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 ألباب الرابع

 نتائج البحث

 أما نتائج البحث ُب ىذا الباب ػلصل من عملية مجع البيانات كربليل البيانات.

من عملية إجراء البحث العلمي الذم جارت بو الباحثة ُب  احملسولةكنتائج البحث 

 .بليتارمعهد ادلودة الثانية للبنات  مكاف البحث كىي

 عهد المودة الثانية للبنات بليتار ملمحة عن  .أ 

 درسة داخلية إسبلميةىو ادلدرسة اليت يأسس دب معهد ادلودة الثانية للبنات بليتار

للعيش ُب  اتلباحيث يُطلب من الطأك يسمى بادلعهد ك ىذا ادلعهد اخلاصة للبنات. 

 . كاتباع مجيع القواعد احملددةادلعهد 

علنجوؾ  جيوكتتكوف ُب قرية  معهد ادلودة الثانية للبناتىذا ادلعهد باسم 

جارت . ك ُب تل عاـ ٖٕٓٓمنذ سنة  معهد ادلودة الثانية للبنات. تكوف بليتار

درسة بزيادة جودهتا لتنظيم تربية الطالب حىت الخطأ إف ادلدرسة نالت قيمة ادل

 .اإلعتماد

الذين يواصلوف  رؤساءالنجاح ادلدرسي ليس سول كعدـ نسياف خدمات قادة 

 ك ىم : السعي لتحسُت جودة ادلدارس
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الثانية للبنات . تانت مديرة ادلعهد ادلودة بكالوريوس تربية ,األستاذة سيت رملة (ٔ

 .بليتار

 األستاذ عبد ادللك يسَت, احلاج اجملستَت. تاف رئيس تلية العلمُت اإلسبلمية. (ٕ

. تاف رئيس معهد البنات بكالوريوس تربيةاألستاذ سيف البحر,  (ٖ

 ٔٔٔاإلسبلمي.

 الثانية للبناتادلعهد ادلودة  إسم ادلعهد

 معهد ادلودة فونورتا ( فرع منالنشر ) حالة ادلعهد

 ( ) ب قيمة اإلعتماد

 األف -ٖٕٓٓ السنة مؤسسة

،داركعن، جيوكت ك  ٚشارع مسجد رقم  عنواف ادلدرسة
 بليتار علنجوؾ

 بالتار ادلديرة

 جول الشرقية الوالية

 ٔٛٔٙٙ الرمز الربيد

 ٕٖٓٙٔٔٙ٘ٗٓ رقم اذلاتف

 األستاذة سيت رملة إسم رئيسة ادلعهد

                                                           

  ٕٕٔٓمن أبريل  ٕٓالوثيقة من رللة معهد الوكدة الثانية للبنات ُب التاريخ  ٔٔٔ
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 بكالوريوس تربية الًتبية األخَتة

 الثانية للبناتادلعهد ادلودة  كضع ادلبٌت

 ٕمًت  ٜٓٓٗ مساحة ادلبٌت

 ٕٜٖٔٔٚ البيانات من الطالبات

 

 بليتارتاريخ تأسيس معهد المودة الثانية للبنات  .2

معهد ادلودة الثانية ىي مؤسسة تعليمية إسبلمية خاصة تقـو بتعليم 

أفكار ، تعبلقة بُت ٜٜٛٔأتتوبر  ٕٔ/ٜٓٗٔذك القعدة  ٜتأسست ُب  الشابات

الشيخ أمحد ساحل، مؤسس كالقائم بأعماؿ معهد دار السبلـ "جونتور".  كمثل

ادلودة الثانية ىي ربقيق لفكرة عظيمة عن شخصية التعليم كالنضاؿ )الشيخ  معهد

 113ُب تعليم كرعاية النساء. أمحد ساحل(

قبل عدة سنوات من تأسيس معهددار السبلـ جونتور )تأسست ُب عاـ 

خ أمحد ساىاؿ أكؿ رائد تربية أطفاؿ، حيث تاف طبلبو يتألفوف ( تاف الشيٕٜٙٔ

من أبناء كبنات تربوا عليو مباشرة. بعد أف أصبحت مشهورة على ضلو متزايد 

                                                           

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٙٔريخ االوثائق عن صورة جانبية معهد ادلودة الثانية للبنات ُب الت ٕٔٔ

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٙٔريخ االوثيقة عن حملة ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بليتار ُب الت ٖٔٔ
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. كمع ذلك، مل يتم إطبلؽ سراحو الطالباتابنة  الطالباتأتثر من  الطالباتك 

غلب فصل  طموحو للنهوض بالتعليم للنساء، " غلب أف تظل معهد النساء، كلكن

ادلكاف عن ادلعهد الذتر "، رسالتو ُب ذلك الوقت. كلذلك، عندما اشًتل األرض 

(، قاؿ إف ٜٚ٘ٔمن األسرة األـ سويتيحة ساحاؿ )زكجتو( ُب قرية توبر )ُب عاـ 

األرض ستستخدـ للمعهد النساء.  ادلثل العليا ىي شهادة ككالية اليت يتم ربقيقها 

حة ساحاؿ من خبلؿ إنشاء معهد ادلودة ُب عاـ من قبل ادلزيد من األـ سويتي

(. ٜٜٛٔسنة  ٕٔالذم تديره كطورتو مؤسسة األرحم )كثيقة التوثيق رقم  ٜٜٛٔ

، افتتحت مؤسسة األرىاـ معهد ادلودة  الثانية تمتابعة من قبوؿ ُٖٕٓٓب عاـ 

 ٗٔٔوؾ بليتار.جليعمؤسسة الوقورية ُب قرية جيوكت 

للبنات ُب قرية جيوت ، تاف للمكاف الذم سبت قبل تأسيس ادلودة الثانية 

إدانتو تاريخ قليل. ألنو منذ عدة سنوات أصبح ىذا ادلوقع موقعنا دلؤسسة تعليمية 

،  ة الثانيةحيث يوجد أشخاص يغفركف ذلذه ادلؤسسات التعليمية. قبل تأسيس ادلود

سية تاف ىذا ادلكاف عبارة عن مبٌت على شكل مسجد كالعديد من الفصوؿ الدرا

كتاف ىناؾ رلاؿ شائع االستخداـ ُب الرياضة. ألنو قبل أف تصبح معهد للبنات ، 

 أصبح ىذا ادلكاف رمسينا كمؤسساتينا مثل ادلدارس بشكل عاـ ، كىي مدرسة الثانوية.
                                                           

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٙٔريخ االوثيقة عن حملة ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بليتار ُب الت ٗٔٔ
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تاف   ٜ٘ٓٔتاريخ من أكؿ ادلودة الثانية للبنات  ُب ادلاضي ، حوايل عاـ 

كت ُب مكاف صاّب و فتح غابة قرية جي ىناؾ قادـ جديد يدعى موسكاـ. ىو الذم

للسكن. كحده ُب بناء البيوت كاخلشونة ُب ىذا ادلكاف ، كبٌت أكؿ مسجد 

ت. تزداد الوقت كتزكج من امرأة من ببلتار ، كىي مونتويا. بعد الزكاج ، زار ك جيو 

. كيقوؿ اآلباء مسكـو على أم  كلاالثناف جا الوسطى ُب منزؿ كالدم مسكـو

شلا يعٍت أنو إذا تاف  " kowe mbesok nduwe anak wadon toh e neng geger "حاؿ 

لديك ابنة، فستكوف ىناؾ عبلمة شليزة على ظهرىا الحقنا. كبعد احلصوؿ على ابنة 

يتكوف من العديد من ادلعهد ثبت أنو صحيح. معا لبناء أسرة ، أنشأ الزكجاف 

د كمرأة كاحدة لفًتة طويلة. كالطالبات. للزكجُت أربعة أطفاؿ كثبلثة أكال الطالبات

(، اليت تزكجت بعد ذلك Karmintenكمن إحدل بناهتا اجلميبلت امسها ترمننت )

 حياة ترمينتُت .Khasadipuro))من طالب اجلدة موسكاـ ادلسمى تسديفورم 

(Karminten ك )(Khasadipuro)  تسديفورم بسيطة للغاية. مع مركر الوقت أصبح

مزارعنا حازمنا كأصبح ثرينا. تبلعلا ال يريداف تلقي  (Khasadipuro) تسديفورم

ادلَتاث من تبل الوالدين. بعد أداء احلج ، قاـ االثناف بتغيَت امسو إىل االمتناف ك 

 ٘ٔٔزينب. يسمي سيد الشكور ك سيدة الشكور.
                                                           

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٙٔريخ االوثيقة عن حملة ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بليتار ُب الت ٘ٔٔ
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، أصبح ىذا ادلكاف معهد للسلفيي تانت ربظى برعاية  ُٜٓٗٔب عاـ 

الذين   الطالباتمل تدـ طويبلن، كتلما طالت فًتة استنفاد عائلة احلاج احلزينة نفسها ك 

تانوا ىنا. كبعد ذلك تاف ىناؾ شخص أعاد بناء ركح التعلم ُب ىذا ادلكاف امسو 

. ُب البداية تاف ادلنزؿ مزدمحنا للغاية كبدأ ُٜٓٛٔب عاـ (  Safeik) سفيك  السيد

يا كليس ىناؾ طبلب. مل طبلبو أيضنا ُب التكاثر. كمثل ادلعهد تستخدـ لنفد تدرغل

برفقة مؤسسة رمسية تسمى  ٜٜٓٔيكسر السيد زينل إعادة بناء ادلعهد ُب عاـ 

. دلدة عشر سنوات تقريبنا ، تاف ادلعهد يعمل كتذلك العديد من دبدرسة الشكرية

، فقدت ىذه ادلؤسسة أيضنا طبلهبا كتما تاف احلاؿ ٕٕٓٓكحبلوؿ هناية عاـ  طبلبو

، مل يعد ىذا ٕٕٓٓد نفد طبلهبا أيضنا. ُب الفًتة اليت تلت من قبل أيضنا ، فق

ادلكاف يستخدـ أك ال يعمل. ٍب ىناؾ أحفاد احلج العظيم لبلمتناف ، يغفركف ىذا 

ادلوجودة ُب توبر، جييت، بونوركغو. نظرنا  معهد ادلودة للبنات للبناتادلكاف دلدرسة 

معهد ادلودة الثانية للبنات.  من ألف ادلكاف بعيد عن بونوركجو كبليتار، فهو مصنوع

 ٙٔٔبا فونوركغي. األكىل كىو نفس ظلوذج التعلم بالضبط مع ادلودة 

 

 
                                                           

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٚٔريخاالوثيقة عن حملة ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بليتار ُب الت ٙٔٔ
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 معهد المودة الثانية للبنات الرؤية والرسالة .0

بليتار. ىذا معهد - علنجوؾ-ت ك تقع معهد ادلودة الثانية للبنات ُب قرية جيو 

فونوركغي. اليت ذلا الرؤية كالرسالة على -جيتيس-ىو فرع من ادلعهد ادلودة جوبَت

 ٚٔٔالنحو التايل:

 الرؤية : ترؽلة معنويا، موثوقة فكريا، تغق ُب العصر العادلي، ضلو الربتة اإلذلية "

كادلتفانُت الرسالة: بناء اجليل الشاب ترائد كقادة األشخاص ادلتدينُت كادلتدينُت 

كادلبدعُت كادلبدعُت كادلبدعُت كادلستقلُت القادرين على إقامة شراتات )إخوة( دلبارتة 

 .اهلل

 تركيز البرنامج المؤسسي .2

أىم التعاليم أك التنشئة ُب ادلدارس الداخلية اإلسبلمية ىي إعتماد علي النفسي، 

/ ساعد نفسك.  شلا يعٍت عدـ االعتماد على اآلخرين. مع احملفز ، كالتعلم تاؼ

الشباب ادلتعلم يساعدكف أنفسهم ، كيستطيعوف مواجهة ادلستقبل بأمل ، كطريقة 

احلياة مفتوحة على مصراعيها. بادلقابل ، شاب ال يؤمن بنفسو ، فهو دائم القلق 

كالريبة ، كلن يثق فيو. تعد ادلدرسة الداخلية اإلسبلمية مكاننا دلمارسة التمارين 

بها كغليدىا ، كليس فقط طلب ادلساعدة. النفوس اخلمسة ليكوف الشخص الذم ػل
                                                           

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٚٔريخاالرؤية ك الرسالة ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بليتار ُب الت الوثيقة عن ٚٔٔ
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(  النفوس قصَتة) للبوندكؾ كاليت ىي أىداؼ كظلاذج للتشكيل الشخصي للسانًتم 

 ىي تما يلي:

 الركح األصلية (ٔ

 ركح البساطة (ٕ

 النفوس ادلساعدة الذاتية )إعتماد علي النفسي( (ٖ

 الركح اإلسبلمية الدؽلقراطية (ٗ

كَت كالتصرؼ ُب تقرير مستقبلو، كاختيار طريقة الركح احلرة )حرية التف (٘

 تعطي معهدادلودة األكلوية للتعليم على التعليم. للحياةُب اجملتمع(

 األىداؼ الًتبوية معهد ادلودة الثانية ىي:

 اجتماعي.أ 

 حياة بسيطة.ب 

 ال األطراؼ.ج 

الغرض الرئيسي من "عبادة طالب العلم". ليس موظف. أما أحد االختبلفات 

ادلودة الثانية للبنات مع ادلدارس احلكومية فهي تما يلي ، من بُت ُب معهد 

 االختبلفات الواضحة:
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 التوازف بُت العلـو العامة كالعلـو الدينية.أ 

 ُب دركس اللغة العربية كاإلصلليزية.ب 

 ٛٔٔيعيشوف ُب مهاجع منضبطة الطالبات.ج 

سية ، ُب الواقع ، يعتمد التعليم االبتدائي ُب معهد فقط على العلـو األسا

حبجم تلية الدراسات العليا ُب اخلارج. غلب أف تستند ادلعرفة الدينية إىل القدرة 

على قراءة القرآف بسبلسة كبشكل جيد كتتابة اللغة العربية بطبلقة. عندما تكوف 

 ٜٔٔىاتاف السياستاف غَت متوازنتُت ، فمن الصعب متابعتهما بشكل صحيح.

لبداية ، ًب تدريس اللغة العربية كاإلصلليزية ُب معهد ادلودة الثانية للبنات منذ ا

بفعالية ىذا يعٍت االستمرار ُب التحدث ُب زلادثة حىت تصبح كسيلة للتعليم ُب 

بعض ادلوضوعات كليس فقط سهل أك سليب. إهنا ليست لغة التواصل فقط ، 

ة فاللغة العربية ىي بالفعل لغة معرفة الدين. اللغة العربية ىي طريقة جديدة فعال

لتدريس لغة حية، شلا يعٍت أنو ؽلكن استخدامها ُب احملادثة، على الرغم من أف 

 الدركس ليست عالية بعد.

                                                           

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٚٔريخاادلعهد ادلودة الثانية للبنات بليتار ُب التالنفوس قصَتة الوثيقة عن  ٛٔٔ

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٚٔريخاادلعهد ادلودة الثانية للبنات بليتار ُب التحملة الوثيقة عن  ٜٔٔ
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 أحوال المعهد المودة الثانية للبنات .8

صبح اللغة العربية إحدل ادلواد التعليمية ُب ادلدرسة اإلسبلمية ربت كزارة أ

كلكن زبتلف عن ادلدارس . بإندكنسيا مدة ثالث خصة ُب تل أسبوع الشؤكف الدينية

اإلسبلمية األخرل ، ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ىي كاحدة من العديد من ادلعهد 

اليت تستخدـ اللغة العربية ُب حياهتم اليومية. نظرنا ألف ىذا ادلعهد قد ًب العصر 

، فإف ( Gontor Ponorogo العصر تونتور فنورتوا )ُب ادلعهد رئيس تأسيسو من أحد 

 Gontor العصر تونتور فنورتوا )النظاـ احلايل ُب ادلعهد يعادؿ ذلك ادلوجود ُب ادلعهد 

Ponorogo  .) من األمور اليت تدرس ُب ادلعهد ادلودة الثانية للبنات استخداـ اللغات

 األجنبية ُب احلياة اليومية كخاصة استخداـ اللغة العربية.

اللغة العربية ليست فقط للتحدث  للبنات ادلعهد ادلودة الثانية ستخدـك قد إ

ألهنم ال يستخدموف منهج الدكلة  ةكلكنها تستخدـ أيضنا ُب التعلم اليومي ةاليومي

ين اإلسبلمية، ادلعلمةكىي تلية  العصرفحسب، بل يستخدموف أيضنا منهج ادلعهد 

 غتُتمناىج الدكلة كلكنو أتثر تفصيبلن كبالطبع استخدـ اللفيو حيث يكوف التعلم 

 ٕٓٔأك التفسَتا ُب الكتاب. ادلعلمةالعربية كاإلصلليزية سواء عند إيصاؿ  كىي

                                                           

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٛٔأحواؿ ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ُب التاريخ  الوثيقة عنٕٓٔ
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يهدؼ ادلواد اللغة العربية ُب ىذا ادلعهد ىو تطوير القدرة اإلتصاؿ ُب اللغة 

األربعة كفهم ادلواد التعليمية تالنص  هارةتتكوف من ادل العربية اللسانية أك الكتابية ايل

نمية أعلية اللغة العربية تاللغة األجنابية أللة التعلم ادلصادر كت العريب كفهم معانيو

إضافة اىل ادلعٌت السابق عن .تطور ادلفهـو عن التعلق بُت اللغة كالثقافةك  اإلسبلمية

 :تعليم اللغة العربية، فيصمم التعليم على ما يلى

 .اإلستماع، يقصد بو ربديد األصوات كفهم معاين ادلختلفة من ادلخاطب (ٔ

الكبلـ ، يقصد بو قدرة على إعطاء السؤاؿ كاإلجابة صحيحة مع القعيدة  (ٕ

 .علـودلا

كيقصد  القراءة، يقصد بو اىل قدرة القراءة من ناحية ادلخرج كالصحة ادلنطوؽ. (ٖ

 .ىذا التعليم اىل فهم ادلقركء كإجابة األسئلة

 121.الكتابة، يقصد هبا تنمية اإلنشاء كتتابة اجلمل صحة يف القواعد (ٗ

 م 0202/0202 ل الطلبات للعام الدراسيأحوا .1

 لو ركح إف الطلبات تكوف كاضعا تما تكوف ادلوضوع األساس ُب الًتبية، كبذالك

ُب  سبلك تنمية نفسو اىل احلسن كالكماؿ. كتذلك أنو يشًتؾ ُب مسؤكلية الرتبية أم

ادلعهد ادلودة الثانية  تطور الكيفية كاجلودة منها. كىذه البيانات من عدد الطلبات ُب
                                                           

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٛٔمبلظة عن حالة معهد الوكدة الثانية للبنات ُب التاريخ  ٕٔٔ



ٜ٘ 
 

 
 

 للعاـ الدراسيبالتار من ادلستول األكؿ إىل ادلستول السادس  للبنات

 ٕٕٔ.ـٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ

 الفصل األكؿ (ٔ

 عدد الطلبات الفصل األول الرقم

 ٕ٘ الفصل األكؿ أ . ٔ

 ٕٙ الفصل األكؿ ب .ٕ

 ٕ٘ الفصل األكؿ ج .ٖ

 06 عدد الجميع

 
 الفصل الثاين  (ٕ

 عدد الطلبات الفصل الثاني الرقم

 ٕٚ الفصل الثاين أ .ٔ

 ٕٚ الفصل الثاين ب .ٕ

 ٕ٘ الفصل الثاين ج .ٖ

 07 عدد جميع

 

                                                           

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٜٔريخ االوثيقة عن عدد الطالبات ُب معهد الوكدة الثانية للبنات ُب الت ٕٕٔ



ٜٙ 
 

 
 

 الفصل الثالث (ٖ

 عدد الطلبات الفصل الثالث الرقم

 ٕٔ الفصل الثالث أ .ٔ

 ٕٔ الفصل الثالث ب .ٕ

 ٕٔ الفصل الثالث ج .ٖ

 62 عدد جميع 

 

 الفصل الرابع (ٗ

 الطلباتعدد  الفصل الرابع الرقم

 ٕٕ الفصل الرابع طبيعية .ٔ

 ٜٔ الفصل الرابع إجتماعية .ٕ

 82 عدد جميع

 

 الفصل اخلامس (٘

 عدد الطلبات الفصل الخامس الرقم

 ٕٙ الفصل اخلامس طبيعية .ٔ

 ٕٙالفصل اخلامس  .ٕ



ٜٚ 
 

 
 

 إجتماعية
 10 عدد جميع

 

 الفصل السادس (ٙ

 عدد الطلبات الفصل السادس الرقم

 ٕٙ طبيعيةالفصل السادس  .ٔ

الفصل السادس  .ٕ
 إجتماعية

ٕٙ 

 10 عدد جميع

 

 ٔالفصل التكشفي  (ٚ

 عدد الطلبات 2الفصل التكشفي  الرقم

 ٛٔ ٔالفصل التكشفي  . ٔ

 

 ٖالفصل التكشفي  (ٛ

 عدد الطلبات 2الفصل التكشفي  الرقم

 ٙٔ ٖالفصل التكشفي  . ٔ

 



ٜٛ 
 

 
 

 ين والموظفينالمعلمةأحوال  .6

أنو  تاف ادلدرس إحدل العوامل ادلهمة اليت تعٍت ُب صلاح عملية الًتبية تما 

 ادلعلمةمسؤكؿ ُب تكوين شخصية الطلبات. أف كلدم الطلبات يعطي أمانة اىل 

كالوالء  اإلستقامة  ادلعلمةاجملتمع ُب تربية األكالد كتوجيهم. ييطلب  كيؤمن اليو

 .لية التعلم كالتعليم ُب ادلدرسةالعالية ُب أداء مهنتو كمسؤكليا على عم

 ٖٕٔبالتار تم يايل: ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ين كادلوظفُت ُبادلعلمةكتاف عدد 

 عدد ين والموظفينالمعلمةأحوال  رقم

 
 أ.

  ينادلعلمة

 ٕٛ ) خارج ادلعهد(ين ادلعلمة .ٔ

 ٕٕ ) يثبت ُب ادلعهد( ينادلعلمة .ٕ

  ادلوظفُت التعليمي 

 
 ب.

 ٚ ادلوظفُت لقسم تنظيم اإلدارم .ٔ

 ٕ ادلاليةادلوظفُت لقسم  .ٕ

 
 ج.

  ادلوظفُت غَته

 ٗ بواب .ٔ

 ٖ موظفُت النظافة  .ٕ
                                                           

 . ٕٕٔٓمن أبريل  ٚٔريخ اوظفُت ُب ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار ُب التالوثيقة عن عدد ادلعلم كادل ٖٕٔ



ٜٜ 
 

 
 

 ٘ طباخة . ٖ

 02 عدد الجميع 

 

 أحوال إتحاد لطالبات بمعهد المودة الثانية للبنات ) المنظمة ( .0

ين ادلعلمةعلى رللسُت إداريُت علا إدارة معهد ادلودة الثانية للبنات ربتوم 

، بل تستند أيضنا إىل اإلختيار. ُب ىذه اإلدارة ال تعتمد فقط على نتائج الطالباتك 

، يتم الطالباتالرعاية. ُب إدارة إىل كاليت كافق عليها مقدمو مشاكرة األترب نتائج 

 ةمسؤكل نكى ,( Oswahبأسوة ) اخلامس يدعى دلستولمن ا اتتنفيذه بواسطة طالب

. ادلودة الثانية للبناتادلعهد النجاح ُب  ةمسؤكل نعن اإلدارة دلدة سنة كاحدة ، كى

 إرباد لطالبات دبعهد ادلودة الثانية للبنات ) ادلنظمة ( كىو:أما عن ترتيب 

 إتحاد لطالبات بمعهد المودة الثانية للبنات ) المنظمة (

 
 
 
 
ٔ. 

 
 
 
 

 ةيومي اتمدير 

 عقيبلأزتى  الرئيسة

 ىداية الصليحة النائبة

 سفنا الثقيف ٔالكاتبة 

 أديبل أيشا ٕالكاتبة 

 علما مفيدة ٔقسم ادلالية 



ٔٓٓ 
 

 
 

 أرينا توسوما ٕقسم ادلالية 

 
 
ٕ. 

 
 

 قسم األمن

 فطرم تريانا سارم رئيسة 

 ريا ليلة عضوات

 بلقس فرموديا

 إندع كندف سارم

 فيوال يليانا

 
 
ٖ. 
 

 
 

 قسم التعليم 

 أدليا كعلي أمندا رئيسة 

 رزتيا نور فئزة  عضوات

 دككم نور فئزة

 خَت النساء

 
 
 
ٗ. 
 

 
 
 

 قسم اللغة

 فلدا سفتيا ىردينيت رئيسة

 هناية نفيسة  عضوات

 ألفينا بودم أسبي

 تكزك ثتسكي

 ترنيا أيوا فرمسيت

 
 
 

 
 
 

 سيت نور شفيكا الرئيسة 

 سفنا الثقيف عضوات

 خليفة الرمحى



ٔٓٔ 
 

 
 

 إرمى عفيفة قسم التأمر . ٘

 أكلنا شفى

 
 
ٙ. 

 
 

 قسم الضيافة

 لبٌت ىيدل ثرايا الرئيسة

 أكلنا شفى عضوات

 إؽلا ليلة ادلٌت

 ديسي دككم لسفَتا

 
 
ٚ. 

 
 

 قسم الرياضة

 فضيلة األلفي الرئيسة

 خارم عُت النساء عضوات

 نرمبل إيكا

 رهبا نبيبل

 
 
ٛ. 

 
 

 قسم الصحة

 فضيلة األلفي الرئيسة 

 خارم عُت النساء عضوات

 رهبا نبيبل

 نرمبل إيكا

 
ٜ. 

 
 قسم الفاف

 ليلة النفيعة الرئيسة 

 سوجي رمحوٌب عضوات

 
 

 
 

 سفيا إسراء  الرئيسة

 لؤلؤ ادلكنوف  عضوات



ٕٔٓ 
 

 
 

 عزيزةدندا  قسم ادلطبخ . ٓٔ

 أرينا نرماال

 إرسا فطرم

 
ٔٔ. 

 
 قسم األمكنية

 رزتى أكتتا سيتياين الرئيسة

 ساُب إندريانا عضوات

 ندييا تالوه

 
 

ٕٔ . 

 
 

 قسم النظافة

 ساُب إندريانا الرئيسة

 أماليا حليم عضوات

 سنتيا أيوا فوركانعتياس

 ركسا أيوا

 
 
 
 

ٖٔ. 

 
 
 
 

 قسم الكشفة

 نديا زلمودة الرئيسة

 بنتا سبيبل عضوات

 أرينا تسوما

 نديا تالوه

 أيشفى إيكا 

 ىلدا كٌب 

 تيارا خَت النسارم

 نبيبل أتتفيا رمادين الرئيسة قسم اإلعبلـ . ٗٔ



ٖٔٓ 
 

 
 

 تكزكا ثتسكي عضوات  

 هناية النفيسة

 

عن تل ما  يةادلسؤكل للبنات. ىنادلنظمة ُب معهد ادلودة الثانية  ترتيبىذا ىو 

ضلن نرتز على اجلزء اللغوم بالنظر إىل أف  .معهد ادلودة الثانية للبنات ػلدث ُب

 لتحسُت ُب تعليم ادلفردات  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ عن حث تي ةالباحث

ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار عاـ الدراسي  دلمهارة الكتابة ل

. تعلم كاجب تعلم ادلفردات درس معهد ادلودة الثانية للبنات. ُب ـٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ

عن قسم اللغة كبالطبع ال ينسى أنو تتم مراقبتو مباشرة من  يةادلفردات ىو ادلسؤكل

 ٕٗٔقسم اللغة.من قبل األستاذة 

تعلم اللغة ال يتم تل يـو بل يتم دلدة مخسة أياـ أك  انية للبناتمعهد ادلودة الث ُب

مخس مرات ُب األسبوع ، كبعد ذلك تقدـ االمتحاف يـو األربعاء كزبطيو يومي 

دكؿ تعليم ادلفردات ُب اجلىو ك ىذا معا.  تغاسةاالثنُت كاخلميس ألف ىناؾ اس

 معهد ادلودة الثانية للبنات:

 

                                                           

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٕٓريخ االوثيقة عن منظمة ُب معهد الوكدة الثانية للبنات ُب الت ٕٗٔ



ٔٓٗ 
 

 
 

 معهد المودة الثانية للبناتجدول تعليم المفردات في ال

 معلومةال اليوم نمرة

 ٖٓ: ٜٔ يـو األحد  .ٔ

 عطلة يـو اإلثنُت  .ٕ

 ٖٓ: ٜٔ يـو الثبلثاء .ٖ

 ٖٓ:  ٜٔ يـو األربعاء .ٗ

 عطلة يـو اخلميس .٘

 ٖٓ:  ٜٔ يـو اجلمعة .ٙ

 ٕٖ٘ٔٓ:  ٜٔ يـو السبت .ٚ

 التعليميةلمرافق والوسائل ا .4

 ادلرافق كالوسائل التعليمية كىو العوامل الداعمة ُب تنفيد تعليم. كتاف للمدرسة

ادلرافق  دكر ليكمل ادلرافق كالوسائل التعليمية مناسبة ابلحاجة ُب الرتبية. أما كظيفة

التعليم. كتذلك  كادلدرس مشارتة ُب عملية ادلعلمةكالوسائل ُب ادلدرسة ىي لتسهيل 

 بالتار. ادلعهد ادلودة الثانية للبنات رافق ُبالوسائل كادل

 بالتار:  ادلعهد ادلودة الثانية للبنات كىذا اجلدكؿ ادلرافق كالوسائل التعليمية ُب

 
                                                           

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٕٓريخ اادلبلحظة مع قسم اللغة ادلرتزم ُب معهد الوكدة الثانية للبنات ُب الت ٕ٘ٔ



ٔٓ٘ 
 

 
 

 المرافق  نمرة
 و

 الوسائل 

عدد 
 الجميع

 حال الغرف

فاسد  جيد
 قليل

فاسدة 
 متوسطة

فاسد 
 كبير

 - - - ٚٔ ٚٔ الفصل .ٔ

 - - - ٔ ٔ ادلكتبة .ٕ

 - - - ٔ ٔ معمل اللغة .ٖ

معمل  .ٗ
 التكنولوجيا

ٔ ٔ - - - 

 - ٘ - ٜٕ ٖٗ احلسوب  .٘

 - - - ٔ ٔ غرفة ادلدرس .ٙ

غرفة قسم تنظيم  .ٚ
 اإلدارم

ٕ ٕ - - - 

 - - - ٔ ٔ ادلسجد .ٜ

غرفة اإلرشاد  .ٓٔ
 التعاكف

ٔ ٔ - - - 

 - - - ٔ ٔ قسم ادلالية غرفة .ٔٔ

 - - - ٕ ٕ ملعب .ٕٔ

 - - - ٗ ٗ مقصف .ٖٔ

 - - - ٔ ٔ مطبخ .ٗٔ



ٔٓٙ 
 

 
 

غرقة اإلرباد  .٘ٔ
 الطالبات

ٖ ٖ - - - 

 - - ٔ ٚٗ ٛٗ محاـ .ٙٔ

كحدة الصحة  .ٚٔ
 ادلدرسية

ٔ ٔ - - - 

 - - ٔ ٗٔ ٘ٔ خجرة الطالبات .ٛٔ

 - - - ٖ ٖ مستودع .ٜٔ

 - - - ٛ ٛ رلفف .ٕٓ

 - - - ٕ ٕ كظائف أمنية .ٕٔ

 ٕٙٔ- - ٕ ٛٔ ٕٓ سبورة .ٕٕ

  

تشمل الوسائل كالبنية األساسية اليت ترتز على األمور ادلتعلقة بإجراء التدريب 

 ما يلي: إلقاء ادلفرداتعلى 

 خجرة طالبات (ٔ

 مسجد (ٕ

 ٕٚٔسبورة ك غَت ذالك (ٖ

                                                           

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٚٔريخ اادلرافق ك الوسائل تعلمية ُب ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار ُب الت ادلبلحظة عن ٕٙٔ



ٔٓٚ 
 

 
 

مهارة الكتابة  لتحسين في تعليم المفردات  الطريقة السمعية شفهيةإستخدام  .ب 

عام الدراسي لل للبنات بالتار المستوى األول بمعهد المودة الثانيةطالبات  ىلد

 م 0202/0202

تولونج  بعد أف حصلت الباحثة رسالة اإلستئذاف من اجلامعة اإلسبلمية احلكومية

كقابلت الباحثة األستاذة سيت رملة    ٕٕٓٓمن ديسمبَت  ٔ أجونج ُب التاريح

إلذف لطلب ا ٕٕٔٓمن أبريل  ٖٔتاريخ لبا تمديرة معهد ادلودة الثانية للبنات بالتار

الطريقة السمعية إستخداـ  طلبت الباحثة اإلستئذاف إلجراءات البحث عنعليها. 

ادلستول األكىل دبعهد طالبات  لمهارة الكتابة لد لتحسُت ُب تعليم ادلفردات  شفهية

 .ادلودة الثانية للبنات بالتار

كبعد يومُت دعتٍت أستاذة سيت رملة اىل ادلعهد لقبوؿ إذف إجراء البحث اىل 

ستاذة أرم إيكا بودييارٌب تمشرفة قسم اللغة ادلرتزم ك ترعاية الطالبات دبعهد أ

. مباشرة توجو الباحثة إىل أستاذة أرم إيكا بدييارٌب ادلودة الثانية للبنات بالتار

الطريقة السمعية إستخداـ  كشرحت الغرض من كصوذلا، اف الباحثة تبحث عن

ادلستول األكىل دبعهد طالبات  لمهارة الكتابة لد لتحسُت ُب تعليم ادلفردات  شفهية

                                                                                                                                                               

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٚٔريخ االوثيقة عن ادلرافق ك الوسائل تعلمية ُب ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار ُب الت ٕٚٔ



ٔٓٛ 
 

 
 

أف ُب ىذا البحث ادلبلحظة كادلقابلة كالتوثيق  ككضحت ادلودة الثانية للبنات بالتار

أرم إيكا أستاذة كقد عملت الباحثة مقابلة مع  خاصة ُب التعليم ادلفردات العربية.

انات حيت أف ربقق أغراض بعض الطالبات جلمع البيبدييارٌب ك قسم اللغة ادلرتزم ك 

 .البحث

التدريس بفعالية  ةيعمل تطبيق طرقعرفنا أف الطريقة مهمة ُب تعليم ادلتعلم. 

. ك ُب معهد ادلودة الثانية للبنات يستعمل كتفاءة توسيلة سبهيدية للمواد التعليمية

ىذا الطريقة التدريس ُب تعليم ادلتعلم. ك الطريقة الذل إستخدـ ُب تعليم مفردات ُب 

. إستخدـ ىذه طريقة ُب ىذا ادلعهد ادلودة الثانية شفهيةادلعهد كىي طريقة السمعية 

اىل األف أك منذ تأسس ادلعهد حىت األف. ألف ىذه الطريقة  ٖٕٓٓللبنات منذ 

تسهل الطالبت ُب تعلم ادلفردات. تعليم ادلفردات ُب ىذا ادلعهد مخس مرات َب 

 ا بودييارتى:األسبوع. تما قالت أستاذة أرم إيك

عهد م ادلفردات ُب ىذا ادليُب تعل شفهية يعترب استخداـ طريقة السمعية"
فعاالن للغاية ، كلو عيوب قليلة جدان ألف ىذه الطريقة جيدة جدان للتدريب 

تقريبنا تفتقر  عهد العصر. ألف مجيع ادلاتلباالكتابة لدل الط ةكربسُت مهار 
 ٕٛٔ".كبلـال ةقوية ُب مهار  مالكتابة ، لكنه ةإىل الضعف ُب مهار 

                                                           

دلرتزم ك ترعاية الطالبات دبعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار ُب التاريخ أستاذة أرم إيكا بودييارٌب تمشرفة قسم اللغة اادلقابلة مع  ٕٛٔ
 ُب الدكاف الرعية الطالبة. ٕٕٔٓمن أبريل  ٜٔ



ٜٔٓ 
 

 
 

 Velda Septyaفيلدا سفتيا ىردينيت ) قسم اللغةرئيسة  تما قالتكتذلك  

Hardiyanti): 

ا لتدريب الط شفهيةية عأف استخداـ طريقة السم"  ةعلى مهار  اتلبامفيد جدن
عهد ادلودة الثانية للبنات الذم جلسنا ُب م اتلباالكتابة، فالكثَت منا من الط

 ةصعوبة ُب مهار ال اتالسادس أك ادلستول األخَت ال يزاؿ يواجهُب الصف 
 ٜٕٔ".خصة ُب درس اإلمبلء الكتابة عند تعلم اللغة ُب الفصل

 شفهية يوعُب ذلك الوقت أظهرت أف طريقة السم ةالباحث فعلت اليت ةمن ادلقابل

يوجد أيضنا معهد ادلودة اثانية للبنات الكتابة. ألف ُب ة ُب ربسُت مهار  اتلباساعد الطت

أيضنا يسمى على الكتابة دبجرد االستماع أك  اتقادر  اتبالكوف الطتتتطلب أف الدرس 

 ٖٓٔاإلمبلء.ب

 

 

                                                           

ُب الدكاف ادلنظمة  ٕٕٔٓمن أبريل  ٜٔدبعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار ُب التاريخ ادلقابلة مع رئيسة من قسم اللغة ادلرتزم  ٜٕٔ
 الطالبة.

ُب ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار ُب  إستخداـ طريقة مسعية شفهية ُب تعليم ادلفردات لتحسن مهارة الكتابةن ع ادلبلحظةٖٓٔ
 ٕٕٔٓمن أبريل  ٜٔريخ االت
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مهارة  لتحسين في تعليم المفردات  الطريقة السمعية شفهيةإستخدام المشكالت  .ج 

عام لل المستوى األول بمعهد المودة الثانية للبنات بالتارطالبات  ىالكتابة لد

 م 0202/0202الدراسي 

 كمزايا اليت ذلا شفهية يو عبالطبع تل شيء لو مزايا كعيوب. كتذلك طريقة السم

ؽلكن أف تأٌب ادلشاتل أيضنا من أم مكاف. تنقسم ادلشكلة ُب عيوب عند استخدامها.

كادلشكبلت اليت تأٌب  ادلعلمةىذه الدراسة إىل قسمُت ، كعلا ادلشكبلت اليت تأٌب من 

  ات.لبامن الط

 .ادلعلمةادلشكبلت اليت تأٌب من  .ٔ

هبذه الذين يستخدموف  علمُتكقد يكوف ضعف األسلوب مشكلة للم

(تالعضوة من قسم اللغة Nihayatun Nafisah)  نفيسة ةهنايتما قالت   الطريقة.

 ادلرتزم:

غَت  اتلماهت  ةادلعلمةعندما يلفظ  حُت إلقاء ادلفردات يعٍتادلشكلة "
 اتادلعلمةكىناؾ أيضنا بعض  اتلباتتابة الطفقد يؤثر ذلك على   كاضحة

اليت  اتلباعالية دبا يكفي حبيث ال يتمكن الط نال تكوف أصواهت يتال
. تل ذلك يؤثر بشكل  جلست كراء ال تستطعن أف تسمعن بالوضيح

ُب تعلم اللغة العربية أمر  ادلعلمة. ألف طبلقة الطالباتتبَت على تتابة 
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االعتبار أف نطق احلركؼ العربية ؼلتلف عن مهم للغاية، مع األخذ ُب 
 ٖٔٔ"نطق احلركؼ األجبدية أك احلركؼ البلتينية.

ك ىذا قوؿ مقوا مع الطالبات, ك أحد منهن ك ىي رسنا صفية الزىراء 

(Risna Shofiyatuz Zahro’ ترئيسة الفصل من طالبات مستول األكؿ "أ" ك )

 قالت:

صعب علي أة ، لذلك ُب غرفيت غَت كاضح ٌبطريقة نطق ادلدبر " 
أتتب الكثَت من  ةتتاب  فتشعندما يكوف ىناؾ ت كاالستماع إليها، 

" ك ىذا قوؿ ليس فقط من رسنا .غرض من الكتابة سواءاألخطاء لكن 
 Zelin( كلكن من زيلُت جًتا )’Risna Shofiyatuz Zahroصفية الزىراء )

Citra ( ترئيسة فصل األكؿ "ب" ك أسدا نيسيت )Asda Nesti ترئيسة)
 ٕٖٔالفصل األكؿ "ج".

فتوجهت ، ك الطالبات أيضاالباحثة األستاذة كقسم اللغة توجهت بعد أف 

ادلفردات. يتم تنفيذ أنشطة تعلمن  يتال ةادلعلمة اتالغرفة حيث تانمدبرة  الباحثة

الصف  ات منلباط نالغرفة مباشرةن. ى بادلدبرةتعلم ادلفردات ُب تل غرفة يقودىا 

  ٖٖٔبليتار. الثانية للبناتادلودة  معهدالرابع ُب  ادلستول الرابع أك

                                                           

إستخداـ طريقة مسعية شفهية ُب تعليم ادلفردات لتحسن عن ادلشكبلت هناية نفيسة تالعضوة من قسم اللغة ادلرتزم ادلقابلة مع ٖٔٔ
  ٕٕٔٓمن أبريل  ُٕٔب التاريخ ُب ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار  لكتابةمهارة ا

إستخداـ طريقة مسعية عن ادلشكبلت ك ىي رسنا صفية الزىراء ترئيسة الفصل من طالبات مستول األكؿ "أ" ادلقابلة مع ٕٖٔ
  ٕٕٔٓمن أبريل  ُٕٔب التاريخ ُب ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار  شفهية ُب تعليم ادلفردات لتحسن مهارة الكتابة

 ٕٕٔٓمن أبريل  ٕٕإستخداـ طريقة مسعية شفهية ُب تعليم ادلفردات لتحسن مهارة الكتابة ُب التاريخ ادلبلحظة   ٖٖٔ
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 Dea Rahma( ك دييا رمحا أبيلييا فطرم )Syafa’atun Naziyahشفاعة النازية )

Abelia Putri( ك مييندا أفيلييا فطرم )Meinda Afilia Putri )ادلدبرة  من بعض نى

تما قالت أحد منهن كىي   ُب تعليم ادلفركدات. دلستول األكؿاليت ترافق طالبات ا

 دييا رمحا أبيلييا فطرم :

ا لدرجة ذبعل من  نكوف نطقهتال  يتُب الواقع ، ىناؾ البعض منا ال"  جيدن
تتابة ادلفردات. ُب غرفة كاحدة تتكوف من حوايل   ات ُبلباالصعب على الط

تعلم  ك لطالباتدبرافقة ا نثبلثة إىل أربعة مدبرات حيث يتم تكليفه
يضنا من قبل قسم اللغة إلمبلء ادلفردات اليومية اليت قدموىا لنا. أ الطالبات

،  اتكمن ادلستحيل إذا تاف ىناؾ مدبرة كاحدة فقط ىي اليت تعطي ادلفرد
دف صعوبة ُب ذب يتال مدبرة األخرلفنقسمها بالتساكم كلكننا نساعد 

 ٖٗٔ"نطقها.
 ات.لباادلشكبلت اليت تأٌب من الط .ٕ

ين الذين يعانوف من مشاتل ، كلكن ُب استخداـ طريقة ادلعلمةليس فقط 

أرم إيكا  ةاألستاذ تأيضنا من مشاتل. تما قال الطالباتالسامية الصفاىية ، يعاين 

 تأستاذة  من قسم اللغة:  بوديارٌب

تما قلت ُب البداية إف استخداـ طريقة   شفهيةية عإف استخداـ طريقة السم"
ا للط شفهيةية عالسم  ةُب تعلم ادلفردات لتحسُت مهار  اتلبامفيد جدن

                                                           

شفهية ُب تعليم ادلفردات لتحسن مهارة  إستخداـ طريقة مسعيةتمدبرة من ادلستول األكىل عن   دييا رمحا أبيلييا فطرم ادلقابلة معٖٗٔ
   ٕٕٔٓمن أبريل  ُٕٕب التاريخ ُب ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار  الكتابة
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، لكن ادلشكلة ستحدث للطالبات البلئي ال ينتمُت اتلباالكتابة لدل الط
إىل ادلدارس االبتدائية اإلسبلمية بل من ادلدارس االبتدائية احلكومية. تاف 

عدـ كجود دركس ُب اللغة  من الصعب علينا أف نتذتر ُب ادلدرسة االبتدائية
القوؿ إهنم ال يتعلموهنا ، على عكس ادلدرسة االبتدائية  العربية أك ؽلكنك

اإلسبلمية حيث توجد ُب مدرستهم دركس إجبارية ُب اللغة العربية. ؽلكن 
 ٖ٘ٔ"أف يكوف حجر عثرة للمعلمُت ألف ليس تل منهم يتقن اللغة العربية.

مهارة  لتحسين في تعليم المفردات  الطريقة السمعية شفهيةإستخدام الحلول  .د 

عام لل المستوى األول بمعهد المودة الثانية للبنات بالتارطالبات  ىالكتابة لد

 م 0202/0202الدراسي 

الطريقة السمعية إستخداـ   تل مشكلة يوجد دائمنا حل تما ىو احلاؿ مع

ادلستول األكىل دبعهد طالبات  لمهارة الكتابة لد لتحسُت ُب تعليم ادلفردات  شفهية

غلب أف تكوف ىناؾ أيضنا مشاتل داخلية ربدث ُب عملية  ية للبنات بالتارادلودة الثان

 تما نصت عليو إحدل ادلدبرة ، .مع الباحثة مقابلةالتعلم. تما كصفتو عدة مصادر 

 ك قالت : إضافة تلمات ( Syafa’atun Naziyah) شفاعة النازية ىيك 

 كقمنا طالبات لكل الكتابة تفتيش بعمل قمنا ، ادلفرداتبعد أف قدمنا "
لنا ألنو استنفد  ةر بتصحيح الكتابة ، كلكنو تسبب أيضنا ُب مشكلالفو  على

ألنو مل يكن فواحد كاحدنا  طالباتالكثَت من الوقت للتحقق من تتابة ال
                                                           

ُب  إستخداـ طريقة مسعية شفهية ُب تعليم ادلفردات لتحسن مهارة الكتابةمشكلة ُب عن  أرم إيكا بوديارٌب ةاألستاذ ادلقابلة مع 135
ٕٕٔٓمن أبريل  ُٕٕب التاريخ ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار 



ٔٔٗ 
 

 
 

كسيلة تعليمية مناسبة حىت يتمكن  من ربديد مةقلمىناؾ سبورة ك 
من تصحيح تتاباهتم بشكل مستقل دكف التحقق من كاحد  اتلباالط

 ٖٙٔ".فواحد
غَت مناسبة  اتلباُب الكتابة دلعرفة تيف أف تتابة الط دبرة ادل تشتل ما تف

كيقمن بتصحيحها بكتابة أتثر صحة. ٍب قالت عضوة أخرل ُب قسم اللغة ، تورنيا 

 ( فقالت: Kurnia Ayu Pramesti)  أيو براميسيت

تتب ادلفردات، ٍب يطلب من   تفتيشم نقدمو ىو إعادة الذ وؿاحلل"
فظ ادلفردات اليت قدمناىا بعد ذلك كقعنا عليها. إىل جانب حل اتلباالط

ذلك ، نقيم أيضنا إمتحاننا تل أسبوع دلعرفة تيفية تطوير ادلفركدات اليت 
أك ال تزاؿ  اتلباقدمناىا كتذلك معرفة تيفية صحة تتابات مفردات الط

 ٖٚٔ"ىناؾ أخطاء.
ترئيسة من قسم اللغة   (Velda Septya Hardiyantiفيلدا سفتيا ىردينيت )

 إضافة الكبلـ فقالت:

 غَت الكافية كلكن حىت) السبورة ك ادلقلمة ( التعلم  للقد طلبنا كسائ" 
 ٖٛٔ" ىذه مل يصل األف

                                                           

 إستخداـ طريقة مسعية شفهية ُب تعليم ادلفردات لتحسن مهارة الكتابةتمدبرة من ادلستول األكىل عن شفاعة النازية   ادلقابلة مع ٖٙٔ
 ٕٕٔٓمن أبريل  ُٕٕب التاريخ ُب ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار 

إستخداـ طريقة مسعية شفهية ُب تعليم ادلفردات لتحسن تورنيا أيو براميسيت تعضوة من قسم اللغة ادلرتزم عن  ادلقابلة مع ٖٚٔ
 ٕٕٔٓمن أبريل  ُٖٕب التاريخ ُب ادلعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار  مهارة الكتابة

ُب ادلعهد  شفهية ُب تعليم ادلفردات لتحسن مهارة الكتابةإستخداـ طريقة مسعية رئيسة قسم اللغة ادلرتزم عن  ادلقابلة مع  ٖٛٔ
 ٕٕٔٓمن أبريل  ُٖٕب التاريخ ادلودة الثانية للبنات بالتار 



ٔٔ٘ 
 

 
 

 نتائج البحث .ه 

احلصوؿ عليها من نتائج البحث نتائج البحث ىي الكشف عن البيانات اليت ًب 

ُب  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ  ادليداين كفق ادلناقشة الرئيسية ُب البحث كىي

ادلعهد ادلودة الثانية للبنات لدل مستول األكؿ ب مهارة الكتابة لتحسُت تعليم ادلفردات 

لذم ؽلثل يتم تنفيذ ذلك كفقنا لًتتيز البحث اـ.  ٕٕٔٓ/  ٕٕٓٓعاـ الدراسي  بالتار

زلور البحث الذم ىو موضوع ىذا البحث . ادلبدأ التوجيهي األساسي ُب ىذا البحث

مهارة  لتحسُت ُب تعليم ادلفردات  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ  تيف( ٔ) ىو

ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار عاـ الدراسي  لالكتابة لد

ُب تعليم  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ ما ادلشكبلت ( ٕ) ـٕٕٓٓ/ٕٕٔٓ

ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار  لمهارة الكتابة لد لتحسُت ادلفردات 

ُب  الطريقة السمعية شفهيةتيف احللوؿ إستخداـ ( ٖ) ـٕٕٓٓ/ٕٕٔٓعاـ الدراسي 

دلودة الثانية للبنات ادلستول األكؿ دبعهد ا لمهارة الكتابة لد لتحسُت تعليم ادلفردات 

 . ـٕٕٓٓ/ٕٕٔٓبالتار عاـ الدراسي 

لتسهيل معاجلة البيانات كربليل بيانات البحث اليت ستصبح فيما بعد أساسنا 

 الستخبلص النتائج ُب ىذه البحث، ستصف الدراسة نتائج البحث على النحو التايل:
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 البحث نتائج البحث مركز النمرة

الطريقة إستخداـ  تيف .ٔ
ُب تعليم  السمعية شفهية

مهارة  لتحسُت ادلفردات 
ادلستول  لالكتابة لد

األكؿ دبعهد ادلودة الثانية 
للبنات بالتار عاـ 

الدراسي 
 ـٕٕٓٓ/ٕٕٔٓ

 الطريقة السمعية شفهية ادلعلمة يستخدـ 
 .لئلجراء ككفقنا صحيح بشكل

 بشكل السامية طريقة قبوؿ للطبلب ؽلكن 
 على تبَت تأثَت ذلا الطريقة كىذه جيد
 .الطالبات لدل الكتابة مهارة

 

إستخداـ ما ادلشكبلت  . ٕ
ُب  الطريقة السمعية شفهية

 لتحسُت تعليم ادلفردات 
ادلستول  لمهارة الكتابة لد

األكؿ دبعهد ادلودة الثانية 
للبنات بالتار عاـ الدراسي 

 ـٕٕٓٓ/ٕٕٔٓ

بالطبع تل شيء لو مزايا كعيوب. كتذلك 
عيوب  كمزايا اليت ذلا شفهية يو عطريقة السم

ؽلكن أف تأٌب ادلشاتل أيضنا عند استخدامها.
من أم مكاف. تنقسم ادلشكلة ُب ىذه 
الدراسة إىل قسمُت ، كعلا ادلشكبلت اليت تأٌب 

كادلشكبلت اليت تأٌب من  ادلعلمةمن 
 ات.لباالط

 ادلعلمةادلشكبلت اليت تأٌب من  (ٔ
  ة تلماهتا غَت ادلعلمةعندما يلفظ

ات اليت ال تكوف ادلعلمةك  كاضحة
 أصواهتن عالية.

ا، فسيؤثر ذلك  عندما ال يكوف النطق جيدن
على تتابة الطالبات مع األخذ ُب االعتبار 
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أف ادلفردات اليت تتعلم ُب معهد ادلودة الثانية 
 شفهيةللبنات تستخدـ طريقة السمعية 

ة كالطالبات اتبع بعد ادلعلمةحيث تقوؿ 
معن. إمبلء اللغة العربية ذلك يكتنب ما يس

ليس باألمر السهل ألف احلركؼ العربية 
تُلفظ بشكل سلتلف عن احلركؼ البلتينية 
كحركؼ األجبدية. فادلدبرة غلب أف تكوف 
قادرة على التحدث بشكل جيد حىت ال 

 تكوف ىناؾ أخطائت الطالبات ُب تتابة.
ة مؤثر للغاية ُب صلاح تعلم ادلعلمةإف أداء 

كبادلثل ُب تعلم ادلفردات، عندما الطالبات. 
ة بنقل ادلفردات ليس بصوت ادلعلمةتقـو 

عاٍؿ ، فإف تتابات الطالبات ستواجو أيضنا 
العديد من األخطاء. اعتبار ناتج تعلم 
ادلفردات ىذا مربرنا ُب مهارة الكتابة ، كلكن 
إذا مل يكن ادلتحوؿ متحمسنا على اإلطبلؽ 

أهنن ال كتاف صوهتا منخفضنا لدرجة 
يستطعن مساعو حىت الزكية، فهذا خطأ 

 فادح كغلب تصحيحو على الفور.
 نقصاف كسيلة التعلمية 

ؽلكن أف يدعم استخداـ كسيلة التعلمية 
لنجاح أنشطة التدريس كالتعلم ُب أم 
درس. باإلضافة إىل تعليم ادلفردات الذم 
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لتحسُت  الطريقة السمعية شفهيةيستخدـ 
البات. يشعرف مهارة الكتابة لدل الط

طالبات دبعهد ادلودة الثانية للبنات بأهنن 
أقل مثالية ُب تعلم ادلفردات ألف األمر 
يستغرؽ كقتنا طويبلن لتصحيح الكتابة لدل 
الطالبات دبعهد ادلودة الثانية للبنات ألهنا 
ال توجد سبورة للطالبات لتصحيح  
تتاباهتن. لذلك تاف على مدبرة الغرفة 

البات كاالىتماـ االلتفاؼ حوؿ الط
بكتاباهتن ألهنا مل تكن ىناؾ سبورة يكفي 
إعاقة مسار كسيلة التعلمية اليت غلب أف 
تكوف قصَتة إىل طويلة. ليس بسبب عملية 
التعلم كلكن بسبب عملية تصحيح تتابات 

ا فواحدا.  الطالبات كاحدن

 اإلمتحاف ُب تل أسبوع 

غلب إجراء التقييم ُب أنشطة التدريس 
كالتعلم من أجل معرفة مدل فهم 

. كتذلك ُب ادلعلمةدلا نقلو  الطالبات
التعلم ادلفردات ُب معهد ادلودة الثانية 
للبنات يتم التقييم مرة كاحدة فقط ُب 
األسبوع. يتم التقييم مرة كاحدة ُب 
األسبوع، شلا غلعل الطالبات ينسوف أمر 

دات األسبوع ادلاضي كيطبعن تعلم ادلفر 
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فقط على ادلفردات اليت سيتم اختبارىا 
ىذا األسبوع. التقييم الصحيح ُب تعلم 
ادلفردات ىو امتحانات تتابية كشفهية. 
يعد االختبار الذم يتم إجراؤه مرة كاحدة 
ا أيضنا كلكنو ليس مثالينا  ُب األسبوع جيدن
ألنو ال يوجد إمتحاف أترب تل عاـ حىت 

الطالبات من تذتر التعلم طويل يتمكن 
 ادلدل الذم يتم تقدؽلو.

  تل مرحلة  ُبإلقاء ادلفردات ليس 

إعطاء ادلفردات لكل غرفة كلكن يتم 
إعطاؤىا لكل فصل حبيث يتم رؤية ربسن 
اللغة بشكل ملحوظ حبيث ؽلكن 
للطالبات ُب أجوؼ ادلستول  ال يتم 
اخللط بينهما ألف عليهن اتباع األخت. 

الفصل العديد من ادلفردات ، كقد أتقن 
كيتم إعطاء مادة بسيطة كفقنا دلستواىا 
كمع مركر الوقت يتم أيضنا ربسُت أنواع 
ادلفردات ادلعطاة. كلكن بالنسبة للمستول 
األكؿ فهو جيد ألهنم مل يتم درلهم مع 

 .زمبلئهم ُب الفصل

 ات.لباادلشكبلت اليت تأٌب من الط (ٕ
  ادلشكلة ستحدث للطالبات البلئي ال



ٕٔٓ 
 

 
 

ينتمُت إىل ادلدارس االبتدائية 
اإلسبلمية بل من ادلدارس االبتدائية 
احلكومية. تاف من الصعب أف تذتر 

عدـ كجود  ُب ادلدرسة االبتدائية
دركس ُب اللغة العربية أك ؽلكنك 
القوؿ إهنم ال يتعلموهنا ، على عكس 

ث ادلدرسة االبتدائية اإلسبلمية حي
توجد ُب مدرستهم دركس إجبارية ُب 
اللغة العربية. ؽلكن أف يكوف حجر 
عثرة للمعلمُت ألف ليس تل منهم 

 يتقن اللغة العربية.

تيف احللوؿ إستخداـ  .ٖ
ُب  الطريقة السمعية شفهية

 لتحسُت تعليم ادلفردات 
ادلستول  لمهارة الكتابة لد

األكؿ دبعهد ادلودة الثانية 
للبنات بالتار عاـ الدراسي 

 .ـٕٕٓٓ/ٕٕٔٓ

ة تلماهتا غَت كاضحة ادلعلمةعندما يلفظ  (ٔ
 ك دلعلمات اليت ال تكوف أصواهتن عالية.

غلب أف يتم توفَت ادلفردات مباشرة من 
قسم اللغة الذم يتم مراقبتو مباشر من 

أيضنا  نيساعدى قسم اللغة ك أستاذة 
ك نطق جيد  نلديهيت ال خرلمة األضمن

 ةحبيث ال يؤثر على مهار صوهتا عالية 
 اتلبا، كخاصة الط اتلباالكتابة لدل الط

 .األكؿ ستولالذين ما زالوا ُب ادل
 نقصاف كسيلة التعلمية (ٕ

قسم اللغة سبورة لتعلم ادلفردات  اتطلب
 ُبحىت األف. ك كلكن البضاعة مل تصل 
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ىذا الوقت ىن يستعملن الصوت ك 
تعليم  ُب الطريقة السمعية شفهية

 ادلفردات.
 اإلمتحاف ُب تل أسبوع (ٖ

ًب معهد ادلودة الثانية للبنات قسم اللغة ُب 
تضمينو ُب برنامج العمل السنوم المتحاف 

ترب لكن مل يتم تنفيذه التعلم ادلفردات األ
حىت اآلف. كُب الوقت نفسو ، فإف 

معهد ادلودة الثانية للبنات ُب  اتلباالط
غلرف االختبارات مرة كاحدة فقط ُب 

 الطالباتاألسبوع لتقييم مدل اتتساب 
 .ىنالكتابية ةللغة كمدل جودة مهار 

 تل مرحلة  ُبإلقاء ادلفردات ليس  (ٗ
 تل مرحلة فقط ال يزاؿ توفَت ادلفردات ُب

مل  للمستول األكؿ كللمستويات األخرل
 .تنفذ بعد

 

 البيانات تحليل .و 

 نتائج خبلؿ من عليها احلصوؿ ًب اليت البيانات ربليل الباحثة تناقش كىنا

ُب تعليم  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ الصلة  ذات كالوثائق كادلقابلة ادلبلحظة
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مهارة الكتابة لدل ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار  لتحسُت ادلفردات 

 ربليل بعد. نوعيا أك بالكلمات البيانات ربليل يتم ـ. ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓعاـ الدراسي 

 استنتاج ُب ذلك بعد استخبلصها يتم زلددة استنتاجات استخبلص يتم ، البيانات

  .عاـ

مهارة الكتابة لدل  لتحسُت ُب تعليم ادلفردات  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ  .ٔ

 ـٕٕٔٓ/ٕٕٓٓادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار عاـ الدراسي 

مهارة  لتحسُت ُب تعليم ادلفردات  الطريقة السمعية شفهيةًب إستخداـ 

الكتابة لدل ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار قد إستخدمت منذ بٍت 

الطريقة حىت اآلف. لذلك يتم إستخداـ  ٖٕٓٓمعهد ادلودة الثانية للبنات ُب السنة 

بشكل عاـ بسبب فعاليتها كقلة ادلشكبلت اليت ربدث ُب استخداـ  السمعية شفهية

ع  ال تستخدـ ىذه الطريقة دبعهد ادلودة الثانية للبنات ىذه الطريقة. ُب الواق

ىي  الطريقة السمعية شفهيةفحسب بل تستخدـ مجيع معاىد اللغات أيضنا. ألف 

طريقة بسيطة كؽلكن استخدامها ألم درس، خاصة ُب تعلم ادلفركدات لتحسُت 

 مهارة الكتابة.

تعلم ادلفردات ُب معهد ادلودة الثانية للبنات يتم تنفيذه ُب تل غرفة كيتم 

الطريقة السمعية توجيهو بشكل مباشر من مدبرة الغرفة. كالنظاـ ادلستخدـ ىو 
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كيقلدف ما تقوؿ مادبرة, بعد ذلك يكتنب دكف النظر إىل الكتابة على السبورة  شفهية

 ، كسبلي ادلدبرة على الطالبات الؤلخرل.

ُب تعليم ادلفردات ُب ىذا ادلعهد فعاالن  شفهيةيعترب استخداـ طريقة السمعية 

للغاية ، كلو عيوب قليلة جدان ألف ىذه الطريقة جيدة جدان للتدريب كربسُت مهارة 

الكتابة لدل الطالبات. ألف مجيع ادلعهد العصر تقريبنا تفتقر إىل الضعف ُب مهارة 

  الكبلـ.  الكتابة ، لكنهم قوية ُب مهارة

ا لتدريب الطالبات على مهارة  شفهيةأف استخداـ طريقة السمعية  مفيد جدن

الكتابة، فالكثَت من الطالبات ُب معهد ادلودة الثانية للبنات اليت جلست ُب الصف 

السادس أك ادلستول األخَت ال يزاؿ يواجهات الصعوبة ُب مهارة الكتابة عند تعلم 

مفيدة جدنا  شفهيةاإلمبلء. ك الطريقة السمعية اللغة ُب الفصل خصة ُب درس 

الكتابة لدل الطالبات ُب معهد ادلودة الثانية  مهارة% ُب صلاح ربسُت ٓٛلنحو 

 للبنات بالتار.

مهارة  لتحسُت ُب تعليم ادلفردات  الطريقة السمعية شفهيةادلشكبلت من إستخداـ  .ٕ

/ ٕٕٓٓنات بالتار عاـ الدراسي الكتابة لدل ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للب

 ـٕٕٔٓ
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 أف غلب التعلم ُب. ادلشكلة حل يتطلب بياف أك مشكلة ىي اإلشكالية

 مشاتل تتداخل سوؼ. حلوؿ عن كالبحث توقعها غلب مشاتل ىناؾ تكوف

 نتائج على بناء. بديلة حلوؿ على العثور يتم مل إذا التعلم صلاح مع التعلم

ألستاذة مشرفة من قسم اللغة ادلرتزم ك قسم اللغة ك ا مع كادلقاببلت ادلبلحظات

ُب  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ  ُب مشاتل ىناؾمدبرة اخلجرة ك الطالبات 

 ُب مشاتل عدة ىناؾ. مهارة الكتابة لدل ادلستول األكؿ لتحسُت تعليم ادلفردات 

تعليم  ُب الطالباتب ادلتعلقة ادلشكبلت تبدأ. الطالباتب تتعلق مشاتل أكذلا التعلم

 ال ادلثاؿ، سبيل على. الطالبات بعض مدخبلت اطلفاض أك اخللفية من ادلفردات

 ذلك إىل باإلضافة. العربية اللغة ُب تافية مهارة االبتدائية ادلرحلة طبلب ؽلتلك

 عادة. نشاطنا أقل الطالبات غلعل شلا الطالبات فهم مستول ُب اختبلفات ىناؾ

 . صامتُت يكونوا أف التعلم ُب العوامل ىذه مثل لديهم الذين الطالبات ؼلتار

 إدارة. الدراسي الفصل إلدارة ادلعلمة إتقاف مشكلة ىي أخرل مشكلة

 ادلثلى التعلم ظركؼ لتهيئة كفادلعلمة ؽلتلكها أف غلب مهارة ىي الدراسي الفصل

 ، كالتعلم التدريس عملية ُب اضطرابات ىناؾ تانت إذا كاستعادهتا عليها كاحلفاظ

 التعلم تمدير دكره ُب. التعلم عملية ُب ادلثلى الظركؼ خللق نشاط إهنا آخر دبعٌت

 بيئة ىو الفصل ألف الفصل إدارة على قادرين التعلم مدير مدرسو يكوف أف غلب أك
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 ينادلعلمة بأف تفيد اليت للمبلحظة كفقنا. ادلنظمة ادلدرسية البيئة من كجانب تعليمية

 تسليم تسليم يتم ما غالبنا لذلك. التعلم ُب السبورة كسائط يستخدموف ما غالبنا

 بالشكل ليس الوسائط استخداـ فإف لذا. السبورة باستخداـ يدكينا الفصل ُب ادلواد

 . األمثل

دلعلمات اليت ال تكوف ك  ة تلماهتا غَت كاضحةادلعلمةعندما يلفظ ك تذلك 

العوامل ادلهمة اليت تعٍت ُب صلاح عملية الًتبية  تاف ادلدرس إحدل  أصواهتن عالية.

كتذلك ادلفركدات التعليمية. على  تما  أنو مسؤكؿ ُب تكوين شخصية الطالبات.

الرغم من أف مدبرة اخلجرة ىي طالبة من الصف الرابع أك ادلستول الرابع ُب الفصل 

دث ُب غرفتهن ، إال أنو ؼلتلف عندما يكّن ُب الغرفة. مدبرة تانت مسؤكلة عما ػل

كمنظمة مسؤكلة عما ػلدث ُب ادلعهد. ك عند تعلم ادلفردات، أعطت ادلنظمة أمرىن 

 دلدبرة الغرفة إلعطاء ادلفردات للطالبات ُب الغرفة.

تتكوف تل غرفة من ثبلثة إىل أربعة مدبرات تقريبنا. عند إعطاء ادلفردات، 

ا، فسيؤثر ذلك على  غلب أف تتصرؼ تمعلمة ، كلكن عندما ال يكوف النطق جيدن 

تتابة الطالبات مع األخذ ُب االعتبار أف ادلفردات اليت تتعلم ُب معهد ادلودة الثانية 

ة كالطالبات اتبع بعد ادلعلمةحيث تقوؿ  شفهيةللبنات تستخدـ طريقة السمعية 

ذلك يكتنب ما يسمعن. إمبلء اللغة العربية ليس باألمر السهل ألف احلركؼ العربية 
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كل سلتلف عن احلركؼ البلتينية كحركؼ األجبدية. فادلدبرة غلب أف تكوف تُلفظ بش

 قادرة على التحدث بشكل جيد حىت ال تكوف ىناؾ أخطائت الطالبات ُب تتابة.

ة مؤثر للغاية ُب صلاح تعلم الطالبات. كبادلثل ُب تعلم ادلعلمةإف أداء 

عاٍؿ ، فإف تتابات ة بنقل ادلفردات ليس بصوت ادلعلمةادلفردات، عندما تقـو 

الطالبات ستواجو أيضنا العديد من األخطاء. اعتبار ناتج تعلم ادلفردات ىذا مربرنا ُب 

مهارة الكتابة ، كلكن إذا مل يكن ادلتحوؿ متحمسنا على اإلطبلؽ كتاف صوهتا 

منخفضنا لدرجة أهنن ال يستطعن مساعو حىت الزكية، فهذا خطأ فادح كغلب 

 تصحيحو على الفور.

ؽلكن أف يدعم استخداـ كسيلة التعلمية لنجاح , صاف كسيلة التعلميةنق

أنشطة التدريس كالتعلم ُب أم درس. باإلضافة إىل تعليم ادلفردات الذم يستخدـ 

لتحسُت مهارة الكتابة لدل الطالبات. يشعرف طالبات  الطريقة السمعية شفهية

دبعهد ادلودة الثانية للبنات بأهنن أقل مثالية ُب تعلم ادلفردات ألف األمر يستغرؽ 

كقتنا طويبلن لتصحيح الكتابة لدل الطالبات دبعهد ادلودة الثانية للبنات ألهنا ال توجد 

مدبرة الغرفة االلتفاؼ حوؿ سبورة للطالبات لتصحيح تتاباهتن. لذلك تاف على 

الطالبات كاالىتماـ بكتاباهتن ألهنا مل تكن ىناؾ سبورة يكفي إعاقة مسار كسيلة 
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التعلمية اليت غلب أف تكوف قصَتة إىل طويلة. ليس بسبب عملية التعلم كلكن 

ا فواحدا.  بسبب عملية تصحيح تتابات الطالبات كاحدن

يم ُب أنشطة التدريس كالتعلم من غلب إجراء التقي, اإلمتحاف ُب تل أسبوع

. كتذلك ُب التعلم ادلفردات ُب معهد ادلعلمةدلا نقلو  الطالباتأجل معرفة مدل فهم 

ادلودة الثانية للبنات يتم التقييم مرة كاحدة فقط ُب األسبوع. يتم التقييم مرة كاحدة 

اضي كيطبعن ُب األسبوع، شلا غلعل الطالبات ينسوف أمر تعلم ادلفردات األسبوع ادل

فقط على ادلفردات اليت سيتم اختبارىا ىذا األسبوع. التقييم الصحيح ُب تعلم 

ادلفردات ىو امتحانات تتابية كشفهية. يعد االختبار الذم يتم إجراؤه مرة كاحدة 

ا أيضنا كلكنو ليس مثالينا ألنو ال يوجد إمتحاف أترب تل عاـ حىت  ُب األسبوع جيدن

 ر التعلم طويل ادلدل الذم يتم تقدؽلو.يتمكن الطالبات من تذت

إعطاء ادلفردات لكل غرفة كلكن يتم , تل مرحلة  ُبإلقاء ادلفردات ليس 

إعطاؤىا لكل فصل حبيث يتم رؤية ربسن اللغة بشكل ملحوظ حبيث ؽلكن 

للطالبات ُب أجوؼ ادلستول  ال يتم اخللط بينهما ألف عليهن اتباع األخت. كقد 

ن ادلفردات ، كيتم إعطاء مادة بسيطة كفقنا دلستواىا كمع مركر أتقن الفصل العديد م

الوقت يتم أيضنا ربسُت أنواع ادلفردات ادلعطاة. كلكن بالنسبة للمستول األكؿ فهو 

 جيد ألهنم مل يتم درلهم مع زمبلئهم ُب الفصل.
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 مهارة الكتابة لتحسُت ُب تعليم ادلفردات  الطريقة السمعية شفهيةاحللوؿ إستخداـ  .ٖ

ات بالتار عاـ الدراسي لدل ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للبن

 ـ.ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ

 الضركرم من ، ادلشكلة حل لتحديد. ما دلشكلة حل أك سلرج ىو احلل

 عن احبث ذلك بعد. احلقائق عن البحث ٍب السابقة، ادلشكلةأك  ادلشكلة ربديد

 ُب تنظر أف ؽلكن كاخللفية كاضحة ادلشكلة تكوف عندما دراستها ادلراد اخللفية

ُب تعليم  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ . بربدث اليت ادلمكنة احللوؿ سلتلف

كؿ دبعهد ادلودة الثانية للبنات مهارة الكتابة لدل ادلستول األ لتحسُت ادلفردات 

 بالتار.

رلهزين  تمن ادلدرسة االبتدائية، فهم ليس اتلبافيما يتعلق خبلفية الط

أقل نشاطنا. إذف ما يفعلو  اتلبابشكل تاٍؼ لتعلم اللغة العربية، شلا غلعل الط

ىو ربط التعلم بأشياء حقيقية ربدث ُب البيئة احمليطة حبيث يسهل فهمها.  ادلعلمة

الذين ػلتاجوف إىل تعلم اللغة العربية  اتلباإلرشاد الط ادلعلمةاجلهود اليت يبذذلا 

يضنا إرشادات خاصة من رفيق ادلدرسة الداخلية. ىذا يعٍت بشكل مكثف. كىناؾ أ

ادلشرؼ للطبلب الذين ليس لديهم معرفة تافية  ادلعلمةأف ىناؾ جهدنا مكثفنا يبذلو 

بتعلم اللغة العربية باإلضافة إىل ادلزيد من التوجيهات من معلمي فصل اللغة العربية 



ٕٜٔ 
 

 
 

غَت اجملهزين دبا  الطالباتو إرشاد معٌت ادلزيد من التوجيو ىنا ى ادلعهد كتذلك رفاؽ

الفصل كعندما  ادلعلمةيكفي لبدء القراءة كفقنا لقواعد اللغة العربية عندما يوجو 

 الطالبات. كأيضنا ذبميع عهديتم توجيههم بواسطة رفيق ادلعهد ُب ادل الطالباتيكوف 

العربية حىت  الذين غليدكف اللغة الطالباتغَت اجملهزين بشكل تاؼ باللغة العربية مع 

يتمكنوا من ادلناقشة مع بعضهم البعض عند القياـ بالواجبات للتغلب على 

. عندما تكوف ىناؾ الطالباتادلشكبلت اليت تنشأ عن االختبلفات ُب خلفيات 

رلموعات ُب الفصل عند القياـ بالواجبات. لذلك بشكل غَت مباشر، تقسيم 

العربية ُب رلموعات مع أكلئك الذين  اجملموعات ُب التعلم الذين ال يفهموف اللغة

يتقنوف اللغة العربية حبيث يطور النقاش ادلتبادؿ أيضنا موقفنا من ادلسؤكلية كالتسامح 

  .كالتعاكف كفقنا لعدة شخصيات من ادلتوقع ربقيقها

ة تلماهتا غَت كاضحة ك دلعلمات اليت ال تكوف ادلعلمةعندما يلفظ احللوؿ 

غلب أف يتم توفَت ادلفردات مباشرة من قسم اللغة الذم يتم مراقبتو  أصواهتن عالية.

نطق  نلديهيت ال خرلمة األضأيضنا من نيساعدى قسم اللغة ك أستاذة مباشر من 

، كخاصة  اتلباالكتابة لدل الط ةحبيث ال يؤثر على مهار ك صوهتا عالية جيد 

 .األكؿ ستولالذين ما زالوا ُب ادل اتلباالط
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قسم اللغة سبورة لتعلم ادلفردات  اتطلب اف كسيلة التعلميةنقص احللوؿ

ىذا الوقت ىن يستعملن الصوت ك  ُبحىت األف. ك كلكن البضاعة مل تصل 

قسم  اإلمتحاف ُب تل أسبوعك احللوؿ  تعليم ادلفردات. ُب الطريقة السمعية شفهية

السنوم المتحاف ًب تضمينو ُب برنامج العمل معهد ادلودة الثانية للبنات اللغة ُب 

ترب لكن مل يتم تنفيذه حىت اآلف. كُب الوقت نفسو ، فإف التعلم ادلفردات األ

غلرف االختبارات مرة كاحدة فقط ُب معهد ادلودة الثانية للبنات ُب  اتلباالط

ك  .ىنالكتابية ةللغة كمدل جودة مهار  الطالباتاألسبوع لتقييم مدل اتتساب 

 تل مرحلة فقط ال يزاؿ توفَت ادلفردات ُب تل مرحلة  ُبإلقاء ادلفردات ليس احللوؿ 

 .مل تنفذ بعد للمستول األكؿ كللمستويات األخرل

 

  


