب والنصح وحول املدر 

 66كانت الوسائل.
عرف الباحث أن ينفذ الوسائل البسيطة يف هذا التعليم. والوسائل التعليم 
مناسبة باملادة. املثال يعىن من أشياء الفصل: السبورة والكرسي واملكتب والنافذة 
والباب وغري ذلك. واحلمد هلل كل التالميذ فهمو املعىن هبذا الوسائل. لكن إذا وجد 

 فشرح األستاذ املادة باملهل وهم فهمو وعرفو املادة من شرح األستاذ.   التالميذ الصعبة
مع ذلك اليزال هناك نقصان الوسائل من املدرسة, إما من املعلم والتالميذ 

 لذلك الزم لتحاول ولتناسب عن خالل البحث نفسهم الذي ال ينضبط عن التعليمية.
ملدرسة أيضا لتناسب ما ميكن القيام إحتياجا لنجاح عملية التعليمية وتنفيذها. حاول ا

به من خالل البحث عن األموال لشراء البنية التحتية. هبذه الطريقة للتالميذ كذلك 
للمعلمني اآلن من غري شجن بشراء وسائل التعليمية وستتم كلهم إن شاء اهلل قليال 

سائل فقليال مع مرور الوقت. كان الوصول إىل مجيع األطراف مهما إلقتناء عن الو 
 التعليمية.

أن ينفذ الوسائل البسيطة يف هذه التعليم, والوسائل التعليم مناسبة باملادة وهو 
أيضا مناسبا باإليطارى يعىن كان األساتيذ والكتاب والنصح وحول املدرسة كانت 

 الوسائل.

                                                           
أوريل حبر الدين, مهارات التدريس )مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق:  3

2011)155 



 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب السادس

 االختتام



 

 

 نتيجة البحث .أ﴾﴿
 (Drill)لمى حتت املوضوع تنفيذ طريقة املمارسة اختم الباحث هذا البحث الع

يف تعليم املفردات للتالميذ الصف السابع باملدرسة الثانوية الإلسالمية "قرة أعني" 
 ، فنتيجة البحث كما يلى:2018-2017فونوروجو السنة الدراسية 

كان تعليم املفردات للصف السابع باملدرسة الثانوية الإلسالمية "قرة أعني"  .1
مل يكن جيدا, وذلك ألن معظم  2018-2017روجو السنة الدراسية فونو 

 .التالميذ مل يستوىل املفردات ألهنم متخرجون من مدرسة العمومية
يف تعليم املفردات للتالميذ الصف السابع  (Drill)كان تنفيذ طريقة املمارسة  .2

 2018-2017باملدرسة الثانوية الإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو السنة الدراسية 
 مناسبة بأهداف طريقة التدريب وهي لنيل القدرة املثقفة.

يف تعليم املفردات للتالميذ  (Drill)كان وسائل التعليم لتنفيذ طريقة املمارسة  .3
الصف السابع باملدرسة الثانوية الإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو السنة الدراسية 

اموس ومعمل اللغوى كاملة. وهي بوجود كتب املفردات والق  2017-2018
 ووسائل البصرية. 

 

 االقرتاحات ب﴾.﴿
 االقرتاحات من الباحث وقفا بنتائج البحثفيما يلى:

 للمدرسة .1



 

 

ينبغى للمدرسة الثانوية الإلسالمية "قرة أعني" فونوروجو أن تعطى املدرسني 
عو و والتالميذ الوسائل الدراسية لرتقية فهم التالميذ ملادة اللغة العربية حىت استطا

 سهلو يف تطبيق التقومي. 

 للمدرس .2
املدرس أن يبني مادة الدرس اللغة العربية لكون التالميذ يف االستطاع  على ينبغى .أ

 والفهم حىت ال صعوبة يف التعليم.
 املدرس يف اعطاء وقتا للتالميذ عما مل يفهموها. على بينبغى .ب

 للطالب .3
وقت الدراسة إما عند ينبغى على التالميذ للتعلم جيدا وليعيد الدرس خرج  .أ

 الراحة أو يف البيت.
 ينبغى أن يسألو عن املادة اليت مل يفهموها. .ب
 ينبغى هلم أن يزيدو وقتا للمطالعة. .ت
 ينبغى هلم أن يكل فو أنفسهم لفظ املفردات. .ث

كيفية هذا البحث عن تكوين البيئة اللغوية يف التعليم اللغة العربية باملدرسة 
عني" فونوروجو مل يصل إىل مستوى العلمي الالئق ولكن الثانوية اإلسالمية "قرة أ

فعلُت جبميع قويت وطاقيت, هلذا مازلت قابال باالنتفاد واالقرتاح لتصحيحها 
وتكميلها وأخريا أسأل املغفرة والرمحة واهلداية من رب العاملني, وعسى أن يكون 

 عا.هذا البحث يل يف الدين والدنيا واآلخرة, بارك اهلل يل ولكم مجي
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املراجعقائمة 

 املراجع العربية

 (1998أوجونج فاندانج: األحكام،  ) مدخل إىل طرق تدريس اللغة األجنبيةأرشد، أزهر 



 

 

 (1997)القاهرة، مكتبة الوهبة،  ، املنهج ىف اللغة العربيةعلى امساعيل ,حممد

إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني أسس  الغايل, ناصر عبد اهلل و عبد اهلل, عبد احلميد ،
 )دار اإلعتصام :جامعة امللك سعون بال سنة(بالعربية 

 (2005)قاهراة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، تعليم اللغة العربيةمصطفى ،  ,رسالن

 ) دار النفائس(خصائص العربي ة وطريقة تدريسهانايوف حممود ،  ,معروف

 . )مكة املكرمة : جامعة أم القرىلغة العربية للناطقني بلغة أخرىتعليم الحممود كامل,  ,الناقة

)مطبعة جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مهارات التدريس أوريل,  ,حبرالدين
 مباالنج

 تعليم العربية لغية الناطقني هبارشدي أمحد,  ,طغيمية

 (1998الفكر املعاصر,  )بريوت: دار طرق التدريس اللغة العربيةجورت,  ,الركايب

 
 األجنبية املراجع

  Pendekatan,Metode, Strategi, dan Media Pembelajaran Bahasa)،حممد و اخرون ,عبد احلميد

Arab) (2008ماالنج أكسفورد، )ماالنج: اجلامعة 

)باندونغ:الشباب Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأجيف هرموان،
 (2011الروسداكاريا،



 

 

 (2015)يوكياكارتا :الشباب أراسكا،Model Pembelajaran Masa Depan،أكوع , يأمحد

 (2003)جاكرتا: رينيكا جيفتا،  Metodologi Penelitan Pendidikan ماركونو،

  (2000باندوع: رماجا رسدكريا, .)  Metodologi Penelitian Kualitatif.ليكسي ج ,مولييوع

)جاكرتا: رينيكا جفتا  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ،سوهارمسي اريكونطوا
1992) 

 (2004)يوكياكارتا: اندي اوفسيت،Metodologi Research I،  سوتريسنو  ,هادي

 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif Kualitatif dan،سوغييونو

R&D،(،2016باندونج، ألفابيتا) 

 (1992اجلامعة اندونيسيا، جاكرتا : )،Analsis Data Kualitatif، مايلس و هوبرمان

 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif ,Kualitatif, Library, dan،وصلة  ,مؤلف

PTK،(2017اجلامعة فونوروجو،  كلـية  العلم الرتبـي ة) 

 يس ندو()يوجياكرتا:اسواجا فر Media Pembelajaran Bahasa Arab، حممد, خليل اهلل

مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم )Media Pembelajaran Bahasa Arab،عبد الوهاب  ,الرشدي
 (2009اإلسالمية احلكومية مباالنج:

 (مالنج: ميشكار)Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،أمحد فؤاد  ,أفاندي



 

 

 (2014ريا: باندوع: رماجا راسدا كا)Media Pembelajaran Bahasa Arab،أسيبف  ,هريماوان

يوغياكارتا: غلوبال )Teknik Pengembangan Kurikulum Pengajaran Bahasa Arab،فخر الدين
 (2004فوستاكا أوتاما 

جاكارتا, جيفوتات فرس: )Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam،أرمي  ,عريف
2002) 

 (2002جيفوتات فرس: )Metodologi Pembelajaran Agama Islam،بشر الدين  ,عثمان

)جاكرتا: رينيكا جفتا  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek،سوهارمسي اريكونطوا
1992) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


