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 الباب الرابع

 نتائج البحث

حيتو هذا الباب الرابع  على قسمني هو تقدمي نتائج البحث و حتليل نتائج 

 البياانت.

 تقدمي نتائج البياانت .أ

يف  العربية و بناء علي نتائج البياانت عن استخدام وسيلة لعب تركيب الكالم

تعليم املفردات لدى طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج 

 نتائج مجع البياانت عل وصفيها التالية: .2019/2020للعام الدراسي 

يف تعليم املفردات لدى  العربية تنفيد استخدام وسيلة لعب تركيب الكالم .1

تولونج أجونج للعام ة احلكومية الثامنة طالب ابملدرسة املتوسطة اإلسالمي

 .م2019/2020الدرسي 

هو واحدة من اسرتااتيجيات الذي ختتار  العربية تركيب الكالماستخدام وسيلة لعب 

املدرس اللغة العربية لتعليم املفردات. فقال أستاذ خمتار لطفي كنتئب رئيس املدرسة 

 للمنهج يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج:
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 "تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة بستخدام وسيلة لعب تركيب الكالم

هذا مدخل جديد يف تعليم،  بل هذا ، و خاصة يف تعليم املفردات. العربية

1مدخل متلك مزااي كثرية عند تطبيقها يف تعليم".  

 داتملفر يف تعليم ا العربية وسيلة لعب تركيب الكالم احتياابت )أ(

ة احلكومية الثامنة تولونج أجونج كانت املدرسة املتوسطة اإلسالمي

لرتقية كفاءة الطالب يف تعليم  يةربلعا تستخدم وسيلة لعب تركيب الكالم

2املفردات.                           قال أستاذ أمحد حسن الد ين:كما   

ال  يف تعليم املفردات العربية وسيلة لعب تركيب الكالم داماستخ"كان 

، و ليس كل يتعلم املفلردات لم اللغة العربيةأستخدمها كل يوم يف تع

، وهذا ما أقدمه عند هناية تخدمه مرة واحدة فقط يف فصل واحدأس

حول املواد اليت  االجتماع يف كل فصل، فقط لنتذكر مدى قوة ذكرايهتم

، خبالف ذلك حىت ال يشعر األطفال ابمللل من أجواء أعطيتها من قبل

3".فقط كتوب و سبورةفصول الدراسية اليت تستخدم  ال  

                                                           
 م2020فرباير  6اتريخ  اخلامسللمنهج يف املدرسة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج يف يوم املقابلة مع أستاذ هرديونو كارئيس املدرسة  1
 م2020فرباير  6اخلميس يف التاريخ املالحظة يف عملية اللغة العربية يوم  2
اخلانس اتريخ ايف يوم  احلكومية الثامنة تولونج أجونجيف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املقابلة مع أستاذ أمحد حسن الد ين كااملدرس اللغة العربية  3

 م2020فرباير  13
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 مالكال ركيبالد ين عن استخدام وسيلة لعب ت و قال ايضا استاذ أمحد حسن

 يف تعليم املفردات: العربية

، ألنه العربية اللعب تركيب الكالم                       استجاب الطالب جيد ا هلذه ، احلمد هلل"

 قليل لعب هذه اللعبة بشكل غري مباشر حيصل الطالب علىمن خالل 

، مث                       دث تلقائي ا على شفاههمالكالم مهرة الذي يتح مهارة ، وهيمهارة

ذلك بشكل غري  و غري، عن املفرداتكتابة املكتوبة على السبورة   رةمها

من خالل االستماع إىل صديق بينما مهارة إستماع أيضا حيصلها مباشر 

4املفردات جديد أم ال".يقول   

 ين:        سن الد  حمحد استخدام وسيلة لعب يساعد يف تعليم املفردات، قال أستاذ أ

 اتملفردايساعد تعليم  العربية استخدام وسيلة لعب تركيب الكالم)ب( 

ملساعد  العربية النظرية، أن تعليم بستخدام وسيلة لعب تركيب الكالمبناؤ على 

5                             أن يكون تعليم ابجلد  و الن شاط.الطالب يف فهم املواد. و  قالت أستاذ أمحد  

                  حسن الد ين كمااييل:

                                                           
يف يوم  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونجاملقابلة مع أستاذ أمحد حسن الد ين كااملدرس اللغة العربية  4

 م2020فربيري  13اخلامس يف التاريخ 
 م2020فرباير  6اخلميس يف التاريخ املالحظة يف عملية اللغة العربية يوم  5
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                      هذه مفيدة جد ا يف تعلم العربية استخدام وسيلة لعب تركيب الكالم فإن"

هي إحدى األلعاب اليت تزيد من حدة  عبطالب، ألن هذه ال املفردات

6و مدقق طالب". الذاكرة  

 كالمالب احثة عن استخدام وسيلة لعب تركيمن نتائج املالحظة الب

نج لثامنة تولو اكومية احل يف تعليم املفردات يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية العربية

 :تنفيذ املعلم كما يلي أجونج عندما التعليم

معلم  الدرسة يف الفصل بدعاء  اجلامعة مع الطالب, و يستمري فتح 

لطالب لفتوح ادقائق. أمرا  املعلم  إىل  10معلمو مع  أنذلك يتغرق حوايل 

 ليال.ق  سابقةد الاملوا، مث األستاذ يكرر                                   الكتاب درس اللغة العربية و كر سةها

بتقسيم الطالب                  يقوم املعلم أوال  مث  اليت أعطيت.يسأل أستاذ عن املواد 

 جمموعة ، ويفطالب 8أو  7وعة واحدة حتتوي على ، يف جممإىل أربع جمموعات

على السبورة، املفردات واحد يعيد كتابة  طالبواحدة هلا مهام كل منها، أي 

، ثبيتهحبساب اجلزء حبساب عدد النقاط لكل كلمة الذي مت ت طالب واحد يقوم

ى جزء من ترتيب الكلمات على لوحة اآلخرين عل طالبوسيحصل العديد من ال

                     ، مث يعطي املعلم قطع ا ء من احلروف اليت مل يتم ترتيبهاخربشة ويبحثون عن أجزا
                                                           

يف يوم  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونجاملقابلة مع أستاذ أمحد حسن الد ين كااملدرس اللغة العربية  6
 م2020فربايري  13اخلامس يف التاريخ 
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من احلروف امللونة وكل جمموعة لونية خمتلفة عن بعضها البعض. جمموعة واحدة 

       حرف ا. 60حتصل على 

 بيةالعر  عمليات التعليم ابستخدام وسيلة لعب تركيب الكالم)ج( 

 تعليم هي اخلطوات التعليم املفردات بستخدام وسيلة لعب تركيب الكالمعملية 

7يف حتطيط الدراسي. العربية                                           قال أستاذ أمحد حسن الد ين عن خطوات التعليم  

 كما اييل:  العربية املفردات بستخدام وسيلة لعب تركيب الكالم

 ه(ة قبلملادا. إفتتاح )إلقاء السالم، و دعاء جامعا، و عالقة بني 1

فرندى: "عالبا بداء التعليم اللغة العربية ابلدعاء، و دعاء كما قال بيو 

8غاير من مادة الدراسة األخرى". و قالت أيضا ايرسكا: "بعد دعاء،  

9غالب األستاذ اكمال تقدمي األسئلة عن مادة يف أسبوع املاضي".  

 فرقة 4يقوم املعلم بتقسيم الطالب إىل . 2

 7                 فرقة كل  فرقة هي  4الطالب إىل                                  قالت أستاذ أمحد حسن الد ين: "أقوم 

1                           طالب وكل  فرقة طالب و طالبة ". 8حىت  0  

                                                           
 الدراسيمصدرها ابلوسيقة ختطيط  7
فرباير  31يوم اخلامس يف التاريخ  الثامنة تولونج أجونج يفمقابلة مع بيو فرندى، طالب يف الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  8

 م2020
فرباير  13امس يف التاريخ يوم اخلمقابلة مع ايرسكا، طالبة يف الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج يف 9

 م2020
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 تلفيقسم املعلم أجزاء من احلروف يف كل جمموعة بلون خم. 3

،                                                             و قال بية فرندى: "يدفع املدر س األحروف إىل كل  الفرقة بلون خمتلف

                                                             عسى عرف لون ما يل كل  الفرقة، لوهنا هي: أزرق و أصفر و أرجوان و 

1قرنفلي". 1  

ة خلربشوحة اتقوم كل جمموعة برتتيب املفردات اإلندونيسية على ل. 4

 يعهاليت مت جتمدات املفر ويتقدم ممثلو اجملموعة لكتابة اجلملة املثالية مع ا

                                                              "كل  الفرقة تركيب املفلردات اندونيسي يف السبورة لعب تركيب الكالم

املفيدة من  مث وحد من يوكل الفرقة يقوم أمام و تكتب اجلملة العربية

1". العربية املفردات يف السبورة لعب تركيب الكالم 2  

 تقييم. 5

يت كتبتها كل جمموعة على يتم تقييم املعلم من خالل مراجعة الكتابة ال"

1".، وتصحيح ما إذا كان هناك خطأ ما أو خطأالسبورة 3  

                                                                                                                                                               
1 ين كااملدرس اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج يف يوم  0 اخلامس يف املقابلة مع أستاذ أمحد حسن الد 

 م2020فربايري  13التاريخ 
1 أجونج يف يوم اخلامس يف التاريخ مع بيو فرندى، طالب يف الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج مقابلة  1

 م2020فربايري  13
1  13 التاريخ أجونج يف يوم اخلامس يف أجونجمقابلة مع إلسي، طالبة يف الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج  2

 م2020فربايري 
1 أجونج يف يوم اخلامس يف التاريخ أجونج مقابلة مع بيو فرندى، طالب يف الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج  3

 م2020فربايري  13
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 االستنتاج عن القراءة. 6

حسن لنجعل طالبت أستاذ إريسكا: "بعد تقوم عن تعليم املفردات قالت 

1استنتاجات بشكل فردي عن القراءة". 4                           وقال أستاذ أمحد حسن الد ين  

 كاما اييل:  العربية اخلطواة األخرة ابستخدام وسيلة لعب تركيب الكالم

 (لدعاءادة و اإلختتام )تلخيص املواد و تسأل الطالب عن فهم املا. 7

تسأل "كانت خطوات التعليم األخرياة يعين إختتام منها، تلخيص املواد و 

1الطالب عن فهم املادة. و اآلخر إلقاء الدعاء إختتام". 5  

بناء املالحظة من الباحثة تسأل الطالب عن فهم املادة كتقومي لفهم 

1املقروء إبعطاء أسئلة عن املفردات". 6  

 عند عربيةال ستخدام وسيلة لعب تركيب الكالماملشكالت يف استخدام يف ا .2

لثامنة اومية كة احلتعليم املفردات لدى طالب ابملدرسة املتوسطة اإلسالمي

 .م2019/2020تولونج أجونج للعام الدراسي 

                                                           
1  13أجونج يف يوم اخلامس يف التاريخ أجونج مع ايرسكا، طالبة يف الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج مقابلة  4

 م2020فربايري 
1 جونج يف يوم أملقابلة مع أستاذ أمحد حسن الد ين كااملدرس اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج  5

 م2020فربايري  13اخلامس يف التاريخ 
1  م2020فرباير  6اخلميس يف التاريخ املالحظة يف عملية اللغة العربية يوم  6
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 لعربيةا المالك املشكالت يف تعليم املفردات ابستخدام وسيلة لعب تركيب  

 ، مها املشكالت الداخلية و مشكالت اخلارجية.

 )أ( املشكالت الداخلية

 كمايلي:أما املشكالت الداخلية  

 . احلروف قليلة و حمدودة1

قال بعض الطالب أن العقبة اليت واجهت عند استخدام وسائل اإلعالم "

للطالب ترتيب  لذلك ال ميكن ،ة اخلربشة هي قلة احلروف املعطاةالعربي

، ومن مث سنقوم بضرب هذه القطع من احلروف إما يف الكلمات يف الكثري

حبيث ميكن للطالب  ،احلروفقطعة أو أكثر من  100ة مع جمموع

1".بسهولة ترتيب الكلمات اليت يتذكروهنا أو يعرفوهنا 7  

 ضعف حفظ املفردات. 2

 :كما قال أستاذ هرديونو كرئيس املدرسة للمنهج كاما اييل

"ضعف احلفظ املفردات الطالب هو مشكالت كبرية يف تعليم اللغة 

العربية. و ضعف حفظ املفردات أتثري بتنخفض احلماسة الطالب 

                                                           
1 أجونج يف يوم اخلامس يف  احلكومية الثامنة تولونج أجونجاملدرسة املتوسطة اإلسالمية يف مع أستاذ أمحد حسن الد ين كااملدرس  ةاملقابل  7

 م2020فربايري  13التاريخ 
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يف التعليم اللغة العربية. تنخفض احلماسة و أخرية الكسل حلفظ 

1املفردات و ضعف يف حفظ املفردات". 8  

                            وقالت أستاذ أمحد حسن الد ين:

حفظ املفردات دائما عن طريقة "الطالب الذي صعف يف 

املباحث، إال أهنا ال تزال ضعيفة حفظها نظرا لعدم وجود محاسة يف 

1تعليم املفردات". 9  

                                                        بناء عن املالحضة الباحثة أن محاسة الطالب ضعيف، عند ما تقد م 

األسئيلة و هم ليس جتيب إليه. و تلك بسباب ليس حتفظوا عن 

2وية.املفردات و هم نسي عن القواعد النح 0  

 . صعوبة الطالب جيعال اجلملة املفيدة3

بناء من مالحظة الباحثة عن صعوبة الطالب يف جيعال اجلملة 

 عند                                                        املفيدة ألن  ال يزال بعض الطالب الذين ال يستطعون جيعال اجلملة. 

د هبا ما يطلب املعلم من الطالب اإلجابة عن الكتب العربية اليت توج

                                                           
1  6التاريخ  يوم اخلامس املقابلة مع أستاذ هرديونو  كرئيس املدرسة للمنهج يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج يف 8

 م2020فرباير 
1 ين كااملدرس املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج املقابلة  9 أجونج يف يوم اخلامس يف التاريخ مع أستاذ أمحد حسن الد 

 م2020فربايري  13
2  م2020فرباير  6املالحظة يف عملية تعليم اللغة العرية يوم اخلمس يف التارخ  0
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يكون الكثري من الطالب أقل قدرة والكثري ، تعليمات لتكوين مجل مثالية

2.منهم ال يفعلون ذلك 1  

، يف هذه املفرداتللتعامل مع الطالب الذين جيدون صعوبة يف كتابة "

                                           ، سأعقد غالب ا جلسة أسئلة وأجوبة حول املواد احلالة يف كل اجتماع

حىت يعرف  املفردات،                             متها، خاصة  األسئلة واألجوبة يفاليت قد

بسهولة كيفية كتابة املفردات الصحيحة مع رموزها ويعرف الطالب 

ب صعوابت يف كتابتها أو الطالب معناها حىت ال يواجه الطال

2".قراءهتا 2  

 )ب( مشكالت اخلارجية

 مملية. وسائل و طريقة التعليمية 1

                           قالت أستاذ أمحد حسن الد ين:

                                                             "يف هذا املدرسة حصة الدرايتها قليل حد ا. ألن  يف الساعة الدراسية 

ثالثون دقائق. و لذلك حصة الدرسية جيعل النشكالت يف تعليم 

املفردات. و حلها أعطي اقرتاحات إىل الطالب لتعليم بنفسي يف 

                                                           
2  م2020فرباير  6س يف التاريخ اخلمياملالحظة يف عملية اللغة العربية يوم  1
2 أجونج يف يوم احلكومية الثامنة تولونج أجونج  ااملقابلة مع أستاذ أمحد حسن الد ين كااملدرس يف املدلرسة املتوسطة اإلسالمية2

 م2020فربايري  13اخلامس يف التاريخ 
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                                               البيت أو يف خارج خصة الدراسي ة مع بعض اإلخوان. و 

2".سأساعدهم إذا أكتشاف املشكالت 3  

                                 . الوقت ليصناعة الوسية طويل حد ا2

                                                     "املشكالت يف استخدام وسيلة لعب هي يف صنعها طويل جد ا، ألن 

إذا يصنعها  احتاج إضافية كثري مثل ليصنع صندوق احتاج كرتونة 

مث قصه إىل قطع صغرية. ولكنه يتطلب سابق و يقطعها وحد اب الوحد 

ورق املقوى الذي مت تقطيعه إىل                                        أيض ا غراء وورق ا ملوان  يتم وضعه على ال

قطع صغرية يف وقت مبكر. بعد ذلك فقط اكتبها أبحرف أجبدية مع 

2                            و هذا يقطو الوقت طويل جد ا". أرقام النتيجة 4  

 . بعض الطالب حمدودة يف فهم املفردات قدرة3

مسه إبة و لطالتنال الباحثة احلقائق من نتائج املقابلة من إحدى ا

 و هي من أجيه، قال:اريسك اندرينا فرتي، 

 إىل املفردات اندونيسيا عند كتابة مفرح جد ا بل أصعب هذا لعب"

مث ال  اللغة اإلندونيسية يف                    ، وأحياان  أعرف شرطةاللغة العربية املفردات
                                                           

2 أجونج يف يوم مع أستاذ أمحد حسن الد ين كااملدرس يف املدلرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج ااملقابلة  3
 م2020فربايري  13اخلامس يف التاريخ 

2  يوم أجونج يف مية الثامنة تولونج أجونجاملقابلة مع أستاذ أمحد حسن الد ين كااملدرس يف املدلرسة املتوسطة اإلسالمية احلكو  4
 م2020فربايري  13اخلامس يف التاريخ 
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و ال أستطيع كتبه يف اللغة  أعرف كيفية ترمجتها إىل اللغة العربية

2العربية". 5  

الطالب يف جيعال اجلملة بناء من مالحظة الباحثة عن صعوبة 

                                                        املفيدة ألن  ال يزال بعض الطالب الذين ال يستطعون جيعلون اجلملة 

                                                          املفيدة. إذا كان املدر س يسأل إىل الطالب عن املفردات ليس الطالب 

2                                    يستطيع سأل املدر س و الطالب أبسكوت فقط. 6  

تعليم  م يفلكالا                                     حل  املشكالت يف استخدام وسيلة لعب تركيب  احملاوالت يف .3

ة تولونج لثامنا ة احلكوميةاملفردات لدى طالب ابملدرسة املتوسطة اإلسالمي

 م.2019/2020أجونج للعام الدراسي 

لى والت عحملاانتائج يف املقابلة مع األستاذ أمحد حسن الدين عن  كيف  

فردات ليم امل تعيفام وسيلة لعب تركيب الكالم اليت يواجهها يف استخد شكالتامل

للعام  أجونج ونجتول لدى لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة

 . كما يف اييل:2020/2019الدراسي 

                                                           
2 أجونج يف يوم اخلامس يف التاريخ اريسك اندرينا فرتي طالبة يف املرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج املقابلة مع  5

 م2020فربايري  13
2  م2020فرباير  6املالحظة يف عملية تعليم اللغة العرية يوم اخلمس يف التارخ 6
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قال بعض الطالب أن العقبة اليت واجهت عند استخدام وسائل اإلعالم "

للطالب ترتيب  ال ميكنلذلك  ،ة اخلربشة هي قلة احلروف املعطاةالعربي

، ومن مث سنقوم بضرب هذه القطع من احلروف إما يف الكلمات يف الكثري

حبيث ميكن للطالب بسهولة  ،قطعة أو أكثر من احلروف 100ة مع جمموع

2".ترتيب الكلمات اليت يتذكروهنا أو يعرفوهنا 7  

 و حالة أيضا:

، يف هذه احلالة يف  املفرداتللتعامل مع الطالب الذين جيدون صعوبة يف كتابة "

            متها، خاصة                                                   ، سأعقد غالب ا جلسة أسئلة وأجوبة حول املواد اليت قدكل اجتماع

حىت يعرف الطالب بسهولة كيفية كتابة  املفردات، األسئلة واألجوبة يف

ب املفردات الصحيحة مع رموزها ويعرف الطالب معناها حىت ال يواجه الطال

2".هتاصعوابت يف كتابتها أو قراء 8  

 ب. حتليل البياانت

                                                           
2 أجونج يف يوم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج مع أستاذ أمحد حسن الد ين كااملدرس  ةاملقابل  7

 م2020فربايري  13اخلامس يف التاريخ 
2 أجونج يف يوم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج مع أستاذ أمحد حسن الد ين كااملدرس  ةاملقابل 8

 م2020فربايري  13اخلامس يف التاريخ 
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يف تعليم املفردات لدى  العربية أ. تنفيذ استخدام وسيلة لعب تركيب الكالم

للعام  طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنة تولونج أجونج

 م2019/2020         الد راسي 

يف  العربية هناك حموالت تتعلق بتفيذ استخدام وسيلة لعب تركيب الكالم

تولونج  املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامنةاملدرسة  لطالبتعليم املفردات لدى 

. و بعد الباحثة تعمل يف املقابلة و املالحظة و الوثيقة للطالب و االستاذ أجونج

 يف تعليم املفردات جيدا. العربية فنعرف أن استخدام وسيلة لعب تركيب الكالم

يف  العربية أما طريقة املستخدمة يف استخدام وسيلة لعب تركيب الكالم

 :هيليم املفردات تع

 اإلفتتاح .1

 العربية كانت عملية تعليم املفردات ابستخدام وسيلة لعب تركيب الكالم

أوال إفتتاح حول عشر دقائق. هناك املدرس إلقاء السالم مث اداء الدعاء مجيعا 

 و هذا اليوم.و عالقة بني املادة يف أسبوع املاضي 

 تقسيم الطالب إىل أربعة فرق. 2
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، املدرس تقسيم الطالب إىل أربعة  العربية تركيب الكالمقبل يبداء لعب 

فرق. كل فرق حيتوي على سبع أو مثانية طالب. واحد الطالب يقوم بعد 

 مشاورة عن املفردات.

 أجزاء من احلروف              تقسيم املدر س .4

إىل كل فرق. و كل فرق لوهنا األخر.  أجزاء من احلروف             تقسيم املدر س

يب املفردات                                                          لوهنا هي أصفر و أزرق و قرنفلي و أرجوان. عسى ملدر س يعرف ترك

 ىل فرف من. العربية الكالم يبيف السبورة لعب ترك

 كل فرق تركيب الكالم.  5

املفردات اللغة إندوييسيا على السبورة لعب  العربية كل فرق تركيب الكالم

قة يقوم أمام الفصل و يكتب املفردات اللغة و يوكل من الفر  العربية تركيب الكالم

 العربية، مث جيعل اجلملة املفيدة مع املفردات يف السبورة لعب تركيب الكالم

                                                    . مث ينظر املدر س على السابورة و تصحيح الكلمات خطاء. العربية

 تقييم. 6

                                                               تقييم املدرس اب اإلمتحان عن املفردات، يدعو املدر س املفردات يف الكتاب 

  مث الطالب جيعل اجلملة املفيدة يف الكرستهم. عن الدراسي.

 االستنتاج. 7
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 اإلختتام )تلخيص املواد و تسأل الطالب عن فهم املادة و الدعاء( .8

 العربية اخلطوة التعليم املفردات ابستخدام وسيلة لعب تركيب الكالم

                                                                  األخرية هي إختتام. يف إختتام هناك تلخيص مادة اللغة العربية من املدر س 

 درس الطالب عن املادة.لتأكيد 

مث تسأل عن املادة ملعرفة كفاءة الطالب يف تعليم املفردات أو معنها. و 

                                                                        هذا كعملية التعليم التعليم يف معيار التقومي. و آخرية الد عاء. و هذه الدعاء 

 إختتام إلهناء عملية التعليم.

تعليم املفردات  عند العربية استخدام وسيلة لعب تركيب الكالممشكالت يف . 2

ة احلكومية الثامنة تولونج أجونج للعام لدى طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمي

 م.2019/2020الدراسي 

تعليم اللغة اإلجنبية ليس سهال كما تنصور. يف تعليم اللغة العربية سيكون 

هناك ابلتأكيد مشاكل غري متوقعة، تنشأ من الداخل أو من اخلارج. يف إندونيسيا، 

تعليم اللغة العربية هي تعليم اللغة الثانية. وبني العلربية و اإلندونيسية لديها الكثري 

من االختالفات. مثل االختالفات يف احلروف، و االختالفات يف الكتابة و 

 المات الرتقيم، و إىل ذلك.الختالفات يف ع
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هناك  العربية ستخدام وسيلة لعب تركيب الكالميف تعليم املفردات اب

تتضمن املشكالت  ا املشكالت الداخلية واملشكالت اخلارجية.مشكلتان مه

  املفردات                                                          الداخلية عدد األحرف املعطاة قليال  جد ا حبيث ال ميكن للطالب جتميع 

        كثري ا.

                                         أيضا مشكلة داخلية يف هذه املسألة. نظر ا ألن ضعف حفظ املفردات 

، ميكنهم                 نظر ا ألهنم حمدودون                                   الب ميكنهم فعلي ا التعلم واحلفظ، ولكن العديد من الط

، لذلك ال يزالون عاجزين عن الكالم وأقل قدرة القراءة والتغطية مبعىن من الكسل

 اجلملة املفيدة.                                يواجه الطالب أيض ا صعوبة يف تكوين املفردات. و على 

طرق مملة ووسائل و املشكالت اخلرجية هي من الوسيلة و طريقة مملية 

، فإن الوقت خبالف ذلك  تعلم هذه اللغة الثانية. اإلعالم هي أيضا عقبات يف

، لذلك يتطلب الكثري من الناس للمساعدة إلنشاء هذه الوسائط طويل للغاية الالزم

يظهر هذا عندما  حمدودة يف ستعاب املفردات قدرة.و ضعف لطالب  يف صنعها.

املادة اليت مت أو املفردات يكون املعلم قد أعطى املادة مث يسأل املعلم الطالب عن 

، وهناك من يستطيع اإلجابة ولكن فقط . ومن مث ال ميكن للطالب اإلجابةتقدميها

 عدد قليل من األطفال.
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يف تعليم  العربية استخدام وسيلة لعب تركيب الكالم شكالت       يف حل  م. حماوالت 3

ة احلكومية الثامنة تولونج املفردات لدى طالب ابملدرسة املتوسطة اإلسالمي

 م.2019/2020الدراسي أجونج للعام 

                                                           حماوالت على حل  املشكالت اليت يواجهها يف استخدام وسيلة لعب تركيب 

تتمثل القيود اليت تواجه عند استخدام وسائط يكين  يف تعليم املفردات العربية الكالم

، حبيث ال ميكن للطالب يف نقص احلروف اليت يتم تقدميها األلعاب العربية اخلربشة

 100جمموعة واحدة مع                                                ترتيب الكلمات كثري ا ، مث سنضرب تلك احلروف سواء يف 

 .، حبيث ميكن للطالب ترتيب الكلمات بسهولة يتذكرون أو يعرفونحرف أو أكثر

                              اجه الطالب أيض ا صعوبة يف كتابة، يو حرف ضافة إىل مشاكل يفابإل

ادة ولكن                                                     اليت مل تكن موجودة سابق ا يف املادة أو يف بعض األحيان يف امل مفردات

ة                              ، يعقد املعلم غالب ا جلسة أسئليف هذه احلالة يف كل اجتماع ،املعلم نسي نقلها

حىت مفردات،                               ، خاصة  األسئلة واألجوبة يف حالة وأجوبة حول املواد اليت قدمتها

الصحيح إىل جانب قواعده مفردات، تابة يتمكن الطالب بسهولة من معرفة كيفية ك

ويعرف الطالب املعىن حىت ال يتمكن الطالب من جيدون صعوبة يف الكتابة 

 .ونطقها


