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 الملخص
 

لمدرسة النشاط اإلضافي عن إلقاء المفردات في تعلم اللغة العربية في ا : اؼبوضوع
 المتوسطة المدينة ونوصوبو

 داراحلس نني انا:  االسم   
  311233113:  رقم القيد

اػبلفيات من ىذا البحث ىو أف األنشطة اإلضايف ىي كاحد من األنشطة 
لتطوير اؼبعرفة من الطالبات يف ربقيق األىداؼ التعليمية. الوقت يف التعليم ك التعلم 

من غَت فضل. خصوصا يف تعلم اللغة العربية  ناقص كىو السبب الذم جيعل الوقت 
كاللغة األجنبية اليت تظن أهنا صعبة. اؼبشكلة يف ىذا البحث كيف يتم تنفيذ إلقاء 
اؼبفردات كما النشاط اإلضايف يف اؼبدرسة اؼبتوسطة كنوصوبو, ككيف الكاصل من تلك 

بياف كالوثائق. العملية. أك أدكات البحث اؼبستخدمة ىي اؼبالحظة كاؼبقابلة كاألست 
 التحليل اؼبستخدـ ىو التحليل القيمي الذم يشرح عن عملية إلقاء اؼبفردات إستقراء.

كيف النشاط اإلضايف عن إلقاء اؼبفردات يف   ربديد اؼبسألة يف ىذا البحث ىي:
ؼبعرفة  كيهدؼ ىذا البحث إىلتعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو. 

يف مدرسة ة كالضعف النشاط اإلضايف إلقاء اؼبفردات يف تعلم اللغة العربية نقاط القو 
اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو. كأما نوع ىذا البحث ىو حبث نوعي ميداين كصفي. ك طريقة 

طريقة ربليل صبع البيانات يعٍت كاستخدمت اؼبراقبة, كاؼبقابلة, ك التوثيق عبمع البيانات. ك 
 يانات, عرض البيانات, استخالص النتائج ك التحقق. البيانات ىي تقليص الب

( إلقاء اؼبفردات باستخداـ ٔتنفيذ األنشطة اإلضايف إلقاء اؼبفردات يعٍت: 
( إيداع نتائج ربفيذ اؼبفردات إىل اؼبشرؼ ٖ( إلقاء اؼبفردات باستخداـ لعبة, ٕاألغنية, 

( ٘إلقاء اؼبفردات مربع اغبوار,  (ٗعلى األنشطة اإلضايف إلقاء اؼبفردات يف اللغة العربية. 
( أما ٙكيستخدمها اؼبؤلفة يف ىذه البحثة ىي باستخداـ طريقة اغبفظ )احملفوظات(, 



 م   

 

اليت ديكن استخدامها يف دراسة اؼبفردات ىي الكائنات مصغر األصلي ك كسائل اإلعالـ 
 صورة أك رسم.

ات يقسمن إىل اغباصل يدؿ أف يف عملية النشاط إلقاء اؼبفردات أكال: الطالب
طبسة قرائق دبعلة كاحدة. اؼبادة ىي مفردتاف يف اليـو كصبلة مفيدة من تلك اؼبفردات. 
كالزائدة من ىذه العملية ترفع الرغبة للطالبات كتزاد اؼبفردات ك ىن يستطعن أف يتكلمن 
باللغة العربية اليومية يف مسكنهم. كالنقص منها ذبعل بعض طالبات سائمات. التقدير 

 م يف كل أخرل النشاط ك أخر اليـو يف األسبوع.يأد
 



 



 اإلهداء
 

 أىدم ىذا البحث العلمي إىل :
اللذاف ربياين صغَتا حبسن الًتبية  الوالدين احملبوبُت أيب رشيد كأمي حسن تعو .ٔ

 جزامها اهلل أحسن اعبزاء.،كاؼبالحظة كيبذؿ اعبهد القياـ باإلرشادات كالنصائح
بالفعل الصلوات كالتشجيع دكف صالة ركحك أنا ال شكرالك جديت جوريئنو أف  .ٕ

 ديكن أف ربصل على سبريرة, إنشاءاهلل دائما يعطيك الصحة لك.
شكرا جزيال عّم كحيودم ك عّمة سيت نور خلفة اليت بالفعل تساعد على اؼبواد  .ٖ

 كتوفَت الصالة ك التشجيع, اهلل خيفف القوت كنت ككذلكم دائما يف رعايتو.
  مشاخيي الذين بذلوا جهدىم يف تأدييب ك تعليمي علوما كاسعاصبيع أساتذم ك  .ٗ

 نفعنا اهلل هبم ك بعلومهم يف الدارين. ،كثَتا
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 قديرتّ الكر و شّ الكلمة 

اغبمد هلل الذم علم بالقلم. علم اإلنساف مامل يعلم. أشهد أف ال إلو إال اهلل الذم 
صبيع العامل. كأشهد أف سيدنا كموالنا ؿبمدا عبده  فضل بٌت آدـ بالعلم كالعمل على

كرسولو سيد العرب كالعجم. اللهم صل على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كأصحابو أصبعُت. أما 
 بعد

قد سبت الباحث كتاب ىذا البحث بعوف اهلل تعاىل. كىذا البحث ربت اؼبوضوع 
 المتوسطة مدرسة في العربية اللغة تعلم في المفرداتإلقاء  عن اإلضافي النشاط
( s.1كىذا مقدـ إلكماؿ بعض الشركط اؼبقررة لنيل درجة الليسانس ) ،ونوصوبو المدينة

اإلسالمية  ڠاسايف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علـو الًتبية كالتدريس جبامعة كايل 
 .ڠظبارااغبكومية 

 لذا يريد الباحث إلقاء شكر كتقدير إىل:

أنعمٍت نعمة كثَتة كالذم أعطٍت صحة كقوة حىت أستطيع  اهلل سبحانو كتعاىل الذم .ٔ
 .ڠظبارااإلسالمية اغبكومية  ڠاساأف أذكؽ نعمة الدراسة جبامعة كايل 

 أيب ك أمي الذاف يبذالف جهدمها يف دعائي كتربييت, فلهما أجزؿ شكرا كاحًتاـ. .ٕ
معة كايل كعميد كلية علـو الًتبية كالتدريس جبا  اماـ توفيقفضيلة السيد الدكتور  .ٖ

 .ڠظبارااإلسالمية اغبكومية ڠاسا
اؼباجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  رينو د  مغففضيلة السيد الدكتور أضب .ٗ

 .ڠظبارااإلسالمية اغبكومية  ڠاسابكلية علـو الًتبية كالتدريس جبامعة كايل 
لـو قسم تعليم اللغة العربية بكلية ع اؼباجستَت ككاتب ل لطفافعاق فضيلة السيد .٘

 .ڠظبارااإلسالمية اغبكومية ڠاساالًتبية كالتدريس جبامعة كايل 
 بذؿَت اليت كانت راضية كـبلصة لاؼباجست األستاذ دكتور إبن حجر فضيلة السيد .ٙ

 الوقت كالفكر خالؿ شغلها لتشرفٍت جبد كالملل يف ىذا البحث.



 ف   

 

عة الوقت فضيلة السيد أضبد زىر الدين اؼباجستَت الذم كاف راضيا كـبلصا لواس .ٚ
 كالفكر خالؿ شغلو ليشرفٍت جبد كالملل يف ىذا البحث. 

اإلسالمية ڠاساظفُت كاحملاضرين يف كلية علـو الًتبية كالتدريس جبامعة كايل صبيع اؼبو  .ٛ
، شكرا جزيال على األكقات كالتوجيهات كاإلرشادات. أطاؿ اهلل ڠظبارااغبكومية 

 دارين, أمُت.عمرىم كبارؾ فيهم كنفعنا هبم كبعلومهم يف ال
أصدقائي كزمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية كخاصة صبيع أصحايب األحباء من  .ٜ

 ڠاسافصل قسم تعليم اللغة العربية ب الذين يصاحبوين يف طلب العلم جبامعة كايل 
. سهل اهلل أمورىن كإيام كبارؾ فيهن كإيام كبلغهن ڠظبارااإلسالمية اغبكومية 

 .كإيام إىل مقاصدنا, أمُت
 أصدقائي كزمالئي يف معهد مدرسة القرأف العزيزية كمعلمُت فيو.  .ٓٔ
لى فكرة ككقتا كنقدا. شكرا جزيال ع ىذا البحث العلمي, كتابةكمن ساعدكين يف   .ٔٔ

 مساعدتكم. ليس يل شيئ من اعبزاء كلكن اهلل جيزيكم بأحسن اعبزاء.
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لالباب األوّ   

 مقدمة

 ة البحثخلفيّ  . أ
إذا كاف  جنبية ىو عملية معقدة مع ؾبموعة متنوعة من اؼبستغربتعلم لغة األ

ديكن أف يكوف ىا معٌت اليت ىي ـبتلفة بالنسبة لكل شخص. اللغة ىي أدكات 
االتصاؿ األكثر أمهية يف التفاعل مع أم شخص. دكف اللغة, االتصاالت الديكن أف 
يؤ ديها مع جيدة كالتفاعل االجتماعي لن حيدث. ألنو من دكف اللغة, أم شخص 

 ٕفسهم أف ينقل إىل اآلخرين.سوؼ ال تكوف قادرة على التعبَت عن أن
تعلم اللغة يتأثر بعوامل عدة. العوامل الرئيسية اليت ترتبط ارتباطا كثيقا مع 
اكتساب لغة أجنبية ىي لغة اؼبتعلم, العوامل اػبارجية اؼبتعلمُت, العوامل الداخلية من 

سر عن يف القرآف الكرًن ىناؾ أيضا تفسَتا ىو ما يف ٖاؼبتعلمُت, كاؼبتعلمُت كأفراد.
 ٗ.ٕٕتنوع اللغات, يف ىذه اغبالة أحاط اؼبؤلف اقتبس آية من القرآف سورة الرـك اآلية 
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ة من ـبتلف اللغات يف العامل ىو عالمة من عالمات يف اآلية كأكضح أف متنوع
ؽبية. فإناهلل سبحانو كتعاىل قد خلق اللساف بالنسبة للبشر كأداة اغبديث, يف العظمة اإل

 حُت أف التنوع الذم ينشأ بسبب البيئة حيث يعيش شخص ـبتلف.
رقة تنوع اللغات تتأثر البيئة اؼبعيشية كمستول الذكاء يف التفكَت. يف ىذه الو 

الكتاب أيضا أريد أف أشرح عن تنوع اللغات أف كاحدة منهم ىي اللغة العربية, اللغة 
العربية ىي اللغة الدكلية أف يتطور دائما كجاء إىل الواليات اؼبتحدة يف ىذا الوقت من 

كمعقدة, فضال عن عدـ خالؿ عملية التحوؿ. تعلم اللغة العربية ىو عمل طويلة 
 ٘لة اليت ديكن مالحظتها أك يف الربنامج يف دليل موجز.سلسلة من اػبطوات السه

البيئة أك اجملتمع عموما اللغة العربية ىي اللغة األجنبية, ألنو ليس من لغة اغبياة اليومية. 
الكلية. ديكننا أف نرل أف يف مدارس اإلسالـ عموما بداء من رياض األطفاؿ حىت 

 يف اؼبناىج الدراسية.العربية كفرد كلغة أجنبية, دبا يف ذلك كضعو 
شيئ آخر ديكن أف تستخدـ مؤشرات من الغربة يف اؼبدارس ىو أف اللغة العربية 
التستخدـ لغة التدريس, كلكن مثل ىذا اؼبوضع. اللغة يف ىذه اغبالة ىي اللغة العربية, 
اللغة ىي كاحدة من العامل. اليت خضعت التنمية كسبشيا مع التنمية االجتماعية من 

. اجملتمع  كالعلـو
بية ىي عائلة اللغات السامية اليت ىي اللغة اؼبستخدمة األمم اليت تعيش اللغة العر 

بالقرب من النهر دجلة ك الفرات, سهوؿ سوريا كشبو اعبزيرة العربية )الشرؽ األكسط( 
مثل اللغة فنيسيا, سوريا, ابراين, عرايب, سورياين ك ببيلوين, من العديد من اللغات 

 قبت حىت اآلف ىي العربية. اؼباضي اليت
يف الواقع اللغة العربية تنشأ منذ بضعة قركف قبل اإلسالـ, ألف األدلة من االثار 

فقط تبدأ منذ قرنُت قبل اإلسالـ, حيث أف األدب العريب اعبديد ديكن اإلشارة إىل 
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اللغة العربية ىي تستخدـ أيضا   ٙتسجيل اللغة العربية ديكن أف تبدأ يف ىذا الوقت.
كأداة اتصاؿ يوميا, حىت استخدامها بوصفها الدرس التمهيدم, كليس اؼبوضوع, مث يف 

 ىذا اؼبوقف اللغة العربية كلغة أجنبية, كلكن اللغة إىل قسمُت.
 يف بداية دراسة اللغة العربية تستخدـ فقط لفًتة ؿبدكدة ديكن قراءة القرآف اغباؿ

لم اللغة العربية تعترب ىامة, ليس فقط أف مكتوبة باستخداـ اللغة العربية. كلكن اآلف تع
تكوف قادرا على قراءة القرآف كلكن أيضا حىت يتمكن من معرفة تعاليم اإلسالـ أكثر 

 تسليمها من خالؿ الكتب كاألحاديث.
للمبتدئُت الذين مل يعرؼ أك تعلم اللغة العربية, كىم يعتربكف أف اللغة العربية ىي  

ؾبموعة متنوعة من اؼبشاكل خبصوص تعلم اللغة أصعب. ال عجب إذا كاف يبدك 
كباإلضافة إىل ذلك ٚالعربية, مثل القواعد, الكتابة, القراءة, كالـ, ككذلك يف حفظ.

ألف اللغة العربية ىي لغة أجنبية كىي مشكلة يف معرفة ذلك, اؼبفردات ىي أيضا 
أك حىت ال مشكلة ـبتلفة يف بعض األحياف بُت معٌت القاموس مع اؼبعٌت اؼبطلوب 

 حسب مع سياؽ معُت اعبملة.
من خالؿ كجود ما يكفي من اؼبفردات مث شخص سوؼ تكوف قادرة على 

كاؼبقصود أف إذا كاف شخص مالديو اغبد األدىن  تكوين صبلة أك التواصل مع اجملتمع.
من اؼبفردات مث انو ال ديكن التواصل أك متحدثا جيدا كباإلضافة إىل ذلك جيب عليو 

فة اؼبفردات. تعلم اؼبفردات ىو سيد اؼبفردات, ترصبتو, كأف تكوف قادرا على أيضا معر 
استخدامها يف كمية اعبملة الصحيح. اليت ليست ؾبرد حيفظوف اؼبفردات دكف معرفة  
كيفية استخدامو يف التواصل اغبقيقي. حىت يف اؼبمارسة بعد الطالب على فهم 

 خطب أك كتابة. اؼبفردات مث كانت تدرس استخدامو إما يف شكل
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إلتقاف اللغة العربية نفسها ليس فقط يف الوقت أنشطة التعليم كالتعلم, كمع ذلك 
ة ينبغي إجراء مزيد من الوقت أك يف كثَت من األحياف ككبن نعلم من خالؿ األنشط

خرج اؼبدرسة ساعات, باإلضافة إىل مساعدة اؼبتعلمُت يف  الالمنهجية. األنشطة إضايف
كما أنو يساعد اؼبتعلمُت من أجل أف يكوف الركح من جديد دراسة   تطوير اىتمامو,

 أصعب فضال عن غرس اؼبسؤكلية كمواطن مستقل.
كمن اؼبتوقع أف تكوف قادرة على تلبية احتياجات أف الطلب  األنشطة اإلضايف

اؼبتعلمُت على اكتساب اؼبعرفة كذبربة على ؾبموعة متنوعة من اؼبواضيح أنو يف كقت 
كضعت ذبارب حقيقية  ة اليومية. يف النشاط اإلضايفدة للمتعلمُت يف اغبياالحق مفي

عبارة أخرل اليت ديكن أف ذبلب الطالب على كعي الشخصية, زميل, كالبيئة اهلل لو, ب
 ٛ.ديكن ربسُت نوعية اإلدياف أف األنشطة إضايف

يتم تنفيذىا  لقأ اؼبفردات يف تعليم اللغة العربية اليتإ عملية من األنشطة اإلضايف
اؼبدينة كنوصوبو تكوف نقطة مهمة للباحثُت, ألف معرفة مشاكل  يف اؼبدارس اؼبتوسطة

 اإلضايف م دراسة حوؿ النشاطيف عملية النشاط.كبالتايل فإف الباحثُت يرل من الضركر 
 اؼبدينة كنوصوبو.  تعلم اللغة العربية يف مدرسة اؼبتوسطةلقأ اؼبفردات يفإ عن

 
 لةتحديد المسأ . ب

 :ناء على ما سبق فمسئلة ىذا البحث ىيب
اؼبفردات يف تعلم اللغة العربية يف  لقاءإ عن ضايفاإل تنفيذ النشاطف كي .ٔ

 اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو؟ 
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 هج. أهداف البحث و فوائد
من ىذا البحث ىو صياغة اعبملة فبا يدؿ على كجود شيئ اليت مت  أىداؼ

ربقيق بحث. بناء على ما سبق مشاكل, مث التوصل إىل اغبصوؿ عليها بعد اكتماؿ ال
 ىذه األىداؼ يف ىذا البحث ىو كمايلي:

لقأ اؼبفردات يف تعلم اللغة العربية إ لقوة كالضعف النشاط اإلضايفعرفة نقاط اؼب .ٔ
 يف مدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو.

ة العربية من يف تعلم اللغ حث فيما يتعلق النشاط اإلضايفد ىذا البأما عن فوائ
د األكادديية, كاؼبمارس. يف ىذا البحث, ُت أمور أرل لو فوائد يف ضوء فوائب

 الكتاب كصف, من بينها ما يلي:ىناؾ ثالث فوائد 
 األكادديية  .ٔ

معلمي اللغة العربية كخاصة يف ؾباؿ تعليم اؼبفردات من أجل أف يكوف اػبطاب, 
ن ظهر قلب مفردات حىت تسليم من اؼبعرفة كاػبربة. كأكثر إبداعا يف جعل فكرة ع

 السهل أف نفهم اؼبتعلمُت.
 نظريا .ٕ

يف تعلم اللغة العربية  ة اؼبدينة حوؿ األنشطة اإلضايفكمدخل إىل مدرسة اؼبتوسط
 األىداؼ اؼبتوقعة.حىت نتمكن من ربقيق 

 يف عملي  .ٖ
 . اؼبدرسةأ

سينات يف ىذا البحث ىو اؼبتوقع ديكن أف ذبعل اؼبدرسة االستمرار يف إجراء رب
وغَت اؼبنهجية كتقييم كل اسًتا تيجية تطبق يف صبيع م بأف ىناؾ يف األنشطة إضافيتعل

 الرئيسي التعلم.
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 للمتعلمُت  .ب
كمن اؼبتوقع أف اؼبتعلمُت دائما زيادة يف ربفيظ اؼبفردات من اللغة العربية من أجل 

 اؼبزيد من تيسَت خطاب, كزيادة معارفهم.
 ج. للباحثُت

غة العربية يف نظرة, اػبربة كاؼبعرفة من اؼبؤلف عن أنشطة التعلم كتدريس اللإلضافة 
 يف مدرسة اؼبدينة كنوصوبو كجعلها ذبرية ؾبرية بالنسبة للمؤلف. النشاط اإلضايف
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 الباب الثاني

 الهيكل النظري
  

 ةالنظري أ. توصيف

 أنشطة اإلضافي. ٔ

فية ذبرل خارج ساعات اؼبدرسة القياـ بو ىو القياـ بأنشطة إضاأنشطة األضايف 
على كبو أفضل يف اؼبدرسة أكخارج اؼبدرسة هبدؼ للحصوؿ على مزيد من اؼبعرفة, 

 ٜاؼبهارات كالبصَتة كاؼبساعدة يف تشكيل شخصية الطالب كفقا ؼبصاحل كمواىب كل.

 . تعريف اإلضافيأ

نامج ىو مكتوب من ىو النشط يقع خرج الرب  عجم الكبَت إندكنيسيا اإلضايفيف اؼب
ىو نشاط إضافية ما كراء خطة  القاموس العلمي شعبية اإلضايف خارج اؼبنهج. بينما يف

عامل التعليم, األنشطة يف  ٓٔالدرس, دركس إضافية أك التعليم خارج اؼبنهج الدراسي.
ىو األنشطة اؼبنظمة لتلبية متطلبات إتقاف اؼبواد الدراسية كالدرس زبصيص  اإلضايف
ديكن أف يكوف  اسى احتياجات. األنشطة اإلضايفكىي ؾبموعة على حدة أسالوقت 

يف شكل أنشطة زبصيب اليورانيـو كربسُت األنشطة ذات الصلة يف برنامج اؼبناىج 
 ٔٔالدراسية.
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ىو  من األنشطة اإلضايف كيف الوقت نفسو, كفقا سوديرجو ما ىو اؼبقصود
دؼ إىل جعل الطالب أكثر فهم مايتم األنشطة خارج ساعات الدراسة العادية كاليت هت

ىو جزء من  تطوير األنشطة اإلضايف ٕٔتعلمو يف أنشطة داخل اؼبناىج الدراسية.
بوضوح استعداد  اإلعدادات من األنشطة اإلضايف التنمية اؼبؤسسية من اؼبدرسة. زبتلف

قانوية, االعتماد أكثر على مبادرة من اؼبدرسة. ال هاز اؼبناىج, األنشطة اإلضايفيف اعب
لدين أساس قانوين قوم, على النحو اؼبنصوص عليو يف  تطوير األنشطة اإلضايف

 اؼبرسـو كزير اليت جيب أف تنفذ من قبل اؼبدرسة.
 ٕ٘ٔ/ uٕٕٓٓكل يف عداد قرار من كزير الًتبية الوطنية صبهورية إندكنيسيا رقم 

عدادات من األنشطة اإل حوؿ تقوًن التعليم كعدد ساعات الدراسة الفعالة يف اؼبدرسة.
"يف منتصف  ٖٔ:ٕاؼبادة الفرعية  ٜفصل V يف ىذا اؼبقرر الوارد يف الباب  اإلضايف

مدرسة األنشطة الرياضية كالفنية, رحلة ميدانية, اإلبداع اؼبسابقة  ٕك  ٔفصل دراسي 
أك فبارسة التعلم كاليت هتدؼ إىل تطوير اؼبواىب, شخصية, اإلقبازات كاإلبداع من 

  من أجل تطوير تعليم الطفل سباما.اؼبتعلُت
خرج اؼبدرسة ساعات, باإلضافة إىل مساعدة اؼبتعلمُت يف  األنشطة اإلضايف

تطوير اىتمامو, كما أنو يساعد اؼبتعلمُت من أجل أف يكوف الركح من جديد دراسة 
أصعب فضال عن غرس اؼبسؤكلية كمواطن مستقل. كىذا يتما شي مع رأم العسكرية 

تانغ نقلت من قبل فريق من احملاضرين اكيف مالنغ من قبل ىذا mayeer) ميَت)
مشاركة اؼبتعلمُت تطوير مصاحل جديدة, غرس اؼبسؤكلية كمواطن, من خالؿ التجارب 

 ٗٔكاآلراء العمل نفسو, كعلى دراية األنشطة بشكل مستقل.
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 من اؼبتوقع أف ديكن أف تليب احتياجات اؼبهتمُت اؼبتعلمُت األنشطة اإلضايف
اكتساب اؼبعرفة كذبربة على ؾبموعة متنوعة من اؼبواضيع أنو يف كقت الحق مفيدة 

كضعت ذبارب حقيقية اليت ديكن أف  ة اليومية. يف األنشطة اإلضايفللمتعلمُت  يف اغبيا
عبارة أخرل أف األنشطة ذبلب الطالب على كعي الشخصية, زميل, كالبيئة اهلل لو, كب

 اإلدياف.ديكن ربسُت نوعية  اإلضايف
زيادة اإلدياف التقول اؼبتعلمُت ديكن القياـ بو يف  من خالؿ األنشطة اإلضايف

سواء  وعة متنوعة من األنشطة اإلضايفاؼبدرسة من خالؿ تسهيل اؼبتعلمُت تطوير ؾبم
 الدينية. فية كالدينية كاألنشطة اإلضايففيما يتعلق باؼبواضيع العامة الثقا

 يب. أهمية من األنشطة اإلضاف

“The individual is aducated by the way he spends his 

time and the situations into which he is put, or into which he 

accidentially falls”. 

(. ىذه اعبملة يعٍت ٕٜ٘ٔىذه اعبملة كانت مكتوبة من قبل تيلور ذكرىا ىنرل )
ا أنو استغرؽ الوقت كالوضع أف كل فرد حيصل على التعليم من خالؿ الطريقة كم

إذا يف إجراء اؼبزيد  ٘ٔعندما كاف يشارؾ, أك يف حالة غبظية كقاؿ انو من ذكم اػبربة.
من الدراسات من منظور تعليم اغبرؼ, مث ما كتبو تيلور ديكن أف تكوف مفصليو يف 

 ثالثة نطاؽ تعليم اغبرؼ.
ظر يف القيم األكؿ, حرؼ التعليم ىو كيف ـبططة جيدا أف ينطوم على الن

الًتبوية, تغطية جيدة يف إدارة التعليم تأخذ يف مناىج التعليم. األكثر على نطاؽ كاسع 
معظم الضيقة. الطريقة ديكن أف تكوف فبثلة من قبل يف ربقيق رؤية كرسالة لتنمية قيمة, 
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األخالقية كاعبمالية كما الشاملة أبعاد التعليم حىت على مستول اؼباجستَت يف كعي 
 م يف اؼبتعلمُت.القي

الثاين, تعليم اغبرؼ ىو الوضع الذم مؤثرة إىل ذبربة التنمية كالوعي القيم يف 
اؼبتعلمُت. اغبالة ديكن أف تكوف يف شكل من جودا فئي, بتناسق, انتظم, مألوفة 
كاؽبدكء. عكس, اغبالة ديكن أف تكوف اػبربة اؼبتخصصة أقل دعم تنمية اؼبتعلمُت, 

يف كل حالة من  ٙٔجواء العدائية, الفوض, غَت مباؿ إىل آخره.على سبيل اؼبثاؿ اال
ىذا النوع من التعليم التأثَت على تطور الوعي األخالقي من الطالب, ألنو ينطوم على 

 االعتبارات النفسية مثل ىذا التصور, موقف, الوعي كمعتقدا هتم.
تعلمُت. أم الثالث, تعليم اغبرؼ ىو أحداث ذكم اػبربة على الفور من قبل اؼب

تعليم اغبرؼ يأخذ مكاف من خالؿ عدد من األحداث غَت اؼبتوقعة, ليس مكيفة 
 عمدا كديكن أف ربدث يف أم كقت.

كىو يف حالة (hidden curriculum)اعبزء من ىذا اغبدث ىو اؼبنهاج اػبفي 
اليت (criticalincident)من معُت اػبربة ديكن أف يكوف يف شكل حاسم اغبادث 

ثالثة نطاؽ تعليم اغبرؼ  ٚٔعلى تغيَت ترتيب القيم كسلوؾ اؼبتعلمُت.ىي قادرة 
اؼبذكورة أعاله تقدًن حملة عامة عن عملية التعلم القيمة على اؼبتعلمُت اؼبعنيُت كل يف 
طريقو, الظركؼ كاألحداث التعليم. كبالتايل إذا كاف االعتماد فقط على الوعي بقيمة 

 سية, تعليم اغبرؼ ال يضمن استمرارية األمثل.من خالؿ أنشطة داخل اؼبناىج الدرا
حىت لوحسبت مقدار الوقت كجهالوجو اؼبستخدمة بشكل فعاؿ لتطوير ذبربة 
أصلية يستحق, مقدار الوقت الفعالة اليت بالتأكيد ديكن أف يكوف أقل من مقدار 
الوقت بشكل فعاؿ خارج الصف. الوعي بقيمة ىو اثنُت من عملية تعليم اغبرؼ ذات 
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ة مباشرة مع التجارب الشخصية شخص ما. لذلك, اؼبتعلمُت يتطلب اؼبشاركة صل
اؼبباشرة يف الطريق الظركؼ كاألحداث التعليم من ساعة كجهالوجو يف الصف أك غالبا 

 ما يشار إىل األنشطة الالمنهجية.

 . جوهر األنشطة اإلضافيج

ذلك, صورة . لصميم التنمية األنشطة اإلضايف تنمية شخصية الطالب ىو يف
. إذا نستعَت مصطلح الغرض الرئيسي األنشطة اإلضايفشخصية ناضجة أك كفة ىو 

ماسلو, ناضجة يعٍت أف تكوف قادرا على تفعيل نفسك, يف حُت كفة كفقا دحال 
( ىو ذبسيد كل السلوكيات )أقواؿ, األفكار, كاإلجراءات( ٕٗٓٓ:ٕٗٔ)رضبة ملينا, 

 ٛٔالذم يبدك دائما إىل اهلل.
طبعا يف مراحل  يف سياؽ تطوير األنشطة اإلضايفشخصية ناضجة ككفة تنمية 

قدرة اؼبتعلمُت. يشًتط أف يكونوا قد نضج كالكماؿ يف نطاؽ العامل كطنهم كما أف 
األطفاؿ الذين كانوا يتعلموف. فهي قادرة على تطوير اؼبواىب كالفائدة, نقدر اآلخرين, 

 ياء إجيابية كالطقوس الدينية.جيرم اغبرجة من فجوة, جيرؤ على ؿباكلة أش
 ؼ كاألحداث يف األنشطة اإلضايفيف سياؽ الًتبية الوطنية, كل الطريق, الظرك 

كيفضل أف يكوف موجها يف كعية القيمة قيمة الدين العاؼبي يف نفس الوقت على جهود 
برنامج تطوير متكامل سواء  لذلك, يف بعض اؼبدارس, اإلضافيةالصيانة فًتة الدينية. 

جيب أف  ذج التنمية من األنشطة اإلضافيةالًتتيبات اؼبادية كذبارب نفسية. النمو  يف
تكوف دائما موجهة بشكل متكامل لتحقيق مراحل تنمية شخصية الطالب اؼبستوم 

 ككفة.
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 غلى أساس اإليمان والتقوى. اإلضافي  د. المسؤول عن األنشطة

الطرؽ كاحملتويات. تنفيذ  األنشطة اإلضايف ديكن تطويرىا يف ؾبموعة متنوعة من
األنشطة فبا يعطي فرصة كبَتة إىل اؼبدرسة, بدكرة يتطلب قيادة اؼبدرسة اؼبعلمُت 

ثل كاؼبتعلمُت, كغَتىا من األطراؼ اؼبهتمة أف تكوف خالقة تصميم عدد من األنشطة م
. هتمة األنشطة اليت ديكن أف تكوف مصممة من قبل اؼبسؤكؿ عن األنشطة اإلضايف

 ٜٔأك األمناء, من بُت أمور أخرل. اؼبعلم
 الدينية اؼبنهج .ٔ

ربسُت الوعي األخالقي الدينية اؼبتعلمُت. يف سياؽ  ىذا اؼبنهج مفيد من زيادة
الًتبية الوطنية ديكن تطويرىا كفقا لنوع النشاط الواردة يف اؼبرفق اغبكم على كزير الًتبية 

الداخلية بركؽ, قرأة من بُت أمور أخرل: اؼبدارس  U/525/ٕٕٓٓالوطنية رقم 
القرآف, الصالة اعبماعة, صالة الًتاكيح, فبارسة الدعوة, قراءة ككتابة القرآف, صبع 
الزكاة, كغَتىا أك من خالؿ الربامج الدينية اؼبتكاملة مع األنشطة األخرل, مثل: فبارسة 

 نشيد, اغبلقات الدرسية كغَتىا.
 التدريب اؼبهٍت .ٕ

تطوير القدرة على قيمة معينة مفيدة للمتعلمُت يف التدريب اؼبهٍت اليت هتدؼ إىل 
تنمية مهارات خاصة. ىذا النوع من النشاط على سبيل اؼبثاؿ: نشاط الصحافة, 

 ذبديد القيادة , إدارة التدريب, كاألنشطة اؼبماثلة اليت ذبهز اؼبهنية قدرات اؼبتعلمُت.
 اؼبنظمة من اؼبتعلمُت .ٖ

د من الربامج كاؼبسؤكلية اليت ديكن توجيو اؼبنظمة من اؼبتعلمُت ديكن تقدًن عد
اؼبتعلمُت التعود اغبياة التنظيمية. فضال عن اغبايل: اؼبنظمة من داخل اؼبدرسة, الشباب 
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يف الصليب األضبر, الكشافة, ؾبموعة من عشاؽ الطبيعة ىو نوع من التنظيم اليت 
 ٕٓنظمة.ديكن أف تكوف أكثر فعالية كظيفتها كوسيلة للتعلم القيمة يف اؼب

 الًتفية ككقت الفراغ .ٗ
كالًتفية ديكن أف توجو اؼبتعلمُت عن كعي قيمة اغبياة البشرية, طبيعة, حىت الرب. 
الًتفية ليس ؾبرد زيارة يف مكاف صبيل أك فريدة من نوعها, كلكن يف ىذا النشط ربتاج 

صف. إىل تطوير كيفية كتابة تقرير قصَت حوؿ ما شهد مث تستخدـ مواد اؼبناقشة يف ال
كباؼبثل كقت الفراغ, ربتاج إىل ملء مع األنشطة الرياضية أك كسائل الًتفية اليت تدار 

 على كبو جيد.
 األنشطة الثقافية .٘

األنشطة الثقافية ىي األنشطة اؼبرتبطة هبا مع كعي اؼبتعلمُت ضد القيم الثقافية. 
َتىا من األما أنشطة خطبة الفن, الفن دكرات, زيارة إىل متحف, زيارة إىل معبد أك غ

 عن التارخيية أف يكوف بعناية حبيث ديكن أف تعزز حب من ثقافتهم.
 برنامج اؼبخيم .ٙ

ىذه األنشطة يوجو اؼبتعلمُت مع الطبيعة. لذلك, ىذا النشاط ليس فقط ؾبرد 
تسلية أك البقاء يف العراء, عدد من األنشطة مثل الرياضة سباؽ, النشاط الفكرم, 

لشجاعة كالوعي الركحي ىو نوع من أنواع النشاط اليت ديكن اختبار التحمل, اختبار ا
 تطويرىا خالؿ برنامج اؼبخيم يقاـ.

 (program live in exposure)برنامج تعيش يف التعرض  .ٚ
برنامج تعيش يف التعرض ىو الربنامج مصممة عمدا إىل إتاحة الفرصة أماـ 

 ٕٔاؼبتعلمُت كشف القيم اليت كضعت يف اجملتمع.
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بنشاط مراقبة, إجراء  -كاجملتمع اغبياة من أجل حياة بعض من القدًناؼبتعلمُت 
اؼبقابالت كتسجيل القيم اليت كضعت يف اجملتمع, مث ربليل القيم اليت فيما يتعلق 

 ٕٕمدرسة اغبياة.
صمم من قبل اؼبعلمُت  ضايفعة اؼبسؤكؿ عن األنشطة اإلكبالتايل فإف التهمة الساب
يكوف ىناؾ أم  إلخالص من اؼبتعلمُت, مث ينبغي أفديكن ربسُت نوعية اإلدياف كا

وعة اليت التعطي الفرصة للمتعلمُت القياـ بالتزاما هتم الدينية. مث ؾبم األنشطة اإلضايف
صمم من قبل اؼبعلمُت أف يكوف دقيقا يف االختيار يف  متنوعة من األنشطة اإلضايف

 دعم ذبربة قيم اإلدياف كالتقول.
تنفيذىا يف شكل من األنشطة اليومية متكاملة مع اغبياة  ديكن األنشطة اإلضايف

اؼبدرسية. على سبيل اؼبثاؿ ؾبموعة من التدبَت اؼبنزيل الصف, ؾبموعة من الطبيعة أك 
 حديقة اؼبدرسة أك ؾبموعات اؼبناقشة. 

 لقأ المفردات. إٕ

يف القاموس العربية إندكنيسيا التأليف أضبد كرسوف منّور, لفظ إلقأ ىو شكل 
من ألقي, يلقي, إلقاء فبا يعٍت ينقل. كبالتايل فإنو ديكن أف يكوف مفهوما أف  ٖٕمصدر

من شكل مفردات  ٕٗإلقاء ىو تسليم. يف حُت أف اؼبفردات صيغة اعبمع مئنث سامل
ىذا يعٍت اؼبفردات. من التعريف السابق نستطيع أف نستنتج أف إلقأ اؼبفردات ىو تقدًن 

أكؿ رأس اؼباؿ الذم ديكن التحدث بالعربية. كفقا ىرف اؼبفردات, أف منح اؼبفردات 
(,(hornمن الكلمات اليت تشكل اللغة.اؼبفردات ىو ؾبموعة 
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 ,vocable, words; plمفردات اعبمع من مفرد كىو يف اللغة اإلقبليزية: 

words, terms, names, expressions (of a scientific field); 

details.
25 

Termsمع ماكرد يف مورد, أف يتم تعريف اؼبفردات  ىل ىناؾ ارتباط
vocabulary.  كأكضع أف اؼبفردات ىو ؾبموعة من اؼبفردات اؼبستخدمة من قبل

الشخص أك ما شابو ذلك. سياؽ ما سبق تأكيده من قبل فريق جامعي من القاموس 
اللغة اإلندكنيسيا أف مفردات ىو كل الكلمات اؼبوجودة يف اللغة, اػبزانة قاؿ: 

ردات, أك قائمة من الكلمات مرتبة يف األجبدية اليت عادة ماتكوف مصحوبة اؼبعٌت أك مف
 ٕٙالًتصبة.

يف القاموس العلمي شعبية حيازة فيوس أ فرتنط ك ؿبممد دىلن الربل اؼبفردات 
ىو اػبزينة الكلمة. كذلك من خالؿ كجود اؼبفردات الكايف مث شخص سوؼ تكوف 

صل مع اجملتمع. كاؼبقصود أف إذا كاف شخص مالديو قادرة على يؤلف صبلة أك التوا
فقط اؼبفردات اغبد األدىن مث انو ال ديكن التواصل أك متحدثا جيدا كباإلضافة إىل ذلك 

 جيب عليو أيضا معرفة اؼبفردات.
لذلك من العديد من اآلراء اليت مت عرضها أعاله, فإنو ديكن استنتاج أف اؼبفردات 

ستخدـ من قبل شخص ما الشفوم كالكتايب جيدة بالفعل ىو ؾبموعة عن اؼبفردات ت
 فهم الوصف الًتصبة دكف جانب مع كلمات أخرل كرتبت أجبديا.

 م المفرداتياستراتيجيات تعل .ٔ
خرباء التعلم آراء ـبتلفة فيما يتعلق معٌت اللغة ككذلك الفرض من التدريس, كمع 

شركط األساسية يف تعلم لغة ذلك اتفقوا على أف تعلم اؼبفردات ىذا ىو مطالب كمن ال
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كالواقع أف الطالب الذين يتعلموف أم لغة مطلوب معرفة اؼبفردات اللغة اليت  ٕٚأجنبية.
ذبرم دراستها, دكف معرفة اؼبفردات فمن الصعب بل من اؼبستحيل الطالب سوؼ 
تكوف قادرة على السيطرة مهارات اللغة ماىو اؼبقصود. أك يقاؿ يف بداية التعلم 

 جيب أف تكوف موجهة للحصوؿ على التمكن من اؼبفردات جيد.الطالب 
ىنا ديكن كصفها يعٍت تعلم اؼبفردات ليس فقط كما ىو موضع أعاله, كمع ذلك 
كقاؿ الطالب أف تكوف قادرة على سيد اؼبفردات إذا كاف الطالب باإلضافة إىل أف 

يف عدد اعبملة تكوف قادرة على ترصبة أشكل اؼبفردات أيضا قادرة على استخدامها 
بشكل صحيح.اليت ليست ؾبرد حيفظوف اؼبفردات دكف معرفة كيفية استخدامو يف 
التواصل اغبقيقي. حىت يف اؼبمارسة, بعد الطالب على فهم اؼبفردات مث كانت تدرس 

 الستخدامو إما يف شكل خطاب أككتابة.
من مث اؼبعلم يف تعلم اؼبفردات, اؼبعلم جيب أف إعدد اؼبفردات اؼبناسبة للطالب. 

جيب أف يكوف عقد على مبادئ كمعايَت كاضحة. أما بالنسبة اؼببادئ يف اختيار 
اؼبفردات أف تدرس إىل اؼبتعلمُت اػبارجية باإلضافة إىل الناطقُت باللغة العربية ىي على 

 ٕٛالنحو التايل:
يعٍت تفضل الكلمة الشائعة االستخداـ على غَتىا, دامت   (frequency)التواتر .5

فيها قوائم اؼبفردات اليت أجرت حصرا للكلمات  فقة معاىا يف اؼبعٌت. كنستشارمت
 اؼبستعما كبينت معدؿ تكرار كل منها.

تفضل الكلمة اليت تستخدـ أكثر من بلد عريب على تلك (range)التوزع أك اؼبدل .ٕ
اليت توجد يف بلد كاحد. تكوف الكلمة ذا تكرار عاؿ أك شيوع مرتفع, كلكن ىذا 
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ر اؼبرتفع ينحصر يف بلد كاحد. لذا يفضل أف زبتار الكلمة اليت تلتقي معظم التكرا
 ابالد العربية على استخدامها.

تفضل الكلمة اليت تكوف يف متناكؿ الفرد جيدىا حُت (availability)اؼبتاحية  .ٖ
يطلبها. كاليت تؤدم لو معٌت ؿبددا. كيقاس ىذا بسؤاؿ الناس عن الكلمات اليت 

 ؾباالت معنية. يستخدمو هنا يف
تفضل الكلمة اليت تكوف مألوفة عند األفراد على الكلمة (familiarity)األلفة  .ٗ

اؼبهجورة نادرة االستخداـ. فكلمة "مشس" تفضل بال شك على كلمة "ذكاء" كإف 
 كانا متفقُت يف اؼبعٌت.

الكلمة اليت تعطي تعطي عدة ؾباالت يف كقت  تفضل(coverage)الشموؿ  .٘
 ليت ال زبدـ إال ؾباالت ؿبدكدة. كاحد على تلك ا

األمهية: تفضل الكلمة تشيع حاجة معنية عند الدراس على تلك الكلمة العامة  .6
 اليت قد ال حيتاجها أك حيتاجها قليال. 

العركبة: تفضل الكلمة العربية على غَتىا. كهبذا اؼبنطق يفضل تعليم الدراس كلمة  .ٚ
 ٜٕ"اؽباتف" بدال من التليفوف.

وعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تعليم اؼبفردات يف برامج فيما يلي ؾبم
 ٖٓتعليم اللغة العربية بلغات أخرل.

(. القدر الذم تعلم: يتفاكت اػبرباء يف ربديد القدر اؼبناسب من اؼبفردات الذم أ
أف نعلمو للدارسُت يف برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل. فبعضهم يقًتح من 

كلمة للمستول   ٓٓ٘ٔ/ٓٓٓٔكلمة للمستول االبتدائي.  كمن   ٓٓٓٔ/ٓ٘ٚ
للمستول اؼبتقدـ. بعبارة بسيطة أف القدر الذم ينبغي  ٕٓٓٓ/ٓٓ٘ٔاؼبتوسط. كمن 

أف يعلم ىو ذلك الذم حيتاج إليو اؼبتكلم اؼبتوسط الثقافة يف حياتو اليومية كالذم 
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كيسهل االتصاؿ بُت الدارس يستجيب ؼبتطلبات اغبضارة اغبديثة, كالدقة العلمية, 
 كالناطقُت بالعربية يف ـبتلف بالدىم.

ب(. قوائم مفردات: يتصور البعض أنو ديكن تعلم العربية كلغة ثانية ببساطة لو 
حفظ الطالب قائمة تضم ؾبموعة من اؼبفردات العربية شائعة االستخداـ, عالية 

فوهنا. كؽبؤالء البعض شيء من التكرار, مًتصبة للغاهتم األكىل أك إىل لغة كسيطة يعر 
اؼبنطق. إذ أف اؽبدؼ النهائي من تعلم اللغة أف تكوف الطالب ذا حصيلة من اؼبفردات 

 كالًتاكيب اليت يستطيع استعماؽبا كقتما بريد االتصاؿ باللغة.
ج(. أساليب توضيح اؼبعٌت. كيف يوضح اؼبعلم معٌت الكلمة اغبديدة؟ ىناؾ عدة 

 ٖٔيب الذم نقًتح كركدىا فيو:أساليب نذكرىا بالًتت
. إبراز ما تدؿ عليو الكلمة من أشياء )النماذج( كأف نعرض قلما أك كتابا عندما ٔ 

 نرد كلمة قلم أك كتاب.
. كأف يقـو اؼبعلم بفتح الباب عندما ترد صبلة " (dramatization). سبثيل اؼبعٌتٕ

 فتح الباب" .
علم دكر مريض حيس بأمل يف بطنو . كأف يلعب اؼب(role playing).  لعب الدكرٖ

 كيفحصو طبيب. 
. كأف يذكر ؽبم كلمة "بارد" يف مقابل "ساخن", (antonyms). ذكر اؼبتضاداتٗ

 إف كاف ؽبم سابق عهد هبا.
. كأف يذكر ؽبم كلمة "السيف" لتوضيح معٌت  (synonyms). ذكر اؼبًتادفات٘

 كلمة "صمصاـ" إف كاف ؽبم سابق عهد بكلمة سيف.
. كذلك بذكر الكلمات اليت تثَتىا يف الذىن الكلمة (association)عي. تداٙ

اعبديدة. كأف يذكر عند كركد كلمة "عائلة" الكلمات اآلتية: زكج, زكجة, 
 ٕٖأسرة, أكالد".
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 . ذكر كلمة أساسية كلمة الشكل. ٚ
 . شرح معٌت الكلمات من خالؿ شرح معٌت. ٛ
 . تكرار القراءات.ٜ

 يف القاموس. . تبحث عن معٌت كلمةٓٔ
. ترصبة إىل اللغة الطالب, ىذا ىو آخر كسيلة كاؼبعلم جيب أف ال نتسرح إىل ٔٔ

 ٖٖاستخداـ ىذه الطريققة.
كينبغي التأكيد على أف تعلم اللغة ليست متطابقة من خالؿ دراسة اؼبفردات. 

 ٖٗفهذا يعٍت أف لديك اؼبهارات اللغوية, ال يكفي فقط أف حفظ اؼبفردات اغباؿ.
جيب أف يكوف مصحوبا دراسة قواعد الطالب تركيب أك بنية اعبملة يف اللغة كلكن 

 العربية سواء من حيث إعرب كال بناء ىا مع حسن كصحيح.
 ىناؾ عدد قليل من األشياء أف نالحظ يف تعليم اؼبفردات, من بُت أمور أخرل:

نشاء, تعليم اؼبفردات التقف كحدىا كإمنا اؼبرتبطة التدريس مطلعة, إستماء, إ .ٔ
 كؿبدثة. 

كلمة كاحدة ديكن أف يكوف ؽبا عدة معاين, كلذلك للمبتدئُت, جيب على  .ٕ
 اؼبعلمُت فقط تعليم معٌت كفقا سياؽ اغباؿ.

الكثَت من اؼبفردات اليت ال ديكن أف يفهم إال كفقا السياؽ, لذلك جيب أف  .ٖ
 تدرس كفقا السياؽ حىت ال زبلط فهم الطالب.

رة اإلمكاف الًتصبة مباشرة يف لغة إندكنيسيا, إال يف تعليم اؼبفردات, ذبنب قد .ٗ
 أنو افطر.

 تعليم اؼبفردات كفقا مستول الصعوبات تدرجييا. .٘
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 م المفرداتيتعلتقنية  .ٕ
تقنية التعلم اؼبفردات ديكن أف يتم بطريقتُت. االكؿ, تتحقق من خالؿ عملية 

َت السياقية. السياقية سبارين, يف حُت أف الثاين, نفذت من خالؿ عملية فبارسة غ
 التعرض بالتفصيل ديكن أف ينظر إليو ىنا.

 تمارينالسياقية  . أ
السياقية سبارين ىذا ديكن ربيينها من قبل اؼبعلمُت من خالؿ مسارين, ىذا اػبط 

 ٖ٘األسئلة اؼبتكررة كخط اغبوار.
 خط أسئلة كأجوبة (ٔ

ـ للفرد خط أجريت بُت اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت, اؼبتعلمُت كغَت اؼبتعلمُت, أك القيا
كصباعات. ؼبزيد من اؼبقدمة ىنا ىي أمثلة تعلم اؼبفردات يف السياؽ, من خالؿ السؤاؿ 

 كاعبواب يعٍت: حبوار, عاصمة, رئيس اعبمهورية.
 مع اؼبواد األسئلة مثل:

 أين جيلس يوسف؟ جيلس يوسف جبوار إلياس.
 ما عاصمة مصر؟ عاصمنها القاىرة.

؟ رئيس صب  هورية إندكنيسيا اليـو كما عاصمة إندكنيسيا اليـو
 جوكو كيدكدك أك الشهَت جبكوم

 خطوط اغبوار (ٕ
ىذا اؼبسار ىو تتحقق مع كصف عن اغبياة اليومية مثل: اؼبتعلقة "ؾبملة" ترحيب 

 بالضيوؼ كغَتىا. ؼبزيد من التفاصيل ربذك حذك ما يلي:
 )طرؽ التلميذ الباب...(

 مدرس: من بالباب؟
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 تلميذ: أنا أضبد.
 ك سهال.مدرس: أىال 

 تلميذ: أىال بك.
 مدرس: اجلس يا أضبد!
 تلميذ: شكرا يا استاذ.

 ممارسة غير السياقية . ب
فبارسة غَت السياقية إىل ىذا ديكن القياـ بو من قبل اؼبعلمُت شرح معٌت كلمة من 

 ٖٙالصعب أف أشرح من خالؿ السياقية, باستخداـ الوسائط التالية.
 صورة, الصور, من النماذج كالعينات .ٔ
 كة لفتة, دبا يف ذلك عرض التتابعحر  .ٕ
 مسرحة .ٖ
 التعريف, مثل: .ٗ

 عيد الفطر: عيد األكؿ من شهر  شواؿ.
 بغداد: عاصمة العراؽ.

: بئر يقع داخل اؼبسجد اغبراـ.  بئر زمـز
 اؼبًتادفات كاؼبتضادات .٘

 كاسع xمثل: طالب = تلميذ ظيف 
 شيخ. –رجل  –شاب  –صيّب  –طفل  –مسلسلة, مثل: شيخ: رضيع  .ٙ
 ل الكلمة )اشتقق( مثل: دكر ـ دار تشكي .ٚ

 ملعب: مكاف يلعب فيو الناس
 ٖٚترصبة. .ٛ
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كيستخدـ ىذا النظاـ كبديل آخر, ىذا ىو عندما كيف السياقية كعندما السابع 
 غَت السياقية يف األعلى ىاء مل تكن قادرة على شرح معٌت كلمة أك صبلة.

 تعلمال .ٖ
 أ.معنى التعلم

ة عن معٌت التعلم سوؼ تكوف مسبوقة مع طرح معٌت فهم التعلم األعماؿ التجاري
بعض التعاريف عن التعلم. ىناؾ عدة تعاريف عن التعلم, من بُت أمور أخرل, ديكن 

 ٖٛأف تكوف على النحو التايل:
 Cronbach  يعطي تعريف: Learning  is shown by a 

change in behavior as a result of experience. 

 Harold Spcars يعطي اغبد: Learning is to observe, 

to read, to imitate, to try something themselves, 

to listen, tofollow direction. 

 Geoch, قاؿ: Learning isa change in performance 

as a result of practice. 

من التعاريف الثالثة أعاله, كديكن تغسَت ذلك تعلم دائما ىو سلسة من 
سبيل اؼبثاؿ عن طريق القراءة, مراقبة, استمع, يقلد كغَتىا. التعلم األنشطة على 

سوؼ يكوف أكثر أفضل, إذا كانت مواضيع تعلم أف اػبربة أك القياـ بذلك, حىت ال 
 يكوف اللفظي. 

باإلضافة إىل ىذه التعاريف, ىناؾ بعض الفهم من البعض اىل حد كبَت, 
عٌت الواسع أك ؿبدكدة / خاصة باؼبعٌت أفضل رؤية يف اعبزئي كالكلي, على رأم باؼب

الواسع, ديكن تعريف التعلم كما أنشطة النفسية كاعبسدية فبايؤدم إىل تنمية كل 
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شخص. مث باؼبعٌت الضيق, التعلم ىو اؼبقصود األعماؿ إتقاف اؼبواد علـو اؼبعرفة الذم 
شعور  ذات الصلة إىل ىذا, ىناؾ ٜٖىو جزء من األنشطة كبو تكوين الشخصية سباـ.

 بأف التعلم ىو " باإلضافة إىل اؼبعرفة".

تعريف أك مفهـو ىذا يف اؼبمارسة العملية. تبٌت على نطاؽ كاسع يف اؼبدارس. 
اؼبعلمُت نسعى جاىدين لتوفَت العلـو بقدر اإلمكاف كمغامر الطالب على صبع أك 

لم ديكن أف اغبصوؿ عليها. يف حالة مثل ىذه اؼبعلمُت فقط بدكر اؼبعلم. عموما, التع
مع البيئة,  (id –ego- super ego)يقاؿ باعتبارىا عملية التفاعل بُت النفس البشرية

اليت قد تكوف الشخصية اؼبادية, حقيقية, مفهـو أك نظرية. يف ذلك يرد يعٍت أف عملية 
 التفاعل ىو: 

 عملية استيعاب من شيئ يف التعلم الذايت. . أ
 لعب.كيقـو بنشاط, مع كل اغبواس تأيت يف ال . ب

إذا, ديكن أف ربدث عملية التعلم, إذا كاف شخص ما يظهر "سلوؾ ـبتلف", 
على سبيل اؼبثاؿ, الناس الذين يتعلموف ذلك ديكن إثبات اؼبعرفة عن حقائق جديدة أك 

 ديكن أف تفعل شيئا يف كقت سابق انو ال ديكن أف تفعل ذلك.
تول أبيليتس ىكذا, تعلم كضع شخض ما من حالة أبيليتس كىو كاحد من مس

, كتشمل ثالثة ؾباالت,  إىل آخر. خبصوص تغيَت الوضع أبيليتس ذلك, كفقا بلـو
يعٍت: اؼبعريف, مؤثر, كاغبركية. كل عامل أك اجملاالت كسر أسغل مرة أخرل إىل عدة 

.(level of competence)ؾبموعة من القدرات 
40 

 تفاصيل ىذه ديكن ذكرىا على النحو التايل: 
 :اجملاؿ اؼبعريف . أ
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ٔ. knowledge )معرفة, ذاكرة( 
ٕ. comprehension)فهم, شرح, تلخيص, سبيل اؼبثاؿ( 
ٖ. Analysis  )فك, ربديد العالقة( 
ٗ. Synthesis)تنظيم, رسم, شكل اؼبباين اعبديدة( 
٘. Evaluation)تقييم( 
ٙ. Application)تطبيق( 

 (affective domain)اجملاؿ العاطفي  . ب
 )موقف اؼبتلقي(Recieving .أ 
 استجابة()تعطي Responding .ب 
 )قيمة(Valuing .ج 
 )ؾبلس(Organitation .د 
 )توصيف(Characterization .ق 

 (Psychomotor domain)ج. اغبركية اجملاؿ 

ٔ .Initiatory level 

ٕ.Pre-routine level 

3 .Rountinized level 

النطاؽ اؼبستهدؼ من مستويات اإلقباز كما يدرس يف كل ؾباؿ, بالطبع كفقا 
ف ال يصل إىل أف ارتفاع. الستكماؿ فهم معٌت التعلم, فمن الغرض من التعلم, جيب أ

الضركرم طرح اؼببادئ اؼبتعلقة التعلم. يف ىذا الصداد, ىناؾ بعض اؼببادئ الشيئ اؼبهم 
 ٔٗأف تعرؼ, من بُت أمور أخرل:

 التعلم ىو األساس بشأف إمكانات اإلنساف كسلوكو. .أ 
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 التعلم يتطلب عملية كمراحل فضال عن نضج الطالب. .ب 
علم أف تكوف أكثر استقرار أك فعالية, عندما تكوف يف عربة مع الدافع, خصوصا ت .ج 

الدافع يف اساس اغباجة أك الوعي أك الدكافع الذاتية, قضية أخرل تعلم مع 
 اػبوؼ أك إىل جانب شعور من الضيق كاؼبعاناة.

يف العديد من الطرؽ, التعلم ىو عملية احملاكمة )مع إمكانية ارتكاب اػبطاء(  .د 
 كالشرطية أك التعود.

القدرة على التعلم من الطالب ينبغي أف تؤخذ يف االعتبار من أجل ربديد  .ق 
 ؿبتويات الدرس.

 التعلم ديكن أف يتم بثالث طرؽ كىي: .ك 
 تدرس مباشرة  .ٔ
رقابة, عالقة, التقدير, اػبربة اؼبباشرة )مثل الطفل الذم يتعلم اغبديث, أدب  .ٕ

 كغَتىا(
 إدخاؿ أك االنتحاؿ .ٖ

من خالؿ اؼبمارسة أك ذبربة مباشرة سوؼ تكوف أكثر فعالية قادرة على التعلم   .ز 
تعزيز اؼبوقف, اؼبهارات, كيفية التفكَت بشكل نقدم, كغَتىا, باؼبقارنة مع دكرة 

 التعلم عن ظهر قلب.
 تطوير خربات الطالب سوؼ عديدة تؤثر على القدرة على التعلم ىي اؼبعنية. .ح 
كثر سهولة كمن اؼبثَت لالىتماـ معرفة, من اؼبواد الدرس اؼبواد ذات مغرل/ معٌت, أ .ط 

 اليت ىي أقل كضوحا.
معلومات عن السلوؾ اعبيد, معرفة, خطأ فضال عن قباح الطالب, ساعد يف  .م 

 السلسة كشغف لتعلم.
تعلم قدر اإلمكاف أف تتغَت يف شكل ؾبموعة متنوعة من اؼبهاـ, حىت اال طفاؿ  .ؾ 

 ك بنفسك.إجراء اغبوار يف حد ذاتو أك ذبربة ذل



  ٕٙ 

 

 الهدف من التعلم .ب
ألغراض التعلم عليو يف الواقع كثَتا كمتنوعة. الغرض من التعلم صراحة سعى إىل 
ربقيقها هبدؼ كذا العمل اؼبظاىرات, يطلق التعليمية تأثَت على شكل غَت عادل 
اؼبعارؼ كاؼبهارات. إذا تلخيص كاستعرض يف العاـ, مث اؽبدؼ من تعلم ذلك ىناؾ 

 ٕٗاع.ثالثة أنو 
 ال كتساب اؼبعرفة .ٔ
 زرع اؼبفاىيم كاؼبهارات .ٕ
 تشكيل اؼبواقف. .ٖ

حىت ىذه النقطة, اؽبدؼ من التعلم ىو ترغب يف اغبصوؿ على اؼبعرفة, مهارات 
زراعة اؼبواقف العقلية/ القيم. ربقيق أىداؼ التعلم يعٍت سوؼ تنتج نتائج التعلم. ذات 

 ٖٗتشمل: الصلة إىل كصف لغرض التعلم, نتائج الدراسة اليت
 الشيئ عن العلم كاؼبعرفة, مفهـو أك حقيقية )اؼبعريف( .أ 
 الشيئ عن الشخصية, شخصية أك موقف )عاطفي( .ب 
 الشيئ عن السلوؾ, مهارات أك اؼبظهر )اغبركية( .ج 

الثالثة نتائج التعلم أعاله يف التدريس ثالثة أشياء يف التخطيط كبرؾبيا منفصلة, 
وف ىو الوحدة سليمة جولة. كل ثالثة يف أنشطة لكن يف الواقع يف الذايت للمتعلمُت يك

التعليم كالتعلم, كل اؼبخطط كفقا اغببوب من اؼبواد من الدرس )احملتول(. بسبب كل 
ىذا يتلخص الطالب, مث بعد ذلك حدث عملية استيعاب, شكلت شخصية سليمة. 

 كعلى كل مطلوب نظاـ البيئة الدعم.
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 ج. بعض النظريات حول التعلم
ن الشعور فهم حوؿ نظرية التعلم. ألف العملية معقدة جدا, مث تنقس الكثَت م

بعض النظريات حوؿ التعلم. يف ىذا الصداد على الصعيد العاؼبي ىناؾ ثالث نظريات 
 ٗٗيعٍت نظرية علم النفس قوة, علم النفس غيسلت, كعلم النفس الرابطة.

 نظرية التعلم كفقا علم النفس قوة .ٔ
فس البغرية تتكوف من تشكيلة من السلطة. لتدريب القوة ككفقا ؽبذه النظرية, الن

اليت ديكن استخدامها يف ؾبموعة متنوعة من الطرؽ أك اؼبواد. على سبيل اؼبثاؿ لتدريب 
الذاكرة اػباصة بك يف التعلم مثال عن طريق حفظ الكلمات أك أرقاـ, حيث 

لموس, كلكن نتائج األجنبية.ما ىو مهم يف ىذه اغبالة عدـ التمكن من اؼبواد أك م
 تشكيل السلطة أف السلطة. عندئذ, مث شخص تعلم كسوؼ تنجح.

 نظرية التعلم حسب علم النفس غيسلت .ٕ
ىذه النظرية ترل أف كلو ىو أكثر أمهية من أجزاء/ عناصر. ألف كجودىا عموما  
كاف أيضا أكؿ. حىت يف أنشطة التعلم بداء من مراقبة. أف اؼبالحظة اؽبامة فعلت 

جيو الذم كضع التطبيق من أنشطة اؼبراقبة إىل أنشطة التعلم ىو كوفك. يف جيدا. ك 
التشكيك يف الدراسة كوفك يقولوف أف القانوف كاللوائح اؼبنظمة يف ىذه اؼبالحظة 
ينطبق أك ديكن تطبيقها يف أنشطة التعلم. ككفقا ؽبذه النظرية فمن السهل أك الصعب 

 مشكلة حلها اعتمادا على اؼبالحظة.
ا تدفق نظرية التعلم عليو, شخص تعلم إذا كنت ربصل على البصَتة. البصَتة كفق

اليت مت اغبصوؿ عليها إذا كاف شخص ما يرل بعض العالقات بُت العناصر اؼبختلفة يف 
بعض اغباالت. كما لظهور األفكار اعتمادا على األمور التالية: إمكانية, ذبربة, 
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ربة كاػبطأ. من تدفق علم النفس غيسلت/ مستول من التعقيد الوضع, سبرين, التج
 ;٘ٗعموما ىذا يعطي بعض من مبادئ التعلم مهم, من بُت أمور أخرل

البشر تتفاعل مع بيئتها صبيعا, ليس فقط فكريا, كلكن أيضا جسديا,  .أ 
 عاطفيا, االجتماعية كغَتىا.

 التعلم الذايت التكيف مع البيئة. .ب 
ؿ مرحلة البلوغ, مع استكماؿ ازدىار اإلنساف صبيعا منذ الطفولة من خال .ج 

 صبيع اعبوانب.
 التعلم ىو تطوير التجاه التمايز أكسع. .د 
التعلم فقط سوؼ تكوف ناجحة إذا كصلت إىل مرحلة النضج للحصوؿ  .ق 

 على البصَتة.
ال ديكن أف يكوف ىناؾ تعلم دكف أم غبة يف التعلم, الدافع يعطي زطبا  .ك 

 الذم يدفع الكائن اغبي كلو.
 ناجحة إذا كاف ىناؾ ىدؼ. التعلم سوؼ تكوف .ز 
التعلم ىو عملية عندما يكوف الشخص كاف ناشطا, ال يشبو السفينة اليت  .ح 

 ىي شغلها.
التعلم حسب علم النفس غيسلت, كما أهنا مرحية جدا عن أنشطة التعلم حل 
اؼبشكلة. ىذا يبدك أيضا ذات الصلة مع مفهـو نظرية التعلم بداية مع مالحظة. تعلم  

اكل ىناؾ حاجة أيضا إىل مالحظة عن حذرا كاملة. كفقا ج. ديوم كيفية حل اؼبش
 ٙٗىناؾ طبس خطوات يف ؿباكلة استكشاؼ األخطاء كإصالحها يعٍت:

إدراؾ كجود اؼبشكلة. لذلك جيب أف نفهم ما ىي اؼبشكلة كأيضا جيب أف تكوف  .ٔ
 قادرة على صياغة.
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 طرح فرضية, كوسيلة اليت قد تعطي اذباه حل اؼبشكلة. .ٕ
 بيانات أك اؼبعلومات, مع القراءة أك من مصادر أخرل.صبع ال .ٖ
 معدؿ كؿباكلة على جهد إثبات الفرضية مع اؼبعلومات اليت مت اغبصوؿ عليها. .ٗ
 استنتج, تقدًن تقرير أك تفعل شيئا مع النتائج حل عن ذلك. .٘
 نظرية التعلم كفقا علم النفس الرابطة .ٖ

دا, يعٍت: نظرية اتصاؿ من من ىذا التدفق ىناؾ نوعاف من النظريات الشهَت ج
 تركنديك, كنظرية الثرطية من ففلوؼ.

 ٚٗنظرية اتصاؿ . أ
االنطباع اغبواس مع دفعة التصرؼ. رابطة من ىذا القبيل يسمى "االتصاؿ". 
بعبارة أخرل التعلم ىو تشكيل العالقة بُت اغبافز كاالستجابة, بُت الفعل كرد الفعل 

ق إذا غالبا ما تدرب. بشأف العالقة بُت بُت االستجابة كالتحفيز سيحدث عالقة ضي
التحفيز كالرد تركنديك يشَت إىل بعض اؼببادئ أك القانوف دبا يف ذلك مايلي: قانوف 
تأثَت, قانوف استجابة متصددة, قانوف فبارسة أك قانوف االستخداـ كاالمهاؿ, قانوف 

لقياـ بو يف اغبياة االستيعاب أك قانوف القياس. القانوف الذم ذكر تركنديك العديد من ا
 اليومية, سواء يف اؼبدرسة أك خارج اؼبدرسة.

 نظرية تكييف . ب
النظرية اليت تقـو على ىذه العادة تعديل الظركؼ احمليطة. أشكاؿ السلوؾ مثل 
ىذا مل تعلمها من قبل ففلوؼ مع عقد التجربة مع الكلب. يف كل مرة كاف الكلب 

اللعاب اػبركج حىت فصاعدا كقد فعلت  تغذية أضواء تشغيل. ألف البصر من الطعاـ,
ذلك عدة مرات ككثَتا ماتتكرر, حبيث يصبح عادة, مث يف بعض عند أضواء تشغيل 
كلكن ال تعطى الطعاـ, لعاب الكلب كاف. يف فبارسة كل يـو منط مثل ىذا حيدث  

 كثَت, شخص ما سوؼ تفعل عادة بسبب كجود عالمة.
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 أنواع التعلم د.
 ٛٗسيم اعبنس من التعلم إىل ثالث ؾبموعات:ؿبمد أتية األبرش تق

 دركس اؼبعلومات )تعلم اؼبعرفة( .ٔ
 )تعلم اؼبهارات(دركس اؼبهارات  .ٕ
 كالوجداف )تعلم كالشعور كالقلب( دركس ترقية .ٖ

 ككفقا ؿبمد اؽبادل عفيفي, التعلم ديكن تقسيمها إىل أربعة: 
 األقلية )عقل( .ٔ
 اػبلقية )أخالؽ( .ٕ
 اعبسمانية )البدنية(,  .ٖ
 ٜٗاعية )إجتماعي(.اإلجتم .ٗ

 طبسة أنواع من التعلم كىي: Robert M. Gagneكفقا 
 اؼبهارات اغبركية .ٔ
 اؼبواقف .ٕ
 الكفاءة الفكرية .ٖ
 غَت رظبية اللفظي .ٗ
 اؼبعرفة من النشاط الفكرم .٘

 كفقا األستاذ دككتور نسوطيوف ىناؾ طبسة أنواع من التعلم كىي:
 التعلم القائم على اؼبالحظة .ٔ
 ةالتعلم القائم على اغبرك .ٕ
 التعلم القائم على اغبفظ  .ٖ
 التعلم بسبب مشكلة )استكشاؼ األخطاء كإصالحها( .ٗ
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 التعلم على أساس العواطف .٘
 كفقا بنيامُت س. بلـو كالرفاؽ:

 taxonomi ofeducation’‘ىذه اجملموعة يصوغ أىداؼ التعليم كما 

objectif”نطقة حيث يف ىذه اجملموعة ىو تعيُت إىل ثالثة نطاقات )اجملاالت( أك اؼب
 اؼبستهدفة من التعليم, يعٍت اؼبعريف, عاطفي, كاغبركية.

ىنا طبسة من اػبرباء الذين يأتوف من الشرؽ األكسط, الغربيوف, أك أمريكا 
سريكات ك إندكنيسيا لديك كجهة نظر ـبتلفة, لكن عندما نقـو بدمج اػبطوط 

 ٓ٘العريضة, أنواع التعلم ىناؾ نوعاف من:
لق اؼبادية/جسم اؼبهارات اؼبتخصصة, ؿبّمد أطية اإلبراش نوع من التعلم فيما يتع .ٔ

يذكر مصطلح Robert M.Gagneيذكر مصطلح "دركس اؼبهارات", 
"اؼبهارات اغبركية", األستاذ نسوطيوف سيد الدينية مع اصطالح التعلم القائم على 

 ف.اغبركة كدككتور ؿبّمد اؽبدم أففي ذكر "اعبسمانية" عموما الرابع خبَتا ال خيتل
 نوع من التعلم يتعلق نفسية, يغطي: معرفة ك فهم, موقف/القيم شريعة. .ٕ

كصف القادـ سوؼ األساسية النفس إىل ثالثة أنواع من التعلم يف ذكر أعاله 
 ٔ٘يعٍت أنواع مهارات التعلم, معرفة, كفهم فضال عن اؼبوقف/القيم/القواعد.

 أنواع مهارات التعلم .ٔ
 األطفاؿ اؼبهارات اغبركية ىذا ىو: أنواع اؼبعتاد من مرت دليل تعلم 

 الفهم .أ 
 العملية اؼبتقدمة .ب 
 التدريبات اؼبتقدمة .ج 

 نوع من التعلم اؼبعرفة كالفهم  .ٕ
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التعليم جيب دائما مراجعة مرة أخرل حفظهم مع ما يكفي من الًتدد ك كظيفيا 
مث ىو حل يف بعض اغباالت ذات الصلة ككذلك اعبمع بُت مع األجزاء اؼبرتبطة هبا. 

كل اليت تواجو, نوع من التعلم ينبغي أيضا توجو اؼبدربُت. التايل يطلب من األفراد اؼبشا 
أف يكوف حلوؿ بديلة للمشاكل جيد, يعٍت أف الفوائد تفوؽ التكاليف من على 
مضرهتا. لذلك يتعُت على اؼبعلمُت كتدريبهم اؼبكثف كفقا ؼبستول التنمية من خالؿ 

 ربديد القضايا ذات الصلة.
 علمموقف الت .ٖ

عادة ما موقف ال تظهر فجأة, كلكن من خالؿ عملية طويلة, يف البداية األفراد 
يعرفوف شيئا/ شخص, نريد أف نفهم كنفهم عن اللطف ك فوائد لنفسو. مث تليها ظهور 
مشاعر السركر أك سعيد, جديدة تظهر موقف ك يف اؼبقابل ىذا اؼبيل إىل تسوية على 

 يف ىذا اجملاؿ.ىؤالء األفراد ك أريد أف اشتغل 
 مبادئ التعلمه. 

يف عملية التعلم, يطلب من اؼبعلمُت أف تكوف قادرة على تطوير اإلمكانيات 
احملتملة اؼبتعلمُت على النحو األمثل. للوصوؿ إىل ربقيق تطوير إمكانات فإنو يتطلب 

جو عملية طويلة مع عدـ تقييد أك فًتة معينة. كبالتايل فإف عملية التنمية ديكن أف تو 
إىل اعبهد زيادة إمكانات كماشامل. مث جيب أف تكوف اؼبتقدمة كفقا ؼببادئ التعلم 

 اغبقيقي.
سلمطو تذكر بعض األشياء اليت ديكن استخدامها كإطار أساسي من أجل تطبيق 

 ٕ٘مبادئ علم, يعٍت:
 استنادا إىل شرط أساسي مطلوب ؼبعرفة. .أ 
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فعالة, زيادة الفائدة كدليل يف التعلم لكل طالب ينبغي السعي إىل اؼبشاركة ال .ٔ
 ربقيق الغرض من التدريس.

 تعلم أف ديكن يسبب التعزيز كالدافع القوم يف الطالب. .ٕ
تعلم ربتاج إىل البيئة التحدم حيث ديكن للطفل أف يطور قدراتو استكشاؼ  .ٖ

 كتعلم فعالة.
 تعلم جيب أف يكوف ىناؾ تفاعل الطالب مع البيئة. .ٗ

 كفقا لطبيعة التعلم .ب 
 عملية مستمرة, كمن خالؿ مراحل التعلم ىو .ٔ
 التعلم ىو عملية منظمة, تكييف االستكشاؼ .ٕ
 التعلم ىو عملية االستمرارية )العالقة بُت شعور كاحد مع العلم أف البعض(. .ٖ

 االقتضاء اؼبواد اليت ينبغي دراستها .ج 
 التعلم ىو كلو, غَت منظم, بسيطة كسهلة الفهم. .ٔ
 رات معينة الذين يرغبوف يف ربقيق.التعلم جيب أف تكوف قادرة على تطوير قد .ٕ

 تعلم شركط قباح التعلم .د 
 التعلم فإنو يتطلب قدرا كبَتا من كسائل. .ٔ
يف التعلم ربتاج إىل اإلعادة عدة مرات, لذافهم/ اؼبهارات / ىذا اؼبوقف العميق  .ٕ

 ٖ٘يف الطالب.
من العديد من النظريات اليت طرحها اػبرباء ك ديكن تلخيص مبادئ التعلم من 

 ٗ٘مور أخرل, مايلى:بُت أ
 التعلم سوؼ تكوف ناجحة إذا كاف مصحوبا برغبة غرض معُت. .ٔ

                                                           
53

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. 

(Jakarta:Renika Cipta, 2003), hlm.  27-28 
54

Mustaqim, Psikologi Pendidikan, (Semarang: Fak. Tarbiyah IAIN 

Walisongo, 2009), hlm. 69 



  ٖٗ 

 

 التعلم سوؼ تكوف ناجحة إذا كاف مصحوبا التمارين, كصياغة. .ٕ
 التعلم سوؼ تكوف ناجحة إذا كاف يعطى متعة النجاح. .ٖ
التعلم سوؼ تكوف ناجحة إذا كاف التعلم أىداؼ تتصل مع نشاط التعلم نفسها  .ٗ

 ركريات اغبياة.أك اؼبرتبطة ض
, ليس فقط حفظ  .٘ تعلم أف تكوف أكثر قباحا إذا كانت اؼبادة اليت درست اؼبعلـو

 الكلمات.
 يف عملية التعلم تتطلب اؼبساعدة كالتوجية من اآلخرين. .ٙ
 نتائج التعلم يشدؿ على ذلك من تغيَت يف الطالب. .ٚ
 تثنية كفبارسة ربتاج إىل أف تكوف كلكن جيب أف يسبقو فهم. .ٛ

 عربيةاللغة ال .ٗ
فهم العربية كفقاؿ خرباء اللغة متنوعة. أنو يتأثر كجهة نظرىم ـبتلفة ضل اللغة 
نفسها. كلكن كراء ىذا الفرؽ ىناؾ فوائد كبَتة اليت ديكن ازباذىا, كىي من الفرؽ اليت 
يف الواقع ديكن أف يكمل كل منهما اآلخر فهم اللغة, يف نفس الوقت يظهر كيف 

 اتساع معٌت أف اللغة. 
للغة كفقا مصطف الغليٌت كما نقلت عن اإلماـ معركؼ ىو التصرحيات ا

اؼبستخدمة كل الناس للتعبَت عن القصد. فاتح على يونس قاؿ اللغة ديكن أف تفسر 
ككقاعدة عامة من عادات ـبتلفة من الكالـ تستخدـ للتواصل بُت األفراد يف اجملتمع, 

 ٘٘كتستخدـ يف شؤكف حياهتم.
اللغات يف العامل يكوف عدد قليل من كتل. ماكس مولر  خرباء اللغة الفريق

مشاركتها إىل ثالث كتل: يعٍت إندكنيسيا األكرركيب, سامت اؽبميد, كطرنيا. العربية 
ينمي إىل يف بساتُت من اللغة السامية اليت بساتُت من اللغات السامية اؽبميد أك يف 
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للغات كيشمل ذلك كطي شركط أخرل كطي سامية أك يف اللغة اؽبمية السامية. ا
 ٙ٘سامية ىو السامية )اللغة السامية(: لغة مصر القددية, اللغة الرببر, اللغة كوشيتك.

كعالكة على ذلك, اللغة العربية ىو كاحدة من اللغات العاؼبية أف يتطور دائما, 
كجاء إىل الواليات اؼبتحدة يف ىذا الوقت من خالؿ عملية التحوؿ. إىل ذلك, 

للغة العربية ىي شاملة لذلك كمتنوعة يف منظور السياؽ, حىت التآزر باؼبصطلحات ا
جدا استعراض القطاع معٌت, ألف اؼبعٌت ىو عدة البشرية اؼبتكاملة, على الرغم من كل 

 أمة التعبَت عن ذلك مع السياؽ زبتلف عن بعضها البعض.
, يبدكذات الصلة مع بياف الذم يعرب أف شخص التواصل عن طريق  اهلل ىذه تـر

التعرض الكثَت مؤكدة يف القرآف الكرًن أف اهلل  ٚ٘لسانو ىو باستخداـ اللغة العربية.
سبحانو تعاىل التواصل مع النيب آدـ عليو السالـ إلدخاؿ اظباء األجساـ باستخداـ 

 اللغة العربية.
 الملحة اللغة العربية . أ

 اؼبلحة اللغة العربية ذكر بالتأكيد بدافع بعض السبب, يعٍت:
غة العربية باعتبارىا لغة القرآف الكرًن, ألف القرآف الكرًن زبفيض مع استخداـ الل .ٔ

اللغة العربية اؼبطلوب من كل مسلم الرجاؿ كالنساء لقراءة كفهم القرآف ككذلك 
دبثابة األساس لتفعيل أمراهلل سبحانو كتعاىل, كذبنب احملظورات فضال عن تطبيق 

 الشريعة.
, ألف كل من ىو مسلم أداء الصالة مع استخداـ اللغة اللغة العربية كلغة الصالة .ٕ

العربية. لذلك, اللغة العربية ؽبا عالقة تعاكنية مع أركاف اإلسالـ, كاليت أسفرت 
 عن تعلم اللغة العربية جيب على كل مسلم.
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اللغة العربية كلغة من اغبديث الشريف, ألف كل مسلم تريد أف تقرأ كمراقبة  .ٖ
 اللغة العربية إىل أقص حد. حديث رسوؿ جيب أف نفهم

اللغة العربية لديها موقع اسًتا تيجي يف تنمية االقتصاد عرباف. كيتجلى ىذا مع  .ٗ
كفرة النفط من األرض كالتعدين جعل البلد العريب الكبَت كمراعاة العامل يف ىذا 
القطاع من االقتصاد كالسياسة الدكلية, حىت بلداف العامل تتنافس ؼبعرفة اللغة 

 ية يف مصاحل جانبُت من جوانب السؤاؿ.العرب
البلداف  ٕٕال أقل من  ٜٗٛٔتكاثر عدد مستخدمي اللغة العربية, على سنة  .٘

العربية فبا جيعل كلغة أكىل, كحىت أف تستخدـ كلغة ثانية على البلداف اإلسالمية 
الدكيل القطرم جعل اللغة العربية كلغة  ٔ/ٚالقائمة على. كديكن مالحظة أف 

ما أف الغالبية العظمى من األمة يف العامل اإلسالمي يستعد كحىت أكىل, ك
 ٛ٘الًتحيب اغبار كجود اللغة العربية ؼبعرفة مصاحل الدين.

 وظيفة اللغة العربية  . ب
ىناؾ بعض الوظائف يف التعلم اللغة العربية اليت ربتاج إىل دراسة يف ىذا السياؽ. 

ئف النفسية, كظيفة اػبياؿ. يف حُت اؼبهاـ الفردية تشكل من كظيفة إنسانية, الوظا
 الوظائف االجتماعية حيتوم كظائف تفاعلية, مقنعة كظيفة, كالثقافية كظيفة.

  الدراسات السابقة. ب

من أجل ذبنب حدكث االنتحاؿ غَت اؼبرغوب فيها, الباحثوف حفر النظريات 
قبل  الذين كانوا ىناؾ كتنمو يف العلـو مرتبط أك استخدمت من أم كقت مضى من

الباحثُت السابقة. ككجد الباحثوف ذبد أيضا بعض أطركحة تتعلق باؼبوضوع ككتب 
 الباحثوف بعض الغرؼ: 
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أطركحة األخ جليل الدين الفورم )اعبمعة اإلسالمية اغبكمية سونن كلي . ٔ
(, مع العنواف "تنفيذ الربنامج تطوير الذات يف النشاط اإلضايف ؾباؿ فن ٕٛٓٓجغو, 

ك نشط". ىذه األطركحة خلصت إىل أف تنفيذ برنامج التنمية الذاتية من قراءة القرآف 
خالؿ النشاط اإلضايف التطبيقية يف ؾباؿ فن قراءة القرآف الكرًن كنشيط, اؽبدؼ حىت 
أف الطالب ليس فقط ؾبرد أف تكوف قادرة على قراءة القرآف اغباؿ كلكن أف تكوف 

ة من خط اليت ديكن استخدامها يف كتابو قادرة على تعلم فن يف ذلك مثل أنواع ـبتلف
القرآف الكرًن, معرفة معٌت صبيل يف القرآف, تعرؼ على أنواع ـبتلفة من إيقاع اليت ديكن 
استخدامها يف قراءة القرآف. يف حُت نشيط ىو كاحد من فنوف اإلسالـ يف ؾباؿ فن 

 ٜ٘الصوت.
سالمية ( اعبميعة اإلٕٖ٘ٔٓٔٔٓٔأطركحة األخيت حسنوؿ خوليفية ). ٕ

, قسم تعليم اللغة العربية, مع عنواف األطركحة " ٕٓٔٓاغبكومية كليسوقبو ظبرانج 
مدرسة إبتدائية  vتنفيذ التعلم حفظ اؼبفردات العربية باستخداـ األغاين للطالب فئة 

نوراؽبدية تنو بيا, فمالغ." ىذه األطركحة كخلص: حياكؿ اؼبؤلف أف تطبيق اؼبفردات 
مدرسة إبتدائية نوراؽبدية  vاألغاين يف اللغة العربية للطالب فئة ظهر قلب باستخداـ 

 ٓٙيهدؼ أف يكوف من السهل أف يفهم الطالب.
( اعبمعة اإلسالمية اغبكومية ٖٕٖٜٚٓٔٔٓأطركحة األخ ؿبمد حيـز ). ٖ

. قسم تعليم اللغة العربية, مع عنواف األطركحة " تنفيذ ٜٕٓٓكليسوقبو ظبرانج 
يف مدرسة VIIلغوية يف التمكن من اؼبفردات العربية إىل الطالب فئة الطريقة الصوتية ال
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اؼبتوسطة مفتحو العلـو جوغولويو دمك." ىذه األطركحة يصف استخداـ طريقة 
 ٔٙالصوت اللغات لتسهيل الطالب يف اتقاف اؼبفردات من اللغة العربية.

ؼبفردات يف يف ىذه األطركحة, فإف اؼبؤلف دراسة حوؿ النشاط اإلضايف  إلقاء ا
تعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو, يركز اؼبؤلف على أمهية األنشطة 

 الالمنهجية إلقأ اؼبفردات, ككذلك كيف النتيجة.
اؼبناقشة يف رسالة اؼباجستَت الرسالة أعاله يف الواقع تأخذ اؼبوضوع الرئيسي عن 

إلضايف  إلقاء اؼبفردات يف اؼبدرسة اؼبفردات. كمع ذلك النقاش حوؿ أالنشاط ا
اؼبتوسطة اليت أصبحت ؿبور ىذه الدراسة, اؼبؤلف مل ذبد اؼبناقشة كعالكة على ذلك 
خذ نفس اؼبوقع. أما بالنسبة الًتكيز يف كتابة ىذه األطركحة يف عملية من النشاط 

سَت ىذا اإلضايف اعبارية. كبالتايل فأف ؿباكلة أعاله سوؼ تكوف قادرة على إعطاء تف
 البحث سوؼ مًتجم ـبتلفة البحث أنو كاف ىناؾ من قبلو.

 إطار التفكير . ج

النشاط اإلضايف ىو كاحد من تشكيل اغبرؼ الذم لو دكر مهم يف اغبياة اليومية 
خصوصا يف التحدث كغَتىا من األنشطة. فضال عن النشاط اإلضايف يف اؼبدرسة فهي 

اآلخرين, جيرم اغبرجة من فجوة, جيرؤ  قادرة على تطوير مواىبهم كاىتماهتم, نقدر
على ؿباكلة أشياء إجيابية التحدم, العناية بالبيئة, على األنشطة الفكرية كالطقوس 

 الدينية.
إلقأ اؼبفردات ىو تقدًن اؼبفردات, حيث اؼبعلم أك اؼبشرؼ النشاط اإلضايف قادرة 

من أجل من قبل  على نقل مفردات اللغة العربية مع طريقة ما تيسَتا على الطالب
 الطالب خارج اؼبدرسة استمرات ساعات.
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مع مركر الوقت, من خالؿ عقد النشاط اإلضايف إلقأ اؼبفردات ديكن زيادة 
ب لو أنو أقاؿ إال إذا كاف اإلبداع لدل الطالب يف إضافة إىل اؼبفردات عن ظهر قل

.للغة العربية يف الفصوؿ الدراسيةالدرس ا أثناء
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باب الثالثال  

مناهج البحث   

 أ.  نوع ومدخل البحث
طرؽ البحث ىي االسًتا تيجية العامة اؼبعتمدة يف صبع البيانات ك ربليل البيانات 
الالزمة من أجل اإلجابة على اؼبشاكل اليت تواجو, كىذه الطريقة ىي خطة حل 

 ٕٙالقضايا اليت سيتم التحقيق.
ؿ على البيانات مع ىذا البحث األسلوب يستخدـ الطريقة العلمية للحصو     

غرض ؿبدد كفائدة. ىذه الدراسة يستخدـ نوع من البحث النوع, ىذا ىو منهج 
البحث اؼبستخدمة يف دراسة على حالة األجساـ الطبيعية, حيث يقـو الباحث ىو 
األداة الرئيسية. يف حُت يتضح من أسلوب عرض البيانات, البحث باستخداـ أمناط 

بث )كما نقلت عنو سوكردم(, ىو طرؽ البحث من كصفي. النمط الوصفي كفق 
 ٖٙاليت رباكؿ كصف كتفسَت الكائن كفقاؼبا.

 نوع من البحث أف الكاتب استخدـ يف ىذا اؼبقاؿ:
 field)أ. من حيث اؼبكاف, تتضمن ىذه الدراسة نوع من البحوث اؼبيدانية 

research)يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو. حيث يتم البحث 
حيث طبيعة البيانات, ىذا البحث ينتمي إىل كصفي البحث النوعي. ب. من 

النوعية حبث كصفي توجو ربديد طبيعة اغبالة يف الوقت الذم أجرل 
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ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية اليوجد عالج معُت أك السيطرة ٗٙالتحقيق.
كالـ, عليها من قبل الباحث. إجراء ىذه الدراسة سيتم إنشاء البيانات الوصفية,  

 ٘ٙسلوؾ أك قيمة ديكن أف تكوف ال حظت من الناس )موضوع( أنفسهم.
ىذا البحث يستخدـ منهج دراسة اغبالة, كىي البحث النوعي أحاكؿ أف أجد  

معٌت, التحقيق يف عملية, كاكتساب فهم ككذلك فهم يف عمق الفرد, ؾبموعة أك 
شاط اإلضايف إلقاء ىذا البحث يستخدـ لوصف تنفيذ الن ٙٙالوضع على نظاـ ؿبدكد.

 اؼبفردات كائن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو.
 ب. مكان و وقت البحث 

البحث كقد أجريت البحث يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو. يف حُت أف 
 ٜٕٔٓفرباير  ٔٔ-ٜٕٓٔيناير ٕٛىذه البحث قد أجريت على تاريخ  

 . مصدر البياناتج
ث مصدر البيانات ديكن اغبصوؿ عليها. أما بالنسبة مصادر البيانات يف البح

 اؼبوضوعات يف ىذه الدراسية ىو:
 اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو.  ٛك  ٚصبيع طالب الصف  .ٔ
 رئيس اؼبدرسة يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو. .ٕ
 اؼبعلم اؼبشرؼ على األنشطة إضايف. .ٖ
 ة كنوصوبو.اؼبدين اؼبدرسة اؼبتوسطة عنرب مؤسسة مربية .ٗ
 نائب رئيس اؼبناىج اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو. .٘

 كما ؼبصدر البيانات يف ىذه الدراسة مقسمة إىل نوعُت من البيانات, يعٍت:
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 البيانات األكلية .ٔ
البيانات  ٚٙالبيانات األكلية ىو البيانات اليت مت صبعها مباشرة من قبل الباحثُت.

ؼبدرسة اؼبدينة, اؼبعلمُت النشاط اإلضايف يف اؼبدرسة اليت مت اغبصوؿ عليها من مدير ا
اؼبدينة كنوصوبو, باين عنرب اؼبدينة, كالطالب الذين حيضركف النشطة اإلضايف يف 
اؼبدرسة اؼبدينة كنوصوبو. كبالتايل ديكن االستنتاج البيانات األكلية ىي البيانات اليت مت 

ؼبصدر الرئيسي ىو النشطة اإلضايف كا ٛٙصبعها الباحثوف مباشرة من اؼبصدر الرئيسي.
 اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو.
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 المهنة اإلسم الرقم
دكتور اغبج عبد اجمليد  ٔ

 اؼباجستَت
 رئيس اؼبدرسة 

 نائب رئيس اؼبناىج طلبيل حسن ٕ
معلم أك اؼبشرؼ  سوفرينط ٖ

 العربية اإلضايف
 ةمربية الصعود اؼبدين طلبيل حسن ٗ
 التلميذ بالؿ عزريل فراسبا ٘
 ةالتلميذ مغفرة سفًتم ٙ
 التلميذ ؿبمد نفس سخي ٚ
 التلميذة نوؼ خَتالنسا ٛ
 ةالتلميذ فتحا إكمايل ٜ

 التلميذ رفكي ىنيف الرزاؿ ٓٔ
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 البيانات الثانوية .ٕ
البيانات الثانوية ىو البيانات اؼبستمدة من نتائج البحوث اآلخرين مصنوعة 
ألغراض ـبتلفة. ىذه البيانات ديكن أيكوف جدكؿ, حقيقة, صورة, كغَتىا. على الرغم 

بيانات اليت مت اغبصوؿ عليها من نتائج البحوث اآلخرين مصنوعة ألغراض من أف ال

 التلميذ ىدين أسفيأ ٔٔ
 التلميذ ؿبمد أّرؼ ستيواف ٕٔ
 ةالتلميذ نوركؿ رضبوايت ٖٔ
 يذالتلم ردكاف صديق ٗٔ
 ةالتلميذ نسو كميال ٘ٔ
 التلميذ ؿبمد يزريل دمي علم ٙٔ
 التلميذ فردكس مولنا ابراىم ٚٔ
 التلميذة ازكيا نور عزيزة  ٛٔ
 التلميذة  كوين نور ملالتن ٜٔ
 التلميذة  اننديا رضبا عـز ٕٓ
 التلميذة  نبيال رضبا ٕٔ
 التلميذ فئزاؿ ابو خَتم ٕٕ
 التلميذ فرداف موليداف ٖٕ
 التلميذ عنديك بيو فوترا ٕٗ
 التلميذة كيال دياؤؿ حق ٕ٘
 التلميذ حفيز مقرّبُت  ٕٙ
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البيانات الثانوية ىي البيانات من  ٜٙـبتلفة, إال أف ىذه البيانات ديكن استخدامها.
مواد القراءة. البيانات الثانوية يتكوف من أنواع ـبتلفة من الرسالة شخصية, كتاب 

 ٓٚيوميا, ـبتلف اعبهات اغبكومية, كتاب, ؾبلة, اؼبوقع, الرظبي كغَتىا.
 د. التركيز على البحوث

ربديدىا, الذين ىم الًتكيز يعٍت أيضا ربديد نطاؽ اؼبشكلة كحدكد البحث اليت مت 
يف الوضع االجتماعي درس تشمل جوانب اؼبكاف, اعبهات الفاعلة, ك األنشطة اليت 

ركز البحث على النشاط اإلضايف إلقاء اؼبفردات اللغة العربية نفذت  ٔٚتتفاعل بالتآزر.
موضوع ىذا  .ٛك  ٚيف اؼبدرسة اؼبدينة كنوصوبو. كخاصة على الطالب الصف 

. التالية األنشطة الالمنهجية اللغة العربية يف ٛك  ٚصف البحث ىو الطالب ال
 األطفاؿ. ٕٕاؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو, مع كمية من اثنُت 

 جمع البياناتطريقةه. 
ديكن أف يتم صبع البيانات يف ؾبموعة متنوعة من اإلعدادات, ؾبموعة متنوعة من 

عدادات, ديكن أف تكوف البيانات مصادر متنوعة من الطرؽ. عندما ينظر إليها من اإل
اليت مت صبعها يف البيئات الطبيعية, يف اؼبخترب مع الطرؽ التجريبية, يف اؼبنزؿ مع ؾبموعة 
متنوعة من اؼبشاركُت, يف ندكة مناقشة كغَتىا. إذا يف مصدر البيانات, مث صبع البيانات 

 ٕٚديكن استخداـ مصادر أكلية كمصادر ثانوية.
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جية عرفت عدة أنواع من تقنيات صبع البيانات, من بينها: مراقبة, من التاحية اؼبنه
كاؽبدؼ من الدراسة ىو للحصوؿ على بيانات  ٖٚمقابلة, االستبياف, دراسة الوثائق.

دقيقة يف دراسة, من أجل ذلك, اػبطوة الرئيسية يف البحث صبع البيانات. أما بالنسبة 
 صبع البيانات للحصوؿ على ىذه اؼبعلومات ىو:

 طريقة اؼبراقبة .ٔ
اؼبراقبة ىو تقنيات صبع البيانات كيتم ذلك من خالؿ اؼبالحظة, يرافقو التسجيل 
ضد الدكلة أك سلوؾ الكائنات اؽبدؼ. يف ىذا الصداد الباحثوف باستخداـ أسلوب 
اؼبالحظة باؼبشاركة يعٍت الباحث ديكن أف تصبح عضوا ؾبموعة خاصة أك منظمة 

يعٍت من خالؿ اؼبشاركة يف  ٗٚاستخداـ كاحد أك عدة طرؽ.كتعيُت ؼبراقبة اجملموعة ب
األنشطة اإلضايف العربية كمراقبة أنشطة التعلم إلقأ اؼبفردات يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 

 كنوصوبو ديكن للباحث إجراء مراقبة جيدة كحقيقية.
استنادا إىل إشراؾ الباحثة مث أسلوب اؼبالحظة ينقسم إىل قسمُت, كىي عامة يف 

أما عن البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها من طريقة اؼبالحظة ة اليت تسيطر عليها. الطريق
 ىي على النحو التايل:

 الظركؼ البيئية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو. .أ 
 التعليم كمرافق البنية التحتية اؼبملوكة اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو. .ب 
 علم اللغة العربية.النشاط األمنهجية إلقأ اؼبفردات يف ت .ج 

البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها من أسلوب اؼبالحظة يف الطريقة اليت تسيطر عليها 
 ىي على النحو التايل:
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أجرل الباحثوف اؼبالحظات يف الفصوؿ الدراسية يف حُت أف األنشطة  .أ 
 الالمنهجية العربية اليت تستمر حىت النهاية.

االستعداد, فهم الطالب يف عملية التعلم يف الدراسة تشمل الطالب  .ب 
فهم مادة, مصلحة الطالب يف اؼبشاركة يف األنشطة الالمنهجية اللغة  

 العربية, كخطورة الطالب يف األنشطة الالمنهجية اللغة العربية.
 أكسلوب اؼبقابلة .ٕ

اؼبقابلة ىو تقنيات صبع البيانات من خالؿ عملية عن طريق الفم سؤاؿ كجواب 
حد. يعٍت جاء السؤاؿ من االطراؼ الذين يتم إجراء اؼبقابالت اليت ذبرم يف اذباه كا

 ٘ٚكاإلجابة اليت قدمها األشخاص الذين جرت مقابلتهم.
يف ىذه الدراسة يركز اؼبؤلف مقابلة مع مدير اؼبدرسة اؼبدينة كنوصوبو, اؼبشرؼ 
على األنشطة اإلضايف العربية يف اؼبدرسة اؼبدينة كنوصوبو, كمعظم الطالب من فصل 

 يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو. ٚك  ٛ
 طريقة التوثيق .ٖ

طريقة التوثيق ىو تقنيات صبع البيانات مع دراسة اؼبالحظات بشأف البيانات 
من خالؿ توثيق ىذه البيانات اليت سيتم اغبصوؿ عليها  ٙٚالشخصية من اؼبشاركُت.

ق تاريخ إنشاء, اؼبوقع نظرة عامة مدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو اليت ألهنا تتعل
 اعبغرايف, الدكلة اؼبعلمُت, كاؼبوظفُت أيضا الدكلة من اؼبتعلمُت.

 و. اختبار صحة البيانات
اختبار صحة البيانات أك التحقق من صحة البيانات يتم إنشاء ىذاما لوحظ من 

يف اختبار قبل الباحث كفقا ؼبا موجود فعال يف عامل الواقع لتحديد صحة البيانات.
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ة البيانات, أساليب البحث النوعي باستخداـ مصطلح ـبتلف مع الكمية. يف صح
 ىذه الدراسة النوعية باستخداـ مصداقية كيتم ذلك عن طريق التثليث.

من صحة البيانات أجريت دراسة مصداقيتها باستخداـ تقنية كجود من الباحثُت  
ن أساليب كالباحثُت يف ؾباؿ, اؼبالحظة العميقة, مثلث )استخداـ مصادر متعددة م

نظرية(, اؼبناقشة مع أقرانو من خالؿ اؼبناقشة, تتبع االمتثاؿ النتائج كالتحقق من 
 ٚٚأعضاء.

كاؽبدؼ من ذلك ىو ضماف صحة )دقة( البيانات ك )تقييم( البيانات اليت مت 
اغبصوؿ عليها. اختبار صحة البيانات يف شكل من النشاط اإلضايف إلقاء اؼبفردات يف 

للغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو يتم ذلك باستخداـ طريقة تعلم ا
التثليث, يعٍت يف اختبار مصداقية تفسَت التحقق من البيانات من مصادر متنوعة مع 
ؾبموعة متنوعة من الطرؽ اؼبختلفة كقت. كبالتايل, ىناؾ التثليث اؼبصدر, التثليث من 

 تقنيات صبع البيانات كالوقت.
 لتثليث اؼبصدر ا .ٔ

كيف يتم ذلك عن طريق التحقق من البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها من خالؿ 
عدة مصادر. كذلك إلنتاج صحة البيانات اليت مت ربليلها من قبل الباحثُت كذلك 
إلنتاج االستنتاجات مع اتفاقها أك عدـ كجود فرؽ بُت مصادر كاحدة مع مصادر 

 أخرل.
 التثليث تقنيات .ٕ

التحقق من البيانات نفس اؼبصدر مع تقنيات ـبتلفة. على سبيل النثاؿ كيف يتم 
البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها عن طريق اؼبقابلة, مث ربققت اؼبراقبة, كثائق, أك 
استبياف. عندما الثالث تقنيات اختبار مصداقية البيانات تنتج بيانات ـبتلفة, كأجرل 
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مصادر البيانات ذات الصلة أك أخرل لضماف الباحثوف إجراء مزيد من اؼبناقشة إىل 
 البيانات تعترب صحيحة. أك ردبا كل ماىو صحيح ألف زاكية نظر ـبتلفة.

 التثليث الوقت .ٖ
الوقت أيضا يف كثَت من األحياف يؤثر على مصداقية البيانات. البيانات اليت مت 

حية حىت اآلف  صبعها مع تقنية اؼبقابلة يف الصباح يف ذلك الوقت من اؼبوارد التزاؿ
الكثَت من اؼبشاكل سوؼ تعطي بيانات صحيحة لذلك ىو أكثر مصداقية. من أجل 
ذلك ديكن أف يتم عن طريق الكقت االختيار أك حاالت ـبتلفة. مىت نتائج االختبار 

 ٛٚتنتج بيانات ـبتلفة, كيتم ذلك مرارا كتكرارا كجدت اليقُت البيانات.
 تحليل البيانات طريقةد. 

البيانات من خالؿ اؼبقابالت, رصد كتوثيق اؼبقبل البيانات اؼبسجلة على بعد صبع 
كصفي مث يتم ربليلها نوعيا. عملية التحليل النوعي الذم يهدؼ يف ىذه حبث فعلت 
منذ أف تتم عملية صبع البيانات حيت يتم االنتهاء من استخداـ ربليل البيانات يف ؾباؿ 

 منوذ ملس كىوبرمن يعٍت كما يلي:
 يص البياناتتقل . أ

كاغبد من البيانات يعٍت تلخيص, اختيار األشياء األساسية, الًتكيز على األشياء 
اليت ىي مهمة, البحث عن اؼبواضيع كاألمناط كرمي بعيد االلزـك ؽبا. عندئذ البيانات مت 
زبفيض سوؼ تعطيك صورة أك ضع, كتسهيل الباحثُت إىل إجراء صبع البيانات التالية, 

 لك عند اغباجة.كالبحث عن ذ
يف مرحلة اغبد من ىذا عمليىة اختيار البيانات اؼبطلوبة ك من اؼبهم حقا, كىي 
نوع البيانات كل حسب الفئة. كاغبد من البيانات ربليل البيانات مع تستوعب, رمي 
بعيدا البيانات اليت الحاجة, كمعاعبتها يف مثل ىذه الطريقة حبيث ديكن استخالص 

 أف تتم خالؿ األحباث التزاؿ جارية. النتائج. اغبد ديكن
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 عرض البيانات . ب
يف عملية تقدًن البيانات كىذا ىو ذبميع البيانات اليت مت صبعها. كاليت سوؼ مث 
سحب االستنتاجات. من خالؿ ذبميع البيانات فإنو سوؼ ينظر إىل ىذا االستنتاج 

تمر يف ؾباؿ. ىو اغبق أك لن تفعل التحليل مرة أخرل. عرض البيانات يتم بشكل مس
 كبالتايل فإف البيانات سوؼ تكوف أكثر كضوحا كتركيزا.

مع عرض البيانات, سيكوف من األسهل أف نفهم ما حيدث, خطة مزيد من 
العمل بناء على ما قد يفهم من. كعالكة على ذلك اقشرح يف عرض البيانات, 

ة من باإلضافة إىل نص سردم, ديكن أيضا أف تكوف يف شكل رسم بياين مصفوف
 شبكة الرسم البياين. للتحقق ما إذا كاف الباحث قد فهمت ماكاف عرض اغبق.

 ج. استخالص النتائج كالتحقق
استنتاج أكيل كرد ذلك التزاؿ مؤقتو, كسيتم تغيَت إذا مل يتم العثور على أدلة قوية 

احل الدعم يف مرحلة صبع البيانات التالية. كلكن إذا كاف االستنتاج الذم كرد يف اؼبر 
اؼببكرة تدعمها أدلة صحيحة كثابتة عندما الباحثوف عاد إىل اؼبيداف عبمع البيانات مث 

 ٜٚاػبتاـ ذكر ىو االستنتاج ذات مصداقية.
كعالكة على ذلك, فإف الباحثُت صياغة نتائج ربليل البيانات يف شكل كصفي 

ٍت كيف النوعية غاية نتيجة من نتائج البحث اعبواب على اؼبشاكل اليت صيغت يع
النشا اإلضايف إلقاء اؼبفردات يف تعلم اللغة العربية فضال عن مزايا كعيوب النشاط 

اؼبدرسة اؼبدينة  ٛك  ٚف اإلضايف إلقاء اؼبفردات يف تعلم اللغة العربية يف الطالب الص
 .كنوصوبو
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 الباب الرابع

 نتاعج البحث

 نظرة عامة عن مدرسة المتوسطة المدينة ونوصوبو  .أ 
 ة عن مدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو كما يلى:نظرة عام

 . الشخصي اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبؤ. 

-FITKاؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو ىو اؼبدرسة الثانوية األكىل ـبترب 

UNSIQ كنوصوبو يف ؿباكلة ديزج ك جيمع منهج الًتبية الوطنية ك منهج اؼبعهد, حيث
 فهـو ك منوذج التعلم اليت سوؼ سيعقد ك تطبق على التالميذ.االذباه الواردة يف م

العامل اؼبعهد يف العاـ عدـ كضع أساس الغرض معهد يف التفاصيل يف شكل 
اؼبناىج, كلكن الغرض من التعلم اؼبعهد معُّت من سياسة مربية معهد, كفقا التنمية 

منهج التعليم الرظبي دبنهج اؼبعهد. يغاير اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينو كنوصوبو اليت ديزج 
اؼبعهد اليت دييل أىل السنة كاعبماعة حىت يف كقت الحق التالميذ من اؼبدرسة اؼبتوسطة 
اؼبدينة كنوصوبو قادرة على السيطرة على اؼبواد التعليمية الوطنية يف مرة من اؼبواد اؼبعهد 

من العلـو  مع أقصى, فضال عن تعزيز من حيث اللغة ككذلك فهم أساسي من القانوف
الدينية اؼبستمدة من القرآف كاغبديث فضال عن الكتب سلفية مع القدرة على قراءة 

 كفهم ؿبتوياتو اليت نشأت من التمكن من العلم كبو ك صرؼ.
أما بالنسبة مقابلة مع مدير اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو أستاذ عبد اجمليد, 

الشخصي اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو  كالباحثة اغبصوؿ على نتائج اؼبقابلة عن 
 ٓٛكما يلي:
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قبل مؤسسة اؼبدينة  ٖٕٔٓمدرسة داخلية اؼبدينة كنوصوبو اليت أنشئت يف العاـ 
UNSIQ كنوصوبو الذم سبق أف أنشئت مدرسة ابتدائية ك التعلم يف مرحلة الطفولة

ة مع التعليم اؼببكرة اؼبدينة كنوصوبو ىي مدرسة داخلية على أساس اؼبعهد متكامل
, اؼبدرسة اؼبدينة كنوصوبو كما أقببت جيل من اؼبتميزين يف ؾباؿ  اغبديث. مع مفهـو
الدين كالعلم. الكفاءة التالميذ اؼبدرسة اؼبدينة كنوصوبو ىي يف حفظ القرآف الكرًن 
اغبد األدىن من ثالث بأجزاء, يف اجملاؿ األكادديي, اؼبهارات, كباقتدار التواصل يف 

 قبليزية, العربية, اإلندكنيسي.اللغة اإل

مكاف اؼبدرسة  اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو يعٍت يقع يف قرية كلي اغت الفرعية 
 ٕٚٚكنوصوبو اؼبناطق كنوصوبو. الفرعية كنوصوبو تقع على ىضبة مع ارتفاع حوايل 

ج حىت ºٕٓمًت فوؽ مستول سطح البحر. متوسط درجات اغبرارة يف صبيع أكباء 
ºقع يف كسط اغبي. يقع اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو على الطريق  ألنو ي ٕ٘ج

ربديدا يف قرية كلي اغت. اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو يقع  ٔكلي برب كيلومًت 
يف ؾبمع من األساس اؼبدينة الذم يتكوف من التعليم يف مرحلة الطفولة اؼببكرة, ركضة 

 ٔٛينة, ك مدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو.أطفاؿ اؼبدينة, مدرسة إبتدائية اؼبد

 . رؤية اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبوٕ

 "أعتقد احمللية مع منظور عاؼبي, أمل, علم, قرآف"

 . بعثة اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبوٖ

 . تقدًن تعليم عايل اعبودة من خالؿ دمج التعليم العاـ ك معهد.ٔ
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التعرؼ على اإلمكانات الذاتية ك قادرة على مواجهة . كالدة الطالب قادرا على ٕ
 التحديات.

 . تطوير كتعزيز إمكانات الطلبة يف ؾباالت اللغات.ٖ

 . خاصة تعزيز مهذبا يف رابطة األدب يف السلوؾ )أخالؽ الكردية(.ٗ

. إعداد طلبة قادرين على تنفيذ تعاليم اإلسالـ مع اؼببادئ التوجيهية أىل السنة ٘
 )القرآف ك حديث(.ك اعبماعة 

 . اؽبدؼ من اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبوٗ 

اؼبدرسة اإلسالمية اؼبميزة "اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو" لديك ىدؼ 
"إلنتاج اػبرجيُت الذين لديهم البصَتة يف العلـو اإلسالمية الشاملة". باإلضافة, 

 ٕٛكمايلى:لديك ىدؼ أكثر ربديدا   اؼبدينةاؼبدرسة اؼبتوسطة 

 . تشكيل اؼبوارد البشرية أف األخالؽ اإلعجاب, قرآف, الثاقبة, مستقبلة ك اؼبهرة.ٔ

 .(life skill). توفَت اؼبهارات األساسية للطالب يف تطوير حياتو ٕ

 . إعطاء الطالب القدرة على اكتساب اللغة. ٖ

 . إعداد الطالب صحي ك قوم بدنيا ك ركحيا.ٗ

 كفهم القرآف الكرًن ىذا صحيح.. ذبهيز الطالب مع حفظ ٘
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. تزكيد الطالب مع فهم أساسي من الشريعة اإلسالمية من القرآف ك اغبديث من ٙ
 خالؿ القدرة على قراءة ك فهم الكتاب األصفر )كبو صرؼ(.

 . مناذج كاسًتا اتيجيات التعلم من اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو٘

من بينها تعريف كتشكيل عقلية  عادات جيدة ينبغي أف تطبق على الطفل.
. كىي من خالؿ تطبيق مفهـو التعلم   Full)ساعة  ٕٗاغباجة إىل التعلم طواؿ اليـو

Day School ,) حبيث ديكن للطالب التعرؼ على تقسيم الوقت غبفر العلم
(Learning To Know,) ىل العلـو اليت مت اغبصوؿ عليها(Learning To 

Do), ياة اليومية لصاحل اإلنساف تطبيق كفبارسة يف اغب(Learning To Life 

Together,) كيف ىذه العملية إنساف صاحل صاغبة(Learning To Be.)ٖٛ 

حيث التعود مت اغبصوؿ عليها من ؾبموعة من مناىج التعليم العاـ مع اؼبعهد. 
 مفهـو منوذج التعليم يصبح الفارؽ بُت اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو مع اؼبدرسة

اؼبتوسطة األخرل. بعض االسًتا تيجيات اؼبستخدمة اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة 
 كنوصوبو يف إدارة التعليم يف نفس الوقت منوذج التعلم على النحو التايل:

 تشكيل اؼبفاىيم منوذج التعلم الذم جيمع بُت مناىج التعليم العاـ مع اؼبعهد. .أ 
 ساعة. ٕٗتنفيذ نظاـ التعلم  .ب 
ليت آمن ك تفضي. معتمدة مع سكن الذم تراكم ك شاشة عند خلق جو اؼبعهد ا .ج 

أستذ أستذة حفظ القرآف, األخالؽ الكردية, الثاقبة, ككذلك بارعا التواصل 
 باستخداـ اللغة الدكلية.

إدارة االتصاالت االجتماعية من الطلبة مع اجملتمع احمللي مثل ؿباكلة الًتكيز  .د 
 الطالب يف تنفيذ الربنامج اؼبعهد.
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باستخداـ طريقة التمكن من العلم كبو صرؼ من الربؽ مع معلمو الذم  كذلك .ق 
 يربع يف علم ألة.

 متفوقة يف اللغة كالعلـو كاآلداب ك ربفيظ القرآف الكرًن. .ك 
 نظمت اؼبؤسسات التعليمية مع تكلفة معقولة. .ز 

 . مزايا اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبوٙ

مقدمي الرعاية ككذلك أستاذ الًتبية  يف ىذه اغبالة أجرل الباحثوف مقابالت مع
الدينية اإلسالمية يف مؤسسة سكن اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو يعٍت أستاذ 
طليبل حسن أك التالميذ يطلق عليو لقب أستاذ أبيل, كفقا الوصف أستاذ أبيل التميز 

نوعاف من  يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو جيدة يف اؼبدرسة أك يف اؼبهجع ىناؾ
 ٗٛاؼبزايا ىذا ىو الدين كالعلم يعٍت:

 أ. الدين
 . نوعية التمكن من علـو الدين )فقو عبودية(ٔ
 ككذلك اآليات اؼبهنة( ٖٓك  ٕ, ٔ. حفظت القرآف الكرًن )جزء ٕ
 . اؼبمارسة السنة من النيب ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم.ٖ
 . ما جستَت العلـو كبو صرؼ حال بسرعة.ٗ
 ى قراءة الكتاب األصفر ك فبارسة ما ينطوم عليو.. قادرا عل٘
 . األخالؽ احملمودة.ٙ

 ب. العلـو
 . سيد كقهر مواد االمتحاف الوطٍت.ٔ
 من كل موضوع. ٓٛ. يبلغ متوسط قيمة األكادديية اغبد األدىن من ٕ
 . قادرة على التواصل باللغتُت العربية ك اإلقبليزية.ٖ
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, الدين .  اختبار جيرؤ على اؼبنافسة يف ٗ ؾبموعة متنوعة من اجملاالت العلـو
 ك العلم كالتكنولوجيا.

 ٘ٛ. كسائل ك اػبزائن التعليمٚ 

 . الفضاء أنشطة التعليم كالتعلم كاملةٔ
 . مسجدٕ
 . معملٖ
 العلـو معمل 
 اغباسوب معمل 
 اللغة معمل 
 الكشفية معمل 
 . الفندؽٗ
 . غرفة الوسائط اؼبتعددة٘
 ي. غرفة الفصل التدريب العملٙ
 . قاعةٚ
 . الدعائم التعليمٛ
  . مكتبةٜ

 . اغبماـ ك اؼبرحاضٓٔ

 (life skill). برنامج اؼبهارات اغبياتية ٛ 

 . زراعةٔ
 . مصايد األظباؾٕ

                                                           
85

 2009فبراٌر  4نتائج بحوث المراقبة على 



56 
 

 . اؼبزارعٖ
 . تكنولوجيا اؼبعلوماتٗ
 . تاتابوغا٘
 . اللغةٙ

 ٙٛمدرسة  اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو. األنشطة اإلضايف ٜ

 . استطالعٔ
ٕ .PMR 
 عسكرم. ٖ
 مبوسݤ. ٗ
 . تالكات٘
 . اػبطٙ
 (اللغة )إقبليزية, العربية,اللغة الصن. ٚ

 ٚٛ. أساليب التعليم التطبيقي اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبوٓٔ

 يتم تطبيق طريقة يف اؼبدرسة  اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو ىي كما يلي:
 . التعليم اؼبثالية كالتعودٔ
 . التوجية كاؼبشورةٕ
 ك ابراه على اغبدث أك األحداث. تفكر ٖ
 . التعليم مع توفَت االىتماـٗ
 reward and punishment. التعليم مع توفَت ٘
 . التعليم من خالؿ تقدًن قصة ك حكاياتٙ
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 . التحفيز كالتفكَت اإلجيايبٚ
 ة من كقت الفراغ لتنمية اؼبهارات. االستفادٛ

 إلقأ المفردات تنفيذ األنشطة اإلضافي .ب 
شطة اإلضايف إلقأ اؼبفردات فإف الباحثة كصف يف ىذه اغبالة ىو كيفية تنفيذ األن

إيصاؿ اؼبفردات أف يتم ذلك من قبل اؼبشرؼ األنشطة اإلضايف يف اؼبدرسة الثانوية 
اؼبدينة  كنوصوبو من أجال أف تكوف مقبولة بسهولة من قبل يكوف مقبولة بالسهولة 

 على الطالب الذين يشًتكوف .
ايف العربية تقاـ مرة كاحدة يف األسبوع يعٍت يف يـو األربعاء بعد األنشطة اإلض 

االنتهاء من أنشطة التعليم كالتعلم. كعملية تنفيذ األنشطة اإلضايف العربية استمرت 
 ٛٛساعتُت فقط يف األسبوع.

إلقأ اؼبفردات يف تعلم اللغة  .كسيشرح الباحث فيما يلي عملية تنفيذ أنشطة اإلضايفٔ
 اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو:العربية يف 

 أ.  إلقأ اؼبفردات مع استخداـ األغنية
لتمكن الطالب من فهم اؼبفردات من أجل اؼبزيد من حيفظوف بسرعة, كفقا 
األستاذ ينط كمستشار األنشطة اإلضايف اللغة العربية ك يف نفس الوقت اؼبعلمُت 

نوصوبو, الطريقة اؼبستخدمة يف الالصفية اؼبواضيع العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة ك 
 العربية ىو كاحد منهم باستخداـ األغنية.

كاألغنية اؼبستخدمة يف فئة كاحدة ىو األغاين القصَتة اليت من السهل أف نفهم, 
بينما الطبقة اثنُت كثالثة استخداـ األغاين اغبديثة يف الوقت اغباضر كما األغنية فوؼ 

ة. الطالب ليس فقط أمرأف أغٍت أغنية بالطبع, كلكن يتم تدريس مًتصبة إىل اللغة العربي
الطالب إىل البحث عن معٌت كاحد معٌت الكلمة يف األغنية مث موتر معا يف اعبملة أف 

 يكوف معٌت األغنية حسب.
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باستخداـ األناشيد أك األغاين يف تعلم اللغة العربية, ديكن التمييز بُت الغناء أثناء 
أثناء الغناء. استخداـ األغاين يف تعلم اؼبفردات ديكن أف تقلل من تشبع  التعلم كالتعلم

التعلم كديكن أف تعطي متعة اؼبتعلمُت من أجل ربسُت إتقاف أك إضافة إىل ربفيظ 
 اؼبفردات اليت سبلكها.

 ب. إلقأ اؼبفردات باستخداـ لعبة
طالب على إلقأ اؼبفردات يف استخداـ اللعبة يف ىذه اغبالة اؼبشرؼ تدعو ال

األنشطة الالمنهجية اللغة العربية خارج الفصوؿ الدراسية حبيث جو التعلم ليست فبلة 
كال ذبعل الطالب بالنعاس بسبب األنشطة اإلضايف عقدت بعد أنشطة التعليم 

 ٜٛكالتعلم.
كاحدة من األلعاب إلقأ اؼبفردات نظرا اؼبشرؼ ىو اؼبشرؼ لصق اؼبفردات اللغة 

اؼبراقبة, اصيص الزىور حوؿ أحواض كغَت ذلك. مث اللتالميذ من  العربية يف الشجرة,
أجل العثور على كلمة اؼبقابلة كأسنده يف حُت حفظت, كالعودة إىل اؼبشرؼ إيداع 

 نتائج عملو ك الذاكرة.
اؼبفردات يف ج. إيداع نتائج ربفيظ اؼبفردات إىل اؼبشرؼ على األنشطة اإلضايف إلقأ 

 .اللغة العربة
ّصداد كفقا األستاذ ينط كما اؼبشرؼ على األنشطة اإلضايف إلقأ يف ىذا ال

اؼبفردات كيطلب من الطالب أف تودع ربفيظ اؼبفردات اليت مت فَتىا من قبل اؼبشرؼ, 
اؽبدؼ ىو أف يكوف الدافع ربسُت ركح التعلم لدل الطالب أف تكوف أفضل مرة 

طي العقوبات شكل كديعة أخرل. كلكن إذا كاف الطالب ال تريد حفظو مث اؼبشرؼ يع
 عن ظهر قلب إىل مدير اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو.

 د. إلقأ اؼبفردات باستخداـ مربع اغبوار
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بعد إيداع نتائج طالب التعلم عن ظهر قلب عبعل اغبوار تناسب اؼبوضوع 
اؼبفردات اؼبعطاة من قبل اؼبشرؼ. كاؽبدؼ من ذلك ىو أف التالميذ ديكن أف تكوف 

كثر إبداعا كابتكارا مع توفر ظهر قلب أف لديهم على الرغم من أف ال تزاؿ ىناؾ أ
 العديد من العيوب يف الكتابة كالكالـ.

يف ىذا الصداد الطالب شنت الزكج اثنُت أك أكثر من الناس على اغبوار اؼبتبادؿ, 
ناء إذا كانوا ال يستطيعوف أك ال حيفظوف يف اغبوار مث تعطى العقوبات, كىي الغ

 باستخداـ اللغة العربية.
النشاط اإلضايف اللغة العربية تنقسم إىل ثالث مراحل ك ىي مرحلة إدخل, 
األساسية ك تغطية. من ىذه األنشطة اؼبؤلفُت استخدامها اؼببادئ يف مراقبة التعليم يف 

دينة الفصوؿ الدراسية كفقا اؼبواد التعليمية كاألساليب اؼبستخدمة يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼب
 كنوصوبو.

 األنشطة اؼبقدمة . أ
األكؿ, اؼبشرؼ ربية مث الطالب اإلجابة. بعد ذلك اؽبادم اغبالة النفسية استعداد 
الطالب قبل أف تبدأ أنشطة التعلم. مث اؼبشرؼ سأؿ بعض األسئلة على الطالب حوؿ 

يت اؼبواد السابقة كالطالب اإلجابة على ىذه األسئلة. قاؿ اؼبشرؼ الغرض اؼبواد كال
 سيتم عرضها يف ىذا االجتماع.

 األنشطة األساسية . ب
يف ىذا النشاط اؼبشرؼ نبدأ الدرس أف يقرأ بعض الكلمات نظرا اعبلسة السابقة 
مث مراقبة الطالب كرباكي نطق كلمة مث اؼبشرؼ نطق الكلمة أك اعبملة كالطالب 

كاف ار.  ترصبة, بعد ذلك, الطالب يف البشرل من السؤاؿ كاعبواب مع بسيطة اغبو 
 النشاط نفذت العديد من اؼبرات حىت الطالب على فهم اؼبادة اؼبقدمة. 
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بعد ذلك اؼبشرؼ على كتابة اؼبفردات اعبديدة كمعانيها لتحفيظ ك أك دعت عن 
ظهر قلب إىل اؼبشرؼ, بعد كل اؼبتعلمُت إيداع التعلم عن ظهر قلب مفردات ؽبا مث 

و اؼبتعلمُت إىل نطق اؼبفردات مع استخداـ جعل اؼبتعلمُت التشعر باؼبلل اؼبشرؼ يدع
 األغنية. اؽبدؼ ىو أف الطالب أكثر سهولة تذكر اؼبفردات اليت مت حفظها.

 ج. تغطي أنشطتها
يف ىذا النشاط اؼبشرؼ اطلب من الطالب تكرار اؼبفردات أك اعبمل عن اؼبواد 

ادـ. كآخر اليت مت تدريسها. بعد ذلك اؼبستشارين إبالغ الطالب حوؿ الدرس الق
 اؼبشرؼ إغالؽ الدرس من خالؿ قراءة ضبدلة كسلم.

 . الغرض من النشاط اإلضايف اللغة العربيةٕ
النشاط اإلضايف اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو إىل ربقيق 

 ٜٓاألىداؼ التالية:
تطوير االتصاالت العربية على حد سواء شفويا كخطيا, كىي اإلستماء,  .ٔ

 ابة, القراءة, ك كالـ.الكت
رفع مستول الوعي حوؿ أمهية اللغة العربية كلغة أجنبية أف تكوف األداة  .ٕ

 الرئيسية من التعلم, كال سيما يف استغراض مصادر من تعاليم اإلسالـ.
تطوير فهم الًتابط بُت اللغة كالثقافة فضال عن توسيع اآلفات الثقافية. عند  .ٖ

يكوف الثقافات البصَتة كتزج نفسك يف ئذ, اؼبتعلمُت ك من اؼبتوقع أف 
 التفوع الثقايف.

 حّدد القدرة الطالب ؼبزيد من اؼبهرة يف الًتميز مع استخداـ اللغة العربية. .ٗ
جعل الطالب أكثر سرعة كدقة اإلبداعية حيث ربفيظ اللغة العربية, فضال  .٘

عن تدريب الطالب على أف تصبح معتادا على العمل اعبماعي ك ليس 
 الفردم.
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 . مواد التدريسٖ
النشاط اإلضايف اللغة العربية نفذت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو كقد 
تدريس اؼبواد, يعٌت باستخداـ اؼببادئ التوجيهية من كتاب دركس اللغة العربية على 
الطريقة اغبديثة تأليف إماـ زركشى ك إماـ شبٍت حجم كاحد. ىذا الكتاب يدرس يف 

نطور ك معهد اػبرجياهتا, كفقا األستاذ ينط كما اؼبشرؼ على األنشطة معهد اغبديثة غو 
اإلضايف اللغة العربية انو يستخدـ اؼبواد التعليمية من ىذا الكتاب أصال معُت من قبل 
أختو من اػبرجيُت معهد غونطور, مث بعد قراءة مث أستذ ينط مهتما مع ؿبتويات ىذا 

 ٜٔنشطة اإلضايف اللغة العربية.الكتاب كديارس مع الطالب التالية األ
دركس اللغة العربية ىو كتاب اللغة العربية الًتكيز على األسلوب 

يف ىذه اؼبرحلة بداية, كاستخداـ أساليب أخرا يف اؼبرحلة (DirectMethode)اؼبباشر
اؼبقبلة. حجم الكتاب كاحد ىذا ىو الدرس بداية كىذا ىو أساس التمكن من اللغة 

 خدامها ؼبمارسة التحدث اليومية.العربية كديكن است
يف ىذا الصراد, بشأف تدريس مواد معينة اؼبشرؼ النشاط اإلضايف إلقاء اؼبفردات 
الكلمات كمعناىا يف كل اجتماع جنبا إىل جنب مع على سبيل اؼبثاؿ اعبملة, يأخذ 
 اؼبؤلف بعض األمثلة من اؼبفردات تدرس اطالب بينما التاليية األنشطة اإلضايف, يعٍت

 تأخر على الكتاب درس اللغة العربية يف الباب الرابع كطبس على النحو التايل:
 على سبيل اؼبثاؿ يف الفصل الرابع, كىي موضوع ىنا ك ىناؾ مصّمم:

 الطالب قادركف على استخداـ كلمة ىنا ك ىناؾ .ٔ
الطالب قادركف على أف أذكر شيئا يف الصف مع استخداـ اللغة العربية  .ٕ

 ىنا ك ىناؾباستخداـ كلمة 
 ٕٜالطالب قادركف على إجابات عن األسئلة ىنا ك ىناؾ .ٖ
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 الرّابع الدرس
)             sekolah = َمْدَرَسة   َحاِئط  )ِجَدار    = dinding 
 atap = َسْقف                      kelas = َفْصل  
 majalah = ؾَبَلَّة               keranjang = َسلَّة  
 halaman = َساَحة                      bumi = أَْرض  
 keset = فبَْسَحة                 kalender = تَػْقِوًْن  
 masjid=َمْسِجد                    halaman=ِفَناء  

مث بعد إعطاء مثاؿ من اؼبفردات أف تكوف اؼبواد عن ظهر قلب الطالب اؼبضي 
ية اؼبفردات. بعد ذلك نظرا قدما يف اعبملة من خالؿ توفَت البادئة ىنا ك ىناؾ يف بدا

اغبوار اليت تتعلق اؼبفردات اليت هتدؼ إىل جعل الطالب أكثر اؼبدربُت يف التحدث 
 باستخداـ اللغة العربية.

 احملادثة  
 ىنا الفصل الفصل؟ أين
 ىناؾ اجملّلة اجملّلة؟ أين
 كىناؾ ىنا اعبدار اعبدار؟ أين
 طاّلسة ىنا, نعم طاّلسة؟ ىنا ىل
 مكتب ىناؾ, نعم ؟مكتب ىناؾ ىل
 فصل ىنا, نعم فصل؟ ىنا ىل
 ككرسي سبورة ىناؾ ىنا؟ ماذا
 كقلم ككتاب كرّاسة ىنا ىناؾ؟ ماذا
 فبحاة ىنا, ال طاّلسة؟ ىناؾ ىل
 فصل ىنا بل, ال فناء؟ ىنا ىل
  ىناؾ بل, ال ىنا؟ اؼبسجد ىل
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مادة اؼبفردات يف الفصل اػبامس ىو كفيما يتعلق اغبركؼ جر كظرؼ, كالذم 
 يلي: هدؼ كماي

 الطالب قادركف على استخدامهاجر ك ظرؼ يف اعبملة. .ٔ
 ٖٜالطالب قادركف على إعالف مكاف باستخداـ اغبركؼ جر ك ظرؼ. .ٕ

 كالظّركؼ اعبرّ  حرؼ
 Di atas على

 Di dalam يف

 
 حرؼ الظركؼ:

 Di atas فوؽ

 Di bawah ربت

 Di antara بُت

 Di كراء

belakang 

 Di depan أماـ

 

:اػبامس سالدر     
 tempat tidur = َسرِيْػر                guru = ُأْسَتاذ 
ُصْنُدْكْؽ                   sumur = بِئػْر   = peti/ lemari 
ـِبَدَّة                        murid = تِْلِمْيذ    = bantal 
 mimbar =   ِمْنبَػر                 kantor = ِديْػَوافْ 
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 meja =  َمْنَضَدة             kalender = ُرْزنَاَمة  

 

 احملادثة 
 أين البئر؟ كراء البيت

 من يف الّديواف؟ فيو أستاذ
 ماذا على اغبائط؟ عليو رزنامة
 ماذا على الّسرير؟ عليو ـبّدة

 أين اؼبنرب؟ ىو يف اؼبسجد
 ماذا على اؼبنضدة؟ عليها كتاب

 أين اؼبمسحة؟ ىي كراء الباب
 ستاذأين التّلميذ؟ ىو أماـ األ

مث جعل اعبوليس إرىاقا ك أكثر اسًتخاء أستذ ينط تعطي األغنية بسيطة ك أىم  
شيئ ديكن دائما أف نتذكر من قبل الطالب مثل الغناء الوصف زبطيط مع استخداـ 

”mana dimana anak kambing saya“ؽبجة 
84

 

 di) ( كراءdi depan) ( أماـdimanaعلى سبيل اؼبثاؿ: أين )
belakang جبو )( ارمdi samping( فوؽ ) diatas( ربت )di bawah )

كالعديد من األغاين اليت تستخدـ مفردات اللغة  .(disana( ىناؾ )di siniىنا )
العربية متعود على أستذ ينط يف سبييع جو, كأيضا لتسهيل كتسريع الطالب يف حفظ 

 ٜ٘اؼبفردات العربية.
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 . فبارسة اؼبعلمٗ
فة اؼبواد اليت تعترب كافية من قبل اؼبشرؼ, مث اؼبشرؼ عند أنشاط اإلضايف بعد إضا

على إدارة أنشطة التدريب مثل إعطاء األسئلة على الطالب ذات الصلة تناسب 
 موضوع ىذا اليـو أفضل حوؿ شكل صورة أك اغبوار.

كلكن يف بعض األحياف اؼبشرؼ ليس فقط لصقها على التمارين يف كتاب اؼببادئ 
ة من خالؿ ذبميع الطالب اؼبشرؼ على تنفيذ األنشطة التدريبي التوجيهية اغباؿ كلكن

لق حوار سؤاؿ كجواب حسب اؼبوضوع احملدد كأيضا ىذه اعبماعات عبعل مث قيل ػب
دائرة أف تتابع حفظ اؼبفردات كمعانيها. أمثلة من التمارين يف الكتيب دركس اللغة 

 العربية:
 ٜٗٙ: سبرين

 امالء الفراغ بكلمة مناسبة:
 درسة............... كاؼبسجد.......... اؼبٔ
 . ...............سقف, كتلك...........ٕ
 . ىذا................ كتلك,........أين.....؟ٖ
 . .............. ىناؾ, ك .......... ىناؾ.ٗ
 . ىل ........ىناؾ؟ نعم, ىو ......... )نعم, ىي......(٘
 ........ ك ......؟. ..........ك .......... ىنا, أين .ٙ

 ٘سبرين: 
 أجب عن األسئلة اآلتية:

 . ىل ىنا مسجد؟ٔ
 . أين الطّريق؟ٕ
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 . من يف البيت؟ ........ أب ك أـٖ
 . ماذا يف اّسّلة؟ٗ
 . ىل أماـ اؼبدرسة ساحة؟٘
 ٜٚ. ماذا على اغبائط؟ٙ

 . طريقة ٘
رس اؼبواد طريقة التدريس ىو طرؽ تنفيذ عملية التدريس أك كيفية القياـ بشيئ ماد

يف تدريس اللغة العربية, األسلوب ىو إحدل الوسائل  ٜٛنظرا إىل الطالب يف اؼبدرسة.
لتحقيق الغرض من تدريس. أدؽ طريقة, من اؼبتوقع أيضا فعالة يف ربقيق أىداؼ ىذا 

 التعليم.
كفقا طَت يوسوؼ ك شيفوؿ أنوار يف كتابو " طريقة الدينية تدريس اللغة العربية" 

رؽ تدريس اللغة العربية, يعٍت: طريقة احملادثة, طريقة القراءة, طريقة ىناؾ عدة ط
 ٜٜاإلمالء, طريقة اإلنشاء ك قواعد.

كيستخدمها اؼبؤلف يف ىذا البحث ىو ك ذلك باستخداـ طريقة اغبفظ 
)ؿبفوظات(, طريقة ؿبفوظات يعٍت كيفية تقدًن موضوع اللغة العربية, باؼبناسبة أقوؿ 

شكل الشعر, حكاية, ىذه الكلمات من اغبكمة كغَتىا اليت  لطالب حفظ اعبمل يف
 ذبذب القلوب.

 الغرض من الدراسة ؿبفوظات ىي على النحو التايل:
 تطوير قوة اػبياؿ ؿبمي, كقطار السلطة ؽبم .أ 
 إثراء اؼبفردات كاحملادثة .ب 
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تيسَت الطالب يف تعلم اللغة العربية كآداهبا, كأسلوهبا اليت كسيم فقط  .ج 
 حفظ مقطع من الشعر الطويل.اعتادكا على 

 تثقيف الركح فارس ك يضفي بودم لوىور. .د 
 تدريب الطالب على أفضل الكالـ, كلمات صبيلة, جذب قلوب صبهور. .ق 
 قطار الركح كاالنضباط العقلي. .ك 

كىناؾ عدد قليل من األسياء اليت ربتاج إىل النظرفيها يف اختيار اعبمل جيدة 
 ٓٓٔ:التدريس احملفوظات, على النحو التايل

 السماح احملفوظات حيتوم على تعريف اعبودة .أ 
السماح احملفوظات كانت مثَت لالىتماـ, اليت ديكن تثقيف الركح التالميذ  .ب 

 .كاغبب ؽبم
 .السماح احملفوظات يهدؼ إىل تثقيف نفوس الطالب كربسُت سبارين مشاعرىم .ج 
السماح اعبملة أك اللغة اعبميلة, ترتيب اللغة ىو صبيل ال يسبب تصلب  .د 

 راءهتا, من الواضح أف, ميسر, ك على ضوء ذلك يبدك.ق
 خشية أف احملفوظات أبعد من مستول تفكَت الطالب. .ق 
 كسائل .ٙ

يف إيصاؿ الرسائل من خالؿ لغة, اختيار اغبق يف اؼبفردات ىو صلب اؼبوضوع 
للتعبَت عن اؼبعٌت اؼبطلوب. الفهم الصحيح الرسائل اليت ضبلتها لغة, الكثَت يتحدد 

 حيح ضد اؼبفردات اؼبستخدمة يف ذلك.الفهم الص
يف تدريس اؼبفردات على الطالب, ىناؾ العديد من اػبطوات اليت جيب مراعاهتا 

( كقاؿ ٖٜٛٔحىت تعلم ىذه العناصر بنجاح. يف ىذا الّصداد, إظبئل سٍّت ك عبداهلل )
 ٔٓٔأنو ينبغي أف تعلم اؼبفردات من خالؿ كيفية اؼبراحل ىنا:
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ر ماشرة يف الكائنات )اؼبفردات( اليت علم. مثال إذا كاف مع الطريقة اليت أشا .ٔ
اؼبعلم يدرس اؼبفردات أين ىي اؼبراجعية يف البيئة الصفية اؼبعلم ىو فقط يشَت إىل 

 الكائن يف السؤاؿ يعٍت السبورة.
عن طريق عرض منوذج مصغر من الكائنات )اؼبفردات( اليت علم. مثال: اؼبعلمُت  .ٕ

منزؿ صبيل, مريح, كغَت مستغلة, مث اؼبعلم ببساطة عرض يريدكف إعطاء اؼبفردات 
 مصغرة من اؼبنزؿ.

مع كيفية إعطاء الصور من اؼبفردات أف تدرس, مثاؿ: إذا كاف اؼبعلم يريد تعليم  .ٖ
 اؼبفردات عن البقرة أك عنم, إذا ما يكفي من اؼبعلمُت تظهر من مفردات.

ؿ: اؼبعلمُت يريد أف ينقل عن طريق إظهار من اؼبفردات اليت ينبغي نقلها. مثا .ٗ
اؼبفردات )كخاصة اؼبرتبطة الفعل( مث اؼبعلم ديكن أف تفعل ذلك عن طريق إظهار 
اؼبفردات دكف اغباجة إىل الفرعية يف اللغة األـ, مثل ىذه اؼبفردات "ديشي" ما 

 يكفي من اؼبعلمُت تثبت اؼبشي يف الصف.
لة. إذا كاف اؼبعلم يريد تعليم مع كيفية إدخل اؼبفردات اليت يتم تدريسها يف اعبم .٘

اؼبفردات  "صبيل" مث انو جيب كضعو يف كمية "الفصل صبيل كنظيف أك أضبد 
 تلميذ صبيل " ال ربتاج إىل أف تًتجم إىل اللغة األـ.

من خالؿ توفر مرادؼ "الًتادؼ" مثل: عندما يعطي اؼبعلم اؼبفردات "فصل" مث  .ٙ
 انو جيب أف تعطي ما يعادؿ "صف".

توفَت ضّد كلمة "اؼبضاد" مثل: عندما يريد اؼبعلم ينقل اؼبفردات "كبَت"  عن طريق .ٚ
 مث انو جيب اف تعطي اػبصم كلمة "صغَت".
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عن طريق تعريف معُت اؼبفردات. مثل: يعطي اؼبعلم اؼبفردات "اؼبسجد" مث انو  .ٛ
 ٕٓٔببساطة يعطي تعريف مكاف للصالة كاإلعتكاؼ".

اؿ غَت مفهومة من قبل الطالب, أك ىناؾ إذا من اػبطوات اؼبذكورة أعاله ال تز 
اؼبفردات اليت ال ديكن التعبَت عنها مع شباين خطوات ىناؾ إذا ترجم اؼبفردات يف اللغة 

 األـ كخطوة أخَتة.
 ٖٓٔأما كسائل اإلعالـ اليت ديكن استخدامها يف دراسة اؼبفردات ىي:

 الكائنات مصغر األصلي . أ
يف الواقع, مثل سيارة مصغرة, مصغر ىو شكل صغَت من الكائنات اليت ىي 

مصغرة شقة, مصغرة الفواكو, كغَتىا. من خالؿ تقدًن صورة مصغرة من, اؼبعلمُت 
 بسهولة البقاء أقوؿ, تعيُت, كشرح كل اؼبفردات أسبٌت تدرس.

 صورة أك رسم . ب
صورة كائن حقيقي اليت يتم إنتاجها من الكامَتا, كسائل اإلعالـ ديكن أف 

دات ىكذا أيضا مع الصورة عصامي من قبل اؼبعلمُت, عادة ما تستخدـ يف تعلم اؼبفر 
 تكوف صورة أك رسم احملرز يف شكل بطاقات )بطاقة مفردات(.

, كسوؼ تكوف أكثر إثارة سم Xٕٓسم  ٙٔأما بالنسبة غبجم استخداما ىو 
لالىتماـ مرة أخرل إذا كانت بطاقة ملونة. كفيما يتعلق حبجم اؼبعلم ديكن أف تتكيف 

تياجات الفئة, الشيئ األكثر أمهية ىو عندما معلم تصميم ىذه البطاقة جيب أف مع اح
 نتذكر مبدأ التوازف, اللطف, كتناسق.

كذلك بطاقة مفردات, ىناؾ أيضا بطاقة كمضية: يعٍت بطاقات مصنوعة من 
سم, كاؼبعلم ديكن أيضا  ٕٕسم  X ٛٔالورؽ اؼبقول أك كرقة قوية, حجمها عادة 
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رتوف ىو مسجلة مع الصورة اليت تريد اؼبطلوب, كعادة ما تؤخذ من ضبط حجم, مث اك
الصحف, ؾبلة, أك اإلعالنات اؼبصورة, مع أحكاـ اعبزء مقدما على الصورة ك العودة 

 إىل مفردات الصورة.
في  في تعلم اللغة العربيةالنشاط اإلضافي عن إلقاء المفردات  مشكالت   .ج 

 المدينة ونوصوبو مدرسة المتوسطة
نشطة اإلضايف إلقأ اؼبفردات تستخدـ عبميع اؼبستويات من الصف األكؿ إىل األ

الصف الثالث عن األنشطة اإلضايف إلقأ اؼبفردات ألنو يعترب األكثر صلة دبوضوع. 
 ديكن أف ينظر إليو من النتائج اليت مت ربقيقها من قبل الطالب. 

تعلقة ربفيظ اؼبفردات األشياء اليت ديكن أف الباحثُت نالحظ أف فهم الطالب اؼب
أفضل حفرفهم الطالب كسرعة يف اغبفظ جيب أف يتم ذلك بشكل صحيح أم أجرل 
الباحثوف يف أم كسيلة الطالب أسرع التقاط الذاكرة كفهم اؼبعٌت بشكل صحيح, 
لذلك ديكن قياس حفر الباحث القياـ باؼبراقبة يف العمق مع اؼبوجهُت من تعليم يف 

 ؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو.األنشطة اإلضايف يف ا
كفقا مستشار لتحقيق نتائج أفضل حاجة إضافية ؼبعلمي اللغة العربية ىناؾ يف 
اؼبدرسة اؼبتوسطة كنوصوبو حيث رصد ربفيذ اؼبفردات أك تطوير اللغة العربية اؼبفردات 

 ٗٓٔالطالب ديكن أف يكوف أكثر أفضل كيزيد.
األنشطة التالية اإلضايف إلقاء اؼبفردات اللغة اؼبشاكل اليت يف الطبيعي الطالب يف 

 فهي ما يلي:العربية 
 قليلها حيفيظوف اؼبفردات اؼبملوكة الطالب. .ٔ
تشبع بعد إجراء أنشطة التعليم كالتعلم يف مدرسة مباشر متابعة  .ٕ

 األحداث.
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الطالب على ربط اؼبدرسة االبتدائية يشعر صعوبات من حيث الكتابة  .ٖ
 ٘ٓٔك النطق من اؼبفردات.

 عدـ اىتماـ الطالب يف تعلم اللغة العربية. .ٗ
 الطالب النظر يف اللغة العربية صعبة. .٘
 احملدكدية كسائل اإلعالـ كاؼبعلمُت ناقص مالئم. .ٙ

كمع ذلك ضباسهم كبو األنشطة اإلضايف إلقأ اؼبفردات جيدة جدا كعالكة على  
اليت تواجو ليس اؼبشاكل  ذلك إذا طلب منو نطق اؼبفردات مع أغنية أهنم سعداء جدا.

فقط كلكن الصعوبة يف اغبفظ السريع, لذلك عندما قيل الطالب على حفظ اؼبفردات 
كديارس يف اغبوار صعوبة بسبب عدـ كجود اؼبفردات اليت سبلكها. حىت اؼبشرؼ يشعر 
بالنظر إىل اؼبفردات يف بعض األحياف ال تصل إىل اؽبدؼ اؼبشرؼ يريد. بينما يف 

غبديث باستخداـ اللغة العربية. إذا كاف الطالب ليس لديو اؼبهجع أيضا تطبيق ا
اؼبفردات أف الكثَت من مث سيكوف لديهم أم مشكلة يف التواصل باستخداـ اللغة 

 ٙٓٔالعربية.
 تحليل تنفيذ ونتائج تنفيذ األنشطة إلقأ المفردات .د 

 ٚٓٔاعبهود اليت بذلت من أجل توضيح كتصنيف البيانات.ربليل البيانات ىو 
أف ربليل البيانات ىو عملية  "طرؽ البحث الًتبوم"دككتور سوغيونو يف كتابو كفقا ال

من نتائج  العثور على البيانات ك ذبميع البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها بشكل منتظم
 اؼبقابلة, اؼبالحظات, كالوثائق.
يف النشط اإلضايف عن إلقاء اؼبفردات يف تعلم اللغة  العوامل الداعمة ك تثبيط

 ربية يف مدرسة كنوصوبو ىي:الع
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 العوامل الداعمة يف ىذا النشاط اإلضايف ىي على النحو التايل: . أ
 اؼبعلمُت من اؼبدرسة اؼبدينة كنوصوبو نفسها .ٔ
 كجود الوسائل العامة اؼبؤىلة .ٕ
 مكاف عملية التعلم األنشطة اليت التزاؿ يف النـو اؼبعهد اؼبدينة .ٖ
 ساكن معهدير اللغة يف مكجود األنشطة اليت تدعم تطو  .ٗ

 يف حُت أف تثبيط العوامل يف ىذا النشاط ىي على النحو التايل: . ب
 غياب العقوبات على الطالب الذين يأتوف يف كقت متأخر .ٔ
 عدـ كجود اإلبداع اؼبشرؼ يف استخداـ الطريقة .ٕ
عدـ كجود الوعي سوؼ يستفيد الطالب األنشطة اإلضايف إلقاء  .ٖ

 اؼبفردات يف تعلم اللغة العربية
ذم ىو أقل دقة ألنو يتم بعد أنشطة التعليم كالتعلم يف الوقت ال .ٗ

 عدـ كجود كقت استخدامهااؼبدرسة ك 
 اؼبكاف األنشطة اليت ىي أقل مالءمة .٘

بعد كصف الباحثة يف كيف يتم تنفيذ األنشطة اإلضايف اللغة العربية إلقأ اؼبفردات 
اسًتا تيجية إلقأ  يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو ال حظ أف اؼبستشار يستخدـ

اؼبفردات كمع ذلك ليس كل النتائج اليت ديكن أف تكوف فعالة. ديكن أف ينظر إليو من 
ضيق الوقت كاؼبعلمُت ألف الطبقات كاحدة إىل ثالث تستخدـ غرفة كاحدة إال أف 

 ذبميعها يف كل فئة.
طة لكن اؼبشكلة كانت معًتؼ هبا من قبل نائب رئيس اؼبناىج يف اؼبدرسة اؼبتوس

اؼبدينة كنوصوبو, خطة للعاـ الدراسي اعبديد إضافة إىل اؼبشرؼ حىت ال تطغى يف 
 توفَت فهم إلقأ اؼبفردات, كديكن أف تتطور مع أفضل. 

كتقدًن اؼبزيد من حفظ اؼبفردات كل صباح كمساء بعد قراءة اؼبهجع أك يسمى 
يف إلقأ أيضا لغة, كاؽبدؼ من ذلك ىو أنو عند حضور الطالب األنشطة اإلضا
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اؼبفردات ديكن أف يكوف أكثر سهولة ك أكثر إضافة إىل ربفيظ اؼبفردات ىو أكثر من 
 ٛٓٔذلك بكثَت.

لكن, مرات كتغيَت أمناط الفكر البشرم, سيكوف من اعبيد مدرسة اغبزب يف ىذه 
اغبالة من خالؿ مدير اؼبدرسة أيضا تقييم تنفيذ األنشطة اإلضايف إلقأ اؼبفردات يف 

ية على نطاؽ كاسع اؼبستخدمة من قبل اؼبعلمُت يف اؼبدرسة اليت أدهتا, اللغة العرب
كإعطاء اؼبفردات يف أم غرفة أك ىناؾ كل مايدعو اآلباء إىل اؼبعهد دعوة الطالب 
باستخداـ اللغة العربية حىت أف الطالب اعتادكا على التحدث باستخداـ اللغة العربية. 

ة التعلم أك األنشطة اإلضايف اللغة العربية يف لذلك سيكوف لو أثر كبَت أيضا يف عملي
اؼبستقبل.

                                                           
008
 2009فبراٌر  4تائج المالحظة على ن
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 الباب الخامس

ختتاماال  

اغبمد هلل الذم بنعمتو كفضلو كعنايتو يستطيع الباحث إسباـ كتابة ىذا البحث. 
ك بعد أف يبحث عن ىذا اؼبوضوع يف األبواب السابقة يصلح للباحث أف يقدـ 

حث اػبالصة ك يقدـ االقًتاحات اؼبتعلقة كيف ىذا الباب سيقـو البا ،النتائج منو
 دبوضوع ىذا البحث اليت سبكننا االستفادة منها.

 الخالصة .أ 
ىذا الباب ىو اهنيار األسئلة األساسية ؽبذا البحث من قبل الباحثة. كبعد صبع 
البيانات كربليلها، تستخلص الباحثة االستنتاجات أناؼبشكالت اليت يواجهها تالميذ 

 انية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو ىي كما يلي:الصف السبعة ك شب
تنفيذ النشاط اإلضايف إلقاء اؼبفردات اللغة العربية اليت يستمر يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  .ٔ

اؼبدينة كنوصوبو عموما كاف حصد بشكل اؼبناسب مع اؼبوضوع اليت يف يعطي 
ايف إلقاء اؼبفردات يف اؼبشرؼ كل اؼبقابلة. بناء على العملية كقعها النشاط اإلض

تعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبدينة كنوصوبو فالنشاط اإلضايف مذكور بقصد كما 
 يلي:

تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية, الشفوم كالكتايب جيدة الذم  (أ 
 يتضمن أربعة مهارات الناطقة, يعٍت إستماع, كالـ, قراءة, ككتابة.

ية اللغة العربية باعتبارىا كاحدة من اللغات رفع مستول الوعي حوؿ أمه  (ب 
األجنبية أف تكوف األداة الرئيسية من التعلم, كال سيما يف استعراض مصادر 

 من تعاليم اإلسالـ. 
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تطوير فهم الًتابط بُت اللغة العربية كالثقافة فضال عن توسيع اآلفاؽ الثقافية.  (ج 
احل يعٍت مقدمة, جوىر, النشاط اإلضايف اللغة العربية ينقسم إىل ثالث مر 

 كخاسبة.
أما بالنسبة لعملية النشاط اإلضايف اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبدينة ىي على 

 النحو التايل:
 ٚ. ركز البحث على األنشطة اإلضايف إلقأ اؼبفردات اللغة العربية اؼبقصود من الصف ٔ

 نفذت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو. ٛك 
نت للحصوؿ على اؼبعلومات باستخداـ أسلوب اؼبالحظة, مقابلة, . صبع البايإ

كتوثيق. كيف الوقت نفسو إىل اختبار صحة البايانت يتم فحص مصداقيتها 
 باستخداـ تقنية كجود من الباحثُت يف ؾباؿ, اؼبالحظة العميقة, كمثلث.

ع استخداـ . عملية تنفيذ األنشطة اإلضايف إلقأ اؼبفردات يف تعلم اللغة العربية مٖ
األغاين كاأللعاب. ىذه الطريقة تستخدـ لتسهيل الطالب يف حفظ كفهم التسليم 

 من كلمة سواء يف معٌت الكلمة يف اللغة العربية.
 ب. اقتراحات

بناء على نتائج البحوث اليت أجريت من قبل الباحثُت عن: " النشاط اإلضايف 
اؼبتوسطة اؼبدينة كنوصوبو" سنة دراسة إلقأ اؼبفردات يف تعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة 

. التالية ديكن تقدًن االقًتاحات اليت ديكن أف تستخدـ دبثابة توصيات ٜٕٔٓ\ٕٛٔٓ
 ىي على النحو التايل:

 . للمعلمُتٔ
أ. اؼبعلم جيب خلق بيئة مواتية من أجل تطوير اللغة العربية اليت ديكن أف تدعم ربقيق 

 التعلم. 
ى باستخداـ لتحسُت قدراهتم اؼبهنيو. كخاصة مهارات يف ب. جيب أف اؼبعلمُت نسع

 تدريس اللغات األجنبية كخاصة اللغة العربية.
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 . للطالب ٕ
أ. جيب أف الطالب على ربسُت اػبزانة ربفيظ اؼبفردات يف اللغة العربية حىت يف 

 تبسيط أكثر من حيث التحدث كالتواصل مع زمالئو باستخداـ اللغة العربية.
يكوف الطالب أكثر انضباطا كلديهم الشجاعة اليت سيد اؼبفردات اليت  ب. جيب أف

 ديلك.
 . اؼبدرسة ٖ

أ. جيب أف اؼبدرسة ديكن أف تضيف إىل معلم أك مشرؼ اللغة العربية من أجل اؼبزيد 
 من بسهولة خلق بيئة باللغة العربية كأيضا تسهيل.

يدة كنتائج أعماؿ ب. جيب أف اؼبدرسة توفر مكاف خاص إرفاؽ اؼبفردات اعبد
 طالب يف شكل العربية لتشهيل حفظ.ال

 ج. اإلختتام 
اغبمدهلل الثناء على اؼبؤلف صلى, الكاتب ديكن االنتهاء من ىذه األطركحة, كل 
اآلخرين ليست فقط نعمة كمساعدة من اهلل. اؼبؤلف ىنا يعرض ىذا العمل بطريقة 

ليل, بالنضر إىل قدرة اؼبؤلف بسيطة سواء اللغة اؼبستخدمة كطريقة التفكَت يف رب
 ؿبدكدة.

كمع ذلك آمل أف يكوف ىذا العمل مفيد الكتاب على كجو اػبصوص كالقراء 
بشكل عاـ. كعالكة على ذلك, فإف الكتاب أدركت أف إعداد ىذه األطركحة ىو بعيد 
عن الكماؿ, كلذلك, فإف الكتاب نتوقع التوجيو, انتقاد, كاقًتاحات بناءة من القراء 

 كماؿ كاكتمل ىذه األطركحة.  ألجل
أخرا, يود الكاتب أف يشكر لك بالحدكد إىل كل أكلئك الذين قدموا الدعم 
فضال عن اؼبساعدة اؼبعنوية كاؼبادية, لذا على الكاتب أف أهني كتابة ىذا اؼبقاؿ, كل 

 صاليت إنشاءاهلل دائما تصب رضبتو, توفيق, ىدية, كانيو لنا صبيعا, آمُت. 
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VISI SMP AL-MADINA WONOSOBO 

“ Berfikir Lokal Berwawasan Global, A‟mali, „Ilmi, Qur‟ani” 

 

MISI SMP AL-MADINA WONOSOBO 

1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan 

mengintegrasikan pendidikan umum dan pesantren. 

2) Melahirkan siswa yang mampu mengenali potensi diri 

dan mampu menghadapi tantangan. 

3)  Mengembangkan dan membina potensi siswa dalam 

bidang bahasa. 

4) Menumbuhkan pribadi yang sopan dalam pergaulan dan 

santun dalam perilaku (berakhlakul karimah). 

5)  Mempersiapkan siswa yang mampu melaksanakan 

ajaran agama Islam dengan pedoman ahlusunnah waljama‟ah 

(Al-Qur‟an dan Hadis).  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 قائمة الصور

 

 

Foto bangunan SMP al-Madina Wonosobo tampak dari depan. 

 

Kantor Boarding School SMP al-Madina Wonosobo. 



 
 

  

Foto bersama pembimbing kegiatan ekstrakurikuler setelah proses 

wawancara dan obsevasi. 

 

 

Buku panduan/bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler bahasa Arab. 

 



 
 

 

Proses kegiatan ekstrakurikuler di dalam kelas 

 

 

 

     



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 ترجمة الباحث
 اتيةالذ السيرة .أ 

 أنا داراغبسنُت:  االسم               
 ٖٕٖٖٙٓٔٔٔ:   رقم الطالب 

 ٜٜ٘ٔأغسطس ٕٚ ،:كنداؿ اؼبكاف كتاريخ اؼبيالد  
فرنج مدينة كنداؿ چ منطقة RWٖRT/ٖقرية فندس :  العنواف                 

 إندكنيسيا  –جول الوسطى 
 كقسم تعليم اللغة العربية ،س: كلية علـو الًتبية كالتدري كالقسم         ،الكلية

 ٖٕٕٙ٘ٙٙٙٛ٘ٛٓ: رقم اؽباتف             
 anadarulkhusnaini27@gmail.comاإللكًتكين         :  الربيد

 السيرة التربية .ب 
 الًتبية الرظبية .ٔ

 ٕٚٓٓيف سنة  ، ٔٓ فندساؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية  (أ 
 ٕٓٔٓيف سنة  ، غموح ٚٓ  "PGRI" اؼبتوسطة درسةاؼب (ب 
 ٖٕٔٓيف سنة  ،الثانوية زبصص القرآف كلي برب, كنوصوبو رسة داؼب (ج 
قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علـو الًتبية كالتدريس جبامعة كايل سوقبو  (د 

 ٜٕٔٓ اإلسالمية اغبكومية ظبارانج
 الًتبية غَت الرظبية .ٕ

 كنوصوبو –ؾبوتغة  –معهد األشعرية اإلسالمي لتحفيظ القرآف كلي برب
 ٜٕٔٓ يسمربد ٛٔظبارانج, 

 
 انا دار اغبسنُت

ٖٕٖٖٙٓٔٔٔرقم القيد :   


