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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 كلمة التقدير والعرفان

يعلم، و الصالة و السالم على  احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما دل 
 أشرف األنبياء وادلرسلُت سيدنا زلمد و على آلو وصحبو أمجعُت.

واجهت الباحثة يف إعداد ىذا الرسالة العديد من العقبات والصعوبات. ولكن  
بفضل الدعاء، والعمل الشاق، واجلهد اجلاد، والدعم من سلتلف األطراف الذين جاىدوا 

وي، والتغلب على احلواجز زالت تلك العقبات هلل لذلك أقدم كلمة يف إعطاء الدعم ادلعن
 الشكر على بعض األشخاص:

ىم الذين ساعدوين يف  ةسائر أسرة الباحثو  مرلياناو  ليوانحضرة والدي الكرديُت  .ٔ
إسبام الدراسة يف ىذه اجلامعة، وأسال اهلل تعاذل أن يرمحهم مواصلة الدراسة حىت 

 يساعدىم.و 
األستاذ الدكتور عبدول فىرول، ومية فالوفو، جلامعة اإلسالمية احلكادلكرم رئيس ا .ٕ

الذين قد رقوا على  ،الثالث والنائب ،الثاينوالنائب والنائب األول، ، ادلاجستَت
 درجة جودة اجلامعة.

 ،ادلاجستَتالدكتور نور الدين ك، ادلكرم عميد كلية الًتبية والعلوم التعليمية  .ٖ
 كلية الًتبية والعلوم التعليمية.  ،الثالثةوالنائبة  ،والنائبة الثانية ،والنائب األول

وسكرتَت  ،ةادلاجستَت  ادلكرمة رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيٍت .ٗ
شعبة تدريس  وعالجة ،ادلاجستَتشعبة تدريس اللغة العربية األستاذ مصطفى، 



 

 و 
 

زلاضرى اجلامعة اإلسالمية احلكومية ومجيع أختنا كبَتة روستينا،  اللغة العربية
 فالوفو ونائبيهم الكرام، الذين ساعدوين يف معرفة اللغة العربية والعلوم األخرى.

األستاذ  الثاين وادلشرف ،ةادلاجستَت  كرتيٍت، ةالدكتور  األوذل ةادلشرف ةالكرام .٘
الذين أعطوا الباحثة اإلشراف واإلىتمام الكبَت  ،ادلاجستَتنايدين مشس الدين، 
 حىت إسبام ىذه الرسالة.

وادلناقش الثاين أندي ، ادلاجستَت مرضي تقوًنادلكرمة ادلناقش األول، الدكتور  .ٙ
 عارف فامسائنج ادلاجستَت.

 .ادلاجستَت، الدكتور مرضي تقوًن، ادلكرم مستشار أكادديي .ٚ
 .ادلاجستَتالدكتور أندي زلمد أجي غونا، ادلكرم زلاضر منهجية البحث،  .ٛ
اإلسالمية احلكومية  وإذل مجيع زلاضرين وزلاضرات وموظفُت وموظفات اجلامعة .ٜ

فالوفو الذين ربوا الباحثة يف أثناء إقامتها اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو 
 والذين ساعدوين حىت إسبام ىذه الرسالة.

وموظفىن وموظفات دبكتبة اجلامعة  ادلاجستَت ،رئيس ادلكتبة احلاج مدىانجادلكرم  .ٓٔ
اإلسالمية احلكومية فالوفو، الذين ساعدوين يف مجع ادلواد وادلراجع ادلتصلة ذلذا 

 البحث.
، ذة فاريناألستا اللغة العربية مدرسو  ،السجاين ةادلكرم ورئيس ادلدرسة األستاذ .ٔٔ

من حيث مصدر  سرجانا الًتبية الذين كانوا على استعداد للتعاون ومساعدة
 البيانات البحثية.

يعٌت: الكهفي،  ية وخباصة صديقايتوإذل مجيع أصدقائي شعبة تدريس اللغة العرب .ٕٔ
يف العام  وكلكم أصدقاءآدساري، مطيعة، مطمئنة، أنديٍت، فضيلة، يوسريفة، 



 

 ز 
 

الذين كانوا متعاونُت ومقدمُت دائما اقًتاحات ىف إعداد ىذه الرسالة.  ٕٙٔٓ
 العبادة واحلصول على اجر من اهلل سبحانو وتعاذل.آمل قيمة 
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 ملخصال

يف  الطلبةمفردات  نميةيف ت طريقة دريل. "تطبيق ٕٕٓٓالفطرة، حبث عملي صفي، 
 دلاسىادلواسر  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية السابع الفصلم اللغة العربية يف يتعل
اجلامعة  شعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتبية والعلوم التعليميةرسالة ". لووو

 ادلشرفو   ،ةادلاجستَت  الدكتورة كارتيٍت أوذل ةادلشرف، اإلسالمية احلكومية فالوفو
 ،ادلاجستَتاألستاذ نايدين مشس الدين، الثاين 

 

فعااًل يف  دريلكان الغرض من ىذه الدراسة ىو ربديد ما إذا كان تطبيق طريقة 
ادلدرسة الثانوية  من طلبة ٕٕ. كان موضوع ىذه الدراسة طلبةإتقان مفردات ال تنمية

 أصلوبكانت . ذه الدراسة طريقة البحث اإلجرائي. تستخدم ىدلاسىادلواسر  اإلسالمية
ادلراقبة وادلقابلة واالختبار والتوثيق. استخدمت أداة  أصلوبمجع البيانات ادلستخدمة ىي 

البحث ورقة ادلالحظة وأداة االختبار القبلي وأداة االختبار البعدي. نتائج ىذه الدراسة 
ىي العمليات ادلوجودة يف احللقة األوذل والدورة الثانية، والنتائج اليت مت احلصول عليها 

مت احلصول عليها يف احللقة األوذل و % ٙٙيف كل دورة، أي طلبةىي نتائج فهم ال
ٝ. وذلك ألن ٘ٙيف احللقة الثانية. أظهر نشاط طلبة احللقة األوذل نسبة  %ٜ،ٕٜ
يف غناء ادلفردات يف  دريلليسوا معتادين على حفظ ادلفردات باستخدام طريقة  طلبةال
ٝ. وقد ذبلى ٘.ٕٛ م، بينما يف احللقة الثانية تظهر زيادة عن احللقة السابقة بنسبةيالتعل

يف غناء مفردات معدات الفصل. لذلك ديكن االستنتاج  طلبةذلك من خالل محاس ال
 .طلبةمفردات ال تنميةفعال للغاية يف  دريلأن استخدام طريقة 

 ت، المفردادريل: طريقة أساسيةكلمات 



 

 
 

ABSTRACT 

Al-Fitra, Classroom Action Research, 2020. “The Application of Drill Method to 

Improve Students’ Vocabulary in Learning Arabic at 7
th

 Grade 

studentsof MTs Al-Mawasir Lamasi”. A thesis of Arabic Education 

Study Program, Tarbiyah and Teacher Training Faculty. State Islamic 

Institute of Palopo, 1
st
 Consultant Dr. Kartini, M.Pd. and 2

nd
 Consultant 

Naidin Syamsuddin, S.Pd., M.Pd 

 

The purpose of this research was to identify if the application of the drill method 

is efficient in improving students’ vocabulary mastery. The subject of this 

research was 22 students at 7
th

 grade of MTs Al-Mawasir Lamasi. This research 

utilized the Classroom Action Research (CAR). The data collection techniques 

used were observation, interview, test, and documentation. The research 

instrument used were observation sheet, pre-test and post-test instrument. The 

result of the research were the processes that followed the 1
st
 cycle and 2

nd
 cycle. 

The result of students’ understanding on 1
st
 cycle is 66.1 % and 2

nd
 cycle is 

92.9%. Students’ activity on 1
st
 cycle is 65%, this was because students are not 

familiar with vocabulary memorization using the drill method in learning 

vocabulary. Then2
nd

 cycle showed an improvement than the preceding cycle at 

82.5%. This is evidenced by the students’ enthusiasm in learning the vocabulary 

of classroom object. Finally, it is concluded that the application of the drill 

method is very efficient in improving students’ vocabulary. 

 

Keyword: The Drill Method, Vocabulary 
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 المبحث األول

 مقدمةال

 خلفية البحث  .أ 

لتقدًن ادلواد التعليمية اليت سيستخدمها  أصلوبطريقة التعليم ىي طريقة أو 
طريقة التدريس ىي  ٔادلعلم عند تقدًن مادة الدرس، سواء بشكل فردي أو يف رلموعات.

معرفة طرق التدريس اليت يقوم ّٔا ادلعلم أو ادلعلم. تعريف آخر ىو أسلوب العرض الذي 
يف الفصل، إما بشكل فردي أو يف  للطلبةيتقنو ادلعلم للتدريس أو تقدًن ادلواد التعليمية 

رلموعات/تصنيفات، حبيث ديكن فهم الدرس واستخدامو من قبل الطلبة بشكل 
 صحيح. كلما كانت طريقة التدريس أفضل، كانت أكثر فاعلية يف ربقيق األىداف.
ٕ 

وفًقا جلوس دانيال يف شولو، فإن ادلقصود دبنهجية تعليم اللغة العربية ىو الطريقة 
ة ادلستخدمة فيما يتعلق بكيفية تقدًن ادلواد التعليمية واللغة العربية. يتم أو الطريق

استخدام ىذه الطريقة حىت تصبح اللغة العربية أكثر سهولة يف القبول واالستيعاب 
 ٖ واإلتقان من قبل الطلبة بطريقة جيدة وشلتعة.

ليب بالنسبة للمعلمُت، من ادلهم جًدا معرفة األنواع ادلختلفة من األسا
ادلستخدمة كمراجع يف التعليم. الطريقة ىي إحدى القواعد لربط ادلوضوعات بالطلبة. 
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الطريقة عبارة عن سلسلة من اخلطط اليت ربتوي على القدرات واألىداف اليت حددىا 
 ٗ ادلعلم، وكذلك األمناط اليت سيتبعها ادلعلم يف أنشطة التعليم.

لطلبة حيتوي على عملية إتقان ادلعرفة، يعٍت التعليم ببساطة نشاطًا للمعلمُت وا
من خالل النظر يف ىذا التعريف، ديكن ٘ وادلهارات، وادلواقف من خالل ادلواد التعليمية.

استنتاج أن طريقة التعليم ىي طريقة لنقل نظرية أو فكرة يف عملية إدارة نظرية حبيث 
يقة التدريس ىي يسهل فهمها.من خالل بعض آراء ىؤالء اخلرباء ديكن صياغة أن طر 
أثناء عملية  للطلبةطريقة يقوم ّٔا ادلعلم بشكل منهجي وحذر يف تقدًن ادلواد التعليمية 
 التعليم حىت يتمكن الطلبة من إتقان ادلوضوع على النحو األمثل.

تتأثر ادلهارات اللغوية اجليدة أيًضا بإتقان ادلفردات. ىذا يعٍت أنو كلما زاد عدد 
ادلفردات اخلاصة بك كلما كان ذلك أفضل، كان بإمكان أي  ادلفردات لديك وجودة

شخ  التواصل بشكل أفضل مع األفراد اآلخرين. وبادلثل، إذا كان لدى شخ  ما 
إتقان منخفض للمفردات، فلن يكون ىذا الشخ  قادرًا على التواصل بشكل جيد 

شاكل يف ويواجو صعوبة يف احلصول على ادلعلومات الصحيحة، لذلك يواجو الطفل م
 التواصل بشكل طبيعي.

يتم اكتساب تطوير واكتساب ادلهارات اللغوية يف نوعُت من األنشطة العادية 
وادلنظمة. يف األنشطة الطبيعية، يتم اكتساب إتقان لغة الشخ  بشكل طبيعي نتيجة 
تفاعلو مع البيئة اليت ربدث بشكل طبيعي. يتم تعريف الطبيعة ىنا على أهنا نشاط غَت 
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لو. بينما يف األنشطة اللغوية ادلنظمة اليت يتم احلصول عليها من األنشطة  سلطط
 ادلخططة وادلتعليمة، تسمى ىذه العملية التعليم.

ن َعن ُعَثماَن َرِضَى الٌلُو َعنُو قَاَل : قَاَل َرُسوُل الٌلِو ٌصَلى الٌلُو َعَليِو َوَسٌلَم َخَُتُكم مَ 

البخاري وابو داود والًتمذي والنسائ وايب ماجو ىكذا يف  رواه( .َتعٌلَم الُقراَن َوَعٌلَموَ 

الًتغيب وعزاه اذل مسلم ايضا لكن حكي احلافظ يف الفضح عن ايب العالء ان مسلما 

 ٙ.)سكت عنو

إن القدرة على التحدث باللغة العربية وكذلك ادلوقف اإلجيايب ذباه اللغة العربية 

مصادر التعاليم اإلسالمية، أي القرآن واحلديث، أمر مهم للغاية يف ادلساعدة على فهم 

حىت أن تعليم اللغة العربية إذل جانب النظر إليو  .والكتب العربية ادلتعلقة باإلسالم للطلبة

على أنو شكل من أشكال تعليم اللغات األجنبية ديكن أن يُنظر إليو أيًضا على أنو جزء 

 ٖٛٔعمران : سورة : آل  .من شكل من أشكال تعليم الدين

                        

                ٚ 

                                                           
6
Edwin Ristianto, Iqra‟ Kilat Baca Tulis Alquran Dilengkapi Dengan Juz „Amma, 

(Tangerang Selatan: Mediatama Press, 2013), 8 
7
Al-Halim Qur’an, Al Qur’an & Terjemahannya, (Surabaya: Al-Halim, 2014), 67  
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تزال ىناك العديد مت تدريس اللغة األجنبية لفًتة طويلة يف إندونيسيا، ولكن ال 

على سبيل ادلثال، استناًدا إذل ادلالحظات اليت مت  .من ادلشاكل اليت واجهتها يف التعليم

 ادلوجودة بالضبط يف ادلنطقة يف الفصل السابع الثانوية ادلواسر دلاسى إجراؤىا يف مدرسة

الرتيبة  ادلعروف أن مشكلة تعليم اللغة العربية ىي استخدام أساليب التعليم من .دلاسى

نفذت أنشطة التعليم  (.(Teacher Learning Centered  الًتكيز على ادلعلم واليت سبيل إذل

من خالل قراءة الكتاب ادلدرسي كمصدر للتعليم األساسي مث تنتهي مع شلارسة 

عندما ينظر  خاصة للطلبة (Meaningfull learnig) حىت ال يستحق التعليم معٌت .الرياضة

باإلضافة إذل  .نظر تعليم اللغة يتطلب اخلربة ادلباشرةإليها من وجهة 

مشاكل يف عملية التعليم، حيث دل يستجب معظم الطلبة لعرض  الباحثة وجدت ذلك،

ردبا كان ىذا يرجع إذل عدم  .ادلواد ادلقدمة اليت يعطها ادلعلمُت يف تعليم اللغة العربية

ادلفردات وحفظ بطريقة رتيبة  حفظ وجود ادلفردات اليت ديتلكها الطلبة وعدم االىتمام

 .)أقل إبداعا( أو يبدو شللة

يف ادلدرسة مع مدرسي اللغة العربية  ةمن نتائج ادلقابالت اليت أجراىا باحث

ما يفعلو ادلعلم ىو  .دل يتم تطبيق ىذه الطريقة من قبل الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى

اللعب أيًضا  طرائقالرتيبة فقط، ولكن يف بعض األحيان ُتستخدم طريقة استخدام ال

يف  الطلبةىذا جيعل العديد من . اللغة العربية تعليموربفيزىم على  ةلزيادة اىتمام الطلب
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باستخدام طريقة التدريب ىذه،  تعليمفهًما دلواد ال البحثقدم تحَتة من أمرىم وعندما 

إن تعزيز الشعور باحلماس يف  .تعليمأكثر تركيزًا على وقت حدوث عملية ال الطلبةيكون 

ىذا االستنتاج من  ةستخل  الباحثتليس باألمر السهل،  الطلبةحفظ ادلفردات لدى 

الذي يهتم أكثر حبفظ ادلفردات من خالل التكرار مث  ةخالل النظر إذل شخ  الباحث

 الطلبة تعليماليت ال تعيد فقط الًتكيز على  يمتعلىذا مفيد للغاية يف عملية ال. الغناء

 .ولكن أيًضا تبٍت جو تعليمي شلتع

وأساليب  ال ينفصل صلاح عملية التعليم عن قدرة ومهارات ادلعلم يف تطور مناذج

التعليم ادلوجهة ضلو تنمية كثافة مشاركة الطلبة، حيث يشارك الطلبة بنشاط يف عملية 

أساليب التعليم ادلناسبة يف األساس إذل خلق ظروف هتدف  و تطور منوذج .التعليم

 .التعليم اليت سبكن الطلبة من تعليم بنشاط وشلتعة حبيث ديكن للطلبة ربقيق األداء األمثل

يف التعليم ألن ىذه الطريقة تعطي  دريل الباحثة طريقة تيف ىذه الدراسة، استخدم

 .تلكها الطلبةاألولوية الكتساب وتنمية ادلهارات والرباعة اليت دي

ررة اليت على أهنا تعليم تتميز أنشطتها بادلمارسة أو ادلتك طريقة دريل ديكن تفسَت

من  .كتساب ادلهارات العملية والرباعة حول ادلعرفة ادلكتسبةيتم تنفيذىا باستمرار إل 

مث من خالل االستمرار يف  .حيث التنفيذ، مت ذبهيز الطلبة بادلعرفة مسبًقا نظريًا

 .اد بادلعلم، يُطلب من الطلبة شلارستها حىت يصبحوا ادلتقدمة وادلهرةاالسًتش
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وصفها بأهنا  الدكتور العان أساليب يف تعليم اللغة العربية، مستخدمُت ادلتكرر

وسيلة لتسهيل ادلتعليمُت حفظ ادلفردات اليت قدمها ادلعلم ويتوقع أن دريل ىذه الطريقة 

 . ادلتعليمُت ميالدافع وادلصلحة يف تعل ديكن بناء

تطبيق طريقة دريل  :وبناًء على ىذه اخللفية، فإن البحث الذي سيتم إجراؤه ىو

في تنمية المفردات في تعليم اللغة العربية في الفصل السابع في المدرسة الثانوية 

إثارة مناقشة  ةاول الباحثربمن خالل ىذا البحث،  .اإلسالمية المواسر لماسى لووو

قدم الباحثة تتتعلق بطريقة تعيُت ادلهام يف شكل حفظ بطريقة إبداعية وسهلة، حيث 

حفظ  دبهمة ادلواصفات ادلتعلقة حاًل يف شكل استخدام طريقة دريل كطريقة لتعيُت

ادلفردات العربية اليت يتم استنساخها يف النموذج من ادلتوقع أن يكون الغناء حاًل يتعلق 

 .عملية تعليم اللغة العربيةدبشكالت 

 أسئلة البحث .ب 

بناًء على خلفية ادلشكالت اليت مت وصفها سابًقا، فإن صياغة ادلشكالت يف ىذه 

 :الدراسة ىي

تطبيق طريقة دريل يف تنمية ادلفردات يف تعليم اللغة العربية يف الفصل كيف  .ٔ

 ؟السابع يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى لووو
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فصل الديكن يف تنمية ادلفردات يف تعليم اللغة العربية يف  طريقة دريلىل تطبيق  .ٕ

 ؟لووو السابع يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى

 أهداف البحث .ج 

الفصل السابع يف ادلدرسة الثانوية  يف تنمية ادلفردات يف دريل دلعرفة تطبيق طريقة .ٔ

 .لووو اإلسالمية ادلواسر دلاسى

الفصل السابع يف ادلدرسة  يف دريل بعد تطبيق طريقة الطلبةدلعرفة تنمية مفردات  .ٕ

 .لووو الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى

 فوائد البحث .د 

 لطلبة .ٔ

 من ادلتوقع أن يوفر ىذا البحث اإلجرائي الفوائد.لطلبة 

 تقدًن ذبارب جديدة للطلبة يف عملية تعليم اللغة العربية يف حفظ ادلفردات. . أ

 . إتقان ادلفردات لدى الطلبة تنمية . ب

 دلعلم اللغة العربية .ٕ

 من ادلتوقع أن تقدم نتائج ىذه الدراسة فوائد دلعلمي اللغة العربية.

ر مرجعي يف تطور مناذج وطرق ع استخدام نتائج ىذه الدراسة كإطمن ادلتوق . أ

 تعليم اللغة العربية.
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لتنفيذ تعليم اللغة العربية  من ادلتوقع استخدام نتائج ىذه الدراسة كمواد ارتباط . ب

 يف جوانب إتقان ادلفردات

 للباحثة .ٖ

كشكل من أشكال تنفيذ الباحثة ومعلم اللغة العربية وخاصة يف رلال البحث  . أ

 الًتبوي

 تنميةتوفَت اخلربة وتوفَت الباحثة لتتمكن من تنفيذ تعليم اللغة العربية يف  . ب

 .ادلفردات

 للمدارس .ٗ

 الدراسة فوائد للمدارسمن ادلتوقع أن تقدم نتائج ىذه 

تنمية جودة واكتمال سلرجات تعليم الطلبة، وخاصة يف تعليم اللغة العربية يف  . أ

 حفظ ادلفردات

 .توفَت مدخالت لتخطيط تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ادلستقبل . ب

 التعريف التشغيلية  .ه 

تأكيًدا من أجل ذبنب سوء الفهم يف ىذه الدراسة، من الضروري أن تقدم الباحثة 

 :وىو مناقشة لفهم ادلصطلحات اليت ربتاج إذل الوضوح، على النحو التارل
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ديكن تفسَتىا على أهنا طريقة للتدريس يقوم ّٔا ادلعلم  أصلوبىي  دريلطريقة  . أ

من خالل توفَت ادلواد من خالل شرح ادلادة التعليمية أوالً مث توفَت التعزيز من خالل 

حفظ ة بالغناء لتسهيل عملية الطلب ةادلعلم مث ديارسها الطلبتكرار ادلفردات اليت يسبقها 

 .ىي ادلمارسة مع ادلمارسة دريل طريقةو  ادلواد اجلارية.

عملية تغيَت ادلفردات اليت ستشكل لغة متزايدة، شلا يعٍت عملية  ادلفردات ىي تنميةال . ب

 ل.التغيَت لؤلفض



 

11 
 

 المبحث الثانى

 الدراسات النظرية

 الدراسات السابقة المتعلقة بالبحث .أ 

نتائج تعلم الطلبة يف رسم  تنميةل دريل طريق ٕٗٔٓفَتي ليسمانا، بعنوان عام  .ٔ

يف  بعد تنفيذ طريقة دريل. اذلدف ىو تقدًن حملة عامة عن سلرجات تعليم الطلبة .أوتوكاد

نتائج تعلم الطلبة يف كل من  تنميةيف زلاولة ل دريل ىذا البحث استنتج أن تطبيق طريقة

وىو فعال للغاية  AutoCad اجلوانب ادلعرفية والعاطفية والنفسية احلركية قد زاد من رسم

 ٛ .دريلبعد تنفيذ طريقة 

كما احلال  ،دريل تستخدم طريقةادلعادالت اليت مت إجراؤىا مع البحث السابق 

نتائج التعلم،  تنميةبالنسبة لؤلشياء اليت سبيز بُت األخر: أواًل، أرادت الباحثة السابق 

زادت من مفردات الطلبة. والثاين: مت إجراء البحث السابق  احلالية بينما يف الدراسة

 .لغة العربيةتعليم اذلندسة ادليكانيكية، بينما أجريت يف ىذا البحث تعليم ال يف

االختالف الثالث: يكمن يف مكان البحث وىدفها، وقد مت إجراء البحث السابق يف 

                                                           
8
Feri Lesmana,  Metode Latihan (Drill) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik 

Dalam Menggambar Autocad,  Journal Of Mechanical Engineering Education, Vol.1, No.2, 2014 م    
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، بينما أجري البحث احلارل TPٔالتاسع  باندوج يف الفصل ٙالعالية ادلهنية  ادلدرسة 

 .لووو يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى الفصل السابع يف

ادلفردات باستخدام طريقة  تنمية بعنوان ٕ٘ٔٓأكرب ىندرا سابوترا، يف عام  .ٕ

 Wiyata.  االكتشاف ادلوجو يف الطلبة الصم من الدرجة الرابعة يف ادلدرسة غَت العادية 

Dharma 1 Sleman    إتقان ادلفردات للطلبة الصم  تنميةهتدف ىذا البحث إذل

وتشَت نتائج ىذا البحث باستخدام طريقة  ،االكتشاف ادلوجو طريقة باستخدام 

ديكن أن حيسن جودة عملية التعليم من حيث إتقان ادلفردات للطلبة  االكتشاف ادلوجو 

إذل الدورة الثانية يف تنمية إتقان  من خالل إثبات نتائج التفكَت من الدورة األوذل

 .ٜادلفردات وتلبية قيمة احلد األدىن من معايَت االكتمال

التشابو الذي مت إجراؤه مع البحث السابق تزيد من ادلفردات. األشياء إن أوجو 

 اإلرشادية اكتشاف طريقة اليت تفرق بُت األخر: األول، والباحث السابق باستخدام

لربامج  السابقُت ةوالثاين: إجراء الباحث .دريل بينما الباحثة تستخدم اآلن

الفارق الثالث: يكمن  .اآلن اللغة العربيةللطلبة الصم، بينما تتعليم الباحثة  خاص تعليم

يف مكان البحث وىدفو، وقد مت إجراء البحث السابق يف الفصل الرابع يف ادلدرسة وياتا 

                                                           
9
Saputra, Akbar Hendra, Peningkatan Penguasaan Kosakata Menggunakan Metode 

Guided Discovery Pada Siswa Tunarungu Kelas Iv Di Sekolah Luar Biasa Wiyata Dharma I 

Sleman. (Thesis, Uny Journal — The Official Uny Scientific Journal, 2015 م) 

https://journal.uny.ac.id/index.php/


12 

 
 

حثة احلالية يف الفصل السابع يف ادلدرسة ادارما األوذل سليمان اخلاصة، بينما أجريت الب

  و.لوو  الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى

إتقان ادلفردات  تنميةتطبيق طريقة دريل يف  بعنوان ٖٕٔٓعام  نور العُت، يف .ٖ

يهدف  ادلدرسة الثانوية احلكومية فوندوج بانتول للطلبة يف Aالعربية يف الفصل الثامن 

ادلفردات العربية من طلبة الفصل  تنميةيف  ( معرفة تنفيذ طريقة دريلٔىذا البحث إذل: )

معرفة مدى فعالية تطبيق ( ٕ) ، Aفوندوج بانتول ادلدرسة الثانوية احلكومية يف الثامن

ادلدرسة الثانوية احلكومية فوندوج  يف A يف تنمية مفردات طلبة الفصل الثامن طرق دريل

مع مناذج تدريب متنوعة وغَت رتيبة  دريل يف ىذا البحث، يعد تطبيق طريقة .بانتول

قيمة فعااًل للغاية يف تنمية إتقان ادلفردات العربية للطلبة من خالل النظر يف متوسط 

 ٓٔدورات تتكون كل منها من ثالثة اجتماعات. ٖالطلبة يف دورة البحث ما يصل إذل 

وكالمها  إن أوجو التشابو اليت مت إجراؤىا مع البحث السابق تزيد من ادلفردات،

الفرق ىو  اللغة العربية. ميوتطبيق البحوث السابقة أيًضا على تعل دريل يستخدم طريق

 من  Aالثامن يقع يف مكان البحث وىدفو، فقد مت إجراء البحث السابق يف الفصل أنو

                                                           
10

Nurul Aini, Penerapan Metode Drill Dalam Peningkatan Penguasaan Kosa Kata 

Bahasa Arab Pada Siswa Kelas Viii A Mts Negeri Pundong Bantul. (Skripsi Thesis, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013). 
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 بينما يتم إجراء البحث اآلن يف الفصل السابع فوندوج بانتول، الثانوية احلكومية ادلدرسة

  .لووو ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسىيف 

 الدراسة النظرية .ب 

 وصف طريقة دريل .أ 

 والتعليم الًتبية ميادين ويف الًتبية، ادلؤسسات يف التدريس طريقة مصطلح إن
 من ذىن يف زلدد معٌت إذل اليشَت قد نفسو الوقت يف لكنو واسع، بشكل يستخدم
 تكيفو أو سلوكو تغيَت ّٔدف الطلبة يؤديها عملية ىي التدريس طريقة إن .يستخدمو
 ضمن معُت تعليمي موقف بازباذ معينة اتيجية اسًت بشخصيتو التكامل على ومساعدتو
 وغَت.....  والفيزياء والرياضيات ايف واجلغر والتاريخ العربية كاللغة معينة دراسية مادة
أهنا طريقة منظمة  يف قاموس اإلندونيسي الكبَت، يتم تعريف الطريقة على ٔٔذلك.

طريقة عمل منهجية لتسهيل  :ومدروسة جيًدا لتحقيق ىدف )يف العلوم وما إذل ذلك(
 ٕٔ تنفيذ نشاط من أجل ربقيق أىداف زلددة سلًفا.

لعرض الدروس إلتقان ادلهارات يف الدروس اليت مت  أصلوبىي  دريل طريقة

اخلرباء تعريًفا سلتلًفا بعض الشيء يعطي  ،دريل فيما يتعلق بتعريف أو فهم طريقة تقدديها

وفًقا لرويستية، ىي  :من بينها .على الرغم من أن التعريفات ىي نفسها يف جوىرىا

                                                           
11

(. ٕٗٔٓقراءة مطبعة ادلعهد،  فالوفو::)الطباعة األوذلاللغة العربية طرائقها ووسائل تعليمهاكارتيٍت،  
 ٖٗ-ٕٗ ص. 

12
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 581 
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قوم الطلبة بأنشطة تدريبية، حبيث يكون تحيث  ديكن تفسَتىا كطريقة للتدريس أصلوب

 .لدى الطلبة الرباعة وادلهارات أعلى شلا مت تعليمو
أو  طريقة دريل وفًقا لرامايليس، هتدف13

التدريب اجلاىز إذل اكتساب مهارة أو مهارات أعلى شلا مت تعليمو، ألنو فقط من خالل 

وفًقا لعبد آّيد، خطة شاملة بشأن  14.ادلعرفة وإعدادىا تنميةادلمارسة العملية ديكن 

عرض ادلواد بشكل منهجي وعلى أساس هنج حيدده ادلمارسة حبيث ديكن امتالك بعض 

وفًقا لسيايف حبري مجرة  15 .ادلهارات والتحكم فيها بالكامل من قبل الطلبةادلعارف و 

 16 .جيدة للتدريس لغرس عادات معينة طريقة ىيدريل  وأسوان أنس، فإن طريقة

تفعل يف تعليم اللغة العربية من خالل  البحثةأسلوب التدريب أن  دريل طريق

تكرار ادلفردات حبيث ادلتعليمُت قادرين على حفظ ادلفردات داخل كل موضوع يف 

التدريس والبحوث لتوفَت الراحة للطلبة حيفظون طريق الغناء وعلى ما ىو عليو حيفظ 

 .ادلتعليمون ادلفردات بسهولة

 دريل الغرض من استخدام طريقة .ب 

 :تدريس ىذا التمرين ّٔدف الطلبة أصلوبم وعادة ما تستخد
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مثل كيفية حفظ الكلمات والكتابة واستخدام األدوات/صنع  امتالك ادلهارات احلركية؛

ع، تطور ادلهارات الفكرية، مثل النقل، التقسيم، اجلم، شيء والقيام حبركات رياضية

موقف وآخر، مثل امتالك القدرة على االتصال بُت ، الطرح، سحب اجلذور يف احلسايب

  ٚٔالعالقة السببية.

 دريل متطلبات طريقة .ج 

، ىناك العديد من الشروط اليت جيب تنفيذىا يف ربقيق دريل يف تنفيذ طريقة

 :النتائج ادلثلى، وىي

ضية، لكي تكون نتائج التمرين مر ، جيب أن تكون فًتة التدريب شلتعة وشلتعة

، خطوة من خطوات التقدم واضحةجيب أن تكون كل ، ىناك حاجة إذل اىتمام جوىري

التدريبات ىي فقط دلهارات . أفضل نتائج التمرينات اليت تستخدم القليل من ادلشاعر

يتم التدريب عن طريق حساب قدرة/قدرة الطلبة، سواء من الناحية ، العمل التلقائي

تكرار وجود وتصحيح ادلعلم الذي يتدرب حىت ال حيتاج الطلبة إذل  .العقلية والبدنية

يتم توفَت تدريب أفضل لؤلفراد ، يتم إعطاء التمرين بشكل منظم، االستجابة اخلاطئة

 .جيب إعطاء التمارين بشكل منفصل وفًقا ّٓال العلوم، ألنو يسهل التوجيو والتصحيح

                                                           
17

Roestiyah N.K., Strategi Belajar Mengajar Edisi Kedelapan (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 

 126-125 ,(م 2012
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  دريل مزايا طريقة .د 

ديكن أن ، صل الطلبة على الرباعة والكفاءة يف القيام بشيء وفًقا دلا يتعليمونورب

يؤدي إذل الثقة بأن الطلبة الذين ينجحون يف التعليم لديهم بالفعل مهارة خاصة مفيدة 

يسهل التحكم يف اختصاصيي التوعية وقادرون على سبييز الطلبة ادلنضبطُت  .يف ادلستقبل

يف التعليم  .واألقل انضباطًا من خالل االنتباه إذل استجابات الطلبة أثناء عملية التعليم

اليت يتم تنفيذىا بشكل  دريلعلى عناصر الدين فيو باستخدام طريقة الذي حيتوي 

 .مستمر، سوف يعتاد الطلبة على الشعور باخلَت دائًما

 دريل نقاط الضعف في طريقة .ه 

تشكيل عادات جامدة، شلا ، التعليم تسبب تعديالت ثابتة على البيئة يف ظروف

تعرف  (اللفظية  ديكن أن يتسبب يف. يعٍت أن الطلبة يبدو أهنم يفعلون شيًئا ميكانيكًيا

على الكلمات ولكن ال تعرف ادلعٌت(، خاصة يف حفظ التعليم حيث يتم تدريب الطلبة 

عند ظهور أسئلة تتعلق باحلفظ  على القدرة على حفظ ادلواد التعليمية وتذكَتىم تلقائًيا

الطلبة الذين ديكن منع مبادرة الطلبة، حيث تعترب مبادرة ومصاحل  دون عملية تفكَت.

عند القيام ّٔذه الطريقة،  .خيتلفون عن تعليمات ادلربُت اضلرافا وانتهاكا يف التدريس ادلقدم

 حيتاج ادلعلم إذل الصرب والصرب يف التعامل مع الطلبة.
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 دريل مبادئ طريقة .و 

 ىناك العديد من ادلبادئ اليت يتم أخذىا يف االعتبار عند تنفيذ طريقة

 :وىي ،دريل

إذل مستوى قدرة  دريل جيب تعديل، ادلستخدم يف التدريبات متاح سباًماالوقت 

 جباذبية وحيفز الطلبة على الدراسة وادلمارسة جبدية. دريل يتمتع، وتطور الطلبة

يف وقت ادلمارسة ينبغي إعطاء  .األوذل، األولوية ىي الدقة، مث السرعة التدريبات يف

ديكن  رسة القدرات والقدرات ادلختلفة للطلبة األفراد.ديكن أن تليب ادلما األولوية األولوية.

الصرب والصرب مطلوب من ادلربُت، وخاصة يف  أن يتعارض مع التمرين، لذلك ليس شلاًل.

 .تعليم اللغة العربية

 خطوات تطبيق طريقة دريل .ز 

القدرة على نتائج التعلم من  تنميةيف تعليم ادلهارات اللفظية والتعليمية، ديكن 
خالل ادلمارسة وادلمارسة. عادة ما تتم التمارين عن طريق تكرار شيء ما حبيث تتشكل 
القدرات ادلتوقعة. يف الواقع، يتم تنفيذ ادلمارسة عادة من خالل نشاط يف مواقف 

 حقيقية، لتوفَت ذبربة تعليمية مباشرة.

لى حد سواء التعليم اللفظي ومهارات اخلطوات يف تنفيذ التمارين وادلمارسات ع
للمفاىيم أو ادلبادئ أو القواعد اليت يقدم ادلعلم شرًحا موجزًا  التعليم ىي كما يلي:

يوضح ادلدرس كيفية القيام بالواجبات بشكل صحيح  تشكل أساًسا لتنفيذ العمل ادلعزز.
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ىو نطق الكلمات وصحيح وفق مفاىيم وقواعد معينة. يف شكل التعليم اللفظي ادلوضح 
إذا مت التعليم يف رلموعات أو بشكل كالسيكي، ديكن للمدرس أن  أو اجلمل وكتابتها.

ديكن القيام  يقبل أن يقلد أحد الطلبة ما يفعلو ادلعلم ، بينما ينتبو الطلبة اآلخرون.
 بتمارين فردية بتوجيو من ادلعلم حبيث تتحقق سلرجات التعليم وفق األىداف.

 المفردات مفهوم .ج 

 المفردات تعريف .أ 

إن اللغة من أىم الظواىر االجتماعية اليت أغنت التفكَت البشري، و ىي مسة 
إنسانية، لذلك جيب أن تكون يف خدمة أىداف اإلنسان وأغراضو احلقيقة. فرقي الفرد 

18.مرتبط بنمو لغتو وهنضتها
 

 ادلعاىن عليها يتضمن حبيث اذلامة اللغة عناصر من عنصور ادلفردات إن

 اللغة يف مهاراتو تزدادلو والشخض الكاتب، من أو نفسو ادلتكلم من اللغة يف واستخدام

 استوعب اليت ادلفردات على متوقف الشخ  لغة مهارة كفاءة  ألن مفرداتو. ازدادت إذا

 حرفُت من تتكون الىت الكلمة أو اللفظية مفردات: واحدىا ادلفردات اللفطية. معانيها

 صطالح يف وادلفردات .أدات أو امسا أو فعال أكانت سواء معٌت، لىع وتدل فأكثر

ىي رلموعة من دات دلفرا الكلمات. قائمة ىي األندونيسية للغة العام القاموس

                                                           
 اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسهاطو علي حسُت الدليمي، الدكتورة سعاد عبد الكرًن الوائلي،  ٛٔ

 ٚ٘(.ص.ٕ٘ٓٓاالردن؛ دارالشروق للنشر والتوزيع، -)اإلصدار الثاين؛ عمان
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معينة من ت عن رلموعة من كلمارة ىي عبادات دلفرا  للغة.اليت تشكل ت الكلماا

ألساسي ادلعٌت ة. اليت ىي حراللغة امن ء صغر جزألكلمة ىي اللغة. اتشكل شيء أن 

فة دصغر ىااء أجزأذل إليت ال ديكن تقسيمها اللغة اصغر ىو أمع ت لكلمااللتمييز بُت 

 تًتكب ّٔا ،القواعد مع الكلمات بقائمة ادلفردات عرفتو  ٜٔنسبيا.ارا ستقرايعٍت ي لذا

 ٕٓتوحيدا. اللغة يف تتوحد و تركيبا

 معاين: ذلا ادلفردات أما

 اللغة، يف واستخدمها ادلعاىن عن ادلعارف على الشاملة اللغة عناصر من عنصور . أ

 والكاتب، ادلتكلم عليها يستوعب اليت الكلمات  . ب

 القاموس مثـل ادلوخز البيـان مع ادلنظمة ادلكلمـات قائمة . ت

 المفردات تعليم أهداف .ب 

 يلي: كما  ىو العربية اللغة ادلفردات تعليم من العام الغرض

 الن  قراءة خالل من وإما الطلبة، أو التلميذ على اجلديدة ادلفردات معرفة . أ

 ادلسموع. فهم وكذلك

                                                           
تطبيق حفظ ادلفردات لًتقية مهارة االمالء لدى طلبة ادلدرسة ىدايان، -زلمد سعيد زلمود احلاج19

شعبة تدريس اللغة  ,Journal Of Arabic Al-Ibrah     Language Education: الثانوية ادلتكاملة ىداية اهلل فالوفو
 .ٗم، ص  ٕٛٔٓ,Vol 1 العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو. 

20
Nurul Izah, Upgrading Students‟ Vocabulary Through “Memrise” App, Proceeding Of 

1st Conference Of English Language And Literature (Cell) 2019 2 .م 
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 ألن صحيح، بنطق ادلفردات نطق على قادرة لتكون الطلبة أو التلميذ تدريب . ب

 أيضا. وصحيح حبسن والقراءة الكالم اءةكف  إذل ويفهم جيعل ىو الصحيح النطق

 سياق يف استخدامها عند أو ادلعجمية، أو الدالالت إما ادلفردات، معٌت فهم . ت

 معينة. مجلة

 )اإلنشائي( والكتابة )الكالم( الشفهي بالتعبَت مفردات ووضع تقدير على قادرة . ث

 الصحيح. لسياقها وفقا

 المفردات أنواع .ج 

 منها: للمفردات تقسيمات عدة ىناك

 : ىي و اللغوية، ادلهارات حسب تقسيمها .ٔ

 : نوعُت إذل تنقسم وىذه ،Vocabulary Understanding  للفهم مفردات . أ

 عليها التعرف الفرد يستطيع الىت الكلمات رلموع بذلك ويقصد االستماع

 الىت الكلمات رلموع بذلك ويقصد القراءة ادلتحدثُت. أحد من يتلقاىا عندما وفهمها

 مطبوعة. صفحة على ّٔا يتصل عندما وفهمها عليها التعرف الفرد يستطيع

 نوعُت: إذل تنقسم أيضا  وىذه ،Vocabulary Speaking للكالم مفردات . ب

 اليومية. حياتو يف الفرد يستخدمها الىت الكلمات رلموع ّٔا ويقصد ،Informal عادية
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 وال الفرد ّٔا حيتفظ الىت الكلمات رلموع ّٔا ويقصد ،Formal موقيفية

Writing  للكتابة مفردات مناسبة. لو تكن عندما أو معُت موقف يف إال يستخدمها

Vocabulary، الىت الكلمات رلموع ّٔا ويقصد عادية نوعُت: إذل تنقسم أيضا وىذه 

 كتابة  مذكرات، أخذ مثل الشخصى الكتايب االتصال مواقف يف الفرد يستخدمها

 مواقف يف الفرد يستخدمها الىت الكلمات رلموع ّٔا ويقصد موقفية اخل. يوميات...

 تقرير...اخل. كتابة  أو استقالة أو للعمل طلب تقدًن مثل الرمسى الكتايب االتصال

 : نوعُت إذل كذلك  وتنقسم ،Vocabulary Potential كامنة  مفردات . ث

 السياق من تفسَتىا ديكن الىت الكلمات رلموع ّٔا ويقصد ،Context سياقية

 تفسَتىا ديكن الىت الكلمات رلموع ّٔا ويقصد ،Analysis ربليلية فيو. وردت الذى

 يف أو نق ، ما أو حروف من عليها زيد ما نرى كأن  الصرفية خصائصها إذل استنادا

  . P:231) 49, R. land, -(Strickأخرى بلغات اإلدلام ضوء

 : وىي ادلعٌت، حسب تقسيمها .ٕ

 األساسية ادلفردات رلموع ّٔا ويقصد ،Vocabulary Content احملتوى كلمات

Function وظيفية كلمات واألفعال....اخل. األمساء مثل الرسالة صلب تشكل الىت

 Words، على ّٔا يستعان الىت واجلمل ادلفردات تربط الىت ادلفردات رلموع ّٔا ويقصد 

 عام. بشكل الربط وأدوات اإلستفهام وأدوات والعطف اجلر حروف مثل الرسالة إسبام
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 معينا معٌت تنقل ال الىت ادلفردات رلموع ّٔا ويقصد ،Words Cluster عنتودية و كلمات

 ادلستقبل إذل خالذلا من تنقل مساعدة أخرى كلمات  إذل ربتاج وإمنا بذاهتا مستقلة وىى

 وتكون يف رغب قولنا: يف أحب دبعٌت تكون الكلمة فهذه )رغب( مثل خاصا معٌت

 عن. رغب :قولنا يف انصرف دبعٌت

 نوعُت: إذل أيضا وتنقسم التخص ، حسب تقسيمها .ٖ

 الىت العامة الكلمات رلموع ّٔا ويقصد ،Words Service خادمة كلمات

 التخصصية. غَت الرمسية استخداماتو أو العادية احلياة مواقف يف الفرد يستخدمها

 معاىن تنقل الىت الكلمات رلموع ّٔا ويقصد ،Words Content Special زبصصية كلمات

Local احمللية بالكلمات أيضا وتسمى معُت. رلال يف بكثرة تستخدم أو خاصة

 Words االستخدامية والكلمات Words Utility. 

 نوعان: وىي االستخدام، حسب تقسيمها .ٗ

 من الفرد يكثر الىت ادلفردات رلموع ّٔا يقصد و ،Words Active نشيطة كلمات

Passive خاملة كلمات بكثرة. يقرؤىا أو يسمعها حىت أو الكتابة أو الكالم يف استعماذلا

 Words، دل وإن اللغوى رصيدة يف ّٔا الفرد حيتفظ الىت الكلمات رلموع ّٔا ويقصد 
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 لو يظهر عندما واستخداماتو دالالتو الفرد يفهم اليت ادلفردات من النوع وىذا يستعملها.

 ٕٔمسعو. إذل يصل أو ادلطبوعة الفصلحة على

 طار الفكرىاإل .د 

يعتمد التعليم اجليد إذل حد كبَت على ربفيز الطلبة وإبداع ادلعلم أو العوامل اليت 

يتم دعم التعليم الذي لديو حافز مرتفع من خالل التدريس القادر على  تؤثر عليو.

ديكن قياس أىداف التعليم  .تسهيل ىذا الدافع سيؤدي إذل صلاح ربقيق أىداف التعليم

تصميم التعليم  .غَتات يف مواقف الطلبة وقدراهتم من خالل عملية التعليممن خالل الت

جانب إبداع ادلعلم، سيجعل الطلبة يصلون بسهولة  اجليد، ادلدعوم دبرافق مناسبة، إذل

يتمكن الطلبة  دل العالقة مع عملية التعليم العربية، إذا .أكرب إذل أىداف التعليم

 .ربية، فسيجدون صعوبة يف تطبيقها يف حياهتم اليوميةالقراءة والكتابة باحلروف الع من

سلرجات  تنميةيف ربقيق أىداف عملية التعليم، يلعب ادلعلم دورًا مهًما للغاية يف 

 الطلبة يف عملية التعليم. تنمية ربفيز كما يلعب ادلعلم دورًا يف تعليم الطلبة،

 

                                                           
 ٖٕٔٓ:علم اللغة و فيقها، تعريف ادلفرادات وأنواعها وأىدافها ,آنا نور رامهاوايت21
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 سلطط إطار الفكري  ٔ.ٕصورة 

، واستنادًا إذل العقلية ادلذكورة أعاله، ديكن االستنتاج أنو بعد تطبيق طريقة دريل

يف  السابعالفصل ديكن أن ربسن مفردات الطلبة يف عملية تعليم اللغة العربية يف  

 ةلبطال علمادل

 ميعملية التعل

 البحث اإلجرائي

 طريقة دريل

 دريلبعد تطبيق طريقة  بةيزيد إتقان مفردات الطل
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إطار ىذا البحث ىو تدفق البحث ادلستخدم ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى. 

ديكن أن نالحظ يف العقلية أدناه أن  .لدعم وتوجيو البحث يف مجع واستخالص النتائج

 يف يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى الفصل السابعىذا البحث ُأجري يف 

  .عربية حول مواضيع

 فرضية البحث .ه 

ديكن أن توفر تنمية يف مفردات الطلبة مقارنة دبا قبل  ،دريل مع تطبيق طريقة .ٔ

 دريل.تطبيق طريقة 

يف الفصل يكون الطلبة أكثر نشاطًا يف عملية التعليم  دريل مع تطبيق طريقة .ٕ

 .لووو السابع يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى
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 المبحث الثالث

 منهج البحث

 منهج البحث .أ 

النهج  ادلنهج الًتبوي والنهج النفسي. ىو البحث ىذا ادلنهج ادلستخدم يف

الًتبوي ىو النهج علمي يرتبط باسًتاتيجيات التدريس يف عملية التعليم، ويتأثر دبعرفة 

وهنج النفسي ىو نوع من التعليم  .واخلربة وأىداف التعليم اليت سبت صياغتهااخللفية 

 .مصلحة ادلتعليمُت ل النهج ادلركز ّٔدف

 نوع البحث .ب 

 يف ىذه الدراسة، استخدمت الباحثة طرق البحث النوعي مع البحث من نوع

شكل  إجراء جلمع البيانات ينتج بيانات وصفية يف  . الطريقة النوعية ىيئياإلجرا

منهج حبث موجو ضلو اإلعداد والفرد  .كلمات مكتوبة من ظواىر وسلوكيات معينة

زل" الفرد أو ادلنظمة إذل بشكل طبيعي ومشورل )كلي( حبيث ال "يع

تستخدم الباحثة الطرق النوعية يف ىذا البحث لعدة أسباب منها:  ٕٕفرضية.متغَت/

شارك بشكل مباشر يف العملية الباحثة لديهم فضول كبَت. لذلك، يريد الباحثة أن ي
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ومعٍت نتائج البحث، ومن ىذا ادلنطلق، ديتلك الباحثة أيضا القدرة على تطور اللغة 

 وتأليف الكلمات من سلتلف ادلشاكل واألحداث اليت يتم احلصول عليها.

البحث  وىي ،ئيثة شروط اليت تتعلق حبوث اإلجرا، وىناك ثالئيالبحث اإلجرا

البحث ىو عملية حل ادلشكالت اليت تتم بشكل منهجي وذبرييب . الطبقات و والعمل،

وىذا  ديكن تفسَت ادلنهجية كعملية متماسكة وفًقا لقواعد معينة. وبطريقة خاضعة للرقابة.

يعٍت أن عملية البحث جيب أن تتم على مراحل من بداية إدراك ادلشكالت لعملية حلها 

ال تستند عملية استخالص النتائج . ائجربليلية معينة الستخالص النت أصلوبمن خالل 

، ولكن جيب دعمها أو استناًدا إذل وجود البيانات واحلقائق يف ةإذل اخليال اخليارل للباحث

يعٍت التحكم أن العمل البحثي  .ادليدان، سواء يف شكل بيانات أولية أو بيانات ثانوية

إثبات نتائج البحث  عمل واضحة، حىت يتمكن اآلخرون من ئيجيب أن يستند إذل إجرا

 .اليت مت احلصول عليها

ىي سلسلة من  ىي عملية، شلا يعٍت أن :من الشرح أعاله، ديكن فهم أن

ئي حلل ادلشكلة والتفكَت يف اإلجرا ئياألنشطة تبدأ يف إدراك أن ىناك مشكلة، مث إجرا

اليت يقوم ّٔا على ادلشكالت ادلتعلقة بعملية التعليم  ئياإلجرا يركز .القيام ّٔا اليت مت

تبدأ مجهورية إفريقيا الوسطى وتنتهي بأنشطة . الطلبة وادلعلمون يف الفصل الدراسي

ىم أنفسهم معلمون، شلا يعٍت أن اجلهات  انعكاس ذايت شلا يعٍت أن أولئك الذين ينفذون
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كإجراء يعٍت عملية  يتم تنفيذ. الفاعلة الرئيسية يف مجهورية أفريقيا الوسطى ىم ادلعلمون

يف وضع حقيقي، شلا يعٍت أن اإلجراء  يتم تنفيذ. تنميةعرفة إجراءات ادلعلم يف عملية الم

تعليمية ال تتداخل يف الواقع مع برنامج التعليم  بيئة الذي قام بو ادلعلم يتم يف

 ٖٕ.ادلخطط

 موقع البحث .ج 

موقع البحث ىو ادلكان الذي يتم فيو إجراء البحث. على وجو الدقة، إحدى 

دلاسى اليت تقع على طريق زلور  ادلواسر ادلدارس يف وادلاس ىي ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 اللماسى يف قرية فاداج كالوا، منطقة دلاسى الفرعية، منطقة لووو.

 تهوعين البحثالسكان  .د 

السكان ىو موضوع البحث بأكملو. بالنسبة دلوضوع البحث، طلبة الفصل  .أ 

طالًبا لديهم  ٕٕيتكون من  ٕٕٓٓالسابع ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  يف العام الدراسي 

عدد واحد فقط من الفصول، مت احلصول على ىذه البيانات من ادلالحظة ادلباشرة ومجع 

 .ٕٕٓٓفرباير  ٕٔالبيانات اليت أجراىا الباحثة يف 
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 ٕٕالعينة ىي جزء أو شلثل للسكان قيد الدراسة. يف ىذه الدراسة، أخذ الباحثة  .ب 

طلبة من الفصل السابع ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  كعينة، نظرًا ألنو من ناحية يسهل 

مواجهة االختبارات وإجرائها، ومن ناحية أخرى يسهل مجع البيانات  ةعلى الباحث

 البحثية.

 جمع البيانات أصلوب .ه 

مجع البيانات ىي سلسلة من الطرق ادلستخدمة يف مجع البيانات،  أصلوب

كدعم الكتمال . وادلالحظات واالستبيانات، والتوثيق، وادلقابالت، ادلالحظة، وىي

 .ربليل بيانات البحث

ادلالحظة ىي عملية منهجية ومنطقية وموضوعية وعقالنية دلراقبة وتسجيل  .ٔ

الظواىر ادلختلفة، سواء يف ادلواقف الفعلية أو يف ادلواقف ادلصطنعة لتحقيق أىداف 

يف غاية السهولة. إن األمر  البحثة( فإن ٜٔمعينة. وألن ىذا ال يزال خالل وباء )كوفيد 

مرة أخرى بعد إصدار اللوائح العادية اجلديدة، وىناك  م نشطةيرلرد أن استمرارية التعل

م ادلباشر/وجهًا لوجو ولكنها تفضل يمناطق أخرى متأثرة ّٔذا التفشي دل تقم بعد بالتعل

ادلواسر تنفيذ  م عرب اإلنًتنت. قررت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ياالستمرار يف التعل

دلدرسة حيث دل يكن عدد الطلبة مثل عدد العملية التعليمية ألهنا أدركت حالة وحالة ا

 ادلدارس يف ادلناطق احلضرية.



31 

 
 

ادلقابلة ىي شكل من أشكال أداة التقييم غَت االختبار اليت يتم إجراؤىا من  .ٕ

خالل احملادثات واألسئلة واألجوبة، إما بشكل مباشر أو غَت مباشر مع الطلبة. 

ة بُت احملاور )احملاور( أو ادلعلم ادلقابالت ادلباشرة ىي مقابالت يتم إجراؤىا مباشر 

والشخ  الذي تتم مقابلتو )الشخ  الذي سبت مقابلتو( أو الطلبة دون ادلرور عرب 

وسطاء، يف حُت أن ادلقابالت غَت ادلباشرة تعٍت أن احملاور أو ادلعلم يسأل الطلبة شيًئا 

بعض من خالل وسيط أشخاص آخرين أو وسائل اإلعالم. يف الدراسة، مت تكوين 

من خالل إجراء مقابالت مع مديري ادلدارس، واكاسيك،  البحثةالبيانات من قبل 

واإلداريُت، ومعلمي اللغة العربية، ومعلمُت يف رلاالت أخرى من الدراسة، وطلبة وطلبة 

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ادلواسر دلاسى واخلرجيُت.

أو طريقة تستخدم لتنفيذ أنشطة القياس، حيث  أصلوباالختبار عبارة عن  .ٖ

توجد أسئلة متنوعة، أو سلسلة من ادلهام اليت جيب على الطلبة إجراؤىا أو اإلجابة 

 نوعُت بُت التمييز جيب ادلفردات، تدريس يف أنو نوربيان يايان الدكتور الكتابو يف عليها.

 تعليمها يتم اليت كلماتال ىي ادلنسية الكلمات. ومها نشيتة ومخيلة الكلمات، من

 أن ديكن كلمات ىي مخيلة الكلمات أن .الكالم والكتابة مهارة يف وتستخدم للطلبة

 أو الكالم ةدلهار  الكلمتان تستخدم ال. ويقرؤوهنا يسمعوهنا عندما ادلتعلمون يستخدمها
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 على مخيلة كلمات تدرس بينما. ناسيتة كلمات تدريس مت أخرى، بعبارة. الكتابة

 .الفهم

 كلمات بتدريس يقوم مدرس. ادلفردات تدريس على كبَت تأثَت لو التقسيم ىذا
 :التالية األمور على فليدّرّٔم للمتعلمُت ناسية

 الكلمة معٌت .ٔ
 الكلمة نطق .ٕ
 الكلمة هتجئة .ٖ
 24ةالكلم استخدام .ٗ

 اختيار إرشادات يف ناسيتة كلمة نوع استخدام الباحثة اختارت لرسالةا ىذه يف
 عمل يف ادلفردات اختيار يف كدليل واستخدمت التعلم عملية يف ادلطبقة للمادة ادلفردات
 احلجرية األجبدية أساس على ادلرتبة ادلعجم كتب أحد الباحثة ستخدمت. االختبار أسئلة
 ٕ٘(.ي) بنعم وتنتهي( أ) األلف حبرف تبدأ اليت
الصور التوثيق ىو أسلوب أو طريقة تستخدم جلمع ادلعلومات عن طريق التقاط  .ٗ

 أثناء نشاط ما.

 تحليل البيانات أصلوب .و 
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التحليل  أصلوبربليل البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي  أصلوب

الوصفي النوعي، واليت تصف البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل أداة البحث. مث 

يتم ربليلها بالنظريات وادلفاىيم العامة يف طبيعتها وادلرتبطة باحلقائق ادليدانية لتصحيح 

ادلشكلة أو التحقيق فيها. يف ىذه الدراسة مت احلصول على البيانات من ادلالحظات 

ات البحث. الصيغة ادلستخدمة يف حساب النسبة ادلئوية للقيمة اليت مت احلصول ومن أدو 

 عليها ىي كما يلي:

 صيغة اختبار منوذج االختيار من متعدد، وىي:

قيمة الفئة اليت مت احلصول عليها يف كل اختبار يتم إجراؤه، يتم استخدام ولقياس متوسط 

 الصيغة التالية:

        

∑ 

 
 

 ادلعلومات:

 الفئة(ادلنشود )متوسط = ادلتوسط   

 = عدد الدرجات ادلوجودة )القيم( ∑
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 ٕٙ = عدد احلاالت )عدد الًتددات/العديد من األفراد(  

كان تصميم البحث ادلستخدم ىو تصميم رلموعة واحدة أمجل ما بعد 

االختبار. يوجد يف ىذا التصميم اختبار أورل واختبار الحق. وبالتارل ديكن معرفة نتائج 

العالج بشكل أكثر دقة، ألنو ديكن مقارنة احلاالت قبل العالج وبعده. ديكن وصف 

 ىذا التصميم على النحو التارل..

 تبارتحليل االخ

م اللغة العربية، يعد يتعل ىف الطلبةإتقان مفردات  ىف الطلبةللتعرف على قدرات 

 : ذلك دبثابة نتائج

 
 فئة النتيجة الفاصل رقم
ٔ ٔٓٓ-ٛٓ  جيد جدا 
ٕ ٜٚ-ٚٓ  جيد 
ٖ ٜٙ-ٙٓ  مقبول 
ٗ ٜ٘-٘ٓ  فشل 
٘ ٓ-   

 حاصل
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 احلركي: البحث هفىما يلي مؤشرات صلاح ىذ

م من يم اليت سبت مشاىدهتا أثناء عملية التعلينسبة نشاط ادلعل ىفربدث زيادة  ( أ

ورقة نشاط  ىفخالل زيادة متوسط النسبة ادلئوية لكل جانب من اجلوانب ادلدرجة 

 م.يادلعل

م ي، أي نسبة أنشطة تعلالطلبةم ينتائج تعل ىفم، نفذت زيادة يعملية التعل ىف ( ب

م، وذلك من خالل زيادة النسبة ادلئوية ياليت ديكن رؤيتها أثناء عملية التعل الطلبة

ادلؤشرات  ىفم كما ىو موضح يعملية التعل ىفلكل جانب من جوانب ادلالحظة 

 كل ورقة نشاط الطالب.  ىف

م، يتم إجراء االختبار دلعرفة ما إذا كانت يعملية التعل ىفبالنسبة لنتائج االختبار،  ( ج

ىذه احلالة تشَت  ىفم، و يالكتابة اإلبداعية أثناء عملية التعل ىف الطلبةصلاح  ىفيادة ىناك ز 

فردات اللغة العربية دب الطلبةمتوسط قيمة معرفة  ىفمعايَت النجاح ادلستخدمة إذل زيادة 

 األوذل. والدورة الثانية. ةبُت الدور 

 مؤشرات النجاح .ز 

 الدراسة ىي كما يلي:ادلكونات اليت تعترب مؤشرات النجاح يف ىذه 
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إذا أظهرت البيانات اخلاصة بنتائج الطلبة يف هناية كل دورة زيادة يف نتائج تعلم  .ٔ

 من الدورة السابقة. ٘ٙالطلبة أو ادلفردات العربية من القيمة القياسية 

يتبع دائًما احلد يوضح احلصول على البيانات أن ادلتوسط  يف هناية كل دورة يوم .ٕ

(. يقال أن ربقيق مؤشرات النجاح يزداد إذا أظهرت KKMمعايَت االكتمال )األدىن من 

البيانات أن مؤشرات النجاح يف الدورة الثانية أكرب من مؤشرات النجاح يف الدورة 

  األوذل، إخل.
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 ٕٚي:إطار مراحل ىذا البحث ىو كما يل 
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 عملّية/مرصاد تدبَت

 أنعكاس

 تنميةخطة ال أنعكاس    

 عملّية/مرصاد

 النتائج 

 الدورة األوذل 

  الدورة الثانية
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 إجرائي كميس وتغارت نموذج الجري الدورة  0.6صورة 

 

إذا دل ربصل الباحثة يف الدورة األوذل والدورة الثانية على نتائج أو ظهرت 
ويتبعها مشاكل، فسيتم تنفيذ الدورة الثالثة من خالل إعادة التخطيط، وإعادة الفعل، 

 إعادة التفكَت حىت يتم اعتبار ادلشكلة قد مت حلها.
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 المبحث الرابع

 نتائج البحث والمناقشة

 وصف عام لموقع البحث . أ

  المدرسة الثانوية اإلسالمية المواسر لماسى نبذة مختصرة عن تاريخ . أ

م، وتأسست  ٜٙٛٔمدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى تأسست يف يوليو 

 :ة مع العديد من الشخصيات ادلؤسسة وىيمن قبل مؤسسة ادلواسر للًتبية اإلسالمي

 بصَت احلاجد.  (ٔ

 ،أسمحكة.  (ٕ

 احلاج حدير بصَت (ٖ

 :إذل الوقت احلاضر فهو ٜٙٛٔأما بالنسبة دلدير ادلدرسة من 

 ٜٜٔٔ-ٜٙٛٔ:   عبد. السالم احلاج . أ

 ٜٜٙٔ-ٜٜٔٔ:    االينف الدكتورة . ب

 ٕٔٓٓ-ٜٜٙٔ:   BAجام الدين.،  . ت

 ٕ٘ٓٓ-ٕٔٓٓ:  S.Ag، آرة. سىتجة. ااحل . ث
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 حىت اآلن - ٕ٘ٓٓ:   S.Ag السجاين.، . ج

على وجو  لوو جيالً. تقع ىذه ادلدرسة على أرض ٖٔأكملت ىذه ادلدرسة 

شارع بوروس دلاسى، قرية بادانج كالوا، دلاسى رجينسي، مقاطعة سوالويسي  التحديد يف

من  اجلنوبية. من نتائج ادلقابلة ذكر باحثة يف قسم إدارة ادلدرسة أن ىذه ادلدرسة تتكون

غرف. عدد ادلعلمُت والعاملُت يف  ٓٔطالب وطالبة ودبجموع  ٚٓٔفصول تضم  ٖ

 .شخصا ٕٕالتعليم 

 . رؤية ورسالة وأىداف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى ٔ

 ( الرؤيةٔ

 التميز يف العلم والتكنولوجيا )العلم والتكنولوجيا( والصدق والتقوى )امتالك(

 ( ادلهمةٕ

 (PAIKEMالتعليم النشط وادلبتكر واإلبداعي والفعال وادلمتع ) . إجراءٔ

 . توفَت ادلهارات األساسية لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالتٕ

 . تطبيق تقدير التعاليم اإلسالمية والثقافة الوطنية كمصدر للحكمة يف العمل.ٖ

 . إذكاء محاس مجيع أبناء ادلدرسة ليكونوا مؤىلُت يف عصر العودلة.ٗ
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 ( أىداف ادلدرسةٖ

 . إنتاج طلبة قادرين على ادلنافسة بشكل عادلٔ

 . تكوين شخصية نوعية وفق إمكانياهتإ

 . إنتاج تعليم جيدٖ

 . إنتاج طلبة يتفوقون يف آّاالت األكادديية وغَت األكاددييةٗ

 . تكوين شخ  منضبط، لديو إحساس باحلب واحلنان لآلخرين ومسؤول.٘

 بة والتآزر يف كل مدرسة. خلق جو من القراٙ

 طلبة مدرسة ادلواسر دلاسى . ب

قدمت الباحثة يف البداية حملة عامة عن الطلبة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

ادلواسر دلاسى. قائمة أمساء طلبة ادلدارس ادلتوسطة يف ادلواسر دلاسي كما ىو موضح يف 

 القائمة كما يلي:
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 1.6القائمة 

 مدرسة الثانوية اإلسالمية المواسر لماسى القائمة الطلبة في 

 فصل نساء الذكر كمية

ٕٕ ٕٔ ٔٓ ٚ 

ٖٙ ٕٕ ٔٗ ٛ 

ٗٔ ٜٔ ٕٕ ٜ 

 كل 13 20 604

 

 مدرس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى . ت

للمعلم دور مهم يف عملية التعليم ألن ادلعلم عامل حاسم يف ربقيق األىداف 

 ادلواسر دلاسى كما ىو مبُت يف القائمة كما يلي:الًتبوية. قائمة أمساء معلمي 
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 1.0القائمة 

 مدرسة الثانوية اإلسالمية المواسر لماسىالأسماء المدرس في 

 رقم إسم ادلهنة معلومات

 ٔ S.Ag السجاين.،  رئيس ادلدرسة/مدرسة موظف احلكومة

 ٕ زلمد يوسوف الدكتور نائب رئيس ادلدرسة/مدرس موظف احلكومة

 ٖ S.Pd.Iصربالدين.،  نائب رئيس ادلدرسة/مدرس احلكومة موظف

 ٗ الدكتور علي مرسليم مدرس خصوصي فخري

 ٘ الدكتورة سييت ماجَتي رئيس ادلكتبة/مدرسة فخري

 ٙ S. Agنور جايا.،  مدرسة فخري

 ٚ S.Sosنوسَت.،  نائب رئيس ادلدرسة/مدرس فخري

 ٛ S.Pdحامسي.،  مدرسة فخري

خصوصيةمدرسة  فخري  ٜ S. Pdأرفيانا.،  

 ٓٔ S. Filزلمد حيت.،  مدرس خصوصي فخري

 ٔٔ S.Pd.Iحليايت.،  مدرسة خصوصية فخري
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 م

 

 

 

 

 

صدر البيانات: التقرير الشهري عن أوضاع العاملُت يف رلال التعليم يف مدرسة 

 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓادلواسر دلاسى للعام الدراسي 

 موظًفا فخريًا. ٘ٔموظفُت مدنيُت و  ٖمن بُت العديد من ادلعلمُت ، ىناك 

 البحثوصف نتائج  .ب 

 التعرض لبيانات ما قبل اإلجراء .ٔ

 اخلطوات السابقة اليت قام ّٔا الباحثة ىي:

 ٕٔ S. Pdليٍت.،  مدرسة فخري

 ٖٔ S.Pdساريانيت.،  مدرسة خصوصية فخري

 ٗٔ S.Pdحريايت.،  مدرسة فخري

 ٘ٔ S. Agلوكمان.،  مدرس فخري

 ٙٔ S.Pd .، نَتوانا مدرسة فخري

 ٚٔ S. Pdسوفارين.،  مدرسة فخري

 ٛٔ S.Pd رومي.،  مدرسة فخري
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قدم الباحثة أنفسهم للطلبة أواًل، مث يشرحون نية الباحثة يف الذىاب إذل ت (ٔ

 ادلدرسة يف ادلواسر دلاسى.

 قوم الباحثة بعمل مالحظات يف البيئة احمليطة بادلدرسةت (ٕ

ادلعلمُت يف ادلدرسة، منهم: نائب ادلدير،  أجرى الباحثة مقابالت مع عدد من (ٖ

 واإلدارة، وادلعلمُت حول مواد أخرى حول االسًتاتيجيات ادلتبعة أثناء العملية التعليمية.

أجرى الباحثة مقابالت مع معلمي اللغة العربية حول عملية التعليم واألساليب  (ٗ

صرف الطلبة أو تتواالسًتاتيجيات ادلستخدمة أثناء عملية التعليم. وكذلك كيف 

 يستجيبون لتعليم اللغة العربية.

الحظ الطلبة حول مفرداهتم من خالل االختبارات الشفوية. قبل إعطاء  (٘

 إجراءات التعليم، جيب عليهم أوالً تدوين ادلالحظات

الباحثة أواًل مالحظات أولية حول عملية تعليم  تقبل ازباذ أي إجراء، قدم

. من ىذه ٕٕٓٓسبتمرب  ٜٔمديرية دلاسى يف  الطلبة يف مدرسة ادلواسر دلاسى،

ادلالحظات، رأى الباحثة أن عملية التعليم كانت تتمحور حول ادلعلم حبيث كانت 

مشاركة الطلبة يف عملية التعليم أقل من األمثل. باإلضافة إذل ذلك، ال يزال احلماس 

م تقليدية حبيث واحلماس لدى الطلبة ناقًصا، وال تزال األساليب ادلستخدمة يف التعلي

يكون ذلا تأثَت على ضعف فهم الطلبة يف تعليم اللغة العربية، وخاصة فيما يتعلق بإتقان 
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ادلفردات. يشعر الطلبة أحيانًا بادللل من األساليب الرتيبة حبيث يكون نشاط الطلبة أثناء 

جريت يف التعليم غَت كاٍف للغاية. ديكن إثبات ذلك يف نتائج االختبارات األولية اليت أ

 . وتشمل نتائج االختبار التمهيدي ما يلي:ٕٕٓٓأكتوبر  ٚ

 1.0القائمة 

 نتائج التقييم قبل االختبار

 أحرز ىدفا منجز غَت مكتمل
معايَت 

 االكتمال
 رقم إسم الطلبة

 ٔ اتريف 65 11 - √

 ٕ امحد فهريزي 65 38 - √

 ٖ اندي ديستا رزقي 65 28 - √

 ٗ زلفَتة 65 34 - √

 ٘ بوتري ساري 65 24 - √

 ٙ روديانتو 65 48 - √

 ٚ ناندا 65 33 - √

 ٛ سابوترا ألدو 65 24 - √

 ٜ براتاما سابوترا ألدو 65 11 - √

 ٓٔ الصواحل سيت 65 38 - √
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 ٔٔ بركاتو 65 28 - √

 ٕٔ االفضل رمحة 65 34 - √

 ٖٔ رامدينا 65 24 - √

 ٗٔ كارينا فريزيا 65 28 - √

 ٘ٔ فوزان ىيكل 65 23 - √

 ٙٔ ىارديانسياه 65 48 - √

 ٚٔ ايبان 65 33 - √

 ٛٔ خَت مفتاح 65 34 - √

 ٜٔ زلمـد ريهان 65 38 - √

 ٕٓ فضلية مـدزل 65 33 - √

 ٕٔ نورخَتية 65 33 - √

 ٕٕ سرى ليستارى 65 21 - √

 ∑ كمية ٜٙٙ

 معدل %ٗ،ٖٓ

 

استخدموا طريقة احلفر يف مفردات الغناء يف الدراسة  يتال ةبقيمة الطل إَذا متوسط 
 ٝٗ.ٖٓالتمهيدية كان 
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 الدورة األوذل .ٕ

 التخطيط (ٔ

 ستعد الباحثة إلجراء حبث إجرائي صفي يتضمن:تيف ىذه ادلرحلة 

 إعداد ادلواد التعليمية . أ

(، وعالمات، والكتب RPPإعداد أدوات التعليم يف شكل خطط الدروس ) . ب

 الصوتية.ادلدرسية، وادلوسيقى 

 .الطلبةمجع وذبميع ورقة مالحظة نشاط الباحثة وورقة مالحظة  . ت

 إنشاء وذبهيز أدوات التعليم الالزمة لتسريع عملية التعليم . ث

 العمل (ٕ

 ت. يف عملية التعليم، شرحٕٕٓٓأكتوبر  ٚيف ىذه ادلرحلة مت إجراؤىا يف 

الباحثة أسئلة تدريبية  تطريقة احملاضرة، مث طرح تالباحثة أواًل مادة ادلفردات باستخدام

من خالل دعوة الطلبة لدراسة ادلفردات باستخدام طريقة دريل على مفردات الغناء. يف 

وفر تقوم الباحثة أواًل بتدريب أنواع مفردات األغاين اليت يتم تقدديها، مث تعملية التعليم، 

 عملية التعليم، الفرصة جلميع الطلبة دلتابعة وتكرار ادلفردات ادلقدمة يف شكل أغنية. يف
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يبدو أن الطلبة متحمسون دلواصلة التعليم. ديكن رؤية ذلك بوضوح يف غناء أغاين 

 ادلفردات من خالل القدرة على تذكر ىذه ادلفردات ومعانيها.

 ادلالحظات (ٖ

الحظ الباحثة الطلبة أثناء عملية التعليم. ترتبط األشياء اليت تيف ىذه ادلرحلة 

 بزيادة فهم الطلبة لعملية التعليم، وخاصة فهم ادلفردات العربية.جيب االنتباه إليها 

 انعكاس (ٗ

قوم الباحثة بإعادة ربليل النتائج يف مراحل التخطيط والعمل تيف ىذه ادلرحلة 

ومالحظات ادلعلم  الطلبةقوم الباحثة بتحليل نتائج عمل توالرقابة. يف ىذه احلالة 

فهم  تنميةذا التحليل، مت إعداد خطة تعليمية ل. مث بناًء على نتائج ىالطلبةومالحظات 

 الطلبة دلفردات الفصل من خالل طريقة نقش مفردات الغناء.
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 1.1القائمة 

 نتائج التقييم الدورة األولى

 أحرز ىدفا منجز غَت مكتمل
معايَت 

 االكتمال
 رقم إسم الطلبة

 ٔ اتريف 65 01 √ −

 ٕ امحد فهريزي 65 60 √ −

 ٖ اندي ديستا رزقي 65 04 √ −

 ٗ زلفَتة 65 04 √ −

 ٘ بوتري ساري 65 62 − √

 ٙ روديانتو 65 06 √ −

 ٚ ناندا 65 68 √ −

 ٛ سابوترا ألدو 65 63 − √

 ٜ براتاما سابوترا ألدو 65 64 − √

 ٓٔ الصواحل سيت 65 53 − √

 ٔٔ بركاتو 65 61 − √

 ٕٔ االفضل رمحة 65 63 − √

 ٖٔ رامدينا 65 62 − √

 ٗٔ كارينا فريزيا 65 65 √ −
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 ٘ٔ فوزان ىيكل 65 65 √ −

 ٙٔ ىارديانسياه 65 62 − √

 ٚٔ ايبان 65 03 √ −

 ٛٔ خَت مفتاح 65 63 − √

 ٜٔ زلمـد ريهان 65 68 √ −

 ٕٓ فضلية مـدزل 65 60 √ −

 ٕٔ نورخَتية 65 60 √ −

 ٕٕ سرى ليستارى 65 53 − √

 ∑ كمية ٔ٘ٗٔ

 معدل %ٙٙ

درجة الطلبة الذين استخدموا النقش على مفردات احللقة لذلك كان متوسط 

 .%ٙٙاألوذل من الغناء 

 الدورة الثانية .ٖ

 التخطيط (ٔ

يف ىذه ادلرحلة يتم إجراؤىا وفًقا للدورة األوذل، واليت يتم خالذلا إجراء 

 االستعدادات التالية:
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 إعداد ادلواد التعليمية . أ

(، وعالمات، والكتب RPPخطط الدروس )إعداد أدوات التعليم يف شكل  . ب

 ادلدرسية

 .الطلبةمجع وذبميع ورقة مالحظة نشاط الباحثة وورقة مالحظة  . ت

 إنشاء وإعداد األدوات التعليمية الالزمة لتسريع عملية التعليم . ث

 العمل (ٕ

، وسبت العملية التعليمية وفًقا ٕٕٓٓنوفمرب  ٕيف ىذه ادلرحلة مت تنفيذه يف 

يت مت إعدادىا. مث قامت الباحثة بشرح ادلادة التعليمية ادلتعلقة دبفردات للخطة التعليمية ال

أجهزة الفصل باستخدام طريقة احملاضرة. بعد ذلك طلبت الباحثة من الطلبة الغناء واليت 

 ربتوي على مفردات خاصة بأجهزة الفصل واليت مت وصفها مسبًقا.

 ادلالحظات (ٖ

الحظهم الباحثة متحمسُت للحفظ أكثر من يف ىذه ادلرحلة، بدا الطلبة الذين 

احللقة األوذل. ديكن مالحظة ذلك بوضوح عندما يستطيع الطلبة الغناء بشكل متكرر 

دون أن يرشدىم الباحثة مث يشَت إذل األشياء ادلوجودة يف الفصل باستخدام اللغة العربية 

 ومعٌت ادلفردات.
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 انعكاس (ٗ

زيادة يف فهم الطلبة ادلفردات مقارنة مع أظهرت نتائج التفكَت يف احللقة الثانية 

 احللقة األوذل. وديكن مالحظة ذلك من نتائج التقييم يف الدورة الثانية على النحو التارل:

 1.2القائمة 

 نتائج تقييم الدورة الثانية

 أحرز ىدفا منجز غَت مكتمل
معايَت 

 االكتمال
 رقم إسم الطلبة

 ٔ اتريف 65 36 √ −

 ٕ فهريزيامحد  65 86 √ −

 ٖ اندي ديستا رزقي 65 31 √ −

 ٗ زلفَتة 65 32 √ −

 ٘ بوتري ساري 65 32 √ −

 ٙ روديانتو 65 30 √ −

 ٚ ناندا 65 36 √ −

 ٛ سابوترا ألدو 65 35 √ −

 ٜ براتاما سابوترا ألدو 65 32 √ −

 ٓٔ الصواحل سيت 65 32 √ −
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 ٔٔ بركاتو 65 32 √ −

 ٕٔ االفضل رمحة 65 30 √ −

 ٖٔ رامدينا 65 33 √ −

 ٗٔ كارينا فريزيا 65 32 √ −

 ٘ٔ فوزان ىيكل 65 32 √ −

 ٙٔ ىارديانسياه 65 32 √ −

 ٚٔ ايبان 65 34 √ −

 ٛٔ خَت مفتاح 65 32 √ −

 ٜٔ زلمـد ريهان 65 86 √ −

 ٕٓ فضلية مـدزل 65 35 √ −

 ٕٔ نورخَتية 65 35 √ −

 ٕٕ سرى ليستارى 65 35 √ −

 ∑ كمية ٕٗٗٓ

 معدل %ٜ،ٕٜ

 

درجات الطلبة الذين استخدموا طريقة دريل على مفردات الغناء يف إًذا متوسط 

 %.ٜ،ٕٜاحللقة الثانية كان 
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البيانات اخلاصة بنتائج تطوير تعليم الطلبة بدًءا من مرحلة ما قبل الدورة والدورة 

 األوذل والدورة الثانية ىي كما يلي:

 1.3القائمة 

 ثانية دورة و أولى ما قبل االختبار، دورة نتائج في مرحلة

 رقم إسم الطلبة اختبار أول الدورة األوذل ثانيةال دورةال

 ٔ اتريف 11 01 36

 ٕ امحد فهريزي 38 60 86

 ٖ اندي ديستا رزقي 28 04 31

 ٗ زلفَتة 34 04 32

 ٘ بوتري ساري 24 62 32

 ٙ روديانتو 48 06 30

 ٚ ناندا 33 68 36

 ٛ سابوترا ألدو 24 63 35

 ٜ براتاما سابوترا ألدو 11 64 32

 ٓٔ الصواحل سيت 38 53 32

 ٔٔ بركاتو 28 61 32

 ٕٔ االفضل رمحة 34 63 30
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 ٖٔ رامدينا 24 62 33

 ٗٔ كارينا فريزيا 28 65 32

 ٘ٔ فوزان ىيكل 23 65 32

 ٙٔ ىارديانسياه 48 62 32

 ٚٔ ايبان 33 03 34

 ٛٔ خَت مفتاح 34 63 32

 ٜٔ زلمـد ريهان 38 68 86

 ٕٓ فضلية مـدزل 33 60 35

 ٕٔ نورخَتية 33 60 35

 ٕٕ سرى ليستارى 21 53 35

 ∑كمية ٜٙٙ ٔ٘ٗٔ ٕٗٗٓ

 معدل %ٗ،ٖٓ %ٙٙ %ٜ،ٕٜ
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 1.6صورة 

 مخطط نتيجة التقييم في اإلختبار التمهيدي،

الدورة األولى، والدورة الثانية

 

 البيانات من ادلالحظة .ٗ

 الطلبةنتائج مالحظات نشاط  (ٔ

 مت إجراء نتائج ىذه ادلالحظات من قبل الباحثة عند إجراء البحث ادليداين.
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 1.4 القائمة

المفردات حول معدات  بيانات من مراقبة األنشطة الطالبية أثناء عملية تعلم

 طريقة التمرين الفصل الدراسي باستخدام

 الدورة األوذل الدورة الثانية
التقييممؤشرات   رقم 

ٗ ٖ ٕ ٔ ٗ ٖ ٕ ٔ 

 ٔ حضور الطلبة  √     √ 

 √    √   
االستعداد البدين والعقلي لدى الطلبة دلتابعة 

 التعليمية العملية

ٕ 

 ٖ يكون الطلبة منظمُت عندما تبدأ عملية التعلم  √    √  

 ٗ ركز على الوقت الذي يشرح فيو ادلعلم   √    √ 

 ٘ الطلبة عند االستماع لتعليمات ادلعلمينشط   √     √ 

 ٙ يستجيب الطلبة لالستماع إذل أغاين ادلفردات   √     √

√     √   
ديكن للطلبة فهم ادلادة جيًدا عند استخدام اسًتاتيجيات 

 غناء ادلفردات

ٚ 

√     √   
الطلبة متحمسون لالستماع إذل وشلارسة أغاين ادلفردات 

 ادلصحوبة بادلوسيقى

ٛ 

 ٜ يطرح الطلبة أسئلة بنشاط باستخدام مواد دل يتم فهمها  √     √ 

√     √   
حيفظ الطلبة ادلفردات بشكل أسرع دون النظر إذل ادلفردات 

 ادلكتوبة

ٔ

ٓ 
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 كمية ٕٙ ٖٖ

 معدل ٙ.ٕ ٖ.ٖ

ٕٛ.٘ٝ  ٙ٘ٝ  النسبة ادلئوية )ٝ( 

أثناء عملية تعليم ادلفردات حول معدات  يانات من مالحظات األنشطة الطلبةب

 الفصل باستخدام طريقة دريل

من نتائج ادلالحظات اليت قام ّٔا الباحثة على أنشطة تعليم الطلبة أثناء عملية 

. وبذلك كانت ٓٗواحلد األقصى ٕٙالتعليم يف احللقة األوذل، كان رلموع الدرجات 

ة كانت النتيجة اإلمجالية اليت مت احلصول عليها ٝ. بينما يف الدورة الثاني٘ٙالنتيجة ادلئوية 

ٝ. يف الدورة ٘.ٕٛكحد أقصى. لذلك، كانت النتيجة ادلئوية   ٓٗمع درجة  ٖٖ

األوذل، كان الطلبة أكثر نشاطًا يف أنشطتهم اخلاصة وحاولوا تشتيت انتباه أصدقائهم 

ة الطلبةية اليت  عن طريق القيام بأنشطة أخرى، بينما زادت احللقة الثانية من األنشط

 كانت تركز بشكل أكرب على التعليم ومت تنفيذ مجيع مؤشرات التقييم بشكل جيد.

 نتائج مالحظات نشاط ادلعلم (ٕ
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 1.5القائمة 

بيانات من مالحظات أنشطة المعلم أثناء عملية تعليم المفردات باستخدام طريقة 

 دريل

 الدورة األوذل الدورة الثانية
 رقم مؤشرات التقييم

ٗ ٖ ٕ ٔ ٗ ٖ ٕ ٔ 

 ٔ القيام باالفتتاح بقول ربيات االفتتاح والصالة مًعا لبدء التعلم   √    √ 

 √     √  
إعداد الطلبة بدنيًا ونفسيًا لبدء أنشطة التعلم من خالل: 

 إيصال أىداف التعلم وربط ادلواد السابقة بادلواد ادلراد توفَتىا

ٕ 

 √     √  
ادلادة اليت سبت دراستها وترتبط بادلواد يطرح ادلعلم أسئلة حول 

 .ادلراد دراستها

ٖ 

 √     √  
يقدم ادلعلم سلططًا تفصيلًيا لنطاق ادلادة وشرًحا لؤلنشطة اليت 

 .سيضطلع ّٔا الطلبة

ٗ 

 √    √   
يستخدم ادلعلم لغة بسيطة وواضحة يسهل على الطلبة 

 .فهمها

٘ 

√     √   
ادلعروفُت أن  ادلفردات من ادلتعلمُت يطلب

 بالتساوي صًفا ىناك

ٙ 

 ٚ .يوجو ادلعلم الطلبة الذين يواجهون صعوبات  √      √

 ٛ .أسئلة ادلعلم واضحة وموجهة وال تربك الطلبة   √     √
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 √     √  
يوفر ادلعلم التعزيز للطلبة القادرين على تفسَت ادلفردات من 

 . حوذلم حوذلا

ٜ 

 ٓٔ .بتقييميقوم ادلعلم    √     √

 ٔٔ .يعطي ادلعلم مهام فردية  √     √ 

 ٕٔ .يستنتج ادلعلم ادلادة اليت كانت ذبري  √     √ 

√     √   
يشجع ادلعلم الطلبة على االستمرار يف ادلواظبة يف هناية 

 .االجتماع

ٖٔ 

 كمية ٕٖ ٗٗ

 معدل ٕٖٙٗٛ٘ٔٙٗ.ٕ ٖٖ٘ٛ٘ٔٙٗٛ.ٖ

ٛٗ.ٙٔٝ  ٙٔ.ٖ٘ٝ  النسبة ادلئوية )ٝ( 

 

كانت نتائج مالحظات أنشطة ادلعلم يف األنشطة التعليمية يف احللقة األوذل يف 

، ٕ٘ٝ، مع درجة مثالية بلغت ٖ٘.ٔٙأو  ٕٖفصل دراسي جيد إذل حد ما بنتيجة 

ٝ. ىذا يدل على ٔٙ.ٗٛأو  ٗٗبينما كانت يف احللقة الثانية يف فئة جيدة دبكاسب 

 يل من خالل غناء مفردات معدات الفصل.زيادة كبَتة يف التعليم باستخدام طريقة در 
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 نقاش .٘

من نتائج أنشطة تعليم ادلفردات باستخدام طريقة دريل بغناء ادلفردات اليت 

 أجريت على دورتُت، مت احلصول على النتائج التالية:

تبُت النسبة ادلئوية لتعليم الطلبة من خالل نتائج ىذه الدراسة أن طريقة دريل من  .أ 

خالل مفردات الغناء ذلا تأثَت إجيايب على فهم مفردات الطلبة. ديكن إثبات ذلك من 

والدورة  %ٙٙخالل زيادة فهم الطلبة يف كل دورة، أي أن احللقة األوذل حصلت على 

 %.ٜ،ٕٜالثانية 

ٝ. وذلك ألن الطلبة غَت معتادين ٘ٙيف احللقة األوذل يظهر نسبة  الطلبةنشاط  .ب 

على حفظ ادلفردات باستخدام طريقة دريل لغناء ادلفردات يف التعليم، بينما يف احللقة 

ٝ مقارنة بالدورة السابقة. يظهر ذلك من خالل محاس ٘.ٕٛالثانية تظهر زيادة بنسبة 

 الطلبة يف غناء مفردات أجهزة الفصل.

ٝ ويدرج يف الفصل ٖ٘.ٔٙط ادلعلم يف العملية التعليمية يف احللقة األوذل نشا .ج 

اجليد. ضعف ادلعلم يف تطبيق أسلوب تدريب مفردات الغناء يف احللقة األوذل ىو أن 

ككل، حبيث ال ينتبو بعض   الطلبةادلعلم غَت قادر على إتقان الفصل وال يعرف شخصية 

انية كان ىناك زيادة يف نشاط ادلعلم يف احللقة السابقة الطلبة للمعلم. بينما يف احللقة الث
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 الطلبةٝ. ىذا ألهنم قادرون على التعليم وبناء عالقات جيدة بُت ادلعلم و ٔٙ.ٗٛبنسبة 

 حبيث تكون عملية التعليم أكثر متعة وتنمية نتائج تعلم الطلبة أيًضا.

العربية حول معدات  مع الزيادة يف نتائج تعلم الطلبة، ُيالحظ أن تعليم ادلفردات

الفصل الدراسي باستخدام طريقة دريل يف صب ادلفردات لطلبة ادلدرسة الثانوية 

حقق  ا، منطقة دلاسى قد أثبت صلاحو ألهناإلسالمية ادلواسر دلاسى، قرية بادانج كالوا

 مؤشرات البحث اليت حددىا الباحثة.
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 المبحث الخامس

 الخاتمة

 بحثالصة الخ .أ 

بناًء على نتائج البحث وادلناقشة اليت مت وصفها، يتم استخالص االستنتاجات 

 التالية:

طريقة دريل ىي طريقة تعليم ديكن أن تتنمية من مهارات إتقان ادلفردات ككل  .ٔ

واليت تتكرر حسب ادلادة ادلقدمة، حبيث ديكن أن تغَت عقلية الطلبة الذين يعتقدون أن 

العربية صعب من حيث حفظ ادلفردات. ومع ذلك، فإن ىذه الطريقة أسهل تعليم اللغة 

 يف التعليم وديكن أن تضيف فضواًل إذل مفردات األغاين اليت سيتم غنائها.

ديكن أن يؤدي استخدام طريقة دريل بشكل صحيح إذل زيادة معدل صلاح نتائج  .ٕ

ة يف احللقة األوذل واليت تعلم الطلبة. وديكن مالحظة ذلك من خالل سلرجات تعليم الطلب

 يف احللقة الثانية.% ٜ،ٕٜمث ارتفعت إذل  %ٓٚوصلت إذل 

 اإلقتراحات .ب 

  فيما يلي اقًتاحات الباحثة ذلذا البحث:
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يف عملية التعليم، جيب على ادلعلم تطوير اسًتاتيجيات أو اختالفات يف التعليم  .ٔ

ويستخدم ادلعلم دائًما أساليب تزيد من اىتمام الطلبة حىت ال ديلوا من حفظ ادلفردات 

 تعليم شلتعة.

جيب تطبيق طريقة دريل على كل إتقان للمفردات ألن استخدام طريقة دريل يف  .ٕ

تعليم الطلبة ديكن أن تنمية حفظهم جيًدا باستخدام مفردات الغناء اليت نادرًا ما توجد 

 يف ادلدارس ادلتوسطة.
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 ادلالحق
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 وثائق األنشطة ادلًتتبة على البحث 

 

 

I الدورة األوذل وثائق أنشطة   
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األنشطة عرض مادة دورة العرض الثاىن وثائق   
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 وثائق األنشطة  الدورة الثانية

 

 

 

لووو ادلواسر دلاسى ادلدرسة الثانوية اإلسالميةصور مع طلبة   
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لووو ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسىوثائق ادلقابالت مع ادلعلمة العربية    

 

 

لووو ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسىوثائق ادلقابلة مع اإلدار   
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لووو ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسىوثائق بعض ادلرافق    

 

  

 لووو مكتب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى 
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لووو ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلواسر دلاسى صفحة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلكتبة
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Pedoman Wawancara Guru 

1. Bagaimanakah Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah MTs Al-Mawasir 

Lamasi? 

2. Siapa saja tokoh pendiri dari sekolah ini dan siapa saja kepala sekolah dari 

periode pertama sampai saat ini? 

3. Apa visi dan misi MTs Al-Mawasir Lamasi? 

4. Berapa jumlah tenaga pengajar di MTs Al-Mawasir Lamasi? 

5. Berapa jumlah siswa yang terdaftar di MTs Al-Mawasir Lamasi dan sudah 

menamatkan berapa banyak siswa? 

6. Bagaimana sistem pembelajaran bahasa Arab di kelas? 

7. Metode apa saja yang sudah digunakan pada saat proses pembelajaran 

bahasa arab berlangsung? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan :  Mts 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi pokok  :  ةقراءلا  (membaca) tentang: 

 (perlengkapan kelas) أدوات الفصل    

Kelas/Sem  : VII/I 

Pertemuan Ke  :  1 

Alokasi Waktu : 50 menit 

  

A. KOMPETENSI INTI 

KI.1 :  Menghayati dan Mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2        :  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  

alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan keberadaannya. 

KI.3       :   Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata. 

KI.4       : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkrit 

menggunakan, mengurai, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori.  
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B. KOMPETENSI DASAR 

KD 1.1 : Mensyukuri nikmat kesempatan mempelajari bahasa arab 

sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang 

diwujudkan dalam semangat belajar. 

KD 2.1  :  Menunjukkan perilaku jujur, dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial rumah dan sekolah. 

KD 2.2       : Menunjukkan perilaku motivasi internal untuk mengembangkan 

kemampuan berbahasa. 

KD 2.3       : Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktekkan 

bahasa arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 

KD 3.1 : Mengidentifikasi nama-nama benda yang ada di kelas. 

KD 3.2       : Mengidentifikasikata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan :  (perlengkapan dikelas)  أدوات الفصل 

KD 4.1 :  Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  أدوات

 الفصل

  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

KD 4.2 :  Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon tentang :  أدوات الفصل  

  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 
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KD 4.3 : Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : 

 أدوات الفصل
KD 4.4  :  Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang:  أدوات الفصل  

dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 

KD 4.5 :  Menyusun teks sederhana tentang topik أدوات الفصل  
  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar sesuai konteks 

 

C. TUJUAN  &INDIKATOR 

 

TUJUAN INDIKATOR 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, 

menalar dan menkomunikasikan tentang 

topik : 

 أدوات الفصل

Siswa dapat memahami perbedaan dari 

setiap kosa kata yang ditujukkan dengan 

menggunakan metode bernyayi kosa kata. 

1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 

diperdengarkan tentang topik : أدوات الفصل 
2. Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 

tentang topik:  أدوات الفصل   

3. Memperagakan  bunyi kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang diperdengarkan tentang 

topik :    الفصلأدوات  

4. Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 

tentang topik : أدوات الفصل 
5. Melengkapi dan menentukan kosa kata yang 

tepat antara ungkapan bahasa arab dan arti 

dari kosa kata:  أدوات الفصل yang mengandung 

struktur kalimat 

 

 

D. MATERI (POKOK PERTEMUAN) 

لقراءةا  (membaca) dengan topik : أدوات الفصل 

 

 َسبـُّْورٌَة.....، بَاٌب....، ِباَلٌط.....، تـَْقِوًْنٌ.....، ِجَداٌر.....، َسْقٌف...، ِسَتاٌر.....،
 ِمْصَباٌح....،  َمْكَتٌب.....،ُشبَّاٌك.....، ُصْورٌَة....، قـََلٌم......، ُكْرِسٌى.....، 
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E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN :  

 

 Pendekatan scientific ( metode ilmiah) 

 Bermain dan bernyanyi kosa kata 

 

 

F. MEDIA PEMBELAJARAN  

 

 Papan Tulis 

 Musik  

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Tahap 

pembelajaran 

Deskripsi kegiatan Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuka 

 Melakukan pembukaan dengan cara 

mengucapkan salam pembuka dan berdoa 

bersama untuk memulai pembelajaran. 

 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait 

dengan materi yang akan dipelajari.  

 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi 

dan penjelasan tentang kegiatan yang akan 

dilakukan siswa.  

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap 

disiplin. 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran dengan cara 

:Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang 

akan diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti 

 Guru memberikan penjelasan tentang:  

 أدوات الفصل

 Peserta didik diminta mengamati materi tentang : 

 أدوات الفصل

 Peserta didik diminta menyebutkan mufradat 

yang diketahui yang ada dikelas. 

 

 Peserta didik diminta mengamati kosa kata 

(mufradat) apasaja yang diberikan oleh guru 

tentang : 

  أدوات الفصل

 Guru memperdengarkan lagu kosa kata 

(mufrodat) yang ada disekitar kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30menit 
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 Guru memberikan sedikit intruksi untuk terlebih 

dahulu mempraktekkan disusul dengan siswa. 

 Guru memberikan penguatan kepada peserta 

didik yang mampu mengartikan kosa kata 

(mufrodat) yang ada disekitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 

 Menyimpulkan keseluruhan materi yang telah 

diberikan 

 Mengagendakan materi yang akan di pelajari 

pada pertemuan selanjutnya. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran. 

 Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran remedi, program 

pengayaan, layanan konseling dan atau 

 memberikan tugas, baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa. 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

H. SUMBER BELAJAR 

 Buku paket bahasa arab kelas VII 

 Buku-buku lain yang relevan 

 Kamus bahasa 

 

I. PENILAIAN 

Jenis atau teknik penilaian 

a. Sikap 

 Penilaian observasi, 

 Penilaian diri 

 Penilaian jurnal 

 

b. Pengetahuan 

 Tes lisan 

 Penugasan 

 Tertulis uraian dan pilihan ganda 

 

c. Keterampilan 

 Penilaian portofolio 

 Penilaian proyek 

 Penilaian unjuk kerja 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan :  Mts 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi pokok  :  لكتابةا  (menulis) tentang: 

 (perlengkapan kelas) أدوات الفصل    

Kelas/Sem  : VII/I 

Pertemuan Ke  :  2 

Alokasi Waktu : 50 menit 

  

A. KOMPETENSI INTI 

KI.1 :  Menghayati dan Mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2        :  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  

alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan keberadaannya. 

KI.3       :   Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata. 

KI.4       : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkrit 

menggunakan, mengurai, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori.  
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B. KOMPETENSI DASAR 

KD 1.1 : Mensyukuri nikmat kesempatan mempelajari bahasa arab 

sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang 

diwujudkan dalam semangat belajar. 

KD 2.1  :  Menunjukkan perilaku jujur, dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial rumah dan sekolah. 

KD 2.2       : Menunjukkan perilaku motivasi internal untuk mengembangkan 

kemampuan berbahasa. 

KD 2.3       : Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktekkan 

bahasa arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 

KD 3.1 : Mengidentifikasi nama-nama benda yang ada di kelas. 

KD 3.2       : Mengidentifikasikata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan :  (perlengkapan dikelas)  أدوات الفصل 

KD 4.1 :  Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  أدوات

 الفصل

  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

KD 4.2 :  Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon tentang :  أدوات الفصل  

  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 
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KD 4.3 : Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : 

 أدوات الفصل
KD 4.4  :  Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang:  أدوات الفصل  

dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 

KD 4.5 :  Menyusun teks sederhana tentang topik أدوات الفصل  
  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar sesuai konteks 

 

C. TUJUAN  &INDIKATOR 

 

TUJUAN INDIKATOR 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, 

menalar dan menkomunikasikan tentang 

topik : 

 أدوات الفصل

Siswa dapat memahami perbedaan dari 

setiap kosa kata yang ditujukkan dengan 

menggunakan metode bernyayi kosa kata. 

6. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 

diperdengarkan tentang topik : أدوات الفصل 
7. Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 

tentang topik:  أدوات الفصل   

8. Memperagakan  bunyi kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang diperdengarkan tentang 

topik :   أدوات الفصل  

9. Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 

tentang topik : أدوات الفصل 
10. Melengkapi dan menentukan kosa kata yang 

tepat antara ungkapan bahasa arab dan arti 

dari kosa kata:  أدوات الفصل yang mengandung 

struktur kalimat 

 

 

D. MATERI (POKOK PERTEMUAN) 

كتابةال  (menulis) dengan topik : أدوات الفصل 

 

 َسبـُّْورٌَة.....، ِباَلٌط.....، تـَْقِوًْنٌ.....، ِجَداٌر.....، َسْقٌف...، ِسَتاٌر.....،بَاٌب....، 
 َباٌح....، ِمصْ  َمْكَتٌب.....،ُكْرِسٌى.....، ُصْورٌَة....، قـََلٌم......،  ُشبَّاٌك.....، 
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E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN :  

 

 Pendekatan scientific ( metode ilmiah) 

 Bermain dan bernyanyi kosa kata 

 

 

F. MEDIA PEMBELAJARAN  

 

 Papan Tulis 

 Musik  

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Tahap 

pembelajaran 

Deskripsi kegiatan Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuka 

 Melakukan pembukaan dengan cara 

mengucapkan salam pembuka dan berdoa 

bersama untuk memulai pembelajaran. 

 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait 

dengan materi yang akan dipelajari.  

 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi 

dan penjelasan tentang kegiatan yang akan 

dilakukan siswa.  

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap 

disiplin. 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran dengan cara 

:Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang 

akan diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti 

 Guru memberikan penjelasan tentang:  

 أدوات الفصل

 Peserta didik diminta mengamati materi tentang : 

 أدوات الفصل

 Peserta didik diminta menyebutkan mufradat 

yang diketahui yang ada dikelas. 

 

 Peserta didik diminta mengamati kosa kata 

(mufradat) apasaja yang diberikan oleh guru 

tentang : 

  أدوات الفصل

 Guru memperdengarkan lagu kosa kata 

(mufrodat) yang ada disekitar kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30menit 
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 Guru memberikan sedikit intruksi untuk terlebih 

dahulu mempraktekkan disusul dengan siswa. 

 Guru memberikan penguatan kepada peserta 

didik yang mampu mengartikan kosa kata 

(mufrodat) yang ada disekitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 

 Menyimpulkan keseluruhan materi yang telah 

diberikan 

 Mengagendakan materi yang akan di pelajari 

pada pertemuan selanjutnya. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran. 

 Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pembelajaran remedi, program 

pengayaan, layanan konseling dan atau 

 memberikan tugas, baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa. 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

H. SUMBER BELAJAR 

 Buku paket bahasa arab kelas VII 

 Buku-buku lain yang relevan 

 Kamus bahasa 

 

I. PENILAIAN 

Jenis atau teknik penilaian 

d. Sikap 

 Penilaian observasi, 

 Penilaian diri 

 Penilaian jurnal 

 

e. Pengetahuan 

 Tes lisan 

 Penugasan 

 Tertulis uraian dan pilihan ganda 

 

f. Keterampilan 

 Penilaian portofolio 

 Penilaian proyek 

 Penilaian unjuk kerja 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
Soal Tes Pra-Penelitian Siswa MTs Al-Mawasir Lamasi  

            

Mata Pelajaran: Bhs. Arab     Hari & Tanggal : 

Waktu  :      Kelas  :  

            

A. Pilihan Ganda 

 إْختَ ْر َأَصحَّ اأَلْجوِبَةِ  .أ 
1. Dibawah ini yang merupakan bahasa arab dari “perlengkapan kelas” adalah…. 

a.  َةُ سَ رَ دْ مَ الْ  اتُ وَ دَ األ  
b.  َلِ صْ فَ الْ  اتُ وَ دَ أ  
c.  َةِ سَ رَ دْ مَ  الْ يف  نَ وْ لُ امِ الع  
d.  َلِ صْ فَ الْ  ادُ دَ عْ أ  

2. Yang termasuk dalam perlengkapan kelas dibawah ini adalah…. 

a.  َىٌ سِ رْ ، كُ ابٌ تَ ، كِ عٌ ائِ ب  
b.  َةُ شَ ائِ ى، عَ سَ وْ ، مُ ابٌ ب  
c.  َاكٌ بَّ ، شُ ةٌ رَ وْ ، صُ بٌ تَ كْ م  
d.  َةٌ بَ تَ كْ ، مَ مٌ سْ ، جِ رٌ جَ ح  

ابٌ بَ   .3 Merupakan arti dari… 

a. Kursi 

b. Meja 

c. Jendela 

d. Pintu 

فٌ قْ سَ  Dan  ارٌ تَ سِ  .4  Merupakan arti dari.. 

a. Gorden dan Jendela 

b. Atap dan Lantai 

c. Gorden dan Atap 

d. Dinding dan Lampu 

B. Isian  

Isilah tabel yang kosong di bawah ini sesuai dengan arti kata tersebut! 

........................... 
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  ِةِ دَ يّْ اجلَْ  ةِ يَّ سِ يْ نِ وْ دُ نْ اإْلِ  ةِ غَ  اللُّ ذَل تـَْرِجْم إ! 
ٌر ِجدِّا يف  ابٌ ا بَ ذَ ىَ وَ  رٌ يْـ غِ صَ  مُ لَ قَ لَ ا اْ ذَ ىَ  .ٔ  لِ صْ فَ الْ  امَ مَ ا أَ وَ ، ىُ اْلَمْدَرَسةِ َكِثيـْ
 َويف َشْنطَُة ُكُتبٍ  يّْ سِ رْ كُ ى الْ لَ عَ  وَ ؟ ىُ ايبْ تَ كِ   نَ يْ ! أَ ةُ مَ طِ اا فَ يَ  .ٕ
رَاِسيّْ  أَْيَن اْلِكَتاُب؟ اْلِكَتاُب َعَلى اْلَمْكَتبِ  .ٖ  َوُىَو يف اْلَفْصِل الدّْ

 

"Hasil terbaik adalah hasil usaha anda sendiri" 

  

 رقم ادلفرداة معٌت
 ٔ بَابٌ  ......
 ٕ ُشبَّاكٌ  ......
 ٖ ِجَدارٌ  ......
 ٗ طٌ ِباَل  ......
 ٘ ُكْرِسىّّ  ......
 ٙ َمْكَتبٌ  ......
 ٚ َسبـُّْورَةٌ  ......
 ٛ َسْقفٌ  ......
 ٜ َباحٌ صْ مِ  ......
 ٓٔ ُصْورَةٌ  ......
 ٔٔ تـَْقِوًنٌْ  ......
 ٕٔ ِسَتارٌ  ......
 ٖٔ قـََلمٌ  ......
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اتيةسيرة ذ  

. الباحثة ىي ٜٜٜٔيونيو  ٚالفطرة، ولدت يف بولونج، 

بنت ثالثة من ستة إخوان من أب إمسو ليوان وأم مارليانا. تأيت 

الباحثة من قرية دلاسى. حالياً، تقيم الباحثة يف فادج كالوا، منطقة 

دراستها اإلبتدائية يف ادلدرسة دلاسى، مدينة لووو. اكتملت الباحثة 

، ودراستها الثناوية يف ادلدرسة الثانوية ٕٓٔٓكامفوج بارو سنة   ٖٚٚاإلبتدائية احلكومية 

ودراستها العالية يف ادلدرسة العالية ادلواسر دلاسى سنة  ٖٕٔٓدلاسى سنة  ٕاحلكومية 

و كلية الًتبية . واآلن استمرت دراستها يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفٕٙٔٓ

 والعلوم التعليمية شعبة تدريس اللغة العربية.

 

 

 Contact person penulis: fitrahal315@gmail.com  

 


