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باملفردات يف  فاستيعاب التالميذ مهم جدا ، تعليم اللغه العربيةليم املفرداة يف التع
 سوف تكون قادرة على حتسني املفردات طريقة التدريبات  مع، على رأس األولوياتاملدرسة 

  .األهداف التعليمية املتوقعة اللغة العربية وذلك لتحقيق

الفصل  يف تعليم املفردات لتالميذطريقة التدريبات ملعرفة كيفية ( 1واألهداف هي: )
طريقة ملعرفة فعالية  (2) املتوسطة اإلسالمية ماالنق” سونان كاليجوغو“يف مدرسة السابع 

املتوسطة ” كاليجوغوسونان  “يف مدرسة الفصل السابع  فردات لتالميديف تعليم امل التدريبات
 اإلسالمية ماالنق

وطريقة مجع البيانات هي . استخدام هذ البحث منهج التجرييب بطريقة الكمية
 اإلختبار، واإلستبانة. 

الفصل  يف تعليم املفردات لتالميذطريقة التدريبات  تطبيق (1)والنتيجة هلذا البحث فهي: 
 (2) سالمية ماالنق تدل علي التغيرياملتوسطة اإل” سونان كاليجوغو“يف مدرسة السابع 

ي املعنو  التقدير نتيجة من أكرب 15،56إّن نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة: 
 1H أن مبعىن 1،717=  %5 املعنوي تقدير نتيجة من أكرب كذلك و 2،508=  1%

تعليم أن تطبيق طريقة التدريبات يف  هذا دليل و مقبول. البحث هذا فروض أن أو مقبول
 .و" ماالنقغ"سونان كليجو  املفردات يظهر على ارتفاع النتيجة التالميذ يف مدرسة املتوسطة
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ABSTRACT 

 

Ula, Umi nahril. 2017. The Influence Drill Method On Mufrodat Learning at MTs 

Sunan Kalijogo Malang. Thesis. Department of Arabic Language Education, 

Faculty of Tarbiyah and Teaching, State Islamic Maulana Malik Ibrahim 

University Malang. Supervisor: Dr. Slamet Daroini, M. A 

Key words: The Influence, Drill Method On Mufrodat Learning 

 Learning mufrodat in Arabic lessons is very important. So, the mastery of 

students to mufrodat become the main priority. By using drill method will be able 

to improve mastery of mufrodat to achieve the expected educational goals. 

 The purpose of this study are to (1) To know how to use drill method in 

learning mufrodat for 7th grade students in Islamic junior high school Sunan 

Kalijogo Malang (2) To know the effectiveness of drill method in learning mufrodat 

for 7th grade students in Islamic junior high school Sunan Kalijogo Malang. 

 The type of research used by the authors is the type of quantitative 

experimental research. Data collection techniques using exam and questionnaire. 

From the results of this study, can be concluded (1) Using drill method in 

learning mufrodat for 7th grade students in Islamic junior high school Sunan 

Kalijogo Malang unfortunate show changes (2) Using Drill method shows an 

increase in the value of MTs Sunan Kalijogo. With value acquisition (t-test) 15,56 

Greater than the value (t-jadwal) 1%= 2,508 And greater than the value (t-jadwal) 

5%= 1,717. So H1 Accepted or accepted this research. This is evidence that the use 

of the Drill method is effective in enhancing students' understanding of mufrodat 

lessons. 
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ABSTRAK 

 

Ula, Umi Nahril. 2017. Efektivitas Metode Drill pada Pembelajaran Mufrodat di 

MTs Sunan Kalijogo Malang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dr. Slamet Daroini, M. A 

Kata Kunci: Efektivitas,  Metode Drill pada Pembelajaran Mufrodat 

 Pembelajaran mufrodat dalam pelajaran bahasa Arab sangatlah penting, 

Maka penguasaan siswa terhadap mufrodat disekolah menjadi prioritas utama, 

Dengan menggunakan metode drill akan dapat meningkatkan penguasaan mufrodat 

bahasa Arab sehingga mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk (1) Untuk 

mengetahui bagaimana penggunaan metode drill dalam pembelajaran mufrodat 

untuk siswa-siswi kelas 7 di MTs sunan kalijogo malang  (2) Untuk mengetahui 

Efektivitas penggunaan metode drill dalam pembejaran mufrodat untuk siswa-siswi 

kelas 7 di MTs sunan kalijogo malang   

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 

kuantitatif eksperimen. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik ujian dan 

angket.  

 Dari hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa (1) penggunaan 

metode drill dalam pembelajaran mufrodat untuk siswa-siswi kelas 7 di MTs sunan 

kalijogo malang menunjukkan perubahan (2) Penggunaan metode Drill terbukti 

Efektif ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar siswa. Dengan perolehan nilai 

(t-test) 15,56 lebih besar dari nilai (t-jadwal) 1%= 2,508 dan lebih besar dari nilai 

(t-jadwal) 5%= 1,717. Jadi H1 diterima atau penilitian ini diterima. Ini merupakan 

bukti bahwa penggunaan metode Drill efektif untuk meningkatkan pemahaman 

siswa pada pelajaran mufrodat.  
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 الفصل األول 
 اإلطار العام

 ثحبلا ةيفلخ .أ
اللغة هي نظام الصوت رمز األجهزة الصوتية املنتجة هي التقليدية وتستخدم 

شاعر .واللغة مبعنها الواسع أداة التفاهم ووسيلة كأداة اتصال للتعبري عن األفكار وامل
التعبري عما باالنفس بني طوائف املخلوقات .اللغة أيضا مبعىن الكلمات اليت 

و اللغة هي نظام من الرموز الصوتية املستخدمة يف   1يستخدمها األمة يف التواصل.
الناس, و منها  ولذالك أن اللغة إحدى العوامل املهمة يف حياة 2التواصل اإلنساين.

 اللغة العربية. 

اللغة العربية هي من إحدى اللغات اليت منت وقفا بتنمية اإلجتمعية واملعرفة. 
 وقوة اللغة العربية إستكشفت يف أنواع النواحي الاليت جعلتها حساب يف العامل سوى

 . شرح مصطفى الغالييين3أداة اإلتصال. وجعلت اللغة العربية جزء من حياة املسلمني
أن اللغة العربية هي الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن اعراضهم. وقد وصلت إىل 
الناس من طريقة النقل. وحفظها القرأن الكرمي واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات 

.  كما قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي : إناأنزلنه قرآنا 4من منثور العرب ومنظومها
 5عربيا لعلكم تعقلون.

                                                           
1 As”aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004) hlm 12 
2 Asep Ahmad Hidayat, Filsafat Bahasa, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) hlm 22 
3 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remanaja Rosda Karya 

Offset, 2011) hlm 348 
4 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metodologi Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004) 

hlm 7 
5 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989) hlm 348 
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لم اللغة العربية ليست سهلة لتعلم اللغة األوىل بالنسبة لنا هذا هو تع
اإلندونيسية  واجلاوية. وهناك الكثري من املشاكل اليت قد تواجه شخص الذين تعلموا 
تلك اللغة. يف هذا حال افتاض بأن املفردات الكافية سوف يساعد كثريا املتعلمني 

ألربع. واحدة عناصر يف اللغة العربية هي إتقان اللغة العربية يف مهارات اللغة ا
 املفردات.

من عناصر اللغة اهلامة حبيث يتضمن عليها املعاىن  كانت املفردات عنصر
واستخدام الكلمات يف لغة املتكلم نفسه او من الكاتب. والشخص سيزيد له مهاراته 

فردات الىت يف اللغة إذا إزداد مفرادته ألن كفائة مهارة لغة الشخص متوقف على امل
استوعب عليه. دريس العامل يف اللغات األجنبية العديد من اخلرباء خيتلفون حول 
طبيعة اللغة ، لكن هناك امجاعا على أن التعلم من املفردات، مطلب أساسي من 

 6عملية تعلم اللغة الثانية.

، ( تالميذغوية, فاستيعاب املتكلمني )الألمهية تعليم املفرداة يف املهارات الل
فردات هي توفري املفردات على املفردات يف املدرسة مهم جدا. ومن أهداف تعليم امل

جيبون عليهم أن حيفظوا عددا من الكلمات،  تالميذ، وال يراد هبذا أن التالميذلدى 
ولكن املراد منه أن الطالب يقدرون على فهم معانيها واستخدامها ىف اجلمل يف 

 7كانت ام حتريرية.ناحية من نواهى اإلتصال شفهية  

ما هو املقصود من قبل شخص يقال انه تعلم املفردات اليت مت تعلمه حول 
معىن جمموعة من الكلمات يف اللغة العربية. وبعبارة أخرى، كان قادرا أو لديه مستوى 
من الكفاءة اللغوية يف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة األوىل. الكفاءة هي أيضا يف كيفية 

 8كلمات اليت تتجم جيدا.تدريس ال

                                                           
6 Anin Nurhayati, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Tulungagung: Diktat, 2006) hlm 27 
7 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Interaktif, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada 2014) 

hlm 109 
8 Anin Nurhayati, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Tulungagung: Diktat, 2006) hlm 27 
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كان دور املفردات يف اللغة أمر ال غىن عنه .القدرة على فهم مهارات اللغة 
األربع تعتمد اعتمادا كبريا استيعاب املفردات من الشخص .املفردات هي عبارة عن 
جمموعة من املفردات املستخدمة من قبل شخصّ. اكد عليها جملس مؤلفي القاموس 

فردات هي كل الكلمات الواردة يف اللغة واملفردات  وقوائم الكلمات االندونيسي ان امل
 مرتبة حسب احلروف اجبادية اليت عادة ما تكون مصحوبة بتمجة.

املفردات هي عبارة عن جمموعة من الكلمات اليت Horn) وفقا اللقرن )
وعة تشكل اللغة. من املفهوم سابق, ميكن االستنتاج أن املفردات هي عبارة عن جمم

من املفردات اليت يستخدمها الشخص شفويا أو كتابة اليت لديها بالفعل فهم  و 
 9وصف التمجة دون مقرونة بعبارة أخرى و رتبت أجبديا.

وإحدى طروق مبتكرة للتعلم مدرس اللغة العربية هي طريقة التدريبات  
عادات. هي وسيلة جيدة للتعليم لغرس بعض ال( Drill Method.طريقة التدريبات )

وميكن أيضا أن تستخدم هذه الطريقة للحصول على الرباعة والدقة، والفرص، 
القدرة على تذكر و أنشطة أخرى اليت سفويا حتتاج إىل حفظها. هذه  10واملهارات.

قدرات هي الغرض من طريقة التدريبات .طريقة التد ر يبات هي وسيلة لعرض املادة 
ث ان تكون لديهم مهارات أعلى من ما يتم بأن يعطى املعلمون تدريب الطالب حبي

 11تعلمه.

طريقة التدريبات هي نشاط تفعل الشيء نفسه  ((Sudjanaرأى نانا ستجانا 
 12مرارا وتكرارا باجلَد هبدف تعزيز مجعية أو إمتام مهارة لتصبح تلك املهارة دائمة.

رية قبل عقد مبادئ  وتعليمات باستخدام طريقة التدريب يعىن, إعطاء املتعلمني البص

                                                           
9 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Interaktif, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada 2014) 

hlm 109 
10 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010) hlm 90 
11 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press 2012) 

hlm 250 
12 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1991) hlm 30 
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ممارسة معينة. التمرين ال حتتاج إىل أن تكون طويلة ولكن تنفيذها يف كثري من 
األحيان. جيب أن يكون وفقا ملستوى املتعلمني.  وينبغي لعملية التدريب أولويات 

  13األمور اليت ال غىن عنها ومفيدة.

يل املشاكل املنهجية عادة ما يرتبط بقوة مع عدد من طرق التدريس كل مت
مفرطا والتنصل من أي طريقة أخرى دون نظرة موضوعية على  .يستكشف التفوق

هناك عامل آخر  .واقع الطالب والظروف االجتماعية والثقافية من عملية تعلم اللغة
يف مدرسة    معظم الطالب الذين يدرسون العربية .للطالب هو ألن األساسية

يكون هلا أساس احلد األدىن من  قاملتوسطة اإلسالمية ماالن” سونان كاليجوغو“
لذلك، عندما تواجه الطالب مع املواد باللغة العربية، والطالب لديهم  .اللغة العربية

  .صعوبة يف التعلم

ملدرسة الثنوية سونا كليجغ اووفقا لطريق تدريس اللغة العربية املستخدمة يف 
ة، وخاصة يف التمكن ال ميكن أن ينمو نشاط الطالب يف تعلم اللغة العربي قماالن

 فعالية" من املفردات, ولذلك فإن الكتاب حماولة للقيام الطبقة العمل حبث بعنوان
يف مدرسة الفصل السابع  تالميذيف تعليم املفردات ل (Drill Method)طريقة التدريبات 

سوف طريقة التدريبات مع تنفيذ “ املتوسطة اإلسالمية ماالنق” سونان كاليجوغو“
ة على حتسني التمكن من املفردات العربية فضال عن تزايد اخنراط الطالب تكون قادر 

 .يف تعلم اللغة العربية وذلك لتحقيق األهداف التعليمية املتوقعة

 أسئلة البحث .ب
بناء على خلفية البحث اليت شرحتها الباحثة فيما سبق، تقدم الباحثة أسئلة 

 البحث

                                                           
13 Mulyono, strategi pembelajaran Menuju Efektifitas Pembelajaran di abad Global, (Malang: 

UIN-Maliki Press, 2012) hlm 110 
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يف مدرسة الفصل السابع  تالميذردات لطريقة التدريبات يف تعليم املف كيف تنفيذ .أ
 ؟ املتوسطة اإلسالمية ماالنق” سونان كاليجوغو“

يف الفصل السابع  تالميذت لطريقة التدريبات يف تعليم املفرداما مدى فعالية  .ب
 ؟ املتوسطة اإلسالمية ماالنق” سونان كاليجوغو“مدرسة 

 ج. أهداف البحث
يف مدرسة الفصل السابع  تالميذيم املفردات ليف تعلطريقة التدريبات ملعرفة كيفية أ. 

 املتوسطة اإلسالمية ماالنق” سونان كاليجوغو“

يف مدرسة الفصل السابع  تالميدفردات ليف تعليم امل طريقة التدريباتب. ملعرفة فعالية 
 املتوسطة اإلسالمية ماالنق” سونان كاليجوغو“

 د. فروض البحث 

املتوسطة ” سونان كاليجوغو“يف مدرسة فردات إن طريقة التدريبات يف تعليم امل 
طريقة التدريبات هي نشاط تفعل فعاال يف زيادة املفردات ألهنا  اإلسالمية ماالنق

الشيء نفسه مرارا وتكرارا باجلَد هبدف تعزيز مجعية أو إمتام مهارة لتصبح تلك 
 .املهارة دائمة

 . أهمية البحثه
 ما يلى:  ائدتانهلذا البحث ف أن تكون ةبعد أداء البحث ترجو الباحث

  الفائدة النظرية .1

إلزدياد النظرية يف عملية تعلم وتعليم املفردات العربية بتطبيق طريقة التدربات  
 ولتقية تعليم اللغة العربية لدى مجهور املسلمني.

 الفوائدة التطبيقية .2
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 والفائدة التطبيقية هلذ البحث هي: 

بتطبيق طريقة  تالميذية اجناز الة املدرسة على ترقللمدرسة: مساعد  .أ
 يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  السابع صلفال لتالميذالتدريبات ل

للمدَرس: أن تكون تنائج هذا البحث سهما يف امر تطبيق طريقة  .ب
التدريبات  كإحدى الطريقة التعليمية يف تعليم املفردات حىت يتقي 

 اجناز تعليم التالميذ.
يجة البحث مساعدة هلم يف تنمية كفاءهتم يف للتالميذ: أن تكون نت .ت

 تعليم املفردات. 
للباحثني اآلخرين: أن يكون البحث مرجعا للباحثني اآلخرين يف  .ث

 دراساهتم.

 . حدود البحثو
 حتديد الباحثة يف هذا البحث هو:

 .طريقة التدريبات يف تعليم املفردات فعاليةاحلدود املوضوعة :  .1
سونان “يف مدرسة لباحثة مكان البحث احلدود املكانية  : حددت ا .2

أ و  لطالب الفصل السابع. من ا“ املتوسطة اإلسالمية ماالنق” كاليجوغو
 ب

 أبريل -مارس  احلدود الزمانية : .3

 . الدراسة السابقةز
. البحث الذى  كتبته عني جارية حتت املوضوع "فعالية طريقة التدريبات على 1

بع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية استيعاب املفردات لطالب الفصل السا
م". وأهداف هذا البحث  2012/2013باندونج تولونج أجونج للعام الدراس 

هي ملعرفة تطبيق طريقة التدريبات على استيعاب املفردات  وتأثري طريقة التدريبات 
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على استيعاب املفردات. استخدمت الباحثة التصميم التجريب مبنهج الكمى.  
هذا البحث هو جند هنك اختلف بني التلميذ الذى يستخدم الطريقة  ونتائج

التدريبات واليستخدم الطريقة التدريبات. التلميذ الذى يستعمل الطريقة التدريبات 
 14ميلك قيمة متوسطة أكرب من التلميذ الذى اليستعمل الطريقة التدريبات.

طبيق طريقة التدريبات يف . البحث الذى  كتبته فينا أوكتافياين حتت املوضوع " ت2
تعليم املفردات لطالب الصف الثاين يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية سلطان أجونج 

: وأهداف هذا البحث  2015 /2014جابل سارى تولونج أجونج للعام الدراسي 
( الوصف عن اخلطوات ىف تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم املفردات لطالب 1: 

الوصف عن  )2درسة املتوسطة اإلسالمية "سلطان أجونج". الصف الثاين  يف امل
التدريبات يف تعليم املفردات لطالب الصف الثاين يف  مشكالت ىف تطبيق طريقة

الوصف عن حل  املشكالت ىف  )3املدرسة املتوسطة اإلسالمية "سلطان أجونج" 
رسة املتوسطة تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم املفردات لطالب الصف الثاين يف املد

الطريقة الوصفية الكيفية. ونتائج    استخدمت الباحثة اإلسالمية "سلطان أجونج".
إن اخلطوات يف تعليم املفردات تبدأ بالسالم  ويسئل املدرس  )1هذا البحث : 

حالة الطالب، والسؤال عن املفردات السابقة  وحفظها، مث يعطى املدرس املفردات 
ملفردات يتك الطالب ليجعلوا احملادثة وفقا باملوضوع و اجلديدة .وبعد استيعاب ا

ميارسون احملادثة أمام الفصل. و بعد ذلك، يسئال املدرس الطالب ملعرفة استيعاب 
إن  )2الطالب على املفردات الذي تتعلمو قوة حفظ طالب يف املفردات. 

م هي أقل املشكالت يف تعليم مفردات بتطبيق الطريقة التدريبات هي:عملية التعل
 )3تنوعا حيث أن املواد املقدمة من املعلمني غري مقبولة بسهولة من قبل الطالب. 

إن حل املشكالت يف تعليم مفردات بتطبيق الطريقة التدريبات هي :يعطى املدرس 
كثري من املمارسة مفردات مث املعلمي تنفيذ األلعاب اللغوية. بالتعليم متنوعة  وجعل 

                                                           
 رسة المتوسطة اإلسالمية الحكوميةفعالية طريقة التدريبات على استيعاب المفردات لطالب الفصل السابع بالمد عين جارية " 14

 م."  2012/2013باندونج تولونج اجونج للعام الدراس 
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علم اللغة العربية .وأكد املدرس أن الطالب استخدام املفردات الطالب الراغبني فيت
 للمحادثة اليومية تقدمي القصص باللغة العربية.

 . تحديد المصطلحاتح
لسهولة البحث واالجتناب عن األخطاء يف الفهم يف تفسري مقاصد املوضوع,  

 فتبني الباحثة املصطلحات املوجودة يف هذا البحث :
طريقة التدريس اليت هتدف إىل اكتساب مهارة أو التدريب  هي طريقة التدريبات .1

على املهارات هلذا املوضوع، ألنه فقط من خالل القيام عمليا املعرفة ميكن 
 .15تعزيز

 16هو تغري يف سلوك الشخص من خالل التجربة املتكررة التعليم .2
عة  هي معىن املفردات  كما نقلته عنني نور حياتى هو املعاىن اجملمو  لمفرداتا .3

املعاىن  عنصر من عناصر اهلامة حبيث يتضمن عليها 17من عناصر اللغة.
 واستخدام للتكيب الكلمات ىف اللغة من املتكلم نفسه أو من الكاتب.

 

 

 

 

 

  

                                                           
15 Basyiruddin Usman, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm 

55 
16 Asmaun Sahlan dan Angga Teguh Prastyo, Desai Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter, 

(Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012) hlm 50 
17 Anin Nurhayati, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Tulungagung: Diktat, 2006) hlm 11 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 تابير دتلاطريقة  .1

 مفهوم الطريقة .أ
نشاطة التعلم و التعليم اليت أجنبت عناصر التفاعل اإلنساين هو مبثابة 

لية من أجل حتقيق اهلدف املتمثل يف التعليم. على املعلمني حماولة واعية إلعداد عم
بيئة تعليمية للطالب لتكون عطفي. مع جمموعة من النظرية واخلربة املدرس، 

  18الستخدام املدرس كيفية إعداد الربنامج التعليم بشكل صحيح ومنتظم.

موقف الطريقة احدى حماوالت أن ال يتكها املدرس هي كيفية فهم 
باعتبارها واحدة من املكونات اليت تشارك يف جناح أنشطة التعلم والتعليم. ذلك 

اإلطار من التكفري ليس شيئا غريبا، لكنها حقيقة، ويعتقد فعال من قبل معلم.  
 ككوهنا جزءا من التعليم، كانت الطرق ال حتتل دورا أقل أمهية من املكونات

لتعليم. أي من أنشطة التعليم والتعلم اليت ال تستخدام األخرى يف أنشطة التعلوم وا
طريقة كوسيلة  أساليب التدريس. وهذا يعين على املعلمني فهم املوقف احلقيقي من

  19لدافع خارجي يف أنشطة التعليم.

الطرق بشكل عام هي كل األشياء الواردة يف أي عملية التدريس، سواء  
والرياضة، وعلوم الدين، وهلم جرا. كل كان ذلك تدريس الرياضيات، والفنون، 

تعليم جيد او قبيح وهذا يشمل باتأكيد، وحيتوي على خمتلف القواعد واليت توجد 

                                                           
18 Syaiful Bahri Djarmajah dan Aswan Zain, Strategi belajar Mengajar, (Jakarta : PT Renaka 

Cipta, 2010), hlm 72. 
19 Syaiful Bahri Djarmajah dan aswan Zaid, Strategi belajar Mengajar, (Jakarta : PT Renaka 

Cipta, 2010), hlm 72 
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فيها وسائل وأسلوب الغرض. ورمبا ليست عملية التدريس دون أي حماولة لتبليغ 
 تعرف الطريقة عندا أراء العلماء: 20الشيئ للمتعلني.

خطة شاملة فيما يتعلق طريقة عرض املواد اللغة  قال األزهار ارشاد طريقة هي  .أ
على أساس منتظم، ال قطعة واحدة مقابل األخرى، ويستند كل شيئ على 

 .21النهج الذي مت اختياره
يف  عند وينا ساجنايا أن الطريقة هي وسيلة مستخدمة لتنفيذ اخلطة اليت أعدت .ب

 .22 ملةاألنشطة الظاهرة، لتتحقق األهداف الدراسية املنشودة الكا
عند رمايوليس طريقة التدريس هو وسيلة للذهاب من خالل تقدمي املواد  .ج

 .23التعليمية من أجل حتقيق األهداف التعليمية
عند عبد الرزاق ىف كتاب أسيف هريماوان أن الطريقة هي مستوى التخطيط  .د

وهذا هو برنامج شامل يرتبط ارتباطا وثيقا تسليم التدابري املوضوع هو اإلجرائية، 
 .24وليس الصراع، مع هذا النهج

عند هينرى الطريقة هي خطة شاملة لتقدمي مواد اللغة وهي أنيق ومنظم، أن  .ه
هناك عدم وجود أجزاء اليت هي متناقضة وكل ذلك باالستناد إىل املنهج 

 .25احلدد

  

                                                           
20 Abdul Hamid, Dkk, Pembelejaran Bahasa Arab Pendekatan Metode Stategi Materi dan Media, 

(Malang : Malang Press, 2007), hlm 30 
21 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya : Beberapa Pokok Pikiran,(Yogyakarta 

: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 19 
22 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2001), hlm 140 
23 Ramayulis, Metodologi Agama Islam, (Jakarta : KAlam Mulia, 2011), hlm 107 
24 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm 63 
25 Henri Guntur Taigan, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa, (Bandung: Angkasa, 

1993) hlm 3 
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 المبادئ في اختيار الطريقة .ب

ية التعليم. الطريقة املستخدمة يف عملية التعليم جيب أن تؤثر على جناح عمل 
سوف اساليب غري الئق يؤدي اىل عدم الكفاءة يف استخدام الوقت. يف اختار 
وستخدام اسلوب ينبغي أن تنظر يف فعالية ومالءمه للمادة املقدمة. جناح استخدام 
األسلوب هو عملية التعليم الناجح الذي خيدم يف هناية املطاف كما املقررة نوعية 

 . 26التعليم

 أساليب التعليم إىل املبادئ التالية:  وينبغي تكييف 

واستنادا إىل الرأي القائل بأن البشر يولد مع بعض إمكانات فطرية ومعها اسطاع  .1
أن ينمو بنشاط مع بيئته. هذا حيتوي على اإلحياء بأن عملية التعليم جيب أن 

دال يستند إىل مبادئ التعليم النشط. أو وضع مزيد من التكيز على عملية التعليم ب
 من عملية التدريس. 

ويستند أسلوب التعليم على خصائص اجملتمع املدين هو تعبري اإلنسان خالية من  .2
 اخلوف. 

ويستند أسلوب التعليم على مبدأ الكفاءات والتعليم، حيث سيقوم الطالب لديهم  .3
جمموعة من املعارف واملهارات واملواقف والبصرية، وتطبيقة وقفا ملعايري أو أهداف 

ليم. اكتساب املعارف واملهارات. مهارات العمل واملواقف والسلوكيات وطرق التع
األشخاص الذين يعلمون يف مهنة فقا احلياة. توجيه عملية التعليم يف تنمية 

 الشخصية املثلى، ويستند على القيمة إهلي.
 أهمية الطريقة .ج

ستخدام جناح أو فشل املعلم يف عملية التعليم يؤسس بكفاءته يف اختيار وا 
طرق التدريس. وجدنا من املعلم مبعرفة واسعة من املواد ولكن مل تنجح يف التدريسه. 

                                                           
26 Ahmad Munjih Nasih, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Islam, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2009) hlm 29-30 
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من العوامل هذه األسباب هي عدم كفاءته من طرق التعليم. هنا ينظر إىل أمهية 
طريقة التعليم للمعلم. ولذلك، كفاءت من طرق التعليم هو شرط أساسي يف حتديد 

 . 27جناح املعلم

ة يف سلسلة من نظام التعليم حيمل دورا هاما جدا. التنفيذ الناجح فإن الطريق 
الستاتيجية التعلم تعتمد بشكل كبري على كيفية استخدام املعلمني طريقة التدريس، 

 . 28كما ميكن تنفيذ استرياتيجية التعلم فقط من خالل استخدام أساليب التعلم

من حيث األساليب املستخدمة وغالبا ما تقييم برنامج تعليم اللغة األجنبية  
ألن أسلوب كان واحد هو الذي حيدد مضمون  وكيفية تدريس اللغة. هذا طريقة 
التدريس هو الطريق والعمل الذي يقوم به املعلم عمدا ومباين واعية للطالب لنتذكر 

 وحفظ الكلمات، وميكن استخدامها يف احلياة احلقيقية.

  . طريقة التدريباتد

 تدريباتتعريف طريقة ال .1
كان استفادة مصطلع "التدريبات" كثريا ما يساوي مع مصطلع "التمرينات".  

هتدف التدريبات إىل تنمية معريفات ومهارات معينة. اما التمرينات فقط تقيس 
. طريقة التدريب هو طريقة التعليم أن 29مدى قدرة الطالب يف استيعاب الدراسة

. طريقة التدريب هو نشاط 30ا مت تعلمهيستخدم للحصول على الرباعة او مهاراة م
تفعل الشيء نفسه, مرارا وتكرارا بشكل جدي هبدف تعزيز مجعية أو إمتام مهارة 

                                                           
27 Ahmad Munjih Nasih, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Islam, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2009) hlm 31 
28 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2001), hlm 140 
29 Zakiyah Darajadt, Motodil Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007) 

hlm 302 
30 Ahmad Munjih Nasih, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Islam, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2009) hlm 91 
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لتصبح دائمة. وهناك مسة مميزة للطريقة يف شكل متارين التكرار هي األنشطة اليت 
 .31عدة مرات من نفس الشيء

ها الطالب إجراء أنشطة طريقة التدريبات ميكن أن تفسر يف طريقة التدريس في 
ممارسة، حىت يتمكن الطالب لديهم الرباعة أو املهارة اليت هي أعلى من ما يتم 
تعلمه. ويتم تنفيذ التمارين العملية باستمرار تعزيز األطفال يف حتسني إتقان 

 املهارات، ميكن للطالب حىت يكون قادرا أن يكون ذلك مع الرباعة مثالية. 
م أساليب التدريب،  وأدناه املؤلف أعرب عن رأي بعض لزيادة توضيح مفهو  

 اخلرباء حول طريقة التدريب: 
رأى  روستية طريقة التدريبات هو االسلوب الذي ميكن تفسريه على أنه طريقة  .1

التدريس فيها الطالب تنفيذ أنشطة التدريب، حىت يتمكن الطالب لديهم 
 . 32مهارات أعلى من ما يتم تعلمه

طريقة التدريب هو خطة شاملة لتقدمي املواد يف هنج منظم ومقرها  عند عبد اجمليد .2
حيددها ممارسة معينة أن املعارف واملهارات ميكن متلكها  وتسيطر عليها بالكامل 

 . 33من قبل املتعلمني
عند سيف هبري الدرجماح و أسوان زين, طريقة التدريبات هو وسيلة جيدة ،  .3

يضا أن تستخدم هذه الطريقة للحصول للتعليم لغرس بعض العادات .وميكن أ
 . 34على الرباعة والدقة، والفرص، واملهارات

عند ناناس وجتانا أن طريقة التدريبات هو نشاط تفعل الشيء نفسه, مرارا  .4
 وتكرارا

                                                           
31 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm 30 
32 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar, hlm 120 
33 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Study Kompetensi Guru, (Bandung : Rosdakarya 

2006), hlm 133 
34 Syaiful Bahri Djarmajah, Dan Aswan Zain, Strategi belajar Mengajar, (Jakarta : PT Renaka 

Cipta, 2010), hlm 95 
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بشكل جدي هبدف تعزيز مجعية أو إمتام مهارة لتصبح دائمة .وهناك مسة مميزة 
شطة اليت عدة مرات من نفس للطريقة يف شكل متارين التكرار هي األن

 .35الشيء

واستنادا إىل بعض اخلرباء فوق الوصف، ميكن االستنتاج أن طريقة    
التدريبات هو طريقة يف التعليم والتدريس مع الطالب القطار الطريق ملواد التدريس 
اليت أعطيت من أجل أن تكون قادرة على اكتساب الرباعة أو املهارة ملا يتعلمه 

طريق القيام املعرفة العملية للمعرفة أن األطفال يتعلمون ذلك. وميكن  األطفال عن
أيضا أن تستخدم هذه الطريقة للحصول على الرباعة والدقة, والفرص، واملهارات. 
القدرة على تذكر وغريها من األنشطة اليت حتدث أشياء اليت حتتاج إىل حفظها. 

 قدرات مثل هو الغرض من طريقة التدريب. 

دئ وتعليمات باستخدام البصرية طريقة التدريبات ومنها، وينبغي إعطاء مبا   
املتعلمني قبل عقد ممارسة معينة. التمرين ال حتتاج إىل أن تكون طويلة ولكن تنفيذها 
يف كثري من األحيان .جيب أن يكون وفقا ملستوى املتعلمني القدر.  و ينبغي لعملية 

. شيء واحد أن نالحظ مىت 36عنها ومفيدة التدريب أولويات األمور اليت ال غىن
سيتم إعطاء التدريبات طريقة لتحديد الوقت املناسب. بعد فهم الطالب من 
 املفردات، يف هناية املطاف  كانت مطلوبة لتكون قادرة على العمل بسرعة  وبدقة. 

 األهداف من طريقة التدريبات .ه
 حتمام فيها ما يلي: تطبيق طريقة التدريبات، واألشياء الىت ينبغي اإليف
وينبغي السعى إىل ممارسة ال تتحمل الطالب، ألن استخدم لفتة قصرية اىل  .أ

 حد ما.

                                                           
35 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm 35 
36 Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektifitas Pembelajaran di abad Global, (Malang: 

UIN-Maliki Press, 2012) hlm 110 
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ممارسة حقا يتم ترتيب حبيث ميارس انتباه الطالب، يف هذه احلالة جيب على  .ب
 املعلم نسعى جاهدين لتنمو الدافع للتفكري.

ملواد سيتم لكى ال شك لطالب يتم إعطاء الطالب أوال فهم أساسي من ا .ج
 توفريها.

رؤيو األشياء املذكورة أعالة، مث املعلمني يف وقت ممارسة جيب أن    
تكون معدة مسبقا، وليس فقط إلعطاء ممارسة عفوية، وبالتايل فإن الوقت 
إلجراء تقيم للنتائج ميكن أن ينظر إليه على الفور ممارسة جوانب التقدم من 

قة التفكري كل من الطالب الذين متحوا الطالب. بني االستجابة واملهارات ود
 . 37مهمة تدريب

قال أبو أمحد أيضا، وهو مدرس وميكن استخدم طريقة التدريبات    
 :38عملية التعليم إذا37يف   

 وسوف يتم تسليم املواد الدراسية أكثر من الالزم.  .أ
 يريد يف تدريس موضوع جديد.  .ب

 ج. ليس هناك مصدر املواد التعليمية للطالب.

. وليس هناك طريقة أخرى من شأهنا أن سيستخدم تواجد الكثري من د 
 الطالب.

 . المبادئ طريقة التدريباتو

 املبادئ اليت جيب مراعاهتا يف استخدام طريقة التدريبات تشمل ما يلي:      

 امناحفر على املواد أو األعمال اليت تتم آليا.   .أ

                                                           
37 Zakiyah Darajadt, Motodil Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007) 

hlm 204 
38 Abu Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, hlm 68 
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 39وهي:التدريب جيب أن يكون هلا معىن يف سياق أوسع   .ب
 ( قبل تدريس الطالب حيتاج إىل معرفة مقدما معىن ذلك التدريب.1(
 ( جيب أن يكون الطالب اعتاف بأن التدريبات مفيدة حلياهتم املستقبلية. 2)
 حيتاج الطالب لديهم موقف إن التدريب يستغرقه إلكمال دراسة. ) 3(

 :40التدريب للمرة األول جيب أن تكون التشخيص .ح
 ول ال يرجي االستماع الكمال. يف املرحلة األ .1
 يف جتربة قد درست مرة أخرى الصعوبات اليت تنشأ.  .2
 ينبغي تعزيز االستجابة الصحيحة.  .3
 عقد جديد اخلتالفات، وتطوير معىن والسيطرة. .4
 يف وقت التدريب ينبغي أن تنفذ العمليات األساسية. .5
يتحقق على  يف التدريب األول هو الدقة، والسرعة، يف هناية املطاف جيب أن .6

 حد سواء ككل. 

 الخطوات طريقة التدريبات في عملية التعلم  .ز
 أنشطة التعليمية تبدأ بتقدم سؤالهو  (Stimulation) التنبيه أوجائزة التحفري  (1

أواألسئلة، واالقتاح للقراءة الكتب أواملرجع، واألنشطة دراسة أخرى اليت 
على توفري الظروف هذا املستوى يعمل  .أدت إىل إعداد حل املشكلة

 .للتفاعل التعلم اليت ميكن أن تساعد ووضع املتعلمني يف استكشاف املواد

املتعلمني تواجه شيء ميكن أن يسبب االرتباك للمشاركني الطالب لديهم 
 .الرغبة يف حتقيق مشاكلها سيواجهها

 يف هذه املستوى،أن املعلمهو  (Problem Statement)املشكلة  حتديد (2

للمتعلمني التحديد على أكثر من املمكن عن مشكالت وثيقا توفري فرص 
                                                           

39 Basyiruddin Usman, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm 

58 
40 Abu Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, hlm 68 
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مناسبا باملواد التعليمية، ويتم اختيار واحد منهم، وصياغتها يف شكل 
  .الفرضية

إعطاء الفرصة املعينة للمتعلمني جبمع هو  (Data Collection)مجع البيانات  (3
كن القيام أكثر املعلومات اإلمكنية إلثبات الفرضية مقبوال أومرفوضا. ومي

من خالل قراءة مطبوعات، واملقابالت مع املتحدثني، ومالحظ  بذلك
 .على املوضع، وجتارب، وغري ذالك

 هي يف هذه املستوى يعمل فيها (Processing Data) معاجلة املعلومات (4

واملعلومات اليت مت املتعلمني احلصول عليها من خالل  البيانات معاجلة
 سريها.املقابالت أواملالحظات وتف

هذه املستوى  املتعلمني يفهو أن  (Generalization) التحقيق أواإلثبات (5
خيلص األجوبة على املشكالت االت مت حلهاصياغة املبادئ األساسية، 

 .النظر يف نتائج التحقق وبالطبع مع

   المزايا من طريقة التدريبات .ح

 : 41بعض من مزايا يف استخدام طريقة التدريبات هي كما يلي 

وسيتم إعطاء دروس املواد يف جو حقيقي أكثر مضمن يف ذاكرة الطالب،  وذلك  .1
 بسسب كل األفكار واملشاعر وال رغبات التكيز على الدروس التدريب  

إرادة الطالب يكون قادرا على استخدام قوة التفكري للحصول على أفضل،  وذلك  .2
شجيع شامل بسسب تعليم جيدا أن الطالب سوف تصبح أكثر انتظاما، وت

 ذكراها.

                                                           
41 Basyiruddin Usman, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm 

57 



18 

 

وجوح التوجية اإلشرافية والتصحيح فورا ومباشرة من املعلم، مما يسمع للطالب  .3
ألداء تصحيح اخلطأ على الفور. وهذا ميكن توفري الوقت يدرس الطالب أيضا 

 ألهنا مباشرة ملعرفة إجنازته. 
مهم  إن املعلم هو أسهل للسيطرة  وميكن أن نقول فيها الطالب  ومنضبطة يف تعل .4

 واليت تفتقر مع اإلجراءات الصدد وأفعال الطالب يف حني تدريس هذه املادة. 
  العيوب من طريقة التدريبات .ط

وإىل جانب مزايا االنتماء، وهناك أيضا بعض نقاط الضعف اليت حتتاج إىل عناية  
 : 42ومها

 وجترى التدريبات حتت إشراف صارم والغالف اجلوي خطرية تسبب امللل بسهول. .أ
رزح حتت ضغوط، واليت متنع الطالب بعد بامللل لن تكون قادرة على إضافة أىل ت .ب

 اإلثارة من التعليم وتؤدي إىل احلاالت النفسية مثل االهنيار التدريب.
التدريبات اليت تكون شديدة جدا، فإنه ينكم أن يسبب استياء لدى الطالب،  .ج

 سواء الدرس واملعلم.  

من املعلم، ميكن لألوامر املعلم إضعاف املبادرة ومبدعة  د( وتعطى دائما ممارسة بتوجية
 الطالب.  

ه( وملا كان الغرض من هذه العملية هو قوة رابطة خاصة، سوف يقوم الطالب 
 يشعرون اخلارجية جلميع هياكل جديدة ويؤدي إىل شعورهم بالعجز. 

  

                                                           
42 Ahmad Munjih Nasih, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Islam, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2009) hlm 92 
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 المفردات مو هفم. 2
ملناسبة ة اّل الفع لكي يستطيع أن إن تعليم املفردات حيتاج إىل الطرائق ا

يتحقق هبا هدف التعليم .فطرائق تدريس اللغة العربية متنوعة وكلها تستخدم لتعليم 
املهارات اللغوية، ولكن لكل طريقة ةّ  ي مز خاصة ومناسبة مع مهارة معينة .إن 

ر فهم املفردات أو اإلستيعاب يسهل اكتساهبما بالفيلم أو احلاسوب. وأيضا أن أث
 .  43التعلم يبقى يف الذاكرة مدة أطول إذا ارتبط با النظام العصيب احلر كي للمتعلم

 تعريف المفردات  .أ
الإلندونيسية الذي ألفه جون م. - ملفردات كما ذكرت يف القاموس اإلجنليزية ا

 vocabulary.  ويف اللغة اإلجنيليزية مسيت 44ايقولس وحسن شاذىل هي قائمة الكلمة
. املفردات 45اصطالح القاموس العام للغة اإلندونيسية هي قائمة الكلمة واملفردات يف

هي أصغر وحدة هو الذي سيحدد قوة اللغة. كل لغة هلا مفردات غنية وايت بالطبع 
ليست هي نفسها. اللغة العربية عند خرباء البحوث لغة غنية مفردات، خاصة املفاهم 

 . 46املتعلقة ثقافتهم واحلياة اليومية
دات هي جمموعة من الكلمات أو مجلة اليت هي معروفة شخشي أو أخرى املفر 

اليت هي جزء من لغة معينة. املفردات املوجودة الىت حتدد كل جمومعة من الكلمات 
اليت يفهمها الناس، ومن املرجع أن يتم استخدامها لبناء مجل جديدة. بغري التعريف 

الكلمات اليت تشكل اللغة. دور  األعلى، رأى هرن يعريف املفردات هو جمموعة من
 .47ضروري املفردات يف اتقان املهارات األربع للغة هو

                                                           
 غة العربية للناطقين بلغات أخرى، ) الرياض: جامعة اإلمام محمد بن طرائق تدريس الل عبد العزيز بن إبراهيم العصلي، 43
 134( ص.  2002 سعود االسالمي، 

44 John M, Echols dan Hasan Shandily, Kamus Inggris Indonesia, ( Jakarta: PT Gramedia, 2003) 

hlm 631 
45 Henri Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

1989) hlm 24 
46 Herma Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm 64 
47 Saiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 61 



20 

 

(مجيع الكلمات املضمونة 1(أدى ويناتا واحدية يعرف املفردات كما يلي:   
( الكلمات اليت استوعب عليه الشخص أو الكلمات اليت يستخدمها 2يف اللغة )

يف يستخدمها مجاعة  )4مة يف العلوم )( الكلمات املستخد3مجاعة يف نفس البيئة )
( قائمة الكلمات والعبارات 5(يف علم اللغة، ليست مجيع الكلمات مفردات 

 . 48واملصطالحات يف اللغة اليت تنظم هجائية ومعها حتديدها
من الوصف أعاله ميكن االستنتاج أن املفردات هي عبارة عن جمموعة من 

اإلنسان، جمموعة من الكلمات اليت سيتم الكلمات اليت تشكل اللغة اليت عرفها 
استخدامها يف مجل أو التواصل مع اجلمهور. التواصل مع الشخص الذي اإلستخدام 

 السليم للمفردات وإظهار صورة كافية من الذكاء واملستوى التعليمي للغة مرتديها.
 تعليم المفردات   .ب

 ال تتغري بسهولة،  تعليم املفردات، يستحق بدءا من املفردات األساسية اليتيف
األساسية  كمثل عن شروط القرابة، أمساء عن أعضاء البدان، والضمائر، األفعال

وبعض املفردات األخرى اليت من السهل على التعلم. هذه الط ريقة ميكن أن تستخدام 
يف التعلم، منهم طريقة املباشرة، وحماكاة وحمافظة، وطريق النهج أين عن طريق الفم، 

راءة، وطريقة النحو والتمجة، وطريقة لالستفادة من البطاقات املصورة وطريقة الق
والدعائم، وكذلك تعلم الغناء أو أغنية العربية. هذه التقنية ميكن أن يؤديها يعين مع 
جمموعة متنوعة من التقنيات ألعاب اللغوية، على سبيل املثل تقنيات لعبة اللغة، على 

إيالء اإلهتمام لتتيب احلروف،واستخدام املعاجم سبيل املثل من خالل املقارنة، و 
 وغريها.

يف  رأى أفندى يشرح بالتفصيل عن املراحل وتعلم املفردات أو خربة الطالب
 :49تعريف واكتساب معىن الكلمات، على النحو التاىل

                                                           
48 Sabartu Akhdiah, Dkk, Pengajaran Kosakata, (Jakarta: Dikti), hlm. 41 
49 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelejaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011) hlm. 71-73 
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اإلستهاع إىل الكلمات. هذه املرحلة األول يعين توفري الفرصة للطالب لالستماع  .أ
ملعلم املنطوقة أو وسائل اإلعالم األخرى، سواء يقف وحده أو يف اىل الكلمات ا

 اجلملة.
يقول الكلماتز يف هذه املرحلة، أعطى املعلم األعضاء فرصة للطالب ليقول  .ب

الكلمات اليت مل يسمع. انطق الكلمات اجلديدة سوف تساعد الطالب على 
 تذكر الكلمات يف طول الوقت.

ذه املرحلة املعلم جيب ترمجة يف إعطاء معىن احلصول على معىن الكلمات. يف ه .ج
الكلمات للطالب، ألن اذا مت ذلك فلن يكون هناك اتصال مباشر يف اللغة اليت 

 جتري دراستها، يف حني أن معىن الكلمة ميكن نسياهنا بسرعة من قبل الطالب.
قراءة الكلمات. بعد أن مير على مراحل تسمع، يقول وفهم معىن الكلمات  .د

وكتب املعلم على السبورة. مث أعطى الطالب يتم الفرصة لقراءة الكلمة  اجلديدة،
 بصوت عال.

كتابة الكلمات. سيتم ساعد املفردات الطالب كثريا عندما سئل لكتابة  كلمات  .ه
جديدة املستفادة )مسعت، وقال، فهم، قراءة( نظرا اخلصائص الكلمات ال تزال 

 ماثلة يف أذهاب الطالب.
حلة األخرة من أنشطة التعلم باستخدام املفردات هي الكلمات جعل اجلملة. املر  .و

 اجلديدة يف اجلملة على ما يرام، على حدا سواء شفهيا وخطيا.

إجراءات او خطوات يف مسار تعلم املفردات ميكن استخدامها كمرجع 
املدرسي اللغات األجنبية وخاصة معلمي اللغة العربية، على الرغم من أن ليس  كل 

اجلديدة اليت ينبغي إدخاهلا على اإلجراءات واخلطوات. وينبغي ايضا اختاد الكلمات 
الضروري اختيار  ختصيص عامل الزمن يف هذا الصدد بعني االعتبار. ولذلك، فمن

بعض الكلمات اليت تعتري سهلة أو الكلمات اليت ال ميكن إال أن يفهم على حنو أفضل 
 طاب.ومعناها سليمة كلما مهيأ متاما لسياق اخل
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 :50حسن علي يف حبثه يفضل اسس تعليم املفردات لغري ناطقني هبا كما يلي 

 تعليم املفردات بالقرينة .أ
يف تعليم املفردات على املعلم أن يضع املفردات يف مجلة كاملة . ألن املتعلم 

 ال يفهم معىن الكلمة احلقيقي إال إذا وضعها يف اجلملة املفيدة.
 مات اليت يكثر استعماهلا تعليم املفردات بتقدمي الكل .ب

تعليم املفردات بتقدمي الكلمات اليت يكثر استعماهلا يف وسائل االعالم 
إلكتوىن كانت أم غريها، يف كتب اللغة العربية للمبتدئني أم كل  وجد حول 

 التالميذ سيسهل املعلم يف عملية التعليم.
 تعليم املفردات بطريقة الداللة .ج

. علم الداللة أو املعىن 51ذى يبحث يف املعىنالداللة هو العلم ال  علم
يبحث يف الرمز الدال على املعىن، عالقة املعىن باالخر وأثره يف الفرد واجملتمع 

ومباحثه ينبغى أن يعلم اىل  –يشمل على معىن الكلمة  -.فلذلك، علم الداللة 
 52تالميذه.

دون أن أكد علماء اللغة أن التالميذ سوف ال يقدرون على فهم اجلملة 
يفهموا العالمات املناسب والعناصر اللغوية، مهما حيفظون القسط االأكرب من 

 القاموس.
ترى الباحثة أن املفردات هي عنصر واحد بااللغة العربية . كل اجلملة يف اللغة 
العربية يركب من املفردات. وبالتايل فإنه ميكن رؤيتها بوضوح أن التدريس املفردات 

قادرة على التواصل بشكل جيد سواء يف الكتابة و الكالم. ألن هتدف إىل أن تكون 

                                                           
 ين بها ، )الخاهرة: دارادكتر أحمد إبراهيم، االتجاهات المعاصرة: في تدريس اللغة العربية واللغة المية األخرى لغير الناطق 50

 281ص، 1987 الكرالعربي،
 10 )م  1982 أحمد مختار عمر، علم الداللة . )كويت: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع،  51

52 Henri Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

1989) hlm. 160. 
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مفردات هي عنصر واحد من اللغة األجنبية لنيل على مهارات التواصل عن اللغة 
 األجنبية.

 المبادئ في اختيار المفردات  .ج
 تعليم املفردات البد للمعلم إعداد املفردات املاسبة للطالب. ولذلك، جيب يف

باملبادئ واملعاير الواضية. تعليم املفردات جيدا، وينبغي االلتفات  على املعلم أن متسك
 :53اىل املبادئ التالية

العريب  اليت تعطي األولوية للكلمات أكثر شعيبة يف العامل، (Frekuensi)التواتر  .أ
 بشكل عام.

 ، اليت تعطي األولوية للوتستخدم على نطاق واسع أكثر(Range)التوزّع   .ب

  العديد من الدول العربية فقط يف دولة عربية.الكلمات العربية يف
يريد أو  الذي حيث وضع الكلمات إذاكان هناك من، (Availability)املتاحية  .ج

 يبحث بسهولة ميكن العثور عليها.
، اليت تعطي األولوية الكلمات اكثر دراية اىل التعلم من (Familiaritas)األلفة  .د

 نادرا ما تستخدم من قبلهم.
أي بعبارة أن اختيار )االلقاء( رئيس حترير العديد من ، (Coverage)الشمول  .ه

 اجملالت والصحف، من أن ال يتم إال نادرا أو ألن هناك يف بعض املنشورات.
، واليت تعطي األولوية للعبارة اليت تليب أفضل احتياجات التعلم من أقل   األمهية .و

 حاجة.
ال تزال نقية، ال كلمة القرض. فيما  األروبة، واليت تعطي األولوية الكلمات العربية .ز

 عدا أنه ليس هناك كلمة ما يعادهلا يف اللغة العربية، مثل  كلمة فريوس.

 

                                                           
53 Anin Nurhayati, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Tulungagung: Diktat, 2006),  

hlm. 27 



24 

 

 األهداف من تعليم المفردات .د
)الطالب(  املفردات يف املهارات اللغوية، فاستيعاب املتكلمني ألمهية تعليم  

هي توفري  املفردات على املفردات يف املدرسة تعليما مناسبا. ومن أهداف تعليم
حيفظوا عدادا من  املفردات لدى طالب، وال يراد هبذا أن الطالب جيبون عليهم أن

الكلمات، ولكن املراد منه أن الطالب يقدرون على فهم معانيها واستخدامها ىف 
 اجلمل يف ناحية من نواهى اإلتصال شفهية كانت ام حتريرية.

عربية، لذا ينبغي أن يتعلمها  الطلبة املفردات وسيلة فعالة لفهم اللغة ال  
 :54ألهنا حتقق مهارات لغوية تربوية، منها 

a. .مترن الطلبة على التعبري و تبعث فيه الرغبة يف القراءة و االطالع 
b.  حتبب إليه اجلامعة و املدرس فمن خالل املفردات تتوثق الصلة بني الطلبة و

و االحتام يف تعليم اللغة  املدرس و تبىن العالقة بينهما على احلب و الرغبة
 العربية.

c. تثري يف نفس الطلبة احلفظ و تريب وجدانه و تعوده حسن الفهم و حسن 

 االستماع. 
d. املبادئ  تزويد الطلبة باملعلومات و احلقائق و توسيع دائرة ثقافتهم و غرس القيم و

 التبوية السليمة فيهم.
e. .تنمية الثروة اللفظية و اللغوية 
f. البداعي اخلالق لدى الطلبة، من ميل و استعداد لالبداع الفين و تنمية الفكر ا

 االبتكار و صياغة األفكار و القيم العظيمة يف أساليب فكرية.
g. تتتب  بناء شخصية تتمتع بالقدرة على التخيل و استقراء النتائج اليت ميكن أن

 على اختاذ قرار معني.

                                                           
   162(، ص1983أحمد مدكور، تدريس الفنون اللغة العربية  )الكويت: مكتبة الفالح،   54
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h. االستماع و  ا جيعلهم قادرين علىتربية احلاسة اجلمالية و الذوقية لدى الطلبة مم
 الكالم بشىت مظاهر اجلمال يف الكون و الطبيعة.

 :55والغرض الرئيسي من تعليم املفردات هي  
يعطي املفردات اجلديدة للطالب سوى كان من خالل القراءة أو فهم  .أ

 املسموع.
تدريب الطالب ليكون قادرا على نطق املفردات بشكل صحيح الدخول يف   .ب

 ومهارات القراءة جيدة وحقيقية.التحدث 
 فهم معاىن املفردات إما داليل أو معجمية أو عبارة تستخدم يف سياق معني. .ج
قادرة على تقدير ويضعه يف التعبري مفردات عن طريق الفم )التكلم( واملكتوبة  .د

 )الكتابة( وقفا للسياق الصحيح.
 أسلوب تعليم المفردات .ه
ألن تتحقق من خالل عملية  أسلوب تعلم املفردات هناك طريقتان  

 التدريب  وتنفيذها من خالل عملية التدريب السياقية وغري السياقية.
 التدريب السياقية .1

هذا التمرين السياقية ميكن حتيينها من قبل املربني من خالل قناتني، وهي 
 .56استخالص املعلومات خطوط وخطوط احلوار

 مسار سؤال وجواب .أ
ت بني املعلمني واملتعلمني، واملتعلمني أو اليت استخالص املعلومات اليت أجري

 حيملها الفرد أو مجاعية .
 مسار احلوار .ب

                                                           
55 Muhbib Abdul Wahab, Epistimologi Dan Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Lembaga 

Penelitian Universitas Negeri Syarif Hidayatulloh, 2007), h. 107 
56 Zulhannan, Teknik Pembelajaran bahasa Interaktif, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada 2014), 

hlm 110 
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وقد أدرك خط بوصف احلياة اليومية، مثل تلك املتعلقة باجملاملة،   
 التحيب بالضيوف وهلم جرا. التدريب غري السياقية

اليت  متارين غري السياقية ميكن القيام به من املعلمني لشرح معىن الكلمة
 :57يصعب تفسريه من خالل السياقية، باستعمل الوسيلة كما يلى

 رسومات والصورة  والنماذج والعينات .1
 حركة وإمياءة، مبا يف ذلك املظاهرات التتابع. .2
 (Dramastisasi)مسرحة  .3
 تعريف .4
 املرادفات  واملتضادات. .5
 (Tasalsul) متتابعة .6
 (Isytiqaq)تشكيل الكلمات  .7
نظام كبديل آخر، أي إذا وسيلة السياقية، وعندما ترمجة : ويستخدم هذا ال .8

 الطريق السياقية السابعة أعاله مل يتمكنوا من توضيح معىن كلمة أو عبارة.

  . العالقة بين طريقة التدريبات و المفرداتو

املفردات هي احدى العناصر من اللغة اليت جيب أن يلم هبا املتعلم ون لدرس  
م قدرة على اكتساب املهارات اللغوية يف التواصل معهم. تعلم اللغات األجنبية لتكون هل

اللغة العربية ليست سهلة كما هي اللغة األوىل نتعلم اإلندونيسية واجلاوية. هناك الكثري  
 املشكالت اليت جيب مواجهتها من قبل شخص الذين تعلموا اللغة.  

ردات .هناك افتاض بأن واحدة من املكونات اليت توجد يف اللغة العربية هي املف 
املفردات املناسبة سوف يساعد كثريا املتعلمني إتقان اللغة العربية يف األربع مهارات اللغة. 
تعلم املفردات املقصود منها على وجه التحديد أن الطالب لديهم ما يكفي املفردات اليت 

                                                           
57 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Interaktif, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada 2014) 

hlm 111 
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مع األساليب .  ولذلك جيب ان يدرس املفردات 58ميكن استخدامها يف احملادثة اليومية
واالستاتيجيات  والطرق املناسبة من أجل املساعدة يف تسهيل تعلم اللغة العربية يف 

 املفردات يضيف تسجيل وميكن حتقيق احتياجات التعلم. 

ومن الطرق املستخدمة هي طريقة التدريبات. طريقة التدريب هي خطة شاملة  
ة معينة أن املعارف   واملهارات ميكن لتقدمي املواد يف هنج منظم  ومقرها حيددها ممارس
 . هذا طريقة التدريبات هو الطريق59متلكها  وتسيطر عليها بالكامل من قبل املتعلمني

والعمل الذي يقوم به املعلم عمدا ومع سبق اإلصرار حبيث ميكن للطالب تذكر وحفظ 
 الكلمات، وميكن استخدامها يف احلياة احلقيقية.  

  

  

                                                           
58 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelejaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011) hlm 60 
59 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Pengembangan Study Kompetensi Guru, (Bandung: 

Rosdakarya 2006), hlm 133 
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 الفصل الثالث 
 ة البحثمنهجي

 
 منهج البحث .أ

إّن مدخل البحث الذي تستخدمه الباحثة هي املدخل الكمي، ألن البيانات 
اليت حتتاج إليها الباحثة تكون على الصورة العديدة أو يعطي وصفا رقميا يوضح مقدر 

لتجريب  60هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى
سونان “يف مدرسة الفصل السابع  تالميدفردات ليف تعليم امل اتطريقة التدريب فعالية

 . املتوسطة اإلسالمية ماالنق” كاليجوغو

البحث هو البحث التجريب. وهو طريقة  هذا يف املستخدم البحث ومنهج
سونان " مبدرسة املتوسطة اإلسالمية 61البحث املستخدمة للحصول على نتاج معني

الفصل  تالميدفردات ليف تعليم امل طريقة التدريباتعالية ، وملعرفة فقماالن "وغو كاليج
. تقسم الباحثة املتوسطة اإلسالمية ماالنق” سونان كاليجوغو“يف مدرسة السابع 

إىل جمموعتني، اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة، اجملموعة التجريبية هي  تالميذال
، وأما اجملموعة الضابطة  لتدريباتطريقة ااخلاصة وهي  الطريقةاجملموعة اليت تستخدم 

. وبعد طريقة التدريبات اخلاصة وهي بدون الطريقة هي اجملموعة اليت ال تستخدم
ذلك، تقارن الباحثة بني اجملموعتني باالختبار على اجملموعة الضابطة واجملموعة 

  62التجريبية.
 

                                                           
60 Arikunto Suharsismi. “Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. )Jakarta: Rineka Cipta, 

1998) 
61 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008) hal: 

205 
62 Sumardi Suryabrata. “Metodologi Penelitian”. )Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006( hal: 88 
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 مجتمع البحث و عينته  .ب
 جمتمع البحث (1

 الذين يكونون األشياء أو األشخاص أو اداألفر  مجيع هو البحث جمتمع إن
يف الفصل  تالميذوأّما جمتمع هذا البحث هم ال 63البحث. موضوع مشكالت

 ق.ماالن "وغو سونان كاليج"يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية  سابعال
 عينة البحث  (2

سابع يف الفصل ال تالميذتمع البحث. ختتار الباحثة الوعينته بعض من جم
احثة هذين فصلني ألن كفاءة . وختتار البكعينة البحث  )ب(بع ساالفصل ال )أ( و

. ولذلك تبحث الباحثة املفرداتمتساويان يف تعليم اللغة العربية خاصة يف  تالميذال
 هذين فصلني لتكون جمموعة جتريبية و جمموعة ضابطا.

  متغيرات البحث  .ج
 ا يلي:أّن املنهج التجرييب يف هذا البحث يتكون من متغريتان، مها كم

 املتغري املستقل (1

هو العامل الذي يقيس مدى  (variabel independent)املتغري املستقل   
املتغري املستقل يف هذا  64فعالية على املوقف ويسمى أيضا بالتغيري التجرييب.

 .طريقة التدريباتعلى البحث هو 

 املتغري التابع (2
ينتاج عن فعالية  هو العامل الذي (Variabel Dependent)املتغري التابع  

 65العامل املستقبل. يسمى بعامل التابع هو فهم املقروء.
 خاصة تكوين اجلملة. املفرداتهو املتغري التابع يف هذا البحث 

                                                           
 152( ص. 1978)القاهرة: دار املهضة العربية،  النفس، علم و التبية يف البحث مناهج واآلخرون، احلميد عبد جابر 63
 312 املرجع السابق ص 64

 312املرجع السابق ص  65
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 1اجلدول 
 المتغير التابع المتغير المستقل

خاصة تكوين  ملفرداتيف ا الطريقة التدريباتاستخدام 
 اجلملة

 

 البيانات ومصادرها .د

يت حتتاج إليها الباحثة يف هذا البحث هي نتاج االختبار، واالستبانة البيانات ال
 طريقة التدريبات.عن فعالية 

لكمية هي تصميم البحث التجرييب حيتاج إىل البيانات الكمية. والبيانات ا
و نتاج االستبانة  تالميذونتاج املالحظة من املدرس وال تالميذنتاج االختبار من ال

 .تالميذمن ال

 2ل اجلدو 

 املصادر البيانات أسئلة البحث رقم

 تالميذال تسجيالت امليدان طريقة التدريباتتطبيق  .1
 

  نتائج اإلختبار طريقة التدريباتفعالية استخدام  .2

 

 تستخدم الباحثة مصادر البحث يف هذا البحث. منهما :
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 البيانات األساسية .1
ملصادر األوىل. البيانات اليت مجعها وعاجلها وعرضها الباحثة من ا

وورقة األسئلة واإلجابة يف  تالميذة بالتعليم كالكاألشخاص املتعلق
 االختبار.

 املصادر الثانوية .2
البيانات اليت مجعها ومعاجلها وعرضها الباحثة من اآلخرين 

 كاملعلومات إىل املدرسة من املالحظة والكتب واجمللة.
 طريقة جمع البيانات .ه

اجة، تستخدم الباحثة يف هذا البحث وللحصول على البيانات احملت
 األساليب اآلتية :

 اإلختبار -1
سلوك الّشخص اّليت تصور االختبار هو أداة الّنشاطات املعقدة لتقدير 

 66ميلكها يف املاّدة الّدراسّية املعّينة.الكفاءة اّليت 
االختبار املستخدم يف هذا البحث هو االختبار القبلي، يعين اختبار يعطي 

 الّتجربة، و االختبار البعدي، يعين اختبار يعطى بعد إجراء الّتجربة. قبل إجراء
 67يف االختبار هي كما الرسم البياين اآليت: تالميذمعايري جناح ال

 3اجلدول 
 التقدير فئة النتائج الرقم

 ممتاز 90-100 1

 جيد جدا 80-89 2

                                                           
66 .M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengaaran, (Bandung: ITB,1996) hal: 1 
67 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2010) hal: 226 
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 جيد 70-79 3

 مقبول 60-69 4

 ضعيف 50-59 5

 االستبانة -2
انة هي أداة للحصول على احلقائق وجتميع البيانات عن الظروف االستب

واألساليب القائمة بالفعل، وتعتمد االستبانة على إعداد جمموعة من 
األسئلة ترسل لعدد كبري من أفراد اجملتمع )حيث ترسل هذه األسئلة عادة 

  68لعينة ممثلة جلميع فئات اجملتمع املراد فحص أرائها(.
مبدرسة  املفردات التعليم يف التدريبات الطريقة هذه الباحثة وتستخدم

 قماالن "وغو سونان كاليج"املتوسطة اإلسالمية 
 تحليل البيانات  .و

حتليل البيانات هو تغيري من املعلومات اليت ميكن الكشف عنها بأي شكل من 
األشكال قبل املراقب. وجتهيز البيانات لتكون إعالما أو إخبارا لتجيب أسئلة 

 69البحث.

حلصول على البيانات الصادقة، تستخدم الباحثة التحليل اإلحصائي اإلستداليل  
(Analysis Statistic Inferensial .) كما قال أمحد بدر : التحليل االحصائي

واليت سبقت اإلشارة إليها، أي ( Sampling)اإلستداليل فهو يتضمن عملية املعينة 
املختارة  (Population or Universe) اختبار مجاعة صغرية متثل اجملتمع الكبري

 . 70منه
                                                           

 347(. ص: 1982أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، )الكويت: جامعة الكويت،  68
69 Muslich Anshori. “Metodologi Penelitian Kuantitatif”.(Surabaya: Airlangga University Press, 2009) hal. 

113 
70 Sukardi. “Metodologi Penelitian Pendidikan”. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal 88 
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البيانات يف هذا البحث هي البيانات عن نتيجة تعلم الطالب اليت 
تتجلى من فروق املقياس املعديل حىت ختترب فروض البحث تؤخذ مستوى داللة 
الفروق يف املائة. و ملعرفة فعالية استخدام إستاجتية التمجة التكيبية على فهم 

 Tوحتليل مستوى فروق نتيجة التعلم من اجملموعتني تقوم بالرموز  املقروء.
 71اإلحصائي وهو ما يلي:

 

𝒕 =
𝐌𝐱 −  𝐌𝐲

√(
∑ 2 + ∑ 2𝑦𝑥

𝑁𝑥 +  𝑁𝑦 − 2
) (

1
𝑁𝑥

+  
1

𝑁𝑦
)

 

 

𝑀𝑥   املقياس معديل من اجملموعة التجريبة : 

𝑀𝑦   موعة الضابطة: املقياس معديل من اجمل 

∑ 2 𝑥  عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجريبية : 

∑ 2𝑦   عدد التنوعي النتائج من اجملموعة الضابطة : 

𝑁𝑥   عدد الطلبة يف اجملموعة التجريبة : 

 𝑁𝑦        :عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة 

𝑁  عدد الطالب لكل الفصل : 

 

                                                           
71 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal: 

311-312 
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يل البيانات يستخدم لتحليل البيانات الكيفية النتيجة الصحة بأسلوب وأسلوب حتل
احلساب قيمة املعدل. وفائدة احلساب ملعرفة فائزة القيمة األخرية اليت هلا العالقة باحلبة. 

 أسلوب التحليل بالرموز مبا يايلي

 

 
 X    =قيمة 

 
يف اجلدول ”Likert“ونتيجة البيانات حتلل باستخدام مقايس اللياقة ليكريت 

 :72اآليت
 4اجلدول 

 ”Skala Likert“معيار اللياقة على المقياس ليكيرت 

 القيمة الفصيلة

 %100 >نتيجة >%83 الئق جّدا  

 %83 >نتيجة >%68 الئق

 %68 >نتيجة >%52 كفاية الئق

 %52 >نتيجة >%36 نقصان الئق

 %36 >نتيجة >%20 غير الئق

                                                           
72Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999) hal: 314 

∑skor  

∑skor total 

100 % 
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 اقة :البيان من جدول نعيار اللي

، %100 >نتيجة >%83إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .1
 فهو من الفصيلة"الئق جدا"

فهو ، %83 >نتيجة >%68إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .2
 من الفصيلة"الئق"

،فهو %68 >نتيجة >%52إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .3
 الفصيلة"كفاية الئق" من

،فهو %52 >نتيجة >%36إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .4
 من الفصيلة"نقصان الئق"

، فهو %36 >نتيجة >%20إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .5
 من الفصيلة"غري الئق"
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات

 

 قبماالن" وغو سونان كاليج"المتوسطة اإلسالمية المدرسة : لمحة عن  المبحث األول

 الموقع الجغرافي .أ

يف شارع كاراغ  قمباالن "وغو سونان كاليج"املتوسطة اإلسالمية تقع املدرسة 
املدرسة ، وتدور حول هذه قهذه املدرسة يف وسط مدينة ماالن وتقع 3باسوكي رقم : 

راهيم اإلسالمية يا وجامعة موالنامالك إب، مثل جامعة براوجياقاجلامعات يف مدينة ماالن
وجامعة اإلسالمية  قو جامعة تكتولوج مباالن قو جامعة احلكومية مباالن قاحلكومية مباالن

 ق.مباالن "وغو سونان كاليج"املتوسطة اإلسالمية وغريها. هذا موقع املدرسة  قاالنمب
 

 Google Mapsموقع ميدان البحث من  1صورة 
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 مدرسةتاريخ تأسيس ال  .ب

على أساس رسالة  قمباالن "وغو سونان كاليج"املتوسطة اإلسالمية  نشأت املدرسة
 مـ. 1992يف السنة  17التقرير وزارة الشؤون الدينية رقم : 

 

سونان "المتوسطة اإلسالمية  ج. الرؤية المستقبلية و رسالة المدرسة
 قبماالن "وغو كاليج
هي جعل  قمباالن "وغو سونان كاليج"مية املتوسطة اإلساللرؤية املستقبلة للمدرسة ا

 املدرسة الينية تفوة املثاىل ذاكرة املؤشر :

 التفوق يف قيمة شراء االمتحان الوطين متوسط .1
 يربع يف جمموعة واسعة من املنافسات األكادميية وغري األكادميية  .2
 خلق مدرسة إسالمية خمتلفة بعض الشيء  .3
 إنشاء مدرسة جو صديقة .4
 م بني اجملتمع املدرسي واجملتمعالتعاون املتناغ  .5
 ديك التفاين واالنضباط العايل  .6

 
 أهداف المدرسة .د

سونان "املتوسطة اإلسالمية األهداف املقصودة من تنفيذ التعاليم يف املدرسة 
التعليم وتأهل اإلسالمي لتنفيذ التعلم النشط ومبتكرة هي :  قمباالن "وغو كاليج

كرمية التوجيه املعنوي، فضال عن التمكن من   وخالقة وفعالة، واملرح، واإلسالمية.
 العلم.

 زيادة التقدير وممارسة القيم- القيم األخالقية والدين والثقافة يف حياهتم اليومية  .1
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 تنفيذ التعلم النشط ومبتكرة وخالقة وفعالة، واملرح، واإلسالمية .2
والثقافة وفقا تطوير املعرفة يف جمال العلوم والتكنولوجيا واللغة والرياضة والفنون  .3

 للمواهب، واملصاحل، والطالب احملتملني
 التنافسية يف دخول التعليم االبتدائي مزيد من املفضلة .4
 لديك قلق كبريا للبيئة .5
  تتمتع ببيئة املدرسة مرحية، وغري مواتية للتعلم .6

  ه. المنهج الدراسي

الوحدة  املناهج قمباالن "وغو سونان كاليج"املتوسطة اإلسالمية تستخدم مدرسة  
للعام الدراسي ، (K13) 2013واملنهج الدراسي  (KTSPللمستوى املدرسية )

 مـ. وتقوم هذه املدرسة بتدريس العلوم الدينية والعلوم الرمسية. 2014-2015

وكانت عملية التعليم يف تعليم اللغة العربية للفصل السابع تستخدم املنهج الدراسي 
 سة مخسة وأربعون دقيقة يف احلصة.. وعملية التعليم يف هذه املدر 2013

 حالة المدرسين والهيكل التنظيميو. 
 .قمباالن "وغو سونان كاليج"املتوسطة اإلسالمية كان عدد املدرسني يف املدرسة 

 ق" بماالنوغو سونان كاليجالمتوسطة اإلسالمية "رئاسة المدرسة  .1
 5اجلدول 

 ووظيفته قمباالن" وغو سونان كاليجاملتوسطة اإلسالمية "رئاسة املدرسة 

 الوظيفة اإلسم الرقم

 مدير املدرسة الدكتور فارد واجي شيف اهلل 1
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 نائب رئيس املناهج الدراسية ويوك هنذيين املاجستري 2

 نائب رئيس التالميذ حممد حسن جنيب املاجستري 3

 نائب رئيس وسائل التبية عيىن عفية املاجستري 4

 ارةرئيس اإلد املاجستريليلك زلفد  5

 

 قبماالن"وغو سونان كاليجالمتوسطة اإلسالمية "المدرسة في  الهيكل التنظيمي .2

 
 اهليكل التنظيمي 2صورة 
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سونان المتوسطة اإلسالمية "المدرسة في  المعلمين البيانات والموظفين .3
 ق" بماالنوغو كاليج

 
 املعلمني البيانات واملوظفني 3صورة 
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 أدوات المدرسةز. 
 ق" مباالنوغو سونان كاليجاملتوسطة اإلسالمية "ملدرسة أدوات املدرسة يف ا

 6اجلدول 
 العدد أدوات املدرسة الرقم

 1 غرفة مدير املدرسة 1

 1 غرفة املدرسني 2

 1 املسجد 3

 1 غرفة وحدة الصحة للتالميذ 4

 Drumband 1غرفة  5

 1 غرفة عمارة الشؤون التالميذ 6

 1 اللغةغرفة  7

 1 املكتبة 8

 1 ية تعاونيةمجع 9

 6 الفصل 10

 3 خمزن 11

 3 احلمام 12



42 

 

  طريقة التدريباتتطبيق  عرض البيانات من:     ثانيال المبحث

عرض البيانات من املالحظات عن تعليم الدرس اللغة العربية خاصة 
على  قمباالن "وغو سونان كاليج"الستيعاب املفردات يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

التجريبية، وهي تشتمل على مخس  لففصل السابع األ تالميذلل ريباتطريقة التد
مراحل وهي جائزة التحفري ، وحتديد املشكلة، ومجع البيانات، ومعاجلة املعلومات، 

 وأخذ االستنتاج أوالتعميم.

درسة املتوسطة مبيف ترقية استيعاب املفرادات  طريقة التدريباتأما تطبيق 
 كما يلي:  قمباالن "وغو سونان كاليج"اإلسالمية 

قامت الباحثة باإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية و  اللقاء األول،
 أ-7للمجموعة الضابطة. االختبار القبلي للمجموعة التجريبية يف الفصل 

سونان "درسة املتوسطة اإلسالمية مب ب-7وللمجموعة الضابطة يف الفصل 
 2017 أبريل 6يف التاريخ  ميسخل. و هذا العمل يعقد يوم اقمباالن "وغو كاليج

. التالميذ 22يف هذه الفرصة  تالميذ، و عدد ال40: 08 – 07:20 يف الساعة
. و هذا العمل يعقد ب-7أما  االختبار القبلي للمجموعة الضابطة يف الفصل 

 22يف هذه الفرصة  تالميذ، و عدد ال10:00 – 08:40ساعة يف ال مخيسيوم 
 . التالميذ

يف استيعاب طريقة التدريبات  لسابقة تدل على أن قبل تطبيقو اإلجراءت ا
املفرادات، البد علينا أن نقام االختبار هو االختبار القبلي. و هذا االختبار يهدف 

 يف استيعاب املفرادات. طريقة التدريبات إىل معرفة كفاءة الطالب قبل تطبيق 
يف استيعاب املفرادات طريقة التدريبات ، قامت الباحثة تطبيق اللقاء الثاني

 07:20يف الساعة  2017 أبريل 13يف التاريخ  مخيسو هذا العمل يعقد يوم 
 "وغو سونان كاليج"يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  أ-7يف الفصل  08:40 –

 طالبة. 22. وعدد الطالب يف هذه الفرصة قمباالن
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بالسالم و أما نشاطات عملية التعليم هي بدأت الباحثة عملية التعليم 
لتتيب اجللوس يف  تالميذو أمرت ال تالميذالدعاء. و سألت الباحثة عن أحوال ال

ومراحله عند تعليم  طريقة التدريبات. مث شرحت الباحثة عن تعريف على ممكاهن
بعد شرحت عن مدخل تعريف و مراحل اللغة العربية خاصة استيعاب املفرادات. 

أن تقدمن  تالميذالتدريس أمرت الباحثة ال ، قبل أن خنطو إىلطريقة التدريبات
. ويف كل اللقاء، يتكون التدريس على مخس هنمعمل البيت يعين جبمع صورة بيت

 مراحل وهي:
 جائزة التحفري .1

 .  مإىل صورة البيت هل ينظروا تالميذأمرت الباحثة ال

 حتديد املشكلة  .2

فردات كل املم تكرير  املفردات من الصورة، وه تكريرأمرت الباحثة 
 االت وجد إما باللغة العربية واإلندونيسية.

 مجع البيانات .3

مع أصدقائه بعد  تالميذال حيفظ. و يحفظأعطت الباحثة الفرصة ل
م يشرع باحلفظ وهم شعروا املفردات من صورة البيت. وه أعطيت
 .بالفرح

 معاجلة املعلومات .4

 حبث يف القاموس والكتب. وحبث اجلديد املعىن يعرفال تالميذال
 املعلومات يف صورة البيت.

 أخذ االستنتاج أوالتعميم .5

تكرير تقدم إىل أمام الفصل واحد ليل تالميذمن ال تلميذانأمرت الباحثة 
 وواحد لكتابة على السبورة. املفردات
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. اجلديدة املفردات حيفظو يف انتهاء الوقت أعطت الباحثة عمل البيت  
 ختمت الباحثة بالدعاء و السالم. 

يف استيعاب املفرادات. طريقة التدريبات قامت الباحثة تطبيق  الثالثاللقاء 
 07:20يف الساعة  2017 أبريل 20يف التاريخ  ميسو هذا العمل يعقد يوم اخل

 "وغو سونان كاليج"املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف  أ-7يف الفصل  08:40 –
 طالبة. 22. وعدد الطالب يف هذه الفرصة قمباالن

عملية التعليم هي بدأت الباحثة عملية التعليم بالسالم و  أما نشاطات
لتتيب اجللوس يف  تالميذو أمرت ال تالميذالدعاء. و سألت الباحثة عن أحوال ال

 . وأما اخلطوات أواملراحل يف هذه دراسة هي:ممكاهن
 جائزة التحفري .1

 يف البيت. حيفظ املفردات مجاعة اليت وجدأمرت الباحثة 
 حتديد املشكلة .2

املفردات الصعبة أواجلديدة وكتابة املفردات  جيمعواأمرت الباحثة عن 
 عن مشكلة عمل الواجب.

 مجع البيانات .3

وبعد ذالك . بإجابة صحيحةمن الباحثة  أسئلةإلجابة  تالميذال عمر
 .جييب مجاعة تالميذال

 معاجلة املعلومات .4

ت . وأمر حبث يف القاموس والكتب اجلديد املعىن يعرفال تالميذال
املفردات اجلديدة متتابعا ومستمرا. وبعد  تكرير تلميذالباحثة لكل 

 أمام الفصل. لتكرير تالميذ، تقدم وكيل لكل ذالك

، يتعلماملفردات  حيفظبعد انتهاء الوقت، أعطت الباحثة العمل البيت 
 وختمت الباحثة بالدعاء والسالم. 
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موعة التجريبية و قامت الباحثة باإلختبار البعدي للمج اللقاء الرابع،
 أ-7االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يف الفصل  للمجموعة الضابطة.

سونان "درسة املتوسطة اإلسالمية مب ب-7وللمجموعة الضابطة يف الفصل 
للمجموعة التجريبية يف  ميس. و هذا العمل يعقد يوم اخلقمباالن "وغو كاليج

وعدد الطالبات يف  ،40: 08 – 07:20يف الساعة  2017فرباير  19التاريخ 
-7الفصل طالبة. أما  االختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف  22هذه الفرصة 

يف هذه  تالميذو عدد ال ،10:00 – 08:40يف ساعة  ميسعقد يوم اخل ب
 طالبة.  22الفرصة 

يف استيعاب  طريقة التدريباتو اإلجراءت السابقة تدل على أن بعد تطبيق 
بد علينا أن نقام االختبار هو االختبار البعدي. و هذا االختبار املفرادات، ال

يف استيعاب  طريقة التدريباتبعد تطبيق  تالميذيهدف إىل معرفة كفاءة ال
   املفرادات.
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 .طريقة التدريبات في تعليم المفرداتاستخدام الية فعالمبحث الثالث : 

 يف خاصة العربية اللغة مادة يف يدتالمال قدرة ملعرفة القبلي باإلختبار الباحثة قامت
 أبريل 13التاريخ  يف فرداتيف ترقية كفاءة امل استخدام خرائط املفاهيم قبل املفرداتعلم 

 تعليميالكتاب ال من يؤخذ اإلختبار أسئلة و سؤاال، 7 اإلختبار وأما السؤال ،2017
 اجملموعة من اجمموعتان ومه القبلي اإلختبار هذا ". واشتك يفبيتال"املوضوع  حتت

 :اإلختبار كما يلي نتائج الضابطة. و و اجملموعة التجريبية
  للمجموعة الضابطة والتجريبية نتائج اإلختبار القبلي .أ

 7اجلدول 
 الضابطة والتجريبية للمجموعة القبلي نتائج اإلختبار

 اجملموعة التجريبية
 االسم

 اجملموعة الضابطة
 الرقم االسم

 الدرجة ديرالتق الدرجة التقدير
 1 عبد الربك 55 ضعيف عبد اهلل نور 60 مقبول
 2 أمحد مولد غ. 55 ضعيف أمحد رافف ر 65 مقبول
 3 أّنس أردنا س. 60 مقبول ألفني احملمدة 70 جيد
 4 أفرليا فتي 61 مقبول ألفية املستغفرة 70 جيد
 5 أرفتا اكي ن. 62 مقبول ألفينطا موالنا  65 مقبول
 6 ديان ركا م. 68 مقبول  لسيأنا ر.أين 58 ضعيف
 7 عرسكا أيوديا 60 مقبول أنوغره رجل 55 ضعيف
 8 فيب أنندي 57 ضعيف دوي  ملمسري 60 مقبول
 9 فريا أدي ل. 58 ضعيف فكري موالنا 57 ضعيف
 10 هيدر فرزي 57 ضعيف لّفي أيكا ا. 58 ضعيف
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 11 ميا سري 55 ضعيف مرسندي وهيو 59 ضعيف
 12 حممد عبد اهلل 58 ضعيف ميقا ستاون 55 ضعيف
 13 حممد دندي 59 ضعيف حممد يوسف  63 مقبول
 14 حممد فجر ن. 60 مقبول حممد جتّدن 57 ضعيف
 15 نبال 62 مقبول حممد شريف  55 ضعيف
 16 نلسان فربيا 68 مقبول نور األيشه 60 مقبول
 17 سندي غسيت 60 مقبول فريوغ لكسنا 60 مقبول
 18 سلما أوليا 78 جيد فتي ريتا ف 60 مقبول
 19 سفيت وندي  65 مقبول رمحد أكتفؤ 58 ضعيف
 20 يوغا رزقي ف 60 مقبول سري نيلي أ. 57 ضعيف 
 21 يوين ديوي ل. 61 مقبول وحيو انده ن. 60 مقبول
 22 يووي انده ف 62 مقبول يايو دوي ر. 60 مقبول

 العدد 1,226 العدد 1,322
 املعدل 55،7 املعدل 60,1
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كما املذكور قبلها، كان بني اإلختبارين يعين بعد اإلختبار القبلي وقبل اإلختبار 

، أما اجملموعة التجريبية فرداتيف تعليم امل الطريقة التدريبات ت الباحثةالبعدي استخدام

عند التعليم واجملموعة الضابطة بدون التصرف، أما  الطريقة التدريبات متصرف باستخدام

 .لبيانات لإلختبار القبلي قد ذكرت قبلهاا

 (4سم بياين )ر 

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة
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 (5رسم بياين )

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية

 
، والبيانات لإلختبار 2017 رسما 20التاريخ  يف يقدم البعدي وأما اإلختبار

 البعدي ستذكر يف جدول اآليت:

 للمجموعة الضابطة والتجريبية اإلختبار البعدي نتائج .ب

 8اجلدول  
 الضابطة والتجريبية للمجموعة البعدي نتائج اإلختبار

 اجملموعة التجريبية
 االسم

 اجملموعة الضابطة
 الرقم االسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير
 1 عبد الربك 60 مقبول عبد اهلل نور 75 جيد
 2 أمحد مولد غ. 60 قبولم أمحد رافف ر 75 جيد
 3 أّنس أردنا س. 65 مقبول ألفني احملمدة 85 جيد
 4 أفرليا فتي 66 مقبول ألفية املستغفرة 85 جيد
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 5 أرفتا اكي ن. 67 مقبول ألفينطا موالنا  75 جيد
 6 ديان ركا م. 70 جيد أين لسيأنا ر. 78 جيد
 7 عرسكا أيوديا 65 مقبول أنوغره رجل 75 جيد
 8 فيب أنندي 62 مقبول دوي  ملمسري 76 جيد
 9 فريا أدي ل. 68 مقبول فكري موالنا 77 جيد
 10 هيدر فرزي 62 مقبول لّفي أيكا ا. 78 جيد
 11 ميا سري 60 مقبول مرسندي وهيو 79 جيد
 12 حممد عبد اهلل 63 مقبول ميقا ستاون 75 جيد
 13 حممد دندي 64 مقبول حممد يوسف  78 جيد
 14 حممد فجر ن. 65 مقبول حممد جتّدن 77 جيد

 15 نبال 67 مقبول حممد شريف  80 جيد جدا
 16 نلسان فربيا 73 جيد نور األيشه 79 جيد

 17 سندي غسيت 65 مقبول فريوغ لكسنا 80 جيد جدا
 18 سلما أوليا 82 جيد جدا فتي ريتا ف 82 جيد جدا

 19 سفيت وندي  70 جيد رمحد أكتفؤ 79 جيد
 20 يوغا رزقي ف 65 مقبول سري نيلي أ. 80 جداجيد 

 21 يوين ديوي ل. 66 مقبول وحيو انده ن. 82 جيد جدا
 22 يووي انده ف 67 مقبول يايو دوي ر. 79 جيد

 العدد 1,452 العدد  1,729
 املعدل 66 املعدل 78,5
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 (6رسم بياين )

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 
 (7) رسم بياين

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 
 الباحث فقدم للمجموعتني، البعدي القبلي و اإلختبار نتائج بيان معرفة بعد و

 يلي : كما املقارنة و هلما. البعدي و القبلي اإلختبار بني املقارنة
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 9اجلدول 
 الضابطة للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بني املقارنة

 التقدير تيجةالن الرقم
 البعدي اإلختبار القبلي اإلختبار

 عدد
 الطالب

 النسبة
 املئوية

 عدد
 املئوية النسبة الطالب

 %0 - %0 - ممتاز 90-100 1

 %4،54 1 %0 - جدا جيد 80-89 2

 %13،64 3 %4،54 1 جيد 70-79 3

 %81،82 18 %59،09 13 مقبول 60-69 4

 %0 - %36،37 8 ضعيف 50-59 5

 %100 22 %100 22 العدد
 (8رسم بياين )

 الضابطة للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بني املقارنة
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 الضابطة فظهر للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بني املقارنة بيان إىل بالنسبة

 يف %59,59 ضعيف ،مستوى  يف الطالب من %36،37 اإلختبار القبلي يف أن

ظهر أن  البعدي اإلختبار يف أما ستوى جيد. وم يف %4،54مستوى مقبول، و 

مستوى  يف %4،54مستوى جيد، و  يف %13،64مستوى مقبول، و  يف 81،82%

 .القبلي نتيجة من أكرب اإلختبار البعدي نتيجة أن يعين البيان هذا جيد جدا. و

 10 اجلدول

 ةيالتجريب للمجموعة البعدي و القبلي ختباراإل بني املقارنة

 التقدير يجةالنت الرقم
 البعدي ختباراإل القبلي ختباراإل
 عدد

 الطالب

 النسبة

 املئوية
 عدد

 الطالب
 املئوية النسبة

1 
 %0 - %0 - ممتاز 90-100

2 
 %22،73 5 %0 - جدا جيد 80-89

3 
 %77,27 17 %9،10 2 جيد 70-79

4 
 %. - %45،45 10 مقبول 60-69

5 
 %0 - %45،45 10 ضعيف 50-59

 %100 22 %100 22 العدد
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 (9رسم بياين )

 التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بني املقارنة

 
 أن التجريبة فظهر للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بني املقارنة بيان إىل بالنسبة

يف  %45،45مستوى ضعيف، و  يف الطالب من %45،45اإلختبار القبلي  يف

ظهر أن  البعدي اإلختبار يف أما مستوى جيد. و يف %9،10مستوى مقبول، و 

 هذا . وجدا جيد مستوى منهم يف %22،73مستوى جيد، و  يف 77،27%

 نتيجة اإلختبار القبلي. أيضا من  أكرب اإلختبار البعدي نتيجة أن يعين البيان

كانت البيانات بينهما ومضة متساويتان فقام الباحث باملالحظة اليت جتري   

التعليم يف اجملموعتني املذكورتني، وفيها وجد الباحث الفرق بينهما. أما يف  عند عملية

اجملومعة الضابطة، كان التعليم جيري مملة وال تظهر محاسة لدى الطالب، وبعض منهم 
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نائمون عند التعليم. وأما يف اجملموعة التجريبية، كان التعليم ملون بنشاط الطالب 

ون مبا شرح املعلم عن املادة يف خرائط املفاهيم املوزع، عند التعليم والسؤال، هم يهتم

هذه البيانة ظن مؤقت، ألن تركيز هذا البحث يف البيانات الرقمية من اإلختبار كما 

 ستذكر بعدها.

وبعد معرفة مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعتني فشرح   

 هي كما جملموعتني السابقتني. وا من املربع االحنراف عدد و االحنراف الباحث عدد

 :التايل اجلدول يف

 11اجلدول 

 اجملموعتني من املربع االحنراف عدد و االحنراف عدد نتائج 

ةيالتجريب جموعةـامل الضابطة جموعةـامل  الرقم 
Y2 (Y) Y2 Y1 X2 (X) X2 X1 

25 5 60 55 225 15 75 60 1 

25 5 60 55 100 10 75 65 2 

25 5 65 60 225 15 85 70 3 

25 5 66 61 225 15 85 70 4 

25 5 67 62 100 10 75 65 5 

4 2 70 68 400 20 78 58 6 

25 5 65 60 400 20 75 55 7 

25 5 62 57 256 16 76 60 8 

100 10 68 58 400 20 77 57 9 



56 

 

25 5 62 57 400 20 78 58 10 

25 5 60 55 400 20 79 59 11 

25 5 63 58 400 20 75 55 21  

25 5 64 59 225 15 78 63 13 

25 5 65 60 400 20 77 57 14 

25 5 67 62 625 25 80 55 15 

25 5 73 68 361 19 79 60 16 

25 5 65 60 400 20 80 60 17 

16 4 82 78 483 22 82 60 18 

25 5 70 65 441 21 79 58 19 

25 5 65 60 529 23 80 57 20 

25 5 66 61 484 22 82 60 21 

52  5 67 62 361 19 79 60 22 

 اجملموع 1322 1729 407 7840 1341 1452 111 595

  
  

  
  N 

 
 :السابق اجلدول يف ما توضيح يلي فيما و

X1= ةيالتجريب اجملموعة من القبلي اإلختبار نتائج 

X2 =ةيالتجريب اجملموعة من البعدي اإلختبار نتائج 

(X)= ةيالتجريب عةاجملمو  نتائج من االحنراف عدد 

2X= ةيالتجريب اجملموعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد 

 =∑Xةيالتجريب اجملموعة نتائج من االحنراف عدد جمموع 
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2X∑= ةيالتجريب اجملموعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد جمموع 

Y1= الضابطة اجملموعة من القبلي اإلختبار نتائج 

Y2= الضابطة عةاجملمو  من البعدي اإلختبار نتائج 

(Y)= الضابطة اجملموعة نتائج من االحنراف عدد 

 
2Y= الضابطة اجملموعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد 

 =∑Yالضابطة اجملموعة نتائج من االحنراف عدد جمموع 

2∑Y= الضابطة اجملموعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد جمموع 

 12اجلدول 

 اجملموعتني من ربعامل االحنراف عدد و االحنراف جمموع عدد

 التجريبية اجملموعة الضابطة اجملموعة

 عدد جمموع

 (∑Y)االحنراف 

 عدد جمموع

 االحنراف

 (∑2Y)ربع امل

 عدد جمموع

 (∑X)االحنراف 

جمموع عدد 
االحنراف املربع 

(2X∑) 

111 595 407 7840 

 

 :اآليت اإلحصائي الرمز إىل السابق النتائج بإدخال ةالباحثمت قامث 

 

𝑀𝑥 =
∑𝑥

𝑁
 

=
407

22
  

= 18,5 
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∑𝑥2  = ∑𝑥2− 
(∑𝑥)2

𝑁
 

= 7840 –  
(407)2

22
 

= 7840 −  
165649

22
 

= 7840 – 7529,5  = 310,5 

𝑀𝑦 =
∑𝑦

𝑁
 

=  
111

22
  

= 5,04 

∑𝑦2  = ∑𝑦2− 
(∑𝑦)2

𝑁
 

= 595 − 
(111)2

22
 

=  595 −  
12321

22
 

= 595 −  560,04  = 34,96 

 

𝒕  =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑𝑥2 + ∑𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) (
1

𝑁𝑥
+

1
𝑁𝑦)

 

=  
18,5 − 5,04

√(
310,5 + 34,96
22 + 22 − 2 ) (

1
22

+
1

22)

 

=  
13,46

√(
345,46

42 ) (
1

22
+

1
22)

 

=
13,46

√0,7477
 

=
13,46

0,865
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𝑡 =  15,56 

𝐷𝑓 =  ( 𝑁𝑥 +  𝑁𝑦 –  2 ) 

=  22 +  22 –  2  =  42 

𝑡. 𝑠0,01 =2,508 

𝑡. 𝑠0,05 = 1,71773 

 

1,717 < 2,508 <  15,56 

 15,56=  اإلحصائي t نتيجة أن الباحث وجد السابق، اجلدول من  

 احلرية القائمة يف نتيجة أن ةالباحث توحبث t-table بتعيني الباحث قام مث

(degree of freedom) من t-table 1 نوياملع التقدير يف نتيجة أن% 

 .1,717=  %5 املعنوي التقدير يف ونتيجة 2,508= 

 تقرير "ت"

t.test (احلسايب t)< t.table  (t  = )حصلت التجريبة = مقبولجدوايل 

t.test (احلسايب t)> t.table  (t  = )مقبولغري فشلت التجريبة = جدوايل 

   

=  %1املعنوي  التقدير نتيجة من أكرب 15،56=  اإلحصائي ونتيجة

 1H أن مبعىن 1،717=  %5 عنويامل تقدير نتيجة من أكرب كذلك و 2،508

تطبيق طريقة التدريبات يف  أن هذا دليل و .مقبول البحث ذاه فروض أن أو مقبول

                                                           
73 Anonim. https://sjsu.edu/t-tabels.xls/.يوم األحد في الساعة 07:23 في التاريخ 7 مايو 2017 م    

https://sjsu.edu/t-tabels.xls/
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سونان "يظهر على ارتفاع النتيجة التالميذ يف مدرسة املتوسطة  تعليم املفردات

واإلستبانة اليت تتكون  ختبارت من اإل. وهذا احلصيل معزز بالبياناماالنق "وغو كاليج

تطبيق طريقة ، وغالبا منهم حيبون التعليم والتعلم بتالميذباألسئلة املوافقة لل

 تطبيق  ، أنّ ةها الباحثتوخالصة هلذا البحث جبميع البيانات اليت مجع .التدريبات

غبتهم يف يظهر على ارتفاع النتيجة التالميذ ور  طريقة التدريبات يف تعليم املفردات

 تعليم اللغة العربية عموما وتعليم املفردات خصوصا.
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 عرض البيانات اإلستبانية وتحليلها .ج
ريقة اإلستبانة هي جدوال األسئلة ليجيبها عينة البحث حتت رعاية الباحثة ط

اليت  أما جدوال األسئلة أواإلستبانة ونتائجها .74لنيل البيانات املتعلمة بالبحث
 : ميذلتالأعطت الباحثة إىل ا

 (13) اجلدول

 75نتائج االستبانة للمجموعة التجريبية

 بنود اإلستبانة رقم

 اإلستجابة

جّيد  ممتاز
 جدا

جمموع  ضعيف مقبول جّيد
 ميذالتال

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

نشطت ملشاركة  1 
تعليم املفردات 

 بطريقة التدريبات

13 9 - - - 22 

 املئوية النسبة
59،1

% 
40،9

% 
- - - 100% 

يوافقون باهنم يفرحون  %59،1من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر التالميذ  
 بعملية تعليم املفردات.

 

                                                           
74 Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) 
75 Pemberian angket kelas 7 (kelas eksperimen) di MTs  Sunan Kalijogo Malang, tanggal 27 April 

2017. 
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 ( 10رسم بيان البنود )   

 

2 

شعرت بأسرع يف 
تعليم املفردات 

 بطريقة التدريبات

11 11 - - - 22 

 %100 - - - %50 % 50 املئوية النسبة

يوافقون باهنم  %50،0، عرفت الباحثة كما كبرية التالميذ من هذا اجلدول 
 يسرعون بعملية تعليم املفردات.

 ( 11رسم بيان البنود )

 

ممتاز

جّيد جدا

جّيد 

مقبول

ضعيف

ممتاز

جّيد جدا

جّيد 

مقبول

ضعيف
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3 

هل طريقة 
التدريبات سهلة 

  يف إشتعماهلا؟

15 7 - - - 22 

 النسبة املئوية
68،18 

% 

31،8
2 % 

- - - 100% 

يوافقون باهنم سهلة  %68،2من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر التالميذ  
 يف استعمال بعملية تعليم املفردات.

 (12رسم بيان البنود )

 

4 

شعرت بأسهل يف 
حفظ املفردات 

 بطريقة التدريبات

15 7 - - - 22 

 النسبة املئوية
68،18

% 
31،8

2 % 
- - - 100% 

  

ممتاز

جّيد جدا

جّيد 

مقبول

ضعيف
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ل يوافقون باهنم اسه %68،2من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر التالميذ 
 يف حفظ بعملية تعليم املفردات.

 (13رسم بيان البنود )

 

5 

بعد عملت تكرير 
املفردات, شعرت 

 بسرعة احلفظ

14 7 1 - - 22 

 النسبة املئوية
63،63

% 
31،8

2 % 
4،5

5 % 
- - 100% 

        

يوافقون باهنم يسرع  %63،6من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر التالميذ  
 تعليم املفردات. يف حفظ بعملية

 

 

ممتاز

جّيد جدا

جّيد 

مقبول

ضعيف
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 (14رسم بيان البنود )

 

        

6 

طريقة التدريبات 
هي طريقة الىت 

 ممتعة و معجبة

14 8 - - - 22 

 النسبة املئوية
63،63

% 
36،3   

7% 

- - - 100% 

        

يوافقون باهنم ممتعة  %63،6من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر التالميذ  
 ليم املفردات.و معجبة بعملية تع

 

 

 

 

ممتاز

جّيد جدا

جّيد 

مقبول

ضعيف
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 (15)يان البنود رسم ب

 

        

7 

باستعمل طريقة 
التدريبات, 

أحببت كبريا لتعلم 
 اللغة العربية

13 9 - - - 22 

59،1 النسبة املئوية

% 

40,

9 % 

- - - 100% 

ممتاز

جّيد جدا

جّيد 

مقبول

ضعيف
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يوافقون باهنم ممتعة  %59،1من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر التالميذ  
 يم املفردات.و معجبة بعملية تعل

 (16رسم بيان البنود )

 

 

 

 154 - - 1 58 95 جمموع عدد

 النسبة املئوية
61،6

9 % 
37،6   

7 % 
0،64

% 
- - 100% 

 

بالنسبة إىل بيان من اجلدول السابق، تستطيع الباحثة أن تأخذ اإلستنباط أن 
إلمجال ستجيب باستجابة موافق بنظر إىل رسم بيان ايأواملستجبة  ميذمعظم التال
يف  ميذمن تال %37،67، وتازيف استجابة مم ميذمن تال %61،69وبدليل أن 
 . جّيديف استجابة  ميذتال من %0،64جدا، و جّيداستجابة 

 

 

 

ممتاز

جّيد جدا

جّيد 

مقبول

ضعيف
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 (17رسم بيان اإلمجال جملموع عدد نتائج البنود )

 

 فيما يلى: ”Likert“إذا بنظر إىل جدول مقياس املعيار ليكريت 

41اجلدول   

تبانة من خرباء املادةنتيجة اإلس  

 الرمز مقياس النتيجة أو اإلجابة  رقم
  1 ضعيف 1

 2 مقبول 2

  3 جّيد 3

  4 جّيد جدا 4

  5 ممتاز 5

 ”Likert“فقدمت الباحثة اجلدول عن احلساب نتائج االستبانة مبقياس املعيار ليكريت 

 كما يلى:

  

ممتاز

جّيد جدا

جّيد 

مقبول

ضعيف
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 (15اجلدول )

 ”Likert“ت نتائج االستبانة مبقياس املعيار ليكري 

نتيجة 
 اإلجمالية

مجموع 
 النتيجة

إسم  نتيجة اإلجابة
 المستجيبات

 رقم

7 6 5 4 3 2 1 

 .1 عبد اهلل نور 5 5 5 4 4 5 4 32 4,57

 .2 أمحد رافف ر 4 5 4 5 5 4 5 32 4,57

 .3 ألفني احملمدة 4 5 4 5 4 5 5 32 4,57

 .4 ألفية املستغفرة 4 4 4 4 4 4 4 28 4

 .5 ألفينطا موالنا  5 5 5 5 5 5 5 35 5

 .6 أين لسيأنا ر. 4 4 4 4 4 4 4 28 4

 .7 أنوغره رجل 5 4 5 5 5 5 5 34 4,85

 .8 ملمسريدوي  5 5 5 5 5 5 5 35 5

 .9 فكري موالنا 4 4 5 4 4 4 4 29 4,14

 .10 لّفي أيكا ا. 5 5 5 5 3 4 5 32 4,57

 .11 مرسندي وهيو 4 5 5 5 5 5 4 33 4,71

 .12 ميقا ستاون 5 4 5 5 5 5 5 34 4,85

 .13 حممد يوسف  5 4 5 5 5 5 5 34 4,85

 .14 حممد جتّدن 5 4 5 5 5 5 5 34 4,85

 .15 حممد شريف  5 4 5 5 5 5 5 34 4,85

 .16 نور األيشه 4 4 5 4 5 5 4 31 4,42
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 نيجمموع املستجيب Xالنتيجة مقياس األعلى  Xالنتيجة األعلى = جمموع األسئلة  •

7 X 5 X  22  =770 )النتيجة األعلى( 
 جمموع املستجيبات  X النتيجة مقياس األقل Xالنتيجة األقل = جمموع األسئلة  •

7 X 3 X 22  =462 )النتيجة األقل( 
 النتيجة األخرية =  •

 ∑جمموعة النتيجة املقياس  

                  X100%            قيمة = 

 ∑النتيجة األعلى  

 
710

770
 X 100% = 92,2 % 

 

على بأكمله حصل يؤديها التجربة الوحدية بناء على احلساب السابق، فاملالحظة اليت 
، فهذه النتيجة من ”Likert“. إذا ناسب جدول مقياس املعيار ليكريت 92,2%
 موفق بشّدة.املعيار 

 

 .17 فريوغ لكسنا 5 5 5 5 5 4 5 34 4,85

 .18 ي ريتا ففت  5 5 5 5 4 4 4 32 4,57

 .19 رمحد أكتفؤ 5 4 4 4 5 5 4 31 4,42

 .20 سري نيلي أ. 4 4 4 4 4 4 4 28 4

 .21 وحيو انده ن. 4 5 5 5 5 5 5 34 4,85

 .22 يايو دوي ر. 5 5 4 5 5 5 5 34 4,85

 مجموع 710 101,34
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 الفصل الخامس
 مناقشة البحث

 

ة التعليم والبحث العلمي عن فعالية حبثت الباحثة مناقشة البحث بعد انتهاء عملي 
سونان اإلسالمية "لتقية استيعاب املفردات مبدرسة املتوسطة احلكومية طريقة التدريبات 

 فحصلت الباحثة على اإلستنتاج األخري، كما يلي:، قماالن "وغو كاليج

” سونان كاليجوغو“في مدرسة تعليم المفردات طريقة التدريبات لتطبيق  .1
 .المية ماالنقالمتوسطة اإلس

خبمس  قامت الباحثة تعليم استيعاب املفردات بنموذج التعليم املفردات 
مراحل أو اخلطوات يف اجملموعة التجريبية، يعين أوال عملت الباحثة جائزة التحفري 

كمثل شهاهدة عن املادة، ووصف الصوار ، وقراءة نص احملادثة،   بأنواع الكثرية
املفردات  تكريراليت فيها ال حتديد املشكلة تالميذال ثانيا عمل. وحتديد الصوار

حتديد  تالميذالصعبة أواجلديدة و مشكلة األخري عن املادة. ثالثا أجابت ال
بني أصدقائه.  حتفيظاألخري أو  تالميذعلى تغيري األراء بني ال املشكلة مجع البيانات

 حتفيظكمثل   مدهمعاجلة املعلومات لتحقيق صياغة الفريضة عن التالميذ رابعا عمل
املعىن وحبثت املعين اجلديد يف القاموس والكتب. وحبثت املعلومات من املادة. 
خامسا عرض البيانات أواملعلومات وكتبت الطالبات عنها، وهذه مرحلة أواخلطوة 

طريقة وهذه هي مرحلة أواخلطوة األخرية عند . تسمي بأخذ االستنتاج أوالتعميم
 . التدريبات

وجودة يف اجملموعة التجريبة قبل تطبيق يعين كثري من التالميذ املشكالة امل
يصعبون يف تعليم اللغة العربية ألهنم نقيس يف املفردات، فلذالك قامت الباحثة 
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تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم املفردات. وهذه احلالة، تعليم التالميذ اللغة العربية 
 بنشاط ومهاسة لتقية كفائتهم هبا.

 التالميذعند المفردات  دل على ارتفاع الدرجة في تعليمت طريقة التدريباتفعالية  .2
، المتوسطة اإلسالمية ماالنق” سونان كاليجوغو“في مدرسة الفصل السابع  في

 فنتائج هذا البحث هي كما يلي: 

 التقدير نتيجة من أكرب 15،56إّن نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة: 

 1،717=  %5 املعنوي تقدير نتيجة من أكرب كذلك و 2،508=  %1املعنوي 
تطبيق  أن هذا دليل و .مقبول البحث هذا فروض أن أو مقبول 1H أن مبعىن

يظهر على ارتفاع النتيجة التالميذ يف مدرسة  طريقة التدريبات يف تعليم املفردات
 ختبارإل. وهذا احلصيل معزز بالبيانات من اماالنق "وغو سونان كاليج"املتوسطة 

، وغالبا منهم حيبون التعليم والتعلم تالميذواإلستبانة اليت تتكون باألسئلة املوافقة لل
، ةها الباحثتوخالصة هلذا البحث جبميع البيانات اليت مجع .تطبيق طريقة التدريباتب

يظهر على ارتفاع النتيجة التالميذ  طريقة التدريبات يف تعليم املفردات تطبيق  أنّ 
 يف تعليم اللغة العربية عموما وتعليم املفردات خصوصاورغبتهم 

. إذا ناسب %92,2بأكمله حصل على يؤديها التجربة الوحدية املالحظة اليت 
 موفق بشّدة.، فهذه النتيجة من املعيار ”Likert“جدول مقياس املعيار ليكريت 

 

يبة واجملموعة اعتماد على نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي للمجموعة التجر 
، قد وجدت الباحثة بينما فرقا وضيحا. وهذا يدّل على أّن الميذالضابطة اليت حصلت الت

سونان “يف مدرسة تعليم املفردات لتالميذ الفصل السابع طريقة التدريبات لتطبيق 
هلا تأثري كبري يف تعليم املفردات. معظم التالميذ  املتوسطة اإلسالمية ماالنق” كاليجوغو

 ون التعّلم باستخدام طريقة التدريبات ألّن التالميذ يتعلمون املفردات بالفرح ويفهموهنا.حيب
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 الفصل السادس
 اإلختتام

 الخالصة .أ

 تالميذاملفردات لتعليم طريقة التدريبات ل فعاليةبعد انتهاء إجراء حبث العلمي حوىل 
، فحصلت نقاملتوسطة اإلسالمية ماال” سونان كاليجوغو“يف مدرسة الفصل السابع 

 الباحثة على اإلستنتاج األخري:
 

تطبيق طريقة التدريبات يشتمل على مخس املراحل، وهي جائزة التحفري ،  .1
وحتديد املشكلة، ومجع البيانات، ومعاجلة املعلومات وأخذ االستنتاج أوالتعميم. 

يف ترقية استيعاب املفردات  طريقة التدريباتأن التعليم يف هذا البحث على 
مبدرسة املتوسطة اإلسالمية  أ-7العربية جملموعة التجريبية يف الفصل  للغة

 .قماالن "وغو سونان كاليج"

لتقية استيعاب املفردات للغة العربية يف مدرسة   طريقة التدريباتأن استخدام  .2
إّن نتائج اإلختبار هلا فعالية.  قماالن "وغو سونان كاليج"املتوسطة اإلسالمية 
=  %1املعنوي  التقدير نتيجة من أكرب 15،56لضابطة: القبلي للمجموعة ا

 أن مبعىن 1،717=  %5 املعنوي تقدير نتيجة من أكرب كذلك و 2،508

1H يؤديها التجربة املالحظة اليت  و .مقبول البحث هذا فروض أن أو مقبول
. إذا ناسب جدول مقياس املعيار %92,2بأكمله حصل على الوحدية 
 موفق بشّدة.ه النتيجة من املعيار ، فهذ”Likert“ليكريت 
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 اإلقتراحات .ب

، وممارس املفرداتمن البحث املذكور، حتتاج الباحثة تقدمي اإلقتاحات تنبأ 
 .فرداتالتعليم خصوصا للمدرس الذي يكون أطراف رمح يف حتقيق أهداف تعليم امل

 استنبطت الباحثة هذا البحث اجلامعي حىت يكون أحسن مما قد سبق: 

ا البحث حيتاج إىل االستمرار أن يقوم الباحثون األخرون يف حتسينه إّن هذ (1
 وتعميقه.

تطبيق الطريقة على الباحثني األخرين أن يتطوروا هذا البحث، مثال عن  (2
 التدريبات لتعليم املفردات ولتقية مهارة القراءة.

 

 ج.     اإلختتام
لى توفيقه بأن احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والشكر له سبحانه ع

يسري يل إمتام هذا البحث بأحسن ما ميكن. و من املعلوم أن هذا البحث القصور 
أرجو للقارئ املدخالت كي يكون هذا البحث األغالظ من كتابة كانت أو لغة. و و 

 أحسن. و اهلل أعلم بالصواب.
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