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 رابعاب الالب 

 نتائج البحث

 تقديم الحقائق وتحليلها . أ

 تطبيق(1احلقائق اليت تتعلق يأمور: ) يف هذا القسم تقّدم الباحث

رتاتيجيات يف إس تطبيق مشكالت( 2يف تدريس املفردات، ) ملدرسا إسرتاتيجيات

 رتاتيجيات يف تدريس املفردات.إس تطبيقمشكالت حّل ( 3تدريس املفردات، )

 يف تدريس املفردات املدرسإسرتاتيجيات  تطبيق .1

هذه  إذا كان استخدام قدرًا على حصولأو  اناجح يعّد التدريس

ذكر . وأما إستخدام إسرتاتيجية للطالب ةفيداملو  ةمناسب اتاالسرتاتيجي

ة املتوسطة اإلسالمية اهلدى املدرسيف تدريس مفردات بو املرتادفات  املتضادات

 1فؤاد:باندونج كما قال أستاذ 

 املدرسة أستاذ فؤاد،شرح املدرسيف تدريس املفردات ب"
املفردات واملتضادهتا واملرتادفتها مبعنها. ويسمعون ويكتبون 

-10الطالب يف الكتاب. مث يطلب الطالب لدراستها 
ققيقة. مث يطلب الطالب أن اغلق الكتاب. وسأل  15

اىل الطالب واحدا فواحدا عن املفردات اليت مت   املدرس
                                                           

1
 م 2016 مايو 15،مع استاذ فوءاد قابلةم 
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حىت يستطيع . كتبتها سابقا بذكر املتضادات واملرتادفات
قادرين على و  أن يفهم مجيع الطالب وحيفظون املفردات

. مث ممارسة إعطاء املعلم قراءة املفردات بشكل الصحيح
أن أكرر مرة  80والذي حيصل على قيمة أصغر من 

 ."أخرى
 

أنه وفقا لنتائج  يف الفصل الثامن حصل الباحث أيضا على مالحظة

أواًل قراءة الطالب املفردات مث فهمه وحفظه الذي مّت  ،فؤاداألستاذ مع  املقابلة

املفردات واملتضادهتا واملرتادفتها مبعنها.  املدرسشرح . مث تدريسه سابقا

 15-10ويسمعون ويكتبون الطالب يف الكتاب. مث يطلب الطالب لدراستها 

اىل الطالب واحدا  املدرساغلق الكتاب. وسأل ققيقة. مث يطلب الطالب أن 

حىت . فواحدا عن املفردات اليت مت كتبتها سابقا بذكر املتضادات واملرتادفات

قراءة قادرين على و  يستطيع أن يفهم مجيع الطالب وحيفظون املفردات

. مث ممارسة إعطاء املعلم والذي حيصل على قيمة املفردات بشكل الصحيح

 .أكرر مرة أخرىأن  80أصغر من 

يف تدريس اللغة  ذكر املتضادات واملرتادفاتإستخدام اإلسرتاتيجية 

 العربية جيري خبطوات آتية:
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 ونطلب اىل الطالب، والسؤال عن أحواهلم، وقرأ  املدرس حتيات (1

 كشف الغياب.

 .قراءة الطالب املفردات مث فهمه وحفظه الذي مّت تدريسه سابقا (2

ويسمعون  .واملتضادهتا واملرتادفتها مبعنهااملفردات  املدرسشرح  (3

 ويكتبون الطالب يف الكتاب.

معناه بقراءة واضحا باملخارج  معاملفردات  الطالباىل  ليمي دريسامل (4

 الصحيحة. 

  ققيقة 15-10يطلب الطالب لدراستها  (5

 يطلب الطالب أن اغلق الكتاب (6

مت كتبتها اىل الطالب واحدا فواحدا عن املفردات اليت  املدرسوسأل  (7

 .سابقا بذكر املتضادات واملرتادفات

أن أكرر  80ممارسة إعطاء املعلم والذي حيصل على قيمة أصغر من  (8

 .مرة أخرى

 .امعً  مع ضّدهاملفردات  لقراءة الطالبمن  املدرسيطلب  (9

 السالم. وحتيةيقدم  الدعاء، ويقرأ ،الدافع عطيي املدرس (10
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اللغة العربية يف الصف السابع ة املدرسوأما األستاذة نور حيايت، ك

ة املتوسطة اإلسالمية اهلدى باندونج. تستخدم اإلسرتاتيجية النماذج املدرسب

 2حيث قالت:

 .بعض املفردات للطالب املدرسيعطي  املفرداتيف تدريس  "
دقيقة  15-10مث اكتبها يف الكتاب. إعطاء الطالب الوقت 

لكتاب. الطالب على إغالق ا املدرسإليقاف. مث سأل 
ا اإلسم بعض الكائنات الطالب مث يطلب من املدرسواظهرت 

 "باللغة العربية واحدا فواحدا

لصف ا يف الطالب ووه جالنجباملقابلة مع  قوم الباحثيو كذلك 
 3:قالحيث  سابعال

بعض املفردات. إعطاء الطالب الوقت  املدرسيعطي  "اّواًل،
الطالب على إغالق  املدرسدقيقة ليحفظ. مث سأل  10-15

اإلسم  املدرسيشرح . بعض الكائنات املدرس إظهار. الكتاب
ذلك الكائنات باللغة العربية. أطلب من الطالب ليتصنع 

 ."بقراءة واضحا بشكل الصحيح مًعا

إستخدام اإلسرتاتيجية عن  املذكورة املقابلة من اخلالصة الباحث أخذ

 يف تدريس اللغة العربية جيري خبطوات آتية: النماذج

                                                           
2
 م 2016 مايو  14،سابعمالحظة يف الفصل ال  

3
 م 2016 مايو 18  سابعيف الصف ال طالب جالنج مقابلة مع  
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 ونطلب اىل الطالب، والسؤال عن أحواهلم، وقرأ  املدرس حتيات (1

 كشف الغياب.

 .بعض املفردات ةاملدرس شرحت (2

 يكتبون الطالب يف الكتاب (3

 دقيقة ليحفظ املفردات 15-10إعطاء الطالب الوقت  (4

 .الطالب على إغالق الكتاب املدرسسأل  (5

  .بعض الكائنات املدرس إظهار (6

  اإلسم ذلك الكائنات باللغة العربية املدرسيشرح  (7

 .أطلب من الطالب ليتصنع بقراءة واضحا بشكل الصحيح مًعا (8

 السالم. وحتيةيقدم  ويقرأ الدعاء، ،الدافع عطيي املدرس (9

 يف تدريس املفردات إسرتاتيجياتتطبيق  مشكالت .2

ستواجه املشكالت أو الصعوبات، ال  دريسومن املعلوم أن عملية الت

اللغة العربية اليت ليست من لغة األم ولكنها لغة األجنبية  دريسسيما يف ت

هايت اإلسرتاجتي  املفردات دريسوليست من لغتنا اليومية. وكذلك احلال ت

 استخدام، فهناك مشكالت حينما  ذكر املتضادات و املرتادفاتإسرتاتيجية ب

 دريساللغة العربية وخاصة يف تالتدريس يف عملية  إلسرتاتيجيةهذه ا املدرس
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. يواجه هذه املشكالت اهلدى باندونج اإلسالميةاملتوسطة ة املدرسب املفردات

 4فؤاد: قول األستاذبون والطالب مجيعا. وهذا يناسب املدرس

عندما تدريس املفردات: تشتمل هذه املشاكل اليت حتدث "
اوال، عدم موجود وسائل التعليمية مثل عدم توافر وسائط 
التعليم حيث أن الطالب تفتقر إىل احلماس يف تدريس 

، وعموم وسائل التعليمية اليت استخدامها التالية اللغة العربية
من خالل وسائل اإلعالم املطبوعة فقط مثل الكاتب 

البصرية أو اإللكرتوتية. التدريبات ليس من خالل وسائل 
ثانيا، اخللفية للطالب غري املتجانسة أي الطالب املتخرجني 

ة اإلبتدائية اإلسالمية والطالب املتخرجني من املدرسمن 
ة اإلبتدائية الذي مل درسوا اللغة العربية قبله. حىت يف املدرس

الفهم اللغة العربية مل يسمى، أسهل الطالب املتخرجني من 
إلبتدائية اإلسالمية، ثالثا، على افرتاض أن الطالب ة ااملدرس

اللغة العربية كانت صعوبة، حيث أن الطالب يشعرون  
بصعوبة عندما تعلم  كسول يف تدريس املفردات ويشعرون

 "اللغة العربية.

ومن نتائج املقابلة مع استاذ فؤاد أن املشكالت بتطبيق اإلسرتاتيجات يف 

 تدريس املفردات كما يلي:

 موجود الوسائل التعليمية. عدم ( أ

                                                           
4
 م 2016 مايو16 الثامنيف الصف االلغة العربية  املدرس فؤادابلة مع أستاذ مق  
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ة املدرساخللفية للطالب غري املتجانسة أي الطالب املتخرجني من  ( ب

 ة االبتدائية العامة.املدرساإلبتدائية اإلسالمية والطالب املتخرجني من 

ج( أن الطالب يشعرون كسول يف تدريس املفردات ويشعرون بصعوبة عندما 

 تعليم اللغة العربية.

تقول ايضا استاذة نور حيايت عن املشكالت  وسوى استاذ فؤاد،

 5عند تعليم مادة املفردات: املوجودة

"مشكالت اليت أو اجهها هي اسرتاتيجية يف تدريس املفردات 

هي غياب وسائل اإلعالم اليت تدعم تعليم اللغة العربية حىت 

يتمكن الطالب التتبع روح التعليم، مث الطالب افرتاض أن اللغة 

صعوبة، لذالك يصبح الطالب كسول وبطء  العربية كانت

 وبطيئة يف تدريس املفردات."

ومن نتائج املقابلة مع استاذة نور حيايت واحد من املشكالت اليت 

يواجهها هي عدم وسائل التعليمية، وافرتاض الطالب أن اللغة العربية كانت 

 صعوبة.

                                                           

 
5
  م 2016مايو  17ة اللغة العربية، املدرساملقابلة مع استاذة نورحيايت ك  
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 6وهذا يناسب برأي نيندرا:

عرت صعبة يف تعليم اللغة "اللغة العربية هي درسة صعبة، وش

 العربية. واحيانا أحصل بامللل عندما يدرس العربية."

ومن نتائج املقابلة مع الطالبة امسها نيندرا أن الدراسة اللغة العربية هي 

درسة صعبة، شعرت صعبة يف تعليم اللغة العربية. واحيانا أحصل بامللل 

 عندما يدرس العربية.

 إسرتاتيجيات يف تدريس املفردات. تطبيقحّل مشكالت  .3

إن املشكالت التدوم حيث توجد وراء تلك املشكالت طرق إىل حلها. 

ة املتوسطة اإلسالمية اهلدى باندونج تولونج أجونج اىل املدرسيف  املدرسويقوم 

حّل تلك املشكالت. وتتكون تلك احملاوالت من اإلقرتاح إىل احلكومة )هيئة 

ني، والتالميذ كي يقدروا على إجياد أحوال تعليم اللغة املدرسالشؤون الرتبوية(، و 

العربية على احسن من ميكن سواء ما يتعلق بالطريقة املستخدمة واملدة الدرسة، 

 واألساليب حىت يتمكن من حتقيق أهداف الرتبية املطلوبة.

 7احملاوالت استاذ فؤاد إىل حل املشكالت يف تدريس املفردات هي:

                                                           
6
 م 2016مايو  18املقابلة مع نيندرا طالبة يف صف الثامن،   



69 
 

 
 

املشكل اليت واجهت املرتبطة بتعليم اللغة العربية "إن حل بعض  

هي: اوال، جيب ان يكون املعلم املبدع خللق وسائل اإلعالم التعليم 

ة مل تقدم وسيلة للتعليم، املثال أمحل املدرساخلاصة هبم، ألن 

احلسوب نفسه، ويدعو الطالب يف الغناء معا. ثانيا، أفهمت 

ة اإلبتدائية املدرسخرجني من للخصائص من كل الطلبة، وطلبة املت

ة املدرساإلسالمية امهر الميكن مساواته مع طالب املتخرجني من 

االبتدائية الذين التعرف سابقا باللغة العربية. ثالثا، اعطي دائما 

 الدافع للطالب الحلماس يف تعليم اللغة العربية."

اىل حّل ومن نتائج املقابلة مع استاذ فؤاد إن احملاوالت استاذ فؤاد 

 املشكالت يف تدريس املفردات هي:

جيب أن يكون املعلم املبدع خللق وسائل اإلعالم التعلم اخلاصة هبم،  (أ 

 ة مل تقدم وسيلة للتعلم.املدرسألن 

 يفهم للخصائص من كل الطلبة. (ب 

 تعطي دائما الدافع للطالب الحلماس يف تعليم اللغة العربية. (ج 

                                                                                                                                                               
7
  م 2016مايو  16اللغة العربية،  املدرساملقابلة مع استاذ فؤاد ك 


