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 معخصال
 

في المدرسة المتوسطة ”R“السابعالمفردات لطالب الصف تدريس مادة . 2018. مغفرة، وافى
 العغة تلعيم قسم و اللعوم التلعيميةكعيّية التربية . دار الهدىماياك طاناتان فونوروغو

 الدكتور الباج أحمد المشرف. اللربية فى الجاملة اإلسالمية البكومية فونوروغو
 .مجيلالماجستير

 .السابعطالب الصف ،المفرداتمادة : الكعمة األساسية
 
كفهم ادلفردات الكثرة بسرعة سوؼ . فهم ادلفردات مهم جدا َب تعلم اللغة من اللغة األجنبية 

قدـ . كلذلك دكر اإلستعاب ادلفرات مهّم فعاال كفعاال قدر اإلمكاف.  َب مهارهتم َب اللغةطالبأيساعد
مدراسة ادلتوسطة دار اذلدل صعوبة  جيد طالب. بعض اللغويُت صيغا كفكرة جديدة َب دراسة ادلفردات

ُب حفظ ادلفردات ألف األنشطة العديدة ادلوجودة ُب الكوخ ذبعل من الصعب تقسيم الوقت، باستخداـ 
 بأنواع طالبأيعلم ادلدرس . رلموعة متنوعة من األساليب كادلتعة لتسهيل الطالب ُب حفظ ادلفردات

كىكذا ماجيرل َب ادلدرسة .  َب حفط ادلفردات الكثَتةطالبأالطريقة سوؼ يعطى احلماسة على 
 .ادلتوسطة داراذلدل  َب تدريس ادلفردات، أخذ ادلدرس الطريقة ادلختلفة َب تعليمو

 
كادلصدر البيانات ُب ىذا . كللحصوؿ إذل نتيجة ادلرجوة، استعملت الباحثة النوعي الوصفي

.  ك ادلالحظةالبحث ىو ادلقابلة الشخصية ك الوثيقة
 

 اجلهرية،  قراءة )طريقةأ: ىيادلفردات ة ُب تدريس مادة ستخدـإف طريقة ادل )1(فنتيجة ىذا البحث ىي 
يعطي ادلدرسوف ادلفردات ٍب يقرؤكف بصوت عاؿ للطالب ، كيقلد الطالب حىت يتم ، بصوت عاؿيعٌت 

بعٌت ترتيب)د. طالب صورة إذل اللغة العربيةأيظهر ادلعلم صورة،ترجم،بطاقات صور)ب. حفظهم بالكامل
 حىتحيفظ الطالب ادلفردات كاحدة كدع يعٌت  )ق. كرر الطالب ادلفردات اليت يتحدث هبا ادلعلم

 إذل عدة رلموعات،ٍب إعطاء كل رلموعة طالبأعلم ادليقسم ، يعٌتألعاب )ح. األخرل أماـ ادلعلم
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، ديكن زيادة باستخداـ طريقة متنوعة. اجملموعة أسرع سبنح  جائزة،ادلفردات،ٍب الطالب يوزع ادلفردات
 غَت مثقالت طالبأاحلماس ككذلك ركح الطالب حلفظ ادلفردات من خالؿ عدد من القطع، كما أف 

صل ُب تدريس ادلفردات ُب الصف كريقة التق إف ط (2).بالدركس ألهنن يتعلمن ُب حالة سعيدة
نعمة بقوؿ األستاذة  يتفق التقوصلصل كثَتة، كىذاكُب مدرسة دار اذلدم، تستخدـ أساليب تق "R"السابع

عرض الصورة )خ. مطابقة بُت الصور كادلفردات )ب. تقرير ادلفردات)أ:أستخدصل طريقة التقوصل: ليلىا
تستخدـ ىذه التقييمات .  كتاب التدريباتادلفردات ُبعن اإلجابة على أسئلة )د. ككتابة ادلفردات

 .دلعرفة قدرة الطالب على ما يفسره ادلعلمادلنتظمة ُب تعلم اللغة العربية دلواد ادلفردات،
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

iv 

 

 
  



 

 

v 

 

 



1 

 

 

 

 اللاب األول
 مقدمة 

 خعفية اللبح .أ 
التعلم ىو عملية تدريب أك خربة الشخص أك اجملموعة من األشخاص إرل     

تعلم اللغة بصبح من ، ُب الواقع1. تغيَت سلوؾ ثابت نسبيا ضد الشخص أك شخص
 .كليس من جديد ُب تارحيخ األمم ُب العادل، ادلهم جدا بالنسبة لدكلة

كاللغة ىي استخداـ رمز الذم ىو مزيج من الصوتيات لتشكيل الكلمات     
 كمشلت الدراسة بُت اللغات 2.لقواعد بناء اجلملة من أجل تشكيل مجل ذلا معاف

كاحد من ادلاليُت للغة   اليت اختارىا اهلل لتكوف ، ادلشهورة ُب احلاضر من اللغة العربية
 .مقدمة الوحي

أّف اللغة العربية لغة القرأف اليت حيتاجها كل مسلم ليقرأ، أك يفهم ك عرفنا 
إهنا لغة الصالة، إف . القرأف الذم يستمد منو ادلسلم األكامر كالنواىي كاألحكاـ الشرعية

كل مسلم يريد أف يؤدم الصالة عليو أف يؤديها بالعربية، كلذلك فإف العربية مرتبطة 
إهنا . بركن أساسي من أركاف اإلسالـ فيصبح تعلم العربية بذلك كاجبا على كل مسلم
 3.لغة احلديث الشريف، فإف كل مسلم يريد قرأتو كاستعابو عليو أف يعرؼ العربية

كذلاذا ال بد لنا أف نعرؼ جبد ال . اللغة العربية مهمة جدا اليت تفيد حلياتنا ك   
كُب كاجباهتم اليومية قد علموا أف اذلدؼ النهائي من . سياـ دلدرسي اللغة العريبة

: تدريس اللغة العربية ىو ألف يكوف الطالب ماىركف ُب أربع مهارات اللغة كىي
                                                

 .30) 2012،أكفسيت، فونوركغو( Psikolinguistik،اغوس ترم جاىيا1
 .5 )2011، نادل أكفسيت، يوكياكرتا( اللغة العربية، يوفريداؿ فطرل نوراإلسالـ2
-6) ۱۹۹٧، االحكاـ: أكجوج فانداج(، العربيةمدخل اذل طرؽ تعليم اللغة األجنبية دلدرسة اللغة ،  أزىر أرشاد3
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كبالقصر أف لديهم كفاءة لغوية . مهارات اإلستمع كالكالـ كالقراءة كالكتابة
بتقوصل ادلفردات ككماؿ قواعد .كاللغة اليت يستعمل باستمرر أف يعمل الّتطّور4.جيدة
كدييل . كادلفردات من أىم عناصر اللغة. كيأخد عناصر األجنبية لزيادة ادلفرات. اللغة

ك مراد ذلك إذل أف ادلفردات قد . بعض اللغويُت أذل اعتبارىا العنصر األىم ُب اللغة
تكوف العامل الرئيسي يؤدىدم إذل فهم معٌت اجلملة ُب موقف االتصاؿ أك ُب فهم 

 5.القرأئي
ُب تعليم اللغة العربية لغَت العرب ظهرت الصعوبات اخلاصة فيما يتعلق     

 كبالتارل لتكوف قادير على إتقاف اللغة العربية ىي 6.بالنحو كالنطق كاالتصاؿ ككتابة
كىناؾ اسًتاتيجيات بديلة مثل اسًتاتيجيات تعلم ، جيدة كاحلق ُب قواعد اللغة الكتابة

 .ادلفردات
، قد خيتلف خرباء تعليم اللغات الثانية ُب معٍت اللغة: امهية تدريس ادلفردات    

كمع ذلك فإهنم يتفقوف علي أف تعلم ادلفردات مطالب اساسي . كُب اىداؼ تعليمها
 7.من مطالب تعلم اللغة الثاتية كشرط من شركط إجابتها

ادلفردات من أىّم عناصر اللغة العربية كدييل بعض اللغويُت إذل إعبارىا     
كمرد ذلك أف ادلفردة قد تكوف العامل الرئيسي الذم يؤدم إذل ، العنصر األىم ُب اللغة

كلقد إتضح أيضا أف ، فهم معٌت اجلملة ُب موقف اإلتصاؿ أك ُب فهم النص القرائي

                                                
 .20) 1989، أعكاسا: باندكنج ( Pengajaran Kompetensi Bahasa،ىنرم غونتور تاريغوف4
اجلامعة : فونوركغو( ربصَت الكتاب ادلدرسي للمستول اإلبتدائى فىي تعليم اللغة العربية، زلمد منَت ك زلمد سللص5

 . 30 )،2012، االسالمية احلكومية فونوركغوفراس
 LKIR Printing،2011 ،(01،يوكياكرتا (Bahasa Arab Dan Modern، شغوؿصاحلار6
. 94)2009دار الفكر العرىب، : القاىرة( مبحث تعليم العربية لغَت الناطقُت،  رشدم أمحد طعيمة7



3 

 

 

 

دارسي اللغة األجنبية يتعلموف ادلفردات أكال ٍب يتقنوف بعد ذلك الًتاكيب اليت ربوم 
 8.ىذه ادلفردات

 جيبتعلم مفردات اللغة العربية ُب ادلدرسة ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ،     
ل ليلى موليدةاـعستاذة ف كماقالتاأل.الطالب حفظ ادلفردات ُب بداية ادلواد اجلديدة

يقوؿ إف تعلم ادلفردات ، اللغة العربية ُب ادلدرسة ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾتدريس
فظ ادلفردات سيكوف من السهل تعلم بحموجود ُب كل فصل من فركع اللغة العربية، 

ألنو مع تعلم الطالب مفردات سيكوف أسهل ُب فهم كترمجة كتعلم .ادلادة التالية
بوجود . الدركس العربية كىذا سوؼ يدعم الطالب ُب التكرار على مواضيع اللغة العربية

التعلم  مفردات، سوؼ الطالب إتقاف ادلفردات من العديد من ادلفردات، كسوؼ 
تدعم بشكل كبَت الطالب ُب التواصل إما عن طريق االستماع،القراءة، كالكتابة باللغة 

منغونكاف " R"، فإف دراسة ادلفردات اليت أجريت ُب الصف السابع  غَت ذلك.العربية
الطالب ُب فهم اللغة العربية ىناؾ أيضا بعض خبالؼ الصعوبة.عدة طرؽ ُب تقدصل ادلواد

ألف بعضهم من خرجيي ادلدارس االبتدائية الطالب الذين دل يتمكنوا من اللغة العربية، 
 .الذين دل يدرسوا أبدا عن ادلوفركدات

بناءعلى ما سبق الكالـ ُب الصفحات ادلتقدمة فعزة الباحثة القيامة بالبحث عن    
في المدرسة المتوسطة دار  ”R“المفردات لطالب الصف السابعتدريس مادة "

 .الهدى ماياك طاناتان فونوروغو
 
 

                                                
ادلدرسة العالية لعمومية : فونوركغو( اللغة العربية للمدراس العالية لعمومية فصل احلادل عشر، أمحد زبيدم8

. 1)بال سنة، احلكومية فونوركغو
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 تبديد اللبح .ب 
ادلفردات لطالب الصف  َب ىذا البحث العلمى ىو تدريس مادة     ادلوضوع

كأّما ربديده إالّ  .ُب ادلدرسة ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو "R"السابع
 .ادلفرداتة ك طريقة التقوصل ُب تدريس مادة ستخدـطريقة ادلَب

 
 سئعة اللبحأ .ج 

 ما ذكرتو الباحثة ُب خلفية البحث فمشكالت البحث تتلخص علىبناء     
: فيما يأٌب

 ُب "R"ادلفردات لطالب الصف السابعة ُب تدريس مادة ستخدـما الطريقة ادل .1
 ؟ ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغودرسةادل

 ُب "R"ادلفردات لطالب الصف السابعكيف الطريقة التقوصل ُب تدريس مادة  .2
 ؟ ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغودرسةادل

 

 . أهداف اللبح .د 
: من أىداؼ البحث الىت أرادت الباحثة الوصوؿ إليها كما يلى  

ُب "R" ادلفردات لطالب الصف السابع تدريس مادة ُبةستخدـطريقة ادلدلعرفة  .1
  .ادلدرسة ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو

ُب  "R" مادة ادلفردات لطالب الصف السابعطريقةالتقوصل ُب تدريس دلعرفة  .2
 .ادلدرسة ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو
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 فوائد اللبح .ه 
 الفوائد النظرية .1

ك ة ستخدـطرؽ التدربس ادلفيةمحاصل ىذا البحث لضربية احلزنة ُب ؾ
 .ادلفردات لطالبتعلم مادة نتائج ُب 

 الفوائد اللمعية .2
 لعلاحثة  .أ 

 لزيادة ادلعارؼ العلمّية اجلديدة ُب تدريس ادلفردات اللغة العربية خاصا
 ادلفردات لطالبتعلم مادة نتائج ُب  ك ةستخدـطرؽ التدربس ادلفيةمؾك

 .ُب ادلدرسة ادلتوسطة دار اذلدل"R"الصف السابع 
 

 لعطالب .ب 
 .تدريساؿؼ ا تدريس اللغة العربية للوصوؿ اذل أىد مهارةترقيةلزيادة 

 

  أو المدرسةلعمدرس .ج 
 يرجع اليو ادلدّرسوف ُب ترقية تعليم اللغة ادلراجعليكوف البحث أحد 

 .ُب ادلدرسة ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغوالعربية 
 

 

 تنظيم كتابة تقرير اللبح .و 
لتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسمت الباحثة تقرير البحث اذل   

 :ك ىى، مخسة أبواب
ادلقدمة كىى ربتول على خلفية البحث ك ربديد البحث ك  : الباب األكؿ

أسئلة البحث ك أىداؼ البحث ك فوائد  البحث ك منهج 
 .البحث ك تنظيم كتابة تقرير البحث
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تعريف ادلفردات ك فيو البحوث السابقة كاإلطار النظرل كىو  : الباب الثاسل
أسالب  ك ُب تعليم اللغة العربيةأنواع ادلفردات ك أمهيةادلفردات

 ك اإلسًتاتيجبات ُب تعليم ادلفرداتتدريس ادلفردات

منهج البحث ىى ادلدخل ك نوع البحث ك حضور البحث ك  : الباب الثالث
موقع البحث ك مصادر البيانات ك أساليب مجع البيانات ك 
 طريقو ربليل البيانات ك فصاحة البيانات ك خطوات البحث

 حيتول على البيانات العامة الىت تتعلق دبوقع كىوعرض البيانات   الباب الرابع
البحث يشمل تاريخ قيامها ك موقعها اجلغرافية ك نظامها ك 

 كالبيانات اخلاصة الىت ربتول على .أحواؿ أساتذهتا ك طالهبا
ةكما طريقةالتقوصل ُب تدريس ستخدـطريقة ادل ماالبيانات عن 

 ادلفردات لطالبمادة 
ادلفردات لطالب الصف تدريس مادة ربليل البيانات عن  : الباب اخلامس

 ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ طاناتاف درسةُب ادلR“ "السابع 
 . فونوركغو

دس اسالباب اؿ  .اإلختتاـ، فيها اخلالصة من ىذا البحث كاإلقًتاحات : 
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 ىاللاب الثان
 اللبوث السابقة و اإلطار النظري

 
  اللبوث السابقة و اإلطار النظري .ز 

 اللبوث السابقة .1
ىناؾ باحثوف الذين يكتبوف ُب ىذه ادلسئلة، منهم األكؿ سانيت 

العالقة بُت "ُب حبث علمها ربت ادلوضع  )210508022(كيتاسارم 
إستحداـ الواسائل البصرية كاالستعاب على ادلفردات ُب التعليم اللغة العربية 

 بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية دكلوفو F الصف الثامن لطالبالعربية 
أستحداـ . )1(: كنتائج البحث". 2011/2012مادييوف السنة الدراسية 

 بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية Fكسائل البصرية لطلب الصف الثامن 
. %25،81متوسطة بنتيجية . 2011/2012دكلوفو مادييوف السنة الدراسية 

 Fاستيعاب على ادلفردات ُب تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثامن . )2(
بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية دكلوفو مادييوف السنة الدراسية 

كجدت العلقة ذات معٌت  )3. (%75،28متوسطة بنتيجية . 2011/2012
أستحداـ كسائل البصرية كاالستعاب على ادلفردات ُب التعليم اللغة العربية 

 بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية دكلوفو Fالعربية لطالب الصف الثامن 
 rxy) 375،0 > (rاألف . 2011/2012مادييوف السنة الدراسية 

tabel)349،0( 
ُب حبث علمها ربت ادلوضع  )210512027(كتبت رينا منينجار 

دراسة مقرنة بُت نتائج تدريس ادلفردات بالطريقة ادلباشره ك نتائج تدريسها "
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باجلامعة االسالمية " أكذل األبصر" بطريقة القواعد ك الًتمجة لطالبات معهد 
إف . )1(: ك نتائج البحث. 2015/2016احلكومية فونوركغو العاـ الدراسي 

أكذل " بالطريقة ادلباشره لطالبات لطالبات معهد " ادلفردات"نتائج  تدريس 
باجلامعة االسالمية احلكومية فونوركغو العاـ الدراسي " األبصر
إف نتائج  . )2. (%76ُب درجة ادلتوسطة بنسبة ادلئوية . 2015/2016
" أكذل األبصر" بالطريقة القواعد الًتمجة لطالبات معهد " ادلفردات"تدريس 

ُب . 2015/2016باجلامعة االسالمية احلكومية فونوركغو العاـ الدراسي 
ما كجدت مقارنة ذات كعٌت بُت نتائج  )3.(%50درجة ادلتوسطة بنسبة ادلئوية 

" بالطريقة ادلباشرة ك الطريقة القواعد الًتمجة لطالبات معهد " ادلفردات"تدريس 
باجلامعة االسالمية احلكومية فونوركغو العاـ الدراسي " أكذل األبصر

 ،%50ُب درجة ذات معٌت T hitung < T tabelألف حيصل . 2015/2016
T tabel =02،2 ك T hitung = 202،01 1 ك درجة ذات معٌت% ،T tabel 

 فالفرض T tabel > T hitung فلدلك T hitung = 202،01 ك 71،2= 
 .مردكد )Ha( مقبوؿ أك الفرض األختيارم    )Ho(الالغي 

البحث األكؿ تبحث . فالبحث الذل تريد الباحثة ىنا حيتلف دبا سبق
عن كسائل البصرية ك اإلستيعاب على ادلفردات اللغة العربية، كالبحث الثاسل 

تبحث عن مقارنة بُت نتائج تدريس ادلفردات بالطريقة ادلباشره ك نتائج تدريسها 
ادلفردات لطالب تدريس مادة ىنا ُب  تبحث الباحثة. بطريقة القواعد ك الًتمجة

 .ُب ادلدرسة ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغوR“ "الصف السابعة 
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 اإلطار النظري  .2
 تلريف المفردات  (أ 

- يفرد-فرد"ادلفردات ىي الكلمة من ، عامةاؿادلفهـو عن ادلفردات 
 : )ادلفردة(ادلفرد، الشخص: الفرد ". كاف فردا-يفرد- فرد"،  "فركدا 

 9.مفردات اللغة: الكلمات : ادلفردات ، الواحد اك ضّد اجلمع

اللفظ اك الكلمة اليت تتكوف : كنقصدهبا ، ادلفردات كاحدىا مفردة
. سواء أكانت فعال أـ إمسا أـ أداة، من حرفُت فأكثر كتدؿ على معٌت

: فمثال . متباينة كسلتلفة من حيث أنواع كثَتة_ أم لغة_ كمفردات اللغة 
كذلك من حيث التجريد ، من حيث عددحركفها كسهولة نطقهاككتابتها

كاحملسوس فهناؾ كلمات تدؿ على أشياء زلسوسة كتدرؾ بإحدل احلواس 
كما أف ىناؾ مفردات التدرؾ باحلواس كتسمى ادلفردات ، اخلمس ادلعركفة

 .)األمنة، الصداقة، احلربة(اجملردة مثل 

كذلك صلد أف ىناؾ مفردات لغوية تصعب كتابتها مثل الكلمات 
ككذلك صلد كلمات سهلة ، اليت ربول مهزات ُب كسطها أك ُب هنايتها

 )احلركات الطواؿ(الكتابة مثل الكلمات اليت زبلو من حركؼ ادلذ 
 .كاذلمزات كغَت ذلك

جبانب ذلك صلد أف اللغة العربية ربول كلمات تتضمن أكثر من 
فمثال قد ، كل كلمة ذلا معاف كثَتة )العيوف-اجلنب(فمثال كلميت ، معٌت

حاسة البصر كقد تدؿ على األفراد الذين يتتبعوف أخبار ، يراد بالعيوف
باإلضافة إذل أف اللغة العربية غنية ، كىم غالبا مايعرفوف باجلاسوسية، الناس

                                                
 .575-574) 1973، بَتكت: دار ادلشرؽ (، ُب اللغة كاألعالـ طبعة جديدة منقحة، ادلنجد9
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تدؿ على  )اذلزبر_الضيغم_الليث_أسد(بادلًتادفات فيها فمثال الكلمات 
لكن بعض ىذه ، شيء كاحد كىو احليواف ادلفًتس الذم يعيش ُب الغابات

 10.ادلفردات كاضحة ادلعٌت كمشهورة كبعضها غَت كاضح

 

 أنواع المفردات  (ب 

   11:كمن ناحية أخرل فإف ادلفردات تنقسم إذل أقسم تالية
 :مفردات امسية كتشتمل  .1

 .)كتابة-زلمد-كجل(االسم العاـ كالعلم كادلصدر  )أ 

 .)أعلم-أحسن-مصرل-طويل(الصفة  )ب 

 .)اليت-ىذه-أنا(الضمَت  )ج 

 :مفردات فعلية كتشمل  .2

 .)اكتب(كالفعل األمر )يكتب(كالفعل ادلضارع  )طلع(الفعل ادلاضي 

 :مفردات الظركؼ كينتوع إذل  .3

 .)ربت، فوؽ(: ظرؼ ادلكاف  )اليـو، أمس(ظرؼ الزماف 

 :األدكات كتشمل  .4

حركؼ اإلستثناء ، حركؼ العطف، الركابط مثل حركؼ اجلر .أ 
 .كاإلستدراؾ

 .التحويليات كتشمل أدكات النفى كأداكت اإلستفهاـ .ب 

                                                
-78، )دكف السنة،دار اإلعتصاـ( اسس إعداد الكتب لتعليمية لغَت الناطقُت بالعربية،  ناصر عبداهلل الغارل ك عبداحلميد عبداهلل10

80. 
11  )النظرية ك اللتطبيق( ربضَت الكتاب ادلدرسي للمستول اإلبتدائي ُب تعليم اللغة العربية،زلمد منَت ك زلمد سللص 

.   STAIN Ponorogo Press ،2012،( 36:فونوركغو(
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 :اخلوالف  .5

 :كمسيت بذلك دلخالفتها خواص كل ماذكر كتنقسم اذل 
 أمساء األفعاؿ .1

 أمساء األصوات .2

 )نعم كبئس(ادلدح كالذـ  .3

 .)ما افعلو كافعل بو(التعجب  .4

 

 في تلعيم العغة اللربية المفردات أهمية (ج 

 ماللغة قحقيقة  جزء أساسي من تعّلم اللغة ، ألف مادلفردات ق
أمحد فؤاد أفندم قاؿ إف ادلفردات أف ُب كتابو ، كرد  كما 12.مجع ادلفردات

ب أف تسيطر عليها متعلمي اللغة تجىي كاحدة من عناصر اللغة اليت 
 13.كتساب مهارات التواصل اجليد مع اللغةإاألجنبية لتكوف قادرة على 

تعد تنمية الثركة اللفظية ىدفا من أىداؼ أم خطة لتعليم لغة 
ذلك أف ادلفردات ىي أدكات محل ادلعٌت كما أهنا ُب ذات الوقت ، أجنبية

فادلفردات يستطيع ادلتكلم أف يفكر ٍب يًتجم فكره إذل ، كسائل للتفكَت
 كعادة ما تكتسب ادلفردات ُب اللغة األجنبية من 14.كلمات ربمل مايريد

ٍب تأٌب مهارة الكالـ ، خالؿ مهارات اإلستقباؿ كىي اإلستماع كالقراءة
كمهارة الكتابة فتفسحاف ُب اجملاؿ لتنميتهما كالتدريبات على 

                                                
فوستاكا : جَتيبوف ( Metodologi & Stategi Alternative Pembelajaran Bahasa Arab، اخركف رضية زين الدين ك12

 .  ٨٦) ٢٠٠٥، رحلة غركؼ 
. ٩٦) ٢٠٠٥، ميشكات: ماالنج ( Metodologi Pengajaran Bahasa Arab،  امحد فؤد افيند13
،  جامعة أـ القرل: مكة ادلكرمة ( طرؽ تدريسو- مداخلو- أسسي، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل،  زلمود كامل الناقة14
1985 ،(161. 
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أم ، معٌت ىذا أف الكلمات التعّلم إال من خالؿ السياؽ، إستخدامهما
كلذلك ، من خالؿ إستخدامها ُب مواقف شفوية أك ُب موضوعات للقراءة

يفضل تقدصل الكلمات للدارسُت من خالؿ موضوعات جوانب مهمة من 
 .حياهتم

كُب ىداؼ ، كقد خيتلف خرباء تعليم اللغات ُب معٌت اللغة
كمع ذلك فإهنم يتفقوف على أف تعلم ادلفردات مطلب أساسي من . تعلمها

ك إف تعليم . مطالب تعلم اللغة األجنيبة كشرط من شركط إجابتها
ادلفردات ال يعٍت اف الطالب ُب تعلمو اللغة الثانية قادرا على ترجيمها إذل 

أك كونو قادرا على ربديد معناىا ُب القواميس ، اللغة األـ كاجياد مقابل ذلا
بل إف معيار الكفاءة اك اإلستيعاب ُب تعليم ، كادلعاجم العربية فحسب

ادلفردات ىو أف يكوف الطالب قادرا على استعماؿ الكلمة ادلناسبة ُب 
كالًتكيب . حىت يستطيع االتصاؿ بالعربية عدد األمناط، ادلكاف ادلناسب

 15.)اإلستيعاب(ك يستطيع استخدامها كفاءة ، اليت يسيطر عليها

ليس اذلدؼ من تعليم ادلفردات أف يتقن الطالب نطق أصواهتا 
أكرلّرد ، أكمعرفة طريقة االشتقاؽ منها، أك فهم معناىا مستقلة، فحسب

ىو ، إّف معيار الكفاءة ُب تعليم ادلفردات، كصفها ُب تركيب لغوم صحيح
باإلضافة إذل شيء اخر ىو أف ، أف يكوف الطالب قادرا على ىذا كّلو

  16.يكوف قادرا على استخداـ الكلمة ادلناسبة ُب السّياؽ ادلناسبة

ب الصيغة أف تكوف تج. يتطلب تعّلم لغة أجنبية صيغتو اخلاصة
كن أف تعقد ، كحىت جعل ًبادلتعّلم من األشياء اليت ' ربرير'قادرة على 

                                                
. 95-94)، 1998، األحكاـ: اكجونج فاندانج ( مدخل إذل طرؽ تعليم اللغة األجنبية دلدرسي اللغة العربية،  أزىر أرشد15
 .45، دركس الدكرات التدريبية دلعلمي اللغة العربية،  عبد الرمحن16
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دلتعّلم  ). مريدالغة أجنبية اهنمإستيعاب (ُب ربقيق اذلدؼ يصعب ادلتعّلم 
 )السمع(`إلستمعآ: مهارات اللغوية ما ال يقل عن أربع مفهوما ألف اللغة 

كل من ىذه ادلهارات اللغوية أيضا ُب . القراءة ك الكتابة ك)القوؿ(الكالـ ك
باإلضافة إذل ذلك ، من . حاجة إذل الصيغة اليت زبتلف ُب اجلهود اتقاهنا

 .شأنو أف يدعم كل من مهارات تعلم اللغة تكوف سلتلفة

اإلستيعاب على ات اللغوية األربعة بىارتتعلق ادل، ُب الغالب
 للغاية ُب التمكن من ا مفيد اإلستيعاب على ادلفرداتكوفم س.ادلفردات

ف إ ، جيبلذلك. اللغة من اللغات األجنبية بسرعة كبكميات كبَتة متعّلم
بع بأكرب قدر من الفعالية كالنتائج قدر يتأف  اإلستيعاب على ادلفردات دكر

 ُب جهد تعّلم ادلفردات ةأف بعض اللغويُت عدة صيغ  قدمت.اإلمكاف
 .كالتحسُت

 امحد خيدر ك فرقاف العزيز  ، كالذم يعرب عنوالرابعُب ادلبدأ 
 ، إذا كاف عمدا ركز اأف ادلتعلم سوؼ تعّلم اللغة جيد قاؿ  الوسيلة ،

، كاحلبوب جزءا ال يتجزأ من ادلعرفة  طريقةك، التعلم إذل النموذج ؛ ادلهارات
العامة لتعّلم اللغة ذبربة، حىت يتسٌت للمتعّلمُت سوؼ يساعد على 

 17.استخدامها ُب الوقت ادلناسب

 ب تدريس المفرداتيأسال (د 
 :ىناؾ عدة أساليب تدريس ادلفردات ىي 

، إبراز القلم: مثل ، )النماذج( دؿ عليو الكلمة من أشياءتراز  ماإب . ١
"  قلم"عندما ترد كلمة 

                                                
 .  ٣٦، ,Pengajaran Bahasa Komunikatif فرقاف العزيز ك امحد خيدر الوسيلة 17
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ك كاف يقـو ادلعلـو بفتح الباب عند ما  (dramatization) مثيل ادلعٌت   . ٢
 " ترد مجلة فتح األستاذ الباب

كأف يلعب ادلعلم دكر مريض حيس  : (Role playing) لعب الدكر  . ٣
 بأدل َب بطنو كيفحصو طبيب 

َب مقابل " بارد"كأف يذكر كلمة ، (Antonym ) ذكر ادلتضادات  . ٤
 .إف كاف ذلم سابق عهد هبا" ساخٌت"

سيفط لتوضيح معٌت "أف يذكر كلمة  ، (Synonyms ) ذكر ادلفردات  . ٥
 .إف كاف ذلم سابق عهد بكلمة سيف" صمصاـ"

كذلك بذكر الكلمات الىت تثَتىا َب ، (Association)تداعى ادلعاسل  . ٦
يذكر ادلعلمات االتية " عائلة"كَب كركد كلمة . النهن الكمة احلديدة

 . اخل..... زكجو زكجو أكالد : 

يذكر " مكاتب"مثل كلمة ،  كمشتقاهتا(Root)ذكر أصل الكلمة  . ٧
 " كتب"ادلعلم اصلها كىو 

   ١٤ بشرح ادلقصود من الكلمة ذلكشرح معٌت الكلمة العربية . ٨

كاف يقرأ التلميذ النص قرأة صامتو عدة مرات حىت ، تعدر القرأة . ٩
 يستكشف معٌت الكلمة اجلديدة َب النص 

كديكن تكليف الطالب َب ادلستوبات ادلتوسطة ، البحث َب القاموس. ١٠
 .لتوضيح معٌت الكلمة اجلديدةكادلتقدمة بالبحث َب القواميس العربية 

                                                
 .٩٨ نفس ادلرجع،  ١٤
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كىذا احز أسلو بيمكن اف يلجا إليو ادلعلم ،  الًتمجة إذل لغة كسطة.11
لتوضيع معٌت الكلمة بشرط أف يكرر التلميذ الكلمة األجنبية حىت 

  ١٥.على ادلعلم األيتعجل َب ىذااألمر، رسخىت َب ذىنو

 

 اإلستراتيجلات في تلعيم المفردات (ه 
 الكلمة ادلختأة .1

ىذه االسًتتيجية ديكن أستخدامها لتعزيز إتقاف مفردات 
كديكن أف تستخدـ . اخلطاب النص الذم ًب تعلمة من قبل الطالب

 .اسًتاتيجيات التعلمو متعو دكف أف افقد جوىر التعلم حيدث
 :اخلطوات

األمر . ربديد أمساء ادلعلمُت ادلرتبطة اخلطاب اليت ٍب دارستها )1
 .الذم يؤدم إذل إجابة ذلذه الكلمة

عدد (جعل ادلعلمُت ديكن ملء شعرية مع الكلمات اليت كانت  )2
 )ادلربعات أفقيا كيتناقص مع عدد من الرسائل

 .كيطلب من الطالب دللء ببطء أك رلموعة مع ادلهلة احملددة )3
 أف حيدد الوقت الذم ٍب القياـ بو )4
منع مكافات للطالب الذين ديكن أف تعمل بسرعة ك بسرعة  )5

 . كبشكل صحيح
 

 الكلمة ادلسلسة .2

                                                
 199-198  )1989:مصر(أمحد ادلنصورة، تعليمال العربية لغَت االناطقُت هبا رشدم  ١٥
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فإف ادلقصود من اسًتاتيجية التعلم أف الطالب كقد اخلفت 
 .ادلفردات كغَت قادرة على ذبمع بشكل صحيح ُب بنية اجلمل العربية

 :القخطوات
ترتيب جاكس ُب تشكيل دائرة الطالب كأعضاء ىيئة التدريس  )1

 شغل مقعد ُب الدائرة
حىت . شاىد: كقاؿ احملاضر كلمة كاحدة، على سبيل ادلثاؿ )2

: الطالب جيب أف سبر على الكلمة إذل متالية إذل مثاؿ أخر
 .شاىد زلمد

تواصل الطالب مع الثالث التليفزيوف أف يكوف شاىد زلمد  )3
 .إبقاء سلسلة متواصلة من األحكاـ. التليفزيوف كىلم جرا

 تعبَت الكلمة الفبية .3
 :اخلطوات

الطالب اجللوس ُب تشكيل دائرة كاستغرؽ احملاضرين مقعد كاحد  )1
 .ُب ذلك

 .أذكر مدرس كلمة لتحديد أم فئة ُب األمساء كفعل )2
ىذه االسًتاتيجية ديكن استخدـ منط اخر، على سبيل ادلثاؿ،  )3

يذكر بريد إلكًتكشل ـ احملاضرين، كطلب من الطالب أف يذكر 
 كلمة كاحدة تبدأ باحلرؼ ـ

 تعبَت الصور .4
يتم استخداـ ىذه االسًتتيجية بشكل جيد للغاية إلشراؾ 

 .الطالب ُب إجياد كتطالب أفكار القصة بشكل منهجي
 :اخلطوات
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 .إعداد الصور ليتم تدريسها )1
لصق الصورة على منت الطائرة، كطلب من الطالب لتحديد  )2

الصورة كجعل الكتابة بطريقة متماسكة كمنطقية ُب إطار زمٍت 
 .زلدد

سئل الطالب لقراءة النتائج من الكلتابة كنقد الشاركات الطالب  )3
 .االخرين

 .أهناء الدرس من األخطاء الشائعة ُب كتابة الطالب )4
 الكلمة الغربية تقرج .5

العاصمة بدقة ىو جيب أف يكوف أساسيا ُب ىذه 
بسبب ىذه االسًتاتيجية، كيطلب من أف تكوف أكثر . االسًتاتيجية

ىذه االسًتاتيجية ىو تطوير اسًتاتيجيات . صرامة ُب النظر ُب احلكم
على حد سواء ديكن أف تكوف متكاملة ُب . اإلختيار القاعدة، اجلملة

 .مجلسة كاحدة، إذا كاف الوقت يسمح
 :اخلطوات

توفَت عشرة إذل مخسة عشر متنوعة من الكلمات، حيث كل  )1
 .كلمة ىو اف ىناؾ رلموعة من الكلمات اليت ليست شلاثلة

اطلب من الطالب أف تكتب الكلمات كسجلت رلموعة من  )2
 .منو )الكلمة اليت ليست شلاثلة(الكلمات االجنبية 

نسأؿ كاحد أك أثنُت من الطالب الثبات أف احلكم األصلي  )3
 كاف، كما أكضح دلاذا

اطلب من الطالب أف النقر بُت البلدين عرب التحقق من  )4
 . حججهم كإجاباهتا
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عندما حيُت الوقت احملدد غَت كاؼ، ُب حُت ال يوجد اجلواب  )5
 18.الصحيح، ٍب ادلعلم لتوضيح ذلك

 
 التقويم فى مجال العغة اللربية (و 

يتضمن ىذا الفصل عرضا اللواقع احلاذل اللتقوصل َب نظامنا التعليمى 
كبعض ، كخصائصو ككسائل التقوصل ادلتعددة، بداية من مفهـو التقوصل كأمهيتو

باإلضافة إضافة إذل التوجهات ، مناذج تقوصل من مهارات اللغة العربية
 كفيما يلى عرض دلا سبق. ادلعاصرة َب رلاؿ التقوصل

 هميته أمفهوم التقويم و .1
التقوصل ىو الوسيلة الىت ديكن بواسطتها ربديد مدل صلاح 

كالتقوصل عملية تشخيصية عال . ادلنهج َب ربقيق ما كضع من أجلو
كتتضح عملية التشخيض َب ربديد نواحى القوة كنواحى ، جية كقائية

كزلاكلة تعرؼ األسباب الكامنة كراء ، الضعف َب أل برنامج تعليمى
كما أف العالج ينضح َب اقًتاح احللوؿ . جانىب القوة أك الضعف

ككل ماسبق اذلدؽ ملو ربسُت . ادلناسبة للتغلب على تدارؾ اخلطا
عمليىت التعليم كالتعلم كتطوير مها دبا حيقق األىداؼ، كعلى ىذا 
فالتقوصل َب تدريس اللغة العربية يعد كسيلة كليس غاية، ديكننا هبا 
معرفة ما حققناه من أىداؼ، كتزشدنا إذل مواطن الضعف لكى 

. نعمل على إصالحها أك رباشيها

                                                
 Pustaka Rihlah Grop ،2005 (95: جربوف(  Metodologi Dan Strategi Alternatif، زيندين رضية 18
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كتوذل ادلمارسات الًتبوية التقوصل أمهية كبَتة، تبعا دلنطلقات 
، منها أف عملية التعلم ترتكز على أىداؼ كاضحة زلددة. سلتلفة

توجو كل اجلهود كتسخر كل اإلمكانيات، كزبتار أنسب 
االسًتاتيجيات لتحقيفها، كمن الطبيعى اف ضلاكؿ معرفة مدل ما 
حققتو تلك اجلهود َب سبيل ربقيق تلك األىداؼ، كعلى ذلك 

فهناؾ ارتباط كثيق بُت األىداؼ التعليمية من ناحية، كبُت أساليب 
.  التقوصل كشلارستو من ناحية أخرل

كيعد منو التلميذ ىو غاية الًتبية، كالتمو متعدد اجلوانب، 
فهو يشمل كتاب دلعلومات كادلهارات كاالذباىات كادليوؿ كالقيم 

كطرؽ التفكَت ادلرغوبة، كمايتضمن اجلوانب النفسية كاال جتماعية 
كاجلسمية كالقدرات العامة كاخلاصة، كتقدير النمو ىو ُب الواقع 

كدلا كاف التعلم، باعتباره تغَتأمرغوبا َب . تقدير دلدل فاعلية التعلم
ىو ىدؼ الًتبية، لذا كاف تقوصل ىذا اجلانب من أىم ، سلوؾ الفرد

فمن طريق تقدير . األمور الىت جيب أف هتتم هبا عملية تقوصل ادلنهج
منو التالميذ ضلو ربقيق األىداؼ ادلرجوة ديكن تعرؼ كثَت من نواحى 

كما ديكن تعرؼ كثَت من ، القوة كنواحى الضعف َب ادلنهج
كبالتاذل ديكن اقًتاح ، ادلشكالت الىت يعاسل فيها التالميذ َب دراستهم

احللوؿ ادلناسبة حبيث تأتى ىذه احللوؿ َب دراستهم، كبالتاذل ديكن 
اقًتاح احللوؿ ادلناسبة حبيث تأتى ىذه احللوؿ َب مكاهنا ادلناسب، 

أضف إذل ذلك أف تعرؼ منو التلميذ يساعدنا على ربقيق مستويات 
التالميذ ككضعهم َب رلموعات متو افقة َب القدرات كاالستعدادات 



20 

 

 

 

شلا ييسر عملية التوجيو كاإلرشاد كَب الوقت نفسو ييسر عمليىت 
.  التعليم كالتعلم

:  خصائص التقويم .2
 ىناؾ مسات كخصائص البد أف تتوفر َب أل برنامج تقوصل

 : لكى حيقق الفائدة ادلرجوة، من ىذه اخلصائص مايلى
جيب أف براعى الربنامج التقةديى الشموؿ، كبياف : الشموؿ   )أ

ىذا أنو ال ينبغى أف ينحصر االىتماـ َب القياس على 
دلعارؼ ك احلقائق كادلفاىيم، بل يتسع ليشمل االذباىات 

كادليوؿ كالتفكَت الناقد كالتوافق الشخصى كاالجتماعى، كأف 
تستعمل شىت االساليب بتوازف، كإذا كانت عملية التعليم 
هتتم بادلتعلم اىتماما كليل شامال، فمن الالـز أف يكوف 

اىتماـ الربنامج التقوديي أيضا شامال لكل جوانب التلميذ 
كأنشطتو، كبالتاذل فينبغى أف اتقـو مدل منو التلميذ َب كافة 
اجلوانب، سواء اجلانب العقلى، كلثقاَب، كاجلسمى، كالديٌت، 

 . كاالجتماعى، كاال نفعاذل
أل أف يصبح التقوصل جزء متكامال مع التدريس : االستمرار  )ب

يسَت معو جنبأ إذل جنب أكألبأكؿ، كال يأتى التقوصل َب هناية 
العاـ الدرسى، بل يتم بطريقة مستمرة كمنظمة حىت ديكن 

كحىت ال يكسل التلميذ من ، تصحيح األخطاء قبل تفاقمها
التحصيل كيقتصر نشاطو خالؿ العاـ الدراسى على التلقى 
كاال ستقباؿ كاسنمرار عملية التقوصل مع مدة الدراسة يسمح 

كربديد نقاط القوة ، بتغطية مجيع اجلو انب ادلراد تقوديا
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كالكشف عن ادلعلومات الفرصة إلشراؾ : كنقاط الضعف 
 . عدد كبَت َب عملية التقوصل

البد أف تتكامل ادلعلومات َب استعماذلا عند : التكامل  )ج
كعددما نضع خطة عمل بباء على ىذؿ . القياـ حبكم معُت

فادلعلو مات اخلاصة بالنوا حى الصحية كلتوافق . لبحكم
كاالذباىات كغَتىا جيب أف تربط ، العاطفى كاال جتماعى

ككل ، مثال بنتائج اختبارات التحصيل أك اختبار ربصيل بعينو
ما لدينا من بيانات كمعلومات عن الفرد البد أف نعاملو 

 . باعتباره كحده يوضح كيكمل بعضها بعضا
أف يتوفر َب أدكات التقوصل صفات الصدؽ كالثبات  )د

كادلوضوعية كادلقصود بالصدؽ ىو أف األداة تقيس ما 
صممت لو، فإذا صممنا اختبارا َب القرأة جبب أف يقيس 

فعال قدرة التالميذ على القرأة، كال نتوقع منو مثال أف يقـو 
قدرهتم على احلساب، أما الثبات فيقصد بو أنو إذا ما أعيد 

إعطاء االختبار جملموعة متكافئة من التالميذ فإنو يعطى 
نفس النتائج تقريبا، أما ادلوضوعية فتعٌت أف يقـو على أسس 

عادلة بعيدة عن التحيز كالذاتبة، كال يتأثر بالعوامل 
 . الشخصية

 دبعٌت أف يتم استخداـ كل األدكات ادلعركفة للتقوصل  :التنوع )ق
كى نصل إذل صورة كاضحة ككاملة عن حالة التدريس، 
كمدل ربقق األىداؼ ادلنشودة، فكلما تنوعت أدكات 

كلما زادت ادلعلومات عن اجملاؿ الذل يتم تقوديو، ، التقوصل
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فينبغى اال يقتصر تقوصل الطالب على اختبار ات ادلقاؿ 
فقط، بل ىناؾ اختبارات أخرل متعددة كاختبارات ادلزاكجة، 

كحينما يتم . كاالختيار من متعدد، كالصواب كاخلطأ
استخداـ أكرب عدد من الوسائل ادلختلفة للتقوصل فهذا 
يساعد على إلقاء الضوء على كل جانب من جوانب 

 . شخصية الطالب كيعمل على تعديل سلةكو تعديال مرغوبا
دبعٌت أف يتم أخذ اراء كل من لو صلة بعملبة : مجاعية التقوصل )ك

التدريس، أل أف يشًتؾ َب عملية التقوصل رلموعة كبَتة 
، تتعاكف فيما بينها من أجل ربقيق اذلدؼ ادلطلوب، فادلعلم

كأكلياء األمور، ، كإدارة ادلدرسة كاألخصائى االجتماعى
كادلوجهوف، كرجاؿ الًتبية كعلم النفس كل ىؤالء ذلم أدك 

ارىم َب عملية التقوصل، كمن ٍب صلد أف عملية التقوصل تأخذ 
 .طابعا مجاعيا تعاكنيا

ينبغى أف تسَت عمليو التقوصل، بل : ارتباط التقوصل باألىداؼ  )ز
كاذا بعدنا عن ، كتنبع أساسا من فلسفة ادلنهح كأىدافو

فاف ما سبخض عن ادكات التقو ، األىداؼ ادلوضحة للمنهج
 . من معلومات كبيانات لن تكوف صادقة أك مفيدة

أل يكوف اقتصاديا من حيث اجلهد : اقتصادية التقوصل  )ع
فالتقوصل اال قتصادل فلتقوصل االقتصادل ، كالوقت ك التكلفة

ككذلك ، َب الوقت يتطلب مراعاة كقت ادلعلم كالتالميذ
كمعٌت ذلك أاليضيع ادلعلم ، الوقت ادلسموح بو َب ادلنهج

جزأ كبَتأ من كقتو َب إعداد االختبارات كتنفيذ كتصحيحها، 
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ألف ذلك سوؼ يكوف على حساب أدكاره األخرل 
كما أننا إذا أجهدنا الطالب باالختبارات فإنو قد . ادلتعددة

بصاب بادللل كينفر من الدراسة، كىذالو آثاره ادلدمرة على 
 .العمليو التعليمية
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 لحاللاب الثا
 منهج اللبح

 
 نوع اللبح .ح 

إستخدمت الباحثة نوع البحث ذلذا البحث العلمي على سبيل  
ك البحث النوعي ىو إجرآت البحث الىت  )Qualitative Resarch(البحث النوعى 

كاألصوات ادلكتوبة أك من ألسنة  )Decriptive data(تنتج البيانات الوصفية 
 19.األشخاص ك طبائع ادلتأملة

أىداؼ من نوع البحث لتتناكؿ أظهر فكرات عن أساليب ادلستعملة عن 
ادلسائل ُب كل أسلوب كالطريقة لتغليها كُب ىذا البحث العلمي استعملت الباحثة 

 البحث الوصفي ىو تركيب كتصوير عن دليل 20.(Deskriptif)ىو الدراسة الوصفية
 21.كأحواؿ كمتقلب كظواىر ُب حالة البحث كيهيئ حقيقية

ادلفردات لطالب استعملت الباحثة النوعي الوصفي دلعرفة تدريس مادة 
ُب ادلدرسة ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو السنة R“ "الصف السابعة 

 .۲۰۱۸/۲۰۱۷الدراسية 
 

 حضور اللاحثة  .ط 
 الباحثة يتعّلق هبذا البحث النوعى تعّلقا أكيدا ألّف الباحثة ىي حضور

 ).Human instrumen(ية صحدل الوسائل الدراسية الشخإ
                                                

 36، ) 2003رينكا جفتا، : جاكرتا (Metodologi Penelitian Pendidikan، مرغونو19
  53، ) 1999ألف بيتا، : بندكع(    Statistika Untuk Penelitianسوغيونوا، 20
 54نفس ادلرجع ، 21

24 
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ادلستخدـ ىو  )Scientific paradigm( َب ادلنهج العلمى البياناتجلمع
الشخض ىو الوسيلة األفضل .اإلختبار التحريرم أك اإلستتفتاء أك الوسيلة األخرل

ك يقدر على فهم  )informan(الشخص ىو الوسيلة ادلتصلة بادلخرب . جلمع البيانات
 22.أنواع التبادالت َب ادليداف ك احلصوؿ عليها

 
 مكان اللبح .ي 

ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ مكاف البحث الذم تتخذ الباحثة ىو ادلدرسة 
 .۲۰۱۸/۲۰۱۷طاناتاف فونوركغو السنة الدراسية 

 
 مصادر الليانات .ك 

 البيانات ىي ادلصادر الىت حصلت عليها الباحثة من ميداف مصادر
 23.البحث

ادلتوسطة دار دبدرسة R“ "لطالب الصف السابعة يقصد بادلستجيب ىنا 
 ۲۰۱۸/۲۰۱۷اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو السنة الدراسية 

 ادلخرب . أ
مصادر البيانات ىي ادلصادر الىت حصلت عليها الباحثة من ميداف  

 أما مصادر البيانات تصدر من البيانات ادلوصوفات بادليداف ك 24.البحث
حصلت الباحثة على البيانات الىت تكوف اإلطار النظرم من ادلكتبة َب . ادلكتبة

. تنفيذ البحث
                                                

  171، )2003فييت ردياجا ركسدا كريا، : ندكع بMetodologi Penelitian Kualitatifليكسي مورل يوع، 22
 ۱15 )، 2002رينكا جفتا، : جاكرتا ( Praktek Prosedur Penelitian Suatu Pendekataا،سوىرمسي ىريكونط23
نقس ادلرجع 24
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أما مصادر البيانات من ادليداف َب ىذا البحث العلمى ىم رئيس 
ادلدرسة ك نائب رئيس ادلدرسة َب قسم منهاج التدريس ك مدّرس مادة قراءة ك 

َب ىذه احلاؿ يسمى موضوع البحث . R“ "الصف السابعة كتابة  ك الطالب
. بادلخرب

 
 أسعوب جمع الليانات .ل 

: إستخدمت الباحثة األساليب جلمع البيانات، كما يلى
 )Interview method(طريقة ادلقابلة  .1

طريقة ادلقابلة ىي الطريقة جلمع البيانات الىت ترجى منها ادلواصلة  
 تنقسم ادلقابلة إذل Donald Ary رأل 25.ادلباشرة بُت الباحثة ك ادلستجيب

إستخدمت الباحثة طريقة . قسمُت مها ادلقابلة الًتكيبية كادلقابلة غَت الًتكيبية
ادلقابلة الًتكيبية ألف السؤاؿ كاجلواب الذل يعطى إذل ادلخرب قد ثبتت أكال من 

. القابلة
 )Observation method(طريقة ادلالحظة  .2

قاؿ نوكم ك مرتيٍت ادلالحظة ىي ادلراقبة ك التقييد بالطريقة اخلاصة اذل 
طريقة ادلالحظة ىي طريقة مجيع 26.العناصر الظواىر ُب بوادر موضوع البحث

. البيانات باستعماؿ النظار كتقييدارالكتابة بالطريقة اخلاصة علي تفتيش ادلقاصد
 27.غَت ادلباشرةبتنفيد ادلراقبة 

 طريقة الوثيقية  . ج

                                                
 83)، 2002رينكا جفتا، : سورابايا(Metodologi Penelitian Pendidikan: SuatuTinjauan Dasar ، يتيم رينطا25
     Metodologi Penelitian Kualitatif,134، أفيف الدين26
 136،) 1981أكغي إصل فريس،: يوغياكرتا(  Metodologi Researchسوتريسنا ىاد،27
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الطريقة الوثيقية ىي الطريقة جلمع البيانات بكتابة البيانات ادلوجودة 
ٍب قاؿ " Metodologi Penelitian Pendidikan"كما قاؿ ريانطا َب كتاب 

Gubadan Lincoln"  : إف الوثيقية ىى كل البيانات ادلكتوبة أك الشريط ادلقيد
 28."بالبحث

دلعرفة األخطاء التحريرية عند إستخدمت الباحثة الطريقة الوثيقية 
ماياؾ ادلتوسطة دار اذلدل البيانات عن حالة ادلدرسة كالطالبات ادلأخوذة

: فونوركغو  كما يلى
ماياؾ ادلتوسطة دار اذلدلتاريخ التأسيس ك ادلوقع اجلغراَب للمدرسة  ).1

 فونوركغو
 ماياؾ فونوركغوادلتوسطة دار اذلدلالوسائل الدراسية بادلدرسة  ).2
ماياؾ  ادلتوسطة دار اذلدلأحواؿ ادلدرسُت كالطالب َب ادلدرسة  ).3

 فونوركغو
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 نفس ادلرجع28
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 تبعيل الليانات .م 
 أسلوب ربليل البياتات ىي ة الباحثمةيستخدإربليل البياتات ُب ىذا البحث 
 كربليل 29،(Huberman) كىوبَتماف (Miler) ربليل الوصفي كيفي علي طراز ميلس

 30البيانات يستخدـ الباحث بثالثت طرؽ كىي كما يلي
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 )interaktif model(أما العنصر ُب ربليل النيانات طراز الفعاؿ
ربفيض البيانات   .1

لئال خيتلط البيانات قسم الباحث ىذه البيانات بالضبط كطريقة 
التحليل القياسي ىي الدقة، كماذكر ُب السابق كلما طاؿ الوقت الباحث 
كلما كثَت البيانات ادلختلفة، من أجل ذلك يعتقد سريعا ربليل ادلعلومات 

كالبيانات ادلختارة . بطريقة زبفض البيانات ادلهمة من حيث ادلوضوع كادلشكل

                                                
  16-19،) 1992أكنيفَتسيتاس إندكنيسيا، : جاكرتا( Analisis Data Kualitatif .،مكائيل ىوبَتماف متوم&ميليس 29
  92، ) 2005ألفابيتا،: باندكع( MemahamiPenelitianKualitatif،سوغيونوا 30

 مجع البيانات

 عرض البيانات

 زبفيض البيانات
 

 إستنتاج البيانات
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كادلوضحة تيسر الباحث ُب مجيع البيانات كحبثو إذا أحتجو الباحث كديكن 
 31.إستعماؿ الأللة، إليكًتكنية أك كومبوتر دلساعدة ُب ربفيض البيابارمز ادلعينة

عرض البيانات       .2
بعد هنابة ربفيض البيانات فاخلطوة بعد ذلك عرض البيانات كُب 

حبث النوع علي أف غرض البيانات بطريقة الصورة كالبياف ادلشملة كالإلتصاؿ 
كعرض البيانات ُب حبث النوع تغلب علي طريقة . بُت االشياء كما أشبو ذلك

كتابة الوصفية، بعرض البيانات تسهل ُب فهم ما كقع كتنظيم العمل مؤسسا 
 32.علي ماحصل من الفهم

أخذ اإلستنباط  .3
القسم الثالث ُب طريقة ربليل ادلعلومات ُب حبث النوع عند ميلس 

. ىي أخذ اإلستنباط كاإلستدالؿ (Miler Dan Huberman)كىوبرماف 
كاإلستنباط األكؿ دل تبق ُب احلكم إذا أتت األدلة اجلديدكلكن إذاكاف 

اإلستنباط األكؿ تنسب كتتفق باإلدلة الرا جحة كالصحيحة حينما رجع 
الباحث ُب ميداف البحث كمجع البيانات، فاإلستنباط األكؿ مسي باإلستنباط 

األكؿ مسي باألستنباط الراجحة،الصحيحة، إذا إستنباط حيث النوع فقد 
أحاب ُب ربديد ادلسألة كديكن كذلك التقدر غلي إجابة ربديد ادلسألة 
 .33كربديدىا ُب حبث النوع دل تبق حينما ذىب الباحث ُب ميداف البحث

 
 

                                                
 Analisis Data Kualitatif19......,. .،مكائيل ىوبَتماف متوم&ميليس 31
 Memahami Penelitian Kualitatif،....،95،سوغيونوا 32
 Memahami Penelitian Kualitatif,،....99،سوغيونوا 33
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 فبص صبة الليانات .ن 
 34.صحة البيانات يشكل الفكرة ادلهمة اليت جيددمن الفكرة الصحة كادلهارة

مراقبة دبوظبة، كترم : ربصل درجة التصديق البيانات الفحص بالطريقة
مراقبة ادلوظفة فيها كجد عالمة كعناصر ُب احواؿ الذم . (Triangulasi)اعوالسي

: ىذا ادلوظبة ادلراقبة فعلو بالطريقة. متصل جدا بادلسألة اك أخبار الفكر
حيضر مراقبة بالضبط كفصل دبقابل ارل عوامل كجيدك بالركابط التعليم كادلتعلم  .1

.  ُب يواجو التيار كالتجارة احلر ُب قرف احد عشرمفتاح اذلدلبادلدرسة 
يدرسو بفصل يوصل ارل نقطة الشيئ،  حيت تفتيش االكؿ كحدا منهم اك مجيع  .2

تقنية ترم اعوالسي ىي تقنية التفتيش . عوامل الذم خيلص فهم باطريق العادم
االبصاح البيانات اليت تنفع شيئ اخر ُب خارج البيانات للحوائج الفخص اك 

ينقسم ترياعوالسي ارل اربعة اقسم للتقنية التفتيش اليت . للمقارف ارل البيانات
 35.تنفعل استعماؿ، كمنبع كطريقة كفاحص كنظربة

ُب ىذا البحث يستعمل تقنية ترم اعوالسي بادلنبع، يعٍت يقارف كيفحض 
عادالدرجة الصدؽ كاخبار الذم زبصيل من الوقت كالة ادلختلف ُب طريقة الكيفيز 

: ىذا االمر يستطيع الباحثة بطريقة
يقارف حاصل البيانات ادلراقبة، باالبيانات من ادلقابلة   .1
 يقارف الذم يقاؿ الناس اماـ العواـ يقاؿ بادلنفرد  .2
يقارف الذم يقاؿ الناس عن احواؿ البحث ما يقالو طوؿ الوقت  .3
يقارف احلاؿ فَتسيفكتيف الشخص بالنوع الرأم كنظرم ادلقابلة دبلء كثيقة  .4

 .الذم تعلقو
                                                

  171، )2003فييت ردياجا ركسدا كريا، : بندكع(MetodologiPenelitianKualitatifليكسي مورل يوع، 34
 .MetodologiPenelitianKualitatif،.....178,ليكسي مورل يوع35
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 خطوات اللبح .س 
فخطوات البحث ذلا . البحث النوعي ال ديكن فصلو عن خطوات البحث

خصائصها أساسية ىي أف الباحثة كأداة البحث، فلذلك أف خطوات البحث َب 
 .البحث النوعي زبتلف خبطوات البحث َب غَته

 :أما خطوات البحث َب البحث النوعى إذل ثالث خطوات
، ىذه اخلطوة  تنفذ بأمور )pre research steps(خطوات زبطيط البحث 

 :أتية
 كتابة زبطيط البحث
 إختيار ميداف البحث

 إدارة اإلذف
 إستكشاؼ أحواؿ ادليداف

 إختيار ادلخرب ك اإلنتفاع بو 
 إعداد أدكات البحث

 :ىذه اخلطوة تنفذ بأمور أتية، خطوات تنفيذ البحث .أ 
 فهم ميداف البحث ك إعداد النفس )1
 احلوض إذل ادليداف )2
 اإلشًتاؾ َب مجع البيانات )3

 خطوة كتابة بيانات البحث .ب 
 خطوة ربليل البحث .ج 

فبعد أف اجتمعت البيانات كما أرادهتا الباحثة قامت الباحثة 
. بتحليلها على الطريقة الوصفية النوعية
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الرابعاللاب   

عرض اللينات 
 
المتوسطة اإلسالمية ماياك  الهدى دارمدرسة للامة عن  اعرض اللينات .أ﴾ ﴿

 فونوروغو
 ادلتوسطة اإلسالمية ماياؾ فونوركغو اذلدل دارمدرسة  إلنشاء تارخيية حملة. 1

 رعاية ربت ىداادلع من كاحدة ىي" اذلدل دار "مدرسة ادلتوسطة
 منذ كأنشئت داخلية مدرسة". اذلدل دار "الداخلية ادلدارس كالتعليم الًتبية
 ُب ، حسُت أستاذ من بدعم الدين ىالؿ .أستاذ كصاية ربت 1940 عاـ

 يعمل ال" اذلدل دار "معهد ُب كالتعليم ، التنمية عملية ُب مبكر كقت
 1954 عاـ ُب حىت. الوقت ذلك ُب الدكلة حالة تأثَت بسبب بسالسة

 الرعاية مقدمي كفاة مع ، جدا كئيبة فًتة شهدت" اذلدل دار "معهد
 كقت ُب. الكوادر بديال تعد ال ، أخرل ناحية من بينما. الداخلية ادلدارس
 ادلدارس من  صاليحىاشم.. خ كصولو لدل 1967 عاـ ُب فقط الحق

 التعليمية األنشطة بدأت ، الشرقية ؿجاك ، كيديرم ،  مجفيسالداخلية
. النشاط إذل للعودة

 / الثاشل تشرين 29 ُب تأسست اليت" اذلدل دار "مدرسة ادلتوسطة
 التأسيس رخصة رقم ـك مدرسة 1990 نوفمرب

06/03/004/B/KET/1990 ، دار "معهد ياياساف ربت كاالحتماء 
 إعدادية مدرسة اإلسالمية ادلوجودة القليلة الدكؿ من كاحدة ىي ،" اذلدل

 .فونوركغو حي ُب

52 
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 ، "اذلدل دار" معهد ياياساف كما" اذلدل دار "مدرسة ادلتوسطة
مع "  على هنج السلفية احلديثة "أسلوب باستخداـ كذلك ، مأكه حيث

 .الفهم ؛ ادلػحافظة على القدصل الصاحل كاألخذ باجلديد األصلح

 ادلناىج ُب احلكومة سياسة اذباه ُب األسلوب ىذا أف ادلتوقع كمن
 حيز دخلت اليت الكفاءة على القائم النهج مع 2004 عاـ ُب الدراسية
. 2004 عاـ ُب التنفيذ

 ادلؤسسة من لتصريح كفقا إنشائها منذ" اذلدل دار "مدرسة ادلتوسطة
 .W.M رقم ، الدينية الشؤكف كزارة دلكتب اإلسالمية

06/03/004/B/KET/1990 1990 الثاشل تشرين نوفمرب 29 بتاريخ .
 212 350 216 042 (NSM) الكتاتيب إحصائ عدد مع

 : رقم اندكنيسيا مجهوريةاإلعتماد  الدينية كزارة من للموظف ككفقا
WM.06/PR.02-03/0876/2000 2000 مارس 20 ادلؤرخة 

 .هبا معًتؼ كضع لقد" اذلدل دار "االسالمية جونيور
 رقم الوطنية الًتبية) شيكل (تعريف رقم ادلدرسة مناسبة شهادات

 دار "مدرسة ادلتوسطة 2003 / 405.17 / 1228 / 421 : اخلدمة
 10 00 21) شيكل (ادلدرسة تعريف رقم تسجيل معفونوركغو" اذلدل

 دار "االسالمية جونيور 2005 أكتوبر 12 ، تاريخ من اعتبارا
 ُب الدينية الشؤكف إلدارة كفقا أصلية باء اإلعتماد ادلركز حددىا اليت" اذلدل

 36.رقم ادلرسـو B/Kw.13.4/MTs/686/2005 اندكنيسيا مجهورية
 

                                                
36  05/D-01/4-IV/2018 
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 كاذلدؼ كالرسالة الرؤية .2

 كالتقدـ التغيَت ربديات جواب على قادرة تكوف تعليمية كمؤسسة
مدرسة  األطراؼ ادلتعدد التجارم النظاـ استقالؿ ربقيق إذل الرامية اجلهود ُب

 على ادلدرسة كأىداؼ كرسالة رؤية صياغة فونوركغو" اذلدل دار" ادلتوسطة
 : التارل النحو

 رؤية  )أ
 لتحقيق كديكن ، "كامل انساف"تكرس  أفبالعلم كالعمل كالتقوم

 كالدراسات الدينية الدراسات من التمكن. كرديو بأالخالؽ اخلَتية
 أساس على يـو بعد  اليومية احلياة ُب تنفذ أف كثَتا اليت العامة

 ُب العلمية الشعب إلنشاء أخرل كبعبارة ، كتعاذل سبحانو هلل اإلخالص
 االجتماعية سللوؽك كأفراد ، احلياة ُب تطبيقو على قادرة كتكوف التفكَت
 بأالخالؽ كامل انساف حىت إدراؾ ' تعارلاهلل قناعة على دائما توجيو
  .كرديو

 بعثة )ب
 دلستول كفقا ، كالعلـو اإلسالمية دراسات تقدصل من التمكن

 التعليم إذل التعليم دلواصلة استعدادا كذلك ، كاالحتياجات القدرات
. اإلسالمي اجملتمع ُب كاحلياة العارل

 ىدؼ )ج
 لألمة اإلسالمية الرؤية تفعيل ديكن الذين ادلسلمُت الفكرية إنشاء

. كالدكلة كاألمة اجملتمع حياة ُب القيم أف
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 فونوركغو" اذلدل دار "األطراؼ ادلتعدد التجارم النظاـ التنظيمي اذليكل .1
 كىذا. جدا مهم كجود ىو مؤسسة أك مجعية ُب التنظيمي اذليكل

 أيضا التخطيط ًب اليت الربامج تنفيذ كتسهيل التنظيمي اذليكل مع ألنو
 ادلهاـ أف حىت ، ادلدرسة ُب العاملُت بُت ادلهاـ تنفيذ ُب االرتباؾ لتجنب
 37.بسهولة اكتشافو ديكن عمل كآلية بسالسة العمل أفراد إذل ادلوكلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
37  06/D-02/4-IV/2018 
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 التنظيمي الهيكل
 "دار اذلدل" مدرسة ادلتوسطة

 ماياؾ توناتاف فونوركغو
  2018-2017السنة الدراسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث كالتطوير
) رئيس(ىاريونو   

عبد العظيم. احلاج  
عبدالواحد. احلاج  

 خَت االناـ اجملستَت
 مفيد شيف األخيار

 
 
 
 
  

 رئيس ادلدرسة
  زلمد مشسي ىسن اجملستَت

 قسم الطالب

جوكو يولينطا اجملستَت، 
مغفور اجملستَت، كيدم 
فربيانط اجملستَت، رياف 

زلمد ، يونَتغ اجملستَت
عبد اجلاؾ مشسوؿ أ، 

.  مفيد سيف األحيار  
 
 

 قسم منهاج التدريس

أكميجاف، يسُت مناندر، أحيد 
فظلي اجملستَت، أغوس يوسف 

ألمشاه اجملستَت، ميسناف 
اجملستَت، ترم رتنا سارم 

اجملستَت، إماـ خارم اجملستَت، 
بنت رشيدة اجملستَت، زلمد 
أركاف اجملستَت، الفُت حسن 

. اذلدم اجملستَت  
  
 
 

 قسم صلة اجملتمع

يسُت بوديوكو، خَتدين 
أنور، أئيف كونيفي 
اجملستَت، إماـ شرشل 

اجملستَت، الدكتور اإلماـ 
غزارل، أنئك فوجياما  

زلمد مهرؼ ، اجملستَت
 اجملستَت، 

 
 

 قسم الوسائل الدراسية

أنور اجملستَت، مأسـو 
صليح اجملستَت، أريف 
ىديت هلل، زلمد عبد 

احلنن اجملستَت، فوركانط، 
زلمدمأسـو اجملستَت، 
.سعداف رمحٍت اجملستَت  

 

 

 الطالب ك الطالبات
 

 

 اساتذ ك استاذات
 

 رئيس 
 زلمد سللص

 
 
 

دارةاإلرئيس   
 علي متقُت
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 كالطالب كادلوظفُت درسُتادل أحواؿ .2
 ككذلك ىم 64ماياؾ فونوركغو " دار اذلدل" مدرسة ادلتوسطة

كَب ىذا مدرسة ". دار اذلدل"يدرسوف َب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 الطالب كالطالبات الىت يطلنب العلم َب ادلدرسة ادلتوسطة 1419ادلتوسطة 

 38.ماياؾ فونوركغو" دار اذلدل"اإلسالمية 
 

ماياؾ " دار اذلدل"أحواؿ ادلدرسُت َب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 .فونوركغو

 3.1اجلدكؿ 
 المواد الدراسية اإلسم الرقم

 اللغة دائرة فتح الرازل  1
 فقة اماـ غزذل  2
 كرتاكس خَت ادلتقُت  3
 غيغراَب سوملى  4
 فقة امى سلمة  5
 متيماتيكا امحد زمرسل  6
 كوبيوتَت خَت األنس  7
 إكونومى زلمد مسش حسن  8
 عقدة أخالؽ انيك فوجيانا  9

 قرأف حديث عبد العظيم  10

                                                
38  09/D-05/4-IV/2018 
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 المواد الدراسية اإلسم الرقم
 كمبيوتَت سيىت نوركؿ  11
 فسيكا ىيٌت كندريا  12
 اللغى اإلنزليسية عبد الوحيد  13
 فيفيكائُت مجهورل  14
 اللغة اإلنزليسية تيتيك دكل كريستياسل  15
 اللغة اإلندكنيسى ليليس ستياكتى  16
 اللغة العربية فطمة الزىرأ  17
 اللغة اإلنزليسية سارل فوركانعسيو  18
 اللغة اإلندكنيسى ىريونو  19
 عقدة اخالؽ أكميجاف  20
 فنجسكس زلمد أذل ىيشاـ  21
 غيوغراَب ركدل أريونو  22
 اللغة اإلندكنيسى شهرل  23
 اللغة العربية مكركس صاليح  24
 اللغة العربية مفتاح الرمحن  25
 فيسيكا جوكو يوليانطا  26
 سجارة كبودايأف اإلسالـ خَت األزل  27
 تربية أتك لوماتوؿ  28
 سجارة كبودايأف اإلسالـ فطرية  29
 بيولوغي نور عيشة  30
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 المواد الدراسية اإلسم الرقم
 اللغة العربية حاصل الفوئد  31
 بيولوغى زلمد ماسم  32
 بيولوغى زكير  33
 اللغة العربية صاحل اذلدل  34
 اللغة اإلصلليسية مفيد شيف األخَت  35
 ماتيماتكا كنيفى   36
 فيفيكئن أمحد مهرَب  37
 ماتيماتكا ريٌت يوذل  38
 فينجسكس أغوس ىرينطا  39
 فينجسكس ىريونو  40
 فيسيكا تيتيك يولينىت  41
 اللغة اإلندكنيسى أنك رسباكتى  42
 اللغة اإلصلليسية خزف فوزل  43
 قرأف حديث زلمد سللص  44
 التاريخ رسالف طاىرين  45
 فيسيكا زلمد طهر  46
 إيكونومى يوسل كنرتى  47
 فيسيكا ىندرؾ ىرموف  48
 ماتيماتيكا أسندا زنيك  49
 كمبيوتَت  سعدف رمحٌت  50
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 المواد الدراسية اإلسم الرقم
 قرأف حديث  ليلى رمحوتى  51
 اللغة العربية  فريدة الزىرأ  52
 فيفيكائن  نور سخُت  53
 خاط  مزقية ادلغفرة  54
 اللغة العربية نور ادلطمئنة  55
 فيفيكاين حسن بسر  56
 اللغة اإلندكنيسى ىرلينا فوسفتا  57
 اللغة اإلندكنيسى زلمد زمرسل  58
 ماتيماتيكا مهفور  59
 ماتيماتيكا سيسونطا  60
 فيفيكائن زلمد معسـو  61
 فينجسكيس إبن رلهدف  62
 اللغة العربية زلمد على  63
 فيفيكائن أنوار  64

 
 .ماياؾ فونوركغو" دار اذلدل"أحواؿ ادلوظف َب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 3.2اجلدكؿ 
  اإلسم الرقم

  KTU ك.ت.ؾ على متقُت  1
 كي أككاعاف شيف الدين الزىرل  2
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  اإلسم الرقم
  TUك.ستاؼ ت زلمد أحسن  3
 TU ك.ستاؼ ت سييت مركية  4
  TUك.ستاؼ ت سيىت ألفية  5
 ادلكتبة بست ادلعارؼ  6
 كي أككاعاف أغوس تريانا  7
 كي أككاعاف أغوس رينطا  8

 
 

 .ماياؾ فونوركغو" دار اذلدل"أحوؿ الطالب َب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 3.3اجلدكؿ 

 جمعة الطالب فصل الرقم
 505 السابع  1
 502 السامن  2
 412 التاسع  3
 1419  مجلة

 
 فونوركغو" اذلدل دار "التحتية البنية  كمرافق .3

 من ملكي ُب تكوف أف جيب اليت ادلعدات ىي التحتية كالبنية ادلرافق
 حلسن ملحة كاحدة ىي التحتية كالبنية ادلرافق ألهنا ، الرمسية ادلؤسسات قبل
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 كنوعية التقدـ معدؿ قياس ىو التحتية كالبنية ادلرافق. كالتعلم التعليم سَت
. نفسها ادلؤسسة

 بعض ُب موجود فونوركغو "اذلدل دار" اإلسالمية مدرسة ادلتوسطة
  .كالتعلم التعليم عملية لدعم التحتية كالبنية ادلرافق

تساعد عملية التعليم "دار اذلدل"كجود الوسائل َب ادلدرسة ادلتوسطة 
ماياؾ فونوركغو " دار اذلدل"الطالب ككسئل ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 39:كمايلى
 3.4اجلدكؿ 

 اللدد حالة إسم المتاع الرقم
 63 جيد غرفة الفصل  1
 1 جيد غرفة الظيوؼ   2
 2 جيد ادلكتبة  3
 1 جيد غرفة رئيس ادلدرسة  4
 1 جيد غرفة ادلدرسُت  5
 1 جيد ؾ .غرفة ب  6
 1 جيد غرفة إدارة  7
 1 جيد الصحة كحدة طالبغرفة   8
 2 جيد مأمل الكمبيوتر  9

 1 جيد النقابة  10
 2 جيد ادلنظمات طالبغرفة   11
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 اللدد حالة إسم المتاع الرقم
 4 جيد غرفة اإلستحماـ ادلدرسُت  12
 14 جيد غرفة اإلستحماـ الطالب  13
 17 جيد غرفة اإلستحماـ الطالبات  14
 1 جيد قاعة اإلجتماع  15
 1 جيد مسجد  16
 1.240 جيد مكتب الطالب  17
 1.240 جيد مقعد  18
 20  فسد5 جيد 15 معمل كمبيوتر  19
 1 جيد الرؼ كرسي ادلدريس  20
 40  فسد1 جيد 30 مكتب ادلدريس  21
 60  فسد7 جيد 53 كرسي ادلدريس  22
 2 جيد  كمبيوتر إدارة  23
 2 جيد الطابعة  24
 2  فسد1 جيد 1 ألة كاتبة  25
 1 جيد الفاكس آالت  26
 1 جيد تليفوف  27
 1 جيد ادلسجلة الشريطية  28
 1 جيد حاسبة آلة  29

 
 عرض الليانت الخاص .ب﴾ ﴿
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المفردات ة في تدريس مادة ستخدم عن طريقة المعرض الليانات .3
 المتوسطة دار الهدى ماياك درسةفي الم R“ "لطالب الصف السابع 

 طاناتان فونوروغو 
يعد تعلم موفركدات أىم جزء من ادلتطلبات كادلتطلبات األساسية ُب 
تعلم اللغات األجنبية، اليت هتدؼ إذل تسهيل الطالب ُب فهم اللغة العربية 

ُب تدريس ادلفردات أيضا ُب حاجة إذل األساليب ، حبيث  .بكل سهولة
إذل جانب  ديكن ربقيق حاجة خلزانة موفردات ُب تعلم اللغة العربية ،

. الطالب سوؼ يشارؾ بنشاط إذا كانت الطريقة فعالة لالستخداـ
األخرل، توجد أيضنا مادة ادلدرسة ادلتوسطة  كما ىو احلاؿ ُب

 ،ُب ادلدرسة ادلتوسطة دار اذلدلُب . ُب بداية الفصلادلدرسة ادلفردات ُب 
 ةكىذا يتفق مع األستاذة نعم .لنقل الدركس ادلفردات ىناؾ عدة طرؽ مطبقة

:  فقاؿ"R" كصانع ماربل عريب ُب الصنف السابع لليلى موليدا
 40:الطريقة ادلعتادة اليت أقـو هبا ىي

" أب"أقوؿ : قرأت بصوت عاؿو لألطفاؿ، كىم يتبعونٍت، مثاؿ .1
تواصل مثل ىذا مرارا كتكرارا، ". أبه "يقصدكف اإلجابة عن طريق 

 .حىت إغالؽ الكتاب كحفظو بالفعل عن ظهر قلب
لذلك أعد الرسم .  مع صورة بطاقة ادلقابلة للفصل ُب ذلك الوقت .2

قبل أف حيفظوا من ادلنزؿ، بعد الوصوؿ إذل الفصل، لقد : مثاؿ. األكؿ
ٍب يستجيب األطفاؿ كفقا . عرض الصور/ طرحت سؤاالن باستخداـ 

 .للمفردات ادلناسبة
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 الطريقة الثالثة ُب بعض األحياف زبربشل أطفارل أف يقلد اللغة العربية  .3
، ٍب يقلد األطفاؿ حىت يتم " حديقة= حديقة : "مثاؿ. كاإلندكنيسية

 .حفظها
 الطريقة الرابعة ىي اإليداع ، لذا يتم إيداعها رل، من احلفظ تذكرىا  .4

طريقة أخرل ديكنٍت ُب بعض . من احلفظ تذكرىا سابقا. سابقا
مهست من . كوكونيكاتااألحياف استخداـ اللعبة ، كىذا ىو احلاؿ مع 

أحد األصدقاء اآلخرين من الكتماف ، الذين ذكركا قاعدة مفردات ، 
توجو إذل النهاية ، ٍب احلد األقصى لذكر معٌت ادلفردات  

من التفسَت ادلذكور أعاله ، ديكن القوؿ بأف أنشطة تعلم ادلفردات  
دل تكن ثابتة ُب طريقة كاحدة، كلكن تنفيذىا " R"ُب فصل دراسي 

باستخداـ رلموعة متنوعة من األساليب سيضيف . باستخداـ عدة طرؽ
احلماس كاحلماس للطالب، كتسهيل الطالب حفظ ادلفردات، كما قالت من 

: "R" أحد طالب الصف السابع أكليا رمحةقبل 
قراءة ادلفردات بصوت عاؿ مسًتشد باألستاذة، بعد كل حفظها ، 

 41.إذل األماـ كاحدان تلو اآلخر حفظ ادلفردات ، ٍب ُب اجملموعة يعٍت القراءة
من التعبَت عن الطالبات أظهر أف الطريقة اليت يتم تنفيذىا ال زبتلف 

فقط مع بعضها، كلكن ىناؾ أيضنا تقسيم للمجموعات، شلا سيعمل على 
بناء ركح الطالب الذين دل يكونوا كسوالن كسوالن ُب البداية، ألنو مع اجملموعة 

. سوؼ جيتمعوف مع صديقو، ُب اجملموعة ىناؾ أيضا منافسة بُت اجملموعات
: "R"السابع  ىذا ما قالو أيضا طالب مدرسة رينا بنت
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مع تعيُت كاحد تلو اآلخر حىت يتم حفظها ، تشكلت اجملموعات 
كأيضان استخدـ الصورة، حبيث يظهر أكستازا صورتنا اليت  القفصية،

 42.يتم تفسَتىا إذل اللغة العربية
من خالؿ التعرض السابق ، يتبُت أف الطريقة ادلستخدمة زبتلف، 

البصر مع ما يدفع الطالب / مع استجابة كسائط اإلعالـ للصورة البصرية 
 سيكوف الطالب سعداء بالدرس، فهم ال يشعركف بالعبء، كىذا لالىتماـ،
 :"R" الصف السابع خَتزلكما قالو 

دركس ادلفردات ادلمتعة ، درس مفردات الدرس الذم كنت 
. 43أنتظره

 يوضح أنو مع كجود رلموعة متنوعة من الطرؽ السابقمن الشرح  
ذبعل الطالب يشعركف بأهنم غَت مرتبطُت كيشعركف بالدركس ادلفردات 

كيعزز ىذا أيضنا من خالؿ . ادلمتعة، لذا فهم سريعوف ُب حفظ ادلفردات
: "R" حوؿ استجابة طالب الصف السابع أستاذةمقابلة مع 

ردىم جيد ، فهم متحمسوف كمتحمسوف جدا لتعلم اللغة العربية ، 
ُب الواقع ، تؤثر أيضنا حالة . إذا اختلفت الطرؽ ادلستخدمة كتغَتت
عندما يكوف األطفاؿ ُب الليل . األطفاؿ على استجابتهم للغة العربية

ديارسوف أنشطة ُب كقت متأخر من الليل ، فإف الصباح يكونوف 
كتتأثر أيضا من . متعبُت ، كيناموف ، ككسوؿ ، كغَت متحمسُت

إذا كانوا ُب الصباح ، فإهنم ال يزالوف مفعمُت باحليوية ، . الدرس
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كلكن إذا تقلص ضوء النهار ، فإهنم يبدأكف بالنعاس ، عندما يتم 
 44.اخللط سبامان ُب دركسهم

ألف . من الشرح السابق يبُت أف محاس الطالب يتأثر حبالة الطالبات 
مصلحة ادلرء تتأثر باحلالة البدنية للشخص، إذا كانت احلالة اجلسدية 

للشخص ال تتناسب مع اإلحساس باإلرىاؽ كاألدل كما إذل ذلك فإف نوايا 
الشخص ستضعف السَتاتا ستجعلهم يشعركف بالنعاس،جيب ذبنب مثل 

ىذه األشياء ُب التعلم ، كما ىو احلاؿ ُب حالة قوؿ أستاذه نعمة اهلل ليلى 
 :موليدا

 دقائق ، 5أنا عادة أطلب الوقوؼ ، كادلضي قدما ، كشلارسة  
، ُب الواقع . الوضوء كىلم جرا حىت ال يشعركف بالنعاس مرة أخرل

كل ساعة ، أطفارل ملزموف بإحضار احللول كادلشركبات ، لذلك 
فإف ركحهم ُب كقت الحق أقل عادة خالؿ النهار ، قلت ذلم أف 

 45.يأكلوا حلوىهم ، لكي ترتفع ركحهم مرة أخرل
العقاب للطالب النائم سوؼ يعيد / من خالؿ إعطاء العقوبة  

 .  خَتزااىتماـ الطالب ك ال يناـ مرة أخرل ىذا كما ذكرت األخت
 ، لذلك أنا لست نائمان الفصل ، أماـ ك الرياضية خلضة، للوقوؼ
 من الشرح السابق يبُت أنو بإخبارىم أف يتقدموا جلعلهم 46.بعد اآلف

. ال يشعركف بالنعاس بعد اآلف
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 عن طريقة التقويم في تدريس مادة المفردات لطالب عرض الليانات .4
 المتوسطة دار الهدى ماياك طاناتان درسةفي الم ”R” السابعالصف 

 فونوروغو 
ىناؾ حاجة للتقييم ُب التعلم، كذلك دلعرفة مدل قدرة الطالب  

كستعرؼ ىذه الطريقة كيفية قدرة الطالب على فهم . على فهم الدرس
ُب اللغة العربية ىناؾ . الدرس، فضالن عن تسهيل ادلعلمُت ُب تدريس الدركس

الصف  كما ىو احلاؿ ُب فئة. العديد من طرؽ التقييم اليت ديكن تطبيقها
”R”  دار اذلدل فإنو يستخدـ أيضا العديد من أساليب    ادلتوسطةدرسةادل

التقييم، كىذا يتفق مع ما يقاؿ نعمت ليلى موليدا أكستازه ُب اللغة العربية 
، قاؿ   :ُب اللغة العربية ُب دار العلـو
 47:التقييم ادلستخدـ بواسطة

 االستماع إذل ادلفردات اليت ًب تدريسها .1
 تطابق بُت الصورة كادلفردات .2
 عرض الصور كيطلب منهم أف يهتف ادلفردات اخلاصة بو .3
 كتاب التدريباتاإلجابة على أسئلة ادلفردات ُب  .4
من التعرضات ادلذكورة أعاله تشَت إذل أف أساليب التقييم  

كهبذه الطريقة ال ذبعل الطالب مشبعُت، إذا . ادلستخدمة زبتلف
ا فقط، فسوؼ يشعركف بادللل كعدـ  استخدموا تقييمنا كاحدن

  .احلماس
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 اللاب الخامس
 تبعيل الليانات

 
المفردات لطالب ة في تدريس مادة ستخدمطريقة الم تبعيل الليانات عن .أ﴾ ﴿

 المتوسطة دار الهدى ماياك طاناتان درسةفي المR“ "الصف السابع 
 فونوروغو 

ُب عملية التعلم ، يكوف للمعلم دكر ىاـ ُب توجيو عملية التعليم كالتعلم 
. ىناؾ العديد من األشياء اليت جيب مراعاهتا عند القياـ بأنشطة التعلم. أك ربديدىا

كما ىو احلاؿ ُب عملية تعلم مفردات اللغة العربية ، من الضركرم أف حيدد ادلعلم 
كاحد منهم عن طريق اختيار . كيفية تنفيذ التعلم من أجل ربقيق الغرض ادلقصود

. طريقة جيدة
. كما شرح كامٌت أف ىذه الطريقة ىي الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم

مدرس أك زلاضر لديو قدرة عالية على إتقاف ادلواد التعليمية دكف كسائل مناسبة، ٍب 
إف ادلدرسُت أك احملاضرين الذين يقوموف . من ادلرجح أف ربصل على الفشل

 .بتدريس أساليب أقل جودة سيؤثر على تعلم الطالب أقل جودة أيضنا
يستخدـ ادلعلموف عدة طرؽ للتعلم ، " R"كذلك ، ُب الصف السابع 

 كىنا طرؽ سلتلفة لتعلم ادلفردات .حبيث يتم نقل الغرض من التعلم بشكل جيد
 :رشد أمحد منصرة كفقا ؿ

 

عندما ترد ، إبراز القلم: مثل ، )النماذج( دؿ عليو الكلمة من أشياءتراز  ماإب . ١
"  قلم"كلمة 
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ك كاف يقـو ادلعلـو بفتح الباب عند ما ترد  )dramatization (مثيل ادلعٌت   . ٢
"  مجلة فتح األستاذ الباب

كأف يلعب ادلعلم دكر مريض حيس بأدل َب  : )Role playing (لعب الدكر  . ٣
 بطنو كيفحصو طبيب 

" ساخٌت"َب مقابل " بارد"كأف يذكر كلمة ، )Antonym  (ذكر ادلتضادات  . ٤
 .إف كاف ذلم سابق عهد هبا

سيفط لتوضيح معٌت "أف يذكر كلمة ،  )Synonyms ) ذكر ادلفردات  . ٥
 .إف كاف ذلم سابق عهد بكلمة سيف" صمصاـ"

كذلك بذكر الكلمات الىت تثَتىا َب النهن ، )Association(تداعى ادلعاسل  . ٦
زكجو زكجو : يذكر ادلعلمات االتية " عائلة"كَب كركد كلمة . الكمة احلديدة

 . اخل..... أكالد 

يذكر ادلعلم " مكاتب"مثل كلمة ، كمشتقاهتا )Root)ذكر أصل الكلمة  . ٧
 " كتب"اصلها كىو 

   ١٤ بشرح ادلقصود من الكلمة ذلكشرح معٌت الكلمة العربية . ٨

كاف يقرأ التلميذ النص قرأة صامتو عدة مرات حىت يستكشف ، تعدر القرأة . ٩
 معٌت الكلمة اجلديدة َب النص 

كديكن تكليف الطالب َب ادلستوبات ادلتوسطة ، البحث َب القاموس. ١٠
 .لتوضيح معٌت الكلمة اجلديدةكادلتقدمة بالبحث َب القواميس العربية 

                                                
 .٩٨ نفس ادلرجع،  ١٤
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كىذا احز أسلو بيمكن اف يلجا إليو ادلعلم لتوضيع ، الًتمجة إذل لغة كسطة . ١١
، معٌت الكلمة بشرط أف يكرر التلميذ الكلمة األجنبية حىت رسخىت َب ذىنو

  ١٥.على ادلعلم األيتعجل َب ىذااألمر
 

الصف بينما ُب تنفيذ تعلم اللغة العربية خاصة ادلفردات ادلادية ُب  
: تتضمن الطرؽ ادلعتادة ما يلي .اذلدل  ادلتوسطة داردرسةُب ادلR“ "السابع 

 قراءة بصوت عاؿ .1
يتم توجيو الطالب لالستماع بعناية ، حىت يتمكنوا من اإلجابة بشكل  ) أ

 مثارل
يفسر الطالب ادلفردات بصوت عاؿ ، كاليت ربدث هبا ادلعلم على  ) ب

" األب"الطالب أجاب معٌت " األب"سبيل ادلثاؿ ، فقاؿ ادلعلم 
 .كىكذا دكاليك حىت حيفظ خارج الرأس

بعد كفاية ، يقـو ادلعلم بقوؿ معٌت الطالب ٍب جييب ادلفردات العربية  ) ج
، " أخي"تلميذة ذبيب أرايب " أخي"على سبيل ادلثاؿ يعّلم ادلعلم معٌت 

 .كىكذا حىت يتم حفظها
 بطاقات صور .2

 قبل أف يقـو ادلعلم بتعليم الطالب حلفظ ادلفردات )أ 
 يقـو ادلعلم بإعداد صورة تطابق ادلوضوع )ب 
 .ٍب تظهر كاحدة تلو األخرل الصورة )ج 
 يتحدث الطالب مفردات اللغة العربية كفقا للصورة اليت أظهرىا ادلعلم )د 
 مع ذلك سوؼ يتذكر الطالب بسهولة احلفظ الذم اكتسبوه )ق 

                                                
 199-198  )1989:مصر(أمحد ادلنصورة، تعليمال العربية لغَت االناطقُت هبا رشدم  ١٥
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 الًتتيب .3
يتم توجيو الطالب لالستماع بشكل جيد دلا يقولو ادلعلم ، من أجل  )أ 

 تقليد الكماؿ
 ".البيت= البيت "ادلعلم يلفظ ادلفردات العربية دبعٌت ادلعلم ، قائال  )ب 
 .بشكل متكرر حىت يتم حفظو" البيت= بيتوف "يقلد الطالب  )ج 

 عكداؿ .4
 الطالب كاحدا تلو اآلخر إذل األماـ حلفظ ادلفردات اليت ًب حفظها )أ 
يستمع ادلعلموف إذل تالكة الفتيات ، إذا كاف ىناؾ معلم خاطئ لتربيره  )ب 

، 
الطالب الذين ينسوف أف يقولوا حلفظو مرة أخرل كإعادة توجيو  )ج 

 األخَت
 األلعاب .5

  رلموعات5قسم ادلعلم الطالب إذل  )أ 
 كل رلموعة اصطف )ب 
 يعطي ادلعلم ادلفردات لكل رلموعة )ج 
 ٍب الفتاة كراء ادلفردات قمع للطالب الذين ىم اجلبهة )د 
 حرضت كل رلموعة سرعتها )ق 
يكتب الطالب األمامي على ادلفردات اليت هتمس ادلفردات لصديقها ،  )ك 

 .إذل جانب معناىا
  منح اجملموعة األسرعيتم )ز 

ُب . من ىذه األساليب بالتأكيد ال ديكن فصلها عن مراحل التعلم
، ُب ادلراحل ادلبكرة  )بداية، جوىرية كهناية(تنفيذ التعلم ىناؾ مراحل 
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كادلعتاد، يقـو ادلدرس بالًتحيب كالغياب كالصالة قبل البدء ُب الدرس، 
ُب ادلرحلة . كيقدـ نظرة عامة عامة عن ادلسارم اليت سيتم تسليمها

األساسية، ديارس ادلعلم طريقة القراءة الصعبة كما ىو موضح أعاله ،ٍب قسم 
يوفر  .كتاب التدريباتادلعلم الطالب إذل عدة رلموعات، لتفسَت القراءة ُب 

اجلزء األخَت من ادلعلم الواجبات ادلنزلية، كيقدـ استنتاجات الدركس كيغلق 
. الدركس مع الصالة كالتحيات

باستخداـ طرؽ زبتلف من حيث عدـ الرتابة، ديكن زيادة احلماس 
ككذلك ركح الطالب حلفظ ادلفردات من خالؿ عدد من القطع، تلميذات 

من التحليل  .ادلدارس غَت مثقلة بالدركس ألهنم يتعلموف أف يكونوا سعداء
أعاله ديكن استنتاج أف ىناؾ حاجة إذل طريقة ُب عملية التعلم، بدكف 

الغرض من طريقة التعلم سيكوف من الصعب نقلها للطالب، باستخداـ 
رلموعة متنوعة من الطرؽ سوؼ يسهل الطالب ُب تلقي الدركس كأيضا من 

. السهل حفظ ادلفردات
ادلفردات لطالب تدريس مادة  ديكن استنتاج ذلك طرؽ سلتلفة ك بل

مع طرؽ  ال خيتلف كثَتا،ُب ادلدرسة ادلتوسطة دار اذلدلR“ "الصف السابع 
كلكن ُب كتابو  ،سلتلفة لتعلم مادة مفردات كتبها رشيدم أمحد منصور

 .رشيدم أمحد منصور أكثر كتنوعان 

 

المفردات لطالب الصف طريقة التقويم في تدريس مادة  تبعيل الليانات عن .ب﴾ ﴿
  المتوسطة دار الهدى ماياك طاناتان فونوروغو درسةفي المR“ "السابع 

صل ىو طريقة مستخدمة ُب التعلم، دلعرفة عيوب كمزايا ادلعلمُت ُب كالتق
. تقدصل ادلواد ُب التعلم، كىو أيضنا كسيلة لتقييم نتائج تعلم الطالب
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ُب R“ "الصف السابع إف منوذج التقييم اخلاص بتعلم ادلفردات العربية ُب 
إمالء ادلفردات اليت ًب تدريسها، كادلطابقة بُت :  ىو ادلتوسطة دار اذلدلدرسةادل

الصورة كادلفردات، يعرض الصور كيتم إرشادىم لكتابة مفرداهتم كاإلجابة على 
صل ادلنتظم ُب تعلم اللغة كيستخدـ ىذا التق.  كتاب التدريباتأسئلة ادلفردات ُب

. العربية دلواد ادلفردات، لتحديد قدرة الطالب على ما يصفو ادلعلم
ُب تعلم ادلفردات، ىناؾ حاجة أيضا إذل تقييم لتحديد مستول إتقاف 

 أف الغرض الرئيسي مدسُتيقوؿ . الطالب للمفردات اليت ًب منحها من قبل ادلعلم
تقوؿ . من اختبار ادلفردات ىو قياس القدرة على إنتاج الكلمات ادلنطوقة كادلكتوبة

كينظر إذل القدرة على . ىيوز أف مهارات ادلفردات مهمة لتطوير اللغة كشلارستها
فهم ادلفردات ُب أنشطة القراءة كاالستماع، بينما تظهر القدرة على استخداـ 

لذلك، عادةن ما يرتبط اختبار ادلفردات مباشرة . ادلفردات ُب أنشطة الكتابة كاحملادثة
 .بالقدرة التقديرية أك اإلنتاجية للغة ككل

بعض أشكاؿ اختبار ادلفردات ُب تعلم اللغة العربية دلواد ادلفردات ُب 
 : ىي كالتارلُب ادلدرسة ادلتوسطة دار اذلدلR“ "الصف السابع 

 (Aktif-Produktif)أذكر معٌت الكلمة ادلعنية   .أ 

ُب ىذا االختبار ، يتم كضع الكلمة القابلة للتحديد كشكل من 

ىناؾ أربعة خيارات للتعريفات اليت يتطابق أحدىا مع  أشكاؿ السؤاؿ ، ٍب

 .ادلشكلة

 مدرسةصديقي طالب ُب .اخًت التعريف الصحيح للكلمة اليت ربتها خط .1
... ىي مكاف . ثانوية



55 

 

 

 

 نتلّقى فيو العلم .أ 
 نتلقى فيو العالج .ب 
 نؤدم فيو الصلوات .ج 
نلجأ إليو للراحة  .د 

ك ديكن أف يرد السؤاؿ ُب ىذا النوع بأف يُقدـ التعريف ُب الساؽ كالتارل  .2
..." مكاف نلتقي فيو العلم يسمى ب :"

 غرفة .أ 
 قاعة .ب 
 منزال .ج 
 مدرسة  .د 

، ادلكاف "مدرسة."ك قد يرد ىذا النوع على النسق التارل ك ىذا غَت جيد .3
...... الذم 

 نتلّقى فيو العلم .أ 
 نتلقى فيو العالج .ب 
 نؤدم فيو الصلوات .ج 
 نلجأ إليو للراحة .د 

 أك معادالت الكلمات أذكر عكس الكلمة .ب 

يُطلب من الطالب اختيار الكلمة ادلقابلة لكلمة أخرل من بُت 
. اخليارات ادلتاحة

  )ادلضاد(دلقابل ا
. اخًت الكلمة اليت تعطي عكس ادلعٌت تقريبا للكلمة اليت ربتها خط
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 .اخلَتإذا اخًتت ىذا الطريق فإنو يؤدم إذل  .1
 الرسوب .أ 
 الفسق .ب 
 الفضل .ج 
 الشر .د 

  من الكلمات ذات االرتباطاترلموعة .ج 

. لكل رلموعة من الكلمات كلمة كاحدة ذلا عالقة بالكلمة ُب ادلربع  

. ضع خطا ربت الكلمة اليت زبتارىا .1

  
 كلية مبنىى حراسة

 مطعم  زلاضرة   ىاتف .أ 
 حبوث مسارح سيارات .ب 

 
 أذكر مرادفات الكلمات أك ادلرادفا .د 

يُطلب من الطالب اختيار الكلمات اليت تعادؿ الكلمات األخرل   
 .من بُت اخليارات اليت كانت متوفرة

 ادلرادؼ .1
. للكلمة اليت ربتها خط ُب كل مجلة )تقريبا(اخًت الكلمة ادلرادفة 

.  امرأة العزيز األبوابغلَّقت)  1
فتحت  .أ 

 جامعة
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أكصدت  .ب 
 أغمضت .ج 
غطت  .د 

. ىات مرادؼ الكلمة  اليت ربتها خط)  2
.  مبكرايستيقظ على ادلسلم أف  ) أ

. يصحو: اجلواب 
.  بعدشقيقيدل يصلي  ) ب

. أخي:  اجلواب 
من أنواع سلتلفة من التقوصل أعاله ُب تعلم مواد ادلوفورات العربية كفقا لقدرة 
الفتاة ادلتوسطة، إذا كاف ىناؾ طالب ال جيتازكف ىذا التقوصل، فهم حيصلوف على 

 .ترديد من ادلعلم
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 سادساللاب ال
االختتام 

 
 نتائج اللبح .أ﴾ ﴿

فبعد عرض البيانات كدراستها كربليلها ُب األبواب السابقة، سبكن الباحثة 
 : النتائج التاليةتاستخلص

 "ادلفردات لطالب الصف السابع ة ُب تدريس مادة ستخدـإف طريقة ادل .6
“Rاللغوم اداء . ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغودرسةُب ادل 

  .اذلدل  ادلتوسطة داردرسةُب ادلR“ "الصف السابع ُب  للمفردات اخلاص
 :تشمل ادلستخدمة ادلعتادة بالطرؽ

يتم توجيو الطالب لالستماع بعناية ، حىت يتمكنوا ) 1:قراءة بصوت عاؿ .أ 
يفسر الطالب ادلفردات بصوت عاؿ ، ) 2. من اإلجابة بشكل مثارل

الطالب " األب"كاليت ربدث هبا ادلعلم على سبيل ادلثاؿ ، فقاؿ ادلعلم 
بعد )3 .كىكذا دكاليك حىت حيفظ خارج الرأس" األب"أجاب معٌت 

كفاية ، يقـو ادلعلم بقوؿ معٌت الطالب ٍب جييب ادلفردات العربية على 
، كىكذا " أخي"تلميذة ذبيب أرايب " أخي"سبيل ادلثاؿ يعّلم ادلعلم معٌت 

 .حىت يتم حفظها
. قبل أف يقـو ادلعلم بتعليم الطالب حلفظ ادلفردات)1: بطاقات صور .ب 

ٍب تظهر كاحدة تلو ) 3. يقـو ادلعلم بإعداد صورة تطابق ادلوضوع) 2
يتحدث الطالب مفردات اللغة العربية كفقا للصورة )4 .األخرل الصورة

59 
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مع ذلك سوؼ يتذكر الطالب بسهولة احلفظ ) 5. اليت أظهرىا ادلعلم
 الذم اكتسبوه

يتم توجيو الطالب لالستماع بشكل جيد دلا يقولو ادلعلم ، )1:الًتتيب .ج 
ادلعلم يلفظ ادلفردات العربية دبعٌت ادلعلم ، ) 2. من أجل تقليد الكماؿ

بشكل " البيت= بيتوف "يقلد الطالب ) 3 ".البيت= البيت "قائال 
 .متكرر حىت يتم حفظو

الطالب كاحدا تلو اآلخر إذل األماـ حلفظ ادلفردات اليت ًب ) 1:عكداؿ .د 
يستمع ادلعلموف إذل تالكة الفتيات ، إذا كاف ىناؾ معلم ) 2. حفظها

الطالب الذين ينسوف أف يقولوا حلفظو مرة أخرل ) 3. خاطئ لتربيره
 كإعادة توجيو األخَت

كل رلموعة ) 2 رلموعات5قسم ادلعلم الطالب إذل ) 1:األلعاب .ق 
ٍب الفتاة كراء ) 4.يعطي ادلعلم ادلفردات لكل رلموعة) 3.اصطف

. حرضت كل رلموعة سرعتها)5. ادلفردات قمع للطالب الذين ىم اجلبهة
يكتب الطالب األمامي على ادلفردات اليت هتمس ادلفردات لصديقها ) 6

  منح اجملموعة األسرعيتم) 7 .، إذل جانب معناىا
 

ُب R“ "ادلفردات لطالب الصف السابع إف طريقة التقوصل ُب تدريس مادة  .7
إف منوذج التقييم .  ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغودرسةادل

 درسةُب ادلR“ "الصف السابع اخلاص بتعلم مفردات ادلفردات العربية ُب 
إمالء ادلفردات اليت ًب تدريسها ، كادلطابقة بُت :  ىوادلتوسطة دار اذلدل

الصورة كادلفردات ، يعرض الصور كيتم إرشادىم لكتابة مفرداهتم كاإلجابة 
صل ادلنتظم ُب كيستخدـ ىذا التق. كتاب التدريباتعلى أسئلة ادلفردات ُب 
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تعلم اللغة العربية دلواد ادلفردات ، لتحديد قدرة الطالب على ما يصفو 
. ادلعلم

 
 اإلقتراحات .ب﴾ ﴿

 :ل يلاكيطيب للكاتبة اف تقّدـ اإلقًتاحات كم
 لعمدرسة  .د 

ضاح فيها دلصلحة عملية التعليم متكمل األدكات الدراسية أك كسائل اإلأف  .1
 ، خاصة فيما يتعلق ادلتوسطة دار اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغوبادلدرسة 

 .بتعليم ادلفردات
ادلتوسطة دار ادلدرسة   ُب ادلفرداتأف تعاد ادلناىح الدراسية لتساعد تعليم  .2

  اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو
 للمدرس   .ق 

كيهتمن يضا أ يشرح الدرس حبماس لتكوف الطالبات محاسة أف ينبغي على .1
 جيدا ضلو ما شرحو ادلدرس

 ادلفردات ينبغي على ادلدرس أف يعطي ادلمارسة الكثَتة ادلتعلقة .2
 لطاللات .ك 

  الصحيحة ادلفرداتعلى الطالبات أف يفهمن جيدا قواعد  .1
 .، إما داخل الفصل أـ خارجوادلفرداتعلى الطالبات أف ديارسن كثَتة ُب  .2
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