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  الباب الرابع

   تعليم المفرداتالدراسة التحليلية عن تنفيذ طريقة التدريب في 

  درسة نور الهداية االبتدائية اإلسالمية توجو سمارانجمب
  

  تحليل البيانات أ.

  نتائج البيانات من الوثائق. 1

البيانات من الوثائق املستخدمة الستكمال نتائج  وجدت الباحثة

 الىت حتتوى اهلداية االبتدائية اإلسالمية توجو مسارانج حملة مدرسة نور البحوث ىف

مني و أحوال املعلّ و أهداف تأسيسها، و املوقع اجلغراىف، و على املوقع التاريخ، 

 مني، والوسائل التعليمية مبدرسة نور اهلداية االبتدائية اإلسالمية توجو مسارانجاملتعلّ 

  ىف الباب السابق.  ذكرتهكما 
  

   من المقابالتنتائج البيانا. 2

اللغة العربية مبدرسة نور اهلداية  ةمالبيانات من املقابلة مع معلّ  اوأمّ 

هي فسىت خرية ومع بعض التالميذ فيها،  ةأستاذ االبندائية اإلسالمبة توجو مسارانج

 تعليم املفرداتىف أهداف تعليم املفردات وطريقة تعليم املفردات والوسائل  عن

  .ر اهلداية االبتدائية اإلسالمية توجو مسارانجو مدرسة ن ىفوتنفيذ تعليم املفردات 
  

  

  

  

  

  

  

   نتائج البيانات من المشاهدة. 3
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 خدمها الباحثة ىفتستاحلصول على البيانات من هذه  املشاهدة 

ساب البيانات عن حالة البيئة مبدرسة نور اهلداية االبتدائية اإلسالمية توجو تاك

  بطريقة التدريب للتالميذ للصف السادس.وكيف تعليم املفردان  مسارانج 
  

السادس بمدرسة نور  للتالميذ لصف تعليم المفرداتيقة التدريب فى تنفيذ طر  .ب

  الهداية االبتدائية اإلسالمية توجو سمارانج.

طريقة  ذتنفي أنّ عرفت الباحثة املشاهدة و املقابلة،  إضافة إىل حصول

  مسارانج هي كما تلى : –ية اإلسالمية توجو التدريب يف  مدرسة نور اهلداية االبتدائ

  بلفظ صحيح و  قراءةها الىت كانت يف الايقرأ معلم املفردات مع معن:   األّول

 .فصيح 

 معا. ماملعلّ  قراءةالتالميذ  بعيتّ :   الثاين

 مع ترمجتها. م املفرداتيشرح املعلّ :   الثالث

 ها تكرا رااعنة املفردات و ماءم التالميذ لقر علّ امليأمر :   الرابع

 حيفظ التالميذ املفردات:   اخلامس

  التدريبات و التمرينات اءإعط:   السادس

: التقومي بأن يعمل املعّلم التقومي بعد التعليم شفهيا كان أو حتريريا،   السابع

من معناها من اللغة  كل التالميذ ما يتعلق باملفردات املوجودة ىف القراءة  ويسئل

من اللغة اإلندونيسية و يأمر املعّلم بعض التالميذ أن يتقّدم إىل العربية أو من معناها 

  .وكتابتها املفردات فظاألمام حل

جييب أسئلة املعّلم  أن ونوأّما إجناز ذلك التقومي فهو أّن بعض التالميذ يستطيع

  وبعض منها اليستطيعون أن جييبها وحفظها.  وحفظ املفردات
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أّن األسباب  رأت الباحثةالتعليم بعد أن اشرتكت الباحثة ىف عملية و 

منها هي عدم االهتمام من التالميذ بشرح املعّلم، وعدم االبتكار عند املعّلم ىف 

             باهتمام أحوال التالميذ.     ةوفّعال ةالتعليم لكى يكون جمّلبة ومفّرح

 اخلطوات أنّ بالباحثة  فتخّلصمن ناحية األغراض، الباحثة  تإذا نظر 

اإلسالمية  االبتدائيةمدرسة نور اهلداية  ىف ها املعّلمذنفّ يىت  الّ  ليم املفرداتتعىف 

اء التمرينات و إعطب ،فةلنيل قدرة مثقّ  وهيبأهداف طريقة التدريب  ةمناسب

رتقية قدرة هم عن املعلومات و بساعد التالميذ يحىت  على الّتالميذ التدريبات

  يزيدهم عن اللغة العربية.

تنفيذ  النقصان ىف وجدتفمن ناحية اخلطوات، لباحثة وإذا نظرت ا

  ألسباب منها:وذلك  تعليم املفردات رتكشال عل التالميذ ملالجي حىت هذه الطريقة
  

  الناحية اللغوية األسباب من  . أ

 .تعليم املفردات اكو رت هم يشعرون بالصعوبة قبل أن يش .1

 .وهاىف تركيب اجلمل من املفردات الىت حيفظهم يشعرون بالصعوبة  .2

 .كتابة املفردات الىت حيفظوهاهم يشعرون بالصعوبة   .3

 
  

 

 الناحية غير اللغوية األسباب من  . ب

، ألّن املعّلم اليستطيع أن يعمل االبتكار كانت عملية التعليم غري مفرّح .1

    أثناء التعليم باهتمام أحوال التالميذ. 
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 .م ملالم جيعلهنقص الوسائل يف عملية تعليمية اليت يستخدم ا املعلّ  .2

 .هم الحيبون اللغة العربية .3

   ليس لتلك املدرسة بيئة اللغة العربية. .4

  ليس هلم الرغبة ىف حفظ املفردات  .5

 .احمفرّ  اخلطوات ىف التعليم جيعلأن للمعّلم ينبغي  بناء على ذلك

وفصيحه وصحيحه مث  املفردات كيفية نطقإىل  م ل املعلّ فضّ ي وأنلكن جبانب ذلك، 

هو  ئيةاملرحلة االبتد ىتعارف اللغة عل األفضل ىف هذا أمر مهم ألنّ   .سرعته

اللغة العربية هي اللغة الكاملة  إذا  بية، ألنّ اللغة العر  والسيما ىف االصحيح يف نطقه

   .هتمام العميقاالإىل م حيتاج  املعلّ  ا حىتّ  معناهكة أو اللفظ فغّري احلر  ىف تخطأ

تدريب، كان تنفيذها مبدرسة نور اهلداية ا من ناحية مبادئ طريقة الوأمّ 

  وهي: ة اخمتلف

   .قيقها مل توجد الرغبة القوية منهمحت لكن ىف رغبة قوية،هلم  التالميذ كان:  األّول

املادة  ىنتهي أن مأحيانا يريد املعلّ  ،حتقيقهاالصرب، لكن ىف إىل م ج املعلّ ا حيت:  الثاين

  .قد يكون قليل صربه حىتّ 

    حقيقالتمناسب ب اوهذ خدم هذه الطريقة لألعمال هلا صفة مباشرة.تست :الثالث

  .يف مدرسة  املوجود        

  او مسرور  احكانت التدريب املستخدم فيها قد يكون مفرّ و  ،حالتدريب مفرّ  :الرابع

  . أو يكون مالال
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األسباب من اختالف بني مبادئ طريقة التدريب بتحقيقها ىف ا أمّ و  

تنفيذ  م ىفاملعلّ  اية االبتدائية اإلسالمية توجو مسارانج فهي نقص قدرةمدرسة نور اهلد

  .واألحوال غري املؤيّدة  ة ومفّرحةعم املتنوّ يالتعل عملية

بتدائية اإلسالمية لتدريب ىف مدرسة نور اهلداية االستخدام طريقة اا

يتها ميعملية تعل تنفيذ مرحلة االبتدائية.  لكن ىفلل  مناسبة ومسارانج ه - توجو

  . من التنفيذ الكامل نقص
  

  تنفيذ طريقة التدريب المشكالت فى. ج

  مالمشكالت من ناحية المعلّ . 1

 هو ذلك جبانب لكن فقط، الواحد الدرس ميعلّ  ال العربية اللغة ممعلّ  أنّ   أ.

 امتوّحشر  التالميذ ميعلّ  احلساب، علم تعليم وىف .أيضا احلساب علم ميعلّ 

 حىت الوطنية اإلمتحان ىف  تشرتط الىت دروس إحدي احلساب علم ألن

حىت يشعر  تعليم املفردات ىف ريؤثّ  األمر وذلك ،شديد تمامهبا حيتاج

 .التالميذ باخلوف

 ،تعليم املفردات قسم من جمتخرّ  ليس ماملعلّ  ألنّ ، بتكار عند املعلماالقليل   . ب

 تعليم املفردات ىف والفّعالة املفّرحة تعليم املفردات كيفية كامال  فتعر  مل حىت

 .بتكاراال بقليل التعليمية عمليةال يستمرّ  حىت
  

   الميذمن ناحية التّ  المشكالت. 2

قدرة  أنّ  ىت يواجهها كّل التالميذ فهي خمتلفة بسببا املشكالت الّ أمّ 

عرون السادس يش صفّ للفة. وبعض التالميذ لالتالميذ ىف حفظ املفردات خمت
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حىت عندهم يشعرون بالكراهة حينما  ،اجلملة ىفاملفردات  تطبيقصعوبة ىف الب

، ىف ترمجة املفردات حىت قد اليستطيعو  أن جييبو أسئلة يشرتكون عملية التعليم

 املعّلم، ىف كتابة املفردات صحيحا. 

اإلسالمية  الىت كانت مبدرسة نور اهلداية االبتدائية تعليم املفردات فإنّ 

فيها كانت التعزير أو  ح ألنّ انا مفرّ وخاصة لصف السادس مفهوم للتالميذ وأحي

قيام أمام الفصل أو من  معقوبته املفردات. فإنّ  ومل حيفظالذين تالميذ لالعقوبة ل

ن أن خيرج من الفصل لالسرتاحة ومن مل م يؤذّ ب أسئلة املعلّ ييستطيع أن جي

  يستطيع كى حيفظ املفردات الىت قد علمها املعلم.

الباحثة بأّن املشكالت الىت يواجهها  بناء على البيان السابق فتخلص

  التالميذ هي كما تلى:

  .على اجلملة املفردات تطبيقيشعر التالميذ بالصعوبة ىف   .1

يشعر التالميذ بالصعوبة ىف ترمجة املفردات حىت قد اليستطيعو   .2

  .أن جييبو أسئلة املعّلم

 يشعر التالميذ بالصعوبة ىف كتابة املفردات صحيحا. .3

  املشكالت السابقة هي كما تلى : حلّ   ة أنّ ترى الباحث و

  حّل املشكالت الىت يواجهها املعّلم  . أ

بتعّلم كيفية  تعليم املفرداتينبغي للمعّلم أن يرّقى قدرته ىف  .1

 تعليمها نظريا كانت تطبيقيا. 

 االدا وفعّ جيّ  تعليم املفرداتم كيفية م أن يعلّ ينبغي للمعلّ  .2

 ة بالصرب و يفهم أحوال التالميذم اللغة العربيينبغي للمعلم أن يعلّ  .3
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 م أن يهتم عملية تعليم التالميذينبغي للمعلّ  .4

 م التالميذ ىف تعليم حفظ املفردات مازال أن يدافع املعلّ  .5

  ىت يواجهها التالميذحّل املشكالت الّ   . ب

وتركيبها ىف  م أن يساعد التالميذ ىف حفظ املفرداتينبغى للمعلّ  .1

 بطريقة التدريب اجلمل

م أن يعّلم املفردات مع ترمجتها بذكرها مرارا حىت لّ ينبغى للمع .2

 حيفظها التالميذ.

م أن يدّرب التالميذ ىف كتابة املفردات مرارا بأن يقرأ ينبغى للمعلّ  .3

 املفردات ويأمرهم بكتابتها.    


