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 ملخص
 الثامن من مدرسة الحكمة الثانوية للصف العربية اللغة في درس المفردات تعليم

 المبونج بندر كيداتون
 :واضعة

 ريرين خليل اهلل
دراسة ادلفردات . حاجة أساسية من متطلبات إتقان اللغة العربية بشكل جيد من  ىي واحدةادلفردات

ال تزال منخفضة ألن يف  لصف الثامنلداتون بندر المبونج ي ك الثانوية احلكمةمن مدرسة للغة العربية ىف 
وسائل اإلعالم التعليمية و ة تقٍت وستخدم طريقةينادرا ما  لصف الثامنل اللغة العربية درسم ادلفردات يف يتعل

 .وغَتىا
 من مدرسة الثامن د العربية للصف اللغة درس يف ادلفردات تعليم كيف: ادلشكلة يف ىذا البحث ىي

 تعليم ادلفردات يف درس  دلعرفة  لكشف من ىذا البحث ىو دفوالوالمبونج؟  بندر الثانوية كيداتون احلكمة
 .المبونج بندر احلكمة الثانوية كيداتون من مدرسة د الثامن للصف العربية اللغة

تنتج البيانات الوصفية لتوضيح وازباذ والبحث ىو البحث النوعي الذي  إجراء ىذا النوع من 
واليت بلغت  د  الثامنف ىي معلم اللغة العربية والطلبة من الصا البحثمصادر البيانات ذلذ.  منهااالستنتاج

ربليل البيانات ادلستخدمة يف . طرق مجع البيانات ادلستخدمة ىي ادلالحظة، وادلقابلة، والوثائق.  شخصا33
 البيانات، وعرض البيانات، فيضيف التحليل اخلطوات ادلتخذة ىي تخ. وصفيالنوعي الىذا البحث ىو ربليل 

 .ق البياناتياالستنتاج، ربقرسم و
 وتقييم التعليم، وتنفيذ زبطيط التعليم،: استنادا إىل البيانات وربليل البيانات، يتم ذلك خالل مراحل

 ،(13K  )مطابقة بادلنهج خطة تنفيذ التعليم جعل معلم اللغة العربية التخطيط، مرحلة يف. ادلفردات التعليم
 التقييم من ونوع اإلعالم، ووسائل واألساليب، الطرق بالتفاصيل عن اخلطة يف موجودة تكن مل ولكن

 أو وطرق والًتمجة، التحفيظ طريقة على التأكيد إىل سبيل التعليم، تنفيذ يف. ادلفردات تعليم يف ادلستخدمة
 التقييم، مرحلة يف مث. والعالمات فقط بالسبورة التعليم وسائل واستخدام. نادرا أخرى ادلفردات تعليم تقنيات

 ادلهنية الكفاءة مستوى فإن ذلك، إىل وباإلضافة. اجلملة يف ادلفردات تطبيق من احلفظ على أكثر ادلعلم يؤكد
من  خرغلي وليس ،(PAI )اإلسالمية للًتبية دين تعليميو خلفية متطابقة، غَت يزال ال الذي العربية للمعلم
. العربية اللغة تعليم

 تعليم المفردات، الصف الثامن د: الكلمة الرئيسية
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“Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
1
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 إهداء

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :ل ىديت أالرسالة العلميةمع كل التواضع واالمتنان، ىذه 

، بياين رنالذييونياريتا   احملبوبةاألمو مشس اذلداية. الدكتورندس بوب األب ادلحينوالدي .1

 حافز غَت ادلشروط، ودوافع، وشجع، و و الودود احلباين وأعطعلماين، واينورعاي

 بصرب لنجاحي، اننتظري، والدعاء امسي يف كل  يذكراين أنال ينسانمعنويا وماديا و

 يف يعطي رمحتواهلل عسى ، ة جيدا العلميةاستكمال ىذه الرسالةحىت يرافقاين يف 

 . واآلخرة، ألن خدماتو لن تنتقم أبداالدنيا

 صلاحي يف اننتظري ويندعمي ويدعوين الذي .S.E اهلل، ة عارف ىدايزلمدأخي العزيز  .2

 .استكمال ىذه الرسالة

 . احملبوبة رادين إنتان المبونجاالسالمية احلكوميةجامعة و .3

  



 

 ترجمة الكاتبة

 

. 1995 أبريل 13 يف المبونج بندر يف ولدت خليل اهلل اسم الباحثة ريرين

 واألم مشس اذلداية. الدكتورندس األب الزوج من شقيقُت، البنت األخَتة من والباحثة

 يف وزبرجت المبونج بوتري االبتدائية دبدرسة الدينية األوىل الدراسة أخذت الباحثة. يونياريتا

الثاين  ادلتوسطة ادلدرسة دار النجاح إىل الباحثة واصلت ذلك، على وعالوة. 2007 عام

 جيبيننج ادلدرسة دار النجاح العالية يف واستمرت 2010 عام يف وزبرجت بوغور جيبيننج

إىل الدرجة  الدراسة الباحثة واصلت ،2013 عام يف و. 2013 عام يف وزبرجت بوغور

 إنتان رادين جبامعة االسالمية احلكومية العربية اللغة يف قسم الًتبية كلية اجلامعية االوىل يف

 .المبونج

 بوغور منظمة الطلبة الذي تابع بالباحثة يف معهد دار النجاح الثاين جيبيننج

(OSDC )قسم رئيسة وقعت 2012-2011 خالل الصحة يعٍت كانت الباحثة قسم 

 كانت مث يف قسم التعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية. 2013-2012 خالل التعليم

 .ارباد الطلبة يف قسم التعليم اللغة العرية يف كعضو الباحثة



 

 تقدير كلمة شكر و

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 يف استكمال ة نعمة وبركاتو، حبيث ؽلكن للكاتبعلىواالمتنان إىل اهلل، احلمد هلل 

من  وحابووأصو إىل الو ، ملسو هيلع هللا ىلص  النيب زلمدعلى  صالة وسالمايهنئ.  العلميةىذه الرسالة

 .تابعهم باحسن

 على مساعدة كبَتة من ةالكتابحصلت ، استكمال ىذه الرسالة العلميةيف زلاولة 

قول تلذلك يف ىذه ادلناسبة . سلتلف األطراف، سواء يف شكل ادلساعدات ادلادية وادلعنوية

.  جزيال جلميع األطراف ادلعنية لكتابة ىذه الرسالة مع كل ادلشاركة والدافعكتابة شكراال

 :إىل بوجو خاص ةشكر ادلؤلفتوعلى وجو اخلصوص، 

جامعة  والتعليم الًتبية كلية عميد األنور، ادلاجستَت خَت. الدكتور احلاج  .1

 .المبونج إنتان رادين االسالمية احلكومية

 الًتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، ادلاجستَت .الدكتور .2

 .المبونج إنتان رادين جامعة االسالمية احلكومية والتعليم



 

اكمنشو، . م والدكتور األول الدكتورندس احلاج أمَت الدين، ادلاجستَت ادلشرف .3

ىذه  إصلاز للكتابة يف والتوجيو اإلرشاد قدما  ادلشرف الثاين، الذان ادلاجستَت

 .الرسالة العلمية

 كيداتون بندر  الثانوية رئيسة للمدرسة احلكمةمشيطة، ادلاجستَتة،السيدة سيت  .4

 .حبث يف ادلدرسةال بإجراء كتابة اإلذن ليت أعطيت الجالمبون

  الثانوية  احلكمةدبدرسةادلنهج  ادلاجستَت، نائب الرئيس ،ثنُتإ .م السيد .5

 . إلجراء البحث يف ادلدرسةةكيداتون بندر المبونج الذي اسًتشد ويسهل ادلؤلف

رادين إنتان جبامعة االسالمية احلكومية  الًتبيةاضرة يف كلية ادلحالسيد والسيدة  .6

 .تعلم يف اجلامعة خالل ة للمؤلفعلوم قدم ادلعرفة والنالمبونج الذي

 .رادين إنتان المبونججبامعة االسالمية احلكومية  ادلوظفُت وموظفي ادلكتبة  .7

أخي  يونياريتا وة احلبيبواالم مشس اذلداية الدكتورندس االب احلبيب يٍتوالد .8

الذي وفر احلافز وتشجيع دائما حىت يتم  S.E  اهلل،ةعارف ىداي.  ماحلبيب

  ىذه الرسالة جيداكتابة



 

كا يإسالنداري  وءنسا ال خَتءأولياووىيوين و سيت مطهرة)أصدقائي األعزاء  .9

نايٍت وغَتىا من األصدقاء الذين ال ؽلكن سأبريانيت ديوي، روو ريةأبقو  بوتري

 .فواحداذكرىا واحدا 

كمكافأة للمساعدة والتوجيو اليت يتو لنا اهلل سبحانو وتعاىل تعطي نعمة و ىيداعسى 

 . يف استكمال ىذه الرسالةةأعطيت للمؤلف

2018 يناير 18بندر المبونج،   

 المؤلفة           

 

  اهلل      ريرين خليل
    1311020048 
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 األول الباب

 مقدمة

 الموضوعتأكيد . أ

 ادلصطلحات شرح سيتم أوال ،يف ىذه الرسالة العلمية بالعميق  ادلشاكلناقشن  أنقبل

 إىل ىذا ويهدف. ادلناقشة ىذه نطاق يف توجد اليت ادلشكلة وربديدادلوضوع يف  الواردة

 ادلفردات تعليم" :  ىوحبثهااليت سيتم من ىذه الرسالة العلمية  ادلوضوع .الفهم سوء ذبنب

أما   ".المبونج بندر الثامن من مدرسة احلكمة الثانوية كيداتون للصف العربية اللغة يف درس

 :كما يليادلوضوع يف  الواردة ادلصطلحات تفسَت

. التعليم بيئة يف التعليم وموارد ادلعلمُت مع الطلبة بُت التفاعل عملية ىو التعليم .1

 عملية ػلدث أن أجل من ادلعلمُت قبل من ادلقدمة ادلساعدات ىو التعليم

 يف وادلعتقدات ادلواقف وتشكيل والطابع، ادلهارات إتقان وادلعرفة، العلوم الكتساب

. جيد بشكل التعلم على الطلبة دلساعدة عملية ىو التعليم أخرى، وبعبارة الطلبة،



 

2.  Kosakata اإلصلليزية نقول  يف بادلفردات، تسمى العربية باللغة أوvocabulary ىي 

 من جزء ىو شخص يعرفها اليت الكلمة كنوز أو الكلمات من رلموعة عن عبارة

 يفهمها اليت الكلمات كل من كمجموعة التعريف من ادلفردات ىناك. معينة لغة

 ادلفردات ثروة تعترب. اجلديدة اجلملة إلنشاء تستخدم أن ادلرجح ومن الشخص

 ثالثة من واحدة ىي ادلفردات. ربصيل تعليمو أو لذكائو صورة عموما الشخص

 ادلنطوقة اللغة يف ادلفردات ىذه وتستخدم التقانو، اللغة من جدا مهمة عناصر

 2.شخص العربية القدرة يف اللغة لتطوير واحدة وأداة وادلكتوبة،

موضوع  أو البحث بإجراء ادلؤلفة فيو يقوم الذي ادلكان ىي احلكمة الثانوية ادلدرسة .3

 .الثامن الصف الطلبة لدى العربية اللغة ادلفردات يف درس التعليم عملية عن البحث

الفرق من الكلمة الثانوية يف العريب و اإلندونيسيا يعٍت الكلمة الثانوية يف العريب ىي  .4

 .للمدرسة العالية و الكلمة الثانوية يف إندونيسيا ىي للمدرسة ادلتوسطة

                                                             
2
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN Maliki Press, 

2011), h. 61  



 

ادلوضوع من  العام القصد أن تفسَت ؽلكن وادلصطلحات، للكلمات التفسَتات بعض من

 العربية اللغة درس ادلفردات يف التعليم عملية عن حبث أو مناقشة ىو الرسالة العلمية ىذه

. المبونج بندر الثانوية كيداتون احلكمة دبدرسة أجريت اليت

 الموضوعاختيار  أسباب. ب

 :ىيادلوضوع اختيار  وأسباب

 وكتابة شفويا التواصل على قادرة تكون سوف الطلبة ألن جدا مهم ادلفردات إتقان. 1

 .ادلفردات إتقان يتطلب إىل احلياة يف احلقيقية احلاجة يف وخاصة العربية، باللغة

 ال إتقان ادلفردات الطلبة أن درس اللغة العربية يف الباحثة وجدهتا اليت للمشاكل وفقا. 2

 .منخفضة تعلمهم نتائج وتظل إىل سلبية الطلبة أنشطة تصبح وحبيث منخفضا، يزال

و تريد الباحثة  لذلك، من فعالية، أقل العربية الدرس يف ادلفردات التعليم عملية إن. 3

 .المبونج بندر الثانوية كيداتون احلكمة ادلدرسة يف ادلفردات التعليم عملية أن ترى كيف

 وخاصة البحثية، ادلؤسسة يف إغلابية مساعلة ذلا الدراسة ىذه أن ادلؤلفة وتعتقد. 4

. العربية اللغة درس يف ادلفردات عن تعليم يفهمون للمعلمُت لكي



 

 خلفية البحث . ج

 مؤيد وىو لدى الطلبة، والعاطفية واالجتماعية الفكرية التنمية يف ىامة دورة ذلا اللغة

 فإن التعليم، أنشطة يف اللغة وضع أعلية إىل وبالنظر. الدراسة رلاالت مجيع دراسة يف للنجاح

 .مبكرة التطوير إىل ربتاج اليت اإلمكانيات من واحدة تصبح اللغة

 بُت العالقة مدى نفهم أن ؽلكننا وىكذا،. اتصال كأداة ىي اللغة وظائف من واحدة

 بُت وادلعلومات واألرى األفكار تبادل ىو التواصل أن حُت يف. كثب عن واالتصال اللغة

 الثانية اللغة يف معٌت، عن للتعبَت تستخدم وسيلة ىي االتصال اسًتاتيجية. أكثر أو شخصُت

 يكون قد للتواصل، زلاولة يف. للغة زلدود إتقان لديهم الذين الطلبة األجنبية، اللغة أو

 3.ادلفردات أو النحوية ادلعرفة إىل افتقاره دلتابعة الطلبة

 اللغة للمعلم اليومية ادلهمة يف ىذه، تتحقق أن وينبغي. حياتنا يف ىامة دورة ذلا اللغة

ماىرون يف  الطلبة أن ىو اللغة تعليم من النهائي اذلدف فهم على قادرة تكون أن غلب

 مهارة الكالم، مهارة االستماع، مهارة: جوانب أربعة اللغوية ادلهارات وتشمل. الكالم

 .البعض بعضها مع مًتابطة عناصر أربعة جوىرىا يف .الكتابة القراءة، ومهارة
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Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata, (Bandung : Angkasa, 1983), h. 13. 

  



 

 ىو وادلفردات اللغوية ادلهارات اكتساب يف دور ىو واالتصال اللغة أن ادلعروف ومن

 باتصال، يتعلق فيما جدا مهمة دورة ذلا ادلفردات ألن اللغوية، ادلهارات يف رئيسي عنصر

 غَت لغوية مهارات لديك يكون أن يعٍت ادلفردات تعليم مع متطابقة ليست اللغة تعليم ولكن

 من اللغة يعرفون ؽلكن ال اللغة أن الطلبة يعٍت ىذا ولكن ادلفردات حفظ طريق االّ عن كافية

 4.وحده القاموس خالل

 وإرادهتم نواياىم عن يف التعبَت الطلبة على الصعب من سيجعل ادلفردات وجود أقل إن

 كمية على لدى الطلبة اللغوية للمهارات اجليدة األفكار وتعتمد. االعتبار يف األفكار لفضح

. الكالم يف ماىرة تكون أن إمكانية أكرب  سوف ادلفردات أكثر. لديهم اليت ادلفردات ونوعية

 عقبة سيكون النوعية أو الكمية حيث من للمفردات احملدود االستخدام فإن أخرى وبعبارة

 .وشاملة ومنهجية منطقيا عنها والتعبَت واألرى األفكار التقاط يف

 :يلي ما التعليم عامل يف ادلفردات أعلية وتشمل

 الذىٍت للنمو شخصي مؤشر أفضل ىو ادلفردات والعميق ادلستوى واجلودة، الكمية. 1

 .لدى الطلبة
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Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), h. 

96.   



 

 .األساسي التعليم ىدف وىي ادلفاىيمية التنمية ىو ادلفردات تطوير. 2

 .ادلفاىيمي تطوير أيضا وىي ادلفردات تطوير ىو ادلبادئ حيث من التعليم كل. 3

 الفطري واالستعداد والدخل واجلنس بالعمر ادلفردات لتنمية منهجي برنامج سيتأثر. 4

 .االجتماعي والوضع

 .ادلفردات تطوير على أيضا تؤثر اجلغرافية العوامل. 5

تكن  مل إىل الكلمة معروف اذباه من شخص توجو اليت القراءة عملية يف وكذلك. 6

. معروفة غَت أو معروفة

 اليت األفكار فهم أو التقاط على الطلبة لقدرة يتعلق فيما جدا مهمة دورة ذلا ادلفردات

 ادلفردات تعليم من الرئيسي اذلدف أن ندرك أن غلب. التعليم نوعية لتحسُت ادلتكلم نقلها

 الذين لديهم إرادة دلعرفة ادلفرادت لدى الطلبة. ادلفردات يف الطلبة مصاٌف تطوير ىو

 5.منطقيا والتفكَت للتمييز سهولة أكثر وتصبح ادلفردات إثراء يشعرون بسهلة يف وبالتأكيد
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Nurhadi, Tata Bahasa Pendidikan Landasan Penyusun Pelajaran Bahasa, (Semarang : IKIP 

Semarang perss, 1995), h. 45  



 

. ادلملوكة ادلفردات وجود عدم بسبب تالشى لدى الطلبة القراءة متعة أن واحيانا

 أو ادلعلم كساعد اإلعالم وسائل أو أدوات زلدودة أو نقص بسبب تواجو ما غالبا ادلشاكل

 الطلبة وعادة ادلشاعر ىذه مع. وادللل الدروس لتلقي أبطأ يشعر سوف لذلك الطلبة،

 دواليك وىكذا والتحدث بالصاحب يف نفس ادلقعد، اللعب، خالل من يتخذون إجراءات

 ذبعل أن اإلجراءات ىذه شأن ومن. يقلل سوف التعليم الطلبة نتائج إمكانية تغلق وال

 يف. التعليم عملية وسيعطل الدراسية الفصول ضوضاء وغلعل الدرس، على يركز ال الطلبة

 إىل حاجة يف أيضا ولكن وحدىا، الكلمات تسليم مع فقط ليس اجليد التعليم يف أنو حُت

. الدرس فهم يف تسهياللطلبة هبدف اإلعالم وسائل أو أداة

 وقال. العربية يتعلمون الذين الناس يتقنها اليت ادلطلقة القدرات من واحدة ىي ادلفردات

Ahmad Fuad Effendy  طلبة هبا يتقان أن غلب اليت اللغة من واحد عنصر ىي ادلفردات أن 

 ادلستحيل من. العربية اللغة مع التواصل إجادة على احلصول أجل من األجنبية اللغة

 ألن. ادلفردات لتعليم مرادفا ليست اللغة تعلم ولكن. ادلفردات بدون العربية باللغة التحدث

 6.ادلفردات حفظ طريق عن فقط كافية ليست اللغة مهارات وجود
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 رقم صاٌف رادين .ويف زقاق أغونغ سلطان الشارع يف تقع اليت احلكمة الثانوية ادلدرسة

 نظام. احلكمة اإلسالمية معهد رعاية ربت ادلدرسة اليت ىي المبونج بندر وي حليم 23

 الدين علوم )ادلتكامل التعليم أظلاط باستخدام الدينية ادلدرسة ىذه يف والتوجيو التعليم

 ويسًتشد رعى الذي ادلسكن ويف الدراسية الفصول خارج مكثفة من مدعمة برعاية( والعامة

 .اخلربة وذوي بادلدربُت ادلهٍت التعليم

 المبونج، بندر كيداتون احلكمة الثانوية ادلدرسة يف اليت اجريت بالباحثة األولية الدراسة

 Danang السيد مع مقابلة على وبناء. أعاله ادلذكورة ادلشاكل إىل أيضا الشائع من أنو وتبُت

Fachri Adz-Dzikri ، احلكمة الثانوية ادلدرسة للصف الثامن د يف العربية للغة مدرس 

 أكثر بُت  ادلدرسة، يف ىذه العربية اللغة درس على ادلفردات تعليم أن المبونج بندر كيداتون

 يف ىناك درس ادلفردات ذلك إىل وباإلضافة. اجلديدة ادلواد بداية يف ادلفردات ربفيظ يؤكد

 ودراسة وترمجة للفهم أسهل الطلبة سيكون غلب لذلك، العربية، اللغة درس من كل باب

 ولكن. العربية اللغة مواضيع يف بالتكرار القيام يف الطلبة سيدعم وىذا العربية اللغة دروس



 

 دبدرسة د الثامن الصف يف وخاصة 7.جيدة مل تكون ككل العربية للدرس التعليم نتيجة

. مفردات 142 ىو أن ػلفظو يتقن الطلبة غلب اليت ادلفردات عدد الثانوية

 تعليم عملية أن ادلؤلفة هبا قامت اليت ادلالحظات نتائج مع ادلقابالت بنتائج وتعززت

 أجريت اليت المبونج، بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة د الثامن الصف يف العربية اللغة

 تقريبا ادلفردات تعليم. 2013 الدراسي ادلنهج يف التعليم لعملية مخسة اخلطوات خالل من

 ادلفردات ادلعلم ويكتب ادلفردات، حفظ إىل باإلضافة. عربية موضوع كل بداية يف بو القيام

 نادرا الصور مثل األخرى والبصرية السمعية اإلعالم وسائل واستخدام السبورة، على وادلعٌت

 8.تستخدم ما

 جدول من ذلك ويتضح. منخفضة تزال الطلبة ال التعليم نتائج ذلك، إىل وباإلضافة

. من الطلبة ازبذىا اليت ادلفردات قيمة إتقان
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 1 الجداول
د من مدرسة الحكمة  الثامن للصف لدى الطلبة إتقان المفردات البيانات من قيمة

 المبونج  بندر الثانوية كيداتون
 

 عدد قيمة اسم الطلبة نمرة
 كثرة الحفظ فصحة الطالقة

1 Alya Nur Jannah 15 25 20 60 
2 Aprilia Indriawan 20 20 30 70 
3 Asyifa 10 15 10 35 
4 Bunga Ikhtiara 10 20 20 50 
5 Delvia Putri 20 25 30 75 
6 Des Alfa 15 25 23 63 
7 Dinda Risky 10 22 20 52 
8 Fadillah 10 10 10 30 
9 Fiema Magfiroh 20 22 30 72 

10 Fiqriyah Nabila 10 20 10 40 
11 Garini Elshafira 19 20 30 69 
12 Gemala Rabita 10 20 20 50 
13 Intan Saharani 5 10 10 25 
14 Iqlima Khairunnisa 10 18 10 38 
15 Isnaini Irma 20 20 27 67 
16 Junita 10 15 10 35 
17 Lira Firnanda 10 20 20 50 
18 Lutfiyah Annisah 10 20 20 50 
19 Melin Agustin 10 15 10 35 
20 Meyla Mutiara R 15 24 20 59 
21 Mutiara Mas F 20 24 32 76 
22 Nabila Soraya 20 24 30 74 
23 Nouva Isa Halda S 10 19 20 49 



 

24 Puji Setiawati 20 20 30 70 
25 Rachel Amelia 23 25 30 78 
26 Rita Juniantika 20 21 30 71 
27 Roufina Nur K 10 20 20 50 
28 Sefbrina Anggraini 10 10 10 30 
29 Siti 15 24 20 59 
30 Vika Amalia 20 19 30 69 
31 Vita Hannifah 12 15 15 42 
32 Winda Lestari 10 20 20 50 
33 Yuhana 11 15 15 41 

. المبونج بندر كيداتون احلكمة العربية اللغة دلعلم القيم قائمة من مأخوذ: ادلصدر

 نطاق القيمة البيان

 100 – 81 جيد جدا

 80 – 66 جيد

 65 – 51 يكف

 65 – 51 نقيص

 2013 من وزير التعليم الوطٍت، تكيف: ادلصدر

 د، الثامن الصف يف طالبا 33 من أنو ماحلظة ؽلكن أعاله، االختبار نتائج إىل واستنادا

 حصلوا الذين طالبا، 17 (50-0) أقل نقيص درجة على حصلوا الذين الطلبة عدد بلغ

 اذان طالب، جيدة درجات على حصلوا والذين طالبا 7(  65-51 )يكفي قيمة على



 

 والذين  ٪21.2 يكفي قيمة على حصلوا الذين ،51.5 ٪قيمة نقيص على حصلوا الذين

 الصف لدى الطلبة إتقان ادلفردات أن وىذا يشَت إىل. 27.3 ٪ جيد قيمة على حصلوا

 .مننخفضة يزال ال المبونج بندر كيداتون احلكمة الثانوية د دبدرسة الثامن

 شفهيا التواصل على قادرين سيكونون الطلبة ألن جدا مهم ادلفردات وإتقان تعليم إن

 واستنادا. ادلفردات إتقان تتطلب إىل احلياة يف حقيقية حاجة يف وخاصة العربية، باللغة وكتابة

تعليم  عن البحث يف ترغب الباحثة فإن الداعمة، والبيانات إىل خلفية البحث اعاله

 أن ؽلكن لذلك المبونج، بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة د الثامن الفصل يف ادلفردات

 لدى ادلفردات التعليم عملية معرفة لذلك، .لدى الطلبة ادلفردات إتقان اطلفاض سبب نعرف

. متزايدة تصبح أعلية المبونج بندر د دبدرسة احلكمة الثانوية كيداتون الثامن الصف الطلبة

 

 

 

 



 

 مشكلة البحث. د

. نفسها ادلشكلة فكرة عن تشرح ادلؤلفة سوف أوال مشكلة البحث، ادلؤلفة تعرب أن قبل

 das) توجد أن الذي غلب وشيء الرجاء بُت الفجوة ىي ادلشكلة"  S. Margono وفقا

Sollen) موجودة وحقيقة (das sein)"9،  وعربSronner أو ادلشاكل عن الكشف ؽلكن أنو 

أن  حُت يف 10.وادلنافسة والشكاوى، والواقع سلطط  بُت اضلراف ىناك كان إذا سعى

اجلملة  يف صيغت واليت البحث، خالل من جوابو سعى الذي السؤال ىو مشكلة البحث 

 .فيو مسؤول شيء ىو السؤلية،

 مشكلة بتجميع الباحثة قامت أعاله، الباحثة وصفها اليت البحث خلفية على بناء

الثامن من مدرسة  للصف العربية اللغة في درس المفردات تعليم كيف" :وىي البحث،

 "المبونج ؟ بندر الحكمة الثانوية كيداتون
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10
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:Cv. Alfabeta, 2010), h.52.  



 

 البحث هدف وفوائد. ه

 البحث هدف. 1

  لمعرفة  لكشف: يف يتمثل ىدف لو البحث ىذا فإن أعاله، رئيس ادلسكلة إىل واستنادا
الثامن د من مدرسة الحكمة الثانوية  العربية للصف اللغة تعليم المفردات في درس

 .بندر المبونج كيداتون
. 

 البحث فوائد. 2

احلكمة  دبدرسة د الثامن الصف يف العربية اللغة تعليم ادلفردات يف درس البحث نتائج

. وعملية نظرية فوائد على حصل المبونج من ادلتوقع بندر كيداتون الثانوية

 نظرية. (أ

 العربية، اللغة يف درس ادلفردات تعليم يف البحث ىذا نتائج تساىم أن ادلتوقع ومن

 يف البحث لتطوير مفيد البحث وىذا الصورة، اإلعالم وسائل باستخدام وذلك

  ذخَتة من تزيد أن نتوقع أن أيضا وؽلكن. الوصفي البحث رلال يف وخاصة إندونيسيا،

 وسائل مع ادلفردات إتقان لزيادة ادلبذولة اجلهود مع العربية اللغة دروس يف ادلعرفية



 

 إتقان يف لدى الطلبة التعليم نتائج وترقية التعليم نوعية ربسُت أجل من الصورة اإلعالم

 .ادلفردات

 عملية. (ب

 درس يف ادلفردات تعليم تعزيز يف البحث ذلذا العملية الفوائد تساىم أن ؽلكن

 أن ؽلكن والباحثُت وادلدارس والطلبة للمعلمُت مفيدة أيضا وىذا البحث. العربية اللغة

: التايل النحو على إليو ينظر

 حبيث ادلفردات تعليم يف كمدخالت مفيدة تكون أن ىذا البحث ؽلكن للمعلمُت،( 1

 ذلذا ؽلكن ذلك، إىل وباإلضافة. مغزى وذات سعيدة مع التعليم عملية تلقي ؽلكن

 لتحسُت وذلك ضعف الطلبة، لفهم للمعلمُت منفصال دافعا تكون أن أيضا البحث

 .القصور أوجو

 وذلك أفضل ىو التعليم نوعية لكي متعة يزال ال ولكن وجدية بنشاط لتعلم للطلبة،( 2

 روح ػلسن أن أيضا ادلتوقع من ذلك، إىل وباإلضافة. يتقانو اليت ادلفردات إتقان لًتقية

 .العربية درس اللغة يف التعليم متابعة يف الطلبة



 

 ربسُت أجل من جيدة مساعلة البحث ىذا نتائج تكون أن ادلتوقع من للمدرسة، .(3

. ادلفردات تعليم وخاصة العربية التعليم عملية صقل

  



 

 الثاني الباب

 نظري إطار

 

 مفهوم التعليم . أ

 التعلم عملية. والتعليم التعلم عملية وعلا فصلهما، ؽلكن ال أمران ىناك التعليم، يف

 حُت يف. ادلعلمُت قبل من ادلقدمة ادلواد تعلم يف الطلبة، بأنشطة ادلتعلقة ادلسائل إىل تشَت

ولنعرف عنو . للطلبة التعليمية ادلواد تقدًن يف بادلربُت ادلرتبطة األشياء إىل التعليم عملية تشَت

. بالتعليم ادلتعلقة األشياء بعض سرد يتم

 التعليم تعريف. 1

 التعّلم. (أ

 التعلم تعريف Sardiman AMشرح  ذبربة، بسبب السلوك تغيَت ىو التعّلم

 للنفسية عملية أنو على التعلم تفسَت ؽلكن الواسع، بادلعٌت: "والضيق الواسع بادلعٌت



 

 العلوم إلتقان كمحاولة التعلم ويهدف الضيق، بادلعٌت مث. سباما الشخصية للتنمية

 11 ".الكاملة الشخصية  العملية إىل من جزء ىيو  ادلادية

 األفراد عملية ىو التعلم: "وآخرون ،A. Tabrani Rusyan وفقا التعلم تعريف

 يف نفسها الفردية التجربة كنتيجة العام السلوك يف تغيَت على للحصول يف زلاولة

 12.البيئة مع التفاعل

 أن القصد من االستنتاج ؽلكن اخلرباء، وصفها اليت الثالثة التعريفات من

 قبل من ادلكتسبة اخلربة من السلوك يف كامل تغيَت على للحصول زلاولة ىو التعلم

. العلمية ادلواد إتقان بدء من بينها من واليت األفراد،

 التدريس. (ب

 أشخاص، عدة أو واحد لشخص ادلعرفة تعاليم إعطاء: "ادلعٌت من التدريس 

 ما مع التعلريف ىذا ويتفق 13".التعاليم ىذه امتالك و يفهمون من يتمكنوا حىت
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Sardiman AM. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta:Rajawali Press, 2011), 

hlm. 20  
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A. Tabrani, dkk, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung:Remaja Karya), 

1989, hlm. 78-79.  
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Abdul Kadir Munsyi, dkk, Pedoman Mengajar Bimbingan Praktis Untuk Calon Pendidik, 

(Surabaya:Usaha Nasional, 1981), hlm.13.  



 

 تدريب أو ادلعرفة توفَت: "ىو من التدريس وتعريف ،M. Ngalim Purwanto اقًتحو

 14.لألطفال ادلهارات أو القدرات

 :نواة على ػلتوي وكالعلا نفسو، األساس يف ىي التدريس معٌت حول الرأيُت

 العلم شكل يف تعاليم إعطاء( 1

 وادلهارات القدرات تدريب( 2

 .التدريس كموضوع للطفل واالستخبارات القدرة ىو وىدفو( 3

 يف التعليم وموارد وادلعلمُت الطلبة بُت تفاعل عملية ىو التعليم أن تفسَت ؽلكن لذلك

 عملية ػلدث أن أجل من ادلعلمُت قبل من ادلقدمة ادلساعدات ىو التعليم. التعلم بيئة

 الطلبة يف وادلعتقدات ادلواقف وتشكيل والطابع، ادلهارات إتقان وادلعرفة، العلوم اكتساب

 التعليم عملية. جيد بشكل التعلم على الطلبة دلساعدة عملية ىو والتعليم أخرى، وبعبارة

 .وزمان مكان أي يف تطبيقها وؽلكن اإلنسان حياة أضلاء مجيع يف اخلربة ذوي من
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M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung:Remaja Karya, 

2011), hlm. 150.  



 

 االنطباع يعطي التدريس. سلتلف معٌت لو ولكن بالتدريس، ادلماثل التعريف لديو التعليم

 أما يعّلم الوقت يف ادلعلم يتكلم. فقط ادلعلمُت عمل ىو وىذا واحد، حزب كعامل فقط

 العملية يف والطلبة ادلعلمُت بُت التفاعل تعظيم يتم ال حىت فقط، كمستمعُت الطلبة

 .التعليمية

 تعلم على للحصول. والطلبة ادلعلمُت بُت التفاعل يف التعليم اجليد يكون أن وينبغي

 يف تعليمية أداة إىل حباجة والطلبة ادلربُت بُت وجواب سؤال شكل يف التفاعل حبيث جيد

 التعليم عملية يف الطلبة والدافع االىتمام من تزيد أن ؽلكن اليت التعليم اإلعالم وسائل شكل

 عن فضال األعمال توضيح تريد وعندما التعليمية ادلواد نقل يف ادلعلمُت تيسر أن وؽلكن

. األخرى التوضيحية الرسوم

 التعليم تخطيط. 2

 اليت األىداف لتحقيق تنفيذىا سيتم اليت اخلطوات من رلموعة ىو التخطيط

 وفقا معُت وقت يف االحتياجات أساس على التخطيط ترتيب وؽلكن. ربديدىا مت



 

 ينبغي الذي التخطيط أن ىو الرئيسي الشيء فإن ذلك، ومع. التخطيط لرغبات

 15.باذلدف وتناسب بسهولة القيام

 ل وفقا. عليو تبٍت اليت الكلمات من "التعليم زبطيط"كلمة  نفهم وؽلكن

 التخطيط وعمل والطريقة، العملية، ىو التخطيط أن الكبَت اإلندونيسي قاموس

ادلخلوقات  أو الناس منقار وعمل والطريقة، العملية، ىو التعليم حُت يف ،(التصميم)

 اليت ادلشاكل، حل عملية ىو التخطيط  Herbert Simon يعرف حُت يف 16.التعلم

 ىو  التخطيطBintoro Cokroamijoyo يذكر. اخليارات أحد يف حل إىل هتدف

. معينة أىداف لتحقيق بو القيام يتعُت الذي منهجي بشكل األنشطة إعداد عملية

 يسَت النشاط جلعل مرضية كطريقة  التخطيطHamzah B. Uno يشرح حُت يف

 حبيث ربدث اليت الفجوة لتقليل سلتلفة استباقية خبطوات مصحوبا جيد، بشكل

. احملددة األىداف إىل النشاط يصل

 خالل من ادلشكلة حل عملية باعتبارىا التخطيط ؽلكن نعرف أن لذلك

 .معينة أىداف لتحقيق يتم الذي منهجي إعداد
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Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 
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Pusat Bahasa DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai 

Pustaka,2005)  



 

 اعتمادا متنوعة بطرق التخطيط تعريف يتم. جدا معقد معٌت من التخطيط

 يف الشخص على تؤثر اليت اخللفية وكذلك إليها، النظر غلب اليت النظر وجهة على

 :التايل النحو على صيغت ادلتعددة التعاريف بُت ومن. تعريفو فهم عن

 يف تنفيذه سيتم ما وربديد حساب ىو التخطيط  ،Pramudji Atmusudirdjo وفقا( أ

 .وكيف  دبن معينة، أىداف ربقيق

 القيام سيتم منهجي بشكل األنشطة إعداد عملية ىو معانيو بأوسع التخطيط( ب

 .معينة أىداف لتحقيق بو

 يف تنفيذىا سيتم اليت القرارات سلتلف إعداد عملية بأنو التخطيط تعريف ؽلكن( ج

 17.ربديدىا مت اليت األىداف لتحقيق ادلستقبل

 للتعاون، كعملية للتعليم التخطيط أن استنتاج ؽلكن أعاله التعريف من

 يف معا بينهما ولكن الطلبة، أنشطة أو ادلعلمُت أنشطة على فقط الًتكيز وليس

. ربديدىا مت اليت التعليم أىداف لتحقيق زلاولة
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Udin Syaefudin Sa’ud, Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan Suatu 

Pendekatan Komprehensif, (Bandung : Remaja RosdaKarya, 2011), hlm. 4  



 

 التعليم تنفيذ. 3

 التخطيط عن فصلو ؽلكن ال لذلك التعليم، من زبطيط تفعيل ىو التعليم تنفيذ

 التخطيط كيفية على يعتمد جوىرىا حيث من. إعداده مت الذي التعليم أو للتعليم

 وفقا معينة بطريقة مرتبة عملية ىو التعليم تنفيذ .الدراسي ادلنهج تفعيل كما للتعليم

 18.ادلتوقعة النتيجة إىل تنفيذىا يصل حىت معينة خلطوات

 قيمة الذي لو النشاط ىو التعليم تنفيذ  Aswan Zainو   Syaiful Bahri وفقا

يسمى . والطلبة ادلعلمُت بُت ػلدث الذي التفاعل تلوين التعليمية القيمة تثقيفية،

 صياغتها اليت مت معينة أىداف لتحقيق موجو التعليم تنفيذ ألن التثقيفي بالتفاعل

 19.التعليم عملية بدء قبل
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Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 

2010), hlm. 136  
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Syaiful Bahri dan Aswan zain, Strategi belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 

hlm.1  



 

 التعليم تقييم. 4

. التقييم يعٍت ما وىو ،(evalution)اإلصلليزي  من يأيت التقييم كلمة للغة، وفقا

 كائن حالة دلعرفة لو ادلخطط النشاط ىو التقييم دلصطلح وفقا نفس الوقت، ويف

 20.االستنتاج على للحصول ادلعيار مع مقارنة والنتائج الصك باستخدام

 فصلو عن ؽلكن ال حبيث التدريس أو التعليم من يتجزأ ال جزء ىو التقييم

 21.والتعليم بأكملو التعليمي الربنامج من والتمكُت التنفيذ اإلعداد، أو التخطيط

 ادلكونات مجيع وكفاءة فعالية معرفة إىل ػلتاج ادلعلمُت التعليم، عملية بعد

 التعليم. التعليم تقييم إجراء ادلعلمُت على غلب لذلك،. التعليم عملية يف ادلوجودة

. والتواصل التفاعلي

 من ألنو. التعليم يف جدا مهم التعليم يف التقييم دبوقف ادلتعلقة احلالة، ىذه يف

 من بدءا التعليم، أنشطة وذبميع خلق على قادرة تكون سوف ادلعلم تقييم خالل
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M. Chabib Thaha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1996), 

hlm.1  
21

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

1995), hlm.28  



 

 بُت ادلكونات أحد ىو التقييم فإن لذا. التعليم أنشطة وتنفيذ التعليم تصميم جعل

 .التعليم يف جدا ادلهمة ادلكونات

 التعليم أهداف .(أ

 وسائل االيضاح واستخدام وطريقة التعليمية، ادلواد من كاملة رلموعة إتقان

 الوقت سلصصات وإدارة منتظم أساس على الدراسية ادلناىج وتقدًن التعلم، وأدوات

. تناسب بالربامج الطلبة وتعليم ادلتاحة

 تعاليم إعطاء ىو التدريس وتعريف عن ربقيقو، يتعُت الذي اذلدف ىو الغرض

. العلم تعاليم يفهم أن ؽلكن حبيث أشخاص، عدة أو لشخص العلم شكل يف

 من يتمكنوا حىت التعليم تنفيذ لتحقيقو طموح ىو التدريس من الغرض فإن لذلك

. تدريسها مت اليت العلوم فهم

 يتعُت اليت األىداف بعض وىناك التدريس، االضطالع مهمة يف وبطبيعة

 إىل تنقسم التعليمية، واألىداف القادمة، للمناقشة وتيسَتا. من ادلعلم ربقيقها

 :واخلاص العام ىدف وعلا جزأين،



 

 عام بشكل التدريس هدف( 1

 :ىي للمعلمُت العامة التعليمية األىداف

 .للطلبة و العلم لديهم ادلعرفة، توفَت( أ

 أن ؽلكن للطلبة، ادلعلم يقدمها اليت ادلعارف مجيع تكون أن أجل من( ب

 .الطلبة بو قبل من و ؽلكن ان يعملون شللوكة تكون

أعطي  اليت ادلعرفة لنشر يستعدون ىم ادلعرفة لديهم الذين الطلبة أن حىت( ج

 .من ادلعلم

لنفهم عن . يف التعليم للمعلم العام اذلدف جوىر ىي ادلذكورة ثالث نقاط 

 22.األنشطة ىدف العام عميقا عن
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Abdul Kodir Munsyi, Pedoman Mengajar Bimbingan Praktis Untuk Calon Pendidik, 

(Surabaya:Al Ikhlas, 1981), hlm.26-28.  



 

 هدف التدريس بشكل خاص( 2

 :أمران للمعلم بشكل خاص التدريس من اذلدف أن نفهم، أن ؽلكن

 مرة متعة العمل يتم مث ومن النعمة لصاٌف أو االمتنان من( التعبَت )كبيان( أ

 .الطلبة / الناس من لغَتىم العلوم تدريس شكل يف أي ينبغي، كما أخرى

 وأحد العلمية، بواجباتو القيام عامل كل من يتطلب أخالقي كالتزام( ب)

 23.التدريس طريق عن بتنفيذه يتم وىو العلمية، ادلهام

 التعليم مبادئ( ب

. التعليم عملية يف أساسية أصبحت اليت احلقيقة ىو التعليم مبدأ أساسا

 استخدام غلب اذلدف، وربقيق ناجحة تكون أن ؽلكن التعليم عملية أن دبعٌت

 التعليم كيفية يف فكر. الفلسفي الفكر خالل من عليها االتفاق مت اليت ادلبادئ

 اذلدف ربقيق ؽلكن لذلك. وكفاءة بفعالية جيد، بشكل بو القيام ؽلكن والتعلم

 .ادلنشود

                                                             
23 Op. Cit.,hlm.38. 



 

 من العديد التعليم مبدأ. أعاله الفرعية ادلناقشة يف التعليم مبدأ إىل أشَت وقد

 :وىم رأيو، يستخدمون الذين اخلرباء

 pendekatan dalam proses  "كتابو يف وآخرون،  ،A. Tabrani وفقا

pembelajaran " وىي أنواع، ستة ىناك التعليم مبدأ أن يذكر :

 أبرسيبتيون( 1

 الدافع( 2

 النشاط( 3

 والتكامل الًتابط( 4

 البيئة( 5

 24.التعاون( 6

 :وىي أنواع، تسعة ىناك التعليم مبدأ فإن ،Slameto وفقا

 احلذر( 1

 النشاط( 2

 أبرسيبتيون( 3
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A. Tabrani, dkk, Op. Cit., hlm.90-155  



 

 مظاىرة( 4

 التكرار( 5

 الًتابط تركيز( 6

 االجتماعية التنشئة( 7

 التفريد( 8

 25.التقييم( 9

 اليت وادلبادئ. أنواع عدة من يتكون التعليم مبدأ أن استنتاج ؽلكن وىكذا

 وكلها بعضا، بعضها وتدعم مًتابطة التعليم عملية يف البعض بعضها مع تتفاعل

. التدريس شلارسة يف ادلعلم من خاص باىتمام ربظى أن إىل ربتاج
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Slameto, Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kridit Semester SKS, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 1991), hlm.86-89  



 

 المفردات. ب

 المفردات تعريف .1

 ومعنو العربية اللغة من ادلفردات يأيت واالندونيسيا العريب معجم ادلعاصر ذكر

 26.وادلصطلحات الكلمات

Kosakataاإلصلليزية اللغة يف بادلفردات، العربية ويسمى يف  أو  vocabularyىو  

 وىو آخر كيان أو شخص قبل من ادلعروفة الكلمات كنوز أو الكلمات من رلموعة

 الناس، يفهمها اليت الكلمات كل من رلموعة مصطلحا ادلفردات. معينة لغة من جزء

 تصوير عموما شخص من ادلفردات كثَت. جديدة مجلة لبناء يستخدم أن ادلرجح ومن

 ومن ضرري اللغة العناصر من ثالثة واحدة ىي ادلفردات. درجة التعليم أو الذكاء

 األدوات من واحدة وىي ادلكتوبة، واللغة ادلنطوقة اللغة يف ادلفردات ويستخدم إلتقاهنا،

 27.العربية باللغة التحدث على الشخص قدرة لتطوير الالزمة

 وؽلكن. غرضهم للتعبَت شعوبا عنها تعرب اليت اللغة أصوات جٍت ابن يصف كما

 الطبيعي، العنصر وىي رئيسية، عناصر ثالثة من تتكون اللغة أن التعريف ىذا فهم
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Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN Maliki Press,  

2011), hlm. 61  



 

 من استخدامها يتم اليت والعناصر األفكار، ونقل التعبَت يف االجتماعية وظيفتها والعنصر

. اللغة تلك كمالك اجملتمع كل قبل

 عن للتعبَت والشعوب البشر بُت مشهور سبييز أيضا للغة فإن أخرى، ناحية ومن

 إلينا ويأيت ادلتزايدة، الدولية اللغات من واحدة ىي العربية ذلك على وعالوة. احتياجاهتم

 العربية باللغة ادلصطلحات فإن ذلك، إىل وباإلضافة. التحول عملية خالل من اليوم،

 معٌت، من القطاعات حيث من للغاية التآزر حىت ادلنظور، إطار يف ومتنوعة جدا شامل

 مع تعرب أمة كل من الرغم على ادلتكامل، اإلنسان الضمَت دراسة ىو ادلعٌت ألن

 ادلصطلح ىذا أن ويبدو. واآلخر واحد سلتلف سياق مع ذلك عن يتعربون و متكاملة،

 كان يتكالم مع اهلل من أول كان الذي الشخص "أن على ينص الذي بالبيان صلة لو

". العربية اللغة يستخدم

 ,Vocable, word, words, terms, names: باإلصلليزية مجع من مفرد ادلفردات

expression (of scientific field); details .يف ورد ما مع يرتبط ىو ادلصطلح ىذا 

alMaurid، يًتجم ادلفردات أن :vocabulary .رلموعة عن عبارة ىو ادلفردات أن وأوضح 

 فريق معززة أعاله السياق. ذلك شابو ما أو شخص يستخدمها اليت kosakata من



 

 اللغة تشكل اليت الكلمات مجيع ىو أن ادلفردات العربية الكربى الصياغة القاموس

بادلعٌت و  وعادة ميسَتا أجبدية كلمة يًتافق فرزىا الكلمات مت قائمة أو وادلفردات،

 28.الًتمجة

 أو حرفُت من تتكون كلمة اليت أو ىو اللفظ كلمة أو( ادلفردة مجع من )ادلفردات

 التقليدية، للمذىب وفقا ،Mansyur يصف. أداة أو فعل إسم، معٌت إىل تشَت أكثر

 ويف نفس. مسافتُت ربدىا اليت احلروف من سلسلة ادلعٌت، اللغة لو وحدة من ىي الكلمة

 وحدة أصغر ىي كلمة. احلرة األدىن احلد ىي الكلمة اذليكلية، للمذىب وفقا الوقت،

. ومستقلة لغة من

يف نفس  ىو اإلندونيسية باللغة kosakata أو العربية اللغة يف" مفردة "مصطلح

 ىي ادلفردات( 1. )يعرض أن  Hornby AS. اإلصلليزية باللغة  vocabulary ادلصطلح

 العدد ىي ادلفردات( 2. )الًتمجات أو التعاريف مع كتاب يف الكلمات من قائمة

 ذلذه وفقا. لغة تشكل( ذلك بُت ذبمع اليت القواعد مع )واليت للكلمات، اإلمجايل

. الكلمات من رلموعة تعٍت ادلفردات التعاريف،
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 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2014), hlm.109. 



 

: وىي ادلعاين، من العديد لديها ادلفردات ،Kridalaksana وفقا نفس الوقت، يف

 كنوز( 2 )الكلمة، واستخدام ادلعٌت حول ادلعلومات جلميع وفقا اللغة من مكون( 1)

 مثل ذبميعها مت اليت الكلمات قائمة( 3 )و اللغة كاتب أو ادلتحدث ؽللكها الكلمة

 29.وعمليا موجزا شرحا مع ولكن القاموس

 المفردات تعليم الهدف من .2

 :يلي كما ىو العربية باللغة ادلفردات تعليم من العام اذلدف إن

 .ادلسموع فهم أو القراءة خالل من إما للطلبة، اجلديدة ادلفردات يتعرف( أ

 صحيح وبشكل جيد بشكل ادلفردات نطق على قادرا ليكون الطلبة تدريب( ب
 جيدا ومهارة القراءة الكالم يف مهارة يشَت إىل التقدير باجليد و الصحيح النطق ألن

 .وصحيحا

 سياق يف استخدامها عند ادلعجمية أو معٌت الداللة سواء ادلفردات، معٌت فهم( ج
 .معينة مجلة
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 وفقا والكتايب الشفوي التعبَت يف ادلفردات وتشغيل تقدير على قادرة تكون أن( د
 30.الصحيح للسياق

 من المفردات المعنى والوظيفة .3

التواصل باللغة  على القدرة لتحسُت يهدف ادلفردات تعليم جوىرىا، يف

 والعمل العريب األدب لعمل التقدير وتعزيز الطلبة، بُت العربية شفويا أو كتابيا

 .نفسها لألمة الفكري

 معٌت. ادلعٌت ذلا  عندما وظيفة ذلا سيكون معجم أو ككنوز الكلمة ادلفردات

 ادلعٌت(. إضايف )konotatif ومعٌت( أصلي )denotatif معٌت إىل سبييزىا ؽلكن الكلمة

denotatif( أصلي )وادلعٌت األصلي ادلعٌت اجملزي، وادلعٌت احلقيقي ادلعٌت من يتكون 

 اليت األم "ىو احلقيقي معنىها العربية، باللغة األم كلمة ادلثال سبيل على. ادلصطلح

 ادلعٌت ".الكتاب أم" يف ادلستخدمة "األم" اجملزي ادلعٌت أن حُت يف ،"الطفل تلد
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 وادلعٌت ،"orang yang berbisik  "معنو اذلاتف كلمة ىناك ادلثال سبيل على األصل

 telepon."31  "ادلصطلح ىو

 أو الدقيقة الفروق على ػلتوي إضايف معٌت ىو( إضايف )konotatif ادلعٌت

 معٌت ىو konotatif ادلعٌت. اللغة مستخدمي لتجربة كنتيجة اخلاصة الظهور مرات

 ادلتكلم يف تنشأ اليت األفكار أو ادلشاعر أساس على الكلمات من رلموعة أو واحدا

 أو ادلودة معنىو" األم "كلمة ادلثال، سبيل على(. القارئ )وادلستمع( ادلؤلف)

 32.احلماية

 إن. دراسة إىل ربتاج اليت ادلفردات تعليم يف الوظائف من العديد ىناك

 الوظائف تتكون. واالجتماعية الفردية الوظيفة ىي إليها ادلشار ادلفردات تعليم وظيفة

 االجتماعية من الوظائف وتشمل. واخليالية والنفسية اإلنسانية الوظيفة من الفردية

. أدناه بالتفصيل وظيفتُت من كل وصف وسيتم. والثقافية وادلقنعة، التفاعلية الوظيفة
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 الفردية الوظيفة( أ

 على الطلبة قدرة ىي اإلنسانية الوظيفة هبا يقصد اليت اإلنسانية، الوظيفة

 مع إظهاره يريدون وشيء اجلوىرية، أفكارىم عن للتعبَت وكتابيا شفهيا التواصل

 مشاعرىم عن التعبَت على قدرهتم إىل باإلضافة. ومعرفتهم ومفاىيمهم بياناهتم

. واالحتقار واإلعجاب واحلزن والفرح والغضب احلب

 االجتماعية الوظيفة( ب

 بالوظائف تتعلق جوانب ثالثة على الواقع يف االجتماعية الوظيفة وتنطوي

 بالتفصيل وصفت إذا بعناية ثالثة الوظائف وستفهم. والثقافية وادلقنعة التفاعلية

 :التايل النحو على وشاملة

 بُت لالتصال كوسيلة اللغة فيها يتم اليت وظيفة وىي التفاعلية، الوظيفة( 1

 احلضرية احلكومة يف أو النادي يف الشارع، يف ادلنزل، يف سواء اليومية، الناس

 .جرا وىلم



 

 احلديث، اجملتمع احتياجات تلبية إىل هتدف وظيفة ىي ادلقنعة، الوظيفة( 2

 ادلقنعة الوظيفة ىذه مع. العام واحلوار األسري احلواري احلوار سياق يف سواء

 ابنتو، مع ادلقنعة تنفذ أن ؽلكن األم وكذلك ابنو، مع ادلقنعة إدراك لألب ؽلكن

 .الطلبة مع ادلقنعة تطبيق ؽلكن ادلعلم أيضا لذلك

 وتطبيق التعليم، عملية يف تستخدم ما غالبا وظيفة ىي الثقافية الوظيفة( 3

 ووسائل احلياة، والظيفة القادم، اجليل إىل نقلها مث واحلديثة، الكالسيكية الثقافة

 إحلاح أحد ىو ىذا كل. واالستماع والكالم والقراءة الكتابة مهارة ىي إعالمو

. عصر كل يف وتنميتها اللغة على ربافظ اليت الوظيفة اللغة،

 اإلعالم من المفردات وسائل أنواع .4

 حيث من إليها ينظر عندما اإلعالم وسائل من سلتلفة أنواع ذبميع وينقسم

 وسائل وعلا واسعتُت، فئتُت إىل Glasgowو  Seels قبل من التكنولوجية التطورات

 على شرحها سيتم واليت ادلتطورة، اإلعالم التكنولوجيا و وسائل التقليدية اإلعالم

: التايل النحو

 



 

 :وهي التقليدية، اإلعالم وسائل اختيار( أ

 ادلتوقعة البصرية( 1

 ادللصق الرسم،( 2

 الصورة( 3

 الطباعة( 4

 وحدة( 5

 ادلدرسية الكتب( 6

 :وهي المتطورة ، اإلعالم التكنولوجيا اختتيار وسائل (ب

 .teleconferenceمثل  السلكية االتصاالت على القائمة اإلعالم وسائل( 1

 computer-assisted مثل ميكروبروسيسور أساس على اإلعالم وسائل( 2

intrucsion، ،التفاعلية، االستخباراتية، الدروس ونظام لعب الكمبيوتر 

 33(.فيديو )والتعاقد ىايربميديا،

 :ىو وىذا التعليم، يف سيستخدم اليت اإلعالم وسائل عن أن يشرح سوف

                                                             
33

Azhar Arsyad, M.A, Media Pembelajaran, (Jakarta:Rajawali Perss, 1995), hlm.33-35.  



 

 ال فقط، رؤيتها ؽلكن اليت الوسائل من نوع وىي وسائل االعالم البصرية،( أ

 الصور ىي ىذا الوسائل يف ادلدرجة األشياء بعض. الصوت عناصر على ربتوي

 الرسومات وسائل مثل ادلطبوعة ادلواد من سلتلفة وأشكال والرسومات واللوحات

 34.ذلك إىل وما

. وادلعلومات للتعليم أعاله ادلعدة ادلواد ادلطبوعة اإلعالم وسائل تشمل( ب

 قوائم شكل يف اإلرشادية الصحف ذلك يف دبا ادلدرسية، الكتب إىل باإلضافة

 ادلعدات، صيانة أو جهاز تشغيل عند اتباعها الواجب اخلطوات عن مرجعية

. التفسري النص جبوار رسم أو صور على الصحف ىذه ربتوي

 وتوجيو تعد اليت ادلطبوعة اإلعالم وسائل من آخر شكل ىو الدراسة الدليل( ج

 .ادلواضيع واستكمال التالية الوحدة إىل التقدم كيفية الطلبة

 المفردات التعليم طريقة( 5

 من للطلبة التعليمية ادلواد تقدًن يف التقنيات ىي يف احلقيقة التعليم طريقة

. لالحتياجات وفقا ادلصممة واالستخدامات األنواع سلتلف
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  بسهولة، تتغَت ال أساسية دبفردات تبدأ أن األفضل من ادلفردات دراسة يف

 والفعل، والكلمات والضمائر، اجلسم، أعضاء وأمساء عن االسرة، عبارات مثل

 ؽلكن اليت الطريقة وتشمل. يف حفظو سهلة ادلفردات اليت وبعض الرئيسية

 وطريقة القراءة، وطريقة وحفظ، تقليد طريقة مباشرة، طريقة التعليم يف استخدامها

 أو باألغاين وتعلم والوسائل االيضاح الصورة اإلعالم وسائل بطاقات باستخدام

 اللغة، لعبة تقنيات من متنوعة رلموعة مع بو القيام ؽلكن اليت التقنيات. العربية الغناء

 واستخدام احلروف، تكوين إىل واالىتمام ادلقارنة، طريق عن ادلثال سبيل على

. وغَتىا القواميس

 على ادلفردات تعليم وتقنيات مراحل التفصيل من دبزيد Effendy يشرح

 :التايل النحو

من ادلعلم  ادلنطوقة الكلمة لسماع فرصة الطلبة إعطاء ىو. االستماع إىل الكلمة( أ

 عنصر إتقان مت إذا. اجلملة يف وكذلك بذاهتا سواء األخرى، اإلعالم وسائل أو

 بشكل االستماع على قادرة تكون سوف الطلبة الطلبة، قبل من الكلمة من الصوت

 .صحيح



 

 اليت الكلمة لنطق الفرصة للطلبة ادلعلم يعطي ادلرحلة ىذه يف. الكلمة نطق( ب

 .أطول لفًتة الكلمة تذكر على الطلبة سيساعد اجلديدة بنطق الكلمة. مسعوا

 معٌت إعطاء يف الًتمجة ذبنب ادلعلم على غلب ادلرحلة ىذه يف. الكلمة معٌت فهم( ج

 اللغة اليت يف مباشر اتصال ىناك يكون لن مث ذلك يتم عندما ألنو للطلبة، الكلمة

 ىناك. الطلبة قبل من بسرعة تنسى سوف الكلمة ادلعٌت أن حُت يف تعلمها، يتم

 إعطاء خالل من األمر، ىذا لتجنب استخدامها ؽلكن اليت التقنيات من العديد

 وادلرادفات الصور / الرسم واستخدام البسيط، التعريف السياق من الكلمة،

(sinonim )وادلتضادات (antonim)، مظاىرة ادلتماثلة، أو األصلي الكائن ويظهر 

 .اجلسم حلركة

ادلفردات  )الكلمات معٌت وفهم ونطق، السمع، على ؽلر أن بعد. الكلمة قراءة( د

 الكلمة لقراءة الفرصة الطلبة إعطاء يتم مث. السبورة على ادلعلم كتب ،(اجلديدة

 .عال بصوت



 

اتقان ادلفردات للطلبة مساعدة باعطاء الفرصة لكتابة الكلمة . الكلمة كتابة( ه

 إىل أن اخلصائص نظرا (االستماع، والنطق، والفهم، والقراءة)اجلديدة اليت مت تعلمها 

 .الطلبة أذىان يف ماثلة تزال ال الكلمة

 الكلمات استخدام ىو ادلفردات تعليم النشاط من األخَتة ادلرحلة. اجلملة جعل( و

 35.اجلملة يف اجلديدة

 الذي اخلبَت ىناك. ومتنوع سلتلف التعليم يف ادلستخدمة الطرق نعترب عندما

 :وىي. Winarno Surachmad أوضح كما فئات، عدة يف الطرق مجع

 :يف( ادلعلم عوامل من إليها ينظر )بشكل عام ادلنقسمة الطرق

 .فردي بشكل التدريس طريقة( أ

 .رلموعات بشكل التدريس طريقة( ب

 :يف( الطلبة العوامل حيث من )آخر تقسيم يتم أن ؽلكن أو

 .لألفراد التدريس طريقة( أ

. للمجموعات التدريس طريقة( ب
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 يف ذبميعها ؽلكن اليت التعليمية الطريقة بعض من أنو الواضح من وبالتايل،

 يف أو فردي بشكل وتنفيذىا شلارستها يتم اليت التدريس طريقة وعلا رلموعتُت،

. الطلبة وعوامل من عوامل ادلعلم أي رلموعات،

 المفردات التعليم مؤشرات( 6

 :التايل النحو على ادلؤشرات بعض وصف سيتم ادلرحلة ىذه يف

 واالستجابات وأفعال عالمات تظهر اليت األساسية الكفاءات وضع ىو ادلؤشر( أ

 .الطلبة قبل من عرضها أو يؤديها اليت

 احملتملة، وادلناطق التعليمية، الوحدات خلصائص وفقا ادلؤشرات تطوير يتم( ب

 .والطلبة

 ؽلكن حبيث للقياس وادلقابلة، التشغيلية ايت ؽلكن األفعال يف ادلؤشرات تصاغ( ج

 36.التقييم أدوات لوضع كأساس استخدامها
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 مالحظتها اليت ؽلكن للقياس أو السلوكيات ىي الكفاءات إصلاز مؤشرات

 صياغة يتم. ادلوضوع لتقييم زبضع اليت األساسية الكفاءات بعض ربقيق إلثبات

 واليت وادلقيسة، ادللحوظة التشغيلية األفعال باستخدام الكفاءات إصلاز مؤشرات

 37.وادلهارات وادلواقف ادلعرفة تشمل

 الطلبة زبرج ربديد يف للتقييم كمرجع الدراسات كفاءة معيار استخدام يتم

 والقراءة والكالم يف االستماع القدرة على التأكيد اللغوية للمواد. التعليم وحدة من

 38.التعليم دلستوى وفقا والكتابة

 االستماع. (أ

 أو التعرض شكل يف االستماع أنشطة خالل من الشفهية ادلعلومات فهم

. األسرية واحلياة واألسرة، العنوان، حول احلوار
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 الكالم. ب

 العنوان، حول احلوار أو التعرض شكل يف شفهيا ادلعلومات عن التعبَت

 .األسرية واحلياة واألسرة،

 القراءة. ج

 واألسرة، العنوان، حول احلوار أو التعرض شكل يف ادلكتوب اخلطاب فهم

 .األسرية واحلياة

 الكتابة. د

 العنوان، حول قصَت وظيفي ونص والعبارات، بسيطة، قصَتة كلمات كتابة

 .األسرية واحلياة واألسرة،

 المفردات المواد عن( 7

 (احملاكاة )للكلمة ادلفردات كلمة تقليد( أ

 (قول )بكلمة كلمة نطق ادلفردات( ب



 

 ادلستخدم ادلدرسي الكتاب من مأخوذة اجلملة يف ادلفردات شرح( ج

 األسئلة على اإلجابة( د

الّساعة 
 المفردات 

ةُة  دَع  Jam Satu  السَّساعَعةُة الوَعاحِح

 Jam Dua  ألسَّساعَعةُة الثَّسانِحيَعةُة 

 Jam Tiga السَّساعَعةُة الثَّسالِحثَعةُة 

 Jam Empat  السَّساعَعةُة الرَّسابِحعَعةُة 

 Jam Lima  السَّساعَعةُة اخلَعامِحسَعةُة 

 Jam Enam  السَّساعَعةُة السَّسادِحسَعةُة 

 Jam Tujuh                        الّساَععَعةُة السَّسابِحعَعةُة 

نَعةُة   Jam Delapan                              السَّساعَعةُة الثَّسامِح

عَعةُة   Jam Sembilan                             الّساَععَعةُة التَّساسِح

رَعةُة   Jam Sepuluh  السَّساعَعةُة العَعاشِح

رَعةَع   Jam Sebelas                السَّساعَعةُة احلَعادِحيَعةَع عَعشْش

رَعةَع   Jam Dua Belas                      السَّساعَعةُة الثَّسانِحيَعةَع عَعشْش



 

  

 

 

  السَّساعَعةُة السَّسادِحسَعةُة         السَّساعَعةُة اخلَعامِحسَعةُة  

 

 المفرداتم يتقييم التعل (8

من  (evaluasi)تقييم البعد االنتهاء من شرح ادلوضوع غلب على ادلعلم إجراء 

 من فعالاليد واًفتقييم الومع . ميأجل ربفيز الطلبة لتكون أكثر نشاطا يف التعل

 مث ادلعلم سوف تكون قادرة على معرفة اإلصلازات والصعوبات من الطلبة يف ادلعلم

 .التعلم

 أن التقييم عملية بسيطة لتخصيص قيمة لعدد من األىداف، Devies عرب

 39.وأنشطة القرار، واألداء، والعمليات، والناس، واألشياء
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Dimyati, Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.190-191.  



 

ىناك العديد من ادلبادئ اليت ربتاج إىل النظر فيها واستخدامها كدليل يف 

 :تقييم اللغة، ومن بينهاالتنفيذ 

، القصد غلب أن يكون بُت ادلبدأ واذلدف كونسيديراسي، حبيث تناسب باذلدف (أ

 .ال ػلدث على اللف

نظام )غلب أن يتضمن ادلعٌت الدقيق للتقييم مجيع مكونات اللغة الشمل،  (ب

، ويشمل أيضا مجيع (الصوت، نظام الكتابة، بنية اجلملة والكلمات وادلفردات

، باإلضافة إىل اجملاالت ( والقراءة والكتابةكالماالستماع وال)جوانب ادلهارات اللغوية 

ادلهارات أو ، واجلوانب (kognitif)م، وىي اجلوانب ادلعرفةيادلختلفة وأىداف التعل

 (.afektif)، واجلوانب العاطفية (psikomotorik )القدرات

 40.متكاملة، وىذا ال ينفصل عن ادلوضوع (ج
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Zulhanan, Paradikma Baru Pembelajaran Bahasa Arab (kajian teoritis dan praktis), 

(Bandar Lampung: An-Nuur Press, 2004), hlm. 73.  



 

 العلمي البحث إطار .ج

 

 

تعليم ادلفردات يف الدرس اللغة 
 العربية

 

 

 :ادلؤشارات 

 زبطيط تعليم ادلفردات.1

 تنفيذ تعليم ادلفردات.2

 تقييم تعليم ادلفردات.3

 

  



 

 الثالث الباب

 بحث طريقة

 

 البحث نوع . أ

 ،post positivisme فلسفة  إىل تستند حبثية طريقة ىي النوعي البحث طريقة

 أداة الباحث يكون حيث( التجربية منو حبث بدال )الطبيعي، الكائن حالة لبحث وتستخدم

 و تقنية مجع ،snowball و purposive عن البيانات مصدر من عينات أخذ ويتم رئيسية،

والبحث  النوعي، / االستقرائي ىو البيانات وربليل ،(trianggulasi )التثليث مع البيانات

 generalisasi .41التعميم وال إىل  معٌت على يركز النوعي

 البيانات مصدر. ب

 األولية ادلصادر باستخدام البيانات جلمع ؽلكن مصدر البيانات، من ننظر عندما

 سيتم اليت البيانات مصادر( اثنُت )2 ىناك البيانات مصادر مجع يف. الثانوية وادلصادر

: ىي شرحها
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Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.15.  



 

 األولية البيانات مصدر. 1

 من مباشرة عليها احلصول مت اليت البيانات مصدر ىي األولية البيانات

 ؽلكن األولية البيانات(. الوسيطة اإلعالم وسائل خالل من وليس )األصلي ادلصدر

 ىذا يف األولية والبيانات رلموعة، أو فردي بشكل( شخص )رأي موضوع تكون أن

 د الثامن الصف يف والطلبة العربية اللغة من معلم شخص واحد وىو ىو البحث

اخللفية  مع شخصا 33 إىل تصل اليت المبونج بندر كداتون احلكمة الثانوية دبدرسة

 .ادلثقف مستوى ادلختلفة من

 الثانوية البيانات.  مصدر2

الباحثة  عليها حصل اليت البحث البيانات مصدر ىي الثانوية البيانات

 عليها احلصول مت اليت )الوسيطة اإلعالم وسائل خالل من مباشر غَت بشكل

 األدلة يف شكل عموما الثانوية البيانات(. أخرى أطراف قبل من وسجلتها

 وغَت نشرت الوثائق اليت (البيانات الوثائق)ذبميعها  مت اليت التقارير أو والسجالت



 

 هبذا ادلتعلقة الفرعية وادلكتبات الوثائق ىي للبحث الثانوية البيانات 42.منشورة

. البحث

 البيانات جمع طريقة. ج

 نوعية وىي البحثية، البيانات نوعية على تؤثر اليت الرئيسية األمور من نوعان ىناك

 األدوات وموثوقية بصحة البحث أدوات نوعية ترتبط. البيانات مجع ونوعية البحث، أدوات

 .البيانات جلمع ادلستخدمة الطريقة بدقة يتعلق فيما البيانات مجع ونوعية

 البيانات، مجع تقنيات أو طرق حيث من إليها ينظر عندما ذلك، على وعالوة

 43.والوثائق وادلقابلة ادلالحظة، ىي ىذا البحث يف ادلستخدمة البيانات مجع وطريقة

 المالحظة طريقة. 1

 من واذلدف 44".التحقيق الظواىر وتسجيل ادلنهجي الرصد: "ىي ادلالحظة

 السلوك عن معلومات على للحصول غلري الذي العلم وجود معرفة ىو ادلالحظة

 ؽلكن ليجمع ادلالحظة النتيجة ىذه أن ادلتوقع ومن الواقع، يف ػلدث كما البشري
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Ibid., hlm. 308-309  
43

Ibid, hlm.193-194.  
44

Kuntjaraningrat,  Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia 

PustakaUtama, 1994), hlm.173.  



 

 كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة ادلفردات من التعليم عملية عن الواضحة البيانات

. المبونج بندر

 حول والطلبة ادلعلم ىي البحث ىذا يف ادلالحظة أن ادلوضوع حُت يف

 بيانات على والطلبة للحصول للمعلم ادلباشرة ادلالحظة ادلؤلفة تستخدم ىنا عمليتو

 .ومعاجلتها الكلمات مع وكتابة ادلفردات، التعليم عملية حول

 المقابلة طريقة. 2

 إىل مباشرة سؤال طريق عن البيانات جلمع طريقة ىي ادلقابلة طريقة

 والطلبة ادلعلم إىل ادلؤلفة ىذه الطريقة تقدم 45.ادلعلومات على للحصول ادلستجيبُت

 كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة ادلفردات التعليم عملية عن بيانات على للحصول

. المبونج بندر
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Ibid, hlm. 25.  



 

 الوثائق طريقة. 3

 األشياء حول بيانات عن تبحث  Suharsimi Arikunto وفقا الوثائق طريقة

 يتم 46.وغَت ذلك األعمال، وجدول الكتاب، مالحظات شكل يف ادلتغَتات أو

 بالتعليم ادلتعلقة الوثائق حول البيانات على للحصول الوثائق طريقة استخدام

 أيضا الطريقة ىذه وتستخدم. القيمة الطلبة وقائمة خطة التعليم مثل ادلفردات،

 بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة العام والوصف التاريخ عن البيانات السًتداد

 التحتية والبنية ادلرافق عن قائمة فضال والطلبة، وادلعلمُت ادلديرين أو ادلربُت المبونج

.. المبونج بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة

 البيانات تحليل طريقة. د

 التحليل، ويف. الوصفي النوعي ربليل ىو البحث ىذا يف ادلستخدمة البيانات ربليل

 :يلي كما ىي ادلتخذة اخلطوات فإن
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Ibid, hlm.9.  



 

 البيانات تخفيض. 1

 ذبدر لذلك جدا، الكثَت ىو اجملال ىذا من عليها احلصول مت اليت البيانات

 البيانات وكمية الفسيحة، البحث يعد ذلك، إىل أشَت كما. وتفصيال بعناية اإلشارة

 من البيانات ربليل إجراء الباحثة على غلب لذلك،. تعقيدا وأكثر أكثر ستكون

 مع الضروريات، واختيار التلخيص، يعٍت البيانات زبفيض. البيانات زبفيض خالل

 البيانات فإن وبالتايل،. والنمط ادلوضوع عن وتبحث ادلهم، األشياء على الًتكيز

 والبحث التالية، البيانات مجع الباحثة على وتسهل أوضح، صورة تعطي ادلخفضة

 47.الضرورة عند ذلك عن

 البيانات عرض. 2

 ػلدث ما لفهم االسهل من غلعل الباحثة فإن البيانات، عرض خالل من

 يقًتح ذلك، على وعالوة. فهمو مت ما أساس على ادلستقبل يف للعمل وخطة

 الرسومات شكل ويف السرد، النص إىل باإلضافة عرض البيانات، أداء يف البحث،
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 HLM. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2012), hlm. 183-184. 



 

  عرضها، يتم ما فهمت قد الباحثة للتحقق ىل. البياين والرسم والشبكة وادلصفوفة

 ".عرضها؟ سيتم اليت البيانات ادلواد ما "السؤال، على للرد ربتاج اهنا

 رسم االستنتاج. 3

 عرض كان إذا. االستنتاج ىي رسم البيانات ربليل يف الثالثة واخلطوة

 ذا استنتاجا يقال أن ؽلكن االستنتاج فإن صحيحة، بيانات اقًتحو قد البيانات

 .مصداقية

 البيانات  تحقيق. 4

 أكثر نتائج على للحصول متضاربة حاالت خالل من أخرى، أمور بُت من

 هبدف عليو، العثور مت ما مع تتعارض سلتلفة حاالت عن الباحثة تبحث. موثوقية

 لو ادلمكن من غلعل أوسع وضع ويشمل ثقتو، دلستوى دقة أكثر نتيجة على احلصول

 بشكل وفريد مناسب لشيء متناقضة األصل يف تبدو اليت احلاالت بُت اجلمع

 48.واضح
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Ibid, hlm. 90  



 

 الرابع الباب

 و مناقشة بحث نتائج
 

 المبونج بندر كيداتون الحكمة الثانوية بمدرسة العامة النظرة. أ

 المدرسة موقع. 1

 زقاق أغونغ سلطان تقع يف الشارع المبونج بندر كيداتون احلكمة الثانوية ادلدرسة

 بندر كيداتون مقاطعة ويهاليم، يف القرية ،005 رو / 005 رت 23 رقم صاٌف رادين

 .المبونج

 المبونج بندر كيداتون الحكمة الثانوية المدرسة تاريخ. 2

 يف منطقة فرعية  كيداتون مث أخالق األجيال، وتعليم لألمة الثقافية احلياة يف ادلشاركة

تأسيس ادلدرسة احلكمة  23 رقم صاٌف إنتان رادين زقاق أغونغ سلطان يف الشارع

 ادلدرسة يف التعليمية ادلؤسسات من واحدة وىي المبونج، بندر كيداتون الثانوية

: رقم إحصائية مع ،1985 عام يف أنشئت اليت. الثانوية ادلدرسة أو اإلعدادية

 حىت يف النهار وقعت التعليم أنشطة عملية. 10816959 / 121218710005



 

 ادلدرسة احلكمة بيانات ىي يف أدناه. 17:45 إىل 12:55 الساعة من تبدأ. ادلساء

 .المبونج بندر الثانوية كيداتون

 المبونج بندر كيداتون احلكمة الثانوية ادلدرسة: ادلدرسة اسم

 121218710005: ادلدرسية اإلحصائية رقم

NPSN :10816959 

 : -ادلدرسة نوع

 ،005 رو / 005 رت 23 .رقم صاٌف رادين .زقاق أغونغ سلطان .الشارع: العنوان

 .المبونج بندر فرعية كيداتون مقاطعة ويهاليم، قرية

 ب: االعتماد

 خاص: ادلدرسي الوضع

 النهار: الدراسة وقت

 700992-0721: رقم اذلاتف



 

 يف النهار يف المبونج بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة والتعلم التعليم عملية وذبرى

 17.30 إىل 13.30 الساعة يف اجلمعة يوم عدا ما ،17.45 إىل 12.55 الساعة

 احلكمة دبدرسة والتعلم التعليم وضع إن. 17.10 إىل 12.55 يف السبت اليوم ويف

 ادلدرسة من اذلدف ألن نشاط كل يف جدا منضبطة ىو المبونج بندر الثانوية كيداتون

 وتطوير ادلتجاوبُت، والقادة الدين رجال وإعداد النسل ادلؤمن واألخالق الكرؽلة، بناء ىو

 والكفاءة، واإلبداع، الذكي، اإلسالمي اجليل وإعداد الذاتية، القدرات لتطوير النسل

. واالستقالل

 رئيس المدرسة الثانوية. 3

 رئيس من العديد ىناك المبونج بندر كيداتون احلكمة الثانوية ادلدرسة تأسيس منذ

 بندر احلكمة الثانوية كيداتون ادلدرسة قادوا الذين ادلرئيسُت من قائمة يلي وفيما ادلدرسة،

 :المبونج

 (1992-1985 )مايسَت بشر الدين. الدكتورندس. 1

 (2006-1992 )أس داريايت. 2



 

 (2012- 2006 )أريانتو، ادلاجستَت  رودي. 3

 (2013-2012 )الدرجة اجلامعية االوىل إمسال،. 4

 (2016-2013 ) إثنُت، ادلاجستَت. م. 5

 (بريسنت-2016) مشيطة، ادلاجستَتة سيت. 6

 والطلبة المعلم حالة. 4

 السنة بندر المبونج كيداتون دبدرسة احلكمة الثانوية التعليم وزارة يف ادلعلمُت عدد

: يلي كما ىي 2018-2017 األكادؽلية

 2 الجدول

 المبونج بندر كيداتون المعلمين بمدرسة الحكمة الثانوية عدد

 متخرج جنس
 SMA D2  D3 S1 S2 S3 مرأة رجل

16 16 - - - 27 5 - 
 2017/2018 السنة المبونج بندر الثانوية كيداتون احلكمة دبدرسة الوثيقة: ادلصدر

 

 



 

 3 الجدول

 المبونج بندر الثانوية كيداتون الحكمة بمدرسة للمعلمين قائمة

 سم الكاملاال

L
/P

 

Pendidikan 

 TMT ادلوقعيات ادلوضوعات
Ijazah 

Tahun 

Lulus 

Siti Masyithah, M.Pd م S2 2011 01/07/2004 رئيس ادلدرسة تاريخ االسالم 

M. Itsnaini, M.Pd.I ر S2 2015 نائب رئيس برنامو  تاريخ االسالم
 درسی

19/07/2003 

Dra. Sunariah, M.Pd.I م S2 2013 01/07/1995 ويل الفصل الفقو 

Mashudi, S.Pd.I ر S1 2007 19/07/2003  الطلبةنائب رئيس قعقيدة أخال 

Muslim, S.Pd ر S1 2009  02/01/2004 مشغل ادلدرسة اإلصلليزيةاللغة 

Muson, M.Pd, I ر S2 2014 
زلتوى الدين 

 01/07/2012 امُت الصندوق احمللي

Abdul aziz, M.Pd.I ر S2 2015 علم االجتماعية 
 

01/07/2003 

Abdul Malik Nasir, S.Pd ر S1 2015 01/07/2013 مشغل ادلدرسة عقيدة أخالق 

Agus Mardianto, S.Pd.I ر S1 2014 01/07/2013 ويل الفصل الرياضة 

Ahmad Nasoha, S.Pd.I ر S1 2011 نائب رئيس علم الًتبية ادلدنية 
 تسهيالت

01/07/2005 

Ahmad Syaifullah, S.Pd.I ر S1 2014 01/07/2012 مشغل ادلدرسة علم االجتماعية 

Desi Supriyani, S.Pd.I م S1 2012 علم الًتبية ادلدنية 
 

01/07/2012 

Dra. Nurkusumawati م S1 1990 01/07/2012 ويل الفصل تاريخ االسالم 

Ismal, S.Pd ر S1 2004 01/01/2005 ويل الفصل علم الطبعي 



 

M. Husen Ahyari, S.Pd.I ر S1 1998 االرشادية 
 

01/07/2013 

Maryadi S.Pd.I ر S1 2001 01/07/2006 ويل الفصل علم الًتبية ادلدنية 

Musyarofah. S.Pd.I م S1 2011 تاريخ االسالم 
 

02/01/2009 

Nurani, S.Pd م S1 2007 01/07/2012 ويل الفصل اللغة اإلندونيسية 

Prapti Wasilah A, M.A م S1 - 07/01/2006 ويل الفصل ثقافة الفن 

Ratna Kusuma Dewi, S.Pd م S1 2000 01/07/2002 ويل الفصل علم الطبعي 

Rohani, S.Pd.I م S1 2002 عقيدة أخالق 
 

01/07/2013 

Ria yulistiana, S.Pd م S1 2013 العربية 
 

01/07/2011 

Samin, S.Pd.I ر S1 2007 الرياضية 
 

01/07/2010 

Samson Rais, S.Pd ر S1 2001 علم االجتماعية 
 

01/07/2002 

Siti Munasih, S.Pd م S1 2003  اإلصلليزية اللغة 
 

19/07/2003 

Sundari, S.Pd م S1 2005 13/07/2004 ويل الفصل الرياضية 

Uliyah M, S.Pd.I م S1 2011 01/08/1985 ويل الفصل  اإلندونيسيةاللغة 

Vestiana Anistasia, S.Pd م S1 2012 

تكنولوجيا 
ادلعلومات 

  واالتصاالت
01/07/2013 

Yasmiyati, S.Pd.I م S1 2009 
احملتوى احمللي 

  العام
01/07/2006 

Zainatun Alfiah, S.Pd.I م S1 2007 
تكنولوجيا 
ادلعلومات 

 01/07/2010 ويل الفصل



 

 واالتصاالت

Rudi Aryanto, S.Pd ر S1 2003 01/04/2006 ويل الفصل الرياضية 

Danang Facri Adz-Dzikri, 

S.Ag 
 العربية S1 2016 ر

 
01/07/2017 

 2017/2018 السنة المبونج بندر الثانوية كيداتون احلكمة دبدرسة الوثيقة: ادلصدر

 
 4 الجدول

 المبونج بندر كيداتون الحكمة الثانوية الطلبة بمدرسة عدد

 2017/2018 الدراسية السنة

 عدد جنس الصف رقم
 رجل مرأة

 208 119 89 السابع 1
 147 77 70 الثامن 2
 163 90 73 التاسع 3

 518 286 232 عدد
 2017/2018 السنة المبونج بندر الثانوية كيداتون احلكمة دبدرسة الوثيقة: ادلصدر

 

 التحتية والبنية المرافق حالة. 5

 ادلؤسسة قبل من شللوكة تكون أن غلب اليت ادلعدات ىي التحتية والبنية ادلرافق

 أجل من التعليم عملية لدعم جدا مهم شيء التحتية والبنية ادلرافق ألن الرمسية التعليمية



 

 دلستوى قياسيا معيارا األساسية والبنية التحية ىي ادلرافق وتشكل. التعليم أنشطة السلس

 احلكمة الثانوية دبدرسة ادلملوكة التحتية والبنية ادلرافق. نفسها ادلؤسسة يف واجلودة التقدم

: التايل اجلدول يف رؤيتها ؽلكن المبونج بندر كيداتون

 5 الجدول

 الحكمة الثانوية المبنى بمدرسة وحالة عدد

 المبونج بندر كيداتون

 الحالة نوع المبنى رقم
 الفسد الشديد الفسد الخفيف فسد جيد

 - - - 13 الفصول الدراسية 1
 - - - 1 مدرسة ىادروم 2
 - - - 1 غرفة ادلعلم 3
 - - - 1 إدارة الفضاء 4
 - - - 1 سلترب العلوم 5
 - - - 1 سلترب احلاسوب 6
 - - - - سلترب اللغة 7
 - - - - سلترب باي 8
 - - - 1 غرفة ادلكتبة 9

 - - - 1 غرفة أوكس 10
 - - - - مهارات الفضاء 11
 - - - - غرفة فنية 12
 - - - - (بك)غرفة اإلرشاد اإلرشادي  13
 - - - 1 غرفة أوسيس 14
 - - - 1 غرفة الكشفية 15
 - - - 4 ادلرحاض 16
 - - - 4 مرحاض الطلبة 17



 

 - - - 1 (قاعة)قاعة متعددة األغراض  18
 - - - - صالة ألعاب رياضية/ مبٌت  19
 - - - 1 صلىم/ مسجد  20
 - - - 2 البيت الرمسي للمعلم 21
 - - - 1 األمن 22
 - - - 1 مقصف 23
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 6الجدول 

  بمدرسة الحكمة الثانوية لدعم التعلم التحتية والبنية المرفق

 المبونج بندر كيداتون

الحالة نوع السلع رقم 
فسد جيد 

 - 536 مقاعد الطلبة 1
 - 270 مكتب الطلبة 2
 - - خزائن الطلبة 3
 - 1 كراسي ادلعلمُت يف غرفة الطلبة 4
 - 1 مكتب التعليم يف غرفة الطلبة 5
 - 1 سبورة 6
 - 1 خزانة يف الفصول الدراسية 7
 5 20 الكمبيوتر 8
 - - أداة عارض الدرس دين االسالم 9

 - 5 أداة عارض علم الطبعي 10
 - 2 كرة القدم 11
 - 2  اليدكرة 12
 - 1 كرة السلة 13
 - 1  الطاولة 14



 

 - 1 كرة الصاالت/ كرة القدم ميدان  15
 - -  الريشةميدان كرة 16
 - 1 كرة السلة ميدان  17
 - 2 كرة الطائرة ميدان  18
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 7الجدول 

 الحكمة الثانوية بمدرسة الداعمة األخرى التحتية والبنية المرافق

 المبونج بندر كيداتون 

الحالة نوع السلع رقم 
فسد جيد 

 1 -  سلترب احلاسوب الكمبوتر خارج 1
 - 1 احلاسوب خارج سلترب احلاسوب 2
 - 1 طابعة 3
 - 1 التلفزيون 4
 - - آلة تصوير 5
 - - فاكس 6
 - - آلة ادلاسح الضوئي 7
 1 1 آلة العارض 8
 - 1 شاشة  9

 - 20 ادلوظفُتو مكتب ادلعلمُت 10
 - 30  وادلوظفُتعلمُتكرسي امل 11
 - 4 خزانة األرشيف 12
 - 1  صندوق األدوية 13
 - - صندوق األمانات 14
 - 1 مكرب الصوت 15
 - 1 (غسل اليدين)واسثافيل  16



 

 - - (سيارات)العمليات ادلركبات  17
 - - (اجلولة ) العمليات ادلركبات 18
 - - سعافاإلسيارة  19
 -   - واء الوكيف م 20
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 التنظيمي الهيكل. 6

: يلي كما ىي المبونج بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة التنظيمي اذليكل
 8 الجدول

 المبونج بندر كيداتون الحكمة الثانوية المدرسة رئيس نائب

 2017/2018 السنة الدراسية 

 البيان موقع اسم رقم
1 M. Itsnaini, M.Pd.I نائب رئيس ادلنهاج  
2 Mashudi, S.Pd.I  الطلبةنائب رئيس  
3 Ahmad Nasoha, S.Pd.I  ادلرافق والبنية التحيةنائب رئيس  
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 9 الجدول

 المبونج بندر الثانوية كيداتون واجبات الموظفين بمدرسة الحكمة توزيع

 2017/2018السنة الدراسية 

 بيان موقع اسم رقم
1 Muslim, S.Pd 

Ahmad Syaifullah, S.Pd.I 

Ahmad Malik Nasir, S.Pd 

   مشغل ادلدرسة

2 Muson, M.Pd.I أمُت صندوق  
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 10 الجدول

 المبونج بندر كيداتون الثانوية ولي الفصل بمدرسة الحكمة توزيع

 2017/2018 السنة الدراسية

 البيان ولي الفصل اسم رقم
1 Nur’ani, S.Pd السابع أ  
2 Maryadi, S.Pd.I السابع ب  
3 Zainatul Alfiah, S.Pd.I السابع ج  
4 Ratna KD, S.Pd السابع د  
5 Prapti W, S.Pd.I السابع ه  
6 Dra. Nurkusumawati الثامن د أ  
7 Sundari, S.Pd الثامن د ب  
8 Aan Azhari, S.Pd.I الثامن دج  
9 Ismal, S.Pd الثامن د د  



 

10 Rudi Aryanto, M.Pd.I التاسع ا  
11 Agus M, S.Pd.I التاسع ب  
12 Uliyah M, S.Pd.I التاسع ج  
13 Dra. Sunariah, M.Pd.I التاسع د  
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 11 الجدول

 المبونج بندر كيداتون الثانوية بمدرسة الحكمة الذاتية التنمية أنشطة معلم

 2017/2018 السنة الدراسية

 بيان معلم اسم رقم
1 Agus Margianto, S.Pd.I الطاولة   
2 Danang Fachri Adzikri, 

S.Ag 
  كرة القدم داخل الصاالت

3 Ria Yulistiana, S.Si الشباب العمل العلمي  
4 Ismal, S.Pd الشباب العمل العلمي  
5 Rudi Aryanto, M.Pd.I الرياضياترلموعة   
6 Anggun Novita Sari, S.S الرياضياتمدموعة   
7 Ulfi Sa’adah اللغة اإلصلليزيةرلموعة   
8 Idris Ahmad Rifa’i, S.Th.I  زلاضرات الدين/ اخلطب  
9 Ramadhani, S.Si BBQ  

10 Ihsan الفن اذلدرة  
 السنة المبونج بندر الثانوية كيداتون احلكمة دبدرسة الوثيقة: ادلصدر

2017/2018 



 

 البحث نتائج. ب

 من يتكون والذي للتعليم، الفرعي الًتكيز أساس على البحثية البيانات عرض ترتيب يتم

 يف ادلفردات تعليم يف تقييم التعليم ومرحلة التعليم تنفيذ مرحلة التعليم، زبطيط مرحلة

 ادليدانية البيانات. المبونج بندر احلكمة الثانوية دبدرسة د الثامن الصف يف العربية الدرساللغة

 :يلي كما البحث، نتيجة وىي

 د الثامن الصف في العربية اللغة المفردات في درس التعليم تخطيط. 1

 بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة د الثامن الصف يف معلم اللغة العربية

 يتم. ربديدىا مت اليت التعليم أىداف لتحقيق تنفيذىا سيتم اليت خطوة يعد المبونج

 49.(2013 ادلنهاج) ادلنطبقة الدراسية ادلناىج مع ىذه التعلمي خطة تكييف

 بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة د الثامن الصف يف اللغة العربية التعليم خطة

. دراستهم رلال يف معلم كل مجعها مادة لكل التعليم برنامج يف ادلتجسدة المبونج

 الدراسة حصة لكل شكل يف التعليم برامج إلعداد التوجيهية ادلبادئ فقط توفر ادلدرسة

الدراسي،الكفائة  الفصل تطوير برنامج شكل السنوي، الربنامج شكل األسبوع، يف
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 أن معلم كل من يطلب السياق، ىذا ويف. خطة التعليم و ادلنهج وتنسيق االساسية ،

 للدرس وفقا وتنفيذىا التعليم برنامج يف الكفائة االساسية مجيع وصف على قادرا يكون

. ادلدرسة قبل من ادلقرر

 احلكمة الثانوية دبدرسة د الثامن الصف يف العربية اللغة التعليم خطة إعداد

. ادلدرسة مدير قبل من ذلك بعد مرت الذي العربية بادلعلم المبونج بندر كيداتون

 وخطة تنفيذ الدراسي، الفصل وبرنامج السنوي، الربنامج إعداد اخلطة وتشمل

  50.التعليم

 دبدرسة د الثامن الصف يف العربية اللغة معلم يقوم التخطيطية، األنشطة تنفيذ يف

( ب )،(PROTA )السنوي الربنامج( أ): بإعداد المبونج بندر الثانوية كيداتون احلكمة

 وتشمل(. RPP) التعليم خطة تنفيذ( ج )و ،(PROMES )الدراسي الفصل برنامج

 (2) االساسية، الكفاءة (1): التعليم الربنامج خطة تنفيذ وخاصة التخطيط، برامج

 مواد، / ادوات / مصادر (5) التعليم، أنشطة (4) موضوع، (3) التحصيل، مؤشرات

 51.التقييم (6)
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ادلدرسة  رئيسة مشيطة، ادلاجستَتة سيت السيدة مع أجراهتا اليت ادلقابلة إىل واستنادا

 العربية اللغة معلم أن ادلعلومات حصلت على المبونج، بندر الثانوية كيداتون احلكمة

 دلؤشر التخطيط تتضمن للتنفيذ التعليم خطة بوضع دائما يقوم الثامن د الصف يف

 يف تدريسها مت اليت العربية اللغة مواد تعديل مت ادلدرسة، لرئيسة ووفقا 52.الكفاءة

 زلتويات إىل استنادا المبونج بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة د الثامن الصف

 53.هبا ادلعمول الدراسية ادلناىج ومصدرىا قياسية

د  الثامن الصف يف العربية للمعلم اليت أجرأهتا الباحثة األخرى ادلقابلة على وبناء

 أوال قام التعليم، عملية تنفيذ قبل المبونج، بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة

 Danang السيد مع مقابلة يف البيان ىذا عن وأعرب. التعليم برنامج أدوات بإعداد

Fachri Adz-Dzikri.
 زبطيط زلتويات بالتفصيل شرح كما التعليم، خبطة يتعلق  فيما54

 السنوي، الربنامج ذلك يف دبا مسبقا، إعداده يتم التعليم برنامج إن وقال. التعليم

 55(.RPP )التعليم تنفيذ وخطة ادلنهج، الدراسي، الفصل برنامج
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 ادلفردات، بتعليم ادلتعلقة  ،Danang Fachri Adz-Dzikri السيد مع ادلقابلة من

 األساسية الكفاءات بتطوير قام كما 56.ادلفردات التعليم خطة فعل قد انو وقال

 د الثامن الصف حلالة الطلبة يف خصيصا مصممة وأىداف مؤشرات يف ادلوضوعة

 57.ادلدرسة حالة وكذلك المبونج بندر الثانوية كيداتون احلكمة دبدرسة

-Danang Fachri Adz السيد قال للمفردات، التعليمية ادلواد بتطوير يتعلق وفيما

Dzikri .إىل ذلك بعد تسليمو يتم الذي العربية اللغة ادلدرسية كتاب يستخدم 

ككتاب  وكذلك ادلنزلية الدراسة كمواد اخلاصة كتبهم لديهم الطلبة بعض 58.الطلبة

. التدريس بشرح مواد ادلعلم يقدم عندما ادلدارس يف ادلدرسية

 الصف يف العربية اللغة معلم ادلفردات، تعليم وطريقة اسًتاتيجية باختيار يتعلق فيما

 معايَت أساس على ذلك ػلدد المبونج بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة الثامن

 من فهمها سهولة عن أكثر ىو النوع وىذا لو، وفقا ألنو. لتدريسها والقدرة الكفاءة

 وسائل توافر وكذلك التعليمية، للمواد يتاسب طريقة اختيار فإن وبالتايل. الطلبة قبل
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 فإن اخلصوص، وجو على دلفردات بالنسبة أما 59.التعليم مصدر ذلك يف دبا اإلعالم

. والًتمجة احلفظ طريقة على يعتمد العربية ادلعلم

 يف العربية باللغة ادلفردات لتعليم التخطيط وثيقة لدراسة وشرح ملخص يلي وفيما

. المبونج بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة د الثامن الصف

 العربية اللغة درس يف التعليمية دلواد خطة تنفيد التعليم وثيقة دراسة إىل واستنادا

 من جانب على المبونج، بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة د الثامن الصف يف

 منهجي، بشكل التعليمية ادلواد ترتيب يتم لألىداف، وفقا / يشَت التعليمية ادلواد

 كما. نقص من جيد وإثراء الدراسية، للمناىج وفقا التعليمية ادلواد باستخدام وذلك

. التايل اجلدول يف موضح ىو
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 12 الجدول

 الحكمة الثانوية د بمدرسة الثامن الصف في العربية اللغة  التعليم مادة في الدرس تخطيط عنصر
 المبونج بندر كيداتون

 

لتعليم  اإلسًتاتيجية أو الطريقة وثيقة خبطة تنفيذ التعليم، دراسة إىل واستنادا

 بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة د الثامن الصف يف العربية اللغة يف ادلفردات

 التعليم عملية خطوات وربديد ادلواد، يتناسب مع الطريقة اختيار جوانب يتم المبونج،

 النظر أساس على الطريقة وربديد لنسبة، وفقا والتعليم ادلستخدمة، الطريقة أساس على

 يف موضح ىو كما. ربديدىا يتم مل التعليم جوانب حىت. جيدة وأقل الطلبة، قدرة يف

 :التايل اجلدول

مفرداتال التعليمم في يمكون من خطة تنفيذ التعل رقم  مراجعة المستند 

1. 

 اتفرداملمواد درس / مواد تعليمية 

 دفم إىل الويوتشَت مواد التعل. أ

 م بشكل منهجيييتم ترتيب مواد التعل. ب

 م وفقا للمنهج الدراسيياستخدام مواد التعل. ج

 إعطاء زبصيب. د

 

 جيد

 نقيص

 جيد

 نقيص



 

 13الجدول 

  الحكمة بمدرسة د الثامن فاللغة العربية في الصفي درس  المفرداتم ي التعل طريقةالتخطيط عنصر
بندر المبونج  كيداتونالثانوية  

 

 مكون بوسائل االعالم وثيقة يف تنفيد خطة التعليم اخلاصة دراسة إىل واستنادا

 بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة د الثامن الصف يف العربية اللغة يف ادلفردات

 وسائل وتكييف التعليم، ألىداف اإلعالم يتاسب اجلانب من وسائل  المبونج،

 تكييف يتم الصف، حالة مع اإلعالم وسائل وتكييف التعليمية، ادلواد مع اإلعالم

مفرداتال التعليمم في يمكون من خطة تنفيذ التعل رقم  مراجعة المستند 

 

 

 

 

 

 

2. 

 فرداتاملم يطريقة التعل/ اسًتاتيجية 

  مصممة خصيصا لألىدافةاسًتاتيجي / طريقةاختيار . أ

  مصممة خصيصا ذلذه ادلادةةاسًتاتيجي / طريقةاختيار . ب

 االسًتاتيجية ادلستخدمة / طريقةفردات  على أساس ال املميربديد خطوة عملية التعل. ج

 فردات وفقا لنسبةاملم يترتيب زبصيص الوقت لعملية التعل. د

  القائمة على النظر يف قدرة الطلبةةاسًتاتيجي / طريقةربديد . ه

 

 نقيص

 نقيص

 نقيص

 نقيص

 نقيص

 

 



 

 اإلعالم وسائل ادلعلمُت، لقدرة يتاسب اإلعالم وسائل ، التقييم لنوع اإلعالم وسائل

 :التايل اجلدول يف موضح ىو كما. جيدة وأقل الطلبة، لتطوير يتاسب

 14 الجدول

بمدرسة  د الثامن الصف في العربية اللغة في المفردات التعليم اإلعالم وسائل مكونات خطة التعليم
 المبونج كيداتون بندر الحكمة الثانوية

 

 اللغة يف التعليم التقييم مكون وثيقة يف خطةة تنفيذ التعليم دراسة إىل واستنادا

 اجلانب  المبونج، بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة الثامن د الصف يف العربية

مفرداتال التعليمم في يمكون من خطة تنفيذ التعل رقم  مراجعة المستند 

 

 

 

3. 

 تعلم وسائل اإلعالم مفرود

 مفرداتالم يوسائل اإلعالم لتعليتاسب . أ

 مفرداتالم ي وسائل اإلعالم لمواد التعل يتاسب. ب

 صف وسائل اإلعالم لظروف ال يتاسب. ج

  وسائل اإلعالم  مع نوع التقييم يتاسب. د

  وسائل اإلعالم لقدرات المعلمين يتاسب. ه

  وسائل اإلعالم لتطوير الطلبة يتاسب. و

 

 نقيص

 نقيص

 نقيص

 نقيص

 نقيص

 نقيص

 



 

 حسب معدلة التقييم، نوع ويشمل التقييم، استمارة ويشمل اذلدف، إىل التقييم

 :التايل اجلدول يف موضح ىو كما. جيدة وأقل التقييم، وقواعد ادلتاح، الوقت زبصيص

 15 الجدول

  الحكمة بمدرسة د الثامن الصف في العربية باللغة المفردات في التعليم التقييم مكون خطة التعليم
 المبونج بندر كيداتونالثانوية 

 

 الثامن الصف يف العربية اللغة خبطة تنفيد التعليم يف درس وثيقة دراسة إىل واستنادا

 تلخيصها ؽلكن أعاله، ذكرت كما المبونج، بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة د

 .الكفاية فيو دبا جيدة ليست ككل

مفرداتال التعليمم في يمكون من خطة تنفيذ التعل رقم  مراجعة المستند 

 

 

 

4. 

 

 

 

 تقييم التعلم في جامعة موفرودات

 الهدفويشير التقييم إلى . أ

 وتشمل شكال من أشكال التقييم. ب

 وتشمل نوع التقييم. ج

 تم تعديله مع تخصيص الوقت المتاح. د

 والتقييم مصمم وفقا لقاعدة التقييم. ه

 

 نقيص

 نقيص

 نقيص

 نقيص

 نقيص

 



 

 د  الثامن الصف في العربية اللغة المفردات في درس التعليم تنفيذ. 2

 جوىر ىي اليت الدراسية الفصول يف ادلستمر التعليم عملية ىو التعليم تنفيذ

  تسليم أجل من الطلبة مع ادلعلمُت التفاعل عملية وىي ادلدرسة، يف الًتبية وعملية

 الثامن الصف يف العربية اللغة معلم. التعليم أىداف لتحقيق الطلبة على ادلواد الدراسية

 التعليم عملية يف تطوير حلرية نظرا المبونج بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة د

 أن ادلمكن فمن اآلخر، عن ؼلتلف معلم كل إبداع وألن. الطلبة وحالة لقدرة وفقا

 60.سلتلفة التعليم نتائج تكون

 اللغة تعلم وؼلتتم ادلعلم يبدأ كيف عن بيانات مجعت التعليم، أنشطة تنفيذ يف

 واالنشطة األساسية األنشطة االنشطة االفتتاحية ، )ادلفردات تعلم وخاصة العربية،

 الصف الثامن يف العربية اليت اجاهتا الباحثة للمعلم اللغة مالحظة على وبناء(. اخلتامية

 الدراسية، الفصول يف ادلهام تنفيذ يف المبونج بندر دبدرسة احلكمة الثانوية كيداتون د

 التعليم ويستعد الوثائق الدراسية الفصول إىل حضور قبل شيء كل ربضَت أنو ويبدو
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(RPP.)61 بشكل ادلواد د الثامن الصف يف العربية اللغة معلم يقدم التعليم، تنفيذ يف 

 62.إعدادىا مت اليت التعليم تنفيذ خلطة وفقا منهجي

دبدرسة احلكمة  د الصف الثامن يف العربية ادلعلم أجراىا اليت التعليم عملية

 يتألف وىو. إعدادىا مت اليت التعليم خطة اىل اشارة المبونج يف بندر الثانوية كيداتون

 أبرسيبتيون، وأنشطة التعليم، قبل الدعاء قراءة التحية، من بدءا االفتتاحية األنشطة من

 احلالة ىذه ويف اليوم، ذلك يف ادلواد تسليم وىي األساسية، األنشطة مث. الطلبة وربفيز

 يف ذلك، على وعالوة. التعليم أنشطة يف بفعالية للمشاركة الفرصة الطلبة إعطاء يتم

 63.للطلبة احلافز تعطي أن تنسى ال وأيضا الطلبة، وتقييم األنشطة االختامية،

 واألنشطة األساسية، واألنشطة االفتتاحية، األنشطة من التعليم تنفيذ ويتألف

 التعليم د الثامن الصف يف العربية اللغة معلم يبدأ االفتتاحية، االنشطة يف. اخلتامية

 حول الطلبة بتذكَت أبريسيبسي يقوم ادلعلم مث. معا ليدعون الطلبة من معلم يتطلب

 األنشطة يف. دراستها يتعُت اليت ادلواد إدخال مع واستمر تدريسها مت اليت ادلواد
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 وؼللق الدراسي، وينتطم الفصل د الثامن الصف يف العربية اللغة يعلم ادلعلم االساسية،

 64.التعليمية بادلواد الصلة ذات إعالم وسائل ويستخدم مواتيا، جوا

 يف العربية اللغة يف ادلفردات تعلم على ادلالحظة إىل استنادا التعليم، انشطة يف

 65.الغالب يف ادلفردات وترمجة حفظ طريقة يستخدم ادلعلم أن ترى د، الثامن الصف

 التعليم أنشطة يف ادلستخدمة الطريقة ،Danang Fachri Adz-Dzikri للسيد وفقا

 يف التشبع من قليال ىذا. اإلندونيسية اللغة إىل والًتمجة احلفظ طريقة ىي ادلفردات

 66.أنفسهم الطلبة

 نبيلة. الطلبة مع مقابلة خالل من التعليم تطبيق عن صورة على الباحثة ربصل 

 ادلعلم أجراه ادلفردات التعليم عن سئلت عندما د الثامن الصف يف الطلبة أحد ثريا،

 الصف تدريس يف العربية ادلعلم رأيها، يف أهنا وأوضحت د، الثامن الصف يف العربية

ادلعلم من  يسأل وأحيانا يعلم ادلعلم العربية بطريقة حفط ادلفردات مث يًتحم، د الثامن

 على الكفاية، فيو دبا مهتم يف التعلم تشعر اهنا. الكلمات ىذه مع اجلمل جلعل الطلبة
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 الذين أصدقاء أيضا ىناك األحيان بعض يف حىت. ادللل ينشأ األحيان بعض يف الرغم

 67.ادلعلم شرح إىل وال يستمعون ربدثت

 يف العربية اللغة درس يف ادلفردات تعليم يف ادلالحظة لنتيجة تلخيص يلي وفيما

. المبونج بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة د الثامن الصف

 يف العربية اللغة درس يف دلفردات ادلالحظة التعليم نتائج دراسة إىل واستنادا

 ادلعلم مواقف مكون المبونج، بندر كيداتون احلكمة الثانوية دبدرسة د الثامن الصف

 الطلبة، انتباه يزعج ال اجلسم حركة وتغَت الصوت، عن التعبَت وضوح التعليم، عملية يف

 موضح ىو كما. الكفاية فيو دبا جيدة التدريس، موقف من التنقل ادلظهر، يف احلماس

 :التايل اجلدول يف
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 16الجدول 

 بمدرسة د الثامن الصف في العربية اللغة المفردات في تعليم المعلم لمواقف التعليم مكونات تنفيذ
 المبونج بندر كيداتون الحكمة الثانوية

 

 ادلواد إتقان من التعليم عنصر على ادلالحظة من الدراسة نتائج إىل واستنادا

خطة  يف ذلا ادلخطط للخطوات وفقا التعليمية ادلواد جوانب عرض يتم ادلفردات، وخاصة

 واسعة نظرة وجود أمثلة، إعطاء يف وضوح التعليمية، ادلواد شرح يف وضوح تنفيذ التعليم،

 :التايل اجلدول يف موضح ىو كما. جيد ىو التعليمية، ادلواد تقدًن يف

 

 دراسة المالحطة مكون تنفيذ التعليم المفردات رقم
 

 

 

1. 

 موقف ادلعلم يف عملية التعليم دبفردات

 صوت من الالوضوح . أ

 االختالفات يف حركة اجلسم ال تتداخل مع انتباه الطلبة. ب

 احلماس يف ادلظهر. ج

 التنقل يف ادلناصب التعليمية. د

 

 حسن

 كافية

 حسن

 حسن

 



 

 17 الجدول

الحكمة  بمدرسة د الثامن الصف في العربية اللغة درس التعليمية المواد إتقان التعليم مكونات تنفيذ
 المبونج بندر كيداتون الثانوية

 

 ادلطابقة واجلوانب والتعلم، التعليم أنشطة من ادلالحظة نتائج دراسة على وبناء

 زلدد مؤشر ألىداف وفقا التعليمية ادلواد عرض ادلقدمة، التعليمية ادلواد مع للطريقة

 زبصيص استخدام يف وتوفَت الطلبة، ألسئلة واالستجابة االجابة يف مهارات وجود سلفا،

 :التايل اجلدول يف موضح ىو كما. جيد ىو ادلتاحة، الوقت

 

 

 دراسة المالحطة مكون تنفيذ التعليم المفردات رقم

 

 

 

 

2. 

  ادلفرداتإتقان ادلواد التعليمية

 التنفيذ التعليم وفقا للخطوات ادلقررة يف اخلطة تعليميةتعرض مواد . أ

  الوضوح يف شرح ادلواد التعليمية .ب

 عطاء االمثلةالوضوح يف ا. ج

 لديهم نظرة واسعة يف تقدًن ادلواد التعليمية. د

 

 حسن

 حسن

 نقيص

 حسن



 

 18 الجدول

 الثامن الصف في العربية باللغة المفردات( التعليم عملية )والتعلم التعليم عناصر أنشطة التعليم تنفيذ
 المبونج بندر كيداتون الحكمة الثانوية بمدرسة د

 

يف  اإلعالم استخدام وسائل على القدرة على ادلالحظة نتائج دراسة إىل واستنادا

 اإلعالم، وسائل استخدام مبادئ االعتبار بعُت األخذ مع وجوانب التعليم ادلفردات،

 وسائل استخدام يف مهارات وجود ادلقدمة، ادلواد مع اإلعالم وسائل استخدام / ادلطابقة

 كما. جيدا وأقل التعليم، أنشطة يف الطلبة انتباه ربسُت على مساعدة التعليم، اإلعالم

 :التايل اجلدول يف موضح ىو

 

 دراسة المالحطة مكون تنفيذ التعليم المفردات رقم

 

 

 

3. 

 فرداتامل (ميعملية التعل) والتعلم عليمأنشطة الت

  الطريقة مع ادلواد التعليمية تسليمهامطابقة. أ

  من ادلؤشرات اليت مت ربديدىاىدفعرض ادلواد التعليمية وفقا لل. ب

 لديهم مهارات يف االجابة واالستجابة ألسئلة الطلبة. ج

 ويتوفر اعتماد يف استخدام زبصيص الوقت. د

 

 نقيص

 حسن

 حسن

 جيد



 

 19الجدول 

 الصف في العربية اللغة المفردات وسائل االعالم التعليم باستخدام التعليم مكونات القدرات تنفيذ
 المبونج بندر كيداتون الحكمة الثانوية بمدرسة د الثامن

 

  د الثامن الصف في العربية اللغة المفردات التعليم تقييم. 3

 عادة للمادة، الطلبة فهم لتحقيق كمعيار التقييم ادلعلم ىو التقييم الذي أجرى

 ادلعلم مع ادلقابالت من 68.اليوم لذلك التعليمية األىداف يشرح ادلعلم الدرس بدء قبل
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4. 

  ادلفرداتالقدرة على استخدام وسائل اإلعالم

 إيالء االىتمام دلبادئ استخدام وسائل اإلعالم. أ

 مالءمة استخدام وسائل اإلعالم مع ادلواد ادلقدمة/ مطابقة . ب

 فرداتامللديهم مهارات يف استخدام وسائل اإلعالم . ج

 فرداتاملم يادلساعدة يف ربسُت اىتمام الطلبة يف أنشطة التعل. د

 

 نقيص

 نقيص

 نقيص

 حسن

 



 

 خالل من التعليم نتائج تقييم يتم أن بيانات أظهرت د، الصف الثامن يف العربية

 69.تقييم كأداة أخرى وأشكال ادلهام وربديد االختبارات،

 األسئلة يعطي ما غالبا ادلعلم أن على تنص اليت الطلبة، بوصف البيانات وعززت

 الفصل هناية يف يقل ال ما الكتابة يف شكل االسئلة أيضا أحيانا عن ادلفردات الشفوية

أن يعطى  البيانات على حصلت الباحثة الطلبة االخرى مع ادلقابالت نتائج 70.التعليم

 اليت ادلواد عن ادلفردات فهم على الطلبة تساعد ألهنا العمل، فرقة/ مجاعة الواجب العلم

 71.الصف يف تدريسها يتم

 د، الثامن الصف يف العربية اللغة دلعلم تصرػلات من أعاله الواردة البيانات وعززت

 بنك ازبذ أو األسئلة، جبعل للمفردات الطلبة إتقان تقييم يف أداة اليت يستخدم ادلعلم أن

 جلعل هتتم ال ادلعلم حبيث التعليم، يف الوقت كل استخدامها ؽلكن اليت األسئلة
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 عصامي، األسئلة من رلموعة لديهم ادلعلم أن رأت ادلالحظة نتائج من 72.األسئلة

 73.للطلبة اختبار كمادة

 ىو عادة بو أقوم ما أن التقييم انشطة يف د الثامن الصف يف العريب ادلعلم وقال

االسئلة  يتكون. اليومي االختبار عقد مث التعليمية، ادلواد تسليم من االنتهاء بعد عندما

 مث. متعدد من واختيار مقاالت من يتكون ادلكتوب االختبار من أستخدمو الذي

 74.ادلفردات ربفيظ مثل شفوية، اختبارات أيضا أجرى ادلكتوب، االختبار إىل باإلضافة

 بعملو قام التعليم ادلفردات لنتيجة تقييم إجراء يف د الثامن الصف يف العريب ادلعلم

 التعليم وعملية النتائج تقيم وىي هبا ادلضطلع األنشطة بعض من يتضح. جيد بشكل

 اللغة معلم معظم أن الباحثة وجدت ادلالحظات، إىل واستنادا 75.هبا القيام مت اليت

االسئلة . التقييم وأدوات ادلفردات التعليم أدوات طوروا قد د الثامن الصف يف العربية

. تقدؽلها مت اليت ادلواد مع مطابقة
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 ذات التقييم وجوانب التعليم، تقييم على ادلالحظات نتائج دراسة إىل واستنادا

 الذي والتقييم التقييم، ونوع شكل باستخدام وذلك ربديدىا، مت اليت باألىداف الصلة

 :التايل اجلدول يف موضح ىو كما. جيدة أقل خطة تنفيذ التعليم، ل وفقا أجري

 20 الجدول

  الحكمة الثانوية من مدرسة د الثامن للصف العربية باللغة التعليم المفردات تقييم مكون

 المبونج بندر كيداتون

 

 

 

 

 دراسة المالحظة مكون تقييم التعليم المفردات رقم

1. 

 

 فرداتاملم يتقييم التعل

  ادلقصوددفصلة بالوال اتالتقييم ذ. أ

 استخدام شكل ونوع التقييم. ب

 تنفيذ التعليمالتقييم الذي أجري وفقا خلطة . ج

 

 نقيص

 نقيص

 حسن



 

 البيانات تحليل. ج

دبدرسة  د الثامن الصف يف العربية اللغة درس التعليم ادلفردات يف التخطيط مرحلة يف 

 تشَت التعليمية ادلواد من يتكون الذي ادلوضوع / ادلواد المبونج احلكمة الثانوية كيداتون بندر

 دلنهج وفقا التعليمية ادلواد باستخدام وذلك منهجي، بشكل أعدت دراسة للمادة وفقا / إىل

 طريقة على التأكيد إىل سبيل الطريقة اختيار تشمل اليت التعليم طريقة / اسًتاتيجية يف ،

 اختيار يف وغلب. ادلفردات التعليم تقنيات أو طرق اختيار يف التباين أقل ىي والًتمجة احلفظ

 ادلستخدمة، الطريقة أساس على التعليم عملية اخلطوات وربديد ادلواد، مع تناسب الطريقة

 قدرة إىل النظر الطريقة بشأن وتقرير التعليم، عملية من لنسبة وفقا ادلخصص الوقت وترتيب

. الطلبة

 وسائل اختيار من تتألف اليت تعليم ادلفردات يف اإلعالم وسائل فإن ذلك، على وعالوة

 نادرا العربية ادلعلم أن تبُت البيانات نتائج إىل استنادا ولكن التعليم، ذلدف ادلناسب اإلعالم

 غلب االعالم وسائل النظرية الناحية من. تعليم ادلفردات يف اإلعالم وسائل يستخدمون ما

 الفصول لظروف االعالم يتناسب وكذلك وسائل التعليمية، ادلواد مع يكون مناسبا أن



 

وقدرات  مع اإلعالم يتناسب وسائل التقييم، من اإلعالم مناسب لنوع ووسائل الدراسية،

. الطلبة لتطوير يتناسب اإلعالم ووسائل ادلعلم

 ويتم التقييم، نوع ويشمل التقييم، شكل ويشمل األىداف، إىل يشمل الذي التقييم مث

. التقييم لقواعد وفقا التقييم تعديل ويتم ادلتاح، الوقت لتخصيص التقييم تعديل

خطة  بربنامج قام إنو يقول الذي العربية اللغة معلم مع ادلقابلة من نتائج ذلك ويؤكد

 تتوافق ال أحيانا ادلمارسة يف فقط. زلًتف ووىذا مطلوب دلعلم دراسية تنفيذ التعليم ومناىج

خطة تنفيذ التعليم مكتوب طريقة  يف عندما ادلثال، سبيل على خطة تنفيذ التعليم، مع

 .طريقتو تغَتت مث محاسا أقل الطلبة ادليدان يف يتحول فإنو احلفظ،

 وغالبا األول، السبب. جدا مهم ادلختلفة الطريقة واستخدام ادلفردات، التعليم تنفيذ يف

 طريقة بعض الثاين، السبب. ادلوضوع من معُت لنوع فقط مناسبة التدريس طريقة تكون ما

 يستخدم ادلعلم كان إذا. معُت تعلم طريقة لديهم الذين للطلبة مناسبة فقط ىي التدريس

 تعلم أسلوب لديهم الذين الطلبة بعض يكون أن فيمكن الطريقة، من فقط واحدا نوعا

 ػلاول عندما الثالث، السبب. ادلتوقعة التعليم أىداف ربقيق ؽلكنهم وال بادللل يشعرون معُت

ادلعلم  يصبح مث االختالفات، سلتلف مع التدريس طرق من متنوعة رلموعة استخدام ادلعلم



 

 تعليمو من ينبعث الذي واحلماس للمعلم إبداع إن. خالقة روح ولو ظلوذجا مباشر يكون غَت

 واستخدام الرابع، والسبب. للطلبة ػلتذى ظلوذجا سيكون ادلختلفة التدريس طريقة باستخدام

 أعمق فهم لديهم الطلبة ذبعل التعليمية للمواد وفقا التدريس طرق من متنوعة رلموعة

 تطبيق على قادرة تكون األرجح على ولكن اإلنسان، احلفريات رلرد ليسوا فهم. للمادة

 وضوحا أكثر تعليمية ذبربة لديهم الطلبة ذلك، خالل من. احلقيقية احلياة يف معارفهم

 مشاعرىم عن التعبَت يف سيساعدون الطلبة أن ىو اخلامس، والسبب(. مغزى ذات التعليم)

على  قادرة تكون الطلبة سوف. التدريس طرق من متنوعة رلموعة ادلعلم يستخدم حيث

 شأن ومن. ادلتنوعة التدريس طرق الستخدام وىذه نتيجة سلتلفة، بطرق ادلشاعر عن التعبَت

. بنشاط ادلشاركة يف التعليم على حريصُت يكونوا وأن التطوع إىل الطلبة يقود أن ذلك

. التعليم بنشاط ويشاركوا غرقوا قد أهنم وعي ودون مستقل، بشكل يفكرون وسوف

 الطلبة، انتباه جذب ذلك يف دبا الدرس، فتح خالل من ذلك يتم التنفيذ مرحلة يف

 ادلواد إعطاء وتوفَت سيتم الذي التعليم من اذلدف شرح أبَتسيبسي، األويل، الدافع وتوفَت

 الصويت، التعبَت وضوح تشمل التعليم عملية يف ادلعلم موقف مث. سيعطى ادلعلم اليت ادلرجعية

يف . التدريس وظائف ويشرح ادلظهر يف واحلماس الطلبة، انتباه يزعج ال اجلسم، حركة والتنوع



 

 يف ازباذىا خبطة التعليم التعليمية يناسب ادلواد مراحل من تتكون اليت مرحلة اتقان ادلواد

 ولديهم األمثلة، تقدًن يف والوضوح التعليمية، ادلواد شرح يف والوضوح خطة تنفيذ التعليم،

بالطريقة  تشمل اليت التعليم أنشطة تسليم يتم. التعليم التعليمية ادلواد تقدًن يف واسعة معرفة

 وضعها، مت اليت مؤشرات / لألىداف وفقا التعليمية ادلواد وتقدًن التعليمية، ادلواد مع ادلناسبة

الوقت  استخدام يف دقة وكذلك الطلبة، من أسئلة على والرد االستجابة يف مهارات لديو

 دببادئ يتعلق فيما للمفردات التعليمية الوسائل على االستخدام قدرة عليها، ادلنصوص

 وؽللك القدرة ادلقدمة، ادلواد مع اإلعالم وسائل يف استخدام ودقة اإلعالم، وسائل استخدام

 التعليم أنشطة يف الطلبة اىتمام زيادة على تساعد وكذلك اإلعالم، وسائل استخدام يف

 .ادلفردات

 ادلعلم إن يعزز ما صورة مباشرة الباحثة حصلت ادلفردات، التعلم تنفيذ مع فيما يتعلق

. االفتتاح مراحل تغطي مجعت ادلفردات لتعليم األوىل اخلطوة باستخدام الصفية اإلدارة يف

 و للطلبة، الواعي واالىتمام ادلعلم مدى مع يتعامل أنو نالحظ أن ادلهم من ادلرحلة ىذه

 لتقدًن باستعداد للمعلم عالمة تكون قد الدروس الستيعاب الذىٍت الطلبة االستعداد

 .الدروس



 

 مت الذي ادلوضوع ربط زلاولة أو باإلفصاح عادة ادلعلم يقوم االفتتاحية ادلرحلة ذه هيف

 اليت للمواد الطلبة استدعاءىا هبدف تقدًن سيتم الذي الدرس مع سابق وقت يفىاتسليم

 .تطبيقها سيتم اليت والطريقة للوقت وفقا ادلواد تقسيم مث. اهمناقشت سيتم

 شرح مث للطلبة، مرة ألول ادلالحظات إعطاء خالل من الدروس تقدًن يف ادلعلم يبدأ

 االستماع وكذلك يف السماع الطلبة تسهيل ىو ىذا. السبورة على ادلفردات ادلواد كتابة أثناء

 من االنتهاء بعد. صوهتم يف مباشرة دلمارسة الطلبة دعوة يتم مث. القراءة صوت إىل مباشرة

 الدراسية الفصول يف التعليم جو. للطلبة واألجوبة لألسئلة الوقت يوفر وادلعلم ادلواد، تقدًن

 الشرح، اكتمال بعد. ادلعلم من شرح إىل جبدية باالستماع ويبدو والطلبة ىادئة، مواتية،

 على لليستنتج الطلبة بتعيُت ادلعلم يقوم وأخَتا،. التعليم لتقييم كأداة األسئلة ادلعلم يطرح

 .تعلمو الذي ادلفردات

 أنشطة يف. جيدة وقدرة حبماس ادلهام أداء على الطلبة ادلعلم ػلفز ادلفردات، تعليم يف

 أنشطة يف ادلستخدمة الطريقة. والًتمجة احلفظ طريقة ادلعلم يستخدم العربية، اللغة التعليم

 يف تستخدم فقط طريقتُت ىناك أن يعٍت وىذا. كانت رتابة العربية باللغة ادلفردات تعليم

 عملية يف تعبئة أن النظرية، كما. أنفسهم الطلبة تشبع يكون ما غالبا ىذا. التعليم أنشطة



 

 احلماس، مع التعليم مهمة تنفيذ ؽلكن الطلبة حبيث تعليم جو مع معلما نفذهتا اليت التعليم

 .التعليم قدرات وربسُت

 / السلع ػلمل مثل أخرى، وسائل باستخدام العربية باللغة تعليم ادلفردات عندما

 موضوعات تعليم دلتابعة نشيطون الطلبة أن يبدو الدراسية، الفصول إىل مباشرة الكائن

 كما. العربية اللغة دراسة متابعة يف واحلماس االىتمام ؽلكن ننظر ىناك. جيد بشكل العربية

 .واستكشافها وادلعرفة ادلعلومات عن البحث إىل باحلاجة يشعرون الطلبة أن يتضح

 ويشار. الكافية القدرة لديهم العربية اللغة ادلعلم فإن لتعليم ادلفردات، التقييم ويف تنفيذ

 ادلقصود، اذلدف مع الصلة ذي التقييم من يتألف الذي التعليم تقييم خالل من ذلك إىل

 عملية إنتهاء. خلطة تنفيذ التعليم وفقا ادلقدم والتقييم التقييم، ونوع شكل باستخدام وذلك

 يف أو فردي بشكل إما للطلبة ادلهم بإعطاء تتضمن اليت ادلتابعة مرحلة يف التعليم التقييم

 يف االستمرار على والتحفيز الحقا، تعلمها غلب اليت التعليمية ادلواد وإعالم رلموعات،

 .التعلم

 الكفاءة مستوى عن ال ؽلكن فصلها العربية اللغة يف ادلفردات من تعليم ضعف وجانب

 معلم أن اجملال ىذا يف للباحثة ؽلكن اليت البيانات إىل استنادا. نفسو العريب للمعلم ادلهنية



 

وليس ( PAI )اإلسالمية الدينية الًتبية من متخرج ىو تعليميو خلفية جانب من العربية اللغة

 تعليم واسًتاتيجيات وتقنيات طرق عن برضاه وثيقا ارتباطا ويرتبط. العربية التعليم خرغلي من

 على الضعف يبدو فإنو ذلك إىل وباإلضافة. العام بشكل والعربية اخلاص وجو على ادلفردات

 .والتقييم التعليم اإلعالم وسائل استخدام

  



 

 الخامس الباب

 خاتمة

 

 االستنتاجات . أ

: التايل النحو على اإلجابة على مشكلة البحث، ؽلكن و البيانات، ربليل إىل استنادا

 من مدرسة احلكمة الثانوية كيداتون د الثامن للصف العربية درس اللغة يف ادلفردات تعليم

. ادلفردات التعليم وتقييم التعليم، وتنفيذ زبطيط التعليم،: مراحل خالل المبونج، من بندر

 ،(13K  )مطابقة بادلنهج خطة تنفيذ التعليم جعل معلم اللغة العربية التخطيط، مرحلة يف

 ونوع اإلعالم، ووسائل واألساليب، الطرق بالتفاصيل عن اخلطة يف موجودة تكن مل ولكن

 طريقة على التأكيد إىل سبيل التعليم، تنفيذ يف. ادلفردات تعليم يف ادلستخدمة التقييم من

 التعليم وسائل واستخدام. نادرا أخرى ادلفردات تعليم تقنيات أو وطرق والًتمجة، التحفيظ

 تطبيق من احلفظ على أكثر ادلعلم يؤكد التقييم، مرحلة يف مث. والعالمات فقط بالسّبورة

 الذي العربية للمعلم ادلهنية الكفاءة مستوى فإن ذلك، إىل وباإلضافة. اجلملة يف ادلفردات

من  خرغلي وليس ،(PAI )اإلسالمية للًتبية دين تعليميو خلفية متطابقة، غَت يزال ال

 .العربية اللغة تعليم



 

 االقتراحات. ب

 االقًتاحات بعض طرح يف ترغب الباحثة فإن البحث، استنتاجات إىل واستنادا

 بندر كيداتون احلكمة الثانوية من مدرسة العربية اللغة لتطوير مفيدة تكون أن وؽلكن

 باللغة تعليم ادلفردات موضوع حول وخصوصا ،2017/2018 الدراسي العام المبونج

: ىي االقًتاحات. العربية

 من المبونج بندر دبدرسة احلكمة الثانوية كيداتون مديرىا أو ادلدرسة رئيس .1

 .والتعلم التعليم عملية يف الالزمة التسهيالت توفَت أجل

 التعليم أنشطة طرق يف أو تقنيات استخدام يف دقة أكثر تكون أن للمعلمُت .2

 ىم الطلبة حبيث العربية باللغة ادلفردات التعليمية ادلواد يف وخاصة والتعلم،

غلب على  مث حفظها، ادلفردات لتوسيع سبارين أو أنشطة يف نشاطا أكثر

 .والتعلم التعليم عملية بداية قبل و اتقاهنا ادلواد لتحضَت ادلعلم

.  أكثر العربية ادلفردات إلتقان متكرر بشكل العربية ادلفردات استخدام للطلبة .3

 ادلدرسة، خارج أو ادلدرسة يف سواء عايل حافز يتملك على الطلبة أن وينبغي

 يكونوا أن العربية اللغة يف قدرة الطلبة أجل من اللغات تعلم يف وخاصة



 

 ومن عليو من ادلفردات احلصول مت دبا باالرتياح يشعرون ال وللطلبة. أفضل

 إتقان يف وخاصة العربية اللغة تعلم ربسُت يف أكثر يكونوا أن ادلتوقع

 .ادلفردات

 حل فضال ادلفردات تعليم كتابة يف مرجعا تصبح أن أجل من آخرين لباحثُت .4

 باللغة ادلفردات تعليم موضوعات يف والطلبة ادلعلمُت تواجو اليت للمشاكل

 .العربية

 الخاتمة. ج

 نعمتو بفضل وذلك فيجب على الباحثة أن تقول شكرا كثَتا على نعمتو، اهلل كعبد

 .الرسالة العلمية ىذه إكمال ؽلكن للباحثة  ىداياتو و

 القصور أوجو ىناك كانت إذا ادلنطقي فمن نقص من اخلربة، على تدرك الباحثة

 ادلتعمدة، الباحثة ليست وىي كلمة، أو ادلنتظمة، والكتابة منهجية شكل يف سواء واألخطاء

تتوقع  ادلتواضع مع ذلذا. الرسالة العلمية ىذه كتابة يف اإلمكان بقدر وحاولت الباحثة

 يكون أن الحق وقت يف ؽلكن حبيث الرسالة العلمية والنقد للبناء ىذه التوبيخ الباحثة

 .العلمي العمل ىذا مساعلة لتحسُت



 

 اخلصوص وجو على للباحثة مفيدة الرسالة العلمية أن تكون ىذه عسى وأخَتا

 .أمُت. وادلدرسة األسرية والبيئة البتكار التعليم، وعموما
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