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 المعخص
 

ترقية فهم ل" عرض الصور" اسًتاذبية  تطبيق. "2019. جميعة، وفاء
دلدرسة العالية اطالب الصف العاشر ىف الادلفردات عند 

 االسالمية دار اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو العام
كلية الًتبية . الببح العللمّ " 2019-2018الدراسى 

والعلوم التعليلية قسم تعليم الّلغة العربّية باجلامعة 
ادلشرف الدكتور احلاج أمحد . اإلسالمّية احلكومّية فونوروغو

 .رليب ادلاجستَت
تععيم المفردات، صعوبات التععم، نتيجة : الكعمة األساسيّية

 .التععيم
 

صارت أساسية رئيسية ىف ادلفردات ىف اللغة العربية كانت 
 و ىى عنصور من عناصر اللغة العربية الىت تلعب .لّلغةتعلم ا

صار الطالب . دورة مهلة كلا دور األصوات و الًتاكيب ادلعٌت
ماىرا ىف اللغة إذا كان يزداد مفرداتو و العكس إذا قّلت مفرداتو 

و من ىذا ديكن القول أن كفائة الطالب . فينقس مهارتو ىف اللغة
 .ىف اللغة تتعلق باستوعبو مهارة اللغة

وجدت الباحثة أن بعض الطالب ىف الصف العاشر ىف 
ادلدرسة العالية اإلسالمية دار اذلدى ماياك طوناتان فونوروغو 
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و ىذا يسّبب عن الصعوبات ىف مادة . يستوعبون ادلفردات قليلة
اللغة العربية جبانب ذلك، رأت الباحثة أن مدرس اللغة العربية 

وىكذا ىف . اليستخدم وسائل اإلعالم ىف عللية تعليلة إال قليال
 .  ىف عللية التعلماسًتاذبيةمسئلة 

ىذا الببح نوع من الببح اإلجرائم الصفم 
(classroom action research) . استخدمت الباحثة يف ىذا

، وىم (taggart)و تغارت(kemmis)الببح الطراز من كليس
تكوين كل الدور من أربعة مرحلة وىم اخلطة و التنفيذ و 

 . ادلالحظة و الصورة ادلنعكسة
  يف تعليم ادلفرداتنشاط الطالبومن نتائج التجربة ،

   ىمفم الدور االول:  وىو اسًتاذبية عرض الصورلمعستبا
" جيد"   طلبات 17و  (%6،46)بقيلة " جيد جدا "الطلبان 
و (%32،2)بقيلة  " مقبول" طلبات 10و  (%54،8)بقيلة 

 24 ىم فم الدور الثانىمث  (%6،46)بقيلة  " نقص"الطلبان 
" جيد" طلبات 6و  (%77،41)بقيلة " جيد جدا" طلبات 
%(. 3،22)بقيلة " مقبول " و  الطالب  (%19،35)بقيلة 

"  ىم  الطلبان فى الدور االولو نتيجة التعليم اللغة العربية 
بقيلة "  جيدجدا" طلبات 16و (%6،46)بتقدير " شلتاز 

 4و(%29،03)بتقدير " جيد" طلبات 9و  (51،61%)
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مث أن نتيجة  الصف . (%12،9)بقيلة " مقبول"طلبات ب
و بتقدير " شلتاز "  طلبات 29 ىم فى الدور الثانىالعاشر 

مع %(. 6،46)بقيلة "  جيدجدا"و  الطلبان  (93،54%)
 ، وجد أن الطالب الذين استخدموا الصور حبحنتائج ىذه ال

 كانوا أسرع يف فهم وحفظ من دون استخدام ادلفرداتيف تعلم 
 اسًتاتيجية عرض الصور
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 الباب االول
 مقدمة

 خعفية الببح .أ 
اّلىت اللغة العربية ىم لغة أجنبية ذلا شليزات خاصة 

 يف مصادر اليت ستخدمألن اللغة . زبتلف بلغة أخري
.  للغة العربيةىى (القرآن واحلديح)الشريعة االسالمية 

كانت كل مؤسة إسالمية تعّلم اللغة العربية حىت صارت 
حىت كثر من الناس بتعللُت اللغة العربية . منهجار مسيا فيها

 الرمسم لكل مؤسسة .الرمسم لكل مؤسسة إسالمية
كلاعرفنا أن اللغة العربية ىم لغة أجنّبية الىت . إسالمية

الغرض الرئسم . اإلندونيسيا يتعّللوهنا كانت أكثر اجملتلع
من تعليم اللغة العربية ىى لتطوير قدرة الطالب ىف 

 .استخدم اللغة إماّ بفّعالية أو سلبية
كانت اللغة عندىا دوراىاّما ىف تطوير منّو 

الفكرى و اجملتلع و الذوق الطالب وصارت راعلة ىف 
ترجى اللغة . صلاحهم عند التعّلم ىف أية مادة الدراسة

                                                

 Ragam Metode & Media Pembelajaran Bahasaاولُت نوىا، 

Arab ،(يوكيا كارتا :diva pres ، 2012) ،74. 
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تستطيع أن تساعد الطالب دلعرفة نفوسهم، و ثقافتهم و 
وكذلك ىف تعبَت اآلراء و األذىان ىف اجملتهم . ثقافة غَت ىم

الصبيح و ادلكن الصبيح . الذى يستخدىم تلك اللغة
ادلفردات إذل . 55كجزء من إتقان اللغة، ديكن تقسم 

 .إتقان نشط من إنتاجيو و سلبيو و تقبيال
دات لعربية ىم مفراللغة ا من عناصر يف ىحدا

عند شبص يف تعليم ليت جيب اللغة ا من عناصر تدامفر.
ىذه الوسائط التعليلية  .اللغة األجنبية اي اللغة العربية

ر من عناصر التعلم يرتبط ارتباطًا وثيًقا وىم أيًضا عنص
 واحدة ، تدريسألن اختيار طريقة .بأساليب التدريس

سيؤثر على نوع وسائط التعلم ادلناسبة، على الرغم من أنو 
ال تزال ىناك جوانب أخرى سلتلفة جيب أخذىا يف 

مع استخدام وسائل .االعتبار عند اختيار وسائل اإلعالم
اإلعالم يف التعلم ، ستكون قادرة على توليد رغبات 

                                                

لنج ما) Media Pembelajaran Bahasa Arab ،ىشدالرب الوىااعبد  
 .٥٤) ىيمابر ،ا٢٠٠٩، حلكوميةاإلسالمية اىيم ابرامالك نا مطبعة جامعة موال: 

 Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab (Teori Dan وامونا،

Aplikasi)  (يوكياكارتا:Teras 2011)54. 
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واىتلامات جديدة ، وتوليد الدافع وربفيز األنشطة 
وسائط الصور مهلة جًدا الستخدامها ينظرًا ألن .التعليلية

يف زلاولة لتوضيح مدى فهم الطالب ، لذلك فستؤدي 
صورة الطالب إذل زيادة االىتلام باألشياء أو األشياء اليت 

وبالتارل ، فإن  .دل يسبق رؤيتها ذات الصلة بادلواد التعليلية
استخدام وسائط الصور ، سيكون من األسهل الوصول 

شلا )إذل ادلدرسُت ، ألن الصور اليت ربتوي على وسائط  
 .(جيعل جودة التعليم ذات قيلة سهلة وقيلة

اجلانب ادلثَت لالىتلام من استخدام صورة 
 وأكثر إثارة لالىتلام دالوسائط ىذه ىو ربقيق تعلم شلت

ألنو فقط يف حالة مرحة وسعيدة ، سيقوم . لطالبالدى 
وبادلثل . الطالب بسهولة بتبقيق مجيع اإلمكانات اخلفية

فإن رأي لقلان احلكيم قال إن وسائل التعلم ىم العنصر 
. الرئيسم يف التعلم وواحدة من أىم األدوات لللباضرين

                                                

 Eksperimentasi Metode Pembelajaran Mufrodat سىت صاليكو، 

Bahasa Arab Dengan Menggunakan Media Gambar Pada Siswa Kelas 

Iv Di Madrasah Ibtidaiyah Negri Jejeran( Skripsi: Uin Sunan Kalijaga 

Jogja , 2008. 
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يعتلد اإلعالم التعللم كثَتاً على قدرة ادلعلم على 
 ألن مهلة ادلعلم مرتبطة بتنفيذ التعلم ادلوضوعم .تطويره

ىذا يعٍت أن التعلم ليس موجهاً فقط . الذي ديثل مسؤوليتو
 .ضلو سلرجات التعلم ، ولكن أيضاً يف نشاط التعلم

وبالتارل ديكن القول أن التبدث والكتابة مها 
مهارتان لغوية ذبب القيام هبا ، تدعلها ادلعرفة ، ويُعد 
إتقان مفردات اللغة بشكل عام جزًءا مهًلا ، سواء من 
 .نشاط تعلم اللغة أو تطوير قدرات الفرد يف لغة مت إتقاهنا
عند تعلم اللغات ، ال ديكن فصلها عن تعليم 

مفردات ، حيح يعترب تعلم مفردات أحد العناصر ادللبة 
يف تعلم اللغة نفسها ، على الرغم من وجود العديد من 

 اللغوية األىدافاالختالفات يف الرأي فيلا يتعلق دبعٌت 
والتعللية ، ولكن اجلليع يتفق على أن ادلفردات ذلا دور 

 .مهم يف دعم مهارات اللغة الناجبة
                                                

واجانا : باندونج)، perencanaan pembelajaran لقلان حاكيم، 
 .8، 2009فرديا،

 ،2011) ،60. Uin Maliki Press  مالنج: )Strategi Pembelajaran Bahasa 

Arab، دلصطفىشيف ا 6   
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من ادلالحظات اليت قام هبا الباحثون يف مدرسة 
عالية ، وتعلم اللغة العربية الذي أجري يف دار اذلدى 

باستخدام طريقة احملاضرة ، والتعليم ادلباشر، ىذه الطريقة 
ىم طريقة جيدة ، ولكن الطالب أقل نشاطًا يف التعلم ، 

حيح أن ىناك حاجة السًتاتيجيات مناسبة يف تعلم 
 .ادلفردات جلعل الطالب أكثر نشاطًا

من نتائج ادلقابالت مع الطالب يف تعلم اللغة 
 وجد الباحثون بعض ادلشاكل يف العاشر الصفالعربية يف 

نقص ادلعرفة لدى الطالب ، عدم فهم . تعلم ادلفردات
الطالب بسبب االسًتاتيجيات الرتيبة ، عدم استخدام 

 من سلتلف ادلشاكل اليت .وسائل اإلعالم يف نشاط التعلم
يركز الباحثون على االسًتاتيجيات مع .الطالب منها يعٍت

وسائل اإلعالم ىم بديل يستخدم لزيادة . وسائط الصور

                                                                                               

 .2011،(سإلسالمية مالنج فراحلكومية ا

 مراقبة الطالب،الصف العاشر بادلدرسة العالية دار اذلدى ماناك  
  2018طاناتان فونوروغو، 

 مقابالت الطالب،الصف العاشر بادلدرسة العالية دار اذلدى ماناك  
 2018طاناتان فونوروغو، 
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معرفة الطالب ، ويستخدم بشكل فعال يف حفظ ادلفردات 
إن وسائط .  ، ألن اصور ديكن أن تشكل شيًئا رلرًداالعربية

الصور ادلستخدمة لتعلم اللغة العربية ىم صور ادلفردات 
مستلدة من الكتب واجملالت والصور ادلأخوذة من 

ومن ىذا . اإلنًتنت ادلصللة لللادة ادلطلوب تسليلها
ترقية ل" عرض الصور"تطبيق استراتجية ادلنطلق سيناقش 

طالب الصف العاشر فى الفهم المفردات عند 
المدرسة العالية االسالمية دار الهدى ماياك طاناتان 

 2019-2018فونوروغو العام الدراسى 
 

 أسئعة الببح .ب 
 سؤالُتنظرا إذل خلفية الببح السابقة فوضعت الباحثة 

 :حبح فيلا يلى
 لمعستبا  يف تعليم ادلفرداتكيف نشاط الطالب .1

اسًتاذبية عرض الصور لطالب الصف العاشر ىف 
ادلدرسة العالية االسالمية دار اذلدى ماياك طاناتان 

 ؟٢٠19-٢٠18 العام الدرسى  فونوروغو
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 لطالب ىف اسًتاذبية عرض  ادلفرداتكيف فهم .٢
الصوار بالصف العاشر ىف ادلدرسة العالية االسالمية 

 العام الدرسى  دار اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو
  ؟٢٠19-٢٠18

 
 أهداف الببح .ج 

 أرادت الباحثة الوصول اليتمن األىداف الببح 
 :إليها

 لمعستبا  يف تعليم ادلفرداتدلعرفة نشاط الطالب .1
اسًتاذبية عرض الصور لطالب الصف العاشر ىف 

ادلدرسة العالية االسالمية دار اذلدى ماياك طاناتان 
 ٢٠19-٢٠18 العام الدرسى  فونوروغو

دلعرفة اإلسًتاتيجية عرض الصور إلرتفاع الفهم  .2
الطالب الصف العاشر ىف ادلدرسة العالية االسالمية 

 العام الدرسى  دار اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو
٢٠18-٢٠19 
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 فوائد الببح .د 
إن فوائد حبح توضيبم يستفيد من ىذه الدراسة 

 :، فإن صياغة فوائد ىذا الببح ىم كلا يلم
 لللعللُت .1

احلصول على فرصة لنشاط  نظريتو بأن  . أ
االسًتاتيجيات ادلستخدمة ىم مناسبة لًتقبة 

 .ادلناقب العللم للطالب

 . ارداد خربة ادلعلم يف إجراء أحباث العلل الصفية . ب
للطالب  .٢

يساعد الطالب يف حب التعليم اللغة العربية  . أ
لذالك ىم يسهلون يف التعليم اللغة العربية و 
تطبيق الطالب يهتلون يف تعليم الغة العربية بطريقة 

 ترقية فهم ادلفرداتل" عرض الصور"اسًتاذبية 
لللدارس  .3

من ادلتوقع أن تضيف نتائج ىذه الدراسة إزداد  . أ
معلومات حول اسًتاتيجيات ىف تعلم اللغة العربية 

 .، خاصة تعليم ادلفردات
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مفتخر بالطالب الطالب الذين لديهم إصلازات  . ب
 .عالية

للباحثُت  .٤
ديكن استخدامها لتبديد مستوى قدرات الطالب  . أ

 باستخدام اسًتاتيجيات عرض الصور
عرض " قاقة ثاقبة ىف استخدام إسًتاتيجيات ثازداد  . ب

 .يف تعلم ادلفردات" الصور 
 

تظيم كتابة تقرير الببح  .ه 
لتسهيل الببح والفهم فينقسم ىذا الببح العللى إذل 

:  مخسة أبواب كلا يلم
ورة فكرية عن الببح، صادلقدمة و ىم  : الباب االوذل 

يعٌت خلفية الببح وربديد الببح 
وأسئلة الببح وأىداف الببح وفوائد 
الببح ومنهج الببح و تنظيم كتابة 

تقرير الببح وأما وظيفة ىذا الباب ىم 
مثل ادلخططة األساسية الفكرية عن كل 

. الببح
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حبح السابقة، اإلطار اليتكون من  : الباب الثاىن 
 تعريف ادلفردات :"وحيتوى علىالنظري،

 تدريس يف اختيار  أصول االنتخابو
 طريقة  وادلفردات للتعلم األجنيب

 مشكالت تدريس  وتدريس ادلفردات
  و اسًتاذبية تعليم ادلفردات وادلفردات

 انواع  وربديد اسًتاذبية عرض الصور
اسًتاذبية عرض الصور ىيكل التفكَت و 

. فروض الببح
 يتبّدث ىف ىذ الباب على منهج  : الباب الثالح

 و موضوع الببح و الببح و نوعها
 وضع فاعل الببح و ادلتغَت الببح و

 طريقة لببح اإلجرائم وا األجرائمّ 
ب جللع يلا أسربليل البيانات و

. البيانات 
 البياناتو  البياناتيشتلل على عرض  : باب الرابع 

 أما عرض   البيانات ربليل و كل الدور
تاريخ تأسيس ادلدرسة البيانات فهو من 
ماياك " دار اذلدى"العالية االسالمية 
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 ادلوقع اجلغرايف بادلدرسة  وفونوروغو 
ماياك " دار اذلدى"العالية االسالمية 

 تركيب  و الرؤية والرسالة  وفونوروغو 
دار "منظلة ادلدرسة العالية االسالمية 

 أحوال  وماياك فونوروغو " اذلدى
ادلدرسُت وادلدرسات بادلدرسة العالية 

  ماياك فونوروغو " دار اذلدى"إلسالمية 
، فيو اخلالصة من ىذا الببح ةمتااخل : لباب اخلامس ا

 إلقًتاحات او
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 الباب الثانى
ببح السابقة، اإلطار النظري، هيكل التفكير و ال

فروض الببح 
 

 ببوث السابقة .أ 
" عرض الصور"تطبيق اسًتاذبية : موضوع ىذا الببح يعٍت

 ىف ادلدرسة  طالب الصف العاشرالترقية فهم ادلفردات عند ل
العالية االسالمية دار اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو العام 

وير جع إذل الببح العللم كلا . 2019-2018الدراسى 
 :يلى

ذبريبات التعلم ادلفردات اللغة ،ستى صالبةكتبت  .1
العربية باستخدام وسائل الصور لطالب الصف الرابع 

 .دبدرسة اإلبتدائيو احلكوميو ججران 
  فكم(1:فكلا يلى  العللى الببح االسئلة

ذبريبات التعلم ادلفردات اللغة العربية باستخدام  علليو
وسائل الصور لطالب الصف الرابع دبدرسة اإلبتدائيو 

 بُت  ىام ىل يوجد فرق)2.؟احلكوميو ججران



13 

 

 ادلفردات قبل وبعد برعواجمللوعة التجريبية يف 
وسائل الصور لطالب الصف الرابع دبدرسة استخدام 

؟ اإلبتدائيو احلكوميو ججران
الببح صار  ذلذا الببح نوع الباحثة استخدمت

فرقة القيدات ذبلع البيانات بإعفاد ادلالحخة،  
 .ومقابلة، مرا قبة، و تقوًن

تبدأ عللية التجريب ( 1:نتائج الببح كلا يلى
اخلّطو لألداة ، مث ربديد اجمللوعة اليت ىم موضوع 

العالج ، ويتم ىذا التبديد عن طريق الرسم أو 
بعد ذلك ، .  طالًبا32بشكل عشوائم مع ما رللوعو 

يتم إجراء االختبار ادلسبق لللجلوعة ، مث بعد ذلك 
يتم اعتباره متناسًبا ، مث ُجيرى العالج أو العالج، وىو 

إجراء التعلم باستخدام صور الوسائط مع ادلواد اليت 
تتوافق مع الفصل الرابع ، واليت مت إعدادىا يف بداية 

وىذه التلييز يظهر من قيلة ادلستوى (2.ادلالحظة
(pos test) 17،88 امجاع االختبار فرقة التجر يبة ىم 

 و 12،75واما لفرقة القياده يطهر قيلة ادلستوى على 
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مث من قيلة ادلستوى ارتفاع السلطة نتائج التعليم 
فريقو التبربة . ادلفردات اللغة العربية وسائل الصوار

 .0،44 واما فرقة القبيادة 4،88ينسار على ارتفاع 
 السابق الببح مع الببح ىذا بُت و خيتلف

 ذبريبات التعلم ادلفردات يعٍت السابق يعٍت، إن الببح
اللغة العربية باستخدام وسائل الصور لطالب الصف 

 و أما ىذا .الرابع دبدرسة اإلبتدائيو احلكوميو ججران
" عرض الصور"تطبيق اسًتاذبية  الببح يببح عن

طالب الصف العاشر ىف الترقية فهم ادلفردات عند ل
ادلدرسة العالية االسالمية دار اذلدى ماياك طاناتان 

 .2019-2018فونوروغو العام الدراسى 
احملاولة يف ارتفاء ،فقيه الدين رحمن عارف كتبت .٢

استيالء ادلفردات باستخدام طريقة الّلعبة الًتبيو ىف 
فصل الثامن دلدرسة الثناوية دلؤسسة ىداية اهلل سليلان 

 .يوغياكرتا
كيف يتم (1: فكلا يلى العللى الببح االسئلة

تنفيذ تعليم ادلفردات باستخدام أساليب اللغة ادلثقفة 
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التواصل ، الكللة ، ترتيب الكللات ، كللات )
كيف كانت الًتقية او  (2يف الصف الثامن؟ (الصيد

استعاب ادلفردات لدي طالب الصف الثامن بعد 
االتصال ، الكللة ، ترتيب )تطبيق لغة ادلثقفة  

ما  (3يف الصف الثامن؟ (الكللات ، كللة الصيد
ىم الصعوبات والتأثَتات اليت يواجهها الطالب 
وادلعللون عندما يعنل  نشاط تعليم ادلفردات أو 

، ترتيب  االتصال ، الكللة)أسلوب اللغة ادلثقفة 
 يف الصف الثامن؟ (الكللات ، كللات الصيد

إن االىتلام واالىتلام ادلتدين للطلبة ادلدرسة 
ادلتوسطة احلديا تو اهلل خاصة الطبقة الثامنة لتعلم 

اللغة العربية ىو واحد منهم بسبب خلفيات سلتلفة 
من الطالب ، ومعظلهم من ادلدرسة اإلبتدائبة، 

االنطباع عن التعلم يف فصل دراسم رتيب أو 
تقليدي، إتقان ادلفردات اليت ال تزال صغَتة ، وأيضا 

 .كلية ادلواد ادلتعلقة بالقويد والعربية
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نوع الببح ادلستخدم يف  الباحثة استخدمت 
بحث إجرائي )ىذه الدراسة ىو حبح عللم يف الفصل

 .classroom action researct(ACR) (صفي

تنفيذ تعليم ادلفردات ( 1: نتائج الببح كلا يلى
باءلعاب الّلغة تاّذى قدم مراقبة مقابال، قبل األمتهان، 

خطوت اخر، اعداد التدريس اإلستعداء منهج، 
تطبق اسًتنتجية باءلعاب الّلغة أثر الطبقة  (2وسائل 

ادلفردات طالب بنتظر إذل معول 
صعوبة ادلدرس الباحح  (3. 82،30يصَت69،95

ليس قدرة لتبسُت الةفت، : دلهارة ادلفردات، ىو
ترقية : وأثر ىو. نقص السهولة، بئة اللغة غَت العضر

دور ادلدرس لتعلم الّلغة العربية، ذائد مّعلف الطالب 
للتعلُت ، ترقية مستقبل بنفس الطالب للتدريس 

  .وجعلو يعلل الطالب

 السابق الببح مع الببح ىذا بُت و خيتلف
احملاولة يف ارتفاء  يعٍت السابق يعٍت، إن الببح

استيالء ادلفردات باستخدام طريقة الّلعبة الًتبيو ىف 
فصل الثامن دلدرسة الثناوية دلؤسسة ىداية اهلل سليلان 
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تطبيق  و أما ىذا الببح يببح عن. يوغياكرتا
ترقية فهم ادلفردات عند ل" عرض الصور"اسًتاذبية 

طالب الصف العاشر ىف ادلدرسة العالية االسالمية ال
دار اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو العام الدراسى 

2018-2019. 
 

 اإلطار النظري .ب 
 ف المفرداتيتعر .1

ر مهم البد سيطرهتا دلتعلم وادلفردات ىم عنص
 .الغة األجنبية لتناول ادلهارة االتصالية بتلك اللغة
و . ادلفردات ىف اللغة العربية ىى العلود الفقري للغة
ادلفردات عنصر من عناصر اللغة العربية، تلعب 

ادلفردات دورا ىاما، إذ أهنا عنصر أساسم يف اللغة 
يزداد متعلم .  جبانب األصوات و الًتاكيب و الداللة

اللغة إذا ازدادت مفرداتو، وتضعيف مهارتو يف اللغة 
ومن ىنا ديكن القول إن كفاءة . إذا قلت مفرداتو

الشخص يف اللغة متو فقة على ادلفردات اليت 
                                                

 metodelogi pembelajaran bahasa arab أمحد فؤاد أفاندي، 
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الكللة ىف اللغة العربية وىم ادلفردات،  . استوعبها
يف اللغة اإلصلليزية ىم رللوعة أخرى الكللة أوخزانة 
الكللة اليت يعرف بأحد أو من نعة واحدة ىف رللو 

الكللة ىى حّددة اجلامعة الكللة اليت . عة أخر
يعرف انسان ذلك ديكن ان استعلل ذل ألف الكللة 

العٌت و الغناء الكللة انسان بصورة عاّم . جديد
 .الطبقة الًتبية

ادلفردات ىم اللفظة أو الكللة الىت تتكون من 
حرفُت فأكثر وتدل على معٌت، سواء كانت فعال أو 

عدد : تنوعت ىذه ادلفردات من حيح . امسا أو أداة
حروفها وسهولة نطقها و صعوبتها مث التجريد 

فاللغات كلها ال ديكن أن تستغٍت عن . واحملسوس
ادلفردات ىم احدى العناصر الغوية الرئيسية فال 

 .ديكن  الشخص أن يتكلم بدوهنا

                                                

مكتب : ، فونوروغو لسان اخلاد دورية اللغة العربية وأدهباأمحد ىداية اهلل زركشم، 
 .2014،141كلية الًتبية جامعة دار السالم كونتور، 

 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab  شيف ادلصطفى،. 
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فا دلفردات من أىم عناصر الغة، ودييل بعض 
مراد . اللغويُت إذل اعتبارىا العنصر األىم يف الغة

ذلك إذل أن ادلفردات قد تكون العامل الرئيسم 
الذي بؤدي إذل فهم معٌت اجلللة يف موقف اآلتصال 

 .أويف فهم النص القرائم
 

يجب تدريس المبادئ فم اختيار المفردات  .2
 لعتععم األجنبم

اللغة كم الكبَت تعتيك نفسها، وعليك أن زبتار 
فلا أساس اختيار ادلفردات يف برنامج .. منها وتنتقم

ىناك رللوعة . لتعليم العربية لناطقُت باغات أخرى؟
 :من األسس نذكر فيلا يلم أكثرىا انتشارا

تفضل الكللة شائعة االستخدام على : التواتر .أ 
وتستشار . غَتىا، مادامت متفقة معها يف ادلعٌت

فيها قوائم ادلفردات اليت أجرت حصرا الكللات 
. ادلستعللة وبييت معدل تكرار كل منها

                                                

ربضَت الكتاب ادلدرسم لللستو اإلبتدائم زللد منَت و زللد سللص، 2.
  2012ديفا فريس،: ، فونوروجو(النظرية و التطبيق)يف تعليم الغة العربية



20 

 

 

تفضل الكللة اليت : :  التوزع أو ادلدى .ب 
تستخدم يف أكثر من بلد عريب على تلك اليت 

قد تكون الكبلة ذاتكرار . توجد يف بلدواحد
عال أو شبوع مرتفع، ولكن ىذا التكرار ادلرتفع 

لذا يفضل أن زبتار . ينبصر يف بلد واحد
الكللة اليت تلتقم معظم البالد العربية على 

ومن ادلصادر التٍت تفيد يف ىذا، . استخدامها
والذي . (معجم الرصيد الغوي للطفل العريب)

أعدتو ادلنظلة العربية للًتبية و الثقافة والعلوم 
والذي كان للكاتب شرف االشًتاك يف . بتونس
ويضم الكللات اليت وردت على ألسنة . إعداده

األطفال العرب يف سلتلف الدول العربية موّزعة 
حسب شيوعها أو تواترىا وحسب توزعها أو 

. مداىا
تفضل الكلة اليت تكون يف متناول :  ادلتاحية  .ج 

و اليت تؤدي لو معٌت . الفرد جيدىا حُت يطلبها
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ويقاس ىذا بسؤال الناس عن الكللات . زلددا
. اليت يستخدموهنا يف رلاالت معينة

تفضيل الكللة اليت تكون مألوفة عند : األلفة .د 
. األفراد علم الكللة ادلهجوراة نادرة االستخدام

تفضيل بال شك على كللة  (مشس)فكللة
. وإن كانا متفقُت يف ادلعٌت (ذكاء)

تفضل الكللة اليت تغطب عدة : الشلول .ه 
رلاالت يف وقت واحد على تلك اليت ال زبدم 

أفضل يف رأينا  (بيت)فكلة . إال رلاالت زلدودة
وإن كانت بينهلا فروق . (منزل)من كللة 

إال أهنا فروق ال هتم الدرس يف . دقيقة
 (بيت )إن كللة . ادلستويات ادلبتدئة خاصة

ولننزر يف ىذه . تغطم عداد أطرب من اجملاالت
بيت اهلل، بيت اإلبرة : االستخدامات

. ، بيت العنكبوت، بيت القصيد(اليوصلة)
تفضل الكللة اليت تشيع حاجة معينة : األمهية .و 

عند الدارس على تلك الكللة العامة اليت قد ال 
. حيتاجها أو حيتاجها قليال
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. تفضل الكللة العربية على غَتىا: العروبة  .ز 
 (اذلاتف)وهبذا ادلنطق يقّضل تعلم الدارس كادلة 

واحلاسب االرل أو احلاسوب . بدال من الراديو
أو الرتاب بدال من الكللة األجنبية اليت ال 
مقابل ذلا يف العربية، عل أن تكتب باحلرف 

 .(قيديو)العريب مثل 
ما يلى رلبوعة من التوجيهات العامة اليت  يف

قد تسهم يف تدريس ادلفردات يف برامج تعليم العربية 
. للناطقُت بلغات أخرى

 عدد ادلفردات يدرس .1
ادلفردات، ومن 1000- 75لللستوى االبتدائم 

ادلفردات، 1500-1000لللستوى ادلستوسط 
. ادلفردات2000-1500لللستوى ادلتقدم 

 (ادلفردات)اسًتاذبية توضيح ادلعٌت .٢
إبراز ما تدل عليو الكللت من أشياء  . أ

 (النلاذج)
                                                

تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو رشدي أمحد طعيلة،  
 194،وأساليبو
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 من خالل إظهار اجلسم . ب
من خالل لعب الدور . ج
ذكر ادلتضادات  .د
ذكر ادلًتادفات .ه
تداعم ادلعاين .و
ذكر أصل الكللة .ز
شرع معن الكللة العربية وذللك بشرح .ح

. ادلقصود من الكللة
تعدد القراءة .ط
الببح يف القاموس .ي
 الًتمجت إذل لغة وسيطة.ك
 

 طريقة تدريس المفردات .3
كثَت من ادلفهوم أن ترسل من الغة الىت 

يف تعليم ادلفردات أن . مستخدمة فيها بفهم جيد
يكن قادرا عن ادلعٌت الكللات، باإلضافة قادرا على 

يف . استخدامها يف السياق و ادلكان الصبيح
                                                

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan، عبد احلليد و اخرون 

Metode, Strategi Materi, Dan Media(مالنج :Uin ،62-64 2007Pres Malang 
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تدريس ادلفردات للطالب، ىناك اخلطوات الىت جيب 
يف ىذه احلالة، . أن هتتم يف عناصر تعليم النجاح

قال عبد اهلل و امساعيل صٌّت ينبغى يف تعليم 
 :ادلفردات باخلطوات التالية

باإلشارة ادلباشرة إذل األشياء من األدوات  .أ 
مثال إذا كان قام ادلدرسون بتعاًن . ادلدرسة

ادلفردات أن يكون مراجعا يف بيئة الفصل 
لًتمجة " سبورة"فلذلك أسار ادلعلم كائن 

كللتها، ولكن مشَتا مباشرا إذل الكائنات الىت 
 .تشَتىا

بطريقة إظهار الصور عن األشياء لتبقيق فهم  .ب 
مثل بيان . التالميذ ضلن الكللات الصعبة
 .األدوات ادلنزلية وشكل البيت

بطريقة إظهار الصورة من الكللات الصعبة أثناء  .ج 
عندما يريد ادلعلم لتعليم ادلفردات : مثال. شرح

 .عن بقرة، أشار صورا لللفردهتا
بطريقة قيام ادلدرس بالوسائل احلسية احلركة يف  .د 

مثل ادلفردات . بيان بعض األفعال واألشياء
 .، يسيَت ادلعلم يف وسط الصف"ديشى"
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بطريقة وضع ادلدرس الكللات يف اجلللة  .ه 
إذا كان ادلعلم يريد لتعليم ادلفردات . ادلفيدة

، مث جيب تعترب يف اجلللة من الفصل "مجيل"
مجيل ونظيف أو أمحد تلليذ مجيل، وال تًتجم 

 .إذل اللغة األصلية
بطريقة إعطاء ادلدرس الًتادف من الكللات  .و 

الصعبة بكللات أخرى تناسب هبا دون الًتمجة 
ادلثال إلذا كان يعطى . إذل اللغة اإلندونيسية

 ".صف"مث ادلعلم جيب أن تعطم" فصل"ادلعلم 
ادلثال . بطريقة بإعطاء ادلضاد للكللات الصعبة .ز 

مث ادلعلم يريد نطق " فصل" إذا كان يعطى ادلعلم
و ادلعلم جبب أن تعطم " كبَت"ادلفردات 

 ".صغَت"
بطريقة شرح الكللات الصعبة بالعبارة البسيطة  .ح 

" ادلسجد" يعطى ادلعلم : مثال. من اللغة العربية
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من مكان للصالة و "مث ادلعلم يكفم أن تعطى 
 .االعتكاف

 

  مشكالت تدريس المفردات .4
. تعليم ادلفردات ليس بسهولة لو طلا فكرنا

كادلدرس، رأى مشكالت تعليم ادلفردات عند أمحد 
 :فؤاد افاندى

 تعليم ادلفردات ال تقف وحدىا . أ
ادلفردات اليعلم بذاهتا ولكن تتعلق 
. الندريس مطالعة، استلاع، انشاء و زلادثة

 ربديد ادلعٌت . ب
ىذه من . كللة واحدة كثَتة من ادلعى

يف ىذه . ادلشكلة لطالب اللغة األجنبية
الوصيلة، دلبتدئ أحسن من ادلدرس يعاّم الذي 

مطابق بقا باسياق فقط، لكى ال يتكثرت 
. اإلىتلام و الذكر الطالب

                                                

 media pembelajaran bahasa,54. عبد الوىاب رشيدي،  

arab 
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 ادلفردات يف السياق . ت
كثَت من ادلًتادفات صعبة لفهلها دون 

ال بد يعّلم ىذه . يعرف استخدامها يف اجلللة
ادلفردات يف السياق لكى يسهل الطالب يف 

 .فهم الكللة الصعبة
 الًتمجة يف اعليم ادلفردات . ث

يعلم معٌت الكللة بطربطريقة يًتجم إذل 
اللغة األّم ىم من أسهل الطرائق، ولكن ذلل 

 .عدد من الضعف
 

  تععيم المفرداتاستراتجية .5
يستند تدريس مهارت الغة العربية إذل رللوعة 
من الركائز الىت تشكل منطلقات أساسية لتدريس 

 يف تعلم اللغة .فعال لفون اللغة العربية ادلختلفة
العربية ، وخاصة ادلفردات  ، ىناك طلب على 

                                                

 .126-125 أمحد فؤد أفاندي، طريقة تعليم الغة العربية، 

دار الثقافة للنشر و : القهرة )مصطفى رسالن، تعليم الغة العربية، 
 .7، ( ه1426التوزيع، 
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األساليب األساسية اليت ديكن تطبيقها دون احلاجة 
إذل تسهيالت غَت متاحة لللؤسسات التعليلية اليت 

ولكن إذا كانت ىناك وسائل . تعلم اللغة العربية
إعالمية داعلة ، سيكون من األفضل استخدامها 
لللساعدة يف صلاح أساليب التعلم والتقنيات اليت 

يف تعلم اللغة العربية ادلفردات من . سيتم تقدديها
األفضل أن تبدأ بادلفردات األساسية اليت ال تتغَت 

بسهولة ، وكذلك شروط القرابة ، وأمساء أجزاء 
اجلسم ، وضلائر الفعل الرئيسية وبعض ادلفردات 

 .األخرى اليت يسهل تعللها
 

 تبديد استراتجية عرض الصور .6
عرض ألصور ىم اسًتاتيجية ديكن أن تشجع 
الطالب على التعبَت عن ادلفردات ادلختلفة ادلتعلقة 

يشرح عبد ادلالك يف كتابو أن . باألشياء والصور
الصور ىم كل األشياء اليت تتجلى بصريا يف شكل 

                                                

، Strtegi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif،شيف ادلصظفى  

70-71. 
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يف أنشطة . ثنائم األبعاد كدفق لللشاعر أو األفكار
التعلم ، ديكن تعريف وسائل اإلعالم بأهنا شمء 

ديكن أن حيلل ادلعلومات وادلعرفة يف التفاعالت اليت 
الصور ىم   .ربدث بُت ادلعللُت والطالب

. الوسائل التعليلية اليت ديكن أن توضح معٌت الكللة
باإلضافة إذل صور الكائنات ، ديكن أن تكون 

الصورة أيًضا يف شكل رسم بياين ، على سبيل ادلثال 
ديكن . وراء ، أمام ، حول وىكذا: لًتمجة الكللات

أن تكون الصور أيًضا على شكل رسوم متبركة أو 
صور متبيزة ، أو صور للجرائد أو : صور متسلسلة

 .اجملالت أو رسومات يدوية
الصورة ىم واحدة من ادلظاىر ادلرئية يف 

تتضلن الكللة . أشكال ثنائية األبعاد وكفيض وفكر
مجيع أشكال اللوحات أو الرسوم التوضيبية " صورة"

                                                

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan عبد احلليد ، 

Metode, Strategi Materi, Dan Media، 

 2009 : مالنج)طريقة تعليم اللغة العربية،   أمحد فؤاد أفاندي،  
,misyat) ،125. 
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يف نشاط تعلم . ادلستخدمة وادلقدمة يف تعلم اللغة
اللغة العربية ، من بُت أمور أخرى ، جيب أن يتم 
توجيهها إذل تطوير ادلفردات حبيح يكون الطالب 

حبيح ينشأ  (رأس ادلال)لديهم مفردات كافية 
الشجاعة للتواصل على حد سواء الشفوية 

 .والكتابية
 اسًتاذبية عرض الصور .أ 

اخلطوات يف استخدام عرض االصور الطريقة 
: ىم
 ينقسم الطالب إذل عدة رللوعات (1
يقوم ادلعلم بتبديد ادلوضوع ادلراد  (٢

. دراستو
يعرض ادلعلم صورًا ، ومفرودت ، إذل  (3

. جانب معاين التالميذ

                                                

 Pengunaan Media Gambar Dalam،  فردا كوصتاريك

Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Penguasaan Mufrodat Di Mi Negri 

Model Slarang Kidul Lebaksiu Tegal Tahun Pelajaran 2015-2016. 
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يكرر ادلعلم ادلفردات من خالل عرض  (٤
الصور اليت يرافقها ادلفردات وادلعٌت 

. للطالب
يظهر ادلعلم صورة دون ادلفردات  (٥

. وادلعٌت
يُطلب من الطالب زبلُت ما ىو  (٦

 .ادلفردات ومعٌت الصورة
 

 انواع استراتجية عرض الصور .7

 والصور ذات األحجام الصوراستخدام 
ىذا يعتلد . واأللوان ادلختلفة لتعلم مهارات الكتابة

. على قدرة ادلعلم على استخدام وسائل اإلعالم
ديكن تعليم ادلفردات واجللل وما إذل ذلك من خالل 

على سبيل ادلثال ، يقوم ادلدرس  .مساعدة الصور
بإحضار صورة أو صورة ، مث ديكن لللعلم وصفها 

                                                

 Metodelogi Dan Strategi Alternative،  رضيو زين الدين واخرون

Pembelajaran Bahasa Arab(يوكياكارتا: Pustaka Rihlah2005) ،93. 

: جوكجاكرتا)  Media Pembelajaran Bahasa Arab ،خلل اهلل
 127 ،(أسواجا فريسسندو، بدون السنة
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والببح عن ادلفردات والببح عن الكللات 
ادلعاكسة وإعطاء استنتاجات مكتوبة للصورة أو 

أو يف شكل تدريبات كتابة مكتوبة دبساعدة . الصورة
 ، فإن طرازمهلا كان ال. الصور يف الرد على البيان

صورة الوسائط مفيدة جًدا للطالب يف تعلم 
 .اللغات

: تتضلن بعض مزايا وسائط الصور ما يلم
الطبيعة مللوسة ، والصورة أكثر واقعية ، ويظهر  (1

ادلوضوع 
. ديكن للصور التغلب على قيود ادلكان والزمان (٢
ديكن لوسائل اإلعالم أو الصور أو الصور  (3

. التغلب على قيود اخلربة البشرية
ديكن للصور توضيح ادلشكلة  (٤
صور السعري تنوعا وغَت مكلفة ، من دون  (٥

. احلاجة إذل معدات خاصة
باإلضافة إذل ذلك ، ربتوي الصورة أيًضا على 

: نقاط ضعف ، وىم

                                                

 .media pembelajaran bahasa arab 96,،عبد الوىاب رشيدي 
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تؤكد الصور أو الصور على األداء احلسم للعُت  (1
فقط 

 تكون الصور أو الصور للكائنات شديدة  (٢
التعقيد أقل فاعلية ألنشطة التعلم 

حجم النلط زلدود للغاية لللجلوعات  (3
 .الكبَتة

 
 هيكل التفكير .ج 

لتسهيل تصليم خطة علل ، جيب عليك أوالً 
يوضح ىذا اإلطار أن خطة العلل . فهم اإلطار التفصيلم

 :اخلاصة بك ينبغم أن تكون
اشرح باختصار ادلشاكل يف تعلم اللغة العربية يف 

 شهدت دار اذلدى ماياك طاناتان فونوروغوفئة العاشر 
مدرسة بعض الصعوبات يف فهم وحفظ ادلفردات ، ألنو يف 

تعلم اللغة العربية ، كان مطلوبا ادلفردات لتلبية أو تسهيل 
يؤثر ىذا ادلفردات أيضاً . الطالب يف تعلم اللغة العربية

                                                

:  باندونج)،Penelitian Tindakan Kelas ،أنس صالح الدين 
pustaka setia، 2015) ،126  
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عندما يكون القرع ، يف حالة عدم معرفة ادلعٌت أو تعلم 
من ىناك تنشأ أن . ادلفردات ، سيؤثر على فهم الطالب

. ادلفردات حيتاج إذل دراسة
 

 .فروض الببح .د 
من عدة فرضيات فوق إسًتاتيجية عرض الصور ، 
ىذا ما ىو مناسب لزيادة فهم ادلفردات عرض اصور ىو 

إسًتاتيجية ديكن أن تشجع الطالب على التعبَت عن 
 .أنفسهم دبفردات ادلفردات ادلتعلقة باألشياء أو الصور

فهم الصوار ىو كل شمء يتجلى بصريا يف شكل ثنائم 
يف أنشطة التعلم ، . األبعاد كدفق لللشاعر أو األفكار

ديكن تعريف وسائل اإلعالم بأهنا شمء ديكن أن حيلل 
ادلعلومات وادلعرفة يف التفاعالت اليت ربدث بُت ادلعللُت 

 .والطالب

                                                

 Metodelogi Dan Strategi Alternative ، رضيو زين الدين واخرون 

Pembelajaran Bahasa Arab ،93. 

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode، عبد احلليد 

Strategi Materi,Dan Media،( .مالنج :Uin  Malang  Press ،2008) ،62-64. 
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يف حُت أنو يف كتابو مفاىيم الصور أو الصور 
الفوتوغرافية ، فإن وسائل اإلعالم اليت تستخدمها ىذه 
الوسائط غالباً ما تكون لغة شائعة ومفهومة ويتلتع هبا 

 .اجلليع

يف حُت أن مسك الدفاتر ازىار ارشاد ىناك عدة 
أنواع من الصور اليت تستخدم لتصور ادلفاىيم اليت يتم 

: مثل. نقلها للطالب
الصور النهائية ىم الصور اليت مت احلصول عليها من  . أ

اجملالت والكتيبات والكتيبات وادلنشورات وغَتىا قد 
. تكون قادرة على تلبية احتياجاتنا

الرسومات اخلطية ىنا بسيطة للغاية ، وديكن أن تظهر  . ب
. ربرًكا أو موقًفا مع تأثَت جيد إذل حد ما

شرائط القصة ىم قطع من الورق اليت تستخدم يف  . ج
 .كثَت من األحيان يف تدريس اللغة

                                                

 Media Pembelajaran، جيجف كستندي وبامبانح سوجفطا  

Manual Dan Digital،(بوغور: Ghalia Indonesia ،2013) ،41. 

 )Media Pembelajaran Bahasa Arab،ازىار ارشاد 
 .2016raja Grafindo)،41:جاكرتا
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يف ىذا ادلفهوم، استخدم وسائط الصور النهائية 
طريقة القيام بذلك ىم . لتسهيل فهم الطالب لللفردات

جعل بعض الصور على جوف الكلبيوتر أو الصور اليت 
مث إذا كان . يتم قصها وتثبيتها على كل ورقة صغَتة

استخدام الوسائط يف شكل نسخة ورقية مث مشاركتها مع 
 .امنح الطالب بضع دقائق لالستعداد لتعللها. الطالب

وبادلثل ، عند استخدام جهاز كلبيوتر جوف ، 
 ، مث اطلب من الطالب مراقبة والتعلم عرض الصوريتم 

 .من جوف واطلب من الطالب قراءة الصورة اليت شاىدىا
من عدة فرضيات فوق الفرضية ادلناسبة لإلجابة 

على مجيع ادلشاكل ادلذكورة أعاله ، أي باستخدام طريقة 
.  لتسهيل الطالب يف حفظ ادلفرداتعرض الصور

:  الطريقة ىمعرض الصوراخلطوات يف استخدام 
ينقسم الطالب إذل عدة رللوعات  .1
. حيدد ادلعلم ادلوضوع ادلراد دراستو .٢

                                                

 Dalam Belajar Bahasa Arab Metode،فتع اجمليب و اخرون 

Permainan-Permainan Edukatif(يوكياكارتا :Diva Press2011) ،101. 
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يعرض ادلعلم الصور ، ادلفردات ، جنبا إذل جنب مع  .3
. ادلعاين للطالب

 عرض الصوريقوم ادلعلم بتكرار ادلفردات من خالل  .٤
. اليت يرافقها ادلفردات وادلعٌت للطالب

. ادلعلم يظهر صورة دون ادلفردات وادلعٌت .٥
 .يطلب من الطالب زبلُت ما ادلفردات ومعٌت الصورة .٦
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الباب الثالح 
منهج الببح 

 
 نوع الببح .أ 

يف حبوث احلرفية الفصلية تأيت من اللغة اإلصلليزية ، 
وبالتبديد الببح يف الفصول الدراسية ، وىو ما يعٍت 

 .اليت تتم يف الصف (الببح مع العلل)إجراء الببوث 

يف حُت أنو وفقا لببح زيناالعقيل ىو نشاط مراقبة كائن ، 
فإن نشاط نشاط احلركة يتم تنفيذه عن قصد مع غرض 

معُت ، صنف ىو رللوعة من الطالب الذين يتلقون نفس 
 .الدرس من ادلعلم يف نفس الوقت

يف كتابو سوىارمسم الريكونتو تنص على أن حبح 
إجرائم صفم ىو جعل الطالب أكثر نشاطا يف التعلم ، 

                                                

 Pendahuluan Penelitian Tindakan Kelas Buku،  سويادي

Panduan Wajib Bagi Para Guru Pendidikaan(يوكياكارتا :Diva 

Press2010) ،17 

 Rama: باندونج )Penelitian Tindakan Kelas، زين العقيل

Widya2007) ،12. 



39 

 

وليس فقط أن يكون ىادئا واالستلاع إذل ادلعلم سرد 
القصص أو التدريس ولكن زيادة نشاط الطالب ربية 

فهم حبح إجرائم صفم ىو شكل من أشكال .التعلم
الببوث االنعكاسية واجللاعية اليت أجراىا الباحثون يف 
. ادلواقف االجتلاعية لتبسُت ادلنطق ادللارسة االجتلاعية

وفقا للبروق ، فإن أحباث العلل يف الفصول الدراسية ىم 
تطبيق احلقائق ادلختلفة اليت مت العثور عليها حلل ادلشاكل 

يف ادلواقف االجتلاعية لتبسُت نوعية اإلجراءات اليت 
ازبذت من خالل إشراك التعاون والتآزر بُت الباحثُت 

 .وادللارسُت
أماّ الفوائد من التنفيذ الببح اإلجرائم الصفم، وىم 

 :كلايلى

                                                

 Penelitian Tindakanسوىارمسم اريكونطوا، 

Kelas(2015:جاكرتBumi Aksara)،6 

 Fajar: جاكرت)Penelitian Tindakan Kelas، ونا ساصلايا 

Interpratama2011) ،24 
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بالتنفيذ احلح اإلجرائم الصفم سيبصل ترقية  .1
ادلهارات ادلدّرس يف اجلواب ادلسألة التعليم الذي 

 .جعلتها ادلهلّات الواجبة لللدّرس
 بالتنفيذ الببح اإلجرائم الصم سيبصل ترقية  .٢

 ادلهارات ادلدّرس
 يالتنفيذ الببح اإلجرائم الصفم سيصلح او ترقية  .3

 .نشاط التعلم و ادلهارات الطالب
 بالتفيذ الببح اإلجرائم الصفم سيصلح او ترقية  .٤

 .الكفاية اإلجًتائم التعليم و التعلم يف الفصل
بالتنفيذ الببح اإلجرائم الصفم سيصلح او ترقية  .٥

الكفاية يستخدًن الوسائل، الة التعليم، و ادلواد التعليم 
 .أخرى

بالتنفيذ احلح اإلجرائم الصفم سيصلح او ترقية  .٦
الكفاية اإلجًتائية و الة التقوًن الذي يستخدًن لقيس 

 .نتيجة الصالب
بالتنفيذ احلح اإلجرائم الصفم سيصلح او منو النفس  .٧

 .الطالب يف ادلدرسة
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بالتنفيذ احلح اإلجرائم الصفم سيصلح او ترقية  .٨
 .الكفاية التنفيذ ادلنهج التدريس

 الباحثة نوع الباحح ذلذا الببح العللم استجدمت
 classroom action)على سبيل الببح اإلجرائم اصفم 

research) . تستخدًن الباحثة يف ىذا الطراز من
، وىم تكوين كل (taggart)و تغارت(kemmis)كليس

الدور من أربعة مرحلة وىم اخلطة و التنفيذ و ادلالحظة و 
 .الصورة ادلنعكسة

 
  البجحموضوع .ب 

نقص ادلعرفة لدى الطالب ، عدم فهم الطالب 
بسبب االسًتاتيجيات الرتيبة، عدم استخدام وسائل 

من سلتلف ادلشاكل اليت يعاين . اإلعالم يف نشاط التعلم
 .أماّ موضوع الببح .الطالبمنها 

                                                

: جاكرتاmelaksanakan PTK itu mudah( مسنور مسلخ، 
 .11 ،(2009بومم أكسارا، 
 نفس ادلرجع 
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 وضع فاعل الببح .ج 
ىذا فاعل الببح ىو الطالبات يف الصف العاشر يف 

ادلدرسة العالية دار اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو يف 
السارع اينسييور حاجى جواندا الذي مبلغ احدى وثالثون 

بفعل الببح يف تللك ادلدرسة العالية . ومجيع طالبات
خيتار من النظر ان مدرسة العالية ىم مؤسة تربوية ربت 

الظّل دبّوسة معهد دار اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو 
ذللك ادلعهد ىو معهد السلفية و احلديثة الىت بدأ بالتقدم 

 :حيتار ذلك الفصل مع النظرة
طلبات الصف العاشر دبدرسة دار اذلدى ماياك  (1

 .طاناتان فونوروغو نقص ادلعرفة لدى الطالب
عدم فهم الطالب  جيّدب الطالبات الصعب يف  (٢

 .بسبب االسًتاتيجيات الرتيبة
 .عدم استخدام وسائل اإلعالم يف نشاط التعلم (3
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  الببحالمتغير .د 
 :بالحظ متغَّت يف ىذا الببح فيلا بلى

متغَّت نشاط يف ىذا الببح يتعلق بالنشاط تعليم  (1
ادلتعلم مثل ادلناقشات، تعاون الطالب، نشاط 

 .الطالب، خطة لتنفيذ الطريقة اللعبة الًتبية
متغَّت النتيجة يف ىذا الببح اإلجرائم الصفم ىو ترقية  (٢

 .نشاط و نتيجة التعليم
 

 لببح اإلجرائما نشاط .ه 
تستخدم ىذه الدراسة منوذج منوذج العلل اجللاعم 

Kemis  وMc Taggart . مت إجراء ىذا الببح العللم يف
الفصول الدراسية من خالل أربع مراحل من علليات 

. دراسة الدور ، وبالتبديد
 (التخطيط)التخطيط  .1

التخطيط ىو نشاط ربديد الربنامج أو اإلجراء 
ىناك نوعان من التخطيط ، ومها . الذي سيتم تنفيذه

التخطيط االولىم ىو افًتاض ربسن من نتائج الدراسة 



44 

 

 

االولىية والتخطيط ادلتقدم ىو خطة أعدت بناء على 
. التفكَت

 بالنيابة  .2
. إجراء سيؤخذ من التصليم الذي مت إعداده

 (مراقبة) ادلالحظة  .3
ادلالحظة ىم نشاط يتم تنفيذه لتبديد مدى 

فعالية اإلجراءات ومجع ادلعلومات حول نقاط الضعف 
. الناذبة عن ما مت القيام بو

( reflexing) انعكاس  .4
ىناك حاجة إذل التغلب على مشكلة ، ليس 

ترتبط . IIIإذل دورات  IIفقط أنا قد تتطلب دور 
. الدورات بُت الدورات االولىى إذل الدورات التالية

 .يستخدم ىذا االنعكاس لرؤية نتائج الطالب
 
 

                                                

 )Penelitian Tindakan Kelas Teori Dan Praktek،مفتاح اذلدا

 (Pustaka Pelajar 2015:ايوكياكارت
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للبصول على بيانات دقيقة ، اختار الباحثون 
: عدة طرق

 التخطيط  .1
يف ىذا التخطيط يقوم الباحح بإعداد 

خطط الدروس وإعداد وسائل اإلعالم أو 
. األدوات اليت سيتم استخدامها لتنفيذ التعلم

  بالنيابة  .٢
سيجري الباحثون وفًقا حبح إجرائم 

. صفم  الذي مت إعداده للباحثُت
 (مراقبة) ادلالحظة  .3

دلعرفة كيفية استجابة الطالب 
لالسًتاتيجيات ادلنفذة أو اليت أصببت أكثر 

. نشاطًا أو دون ادلتوسط
( reflexing)انعكاس  .٤

رؤية نتائج الطالب عند التعلم من 
الدور االولىى إذل الدورات التالية يكون ىناك 

. تغيَت أم ال
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 طريقة تبعيل البيانات .و 
 و milesيستخدم ىذا التبليل ربليل البيانات 

huberman . يتم ربليل البيانات اليت مت احلصول عليها
 .باستخدام التبليل الوصفم

 
 
 
 
 
 
 

يتم تنفيذ ربليل البيانات النوعية باستخدام تقنيات  .1
 من خالل hibereksالتبليل التفاعلم اليت طورهتا 

: ثالث مراحل
 ربفيض البيانات. .أ 

، فإن  (تقليل البيانات) ربفيض البياناتمن 
البيانات اليت يتم احلصول عليها من ادليدان كثَتة 

 مجع البيانت

 عرض البيانت

 استنتاج البيانات

 زبفيض البيانات
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كلا سبق . جًدا ، جيب تسجيلها بعناية وتفصيالً 
ذكره ، كللا طالت مدة الباحح يف ادليدان ، 

كللا زادت البيانات اليت مت احلصول عليها 
 ستكون أكثر تعقيًدا وتعقيًدا

 عرض البيانات .ب 
بعد زبفيض البيانات ، فإن اخلطوة التالية 

من خالل عرض . ىم سلوك البيانات الطبية
. البيانات ، سيسهل ذلك فهم ما مت فهلو

 التبقق/ الرسم : االستنتاجات .ج 
التبليل الثالح ذلذه البيانات يؤدي إذل إسبام 

 .التبقق
 

 البياناتب لجمع يلاأس .ز 
 ادلالحظة .1

مالحظة تقنيات ادلراقبة ىم إحدى تقنيات مجع  
البيانات اليت يقوم فيها الباحثة بإجراء علليات ادلراقبة 

                                                

 )،Metode Penelitian Pendidikan، سوغيونو
 Alfabeta،2015) ،203:باندونج
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والتسجيل ادلنتظلُت لألشياء ادلدروسة يف كل من 
 ادلالحظات .احلاالت االصطناعية وادلواقف الطبيعية

اليت يستخدمها الباحثة ىم مالحظات غَت مشارك ، 
وىم نشاط مراقبة حيح ال يشارك الباحح بشكل 
مباشر يف األنشطة اليت يقوم هبا الشخص الذي تتم 

. دراستو
 ادلقابلة .٢

ما ادلقصود . ادلقابلة ىم زلادثة لغرض زلدد 
/ دببادثة معينة ىو احملادثة اليت تتم أثناء نشاط التعلم 

 . يف رلال الببحتدخل الباحثةعندما 
 قةيتوال .3

ديكن أيًضا مجع البيانات من خالل أدلة مستندية  
، مثل السياسات أو نتائج االجتلاعات أو خطط علل 

 .ادلعلم أو نتائج اختبارات الطالب
                                                

 Stain:فونوروغو )،Penelitian Pendidikan أنديتا ديسى ووالنسارى، 

Po Press،2012). 

: باندونج ) ،Metode Penelitian Kuantitatif، ليكسم مولييونج
Remaja Rosda Karya2007) ،189. 
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 األخترب .٤
يتم ىذا االختبار لتبقيق األىداف أو الكفاءات  

.  هبا الباحثةتقامااليت 
 

 
 

                                                                                               

 Penelitian Tindakan Kelas Teori Dan Praktek مفتاح اذلدى،
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 الباب الرابع
 عرض البيانات

 
 عرض البيانات العامة . أ

دار "تاريخ تأسيس المدرسة العالية االسالمية  .1
 ماياك فونوروغو" الهدى

ي هادلدرسة العالية االسالمية دار اذلدى 
 كانت يف ظل وزارة السؤون الدينية يتادلدرسة العالية ال

ذلدى تؤسس ادلدرسة العالية االسالمية دار ا .فونوروغو
/ 1989بالرقم اإلذن نشاط1989سبتلر29 يف التاريخ
يف ظل مؤسسة .  000352/6004/ 58014

دل ادلدرسة العالية االسالمية دار . دىالوادلعهددار ا
اذلداى عينو بالكؤ سسة االسالمية احلديثة،خصوصا إذا 

حىت األن سبلك ادلدرسة العالية . ينظر من اجلامعية
االسالمية دار اذلدى الوسائل ليعضده يف تطوير العامية 
كلعلل، مكتبة، مسجد، سكن، مركز العللية، سهولة 

على الدرف " الفنون والرياضية يٌت ىذه ادلدرسة يشهار
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الذي معناه احملافظة على القدًن الصاحل " السلفية احلديثة
 .و األصلح بالرجاء مناسب بالسياسة احلكومة

 
دار "الموقع الجغرافم بالمدرسة العالية االسالمية  .2

 ماياك فونوروغو" اهدى 
" دار اذلدى"تقع ادلدرسة العالية االسالمية 
 يف دائرة 38/6ماياك فونوروغو يف الشارع جواندا رقم 

. أمفييان قرية ماياك من قرية طاناتان يف ادلدينة فونوروغو
" دار اذلدى"من جهد الشاملة كن الدرسة العالية 

زلدودة بعلدة راناوجيايان ومن جهة اجلنوبية زلدودة 
بعلدة سوراديكرامان ومن جهة الغربية زلدودة بعلدة 
. باعون سارى ومن جهة الشرقية كبددة بعلدة سيلان

 (.0352 )461093اذلاتف 
 

 

                                                

يف ملبق ىذا .D/14 -V/2019 /03انظر ارل نسخة الوثيقة رقم .  
 .الببح
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 الرؤية الرسالة  .3
 الرؤية . أ

 :العادل، العلل، التقوى بالدالئل
العادل معناه ديلك الطالب كيفيا يف التوكيل 

. التكنولوجيا واإلديان و التقوى خبليفة يف األرض
العلل معناه بنشط ىف العبادة تعٍت جبل من اهلل 

التقوى معناه يرفع الطالبرعالية . وحبل من الناس
الصدق ويًتك السوء عن ادلبادئ الدينية و 

 .اإلجتلاعية
 الرسالة . ب

 يزود الطالب عللا  ( 1
 يتعود الطالب علال علليا ( 2
 يستغليل إديانا وتقوا إذل اهلل ( 3
 تتطور الكبيعة ونشاط يف الدين اإلسالم ( 4
 حيسنا إلختبار إذل القيم الدينية ( 5
يوسل الطالب مستعدا، ذكيا، مستقيال  ( 6

 بنفسو، عادلا، مهنية وديلك فكرة شعبية
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ينفذ التعليم وإلشراف مؤثرا، نشاطا وإبكاريا  ( 7
حىت يستطيع الطالب أن يتطور قدرهتم 

 أحسان
 التعاون مع بيئة اإلجتلاعية ( 8
يساعد الطالب لبتعرف نفسهم وقدرهتم  ( 9

 حىت ينشأ أحسانا
 .يرتفع إىتلاما لينظف دائرهتم ( 10

 
دار "تركيب منظمة المدرسة العالية اإلسالمممية  .4

 ما ياك فونوروغو" الهدى
وىكذا تركيب منظلة ادلدرسة العالية االسالمية 

-2018ماياك فونوروغو العام الدراسى " دار اذلدى"
2019 

 
 

                                                

D/14 -V/2019 /03 انظر ارل نسخة الوثيقة رقم . يف ملبق ىذا .
.الببح 43  
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 4.1اجلدول 
" دار اذلدى"تركيب منظلة ادلدرسة العالية االسالمية 

 ماياك فونوروغو

 
" دار اذلدى"تركيب منظلة بادلدرسة الثانوية االسالمية 

  ماياك طاناتان فونوروغو

ع ىاشم يكياىى عبد الّسم: رئيس ادلعهد
 الدكتورأندوس فتح الراجى: جلذة ادلدرسة
 الدكتورأندوس مظفر : رئيس ادلدرسة
  أمحد سوجاري:قسم التنظيم

  علر سادل:قسم شئون التعليم
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 قريب صديق :قسم شئون الطالب
 مدير سناين :قسم الوسائل

 مشهوري :قسم صلة اإلجتلاعم
األستاذة /األستاذ

ورل الفصل 
الطالبات /الطالب

 
أحوال المدرسين والمدرسات بالمدرسة العالية  .5

 ماياك فونوروغو" دار الهدى"االسالمية 
4.2اجلدول   

 أمساء ادلدرسُت وادلدرسات وادلوظفُت وادلوظفات أحوال
وظيفة أخرى/ درس رقم التوظيف أسماء المدرسين الرقم  
 اللغة العربية 131235020027080009 مدير سناين 1
 اللغة العربية S.Pd.I 131235020027080008أمحد زلفوظ أفاندي،  2
 اللغة العربية S.Ag 195310261980032001ليلم،  3
 اللغة العربية S.Pd.I 131235020027080093زللد أزاري،  4
 اللغة العربية S.Pd.I 131235020027080106نور األلفية،  5
 اللغة العربية S.Pd.I 131235020027080106مرفوعة ادلنورة،  6

                                                

 .يف ادللبق الببح.2017D/-V/12/04انظر ارل نسخة الواثيقة الرقم   



57 

 

ماياك " دار الهدى"أحوال الطالب بالمدرسة العالية  .6
 فونوروغو

إذل ثالثة " دار اذلدى"تنقسم ادلدرسة العالية 
فصول للبنُت والبنات أصال من الصف العاشر إذل 

وعدد كلو تفصيال كلا يف الدفًت . الصف الثاين عشر
 :اآلتى

 4.3اجلدول 
ماياك " دار اذلدى"أحوال الطالب بادلدرسة العالية 

 فونوروغو
 

 المجموع عدد الطالبات عدد الطالب عدد الفصل الفصل
 MIPA  10 105 201 306 العاشر

 IPS 6 95 100 195 العاشر
 IIA  10 137 186 323 العاشر

 MIPA  10 121 203 324 احلادى عشر
 IPS  6 81 87 168 احلادى عشر
 IIA  10 167 179 346 احلادى عشر

 MIPA 8 92 157 249 الثاين عشر 
 IPS  6 76 94 170 الثاين عشر
 IIA  9 125 169 294 الثاين عشر

 2375 1.376 999 75 عدد كعه

                                                

 .يف ملبق ىذا الببح.D/14 -V/2019 /03انظر ارل نسخة الوثيقة رقم   
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 البيانات كل الدور . ب
وقع الببح اإلجرائم دبدرسة العالية دار اذلداى 
ماياك طاناتان فونوروغو، يعٍت يف الصف العاشر عللو 

 كان ىذا إختبار قبلّى . الدين
رقمال  تقدير القيمة االسم 
 جيد جدا 66 الساساكيتا فطرى .1
2.  جيد  60 أناراىايو ستيا نيعروم 
3.  مقبول 40 أرفيكا أميلييا فوتري 
4.  مقبول 54 أمساريتا لطفيتا ديوي 
5.  مقبول 50 ديسم حاريسلاواتى 
6.  جيد 60 ديوى نور ىافيدىا 
7.  جيد جدا 70 دينا كرانا 
8.  مقبول 54 ايرين فاديال اريانيت 
9.  مقبول 50 فابيال نور العائشة 

10.  جيد جدا 67 فضيلة فجريّة ّرمحة 
11.  جيد 56 فَتدا ريزاحق 
12.  جيد جدا 66 إناّ أحيانا نزول الفزى 
13.  جيد  60 اينتان رامادايانىت 
14.  مقبول 55 ايرنا حبيبتة 
15.  جيد  65 اثٌت فوترى نبيل 
16.  مقبول 45 خليفة ادلرفعو 
17.  مقبول 50 ليلة البدرية 
18.  جيد  60 ليتا أريستا 
19.  ناقص 36 نابيال يايسلُت فًتى يودا 
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رقمال  تقدير القيمة االسم 
20.  ناقص 36 صلوى ايو حرنية ادلغفرة 
21.  مقبول 55 ناندا ايو لستاري 
22.  مقبول 45 نصر اللطيفة 
23.  جيد  60 نور ليل وايت 
24.  جيد 58 نوزيال كوايرون نيساء 
25.  جيد 56 رطنو ويدييا نعروم 
26.  جيد 60 رائيزوال خلقة نصَتة اهلل 
27.  جيد جدا 66 شكرة العظيلة 
28.  جيد جدا 66 ترى اينتان اكوستييانا 
29.  جيد  58 وفياتور رفعة 
30.  جيد 56 ويندا سافوترى 
31.  مقبول 40 ييسى اوىن سفتيلياين 
 

وقع الببح اإلجرائم دبدرسة العالية دار اذلداى 
ماياك طاناتان فونوروغو، يعٍت يف الصف العاشر العللو 

 :كان ىذا الببح اإلجرائم كلا يلم. الدين
 دور االولى  .1

 خطّية  .أ 
 )تطوير خطة تنفيذ التعلم الببثم الصف 

مل األنشطة االولىية تاليت تش (حبح اجراّي صفم 
عداد ادلصدر أو ادلادة ، اواألساسية والنهائية
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إعداد أدوات الببح ، ادلستخدمة يف أنشطة التعلم
 كفاءات،اليت سيتم استخدامها لقياس ربقيق ال
اعداد )إعداد معايَت احلد األدىن من الكلال 

لتبقيق الكفاءات وإعداد أدوات لقياس  (التدريس
عداد ورقة تسجيل لنشاط مجع ، إصلاح اإلجراءات

. البيانات ادلستخدمة يف نشاط التعلم
 التنفيذ .ب 

. تعلم يف الدور االوذل يببح عن ادلفردات
تنفيذ الطريقة اإلستقرائية باستخدام الةسائل 

البصرية، أما اخلطوات التعليم يف حبح اإلجرائم 
 :الدور االوذل كلا يلم

 نشاط االوذل (1
زبّلف .  تفتع ادلدرّسة بالسالم و الدعاء

تسئل ادلدرّسة من . ادلدّرسة عن احلضور
مث ربقيق . الطالب الذين يعرفن عن ادلفردات

ادلدّرسة عن ادلادة يف ىذا اليوم، يعٍت سنبح 
 .زياَرة عائِليَّة وصلة الّرحمعن 
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 عللة الثانية (2
زياَرة عائِليَّة وصلة تبدأ ادلدّرسة عن  
إعطاء الطالب ادلواد يف شكل صور ، . الّرحم

يطلب ادلعلم من الطالب ، عاينادل ، وادلفردات
ردات فادل يف شكل صور ، وواد إذل ادلإلىتلاما

عرض ويرافقو  ادلفرداتادلعلم يقرأ ، ىناعوادل
 يطلب ادلعلم من الطالب ىا،دلعنواالصورة ، 

يعرض و ادلعنها،  ادلفرداتفهم الصورة مع 
 يطلب ادلعلم واليرافقو ادلفردات،صورة الادلعلم 

تعرض ادلفردات وفقاللصورة، من الطالب 
ادلعلم يقيم فطع الورق على الطالب الذين 

حبتويون جزئياً على صور، مث حيتوى على 
 ادلفردات وغَت ذللك حيتوى على ادلعٌت،

يُطلب من الطالب الببح عن شريك وفًقا دلا 
 تسلم بعد العثور على ،حيللو كل طالب

الّساتكة على الورق ادلقوى بالًتتيب الطالب 
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 مت إهناء ىذا النشاط من وفقا للعلود ادلقدمة،
.  التعزيز والتوضيحاعطاءخالل 

  الثالثةنشاط (3
زياَرة عائِليَّة وصلة تكّرر ادلدّرسة عن 

 . مث الدعاء و تسّلم عليهمالّرحم
 المالحظة .ج 

يف ىذا التعليم ادلالجظة يف نشاط التعليم 
دبا أن قام ادلالحظة و التقوًن . أو نتائج التعليم

لتعريف نتائج التعليم الطالب بعد نشاط التعليم 
 زياَرة عائِليَّة وصلة الّرحماللغة العربية عن 

تنفيذ الطريقة اإلستقرائية باستخدام  (ادلفردات)
أما نتائج نشاط الطالب الصف . الوسائل البصرية

 التعليم اللغة العربية دبدرسة العالية دار IIAالعاشر 
 :اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو كلا يلم
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 4.4: اجلدوال
 يف التعليم اللغة IIAنشاط الطالب الصف العاشر 

دبدرسة العالية دار اذلداى ماياك طاناتان  العربية
 دور االوذل فونوروغو

 تقدير
 الناحية

 الرقم االسم
 ب أ

 1 أناراىايو ستيا نيعروم 5 4 جيد جدا
 2 أرفيكا أميلييا فوتري 4 4 جيد
 3 أمساريتا لطفيتا ديوي 2 1 ناقص
 4 ديسم حاريسلاواتى 4 1 مقبول
 5 ديوى نور ىافيدىا 4 2 مقبول
 6 دينا كرانا 2 2 مقبول
 7 ايرين فاديال اريانيت 2 5 جيد
 8 فابيال نور العائشة 3 3 مقبول
 9 فضيلة فجريّة ّرمحة 2 3 مقبول
 10 فَتدا ريزاحق 4 4 جيد
 11 إناّ أحيانا نزول الفزى 4 4 جيد
 12 اينتان رامادايانىت 4 4 جيد
 13 ايرنا حبيبتة 2 5 جيد
 14 اثٌت فوترى نبيل 3 4 جيد
 15 خليفة ادلرفعو 3 3 مقبول
 16 ليلة البدرية 4 4 جيد
 17 ليتا أريستا 4 3 جيد
 18 نابيال يايسلُت فًتى يودا 1 3 نقص
 19 صلوى ايو حرنية ادلغفرة 3 2 مقبول
 20 ناندا ايو لستاري 3 4 جيد
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 تقدير
 الناحية

 الرقم االسم
 ب أ

 21 نصر اللطيفة 4 4 جيد
 22 نور ليل وايت 3 4 جيد
 23 نوزيال كوايرون نيساء 3 4 جيد
 24 رطنو ويدييا نعروم 4 4 جيد
 25 رائيزوال خلقة نصَتة اهلل 4 1 مقبول

 26 شكرة العظيلة 4 5 جيد جدا
 27 ترى اينتان اكوستييانا 4 4 جيد
 28 وفياتور رفعة 4 3 جيد
 29 ويندا سافوترى 3 1 مقبول
 30 ييسى اوىن سفتيلياين 3 3 مقبول
 31 ييسى اوىن سفتيلياين 4 4 جيد

 :معلومات
 نظر إذل نشاط األسئلة طلبات: أ

 نظر إذل حبح جدرل طلبات:ب
 :معلومات التعقوًن

 10-9:جيد جدا 
 8-7:جيد  

 6-4: مقبول  
 3-1: نقص  
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أما نتائج الببح اإلجرائم يف الدور االوذل بتنفيذ 
الطريقة اإلستقرائية باستخدام الوسائل البصرية يف 

 زياَرة عائِليَّة وصلة الّرحمالتعليم اللغة العربية عن 
 :، كلا يلم(ادلفردات)

 5،4: اجلدوال
نتيجة التعليم اللغة العربية الطالب الصف العاشر 

IIA يف التعليم اللغة العربية  دبدرسة العالية دار 
 دور االوذلاذلداى ماياك طاناتان فونوروغو 

رقمال  تقدير القيمة االسم 
 شلتاز 88 الساساكيتا فطرى .1
2.  جيد جدا 72 أناراىايو ستيا نيعروم 
3.  مقبول 50 أرفيكا أميلييا فوتري 
4.  جيد جدا 76 أمساريتا لطفيتا ديوي 
5.  جيد جدا 68 ديسم حاريسلاواتى 
6.  جيد 64 ديوى نور ىافيدىا 
7.  جيد جدا 84 دينا كرانا 
8.  جيد جدا 68 ايرين فاديال اريانيت 
9.  جيد 60 فابيال نور العائشة 

10.  جيد جدا 70 فضيلة فجريّة ّرمحة 
11.  جيد 65 فَتدا ريزاحق 
12.  جيد جدا 70 إناّ أحيانا نزول الفزى 
13.  جيد جدا 70 اينتان رامادايانىت 
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رقمال  تقدير القيمة االسم 
14.  جيد 60 ايرنا حبيبتة 
15.  جيد جدا 74 اثٌت فوترى نبيل 
16.  جيد جدا 68 خليفة ادلرفعو 
17.  جيد جدا 79 ليلة البدرية 
18.  جيد جدا 76 ليتا أريستا 
19.  مقبول 40 نابيال يايسلُت فًتى يودا 
20.  مقبول 45 صلوى ايو حرنية ادلغفرة 
21.  جيد 64 ناندا ايو لستاري 
22.  جيد 60 نصر اللطيفة 
23.  جيد جدا 75 نور ليل وايت 
24.  جيد 60 نوزيال كوايرون نيساء 
25.  جيد 60 رطنو ويدييا نعروم 
26.  شلتاز 80 رائيزوال خلقة نصَتة اهلل 
27.  جيد جدا 70 شكرة العظيلة 
28.  جيد 80 ترى اينتان اكوستييانا 
29.  جيد جدا 70 وفياتور رفعة 
30.  جيد جدا 66 ويندا سافوترى 
31.  مقبول 52 ييسى اوىن سفتيلياين 

 

 االئعكاس .د 
من البيان ادلاض عن التنفيذ و ادلالحظة 

زياَرة عائِليَّة يف تنفيذ الببح اإلجرائم اللغة العربية 
بالطريق اإلستقرائية  (ادلفردات) وصلة الّرحم
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تنتاج الباحثة يعٍت أن . باستخدام الوسائل البصرية
نشاط و نتيجة التعليم اللغة العربية الطالب الصف 

 دور االوذل دل يبلغ كلا أراد ادلدّرس، IIAالعاشر 
فلذالك ضلتاج دور الثاىن لًتقية نتبيجة التعليم اللغة 

 . الطالب
 

 دور الثانى .2
 خطّية .أ 

تطوير خطة تنفيذ التعلم الببثم الصف 
مل األنشطة تاليت تش (حبح اجراّي صفم)

عداد ادلصدر أو ، ااالولىية واألساسية والنهائية
إعداد أدوات ، ادلادة ادلستخدمة يف أنشطة التعلم

الببح اليت سيتم استخدامها لقياس ربقيق 
 إعداد معايَت احلد األدىن من الكلال كفاءات،ال
لتبقيق الكفاءات وإعداد  (اعداد التدريس)

عداد ورقة ، إأدوات لقياس صلاح اإلجراءات
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تسجيل لنشاط مجع البيانات ادلستخدمة يف 
. نشاط التعلم

 التنفيذ .ب 
تعلم يف الدور االوذل يببح عن 

تنفيذ الطريقة اإلستقرائية باستخدام . ادلفردات
الةسائل البصرية، أما اخلطوات التعليم يف حبح 

 :اإلجرائم الدور االوذل كلا يلم
  نشاط االوذل (1

 . و الدعاءبالسالمتفتع ادلدرّسة 
تسئل ادلدرّسة . زبّلف ادلدّرسة عن احلضور

من الطالب الذين يعرفن عن يف الطريق 
مث ربقيق ادلدّرسة عن ادلادة يف . (ادلفردات)

عن يف الطريق  سنبح ىذا اليوم، يعٍت
 .(ادلفردات)

 عللة الثانية (٢
إعطاء . تبدأ ادلدّرسة عن يف الطريق

 ، ادلفرداتالطالب ادلواد يف شكل صور ، 
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 إلىتلاميطلب ادلعلم من الطالب ا، عاينادلو
ردات فادل يف شكل صور ، ووادإذل ادل

عرض ويرافقو  ادلفرداتادلعلم يقرأ ، ىناعوادل
 يطلب ادلعلم من الطالب ىا،دلعنواالصورة ، 

يعرض و ادلعنها،  ادلفرداتفهم الصورة مع 
 يطلب واليرافقو ادلفردات،صورة الادلعلم 

تعرض ادلفردات ادلعلم من الطالب 
وفقاللصورة، ادلعلم يقيم فطع الورق على 

الطالب الذين حبتويون جزئياً على صور، مث 
حيتوى على ادلفردات وغَت ذللك حيتوى على 

 يُطلب من الطالب الببح عن ادلعٌت،
 بعد العثور ،شريك وفًقا دلا حيللو كل طالب

الّساتكة على الورق  الطالب تسلمعلى 
 مت إهناء ادلقوى بالًتتيب وفقا للعلود ادلقدمة،

 التعزيز اعطاءىذا النشاط من خالل 
 .والتوضيح
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 نشاط الثالثة (3
تكّرر ادلدّرسة عن يف الطريق مث 

 .الدعاء و تسّلم عليهم
 المالحظة .ج 

يف ىذا التعليم قام ادلالجظة يف نشاط 
دبا أن قام ادلالحظة و . التعليم أو نتائج التعليم

التقوًن لتعريف نتائج التعليم الطالب بعد نشاط 
 زياَرة عائِليَّة وصلة الّرحمالتعليم اللغة العربية عن 

تنفيذ الطريقة اإلستقرائية باستخدام  (ادلفردات)
أما نتائج نشاط الطالب . الوسائل البصرية
 التعليم اللغة العربية دبدرسة IIAالصف العاشر 

العالية دار اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو كلا 
 :يلم
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 6،4: اجلدوال
يف التعليم اللغة  IIAنشاط لطالب الصف العاشر 

دبدرسة العالية دار اذلداى ماياك طاناتان  العربية
 فونوروغو

 تقدير
 الناحية

 الرقم االسم
 ب أ

 1 الساساكيتا فطرى 6 4 جيد جدا
 2 أناراىايو ستيا نيعروم 4 5 جيد جدا
 3 أرفيكا أميلييا فوتري 3 3 مقبول
 4 أمساريتا لطفيتا ديوي 4 4 جيد

 5 ديسم حاريسلاواتى 5 4 جيد جدا
 6 ديوى نور ىافيدىا 3 4 جيد

 7 دينا كرانا 5 5 جيد جدا
 8 ايرين فاديال اريانيت 5 3 جيد

 9 فابيال نور العائشة 4 5 جيد جدا
 10 فضيلة فجرّية ّرمحة 4 5 جيد جدا
 11 فَتدا ريزاحق 3 6 جيد جدا
 12 إناّ أحيانا نزول الفزى 5 4 جيد جدا
 13 اينتان رامادايانىت 5 5 جيد جدا
 14 ايرنا حبيبتة 4 5 جيد جدا

 15 اثٌت فوترى نبيل 3 5 جيد
 16 خليفة ادلرفعو 4 5 جيد جدا
 17 ليلة البدرية 3 7 جيد جدا

 18 ليتا أريستا 2 6 جيد
 19 نابيال يايسلُت فًتى يودا 4 4 جيد

 20 صلوى ايو حرنية ادلغفرة 5 4 جيد جدا
 21 ناندا ايو لستاري 4 5 جيد جدا
 22 نصر اللطيفة 3 7 جيد جدا
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 تقدير
 الناحية

 الرقم االسم
 ب أ

 23 نور ليل وايت 4 5 جيد جدا
 24 نوزيال كوايرون نيساء 5 3 جيد جدا
 25 رطنو ويدييا نعروم 4 5 جيد جدا
 26 رائيزوال خلقة نصَتة اهلل 5 5 جيد جدا
 27 شكرة العظيلة 3 7 جيد جدا
 28 ترى اينتان اكوستييانا 5 5 جيد جدا
 29 وفياتور رفعة 4 5 جيد جدا
 30 ويندا سافوترى 5 5 جيد جدا
 31 ييسى اوىن سفتيلياين 5 4 جيد جدا

 

 :معلومات
 نظر إذل نشاط األسئلة طلبات: أ

 نظر إذل حبح جدرل طلبات:ب
 :معلومات التعقوًن

 10-9:جيد جدا 
 8-7:جيد  

 6-4: مقبول  
 3-1: نقص  

أما نتائج الببح اإلجرائم يف الدور االوذل بتنفيذ 
الطريقة اإلستقرائية باستخدام الوسائل البصرية يف 
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 زياَرة عائِليَّة وصلة الّرحمالتعليم اللغة العربية عن 
 :، كلا يلم(ادلفردات)

 8،4: اجلدوال
نتيجة التعليم اللغة العربية الطالب الصف العاشر 

IIA يف التعليم اللغة العربية  دبدرسة العالية دار 
 اذلداى ماياك طاناتان فونوروغو

  يف الدور االوذل
رقمال  تقدير القيمة االسم 

 شلتاز 90 الساساكيتا فطرى .1
2.  شلتاز 90 أناراىايو ستيا نيعروم 

3.  شلتاز 90 أرفيكا أميلييا فوتري 

4.  شلتاز 100 أمساريتا لطفيتا ديوي 

5.  شلتاز 100 ديسم حاريسلاواتى 

6.  شلتاز 80 ديوى نور ىافيدىا 

7.  شلتاز 90 دينا كرانا 

8.  شلتاز 84 ايرين فاديال اريانيت 

9.  شلتاز 90 فابيال نور العائشة 

10.  شلتاز 100 فضيلة فجريّة ّرمحة 

11.  شلتاز 90 فَتدا ريزاحق 

12.  شلتاز 84 إناّ أحيانا نزول الفزى 

13.  شلتاز 92 اينتان رامادايانىت 

14.  شلتاز 84 ايرنا حبيبتة 
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رقمال  تقدير القيمة االسم 
15.  شلتاز 90 اثٌت فوترى نبيل 

16.  شلتاز 80 خليفة ادلرفعو 

17.  شلتاز 92 ليلة البدرية 

18.  شلتاز 90 ليتا أريستا 

19.  جيد جدا 72 نابيال يايسلُت فًتى يودا 
20.  شلتاز 90 صلوى ايو حرنية ادلغفرة 

21.  شلتاز 80 ناندا ايو لستاري 

22.  شلتاز 90 نصر اللطيفة 

23.  شلتاز 90 نور ليل وايت 

24.  شلتاز 90 نوزيال كوايرون نيساء 

25.  شلتاز 90 رطنو ويدييا نعروم 

26.  شلتاز 92 رائيزوال خلقة نصَتة اهلل 

27.  شلتاز 90 شكرة العظيلة 

28.  شلتاز 92 ترى اينتان اكوستييانا 

29.  شلتاز 80 وفياتور رفعة 

30.  شلتاز 90 ويندا سافوترى 

31.  جيد جدا 75 ييسى اوىن سفتيلياين 

 
 االئعكاس .د 

من البيان ادلاض عن التنفيذ و ادلالحظة 
 عن ىف  يف تنفيذ الببح اإلجرائم اللغة العربية
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الطريق ، تنتاج الباحثة يعٍت نتيجة التعليم اللغة 
 .العربية دور الثاين تاّم و أكلل من الدور االوذل

 
 ربليل البيانات كل الدور .ج

ذكرت سوىارمسى أريكونطا عن قرار نتائج الدراسية 
" dasar-dasar evaluasi"  pendidikanيف الدراسية يف كتابو 

  :كلا يلم
 8،4:اجلدوال

 تقدير قياس حروف 10قياس  100قياس  رقم
 شلتاز  أ 8،0-100 80-100 1
 جيد جدا ب 6،6-7،9 66-79 2
 جيد ج 5،6-6،5 56-65 3
 مقبول د 4،0-5،5 40-55 4
 ناقص ه 3،0-3،9 30-39 5

 

استخدامت الباحثة عن ذلك القرار لتبليل البيانات 
عن نتيجة التعليم الغة العربية طلبات الصف العاشر دبدرسة 

 .العالية دار اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو كل الدور
                                                

243،  (1996بومم أكسارا، : جاكرتا) dasar-dasar evaluasi pendidikan 
 46 سوىارمسى أريكونطا،
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 دور االولى .1
 نشاط . أ

 4,9:اجلدول
 نشاط الطالب الصف العاشر 

 نسبة ادلؤية عدد الطالب تقدير
%6،46 2 جيد جدا  

%54،8 17 جيد  
%32،2 10 مقبول  
%6،46 2 ناقص  
%100 31 عدد  

 

نعرف أن نشاط لطالب الصف العاشر 
دار اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو ىف الدور االوذل 

وسبعة % 6،46بقيلة " جيد جدا "ىم الطليبتان 
و % 83، 54بقيلة  " جيد" عشر طلبات 

و % 32،2بقيلة " مقبول"عاشراة طلبات 
 %.6،46بقيلة " نقص"الطلبان 
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 نتيجة التععيم . ب
 4,10:اجلدول 

نتيجة التعليم الغة العربية لطالب الصف العاشر 
دار اذلداى ماياك طاناتان فونوروغو يف الدور 

 االوذل
عدد  تقدير احلروف قيلة القيدة تقدير الكللة

 نسبة ادلئوية الطالب

 6،46% 2 أ 100-80 شلتاز
 51،61% 16 ب 79-66 جيد جدا

 29،03% 9 ج 65-56 جيد
 12،9% 4 د 55-40 مقبول
 - - ه 39-30 ناقص

 100% 31 عدد
 

نعرف أن نتيجة  التعليم اللغة العربية 
لطالب الصف العاشر دار اذلدى ماياك طاناتان 

" شلتاز " فونوروغو ىف الدور االوذل ىم الطلبان 
"  جيدجدا"وست عشرة طلبات % 6،46بقيلة 
بقيلة " جيد"وتسع طلبات %  51،61بقيلة 

بقيلة " مقبول"والربعة طلبات % 29،03
12،9.% 
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 دور الثانى .2
 نشاط . أ

 4,11:اجلدول 
نشاط لطالب الصف العاشر دار اذلدى ماياك 

 طاناتان فونوروغو يف الدور الثاىن
 نسبة ادلؤية عدد الطالب نقدير

%77،42 24 جيد جدا  
 %32،19 6 جيد 
 %3،22 1 مقبول
 - - ناقص
 100%  31 عدد

 

نعرف أن نشاط الطلبان الصف العاشر يف 
جيد " الدور الثاىن ىم أربع و عشرون طلبات 

" جيد"و ستة طلبات % 77،42بقيلة " جدا
، 3بقيلة " مقبول"و طلب % 19،36بقيلة 

22.% 
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 نتيجة التععيم . ب
 4,12:اجلدول

نتيجة التعليم اللغة العربية لطليبة الصف العاشر 
دار اذلداى ماياك الطاناتان فونوروغو يف الدور 

 الثاىن
عدد  تقدير احلروف قيلة القيدة تقدير الكللة

 نسبة ادلئوية الطالب

 %93،54 29 أ 100-80 شلتاز
 %6،46 2 ب 79-66 جيد جدا

 - - ج 65-56 جيد
 - - د 55-40 مقبول
 - - ه 39-30 ناقص

 100% 31 عدد
 

نعرف أن نتيجة  التعليم اللغة العربية لطالب 
الصف العاشر دار اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو 

" شلتاز " ىف الدور الثاىن ىم تسع وعشرن طلبات 
بقيلة "  جيدجدا"و الطلبان % 93،54و بقيلة 

6،46.% 
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 الباب الخامس
 اإلختتام

 
اخلالصة .  ينكون اإلختتام من اخلالصة و االقًتاحات

و اعطت . ىذا الببح ىونتائج الببح الىت ذبيب أسئلة الببح
االقًتاحات اذل مؤسسة لتبّسن كيفية الربّية بالببح كهذا 

 .اإلجرائم
 الخالصة .أ 

بقدر اذل البيانات و التبليل نتائج الببح اإلجرائم 
 :تأخذ اخلالصة كلايلى

 اسًتاذبية لمعستبا  يف تعليم ادلفرداتنشاط الطالب .1
عرض الصور لطالب الصف العاشر ىف ادلدرسة العالية 

العام  االسالمية دار اذلدى ماياك طاناتان فونوروغو
 : وىو٢٠19-٢٠18 الدرسى 

بقيلة " جيد جدا " الطلبان   ىمفم الدور االول
و  % 54،8بقيلة " جيد"   طلبات 17و % 6،46



82 

 

 

و  الطلبان % 32،2بقيلة " مقبول" طلبات 10
 %. 6،46بقيلة " نقص"

بقيلة " جيد جدا"  طلبات 24 ىم فم الدور الثانى

و % 19،35وبالنشية " جيد" طلبات 6و 77،41%

 %.3،22بقيلة" مقبول"طالب 

 لطالب ىف اسًتاذبية عرض الصوار  ادلفردات فهم .٢
بالصف العاشر ىف ادلدرسة العالية االسالمية دار اذلدى 

-٢٠18 العام الدرسى  ماياك طاناتان فونوروغو
 :وىو ٢٠19

 6،46بقيلة " شلتاز "  ىم   الطلبان فى الدور االول 
 9و%  51،61بقيلة "  جيدجدا" طلبات 16و% 

" مقبول" طلبات 4و% 29،03بقيلة " جيد"طلبات 
 %. 12،9بقيلة 

بقيلة " شلتاز "  طلبات 29 ىم فى الدور الثانى 
 %.6،46بقيلة "  جيدجدا"و   الطلبان  % 93،54
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 االقتراحات .ب 
 :تقّدم الباحثة اإلقًتاحات بقدر اذل نتائج الببح االتية

 ادلدرس .1
ينبغم على ادلدرس أن يعطم اإلحتبارات و  . أ

 التلرينات إذل الطالب
ينبغم على ادلدرس أن يزيد ادلفردات اجلديدة، حىت  . ب

 .يكون الطالب يشعون ليتكلم اللغة العربية
 للطالب .٢

ينبغم على الطالب أن يدركوا الصعوبة اليت  . أ
يوجهها عند نشاط تعليم ادلهارة الكالم وحفظا 

 .صبيبا
 ينبغم على الطالب أن يتعللو باجليد كل اإلجتهاد  . ب
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