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 الرساالت ( ب

 .تنفيذ التعلم كالتوجيو بفاعلية كجودة (1

 زايدة تقدير كؽتارسة اإلسالـ (٧

تشجيع كل طالب على إدراؾ إمكاانتو كحتقيق إؾتازاتو  (٢

كالعلـو  )مسابقات الكتابة العلمية ، األلعاابألكظتبية ، الرايضيات

 .الطبيعية ، الرايضة ، الباتيك ، إخل.(

 57.زايدة ركح العلم كالتكنولوجيا لتحقيق اإلؾتازات (4

 تقدمي احلقائق . ب

الب  اللغة العربية لطالتخمني يف حفظ مفردات  جيف تطبيق منوذ اخلطوات  .١

 ليتار.اب ٦سالمية احلكومية وية اإلناالصف السابع يف ادلدرسة الث

النموذج ىو طريقة ات نتكن للباحثة الشرح أف قبل الوصف عن اطتطو 

تستخدـ لتنفيذ اطتطط اليت مت إعدادىا يف أنشطة حقيقية )يف عملية التعلم( 

حبيث يتم حتقيق األىداؼ اليت مت ترتيبها على النحو األمثل. لذا كتب أف 

يكوف اظتعلم قادرنا على اختيار كفرز النماذج الصحيحة كاظتناسبة. ابإلضافة إىل 

لك ، كتب أف يكوف اظتعلم قادرنا على االىتماـ بظركؼ كظركؼ الطالب ذ

 أثناء الدراسة.
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هو فتوذج تعليمي يستخدـ كسائط ففتوذج ختمُت كلمة  ك أما             

بطاقة اللغز مقًتنة ببطاقات إجاابت أحجية. ختمُت يتم تنفيذ لعبة الكلمات 

للغز مع بطاقات اإلجاابت من قبل الطالب الذين يقرنوف بطاقات أسئلة ا

الصحيحة. من خالؿ ألعاب ختمُت الكلمات ، ابإلضافة إىل أف األطفاؿ 

أصبحوا مهتمُت ابلتعلم ، فإنو يسهل أيضنا غرس مفهـو دركس اللغة العربية 

يف ذكرايت الطالب. لذا ، يدعو اظتعلم الطالب للعب كلمات التخمُت 

  اظتواد العربية.ابستخداـ كسائط بطاقة من الورؽ اظتقول يف

ختمُت الكلمة ىي لعبة غالبنا ما يتم العثور عليها يف برامج اضتدث  

أك االختبار على شاشة التلفزيوف. طريقة ختمُت الكلمات ىي لعبة تلـز 

الطالب ابستخداـ األشتاء كاألفعاؿ كالصفات كالظركؼ يف ظركؼ كاقعية. 

كسائط بطاقة اللغز مقًتنة  فتوذج التعلم التخمُت ىو فتوذج تعليمي يستخدـ

ببطاقة إجاابت اللغز. ختمُت يتم تنفيذ لعبة الكلمات من قبل الطالب الذين 

 يقرنوف بطاقات أسئلة اللغز مع بطاقات اإلجاابت الصحيحة

ختمُت أف لعبة الكلمة هتدؼ إىل تدريب الطالب على تذكر  

ة اليت مت اكتشافها أك كاستخداـ اظتفاىيم اليت مت تعلمها كحىت اظتفاىيم اصتديد

اكتشافها أثناء اللعبة ، دكف تردد أك خوؼ من أف تكوف ؼتطئنا ، كابلطبع يف 
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نفس الوقت تدريب الطالب على التحدث ككيفية حتديد شيء ما من خالؿ 

 .إنشاء رتل

ك أما الطريقة اليت  استخدمها اظتدرس يف التعليم ىي األكىل: طريقة 

بناء على نتائج مقابلة مع السيد اظتناقشة  ك ذلك   احملاضرة، ك الثانية: طريقة

 عربية قاؿ:اللغة اليونس مدرس 

تقدًن اظتواد ىي طريقة  غالبنا يف اظتدرس ستخدمهااالطريقة اليت إف " 
ابستخداـ طريقة اظتناقشة ىذه حبيث يكوف  .، كاظتناقشةاحملاضرة

 58".كيتحملوف مسؤكلياتالطالب أكثر استقاللية 
طوات يف تعليم اظتفردات ابستخداـ فتوذج التخمُت فهي كما ك أما اطت  

 قاؿ األستاذ يف اظتقابلة:
،  الكلمات يف تعلم اللغة العربيةستخداـ فتوذج ختمُت" اب

أصبح الطالب متحمسُت بشكل متزايد للتعلم. ألف فتوذج التعلم مت 
تطبيقو مرة كاحدة فقط. ألف الطالب كتدكف صعوبة يف فهم ما كتب 

اطتطوات أقولو لذا حاكلت استخداـ فتوذج التعلم. عادةن ما تكوف أف 
اليت أختذىا يف استخداـ فتوذج ختمُت الكلمات عن طريق جعل 
الطالب نتارسوف نص ػتادثة ، من خالؿ توجيو طالبُت ، كيطلب من 
اآلخرين االستماع إىل نص احملادثة ، بعد أف ينتهي الطالب من 

من الطالب البحث عن مفردات جديدة ؽتارسة احملادثة ، يُطلب 
يعتقدكف أهنم مل يعرفوىا من قبل بعد ذلك قلت لكتابة بعض اظتفردات 

 59يف اظتستقبل ، مث شكلت غتموعة لتنفيذ فتوذج التخمُت".
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 كاستنادا إىل مقابلة مع السيد سيفل كمدرس للغة العربية ، قاؿ:

ىي احملادثة ،  "الطريقة اليت أستخدمها اآلف يف كثَت من األحياف"
تعابَت سيفاىي. كأحياانن ػتاضرات كطرؽ مناقشة كطرؽ سؤاؿ 
كجواب كطرؽ لعب كأنظمة تدريس رتاعية. أستخدـ طريقة احملاضرة 
ىذه عادةن لبدء التعلم. لبناء تواصلي مع الطالب. طريقة السؤاؿ 
كاصتواب اليت أستخدمها عادةن الكتشاؼ فهم الطالب للمواد اليت 

تخدـ كلمة ختمُت فتوذج يف ىذا الوقت ، فهي مرة أرسلها. أس
كاحدة فقط يف األسبوع. ما زلت قد استخدمت النموذج مرتُت أك 

. عند استخداـ فتوذج ختمُت الكلمات ، كتب 7أكثر يف الفصل 
عليك حتديد اطتطوات بعناية. كىي حتديد الوقت اظتناسب ، الذم 

حتضَت اظتواد كفقنا  يتم يف أسبوعُت مرة كاحدة يف األسبوع ، مثل
الستخداـ كلمات التخمُت مثل احملادثة العربية ، مطالبة الطالب 

  مفردات جديدة ككتابة معانيهم يف كتبهم ، كطلب  1٠ابلبحث عن 
 6٠."الطالب ضتفظ اظتفردات اليت مت العثور عليها.

بناء على اظتالحظة يف الفصل السابع أف اظتدرس استخدـ فتوذج   
إلقاء نصوص احملادثة العربية ك قاـ اظتدرس  ة بطريقةختمُت الكلم

( كتابة معاين ٧( طلب اظتفردات اصتديدة، ك )1ابطتطوات: )
 61( حفظ اظتفردات.٢الكلمات، ك )
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 ، قاؿ: Azبناء على مقابليت مع طالب 

يف تقدًن اظتواد ، عادة ما يستخدـ السيد يونس طريقة احملاضرة. "
اضرة ، يستخدـ السيد يونس طريقة اظتناقشة ابإلضافة إىل طريقة احمل

كلكن يف كثَت من األحياف ال يستخدـ طريقة اظتناقشة مرتُت فقط 
خالؿ ىذا الفصل الدراسي. يف ختمُت كلمة فتوذج ، يستخدمها 
السيد يونس مرة كاحدة فقط. آمل أف يستخدـ النموذج مرة يف 

بة يل أف أفهم األسبوع. بسبب النموذج يف رأيي ، من السهل ابلنس
 6٧".بعض اظتفوضات األجنبية كؽتارسة التحدث ابللغة العربية

 
 يف غضوف ذلك قاؿ الطالب اظتسمى عَت:
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يف تقدًن اظتواد ، يستخدـ السيد يونس طريقة احملاضرة كاظتناقشة بُت "
اضتُت كاآلخر يف التعلم. دتت مقاطعة طريقة السؤاؿ كاصتواب يف 

دة. كاف فتوذج التخمُت الذم نقلو بداية الدرس كعند شرح اظتا
السيد يونس مثَتنا لالىتماـ جدنا كدربٍت على التحدث ابللغة العربية 
على الرغم من أنو اندرنا ما كاف يستخدمو. يف كثَت من األحياف ، 
يستخدـ السيد يونس طريقة القصة. عند استخداـ أساليب القصة 

عض األحياف أحب ، أكوف أحياانن كسوالن لالستماع ، كلكن يف ب
 6٢."أيضنا اظتواد اليت أحبها

 

 
 

 الذين قاـ بتدريسهم السيد سيفوؿ: Izبناء على مقابالت مع طالب 

قدـ السيد سيفل مادتو من خالؿ احملاضرات كالدراسة اصتماعية "
كاألسئلة كاألجوبة كاأللعاب. آمل أف يستخدـ السيد سيفيل غالبنا  

كثَت من األصدقاء اظتتحمسُت كلمة ختمُت فتوذج التعلم. ألف ال
لتعلم اللغة العربية. يف رأيي مع السيد سيفوؿ ابستخداـ فتوذج التعلم 
، كتد األصدقاء بسهولة مفردات عربية جديدة ، كيثريوف مفردات 
اللغة العربية. آمل أف يقـو السيد سيفل بتطبيقو كل أسبوعُت يف كل 
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ة العربية ظتدة أسبوع ، عملية تعلم ابللغة العربية. فتوذج تعلم اللغ
 64".كاألسبوع التايل ابالشًتاؾ مع فتاذج تعلم أخرل 

 
 

من البياانت السابقة نتكن أخذ اطتالصة أف اطتطوات اليت سار عليها 

 ىي:فتوذج ختمُت الكلمات اظتدرس يف التعليم ابسخداـ 

، عن طريق تعيُت طالبُت ، كيطلب من اآلخرين نتارس الطالب نص ػتادثة   (أ 

 .ستماع إىل نص احملادثة من اظتواد اظتدرجة يف كرقة العملاال

بعد انتهاء الطالب من ؽتارسة احملاداثت ، يُطلب من الطالب البحث عن  (ب 

 .يعتقدكف أهنم مل يعرفوىا من قبل مفردات جديدة 

بعد ذلك اطلب من الطالب أف يكتبوا بعض اظتفردات إىل األماـ ، كمن مث  (ج 

 .يشكل اظتعلم غتموعة

 .ل اظتعلم عدة غتموعات كتتكوف كل غتموعة من طفلُتيشك (د 

 يعطي اظتعلم كل طفل اظتفردات اظتكتوبة على الورقة اظتسجلة على جبهتو لتخمينها. (ه 
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ستحصل اجملموعة اليت .اثنية لكل عضو يف اجملموعة ٢٠بعد ذلك يعطي اظتعلم  ( ك

 جتيب أكثر على مكافأة

ب  اللغة العربية لطالحفظ مفردات التخمني يف  جتطبيق منوذ  يف دروسةادلواد ادل .٢

 ليتار.اب ٦سالمية احلكومية الصف السابع يف ادلدرسة الثانوية اإل

أم يف علم إعداد اظتواد ليتم تسليمها ،يف عملية التعلم ابلطبع كتب على اظت 

اظتستخدمة من قبل الطالب  اظتدرسة الثناكية االسالمية  اظتواد .معاصتة اظتواد

مقابلة مع السيد كاستنادان إىل نتائج ٧٠1٢ارالرجوع إىل منهج بليت 6اضتكومية 

 :بليتار 6يونس ، قاؿ مدرس اللغة العربيةاظتدرسة الثناكية االسالمية اضتكومية 

لكي  .يف التسليم ىناؾ أنٍت جيد جدا يف اظتواد يف دركس اللغة العربية"
ف اظتواد يصبح مع إتقا .يكوف رتيع طاليب سعداء بتسليم اظتواد اليت أرسلها

."الطالب أكثر تفهمنا كاىتمامنا عند تقدًن اظتواد
65 

 :، كقاؿللغة العربية الثاين ، السيد سيفمدرس ا ةالباحث تابإلضافة إىل ذلك ، قابل

، أقـو بتكييفها مع اظتنهج اضتايل كأعدعتا مع كتيبات عند معاصتة اظتادة" 
صحيح كفقنا للدليل  حبيث يتم حتقيق األىداؼ التعليمية بشكل .الطالب

اظتواد ، أغلب دائمنا ماديت يف تسليم اظتواد ، حىت  كمعاصتة .اظتمنوح للطالب
66ال يشعر الطالب ابظتلل كاظتلل عندما أشرح اظتادة

 ". 
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 :الباحث السيد يونس مرة أخرل كقاؿ تقابل

 يف تقدًن اظتواد عند استخداـ فتاذج أك أساليب التعلم ، غالبنا ما أستخدـ"
نصوص احملاداثت ، ألف احملاداثت العربية ستساعد الطالب على التحدث 

كفهم النص. سألت بعض اظتفردات األجنبية يف نص احملادثة العربية. كأشرح ما 
".إذا كاف الطالب ال يفهموف ما يطلبونو   

 :قابل الباحث السيد سيفل مرة أخرل كقاؿ

يف استخداـ الطريقة. إذا كنت غالبنا ما أقدـ مواد ػتادثة للطالب "
ابستخداـ فتوذج التعلم اصتديد الذم أكصي بو للباحثُت ، 
يستخدـ فتوذج التخمُت بشكل أكثر دقة مواد احملادثة. كهبذه 
الطريقة يتدرب الطالب كيتحادثوف كيطبقونو أبفضل حظ. عند 
تطبيق اظتادة كتب أف تعرؼ مستول صعوبة اظتفردات كضمن نطاؽ 

 ".7لفئة اظتادة اظتعادلة ل

 كما قابل الباحث رئيس اظتدرسة األستاذ عارفُت:

"من خالؿ بياف ، ىل يتشاكر كل معلم دائمنا حوؿ خطة الدرس 
يف كل مرة يريد فيها التدريس؟ عند كضع خطط الدركس ، ال 
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يستشَت اظتعلموف أكالن قبل التدريس ، كلكن يف بداية خطة الدرس 
تشاؼ األساليب كالوسائط اليت ، يتم رتع رتيع اظتعلمُت دائمنا الك

 67يستخدمها كل مدرس يف تقدًن اظتواد ".

 :،يونس األستاذ اعلمه يتال بةطلت القال

شرح فقط القليل من اظتواد ، كالصوت يف  اظتواد ، السيد يونس إلقاءيف "
ا إيصاؿ اظتواد مل ، حبيث يشعر األطفاؿ اآلخركف ابظتلل عندما يكن عالينا جدن

ونس. ابلنظر إىل طريقة تسليم اظتواد ، فقد افتقر إىل إتقاف يدرسهم السيد ي
اظتادة اليت قاـ بتدريسها. اظتادة اليت استخدمها يف ختمُت فتوذج تعلم الكلمات 

 68".ىي مادة انطقة ابلعربية. قيل لنا أف فتارس
  :Ikىذا ما قالو أيضنا طالب يدعى 

كيف بعض األحياف ال نقل السيد يونس يف بعض األحياف مادة غَت كاضحة. "
يسمع الصوت من اطتلف. كبدا أنو يفتقر إىل اظتواد كقت تسليمها. عند 
استخداـ فتوذج التخمُت ، قاؿ إنو جيد جدنا ، لكنٍت أقًتح تطوير اظتادة 

ا  69".لتكوف أكثر تعقيدن

 
 الطالب الذين قاـ بتدريسهم السيد سيف اشتو كايد: ةالباحث تقابل
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ل يف تسليم اظتواد ، عندما أكضح أنو منح الطالب نتكن فهم السيد سيفي"
أيضنا الفرصة لشرح اظتواد اليت يتم تسليمها حالينا. يف توفَت اظتواد عند 
استخداـ فتوذج كلمة ختمُت بشكل جيد ، نتكن للطالب اضتصوؿ على 
 مفردات جديدة بعد استخداـ اظتواد من فتوذج كلمة ختمُت العربية. مع اظتادة 

 7٠".كجزءىا ، سيزداد فهم إتقاف مفردات الطالب أيضنا اظتناسبة 

 
 

اليت يتم تدريسها  من البياانت السابقة نتكن للباحثة االستنباط أف اظتواد

عند تطبيق فتوذج التخمُت ىي مادة احملادثة العربية. هبدؼ مواصلة الطالب 

 .يدةحملاداثت اللغة العربية كإتقاف الطالب كتعريفهم مبفردات اللغة اصتد

العربية لطالب دلفردات  حفظ التقييم ادلستخدم يف تطبيق منوذج التحمني يف .٣

 ليتار.اب ٦سالمية احلكومية انوية اإلالصف السابع يف ادلدرسة الث

تقنية التقييم ىي طريقة لتقييم نتائج التعلم. ىناؾ أسلوابف يستخدمهما 

لتقنيات غَت االختبارية. اظتعلموف يف إجراء التقييمات ، كقتا تقنيات االختبار كا
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تعمل تقنية االختبار اليت يستخدمها اظتعلم يف تنفيذ ىذا التقييم كأداة قياس 

للطالب. يف ىذه اضتالة ، يعمل االختبار على قياس مستول التطور أك التقدـ 

الذم حققو الطالب بعد أف أيخذكا عملية التدريس كالتعلم يف غضوف فًتة زمنية 

ىل ذلك ، كربانمج تعليمي ، ألنو من خالؿ ىذه االختبارات معينة. ابإلضافة إ

 سيتم معرفة مدل برانمج التدريس الذم مت حتديده ، مت اؾتازه.

 
 من الشرح أعاله ، أجرل الباحث مقابلة مع السيد يونس كىي:

بعد استخداـ فتوذج التخمُت ، أقـو بتقييم الطالب من خالؿ تقييمُت ، كقتا "
ية كالفردية. مع تقييم رتاعي كىو: يُطلب من غتموعة التقييمات اصتماع

غتموعات كبَتة ، كبعد ذلك لكل غتموعة  4صغَتة من الطالب تشكيل 
أطرح أسئلة حوؿ معٌت اظتفردات اليت انقشتها مع الطالب السابق على 
السبورة ، من بعض اجملموعات ذات أكرب عدد من النقاط ستحصل على 

تقييم الفردم طاليب يطلبوف مٍت أف أكتب يف دفًت زائد ك ثواب مٍت. كمشل ال
مالحظات بعض اظتفردات حوؿ اظتواد بعد ذلك ، كاف كتب رتع بضع دقائق 
من ىناؾ ، كأخذت قيمة األفراد كاجملموعات. جهودم لتحسُت إتقاف 
اظتفردات العربية للطالب ىي توفَت الفرص للطالب ليصبحوا نشطُت عن 
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مة عالقات كثيقة مع الطالب عندما كتدكف صعوبة طريق طرح األسئلة ، كإقا
يف تعلم اللغة العربية ، ابستخداـ طرؽ تتوافق مع اظتواد اليت أنقلها ، كشرح 

 71".أىداؼ التعلم قبل تبدأ دركسي 
 كما قابل الباحث األستاذ سيفل كمدرس للغة العربية:

من السيد يف تقييم الكلمات التخمينية ، أستخدـ تقييمات فردية ؼتتلفة "
يونس فقط. أستخدـ التقييمات الفردية عن طريق إاثرة استجاابت الطالب 
ا تلو اآلخر عن معٌت اظتفردات العربية اليت  عن طريق سؤاؿ الطالب كاحدن
قدمتها. كمن أجاب أكثر أعطي قيمة زائد. من ىنا حصلت عليو. كاف اصتهد 

طالب ىو دتكُت الطالب الذم بذلتو يف حتسُت إتقاف مفردات اللغة العربية لل
من التعلم ، على سبيل اظتثاؿ ، منحتهم الفرصة لطرح األسئلة كتقدًن اظتواد اليت  
كنت سأنقلها. سيقدـ يل الطالب الذين كترؤكف على إرساؿ اظتواد ىدية يف 
شكل درجات. ابإلضافة إىل ذلك ، لدم اتصاؿ جيد مع الطالب ، كأحتقق 

ها ، حبيث عندما أعطي التكليفات للطالب ، دائمنا من الواجبات اليت أعطيت
ال يشعركف ابظتلل من العمل عليهم. ابإلضافة إىل ذلك ، فإف اصتهد الذم 
بذلتو دائمنا لتؤيت ذتاره ىو مظهرم ، مع طاليب الذين يرتدكف مالبس أنيقة 
سيكونوف سعداء ابالىتماـ يب ، كيقوؿ الكثَتكف إف بداية االىتماـ ىي 

 7٧".ؾ ، أبدك مبظهر أنيق للغاية ىنااظتظهر. من 
 بناء على مقابالت مع طالب يدعى ديوم قاؿ:

السيد يونس يف التقييم بعد استخداـ فتوذج ختمُت كلمة جيد مبا فيو الكفاية. "
أفراد كغتموعات. يف رأيي ، نتكن أف يكوف التقييم  ٧كتنقسم تقييمي إىل 

 7٢".فتوذج التعلم معيارنا إلتقاف اظتفردات العربية بعد أف يستخدـ
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 قاؿ طالب يدعى أزتد:

حتسُت إتقاف اظتفردات العربية للسيد يونس ابستخداـ طريقة لتوفَت الفرص "
للطالب لطرح األسئلة ، كأحياانن ابستخداـ لعبة لنقل اظتواد حىت ال أشعر ابظتلل 
كاظتلل. يدعو السيد يونس عادة التعلم خارج الفصل حىت ال نشعر ابظتلل من 

 74"راسة يف الفصلالد
 كقاؿ: Saifulساعده السيد  Dkمقابلة مع طالب يدعى  ةالباحث تأجر 

يف التقييم ، قدـ السيد سيفل تقييمنا فرداين فقط. لذلك بعد تنفيذ تعلم اللغة "
العربية ابستخداـ كلمات التخمُت ، أعطى على الفور مهمة غَت مكتوبة عن 

ائينا عن معٌت اظتفردات يف مادتو. إف طريق سؤاؿ الطالب الواحد تلو اآلخر عشو 
اصتهد الذم قاـ بو السيد سيفل يف حتسُت إتقاف اظتفردات العربية ىو توفَت 
الفرص للطالب لطرح األسئلة كىو يوفر دائمنا الفرص للطالب حملاكلة شرح اظتواد 
اليت سيتم نقلها. ابإلضافة إىل ذلك ، يتواصل دائمنا بشكل جيد مع 

 75".الطالب
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 :مدرس اللغة العربية ابؾ يونس ةالباحث تابلق

يف رأيي ، من اظترجح أف تزداد ؼترجات تعلم الطالب إذا مت تطبيقها على فتوذج "
تعلم ختمُت الكلمات كنتكن للطالب بسهولة إتقاف اظتفردات بشكل أفضل من 
قبل استخداـ النموذج السابق ؛ ألف النموذج يدرب الطالب على االستمرار يف 

حدث ابللغة العربية كحفظ بعض اظتفردات العربية. مع ىذا الطالب نتكن الت
بسهولة إتقاف اظتفردات من أسبوع آلخر. ابإلضافة إىل ذلك ، ال يشعر الطالب 
ابظتلل بسهولة إذا مت تطبيق النموذج. يف رأيي ، النموذج فعاؿ للغاية ، ألنو يشرؾ 

راسي لتحقيق ىدؼ التعلم. مع رتيع الطالب كاظتعلمُت للتفاعل يف الفصل الد
التقييم ، نتكن للمعلم معرفة مدل ؾتاح / استخداـ النموذج يف تعلم اللغة 

 العربية. "

التقييمات اظتستخدمة: بُت مدرسي  بينات السابقة نتكن االستنباط أفمن ال

عربية بليتار ؼتتلفة. يستخدـ مدرس اللغة ال 6اللغة العربية يف اظتدرسة اإلسالمية اضتكومية 

التقييم  ،بينما يستخدـ مدرس اللغة العربية( ٧التقييم على األفراد كاجملموعات ،  (1

 الفردم فقط
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 ج. حتليل احلقائق

اللغة العربية لطالب  الصف التخمني يف حفظ مفردات  جطوات يف تطبيق منوذ اخل .١

 ليتار.اب ٦سالمية احلكومية وية اإلانالسابع يف ادلدرسة الث

رات التحدث ابستخداـ فتاذج ختمُت الكلمات يف اظتستول األكيل / يتطلب تعلم مها

الصف السابع اىتمامنا خاصنا كالكثَت من اظتمارسة. من خالؿ التدريب من البداية ، 

سيتعرؼ الطالب على اللغة العربية ، اعتادكا على التعبَت عن اللغة العربية ، كالتواصل 

قاف اظتفردات العربية لدل الطالب يف اظتستول ابللغة العربية. يهدؼ ىذا إىل زايدة إت

التايل. يف فتوذج التعلم التخمُت ، ىناؾ خطوات كطرؽ ؼتتلفة مثل إعداد النماذج 

 ككسائل اإلعالـ كتقنيات التعلم اظتستخدمة. لذلك كتب إعداده كتطبيقو يف التعلم.

اظتدرسة  7الصف  كلمة  7تعلم اللغة العربية ضتفظ اظتفردات العربية ابستخداـ ختمُت 

بليتار تسَت على ما يراـ. على الرغم من أهنا ال تزاؿ  ٠6تسالكية اإلسالمية اضتاكمة 

تستخدـ عدة مرات من قبل اظتعلمُت. نتكن للمعلمُت جذب انتباه الطالب الكايف لتعلم 

اللغة العربية كتقدًن اظتفردات العربية شيئنا فشيئنا للطالب. نتكن معرفة ذلك من خالؿ 

العديد من أنشطة التعلم اليت قاـ هبا اظتعلموف كالطالب. تشمل أنشطة التعلم اظتقصودة 

فتاذج التعلم كتقنيات التعلم اظتستخدمة. من خالؿ عرض البياانت السابقة ، فيما يلي 
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خطوات تعلم اللغة العربية ابستخداـ ختمُت كلمات اظتفردات العربية يف اظتدرسة الصناعية 

 :بليتار كىي ٠6لقية اإلسالمية اضت

نتارس الطالب نص ػتادثة ، عن طريق تعيُت طالبُت ، كيطلب من اآلخرين  (1

 .االستماع إىل نص احملادثة من اظتواد اظتدرجة يف كرقة العمل

بعد انتهاء الطالب من ؽتارسة احملاداثت ، يُطلب من الطالب البحث عن  (٧

 مفردات جديدة يعتقدكف أهنم مل يعرفوىا من قبل ،

د ذلك اطلب من الطالب أف يكتبوا بعض اظتفردات القادمة ، مث يشكل اظتعلم بع (٢

 .غتموعة

 .يشكل اظتعلم عدة غتموعات كتتكوف كل غتموعة من طفلُت (4

يعطي اظتعلم كل طفل اظتفردات اظتكتوبة على الورقة اظتسجلة على جبهتو  (5

 .لتخمينها

 .اثنية لكل عضو يف اجملموعة ٢٠بعد ذلك يعطي اظتعلم  (6

 .حصل اجملموعة اليت جتيب أكثر على مكافأةست (7

 (Suprijono :2015) يف حُت أف خطوات ختمُت فتوذج تعلم الكلمة بواسطة 

 ىي كما يلي:

 



   85 
 

 
 

 دقيقة. 45يشرح اظتعلم الكفاءات اظتطلوب حتقيقها أك مادهتا اظتادية  (1

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

سم ، مث يقرأ لشريكو. يتم إعطاء  1٠×  1٠ نتنح الطالب بطاقة قياس (٢

سم ال نتكن قراءة ػتتوايهتا )مطوية( مث  ٧×  5طالب آخر بطاقة قياسها 

 كضعها على اصتبهة أك كضعها يف األذف ، أك يف جيب القميص أك البالية.

سم يقرؤكف الكلمات اظتكتوبة هبا  1٠×  1٠بينما لتمل الطالب بطاقة  (4

سم. اصتواب الصحيح إذا  1٠×  1٠تعنيو بطاقة  بينما متمن شركاؤىم ما

 تطابق مع ػتتوايت البطاقة اظتلصقة على اصتبهة أك األذف.

إذا كاف اصتواب صحيحنا )كما ىو مكتوب على البطاقة( ، فقد كتلس  (5

الزكجاف. إذا مل تكن يف الوقت احملدد بعد ، فيمكنك توجيهها بكلمات 

 اصتواب على الفور.أخرل )صيد السمك( طاظتا أنك ال خترب 

 76.استمر حىت لتصل رتيع الطالب على نصيبهم (6

يف تعلم اظتفردات العربية عن طريق ختمُت الكلمات من خالؿ إعطاء مفردات  

جديدة ، كؽتارسة احملاداثت كفقنا للموضوع ، كإعادة التعبَت عن اظتفردات اصتديدة مباشرة 

، يستخدـ اظتعلموف اللغة العربية كمتلطوهنا يف التعلم. من بداية التعلم حىت هناية التعلم 

مع اللغة األـ )اإلندكنيسية( يف التواصل هبدؼ دتكُت الطالب من التواصل شيئنا فشيئنا 
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منخفض  7ابستخداـ اللغة األجنبية. نظرنا ألف مستول إتقاف اظتفردات العربية يف الصف 

ا ، يستخدـ اظتعلم لغتُت من اللغات األجنبية كاإلندك  العربية حبيث ال يتم -نيسيةجدن

اطتلط بُت الطالب كيعتاد طالب الصف السابع ، كابلتايل يشَت التعلم إىل اظتفاىيم 

 األساسية لنموذج التخمُت حيث يتم استخداـ اللغات األجنبية مباشرة يف التواصل.

فتاذج  ٧٠٠9لعاـ  Suyatnoيتم تعزيز تفسَت ىذا النموذج من خالؿ نظرية 

كين ىي أنشطة التعلم يف غتموعات للعمل معنا ظتساعدة بعضهم البعض على التعلم التعا

 Suprijono ٧٠15يف حُت أنو كفقنا لػ  77بناء اظتفاىيم أك حل اظتشكالت أك االستفسار.

Theory  التعلم التعاكين ىو مفهـو أكسع يغطي رتيع أنواع العمل اصتماعي مبا يف ذلك"

جهها اظتعلم. لذا فإف ىذا التعلم التعاكين ىو التعلم األشكاؿ اليت يقودىا اظتعلم أك يو 

 78الذم يتم يف غتموعات بتوجيو من اظتعلم.

كتعبَت  ةيف تعلم اللغة العربية ، غالبنا ما يستخدـ اظتعلموف طريقة اظتوحدات

السيفاحي. لكن اظتعلم يوفر أيضنا طريقة رتاعية حبيث يقـو الطالب يف كثَت من األحياف 

لنشاط بُت زمالئهم الطالب ، حىت يتمكن الطالب من حل اظتواد ابظتناقشة كا

معنا.اعتدؼ ىو استخداـ طرؽ كفتاذج ؼتتلفة للتعلم حبيث تكوف ىناؾ اختالفات يف 

 كحتفيزىم على تعلم اللغة العربية. التعلم كزايدة اىتماـ الطالب 
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اب الرسيدم يتم تعزيز اختيار األنشطة اظتذكورة أعاله من خالؿ نظرايت عبد الوى

 كانملواتوف نعمة اليت تناقش أنواعنا ؼتتلفة من طرؽ التعلم )مهارات التحدث(:

 ةاظتوحدات ( أ

احملادثة ىي تقدًن دركس اللغة العربية من خالؿ احملادثة ، حيث نتكن أف حتدث 

ىذه احملادثة بُت اظتعلم كالطالب كبُت الطالب كالطالب ، مع إضافة كمواصلة إثراء  

َحَدسات ىو تدريب  79)اظتفردات(.كلمة معارضة 
ُ
إف الغرض األساسي من اظت

الطالب على التحدث بطالقة كفهم ما يقولو الشخص اآلخر أك األشخاص 

 8٠اآلخركف.

 تعبَت السيفاحي ( ب

ىي ؽتارسة لصنع مقاالت شفهية هتدؼ إىل تنمية قدرات الطالب  تعبَت السيفاحي

التمرين ، اتقاف الطالب يف التعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم. من خالؿ ىذا 

للمفردات كاختيار اظتفردات اظتناسبة كبنية اصتملة كنظاـ الصوت مثل النغمة كاإليقاع 

أما عن النقاط األساسية لسيفاين آتبَت ، فيجب أف تكوف  81كسالالت الصوت.

الدركس التالية: قصص ، مناظرات ، خطب ، ندكات ، حكاايت خرافية ، عمليات 
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ن اآلراء ، طرح األسئلة ، التعبَت عن االعتذار ، الشكر ، الطلبات ، تعلم ، التعبَت ع

 8٧التحيات ، الوداع ، إخل.

 طريقة احملاضرةج(. 

تستخدـ ىذه التقنية على نطاؽ كاسع يف رتيع األنشطة تقريبنا ، سواء يف 

ا اظتدارس أك دكرات اللغة أك الًتقية ألهنا تعترب أفضل طريقة ظتدرس اللغة لتقدًن شفهين 

حوؿ اظتعلومات اظتتعلقة ابلعنواف الذم تتم مناقشتو دائمنا. ابإلضافة إىل ذلك ، يف 

نفس الوقت نتكن للمعلم استخداـ أدكات الدعم مثل الصور كنتكنو اإلجابة مباشرة 

 على أم أسئلة من الطالب.

يف طريقة احملاضرة كفقنا للغرض منها كإضاءة كتفسَت شفهي من قبل اظتعلم 

فإف دكر الطالب ىو االستماع بعناية كتسجيل أشياء مهمة يف اظتخطط للفصل ، 

التفصيلي أك طرح أشياء غَت كاضحة قدمها اظتعلم. يستخدـ اظتعلموف تعلم اللغة 

العربية يف بداية إدخاؿ تررتات جديدة ، مع إدخاؿ عدة نقاط مهمة سيتم مناقشتها 

 .يف التعلم
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 طريقة اظتناقشةد( 

ىي طريقة لتقدًن الدركس ، حيث يواجو الطالب مشكلة طريقة اظتناقشة 

عادية يف شكل عبارات أك أسئلة تنطوم على مشاكل ليتم مناقشتها كحلها معنا ". 

طريقة اظتناقشة ىي طريقة تدريس ترتبط ارتباطنا كثيقنا ابلتعلم ضتل اظتشكالت )حل 

يدرسها اظتعلم يف اظتشكالت( ، كتعترب تقنية اظتناقشة إحدل تقنيات التعلم اليت 

اظتدرسة. يف ىذه اظتناقشة ، تتم عملية التعليم كالتعلم ، حيث نتكن أف لتدث تفاعل 

بُت شخصُت أك أكثر معنيُت ، كتبادؿ اطتربات ، كاظتعلومات ، كحل اظتشكالت ، 

 أيضنا ، كال أحد نشط كمستمع فقط.

مية اضتكومية خطوة التعلم ختمُت كلمة النموذج يف اظتدارس الصناعية اإلسال

بليتار اظتتعلقة ابلنظرية اظتنقولة أعاله بدءان من الغرض كالغرض كشكل األنشطة  6

التفصيلية. ىذا يوضح أنو يف اطتطوط العريضة يتم تنفيذ ىذا التعلم على أساس نظرم 

 .ركط أكثر كضوحنا الحتياجات الطل، كلكن ابلنسبة للممارسة ، تكوف الش

ب  اللغة العربية لطالق منوذ التخمني يف حفظ مفردات تطبي يف ادلدروسةادلواد  .٢

 .ليتاراب ٦سالمية احلكومية ية اإلو الصف السابع يف ادلدرسة الثان

اظتعوض الدرسية أك البعض يسميها "اظتعواد التعليمية" )مواد تعليمية / مواد 

بوجود  تعليمية( مهم يف عملية التعليم كالتعلم ، كىو عامل يؤثر على جودة التعليم.
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اظتعوض الدرعية ستتغَت أدكار اظتعلمُت كالطالب يف عملية التدريس كالتعلم. مل يعد 

اظتعلموف اظتصدر الرئيسي كالوحيد للمعلومات حوؿ اظتواد التعليمية ، ككذلك الطالب 

، نتكن أف يكونوا أكثر مركنة كتفككنا يف اضتصوؿ على معلومات حوؿ اظتواد 

صوؿ على اظتواد التعليمية من مصادر ؼتتلفة حيث يوجد التعليمية ، ألنو نتكن اضت

الطالب ، مثل من كسائل اإلعالـ كالكتب اظتدرسية كأشرطة الكاسيت كاألقراص 

اظتدغتة كأقراص الفيديو اظتدغتة كما إىل ذلك. نتكن استخداـ مصادر اظتعلومات ىذه 

 على أهنا معوض الدرسية.

يف عملية التدريس كالتعلم مهمة للغاية ،  من اظتؤكد أف أقتية اظتواد التعليمية

لذلك سيتم شرح ما يلي حوؿ فوائد اظتواد التعليمية. حتتل اظتواد التعليمية مكانة مهمة 

يف عملية التعلم لكل من اظتعلمُت كالطالب. سيجد اظتعلموف صعوبة يف زايدة فعالية 

يس لديهم مواد تعليمية التعلم بدكف مواد تعليمية. كابظتثل ، سيواجو الطالب الذين ل

عقبات للتكيف يف التعلم ، خاصة إذا قاـ اظتعلم بتقدًن اظتواد كتقدنتها بسرعة كغَت 

كاضح. نتكن للطالب أف يفقدكا االجتاه كالتتبع ، لذا فهم غَت قادرين على ىضم 

كتعديل ما علمو اظتعلم. لذلك ، مواد التدريس ىي مواد نتكن استخدامها من قبل 

 8٢.كالطالب كاستخدامها كمحاكلة لتحسُت جودة التعلم كحتسينهااظتعلمُت 
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يف ختمُت الكلمات ، يقـو اظتعلم غالبنا بتقدًن مواد احملادثة للطالب. لكن اظتعلم يعطي 

الطالب أيضنا التحدث ابللغة العربية. اعتدؼ ىو أف الطالب غالبا ما يكوف لديهم 

ن تدريب الطالب على التحدث ػتاداثت نشطة مع زمالئهم الطالب ، حبيث نتك

 ابللغة العربية.

 فوائد اظتواد للمعلمُت: ( أ

 كفاءة الوقت يف عملية التعلم. -

 .تغيَت دكر اظتعلم من اظتعلم إىل اظتيسر -

 حتسُت عملية التعلم لتكوف أكثر فاعلية كتفاعلية. -

 فوائد اظتواد للطالب: ( ب

 نتكن للطالب الدراسة بشكل مستقل. -

 الرغبة.نتكن للطالب التعلم حسب  -

 نتكن للطالب التعلم كفقنا لقدراهتم. -

 فوائد اظتواد يف التعلم الفردم -

 نتكن للطالب فهم كإتقاف اظتواد بشكل مستقل. -

على  84.كتب اختيار اظتواد التعليمية بشكل مناسب حبيث نتكن أف تساعد الطالب

ة ؼتتلفة النحو األمثل يف حتقيق معايَت الكفاءة األساسية. تتطلب كل مادة اسًتاتيجي
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عن اظتواد األخرل. يف توصيل اظتواد ، من الضركرم أف يكوف لديك كوب أك تسلسل 

 يتم تسليمو حبيث ال يكوف من اطتطأ تعليمو أك تعلمو.

ما إذا كاف نتكن حتديد نتائج تعلم الطالب من عملية التعلم يف الفصل الدراسي أـ ال. 

بوم بُت اظتعلمُت كالطالب من خالؿ أثناء عملية التعلم ، ستوفر أنشطة التفاعل الًت 

فتاذج التعلم اظتختلفة الطالب فهمنا أسرع للمواد اليت يقدمها اظتعلم. قبل تدريس اظتعلم 

مطلوب إلتقاف اظتواد اليت سيتم تسليمها ، كأساليب التعلم اظتتنوعة ، كاستخداـ اظتواد أك 

 .لى النحو األمثلالدعم يف نقل اظتواد العربية حبيث نتكن أف يتم التعلم ع

أدرؾ الباحث أف تعلم ختمُت فتاذج الكلمات يف حفظ اظتفردات العربية ال يسَت بشكل 

جيد. ابلطبع توفَت اظتواد اليت ال تتوافق مع فتوذج التعلم ، سيتم أيضا عرقلة عملية التعلم 

 اظتقدمة للطالب. مث اضتاجة إىل مادة تتوافق مع قدرات كظركؼ الطالب أيضنا.

العربية لطالب الصف  دلفردات ادلستخدام يف تطبيق منوذج التحمني يفيم التق .٣

 ليتار.اب ٦سالمية احلكومية انوية اإلالسابع يف ادلدرسة الث

الغرض الرئيسي من التقييم ىو معرفة مستول الفعالية )الدقة يف حتقيق األىداؼ( ككفاءة 

فرده كاضتصوؿ على معلومات العملية التعليمية الشاملة ، كليس فقط حتصيل الطالب مب

دقيقة حوؿ مستول حتقيق الكفاءة من قبل الطالب كفقنا للمؤشرات اليت كضعتها 

 األىداؼ التعليمية ، حبيث نتكن البحث عن اظتتابعة.
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مع ىذا التقييم ، سيعرؼ اظتعلم مدل إتقاف اظتفردات العربية للطالب بعد استخداـ 

نو سيكوف ىناؾ زايدة كبَتة يف إتقاف اظتفردات بعد النماذج البديلة. كمتلص الباحث إىل أ

استخداـ النموذج ، مقارنة قبل استخداـ الطريقة. من اظتتوقع أف كتمع اظتعلموف يف 

الغالب بُت طرؽ التدريس حبيث نتكن للطالب أف يكونوا مهتمُت كمتحمسُت للتعلم 

علم يف الفصل. حبيث بطرؽ جديدة ، أك ألعاب أخرل تتعلق بزايدة اىتماـ الطالب ابلت

 نتكن زايدة حتصيل الطالب.

 ىناؾ ثالثة جوانب كتب مراعاهتا فيما يتعلق بتقييم التدريس ، كىي:

أنشطة التقييم ىي عملية منهجية. كىذا يعٍت أف التقييم نشاط ؼتطط لو كيتم على  ( أ

أساس مستمر. التقييم ليس فقط هناية أك هناية نشاط الربانمج ، كلكنو نشاط يتم 

 نفيذه يف البداية كأثناء الربانمج كيف هناية الربانمج التدريسي.ت

يف أنشطة التقييم اظتطلوبة غتموعة متنوعة من اظتعلومات / البياانت اظتتعلقة الكائن  ( ب

قيد التقييم. فيما يتعلق ابلتدريس ، قد تكوف البياانت اظتشار إليها يف شكل سلوؾ / 

ختبارات / الواجبات اظتنزلية ، كنتائج مظهر الطالب أثناء الدرس ، كنتائج اال

امتحاانت الفصل األخَت ، كعالمات منتصف الفصل ، كنتائج الفصل الدراسي 

 .النهائي ، كما إىل ذلك
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ال نتكن فصل أنشطة تقييم التدريس عن أىداؼ التدريس. ألف كل نشاط تقييم ج( 

 85م يتم تقييمو.يتطلب معيارنا معيننا كمرجع يف حتديد حدكد حتقيق الكائن الذ

 تشمل كظائف التقييم ما يلي:

 التنسيب يف اظتكاف الصحيح. -

 توفَت التغذية اظترتدة -

 تشخيص صعوابت التعلم لدل الطالب -

 86حتديد التخرج. إخل -

يف عملية التعلم ، من الضركرم اضتصوؿ على أقصى تقييم من أجل قياس مدل قدرة 

اؾ حاجة أيضا. أداة التقييم اليت الطالب على إتقاف اظتادة. يف أدكات التقييم ىن

بليتار عند  6يستخدمها معلمو اللغة العربية يف اظتدرسة الصناعية اإلسالمية اضتكومية 

 :استخداـ فتوذج كلمة ختمُت ، يوجد اختباراف كغَت اختبار على النحو التايل

 تقنية غَت اختبار ( أ

لى معلومات حوؿ تقنية عدـ االختبار ىي أداة تقييم يتم استخدامها للحصوؿ ع

حالة االختبار دكف استخداـ معدات االختبار. ُتستخدـ األساليب غَت 

 -أك على األقل غَت مباشرة  -االختبارية للحصوؿ على بياانت ال تتعلق 
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ابلسلوؾ اظتعريف. يتم إجراء التقييم ابستخداـ تقنيات غَت منطقية ، خاصة إذا مت 

سلوؾ عاطفي ، حركي ، كأخرل ال  اضتصوؿ على اظتعلومات اظتتوقعة يف شكل

تتعلق مباشرة ابلسلوؾ اظتعريف. تشمل التقنيات غَت االختبارية مقياس التصنيف 

 كاالستبياانت كالقائمة اظترجعية كاظتقابلة كاظتالحظة كالسَتة الذاتية.

 تقنية االختبار ( ب

)مشتقة من اللغة الفرنسية القدنتة(  testumأييت مصطلح االختبار من كلمة  

كاليت تعٍت لوحة لوضع اظتعادف الثمينة جانبان. قبل كجود هتجئة ػتسنة ابللغة 

اإلندكنيسية ، مت كتابة االختبار ابختبار. بطريقة كقواعد مت حتديدىا. إلجراء ىذا 

االختبار يعتمد على اإلرشادات اظتقدمة ، على سبيل اظتثاؿ: كضع دائرة حوؿ 

الشرح ، كإلغاء اإلجاابت اطتاطئة ، إحدل اضتركؼ أماـ خيارات اإلجابة ، ك 

 87كالقياـ ابظتهمة أك اظتهمات ، كاإلجابة الشفوية ، كما إىل ذلك.

ىناؾ فرؽ يف تقييم فتوذج التخمُت بُت مدرسي اللغة العربية. يف تقييم السيد يونس 

بتقييمُت قتا تقييم اجملموعات كاألفراد. مع التقييم اصتماعي ، أم: يُطلب من غتموعة 

غتموعات كبَتة ، كبعد ذلك يتم إعطاء كل غتموعة سؤاالن  4ة من الطالب تكوين صغَت 

حوؿ معٌت اظتفردات الذم دتت مناقشتو مع الطالب السابق على السبورة ، من بعض 

اجملموعات اليت لديها أكرب عدد من النقاط ستحصل على ميزة إضافية كحتصل على 
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طالب الذين يُطلب منهم أف يكتبوا يف دفًت مكافأة منو. كتشمل التقييمات الفردية ال

مالحظات بعض اظتفردات حوؿ اظتادة بعد ذلك كتب رتع بضع دقائق من ىناؾ أيخذ 

عشرات فردية كرتاعية. هتدؼ اصتهود اظتبذكلة لتحسُت إتقاف اظتفردات العربية للطالب 

عالقات إىل توفَت الفرص للطالب ليصبحوا نشطُت عن طريق طرح األسئلة ، كإقامة 

كثيقة مع الطالب عندما كتدكف صعوبة يف تعلم اللغة العربية ، ابستخداـ طرؽ تتوافق مع 

 اظتواد اليت أقدمها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


