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 الباب الثالث

عرض البيانات وتحليل البيانات 
 

عرض البيانات العامة  .أ﴾ ﴿
فوجاع كرادنان " مفتاح العلوم"تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية اإلسالمية . 1

 دولوفو ماديون

 1تاريخ تأسيس ادلدرسة. أ
تأسيس ادلدرسة الثانوية يف قرية كرادنان يف , 1975 يناير 2 يف التاريخ 

مث تشكيل رللس . ادلعهد دارالسالم الذي يسمى بادلدرسة مفتاح العلوم
ولكن مل يتم تشكيل مؤسسة , أمناء ادلدرسة مفتاح العلوم ادلدارس الدينية

: على تركيب اإلدارة كما يلى . قانوين
 401اجلدول 

ادلدارس الدينية فوجاع كرادنان دولوفو " مفتاح العلوم"رللس أمناء ادلدرسة 
ماديون 

كياىى احلاج زىراء  .1الراعي 
 إدريس

فتح الرمحن  .2
 احلاج زينوري .1رئيس رللس اإلدارة 

احلاج معصوم  .2
 معصوم .1الكاتبة 

أمحد باداوى  .2
                                                 

1
 يف ادللحق ىذا البحثD/12-4/2015/01: انظر نسخة الوثيقية 
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 سوتريسنوا .1قسم اإلدارة 
عبدادللك  .2

 حسن .1ادلعدات 
أنوار  .2

 
وقرر اجمللس يف بداية اإلجتماع العام للمدرسة يف اإلجتماع إىل 

ادلسؤولية عن رلال التعليم  (رئيس)ادلدرسة اإلعدادية ينبغي تعيُت مدير 
الذي عُت رئيس رلموعة تصريف األعمال ىو السيد أمسورى , والتعلم

 :أما ادلعلمُت الذي شارك يف إدارة ما يلي 
ميسدينتو  (2أمسورى  (1

كياىى احلاج زىراء  (4عبداهلل  (3
إدريس 

صاحب الدين  (6زلمود  (5

زلفودية  (8نور ىدايات  (7

 
 النظام 1975/1976يف السنة األوىل من السنة الدراسية 

التجاري ادلتعدد األطراف يف ساعات ما بعد الظهر من الساعة 
يف وقت الحق يف العام . 16:30 حىت الساعة 13:00
 مفتاح العلوم ادلدرجة يف الصباح يف 1976/1977الدراسي
ألنو يف فًتة ما بعد .  ساعات12:15 حىت 08:00الساعة 
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مرة واحدة داخل . الظهر يف مبٌت يستخدم ادلدارس الدينية
الصباح حتولت اىل زيادة ثقة اجلمهور يف ذلك عاما بعد عام 

. زيادة طالهبم
 لقوة من اجتماع جلنة القانون واإلجتماع وقررت جيب أن 

تكون مسجلة مفتاح العلوم النظام التجاري ادلتعدد األطراف مع 
كتاب العدل للحصول على صك قانوين وبارك اهلل فيكم على 

 RN: يأيت التوثيق وثيقة الرقم1984 أغسطس 6

SINULINGGA SH 18 MADIUN NOTARIS 

واحلمد هلل بدأت النظام التجاري ادلتعدد األطراف مفتاح  
 الذي لديو بعد ذلك 1992/1993العلوم للعام الدراسي 

البلدان يف بناء قدراهتا الذاتية  (اإلختبارات)  EBTANلتنفيذ 
النظام التجاري ادلتعدد األطراف مفتاح العلوم أنو يف كل عام عن 

 إىل الثانوية  KKMالثانوية مفتاح العلوم إنضّم . نتائج ادلفرح
. احلكومية دولوفو ماديون

 2الرؤية والرسالة للمدرسة. ب
 الرؤية .1

حتقيق يف : الرؤية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مفتاح العلوم
مدرسة إسالمية اإلعدادية لديها التزام ارتفاع إىل 

وقادرة على التكيف مع , ادلستوى التايل من التعليم
. اجملتمع بالطريقة الرضى من اهلل سبحانو وتعاىل

                                                 
2
 يف ادللحق ىذا البحثD/12-4/2015/02: انظر نسخة الوثيقية 
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على ,  اخًتنا ىذه الرؤية ألىداف طويلة األجل
ىذا ينعش رؤية ادلواطنُت . ادلدى ادلتوسط وادلدى القصَت

واستمر يف , يف مدرستنا أن حيدث دائما يف أي حلظة
مالمح تعكس الرؤية . حتقيق أىداف ادلدارس الدينية

: وادلثل كما يلي
والتوجو إىل ادلستقبل فيما يتعلق بإمكانيات .  أ

. ادلعاصرة
ادلناسب للمعاير الدينية وتوقعات اجملتمع . ب
تتماشى مع أىداف الًتبية الوطنية ادلنصوص عليها . ج

 1935يف عام 
ورغبة منها يف تطوير قدرات الطالب من أجل أن . د

, تصبح رجل االميان واخلوف من اهلل سبحانو وتعاىل
, ومستقل, واإلبداعية, ادلهرة, وصحية النبيلة وادلعرفة

ويصبحوا مواطنُت يف دولة دميقراطية ومسؤولية 
نريد لتحقيق التميز يف كافة اجملاالت . ه
تشجيع محاسة والتزام مجيع ادلواطنُت من ادلدارس . و

الدينية  
تشجيع التغيَت األفضل . ز
. ادلدارس الدينية (مهمة)توجيو التدابَت االسًتاتيجية . ح
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 الرسالة .2
وىى مهمة جيب القيام بو , لتحقيق ىذه الرؤية

ىاىي . يف شكل أنشطة طويلة األجل مع اجتاه واضح
: ادلهمة اليت وضعت استنادا إىل رؤية

, خرجيي ادلدارس الدينية ندرك أن ادلعرفة وادلؤمنون. أ
. واهلل سبحانو وتعاىل ادلكرسة

. تطوير ادلناىج الدرسية وقفا للمرة. ب
. حتسُت نوعية التعليم اليت ميكن أن تطوير التعليم. ج
حتسُت التعليم للبنية التحتية الكافية من أجل حتسُت . د

. نوعية التعليم
نظم الًتبية اإلسالمية بوضوح أنو ميكن إعداد . ه

اخلرجُت القادرين على استيعاب القيم اإلسالمية 
 .وعلمو قادرة يف حيات يوما

 

فوجاع " مفتاح العلوم"الموقع الجعرافي للمدرسة الثانوية اإلسالمية .  2
 3كرادنان دولوفو ماديون

" معهد دار السالم"الشارع : الشارع
كرادنان :القرية 

ماديون :مديرية 

                                                 
3
 يف ادللحق ىذا البحثD/12-4/2015/03: انظر نسخة الوثيقية 
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اجلوى الشرقى :الوالية        
تقع ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مفتاح العلوم يف القرية بادلتعدد 

. يف كرادنان دولوفو ماديون وبالتحديد يف قرية جناعان, األطراف

فوجاع كرادنان " مفتاح العلوم"تنظيم المنظمة بالمدرسة الثانوية اإلسالمية . 3
 4دولوفو ماديون

 
فوجاع كرادنان " مفتاح العلوم"اما تنظيم ادلنظمة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 : فكما يلي2015-2014دولوفو ماديون السنة الدراسية 
 4.2اجلدول 

فوجاع كرادنان دولوفو " مفتاح العلوم"تنظيم ادلنظمة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 2015-2014ماديون السنة الدراسية 

 
 

 
  
 

 

 

 
 

 

                                                 
4
 يف ادللحق ىذا البحثD/12-4/2015/04: انظر نسخة الوثيقية 

 رئيس ادلدرسة
 S. Pd. Iزلمد زين الفناين 

نائب ادلدرسة 
 موجيونو ادلاجيستَت
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مفتاح "أحوال المدرسين والموظفين في الودرسة الثانوية اإلسالمية . 4
 5فوجاع كرادنان دولوفو ماديون" العلوم

 مفتاح"ىناك مدّرسُت ومدّرسات وموظفون يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  
.  2015-2014فوجاع كرادنان دولوفو ماديونالسنة الدراسية " العلوم

 4.3   اجلدول 
                                                 

5
 يف ادللحق ىذا البحثD/12-4/2015/: 05انظر نسخة الوثيقية 

رللس ادلدرسة 
 نور ثالث

قسم اإلدارة 
 ناناع شيف الدين

 قسم ادلنهج
 ليليك موستيكا ديوي

S. Pd. I 

 قسم شؤون الطالب
 إيدي سيسونتطا

 

 قسم التوجيو واإلرشاد
 جسن العابد

 قسم وسائل الدراسة
 نوفيانتوين جوىري

 األساتيذ واألستاذات

 الطالب والطالبات
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فوجاع كرادنان "أحوال مدّرسُت وادلوظفُت يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
دولوفو ماديون  

 2015-2014السنة الدراسية 
المواد الوظيفة اإلسم اإلشارة الرقم 

الدرسية 
الفصل 

. زلمد زين الفناين 10 1
S. Pd. I  

 8 - 7اللغة العربية رئيس ادلدرسة 

موجييونو  5 2
ادلاجستَت 

علم )الرياضية نائب رئيس ادلدرسة 
 (اإلجتماع
وعلم 

اإلقتصادية 

7 

 

8 - 9 

ليليك موستيكا  9 3
  S. Pd. Iديوي 

نائب رئيس ادلدرسة 
يف قسم ادلنهاج  

علم األحياء 

علم الطبيعة 

7 -8 - 9 

9 
نائب رئيس ادلدرسة إدي سيسوانطا  15 4

يف قسم شؤون 
الطالب 

 - 8 - 7التكنولوجيا 
9 

نائب رئيس ادلدرسة حسن العابد  6 5
يف قسم التوجيو 

واإلرشاد 

الرياضية 

 أىل السنة 
واجلماعة 

8 - 9 

7 - 8 - 
9 

 8اللغة اإلصللزية ادلدرسة  نائب الرئيسنوفيانطاين  14 6
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يف قسم وسائل   S. Pd. Iجوىري 
الدراسة 

. أنيك نور عيٍت 11 7
S. Ag  

العقيدة ويل الفصل السابع أ 
واألخالق  

والًتبية الوطنية 

7 - 8 - 
9 

 

8 - 9 
 .S. فَتدا ليستيا 20 8

Pd. I 
ويل الفصل السابع 

ب  
التاريخ 

  (اجلعراىف)

واللغة اإلصللزية 

8 - 9 

 

7 
 .S .أسوة حسنة 17 9

Pd. I 
التاريخ ويل الفصل الثامن أ  

والثقافة 
اإلسالمية 

والفنون 

7 - 8- 9 

 

 

7- 8- 9 
ويل الفصل الثامن  S. Pd. فاروايت 12 10

ب 
 8 - 7علم الطبيعة 

. موجي راىايونيع 8 11
 S. Pd. فاروايت

 9 - 8الرياضية ويل  الفصل التاسع أ 
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عيٍت  13 12
. كوسوماساري

 S. Pd. فاروايت

ويل الفصل التاسع 
ب  

اللغة 
اإلندونيسية 

8 - 9 

ناناع شيف  18 13
 SE. الدين

- - رئيس قسم اإلدارة 

اللغة قسم ادلالية صوفية  7 14
اإلندونيسية 

7 

الفقو ادلدّرس أمحد دارين  1 15

الكتاب العريب 

9 

7 - 8 - 
9 

اللغة العربية ادلدّرس  نور ثالث  2 16

الفقو 

9 

8 
القران ادلدّرس مصدوقي   3 17

واحلديث 

الفقو 

7 - 8- 9 

 

7 
زلمد علي ىشام  4 18

A. Md 
 7الًتبية الوطنية ادلدّرس 

 9اللغة اإلصللزية ادلدّرسة  ويليس  16 19
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 s.s.فريهاتٍت
أريسكا  19 20

. ترجيايانيت
S.Pd.I 

 9-8-7اللغة اجلواوية ادلدّرسة 

. حسن الدين 24 21
S.HI 

 7الًتبية البدنية ادلدّرس 

- - موظّفة قسم اإلدارة سومارمي  28 22
- - موّظف قسم اإلدارة متييز فاروقي  29 23

 

 

فوجاع كرادنان " مفتاح العلوم"أحوال الطالب بالمدرسة الثانوية اإلسالمية . 5
 دولوفو ماديون

 
 3فوجاع كرادنان دولوفو ماديون " مفتاح العلوم"بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
: وتفصيلها كما يلي, صفوف ولكل صف فصلُت

 4.4اجلدول 
فوجاع كرادنان دولوفو " مفتاح العلوم"عدد الطالب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

ماديون 
العدد الطالبة الطالب الفصل الرقم  

 20 18 12السابع أ  1
 29 16 13السابع ب  2
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 28 19 9الثامن أ  3
 26 8 18الثامن ب  4
 39 21 18التاسع أ  5
 32 15 21التاسع ب  6
 188 اجملموع   

 
فوجاع " مفتاح العلوم"الوسائل الموجودة بالمدرسة الثانوية اإلسالمية . 6

 6كرادنان دولوفو ماديون
 4.5اجلدول 

فوجاع كرادنان " مفتاح العلوم"الوسائل ادلوجودة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
دولوفو ماديون 

 4.5اجلدول 
فوجاع كرادنان " مفتاح العلوم"الوسائل ادلوجودة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
دولوفو ماديون 

رلموع اسم ادلتاع الرقم 
الغرف 

رلموع 
الغرف 
اجليد 

رلموع 
الغرفة 

الفاسدة 

 درجة الفساد

فاسد 
خفيف 

فاسد 
متواسط 

فاسد 
ثقيل 

 
الغرفة  1

الدرلسية 
6 5 1 1   

                                                 
6
 يف ادللحق ىذا البحثD/12-4/2015/06: انظر نسخة الوثيقية 
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     1 1ادلكتبة  2
معمل  3

علم العامل 
      

معمل  4
علم 

األحياء 

-      

معمل  5
علم 

الطبيعة 

-      

معمل  6
علم 

الكيمياء 

-      

معمل  7
الكومبو
تَت 

1 1     

معمل  8
اللغة 

1 1     

غرفة  9
رئيس 
ادلدرسة 

1 1     
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غرفة  10
األساتيذ 

1 1     

غرفة  11
اإلدارة 

1 1     

غرفة  12
التوجيو 
واإلرشاد 

1 1     

     1 1مصلى  13
غرفة  14

الصحة 
1 1     

    2 2 4احلمام  15
    1  1ادلستودع  16
غرفة  17

التوزيع 
      

ميدان  18
رياضة 
البدن 

2 1     

غرفة  19
ادلنظمة 
الطالب 

1 1     
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غرفة  20
األخرى 

1 1     

 
عرض البيانات الخاصة  .ب﴾ ﴿

مشكالت المدّرس في تعليم المفردات وطريقة حّلها لطالب الصف . ١
فوجاع كرادنان " مفتاح العلوم"بالمدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ)الثامن 

 2015-2014دولوفو ماديون السنة الدراسية 
كانت الباحثة تبحث ادلالحظة وادلقابالت يف ادلدرسة الثانوية 

لتوجد عن , فوجاع كرادنان دولوفو ماديون" مفتاح العلوم"اإلسالمية 
. (أ)مشكالت تعليم ادلفردات يف التدريس اللغة العربية الصف الثامن 

ادلفردات ىي بعض من ادلاّدة اللغة . ادلفردات من أىم عناصر اللغة
وألن اللغة العربية ىي من اللغة األجنبية، ولذالك أن ادلفردات مهم . العربية

جّدا إلقائها إىل الطالب، هبدف لكي الطالب يفهمون من ادلاّدة يف كتاب 
.  اللغة العربية اليت تستخدم ادلدّرس

يقوم تدريس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة مرّتُت يف األسبوع وىي يوم 
وىذه األوقات كفاية ليبليغ تدريس اللغة العربية، يف يوم . الثالثاء واألربعاء

  7. الثالثاء ليبُّت ويف يوم األربعاء لتمرينات
يف تعليم ادلفردات، وسائل ىامة جّدا لكي الطالب يفهمون ماّدة اليت 

من وسائل كثَتة يستخدم ادلدّرس ليبليغ ادلفردات اىل . تستخدم ادلدّرس
تدريسها، وطريقة تقدمي  (ادلفردات)الطالب يعٍت بطريقة مباشرة يف الكائن 

. الصورة من ادلفردات لتدريس، ومتثيل الدور الذي تسليمها وغَت ذالك

                                                 
7
  يف ادللحق ىذا البحثw/24-4 /2015/  01: انظر إىل ادلقابلة منرة 
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، (power point)ووسائل أخرى اليت يستخدم ادلدّرس يعٍت بووير بوينت
  8.  وغَت ذالك( sticknote) ستيك نوت

اخلطوات سواء كانت , سوى وسائل ىامة جّدا ليبليغ تعليم ادلفردات
: األستاذ زين الفناين يستخدم خطوات كما يلي . بوسائل
 .اخلطوة األوىل، قرأ  األستاذالنص بصوت مرتفع (1
 .اخلطوة الثانية، أمر األستاذ إىل الطالب ألن يقّلدوا مجلة فجملة (2
 .اخلطوة الثالثة، أمر األستاذ إىل الطالب ألن يفهموا النص (3
اخلطوة الرابعة، أمر األستاذ إىل الطالب ليبحثوا عن ادلفردات اليت  (4

 .مل يفهم خبيط حتت كلمة
وإذا كان . اخلطوة اخلامسة، أمر األستاذ إىل الطالب ألن يبحث (5

الطالب اليقدرون إلجابة، أحيانا كتب أستاذ زين الفناين مباشرة 
ادلعٌت الكلمة على السبّورة، مثّ كتب الطالب يف كتاب ادلفردات 

 .خاصة
اخلطوة األخَتة، أمر األستاذ الطالب ألن يًتجم النص على  (6

 9.قدرهتم
 

وعند أستاذ زين الفناين، الطريقة ىامة جّدا أيضا ليبليغ تعليم 
وطريقة يستخدم األستاذ يعٍت طريقة السؤال وجواب وطريقة . ادلفردات

 10.حوار وطريقة مباشرة
وعند أستاذ زين الفاناين، حُت جيد بعض الطالب ادلشكالت 
تعليم ادلفردات ألهنم من خلفية الًتبية الطالب اليت طابقة األوىل يف 

                                                 
  يف ادللحق ىذا البحثw/24-4 /2015 /  01 :انظر إىل ادلقابلة منرة 8

  يف ادللحق ىذا البحثw/24-4 /2015/  01: انظر إىل ادلقابلة منرة 9

  يف ادللحق ىذا البحثw/24-4 /2015/  01: انظر إىل ادلقابلة منرة 10
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ادلدرسة اإلبتدائية العمومية و نقصان علم الدين حىت مل يقدرون أن يقرأوا 
 11.حرف العربية، حىت يف خفظ ادلفردات ضعيف،  و حياء ليسألوا

يف ىذه احلالة، يعٍت يف ادلشكالت بعض الطالب اليت مل يقدرون 
أن يقرأ حرف العربية  األستاذ زين الفناين استخدم الطريقة اخلاصة يعٍت  

يقرب األستاذ إىل بعض الطالب ليعطي يفهمون خاصة إليهم حىت بعض 
و أمر . الطالب اليت مل يفهمون قادرون مناسبة مع الطالب أخرى

األستاذ اىل الطالب ليملكون كتاب ادلفردات خاصة ليكتب ادلفردات 
سوى ذالك يستخدم األستاذ بطريقة . جديد من الفصل السابع أمس

.  لذالك ميكن أن تساعد الطالب على احلفظ ادلفردات بسرعة. ادلباشرة
احلاصل من ادلالحظة الباحثة عن تعلم ادلفردات يف تدريس اللغة 

مثال مباشرة، , العربية ، استخدم ادلدّرس تعليم ادلفردات بطريقة متنّوعة
ألن هبذه الطريقة أن تساعد . طريقة السؤال وجواب وطريقة حوار

ووجدت الباحثة مشكلة . الطالب على اخلفظ و الفهم ادلفردات بسرعة
يف النظرية، الًتمجة يف تعليم . األخرى، وىى الًتمجة يف تعليم ادلفردات

ادلفردات ىي من طريقة األخرة، ولكن يف ادليدان استخدم ادلدّرس طريقة 
  12. الًتمجة يف تعليم ادلفردات

 
مشكالت الطالب في تعّلم المفردات وطريقة حّلها لطالب الصف الثامن . 2

فوجاع كرادنان دولوفو " مفتاح العلوم"بالمدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ)
 2015-2014ماديون السنة الدراسية 

 
                                                 

 يف ادللحق ىذا البحث w/24-4 /2015/  02: انظر إىل ادلقابلة منرة 11
 

  يف ادللحق ىذا البحثo/12-2 /2015/  01: : انظراىل ادلالحظة  12
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. ادلفردات ىي إحدى عناصر اللغة اليت وجب لطالب يف اللغة العربية
. فهم مفردات  اللغة العربية إستطاع لًتقية الطالب يف زلادثة والكتابة

فلذلك، مهارة الكالم ومهارة الكتابة ىي مهارة اللغة البد نشي يف 
. ادلعرفة وكثَتة مفردات اإلنتاج وفعليّ 

لكن يف التعليم اللغة العربية وجد ادلشكالت لطالب يف ادلفردات 
قابلت الباحثة بعض الطالب بسؤال كما .  كما يف ىذا البحث. اخلاصة

وما عواملها ؟ ,  ما ىي ادلشكالت عند الطالب يف تعّلم اللغة العربية : يلي
وما زلاولتها ؟ 

شعرت الطالبة : Junita Fatifa Sari ) (أجابت جونيتا فاتفا ساري
وعامل .  صعبة لفهم النص اللغة العربية ألهنا مل تعريف ادلفردات من النص

ادلشكالت يعٍت ما وجدت البيئة العربية يف البيت او ادلدرسة حىت يف تعليم 
وحّلها حُت مل تعريف ادلفردات مثّ سألت اىل . اللغة العربية ال تفهم كّلها

األصدقائها واّما األصدقاء مل تعريف أيضا مث سألت اىل ادلدّرس ألجاب 
 13.السؤال كتب ادلدرس على السبورة وأحيانا أجاب ادلدرس مباشرة

اما تدريس اللغة العربية ىي  :  ( Qurrotu A’yunin )أجابت قرّة أعُت
وعاملها احيانا اللغة .ادلشكالت حُت مل تعريف ادلفردات. تدريس زلبوبا ذلا

لفظو متساويا لكن معناه " الكلمة"ادلثال . العربية شلاثلة باللغة األجنبية
وحّلها عٍت عند وجدت مل تعرف معناه ىي فتحت اىل كتاب .متفرقا

ادلفردات خاصة لكن إذا مل توجد فيها ىي سألت إىل األصدقائها وإذا مل 
أجاب ادلدّرس معٌت الكلمة، أحيانا ذكر . تعرف أيضا مث سألت اىل ادلدّرس

                                                 
13

  يف ادللحق ىذا البحثw/24-4 /2015/  03: انظر إىل ادلقابلة منرة 
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ادلدرس مرادفها أو القصص، كثَت من األحيان كتب ادلدّرس معٌت الكلمة 
 14.على السبورة

أن تعليم : Fatihah Izzatul Yusrani) ( أجابت فاحتة عزّة اليسراين
عندىا مشكلة ىي تشعر حزنا إذا مل .ادلفردات فرحا من الدرس األخرى

. يف اللغة العربية وجدت متفرقا بُت النطق والكتابة. تعرف معٌت من الدرس
شعرت صعبة . (al darsu)ولكن فرأت  (ad darsu)الدرس قرأت : ادلثال 

وحّلها يعٍت فتحت القاموس ملك . يف تعليم اللغة العربية ألهنا قليل التعّلم
وإذا مل توجد . من الفصل السابع، هبذا ليساعدىا ان حتفظ ادلفردات

 15.ادلفردات يف القاموس سألت إىل ادلدرس
صعوبة من اللغة العربية  يعٍت إذا مل :Marcellina) (أجابت مرجلينا

وعاملها يعٍت ىي متخّرجة من ادلدرسة اإلبتدائية العمومية , تعرف معنها
وطريقة . والتعّلم يف ادلدرسة الدينية وتعّلمت اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة

هبذه ادلشكالت ىي فتحت القاموس إذا مل تعرف معنها اما ادلفردات ما يف 
 16.القاموس مثّ سألت إىل أصدقائها
شعرت صعبة يف : ( Ella Handariyatul) أجابت إيال ىانداريياتول 

. تعليم اللغة العربية مل تعرف معنها وشعرت صعبة لقراءة اللغة العربية
ىي متخّرجة من ادلدرسة . وعاملها ألهنا عرفت اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة

فلذلك شعرت صعبة ومل . اإلبتدائية العمومية ومايف تعليم اللغة العربية
وحّلها يعٍت إذا مل تعرف معنها سألت إىل . استطاعت لقراءة اللغة العربية

 17.صديقتها مكتبا واحدا
                                                 

14
  يف ادللحق ىذا البحثw/24-4 /2015/  04: انظر إىل ادلقابلة منرة 

15
  يف ادللحق ىذا البحثw/24-4 /2015/  05: انظر إىل ادلقابلة منرة 

16
  يف ادللحق ىذا البحثw/24-4 /2015/  06: انظر إىل ادلقابلة منرة 

17
  يف ادللحق ىذا البحثw/24-4 /2015/  07: انظر إىل ادلقابلة منرة 
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 الباب الرابع

 

 (أ)تحليل البيانات عن مشكالت في التعليم المفردات لطالب الصف الثامن 
فوجاع كرادنان دولوفو ماديون" مفتاح العلوم"بالمدرسة الثانوية اإلسالمية   

 2015-2014السنة الدراسية 

 

" مفتاح العلوم"الثانوية اإلسالمية  وادلالحظة بادلدرسة ادلقابلةاستنادا إىل نتائج 
تنفيذ تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثامن ، يعرف أن فوجاع كرادنان دولوفو ماديون

فوجاع كرادنان دولوفو ماديون السنة " مفتاح العلوم"بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ)
.  على نتيجة جيدة.2015-2014الدراسية

:  اخلاصة استمرت الباحثة حتليل البيانات كما يلىالبياناتمن 
تحليل البيانات عن مشكالت في تعليم المفردات وطريقة حّلها لطاّلب .أ﴾ ﴿

فوجاع كرادنان " مفتاح العلوم"الصف الثامن بالمدرسة الثانوية اإلسالمية 
 2015-2014دولوفو ماديون السنة الدراسية 

ادلفردات ىي اللفظ أو الكلمة اليت تتكون من حرفُت فأكثر وتدل على 
 أما التعليم ادلفردات ىو أن يكون 18.معٌت، سواء أكانت فعال أو امسا أو أداة

حىت يستطيع , الطالب قادرا على استعمال الكلمة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب
االتصال بالعربية وعدد األمناط والًتاكب اليت يسيطر عليها، ويستطيع 

 19.استخدامها بكفاءة
                                                 

، حتضَت الكتاب ادلدرسي للمستوى اإلبتدائي يف تعليم اللغة العربية زلمد منَت و زلمد سللص 18
 30، 2012، (اجلامعة االسالمية احلكومية : فونوروغو)،(النظرية والتطبيق)

، (" األحكام"مطبعة : أوجوع فانداع  )،مدخل اىل طرق تعليم اللغة األجنبيةأزىر أرشد،  19
1998 ،93 
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ادلفردات ىي بعض من ادلاّدة اللغة .  ادلفردات من أىم عناصر اللغة
وتنال الباحثة البيانات من ادلالحظة والوثيقية، أن ادلدرسة الثانوية . العربية

فوجاع كرادنان دولوفو ماديون تستخدم ادلفردات يف " مفتاح العلوم"اإلسالمية 
 " يف اإلطار النظري كما قال أمحد فؤاد أفاندي يف كتابو . التعليم اللغة العربية

Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ." أن ادلفردات ليست من الدرس الذى
ادلطالعة واإلستماع  )قائمة بنفسها، ولكنها بعض من التدريس اللغة العربية 

وعند الباحثة، ىذا احلال عن تعليم ادلفردات قد . (واإلنشاء واحملادثة وغَتىا
.  تكون ناسبا باإلطار النظري

 وسائل يف التعليم ادلفردات ىامة جّدا لكي الطالب يفهمون ماّدة اليت 
من وسائل يستخدم ادلدّرس ليبليغ ادلفردات اىل الطالب يعٍت .  تستخدم ادلدّرس

تدريسها، وطريقة تقدمي الصورة من ادلفردات  (ادلفردات)بطريقة مباشرة يف الكائن 
لتدريس، وتثميل الدور الذي تسليمها وغَت ذالك و عند الياحثة ىذا احلال 

 Media "مناسبة بعند عبد اهلل وامساعل صٌّت يف كتاب عبد الوىاب رشدي 

Pengajaran Bahasa Arab "  ينبغي أن التعليم ادلفردات باخلطوة التالية :
 .تدريسها (ادلفردات)بطريقة مباشرة يف الكائن   .1
 .(ادلفردات)بطريقة تقدمي تدريس الكائنات مصغرة  .2
 .عن طريقة تقدمي صورة من ادلفردات لتدريسو .3
 .متثيل الدور الذي تسليمها .4
 .بطريقة إدخال ادلفردات اليت تدرس يف اجلملة .5
 ".الًتادف" بطريقة توفَت ما يعادل كلمة  .6
 ".ادلضاد" بطريقة توفَت  .7
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 20.وبطريقة توفَت تعريفات للمفردات معينة .8
 

. سوى الوسائل ىامة جّدا يف التعليم ادلفردات، اخلطوة سواء كانت بوسائل
:  يستخدم األستاذ خطوات كما يلي

 .اخلطوة األوىل، قرأ  األستاذ النص بصوت مرتفع (7
 .اخلطوة الثانية، أمر األستاذ إىل الطالب ألن يقّلدوا مجلة فجملة (8
 .اخلطوة الثالثة، أمر األستاذ إىل الطالب ألن يفهموا النص (9

اخلطوة الرابعة، أمر األستاذ إىل الطالب ليبحثوا عن ادلفردات  (10
 .اليت مل يفهم خبيط حتت كلمة

وإذا كان . اخلطوة اخلامسة، أمر األستاذ إىل الطالب ألن يبحث (11
الطالب اليقدرون إلجابة، أحيانا كتب أستاذ زين الفناين مباشرة ادلعٌت الكلمة 

 .على السبّورة، مثّ كتب الطالب يف كتاب ادلفردات خاصة
 .اخلطوة األخَتة، يأمر الطالب ألن يًتجم النص على قدرهتم (12

: وىذه اخلطوات مناسبا باإلطار النظري يعٍت اخلطوة تعليم ادلفردات 
 .تسمع الكالم (1
 .تنطق الكالم (2
 21.ينال معٌت الكلمة (3
 

                                                 
 Media Pengajaran Bahasa Arab ، 48، عبد الوىاب رشدي 20

 42شيف ادلصطفى،  21
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أما الطريقة يف التعليم ادلفردات اليت يستخدم يف ىذا الفصل يعٍت الطريقة 
وىذا احلال مناسبا باألطار . السؤال وجواب والطريقة حوار والطريقة مباشرة

: النظري، يعٍت التدريبات السياقية يشتمل
 طريقة سؤال وجواب .1
 والطريقة احلوار .2

:    أما التدريبات غَت السياقية يشتمل 
 الصورة .1
  احلركة واإلشارة .2
  تصوير بطريقة مسرحية .3
  تعريف .4
 ادلتضادات وادلًتادفات .5
  التسلسل .6
  اإلشتقاق .7
 .الًتمجة .8

أما الوسائل اإليضاح مهيم جدا يف إلقاء ادلادة، لكي الطالب أكثر اىتماما 
الوسائل الذي ميكن استخدام يف تعليم ادلفردات ىي بووير . ونشاط يف دروسهم

ميكن يستخدمو يعٍت . بوينت ، القاموس واألشياء الذي موجودة يف الفصل
الصورة، الساعة، النافدة، ادلكتب، الكرسي، السبورة، الباب، الطباشَت وغَت 

. ذالك
دّرس يف تعليم املمشكالت  ويف ىذا احلال،  قال األستاذ زين الفناين 

ادلفردات ىي عدم قدرة الطالب على قراءة أحرف العربية، وضعفهم يف حفظ 
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ادلفردات، وخوفهم ألن يسألوا إىل ادلدّرس، أّما طريقة حّلها فهي بتسجيع 
أوجبهم على متليك كتاب ادلفردات، , الطالب و إعطاء احلّماسة إليهم

ولكن يف اإلطار النظري ادلشكالت يف التعليم .وبإستخدام الطريقة ادلباشرة
. والكتابة وغَتىا (علم النحو)ادلفردات عن ادلخارج احلروف وادلفردات والًتكيب 

22  
 

تحليل البيانات عن مشكالت في تعّلم المفردات وطريقة حّلها لطاّلب الصف  .ب﴾ ﴿
فوجاع كرادنان دولوفو ماديون " مفتاح العلوم"الثامن بالمدرسة الثانوية اإلسالمية 

 2015-2014السنة الدراسية 
 

ادلشكالت يف تعلّم ادلفردات عند الطالب متنّوعة، منها  نقصان من حفظ 
ادلفردات ألن ما وجد البيئة العربية يف البيت او ادلدرسة،ومل يقدر أن يقرأ حرف العربية 

وأّما من طرق حّل ادلشكالت يعٍت . ألن من خلفية الًتبية يف ادلدرسة اإلبتدائية العمومية
.  فتح الطالب القاموس وحُت ال توجد يف القاموس مث سأل إىل األصدقاء او ادلدّرس

ادلشكالت يف تعّلم ادلفردات يعٍت حُت مل  (Qurrata A’yunin)  عند قرّة أعُت 
لفظو متساويا " الكلمة"ادلثال . تعريف ادلفردات واحيانا اللغة العربية شلاثلة باللغة األجنبية

ىذه مناسبة باإلطار النظري يف ادلشكالت تعليم ادلفردات يعٍت لفظو . لكن معناه متفرقا
 23.ثابتا ولكن قد غَت معناىا
ىي تشعر ادلشكالت  (Fatihah Izatul Yusrani) وعند فاحتة عزة اليسراين 

 al)ولكن قرأت  (ad darsu)الدرس قرأت : ادلثال. حُت وجد متفرقا بُت النطق والكتابة

                                                 
 62،(2009مهنيوري، : باندوع)،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أمحد إزان، 22

 66نفس ادلراجع،  23
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darsu) . ىذه مناسبة باإلطار النظري يف ادلشكالت تعليم ادلفردات يعٍت الشبو حرف
 24. والنطق

  

                                                 
 92،(2010: جوكجاكرتا) Strategi Pembelajaran Bahasa Arab زلمد علي اخللي، 24
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 الباب الخا مس

 اإلختتام

 
 

 نتائج البحث .أ﴾ ﴿

بعد أن حبثت الباحثة عن دراسة نظريّة ودراسة ميدانية فنالت الباحثة 
: النتائج من ىذا البحث كما يلي 

دّرس يف تعليم ادلفردات ىي عدم قدرة الطالب على قراءة املمشكالت  .1
أحرف العربية، وضعفهم يف حفظ ادلفردات، وخوفهم ألن يسألوا إىل 

, ادلدّرس، أّما طريقة حّلها فهي بتسجيع الطالب و إعطاء احلّماسة إليهم
. أوجبهم على متليك كتاب ادلفردات، وبإستخدام الطريقة ادلباشرة

مشكالت تعّلم ادلفردات  عند الطاّلب نقصان حفظ ادلفردات بسبب  .2
سؤء البيئة يف البيت او ادلدرسة، وىم مل يقدروا أن يقرأو خرف العربية 

وأّما الطريقة . ألهنم من خلفية دراستهم يف ادلدرسة اإلبتدائية العمومية
.  حّلها بإ ستعمال الكتاب ادلفردات، والسؤال إىل أصدقائهم و مدّرسهم
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 اإلقتراحات .ب﴾ ﴿

 
:   ويطيب للكتابة ان تقدم اإلقًتاحات كما يلي 

للمدرسة . 1
 ينبغي على ادلدرسة ان تقدم وجود وسائل اإليضاح يف تعليم ادلفردات،  

. مثل وجود القوامس اللغة العربية يف ادلكتبة
للمدرس . 2

يعطي ادلدرس اإلقًتاح لتكون الطالب ذلن القوامس، ليس إال كراسة من 
ويوضح ذلن عن تركيبة نظارية كانت أم عملية، ويدافع .دفًت ادلفردات فقط

ويستعّد ادلدرس ادلواد . ادلدرس الطالب ليحاولن بالتدريبات إستقامة
للتدريس قبل دخول الفصل، ويستخدم ادلدرس الطريقة ووسائل ادلتنوعة 

.  وادلفرحة
 
 

 
 


