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 الملخص

لتربية اإلسالمية الحديثة المبونج ل9 المعهد درالسالم كونتور  في مباشرةال ةقيطر بال م اللغة العربيةيلية تعلافع
 الجنوبية 

 فنجي فوسفونوغورا: واضعة 
ٕٔٗٔٔٓٓٔٔٙ 

اللغة  تعليمادلفردات العربية ىو عملية تقدًن ادلواد التعليمية يف شكل كلمات أو مفردات كعناصر يف  تعليم 
ىي ادلرحلة األساسية ألن رلال  مفرداتالعربية. من التعريف الذي قدمو أمحد دجانان أصفودين يعطينا صورة أن 

ادلناقشة ىو الكلمات فقط وبالطبع فإن الوظيفة العامة ىي إضافة ادلفردات ليتم درلها يف مجلة كاملة ، سواء يف كيفية 
م لدى الطبلب يف ادلعهد درالسبلم  ي. تشَت نتائج الدراسة األولية إىل أن نتائج التعلاحلصول عليها أو مساعها أو قراءهتا

جيدة للغاية ، كما أن ربفيز الطبلب على التعلم مرتفع جًدا  المبونج اجلنوبية  الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜ كونتور
تعليم ا يؤدي إىل افًتاض ادلؤلف أن ىناك مزايا يف م اللغة العربية ، شليأيًضا ، ويبدو الطبلب متحمسُت وغَت ملّلُت لتعل

ادلفردات العربية تعليم ادلفردات العربية يف ادلدرسة. حبيث يظهر عنوان مع الصيغة التالية دلشكلة "كيف ىي فعالية 
المبونج اجلنوبية ؟ ". يهدف البحث  الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜ ادلعهد درالسبلم كونتورالثنوية يف باالطريقة ادلباشرة 

 المبونج اجلنوبية  الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜ ادلعهد درالسبلم كونتور الثنوية ادلفردات العربية يف تعليمإىل معرفة 
مدرسُت للغة العربية. اذلدف من ىذا  ٗىذا البحث ىو حبث وصفي نوعي. كان موضوع ىذه الدراسة  

 الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜ ادلعهد درالسبلم كونتورالثنوية يف  باالطريقة ادلباشرة ادلفردات العربية تعليمالبحث ىو فعالية 
. كانت تقنيات مجع البيانات تعليم والتقييم تنفيد، تعليم االعداد، تعليم ثبلثة زبطيط ىي يف المبونج اجلنوبية

 ق. مت ربليل البيانات البحثية وصفيا من الناحية النوعية.ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ادلقاببلت وادلبلحظة والتوثي

 الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜ ادلعهد درالسبلم كونتور الثنويةوأظهرت النتائج أن مدرس ادلفردات العربية يف  
ادلعلم  م ، يف إعداد خطة الدروس ، يكونيم. يف التخطيط للتعليالمبونج اجلنوبية ، كان فعاال بشكل عام يف التعل

م اليت يقوم هبا ادلعلم يمبدًعا جًدا ألنو يف إعداد ادلعلم يضيف إىل خطة الدرس احلالية ، وثانيًا يف تنفيذ عملية التعل
وفًقا للخطط اليت مت وضعها يف برنامج التخطيط ، واألخَت يف تقييم ادلواد ادلستخدمة من قبل ادلعلم مت تدريس كل 

 م الطبلب عالية.يعل نتائج تعلم ، شلا غليشيء يف عملية التعل

 ٜ، معهددرالسبلم كونتو  باشرةادل ةقيطر ال ، م اللغة العربيةيتعل، لية افعالكلمات ادلفتحية : 

  



 

  



 

  



 

 شعار

 

 ُكْنُتمْ   ِإنْ  َهُؤالءِ  بَِأْسَماءِ  أَنِْبُئوِني فَ َقالَ  اْلَمالِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  ثُمَّ  ُكلََّها  األْسَماءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ 
 (ٕٖ) اْلَحِكيمُ  اْلَعِليمُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  َعلَّْمتَ َنا َما ِإال لََنا ِعْلمَ  اَل  ُسْبَحاَنكَ  قَالُوا (ٖٔ) َصاِدِقينَ 

ُهمْ  آَدمُ  يَا َقالَ  ا بَِأْسَمائِِهمْ  أَنِْبئ ْ  غَْيبَ  َأْعَلمُ  ِإنِّي َلُكمْ  َأُقلْ  أََلمْ  َقالَ  بَِأْسَمائِِهمْ  أَنْ َبَأُهمْ  فَ َلمَّ
َماَواتِ   (ٖٖ -ٖٔ : )البقرة  (ٖٖ) َتْكُتُمونَ  ُكْنُتمْ   َوَما تُ ْبُدونَ  َما َوَأْعَلمُ  َواألْرضِ  السَّ

 
 

 

  



 

 اهداء

 

 احلمدهلل سبحان وتعاىل, أىدي ىذه الرسالة العلمية إىل : 

والدي احملبون )أيب أمحد زين وأمي رمسنرسو ( اللذاين قدماين دوام حبهما، رشداين، ببل التعب وادللل  ٔ

ال أيئس للحصول على ادلٌت. حىت رافقاين إىل إسبام  يف تربية نفسي عن احلياة، وذكرين لكل أوقات ألن

معة رادين إنتان اإلسبلمية احلكومية المبونج، علاصورتان شليوتان شريفتان ومصبان رحيمان دراسيت جبا

 يف حيايت. عسى اهلل يشرفهما فيالدنيا واآلخرة.

صاحبيت دسي مؤلفة قريب احملصوص الذي سَت فقٍت يف احلياة ودائما أعطٌت التسجيع واألنشطة   ٕ

 ألحقق صلاحى

رفيك ىنديس( و أخوان ) أبل إللهد، ردي غستدي( احملبوبات، اليت ىّن أخوايت الصغَتة ) ديو ايو،  ٖ

 منتظرات على صلاحي.

 .جامعة احملبوبة، رادين إنتان اإلسبلمية احلكومية المبومج ٗ

 

 



 

بتاترجمة الك  

 

، الولد األوىل من مخس ٜٜٗٔمن يناير  ٚيف تنغاموس يف التاريخ ولدت فنجي فوسفونوغورا  

دياه أيو  من سيد أبل الّلهدى و من سيد أمحدردى غستدى وسيدة رفيكا أخوات ، وىي بنت 

 ىنديس.

، سبت دراستها دبدرسة اإلبتدائية احلكومية  ٕٙٓٓكانت الدراسات الىت مت هبا الباحثة ىي ف سنة 

دبدرسة معهد درالسبلم كونتور التاسع المفونج  ٜٕٓٓبريعُت بندر المفونج ، وسبت دراستو يف سنة 

سبت دراسة الباحثة دبدرسة الثانوية درالسبلم كونتور ادلركزى جاوى الشرقية.  ٕٕٔٓة ، ويف اجلنوبي

متسجبل كطالبا اجلامعة بقسم تعليم اللغة العربية للكلية الًتبية والتعليم جبامعة  ٕٕٔٓوكانت يف السنة 

 رادين انتان اإلسبلمية احلكومية المبونج.

  



 

 كلمة شكر وتقدير

 

واحلمد هلل سبحانو وتعاىل، سبت كتابة ىذه الرسالة العلمية كتبتها بإعطاء الشكر  
تطبيق طريقة التعليم ادلفردات لدى التبلميذ الصف السابع يف  الباحث ربت ادلوضوع "

 ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓمعهد درالسبلم كونتور التاسع المبوع اجلنوبية كاليندى للسنة الدراسة 
 ، الذي جلب الناس إىل النور اإلذلى.والصبلة والسبلم زلمد صلى اهلل عليو وسلم

كتابة ىذه الرسالة العلمية ىي استفاء لبعض الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل 
 يف علم الًتبية والتعليم يف قسم اللغة العربية جبامعة رادين انتان اإلسبلمية احلكومية المبونج.

والتوجيهات. ودلا سبت كتابة ىذه الرسالة العلمية ال ربقق ىذه الرسالة العلمية إال التعليمات 
فتقدم الباحثة فائق احًتامها وجزيل شكرىا وعظيم ربيتها وعسى أن يهب اهلل سبحانو 

 وتعاىل مكافأة اللطف إىل :

األستاذ الدكتور احلاج خَت األنوار ادلاجستَت، عميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين  .ٔ
 مية المبونج.انتان اإلسبلمية احلكو 

ادلاجستَت، رئيس وسكرتَتة قسم اللغة العرابية يف   سفر دود وأفيف أمراهللالدكتورة  .ٕ
 كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين انتان اإلسبلمية احلكومية المبونج.



 

ه ادلاجستَت، مشريف األول والثاين، يف اش نااحلاج أمحد خباري ادلاجستَت و أكم .ٖ
الوقت واجلهد وأفكارعلا لتقدًن التوجيو واإلرشاد، خضمهما، ازبذ منهما من 

 وادلدخبلت يف إصلاز ىذه الرسالة العلمية.

وادلوظفُت جبامعة رادين انتان اإلسبلمية احلكومية، خاصة بقسم احملاضر واحملاضرون  .ٗ
 اللغة العربية الذين قد علموىن علوما كثَتا.

كومية كاليندى دلبونج اجلنوبية، مشسد باشَت ادلاجستَت، رئيسة ادلدرسة الثانوية احل .٘
الذي ىو مؤذن ألداء حبثي يف ادلدرسة اليت كانت ىو يرتئس هبا، وكذلك مجيع 
ادلعلمُت خاصة لسيدة نفسية البكالريوس، كما معلم اللغة العربية ومجيع رجال اإلدارة 
 ادلدرسية اليت ساعدوا الباحثة للحصول على ادلعلومات والبيانات احملتاجات ذلذا

 البحث.

الذين قد سعدوا  مجيع مووظفُت جبامعة رادين انتان اإلسبلمية احلكومية المبونج .ٙ
 الباحثة إلسبام ىذه الرسالة العلمية جازكم اهلل خَتا كثَتا

 أخيت الصغَتة، من ىي يدفعٍت وقدمٍت مدخبلت يف إسبام ىذه الرسالة العلمية. .ٚ
ي، بودي،بايو، أردي، )أنكغون، كيتا ديو  ٕٗٔٓمجيع األصدقائي يف مرحلة  .ٛ

أغونج، وكلهم من مل أقدر ذكرىم واحدا واحدا، الذين قد عاونواين إلسبام ىذا 
البحث.جزاكم اهلل خَتا كثَتا. وعسى أن تفيد ىذا الرسالة العلمية للقارئُت أن تكون 

 ساعلة نافعة يف رلبلت تعلمية، آمُت
ع األطراف اليت تصاحب أشكركم على ما تبذاونو من احلب، الدعاء والدافع اجلام

 دائما خطوة الباحث.



 

وأخَتا تسأل اهلل الباحث السبلمة والعافية ورزقا حبلال طيبا مباركا واسعا لكم 
 أمجعُت. عسى أن يكون ذالك عبادة لنااهلل تعاىل، آمُت يارّب العادلُت.

 
 
 
 

          ٕٛٔٓبر بندر المبونج، أكتو                                                     
   

 فنجيفوسفونوغورا                                                           
                                                          ٕٔٗٔٔٓٔٔٙ     
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 باب األول

 مقدمة 

 تأكيد الموضوع  . أ

 من أجل ذبنب االرتباك وسوء الفهم ، سيتم شرح كل كلمة أواًل يف عنوان ىذا الوصف.

 فعالية  .ٔ

أنواع من  ٓٔلو. إذا كان ىناك تتعلق الفعالية يف النشاط دبدى إمكانية تنفيذ ما ىو سلطط   

أنشطة فقط ، فإن فعالية ىذه األنشطة ال تزال غَت كافية.  ٗاألنشطة ادلخطط ذلا واليت ربققت يف 

أىداف ، فإن اجلهود ادلبذولة لتحقيق  ٘أىداف مرغوبة ومل يتحقق سوى  ٓٔوبادلثل ، إذا كان ىناك 

 ىذه األىداف ال تزال تعترب أقل فعالية.

 ادلفردات .ٕ

ادلفردات ىي أحد عناصر اللغة اليت غلب أن يتقنها متعلمو اللغات األجنبية حىت يتمكنوا من   

م. ىذا يعٍت أن ياكتساب ادلهارات للتواصل مع تلك اللغة. لكن تعلم اللغات ليس مرادفا دلفردات التعل

 ٜٓٚٔيف عام  Friesيف  Savierامتبلك ادلهارات اللغوية ال يكفي فقط حلفظ ادلفردات. وضع 

 ٔمًعا: "ال يستطيع طبلب اللغة التعرف على اللغة من خبلل".

                                                 
 1 Ahmad Fuad Effendy, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 

hlm.126 

 



 

 الطريقة ادلباشرة  .ٖ

الطريقة ادلباشرة ىي طريقة لعرض مواد تعلم اللغة األجنبية ، وخاصة العربية ، حيث يستخدم   

طريقة ىي طريقة ادلعلم اللغة العربية كلغة للتدريس دون استخدام لغة الطبلب يف التعلم. يقال أن ىذه ال

م اللغة األم ، أي باستخدام اللغة بشكل يمباشرة ألنو أثناء الدرس ، يستخدم ادلعلم لغة أجنبية مثل تعل

  ٕومكثف يف التواصل واالستماع والتحدث ، بينما يتم تطوير القراءة والكتابة أيًضا. ةمباشر 

 أسباب اختيار الموضوع  . ب

م ادلفردات العربية يادلؤلفُت ؼلتارون عنوان فعالية تعلىناك العديد من األسباب اليت جعلت   

 باستخدام ىذه الطريقة ادلباشرة ، وىي:

م ادلفردات العربية باستخدام يتعل ةقييهتم ادلؤلف دبعرفة التخطيط والتطبيق والتقييم وطر   .ٔ

كجهد لتوسيع نطاق الكتاب يف   كاليندى ٜ ادلعهد درالسبلم كونتور الطريقة ادلباشرة يف 

 رلال تعليم اللغة العربية.

اخلاصة ، لذلك فإن ادلؤلفُت  درسة لو خصائصوم ادلفردات العربية يف كل ميإن تطبيق تعل  .ٕ

ادلعهد لطريقة ادلباشرة يف با م ادلفرداتيمهتمُت دبعرفة ما الذي يستخدمو تطبيق تعل

 كاليندى ٜ درالسبلم كونتور 
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  بحثخلفية ال . ج

أنواع من األنشطة  ٓٔفعالية يف نشاط يتعلق دبدى ما ؽلكن القيام بو. إذا كان ىناك تتعلق  

أنشطة فقط ، فإن فعالية ىذه األنشطة ال تزال غَت كافية. وبادلثل ، إذا كان  ٗادلخطط ذلا وحققت 

 ٖ.أىداف ، فإن ربقيق ىذا اذلدف ال يزال غَت فعال ٘أىداف مرغوبة ومل يتحقق سوى  ٓٔىناك 

يف رلال التعليم ، ؽلكن النظر إىل ىذه الفعالية من جانبُت ، وعلا: فعالية تعليم ادلعلم وفعالية  

تعلم الطالب. ترتبط فعالية تدريس ادلعلمُت دبدى إمكانية تنفيذ أنواع أنشطة التعلم ادلخطط ذلا بشكل 

ادلرغوبة من خبلل أنشطة  صحيح. بينما ترتبط فعالية تعلم الطبلب دبدى ربقيق األىداف التعليمية

 .التعلم ادلضطلع هبا

م يمفردات ىي عملية تقدًن مواد تعليمية يف شكل كلمات أو مفردات كعنصر يف تعل ميالتعل

ىي  ادلفردات يعطينا مثاال على أن Djanan Asifudin اليت قدمها أمحد التعريف اللغة العربية. من

رلرد الكلمات ، وبالطبع الوظيفة العامة ىي إضافة ادلفردات ادلرحلة األساسية ألن عامل ادلناقشة ىو 

ٗ.  لدرلها يف وقت الحق إىل مجلة مثالية ، إما طريقة للحصول عليو ىو االستماع أو القراءة
 

م اللغة األجنبية ، وخاصة العربية ، حيث يستخدم يالطريقة ادلباشرة ىي طريقة لعرض مواد تعل

ادلعلم اللغة العربية كلغة للتدريس دون استخدام لغة الطبلب يف التعلم. يقال أن ىذه الطريقة ىي طريقة 

                                                 
 3 Henyat Soetopo dan Wasty Sumanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, ( 

Jakrta:Bina Aksara, 1989) hlm.50-51 
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مباشرة ألنو أثناء الدرس ، يستخدم ادلعلم لغة أجنبية مثل تعلم اللغة األم ، أي باستخدام اللغة بشكل 

 ٘تواصل واالستماع والتحدث ، بينما يتم تطوير القراءة والكتابة أيًضا.مباشر ومكثف يف ال

اللغة العربية ىي واحدة من اللغات الرئيسية يف العامل واليت يتحدث هبا أكثر من مائيت مليون  

بلدا. اللغة  ٕٓ. يستخدم العربية رمسيا من قبل البشر يف حوايل ٕٜٜٔمن البشر الغزانيُت يف عام 

أيضا لغة الكتاب ادلقدس وتوجيو العامل اإلسبلمي. لذلك ، بالطبع ، اللغة العربية ىي اللغة  العربية ىي

 ٙاألكثر أعلية دلئات ادلبليُت من ادلسلمُت يف مجيع أضلاء العامل ، سواء كانوا عرباً أم ال.

واألفراد ،  اللغة ىي وسيلة للتواصل واالتصال يف العبلقات اإلنسانية اليومية ، سواء بُت األفراد 

إن دور اللغة العربية للمسلمُت على وجو اخلصوص مهم جداً ، ألن  ٚاألفراد مع اجملتمع واألفراد مع اهلل.

، ليس من اخلطأ دلصادر األصلية )القرآن واحلديث(اللغة ىي ادلفتاح االفتتاحي للفهم اإلسبلمي ودراسة ا

 . اآلية اليت تشرح باللغة العربية:ٛ سات العربيةالقول إن الدراسات اإلسبلمية ال ؽلكن فصلها عن الدرا

ْعُت َأْهَواَءُهْم بَ ْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َماَلَك ِمَن اللِ   ِمْن َوِليَو َواَل وََكَذِلَك َأنْ َزْلَنُه ُحْكًما َعَربِيًّا َوَلِئِن ات َّب َ

 ( َٖٚواق )الرعد : 

Artinya : dan demikianlah, kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan 

(yang benar ) dalam bahasa arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu 
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mereka setelah dating pengetahuan kepadamu,maka sekali-kali tidak ada pelindung 

dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah. ( Q.S Qr-Ra’du : 37)   

 

اللغة العربية ذلا دور مهم جدا للمسلمُت يف مجيع أضلاء العامل. ىذا ألن اللغة العربية ىي لغة  

ون من األسهل لنا القرآن وأنو من ادلناسب لنا كمسلمُت أن يتقنها. عن طريق إتقان اللغة العربية ، سيك

 يم اإلسبلمية.الأن نتعلم التع

قادراً على تنفيذ الواجبات الدينية بالشكل الصحيح طادلا أنو ليس من ادلمكن أن يكون ادلسلم  

ال ؽللك ادلعرفة الصحيحة بتعاليم دينو )اإلسبلم( ، يف حُت أن تعاليم اإلسبلم متضمنة يف القرآن والسنة 

 اللتُت تستخدمان العربية. حىت أن اللغة العربية ىي ادلفتاح لفهم التعاليم بشكل صحيح.

ما ورد يف القرآن الكرًن والسنة كما غلب أن يتعلم ادلسلمون اللغة العربية.  وبالتايل فهم وفحص 

عبلوة على ذلك ، ىناك اآلن الكثَت من مصادر القراءة مثل كتب التفسَت ، والفقو ، واألخبلق ، وحىت 

ردبا ىذا الكتب حول العلوم ، والتاريخ ، واالقتصاد ، وحىت العلوم السياسية اليت تستخدم اللغة العربية. 

ىو السبب يف تعليم كل مؤسسة تعليمية ، خاصة الًتبية اإلسبلمية ، تعليم اللغة العربية. بدءا من 

 مستوى ادلدرسة االبتدائية إىل مستوى الكليات.

عبلوة على ذلك ، على مستوى ادلدارس اإلعدادية أو ما يعادذلا )ادلدرسة الًتاسانية( يتم  

تدريس اللغة العربية ألولئك الذين ال يزالون يف سنواهتم األوىل ، وىذا من ادلتوقع أن سبكنهم من 

لوم استكشاف تعاليم اإلسبلم بشكل أفضل ألنو من ادلستبعد جدا أن يتمكن ادلرء من إتقان الع

اإلسبلمية دون احلاجة إىل القدرة الكاملة يف اللغة العربية. نظًرا ألعلية وظيفة اللغة العربية يف ادلدارس 



 

 ادلعهد درالسبلم كونتور التاسعم ادلفردات يف ياإلعدادية )ادلدرسة الثانوية( ، من ادلهم دراسة كيفية تعل

ىي واحدة من ادلدارس  درالسبلم كونتور التاسعالثنوية  ادلعهدواليت ىي يف ىذه احلالة موضوع ديٍت. 

 ادلتوسطة ادلستوى اليت تدرس العديد من ادلواد الدينية دبا يف ذلك دروس اللغة العربية.

فقط ، ألن ادلؤلف لديو عدة  ادلفرداتم يلكن يف ىذه الدراسة سَتكز الكاتب أكثر على تعل 

ادلعهد درالسبلم   يف الثنويةفردات العربية لطبلب م ادليأسباب لفحص فعالية األساليب ادلباشرة يف تعل

كما قال أمحد فؤاد أفندي يف كتابو أن ادلفردات ىي أحد عناصر اللغة اليت . بونج اجلنوبيةالم ٜكونتور 

غلب أن يتقنها متعلمو اللغة األجنبية من أجل اكتساب القدرة على التواصل مع اللغة العربية. من 

م يم ليس متطابًقا مع تعليالناس من التحدث بالعربية بدون ادلفردات. لكن التعلادلستحيل أن يتمكن 

 ٜحلفظ ادلفردات.اادلفردات. ألن امتبلك مهارات لغوية ال يكفي فقط 

مطالبون  بةالطبل 9ادلعهد درالسبلم كونتور الثنوية  على ادلواد الدراسية العربية يف ادلفردات ميتعل 

يف بداية كل ربفيظ ادلواد اجلديدة. باإلضافة إىل ذلك ، وحبسب السيد لطف فرحان  ادلفرداتإىل 

موجود يف كل  ادلفرداتم ي، قال إن تعلٜادلعهد درالسبلم كونتور دورشي كمعلم دلواد ادلفردات العربية يف 

روس م الطبلب سيكون من األسهل فهم، ترمجة ، وتعلم الديتعل، ألنو مع عربيةفصل يف ادلواد ال

 ٓٔ.العربية

                                                 
 9 Ahmad Fuad Effendy, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009), 
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ادلعهد درالسبلم   يف ادلفردات، يصبح من مصلحة خاصة إلجراء البحوث حول كيفية دراسة وفقاللمؤلف

 .المبونج اجلنوبية ٜكونتور 

المبونج  ٜوالكاتب أكثر اىتماما بأخذ البحوث يف الصف السابع يف ادلعهد درالسبلم كونتور  

، ويشعر الكاتب بالفضول حول   ٚاجلنوبية، ألن اللغة العربية موضوع جديد يتم تدريسو يف الفصل 

الذين ال يستوفون إال الدروس العربية يف  ٚالصف  ةم ادلفردات على طبلبيكيفية تطبيق عملية التعل

 احمللي فقط ، وكانت الصفوف السابقة ، من الصف األول حىت الصف السادس ، درسوا احملتوى العريب

، فإن  Luthfi Farhan Deskyادلادة أساسية للغاية. باإلضافة إىل ذلك ، وفقا دلقابلة ادلؤلف مع السيد 

م ادلفردات، يىو وجود تعل ٚ م ادلفردات يف الصفي تعلالسبب الذي غلعل ادلؤلفُت مهتمُت بالبحث يف

من كل عم الطبلب بشكل كبَت يف التواصل سوف يتقن الطبلب الكثَت من خزينة ادلفردات وسوف يد

 العربية. اللغةوالقراءة والكتابة مع من جوانب االستماع والتحدث

الذي يتم إجراؤه يف كل فصل ؼلتلف عن اآلخر ،  ادلفرداتباإلضافة إىل ذلك ، فإن تعليم  

 VII Cو  VIIألن كل فصل لديو مدرسُت سلتلفُت للغة العربية ، وبالطبع فإن كل معلم يف الفصل 

االختبلفات يف نقل ادلواد واالختبلفات يف استخدام االسًتاتيجيات واألساليب  VII Eو  VII Dو 

يف فهم  ة. باإلضافة إىل الصعوبات اليت يواجهها الطبلبادلفرداتم يوالتقنيات ووسائل اإلعبلم على تعل

، وال يتم تدريسهم اللغة العربية بعد مل تكن لديهم الذين ةادلوضوعات العربية ، ىناك أيًضا بعض الطبلب

 .ٚإال يف الفصل 



 

م ياستنادًا إىل اخللفية اليت يصفها ادلؤلف أعبله ، يهتم الكاتب بالبحث يف "كيف تكون فاعلية تعل

 المبونج اجلنوبية ؟ ٜادلعهد درالسبلم كونتور لطريقة ادلباشرة يف باالعربية  اللغة ادلفردات

 مشكلة البحث . د

  ، فإن صياغة ادلشكلة ادلتخذة يف ىذه الدراسة ىي:إىل اخللفيةبعد النظر 

ج المبون 9ادلعهد درالسبلم كونتور  لطريقة ادلباشرة يفتعليم اادلفردات اللغة العربية باكيف ىي فعالية 

 ؟اجلنوبية

 . أهداف البحث ه

 ٜادلعهد درالسبلم كونتور  يفلطريقة ادلباشرة با ية باستخدامعلى ادلواد العرب ادلفرداتوصف كيفية دراسة 

 المبونج اجلنوبية.

 . فائدة البحث و

 أ. اإلستخدام النظرى

 .م اللغة العربية يف ادلدرسة االبتدائيةياعتبارًا من أجل تغيَت تعل. ٔ

المبونج  ٜادلعهد درالسبلم كونتور  يفم اللغة العربية يباإلضافة إىل ادلعرفة العلمية يف رلال تعل. ٕ

 اجلنوبية.



 

 قابلية االستخدام العمليب. 

المبونج  ٜادلعهد درالسبلم كونتور  يفم اللغة العربية يكمساعلة يف التعليم يف تنفيذ تعل. ٔ

 اجلنوبية.

 .م اللغة العربيةيإثراء ادلعرفة العلمية يف رلال تطبيق الطريقة ادلباشرة لتعل. ٕ

 

 

  

 

  

  



 

 باب الثاني

 اإلطار النظري

 تعليم المفردات  . أ

 المفردات تعليم تعريف .ٔ

م يىي عملية تقدًن مواد تعليمية يف شكل كلمات أو مفردات كعنصر يف تعل ادلفردات ميتعل 

ىي  ادلفردات يعطينا مثاال على أن Djanan Asifudin اليت قدمها أمحد التعريف من اللغة العربية.

الوظيفة العامة ىي إضافة ادلفردات ، وبالطبع ن رلال ادلناقشة ىو رلرد الكلماتادلرحلة األساسية أل

 .ٔٔ، إما طريقة للحصول عليو ىو االستماع أو القراءةرلها يف وقت الحق يف مجلة مثاليةلد

 أنواع المفردات  .ٕ

 تقسيم ادلفردات يف سياق ادلهارات اللغوية . أ

ل ىناك العديد من أقسام ادلفردات يف سياق الكفاءة اللغوية األخرى ، وىي: مفردات الفهم األو 

يف احلديث ، من الضروري استخدام ادلفردات الصحيحة  الشفوي والنص ، والثانية ، وادلفردات الناطقة.

سواء يف ادلعلومات واخلطاب الرمسي ، والثالث ، ومفردات الكتابة. تتطلب الكتابة ادلفردات الصحيحة 

 حبيث ال ؼلطئ القارئ يف تفسَتىا وفهمها.
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 توزيع ادلفردات حسب معناىا . ب

وفقا لتقسيم ادلعٌت ، يتم تقسيم ادلفردات إىل عدة أجزاء ، وىي: الكلمات الوظيفية ، وىي  

، أمل نصبمثال:  الكلمات الدالة اليت تربط وتوحد ادلفردات واجلمل لتشكيل التعرض اجليد يف الكتابة.

، على  . الكلمات األساسية ، وىي ادلفردات األساسية اليت تشكل كتابة صحيحةواألخر، حرف جر

( ، والكلمات ادلشًتكة ، وىي ادلفردات اليت ال ؽلكن أن مسجد( ، االسم )قرأ  سبيل ادلثال: الفعل )

مثال:   تقف وحدىا ، ولكن دائما جنبا إىل جنب مع الكلمات ؽلكن لآلخرين تشكيل معاين سلتلفة.

مًتافقة مع عن ذلك كلمة رغب ؽلكن أن تعٍت اإلعجاب مقارنة بـ يف اليت تكون يف رغبو إذا كانت 

 .فهذا يعٍت أهنا ستتحول إىل كراىية أو كراىية )رغب عن(

 توزيع ادلفردات حسب االستخدام ج.

عبلوة على ذلك ، وفقا دلفرداتو االستخدام ينقسم إىل جزئُت ، وعلا ادلفردات النشطة  

ن اخلطابات ، ادلفردات النشيطة ىي مفردات تستخدم بشكل واسع يف العديد م وادلفردات السليب.

سواء كانت زلادثة أو كتابة أو حىت مسموعة ومعروفة من خبلل قراءات سلتلفة ، مفردات سلبّية ىي 

تُعرف ىذه ادلفردات من خبلل  ادلفردات اليت ال تصبح إاّل مفردات الشخص ولكنها نادًرا ما تستخدم.

 مال العلمية.الكتب ادلطبوعة اليت ُتستخدم عادة كمراجع يف كتابة الكتب أو األع

 

 



 

 تقسيم ادلفردات حسب خصائص الكلمةد. 

وفقًا خلصائص الكلمة ، تنقسم ادلفردات إىل قسمُت ، أواًل ، كلمات التخصيص ىي  

ثانًيا  الكلمات ادلستخدمة إلظهار ادلهمة يف رلال احلياة بشكل غَت رمسي وبشكل رمسي وبطريقة رمسية.

رلموعة من الكلمات اليت ؽلكن أن تنقل ادلعٌت إىل كلمات معينة ، الكلمات األساسية اخلاصة ، ىذه 

 وتستخدم يف بعض رلاالت ادلراجعة.

 المفردات ميمبادئ التعل .ٖ

ادلبادئ يف اختيار ادلفردات اليت سيتم تدريسها للمتعلمُت األجانب )غَت ادلتحدثُت بالعربية( ىي كما 

 يلي:

 وغالبا ما غلب أن يكون االختيار.الًتدد ، وىو تكرار استخدام كلمات عالية  .ٔ

ادلدى ، وربديد أولويات الكلمات اليت تستخدم على نطاق واسع يف البلدان العربية ويف البلدان  .ٕ

 غَت العربية أو يف بلد معُت حيث يتم استخدام الكلمات يف كثَت من األحيان.

تخدامها يف وسائل التوافر ، وربديد أولويات الكلمات أو ادلفردات اليت يسهل تعلمها واس .ٖ

 .اإلعبلم ادلختلفة أو اخلطابات

، ىو إعطاء األولوية للكلمات ادلألوفة وادلألوفة ، مثل استخدام كلمة مَشٌْس أكثر من   مألوف .ٗ

 ٌء ، على الرغم من أن كبلعلا ذلما نفس ادلعٌت.ذكاكلمة 



 

سعة النطاق. على التغطية ، وىي قدرة القدرة على تغطية كلمة ذلا عدة معاٍن ، حبيث تصبح وا .٘

 سبيل ادلثال ، كلمة بيت ذلا نطاق أوسع من الكلمة "منزل"

األعلية ، وىي ربديد األولويات للكلمات اليت ذلا معٌت كبَت لتجنب الكلمات الشائعة اليت يتم  .ٙ

 استبعادىا أو استخدامها مرة أخرى.

رواىا من اللغات العروبة ، وربديد أولويات الكلمات العربية من كلمات االستيعاب اليت  .ٚ

األخرى. على سبيل ادلثال ، غلب أن تعطي كلمة التلفاز ، ادلذياع ، اذلاتف هبذا الًتتيب 

 ٕٔاألولوية الختيار كلمات التليفون ، الراديو ، و "ريوالتلفز".

 م المفرداتيأساليب وتقنيات تعل .ٗ

خربات الطبلب يف التعرف شرح أفندي دبزيد من التفصيل حول ادلراحل و تقنيات تعلم ادلفردات أو 

 ٖٔعلى معٌت الكلمات و احلصول عليها كما يلي:

 االستماع إىل الكلمة .ٔ

ىذه ىي ادلرحلة األوىل من خبلل إعطاء الطبلب الفرصة لبلستماع إىل الكلمات اليت يتحدث هبا ادلعلم 

الصوت يف إذا كان الطبلب يتقنون عنصر  أو وسائل اإلعبلم األخرى ، سواء وحدىا أو يف اجلمل.

 الكلمة ، فسيتمكن الطبلب يف ادلرة التالية من االستماع بشكل صحيح.
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 قول الكلمات .ٕ

إن قول كلمة جديدة  يف ىذه ادلرحلة ، يعطي ادلعلم الطبلب الفرصة ليقولوا الكلمات اليت مسعوىا.

 سيساعد الطبلب على تذكر الكلمة لفًتة أطول.

 احلصول على معٌت الكلمة .ٖ

، غلب على ادلعلم أن يتجنب الًتمجة ليعطي كلمة تعٍت للطبلب ، ألنو إذا مت القيام يف ىذه ادلرحلة 

بذلك فلن يكون ىناك تواصل مباشر يف اللغة اليت يتم تعلمها ، بينما سيتم نسيان معٌت الكلمة بسرعة 

 من قبل الطبلب.

 قراءة الكلمة .ٗ

دة )ادلفردات( ، يقوم ادلعلم بكتابتها على بعد ادلرور دبراحل االستماع والقول وفهم معٌت الكلمات اجلدي

 مث يتم إعطاء الطبلب الفرصة لقراءة الكلمة بصوت عاٍل. السبورة.

 كتابة الكلمات .٘

سوف يتم مساعدة إتقان مفردات الطبلب بشكل كبَت إذا طلب منو كتابة الكلمات اليت تعلمها للتو 

خصائص الكلمة ال تزال حية يف ذكريات )مساع ، قول ، فهم ، قراءة( مع األخذ بعُت االعتبار 

 الطبلب.

 



 

 

 اجلمل تركيب .ٙ

ادلرحلة األخَتة من أنشطة تعلم ادلفردات ىي استخدام ىذه الكلمات اجلديدة يف مجلة كاملة ، سواء 

 شفهيا أو كتابيا.

 المفردات يمأهداف التعل .٘

 اجلديدة مفردات اضافة .ٔ

جيدة ؽلكننا إنفاقها عندما ضلتاج إىل ذبميع مجلة  من خبلل دراسة ادلفردات لدينا على األقل خزانة 

 كاملة.

 ب القراءة جيدا وبشكل صحيحيتدر  .ٕ

 سلرجلم ادلفردات سوف نعرف كيفية نطقها بشكل صحيح وصحيح من حيث رسائل يمن خبلل تعل

 وطوذلا القصَت إذا كان ؽلكن فهمها من قبل أزيز.

 ادلفردات اجلديدة ، كل من الداللة والداللة. مفهوم .ٖ

أبعد من ذلك ؽلكننا أن نفهم معٌت الكلمات اليت مل نكن نعلمها من قبل أو دبعٌت الداللة أو الداللة. 

 حىت ال طلدع بوجود كلمة واحدة ذات معان كثَتة أو بالعكس.

 

 



 

 

 إىل لغة شفوية أو مكتوبة. رتيبقادرة على ت .ٗ

ا ، ضلن قادرون على تطبيقو بلغة شفهية أو مكتوبة مع اختيار الكلمات على مستوى أكثر نضج

 ٗٔالصحيحة وادلرتبة ، وذلك خللق لغة سهلة الفهم والكتابات اليت يسهل فهمها.

 المباشرة ةقيم المفردات العربية بالطر يلية تعلاعف  . ب

العربية بالطريقة ادلباشرة ىنا  م ادلفرداتيم اجليد. مث تعليم يتطلب ادلعلم ادلهنية خللق التعلييف التعل 

م والتنفيذ والتقييم. سيتم وصف كل من ىذه األنشطة واحًدا تلو يىو وصف لتخطيط مفردات التعل

 اآلخر.

 م ادلفردات العربيةيزبطيط تعل .ٔ

م دلهنة التدريس ىي نفس القدرة على تصميم ادلباين يم والتعلالقدرة على زبطيط برامج التعلّ  

م ، غلب على ادلعلم أوال فهم يلتكون قادرة على جعل التخطيط للتدريس والتعل .للمهندس ادلعماري

ولذلك ، فإن القدرة  معٌت والغرض من اخلطة ، واتقان من الناحية النظرية والعملية العناصر الواردة فيو.

األساسية والفهم م ىي مصب النهر جلميع ادلعارف النظرية وادلهارات يم والتعلعلى زبطيط برامج التعلّ 

 ٘ٔالعميق لؤلشياء التعليمية واحلاالت التعليمية.
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 ميزبطيط التعل تعريف . أ

التخطيط ىو شيء يتم ترتيبو قبل تنفيذ أي نشاط ، ويتم التخطيط للمساعدة يف تنفيذ نشاط  

وفقا لشونينغهام يف مقولة محزة ب. زبطط أونو لتحديد وتوصيل ادلعرفة واحلقائق   ما بشكل سلس.

واخليال واالفًتاضات ادلستقبلية هبدف رؤية وصياغة النتائج ادلرجوة ، وتسلسل األنشطة ادلطلوبة ، 

إذا نظرنا من التعريف الذي قدمو  ٙٔوالسلوك ضمن احلدود ادلقبولة اليت سيتم استخدامها يف التعديل. "

Chunningham ىداف اليت ستأيت ، فإن التخطيط ىو مثل ادلكان أو الطريقة ادلبذولة لتحقيق األ

م غلب ربقيقها ، خاصة بالنسبة يم ، ىناك بالطبع أىداف تعلي، أو اليت سيتم تنفيذىا. أثناء التعل

 م.يم قبل تنفيذ التعلللمدرس. كمعلم ، غلب على ادلعلم وضع خطة تعلّ 

 ٚٔالتخطيط ، والذي يتضمن عناصر:

 أ( ربديد وتوثيق االحتياجات.

 تاج إىل ترتيب أولويات.ب( ربديد االحتياجات اليت رب

 ج( ادلواصفات التفصيلية للنتائج اليت ربققت من كل حاجة ذات أولوية.
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 د( ربديد متطلبات ربقيق كل اختيار.

 ه( تسلسل النتائج البلزمة لتلبية االحتياجات ادلتصورة.

 و( ربديد االسًتاتيجيات واألدوات البديلة ادلمكنة الستكمال كل طلب لتحقيق كل حاجة.

وبالتايل ، يرتبط التخطيط بتحديد ما سيتم القيام بو. التخطيط يسبق التنفيذ ، مع األخذ يف االعتبار 

 أن التخطيط ىو عملية لتحديد أين تذىب وربديد ادلتطلبات ادلطلوبة بأكثر الطرق فعالية وكفاءة

 ىي :  Syafrudi Nurdinتعريف التخطيط وفقا لوايٍت راسيدين نقل عنو 

ىو رسم خرائط اخلطوات ضلو اذلدف. التخطيط ال غٌت عنو للمدرسُت بسبب زبصيص "التخطيط 

 ٛٔادلوارد ، خاصة حصص الوقت احملدودة ".

( غرض ٔمت التخطيط من قبل ادلعلم ، على الرغم من أنو مل يتم كتابتو بالكامل ، غلب أن يتضمن: )

( األدوات وادلصادر ، و ٗادلثلى ، )( اإلسًتاتيجية ٖ( اختيار ادلواد حسب الوقت ، )ٕالتدريس ، )

 ( والتقييم.ٙم. الطبلب ، )ي( أنشطة التعل٘)
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م ، ىناك شيئان يصبحان مبادئ توجيهية ُتستخدم بعد ذلك يف تنفيذ ييف التخطيط للتعل 

م ، وعلا ادلخطط وخطط الدروس. ادلنهج عبارة عن رلموعة من اخلطط والًتتيبات ادلتعلقة بأنشطة يالتعل

 ٜٔم.، وإدارة الفصل الدراسي وتقييم سلرجات التعلّ  ميالتعل

م. يىو أحد ادلبادئ التوجيهية اليت قدمها ادلعلم قبل تنفيذ التعل ميلتعلخطة تنفيذ ايف حُت أن  

م يتم ربديدىا يغلب أن يكون كل معلم قادًرا على إعداد خطط الدروس ألن جودة أو فشل عملية التعل

 ٕٓالدروس ادلعدة.بشكل كبَت من خبلل جودة خطة 

 م ىي:يادلكونات اخلمسة الرئيسية يف خطة تنفيذ التعل

 ميأ( أىداف التعل

 ب( ادلادة / احملتوى

 ميج( االسًتاتيجيات وطرق التعل

 ميد( وسائل اإلعبلم وموارد التعل

 ه( التقييم
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زبطيط استنادًا إىل العديد من األوصاف ادلذكورة أعبله ، ؽلكن للباحث أن ؼللص إىل أن  

م يم. يتم التخطيط للتعليم ىو شكل من أشكال اإلسقاط الذي قام بو ادلعلم قبل تنفيذ التعليالتعل

م الذي يم. التخطيط ادلشار إليو يف ىذا البحث ىو عملية تصميم التعليلتسهيل ادلعلمُت يف إجراء التعل

تعليمية ، وتصميم أساليب م ، وربديد زبصيص الوقت ، وذبميع ادلواد الييتضمن صياغة أىداف التعل

 ووسائل اإلعبلم الستخدامها ، وذبميع خطوات التعلم ووضع خطط التقييم.

 ميمبادئ زبطيط التعل . ب

واليت ؽلكن استخدامها كمعايَت  Wina Sanjayaأدناه ، يتم شرح بعض مبادئ التخطيط وفًقا لـ 

 ٕٔللتخطيط.

 أعلية . أ

م غلب أن يادلهمة للمعٌت ، ىي أن زبطيط التعلؽلكن تفسَت كبَت بأهنا ذات مغزى. القيمة  

م كجزء من يم بفعالية وكفاءة. لذلك ، يتم تنظيم زبطيط التعلييكون ذا معٌت حبيث تعمل عملية التعل

 عملية التعلم وفًقا الحتياجات الطبلب.

 ذات الصلة . ب
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لذي نقوم ادلعٌت ذو الصلة وفقا لذلك. تتمثل قيمة ادلبلءمة يف التخطيط يف أن التخطيط ا 

م غلب أن يكون متوافقاً يبتجميعو لو قيم مطابقة داخلًيا وخارجًيا. التوافق الداخلي ىو أن زبطيط التعل

م ادلنظم غلب أن يكون يمع ادلنهج ادلنطبق. يف حُت أن ادلطابقة اخلارجية تعٍت ضمنًا ، أن زبطيط التعل

 متوافقاً مع احتياجات الطبلب.

 اليقُتج. 

م ، مل يعد ي أنو يف التخطيط التعليمي الذي يعمل كمبدأ توجيهي يف تنفيذ عملية التعلتعٍت قيمة اليقُت

 ػلتوي على بدائل ؽلكن اختيارىا ، ولكن ػلتوي على خطوات زلددة ؽلكن تنفيذىا بشكل منهجي.

 د( القدرة على التكيف

م ليتم تنفيذه يترتيب زبطيط التعلم اليت يتم ترتيبها مرنة أو غَت جامدة. ينبغي يغلب أن تكون خطة التعل

 يف سلتلف احلاالت والظروف ادلختلفة. وبالتايل ؽلكن استخدام التخطيط من قبل كل من يستخدمو.

 ه( البساطة

م بسيطًا ، شلا يعٍت سهولة الًتمجة والتنفيذ. التخطيط ادلعقد وصعب التنفيذ يغلب أن يكون زبطيط التعل

 م.ية التعللن يعمل كدليل للمعلمُت يف إدار 

 و( تنبؤي



 

م اجليد قوة تنبؤية قوية ، وىذا يعٍت أن التخطيط ؽلكن أن يصف "ما يغلب أن يكون لتخطيط التعل

الذي سيحدث ، إذا ..." فإن القدرة التنبؤية مهمة للغاية لتوقع االحتماالت ادلختلفة اليت ستحدث ، 

 وبالتايل سيكون من السهل على ادلعلمُت أن يتوقعوا.

 ميئف ومزايا زبطيط التعلز( وظا

م ، ي( ربديد اذباه أنشطة التعليم / التعلٔتعمل اخلطة التعليمية اليت يعدىا ادلعلم بشكل أساسي على: )

( قياس مدى ٗ( ربديد كيفية ربقيق األىداف احملددة ، و )ٖ( إعطاء زلتويات ومعٌت األىداف ، )ٕ)

 ىا إذا مل يتم ربقيق اذلدف.مت ربقيق اذلدف وما ىي اإلجراءات اليت غلب ازباذ

 ٕٕم.يوفقا لوينا ساصلايا ، ىناك العديد من الفوائد اليت ؽلكن أن نتعلمها من إعداد عملية التعل

( من خبلل عملية زبطيط دقيقة ، سوف نتجنب النجاح ادلثَت. وىذا ، مع التخطيط الدقيق والدقيق )أ

 سيتم ربقيقو.، سوف نكون قادرين على التنبؤ دبدى النجاح الذي 

ب( كأداة حلل ادلشاكل. مع معلمُت التخطيط الدقيق سوف نتوقع بسهولة ادلشاكل ادلختلفة اليت قد )

 تنشأ.

م بشكل مناسب. من خبلل التخطيط ، ؽلكن للمعلمُت يج( االستفادة من سلتلف مصادر التعل)

 ربديد ادلصادر اليت تعترب مناسبة لتعلم مادة تعليمية.
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م لن تتم يم يتم بصورة منهجية ، شلا يعٍت أن عملية التعليطيط قادرًا على جعل التعلد( سيكون التخ)

 بشكل طبيعي.

  ميج. خطوات زبطيط التعل

 ، وىي: ٖٕمراحل من العملية ٙمن أجل احلصول على التخطيط الشامل ، غلب تنفيذه يف 

أو جزء مسؤول عن تنفيذ  ( تنشئ أو تنظم ىيئةٔأ( مرحلة ما قبل التخطيط. تنقل ىذه ادلرحلة ، )

( إجراء إعادة تنظيم إداري داخلي من أجل ٖ( وضع إجراءات التخطيط. )ٕوظيفة التخطيط ؛ )

( إنشاء آليات وإجراءات جلمع وربليل البيانات ٗادلشاركة يف عملية التخطيط وعملية تنفيذىا ؛ و )

 البلزمة للتخطيط.

( مرحلة التشخيص ىي نشاط يقارن الناتج ٔ) ب( مرحلة التخطيط األولية. تتكون من األنشطة:

( مرحلة صياغة اخلطة ، وىي سياسة توجو اجلهود ادلبذولة ٕمع ما مت ربقيقو اآلن ؛ ) ةادلتوقع أو الناذب

( تقييم االحتياجات ، ىو متابعة بعد وضع ٖلتصحيح نقاط الضعف وأوجو القصور يف اخلطة ؛ )

هداف ، ىو نشاط زبطيط دلراجعة وإعادة فحص ( االست٘( حساب التكلفة )ٗالسياسة ؛ )

 االحتياجات احملددة لتحديد األولويات الربنارلية ووضع مستويات واقعية لتحقيق األىداف احملددة.
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( إعداد رلموعة من القرارات اليت ٔج( مرحلة صياغة اخلطة. التخطيط يف الواقع لو ىدفان ، علا: )

اسي للتنفيذ ىو التعامل مع سلتلف الوحدات التنظيمية ( توفَت ظلط أسٕتتخذىا السلطات ؛ و )

 ادلسؤولة عن تنفيذ ىذه القرارات.

د( خطة مرحلة اإلعداد. قبل تنفيذ اخلطة ، ربتاج اخلطة إىل التفصيل ، بادلعٌت ادلفصل حبيث تصبح 

( ٕ) ( إنشاء برنامج ، يقسم اخلطة إىل رلاالت للتنفيذ ؛ٔمهام كل وحدة واضحة. ىناك خطوتان: )

ربديد ادلشروع وصياغتو. يتكون كل برنامج من رلموعات من أنشطة شلاثلة وتسمى كل رلموعة من 

 األنشطة مشروًعا

 ه( مرحلة تنفيذ اخلطة. ىل حلظة أو حلظة تنفيذ ادلشروع.

و( تقييم ادلرحلة وإعادة التخطيط. وطادلا مت تنفيذ ىذه اخلطة ، غلب إنشاء آلية تقييم فيما يتعلق 

 قدم احملرز وكشف االضلرافات أو االضلرافات.بالت

 ميمؤشرات زبطيط التعلد. 



 

ولتحقيق القدرات يف إعداد زبطيط التعلم ، ىناك بالطبع العديد من ادلؤشرات ادلستخدمة يف التقييم ، 

وبعض ىذه ادلؤشرات موجو إىل مخسة جوانب )بداًل من أن يطلق عليها كفاءات فرعية يف زبطيط 

 ٕٗي:التعلم( ، وى

 ميأ( صياغة أىداف التعل

 ب( اختيار وتنظيم ادلواد

 م / الوسائط التعليميةيج( اختيار مصادر التعل

 ميد( السيناريوىات / أنشطة التعل

 ميه( تقييم نتائج التعل

دلعرفة مستوى أو جودة ىذه اجلوانب ؽلكن رؤيتها من ادلؤشرات والواصفات األساسية. إذا ظهرت مجيع 

 والوصفات األساسية يف اجلوانب ادلرصودة ، فإن ىذا اجلانب سيحصل على أقصى درجة.ادلؤشرات 

 م ادلفردات العربيةيتطبيق تعل .ٕ

م يتكون من أنشطة أولية وأنشطة أساسية يم والتعلم نشاطًا يف عملية التعلّ ييعترب تنفيذ التعل 

م. وفقا يإعداده يف خطة التعلم ىو شكل من أشكال النشاط مت يوأنشطة إغبلق. إن تنفيذ التعل
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م نشاط لو قيمة تعليمية وقيمة تربوية تلوين التفاعبلت اليت يلسيحول حبري وأسوان زين ، فإن تنفيذ التعل

م موجو ضلو ربقيق ىدف زلدد مت يربدث بُت ادلعلمُت والطبلب. التفاعل التعليمي ىو أن تنفيذ التعل

 ٕ٘م.يصياغتو قبل بدء تطبيق التعل

م ىي يف صميم التعليم مع ادلعلم باعتباره الفاعل الرئيسي. يصبح يم والتعلة التعلّ إن عملي 

ادلعلمون يف عملية التعليم والتعلم ميسرين وزلفزين للطبلب ، وبالتايل غلب أن يكون لدى ادلعلمُت قدرة 

التعلم اليت عالية على اإلبداع يف التدريس تًتاوح بُت فتح الدروس وإغبلق الدروس ، ألنو يف عملية 

 م الفعال ووفًقا التخطيط الذي مت.ييطلبها ادلعلمون يكون اإلبداع يف إنشاء التعل

م ، يم والتعلوىو النشاط األساسي لعملية التعلّ م ، يغلب أن يُظهر ادلعلمون يف عملية التعل 

، غلب  أفضل أداء أمام طبلهبم. غلب أن يكون ادلعلمون قادرين على جعل الطبلب يفهمون التفسَت

أن يتقنوا ادلادة ، غلب أن يكونوا أذكياء يف اختيار واستخدام أساليب التعلم اليت تتوافق مع ظروف 

بلب الطبلب ، غلب أن يكون لديهم إبداع عال واستخدام وسائل اإلعبلم ادلمتعة حبيث يكون الط

 م.يم والتعلسعداء يف متابعة عملية التعلّ 

م العديد من األشياء كما اقًتحها آدامز وكايكي يف يم والتعلعلّ شمل دور ادلعلمُت يف عملية التي 

ادلبادئ األساسية لتدريس الطبلب ، دبا يف ذلك ادلعلمُت كمعلمُت ، وقادة الصف ، وادلوجهُت ، 
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واجلهات التنظيمية البيئية ، وادلشاركُت ، وادلسؤولُت ، وادلخططُت ، وادلشرفُت ، واحملرضُت ، 

 ٕٙوادلستشارين.

 ميل تنفيذ التعلمراح . أ

م. كما نعرف يبشكل عام ىناك ثبلث مراحل رئيسية غلب أن يتقنها ادلعلم يف عملية التعل 

م ، وىي مرحلة ما قبل التعلم ، واألنشطة األساسية وأنشطة التعلم يثبلث مراحل من عملية التعل

جية التدريس ىي ادلرحلة األوىل اخلتامية. ووفقًا لنانا سودجانا ، فإن ادلراحل الثبلث األساسية يف اسًتاتي

 )ما قبل التعليم( ، ومرحلة التعليم )التعليم( ومرحلة التقييم وادلتابعة.

 أ( مرحلة ما قبل التعليم

ىي ادلرحلة اليت يأخذىا ادلعلم عندما يبدأ عملية التعليم والتعلم. يف ىذه ادلرحلة ، ىناك العديد من 

( يسأل ٕ( يطلب ادلعلم وجود الطبلب ، )ٔادلعلم ، وىي: )األنشطة اليت ؽلكن القيام هبا من قبل 

( يسأل ادلعلم الطبلب عن ادلواد اليت سبت مناقشتها يف وقت ٖم السابقة. )يادلعلم أين ىي مناقشة التعل

( يعطي ادلعلم الفرصة للطبلب لطرح األسئلة حول الدروس ٗسابق ، دلعرفة أين يفهم الطبلب. )

 ( يراجع ادلعلم الدرس السابق باختصار ويغطي مجيع جوانب ادلناقشة.٘ا. )السابقة اليت مل يفهموى

 ب( ادلرحلة التعليمية
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ىي مرحلة التدريس أو ادلرحلة األساسية. تقدًن مواد الدروس اليت مت إعدادىا مسبًقا. ىناك العديد من 

ب األىداف التعليمية اليت ( يشرح ادلعلم للطبلٔاألنشطة اليت يقوم هبا ادلعلم يف ىذه ادلرحلة ، وىي: )

( مناقشة ٖ( كتابة ادلوضوع الذي سيتم مناقشتو يف ذلك اليوم. )ٕغلب على الطبلب ربقيقها. )

( استخدام الوسائل ٘( تقدًن أمثلة ملموسة تتفق مع ادلوضوع. )ٗادلوضوع الذي سبت كتابتو. )

 ( اختتام نتائج ادلناقشةٙالتعليمية. )

 

 

 

 تابعةج( مراحل التقييم وادل

م. هتدف ىذه ادلرحلة لتحديد معدل صلاح ادلرحلة الثانية يىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة النهائية من عملية التعل

 ٕٚ)التعليمية(.
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م جيدة وفعالة وكفؤة ، غلب أن يكون لدى ادلعلم مهارات يف تنفيذ عملية يم وتعلية تعلّ إلنشاء عمل

لدروس ، وادلهارات يف إغبلق الدروس من خبلل اتباع م. مهارات لفتح الدروس ، وشرح ايالتعليم والتعل

 خطوات التعلم اليت مت وضعها.

 يمب. مؤشرات التنفيذ التعل

م ىناك اثنا عشر ي( مكون تدريس ادلعلم يف تنفيذ التفاعبلت التعليمية والتعلٖٕٔٓعبد اجمليد ) 

( قادرة على استخدام وسائل / ٖ( قادرة على تقدًن ادلواد ، )ٕ( قادرة على فتح الدروس ، )ٔمؤشًرا. )

( قادرة على استخدام لغة التواصل ، ٘( قادرة على استخدام الوسائل التعليمية ، )ٗوسائل اإلعبلم ، )

( القدرة على التواصل مع الطبلب على ٛ( قادرة تنظيم األنشطة ، )ٚ، ) ة( قادرة على ربفيز الطبلبٙ)

( ٔٔ( القدرة على تقدًن التغذية الراجعة ، )ٓٔتعلم ، )( القدرة على استنباط الٜأساس التواصل ، )

 ( القدرة على استخدام الوقت.ٕٔالقدرة على إعطاء تقييم ، )

م ، ىناك بالطبع العديد من ادلؤشرات ادلستخدمة يف التقييم ، وبعض يلتحقيق القدرة على تنفيذ التعل

أن يطلق عليها الكفاءة الفرعية لتطبيق ىذه ادلؤشرات موجو إىل ثبلثة جوانب من األنشطة )بداًل من 

 م( ، وىي:يالتعل

 ميأ( أنشطة ما قبل التعل

 م ، ويب( األنشطة األساسية للتعل



 

 ج( أنشطة اإلغبلق.

يوضح ما يلي ادلؤشرات والوصفات األساسية يف كل جانب واليت زبضع لتقييم ادلكونات الفرعية لتنفيذ 

 ٕٛم.يالتعل

 ميأنشطة ما قبل التعل . أ
 وصف ادلؤشر األساسية ظلرة
إن استعداد الطبلب ، من بُت أمور أخرى ، يشمل احلضور  اعداد الطبلب للدراسة 1

 .والنظافة وادلشاركة ومعدات التعليم

 قبل التعّلم القيام بأنشطة 2

 

م احلالية بتجربة الطالب أو التعلم ادلسبق )دبا يربط مواد التعل
األسئلة الصعبة ، ونقل يف ذلك ادلهارات ادلطلوبة( ، وطرح 

 .فوائد التعلم ، وإظهار شيء متعلق دبواد التعليم

 

 م األساسيةيأنشطة التعل . ب

( التمكن من ادلوضوع ٔم األساسية إىل أربع رلموعات ، وىي: )يتنقسم جوانب أنشطة التعل 

التعلم الذي يؤدي ( ٗم ، )ي( استخدام موارد / وسائل التعلٖم ، )ي( مناىج / اسًتاتيجيات التعلٕ، )

( استخدام اللغة. فيما يلي ادلؤشرات ٙم والنتائج ، )ي( عملية التعل٘إىل ختان الطالب وػلافظ عليو ، )

 والوصفات لكل جانب من جوانب النشاط األساسي.

                                                 
 

28 Masnur Muslich, Op. Cit, hlm. 72-77 



 

 

 وصف ادلؤشر األساسية ظلرة

 أ. التمكن من ادلوضوع
إثبات التمكن من ادلواد  1

 التعليمية

م ياحلقيقة والدقة للمادة )ادلادة واحملتوى( للتعليبُت مستوى 

 .مناقشتها

ربط ادلواد مع ادلعرفة األخرى  2

 ذات الصلة

ربط ادلواد ادلقدمة مع رلاالت الدراسة األخرى ذات الصلة ، 

 .على سبيل ادلثال ربط أحداث اللغة بتكنولوجيا االتصال

تسليم ادلواد بوضوح ، وفقا  3

وخصائص  يملطبيعة التعل

 .الطبلب

يتم تقدًن ادلواد مع مسارات تفكَت الطبلب وادلراحل اليت 

 .ؽلكن أن يفهمها الطبلب

يشمل واقع احلياة سبل العيش للمعلمُت واجلغرافيا والعادات  .ربط ادلواد بواقع احلياة 4

 .وما إىل ذلك

 ب . هنج التعليم / اسًتاتيجية

م وفقا للكفايات يتنفيذ التعل 1
)األىداف( ادلراد ربقيقها 
وخصائص الطبلب القيام 
بالتعلم وفقا للكفايات 
)األىداف( اليت غلب ربقيقها 

 .وخصائص الطبلب

م وفقا لنوع الكفاءة )اذلدف(. على سبيل ادلثال ، يالتعل
أنشطة إتقان ادلعرفة ىي زلاضرات ومناقشات ، وأنشطة 

والقيم ىي  مهارات إتقان ادلمارسة ، وأنشطة إتقان ادلواقف
 .التقدير

يتم عرض األساليب وادلواد بشكل منهجي ، وفقا للسياق ،  .م ادلًتابطيتنفيذ التعل 2
وإيبلء االىتمام للمتطلبات األساسية ، وقدرات الطبلب 



 

 .على التفكَت
ؽلكن للمعلم التحكم يف التعلم ، وتركز انتباه الطبلب على  اتقان الصف 3

 .االنضباط الطبقيالدرس ، ويتم احلفاظ على 

 .السياق يشَت إىل متطلبات الوضع والبيئة يف احلياة اليومية .تنفيذ التعليم السياقي 4

م ييسعى ادلعلم جاىدة إىل أن يكون للموضوع وأنشطة التعل

 (اليت يقوم هبا الطبلب فوائد )القيم الوظيفية يف احلياة اليومية

تنفيذ التعلم الذي يسمح بنمو  5
اإلغلابية )التأثَت العادات 

 ادلغذي(

وتشمل العادات اإلغلابية شكل من التعاون وادلسؤولية 
 .واالنضباط والتفكَت النقدي

م وفًقا دلوقع الوقت يتنفيذ التعل 6
 .ادلخطط لو

م وفًقا لتخصيص زمٍت زلدد ييبدأ ادلعلم وينتهي مراحل التعل
 .مسبًقا

 

 ج. استخدام ادلوارد / الوسائط التعليمية
مهارة يف استخدام البيئة وموارد التعلم األخرى بفعالية وكفاءة   استخدم الوسائط بكفاءة 1

 )الوصول إىل اذلدف ووفًقا دلوقع الوقت احملدد(.
مهارة يف وسائل اإلعبلم العاملة للتشغيل ، على سبيل ادلثال 

أو  OHP ، تعمل بشكل صحيح وسهل على وسائط
 اخلرائط أو شاشات مسجبلت األشرطة أو ادلخططات أو

LCD. 
تعمل الوسائط ادلستخدمة بنجاح على تركيز انتباه الطبلب  إنتاج رسائل مثَتة لبلىتمام 2

 .حبيث ؽلكن التقاط الرسائل بوضوح
إشراك الطبلب يف استخدام  3

 .وسائل اإلعبلم
م / ييشارك الطبلب يف صنع و / أو استخدام موارد التعل

، دبا يف ذلك موارد التعلم ادلتوفرة  الوسائط التعليمية األصيلة



 

يف ادلكتبة ، على سبيل ادلثال ، الطبلب يقومون بإنشاء 
 .وتعديل وإثبات واستخدام الوسائط

 م الذي ػلفز وػلافظ على مشاركة الطبلبيد. التعل
تعزيز ادلشاركة النشطة للطبلب  1

 .مييف التعل
وعاطفيا إجراء األنشطة اليت تثَت نشاط الطبلب ، ذىنيا 

وجسديا مع ادلعلمُت واألصدقاء ، أو ادلوارد التعليمية. على 
سبيل ادلثال ، فتح الفرصة للطبلب دلناقشة اجملموعات ، 
اطلب من الطبلب اآلخرين الرد على آراء األصدقاء ، أو قم 

 .بتهيئة الطبلب للتبلعب دبصادر التعلم )الكائنات( مباشرةً 
 أظهر االنفتاح على استجابات 2

 .الطبلب
احًتام آراء الطبلب ، واالعًتاف حبقيقة آراء الطبلب ، 

 .واإلقرار بقيودىم
زيادة فرح ومحاس الطبلب يف  3

 .التعّلم
 .بدا الطبلب سعداء ومتحمسُت للمشاركة يف التعليم

 م والنتائجه. تقييم عمليات التعلّ 
م الطالب راقب تقدم تعلّ  1

 .خبلل العملية
ادلهام ادلتعلقة بالكفاءات ادلراد ربقيقها أثناء تقدًن األسئلة / 

 .م ، دبا يف ذلك التقييمات ادلوثوقةيعملية التعل

إجراء التقييم النهائي وفقا  2
 .(للكفاءات )األىداف

تقدًن األسئلة / ادلهام ادلتعلقة بالكفاءات ادلراد ربقيقها يف 

 .م ، دبا يف ذلك التقييمات ادلوثوقةيهناية التعل

 استخدام اللغةو. 



 

استخدم اللغة ادلنطوقة وادلكتوبة  1
بوضوح ، وبشكل صحيح ، 

 .وبشكل صحيح

لغة شفهية يسهل فهمها وال تؤدي إىل تفسَتات متعددة / 
 .تفسَتات خاطئة

إن بنية اجلمل والعبارات وادلفردات والتهجئة باللغة ادلكتوبة 
 .جيدة وصاحلة الكتاب يف لوحة الكتابة واإلعبلم و

قم بتوصيل الرسالة بالنمط  2
 .ادلناسب

تعابَت الوجو ، ونربة الصوت ، وحركات اجلسم وفقا للرسالة 
 .نقلها ومثَتة لبلىتمام

   

 مبلحظة:

يف عنصر مراقبة أنشطة التعلم األساسية )خاصة النقطة د( ؽلكن إضافة مؤشرات إىل رلاالت دراسية 

األساسية. على سبيل ادلثال ، يف رلال الدراسات اللغوية زلددة مل يتم استيعاهبا يف ادلؤشرات 

االندونيسية ؽلكن إضافة مبلحظة اسًتاتيجيات التعلم اليت ؽلكن أن تدمج العديد من جوانب ادلهارات 

 اللغوية.

 ختتامأنشطة اإل .ج

 وصف ادلؤشر األساسية ظلرة



 

تعكس أو تقدًن ملخص  1
 .بإشراك الطبلب

األشياء ادلهمة اليت حدثت يف ادُع الطبلب إىل تذكر 
األنشطة اليت حدثت بالفعل ، على سبيل ادلثال بطرح أسئلة 

 .حول العمليات وادلواد واألحداث األخرى
تيسَت الطبلب الذين يقدمون ملخصات ، على سبيل ادلثال 
بطرح أسئلة توجيهية حىت يتمكن الطبلب من إعداد ملخص 

 .صحيح

توفَت القيام بادلتابعة من خبلل  2
التوجيو أو األنشطة أو ادلهام  

 .كجزء من العبلج / اإلثراء

توفَت أنشطة / مهام خاصة للطبلب الذين مل ػلققوا بعد 
الكفاءة ، على سبيل ادلثال يف شكل تدريب و / أو مساعدة 

 .دراسية
توفَت أنشطة / مهام خاصة للطبلب األكثر قدرة ، على 

ساعدة يف التعلم ، على سبيل ادلثال يف شكل سبارين و / أو م
سبيل ادلثال مطالبة الطبلب بتوجيو أصدقائهم )دروس 
األقران( وتوفَت مهام قراءة إضافية ، وربميل مواد إضافية على 

 .اإلنًتنت
 

 

 

 

 ميتقييم التعل .ٖ

 تعريف التقييم ( أ



 

ادلعلم يف م ، فإن اخلطوة التالية مطلوبة للتقييم ، دلعرفة مدى صلاح يبعد حدوث عملية التعل  

غلب أن يعرف  ٜٕشرح الدرس ، ويف الوقت نفسو تدريب استيعاب الطبلب على الدروس اليت تلقوىا.

ادلعلم كمدرس مدى صلاحو يف التعلم وغلب أن يعرف مدى النجاح الذي حققو طبلبو. لذلك ، غلب 

 م.يأن يكون ادلعلم قادراً على إجراء تقييم يف التعل

م ادلعلم غلب أن يكون لو الكفاءة يف ي( أنو يف تعلٖٜٛٔآخرون )كما ذكر )أمبو عبد اهلل و   

التقييم.كما ىو احلال يف اللغة اليت تنص على أنو ، مطلوب من ادلعلم أن يكون لديو الكفاءة يف إجراء 

ٖٓالتقييمات أثناء عملية التعليم والتعلم. تقييم ربصيل الطبلب يف كل وحدة دراسية.
 

 ( ،ٜٓ٘ٔيقول رالف تايلر )

"التقييم عبارة عن عملية جلمع البيانات لتحديد مدى ، ويف أي حالة ، وأي جزء من   

 ٖٔ" األىداف التعليمية قد مت ربقيقو. إن مل يكن ، أي جزء ال ودلاذا.

تقييم أو تقييم اللغة اإلصلليزية ىو تقييم ، وىو ما يعٍت إجراء لتحديد قيمة شيء ما. إذا مت  

األنشطة التعليمية ، فإن التقييم يعٍت إجراًء لتحديد كل شيء يف األنشطة استخدام ىذا التقييم يف 
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م. الشخص الذي يتخذ ىذا القرار أو اإلجراء ىو الطرف ادلنفذ ، يالتعليمية أثناء عملية التدريس والتعل

 أي ادلعلم. للحصول على مبلحظات حول اجلهد الذي قام بو.

احلصول على ، وتوفَت ادلعلومات الضرورية للغاية دبعٌت واسع ، التقييم ىو عملية زبطيط و  

الزباذ قرارات بديلة. وفًقا ذلذا الفهم ، يعد كل نشاط تقييم أو تقييم عملية للحصول على معلومات أو 

 بيانات.

استنادًا إىل بعض التوصيفات اخلاصة بتقييم التقييم ، ؽلكن االستنتاج أن التقييم يف عملية  

م اليت مت تنفيذىا يف النظر يف األشياء اليت يقوم هبا ادلعلم أو ادلعلم لتقييم نتائج التعلّ م ىو عملية يالتعل

عملية التعلم. من خبلل التقييم ، ؽلكن مبلحظة مدى صلاح ادلعلم يف عملية التعلم ، يف شرح الدرس 

ؽلتلكها للطبلب وتلقي ردود الفعل من كل نشاط تعليمي. وىي واحدة من الكفاءات اليت غلب أن 

 م.يادلعلم كمعلم يف التعل

 الغرض ووظيفة التقييم أ

األىداف ىي اليت يتم ربديدىا لتحقيقها من خبلل عملية التعلم. هتدف أنشطة التقييم  

الًتبوي أو التعليمي بشكل عام إىل ربديد مستوى ربقيق أىداف أو أىداف الربنامج. ودبزيد من 

 النحو التايل. التفصيل ؽلكن بيان أىداف التقييم على

 أ( دلعرفة ما إذا كانت األىداف احملددة قد مت التوصل إليها أم ال.



 

 ب( القدرة على ازباذ القرارات بشأن ادلواد والكفاءات اليت غلب على الطبلب تدريسها أو تعلمها.

 ج( دلعرفة نتائج تعلم الطبلب

 ن صياغة اخلطوات التصحيحية.د( معرفة نقاط الضعف وأوجو القصور يف عملية التعلم ، حبيث ؽلك

ىـ( معرفة ما إذا كان بإمكان الطبلب ادلتابعة إىل الربنامج التايل وربديد ما إذا كان غلب عليهم ازباذ 

 اإلجراء التصحيحي أم ال.

 و( لتشخيص صعوبات الطبلب

 ٕٖز( القدرة على تصنيف الطبلب بعناية.

 

، فمن الضروري للغاية أن يتقن ويفهم من خبلل  ألنو يتعلق بالتقييم ، سواء كان مفاىيمي أو عملي

 تنفيذ التعلم ، وخاصة ادلعلم.

أن وظيفة التقييم يف التعليم ال ؽلكن  Rijal Firdaosفيما يتعلق بالغرض ووظيفة التقييم ، ذكر 

 فصلها عن غرض التقييم نفسو. أين كانت الوظيفة:

 م لفًتة معينة من الزمن.يأو إجراء أنشطة التعل أ( معرفة التقدم والتطوير والنجاح للطبلب بعد ذبربة
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 ٖٖب( دلعرفة مستوى صلاح برنامج التدريس.

 ميمبادئ تقييم التعل . ب

ىناك حاجة إىل ادلبدأ كدليل يف أنشطة التقييم. لذلك ، ؽلكن القول أن التقييم قد مت تنفيذه  

الصادرة عن مديرية الًتبية والتعليم  بشكل جيد إذا مت تطبيقو يف مبادئو للتقييم. يف تعليمات التقييم

والثقافة ، مت عرض عدد من مبادئ التقييم يف مجيع برامج التعلم ، وىي: شاملة ، موجهة ضلو األىداف 

 ، موضوعية ، مفتوحة ، ذات مغزى ، مناسبة وتعليمية. ما يلي ىو شرح موجز ،

 أ( شامل

م يتم على مجيع جوانب اللغة ، أي ادلفردات ، والبنية يف سياق تدريس اللغة ، يعٍت ادلبدأ العام أن التقيي

، واذلجاء ، والعناصر احلاضنة. كما أنو يتعلق دبجال ادلهارات اللغوية بأكملو ، ويتم تنفيذه على مجيع 

 رلاالت القدرة ، أي ادلعريف واحلركي النفسي والعاطفي.

 ب( االستدامة

ج التعلم الذي مت ذبميعو. مراحل متدرجة ، كل حلقة يف  يتم التقييم بشكل مستمر ، وفًقا دلراحل برنام

كل اجتماع ، برنامج مناقشة ، دراسة الوحدة ، فصلية / فصل دراسي ، مستوى التعليم السنوي 

 وأخَتا. وبالتايل يتم إجراء التقييم أثناء عملية أنشطة التعليم والتعلم وخبلل برنامج التعلم.
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 ج( اذلدف موجو

مع اإلشارة إىل أىدافو. ؽلكن أن ينعكس التقييم ادلرتكز على األىداف يف مدى  غلب إجراء التقييم

 مبلءمة أداة التقييم مع صياغة السلوك ادلستهدف يف اذلدف.

 د( األىداف

األىداف تعٍت أن ادلعلومات والنتائج ادلتحصل عليها ، وكذلك القرارات اليت يتم ربديدىا وفًقا للحالة 

 الفعلية للطالب.

 

 فتوحةه( م

 ؽلكن أن تعرف مجيع األطراف نتائج عملية التقييم ونتائجها ، أي ادلدارس والطبلب وأولياء األمور.

 و( ذات مغزى

 غلب أن يكون للتقييمات اليت يتم إجراؤىا معٌت لؤلطراف ادلعنية ، أي الطبلب وادلدرسُت.

 ز( تثقيف

قوة. تستخدم النتائج اليت مت احلصول عليها  يتم إجراء التقييم لتشجيع الطبلب على التعلم بشكل أكثر 

. وبالتايل ، فإن الطبلب الذين يمكمكافآت لنجاح التعلم أو العكس تستخدم كتذكَت بفشل التعل



 

ػلصلون على نتائج جيدة يتوقون بشكل متزايد للتعلم بشكل مستقل ، يف حُت يتم تشجيع أولئك 

 الذين مل ينجحوا على التعلم بشكل أفضل.

 للمنهج ح( وفقا

ادلطابقة ادلقصودة ىي مبلءمة التقييم مع ادلكون ادلكون ، أي األىداف وادلواد والطرق اليت ػلددىا 

 ٖٗادلنهج.

 

 ميتقنيات تقييم التعلج. 

بشكل عام ، ؽلكن تفسَت ادلصطلحات التقنية كأداة أو طريقة أو طريقة ، فيما يتعلق بتقييم  

دم يف إجراء تقييم للتعلم. األدوات ادلستخدمة الكتشاف نتائج تقنيات التعلم ؽلكن أن تعٍت أداة تستخ

 التعلم أو للحصول على معلومات حول نتائج تعلم الطبلب.

ىناك أنواع سلتلفة من تقنيات التقييم اليت ؽلكن استخدامها من قبل ادلعلم كمقيِّم واليت غالبًا ما  

 ختبارات.م ادلدرسي ىي االختبارات وغَت االيتستخدم تلك يف التعل

 أ( االختبار 
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االختبار ىو أداة تقييم ُتستخدم عادة لتحديد مدى صلاح الطبلب يف التعلم. يتم التقييم  

باستخدام تقنيات االختبار عن طريق اختبار الطبلب إما من خبلل الكتابة أو التحدث شفهًيا. 

االختبارات ىي إجراءات منهجية يتم إجراؤىا على شكل مهام قياسية وتعطى لؤلفراد أو اجملموعات 

لقيام هبا ، أو اإلجابة عليها ، أو الرد عليها ، يف أشكال مكتوبة ، شفوية ، وفعلية. ووفًقا لـ ل

Calongsi  اليت اقتبستها ،Ana Ratna Wulan  يعّرف أن االختبار ىو أحد مقاييس ،

خططة اليت يستخدمها ادلعلم يف زلاولة خللق فرص للطبلب إلظهار إصلازاهتم ادلتعلقة 
ُ
القياس ادل

 ٖ٘األىداف ادلنشودة. "ب

من حيث الوظائف اليت ؽلتلكها االختبار كأداة قياس لتطوير الطبلب ، يتم تقسيم االختبارات إىل ثبلثة 

 ، وىي:

( االختبارات التشخيصية ىي االختبارات اليت تستخدم لتحديد نقاط ضعف الطبلب حبيث ؽلكن ٔ

 إعطاء العبلج ادلناسب بناًء على نقاط الضعف ىذه.

االختبارات التكوينية عبارة عن اختبارات هتدف إىل ربديد مدى تكوين الطبلب وفًقا ألىداف ( ٕ

تعليمية زلددة مسبًقا بعد متابعة عملية التدريس والتعلم يف فًتة زمنية معينة. يف ادلدرسة ، يُعرف ىذا 

 النوع من االختبارات على أنو اختبار يومي.
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تائج التعلم ادلنجزة بعد اكتمال رلموعة من وحدات برنامج التدريس ( االختبار التحليلي ىو اختبار لنٖ

، يف ادلدرسة يعرف ىذا االختبار باسم االختبارات العامة ، حيث يتم استخدام النتائج دللء بطاقات 

 ٖٙ( أو الدبلوم.STTBالتقرير أو ملء شهادة التخرج )

، ؽلكن تقسيم االختبارات إىل رلموعتُت ، علا عند النظر إىل كيفية طرح األسئلة وكيفية تقدًن اإلجابات 

 ٖٚاالختبارات التحريرية واالختبارات الشفوية.

 ب( غَت اختبار

تقنيات تقييم غَت اختبار يعٍت إجراء تقييمات دون استخدام االختبارات ، على سبيل ادلثال من خبلل 

ختبار ىي تقنيات لتقييم أو تقييم مراقبة الطبلب. ووفًقا آلنا سودغلونو ، فإن تقنيات التقييم غَت اال

نتائج تعلم الطبلب دون اختبار الطبلب ، ولكن من خبلل ادلراقبة ادلنتظمة )ادلبلحظة( ، وإجراء 

ادلقاببلت )إجراء ادلقاببلت( وتوزيع االستبيانات )االستبيانات( ، ودراسة أو فحص الوثائق وثيقة )ربليل 

 ٖٛوثائقي(.

 ميخطوات لتقييم التعلد. 

                                                 
36 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

Hlm. 71-72. 

 
37 Ibid, Hlm. 75 

 
38 Ibid, Hlm. 76. 



 

ك العديد من اخلطوات اليت ؽلكن استخدامها كمبادئ توجيهية / إجراءات يف إجراء تقييم لنتائج ىنا

 :ٜٖم ، وىيالتعلّ 

 أ( صياغة أو تعزيز أىداف التدريس

 ب( مراجعة ادلواد التعليمية

 ج( تطوير أدوات التقييم ، سواء االختبارات أو االختبارات

 التقييمد( استخدام نتائج التقييم وفًقا ألىداف 

ه( مراجعة ادلناىج والدروس حبيث ؽلكن ربديد نطاق األسئلة ، ال سيما ادلوضوع ، سواء يف اتساعو أم 

 يف داخلو.

 و( إنشاء شبكة أو سلطط ألداة التقييم.

 ج. الطريقة المباشرة 

 . تعريف الطريقة المباشرة ٔ

تخدام الشخص ادلناسب ، الطريقة ىي طريقة يف وظيفتها ىي أداة لتحقيق اذلدف. إذا مت اس 

م ييكون ربقيق ىذا اذلدف أكثر فاعلية. الطريقة ادلباشرة )الطريقة ادلباشرة( ىي طريقة لتقدًن مواد تعل

                                                 
 

39 Rijal Firdaos, Op. Cit, Hlm. 8 



 

اللغة األجنبية ، وخاصة العربية ، حيث يستخدم ادلعلم اللغة العربية كلغة للتدريس دون استخدام لغة 

لطريقة ادلباشرة ألنو خبلل الدرس ، يستخدم ادلعلمون الطبلب يف التعلم. ويقال إن ىذه الطريقة ىي ا

اللغات األجنبية مع تعلم اللغة األم ، أي باستخدام اللغة بشكل مباشر ومكثف يف التواصل واالستماع 

 ٓٗ. والتحدث ، بينما يتم تطوير القراءة والكتابة أيًضا

طريقة الًتمجة النحوية ادلرتبطة تنشأ ىذه الطريقة بسبب عدم الرضا عن نتائج تدريس اللغة مع  

دبتطلبات االحتياجات احلقيقية يف اجملتمع. ضلو منتصف القرن التاسع عشر ، بدأت العبلقات بُت 

البلدان يف أوروبا تفتح ، شلا تسبب يف احلاجة إىل القدرة على التواصل بنشاط فيما بينها. ذلذا السبب ، 

، ألن األساليب ادلتاحة ليست عملية وغَت فعالة. لذلك بدأ  ػلتاجون إىل طريقة جديدة لتعلم لغة ثانية

علماء اللغة يف أدلانيا ، إصللًتا ، فرنسا ، إخل ، بإطبلق مناىج جديدة ، األمر الذي مهد الطريق لوالدة 

 طريقة جديدة تسمى الطريقة ادلباشرة.

من فرنسا قام ، مدرس لغة التينية  ٕٜٜٔ-ٓٛٛٔوكان من بُت اخلرباء فرانسوا غوين يف  

بتطوير طريقة مبنية على مبلحظاتو حول استخدام اللغة األم لؤلطفال. اكتسبت ىذه الطريقة شعبية يف 

                                                 
 

40 Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab,( Raja Grafindo Persada, 

Jakarta 1995), hlm. 152-153 

 



 

أوائل القرن العشرين يف أوروبا وأمريكا. ويف الوقت نفسو ، ُتستخدم ىذه الطريقة أيًضا لتدريس اللغة 

 ٔٗإندونيسيا. العربية ، سواء العربية أو اإلسبلمية يف آسيا ، دبا يف ذلك

يف إندونيسيا ، بدأ تطبيق األسلوب ادلباشر يف بادانج باصلانج بواسطة أستاد عبد اهلل أمحد ،  

، واثنان مع زين الدين الباي اليوسيدان رمحة الباي اليونسيا دينية بوترا  ٜٜٓٔادلدرسة األدبية يف عام 

، عادي مت تطوير ادلدرسة يف عام وأستادز زلمود يونس  ٖٕٜٔودينية بوتري يف عام  ٜ٘ٔٔيف عام 

. كلية ادلعلمُت اإلسبلمية فونوروغوا جاوى البشرقية   يف KH Imam Zarkasyiمن قبل  ٖٜٔٔ

يف ىذا النظام التعليمي ، تُعطى الدراسات الدينية يف السنة األوىل كأساس ولغة إندونيسية. ويف الوقت 

ربية باستخدام الطريقة ادلباشرة. يف السنة الثانية ، بدأ م اللغة العينفسو ، يكرس معظم انتباه الطبلب لتعل

( باللغة العربية بطريقتو االستقرائية ، باإلضافة إىل التمارين النحو والصرفتدريس قواعد اللغة العربية )

. كما تقدم الدراسات الدينية باللغة العربية. يف فًتة الدراسة اليت احملادثةو  اإلنشاءو  القراءةادلكثفة 

امتدت على ست سنوات )مرحلة ما بعد ادلدرسة االبتدائية( ، سبكن خريج من ىذه الكلية اإلسبلمية 

احلديثة من التواصل باللغة العربية ، الشفوية وادلكتوبة ، وقادر على قراءة الكتب العربية يف مواضيع 

 ٕٗادلعرفة ادلختلفة.

                                                 
 

41 Ahmad Fuad Effendy, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2004), 

hlm.35-36  

 

 
42 Ibid….., hlm.24 



 

العربية" ، فإن خصائص الطريقة ادلباشرة ىي  وفقا ألمحد فؤاد يف كتابو "منهجية التعلم باللغة   

 كما يلي:

 أ. يتكون ادلوضوع من كتاب دراسي يسرد ادلفردات واستخدامها يف اجلمل.

ب. يتم تدريس القواعد عن طريق األسلوب االستقرائي ، وىو االبتعاد عن األمثلة ومن مث استخبلص 

 النتائج.

األشياء )الدعائم( ، بينما يتم تدريس ادلعاين اجملردة من خبلل ج. يتم تعليم ادلعٌت اخلرساين باستخدام 

 االرتباط.

د. العديد من سبارين االستماع عن طريق زلاكاة بسرعة مع ظلط السؤال واإلجابة ادلخطط يف رلموعة 

 متنوعة من أظلاط التفاعل هبدف أن إتقان اللغة ؽلكن أن يتحقق تلقائيا.

متساٍو ، ولكن ادلعلم لديو دور توفَت حافز يف شكل أمثلة على  ه. ينشط ادلعلمون والطبلب بشكل

الكبلم وادلظاىرات واألسئلة ، يف حُت أن الطبلب يستجيبون فقط يف شكل التقليد واإلجابة على 

 األسئلة وإعادة النمذجة.

  م من الفصل الذي يتم استخدامو كـ "ذبمع لغوي"يو. يبدأ نظام التعل

 ي الطريقة المباشرةنقاط القوة والضعف ف. ٕ

كل طريقة تعليمية يتم اختيارىا واستخدامها من قبل ادلدربُت يف الفصل ذلا بالتأكيد شليزاهتا اخلاصة. 

 ىناك العديد من ادلزايا ذلذه الطريقة ، وىي:



 

 أ. يتمتع الطبلب بادلهارات يف االستماع والتحدث.

 ادلتحدثُت األصليُت.ب. الطبلب يتقنون النطق بشكل جيد مثل أو يتكلمون 

 ج. يعرف الطبلب الكثَت من ادلفردات واستخدامها يف اجلمل.

 د. ؽلتلك الطبلب الشجاعة للتواصل بشكل عفوي.

ه. الطبلب القواعد الرئيسية وظيفيا ليس رلرد أولوية ، وىذا يعٍت أنو يعمل على التحكم يف حقيقة  
 كلماتو.

 ه ، فإن ىذه الطريقة ذلا أيًضا عيوب ، دبا يف ذلك:ولكن باإلضافة إىل مزاياىا ادلذكورة أعبل

 أ. الطبلب ضعفاء يف فهم القراءة ألن ادلادة وادلمارسة يتم الًتكيز عليها يف اللغة احملكية.

 ب. يتطلب ادلعلم ادلثايل من حيث ادلهارات اللغوية وخفة احلركة يف تقدًن الدروس.

 ٖٗج. ال ؽلكن تنفيذىا يف فصول كبَتة.

 خطوات الطريقة المباشرة . ٖ

 ؽلكن أن زبتلف اخلطوات لتقدًن ىذه الطريقة ، ولكن بشكل عام كالتايل:

أ. يبدأ ادلعلم عرض ادلادة شفهيا ، يلفظ كلمة واحدة عن طريق اإلشارة إىل كائن أو صورة 

 الكائن ، شلا يدل على لفتة أو تعبَت الوجو.

                                                 
 

43 Ahmad Fuad Effendy, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 

hlm.48 

 



 

ة تانيا "ما ، أشياء ، أين" وىكذا ، حسب ب. التمرين التايل يف شكل سؤال وجواب مع كلم

 مستوى صعوبة الدرس ، تتعلق بالكلمات اليت مت تقدؽلها.

ج. بعد أن يعتقد ادلعلم أن الطبلب قد أتقنوا ادلواد ادلقدمة ، سواء يف النطق وفهم ادلعٌت ، 

من  يُطلب من الطبلب فتح كتاب دراسي. يعطي ادلعلم أمثلة على القراءة الصحيحة مث يطلب

 الطبلب القراءة.

د. النشاط التايل ىو اإلجابة عن األسئلة أو التمارين يف الكتاب شفهيًا ، متبوعًا بالعمل  

 كتابياً.

ه. يتم إعطاء القراءات العامة اليت تتوافق مع مستوى الطبلب باإلضافة إىل ذلك ، على سبيل 

 ادلثال يف شكل قصص فكاىية ، قصص ربتوي على تعبَتات مجيلة.

 . يتم إعطاء القواعد إىل درجة معينة باحلث.و

 ٗٗز. يتم تشجيع الطبلب على التحدث وال ػلتاجون للخوف من اخلطأ.

 م المفرداتيق المباشرة في تعليالطر . ٗ

 م مفردات اللغة العربية باستخدام الطريقة ادلباشرة ىو كما يلي:يتعل

مرحبا ويسأل عن الدرس يف ذلك الوقت. أواًل: يفتح ادلعلم الدرس باللغة العربية ، ويقول   

 الطبلب غليبون على األسئلة باللغة العربية. وىكذا يواصل ادلعلم األسئلة وأوامره يف بعض األحيان.

                                                 
 

44 Ibid….,hlm 50 



 

ثانياً: تتطور الدروس حول صورة تصبح وسيلة لتعليم ادلفردات. تتم مناقشة الكائنات ادلختلفة وفًقا 

علم مفهوًما غَت واضح )رلرد( بتكراره حىت يفهمو مجيع لؤلنشطة ادلعروضة يف الصورة. يوضح ادل

الطبلب. مث يكرر الطبلب الكلمات والعبارات اجلديدة وػلاولون عمل اجلمل اخلاصة هبم استجابة 

 ألسئلة ادلعلم.

ثالثًا: بعد دراسة ادلفردات وفهمها ، يطلب ادلعلم من الطبلب قراءة النص حول نفس ادلوضوع   

ادلعلم أمثلة للجمل اليت تقرأ أواًل ويقلد الطبلب. مل يتم ترمجة اجلزء الذي أصبح  بصوت عاٍل. يعطي

جوىر الدرس ، لكن ادلعلم ؼلترب فهم الطبلب من خبلل طرح األسئلة باللغة العربية أيًضا. إذا واجهتك 

 .صعوبات ، يقوم ادلعلم بتكرار الشرح لفًتة وجيزة باللغة العربية ويدون الطبلب ادلبلحظات

 ٘ٗرابعا: ؽلكن إهناء الدروس عن طريق الغناء معا.  

 تعريف الفعاليةد. 

أنواع من  ٓٔتتعلق الفعالية يف النشاط دبدى إمكانية تنفيذ ما ىو سلطط لو. إذا كان ىناك   

أنشطة فقط ، فإن فعالية ىذه األنشطة ال تزال غَت كافية.  ٗاألنشطة ادلخطط ذلا واليت ربققت يف 

أىداف ، فإن اجلهود ادلبذولة لتحقيق  ٘أىداف مرغوبة ومل يتحقق سوى  ٓٔإذا كان ىناك وبادلثل ، 

 ىذه األىداف ال تزال تعترب أقل فعالية.

                                                 
 

45 Hamid, Abdul dkk. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, dan Media. 

(Malang: UIN Press, 2008), hlm.25-26 
 



 

رلال التعليم ، ؽلكن النظر إىل ىذه الفعالية من جانبُت علا: فعالية تدريس ادلعلمُت وفعالية   يف

كانية تنفيذ أنواع أنشطة التعلم ادلخطط ذلا بشكل تعلم الطبلب. ترتبط فعالية تدريس ادلعلم دبدى إم

صحيح. بينما ترتبط فعالية تعلم الطبلب دبدى ربقيق األىداف التعليمية ادلرغوبة من خبلل أنشطة 

 ٙٗالتعلم اليت يتم ازباذىا.

وبالنظر إىل أن التعليم عملية ديناميكية لتحقيق األىداف اليت سبت صياغتها ، عندىا ؽلكننا  

عيارين عامُت ، علا ادلعايَت اليت يتم النظر إليها من وجهة نظر العملية وادلعايَت اليت يتم النظر ربديد م

إليها من وجهة نظر النتائج احملققة. تشدد ادلعايَت من وجهة نظر التدريس على أن العملية غلب أن 

اناهتم من خبلل التعلم تكون تفاعبًل ديناميكًيا حبيث يتمكن الطبلب ، كمواضيع تعلم ، من تطوير إمك

الذايت ، ويتم ربقيق األىداف بشكل فعال. يف حُت أن ادلعايَت من حيث النتائج أو ادلنتجات تؤكد 

 على مستوى إتقان األىداف من قبل الطبلب سواء من حيث اجلودة والكمية.

ا ، دبا يف لقياس مدى صلاح التدريس من وجهة نظر العملية ، ؽلكن تقييمو من خبلل عدد من القضاي

 ذلك:

أ. سواء كان التدريس سلططًا أو مت إعداده مسبًقا عن طريق إشراك الطبلب بطريقة منهجية أو 

 عملية يتم إعدادىا ، فهو تلقائي من ادلعلم ألنو أصبح وظيفة روتينية.

                                                 
 

46 Henyat Soetopo dan Wasty Sumanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, ( 

Jakrta:Bina Aksara, 1989) hlm.50-51 

 

 



 

ب. ىل يقوم الطالب بتحفيز النشاطات ادلدرسية حبيث يقوم بنشاط تعليمي بكل وعي 

 إكراه للحصول على اذلدف ادلقصود.وإخبلص ومن دون 

ج. ىل ؽلكن أن تشتمل عملية التدريس على مجيع الطبلب يف الفصل الدراسي أو فقط بعض 

 م.األشخاص النشطُت يف التعلّ 

 م أو أجواء مقلقة وسليفة وشللة.لتعلّ لد. سواء كان جو التدريس أمًرا شلتًعا وػلفز الطبلب 

 م كافية ليصبح سلتربًا تعليمًيا أو يفتقر إىل أدوات يه. ىل ػلتوي الفصل على أدوات تعل 

 ٚٗم.يالتعل  

ىو ؽلكن قياس فعالية من عدد  Mudlofirيف حُت أن التدريس من وجهة نظر وفقا ل   

الطبلب الذين صلحوا يف ربقيق مجيع أىداف التعلم يف وقت زلدد سلفا. يتم التعبَت عن مواصفات ادلبلغ 

عتمد مقدار النسبة اليت يُقال أهنا فعالة على ادلعايَت القياسية للنجاح اليت مت يف عدد النسب ادلئوية. ي

 ٛٗربديدىا من قبل ادلدرب ادلعٍت.

 ، وىي: الثنويةىنا تستخدم ادلعايَت كما ىي شائعة االستخدام يف التقييمات يف مدرسة 

 : جيد جدآٓٔ - ٓٛأ. 

 : جيدٜٚ - ٙٙب. 

                                                 
 

47 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, ( Bandung: Sinar Baru Grasindo, 

2002), hlm. 34-37 
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 Mudlofir, Teknologi Intruksional, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990) hlm.145-146 

 



 

 : جيد دبا فيو الكفاية٘ٙ - ٙ٘ج. 

 : أقل٘٘ - ٓٗد. 

 بناًء على ادلعايَت ادلذكورة أعبله ، ؽلكن ربديد أنو إذا وصل النجاح:

 : فعال جدآٓٔ - ٓٛأ. 

 : فعالةٜٚ - ٙٙب. 

 : فعالة جدا٘ٙ - ٙ٘ج. 

 : أقل فعالية٘٘ - ٓٗد. 

  



 

 باب الثالث

 طريقة البحث

 النحو التايل:تنقسم طريقة البحث ىذه إىل أربع رلموعات ، سيتم وصف كل منها على 

 نوع البحث .ٔ

ىذا النوع من البحوث ىو البحث النوعي. الطريقة النوعية ىي إجراء حبث ينتج بيانات وصفية  

يف  Lexy J. Moleongيف شكل كلمات مكتوبة أو شفهية من الناس والسلوك ادلرصود. ووفًقا لـ 

البحث النوعي ، فإن الباحثُت دبساعدة اآلخرين ىم أدوات جلمع البيانات. الشيء ىو أن الناس ؽلكن 

أن يكونوا أدوات مرنة للغاية ؽلكنها تقييم الوضع وازباذ القرارات. باإلضافة إىل ذلك ، فإن البشر فقط 

البشر فقط ىم القادرون على  ىم من اخلطأ الذين ؽلكن أن يرتبطوا بادلستجيبُت أو بأشياء أخرى وأن

 ٜٗفهم العبلقة مع الواقع يف ىذا اجملال.

 استخدام األساليب النوعية بسبب االعتبارات التالية:

 يعد ضبط الطريقة النوعية أسهل عند التعامل مع حقائق متعددة. .ٔ

 تقدم ىذه الطريقة مباشرة طبيعة العبلقة بُت البحث واجمليبُت. .ٕ

وأكثر قابلية للتكيف مع شحذ العديد من التأثَتات ادلشًتكة على أظلاط ىذه الطريقة أكثر حساسية  .ٖ

 ٓ٘القيمة اليت تواجهها.

                                                 
 

49 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, 
hlm.5 

 50 Ibid., hlm. 6 



 

يف البحث النوعي يتم تنفيذ الوصف بالتفصيل ويف العمق عن حالة الشرط دلا حدث بالفعل وفقا دلا  

 كان عليو يف رلال الدراسة.

 مصدر البيانات .ٕ

"أشخاص ذوي خربة ، أو مشاركُت سلربين ، أصدقاء مصادر البيانات يف البحث النوعي ىي  

مت ربديد مصادر البيانات لؤلشخاص الذين سبت مقابلتهم عن طريق   .ٔ٘وتثقيف يف رلال البحث"

أخذ عينات ىادفة وأخذ عينات من كرة الثلج. إن العينة ادلستهدفة ادلقصودة ىي مصدر بيانات ادلقابلة 

رات وأىداف معينة ، على سبيل ادلثال ألن الشخص يعترب أفضل ما ىو اليت يتم اختيارىا بناًء على اعتبا

متوقع. يف حُت أن أخذ العينات من كرة الثلج ىو أسلوب أخذ العينات من مصادر البيانات الذي كان 

يف البداية صغَتا من حيث العدد ، ومع مرور الوقت أصبح كبَتًا. ويتم ذلك بسبب العدد الصغَت من 

اليت مل تكن قادرة على توفَت بيانات كاملة ، مث احبث عن شخص آخر ؽلكن  مصادر البيانات

. إن خطوات ربديد مصدر البيانات للمخربين الذين يشاركون بشكل ٕ٘استخدامو كمصدر للبيانات

  مباشر يف مشكلة ىذا البحث ىم مدرسي الصف ، وقادة ادلعهد دراالسبلم كونتور التاسع والطبلب.

 تطريقة جمع البيانا .ٖ

جلمع البيانات ادلطلوبة ، يف ىذه األطروحة يستخدم العديد من أدوات مجع البيانات اليت يتم  

 إجراؤىا عادة يف األحباث ادليدانية ، وىي:

                                                 
 51 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2008, hal.3 
 52 Ibid., hal.300 



 

 مبلحظة . أ

العديد من اآلراء حول نظرية ادلبلحظة. وذكر سوتريسنو ىادي أنو كمنهج علمي ، يتم تفسَت   

. لذا ، فإن ٖ٘وتسجيل الظواىر اليت يتم التحقيق فيها بشكل منهجيادلبلحظة العادية على أهنا مراقبة 

الغرض من طريقة ادلبلحظة ىو طريقة يستخدمها الباحثون من أجل العثور على البيانات ومجعها من 

خبلل مراقبة وتسجيل العناصر اليت يتم فحصها بشكل منهجي. ىناك نوعان من أساليب ادلراقبة ، وعلا 

وادلبلحظة غَت ادلشاركُت. ىذه األطروحة البحث يستخدم فقط ادلبلحظات غَت مراقبة ادلشاركُت 

ادلشاركُت. يستخدم ىذا البحث األطروحة فقط ادلبلحظات غَت ادلشاركُت ، واليت تراقب تطبيق الطريقة 

 ادلباشرة لتعلم ادلفردات دون أن تشارك مباشرة يف اجلزء والعملية.

 مقابلة  . ب

القائم بإجراء ادلقابلة للحصول على معلومات من الشخص الذي سبت  ادلقابلة ىي حوار أجراه 

. ُتستخدم إرشادات ادلقاببلت لتحسُت ادلقاببلت فيما يتعلق باجلوانب اليت ينبغي مناقشتها ، ٗ٘مقابلتو

وكذلك قائمة التحقق ما إذا كانت اجلوانب ذات الصلة قد سبت مناقشتها أو طرحها. مع ىذه 

ى القائم بإجراء ادلقابلة التفكَت يف كيفية تفسَت السؤال بشكل ملموس يف مجلة اإلرشادات ، غلب عل

 .٘٘سؤال ، مع تعديل السؤال يف السياق الفعلي أثناء ادلقابلة

 وفقال كارلينجر يف ادلارونو ، ىناك ثبلثة أشياء تصبح قوة طريقة ادلقابلة:

                                                 
 

53 Sutrisno Hadi, Metodelogi Riset, Andi offset, Yogyakarta, 1990, cet. Ke-1, hal. 142 

 
54 Suharsami Arikunto, Op. Cit., hal.202 
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إذا كانوا ال يفهمون ؽلكن توقع قادرة على الكشف عن مستوى فهم موضوع األسئلة ادلطروحة.  (ٔ

 ذلك من قبل احملاور من خبلل تقدًن تفسَت.

 مرنة ، ؽلكن تكييف التنفيذ لكل فرد. (ٕ

 كونو الشيء الوحيد الذي ؽلكن القيام بو عندما ال ؽلكن القيام بالفنيُت اآلخرين.   (ٖ

 باإلضافة إىل القوة ، فإن طريقة ادلقابلة ذلا أيًضا نقاط ضعف ، وىي:

 تحيز الناجم عن بناء أسئلة ضعيفة التجميع.عرضة لل . أ

 عرضة للتحيز الناجم عن ردود غَت مبلئمة. . ب

 يؤدي ضعف البحث إىل أن تكون نتائج األحباث أقل دقة. . ج

 ٙ٘ىناك احتمال بأن الشخص ادلعٍت فقط يعطي اإلجابة اليت يريد ادلذيع أن يسمعها. . د

 د درالسبلم كونتور التاسع يتم عرض ادلقاببلت للمعلمُت والطبلب والقادة من ادلعه

 ج.   توثيق

طرق مجع البيانات من خبلل التوثيق يف شكل بيانات مكتوبة أو مطبوعة حول احلقائق اليت    

. ٚ٘سيتم استخدامها كدليل مادي على البحث. ادلستندات ىي مبلحظات حول األحداث ادلاضية

ة من شخص ما. تعترب دراسة ؽلكن أن تكون ادلستندات يف شكل كتابة أو صور أو أعمال ضخم

ادلستندات مكملة الستخدام أساليب ادلراقبة وادلقابلة يف البحث النوعي. ستكون نتائج ادلبلحظات 

                                                 
 

56 Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan,(Rineka, Cipta Jakarta, 2004), hal. 115 
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وادلقاببلت ذات مصداقية أكثر إذا دعمها التاريخ الشخصي للحياة يف الطفولة ، يف ادلدرسة ، يف العمل 

البحث ذات مصداقية إذا كانت مدعومة بالصور ، يف اجملتمع والسَتة الذاتية. كما ستكون نتائج 

 الفوتوغرافية أو األوراق األكادؽلية والفنية ادلوجودة.

 9 ادلعهد درالسبلم كونتور  الوثائق ادلطلوبة يف ىذه الدراسة ىي بيانات مكتوبة حول:   

م ادلواضيعية ، ادلعهد درالسبلم  يكاليندى وادلناىج الدراسية وادلناىج الدراسية وسلططات وسلططات التعل

كاليندى اذلياكل ، وغَتىا من الوثائق ادلطلوبة يف استكمال ىذا الوصف البحثي ، دبا يف   9 كونتور 

 ذلك منشورات الدوريات أو الكتاب.

 تحليل البيانات .ٗ

ربليل البيانات ىو عملية فرز البيانات ، وتنظيمها يف ظلط فئة من وحدة الوصف األساسية  

. استخدم ربليل البيانات لنتائج ىذه الدراسة ٛ٘حبيث ؽلكن العثور على موضوعات العمل والفرضيات

 ظلوذج التحليل النوعي من خبلل ادلراحل التالية:

 تنظيم البيانات . أ

كمية البيانات اليت مت احلصول عليها من ىذا اجملال ىي الكثَت جدا لذلك ، فإنو ػلتاج إىل أن  

صيل. وكما ذكرنا ، كلما مضى الباحثون إىل ادليدان ، كلما زادت البيانات تعقيًدا يكون بعناية وبالتف
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وتعقيًدا وتعقيًدا. لذلك من أجل احلصول على صورة أوضح وتسهيل حصول الباحثُت على مزيد من 

 البيانات ، من الضروري إجراء زبفيض للبيانات.

الرئيسية ، والًتكيز على األشياء ادلهمة ، إن تقليل البيانات يعٍت التلخيص ، واختيار األشياء  

والبحث عن ادلوضوعات واألظلاط وإزالة تلك األشياء غَت الضرورية. وىكذا ؽلكن احلصول على البيانات 

م ادلفردات العربية بالطريقة يبشكل أكثر وضوًحا واحتياًجا للباحثُت ، أي البيانات ادلتعلقة بفعالية تعل

 كاليندى. ٜ سبلم كونتور ادلعهد درالادلباشرة يف 

 ب. عرض البينات 

بعد زبفيض البيانات ، ستكون اخلطوة التالية ىي عرض البيانات. واستنادًا إىل النهج ادلتبع يف  

ىذه الدراسة ، أي النهج النوعي ، ؽلكن أن يكون عرض البيانات اليت ؽلكن القيام هبا يف شكل سرد 

البيانات اليت قدمها  ُت الفئات وسلططات انسيابية وما شابو.وصًفا موجًزا ورمسًا بيانًيا وعبلقات ب

ادلعهد الباحث يف ىذه الدراسة ىي حول فعالية تعلم ادلفردات العربية باستخدام الطريقة ادلباشرة يف 

 م )التقييم(.م ، والتنفيذ ، وتقييم سلرجات التعلّ يواليت تتضمن زبطيط التعل كاليندى ٜ درالسبلم كونتور 

 ذ اخلتام ازباج .

ووفًقا دلايلز وىوبرمان ، فإن اخلطوة الثالثة يف ربليل البيانات النوعية تستخلص النتائج. ال تزال  

االستنتاجات األولية ادلقدمة مؤقتة ، وسوف تتغَت إذا مل يتم العثور على أدلة قوية تدعم ادلرحلة التالية 



 

األولية مدعومة بأدلة صحيحة ومتسقة عندما  جلمع البيانات. ولكن إذا كانت االستنتاجات يف ادلرحلة

 يعود الباحث إىل احلقل جلمع البيانات ، فإن ىذا االستنتاج ىو نتيجة موثوق هبا.

ادلعهد  البيانات اليت مت تقدؽلها حول فعالية تعلم ادلفردات العربية باستخدام الطريقة ادلباشرة يف 

مع نظرية أمحد فؤاد أفندي اليت تنص على أن ىناك . التحقق من ادلؤلف كاليندى ٜ درالسبلم كونتور 

ستة أساليب تعلم مفردات غلب أن يدرسها ادلعلم كمعلمُت يف التعلم أال وىو االستماع إىل الكلمات ، 

أو قول الكلمات ، أو احلصول على معاين الكلمة ، أو قراءة الكلمات ، أو كتابة الكلمات ، أو 

 تكوين اجلمل.

 

 

  



 

 الباب الرابع

 و مناقشتها نتائج البحث

  لتربية اإلسالمية الحديثة ا 9درالسالم كونتور  الصورة الجانيبية لمعهد . ب

 . المبونج الجنوبيةلتربية اإلسالمية الحديثة ا 9 المعهد درالسالم كونتور التاريخ  .ٔ

ادلركز يف  ادلعهد درالسبلم كونتورىو فرع من المبونج اجلنوبية  9ادلعهد درالسبلم كونتور  

فونوروغو شرقية اجلافا الذى يقع يف قرية كبوفعلمى ذبملبل دون منطقة كابيندى المبونج اجلنوبية. كانت 

ادلعهد ىكتار ىي ىبة من السيد داود يوسف من السيد إبراىيم سليمان. مت افتتاح  ٔٔ,  ٘مساحة 

من قبل وزير  ٕ٘ٓٓأغسطس  ٕٔيا رمسالمبونج اجلنوبية لًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜدرالسبلم كونتور 

، عبد اهلل شكر زركسى  Dr. KHمركزى ادلعهد درالسبلم كونتور. مفتحل باسن و رائس Hالدين آنذاك 

MA  وKH ادلدرسة الداخلية ىي موقع حبث ادلؤلف ويتم ، ورئيس اذليئة األوقاف. حاسن عبداهلل سهال

  ٜ٘استخدامها كموقع للعثور على مصادر البيانات.

ىكتار الذى  ٘،ٔٔيقف على مساحة األرض  المبونج اجلنوبية 9ادلعهد درالسبلم كونتور  

مدينة. القائد األول الذي خدم كان السيد مشسدين  تقع يف منطقة ريفية بعيدة عن صخب ال 

مث قائد ادلدرسة الداخلية التايل ىو السيد سويتو دؽلارى . ٕٗٔٓ – ٕ٘ٓٓالذي كان بُت  S.Agباشر،
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 ،S.Ag  واصل السيد د. ىاريانتو عبد اجلبلل ،  ٕٛٔٓو يف  ٕٛٔٓ - ٕٗٔٓ، وىو خدمة ،

M.Pd.I 

  وأهداف المدرسةالمهمة  الرؤية  .ٕ

  رؤية . أ

وتصبح مصدرا للمعرفة  لطبلب العلمكمؤسسة تعليمية ، قادة الطباعة من األمة ىي مكان ل 

 ادلعهد.اإلسبلمية ، لغة القرآن والعلوم العامة ، يف حُت ال تزال لديها روح 

 ادلهمة   . ب

 تشكيل جيل متفوق ضلو تشكيل خالة األمة. .ٔ

تثقيف وتنمية جيل من ادلؤمنُت ادلسلمُت الذين يتمتعون بالصحة والوعي وادلعرفة واحلرية  .ٕ

 وادلكرسة للمجتمع.

 الدينية والعامة بطريقة متوازنة ضلو تكوين ادلثقفُت الفكريُت.تعليم ادلعرفة  .ٖ

 ربقيق ادلواطنُت اإلندونيسيُت الذين لديهم اإلؽلان واإلخبلص هلل سبحانو وتعاىل. .ٗ

 ج. أىداف 

 ربقيق جيل متفوق ضلو تشكيل خالة األمة.. ٔ

يهم أجساد إنشاء ادلؤمنُت ادلسلمُت الذين يتمتعون بدرجة عالية من الفضيلة ، لد. ٕ

 جيدة ، وعلى دراية جيدة ، ولديهم حرية التفكَت ، ومكرسون للمجتمع.



 

 والدة علماء الفكر الذين لديهم رصيد من األذكار والفكر.. ٖ

 إعمال ادلواطنُت اإلندونيسيُت الذين لديهم اإلؽلان واإلخبلص.. ٗ

 الحالة المادية .ٖ

المبونج  الًتبية اإلسبلمية احلديثة  9نتور ادلعهد درالسبلم كو يتألف ادلبٌت الذي سبلكو شركة  

غرف للمدرسُت  ٖمباٍن مدرسية ، وغرفة واحدة للرأس ، و  ٗمباٍن للمبٌت السكٍت ، و  ٗمن اجلنوبية 

غرفة   ٔ( ، و GSGمكتبة ، وغرفتُت يف ادلملكة ادلتحدة ، ومبٌت واحد متعدد األغراض ) ٔ، و 

حقل واحد. عند البوابة القريبة من ادلدرسة يوجد طبلب  دار للحراسة ، و ٕكمبيوتر ، ومسجد ، و 

 ٓٙمتعاونون ومقاصف للطبلب.

 غير المادية الظروف .ٗ

 ادلعلمُت وادلوظفُت . أ

 ٕٛمن قبل المبونج اجلنوبية  الًتبية اإلسبلمية احلديثة  9ادلعهد درالسبلم كونتور يتم دعم   

أصول ، و  الرياضيةمعلمُت للمفردات العربية ، و  ٗمعلًما وموظًفا تعليمًيا يتكون من مدير واحد ، و 

 التجويد، و  اإلمبلء، و   اإلنشاء، و  احملفوظات ، و غوروغفي، و  ادلطالعة، و  اللغة العربية، و  الفقو

، دين اإلسبلم ، تاريخ اإلسبلم ، الفيزياء ، علم األحياء ، اللغة اإلندونيسية ، العد ،  التفسَت، و 

اخلوت ، القراءة ، القواعد ، التاريخ ، والكشافة ، يدير كل منها معلم واحد. معظم ادلدرسُت يف مدرسة 
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يًبا خبربة تعليمية كافية يف قد درسوا ادلرحلة اجلامعية ومعتمدة. يتمتع مجيع ادلعلمُت احلاليُت تقر الثنوية 

 ٔٙالتدريس.

 طالب . ب

 9ادلعهد درالسبلم كونتور  ، بلغ عدد طبلب تساويوي يف ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓيف السنة الدراسية  

 ٕٚما يصل إىل  Bطالًبا ، مع تفاصيل الفصل السابع  ٗٓٔ المبونج اجلنوبية الًتبية اإلسبلمية احلديثة

 VII E، والفصل  ٕٙ VII Dلًبا ، والفصل الدراسي طا ٕٙما يصل إىل  VII Cطالًبا ، والفئة 

 ٕٙطالب. ٕ٘دبا يصل إىل 

 شروط ادلدرسة ادلستهدفةج. 

 مدرسة متدرب. ٔ

تشمل الظروف الداخلية للمدرسة مواضيع يف كل رلال من رلاالت الدراسة: إمام ، إنسيا ،  

تاريخ اإلسبلم ، اخلوت ، القراءة ، مثولة ، القرآن ، التجويد ، التفسَت ، احلديث ، الفقو ، التوحيد ، 

 .العد ، الرياضيات ، الفيزياء ، اللغة اإلندونيسية ، التاريخ ، اجلغرافيا واحلداثة

 ادلدرسة اخلارجية. ٕ
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وتشمل الظروف اخلارجية للمدرسة األنشطة اإلضافية مثل السلة ، تاكرو ، فرقة الطبل ،  

  ، ربفيظ القرآن ، وفاستسال. الكشافة ، قرآن التبلواتل ، حدروه ، الفنون

 وصف الموضوع البحث .٘

 ٜادلعهد درالسبلم كونتور الثنوية كان موضوع ىذه الدراسة معلمُت مفردات اللغة العربية يف  

الثنوية  ، جنوب المبونج ، عدد معلمي ادلفردات العربية يفالمبونج اجلنوبية  الًتبية اإلسبلمية احلديثة 

معلمُت قاموا  ٗبلغ عددىم  المبونج اجلنوبية الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜادلعهد درالسبلم كونتور 

 ٜادلعهد درالسبلم كونتور الثنوية . اللغة العربية يف Eو  Dو  Cو  Bبع بتدريس معلمي الصف السا

جنوب المبونج لديو خلفية تعليمية وفقا دلهام التدريس.  المبونج اجلنوبية  لًتبية اإلسبلمية احلديثة 

المبونج  الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜادلعهد درالسبلم كونتور درس الثنوية معلم مفردات اللغة العربية يف 

، وقد حصل  جاوى الشرقية فونوروغو جامعة درالسبلم، وىو خرغلة قسم اللغة العربية يف  ٔ اجلنوبية 

الًتبية اإلسبلمية  ٜادلعهد درالسبلم كونتور  الثنوية وبدأ التدريس يف ٜٕٓٓهادة منذ عام بيليو على ش

    ٖٙإىل يف ىذا الوقت. ٕ٘ٔٓيف عام المبونج اجلنوبية احلديثة 

 النتائج البحث  . ب
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يف ىذا الربنامج الفرعي ، سوف يشرح الباحث نتائج األحباث اليت أجراىا الباحثون يف ىذا  

م ، وتقييم يم ، وتنفيذ التعليتتكون من عدة زلاور فرعية ، وىي إعداد برامج زبطيط التعلاجملال واليت 

م. فيما يلي شرح لنتائج ادلقاببلت وادلبلحظة والتوثيق وفهم الباحثُت لتدريس ادلفردات العربية اليت يالتعل

 ٜرالسبلم كونتور ادلعهد داثنوية يف  Eو  Dو  Cو  Bيقوم هبا ادلعلمون العرب يف الفصل السابع 

العام الدراسي على  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓحىت الفصل الدراسي  المبونج اجلنوبية  الًتبية اإلسبلمية احلديثة 

 النحو التايل.

 لتربية اإلسالمية الحديثة ا ٜالمعهد درالسالم كونتور  م المفردات العربية فييتخطيط تعل .ٔ

 المبونج الجنوبية 

م يزبطيط تعل وادلبلحظات والتوثيق للوثائق ادلوجودة ، فإن برنامجاستنادًا إىل نتائج ادلقاببلت  

يتألف المبونج اجلنوبية  الًتبية اإلسبلمية احلديثة  9ادلعهد درالسبلم كونتور الثنوية  ادلفردات العربية يف

 من عدة برامج زبطيطية يقوم هبا مدرسون للغة العربية يف الفصل الدراسي األول من العام األكادؽلي

 . مت الكشف عن ىذا من قبل ادلعلم العريب ، السيد لطفي يف مقابلة مع الباحثة. قال:ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ

يطلب من مجيع ادلعلمُت ىنا ذبميع العديد من برامج التخطيط دبا يف ذلك تقدًن ، ادلنهج ، "

 ٗٙذبميع الربامج السنوية وبرامج الفصل الدراسي. "
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المبونج  الًتبية اإلسبلمية احلديثة 9ادلعهد درالسبلم كونتور طلب من  الثنويةادلعلمون يف  

وفًقا جملال الدراسة اليت مت تدريسها ، مت إعداد مجيع برامج  اإلعدادوضع برنامج زبطيط أو  اجلنوبية 

التخطيط من قبل ادلعلمُت الذين يشرفون على ادلنهج الدراسي ، وقام ادلدرسون بوضع برامج زبطيط 

داية العام التعليمي ، من ادلدرسة يطلب فقط برنامج زبطيط التعلم يف بداية كل عام. وبعد م يف بيالتعل

االنتهاء من ذلك ، يتم فحصو من خبلل ادلناىج الدراسية قبل توقيعو من ادلدير الذي سيتم مجعو فيما 

احث يف يف مقابلة من قبل الب جبللعبد  ىارينطى  H بعد. مت شرح ذلك من قبل ادلدير ، السيد 

 نفس اليوم. قال:

م ، ويتم فحصهم أواًل قبل التوقيع عليو ييطلب من مجيع ادلعلمُت إعداد برنامج زبطيط للتعل 

من قبل ادلدير ، مث عادة ما تكون عملية اجلمع يف بداية السنة اليت غلب أن يكون ادلعلم قد أعد فيها 

  ٘ٙ برنامج زبطيط ، الستكمال إدارة ادلعلم ".

 شرح لبعض برامج زبطيط التعلم اليت مت إعدادىا بواسطة مدرسي ادلفردات العربية. فيما يلي 

  المنهج . أ

 الثنويةبناًء على توثيق ومبلحظات الوثائق ادلوجودة ، قام مدرسون مفردات اللغة العربية يف  

المبونج اجلنوبية  بتجميع منهج دراسي. إن ادلنهج لًتبية اإلسبلمية احلديثة ا ٜادلعهد درالسبلم كونتور 
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 لًتبية اإلسبلمية احلديثة ا ٜادلعهد درالسبلم كونتور الثنوية الذي أعده مدرس ادلفردات العريب يف 

وارد يف وثيقة ادلناىج الدراسية. عند إعداد ادلنهج ، يسًتشد ادلعلمون العرب بادلناىج  المبونج اجلنوبية

  درسة. ىذا كشف عنو السيد لطفي ، كمدرس مفردات اللغة العربية الذي ذكر:ادلستخدمة يف ادل

مت ترتيب ادلنهج وفقا للمنهج الدراسي الذي حددتو ادلدرسة ، وبالتحديد باستخدام ادلنهج " 

كونتور   من كلية ادلعلمُت اإلسبلمية   قمنا بتجميعو أيًضا بإرشاد منهج الدراسي ، لذلك قام ادلنهج الذي

 ٙٙ". لتعلمإلعداد خطة تنفيذ ا . سُيستخدم ىذا ادلنهج أيًضا يف إعداد خطط الدروسادلركزى

يتكون مكون ادلنهج الذي أعده معلمو اللغة العربية من اذلوية والكفاءات األساسية والكفاءات 

قت وادلوارد األساسية ومؤشرات ربقيق الكفاءات ومواد التعلم وأنشطة التعلم والتقييم وزبصيص الو 

 . لتعلم التعليمية. كما يستخدم ادلعلم ادلنهج الدراسي كمبدأ توجيهي إلعداد خطة تنفيذ ا

  ميإعداد خطة تنفيذ التعل . ب

ادلعهد درالسبلم  استناًدا إىل نتائج ادلقاببلت اليت أجراىا باحثون مع مدرسي اللغة العربية يف  

، جنوب المبونج ، قام معلمو اللغة العربية بإعداد  اجلنوبيةالمبونج الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜكونتور 

. يتم إعداد ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ( للعام الدراسي ميلتعلإلعداد خطة تنفيذ اوثيقة خطة التعليم الثانوي )

خطة الدرس كمبدأ توجيهي يف تنفيذ التعلم ، يتم تطوير خطط الدروس بناء على ادلنهج الدراسي ،  
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المبونج الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜادلعهد درالسبلم كونتور يس مدرسة كما أوضح السيد. وقال رئ

 ٚٙ:جيف جنوب المبون اجلنوبية 

 يقوم مجيع ادلعلمُت بتطوير برامج التخطيط اخلاصة هبم واليت مت تطويرىا كلها من ادلنهج الدراسي "

كخطة ألنشطة  ميلتعلإلعداد خطة تنفيذ اأما بالنسبة للمجموعات األكثر ربديًدا ، وىي  

 الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜادلعهد درالسبلم كونتور   اللغة العربية يف ادلفردات م ، فإن معلمييالتعل

مت تعديلو إىل ادلنهج  لتعلمإلعداد خطة تنفيذ ا، أوضح جنوب المبونج أن إعداد  المبونج اجلنوبية

بو ، ولكن ىناك إرشادات جاىزة بالفعل أو اخلاص  لتعلمإلعداد خطة تنفيذ االدراسي ، وأنو مل يضع 

  ٛٙلذلك رلرد نسخ لصق وتغيَته وفقا جملال الدراسة تدرس. ميلتعلإلعداد خطة تنفيذ اأمثلة على 

ادلعهد استنادًا إىل نتائج توثيق ومبلحظات الوثائق ادلوجودة ، قام مدرسو ادلفردات العربية يف  

. تشتمل لتعلمإلعداد خطة تنفيذ ابتجميع  المبونج اجلنوبيةالًتبية اإلسبلمية احلديثة  9درالسبلم كونتور 

مكونات خطة تنفيذ التعليم اليت أعدىا مدرّمو اللغة العربية على اذلوية ، والكفاءة األساسية ، والكفاءة 

صادر / ادلواد / م ، وادليم ، واألساليب ، وخطوات التعلياألساسية ، وأىداف التعلم ، ومواد التعل

 م ، وادلؤشرات ، ومعايَت التقييم والتقييم.يأدوات التعل

 ىوية . أ
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ادلعهد درالسبلم  اليت مجعها معلمو اللغة العربية يف  تعليملإلعداد خطة تنفيذ اتتضمن ىوية  

اسم ادلدرسة وادلوضوعات واحلالة التعليمية والفصل  المبونج اجلنوبيةالًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜكونتور 

اليت أدىل هبا ادلفردات  ميلتعلإلعداد خطة تنفيذ ا/ الفصل الدراسي وادلوضوع وزبصيص الوقت. مجيع 

 العربية للمعلم تشمل بالفعل اذلوية.

 م األساسييالتعل . ب

الثنوية  ادلفردات العربية يفن قبل مدرسي اليت مت مجعها م ميلتعلإلعداد خطة تنفيذ امجيع برامج  

 .التعلم األساسي مشلت المبونج اجلنوبيةالًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜادلعهد درالسبلم كونتور 

 م األساسييالتعلج. 

اليت مت إجراؤىا من قبل مدرسي ادلفردات العربية يف  ميلتعلإلعداد خطة تنفيذ اوقد مشلت مجيع  

 . التعليم األساسي المبونج اجلنوبية  ة اإلسبلمية احلديثة لًتبي ٜادلعهد درالسبلم كونتور 

 ميأىداف التعلد. 

اليت أعدىا مدرس ادلفردات العربية أىداف  ميلتعلإلعداد خطة تنفيذ اوقد تضمنت مجيع برامج  

 .ةم اليت غلب أن ػلققها الطبلبيالتعل

 مواد تعليميةه .



 

اليت قاموا  مييف مجيع إلعداد خطة تنفيذ التعل قام مدرسي اللغة العربية بتضمُت مواد تعليمية 

 م الصف.يبتجميعها لتنفيذ تعل

 

 

 ميطريقة التعلو. 

ادلعهد درالسبلم   الثنويةتضمنت مجيع خطط الدروس ادلقدمة من معلمي ادلفردات العربية يف  

الطرق اليت سيستخدمها ادلعلم يف عملية التعلم.  المبونج اجلنوبية الًتبية اإلسبلمية احلديثة  9كونتور 

اختلفت األساليب ادلستخدمة من قبل ادلعلم ، من بُت أمور أخرى ، طريقة ادلناقشة ، وطرق النمذجة ، 

،  ادلباشرة، وأساليب التحقيق ، واحملاضرات باإلضافة إىل ، الطريقة  قرأةوأساليب اإليذاء ، والطريقة 

 وطرق العرض. شفويةوالًتمجو ، الطريقة السماوية و  القواعد طريقة اللفظ ، الطريقة

 م.يخطوات التعلز. 

اليت أعدىا مدرس ادلفردات العربية ، سيتم تنفيذ خطوات  ميلتعلإلعداد خطة تنفيذ ايف كل  

م ادلصممة يف التسلسل من قبل مدرس ي. مت وصف خطوات التعلةم من قبل ادلعلم والطبلبيالتعل

 األنشطة م )االفتتاح( ، واألنشطة األساسية ، إىليبية ، بدءا من أنشطة ما قبل التعلادلفردات العر 

 (.االختتام النهائية والتقييم )



 

 ميمصادر / مواد / أدوات التعلح. 

م سيتم ياليت مت إعدادىا مصادر وأدوات تعل ميلتعلإلعداد خطة تنفيذ اتشمل مجيع برامج  

إىل ادلقاببلت اليت أجراىا الباحثون مع مدرسي اللغة العربية ، كانت  م. واستناداً ياستخدامها يف التعل

، كلية ادلعلمُت اإلسبلمية كونتور ادلركزى م ادلفردات العربية  يادلصادر التعليمية ادلستخدمة ىي كتاب تعل

عبلم باإلضافة إىل ذلك ، استخدم ادلعلم أيًضا العديد من الكتب باللغة العربية األخرى وعلى وسائل اإل

 المبونج اجلنوبيةلًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜادلعهد درالسبلم كونتور الثنوية ، استخدم ادلعلم العريب 

 م. ىذا ما كشف عنو السيد لطفي الذي قال:يوسائل اإلعبلم مساعدة عملية التعل

ة كلي "الكتاب الذي عادة ما أستخدمو يف عملية التعلم ىو الكتاب ادلدرسي للغة العربية 

. باإلضافة إىل ذلك ، أستخدم كتًبا أخرى للمساعدة يف تسهيل فهم  ادلعلمُت اإلسبلمية كونتور ادلركزى

م ي. بينما تستخدم الوسائط التعليمية اخلاصة يب الوسائط ادلوجودة. األدوات ادلستخدمة يف التعلةالطبلب

 ٜٙ"ون ، السبورة البيضاء والطباشَت.، الكارتالفديوىي القواميس العربية ، شاشات الكريستال السائل ، 

 مؤشرط. 

اليت أعدىا معلمو ادلفردات العربية عدة مؤشرات  لتعلمإلعداد خطة تنفيذ امشلت مجيع برامج  

 غلب أن ػلققها الطبلب بعد تنفيذ عملية التعلم.
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 تقييم وخصائص التقييمي. 

خطة درس يقوم بتكوينها. يف  أدرج مدرس ادلفردات العربية ادلبادئ التوجيهية للتقييم يف كل 

ادلبادئ التوجيهية للتقييم ، ىناك أنواع أو تقنيات تقييم ، وأشكال أدوات ، وأدوات ومعايَت تقييم ، 

وتقييم العملية والتقييم  لتقييم ادلصممة من التقييم األوىلومبادئ توجيهية للتقييم. تتكون إجراءات ا

 النهائي.

تعلم أسئلة التقييم ادلستخدمة يف هناية الدرس. للتقييم ، أحيانًا أستخدم التقييم الذي استخدمتو يف " 

 ٓٚأسئلة الوصف وادلطابقة واألسئلة ادلوجودة يف الكتاب ادلدرسي واألسئلة واألجوبة الشفوية ".

لتربية اإلسالمية الحديثة ا ٜالمعهد درالسالم كونتور الثنوية  م اللغة العربية فييتنفيذ تعل .ٕ

  .الجنوبية المبونج

م اللغة العربية يف ادلعهد يفيما يلي شرح لنتائج ادلقاببلت وفهم الباحثُت فيما يتعلق بتنفيذ تعل  

المبونج اجلنوبية ، حىت الفصل الدراسي من العام الدراسي  لًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜدرالسبلم كونتور 

ٕٓٔٚ/ٕٓٔٛ. 

 ليت أجراىا ادلؤلفون ، فإن تطبيق تعليم اللغة العربية يفاستناداً إىل نتائج ادلقاببلت وادلبلحظات ا 

ال يزال  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ المبونج اجلنوبية الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜادلعهد درالسبلم كونتور  الثنوية
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م يف الفصول الدراسية وجهًا لوجو ، وليس باستخدام سلتربات اللغة ألن ادلدارس ال ييستخدم ظلاذج التعل

 الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜادلعهد درالسبلم كونتور م ادلفردات العربية يف يتعل مرافق معمل اللغة.سبتلك 

. يدعى من ادلدرسة كلية ادلعلمُت اإلسبلمية كونتور ادلركزى استخدم أيًضا منهج المبونج اجلنوبية 

 التالية:

م يف الفصل ، وجهًا لوجو ، يلتعلبالنسبة لعملية تنفيذ التعليم ، فإنو ال يزال يستخدم ظلوذج ا 

ألن ادلدرسة ال سبلك بعد سلترب لغوي. ولكن مع ىذا ؽلكن للمدرس أن يتخيل نفسو حىت أن التعلم 

م اللغة يسيظل يشعر بو يف ادلعمل على الرغم من أنو فقط يف الفصول الدراسية وبالنسبة دلنهج تعل

 كونتور ادلركزى.   كلية ادلعلمُت اإلسبلميةالعربية فقد استخدم منهج  

 بناًء على نتائج ادلقاببلت وادلبلحظات اليت أجراىا الباحثون ، قام مدرس ادلفردات العريب يف 

، بتنفيذ تعليم اللغة العربية ، بدءا المبونج اجلنوبية  الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜادلعهد درالسبلم كونتور 

وأنشطة التقييم. اخلطوات التالية لتنفيذ عملية التعلم اليت من أنشطة ما قبل التعلم واألنشطة األساسية 

م يف الفصل الدراسي حيث قام ادلعلم بتجميعها يف برنامج التخطيط وىي ييقوم هبا ادلعلم يف عملية التعل

كما يلي ، يصف الباحثون البيانات اليت مت احلصول عليها من قبل الباحثُت  لتعلمإلعداد خطة تنفيذ ا

 ادلبلحظات.حول نتائج 

 األنشطة األولية . أ



 

استناًدا إىل نتائج ادلبلحظات اليت أجراىا الباحثون ، قام ادلعلم بإجراء التحفيز والتشويق. يف  

ىذا النشاط الذي يقوم بو ادلعلم قبل البدء يف الدرس وىو التحية والصبلة مًعا ، ربقق من استعداد 

مقاعد الطبلب واالستفسار عن استعداد الطبلب الطبلب أواًل من خبلل حضور الطبلب ورؤية نظافة 

م األساسي. نقل ادلعلم فوائد يم. مث يكرر ادلعلم الدرس السابق كشكل سبهيدي قبل أن يبدأ التعليللتعل

ادلوضوع ، لكن ىذا مل يتم من قبل ادلعلم يف كل اجتماع ، وأحيانًا كان ادلعلم يعطي أحيانًا قصًصا عن 

 ٔٚال االحًتار لتحفيز الطبلب وتركيزىم على ما نقلو ادلعلم.أصحاب النيب كشكل من أشك

 خطة األنشطة . ب

من نتائج مبلحظات الباحث أنو يف ىذه احلالة قدم ادلعلم خطة نشاط يف شكل نقل ما ىي  

ادلواد اليت ستتم مناقشتها يف النشاط األساسي. مث يشرح ادلعلم قليبًل عن الدرس الذي سيتم مناقشتو يف 

 ذلك اليوم. وقت الحق من

 النشاط األساسيج. 

يف عملية األنشطة األساسية ، غلري ادلعلم األول عنوان ادلادة اليت ستتم مناقشتها ، وىي ادلادة  

، كمصدر للتعلم ، مث كتبو  كلية ادلعلمُت اإلسبلمية كونتور ادلركزى  ادلوجودة يف كتاب ادلفردات العربية 

كتابياً عن الطباشَت والسبورة كأداة أو وسيلة للتعلم. يف بعض األحيان يطلب من أحد الطبلب تسجيل 

مادة السبورة ، مث يقوم الطبلب اآلخرون بتدوين ادلبلحظات على كتبهم اخلاصة. مث يشرح ادلعلم ادلادة 
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وأخَتًا يشرح ادلعلم ادلفردات يشرح ادلعلم معاين كل من بقراءهتا مرة واحدة ويتبعها مجيع الطبلب ، مث 

 .يف ادلادة الصرفو  النهو القواعد ، 

 

 تطبيق االسًتاتيجيات وطرق التعلم.د. 

إن تطبيق االسًتاتيجيات واألساليب يف التعلم يؤثر بشكل كبَت على الطبلب ، كمعلم لغة  

م أكثر فاعلية ياختيار األساليب حبيث يكون التعل أجنبية ، أي أن اللغة العربية غلب أن تكون ذكية يف

ادلعهد ومتعة وال ذبعل الطبلب يشعرون بادللل. من نتائج ادلبلحظات اليت أجراىا الباحثون أن ادلعلم 

كالياندا العربية يف عملية التعلم استخدم المبونج اجلنوبية   الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜدرالسبلم كونتور 

 . كما قال ادلعلم للمفردات العربية اليت ىي على النحو التايل.ٕٚشراألسلوب ادلبا

يف عملية التعلم مل أتابع بالكامل ادلنهج الدراسي القائم. ىنا ما زلت أستخدم طريقة النظام القدؽلة " 

 اليت تستخدم اللغة العربية. واستخدم الطريقة ادلباشرة ".

من حيث تقدًن ادلواد إىل عملية تعلم اإلسًتاتيجية ادلستخدمة من قبل مدرس اللغة العربية  

، فإن ىو استخدام الكلمات اليت المبونج اجلنوبية الًتبية اإلسبلمية احلديثة  9ادلعهد درالسبلم كونتور 

 يفهمها الطبلب بسهولة وبصوت قوي.
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 تطبيق ادلنهج العلميه .

 ةالطبلب علم يعطي الوقت للقراءة ويطلب من، ػلصل الباحث على أن ادل من نتائج ادلبلحظة  

أحيانًا تعيُت أحد الطبلب لئلجابة على األسئلة اليت يطرحها. باإلضافة إىل ذلك ، يوفر ادلعلم سبارين 

 دبثابة شكل من أشكال التسهيبلت اليت يقدمها ادلعلم للطبلب يف زلاولة لئلجابة عنها وحلها.

 استخدام ادلوارد التعليمية / وسائل اإلعبلم التعليمية.و. 

يف نتائج ادلبلحظة ، وجد الباحثون أن الوسائط ادلستخدمة من قبل ادلعلم ىي شكل من  

أشكال أداة يف عملية التعلم يف شكل عبلمات ، السبورات ، وأيضا كتاب دراسي. بُت احلُت واآلخر 

ت ادلوجودة مثل ادلثال يف الكتاب. كما قال يف ادلقابلة مع الباحث ، ؼلرب ادلعلم الطبلب أن غللبوا األدوا

 . على النحو التايل

،  ة، وسبور  LCD"بالنسبة لوسائل اإلعبلم التعليمية ، أستخدم الوسائط ادلوجودة ، مثل شاشات 

واد دراسيت س العربية ، وأقراص الفيديو الرقمية ، وأستخدم اإلنًتنت أيًضا إلضافة مو ، والقام سورةوطب

 يف الفصل."

 إشراك الطبلب يف التعلمز. 

م. يطلب ادلعلم من يمن ادلبلحظات اليت قام هبا الباحثون أن ادلعلم قد شارك الطبلب يف التعل 

أحد الطبلب أن يكتب أو يسجل لوحة الكتابة مث يطلب من اآلخر تسجيلها يف كتابو اخلاص ، لكن 



 

تعلم أخرى. ولكن يف بعض األحيان يقوم ادلعلم بالتدريس ال يوجد تعليم مجاعي مرئي أو ظلاذج 

 اجلماعي حىت يتمكن مجيع الطبلب من تبادل األفكار مع الطبلب اآلخرين.

 استخدام اللغة الصحيحة يف التعلمح. 

المبونج اجلنوبية  الًتبية اإلسبلمية احلديثة  9ادلعهد درالسبلم كونتور  معلمو ادلفردات العربية يف 

المبونج ىو معلم جازم ، وعندما يشرح الدرس الصوت واضح وبصوت عاٍل ، وفقا للباحثُت جنوب  ،

، ىذا ىو السبب أيضا للطبلب األذكياء يف اللغة العربية. استخدم ادلعلم اللغة ادلكتوبة الصحيحة. كما 

 الطبلب.يتحكم ادلعلم يف التعلم الذي يشَت إىل منح حرية اختيار إجراءات التعلم وفًقا خلصائص 

 القيام بتقييمات حقيقيةط. 

يف ىذه احلالة ، ونتيجة للمبلحظة ، يقوم ادلعلم بتقييم مواقف الطبلب من خبلل مراقبة الطبلب يف 

 م.ييف عملية التعل ةالفصل الدراسي ، وإعطاء أسئلة حول ادلادة لتقييم معرفة الطبلب

 م اخلتامييالتعلي. 

مطالبة الطبلب بأداء ادلهمة كمواد زلفظة ، ومطالبة الطبلب قام ادلعلم بعمل تفكَت من خبلل  

بإعداد ملخص للمواد اليت مت تدريسها. مث يعطي ادلعلم الدافع للطبلب عن طريق خلق طرق ؽلكن أن 

م للمشاركُت يف التعليم. بعد االنتهاء ، يعطي ادلعلم تقييمًا لؤلسئلة واألسئلة يتزيد من حافز التعل



 

مفكرات ، مث يستطيع الطبلب الذين ؽلكنهم اإلجابة مغادرة الفصل مبكًرا. وأخَتاً  واألجوبة حول عدة

 قل ربية اإلغبلق.

 لتربية اإلسالمية الحديثة ا ٜالمعهد درالسالم كونتور م المفردات العربية في يتقييم تعل .ٖ

 المبونج الجنوبية 

لًتبية ا ٜادلعهد درالسبلم كونتور الثنوية  تقييم ادلعلم ىو تقييم ، قام مدرسو ادلفردات العربية يف 

بإجراء تقييمات. كما أظهرت نتائج مبلحظات وتوثيق الباحثُت أن  المبونج اجلنوبية اإلسبلمية احلديثة 

باللغة العربية يقومون بعملية  المبونج اجلنوبيةلًتبية اإلسبلمية احلديثة ا ٜادلعهد درالسبلم كونتور مدرسي 

كلية ادلعلمُت اإلسبلمية   ادلهام ، وادلقاالت وخيارات ادلطابقة يف كتاب حزمة ادلناىج التقييم بأشكال من

وأيضا استخدام األسئلة واإلجابات مباشرة للطبلب )عن طريق الفم( (. كما يتضح من  كونتور ادلركزى

 .ادلعلم العريب التايل

ية الدرس. للتقييم ، أحيانًا أستخدم "التقييم الذي استخدمتو يف تعلم أسئلة التقييم ادلستخدمة يف هنا

 ٖٚ" أسئلة الوصف وخيارات ادلطابقة واألسئلة يف الكتب الدراسية واألسئلة واألجوبة الشفهية.

 تحليل البياناتج. 

ربليل البيانات ىو عملية تبحث بشكل منهجي عن البيانات اليت يتم احلصول عليها يف ىذا  

اجملال ، سواء من نتائج ادلقاببلت أو ادلبلحظات ادليدانية أو الوثائق ، من خبلل تنظيم البيانات يف 
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واليت سيتم فئات ، مث وصفها إىل وحدات ، مث ذبميعها وترتيبها يف أظلاط ، واختيار أي منها مهمة 

 ٗٚ. سهل فهمها من قبل الشخص واآلخرينتعلمها مث استنتاجها حبيث ي

 لًتبية اإلسبلمية احلديثة  ادلعهد درالسبلم كونتور التاسعالثنوية  بعد أن أجرى الباحثون أحباثًا يف 

احث. ، مستخدمُت عدة طرق ، حصل الباحثون أخَتًا على البيانات اليت ػلتاجها الب المبونج اجلنوبية

بناًء على البيانات البحثية ادلقدمة سابًقا ، سيقوم الباحث بعد ذلك بتحليل البيانات باستخدام أساليب 

ادلعهد درالسبلم  م ادلفردات العربية باستخدام الطريقة ادلباشرة يف السنة الدراسية ينوعية حول فعالية تعل

، واليت تنقسم إىل ثبلثة زلاور  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ المبونج اجلنوبيةالًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜكونتور 

الًتكيز الفرعي أي زبطيط تعلم ادلفردات العربية وتطبيقها وتقييمها. كما ذكر علي مودلوفَت ، أن ىناك 

 أربعة أشياء غلب أن يتقنها ادلعلم يف درس ، أي ترتيب خطة ، مث تنفيذىا ، وتقييمها.

 الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜادلعهد درالسبلم كونتور  م ادلفردات العربيةيزبطيط تعلربليل  .ٔ

 المبونج اجلنوبية

غلب على ادلعلم قبل البدء يف التعلم يف الفصل أن يتمكن أواًل من تطوير برنامج زبطيط. يتم  

تنظيم برنامج التخطيط على أنو شكل من أشكال تصميم األنشطة اليت سيقوم هبا ادلعلم يف الفصل 

أن يكون ىذا وفقا لنظام التعليم الذي وضعتو ادلدرسة ، فضبل عن احلاجة إىل تعديل الدراسي. غلب 
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المبونج اجلنوبية. برنامج لًتبية اإلسبلمية احلديثة ا ٜادلعهد درالسبلم كونتور الثنوية ادلناىج ادلطبقة يف 

لفصل الدراسي ، زبطيط مت إعداده بواسطة مدرس ادلفردات العربية ، أي الربنامج السنوي ، برنامج ا

م األساسي ، يم األساسي ، التعليالذي يتضمن اذلوية ، التعل  ميإلعداد خطة تنفيذ التعلا ادلنهج ، و

م يم ، ادلصادر / ادلواد / أدوات التعليم ، األساليب ، خطوات التعليم ، مواد التعليأىداف التعل

 وادلؤشرات ومعايَت التقييم والتقييم.

التوثيق وادلقاببلت ، غلادل الباحث بأن التخطيط للتعلم الذي قام بو مدرس وبناًء على بيانات  

يتوافق مع ما المبونج اجلنوبية الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜادلعهد درالسبلم كونتور  ادلفردات العريب يف

بع ذكره ماسنور موشليش بأن اخلطة غلب أن ربقق العديد من األشياء لتحقيق قدرات التخطيط. وبالط

، ىناك العديد من ادلؤشرات ادلستخدمة يف التقييم ، وبعض ىذه ادلؤشرات موجهة إىل مخسة جوانب 

م( صياغة أىداف التعلم ، واختيار وتنظيم ادلواد ، ي)بداًل من ذلك تسمى التخطيط الفرعي للتعل

م. يسلرجات التعلم / األنشطة ، وتقييم يواختيار مصادر التعلم ووسائل اإلعبلم ، وسيناريوىات التعل

ادلعهد درالسبلم  الثنوية ومع ذلك ، من نتائج ادلقابلة ، جادل الباحث بأن مدرس ادلفردات العريب من 

، يف إعداد خطة الدرس ، لديو اإلبداع ألن ادلعلم  المبونج اجلنوبية الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜكونتور 

 قام بتجميعو بنفسو.

 

 



 

المبونج  الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜادلعهد درالسبلم كونتور  ادلفردات العربيةم يتنفيذ تعلربليل  .ٕ

 اجلنوبية

م يم ، ىي شكل من أشكال أنشطة التعليم والتعليعبلوة على ذلك ، فإن عملية تنفيذ التعل 

 على اليت يقوم هبا ادلعلم كما مت تصميمها يف برنامج التخطيط ، ادلعلم ىو عامل مهم جدا يف التأثَت

م الطبلب وبالتايل غلب أن يكون ادلعلم يف التعلم وفقا دلا مت ربديده من قبل ىيئة معايَت ينتائج تعل

التعليم الوطنية ، ال سيما أن ادلعلم قد مت اعتماده. يف الفصل الفرعي السابق ، قدم الباحثون بيانات مت 

الرصد وادلقاببلت والوثائق. عبلوة على  احلصول عليها من قبل الباحثُت يف ىذا اجملال يف شكل بيانات

ذلك ، يف ىذا القسم الفرعي ، سيقوم الباحث دبناقشة وربليل البيانات من نتائج البحث باستخدام 

 م.ينظرية "مازنور موشليو" اخلاصة دبؤشرات تطبيق التعل

 Masnurتشمل ادلؤشرات اليت غلب أن يتقنها ادلعلم عند تنفيذ عملية التعلم وفًقا لـ  

Muclish  أنشطة ما قبل التعلم يف شكل اإلدراك والتحفيز ومفاىيم التعلم وخطط النشاط التعليمي

م وتطبيق ادلناىج العلمية واستخدام يواألنشطة األساسية يف شكل إتقان ادلواد وتطبيق اسًتاتيجيات التعل

حقيقية ، واستخدام لغة جيدة ، وإجراء تقييمات تعليمم ، وإشراك الطبلب يف اليادلوارد واإلعبلم التعل

٘ٚيم. التعل ختتاموصحيحة ، وإ
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م اليت غلب أن يقوم هبا ادلعلم أيًضا. يف أنشطة التنفيذ ، ييعترب تنفيذ التعلم أحد مراحل التعل 

بطبيعة احلال ، فإن ادلعلم أكثر إبداعا فيما يتعلق بأماكن زبطيط برنامج التخطيط الذي مت تنفيذه من 

م الذي ػلصل عليو الباحثون من نتائج ادلبلحظات وادلقاببلت اليت قام هبا الباحثون يالتعلقبل. يف تنفيذ 

م ، مث يم اليت تبدأ من مرحلة ما قبل التعليبشكل عام ، قام ادلعلم بتنفيذ أنشطة التعلم وفًقا دلراحل التعل

م اجليد الذي يناك بعض التعلنقل النشاطات ادلادية أو األساسية ، وأخَتاً اإلغبلق. ويف ىذه احلالة ، ى

وجده الباحثون من نتائج ادلبلحظات ادليدانية. يف تنفيذ عملية التعلم ، ىناك بعض الربامج اجليدة مع 

لًتبية اإلسبلمية  ادلعهد درالسبلم كونتور التاسع الثنوية خطة التعلم اليت أعدىا مدرس ادلفردات العريب يف

 المبونج اجلنوبية  احلديثة 

ؤشرات التحفيز والتحفيز قام ادلعلم بتنفيذ أنشطة االفتتاح ، ويف ربفيز الطبلب بالفعل على م 

، فالكثَت من  ةجيًدا دبا فيو الكفاية يف التعلم ، وشاىد الباحثون تأثَت احلافز الذي يقدمو ادلعلم للطبلب

م وخطط لؤلنشطة اليت يالتايل ىو تقدًن التعل م ادلفردات العربية.يمتحمسون أو مهتمون بتعل ةالطبلب

يقوم هبا ادلعلم. من البيانات اليت حصل عليها الباحث أن ادلعلم قد قدم خطة لؤلنشطة ادلتعلقة 

 باالسًتاتيجيات أو الطرق اليت سيتم استخدامها يف التعلم.

وادلؤشر الثالث ىو النشاط األساسي ، حيث يقوم ادلعلم بتوصيل ادلواد عن طريق تطبيق  

ًتاتيجيات تعليمية حىت يفهم الطبلب ما يتم نقلو. وبالطبع غلب أن يكون ادلعلم ذكًيا يف أساليب أو اس

إتقان الصف واجتذاب انتباه الطبلب حىت ؽلكن أن تتم عملية التعلم بفعالية. معلمة ادلفردات العربية  



 

يم ادلواد باستخدام عند تسلالمبونج اجلنوبية الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜادلعهد درالسبلم كونتور يف 

الطريقة ادلباشرة ، باإلضافة إىل استخدام أساليب القراءة والرسم ، ألن الطبلب عادة ال يعرفون ما يقولو 

ادلعلم وادلعلم يف ادلقدمة. إىل جانب صوت ادلعلم الصاخب أو احلازم ، تكون االسًتاتيجيات 

سُت وزلفزين ، عندما تتم عملية التعلم. ادلستخدمة من قبل ادلعلم فعالة للغاية جلعل الطبلب متحم

لًتبية  ٜادلعهد درالسبلم كونتور  الثنوية وىذا غلعل الباحث غلادل بأن مدرس مفردات اللغة العربية 

 قد نفذ األنشطة األساسية ، كما طبق أساليب واسًتاتيجيات.المبونج اجلنوبية  اإلسبلمية احلديثة 

و تطبيق ادلنهج العلمي. يف ىذه احلالة ، غلب أن يكون ادلؤشر الذي غلب أن يتقن ادلعلم ى 

ادلعلم قادرًا على تقدًن األسئلة اليت تتطلب إجابات مع التحليل ، وغلب على ادلدرس أيًضا أن غلعل 

الطبلب يسألون ، وأن يقدموا األنشطة حىت يتمكن الطبلب من ادلبلحظة والتواصل. من نتائج 

دلعلم لديو القدرة. وىنا يعطي ادلعلم بعض األسئلة للطبلب حول ادلبلحظات ، وجد الباحثون أن ا

 الدروس اليت مت تدريسها.

وعبلوة على ذلك ، فإن استخدام ادلوارد التعليمية / وسائل اإلعبلم التعليمية ، وادلعلمُت  

يستخدمون الكتب ادلدرسية كمصدر للتعلم ، والطباشَت والسبورة ، ويرى الباحثون أن ادلدرسُت 

يصنعون وسائل إعبلم جديدة مثل صور وسائل اإلعبلم واألشياء حول أو استخدام وسائل اإلعبلم 

و ىلم جرا فيما يتعلق دبشاركة الطبلب يف  األفبلم األخرى كما يقول معلمو وسائل اإلعبلم يف شكل

 تعلم ادلدرس ، يطلب من طالب واحد أن يشرح مرة أخرى ما شرحو ادلعلم.



 

م ، وغلب أن يعلم أن يكون قادراً على استخدام اللغة العربية الصحيحة يف التعلمث يُطلب من ادل 

ادلعهد يكون صاخبًا وثابتًا وأن يفهم بسهولة من قبل الطبلب ما ينقلو. مدرس مفردات اللغة العربية 

غة اليت لديو صوت عايل وثابت ، والل المبونج اجلنوبية  الًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜدرالسبلم كونتور 

يستخدمها سهلة الفهم. غلب على معلمي ادلفردات العربية القيام بتقييمات حقيقية ، وىي تقييم 

ادلعهد قام  الثنوية م. وفقا لباحث مدرس ادلفردات العربيةييف التعل ةادلواقف وتقييم مدى معرفة الطبلب

جراء تقييمات حقيقية ، وىي ربديد بإ المبونج اجلنوبية  لًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜدرالسبلم كونتور 

يف عملية التعلم لتقييم  ةادلواقف من خبلل مراقبة الطبلب يف الفصل الدراسي ، وإعطاء أسئلة للطبلب

 .ةمعرفة الطبلب

كلية ادلعلمُت   م وفًقايالتعل االختتامعلم واألخَت ىو التعليم ادلقرب ، غلادل الباحث بأن ادل 

ويقوم ادلعلم دائًما بتقدًن متابعة أو يوجو الطبلب حول األنشطة التالية مثل ، اإلسبلمية كونتور ادلركزى

 الواجبات واإلثراء.

المبونج لًتبية اإلسبلمية احلديثة ا ٜادلعهد درالسبلم كونتور  م ادلفردات العربيةيتقييم تعلربليل  .ٖ

 اجلنوبية

، غلب أن يكون لدى م يعبلوة على ذلك ، باإلضافة إىل برامج التخطيط ، وتنفيذ التعل 

م ىو شكل من أشكال التقييم يادلعلمُت القدرة على التقييم. التقييم الذي قام بو ادلعلم يف عملية التعل

م يم. فيما يتعلق بنتائج ادلبلحظة ، يقوم ادلعلم بتقييم التعلييهدف إىل قياس فهم الطبلب يف التعل



 

ر مع اختبار شفهي يف هناية الدرس يعطي باستخدام األسئلة يف حزمة الكتب وأيضًا من وقت آلخ

 ادلدرس أسئلة مباشرة للطبلب شفهياً.

م ، تكون جوانب التقييم متوافقة مع األىداف يبناًء على دراسة ادلبلحظات على تقييم التعل 

إلعداد  ادلوضوعة ، كما أن شكل التقييمات ادلستخدمة ومدى تنوعها ىي ذات صلة بتلك الواردة يف

حيث يضع ادلعلم أدوات التقييم. يف التطبيق وجد الباحث أداة تقييم قام هبا ادلعلم ،  ميلتعلخطة تنفيذ ا

يف التطبيق استخدم ادلعلم األسئلة يف حزمة اللغة العربية اليت أصبحت مصدرا للتعلم وأيضا قام ادلدرس 

 ؼلتربىا ادلعلم يف عملية بعمل أسئلتو اخلاصة ، كان ىناك إبداع من ادلعلم. يتم تدريس مادة التقييم اليت

 حول ادلادة وكذلك التقييم. ةم. ويعزز ذلك نتائج مقاببلت الباحثُت مع الطبلبيالتعل

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

 باب الخامس

 االختتام، االقتراحات، استنتاج

 استنتاج . أ

الباحث. ىناك عدد من األشياء اليت  مت عرض مناقشة ادلشكلة وكذلك نتائج البحث من قبل 

ؽلكن استخبلصها يف االستنتاجات ادلتعلقة بالبحث مع عنوان فعالية تعلم ادلفردات العربية باستخدام 

واليت تتكون من  المبونج اجلنوبيةلًتبية اإلسبلمية احلديثة ا ٜ الطريقة ادلباشرة يف ادلعهد درالسبلم كونتور

م األسلوب ادلباشر. مث يتم استخدام االستنتاجات من يم ادلفردات وتعليية تعلتركيزين فرعيُت ، وعلا فعال

 الًتكيز الفرعي لئلجابة على ادلشاكل ادلشًتكة يف ىذه الدراسة.

ادلعهد  م ادلفردات العربية يفيىو أن تعل االستنتاج الذي ؽلكن استخبلصو من قبل الباحث 

يف جنوب المبونج ، وبالتحديد  المبونج اجلنوبية ثة الًتبية اإلسبلمية احلدي ٜ درالسبلم كونتور

م ادلفردات العربية ال يتم فقط يف الفصل الدراسي ، يية. ألن تعلو باستخدام الطريقة ادلباشرة فعال للغا

فإنو يتم يف بيئة ادلدرسة الداخلية وادلهيأة كذلك. لكن ادلعلم أكد أيًضا على طبلبو أن يتعلموا الكثَت 

الدراسة. كما يقوم ادلعلم بتدريس ادلفردات العربية بالطريقة ادلباشرة ، اليت تتحدث اللغة خارج ساعات 

العربية بشكل مباشر ، إذا كان ىناك طبلب ال يعرفون ادلعٌت ، أو ادلعلم يشرحها باللغة العربية ، أو 

 يعطي صورة لغوية غَت مفهومة ، وليس باللغة اإلندونيسية.



 

ادلعهد  يف ٚالطرق ادلباشرة الفصل تعليم اللغة العربية بابعد االنتهاء من البحث عن "فعالية  

 " ، ؽلكن للمؤلفُت استخبلص استنتاجات على النحو التايل:كاليندى  9درالسبلم كونتور 

أمر  ٚفعالية تدريس ادلعلمُت عند استخدام األساليب ادلباشرة يف تعلم اللغة العربية يف الصف  .ٔ

 يد دبا فيو الكفاية. ؽلكن إثبات ذلك من خبلل عدة مؤشرات ، وىي:ج

 م.يؼلطط ادلعلمون ويعدون أنشطة التعل . أ

 م العريب يف الفصل.يؽلكن إثبات ذلك من خبلل منهج التعل

م اللغة العربية دائًما سواء يف الفصل أو خارج الفصل يػلفز ادلعلم الطبلب دائًما على تعل . ب

 الدراسي.

 م على مجيع الطبلب يف الفصل ، ولكنها تشمل معظم الطبلب.يعملية التعلج. ال تشتمل 

 م اجملاين وادلرح.ييتم التحكم يف أجواء التعل  د. 

م. ؽلكن للطبلب تلقي ادلواد يه. اجلو ووسائط التعلم ليست كاملة. ىذا ؽلكن أن يعوق التعل

ٝ( من الطبلب ٓٛيبُت أن )اليت قدمها ادلعلم. ويتجلى ذلك يف نتائج االستبيان الذي 

 .ٝ( فهمهم دبا فيو الكفايةٕٓٝ( و )ٕٓيستطيعون فهم الدروس ادلمنوحة )

باستخدام الطريقة ادلباشرة ىي  ٚم اللغة العربية يف الصف يم الطالب يف تعليإن فعالية تعل. ٕ

ويتجلى ذلك من خبلل نتائج )درجات( االمتحان ، ليصل إىل متوسط  أيضا جيدة.

ٚٓ،ٓ. 



 

يف ادلعايَت  ٓ.ٓٚاًء على ادلعايَت الشائعة االستخدام يف اجلامعات ، يتم تضمُت الرقم بن

 الفعالة.

 االقتراحات  . ب

استنادًا إىل االستنتاجات ادلذكورة أعبله ، امسح للمؤلف بتقدًن االقًتاحات اليت قد تكون  
بشكل عام  المبونج اجلنوبية  لًتبية اإلسبلمية احلديثة  ٜ ادلعهد درالسبلم كونتور مفيدة ومفيدة لتقدم 

 ، للمشاركُت يف الفصل السابع على وجو اخلصوص.

 .إىل ادلدارس االجتماعية يف دار السبلم .ٔ

ادلرافق والبنية التحتية ذلا تأثَت كبَت على عملية التدريس. باإلضافة إىل ذلك ، غلب على  . أ

م اللغة يث يكون الطبلب أكثر محاًسا ومهتًما بتعلمدير ادلنتدى توفَت سلترب لغوي حبي

 العربية على وجو التحديد.

 غلب على مدير ادلنتدى خاصة القسم األكادؽلي زيادة مدة وقت التعلم.  . ب

 توفَت رلتمعات اللغة أو نوادي اللغة وادلرافق الداعمة. ج. 

يف رلال الصوت يف  نوصي بتوفَت مرافق وسائط صوتية يف كل غرفة أو فصل لدعم النجاح د.

 م اللغة العربية.يم. حبيث ؽلكن للطبلب أن يكونوا أكثر ربفيًزا لتعليالتعل

 

 



 

 دلدرسي اللغة العربية  .ٕ

أ. ال ينبغي أن يكون ادلعلمون متحيزين للغاية ألن الطبلب أذكياء ويتحدثون اللغة العربية 

شتكى غالبية الطبلب من ادلشكلة. بطبلقة ، ألنو من نتائج االستبيان الذي قام بو الكاتب ، ا

لذلك ، غلب على ادلعلمُت إيبلء ادلزيد من االىتمام إىل مستوى فهم الطبلب ادلتعلقة بادلواد 

 اليت مت تسليمها.

ب. من أجل تعظيم ادلرافق الداعمة ادلتوفرة يف ادلؤسسة وتطوير وسائل اإلعبلم ادلوجودة ، ال 

 يبدو التعلم شلبًل.

 الصف السابع. إىل طبلب ٖ

وزيادة تعميق فهم القواعد العربية اليت نقلها ب دائًما إضافة مفردات ادلفردات أ. غلب على الطبل

 ادلعلم.

 ب. يكون الطبلب أكثر نشاطًا يف شلارسة اللغة العربية وربدثها سواء يف الصف أو خارج الفصل.

 زيادة احلافز يف تعلم اللغة العربية شفهيا وكتابيا.  ج.

 الختتام ج. ا

كجمل ختامي ، بطبيعة احلال ، فإن أول ما يستحق أن يقال ىو حكم االمتنان للقادر على   

كل شيء دلنحو فضلو ورمحتو. بدونو ، ليس من ادلمكن أن يعمل كل شيء كما ينبغي. عبلوة على 

لعيوب ذلك ، يعًتف الباحث مرة أخرى أن ىذا البحث ال يزال يعاين من العديد من نقاط الضعف وا



 

حىت من ادلتوقع بشدة أن يتم تقدًن النقد البناء واالقًتاحات لتحسُت عمل الباحثُت يف ادلستقبل. 

وكانت مساعدة مجيع األطراف ىي اليت جعلت ىذا البحث يصل إىل مرحلة اخلتام. أخَتًا ، آمل أن 

الباحثُت عن أنفسهم. يكون ىذا البحث مفيداً لآلخرين ، ادلؤسسات اليت يتعلم فيها الباحثون وخاصة 

 آمُت. معظم اهلل احلقيقي بكل كلماتو.
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Hasil Wawancara Guru Bahasa Arab 

 

Nama                :  Luthfi Farhan Desky, S.Ag 

Hari/Tanggal    : Selasa, 6 November 2018  

 

1. Seperti apa perencanaan pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab yang Bapak 

lakukan selama ini ? 

Jawab : saya menyiapkan perencanaan terlebih dahulu, membuat RPP 

mempersiapakn media agar anak-anak paham dengan pelajaran kita. 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kosakata bahasa Arab yang Bapak 

lakukan saat di kelas ? 

Jawab : saya mengajarkan perlahan, saya suruh mereka ucapkan terlebih 

dahulu, saya tulis di papan tulis, menerangkan dan saya suruh tulis di buku 

tulis 

3. Bagaimana cara bapak untuk menilai hasil belajar peserta didik ? 

Jawab : melihat dari ujian harian dan kegiatan dia belajar di kelas. 

4. Cara apa saja yang bapak lakukan saat menerapkan evaluasi dan test hasil 

belajar?  

Jawab : saya menyuruh salah satu murid untuk maju ke depan dan 

menerangkan kembali pelajaran yang baru saja di pelajari, dan saya bertanya 

satu persatu tentang pelajaran yang sudah di pelajari 



 

5. Seperti apa saja Metode pembelajaran yang Bapak gunakan dalam 

pembelajaran kosa kata  bahasa Arab ? 

Jawab : saya menggunakan metode langsung untuk pembelajaran kosa kata 

bahasa Arab, tapi saya menggunakan metode laen juga, seperti metode 

qiro’ah, metode samiyah dan syafawiyah agar siswa bisa memahami pelajaran 

tersebut.  

6. Bagaimana evaluasi Pembelajaran kosa kata bahasa Arab yang Bapak lakukan 

? 

Jawab : saya memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran, dan saya 

juga memberikan ujian tulis dan ujian lisan agar dapat mengevaluasi peserta 

didik. 

7. Secara konkret seperti apa pembelajaran kosakata bahasa Arab dengan 

Metode Langsung  yang bapak lakukan ? 

Jawab : pertama dengan memberikan kegiatan pendahuluan, seperti motivasi 

dan kegiatan do’a, lalu kegiatan inti, yakni pembelajaran langsung 

menggunakan bahasa Arab tidak dengan bahasa Indonesia, jika ada siswa 

yang tidak paham, maka saya akan memahamkannya dengan bahasa Arab 

atau dengan metode gambar. 

 

 

 



 

 

Hasil Wawancara Peserta Didik 

 

Nama                       : Satria Iqbal Munazat         

Hari/Tanggal           : Jum’at, 9 November 2018  

Kelas                       :   VII C 

 

1. Apakah adik tertarik dengan pelajaran kosa kata bahasa Arab ? 

Jawab : iya, tertarik  

2. Menurut adik bagaimana sikap guru pada saat mengajar kosa kata bahasa 

Arab ? 

Jawab : menarik dan menyenangkan, tapi kadang sering marah kalau ada yang 

gk bisa jawab 

3. Apakah adik selalu mengerjakan soal-soal kosa kata bahasa Arab yang 

diberikan oleh guru ? 

Jawab : iya, selalu mengerjakan soal 

4. Apakah adik selalu bertanya kepada guru bila tidak memahami pelajaran ? 

Jawab : jarang saya bertanya kepada guru,lebih banyak kepada teman 

5. Apakah adik selalu menjawab bila diberi pertanyaan oleh guru ? 

Jawab : ya bisa sedikit, tapi banyak gk bisanya  

6. Bagaimana jika guru menyuruh adik untuk maju di depan kelas ? 

Jawab : ya maju aja dlu, bisa gk bisa yang penting maju dlu 



 

7. Apakah adik merasa senang saat belajar kosa kata bahasa Arab ? 

Jawab : senang di ajarin sama guru kosa bahasa Arab 

8. Bagaimana sikap adik ketika guru sedang menjelaskan di depan kelas ? 

Jawab : memperhatikan, tapi kadang Tanya sama kawan tentang pelajaran. 

9. Bagaimana nilai kosa kata bahasa Arab yang di peroleh adik ? 

Jawab : lumayan, 70  

10. Apakah adik mendapat manfaat dari belajar kosa kata bahasa Arab ? 

Jawab : sangat bermanfaat belajar kosa kata bahasa Arab, karena saya bisa 

melatih berbicara bahasa Arab walau sering salah 

 

 

  



 

Hasil Wawancara Peserta Didik 

 

Nama                       : M. Rizal Baihaqi         

Hari/Tanggal           : kamis, 8 November 2018  

Kelas                       :   VII B 

1. Apakah adik tertarik dengan pelajaran kosa kata bahasa Arab ? 

Jawab : iya, sangat tertarik dengan pelajaran kosa kata bahasa Arab 

2. Menurut adik bagaimana sikap guru pada saat mengajar kosa kata bahasa 

Arab ? 

Jawab : menarik dan menyenangkan, karena dia mengajarnya gk marah-marah  

3. Apakah adik selalu mengerjakan soal-soal kosa kata bahasa Arab yang 

diberikan oleh guru ? 

Jawab : iya, selalu mengerjakan soal 

4. Apakah adik selalu bertanya kepada guru bila tidak memahami pelajaran ? 

Jawab : kadang-kadang Tanya, tapi sering Tanya sama temen 

5. Apakah adik selalu menjawab bila diberi pertanyaan oleh guru ? 

Jawab : ya jawab kalok ngerti, kalok pas gk ngerti ya diem 

6. Bagaimana jika guru menyuruh adik untuk maju di depan kelas ? 

Jawab : mau maju, tapi sebisanya aja jawab nya 

7. Apakah adik merasa senang saat belajar kosa kata bahasa Arab ? 

Jawab : senang sekali di ajarin sama guru kosa bahasa Arab 

8. Bagaimana sikap adik ketika guru sedang menjelaskan di depan kelas ? 

Jawab : memperhatikan terus 

9. Bagaimana nilai kosa kata bahasa Arab yang di peroleh adik ? 

Jawab : lumayan, 70  

10. Apakah adik mendapat manfaat dari belajar kosa kata bahasa Arab ? 

Jawab : sangat bermanfaat belajar kosa kata bahasa Arab 



 

PEDOMAN DOKUMEN MINAT BELAJAR 

 

Hari/Tanggal   : 

Waktu : 

Kelas : 

 

No Dokumen yang di butuhkan Ada Tidak Keterangan 

1 Nilai hasil belajar kosa kata bahasa 

Arab 

   

2 Foto wawancara  

 

   

3 Foto kegiatan belajar mengajar 

 

   

 

 

 

  



 

NO Observasi Semua Peserta 

didik 

Tidak semua 

peserta didik 

1 Siswa tertarik dengan bahan pelajaran   - 

2 Siswa tertarik untuk mengerjakan soal soal 

kosa kata bahasa Arab 

 

  - 

3 Siswa tertarik dengan media yang digunaka 

oleh guru kosa kata bahasa Arab 

 

   

4 Siswa selalu bertanya saat proses 

pembelajaran di kelas  

 

-   

5 Siswa selalu menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru 

-   

6 Siswa aktif berdiskusi dalam kelompok   - 

7 Siswa selalu maju kedepan kelas apabila di 

suruh oleh guru  

  - 

8 Siswa tidak mengantuk ketika guru 

mengajar 

  - 

9 Siswa tidak bermain sendiri ketika guru 

mengajar 

  - 

10 Siswa mencatat penjelasan dari guru   - 

11 Siswa selalu menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru dengan benar 

 

-   

12 Siswa tidak berbicara sendiri ketika guru 

mengajar 

 

  - 

13 Siswa dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru dengan benar 

-   

14 Siswa terlihat senang, ceria dan tidak bosan 

saat mengikuti pelajaran 

 

  - 

 

  



 

Pedoman Wawancara Guru Bahasa Arab 

 

Nama                :    

Hari/Tanggal    : 

 

1. Seperti apa perencanaan pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab yang Bapak 

lakukan selama ini ? 

Jawab : 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kosakata bahasa Arab yang Bapak 

lakukan saat di kelas ? 

Jawab : 

3. Bagaimana cara bapak untuk menilai hasil belajar peserta didik ? 

Jawab :  

4. Cara apa saja yang bapak lakukan saat menerapkan evaluasi dan test hasil 

belajar. 

5. Seperti apa saja Metode pembelajaran yang Bapak gunakan dalam 

pembelajaran kosa kata  bahasa Arab ? 

Jawab : 

6. Bagaimana evaluasi Pembelajaran kosa kata bahasa Arab yang Bapak lakukan 

? 

Jawab : 



 

7. Secara konkret seperti apa pembelajaran kosakata bahasa Arab dengan 

Metode Langsung  yang bapak lakukan ? 

Jawab :  

 

 

  



 

Pedoman Wawancara Peserta Didik 

 

Nama                       :..........................            

Hari/Tanggal           : ..........................  

Kelas                       : ..........................  

Nama Responden    : ..........................  

 

1. Apakah adik tertarik dengan pelajaran kosa kata bahasa Arab ? 

Jawab : 

2. Menurut adik bagaimana sikap guru pada saat mengajar bahasa Arab ? 

Jawab : 

3. Apakah adik selalu mengerjakan soal-soal kosa kata bahasa Arab yang 

diberikan oleh guru ? 

Jawab : 

4. Apakah adik selalu bertanya kepada guru bila tidak memahami pelajaran ? 

Jawab : 

5. Apakah adik selalu menjawab bila diberi pertanyaan oleh guru ? 

Jawab : 

6. Bagaimana jika guru menyuruh adik untuk maju di depan kelas ? 

Jawab : 

7. Apakah adik merasa senang saat belajar kosa kata bahasa Arab ? 

Jawab : 

8. Bagaimana sikap adik ketika guru sedang menjelaskan di depan kelas ? 

Jawab : 

9. Bagaimana nilai kosa kata bahasa Arab yang di peroleh adik ? 

Jawab :  

10. Apakah adik mendapat manfaat dari belajar kosa kata bahasa Arab ? 



 

Jawab :  

Lampiran  

 

Gambar 1. Dokumentasi Wakil Bapak Pengasuh.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Dok tasi umen  

 

 



 

 

 

Gambar 2. Dokumentasi Waka Kurikulum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3. Wali Kelas VII B, C, D, dan E 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Gambar 4. Pengajar sedang laporan persiapan bahan ajar 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.Suasana kantor KMI persiapan guru untuk mengajar di kelas 

 



 

 

 Gambar 6. Suasana belajar di kelas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Gambar 7. Praktik guru sedang mengajar di kelas VII B 

 

 


