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 خلفية البحث .أ 

اللغة ىي القدرة على استخداـ الرمز اللفظى بانتظاـ. كىي ربقق انسانية 

إف علم اللغة ىو  نسانية.االنساف، معٌت ىذا أف اكتساب النظاـ الرمزل خصيصة ا

العلم الذم يدرس اللغة. كيشمل ىذا الفرع عدة علـو منها علم األصوات كعلم 

الفونيمات كعلم اللغة التارؼلي ك علم ادلعاٍل كعلم الصرؼ كعلم النحو كعلم 

الداللة ك تدريس اللغات األجنبية كالًتصبة ك علم اللغة النفسي ك علم اللغة 

اللغة أعلية يف حياة البشر. كىي رلموعة من الرموز الصوتية اليت  ُاالجتماعي.
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ػلكمها نظاـ معُت، كاليت يتعارؼ أفراد ذك ثقافة معينة على دالالهتا، من أجل 

 ِربقيق االتصاؿ بُت بعضهم ببعض.

اللغة دبعٌت الواسع أداة التفاىم ك كسيلة التعبَت عما بالنفس بُت طوائف  

اللغة العربية ىي الكلمات الىت يعٌّب هبا العرب عن أغراضهم كقد  اامٌ . ادلخلوقات

ا من طريق النقل كإٌّنا لغة القراف كتكوف احدل آالت اإلتصاالت كصل إلين

 ّالعادلية.

فلسفة كىناؾ تطور كاف لو اثره الكبَت ىف تغيَت التفكَت ىف تعليم اللغة، ك لو 

خاصة بو على اف اللغة اداة اتصاؿ تتمثل ىف فنوف اربعة ىي: االستماع كاحلديث 

كالقراءة كالكتابة ك على اف تعليم اللغة ليست اال اداة لتحقيق االتصاؿ اللغول بُت 

ك يهدؼ تعليم اللغة منذ بداية ادلرحلة االبتدائية اىل سبكُت الطفل من  ْالناس.

أدكات ادلعرفة عن طريق تزكيدة بادلهارة االساسية ىف القراءة ك الكتابة ك التعبَت ك 

 مساعدتو على اكتساب عاداهتا الصحيحة ك اذباىاهتا السليمة.

سب، لكنها كسيلة من ىنا نرل أف اللغة العربية ليست مادة دراسية فح

لغة ك غَتىا من لدراسة ادلواد األخرل، كاذا استطعنا أف نتصور ىذا االنفصاؿ بُت ال
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تدٌؿ بعض  التعليمىف عملية عٌلم ذبربة ادل ٓعلمية كانت أك أدبية. ادلواد الدراسية،

ادلدرسة أف ينٌظم الطالب بأعماؿ غَت مهمة كمثل امر الطالب ليكتب ادلادة 

زف حينما يدرسوف يشعركف احل الطالبك سول ذلك كثَت من  ٔالدراسية ىف الكتب.

. اللغة العربية ىف مدرستهم بل يدرسوف من مدرسة اإلبتدئية حىت مدرسة الثانوية

 ٕ مفردات ك تركبها ك الثالث يعلم إىل اإلنساف الألخرل التعليل كالثاٌل النو: االكىل

 كاالخَت يطبق ىذه اللغة.

يعٌت خلق احلاؿ التعٌلم اللغة  التعليمهمة لنااح ادلعوامل المن  احدل

لكى الطالب ال  التعليمالصليب ك ادلخيفي ييبعد من عملية  التعليمبسركر. تصميم 

 ٖيكرىوف ادلادة الدراسية لعامل األستاذ الذم يدرسوّنم.

استخداـ الطريقة ادلصيب ستأثٌر على حاؿ التعٌلم ادلؤثٌر ك جعل الطالب 

ألستاذ ستأثٌر  هايستخدم اٌلىت الطريقة ٗتعٌلم اللغة العربية.ين ك متحٌمسُت ىف رٌ اس

 ولة اك الصعوبة اللغة. ك بعد ذلك،اؾ الطالب عن الدرجة السهايضا على اإلدر 
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الطريقة يعطى احلافز لًتقية التعٌلم ك يعٌّب اللغة االجنبية حىت ػلتمل ك تأثٌر نتائج 

  َُادلراد. التعليم

اللغة العربية  تعليمادلصاعب بُت اجملاؿ ك احلقيقة ىف عملية   للتغٌلب على

 التعليمبعض احملاكالت يوجد ىف إىل تعليم مادة مثَتة. دٌرس زلاكلة فيطلب من ادل

اللغة يعٌت مناىج ك مداخل مهمة. ادلدخل يعمل لتطٌور تدريس اللغة العربية يعٌت 

يسمى بالتعليم ادلرٌكز على التلميذ ك يأخذ  اللغة الذل يرٌكز على الطالب ك عليمت

يقة التعٌلم طر  (ّ، )النشاط العملية (ِ، )اإلجادة ( التعليمُ)الشكل كما يلى: 

  ُُ.سياقيال التعليم (ْ، )التلميذ العملي

 البحث.  ىف ىذا السياقيك الباحثة سنبحث تدريس 

اليت يتعلق مواد الدراسي بأحواؿ الظاىرم  التعليمىو فكرة  السياقي التعليم

ىذه  ُِ.يقها ىف حياةبُت ادلعلومات ك تطبك حٌث على الطالب لياعل العالقة 

اسي بأعماؿ اليومية ليوجد يتعلق مواد الدر  السياقي التعليماحلاؿ دبعٌت شلكن 

 ُّ.ادلعٌت
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شرح نور  ىف الفصل السياقي التعليمبعض العناصرا االساسي لتطبيق  ىناؾ

ضلو الفلسفي يتطور الفكرة أف الطالب  نائي( البُ):  ىدل سبع عناصر كمايلي

 ًتاجييوجد ضلو إس( ِ، )سيتعلموف زيادة ادلعٌت بنفسهم ك يوجدكف ادلعٌت بنفسهم

أف ليتطٌور صفات يرغب  التعليمتساءؿ ضلو آالة  (ّ، )مراد ليفٌصل القدر التعليم

الطراز  (ٓ، )التعليمذك شكل فرقا ضلو كعاء بائة  اجلالية ( التعليمْ، )يعرؼ

( ٔ، )( ضلو ادلراجعل اك متكلم األصلي اك عمل يدكمٌ مدارس اك طالب اآلخر )

، يشعر الطالب أّنم تعلم الشيئل ليمالتعصورة منعكسة ضلو خطة اآلخر ىف عملية 

من  التعليم ك حاصل التعليمتقدير احلقيقي لتقٌدر ما ينبغى يقٌدر من عملية  (ٕ)

 ُْ.مصادر ك بكثَت كيفية

 ةالذم يرٌكز على ناحية ادلعٌت ىف التعٌلم سبلك علقة القوي السياقي التعليم

ػلتول على الفائدة الظاىرة حبياة يومية الطالب.  كلمة ادلعنوية  اللغة. ألف التعليمب

اللغة ىي كاحد من كثَت حاجة الناس ضلو آلة يعٌّب الرٌأم ك الشعور ك الرغبتهم. اذا 

ؽللك الشخص ذبربة الواسع فهو يريد أف يعرؼ اللغة األجنيب. ك مع ذلك اللغة 

الىت ييعلم ستملك ادلعٌت اذا مستول لغة العربية . الايضا سبلك العلقة بالدينالعربية 
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على حااة الطالب ك حوؿ العادلهم. فصار الطالب يعٌّب الشيئ جانبهم باللغة 

 ُٓالعربية ك اآلخَت ييسٌبب الفخر ىف نفسهم دلهارة ىذه اللغة.

يعطى التىٍحفيز ك حافز ىف تعٌلم تعٌلم اللغة العربية بنشاط الطالب أفضل ل

اللغة. تشكيل عالقة اإلجتماعية بنشاط التعٌلم سارجع اىل كظيفة اللغة ضلو آلة 

 ظلاذجػلتاج  التعليملتفٌوؽ على مسائل ىف عملية  فلذلك، ادلواصالت بُت الشخص.

 ُٔالذم يساعد صعوبة ادلدٌرس ىف التعليم ك صعوبة الطالب ىف تعٌلم. 

لبديلة لزيدة التفاىم ك ا ظلوذج ك بسبب تلك القائمة ربتاج اىل إحدل

ىف تعلمهم. ك غلرب الباحث  الطالبدركس اللغة الغربية ك زيادة نشاط  ادلصاليح

 ادلفردات. لطالبك كيف فعاليتها  ال السياقي التعليمباستخدـ 

البيئة اللغوية. فهي كل ما يسمعو كنيظره ف تعليم اللغة العربية البٌد فيو من إ

ة اإلسالمية احلكومية  طادلدرسة ادلتوس ُٕلغة النقل الىت يدرسها.الادلتعٌلم لو تعلق ب

دبدينة تولونج اجونج الىت ذلا إرادة ىف تنمية مهارة  درسةىي إحدل ادل كارانج رغلو

يف  اللغة. البيئةىف اللغة العربية بوسيلة البيئة اللغوية السكينة كىي الطاٌلب كترقيتها 

كثرة برامج باللغة الذم يستطيع اإلسالمية احلكومية كارانج رغلو   ادلتوسطةادلدرسة 

 .سلصوصة البيئةيف ادلفردات كل يـو  عليماللغة ك ىناؾ ت اف ترفع عن مهارة
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مفردات الطالب ىف  استيعابقية لًت  سياقيال التعليمالباحثة أف ذبرل  دتار أ

يكوف للطالب على أف  سياقيال التعليم . ترجو الباحثة باستعماؿ ىذاثاٍلالصف ال

 مفردات ىف ىذا الفصل. استيعابفهم العربية كترقية 

 أىداؼ التعلم ننظر إىل ألف. يف عملية التعلم اآلف ال غٌت عنها تعليم البنائية

 الذم ىو تعلم الطالب صلاح ربقيق حبيث .ادلطبق يف التعلم ةالبنائي النظرية اليت يتوقع أف

عملية التعلم ادلعرفة، ك ، كبناء ادلتوقع ادلستقبل اخلصائص البشرية :من بُت أمور أخرل

 .التعلم البنائيإىل  (السلوكي) التعليم التقليدم من كالتقدـ، البنائيةنظرية كفقا ل

البحوث فيما يتعلق هبذا ادلوضوع فلذالك كاف ىف نفس الباحثة ارادة الجزاء 

 مفردات استيعابلًتقية  البنائيج التعليم بالنَّموذ  "فعالية تطبيق التعليم السياقي

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج رغلو تولونج  طالب الصف الثاٍل

 ـ.َُِٓ-َُِْأجونج للعاـ الدراسي 

للحياة  ىذا الًتتيب اكلة لبناءزل ىو البنائية، الفلسفة الًتبوية يف سياؽ

ىي  السياقية فلسفة() التفكَت التعلم ىو حار الزاكية يف البنائية. احلديثة ادلتحضرة

 ُٖذبربة حقيقية. على تدرغليا استنادا من قبل البشر تلك ادلعرفة اليت شيدت
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 مسائل البحث .ب 

 التحديده فقدمت الباحثة ادلسائل فيما لفية البحث كبناء علي ماذكر يف خ

 يلي:

التعليم السياقي يف الٌصف الثاٍل  طالبل مفردات استيعاب لًتقية عملية كيف .ُ

كارانج رغلو   احلكومية اإلسالميةيف ادلدرسة ادلتوسطة  البنائيالتعليم  جٌنموذ ل با

 ؟ ـَُِٓ -َُِْللعاـ الدراسي 

ترقية مفردات يف  البنائيالتعليم  با لنموذجعليم السياقي الت تطبيق فعالية كيف .ِ

كارانج رغلو للعاـ   احلكومية اإلسالميةالٌصف الثاٍل يف ادلدرسة ادلتوسطة  طالبل

 ؟ ـَُِٓ -َُِْالدراسي 

 البحث فااهد .ج 

مسائلو تكوف اىداؼ البحث يف  سسا ايل خلفية البحث كربديده ك مؤ

 ىذا البحث كمايلي:

با يف التعليم السياقي الٌصف الثاٍل  طالبمفردات ل استيعاب ترقية عملية دلعرفة .ُ

كارانج رغلو   احلكومية سالميةيف ادلدرسة ادلتوسطة اإل  البنائيالتعليم  لنموذج

 .ـَُِٓ -َُِْللعاـ الدراسي 
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يف ترقية مفردات  البنائيالتعليم  با لنموذجتطبيق التعليم السياقي فعالية دلعرفة  .ِ

كارانج رغلو للعاـ   احلكومية اإلسالميةالٌصف الثاٍل يف ادلدرسة ادلتوسطة  بلطال

  ـَُِٓ -َُِْالدراسي 

 البحث  اإلفتراضّية .د 

يكوف أفًتض من تلخيص إىتماـ النظرم من البحث العلمي. إفًتاض ىو 

 أما إفًتاض بعمليات قسمُت يعٌت: ُٗالبياف أف ظن أم شىء كاف حبث لفهم.

  xفرض الذم تقرر أف مل توجد إختالؼ بُت ادلتغَت  :((Hoفرض اإلحصائية  .ُ

يف ىذا البحث فرض ىو ال َِ .yك ادلتغَت  xادلتغَت ال يعلم توجد فعالية ادلتغَت 

 الطالبالتعليم البنائي لًتقية  لنموذج باتطبيق التعليم السياقي  توجد فعالية

للٌصف الثاٍل  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  لطالبمفردات اللغة العربية 

 ـ.َُِٓ -َُِْتولونج أجونج للعاـ الدراسي احلكومية كارانج رغلو 

 yادلتغَت  xفرض الذم تقرر أف توجد إختالؼ بُت ادلتغَت :(Ha)   فرض البديل .ِ

يف ىذا البحث فرض ىو توجد فعالية  ُِ.y ك ادلتغَت xيعٍت توجد فعالية ادلتغَت 

مفردات اللغة  استيعابلًتقية  يالبنائالتعليم  با لنموذجتطبيق التعليم السياقي 
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للٌصف الثاٍل  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج  لطالبالعربية 

 ـ.َُِٓ -َُِْرغلو تولونج أجونج للعاـ الدراسي 

 تحديد البحث .ه 

األشياء اليت تتعلق بفهم نص لدراسة اللغة العربية . حددت الباحثة ىذا 

 البحث التالية:

 د ادلوضوعيةاحلدك  ( أ

 با لنموذجالتعليم السياقي ربديد الباحثة عن ادلسائل ادلقصودة ىي 

 .لطالب الصف الثاٍلمفردات  استيعابالتعليم البنائي لًتقية 

 احلدكد ادلكانية.  ( ب

ربديل الباحثة يف فصل الثاٍل ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج 

 رغلو تولونج أجونج.

 الزمانيةاحلدكد   ( ت

 ـ.َُِٓ -َُِْىذا البحث سلصوص الطالب يف العاـ الدراسي 
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 فوائد البحث .و 

 الفائدة النظرية .ُ

ترجو الباحثة اف تكوف نتائج ىذا البحث العلمى مفيدة لزيادة ادلعلومات اليت 

 استيعابالسياقي ىف ترقية  لتعليمتتعلق باللغة العربية ك خاصة فيما يتعلق با

 . مفردات

 الفائدة التطبيقية .ِ

البحث مفيدة دلكتبة جامعة "تولونج أجونج اإلسالمية  ة ىذانتيا ( أ

 ."احلكومية

نتياة ىذا البحث مفيدة للتوجيو ك الدليل ك ادلواد ادلرجعية دلن يبحث يـو   ( ب

 القادـ ذات صلة اك مناسبة.

دلدرسُت كارانج رغلو " إلعطاء ا  احلكومية للمدرسة ادلتوسطة السالمية  ( ت

عاب يستاالسياقي ك دلادة ادلقارنة ىف عملية الًتبية ك خاصة ىف ترقية  بالتعليم

 لدراسة اللغة العربية . لطالب ادلفردات 
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 ةث السابقو البح .ز 

يستخدـ التعليم  ككاف أف كجد ىذا البحث، كجد بعض البحث العلمي

 السياقي على درس ادلختلفة. حبث ادلذكور كما يلي:

 ُ.ُ اجلدكؿ

 جدكؿ ىيكل مقارينة البحث

 اإلختالؼ ادلستويات أمساء الباحثُت رقم

 رئسة الصاحلة .ُ

 Learning)لية ام اجلفعالية تعلٌ 

Community)  يف التدريس

 Contextual Teaching)القريٍت

and Learning)  لكفأة مفردات 

للصف الواحد   اللغة العربية طالب

نج بادلعهد "دار احلكمة" تولونج أجو 

 ـ.َُِّ-َُِِللعاـ الدراسي 

التعليم تطبيق  مستول 

 السياقي

مستول يبٌُت تعريف 

 ادلفردات

 مستول حبث الكمي

اإلختالؼ يف درس 

 البحث

موضوع كمكاف 

 البحث

 اإلختالؼ 

 أىدؼ البحث

 كفقي فؤدية .ِ

تأثَت التعليم التعاكٍل 

((Cooperative Learning  بطريقة

يبٌُت تعريف  مستول

 ادلفردات 

 حبث الكمي مستول

اإلختالؼ على 

 تطبيق التعليم

موضوع ك مكاف 
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على      (Make a Match) ادلزاكجة

كفاءة ادلفردات للٌصف اخلامس 

بتدائية اإلسالمية "ادلنٌور" بادلدرسة اإل

تولونج أجونج للعاـ الدراسي 

 ـ.َُِّ-َُِِ

 البحث

ّ. 

 

 ايرما فطيمة

لًتقية كفاءة  استخداـ األناشيد

ات للصف الثالث بادلدرسة ادلفرد

اإلبتدائية اإلسالمية "اخلَتية" تولونج 

-َُِِأجونج للغاـ الدراسي 

 ـ.َُِّ

مستول يبٌُت تعريف 

 ادلفردات

 

اإلختالؼ موضوع ك 

 مكاف البحث

اإلختالؼ على 

 طريقة البحث

 ـ(َُِٓالبحثة )اإلصدار: إحصائية 

التعليم السياقي  بيقتط فعالية ث العلمي ك يندا أرم ستياكاف بادلوضوعحب

للٌصف الثاٍل   لطالبعاب مفردات اللغة العربية يلًتقية است البنائيالتعليم  لنموذجبا

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج رغلو تولونج أجونج للعاـ الدراسي 

 البنائيالتعليم  ذبحث العلمي يأخـ عند كثَت إختالؼ بينو يف الَُِٓ -َُِْ
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عاب يلًتقية استيق التعليم السياقي ك مكاف البحث ك أىدؼ البحث قبل تطب

 مفردات اللغة العربية ك إستعداد الطالب قبل تعلم يف ادلدرسة.

 توضيح المصطلحات .ح 

التعليم السياقي باظلوذج  تطبيق كاف موضوع ىذا البحث العلم يعٌت "فعالية

للٌصف الثاٍل  يف  لطالببية مفردات اللغة العر  استيعابلًتقية  البنائيالتعليم 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج رغلو تولونج أجونج للعاـ الدراسي 

 توضيح ادلصطلحات كمايلي: ـ".َُِٓ -َُِْ

 توضيح النظريات .ُ

 ِِ.فعالية : ىي اسم دبعٌت التناسب كىي عالمات عملية التعليم اجليدة ( أ

النشاطة النظم البيئة خبَت ك يتعلق بالطالب فصار عملية  : عليمت  ( ب

 ِّ.عليمالت

اليت يتعلق مواد الدراسي بأحواؿ  عليمة التىو فكر السياقي:  تعليمال  ( ت

الظاىرم ك حٌث على الطالب لياعل العالقة بُت ادلعلومات ك تطبيقها ىف 

 ِْحياة . 
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السياقي اٌلذم يعتقد بأف العلـو تزداد قليال فقليال  أساسي التعليم : البنائي  ( ث

  ِٓحملدكدة يف بنية معرفية االنساف.تتسع يف سياقها ا ك

كاحدىا مفردة كىي  ِٔادلفردات ىي ما أصغر شلا تعُت فوة اللغة.مفردات :  ( ج

  ِٕ.الكلمات اك االلفاظ

 توضيح التطبيقي .ِ

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ب عليمة التصار نتائج ىذا البحث مفيدة دلسؤكلي

تولونج أجونج كخاصة للمدريسُت حىت يتزكدكا هبا عند احلكومية كارانج رغلو 

تعيُت ادلفردات ككذلك القياـ بالبحث عن عملية الًتبية كالتعليم حىت يسهل 

 للمعلم النااح ىف أداء كاجبو.
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 البحث ترتيب .ط 

 ػلتول على:علمي فهو يتكوف الًتتيب يف ىذا البحث ال

ة اليحث، مسائل البحث، أىدؼ البحث، يالباب األكؿ مقدمة، خلف

ربديد البحث، فوئد البحث،  البحوث السابقة،  االفًتاضٌية البحث،

 ، تنظيم البحث.توضيحادلصطلحات

، تعريف البنائيالتعليم  النمذج تعريف التعليم السياقي، تعريف الباب الثاٌل

 التعليم السياقي يف التعليم ادلفردات. ، استخداـادلفردات

، أسلوب البحث، السكاف ك العينة مدخل البحث ك تصميمو الباب الثالث 

تو، ك أدكا خذ العينات، مصادر احلقائق ك متغَت احلقائق، طريقة صبع احلقائقأك 

 .طريقة ربليل احلقائق

 المية احلكوميةادلوجز عن ادلوقع اجلغريف ادلدرسة ادلتوسطة اإلس الباب الرابع

 .اإلستنتاج، احلقائقتقدَل كارانج رغلو، 

 .قًتاحاتالباب اخلامس اإلختتاـ حيث ك ربتول على  اخلالصة ك اال
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 الباب الثاني

 النظريات

الباب الثاٍل ػلتول على النظريات، اٌليت ربدث حوؿ: تعريف التعليم السياقي، 

 اـ التعليم السياقي يف التعليم ادلفردات.تعريف النموذج البنائي، تعريف ادلفردات، استخد

 

 السياقيتعريف التعليم  .أ 

كاف الرأم أٌف عملية تعليم اللغة العربية ضعيف ك قليل ىف النااح. 

يقضى الطالب الوقت الطويل لتعٌلم اللغة العربية )من ادلدرسة اإلبتدائية اىل 

كاف طالب ماىر باللغة اجلامعة( كلكنهم مل يقتدركا كفايات اللغة السابقة. اذا  

العربية ىف ادلدرسة، طبعا، ليس تلك الكفائة من ادلدرسة فحسب كلكن من 

ادلعهد اك البيئة بنفسو. ك بذلك فينبغي ييعمل إرتقاء النوعية ىف عملية تدريس 

ك عند ريمٍسىاٍف التعليم السياقي ىو حار الزاكية يف التفكَت يف  ِٖاللغة العربية.

التعليم السياقي، يعٍت بنيت ادلعرفة لإلنساف قليال فقليال احلصيل قابلة للتوسيع 

عن طريق سياؽ احملدكدة. ليست ادلعرفة رلموعة من احلقائق، مفهـو أك القاعدة 

نبٍت اإلنساف مع العلم بأف تعطي  أنو على أستعداد ادلتخذة ك تذكرت. غلب أف
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ىناؾ كثَتة من الكفايات اليت ييعملها  ك ِٗمعٌت من خالؿ ذبربة حقيقية.

للغة األساتذ ىف ادلدرسة ك ادلعهد اإلسالمية إلرتقاء النوعية ىف عملية التدريس ا

العربية، ك لكن اإلختالؼ ىف توجيو. توجيو ادلدرسة لتنمية كل من ادلهارة اللغة ك 

أما توجيو كثَت ادلعهد الساليف لتنمية مهارة القراءة ك مهارة الكتابة فحسب الذم 

 يهدؼ أف يفهم كتب اإلسالـ، مثال: القرأف ك احلديث ك الفقو ك غَت ذلك.

ك ال عليو يعٌلمها إىل اآلخرين ك العكس. من يؤٌىل ىف فهم اللغة العربية 

شرح أضبد فوئد إيفندم ىف طريقة تعليم اللغة العربية فاألساتذ يقتدركف ثالثة 

أحواؿ : أكال مهارة إلستعماؿ اللغة ثانيا معرفة عن اللغة ك الثقافة العربية، ك ك 

كلغة الثاٍل ىف   ثالثا مهارة لتعليم اللغة العربية. ك شلا يتعلق بتعليم اللغة العربية

إندكنسيا فصار الطريقة التعليم اللغة األجنيب تطوير إستمرارا مع تطوير علم اللغة 

مث من نتائج البحث العلم ىف رلاؿ التعليم فظهر   َّك علم الًتبوم ك علم النفس.

  ثَت من ادلداخل ك الطرؽ اجلديدة ىف تعليم اللغة.ك

تاج ليفهم ادلعنوية ك  كاف تدريس اللغة العربية ثالث اصطالحات الىت ػلي

 Edward) الفكرية يعٌت ادلدخل ك الطريقة ك األسلوب. شرح ادكارض انطوٌل
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Antoni)   ثالث فكرات التالية: أكال ادلدخل يعٌت كل إفًتاض دبناسبة حقيقة

ة ك تعليم اللغة. ك الطريقة يعٌت كل خطة ادلوائد اللغة بنظاـ خاص بناء على اللغ

ادلدخل ثابتا. ك اما األسلوب يعٌت تطبيق عملية اخلاصة ىف الفصل اليت يناسب 

اف ؼلتار بالطريقة ك ادلدخل. ك بذلك موصوؼ ادلدخل بالفلسفي ك الطريقة 

 ُّباإلجرائي ك األسلوب بالعملي.

 عالقة بُت ادلدخل ك الطريقة ك األسلوب
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 ادلدخل
(الفلسفي)   

 الطريقة
(اإلجرائي)  

 األسلوب
 )العملي(
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ك على األستاذ تنمية التخطيط ك إختيار اإلسًتاجية ادلناسبتُت ىف التعليم 

ر ك اللغة العربية. استعماؿ اإلسًتاجية ادلضبوطة ستأثر ابداع حاؿ التعليم ادلؤثٌ 

جعل الطالب سريرا ك ضباسة ىف تعٌلم اللغة العربية. بُت احملاكالت لًتقية تعليم 

كأف كي جد   ِّاللغة يعٌت استخداـ ادلدخل اجلديد، مثال: اؿ التعليم السياقي.

ا مل تعليم السياقي ىف كقت ادلاضى ك لكن كثَتا من ادلدرسة ىف إندكنسي

 يستخدمو ىف تعليم اللغة العربية.

ي الت التعليم  ك احلاضر عيٌرؼ ك تيطٌور ادلدخل التدريسية الذم مسي

 ذلك التطٌور ايستعمل قسم اجلًنػيرىاؿ الًتبوية اإلبتدائية ك ادلتوسطة. السياقي

(Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah)،  مواطن كزارة الًتبية. ىذا ادلدخل

جابة عن مسائل التدريس. مثال: كيف كيفية حسنة إلتصاؿ صيغة اليت تيطٌور إل

عيٌلم ىف ادلواد الدراسية ادلعيٌنة حىت متعٌلم يستطيع أف يذٌكر أطواؿ ذلك الصيغة.ك  

كيف ادلعٌلم يواصل فٌعاال مع الطالب الذين يسئلوف عن دافع الشيئ، معٌت 

 الشيئ، ك عالقة من كل مواد.
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َت ادلتنٌوعة من الطالب إىل أّنم يتعٌلمو الصيغة ك كيف يفتح فهم التفك

 ّّالكثَتة ك يتعلقها حبياة يومية.

 مفهـو التعليم السياقي ك أىدافو .1

ىف   (Jhon Dewey)التعليم السياقي تعتمد على جوف ديوام  فلسفة

 ّْعن طريقة التعليم اليت تتعلقها بتاريبة الطالب ك رغبتهم. ُُٔٗالسنة 

ظهر تعليم السياقي من التفكَت اجلديد أٌف الطالب سيتعٌلموف خَتا إذا أّنم 

ك هبذه صيغة ييرجى نتائج التعليم  مدركس ك ال عارؼ بو.ذك ذبريبة من كل 

السياقي أبلغ لطالب. عملية التعليم الطبيعية بشكل األعماؿ الطالب عمال 

ك ذبربة ك ليس ربويل ادلعرفة من ادلعٌلم إىل ادلتعٌلم، اإلسًتاتياية أفضل من 

رس أكثر نتائج التعليم. كجيبة ادلدٌرس يساعد الطالب لوصوؿ أىدافهم، ادلدا

ينٌظم اإلسًتاتياية من عطاء األخّب، يدير ادلدٌرس الفصل كفرقة التعاكف 

ادلدٌرس كالوسيلة ىف عملية التعليم فحسب ك طلب  35ليوجد ادلعٌت معا.

الغَت، مث كجد الطالب األخبار من البيئتهم ك  الطالب األخبار بأنفسهم مع

 إجتماعهم كتاريبة اجلديدة.
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عند نور ىدل تعليم السياقي ىي صيغة تعليمية تًتكز ىف االدلواد 

الدراسية اليت تتعلق حبياة الطالب اليومية ك هتدؼ إىل قدرهتم على تطبيق 

كتسبوّنا من علومهم ىف حياهتم اليومية حىت يشعركا بأعلٌية العلـو اليت ي

تعليم السياقي ىي نظاـ التعليمية ػلصل ادلعٌت  ّٔعملية التدريس ىف الفصل.

  37بتعليق االدلواد الدراسية ك حياة الطالب يومية.

 (The Washington State Consortium)  أٌما عند إئتالؼ كاشٍنطن الرمسي

لتعليم السياقي ىو تدريس ؽلٌكن الطالب لتعزيز كتوٌسع كتطبيق معرفتهم 

األكادؽلية كمهارهتم يف تشكيلة ادلادة ىف  ادلدرسة كخارج ادلدرسة لتفٌوؽ على  

كل مشاكل حياة احلقيقة. ػلدث التعليم السياقي عندما طالب ينطبق 

إرجاع ادلشاكل احلقيقية إرتبطت أدكارىم كمسؤكلياهتم  كيواجو ما ييعلَّمهم ب

 كأفراد عائلة كمواطنوف كطالب كعٌماؿ.

 مادسوف –ك عند مركز على التعليم كالعمل يف جامعة كيساونسُت 

(Center on Education and Work at The University of Wisconsin – 

Madison) ادلدٌرسُت يربطوف بُت  تعليم السياقي ىو صيغة التعليم بأٌف يساعد

زلتول ادلادة الدراسية كحاالت العامل احلقيقي كػلٌفزاف الطالب جلعل 
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اإلرتباطات بُت ادلعرفة كتطبيقاهتا إىل حياهتم كإفراد عائلة كمواطن كعٌماؿ 

 ّٖكيشغلوف يف العمل.

اقي"التعليم السياقي ؽلٌكن أف التعليم السي  (Jhonson)شرح جونشوف

الطالب لربط بُت زلتول ادلواد الدراسية كالسياؽ اآلٍل صحيفتهم اليومية 

يعيش إلكتشاؼ ادلعٌت. يكٌّب سياقهم الشخصي عالكة على ذلك، بتزكيد 

الطالب بالتاربة اجلديدة اليت ربٌفز الدماغ جلعل اإلٌتصاؿ اجلديد كلذلك، 

ىذه احلاؿ دبعٌت شلكن التعليم السياقي يتعلق  ّٗإلكتشاؼ ادلعٌت اجلديد"

ادلواد الدراسية بأعماؿ اليومية ليوجد ادلعٌت . أعماؿ تعليم السياقي ال ػلفظ 

 الفصل. ادلواد الدراسية ىف الفصل فحسب كلكن يطلب التاربة من خارج

تعليم السياقي ىو نظاـ ػلٌفز الدماغ لَتٌتب األظلاط الذم يوجد ادلعٌت. 

تعليم السياقي ىو نظاـ التعليم ادلناسب بالدماغ ك يتعٌلق ادلواد الدراسية حبياة 

يدعو تعليم السياقي الطالب ىف أعماؿ مهٌمة  َْالطالب يومية ليوجد ادلعٌت.

ىف   ليتعلق ادلواد الدراسية ك حياهتم. ك بإرتباط بينهما نظر الطالب ادلعٌت

الوجيبة ادلدرسية. حينما يرٌتب الطالب ادلشركع اك يوجد ادلسائل اجلاذبة ك 
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لبوف األخبار ك يسحبوف اخلاسبة. سيتعلق حينما يقبلوف ادلسؤكلية ك يط

  ُْالطالب ادلواد الدراسية حبياة يومية مثٌ يوجدكف ادلعٌت هبذه الكيفية. 

ك نتياة من كثَت مفهـو السابق أٌف تدريس السياقي صيغة تعليمية 

أحضر األستاذ عاملى احلقيقي ىف الفصل ك أحرض الطالب ليصنعى عالقة بُت 

ك تطبيق ىف حياة يومية. ناؿ الطالب معرفة ك مهارة من القرينة  معرفة

 احملدكدة قليال فقليال ك من عملية للبناء بنفسهم كزاد احلياة.

جائت الصيغة إجابة إلرادة العلماء الًتبوم يف ترقية قيمة عملية التعليم 

اليت ك فٌعالتها اليت تغلبها صيغات السابقة اليت تنظر بأف العلم ىو ادلواد 

ػلفظها الطالب ىف الفصل. فبهذه الصيغة اجلديدة ييرجى أف يتعٌلم الطالب 

  ِْمن اخلّبات العلمية ال من ادلواد الدراسية اليت ػلفظوّنا.

أٌما أىداؼ التعليم السياقي أف يساعد الطالب ليوجد ادلعٌت من ادلواد 

ىف حياة يومية. ك عالقتو بتعليم اللغة العربية يساعد  الدراسية بتعليقها

الطالب ليوجد ادلعٌت من أعلٌية اللغة العربية ىف حياهتم لكي يشعركا اللغة 

ك هبذا التعليم ييرجى الطالب أف يشعركا  ّْالعربية كحااة حلياة إجتماعية.
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ه اللغة، ألّنم إستعملوا اللغة كآلة إتصالية ك تعابا حينما إستعماؿ ىذ

 تطبيق اللغة العربية ىف الفصل اك خارج الفصل.

 خصائص التعليم السياقي .2

ىناؾ كثَت من آراء العلماء الًتبوم عن خصائص التعليم السياقي ك 

 ْْبينهم كما يايل:

عملية التعليم ىف السياؽ احلقيقي ىي ييوٌجو أىدؼ التعليم لتقدير ادلهارات  (أ 

 على سياؽ احلياة اليومية أك تعٌلم يف مكاف احلياة.

 الب النشاطات ادلعنوية. التعٌلم ذك ادلعٍت. يعطى الفرصة لط  (ب 

التعٌلم بالعمل. ليس الطالب حفظ ادلواد الدراسية فحسب كلكنهم تعٌلم   (ج 

 بالعمل ىف الفصل اك اخلارج الفصل.

التعٌلم يف رلموعة. عملية التدريس ىف الفصل فرقا لكي الطالب تتبادؿ ك   (د 

 حنا.تدكر فيها معرفة الواحد إىل اآلخر تعاكنان ك مناقسان ك تصحي

التعٌلم للمعرفة بعضهم البعض. إستشعر الطالب من عملية التعليم  (ق 

 ادلتساكم ك التفاعلي.

 عملية التعليم نشيطا ك إبكاريا ك إنتاجيتا ك إعمل سويتا. (ك 
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 التعٌلم بينما يتمٌتع بالنشاط أم ابداع حاؿ التعٌلم اللغة ادلريح. (ز 

ة يعٍت: أكال ك شرح نور ىدل خصائص تدريس السياقي ببساط

التعاكف ثانيا ادلرػلي ثالثا تعٌلم باحلماسة رابعا التعليم الكميل خامسا ادلواد 

الدراسية من مصادر متنٌوعة سادسا الطالب النشيط سابعا اإلشًتاؾ مع اآلخر 

 شبانيا الطالب الناقدة ك تاسعا ادلدارس اإلبكارم. 

 ُ.ِاجلدكؿ 

 ْٓالتقليدم اختالؼ بُت التعليم السياقي ك التعليم

 التعليم التقليدم التعليم السياقي ظلرة

 الطالب كمستلم ادلعلومات سلبٌيا توٌرط الطالب عملٌيا ىف عملية التدريس .ُ

تعٌلم الطالب مع أصدقائهم  .ِ

 باإلجتماعية ك ادلناقشة 

 تعٌلم الطالب نفسا نفسا 

 عملية التعليم التاريدم ك النظرم تعٌلق عملية التعليم حبياة يوميةي .ّ

 بيٍت السلوؾ على التعويد  بيٍت السلوؾ على اإلنصاؼ نفسهم .ْ

 تطٌور ادلهارة على تدريبات تيطٌور ادلهارة على فهم ادلعلومات  .ٓ

 اجلائزة لعمل جيد اإلطراء اجلائزة لعمل جيد الرضائة   .ٔ

 عيٌلم اللغة بادلدخل اذليكلي غة بادلدخل اإلتصايلعيٌلم الل .ٕ
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الرمز صحيح مطلق ىناؾ إثناٍل إمكاناف  فهم الرمز إختالفات بُت الطالب  .ٖ

 فهم الرمز اخلطاء أك الصحيح

 ثٌبت ادلدٌرس عملية التدريس سيًئل الطالب دلسؤكلية على التدريسهم  .ٗ

 إلختبار فقطالتقوَل من ا التقوَل من نشاطات الطالب .َُ

 حدث التدريس ىف الفصل  حدث التدريس ىف أمكنة كثَتة .ُُ

 العقاب من سوء اخللق التعزير العقاب من سوء اخللق الندامة  .ُِ

 حسن خلق الطالب من احلافز العرضي حسن خلق الطالب من احلافز اجلوىرم .ُّ

 ى ذبريبة الطالبالتدريس ال يهتٌم عل ييفٌضل التقدير على ذبريبة الطالب  .ُْ

 

 عناصر التعليم السياقي. .3

كما ذكر السابق أف التعليم السياقي ىي صيغة التعليم اليت تساعد 

ادلدٌرس ىف اقًتاف بُت ادلواد الدراسية اليت ييعٌلمها إىل طالب ك سياؽ احلياة 

اليومية، فيها يدفع الطالب لتطبيق علومهم ىف رلاؿ احلاياة اليومية. تضم 

 يغة  سبعة العناصر األساسية، ك ىي:ىذه الص

  (Contructivism) البنائي (أ 

الفلسفة البنائية ىي أساس التعليم السياقي الذم يعتقد بأف العلـو 

تزداد قليال فقليال ك تتسع يف قرّنا احملدكدة ىف بنية اإلنساف معريفية، ك 
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نقارّنا ىف  ليست احلقائق اليت نستفيد منها مباشرة، بل ال بٌد أف نبناىا ك

رلاؿ احلياة الواقعية ك الطالب ىف ىذه الفكرة غلب عليو أف يتعٌود حبل 

ادلشكالت ك ابداع شيئ جديد مفيد بنفسو ك لنفسو، ألٌف ادلدٌرس ال يقدر 

 ْٔعلى إعطاء كل معلومات اليت ػلتاج إليها الطالب ىف مواجهة احلياة.

  (Inquiry ) االستعالـ  (ب 

يقصد بو السعي ىف إغلاد شيئ جديد، أم إف العلـو ال تكتسب 

 ْٕباحلفظ فقط، بل ىي تكتسب بالبحث ك الدراسة.

ييرجى ادلعلومات ك ادلهارات اليت ربصيل الطالب ليس من نتائج 

ظرية ك لكنهم يوجد بنفسهم ؽلٌر بالدكرة: أكال ادلالحظة ك اإلستدعاء الن

 ْٖثانيا اإلستاواب ك ثالثا الفرضية ك رابعا صبع احلقئق ك خامسا اخلاسبة.

 اإلستعالـ  كإسًتاتياية التعٌلم إلصلاز القدرة ادلرادة.

  (Questioning) االستفهاـ  (ج 

إف العلـو اليت يكتسبها الناس يصدر من أسئلة أكال، قبل أف يعرؼ 

أحد "الفعل ادلضارع" يسأؿ ىف نفسو "ما ىو الفعل ادلضارع ؟". اإلستفهاـ 

ىو أىٌم اإلسًتاتياية  ىف عملية التدريس السياقي. ألف اإلستفهاـ تعتّب 
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 مهارهتم أنشطة نافعة للمدرس ليدفع هبا طاٌلبو ك لَتشدىم ك ليقومهم ىف

ادلعرفية ك تفيد الطالب ليبحثوا هبا العلـو ك ادلعلومات أك لتأكيد ما قد 

 ْٗ.علموا أك لًتكيز اىتمامهم دبا مل يعلموا

  (Learning Community) التعليم اإلجتماعي (د 

الفصل ك على ىذه الصيغة، ينبغي للمدرس أف يقعد تعليمو ىف 

فرقا، فامع الطالب ىف عدة فرؽ فيناقشوف فيها حىت تتبادؿ ك تدكر فيها 

الطالب يتعٌلموف معا، يقسمهم ادلدٌرس  َٓمعرفة الواحد إىل اآلخر.

 التاميع ادلتباين. ادلاىر ييعٌلم الضعيف ك العامل يعٌلم اجلاىل. 

  (Modelling) التعليم ادلثايل (ق 

التدريس اليت تستخدـ مثاليا أك ظلوذجيا ىف تقدَل ك ىو عملية 

ك قد يكوف مدرسا أك طالبا أك خبَتا. فيقـو ادلثايل  ُٓاالدلواد الدراسيةة،

أماـ الفصل لتقدَل ادلادة، مثل كيفية احملادثة باللغة العربية اجليدة، فيهتٌم إليو 

 اؿ حٌد األدٌل لألداء.الطالب اىتماما مركزا، فياعل ادلدرس ىذا ادلث
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ك كما ذكر فيما سبق، أف ادلثايل ال يأيت من ادلدٌرس فحسب بل قد 

يكوف ىناؾ طالبا ذك كفائة على تقدَل ادلثاؿ أماـ الفصل أك قد يكوف 

 ادلثايل خبَتا مدعوا.

  (Reflextion)   اإلنعكاس أم ادلراجعة (ك 

ة كل ما ك من أظلاط التدريس السياقي ىي اإلنعكاس أم مراجع

ػلدث أثناء عملية التدريس ىف الفصل، فيقارنو بكل احلقائق ك ادلعلومات 

فتصدر من ىذه ادلقارنة  ِٓادلبنية ىف ادلبنية ىف البنية ادلعرفٌية لدم الطالب.

 معرفة جديدة ذات فوائد كثَتة.

  (Authentic Assessment) التقوَل احلقيقي (ز 

ومات ك احلقائق احملتاجة ليقيس هبا ادلدرس لًتقية ىو عملية صبع ادلعل

مهارة الطالب. ك ليس التقوَل ىدفا أخَتا للمدرس ىف صبع ادلعلومات ك 

احلقائق ادلقصودة ك لكن أّنا خطوة من خطوات لًتقية فٌعالية التدريس ك 

ألف التقوَل يًتكز اىتمامو بعملية التدريس، فال بٌد أف يأيت احلقائق من تقوَل 

إذف، التقوَل احلقيقي ىف نظر التعليم السياقي  ّٓشاطات الطالب الواقعة.ن

 ىو مراقبة الطالب ىف نشاطاهتم التعليمية.
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 ْٓالعالقة بُت عناصر تدريس السياقي:

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف التعليم البنائي .ب 

يف التعليم السياقية، اسًتاتيايات لتعليم الطالب للتواصل بُت كل مفهـو 

مع الواقع ىو العنصر ادلمفضل بادلقارنة مع تركيز على كم ادلعرفة تذكر 

 ٓٓالطالب.

البحث كجدت أف الوفاء بالقدرة على التأثَت بشكل إغلايب نطرية انقاّنا 

على قصَت األجل، كلكنو ال يعطي ىبات جيدة دبا يكفي داخل على طويل 

نطرية ىي حافظا بسهولة اذلركب من ذكريات الشخص عندما األجل. ادلعرفة ال
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 االستعالـ
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احلقيقي التقوَل  ادلراجعة 
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ال تدعمها التاربة الفعلية. آثار باالنسبة للمدرسُت يف فضع البنائي ىذه ادلرحلة 

خاصة تسًتشد القدرة إىل دليل الطالب للحصوؿ على معٌت مفهـو أم أنو 

 ٔٓعلم.

ّنا مباشرة أـ ال تتعلق كسوؼ ينظر إىل التعليم يكوف ذلا معٌت إذا أ

باحلياة اليومية اخلّبات اٌليت الطالب أنفسهم. كلذلك، ينبغي أف يكوف لكل 

مدرس نظرة كاسعة أىل حد ما يف األسهم، حىت با أف فكرة أنو دائمان بسهولة 

تقدَل التوضيح، باستخداـ ادلصدر التعليمي، كسأئل اإلعالـ ك التعلم اٌليت ؽلكن 

اط البحث ك أداء ك معرفة االرتباط بُت ادلفاىيم ادلستفادة أف ربفز الطالب لنش

من التاربة لنفسك. كهبذه الطؤيقة، سيسهل الطالب ذبربة التعلم الطالب لديو 

القدرة على إحراء ربوالت يف استكشاؼ األخطاء ك إصالحها األخرل طبيعة 

 ٕٓالركابط، على الرغم من أف حدث بكماشة سلتلفة الفضاء ك الوقت.

عند جياف فياجيت بنائى ىي نظرية حوؿ التعليم اٌليت توضح كيفية 

احلصوؿ على ادلعرفة، اٌليت تتم بواسطة ادلواطنُت بنشاط التعليم اكتسب معرفة من 

 خالؿ ذباربو.
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 ٖٓ يستخدـ فياجيت فلسفة البنائي من خالؿ العملية التالية:

ادلخطط: اذلياكل العقلية أك اإلدراؾ مع شخص تكييف ك تنسيق البيئة  .1

 احمليطة.

االلطالب: العمليات ادلعرفية اٌليت كاحد يدمج مفهـو تصور أك خّبة  .2

 جديدة يف نظاـ موجودة يف صلربتو.

 مة: عملية مطابقة ادلعرفة بالوسائل.اإلقا .3

 تشكيل نظاـ جديد كفقا لتصميم جداد. ( أ

 تعديل نظاـ موجودة حىت أنو كفقا للمشركع  ( ب

التوازف: التنظيم الذايت ميكانيكيا لتنظيم التوازف بُت عملية االلطالب ك  .4

 اإلقامة.

اصة إذا، التعليم البنائي يعٍت يشٌكل كإغلاد ك تطوير ادلعارؼ اخل

( عملية ك نتائج التحقيق، ك الًتصبة ُ)  الطالب. البنائي األجل يف التعليم:

( استخداـ عمليات ادلعلومات ك الفكر للتنمية ِالشفوية، ك ربليل ادلعلومات. )

( مزيج خّبة ْ( فهم ادلفاىم/ األفكر. )ّك بناء، ك تعريف ادلعرفة ادلكتسبة. )

 أك ادلعرفة احملددة.اآلف مع التاربة السابقة حوؿ كائن 
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( ادلتعلمُت النشط يف عملية التعليم، ُ)ٗٓادلتعلمُت على التعليم البنائي:

     ( من خالؿ اكتشافاهتم ك األسئلة، تتفاعل البيئة حيث أف بناء ادلعرفة،ِ)

         شكالت،حل ادل ( التعليم بنشاط من خالؿ مهارات التفكَت النقدم كّ)

 ( ادلتعلمُت ذبد زلتول ذات معٌت يف عملية التعلم.ْ)

 ادلوادتوفَت  (ِمبتكرة، ) بيئة غَتخلق ( ُ)َٔالتعلم: بنائية يف ادليسر دكر

 أك استكشاؼ اكتساب اخلّبة مساعدة الطالب على( ّتعلم، )كمصدر لل

( مساعدة الطالب يف ٓ، )ادلفاىيم يف تشكيل الطالبمساعدة ( ْذبربة، )

 ( مساعدة الطالب يف حل ادلشاكل.ٔالتعبَت عن األفكار، )

كىكذا، على أساس التعلم البنائية يعطي الطالب الفرصة ك األفكار 

صرػلة صراحة، كتوفَت اخلّبات اليت تتعلق الفكرة اليت مت سبلكها من قبل الطالب، 

 .جود ظاىرة تتحدل الطالبحبيث يتم تشايع الطالب على سبييز كدمج فكرة ك 

كيشاع ىذا النهج ؽلكن الطالب على التفكَت بشكل خالؽ، مبدعة، كالتفكَت 

زلاكلة اخلركج بأفكار  .يف النماذج كالنظريات، كإدخاؿ أفكار يف الوقت ادلناسب

حىت مع ىذا النهج البنائية يوفر  .جديدة، تشاع الطالب على اكتساب الثقة
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م الطالب التعبَت عن األفكار، كاالستماع إىل بعضهم بيئة تعليمية مواتية تدع

 ُٔالبعض، كذبنب االنطباع ىناؾ دائما كاحد اجلواب الصحيح.

كعالكة على ذلك، لتحديد إتقاف الطالب من ادلفردات العربية يف التغلب 

كؽلكن القياـ بذلك عن طريق استخداـ  .على عدـ كجود طالب ادلفردات العربية

 .التعلم البنائية يف تدريس اللغة العربية

 تعريف مفردات .ج 

 مفهم مفردات .1

ىي ما أصغر شلا تعُت فوة اللغة. كل لغة لديها ادلفردات  ادلفردات

ادلختلفة. كاللغة العربية كفقا للخّباء غنية بادلفردات، كباخلصوص على ادلفاىيم 

 .اللغة ادلفردات ىي أعلية عناصر ِٔادلتعلقة بالثقافة كحياهتم اليومية.

ادلفردات ىي ما أصغر شلا تعُت فوة  ادلفردات ىي أعلية عناصر اللغة،

اللغة. كل لغة لديها ادلفردات ادلختلفة. كاللغة العربية كفقا للخّباء غنية 

                                                           

61
 http://oemmypbastaimafa.blogspot.com/2012/06/proposal-pendidikan-bahasa-

arab.html, diakses hari Senin, pkl. 05.57 

 

62
Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., hal. 64 

http://oemmypbastaimafa.blogspot.com/2012/06/proposal-pendidikan-bahasa-arab.html
http://oemmypbastaimafa.blogspot.com/2012/06/proposal-pendidikan-bahasa-arab.html


ّٔ 
 

إما من  ّٔبادلفردات، كباخلصوص على ادلفاىيم ادلتعلقة بالثقافة كحياهتم اليومية.

إىل   ْٔطبة. كىي من قاعدة تنمية ادلهارات اللغة العربية.إستخدامها شفوية أك خ

جانبها، سبكن ادلفردات جعل اإلستمارات العبارة كاخلطابة كالقضية. ما أعلية 

ردات، من بعض حبيث يرل أٌف تعلم اللغات األجنبية ينبغي أف تبدأ بتعريف ادلف

 ٓٔكتعليم ادلفردات نفسها، إما عن طريق احلفظ أك غَت ذلك.

دل العناصر اليت ال بد من الطالهبا لكوف الكلمة  أك ادلفردات من اح

 ٔٔللحصوؿ على ادلهارة العربية، فيكوف تعلمها لنيل الثركة اللغوية مهما جدا.

ادلفردات ىي صبع من كلمات لشكل اللغة. ادلفردات عي أمر  (Horn) عند ىورف

أف قدرة الطال لفهم أربع  (Vallet) مهم لًتقية أربع مهارات اللغة، كما قاؿ فٌليت

 ٕٔمهارات اللغة توٌقف على لًتقية استيعاب مفردات الذم سبلك هبم.
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 ك ادلفردات لغة ربتوم على معاف كثَتة منها:

ادلفردات كاحدىا مفردة كتقصد هبا: اللفظة أك الكلمة اليت تتكوف من 

 ٖٔحرفُت فأكثر كتدؿ على معٌت سواء كانت فعال أـ امسا أـ أداة.

الكلمة ىي رلموعة من األحرؼ ادلوجودة بُت الفصيلُت حيث ذلا معٌت 

ادلفردات ؽلكن اف تقاؿ اّنا اجزاء اللغة ادلتضمنة على ادلعلومات  ٗٔكاحد.

ك قيل يف الدراسة عن اللغة العربية  َٕا يف اللغة.ادلتعلقة دبعٌت الكلمة ك استعماذل

 ُٕاف الكلمات ادلوجودة يف اللغة ربتول غالب على ثالثة احرؼ.

كن اف يقاؿ من البيانات القاصَتة السابقة اف ادلفردات ىي كلمات ؽل

 ذات معاف تكوف صبلة حىت تكوف للكلمات معاف.
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 أنواع ادلفردات .2

قاؿ ناصر عبداهلل الغل ك عبد احلميد عبد اهلل أف ادلفردات العربية 

 تتنضمن أنواع )أقساـ( ك ىي:

  -زلمد -العلم ك ادلصدر )رجل مفردات امسية ك تسمل: االسم العاـ ك (أ 

 -ىذه -اعلم(، الضمَت )أنا -احسن -مصرل -كتابة(، الصفة )طويل

 الىت(.

مفردات فعلية ك تشمل: الفعل ادلضي )طلع( ك الفعل ادلضارع )يكتب(   (ب 

 ك الفعل األمر )اكتب(.

( ظركؼ ادلكاف  (ج  مفردات الظركؼ ك يتنوع اىل: ظركؼ الزمن )أمس، اليـو

 ت(.)فوؽ، رب

االدكات ك تشمل: الركابط مثل حركؼ اجلر، ك حركؼ العطف، ك حركؼ  (د 

 االثتثناء ك االستدراؾ.

 التحويليات ك تشمل أدكات النفي ك أدكات االستفهاـ. (ه 
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( ُاخلوؼ الف: ك مسيت بذالك دلخالفتها من كل ماذكر ك تنقسم إىل: ) (و 

( ْك الذـٌ )نعم، ك بئس(، )( ادلدح ّ( امساء األصوات، )ِامساء األفعاؿ، )

 ِٕالعاب )ما أفعلو ك أفعل بو(.

 أىدايف تعليم ادلفردات اللغة العربية  .3

 أما أىداؼ العامة يف تعليم ادلفردات اللغة العربية ىي:

 يعرؼ ادلفردات إىل الطالب بوسيلة ادلقركء أك فهم ادلسموع. (أ 

الطالب ليتلفظ ادلفردات باجليد ك الصحيح ألّنا تصل إىل مهارة  يدرب (ب 

 الكالـ ك القراءة.

 ليفهم معٌت ادلفردات، ك استطاع لتطبيقها اما الكلمة احلقيقية أك رلازية. (ج 

استطاع عّب الفكر بادلفردات يف الكالـ أك يف الكتابة يناسب بالقرينة  (د 

 الصحيحة.

ت أف طالب غلبوف عليهم أف ػلفظوا عددا من ال يراد تدريس ادلفردا (ه 

الكلمات، ك لكن ادلفردات منو أف طالب يقدركف على فهم معانيها ك 

استخدامها يف اجلماؿ يف ناحية من نواحي اإلتصاؿ شفهية كانت أـ 

 ّٕربريرية.
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 تعليم ادلفردات .4

ية، العديد من اخلّباء ؼلتلفوف حوؿ طبيعة يف عامل تعليم اللغات األجنب

اللغة، لكن ىناؾ اصباعا على أف التعليم من ادلفردات ىو مطلب أساسي من 

عملية تعليم اللغة الثانية. حىت يتم عرضها أيضا استخداـ دات كشرط غلب أف 

يكوف التقى يف أنشطة تعليم اللغة الثانية. ما ىو ادلقصود من قبل شخص ىو اف 

ادلفردات ىي كقد علمت أف حوؿ معٌت رلموعة من الكلمات يف اللغة تعلموا 

العربية. ك بعبارة أخرل, كقد اختصاص قادرة أك لغوية على صعيد ترصبة اللغة 

العربية يف اللغة األكىل أك اللغة الىت كاف يتقن يف كقت سابق. اختصاص ك مشلت 

، رأم أخر يقوؿ اف أيضا يف كيفية تعليم الكلمات ترصبت جيد. كيف كقت نفسو

فهم أف تعلم ادلفردات كسائل التعلم لتحديد معٌت كفقا لقاموس معٌت. ك 

معذلك، عند تعليم ادلفردات ادلشاىدة فقط ىكذا مث التعليم ؽلكن أيضا أف 

 ْٕيكوف قاؿ ال تلي اجلوانب اللغوية كظيفية.

ك بسبب ذلك غلب تعليم ادلفردات يكوف مفهوما اّنا زلاكلة لتقدَل 

الطالب ك الكفاءة يف استخداـ الكلمات كفقا للحالة ك الظركؼ اليت تصاحب 

ز ال تقتصر تركيز فقط على التمكن من الكلمات من حيث كيفية ربديد  ذلك.
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يف ذلك، نعرؼ أصلها، ترصبة مث مثل يف القاموس، إلنو من  الرسائل ك اخلطابات

ادلمكن سوؼ ػلدث أل استخداـ للكلمة الذين بانتظاـ براغماتية من بلده ال 

غَت متطابقة. ماذا يعٌت الطالب ػلفظوف عندما حفظت الكثَت من ادلفردات ال 

 ٕٓأعرؼ استخدامها.

 في تعليم المفردات استخدام التعليم البنائي .د 

 ,Cox dan Zarillo) البنائية يف تعلم اللغة، عند كوؾ ك زريلو ك كيلسوف

1993:7; Wilson, 1996:27)  ، ادلفردات ىي عملية بُت ادلتعلمُت يف بناء تفاعلات

جديدة التفاعل النشط مع البيئة ك تعديل مفاىيم جديدة اٌليت ينوذلا كفقا لوجهة 

ات أف استخداـ النموذج البنائي، الذم يتم إعطاء ادلتعلمُت نطرة. يف تعلم ادلفرد

الفرصة دلراقبة البيئة، مواٌد، ك األنشطة، أك صورة يرتبط مع القراءة، ك القراءة رلانا 

ادلواد اٌليت مت توردىا )الكتاب ك اجملالت ك الرسائل األخبار، ك الكوميديا ك غَتىا 

 ,Slavin)دلنظورىا اخلاص عند سالفُت من أشكل القراءة لألطفاؿ( ك فهمها كفقا

ىنا ؽلكن ادلعلمُت مساعدة الطالب على فهم ادلفاىيم الصعبة   (229 :1994

 استخداـ الصور ك من خالؿ مظاىرة.
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 (ِ)( الرصد، ُكيلسوف تنصر على أف النشط ظلوذج التعليم البنائية ىي: )

سة ادلعرفُت ك ىي ( يف الفًتة من مهارات الدراْ( سياقها، )ّكضع تفسَتات، )

ادلالحظة ك التفسَت، ك سيافها باستخداـ لعبة، ك يعطي ادلعلم مثاال من القراءة، 

( تفسَت مزدكج، ك ىي تفسَت ٔ( التعاكف، )ٓمشاىدة مباراة، أك إعطاء التفسَت، )

( مظاىر متعددة، أم احلصوؿ على قدرة استنادا إىل التفسَت ٕبعد متعاكنة،ك )

 السابق.

 ؿ سوفارنو تنص على أف مبادئ البنائية يف التعلم ىي:يف االتصا 

 .ادلعرفة اٌليت بناىا ادلشاركُت ادلتعلمُت انفسهم، سواء شخصيا ك اجتماعيا .ُ

ال ؽلكن نقلة من ادلعرفة ادلعلمُت لطالب، ك لكن فقط مع ادلتعلمُت النشط   .ِ

 .أنفسهم  لسبب من االسباب

ادل إىل التغيَت ضلو ادلفاىيم مفهـو أكثر  ادلتعلمُت بناء بنشاط مسنمر، شلا .ّ

  .تفصيال، كاملة، ك مناسبة مع ادلفاىيم العلمية

 عملية ادلتعلمُت البناء بسالسة. يساعد ادلعلم توفر كسائل ك ادلوافق من أجل .ْ

ك الفهم ّنج البنائية الالزمة تتكيف مع ادلرافق، ك  فرداتتنفذ التعليم ادل

النظاـ التعليمي ينطبق. حدث ذلك بسبب النهج  ادلعرفة، ك فضال عن قدرة

باستخداـ نظرية التعلم البنائية ك مبادئ التعلم البنائية تتكيف مع الوضع. يف 
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ىذه احلالة، ادلشاركُت سوؼ تكوف ىناؾ حاجة الطالب للتعلم النشط، ك 

مراقبة، تفسَت ك التعاكف ك ادلزركءة قادرا على فهم اخلطاب بلده اٌليت يتم 

  ٕٔ.مفرداتا كفقا الدلخطط اٌليت ؽللكها ك منظور تستخدـ لتفسَت اهتمفرد
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 الباب الثالث

 منهج البحث

ميمو، أسلوب الباب الثالث ػلتول على منهج البحث، مدخل البحث ك تص

البحث، السكاف كالعينة ك اخذ العينات، مصادر احلقائق ك متغَت احلقائق، طريقة اجلمع 

 احلقائق ك أدكتو، طريقة ربليل احلقائق.

 

 مدخل البحث و تصميمه .أ

 مدخل البحث .ُ

بناء على ادلسائل السابق، استعملت الباحثة ادلدخل التارييب الكمى. 

احثة ال تلتـز حبدكد الواقع إظلا ػلاكؿ إعادة تشكيلو كيسمى بالتارييب ألف الب

عن طريق إدخاؿ تغيَتات عليو كقياس أثر ىذه التغيَتات كما ربدث من 

ك  ٕٕ.ك رلموعة الضابطةستخداـ رلموعة التاريبية انتائج. ذبرم ىذا البحث ب

سباب االخرل مل يستخدـ مدٌرس التعليم البنائي يف تعليم اللغة العربية 

بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية "كارانج رغلو" تولونج أجونج. 
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استعملت الباحثة التصميم كادلنهج السابق بسبب الباحثة تريد معرفة الفعالية 

 وضوع حبسب اإلحصئية.بُت ادلتغَتات ىف ادل

من رلموعة كاف تستخدـ  أكثرتستخدـ التاربة رلموعة للدراسة اك  

 (eksperimental group) رلموعة ذبريبية كرلموعة ضابطة. اجملموعة التاريبية

ىي اجملموعة اليت تتعٌرض للمتغٌَت التارييب اك ادلتغٌَت ادلستقل دلعرفة تأثَت ىذا 

ىي اجملموعة اليت ال   (controlled group) لضابطةادلتغرر عليها. كاجملموعة ا

ىف ىذا البحث رلموعة  ٖٕتتعرض للمتغٌَت التارييب كتبقى ربت ظركؼ عادية.

التاريبية فصل األكؿ " أ "، استعملت الباحثة ىف ىذا الفصل تعٌلم 

ماعي. ك رلموعة الضابطة فصل األكؿ " ب "، استعمل ادلدرس ىف ىذا اإلجت

 الفصل طريقة اخلطابة.

 تصميم البحث .ِ

بناء على نوع ادلسائل ادلبحوثة يف ىذا البحث، فيعد ىذا البحث حبثا ك 

صفيا. ك البحث الوصفي ىو حبث يهدؼ لوجداف الوصفي من األكاؿ ك 

عند تاريغاف البحث الوصفي ىو  ٕٗث.األحاديث الذين ربدثاف يف موقع البح
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طريقة البحث اليت تسعى إىل عطاء التصور ك تأكيل ادلوضوع كافقا بالواقع. ك 

 َٖالدراس الوصفي مستخدـ لتعيُت ماىية ادلظاىر عن طريق كصفها ظاىرا.

بنائ على االراء السابقة، فَتيد الباحث الوصفي بياف احلوادث أك 

عن الواقعة اجلارية طواؿ البحث. ك ىذا التصميم قد استعمالو البحث للتصور 

 أحواؿ تتعلق دبسائل البحث ك دلعرفة األمور اليت عالقة فعالية.

 تتكوف ىذا البحث على مرحلتُت:

 مرحلة اإلعداد ( أ

 خطوات إعداد:

 عرض موضوع البحث (ُ

 إعداد إفًتاح البحث (ِ

 إمتحاف اإلفًتاح (ّ

 البحث طلب الًتخيص (ْ

 إعداد أدكات البحث ك ادلواد التعليمية (ٓ

 ات البحثذبربة أدك  (ٔ
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 مرحلة التفيد  ( ب

 :خطوات مرحلة التنفيد

 اختيار الطبقة الثاٍل (ُ

إعطاء األختبار القبلي على الفصل التاريبية. ك كاف اخلتبار  (ِ

القبلي ليعرؼ كفاءة الطالب، ىل للماموعة نقس الكفاءة 

 االكلية على فهم ادلادة لتقدؽلها أـ ال ؟

قد يف عملية التعلُت لفصل يعمل أنشطة التعليم التعلم، ة  (ّ

 التاريبية نعطى عن ظلوذج "التعليم البنائي

تقدَل اإلختبار البعدم. اإلختبار البعدم ادلستخدمة لتحديد  (ْ

 نتائج تعليم الطالب بعد تلقي العالج ادلختلفة

 صبع البيانات ك معاجلة بيانات البحوث (ٓ

ياف معاجلة ربحليل نتائج احلقائق اليت سيتم ك صفها يف تقان (ٔ

 احلقائق

 تقدَل نتائج البحث على اختبار الفرضية (ٕ
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 والعينة و أخذ العينات السكان .ب

 السكاف .1

عند أريكونطا السكاف ىو صبيع مواضع البحث، ك إذا أراد شحص ما 

الفحص صبيع العناصر الذم توجد يف رلاؿ البحث ك دراسة حبثسة تسمى 

ك عند سو رضبد السكاف ىو رلموعة من ادلواضع،  ُٖالسكاف أك دراسة احلالة.

السكاف  ِٖكلكل من الرجاؿ ك األعراض، كاختبار القيم أك األشاء أك األحداث.

ىو حدؼ أك موضوع يف كل كالية ك مستكمل للشركط خاص الذم عالقة مع 

ثر من عدد السكاف ىف ىذا البحث ىو من الثالثة اليت كاف أك ّٖمسئلة البحث.

صبيع الطالب فصل الثاٍل ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج رغلو 

ـ. ك صبيع الطالب يف الفصل َُِٓ-َُِْتولونج أجونج للعاـ الدراسي 

شخص   ُٖٓشخص. ك أما صبيع الطالب  ُّٖالثاٍل، الذم كاف عددىم  

 شخص. ُٗٓك صبيع الطلبات 
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 لعينةا .2

العينة ىي جزء من  ْٖالعٌينة ىي تفتيش بعض أك مندكب رلموعة .

اجلملة ك اخلصائص السكاف. العينة ىي جزء من السكاف )بعض من السكاف 

التدقيق(. عينة البحث ىو بعض السكاف اف أخد من ادلصدر احلقائق ك بعض 

شرح أريكونطا اف حدكد العينة، كىي: عندما يكوف عدد  ٖٓمن السكاف.

شحص كبذلك كلو ؽلكن أف تؤ خذ عينة ألنو ليست   ََُالسكاف اقل من 

% ُٓ-َُكثَتة جدا. ك عندما يكوف عدد كبَت من السكاف يؤ خذ بُت 

كىذا يناسب الباحثة يف ىذه الدراسة أخذت عينة  % من السكاف.ِٓ-َِ

. فإف ُّٖطالب من إصبايل عدد الطالب  ّٕ% من السكاف، أم: َُمن 

طالب تستحدـ رلموعة التاريبية. فصل  ّٔتقسيمة ىو: فصل الثاٍل "أ" من 

 طالب تستحدـ رلموعة الضابطة. ّٕالثاٍل "ب" من 
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 أخذ العينات .3

ريسنو ىادم ىي طريقة اليت إستحدمت يف معاينة. إصطالح معاينة عند سوت

 عينة عادة تقنية أك نوع يستخدـ دلعاينة.

 زمن أخذ العينات (أ 

أخذ العينات الباحثة يف الساعة السابعة صباحا كصل الساعة احلادية 

 عشرة يف يـو اخلامس ك يـو اإلسنُت.

 إستخدـ طريقة ادلعاينة الدقيقة (ب 

لبحث العلمي فتستخدـ طريقة ادلعاينة الدقيقة أم ك أما الباحثة يف ىذه ا

طريقة يف أخذ العناصر ادلدخل يف العينة عن طريقة مقتصد بشرط أف تكوف 

العينة شلاثلة للماتمع ك اليت تساعد على نيل احلقائق نيال تاما ك ىو طريقة يف 

ة إختيار بادلقتصد حىت الباحثة أف صبيع الفئات من اجملتمع شلاثلة يف العين

ادلختارة. أخذ العينة إذاف الباحثة سبلك احلساب خاص يف األخذ عينة أك 

 تقدير عينة للهدؼ ادلخصوص.
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 متغيرات البحث .ج

ادلتغَتات البحث ىو الصفة اـ قيمة االنساف، احلاجة اك نشاط ك ؽللكُت 

 ٖٔعلى االختالؼ اخلاص ادلكتوب من الباحث ليعلم ك ليأخذ االستخالصو.

 ك متغَت ىف البحث يتكوف على : 

متغَت ادلستقل ىو ادلتغَت التأثر اـ سباب التغَت على متغَت التابيع. ك صار  .1

 . بالنموذج التعليم البنائي ىف ىذا البحث ىو التعليم السياقي

ك اما متغَت التابيع ىو ادلتغَت ادلؤثر اـ عقيبة موجود متغَت ادلستقل. ىف ىذا  .2

اللغة العربية لطالب الصف الثاٍل  لًتقية استيعاب مفرداتحث ىو الب

 بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج رغلو تولونج أجونج.
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 طريقة جمع الحقائق  وأدواته .د

قدـ سوىارمسى أركنطا أف طريقة صبع احلقائق ىي الطريقة ادلستعملة 

 . ٕٖبالبحث لتاميع حقائق البحث

 ك الطريقة ادلستخدمة يف صبع احلقائق يف ىذا البحث:

 ادلالحظة .1

ىي ك سيلة يستخدمها اإلنساف العادم يف اكتسابو خلّباتو ك معلوماتو 

ك يستخدمها اف  حيث صلمع خّبتنا من خالؿ ما نشاىده أك ما نسمع عنو،

 ٖٖدلرقب.مل يكوف ادلعلومات من ادلشكالت ا

 االختبار .2

يستخدـ الباحث االختبار جلمع البيانات ادلتعلقة دبهارة تالميذ لًتقية 

الطالب مفردات. ىذا االختبار يتكوف من االختبار القبلي ك االختبار 

ية استيعاب البعدم. يستخدـ الباحث االختبار القبلي دلعرفة قدرة تالميذ لًتق

مفردات يف الفصل قبل أف ذبربة التعليم على التعليم البنائي لًتقية الطالب 

مفردات، تستخدـ الباحثة االختبار البعدم دلعرفة قدرة الطالب يف ترقية 
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 التعليم السياقي بنموذج التعليم البنائي علىاستيعاب مفردات بعد أف تطبيق 

 لًتقية استيعاب مفردات طالب. 

 يقة الوثيقةالطر  .3

اف التوثق ىو طريقة التوثيق دبعٌت الطريقة صبع البيانات عن طريق كتابتة 

الوثيقة على صورة الوثيقة الرمسية أك  تكوفك ؽلكن أف  ٖٗتلك البيانات ادلعدة.

 َٗالوثيقة الداخلية أـ اخلارجية.غَت الرمسية، ك كذلك 

 طريقة ادلقابلة .4

طريقة مقابلة ىي طريقة اليت تستحدـ يف صبيع احلقائق عن طريق احملاكرة 

ا على أىداؼ البحث. ك خذه ادلقابلة بوجو كاحد ك ذبرم بطريقة منظمة ك معتمد

 ُٗاستخدمتها الباحثة عن طريق التساؤؿ ادلباشر مع ادلقابلُت.

 أدكات صبع احلقائق .5

كادلراد بأدكات صبع احلقائق كما قاؿ إبن حار ىي أدكات القياس 

ادلستعملة للحصوؿ على ادلعلومات الكمية عن تلوين خصائص ادلتغَت عن 
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ك فقا بطريقة صبع احلقائق ادلستملة، فيمكن تنظيم أدكات صبع احلقائق 

 التالية:

 االرشادات للمقابلة (أ 

 االرشادات للوثائق (ب 

 االرشادات للمالحظات  (ج 

 طريقة تحليل الحقائق .ه

ل احلقائق ىو الطريقة ادلهمة يف البحث. ك غرضها لتحدد نتائج يربل

ادلستخدمة يف ىذا البحث   احلقائقأسلوب ربليل  النظامي. البحث حىت احلقائق

الكمي أـ  احلقائقىو أسلوب اإلحصائي، يستخدـ ىذا االسلوب لرياضية 

 Independent)  االختبارات لعينة ادلقرف ادليداف رقميا. باستخدـ احلقائق توجد

Sample Test) مع ربليلي احلقائق استخداـ ادلساعدات SPSS 17.00 for 

Windows. 

SPSS   مشاركة برنامج كمبيوتر الدالة اإلحصاءات الغحصائي العلـو ىو

اإلجتماعية للمساعدة يف ذبهَت البيانات اإلحضائية، بسرعة ك دقة، فضال عن 

توليد الناتج ادلرغوب فيو ًل صانعي القرارات ادلختلفة. إخصاءات ؽلكن تعريفها 

البيانات مث ربليل البيانات باستخداـ أساليب معينة، بأّنا نشاط يهدؼ إىل صبع 
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ك تفسَت نتائج التحليل. ؽلكن االطالع على علم اإلحصاء يف رلموعة متنوعة 

من التخصصات مثل اإلقتصاد، ك الصحافة، ك علم النفس، ك آخركف. على 

سبيل ادلثاؿ، ؼلدـ علم أإلخصاء يف اجملاؿ العلـو اإلدارية للمساعدة يف ازباذ 

 ِٗالقرارات بشأف مشكلة معينة.
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 الباب الرابع

 تقديم نتائج البحث

ادلتوسطة اإلسالمية بعد أف قامت الباحثة غلمع احلقائق يف ادلدرسة  

فتقدمها الباحثة ك ربليلها ك أما البياف عن تلك احلقائق   واحلكومية كارانج رغل

 كما يلي:

 

عن الموقع الجغرفي درسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية كارانج  الموجزة . أ

 ّٗريجو

 اإلسالمية احلكومية كارانج رغلو  التاريح عن ادلدرسة ادلتوسطة .ُ

 : مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج رغلو  اسم ادلدرسة (أ 

 : كارانج رغلو  القرية (ب 

 : كارانج رغلو  احملفوظة (ج 

 : تولونج أجونج   مدينة (د 

 : جاكا الشرقية  اجلمهورية (ق 
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 (َّٓٓ) -َِّّْٓ:   رقم اذلاتف (ك 

 : شارع داىليا يف قرية كارانج رغلو  رسةعنواف ادلد (ز 

 ِّٓٔٔ:   رقم الّبيد (ح 

 www.matkarangrejo@yahoo.com  : الرسلة االلكًتكنيكية (ط 

 ـُٗٔٗ:  عاـ اإلقامة (م 

 : صباحا  كقت الدراسة (ؾ 

 موقع اجلغريف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية "كارانج رغلو"  .ِ

إلسالمية احلكومية "كارانج رغلو" تقع يف إف ادلدرسة ادلتوسطة ا

قرية كارانج رغلو ك منطقة كارانج رغلو تولونج أجونج. ك كاف موقع 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية " كارانج رغلو" قدر كيلو مًتا من 

عاصمة ادلنطقة ادلوجهة إىل السمالية يف اجلهة الشمالية من مدينة تولونج 

ذه ادلنطقة تقع أيضا ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية أجونج. كما أف يف ى

كيلو مًتا يف اجلهة اجلنوبية( ك ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية   ِ سيمبوف )

 كيلو مًتا يف اجلهة اجلنوبية(. ْ كيداعاف )

ككاف موقع ادلدرسة جيدا جدا ألّنا تقع قريبا من مركبة ادلواصلة 

ر تولونج أجونج ك  العامة. يف جهة الشمالية شارع يواصل بُت شل
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كاديرم. حوؿ ادلدرسة توجد السوؽ ك ادلركز الصحية كمكتب الّبيد ك 

بانك كقاعة القرية ك احملالت التاارية . لذلك فأصبحت ادلدرسة لديها 

قيمة عظيمة يف كارانج رغلو. كسوؼ نتناكؿ ادلزيد من التفاصيل حوؿ 

 ْٗحاؿ اجلغريف فصورتو يف التذييل اآليت.

 اذليكل التنظيمي يف ادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية احلكومية "كارانج رغلو" .ّ

إف ادلنظمة أمر مهم جدا ك ذلا دكر عظيم ألجل سهولة ك صلاح 

يف عملية الًتبية. ك مع ذلك، أف ادلؤسسة )ادلدرسة( ال ؽلمكن تنفصل 

ادلدرسة ادلتوسطة   من إدارة لسهولتها ك صلاحها ك كذلك احلاؿ

اإلسالمية احلكومية "كارانج رغلو". ك ألجل السهولة يف التنسيق بُت 

الرؤساء ك ادلظفُت ك ادلدرسُت ك احملافظة يف ىذه ادلدرسة، فتنشأ ادلؤسسة 

اذليكل التنظمي ليعرؼ ادلسؤكلُت صبيعهم عن الوظيفة ك ادلسؤكلية حىت 

 غَت أىلها. تيمكن من االبتعاد عن إتاحة الوظيفة إىل
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أحواؿ ادلدرسُت ك الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية "   .ْ

 كارانج رغلو"  

 أحواؿ ادلدرسُت (أ 

إف ادلدرس عامال يف منهج الًتبية. ك ىو شخص ذك فضل 

ألجياؿ ىذت الشعب. ك كاف اصلاز الطالب يتوفق كثَتا بأحواؿ 

 ادلدرسُت.

ه ادلدرسة هتتم بو اىتماما كبَتا. ك ك يف رلاؿ التعليم، إف ىذ

ذلك يشار اىل أحواؿ ادلدرسُت الذين يعلموف فيها ىم من اخلّباء 

 يف مهنهم.
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ك اما البيانات اليت تتعلق بأحواؿ ادلدرسُت فيمكن النظر اىل  

 اجلدكؿ التايل:

 ُ.ْاجلدكؿ 

حلكومية أحواؿ ادلعلمُت اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ا

 ـَُِٓ-َُِْ"كارانج رغلو" للعاـ الدراسي 

 الدراسة األمساء الرقم

 الرياضيات احلج علي أنوار ادلاجستَت ُ

 الرياضيات أمساف اذلدل ادلاجستَت ِ

 سويانطا ّ
T.I.K  تكنولوجيا(

 للعلومات ك ادلواصالت(

 اللغة اإلندكنسي صاحلةو  ْ

ٓ 

 
 مشوكر

 علم جغرافيا 

 اإلقتصاد 

 التاريخ

 اللغة العربية ناعمة السليمة ٔ

 اللغة اإلندكنسي سييت نورؿ ٕ

 علم جغرافيا رتنو ٖ

 القرأف ك احلديث نور زلسنة ٗ

 اإلقتصاد ليلس دكم سفتناكيت َُ

 أنتُت ىريايت ُُ
 علم جغرافيا

 اإلقتصاد

 اللغة اإلندكنيسى سيت خاذبة ُِ
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 إنداه سوكاريانا ُّ
 علم الطبيعة

 كيمياء

 الرياضيات يسراف ُْ

 توفيق ك إستشارة (BK)   ففسيا إسفانديرم ُٓ

 فٌن ك ثقافة صاحب ُٔ

 الرياضيات سومردم ُٕ

 الرياضة سوفريادم ُٖ

 اللغة العربية حانونا صافورا ُٗ

 تربية قومية أمي فضيلة َِ

 تربية قومية أركاٍل ُِ

 الثقافة اإلسالمية قمرم ِِ

 فٌن ك ثقافة انيس رضبوايت ِّ

 اٍنكلٍيزًيٌة مؤكنة ِْ

 اٍنكلٍيزًيٌة أمي مغفرة ِٓ

 القرآف ك احلديث ميفارة أيٍت ِٔ

 بولوجيا حسوف ىاندياٍل ِٕ

 البيولوجية نوفيا أندريياٍل ِٖ

 عقيدة ك األخالؽ فتاتك نوريانا ِٗ

 الثقافة اإلسالمية كينارطا احلج َّ

 ميةالثقافة اإلسال زلمد خَت األناـ ُّ

 اللغة اإلندكنسي سييت نصرية ِّ

 ليليك نوراٍل ّّ
 اإلقتصاد

 علم جغرافيا

 اللغة العربية فريدة احلسنةً  ّْ

 اٍنكلٍيزًيٌة سرم كىيوٍل ّٓ
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 التاريخ ّنية اخلَتية اجملستَتية ّٔ

 اللغة اإلندكنسي سرم ىرياٍل أفندم ّٕ

 عقيدة ك األخالؽ سباـ ّٖ

 م الفيزياءعل يليس ترم أستوتك ّٗ

 الرياضة أغوس ككرم فراستيا َْ

 عقيدة ك األخالؽ مصرفة ُْ

 تربية قومية لستيانعسيو ِْ

 اٍنكلٍيزًيٌة يفي خَت النسأ ّْ

 اٍنكلٍيزًيٌة سييت ليلية ْْ

 أديب ىرينطا ْٓ
T.I.K  تكنولوجيا(

 للعلومات ك ادلواصالت(

 الفقو مستقيم ْٔ

 اٍنكلٍيزًيٌة فوركانطا ْٕ

 الفقو وسياناس ْٖ

 الفقو تسمنةو  ْٗ

 الرياضة ياياف يلييانطا َٓ

 اٍنكلٍيزًيٌة ريزا رحيما ُٓ

 علم الفيزياء أغوس إماـ ىندككو ِٓ

 اللغة اجلاكم  يوسي أرـك كسوما ّٓ

 الرياضة سوىنداقا ْٓ

 اٍنكلٍيزًيٌة ناعم رتنوكايت ٓٓ

 الرياضيات كوٍل فطرية ٔٓ

 توفيق ك إستشارة (BK)   فركادم يوغا ستويكا ٕٓ

 علم الفيزياء ىليمة ٖٓ

 الفقو نور احلسنة ٗٓ

 الرياضيات يتيعة َٔ



ّٔ 
 

 

 أحواؿ الطالب .ٓ

أحواؿ الطالب عامال مهما يف سَت التعليم ألنو كاف مرشدا ك 

موجها لتحقي التعليم. يف جوىرىا الطالب ىو كجود مسات خاصة 

ة كاحلالة اجلسمية. ك يف زبتلف سباما عن البالغُت على حد سواء القدر 

توفَت الًتبية ضلو الطالب بشكل جيد, ينبغي أف يفهم عن طبيعة 

 الطفيل.

كاف الطالب يأتوف من منطقة كدكع كارك ك منطقة سينداع. 

مثل قرية: جيلي كسيمبوف ك سينداع ك سوكو رغلو ك بورك ك بوعور ك 

الطالب  غَتىا حوؿ كالية منطقة كارانج رغلو ك سينداع. ك كثَت من

خارجُت من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية كانت أك من ادلدرسة 

اإلبتدائية، يف صبيع أضلاء ادلنطقة كارانج رغلو. كقد إزداد الطالب الذين 

يلتحقوف أنفسهم يف ىذه ادلدرسة عندما ينظر من البيانات عن عدد 

مقارنة بعدد الطالب من عاـ الدراسي  َُِٓ-َُِْالطالب يف سنة 

 سابق.ال
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دلعرفة عدد الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية احلكومية 

"كارانج رغلو"، فإف سيكوف من الكتاب تصف يبانات الطالب 

 التايل:

 ِ.ْاجلدكؿ 

البيانات عن الطالب  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية "كارانج 

 ـَُِٓ-َُِْرغلو" للعاـ الدراسي 

 اجلملة الطلبات الطالب فرؽ التعليم الفصل رقم

 ِّٔ ُٔٔ َُٔ ٖ السابع ُ
 ُّٕ ُٗٓ ُٖٓ ٖ الثامن ِ
 ِّٖ ُّٓ َُّ ٕ التاسع ّ
 ِٔٗ ْٖٕ ْْٖ ِّ اجلملة ْ

 

أحواؿ الوسائل الدراسية ك البنية ادلرافقة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  .ٔ

 احلكومية "كارانج رغلو"

ن ادلرافق ك البنية لدعم صلاح عملية التعليم الؽلكن فصلو ع

التحتية ك بوجود الوسائل الدراسية ك البنية التحتية سيوضح ك يسرع 
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الطالب يف فهم الدركس اٌليت يتم تناكذلا من قبل مدرس خالؿ أنشطة 

 التعليم ك التعليم.

من تنائج ادلالحظة ك ادلقابالت، ك ؼللص الكاتب إىل أف حالة 

ساسية يف ادلدرسة ادلتوسطة  الوسائل الدراسية القائمة ك البنية األ

 اإلسالمية احلكومية "كارانج رغلو" دبا فيو الكفاية.

 دلزيد من الوضوح، ؽلكن أف ينظر إليو يف اجلدكؿ التايل: 

 ّ.ْاجلدكؿ 

البيانات عن الوسائل الدراسية القائمة ك البنية األساسية يف ادلدرسة 

 ـَُِٓ-َُِْـ الدراسي ادلتوسطة  اإلسالمية احلكومية "كارانج رغلو" للعا

 جملة نوع المباني النمرة
 الحال

 فاسدة تماما فاسدة جيدة البيان

 غرفة ُ
 ريئس ادلدرسة 

ُ   - -  

  - -   ُ غرفة ادلدرس ِ
  - -   ُ غرفة اإلدارة ّ
  - -   ِّ غرفة الفصل ْ
  - -   ُ معمل الكومبيوتار ٓ
  - -   ُ مكتبة ٔ
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  - -   - معمل اللغة ٕ
  - -   - غرفة الفنوف ٖ
  - -   ُ غرفة ادلهارة ٗ

  - -   ُ غرفة الرعاية َُ
  - -   ُ غرفة الصحة ُُ
  - -   ُ مصلى ُِ
  - -   ْ مطعم ُّ
  - -   ُ القاعة ُْ
  - -   ُ البستاف ُٓ
  - -   ٔ احلماـ ُٔ

 

 تقديم الحقائق  . ب

يئا مهمان لكل البحث العلمي. ك ىذا البحث ىو كاف تقدَل احلقائق ش

حبث التاريب ألف غرض من البحث دلعرفة فعالية تطبيق التعليم السياقي 

بالنموذج التعليم الينائي لًتقية استيعاب مفردات طالب الصف الثاٍل بادلدرسة 

ادلتوسطة  اإلسالمية احلكومية "كارانج رغلو" تولونج أجونج. ك أما اجملتمع 

ث فهم صبيع التالميذ الصف الثاٍل أ ك ب يف ادلدرسة ادلتوسطة  البح

 ّٕاإلسالمية احلكومية "كارانج رغلو" تولونج أجونج ك عدد عينة البحث ىو 
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ك عدد التالميذ الصف "الثاٍل  ّٔالتالميذ، عدد التالميذ الصف "الثاٍل أ" 

 .ّٕب" 

دلوجودة يف مشكلة إف نتائج اإلختبار تفيد إىل استميفاء إجابة األسئلة ا

البحث. ك عرضت الباحثة يف ىذا البحث نتائج اإلختبارين القبلي ك البعدم 

 .t-test من ادلدموعتُت الضابطة ك التاريبية مث باستخداـ الرمز االحصائي

عملية التعليم البنائي في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  .1

 "كارانج ريجو" تولونج أجونج

احلقائق اليت تتعلق باتطبيق التعليم السياقي با للحصوؿ على 

ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة  لنموذج التعليم البنائي لًتقية استيعاب

اإلسالمية احلكومية كارانج رغلو، فتحضيري الباحثة مباشرا إىل مصادر 

احلقائق ادلوجودة يف تلك ادلدرسة. ك أما مصادر احلقائق فتتكوف من 

ربية ك الطالب، ك ادلصادر األخرل اليت تتعلق دبسائل مدرسي اللغة الع

95البحث.
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كاف األستاذة نعيمة السليمة، احدم ادلدرسُت لدرس اللغة 

عن أعلية العربية يف مدرسة ادلتوسطة اليالمية احلكومية كارانج رغلو يوضع 

 تعليم ادلفردات لكل فرد ك خاصة لطالب حيث تقوؿ:

"كما نعرؼ اف  لتعليم اللغة العربية مادتُت، ك يسمى األكؿ 
بالقاعدة ك الثاٍل ادلفردات. ك إظلا كاف حلصوؿ اللغة العربية فالبد أف 
يعرفهما الطالب جيدا. إما يف رلاؿ الكتابة ك إما يف رلاؿ الكالـ. لذا 

تقاّنما فيمكن الطالب أف يستخدـ اللغة العربية يف القراءة على سبيل إ
 ٔٗك الكتابة ك اإلستماع ك الكالـ".

أىداؼ  ك ذلك لوجود .يف عملية التعليم اآلف زلتاجه  التعليم البنائي

 صلاح ربقيق حبيث .ألجل يف التعليم البنائية النظرية اليت يتوقع أف التعليم

، كبناء ادلتوقع ادلستقبل اخلصائص البشرية تعلم الطالب يف األمور الثالية:

 التعليم التقليدم من كالتقدـ، البنائيةنظرية كفقا لعملية التعليم ادلعرفة، ك 

  التعليم البنائي.إىل ) السلوكي(

 ىذا الًتتيب زلاكلة لبناء ىو بنائيةال، الفلسفة الًتبوية يف سياؽ

 التفكَت التعليم ىو حار الزاكية يف البنائية .احلديثة للحياة ادلتحضرة
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 استنادا من قبل البشر تلك ادلعرفة ىي اليت شيدت السياقيةفلسفة( )

 .ذبربة حقيقية على تدرغليا

 ، كلكن إلعادةفقط ػلفظ ال أف التعليم البنائية التعليم فلسفة كتؤكد

 اليت ادلقًتحات كقائع أك اجلديدة من خالؿ كادلهارات ادلعرفة بناء أكبناء 

، قمع يكتسب الطالبغلب أف التعليم، ك  يف عملية .يف حياهتم شهدت

اإلبداع  سوؼ .نتائج التعليم كادلسؤكلية عن، معرفتهم تطوير بنشاط

 احلياة الطالب يف كحده على الوقوؼ تساعدىمالنشاط الطاليب ك 

 .فيةادلعر 

 تطبيقها يف عملية جدا الالزمة البنائية الناحية التعليم، فمن لذلك

، مؤقت، موضوعية غَت أف ادلعرفة ىي البنائية الرأم ألف .التعليم كالتعليم

ذه ذل البنائية اآلثار ادلًتتبة على فضال عن .غَت مؤكدك  ادلتغَتة باستمرار

 .العملية ك كالتدريس

عُت يف تقدَل ادلواد ك الربط مع األنشطة غلب أف يكوف ادلعلمُت ادلبد

 اليومية للطالب، حبيث ؽلكن للطالب القياـ بأنشطة ك التصور األكيل،
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ك كشف عن األسئلة من ادلواد السابقة ك ىو ادلفاىيم ادلطلوبة مسبقا. 

 97مثل أم عضو مهنة عائلتك؟.

ا على كشف سنتعلم التقديرات ادلؤقتة بعد أف يكوف الطالب قادر 

للمفاىيم حوؿ مهنة. مث الطالب على استكشاؼ ك التحقيق فيها ك 

اكتشف بنفسك ادلفهـو كما كضعت إجابة مؤقتو ذلذه ادلزاعم إىل األماـ 

 يف ادلرحلة السابقة، عن طريق التالعب ادلباشر لألعياف أك كائن.

،التفسَت ادلناقشة ك  من للمرحلة ادلقبلة  يف ىذه ادلرحلة ذلذا ادلفهـو

على  ادلرحلة ىذا ادلعلم يف كنتائاو، نتائج التحقيق لإلبالغ عن الطالب

 الطالب على ربقيقمساعدة استيعاب ك  يف ميسرا أصبح أم حاؿ

ربفيز ك  آراء اآلخرين مع نتفق أك طلتلفل كىي الصف، االتفاقات

 98.ؿمن خال استخالص ادلعلومات اتفاؽ من سبب صريحالطالب 

الًتكيز  يعطي ادلعلم يف ىذه ادلرحلة، تطوير كتطبيق مرحلة، أخَتا

 من خالؿ توجيو استدالالت الطالب جعل مث األساسية، ادلفاىيم على
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 الوقت احلصوؿ عليها من خالؿ الذم مت الفهم التصورم كتطبيق ادلعلم

 99.ادلهمة خالؿ العمل علىمن  التعليم

لية تطبيق التعليم السياقي بانموذج التعليم البتائي في ترقية فعا .2

مفردات لطالب الصف الثاني في المدرسة المتوسطة اإلسالمية 

 " كارانج ريجو"الحكومية 

 (X)كصفية حقائق ادلتغَت ادلستقل  (أ 

أم التعليم البنائي من  (X)نيل كصفية حقائق ادلتغَت ادلستقل 

 ّٔأ  –اجملموعة التاريبية )الفصل بالتعليم البنائي( يعٍت الفصل 

الطالب ك من اجملموعة الضابطة )الفصل دكف تعليم البنائي( يعٍت 

 الطالب. ّٕب  –الفصل 
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 ا يايل:ك من تلك احلقائق جيعلى جدكؿ التوزيع التكرارم كم 

 ْ.ْاجلدكؿ 

  (X)توزيع التكرارم ادلتغَت ادلستقل 

 نمرة الفصل التكرار
أ( -التاريبية )الفصل ّٔ  ُ 
ب( –الضابطة )الفصل  ّٕ  ِ 

 اجملموع ّٕ
 

 Y) ) كصفية حقائق ادلتغَت التابيع (ب 

أم كفائة ادلفردات من تقدير Y) )نيل كصفية حقائق ادلتغَت التابيع 

 من اجملموعة التاريبية ك اجملموعة الضابطة. اإلختبار البعدم

 ك نتائاهما ىف اجلدكؿ التايل: 

 ٓ.ْ اجلدكؿ

 القيمة من اجملموعة التاريبية ك اجملموعة الضابطة

 مجموعة التجريبية رقم
 قيمة

 مجموعة الضابطة
 قيمة

 بعدى بعدى
 ٕٓ أبريساـ ٓٗ أغوس ُ
 َٖ أديندا َٕ أغوسيت ِ
 ٖٓ رزقي َٗ ىيكاؿ ّ
 ٕٓ ألفينا ٓٗ إرفاف ْ
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 ٓٔ أنا َٗ أريف ٓ
 ٕٓ ديفي َٖ بكيت ٔ
 ٓٔ ديندا ٕٓ ديياه ٕ
 َٖ إيرنا َٗ فاكزية ٖ
 َٖ إيستو  َٗ أجيع ٗ
 َٕ يف اهلل ََُ ضبيدة َُ
 َٖ فيطرم ََُ إمراء ُُ
 ٓٓ إمراءة احلسن َٗ إرفا ُِ
 َٓ خَت النعمة َٗ خليفة احلسنة ُّ
 َٔ  النعمةخَت ٖٓ خليفة اخلَتة ُْ
 َٖ ميال ٕٓ حومارا ُٓ
 ٕٓ إؽلاف ٖٓ ليلة ادلوليا ُٔ
 ٖٓ إػلاس ٓٗ مسكور ُٕ
 ٕٓ أليف ٓٗ زكي ُٖ
 َٕ رزقي ٓٗ أأف ُٗ
 ٕٓ أزيس ٓٗ حسن َِ
 ٕٓ ريندرا ََُ أكماؿ ُِ
 َٕ نافا َٗ أيرفياف ِِ
 َٗ نيندم ٓٗ نلتا ِّ
 ٓٔ نور صائمة ٓٗ نورؿ ِْ
 ٓٓ نورلُت ََُ أككتا ِٓ
 ٕٓ نورؿ ٓٗ ريفكا ِٔ
 َٕ فرمايوغا َٖ ريرين ِٕ
 ٕٓ راٍل ٓٗ ريزكا ِٖ
 َٔ ريناتا َٗ ثالثنا ِٗ
 ٕٓ سكار َٖ سينتا َّ
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 َٖ سفتا ََُ ليلة نعمة ُّ
 َٖ سانييا ٕٓ نور ليال ِّ
 َٖ نور خليفة َٕ نورين ّّ
 ٓٔ نور زفاريا ٓٗ مسراتل ّْ
 ٓٔ تاسيا ََُ سرم ّٓ
 َٖ نيتياف ٖٓ ثانيا ّٔ
 َٔ فيكا   ّٕ

 

  (Pengujian Prasyarat) اإلختبار الشرِطي .ّ

 (Normalitas Test) اإلختبار الطبيعي (أ 

نتائج اختبار الطبيعي إلختبار ما إذا كانت البيانات لديها التوزيع 

. يف َٓ،َالطبيعي أـ ال. توزيع أمرا طبيعيا إذا كاف مستول أعلية أكّب من 

، كيقاؿ إف التوزيع لتكوف  َٓ،َول الداللة أقل منحُت إذا كاف مست

طبيعية. كيتم إختبار احلياة الطبيعية لبيانات االستبياف كاالختبار البعدم 

-Kolmogrov) مسَتنوؼ-النتائج. يتم حساب البيانات باستخداـ كلموغركؼ

Smornov) .اإلختبار 

 

 

 



ٕٓ 
 

 :كؽلكن رؤية مثل ىذه البيانات يف اجلدكؿ التايل 

 ٔ.ْؿ اجلدك 

 for Windows  SPSS 17.0 باستخداـ (Normalitas Test) جدكؿ اإلختبار الطبيعي

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Eksperimen Terkontrol 

N ّٔ ّٕ 
Normal Parameters

a
 Mean ٖٗ.ٖٓ ِٕ.َٕ 

Std. Deviation ٖ.ُْٖ ٗ.ِْٗ 
Most Extreme 

Differences 

Absolute ُِّ.  َِِ.  
Positive ُُٗ.  ُّْ. 
Negative - ُِّ. - - َِِ. - 

Kolmogorov-Smirnov Z ُ.ِٖ.  ُ.ّّٔ 
Asymp. Sig. (2-tailed) َٕٔ.  َٓٔ.  
a. Test distribution is Normal.   

    

 

كاستنادا إىل البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من نتائج حساب  

الختبار ؽلكن استنتاج أف ا (Kolmogrov-Smornov) مسَتنوؼ-كلموغركؼ

. نتائج اإلختبار َٓ،َ <متوسط بيانات كزعت بشكل طبيعي ألنو لو أعلية 

استنادا  .for Windows  SPSS 17.0 الطبيعي البيانات باستخداـ باستخداـ
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يعرؼ اختبار الطبيعي أف اجملموعة التاربيية ك اجملموعة الضابطة التوزيع 

 بارات اإلحصائية ادلعلمية.الطبيعي، مث ؽلكن استخداـ االخت

 for Windows  SPSS باستخداـ  (Homogenitas Test)اإلختبار التاانسي  (ب 

17.0 

ككاف القصد اختبار التاانس الختبار ما إذا كانت البيانات من 

عينة الدراسة يف اجملموعة التاربيية ك اجملموعة الضابطة ذلا نفس التباين 

 أـ ال.

ختبار متاانسي ىو قيمة من اإلختبار البيانات ادلستخدمة إل

 for سبهيدم. اإلختبار التاانس من الباحثُت باستخداـ باستخداـ

Windows  SPSS 17.0 .كؽلكن دلزيد من العمليات احلسابية مع .SPSS  

 كؽلكن مالحظة نتائج إختبار ذبانس البيانات يف اجلدكؿ التايل:

 ٕ.ْاجلدكؿ 

 (Homogenitas Test)اإلختبار التاانسي

 for Windows  SPSS 17.0 باستخداـ 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ُُٓ.  ُ ُٕ ٖٔٗ.  
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اجلدكؿ أعاله ىو االختبار القائم على طاكلة ذات داللة إحصائية يف 

ت غَت فإنو يدؿ على أف عينة البيانآَ.َ< ٖٗٔ.َمتوسط حصل 

 ادلتاانسة.

 (Hypothesis Testing) اإلختبار الفرضية .ْ

التعليم البنائي لًتقية  بالنموذجدلعرفة فعالية تطبيق التعليم السياقي 

استيعاب مفردات فالباحثة زبتّب ادلعنويتها بإستعماؿ اسلوب التحليل بالرمز 

وعة التاريبية ت بالعينتاف من اجملم -ت. استعملت الباحثة اإلختبار –اإلختبار

ت  -ب(. ك اخلطوات اإلختبار -أ( ك اجملموعة الضابطة )الفصل -)الفصل

 التالية:

توجد فعالية تطبيق التعليم السياقي بالنموذج التعليم البنائي لًتقية استيعاب :   

مفردات طالب الصف الثاٍل ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية "كارانج 

 .َُِٓ-َُِْلعاـ الدراسي رغلو" تولونج أجونج ل
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H1باشرط مقبولة t hitung> t tabel 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai ُ ّٔ ٖٗ.ٖٓ ٖ.ُْٖ ُ.ْٔٗ 
ِ ّٕ ِٕ.َٕ ٗ.ِْٗ ُ.ُِٓ 

  

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

nilai Equal 

variances 

assumed 

ُُٓ.  ٖٔٗ.  ٕ.ٕٗٗ ُٕ َََ.  ُٔ.ُٖٖ ِ.ُُٔ ُِ.ِٔٔ ُِ.ََٗ 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
ٕ.ْٖٗ َٕ.َٕٗ َََ.  ُٔ.ُٖٖ ِ.ُُْ ُِ.ٔٔٓ ُِ.َٗٔ 

 

 استنادا اىل احلسابات اليت بذلت ادلعرفة إىل:

       (     )        (     ).  
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الفرضية ىو )ؽلكن أف ينظر  t_hitung> t_tabel كبالتايل مت رفض احلصوؿ

 ص احلسابات تنفيذىا باستخداـإىل عملية حسابية يف ادللحق(. كؽلكن أف طلل

SPSS 17.0  الذم رفض ىو.  ت -للنوافذ أك يدكيا مع الصيغة الدكؿ اختبار

البنائية التمكن من  التعليمكىكذا إىل أف "أم تأثَت كبَت على استخداـ ظلوذج 

 .ادلفردات طالبة يف النظاـ التاارم ادلتعدد األطراؼ

م التمكن من ادلفردات طالبة يف يف حُت لتحديد تأثَت تطبيق البنائية تعل

 :النظاـ التاارم ادلتعدد األطراؼ على النحو التايل

 .البنائية تأثَت كبَت على التمكن من ادلفردات

    
 ̅   ̅ 

 ̅ 
      

  
           

     
       

  
    

     
       

 

       

 

 إتقافكبناء على ىذه احلسابات خلصت إىل أف تأثَت تطبيق البنائية تعلم 

. من ىذه البيانات ؽلكن االستنتاج أف تفسَت تأثَت ظلوذج َُ٘ىو  ادلفردات

 منخفض جدا. التعليم
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ؽلكن أف ينظر إليو على معايَت مستول النسبة ادلئوية للتأثَت على النحو  

 :التايل

 عالية جيدا  :  َِ٘ - َ٘

 عالية  :  َْ٘ - ُِ٘

 الكفاية :  َٕ٘ - ُْ٘

 دامنخفض ج  : َ٘ٗ - ُٕ٘

 منخفض جدا  :ََُ٘ - ُ٘ٗ

بعد صبع البيانات كربليلها الحقا من البيانات، مث تكوف اخلطوة التالية 

ىي عرض البيانات. بناء على عرض البيانات كربليل البيانات كاختبار 

حصل التمكن من ادلفردات، كقيمة الدرجة اجملموعة الفرضيات، كقيمة متوسط 

. ؽلكن َٕ.ِٕجة اجملموعة الضابطة ىو كقيمة الدر  ٖٓ،ٖٗالتاريبية ىو 

 .قيمة الدرجة التاريبية ىي أعلى اجملموعة الضابطةاالستنتاج أف متوسط 

ربليل البيانات التايل ىو البيانات اليت ىي شرط أساسي اختبار احلياة 

الطبيعية كالتاانس االختبار. نتائج اختبار احلياة الطبيعية إىل قيمة البيانات 

للماموعة الضابطة.  ٔٓ.َك  ٕٔ.َقاف اجملموعة التاريبية من ادلفردات إت

كبالتايل فإف إتقاف قيم البيانات اثنُت من ادلفردات من التوزيع الطبيعي للسيج < 
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. بعد ذلك تلت اختبار التاانس لتحديد التباين. نتائج البيانات نتياة َٓ،َ

. تصل إىل اختبار التاانس اليت مت احلصوؿ عليها من خالؿ دراسة سيج

شلا يعٍت أف البيانات لديو نفس ادلتغَت. ألنو قد مت االنتهاء من االختبار  ٖٗٔ.َ

شرط أساسي )الطبيعية كالتاانس( مع ىذه النتائج ؽلكننا ادلضي قدما يف ربليل 

 .اختبار حدكدم

البيانات كىو أمر طبيعي كيكوف الفركؽ متساكية، مث اختبار مع عينة 

إتقاف ادلفردات اليت مت  t_tabel نتياة الحتساب القيممستقلة يت االختبار. 

 كؽلكن أف طللص إىل .(ٕٗٗ،ٕ) t_hitung> (َُِ،َ=  ٘ٓاحلصوؿ عليها )

البنائية ظلوذج الدافع العربية إتقاف  التعليمأف ىناؾ تأثَت كبَت على استخداـ 

 ادلفردات الدرجة الثانية

بنائي ضلو إتقاف ادلفردات ال التعليمأما بالنسبة لتأثَت استخداـ ظلوذج 

ئيسة . معتمدة نتائج ىذه الدراسة من الدراسات السابقة التَت َُ٘ربفيزية ىو 

 التعليمالسياقي ك  التعليمأف ىناؾ تأثَت كبَت بُت التعليم ك  خلصت الصاحلة

لإلتقاف مفردات اللغة العربية. يف ىاريانتو زبلص أطركحة ذلك، كاف ىناؾ تأثَت  

ة البنائية تعلم الطالب، كأيضا يف أطركحة نعيم التعليمات كبَت لتطبيق سلرج
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ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت استخداـ كسائل اإلعالـ يف السليمة 

 .على ادلخرجات التعليمية للطلبة التعليمالسياقية التدريس ك  التعليم

 (Eline Jhonson) كبناء على ىذه البيانات كصف جدت إلُت جونسوف

ت صنع للعثور على معٌت ىو نظاـ التعليم السياقي ادلفتاح الرئيسي. االتصاال

كىذه النقطة ىي يستند التعليم السياقي على معرفة أف ربط طبيعي للنشاط 

البشرم. بدال من ذلك، كاف سببو السياقية التعليم كالتعليم كفقا لوظيفة الدماغ 

يلة رائعة إلعداد شبابنا كمبادئ الطبيعة. لذا، التعليم كالتعليم السياقي ىو كس

دلواجهة ربديات عصر ادلعلومات، كتغَت حلظة، ككجود التكنولوجيا يف كل 

مكاف. إجراء اتصاالت دلساعدة صبيع الطالب على ربقيق ادلعايَت األكادؽلية 

 .العالية. بناء الركابط أيضا إعدادىم لوزف نتياة قراراهتم على اآلخرين كالطبيعة

 اإلستنتاج (ج 

حملاكالت تعليم ادلفردات بادلدرسة ادلتوسطة "كارانج رغلو" تولونج كاف ا

أجونج بالًتقية إعطاء ادلفردات بادلدرسة كل يـو قبل التعليم اللغة العربية. 

ليس إلقائى ادلفردات باللغة العربية فحسب كلكن باللغة اإلصلليزية. ك ىذه 

دلشرفة ادلفردات إىل األعماؿ ييعمل بالطريقة التدريبات. ىف الغالب تعطى ا

الطالب يعٌت اإلسم ك الفعل اللغة العربية. ك لكن ىذه األعماؿ قليل ادلؤثر 
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ألف الطالب يستطيعوف أف يذٌكركا ادلفردات لتطبيقها ىف ترقية مهارة اللغة.  

ت أحفظ أستاذة ك لكن نسيت "بعد إلقاء ادلفردا ََُ كما قاؿ إمراءة احلسن

دائما". ك ىذا احلاؿ يصيب إليهم أف يوٌجهوا الصعوبات لًتقية مهارة اللغة 

 العربية. 

. ىذا َُُمث احملاكالت تعليم ادلادة الدراسية ىف الفصل بالطريقة البماشرة

لطالب يشعركا نعسانا حينما يدرسوف اللغة احلاؿ قليل ادلؤثر أيضا ألف ا

العربية بسبب كثَتة من أنشطة الطالب ىف ادلعهد. نظرت الباحثة كثَت من 

  َُِالطالب يناموف ىف الفصل حُت التعليم.

أىداؼ  ننظر إىل ألف .يف عملية التعليم اآلف ال غٌت عنها تعليم البنائية

تعلم  صلاح ربقيق حبيث .ادلطبقة يف التعليم البنائية النظرية اليت يتوقع أف التعليم

، ادلتوقع ادلستقبل اخلصائص البشرية :من بُت أمور أخرل الذم ىو الطالب

 التعليم التقليدم من كالتقدـ، البنائيةنظرية كفقا لعملية التعليم ادلعرفة، ك كبناء 

  التعليم البنائي.إىل  )السلوكي(

                                                           
100

  َُِّأبريل  ِٕادلقابلة مع إمراءة احلسن ىف التاريح  
101

  َُِّأبريل  ِٕادلقابلة مع األستاذة حنونا ىف التاريح  
102

 َُِّأبريل  ِٕادلالحظة ىف التاريخ  



ْٖ 
 

للحياة  ىذا الًتتيب زلاكلة لبناء ىو البنائية، الفلسفة الًتبوية ياؽيف س

فلسفة( ) التفكَت التعليم ىو حار الزاكية يف البنائية .احلديثة ادلتحضرة

ذبربة  على تدرغليا استنادا من قبل البشر تلك ادلعرفة ىي اليت شيدت السياقية

 .حقيقية

، كلكن إلعادة بناء فقط ػلفظ ال أف التعليم البنائية التعليم فلسفة كتؤكد

 شهدت اليت ادلقًتحات كقائع أك اجلديدة من خالؿ كادلهارات ادلعرفة بناء أك

 بنشاط، قمع يكتسب الطالبغلب أف التعليم، ك  يف عملية .يف حياهتم

النشاط الطاليب اإلبداع ك  سوؼ .نتائج التعليم كادلسؤكلية عن، معرفتهم تطوير

 .ادلعرفية احلياة الطالب يف هكحد على الوقوؼ تساعدىم

التعليم  تطبيقها يف عملية جدا الالزمة البنائية الناحية التعليم، فمن لذلك

ادلتغَتة ، مؤقت، موضوعية غَت أف ادلعرفة ىي البنائية الرأم ألف .كالتعليم

ذه العملية ذل البنائية اآلثار ادلًتتبة على فضال عن .غَت مؤكدك  باستمرار

 .كالتعليم

البحث العلمي الفرضة مقبوال دبعٌت توجد فعالية تطبيق التعليم ىذا 

السياقي با ظلوذج التعليم البنائي لًتقية استيعاب مفردات طالب الصف الثاٍل 

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج رغلو تولونج أجونج للعاـ 
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يف  ٕٗٗ،ٕت  -. بنظر عن نتياة اإلختبارَُِٓ-َُِْالدراسي 

ت. مث الكّبة من فعالية تطبيق التعليم السياقي  -لسباؽ، ادلقارف بُت اجلدكؿا

با ظلوذج التعليم البنائي لًتقية استيعاب مفردات طالب الصف الثاٍل يف 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج رغلو تولونج أجونج للعاـ 

 .َُ٘ َُِٓ-َُِْالدراسي 
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 الباب الخامس

 اتمةالخ

 التلخيص . أ

بدأت عملية التعليم البنائي يف الصف الثاٍل ىف ادلدرسة ادلتوسطة 

احلكومية اإلسالمية "كارانج رغلو" تولونج أجونج باإلختبار القبلي دلعرفة قدرة 

الطالب. مث بأساس قيمة من ذلك اإلختبار، تنقسم الباحثة الطالب ىف الفرقة، 

أربع أعضاء ك يبحثوف عن ادلادة ادلهنة ك  فيها ادلاىر ك الضعيف. كل الفرقة

تطبيقها ىف عمل يومية. أما القيس من ىذه العملية التعليم عن ترقية استيعاب 

مفردات يعٌت الطالب ػلفظوف عن ادلفردات " ادلهنة " ك تطبيقها. مث دلعرفة ترقية 

 استيعاب مفردات للطالب ىى يستطيعوف أف يوجب اإلختبار البعدم.

جدكؿ إف إستخداـ "ظلوذج النتهليم البنائي" تسطيع >t  ايبحس tكانت 

أف تدؿ فعالية لًتقية استيعاب الطالب يف التعليم ادلفردات. ك إذا نظر نتياة يف 

ك ىذه   ttabel( َُِ،ِأكثر من ) thitung (ٕٗٗ،ٕجدكؿ السابق أف نتياة )

لة. ك أف نتياة احلالة تدؿ على مردكد الفرصية الصرفية ك الفرضية البدلية مقبو 

َ،َََ (tailed-ِ) sig.  كىذه احلالة تدؿ غلى الفرضية  ََٓ،َأصغر من

 الصرفية مردكدة ك الفرضية البدلية مقبولة. ك أما العالقة بُت ترقية الطالب قبل
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ك ىذا يدؿ غلى  َٕٔ،َاستخداـ النموذج "التعليم البنائي" ك بعد استخدامها 

يتها. فلذلك يوجد فعالية ايتخداـ "التعلية عالقة ترقية الطالب ادلهمة ك ترق

البنائي" لًتقية استيعاب الطالب قي التعليم ادلفردات الصف الثاٍل بادلدرسة 

  ادلتوسطة اإلسالمية اجلكومية كارانج رغلو.

 االقتراحات . ب

 للطالب  .ُ

ينبغى على الطالبات لتطبيق العلم أك ادلفردات ادلعركفة ىف أعماؿ يومية  (أ 

  ػلفظوّنا فحسب.ك ال

ينبغى على الطالبات تعٌلموف فرقا ك تعاكف مع أصدقاء ك اإلشًتاكة    (ب 

 معا.

 ينبغى على الطالبات تعٌلموف ىف أمكنة كثَتة ك ال ىف الفصل فحسب.  (ج 

ينبغى على الطالبات ال يطلبوف اخلّبة من ادلدرس فحسب ك لكن من   (د 

 اآلخر.

عٌلموف ادلادة الدراسية فحسب كلكن  ينبغي ينبغى على الطالبات ال ت (ق 

 عليهم أف يطلبوا من كثَت مصادر.
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 للمدرس:   .ِ

ينبغي على مدرس اللغة العربية أف يستخدـ االسًتذبية ادلتنوعة لكي  (أ 

 الدرس اللغة العربية االسهل ك ادلركحة.

 ينبغي على مدرس أف يدفع الطالب لتعٌلموا باإلشًتاؾ. (ب 

 

 

 

 

 

 


