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 باب الرابع

 نتائج البحث

تولونج  2سة االسالمية احلكومية يف ادلدر  عمليةمّدة  احلصولةنتائج الن م

 تلك النتائج كما يلي:جونج,  تستطيع الباحثة أن تبني أ

 

 نتائج البيانات تقديم .أ 

يف درس اللغة  وبناء على نتائج البيانات عن تطبيق طريقة القواعد والًتمجة

نوية اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج بادلدرسة الثا العربية يف الصف احلادي عشر

التالية تصنيف البيانات ادلالحظة وادلقابلة. نتائج مجع احلقائقعن تطبيق طريقة  2

 القواعد والًتمجة يف درس اللغة العربية على وصفها التالية:

ىي واحدة من  تعليم اللغة العربية باستخدام طريقة القواعد والًتمجة

  طريقة القواعد والًتمجةألن  .اليت خيتار ادلعّلم اللغة العربية اإلسًتاتيجية ادلناسبة

طريقة القواعد  استخدام ادلعّلم والطالب يف التعليم ديكنمزايا اخلاصة ذلا اليت 

لذلك تعليم اللغة العربية باستخدام طريقة  عملية اللغاية بسيطة ومتواضعة.والًتمجة 
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ب الذين ليست مجيع الطالب من ىي مقبولة جبميع الطال القواعد والًتمجة

ىناك فرق  ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية وىناك أيضا من ادلدرسة ادلتواسطة احلكومية

بينهما ىو فيها الطالب من ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية تعّلم أو تفهم ادلادة 

سرعة من طالب ادلدرسة ادلتواسطة احلكومية. ألن ديكن يف ادلدرسة ادلتواسطة أب

وبالتايل ىذه الطريقة سوف  سالمية قد أعّرف قليال عن التعليم اللغة العربية.اإل

و   ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالميةتساعد عن عملية تعلم الطالب على اخلرجيني من 

. من بيان مزايا عملية تعلم اللغة العربية باستخدام ادلدرسة ادلتواسطة احلكومية

يقة القواعد والًتمجة التأكيد على مهارة القراءة يف طر   طريقة القواعد والًتمجة وىي

 .واحلفظ ادلفردات وقواعد اللغة العربية

 

تطبيق طريقة القواعد والترجمة في درس الّلغة العربية بالمدرسة الثّانوية  .1

 .2102/2102للعام الدراسى  2اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج 

 ادلعّلم يف الفصلك داريناستنادا إىل مقابلة مع األستاذ مسراح ال

الكومية تولونج  بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 2 اإلجتماعي احلادي عشر
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طريقة  ، حول كيفية رأيو عن عملية تعليم اللغة العربية باستخدام2أجونج 

 :وقال ،القواعد والًتمجة

جتنب ادلعّلم أن اللغة ىي  لتطبيق طريقة القواعد والًتمجة،"
م سوف السيطرة على ما أن يتم لتعليم وىكذا ادلعلّ  .صعبة

عادة يبحث القواعد على نفسها وأن يعرّفو ادلعّلم إىل  .الطالب
مجيع الطالب أن القواعد ىي صعبة. وىكذا، لكي الطالب 
تعّلم دائما وأن تعرف مدى اليت يفهم من قواعد قد علموا على  

بسهولة بعد الطريقة القواعد اليت ديكن  .كل تعليم اللغة العربية
أن تغلبو الطالب فتتم الًتجة بسهولة أيضا بواسطة الطالب. 
عادة ترمجة تفعل دائما كل الوقت يف تعليم اللغة األجنبية القيام 
بو. ذلك ألنو إذا فعل باستخدام الطريقة ادلباشرة وىكذا الطالب 

إذا يف الفصول األخر من  .سوف بتصفية قلياًل ما يشرح ادلعلم
قواعد إاّل لفهم عن القراءة اليت يتم إدراجو قليال تعطى ال اللغة، 

 1."عمل الطالبالورقة " يف خلف
    

ولدان ضياء " حصلت الباحثة من النتائج ادلقابلة األخرى مع األستاذ 

الثانوية اإلسالمية الكومية الدين"، مبا يف أحد ادلعّلم اللغة العربية بادلدرسة 

 :وقالو 2 تولونج أجونج 

                                                           
1
بادلدرسة  2اإلجتماعي عشر يف قسم  ىدحا الفصل، ادلدرسة من اللغة العربية يف األستاذ مسراح الدارينادلقابلة مع  

 .2115 أبريل 22 تولونج اجونج يف التاريخ 2االسالمية احلكومية الثانوية 
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عدد  يف صفوف بسهلةدلستخدمة طريقة القواعد والًتمجة "
قة يف عملية تعليم وعادة يستخدم ىذه الطري .الكبرية الطالب

ألن ليس قليل من الطالب الذين يعرفون عن  .اللغة العربية
يستخدم ادلعّلم  .باللغة األخرى، مثل اللغة العربية القواعد التعليم

عن ىذه الطريقة ىي بكيفية الكالسيكية: ويضطر الطالب 
ليمكن وجيب أن تدرب نفس على فهم ما يوّصل ادلعلم 

ة، وىذا ىو بًتمجة ما قبل معروف باستخدام اللغة األجنبي
 2."الطالب

 احلكمة و أيو ليلة فة ادلكرمة وحصلت الباحثة من النتائج ادلقابلة حبني

بادلدرسة  2اإلجتماعي  احلادي عشر يف الفصل انتطالبالذي يتضمن 

 و ، على تطبيق طريقة القواعد 2الثانوية اإلسالمية الكومية تولونج أجونج 

 :الًتمجة يف درس اللغة العربية، مها يشرحان

 .ما دامت تقدم التعليم، استمع الطالب وقبول ادلواد بصحيح"
وبعد شهد ادلعلم جلميع الطالب مت حقا التدخل يف ادلواد 
 ادلوجودة، ادلعلم مث قليال بعد قليل إعطاء تفسريات عن القواعد

يف اخلطاب. إذا مل تكن قادرًا للطالب على تلقي  تتكوناليت 
جيدا ما ألقي ادلعلم، زلاولة ادلعلم إلقناع الطلبة أن ادلادة اليت 

 3."فهم ومعرفةتعطي ادلعّلم ىي مهم ل

                                                           
2
بادلدرسة  2اإلجتماعي حاد عشر يف قسم  الفصل، ادلدرسة من اللغة العربية يف األستاذ ولدان ضياء الدين ادلقابلة مع 

 .2115 مايو 7تولونج اجونج يف التاريخ  2الثانوية االسالمية احلكومية 
بادلدرسة  2اإلجتماعي عشر يف قسم  من فصل احلادى احلكمة الطالبتان و أيو ليلة ادلقابلة مع حنيفة ادلكرمة   3

 .2115مايو  3 يف التاريخ تولونج اجونج 2الثانوية االسالمية احلكومية 
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من النتائج ادلالحظة الباحثة عن عملية تعليم اللغة العربية باستخدام 

 بادلدرسة 2 يف الفصل احلادية عشرة اإلجتماعي والًتمجة القواعد طريقة

عندما التعليم تطبق ادلعّلم كما  2الثانوية اإلسالمية الكومية تولونج أجونج 

 :يف التايل

ومع أن بدأ الطالب عن تعليم بأن دعاء اجلمعة مع ادلعلم، "
وطلب ادلعلم إىل الطالب  دقائق. 11ذلك يستغرق حوايل 

سأل الوظيفة اليت أعطيت بأسبوع وا ورقة العمل الطالب حو لفت
ليبدء ادلوضوع، سأل ادلعلم واحد . أو االجتماع السابقة القادم

 .ادلفردات اليت أعطيت سابقا بتذكر طالب أن يقّدم لقرءة وترمجة

إذا كان الطالب مل جتيب، فيعطي ادلعلم إىل الطالب اآلخرين 
ر ادلعلم واحدا فواحد من وأشا. التخمني السؤال لإلجابة عن

بعد أجبت كل  خالل إجبار لكى مجيع الطالب حان للتفكري.
ادلفردات، يكرر ادلعلم تفسريات اخلطاب الوارد يف ورقة العمل 

ببطء وقليال بعد قليل شرح ادلعلم عن معٌت أو ترمجة  الطالب
 4."وىكذا، يهتم الطالب على ما قدم ادلعلم حبماس اخلطاب.

 

 

                                                           
4
 3 يف التاريخ .2بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج  2 الفصل حادى عشر اإلجتماعي ادلالحظة يف  

   .2115مايو 
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إعداد المعّلم عند تطبيق طريقة القواعد والترجمة في تعليم درس اللغة  .2

للعام  2العربية بالمدرسة الثّانوية اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج 

  .2102/2102 الدراسى

نتائج يف مقابلة مع األستاذ مسراح الدارين، االستعداد اجلارية لعملية 

احلادي عشر  يف الفصل العربية بتطبيق طريقة القواعد والًتمجة اللغةالتعليم 

ومن . 2اإلسالمية الكومية تولونج أجونج الثانويةبادلدرسة  2اإلجتماعي 

 :بني التفسريات ىي

لطالب ادلسبق. ألن بدء التعليم لفئة كبرية بدء ادلعلم حلالة ا"
تستغرق وقتا طويال، وعادة ىناك العديد من متأخر يف وقت 

بعد كل الطالب على استعداد دلواصلة (. الفئة )بعد اسًتاحة
ادلواد اليت تستخدم العادة  دلناقشة التعليم وادلعلم تأخذ من الوقت

إعداد و  لشرح القصد والغرض اليت سيتم تدريسها. LCDب 
وادلنهج لتعليمة. كما تعد األسئلة للطالب   RPPأيضا  لمعادل

الذين ىم أقل قدرة على قبول ما يرد، وىي يف شكلة األمثلة من 
 5."القواعد لًتمجتها

 

األستاذ "ولدان ضياء الدين"، إعداد  ، فإن نتائج ادلقابلة معوبادلثل

 ادلعلم ىي كما يف التايل:

                                                           
بادلدرسة الثانوية  2، ادلدرسة من اللغة العربية يف فصل حاد عشر يف قسم اإلجتماعي األستاذ مسراح الدارينادلقابلة مع  5

 .2115 أبريل 22تولونج اجونج يف التاريخ  2السالمية احلكومية ا
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قبل أن تتم عملية التعليم، وقد أعد ادلعلم جلميع أنو سوف "
 نصوفعلو ىو نفهم أن  .تستخدم أو تنقل إىل مجيع الطالب
والًتمجة، على ادلثال  القواعد القراءة اليت سيتم تسليمها يف التعليم

 .من خالل البحث عن كل ادلفردات اليت ال مل تسيطر عليها
باإلضافة ذلك، أعد ادلعلم من القاموس الذي سيتم استخدامو 

 6."عند التعليم حيدث
 

أما النتائج ادلالحظة شلّا قد أعد ادلعلم قبل التعليم حيدث ، واليت 

 :تشمل

ورقة العمل  ادلعلم مع الطالب ترمجون نص اخلطاب الذي يف"
تخدام القاموس، يتم أمر الطالب لقراءة ادلواد، مث باس الطالب

 7".ترجم
 

بالمدرسة الثّانوية  تقويم المستخدام عند تطبيق طريقة القواعد والترجمة .3

  .2102/2102للعام الدراسى  2ية الحكومية تولونج أجونج اإلسالم

 ورقة العمل الطالب ادلعلم مع الطالب ترمجون نص اخلطاب الذي يف

 .باستخدام القاموس، يتم أمر الطالب لقراءة ادلواد، مث ترجم

                                                           
6
 2اإلجتماعي عشر يف قسم  ىحاد الفصلعربية يف ، ادلدرسة من اللغة الاألستاذ ولدان ضياء الدين ادلقابلة مع  

 .2115 مايو 7تولونج اجونج يف التاريخ  2بادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
 3 يف التاريخ .2بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج  2ادلالحظة يف الفصل حادى عشر اإلجتماعي   7

   .2115مايو 
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األستاذ مسراح الدارين، أي يف التقومي اليت  على النحو الذي اقًتحو

 : ني أمور أخرىأجريت يف كل يعلم، من ب

بعد انتهت الدراسة، يعطي ادلعلم بعض العمل إلكتساب "
أو األمثلة  مجلة فعلية واجلملة امسية ادلنزل، وىو يف شكل عدد

أو عادة كما يأمر الطالب للبحث يف  .من اجلملة اللغة العربية
 ادلنزل وسيتم مناقش يف االجتماع يف لتعلمومواد اإلنًتنت 

 8."ل الوظيفة الفرديةادلستقبل، فهو يف شك
 

يتم األستاذ ولدان تفسري قليال من تقومي ما فعلو عندما  كما يعطي

 :االنتهاء ادلواد، مبا يايل

بعد االنتهاء ادلواد، أمر الطالب لًتمجة ادلواد اليت مل يتم وصفو "
الواردة يف القراءة مث شرح عند االجتماع  القواعدحبث عن  سابقا.

 9".ادلستقبل
 

احلكمة، ويقولون ان  و أيو ليلة حنيفة ادلكرمة  تانمن وصف الطالب

 انتهائ ادلادة التعليم أو يف أواخر االجتماع، من بني أمور أخرى:

                                                           
8
بادلدرسة  2، ادلدرسة من اللغة العربية يف الفصل حاد عشر يف قسم اإلجتماعي األستاذ مسراح الدارينادلقابلة مع  

 .2115 أبريل 22تولونج اجونج يف التاريخ  2الثانوية االسالمية احلكومية 
بادلدرسة  2اإلجتماعي ، ادلدرسة من اللغة العربية يف الفصل حاد عشر يف قسم األستاذ ولدان ضياء الدين ادلقابلة مع 9

 .2115 مايو 7تولونج اجونج يف التاريخ  2الثانوية االسالمية احلكومية 
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ادلوجودة على  ادلفردات حلفظ مجيع ادلعلم إىل الطالب أمر"
باإلضافة  .القراءة أهنا ال تعرف، مث حتويلو إىل االجتماع القادم

، وعادة ادلعلم أن توفر أسئلة التدريبات اليت ادلفردات حفظإىل 
 11."ترتبط بقراءة تعلمو

 

بادلدرسة  2اإلجتماعي لصّف احلادي عشر  التّلمالنتائج أما  

 يلي: ، كما2الثانوية اإلسالمية الكومية تولونج أجونج

 نمرة اسم الطالب نتيجة
78 Aan Fitri A 1 
82 Abu Rizal B 2 
81 Amrina Khoirul M 3 
84 Arina Devi M 4 
84 Ayu Lailatul Ch 5 
82 Aziza Rizki I 6 
82 Desby Ayu P 7 
84 Dhea Anastasya S 8 
86 Diah Rosita S 9 
86 Estu Nur W 11 
82 Fadhlika Pangestika P 11 
78 Fifi Karunia P 12 
62 Fifi Yuni K 13 
82 Gesha Karunia P 14 
76 Hanny Al Ghania Y 15 
86 M. Helmi Amrullah 16 
86 Hidayatul Khurodiyah 17 
91 Khanifatul M 18 

                                                           
10

سة بادلدر  2احلكمة الطالبتان من فصل احلادى عشر يف قسم اإلجتماعي  و أيو ليلة ادلقابلة مع حنيفة ادلكرمة  
 .2115 مايو 3يف التاريخ  اجونجتولونج  2الثانوية االسالمية احلكومية 
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86 Kharisma Yoga SP 19 
82 Lailatul Fitriyah-B 21 
82 Lailyatul B 21 
81 Maulida Rizki A 22 
82 Miftahurrohmah 23 
82 Moh. Al Fathan W 24 
81 Naina Ayu RUL 25 
82 Nanda Vipta Y 26 
82 Nurma Yefi L 27 
81 Oktova Dwi S 28 
72 Putri Anggun DH 29 
82 Raka Anggiawan P 31 
88 Ridwan Mukti N 31 
88 Rifqi Muhammad ZA 32 
82 Rizki Puspita K 33 
81 Rizqika Vidianti 34 
81 Siti Nafiatussolihah 35 
72 Syarifatul L 36 
84 Wempi Vironica 37 
72 Winda Azi N 38 
88 Yusuf Agil B 39 
74 Zulia Puspitasari 41 

 للعام الدراسي 2 اإلصدر: الوثائقية للمدرسة االثانوية اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج)
 (م2115 -2114

 4.1جدوال 

 

 الحقائق تحليل .ب 

عا يف حتديد أو اختيار مدرس اللغة العربية يتطلب أن تكون ابتكارا وإبدا

ينبغي أن معرفة ادلزيد عن ادلسائل ادلتعلقة بالطريقة  طرق التدريس ادلستخدمة.
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ألن بني الطيقة الواحدة والطريقة األخرى ذلا خصائص سلتلف.  الذي مت اختياره.

 .بينما بتطبيق التعليم ادلعلم يف عملية التعليم 

 تكن قادرة على تطبيق ما ادلعلمني يف الوقت احلاضر، ال يزال اليت مل

اختاروا، ادلثال يف اختيار الطريقة اليت استخدمت يف ىذه الدراسة، واليت ىي يف 

ولذا، يطلب ادلعلم لزيادة  بعض األحيان ال يزال ال تتفق مبا ىو ادلقصود الطريقة.

 .اإلبداعية كمدرس ليتم توزيع إىل الطالب

ل لتحقيق اذلدف من تعليم إحدى الطرق ادلبتكرة اليت ديكن أن تكون احل

القواعد والًتمجة. ويركز ىذه الطريقة على فهم الطالب  اللغة العربية ىي طريقة

وبالتايل فإن صلاح ىذه الدراسة  .يف فهم القراءة أو اخلطابة باستخدام اللغة العربية

وال سيما  ديكن أن تنتج الطالب الذين ىم ادلختصة وفقا ذلذا الغرض.

 الطالب يف القراءة والفهم القراءة باستخدام اللغة العربية. اختصاص الكفائة

وبناء على ىذا الفهم، تعليم اللغة العربية يف الصف احلادي عشر 

تطبيق ، 2الثانوية اإلسالمية الكومية تولونج أجونج بادلدرسة  2اإلجتماعي 

م اللغة يف تعلي  القواعد والًتمجة طريقة القواعد والًتمجة. لتوضيح تطبيق طريقة

الثانوية اإلسالمية الكومية بادلدرسة  2اإلجتماعي العربية يف الصف احلادي عشر 
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فإن الباحثة التالية طرح حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها ،  2تولونج أجونج 

 .ادلواقع أثناء إجراء ادلالحظة وادلقابلة يف تلك

  

العربية بالمدرسة الثّانوية تطبيق طريقة القواعد والترجمة في درس الّلغة   .1

 .2102/2102للعام الدراسى   2اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج 

تعلم طريقة القواعد والًتمجة ىي طريقة مناسبة لقيام يف الصفوف 

الكبرية وخاصة للطالب الذين ال يعرفون على القواعد. و عادة ادلعلمون 

شرح مقدما للطالب، القواعد من خالل ا أيضا تدريب الطالب على فهم

 .على ادلثال عن فعل يشرح ادلعلم معٌت فعل وغري ذلك

وبعد الفهم الطالب عن معٌت القواعد، يواصل ادلعلم ادلواد لًتمجة 

قليال بقليل. إذا كان يف الفصل سوى اللغة، وتكشف ادلعلم القليل عن 

 .عام القواعد، ادلثال عن فعل واسم وغريىا  عادة فقط عن  القواعد.

القواعد والًتمجة وىي حفظ الطالب عن  من بني مزايا الطريقة

ادلفردات يف كمية كبرية يف كل اجتماع وأمهار الطالب لًتمجة اخلطاب أو 

قراءة من لغة أجنبية إىل اللغة اليومية أو بالعكس. ويتم ذلك يف كل تطبيق 
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غة ىذه الطريقة جلميع الطالب والتأكيد على التحفيظ الطالب لقواعد الل

 وادلفردات و غري ذلك.

وعادة ما يستخدم ادلعلم ىذه الطريقة بالطريقة الكالسيكية: جيربون 

الطالب على العلبة وجيب أن تدرب نفسك على فهم التوصيل ادلعلم 

ألن ىذه  .، وىي بًتمجة ما ىو غري معروف للطالباألجنبيةباستخدام اللغة 

 .سابق من الطريقة األخرىالطريقة ىي الطريقة الكالسيكية الذي ظهر يف 

لتكون قادرة على فهم الطالب بسهولة، يتعني الشرح ادلعلم قليال 

مل يكن الطالب يقبل بالطيب.  فينبغى ادلدرس إقناع  وإذاعن القواعد، 

يف تعليم اللغة العربية، ألن ادلفتاح لفهم كل  القواعد الطالب عن أمهية دراسة

 .ولو قليال القراءاة يف ادلواد الفهم القواعد

 2اإلجتماعي  ىكذا يف تعليم اللغة العربية يف الصف احلادي عشر

تطبيق التعليم مبناسبة  .2 الثانوية اإلسالمية الكومية تولونج أجونج بادلدرسة

تطبيق  .الطريقة مت اختيار. من أجل حتقيق األىداف التعليم اليت مت حتديدىا

 2اإلجتماعي احلادي عشر  القواعد والًتمجة اليت تطبيق يف الصف طريقة

إىل واحد من احللول   2الثانوية اإلسالمية الكومية تولونج أجونج بادلدرسة 

حيث يطلب من ادلعلم دلعرفة متعمقة عن  .للمعلم يف تعليم اللغة العربية



88 
 

حبيث ديكن ادلعلم أن تنفذ يف عملية تعليم  الناحية الطرق اليت مت اختيار.

 .اللغة العربية بصحيح

نادا إىل نتائج ادلقابلة مع ادلعلم يف الصف احلادي عشر است

يف  2الثانوية اإلسالمية الكومية تولونج أجونج بادلدرسة  2اإلجتماعي 

دلراحل التعليمو يبدأ بتكييف الطالب قبل  تطبيق طريقة القواعد والًتمجة 

يف  .من أي مواد اليت سيتم دراستها إىل ادلفردات الطبقة، مث فهم الطالب

 ادلفردات ىذه احلالة يتم إعطاء الطالب الفرصة للًتكيز على قراءة كل

عن ادلفردات يطلب أن تًتجم مت قراءة  بعد اتقان الطالب .القائمة.

 .النصوص من أجل فهم القصد من ادلرور

يف أي عملية تعليم اللغة العربية، ويتم تدريس الطالب على حفظ 

حبيث  أجل اإلسراع  يف عملية الًتمجة.العربية من  ادلفردات والقواعد اللغة

اجلديدة يف كل اخلطاب، فإن الطالب بدون  ادلفردات عندما يكون ىناك

ىذا ألن اعتاد الطالب عن  .الصعبة يف ترمجة اللغة العربية إىل اإلندونيسية

يف غالب ما تستخدم يف ترمجة نص على  القواعد احلفظ ادلفردات باستخدام

 وادلفردات اللغة العربية القائمة. القواعد اجلمع بنيلذلك يبقى   .ادلوضوع
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إعداد المعّلم عند تطبيق طريقة القواعد والترجمة في تعليم درس اللغة  .2

للعام  2العربية بالمدرسة الثّانوية اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج 

 .2102/2102الدراسى 

وىو  يبدأ تعلماليف عملية التعليم وادلعلمني القيام موقف جيد قبل 

ادلثال،  إعداد خطط  .إعداد مجيع ادلواد اليت سيتم تسليم إىل لطالب

باإلضافة إىل ذلك، يكون  .وادلناىج اليت مت وضعها سابقا  RPP الدروس أن

ادلعلم أيضا إىل السيطرة على مجيع ادلواد اليت سيتم تدريسها وأىدافها هتدف 

 .ادلقصودةللتعلم القصوى جتري وفقا ألىداف التعلم 

 .عندما التعلم، تكييف ادلعلم والطالب قبل أن تبدأ ىذه ادلادة

بسبب الظروف اليت، وفقا للطالب وادلعلمني واحد مريح الذي سيجعل 

عملية التعلم يصبح أسهل لقبول الطالب وليس تعقيد مفرط من الشرح 

اد بعد أن مت تكييف مجيع الطالب، وإذا كان على استعد .الذي قدمو ادلعلم

الستقبال ادلواد من ادلعلم، ادلعلم يعطي تكهنا حول ادلواد تعلموه يف اجللسة 

 .السابقة
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 .أما وسائل ادلستخدمة يف عملية التعليم ىو اإلعالم وىي نقطة قوة

 .الواردة يف ىذه ادلواد القواعد الغرض منو ىو لتسهيل الطالب يف حفظ

واعد أمام الفصل. لعملية على الق بعده قراءة الطالب قليل بقليل مث ترجم

  إذاالتقومي اليت جرت عند قراءة الطالب وترمجتها إىل فئة يرافقو التصحيح 

قبل هناية دلعرفة قدرة الطالب على فهم ادلادة،  .كان ىناك أقل صحيح

 .األسئلة اليت يتعني اإلجابة بدوره باستخدام اللغة العربية ادلعلمويقدم 

م أعدت أيضا قاموس للتعلم، والذي باإلضافة إىل نقطة قوة، ادلعل

يستخدم عند ترمجة غري معروف حىت اآلن ادلفردات الوفاء، وعادة ما يقول 

. الطالب على إجياد معٌت يف اإلنًتنت وغريىا من الشبكات االجتماعية

 .وبالتايل، فإن مجيع الطالب قادرين على السعي قدراهتم اخلاصة

رجيني ليست ىي نفسها. يف فئة كبرية ىناك طالب تتألف من اخل

 ادلتواسطة احلكومية وىناك أيضا من ادلدرسة ادلتواسطة ىناك من ادلدرسة

موقف ادلعلم اجليد ىو أن  من النظام التجاري ادلتعدد األطراف. اإلسالمية

 .أنقل ادلواد ببطء، وديكن أن يكون مقبوال بسهولة من قبل مجيع الطالب
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بالمدرسة الثّانوية  يقة القواعد والترجمةتقويم المستخدام عند تطبيق طر  .3

 .2102/2102للعام الدراسى  2اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج 

 وبناء على ىذه الدراسة، أظهرت أن ادلعلم يعطي الكثري من ادلمارسة

الرغبة الطالب، وخاصة الطالب الذين  جتتذبديكن أن  عن ادلفردات

أهنا تعودت على مساع أو احلكومية . ادلدرسة ادلتواسطة   خلفيةاستخدموا 

يصبح الطالب أيضا أكثر استعدادا للتعلم  معرفة الكلمات باللغة العربية.

 .وفهم اللغة العربية دون أي شعور بالنقص واخلوف من ذوي اخلربة خطأ

وعالوة على ذلك، ادلواد التعليمية اليت يتم استخدامها ليس إالّ بورقة 

يستخدم وحدة قياس. فادلفردات قد تنال  ، لكنّ (LKS) الطالب العمل

منهما. وجبانب يستطيع الطالب اجلمع بني وحدة قياس بورقة العمل 

الطالب. ديكن أن يكون أسهل للطالب وخاصة طالب من ادلدرسة 

 ادلتواسطة احلكومية.

بعد يأخذ تعليم مكان ومجيع الطالب إتقان ادلواد ادلقدمة يعترب 

اجللسة بأن تعطي أسئلة ادلمارسة. وديكن أن  اختامأو  ادلعلم، مث ادلعلم إهناء
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تشمل دتارين ختمني وترمجة واإلجابة على األسئلة وإعطاء قراءاة إلجياد حل 

 الواردة يف النص. القواعد حول

 قبل انتهاء االجتماع، ورلهزة عادة وادلعلم يأمر الطالب أيضاوديكن 

 قواعد الفعل واإلسم  يوجدحلفظ ادلفردات، وتبحث عن اجلملة العربية اليت

 .اليت يتعني حلها يف االجتماع ادلقبل


