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 الباب الرابع  

حتليلهاالبياانت البياانت و    

  عن ميدان البحثحملة  - أ

عميُت ادلعهد كادل مربية ؿاكأحو  أتسيس ادلعهد اتريخ عن الباب ىذا يف ستبحث الباحثة

 .اجلنوبية نتافكادل ىولو سوصلي الوسطى مبنطقة اتبودراتكادلوظفُت مبعهد احلكية لمبنات  كادلعميات

 اجلنوبية. نتافكادل نطقة ىولو سوصلي الوسطىمب ىيمَت لمبنات يف قرية اتبودراتاحلكية  معهد يقعك 

 اتريخ أتسيس ادلعهد -1

حتت كزارة الشؤكف  كاحد من معاىد يف ىولو سوصلي الوسطى معهد احلكية لمبنات 

 2األرض  بواسع حوؿ 2003عاـ ال معهد احلكية لمبنات يف مايو يبتدأ مؤسس أف يبٍت ،نيةيالد

مث يبٍت  حلكية لمبناتمعهد اىكتار حوؿ  2بناء السياج سس سنوات، يبٍت مؤ  بعد ثالثك  ىكتار.

 فصوؿالطابق األكؿ لاب بطابقُت،غرؼ الىت تتحد من البناء  6مؤسس غرفة الدرس الىت حتتوم من 

. لسكن الطالباتتستعيل غرؼ  الطابق الثاينيف ك  .مراحيض كأربع ياـاحلك  طبخادلك  لغرفة الدركس

الذم رلهز  طابقُتب صمىىادل استعدادية من ادلبناء الىت تنبغي أف تستعيمها الطالبات يبٍت مؤسسك 

 .ادلقصف مث يستير مؤسس أف يبٍت كاف الوووء اجلدير الذم يقع يف الطابق األكؿمب
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مت استخداـ معهد احلكية لمبنات رمسينا. بعد  2008بعد االنتهاء من البناء، يف مايو  

توسطة مع قبوذلا يف تسييالت ادل ادلرحمةشهر، افتتحت معهد احلكية لمبنات كحدة تعمييية عمى 

شخصنا  30ادلسيمُت يف ذلك الوقت إىل  عدة. أما 2009-2008طمبة جديدة لمعاـ الدراسي 

 األخرل. البعيدة كالقرل جملاكرةمن القرية ا

  ،ليكفي ادلرافق العامة يف ادلعهد األخرلؤسس األبناء ادليعود أف يبٍت بعد السنوات التالية 

إدارة ادلعميُت اخلاصة كادلكتبة كغرفة الدرس الىت مث   لميربية اخلاص البيت ؤسسادليبٍت  كادلثاؿ

 ،درسة الثانويةطابق األكؿ لغرفة الدرس لميلبثالثة طوابق، اب ىذا البناء تتحدغرؼ ك  6تكوف من 

كيف الطابق التايل كجدت الغرؼ لتقـو الطالبات  ،وسطةق الثاين غرفة الدرس لميدرسة ادلتكيف الطاب

معهد احلكية دلدرسة دلرحمة الطفولة ادلبكرة يف ا يعٌت النهائيالبناء ؤسس ادليبٍت اإلمتحاف. ك 

 1لمبنات.

تفصل الباحثة ك  ،أخرلعاىد مبكاألىداؼ ادلختمفات  اتكالبعث مك معهد احلكية الرؤيةديك 

 :كالتاليةالبياانت  تمك 

 معهد احلكية لمبنات اتبودارات ىيمَترؤية   -2

دلكاف الذم يركز عمى عقيدة  ادلعهد فأما رؤية معهد احلكية لمبنات اتبودارات ىيمَت "جيعل

 كالعمـو كاإلستقامة"  اإلدياف كقي دراسة كتب الًتاث

                                                            
  .2019إبريل  20لمبنات اتبودارات ىيمَت،   ادلقابمة مع مربية ادلعهد احلكية1
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 معهد احلكية لمبنات اتبودارات ىيمَت اتكبعث -3

 فأما البعثات معهد احلكية لمبنات اتبودارات ىيمَت كالتاىل:

ينيىة. اتعالينيو انضباط الطالبات يف قياـ أف   ( أ  ليم الدى

 عل البيةة الدينيىة لطالبات معهد احلكية لمبناتجتأف   ( ب

 مبناسبة من منوى ككوعيىة اجملتيعشكل النظرم كالعيمي لاب نشر كتب الًتاثتبحث كتأف  ج( 

 هللا.رسوؿ القرأف كحديث  عميهم عن يفهيوف كيفعموف نالذيادلوارد البشرية كوىف تأف د(  

 حفظ القرأف.احملاورة كاحلركة المغوية كمقرر  طور نشاط تدريبتأف  ( ق

 اتبودارات ىيمَت لمبنات ؼ معهد احلكية اىدأ  -4

 التاىل:كأىداؼ معهد احلكية لمبنات كيا 

ابإلفرادم  ككاجبات الطالبات مراجعة الدركسيم ك كالتعم التعميية اجلودةترفع  أف  ( أ

 جمليوعةابأك 

 شريعة اإلسالميىة العقيدة ك الك  التعميم عيقتك  قومتأف   ( ب

 الكرمي ة كحفظ القرآفقراءأنشطة ك جلياعة ابالصالة  أنشطة تؤكد أف  ج(

 2.(دارةلإل كموظفُت تدريس )كادلعميُتىيةة ال قيات العيل منتتحسن أخال أف ق(  

                                                            

2
 العاـ الدراسي 2018/2019مصدر؛ إدارة ادلعهد احلكية لمبنات بتابودرات  
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 رات ىيمَتااحلكية لمبنات بتابود عهديف م ربية كادلعميُتادلأحواؿ  -5

رات ىيمَت يف العاـ الدراسي ابتابودمربية ادلعهد احلكية لمبنات  عدة 4،1اجلدكؿ 

 كالتايل:   2019/2020

 املهنة اإلسم  الدور  رقم

 سة ادلدرسةيرئ احلاجىة ممهية حىت اآلف - 2008 1

 مربية ادلعهد أرشاداحلاجىة زكية أمحد   حىت اآلف - 2008 2

 

يف العاـ رات ااحلكية لمبنات بتابود يف معهد كادلعميات ظركؼ كعدد ادلعميُت 4،2اجلدكؿ 

 ىيةة التدريس من خمفيات سلتمفة. اشخص 26لديها  2019/2020 الدراسي

 إسم الرقم

 ممهية الدكتورندا احلاجة 1

 سيف هللا 2

 السرجاان سييت رمحة 3

 مج رمحدا احل 4
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 عبد اخلَت 5

 ج سهركجيا احل 6

 جة سَتم فركندارمااحل 7

 مسريدة السرجاان 8

 خَتاف مولد 9

 ايدا حرانين السرجاان 10

 يوليا رمحة السرجاان 11

 سييت ممكة السرجاان 12

 سيةنور آ 13

 لسنا كايت السرجاان 14

 السرجاانحميُت كايت  15

 نور سنة السرجاان 16

 ج شهركاف عارايد السرجاانا احل 17

 نور السرجاان مدحام 18

 ليمة النظيفة السرجاان 19
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 نور لطيفة السرجاان 20

 جندارا السرجاان افيفينيت عيك 21

 اريد ايين  22

 انةرحي 23

 رمحي 24

 مزليود 25

 غزيل رمحن 26

 

مينهج ادلعهدم لدركس ال عميوف يفي ادلعميات الذينك ادلعميُت  أمساء 4،3اجلدكؿ 

 .2019/2020 العاـ الدراسييف رات ااحلكية لمبنات بتابود  معهديف ابلشكل اخلاص

صباح كالنهار كيف ادلساء ككقت تنظيم أنشطة التعميم اليف  لتعميم ادلعهد الدركس توجوك 

 مينهج ادلعهدمليعميوف يف الدركس  كادلعمياتادلعميُت  عدةك ، كالتعمم كل يـو إال يـو اجليعة

 3كالتايل:

 مادة التدريس املهنة اإلسم رقم

                                                            

3
 العاـ الدراسي 2018/2019مصدر؛ إدارة ادلعهد احلكية لمبنات بتابودرات  
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 القرآف احلديث كالتفسَت سة ادلدرسةيرئ يةاحلاجىة ممه 1

اورة كحتفيظ القرآف احمل مربية ادلعهد احلاجىة زكية أمحد  2

 كاألخالؽ

 النحو كالصرؼ األستاذ سيف هللا 3

 التوحيد كالصرؼ  األستاذ احلاج رمحدم 4

 األخالؽ األستاذ خَتمطيف العبد  5

 التوحيد كالصرؼ األستاذ رجياحلاج شه 6

 اتريخ التشريع األستاذ زليودم 7

 الفرائد ألستاذا  حرمدم النور  8

 النحو كالصرؼ األستاذة اريدايين 9

 النحو كالصرؼ األستاذة رمحي  10

 ادلفردات األستاذة رحيانة  11

 متعميم ادلتعم األستاذة مرمي 12

 الفقو الواوح كنوراليقُت األستاذة سيت رمحة 13
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 احلكية لمبنات بتابودرات ىيمَت أحواؿ الطالبات يف معهد -6

وسطة كادلدرسة سة ادلتلمبنات من طالبات ادلدر  الطالبات يف معهد احلكية قسمتن

 :  ةالتاليفأما تفصيمها ك اشخص 153ا عدهتالثانوية ك 

 الىت تكوف من الطالبات يف احلكية لمبنات ادلعهد يف طالباتال مساءأ 4،4اجلدكؿ 

 وسطة ك ادلدرسة الثانويةدلدرسة ادلتا

 اإلسم الرقم

 أديال غنتيك  .1

 أليا رمحوايت .2

 وياء موتياء فضيال .3

 خدجية لدايء حنفاء .4

 دلياء .5

 لينا فسفيتاء .6

 مروية .7

 مران .8

 موتياء أفردا .9
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 نيب الرمحة .10

 صلمى خَت النساء .11

 خَتان داءن .12

 نو الرغيا كياؿ .13

 زؽ أكلياءور الر ن .14

 الرفاء شفناء فطرايء رنو  .15

 نور اليل .16

 نواي سارم .17

 نور دليعة .18

 نور الرزؽ عيالياء .19

 فرستيكا ريٍت رمحتا .20

 رارا زلاراين .21

 نورآييشةسيت  .22

 سيت رمحوايت .23

 أسوة حسنة .24
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 زىرة النساء .25

 زىرة الشفاء .26

 آييشة .27

 عمياء زلفى .28

 ألياء فوزنة .29

 عيميا زىرة .30

 النساء رمضاف .31

 أنتوغ رايء أستويت .32

 عريفة النيول .33

 دينا مرايان .34

 عيل داراينيت .35

 جيتوف .36

 رمحوايتليمي  .37

 ممدا كايت .38

 نور صليي .38
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 نور أين .39

 نور سادلة .40

 نور ميال .41

 ربياتل .42

 رسداينيت .43

 سيت آمينة .44

 سيت خدجية .45

 سرم حمدل اإللسحمياين .46

 صفي ختيية .47

 شفاء مولنا .48

 تيارا كاسح .49

 كاقف عزيزة .50

 جنتا ترم نور عيالية .51

 إنداغ مرتيٍت  .52

 زلراييت حكية .53
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 مشيطة .54

 نزرينا مولدل .55

 نوفاء أكلياء .56

 نور حاممة .57

 سيداة ادلوانة .58

 سيت فاطية .59

 سرم ممياف .60

 زىرة النساء .61

 ظافرة نور شفاء .62

 عائيشة حسنة .63

 أين سفران .64

 النساء .65

 النساء فطرم .66

 أربينة .67

 أكليا حسنة .68
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 حفظة .69

 حتنة .70

 حودا مطيةة .71

 أسالميةحياتن  .72

 حسن اخلادتة .73

 إكردية .74

 ليال مولدية .75

 لطفة ادلسكياة .76

 زلفوظة إرليانيت .77

 زليودة .78

 زلريدا فطرايين .79

 ةبتيقمرية ال .80

 موليدا .81

 موليدا زلفوظة .82

 انبيمة .83
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 انداي .84

 نورارسكا .85

 نورحالسة .86

 نورجنة .87

 نورماحاين .88

 نورشفاء .89

 نور السعادة .90

 سمفينا سارم .91

 سيت حافيفة .92

 يويل كرتيكا ديوم .93

 أيداة النزيل .94

 أنيدا كرامة .95

 أكلياء ويانيدا .96

 فطرايف رمحة .97

 حمدا .98
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 حمياة ادلنَتة .99

 مجيايت .100

 حَت النساء .101

 مراية الكبتياء .102

 مام حزكية .103

 مفتاح اجلنة .104

 انندم إيرايين فطرم .105

 نور مولدا حسنة .106

 نور أنية . 107

 نوفيتا سارم .109

 نور جنة .110

 نور احلكية .111

 نور احلسٌت .112

 رمحوايت .113

 رتنا ديوم .114
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 ركوة ادلدين .115

 ركوة النعية .116

 رواء فًتايين .117

 رينا موليدا .118

 رسداة .119

 صاحلا .120

 مسائية .121

 سيت آمنة .122

 سيت الصيبة .123

 سيت سرم ايرين .124

 سوسيال نور أين .125

 عدؿ إكفارل عبد هللا .126

 أربينة .127

 أمسييات .128

 خَتة النساء .129
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 ديسي راماداينيت .130

 فطية الزىرة .131

 حموات النساء .132

 حامدة .133

 جنة النعيم .134

 مجعة الالطيفة .135

 خَت النساء .136

 احلسنة ةداهم .137

 زليودة .138

 مولياء حسنة .139

 نينا خَتينا .140

 نينا كيداينيت .141

 نور مٍت كحدة .142

 نور خمفة .143

 نور ليال سارم .144
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 مالينانور  .145

 نوين نور لييانيت .146

 رتنا .147

 ركوة احلسنة .148

 ساراييت .149

 كاىف 150

 زىرة العناية .151

 

 رات.ااحلكية لمبنات بتابود عهديف م تسهيالتالأحواؿ  -7

 احلكية لمبنات بتابودرات. أحواؿ غرفة دراسة ادلعهد 4،6اجلدكؿ 

 احلالة العدد املباين الرقم

 جيد 6 الفصوؿ 1

 جيد 1 ادلكتبة 2

 

 



72 
 

 

 4رات.ااحلكية لمبنات بتابود أحواؿ إدارة ادلعهد 4،7 اجلدكؿ

 احلالة العدد املباين الرقم

  1 ادلدرسة  ةرئيسلغرفة ال 1

  1 ادلدرسة ةوكيل رئيسلغرفة ال 2

  1 غرفة ادلدرسُت 3

  1 غرفة اإلدارة 4

 

 5رات.المبنات بتابوداحلكية  غرفة عيادة ادلعهد أحواؿ 4،8اجلدكؿ 

 احلالة العدد املباين الرقم

  1 (UKS)غرفة كحدة الصحة ادلدرسية  1

  1 ادلقصف 2

  5 ادلرحاض 3

  1 ادلصمى 4

                                                            
 

 العاـ الدراسي 2018/2019لمبنات بتابودرات مصدر؛ إدارة ادلعهد احلكية 5
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   2 ادلوقف 5

 

 تقدمي البياانت  - ب

 الباحثة توجد أف بعدسةمة البحث عن كيف تطبيق احلركة المغوية يف تعميم ادلفردات أب تتعمق

العربية  تعميم ادلفردات يف أسموب عن عن موقع البحث تعرض الباحثة صور الباحثةت مث البياانت

كأما إجراءات احلركة المغوية يف تعميم ادلفردات تكوف من: أ( الطالبات   .يسيى ابحلركة المغوية الذم

ترددىا اآليت جييعين يف ادلصمى بعد الصالة ابجلياعة. ب( مث تمفظ ادلشرفات ادلفردات العربية مث 

الطالبات مرات. ج( مث تعطى ادلشرفات الوقت بعد الدقائق لطالبات ليحفظن ادلفردات. د( مث 

تستخدـ الطالبات كادلشرفات ادلفردات يف أثناء الكالـ. كتفعل الطالبات أداء تعميم ادلفردات ابحلركة 

 . المغوية كل اليـو إال يـو اجليعة

يف  مع ادلربية كالطالبات ةادلقابمادلباشرة ك  دلالحظةا كمجعت الباحثة ىذه البياانت من خالؿ

تنقيص البياانت كعرض البياانت كأخد االستنباط كالتحقيق   ادلعهد احلكية لمبنات ابستخداـ

 كأساليب حتميل البياانت.     
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 حتليل البياانت    -ج

  التايل؛ حتميل البياانتتقدـ الباحثة 

  ابحلركة اللغوية املفرداتعليم تتعريف احلركة اللغوية و  -1

مهية لتعمم الطالبات يف  ألف العربية لغةتنظر مربية ادلعهد عن مهية المغة العربية أك تعميو 

عن  عبد العزيز بن إبراىيم العصيميكيا قاؿ فهم القرآف كاحلديث كالكتب اليت كتبت ابلعربية ،  

يقوؿ  (ىػ1423) ية لمناطقُت بمغات أخرلأساسيات تعميم المغة العرب يف كتابو فضيمة المغة العربية

نوزؿ القرآف هبذه المغة ادلوحدة عمى أفصح أبنائها دمحم بن يف المغة العربية ىي لغة استخدامة ىناؾ 

عهد احلكية لمبنات اتبودارات ة ادلبعثك  رؤيةكمن . 6عبد هللا العريب القرشي صموات هللا كسالمو عميو

ابلمغة ككمها أكثر كتبت تركز الطالبات عمى مطالعة كتب الًتاث كالقرآف الكرمي كاحلديث  ىيمَت

 حىت تمـز ادلربية أف تنبو إىل تعمم المغة العربية. العربية

تعميم الذم حيدث يف الفصل الرمسي الذم ال( 1يف ادلعهد احلكية لمبنات؛  تعمييافككجد 

يف  مرة كحيدث ىذا التعميم ،مادة الرايوة كالمغة اإلصلميزية كغَتمهاتعمم التعمم العاـ كادلثل تكوف من 

حيدث يف خارج الفصل ابلشكل عيمية اليت تمـز ادلربية الطالبات  ( التعميم الذم2. فقط  األسبوع

                                                            
6
)الرايض:جامعة اإلماـ دمحم بن سعود  ،أساسيات تعميم المغة العربية لمناطقُت بمغات أخرلعبد العزيز بن إبراىيم العصيمي،  

 .6. ىػ(، ص1423اإلسالمية معهد تعميم المغة العريب، 
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ابحلركة المغوية كغَته كىذا  تعميم ادلفرداتاحملاورة كادلناقشة كحفظ القرآف ك  ليشاركن فيو كادلثل عيمية

  عميم فعل مرات يف األسبوع. الت

أداء تعميم ادلفردات العربية يف معهد كجدت الباحثة من إنتاج ادلالحظة كادلقابمة عن 

تعميم ادلفردات العربية  ، كأماكغَت الرمسية الرمسية احلكية لمبنات تتكوف من تعميم ادلفردات العربية

تعميم ادلفردات العربية يف تعميم المغة العربية ابستخداـ الكتب ادلقررة من كزارة الشؤكف  ىو الرمسية

يف الفصل يت تفعمو ال كحيدث ىذا التعميم سواء بتعميم المغة العربة يف ادلدارس العامة األخرل الدينية

كتفعل  خارج الفصل تعميم ادلفردات العربية غَت الرمسي الذم حيدث يف . كأمامرة يف األسبوع الرمسي

    .أسموب احلركة المغوية، كأداء تعميم ادلفردات ابستخداـ ىذا التعميم مرات يف األسبوع

فقط، كىذا التعميم يفعل كل اليـو إال  معهد احلكية لمبناتيفعل ىذا أداء تعميم ادلفردات يف ك  

   يـو اجليعة. 

 وإجراءات تعليم املفردات ابحلركة اللغويةأداء اتريخ  -2

بعدة  ـ2009يف العاـ ابحلركة المغوية  العربيةتعميم ادلفردات مربية ادلعهد احلكية تبدأ ت 

أرادت  وإجراءاتمشرفة يف أدائو فأما ادلربية  كانت  يف ىذه السنة طالبة، 30الطالبات اآليت زىاء 

إىل  كتب يف الكتاب ادلقرر  ادلربية مث تعطى ادلربية ادلفردات الىتأماـ بيت تصف الطالبات  ادلربية أف

تستخدـ أماـ ادلربية مث  ادلفردات مث جترل الطالباتطالبات تمك ادلفردات لمث تردد كحتفظ ا الطالبات

 يف أثناء الكالـ.ادلفردات الطالبات تمك 
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يف العاـ ككقع ىذا التعديل تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية  حدث التعديل يف أداء أجراءات

ُت تكوف ادلربية الطالبات ادلاىرات كادلشرفات يف أداء تعميم ادلفردات ابحلركة ح ـ2010-2017

يف أداء تعميم ادلفردات  كيا تستخدـ ادلربية يف السنة ادلاوية  ادلقررالكتاب بغَت استخداـ  المغوية

ألف تظن  ةال تستخدـ الطالبات الكتاب ادلقرر يف أداء تعميم ادلفردات ابحلركة المغوي ابحلركة المغوية،

أداء تعميم ادلفردات ابحلركة يف  استخدامو يف لمطالبات العصب كالثقيل ادلقرر ادلربية ذلك الكتاب

كيا تقوؿ ادلربية ذلك الكتاب ادلقرر الذم حيتوم العبارات الغاربة عند الطالبات حىت تريد  ،المغوية

 أك أتخذ ادلشرفات ادلفردات إىل ادلربية مباشرة. العربية ادلربية ادلشرفات أف يبحثن ادلفردات يف ادلعاجم

. ادلشرفات  كتقسم تقـو ادلشرفات كالطالبات ىذا تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية مرة فقط يف اليـو

  عند التعميم ادلفردات ابحلركة المغوية. البسيطةادلفردات كتستعيل  ،الطالبات إىل اجمليوعات

 7تكوف من عيمية؛  ـ2017-2010فإجراءات تعميم ادلفردات يف العاـ 

 عن األعياؿ اليومية يف السبورة. البسيطةادلفردات  شرفاتادل تكتب - أ

 كتكتب الطالبات يف كرستهن عن ادلفردات اليت كتبت ادلشرفات يف السبورة. - ب

 مث جتيع الطالبات كادلشرفات يف الساحة.    -ج

 ادلفردات اليت كتبت يف السبورة. شرفاتتمفظ ادل مث     -د

 مث تسيع الطالبات األصوات من ادلفردات.   ىػ 

                                                            
 .2019إبريل  20اتبودارات ىيمَت،  ادلقابمة مع مربية ادلعهد احلكية لمبنات7
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 .شرفاتادلمث تردد كحتفظ الطالبات اليت تمفظها      -ك

 الطالبات الوقت بعض الدقائق لتحفظن ادلفردات.  شرفاتادلمث تعطي      -ز

 . مث جترل الطالبات ادلفردات أماـ ادلشرفات   -ح

 يف أثناء الكالـ.  كالطالبات تمك ادلفردات شرفاتادل تستخدـ مث   -ط

كجد تعديل يف تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية يعٍت يف حىت اآلف  2018التايل العاـ يف 

مكاف أداء، إذا تقـو ادلشرفات كالطالبات تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية يف الساحة فهذا السنة تقـو 

بعد صالة الفير كبعد صالة  تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية يف ادلصمى فقطادلشرفات كالطالبات 

. الظهر كبعد صالة العشاء تتغَت ادلربية إجراءات تعميم ادلفردات ابحلركة  ختوؿ أف يعٌت مرات يف اليـو

المغوية ألف اإلجراءات ادلاوية تنهك طاقة ككقت الطالبات خبالؼ من ذلك تطمب ادلشرفات 

تمـز الطالبات أف أف يستكيمن الوظيفة اليومية لمطالبات كادلثل من الوظيفة اليومية  كالطالبات

حىت تستنتج ادلربية أف تغَت إجراءات تعميم ادلفردات ابحلركة لغرفة أك احلياـ أكالفصل أك غَته ينظفن ا

المغوية بغرض أف يصغر استخداـ الطاقة كالوقت من الطالبات حىت دتمك الطالبات الوقت الكثَت 

 أف يستكيمن الوظيفة اليومية.  

 يف تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية كإجراءاتكجدت الباحثة إنتاج ادلالحظة كادلقابمة عن 

 ىذه السنة تكوف من؛

 .يف ادلصمى بعد الصالة ابجلياعة الطالباتأف جتيع    - أ
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ا النشاط ليقمل الوقت، ألف جتيع الطالبات قي الساحة أمر ىُت أين تفعل ادلشرفات ىذ 

  تًتقب ادلشرفة الطالبات أف جييعن يف الساحة ليفعمن تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية. 

 البسيطة مرات.  العربية ادلفرداتتمفظ ادلشرفات مث   - ب

ادلفردات بعض من األساليب يف  تمفظبو الذم ذكر أف اكيا يقوؿ شيف ادلصطفى يف كت

يتمفظ الكمية: يف ىذه ادلرحمة يعطى ادلعمم ىي؛  كمن األساليب تعميم ادلفرداتتعميم ادلفردات، "

 .8الطالب الفرصة أف يتمفظوا الكمية يسيعواىا

  .تسيع الطالبات تمك ادلفردات مث - ج

قبل أف تمفظ الطالبات ادلفردات تمـز الطالبات أف يسيعن األصوات من ادلفردات اليت 

، بوا، كيا كتب شيف ادلصطفى يف كتن األساليب تعميم ادلفرداتيتمفظ عنها. تدخل ىذا النشاط م

األكىل يف مقدـ فرصة  يستيع الكمية: ىذه ادلرحمة( 1 " ىي؛ كمن األساليب تعميم ادلفردات

يتمفظ ( 2الطالب ليسيعوا الكمية ادلنطوقة من ادلعمم أك الوسائل بشكل الفرد أك يف اجليل.

 .9"الكمية: يف ىذه ادلرحمة يعطى ادلعمم الطالب الفرصة أف يتمفظوا الكمية يسيعواىا

ات من كمن ألىداؼ من استياع  ادلفردات اليت تمفظ ادلشرفات أف تعرؼ الطالبات األصو 

 تعميم المغة العربية كتابويف   عبد هللا عبد الكرمي العبادماألحرؼ اليت تمفظ ادلشرفات، كيا كتب 

 االستياع؛ كىي؛ من أىداؼ ـ(1985) لمناطقُت بمغات أخرل
                                                            

 Syaiful Mustofa
 8
 .69. ، ص.رجعادل نفس،  

9
Syaiful Mustof,  رجعادل نفس  ., h. 69.   
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تعريف األصوات العربية كدتييز ما بينها من اختالفات صوتية ذات داللة عندىا تستخدـ يف  (1)
 صحيح.احلديث العادم كبنطق 

 تعرؼ احلركات الطويمة كاحلركات القصَتة كالتيييز بينها. (2)
 التيييز بُت األصوات ادلتياكرة يف النطق. (3)
 تعرؼ كل من التضعيف أك التشديد كالتنوين كدتييزىا صوتيا. (4)
 إدراؾ العالقات بُت الرموز الصوتية كالرموز ادلكتوبة (5)
 نظيم ادلعٌت.االستياع إىل المغة العربية دكف أف يعوؽ ذلك قواعد ت (6)
 مساع الكميات كفهيها من خالؿ سياؽ احملادثة العادية. (7)
 إدراؾ التغيَتات يف ادلعٌت الناجتة عن تعديل أك حتويل يف بنية الكمية )ادلعٌت االشتقاقي( (8)
 فهم استخداـ الصيغ ادلستعيمة يف المغة العربية لًتتيب الكميات تعبَتا عن ادلعٌت. (9)
فهم استخداـ العربية لمتذكَت كالتأنيث كألعداد كاألزمنة كاألفعاؿ، ىذا اجلوانب ادلستخدمة   (10)

 يف المغة من أجل توويح ادلعٌت.
 فهم ادلعاين ادلتصمة ابجلوانب ادلختمفة لمثقافة العربية.  (11)
إدراؾ أف ادلدل الداليل لمكمية العربية قد خيتمف عن ذلك الذم تعطيو أقرب كمية يف لغة   (12)

 ادلتعمم الوطنية.
 فهم ما يريد ادلتحدث  التعبَت عنو من خالؿ كقع كإيقاع كتنغيم عادم.  (13)
 إدراؾ نوع االنفعاؿ الذم يسود احملادثة كالستيابة لو.  (14)

 أيضا. الطالبات مرات ترددمث  - د

ادلفردات تمـز ادلشرفات الطالبات لَتدف ادلفردات حىت يوجدف اليسر  الطالبات قبل أف حتفط

( عن حفط 2001، ادلهارات الدراسية)  يكتب يف كتبو عمي اخلويلعند حفظ ادلفردات. دمحم
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كإذا أردت أف حتفظها دلدة طويمة، فال بد من أف تقرأىا أكثر من مرة. كالتكرار ال الكمية الطويمة "

ادلادة ادلراد مرارا، بل تسييعها مرارا، كمراجعتها مرارا أيضا. كالتكرار قد يكوف يتوقف عمى قراءة 

شفواي أك كتابيا. كمن الثابت دتاما أف التكرار )مع الفهم طبعا( يزيد من التعمم كيطيل مدة احلفظ 

 10 ."كيدعم التذكر. كمن غَت التكرار، ال يكوف التعمم جيدا كال احلفظ طويال كال التذكر مضيوما

 .الوقت بعد الدقائق لطالبات ليحفظن ادلفردات الطالبات تعطى ادلشرفات مث  -ىػ

أمر صحيح، ألف  الوقت بعد الدقائق لطالبات ليحفظن ادلفردات الطالبات ادلشرفات تعطى

الفرصة لمطالبات يف الواقع ليخزف ادلعمومات  ادلشرفاتالطالبات الوقت فيسيح  ادلشرفاتتسيح 

النشاط الذم ينيي ادلادة الفعمية يف الذىن تعريف من احلفظ ابالصطالح ىو ما يكتسنب، كيا 

كالعقل، حىت يتيكن من حفظها يف ادلستقبل حرفيا يناسب ابدلادة األصمية. كاحلفظ حيدث دتشيا 

 11مع عيمية التذكر.

 .شرفات ادلفردات يف أثناء الكالـدلمث تستخدـ الطالبات كا  -ك

 ادلفرداتأنواع  تقسم ادلفردات إىل القسياف؛ كيا كتب يف كتب شيف ادلصطفى ىو يذكر

ادلفردات الىت تستعيمها يف  (Active Words)الكميات النشطة  (1؛ يف استعياذلا تتضين من

                                                            
 . 107-106 .ـ(، ص2001الح لمنشر ك التوزيع، ، )عياف: دار الفادلهارات الدراسيةدمحم عمي اخلويل، 10
11

 "،كحمىها لتالميذ الصف األكؿ مبدرسة "اإلرشاد" الثانوية اإلسالمية دماؾمشكالت حفظ ادلفردات العربية " ليندا أريوايت، 
 .5ص.  ،2014جامعة كايل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارانج،  كمية الًتبية كالتعميمالبحث،  
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 Passive)الكميات اخلاممة ( 2 شأف: أما يف الكالـ أكالكتابة أك بطريقة السياع أك القراءة.

Words)  .12ادلفردات ديمكها الشخص كلكن مل يستعيمها 

 ألف تستخدـ ادلشرفات ك الكميات النشطةادلفردات اليت تعطي ادلشرفات إىل الطالبات أما 

 الطالبات مفردات يف أثناء الكالـ.

جتعل ادلربية البيةة اجلديدة دتارس ادلربية أف تتكمم الطالبات كادلشرفات ابلمغة العربية يف ادلعهد 

يف  مؤثرىذا النشاط كل الوقت،   لطالبات يف الواقع، ألف تتكمم الطالبات كادلشرفات ابلمغة العربية

كأما البيةة شيئ مهم يف عن أمهية البيةة " (2002) إكتساب المغة األجنبية. كيا يقوؿ عبد اخلَت

الكمية كاجليل، كجدت عدة العوامل من  تعميم الكالـ ألف البيةة تؤثر قدرة الطالب يف نطق

عامل البيةية. اوطراب المغة تسبب فشل ادلرأ يف تعميم الكالـ كمها عامالف: عامل الطبية ك 

ئف ادلخ أك تشوىات جهاز النطق، اوطراب المغة جتيء من العوامل الطبية بسبب تشوىات كظاك 

 . 13"اوطراب البيةية يتباعد من البيةية الطبيعةك 

ادلشرفات ادلفردات يف الورؽ تكتب بعد األنتهاء تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية يف ادلصمى ك 

كأماـ الفصل لتسهل الطالبات أف يذكرف كتسهل الطالبات أخرل ادلبيت يف  أماـ الغرفة اجلدراف

  ادلنزؿ.

 

                                                            
12

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,., h. 62-63 
13

Chair Abdul, Psikolinguistik : kajian Teoritik ,(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002 ), h. 148. 
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 زوائد احلركة اللغوية -3

حلركة اب زكائد تعميم ادلفردات عن ادلالحظة كادلقابمة كجدت الباحثة البياانت إنتاجمن 

  14 المغوية منها؛

 تعطى الطالبات الفرصة الواسعة لتستخدـ المغة العربية يف أنشطة الكالـ. ( أ

عند النطق فتفتح ادلربية الفرصة  لتستخدـ المغة العربيةادلربية الطالبات الفرصة  تعطى

 الوطالع مهارة الكالـ ابلمغة العربية ابلواسعة.

 الطالبات عن ادلفردات الىت حتفظها الطالبات.توتق ذاكرة  ( ب

بتكرار ادلفردات اليت حفظت الطالبات يف الكالـ فتقوم ذاكرة الطالبات عن 

 ادلفردات. 

أف يفهين القرأف الكرمي كاحلديث كالكتب الىت كتب ابلعربية ك أف  لتسهل الطالبات ( ج

 .الرمسي تعميم المغة العربية يف الفصل يفهين

 اللغويةأغراض احلركة   -4

 15من أغراض احلركة المغوية يف تعميم ادلفردات ىي؛ك 

 دتارس الطالبات يف نطق ابلمغة العربية.أف  ( أ

                                                            

 
   .2019يونيو  10ادلقابمة مع ادلشرفة يف أداء تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية، 14

 . 2019بريل إ 20َت، ادلقابمة مع مربية ادلعهد احلكية لمبنات اتبودارات ىيم15
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  منى شعور احلب يف المغة العربية.أف   ( ب

حىت تتعود الطالبات بذلك كتدم  دتارس ادلربية الطالبات يف النطق ابلمغة العربية

 الطالبات عن فضيمة فهم المغة العربية حتب الطالبات العربية ابلسريعة أك ابلبطيةة.

  حلركة اللغويةاب تعليم املفردات عقوابت   -5

تستخدـ ألف تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية يتحد من أف تقدمي ادلشرفات ادلفردات حىت 

 تعميم ادلفردات عقوابت  ادلفردات يف أثناء الكالـ، فيسيى ىذه العقوبةكالطالبات تمك  ادلشرفات

 .حلركة المغويةاب

تعطي ادلشرفات الطالبات العقوبة االئقة بعدة ادلفردات الىت تمفظ الطالبات عند النطق. كال 

   يتيين.تؤذف ادلشرفة الطالبات أف تنصرؼ الطالبات مكاف العقوبة قبل أف 

ىذه السنة العقوبة ة، تفرؽ العربي الطالبات الىت يتكمين بدكف المغة وبةادلشرفات العق يتعطك 

جترم كتدكر الطالبات ركة المغوية يف ىذه السنة عقوبة تعميم ادلفردات ابحل فأماابلسنوات السابقة. 

المغوية يف السنوات ادلاوية عقوبة تعميم ادلفردات ابحلركة أما ك . ؿ ادلعهد احلكية لمبنات فقطيف حو 

نوافذ، كإذا  3-1 الطالبات فستنظف كميات  3-1 العربية من المغة بدكفالطالبة الىت  تبتدأ من

العقوبة الطالبة احلياـ كتوجد  ستنظف الطالباتف كميات  9-4من العربية  بدكف الطالبات تتكمم

 16. كميات  10العربية أكثر من  بدكف اخلفية إذا تتكمم الطالبات

                                                            
 .2019يونيو  10أداء تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية، ادلقابمة مع ادلشرفة يف 16
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 عوامل العراقيل يف أداء تعليم املفردات ابحلركة اللغوية -6

عوامل كجدت الباحثة من إنتاج من الكالحظة كادلقابمة مع مربية ادلعهد احلكية لمبنات عن 

 كالتفصيل التايل؛   أداء تعميم ادلفردات ابحلركة المغويةيف  العراقيل

ادلفردات ابحلركة المغوية حىت تكرر كسالف ادلشرفات كالطالبات أف يتبعن يف أداء تعميم   - أ

اوي دلادة تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية ادلشرفات ادلفردات الىت بمغن إىل الطالبات يف الوقت ادل

.  يف اليـو

 ادلشرفات كالطالبات حُت يتبعن أداء تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية، عند دفعالنقصاف   - ب

النطق ابلمغة العربية ألف حتس الطالبات تعمم المغة العربة لطالبات يف شلارسة  نقصاف الدفع يسبب

ليس الشيء ادلهم ليتعمين عنها حىت ختتار الطالبات المغة األـ عند النطق كختتار أف أتخذ 

 الطالبات العقوبة عند النطق بال العربية.  

ابحلركة ت نقصاف ادلوارد البشرية ليكوف ادلشرفوف أك ادلشرفات يف أداء تعميم ادلفردا  -ج

كادلشرفات يف أداء تعميم ادلفردات ابحلركة ، ختتار ادلربية الطالبات ادلاىرات يف المغة العربية  المغوية

الطالبات المغوية ليس ادلشرفات اليت يثبنت كادلشرفات يف أداء تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية، أما 
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كالوظيفة اليومية عند الطالبات حىت ال تستطيع يطمنب أف يتيين نشاط التعميم يف ادلدرسة العامة 

 17  كثَت.أف تعطى ادلشرفات ادلفردات يف أداء تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية ابكًتاث ال

                                                            
  .2019يونيو  10ادلقابمة مع ادلشرفة يف أداء تعميم ادلفردات ابحلركة المغوية، 17


