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الشعار

( تعلموا العربية فإهناجرء من دينكم )
" عمر بن اخلطاب "

ب

ج

اإلىداء
أىدي ىذه الرسالة:
ٔ  .لوالدي احملبوبُت أبىي إدي زامي وأمى رىايتوف ومجيع أعضاء أسرتى الذين قدمو إىل
التشجيع والدعم الكاىف لطلب العلم النافع حىت أصلزت من كتابة ىذه الرسالة
العلمية.
ٕ  .وألساتذي ادلكرمُت وألستاذايت ادلكرمات الذين ساعدوىن والتعاليم االسالمية والًتبية
النافعة.
ٖ  .وجبميع أصدقائى الذين قدمو اىل التشجيع الكاىف وساعدوىن ىف بعضو األمور
ماديةوروحية منذ براية دراسىت حىت إجيازي كتابة ىذه الرسالة لعلمية ىف ىذه اجلامعة
احمل بوبة ووصوىل اىل الياية األرَتة األىي ليا الشدادة اجلامعية فوقوؿ ذلم ركرا
جزيال وجزكم اهلل رَت اجلزاء أمُت.....
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ملخص البحث
رافيا اوفندا،ت.أ ٕٗ٘ٔ٘ٔ ،قدرة التالميذ في تحفيظ مفردات اللغة العربية

بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  8موار جامبي ,قسم تعليم اللية العربية كلية الًتبية
والتعليم جامعة سلطاف طو سيف الدين اإلسالمية احلكومية جامىب ادلشرؼ األوؿ :الدكتورلدوس
وىاب ادلاجستَت وادلشرؼ الثاىن  :عرفاف ادلاجستَت.

ىذالبحث يتصف بالبحث وصفى الكيفى قدرة التالميذ في تحفيظ مفردات اللغة
العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  8موارا جامبي .ورصص الكاتبة ىف الفصلى
الثامن " أ " الىت يشتما البحث عن قدرة التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية
اإلسالمية احلكومية  ٛموارا جاميب .أما ادلشكالت الىت حبثت الكاتبة ىي قدرة التالميذ يف حتفيظ

مفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية ٛموارا جاميب ,وجدت أف كثَت
التالميذ مل يفدموا معٌت ادلفردات وبذلك السبب أف التالميذ مصعبوف يف تعليم اللية
العربية.وعوائق الىت يواجددا التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية
احلكومية  ٛموارا جاميب .وأما طريقة مجع البيالات وىي طريقة ادلراقبة ,احملاورة والوثيقة ,بتحليا
البيالات وىي حتليا اجملاؿ ,حتليا التصنيف وحتليا ادلركب .ومصادر البيالت ىف ىذ البحث ىم
رئيس ادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ٛموارا جاميب ومدرسة تعليم اللية العربية.

الكلمة الرئيسية  :قدرة ,حتفيظ مفردات ,تعليم اللية العربية
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Rofia Opanda, Ta.515151 Kemampuan Murid Dalam Menghafal
Kosakata Bahasa Arab Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muara Jambi,
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam
Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi, Pembimbing 5 Drs Wahab M.Ag Dan
Pembimbing 5 Irfan M.Pd.
Pembahasan Ini Merupakan Pembahasan Kualitatif Kemampuan Murid
Dalam Menghafal Kosakata Bahasa Arab Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 8
Muara Jambi. Dan Penulis Mengalokasikan Pada Kelas 8 a Yang Termasuk Pada
Pembahasan Tentang Kemampuan Murid Dalam Menghafal Kosakata Bahasa
Arab Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muara Jambi Adapun Permasalahannya
Kemampuan Murid Dalam Menghafal Kosata Bahasa Arab Madrasah
Tsanawiyah Negeri 8 Muara Jambi. Adapun Permasalahan Yang Dibahas Penulis
Yaitu Kemampuan Murid Pada Menghafal Kosakata Bahasa Arab Di Madrasah
Tsanawiyah Negeri 8 Muara Jambi, Yang Ditemui Bahwa Kebanyakan Dari
Murid Tidak Memaham Arti Kosakata Itu Yang Menyebabkan Murid Bosan Pada
Pelajaran Bahasa Arab. Dan Kendala Yang Didapati Murid Pada Menghafal
Kosakata Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muara Jambi. Dan
Adapun Metode Pengumpulan Data, Metode Observasi,Metode Wawancara,
Metode Dokumentasi. Dan Analisis Data Yaitu Analisis Lapangan, Analisis
Klasifikasi, Analisis Senyawa. Dan Sumber Data Pada Penbahasan Ini Yaitu
Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Muara Jambi Dan Guru Pelajaran
Bahasa Arab.
Kata Kunci : Kemampuan, Menghafal Kosakata, Pelajaran Bahas Arab
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الباب االول
المقدمة
 .1خلفية البحث
اللية العربية ىي ألفاظ يعرب هبا كا قوـ عن مقاصدىم(.مصطفى الياليُت،
،ٕٓٓٚص)ٚ.اللية ىي أداة اتصالية ادلستخدمة ىف ادلعاملة واإلتصاالت بُت الواحد
باألررين ،وىي تستخدـ لتوصيا اآلراء الىت رطر ىف الباؿ لسالا كاف أـ كتابة .وللية
ط دلا أ ّف اللية من إحدى
وظائف ىف رلاؿ حياة اإللساف الىت ليست ذلا قيمة ق ّ
األدوات الىت تضبط أوجو حياة الناس .و ّأما وظيفة اللية .ىي  .)۱اللية أداة التفكَت،

 .) ۲اللية أداة وفاء احلوائج األساسية .)۳ ،اللية أداة التعبَت .)ٗ ،اللية وسيلة
ادلواصلة بُت الفئات٘) .اللية من احد الرموز الديٍت .)ٙ ،اللية ىي الدعامة
األساسية للعلوـ وادلعارؼ .)ٚ ،اللية أداة اإلحتاد .)ٛ ،اللية أداة السياسية(.أجيف
ىرماواف،

ٕٗٔٓ .) ۲۲ :اللية العربية ىي الفاظ يعرب هبا كا قوـ عن

مقاصدىم(.مصطفى الياليُت ،ٕٓٓٚ ،ص ) ٚ :
واللية العربية مفتاح لتعليم العلوـ االرر .و يذكر بذلك الف كتب الًتاث
ادلتنوعة مكتوبة باللية العربية .و إف كاف الشخص يريد اف يفدم العلوـ من تلك
الكتب جيب أف يعلم اللية العربية .اللية العربية لية يستخدمدا القرآف .و بذلك أف
الل ية العربية و القرآف ىي التحدية اليت مل تفرؽ بيندما ,حىت أتت اللية العربية دورة
سلصوصة من ليات أررى بوف تكوف لية القرآف .بناء على ما يتعلق هبذه احلالة عرب
اهلل قولو يف سورة يوسف األية  ٕ :فيما تلى :

ٔ

ٕ

" إِلَّا أَلْػَزْلنوُ قُػْرآلاً َعَربِياً لَ َعلَّ ُك ْم تَػ ْع ِقلُ ْو َف"
األية السابقة اعبتارا سلصوصا أف تعليم اللية العربية ىي ررط لفدم زلتويات
القرآف ألف تعليم القرآف فدو يتعلم اللية العربية .و بذلك ،إف دورة اللية العربية آلة
اتصالية بُت الناس
وىي ايضا آلة اتصلية بُت العبد واخلالق ضلو الصالة و الدعاءو غَتىاوقيا أف
اللية العربية ىي وعاء الدين.
دين اإلسالـ ىو الدين الكاما للمسلمُت .فولللمسلمُت أمراف مدماف يعٍت
القراف و السنة (احلديث) فدما جاءا أسس األحكاـ األوؿ و مها بالية العربية  ،فعلى
ادلسلمُت تعليم اللية العربية ألف تعليم اللية العربية قد التشرت إىل العامل مع األىداؼ
األررين.
مسندا إىل التحقيق السابق ،أف اللية العربية ذلا اىتماـ رآص عند األىليُت
وىي إرادة اجملتمعُت وتعميق اللية العربية لية العادلية و بذلك أف احلكومة جيعا برلامج
تعليم اللية العربية دراسة مستوية بالدروس األررى ،إما ىف ادلدرسة الدينية و إما ىف
ادلدرسة العمومية.
عملية التعليمية يف تعليم اللية العربية ميلكوف ألواع لظم تعليم اللية العربية
وألشطة تعليم اللية العربية و طريقة تعليم اللية العربية و إسًتاتيجية تعليم اللية العربية
و وسائا تعليم اللية العربية ليسدا ادلعلم اف يعلم اللية العربية إىل تالميذه حيت اف
يفدموا اللية العربية.
ويف عملية تعليم اللية العربية حتتاج أيضا للتالميذ أف ميلكوا ادلفردات
لتسديلدم يف عملية تعليم اللية العربية ،ألف ادلفردات ىي إحدى العناصر الليوية يلزـ

ٕ

ٖ

للمبتدئُت أف حيصلوا مدارة الكالـ بتلك اللية .وادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية
 ۸جالوكو وىي إحدى ادلدارس يف منطقة موارا مجيب وفيدا حصة لتعليم اللية العربية
مرتُت يف األسبوع وىناؾ راقبت الكاتبة عند عملية تعليم اللية العربية وجدت أف كثَت
التالميذ مل يفدموا معٌت ادلفردات وبذلك السبب أف التالميذ مصعبوف يف تعليم اللية
العربية(.ادلراقبة  ٔٚ :ديسمبَت ) ٕٓٔٛ
و أماادلشكالت الواقعة يف عملية تعليم اللية العربية ىناؾ :
ٔ .التالميذ قليا النشاط يف حتفيظ ادلفردات
ٕ .ادلعلم لاقص ابتكار يف عملية تعليم اللية العربية
بناء على اخللفية السابقة الىت قدمدا الكاتبة السابقة  ,فورادت الكاتبة أف جتر
بالبحث عن ادلشكالت ادلوجودة ىف بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا
جاميب
بتحت ادلوضوع " قدرة التالميذ في تحفيظ مفردات اللغة العربية بالمدرسة الثانوية
اإلسالمية الحكومية  ۸موارا جامبي"

 .5تحديد البحث
لتسديا الكاتبة ىف كتابة ىذه الرسالة العلمية ,فحددت الكاتبة ىذه
ادلشكالت ادلتعلقة وىي عن قدرة التالميذ يف حتفيظ ادلفردات اللية العربية بادلدرسة
الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب وأرذت الكاتبة موضوع البحث وىي
التالميذ يف الفصا الثامن " أ " الثالوية.

ٖ

ٗ

 .3مشكالت البحث
بناء على رلفية اليت قدمت الكاتبة السابقة وللحصوؿ صورة عآمة عن
ادلشكالت ادلوجودة ويبحث اخلروج عن مشكالهتا فضمت الكاتبة مشكالت
البحث وىي ماتلى :
ٔ .كيف قدرة التالميذ يف حتفيظ ادلفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية
احلكومية  ۸موارا جاميب؟
ٕ  .ماالعوائق اليت يواجددا التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية
اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب؟

 .1أىداف البحث
ٔ .دلعرفة قدرةالتالميذ يف حتفيظ ادلفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية
احلكومية  ۸موارا جاميب
ٕ .دلعرفة عوائق اليت يواجددا التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية العربية بادلدرسة
الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب

 .1فوائد البحث
ٔ .لزيادة العلوـ وادلعارؼ للكاتب عن ادلسائا ادلبحوثة ىذا البحث
ٕ .إلعطاء تدريا ألفكار ىف العلوـ للكاتبة رآصة،واألساتذ والتالميذ يف
ادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب

ٗ

٘

ٖ .لتكميا الشرط من الشروط الالزمة للحصوؿ على درجة ادلعامل )ٔ (Sىف قسم
تعليم اللية العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة سلطاف طو سيف الدين االسالمية
احلكومية جاميب.

٘

ٙ

الباب الثانى
نظريات البحث
 .1دراسة نظرية
أ .القدرة
ٔ .تعريف قدرة
يف القاموس اإللدوليسي ،توتى القدرة من كلمة قادرة يعٌت أف القوة (قادرة ،تفعا
ريو)  .القدرة يسمى بكفاءة .كلمة الكفاءة توتى من "كفاءة" اللية اإلصلليزية اليت تعٍت
القدرة والقوة والسلطة وادلدارة وادلعرفة غنية لديدا شلتلكات مفروطة .القدرة ىي الكلمة
ادلستقة من "القدرة" اليت تعٍت باللية الكفاءة والقدرة والقوة والسلطة وادلدارات والقدرات
والسلطة .الكلمة يعادذلا يف اللية العربية ىي قدرة ادلختصة .يقوؿ ذلك من ارتصاص
وسائا ادلختصة لديداالقدرة وادلدارة يف الفن الذي لديو السلطة أو سلطة أف تفعا ريئا
يف حدود تلك ادلعارؼ( .سوجاعي)ٔٗ : ٕٓٓٛ ،
من مفاىيم كلمة القدرة ذلك ،فتستنتج القدرة ىي كادلعرفة ،وادلدارات ،والقدرات
توىل الناس من لفسو حىت يعما معرفة ،رعور ،ومدارات بصحيحة.
 .۲أما كفاءة قدرة كتابة النحو التايل :
أ .القدرة على كتابة حروؼ العربية
ب .معرفة عالمات الًتقيم بالشرعة

ٙ

7

ج.قادرة على التعبَت عن اإلفكار بطريقة منطقة ومتماسكة يف الكتابة مع قواعد
اللية وعالمات الًتقيم ،وحىت ادلفردات بشكا مناسب ميكن أف يفدم القصد من
البالغ( .سوجاعي)ٕٔ :ٕٓٓٛ ،
 .۳وعالمة قدرة الطالب على الكتابة يف كتابة اللية العربية لاحيتاف مدمتاف يتطلب
مندماالتطوير ،مها كما يلى:
أ .القدرة على التقنية ىي قدرة على كتابة اللية العربية الصحيحة ،اليت تشما
الصحة يف اإلمالء وقواعده واستخداـ عالمة الًتقيم.
ب .القدرة على اإللتاج ىي القدرة على التعبَت عن اإلفكار واألراء ادلفاىيم واألذواؽ
يف كتابة اللية العربية صحيحا ومنطقيا ومندجيا( .عبد احلميد)ٚ٘ :ٕٓٔٓ ،
قدرة الطالب على التعليم ىي قدرة الطالب الذي ميتلك من لتائج ماتعلمو و
اليت رؤيتدا من رالؿ التعليم .ىناؾ ثالثة لاحيات ترتبط بقدرة الطالب على ادلعريف
(معرفة) ،العاطفي (مواقف) ،واحلركية التفسية (مدارة).
ب .التالميذ
التالميذ لية مجع من تلميذ مبعٌت فالف يف تلمذة ( أمحد ورسوف منور ,ٜٔٛٗ،
ص)ٖٔٛ :
وقدـ األستاذ الدكتور رفيق علي كن أف التالميذ يعٍت رخص الذي جاء إىل
أحد مؤسسة التعليم لتعلم العلوـ على أي أعمار كاف وأي مكاف وأي مصروؼ لًتقية
علميتو وعمليتو يف التطوير وتزكية النفس مع تتبيع طرؽ اخلَت (رفيق علي كن ،
ٕ٘ٓٓ ،ص .)ٕٙ ،
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ج .التحفيظ
التحفيظ إسم مصدر من كلمة ح ّفظ – حي ّفظ -حتفيظا أي ح ّفظو الكتاب
أو الدرس (.البشري  ،ٜٜٜٔص.)ٕٖٔ.
ويف معجم الكبَت اللية اإللدوليسيا ( ،)KBBIالتحفيظ ىو درا يف
الذكريات)عن التعلم(  .و التحفبظ ىو لطق بال لظر الكتاب او اخلط او غَتمها ،من
التعريفات السابقة اف التحفيظ ىو الذكر الشيئ بال لظر الكتاب او اخلط او غَتمها.
وقد قاؿ زىَتي وغافر كما لقا كميا احلاكمُت رضواف كميا يف كتابو"مياؼ
كيتا ميحفاؿ القرآف" التحفيظ ىو طريق يستعما لتذكر الشيء الذي قرء بصراحة
كما وجوده،كما فدمنا اف التحفيظ ىو الذكر الشيء بال لظر الكتاب او اخلط او
غَتىا.
د .المفردات
يف معجم الكبَت اللية اإللدوليسيا( ،)KBBIادلفردة ىي رزينة الكلمة.
ررح ىرميوريت كريدالكسنا يف معجم الليوي اف ادلفردة سواء كاف بادلعجم.اما
ادلعاجم ىو:
ٔ .عنصر اللية اليت تشتما اعالميا عن ادلعٌت واستعماؿ الكلمة يف اللية.
ٕ.ثروة ادلفردة الىت يتملكدا الكاتب او القارئ.
ٖ .مسرد الذي يًتتبو كادلعجم ،ولكن بالشرح اللحظة العملية.
(ىرميوريت كريدالكسنا،ٜٜٕٔ،ص)ٜٛ.
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الكلمة ىف اللية العربية تسمى ادلفردات ،و ىف اللية

اإلصلليزية ""yracubacov

وىي مجع الكلمات ﺃو عالقة الكلمات يعرؼ الشخصي ﺃو اجملتمع األررى من قسم
اللية ادلعينة ( .سيف ادلصطفى ,۲۱۱۱ ،ص.)ٙ۱ .
ادلفردات ىي إحدى العناصر الليوية يلزـ للمبتدئُت أف حيصلوا مدارة الكالـ
بتلك اللية( .أمحد فؤاد إفندي ،۲۱۱ٗ ،ص ) ٜٙ .وقد قاؿ (الص) ۱ٜ۰۱ ،
يقوؿ" التالميذ الذين يتعلموف اللية فال يعرفوف اللية باستعماؿ القموس فقط ،كا
الكلمات ﺃ و العبارت ذلا ثالث رطوات ىف ادلعٌت ،وىي اجملعمية والصرفية والنحوية،
تلك الثالثة فليزـ للتالميذ ﺃف يعرفوىا لفدم الكلمة ﺃو عبارة الكلمة"(.أمحد فؤاد
إفندي ،۲۱۱ٗ ،ص.) ٜٙ .
و أما ﺃىداؼ تعليم ادلفردات :
أ.معرفة الكلمة اجلديدة ( ادلفردات ) للتالميذ ﺃو الطالب اجلامعى إما من مادة القراءة
وإما فدم ادلسموع.
ب.دترين التالميذ ﺃو الطالب لتل ّفظ ادلفردات باجليدة والصحيحة ألف حفظدا اجليدة
يستطيع التالميذ مدارة الكالـ والقراءة باجليدة والصحيحة.
ج.لفدم معاىن الكلمات ،إما ىف كلمة واحدة ﺃو ىف الكلمات ﺃو استعماؿ لصوص
الكلمة ( قواعد الًتمجة).
د .ويستطيع التالميذ ﺃف يستعما ادلفردات ىف التكلّم (الكالـ ) ﺃو الكتاب (اإللشاء )
مناسبة ذ.بقاعدة صحيحة( .سيف ادلصطفى ،۲۱۱۱ ،ص)ٙ۱ .
واخلالصة اف ادلفردة ىي الكلمات الىت يتملكدا الشخص او الفرقة .و ادلفردة ىي
الكلمات الىت توجد يف اللية اليت تشتما اعالميا عن ادلعٌت واستعماذلا.
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ٕ .دراسة سابقة
و مالت الكاتبة ىف ىذا البحث اىل البحث عن قدرة التالميذ في تحفيظ
مفردات اللغة العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية  ۸موارا جامبي.
و ليس ذلذا البحث مثيا شلا حبث الباحثوف من قبا ,كما موضوعات
البحث التالية.
ٔ .مشس البدر ,قدمو ادلوضوع البحث إستَتاجية ادلدرس ىف إستعماؿ ادلفردات ىف
تعليم اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية بندر جايا مركز رلتو راسو تنجولج
جابولخ تيمور جاميب عاـ الدراسة ٕٕٔٓـ .ىذا البحث كيف إستَتاجية ادلدرس
ىف إستعماؿ ادلفردات ىف تعليم اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية بندر جايا
مركز رلتو راسو تنجولج جابولخ تيمور جاميب ,ما مشكالت الىت يواجو التالميذ
ىف تعليم اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية بندر جايا مركز رلتو راسو
تنجولج جابولخ تيمور جاميب ,وكيف سعي ادلدرس لتوفق ادلشكالت الىت يوجو ىف
إستعماؿ ادلفردات ىف تعليم اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية بندر جايا
مركز رلتو راسو تنجولج جابولخ تيمور جاميب.
ٕ.

إرو النور ,قدمو ادلوضوع البحث التالميذ على احلفظ ادلفردات يف تعليم
اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية سجنجالج مدينة
جاميب,عاـ الدرسة ٖٕٔٓـ.ىذا البحث يشتما على البحث كيف حث
التالميذ على احلفظ ادلفردات يف تعليم اللية العربية بادلدرسة الثالوية
اإلسالمية احلكومية سجنجالج مدينة جاميب ,ما ىي صعبة الىت يوجددا
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التالميذ على الفظ الفردات يف تعليم اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية
احلكومية سجنجالج مدينة جاميب ,وما سعي ادلدرس دلعاجلة الصعبة الىت
يوجددا التالميذ على الفظ الفردات يف تعليم اللية العربية بادلدرسة الثالوية
اإلسالمية احلكومية سجنجالج مدينة جاميب
ٖ.

ليلى حسٌت ,قدمتدا ادلوضوع عن سعي ادلدرس إلرتفاع دافع الطالبة عن
احلفظ ادلردات ىف تعليم اللية العربية بادلدرسة الثالوية سيد ادلصطفى رلتو
فاصلالج تابَت مراعُت جاميب عاـ الدراسي ٕٕٔٓـ .ىذا البحث يشتما
على ما ىي ادلشكالت الىت يوجددا الطلبة عن احلفظ ادلردات ىف تعليم اللية
العربية بادلدرسة الثالوية سيد ادلصطفى رلتو فاصلالج تابَت مراعُت جاميب,
وكيف دافع الطلبة عن احلفظ ادلردات ىف تعليم اللية العربية بادلدرسة الثالوية
سيد ادلصطفى رلتو فاصلالج تابَت مراعُت جاميب ,وكيف سعي ادلدرس إلرتفاع
دافع الطالبة عن احلفظ ادلردات ىف تعليم اللية العربية بادلدرسة الثالوية سيد
ادلصطفى رلتو فاصلالج تابَت مراعُت جاميب.
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الباب الثالث
إجراءات البحث
 .1اشتمال البحث
ىذا البحث يتصف بالوصفي الكيفى بتحت ادلوضوع" قدرة التالميذ في
تحفيظ مفردات اللغة العربيةبالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  ۸موارا
جامبي".
استخدمت الكاتبة الطريقة ىف ىذا البحث وىي طريقة ادلراقبة واحملاورة
والوثيقة .ىذا البحث ستبحث الكاتبة عن قدرة التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية
العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب،والعوائق اليت يواجددا
التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا
جاميب،

 .5إعداد البحث وموضوعو
أ .إعداد البحث
ﺃرذت الكاتبة موقع البحث يف ادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا
جامبي وستبحث الكاتبة حبثا لظريا دلشكالت قدرة التالميذيف حتفيظ مفردات اللية
العربية يف ادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب .بااحلاجة أف التالميذ
أضعف على حتفيظ مفردات اللية العربية .و ﺃف ىذه ادلدرسة مل يوجد ﺃحد الباحثُت
ﺃف يبحث ىذه ادلشكالت من قبلدا.
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ب .موضوع البحث
موضوع البحث ىو البيالات ادلقصودة ألف تبحثدا الباحثة .قد تكلمت
الباحثة عن ادلوضوع البحث وىف احلقيقة قد تكلمت الباحثة عن وحدة/فرع التحليا
وىو ادلوضوع حُت تبحثدا الباحثةأو ىدؼ البحث.
ويناسب عن ىذا،أف الباحثةجتعا ادلوضوع ىف ىذا البحث ىو من يعطي
األربار عن حالة ادلبحوث .مندا رئيس ادلدرسة الثالوية ،و مدرس اللية العربية،
والتالميذ ىف الفصا الثامن " ا " الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميبﺃما
موضوع البحث فورذت الكاتبة بطريقة سنوبا مسفلينج "حيث موضوع البحث
يكوف سلرب الذى قد يقرر" (سوغيولو،ٕٓٓ٘،ص)٘ٗ.

 .3انواع البيانات ومصادره
ٔ .الواع البيالات
البيالات ادلستخدمة ىف ىذا البحث قسماف ىي البيالات االساسية والبيالات ادلتوسطة.

أ .البيالات االساسية
البيالات األساسية ىي بيالات الىت تؤرذ من مصادرىا مباررة بدوف ادللحق( .
ﺃمَت اذلادي ،ٜٜٔ۸ ،ص .)ٕٔ٘ .البيالات األساسية ىف ىذا البحث فورذت
الكاتبة من ادلراقبة واحملاورة عن مشكالت قدرة التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية
العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جامبي ّوما البيالات ادلوروذة من
البيالات االساسية مندا:
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ٔ .قدرة التالميذيف حتفيظ ادلفردات يف ادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية ۸
موارا جاميب.
ٕ .عوائق التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية
احلكومية  ۸موارا جاميب
ب .البيالات الثالوية
البيالات الثناوية ىي البيالات الىت تؤرذ من الوثائق ادلوجودة (.ﺃمَت اذلادي،
 ،ٜٜٔ۸ص.)ٕٔ٘ .
وادلراد بالبيالات الثالوية ىي االساسية الىت تؤرذ من الوثائق ادلوجودة ادلعلقة
بعماد البحث .وىي:
ٔ .التاريخ وموقع اجليرايف للمدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا حاميب.
ٕ .تركيب ىيكا التنظيم للمدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب.
ٖ .احواؿ ادلدرسُت و التالميذ يف ادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب.
ٗ .احواؿ الوسائا واللوازـ للمدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب.
ج .مصادر البيالات
مصادر البيالات ىف ىذا البحث ىو موضوع البحث ادلوروذة من مصادر
البيالات( .سوحرسيمي اريكولتو ،ٜٜٔٛ ،ص)ٔٓٚ .
اما مصادر البيالت الىت استعملدا الكاتب لنيا البيالات وىي ما يلي:
ٔ .رئيس ادلدرسة
ٕ .مدرس اللية العربية
ٖ.التالميذ يف الفصا الثامن.
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 .1طريقة جمع البيانات
وىف مجع بيالات البحث استخدـ الكاتب بعض الطرؽ الىت اظندا مناسبة هبذا
البحث ،وىي:
أ .طريقة ادلراقبة
ادلراقبة ىي اخلربة والتقييد بنظاـ راص عن العوائق الظاىرة ىف ادلوضوع ،ادلراقبة
والتقييد ادلستخدـ على ادلوضوع ىف الواقع او الشيئ ادلباررة حىت تكوف ادلراقبة يقوـ
مع ادلوضوع ادلبحوث ،وتسمى ادلراقبة ادلباررة(.ﺃمَت اذلادي ،ٜٜٔ۸ ،ص.)ٕٔٛ .
ادلراقبة ﺃو ادلالحظة ىي النظر واتسجيا تبعا لنظم ضلآصة عن احلقيقة لواقع ىف
ميداف البحث( .سوغيولو ،ٜٜٜٔ ،ص.)ٔ٘۸ .
طريقة ادلراقبة قامت هبا الكاتبة بالنظرة ادلباررة بادلدرسة الثالوية اإلسالمية
احلكومية  ۸موارا جاميب .ﺃما النظرية الىت فعلتدا الكاتبة يعٍت عن قدرة التالميذيف
حتفيظ مفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب .مث
راقبت الكاتبة موقع اجليريف وتركيب ىيكا تنظيم ادلدرسة وشلا يتعلق بالبحث.
واستخدمت الكاتبة ىذه الطريقة لنظرية األرياء الىت تتعلق مبشكالت البحث
وىي عن قدرة التالميذيف حتفيظ مفردات اللية العربيةبادلدرسة الثالوية اإلسالمية
احلكومية  ۸موارا جاميب.
ب .طريقة احملاورة /ادلقابلة
احملاورة ىي تقنية مجع البيالات بطريقة تقدـ األسئلة واإلجابة بلساف مباررة
من مصادر ادلعلومات"(.امَت ىادي ،ٜٜٔ۸ ،ص.)ٖٔ٘.
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واستخدمت الكاتبة طريقة احملاورة لنيا البيالات ادلتعلقات بالبحث ولنيا
االجابة الصحيحة عن قدرة التالميذيف حتفيظ مفردات اللية العربيةبادلدرسة الثالوية
اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب ،عوائق التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية العربية
ادلدرس لًتقية قدرة
بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب ،سعي ّ
التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية العربيةبادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا
جاميب.
ج .طريقة الوثيقة
طريقة الوثيقة ىي طريقة مجع البيالات على ركا العينة ادلكتوبة او الصورة
ادلوجودة ادلستخدمة قبلو او ادلؤسسة( .سوحرسيمي اريكولتو ،ٕٓٓٙ،ص.)ٕٕٚ .
واستخدمت الكاتبة ىذه الطريقة لنيا البيالات عن صورة العامة للمدرسة
الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب .شلا يلى:
ٔ) التاريخ وموقع اجليرايف بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب.
ٕ) تركيب ىيكا التنظيم بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب.
ٖ) احواؿ ادلدرسُت والتالميذ بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا
جاميب .
ٗ) احواؿ الوسائا واللوازـ بادلدرسة الثالوية الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا
جاميب .
د .اإلرتبارات
وثيقا باالرتبارات .وذلك ألف إحدى
ترتبط القياسات يف رلاؿ التعليم ارتباطًا ً
غالبا لقياس النتائج اليت حققدا الطالب ىي االرتبار.
الطرؽ اليت تستخدـ ً
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اإلرتبارات ىي رلموعية األسئلة او التمارين ادلستخدمة لقياس ادلدارات او ادلعرفة
أو الذكاف أو القدرة الىت يتملكدا أفراد أو رلموعات.
اإلرتبارات ىي طريقة او إجراءات يستعما يف اطار القياس و التقوًن يف لناحية
التدريس .يف ركا مداـ أو يف ركا أسئلة أو امر جيب القياـ هبا حبيث تكوف على
أساس البيالات اليت مت احلصوؿ عليدا من لتائج القياس القيم اليت مت احلصوؿ عليدا واليت
ترمز إىل السلوؾ وإصلاز الطالب(.سوىارمسي اريكولتو)ٖٓ :ٜٔٛٗ ،
استخلصت الباحثة أف االرتبار ىو أداة رمسية جلمع ادلعلومات .وإذا مت القياـ بو
يف ادلدرسة ،فإف االرتبار لو ىدفاف ،مها لقياس قدرة الطالب وقياس صلاح الربامج
التعليمية(.سوىارمسي أريكولتو)ٖٓ :ٜٔٛٗ ،
من حيث فائدتو لقياس قدرات الطالب  ،ينقسم االرتبار إىل ثالثة ألواع من
االرتبارات

:

ٔ. .االرتبارات التشخيصية
ٕ .االرتبارات التكوينية
ٖ .ارتبار تلخيصي
بشكا عاـ  ،ىناؾ وظيفتاف لالرتبار:
ٔ .كوداة قياس للطالب  ،راصة يف مستوى التطور والتقدـ الذي مت حتقيقو من
قبا الطالب بعد أرذ عملية التعليم والتعلم
ٕ .كمقياس لنجاح الربلامج التدريسي  ،حبيث يُعرؼ إىل أي مدى حتقق الربلامج
التدرييب(.الاس سودجيولو)ٙٚ :ٜٜٔ٘ ،
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 .1تحليل البيانات
حتليا البيالات الكيفي يتصف بإلدوكتيف  .ىو التحليا على البيالات
ادلقبوضة مث التشر اىل ىيفوتيسيس( .سوغيولو ،ٕٕٓٔ ،ص.)ٕٗ٘.
ىذا البحث يتصف الكيفى يعٌت ﺃف البحث الذى استخدـ الكاتب مل
يستخدـ ﺃرقاـ احلساب "  ...الوصف الكيفى ىو ﺇجراء البحث الذى ينتدي
البيالات مثا ادلكتوبة ﺃو قوؿ اليَت ﺃو الفعا الذى مالحظتدا" ( .موليولج،ٜٜٔٓ ،
ص) ٜٔ.
وبعد مجع الكاتب البيالات احملتاج ،فتلك البيالات حتلا باستعماؿ البيالات
شلا يلى :
أ .حتليا اجملاؿ
حتليا اجملاؿ تقع لنيا صورة العامة او التعريفات العامة ومجيع ما حاصلة من
مشكالت البحث .احلاصلة من ادلعارؼ او التعريفات ترفع باجملاؿ او الرموز ادلعُت.
(سنافية فيصا ،ٜٜٔٓ ،ص)ٜ۸ .
استعملت الكاتبة حتليا اجملاؿ لنيا صورة عامة موقع البحث وىي ادلدرسة
الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب ،والىت تتكوف على التاريخ وموقع اجليرافيا,
وتركيب ىيكا التنظيم ،وأحواؿ ادلدرسُت والتالميذ ،واحواؿ الوسائا واللوازـ بادلدرسة
الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب.
ب .حتليا التصنيف
حتليا التصنيف ىو حتليا ادلذكور ىف رلاؿ معُت وتستعما الكاتبة لتبُت
الظواىر أو مشكالت البحث( .سنافية فيصا ،ٜٜٔٓ ،ص)ٜ۸ .
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واستعملت الكاتبة حتليا التصنيف لتشريح الظواىر عن قدرة التالميذيف حتفيظ
مفردات اللية العربيةبادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب ،وعوائق
التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا
جاميب
ج .حتليا ادلركب
حتليا ادلركب تستعما الكاتبة بعد أف مجعت الكاتبة البيالات او ادلعلومات
من احملاورة وادلراقبة والتباين بُت االعائلة وتفكر الكاتبة تلك التباين أو تبحث ادلقدار
ادلوجودة(.سنافية فيصا ،ٜٜٔٓ ،ص)ٖٔٓ .
حتليا ادلركب استعملت الكاتبة لتحليا البيالات عن ادلراقبة واحملاورة.
واستعملت الكاتبة لتحليا ادلركب لتشريح البيالات من ادلراقبة واحملاورة ىا البيالات
مناسبة بالظواىر ادلبحوثة ىف ادليداف ،يعٌت ﺃف ادلعلومات الىت قدمت الشخصي من
احملاورة لتشريح الظواىر ادلوجودة مندا قدرة التالميذيف حتفيظ مفردات اللية العربية
بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جامبيو عوائق التالميذ يف حتفيظ
مفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب.
 .6تصحيح البيانات
تصحيح البيالات ىي تقنية الفحص بتصحيح البيالات الىت تنفع بورياء
ﺃررى من رارج البيالات وتنفع لشيكات ﺃو ختمينة على البيالات( .ميلولج،
ٕٗٓٓ ،ص.)ٔ۰۸ .
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ىذا البحث استعما الكاتب بطريقة تصحيح البيالات لتخمُت ﺃو ريكات
بُت األمالة ﺃو ادلعلومات الىت توجد ىف األوقات واآللة ادلوجودة.
بناء على تقنية تصحيح البيالات السابقة ،فادلقصود بتصحيح احلقيقة
وادلكافاءة عن البيالات ادلوجودة ىف ادليداف وىيعن قدرة التالميذيف حتفيظ مفردات
اللية العربيةبادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب ،وعوائق التالميذ يف
حتفيظ مفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب
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ز.جدول البحث

لتسديا الكاتب على تنفيذ العماليات ،فرتب الكاتب جدوؿ البحث شلا يلى:

اجلدوؿ ٔ  :جدوؿ البحث
رقم

ديسمبَت

ألواع النشاطات

يناير

ماريس

فرباير



أبريا

مايو

۱

تقدًن العنواف

 √ 

 

  









   

 

 

 



ٕ

كتابة مشروع البحث

 √√√  

  









   

 

 

 



 √  

  









   

 

 

 





 √   









   

 

 

 



 √  √ √ √  √  √  √  

   

 

 

 



 √    

 

 

 



 √ √ √  √  √  √  √  √   






ٖ

تقدًن السمينار





ٗ

مناقشة مشروع البحث







٘

إصالح مشروع البحث









ٙ

إذف البحث









 

  





ٚ

مجع البيالات









 

  







۸

حتليػا البيالات









 

  







 √ √ √  √  √  √  √  √   

ٜ

االستشارة إىل ادلشرؼ









 

  









 √ √  √  √  √  √  √   



ٓٔ إصالح الرسالة العملية









 

  









 √ √  √  √  √  √  √   



ٔٔ تكميا الرسالة العملية









 

  









 √ √  √  √  √  √  √  √  √  

ٕٔ ادلناقشة
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ٕٕ

الباب الربيع
اكتشاف البحث فى الميدان
أ .البحث العام
 .1التاريخ عن إقامة المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  8موارا جامبي
أقيمت ادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ٛموارا جاميب ىف السنة مخس وتسعُت
وتسع ما ئة وألف ماسيحية .ويف بدية إقامتدا كالت على وضع أىلية باسم " ادلدرسة
الثالوية اإلرراد "اليت يقيمدا منظمة اإلرراد.
وادلدرسة ىذه تتيَت على وضع الوطنية منذ ردر فرباير سنة عشر وألفُت ماسيحية .ومبدرا
البناء للفصا الواحد كاف التسع وسبع مًت (  ) ٜxٚوالواسع كلو من حوؿ ادلدرسة
الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب ىو ستوف وسبع مائة والفاف مًتا.

 .5النظرة والبعثة للمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  8موارا جامبي
ٔ .النظرة
 زلاولة تكوين أجياؿ اإلسالمية الذكى وإبكارى وحسن احللق
ٕ .البعثة
 تنفيذ عملية التعليم الفعايل
 تنفيذ

التعليم

اإلضاىف

موافق/مطابق
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بقدرة

التالميذ

ٖٕ

 .3احوال المدرس و التالميذ فى المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 8
موارا جامبي.
وأما ادلدرسوف ىف ادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ٛموارا جاميب
أ .احوال المدرسين
النمرة

أسماء المدرسين

ٔ

جدة,
احلاج زلمد ّ

المادة  /الكانة
M. Pd.I

فوسفيتاS. Pd ,

رئيس ادلدرسة

ٕ

إلفي

ٖ

لوفرينيتS. Pd.I ,

القرأف حديث

ٗ

إميي

مفرراS. Pd ,

علوـ الطبيعية

٘

سيت

مدينةS. Ag ,

لية العربية  /وىل الفصا الثامن "ج"

ٙ

فجار

ٚ

يسريزاؿS. Pd ,

علوـ اإلجتماعية

ٛ

ينيت أسري S. Pd.Iا

التاريخ الثقايف اإلسالمية  /وىل الفصا التاسع "أ"

ٜ

رضية S. Pd.I

عقيدة أرالؽ

ويتS. Pd.I ,

لية اإلصلليزية  /وىل الفصا الثامن "د"

الفقو  /وىل الفصا الثامن "ب"

ٓٔ

فورمنا

S. Pd.I

الفقو

ٔٔ

على

مسعود S. Pd.I

القرأف حديث

ٕٔ

ادى فطريا

ٖٔ
ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ

ديوى
إيكا

سوسنيت S. Pd

مريسا S. Pd

سسمنيت S. Pd.I

فوسفيتا S. Ag

ّيٌت
فطري رمحويت S. Pd

الرياضيات  /وىل الفصا التاسع "ب"
الرياضيات
علوـ الطبيعية  /وىل الفصا التاسع "ج"
لية العربية
علوـ اإلجتماعية  /وىل الفصا السابع "أ"
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ٔٚ

درس .بوليت

عقدة أرالؽ  /وىل الفصا التاسع " ج "

ٔٛ

أسٍت S. Ag

التاريخ الثقايف اإلسالمية  /وىل الفصا التاسع "ب"

مَتينىت S. Pd

ٜٔ

ر.ت.س

ٕٓ

مارمي S. Pd
ىارتيت S. Pd.I

علوـ الطبيعية  /وىل الفصا التاسع "د"
ادلشورة
لية اإلصلليزية

ٕٔ

ر.ت.س

ٕٕ

أردين A. Ma

تعليم الصحة البدلية

ٖٕ

رامحة S. Pd

علوـ اإلجتماعية

ٕٗ

إفواف لنور

ٕ٘

ألفياف S. Pd

لية اإللدوليسية  /وىل الفصا الثامن "أ"

ٕٙ

درس .سدارموس

رئيس اإلدارة

ٕٚ

ر.د .صاحل

تعليم ادلوطنة

S. Pd. I

اإلدارة

ٕ

أدى

سريا S. Pd.I

اإلدارة

ٕٜ

ترى

وحيوىن S. Pd

اإلدارة

ٖٓ

ملمايٌت S. Pd
سوسنىت S. Sy

اإلدارة

ٖٔ

بيت

ٕٖ

ر.د.

ٖٖ

ديدى أردينشو

حارس أمن

ٖٗ

ويٌت يولينىت

ردمة التنظيف

ٖ٘

أرداىن

بصيىر S. Sos. I

A. Ma

أمُت ادلكتبة
حارس أمن

تعليم الصحة البدلية

( الوثيقة للمدرسة الثانوية الحكومية  8موارا جامبي عام ) 5119- 5118

كلية التربية والتعليم جامعة سلطان طو سيف الدين اإلسالمية الحكومية جامبي

ٕ٘

ب .احوال التالميذ
احواؿ التالميذ ىف ادلدرسة للمدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب العاـ الدراسى – ٕٓٔٛ
 ٕٜٓٔوىي شلا يلى :
النمرة

التالميذ

الفصا

العدد

التالميذة

ٔ

السابع  .أ

ٔٙ

ٕٔ

ٕٛ

ٕ

السابع  .ب

ٕٔ

٘ٔ

ٕٚ

ٖ

السابع .ج

ٕٔ

ٔٙ

ٕٛ

ٗ

الثامن  .أ

ٕٔ

ٗٔ

ٕٙ

٘

الثامن  .ب

ٖٔ

ٔٔ

ٕٗ

ٙ

الثامن  .ج

ٔٚ

ٕٔ

ٕٜ

ٚ

الثامن  .د

ٔٔ

ٔٙ

ٕٚ

ٛ

التاسع  .أ

ٕٔ

ٚ

ٜٔ

ٜ

التاسع  .ب

ٔٔ

ٛ

ٜٔ

ٓٔ

التاسع  .ج

ٔٔ

ٚ

ٔٛ

ٔٔ

التاسع  .د

ٓٔ

ٛ

ٔٛ

العدد

111

155

563
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 .1احوال المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  8موارا جامبي.
ادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ٛموارا جاميب ذلا ثامن مباىن ,ولكا بناء إما
يكوف إحد عشر من بناء فصوؿ ,غرفة األساتذ ,رسم اإلدارة ,ادلكتبة,احلماـ ,مث بناء
للمصلى.
ودلعرفة الوسائا واللوازـ ىف ادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ٛموارا جاميب من حبث
الكاتبة وىي مايلى :
النمرة

الوسائا واللوازـ

العدد

البيالات

ٔ

مكتبة

ٔ

جيدة

ٕ

غرفة اإلدارة

ٔ

جيدة

ٖ

غرفة ادلدارسُت

ٔ

جيدة

ٗ

مطبخ ادلدرسة

ٔ

جيدة

٘

الفصا

ٙ

جيد

ٙ

غرفة ادلنظمة

ٔ

جيدة

ٚ

مرحاض ادلدارس

ٔ

جيد

ٛ

مرحاض التالميذ

ٕ

جيد

ٜ

ادلقصف

ٔ

جيد

ٓٔ

موقف السيارت

ٕ

جيدة

ٔٔ

ملعب كرة القدـ

ٔ

جيدة

ٕٔ

ملعب كرة الطائرة

ٕ

جيدة

ٖٔ

ميداف احلفا

ٔ

جيد

ٗٔ

ملعب كرة تنس الطاولة

ٔ

جيدة

٘ٔ

ملعب كرة تاكرو

ٔ

جيدة

ٔٙ

ملعب كرة تنس الريشة

ٔ

جيدة
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ب .البحث الخاص
 .1كيف قدرة التالميذ فى تعليم مفردات اللغة العربية بالمدرسة الثانوية
الحكومية  8موارا جامبى
كاف ادلدرس ىف ادلدسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جامىب علم التالميذ ادلفردات
بالكتابة ىف السبورة مع ادلعٌت ,وسوى ذلك أمر ادلدرس التالميذ لتحفيظ مفردات اللية
العربية ,وكثَت من التالميذ مصعبوف ىف حتفيظ ادلفردات اللية العربية ,بعلا أهنم ال
يستطيعوف ىف قرأة اللية العربية وال يفدموف معٌت ادلفردات ومندم ميلوف ىف تعليم اللية
العربية العربية ( ادلرقبة ٘ مارس ) ٕٜٓٔ
ومرقبة الكاتبة عند عملية تعليم اللية العربية ىف ادلدسة الثالوية احلكومية  ٛموارا
جامىب ىف الفصا الثامن " أ " رأي ت أف ادلدرس علم التالميذ بال وسيلة وحينما أمر
ادلدرس التالميذ لتحفيظ مفردات اللية العربية كاف التالميذ قليلو االحتماـ ويتكاسلوف
ىف حتفيظ مفردات اللية العربية ( .ادلرقبة ٘ مارس ) ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتبة مبدرسة اللية العربية " أستاذة سىت مدينة  " S.Agتقوؿ  :إف ىف
عملية تعليم اللية العريبة أعطيت التالميذ ادلفردات حلفظدم مخسة مخسة ,وادلفردات الىت
أعطيدا إليدم مطابقة على ادلوضوع الذى علمتو إليدم على سبيا ادلثاؿ ادلوضوع التعليم
" ادلدرسة " فادلفردات الىت أعطيدا إليدم " األالت ادلدرسية " (احملاورة ٘ مارس )ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتبة بالتلميذة ىف ادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جامىب ىف
الفصا الثامن " أ " امسدا " ملفي رمضاىن " قالت  :كالت ادلدرسة أعطتنا حفظ
الفردات كا حصة و ألا ال أحبدا ( احملاورة ٘ مارس ) ٕٜٓٔ
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وزلاورة الكاتبة بالتلميذة ىف ادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جامىب ىف الفصا
الثامن " أ " امسدا " غوسفيتا رىايو " قالت كنت عند تعليم اللية العربية شلال جدا (
احملاورة ٘ مارس ) ٕٜٓٔ
ومراقبة الكاتبة عند عملية تعليم اللية العربية بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا
جامىب ىف الفصا الثامن " أ " رأيت أف ادلدرسة يعما اإلرتبار عن ادلفردات مبطابقة
ادلفردة مع ادلعٌت ( ادلراقبة ٕٔ مارس ) ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتبة مبدرسة ىف ادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جامىب ىف الفصا
الثامن " أ " " األستاذة سىت مدينة

S.Ag

" قالت  :كنت أعما إرتبار عن ادلفردات

مبطابقة ادلفردة مع ادلعٌت ورأيت أف التالميذ لاقص القدرة ىف اإلرتبار ( احملاورة ٕٔ
مارس ) ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتبة بالتلميذة بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جامىب ىف الفصا
الثامن " أ " امسدا " أليى ذولينىت " قالت " كالت ادلدرسة أعطتنا اإلرتبار عن ادلفردات
مبطابقة ادلفردة مع ادلعٌت وحصلت تقدير " جيد " فيو ( احملاورة ٕٔ مارس ) ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتبة بالتلميذة بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جامىب ىف الفصا
الثامن " أ " امسدا " فديا أميليا " قالت  :حينما أعما اإلرتبار عن ادلفردات مبطابقة
ادلفردة مع ادلعٌت حصلت تقدير " جيد " ولكن كثر زمالىن حيصلوف لتيجة أدلاه( .
احملاورة ٕٔ مارس ) ٕٜٓٔ
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النتائج
أمساء التالميذ

النمرة

النتيجة

ٔ

ويندا بيال

ٓ٘

ٕ

زلمد أريف

ٓٙ

ٖ

ملفي رمضاين

ٓٙ

ٗ

غوسفيتا رىايو

ٓٙ

٘

أليى ذولينيت

٘ٙ

ٙ

تيوا ألكراه جوين

ٓٙ

ٚ

فضية إىمليا

٘ٙ

ٛ

يولينا

ٓ٘

ٜ

عرفاف فطريلدى

٘ٙ

ٓٔ

ميا رحايوىن

ٓٚ

ٔٔ

لورليسا أرضينىت

ٓٗ

ٕٔ

عبدى راريدين

ٓٗ

ٖٔ

زلمد أكراـ فاروقي

ٖٓ

ٗٔ

ديندا دوي جويتا

ٓٙ

٘ٔ

زلمد أريس .أ

٘ٗ

ٔٙ

لبيال مورربينا

ٓٙ

ٔٚ

ربياف

٘٘

ٔٛ

إلداه رَتلساء

ٖٓ

ٜٔ

عملية

ٓٛ

ٕٓ

عُت النبيال

ٖ٘

كلية التربية والتعليم جامعة سلطان طو سيف الدين اإلسالمية الحكومية جامبي

ٖٔ

ٕٔ

ألكا ريال فوترا

ٖ٘

ٕٕ

سريدى

ٓٗ

ٖٕ

ركا ترى جولينشو

٘ٗ

ٕٗ

اىال وسدال

٘٘

ٕ٘

بكاس موليا

٘ٗ

ٕٙ

زيفيا ىلكيا سافوترى

ٖٓ

ومراقبة الكاتبة بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جامىب ىف الفصا الثامن " أ "
رأيت اإلرتبار الثاىن عن ادلفردات بإمالء ادلعٌت عن ادلفردات الىت حتتدا رط (.ادلراقبة
 ٜٔمارس )ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتبة بالتلميذة بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جامىب ىف الفصا
الثامن " أ " امسدا " يولينا " قالت  :حصلت تقدير جيد عنداإلتبار الثاىن عن ادلفردات
( احملاورة  ٜٔمارس ) ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتبة بالتلميذ بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جامىب ىف الفصا
الثامن " أ " امسدا " عرفاف فطريدى " قاؿ  :كنت حصا تقدير " جيد " عند اإلرتبار
عن ادلفردات ىذه ولكن كثَت من زمالئ حيصلوف تقدير مقبوؿ ( احملاورة  ٜٔمارس
) ٕٜٓٔ
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النتائج
أمساء التالميذ

النمرة

النتيجة

ٔ

ويندا بيال

ٓٚ

ٕ

زلمد أريف

٘ٔ

ٖ

ملفي رمضاين

ٓٛ

ٗ

غوسفيتا رىايو

ٕ٘

٘

أليى ذولينيت

ٓٚ

ٙ

تيوا ألكراه جوين

ٓٚ

ٚ

فضية إىمليا

ٓٚ

ٛ

يولينا

٘ٙ

ٜ

عرفاف فطريلدى

٘ٙ

ٓٔ

ميا رحايوىن

ٓٚ

ٔٔ

لورليسا أرضينىت

ٓ٘

ٕٔ

عبدى راريدين

ٕٓ

ٖٔ

زلمد أكراـ فاروقي

ٓٔ

ٗٔ

ديندا دوي جويتا

ٓٚ

٘ٔ

زلمد أريس .أ

ٓٔ

ٔٙ

لبيال مورربينا

٘ٚ

ٔٚ

ربياف

ٓٔ

ٔٛ

إلداه رَتلساء

ٓ

ٜٔ

عملية

ٓٚ

ٕٓ

عُت النبيال

ٓ٘
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ٖٖ

ٕٔ

ألكا ريال فوترا

٘ٛ

ٕٕ

سريدى

ٓ٘

ٖٕ

ركا ترى جولينشو

٘٘

ٕٗ

اىال وسدال

ٓ٘

ٕ٘

بكاس موليا

٘٘

ٕٙ

زيفيا ىلكيا سافوترى

ٓٚ

ومراقبة الكاتبة بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب ىف الفصا الثامن " أ "
رأيت أف ادلدرسة يعما اإلرتبار بوسيلة الصورة يعٌت أت التالميذ مطلبوف بإجابة ادلعٌت
ىف الصورة ( ادلراقبة  ٕٙمارس ) ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتبة مبدسة اللية العربية " سيت مدينة قالت  :إىن أعطيت اإلرتبار
عن الفردات بوسيلة الصورة .ورأيت أف لتيجة التالميذ ىف ىذا اإلرتبار أحسن من قبا (
احملاورة  ٕٙمارس ) ٕٜٓٔ
وزلاورة اكاتبة بالتلميذة بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب ىف الفصا
الثامن " أ " امسدا " لور ليسا أردينىت " قالت  :فرحت ألٌت حصلت تقدير " جيد جدا
" ىف ارتبار ادلفردات بوسيلة الصورة وىذا تقديرى أحسن وأرقى من تقديرى من قبا (
احملاورة  ٕٙمارس ) ٕٜٓٔ
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النتائج
أمساء التالميذ

النمرة

النتيجة

ٔ

ويندا بيال

٘ٙ

ٕ

زلمد أريف

ٓٔ

ٖ

ملفي رمضاين

ٓٓٔ

ٗ

غوسفيتا رىايو

ٜٓ

٘

أليى ذولينيت

ٓٓٔ

ٙ

تيوا ألكراه جوين

ٜٓ

ٚ

فضية إىمليا

ٜٓ

ٛ

يولينا

ٓٛ

ٜ

عرفاف فطريلدى

ٜ٘

ٓٔ

ميا رحايوىن

ٓٓٔ

ٔٔ

لورليسا أرضينىت

ٜٓ

ٕٔ

عبدى راريدين

ٜٓ

ٖٔ

زلمد أكراـ فاروقي

ٓ٘

ٗٔ

ديندا دوي جويتا

ٜ٘

٘ٔ

زلمد أريس .أ

٘ٗ

ٔٙ

لبيال مورربينا

ٜ٘

ٔٚ

ربياف

٘٘

ٔٛ

إلداه رَتلساء

٘٘

ٜٔ

عملية

٘ٚ

ٕٓ

عُت النبيال

٘ٚ
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ٖ٘

ٕٔ

ألكا ريال فوترا

ٛ

ٕٕ

سريدى

٘ٛ

ٖٕ

ركا ترى جولينشو

ٓٛ

ٕٗ

اىال وسدال

ٓٛ

ٕ٘

بكاس موليا

٘ٚ

ٕٙ

زيفيا ىلكيا سافوترى

ٓٛ

 .5ماالعوا ئق التالميذ فى تحفيظ مفردات اللغة العربية بالمدرسة الثانوية
اإلسالمية الحكومية  8موارا جامبي
إف عائقة ىي رئ دتنع على رئ ,وىف حتفيظ مفردات اللية العربية بادلدرسة
الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب لو عوئق ىف الفصا الثامن " أ " فيما تلى :
ٔ) قليا استطاعة ىف قرأة اللية العربية
ٕ) غَت فا مهُت معٌت ادلفردات
ٖ) غَت لشاط ىف حتفيظ ادلفردات اللية العربية
ومراقبة الكاتبة بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب ىف الفصا الثامن " أ "
رأت أف عائقة التالميذ ىف حتفيظ مفردات اللية العربية ىي قليا استطاعة ىف قرأت
مفردات اللية العربية ( ادلرقبة ٕ أبريا ) ٕٜٓٔ
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وزلاورة الكاتبة مبدرسة اللية العربية بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب ىف
الفصا الثامن " أ " "سيت مدينة" إحدى عوائق ىف حتفيظ مفردات اللية العربية الىت رأيت
التالميذ يعٌت قليا استطا عندم ىف قرأة مفردات اللية العربية ( احملاورة ٕ أبريا ) ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتبة بالتلميذ بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب امسو ىف الفصا
الثامن " أ " " عبدى راردين " قاؿ  :كنت غَت لاجح ىف تعليم اللية العربية ألىن ال
أستطيع قرأة اللية العربية ( احملاورة ٕ أبريا ) ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتبة بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب ىف الفصا الثامن " أ "
امسو " ربياف " قالت  :إىن مصعب ىف حتفيظ مفردات اللية العربية ألىن قليا استطاعة
قرأة مفردات اللية العربية ( احملاورة ٕ ابريا ) ٕٜٓٔ
ومراقبة الكاتبة بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب ىف الفصا الثامن " أ "
رأت أف عائقة التالميذ ىف حتفيظ مفردات اللية العربية ىو غَت فدمدم معٌت ادلفردات (
ادلراقبة  ٜابريا ) ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتب ة مبدرسة اللية العريبة بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب ىف
الفصا الثامن " أ " " استاذة سيت مدينة " قالت رأيت أف التالميذ لاقصوف الفدم عن
ادلعٌت ادلفردات ( احملاورة  ٜابريا ) ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتبة بالتلميذ بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب ىف الفصا
الثامن " أ " امسو "زلمد أريس" قاؿ  :قد أصعبت ىف فدم معٌت مفردات اللية العربية (
احملاورة  ٜابريا ) ٕٜٓٔ
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ومراقبة الكاتبة بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب ىف الفصا الثامن " أ "
رأت أف عائقة التالميذ ىف حتفيظ مفردات اللية العربية سوى قليا استطاعتدم ىف قرأة
مفردات اللية العربية وغَت فدمدم عن معٌت ادلفردات يعٌت غَت لشاطدم ىف حتفبظ
مفردات اللية العربية ( ادلراقبة  ٔٙابريا ) ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتبة مبدرسة اللية العربية بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب ىف
الفصا الثامن " أ " " أستاذة سيت مدينة " قالت  :أف عائقة التالميذ اليت تؤثر قدرة
التالميذ ىف حتفيظ مفردات اللية العربية ىي غَت لشاطدم ىف حتفيظ ادلفردات ( احملاورة
) ٕٜٓٔ ٔٙ
وزلاورة الكا تبة بالتلميذ بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جامىب ىف الفصا
الثامن " أ " "زلمد أكرـ فاروؽ" قاؿ :إىن غَت لشاط ىف تعلم اللية العربية و إىن غَت
لشاط ىف حتفيظ مفردات اللية العربية ألف اللية العربية صعبة جدا ( احملاورة ٕٔ أبريا
) ٕٜٓٔ
وزلاورة الكا تبة بالتلميذة بادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جامىب ىف الفصا
الثامن " أ " امسدا "إلداه رَتالنسو" قالت  :إىن ال أحب اللية العربية ولذا إىن غَت لشاط
ىف حتفيظ مفردات اللية العربية ( احملاورة  ٔٙأبريا ) ٕٜٓٔ
وزلاورة الكاتبة مبدرسة اللية العربية بادلدرسة احلكومية  ٛموارا جامىب ىف الفصا
الثامن " أ " "أستاذة سىت مدينة" قالت  :على لتيجة الىت حصلدا التالميذ ىف
ارتبارمفردات اللية العربية بوسيلة الصورة ( احملاورة ٖٕ أبريا ) ٕٜٓٔ
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وزلاورة الكاتبة برئيس ادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جامىب "أستاذ زلمد
جدة" ادلاجستَت" قاؿ  :رأيت كثَت التالميذ غَت استطاعة ىف قرادء اللية العربية حىت
يكولو غَت لشاط ىف حتفيظ مفردات اللية العربية ( احملاورة ٖٕ أبريا ) ٕٜٓٔ
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الباب الخامس
اإلختتام
 .1الخالصة
بعد إجراءات البحث وحتليالت البيالات يستنبط الباحثة ىذالبحث العلمى فيما
يلى :
أ .قدرة التالميذ يف حتفيظ ادلفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية
احلكومية  ۸موارا جاميب
ٔ) هناالصيرى التالميذ ىف إرتبار ادلفردات ٔ –  ٙ = ٜٗتلميذا
ٕ) هناالصيرى التالميذ ىف إرتبار ترجيم ادلعٌت حتت اخلط ٓ٘= ٜٙ-
 ٜتلميذا
ٖ) هناالصيرى التالميذ بوسيلة الصور ٓ ٜ = ٔٓٓ-ٚتلميذا
واحلاصا أف قدرة التالميذ ىف ادلدرسة الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب ىي ىف ادلعيار,
والنتيجة كثَت التالميذ حيصلوف تقدير جيد وجيد جدا ىف اإلرتبار بوسيلة الصور.
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ب.ا لعوائق اليت يواجددا التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية
اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب
إف عائقة ىي رئ دتنع على رئ ,وىف حتفيظ مفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية
احلكومية  ٛموارا جاميب لو عوئق فيما تلى :
أ .قليا استطاعة ىف قرأة اللية العربية
ب.غَت فا مهُت معٌت ادلفردات
ج.غَت لشاط ىف حتفيظ ادلفردات اللية العربية
عند زلاور الكاتبة اىل ادلدرسة اللية العربية " سيت مدينة " قالت  :عوائق ىف
حتفيظ مفرد ات اللية العربية الىت رأيت التالميذ يعٌت قليا استطا عندم ىف قرأة مفردات
اللية العربية ,و تؤثر قدرة التالميذ ىف حتفيظ مفردات اللية العربية ىي غَت لشاطدم ىف
حتفيظ ادلفردات ألف اللية العربية صعبة جدا.
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 .5اإلقتراحات
وىنا بعض اإلقًتاحات الذي يريد الكاتبة أف تلقيدا فيمايلى :
ٔ) ينبيي للمدرسة أتزيد الوسائا ىف تعليم اللية العربية راصة ىف تقدًن
ادلفردات الىت حيفيظدا التالميذ
ٕ) ينبيي للتالميذ يتنشط ىف حتفيظ ادلفردات ليحصلو لتجة حسنة
ٖ) ينبيى للمدرسة أتعطى فرصة ىف وقت الفراغ للسؤاؿ عن ادلفردات الىت ال
يفدمدا التالميذ
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ٖ .كلمة الخاتمة
احلمدهلل رب العادلُت والشكر هلل ,قد مت الكاتبة ىف كتابة ذه الرسلة العلمية حتت
العنواف  " :قدرة التالميذ في تحفيظ المفردات اللغة العربية بالمدرسة الثانوية
اإلسالمية الحكومية  ۸موارا جامبي ".
قد عرؼ الكاتبة أف ىف ىذه الرسلة العلمية كثَتة النقصاف ,وادلثاؿ من األرطاء
الكتابة ,والقصور عن احكاـ اللية لظرية وتطبيقيا .واف وجد القارئوف فيدا األرطاء
واليلطات فاعفو عنو والرجاء التصويبية وإلفًتاحة ىف سبيا التفتيح من اي جدة جائت
لتكميا ىذه الرسالة العلمية.
مسك اخلتاـ أقوؿ ركرا جزيال دلن ساعدىن ىف إلتداء كتابة ىذه الرسالة العلمية ,جزكم
اهلل رَت اجلزاء  ,وبالتداء من الكتابة راجيا اىل اهلل سبحالو وتعلى لعلى ىذه الرسالة
العلمية لافعة ىل رصة وللقارئُت عامة .أمُت يا رب العادلُت.
الكاتبة

رفياأوفندا
ت.أ ٕٔ٘ٔ٘ٗ :
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طريقة جمع البيانات
أ.

احملاورة 

ٔ .احملاورة بادلدرسة
أ .كيف قدرة التالميذ يف حتفيظ ادلفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية
اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب
ب.ماالعوائق اليت يواجددا التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية العربية
بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب
ٕ .احملاورة برئيس ادلدرسة
أ .كيف قدرة التالميذ يف حتفيظ ادلفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية
اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب
ٖ .احملاورة بالتالميذ
أ .كيف قدرتكم يف حتفيظ ادلفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية
اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب
ب.ىا ترغبو ىف حتفيظ ادلفردات اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية
احلكومية  ۸موارا جاميب
ج.ما األسباب تؤد اىل صعوبة ىف حتفيظ ادلفردات اللية العربية
بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب
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ب .ادلرقبة
أ .عملية تعليم اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا
جاميب
ب.أحواؿ التالميذ حُت يتعلموف اللية العربية بادلدرسة الثالوية اإلسالمية
احلكومية  ۸موارا جاميب
ج.رأي التالميذ اللية العربية إما ىف ادليداف
ج .الوثيقة
أ .التاريخ وموقع اليريف ادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا
جاميب
ب.تركيب ىيكاؿ التنظيم ادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا
جاميب
ج.احواؿ ادلدرس ورسم اإلدرة و التالميذ ادلدرسة الثالوية اإلسالمية
احلكومية  ۸موارا جاميب
د .الوسائا واللوازـ بادلدرسة الثالوية اإلسالمية احلكومية  ۸موارا جاميب
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السيخ مصطفى اليالييٍت˛ جامع الدروس العربية˛ لبىناف :دارالفكر.۲ٓٓٚ .
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قائمة أسماء المخبرين
الرقم

األسماء

الوطيفة

١

زلمد ُجدة ادلاجستَت

رئيس ادلدرسة

٢

سيت مدينة

S.Ag

مدرسة اللية العربية

٣

إلداه رَت النسو

التلميذة

٤

ربياف

التلميذة

٥

ملفي رمضاين

التلميذ

٦

غوسفيتارىايو

التلميذة

٧

أليي زلينيت

التلميذة

٨

فديا إميليا

التلميذ

٩

يوليالا

التلميذة

١١

عرفاف فطريدي

التلميذ

۱۱

ميال رىايوين

التلميذة

ٕٔ

لورليسا أردينيت

التلميذة

ٖٔ

عبدي راردين

التلميذ

ٗٔ

زلمد أكرـ فاروقي

التلميذ

٘ٔ

زلمد أريس

التلميذ
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السيرة الذاتية
اإلسم

 :رافيا اوفندا

رقم القيد

 :ت -إٔٔ٘ٔ٘ٗ ،

الكلية  /القسم

 :علوـ الًتبية والتعليم /اللية العربية

العنواف

 :قدرة التالميذ يف حتفيظ مفردات اللية العربية بادلدرسة
الثالوية احلكومية  ٛموارا جاميب

رلفية الًتبية

 :ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية رقم ٖ٘ٔفوروودادي عاـ
ٕٜٓٓ
ادلدرسة الثالوية احلكومية ٕ توليكاؿ أولو ٕٕٔٓ
ادلدرسة العالية ادلؤيد منيكويودف سوراكرتا عاـ ٕ٘ٔٓ
قسم تدريس اللية العربية كلية الًتبية جامعة سلطاف طو
سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب عاـ ٕٜٓٔ
ٕٜٓٔ

حتريرا جباميب،
الكاتبة

رافيا اوفندا
رقم القيد :ت -إٔٔ٘ٔ٘ٗ ،
أ.لَثِلَُذٍِِالكَلِوَحالرٔذَحْرِ٘حتَاالوٌَُاسَثَرَِِا
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طَثِْ٘ةٌ

Cermin

هِزَّْحَحُ

Sapu

هِزْاَجٌ

Dokter

هِكٌَْسَحٌ

Merah

دَرَّاجَحٌ

Kipas angin

سََّ٘ارَجٌ

sepedah

أَطْفَزٌ

Kepala sekolah

أَسْرَقٌ

Kuning

أَحْوَزٌ

Arsitek

أَسَْْدٌ

Mobil

أَتَْ٘ضٌ

Pedagang

ًَاظِزُالْوَدْرَسَح

Biru

سَائِكٌ

Hitam

شُزْطٌِّٖ

Pegawai

طََّ٘ارٌ

Pembantu

فًلَاحٌ

Pilot

خَادِمٌ

Sopir

هَُْظَّفٌ

Putih

ذَاجِزٌ

Polisi

هٌَُِْدِصٌ

Petani
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ب.ذَزِجِعالكَلِوَحالرِٔذَحْدَهُسَطَّز
َُذَاأَحْوَدَُُْ,اَٗدْرُص فِٖإِحْدَٓالْوَدَارِصالوُرََْسِّطَحالْإِسْلَاهَِّ٘حَٗدْرُصفَِِْ٘ادُرُّْسًا
كَثِْ٘زَج:ََُِّٖ,الدِّ ْٗيُاإلِسْلَاهَِّّٖالْعُلُْْمُالطًثِْ٘عَِّ٘حَّالزَِّٗاضَِ٘اخَّالرَّزِْٗخَّالْجُغْزَافَِ٘ا
َّغَْ٘زَُُاََّٗ.دْرُصكًذَِلكَاللُّغَاخََُِّٖ,اللُّغَحُاإلًِْدًُِّْسَِّ٘حَّاللُّغَحُالْعَزَتَِّ٘حَّاللُّغَح
اإلًِْجِلِْ٘شَِّٗحََّٗ.دْرُصأَحْوَدَّأَطْدِلَاؤٌٍُفِْٖالَْْْ٘محََْالَْٖثَوَاًِْٖحِظَضدِرَسَِّ٘ح.
الطُّلَابَٗثْدَؤُ ّْىَدِرَاسَرَُِنْفِْٖالسَّاعَحالسَّاتِعَحَّ.ذٌَْرَِِٖالدِّرَاسَحفِْٖالعَاشِزَج
َّالزُّتُع.عٌِْدَُُنْاِسْرِزَاحَح ِهيَالعَاشِزَجَّالزُّتُعإِلَٔالعَشِزَجَّالٌِّظف.ثُنََّٗزْجِعُ ْْىَ
إِلَٔالظَّفهَزَّجثَاًَِ٘ح.لِوُدَّجثَلَازسَاعَاخلِلدِرَاسَحَّ,تَعْدَطَلَاجِالظُِّْزَِٗزِجِعُ ْْىَ
إِلَٔتُُْْ٘ذِِِنْ.
َُذَاخَالِدْ,طَدِْٗكُأَحْوَدَُُْ.طَالِةهُجِدًََّّشِْ٘ط.خَالِدلَاَٗزْجِعإِلَٔتَْ٘رَِِتَعْدَطَلَاجِ
الظُِّْز,تَلَْٗذَُْةإِلَٔهَكْرَثَحالوَدْرَسَح.خَالِدَٗذَُْةكَثِْ٘زًاإِلَٔالوَكْرَثَحلِمِزَاءَجتَعْضِ
الكُرُةأَّْاِسْرِعَارَذِح.أَحَْ٘اًًاَٗمْزَأخَالِدفِْٖالوَكْرَثَحتَعْضَالكُرُةالدٌَِِّّْٗ٘حَّ.أَحَْ٘اًًا
أُخْزََٓٗمْزَأتَعْضَالمَظَضالعَزَتَِّ٘ح.
ٔ).............................................
ٕ).........................................
ٖ)............................................
ٗ)..........................................
٘)............................................
..........................................)ٙ
............................................)7
..........................................)8
............................................)9
ٓٔ).........................................
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ٔٔ).........................................
ٕٔ)...........................................
ٖٔ).........................................
ٗٔ)...........................................
٘ٔ)........................................
............................................)ٔٙ
........................................)ٔ7
............................................)ٔ8
........................................)ٔ9
ٕٓ)............................................
ج .إختر اإلجاتة الونا سثة تين ( أ  ,ب ,ج ,و د ) تى ضع عالهة الصلة وقفا
للنص !
.5صَثَاحُ الْخَيْرِ ......
ج.صَثَاحُ النُّىْرِ

ب.اَ ْهالًوَسَ ْه ً
ال
أ .صَثَاحُ الْخَيْ ِر

د .اِلًَ الِّقَاءِ

 5كَيْفَ حَاُلكَ ......
أ .اِلَيالِّقَاءِ ب .هعَ السَّلَاهَةِ

ج .اَلْحَوْذُ لِلَّهِ تِخَيْرِ

د .اَلسَّلَا ُم عَلَيْكُنْ

ٖ.هَاَُذٍِِ؟

أَُ.ذٍِِكُزَّسَحٌ

بَُ.ذَاتَابٌ

جِ َُ.ذٍِهِسْطَزَجٌ

ٗ.هَاَُذَا؟....
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أَُ.ذَاهَكرَةٌ

جَُ.ذَالَلَنٌ

دَُ.ذَاتَابٌ

بَُ.ذٍِِطَالِثَحٌ

٘.هَاَُذَا؟.....

أَُ.ذٍِِهِسْطَزَجٌ

بَُ.ذٍِِكُزَّسَحٌ

جَُ.ذَاكِرَابٌ

دَُ.ذَاتَابٌ

.ٙهَاَُذٍِِ؟...

دَُ.ذٍِِكُزَّسَحٌ

أَُ.ذٍِِهِوْسَحَحٌ بَُ.ذٍِِهِمْلَوَحٌ جَُ.ذٍِِسَثُّْْرَجٌ
.7هَاَُذٍِِ؟.....

أَُ.ذٍِِكُزَّسَحٌ

بَُ.ذَاذِلْوِْ٘ذٌ

جَُ.ذٍِِهِمْلَوَحٌ

.8هَاَُذٍِِ؟.....
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أَُ.ذَاحَوَّام بَُ.ذٍِِهَدْرَسَح

دَُ.ذٍِِهَكْرَثَحٌ

جَُ.ذَاهَطْثَخ

.9هَاَُذَا؟...

 بَُ.ذَاهَكْرَةٌ

أَُ.ذٍِِكُزَّسَحٌ

جَُ.ذٍِِهِمْلَوَحٌ

دَُ.ذَالِزْطَاصٌ

ٓٔ.هَاَُذَا؟....

أَُ.ذَالَلَنٌ

بَُ.ذٍِِهِوْسَحَحٌ

جَُ.ذَاهَكْرَةٌ

دَُ.ذٍِِهَكْرَثَح

ٔٔ.هَاَُذَا؟.....

أَُ.ذَالَلَنٌ

بَُ.ذَاتَابٌ

جَُ.ذَاكِرَابٌ

دَُ.ذَاكُزْسٌِّٖ

ٕٔ.هَاَُذٍِِ؟....

أَُ.ذَاتَابٌ

بَُ.ذٍِِحَمِْ٘ثَحٌ

جَُ.ذَالَلَنٌ

ٖٔ.هَاَُذٍَِ؟...
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دَُ.ذٍِِهَمْلَوَحٌ

٘ٙ

بَُ.ذًٍَِِافِدَجٌ

أَُ.ذَاتَابٌ

جَُ.ذٍَِهِسْطَزَج

دَُ.ذَافَظْل

ٗٔ.هَاَُذَا؟....

بَُ.ذَاتَابٌ

أَُ.ذَالَلَنٌ

جَُ.ذَاهَكَرَةٌ

دَُ.ذَاحَوَّام

٘ٔ.هَاَُذَا؟.....

أَُ.ذٍِِ
هِمْلَوَح

بَُ.ذَالَلَنٌ

حمِْ٘ثَحٌ
جَُ.ذٍِِ َ

دَُ.ذَالَلَنرَطَاص

َ .ٔٙهيَُْذٍِِ؟....

أَُ.ذَاسَائِك

بَُ.ذٍِِهُدَرِّسَح

جُّ.ذَاخَادِم

 دَُ.ذٍِِخَادِهَح

َ .ٔ7هيَُْذٍِِ؟....

أَُ.ذَافَلَّاح

بَُ.ذٍِِهَُْظَّفَح

جَُ.ذٍِِخَادِهَح
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دَُ.ذٍِِذِلْوِْ٘ذ

٘7

.ٔ8هَاَُذَا؟....

أَُ.ذٍِِكُزَّسَح

بَُ.ذَاطَثَاشِز

جِ َُ.ذٍِهِسْطَزَج

دَُ.ذَاتَابٌ

.ٔ9هَاَُذَا؟...

أَُ.ذَافَظْل

بَُ.ذٍِِهَدْرَسَح

جَُ .ذَاهَكْرَة

دَُ.ذٍِِهَكْرَثَح

ٕٓ.هَاَُذٍِِ؟....

أَُ.ذَاهَطْثَخ

بَُ.ذَافَظْلٌ

جَُ.ذٍِِهَكْرَثَح
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دَُ.ذَاحَوَّام

٘8
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٘9
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ٓٙ

كلية التربية والتعليم جامعة سلطان طو سيف الدين اإلسالمية الحكومية جامبي

