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 ملخص
 لدى تالميذ الصف العاشر ( لترقية استيعاب المفرداتTebak kataتطبيق استراتيجية تخمين الكلمات )

  اإلسالمية  الثانويةبالمدرسة (Akselerasi)المكثف لبرنامج
 األولى المبونج الوسطىالحكومية 

 محمودين
يستخدمأماالعربيةىوإثتيعاباملفردات.الطالبيفتعلماللغةأحدعناصراللغةاليتجيبأنيتعلمها 

العربية األوىلاملدرساللغة احكومية اإلسالمية الثانوية لربنامجاملكثفباملدرسة يفالفصلالعاشر احملاضرة اسرتاتيجية
مناستيعابنتيجةالبياناتاألوليةمنميكننظرىذهاحلالةفاستيعاباملفرداتالتالميذمنحفضة.المبونجالوسطى,

 املفردات ىو النتيجة على يكملوا الذي التالميذ (%30,5) 7أن من 32تالميذ ىو يكملوا ومل 61تلميذا
تالميذ.(69,5%) تعلم يف مناسبة اسرتاتيجية إىل حاجة ىناك وبالتايل ختمنياملفردات, اسرتاتيجية ىو وأحدىا
ترقيةاستيعابقادرعلى(Tebak kataةختمنيالكلمات)ىلتطبيقاسرتاتيجيأمامشكالتالبحثىي".الكلمات

 "؟األوىلالمبونجالوسطىاحلكوميةاملكثفباملدرسةالثانويةاإلسالميةلربنامجاملفرداتلدىتالميذالصفالعاشر
البحثىو درسحيثكانىناكتعاونبنيالباحثواملالذيلبحثاإلجرائيللصفالدراسياىذا
املكثفباملدرسةلربنامجالبحثىومدرساللغةالعربيةوتالميذالصفالعاشراكانموضعالبحثيفىذاللغةالعربية.

البحثيفدورتني،حيثمت.تلميذا32وعددىمالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىلالمبونجالوسطى متإجراءىذا
.أىدفاحليفكلدورة،وىيالتخطيطوالتنفيذواملالحظةوالتفكريمر4عقدجلستنيلكلدورة،واليتتتكونمن

(يفترقيةاستيعاباملفرداتلدىتالميذالصفTebak kata) ىذاالبحثىوملعرفةتطبيقاسرتاتيجيةختمنيالكلمات
جالوسطى.(باملدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىلالمبونakselerasiالعاشرلربنامجاملكثف)

يفالبياناتاألوليةأوقبلأنتطبيقالتالميذزيادةاستيعاباملفرداتأظهرتأنبحثعلىنتائجالءبنا
مليكملوا,ىذه(%69,5)تلميذا61و (%30,5)تالميذ7شخصاأكملوا32ختمنيالكلماتمنعددالتالميذ

احلالةتدلاستيعاباملفرداتللتالميذمنخفضة.وبعدأنتطبيقختمنيالكلماتعلىترقيةاستيعاباملفرداتيفالدورة
مليكملوا.ويف (%34,79)تالميذ8و(%65,21)تلميذا61شخصاالذينأكملوا32األوىلمنعددالتالميذ

وبالتايلميكنأنيكونمفهوماأنو مليكملوا.(%13)تالميذ2و(%87)تلميذا32الدورةالثانيةزادالذينأكملوا
 .تلميذا62أو(%56,5) بعدتطبيقاسرتاتيجيةختمنيالكلماتقدزادبنسبة

ومنىذاالبحثفيمكناإلستنتاجأنتطبيقاسرتاتيجيةختمنيالكلماتقادرعلىترقيةاستيعاباملفردات
 العاشرلربنامجاملكثفباملدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىلالمبونجالوسطى.لدىتالميذالصف

 


 ،استيعاباملفردات(Tebak kata):ختمنيالكلماتالكلمات المفاتيح
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 شعار

َمبٓءَََءاَدَمَََوَعلَّنََ َسأ ََعلَىََٱۡلأ ََعَرَضهُنأ ئَِكةَُِكلَّهَبَثُنَّ
ٓ َملَ  ُٓلَٓآِءََ َُفَقَبَلَأَۢوبََِٱلأ َمبِٓءََٰٓ  ىوِبَأِسَسأ

ِدقِيَهَ ََص  ١٣َإِنَُكىتُنأ

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!” (Q.S. Al- Baqarah: 31)
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1 Al-Qur’an Al- Karim, Surah Al- Baqarah ayat: 31 
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 إهداء

احلمد هلل رّب العادلني , بالشكر إىل اهلل تعاىل, قّدم الباحث  هذه الرسالة العلمية 

 إىل:

احملبوبان اللذاين ربياين ويرحامين باإلخالص إىل والديين أيب سيالميت وأمي سوفامي  .1

على هذه  كتابةواحلماس يف ال دعاءإعطاء الو  جناحي وميويلويدعوان دائما على 

 .الرسالة

وايل مجيع أخواتى وأخواين رملة وأمحد رفاعي احملبوبني الذين اعطوين النشاطة والدعاء  .2

 .ساعدت يف الصالة من أجل جناحي يف إكمال هذه الرسالة و على جناحي

خاصة للصف األلف  2114رحلة ئي من قسم تعليم اللغة العربية مزمالئي وأصدقا .3

 ىل.الدرجة اجلامعية األو  للحصول على على اجلهاد

جامعيت احملبوبة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  المبونج وهي حمل لطلب العلم  .4

  واخلربة اليت المتكن أن أنساها.

 



 ز
 

 ترجمة الباحث

خ يف قرية سيتيا مرغى مبنطقة تريباجني الكبري المبونج الوسطى يف التاري حممودين ولد
من ادلتزوج سيد سيالمت وسيدة  ، وهو ابن األول من ثالث أخوات2991يونيو  21

 سوفامي. 
بدأ الباحث الدراسة من مدرسة االبتدائية احلكومية الرابعة يف تريباجني الكبري 

. وبعد ذلك استمر دراسته يف ادلدرسة الثانوية 1002الوسطى، وقد مت سنة  المبونج
فوجنو وايت وهو اآلن ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل المبونج  اإلسالمية احلكومية

وهو يستمر مرة ثانية يف ادلدرسة العالية  اإلسالمية احلكومية   . 1022سنة الوسطى ومت 
ية فوجنو وايت وهو اآلن ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل المبونج اإلسالمية احلكوم
 .1022الوسطى ومت سنة 

إىل اجلامعة وهي جبامعة رادين إينتان  احث دراستهالب استمر 1022ويف السنة 
مستوى  ويفتعليم بقسم تعليم اللغة العربية. اإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الرتبية وال

وحدة من  باحثادين إنتان المبونج ، يتبع الر  احلكوميةايل يف اجلامعة اإلسالمية التعليم الع
شارك الباحثون يف  و يف هذا مستوى. النشاط الطاليب ، وهي جمموعة لغوية وجمموعة دعاة

 حثويقوم البا . برينجسو غادينج رجيو مبنطقةبرنامج حماضرة العمل احلقيقي يف قرية بارجيو 
 .حليم بندر المبونج واياحلكمة  اإلسالميةادلدرسة اإلبتدائية مبمارسة اخلربة ادليدانية يف 
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 تقديركلمة شكر و 

قدر على كتابة النعم الكثرية اليت أعطاه للباحث  حىت يمحدا هلل عز وجل على مجيع 

إلمتام الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من كلية الًتبية ىذه الرسالة العلمية 

استراتيجية  تطبيق"مبوضوع : رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج  والتعليم جامعة

لدى تالميذ الصف  استيعاب المفردات ( لترقية Tebak Kata)تخمين الكلمات 

اإلسالمية الحكومية األولى المبونج  لبرنامج المكثف بالمدرسة الثانوية العاشر

 الوسطى"

وسلم وىو الذي أخرج الكرمي حممد صلى اهلل عليو والصالة والسالم على النيب 

وجد الباحث  مات إىل النور. ووعي الباحث أن يف كتابة ىذه الرسالة العلمية الناس من الظ

 : املساعدات واالرشادات من مجيع األطراف وال ينسى الباحث أن يشكر جزيل الشكر إىل 

، كعميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة املاجستري األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار .1

 احلكومية المبونج.رادين إينتان اإلسالمية 



 

 ح
 

ربية واألستاذ اللغة العتعليم كرئيس قسم  فري داود املاجسترياالدكتور س األستاذ  .2

اللغة العربية من كلية الًتبية والتعليم  تعليم اهلل كسيكريًت قسم حممد عفيف أمر 

 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

األستاذ ذو احلنان  و  م كاملشرف الثايناج أمحد خباري مسلالدكتور احل األستاذ .3

 لكتابة ىذه الرسالة العلمية.شكرا جزيال على تقدمي املدخالت  كاملشرف األول

مجيع احملاضرين واحملاضرات اللذين أعطوين علوما ومعرفة مدة الدراسة بكلية الًتبية  .4

تعليم اللغة نتان اإلسالمية احلكومية المبونج خاصة يف قسم والتعليم جبامعة رادين إي

 العربية.

جبامعة االسالمية احلكومية رادين  املركزية الًتبية ورئيس املكتبة كليةل املكتبةرئيس  .5

 املعلومات عن املراجع من خالل توفري المبونج الذين ساعدوا الباحثانتان 

 تاجة.احمل

 اللذيناألستاذ واألستاذة واملوظفون  كرئيس املدرسة  ، املاجستريويرطنوالدكتور   .6

 .واملساعدة طوال الباحث يقوم ببحثوالفرصة  أعطوين

رسكى لستاري، إيليس ديانا، دندى فريماتا ساري، أمحد نور صادق  زمالء احملبوبني .7

 وتايوح رستيا الذين أعطوين تشجيعات والدعاء الكمال ىذه الرسالة العلمية.
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 وحممد حافظ الفمياألصدقاء يف السالح ىم رفقي يوناندى، تري ريان سيفاياوان  .8

 أشكرىم على تقدمي التشجيعات الكمال ىذه الرسالة العلمية.

العربية خاصة للصف األلف الذين  اللغةتعليم يف قسم   2114ملرحلة  األصدقاء .9

 أعطوين املساعدة معنوية كانت أو مادية يف اكمال ىذه الرسالة العلمية.

فيمكن هبدا، عسى أن تقدم ىذعهالرسالة العلمية مسامهة إجيابية يف تطوير 

 ملني.آمني يا رب العاالعلوم وميكن أن يزيد العلوم اجلديدة للقارئني. 
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع . أ

لًتقية   (Tebak kata)الكلمات ختمُتاسًتاتيجية  تطبيق "ادلوضوع ذلذا البحث ىو

بادلدرسة ( akselerasiادلكثف ) لربنامج العاشراستيعاب ادلفردات لدى تالميذ الصف 

فهم و  لتجنب عن األخطاء ىف. اإلسالمية احلكومية األوىل المبونج الوسطى"  الثانوية

 :تفصيال قوم الباحث ببيانوتس ٬تفسَت االصطالحات الكثَتة ادلوجودة ىف ىذا ادلوضوع

 االسًتاتيجية .ٔ

االسًتاتيجية التعليمية. االسًتاتيجية التعليمية ىي  ىي تقصد هبذه االسًتاتيجية

اخلطة, القواعد واخلطوات والوسائل اليت سيتم هبا ادلمارسة من االفتتاح إىل االختتام 

 ٔ.يف عملية التعلم لتحقيق األىداف

 ختمُت الكلمات  .ٕ

ُت الكلمات ىو مة. ختبطاقة اللعبال مات ىو نوع من اللعبة باستخدامختمُت الكل

وذلا مثيل لكل على بطاقة باستخدام البطاقة ادلتقاطعة االسًتاتيجية التعليمية 

                                                      
1 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab , 

(Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 67 
 



ٕ 

 

الطالب البطاقة على اإلجابة  ىو يطابق ختمُت الكلماتكان األجوبة من الكلمة.  

 ٕوالسؤال ادلناسبة.

 ادلفردات .ٖ

ذلا ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات ادلستخدمة بالشخص لفظيا كانت أو كتابة 

 ٖ.قًتن بكلمات أخرى ادلنظم أجبديافهم ووصف ترمجتها دون أن ت

 أسباب إختيار الموضوع  . ب

اسًتاتيجية  تطبيق"  وضوعىذا ادل ىل اختيارإ دفع الباحثيأما األسباب اليت 

لًتقية استيعاب ادلفردات لدى تالميذ الصف العاشر  (Tebak kata) ختمُت الكلمات

اإلسالمية احلكومية األوىل المبونج   الثانوية( بادلدرسة akselerasiادلكثف ) لربنامج

 ىي: "  الوسطى

تعلم اللغة العربية   عندماتعليم ادلفردات يف تدريس اللغة العربية جيب القيام بو٬ ألن  .ٔ

٬ باستعاب البد  أن يستوعبها الطالب  اليتألوىلصر ااكانت ادلفردات ىي عن

 ادلفردات الكافية فالطالب قادرون على استيعاب أربع ادلهارات يف اللغة العربية.

 

                                                      
2 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 250 
3
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada,2015), hlm. 9 
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دون رلموعة ادلفردات الكافية سيشعر الطالب بالصعوبة واخلطاء يف استخدام اللغة  .ٕ

البد أن  اليت صر األوىلاألن ادلفردات ىي عنكانت أو سلبية٬  فعاليةالعربية 

يستوعبها وحيفظها الطالب٬ ولذلك صار تعليم ادلفردات حاجة ىامة عند ما تعلم 

 اللغة العربية.

التالميذ يشعرون بادللل مع االسًتاتيجية اليت يستخدمها ادلدرس حىت أن التالميذ قلة  .ٖ

 ادلتحمس يف تعليم ادلفردات. 

استيعاب ادلفردات بتطبيق اسًتاتيجية ختمُت  ترقية مدى عرفي أن الباحث أراد .ٗ

 الكلمات.

 خلفيات البحث ج.

خاصة للغة العربية يف اإلندونيسية٬ إذا  اللغة العربية ىي من إحدى لغة العامل

ت اللغة كانرأينا استخدم اللغة العربيىة يف اجملتمع أهنا كاللغة األجنبية أو اللغة الثانية.  

العربية ىي كاللغة األجنبية ذلا مواقف يف ادلنهج الدراسي. إن شيئا آخر ديكن استخدامو  

كلغة اللغة العربية ال تستخدم   اللغة العربية٬ كانت كمؤشر على ادلنافسة يف ادلدارس ىو

وباإلضافة إىل ذلك٬ إن اللغة  ٗفإمنا ىي تستخدم كمادة التعليمية.الوسيلة للتعليم 

                                                      
4 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2011), hlm. 8-9 
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تزيد يوما بعد يوم يف  اللغةأمهية ىذه أن  العامل كماخاصة بُت لغات  مكانةالعربية 

 اللغة العربية إىل أسباب اآلتية:أمهية  عصرنا احلاضر. وترجع

اليت حيتاجها كل  اللغة  تلكالكرمي٬ وىي ب ٬ اللغة العربية ىي لغة القرآناألوىل

 ة.الشرعي ماحكأو والنواىي األوامر الذي يستند منو ادلسلم  القرآن مسلم ليقرأ أو يفهم

 .ٕلقد قيل يف القرآن الكرمي يف السورة يوسف: 

نًا َعرَبِّيا لََّعلَُّكمْ  ُو قُرءََٰ  َن َتعِقُلوْ  إِنَّا أَنزَلنََٰ
Artinya:“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya” 

عليو يؤدي الصالة  إن كل مسلم يريد أن٬ اللغة العربية ىي لغة الصالة٬ ةالثاني

سلم. لقد قيل يف ا على كل متعلم اللغة العربية واجبفيصبح  ولذلك  بالعربية. أن يؤديها

 احلديث البخاري:

 )صحيح البخاري(َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم : َصلُّوا َكَما رَأَيْ ُتُموِن ُأَصلِّي لُ وْ سُ رَ  الَ قَ 
Artinya: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku melakukan shalat” 

(Shahih Bukhari) 

يريد قراءة ىذه ادلسلم  الشريف. فإن والثالثة٬ اللغة العربية ىي لغة احلديث

القرآن يف اللغة العربية. كما قال يف ويعرف يفهم أن فعليو واستيعاهبا  األحاديث النبوي 

 :ٗٗسورة النحل 

ِت َوٱلزُّبُِر َوأَنزَلَ  نََٰ َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَيِهم َوَلَعلَُّهم نابِٱلبَ ي ِّ ُروَن  إِلَيَك ٱلذِّكَر لِتُبَ ُتِّ يَ تَ َفكَّ
 (ٗٗ)النحل:



٘ 

 

Artinya: “keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami 

turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia 

apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” 

ادلكانة االقتصاية للعرب. إن العرب اآلن ينمون اقتصاديا بشكل سريع  ٬ ةالرابع

بفضل ما لديهم من ثروات نفطية ومعدنية٬ مما جيعل لعم وزنا اقتصاديا كبَتا ووزنا 

ىذا احلال تعزيز توزان حياة ألمة العربية من ناحية االقتصادية كانت أو سياسيا موازيا. 

 من ناحية األساسية.

متكلمي العربية٬ إن العربية مستخدمة كلغة أوىل يف اثنتُت  اخلامسة٬ عدد

وعشرين دولة عربية وتستخدم كلغة ثانية يف كثَت من الدول اإلسالمية. وىذا يهٍت أن 

سبع دول العامل تتكلم العربية لغة أوىل. كما أن كثَتا من شعوب الدول اإلسالمية لديها 

لعربية الرتباط ىذه اللغة بديانة ىذه االستعداد النفسي بل وترحب بتعليم اللغة ا

  ٘الشعوب.

دلعلم أن يتقن ا كان لتعليم اللغة العربية بعض االسًتاتيجيات اليت ديكن 

واليت للطلبة. فينبغي على ادلعلم أن يفهم مواقف االسًتاتيجية  ثَتةوم مالئمةاسًتاتيجية 

كن أن حيصل على ىي من إحدى عناصر وأنواع جناح أنشطة التعلم والتعليم٬ وال دي

 أىداف أنشطة التعلم والتعليم إذا كان ادلعلم ال يستخدم فيها رلموعة من االسًتاتيجية. 
                                                      

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

Publishing, 2010 ), hlm. 22- 23 

 



ٙ 

 

ٌت كلمة اسًتاتيجية دلع  ،The Encyclopedia of Americanaاالسًتاتيجية يف 

. يشرح أيضا أن االسًتاتيجية دلعٌت العام ترتبط مبجال العسكري أو رلال الدولة اخلاص

وعلم النفسي يف عصر السلم ىي الفن وادلعرفة لتطوير قوة األساسية٬ واالقتصادية 

واحلرب لتقدمي الدعم للسياسية الوطنية من خالل تطبيق القوة. االسًتاتيجية أيضا ترتبط 

 ادلناسب. بالطريقة وىي فن الدفاع عن القوات يف ساحة ادلعركة يف ادلكان 

يف رلال التعليم كلمة اسًتاتيجية دتكن أن تطبيقها ادلعلم يف عملية التعلم 

أنشطة صر خمتلفة يف اكالفن وادلعرفة لتمكُت عنوالتعليم. إن االسًتاتيجية التعليمية  

  ٙكالفن وادلعرفة لتطوير أنشطة التعلم.عموما   أن االسًتاتيجية  التعلم. والعكس

 ىي: ىناك كثَتة من إسًتاتيجية التعليمأما يف تعلم اللغة 

اسًتاتيجية التعليم للذكاء اللغوي: يركز جوىر أنشطة التعليم من خالل الذكاء اللغوي  .ٔ

على مهارات استخدام اللغة, يف شكل كلمات أو مجل الذي حتدث يف منط منظم. 

والعروض  أما  انواع االسًتاتيجية ىي: احملاضرة, وادلناقشة, واألسئلة واالجوبة,

 ٚ, والقراءة بصوت عال, وغَتىا.التقدديية, وقصص القصص, وادلناظرات

                                                      
 
6 Imam Asrori, Op.Cit, h. 22 
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 Alamsyah Said, Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple intelegences, 
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الرياضي ادلنطقي: اليقتصر الذكاء ادلنطقي على الرياضيات . اسًتاتيجية التعليم الذكاء ٕ

تركز ىذه  ٛوالعلوم الطبيعية, ولكنو ينطبق أيضا على كل بعد من أبعاد ادلعرفة.

أنواع , والتحليل. والكم,كري القابلة للقياس االسًتاتيجية على انشطة التف

 االسًتاتيجية ىي: التقدير الكمي, و ارقام التخمُت, و رموز التخمُت, اخل.

: اسًتاتيجية اليت تركز على أنشطة تعلم الطالب . اسراتيجية التعليم البصري ادلكاِنٖ

حتطيط العقل, و ختمُت الصور, و   اليت هتيمن بشكل مرئي. أنواع االسًتاتيجية ىي:

 َٜتىا.مُت األرقام, وبطاقة الفالش, و غخت

الذكاء ادلوسيقي. أنواع االسًتاتيجية ىي: احملاكاة الساخرة, و  . اسًتاتيجية تعليمٗ

 ٓٔاحلفالت ادلوسيقية, و العاب ختمُت الصوت, والغناء.

يف احلياة اليومية تبدو أن كانت يف حياة الناس٬   ةمهم من أجزاء اللعبة ىي جزء

بية. فإمنا ىي تر فحسب ىا اللعبة ليست إال تنزّ اللعبة. ويرغبون يف مجيع الناس حيبون 

يف ادلدارس. يعًتف اخلرباء أن ادلعلم تستخدم وبذلك دلت على أن اسًتاتيجية اللعبة 

لعبة وبال كالوسائل التعليمية أو اسلوب التعليم.اللعبة واليت ىي   أن يستخدمالبد 

حال هبيج دون ضغوط. ىذا ح وحل ادلشكالت يف و يستطيع شخص ما حيصل على الفر 

 أن يلعبون أثناء التعلم وضده. كنهمدياللعبة ب ودل على أنياحلال 
                                                      

8 Ibid, h.112 
9
Ibid, h.171  

10 Ibid, h. 214 
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اجة إىل استخدام ج ىناك بعض األفكار اليت تسبب احلرأي ىداية وتاتان

 األلعاب يف عملىة التعلم والتعليم ىو ما يلي:

 أن تقضي على ادللل.اللعبة دتكن  .ٔ

 تقدم اللعبة حتديا حلل ادلشكالت يف حال سعيد. .ٕ

 تعزز اللعبة على روح التعاون وادلنافسة الصحية. .ٖ

 تساعد اللعبة الطالب أقل تشجيعا. .ٗ

 ٔٔتشجع اللعبة على ادلعلمُت يف اإلبداع. .٘

حيث أهنم اليشعرون  ولذلك كان تطبيق اللعبة ىو مهم خللق حال ادلريح للطلبة

للطلبة  التايل أن تطبيق اسًتتيجية اللعبة ىي مناسب ومالئموب مة يف التعليم.والسئا بادللل

يف التعليم ولكن  انت االسًتاتيجية التعليمية متعددةإلزالة السئامة وادللل يف الصف. ك

 ىنا يركز الباحث على تطبيق اسًتاتيجية ختمُت الكلمات.

مثيل بُت  طاقة اللعبة وذلانوع اللعبة باستخدام ب اسًتاتيجية ختمُت الكلمات ىي 

ألسئلة واألجوبة من الكلمة. ىذه االسًتاتيجية القيام بو مثٌت من الطلبة٬ الطالب األول ا

يقدم األسئلة والطالب الثاِن جييب تلك  األسئلة.  ختمُت الكلمات ىو إحدى من 
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األىداف  لتحقيقطلبة وادلعلم دة والتعاون بُت الاالسًتاتيجية اليت تؤكد على ادلساع

 ادلرجوة.

يف اللغة العربية باإلضافة إىل عناصر أخرى مثل نظام  ةصر ىاماادلفردات ىي عن

الشخص الذي يريد أن يتعلم أن الصويت وادلرفولوجي ونظام النحوي والداليل٬ لذلك 

 اللغة األجنبية البد أن يعرف جوانب أخرى من اللغة.

زيز فخر الرازي أن ادلفردات كحاجة أساسية يف تعليم رأي طعيمة يف كتابو ع 

اللغة األجنبية وأيضا أصبحت ادلفردات شرطا الستيعاب اللغة باجليد. ألن يستويل 

 ٕٔالشخص لغة ما إال باتقان ادلفردات قليال كان أو كثَتا.

ادلفردات ىي  إحدى من عناصر اللغة اليت البد أن يستوعبها الطلبة يف تعلم  

اتصال كتابة اللغة. تعلم افية ستساعد الشخص يف اللغة األجنبية. خزينة ادلفردات الك

اللغة العربية ال ديكن فصلها من تعليم ادلفردات٬ حيث أن تعليم ادلفردات ىو إحدى من 

كثَت اإلختالف يف الرأي حول معٌت اللغة   ة. باالرغم أنيف تعليم اللغعناصر اذلامة 

وأىداف تعليمها٬ لكن بذلك اتفق اجلميع على أن تعليم ادلفردات دور ىام يف دعم 

 النجاح للمهارات اللغوية.
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 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: 
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 ٬ ولكن بذلكمث يأمر الطلبة حلفظها تعليم ادلفردات ليس مبطلق تعليم الكلمات

ادلفردات وحصلوا على ادلؤشرات ادلكتسبة. وىذه أنو استوعب كثَتا من  يعترب الطالب

 ادلؤشرات ما يلي:

 يقدر الطالب على ترمجة أمناط ادلفردات باجليد.  .ٔ

 يقدر الطالب على تلفيظ وكتابة ادلفردات  باجليد والصحيحة.  .ٕ

 .يقدر الطالب على استخدامها يف اجلملة الصحيحة  نطقا أو كتابة   .ٖ

مام هبا معلمي اللغة العربية خاصة يف تعليم األشياء اذلامة اليت البد االىت

٬ قلة فهم ادلعلم ادلفردات ىي ينبغي على ادلعلم أن يستعد ادلفردات الصحيحة للطلبة

 وال عملية تعليم ادلفردات فشاليحيات وطرائق تعليم ادلفردات فصارت على االسًتات

 ٖٔ.فعاال

العربية لدي تالميذ ة ادلالحظة يف درس اللغة اعتمادا على نتيج اعتمادا على

بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل المبونج  الصف العاشر لربنامج ادلكثف

يستخدم ادلدرس اسًتاتيجية احملاضرة يف تعليم ادلفردات, حيث يف أثناء تنفيذ  .الوسطى

التعليم أن يقدم ادلدرس ادلعلومات شفهيا للطالب. وعموما الطالب متابعها بشكل 

 .سليب
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استنادا إىل االسًتاتيجية اليت تطبيقها مدرس اللغة العربية على الطالب 

. بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل المبونج الوسطى الصف العاشر لربنامج

يقوم الباحث اختبارا الذي تأثَت على استيعاب ادلفردات الطالب. كما يف اجلدول 

  التايل:

 المفردات  استيعابات نتائج االختبار القبلي : بيان1جدول 
 اإلسالمية الحكومية  الثانويةالمكثف بالمدرسة  لبرنامج لدى تالميذ الصف العاشر

 األولى المبونج الوسطى
  الرقم

 أمساء التالميذ
 

  KKM مؤشرات النتائج
 معدل

 النتائج 
 

 
 البيان

 
 ترمجة

 ادلفردات

 تلفيظ
 ادلفردات

 استخدام
 ادلفردات

1 Alya Rizki M. 73 57 57 75 73,6 غَت كامل 
2 Aulia Zahra Suryana 80 07 75 75 78,3 كامل 
3 Bagas Syanda Nopale 80 57 75 75 76,6 كامل 
4 Dea Puspita Loka 50 57 57 75 61,3 غَت كامل 
5 Dwi Indah Lestari 55 57 57 75 63,3 غَت كامل 
6 Fajar Ramadhani 70 57 57 75 70 غَت كامل 
7 Febri Nadirsyah Zaini 46 57 57 75 62 غَت كامل 
8 Fica Merilian 

Cannavaro 

 غَت كامل 71 75 57 57 73
9 Hafizul Damar Laya 70 57 67 75 68,3 غَت كامل 
10 Jessi Juniati Br. Sibuea 70 57 57 75 71,6 غَت كامل 



ٕٔ 

 

11 Laily Azmi Adila 60 57 57 75 66,6 غَت كامل 
12 M. Asrul 36 57 57 75 55,3 غَت كامل 
13 Maghfira Tiecha A. 56 57 57 75 63,6 غَت كامل 
14 Mira Sulistiana 50 57 57 75 61,6 غَت كامل 
15 Muhammad 

Abdurrachman 

Hilmy 

 كامل 75,3 75 75 75 76

16 Naila Ulya Azhari 76 75 75 75 75,3 كامل 
17 Nazmi Lazuardini 76 75 77 75 75,3 كامل 
18 PunkyWijayanto Muda 70 70 57 75 70 غَت كامل 
19 Puspa Mega Pristanti 76 75 77 75 75,3 كامل 
20 Regina Resti Valentine 73 70 70 75 71 غَت كامل 
21 Sinta Meudi Amelia 80 75 75 75 76,6 كامل 
22 Thaher Rifa’i 70 57 57 75 70 غَت كامل 
23 Wahib Seprian 70 57 57 75 68,3 غَت كامل 

 لتالميذ حيصلون على النتيجةا النسبة المائوية
7 (30,5%) 

 على النتيجة احيصلو مل التالميذ 
16 (69,5) 

اإلسالمية احلكومية األوىل االمبونج الوسطى يوم  الثانويةادلكثف بادلدرسة  لربنامج نتائج اختبار ادلفردات لدى تالميذ الصف العاشر
 ٗٔيف الساعة السابعة والربع إىل األخَت. ٕٛٔٓيوليو  ٙٔالثالثاء٬ 

 

الصف   استنادا إىل اجلدول أعاله, ديكن نظرىا أن استيعاب ادلفردات الطالب 

تالميذ ومل  (%30,5)ٚتلميذا الذي يكملوا ىناك  ٖٕالعاشر لربنامج ادلكثف. من 
                                                      

بادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل االمبونج  لَتنامج ادلكثفنتائج اختبار ادلفردات لدى تالميذ الصف العاشر  14  
 .يف الساعة السابعة والربع إىل األخَت ٕٛٔٓيوليو  ٙٔالوسطى يوم الثالثاء٬ 

 



ٖٔ 

 

من ادلفهوم أن تنفيذ ىذه االسًتاتيجية تلميذا.  (%69,5)ٙٔملوا ىناك يك

دات الطالب الصف العاشر استيعاب ادلفر )إسًتاتيجية احملاضرات( ال يكفي لتحسُت 

 . بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل المبونج الوسطىلربنامج 

ادلناسبة اليت ختمُت الكلمات تطبيق اسًتاتيجية  أن ذلذا السبب ٬ يريد الباحث 

سيقوم الباحث بتطبيق ادلذكورة أعاله ٬  كالتمن ادلشلًتقية استيعاب ادلفردات. 

 لدى تالميذ الصف العاشر لربمنج استيعاب ادلفردات لًتقية ات ختمُت الكلم اسًتاتيجية

 .لوسطىبادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل المبونج ا( Akselerasi) ادلكثف 

 المشكالت شخيصت . د

بعض  لفيات البحث ادلذكورة٬ فيمكن أن يعُت الباحثبناءا على البيان يف خ

 ادلشكالت ادلتعلقة باستيعاب ادلفردات كالتالية:

 قدرة التالميذ يف استيعاب ادلفردات منخفضة .ٔ

 االسًتاتيجية ادلستخدمة يف تدريس ادلفردات قلة الفعالية .ٕ

 للتالميذ.رلموع ادلفردات قلة  .ٖ

 البحث مشكلة . ه

البحث يف ىذا البحث  لفيات ادلشكالت ادلذكورة٬ فمشكلةعلى بيان خ بناءا

ترقية استيعاب قادر على  (Tebak kata)اسًتاتيجية ختمُت الكلمات تطبيق ىي: ىل



ٔٗ 

 

  الثانوية( بادلدرسة akselerasiادلكثف ) لربنامج لدى تالميذ الصف العاشرادلفردات 

 ؟ اإلسالمية احلكومية األوىل المبونج الوسطى

 ف البحثهدا . و

  اسًتاتيجية ختمُت الكلمات ىو" دلعرفة تطبيق البحث ىذا منالبحث  ىدفا

(Tebak kata ) ادلكثف لربنامج  لدى تالميذ الصف العاشر ترقية استيعاب ادلفردات يف

(akselerasi بادلدرسة )األوىل المبونج الوسطىاإلسالمية احلكومية  الثانوية"  

 ز. فوائد البحث 

 :ىي البحث ىذا من فوائد

 للمدرس .ٔ

حيصل ادلدرس على الفرصة  يف تطبيق النظريات عن اسًتاتيجية ختمُت الكلمات  . أ

 لًتقية استيعاب ادلفردات.

 .تنفيذ البحث اإلجرائي حبيث أن ال يشك يفلو ادلعرفة يف تنفيذ البحث اإلجرائي   . ب

 للتالميذ .ٕ

 التالميذ بالفرح يف التعليم بتطبيق اسًتاتيجية ختمُت الكلمات.يشعر  . أ

 حيصل على استيعب مفردات اللغة العربية الكافية.  . ب

 خيصل على ادلعرفة الفعالة يف التعليم.ج. 



ٔ٘ 

 

 . للمدرسةٖ

 أ. فخور بوجود ادلعلم قادر على تنفيذ البحث اإلجرائي للصف الدراسي.

 ٘ٔاإلجناز العايل.ب. فخور بوجود التلميذ ادلاىر ولو 

 

 
 

                                                      
 
15 Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), hlm. 66 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 (Tebak kata ) استراتيجية تخمين الكلمات . أ

 تعريف استراتيجية تخمين الكلمات .1

دلعلمُت أن يعرفوا ثالث ربية ينبغي على ايف عملية تعلم اللغة العكان 

ىي ادلدخل، الطريقة، األسلوب واالسًتاتيجية. و عالقة ىرمية فيها  إصطالحات

بديهية أما الطريقة ىي كيفية االفًتاضات ادلتعلقة باللغوية والادلدخل ىو رلموعة من 

ي عمل ادلعلمُت يف إعداد ادلادة التعليمية واإلجرائية. األسلوب أو االسًتاتيجية ى

 62ادلواد الدراسي وىو تطبيقي. ادلعلمُت يف اجملال لتحقيق

السًتاتيجية التعليمية ىي اخلطة، ا أنAbdul Hamid  و Bisri Mustofaرأي 

القواعد واخلطوات والوسائل اليت سيتم هبا ادلمارسة من االفتتاح إىل االختتام يف 

 3.عملية التعلم لتحقيق األىداف

                                                      
  

1 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada,2015), hlm.19 
2  

  
3 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab , 

(Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 67 
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إذا   فهم موجز للوصول إىل أىداف معينة.وعلى وجو عام لالسًتاتيجية 

طة ادلعلمُت العامة ألنش نكن أن تفررىا كناماطكانت االسًتاتيجية ترتبط بالتعليم دي

 والطالب يف حتقيق عملية التعلم والتعليم للوصول إىل األىداف ادلطلوبة.

البطاقة ختمُت النكلمات ىي االسًتاتيجية التعليمية باستخدام اسًتاتيجية  

وذلا مثيل لنكل على بطاقة األجوبة من النكلمة. كان ختمُت على النكلمة ادلتقاطعة 

 ب البطاقة على اإلجابة والراال ادلناسبة.النكلمات ىو يطابق الطال

رأي رضوان عبد اهلل ساين أن اسًتاتيجية ختمُت النكلمات ترتخدم وسائل 

البصرية. من نوع ىذه الوسائل أن يرهل بالوسائل أيضا البطاقة أو القرطاس ويرمى 

 ادلعلم يف استخدامها ألن دينكن صناعتها واختيارىا من ادلنكونات اليت يرهل احلصول

كانت الوسائل التعليميية حتتاج    4عليها يف حياة اليومية وبينما كان الثمن رخيصا.

 وينكتب فيها كلمات سلمنة.  5x 61أو سيٍت مًتا 61x61إىل البطاقة بشنكل 

سلمنة واستخدام ىذه البطاقة وتنكتب فيها كلمات  5x2صناعة البطاقة بشنكل و 

 5اجلبهة.بالتلفيف أو ديرنكها الطالب أو يعلق على 

 

                                                      
4 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 

2009) hlm. 44 
5
 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 250 
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 واألمور ادلهتمة يف تطبيق ىذه اإلسًتاتيجية ىي: 

 استعداد ادلادة (6

 استعداد األشياء احملتاجة (2

 استعداد النكلمات ادلفتاحية. (3

 أما خصائص االسًتاتيجية ختمُت النكلمات

 تنكوين التعليم ادلريح (6

 يوجو الطلبة على النشاط (2

 6استخدام وسائل البطاقة. (3

اسًتاتيجية اسًتاتيجية ختمُت النكلمات ىي وبذلك دينكن استنتاج الباحث أن  

 تطبيق ىذه اللعبة اليت ترتخدم وسائل البطاقة لتنفيذ يف عملية التعلم والتعليم. يف

الطريقة اإلنتقائية يف الصف. الطريقة اإلنتقائية ذلا  االسًتاتيجية استخدم الباحث

لتعيُت خصائص الطريقة اإلنتقائية ىي أخرى،  لطرائقخصائص معينة اليت ختتلف با

للطريقة القواعد  أخرى، مثل االمتيازاتادلوجودة يف الطرائق  اد مجيع االمتيازاتختبن

                                                      
6 Sigit Mangun Wardoyo, Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 

67 
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أفضلية، وباإلضافة إىل ذلك  والًتمجة والطريقة ادلباشرة. جوانب ىذه الطريقتُت ىي

 7للطريقة الرمعية الشفوية أو الطرائق أخرى. االمتيازات

 خطوات استراتيجية تخمين الكلمات .2

 Cooperative Learning Teori Dan عند أغوس سوفرجونو يف كتابو بادلوضوع "

Aplikasi PAIKEM "ىي كما  يشرح فيها خطوات لتطبيق اسًتاتيجية ختمُت النكلمات

 يلي:

 45يشرح ادلعلم النكفاءة األساسية ادلطلوبة أو ادلادة التعليمية ما يقرب من  (6

 دقيقة.

 أمر ادلعلم الطالب بقيام حلقة مثٌت مثٌت أمام الفصل. (2

سينيت مًتا كتبت فيها  61X61أعطى ادلعلم البطاقة إىل الطالب بشنكل  (3

النكلمات اليت سوف تقرأ بنحد من فرقة مثٌت. وكان أحد منهم أعطى 

سينيت مًتا فيها سر ال جيوز قراءهتا يعلق يف اجلبهة أو  X 2 5البطاقة بشنكل 

 األذن.

حلقة مثٌت الذي حيمل البطاقة، فقرأ كلمة واحدة منكتوبة فيها وصاحبو  وكل (4

 يقوم بتخمُت اإلجابة مناسبا بالبطاقة.

                                                      
 53، ص. مرجع الرابقذو احلنان،   7
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از لو اجللوس. وبة  يف البطاقة، فجإذا أصيبت اإلجابة مناسبا بالنكلمة ادلنكت (5

 8وإذا مل يصب اإلجابة فجاز اإلشارة بالعبارة أخرى وال بإلجابة مباشرة.
Contoh kartu (10 cm x 10 cm) 

Binatang ini makan daging, 

Juga makan tumbuhan. 

 

Kelompok binatang apakah 

itu? 

 Jawabannya pada kartu (5 cm x 2 cm) 

Omnivora 

 

اللغوية" أن "األلعاب  يف كتابو بادلوضوعوبينما كان رأي حرن سيف اهلل  

للًتكيز على استماع واىتمام إىل  اسًتاتيجية ختمُت النكلمات هتدف إىل تدريب الطالب

 الوصف والوظيفة أو تعريف النكلمة اليت يعرب هبا ادلتحدث.

 ىناك خطوات تعليم ادلفردات ىي كالتايل:

فرقة اليت دتنكن األشياء وفقا لعدد الطلبة لنكل  استعد ادلعلم الوصف عن بعض (6

 نظرىا من ناحية خصائصها ووظائفها وىلم جرا. مثل:

ُىَو ُيْصَنع من اجلِْلِد. َيرتعملو الناس يف أقدامهم. أحد عْنِدي شيئ.  ( أ

 مصانع ىذا الشيئ تشي بادويت. ما ىو؟ اإلجابة= خذاء

                                                      
8
 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 150 
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لوحة كبَتة. مربعة أو مرتطيلة الشنكل. تضع على احلائط أمام الفصل.   ( ب

 لوهنا أبيض أو أسود. ينكتب عليها ادلدرس. َما أنا؟ اإلجابة= سبورة

 ج(  إخل......

دلعلم الطالب ليرمعوا الوصف عن األشياء لفظيا بصوت عال يف ينمر ا( 2

 الفصل.

 ( يرتمع الطلبة جيدا لتخمُت النكلمة.3

الطلبة إىل بعض الفرق وفقا حلال  القدرة التنافرية بُت الطلبة، توزيع( لزيادة 4

 الفصل.

 ( وصف اجلملة األوىل دينكن أن خيمن بنعضاء الفرقة األوىل من كل الفرقة.5

إذا كان الطالب يعرفون األشياء ادلوصف، فيجوز عليهم أن خيمنوا اسم النكائن (  6

 قبل إنتهاء الوصف. إذا أخطاء يف التخمُت فالنتائج تنقص.

( وصف النكلمة الثانية دينكن أن خيمن بنعضاء الفرقة الثانية من كل الفرقة وىلم 7

 جرا.

لمة صحيحة أو الفرقة ( كان الفائز يف ىذه اللعبة ىو من أسرع يف ختمُت النك8

 9النكثَتة أسرع يف ختمُت النكلمة صحيحة.

                                                      
9
 Hasan Saefuloh, Al’ab Lughawiyah Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Yang 

Menyenangkan, (Yogyakarta: Basan Publishing, 2010), hlm. 42 
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تندية واستنادا إىل بيان اخلطوات الرابقة دينكن أن يفهم الباحث أن 

اسًتاتيجية ختمُت النكلمة بطالبُت أو مثٌت، كان طالب واحد أجاب الراال وطالب 

نكلمات اسًتاتيجية ختمُت ال تطبيق يعطى األسئلة عن إجابة الراال. كانآخر 

 يعلق يف اجلبهة أو األذن.بطاقة اللعبة اليت  دينكن أن  باستخدام

 ستراتيجية تخمين الكلماتمزايا وعيوب ال .3

 قيب أن ذلذه الطريقة مزايا وعيوب، من مزاياىا كمالتايل:رأي زين الع 

 حيصل الطلبة على ثراء اللغة. (6

 التعليم بنشد جذابة حبيث أن الطلبة يريدون أن حياولوهنا. (2

 اجتذب الطلبة يف التعليم. (3

 أما العيوب من ىذه االسًتاتيجية ىي:

 احتياج الفرصة الطويلة إلجراءىا. (6

 إذا خطن الطالب يف اإلجابة فال دينكن التقدم أمام الفصل الختصار الفرصة. (2

فرق يف  3توزيع ادلعلم إىل للتغلب على عيوب اسًتاتيجية ختمُت النكلمات ىو 

بطاقة األجوبة األسئلة والفرقة الثانية ديرك  بطاقةللفرقة األوىل ديرك فصل واحد، 
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والفرقة الثالثة كادلقيم، والطلبة يقرءون كل األسئلة أمام الفصل، ىذه الطريقة ىي الطريقة 

 61الفعالة للتغلب على أوقات طويلة.

 استيعاب المفردات  . ب

 تعريف المفردات .1

 ىي  يف اللغة اإلجنليزيةكانت أ  ادلفردات يف اللغة العربية وىذا ادلعٍت سواء 

vocabulary  ( ادلفردات ىي قائمة النكلمات يف كتاب ما 6. رأي ىورين شرح أن  )

( ادلفردات ىي عدد من النكلمات بنظم جيمعها وتتنكون 2بالتعريفات أو الًتمجة. )

أن ادلفردات ىي رلموعة من النكلمات اليت تشنكل  رأي ىورينلذلك  66منها اللغة.

 62على اللغة.

( 6أن ادلفردات ذلا بعض التعريفات ىي ) Kridalaksanaوبينما كان رأي 

عنصور من عناصر اللغة حبيث يتضمن عليها  مجيع ادلعلومات وادلعاين واستخدام يف 

 ( قائمة3) قائمة النكلمات اليت يرتوعب عليها ادلتنكلم والنكاتب. ( 2اللغة. )

 63ز مثل القاموس.النكلمات ادلنظمة مع البيان ادلوج

                                                      
10 Zainal Aqib, Model- model Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), (Bandung: 

Yrama Wydia, 2013), hlm. 31 
11 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: 

CV. Pustaka Cendekia Utama), 2011, hlm. 29 
12 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 

Press, 2011), hlm. 61 
 29، ص. مرجع الرابقإيرتى زليو الدين، عزيز فخر الرازي و  63
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رلموعة من النكلمات اليت استخدامها الناس. وبالتايل يشرح أن ادلفردات ىي 

ىذا الرياق ياكد على مًتجم القاموس اإلندونيري يقول إن ادلفردات ىي مجيع 

تتم فرزىا أجبديا بادلعاين النكلمات الواردة يف اللغة وادلفردات أو قائمة النكلمات اليت 

 أو ترمجتها.

عند ذواحلنان أن ادلفردات ىي رلموعة من النكلمات ادلرتخدمة بالشخص  

قًتن بنكلمات أخرى ادلنظم بة ذلا فهم ووصف ترمجتها دون أن تلفظيا كانت أو كتا

 64أجبديا.

واستنادا إىل بعض اآلراء الرابق يرتنبط أن ادلفردات ىي رلموعة من 

اليت تشنكل اللغة ويعرف هبا شخص ما، سيتم استخدام النكلمات يف النكلمات 

 تنكوين اجلمل أو التواصل مع اجملتمع خاصة للغة العربية.

 تعليم المفردات هدف .2

 العام من تعليم ادلفردات إىل الطلبة كما يلي: رأي سيف ادلصطفى، اذلدف 

 ادلرموع.تعريف ادلفردات اجلديدة إىل الطلبة بوسيلة القراءة وفهم  . أ

حىت توصل إىل التدريب على الطلبة بتلفيظ ادلفردات اجليدة والصحيحة  . ب

 مهارة النكالم والقراءة اجليدة.

                                                      
 9-6، ص.  مرجع الرابقذواحلنان،  64
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 ج. فهم معاين ادلفردات مركبا يف اجلملة أو مفردا أو رلازيا.

 65د. القدرة على استخدام ادلفردات نطقا أو كتابة موافقا بادلوضوع.

 استيعاب مفردات الطلبة بالغرض: رأي جونتور تاريغان سعي يف ترقية 

 حترُت حياة الطالب. . أ

 حترُت مرتوى القدرة العقلية للطالب.  . ب

 ج. حترُت مرتوى تطوير ادلفاىيمي للطالب.

 د. شخذ عملية تفنكَت الطالب.

 66ه. توسيع أفق نظر الطالب للحياة.

من تعليم ادلفردات ىو  يان الرابق دينكن استنتاج أن اذلدفاستنادا إىل الب

التواصل باللغة دينكن أن تثري استيعاب ادلفردات حبيث أن الطالب قادرون على 

 العربية لفظيا كانت أو كتابة كذلك لًتقية ادلهارات اللغوية.

 أنواع المفردات  .3

 نظر طعيمة مبا كتب من سيف ادلصطفى على تصنيف ادلفردات كما يلي:   

 اللغوية ادلفردات من ناحية ادلهارة ( أ

 ادلفردات للتفهيم إما منطوقا وإما يف احملادثة والقراءة. (6
                                                      

 
15 Syaiful Mustofa, Op.Cit, hlm. 63 

 
16

 Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 23 
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ادلفردات للنكالم، وىي ادلفردات ادلناسبة لإلتصال رمسية كانت أو  (2

 عادية.

ادلفردات للنكتابة وىي ادلفردات ادلناسبة اليت البد منها اختيارىا كي  (3

 الخيطئ للقارئ.

ادلفردات الرياق على ادلفردات ادلتحملة. نوع ىذه ادلفردات حيتوي   (4

 دينكن تفرَتىا وفقا لرياق البحث.اليت 

 ادلفردات من ناحية ادلعٌت ( ب

ادلفردات اجلوىرية وىي النكلمات األصلية ادلشتق من الفعل أو  (6

 ادلصدر.

ادلفردات الوظيفة وىي النكلمات اليت توحد ادلفردات يف اجلملة،   (2

 كنحرف اجلر وأدوات االستفهام وغَتىا.

ادلركبة وىي ادلفردات اليت تنكون مع النكلمات األخرى ليدل ادلفردات  (3

 على معٌت واحد سلتلفة.

 ج( ادلفردات من ناحية التخصص

( كلمات اخلدمة ىي النكلمات ادلرتخدمة لإلشارة إىل التعيينات إما 6

 يف رلال احلياة رمسية كانت أو غَت رمسية.
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لمات اليت ( كلمات زلتوى خاص. ىذه ادلفردات ىي رلموعة من النك2

اخلاص ويرتخدم يف رلموعة متنوعة من دينكن أن تنقل ادلعٌت إىل 

 .utility words أو local wordsاجملاالت احملددة ويرمى أيضا ب 

 د( ادلفردات من ناحية استخدامها

( ادلفردات اإلجيابية وىي النكلمات ادلرتخدمة لالتصال نطقا وكتابة 6

 واستماعا من وسائل اإلعالم.

ادلفردات الرلبية وىي ادلفردات اليت تفهم بالرامع ولنكن ال يرتخدم ( 2

 67يف احملادثة اليومية أو النكتابة.

 مؤشرات استيعاب المفردات .4

تغَتات اليت دتنكن استخدامها لقياس تغيَتات اليت حتدث يف ادلادلاشرات ىي 

. رأي داروين شاه أن ادلاشرات ىي عالمات أو خصائص اليت تدل على احلدث

أن  Greenالطلبة قادرين على تلبية معايَت النكفاءة ادلطبقة. وبينما كان رأي 

عن الظروف ادلعينة حبيث أن ادلاشرات ىي ادلتغَتات اليت دتنكن أن تظهر للمرتخدم 

 68يرتخدم لقياس التغيَتات اليت حتدث ما.

                                                      
 65-63، ص.  نفس ادلرجع  67

18
 Adzikra Ibrahim, https://pengertiandefinisi.com/pengertian-indikator-menurut-para-

ahli/, Diakses Pada Hari Rabu, 23 Mei 2018, Pukul 14:58 

https://pengertiandefinisi.com/pengertian-indikator-menurut-para-ahli/
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-indikator-menurut-para-ahli/
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دلفردات ىناك بعض ادلاشرات اليت جيب أن يتقنها الطلبة. رأي يف تعليم ا

أن تعليم ادلفردات ليس مبطلق تعليم النكلمات مث ينمر الطلبة  سيف ادلصطفى

حلفظها، ولنكن بذلك يعترب الطالب أنو استوعب كثَتا من ادلفردات وحصلوا على 

 ادلاشرات ادلنكتربة. وىذه ادلاشرات ما يلي:

 .باجليدادلفردات  ترمجة أاماطيقدر الطالب على  ( أ

 صحيحة.الو  ةباجليد ادلفردات  كتابةيقدر الطالب على تلفيظ و   ( ب

   69.نطقا أو كتابة صحيحة الج( يقدر الطالب على استخدامها يف اجلملة 

رأي بشرى مصطفى وعبد احلميد يقال بنن الطلبة مريطرون على تلك 

استخدامها يف اجلملة  ادلفردات وادلفردات إذا أهنم قادرون على ترمجة أشنكال 

كيفية   الطلبة ليس إال مبطلق حفظ ادلفردات دون أن يعرفصحيحة يعٍت 

استخدامها يف التواصل احلقيقي. وبذلك كان يف تطبيقها، بعد أن الطلبة يفهمون 

 21أو النكتابة.ية ادلفردات مث يعلمهم الستخدامها يف شنكل اللفظ

اك تعليم الفعل ادلعلوم واجملهول،  فردات ىنعند زلمد علي اخلويل أن تعليم ادل

 كان يف تعليم الفعل ادلعلوم فينبغي على ادلعلم أن ديارس الطلبة لينكونوا قادرين على:

                                                      
19 Syaiful Mustofa, Op.Cit, hlm. 60 
20 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Op.Cit, hlm. 68 
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( 4( هتجئة النكلمات، 3( تلفيظ النكلمات، 2تعريف معٌت النكلمات،  (6

الطلبة استخدام النكلمات. وبينما كان تعليم الفعل اجملهول يهتم ادلعلم مبرتوى فهم 

 26ذلذه النكلمات لفهمها عند مساعها وقراءهتا.

يرتنبط الباحث أن ماشرات ادلفردات اليت جيب أن يتقنها  دينكن أن لذلكو 

 الطلبة من البيان الرابق ىي:

يقدر الطالب على ترمجتها إىل اللغة اإلندونيرية واللغة العربية جيدة  ( أ

 وصحيحة.

 يقدر الطالب على تلفيظ أو قراءة ادلفردات جيدة وصحيحة.  ( ب

 ج( يقدر الطالب على استخدام ادلفردات يف اجلملة أو اللغة اليومية.

 معاني ووظائف المفردات .5

ٌت اإلضايف. مة ينقرم إىل ادلعٌت األصلي وادلعرأي سيف ادلصطفى معٌت النكل

. على سبيل ادلثال كلمة " األم"  وللمعٌت األصلي نوعان معٌت احلقيقي ومعٌت اجملازي

يف اللغة العربية، يف اإلفراد مبعٌت الوالدة ولنكن " أم النكتاب"  معٌت اجملازي من سورة 

الفاحتة. ومعٌت األصلي يقرم أيضا إىل األصل واالصطالح. كنكلمة "اذلاتف" مبعٌت 

 آلة االتصال.اإلنران العامر ويف االصطالح مبعٌت تيلفون/
                                                      

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

Publishing, 2010 ), hlm. 88 
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يف ىو ادلعاين الزائدة فيها التعليق اخلاصة بنربة إىل خربة وادلعٌت اإلضا

 ادلتنكلم. مثال من كلمة "األم" يرند ادلعٌت إىل الرمحة والرعاية.

 من ناحية الوطيفة انقرمت ادلفردات إىل قرمُت منها: 

ادلفردات ادلعجمية ىي ادلفردات اليت ذلا معاين يف القاموس كلفظ "بيت"  ( أ

 وغَتىا."قلم" "سيارة" 

ادلفردات الوظيفة ىي ادلفردات بوظيفتُت كنحرف اجلر وأمساء ادلوصول  ( ب

 والضمَت وغَتىا.

 تطبيق المفردات في الجملة .6

كلمة يف اللغة العربية   22كلمة ادلفردات ىي لفظ يدل على معان نفرو.

  23تنقرم إىل ثالثة: اسم، فعل وحرف.

 االسم ( أ

والنبات وادلنكان  اناالسم ىو كل مجلة تدل على اإلنران واحليو  

 والزمان والصفة، عالمة األمساء ىي:

 مثل:جيوز االخبار،  .6

                                                      
22 Syaikh Mushthafa Al-Ghulayaini, Jami’ud Durusil Arabiyyah, (Semarang:CV Adi 

Grafika, 1992), hlm. 15 

 
23 Fuad Nikmah, Mulakhash Qawaid al- Lughah al- Arabiyyah. (Beirut: Daar Ats- 

Tsaqafah Al- Islamiyyah), hlm. 17 
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Huruf Dari Artinya 

(ta)   َكَتْبت Saya telah menulis 

(Alif) َكَتَبا Mereka berdua (laki- laki) telah 

menulis 

(wawu) َكَتب  ْوا Mereka (lelaki) telah menulis 

 

 (laki- laki itu)الرَّج ل  أل، مثل:  .2

 (Kuda) فَ َرس  ، مثل: التنوين .3

 (Wahai manusia) يَا اَي َُّها النَّاس  النداء، مثل :  .4

 berpeganglah terhadap) ِاْعَتِمْد َعَلى َمْن تَِثق  ِبهِ :  اجلر، مثل .5

orang-orang yang kamu percaya).24 

 الفعل  ( ب

 مثل:الفعل ىو عبارة عن كل لفظ يدل على حدث يف زمان معُت.     

 (dia sudah datang)  َجاءَ 

 (dia sedang atau akan datang) َيِجئ  

 (dia dihadirkan atau didatangkan) ِجْىئَ 

 أما عالمة الفعل : 
                                                      

 24 Syaikh Mushthafa Al-Ghulayaini, Op. Cit, hlm 16 
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 telah atau kadang :(qod)َقدْ  .6

 akan atau segera :(sin)س .2

 akan :(saufa)َسْوفَ  .3

 تاء التننيث الراكنة .4

 ضمَت الفاعل .5

 نون التنكيد .6

 مثل:

 (sungguh dia (laki- laki) sudah berdiri)قَامَ َقْد  .6

 (kamu akan pergi)َسَتْذَىبُ  .2

 (kelak kita akan pergi)َسْوَف َنْذَىبُ  .3

 (dia (perempuan) sudah berdiri)قَاَمتْ  .4

 (aku telah berdiri)ُقْمتُ  .5

 (tulislah) ُأْكُتَبن  .6

 مثل:، ج( احلرف

 (atas) َعَلى .6

 (sesungguhnya) ِإنن  .2
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 (dari) ِمنْ  .3

 (apakah) َىلْ  .4

 (didalam) يفْ  .5

 ىي: ينقرم احلروف إىل ثالثة

وحرف صة جلملة الفعل واإلسم، مثل : حرف اجلر تخادلحروف  .6

 النصب.

 حرف ادلشًتك يف األمساء واألفعال مثل حرف العطف.  .2

 25حرف اإلستفهام. .3

يرتطيع من البيان الرابق دينكن أن نفهم أن تطبيق النكلمات يف اجلملة 

 مثل: اإلسم والفعل أو احلرف يف تلك اجلملة.ب

  النُح الرُّزن يف اْلَمْزَرَعةِ فَ َزرََع الْ  .6
Petani itu telah menanam padi di sawah 

  َيْذَىُب َأمْحَُد ِإىَل اْلَمْدَرَسِة بِاحْلَاِفَلةِ  .2
 Ahmad pergi ke sekolah dengan naik bis 

 

 اْلَمنْكَتَبةِ فَاِطَمُة اْلنِكَتاَب يف أ تَ ْقرَ  .3

                                                      
 22-67، ص. مرجع الرابق 25
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Fatimah membaca buku di perpustakaan 

من بيان مثال اجلملة اعاله نفهم أن كل مجلة حتتوي على اإلسم والفعل أو 

، الرز، ادلنكتبة، النكتاب، ادلزرعة، أمحد، ادلدرسة، اإلسم، مثل: الفالح احلرف.

 .واحلرف مثل: إىل و يف .تَ ْقرَأ,َيْذَىبُ ,َزرَعَ . الفعل مثل: احلافلة، فاطمة
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث . أ

النهج النوعي ىو  ي،نوع النهج الذي يستخدمو الباحث ىو هنج نوع

البحث الذي  كانت بياناهتا على شكل اللفظي وحتليلها دون استخدام التقنيات 

على مجع البيانات نوعيا ويستخدم التحليل  أيضا ىذا البحث يؤكد اإلحصائية.

  1النوعي يف عرض البيانات وحتليل البيانات وحتحقيق البيانات.

 classجث ىو حبث إجرائي للصف الدراسي أو نوع البحث يف ىذا الب

action research (CAR) .  البحث اإلجرائي للصف الدراسي ىو البحث الذي قام

 2مع التأكيد على إكمال أو حتسني عملية التعليم. بو ادلعلم يف الصف أو ادلدرسة

 

 

 

                                                      
1 Etta Mamang Sungadji, Sopiah, Metode Penelitian- Pendekatan Praktik Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2010), hlm. 26 
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rinneka 

Cipta, 2013), hlm. 135 
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أن البحث اإلجرائي للصف الدراسي ترتكب من ثالث كلمات ىي  

 كالتايل:

 قواعد، وذلك باستخدام كائنادلالحظة إىل   أنشطة البحث ىو  (1

 ميكن أن يكون مفيدا أو معلومات اليت للحصول على بيانات منهجية

 .للباحثني االىتمام واألمهية األشياء اليت نوعية قيةلرت 

 سلسلة من يف شكلو  أىداف حمددة مع متعمدة حركة إلجراء ىوا (2

 .البحثي النشاط دورة

من  الدروس نفستتلقى و  من نفس الطالب جمموعة منالفصل ىو   (3

3.معلم
 

واستنادا إىل التعريف أعاله, ميكن االستنباط على أن البحث اإلجرائي   

 التعلم وىو إجراء متعمد إظهاره ويتوقع يف الصف معا.ىو ادلالحظة مع أنشطة 

يشتمل  أن منوذج البحث االجرائي Kemmis dan Mc Taggartرأي  

 (observing)ادلالحظة ، (acting) اإلجراء، (Planning)خطوات: اخلطة  على أربع

جيمع  مث كان أربع عناصر ىو اخلطوات لكل دورة، .reflecting)التفكري و 

Kemis dan Mc Taggart  بني اإلجراءات وادلالحظة كوحدة اخلطوات. نتائج
                                                      

 131، ص. نفس ادلرجع  3
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ىذه ادلالحظة صارت أساسا للخطوات التالية ىي التفكري. من نتائج التفكري مث 

ىناك البيان ىو   4مجعها التعديل يف شكل اإلجراء وادلالحظة مرة أخرى.

 كالتايل:

 الدورة األوىل . أ

 اخلطة (1

ربية والباحث بالتعريف والفهم يف ىذه ادلرحلة يقوم معلم اللغة الع

احملتاجة لسهولة تصميم التعليم يستعد الباحث  على االسرتاتيجية اجلديدة.

يف إعداد تعليم اللغة العربية باستخدام اسرتاتيجية ختمني الكلمات ووسائل 

 البطاقة.

 اإلجراء (2

ادلعلم والباحث بتطبيق االسرتاتيجية التعليمية يبدأ   يف ىذه ادلرحلة

وفقا للتخطيط.   سائل البطاقةاسرتاتيجية ختمني الكلمات باستخدام و وىي 

إلجراء تعليم اللغة العربية كان التخطيط الذي أعده ادلعلم والباحث كأسس 

 وىذه األنشطة يالحظو الباحث.

 
                                                      

 83، ص.دلرجعا نفس  4
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 ادلالحظة أو ادلراقبة (3

ادلالحظة أو ادلراقبة ىي عملية النظر يف مسار تأدية اإلجراء يف حماولة 

 .مجيع األنشطة اجلاريةلتسجيل 

 التفكري (4

التفكري ىو األنشطة اليت قام بو ادلعلم بعد اإلنتهاء من عملية التعليم 

باستخدام االختبارات دلعرفة إىل أي مدى فهم التالميذ واستيعاب  اجلارية

 ادلفردات اليت مت دراستها.

 الدورة الثانية . ب

التصحيح من نتائج كانت اإلجراءات يف الدورة الثانية وفقا للتخطيط و 

، مث القيام بالتفكري للنظر إىل أي مدى تغيري ما حدث من التفكري للدورة األوىل

 :خالل اإلجراء الثاين. ىناك منوذج البحث االجرائي اليت تصور يف الصورةالتالية
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 : تصميم البحث اإلجرائي للصف الدراسيالرسم البيان األول

 

أن الباحث يأخذ البيانات من نتائج  ىذا البحث من البحث النوعي حيث

ة واالختبار القبلي واالختبار البعدي وما أشبو ذلك مث ادلقابلة والوثائق وادلالحظ

 مجعها الباحث إىل نتيجة منهجية.

 البحث  هموضع موضوع . ب

ع البحث يف ىذا البحث ىو معلم اللغة العربية وتالميذ الصف موض  

العربية  ىو تنفيذ تعليم اللغة البحث تلميذا أما موضوع 23العاشر وعددىم 

ت لدى تالميذ الصف ني الكلمات لرتقية استيعاب ادلفرداباستخدام اسرتاتيجية ختم

 اإلسالمية احلكومية األوىل المبونج الوسطى. الثانويةبادلدرسة  العاشر ادلكثف
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 البحث هج. زمان وموضوع

مية األوىل المبونج اإلسالمية احلكو  الثانويةبادلدرسة  يعقد ىذا البحث 

يف آخر نصف كبري المبونج الوسطى الالوسطى يف الشارع معرب سومطرى ترباجني 

 .2118/2119 السنة الدراسية

 د. خطوات البحث 

وادلعلم التعاون يف البحث عن ختطيط  يف ىذا البحث كان الباحث

 اإلجراءات اليت سيقوم هبا يف البحث اإلجرائي، ىناك بعض ادلراحل كالتايل:

 ختطيط اإلجرائي .1

كان التخطيط الذي سيقوم بو الباحث ىو ترتيب جهاز التعليم 

 التالية:عناصر الذي يشمل على 

 ختطيط موضوع الدرس: ختطيط موضوع درس اللغة العربية ( أ

كانت الباحثة وادلعلم التعاون يف نامج الفصل الدراسي :  بر   ( ب

برنامج الفصل الدراسي احملتاجة لرتتيب ادلادة اليت مت ترتيب 

 دلستوى الثاين.دراستها  وىي ادلادة التعليمية 

جعل الباحث ختطيط إعداد  : (RPP)ختطيط إعداد التدريس  ( ج

 التدريس باستخدام اسرتاتيجية ختمني الكلمات مبادة ادلفردات.
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 مادة التعليمية : الوصف عن ادلادة التعليمية موجزا.د(  أوراق 

أوراق عمل الطالب على موضوع  ه( أوراق عمل الطالب : حتتوي 

وأىداف النشاط والوسائل واخلطوات اليت يستخدمها الباحث يف 

 فيذ البحث اإلجرائي للصف الدراسي.تن

وسائل/أدوات/ مصادر التعلم: الوسائل ادلستخدمة يف ىذا و( 

 البحث ىي بطاقة ادلفردات وكتاب اللغة العربية للصف العاشر.

 تنفيذ اإلجراءات. 2

 أ( ترتيب غرفة الدراسة للطالب وادلعلم.       

ب( يقوم الباحث بالتعليم أو البحث باستخدام جهاز التعليم 

األنشطة وفقاللتعليم يف ختطيط إعداد التدريس من خالل 

مساعد واتصاالت  استكشاف،ة اليت تشتمل على األساسي

 5باستخدام اسرتاتيجية ختمني الكلمات دلادة ادلفردات.

 . ادلالحظة أو ادلراقبة3

أجرى الباحث ادلالحظات أثناء عملية التعلم اجلارية باستخدام 

أوراق ادلالحظة. البيانات ادلتخدة من خالل ادلالحظة ادلباشرة أو مالحظة 

                                                      
5
  Saur Tampubolon, Op. Cit,hlm 29- 30 
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كانت   أنشطة تعليم ادلفردات باستخدام اسرتاتيجية ختمني الكلمات.

 ادلالحظة تركز على أنشطة ادلعلم والطالب يف عملية التعلم والتعليم.

 التفكري. 4

كانت نتائج ادلالحظة اليت قام هبا الباحث مث حلل ذلك دلعرفة 

النتائج من عملية التعلم باستخدام اسرتاتيجية ختمني الكلمات. البيانات 

أنشطة ونتائج ادلالحظة و اختبار نتائج التعلم  من اليت مت حصلها الباحث

 .ادلعلم والطالب ونتائج ادلقابلة بعد عملية التعلم اجلارية

 ه. أدوات البحث

أدوات ىي أداة جلمع البيانات، البيانات اجليدة ىي البيانات الصحيحة 

وادلوثوقة، البيانات اليت مت احلصول عليها الباحث من أدوات مجع البيانات. األدوات 

أما أدوات جلمع البيانات  6الصحيحة ىي أدوات اليت تقيس ما جيب قياسو.

 ادلستخدمة ىي كما يلي:

 الباحث .1

كان البحث اإلجرائي للصف الدراسي ىو البحث النوعي لو دورا ىاما 

. ىذه احلالة  ميكن للباحث أن يواجو ظروفا متغرية للباحث كأدوات مجع البيانات
                                                      

6
 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 124 
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كانت الباحثة ىي   7وغري مؤكدة اليت حتدث ما يف عملية التعلم والتعليم يف الصف.

 .أداة األوىل يف ىذا البحث

 ختباراألسئلة أو عناصر اال .2

أسئلة االختبار حتتوي على العديد من عناصر االختبار ادلستخدمة لقياس 

 مهارة الطالب يف استيعاب ادلفردات.

 أوراق ادلالحظة .3

لقياس مستوى أنشطة الطالب يف ىذا البحث  أوراق ادلالحظة ادلستخدمة 

 يف عملية تعلم اللغة العربية.

 ادلبادئ التوجيهية للمقابلة .4

ىي ادلستخدمة دلعرفة اآلراء أو سلوك الطالب عن  ية للمقابلةادلبادئ التوجيه

 8االسرتاتيجية اليت استخدمها الباحث وىي اسرتاتيجية ختمني الكلمات.

 الوثائق .5

ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة الوثائق جلمع البيانات احملتاجة ىي 

 البيانات اليت ميكن أن تصور حالة التعليم.

 
                                                      

 135، ص. نفس ادلرجع  7

 127-126نفس ادلرجع ، ص.   8



44 
 

 . طريقة جمع البياناتو

 . االختبار1

االختبار الذي سيستخدمو الباحث ىو االختبار التحريري واالختبار 

ب يف استيعاب حفظ ادلفردات . تقصد ىذه الطريقة ىي لقياس مهارة الطالالشفوي

 ن على تفريق بني ادلفردات األفعال وادلفردات األمساء.وقادري

 ادلالحظة .2

حول ما من الظواىر احلقيقية يف موضوع الباحث ادلالحظة ىي يالحظ 

البحث. يستخدم الباحث ىذه الطريقة للحصول على البيانات عن موقع ادلدرسة 

اإلسالمية احلكومية األوىل المبونج الوسطى من ناحية موقع اجلغرايف  الثانوية

 وللحصول على ادلعلومات عن حقيقة أنشطة التعلم يف ادلدرسة.

 ادلقابلة .3

بعض السؤال واجلوب إىل شخصني أو أكثر. يف ىذه  تقدمي  ىيأن ادلقابلة  

من  يتطلب اإلجابة عليهايرجى إىل الباحث أن يستعد السؤال اليت الطريقة 

يف ىذا البحث يستخدم الباحث ادلقابلة ادلوجهة وىي  .األشخاص ادلعنيني بالبحث
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تقدمي السؤال إىل معلم اللغة العربية  9.ادلفصلالكاملة و  األسئلة استعد الباحث 

 ورئيس ادلدرسة وأعضاءىا والطالب.

 الوثائق .4

النصوص مثل أو متغريات،  البيانات ادلوجودة عليها البحث عن يىالوثائق 

جداول األعمال وىلم واالجتماعات و  والدقائق نقش والصحف واجملالت من الكتب

يف ىذا البحث يستخدم الباحث طريقة القراءة جلمع البيانات من خالل   11.جرا

 دراسة الكتب واجملالت والصحائف وما أشبو ذلك ووفقا دلوضوع ىذا البحث.

 البياناتتحليل  أساليب . ز

أو بادلعىن عرض ليل البيانات تسمى بتقنيات معاجلة البيانات أساليب حت

لإلجابة على ادلشكالت يف ىذا البحث. لذلك أن وشرح البيانات اليت مت مجعها 

حتليل البيانات ىو اخلطوات أو االجراءات اليت يستخدمها الباحث لتحليل البيانات 

 اليت مت مجعها قبل القيام بتحقيق البيانات.

يف تنفيذ البحث اإلجرائي للصف الدراسي ىناك نوعان من البيانات اليت 

 منها: ميكن مجعها الباحث يف ىذا البحث

                                                      
 
9
 Mohammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 

2010), hlm.123 
10 Suharsimi Arikunto, Langkah Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), hlm. 231  
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ت الكمية )نتائج تعلم الطالب( ميكن أن حللو الباحث وصفيا. البيانا .1

ويف ىذا البحث يستخدمو الباحث حتليال وصفيا، مثل حبث عن معدل 

 النتائج ونسبة ادلائوية لنجاح الطالب وىلم جرا.

البيانات النوعية ىي البيانات كمعلومات يف شكل مجل تقدم صورة عامة  .2

الفهم على الدرس )ادلعريف(، سلوك على تعبريات الطالب ويتعلق مبستوى 

الطالب على طريقة تعلم اجلديدة )العاطفي(، وأنشطة الطالب يف إتباع 

 الدرس واالىتمام وادلتحمس يف التعلم كذلك الثقة وتشجيع التعلم اليت

 11ميكن أن حللو الباحث نوعيا.

 ىناك اخلطوات لتحليل البيانات يف البحث اإلجرائي للصف الدراسي:

 مجع البيانات .1

 ىذه اخلطوة مجع الباحث البيانات احملصولة من نتيجة البحث يف يف

، مالحظة أنشطة الطالب، تشجيع التعلم تنفيذ التعلم يف الفصل الدراسي

ليت حصل عليها الباحث تتعلق باسرتاتيجية البيانات ا 12ونتائج التعلم.

 ختمني الكلمات واستيعاب ادلفردات.
                                                      

 
 128ص.  ، مرجع السابق،كوناندر   11

 

 
12 Saur Tampubolon, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Pendidik dan Keilmuan, (Jakarta:Erlangga, 2014), hlm.33 
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 ختفيض البيانات .2

اخيار البيانات احملتاجة وغري احملتاجة وىي تلخيص  التخفيض ىو

البيانات وفقا دلوضوع البحث. ويف ىذا البحث اخيار الباحث البيانات 

الباحث ىي البيانات عن اليت مت حتقيقها البيانات  13ادلهمة وغري ادلهمة.

 باسرتاتيجية ختمني الكلمات واستيعاب ادلفردات.

 عرض البيانات .3

وبعد ختفيض البيانات فاخلطوة التالية ىي عرض البييانات. عرض 

البيانات ىي البيانات عن مادة ادلفردات باستخدام اسرتاتيجية ختمني 

مت يف البحث اإلجرائي للصف الدراسي كان عرض البيانات الكلمات.  

ىذه العملية أن يسهل الباحث لفهم  عرضها الباحث بوصف موجز سرديا.

 ما حدث وختطيط العمل التايل فيما يتعلق بفهمو.

 حتقيق البيانات .4

حتقيقي البيانات ىي البيانات  .اخلطوة التالية ىي حتقيق البيانات

قوم بتحقيقها وعرض البيانات مث يحيصلها الباحث من ختفيض البيانات اليت 

ية ختمني أن استعاب ادلفردات ميكن أن ترقي من خالل اسرتاتيجبالنظرية 

                                                      
 34،ص. نفس ادلرجع  13
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إذا مل وأن تتغري البيانات  ؤقتةزال مكانت استنتاجات األولية التالكلمات.  

ت على مجع البيانات. لكن إذا كان تكن ىناك دليال صاحلا مدعوما

إىل ميدان ة صاحلة عندما يعود الباحث مدعوما بأدل استنتاجات األولية

مع البيانات. فاالستنتاجات اليت عرضو الباحث ىي مرة ثانية جلالبحث 

البيانات اليت أخدىا الباحث ىي البيانات عن استنتاجات موثوقة. 

اسرتاتيجية ختمني الكلمات واستيعاب ادلفردات لدى تالميذ الصف العشر 

 مية احلكومية األوىل المبونج الوسطى.اإلسال الثانويةادلكثف بادلدرسة 

 . مؤشرات النجاح في استيعاب المفرداتح

جرائي للصف الدراسي ىي وجود ؤشرات النجاح يف ىذا البحث اإلمكانت 

( akselerasiادلكثف ) لربنامج ة يف استيعاب ادلفردت لدى تالميذ الصف العاشرالرتقي

المبونج الوسطى وىو أن التالميذ قادرون  اإلسالمية احلكومية األوىل الثانويةبادلدرسة 

يف كل دورات من خالل اسرتاتيجية  وعلى حفظ وتطبيق ادلفردات اليت قد استوعب

ميذ حيصلون ميكن أن يقال أن الباحث الناجح يف حبثو إذا كان التال ختمني الكلمات.

 يف استيعاب ادلفردات. %80على معيار االكتمال 
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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 اإلسالمية الحكومية األولى  المبونج الوسطى الثانويةلمدرسة  ةعامصورة  . أ

 موقع الجغرافي .1

اإلسالمية احلكومية األوىل  الثانويةكاملة ىي ادلدرسة  كانت ذلذه ادلدرسة أمساء

تمبَت بس 59يف التاريخ  4156سنة  579قم ر   KMAوعلى أساس المبونج الوسطى 

اإلسالمية  الثانوية ليت من قبل التغيَت تسمى بادلدرسةوا الثانويةأمساء ادلدرسة  عن تغيَت

احلكومية فوجنو وايت تَتباجني الكبَت المبونج الوسطى. تقع يف الشارع سومطرى قرية 

الربيدي تَتباجني الكبَت ناحية تَتباجني الكبَت المبونج الوسطى مقاطعة المبونج بالرموز 

 كانت حالة شهادة األرض .manterbangi@kemenag.go.idوالربيد الكًتوين  56587

من  بنيت ىذه ادلدرسة على األرض ادلوقوفة .ةسين حكومة اجلمهورية االندونيعنيابة 

 .5:;5سيوطي سنة رش المبونج الوسطى وىو السيد احلاج أمحد وصي الع

وىو يقع يف كيلو مًتا وقريب من السوق باندار جايا   6موقع ىذه ادلدرسة على 

 الثانويةادلدرسة  ب الشارع، حيث كان التالميذ يشعرون بالسهولة للوصول إىلجان

mailto:manterbangi@kemenag.go.id
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فيحصل على ادلراكب العامة بسهولة جدا،  ومية األوىل المبونج الوسطى.كاإلسالمية احل

مًت مربع،  816;بنيت ىذه ادلدرسة بوسع  يع ادلراكيب سبر هبذا ادلعرب.ألن تقريبا من مج

 بعنوان ناحية تَتباجني الكبَت المبونج الوسطى.

 الحكومية األولى المبونج الوسطى اإلسالمية الثانويةتاريخ التأسيس مدرسة  .2

 الثانويةادلسماة  بادلدرسة  8:;5يف السنة  الثانويةأسست ىذه ادلدرسة  

وصي العرش المبونج  وىو لسيد احلاج أمحد سيوطيبا التقوى. كانت األرض ادلوقوفة

الوسطى. وأما مؤسستها ىم السيد حممد الصاحل كرئيس والسيد سوغَتي كنائب الرئيس 

 والسيد فاموجي كسكريتَت والسيد اسكاندار كمالية.

ة اخلاصة كان يف أول وحلة ىم يشعرون بالثقل، ألن ىذه ادلدرسة ىي ادلدرس

اجلديدة واليت ربتاج إىل اجلهاد والصرب. ولذلك دلدة ثالث سنوات عدم التطورات اذلامة 

 حيث أهنم يناقشون عن تغيَت اإلسم.

واليت يرأسها السيد   GUPPIأبدلت ىذه ادلدرسة بادلدرسة  ;:;5يف السنة 

مطرى  Filialاحلكومية   الثانويةتغَتت بأمساء ادلدرسة  4;;5. ويف السنة حممد الصاحل

تغَتت األمساء  مرة أخرى بادلدرسة  7;;5ويف السنة ويرأسها السيد حممد مسرين. 

فوجنو وايت تيؤباجني الكبَت المبونج الوسطى. كانت حالة البدنية  ذلذه ادلدرسة  الثانوية
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يف أول تأسيسها بسيطة جدا ىي غرفة صغَتة لرئيس ادلدرسة، وغرفة واحدة للمدرسُت، 

 وميدان ادلراشم.غرف لغرفة الدراسة، ومصلى واحد وميدان واحد لكرة اليدوية  8و 

منها اسم ادلدير وكمية ونوعية  ،ودبرور الزمان كانت ىذه  ادلدرسة تغيَتات

، كانت ىذه 4;;5 -;:;5سنة  صاحلال. يف زمان موسسة السيد حممد الطلبة

ألن عوامل البيئة أقل  كذلك filialأهنا مدرسة  ادلدرسة مل تكن جيدة باإلضافة إىل

اخلاصة وادلدرسة  الثانوية درسة مغلوبة على التسابق مع ادلدرسةداعمة ، حيث ىذه ادل

 العامة. الثانوية

، كانت ذلذه ادلدرسة 7;;5-4;;5حممد مسرين سنة  يف زمان موسسة السيد

أما العومل الداعمة األخرى ىي إىتمت تطورات منها تغيَت احلالة صارت حالة هنائية. 

بإرسال بعض ادلدرسُت ليكونوا مدرس  ادلدرسُت احلكومة احمللية إىتماما كبَتا إىل

رسة كادلدرسة اخلاصة ادلدرسة. يف زمان حممد مسرين  ىو فًتة النضال ألن حالة ادلد

 حيث بأهنم يتسابقون بادلدارس أخرى يف البيئة فوجنو وايت.

وىي التشعر بالثقل يف تطوير :;;5-7;;5زبدم من فًتة كانت السيدة راين 

ادلدرسة ألهنا تستمر ادلؤسسات ادلاضية، ويف ىذه الفًتة يوجد العديد من ادلدرسُت معلم 
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س واضحة وقد بدأت يف التنافس مع ادلدارس وازرة الدين حبيث تكون جودة ادلدار 

 األخرى.

، بدأت ىذه 4115-:;;5سنة  سوفنجي يف زمان موسسة السيد الدكتور

ادلدرسة بإظهار وجودىا حبيث كان التالميذ يرغبون يف استمرار الدراسة كثَتا حىت أن 

 الغرفة ناقصة. لذلك جيب أن يقوم بالدراسة يف الصباح والنهار.

 4115يف زمان موسسة السيد الدكتور احلاج أمحد أمُت اهلل وىو يرأس من سنة 

. كان عدد الطلبة عند ذلك يبلغ إىل عدد كثَت. ويف السنة 4158حىت اآلن سنة 

أبدل بالسيد احلاج ويراتنوا ادلاجستَت إىل اآلن. ىذه احلالة تدل على أن تطورات  4158

 4115يف السنة وباإلضافة إىل ذلك كانت . ادلدرسة منظورة بكثَت من عدد الطلبة

أحد من الطلبة ينجح  ;411حىت يف فًتة  بالتغيَتات واجلديدة. تعلم تبدأمرافق المباين و 

يف اخًتاق اإلجنازات على ادلستوى الوطٍت واحلصول على الدرجة الفائز الثانية يف مسابقة  

ينجح يف الدخول إىل  4157نة  اخلاصة. ويف الس الثانويةكتابة العلمية مستوى ادلدرسة 

OSN  جملال الرياضية لكنو مل حيصل على الفائز وأنو حيصل على الفائز األول يفKSM  

 الذي عقده وازرة الدين. مستوى الوطٍت 4157
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احلكزمية فوجنو وايت ثقة وأمانة لفتح  الثانويةأمسكت ادلدرسة  ;411يف السنة 

الميذ ادلاىرين الذين قادرين على إنتهاء أو إسبام برنامج ادلكثف. يرشح ىذا الربنامج الت

 إال عامُت أو سنتُت. الثانويةالدراسة بادلدرسة 

التعليم، كثَت من التالميذ ذلم القدرات أعلى الدرجة. ولذلك يقًتح  بتقدم و 

قد فتح الصف  ;411/:411ادلدرسُت وادلربيُت لفتح الصف ادلكثف. وللعام الدراسي 

اإلسالمية احلكومية األوىل المبونج الوسطى ناحية تَتباجني  الثانويةادلكثف بادلدرسة 

 طالبا. 41الكبَت بعدد الطلبة 

 اإلسالمية الحكومية األولى الثانويةلمدرسة ل الرؤية والمهمة .3

 الرؤية ( أ

وذلا اجلودة وأسسها اإلسبان و  اإلسالمية احلكومية األوىل الثانويةادلدرسة ربقيق   ( ب

ىدف زمان طويل ىي  الرؤيةىذا  التقوى حىت صارت إختيار األول للمجتمع.

اإلسالمية احلكومية األوىل المبونج الوسطى. ألن  الثانويةالذي أراده ادلدرسة 

ادلؤمنُت وادلتقُت ىم يتبعون شرائع اهلل ورسولو. وبرسولو قدم اهلل أسوة حسنة 

 ة.ألخالق الكردي

 ادلهمة  ( ت
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 تكوين الطالب الذكي وادلهارة ولو أخالق الكردية. (5

 .اإلسبان و التقوى ترقية احًتاف ادلعلم لتقدمي الطالب ادلؤىلُت يف (4

 ربقيق ادلتخرجُت القادرين على ادلنافسة يف التعليم والعمل. (5

 

 اإلسالمية الحكومية األولى الثانويةالوسائل و اللوازم التمهيدية بالمدرسة  .4

اإلسالمية احلكومية  الثانويةبادلدرسة  حالة الوسائل واللوازم التمهيديةكانت  

 األوىل ديكن أن يفصل الباحث بالبيان التايل:

 2جدول 

 اإلسالمية الحكومية األولى المبونج الوسطى الثانويةالعدد وحالة البناء للمدرسة 

 نوع المباني الرقم
 عدد الغرفة وفقا للحالة

Status 

Kepemi-

likan 
1)

 Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

 1 3 6 0 20 غرفة الفصل  5

 1 0 0 0 1 غرفة رئيس ادلدرسة  4

 1 0 0 0 2 غرفة ادلدرس  5

 1 0 0 0 2 غرفة اإلدارة 6

 1 0 0 0 0 خمترب الفيزياء 7



79 

 

 1 1 0 0 1 خمترب الكمياء  8

األحياءخمترب علم   9  1 0 0 0 1 

 1 0 0 0 0 خمترب احلاسوب   :

 1 0 0 0 0 خمترب اللغة ;

 1 0 0 0 0 خمترب الدين اإلسالمي  51

 1 0 1 0 0 غرفة ادلكتبة  55

54  UKS  0 0 0 1 غرفة   

   0 0 0 0 غرفة ادلهارات  55

 1 0 0 0 0 غرفة الفنون  56

 1 0 0 4 1 محام ادلدرسُت  57

الطلبةمحام   58  10 2 0 10 1 

 1 0 0 0 1 غرفة التوجيو االستشاري  59

   0 0 0 0 القاعة  :5

5;  OSIS 0 0 0 0 غرفة   

 1 0 0 0 0 غرفة الكشفية 41

   0 0 0 1 ادلسجد/ادلصلى  45

   0 0 0 0  غرفة الرياضة 44

   0 0 0 0 منزل ادلعلم الرسي  45

   0 0 0 0 الفريعة للرجال 46

   0 0 0 0  (الفريعة للنساء 47

 1 0 0 0 1 مشاركة احلارس  48
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 2 4 0 0 0 ادلقصف  49

 
 3جدول 

 اإلسالمية الثانويةللمدرسة  حالة الوسائل واللوازم التمهيدية التعليمية
 الحكومية األولى المبونج الوسطى 

 

 Jenis Sarpras الرقم

Jumlah Sarpras 

Menurut Kondisi Jumlah Ideal 

Sarpras 

Status 

Kepemili

kan 
1)

 
 فسيد جيد

سي الطلبةاكر   5  770 450 1500 1 

ب الطلبةمكات  4  600 150 1500 1 

 1 1000 0 0 خزائن الطلبة  5

 1 35 5 25 كراسي ادلدرس يف غرفة الفصل  6

 1 35 10 20 مكاتب ادلدرس يف غرفة الفصل  7

 1 35 10 20 السبورة  8

غرفة الفصلاخلزانة يف  9  2 8 30 1 

 1 45 5 30  احلاسبة يف معمل احلاسبة  :

 1 30 10 15 الدعائم الدينية اإلسالمية ;

 1 150 60 30 الدعائم الفيزياء  .51

 1 65 17 14 الدعائم لعلم األحياء  .55

 1 130 80 20 الدعائم الكمياء   .54

 1 16 3 6 كرة القدم  .55

 1 16 5 4 كرة اليدوية  .56
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 1 16 4 4 كرة السلة .57

 1 10 2 2 كرة ادلكتب  .58

 1 1 0 0 ملعب كرة القدم  .59

 1 2 0 0 ملعب كرة الريشة  .:5

 1 2 0 0 ملعب كرة السلة  .;5

 1 2 0 0 ملعب كرة اليدوية  .41

                               

 تقرير نتيجة البحث  . ب
اإلجرائي  البحث نفذت على أساس إجراءنتيجة البحث عن استيعاب ادلفردات,  

 لربنامج الصف العاشر التالميذ لدىات باستخدام اسًتاتيجية زبمُت الكلم للصف الدراسي

ديكن وصفها على . األوىل المبونج الوسطىاحلكومية ادلكثف بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 النحو التايل:

استيعاب  علم اللغة العربية ، وخاصةت, اإلجرائي للصفالبحث  نفذتقبل  

 يسلمة أن ادلدرس سًتاتيجية. حيث ىذه االاحملاضر  ةيتم باستخدام اسًتاتيجي ادلفردات

والطالب يتبعوهنا بشكل سليب, حىت يصبح التعلم ادلفردات للطالب,  شفهيا فقطادلعلومات 

مع  عدد الطالب  ىذه احلالة تسبب استيعاب ادلفردات الطالب منخفضة  .بادللل والنعاس

كما يتبُت من جدول  تلميذا. 58تالميذ ومل يكملوا  9ثالثة وعشرين طالًباالذي يكملوا 
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ادلكثف بادلدرسة الثانوية  لربنامج الصف العاشر التالميذ اتتلخيص تتيجة استيعاب ادلفرد

 مايلي: األوىل المبونج الوسطىاحلكومية اإلسالمية 

 

 4جدول 

المكثف بالمدرسة  لبرنامج الصف العاشرالتالميذ استيعاب المفردات  قيمة تلخيص

 األولى المبونج الوسطىالحكومية الثانوية اإلسالمية 

الطالبعدد  KKM قيمة الرقم   
 نسبة ادلائوية

تالميذ  75≤ كامل 1  7  
30,5 % 

تلميذا  75≥ غَت كامل 2  16 
69,5% 

تلميذا  عدد  23  
100% 

  

مث بعد أن يطبق ادلدرس اسًتاتيجية زبمُت الكلمات,زادت قيمة إستيعاب  

مالحظة من خالل تنفيذ كل دورة تتكون من ىذه احلالة ادلفردات الطالب. وديكن 

 والتنفيذ وادلالحظة والتفكَت كما يلي:التخطيط 
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 الدورة األولى . أ

  التخطيط للدورة األولى .1

 :اإلجراءات ادلتخذة ىي على النحو التايلعملية الدورة األوىل تشتمل على  

مناقشة أو مداوالت مع مدرس اللغة العربية لتحديد ادلواد والوقت وادلكان  (5

 واسًتاتيجيات التعلم اليت سيتم استخدامها

ربديد ادلادة اليت  ستدريسها ، وىي اختيار موضوع عن "ىواية الطالب وادلغرض"  (4

 و"ادلهانة واحلياة".

 ربديد االسًتاتيجية اليت سيتم استخدامها ، وىي اسًتاتيجية زبمُت الكلمات. (5

( وفقا دلواد ادلفردات عن "ىواية الطالب RPPإعداد خطة عملية التدريس ) (6

 ة" و باستخدام اسًتاتيجية زبمُت الكلمات.وادلغرض" و"ادلهانة واحليا

ستٍت مًتا و  x 51 51بقياس إعداد وسائل اإلعالم يف شكل بطاقات ادلفردات  (7

 .ستٍت مًتا 4x 7بطاقات ادلفردات 

 .عداد ورقة مالحظات للمعلمُت والطالب (8
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بار ادلقدمة للطالب دلعرفة إستيعاب إنشاء أدوات التقييم يف شكل أسئلة اخت (9

 .ادلفردات
 

 التأدية لإلجرائي .1

، و ىذا للصف الدراسي مدرس يف البحث اإلجرائي يف ىذه التأدية صار الباحث  

مالحظا. و يف  بتناسب خطة عملية التدريس ادللحقة و صار مدرس اللغة العربيةالبحث 

خدام يف اللقاء األول والثاين والثالث للدورة األوىل باست ادلفردات التايل عملية تعليم مادة

 .زبمُت الكلمات سًتاتيجيةا

 اللقاء األول ( أ)

يف  :415 من يوليو45يف التاريخ  يف الدورة األوىل يوم السبتتعقد اللقاء األول 

. مرحلة التنفيذ تبدأ بادلقّدمة والنشاط األساسي الساعة التاسعة حىت الساعة إحدى عشرة

 .مث تؤّخر باالختتام

 ادلقدمة (5

 يقول ادلدرس السالم ويقرأ الدعاء مع التالميذ.   .5

 يفشو ادلدرس ويسأل عن أخبارىم.   .4
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   يفحص ادلدرس كشف الغياب.   .5

 النشاط األساسي (4

 يشرح ادلدرس عن االسًتاتيجية ادلستخدمة أثناء التعليم.   .5

 يأمر ادلدرس التالميذ مثٌت مثيال دبثيل أمام الفصل.   .4

ستٍت مًتا دبثيل مث يقوم x 51 51ة بشكل توزيع ادلدرس بطاقة األسئل   .5

 .7x4بتخمينها مثيلو. وأما اآلخرون يعطي ادلدرس بطاقة األجوبة بشكل  

 أما مثال بطقة األسئلة و بطقة األجوبة ىي:
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذلواية
 تتعلق بالكتاب

 ادلكتبة
 القصة

 
 

 اذلواية
 يعايف اجلسم

 كرة القدم
 السباحة

 

 اذلواية 
 لوحة, صورة

 اخلط
 ادلتعلقة بالفن

 اذلواية
 ادلتعلقة باألغنية

 صوت جيد
 ادلطرب

 ادلهنة
 يعمل يف ادلزرعة

 الرز
 الذرة

 ادلهنة
 يعمل يف ادلدرسة

 تعليم الطالب
 الدرس

 ادلهنة
 يعاجل ادلرضى

 يعمل يف ادلستشفى
 الدواء

 ادلهنة
مسؤولية عن محاية 

 البالد
 احلرب

 ادلهنة
مسؤولية عن صرف 

 الدواء
 الصيدلية

 ادلهنة
 يبحث عن السمك

يعمل يف البحر او 
 النحر

 ادلهنة
 قيادة الطائرة

 اذلواء
 السماء

 ادلهنة
 عن  األخباريبحث 
 اجلريدة

 اجمللة
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يأمر ادلدرس التالميذ على قراءة بطاقة األسئلة عن ادلفردات ادلكتوبة، وأما    .6

 . x 7 4بشكل اآلخرون جييبون األسئلة بتخمُت الكلمات يف البطاقة 

فردات الواردة يف يفسر ادل قبل أن جيلسوإذا أصيبت اإلجابة مسح ذلم اجللوس.  .7

ومل يكن مصيبا فتوجو ادلدرس بطلمات . مجلة من ادلفردات يستخدمالبطاقة ، و 

 أخرى.

 ىذه اللعبة  مت القيام بو التالميذ متبادال.   .8

 االختتام (3
 يف أسبوع القادم التالميذدرسها التعليمية اليت سي حطةيلقي ادلدرس    .5

 الدرس بقراءة احلمدلة و السالم. خيتتم ادلدرس   .4

 اللقاء الثاني ( ب)

 الغناء الرسم الرياضة القراءة

 الصيديل اجلندي الطبيب

 الفالح

 الصياد الطيار الصحايف

 ادلدرس
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يف  :415 من يوليو 55 يف التاريخ  يف الدورة األوىل يوم اإلثنُتتعقد اللقاء األول  

. مرحلة التنفيذ تبدأ بادلقّدمة والنشاط األساسي الساعة التاسعة إىل الساعة إحدى عشرة حىت

 .مث تؤّخر باالختتام

 ادلقدمة (5

 يقول ادلدرس السالم ويقرأ الدعاء مع التالميذ. .5

 عن أخبارىم. يفشو ادلدرس ويسأل  .4

 يفحص ادلدرس كشف الغياب. .5

 اذلدف احملصول. ادلدرس يقدم  .6

 النشاط األساسي (2

 تالميذ.  9-8فرق، لكل فرقة ربتوي عللى  6توزيع ادلدرس الفرقة إىل  .5

 يشرح ادلدرس عن طريقة اللعبة زبمُت الكلمات فرقة ففرقة. .4

 يستمعون التالميذ الوصف عن اإلسم شفويا بصوت عايل يف الصف. .5

 يستمعون التالميذ جيدا حبيث أهنم قادرون على زبمُت الكلمات. .6

يتم زبمُت وصف الكلمة األوىل بأعضاء الفرقة من كل فرقة مث يقدم وصف  .7

األسئلة األوىل إىل الفرقة األوىل،إذا استطاع الفرقة األوىل إلجابة تلك األسئلة 
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قدم وصف األسئلة إىل فحصل على الفرقة األوىل نتيجة، إذا أخطاء الفرقة األوىل قي

 فرقة أخرى حىت يتم األسئلة على اإلجابة الصحيحة وىلم جرا.  

 إذا عرف الطالب األشياء ادلصووفة فجاز لو أن خيمن الكلمة قبل إنتهاء الوصف. .8

 يتم زبمُت الكلمة الثانية بأعضاء الفرقة الثانية من كل الفرقة وىلم جرا. .9

الكثَتة أو من أسرع يف زبمُت الكلمة كان الفائز يف ىذه اللعبة ىو الفرقة  .:

 بالصحيحة.

 االختتام (3

 يف أسبوع القادم التالميذدرسها يلقي ادلدرس حطة التعليمية اليت سي .5

 الدرس بقراءة احلمدلة و السالم. خيتتم ادلدرس   .4

 ثتيعابذي مت إجراؤه وفًقا دلؤشرات إالتقييم ال, استنادا اىل ىلو يف الدورة األ 

 :االختبارات ، يتم احلصول على البيانات التالية ادلفردات من خالل

 

 

 



89 

 

 5جدول 

المكثف بالمدرسة  لبرنامج الصف العاشرجدول نتيجة استيعاب المفردات التالميذ 

 في الدورة األولى األولى المبونج الوسطىالحكومية الثانوية اإلسالمية 

 
 الرقم
 

 
 أمساء التالميذ

 

KKM 

 

البيانات 
 األولية

 

الدورة 
 األوىل

 

 

 البيان

1 Alya Rizki M. 75 73,6 76 كامل 
2 Aulia Zahra Suryana 75 78,3 83,3 كامل 
3 Bagas Syanda Nopale 75 76,6 81,6 كامل 
4 Dea Puspita Loka 75 61,3 69,3 غَت كامل 
5 Dwi Indah Lestari 75 63,3 73,3 غَت كامل 
6 Fajar Ramadhani 75 70 75 كامل 
7 Febri Nadirsyah Zaini 75 62 74,3 غَت كامل 
8 Fica Merilian Cannavaro 75 71 76 كامل 
9 Hafizul Damar Laya 75 68,3 86,6 كامل 
10 Jessi Juniati Br. Sibuea 75 71,6 75 كامل 
11 Laily Azmi Adila 75 66,6 76 كامل 
12 M. Asrul 75 55,3 71,6 غَت كامل 
13 Maghfira Tiecha A. 75 63,6 75 كامل 
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14 Mira Sulistiana 75 61,6 73,3 غَت كامل 
15 Muhammad Abdurrachman Hilmy 75 75,3 78,3 كامل 
16 Naila Ulya Azhari 75 75,3 75 كامل 
17 Nazmi Lazuardini 75 75,3 76 كامل 
18 PunkyWijayanto Muda 75 70 75 كامل 
19 Puspa Mega Pristanti 75 75,3 71,6 غَت كامل 
20 Regina Resti Valentine 75 71 71 غَت كامل 
21 Sinta Meudi Amelia 75 76,6 76,6 كامل 
22 Thaher Rifa’i 75 70 77,6 كامل 
23 Wahib Seprian 75 68,3 74,3 غَت كامل 

 
 6جدول 

 ولىفي الدورة األاستيعاب المفردات  قيمة تلخيص

  عدد الطالب KKM قيمة الرقم
 نسبة ادلائوية

ميذاتل  75≤ كامل 1  51  
65,21 % 

ميذتال  75≥ غَت كامل 2  8 
34,79% 

التالميذ عدد تلميذا    23  
100% 
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يف اجلدول أعاله ، ىناك زيادة يف عدد الطالب الذين حيصلون على درجات  

الباحث اإلجراء حىت يتخذ .  % 65,21أو يساوي  تلميذا 57إتقان ادلفردات بكامل 

 .%1:  ادلؤشر الذي تريد ربقيقو ، وىوالتايل ، أي الدورة الثانية ، ألهنا مل تصل إىل

 المالحظة في الدورة األولى .3

مت تنفيذ ادلالحظات دلعرفة إستيعاب ادلفردات الطالب يف عملية التعلم باستخدام  

يشغلها ادلدرس اللغة العربية, بناء على ورقة مالحظات تطبيق اسًتاتيجية زبمُت الكلمات. 

عملية التعلم باستخدام تطبيق اسًتاتيجية زبمُت الكلمات للمادة ادلفردات يف الدورة األواى 

 مل ربقق نتائج القصوى. نتائج ادلالحظة على قدرة ادلدرس يف إدارة الفصل ىي كما يلي:

 مرحلة التخطيط ( أ)

 تتماشى مع إسًتاتيجية زبمُت الكلمات عملية التدريسخطة  .5

ال يستطيع ادلعلم إتقان الفصل الدراسي حىت ال يزال ىناك طالب يتحادثون مع  .4

 أصدقائهم

 مرحلة التنفيذ ( ب)
بقول ا السالم وقرأ الدعا, وسأل عن أخبارىم.   قام ادلعلم بنشاط افتتاح التعلمقد  .5

 وفحص  كشف الغياب.
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 ىذه  فيب باللعلكلمات بيأمر طالبان ا مُت تخ ذبيةراستذ افيبتندرس لمم اقا .4

 .كلب ذالطلا يفعل مجيع حتیوب بالتناسًتاتيجية الا

 )ج( اختتام

 قد شارك ادلعلم الطالب يف ترجيم ادلفردات. 5

 .قد قام ادلعلم بإجراء وتقييم يف شكل اختبارات شفوية وكتابية4

مُت يف عملية التعليم بيستخدام تطبيق اسًتاتيجية زب ادلالحظة على انشطة التالمذ 

 :حصلت على النتائج التاليةالكلمات على مادة ادلفردات 

 يفهم الطالب بالفعل اسًتاتيجية زبمُت الكلمات . أ

ولكن ، ىناك طالب الذين ال  قد قام الطالب بعمل إسًتاتيجية زبمُت الكلمات. . ب

 يزالون يدردشون مع األصدقاء عندما حيدث التعلم.

 التفكير .4

بعد إجراء ادلالحظات على عملية التعلم اليت مت تنفيذىا يف الدورة األوىل ، يتم  

. نتيجة التفكَت. يقوم الباحث وادلعلم دبناقشة مجيع األنشطة اليت مت تنفيذىا, تنفيذ التفكَت

 استخدام نتائج التفكَت لتحسُت إتقان الطالب يف التعلم.يتم 

 يف الدورة األوىل كما يلي: فكَتتكون الت
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 مرحلة التخطيط ( أ)

 .يتم خطة عملية التدريس وفقا خلطوات االسًتاتيجية ادلستخدمة .5

 مرحلة التنفيذ  ( ب)

 .يف عملية التعلم شارك فيها العديد من الطالب .5

 احلماس يف اتباع عملية التعلمبدأ الطالب يفهمون التدريس و  .4

 مرحلة التقييم واألختتام)ج(  

 .. شراك الطالب بالفعل يف الًتمجة ادلفردات والنطق ادلفردات واستخدام ادلفردات5

 يف حُت أن التفكَت يف األنشطة الطالبية ىو كما يلي:

 الطالب نشطون . أ

ديكن االستنتاج أن  استنادا إىل النتائج على التائج ادلالحظة اليت مت إجراؤىا ، 

أنشطة التعلم من الطالب أقل نشاطًا.  عملية التعلم يف الدورة األوىل ال تزال غَت قصوى.

اليت حققها الطالب مل يصل إىل استيعاب ادلفردات  النسبة ادلئوية جلميع مكوناتمتوسط 

 %ىو ا البحثأن ادلؤشر ادلتوقع يف ىذ، يف حُت  87.45%ادلؤشر احملدد الذي يساوي 
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ها ، وبالتايل من الضروري االستمرار بالدورة الثانية. بعض التحسينات اليت ديكن تقددي 1:

 ىي كما يلي: نيةيف الدورة الثال

فينبغي على ادلدرس أن يتقن الفصل حىت ال يتحدث ويهتم التالميذ بيان ادلدرس  ( أ)

 أثناء عملية التعليم.

 .جيدا فصل زبصيص وقت التعليمفينبغي على ادلدرس أن ي  ( ب)

)ج( ينبغي ادلدرس على اختيار الكلمات السهلة حيث أهنم قادرون على زبمُت 

 الكلمات.

 ب. الدورة الثانية

 تصحيح التخطيط. 1

مرحلة التصحيح التخطيط للدورة الثانية، وعلى وجو عام كانت األنشطة مساواة  يف  

 ىي:، . لكن ىناك بعض الزيادة اليت قام هبا ادلدرسبالدورة األوىل

فينبغي على ادلدرس أن يتقن الفصل حىت ال يتحدث ويهتم التالميذ بيان ادلدرس   ( أ)

 أثناء عملية التعليم.

 .فصل زبصيص وقت التعليم جيدافينبغي على ادلدرس أن ي  ( ب)
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 )ج( ينبغي ادلدرس على اختيار الكلمات السهلة حيث أهنم قادرون على زبمُت

 التأدية لإلجرائي. 4

 :415من أغوسطوس  8الدورة الثانية يوم السبت يف التاريخ يف يعقد اللقاء األول 

. مرحلة التنفيذ تبدأ بادلقّدمة والنشاط األساسي إىل الساعة نصف العاشرة يف الساعة الثامنة

 مث تؤّخر باالختتام.

 ادلقدمة (5

 يقول ادلدرس السالم ويقرأ الدعاء مع التالميذ.   .5

 يفشو ادلدرس ويسأل عن أخبارىم.   .4

   يفحص ادلدرس كشف الغياب.   .5

 النشاط األساسي (4

 يشرح ادلدرس عن االسًتاتيجية ادلستخدمة أثناء التعليم.   .5

 يأمر ادلدرس التالميذ مثٌت مثيال دبثيل أمام الفصل.   .4

ستٍت مًتا دبثيل مث يقوم x 51 51توزيع ادلدرس بطاقة األسئلة بشكل    .5

  .7x4بطاقة األجوبة بشكل  بتخمينها مثيلو. وأما اآلخرون يعطي ادلدرس 
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يأمر ادلدرس التالميذ على قراءة بطاقة األسئلة عن ادلفردات ادلكتوبة، وأما  .6

 . x 7 4بشكل اآلخرون جييبون األسئلة بتخمُت الكلمات يف البطاقة 

فردات الواردة يف يفسر ادل وإذا أصيبت اإلجابة مسح ذلم اجللوس.قبل أن جيلس  .7

فتوجو ادلدرس بطلمات ومل يكن مصيبا . مجلة من ادلفردات يستخدمالبطاقة ، و 

 أخرى.

 اذلواية
 تتعلق بالكتاب

 ادلكتبة
 القصة

 
 

 اذلواية
 يعايف اجلسم

 كرة القدم
 السباحة

 

 اذلواية 
 لوحة, صورة

 اخلط
 ادلتعلقة بالفن

 اذلواية
 ادلتعلقة باألغنية

 صوت جيد
 ادلطرب

 ادلهنة
 يعمل يف ادلزرعة

 الرز
 الذرة

 ادلهنة
 يعمل يف ادلدرسة

 تعليم الطالب
 الدرس

 ادلهنة
 يعاجل ادلرضى

 يعمل يف ادلستشفى
 الدواء

 ادلهنة
مسؤولية عن محاية 

 البالد
 احلرب

 ادلهنة
مسؤولية عن صرف 

 الدواء
 الصيدلية

 ادلهنة
 يبحث عن السمك

يعمل يف البحر او 
 النحر

 ادلهنة
 قيادة الطائرة

 اذلواء
 السماء

 ادلهنة
 يبحث عن  األخبار

 اجلريدة
 اجمللة

 الغناء الرسم الرياضة القراءة

 الصيديل اجلندي الطبيب

 الفالح

 الصياد الطيار الصحايف

 ادلدرس
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 ىذه اللعبة  مت القيام بو التالميذ متبادال.   .8

 االختتام (3
 يف أسبوع القادم التالميذدرسها يلقي ادلدرس حطة التعليمية اليت سي   .5

 الدرس بقراءة احلمدلة و السالم. خيتتم ادلدرس   .4

 اللقاء الثاني .2

 :415من أغوسطوس  55يف التاريخ يعقد اللقاء الثاين يف الدورة الثانية يوم اإلثنُت 

يف الساعة الثامنة إىل الساعة نصف العاشرة. مرحلة التنفيذ تبدأ بادلقّدمة والنشاط األساسي 

 مث تؤّخر باالختتام.

 ادلقدمة (5

 يقول ادلدرس السالم ويقرأ الدعاء مع التالميذ. .5

 يفشو ادلدرس ويسأل عن أخبارىم.  .4

 يفحص ادلدرس كشف الغياب. .5

 اذلدف احملصول. سادلدر  يقدم  .6

 النشاط األساسي (2

 تالميذ.  9-8فرق، لكل فرقة ربتوي عللى  6توزيع ادلدرس الفرقة إىل  .5
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 يشرح ادلدرس عن طريقة اللعبة زبمُت الكلمات فرقة ففرقة. .4

 يستمعون التالميذ الوصف عن اإلسم شفويا بصوت عايل يف الصف. .5

 الكلمات.يستمعون التالميذ جيدا حبيث أهنم قادرون على زبمُت  .6

يتم زبمُت وصف الكلمة األوىل بأعضاء الفرقة من كل فرقة مث يقدم وصف األسئلة  .7

األوىل إىل الفرقة األوىل،إذا استطاع الفرقة األوىل إلجابة تلك األسئلة فحصل على 

الفرقة األوىل نتيجة، إذا أخطاء الفرقة األوىل قيقدم وصف األسئلة إىل فرقة أخرى 

 اإلجابة الصحيحة وىلم جرا.   حىت يتم األسئلة على

 إذا عرف الطالب األشياء ادلصووفة فجاز لو أن خيمن الكلمة قبل إنتهاء الوصف. .8

 يتم زبمُت الكلمة الثانية بأعضاء الفرقة الثانية من كل الفرقة وىلم جرا. .9

كان الفائز يف ىذه اللعبة ىو الفرقة الكثَتة أو من أسرع يف زبمُت الكلمة  .:

 بالصحيحة.

 تتاماالخ (3

 الدرس بقراءة احلمدلة و السالم. خيتتم ادلدرس   .5

يمكن احلصول على البيانات أن فالثاين ،  اللقاءلتعلم يف الدورة الثانية من نتائج تنفيذ ا

 :أشخاص ، وىي 7الطالب الذين حيصلون على درجة كاملة يزيد بنسبة 
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 7جدول 

المكثف بالمدرسة الثانوية  لبرنامج الصف العاشرلتالميذ لنتيجة استيعاب المفردات 

 في الدورة الثانية األولى المبونج الوسطىالحكومية اإلسالمية 

 
رقمال  

 

 
 اسماء التالميذ

 

KKM 
 

البيانات 
 األولية

الدورة 
 األولى

 

الدورة 
 الثانية

 البيان

1 Alya Rizki M. 75 73,6 76 81,6 كامل 
2 Aulia Zahra Suryana 75 78,3 83,3 81.6 كامل 
3 Bagas Syanda Nopale 75 76,6 81,6 81,6 كامل 
4 Dea Puspita Loka 75 61,3 69,3 80 كامل 
5 Dwi Indah Lestari 75 63,3 73,3 71 غَت كامل 
6 Fajar Ramadhani 75 70 75 80 كامل 
7 Febri Nadirsyah Zaini 75 62 74,3 75 كامل 
8 Fica Merilian Cannavaro 75 71 76 78,3 كامل 
9 Hafizul Damar Laya 75 68,3 86,6 87,6 كامل 
10 Jessi Juniati Br. Sibuea 75 71,6 75 80 كامل 
11 Laily Azmi Adila 75 66,6 76 75 كامل 
12 M. Asrul 75 55,3 71,6 75,3 كامل 
13 Maghfira Tiecha A. 75 63,6 75 75 كامل 
14 Mira Sulistiana 75 61,6 73,3 76 كامل 
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15 Muhammad Abdurrachman 

H. 

 كامل 81,6 78,3 75,3 75

16 Naila Ulya Azhari 75 75,3 75 75 كامل 
17 Nazmi Lazuardini 75 75,3 76 76,6 كامل 
18 PunkyWijayanto Muda 75 70 75 76 كامل 
19 Puspa Mega Pristanti 75 75,3 71,6 76 كامل 
20 Regina Resti Valentine 75 71 71 71 غَت كامل 
21 Sinta Meudi Amelia 75 76,6 76,6 81 كامل 
22 Thaher Rifa’i 75 70 77,6 78,3 كامل 
23 Wahib Seprian 75 68,3 74,3 74,3 غَت كامل 

 

 8جدول 

 ثانيةفي الدورة الاستيعاب المفردات  قيمة تلخيص

  نسبة ادلئوية عدد التالميذ KKM القيمة الرقم
1 Tuntas ≥75  اتلميذ 20  

87 % 

2 Belum Tuntas ≤75  تالميذ 3   
13 % 

تالميذعدد ال تلميذا   23  
  100% 
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 ثانيةللدورة المالحظة  .3

قام الباحث دبالحظة يف تنفيذ االجراء للصف الدراسي وتأيت ىذه ادلرحلة لنظر  

النتائج من إىل كفاءة ادلعلم و استيعاب مفردات للتالميذ يف عملية تدريس ادلفردات. أما 

 مالحظة الباحث على ادلعلم فهي كاليت:

 مرحلة التخطيط ( أ)

 كان ادلعلم قد قسم الطالب إىل عدة فرقة واىتم بنموا استيعاهبم فشجعهم. .5

 وكان ادلعلم قد صنع حطة التدريس خبطوات اليت تصلح بتخمُت الكلمات .4

 مرحلة التنفيذ ( ب)
اللعب باستخدام اسًتاتيجية يع على التعليم التالميذ يف أداء كان ادلعلم مستط .5

 زبمُت الكلمات.
 شيدىم حلدوء ونشاط يف عملية التدريس.كان ادلعلم مستطيع على تنظيم وتر  .4

 )ج( مرحلة التقييمية 

 كان احوال الفصل مرتبا ومنظما ويدرس الطالب محاسة.. 5

 . كان التالميذ مفهما و معرفا بامهية تدريس ادلفردات تصحيحا.4
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 . التفكير4

واعتمادا على ادلالحظة للدورة الثانية فيأيت الباحث بتفكَت البحث مع ادلعلم لتحليل كل  

يف ترقية استيعاب ادلفرداتللطلبة . أما النشاط ادلنفذة. وتستخدم نتائجهالتصحيح 

 نتائجتفكَت الدورة الثانية للمعلم فهي كما يلي:

 اخلطوة التحطيطية ( أ)

 قد مشل ادلعلم الطلبة على عدة فرقة. .5

 قد صنع ادلعلم خطة التدريس حبيث خطوات زبمُت الكلمات .4

 اخطوة التنفيذية ( ب)

ية التعليم ويكون اىتمامهم اىتماما كبَتا قد دعا ادلعلم الطلبة دلشاركة يف عمل .5

 يف التعلم.

يعطي ادلعلم الوصف والتشجيع الذي يتعلق بالعملية التعليمية لنمو  .4

 محاستهم.

 التقومي واالختتام)ج( 

 امتحن ادلعلم كل طالب بازبتبارات الشفوية أو اللسانية.. قد 5
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م الباحث بتقييم كفاءة ادلفردات باستخدام ثالث مؤشرات وىي ترجيم . وقا4

 ادلفردات و تعبَتىا و استعماذلا.

 أما نتائج التفكَت على نشاط الطلبة يف الدورة الثانية فهي كما يلي:

 يكون احوال الفصل مرتبا و منظما. .5

 احلماسة يف عملة التدريس .ظهرت الطلبة  .4

و كان تدريس ادلفردات باستخدام اسًتاذبية يف الدورة الثانية قد حيصل على احلد األقصى  

  يد.. ولذلك يعترب الباحث أن الدورة الثانية تكفي إلكتساب النمو اجل%80أي أكثر من 

 ج. تحليل البيانات

من اسًتاتيجية  ًتاتيجية. الفكرة الرئيسيةاسًتاتيجية زبمُت الكلمات ىي ابسط اس 

زبمُت الكلمات ىي لتحفيز الطالب على عدم الشعور بادللل يف تعلم اللغة العربية يف 

ىذه  , وعلى وجو اخلصوص دلمارسة استيعاب ادلفردات الطالب للمواد العربية.الفصل

 االسًتاتيجية تعلم أيضا عن التعاون والشجاعة خالل عملية التعلم.

لبيانات اليت مت احلصول عليها يف ىذه البحث ، فتطبيق اسًتاتيجية زبمُت من اأما  

الكلمات لًتقية استيعاب ادلفردات لدي تالميذ الصف العاشر لربنامد ادلكاثف بادلدرسة 

ىي كان ىناك زيادة يف قيمة إستيعاب الثانوية اإلسالمية احلكومية اإلوىل المبونج الوسطى,
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تنفيذ البحث اإلجرائي للصف الدراسي, يستخدم ادلدرس اسًتاتيجية  قبل أن فردات.ادل

تعلم, فيصبح الطالب أن الشعور بادللل و الطالب أقل النشطُت يف ال احملاصرة يف عملية

 عملية التعلم. ىذه احلالة تسبب قيمة استيعاب ادلفردات للطالب منخفضة.

ينفيذ الباحث االختبارات  دلعرفة ترقية استيعاب ادلفردات يف كل الدورة, كان 

 . الشفوية وادلكتوبة. عن طريق ترمجة ادلفردات ، والنطق ادلفردات واستخدام ادلفردات

 9جدول 

 في الدورة األولىاستيعاب المفردات  قيمة تلخيص

  عدد الطالب KKM قيمة الرقم
 نسبة ادلائوية

ميذاتل  75≤ كامل 1  51  
65,21 % 

ميذتال  75≥ غَت كامل 2  8 
34,79% 

التالميذ عدد تلميذا    23  
100% 
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اعتمادا على اجلدول اعاله, يف الدورة األوىل اليت حصلت على قيمة كاملة من  

. %34,79تالميذ أو  :وبينما كان الطالب الذين مل يكملوا  %65,21تلميذا أو  57

  .%80يدل ىذه احلالة أن استيعاب ادلفردات الطالب يف الدورة األوىل مل تصل ىدف ىي 

 11جدول 

 في الدورة الثانيةاستيعاب المفردات  قيمة تلخيص

  نسبة ادلئوية عدد التالميذ KKM القيمة الرقم
1 Tuntas ≥75  اتلميذ 20  

87 % 

2 Belum Tuntas ≤75  تالميذ 3   
13 % 

تالميذعدد ال تلميذا   23  
  100% 

 

ة الثانية ، اإلجراءات التصحيحية اليت نفذت يف الدور  استمر الباحث  بعد أن 

 41نرى من اجلدول أعاله أن  ، وديكن أنقد زادت اتضح أن قيمة استيعاب ادلفردات

من الطالب  %13ذ أو تالمي 5من الطالب حيصلون على قيمة كاملة و  %87تلميذا أو 

وبالتايل . %80ىذه احلالة تدل أن قيمة استيعاب ادلفردات للتالميذ قد تصل  .يكملون مل

ديكن ازباذ الباحث قرار أن البحث اإلجرائي للصف الدراسي  إهنائي ألن قيمة إستيعاب 
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ادلفردات للتالميذ قد وصلت إىل مؤشر النجاح. من بعض ادلراحل اليت تتكون من دورتُت ، 

 تايل:ديكن رؤيتها يف اجلدول ال

 11جدول 

 البيانات تلخيص نتيجة استيعاب المفردات من قبل الدورة حتى الدورة الثانية للتالميذ
األولى المبونج الحكومية  بالمدرسة الثانوية اإلسالمية  المكثف لبرنامج الصف العاشر

 طىالوس

 الدورة الرقم
 نسبة ادلئوية عدد التالميذ

 غَت كامل كامل غَت كامل كامل
تالميذ   قبل الدورة  1 اتلميذ    7   16   

30,5 % 69,5 % 

اتلميذ  الدورة األوىل 2 تالميذ   15   8   
65,21 % 34,79% 

اتلميذ  الدورة الثانية 3 تالميذ   20   3  
87% 13 % 

 ديكن نظرىا أيضا ىذه احلالة من  صور الرسم البياين التايل:
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 2صور 
 نتيجة استيعاب المفردات من قبل الدورة حتى الدورة الثانية الرسم البياني

 

 

للتالميذ الصف  كان ىناك ترقية يف إستيعاب ادلفرداتو  استناذا إىل الرسم البياين, 

العاشر لربنامج ادلكثف بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  احلكومية األوىل المبونج الوسطى. قبل 

أن تنفيذ البحث اإلجرائي للصف الدراسي, كان نتيجة استيعاب ادلفردات للتالميذ 

  9شخصا, الذي اكتمال  45, حصل الباحث البيانات األولية بعدد التالميذ منحفضة

 تلميذا. (%69,5) 58يذ ومل يكتمل تالم(30,5%)

باستخدام اسًتاتيجية زبمُت الكلمات يف الدورة بعد أن قام الباحث بتطبيقها   

شخصا الذي  45, بعدد التالميذ , كان ىناك ترقية استيعاب ادلفرداب للتالميذالألوىل
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 الدورة نالميذ مل يكملوا. وكان يف  (%34,21):و  تلميذا  (%65,21)57أكملوا 

 5تلميذا و   (%87)41شحصاالذي أكملوا  45من عدد الطالب الثانية 

 تالميذ مل يكملوا.(13%)

ديكن ترقية  كلماتاسًتاتيجية زبمُت ا خالل تطبيق  من فيمكن االستنتاج أن 

 بادلدرسة الثانوية اإلسالميةاستيعاب ادلفردات لدي التالميذ الصف العاشر لربنامج ادلكثف 

 41إىل  (%30,5) تالميذ 9الذي يكتمل من  األوىل المبونج الوسطى ىياحلكومية 

 .%56,5كبَتة جدا تصل إىل   يعٍت أن ىناك ترقية ه احلالةىذ (%87) تلميذا

، ديكن تركية استيعاب  ، من خالل تطبيق اسًتاتيجية التخمُت للكلماتوىكذا 

ادلفردات للتالميذ لصف العاشر لربنامج ادلكثف بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  احلكومية األوىل 

 .المبونج الوسطى
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 الباب الخامس

 استنتاجات واقتراحات

 االستنتاجات . أ

وحتليل البيانات فيحصا الباحث االستنتاج أن  تطبيق  استنادا إىل نتيجة البحث

 اسًتاتيجية ختمني الكلمات قادر على ترقية استيعاب املفردات لدى تالميذ الصف

  األوىل المبونج الوسطى.العاشر لربنامج املكثف باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

يف البيانات األولية أو قبل  ة  أن حتقق بوجود ترقية استيعاب املفرداتىذه احلالو   

و   (%30,5)تالميذ 8شخصا أكملوا  32بيق ختمني الكلمات من عدد التالميذ أن تط

, ىذه احلالة تدل استيعاب املفردات للتالميذ منخفضة. مل يكملوا(%69,5)تلميذا  61

من عدد  أن تطبيق ختمني الكلمات على ترقية استيعاب املفردات يف الدورة األوىل وبعد

مل   (%34,79)تالميذ 7و (%65,21)تلميذا  61شخصا الذين أكملوا  32التالميذ 

مل (%13)تالميذ  2و  (%87)تلميذا 32ورة الثانية زاد الذين أكملوا ويف الد يكملوا.

قد زاد  يكون مفهوما أنو بعد تطبيق اسًتاتيجية ختمني الكلماتوبالتايل ميكن أن  يكملوا.

 .تلميذا 62أو (%56,5) بنسبة 
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 قتراحات الا  . ب

يقدمها  استنادا إىل النتيجة احملصولة بعد البحث، ىناك األشياء ميكن أن 

اسًتاتيجية ختمني الكلمات يف تعليم اللغة العربية وفقا ملادة  بتطبيق الباحث املتعلق

 :و من ىذه األشياء ىي كما يف التايلاملفردات. 

، ال بد لو أن يعد للمدرس الذي سيستخدم اسًتاتيجية ختمني الكلمات .6

الواجبات و  و تقدميا تاما املتعلقة باألحوال األساليب، كتنظيم الوقت،اعداد

بد للمدرس أن يراقب جري املناقشة يف الفرقة، حىت ال الفرقة. وال توزيع

 مت فيها. ميذ من ال يتوىل على الفرقة أو يصيكون من التال

للتالميذ املاىرين يف استيعاب املفردات البد أن يتعلموا جيدا حبيث املهارة  .3

 زيادة الًتقية وكذلك للتالميذ الذين قلة املهارة.

بحث مماثل يف املدارس املتشابو باملواد للباحث التايل البد لو أن يقوم ب .2

املختلفة من أجل تأكيد نتائج ىذه البحث للحصول على البحوث 

 املختلفة.
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 ج.  االختتام

أ من بداية املالحظة احلمد هلل رب العاملني بعد القيام بالعمليات الطويلة اليت تبد

حىت حتليل البيانات فتم البحث كالوظيفة األخرية. بيد أن ىناك  و التخطيط و اإلجراء

لعل ىذه الرسالة منتفعة. و  فريجو الكاتب بعض العيوب يف كتابة ىذه الرسالة العلمية،

ىناك املباحث التالية اليت  تملة يف ىذه الرسالة العلمية فريجو الكاتبأما للعيوب احمل

 ة أحسن. أمني.تكملها حىت تكون ىذه الرسالة العلمي
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