
15 
 

 

ينالثا الباب  

 انظرايت

 

األساس النظري أ.  

تستخدـ ىذه الدراسة أسلوب حبث نوعي أك طبيعي ألنو يتم يف الظركؼ         

لطبيعية. طرؽ البحث النوعي ىي طرؽ حبث مستخدمة لفحص ظركؼ الكائن ا

الطبيعي ، حيث يكوف الباحث أداة رئيسية ، كيتم تنفيذ تقنيات رتع البياانت عن 

طريق التثليث )غتتمعة( ، كحتليل الطبيعة االستقرائي ، كتؤكد نتائج البحث النوعي على 

 اظتعٌت بدالن من التعميم. 

( ىو كائن كما ال يتم ٧٠1٢الطبيعي اظتشار إليو بواسطة سوجيونو )الكائن       

التالعب بو من قبل الباحث حبيث أف اضتالة عندما يدخل الباحث إىل الكائن ، بعد 

 أف يكوف يف الكائن كبعد مغادرة الكائن دكف تغيَت نسبينا.

على  ىي عملية حبث كفهم مبنية ((Creswell (1998)الطريقة النوعية حسب     

منهجية حتقق يف الظاىرة االجتماعية كاظتشكالت البشرية. يقـو الباحث بعمل صورة 

معقدة كيفحص الكلمات كالتقارير التفصيلية من كجهة نظر اجمليبُت كيقـو إبجراء 

إىل أف  (Moleong  ،2٠٠7)في دراسات يف اظتواقف الطبيعية ، كيشَت بودجاف كاتيلور 
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حبثي ينتج بياانت كصفية يف شكل كلمات مكتوبة كشفوية الطريقة النوعية ىي إجراء 

 .من الناس كالسلوؾ اظتالحظ

السمة الرئيسية للقلق يف البحث النوعي ىي اظتعٌت. يف ىذه اضتالة ، ال يهتم        

البحث الطبيعي بتشابو موضوع البحث ، بل يكشف بدالن من ذلك عن كجهات 

ستند ىذا التفكَت أيضنا إىل حقيقة أف اظتعٌت النظر حوؿ حياة األشخاص اظتختلفُت. كي

اظتوجود يف كل شخص ؼتتلف. لذلك ، ال نتكن الكشف عن الواقع اظتوجود يف ذلك 

 الشخص الفريد ابستخداـ أدكات أخرل غَت البشر كأدكات.

يتم إجراء ىذا النوع من البحث من خالؿ رتع البياانت من خالؿ ، 

ثيق اظتيداين. ترتبط ىذه الطريقة بكيفية فهم النهج كاظتالحظات ، كاظتقابالت ، كالتو 

كاستكشافو ككشفو عن ظواىر معينة من اجمليبُت على البحث. منذ البداية ، كتب أف 

يكوف الباحث قادرنا على حتديد الطريقة اليت سيتم استخدامها )من الناحية اظتثالية 

 طريقة اثبتة أك تقنية ظرفية أك مرنة(.
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لتعلممنوذج ا. ١     

 :مناذج التعلمتعريف  . أ

فتوذج التعلم ىو إطار مفاىيمي يصف اإلجراءات اظتنهجية يف تنظيم           

خربات التعلم لتحقيق أىداؼ التعلم. كظيفة فتوذج التعلم كدليل للمعلمُت 

كاظتعلمُت يف تنفيذ التعلم. يتأثر اختيار فتوذج التعلم بشدة بطبيعة اظتواد اليت سيتم 

ألىداؼ اظتراد حتقيقها يف التعلم ابإلضافة إىل مستول قدرة الطالب. تدريسها ل

فتوذج التعلم عبارة عن خطة أك فتط نتكن استخدامو لتصميم أفتاط التدريس كجهان 

لوجو يف الفصل أك ترتيب الدركس التعليمية كحتديد اظتواد التعليمية أك األجهزة مبا 

بيوتر كاظتناىج الدراسية. يوجهنا كل يف ذلك الكتب كاألفالـ كبرامج كسائط الكم

فتوذج إىل تصميم تعليمي نتكن أف يساعد الطالب على حتقيق أىداؼ ؼتتلفة ، 

كأخَتا ، يتطلب كل فتوذج بيئة إدارة كتعلم ؼتتلفة. يعُت كل هنج أدكارنا ؼتتلفة 

للطالب يف الفضاء اظتادم كيف النظاـ االجتماعي للفصل. طبيعة اظتادة من العديد 

ن اظتفاىيم كاظتعلومات من النص ظتواد التدريس للطالب. األىداؼ اليت يتعُت م

 8 حتقيقها تشمل اصتوانب اظتعرفية )منتجات كعمليات فهم / أنشطة القراءة.

 

 

                                                           
8
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 51-57 
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خصائص منوذج التعلم  ب.       

كجود إجراء منهجي ، كتب أف لتتوم فتوذج التعلم على إجراء (. 1

 اءن على افًتاضات معينةمنهجي لتعديل سلوؾ الطالب بن

يتم حتديد نتائج التعلم على كجو التحديد ، كلتدد كل فتوذج (. ٧

تعليمي األىداؼ احملددة لنتائج التعلم اليت يتوقع أف لتققها الطالب 

 ابلتفصيل يف شكل أداء نتكن مالحظتو

حتديد البيئة على كجو التحديد ، كحتديد حالة البيئة على كجو (. ٢

 وذج التعلمالتحديد يف فت

كجود قدر معُت من النجاح ، كتب أف لتدد فتوذج التعلم معايَت (. 4

 .ؾتاح األداء اظتتوقع للطالب

التفاعل مع البيئة ، ينشئ كل فتوذج تعليمي طرقنا تتيح للطالب (. 5

 9.التفاعل كالتفاعل مع بيئتهم

 

 

 

                                                           
9
 Anita Lie, Cooperative Learning. Jakarta: PT Gramedia, 2005), hal 14 
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وظيفة منوذج التعلم ج.   

م كدليل نتكن أف يشرح ما كتب أف اإلرشادات ، نتكن أف تعمل فتاذج التعل (1

يقـو بو اظتعلم. كابلتايل ، يصبح التعلم شيئنا علمينا كؼتططنا كيشكل أنشطة عتا 

 .ىدؼ

تطوير اظتناىج ، نتكن أف تساعد فتاذج التعلم يف تطوير اظتناىج الدراسية  (٧

 .للوحدات كالفصوؿ اظتختلفة يف التعليم

علم ابلتفصيل األشكاؿ اظتختلفة للمواد إنشاء اظتواد التعليمية. لتدد فتوذج الت (٢

التعليمية اليت سيستخدمها اظتعلم للمساعدة يف إحداث تغيَت جيد يف 

 .شخصية الطالب

مساعدة التحسينات يف التعلم ، نتكن لنماذج التعلم أف تساعد يف عملية  (4

  .التعليم كالتعلم كحتسُت فعالية التعلم

مواد تعليمية. ٢   

واد تعليميةم تعريف أ.       

اظتواد التعليمية أك اظتواد التعليمية ىي اظتعرفة كاظتواقف كاظتهارات اليت كتب              

 1٠على الطالب تعلمها من أجل حتقيق معايَت الكفاءة احملددة مسبقنا.

                                                           
1٠

Wina, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan., h.60. 
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اظتواد التعليمية ىي يف األساس اظتعرفة كالقيم كاظتهارات كمحتول ظتوضوع        

ؼ التعلم. لذلك نتكن القوؿ أف اظتوضوع عبارة عن غتموعة موجو لتحقيق أىدا

متنوعة من اطتربات اليت سيتم تقدنتها للطالب أثناء العملية التعليمية أك العملية 

التعليمية. تصبح خربات التعلم اليت حصل عليها الطالب من اظتدرسة مادة 

بة التعليمية ، تعليمية. يقـو الطالب أبنشطة ؼتتلفة من أجل اكتساب ىذه التجر 

سواء يف شكل اظتهارات اظتعرفية كاضتركية كالعاطفية مت تصميم ىذه التجارب 

 كتنظيمها بطريقة جتعل ما لتصل عليو الطالب مناسبنا للغرض.

لتتل دكر اظتواد التعليمية يف العملية التعليمية موقعنا اسًتاتيجينا للغاية كيساعد يف 

ألف اظتواد التعليمية ىي مدخالت مفيدة إىل  حتديد حتقيق األىداؼ التعليمية ،

جانب مناىج / برامج تعليم اظتعلمُت ، ككسائل اإلعالـ ، كالتقييم ، كما إىل ذلك. 

اظتواد التعليمية ىي أحد اصتوانب اليت نتكن أف تؤثر على اظتخرجات. مبعٌت آخر ، 

ية اظتستخدمة. على نتكن أف تتأثر جودة العملية التعليمية كنتائجها ابظتواد التعليم

 .ىذا األساس ، يف نظاـ التعليم ، تلعب اظتواد التعليمية دكرنا مهمنا كحاشتنا

تتمثل مهمة اظتعلم ىنا يف كيف نتكن للمعلم تقدًن أك تقدًن اظتوضوع أبكرب قدر 

ؽتكن من اصتاذبية ، حبيث يكوف الطالب متحمسُت ظتتابعة عملية التدريس كالتعلم 

اصتهود اليت نتكن أف يبذعتا اظتعلموف ىي دمج كتنسيق  بشكل جيد كزتاس.
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اظتوضوع مع كسائل اإلعالـ كاسًتاتيجيات التعلم ذات الصلة. ىذا ، ابلطبع ، 

كتب أف يكوف مدعومنا إبتقاف اظتادة أك اظتوضوع الذم يقدمو ابستخداـ لغة جيدة 

 11كصحيحة.

 أنواع ادلواد التعليمية . ب

أحد مكوانت نظاـ التعلم اليت تلعب دكرنا مهمنا يف اظتواد التعليمية ىي        

مساعدة الطالب على حتقيق معايَت الكفاءة كالكفاءات األساسية. بشكل 

عاـ ، حتتوم اظتواد التعليمية على اظتعرفة كاظتهارات كاظتواقف أك القيم اليت 

 كتب على الطالب تعلمها.

 ة من:ابلتفصيل ، تتكوف أنواع اظتواد التعليمي      

تشَت اظتعرفة  1٧اظتعرفة كتشمل اضتقائق كاظتفاىيم كاظتبادئ كاإلجراءات. (1

 1٢إىل اظتعلومات اظتخزنة يف أذىاف الطالب.

 اظتهارات ، أم القياـ بنوع معُت من النشاط. تشَت اظتهارة عادةن إىل ( ٧

اإلجراءات )الفكرية أك اصتسدية( كردكد الفعل اليت يقـو هبا الشخص 

ة لغرض ػتدد. اظتهارات ىي شكل من أشكاؿ اطتربة بطريقة ؼتتص

التعليمية اليت كتب أف لتققها الشخص أك لتصل عليها من خالؿ 

                                                           
11 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran., h. 162. 
12

 Oemar, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem., h. 140 
13

 Ibid., hlm. 141 
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عملية التعلم اليت تتميز ابلقدرة على إظهار أشكاؿ معينة من اضتركة يف 

القياـ بنشاط ما ، كرد فعل للمحفزات اليت أتيت إليو. تظهر االستجابة 

ات حركية جسدية. حتتوم مهارة العمل على أك التفاعل يف شكل حرك

أربعة أنشطة كىي اإلدراؾ كالتخطيط كإعادة التعبَت عن اظتعرفة اظتسبقة 

 كتنفيذ اإلجراء.

اظتواقف أك القيم اليت تتعلق مبواقف أك اىتمامات الطالب يف متابعة ( ٢

اظتادة التعليمية اليت قدمها اظتعلم ، كالقيم يف شكل تقدير لشيء ما 

 ديل اظتشاعر االجتماعية.كتع

 معايري حتديد واختيار ادلواد التعليميةج. 

كتب اختيار اظتواد التعليمية بشكل مناسب من أجل مساعدة     

الطالب على النحو األمثل يف حتقيق معايَت الكفاءة كالكفاءات 

األساسية. تتطلب أنواع اظتواد التعليمية اسًتاتيجيات ككسائط كطرؽ 

فة. كتب النظر يف نطاؽ كعمق اظتواد التعليمية من أجل مطابقة  تقييم ؼتتل

 كفاءهتا.

كتب مراعاة ترتيب اظتواد التعليمية حىت يكوف التعلم متماسكنا. كتب    

اختيار طرؽ التدريس بشكل مناسب حىت ال يتم تدريسها أك تعلمها 
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بشكل خاطئ )على سبيل اظتثاؿ ، من الضركرم توضيح ما إذا كاف 

 14.ظ اظتادة التعليمية أك فهمها أك تطبيقوكتب حف

 خطوات منوذج الكلمات التخمني.٣

 ختمني منوذج الكلمةتعريف أ. 

 1٠فتوذج ختمُت الكلمة ىو فتوذج يستخدـ كسائط بطاقة صور مقاس       

سم كمصطلح ميزات أك كلمات أخرل تؤدم إىل اإلجابة )اظتصطلح(  1٠× 

 15.نهاعلى البطاقة اليت تريد ختمي

يتم تنفيذ فتوذج التعلم لتخمُت الكلمة من خالؿ كيفية مطابقة الطالب     

لبطاقات أسئلة األلغاز مع بطاقة اإلجابة الصحيحة. ابإلضافة إىل اىتماـ 

الطالب ابلتعلم ، فإنو يسهل أيضنا تضمُت مفهـو التعلم يف ذكرايت 

 16.الطالب

ىو فتوذج يستخدـ كسائط  لذلك ، فإف فتوذج التعلم لتخمُت الكلمة    

البطاقات اليت حتتوم على ألغاز قصَتة يف أزكاج حبيث تصبح عملية التعلم يف 

 ث جتعل الطالب يرغبوف يف جتربتهاالفصل نشطة كؽتتعة ، حبي

                                                           
14

 Lukmanul, Perencanaan Pembelajaran., h. 118 
15

 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar dengan., h. 129 
16 Zaini Ashari, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Menggunakan  

Model Pembelajaran Tebak Kata pada peserta didik kelas II SDN 3 Menteng Palangkaraya tahun 

pelajaran 2013/2014. 
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  منوذج الكلمات التخمني خطواتب.

 ىم كاآليت: فتوذج الكلمات التخمُت خطوات

 دقيقة. ٧5يشرح اظتعلم اظتادة ظتدة  (1

 يطلب اظتعلم من الطالب الوقوؼ يف أزكاج أماـ الفصل. (٧

سم تقرأ على شريكو. حصل  1٠×  1٠يعطى الطالب بطاقة قياس  (٢

سم ال نتكن قراءة ػتتوايهتا  ٧×  5طالب آخر على بطاقة حبجم 

 )مطوية( ، مث كضعها على اصتبهة أك دسها يف األذف ؛

سم  1٠x10قاس يف ىذه األثناء ، يقرأ الطالب الذم لتضر بطاقة م (4

الكلمات اظتكتوبة عليها كمتمن شريكو ما ىو اظتقصود على البطاقة 

سم. اإلجابة الصحيحة ىي إذا كانت مطابقة  1٠x10مقاس 

 حملتوايت البطاقة اظتلتصقة ابصتبهة أك األذف ؛

إذا كانت اإلجابة صحيحة )كما ىو مكتوب على البطاقة( فقد  (5

ا يف الوقت احملدد ، فقد يؤدم  كتلس الزكج. إذا مل يكن ذلك صحيحن

 17.ذلك إىل كلمات أخرل طاظتا أنك ال تقدـ إجابة على الفور

 

                                                           
17 Turniasih, Keefektifan Model Tebak Kata terhadap minat dan Hasil Belajar PKn 

materi komponen pemerintah pusat di Indonesia kelas IV SD Negeri Debong Tengah 1, 2 dan 3 

kota Tegal, 2013 
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 تقييم التعلم .٤

 تعريف تقومي التعلم . أ

يعٍت التقييم حتديد إىل أم مدل يكوف الشيء ذا قيمة أك جودة أك      

قيمة. نتكن تقييم نتائج التعلم اليت حققها الطالب كعلى نتائج التعلم أك 

التعلم ، إىل حد ما ، على أهنا جيدة. يف الواقع ، ما يتم تقييمو ىو  عملية

عملية التدريس كالتعلم كمن خالؿ مراجعة غتموعات اظتكوانت اليت تشكل 

معنا عملية التدريس كالتعلم.
18 

مبعٌت كاسع ، التقييم ىو عملية ختطيط كاضتصوؿ على كتوفَت اظتعلومات اليت 

بديلة. ككفقنا عتذا التعريف ، فإف أم تقييم أك  ال غٌت عنها الختاذ قرارات

نشاط تقييم ىو عملية ؼتطط عتا بشكل متعمد للحصوؿ على معلومات أك 

 19بياانت ؛ بناءن على ىذه البياانت مث حاكؿ اختاذ قرار.

يُعرَّؼ تقييم نتائج التعلم أبنو إجراء أك عملية لتحديد قيمة ؾتاح تعلم 

 ٧٠ عملية التعلم لفًتة معينة.الشخص بعد أف يكوف قد اخترب

                                                           
18 W.S Winkel, Psikologi Pengajaran, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), h. 531. 
19 M.Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: 

PT.Remaja Rosdakarya, 1994), h.3. 
2٠

H.M. Sulthon, Moh. Khunuridho, Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif 

Global,. H.272. 
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ىناؾ فرؽ بُت التقييم كالقياس ، لكن ال نتكن الفصل بينهما. عندما يشَت 

التقييم إىل عملية لتحديد قيمة شيء ما ، فإف القياس ىو إجراء أك عملية 

لتحديد منطقة كمية شيء ما. لذلك يتم إجراء القياس لتوفَت إجابة على 

جراء التقييم لتقدًن إجابة على السؤاؿ "ما ىي السؤاؿ "كم" ، بينما يتم إ

 القيمة".

من انحية أخرل ، يعترب التقييم أيضنا أحد مكوانت نظاـ التعلم الًتبوم. 

كىذا يعٍت أف التقييم نشاط ال مفر منو يف أم نشاط تعليمي / تعليمي. 

لذلك ، من اظتناسب أف يتمتع اظتعلم ابلقدرة على إجراء التقييمات. سيكوف 

للمعلمُت سيطرة أكرب على ىذه القدرة إذا مت تعريفهم أبنشطة التقييم يف 

 ٧1.كقت مبكر

 أهداف تقومي التعلم . ب

يف أم نشاط تقييم ، فإف اطتطوة األكىل اليت كتب مراعاهتا ىي الغرض من 

التقييم. يعتمد حتديد أىداؼ التقييم بشكل كبَت على نوع التقييم اظتستخدـ. 

لك ، فسيواجو اظتعلم صعوبة يف ختطيط كتنفيذ إذا مل يكن األمر كذ

التقييمات. الغرض من تقييم التعلم ىو حتديد فعالية ككفاءة نظاـ التعلم ، 

                                                           
21 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1999), 

Cet.Ke-1, h.190 
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سواء فيما يتعلق ابألىداؼ كاظتواد كاألساليب كالوسائط كمصادر التعلم 

 كالبيئة كنظاـ التقييم نفسو.

ات دقيقة حوؿ الغرض الرئيسي من تقييم التعلم ىو اضتصوؿ على معلوم

مستول حتقيق األىداؼ التعليمية من قبل الطالب حبيث نتكن متابعة 

 اظتتابعة.

 ٧٧أىداؼ تقييم التعلم ىي:

 إلجراء التشخيص .1

 مراجعة اظتنهج .٧

 لعمل مقارانت .٢

 لتوقع االحتياجات التعليمية .4

 .حتديد ما إذا كانت األىداؼ التعليمية قد حتققت أـ ؿ .5

 تقنية التقييمج. 

 الختبارتقنية ا(. ١

االختبار ىو أداة أك إجراء يستخدـ يف إطار القياس كالتقوًن يف غتاؿ       

التعليم يف شكل مهاـ أك سلسلة من اظتهاـ إما يف شكل أسئلة أك 

                                                           
22 Daryanto, Evaluasi Pendidikan,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1999), Cet.ke-1,h.11 
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تعليمات من قبل اظتمتحنُت حبيث نتكن حتقيق القيم من قبل اظتمتحنُت 

 ٧٢.اآلخرين أك مقارنتها بقيم معيارية معينة

 كىي: ٢االختبار إىل تنقسم تقنية 

 االختبارات التشخيصية ( أ

ىو اختبار يستخدـ لتحديد نقاط ضعف الطالب حبيث نتكن إعطاء 

 ٧4.العالج اظتناسب بناءن على نقاط ضعف ىؤالء الطالب

 االختبار التكويٍت  ( ب

ىو اختبار يهدؼ إىل حتديد مدل تكوين الطالب كفقنا ألىداؼ 

لعملية التعلم خالؿ فًتة زمنية التدريس احملددة مسبقنا بعد اتباعهم 

 معينة.

 اختبار هنائيج( 

ىو اختبار لنتائج التعلم يتم إجراؤه بعد إعطاء غتموعة من الربامج 

التعليمية ، كيعرؼ ىذا االختبار يف اظتدارس ابالختبار العاـ ، حيث 

 تستخدـ النتائج ظتلء بطاقات التقارير أك ملء شهادة التخرج.

 

                                                           
23 Sudjiono, Anas, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 

2006), h.67 
24 Prof.Dr. Suharsimi Arikunto,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2002), Cet Ke-4, h-34 
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 ختبارتقنيات عدم اال (. ٢

ابستخداـ األساليب غَت التجريبية ، يتم إجراء تقييم أك تقييم نتائج تعلم 

 ٧5الطالب دكف اختبار الطالب ، كلكن يتم عن طريق:

 مقياس التصنيف . أ

 .يصف اظتقياس قيمة يف شكل رقم على شيء يتم اعتباره

  مستجوب )استبياف( . ب

 .اسو )اظتستفىت(كىي قائمة األسئلة اليت كتب أف نتألىا الشخص اظتراد قي

 قائمة تدقيقج. 

كىي عبارة عن صف من العبارات اليت لتتاج فيها اظتستفىت اظتقيَّم فقط إىل 

 كضع عالمة مناسبة يف اظتساحة اظتتوفرة.

 مقابلة )مقابلة(د. 

طريقة أك طريقة مستخدمة للحصوؿ على إجاابت من اظتستجيبُت عن طريق 

 سؤاؿ كجواب من جانب كاحد.

 ةاظتالحظق. 

 .تقنية يتم تنفيذىا من خالؿ إجراء مالحظات دقيقة كتسجيل منتظم

                                                           
٧5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 

2002), Cet Ke-4, h. 27-31 
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 سَتة شخصيةك. 

 كصف ضتالة اإلنساف يف حيات

 نقاط القوة والضعف يف طريقة ختمني الكلماتد. 

 االجيابياتأ. 

 سيكوف لدل الطالب ثركة من اللغات.( 1

 ؽتتع للغاية حبيث يرغب كل طالب يف جتربتو.( ٧

 مهتمُت ابلتعلم يصبح الطالب( ٢

 اجعل من السهل تضمُت مفاىيم الدرس يف ذاكرة الطالب.( 4

 نقاط الضعف ب(

 .يتطلب كقتنا طويالن حبيث يصعب نقل اظتواد( 1

إذا مل كتيب الطالب بشكل صحيح ، فلن يتمكن رتيع الطالب من التقدـ ألف ( ٧

 .الوقت ػتدكد
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 حفظ ادلفردات. ٥

 تعريف ادلفرداتأ. 

فردات ىي كلمة عربية كىي اظتفردات اليت تعٍت يف اإلندكنيسية اظتفردات اظت        

كابإلؾتليزية اليت ىي اظتفردات. لذلك نتكننا أف نستنتج أف اظتفردات عبارة عن 

غتموعة من اظتفردات حوؿ اللغة العربية نتكن أف جتعل من السهل علينا تعلم اللغة 

ات اظتفردات أك يف اظتفردات العربية بسهولة ، أم عن طريق حفظ اظتفرد

 ٧6.اإلندكنيسية

 الغرض من حفظ ادلفروداتب. 

يف الواقع ، ال كتب تعلم اظتفردات فحسب ، بل كتب أيضنا حفظها   

اظتفردات ىي . كفهمها. اعتدؼ من اضتفظ ىو تسهيل اضتوار العريب كتسهيلو

العربية من  كاحدة من العناصر ابللغة العربية. كتب أف تتكوف كل رتلة ابللغة

عدة مفردات. لذلك ، نتكن أف يكوف معركفنا بوضوح أف تدريس مفردات 

التدريس يهدؼ إىل أف يكوف قادرنا على التواصل بسالسة يف شكلو الشفوم 

 ٧7.كالشفوم

                                                           
26 Arsyad Azhar, “Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya”, (Yogyakarta:: Pustaka 

Pelajar, 2003), h.25 
27 Yusuf Syamsudin, Bina Bahasa dan Sastra Indonesia.(Jakarta: Erlangga 2007)., h.30 
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 كلمة .٦

 معىن كلمة . أ

عادة ما يقدـ علماء القواعد التقليدية فهمنا للكلمات بناءن على معاين        

الكلمة ىي كحدة اللغة اليت لديها فهم كاحد ؛ أك الكلمة  اعتجاء. كفقا عتم

ىي سلسلة من اضتركؼ ػتاطة مبسافة اثنُت ، كعتا معٌت كاحد. يف الدراسات 

العربية بدالن من ذلك ، يقاؿ "الكلمات ابللغة العربية تتكوف عادة من ثالثة 

 ٧8.أحرؼ

 تصنيف الكلمات . ب

الكلمة ىي تصنيف الكلمة  اظتصطلحات األخرل اظتستخدمة لتصنيف       

أك نوع الكلمة ؛ يف اظتصطلحات اإلؾتليزية يطلق عليو أيضا جزء من الكالـ. 

لطاظتا كاف تصنيف ىذه الكلمات يف اتريخ اللسانيات موضوعنا مل يتم تفويتو 

ا. منذ زمن أرسطو حىت اآلف ، مبا يف ذلك الدراسات اللغوية اإلندكنيسية ،  أبدن

لتدث ىذا ألنو ، أكالن ، لكل لغة خصائصها اطتاصة ،  مل يتم حل اظتشكلة.

 ٧9.كاثنيان ، ألف اظتعايَت اظتستخدمة يف تصنيف الكلمات نتكن أف ختتلف

القواعد النحوية التقليدية تستخدـ معايَت اظتعٌت كمعايَت الوظيفة.       

تم بينما ي ؛ ajektifa تستخدـ معايَت اظتعٌت لتحديد فئات األفعاؿ كاألشتاء ك
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 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003), hal. 162-163 

29 Abdul Chaer, Linguistik Umum (Edisi Revisi)., h. 50 
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استخداـ معايَت الوظيفة لتحديد حركؼ اصتر كاالقًتاف كالظركؼ كالضمائر 

كغَتىا. لذلك كفقنا لقواعد اللغة التقليدية ىذه ، تسمى األفعاؿ الكلمات اليت 

تشَت إىل أفعاؿ أك أفعاؿ ؛ ما يسمى االسم ىو كلمة تنص على كائن أك كائن 

 ٢٠كلمات ابلكلمات؛ كما يسمى ابلتزامن ىي كلمة تعمل على ربط ال

  تشكيل كلمةج. 

ليتم استخدامها يف رتلة أك عبارة معينة ، كتب أف يتشكل كل شكل أساسي ،         

كخاصة يف لغة االؿتناء كالتلوين ، أكالن يف كلمة ؿتوية ، إما من خالؿ عملية التثبيت أك 

 ٢1.اإلعادة أك التكوين

ة السابق ثو البح ب.  

:ا البحث هيالبحوث ذات الصلة هبذ       

حبث أمَت فتح بعنواف "فتوذج التعلم التعاكين ، ستن نوع الكلمة يف مواجهة ؼترجات  .1

بناءن على نتائج ىذه الدراسة  .OKU تعلم الطالب للغة العربية يف مُت كيمو ، جنوب

، فإف نتائج تعلم الطالب قبل استخداـ طريقة التعلم التعاكين لتخمُت الكلمات ال تزاؿ 

غاية. يتضح ىذا من خالؿ الطالب الذين حصلوا على درجات عالية منخفضة لل

:( ، كعشرات ٧1.74أشخاص ) 5كما فوؽ( قبل االختبار ظتا يصل إىل  58)

:( ، كدرجات منخفضة 69.56شخصنا ) 16( كما يصل إىل 57-٢7متوسطة )
                                                           
 

31 Mansoer Pateda, Linguistik (Sebuah Pengantar)., h.33 
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:(. كنتائج تعلم الطالب بعد تنفيذ  8.7كما دكف( ما يصل إىل شخصُت ) ٢6)

كما فوؽ( ما يصل  98ُت كلمات فتوذج التعلم اليت حتصل على درجات عالية )التخم

 7( ما يصل إىل 97-88:( ، كعشرات متوسطة ) ٢4.78أشخاص ) 8إىل 

ألسفل( ما يصل إىل  86:( كاضتصوؿ على درجات منخفضة ) ٢٠.44أشخاص )

مل  Ho :(. ذكرت نتائج اختبار الفرضيات يف ىذه الدراسة أف ٢4.78أشخاص ) 8

أف ىناؾ أتثَتنا كبَتنا على تطبيق فتاذج التخمُت من نوع  Ha يكن لو أم أتثَت ، كذكر

 ٧.٠7التعلم التعاكين على نتائج تعلم الطالب اظتتلقاة. نتكن مالحظة ذلك من 

. لذلك نتكن أف ـتلص إىل أف تطبيق فتوذج التعلم التعاكين نوع 8٧.٧< 17.4٧>

 ٢٧.سيلة جيدة لتعليم اللغة العربيةالتخمُت نتكن االعتماد عليو كو 

البحث الذم أجراه ركشتااينيت ، بعنواف "تطبيق فتوذج التعلم التعاكين ، ستن الكلمة  .٧

لتحسُت نتائج التعلم اظتعريف للطالب يف مواد اللغة العربية. حبث يف الفصل الدراسي يف 

ائج اليت مت الفصل الثالث ، مدرسة إبتيداكية نوركؿ ىدل ، مدينة ابندكنغ. النت

( نتائج التعلم اظتعريف للطالب يف مرحلة ما 1اضتصوؿ عليها من ىذه الدراسة ىي: )

 إتقاف تعلم : ٧7 من مئوية نسبة مع 54.٠9 قيمةقبل الدكرة حصلت على متوسط 

التعلم التعاكين للتخمُت نوع الكلمات يف  فتوذج تنفيذ( ٧. )مكتملة غَت معايَت مع

 جيدة معايَت مع : 7٧ بنسبة اظتعلم نشاط قيمةلى متوسط الدكرة األكىل حصل ع
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 اظتعلم نشاط حصل. جيدة معايَت مع : 67 بنسبة الطالب نشاط أف حُت يف ، للغاية

ط نشا حصل بينما ، للغاية جيدة معايَت مع : 94 معدؿ على الثانية الدكرة يف

م اظتعريف للطالب بعد ( نتائج التعل٢: مع معايَت جيدة للغاية ، ) 9٧الطالب بنسبة 

استخداـ فتوذج التعلم التعاكين للكلمات التخمُت يف الدكرة األكىل حصلت على 

 19 إىل يصل الطالب عدد إرتايل أك : 86 نسبة مع 75 مبعدؿ قيمةمتوسط 

 عدد أك :95 بنسبة 87.7 قيمة متوسط على الثانية الدكرة حصلت. شخصا

طالبنا. ٧1 إىل يصل ما أدتوا الذين الطالب
٢٢ 

حبث من إعداد نفياين ألفة بعنواف "أتثَت طريقة ختمُت الكلمات على حتسُت إتقاف  .٢

اظتفردات العربية". الغرض من ىذه الدراسة ىو حتديد أتثَت طريقة ختمُت الكلمات 

على حتسُت إتقاف اظتفردات العربية. الطريقة اظتستخدمة يف ىذه الدراسة ىي طريقة شبو 

م غتموعة التحكم شبو التكافؤ شبو التجريبية. كقد أجريت الدراسة جتريبية مع تصمي

ابستخداـ فئتُت كانت موجودة ابلفعل كعينة من الطبقة التجريبية كفئة التحكم. 

أظهرت النتائج أنو كاف ىناؾ أتثَت كبَت على طريقة ختمُت الكلمات على إتقاف 

 االختبار درجةلى متوسط اظتفردات العربية. نتكن مالحظة ذلك من خالؿ اضتصوؿ ع

 بعد مث ، ٢.69 التحكم فئة على كللحصوؿ 4.٠5 حبلوؿ التجرييب للصف التمهيدم

                                                           
33

 Rosmayanti, Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Tebak Kata Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab, Digital Library 

UIN SGD, 2018 



36 
 

 

 7.٢4 إىل التجرييب للفصل البعدم االختبار قيمة متوسط ارتفع ، النهائي االختبار

الزايدة )الكسب( الذم مت اضتصوؿ عليو من الفصل  متوسط. 5.1٧ التحكم كفئة

 . كيف الوقت نفسو ، مت اضتصوؿ على نتائج اختبار الفرضية ابستخداـ٠.57التجرييب 

t-test اليت مت اضتصوؿ عليها (count)> t_table (10.28> 2.00).  كىكذا نتكن أف

نستنتج أف تعلم اظتفردات ابستخداـ طريقة لعبة التخمُت كلمة أظهر أتثَتنا حقيقينا ، 

ديل يف تعلم اللغة العربية لتحسُت إتقاف مبعٌت أنو نتكن استخداـ ىذه الطريقة كب

      ٢4.اظتفردات

حبث أعدتو رزتة سييت ، بعنواف "حتسُت القدرة على التحدث ابللغة العربية من خالؿ  .4

اللعبة" ستن كلمات زكجتك "يف مدرسة إبتدائية طنطاف ، منطقة سكريناف". كالغرض 

ختمُت زكجتك يف مركز من ىذه الدراسة ىو كصف عملية مهارات التحدث يف لعبة 

أنشطة التعلم. ابإلضافة إىل كصف التحسن يف مهارات التحدث لدل الطالب يف 

الفصل السادس. تتمثل طريقة ىذا البحث يف استخداـ تصميم حبثي لفئة األلعاب 

التخمينية ألزكاجك. لدعم إتقاف اظتفردات يف مهارات التحدث ابللغة العربية. مت 

 األكىل الدكرة يف االختبار نتائج قيمةالدراسة من متوسط اضتصوؿ على نتائج ىذه 

 مث ، الثانية كالدكرة األكىل الدكرة من زايدة 8.5 كانت الثانية كالدكرة 7.٢ ككانت

ثانية بزايدة ال الدكرة يف حدثت بينما ، : 5٠ األكىل الدكرة يف النتائج اظتئوية النسبة
                                                           

34
Noviana Ulfah, “ Pengaruh Metode Permainan Tebak Kata Terhadap Peningkatan 

Penguasaan Kosakata Bahasa Arab”, journal upi.edu, 2012 



37 
 

 

ضتصوؿ عليها بعد إجراء البحث ، كذكر :. ىذه ىي النتيجة اليت مت ا 8٧.1قدرىا 

 ٢5الباحثوف كاظتدرسوف يف تعليم اللغة العربية أهنم زادكا بنجاح.

حبث صادر عن يولياين سيف رزتو بعنواف "تطبيق التعلم التعاكين )التخمُت( لتحسُت  .5

مهارات التحدث يف الصف السابع. مدرسة تسناكية السلطاف أجونج سلطاف  

". نتائج البحث بناءن على األحباث ٧٠1٢/٧٠14السنة الدراسيةكاليبانكانغ كيبومُت 

اليت أجراىا الباحثوف ، حصلوا على بياانت تتضمن: جدكؿ بياانت نتائج االختبار ، 

كمتوسط القيمة )الوسط( ، كاختبار الفرضيات ، كحتليل نتائج اختبار مهارات التحدث 

علم التعاكين. سيتم كصف نتائج الدراسة ابللغة العربية ابستخداـ الرمز اظتميز لنموذج الت

كمناقشتها على النحو التايل: جدكؿ نتائج االختبار األكيل للبياانت )االختبار األكيل( 

النهائي )االختبار الالحق( فئة التحكم من نتائج الدراسة اليت مت اضتصوؿ عليها نتائج كاالختبار 

  ٢6نهائي )االختبار الالحق( يف فئة التحكم.االختبار األكيل )االختبار األكيل( كاالختبار ال
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 فرق معادلة البحوث على الرتكيز موضوع رقم

 مقابل الكلمة ستن التعاكين التعلم فتوذج نوع"  .1

 يف العربية للمواد الطالب تعلم ؼترجات

 ."سيالاتف أككيو على تعّرؼ اإلبتدية اظتدرسة 

  التخمُت فتاذج تطبيق يركز

يف  بالطال تعلم نتائج على

 على تعّرؼ اإلبتدية اظتدرسة

 ."سيالاتف أككيو

 نوع ختمُت التعاكين التعلم فتوذج

 االعتماد نتكن التخمُت كلمة

 اللغة لتعليم جيدة كوسيلة عليو

 .العربية

 كلمة نوع ختمُت التعاكين التعلم فتوذج

  كوسيلة عليو االعتماد نتكن التخمُت

 .العربية اللغة لتعليم جيدة

 الكلمة ستن التعاكين التعلم فتوذج عنو  تطبيق"  .٧

 يف الطالب لدل اظتعريف التعلم نتائج لتحسُت

 "العربية اظتواد

 التعلم فتوذج تطبيق يركز

 الكلمات لتخمُت التعاكين

 التعلم نتائج حتسُت على 

 للطالب اإلدراكي

 التعاكين التعلم فتوذج تطبيق

 اظتواد يف التخمينية للكلمات

 العربية

  الدراسية الفصوؿ يف عملال عن البحث

 تنفيذ بعد التعلم كنتائج أقل دكرات مع ،

 .الطريقة

 جدول البحث السابق
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 إتقاف زايدة على كلمة ختمُت طريقة أثر"  .٢

 ".العربية اظتفردات

 الكلمة لعبة تركز ختمُت

 اظتفردات إتقاف حتسُت على 

 .العربية

 تصميم مع جتريبية شبو طريقة ابستخداـ العربية اظتفردات إتقاف زايدة

 .مكافئة شبو جتريبية شبو حتكم موعةغت

 العربية ابللغة التحدث على القدرة حتسُت"  .4

 يف" شريكك كلمات احزر" اللعبة خالؿ من 

 "سكرانف منطقة ، طنطاف اإلبتيدية اظتدرسة

  على القدرة على تركز

 ألعاب خالؿ من التحدث

 الكلمات ختمُت

 اضتصوؿ مت اليت النتائج أظهرت

 زايدة لبحثا إجراء بعد عليها

 انجحة

  تصميم عمل فئة استخداـ

 .شريكك الوسائط لعبة التخمُت البحث

 مهارات لتحسُت التعاكين التعلم تطبيق"  .5

 اظتدرسة يف السابع الصف طلبة لدل التحدث

 كاليباؾتكانج أجونج سلطاف تسناكية الثانوية

 "٧٠1٢/٧٠14 الدراسي العاـ كيبومُت

 مهارات حتسُت على ركزت

 طالب لدل التحدث

 تسناكية الثانوية اظتدرسة 

 كاليباؾتكانج أجونج سلطاف

 العربية ابللغة التحدث مهارات اختبار التخمُت نوع تعلم كلمة تطبيق

  لوقت اظتميز التعلم فتوذج ابستخداـ

 .التعاكين التعلم
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العمل فرضيةج.   

اظتدرسة الثناكية يف  التعلم كلمة ختمُت فتوذج تطبيق مت إذا" ىي الدراسة ىذه فرضية           

 العربية اظتفردات إتقاف سيزداد ، احملادثة مواضيع يف العربية اظتواد بليتار يف 6االسالمية اضتكومية 

   .للطالب

التفكري إطارد.   

 بليتار 6اظتدرسة الثناكية االسالمية اضتكومية  يف العربية اللغة تعلم عملية السابع الصف يف      

 فهم عدـ. التعليمية اظتواد فهم يف صعوبة كتدكف الذين الطالب من العديد ؾىنا يزاؿ ال

 ليس التعلم فتوذج أف ىو األسباب أحد. كثَتة أشياء تسببها اليت اظتواد فهم يف الطالب

 للطالب التعلم نتائج ككتعل التعلم عملية يف نشاطنا أقل الطالب كتعل كىذا. دتامنا صحيحنا

 . العربية اللغة دركس يف منخفضة

 إتقاف نتائج كحتسُت التعلم يف نشطُت يكونوا أف خالعتا من للطالب نتكن اليت الطرؽ من      

 ختمُت فتاذج عن الكشف خالؿ من كذلك ، للطالب مفيدة دركس تقدًن ىي العربية اظتفردات

 :ادانه البياين الرسم يف توضيحو نتكن مث اعاله التفكَت اطار من شرح. الكلمات تعلم
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الثالث الباب  

 إشكاليات عملية التعلم

كتد الطالب صعوبة يف فهم 
 اظتادة

 فتوذج التعلم غَت مالئم

إتقاف مفردات الطالب 
 منخفض

تطبيق فتاذج تعلم ختمُت 
 الكلمات

كة بُت زايدة التعاكف كاظتشار 
 الطالب كحتفيز الطالب

 الطالب النشطوف

 إتقاف اظتفردات

 زايدة

 عمل


