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يَأيّ َها الَِّذْيَن آَمنُ ْوا ِإَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفسَُّحْوا ِفْي 
المَجاِلِس َفاْفَسُجْوا يَ ْفَسِح اهلُل َلُكْم َوِإَذا ِقْيَل 
اْنُشُزْوا َفاْنُشُزْوا يَ ْرَفِع اهلُل الَِّذْيَن آَمنُ ْوا ِمْنُكْم 

َواهلُل ِبَما تَ ْعَمُلْوَن والَِّذْيَن اُْوتُ ْوا الِعْلَم َدرََجاٍت 
ر    .َخِبي ْ

 (11: المجادلة )
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الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعاملني  احلمد هلل
والصالة والسالم على نبينا حممد صّلى اهلل عليه وسّلم . نذيرا

الذي قد بّلغ الرسالة ونصح األمة وجاهد يف سبيل اهلل حّق 
جهاده وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه بإحسان إىل يوم 

 .الدين
تأليف هذه وقد انتهى الباحث بإذن اهلل وتوفيقه من  

جلامعة  البكالوريوسلربنامج دراسات  الرسالة الوجيزة اليت قدمها
الرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدراسية املقررة على 

 .يف تعليم اللغة العربيةالطلبة للحصول على شهادة  املاجستري 
يف هذه الفرصة املباركة، يقّدم الباحث جزيل الشكر و 

  :يف كتابة هذه الرسالة، وعلى حنو خاص منهم  للذين ساعدوه
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هذه  الرسالة إشرافا  كامال من بدايتها إىل هنايتها، لعل اهلل أن 

 .جزءا حسنا يباركهما وجيزيهما
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 .نافعا، لعل اهلل جيزيهما أحسن  الثواب يف الدنيا واآلخرة
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من القارئني نقدا بنائيا  الباحث ويف هذا البحث يرجو
فيها أخطاء ولعل اهلل  جيعلنا  وانافعا إلكماهلا إذا وجد وإصالحا

املوىل ونعم وحسبنا اهلل ونعم  الوكيل نعم . احلنيمن عباده الص
باهلل  العلّي  العظيم  واحلمد هلل رب  قوة إال الحول والالّنصري و 
 . العاملني
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 مستخلص البحث

 إن املفردات عنصر من عناصر اللغة اهلامة الىت تستعمل ىف ترقية
كل مرحلة   فهي أساس تعليم اللغة من اللغات ىف ،غةللمهارات ا

ى املفردات يسهله ىف وإستيعاب احد عل .من املراحل الدراسية
للغة العربية حيث إن مفرداهتا ىف اكذالك اللغة وإستفادها و  فهم

. النص العريب ويستطيع أن يتحدث بالعربية سريعا وصحيحا
وألجل ذلك جيب على كل طالب بالسيطرة على املفردات 

أما األهدف البحث من هذه  .لتسهل تعليمهم ىف اللغة العربية
تعليم والتعلم ال ىف الطالباملدرس و عملية لتعرف لما الرسالة فه
لتعرف ل، و باب املغفرةمبعهد  ىف حفظ املفردات ”TGT“ بالطريقة
حفظ  على ترقية قدرة الطلبة ىف ”TGT“ طريقة تأثريعلى 

إن منهج البحث عن هذه الرسالة  .باب املغفرةاملفردات مبعهد 
وجلمع البيانات يستعمل الباحث   .هي حبث جتريبّية بشبه التجريبة

 البحث هلذا اجملتمع إنّ (. القبلي والبعدي)املالحظة واالختبار 
وأخذ الباحث  .الثانوية مبعهد باب املغفرةدرسة امل التالميذ 215

وحصل الباحث  .الطالب صف األول أ يعين  بعضهم للعينة



 ع
 

 أعلى-48أهنا وقعت بني  48على نتيجة الطلبة من اللقاء هي 
هذه النتيجة احملصولة من قسمة بني جمموعة . مبعىن جيد جدا

على قد حصل الباحث  .القيمة احلصولة عليها والنتيجة الكاملة
أكرب من نتيجة ( 2:   (t0)احلساب-ت)ت  -نتيجة اختبار

 1888: (tt.ts.5%)٪ 5اجلدول مستوى الداللة -ت)اجلدول 
على أّن الفرض فتدل (. 17.2:(tt.ts.1%) ٪ 2ومستوى الداللة 

الصفري مردود وعكسه أّن فرض البديل مقبول، مبعىن أّن 
 .فعاال لرتقية قدرة الطالبة يف حفظ املفردات TGT استخدام
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ABSTRAK 

  

Mufrodat adalah salah satu unsur bahasa yang sangat 

penting yang digunakan untuk pengembangan tingkatan 

bahasa. Mufrodat merupakan pondasi dalam mempelajari 

semua bahasa di semua tingkatan pembelajaran. Memahami 

salah satu mufrodat akan memudahkan pemahaman bahasa 

dan faedahnya, demikian juga bahasa arab, mufrodat di teks 

arab akan memudahkan siswa untuk berbicara secara cepat 

dan benar. Oleh karna demikian, siswa wajib 

mengembangkan mufrodat agar mudah dalam mempelajari 

bahasa arab. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk 

mengetahui proses guru dan siswa dalam pembelajaran 

menggunakan metode TGT dalam menghafal mufrodat di 

dayah babul maghfirah. Dan untuk mengetahui efektifitas 

metode TGT untuk pengembangan kemampuan siswa ketika 

menghafal mufrodat di dayah babul maghfirah. Metodologi 

penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen 

dengan quasi experiment. Untuk mengumpulkan data, 

peneliti menggunakan observasi dan free test dan post test. 

Populasi dalam penelitian ini adalah  125 siswa SMP 

Ma’had Babul Maghfirah. Sedangkan sampel kelas 3A 
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sebanyak 20 siswa. Peneliti mendapatkan hasil 84 dari 

pertemuan itu di antara 80+ dengan arti baik sekali. 

Kesimpulan ini menghasilkan pembagian antara nilai yang 

didapatkan dengan total nilai. Peneliti mendapatkan nilai uji 

t (test t (t0) : 1) lebih besar dari hasil tabel (t tabel taraf 

signifikansi 5% (tt.ts.5%) : 2004 taraf signifikansi 1%  (tt.ts.1%) 

: 2,76). Menunjukkan bahwa H0 ditolak dan sebaliknya Ha 

diterima. Artinya penggunaan TGT itu efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal 

mufrodat 
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ABSTRAK 

 

Mufrodat is one of the most important elements of language 

used for the development of language levels. Mufrodat is the 

foundation in learning all languages at all levels of learning. 

Understanding one mufrodat will facilitate understanding 

the language and its benefits, as well as Arabic, mufrodat in 

Arabic text will make it easier for students to speak quickly 

and correctly. Because of this, students must develop 

Mufrodat so that it is easy to learn Arabic. The purpose of 

this thesis research is to find out the process of teachers and 

students in learning using the TGT method in memorizing 

mufrodat in dayah babul maghfirah. And to find out the 

effectiveness of the TGT method for developing students' 

abilities when memorizing Mufrodat in Dayah Babul 

Maghfirah. The research methodology used was 

experimental research with quasi experiment. To collect 

data, researchers used observations and free tests and post 

tests. The population in this study were 125 students of SMP 

Ma'had Babul Maghfirah. While the class 3A samples were 

20 students. The researcher got 84 results from the meeting 

between 80+ with very good meanings. This conclusion 
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results in a division between the values obtained with the 

total value. The researcher gets the value of the t test (t test 

(t0): 1) greater than the results of the table (t table the 

significance level of 5% (tt. Tts. 5%): 2004 significance 

level 1% (tt. Tts.1%): 2 , 76). Indicates that H0 is rejected 

and otherwise Ha is accepted. This means that the use of 

TGT is effective in increasing students' ability to memorize 

Mufrodat. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ

 القرآن غةلاللغة العاملية و  إن اللغة العربية هي إحدى
 نيةيب الدوالكت القرآنون املسلم يتعلم هبا. أنزله اهلل إلينا

أن يتصل  اننساإليستطيع مبعرفتها و  .وغريها احلديث النبويو 
فيها أربع كما عرفنا أن اللغة العربية .ء العامللناس يف احنابا

ءة ستماع ومهارة الكالم ومهارة القراإلمهارات وهي مهارة ا
وال يقال  يقال أعراض خاصة هلاة ومهارة الكتابة، ولكل ملهارا

 .مبعرفتها العربية إاليف   احد ماهر

ة الىت تستعمل اهلامإن املفردات عنصر من عناصر اللغة 
 فهي أساس تعليم اللغة من اللغات ىف ،غةللمهارات ا ىف ترقية

 املفردات يسهل وإستيعاب .كل مرحلة من املراحل الدراسية
للغة العربية حيث اكذلك ا و هتىف فهم اللغة وإستفاد الطالب

 واأن يتحدث الطالب إن مفرداهتا ىف النص العريب ويستطيع
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وألجل ذلك جيب على كل طالب . بالعربية سريعا وصحيحا
 .مهم ىف اللغة العربيةبالسيطرة على املفردات لتسهل تعل

يهدف أن يكون الطالب قادرين  ةقالطريإن إستخدام 
 ،ةفهم اللغة العربيى حفظ املفردات حىت يقدروا على عل

املناسبة باملادة ملدرسة  الطريقةلذلك على املدرس أن خيتار 
التعليمية الىت  الطريقةوكانت . حىت يكون التعليم ناجحا

 ”TGT“ الطريقةاستخدمها املدرس ىف تعليم املفردات هي 
. ة الطلبة على حتفيظ املفرداتستوى قدر مبوهي تناسب 
هذه يستخدم املدرس فيها معهد باب املغفرة كذلك ىف 

الباحث  ولكن رأى. عند عملية تدريس اللغة العربية الطريقة
 عند تدريس ”TGT“ الطريقةدرس فيها اململ يستخدم 

 ةقيالطر إحدى  هي ”TGT“ق الطر حيث كانت  ،املفردات
 .سيطرة املفرداتو الطالب ىف فهم اللغة العربية هبا  سهلت اليت

درسة من املهي احدى عهد باب املغفرة مكان و 
 يعلم فيها املدرس عدة املواد الدراسية منها مادة يتاملدارس ال
ج علي املنه التعليم يف هذا املدرسة بناءا ،العربيةاللغة 
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بعدما . نظرية الوحدةلبااللغة العربية  وتعلم ،احلكومي يالدراس
الباحث عملية تعليم وتعلم اللغة العربية يف تلك  الحظ

ا حيفظو حث أن الطلبة اليقدرون أن املدرسة وجد البا
وهم يظنون أن . اللغة العربية جيدا احىت ال يفهمو  ،املفردات
وكان املدرس يعلم  .ةبو حفظ املفردات صعو  لغة العربيةتعلم ال
 .ب بطريقة تقليدية الطال

يقة طر ية الالفع" ث عن يبحأن بناًء على ما سبق اراد 
“TGT”  بتدائية إمبعهد يف حفظ املفردات لرتقية قدرة الطلبة
 .املغفرةباب 

 البحث  أسئلة - ب

 :البحث يف هذه الرسالة فهي  أسئلةأما 

التعليم ىف  واملدرس الطالب عمليةكيف  -1
حفظ املفردات ىف  ”TGT“الطريقة بالتعلم و 
 ؟باب املغفرة عهد مب
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ترقية ىف ؤثر ت ”TGT“ الطريقةهل استخدام   -2
 بابعهد مبحفظ املفردات على قدرة الطلبة 

 ؟ املغفرة 

 اهداف البحث   -ج

 : يالرسالة فهأما األهدف البحث من هذه 

تعليم ىف ال الطالب واملدرسعملية  على تعرفال -1
 ىف حفظ املفردات ”TGT“ لطريقةم باوالتعل
 باب املغفرةمبعهد 

ترقية قدرة  ىف ”TGT“ طريقة تأثريتعرف على ال -2
 باب املغفرة عهد مبحفظ املفردات  علىالطلبة 

 بحثأهمية ال- د

 : أما أمهية البحث من هذه الرسالة فهي 

 للمدرس -1
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لمدرس يف تعليم لأن يكون هذا البحث مفيدا 
 .احلديثة لطريقةبااللغة العربية 

 للطلبة -2
أن يكون هذا البحث مهما لرتقية الطلبة ىف 

 .حفظ املفردات 
 للباحث -3

أن يكون هذا البحث مفيدا لزيادة املعرفة 
 .الدارسيةوالستفادة بعض املطالبات 

  البحث وفروضاالفتراضات   -ه

ا الباحث يف هذا البحث هبأما االفرتاضات اليت اعتمد
ة يستطيع أن يرقي قدر  ”TGT“طريقة هي أن استخدام  

ويرفع اهتمامهم ىف ترقية قدرهتم ىف الطلبة يف حفظ املفردات 
حفظ املفردات ويستطيع أن يربز محاسة التعليم عندهم 

العربية عندهم فهما جيدا وكذا تزيل  وميكن يفهم اللغة
 .مشكلة املدرس ىف التعليم اللغة العربية
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مل ”TGT“أن تعليم بطريقة :  يالفرص الصفر  .1
على حفظ لرتقية قدرة الطلبة  يكن فعاال
 باب املغفرةعهد املفردات مب

يكن  ”TGT“أن تعليم بطريقة : الفرص البديل  .2
املفردات على حفظ لرتقية قدرة الطلبة  فعاال
 باب املغفرةعهد مب

 اتمعانى المصطلح  -ف

  TGT طريقةفعلية  -1
مفعلة فعاال مبعن  –يفعل  -كلمة فعلية أصلها فعل

يجة توالفعالية يف هذه الرسلة فهي الن .1قدرة على انتاج
 .فرداتيف ترقية سيطرة يف تعليم امل احملصولة
طريقة هي طريقة التدريس للوصول اىل غرض معني ال
ملية نقل املعرفة وإيصاهلا إىل جمال الرتقية والتعليم  يعين عهلذ 

                                                             
 2001دار املشرق : بريوت)املنجد الوسط , دار املشرقمؤسة  1

 121. ص
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ذهن املتعلم  بأيسر من خالل أعداد املدرس للخطوات 
وإستعما هلا م واملتعلم يالالزمة وذلك بتنظيم يعين مواد املتعل

 .2األهداف املنشودة ألجل توصل إىل

 TGT (Team Gameالتعليمية االلعاب  نموذجال

Tournament)التعلم  دوافعاليب لرتقية سأسلوب من األ هي
هذا . للحصول على نتائج الفرقعند اللعبة ىف فرقاهتم 

االسلوب يكون مدخال للتعاون فرقاهتم بتطوير التعاون بني 
 TGT (Team Gameدورة االلعاب  ىف التعليم. االفراد

Tournament)   تلعب الطلبة لعبة بأعضاء اجملموعة االخرى
وتنقسم اللعبة عند الطلبة . لنتيجة جملموعتهمللحصول على ا

اىل مسابقة من ناحية االسئلة تتعلق باملواد الدراسية، ومن 
 3.خالهلا متكن باألسئلة تتعلق باجملموعة

 
                                                             

أريد )الطبعة ألويل ,صرة طارائق وأساليب التدريس املعاحممد دور سلمن العريب 2
 74..ص ( م 2002عامل احلديس : 

3
Trianto. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-

Progresif, edisi 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009), 

hal. 20-25 



8 
 

8 
 

 المفردات حفظ -2
حتفيظ او الشيئ -حيفظ-احلفظ هي من كلمة حفظ

مبعىن حرس او 7التلف صانه من االبتذال،ه من الضياء و متع
إن املفردات هي أدوات . حيرس الشيئ لكي ال يكن ضيعا

ألن . محل املعىن كما أهنا ىف وقت أخر كوسيلة للتفكري
املتكلم يستطيع أن يفكر مث يعرب ما خطر ىف باله وفكره 

   . بكلمات ما يريد
 –ىف القاموس اإلجنلزية كما ذكرت واملفردات  

وىف . اإلندونيسية ألفها إخيول وشاذيل هي قائمة الكلمات
2اللغة اإلجنلزية مسيت بـــ 

Vocabulary  واملفردات ىف اصطالح
القاموس اللغة اإلندونسية عند باالي فوستكا هي قائمة 

   .   الكلمات
                                                             

. طبعة جديدة مقحة: جاكرتا) ، المنجد في اللغة العربيةدار املشرق، 7
 .121. ص ، (م2002

طرق  –مداخله  –أسسه : حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية بلغات أخرى5
   . 121. ، ص( 181جامعة أم القرى، : مكة املكرمة )تدريسه 

 Jhon Echol, Kamus Inggris Indonesia, (Jakara : PT يرتجم من6

Gramedia, 1998)  
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 حدود البحث -غ

ية الفع"يقتصر موضوع هذا البحث على :  عياحلد املوضو 
لرتقية قدرة الطلبة يف حفظ  ”TGT“يقة طر ال

 "باب املغفرةبتدائية إاملفردات مبعهد 

 .املعهد باب املغفرة  يقتصر هذا البحث يف:  احلد املكاين

طبيق هذا االسلوب يف سنة قوم الباحث بتي: احلد الزماين
 م 2018 – 2011ة الدراسي

 الدراسات السابقة -ح

نظر الباحث يف مكتبة اجلامعة ومكتبة كلية الرتبية أو 
لرتقية  ”TGT“ فعالية الطريقة" باملوضوع الرسالة الىت البحث 

ووجد  .باب املغفرةقدرة الطلبة يف حفظ املفردات مبعهد 
 :الباحث كما يلي
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 الدراسة األولى -١

تطبيق  الطّريقة  املباشرة  ىف تعليم  :   عنوان البحث
 املفردات

 دار الفالح TPAبــــــ   دراسة جتريبة:  منهج البحث   

 حممد:    الباحث

سواء يف ترقية قدرة الطلبة على : جوانب االتفاق
وكان منحج , سيطرة املفردات

 .  البحث متساوية يعىن دراسة جتريبة

تطبيق طريقة التعليم واستخدام :  جوانب االختالف
 .الوسيلة ىف عملية التعليم

أن الطلبة يشعرون بصعبة يف حفظ  :  املشكلة
 .املفردات
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وأن تطبيق طريقة املباشرة يف تدريس : النتائج  
املفردات تكون فعاال يف رفع قدرة 

 .الطالب على سيطرة املفردات

جدا ألن  أنشطة املدرس جيد: 
نتيجة البحث تشري إىل أن قدرة 

تنظيم عملية التعليم  علىاملدرس 
٪ وكذلك يف 18والتعلم بقيمة 

أنشطة الطالبات على إقبال املواد 
عند  ٪17الدراسية جيدة بقيمة 

  .حتليل بيانات املالحظة املباشرة

 الدراسة الثانية -٢

بيق النحوي طتفعالية كتاب ال : عنوان البحث
على والصرف يف ترقية سيطر الطالبة 

 . النحو والصرف
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مبعهد سراج اهلدى  دراسة جتربية:   البحث      منهج 
 بأتشية الشرقية

 كشف األتوار: الباحثة                

سواء يف ترقية قدرة الطلبة على  :جوانب االتفاق       
سيطرة الطالبة على النحو والصرف 

 بأتشية الشرقية ىمبعهد سراج اهلد

عملية ختالف استخدام الوسيلة ىف : جوانب االختالف   
 .عليمالت

فعاال يف  (STAD) استخدام أسلوب                 :املشكلة
 تعليم الصرف

الطالبة على النحو والصرف استخدام                  :النتائج
 مبعهد سراج اهلد بأتشية الشرقية

 دريسيف تنشطة املدرّس والطلبة إن أ: 
  STADأسلوب ب النحو والصرف
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ألن . يكون ممتازا سراج اهلدىعهد مب
نشطة املدرس والطلبة مطابقة مبا أأكثر 

 حىت STADسلوب أيطلب من 
حصلت نتيجة ورقة املالحظ نتيجة 

و  ٪ 83،4معينة على قيمة 
 ".ممتاز"دالة إىل حال  83،72٪

 ثةالالدراسة الث .3

فعالية كتاب النحوي األجرومية يف           :عنوان البحث
لصري أتشه اتعليم النحو مبعهد بيت 

 الكربى 

دراسة إجرائية مبعهد بيت الصرب :  منهج البحث
 أتشية الكربى

 خملصني :                   الباحث

سواء يف ترقية قدرة الطلبة على مهارة  :     جوانب االتفاق  
 القراءة  مبعهد بيت الصرب الكربى 
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ختالف استخدام الوسيلة ىف عملية : جوانب االختالف    
 .التعليم

كيف أنشطة الطالب بتطبيق                 :املشكلة
Problem Based Learning   على تعليم القراءة 

 Problem Based Learning تطبيق :   النتائج
 ترقية مهارة القراءة عند الطالب فعالية على

إىل بالدليل  ،مرتفعة نهائيةنتيجة ال: 
( احلساب-ت)ت  -نتيجة اختبار

-ت)أكرب من نتيجة اجلدول 
 3> 2,07: ، وهي (اجلدول

وهذه تدل على أّن الفرض  2,42<
 مقبول الصفري مردود وفرض البديل 
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 طريقة كتابة الرسالة  -ي

عتمد على دليل إعداد و  لف هذه الرسالة يإن الباحثة تتأ
 (اجلامعية األوىلدرجة املرحلة ال)سالة العلمية كتابة الر 

 قسم تعليم اللغة العربية

“Panduan Menulis Skripsi bagi mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah Uin Ar-Raniry Darussalam Banda 

Aceh tahun 2016”. 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 TGT (Team التعليمية دورة االلعاب الجماعية نموذجمفهوم ال .أ 

Game Tournament). 
 TGT (Teamدورة االلعاب اجلماعية لالتعليمية  نموذجال

Game Tournament) دوافعاليب لرتقية سأسلوب من األ هي 
هذا . للحصول على نتائج الفرقاللعبة ىف فرقاهتم  التعلم عند

لتعاون بني االسلوب يكون مدخال للتعاون فرقاهتم بتطوير ا
 TGT (Team Gameدورة االلعاب اجلماعية  ىف التعليم. االفراد

Tournament)  تلعب الطلبة لعبة بأعضاء اجملموعة االخرى
وتنقسم اللعبة عند الطلبة . جملموعتهم للحصول على النتيجة

اىل مسابقة من ناحية االسئلة تتعلق باملواد الدراسية، ومن 
  .خالهلا متكن باألسئلة تتعلق باجملموعة

                                                             
1
Trianto. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-

Progresif, edisi 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009), 

hal. 20-25 
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هي منوذج التعلم التعاوين باستخدام  Slavinحسب 
املباراة األكادميية وهي املسابقات ونظام التقييم للتقدم 
الفردي،  اليت تنافس التالميذ كممثلني لفريقهم مع أعضاء 

منوذج . الفريق األخرين لألداء األكادميي السابق يعادل مثلهم
من خالل . لعب ىف تنفيذ التعلم دورة االلعاب اجلماعية

عبة، وأصبح مناخ التعلم ىف الفصول الدراسية أكثر متعة الل
  .للتالميذ

سوف يتمتع  دورة االلعاب اجلماعيةمع  Hudaوفقا 
غالف اجلو ىف املباراة، واملنافس مع جمموعة التالميذ بكيفية 

يشعر أكثر  دورة االلعاب اجلماعيةلديها القدرة املعادلة، 
  .دية بشكل عامإنصافا من املنافسة التعليمية التقلي

دورة االلعاب  Isjoniومن ناحية أخرى، وفقا 
التعلم التعاوين الذي يضع  أنواع منهي نوعة  اجلماعية

                                                             
2
Robert E Slavin, Cooperative Learning: Teori, Riset, dan 

Praktik, (Bandung: Nusa Media, 2005), hal 163.  
3
M. Huda, Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur 

dan Model Penerapan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal 17. 
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تالميذ الذين  6اىل  5التالميذ ىف جمموعات الدراسات مع 
   .لديهم القدرة، ونوع اجلنس واالعراق أو القبائل املختلفة

 TGT (Team Game لنموذج التعليمامذايا  .ب 

Tournament)  عيوبهاو 

 :تكاآل ألسلوب التعليميةاهذه 

ليس فقط جيعل  دورة االلعاب اجلماعيةمنوذج  ( 
ىف التعلم، ولكن  وأكثر بروزذكي التالميذ 

التالميذ الذي لديه القدرة األكادميية الضعيفة 
 يكون نشاط وهلا دور هام ىف اجملموعة 

التعليم، ينمو شعور اجملتمع منوذج مع هذه  ( 
 .دير املتبادل بني أعضاء اجملموعةوالتق

                                                             
4
Isjoni, Pembelajaran Kooperatif. Meningkatkan 

Kecerdasan Komunikasi Antar Peserta Didik, (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2012), hal 83 
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التعليم، جيعل التالميذ أكثر منوذج هذا ىف  ( 
حريصة ىف متابعة الدرس، ألن ىف هذا الدرس 
 .وعد املعلم اجلائزة للتالميذ أو الفريق األفضل

مما جيعل التالميذ التعليم، منوذج هذا ىف   ( 
أصبح أكثر محاسا ىف متابعة الدرس ألنه 

ل النشاط ىف هذا يوجد الدورات ىف شك
 .النموذج

 :كاآلعيوب  ألسلوب التعليميةا هلذه

 يستغرق وقتا طويال ( 
دعي املعلم أن يكون ماهرا ىف اختيار موضوع  ( 

 مناسب هلذا النموذج
ينبغي للمعلم إعداد هذا النموذج جيدا قبل  ( 

إنشاء األسئلة . على سبيل املثال. تطبيقه
لكل جدول أو الدورات املنافسة، وجيب 
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أن يعرف تسلسل التالميذ األكادميي  للمعلم
 5.من أعلى املستويات إىل أدناها

 دورة االلعاب الجماعيةتطبيق نموذج التعليم  .ج 
TGT (Team Game Tournament) 
النموذج التعليم،  فيها مخس خطوات لتطبيق هذا

 :منها

 العرض ىف الصف ( 

ىف بداية التعليم، قام املعلم بتسليم العرض التقدميي 
للمواد الواردة ىف الصفوف املعلم، ألن سوف تساعد التالميذ 

فريق العامل ىف اللعبة أو على العمل بشكل أفضل ىف وقت 
الدورة بسبب نتائج اللعبة أو املباراة سوف حتدد نتائج 

 . جمموعة

 

                                                             
5
Aris Shohimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam 

Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, h.207-208)  
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 الدراسية التعلم ىف اجملموعة ( 

يعمل . علم بتقسيم التالميذ إىل اجملموعاتقام امل
أشخاص إنطالقا من  5إىل   التالميذ ىف جمموعات من 

غري  التالميذ الذين هم أعضاء ىف القدرة األكادميية
مع عدم . املتجانسة، نوع اجلنس أو الذوق أو القبيلة املختلفة

فز التالميذ على مساعدة جتانس اجملموعة، يرجى أن حت
ذ غري املاهرين ني التالميذ املاهرين مع التالميب ابعضبعضهم 

مة الفريق وأكثر حتديدا التعليم، ومه ىف إتقان املادة عند
أعضاء الفريق للعمل باألمثل ىف وقت األلعاب أو للتحضري 

  .املباراة

 إعداد اللعبة أو املباراة ( 

  إعداد املعلم على األسئلة املتصلة باملواد املرقمة من 
بطاقة : وهيعداد املعلم أدوات لأللعاب ، مث إ. 1 إىل 

املباراة اليت تتميز باألرقام والنتائج ، واألسئلة األجوبة حول 
 .هذه األسئلة



00 
 

 

 

 اللعب أو املباراة ( 

ررة الختبار اللعب أو املباراة تتكون من أسئلة حم
كل . تقدمي جمموعات التعلم للتالميذاملعرفة املكتسبة و 

الختيار البطاقات املرقمة اليت جمموعات حصل على فرصة 
تتوفر على مكتب املباراة وحماولة لإلجابة على األسئلة اليت 

عندما جيييب كل عضو ىف الفريق ال يستطيع إجابة . تظهر
مث طرح السؤال إىل جمموعات أخرى، باجتاه عقارب  السؤال،
وقد ادرج الفريق الذي ميكن اإلجابة بشكل صحيح . الساعة

. ليت سوف حتصل على نتائج خلف البطاقةعلى األسئلة ا
. هذه النتيجة اليت سيتم مجعها لتحديد نتائج الفريق النهائي

اختبار بطاقات مرقمة سيتم متريرها ىف كل فريق بدوره باجتاه 
    .  عقارب الساعة حىت ينتتهي عدد الرقم

 اجلائزة للفريق  (5
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اجلائزة أن يعطى نظرا للفريق الذي يفوز أو حيصل على 
أعلى الدرجات، النتائج ىف هناية املطاف مبثابة مهام قيمة 

وباإلضافة إىل ذلك فإنه أيضا تعطي جائزة . املضافة للتالميذ
نتائج التالميذ مقارنة مبتوسط . كالدافع للتعلم( مكافأة)

استنادا إىل بعض لكوهنا، ويتم منح النتائج الدرجة اليت ميت
النتائج . التالميذ تساوي أو تتجاوز اإلجنازات من تلقاء نفسه

لكل عضو ىف الفريق كاإلضافة إىل احلصول على النتيجة 
والفريق الذي حيقق املعيار املعني قد مينح شهادة أو . للفريق
 6.األخرى( جائزة)مكافأة 

 مفهوم المفردات .د 

مثال نظام  كانت املفردات من عناصر اللغة املهمة
ومن . ونظام حنوي ونظام داليل صويت مفرداهتا ونظام صريف

املعروف من يتعلم اللغة األجنبية أن يعرف قبل أن يوجه إىل 

                                                             
6
Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan 

Profesional Guru. (Jakarta:RajawaliPers, 2011), hal. 54-60 
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ينكر بعض اللغويني أن تكون اللغة   .أحناء آخر من اللغة
أو أن يكون املتكلم على , تكتسب يف شكل كلمات مفردة

ؤالء يفضلون أن إن ه. وعي بالكلمات مفردة حني يتكلم
يتحثوا عن العملية اللغوية على أهنا تبين على مجل أو 

. وهناك شك حول صدق هذه النظرية . جمموعات كالمية
فإن الكلمة , وسواء كانت صحيحة أوال,لى أي حالوع

املفردة قد قبلها علماء اللغة على أهنا موضوع من املوضوعات 
م ما يعرف بعلم الرئيسية لعلم اللغة، وعلى أهنا حمل اهتما

  .vocabularyاملفردات 

املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات 
املفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث ب,الوقت الطريقة للتفكري

وأن املفردات أساس   .يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد
. سيطرة اللغة جيدة يف تعليم اللغة الثانية ومن شروط

                                                             
7
Aziz Fachrurrozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2011), hal.29 
  55. ص(     : القاهرة )القاهرة , اسس علم اللغة, محد خمرت عمرا1

جامعة أم القرى، : السعودية )، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى,حممد كامل الناقة 1
  6 .،ص(6   
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هي اللفظ اليت ترتكب من حرفني تدل على معىن واملفردات 
الكلمة باملعىن التقليدي هي احدى أقسام . االسم أو األدة

وأما الكلمة مبعىن نظامى هي قسم . اللغة هلا مقصود معني
وكلمة املفردات عند العربية هي عدد . صغري من اللغة املستقلة

ت هي املفردا. الكلمات يف بعض الكتب بالتعريف أو الرتمجة
 1 .جمموعة الكلمة اليت ترتكب والنظام لغة

، كما نقلت ىف كتاب سيف املصطفى، Hornوفقا  
دور . املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة
وكما . املفردات ىف اتقان مهارات اللغة أربعة أمر ال غين عنه

أن الشخص املاهر على فهم املهارات اللغوية  Valletذكر 
وحىت مع ذلك، . األربعة تعتمد كثريا على استيعاب املفردات

مبعىن أن . تعلم اللغة ليست مطابقة جملرد تعلم املفردات

                                                             
10

Aziz Fachrurrozi, Teknik Pembelajaran Bahasa 

Arab,.....hal. 28  
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استيعاب املهارة اللغوية ليس كافيا فقط حبفظ العديد من 
     .املفردات

 أنواع المفردات .ه 

 :نواع تتنوع املفردات من أربعة أ

يقصد و  اإلستماع:  تنقسم اىل نوعني. مفردات للفهم . 
بذالك جمموع الكلمات الىت يستطيع  الفرد التعرف 

. ندما يتلقها من أحد املتحدثنيعليها وفهمها ع
القراءة ويقصد بذلك جمموع الكلمات الىت يستطيع و 

الفرد التعرف عليها وفهمها عند مايتلقها من أحد 
ويقصد بذلك جمموع الكلمات والقراءة . املتحدثني

الىت يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عند ما 
 .يتصل هبا على صفحة مطبوعة

: هذا أيضا تنقسم إىل قسمني. مفردات للكالم . 
، ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت informal  عادية

                                                             
11

Syaiful Musthofa, Model pembelajaran Bahasa Arab 

Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press), 20110 cetak an, 1                                                                                                                                                                                                          
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  formal وموقفية. يستخدمها الفرد ىف حياته اليومية
لىت حيفظها الفرد وال ويقصدهبا جمموع الكلمات ا

يستخدمها إاليف موقف معني أو عند ما تكن له 
 .مناسبة

عادية : هذا أيضا تنقسم إىل نوعني . مفردات للكتابة . 
ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد ىف 

خذ مواقف االلتصال الكتاىب الشخص مثل أ
وموقفية ويقصد هبا . اخل. . .مذكرات، كتابة يوميات 

وع الكلمات الىت يستخدمها الفرد ىف مواقف جمم
االتصال الكتاىب الرمسى مثل تقدمي طلب للعمل أو 

 .اخل....أو استقالة أو كتابة تقريراستقالة 
سياقية : وتنقسم كامنة إىل قسمني مفردات للكامنة . 

non text  ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت ميكن
وخليلية . تفسريها من السياق لدى وردت فيه

analysis  ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت ميكن
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تفسريها إسنادا إىل خصائصها الصرفية كأن نرى ما 
 .زيد عليها من حروفها أو ما نقص

ميكن أن تقسم املفردات  : وثانيها نوع على حسب املعىن
 : كاتاىل

 Vocabulary Content  مات احملتوىكل . 

ويقصد هبا جمموع املفردات األساسية الىت 
تشكل صلب الرسالة مثل األمساء و 

 اخل... األفعال
ويقصد هبا  Funtion wordsكلمات وظيفة  . 

جمموع املفردات الىت تربط املفردات واجلمل 
والىت يستعان هبا على إمتام الرسالة مثل 
حروف اجلر والعطف وأدوات اإلستفهام 

 .وأدوات الربط بشكل عام
ويقصد هبا  cluster wordsكلمات عنقودية  . 

جمموع املفردات الىت ال تنقل معىن معينا وهي 
ىل كلمات أخرى مستقلة بذاهتا وإمنا حتتاج إ
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مساعدة تنقل من خالهلا إىل املستقبل املعىن 
فهذه الكلمات تكون مبعىن  (رغب)خاصا 

رغب ىف وتكون مبعىن : أحب ىف قولنا 
 .رغب عن: انصرف ىف قولنا 

 
وميكن أيضا أن تقسم  :وثالثها نوع على حسب التخصص 

 :املفردات إىل 
ويقصد هبا  Service wordsكلمات خادمة   . 

جمموع الكلمات العامة يستخدمها الفرد ىف 
أو استخدماهتا الرسم  مواقف احلياة العادية

 . غري التخصصية
 special content wordsكلمات التخصصة  . 

ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت تنقل معاىن 
. خاصة أو استخدم بكثرة ىف جمال معني

    .local wordsوتسمى أيضا بالكلمات احمللية 
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أخريا ميكن أن تقسم و : وأربعها نوع على حسب اإلستخدام 
 :املفردات إىل
ويقصد هبا  active wordsكلمات نشيطة   . 

جمموع الكلمات الىت  يكون الفرد من 
استعماهلا ىف الكالم أو ىف الكتابة أو حىت 

 .يسمعها أو يقرؤها بكثري
ويقصد هبا  passive words كلمات خاملة    . 

جمموع الكلمات الىت حيتفظ الفرد هبا ىف 
وهذا النوع . رصيده اللغوى وإن مل يستعملها

من املفردات يفهم الفرد دالالته وإستخدامته 
ما يظهر له على الصفحة املطبوعة أويصل إىل 

 .مسعه
 خطوات تعليم المفردات .و 

ووفقا حممد علي اخللي هناك عدة خطوات ىف تعليم 
 : املفردات، هي 
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كلمة بقدر اثنني او ثالث يقول املدرس   . 
 مرات ويقوم التالميذ باإلستماع اليها

يكتب املدرس الكلمة على السبورة مع  . 
 الشكل كامال

شرح املدرس معىن الكلمة بالطريقة اليت  . 
 أفضل التناسب للكلمة

لكلمة فىجملة استخدام املدرس تلك ا . 
واحدة أو عدة مجل املفيدة ليفهم 

 .التالميذ أفضل للمعىن ووظيقة قواعدها
لتالميذ نطق واحد من تلك تكرار ا .5

 الكلمات مجاعة، مث فئوها مث فرديا
يدل املدرس كيفية كتابة تلك الكلمات  .6

إىل التالميذ، تزداد إن كان لديه الكلمة 
 .ىف الكتابةالصعوبة 
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واجبات الكلمات يصف املدرس شرح  . 
واجلمل اليت ميكن أن تكون حتليال 

 .لواجبة الكلمة ىف السبورة
اجلديدة على  كتابة التالميذ املفردات . 

 .ةاملكتوبة على السبورر 
                                                                                                                                        الكلمة كتابة التالميذ . 

 األهداف فى تعليم المفردات .ز 

وفقا لرأي وهاب رشدي، األهداف من تعليم املفردات 
 :يشمل بعض األشياء، منها كما يلي 

التعرف باملفردات اجلديدة للتالميذ، سواء  .1
من خالل قرأة املواد، فضال عن فهم 

 املسموع
لتدريب التالميذ على تلفيظ املفردات  .2

جيدا وصحيحا، ألن تلفيظ املفردات 
                                                             

12
M. Ali Al-Khuli, Model Pembelajaran Bahasa Arab. 

Penerjamah Hasan Saefullah, ( Yogyakarta: Basan fublishing, 

2010), Cet 2, Halaman 102 
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جيدا وصحيحا حيمل إىل اجلودة 
للتحدث والقرأة بشكل صحيح وجيد 

 .أيضا
فهم معىن املفردات، سواء  كان بالشكل  .3

Denotasi  أو ( تقف وحدها)أو اللغوي
استخدامها ىف سياق احلكم املعني 

 (النجوي واملعىن اللغوي)
قادرة على التقدير واإلستيعاب حنو  .4

فردات اليت ىف التعبري الشفوي امل
حسب سياق ( إنشاء)وكتابة ( متحدثا)

   .صحيح

                                                             
13

Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang, UIN-Malang Press, 2012), Cet II, halaman 

9.  
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

 طريقة البحث  -أ

ث عن هذه الرسالة هي حبث جترييّب إن منهج البح 
املناهج العلمي  هو  أحد وأما حبث جترييب .بشبه التجرييب

 خاصة, هى يضعذى يستعمل الباحث الختبار الفروض الذال
, عند الرغبة  ىف معرفة تأثري متغري واحد مستقل ىف متغري تابع

ومع إبعاد أو حتييد أثر املتغريات املستقلة األخرى الىت قد 
قسم  وشبه جترييب  .تتدخل ىف العالقة بني املتغريين الرئيسية

خيرت الباحث للعينة جمموعة من حبث التجرييب يعىن ال
ويـقارن   .لتجـريبية نفسهاـموعـة ااجملإال أّّنا , الضـابطـة

                                                             
مناهج البحث وأصول التحليل فى العلوم  ،إبراهيم البيومي غامن    

: ص ، (م  2   سنة  ،الطبيعة األوىل ،مكتبة الشروق الدولية: القاهرة )  ،اإلجتماعية
 11  

  
)  ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،صاحل بن محد العساف    

   0: ص  ،( 1 1  ،املكتبة العبيكان  : ياضالر 
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( اإلختبار القبلي و البعدى )  البـاحث بني نتائج اإلختبـارين
 .على حتقيق الفروض

 :وأما خطوات  تطبيق املنهج التجريىب هي  

 –حتديد جمتمع البحث ومن مث اختيار عينة منه  . 
تتفق ىف املتغريات اخلارجية  –اختيارا عشوائيا 

 املراد ضبطها
 البحث يف موضوع التجربةاختبار عينة  . 
تقسيم عينة البحث تقسيما عشوائيا إىل  .0

 (جمموعة ب)و( جمموعة أ)جمموعتني 
اختيار احد اجملموعات اختيارا عشوائيا لتصبح  .1

 هي اجملموعة التجريبية
تطبيق املتغري املستقل على اجملموعة التجريبية  .5

 وحجبه عن اجملموعة الضابطة
ىف موضوع ( اجملموعتان)اختبار عينة البحث  .1

 التجربة اختبارا بعديا
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مبقارنة نتائج اإلختبار البعدي )حتليل املعلومات  .7
بنتائج اإلختبار القبلي بواسطة تطبيق إحدى 

 (املعاجلات اإلحصائية
تفسري املعلومات ىف ضوء أسئلة البحث أو  .2

 فروضه
تلخيص البحث وعرض أهم النتائج اليت توصل  . 

ا اليها وما يوصى به من توصيات طبق
   .للخطوات

 ،بني ذلك تأتى مرحلة إختيار تصميم جتريىب مناسب
أفراد  وتصنيف. وإختيار العينة الىت ستجرى عليهاالتجريبة

 ،العينة بدقة حتت اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة
وتشبههما من مجيع  التأكيد من تساوى اجملموعتني وتعادهلما

وهو املتعلق بالعامل التجريىب الذى  ،الوجوه إال وجها واحدا

                                                             
مكتبة المدخل الى البحث العلوم السلوكية،  صاحل بن محد العساف،. د    
 5 0ص ه،  1 0 العبيكان، 
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.   يوجد ىف اجملموعة التجريبية وال يوجد ىف اجملموعة األخرى
 .Kuta Baro Aceh Besarمبعهد باب املغفرة تطبيقها  وعقد

 :يأخذ الشكل التايلو 

 

 : التفصيل 

 الفصل التجرييب:  ت

 اإلختبار قبلي:   خ

X : املعاجلة التجريبية 

 اإلختبار بعدي:   خ

 المجتمع والعينة -ب
الذين هلم ( أو األشياء)يقصد باجملتمع مجيع األفراد 
مشرتكة  ووجود خاصية, خصائص واحدة ميكن مالحظتها

                                                             

  12 :ص ,..............مناهج البحث, إبراهيم البيومي غامن   

 2خ         x      1ت         خ
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 مجيع البحث هلذا اجملتمع إنّ  .0 بني أفراده  ميكن مالحظتها
علموا اللغة مت مبعهد باب املغفرة  ثانويةالدرسة امل التالميذ
هي جمموعة جزئية من اجملتمع وله  يقصد بالعينة .العربية

يعين  وأخذ الباحث بعضهم للعينة 1 .خصائص مشرتكة
على نظرية سوهر مسى  اذلك وفق .ولاألالطالب صف 

 :ريكوتو 
"Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik ambil semua 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, 

selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil 

10- 15 % atau 20 - 25 % atau lebih." 

 أن فأفّضل املائة من ناقص اجملتمع كان إذا:املعىن 
 عدده وإذا. جملتمع ا حبث البحث كون حيت كّله يؤخذ
 % 5 إىل %   أو % 5 إىل %   خذ أفي املائة أكثرمن
 .أوأكثرمنه

 

                                                             
 مدخل الى مناهج البحث التربويدكتور رجاء حممود أبو عالم، 4 

  . 2، ص م  2  ،، مكتبة الفالح(جامعة الكويت –كلية الرتبية )
 

  20نفس املراجع، ص 3 
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  وأدواتها طريقة جمع البيانات. ج

قوم الباحث أدوات البحث وهلا يخالل البحث س 
ستخدمها ىف هذه يومن أدوات الىت . القة باملوضوع ع

 :الرسالة هي

 المالحظة  .1
إن معىن املالحظة اصطالحا فريتبط بقرينة البحث 
العلمي حيث تشري إىل أداة من أدوات البحث جتمع 
بواسطتها املعلومات اليت متكن الباحث من اإلجابة عن أسئلة 
البحث، فهي تعىن االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك فردي 
أومجاعي معني بقصد متباعته ورصد تعرياته لتتمكن الباحث 

 .بذلك من وصف السلوك فقط

املالحظة املباشرة وغري : واملالحظة أنواع كثرية فهي 
ة احملدودة وغري احملدودة، مالحظة مبشاركة املباشرة، املالحظ

 .وبدون مشاركة، مالحظة مقصود وغري مقصود
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وحيث تقوم الباحث مبالحظة مباشرة وهي مالحظة 
سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة باألشخاص أو األشياء 

الباحث هذه األدة ملعرفة  ستخدمهيو  5 .اليت يدرسها
 .حفظ املفردات استجابة الطالبات وقدرة الطالبات يف

 اإلختبار  .2
 البيانات او املعلومات مجع أدوات أكثر من االختبار إن
 لتقومي امتحان هو األسئلة، إلجابة الباحث إليها  حتتاج اليت

 املعرفة مثال،) مدرسي لفصل أو لطالب والقدرات التحصيل
 1 (.معني مبوضوع اخلاصة

 تعد االختبارات املقنتة أحد األدوات اليت ميكن ان
يستخدمها الباحث جلمع املعلمات اليت حتتاجها إلجابة 

قوم الباحث بإختبارين، يو  .أسئلة البحث او اختبار فرضه
 :ومها 

                                                             
. ص...المدخل إلى البحث في العلوم السلكية صاحل ابن محد العساف،5 

11 
) الطبعة األوىل، ، معجم المصطلحات التربويةيوسف خليل يوسف،    1  

 .010. ، ص(، بدون السنةمكتبة لبنان ناشرون: بريوت
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 (Pre-Test)االختبار القبلي  - أ
ىف ترقية القدرة  TGT  خدامهو ختترب الباحث قبل است

حفظ املفردات، وغرض هذا االختبار ملعرفة  علىالطلبة 
ىف ترقية  TGT  خداممستوى التحصيل الدراسى قبل است

 .حفظ املفردات علىالقدرة الطلبة 
 (Post-Test)اإلختبار البعدي  - ب

ىف ترقية  TGT خدامترب الباحث بعد استخيهو 
والنتائج من االختبار . ى حفظ املفرداتعلالقدرة الطلبة 

ي، مث كل منهما لقياس بعدبنتائج االختبار البعدي يقارن ال
تقارن الباحث بني االختبار القبلي  7 .مدى فعالية التدريس

 خداماست خدامواالختبار البعدي وحتلل بينها ملعرفة است
TGT  ى حفظ املفرداتعلىف ترقية القدرة الطلبة. 

 

                                                             

27
M. NgalimPurwanto, Prinsip – Prinsip dan Teknik 

Evaluasi Pengajaran, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984, Hal. 

28. 
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 طريقة تحليل البيانات. ج
حتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي  اما  

فتستعمل الباحث الرموز كما  (t” Test“)باختبارات 
 : 2 يلي

 to =   

    
 

 :البيان 
MD   = أي متوسط الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية

 :الثانية، فهو من إتباع اخلطوات التالية

MD =   

 
 

قيمة املتغرية األوىل وقيمة أي جمموعة الفروق بني =    
 :من اخلطوات االتيةDاملتغرية الثانية ، و

D= X-Y 

=      D=x-y قيمة املتغرية الثانيةناقصة قيمة املتغرية األوىل 

                                                             
28

AnasSudijono, PengantarStatistikPendidikan, (Jakarta: 

PT. Raja GrafindoPersada, 2009), hal. 305. 
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N=(   :ص ) أي عدد أفراد العينة 

    
 standar )أي اخلطأ املعياري للفروق =  

eror dari mean of difference)  وهو من إتباع الرمز
 :التايل

    
=    

    
 

SDD  = أي االحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية
 :األوىل وقيمة املتغرية الثانية، يعين

    =    
 

 
  

  

 
    

 :اخلطوات من هذا الرمز

 :كما يلى  tهأما اخلطوات حلصل على

بني نتيجة متغرية األوىل (   = diffrenceالفرق ( Dيبحث - 
ومتغرية  Xإذا متغرية األوىل بشعار .ونتيجة متغرية الثانية

 . D = X-Y، فـYالثانية بشعار
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  Dوحصل  Dتصنيف بـ  - 

 :بصيغة  Differenceمن  meanيبحث  -0

MD =   

 
 

 مث إضافة وحصل على :  Dتربيع  -1
 :، بصيغة  differenceيبحث االحنراف املعياري من   -5

    =    
 

 
  

  

 
   

، هو mean of differenceيبحث اخلطأ املعياري من   -1
 باستخدام الصيغة

 :باستخدام الصيغة  tهيبحث  -7

    
=    
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 رابعالباب ال

 نتائج البحث ومناقشتها

 لمحة عن ميدان البحث .أ 

 Lam Alue Cutتقع ىف قرية  كان املعهد باب املغفرة
والية كوتا بارو مبنطقة أتشية  Blang Bintang Lamaشارع 
م يرأسه األستاذ  4002أسس هذا املعهد ىف السنة . الكربى

. م 4002منذ أساسها حىت األن سنة  احلاج مسرول العيدي
وعدد . شخصا 42وأما عدد األستاذ واألستاذه كلهم 

فصول وينقسم إىل مخس  5الفصل هلذا املعهد اآلن يبلغ اىل 
بالنسبة للمراحل )لبة ىف هذا املعهد مراحل التعليم وعدد الط

 :شخصا، وأما بياهنا فما يلي 045يبلغ إىل ( املتوسطة

 

 



54 
 

 
 

 0-2اجلدول 

 عدد الصف الدراسي وجمدوعه

 المجموع الصف الرقم
0 0 25 
4 4 00 
0 0 40 

 045 0 المجموع
 

وأما عدد الطلبة اليت قام الباحث بإجراء التجريبة يف 
 .لبةالط 40كلهم يبلغ إىل   األول أ الصف 

وجلمع البيانات فقام الباحث نفسها بالبحث احلقلي  
  مارس 05إىل  فربايري 44يف التاريخ  ةلك املدرستيف 

الباحث بالتوقيت التجرييب كما يف  ةوضحيس. م4002
 :اجلدول  التايل 
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 2-4اجلدول 
 التوقيت يف العملية التجربية

 التاريخ اليوم اللقاء
 4002 - 4 – 44 معةاجل األّولاللقاء 

 4002 – 0 – 0 اجلمعة اللقاء الثاين
 4002 – 0 – 8 معةاجل اللقاء الثالث
 4002 – 0 – 05 معةاجل اللقاء الرابع

 

 عرض البيانات وتحليلها .ب 

قوم الباحث التدريس حفظ املفردات يقبل أن 
عرف يام الباحث باالختبار القبلي لكي ق، tgtباستخدام  
وميكن عرض الباحث نتائج  سيطرة املفردات علىقدرة الطلبة 

 :اختبار القبلي كما يف اجلدول األيت
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 2-0اجلدول 
 نتيجة االختبار القبلي 

 نتيجة االختبار القبلي الطلبة رقم
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
11 

 0الطالب 
 4الطالب 
 0الطالب 
 2الطالب 
 5الطالب 
 6الطالب 
 2الطالب 
 8الطالب 
 2الطالب 
 0الطالب 
 00الطالب 

20 
05 
50 
25 
50 
65 
55 
20 
25 
20 
25 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 

 04الطالب 
 00الطالب 
 02الطالب 
  05الطالب
 06 الطالب
 02 الطالب
 08الطالب
 02الطالب
 40الطالب

55 
20 
60 
05 
25 
25 
60 
65 
65 

لترقية قدرة الطلبة  TGTاستخدام إجراء التعليم ب -
 فى حفظ المفردات

لرتقية قدرة  TGTستخدام إجراء التعليم بملعرفة 
من نتيجة حفظ املفردات ميكن الباحث يعرف  علىالطلبة 

 :والطلبة  كما يف اجلدول اآليت  أنشطة املدرس
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 المدرس -1

 4-4الجدول 

 نتيجة أنشطة املدرس يف عملية التعليم والتعلم

 4 3 2 1  ص
استعداد المدرس لإلعطاء على  أ

 (في الفصل)المواد 
    

  √   دخول الفصل يف الوقت احملدد 0
و قراءة الدعاء  ترشد املعلم الطلبة 4

 مث قرأ كشف الغياب
   √ 

  √   توجيه الطلبة جلوسا مرتبا 0
  √   توفر املعلم الدوافع للطالبات 2
 √    شرح املعلم عن غرض التعليم 5
 √   توجيه املعلم الطلبة للتعلم و بدء  6
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 الدرس
بطولة الفريق ) عملية التعليم ب

 (اللعبة
    

اجملموعة يتكونون من يقسم املعلم  2
 مخسة انفار

   √ 

يكتب معلم املفردات املتعددة  8
 على السبورة  

   √ 

يعطي معلم هلم الفرصة ليسألوا  2
 على ما ال يفهمها الطالبة

  √  

يقرأ املعلم املفردات اليت قد  00
أعطاها والطالب يكرروهنا مراراً 

 .وتكراراً باملعىن

  √  

املعلم أمثلة للجمل مع  قدم 00
مفردات الطالب لثروة الكلمات 

   √ 
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 لتكرار هامث أمر الطالب 
يعطي املعلم املفردات التالية ،  04

يطلب منهم بكتابتها  ويف النهاية
 لرتسيخ ذكرياهتم

  √  

توجيه الطلبة لمناقشة في  
 (اللعبة) مجموعات

    

يعطى املعلم الفرصة للطلبة  00
ليسألوا عما ال يفهمون من 

 مرة ثانية املفردات

  √  

يهتم املعلم بالطالب عندما  02
يناقش يف جمموعات ويصلح كل 

 .األخطئة

   √ 

حيفظون املفردات عما يعطيها  05
 املدرس

   √ 
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تبادل لللطالب  يسمح املعلم 06
األسئلة واآلراء أو السؤال عما مل 

 .يفهموه

   √ 

 Tournament     
يطلب املعلم من الطالب اجللوس  02

يف مكاهنم بعد مناقشة اجملموعة 
ويبدأ بالتقييم ويطلب منهم 

 إغالق الكتاب

   √ 

يعطي املعلم املفردات اليت قام  08
بتدريسها ويطلب من الطالب أن 

 .جيدا ويطّورها باجلملحيفظوا 

   √ 

أن مث يطلب املعلم من الطالب  02
يقوموا أمام الفصل، وحدا به إىل 

أصحابه على ما حفظه من 

   √ 
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 املفردات الىت كتبته املدرس
عند إغالق  أنشطة المعلم 

 الدرس
    

يطلب املعلم من الطالب استنتاج  40
 نتائج الدرس اليوم

  √  

النتائج اليت توصل  املعلميتقن  40
 إليها طالبه

   √ 

يف املواد اليت مت  قدم املعلم التفكري 44
 تدريسها

   √ 

ينهي املعلم الدرس بالدعاء  40
 والتحية

   √ 

 82 = عدد 
 

 :نظرا إىل اجلدول السابق وجد الباحث البيانات اآلتية
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    نتائج اللقاء األول
R :82 : جمموعة القيمة احلصولة عليها 
T :24 :   النتيجة الكاملة  

:Pلنسبة املئويةا 

P = 
 

 
 x 000% 

   = 
82
24 x 000% 

   =0،20 x 000% 
   =  %20  

 معلومات
 جيد جدا=   000- 80
 جيد=   22 -65
 ( راسب)نقص =   62 – 50

 

وحصل الباحث على نتيجة املدرس من اللقاء األول 
هذه النتيجة احملصولة . مبعىن جيد جداأهنا  علىتدل  82 هي



44 
 

 
 

من قسمة بني جمموعة القيمة احلصولة عليها والنتيجة 
 .الكاملة

 الطلبة -2
 5-4الجدول 

يف عملية التعليم  طالبةنتيجة أنشطة ال
 موالتعل

 4 3 2 1  ص
استعداد المدرس لإلعطاء على  أ

 (في الفصل)المواد 
    

  √   دخول الفصل يف الوقت احملدد 0
يقراء الطلبة الدعاء  و يهتم لقرأة   4

 كشف الغياب
   √ 

  √   جلست الطلبة مرتبا 0
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  √   توفر املعلم الدوافع للطالبات 2
مسع الطلبة شرح املعلم عن غرض  5

 التعليم
   √ 

 √    جهز الطلبة لإلبداء الدرس 6
     عملية التعليم ب
املعلم كلمة   الطلبة ما ألقي مسعت 2

ويستمع إليها مث يكررها مرارًا وتكرارًا 
 ملساعدهتم يف التذكر

  √  

 √    مسعت الطالبة على ما بلغه املدرس 8
علي قيام املعلم  الطلبةمسعت  2

برتكيب مجلة و جييب ان كانوا 
يستطيع ان كانوا ال أن يهتموا إىل 

 .الصورة وفقا للمعىن

  √  

  √  كررت الطالبة ما قال املعلم  00
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 .يكرروهنا مراراً وتكراراً باملعىنو 
املعلم أمثلة  اهتمت الطلبة ما قدم 00

مفردات لثروة للجمل مع الكلمات 
 .الطالبة مث كررها الطالبة

   √ 

اهتمام املعلم يف  الطلبةتستمر  04
 ويف النهايةإعطئ املفردات التالية ، 

 قام الطلبة بكتابتها لرتسيخ ذكرياهتم

  √  

توجيه الطلبة لمناقشة في  
 مجموعات

    

توجه الطلبة إىل جمموعة لتكرار  00
ملدرس مع  املفردات اليت مت إعطاؤها

 .أصدقائه

  √  

 √     مع اجملموعة اللعبة طلبةيستمر  02
 √   يستمر الطلبة احملدثة  مبمارسة  05
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 .معلماملفردات ما القاهم 
الطالبة  األسئلة واآلراء أو تقدم  06

 .السؤال عما مل يفهموه
   √ 

األخرية من اجملموعة  تقدمي الطلبة  02
على ما قال اصحاب نتائج املناقشة 

 من االول اىل االخري

 √   

اتجاه المعلم في إعطاء مشكلة  
 للطالبات

    

عاد الطلبة اجللوس يف مكاهنم بعد  08
اجملموعة ويبدأ بالتقييم مناقشة 

 .ويغالق الكتاهبم

   √ 

اهتم الطلبة  املعلم يف إعطاء  02
 املفردات اليت قام بتدريسها 

  √  

  √  لذا . وضع الطالب مجل من املفردات 40



45 
 

 
 

 ، حىت تنتهي جلسة التقييم
     عند إغالق الدرس أنشطة المعلم 
   √  استنتاج الطلبة نتائج الدرس اليوم  40
النتائج  املعلماهتم الطلبة على اتقن  44

 اليت توصل إليها طالبه
  √  

 تبع الطلبة  املعلم يف تقدمي التفكري 40
 يف املواد اليت مت تدريسها

   √ 

ينهي املعلم الدرس بالدعاء والتحية  42
وقرء الطالب الدعاء و جييب 

 .السالم

   √ 

 80    عدد 
 :البيانات اآلتية  نظرا إىل اجلدول السابق وجدنا

R : 80: جمموعة القيمة احلصولة عليها 
T : 26: النتيجة الكاملة 
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:P لنسبة املئويةا 
 

P =  
 
 x 000 % 

   = 
80
26 x 000 % 

   = 0882 x 000 % 
   =  82 % 

 معلومات
 جيد جدا=   000- 80
 جيد=   22 -65
 (راسب)نقص =   62 – 50
 

 82وحصل الباحث على نتيجة الطلبة من اللقاء هي  
هذه النتيجة احملصولة من . مبعىن جيد جداتدل على أهناء أهنا 

  .قسمة بني جمموعة القيمة احلصولة عليها والنتيجة الكاملة
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 ترقية قدرة الطلبة فى حفظ المفردات -

 فقام يف ترقية قدرة الطلبة  TGTبعد استخدام 
 .حفظ املفرداتالباحث باالختبار البعدي ملعرفة قدرهتم على 

 :أما نتيجة ىف االختبار البعدي كما يلي 

 6-2اجلدول 

 نتيجة االختبار البعدي

 نتيجة االختبار البعدي الطلبة رقم
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 0الطالب 
 4الطالب 
 0الطالب 
 2الطالب 
 5 الطالب

 6الطالب 

55 
50 
60 
55 
55 
20 
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7 
8 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 

 2الطالب 
 8الطالب 
 2الطالب 
 00الطالب 
 00الطالب 
 04الطالب 
 00الطالب 
 02الطالب 
 05 الطالب
 06 الطالب
 02 الطالب
 08 الطالب
 02 الطالب

 40الطالب 

60 
25 
55 
50 
60 
60 
65 
65 
25 
50 
50 
20 
25 
50 
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 تحليل البيانات .ج 

االختبار القبلي والبعدي  أما جمموع الفروق بني نتيجة 
 :كما ىف اجلدول األيت

 2-2اجلدول 

 جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي

االختبار  الرقم
 القبلي

االختبار 
 البعدي

D=x-y D=(x-
y) 2 

0 20 55 -05 445 
4 05 50 05-  445 
0 50 60 -00 000 
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2 25 55 -00 000 
5 50 55 -5 45 
6 65 20 -00 000 
2 55 60 -5 45 
8 20 25 -5 45 
2 25 55 -00 000 

00 20 50 -00 000 
00 25 60 -05 445 
04 55 60 -5 45 
00 50 65 -05 445 
02 60 65 -5 45 
05 05 25 -00 000 
06 25 50 -5 45 
02 25 50 -5 45 
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08   60 20 00-  000 
02 65 25 -00 000 
40 65 20 -5 45 

N=  
40  

    = 
080- 

  
4 =  

04200 
 

يف اجلدول السابق  (t” Test“)ت  –نظرا إىل نتيجة االختبار 
 : وجدنا البيانات اآلتية

 -080=  (∑D)جمموع الفرق بني االختبارين  .0
 04200= ( ∑4D)جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  .4
 40= عدد العينة  .0

وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني 
(MD)فالباحث يتبع اخلطوات التالية ،: 
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 ١08

28
     9  

مث يبحث الباحث عن االحنراف املعياري للفروق بني 
 :وهذا ما ننظره يف الرموز التايل  (SDD)النتيجة املتغيتني 

    
   

2

 
  

  

 
 
2

  02488

28
  

 ١08

28
 

2

 

 

  0640   2  4  = 0640— 80 2 

  0502  40،02  
 

  :(SEMD)مث يبحث الباحث عن اخلطأ املعياري للفروق 
     

   

   ١

  
20،09

 28 ١

  
20،09

 ١9

 

             
40،02

2،05
 2 
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احلساب السابق  طوات مناخلكل   مت إجراء وبعد
. فوصل الباحث إىل اخلطوة األخرية الختبار فروض حبثها

 :عرب االحصائية كما يلي يلكن على الباحث أن 
4µ<0µ  =Ha:  استخدام الداللة على أّنTGT  يكون

 .فعاال لرتقية قدرة الطلبة يف حفظ املفردات
4µ≥0µ =HO:  استخدام الداللة على أّنTGT  غري يكون

 .قدرة الطلبة يف حفظ املفرداتفعاال لرتقية 
 :اعتمادا على هذا الفرض املذكور، أّن املقياس الرد 

- Haمقبول وHo ت> اجلدول -ت: مردود، إذا كان-
 .احلساب

- Haمردود وHo ت< اجلدول -ت: مقبول، إذا كان-
 .احلساب

 
-ترب الباحث البيانات باختبارخيوأّما اخلطوة األخرية 

 :كما يلي   احلساب -نتيجة تت عن 

     
  

    
     

 9

9
 

     ١ 
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ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية  

 (signifikansi)ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة 

 . ٪ من درجة احلرية يف هذا البحث0٪ و5
db = N-0 

 = 40-0 = 02 
٪ يعين 5 (signifikansi)فحدد مستوى الداللة  

نتيجة ت أّما  4882٪ يعين 0وحدد مستوى الداللة  4802
 ( :اجلدول-ت)أكرب من ( احلساب-ت)يعين  احلساب
4882< 0< 4802 

متساوية أو أكرب ( احلساب-ت)إذا كانت النتيجة  
فيكون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل ( اجلدول-ت)

تبلغ إىل النتيجة ( احلساب-ت)وإذا كانت النتيجة . مقبوال
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فيكون الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل ( اجلدول-ت)
 02.مردودا

-ت)فوجد الباحث يف هذا البحث أّن النتيجة  
، ولذلك أن الفرض (اجلدول-ت)أكرب من النتيجة ( احلساب

يف  TGTاستخدام ، يعين وفرض البديل مقبول الصفري مردود
 .فّعاال ترقية قدرة الطالبة يف حفظ املفردات

البيانات السابقة فوجد الباحث من ورقة ومن حتليل  
واآلخر بنظر . جيد ااملالحظة أن أنشطة املدرس والطلبة تكون

. TGTإىل االختبارين أن نتيجة الطلبة ترتقي بعد استخدام 
يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة  TGTفتدل على أن استخدام 

 . يف حفظ املفردات
تأثريا بالغا بدقة ومن املعروف أن نتيجة البحث تؤثر 

ث كما عرض الباحث حتليل البيانات وصدق األدوات البح
                                                             

19 Anas sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal. 

312-313.  
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عن صدق احملتوى االختبار من هذه  بعيف الفصل السا
 .الرسالة قبل اجراء االختبار القبلي واالختبار البعدي

 تحقيق الفروض .د 

وأّما الفروض اليت قدم الباحث يف هذا البحث فهي  
 :كما يلي 

اليكون فعاال  TGTاستخدام كان :الفرض الصفري - 0
 .لرتقية قدرة الطالبة يف حفظ املفردات

يكون فعاال لرتقية  TGTاستخدام كان :فرض البديل - 4
 .قدرة الطالبة يف حفظ املفردات

ت  -على نتيجة اختبارقد حصل الباحث  
أكرب من نتيجة اجلدول ( 0:   (t0)احلساب-ت)
: (tt.ts.5%)٪ 5مستوى الداللة  اجلدول-ت)

(. 4882:(tt.ts.1%) ٪ 0ومستوى الداللة  4002
تدل على أّن الفرض الصفري مردود وعكسه أّن ف



45 
 

 
 

فعاال  TGT استخدامفرض البديل مقبول، مبعىن أّن 
 .لرتقية قدرة الطالبة يف حفظ املفردات
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 الخامس فصلال 
 الخاتمة

 نتائج البحث -أ 
وباا  الااوبة  ن  رققة  قدة  األيف  الباحث حبث وقد
، متربه  نلى أن TGTوباستخدام  حفظ املفقدات نلىالطلب  

. التعلةم والتعلم نملة  رطبةق هذه الاسةل  رققي قدة  الطلب  يف
 : وهذا كما جند دلةال نلى أن 

ألن نتةج  البحث رشري إىل  جدا أنشط  املدةس جةد -1
رنظةم نملة  التعلةم والتعلم  نلىأن قدة  املدةس 

٪ وكذلك يف أنشط  الطالبات نلى إقبال 98وبةةم  
نند حتلةل  ٪98وبةةم   جدا املااد الدةاسة  جةد 

 .وبةانات املالحظ  املباشق 
-ت) -نتةج  اختباةإىل وبالدلةل  ،مقرفع  نهائة نتةج  الال

 >1 >4898 :، وهي (اجلدول-ت) أكرب م ( احلاا 
48.8 
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وهذه ردل نلى أّن الفقض الصفقي مقدود وفقض   -4
ستخدام إأن الظااهق  وم  هذه. مةبال البديل 
  الطالب  يكان فعاال لرتقة  قدة  TGT التعلةم النماذج

  وبعالاا صف يف حفظ املفقدات يف
 

 المقترحات -ب 
 :انتمادا نلى الظااهق الااوبة  رةدم الباحث اإلقرتاحات اآلرة  

 النماذج التعلةماتخدماا يأن  دةسي اللغ  العقوبة ملينبغي  -1
قا وبالغا لرتقة  األهداف الرتوباي ، ألن هلا أث قةح  لتحةةقاملتعّدد  و امل

 .قدة  الطلب  وةغبتها يف رعلةم اللغ  العقوبة 
هدى طقق إ TGTالنماذج التعلةم ةق ةحملدةس أن وبا ا  اةح -4
 .ظ املفقداتةفالتدةيس لرتقة  قدة  الطلب  يف حتنملة  يف 
م   اارعلم اللغ  العقوبة  ومياةس نلىينبغي للطلب  أن ينشطاا  -3

 هتمكذا يف حةااللغ  العقوبة  و  املفقدات ما نالاا ومياةسه يف فهم
  .الةامة 
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 المراجع
 المراجع العربية -أ 

رجا غرفند .فت: جاكرتا ،وسيلة التعليم م،٨٠٠٢ ،أرشاد أذهار
 .فرسد

 دارالعلم: ، بريوتمعجم لغوي ،م٥٩٩١ جربان مسعود،
 .نيياملال

، الطبعة قاموس العربية االنكفيزى ، م٥٩٢١ محد علي احلول،
 .دار العلم للحالبني: الثانية، بريوت

، المعجم لوسيط فى العربية المعاصة م، ٨٠٠٢ داراملشرق،
 . البان املكتبة الشرقية: طبعية أول بريوت 

طبعة : ، جاكرتاالمنجد فى اللغة العربية، م٨٠٠٨دار املشرق، 
  .جديدة مقحة

 ،ك ر رحرجا، أنوك حرينو، رحرجتو  سدمان عارف س،
. التعريف، تطوير و تنفيعها ،وسيلة التعليم م،٨٠٠٢
 .رجا غرفند فرسد.فت: جاكرتا 
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، الطبعة علم اللغة و صناعة المعجمم، ٥٩٩٥علي القامسى، 
 .الثانوية، مطالع جامعة امللك سعود

، المنجيد فى اللغة واالعالم ،م٥٩٩٠مؤسسة دار املشرق، 
 .املكتبة الشرقية:طبعة جدهدة 

المنجد فى اللغة  م،٥٩٢١، املشرق الكاثولكيةمؤسسة دار 
 .دار املشرق: بريوت ،الطبعة التاسعة والثالثون. واإلعالم

المناهج  م، ٥٩٩٢ ،حممد ليب النجيح و حممد منري موسى
 .مكتبة االجنواملصرية :، مصروالوسائل التعليمية

-تعليم اللغة العربية لناطقين بالنات أخرى ،حممود كامل الناقة
جامعة أم : مكة املكرمة  ةطرق مبدرس-ومداخله أسسه
 .القرى

 المراجع اإلندونيسية  -ب 
AnasSudijono, PengantarStatistikPendidikan, Jakarta: PT. 

Raja GrafindoPersada, 2009 

 

Aris Shohimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam 

Kurikulum 2013, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014  

 

Aziz Fachrurrozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, 

Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2011 
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M. Huda, Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur 

dan Model Penerapan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011 

 

M. NgalimPurwanto, Prinsip – PrinsipdanTeknik 
EvaluasiPengajaran, Bandung: PT 

RemajaRosdakarya, 1984 

 

Robert E Slavin, Cooperative Learning: Teori, Riset, dan 
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II 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah                : 

Kelas/Semester    : 

Maharah(Anasir) : 

Alokasi Waktu  : 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama 

yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 



sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari 

bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional, dan bahasa pengantar 

khazanah keislaman yang diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah dan sekolah 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal 

(intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 

berbahasa 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman. 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan : 

 العنوان؛بييت؛منيومياتاألسرة
baik secara lisan maupun tertulis. 
 

3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat 

Bahasa Arab yang berkaitan dengan 



 العنوان؛بييت؛منيومياتاألسرة
 

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran 

kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: 

 العنوان؛بييت؛منيومياتاألسرة

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang 

topik: 

 العنوان؛بييت؛منيومياتاألسرة

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 

4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: 

 العنوان؛بييت؛منيومياتاألسرة

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 

4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan 

sederhana  tentang : 

 العنوان؛بييت؛منيومياتاألسرة



 

4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang 

: 

 العنوان؛بييت؛منيومياتاألسرة

dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara 

tepat. 

 

4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik 

 العنوان؛بييت؛منيومياتاألسرة

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar sesuai konteks 

 

C. INDIKATOR 

Setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan 

mampu : 

1. Menerima bahwa bahasa arab adalah bahasa 

internasional 

2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi dengan lingkungan sekitar 

3. Menguasai beberapa jenis mufrodat serta 

mengaplikasikannya dalam kehidupan ketika 

bermuhadasah dan menyebutkannya dalam 

bahasa arab 



4. Siswa bisa menjawab pertanyaan serta 

menyebutkan atau menjelaskan tentang jenis 

bacaan yang ada. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

    

اْلَْرِْيَدةأَقْ َرأُ  الدَّْرسَأْكت بُ   َعلَىَُأْجِلسُ  

اْلِفْقهأَْدر سُ  اْلك ْرِسىُ   

    

 

   

الطََّعامأ ِعدُُّ الرُّزُ خُ َأطْبَُ  اللََّبَُأْشَربُ   خْلْ ْب آك ل ُ   
    

    

اْلَمطَْبخِفيَُأْعَملُ  نُ   ِفيُبَ ْيتَأْسك  أ مِّيأ َساِعدُ   اْلَملَِبسَأْغِسل ُ   
 

 

 



E. LANGKAH-LANGKAH 

PEMBELAJARAN 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru 
Kegiatan Peserta 

Didik 

Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

Penyajian Kelas 

Kegiatan Awal 

Apersepsi 

 Guru 

memberikan 

salam dan 

mengajak 

peserta 

didikberdoa 

 

 Guru 

mengabsen 

kehadiran 

peserta didik 

 

 Guru 

mengkondisik

an peserta 

didik agar 

siapmelaksana

kan 

prosespembel

ajaran 

 Guru 

melakukan 

apersepsi 

dengan 

menanyakan, 

kabar siswa, 

serta 

hubungan 

materi yang 

akan 

 

 

 Peserta didik 

menjawab 

salam dan 

berdoa 

 

 Peserta didik 

duduk 

menjawab 

hadir 

 

 Peserta didik 

siap 

melaksanakan 

belajar 

 

 

 Peserta didik 

menjawab 

pertanyaan 

guru 

 

 Peserta didik 

mendengar 

motivasi guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (menit) 



dipelajari 

dengan materi 

sebelumnya.  

 

Motivasi 

 Guru 

memotivasi 

peserta 

didikagar 

senantiasa 

menekuni 

pelajaran 

bahasa arab 

 

 

 

 

Kelompok 

(team) 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Guru 

membagikan 

kelompok 

yang terdiri 

dari 5 orang 

 

 

 Guru 

memperlihatk

an materi 

yang sudah di 

siapkan 

 

 

 

 Peserta didik 

duduk 

berdasarkan 

kelompok 

yang telah 

dibagikan 

oleh guru 

 

 Peserta didik 

mengamati. 

 

 

 

 

50 (menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menanya 

 Guru 

memberikan 

kesempatan 

pada peserta 

didik untuk 

bertanya 

seputar materi 

yang belum 

dipahaminya 

 

 Peserta didik 

bertanya 

mengenai 

pengamatanny

a 

 

 

 

 Peserta didik 

 



Game  

 Guru 

memberikan 

skor bagi 

peserta didik 

yang dapat 

menjawab 

pertanyaan 

temannya 

Mengeksplorasi  

 Guru 

menjelaskan 

tentang 

petunjukperm

ainan yang 

akan 

diterapkan  

 

 Guru 

membimbing 

peserta didik 

untuk bermain 

secara serius. 

yang dapat 

menjawab 

pertanyaan 

temannya 

mendapatkan 

skor dari 

guru. 

 

 Peserta didik 

menyimak 

dengan baik 

penjelasan 

guru. 

 

 Peserta 

didikmelaksan

akan 

permainan 

dengan arahan 

yang telah 

diberikan oleh 

guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnamen 

Mengasosiasikan 

 Guru 

menjelaskan 

langkah-

langkah 

permainan 

bisik berantai 

menggunakan 

bahan yang 

telah 

disiapkan 

 

 Guru 

mengurut 

nomor undian 

 

 Pesera didik 

mendengarka

n penjelasan 

guru 

 

 

 Anggota 

kelompokmen

gikuti arahan 

 

 

 



yang telah di 

ambil oleh 

siswa dan 

memanggilny

a untuk 

bermain 

 

 Guru 

memperhatika

n siswa dalam 

berkompetens

i melalui 

metode 

permainan 

bahasa bisik 

berantai 

Mengkomunikas

ikan 

 Guru menilai 

kinerja 

peserta didik 

 

 Guru 

memberikan 

penguatan/um

pan balik pada 

peserta didik. 

 

 Guru 

membimbing 

peserta didik 

untuk 

menyimpulka

n hasil diskusi 

 Peserta didik 

bermain 

menurut 

nomor undian 

yang telah 

didapatkan 

 

 

 

 

 Peserta didik 

bersama 

dewan guru 

menarik 

kesimpulan 

pembelajaran 

hari ini. 

 

 

 

Penghargaan 

Kegiatan Akhir 

 Guru 

memberikan 

penghargaan 

 

 Kelompok 

yang aktif 

mendapatkan 

 

 

 

 



Kelompok (team 

recognise) 

bagi 

kelompok 

yang paling 

aktif 

 Guru 

merefleksikan 

pembelajaran 

untuk 

mengakiri 

aktivitas 

pembelajaran 

 Guru menutup 

pembelajaran 

dengan 

penutupan 

majelis serta 

mengucapkan 

salam 

penghargaan 

dari guru. 

 Peserta didik 

mengulang 

kembali 

pembelajaran 

yang sudah 

dilakukan. 

 

 Peserta didik 

membaca doa 

penutup 

majelis serta 

menjawab 

salam guru. 

10 (menit) 

 

 

F. PENILAIAN 

 1. Teknik Penilaian  

a) Penilaian Sikap : Nontes  

b) Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis 

 2. Instrumen Penilaian  

a) Penilaian Sikap : Lembar pengamatan sikap  

b) Penilaian Pengetahuan : Uraian  

              c) Penilaian Keterampilan : Rubrik 

 



G. MEDIA/ALAT, BAHAN dan SUMBER 

BELAJAR 

1. Media/Alat : 

a) Spidol 

b) Papan tulis 

c) Laptop 

d) Kartu nomor 

e) Infokus  

            2. Sumber Belajar :  

Buku Siswa Bahasa Arab:  العربيةدروس اللغة  , 

Kementerian Agama Republic Indonesia, 2014. 

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 

Buku Guru Bahasa Arab: دروس اللغة العربية , 

Kementerian Agama Republic Indonesia, 2014. 

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 

 

Kuta Baro,                            2019 

Mengetahui,  

Guru Pengamat,Peneliti, 

 

 

ZaiturrahmanNIP. Irfan S.Pd.    NIM. 140202141 

 



 

 

 

Bentuk Instrumen Penilaian 

 

a) Lembar penilaian sikap spiritual 

 

Hari/Tanggal   :  

Maharah (Anasir) : 

Pembelajaran   :  

 

 

NO 

 

 

NamaSiswa 

PerubahanTingkahLaku 

 

PerilakuSyukur 

 

Berdoa 

 

  1         2     3     4   1   2    3     4 

   1          

   2          

   3          

   4          

   5          

   6          

   7          

   8          

   9          

  10          

Dst.          

 

 

 



b) Lembar penilaian sikap sosial 

 

Hari/Tanggal    :  

Maharah (Anasir) : 

Pembelajaran   : 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

NamaSiswa 

 

PerubahanTingkahLaku 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

Teliti 

 

 

Toleran 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

Dst.              

 

 

 

 

 

 



Rubrik Pengamatan Sikap Spiritual 

 

 

NO 

 

 

Sikap 

PerubahanTingkahLaku 

 

Sangat Baik Baik 
Cukup 

 
Kurang 

1 

Perilak

u 

syukur 

Siswa selalu 

mengucapkan 

syukur selama 

proses pem-

belajaran 

 

(4) 

Siswa sering 

mengucapka

n 

syukur 

selama 

proses pem- 

belajaran 

 

(3) 

Siswa 

kadang-

kadangmeng

ucap 

kan syukur 

selama 

prosespem- 

belajaran 

 

(2) 

 

Siswa tidak 

pernah 

mengucapka

n 

syukur 

selama 

proses pem –

belajaran 

 

(1) 

 

2 

Berdo

a 

Siswa berdoa 

denganmemeja

m 

kan mata, 

tenang dan 

melipat 

tangan 

 

(4) 

Siswa 

berdoa 

dengan 

tenang 

dan melipat 

tangan 

 

 

(3) 

Siswa 

berdoa 

dengan 

melipat 

tangan tetapi 

tidak tenang 

 

 

(2) 

Siswa tidak 

melakukan 

kegiatan 

berdoa 

 

 

 

(1) 

Catatan: ceklis (√) pada bagian yang memenuhi criteria 

 

Rubrik Pengamatan Sikap Sosial 

 

 

NO 

 

 

Sikap 

PerubahanTingkahLaku 

 

SangatBaik Baik Cukup Kuang 

1 Ingin 

Tahu 

Siswa selalu 

bertanya selama 

proses pem- 

belajaran 

Siswa sering 

bertanya 

selama 

prosespembe

Siswa 

kadang-

kadangberta

nya selama 

Siswa tidak 

pernah  

bertanya 

selama 



 

           (4) 

laja-ran 

 

           (3) 

 

 

prosespembe

lajaran 

 

 (2) 

 

 

prosespembe

laja-ran 

 

(1) 

 

2 Teliti Siswa selalu 

melakukan 

pengecekan 

ulangsetelah 

mengerjakan 

soal/tugas 

(4) 

Siswa sering 

melakukan 

pengecekan 

ulang 

setelahmeng

erja- 

kansoal/tuga

s 

 

(3) 

Siswa 

kadang-

kadangmela

kukanpengec

ekanulang 

setelahmeng

erja-

kansoal/tuga

s 

 

(2) 

Siswa tidak 

pernah  

melakukan 

pengecekan  

ulang setelah 

mengerjakan 

soal/tugas 

(1) 

3 Tolera

n 

Memberi 

kesempatantema

nuntukber- 

pendapat dan 

mendengarkan 

pendapatmereka 

serta mengajari 

teman yang 

belumbisa 

mengerjakantug

as 

(4) 

Memberikes

em-

patanteman 

untukberpen

dapat 

danmendeng

arkan 

pendapat 

mereka 

tetapi tidak 

mau 

mengajari 

teman 

yang belum 

bisa 

mengerjakan 

tugas 

 

(3) 

Tidak 

memberi 

kesempatan 

teman 

berpendapat 

tetapi mau 

mengajari 

teman yang 

belum bisa 

mengerjakan 

tugas 

 

 

 

 

(2) 

Tidak 

memberi 

kesempatan 

teman 

berbicara 

dan tidak 

maumengaja

ri temanyang 

belum 

bisamengerj

akan 

tugas 

 

 

 

 

(1) 

Catatan: ceklis(√) pada bagian yang memenuhi kriteria 



Soal Free Test 

Nama   : 

Kelas   : 

Tahun Pelajaran : 

 

 !ِاْختَ ْر َأَصحَّ ْاأَلْجِوبَة  . أ

يَّة ... أْنَت  .1  (sms)الرَِّسالَة النَّصِّ

. ج  َيْكُتُب . ب  َأْكُتبُ . أ
 َنْكُتبُ . د  َتْكُتُب 

 الطََّعاَم ِِفْ اْلَمْطَبخ... َأِخْى اْلَكِبْْي  .2

. ج  َيْطَبُخ . ب  َأْطَبُخ . أ
 َتْطَبخُ . د  َتْطَبِخْْيَ 

 اْلَمْأُكْواَلت ِِلَْصِدقَاِئكَ ... أْنَت  .3

. ج  تُِعدُّ . ب  يُِعدُّ . أ
 أُِعدُّ . د  نُِعدُّ 

ْى  .4  الرُّزَّ ِف ُغْرَفِة ْاَِلْكلِ ... َجدِّ



. ج  تَْأُكُل . ب  يَْأُكُل  .أ
 آُكلُ . د  نَْأُكُل 

ِِت  .5  اْلَقْريَة اْلَبِعْيَدة َعْن بَ ْيِِتْ ِف ... ّعمَّ

. ج  َأْسُكُن . ب  َنْسُكُن . أ
 َتْسُكِنْْيَ . د  َتْسُكُن 

اى ِف ُغْرَفِة اْلُمَدرَّس... اُِلْسَتاَذة ِفْطرِيَة  .6  الشَّ

. ج  َأْشَربُ . ب  َيْشَربُ  .أ
 َنْشَربُ . د  َتْشَربُ 

 اْلُقْرآن ِِف ُمَصلَّى اْلَمْدَرَسة ... أْنِت  .7

. ج  أَقْ رَأُ . ب  تَ ْقرَِئْْيَ  .أ
 نَ ْقرَأُ . د  تَ ْقرَأُ 

 َعلَى اْلَكرَاِسى ... ََنُْن  .8

. ج  َأْجِلسُ . ب تَ ْجِلِسْْيَ  .أ



 نَ ْجِلسُ . د  تَ ْجِلسُ 

ِلْيزِيَّة ِِفْ ُغْرَفِة اْلمُ ... أَنَا  .9  َذاَكرَةاللَُّغَة ْاإِلْنِْ

نَ               ْدُرُس . ج  َتْدُرُس . ب َتْدُرِسْْيَ . أ
 أَْدُرسُ . د  

ي ِِفْ اْلَِْديْ َقة... أْنِت  .11  أُمِّ

. ج  ُتَساِعُد . ب  ُيَساِعُد . أ
 ُأَساِعدُ . د  ُتَساِعِدْيَن 



Soal Free Test 

Nama   : 

Kelas   : 

Tahun Pelajaran : 

 

 !ِاْختَ ْر َأَصحَّ ْاأَلْجِوبَة  . أ

يَّة ... أْنَت  .1  (sms)الرَِّسالَة النَّصِّ

. ج  َيْكُتُب . ب  َأْكُتبُ . أ
 َنْكُتبُ . د  َتْكُتُب 

 الطََّعاَم ِِفْ اْلَمْطَبخ... َأِخْى اْلَكِبْْي  .2

. ج  َيْطَبُخ . ب  َأْطَبُخ . أ
 َتْطَبخُ . د  َتْطَبِخْْيَ 

 اْلَمْأُكْواَلت ِِلَْصِدقَاِئكَ ... أْنَت  .3

. ج  تُِعدُّ . ب  يُِعدُّ . أ



 أُِعدُّ . د  نُِعدُّ 

ْى  .4  الرُّزَّ ِف ُغْرَفِة ْاَِلْكلِ ... َجدِّ

. ج  تَْأُكُل . ب  يَْأُكُل  .أ
 آُكلُ . د  نَْأُكُل 

ِِت  .5  اْلَقْريَة اْلَبِعْيَدة َعْن بَ ْيِِتْ ِف ... ّعمَّ

. ج  َأْسُكُن . ب  َنْسُكُن . أ
 َتْسُكِنْْيَ . د  َتْسُكُن 

اى ِف ُغْرَفِة اْلُمَدرَّس... اُِلْسَتاَذة ِفْطرِيَة  .6  الشَّ

. ج  َأْشَربُ . ب  َيْشَربُ  .أ
 َنْشَربُ . د  َتْشَربُ 

 اْلُقْرآن ِِف ُمَصلَّى اْلَمْدَرَسة ... أْنِت  .7

. ج  أَقْ رَأُ . ب  تَ ْقرَِئْْيَ  .أ



 نَ ْقرَأُ . د  تَ ْقرَأُ 

 َعلَى اْلَكرَاِسى ... ََنُْن  .8

. ج  َأْجِلسُ . ب تَ ْجِلِسْْيَ  .أ
 نَ ْجِلسُ . د  تَ ْجِلسُ 

ِلْيزِيَّة ِِفْ ُغْرَفِة اْلمُ ... أَنَا  .9  َذاَكرَةاللَُّغَة ْاإِلْنِْ

نَ               ْدُرُس . ج  َتْدُرُس . ب َتْدُرِسْْيَ . أ
 أَْدُرسُ . د  

ي ِِفْ اْلَِْديْ َقة... أْنِت  .11  أُمِّ

. ج  ُتَساِعُد . ب  ُيَساِعُد . أ
 ُأَساِعدُ . د  ُتَساِعِدْيَن 



LEMBAR OBSERVASI GURU 
NAMA SEKOLAH : SMP BABUL MAGHFIRAH 

HARI/TANGGAL :     JUNI 2019 

NAMA GURU : ZAITURRAHMAN 

NAMA OBSERVER : IRFAN.S.Pd 

 

TUJUAN : 

1. Mengetahui kegiatan guru dalam mengajar 

2. Mengetahui kemampuan guru dalam mengajar 

PETUNJUK : 

1. Observer harus berada pada posisi yang tidak 

mengganggu pembelajaran, tetapi tetap dapat 

memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa 

2. Observer memberikan skor sesuai dengan 

petunjuk tersebut: 

 Banyak siswa: 0 sampai > 20%; sampai > 
40%; 3 bila 40% sampai lebih dari 60%; 4 

bila 60% sampai > 80%; 5 bila 80% 

sampai 100% aktif 

 Kualitas : 1= sangat kurang; 2= kurang; 

3=cukup; 4=baik. 

 Petunjuk pengisian : berikan tanda 
centang (√) untuk setiap deskriptor yang 

nampak. 

 

NO ASPEK YANG DINILAI 1 2 3 4 

 Kesiapan guru dalam 

memberi materi pelajaran 

    

1 Masuk kelas tepat     



waktu 

2 Membimbing siswa untuk 

membacakan doa dan 

mengabsen siswa 

    

3 Mengarahkan siswa untuk 

duduk dengan rapi 

    

4 Guru memberikan motivasi 

kepada siswa 

    

5 Guru menjelaskan tentang 

tujuan pembelajaran 

    

6 Guru mengarahkan siswa 

untuk belajar danmemulai 

pembelajaran 

    

 Kegiatan pembelajaran     

7 Guru memperdengarkan 

suatu kata yang diucap nya 

dan siswa mendengarkannya 

kemudian disuruh ulang 

secara berkali-kali pada siswa 

untuk membantu siswa dalam 

mengingat 

    

8 Guru menempelkan kata yang 

diucap pada media dan guru 

tidak menerjemahkan secara 

langsung kosa kata tersebut 

    



melainkan menanyakan 
kepada siswa terlebih dahulu.  

9 Guru membuat kalimat 

apabila si siswa tidak 

mengetahui arti dari kata 

tersebut dan jikalau juga 

siswa tidak mengetahui 

seorang pun maka guru 

mengambil gambar arti kata 

tersebut dan ditempelkan 

pada media. 

    

10 Guru melafadzkan mufradat 

yang telah diberikan dan 

siswa menirukannya secara 

berulang beserta artinya.  

    

11 Guru memberikan contoh 

kalimat dengan kata yang 

telah diberikan guna 

memperbanyak kosa kata 

siswa dan disuruh untuk 

siswa mengulangnya 

    

12 guru melanjutkan kosa kata 

selanjutnya dan sampai akhir 

disuruh mereka untuk 

menuliskannya guna 

memantapkan ingatannya 

    

 Mengarahkan siswa 

berdiskusi dalam kelompok 

    



13 Mengarahkan siswa untuk 
mengulang-ulang kosa kata 

yang telah diberikan bersama 

kawan kelompoknya serta 

mengetahui artinya dan bisa 

juga membuat kalimat dari 

padanya.  

    

14 Guru memperhatikan siswa 

ketika siswa berdiskusi dalam 

kelompok nya dan 

membenarkan apabila ada 

kesalahan. 

    

15 Siswa bermuhadatsah tentang 

kosa kata yang telah 

diberikan 

    

16 Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan dan 

pendapat ataupun bias 

bertanya apa yang belum 

mereka mengerti. 

    

17 Guru menyuruh mereka untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi dari setiap kelompok 

kemudian memberikan 

apresiasi setelah siswa 

mepresentasikan hasil 

diskusinya 

    



 Arahan guru dalam 

memberikan masalah pada 

siswa 

    

18 Guru menyuruh siswa untuk 

duduk ditempat masing-

masing setelah diskusi 

kelompok dan guru memulai 

pada sesi evaluasi dan 

menyuruh mereka untuk tutup 

bukunya 

    

19 Guru memberikan kosa kata 

yang telah diajarkannya dan 

menempelkan kosaitu pada 

media papan magnetic dan 

disuruh siswa untuk 

menempelkan sesuai artinya 

    

20 Kemudian guru menyuruh 

siswa laen untuk membuat 

kalimat dari kosa kata 

tersebut. Begitu selanjutnya 

sampai sesi evaluasi habis 

    

 Aktivitas guru ketika 

menutup pelajaran 

    

21 Guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan hasil pelajaran 

hari ini 

    

22 Guru menyempurnakan 

kesimpulan yang telah 

    



disimpulkan oleh siswa-
siswanya 

23 Guru memberikan refleksi 

tentang materi yang telah 

diajarkan 

    

24 Guru menutup pelajaran 

dengan doa penutup dan 

memberikan salam 

    

       

   Aceh Besar, JUNI 2019 

 

 

 

Observer 

  



LEMBAR OBSERVASI SISWA 

NAMA SEKOLAH   : SMP BABUL MAGHFIRAH 

HARI/TANGGAL  :     JUNI 2019 

NAMA GURU  : ZAITURRAHMAN 

NAMA OBSERVER : IRFAN,S.Pd 

 

TUJUAN : 

1. Mengetahui kegiatan guru dalam mengajar 

2. Mengetahui kemampuan guru dalam mengajar 

 

PETUUNJUK : 

1. Observer harus berada pada posisi yang tidak 

mengganggu pembelajaran, tetapi tetap dapat 

memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa 

2. Observer memberikan skor sesuai dengan 

petunjuk tersebut: 

 Banyak siswa: 0 sampai > 20%; sampai > 
40%; 3 bila 40% sampai lebih dari 60%; 4 

bila 60% sampai > 80%; 5 bila 80% 

sampai 100% aktif 

 Kualitas : 1= sangat kurang; 2= kurang; 
3=cukup; 4=baik. 

 Petunjuk pengisian : berikan tanda 

centang (√) untuk setiap deskriptor yang 

nampak. 

 

NO ASPEK YANG DINILAI 1 2 3 4 

 Kesiapan guru dalam 

memberi materi pelajaran 

    



1 Masuk kelas tepat waktu     

2 Membaca doa dan 

mendengarkan absen yang 

dibacakan oleh guru  

    

3 Siswa duduk dengan rapi     

4 Siswa  mendengarkan 

motivasi dari guru 

    

5 Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran 

    

6 Siswa Siap untuk belajar 

dan memulai pembelajaran 

    

 Kegiatanpembelajaran     

7 Siswa mendengarkan suatu 

kata yang diucap guru dan 

siswa  mengulang secara 

berkali-kali apa yang 

disuruh guru 

dalam membantu mereka 

untuk mengingat 

    

8 Siswa memperhatikan Guru 

menempelkan kata yang 

diucap pada media dan 

siswa menjawa bapa yang 

    



ditanyakan guru 

9 Siswa mendengarkan guru 

dalam membuat kalimat dan 

menjawab apabila mereka 

bisa jikalau tidak mereka 

mengamati  gambar yang 

mana gambar tersebut arti 

dari kosa kata yang 

diberikan dan yang 

ditempelkan pada media. 

    

10 Siswa melafalkan dan 

menirukan secara berulang 

beserta artinya apa yang 

diucapkan oleh guru 

    

11 Siswa memperhatikan guru 

dalam memberikan contoh 

kalimat dengan kata yang 

telah diberikan guna 

memperbanyak kosa kata 

siswa dan siswa 

mengulangnya 

    

12 Siswa lanjut memperhatikan 

guru dalam melanjutkan 

kosa kata selanjutnya dan 

sampai akhir siswa 

menuliskannya guna 

memantapkan ingatannya. 

    



 Mengarahkan siswa 

berdiskusi dalam 

kelompok 

    

13 Siswa menuju dan membuat 

kelompokserta mengulang-

ulang kosa kata yang telah 

diberikan bersama kawan 

kelompoknya  

    

14 Siswa terus berdiskusi 

dalam kelompok dalam 

bimbingan guru. 

    

15 Siswa bermuhadatsah 

tentang kosa kata yang telah 

diberikan 

    

16 siswa mengajukan 

pertanyaan dan pendapat 

ataupun bertanya apa yang 

belum mereka mengerti. 

    

17 Siswa mempresentasikan 

hasil diskusi dari setiap 

kelompok dan memberikan 

apresiasi setelah siswa 

mepresentasikan hasil 

diskusinya 

    

 Arahan guru dalam 

memberikan masalah 

pada siswa 

    



18 Siswa kembali duduk 
ditempat masing-masing 

setelah diskusi kelompok 

dan siswa siap-siap memulai 

pada sesi evaluasi dan 

mereka menutup bukunya 

    

19 Siswa mengamati guru 

memberikan kosa kata yang 

telah diajarkannya dan 

menempelkan kosa kata itu 

pada media papan magnetic 

dan siswa menempel kan 

arti yang sesuai apa yang 

disuruhnya 

    

20 Siswa membuat kalimat 

darikosa kata tersebut. 

Begitu selanjutnya sampai 

sesi evaluasi habis 

    

 Aktivitas guru ketika 

menutup pelajaran 

    

21 Siswa menyimpulkan hasil 

pelajaran hari ini 

    

22 Siswa memperhatikan guru 

yang disempurnakan 

kesimpulan yang telah 

disimpulkan oleh siswa-

siswanya 

    



23 Siswa mengikuti guru dalam 
memberikan refleksi tentang 

materi yang telah diajarkan 

    

24 Guru menutup pelajaran 

dengan doa penutup dan 

memberikan salam dan 

siswa membaca doa serta 

menjawab salam. 

    

    

   ACEH BESAR,   JUNI 2019 

 

 

 

       Observer 

       

  

 

 
 



 الصور عند إجراء عملية التعليم والتعلم

 
 

 



 

 
 

 

 



 

   



 السيرة الذاتية
 

 البيانات الشخصية - أ
 ذيتور الرمحن:   إلسم الكاملا

 9116 يونيو Tuwi peuriya ،03:  مكان وتاريخ امليالد
 الذكور:    اجلنس
 اإلسالم:    الدين

 إندونيسيا:    اجلنسية
 غري متزوج:  احلالة اإلجتماعية

 تنكوب :    العنوان
 طالب:    العمل

 zaiturrahmann@gmail.com:   الربيد األلكرتوين
 زين الدين:   اسم األب

 فالح:    العمل
 أسنوية:   اسم األم

 فالح:    العمل
 Tuwi Peuriya:    العنوان

 خليفة التعلم - ب
 م 0332 – 0330 :اإلبتدائية  املدرسة

 م 0399 - 0332:  درسة املتوسةةامل



 م 0392 – 0399: درسة الثانوية   امل
العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي قسم تعليم اللغة 

 م 0391 – 0392 اإلسالمية احلكومية، بندا أتشية، سنة
 
 


	1. Cover.pdf (p.1-4)
	2 Istihla, Ihda, Kalimat Terima Kasih.pdf (p.5-9)
	3 daftar isi.pdf (p.10-12)
	4 قائمة الجداول.pdf (p.13-14)
	5.qaimah mulahik edit halaman print.pdf (p.15)
	6.abstrak.pdf (p.16-21)
	7.BAB I revisi.pdf (p.22-36)
	8.BAB II REVISI.pdf (p.37-54)
	9. BAB III (revisi).pdf (p.55-65)
	10. BAB IV (revisi).pdf (p.66-93)
	11.BAB V.pdf (p.94-95)
	12. daftar pustaka.pdf (p.96-98)
	17. RPP 1.pdf (p.99-113)
	18 Free Test.pdf (p.114-116)
	18 post Test - Copy.pdf (p.117-119)
	19. LEMBAR OBSERVASI.pdf (p.120-131)
	الصور عند إجراء عملية التعليم والتعلم20 .pdf (p.132-134)
	28 RIWAYAT HIDUP.pdf (p.135-136)

