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 ملخص
 فردات اللغة العربيةمالتطبيق طريقة المباشرة لترقية استيعاب 

 مبونجبالمدرسة المتوسطة محمدية بندار للدى طلبة الفصل السابع 
 م8102/8102للعام الدراسي 

 أوجانج فيبري صالح
طلبة الفصل السابع  لدىمشكلة تعليم اللغة العربية بناء على إجراء هذا البحث  جاء 

تعليم اللغة الرغبة يف الطلبة يف هذه املدرسة أقل االهتمام و . بوج باملدرسة املتوسطة حممدية بندار مل
 مازالتتهم جتيجأما ، يف تعليمهاماسة احلوقلة تعليم اللغة العربية يف  الصعوبةالعربية، وهم يشعرون ب

هذا البحث هي "هل تطبيق ومشكلة  .األدىن احلد اكتمال معايري ألهنم مل يصلوا إىل منخفضة
املتوسطة  ة الفصل السابع باملدرسةطلب لدىالعربية اللغة مفردات  استيعابطريقة املباشرة حتسني 

  مبوج .حممدية بندار ال
كن أن حيسن استيعاب مفردات اللغة عرةة تطبيق طريقة املباشرة مملأهداف البحث هي  أما

هذا البحث من جوع مبوج . و املتوسطة حممدية بندار الة الفصل السابع باملدرسة طلب لدىالعربية 
أربع مراحل وهي التخطيط  ويف كل لقاءكل دورة لقاءين لدورتني،  الذي يتكون مناإلجرائي حبث 

املتوسطة حممدية  ة الفصل السابع باملدرسةبوالتنفيذ واملالحظة والتفكري. وموضع هذا البحث هو طل
املالحظة والتوثيق  املستخدمة هي مجع البياجاتطريقة طالًبا. أما  92بعدد مبوج  بندار ال
ستخدم االختبار للحصول على جتائ  تعليم مفردات اللغة العربية بتطبيق طريقة . ي  واالختبار

 . تحقيقات وعرض البياجات والاملباشرة. ويشمل حتليل البياجات من ختفيض البياج
أّن تعليم مفردات اللغة العربية بتطبيق طريقة املباشرة رقت من الدورة  البحثهذا ة ججتيو 

 الدورة الثاجية. يف  ٪ 29 زادت إىلالدورة األوىل و يف  ٪ 54نتيجة ب األوىل إىل الدورة الثاجية
 لدىمفردات اللغة العربية  باستيعاأن تطبيق طريقة املباشرة  مكن أن حيسن ، وبالتايل

 مبوج .املتوسطة حممدية بندار ال ة الفصل السابع باملدرسةطلب
 املفردات، طريقة املباشرةالكلمات المفاتيح: 
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 شعار

َمآِء ٰهُؤََلِء ِإن   ُٔـُوِنى بَِأسأ َمآَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهمأ َعَلى الأَمٰلِئَكِة فـََقاَل أَنِب َسأ َوَعلََّم َءاَدَم اْلأ
١٣ُكنُتمأ ٰصِدِقيَن :  

Artinya:”Dia telah ajarkan kepada Adam nama-nama 

(benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, 

seraya berfirman, “sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika 

kamu yang benar”.
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ولقائمة الجد  

  ................ بندار ملبونج 1منظمة املدرسة الثانوية حممدية جدول  1. 3اجلدول

    ................. بندار ملبونج 2منظمة املدرسة الثانوية حممدية جدول  2. 3اجلدول

 



 

 و

 كلمة شكر وتقدير 

احلمددهلل ا ايددلم باددل ،ددلي الن باددل ا يعددل  اددل   الاددلن واي دد ة وايعدد   بادد  

اينيب األاي خدًن األيدل ن دداهلليل وبنانندل  مدهللن ردهلل  خن ندل ادإ  امدلت سال يد   ا دد  ن 

 وبا  آيو و صحل،و ا ل،اح ايظ  .   

باد   اح د  ي زاد  ياشدنو  اياينددلي  ايلاماد  طدنمل ادإ  هكدل  وعده ىدلو،لهللن  

يف سمتددل  و  ملندد ي ن  ا،ننددهلل ،لجللالدد  ا ددد اا   احلك ااد يف طددلن  ايي،اد     اساينكددليد  د  

    يل اااددد  ويدددلاي  نادددإ ايخدددناإ عدددلبهللةامل باددد  ب دددل اينلبددد  ايلاماددد اينددددلي   ىددله

يف ددنال  رددهلل  ،دنليغ االاتددنل ن و زادددل ايلنفل  سال كل اإ و هينن وبامدينن و خدل ،ادهللم 

 ن  ايلاما ايندلي   هسجنلز ىل

  ئددداس ناملل عدددتًن نمن ايدددهللكت   احلدددلم  مدددهلل.ا األددددتل   ددددللدةو خدددذ ،دددلي  سال  .1

 ن ي .ا  مل،نهللاحلك اا  لال  ا د اا  اجل

 نةن املل عدددتًن  ادددي ىةناددد  ةايدددهللكت    ةكمدددل  ردددهلل  خبدددليذ ايشدددكن وايت دددهللان سال ايعددداهلل .2

بدددس  ددددت اه  ليل وت  اهلتددد لحبعدددإ س طدددلدى  لىهللايدددلم  ،دددل   هددد األوال  لملشدددنفك

 اإ اا بعإ ايث اب واينبلا .    لفاه ن ايندلي  ايلاما سمتل  ىله 



 

 و

املل عدتًن  ن ك دانم ايهللكت  ايعاهلل  و رهلل  كلي  جبزال ايشكن واالبيا  وايت هللان سال  .3

بددس  دددت اه سمتددل   س طددلده يل وت  اهلتددو حبعددإ ه ،ددل   هددهلل لململشددنا ايثددل  ايددك

    .    بعإ ايث اب واينبلا  اإ اا  لن فاهايندلي  ايلاما ىله 

يل ادددهلل ايلددد   يف اعدددًن   ردددهلل  جبزادددل ايشدددكن سال كدددل ادددإ ادددهلل  ويف اينهلاددد  اعدددن       .4

 . طكنىل مجاللً و متىن اإ اا بز و ل    جيلل  ي  يف ا ازاإ بعنلتلن ايلاما 

  

 2019  ،نال 25ن ي  ،نهللا  مل

 اينلب 

 

  و لي  فاربم صلحل

       .1411020121 ا هلل رل اي
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 السيرة الذاتية

ىددف و م.  9112 ربا  دد مدد   62 لتددجر    بندد  ر ونددف ف يف يفأوجددج ف ربيدداحل  ددج  ولدد  
 .تييت روحج  يت و  ألم إ  حل جف ي حلم   ألب  إخفة ثالثةم    ألولب   ال

تدفلنف  بدفم  د اجةدينج رةة  بإبت  يية  كحوفميدة يف  و وقت  نيج و  لنجحث لق  دّرس
 لنجحددددث  و  دددد مثّ  يالد ددددة م 6228در ةددددتو س  ل ددددنة  ت تهدددد و  6229ةددددنة  مندددد  بددددجو  ف

در ةتو س  ل نة  ت ته و    و رةة  وتف ةطة و لثج ف ة غفيف ة  غ  ونف ف  جلنفيبدر ةتو إىل 
 .م 6294

 6294ال ندف  س  ل دنة   بإةدالمية  كحوفميدة جمعدة ر د د  إ تدجنجب  لتحق و بع  ذلك
ن  ر و ةو  يف ب .حىت ى ه  ل نة  للغة  لع بية تعلي  بية س ق  م. و أخ   لنجحث كلية  لًتّ 

 نف ف إىل  نآن.و
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 اإلهداء

 أىديت ىذه الرسالة العلمية إىل:

 وتعطيددو يل دائمددا تصددل  الددر احلبيبددة تيددر حويددايري والددديإيددد  نيديددد   والددد  .1
 لمديفر بامللد  يشدعرو  ال ألهند  احليداة  معدى معرفدة يف أسدممر يدى وحتفيزىدا يبها
 .األلعاب يلعبي  وال صحيًحا المعل  يكي  يى يل  الدافع

 دائًمدددددددا وحيمسدددددددي  يدددددددعمي  الدددددددذي   2114 عددددددا  يف األسدددددددلحة يف أصددددددد ائ   .2
 .أبًدا المخل  وعد  للحماسة

 .المشجيع دائما يعطيدين الذي  يييل م  الطيبني الناس .3
 اجلامعة احملبيبة .4
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 الباب األول

 مقدمة 

 خلفية البحث  .أ 
 أو مب شةة   لنموذجبةة التواصةة   اخةة  أن ميكةة . صتاةة  اال كةةاةا  وظيفةةل إن اللغةةل لةة    

 .1والكت بةةل القةة ا   مثةة   لفةة  أو مب شةة  غةةرب التواصةة  ميكةة و  .والكةة   ع  سةةتمأي اإل لفظةة  

 الةبع،  بعضة   مع  تواصلون ال    أف اةه م   ع ئللال يف إم  مك ن  أي يف التواص  حي ثو 

 حيةةةة ث أن ميكةةةة  مكةةةة ن أي ويف ادلزةمحةةةةل لاألم كنةةةةأي  الفاةةةة   يف وكةةةة ل  اجملتمةةةةع  يفأي 

 عبةة  أوضةة  احل لةةل  هةة   يف. اللغةةل هةة و  ل صتاةة   ال ئيسةةيل  ألةا بةة حيةة ث التواصةة  2.التواصةة 

 :أن 3أجيب هرم وان عنه نقلت كم  اجملي 

 األفكة ر عة  للتعبةر النة س  سةتد م   الةي اإلشة ر  مة  رلموعةل عة  عب ر  ه  اللغل" 

 لوصةةة  صتسةةةتد   اةا كةةة اللغةةةل صتعتةةةر خةةة   األ وأمةةة  التع  ةةة . وال غبةةة   والعواطةةة  وادلشةةة ع 

 ." لآلخ    ف م   ميك  الي اجلملل صت كيب خ   م  األه اف أوالعق   أو األفك ر

                                                           
1
 DjagoTarigan, TeknikPengajaranKeterampilanberbahasa, ( Bandung: Angkasa, 6891), hlm.32 
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  القةة  ن لغةةل الع بيةةل اللغةةل أن .4العةة م يف دلسةةلمنعلةةا ا   هةة ةورلةة       الع بيةةل للغةةلوا

 نللمسةلم ميكة  الو . اإلسة  الة       يصتعلةليسة لن  يف  الع بيل  اللغل الز  علين  أن  ستوعبو 

ق    اإلس   ش  عل وأم  اإلس    ش  عل ادلع فل ميتل  ال ب لا حلل إذا ك ن واجب هت  وا نف  أن

 ف ة يف  مفتة ح صتكةون الع بيةل اللغةل  ولة ل  الع بيةل اللغةل صتسةتد   الي والسنل الق  ن يف ورة 

 .5ش  عل اإلس  

 تعل الز  أن  ةة ادلسةةلمن  حنةة  ك ألمةةل والسةةنل القةة  ن يف وارة مةة  وفحةة  لف ةة  وب لتةة ي

 واألخة   والفقةه كتةب التفسةر مثة  القة ا   ما ةر بع، م  كثر اآلن خ صل. الع بيل اللغل

 هة ا رمبة . الع بيةل اللغةل  سةتد   السي سةيل والعلةو  واالقتا ة والت ر خ العلو  حو  الكتب حىت

 اللغةةل صتعلةةي  بتةة ر س  لاإلسةة مي صتعليميةةل مؤسسةةل خ صةةل صتعليميةةل  مؤسسةةل كةة علةةا   السةةبب

 م رسةل مسةتو  علا والسيم  .الكليل مستو  إىل االبت ائيل ادل رسل مستو  م  ب  ا . الع بيل

 حةةةىت متوقةةةع أمةةة  وهةةة ا مبكةةة    سةةة  يف زالةةةوا مةةة  الةةة    الع بيةةةل اللغةةةل صتةةة ر س بةةة أ  متوسةةة ل

  ألن ال ميكةة  ادلسةةل   سةةتوعب سةة  عل اإلسةة   ب جليةة   الةة    لةةي صتع استكشةة ف مةة   تمكنةةوا

 اإلس   ب ون ف   اللغل الغ بيل.
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 اللغةل  يصتعلة خة   مة  هة ا  تض . كبر  وريلت ب  اليو  الع بيل اللغل  يصتعل اجت   م  لق 

 الع بيةةل اللغةل  يصتعلةة وجةوة إن. ادلبكةة   ال فولةل م حلةةل يف التعلةي  مةة  بة  اا إن ونيسةةي   يف الع بيةل

 النظة   صت ةو   ج  ةل علةا  ة   األخة   اإلسة ميل التعليميةل وادلؤسسة   والكلي   ادل ارس يف

 قة ر  وصت ةو   استكشة ف هةو الع بيةل اللغةل  يصتعلة مة  ال ئيس  الغ ض فإن نعل   كم . وجوةصته

 .الع بيل اللغل استد ا  علا لبال ل

 كيفيةللبحة    أمة  ضة وري مة    الث نو ل ادل حلل يف الع بيل اللغل وظيفل أمهيل إىل ب لنظ 

. يةةةلال  ن ال راسةةةل مةةة  واحةةة   ب عتب رهةةة  احل لةةةل هةةة   يف الع بيةةةل ب للغةةةل ادلفةةة ةا  إصتقةةة ن حتسةةةن

 خةة   مةة  الع بيةةل اللغةةل صتةة رس الةةي الث نو ةةل ادلةة ارس مةة احةة    هةة  م  ةةلالث نو ةةل زل م رسةةل

 العنةوان ذلة ا غب ىف أةا  البح  معلةق  واستن ةا علا ش ح الس بق  ف لب ح  . مب ش   ط  قل

 اللغةةل  تعلمةةون الةة    األشةةد ص  تقن ةة  أن جيةةب الةةي القةة را  مةة  أنةةه هةةو للبحةة  كمحةةور

 .اإلط   علا الع بيل

الث نو ةةل زلم  ةةل سةةوك رم  يف الاةة  السةة بع ب دل رسةةل والب حةة    غةةب  عقةة  البحةة  

 عمليةل صت بيةق كيفيةل سةيع فو  الع بيةل  اللغل  يصتعلعلا  لبال ل اهتم   قلل بسبب  بن ار دلبونج

 .الت سع الفا  لبطل ل ي مب ش   ط  قل خ   م  الع بيل اللغل  يصتعل
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الفاةةة  السةةة بع ب دل رسةةةل الث نو ةةةل اسةةةتن ةا علةةةا نتياةةةل ادلق بلةةةل مةةةع معلةةة  اللغةةةل الع بيةةةل 

ألهنةةة  اللغةةةل الع بيةةةل  تعل الةةةغةةةر  ال ميتلكةةةون زلم  ةةةل سةةةوك رم  بنةةة ار دلبةةةونج أن أكثةةة  ال لبةةةل 

 6 شع ون ب لاعوبل ىف ف مه  وك ل  ه  ال حيبون ع  ه   ال راسل.

كةة ن أكثةة  ال لبةةل ب دل رسةةل الث نو ةةل زلم  ةةل سةةوك رم  بنةة ار دلبةةونج  شةةع ون ب لاةةعوبل 

ال لبةةل إىل صت ةةو ر  اةةعببقلةةل اسةةتيع ف ادلفةة ةا   و  لةةا حفةة  ادلفةة ةا  حةةن عمليةةل التعلةةي .ع

 قةةة رون علةةةا ن ةةةق أن ال لبةةةل  ةةة   ادل رسةةةل أكثةةة ه  م يف احلقيقةةةل . ادلةةةواة يف ادلسةةةتو  التةةة ي

فقةةي  شةة ح ادلةة ة  رلمةة  وال  ع ةة  وقتةة  للسةةؤا   يف عمليةةل التعليمةةه ادلعلةة و ادلفةة ةا  الاةة حلل. 

  ع   التم    م  ورة يف الكتب.ل ي ال لبل  مث ادلعل  

 حياة  علةا الغ  ةل التعلةي .م  نتيال اإلختب ر ق ر  ال لبةل علةا اسةتيع ف ادلفة ةا أن 

ب دل رسل الث نو ةل زلم  ةل سةوك رم   اللغل الع بيل  راسللادلق ر لالتعلي   إجن ز دلع  ر األةىن احل و 

 .الت ي اجل و  يف كم صتاثر نتيال التعل  ل ةي طلبل    وأم  بن ار دلبونج

 

 

                                                           
  ب دل رسل الث نو ل زلم  ل سوك رم  بن ار دلبونجمق بلل الب ح  مع معل  اللغل الع بيل   6
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 1اجل و  

ب دل رسل الث نو ل زلم  ل نتيال اإلختب ر ق ر  ال لبل علا استيع ف ادلف ةا  ل ي الفا  الس بع 

 2117/2118سوك رم  بن ار دلبونج ع   ال راس  

 

 الرقم

 

 االسم

  مؤشرات  استيعاب المفردات

 النتيجة
 القراءة المستخدم الكتابة النطق الفهم

6 Aulia 3 2 3 2 3 49 

3 Annisa 3 4 3 2 3 23 

2 Fajar 3 2 2 2 2 21 

4 Irawan 3 4 3 2 2 21 

2 Ramadani 3 4 3 2 3 23 

1 Adinda 3 4 3 2 2 21 

7 M. adiFitra 2 4 3 2 2 11 

9 M. Daffa 3 4 3 2 2 21 

8 Husain 2 2 3 2 2 21 

61 M. Faishal 2 2 2 2 3 21 

66 Ali R 3 2 2 3 3 49 

63 M. Riva 3 2 2 3 3 49 

62 Rezky 4 2 4 4 2 99 
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64 Rahmat 2 2 2 2 4 14 

62 Yoga 3 2 3 2 3 49 

61 Zahrotussita 2 2 2 3 2 21 

67 SafaYulia 2 4 2 2 2 73 

69 Vinza Salsa 2 3 3 3 3 44 

68 Wafa 3 3 2 3 2 49 

31 Wira Akbar 3 2 4 3 4 11 

36 Azalia H 4 4 4 4 4 91 

33 Ajeng 2 4 3 4 3 11 

32 Risky Adi 2 3 2 3 4 21 

34 R. Farelian 3 2 3 2 3 49 

32 Maulana 3 3 3 2 2 49 

31 Fitri 3 2 2 3 4 14 

37 Dimas 3 2 3 2 3 49 

39 Yuli 3 4 3 2 3 23 

38 Zahra 3 4 3 2 2 21 

 1اجل و  

  تحقيف النتيجة المحددة

 نسبل راسب نسبل ن ج 
2 8611% 31 8,24% 
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 ةرجل التقيي 

 x 111 التحقيق قيمل=   رجلال
 قيمل القاوي          

 ج ا صحي  - 5

 صحي  - 4

 الكف  ل فيه مب  صحي  - 3

 م صتك  صحيح  – 2

 خ    – 1

( ث ثةةةل) 3 فقةةةي معيةةة رتنبي بةةةان ال لبةةةل الةةة   حياةةةلون  إىل نسةةة  السةةة بق اجلةةة و  مةةة 

 .وأم  األخ ون م حيا  علا الغ  ل التعلي    ف ال

 الةةتعل  أسةة ليب صت بيةةق يف الةةتعل  مشةةك   علةةا التغلةةب رل ةةوةا  أحةة   تمثةة  لةة ل  

 العاة  مةع سة  ع ا  صت ةوراا  احل ضة  الوقةت يف التعل  أن. التعل  يف ال لبل الحتي ج   وفقا  ادلن سبل

 .لبلل ل التعلي  صتق مي لتس ي  الت و   أس ليب مجيع صتنفي   ت . التكنولوجيل والت ورا 

قةة   ةة  قبلةةه يف رسةةة لل صت بيةةق ال   قةةل ادلب شةة   لسقيةةل اسةةتيع ف ادلفةة ةا  اللغةةل الع بيةةل 

 العلميل الس بق  الىت صتتعلق     ال س لل  علا النحو الت ي:
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  دل رسةلب. الثة ي الفا  يف الع بيل اللغل صت ر س يف ادلب ش   ال   قل فع ليل: "عنوانب إم ان

 إمة ان    م  النق ش زلور" سوم    جنوف سكا صتيغ  إن را الىي ولو روضل األ  ال  نيل العلي 

 يف ادلعلمةةون  واج  ةة  الةةي والعقبةة   الع بيةةل اللغةةل صتةة ر س يف ادلب شةة   األسةة ليب فع ليةةل علةةا هةةو

 الع بيةةةل اللغةةةل صتةةة ر س أن إىل ال راسةةل هةةة   نتةةة ئج صتشةةةر. الع بيةةل اللغةةةل صتةةة ر س يف مب شةةة   ط  قةةل

 صت ر س يف ج ا فع   ب لفع  هو أولو  راوةهو  يف ال  نيل ادل رسل يف ادلب ش   ال   قل ب ستد ا 

 .الع بيل اللغل

 ب للغةةل التحةة ث م ةة را  حتسةةن يف ادلب شةة   األسةة ليب صت بيةةق: "بعنةةوان ل في نةة  أوكت فيةة 

 يف  ةةة ) ب دل رسةةةل الث نو ةةةل مفةةةت  اذلةةةوةا مةةة جووان كليةةةوري رميبةةة نج. السةةة بع الفاةةة  يف الع بيةةةل

 خة   م  ادلب ش   ال   قل صت بيق هو ل في ن  أوكت في     يف النق ش زلور( ". ال راس  الفا 

   ال ةةةة ف م ةةةة را  يف ز ةةةة ة  هنةةةة   أن إىل ال راسةةةةل هةةةة   نتةةةة ئج صتشةةةةر. ادل رسةةةةل يف ادلم رسةةةةل

 ةراسةت   صتةت  الي ادلواة حو  ال  ف فضو  ظ ور مث التعل   يف ادلش ركل يف والس ور واحلم س 

 .ادل  را  ن حيل يف جي ا  حي ث ال ي التحس  ع    بشك . السؤا  يف وال غبل  

  غةةةب ىف أةا  البحةةة  معلةةةق "بت بيةةةق ال   قةةةل واسةةةتن ةا علةةةا شةةة ح السةةة بق  ف لب حةةة  

ادلب شةةة   لسقيةةةل اسةةةتيع ف ادلفةةة ةا  اللغةةةل الع بيةةةل  لةةة ي طلبةةةل الفاةةة  السةةة بع ب دل رسةةةل الث نو ةةةل 

 زلم  ل سوك رم  بن ار دلبونج.
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 البحث تعرف .ب 

 عل  النحو الت ي:وحت    البح   البح  ادل كور   اعل بن  

 قلل االهتم   ال لبل بتعلي  اللغل الع بيل. .1

 بتعلي  اللغل الع بيل.أن ال لبل  شع ون ب لاعوبل  .2

 أن الق ر  استيع ف ادلف ةا  لل لبل م حيا  إىل الغ  ل التعلي . .3

 تحديد البحث .ج 

 ادلفةة ةا  إصتقةة ن حتسةةنعةة  "كيفيةةل  وحت  ةة  البحةة  هنةة  البحةة  ادلةة كور   اعلةة بنةة  

 ."ادلب ش   ط  قل صت بيق خ   م  الع بيل

 مشكلة البحث .د 

 إصتقةة نادلب شةة   علةةا صت قيةةل  ط  قةةل صت بيةةقكيةة  هةة ا البحةة  هةة  : مشةكلل البحةة  يفأن 

 الع بيل ل ي طلبل الفا  الس بع ب دل رسل الث نو ل زلم  ل سوك رما بن ار دلبونج؟ ادلف ةا 

 أهداف البحث .ه 



11 
 

 ادلب شةةةة   علةةةةا صت قيةةةةل إصتقةةةة ن ط  قةةةةل مع فةةةةل كيفيةةةةل صت بيةةةةقعلةةةةا  البحةةةة هةةةة ا   افهتةةةةو

الث نو ةةةةةةل زلم  ةةةةةةل سةةةةةةوك رما بنةةةةةة ار الع بيةةةةةةل لةةةةةة ي طلبةةةةةةل الفاةةةةةة  السةةةةةة بع ب دل رسةةةةةةل  ادلفةةةةةة ةا 

 .دلبونج

 

 

 منافع البحث .و 

 علا النحو الت ي:علمي  ونظ     ىف ه ا البح   الىت صت ة الوصو  وأم  من فع البح 

 ط  قل ادلب ش   علا صت قيل اصتق ن ادلف ةا  اللغل الع بيل.ز  ة  معلوم   واخلرا  ع   .1

 ط  قل ادلب ش  .ز  ة  معلوم   واخلرا  ل ي الب ح  يف صت بيق  .2
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 الباب الثاني

 اإلطار الناطري

 طريقة المباشرة .أ 
 طريقة المباشرةمفهوم  .1

 األجنابية، اللغة دراسة مواد لتقدمي طريقة هي  (Direct Method) ابشرر ادل طريقة
 دون مابشرةةةر  تةةةدري  كلغةةةة العربيةةةة اللغةةةة ادلعلةةة  يسةةةت د  حيةةة  العربيةةةة، اللغةةةة خشصةةةة

 يف ألنةة ادلابشرةةر   طريقةةةمسةةي ب الطريقةةة هةة   إن يقةةش .  يالتعلةة يف ةابةةالطل لغةةة اسةةت دا 
 اللغةة بشسةت دا  أي األ ، اللغةة  يلتعلة شلشثلةة أجنابيةة لغةة ادلعلة  يسةت د  الةدرس، أثنشء

 والكتشبةة القةراء  تطةوير أثنةشء والتحدث، واالستمشع التواصل يف ومكثف مابشرر بشكل
 .أيًضش

 على النحو التشيل: ادلابشرر  طريقةوأمش خصشئص 

تركية   إىل التابةديل يةت  ذلة  وبعةد كلمة،وال كلمةبشل التعلي  مشد  إعطشء يت  (أ 
 مة ) النموذجيةة ادل تلفة احلروف على فيشلتعر ب تعلي  يت  ،يف بدايت . اجلملة
وتلةةةةةة   ، ظ ، س ، ذ ، ش ، ز ، ص مثةةةةةةل( السةةةةةةورا  سلةةةةةةرا  إىل االنتابةةةةةةش 
 علةى حيتةوي النطقهةش يف ولكة   تلفةةادل ادل ةشر   علةى حتتةوي السةتة األحرف
 مراحةةةل أدخةةةل مث مكتمةةةل، هةةة ا يعتةةةر أن بعةةةد. منةةة  يقةةةً  أو" س" احلةةةرف
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 يةةةةت  مةةةةش غشلابةةةةشً  مجلةةةةة بنيةةةةة يف أعةةةة   احلةةةةروف رتةةةة  أو الكلمةةةةة بنيةةةةة تكةةةةوي 
 وأي ريئ آخر. الدرس، ادلدرس، ادلدرسة، مثل جتربتهش أو است دامهش

 علةةةى ةابةةةالطل يُطلةةة  وال ،مؤكةةةد  غةةةَ تدريسةةةهش يةةةت  الةةةي النحويةةةة القواعةةةدأن  (  
. جيةةةًدا التحةةةدث علةةةى قةةةشدرًا تكةةةون أنالبةةةد علةةةيه   ولكةةة  القواعةةةد، حفةةة 
 حفظهش، أن جي  ال احلشلية القواعد أن يعٍ ،واجابة غَ القواعد تعلي  طريقة
 أسةةشلي  عةة  خيتلةةف. رةةفهي بشةةكل هبةةش متةةشرس بطريقةةة تشةةكيلهش يةةت  لكةة 
يف بدايةةةةةة تدريسةةةةة    تعطةةةةةي الةةةةةي فيةأي السةةةةةل التقليديةةةةةة العربيةةةةةة اللغةةةةةة تعلةةةةةي 
وأي رةيئ  ، ضةر  مثةل ادلفةردا ، مة  للغشية قليلة مثلةالقواعد واأل  يست د
 اللغةةة ةابةةالطل وجعةةل فقةة  العربيةةة اللغةةة القواعةةد فهةة  إىل وهةة ا يسةةاب . آخةةر
 .النحوي جشنابهش يف يكم  ال تطورهش كأن العربية

 أو ادلابشرةةر  الوسةةشئل إمةةش دائمةةش، الوسةةشئل سةةت دا ادلعلةة  ي التعلةةي  عمليةةة يفو  (  
 أو الرمةةةوز بعةةة  عةةةشد  يسةةةت د  كمةةةش(. االصةةةطنشعية األرةةةيشء) ادلابشرةةةر  غةةةَ

ً  ادلثةةش ، سةةابيل علةةى. احلركةةش   العربيةةة، لغتةة  يةة كر مث يةةد  يف قلًمةةش ادلعلةة  يقةة
 .الصور  عرض أيًضش ديكن  أو

 بشللغةةةة والتحةةةدث القابةةةو علةةةى  مشةةةروطُ ةابةةةكةةةشن الطل الفصةةةل، دخةةةو  بعةةةد (د 
 ادلثةش ، سةابيل علةى. أخةرى لغةش  اسةت دا  علةيه  وحيظةر األجنابيةة أو العربيةة
 اليةو  أو التةشري  ع  ويسأ  عنهش، يسأ  أو مرحابش ويقو  فصً   ادلعل  يدخل
 .العربية اللغة يست دمون وكله  ذل ، إىل ومش
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 شلشرسةةةة يف مابشرةةةر  ادلعلمةةةُ بواسةةةطة الك سةةةيكية الةةةتعل  أنشةةةطة توجيةةة  يةةةت  (ه 
 الدراسةية الفصةو  خةشر  الطة   علةى التأكيةد يت  بينمش ، الدراسية الفصو 
 .ادلستوى نف  يف األصدقشء م  دلمشرستهش

 لتحقية  ةابةالطل تسري  إىل يهدف. تقليد  ليت  أكثر يستم  التمري  م  اجلزء (و 
 .اللغوية ادلعرفة

 كتشبةةة أو إظهةةشر خةة   مةة  أواًل، رةةفهيشً  إعطةةشء  جيةة  قةةراء ،تعلةةي  ال  عنةةد (ز 
 .وفقرا  مجل ركل يف ربطهش مث ،واحدا فواحدا صعابة كلمش 

 1من  بداية التعلي  الطلابة يطل  بتفقَ ع  اللغة العربية. (  
 المباشرةخطوات تطبيق طريقة  .2

 حتتوى على النحو التشيل: خطوا  تطابي  طريقة ادلابشرر  وأمش عرض
ادلعلةة  يابةةدأ تقةةدمي ادلةةواد التعلةةي  رةةفهيش، مث يةة كر الكلمةةة بيظهةةر بضةةشعتة أي  (أ 

 صورت ، أي متظشهر حركة.
بشةةكل االسةةةتفهش ، مثةةةل : مةةش، هةةةل، أيةة ، وأي رةةةيئ آخةةةر، التةةةشيل التةةدري   (  

 .تقدديهش مت الي بشلكلمش  يتعل  الدرس، صعوبة دلستوى وفًقش
 وفه  النط  يف سواء ادلعروضة، ادلواد أتقنوا قد ةابالطل أن ادلعل  يعتقد أن بعد (  

 القةةةةةراء  علةةةةةى أمثلةةةةةة يقةةةةةد  ادلعلةةةةة  ، مثكتةةةةةش  فةةةةةت  ةالط بةةةةة يطلةةةةة  ادلعةةةةةٌ،
 .بدوره  القراء  الط   م  يطل  مث الصحيحة

                                                           
1
 Jurnal al-Tsaqafa (Efektifitas metode langsung dalam pengajaran keterampilan berbicara 
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 يف الشةةةةةفوية التةةةةدريابش  أو األسةةةة لة علةةةةى اإلجشبةةةةة يف التةةةةشيل النشةةةةشط يتمثةةةةل (د 
 .عليهش بشلكتشبة متابوعةً  ، الكتش 

 يف ادلثةةش  سةةابيل علةةى ، الطةة   مسةةتوى مةة  تتوافةة  عشمةةة قةةراءا  إضةةشفة يةةت  (ه 
َا  على حتتوي وقصص فكشهية قصص ركل  .مجيلة تعاب

 .استقرائي بشكل معينة درجة إىل القواعد إعطشء يت  (و 
 يكونةةوا أن مةة  اخلةةوف إىل حيتةةشجون وال التحةةدث علةةى الطةة   تشةةعي  يةةت  (ز 

 2.سلط ُ
 مزية طريقة المباشرة .3

 وأمش مزية طريقة ادلابشرر  على النحو التشيل:
 .واحملشدثة االستمشع يف مشهرون ةابالطلأن  (أ 
 . بشجليد  الكلمة النط ة قشدرون على ابالطلأن  (  
 .اجلمل يف واست دامهشادلتنوعة   ادلفردا يعرفون  ةابالطلأن  (  
 .يف احملشدثة الشعشعة لديه  ةابأن الطل (د 
 يعمةل أن  مبعٌ أولوية، رلرد ولي  وظيفًيش اللغة قواعديستوعابون ال  ةابأن الطل (ه 

 .كلمشت  حقيقة يف للتحك 

 

 

                                                           
0
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 نقصان طريقة المباشرة .4
 على النحو التشيل: نقصشن طريقة ادلابشرر وأمش 

ًكيز يت  وادلمشرسة ادلواد ألن القراء  فه  يف ضعيفون ةابالطل (أ   اللغةة يف عليهةش ال
 .ادلنطوقة

ادلهةشر  اللغويةة ونشةشط يف تقةدمي ادلةواد ادلعل  ادلهٍ م  النشحية  الطلابة حيتعون (  
 التعلي .

َ  فصو  يف تنفي هش ديك  ال  (    3.كاب
 استيعاب المفردات اللغة العربية  .ب 

 المفردات اللغة العربيةمفهوم  .1
 مةةةةةة  رلموعةةةةةةة (  وهةةةةةةيvocabulary) ادلفةةةةةةردا  بشللغةةةةةةة اإلصلليزيةةةةةةة نسةةةةةةميأن 
 .معينة لغة م  جزًءا ديثل آخر كيشن أو ر ص يعرفهش الي الكلمش 
 أن جية  الةيعند أمحد إيفندي، ادلفةردا  هةي إحةدي مة  عنشصةر اللغةة وأمش 
 مهةةشر  الكةة   اكتسةةش  مةة  يتمكنةةوا حةةى األجنابيةةة اللغةةش  مةة  ادلةةتعل  يسةةتوعابهش

 4.اللغة تل ب
 دور يعةدو . اللغةة تشكل الي الكلمش  رلموعة هي ادلفردا عند هورن، وأمش 
 فشلية  ذكةر كمةش للغشيةة، م  أمةر ضةروري األرب على استيعش  ادلهشراي  ادلفردا 

                                                           
3
 Ahmad Fuad Effendy, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 0210), 

hlm.24 
4
 Ahmad Fuad Effendy 104.ادلرج  السشب ، ص  
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ًَا اعتمةةشًدا تعتمةةد األربةة  اللغويةةة ادلهةةشرا  فهةة  علةةى الشةة ص قةةدر  أن  علةةى كابةة
 5.ادلملوكة ادلفردا  إتقشن

 مبةةش اللغةة، إتقةةشن جوانة  أهةة  مة إحةةدى  هةي دلفةةردا وأمةش عنةد إمةةش  أرةرار، 
 التحةةدث يف والط قةةة الشةةفوي أو ادلكتةةو  الةةنص فهةة  إن. العربيةةة اللغةةة ذلةة  يف

 ادلفةردا  عةدد زاد كلمةش. ادلفةردا  إتقةشن علةى كابةَ حةد إىل يعتمةد العربية بشللغة
 يف الط قةةةة أن حيةةة  أسةةةهل، الفهةةة  يف القةةةراء  أصةةةابح ف ،رةةة ص يتقنهةةةش الةةةي

 مةة  مسةةتمر بشةةكل ادلفةةردا  إتقةةشن تطةةوير جيةة  لةة ل ،. م ءمةةة أكثةةر التحةةدث
 6(.العربية) األجنابية اللغش  وخشصة اللغش ، يتق  أن يريد م  كل قابل

وأمةةش ادلفةةردا  عنةةد اهخةةري  هةةي رلموعةةة مةة  الكلمةةش  ادلعروفةةة علةةى بعةة  
ًكيةةةةة    ادلفةةةةةردا  ثةةةةةرو  تعتةةةةةرو اجلمةةةةةش  اجلديةةةةةد . النةةةةةشس  وديكنهةةةةةش اسةةةةةت دامهش ل

 احةةدى هةةي ادلفةةردا .  التعليمةة مسةةتوى أو للةة كشء صةةور  عةةش  بشةةكل الش صةةية
 شلشةفويةب هشاست دام يت و  إتقشهنش، للغشية مهمة تعتر الي للغة الث ثة العنشصر م 
 .العربية اللغة مهشرا  لتطوير األدوا  م  احدى وهي ،الكتشبة وأ

 أن ديك  ال لغوية إجشد  هي الي والكتشبة التحدث أن القو  ديك  ، وبشلتشيل
. وواقعيةة ومثمةر  غنيةة هةي الةي ادلفةردا  إتقشن ، ادلعرفة تدعمهش أن جي  ، تكون

                                                           
3
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN-Maliki Press,0211), h. 

41 
6
 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab Teori dan Praktek, (Malang: Misykat,0211), 

h.41-42 
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 الةتعل  عمليةة مة  سةواء ، مهًمةش جةزًءا عةش  بشةكل الشة ص مفةردا  إضشفة تعتر
 .متقنة بلغة الش ص قدرا  تطوير م  أو مش بلغة

 ادلفةةردا   يتعلةة يعتةةر حيةة  ادلفةةردا ، تعلةةي  فصةةلي ديكةة  الويف تعلةةي  اللغةةة 
 العديةةد وجةةود مةة  الةةرغ  علةةى. نفسةةهش اللغةةة  يتعلةة يف ادللحةةة العنشصةةر إحةةدى مةة 

 زالةةوا مةةش ،التعلةةي  مةة  والغةةرض اللغةةة مبعةةٌ يتعلةة  فيمةةش الةةرأي يف االخت فةةش  مةة 
 ادلهةةةةشرا  صلةةةةش  دعةةةة  يف مهًمةةةةش دورًا ذلةةةةش ادلفةةةةردا   يتعلةةةة أن علةةةةى يتفقةةةةون مجيًعةةةةش
 .اللغوية

 مؤشرات استيعاب المفردات .2
 جيةةًدا، ادلفةةردا  معةةٌ فهةة  مةة  ةابةةالطل يةةتمك  لكةةيعنةةد زلمةةد علةةي اخلةةويل، 

 مةةش هةةو، نفسةة  يطةةر  الةة ي والسةةؤا  أيًضةةش، جيةةد  بطريقةةة نعلمهةةش أن علينةةش جيةة 
 الكلمة؟ معٌ يفه  أن ةلابللط ديك  الي ادلؤررا  هي

 وأمش األجوبة ألس لة السشب ، على النحو التشيل:
حةةةةُ اإلسةةةةتمشع أو القةةةةراء  تلةةةة  الطلابةةةةة يقةةةةدرون علةةةةى فهةةةة  ادلعةةةةٌ الكلمةةةةة  (أ 

 الكلمة.
 احملشدثة.الطلابة يقدرون على النط  الكلمة بشلصشحلة حُ است دامهش يف  (  
 الطلابة يقدرون على الكتشبة الصشحلة. (  
 الطلابة يقدرون على است دا  الكلمة ادلفيد  يف الكتشبة أي احملشدثة. (د 
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 .7الطلابة يقدرون على القراء  بشلصشحلة (ه 
علةةي  ادلفةةردا  لةةي  يعلةة  ادلفةةردا  مث أمةةر وأمةةش نقلتةة  سةةيف ادلصةةطفى، أن ت

طلابةةةةة يقةةةةدرون علةةةةى الطلابةةةةة لنطقهةةةةش فحسةةةة ، ولكةةةة  أكثةةةةر مةةةة  ذلةةةة  أن ال
اسةةةةتيعش  ادلفةةةةردا . فةةةةىلذا قةةةةد وصةةةةل إىل ادلؤرةةةةرا  احملةةةةدد . وأمةةةةش ادلؤرةةةةرا  

 احملدد  على النحو التشيل:
 الطلابة يقدرون على ترمجة ركل ادلفردا  بشجليد . (أ 
 الطلابة يقدرون على نط  والكتشبة بشلصشحلة. (  
 شبة.الطلابة يقدرون على است دا  اجلمش  بشلصشحلة إمش بشللسشن أو الكت (  

 وخشصةة العربيةة، اللغةة تعلي  قابل م  مراعشت  جي  ال ي ادله  وريء
 .اب لطل ادلنشسابة ادلفردا  يعد أن جي  أن  ادلفردا ، ادلعل 

ًاتيعيش  ادلعلة  فهة  لقلةة نظرًا  ،ةابةللطل ادلفةردا  تةدري  وطةر  السة
 حةةةةةى وأ األمثةةةةةل ادلسةةةةةتوى مةةةةة  بكثةةةةةَ أقةةةةةل  يالتعلةةةةة يف  يالتعلةةةةة عمليةةةةةة فةةةةةىلن
 8.الفشل

 أهداف تعليم المفردات .3
 وأمش أهداف تعلي  ادلفردا  على النحو التشيل:

                                                           
1
 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Basan Publishing, 0212), Cet. II. H. 120 
1
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN-Maliki Press,0211), h. 

42-41 
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 .ادلسموع وفه  القراء  مواد خ   م  ،ةابإىل الطل جديد  مفردا  تقدمي (أ 
  صةةحي  بشةةكل ادلفةةردا  قةةراء  علةةى قةةشدري  ليكونةةوا ةابةةلةةدي الطل  تةةدري ال  (  

 .جيد بشكل والقراء  التحدث على القدر  إىل يؤدي اجليد النط  ألن
 عنةةد أو( بةة ا ش قشئمةةة) مععميةةة أو داللةةة كشنةة  سةةواء ادلفةةردا ، معةةٌ فهةة  (  

 (.وضلوية ضمنية معشين) معينة مجل سيش  يف است دامهش
 وفقةش( تةأليف) والكتشبةة( حتةدث) الشةفوية ادلفةردا  وعمةل تقةدير على القدر  (د 

 9.الصحي  للسيش 
 إختيار المفردات مبادئ  .4

ًاتيعية تعلةي  اللغةة العربيةة ادلابتكةر . كمش نقلت  سيف ادلصةطفى،     كتشبة  إسة
يف إختيةةشر ادلفةةردا  الةةي جيةة  تعليمهةةش لةةدي الطلابةةة األجنابيةةة علةةى  هنةةشم مابةةشد 
 10النحو التشيل:

 .تست د  مش غشلابش الي ادلفردا  اختيشر يعٍ (frequency) توتر (أ 
 الابلةةدان يف غشلابًةةش تسةةت د  الةةي ادلفةةردا  اختيةةشر (range) كلمةةة تعةةٍتةةوزوع   (  

 .هبش النشطقُ يف است دامهش يشي  الي الابلدان أو العربية
. ادلةةةش  مةةة  معينةةةة وأنةةةواع معينةةةة كلمةةةش  اختيةةةشر يعةةةٍ (availability) دلتشهيةةةةا  (  

 .معينة رلشال  يف است دامهش يت  الي الكلمش  وهي

                                                           
1
 Syaiful Mustofa ادلرج  السشب ، ص.41   

10
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN-Maliki Press,0211), h. 

43 
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 الةي الكلمش  وترم ومعروفة مألوفة كلمش  اختيشر يعٍ (familiarity) األلفة (د 
 .الضحى م  أكثر ادلعروف فم  مثل الكلمة "الشم ". يسم  مش نشدرا

 يف اسةةةةةةت دامهش ديكةةةةةة  الةةةةةةي الكلمةةةةةةش  اختيةةةةةةشر تعةةةةةةٍ coverage)رةةةةةةونو  )  (ه 
 هةةو "بيةة " اجلملةةة مثةةل. احلصةةر ال ادلثةةش  سةةابيل علةةى ولةةي  سلتلفةةة رلةةشال 
 ."منز " م  ريوعش أكثر

 مةةةة  بةةةةدالً  ةابةةةةالطل حيتشجهةةةةش مةةةةش غشلابةةةةشً  الةةةةي الكلمةةةةش  اختيةةةةشر تعةةةةٍ ميةةةةة،العل (و 
 مةةةش نةةةشدرًا أو األحيةةةشن بعةةة  يف إليهةةةش حشجةةةة هنةةةشم تكةةةون ال الةةةي الكلمةةةش 
 .إليهش حشجة هنشم تكون

 علةةةى العربيةةةة الكلمةةةش  اختيةةةشر أي ، العربيةةةة الكلمةةةش  اختيةةةشر مبعةةةٌ ،عروبةةةة (ز 
 كلمةةةة اسةةةت دا  اختيةةةشر مثةةةل. أخةةةرى بلغةةةش  للمقشرنةةةة قشبلةةةة أهنةةةش مةةة  الةةةرغ 
 .اذلشتف م  بدال تطشرد

 إستراتيجية تعليم المفردات .5
ًاتيعية تعلةةةي  اللغةةةة العربيةةةة ادلابتكةةةر . زلمةةةد اخلةةةويلكمةةةش نقلتةةة   ،   كتشبةةة  إسةةة

 11على النحو التشيل: اخلطوا  يف تعلي  ادلفردا  اللغة العربيةهنشم 
 .إليهش ة يستم ابوالطل مرا  ث ث أو مرتُ الكلمة ي كر ادلعل  (أ 
 .ةكشملال بشحلركة السابور  على الكلمش  يكت  ادلعل   (  
 .الكلمة ر صية تنشس  بطريقة الكلمة معٌ يشر  ادلعل   (  

                                                           
11

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

Publishing, 0212), Cet. II. H. 121. 
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 الطة   يتمك  حى مثشلية مجل عد  أو مجلة يف الكلمة يست د  ادلعل  (د 
 .أفضل بشكل ووظيفتهش معشنيهش فه  م 

 .فردي بشكل مث رلموعش ، يف مث مًعش، واحد  مجلة ة يقلدونابالطل (ه 
 الكلمة كشن  إذا خشصة ،ةابللطل الكلمة كتشبة كيفية بتوجي  ادلعل  يقو  (و 

 .الكتشبة يف صعوبة مستوى على حتتوي
 توضةةةي  يف تسةةشعد أن ديكةة  الةةي واجلمةةل الكلمةةش  معةةٌ يكتةة  ادلعلةة  (ز 

 .الكتشبة لوحة على ادلعٌ
 .السابور  على مكتوبة جديد  مفردا  كلمش  يكت ة ابالطل (  
 كةةل يف ادلثةةش  سةةابيل واجلمةةل الكلمةةش  ومعةةشين الكلمةةش  يكتةة ة ابةةالطل (ط 

 .كتش 

إيفنةةدي يشةةر  بشلتفصةةيل عةة  اخلطةةوا  الةةى ستسةةت دمهش يف تعلةةي  ادلفةةردا  
 على النحو التشيل:  

 ةابةةالطل إعطةةشء طريةة  عةة  وهةةي األوىل، ادلرحلةةة هةةي هةة   إسةةتمشع الكلمةةة (أ 
 وسةةةةشئل أو ادلةةةةدر  هبةةةةش يتحةةةةدث الةةةةي الكلمةةةةش  إىل ل سةةةةتمشع الفرصةةةةة
 إتقةةةشن مت إذا. اجلملةةةة يف أو أنفسةةةه  تلقةةةشء مةةة  سةةةواء األخةةةرى، اإلعةةة  
 الطشلةةة  بىلمكةةةشن فسةةةيكون ، الطةةة   قابةةةل مةةة  للكلمةةةة الصةةةو  عنصةةةر
 .صحي  بشكل االستمشع التشيل
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 ليقولةةةوا للطةةة   الفرصةةةة ادلعلةةة  يعطةةةي ادلرحلةةةة، هةةة   يف. الكلمةةةة نطةةة   (  
 تةةة كر علةةةى سيسةةةشعدم جديةةةد  كلمةةةة قةةةو  إن. مسعوهةةةش الةةةي الكلمةةةش 
ً  الكلمة  .أطو  لف

 جتنةةة  ادلعلةةة  علةةةى جيةةة  ، ادلرحلةةةة هةةة   يف. كلمةةةة معةةةٌ علةةةى احلصةةةو  (  
مجة  اتصةش  هنةشم يكةون فلة  ذلة  مت إذا ألنة  ،ةابةللطل معٌ إعطشء يف ال
 الكلمةةةةش  معةةةٌ نسةةةيشن سةةةيت  بينمةةةش ، دراسةةةتهش يةةةت  الةةةي بشللغةةةة مابشرةةةر
 .ةابالطل قابل م  بسرعة

 اإلطار الناظري .ج 
بشدلدرسةةة زلمديةةة  سةةشب ادلفةةردا  اللغةةة العربيةةة لةةدي طلابةةة الفصةةل الاسةةتيعش  

 العربيةةة اللغةةة مفةةردا  إتقةةشن عةةد  ويعةةود من فًضةةش، يةةزا  ال أنةة سةةوكرمى بنةةدار دلابةةون  
 يقةةةةو . العربيةةةةة ادلفةةةةردا   يتعلةةةة يف ادلعلمةةةةُ قابةةةةل مةةةة  ادلسةةةةت دمة األسةةةةشلي  قلةةةةة إىل

 مث سةةابور  علةى كتشبتهةش أو فقة  الكتة  بشسةت دا  العربيةة ادلفةردا  بتةدري  ادلعلمةون
 عنةد والكسةل بشدللةل يشةعرون ةابةالطل جيعةل شلةش وحفظهةش، لتسةعيلهش ةابإىل الطل  توجي 
 ظةةةل ويف ضةةةعيف، ادلتةةةدربُ لةةةدى العربيةةةة اللغةةةة مفةةةردا  إتقةةةشن فةةةىلن وبشلتةةةشيل. احلفةةة 
 إتقةشن لتحسةُ ادلابشرةر  طريقةة السةت دا  الداف  الابشحثُ لدى يكون كه  ، ظروف
 .العربية اللغة مفردا 

 حي  العربية، ادلفردا  إتقشن حتسُ على ادلابشرر  طريقة تعمل أن ادلتوق  م 
 لطريقةةة ديكة . العربيةةة ادلفةردا  حفةة  يف ومحشًسةش محشسةةش أكثةر ةابةةالطل يكةون أن ديكة 
 ، العربيةة ادلفةردا  إتقةشن حتسةُ مة  يتمكنةوا حةى ةابةالطل محشسةة مة  تزيد أن ادلابشرر 
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 العربيةةةة ادلفةةةردا  حفةةة  يعةةةد التةةة كر، يف ةابةةةللطل أسةةةهل ادلابشرةةةر  طريقةةةة اسةةةت دا  ألن
ًفيةة  وظروفًةةش موقًفةةش وبشلتةةشيل قويةةة ذاكةةر  تتطلةة  الةةي الةةدروس أحةةد  يشةةعر ال حةةى وال
 .بشدللل  الطلة

 مة  الغةرض. اجلشرية ةابللطل التعل  عملية إىل االنتابش  دائًمش ادلعلمُ على جي 
 للمفةردا  ةابةالطل إتقةشن حتسةُ هةو العربية ادلفردا  إتقشن يف ادلابشرر  طريقة است دا 
َو  طريقةةةةة اسةةةةت دا  مفتةةةةش  إن. العربيةةةةة  إتقةةةةشن يكةةةةون أن ديكةةةة  كيةةةةف هةةةةو موبشسةةةة
 .ةابالطل لدي متأص ً   يالتعل عملية أثنشء ةابالطل اكتسابهش الي العربية ادلفردا 
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 الباب الثالث

 ج البحثمنه

 نوع البحث .أ 
بإجراءات تعليمية داخل  الصلل  ا اقوتلات  اإلجرائيكان هذا البحث حبثا 

 ميالتعلل مشلاك  دراسلة عمليلة هو اإلجرائيكما نقلته وينا سنجايا أن البحث   ادلعينة،
 عللل  ادلشلللك ت هلللذ  حلللل  زلاوللللة ا اللللذاي التصكلللر خللل   مللل  الدراسلللي الصللل  ا

 تلثير كل  وربلي  احلقيقية ادلواتف ا ذلا ادلخطط اإلجراءات م  بالعديد القيام طريق
 عللللل  القللللدرة تطللللوير حيللللاو  اإلجرائلللليوأمللللا عنللللد كوسللللناندار إن البحللللث  1.للعلللل ج
 ا ميالتعللللل عمليللللة ا ربللللدث الللللي ادلواتللللف ربسللللن أو وحلهللللا ادلشللللك ت اكتشللللا 
وعند سوحارسيم  أري كونطلو  2.ةبالطل صلاح معد  تياس أج  م  الدراسي الصل 
ا اللغلللة اإلصللي يلللة  بلللإجراءات تعليميلللة داخللل  الصلللل  اإلجرائللليبحلللث ال مللللطل أن 

(Classroom Action Research  )  هللو عبللارة علل  حبللث عملللي يقللوم بلله ادلعلللم  للد
 3ربسن جودة شلارسات التعلم ا الصل .

  للللا يقللللوم حبللللث عمليللللة هللللون البحللللث ائجرائللللي بنللللاء عللللل  الللللرأي ادلللللذكور أ
 وتعكلللل  ومراتبللللة وتنصيللللذ تلللللميم خلللل   ملللل  أدائهللللم لتحسللللن الصللللل  ا ادلعلمللللون
ة بللللالطل ميتعللللل نتللللائ  ربسللللن ملللل  يتمكنللللوا حللللى وتشللللاركي تعللللاوي بشللللك  أعمللللاذلم

                                                           
1
 Wina sanjaya, penelitian tindakan kelas, (jakarta: Prenadamedia,9002), h. 93 

4
 Kunandar, penelitian tindakan kelas, ( jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 9022), h. 12 

3
 Suharismi Arikunto, Suhardjono, Supardi, penelitian tindakan kelas, ( jakarta: Bumi Aksara, 

9022) h. 291 
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 وتقوميهللا.هللا تثملل  ا نتائجالالدراسللة ادليدانيللة قجلل  إعلل ح العمليللة التعليميللة ملل  و 
 اقسلللللاليل ا ربليللللل  ادلشلللللك ت باسلللللتخدام العمللللل والبحلللللث اإلجرائلللللي هلللللو أحلللللد 

 التطبيقي وعملية تطوير الكصاءة وربلي  ادلشك ت.

 مكان البحث  .ب 
الثانويللللة زلمديللللة سللللوكارمي بنللللدار دلبللللون .  درسللللةادلمكللللان البحللللث ينصللللذ ا 

ًتية استيعاب ادلصردات اللغة العربية لدي طلبة الصل  السلاب   بتطبيق طريقة ادلباشرة ل
 بادلدرسة الثانوية سوكارمي بندار دلبون .

 وقت البحث .ج 
 شلهر حلواي البحلث هلذا يسلتغر  ينصذ هذا البحلث   علام الدراسلي اقو .

 التقلللوم إ  البحلللث توتيللل  يشلللر. ائنتهلللاء حلللى سلللبتمر ا التنصيلللذ خطلللة وسلللتبدأ ،
 تعلليم عمليلة تتطللل دورات علدة يتطللل البحث اإلجرائي قن للمدرسة، اقكادميي
 .الصل  ا فعالة وتعلم

 إجراءات البحث .د 
لنظللر وا كلل  الللدور لقللاءان، ان، الللدور  عللل  تعتمللد البحللث هللذا فللإجراءات 

 ادلصللردات ميتعللل متابعللة اترتيللة اسللتيعاب ادلصللردات اللغللة العربيللة واقنشللطة الطلبللة   
م.  و كلليمم  منللا ج: )التللاي النحللو عللل  الللدورة توعللفادلباشللرة و  طريقللة باسللتخدام

 ج. تيغغرات(. 
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 موضلل  هللو كمللا اجلماعيللة اإلجللراءات حبللث ا تنصيللذها مت الللي اإلجللراءاتو 
 :يلي كما هي البحث هذا مراح  بالتصلي . مراح  أرب  م  هي أع  

 دور التخطيط .1
 :يلي ما دور التخطيط تتضم 

 .ئستخدامه ادلنه  إعداد (أ 
 ادلباشرة. طريقةب العربية ادلصردات ميالتعل تنصيذ خطة اعن   (ب 
 .التعلم ا استخدامها سيتم الي الوسائط إعداد يهيث  (ج 
 باسلللتخدام العربيلللة اللغلللة مصلللرداتتعلللليم   دلعرفلللة م حظلللة، ورتلللة بعمللل  يعلللد (د 

 ادلباشرة. طريقة
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 موباسلرو طريقلة رلموعلة ا إكماذللا سيتم الي ةبالطل عم  أورا  إعداديعد  (ه 
 .التعليمية

 طريقلة باسلتخدام العربيلة ادلصردات تعلم نتائ  دلعرفة اختبار أداة بتجمي ينصذ  (و 
 ادلباشرة.

 تنفيذ اإلجرائي .2
 ا. الصلللل  ا تعمللل  اللللي ،اقو  اللللدور ا لللله التخطللليط مت ملللا تطبيلللق يلللتم
. إجراؤهلا مت اللي اللتعلم تنصيلذ خلطلة وفًقلا اخلطوات تنصيذ يتم اإلجراء، هذا تنصيذ

 العربيللللة اللغللللة مصللللردات باسللللتخدام الللللتعلم ربسللللن هللللو ازبللللا   مت الللللذي اإلجللللراء
 مللا  للل  ا دبللا مراحلل ، يلل ث اإلجللراء هللذا يتضللم . ادلباشللرة طريقللة باسللتخدام

 :يلي
 مقدمة . أ

 والتحصي  اإلدراك (1
 واطلللل مًعللا، دعاءواللل ائفتتاحيللة التحيللات يقللو  ادلعلمللون يقللو  (أ 

 جيلللللل اللللللي واللللللدروس والسلللللنة التلللللاري  اكتلللللل مث اقخبلللللار، مللللل 
 .اللوحة أعل  ا تدريسها

 .ادل ب  ونظافة ،ةلبالط حضور بصحص ادلعلمون قومي  (ب 
 .العربية باللغة ح مة ةالطلب يعد (ج 
 وطللللللرح التكللللللرار خلللللل   ملللللل  اإلدراك التوعيللللللة اختلاعلللللليو يللللللوفر (د 

 .السابقة الدروس
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 وفًقللللللا دراسللللللتها ادلللللللراد ادلللللللواد أمهيللللللة التوعيللللللة اختلاعلللللليو يشللللللرح (ه 
 .ربقيقها ادلراد اقساسية واقهدا  للكصاءات

 اقساسي النشاط (2
 عل  أي تنصيذ ، يتم الذي الرئيسي النشاط هي ادلرحلة هذ و 
 خطلوات. العربيلة ادلصردات إتقان لتحسن ادلباشرة طريقة تطبيق طريق
 :يلي كما هي تنصيذها سيتم الي ميالتعل

 استكشا  (أ 
 .ادلادة حيددادلعلم  .1
 .عحي  بشك  القراءة نص قراءةب ة يطلبونبالطل .2
 .كلماهتم م  العربية اللغة أعوات ادلعلمون يقدم .3
 جيلللللد بشلللللك  اقعلللللوات نطلللللق علللللل  أمثللللللة ادلعلملللللون يقلللللدم .4

 .الط ب يتبعهم مث وعحي ،
 ادلباشرة. طريقة باستخدام ميالتعل تواعد ادلعلمون يشرح .5
 فلللت  ةبلللللطل جيلللو  وئ وتكلللرارًا، ملللرارًا ادلصلللردات ادلعلملللون يقلللرأ .6

 .الدراسية الكتل
 .ليحصظوها ادلعلم مصردات ةبالطل حياكي .7

 إعداد  (ب 
 فللللرا  5عللللل   رلموعللللات تشللللكي  ةبللللالطل ملللل  ادلعلللللم يطلللللل .1

 .مًعا يغنون مث أشخاص 6-5 م  تتكون
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 للغنلاء اآلخلر تللو واحلًدا التقدم ةبالطل م  يُطلل  ل ، بعدو  .2
 .الصل  أمام

 نق  اخلرة (ج 
 يلتم مل اللي ادللواد حلو  أسلللة لطلرح ةبلدي الطلل الصرص توفر .1

 .فهمها
 .ةبالطل م  اخلتامية ادلواد يستنبط .2

 خردور اق (3
 ة.بإ  الطل  الداف  ادلعلمن توفر .1
 .والس م بالدعاء الدرس ادلريب يغلق .2

 المالحظة .3
 ادلرحللللة، هلللذ  ا. اإلجلللراء تنصيلللذ مللل  نصلللذت ادل حظلللة مللل  ادلرحللللة هلللذ  ا
 عمليلة إجلراء أينلاء وتوييقله وتسلجيله بالبحلث يتعللق ملا ك  عل  التعر : تشم 
 الللللتعلم عمليللللة متابعللللة ا والطلللل ب ادلعلمللللن عللللل  م حظللللات إجللللراء مت. الللللتعلم

ًشد الي ادلباشرة طريقة باستخدام  ادل حظات استخدام ميك . ادل حظة ورتة تس
 .التالية الدورة ا ميالتعل عملية لتحسن

 التفكير .4
 نتلائ  وربليل  ربديلد عمليلة هلي ادلرحللة هلذ  ا التصكلر، هي اقخرة اخلطوة
 .ادلقبلة الدورة تنصيذ لتحسن دورة ك  ا التعلم عملية تنصيذ ا اإلجراءات
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 البحث عضمو  .ه 
أن موضللوا البحللث ذلللذا البحللث اإلجرائللي هللي طلبللة الصللل  السللاب  الثانويللة 

 12 و طالبللا 17 تكللوي   طالبللا، 22 ملل بادلدرسللة زلمديللة سللوكارمي بنللدار دلبللون . 
 مللللادر موضلللوا وكلللذل  متعلللاونن كشلللركاء العربيلللة اللغلللة ملللادة ملللدرس بينملللا. طالبلللة

 .البيانات
 طريقة الجمع البيانات .و 

 التالية:التقنيات يستخدم الباحث وا مج  البيانات 
 المالحظة .1

 وادلنهجيلللة ادلباشلللرة ادل حظلللة طريلللق عللل  البيانلللات جلمللل  تقنيلللة هلللي ادل حظلللة
 إ  جنبلا نصلذت ادل حظة م  ادلرحلة هذ  ا. حبثها مت الي الظواهر أو لألعراض
 يتعلللق مللا كلل  عللل  التعللر : تشللم  ادلرحلللة، هللذ  ا 4.العملل  تنصيللذ ملل  جنللل

 عللل  م حظللات إجللراء مت. الللتعلم عمليللة إجللراء أينللاء وتوييقلله وتسللجيله بالبحللث
 ورتلللة تلللاد اللللذي طريقلللة ادلباشلللرة باسلللتخدام اللللتعلم عمليلللة ا والطللل ب ادلعلملللن
. التاليللة الللدورة ا الللتعلم عمليللة لتحسللن ادل حظللات اسللتخدام ميكلل . ادل حظللة

 يشلللارك حيلللث ادلشلللاركن، م حظلللة هلللو الدراسلللة هلللذ  ا ادلطبقلللة ادل حظلللة نلللوا
 (.ادل حظات تسم ) م حظته تتم الذي الكائ  حالة ا أو الباحثون
 
 

                                                           
1
 Cholid Narbuko, dan Abu ahmadi, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta,9023), h.00 
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 التوثيق .2
 م حظلات شلك  ا اقشياء ع  بيانات عل  العثور ا التوييق طريقة تتمث 
 ادلؤلللف يسللتخدمها الطريقللة هللذ و .  للل  إ  ومللا ةبللالطل ميتعللل ونتللائ  ونلللوص
 ادل حظللللللة طريللللللق علللللل  عليهللللللا احللللللللو  يللللللتم مل الللللللي البيانللللللات عللللللل  للحلللللللو 
 بيانلات علل  للحلو  كمكم  ادلؤلف يستخدمها الي الويائق هذ . وادلقاب ت

 ورؤيتهلللا إنشلللائها تلللاري  علل  بيانلللات تتضلللم  اللللي للمدرسللة العلللام الوعلللف حللو 
ا ادلدرسللللة  ادلعلللللم وظللللرو  ةبللللالطل وحضللللور التحتيللللة وبنيتهللللا ومرافقهللللا ورسللللالتها

 الثانوية زلمدية سوكارمي بندار دلبون .
 اإلختبار .3

 يهلللللد . ادللللللادة تلللللدري  بعلللللد ةبلللللالطل تلللللدرات لتقيللللليم ائختبلللللارات ُتسلللللتخدم
 طريقة تعلم بعد العربية ادلصردات إتقان ا التعلم نتائ  عل  احللو  إ  ائختبار
  السابق ائختبار هو الباحث سيستخدمه الذي ائختبار. تنصيذها مت الي ادلباشرة
 ائختبللللار) اقوي ائختبللللار إجللللراء مت. شللللصهي اختبللللار شللللك  ا ائختبللللار وبعللللد
 النتيجلللة وربديلللد للطللل ب اقوليلللة ادللللواد إتقلللان لتحديلللد اقوي ل ختبلللار( ادلسلللبق
 نتلائ  دلعرفلة إجلراؤ  مت اللذي( بعلد ما اختبار) النهائي ائختبار هو التاي. اقولية
 مجيل  إتقان ميك  كان إ ا ما دلعرفة ادلباشرة  طريقة استخدام بعد للط ب التعلم

 .ةبالطل تب  م  اإلمكان تدر ادلهمة ادلوضوعات
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 تحليل البيانات .ز 
 طريقلللة تطبيلللق حلللو  البيانلللات علللل  احلللللو  ا اسلللتخدامها سللليتم اللللي اقداة تتميللل 
 الللي اقداة. كميللة وبيانللات نوعيللة بيانللات تنللت  الللي اقداة ومهللا خباعلليتن، ،ادلباشللرة
 .ال حق ائختبار م  الكمية والبيانات والويائق ادل حظة وهي ، نوعية بيانات تنت 

 طريقللة تطبيلق دلعرفلة والويللائق، ادل حظلة، مل  النوعيللة البيانلات ربليل  ربليل  مت
 ميللللللر لنمللللا ج النوعيللللة التقنيللللات باسللللتخدام العربيلللللة ادلصللللردات إتقللللان ل يللللادة ادلباشللللرة

 وائسلتنتاجات البيانات، وعرض البيانات، م  احلد مراح  خ   م  أي وهوبرمان،
 :التالية اخلطوات خ   م  النوعية البيانات ربلي  إجراء ميك  5(.التحقق)

 زبصيض البيانات .1
 ملل  عليهللا احللللو  مت ولكلل  البيانللات نصلل  فللر  طريللق علل  ربليلل  عمليللة إهنللا
 عدمية البيانات ذباه  سيتم البيانات، اختيار يتم العملية هذ  ا. سلتلصة ملادر
 اختيلار يلتم. التاليلة ادلرحللة ا للتحلي  ادلصيدة البيانات زب ي  سيتم بينما. الصائدة
 البيانللللات فحللللص طريلللق علللل  يللللتم اللللذي البحللللث أينللللاء مسلللتمر بشللللك  البيانلللات
 سيشللرح البيانللات، تقليلل  ا. وتلخيلللها وتلللنيصها وشللحذها وإدارهتللا وتبسلليطها

  ات البيانلللات احلقللل ، مللل  عليهلللا احلللللو  مت اللللي اقوليلللة البيانلللات باحلللث كللل 
 ةبللطل العربيلة اللغلة مصلردات إتقلان لتحسلن ماسيشرو  طريقة بتطبيق تتعلق الللة
 ا ادلدرسة الثانوية زلمدية سوكارمي بندار دلبون . الساب  اللف

                                                           
2
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (jakarta: Rineka Cipta,9002), h. 

902 

 



33 
 

 

 عرض البيانات .2
 احلللللو  مت ولكللل  البيانلللات نصللل  فلللر  طريلللق عللل  ربليللل  عمليلللة إهنلللا
 سلليتم ، البيانللات اختيللار يللتم العمليللة هللذ  ا. سلتلصللة ملللادر ملل  عليهللا
 ادلصيلللللدة البيانلللللات زبللللل ي  سللللليتم بينملللللا. الصائلللللدة عدميلللللة البيانلللللات ذباهللللل 
 أينللللاء مسللللتمر بشللللك  البيانللللات اختيلللار يللللتم. التاليللللة ادلرحلللللة ا للتحليللل 
 وشحذها وإدارهتا وتبسيطها البيانات فحص طريق ع  يتم الذي البحث

 البيانللات باحللث كلل  سيشللرح البيانللات، تقليلل  ا. وتلخيلللها وتلللنيصها
 تتعللللق اللللللة  ات البيانلللات احلقللل ، مللل  عليهلللا احلللللو  مت اللللي اقوليلللة
 لطللل ب العربيلللة اللغلللة مصلللردات إتقلللان لتحسلللن ماسيشلللرو  طريقلللة بتطبيلللق
 ا ادلدرسة الثانوية زلمدية سوكارمي بندار دلبون . الساب  اللف

 ربقيق البيانات .3
 يعللللللد. ائسللللللتنتاج هللللللي التاليللللللة اخلطللللللوة فللللللإن البيانللللللات، ربليلللللل  بعللللللد

 مكونلللللات معلللللٌ وكشلللللف إلجيلللللاد زلاوللللللة والتحقلللللق النتلللللائ  اسلللللتخ ص
ًتيللللل ربليلللل  خلللل   ملللل  ادلقدمللللة البيانللللات  والتشللللا ات وائخت فللللات ال
ًحلللات السلللببية والع تلللات  ئسلللتخ ص اجلهلللود بلللذ  يلللتم. البيانلللات ومق
 ا والسلللللج ت البيانلللللات علللللرض مراجعلللللة خللللل   مللللل  والتحقلللللق النتلللللائ 
 .والتوييق ادلراتبة أدوات أساس عل  سواء ادليدان،
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 مللا درجللات نتللائ  حلسللاب الكميللة، البيانللات ربليلل  فللإن  للل ، بعللد
 بسليط ربليل  استخدام هو ادلباشرة طريقة تطبيق نتائ  م  ائختبار، بعد

 ادللوية للنسبة
 :هي ادلستخدمة الليغ

P=F/N X 2001 
ًدد=  F: الوعف  ال

               N  =ادلبلغ 
          P  =ادلطلوبة ادللوية النسبة 
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 الباب الرابع

 وتحليلها عرض البيانات

 جنبندار لمبو محمدية سوكارمي  المتوسطةصورة العامة عن المدرسة  .أ 
 جنبندار لمبو محمدية سوكارمي  المتوسطة تاريخ تأسيس المدرسة .1

 ابةةي  ؤسسةة  ابيب ةة ىةة   جنبنةةدار دل ةةو زلمديةة  سةةوي ر    ادلتوسةة   إن ادلدرسةة 
 6111  سة ة  علة  ،0991 عة م يف ال  ةونج بنةدر يف احملمدية  ابق ة ة  أنشأهت 

 يف يقةةةةة  ابةةةةة   ج  سةةةةة ر . ح ابسةةةةة د  ةةةةة  ابوقةةةةة  أرض ب سةةةةةت دام  ربةةةةة   ةةةةةي
 ،0990 عةةة م يف ابعمةةة   ةةة  وبةةةد  ا.  ةةةونجدل رابنةةةد سةةةوي ر   ،شةةةا   نج. ابشةةة ر 
ً  ا االبتدائ ةة  اإلسةةي    احملمديةة   درسةة  ي نةة  ًأ ال جةة   ؤسسةة   ةة  ت رخي ةة    يتجةة
 وتل  ةة  بةةدع  0988 عةة م يف  ةةر  ألول أنشةة   ابةةي بأليتةة م زلمديةة   وب ةة  بةةوة 

  ة  ابةرم  علة  ، ادلؤسسة  يف احل ضةنن بألطفة ل ادلسةتمر  ابتعل م   االةت  ج ت
بةةةوة   أيتةةة م ةار  ةةة  فقةةة  اب ةةةي  يةةةأي مل ة ةةة  ادلدرسةةة  ت ةةةورت ، ابنه يةةة  يف

 .األوس  اجملتم     أيض   وبك  ، وب  
 أو اجلةةةةوة  ة ةةةة   ةةةة  سةةةةوا  بلمةةةةدارس، أوبويةةةة  ابتعلةةةة   جةةةةوة  حتسةةةةن يةةةة ن

 قة ةري  يكونةوا أن علة  ادلةدارس دلدير  ابقو  ابتشج   إىل ذبك ويرج . ابكم  
ة  وتتنة ف  أوال   إنشة ؤى  مت ابةي األخةر  ادلةدارس    ادلن فس  عل   حتسةن يف ةائم 

 ابةةة ي  األشةةة  ص علةةة  اب لةةة  يف يتمثةةة  آخةةةر ع  ةةة  وىنةةة ك.  دارسةةةه  جةةةوة 



58 
 

 ابسةةك ن  نةة زل عة  بع ةةد  ب سة  وابةةي ادلةدارس علةة  ابق ئمة  ادلةةدارس يف يرم ةون
 .أطف ذل  تعل   يعقد ال ةىت احملل ن،

 الرؤية والبعثة .2
 ابرؤي  .أ 

 ابكرمي أخيق يف ادلث ب   اإلصل زات يف شلت ز
 اب عث  .  

  . بل ل وابتوج و ابفع ل ابتعل  تنف   .0
 .وحتس نه  احمليفن ادلعلمن قدر  تشج   .2
 .وادلعلمن بل ي  مج ع  يف ابصي  تفع   .3
 .و ستمر  كث  بشك    اب ل ت وير تنف   .4
 .ويت بتو ابقرآن قرا   وفه  قدر  حتسن .5
ًي  ابعرب   ابلاتن إتق ن حتسن .6  .واإلصلل 
 .أب  ل عل  بلحصول ابري ض   األبع   سلتل  يف   اب ل تشج   .7
 .دلواى ه  وفق   ابف  رل ل يف   اب ل  ه رات حتسن .8

 أىداف  .ج 
خلمسةةةة   جنبنةةةةدار دل ةةةةو زلمديةةةة  سةةةةوي ر    ادلتوسةةةة   ادلدرسةةةة وأ ةةةة  األىةةةةداف 

 يم  يل :سنوات بعد  
  ل اب  بدرج   ش هب  اخلرجين     ع  ر ةرج أن  .0
 : 21 إىل ادلهن   ادلتوس   ادلدارس  يف ادلق وبن اخلرجين زي ة  .2
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 . رات 5 يصل  ي ى  يكون أن ديك  .3
 .صح ح بشك  ابقرآن قرا   خلرجي  ديك  .4
 . ستقل  اخلرجين تص ح أن ديك  .5
 .اجملتم  يف  ف د  اخلرجين .6

 صةةةعوةا ىنةةة ك ي نةةة  نشةةةأهت ،  نةةة  زلمديةةة  ادلتوسةةة   ادلدرسةةة أن ت ةةةوير 
 حب ة    ةاب ل  ة   ستقر مري عدة إىل يرج  وى ا ،  اب ل عدة ة      وى وط 

 012 خرجية بديةو  زلمدية  ادلتوسة   ادلدرسة  سةنوات مخة  ةوايل يف رةلته  يف
 إجةرا  إىل وابثة نو  االبتدائ  بلتعل    ونجدل رابند رلل  ى ا ةف  مث. اخلرجين   

 ابفةي  يفو  ،سةوراةجيو ابسة د ق ة     0997 ع م يف بدأ ادلدرس ، إةار  يف تعدي 
ةةةة  ب صةةةة ح تفويض ةةةة  و ةةةةنح ةارب سةةةةم ن ابسةةةة د انت ةةةة   مت ، 2119-2104  رئ س 

 يف بلتقةةدم ابنقةة  اذلةةوا  تةةوفري علةة  قةة ةر  اجلديةةد  ابق ةة ة  أن ىةةو األ ةة . بلمدرسةة 
 علةةة  قةةة ةر  وتكةةةون وابةةةتعل  ابتعلةةة   أنشةةة   حتسةةة  أن ديكةةة  رةلتهةةة  ويف ادلدرسةةة 
 قةةة ةت ابةةي اب   نةة ت. األخةةةر  ادلةةدارس  ةة  ادلن فسةة  علةةة  قةة ةر  وتكةةون ادلن فسةة 

 .ابت ي   يف وجوة ادل  ونجدل رابند   سوي ر  زلمدي  ادلتوس   ادلدرس  ادلدير

 وصف تنفيذ اإلجرائي  .ب 
 تنفيذ الدور األول .1

 تخطيط (أ 
 يل :    وأ   ى ا ابدور تشم 
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 .الست دا و ادلنهج حتضري (0
 .ابعرب   ادلفرةات تعل  بتنف   خ   وض  (2
 .ابتعل  يف است دا ه  س ت  ابي اإلعيم وس ئ  إعداة (3
 .ادليةظ  ورق  تقدمي (4
 طريقةةة  ب سةةةت دام ابعرب ةةة  ادلفةةةرةات تعلةةة  نتةةة ئج دلعرفةةة  اخت ةةة ر أةا  إعةةةداة (5

 ادل  شر .
 تنفيذ اإلجرائي  (ب 

 بق   ابدور األول (0
 ابسةة ع  ةةةىت 8:11 ابسةة ع   ةة  األربعةة   يةةوم األول ابلقةة   ىةة ا بةةدأ

 07  ةة  يتةأبفون ط ب  ةة  29 إىل يصة   ة  اب ةةي  مج ة  وةضةر 19:45
 بإعةةداة أوال   اب  ةةة  يقةةوم  ، ابتعلةة عمل ةة  تنف ةة  ق ةة . ا ةةرأ  02 و رجةةي  

 وسةةة ئ  شةةةك  يف   ابتعلةةة عمل ةةة  أثنةةة   اسةةةت دا ه  سةةة ت  ابةةةي ادلعةةةدات
 ب بنسةة   أ ةة .   ابتعلةة عمل ةة  دلت بعةة    ةةاب ل تك  ةة  يةةت  ذبةةك، بعةةد. صةةور

 :يل  يم  فه  ، 0 ابدور  يف األول االجتم   يف األنش   بسلسل 
 األنش   األوىل .أ 

 ، هب  ابق  م إىل ادلعل  حيت ج أش    عد  ىن ك ويف األنش   األوىل
 :وى 

 . ع  وابصي  ادلعلمن حت   .0
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 ونظ فةةة  ادليبةةة  ونظ فةةة  وجةةةوة  ةةة  بةةة بتحق  ادلعلمةةةون يقةةةوم .2
 .ابتعل  ألنش   ادل صص اجللوس و وق  ابفص 

  . بل ل أنفسه  تقدمي خيل      اب ل بتح   ادلعلمون يقوم .3
 خ وا  ابتنف   .  

 :تشم  هب  ابق  م جي  ابي األش   ويف ى ه اخل وا  ىن ك 
 .ادل ة  ادلعلمون حيدة .0
 .ابعرب   األصوات ادلعلمون يقدم .2
 صةةةةح ح بشةةةةك  ابصةةةةوت ن ةةةة  علةةةة  أ ثلةةةة  ادلعلمةةةةون يقةةةةدم .3

 .  اب ل يت عه  مث وصح ح،
 طريقةةةةة  ب سةةةةةت دام   بةةةةة بتعل ابلعةةةةة  قواعةةةةةد ادلعلمةةةةةون يشةةةةةرح .4

 .ادل  شر 
 عةدم   اب ل عل  وجي   تكرر بشك  ادلفرةات ادلعلمون يقرأ .5

 .ابدراس   ابكت  فتح
 .ةفظه  يت  ةىت ادلعلمن    ادلفرةات ادلتعلمون حي ي  .6

 ادلت بع  خ وات .ج 
 :هب  ابق  م جي  ابي األش    تشم  ، ادلت بع  خ وات يف
 6-5  ة  تتكون رلموع ت تشك     بأن اب ل ادلعل  ي ل  .0

 .أش  ص
 .اجملموع     ادلفرةات ةفظ   اب ل ي ل  .2
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 يةت  مل ابةي ادلواة ةول أس ل  ب رح   بل ل ابفرص ادلعل  يوفر .3
 .فهمه 

 .  اب ل    ادلواة ادلعلمون خيتت  .4
 ادلش ري  يف  اب ل  صل ح  ستو  بق  س اخت  رات ادلعل  يقدم .5

 .احملمدي  طريق  ت     خيل      ابتعل أنش   يف
 . رة    بقول ابدرس ويالقون   بل ل ابداف  ادلعلمون يقدم .6

 المالحظة (ج 
 ابةةةي وابةةةتعل  ابتعلةةة   عمل ةةة  و عرفةةة  دلعرفةةة  ادليةظةةة  ىةةة ه تنف ةةة  يةةةت 

 و واقةةة  ابتةةةدري  يف ادلعلةةة   وقةةة  تق ةةة   يةةةت . األوىل ابةةةدور  خةةةيل حتةةةد 
 .ادل  شر  يف ابتعل  طريق  تنف   أثن   ابتعل  يف   اب ل

 روةةةة ي ابسةةة د  وىةةة  ادلراقةةة ، ق ةةة   ةةة  ادليةظةةة  ىةةة ه إجةةةرا  يةةةت 
 أثنةة   اب  ةةة  أنشةة   مج ةة   راق ةة  عةة  ادلسةةؤوب  ابعرب ةة  ابلاةة   ةة ة  يمةةدرس

  ةة  األوىل، ابةةدور  يف إجراؤىةة  مت ابةةي ادليةظةة ت إىل اسةةتن ة ا. ابةةتعل  عمل ةة 
 يف   ابتعلةةةة عمل ةةةة  أن عل هةةةة  احلصةةةةول مت ابةةةةي ابنتةةةة ئج فةةةةإن ادلوصةةةةوف ، ادلةةةةواة

ًال ال ادل  شةر  طريقة  ت   ة   ة  ابعرب ة  ادلفةرةات إتق ن حتسن  قصةو ، مةري تة
 نتةةة ئج أن اب  ةةةة  يعةةةرف. ابتةةة يل االجتمةةة   يف   ابتعلةةة حتسةةةن جيةةة  بةةة بك
 ادلةةواة  ة  االخت ة رات نتة ئج  ة  ةةةد أقصة  إىل عل هة  احلصةول يةت  مل ابةتعل 

 .  اب ل تعلمه  ابي
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 طريقةةةة  ت   ةةةة   ةةةة  ادلةةةةواة إةار   ةةةة  االنتهةةةة   بعةةةةد االخت ةةةة ر إجةةةةرا  مت
 أسةةةةة ل  علةةةةة  بلعمةةةةة    ةةةةةبل ل ةق قةةةةة  31 اب  ةةةةةة  أع ةةةةة  ة ةةةةة  ، احملمديةةةةة 

 عل هةةةة  جي ةةةة  أن جيةةةة  أسةةةة ل  01  ةةةة  االخت ةةةة ر أسةةةة ل  وتتكةةةةون االخت ةةةة ر،
 ،ادل  شةةر  طريقةة  ت   ةة   ةة  0 ابةةدور  يف االخت ةة رات نتةة ئج علةة  بنةة    .   ةةاب ل
 مل ابةةة ي    ةةواب ل ش ص ةةة  03 إىل يصةة  ابةةةتمك  ةققةةوا ط ب  ةةة  29 بةةن  ةة 

ًيةةةد. ش ص ةةة  06 إىل يصةةة  ابةةةتمك  حيققةةةوا  رؤيةةة  ديكنةةةك ابتف صةةة  ،  ةةة  دل
 :أةن ه اب   ي وابرس  ابق م 

 1جدول 

 األولى الدورة بعد القدرة اختبار نتائج

 اس  اب ل   ابرق 
 ادلؤشرات

 ابنت ج  اجلمل 
 ابكت ب  ابفه  ابيمج 

1. Aulia 2 1 2 5 3333 

2. Annisa 2 2 1 5 3333 

3. Fajar 2 2 1 5 3333 

4. Irawan 2 2 2 6 4 

5. Ramadani 3 1 2 6 4 

6. Adinda 3 2 2 7 4367 

7. M. Adi Fitria 2 2 3 7 4367 

8. M. Daffa 3 1 3 7 4367 

9. Husain 3 3 2 8 5333 

11. M. Faisal 3 2 3 8 5333 

11. Ali R 3 3 3 9 6 

12. M. Riva 4 3 2 9 6 

13. Rezky 3 3 3 9 6 

14. Rahmat 3 4 2 9 6 

15. Yoga 4 2 4 11 6367 

16 Zahrotunnisa 4 3 3 11 6367 
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17. Safa Aulia 4 4 3 11 7333 

18. Vinza Salsa 4 3 4 11 7333 

19. Wafa 5 3 3 11 7333 

21. Wira Akbar 4 4 3 11 7333 

21. Azalia H 4 3 4 11 7333 

22. Ajeng 4 4 4 12 8 

23. Risky Adi 3 4 5 12 8 

24. R. Farelian 4 4 5 13 8367 

25. Maulana 5 4 4 13 8367 

26. Fitri 5 5 4 14 9333 

27. Dimas 4 5 5 14 9333 

28. Yuli 5 5 5 15 11 

29. Zahra 5 5 5 15 11 

 

 1 دورة نتيجة اكتسابها الطلبة
 1 النجاح دورة نسبة

 تحقيف النتيجة المحددة
 نس   راس  نس   ن جح
13 45 % 16 55 % 

 

 
 ادل وي  ابنس   سل   0صور  

45% 

55% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Persentase

Tuntas T.Tuntas
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 أن ، األوىل ابةدور  يف اإلجةرا  يوضةح ، أعيه اب   ي ابرس  عل  بن    
 بلةةةة  يكملةةةةوا مل ابةةةة ي  واب ةةةةي : 45 إىل وصةةةةلوا أيملةةةةوا ابةةةة ي  اب ةةةةي 

55.: 

 انعكاس (د 
 ىةةو ذبةةك بعةةد وادلعلةة  اب  ةةة  بةةو يقةةوم  ةة  فةةإن اإلجةةرا ، تنف ةة  بعةةد

 علةةةة  االنعكةةة س يعتمةةةد.   ةةةبل ل   ابتعلةةةة ونتةةة ئج األنشةةة   تق ةةة   يف ابتفكةةةري
 احلصةةةول ديكةةة  حب ةةة  األوىل، ابةةةدور  يف ادليةظةةة ت ونتةةة ئج االخت ةةة ر نتةةة ئج
 :يل     عل 

 األوىل ابةدور  يف االخت ة رات علة  بن       اب ل تق  م ت نت ئج .0
 ش ص ةة  03 إىل يصةة  دلةة  إتق ن ةة  ةققةةوا ط ب  ةة  29 بةةن  ةة  ،

 .ش ص   06 إىل يص  ابتمك  حيققوا مل اب ي    واب ل
 :.45 إىل تص    اب ل ايتم ل نس   أن ادلعروف    .2
  ةةةةة  يتوافةةةةة  ابوقةةةةة  اسةةةةةت دام أن إىل   ابتعلةةةةة أنشةةةةة   تشةةةةةري .3

 .ابت    
 يلعة  ال ةةىت أيرب بشك  ابفص  إتق ن ادلعلمن عل  جي  .4

 أقراهن       ابتعل عمل   أثن   اب ي 
 .ابعرب   ابلا  بتعل    اب ل اىتم م .5
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ًال ال أنةةو   ابتعلةة أنشةة   ت ةةن .6  أثنةة   ينشةة وا مل و ةةطل ىنةة ك يةة
 .  ابتعل عمل  

   ةةةاب ل قةةةدر  عةةةدم أن االسةةةتنت ج ديكةةة  ابتفكةةةري، نتةةة ئج علةةة  اسةةةتن ةا
ادلعلة   يشةرح عند   أق  اىتم     يوبون زابوا      اب ل أن ادلفرةات إتق ن عل 
ًال وال ادلةةة ة  عةة   بةةة بك،.   ابتعلةةة عمل ةةة  أثنةةة   نشةةة ن مةةري   ةةةاب ل بعةةة  يةةة

 .ابق ة   ابدور  يف تصح ح   خ وات الخت ذ ة ج  ىن ك

 تنفيذ الدور الثاني .2
 خت    (أ 

 :يل     ابت      رةل  تتضم 
 .الست دا و ادلنهج حتضري (0
 .ابعرب   ادلفرةات تعل  بتنف   خ   وض  (2
 .  ابتعل يف الست دا ه  اإلعيم وس ئ  إعداة (3
 .ادليةظ  ورق  تقدمي (4
 ادل  شر . طريق  ب ست دام ابعرب   ادلفرةات تعل  نت ئج دلعرف  اخت  ر أةا  إعداة (5

 تنف   اإلجرائ  (  
 ابدور ابث ياألول  بق    (0

. 19:45 ابسةةة ع  إىل 8:11 ابسةةة ع   ةةة  األربعةةة   يةةةوم األول بقةةة   ىةةة ا بةةةدأ
. ا ةةرأ  02 و رجةةي   07  ةة  يتةةأبفون ط ب  ةة  29 إىل يصةة   ةة    ةةاب ل مج ةة  ةضةةر
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 سةةةةةة ت  ابةةةةةةي ادلعةةةةةةدات بإعةةةةةةداة أوال   اب  ةةةةةةة  يقةةةةةةوم  ، ابتعلةةةةةة عمل ةةةةةة  تنف ةةةةةة  ق ةةةةة 
 تك  ة  يةت  ذبةك، بعةد. صةور وسة ئ  شةك  يف   ابتعلة عمل ة  أثن   است دا ه 

 األول االجتمة   يف األنشة   بسلسل  يتعل  ف م  أ  .   ابتعل عمل   دلت بع    اب ل
 :يل  يم  فه  ابث ن   ابدور  يف

 األنش   األوىل (أ 
 :وى  هب ، ابق  م إىل ادلعل  حيت ج أش    عد  األنش   األوبىهن ك يف
 . ع  وابدع   ادلعل  حت   .0
 ابفصةة  ونظ فةة  ادليبةة  ونظ فةة  وجةةوة  ةة  بةة بتحق  ادلعلمةةون يقةةوم  .2

 .  ابتعل ألنش   ادل صص اجللوس و وق 
د  بةةةة أنفسةةةه  تقةةةدمي خةةةيل  ةةةة    ةةةإىل اب ل  بتح ةةة  ادلعلمةةةون يقةةةوم .3

 .  اب ل
 ابتنف  خ و   (  

 :يل     هب  ابق  م جي  ابي األش    تشم  ابتنف  ،  رةل  يف
 .ادل ة  ادلعل  ع  حيدة .0
 .ابعرب   األصوات ادلعل  يقدم .2
 مث ، وصةةح ح صةةح ح بشةةك  ابصةةوت ن ةة  علةة  أ ثلةة  ادلعلةة  يقةةدم .3

 .  اب ل يت عه 
 .ادل  شر  طريق  ب ست دام ب بتعل  ابلع  قواعد ادلعلمون يشرح .4
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 فةةةتح عةةدم اب ةةي  علةة  وجيةة   تكةةةرر بشةةك  ادلفةةرةاتادلعلةة   يقةةرأ .5
 .ابدراس   ابكت 

 .ةفظه  يت  ةىت ادلعلمن    ادلفرةات ادلتعلمون حي ي  .6
 ادلت بع  خ و  (ج 

 :هب  ابق  م جي  ابي األش    تشم  ادلت بع ، خ و  يف
 6-5  ةةةةةة  تتكةةةةةةون رلموعةةةةةة ت تشةةةةةةك     ةةةةةةاب ل  ةةةةةة  ادلعلةةةةةة  طلةةةةةة  .0

 .أش  ص
 .اجملموع ت    ادلفرةات ةفظ   اب ل    ي ل  .2
 .فهمه  يت  مل ابي ادلواة ةول أس ل  ب رح   بل ل ابفرصادلعل   يوفر .3
 .اب ي     ادلواة ادلعلمون خيتت  .4
 .ابسيم بقول ابدرس وخيتت    بل ل ابداف  ادلعلمون يوفر .5

 بق   ابث ي ابدور ابث ي  (2
 ةةةةةىت 8:11 ابسةةةة ع  يف األربعةةةة   يةةةةوم ابثةةةة ي ابةةةةدور يف ابثةةةة ي بقةةةة   عقةةةةد مت

 ابتعلةة   ادلعلةة  يقةةدم ، ابثةة ي االجتمةة   يف ابث ن ةة  ابةةدور  تنف ةة . 19:45 ابسةة ع 
 .ابت يل
 األنش   األوىل (أ 

 :وى  هب ، ابق  م إىل ادلعل  حيت ج أش    عد  األنش   األوبىهن ك يف
 . ع  وابدع   ادلعل  حت   .0
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 ابفصةة  ونظ فةة  ادليبةة  ونظ فةة  وجةةوة  ةة  بةة بتحق  ادلعلمةةون يقةةوم  .2
 .  ابتعل ألنش   ادل صص اجللوس و وق 

د  بةةةة أنفسةةةه  تقةةةدمي خةةةيل  ةةةة    ةةةإىل اب ل  بتح ةةة  ادلعلمةةةون يقةةةوم .3
 .  اب ل

 خ و  ابتنف    (  
 :يل     هب  ابق  م جي  ابي األش    تشم  ابتنف  ،  رةل  يف
 .ادل ة  ع  ادلعل  حيدة .0
 .ابعرب   األصوات ادلعل  يقدم .2
 مث ، وصةةح ح صةةح ح بشةةك  ابصةةوت ن ةة  علةة  أ ثلةة  ادلعلةة  يقةةدم .3

 .اب ل   يت عه 
 .ادل  شر  طريق  ب ست دام ب بتعل  ابلع  قواعد ادلعلمون يشرح .4
 فةةةتح عةةدم اب ةةي  علةة  وجيةة   تكةةةرر بشةةك  ادلفةةرةات ادلعلةة  يقةةرأ .5

 .ابدراس   ابكت 
 .ةفظه  يت  ةىت ادلعلمن    ادلفرةات ادلتعلمون حي ي  .6

 ادلت بع  خ و  (ج 
 :هب  ابق  م جي  ابي األش    تشم  ادلت بع ، خ و  يف
 6-5  ةةةةةة  تتكةةةةةةون رلموعةةةةةة ت تشةةةةةةك   اب ل ةةةةةة   ةةةةةة  ادلعلةةةةةة  طلةةةةةة  .0

 .أش  ص
 .اجملموع ت    ادلفرةات ةفظ اب ل      ي ل  .2
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 .فهمه  يت  مل ابي ادلواة ةول أس ل  ب رح بل ل   ابفرص ادلعل  يوفر .3
 .اب ي     ادلواة ادلعلمون خيتت  .4
 .ابسيم بقول ابدرس وخيتت  بل ل   ابداف  ادلعلمون يوفر .5

 المالحظة .ج 
 خةةيل حتةةد  ابةةي وابةةتعل  ابتعلةة   عمل ةة  و عرفةة  دلعرفةة  ادليةظةة  إجةةرا  يةةت 

 ابةي   ابتعلة يف ادلتعلمةن و واق  ابتدري  يف احملمدي   وق  يست دم. ابث ن   ابدور 
 .احملمدي  طريق    ابتعل تنف   أثن   تق  مه  يت 

 يمةةدرس روةةة ي ابسةة د  وىةة  ادلراقةة ، ق ةة   ةة  ادليةظةة  ىةة ه إجةةرا  يةةت 
 بنة    .   ابتعلة عمل ة  أثنة   اب  ةة  أنشة   مج ة   راق ة  عة  ادلسؤوب  ابعرب   ابلا    ة 
 مت ابةةي ابنتةة ئج فةةإن ادلوصةةوف ، ادلةةواة  ةة  ، ابث ن ةة  ابةةدور  يف ابةةوارة  ادليةظةة ت علةة 

 طريقةة  ت   ةة   ةة  ابعرب ةة  ادلفةةرةات إتقةة ن حتسةةن يف   ابتعلةة عمل ةة  أن عل هةة  احلصةةول
ًال ال ادل  شر   يف   ابتعلة يف حتسة  ىنة ك يكةون أن جية  بة بك األقصة ، احلةد مةري ت

 ةةد أقصة  إىل عل هة  احلصةول يةت  مل   ابتعلة نتة ئج أن اب  ةة  يعةرف. ابق ةم لق  اب
 .  اب ل تعلمه  ابي ادلواة    االخت  رات نت ئج   

 ،ادل  شةةةر  طريقةةة  ت   ةةة   ةةة  ادلةةةواة إةار   ةةة  االنتهةةة   بعةةةد االخت ةةة ر إجةةةرا  مت
 وتتكةةةون ، االخت ةةة ر أسةةة ل  علةةة  بلعمةةة  بل ةةةي  ةق قةةة  31 اب  ةةةة  أع ةةة  ة ةةة 
 نتةةةة ئج علةةةة  بنةةةة    . اب ةةةةي  عل هةةةة  جي ةةةة  أن جيةةةة  أسةةةة ل  01  ةةةة  االخت ةةةة ر أسةةةة ل 

 ةققةةةوا ط ب  ةةة  29 بةةةن  ةةة  ،ادل  شةةةر  طريقةةة  ت   ةةة   ةةة  ابث ن ةةة  ابةةةدور  يف االخت ةةة رات
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. أشةة  ص 8 إىل يصةة  إتق ن ةة  حيققةةوا مل ابةة ي    ةةواب ل ش ص ةة  20 إىل يصةة  إتق ن ةة 
ًيد  :أةن ه اب   ي وابرس  ابق م  رؤي  ديكنك ، ابتف ص      دل

 2جدول 

 ثانيال الدورة بعد القدرة اختبار نتائج

 اس  اب ل   ابرق 
 ادلؤشرات

 ابنت ج  اجلمل 
 ابكت ب  ابفه  ابيمج 

1. Aulia 2 2 2 6 4 

2. Annisa 3 2 1 6 4 

3. Fajar 3 3 2 8 5333 

4. Irawan 2 2 4 8 5333 

5. Ramadani 3 4 2 9 6 

6. Adinda 4 3 2 9 6 

7. M. Adi Fitria 4 3 3 11 6367 

8. M. Daffa 4 4 2 11 6367 

9. Husain 4 3 4 11 7333 

11. M. Faisal 3 4 4 11 7333 

11. Ali R 5 4 2 11 7333 

12. M. Riva 2 4 5 11 7333 

13. Rezky 4 4 3 11 7333 

14. Rahmat 3 4 4 11 7333 

15. Yoga 4 4 4 12 8 

16 Zahrotunnisa 5 4 3 12 8 

17. Safa Aulia 3 5 4 12 8 

18. Vinza Salsa 4 5 3 12 8 

19. Wafa 5 3 5 13 8367 

21. Wira Akbar 4 4 5 13 8367 

21. Azalia H 5 5 3 13 8367 

22. Ajeng 4 5 5 14 9333 

23. Risky Adi 5 4 5 14 9333 

24. R. Farelian 5 4 5 14 9333 

25. Maulana 5 5 5 15 11 

26. Fitri 5 5 5 15 11 

27. Dimas 5 5 5 15 11 
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Persentase

Tuntas T.Tuntas

28. Yuli 5 5 5 15 11 

29. Zahra 5 5 5 15 11 

 

 2 دورة الطلبةنتيجة اكتسابها 
 2 النجاح دورة نسبة

 تحقيف النتيجة المحددة
 نس   راس  نس   ن جح
21 72 % 8 28: 

 

 

 

 

 

 

 ادل وي  ابنس   سل   2صور  

 ابة ي  واب ةي  ، ابث ن ة  ابةدور  يف اإلجةرا ات أن أعيه اب   ي ابرس  يوضح
 :. 28 إىل وص  يكملوا مل اب ي  واب ي :  72 إىل وصلوا أيملوا
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 انعكاس .د 
 يف ابتفكةري ىةو ذبةك بعةد وادلعلة  اب  ة  بو يقوم    فإن اإلجرا ، تنف   بعد

 ونتةة ئج االخت ةة ر نتةة ئج علةة  االنعكةة س يعتمةةد. ابةةتعل  ونتةة ئج اب ةةي  أنشةة   تق ةة  
 :يل     بع  عل  احلصول ديك  مث. ابث ن   ابدور  يف ادليةظ ت

 ط ب  ة  29 بةن  ة  ابث ن ة ، ابةدور  يف االخت ة ر عل  بن       اب ل تق  م ت نت ئج (0
 يصةة  إتق ن ةة  حيققةةوا مل ابةة ي  واب ةةي  ش ص ةة  20 إىل يصةة  ابةةتمك  ةققةةوا

 .أش  ص 8 إىل
 :.72 إىل تص    اب ل ايتم ل نس   أن ادلعروف    (2
 .زاةت وابث ن   األوىل ابدورتن    االخت  ر نت ئج (3
 .  ابتعل عمل    ت بع  يف   اب ل نش ط   ابتعل أنش   توضح (4

 ت   ةةة  أن ابقةةةول ديكةةة  ابث ن ةةة ، ابةةةدور  ىةةة ه يف االنعكةةة س نتةةة ئج علةةة  بنةةة    
 ابةةتعل  تنف ةة  وديكةة  ، اب ةةي   فةةرةات إتقةة ن  ةة  حيسةة  أن ديكةة  احملمديةة  ادلةةنهج

   ةاب ل  ش ري  تتحق  أن ادلتوق  و   ، األ ث  ابنحو عل  احملمدي  طريق  ب ست دام
  .  اب ل بد  زي ة  ىن ك أن عل  يدل شل .   ابتعل يف

 اب ةة ةثون. وابث ن ةة  األوىل ابةةدورتن  ةة  وادليةظةة ت االخت ةة رات نتةة ئج زاةت
 .وقفه  ديك  ابتعل  ةور  اتف ق   يف ابنه ي  يف يدخلون وادلعلمون
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 البحث مناقشة . ج
 الوصفي التحليل .1

.   ابتعلةة عمل ةة  يف ادل  شةةر  طريقةة  اب  ةةة  اسةةت دم ابعملةة ، اب حةة  ىةة ا يف
 ابتفكةري نتة ئج تل هة  ، ابدراسة  نتة ئج علة  ابفصة  عة  اب حة  يف ادلن قش  تعتمد

 ، ةورتةن  ة  ابفصة  عة  اب حة  رلة ل يف ابةتعل  تنف   ويتأب  ، ابدور  هن ي  يف
ًا  ثيثةةة  إىل ةور  يةةة  تنقسةةة   األس سةةة   واألنشةةة   األوب ةةة  األنشةةة   وىةةة  ، أجةةة

 .ابنه ئ   واألنش  
 وابتحقةة   ع ة  ابةدع  و  ب بتح ة  ادلعلمةن ق ةة م: يلة   ة  األوب ة  األنشة   تشةم 

 .  بل ل أنفسه  وتقدمي   اب ل ةضور   
 بلمة ة  ابعريض  اخل وط بشرح ادلعل  يقوم: يل     األس س   األنش   تشم 

 قواعةد ادلعلة  ويشةرح ،  ةاب ل يت عهة  مث ابعرب ة  األصةوات عة  أ ثل  وإع    وتقدمي
  تكةرر بشك  ادلفرةات بتيو  ادلعلمون يقوم مث ،ادل  شر  طريق  ب ست دام   ابتعل

 .ةفظه  إىل ادلعل     ادلفرةات حي ي ون   واب ل
 حلفةةظ رلموعةة ت تكةةوي  اب ل ةة   ةة  ادلعلةة  ي لةة : ابنه ئ ةة  األنشةة   تشةةم 

 يةةةةت  مل ابةةةةي ادلةةةةواة ةةةةةول أسةةةة ل  ب ةةةةرح   ةةةةبل ل ابفةةةةرص وتةةةةوفري ادلشةةةةيي  ادلفةةةةرةات
 واباةةرض ادلةة ة ، فهةة  بتق ةة   يوسةة ل    ةةإىل اب  اخت ةة رات ادلعلةة  يقةةدم مث .فهمهةة 

ًي ة   عرف  ىو  نه   .ابث ن   وابدور  األوىل ابدور  يف   اب ل نت ئج عل  اب
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 رابنةد زلمدية  ، ابسة ب  ابفصة    ةطل أجراىة  ابي االخت  رات نت ئج عل  بن    
 اإلج بةةة  إىل وهتةةةدف اب  ةةةة  اقيةةةةو ابةةةي احلق قةةة  واخت ةةة ر إث ةةة ت يف ، ال  ةةةونج

 :وى  األول، ابفص  يف ادلشكل  ص  م  عل 
   ةد  طلبة ابعرب ة  ادلفةرةات إتقة ن حيسة  أن ديكة ادل  شر   طريق  ت     ى "

 حتل    يةظ  ديك ".  ونجدل رابند احملمدي  ادلتوس  ادلدرس      ابس ب  ابص 
 :ابت يل اب   ي ابرس     إث  تو ديك  اب   ابتحس 

 
 اإلصل ز سل   ادل وي  ابنس  صور  ع  

 نتةة ئج وأن: 01 ىةةو ابتمه ديةة  ابدراسةة  يف اإلجةةرا  أن أعةةيه ابرسةة  يوضةةح
ًية ة  ي نة :.  72 ىو ابث ن   ابدور  يف واإلجرا : 45 ى  األوىل ابدور  تنف    اب

ًيةةة ة  وي نةةة : 35 ابةةةدور  إىل ابدراسةةة  ق ةةة   ةةة   رةلةةة   ةةة    ةةةاب ل عةةةدة يف  يف اب
 :.27 ابتعل  عمل   يف ابث ن   ادلرةل  إىل األوىل ادلرةل       اب ل عدة

10 

45 

72 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

pra penelitian siklus I siklus II
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 إتقةةة ن بتحسةةةن طريقةةة  ادل  شةةةر  ت   ةةة  ب سةةةت دام ابعرب ةةة  ابلاةةة    تعلةةةب بةة بك
 رابنةةد زلمديةة  ادلتوسةة  ادلدرسةة    ةة  ابسةة ب  ابفصةة    ةةد  طلبةة ابعرب ةة  ادلفةةرةات

  ةة  ذبةةك  يةظةة  ديكةة . ابعرب ةة  بلمفةةرةات إتقةة هن  حتسةةن   ةةاب ل ديكةة  دل ةةونج،
 يف ب نمةةة : 45 بنسةةة   األوىل ابةةةدور  يف أيملةةةوا ابةةة ي  اب ةةةي  اخت ةةة رات نتةةة ئج
 .ادل  شر  طريق  ت    :. 72 بنس   أيملوا اب ي  اب ي  ابث ن   ادلرةل 

ب ف  نةة  أويتةة  ف ةةة   يت هةة  ابةةي اجمللةةة  يف أيض ةة  ادل  شةةر  طريقةة  ت   ةة  يسةةت دم
بةد   ابعرب ة  ب بلا  ابتحد   ه رات حتسن يف ادل  شر األسلو  ت    : "بعنوان
 يف حبةة ) فةةتح اذلةةد  يةة ب ور  ردي ةة نج  ادلتوسةة  ب دلدرسةة   ابسةة ب  ابفصةة طل ةة  

 اب ريقة  ت   ة  ىةوب  ف  نة  أويتة  ف ة   حبة  يف ابنق ش زلور 0( ".ابدراس  ابفص 
 ىنةة ك أن إىل ابدراسةة  ىةة ه نتةة ئج تشةةري. ادلدرسةة  يف ادلم رسةة  خةةيل  ةة  ادل  شةةر 

 ظهةةةور مث  ، ابتعلةةة يف ادلشةةة ري  يف وابسةةةرور واحلمةةة س، ،  ةةةاب ل  هةةة رات يف زيةةة ة 
 ، عة م بشةك . ابسةؤال يف وابرم ة  ، ةراسةته  تت  ابي ادلواة ةول اب ي  فضول

ا، ج ةةد حيةةد  ابةة   ابتحسة   نتةة ئج يف زيةة ة  إىل يشةةري. ادلهةة رات ج نة  يف جةةد 
: 39.45 بنسة   اب ةي  ق مة   توسة   ة  ذبك  يةظ  ديك . اب ي  تعل 

 مث ،( األول االخت ة ر بعةد  ة   رةلة : )56.32 إىل وارتفة  ،( ابس ب  االخت  ر)
 (ابث ي االخت  ر بعد     رةل : )75.48 إىل أخر   ر  ارتف 

                                                           
4
 Lathifiana Oktavia, Penerapan metode langsung dalam meningkatkan keterampilan 

berbicara bahasa arab di kelas VII A MTS Miftahul Huda Maguan kaliori Rembang ( penelitian 

Tindakan Kelas), Skripsi jurusan pendidikan bahasa arab, ( Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN SUKA,2111 
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 اسةةت دام" بعنةةوان أمحةةد نةةورى   يت هةة  رللةة  يف ادل  شةةر  طريقةة  ت   ةة  يظهةةر
 ابتعل مةة  ابتحصةة   بتحسةةن اب صةةري  اإلعةةيم وسةة ئ  ابصةةور  ةة  ادل  شةةر  طريقةة 

" تةوبنج آجةونج زلمدي  ادلدرس  اإلبتدائ      ابث بث  ادلرةل  طي  يف ابعرب   بلا 
 ق م   توس  خيل    ذبك  يةظ  وديك .   اب ل   تعل نت ئج يف زي ة  يظهر

 اب ل  .   :  48.2
( األوىل ابةدور  بعةد    اخت  ر ةور : )70.27 إىل ارتف  ،(ابس ب  االخت  ر)

 2(ابث ي االخت  ر بعد     رةل : )85.80 إىل أخر   ر  وارتف  ،
 ادل  شةةةةةر  طريقةةةة  ادلعلةةةةة  ي  ةةةة  أن اقةةةةيح أعةةةةةيه، اب حةةةة  نتةةةةة ئج علةةةة  خ دتةةةة 

 .اب ي  بد  ابعرب   ابلا    تعل ونت ئج وادلفرةات ابكيم  ه رات بتحسن
 ابلاةة   فةةرةات إتقةة ن حتسةةن يف احملمديةة  ت   ةة  ب سةةت دام ابعرب ةة  ابلاةة  تعلةة 

 رابنةةد زلمديةة  تنف ةة  مت ادلتوسةة  ادلدرسةة    ةة  ابسةة ب  ابفصةة  يف بل ةةي  ابعرب ةة 
 و ةة . اب ةة ةثن ق ةة   ةة   توقع ةة  يةة ن دلةة  ووفق ةة  ن جحةة  ي نةة  ةورتةةن  ةة   ةةونجدل

ًال ال ، ذبةةك  وبكةة  ابعرب ةة ، ابلاةة   فةةرةات   تعلةة تنف ةة  يف قصةةور أوجةةو ىنةة ك تةة
 بلةةةةدور  اإلجةةةةرا ات وتنف ةةةة  خت ةةةة   يف حتسةةةة ن ت إجةةةةرا  يةةةةت  ابةةةةدور  تنف ةةةة  أثنةةةة  
 .ابت ب  

 

 
                                                           

4
 Nurholis Ahmad,(”Penggunaan Thariqah Mubasyaroh dengan media visual gambar untuk 

meningkatkan prestasi belajar bahasa arab siswa kelas III MI Muhammadiyah Siyotobagus Besuki 

Tulungagung”). 
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 الباب الخامس

 ةمتاخلا

 الخالصة . أ
 تتت  ىا  حتتتإلىاائياتتتت ىاستتتدا عاى نتتتجىادتتت ت ىاليتتت بياىاتنعتتت ىا  ع اتتت اى تتت ى

باتت ارىل تتةا لىا    ستتإلى ستتدا  ى نتتجىحمم  تتاىب ل رستتاىا ن اة تتاىىستت ب طن تتاىا ل تت ىا 
ىا احةىا د يل:

 تت  ىىا بيبعتتاىا نغتتاىملتتيعااىاستتدعب  ىتستتنىميكتت ال  شتتي ىأنىتط عتتطىطي يتتاى
ى ت عىبنت ىاألاىل،ىا ت ار ىيفبا ارىل ةا ىحمم  اىب ل رساىا ن اة اىىس ب طن اىا ل  ىا 

ىبنتت ى،ىا ن اعتتاىا تت ار ىيفى٪ل44ى كمنتتةاىملىا تتن  ىاا طتتي ٪ى54ىأمتتتةاىا تتن  ىا طتتي 
ىاألاىلىا تت ار ىيفى٪ل72ى كمنتتةاىملىا تتن  ىاا طتتي ٪ى27ىأمتتتةاىا تتن  ىا طتتي ى تت ع
ىا ت ار ىم ىا طي ى  عىيفىا ز  ع ىاس اىت ن ٪لى27ىا ن اعاىا  ار ىيفىااائياء٪ى54

 ٪ل72ىا دبنمى منعاىيفىا ن اعاىإىلىاألاىل
 قتراحاتالا . ب

ىااسدا عاى نجىاد ت ىا  حإلىا    سإلى أيتىب القرتاس اىكم ى ن :
ىتط عتتطىبات ارىل تتةا حمم  تتاىال رستتاىا ن اة تاىىاخ صتتاىا دبنعمعتاى نمؤسستت اىميكت  ل1

 لمعا دبنى منعاىيفال  شي ىىطي يا
ىمتتت ىا تتتا طنى تتتدمك ىستتتىىكتتت  مىا تتت  ىا طن تتتىا تتت اا ىتتتتةارىالبنمتتتنى نتتتجىجيتتت  ل7

 لا بيبعاىالليعااىإئ ع ىتسن
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ىلا دبنمىس اثى ا ىالبنمىم ىا شيحىإىلىاالاد  هىا ا طنى نجىجي  ل3
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