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  ملخص البحث

 أ الثامنتطبيق طريقة السماعة و المحاكة لترقية استيعاب المفردات للغة العربية لدي طلبة الصف 
بمدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورنجين كونجانا النبونج الجنوبية للعام الدراسي 

  م2017/2018
 غريب فحالُب : الباحث

وكذلك كان , خلفية ىذا البحث ىي صعبة الطلبة ُب فهم مواد اللغة العربية، بسبب قلة ادلفردات عند الطلبة 
وأما . الطلبة مأخوذة من مدرسة ادلتنوعة، بعضهم من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  وبعضهم من مدرسة اإلبتدائية العامة

دبدرسة مفتاح   أُب خاص أن مواد اللغة العربية كانت رتيبة وشللة اليت تسبب استيعاب ادلفردات لدي طلبة الصف الثامن
العلوم الثانوية االسالمية بورصلُت كوصلانا النبونج اجلنوبية  تكون منخفضة، لذلك يلزم اصالح ُب تعليم استيعاب للغة 

 . العربية
ىذا البحث يهدف إيل ترقية استيعاب للغة العربية علي تطبيق طريقة السماعة و احملاكة لًتقية استيعاب ادلفردات 

نتيجة .   دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُت كوصلانا المبونج اجلنوبيةأللغة العربية لدي طلبة الصف الثامن 
ىذا البحث يرجي علي قدر زيادة الفهم وادلعرفة عن تنفيذ طريقة السماعة و احملاكة ُب ترقية استيعاب ادلفردات للغة 

ومشكلة ىذا البحث ىي ىل بتطبيق طريقة السماعة و احملاكة قادرة على ترقية استيعاب ادلفردات للغة العربية . العربية
 دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُت كوصلانا المبونج اجلنوبية للعام الدراسي ألدي طلبة الصف الثامن 

  م؟ 2017/2018
 دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُت كوصلانا المبونج أموضوع ىذا البحث ىو طلبة الصف الثامن 

وأداة اليت تستخدم ُب مجع البيانات ىي ورقة ادلراقبة، دليل ادلقابلة .  طالبا بتنفيذ دورتُت34اجلنوبية اليت كانت عددىم 
تقنيات ربليل البيانات ادلستخدمة ىي وصفي نوعي، وىي جبمع البيانات ٍب تنظيم البيانات ادلوجودة للتقدًن . والوثيقة

 . واالستنتاج
وعلي بيان ادلذكور نتيجة البحث تعرض أن استخدام تطبيق طريقة السماعة و احملاكة لًتقية استيعاب ادلفردات 

واليت مل حيصل نتيجة الكاملة  (% 50) طالبا 17للغة العربية ُب دور األول كان الطالب اليت حصلت نتيجة الكاملة 
واليت مل حيصل  (% 74) طالبا 25وأما ُب دور الثاين كان الطالب اليت حصلت نتيجة الكاملة  (% 50) طالبا 17

وبذلك نعرف أن نتيجة التعلم ُب استيعاب ادلفردات للغة العربية لدي طلبة الصف . (% 24) طالبا 9نتيجة الكاملة 
 .   دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُت كوصلانا المبونج اجلنوبية ذلا زيادة أي ترقية ىامةأالثامن 
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 اإلهداء

 :أىديت ىذه الرسالة إىل 

أمي رفيعة، الذان يكرباين و ربياىن ويدعواين على كل  ووالديا احملبوبُت أىب سللصُت .1

شيئ وحال ُب انتظار صلاحي ُب التعلم، يرمحاين ويشرفاىن بال تعب وسعم ، وبعظيم 

جبامعة صربمها حيت قدرت عليب الوصول ىذه النهاية ُب اسبام ىذه الرسالة العلمية 

رادين وعلماين معٍت احلياة حىت حىت انتهيت من الدرس جبامعة .  رادين إنتان النبونج

عسي اهلل يرمحهما .  و، عشى اهلل أن يكرمهما ُب الدنيا واألخرةبونجمإنتان ال

 .ويشرفهما ُب الدنيا واآلخرة

أخواٌب احملبوبة اليت التسعمان ُب اعطاع الدعاع وانتظار علي صلاحي ُب اسبام ىذه  .2

 . الرسالة العلمية

 .  قسم تعليم اللغة العربية2013، خصوصا دلرحلة مجيع أصدقاء باألسلحة .3

، اليت جعلتٍت  َب كلية الًتبية و التعليم جبامعة رادين إنتان النبونجةاحملبوبة مرحل .4

 .ناضجة َب التفكَت وصاّب العمل

  



 

كلوت شكر وتقدير 

 

السالم عليكن ورحوت هللا وبركاته 

اىذَذ هلل سب اىعاىَِٞ، دَذا ٗشنشا هلل ذعاىٜ سب ٕزٓ اىنائْاخ اىزٛ 

ىِ ٝقف عيٜ اعطاء جَٞع ّعَٔ، ٗسدَرٔ، ٗعْاٝرٔ إىٜ جَٞع اىْاط قٜ ٕزٓ 

ٗعيٚ جَٞع سدَرٔ أشنشٓ عيٚ عج٘دٛ تعذ أُ أعطٞد اىناذة . اىذّٞا

اىذ٘اجض اىَ٘ج٘دج فٜ مراتح ٕزٓ اىشعاىح . اىفشص العرنَاه ٕزا اىثذث

ىٞغد شن٘ٙ ىيناذثح، ٗىنِ ٍع اى٘عٜ اىزاذٜ ٗإصالح اىْفظ تأُ اىناذة ٕ٘ 

اىصالج . عثذ هللا اىرٜ ال َٝنِ فصيٖا عِ طثٞعح اىْغٞاُ، ضعٞف، ٍَٖٗو

دائَِٞ ٍرالصٍِٞ عيٜ عٞذّا اىْثٜ ٍذَذ صيٜ هللا عيٞٔ ٗعيٌ،  ٗاىغالً

 .ٗأعشذٔ ٗأصذقائٔ ٗأذثاعٔ، اىزٛ ّْرظش دائَا شفاعرٔ فٜ ًٝ٘ اٟخشج

ٍغاعذج  فٜ ٍذاٗىح االّرٖاء ٍِ إعذاد ٕزا اىثذث، ٗجذخ اىثادث

ىزىل، فٜ . مثٞشج ٍِ ٍخريف األطشاف، ع٘اء فٜ شنو اىَادٝح ٗاىَعْ٘ٛ

ٕزٓ اىَْاعثح شنش اىناذة جضٝو اىشنش إىٚ جَٞع األطشاف اىَعْٞح ىٖزا 

 :ٗخص٘صا إىٚ . اىثذث ٍع جَٞع اىَشاسمح ٗاىرذفٞض

اىَاجغرٞش معَٞذ جاٍعح سادِٝ  خٞش األّ٘اس، اىذااّ  اىغّٞذ اىّذمر٘س .1

 .اّراُ اإلعالٍٞح اىذنٍ٘ٞح الٍثّ٘ج
سئٞظ قغٌ ذعيٌٞ اىيغح اىعشتٞح عيٚ ٍغاعذج اإلداسج , اىذمر٘س عفشٙ اىَاجغرٞش .2

 .إلذَاً ٕزٓ اىشعاىح اىعيَٞح

ه اىَاجغرٞش ،ٛ.ط ٍنرثٜ اىذج اىذمر٘ساّذٗط األعرار .3 ّٗ ، مَششف األ

 .ٕزٓ اىشعاىح اىعيَٞح إعذاد فٜ ٗاىر٘جٖٞاخ قذ أعطٚ اإلسشاداخ اىزٛ



 

 ، اىَاجغرٞش مَششف اىثاّٜ اىزٛرٗاىذْاُ، اىَاجغرٞش اىذمر٘س األعرار .4

 .اىشعاىح اىعيَٞح إعذاد فٜ ٗاىر٘جٖٞاخ أٝضا قذ أعطٚ اإلسشاداخ

جَٞع اىَذسعِٞ ٗأعضاء  اىَ٘ظفِٞ ىنيٞح اىرشتٞح ٗاىرعيٌٞ ٗقغٌ اىيغح  .5

اىعشتٞح تجاٍعح سادِٝ اّراُ اإلعالٍٞح اىذنٍ٘ٞح الٍثّ٘ج، عيٜ 

 .اعطاء اىَعاسف إىٜ اىناذثح

اىقادج ٗاىَ٘ظفِٞ فٜ اىَنرثح اىَشمضٝح ٗميٞح اىرشتٞح ٗاىرعيٌٞ جاٍعح  .6

اىزٛ جعو األٍش عٖ٘ىح ٍِ . سادِٝ اّراُ اإلعالٍٞح اىذنٍ٘ٞح الٍثّ٘ج

 .دٞث ٍشاجعح األدتٞاخ اىرٜ ٝذراجٖا اىناذثح

ٍفراح اىعيً٘ اىثاّ٘ٝح  اىغٞذ ّ٘س اىَؤّف، اىَاجغرٞش  مَذٝش اىَذسعح .7

اىزٛ ٝغَخ ىيناذة  .االعالٍٞح ت٘سّجِٞ مّ٘جاّا الّثّ٘ج جْ٘تٞح

 . إلجشاء اىثذث فٜ اىَذسعح اىرٜ قادٕا

ا مَذسعح اىيغح اىعشتٞح تَذسعح ٍفراح اىعيً٘ .ذٔ.اىغٞذج ع٘دشذٜ، ط .8

اىرٜ ٕٜ ششٝنح . اىثاّ٘ٝح االعالٍٞح ت٘سّجِٞ مّ٘جاّا الّثّ٘ج جْ٘تٞح

 .فٜ ٕزا اىثذث

اىعشتٞح تجاٍعح  تقغٌ اىيغح اىعشتٞح 2013جَٞع أصذقائٚ فٜ ٍشديح  .9

خاصح ىفصو اىذاه ٗاىجٌٞ،  .سادِٝ اّراُ اإلعالٍٞح اىذنٍ٘ٞح الٍثّ٘ج

ٍذَذ اتِ دافع، عاسف  :فٜ اىغالح ٗأصذقائٜ اىَذث٘تح

ت٘دٝغرٞاٗاُ، ٍفراح اىٖذٛ، ٍذَذ ٗادذُ، آغّ٘ج فَثغٞ٘ عضٝض 

 .ٗغٞشٕا

 ف٘ادذ، رمشٕا ٗادذا َٝنِ اىثادثح  جَٞع اىْ٘ادٜ اىرٜ ال .10

 .اىشعاىح اىعيَٞح ٕزٓ إذَاً فٜ اىثادثح عاعذٗا ٗىنٌّْٖ قذ
 

جضامٌ هللا اىشدَح ٗاىٖذاٝح جضاء عيٜ دغِ اىَغاعذج ٗاىر٘جٞٔ فٜ 

 .اىشعاىح اىعيَٞح اعرنَاه إعذاد ٕزٓ

أضف إىٚ رىل، فٜ مراتح ٕزا اىثذث، ٗأدسك اىثادث أُ ٕزٓ اىشعاىح 

اىعيَٞح اىعذٝذ ٍِ اىعٞ٘ب، ٗتزاىل طية اىثادث اإلّرقاداخ ٗ اإلسشاداخ 



 

ٗأخٞشا، طية اىنراب إىٚ هللا اىر٘فٞق ٕٗذاٝرٔ عغٜ ٕزٓ  .ىذغِ ٕزا اىثذث

اىشعاىح اىعيَٞح ذنُ٘ ٍفٞذج، خاصح فٜ ذط٘ٝش اىعيً٘ ىيرعيٌٞ اىيغح اىعشتٞح 

 . آٍِٞ ٝا سب اىعاىَِٞ. ٗىجَٞع اىقّشاء تشنو عاً
 

 2017  أغغطظ28الٍثّ٘ج،  تْذس

 اىثادث       

 

غربي فحالفي 

1311020119 

 

 

 

 

  



 

 ترجمة الباحث

 ُب قرية سينار 1993 من نوفمرب 23 التاريخ م الباحث غريب فحالُب، ولد َباس

 وسيدة احلج سللصُت من ادلتزوج سيدتنغموش، ابن األول من ثالثة أوالد ، تالنج فادنج، بنتان

 .احلجة رفيعة

 ُب روضة األطفال 1999-1998أول دراستو َب السنة : وأما دراسة الباحث يعٍت 

 ، تالنج فادنج، ٍب استمر دراستو دبدرسة اإلبتدائية اخلَتية سينار بنتانسوكارامي تالنج فادنج،

ٍب استمر دراستو دبدرسة زلمدية الثانوية سينار بنتان ُب السنة  . 2005-2000ُب السنة 

 ٍب استمر دراستو العالية دبعهد التنس العصري لوباك بنتان رنكاس بليتونج 20060-2008

رادين إنتان اإلسالمية ٍب استمر دراستو  كالطالب َب جامعة   .2013-2010ُب السنة 

 . اللغة العربية تعليمبكلّية الًتبية و التعليم َب قسم، بونجماحلكومية ال
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الباب األول 

 المقدمة

 ب إختيار الموضوع سب .أ 

وىذه . يسّهل علي الفهم و استيعاب ادلفردات الطلبة إيل ماّدة التعلم العربية

عند تعلم االطفال الكالم، . طريقة مناسبة ُب استحدام تعلم اللغة، ال سّيما للغة األ جنبية

. أّول شيئ يفعلو ىو يسمع علي لغة ألم ٍب يلفظ اللغة تقريرا حيّت يدخل ُب الذاكرتو

سواء . السماعة و احملاكة ىي أشياء ألساسّية الذي عمل األطفال علي اكتساب اللغة

رأي الباحث أّن طريقة جّيدا لًتقية استيعاب . كان عند عملية ُب تعلم اللغة األجنبية

 ادلفردات

 خلفيات البحث .ب 

اللغة ىي آلة تبليغ الشيء الذي خطر ُب الذىن، و اللغة ىي آلة احملادثة أو دبعٌت 

و ُب علم االجتماع كانت اللغة ىي . اآلخر إيصال ادلعلومات، الفكرة، اآلراء، و ادلشاعر

  .قاعدة رمزية اليت تتكون من الصوت، الفيصلية، اإلجيابية، الفعالية و اإلنسانية
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 Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hal. 11 



 

. نعرف أن فائدة اللغة العربية كآلة احملادثة و الدينية ألمة اإلسالم و لغة العلوم

تكون اللغة العربية لغة القرآن و ىو كالم اهلل سبحانو وتعاىل و الكتاب ادلقدس ُب أضلاء 

 2العامل، كما قال اهلل ُب سورة يوسف اآلية 

                    

 3و قال اهلل أيضا ُب سورة الزخرف اآلية 

                     

كي  من اآليتُت السابقتُت نفهم أن اهلل عز وجل قد أنزل القرآن باللغة العربية 

 مليون 200و اللغة العربية كإحدى اللغات ادلختارة اليت ربدثها أكثر من . يفهمو الناس

و ألن اللغة العربية كإحدى اللغات . أمة، تكون ىذه اللغة لغة الرمسية لعشرين بالدا

الكتابية و العلوم اإلسالمية فتكون ىذه اللغة أكثر فعالية و إجيابية ضلو األمة ُب ىذه 

  .العامل عربية كانت أو أعجمية

و تكون اللغة العربية متساوية الدرجة مع لغيت العامل احلديثة و مها اإلصلليزية و 

و غَتىا كأحد مساعدة اللغة العربية ضلو  (0,1,2,3,4,5)و نعرف أن أرقام . الفرنسية

                                                             
 

3
Azhar Arsyad,Bahasa Arab:Metode dan Pengajarannya  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 

hlm.1 



 

احلساب و كتابة األرقام، و تكون سببا على األرقام ادلكتوبة دبعاجم اإلصلليزية تسمى 

  .دلت ىذه على عادلية اللغة العربية اليت ال تردّ . باألرقام العربية

تعترب اللغة العربية كإحدى اللغة ألمة اإلسالم ألهنا تكون لغة القرآن و احلديث 

و تكون اللغة العربية و القرآن . الذان يكونان مصدر العلوم و األحكام اإلسالمية

كجهاتُت من العملة اليت ال تستطيع أن تتفرق جبانب آلة احملادثة بُت الناس، تكون اللغة 

 .العربية آلة احملادثة بُت الناس و ربو عند الصالة، و الدعاء، و الذكر، و ما أشبو ذلك

احتوى تعليم اللغة العربية على العناصر اللغوية كقواعد اللغة، و ادلفردات، و 

و احتوت . أصوات العربية، و ادلهارة اللغوية و ىي االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة

  .اللغة العربية على العنصر الثقاُب الذي يظهر على اللسان و الكتابة

و ُب سَت تعليم اللغة العربية طرق اليت تساعد ادلدرس عند التعليم كطريقة القددية، 

و طريقة ادلباشرة و الطريقة الصوتية، و الطريقة النفسية و طريقة القراءة،      و طريقة 
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 Ibid,hlm.11 

5
 Yusup dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab  (Jakarta: 

Rajawali Press, 2004),  hal.188 
6
 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media,(Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 160 



 

الًتمجة و طريقة القواعد و الًتمجة، و الطريقة التدريبية و الطريقة التقليدية و احلفظية و 

  .غَتىا

و الطريقة . من شىت الطرق أخذ الباحث الًتكيز على الطريقة السماعة و احملاكة

السماعة و احملاكة ىي الطريقة ادلستخدمة لدي ادلدرس عن طريق أن يسمع الطالب شرح 

ادلدرس ٍب قرر مرات، استخدم ادلدرس الوسائل احلسية، و تدريبات القواعد و األساليب 

و تدريب تلقُت الكلمات و استخدامها و عندما لقن ادلدرس الكلمات العربية و الطلبة 

  .يكررون الكلمات مرات حىت حفظوا

من التعريف السابق عن الطريقة نفهم أن الطريقة السماعة و احملاكة ىي طريقة 

 .التعليم عن طريق تكرير الطلبة ادلفردات اليت لقنها ادلدرس مرارا حىت حفظوا

 :خطوات تطبيق الطريقة السماعة و احملاكة

قلد الطلبة و حفظوا احملادثة أو القراءة القصَتة عن طريق أن يكرر قراءة ادلدرس كلمة  .1

 .فكلمة مرتبة و جبانب ذلك سعى الطلبة على حفظ تلك الكلمة

  فرق 5قسم ادلدرس الطلبة إىل  .2
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 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 

UIN-Maliki Prees, 2012), hal. 58 
8
 Ibid., hal. 63 

 
9
 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat,2012), hal. 145 



 

الفرقة األوىل أن زبفظ الكلمة األوىل و الفرقة الثانية أن ربفظ الكلمة الثانية و الفرقة  .3

الثالثة أن زبفظ الكلمة الثالثة و الفرقة الرابعة أن زبفظ الكلمة الرابعة و الفرقة 

ٍب قلب الفرقة األخَتة أن ربف الكلمة األوىل و .اخلامسة أن زبفظ الكلمة اخلامسة

و بعدالقيام ُب ىذه . الكلمة بعدىا أن ربفظها الفرقة بعدىا ٍب امسروا إىل األخَت

 .اخلطوة كاملة بدأ الطلبة على حفظ الكلمات معا

  .امتحن ادلدرس حفظ الطلبة واحدا فواحدا حىت حفظوا كاملة .4

استمر ادلدرس إىل الكلمات و القواعد بعدىا إذا استيقن ادلدرس على استيعاب  .5

  .الطلبة ادلفردلت احملفوظة، ٍب استمر إىل آخر ادلادة

من البيانات عن اخلطوات على التطبيق بالطريقة السماعة و احملاكة بتقسيم 

 فرق و أمر ادلدرس كل فرقة على حفظ ادلفردات و القواعد 5ادلدري على الطلبة إىل 

و إذا قاموا على تلك اخلطوة . ادلختلفة ٍب بدأ الطلبة على حفظ الكلمات و القواعد معا

و إذا حفظت الطلبة . امتحن ادلدرس حفظ الطلبة عن ادلفردات و القواعد واحدا فواحدا

 . ادلفردات و القواعد اليت قدمها ادلدرس، بدأ ادلدرس باستمرار ادلفردات و القواعد اجلديدة
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 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode Metodenya, 

(Yogyakarta: TERAS, 2009), hal. 179 
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 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: HUMANIORA, 2011), 

hal.102 



 

اذلدف من تعليم اللغة العربية ىو القدرة على ترقية الطلبة باستخدام اللغة اللسانية 

. و الكتابية، و القدرة على استخدام اللغة ُب التعليم اللغوية ما تسمى بادلهارة اللغوية

مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، و مهارة  : انقسمت ادلهارة إىل أربع

  .الكتابة

من ادلهارات السابقة نستنبط ان كفاءة ادلفردات لطلبة تعرف من االستيعاب تلك 

 .ادلهارات االربعة

ادلفردة ىي الكلمات ادلكونة او خزائن الكلمات ادلعروفة عند الناس و اجملموعة 

و كان بعض ادلفكرين يرون ان ادلفردات ىي رلموعة . االخرى اليت تكون نوعا من لغة ما

و ثروة . الكلمات ادلعروفة عند ادلتكلم و ديكنو استخدامها لًتتيب ادلفردات االخرى

ادلفردات من احدى العناصر . الكلمات ادلتكلم تكون تصورا من فكرتو و مرحلة تربيتو

اللغوية ادلهمة اليت البد ان يستوعبها الطالب و تستخدم ادلفردات ُب اللغة اللسانية و 

  .الكتابية و من احدى اآللة على ترقية مهارة اللغة العربية

 :راى على اخلويل ان مؤشرات الطلبة على استيعاب ادلعاين الكلمات ىي
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 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosdakarya 

2013),  hal.129 
13

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  (UIN-Maliki Perss,2011), 

hal. 61 



 

 قدرة الطلبة على فهم الكلمات عند السماعة او القراءة تلك الكلمات .1

 قدرة الطلبة على تلقُت الكلمات الصحيحة عند احملادثة .2

 قدرة الطلبة على كتابة الكلمات الصحيحة .3

 قدرة الطلبة على ترتيب الكلمات ُب اجلملة عند الكتابة او الكالم .4

  .قدرة الطلبة على قراءة الكلمات عند نظرىا علة الكتابة .5

 االصلي و االضاعي: انقسمت ادلفردات من ناحية معانيها اىل اثنُت مها

ادلعٌت االصلي نوعان مها ادلعٌت . ادلعٌت االصلي ىو ادلعٌت ادلكتوب ُب ادلعجم .1

كلمة االم معناىا االم اليت تلد و اذلاتف معناىا . احلقيقي و ادلعٌت القياسي

 .االصلي االنسان الذي يهمس و معناىا القياسي التلفون

كلمة : ادلثال. ادلعٌت االضاعي ىو ادلعٌت الزائدة الذي يتأثر بسبب خربات ادلتكلم .2

 .االم معناىا االضاعي ىي احملبة و الرعاية

و انقسمت ادلفردات من ناحية فائدهتا مها ادلفردات ادلعجمية و ادلفردات 

 :الوظيفية
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 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab ( Yogyakarta:Basan 

Publishing, 2010),hal. 102 



 

بيت، قلم، : ادلثال. ادلفردات ادلعجمية ىي ادلفردات اليت ذلا ادلعٌت ُب القاموس .1

 .سيارة

جر، اسم : ادلثال. ادلفردات الوظيفية ىي ادلفردات اليت قامت عليها وظيفة ما .2

  .ادلوصول، ضمَت و غَتىا

انطالقا من االختبار من قبل الذي اعقدىا الباحث على مدرس اللغة العربية 

 صعوبة أان الطلبة الصف الثامن . دبدرسة مفتاح العلوم بورصلُت كوصلانا المبونج اجلنوبية

على الفهم مادة اللغة العربية لقلة ادلفردات اليت حفظها الطلبة و بعض الطلبة الذين ليسوا 

متخرجُت من مدرسة االبتدائية االسالمية بل بعضهم متخرجُت من مدرسة االبتدائية 

و الطريقة اليت استخدامها . العامة حىت انتهى ادلدرس الفرصة القددية على مناسبتها

ادلدرس ىي طريقة القراءة و الكتابة و اما اخلطوات اليت قام هبا ادلدرس ىي فتح الكتاب 

ٍب قرا ادلدرس ادلادة و شارك الطلبة . اللغة العربية ٍب حبث ادلدرس ادلادة اليت اراد تعليمها

ٍب كتب ادلدرس ادلادة اليت اراد تعليمها ٍب امر الطلبة على كتابة ادلادة . دون التكرار

 .بعد ان امر ادلدرس الطلبة على كتابة ادلادة. ادلكتوبة
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 Ahmad Fuad Efendy,Op.Cit., hal.127 



 

ٍب قدم ادلدرس الواجبة للطلبة من االختبار من قبل الذي قام بو الباحث على 

وجد الباحث عدم التقليد و ادلشاركة من الطلبة دلادة اليت قراىا . مدرس اللغة العربية

  .ادلدرس مرارا و ال االمر على حفظ ادلفردات

 :مؤشرات الطلبة على استيعاب ادلعاين الكلمات ىي

 قدرة الطلبة على فهم الكلمات عند السماعة او القراءة تلك الكلمات .1

 قدرة الطلبة على تلقُت الكلمات الصحيحة عند احملادثة .2

 قدرة الطلبة على كتابة الكلمات الصحيحة .3

 قدرة الطلبة على ترتيب الكلمات ُب اجلملة عند الكتابة او الكالم .4

 قدرة الطلبة على قراءة الكلمات عند نظرىا علة الكتابة .5

انطالقا من االختبار قبل البحث الذ يقام بو الباحث على مدرس اللغة العربية 

  أاليابق فتكون تلك الشؤون سببا على ضعف استيعاب ادلفردات لدي طلبة الصف لثامن

 دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُت كوصلانا النبونج اجلنوبية

 :كما كتب ُب اجلدول التايل

 1.1جدول 
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نتيجة االختبار قبل البحث على استيعاب المفردات للغة العربية لدي طلبة الصف 

  بمدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورنجين كونجانا النبونج الجنوبيةأالثامن 

No Nama KKM Nilai Keterangan 

1 Ahmad Nasrullah 70 75 L 

2 Anis Fitriya 70 65 BL 

3 Antin Risnawati 70 75 L 

4 Devi Nurliyana 70 60 BL 

5 Dewi Marwati 70 55 BL 

6 Dwi Noviati 70 65 BL 

7 Eka Alfiyan Damayanti 70 65 BL 

8 Feni Fidianti 70 65 BL 

9 Heni Munawaroh 70 55 BL 

10 Indri Azahra 70 75 L 

11 Laela Fitriani 70 75 L 

12 Linda Safitri 70 65 BL 

13 Maya Selviyana 70 60 BL 

14 Mega Utami 70 80 L 

15 Melda Septian 70 60 BL 

16 Nashruddin 70 75 L 

17 Nur Rahmat Afandi 70 65 BL 

18 Puji Nur Kholiza 70 80 L 

19 Putri Sania 70 75 L 

20 Rahmad Wahyu Aji 70 75 L 

21 Rifki Andriyana 70 55 BL 

22 Rita Hanifa 70 75 L 

23 Siti Nur Fauziyah 70 80 L 

24 Sukma Fairul Azizah 70 75 L 

25 Susilawati 70 65 BL 

26 Tri Rahayu 70 80 L 

27 Uswatun Hasanah  70 80 L 

28 Wahyuningsih 70 65 BL 

29 Wilda Adzzadza 70 65 BL 

30 Wisnu Ganda Saputra 70 70 L 

31 Wulan Purnama Sari 70 75 L 

32 Zain Fuad Hariri 70 55 BL 

33 Zen Riski Sweliyan 70 60 BL 

34 Ratna Kumala Putri 70 55 BL 



 

 

 :ادلالحظة

(KKM) = (70)مقدار النجاح االقل على استيعاب ادلفردات للغة العربية و ىي 

 نفرا 14 طالبا ُب الفصل الثامن الذين ينجحون 34من االختبار السابقة صلد ان 

طالبا % 41 و ان ضلسبها ُب ادلائة صلد 20و الطلبة الذين مل ينجحوا ذلذا االختبار 

ظهر احلال ان استيعاب . طالبا فشلوا ُب استيعاب ادلفردات العربية% 39صلحوا و 

 .ادلفردات العربية لدي الطلبة الصف الثامن مل يكن على مقدار النجاح االقل

ىدف تعليم ادلفردات اللغة العربية ىو مقدار الطلبة على احملادثة لسانية باللغة 

العربية و من اخللفيات السابقة اخذ الباحث البحث عن طريق السماعة و احملاكة لًتقية 

 دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية أاستيعاب ادلفردات العربية لدي الصف الثامن 

 . 2017/2018بورصلُت كوصلانا النبونج اجلنوبية 

 تحليل المشكلة .ج 

 :انطالق من اخللفية السابقة فيكون التحليل ذلذه ادلشكلة ما تلي

 صعوبة الطلبة على فهم مادة اللغة العربية .1



 

قلة ادلفردات اليت استخدمها الطلبة حىت تسبب اىل صعوبة الطلبة على مشاركة  .2

 التعليم

 .خلفية الًتبية للطلبة ادلختلفة و بعضهم ليسوا متخرجُت من ادلدارس االسالمية .3

 حدود المشكلة  .د 

مشكلة ىذا البحث ىي ىل التطبيق طريقة السماعة و احملاكة قادرة على ترقية 

دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية  أاستيعاب ادلفردات للغة العربية لدي طلبة الصف الثامن 

 ؟2017/2018االسالمية بورصلُت كوصلانا النبونج اجلنوبية للعام الدراسي 

 

 

 

 أهداف البحث .ه 

أىداف البحث ىو تطبيق طريقة السماعة و احملاكة لًتقية استيعاب ادلفردات للغة 

 دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُت كوصلانا أالعربية لدي طلبة الصف الثامن 

 كي استطاع الطلبة على مشاركة التعليم 2017/2018النبونج اجلنوبية للعام الدراسي 

 .بالسهل



 

 فوائد البحث .و 

ديكن تطبيق طريقة السماعة و احملاكة قادرة على ترقية استيعاب ادلفردات للغة العربية لدي 

 :طلبة و تنفع 

 للباحث .1

 .تقدًن ادلعلومات حىت تًتقى قدرة الباحث ( أ

 . ديكن الباحث على التحرك فعالية ُب ترقية التعليم و مهارتو ( ب

 للمدرسة .2

 ديكن النقد على الطريقة ادلطبقة ُب ادلدرسة ( أ

  ديكن اصالح سَت التعليم ُب الفصل خاصة ُب مادة اللغة العربية ( ب

 

 إطار البحث .ز 

 :إطار ىذا البحث ىو

 الباحث ىو ادلدرس و الباحث .1



 

أىداف البحث ىو تطبيق طريقة السماعة و احملاكة لًتقية استيعاب ادلفردات  .2

 دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية أاللغة العربية لدي طلبة الصف الصف الثامن 

 االسالمية بورصلُت كوصلانا النبونج اجلنوبية 

يعقد البحث ُب ادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُت كوصلانا النبونج  .3

 اجلنوبية

 2017/2018ُب نصف السنة االوىل للعام الدراسي : وقت البحث  .4

 مراجعة االدبيات .ح 
مراجعة االدبيات سار على طرح نتائج البحث السابق دبشكلة الذي يرتفع ُب ىذ 

اّماكتابة يثبو ىذه رسالة . معرفة الباحث، ال يوجد ان يبحث ىذه رسالة العلمّية. البحث

اتنفذ ىذ البحث وىي نَتفاين، بادلوضوع ترقية احملاولة علي ربسيف : العلمّية يعٌت

ىدف ىذا . التحفيظ سورة القصَتة بطريقة السماعة و احملاكة طلبة الصف الثابع بويواليل

البحث، ليعرف حفظ طلبة الصف الثابع قبل تطبيق طريقة السماعة و احملاكة، و بعد  

تطبيق طريقة السماعة و احملاكة ، ىل تطبيق طريقة السماعة و احملاكة تركية حفظ سورة 

التقنيات و . طلبة23ىدف ىذا البحث يعٌت طلبة الصف الثابع بإ مجال . الطلبة

اال حتصاص علي : اخلالصة ىذا البحث يعٌت. االدوات مجع البينات باستحدام شفوية



 

 و بعد 26% حفظ الطلبة الصف الثابع قبل تطبيق طريقة  السماعة و احملاكة الناجح

 82% تطبيق طريقة  السماعة و احملاكة الناجح
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MimicryMemorization Siswa Kelas V MIN Bekangan Nogosari Boyolali, Skripsi Jurusan Bahasa Arab 

(Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2011). 



 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 مفهوم طريقة  السماعة و المحاكة .أ 

 تعريف الطريقة .1

احدى . الطريقة ىي عملية منظمة لتسهيل نشاط ما للوصول اىل ىدف مقرر

 .اخلصائص من ىو الطريقة ىي منظمة و مرتبة لستهيل الوصول اىل الغاية

 طريقة التعليم ىي طرق مستخدمة لدي ادلدرس على تقدًن مادة التعليم اىل 

الطلبة او طريقة التدريس ىي طريقة على  القيام بالعمليات ادلنظمة من البيئة اليت 

 لذالك تكون الطريقة من  .تتكون من ادلدرس و الطالب حىت يسَت التعليم سَتا تاما

 .احدى اآلداة على تسهيل عملية التعليم

راى زلمد بشَت الدين عثمان ان ىناك مخس ة خصائص اليت البد ان يهتمها 

 :ادلدرس على التقرير الطريقة اليت اراد استخدامها عند التعليم
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 Iskandar Wassid, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: Pt Remaja  Rosdakarya, 2008), 

hal. 56  
19

Sukaedi Ismail, Model-model Pembelajaran Modern (Jogjakarta: Tunas Gemilang Press, 

2013), hal. 29-30 



 

اذلدف كل مادة ىدف سلصص و تام حىت تناسب عند اختيار الطريقة ادلناسبة  .أ 

 هبدف

احوال الطلبة توجد الفرق ُب احوال الطلبة اما من ناحية االجتماعية  ادلهارة و  .ب 

 السلوك و االخر اليت تكون مصدرا لدي ادلدرس ُب اختيار الطريقة

الشؤون و االشكال مرحلة الًتبية الطبيعية و الشؤون البد ا تكون مصدرا لدي  .ج 

 .ادلدرس ُب اختيار الطريقة

و ادلدرس الذي يقدر على القيام بالتكلم . االختالف النفسية و القدرة للمدرس .د 

امام الطلبة لو الكفاءة و القدرة و الذوق و الطلق اصلح من ادلدرس الذي مل 

 .يقدر على القيام بالتكلم عند استخدام طريقة اخلطابة

تالدوات التعليمية قرة على تقدًن االدوات التعليمية زبتلف بعضها بعضا و  .ه 

  .تكون مصدرا لدي ادلدرس عند اختيار الطريقة

فالطريقة ذلا ففوائد منها للتعليم خاة تعليم اللغة العربية و ىي تكون مصدرا 

لدي ادلدرس على اختيار الطريقة فلذلك البد ان يستوعي ادلدرس خاصة مدرس اللغة 

                                                             
 

20
 M. Basyiruddin Usman, Metode Pembelajaran Agama Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 

hal. 32 



 

النجاح ُب استخدام . العربية طرائق التعليم ادلختلفة حىت تصل اىل اذلدف ادلقصود

 .طريقة التعليم يكون النجاح لسَت التعليم على الًتقية كفاءة التعليم عاما

 انواع طرائق التدريس .2

ُب تعليم اللغة العربية صلد الطرائق ادلختلفة لتساعد ادلدرس على القيام بالتعليم 

 :تلك الطرائق ىي

 طريقة ادلباشرة .أ 

 طريقة القددية .ب 

 طريقة النفسية .ج 

 طريقة اخلزطابة .د 

 طريقة القراءة .ه 

 طريقة القاعدية .و 

 طريقة الًتمجة .ز 

 طريقة القواعد و الًتمجة .ح 

 طريقة لغوية .ط 

 طريقة السماعة و احملاكة .ي 



 

  .طريقة ادلمارسة و ما اشبو ذلك .ك 

تى  اخذ الباحث الًتكيز على البحث عن طريقة السماعة و المن الطرائق 

احملاكة و ىيي الطريقة ادلستخدمة لدي ادلدرس عن طريق استمع الطلبة ما قدم ادلدرس 

و ُب ىذه الطريقة استخدم ادلدرس الوسائل احلواسية تدريب القاء . ٍب قلد الطلبة مرارا

الكلمات و استخدامها عندما عرب ادلدرس الكلمة ادلفردات ٍب قلد الطلبة تلك 

 .الكلمات مرارا حىت حفظوا

 طريقة السماعة و المحاكة .3

تعريف طريقة السماعة و احملاكة ُب اللغة ىي التقليد و اللحفظ ففي اللغة 

العربية تسمى ىذه الطريقة طريقة السماعة و احملاكة و ىي التعليم عن طريقة التكرار 

  .و احملاكاة ٍب احلفظ لدي الطلبة دلواد التعليم القددية

طريقة السماعة و احملاكة تسمى كذلك بطريقة التدريبية الن التمرينات تقدم 

 و اذا نقوم على  .من ادلدرس كذلك من الناطق االصلي و غَت الناطق االصلي

التاويل بُت طريقة السماعة و احملاكة بطرائق اخرى صلد خصائص خاصة ذلذه الطريقة 
                                                             

21
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang: UIN-Maliki Prees, 2012), hal. 58 
22

 Ibid., hal. 63 

 
23
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24
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa  Arab (Jogjakarta:  DIVA Press, 

2012),  hal.215 



 

اعترب الطريقة ان التقليد ما قال ادلدرس من ادلفردات او االساليب ستسهل الطلبة على 

 كما راى  .احلفظ و التقليد على ادلفردات او االسلوب الن التعليم ىو مباشر

كونتور ىندري تريفان ان الطريقة السماعة و احملاكة ىي ادلدخل اللسانية ُب التعليم 

اللغة لذلك يكون التعليم يستخدم اللسان او الكالم اكثر تركيز التعليم ىو القدرة 

السماعة و الكالم من احدى عملية . على السماعة و الكالم و التوكيد على احلفظ

 و ُب هنضتها تكون طريقة السمعية الشفوية و  .احملادثة ادلباشرة و احملاددثة عينا بعُت

ىي طرية اليت تؤكد الصوت عند بداية التعليم و اشكال الصوت ٍب التعليم على القراءة 

 اكدت ىذه الطريقة على استخدام وسائل البصرية اي الوسائل  .و تاليها الكتابة

 .السمعية البصرية كاداة اليت تساعد التعليم

 

 خصائص طريقة السماعة و المحاكة .4

 :ذلذه الطريقة خصائص كما ذكر اويل النهى
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 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: HUMANIORA, 2011), 

hal.102 

 
26

 Henry Guntur Tarigan, Menyimak Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa  (Bandung: 

Angkasa, 2008), hal.3 
 

27
 Bisri Mustofa Dan Abdul Hamid, Op.cit., hal.64 



 

تبيُت عملية التعليم القاعدة و االساليب و النطق ٍب التمرين على استخدام  .أ 

 .ادلفردات و الكالم كالناطق االصلي

عند تعبَت ادلفردات تكون ادلتكلم او ادلستمع  معربا بطريقة التعبَت بعض  .ب 

 .الكلمات ٍب قلد الطلبة مررا حىت حفظوا ادلادة

 تعليم القواعد البد ان تكون معا و ال يساوي مع التعليم ادلفردات  .ج 

 و بعد التعليم تعقد بادلناقشة و التمثيل  .د 

طريقة السماعة ٍب احملاكة متنوعة الهنا قادرة على استخدام االصوات و ادلباشرة  .ه 

  .اليت نسميو دبدخل السمعية و البصرية

طريقة السماعة و احملاكة اكثر فعالية على مساعدة االطفال ُب الفهم على 

 :دروس خاصة و ىنا كدرس اللغة العربية كما قال ىندري

الكالم يبدا بالسماع ٍب التكرار لذا الشكل او ادلثال الذي مسعو الطلبة مهم ُب  أ 

 استيعاب مهارة الكالم

الكلمات اليت تعلمها و حفظها الطلبة مؤثرة بالسيئة اليت قام عليها و  ب 

 الكلمات اليت اكثر مساعدة و رعاية عند تقدًن اآلراء 

                                                             
 

28
 Ulin Nuha, Op.cit., hal. 216 



 

 الكلمات اليت تكلمها الطلبة تصور بيئة حياتو ج 

الطلبة ادلبتدؤون فهم الكلمات اليت تكون مجلة من الكلمات اليت استطاع  د 

 تعبَتىا

 ترقية مهارة االستماع تساعد على ترقية مهارة الكالم ه 

الصوت من الناحية ادلهمة على استيعاب الطلبة ادلفردة لذلك يكون الكالم  و 

 .الصاّب عن اللغة من ادلدرس مباشرة تساعد الطلبة على الًتقية مهارة كالمو

الكالم دبساعدة وسائل االيضاح ذبعل االخبار اليت تسلمها السامع اظهر و  ز 

  .اوضح، الهنا تستخدم الناطق االصلي من تلك اللغة

 خطوات تطبيق طريقة السماعة و المحاكة .5

كرر الطلبة ٍب حفظ احملادثة او القراءة القصَتة بطريقة ان يكرر الطلبة قراءة  .أ 

  .ادلدرس كلمة بعد كلمة ٍب احلفظ

 .قسم ادلدرس الطلبة اىل مخس فرق .ب 
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30
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الفرقة االوىل ربفظ ادلفردات االوىل الفرقة الثانة ربفظ ادلفرداتت الثانية الفرقة  .ج 

 .الثالثة ادلفردت الثالثة

  امتحن ادلدرس حفظ الطلبة واحدا فواحدا حىت ًب احلفظ .د 

ٍب قام ادلدرس اىل ادلفردات بعدىا و شكلها اذا استيقن الدرس على استيعاب  .ه 

 و معرفة الطلبة ادلفردات و ىذه تستمر اىل اخر الدرس

من الشرح عن خطوات التطبيق طريقة السماعة و احملاكة السابق عن طريقة 

قسم ادلدرس الطلبة اىل مخس حلقات ٍب امر ادلدرس الطلبة على احلفظ اىل ادلفردات 

و بعد ان قام الطلبة على . و شكلها ادلتنوعة ٍب بلغ الطلبة الكلمات و اشكاذلا معا

و ان حفظ الطلبة ادلفردات و . ىذه ادلرحلة امتحن ادلدرس الطلبة واحدا فواحدا

 .اشكاذلا اليت قدمها ادلدرس بدا ادلدرس على التعليم بادلفردات و اشكاذلا االخرى

 

 المزايا و العيوب لطريقة السماعة و المحاكة .6

 :ادلزايا من ىذه الطريقة ىي

                                                             
 

31
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 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: HUMANIORA, 2011), 
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تكون ىذه الطريقة السماعة و احملاكة فعالية و سهلة ٍب جذابة على الطلبة  .أ 

 للًتقية اللغة العربية

 مل يكن التعليم شلال .ب 

 التعليم اجلذليب و ادلفرح .ج 

 :و اما العيوب من ىذه الطريقة ىي

التنمية ىي االعادة عن ادلادة للمعلم حىت تكون نادرة على الوصول اىل حد  .أ 

 الذي رجاه ادلدرس

احتاجت ىذه الطريقة الناطق االصلي و ان مل يكن الناطق االصلي فصار  .ب 

  .التعليم شلال و ال يصل اىل النتيجة ادلرجوة

 مفهوم استيعاب المفردات للغة العربية .ب 

 تعريف استيعاب المفردات للغة العربية .1

االستيعاب مشتق من استوعب يستوعب دبعٌت القدرة احلق على سَت شيء او 

 ُب ىذا البحث كلمة استيعاب ىي االستعداد الروحية  على شكل القدرة  .االمانة
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اما الكلمة تسمى . او الكفاءة و ادلعرفة و ادلهارة اليت سبكن استخدامها عند التعليم

اي نوع من الكلمات ادلكونة  (vocabulary)ادلفردة او ادلفردت و ُب اللغة االصلليزية 

بعض ادلفكرون يرون ان ادلفردات ىي . ادلعروفة عند القوم اليت تكون جزاء من لغة ما

عدد . نوع من الكلمات ادلكونة و ادلعروفة اليت سبكن استخدامها عند الًتكيب جبملة

و تتكون ادلفردات من ثالثة . ادلفردات ُب الفرد تكون دليال على مهارتو و مرحلة تربيتو

 .و تكون مستخدمة نطقا و كتابة و تكون الة للًتقية مهارة اللغة العربية. عناصر مهمة

 

و الفهم عن . راى ىرن ان ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تكون لغة

ادلهارات االربعة ادلهمة استيعاهبا كما قال فاليت ان استيعاب الفرد باربع مهارات 

و نعرف ان تعليم اللغة العربية ال حيتوي على . تعرف من استيعابو على ادلفردات

التعليم ادلفردات فحسب دبعٌت ان الوصول اىل تلك ادلهارة االربعة ال ربتوي عى احلفظ 

  .عن ادلفردات فحسب
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 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  (UIN-Maliki Perss,2011), 

hal. 61 
36

 Ibid.  



 

الكلمة . ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات او احلروف اليت تتكون هبا اللغة

مرفيم . ىذا التعريف خيتلف بُت الكلمة و مرفيم. ىي نوع صعَت من اللغة بعضو احلرة

و تتكون معاين . ىو نوع صغَت اليت ال ديكن تقسيمها على شيء معُت االصغر

تتكون من عنصرين مها ال و معلم و - ادلعلم-الكلمات من احلروف ادلثال كلمة

الكلمة اليت ذلا ثالثة عناصر تتكون من العناصر اليت ذلا ادلعٌت على كل ادلثالشك 

 ادلعلمون فتتكون من عنصر ال و معلم و ونشز

لتعليم اللغة مشكالت تسمى دبشكالت صرفية و وجود ىذه ادلشكلة بسبب 

الفعل  او ادلفرد و التثنية : ادلثال. التعليم اللغة العربية الذي يتكون من التغيَتات الكثَتة

   .و اجلمع و التانيث و التذكَت و ما اشبو ذلك

من البيانات السابقة تفهم ان ادلفردات تتكون الكلمات اليت تشكل شكل اللغة 

و احملادثة اليت . ادلعروفة و الكلمات مستخدمة لًتتيب اجلمل عند احملادثة مع اجملتمع

   .قام على ادلفردات الصاحلة و التمام تكون صورة من مرحلة ادلفردات للمتكلم

 تقسيم المفردات العربية .2
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 االصلي و االضاعي: انقسمت ادلفردات من ناحية معانيها اىل اثنُت مها

ادلعٌت االصلي نوعان مها ادلعٌت . ادلعٌت االصلي ىو ادلعٌت ادلكتوب ُب ادلعجم .3

كلمة االم معناىا االم اليت تلد و اذلاتف معناىا . احلقيقي و ادلعٌت القياسي

 .االصلي االنسان الذي يهمس و معناىا القياسي التلفون

كلمة : ادلثال. ادلعٌت االضاعي ىو ادلعٌت الزائدة الذي يتأثر بسبب خربات ادلتكلم .4

 .االم معناىا االضاعي ىي احملبة و الرعاية

 :و انقسمت ادلفردات من ناحية فائدهتا مها ادلفردات ادلعجمية و ادلفردات الوظيفية

بيت، قلم، : ادلثال. ادلفردات ادلعجمية ىي ادلفردات اليت ذلا ادلعٌت ُب القاموس .3

 .سيارة

جر، اسم : ادلثال. ادلفردات الوظيفية ىي ادلفردات اليت قامت عليها وظيفة ما .4

  .ادلوصول، ضمَت و غَتىا

 أهداف تعليم المفردات .3

 دلعرفة الطلبة عن ادلفردات اجلديدة اما من ناحية ادلادة للتدريس او الفهم بنفسو .أ 
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تدريب الطلبة على التبليغ من ادلفردات بالصحيح و الصاّب الن التبليغ يساعد  .ب 

 الطلبة على استيعاب مهارة الكالم و القراءة

 فهم معاين ادلفردات .ج 

 القدرة على استخدام ادلفردات نطقا و كتابة بالصحيح .د 

 بمدرسة مفتاح أ المادة تعليم المفردات للغة العربية لدي طلبة الصف الثامن .ج 

 العلوم الثانوية االسالمية بورنجين كونجانا النبونج الجنوبية

 الساعة .1

 يوميتنا ُب ادلدرسة .2

 يوميتنا ُب البيت .3

 ادلهنة .4

 الالعبون ُب الرياضة .5

 ادلهنة الطبية .6

 التداوى .7
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موضوع البحث ىو يوميتنا ُب ادلدرسة للدورة االوىل و يوميتنا ُب البيت للدورة 

الثانية و قدم الباحث ادلفردات العربية اجلديدة اليت ديكن هبا ادلدرس تقدديها اىل 

 .الطلبة لًتقية استيعاهبم عن ادلفردات للغة العربية عن طريقة السماعة و احملاكة

  



 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 منهج البحث .أ 

الطريقة ىي النظام او الطريق دلعرفة الشيء باخلطوات الصحيحة و الطريقة ىي 

طريق العمل ادلنظمة و ادلرتبة و الطريقة ُب ىذا البحث ىي الطريق او السبيل ادلستخدمة 

 و ُب ادلعٌت العام ان الطريقة ىي عملية البحث و ربليل البيانات اليت  .عند البحث

  .تقام عن طريق الفعايل و االجيايب للوصول اىل ىدف ما

. التحليل و التجرييب طبيعية ُب ميدان ما.  و البحث يتكون من النشاط البحث

الجياد الشيء احلقيقي و اجلديد حىت يصل اىل التعريف اجلديدو ترقية درجة العلوم و 

 فطريقة البحث ىي العملية او النشاط البحث اليت اسسها العلوم  .التكنولوجيا

آراء الفلسفة و الفهم اليقينية االسئلة و االخبار ادلقدمة ببعض الباحثُت . االساسية

  .ديسون بعادة البحث

 نوع البحث .ب 
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نوع البحث الذي استخدمو الباحث ىو البحث التجرييب و ىو البحث الذي 

للبحث التجرييب فائدة مباشرة و ىي االصالح عن ادلشكالت تعلم . يعقد ُب الفصل

البحث التجرييب من نوع البحث الذي يبحث عن عملية . الطلبة و تعليم من ادلدرس

  .الفصل اليت تظهر و تقع ُب الفصل معا

و حال . خصائص اخلاصة ذلذا البحث ىو ادلعية بُت ادلدرس و الباحث ُب الفهم

و ىذا البحث لو صفة و ىي ادلعية . ادلشكلة اخذ التقرير حىت ظهر العمل السواء

 .فلذلك البد ان نعرف عملية واجبة اليت البد ان يقوم هبا الباحث و ادلدرس

ُب عملية البحث التجرييب عامل الباحث مع مدرس اللغة العريب دبدرسة مفتاح 

 .العلوم االسالمية النبونج جنويب

قام الباحث على البحث و ادلدرس كمشرف البحث لتكون للمدرس مشاركة 

فعالية ذلذا البحث  حىت يكن ادلدرس ليس من فريق ادلفعول فحسب بل انو استطاع ان 

و . يعرف مشكلة البحث ٍب التجربة بًتقية الكفاءة النفسية ُب ربليل ادلشكلة بالدقيق

 .البحث عن سَت التعليم دلعرفة صلاح التعليم

 مكان البحث و المبحوث و وقت البحث .ج 
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 مكان البحث .1

 تعقد البحث ُب ادلدرسة مفتاح العلوم االسالمية بورصلُت كوصلانا النبونج اجلنوبية

 المبحوث .2

 دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُت أ ادلبحوث ىو الطلبة الصف الثامن

 كو النبونج اجلنوبية

 وقت البحث .3

  2017 اغسطس 21 حىت 2017 يوليو 21يعقد البحث ُب التاريخ 

 نظم البحث .د 

للبحث التجرييب اشكال و لكن ادلشهور ُب استخدامو شكل الذي عربه ستيفهُت 

كمُت و روبَتت تغار لذلك اشتخدام ىذا البحث شكل ستيفُت كمُت و روبَتت تغار 

  .بان ُب كل دورة اربعة عناصر و ىي االعداد العمل البحث و النقد

 التحطيط .1

شرح الباحث عن تطبيق طريقة السماعة ٍب احملاكة ُب العنصر االول و البد 

ان تكون فيها كيفية جديدة اىم و اجيد لًتقية كفاءة ادلفردات اللغة العربية لطلبة 
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 دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُت كوصلانا المبونج  أالصف الثامن

و شرح ألباحث كيفيات ادلستخدمة و ُب جال احلال شرح الباحث مصدر . اجلنوبية

 . ادلوقع الذي اراد ان يبحث ٍب قام الباحث اعداد البحث ليساعده على البحث

 إجراء البحث .2

العنصر الثاين ىو إجراء البحث الذي مصدرا من االعداد و ىو التجرييب و 

االىم ىو البد ان يعي الباحث سعى على االطاعة بنظم ادلقررة و لكن البد ان 

 .تكون مساوية بادلوقع

و العمل ادلقدم ىو ترقية مهارة ادلفردات العربية عن طريقة السماعة ٍب احملاكة 

و ُب ىذا احلال طبق الباحث التعلم عن طريقة السماعة ٍب حملاكة على الًتقية 

 دبدرسة مفتاح العلوم أاستيعاب ادلفردات اللغة العربية لدي طلبة الصف الثامن 

 :و ذلذا خطوات و ىي. الثانوية االسالمية بورصلُت كوصلانا المبونج اجلنوبية

 ادلقدمة .أ 

ادلقدمة تبدا باعطاء الدوافع لًتقية شجاعة الطلبة على التعلم و اعداد ىم عن 

 الدرس ٍب قدم ادلدرس اذلدف و فوائد التعلم تلك ادلادة

 العرض .ب 



 

و ىو من نوع التعليم احلقيقي و ىو التطبيق طريقة السماعة ٍب احملاكة على 

 ترقية استيعاب ادلفردات اللغة العربية

 االختتام .ج 

 مالحظة .3

اخلطوة الثالثة ىي البحث اليت اعقدىا الباحث ُب احلقيقة مل تكن مطابقة 

 .على التفرق ىذه اخلطوة بالعرض الهنا تعقد ُب وقت ما

 انعكاس .4

ىذا العمل مهم تعقد بعد البحث . اخلطوة الرابعة ىي تقدًن نتيجة البحث

و بعد ان قام الباحث . ٍب ادلناقشة بُت ادلدرس و الباحث عن الواجبات للتعليم

الدورة االوىل خاصة بعد االستنباط و ىذه تستمر اىل االدوات بعدىا كما شرحت 

 :ُب اجلدول االتية

 3.1رسم 

 رسم دورة البحث



 

    

 جدول الدورة التجرييب: ادلصدر

القيام التجرييب مرتُت  من الدورة اليت تبدا من الدورة االوىل و لكن ُب الدورة 

االوىل ظهر االرتفاع و النجاخ و ادلشكلة من العمل ادلقدم ٍب قام الباحث البحث ُب 

الدورة الثانية و لكن بُت الدورة االوىل و الثانية االصالحات قليال فقليال و لكن بُت 

 ُب العملية  .دورة االوىل و الثانية غَت متساوية مهما كان العمل باخلطوات السواء

التجريبية اعد الباحث القيام بالدورة الثانية و للدورة اربعة عناصر ىي االعداد و العمل و 

 .العرض و االستنباط
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 أسلوب جمع البيانات .ه 

 :طريقة مستخدمة جلمع البيانات ذلذا البحث ىي

 البحث .1

البحث ىو العمل على التحليل او البحث و الكتابة عن الوقائع ادلوجودة و 

لكن البحث ليس فقط رلرد الكتابة لكن االحتياج اىل التاويل ٍب البحث ففي ىذا 

البحث قام الباحث على التحليل ادلعية و ىو ان يقوم البحث باجملتمع الذي يبحث 

  .و الذي يكون مصدر البحث

استخدم ىذه الطريقة دلعرفة البيانات عن احوال ادلدرسة عمل التعليم اللغة 

العربية خاصة تعليم ادلفردات للغة العربية عن طريقة السماعة ٍب احملاكة اليت ذلا جدول 

 .ُب التعليم

 ادلقابلة .2

ادلقابلة ىي طريقة مجع البيانات لتقدًن االسئلة ادلباشرة على ادلصدر و االجوبة 

  .من ادلصدر مكتوب و رلموع تعقد ادلقابلة دلعرفة نتيجة الفرد
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ادلقابلة اليت قام هبا الباحث ىو ادلقابلة ادلفتوحةية و ىي ادلقابلة احلرة اليت 

استخدمها الباحث على روح احلرة اليت ال ربتوي على الًتتيب و الكمال عند مجع 

 .البينات

ُب ىذا البحث قام الباحث ادلقابلة باالفراد  الذين ذلم الكفاءة و ادلعرفة على 

رئيس ادلدرسة معلم اللغة العربية وطلبة الصف الثامن , التقدًن االخبار احملتاجة و ه

 .دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية

 

 

 االختبار .3

االختبار ىو االسئلة و التدريبات ادلقدمة دلعرفة ادلهارة ادلعرفية و الكفاءة او 

  .القدرة اليت استحقها الفرد او اجملتمع

االختبار كذلك يتكون من االسئلة ادلقدمة اىل الفرد او االفراد دلغرفة االحوال 

ناحية سيكولوجية تتكون من النجاح او . او القدرة ترقية االفراد من ناحية سكولوجية

 .النتيجة التعلم ادلهارة القدرة  الكفاءة الفكرة و النفسية
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استخدم الباحث االختبار الشفهي ُب ىذا البحث دلعرفة مقدار صلاح التعلم 

للمفردات اللغة العربية للطلبة عن طريقة السماعة ٍب احملاكة و قام الباحث كذلك 

على مشاركة االختبار و االختبار ادلقدم ُب ىذا البحث ىو االختبار عن ادلادة ُب 

 دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُت كو أ اللغة العربية ُب الفصل الثامن

 :النبونج اجلنوبية الن اذلدف ادلقصود من ىذا للتعلم ىو

 قدرة الطلبة على فهم الكلمات عند السماعة او القراءة تلك الكلمات .6

 قدرة الطلبة على تلقُت الكلمات الصحيحة عند احملادثة .7

 قدرة الطلبة على كتابة الكلمات الصحيحة .8

 قدرة الطلبة على ترتيب الكلمات ُب اجلملة عند الكتابة او الكالم .9

 قدرة الطلبة على قراءة الكلمات عند نظرىا علة الكتابة .10

 الوثيقية .4

 طريقة الوثيقية ىي  .الوثيقية ىي ماخوذ من الوثيقة و دبعٌت االشياء ادلكتوبة

 تعقد ىذه الطريقة بالنظر اىل الوثيقية  .مجع البيانات بالنظر و كتابة الوقائع اجملهزة
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اليت تتكون من الكتابات و الكتب ادلنظمة ادلوجودة و ىدف ىذه الطريقة دلعرفة 

بيانات ادلنظمة ادلدرس و الطلبة و العمل ٍب التطبيق عن طريقة السماعة و احملاكة ُب 

التعليم اللغة العربية ادلستخدمة ُب ادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية المونج 

 .اجلنوبية

 أسلوب تحليل البيانات .و 

ربليل البيانات ىو عملية البحث و الًتتيب عن البيانات عن طريقة التنظيم 

للبيانات ُب الفرق البيان ُب التواحي عمل التاويل الًتتيب على االشكال الختيار عن 

  .االىم و االختيار ادلواد ادلختارة ٍب القيام باالستنباط ادلعروفة عند النفس و االخرى

قام الباحث التحليل ىو دلعرفة قدرة الًتقية من الطلبة عن ادلفردات للغة العربية 

لدي الطلبة ُب عملية التعليم على اللغة العربية عن طريقة السماعة و احملاكة ٍب استمرار 

 .اىل التاويل لتطبيق ىذه الطريقة ُب ادلستقبل

طريقة ربليل البيانات تشتخدم البيانات النوعية و ىي شرح البيانات ادلاخوذة من 

 :اخلطوات البحث اليت هبا قام الباحث و ىي

 مجع البيانات .1
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مصدر البيانات ىو االختيار و الًتكيز و التسهيل و التوضيح عن البيانات 

ادلتنوعة اليت توجدُب ميدان البحث كما نعرف ان مجيع البيانات تقع مستمرة عن 

  .طريقة الوعي و اما الوقائع الراجحة ذبمع قبل البحث

كما استمر مجع البيانات صلد بعض اخلطوات ُب ىذا اجلمع و مجع البيانات 

 البيانات  .مستمر بعد ان قام الباحث ُب ميدان البحث حىت االستنباط االخَت

 .ادلعرضة ىي تطبيق السماعة و احملاكة

 عرض البيانات .2

عرض البيانات ىي العملية عند ترتيب االخبار كما راى امزير ابالنظر اىل 

الوقائع اليت تساعد على الفهم من الوقائع و العملية اليت اسسها الفهم شكل تقدًن 

 :النوعي ىو

 الكتابة الواضحة اي على شكل الكتابة ادليدانية  أ

تلك االشكال ربتوي على اجلداول النوعية و ما اشبو ذلك كلها مستخدمة   ب

 .لًتتيب االخبار على شكل جيد

                                                             
57

Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta :Rajawali Pers, 2011), 

hal. 129 
 58

Ibid. 



 

ُب العام ان الكتابة غَت مرتبة ال يًتيب كامال ُب ىذا احلال سهل الباحث 

على القيام باالخطاءو الغلظات و االستنباط اجلانيب ادلتفرقة و ال مستند و ادليل 

الظاىر ىو التسهيل ع، االخبار ادلهمة ُب النوع الساىل و السرعة ٍب الشرح الذي 

  .سهل فهمو

البحث القادم سيصور االستنباط اجليد ادلرتب و ادلتحركة اىل البحث ادلقبل 

كما كان زبفيض البيانات و التقدًن و االستخدام شكل ما ال يتفرق من  التحليل 

و ترتيب ادلربع و الًتتيب من االحصائية ُب البيانات النوعية و التقرير بيانات ما ُب 

 ُب ىذا احلال قدم الباحث  .شكل ما و االدخال اىل ادلربع و عملية البحث

البيانات عن تطبيق طريقة السماعة و احملاكة ُب ترقية استيعاب ادلفردات للغة العربية 

 . فحسب

 االستنباط .3

اخلطوة الثالثة من التحليل النوعي عند ملوس و ىو ىوبرمُت ىي 

االستنباطااليتدائي ادلقدم مل تكن مقررا و يتغَت اذ مل يوجد الدالئل الراجحة اليت 

تؤيد على اجلمع ُب ادلقبل االستنباط عن الًتقية او التغيَت ادلوجودة تعقد تدرجيية من 
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االستنباط االول ادلاخوذ من الدورة االوىل و االستنباط الثاين ادلاخوذ من الدورة 

  .الثانية و بعده

البيانات احملللة ُب ىذا لبحث ىو صلاح التعلم الطلبة من االستيعاب 

 :ادلفردات اللغة العربية بعد التطبيق طريقة السماعة ٍب احملاكة برموز ما يلي

 % X 100مقدار النتائج = نتيجة االخَت للطلبة 

 (34)   مقدار النتائج العليا 

 مقدار صلاح الطلبة 
P = n X 100% 

     N 

 : ادلالحظة

(P) = مقدار صلاح الطلبة عن ادلادة 

(n) = عدد الطلبة الناجحُت 

(N) = عدد الطلبة اجلامع 

 

  نوع نجاح التعلم الطلبة3.1جدول 
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No Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Kriteria Nilai 

1 80 – 100 Sangat Tuntas 

2 70 – 79 Tuntas 

3 60 – 69 Cukup Tuntas 

4 50 – 59 Kurang Tuntas 

5 0 – 49 Tidak Tuntas 

 

 :يعترب صلاح البحث ىو 

مناسبا دبقدار  (70 ≤)صلاح الفرد و ىو تعترب صلاح الطلبة ُب التعلم اىل حصل على   .أ 

 .االقل

كما  (70 ≤)طالبا و حصل على % 75 صلاح اجلامع و ىو تعترب النجاح اذا حصل  .ب 

 3.1شرح التقدير 

  



 

 الرابعالباب 

 تحليل البحث

صورة عامة المدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورنجين كونجانا المبونج  .أ 

 الجنوبية 

 موضع المدرسة  .1

أسست مدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية ُب قرية بورصلُت كوصلانا 

 كيلومًتا من 50( RT 03 RW 01 )4سنديفورا المبونج اجلنوبية شارع مَتديكا رقم 

 .مدينة كالياندا

 تاريخ المدرسة  .2

انطالقا من الرجاء على ارتفاع قدرة و فكرة الطلبة و تقدًن الًتبية الصاحلة 

دلستقبل االمة فتبُت مدرسة مفتاح العلوم و ىي من احدى ادلدرسة االوىل اي الثانوية 

 باالحصائية 2001دلرحلة االوىل و اسست ىذه ادلدرسة سنة 

 يعقد التعليم من الصباح اىل النهار تبدا منذ 121218010051/18017017

 : و يلي بيانات ادلدرسة1400 اىل الساعة 0730الساعة 



 

 مدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية:اسم ادلدرسة  

 121218010051:منرة االحصائية للمدرسة 

NPSN: 18017017 

 : -نوع ادلدرسة 

  بورصلُت كوصلانا4شارع مرديك اوتارا رقم :موقع ادلدرسة  

 C:منح الًتخيص 

 االىلية:وضع ادلدرسة  

 الصباح:وقت التعليم  

 085366134313:منرة اذلاتف 

 اىل 0730يعقد التعليم دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية ُب الساعة 

 و يوم االحد اىل الساعة 1130 اال ُب يوم السبت اىل الساعة 1400الساعة 

 حال التعليم دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية منظمة الن اذلدف ىو 1200

 .تنمية تعليمات الطلبة السلوك و االديان و التقوى

 

 



 

 رئيس المدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورنجين كونجانا المبونج الجنوبية .3

بداية من التاسيس ىذه ادلدرسة اراسها الرؤساء بيانات الرؤساء الذين يراسون 

 مدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية من التأسيس إىل اليوم

 2006-2001موجيمان     .أ 

 2014- 206اوصليتو    .ب 

 اليوم- 2014نور ادلعارف   .ج 

احوال المدرسة و الطلبة بمدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورنجين كونجانا  .4

 المبونج الجنوبية

عدد ادلدرسُت ُب ادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية للعام الدراسي 

 : ىي 2017-2018

 4.1جدول 
  عدد المدرسين في المدرسة مفتاح العلوم بورنجين كونجانا

 متخرّج جنس
 SMA D2 D3 SI S2 S3 ادلرأة الرجل

12 12 2   20 2  

2017/2018 للعام الدراسي كوصلانا ادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُتوثيقة : مصدر  

 4.2جدول 



 

 بيانات المدرسين في المدرسة مفتاح العلوم بورنجين كونحانا

 اسم الكامل
نس

 اجل
نوع

 

 الًتبية
 TMT ادلهنة الًتبية

 الشهادة الشهادة

Nurul 

Muanip,S.Ag.,M

.Pd.I Penata Tk I 

/ III/d 

L S 2 2011 BK 
Kepala 

Madrasah 

01/01

/2007  

Dwi 

Mulyawan.S.Pd. 
L S 1 2005 Matematika 

Waka 

Kurikulum 

01/01

/2007  

Suharti,S.Th.I. P S 1 2003 Bahasa Arab 

Bendahara 

Komite / 

Wali Kelas 

01/07

/2004  

Nuryadi,S.Pd. L S 1 2015 IPS TU 
15/07

/2002  

Fatihuddin,S.Pd.

I. 
L S 1 2015 IPS   

01/07

/2005  

Nur Cahyo.S.S L S 1 2006 Bahasa Inggris 

Bendahara 

BOS / Wali 

Kelas 

01/01

/2007  

M.Lutfi 

Maulana,S.Pd. 
L S 1 2013 Penjaskes 

Waka 

Kesiswaan / 

Wali Kelas 

01/01

/2007  

Lis Susanti,S.Si. P S 1 2008 IPA Wali Kelas 
13/07

/2009  

Suci 

Fitaloka,S.Pd. 
P S 1 2013 

Bahasa 

Indonesia 
Wali Kelas 

07/07

/2014  



 

Tri 

Maemanah,S.Th

.I. 

P S 1 2013 Akidah Akhlak Wali Kelas 
13/07

/2015  

Istinganatun,S.P

d. 
P S 1 2014 Bahasa Inggris   

01/07

/2016  

Misyani,M.Pd. L S 2 2012 IPA   
01/07

/2001  

Nuroni,S.Pd. P S 1 2003 
Bahasa 

Indonesia 
  

10/07

/2002  

Ahmad 

Japar,S.Pd.I. 
L S 1 2010 Alqur'an Hadis   

15/07

/2002  

Jamil,S.Pd.I. L S 1 2015 SKI   
15/07

/2002  

Siti 

Nurhayati,S.Pd. 
P S 1 2002 

Bahasa 

Lampung 
  

01/07

/2005  

Shohirin,S.Pd.I. L S 1 2002 
Bahasa 

Lampung 
  

01/07

/2004  

Aliyah 

Wijayanti,S.H.I. 
P S 1 2007 SBK   

01/01

/2007  

Haryanti.S.Pd.I. P S 1 2008 Akidah Akhlak   
14/07

/2008  

Suparno L SMA 2011   TU 
01/07

/2011  

AhmadMuklis 

Haryadi,S.Pd.I. 
L S 1 2012 Alqur'an Hadis   

01/01

/2014  

Ika 

Susanti,S.Pd.I. 
P S 1 2008 PPKN   

07/07

/2014  



 

Nur 

Azizah,S.Pd. 
P S 1 2014 Bahasa Inggris   

05/01

/2015  

Triantoro L SMA 2011   
PUSTAKAA

N 

05/01

/2015  

 2017/2018 للعام الدراسي كوصلانادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُتوثيقة : مصدر

 4.3جدول 

 2017/2018عدد الطلبة مفتاح العلوم بورنجين كونجانا 

 الفصول رقم
 اجلنس

 اجملموع
 رجال  نساء

1 VII 39 32 71 

2 VIII 34 19 53 

3 IX 36 20 56 

Total 109 71 180 

 2017/2018 للعام الدراسي كوصلانادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُتوثيقة : مصدر

 شأن المدرسة و الوسائل التعليمية .5

الوسائل لتعليمية ىي االدوات اليت تكمل االنشطة التعليمية و تسهل 

و أما الوسائل . العمليات ُب التعليم و التعليم لًتقية اجلودة من ادلؤسسات الًتبوية

 :التعليمية من ادلدرسة مفتاح العلوم كما تلي

 



 

 4.4جدول 

 المرافق للمدرسة مفتاح العلوم بورنجين كونجانا

 العدد اإلسم رقم
 احلال

 جيد فسيد فاسد

1 Ruang Kepala 

Madrasah 

- - - - 

2 Ruang Guru 1 - - 1 

3 Ruang  TU - - - - 

4 Ruang BP/BK - - - - 

5 Ruang Kelas 6 - 3 3 

6 Ruang OSIS - - - - 

7 Ruang Laboratorium - - - - 

8 Ruang Perpustakaan 1 - - 1 

9 Ruang Komputer - - - - 

10 WC Guru 1 - - 1 

11 WC Siswa 2 - - 1 

12 Mushola - - - - 

13 Lapangan Sepak 

Bola 

- - - - 

14 Lapangan Bola Voly - - - - 

15 Lapangan Tenis Meja 2 - - 2 

16 Gudang - - - - 

17 Daya Listrik  1 - - 1 



 

18 Sumur 1 - - 1 

19 Komputer 2 1 - 1 

20 Telephone - - - - 

 2017/2018 للعام الدراسي كوصلانادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُتوثيقة : مصدر

 عناصر التنظيم .6

 :عناصر ادلنظمة من مدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية ما تلي

 رئيس ادلؤسس الذي يعطي ادلداخلة بادلراقبة .أ 

 مدير ادلدرسة يدير كل بيئة ُب ادلدرسة كادلسؤول االول للمدرسة .ب 

 رئيس موظف االدارة للمدرسة  .ج 

 نائب رئيس ادلدرسة يهيء انشطة التعليم و حيل ادلشكلة التعليمية .د 

 ادلدرس ىو الذي يعلم التالميذ و يسهل عن صعوباهتم ُب التعلم .ه 

 الطلبة ىم الذين يتعلمون تعليما رمسيا و يكتب البيانات ُب ادارة دلدرسة .و 

 

 

 

 



 

 4.2رسم 
 2017/2018عناصر التنظيم للمدرسة مفتاح العلوم بورنجين كونجانا عام الدراسي 

 

KETUA YAYASAN 

Bapak Iskandar 

 

KEPALA MADRASAH KETUA KOMITE 
     

NURUL MUANIP,M.Pd.I        SABBIHIS 

 

   

 

  TATA USAHA BENDAHARA 

  NURYADI, S.Pd  SUHARTI,S.Th.I 

 

 

  Waka. Kurikulum   Waka Kesiswaan        Waka Humas             Waka Sarpras 

     DWI MULYAWAN,   MISYANI,M.Pd   SHOHIRIN, SPd.I.      NURCAHYO,S.S 

 S.Pd. 

        

DEWAN GURU 

 

SISWA 

 2018-2017الوثيقية للمدرسة :  ادلصدر  



 

  4.5جدول
 مهنية الموظفين 

 البيان مهنة االسم رقم

1 
Dwi 

Mulyawan.S.Pd. 
Wakil Kurikulum 

 

2 
M.Lutfi 

Maulana,S.Pd. 
Wakil Kesiswaan  

 

 2017/2018 للعام الدراسي كوصلانادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُت وثيقة : مصدر
 4.6جدول 

 تقسيم التوظيف
 البيان مهنة االسم رقم
1 Nuryadi,S.Pd. TU, Operaror Sekolah  

2 Suharti,S.Th.I. Bendahara  

 2017/2018 للعام الدراسي كوصلانادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُتوثيقة : مصدر
 4.7جدول 

 هيئة المدرسين الولياء الفصول للمدرسة مفتاح العلوم بورنجين كونجانا
 البيان ويل الفصل االسم رقم

1 Tri Maemanah,S.Th VII A  

2 Luthfi Maulana, S.Pd VII B  

3 Lis Susanti, S.Si. VIII A  

4 Suci Fitaloka, S.Pd. VIII B   

5 Nurcahyo, S.S. IX A  

6 Suharti, S.Th.I IX B  



 

2017/2018 الدراسي للعام كوصلانادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُتوثيقة : مصدر  

 4.8جدول 
 مشرفو االنشطة التربوية

 البيان ادلشرف االسم رقم

1 Muhlisin Pramuka   

2 Triantoro Tenis Meja  

3 M Luthfi Maulan, 

S.Pd 
Volly 

 

4 Asni Murni Sari Karate  

5 Habie Faisal Hadroh  

6 Mabrur, S.Pd. Futsal  

7 Habie Faisal Kaligrafi  

8 Tamyis Al Bustomi Tahfidz  

 2017/2018ادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية بورصلُت كوصلانا عام الدراسي وثيقة : مصدر

 نتيجة البحث .ب 

عمليات تعليم المفردات في المدرسة مفتاح العلوم بورنجين كونجانا المبونج  .1

 الجنوبية

وفقا بنتيجة االختبار قبل البحث و البحث ضلو مدرس اللغة العربية ُب ادلدرسة 

مفتاح العلوم بورصلُت كوصلانا المبونج اجلنوبية أن التعليم طوال ىذه األواخر كان ادلدرس 

يستخدم طريقة القراءة خبطوات تعليم ادلواد الدراسية مع الكتاب ادلدرسي ٍب قدم 



 

ٍب شرح . ٍب كتب ادلواد على السبورة و امر اىل الطلبة بكتابتها. احملاكاة دون التكرار

ادلدرس الدرس و بعد ذلك اعطى الواجبة ادلنزلية و ال يوجب ادلدرس للطلبة على حفظ 

 .ادلفردات حىت يسبب إىل نقصان استيعاب ادلفردات

و مل ينجح % 41 طالبا اي دبئوية 34 طالبا من 14وفقا بنتائج البحث صلح 

و ىذا يدل على ان نتائج استيعاب ادلفردات مل توافق بالنتيجة ادلقررة و % 59

فلذلك أراد الباحث على تطبيق طريقة السماعة و احملاكة هبدف ترقية . ادلطلوبة

كانت النتيجة بعد , . استيعاب ادلفردات للطلبة الصف الثامن دبدرسة مفتاح العلوم

 طالبا و 17من الطلبة الذين ينجحون ُب االختبار و ىي بعدد % 50التطبيق تًتقى 

بعدد % 74أما بعد تطبيق الدورة الثانية من التعليم تغَتت النتيجة بًتقية تافهة و ىي 

 . طالبا الذين صلحوا25

و هبذا استنبط الباحث على أن بتطبيق طريقة السماعة و احملاكة تًتقى نتائج 

 .الطلبة ترقية تافهة دلت هبذه ترقية النتيجة من الدورة االوىل إىل الدورة الثانية

 وصف عملية التطبيق .2



 

بطبيق طريقة السماعة و احملافظة دبدرسة مفتاح العلوم بورصلُت كوصلانا المبونج 

و لكل دورة تقييم .  دقيقةx 40 2اجلنوبية ذبري بدورتُت و ىي أربع لقاءات لكل منو 

 .للداللة على نتائج استيعاب ادلفردات طبيق طريقة السماعة و احملاكة

بطبيق طريقة السماعة و احملاكة يرجى لكل طالب قادر على استعمال اللغة 

فالبد ُب ىذا . العربية اتصاليا دون تعلمها تكرارا وحفظوا ادلفردات عن ظهر قلب

 .التعليم مكررا لتكوين ادلذاكرة القوية وادلتعودة

تطبيق طريقة السماعة و احملاكة جيري بعد ان يعلم ادلدرس ادلواد الدراسية ٍب 

تكرر الطلبة تلك الكلمات مع احلفظ قليال فقليال بتقسيم مخس حلقات تتعلم كل 

ٍب . فرقة مفردة واحدة فتعلم الفرقة األوىل مفردة األوىل و كذالك للفرقة الثانية و غَتىا

بعد ذلك تقلب األعمال من الفرقة األوىل بقراءة ادلفردة الثانية و كذالك مستمرا إىل 

و بعد أن سبت ىذه اخلطوة امتحن الباحث على استيعاب ادلفردات من الطلبة . األخَت

ٍب شرح ادلدرس على القواعد ليعرف الطلبة على النرب و الفهم عن . واحدا فواحدا

 .استخدامها ُب اجلملة

يعقد التقييم باالختبار الشفهي اليت ربتوي على بعض ادلؤشرات اليت فيو 

التقوديات من ادلدرس على االخطاء الشائعة حىت قدروا على استيعاب صحيح ال 



 

و أما ادلواد الدراسية اليت القاىا الباحث ىي تناسب ادلواد ادلقررة من الكتاب و . يتبطئ

 ".يوميتنا في البيت"و " يوميتنا في المدرسة"التقرير للدرس و ىي دبوضوع 

 الدورة األولى .3

 التخطيط .أ 

يعقد ىذا البحث بدورتُت ُب الدورة األوىل لقاءان و لكل التعليم ىناك 

 .التخطيط و اإلجراء و ادلالحظة و االنعكاس

 :أما األنشطة اليت جرى هبا الباحث ُب التخطيط كما تلي

ربديد مادة استيعاب ادلفردات اللغة العربية بتطبيق طريقة السماعة و احملاكة  .1

 .على مادة يوميتنا ُب ادلدرسة

 ربديد الطريقة ُب ىذا البحث بطريقة السماعة و احملاكة .2

نشاط : تصميم اخلطوات للتدريس بطريقة السماعة و احملاكة زلتوية علي  .3

 .األول، نشاط األساسي، االختتام أو االنعكاس بلقائُت اثنُت

 . تقرير الوسائل التعليمية ادلستخدمة ُب تطبيف طريقة السماعة و احملاكة .4

تصميم سيناريو الذي يكون خطة النشاط ادلكتوبة ادلفصلة سينفذ بو ُب تعليم  .5

 .ادلفردات بطريقة السماعة و احملاكة



 

 .زبطيط أداة ادلالحظة للمدرس والطلبة .6

تصميم آلة التقوًن وىي ورقة ادلراقبة لكتابة أنشطة الطلبة ٍب اعداد ادلقابلة ُب  .7

 .التدريس

اعداد أسئلة االختبار للطلبة بعد الدورة األوىل دلعرفة الًتقية على استيعاب  .8

 .ادلفردات بطريقة السماعة و احملاكة

 إجراء البحث .ب 

 يوليو 28 و الثاين 2017 من يوليو 24نفذ دورة األويل لقاءان، األول 

 : بتطبيق التدريس كما يصمم من التخطيط2017

 اللقاء األول

باستخدام طريقة السماعة و  " يوميتنا في المدرسة" لقاء األول يبحث عن ادلادة 

 . احملاكة

  :أما خطوات االجرائي الذي نفذ الباحث وىي 

 نشاط األول
 -أ
 -ب
 -ج

 ادلدرس يفتح الدرس بسالم
 ادلدرس يطلب الطلبة بقراءة البسملة ُب مبدأ الدرس

 ادلدرس يالحظ نظافة و ترتيب الفصل و يقرأ كشف احلضور



 

 -د
 -ه
 -و

 ادلدرس يرتب الطلبة باتباع الدرس
 الشرح عن الكفاءة االساسية للتعليم

 ادلدرس يشرح أىداف الدرس 
 نشاط األساسي

 -أ
 -ب

 
 -ج

 
 

 -د
 -ه
 -و

  يستمعونالطلبةو يوميتنا في المدرسة يشرح ادلدرس ادلادة دبوضوع 
 قرا ادلدرس ادلواد ٍب قلد التالميذ

 سأل ادلدرس ادلفردات ادلبهمة
مخس حلقات تتعلم كل فرقة مفردة واحدة فتعلم الفرقة االوىل مفرة االوىل و كذالك 

ٍب بعد ذلك تقلب االعمال من الفرقة االوىل بقراءة ادلفردة . للفرقة الثانية و غَتىا
  الثانية و كذالك مستمرا اىل االخَت

 تلفظ الباحث ادلفردات ٍب قلدىا الطالب مجاعة
 امتحن احلفظ من الطلبة حىت يصح

ٍب بُت القواعد و الًتاكيب من موقع ادلفردات و بذلك تقرر على استيعاب الطلبة 
 بادلفردات

 نشاط األخير
 -أ
 -ب
 -ج
 -د
 -ه

 يوميتنا في المدرسةاستنبط ادلدرس و يطالع ادلواد عن موضوع 
 يقو ادلدرس على االنعكاس من عملية التعليم

 اعطى ادلدرس التقييم 
 اعطى ادلدرس الدوافع للطلبة

 .ادلدرس خيتتم الدرس بقراءة احلمدلة
 اللقاء الثاني



 

يوميتنا ُب اللقاء الثاين يستمر درس ادلاضي بطريقة السماعة و احملاكة على موضوع 

 :و أما خطواهتا كما يلي. في المدرسة

 نشاط األول
 -أ
 -ب
 -ج
 -د
 -ه
 -و
 -ز

 .ادلدرس يفتتح الدرس بالسالم
 .أعطي ادلدرس الطلبة الدافع أن اللغة العربية أىم لإلسالم

 . بقراءة البسملة ُب مبدإ الدرسالطلبةادلدرس يطلب 
 .ادلدرس يالحظ نظافة و ترتيب الفصل ٍب يقرأ  كشف احلضور

 . أشار ادلدرس الطلبة لالستعداد ُب اشًتاك الدرس
 .ادلدرس يشرح أىداف االختصاص الذي يلزم اصلازىا

 .  ادلدرس يشرح عن طريقة السماعة و احملاكة
  

 نشاط األساسي
 -أ
 -ب

 
 -ج
 -د

 

  ".يوميتنا في المدرسة"  بفتح مادة  الطلبةطلب ادلدرس
ٍب أعاد الطلبة تكرارا " يوميتنا ُب ادلدرسة " يقرأ ادلدرس ادلفردات متعلقة دبوضوع 

 . حيت تكون قراءهتا جيدا فصيحا ُب تلفيظها
 .ُب كل الفرقة ادلوجودة ذكر ادلدرس ادلفردات ادلختلفة ُب كل فرقة باتباعهم عليو

 . وُب كل فرقة قدر ادلدرس علي من يقوم بو فرقة محاسية

 نشاط األخير
 -أ

 
أعطي ادلدرس الطلبة الدافع ألن يتحمسوا ُب تعلم اللغة العربية، وأخربىم أن الًتبية 

 .مهم



 

 .خيتتم ادلدرس والطلبة الدرس بقراءة احلمدلة -ب
 

 مالحظة اإلجراء للدورة األولى  .ج 

يوميتنا ُب الدورة األويل لقاءان، و ألقى ادلدرس ادلادة ُب الدورة األويل عن 

 الصعوباتُب ىذه ادلراقبة وجد الباحث . احملاكةبطريققة السماعة و في المدرسة 

 . احملاكةأو ادلشكالت ُب عملية التدريس بطريقة السماعة و 

 : وىي احملاكة بطريقة السماعة و أما الصعوبات ادلدرس ُب التدريس

 .مل يقدر ادلدرس علي تعظيم الوقت مناسبا خبطة التنفيذ التعلم -1

بعد أن قرأ : ادلثال . خطوات التنفيذ التعلم مل يقدر ادلدرس علي تعظيم -2

ادلدرس ادلفردات اللغة العربية يلزم للمدرس أن يهتم بلفظ احلروف اذلجائية 

  .وعالمة الًتقيم

 .ومل يقدر ادلدرس علي تنسيق الطلبة التفاق علي فرقة واحدة -3

 :وىي وأما الصعوبات ُب الطلبة 

 .بعض الطلبة غَت الًتكيز ُب التعلم -1



 

 . اليزال الطلبة ناقص اجلدي ُب التعلم -2

 انعكاس اإلجراء في الفصل عند الدورة األولى .د 

انعكاس اإلجرائي ُب الدورة األويل ىو انكعاس الذي نفذه الباحث بعد 

احملاكة وىو تقييم من اخلطة، اإلجراء ونتيجة ادلالحظة طريقة السماعة و استخدام 

 .أي نقائص ادلوجودة طوال التعلم الذي يفيد لإلصالح ُب نشاط ادلقبلة

 احملاكةطريقة السماعة و استنادا علي البحث ادلنفيذ يعرف أن قبل تنفيذ 

، وبعد %41 طلبا بتقدير 14، كانت الطلبة الذي ينجحون ُب تعلم ادلفردات 

 %. 50 طلبا بتقدير 17اإلجراء ُب الدورة األويل يرتقي النتيجة عند الطلبة وىي 

من بيان السابق نستنبط أن نتيجة من اإلجراء ُب الدورة األويل جيد بل مل 

فلذالك لوضع اخلطة ُب االجراء دورة الثانية فيحتاج إيل اإلصالح من . تكون سباما

 .الدورة األويل

استنادا علي نتيجة االنعكاس من الدورة األويل، فبعض اإلصالح ادلوافقة 

 :بُت الباحث ومدرس اللغة العربية ىو 

 إيل ادلدرس كي احملاكةشرح تتابع خطوات التعلم ُب طريقة السماعة و . 1

 .يفهم ادلدرس تلك الطريقة



 

غرس شعور ادلسؤولية للطلبة إيل فرقتها كي اليكونوا متكابر علي . 2

 .أصحاهبم

 .غرس شعور االحًتام علي أصحابو أي الوقت للتعلم. 3

 الدورة الثانية. 4

 التخطيط .أ 

 طلبا مل ينجحوا ُب تعلم 17بعد انتهاء االختبار ُب دورة الثانية يعرف أن 

 أغسطس 11 و 4ادلفردات اللغة العربية فالبد استمراره إيل دورة الثانية ُب التاريخ 

 :أما اخلطوات ُب اجراء التعلم ُب ىذا البحث ىي . 2017

ربديد مادة استيعاب ادلفردات اللغة العربية بتطبيق طريقة السماعة و احملاكة على مادة .  (1

 ".يوميتنا في البيت"

 .ربديد الطريقة ُب ىذا البحث بطريقة السماعة و احملاكة. (2

نشاط األول، نشاط : تصميم اخلطوات للتدريس بطريقة السماعة و احملاكة زلتوية علي . (3

 .األساسي، االختتام أو االنعكاس بلقائُت اثنُت

 . تقرير الوسائل التعليمية ادلستخدمة ُب تطبيف طريقة السماعة و احملاكة. (4



 

تصميم سيناريو الذي يكون خطة النشاط ادلكتوبة ادلفصلة سينفذ بو ُب تعليم ادلفردات . (5

 .بطريقة السماعة و احملاكة ة

 .زبطيط أداة ادلالحظة للمدرس والطلبة. (6

 .تصميم آلة التقوًن وىي ورقة ادلراقبة لكتابة أنشطة الطلبة ٍب اعداد ادلقابلة ُب التدريس. (7

اعداد أسئلة االختبار للطلبة بعد الدورة الثانية دلعرفة الًتقية على استيعاب ادلفردات . (8

 .بطريقة السماعة و احملاكة

  إجراء البحث .ب 

 اللقاء الثالث 

 نشاط األول
 -أ
 -ب
 -ج
 -د
 -ه

 

 .ادلدرس يفتح الدرس بالسالم
 .ادلدرس يطلب الطلبة بقراءة البسملة ُب مبدأ الدرس

 .ادلدرس يالحظ نظافة و ترتيب الفصل و يقرأ كشف احلضور
 .ادلدرس يرتب الطلبة باتباع الدرس

 .الشرح عن الكفاءة االساسية للتعليم

 نشاط األساسي
 -أ
 -ب

 .يوميتنا في البيتأخرب ادلدرس الطلبة أن ادلادة دبوضوع 
 .، ٍب قلدىا الطلبة تكرارايوميتنا في البيتقرأ ادلدرس ادلفردات ُب ادلوضوع 



 

 -ج
 
 

 -د
 -ه
 -و

مخس حلقات تتعلم كل فرقة مفردة واحدة فتعلم الفرقة االوىل مفرة االوىل و كذالك 
ٍب بعد ذلك تقلب االعمال من الفرقة االوىل بقراءة ادلفردة . للفرقة الثانية و غَتىا

  .الثانية و كذالك مستمرا إىل األخَت
 .تلفظ الباحث ادلفردات ٍب قلدىا الطالب مجاعة

 .امتحن ادلدرس حفظ الطلبة حىت يصح
 .ٍب بُت مفردات األخري أي القواعد و الًتاكيب إن يصح الطلبة

 نشاط األخير
 -أ
 -ب

 .أعطى ادلدرس الدوافع للطلبة
 .خيتتم ادلدرس والطلبة الدرس بقراءة احلمدلة

 

 اللقاء الرابع

 نشاط األول
 -أ
 -ب
 -ج
 -د
 -ه
 -و

 .ادلدرس يفتح الدرس بالسالم
 .ادلدرس يطلب الطلبة بقراءة البسملة ُب مبدأ الدرس

 .ادلدرس يرأس الطلبة علي قراءة الدعاء
 .ادلدرس يالحظ نظافة و ترتيب الفصل و يقرأ كشف احلضور

 .ادلدرس يرتب الطلبة باتباع الدرس
 .الشرح عن الكفاءة االساسية للتعليم

 نشاط األساسي
 .يوميتنا في البيتأخرب ادلدرس الطلبة أن ادلادة دبوضوع  -أ



 

 -ب
 -ج
 -د
 -ه
 -و

 .، ٍب قلدىا الطلبة تكرارايوميتنا في البيتقرأ ادلدرس ادلفردات ُب ادلوضوع 
 .تلفظ الباحث ادلفردات ٍب قلدىا الطالب مجاعة

 .امتحن ادلدرس حفظ الطلبة حىت يصح
 .ٍب بُت مفردات األخري أي القواعد و الًتاكيب إن يصح الطلبة

 .أوقد ادلدرس للطلبة االمتحان الشفهي عن ادلفردات دبادة ما سبق
 نشاط األخير

 -أ
 -ب

 .أعطى ادلدرس الدوافع للطلبة
 .خيتتم ادلدرس والطلبة الدرس بقراءة احلمدلة

 

  مالحظة اإلجراء للدورة الثانية .ج 

، واستخدم الطريقة يوميتنا في البيتللدورة الثانية لقاءان، بادلادة عن 

 ، الذي قد بينو ادلدرس إيل الطلبة عن عملية التعلم بطريقة  احملاكةالسماعة و

 . احملاكةالسماعة و

استنادا علي نتيجة ادلالظة الذي نفذه الباحث ُب الدورة الثانية، كان 

بداللة علي أن نتيجتهم تكون مراقيا ُب استيعاب . الطلبة أشده النشاط ُب التعلم

 .ادلفردات اللغة العربية



 

 طوال الدرس وجد الباحث احلقيقة أن الطلبة قد فهموا بطريقة السماعة و

أن الطلبة . بداللة علي أن الطلبة قدر علي اشًتاك التعليمات جيدا. احملاكة

والطلبة اليت مل يفهموا هبا قبلو قد عرفوا وفهموا . السلبية تكون نشاطا ُب التعلم

وقد عرفوا معٍت ادلفردات . وقد كانوا مراقيا ُب استيعاب ادلفردات اللغة العربية. هبا

 .اليت أعطاىا ادلدرس

ا علي .تو.وىذا مطابقا علي ما قد الحظت ادلدرسة احلقيقي سوىرٌب،س

ىذه التطورات، أن طوال الدرس قد ترقت الطلبة علي تعلمهم هبذ الطريقة 

 . كما بيان السابق احملاكةالسماعة و

 انعكاس اإلجرائي في الفصل عند الدورة الثانية .د 

ُب اجراء الفصل هبذه الدورة الثانية كان انعكاس الذي نفذه الباحث بعد 

 ىو من نتيجة ادلراقبة ُب الدورة األويل، كان  احملاكةالسماعة واستخدام طريقة 

 17، واليت مل ينجحوا فيها %50 طلبا بالتقدير 17الطلبة اليت صلحوا ُب التعلم 

السماعة باستخدام طريقة ، وأما بعد اإلجراء ُب الدورة الثانية %50طلبا بالتقدير 

طلبا 25ُب ىذه الدورة الثانية  .  ، كانت نتيجة الطلبة مقراقيا دلا قبلها احملاكةو

 %. 26 طالب مل ينجحوا فيو بالتقدير 9، و%74ناجحون ُب التعلم بالتقدير 



 

بداللة علي . من بيان السابق نفهم أن استيعاب ادلفردات الطلبة مراقيا

فاستنبط الباحث أن . نتيجة متوسط الطلبة كثَت منهم حصلوا علي كامل النتيجة

 .    ىذه الدورة الثانية ناجحة

 وصف البيانات و تحليلها .ج 

ُب ىذا الباب الرابع قام الباحث بالتحليل عن البيانات ادلكتسبة من ادلالحة 

و ادلقابلة و االستيبان و الوثيقة من ادلدرسة مفتاح العلوم الثانوية الإلسالمية بورصلُت 

طريقة . كوصلانا المبونج اجلنوبية هبدف التجربة و التحقيق من النظرية لدي الباحث

السماعة و احملاكة ُب ترقية استيعاب ادلفردات اللغة العربية لدي الطلبة مدرسة مفتاح 

العلوم الثانوية الإلسالمية بورصلُت كوصلانا المبونج اجلنوبية الذي نفذه الباحث 

بدورتُت اثنتُت قد كان ناجحة، ولوكان فيها نقصان، بل ُب كل الدورة أصلح الباحث 

 .  إيل الدورة التالية

 نتيجة الدورة األولى .1

من نتيجة ادلالحظة ُب ىذه الدورة األويل أن التعلم باستخدام طريقة السماعة 

 .و احملاكة يدل علي شكل التعلم قد كان ناجحا بل مل يصل إيل حد األقصي



 

واستجابة الطلبة عن طريقة السماعة و احملاكة ُب ترقية استيعاب ادلفردات 

وىذا سيقوي لو البيانات ُب اجلدول . اللغة العربية لدي الطلبة ُب الدورة األويل جيدا

 :   التايل 

 4.9جدول 

 نتائج االختبار في استيعاب المفردات بطريقة السماعة و المحاكة في الدورة االولى

 البياى نتائج KKM اسن رقن

1 Ahmad Nasrullah 70 80 L 

2 Anis Fitriya 70 65 Bl 

3 Antin Risnawati 70 75 L 

4 Devi Nurliyana 70 65 BL 

5 Dewi Marwati 70 65 BL 

6 Dwi Noviati 70 70 L 

7 Eka Alfiyan Damayanti 70 69 BL 

8 Feni Fidianti 70 65 BL 

9 Heni Munawaroh 70 67 BL 

10 Indri Azahra 70 80 L 

11 Laela Fitriani 70 85 L 

12 Linda Safitri 70 67 BL 

13 Maya Selviyana 70 65 BL 

14 Mega Utami 70 80 L 

15 Melda Septian 70 65 BL 

16 Nashruddin 70 80 L 

17 Nur Rahmat Afandi 70 65 BL 

18 Puji Nur Kholiza 70 83 L 

19 Putri Sania 70 65 BL 

20 Rahmad Wahyu Aji 70 75 L 

21 Rifki Andriyana 70 60 BL 

22 Rita Hanifa 70 65 BL 

23 Siti Nur Fauziyah 70 85 L 

24 Sukma Fairul Azizah 70 65 BL 



 

25 Susilawati 70 70 L 

26 Tri Rahayu 70 60 BL 

27 Uswatun Hasanah  70 70 L 

28 Wahyuningsih 70 75 L 

29 Wilda Adzzadza 70 65 BL 

30 Wisnu Ganda Saputra 70 75 L 

31 Wulan Purnama Sari 70 80 L 

32 Zain Fuad Hariri 70 65 BL 

33 Zen Riski Sweliyan 70 70 L 

34 Ratna Kumala Putri 70 80 L 

 احملاكة ُب الدورة األوىل نتائج االختبار ُب استيعاب ادلفردات بطريقة السماعة و: مصدار

  مجموعة النتائج4.10جدول 

 (%) هثىيت عدد الطلبت ههارة الكتابت

1 Tuntas 17 50% 

2 Tidak Tuntas 17 50% 

Jumlah Total 34 100% 

من البيانات السابقة تعرف أن تطبيق طريقة السماعة و احملاكة ذبد فيو الًتقية من 

 طالبا و لكن احتاج األمر إىل التقييم و االصالحات 17 طالبا اىل أن يكون 14

 .دلستقبل الدورة

 

 نتيجة الدورة الثانية .2

االجراء ُب ىذه الدورة الثانية ىو استمرار من الدورة األوىل وىذا االجراء يركز 

 .الطلبة كي يكون أشد نشاطا ُب التعلم حيت تكون أىداف التعلم ناجحة



 

 9 طالبا و بقي 25ومن نتيجة االختبار ُب استيعاب ادلفردات اللغة العربية صلح 

 .طالبا مل ينجحوا

وىذه البيانات من نتيجة االختبار ُب استيعاب ادلفردات اللغة لدي الطلبة ُب الدورة 

 . الثانية

 4.11جدول 

 نتائج االختبار في استيعاب المفردات بطريقة السماعة و المحاكة في الدورة الثانية

 البياى نتائج KKM اسن رقن

1 Ahmad Nasrullah 70 88 L 

2 Anis Fitriya 70 79 L 

3 Antin Risnawati 70 90 L 

4 Devi Nurliyana 70 67 BL 

5 Dewi Marwati 70 70 L 

6 Dwi Noviati 70 80 L 

7 Eka Alfiyan Damayanti 70 68 BL 

8 Feni Fidianti 70 75 L 

9 Heni Munawaroh 70 70 L 

10 Indri Azahra 70 80 L 

11 Laela Fitriani 70 90 L 

12 Linda Safitri 70 65 BL 

13 Maya Selviyana 70 70 L 

14 Mega Utami 70 85 L 

15 Melda Septian 70 65 BL 

16 Nashruddin 70 85 L 

17 Nur Rahmat Afandi 70 65 BL 

18 Puji Nur Kholiza 70 90 L 

19 Putri Sania 70 80 L 

20 Rahmad Wahyu Aji 70 80 L 

21 Rifki Andriyana 70 65 BL 



 

22 Rita Hanifa 70 85 L 

23 Siti Nur Fauziyah 70 90 L 

24 Sukma Fairul Azizah 70 65 BL 

25 Susilawati 70 75 L 

26 Tri Rahayu 70 70 L 

27 Uswatun Hasanah  70 80 L 

28 Wahyuningsih 70 80 L 

29 Wilda Adzzadza 70 75 L 

30 Wisnu Ganda Saputra 70 65 BL 

31 Wulan Purnama Sari 70 84 L 

32 Zain Fuad Hariri 70 65 BL 

33 Zen Riski Sweliyan 70 80 L 

34 Ratna Kumala Putri 70 85 L 

 نتائج االختبار ُب استيعاب ادلفردات بطريقة السماعة و احملاكة ُب الدورة الثانية: مصدار

  مجموعة النتائج4.12جدول 

 (%) هثىيت عدد الطلبت ههارة الكتابت

1 Tuntas 25 74% 

2 Tidak Tuntas 9 26% 

Jumlah Total 34 100% 

وفقا باجلدول السابق يعرف أن نتائج االختبار بطريقة السماعة و احملاكة تًتقى 

 . نفرا ُب الدورة الثانية20نتائج الطلبة أكثر من 

 

 مباحثة .د 



 

ىذه ادلباحثة ربتوي على البيان عن نتيجة البحث التجرييب عن االشياء ادلبحوثة 

واألشياء . ا.تو.فتعاون الباحث مع مدرس اللغة العربية فصل الثامن أستاذة سوىرٌب، س

 .   ادلبحوثة ىي شيء عن البحث

بطريقة السماعة و احملاكة تًتقى دوافع الطلبة و فعاليتهم ُب تعلم اللغة العربية ُب 

الفصل، وتظهر باستيعاب ادلفردات و كذلك جعل الروح التعاوين و ادلهارة ُب سيطرة 

دبدرسة أ تطبق ىذا بدورتُت اربع لقاءات ُب الصف الثامن . اللغة العربية من ادلفردات

 .مفتاح العلوم الثانوية االسالمية المبونج اجلنوبية

كان استجواب الطلبة على استيعاب ادلفردات حيدد دبؤشرات متوافقة بُت 

و ُب ىذا البحث يًتقى استيعاب ادلفردات العربية من الدورة األوىل . الباحث و ادلدرس

 %.74، والدورة الثانية و بلغت النتيجة 50%

 

 

 

 

 



 

 4.13جدول 

 بمدرسة مفتاح العلوم الثانوية االسالمية المبونج  أبيانات تغير النتائج للصف الثامن

 الجنوبية

 KKM االسن  رقن
 النتائج

1الدورة  قبل البحث 2الدورة    

1 Ahmad Nasrullah 70 75 80 88 

2 Anis Fitriya 70 65 65 79 

3 Antin Risnawati 70 75 75 90 

4 Devi Nurliyana 70 60 65 67 

5 Dewi Marwati 70 55 65 70 

6 Dwi Noviati 70 65 70 80 

7 Eka Alfiyan Damayanti 70 65 69 68 

8 Feni Fidianti 70 65 65 75 

9 Heni Munawaroh 70 55 67 70 

10 Indri Azahra 70 75 80 80 

11 Laela Fitriani 70 75 85 90 

12 Linda Safitri 70 65 67 65 

13 Maya Selviyana 70 60 65 70 

14 Mega Utami 70 80 80 85 

15 Melda Septian 70 60 65 65 

16 Nashruddin 70 75 80 85 

17 Nur Rahmat Afandi 70 65 65 65 

18 Puji Nur Kholiza 70 80 83 90 

19 Putri Sania 70 75 65 80 

20 Rahmad Wahyu Aji 70 75 75 80 

21 Rifki Andriyana 70 55 60 65 

22 Rita Hanifa 70 75 65 85 

23 Siti Nur Fauziyah 70 80 85 90 

24 Sukma Fairul Azizah 70 75 65 65 

25 Susilawati 70 65 70 75 

26 Tri Rahayu 70 80 60 70 



 

27 Uswatun Hasanah 70 80 70 80 

28 Wahyuningsih 70 65 75 80 

29 Wilda Adzzadza 70 65 65 75 

30 Wisnu Ganda Saputra 70 70 75 65 

31 Wulan Purnama Sari 70 75 80 84 

32 Zain Fuad Hariri 70 55 65 65 

33 Zen Riski Sweliyan 70 60 70 80 

34 Ratna Kumala Putri 70 55 80 85 

 ّجذ٘ا 
 (%50) طاىثا 17 (%41) طاىثا 14 

 طاىثا 25

(74%) 

 ىٌ ْٝجذ٘ا 
 (%50) طاىثا 17 (%59) طاىثا 20 

 طالتا 9

(26%) 

من اجلدول السابق نعرف الًتقية ىذه النتائج ُب استيعاب ادلفردات اللغة 
 :العربية لدي الطلبة دبقدار الرسم البياين التايل

  من نجاح نتائج الطلبة4.3رسم بياني 
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انطالقا من الرسم البياين السابق تظهر نتيجة استيعاب ادلفردات ُب الصف 
 تًتقى نتائج تعلم اللغة 2017/2018الثامن دبدرسة مفتاح العلوم للعام الدراسي 

العربية من ناحية استيعاب ادلفردات بطريقة السماعة و احملاكة و دلت النتيجة عن ىذا 
 دبدرسة مفتاح العلوم  أبنتائج االختبار عن سيطرة ادلفردات قبل البحث ُب الثامن
 طالبا 14 طالبا ىناك 34الثانوية اإلسالمية بورصلُت كوضلجانا المبونج اجلنوبية من 

و تاليو بعد تطبيق طريقة السماعة و . مل ينجحوا (%59) طالبا 20صلحو و  (41%)
و . (%50) طالبا مل ينجحوا17و  (%50) طالبا صلحوا 17احملاكة ُب الدورة األوىل 

بعد صلاح الدورة األوىل تعلون الباحث على نتائج الدورة الثانية هبدف تناول النتيجة 
و ُب الدورة الثانية تًتقى نتيجة استيعاب . الوثيقة و الكمال النقصان ادلوجود فيها

 %(.26) طالبا9و الذي مل ينجحوا  (%74) طالبا 25ادلفردات بنجاح 
و بذلك استنبط الباحث أن بتطبيق طريقة السماعة و احملاكة تًتقى نتيجة 

 دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية  أاستيعاب ادلفردات للطلبة الصف الثامن
 .بورصلُت كوصلانا المبونج اجلنوبية

  



 

 الخامسالباب 

  و االقتراحاالختتامالخالصة و 

 الخالصة .أ 
استنادا بنتيجة البحث و ربليل البيانات استنبط الباحث على أن تطبيق بتقدًن 

 أطريقة السماعة و احملاكة على ترقية استيعاب ادلفردات لدي طلبة الصف الثامن 

 .دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية بورصلُت كوصلانا المبونج اجلنوبية

دلت النتيجة عن ىذا بنتائج االختبار عن سيطرة ادلفردات قبل البحث ُب 

 34 دبدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية بورصلُت كوصلانا المبونج اجلنوبية من أالثامن 

و تاليو بعد . مل ينجحوا (%59) طالبا 20صلحو و  (%41) طالبا 14طالبا ىناك 

 طالبا 17و  (%50) طالبا صلحوا 17تطبيق طريقة السماعة و احملاكة ُب الدورة االوىل 

و بعد صلاح الدورة االوىل تعلون الباحث على نتائج الدورة الثانية . (%50)مل ينجحوا

و ُب الدورة الثانية تًتقى . هبدف تناول النتيجة الوثيقة و الكمال النقصان ادلوجود فيها

 9و الذي مل ينجحوا  (%74) طالبا 25نتيجة استيعاب ادلفردات بنجاح 

 %(.26)طالبا

 



 

 االقتراحات .ب 
انطالقا من البحث اإلجرائي الذي قام بو الباحث فقدم الباحث االقًتاحات 

 :اآلتية
 لمدرس اللغة العربية بمدرسة مفتاح العلوم االسالمية  (1

ديكن ادلدرس بتقدًن طريقة السماعة و احملاكة إلنقاص ادللل لدي الطلبة  ( أ

 .حىت تًتقى محاستهم ُب ادلشاركة لكل مادة مقررة

االقًتاح من الباحثة بتقدًن طريقة السماعة و احملاكة على إعطاء التدريب  ( ب

 .ادلستمر باإلرشادات الكافية و بذل اجلهد على ترقية استيعاب ادلفردات

 استخدام اسًتاتيجية التعليم التعاوين بتخمُت الكلمة حيتاج إىل الدقة ُب  ( ت

استعداد وسائل البطاقة اليت فيها الشعرية على بطاقة األسئلة عن ادلفردات 

و يرجى من ادلدرسُت أن يستويل ُب استخدام الطرائق و االسًتاتيجية 

 .ادلناسبة لدي الطلبة بادلواد الدراسية

 للطلبة (2
ديكن الطلبة إظهار ثقة النفس عند الدراسة و خاصة ُب تعلم اللغة العربية  ( أ

 .لتعمق تعلم اخلزائن و العلوم االسالمية

 . ديكن إظهار الدوافع من نفوسهم عند التعليم ( ب



 

 .ديكن الطلبة إظهار روح الفعالية الهنم كشعب ادلستقبل ( ت

 للمدرسة  (3
و يرجى من مدير . عسى أن يصبح التدريس ُب ىذه ادلدرسة فعاليا

ادلدرسة أن يشجع ادلدرس على تطويرات ُب استخدام الطريقة و االسًتاتيجية و 

 . األسلوب ادلناسبة بتبسيط الوسائل التعليمية ادلتطورة

 االختتام .ج 
محدا و شكرا هلل عّز و جّل بعونو و توفيقو سّبت ىذه الرسالة العلمية، هبذا اعًتف 

 . الباحث على النقصان و العيوب ىذه الرسالة العلمية فاحتاج إىل االقًتاحات من القراء

و رجا الباحث على أن تكون ىذه الرسالة العلمية نافعة و مفيدة لدي مجيع 

 .بارك اهلل آمُت. اجملتمع
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