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  الباب الثالث

  لترقية مهارة الكالم تعليم المفرداتفي  تدريبطريقة ال تنفيذ

  سمارانج –مدرسة نور الهداية االبتدائية اإلسالمية توجو 

 

  سمارانج –مدرسة نور الهداية االبتدائية اإلسالمية توجو حوال أ  . أ

 الموقع التاريخي .1

 يةودة ىف قر جو مدرسة نور اهلداية االبتدائية اإلسالمية إحدى املدارس امل

س الرتبية سها مؤسّ أسّ م    1982أقيمت سنة مسارانج  –كارانج أنيار توجو 

دة واقعة على هذه املدرسة على بناية معقّ  ضعتو   "محدنور األ"واالجتماعية 

  .مجيلة وكذلك مناظرها تهاعا وكانت هيئمربّ  امرت   735األرض الىت وسعها 

رها رئيس القرية  اإلسالمية قد قرّ  مدرسة نور اهلداية االبتدائية وكانت

 1. مسارانج –كإحدى املدرسة الرمسية ىف قرية كارانج أنيار توجو 

  

 الموقع الجغرفي .2

مدرسة نور اهلداية االبتدائية اإلسالمية إحدى إىل املوقع اجلغراىف  انظر 

تقع ىف الشارع  إنّ مسارانج  –املدارس املوجودة ىف قرية كارانج أنيار توجو 

مسارانج جاوي الوسطى وكانت  –ىف قريةكارانج أنيار توجو  "سالتانمسجد "

  70368951) 024(رقم هاتفها  

مسارانج كما  –ا موقع مدرسة نور اهلداية االبتدائية اإلسالمية توجو وأمّ 

  يلى: 

   .رة ومنازل سكان القريةروضة املنوّ  مسجد جامع :  اجلانب الشماىل

                                                 
  2011مارس  3-2مشاهدة وتوثيق ىف املدرسة "نور اهلداية" االبتدائية اإلسالمية تاريخ .1 
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مناسب ألن ميّر عليها  ىف مكان  ذه املدرسةالشارع، وقعت ه : اجلانب اجلنوىب

  حىت يسهل ملن يريد أن يوصل إليها.  دوات املواصالتأ

  " تامان سيسوا "مدرسة املتواسطة اإلهلية  :  اجلانب الغريب

ان القرية جانب موقعها مناسبة، قد يكون الضهجة منازل سكّ  :  اجلانب الشرقي

 2يعوق التالميذ أثناء التعليم. حىتر يعىن أن ىف وراء املدرسة كانت معرب القطا

  

  أهدا ف تأسيسها .3

سة أو املدرسة الىت أقيمت هلا أهداف مثل املدارس األخرى سّ ؤ امل لكلّ 

قني باهللا وذو أخالق  هذه املدرسة هلا أهداف وهي يعد األجيال املسلمني واملتّ 

  الد.كرمية ويعرف بعلوم الدين أو العام مناسب بتنمية الطبيعات أو نفس األو 

ا ختصيص أهداف املدرسة تكون ىف النظرة والبعثة املدرسة وهذه وأمّ 

  هي: فالنظرة املدرسة نور اهلداية توجو مسارانج 

  تكوين األجيال الذكي أ. 

  تفكري األبكار  وتستطيع لتنمية العلوم والتكنولوجيا  -

  ب. تكوين األجيال الناجحة ىف: 

  جمال األكادميا أو غريها -

  ألجيال ذو جودة  ىف :ج. تكوين ا

  تفكري تنمية ىف املستقبل  -

   :د. تكوين األجيال االسالمى ىف

  ل التعاليم االسالمية اعمإ -

  تنمية األعمال اإلسالمى  -

  : هىي كما تلىفا بعثتها وأمّ 

                                                 
  2011مارس  3مشاهدة وتوثيق ىف املدرسة "نور اهلداية" االبتدائية اإلسالمية تاريخ  2
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 تقوية عملية التعليم وإرشاده االبكاري والفعاىل ومفرحة  .1

  عملية التعليم ترقية وتكميل وساءل املدرسة لنجاحة  .2

  . ترقية كفائة األساتذ وقفا على تنمية الرتبية 3

 3.رة بني املدرسة واتمعس. تكوين األحوال األ4

  

 مين والتالميذأحوال المعلّ  .4

مني الذين خيدمون ىف املدرسة نور اهلداية املعلّ  عرفت الباحثة أنّ 

   4:وهي كما تلى 10االبتدائية اإلسالمية توجو مسارانج عددهم 

  
 

  كفاءةال  األسماء  البيان  الرقم

  اللغة العربية  ناصر الدين لطيف  رئيس املدرسة  1

  عقيدة وكومبوتر  حمرم  ب. ف  2

  علم املعارف والعامل  سىت سعادة  رئيس املكتبة   3

كل الدرس للفصل   سويامتى  وايل الفصل األوىل  4

  األول

  الرياضة  أمى دليوىن  وايل الفصل الثاىن  5

  علم املعارف والعامل  سبعة الراضية  الثالث وايل الفصل  6

  علوم الدين  محيد اهللا  وايل الفصل   الرابع  7

علم املعارف   أري رستانيت  وايل الفصل اخلامس  8

  واالجتماعى

                                                 
  2011مارس   2تاريخ  توجو مسارانج مشاهدة وتوثيق ىف املدرسة "نور اهلداية" االبتدائية اإلسالمية 3
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اللغة اإلندونيسية   سري أسياه  وايل الفصل السادس  9

  واللغة اجلاوية

  علم احلساب  سىت خيارة  املنهاج  10

  

   مينأحوال المتعلّ  .5

تلميذا وهم من  114ا عدد التالميذ الذى يلحقون فيها كلهم  وأمّ 

ليس من قرية كارانج أنيار فقط  مون هناكا التالميذ الذى يتعلّ أمّ   ،والبنات لبننيا

  عة بل معظهم من القرية حواىل املدرسة. لكن من القرية املتنوّ 

توجو  ينقسم التالميذ ىف مدرسة نور اهلداية االبتدائية االسالمية

  5ارانج اىل فصول وبنياا كما يلى: مس

  

  المجموع  عدد التالميذ  الفصل  الرقم

  البنات  البنين

  23  12  11  الفصل األّول  1

  20  11  9  الفصل الثاىن  2

  23  11  12  الفصل الثالث  3

  22  9  13    الرابع الفصل  4

  13  5  8  الفصل اخلامس  5

  13  7  6  الفصل السادس  6

  114  55  59  اموع

  

  ا البيانات للتالميذ ىف الفصل السادس فهي كما تلى:وأمّ 

                                                 
  توجو مسارانج وتوثيق ىف املدرسة "نور اهلداية" االبتدائية اإلسالمية ذاكرةم 5
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  العنوان  أسماء التالميذ  الرقم

  كارانج أنيار  انطاو فر  أغوع  1

  فوندين ساري  عينور أرنا العفيفة   2

  كارانج أنيار  داىن الفدا كوسوما  3

  كارانج أنيار  ديان نوفياليسا فيانا  4

  عكاكارانج نو   غوسىت أيكا فرياتاما  5

  كارانج أنيار  حممد حسىن مبارك  6

  كاىل بانتنج  حممد داىن سافوترا  7

  تامباك أجي  ميلينا أيو أنتاساري  8

  كارانج أنيار  نفيسة الرزقة  9

  مانكانج  صربنا نور عماليا  10

  كارانج أنيار  سىت عائشة  11

  كارانج أنيار  يوكا فريانطا  12

  

ر الهداية االبتدائية اإلسالمية توجو المناهج الدراسية المستخدمة بمدرسة نو  .6

  سمارانج  –

لتحقيق أهداف املدرسة  راسية . ألنّ مدرسة هلا منهاج الدّ  لكلّ  إنّ 

حتتاج إىل املناهج الدراسية ، وكانت عملية التعليم ناجحا إذا كانت مناسبة ا 

واملنهج هو خطة العما، وهو ىف امليدان املدرسى يشتمل على أنواع اخلربات 

املنهج الدراسية هي  عها املدرسة التالميذ وخالصتها أنّ لدراسات الىت توسّ وا
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وسيلة لتحقيق أهداف املدرسة الىت تشتمل املواد والدراسات ىف املوضوع املالئم 

  للمدرسة.

ا املناهج الدراسية املستخدمة ىف مدرسة نور اهلداية االبتدائية أمّ 

را وزارة الشؤون الدينية اجلمهورية ىت قرّ ال املناهجهي ف مسارانج –اإلسالمية توجو 

  . على مستوى الدراسىاإلندونيسية يعىن املنهج 

وبرامج التعليم ىف هذه املدرسة تتكون من برنامج التعليم العام وبرنامج 

  وأما برنامج التعليم فهي كما تلى:التعليم الدين. 

  

  

  المادة  الرقم

  اللغة العربية  1

  اللغة اإلجنيليزية  2

  اللغة اجلاوية  3

  القرأن الكرمي  4

  اللغة اإلندونيسية  5

  الفقه  6

  حلسابعلم ا  7

  العقيدة  8

  التاريخ اإلسالمى  9

  علم العامل  10

   الّرعاية تربية  11

  تربية الرياضة  12
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  الفنون  13

  تماعجاإل علم  14

  وكتابة ن أالقر  قراءة   15

  

 يةعة وتنتهى ىف الساعة الثانوتبدأ العملية التعليمية ىف الساعة الساب

عشر ومخسون دقيقة . وىف يوم اجلمعة تستمّر وقت التعليم من ساعة السابعة 

  6إىل الساعة احلادية عشرة.

  

  ألنشطة خارج الفصل ا .7

درسة ىف خارج الفصل املجبانب التعليم ىف الفصل كانت أنشطة 

  7كما يلى :وهدفها لتزويد التالميذ باملهارات والكفائات املرجوة وهي  

  لكشافة األّول : 

   الكومبوتروالثاين: 

وهذه األنشطة اإلنفاق  وكانت األنشطة الواجبة لكل الفصل هي تأدية    

   .سرافيقصد ليعود التالميذ كي ال يصّرف ملهم احلياة اجليد دون اإل

  

  سمارانج  –الوسائل التعليمية بمدرسة نور الهداية االبتدائية اإلسالمية توجو  .8

  :مدرسة وسائل تعليمية لتحقيق أهداف املدرسة. والبيان كما تلى لكلّ 

  تعليم وهي :الالىت يعضد ىف  الوسائل

  

                                                 
  3تاريخ  توجو مسارانج ية" االبتدائية اإلسالميةوتوثيق ىف املدرسة "نور اهلدا قابلة مع مدير املدرسةم 6

  2011مارس 
  2011مارس   7تاريخ  توجو مسارانج مشاهدة وتوثيق ىف املدرسة "نور اهلداية" االبتدائية اإلسالمية 7
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  العدد  أسماء الوسائل  الرقم

  6  غرفة الفصل  1

  1  غرفة املطالعة  2

  1  غرفة صحة املدرسة  3

  1  غرفة اإلدارة  4

  1  املكتبة  5

  1  املقصف  6

  3  احلمام  7

  1  امليدان  8

  

  هي :ف تعليم املفرداتالوسائل الىت كانت ىف عملية ال اوأمّ 

  

  الوسائل  الرقم

  كتب اللغة العربية  .1

  قاموسال  .2

  السبورة  .3

  ريلطباشا  .4

  ممسحة  .5

  

 مسارانج بناء –واألن تبىن مدرسة نور اهلداية االبتدائية اإلسالمية توجو 

قاعد والكراسى وصورة امل سائل األخرى مثللو جديدا للفصل وغري ذالك وكانت ا

  8عة وغري ذلك.السااجلدار و 

                                                 
   توجو مسارانج املدرسة "نور اهلداية" االبتدائية اإلسالمية 2011 مارس   2اريخ الت مشاهدة وتوثيق ىف 8
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  أحوال العملية التعليمية   . ب

قابلة مع رئيس املدرسة ومعّلم اللغة العربية لباحثة املشاهدة واملابعد قامت 

خاصة   مسارانج –وبعض التالميذ ىف مدرسة نور اهلداية االبتدائية اإلسالمية توجو 

  :أن تستنبط البيانات وهي كما تلى ىف الصف السادس تستطيع الباحثة

  

 تعليم المفرداتخدم فى عملية الكتاب المست .1

"     ة هو الكتاب ذه املدرس تعليم املفرداتالكتاب املستخدم ىف  أنّ 

جمموعة من املواد  علىاللغة العربية فقط لكن تشتمل على  وفيه ال تشتمل " فجر

  .هالدراسية الدينية كمثل القران واحلديث والفق

هو كتاب من وزارة الشئون  تعليم املفرداتوأما الكتاب املستخدم ىف 

د الكاف وجالل شيخ الدين وخال الذي يؤلفه " تعلم اللغة العربية "الدينية 

  9.سيوطى 

  

 .أهداف تعليم المفردات فى اللغة العربية .2

  التالميذ اللغة العربية  ليعرف .1

 باللغة العربية  يتكلمواليستطيعوا أن  .2

 وية فهم التالميذ ىف اللغة العربيةلتق .3

 تعويد التالميذ على حفظ املفردات   .4

    

  تعليم المفرداتتنفيذ طريقة التدريب فى  .3

                                                 
املدرسة "نور اهلداية" االبتدائية  2011 مارس   7اريخ الت ىفمقابلة مع معلم اللغة العربية ة و مشاهد 9

  توجو مسارانج اإلسالمية
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  أ. الوقت 

الىت كانت ىف الصف السادس  تعليم املفرداتأما الوقت  ىف عملية ال

وكانت الوقت ىف يوم  خلميسهي مرتني ىف األسبوع ومها ىف يوم اإلثنني وا

كانت   . وىف يوم اخلميس)120ئة و ستون دقائق (هي ماو خصتني  االثنني

تبدأ ىف الساعة الثامنة والنصف إىل الساعة  )60خصة وهي ستون دقائق (

  التاسعة.

  العملية التعليميةب.   

إن تعليم املفردات الىت تستخدم ىف مدرسة نور اهلداية االبتدائية 

على ما  موصال بقراءة ووقفا مسارانج ىف الصف السادس  –اإلسالمية توجو 

تعليمها  ة واملقابلة مع معلم اللغة العربية فإن طريقةهدتناول الباحثة من املشا

لكن مناسب بني التالميذ ودرجتها رقيم  ثابةليست هناك طريقة واحدة 

  العقلى.

  :وهذه عملية تعليمها بالطريقة التدريب 

  داتتعليم املفر اللغة اإلندونيسية كالوسيلة ىف أ. 

  املوضوع أو املادة الىت كانت ىف الكتابة اللغة العربيةب.

إىل قسمني يعىن قسم تستخدم ىف نصف السنة ىف سنة واحدة تنقسم 

  فيه هو: نيوضوعمباألوىل، 

  األعمال اليومية األّول:

  الساعةالثاين : 

  وقسم الثاىن لنصف السنة الثانية وفيه يرتكب: 

   الرحلةاألّول: 

  ب املنزىلالواج الثاين :

  كما يلى:   يهفاملستخدمة  تعليم املفرداتمن طريقة  اتو ـطاخل اأمّ و 
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   .م القراءة الىت كانت ىف الكتابة جزء من جزء ويقلد التالميذيقرأ املعلّ  .1

 م فرصة األسئلة من ناحية املفردات واملعىن الذى يشعر بالصعوبة املعلّ  يعطى .2

 لفصل للقراءة أمام ام فرصة للتالميذ يعطى املعلّ  .3

 م املفردات ىف السبورة ومعناها الىت كانت ىف القراءةيكتب املعلّ  .4

 م املفرداتيشرح املعلّ  .5

 م التالميذ أن يكتبوا املفردات ىف دفرتهم يأمر املعلّ  .6

 ويقلد التالميذ  ومعناها بصوت جهر م املفرداتيقرأ املعلّ  .7

 م التالميذ إىل قسمني ينقسم املعلّ  .8

يقرأ املفردات والثاين يذكر معناها ويعمله  م قسم األول أنيأمر املعلّ  .9

 التالميذ متبادال

م أحد من التالميذ أن حيفظ املفردات أو يأمر التالميذ أن يأمر املعلّ  .10

 حيفظها متزّوجا 

 قراءة صديقتها ىالتالميذ األخر  يشرتك .11

  لى: تكما هي  وقد يكون عملية تعليمها 

  ميذ يقرأ املعلم املعلم جزءا من جزء ويستمع التال .1

 يأمر املعلم التالميذ لطلب معىن املفردات الىت كانت ىف القراءة  .2

 يعط املعلم فرصة األسئلة على التالميذ الىت ال يعرف معناها  .3

 يشرح املعلم املفردات  .4

 الميذ لكتابة املفردات اليفهمهم يأمر املعلم للت .5

 يقرأ إحدى التالميذ بعض القراءة مع ترمجة أمام الفصل  .6

 م املفردات اجلديدة قليال فقليال بصوت جهر مع معناها يقرأ املعل .7

 راتكرا يشرتكواأمر املعلم على التالميذ أن ي .8

 يعطى املعلم الفرصة حلفظها   .9
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 أحد التالميذ أن حيفظها أمام الفصل يأمر املعلم   .10

يبحث املعلم مع    مثّ  بغري نظر الكتاب أيضا يشرتكهألخر أن ايأمر   .11

املعىن الكاملة من املفردات الىت كانت  إعطاء لسابقةالقراءة االتالميذ عن 

  10ترمجة القراءة حتت إرشاد املعلم. لكتابة يأمر التالميذ مث     ىف القراءة

 

  للتالميذ التقويمعملية  .4

 وادالتقومي هو اخلطوات املستخدمة لتقييس قدرة التالميذ ىف فهم امل

  .الدراسية من املعلم

من  التقوميالذى قررته املدرسة و  التقوميمة هو املستخد التقوميوكانت نوع 

 من املدرسة هو اإلمتحان نصف السنة التقوميمعلم اللغة العربية. ونوع 

من املعّلم هو  التقوميواإلمتحان الذى قررته وزارة الشئون الدينية، وأما نوع 

انت ىف جراء التمرين الىت كإلالتدريبات مثل إجراء التمرين أو األسئلة مباشرة أو ا

 الكتاب . 

 

 

  وهي:  نوعني التقومي

 الشفهى  التقومي .1

عليم وأحيانا أثناء عملية تىف أخر عملية ال التقوميتستخدم هذا 

املفردات  وابجيالتعليم وأما الطريقة املستخدمة فهي يطلب التالميذ أن 

عدد من  وامر املعلم أو يطلب التالميذ أن حيفظأوترمجتها الىت تناسب ب

 التقوميالىت تعلمت قبلها أو يقرأ التالميذ القراءة مع ترمجتها. وهذا  املفردات

  يقام جلميع التالميذ أو ألحد التالميذ.  
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   التحريري التقومي .2

هو إعطاء الواجبات املنزلية. يعطى  التقوميشكالت من هذا أحد امل

يذ املعلم التمرينات الىت كانت ىف الكتاب مث بعد ذلك يبحث املعلم مع التالم

   11جوبة غري الصحيحة.األ واويطلب التالميذ أن يصلح

هي كما يلي فللتالميذ ىف الصف السادس  تعليم املفرداتا إجناز أمّ 
12:             

  

  النتيجة  أسماء التالميذ  الرقم

  56  انطاو فر  أغوع  .1

  90  عينور أرنا العفيفة   .2

  84  داىن الفدا كوسوما  .3

  84  ديان نوفياليسا فيانا  .4

  56  غوسىت أيكا فرياتاما  .5

  74  حممد حسىن مبارك  .6

  22  حممد داين سافوترا  .7

  4  ميلينا أيو أنتاساري  .8

  90  نفيسة الرزقة  .9

  84  صربنا نور عماليا  .10

  10  سىت عائشة  .11

  16  يوكا فريانطا  .12
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  13وأما إجناز حفظهم املفردات وهي كمايلي:

  النتيجة  أسماء التالميذ  الرقم

  85  انطاو فر  أغوع  .1

  90  عينور أرنا العفيفة   .2

  75  داىن الفدا كوسوما  .3

  75  ديان نوفياليسا فيانا  .4

  70  غوسىت أيكا فرياتاما  .5

  90  حممد حسىن مبارك  .6

  65  حممد داىن سافوترا  .7

  60  ميلينا أيو أنتاساري  .8

  90  نفيسة الرزقة  .9

  90  صربنا نور عماليا  .10

  65  عائشة سىت  .11

  75  فريانطايوكا  .12
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