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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 اللمحة عن مكان البحث .أ 

 الصورة الذاتية .ٔ

من تشرح الباحثة فيما يلي عن الصورة الذاتية اليت أخذهتا الباحثة 

 ٔوىي كما يلي : ،بياناتال

 (ٕاجلدول )
 الذاتية الصورة

تولونج  ٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  إسم ادلؤسسة ٔ
 أجونج

 أ اإلعتمادقيمة  ٕ
 شارع باندونج دورينان، سوروىان لور، باندونج عنوان ادلؤسسة ٖ
 تولونج أجونج ادلدينة ٗ
 جاوى الشرقية الوالية ٘
 ٕٗٚٙٙ الرمز الربيدي ٙ
 ومبانجغاجلهة الشرقية  قرية  حدود القرية ٚ

   تاجلهة الغربية قرية سينجي
 اجلهة اجلنوبية قرية سوروىان كيدول

 اندونجغاجلهة الشمالية قرية 

                                                           
1
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، والفصل ادلمتاز بعلوم (reguler)الفصل النظامي  برنامج ادلدرسة ٛ
والفصل ادلمتاز بعلوم ، (unggulan IPA)الطبيعية 

، والفصل ادلمتاز  (unggulan IPS)اإلجتماعية
، والفصل ادلمتاز  (unggulan agama)بعلوم الدين

 والفصل ادلمتاز ،(unggulan bahasa)بعلوم الللغة 
،  وحتفيظ (unggulan matematika)الرياضيات

 القرآن. 
 

  تهابعث وادلدرسة رؤية  .ٕ

تولونج أجونج كمؤسسة تعليمية  ٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 حتمل التفويض لتحقيق ودعم الرؤية والبعثة التعليم الوطٍت والتعليم يف ادلناطق.

إىل رؤية  تولونج أجونج ٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  لذلك حتتاج

دلدرسة ديكن استخدامها كإجتاه سياسي لتحقيق األىداف التعليمية  وبعثة

استناًدا إىل رؤية حكومة تولونج اجونج رجينسي "حتقيق رفاىية اجملتمع  ادلنشودة.

وزارة دين تولونج  من خالل تطوير اجلودة واجلودة يف احلكم" وتشَت إىل رؤية

واالنسجام والذكية مطيع دينيا  اجونج رجينسي "حتقيق رلتمعات تولونج اجونج

حتقيق السيادة على إندونيسيا وادلسَتِقّلة والشخصية يف سياق ولد داخلًيا مزدىرًا 

 ٗمث رؤية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  القائمة على التعاون ادلتبادل ".
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"امتياز متميز، العلوم والتكنولوجيا، األخالق الكريمة، تولونج أجونج ىي: 

 .البيئية" على والرؤى

لفهم ىذه الرؤية، يتفوق الطالب يف اإلديان والتقوى والعلوم والتكنولوجيا 

واألخالق احلميدة على أساس وجود اإلديان واإلخالص إىل اهلل تعاىل. باإلضافة 

 تكون صديقة للبيئة.إىل أنو خيلق الطبيعة ل

 ٕادلَؤشِّر الرؤية: 

 حتقيق شخص يَ تَ َوقِّي إىل اهلل سبحانو وتعاىل. ( أ

 حتقيق اإلصلازات يف اجملاالت األكادديية وغَت األكادديية.   ( ب

 اإلسالمية.االعمال  وحتقيق ادلواقف   ( ج

 .ية ونظيفة ومجيلة ومرحيةحتقيق بيئة مدرسية صحّ  ( د

 ٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية لتحقيق تلك الرؤية، أما البعثة 

 ٖتولونج أجونج تتمثل يف:

 .تعزيز الشخصية ادلؤمنُت وادلتقُت ( أ

 عادات العبادة يف احلياة اليومية.يُ ثَ قِّف    ( ب
                                                           

2
 .ٕٕٓٓفرباير  ٕ٘تولونج أجونج يف التاريخ  ٗمصدر البيانات من التوثيق بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   

3
 .ٕٕٓٓفرباير  ٕ٘تولونج أجونج يف التاريخ  ٗمصدر البيانات من التوثيق بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   



66 
 

 

 حتقيق اخلرجيُت الذين لديهم ادلعرفة  وادلؤلفات.  ( ج

 طباعة اخلرجيُت من ادلهرة يف رلال ادلعلومات والتكنولوجيا.  ( د

 يف احلياة اليومية. آدابموقف  يُ ثَ قِّف  ( ه

 .ادلواقف ادلثالية يف ادلدارس واجملتمع زراعة  ( و

 حُيَضُِّر زراعة ورعاية وإدارة البيئة. ( ز

 احلفاظ على بيئة نظيفة وصحية ومجيلة ومرحية.  ( ح

 تولونج أجونج ٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  تاريخ .ٖ

 ىي تولونج أجونج ٗاحلكومية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف ادلاضي 

دية احملمّ  اإلسالمية يف باندونج، و تقع يف ادلدرسة ادلتوسطة فيليالدرسة الىي ادل

تولونج أجونج، البادئ ىو الدكتور جاىدين   –باندونج  -يف القرية مرجايو

كرئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  تولونج أجونج مع شخصيات فرع 

 نج يف ذلك الوقت.احملمدية باندو 

 تولونج أجونج  سة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةادلدر ُبٍِت ىذه  يف البداية

تأسست أصال على معلومات من رئيس القسم الفرعي  يف باندونج، فيليالال

للًتبية اإلسالمية مبكتب إدارة الدين يف تولونج اجونج رجينسي، بقرار من مدير 
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للمدرسة ادلتوسطة  فيليالفصل الالعن تكوين  عام التطوير ادلؤسسي اإلسالمي،

 .اإلسالمية احلكومية

 تولونج اإلسالمية احلكوميةادلتوسطة  درسةادل إقامة ىي التالية، واخلطوة

 مبكتب اإلسالمية الًتبية قسم رئيس من اتفاق ىو ،باندونج يف فيليالال اجونج

ادلدرسة  تعيُت ديكن أنو على تنص اليت، رجينسي اجونج تولونج يف الدين دائرة

ادلتوسطة اإلسالمية  دلدرسةا االبناء لفئة كموقع احملمديةادلتوسطة اإلسالمية 

 االسًتاتيجي اجلغرايف وادلوقع التحتية البنية حققت ألهنا ،تولونج أجونجاحلكومية 

 .ادلدرسة تطوير دلواصلة

 باندونج احملمدية فرع رئيس حيتاج أعاله، ادلذكورة اخلطوات مع وأخَتا،

 احملمدية ادلتوسطة اإلسالمية درسةادل تعيُت على ويوافق والثقافة التعليم قسم يف

 يف فيليالال اجونج تولونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دلدرسةا كموقع

 .باندونج

ادلتوسطة اإلسالمية  دلدرسةايف إقامة  خلفية فإن ،بالنظر إىل ذلك

 :ىي باندونج ليال يفيالف اجونج تولونج احلكومية

 باندونج.منطقة  يف االبتدائية ةرسادلد كثَت من ( أ
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 ،اإلسالمية ةادلتوسط درسةادل إىل أطفاذلم بإرسال اجملتمع اىتمام مقدار  ( ب

 إنشاء من لتتمكن اإلرادة باندونج مقاطعة يف اجملتمع لدى يكون حبيث

 ادلرحلة يف اإلسالمية واذلوية الدولة وضعاليت  ةادلتوسطة اإلسالمي درسةادل

 ادلدرسة ادلتوسطة.

 باندونج. منطقة يف وخاصة ، اخلاصة ادلدارس حالة زيادةك  ( ج

 بشأن ٜٛٚٔ لسنة ٙٔ رقم إندونيسيا جلمهوريةالدين  وزير القرار من ( د

 .احلكوميةادلتوسطة اإلسالمية  دلدرسةا العمل وإجراءات التنظيمي اذليكل

مدير عام التطوير ادلؤسسي اإلسالمي رقم  قرار

Kep./E/PP.ٖٓ.ٕ/ٔ٘ٔ/ٛٗ  عن: تكوين الفصل الفيليال للمدرسة

 ادلتوسطة  اإلسالمية احلكومية.

ادلدرسة أن تصبح ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باندونج 

 رقم إندونيسيا جلمهورية الدين وزير القرار على بناءً ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 احلايل ادلوقع .ادلدرسة من العديد إدارة افتتاح بشأن ٜٜ٘ٔ لعام أ  ٕ٘٘

 لور، سوروىان دورينان باندونجالشارع  يف التحديد وجو على للغاية اسًتاتيجي

 قرية شرق ،غاندونج قرية جبوار يقع الشمال يف: التالية اإلقليمية احلدود مع

على  يُطلق. سينجيت قرية وغرب كيدول سوروىان قرية جنوب ومبانج،غ
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ادلدرسة ادلتوسطة  ىي اآلن ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باندونجادلدرسة 

 ٗ.تولونج أجونج ٗاإلسالمية احلكومية 

 تولونج أجونج ٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  تاريخ التطوير .ٗ

 الوسائل التعليمية والتسهيالت تطوير ( أ

ادلتوسطة لمدرسة ل  األويل ادلبٌت مع واقفة أرض عن عبارة ادلبٌت موقع

  األوىل كغرفة احمللية. احمللية ٖ من تتكون اليت اإلسالمية احلكومية باندونج

، و الثانية تتكون من ثالثة فصول احمللية، ادلعلم وغرفة ادلدرسة رئيسو  اإلدارة

 .طالبا ٜٕٚ رلموعو ما معالثالثة تتكون من ثالثة فصول أيضا  احمللية

، مربع مًت ٖٙ٘ٔ مساحة تغطي ٕٓٔٓ عام يف ادلواقع توسع مع

 مًت ٖٖٓٙ اآلن ىو ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باندونج موقع

 مًت ٜٜٖٓ مساحة على الشاغرة واألرض مربع مًت ٖٕٗٓ بناء مع ، مربع

تولونج أجونج  ٗ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية اآلن متتلك. مربع

 ٘:التاليةالوسائل التعليمية والتسهيالت 
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 (ٖاجلدول )
 الوسائل التعليمية والتسهيالت

 جملة بُنيان رقم
 ٜٕ فصل ٔ
 ٔ غرفة الرئيس ادلدرسة ٕ
 ٔ ُتغرفة ادلدرس ٖ
 ٔ تاتا اإلستثمار/ إدارة ٗ
 ٔ مسجد ٘
 ٔ العلوممعمل  ٙ
 ٔ مكتبة ٚ
 ٔ قاعة ٛ
 ٔ غرفة اإلستشارة ٜ

 ٔ إلحّتاد الطاّلب غرفة ٓٔ
 ٕ ادلدرسةشركة غرفة   ٔٔ
 ٔ ادلدرسية ةيالصحغرفة   ٕٔ
 ٔ غرفة اللْجنة ٖٔ
 ٔ الكمبيوترمعمل  ٗٔ
 ٔ غرفة البواب ٘ٔ
 ٔ غرفة ادلوسيقي ٙٔ
 ٔ ميدان الرياضة ٚٔ
 ٔ نستِ الِ ميدان  ٛٔ
 ٕ ُتموقف للمدرس ٜٔ
 ٙ موقف للطالب ٕٓ
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 ٕٔ محام للطالب ٕٔ
 ٘ ُتلمدرسمحام ل ٕٕ
 ٔ مطبخ ٖٕ
 ٖ مستودع ٕٗ
 ٖ مقصف ٕ٘

 حالة يف تزال ال أعاله ادلذكورة الوسائل التعليمية والتسهيالت مجيع

 عام يف أ ادلعتمد ادلستوى من األخَت ادلستوى اعتماد مع ومناسبة، جيدة

ٕٓٔٚ. 

 أحوال ادلدرسُت  ( ب

كان ادلدرسون إحدى العوامل ادلهمة يف عملية التعليم كما أهنم 

يف  وادلوظفُت وكان عدد ادلدرسُت مسؤولون يف تكوين شخصية الطالب.

 ٙتولونج أجونج، منها: ٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 (ٗاجلدول )
 عدد ادلدرسُت

 عدد مؤنث مذكر حالة رقم
 ٖٚ ٛٔ ٜٔ ادلدرسون اخلدمة ادلدنية .ٔ
 ٙٔ ٕٔ ٗ ادلدرسون غَت اخلدمة ادلدنية .ٕ
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 ٖ ٖ - ادلوظفون اخلدمة ادلدنية .ٖ
 ٖٔ ٖ ٓٔ ادلوظفون غَت اخلدمة ادلدنية .ٗ
 ٕٔ ٖ ٜ ادلدرسون غَت اجمللسُت .٘

 ٔٛ ٜٖ ٕٗ عدد اجلميع

 على القيادة يف تغيَتات ٙ إجراء مت اآلن، حىت ٜٜ٘ٔ عام خالل

 :التايل النحو الرئيس ادلدرسة على

 درلايت (ٔ

 الدكتور تسريب (ٕ

 زلفوظ (ٖ

 الدكتور بصري ادلاجستَت (ٗ

 ادلاجستَتالدكتور نور رمحد  (٘

 ادلاجستَت الدكتور احلاج بانبانج ويدارسونو (ٙ
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 أحوال الطالب ( ج

أن الطالب شيء مطالق يف ادلدرسة وأيضا يف العملية التعليم. ويال 

تولونج  ٗالبيان عن عدد الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ٚأجونج من صف السابع حىت صف التاسع:

 (٘اجلدول )
 عدد الطالب

 عدد طالبات طالب صف
7 ٔٚٗ ٜٜٔ ٖٖٚ 
8 ٔٗٓ ٕٔٔ ٖ٘ٔ 
9 ٖٔٔ ٔٚٙ ٖٓٚ 

 ٖٔٓٔ ٙٛ٘ ٘ٗٗ عدد الجميع
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 (ٙاجلدول )
 تولونج أجونج 4 الحكومية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية  التنظيمي الهيكل

 

 اللجنة
 سوروري

 رئيس المدرسة 
الدكتور احلاج بانبانج ويدارسونو  

 ادلاجستَت
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 رئيس الشؤون اإلدارية
 أمانج ريتا أعييو

 رئيس  وكيلة 
   شؤون الطالب
سييت حسنة 

 ادلاجستَت

وكيلة رئيس منهج 
 الدراسة

 سري أوتامي ادلاجستَت

 شؤون  وكيلة رئيس

 والبنية المرافق
  التحتية

 إمام خَتي

ون ؤ ش وكيلة رئيس
 العالقات العامة

 ىارتادي ادلاجستَت

 الطالب
السابعالفصل   الفصل التاسع الفصل الثامن 

 ولّي الفصل السابع ولّي الفصل الثامن ولّي الفصل التاسع توجيه المشورة

 المدرس



66 
 

 

 ادلدرسة فريدة/  متميز برنامج .٘

 األكادديية ( أ

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  يف ألكاددييةا األنشطة ، عام بشكل

 ومع. والعليا العادية الصفوف من كل تشًتك ،تولونج أجونج  ٗاحلكومية 

 يتم مل اليت العليا الفصول يف األكادديية الربامج من العديد ىناك ، ذلك

 ورش برنامج، برنامج التحفيظ: ذلك يف مبا ، العادية الفصول يف تضمينها

 وغَت ذلك.، برنامج النحويّ ، القرآن

 األكاددييةغَت    ( ب

 هبا تنفرد اليت الالمنهجية أو األكادديية غَت األنشطة من العديد ىناك

  الكشافة، احلضرة، وىي ،تولونج أجونج ٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 .ةباواخلط ، الطائرة الكرة

 .الكتابة العلمية، اجلدار رللة: ، حتتوي علىادلطبوعات  ( ج

وغَت  ،ختم القرآن، صالة العصر، صالة الضحى: ، حتتوي علىشلارسة ( د

 ذلك.
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 تقديم البيانات   .ب 

بعد حصلت الباحثة رسالة اإلذن من اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج 

 الدراسة ، وقابلت الباحثة وكيلة رئيس ادلنهجٕٕٓٓر يناي ٚٔنج يف يوم اجلمعة أجو 

ر فرباي ٖأجونج يف التاريح تولونج  ٗيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

لتطلب اإلذن من رئيس ادلدرسة. طلبت الباحثة اإلذن ألداء البحث يف  ٕٕٓٓ

ن استخدام طريقة تولونج أجونج ع ٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

ادلتوسطة اإلسالمية  درسةلطالب الصف الثامن مبحفظ ادلفردات ل التدريبات لسهولة

بأن رئيس ادلدرسة  . وقالت وكيلة رئيس منهج الدراسة جونجتولونج أ ٗاحلكومية 

إعطاء اإلذن إىل الباحثة ألداء البحث يف ىذه ادلدرسة. يف اليوم ادلختلف، قبلت 

الباحثة مع ادلدرس اللغة العربية وىو أستاذ زلفوظ. مث شرحت الباحثة الغرض من 

حفظ ادلفردات  لسهولةاستخدام طريقة التدريبات  وصوذلا. أن الباحثة ستبحث عن

تولونج أجونج.  ٗادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  درسةلطالب الصف الثامن مبل

وشرحت الباحثة بأهنا ستقوم ادلقابلة معو يف وقت سلتار. وتقوم الباحثة ادلالحظة 

 . ثيقة أيضا جلمع البيانات حىت كفاية البياناتوالو 
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لطالب الصف الثامن لت طريقة التدريبات لسهولة حفظ المفردا تطبيق .1

تولونج أجونج للعام الدراسي  4مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الب

 .م 9119/9191

 لغة ىي العربية اللغة ألن ،سهلةليس كما عرفنا أن  الدرس اللغة العربية 

ها. ولكن بعض ِمّنا يستطيع أن يَتعلَّمها مفهَ لِ لك حيتاج وقًتا طوياًل ، ولذاأجنبية

و يف تعّلم اللغة العربية جيب علينا أن ضلب اللغة ضُلب اللغة العربية، ِبُسرعة إذا 

 سيجعل صعًبا يعترب الذي الشيءمها ألن العربية أوال، مث صرب و إجتهاد يف تعلّ 

 يف العربية، كمدرس اللغة أستاذ زلفوظ لكما قا.َعِهد بذالك احلال إذا سهالً 

 ٛ :الصف الثامن

 لديهم األساس يف كان إذا ،نفسو الطالب على يتوقف ىذا "كل
 مث بسرعة فهمها ديكنهم ما فعادةً  ادلواد،مث يستطيع أن يُفهم  القدرة

 يعتمدون ألهنم التطور يف االستمرار من يتمكنوا حىت بالتعلم، االستمتاع
 الدرس اللغة العربيةصعوبة  مدى عن النظر بغض، بالدرس سعداء على

 على قادرًا سيكون األيام من يوم يف وجبدية، باستمرار دراستو متت إذا
 إتقان على قادرين سيكونون النهاية ويف وسيَ ْنَكبُّونو، بو واالستمتاع فهمو
 .بسهولة" ادلادة

                                                           
6
اإلسالمية  ادلتوسطة ادلدرسةب الصف الثامن من ادلقابلة مع أستاذ زلفوظ كمدرس اللغة العربية يف بياناتمصدر ال 

 .ٕٕٓٓ فرباير ٕٗ يف يوم اإلثنُتتولونج أجونج  ٗاحلكومية 
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لى ادلعلم أن جيب ع يف التعليم، يف ىذا احلال ُمِهمّ  جدا دور ادلعلم

 أن ديكن اليت اجلهود أحد .العربية اللغة دروس حيبون طالبوديْلك الطريقة ليجعل 

 يف النجاح مدعّ يُ ل. لالىتمام وادلثَتة الصحيحة الطريقة اختيار ىو ادلعلم هبا يقوم

ادلتنوعة. إحدى الطرق التدريس اللغة  التدريساللغة العربية حيتاج الطرق  ميالتعل

تولونج أجونج ىي  ٗادلستخدمة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية العربية 

 ٜ: يف ادلقابلة التالية ل أستاذ زلفوظلتدريبات. كما قاطريقة ا

"إحدى الطرق التدريس اللغة العربية ادلستخدمة يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 تطبيقتولونج أجونج ىي طريقة التدريبات،  ٗاإلسالمية احلكومية 

تولونج  ٗيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  التدريبات طريقة
 ُيستخدم إذامؤثر أو  التدريبات فعالة طريقة ألن ،طويل زمن منذ أجونج

 من سيكون ادلفردات حفظ حالة يف خاصة العربية، اللغة ميتعل يف
 لفهم الرئيسي ادلفتاح ىو ادلفردات .الطريقة ىذه ستخدامإذا ي األسهل

 حيفظها حىت مناسبة طريقة ىناك يكون أن لذلك جيب العربية، اجلمل
 ."بسرعة الطالب

بقول ادلدرس اللغة العربية و مالحظة الباحثة إن يف ادلدرسة مناسب 

تولونج أجونج يستخدم الطريقة التدريبات  ٗادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

مند  ُيستخدم يف التعليم اللغة العربية ، وطريقة التدريباتلسهولة حفظ ادلفردات

                                                           
6
تولونج  ٗاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة ادلدرسةب الصف الثامن ادلقابلة مع أستاذ زلفوظ كمدرس اللغة العربية يف  

 .ٕٕٓٓ فرباير ٕٗ يف يوم اإلثنُتأجونج 
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أّما التطبيق يف الفصل  كقول ادلدرس اللغة العربية أستاذ زلفوظ يف  ٓٔ.زمن طويل

 ٔٔادلقابلة، على النحو التايل:

"تطبيق طريقة التدريبات ىنا كما يف العادة يقرأ ادلعلم ادلفردات أوال مث 
مفردات  كل. و واضحوصريح  عال   بصوت قراءهتاو ، الطالبيقّلدوهنا 

 ."ليس كثَتا مرات، ثالثة َكرَّري

 للتوضيح النطق ىو وصريح و واضح عال بصوت القراءة من الغرض

 باجليد و ادلفرداتينطق  واالستماع  يستطيع الطالب حىت ادلفردات يف احلروف

الوقت، ألن يف التعليم اللغة  لتقصَت فحسب القراءة بثالثة مرات ُتَكرَّر .صحيحال

 فسوف مرات، ٖ من أكثر التكرار إذا ،يف ادلفردات فحسب الًتكيز العربية ليس

 ٖٔمث قال أستاذ زلفوظ: ٕٔفقط. ادلفردات قراءة حىت الدرس وقت ينفد

يسأل مث "بعد قراءة ادلفردات، يطلب ادلعلم إىل الطالب ليُ ْغِلق كتاهبم 
 النظر دون قراءهتا متت اليت ادلفردات عن اآلخر تلو واحًدا ادلعلم الطالبَ 

 وذاكرة احلفظ يفالطالب  القدرة الكتاب، ىذا احلال دلعرفة مدى إىل
لتقومي بعده، يطلب ادلعلم الطالب ليعمل . نقلها مت اليت للمواد الطالب

                                                           
 .ٕٕٓٓفرباير  ٕ٘  يف يوم الثالثاء تولونج أجونج  ٗاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة ادلالحظة يف ادلدرسة  ٓٔ
تولونج  ٗاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة ادلدرسةب الصف الثامن ادلقابلة مع أستاذ زلفوظ كمدرس اللغة العربية يف  11

 .ٕٕٓٓ فرباير ٕٗ يف يوم اإلثنُتأجونج 
12

فرباير  ٕ٘يف يوم الثالثاء  تولونج أجونج  ٗاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة ادلدرسةبيف الفصل الثامن ادلالحظة   
ٕٕٓٓ. 

13
تولونج  ٗاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة ادلدرسةب الصف الثامن ادلقابلة مع أستاذ زلفوظ كمدرس اللغة العربية يف  

 .ٕٕٓٓ فرباير ٕٗ يف يوم اإلثنُتأجونج 
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 ادلفردات قراءة على اعتادوا ىم حىت الكتاب يف التدريبات الواردة األسئلة
 نتائج بتصحيح ادلعلم يقوم العمل، من الطالب انتهاء . وبعداألسئلة يف

 ". بعناية بالطال عمل

 عليها يعتادونَفسَ  األسئلةأن يعمل  الطالب ديارس األحيان من كثَت يف

 ادلفردات. ةكر ا فظ و ذحيَ و  حىت ىم يسهلون لَيعرفَ  ذلم مألوفة ادلفردات وجيعل

 ٗٔ:يف الصف الثامن مدرس اللغة العربيةك أستاذ زلفوظ مث قال

 النص ادلعلم يقرأ اخليوار، مادة يف ادلثال سبيل على ذلك، إىل باإلضافة "
 ترمجة إعطاء طريق عن احملادثة معٌت يفهمون مث الطالب ونويقلد أيًضا

 ." األسئلة على العمل يف االستمرار مث

ديانوفا كالطالبة الصف الثامن يف ادلدرسة  أما رأي األخت فلورا ىنسيليا

 تولونج أجونج بعد تطبيق طريقة التدريبات ٗاحلكومية  ادلتوسطة اإلسالمية

 ٘ٔلسهولة حفظ ادلفردات، فهي:

 تطبيق بعد ولكن ادلفردات، حبفظ يتعلق فيما صعًبا كنت البداية"يف 
 ،ادلفردات بسهولة الفصل أستطيع أن َأحفظ و أَذُْكرَ  يف التدريبات طريقة
 ". تَ َعّلمُتو دلا فشيًئا شيًئا وفهم

                                                           
تولونج  ٗاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة ادلدرسةب الصف الثامن ادلقابلة مع أستاذ زلفوظ كمدرس اللغة العربية يف  14

 .ٕٕٓٓ فرباير ٕٗ يف يوم اإلثنُتأجونج 
تولونج  ٗاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة دلدرسةبا طالبة يف الصف الثامنالك  ديانوفا فلورا ىنسيليااألخت ادلقابلة مع   15

 .ٕٕٓٓ فرباير ٕ٘الثالثاء يف يوم أجونج 
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األخ أندرياس وحي ستيو أجي كالطالب الصف الثامن يف أما رأي 

تولونج أجونج بعد تطبيق طريقة  ٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ٙٔالتدريبات لسهولة حفظ ادلفردات، فهي:

"طريقة التدريبات تستطيع أن ُتَسّهل يف حفظ ادلفردات بسرعة و يساعد 
احلوار حىت أستطيع أن أذُْكر يف فهم ادلفردات يف النص القراءة أو يف 

ادلفردات اليت تَعّلْمُتها بدون النظر إىل ادلعٌت ادلفردات وجَتعلٍت أكثر 
 .محاسة للتعلم"

طريقة التدريبات يشعر الطالب بالسعادة والسرور واحلماسة يف  باستخدام

مشاركة التعليم. ىم يفرحون ىذا منظور من وجوىهم وىم يستطيعون أن حَيفظون 

. تسَت عملية التعليم ةادلفردات جيدا  و جيُِيُبون األسئلة من ادلدرس بالسرعة و اجليد

 ٚٔسَتا طّيبا و مَؤثَّرا.

 

 

                                                           
 ٗاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة دلدرسةبايف الصف الثامن  الطالبكأندرياس وحي ستيو أجي   األخادلقابلة مع   16
 .ٕٕٓٓ فرباير ٕ٘ يف يوم الثالثاءتولونج أجونج 

 فرباير ٕ٘يف يوم الثالثاء   تولونج أجونج ٗاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة دلدرسةباادلالحظة يف الفصل الثامن    ٚٔ
ٕٕٓٓ. 
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لطالب للسهولة حفظ المفردات  يقة التدريباتمشكالت في استخدام طر  .9

تولونج أجونج  4مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الالصف الثامن ب

 .م 9119/9191للعام الدراسي 

 يف عامّ  أمر ىذا، التعليمية الدورة العملية يف حتدثادلشكالت اليت  ىناك

 .خرىألاتعليم العلوم  يف ولكنفحسب  العربية اللغة ميتعل يف ليس ميالتعل

  ىناك العربية، ادلفردات حفظ لسهولة التدريبات طريقة تطبيق عملية يف بالطبع،

 طريقة التدريبات لسهولةدام استخأّما ادلشكالت يف  .سلتلفة أيًضامشكالت 

 ٗلطالب الصف الثامن مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ادلفردات حفظ

 ٛٔفوظ يف ادلقابلة التالية:أستاذ زلىي كقول تولونج أجونج 

 طريقة أن ىي ادلشكالت فإن التدريبات، ىذه طريقةاستخدام  "يف
 الطالب ىي ادلشكلة ذلك، جانب إىل. وقًتا طويالً  تستغرقالتدريبات 

 شلّلة الطالبو  العربية، اللغة ادلواد حيبون ال الطالبمن  ثَتك أنفسهم،
 .الفصل" يف ميالتعل عند بسهولة

من الطالب  ألعلى يدل أن كثَتمدرس اللغة العربية يف ا بناًء على بيان

 أيًضا قادرين ادلعلمون يكون أن جيب، لذلك العربية اللغة مبتعلّ  ادلهتمُت غَت

                                                           
16

تولونج  ٗاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة ادلدرسةب الصف الثامن ادلقابلة مع أستاذ زلفوظ كمدرس اللغة العربية يف  
 .ٕٕٓٓ فرباير ٕٗ يف يوم اإلثنُتأجونج 
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اللغة  رسونيدْ  و العربية اللغة دروسون بحي الطالب حىت الطالب مساعدة على

 ٜٔ:التالية ادلقابلة يف العربية اللغة مث قال مدرس جيًدا، العربية

 ال ادلثال سبيل على التعليم، يف كرًىا ونيدلّ  طالب ىناك كان إذا "
 ما نعم،،، عادةً  ادلدرس، تعليمات يتبعوا ال أو يفعلوا أن يريدون

 ىي الدافع من ادلزيد تتطلب اليت الفصول تكون ما عادةً  ولكن .أحفزىم
 إذا .دماغو قدرة على يعتمد كلو األصل ،قليلة قدرة لديها اليت الفصول

 فسيكونون التفكَت، يف ونيستطيع مث ال بالفعل قادرين غَت كانوا
 على ،ادلعلمبالبيان  أن يهتمُّون يريدون ال طالب ىناك .وشلل كسالن

 األصدقاء مع ويتحادثون مبفردىم، يلعبون الطالب بعض ادلثال سبيل
 الذين الطالبوىم  أيًضا، موجودىذا  الطاولة، حتت النوم أو خلفهم،
 بتذكَت ادلعلم يقوم بالطبعو  .الفصل يف التعليم عند بادللل يشعرون
 سيتحركون الطريقة هبذه .جيًدا للتعّلميريدون  ىم ِلَكيوحيفز  الطالب

 .مللتعلّ  فشيئا شيئا

 منتلك ادلشكالت  يأتون حيث ،توجد ادلشكالت يف عملية التعليمية

ىناك الطالب ال يريدون أن يستمعون إىل شرح األستاذ، ىم   .أنفسهم الطالب

 ينامون وبعضهم وحدىم يلعبون طالب ىناك، ميالتعل يف وشللون تعبُتمنظور بادل

                                                           
16

تولونج  ٗاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة ادلدرسةب الصف الثامن ادلقابلة مع أستاذ زلفوظ كمدرس اللغة العربية يف  
 .ٕٕٓٓ فرباير ٕٗ يف يوم اإلثنُتأجونج 
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 لذلك متكرر بشكل مت أو تدريبات التمرين ألن ذلك حدث رمبا الفصل، يف

 ٕٓ.كهذا شيًئا ويفعلون وادللل بالتعب يشعرون

ال يستطيعون الطالب  العربية ليس سهلة، وبالطبعكما عرفنا أن اللغة 

. كما قال ومستمرة تدرجيية تكون أن جيب لذلك، مباشرة أن يفهمون ادلادة

 ٕٔأستاذ زلفوظ يف ادلقابلة التالية:

 أجربت إذا فعال فإن غَت .مباشرًا الدرس فهم يكون أن جيب وال "
 سيجعل، مباشر بشكل ادلادة فهم من الطالب يتمكن لكي نفسك

إذا  تدرجيًيا. يكون أن جيب لذلك التعلم، يف بعد فيما مرتبكُت الطالب
 ونىذا اليوم ال يستطيع مث يتعّلم بالتكرار ادلثال يف ىنا ال يفهم  فيفهم

 اليت ادلشكالت يل ، بالنسبةتدرجيي الطالب يف الطاَبق بعده. العلم
 أصبح التعّلم، ىنا، يف االستمرار من متنعٍت ال واليت التعليم يف حتدث
 التعليم وجعل التعليم يف عقبات وجود على َأِحلّ  كيف كمعلم واجيب
العربية و أكثر محاسة اإلمكان لكي حيبون الطالب إىل اللغة  قدر فعاالً 

 يف التعّلم".

                                                           
27

 فرباير ٕ٘يف يوم الثالثاء   تولونج أجونج ٗاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة دلدرسةباادلالحظة يف الفصل الثامن    
ٕٕٓٓ. 
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تولونج  ٗاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطة ادلدرسةب الصف الثامن ادلقابلة مع أستاذ زلفوظ كمدرس اللغة العربية يف  

 .ٕٕٓٓ فرباير ٕٗ يف يوم اإلثنُتأجونج 
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 حُيَلّ  يستطيع أن كل ادلشكالت أو ادلصاعب اليت تتحدث فطبعا

لذلك جيب على  .ميالتعل عملية تستمر أن جيبحىت يف أي حالة جبّيد  جاَوزُ ويُ تَ 

 ادلعلم أن يرافق طالبو يف حّل ادلشكالت.

ديانوفا كالطالبة الصف الثامن يف ادلدرسة  األخت فلورا ىنسيلياأما رأى 

رأيُها عن ادلشكالت يف و تولونج أجونج،  ٗادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ٕٕىي: استخدام طريقة التدريبات لسهولة حفظ ادلفردات

تكرار يف قراءة ادلفردات أحيانا جيعل الطالب بالتعب و ادللل و النعاس "
 .وبالطبع يستغرق وقتا طويال"

الصف الثامن يف  كالطالبأندرياس وحي ستيو أجي   األخأما رأى 

عن ادلشكالت يف  يُوتولونج أجونج، ورأ ٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ٖٕاستخدام طريقة التدريبات لسهولة حفظ ادلفردات ىي:

"يشعرون الطالب بادللل يف التعليم ألن حيفظ و يعمل التدريبات تكرارا 
 ."و ُمرِىق يع أن جيعل الطالب تعبانيستط
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لطالب الصف الثامن للسهولة حفظ المفردات  طريقة التدريباتدور  .3

تولونج أجونج للعام الدراسي  4اإلسالمية الحكومية مدرسة المتوسطة الب

  .م 9119/9191

التعليمية ألن الطريقة يستطيع أن يساعد ادلدرس  دور الطريقة مهمة يف

 الطريقة ستخدامي إذا أسهل الدراسية ادلواد ميتقد سيكونيف تقدمي ادلوادالدراسية، 

 اللغة ميتعل عملية يف جدا ةمهم التدريبات طريقة مثل .وادلناسبة الصحيحة

تولونج  ٗاإلسالمية احلكومية  بادلدرسة ادلتوسطة يف الصف الثامن العربية

 ٕٗيف الصف الثامن: . كما قال أستاذ زلفوظ كمدرس اللغة العربيةأجونج

 ألن التدريبات طريقة باستخدام ىذه "التعليم يف الفصل فعال أو مؤثر
. ىذه الطريقة تساعد لتعليمالنجاح ا وداعم كمساعد تعمل الطريقة ىذه

 ،مهارة الطالب ل الطالب يف حفظ ادلفردات، وحتسُتأن ُتَسهّ 
 ، يصبحيستطيعون الطالب يف نُطق ادلفردات باجليدة والصحيحة

يصبح  .محاسة الطالب ْسَتِفزُّ تَ و  وحتفيزًا، ونشاطًا مهارة أكثر الطالب
 يتم أو التدريبات التمرين ألن درسوااليت عن ادلفردات الطالب مألوفُت 

 .تعلمها مت اليت دائما عن ادلادة يتذكرون الطالب حىت متكرر بشكل
 الذين الطالب زَ ي ِّ ديَُ  أن ديكن و ليُ َنظَِّم الطالب ادلعلم ليسهّ  جبانب ذلك

 .غَت ادلنضبطُت" وأيهم مالتعلّ  يف ادلنضبطُت
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 اكتشاف البحث  .ج 

لطالب الصف الثامن لطريقة التدريبات لسهولة حفظ المفردات  تطبيق .1

تولونج أجونج للعام الدراسي  4مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الب

  م. 9119/9191

 يقرأ ادلعلم ادلفردات أوال مث يقّلدوهنا الطالب. (ٔ

 وصريح و واضح. عال   بصوت قراءة ادلفردات  (ٕ

 كل مفردات ُيَكرَّر ثالثة مرات. (ٖ

 الطالب ليُ ْغِلق كتاهبم .بعد قراءة ادلفردات، يطلب ادلعلم إىل  (ٗ

 دون قراءهتا متت اليت ادلفردات عن اآلخر تلو واحًدا مث يسأل ادلعلم الطالبَ  (٘

 وذاكرة احلفظ الطالب يف القدرة الكتاب، ىذا احلال دلعرفة مدى إىل النظر

 والطالب للتعلم للغاية متحمسون الطالب نقلها. مت اليت للمواد الطالب

 .التعلم يف نشطون

 يف التدريبات الواردة لتقومي بعده، يطلب ادلعلم الطالب ليعمل األسئلة  (ٙ

 .مث مجعها عند اإلنتهاء الكتاب

 الطالب عمل نتائج بتصحيح ادلعلم يقوم العمل، من الطالب انتهاء وبعد (ٚ

 .ادلعلم من التوجيو على الطالب حيصل اآلخر تلو و واحداً  بعناية
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التدريبات لسهولة حفظ المفردات للطالب مشكالت في استخدام طريقة  .9

تولونج أجونج  4مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الالصف الثامن ب

 م. 9119/9191للعام الدراسي 

 .التدريبات تستغرق وقًتا طويالً  طريقة (ٔ

 العربية. ادلواد اللغة حيبون ال من الطالب كثَت (ٕ

 الفصل. يف التعليم عند بسهولة و الطالب شلّلة (3

بعض  ادلثال سبيل على أن يهتمُّون بالبيان ادلعلم، يريدون ال طالب ناكى (ٗ

 حتت النوم أو خلفهم، األصدقاء مع ويتحادثون مبفردىم، يلعبون الطالب

 التعليم عند بادللل يشعرون الذين وىم الطالب أيًضا، ىذا موجود الطاولة،

 .الفصل يف

 الطريقة هبذه .جيًدا للتعّلميريدون  وحيفزىم ِلَكي الطالب بتذكَت ادلعلم يقوم  (٘

 .للتعّلم فشيئا شيئا سيتحركون
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طريقة التدريبات لسهولة حفظ المفردات للطالب الصف الثامن دور  .3

تولونج أجونج للعام الدراسي  4مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الب

 م. 9119/9191

 النجاح التعليم. وداعم كمساعد التدريبات تعمل طريقة (ٔ

 طريقة التدريبات تساعد أن ُتَسّهل الطالب يف حفظ ادلفردات. (ٕ

 حتسُت مهارة الطالب.طريقة التدريبات  (ٖ

 يستطيعون الطالب يف نُطق ادلفردات باجليدة والصحيحة. (ٗ

 وحتفيزًا. ونشاطًا مهارة أكثر الطالب يصبح (٘

 َتْسَتِفزُّ محاسة الطالب. (ٙ

 .درسوااليت عن ادلفردات يصبح الطالب مألوفُت  (ٚ

 يف ادلنضبطُت الطالب الذين دُيَي ِّزَ  أن ديكن و ليُ َنظَِّم الطالب ادلعلم يسّهل (ٛ

 .وأيهم غَت ادلنضبطُت التعّلم
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 مناقشة .د 

لطالب الصف الثامن لطريقة التدريبات لسهولة حفظ المفردات  تطبيق .1

تولونج أجونج للعام الدراسي  4مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الب

 م. 9119/9191

 كما سبق البيان أن الطريقة ىي الكيفية والوسيلة يف إيصال ادلعلومات

الدراسية، وىي يف حاجة إىل اختبار الطريقة ادلناسبة حيث يتعلق اختبارىا  

كثَتابنجاح ادلدرس يف استخدام طريقة التعليم، والطريقة ىي حطة كلية تتعلق 

بعضها ببعض وكلها ادلادة اللغوية عن طريق منتظم حيث ال يتعارض  بتقدمي

 ٕ٘.جيري موافقا بادلدخل ادلقرر

بالطبع صلب علينا أن نستخدم الطريقة ادلناسبة  ،يف تعليم اللغة العربية 

بادلواد الدراسية. وكذلك يف ىذا البحث يبحث عن استخدام الطريقة التدريبات 

 لسهولة حفظ ادلفردات.
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يف ادلدرسة ادلتوسطة  التعليم اللغة العربية ،زلفوظاألستاذ  كما قال

يستخدم طريقة التدريبات. و تطبيقها تولونج أجونج  ٗاحلكومية اإلسالمية 

 ٕٙىي:

"تطبيق طريقة التدريبات ىنا كما يف العادة يقرأ ادلعلم ادلفردات أوال مث 
مفردات  كل. وصريح و واضح عال   بصوت يقّلدوهنا الطالب، و قراءهتا

بعد قراءة ادلفردات، يطلب ادلعلم إىل ليس كثَتا.  مرات، ثالثة يَكرَّر
 عن اآلخر تلو واحًدا الطالب ليُ ْغِلق كتاهبم مث يسأل ادلعلم الطالبَ 

 الكتاب، ىذا احلال دلعرفة مدى إىل النظر دون قراءهتا متت اليت ادلفردات
نقلها. لتقومي  مت اليت للمواد الطالب وذاكرة احلفظ الطالب يف القدرة

 الكتاب يف التدريبات الواردة لطالب ليعمل األسئلةبعده، يطلب ادلعلم ا
 الطالب انتهاء األسئلة. وبعد يف ادلفردات قراءة على اعتادوا ىم حىت
 ".بعناية الطالب عمل نتائج بتصحيح ادلعلم يقوم العمل، من

اخلطوات يف تطبيق طريقة التدريبات يف ذلك التعليم مناسبة بالنظرية 

طريقة  عن تعريف الطريقة التدريبات ىي: تايار يوسف و سيف األنوار

 على الطالب تدريب كيفية أو التدريبات ىي طريقة يُقدِّم ادلواد الدراسية بطريق

وكذلك مناسبة أيضا   ٕٚادلعطى. التدريب وظيفة تنفيذ يف ويستطيع التعلم إتقان

بالنظرية نانا سودجانا يف كتاهبا يشرح أن طريقة التدريبات ىي نشاط لفعل 
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الشيء الذي غَت سلتلفة، وتكرارًا بااإلجتهاد وباألىداف لُيقّوي الرابطة أو ُيكّمل 

 ادلتكررة تكرار شكل يفنشاط  ىي الطريقة ىذهمهارة لُتصبح دائمة. اخلاصة من 

يف تدريب الطالب، ينبغي على ادلعلم أن يهتّم طريقة . ٕٛاليت غَت سلتلفة.

 :التايل النحوالتدريس و العوامل 

 التمرين اكتمال بعد ادلثال سبيل على(  التمرين من الغرض مسبقا شرحإ ( أ

 صحيح، بشكل اجلمل بعض أو الكلمات قول على قادرا الطالب سيكون

  .(ىكذا و شيئا تفعل أن ديكن

 على تدريبهم ،سيتمادلعّينة احلركة ومهارات والكالم العادات شرحإو  حتديد  ( ب

 .فعلو عليهم جيب ما بوضوح نعرف الطالب حىت ذلك

 ادلثال سبيل على تدريبو جيري / سوف اليت ادلواد على انتباىهم تركيز  ( ج

 .الدعائم باستخدام

 باً.ومتع شلالً  يكون ال حىت التمرين أكمل ( د

 اليت الصعوبات تشخيص كذلك عامةال األخطاء تسجيل ادلعلم على جيب ( ه

أما  ،كالسيكي بشكلعامة ال األخطاء تصحيح يتم . الطالب منها يعاين

 .فردي بشكل مربرين األفراد األخطاء
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لطالب للسهولة حفظ المفردات  مشكالت في استخدام طريقة التدريبات .9

تولونج أجونج  4مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الالصف الثامن ب

 م. 9119/9191للعام الدراسي 

تلك  تكون حيثيف تعليم اللغة العربية توجد ادلشكالت ادلتنوعة أيضا، 

 ٜٕ:كما قال أستاذ زلفوظ  .ميالتعل يف حتدث ما وغالًباادلشكالت حالة عامة 

 طريقة أن ىي ادلشكالت فإن التدريبات، ىذه طريقة استخدام "يف
 الطالب ىي ادلشكلة ذلك، جانب إىل. التدريبات تستغرق وقًتا طويالً 

 شلّلة و الطالب العربية، ادلواد اللغة حيبون ال من الطالب كثَت أنفسهم،
أن يهتمُّون  يريدون ال طالب ىناكالفصل.  يف التعليم عند بسهولة

 مبفردىم، يلعبون بعض الطالب ادلثال سبيل على بالبيان ادلعلم،
 ىذا موجود الطاولة، حتت النوم أو خلفهم، األصدقاء مع ويتحادثون

 .الفصل يف التعليم عند بادللل يشعرون الذين وىم الطالب أيًضا،
 .جيًدا للتعّلميريدون  وحيفزىم ِلَكي الطالب بتذكَت ادلعلم يقوم بالطبعو 

 للتعّلم". فشيئا شيئا سيتحركون الطريقة هبذه

نفس مبا قيل وينارنو  تقريباالت اليت حدثت يف ذلك التعليم ادلشك

 ٖٓضا، وىي:يقة التدريبات لديها العيوب أيسورمحاد يف كتابو، أن الطر 

 .ادللل بسهولة سُيَسبِّبُ  خطَت وجو ُمكَتِنز إشراف حتت تتم اليت ادلمارسة (ٔ
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 لن االنزعاج أو بادللل الطالب يشعر أن بعد يعطى الذي الثقيل، الضغط (ٕ

/  التعلم إضراب شكل يف نفسية حالة ويسبب التعلم محاس من يزيد

 .التدريب

 يف سواء الطالب، لدى الكراىية شاعرمَ  يسبب أن الثقيل التمرين ديكن (ٖ

 .ادلعلم ضلو أو الدرس

يستطيع  ادلعلم ألمرديكن  ادلعلم، حتت إشراف دائًما يعطى الذي التدريبات (ٗ

 .الطالب وإبداع مبادرة فُيْضعِ  أن

 عن بغربة الطالب سيشعر معينة، مجعيات تعزيز ىو ادلمارسة من اذلدف ألن (٘

 .العجز مشاعر ويسببون اجلديدة اذلياكل مجيع

 

 

 

 

 



66 
 

 

لطالب الصف الثامن للسهولة حفظ المفردات  طريقة التدريباتدور  .3

تولونج أجونج للعام الدراسي  4مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الب

  م. 9119/9191

 دور مهم جدامتلك استخدام طريقة التدريبات لسهولة حفظ ادلفردات 

 ٗاحلكومية  امن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةيف التعليم اللغة العربية يف الصف الث

 ٖٔ:ىو استاذ زلفوذ . كقولتولونج أجونج

 ألن التدريبات طريقة باستخدام ىذه "التعليم يف الفصل فعال أو مؤثر
النجاح التعليم. ىذه الطريقة تساعد  وداعم كمساعد تعمل الطريقة ىذه

أن ُتَسّهل الطالب يف حفظ ادلفردات، وحتسُت مهارة الطالب، 
 ادلفردات باجليدة والصحيحة، يصبحيستطيعون الطالب يف نُطق 

يصبح  .وحتفيزًا، و َتْسَتِفزُّ محاسة الطالب ونشاطًا مهارة أكثر الطالب
 يتم التمرين أو التدريبات ألن درسوااليت عن ادلفردات الطالب مألوفُت 

 .تعلمها مت اليت دائما عن ادلادة يتذكرون الطالب حىت متكرر بشكل
 الطالب الذين دُيَي ِّزَ  أن ديكن و ليُ َنظَِّم الطالب ادلعلم يسّهل جبانب ذلك

 .وأيهم غَت ادلنضبطُت" التعّلم يف ادلنضبطُت
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نفس مبا  دور استخدام طريقة التدريبات يف ذلك تعليم اللغة العربية تقريبا

 أو إجيابيات طريقة مزايا توجد قيل بشَت الدين عثمان يف كتابو، حيث

 ٕٖىي:  التدربيات،

 .يتعلمونو امب اليت مناسب األشياء فعل يف كفاءةو  براعة الطالب َسينال (ٔ

 بالفعل لديهم التعلم يف ينجحون الذين الطالب بأن الثقة يولد أن ديكن (ٕ

 .ادلستقبل يف مفيدة خاصة مهارة

 يف منضبطون  ىم الذين الطالب بُت التمييز وديكنو التحكم يف أسهل ادلعلم (ٖ

 تصرفات إىل االلتفات خالل من انضباطًا أقل ىم الذين وأولئك تعلمهم

 .التدريس إجراء أثناء الطالب وأفعال
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