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 االستهالل
 
 

ِحْيِ  ْْحِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ

 ُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا لاَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ ِإَّنا أَنَزْلن  
 2سورة يوسف آية 

 )صدق هللا العظيم(
 
 
 

 قال أمري املؤمنني ابن اخلطاب هنع هللا يضر :
 َغِة اْلَعرَبِيَِّة فَِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنٌكْم""َأْحرُِصْوا َعَلى تَ َعلُِّم الُّل

 
“Hendaklah kamu sekalian mempelajari bahasa 

Arab Karena bahasa Arab itu merupakan bahagian 
dari agamamu” 
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ريسواران  إىل أيب املكرم سحروان وأمي
حفظهما هللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا 

واألخرة وإىل أخي دمحم آجوس وأخي احسان   
 نيكا.ي مو فكميل وأخيت ري

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية 
ة قد علموين أنواع العلوم املفيد ناحلكومية، الذي

وأرشدوين إرشادا صحيحا هلم مين ابلكثرية 
 تقديرا وإجالال.

وإىل مجيع أصدقائي احملبوبني شكرا جزيال 
على مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث 

 العلمى، جزاكم هللا خريا اجلزاء.
 



 

 و

 

 الشكر والتقدير
 

ِحْيِ  ْْحِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ

 
مد هلل العزيز احلكيم الذي فضل اللغة العربية على سائر اللغات، فأنزل القرآن احل 

ابللسان العريب املبني، وجعله هدى للمتقني. والصالة والسالم على سيدان دمحم صلى هلل 
 عليه وسلم نبيه ورسوله الكرمي سيد األنبياء واملرسلني، وعلى آله وأصحابه أمجعني.

تطبيق "هللا تعاىل من أتليف هذه الرسالة حتت املوضوع  وقد انتهت الباحث بقدرة 
 سة اإلبتدائيةبية ابملدر يلرتقية قدرة التالميذ على املفردات )دراسة جتر   Dioramaوسيلة

اليت قدمتها لكلية الرتبية وأتهيل املعلمني  ( "Banda Aceh 01 احلكومية اإلسالمية
 املواد الدراسية املقررة على الطالب للحصولجامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من 

 .(S.Pd)على شهادة 
ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة ابلشكر اخلالص للمشرفني الكرميني مها  

الفاضلة األستاذ ترميذي نينورسي، املاجستري واألستاذة فجرية، املاجستري ألهنما قد أنفقا 
ه الرسالة إشرافا جيدا من أوهلا إىل آخرها. أوقاهتما وجهودمها ومساعدهتما إلشراف هذ

 لعلى هللا يباركهما وجيزيهما خري اجلزاء.
وكما تقدم الباحثة خبالص الشكر ملدير جامعة الرانريي وعميد كلية الرتبية وأتهيل  

املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية الذين أرشدوها يف إمتام هذه الرسالة، وال تنسى أن 
 .الشكر اجلميع األساتذة الذين أشرفواها الباحثة يف نبل العلوم واملعارف املتنوعة تقدم جزيل

اليت قد مسحت  Banda Aceh 01اإلسالمية احلكومية  اإلبتدائيةرئيسة املدرسة  
إلجراء هذا البحث يف تلك املدرسة ومدت يد املساعدة لبيل البياانت احملتاجة، جزاكم 

 هللا خري اجلزاء.



 

 ز

 

باحثة ابلشكر لوالديها احملبوبني أيب سحروان وأمي ريسواران الذي قد ربياها وتقدم ال 
تربية حسنة وهذابها هتذيبا انفعا، لعل هللا جيزيهما أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة "اللهم 
غفرهلما وارمحهما كما ربياين صغريا اي هللا". وأيضا تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل أخي دمحم 

احسان  كميل وأخيت ريفي مونيكا، مث جلميع إصدقائها الذين قد ساعدوها آجوس وأخي 
 أبفكارهم إلمتام كتابة هذه الرسالة.

وأخريا ترجو الباحثة من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا انفعا إلكمال هذه الرسالة،  
ملوىل ا عسى هللا أن جيعلهما انفعة هلا خاصة وللقارئني عامة حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم

 ونعم النصري وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم واحلمدهلل رب العلمني.
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 Banda Aceh 01اإلسالمية احلكومية  املدرسة اإلبتدائيةاملشكلة اليت توجد البحث يف 
يفهمون املفردات جيدا لقلة إهتمام املدرس يف تعليمها واملدرس يعطي  التالميذ الهي أن 

. فقط وهذا احلال يكون التالميذ يصعبون اتقان املفردات األمثلة اليت توجد يف الكتاب
تالميذ اللرتقية قدرة  Dioramaعلى فعالية تطبيق وسيلة وأما الغرض هلذا البحث هو التعرف 

يف تعليم  Dioramaتطبيق وسيلةلالتعرف على استجابة التالميذ على سيطرة املفردات و 
الباحثة  جتربية ويف مجع البياانت قامت . وطريقة البحث يف هذا البحث طريقةاملفردات

إبختبار القبلي والبعدي واإلستبانة. و أما اجملتمع يف هذا البحث مجيع تالميذ يف الفصل 
والعينة اليت أخذهتا  Banda Aceh 01اإلسالمية اخلامس ابملدرسة اإلبتدائية احلكومية 

يذا. و أما نتائج يف هذا تلم 20" وعددهم أ  الصّف اخلمس "الباحثة فهي التالميذ ىف 
 ملفرداتا سيطرة لرتقي قدرة التالميذ علىيكون فّعاال   Dioramaتطبيق وسيلةالبحث هي 

 > 06،02 < 2،12 ل(ااجلدو -( أكرب من )تباحلسا-)تعلى الدليل أن نتيجة 
يف تعليم املفردات هلا إستجابة إجيابية عند التالميذ   Dioramaتطبيق وسيلةإن  ، و2،24

أكثر من اإلجيابة السلبية  %21،1)موافق بشدة وموافق( الدليل اإلجيابة اإلجابية على 
 .%6،6 > %21،1ابلنسبة:  %6،6)أقل موافق وغري موافق( 
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Reaserch Title : Application of Diorama means to improve students' 

vocabulary  ability (Experimental study at the Islamic State 

Primary School 10 Banda Aceh) " 

Name :  Indah Aulia 

NIM :  150202140 

 

not understand the vocabulary well because of the lack of interest of the teacher in 

their education and the teacher gives examples that exist in the book only and in 

this case the pupils are difficult to master the vocabulary. The purpose of this 

research is to identify the effectiveness of the application of the Diorama method to 

improve the ability of students to control the vocabulary and to identify students' 

response to the application of the Diorama method in teaching vocabulary. The 

method of research in this research is an experimental method and in the collection 

of data the researcher tested the tribal and post-questionnaire. The society in this 

research all students in the fifth semester in the Islamic State Elementary School 10 

Banda Aceh and the sample taken by the researcher are students in the fifth grade 

"A" and the number of 21 students. The results in this research are the application 

of the Diorama method is effective to improve the ability of students to control the 

vocabulary on the evidence that the result (T-Hassan) greater than (T-tabulation) 

2.09 > 16.12 < 2.84, and the application of the Diorama method in Vocabulary 

education has a positive response in pupils to the positive answer (strongly agree 

and agree) 93.3% more than negative answer (less agree and disagree) 6.7% for: 

93.3% < 6.7%. 
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Judul Penelitian : Penerapan Media Diorama untuk Meningkatkan 

Kemampuan Kosa Kata Peserta Didik (Penelitian 

Eksperimen di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Banda Aceh) 

Nama Lengkap : Indah Aulia 

NIM : 150202140 

  

Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah peserta didik tidak memahami kosa 

kata dengan baik karena kurangnya minat guru dalam mengajar mereka dan guru 

memberikan contoh yang ada dalam buku saja dan hal ini sulit bagi peserta didik 

untuk menguasai pembelajara kosa kata. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengidentifikasi keefektifan penerapan media Diorama untuk meningkatkan 

kemampuan kosa kata peserta didik dan untuk mengidentifikasi respons peserta 

didik terhadap penerapan media Diorama dalam pengajaran kosa kata. Metode 

penelitian dalam penelitian ini adalah metode eksperimen serta dalam pengumpulan 

data penelitian peneliti melakukan pre-test dan post-test serta angket. Adapun 

populasi dari penelitian ini adalah semua peserta didik pada kelas kelima di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Banda Aceh dan sampel yang dipilih oleh peneliti 

adalah siswa di kelas lima "A" dan jumlah 21 peserta didik. Hasil penelitian ini 

adalah penerapan media Diorama efektif untuk meningkatkan kemampuan kosa 

kata peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan T-hitung lebih besar dari pada T-tabel 

yaitu 2,09 > 16.12 < 2,84, dan penerapan metode Diorama dalam Pendidikan 

kosakata peserta didik mendapat respons positif dari peserta didik dengan bukti 

respons positif lebih besar dari respons negatif dengan nilai 93,3>6,7. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث
 مشكلة البحث -أ

اللغة هي وسيلة اإلتصال بني أفراد الناس لتوصيل  مقاصدهم ىف احلياة. 
إن اللغة العربية لغة يستخدمها كثري من سكان العامل، خاصة يف دول املسلمني. 
إهنا لغة اإلسالم واملسلمني منذ ظهور اإلسالم. انزل القرآن الكرمي ابلعربية وهو 

 ور املسلمني وهبا حتدث خامت النبيني واملرسلني.دست
وتشتمل مهارة اللغة إىل اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة، فعلى طلبة 

لة اللغة العربية غري الناطقني هبا أن يتيقنوا مجيع املهارت األربية عميقا ودقيقا. والوسي
وت واأللفاظ منها األص يف اجياد املهارت األربعة التعمق مبا أييت يف عناصر اللغة

 فاملفردات 0واجلمل والرتاكيب اللغوية.
ن يدركوا املفردات طبعا أ تالميذهي من العناصر املهمة يف تعليم اللغة العربية ويلزم ل

ويفهموها وحيفظوها ومن مثّ سيسيطرون املدة التعليمية ابلسهولة. ابإلضافة إىل ذلك 
ف إىل عند األجنبيني. وتعليم املفردات يهد أن املفردات تدور دورا هاما يف تعليمها

قادرين على حتفيظ وتركيب اجلملة حىت يقدروا على التخاطب  تالميذالأن يكون 
ابللغة العربية. ولتحقيق ذلك اهلدف، البد من املعلم أن يراعي الطرقة والوسائل 

 مية.ليوخصائص املادة التع تالميذالالتعليمية املناسبة ابلفروقة الفردية لدى 
الكلمة اليت تتكون من حرفني أو أكثر تدل على املعىن اسم،  هياملفردات 

دا املفردات هي ضرورة اساسية يف تدريس اللغة الثانية وابعتباره واح و فعل، وغريها.
من املتطلبات الالزمة لتكون قادرة على إتقان اللغة جيدا. ولن يسيطر اللغة قبل 

                                                             
1Muspika Hendri, حتليل يف علم اللغة , (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2013), hal. 02. 
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ة أكثر من التالميذ اليفهمون املفردات جيدا لقلولكن ىف احلقيقة  إتقان مفردات،
 إهتمام املدرس يف تعليمها واملدرس يعطي األمثلة اليت توجد يف الكتاب فقط وهذا

 2.ةيصعبون اتقان املفردات  التعلم و يصري التدريس غري فعالي تالميذاحلال يكون ال
خدام ستاب تدريس املفرداتب أن تقومالباحث  تريدحلل هذه املشكلة فا

سيلة جّيدا. بتطبيق و  لرتقية قدرة التالميذ على فهم املفردات Dioramaوسيلة 
Diorama ألبعاد يف وجهة نظر ثالثية ا املفردات ميكن التالميذ أن ينظروا مييف تعل

حجم صغري مباشرة حىت يكون هلم أتثريا طويال يف ذهنهم أو يسهلوهنم يف ذكرها 
 ويسهلوهنم يف شرحها. 

 تطبيق "ملوضع تقوم ببحث علمي اب يد الباحثة أنولذالك تر 
ابملدرسة  بيةيلرتقية قدرة التالميذ على املفردات )دراسة جتر   Dioramaوسيلة

 ( "Banda Aceh 01احلكومية  اإلسالمية اإلبتدائية
 

 أسئلة البحث -ب

  وأما أسئلة هلذا البحث كما يلي :
 على سيطرة املفردات ؟تالميذ الترقي قدرة   Dioramaهل تطبيق وسيلة -0

 املفردات ؟م ييف تعل Dioramaتالميذ لتطبيق وسيلة الاستجابة  كيف   -2
 
 
 
 
 

                                                             
2Aziz Fachrurrozi dkk. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pustaka 

Cendekia Utama), hal. 29. 
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 أهداف البحث  -ج

 وأما أهداف البحث اليت هتدف إليها الباحثة فهي :
تالميذ على سيطرة اللرتقية قدرة  Dioramaالتعرف على فعالية تطبيق وسيلة  -0

 املفردات. 

 يف تعليم املفردات. Diorama تطبيق وسيلةلالتالميذ  التعرف على استجابة -2

 

 أمهية البحث -د

 وأمهية البحث اليت تقدم اليها الباحثة فهي:
 للمعلمني : لزايدة املعلومات عن الوسيلة تعلمية يف تعليم املفردات -0
 Dioramaللتالميذ  : لرتقية قدرهتم على سيطرة املفردات بتطبيق  وسيلة  -2
 لزايدة املعلومات عما  يتعلق بتطبيق وسيلة ىف تعليم املفردات للباحثة   : -1

 
 افرتاضات البحث وفروضه -ه

واعتمدت الباحثة يف هذا البحث على االفرتاضات أن جناح التعليم يتأثر  
 كثريا ابلوسيلة املستخدمة يف عملية التعليمية.

 و أما الفروض اليت افرتاضتما الباحثة يف هذا البحث هي:

تالميذ على سيطرة الال ترقى قدرة  Diorama : إن تطبيق وسيلة (Ho)الصفري 
 املفردات

تالميذ على سيطرة الترقى قدرة  Diorama : إن تطبيق وسيلة (Ha)البديل  -2
 املفردات
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 حدود البحث -و

لرتقية  Dioramaاحلد املوضوعى : حتدد الباحثة موضوع هذه الرسالة "تطبيق وسيلة  -0
 ".املفرداتقدرة التالميذ على 

 احلكوميةة اإلسالمي  احلد املكاين : حتدد الباحثة مكان البحث ابملدرسة اإلبتدئية -2
01Banda Aceh 

 2102-2121الدراسية  السنة يف هذا البحث حبث الباحثة احلد الزماين : حتدد -1
 م.

 
 مصطلحات البحث   -ز

يلة سأما املوضوع الذي تبحث الباحثة هلذه الرسالة هي " تطبيق و 
Diorama  كوميةاحلاإلسالمية املفردات ابملدرسة اإلبتدائية  تالميذ علىاللرتقية قدرة 

01 Banda Aceh  " 
قبل أن تبحث الباحثة عن أشياء املتعلقة هبذا املوضوع حتسن هبا أن تشرح 

 معاين بعض األلفاظ أو املصطلحات املوجودة يف املوضوع.
  أن تشرحها فهي :وأما املصطلحات اليت تريد الباحثة 

 Dioramaوسيلة  -0
هي وسائل تعليمية ثالثية األبعاد تصف حدًثا ، سواء    Dioramaوسيلة 

كان اترخيياا أو غري ذلك. "الوسائط ثالثية األبعاد هي وسائط ميكن رؤيتها من 
أي مكان وهلا أبعاد الطول والعرض والسماكة." معظم احلجج ثالثية األبعاد هي  

يتضمن وسائل اإلعالم املقدمة  Diorama أو كائنات مصغرة. هذا  كائنات حقيقية
 1.ةأو يشار إليها يف كثري من األحيان على وسائل اإلعالم املختلف يف شكل مصغر

                                                             
 3Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran, (Jakarta: 

Referensi, 2012), hal. 47. 
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Diorama  أحد األلعاب الذى تستعمل الباحثة يف هذا البحث لرتقية هي
حلديقة. تشرح اب املفردات املتعلقةقدرة التالميذ على لسيطرة على املفردات، وهي 

هذه الوسائط صورة األشياء املوجودة يف احلديقة مثل احلقيقية، مثل شجر و مقعد 
و زهر و شارع و مصباح و  غريذلك. التالميذ رؤية وجهة نظر ثالثية األبعاد يف 

 تعلم املفردات. ىف حجم صغري مباشرة يسهل التالميذ
 

 املفردات -2
لى يت تتكون من حرفني فأكثر و تدل عاملفردات هي اللفظية أو الكلمة ال

أما املفردات يف هذه الرسالة هي  4 معىن، سواء أكان فعال أو إمسا أو أدات.
 حلديقة.اباملفردات املتعلقة 

 
 الدراسات االسابقة -ج

 2م(6102ه|0341إنتان سفوتري  ):  دراسة   -0

أما األهداف البحث من هذه الدراسة هي التعرف على سيطرة التالميذ 
يف تعليم املفردات بوسائل الغناء. إن منهج البحث الذى يستعمله الباحثة يف هذه 

لرتقية  ةالدراسة هو منهج جترييب. وأما نتائج البحث أن تطبيق وسائل الغناء فعالي
 قدرة الطالب على املفردات.

 

                                                             
)درا  ،أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ايلعربيةبل محيد عبد هللا، انصر عبد الغاىل و ع4

 .62(، ص. 0220الغاىل: الرايضي، 
ابملدرسة  ريبيةجت)دراسة  تطبيق وسائل الغناء لرتقية قدرة الطالب على املفردات ،إنتان سفوتري5

 ريي اإلسالمية احلكوميةالرانجامعة  وأتهيل املعلمنيكلية الرتبية منشورة،   الرسالة غري ،(املتوسطة دمحمية بندا أتشية
 م.2106ه|0416، بندا آتشيه :
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وأما العالفة بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية من وجه التشابه هي أن  
وكذلك  اهثة يف الدراسات السابقة تستخدم الدراسة التجريبية كمنهج حبثالباح

الدراسة احلالية يستخدم فيها الدراسة التجريبية كمنهج البحث. وبنسبة إىل وجه 
اإلختالف أن الدراسات السابقة تستخدم وسائل الغناء لرتقية قدرة التالميذ على 

لرتقية قدرة  Diorama ث وسيلةاملفردات، ويف الدراسة احلالية يستخدم الباح
 التالميذ على املفردات.

 
 2م(6102ه|0341وارثة أمك  ):  دراسة  -6

وهتدف هذه الدراسة ملعرفة أتثري األلعاب اللغوية والتطبيق عليها يف ترقية 
قدرة الطلبة على تعليم املفردات و ملعرفة استجابة على األلعاب اللغوية يف تعليم 

 Research)على البياانت، تقوم الباحثة ابلبحث اإلجرائي املفردات. وللحصول 

Action).  والنتائج اليت حصلت عليها الباحثة فهي إن األلعاب اللغوية تؤثر كثريا
 يف ترقية قدرة الطلبة على تعليم املفردات ويستجيبها الطلبة استجابة صحيحة يف

 تعليم املفردات.
أن  دراسة احلالية من وجه التشابه هيوأما العالفة بني الدراسة السابقة ابل 

لتالميذ على لرتقية قدرة ا األلعاب اللغويه الباحثة يف الدراسات السابقة تستخدم
لرتقية قدرة التالميذ  Dioramaالباحثة وسيلة  ستخدم فيهاتاملفردات الدراسة احلالية 

 على املفردات. وبنحسبة إىل وجه اإلختالف أن الدراسات السابقة تستخدم
ة  ا، ويف الدراسة احلالية يستخدم الدراسة التجريبيهالدراسة اإلجرائية كمنهج حبث

 كمنهج البحث.

                                                             
رسة الثانوية إجرائية ابملد )دراسة األلعاب اللغوية والتطبيق عليها يف تعليم املفردات ،وارثة أمك6

ي اإلسالمية الرانري عة جام كلية الرتبية وأتهيل املعلمنيمنشورة،   الرسالة غري ،(Suak Bakong اإلسالمية احلكومية
 م.2106ه|0416، بندا آتشيه : احلكومية
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 1م(6101ه|0341) إيدار رحيان فوتري : دراسة  -4

أما األهداف البحث من هذه الدراسة هي التعرف على سيطرة التالميذ  
مله الباحثة يف عيف تعليم املفردات ابلطريقة الصوتية. إن منهج البحث الذى يست

هذه الدراسة هو منهج جترييب. وأما نتائج البحث أن تعليم املفردات ابلطريقة 
 الصوتية فعايل يف سيطرة التالميذ على املفردات. 

وأما العالفة بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية من وجه التشابه هي أن  
وكذلك  بية كمنهج حبثالباحثة يف الدراسات السابقة تستخدم الدراسة التجري

الدراسة احلالية يستخدم فيها الدراسة التجريبية كمنهج البحث. وبنسبة إىل وجه 
اإلختالف أن الدراسات السابقة تستخدم الطريقة الصوتية لرتقية قدرة التالميذ 

لرتقية قدرة  Dioramaوسيلة  ةستخدم الباحثتعلى املفردات، ويف الدراسة احلالية 
 ملفردات.التالميذ على ا

 
 طريقة كتابة الرسالة  -ط

وأما طريقة التأليف يف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على ما 
 قررتة جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية يف التاب املسمى:

“ Panduan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2016 “ 

 
 
 
 

                                                             
تعليم املفردات ابلطريقة الصوتية عند التالميذ ابملدرسة اإلبتدائية احلكومية  ،إيدار رحيان فوتري7
بندا  : ميةالرانريي اإلسالمية احلكو جامعة  كلية الرتبية وأتهيل املعلمنيمنشورة،   الرسالة غري ،Cot Gueاإلسالمية 

 م.2106ه|0412، آتشيه
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 الثاين فصلال
 اإلطار النظري

 
 تعليم املفردات -أ

 مفهوم املفردات (0

إن املفردات عنصور من عناصر اللغة اهلامة حبيث يتضمن عليها املعاىن و 
استخدام يف اللغة من املتكلم نفسه أو من الكاتب، والشخص تزدادله مهاراته يف 

 غة الشخص متوقف على املفردات اليتاللغة إذا إزدادت مفرداته، ألن كفاءة مهارة ل
واملفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات  2إستوعب معانيها اللفظية.

الوقت وسائل للتفكري فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل  
و أما مفهوم املفردات يف كتاب عند العزيز عبد اجمليد هي  2كلمات حتمل ما يريد.

 .من كل شيء يف عمليةأساس 
 

 أنواع املفردات (6
وقبل أن يلقى املفردات إىل أذهان التالميذ، فعلى املدرس أن يستويل و  

يعرف متاما قبل بداية التعليم أنواع املفردات اليت ميكن يشتمل عليها. هناك عدة 
تقسيمات للمفردات نعرض فيما يلي أكثرها شيوعا هي تقسيمها حسب املهارات 

تقسيمها حسب املعىن و تقسيمها حسب التخصص و تقسيمها حسب اللغوية و 

                                                             
8Handri Guntur Tariga, Pengantar Kosa Kata, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 

2. 

 
 )السعودية: جامعة أم القرى،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،  حممود كامل الناقة،2

  .060م(، ص. 0222
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اإلستخدام، وتقسيمها حسب املهارات اللغوية ميكن أن تقسم املفردات كما 
 01التايل:

 وهذه تنقسم إىل قسمني:  Understanding Vocabularyمفردات للفهم  -أ
اإلستماع ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف  (0

 وفهمها عندما يتلقاها من أحد املتحدثني.عليها 
القراءة ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعريف  (2

 عليها وفهمها عندما هبا على صفحة مطبوعة.
 وأيضا تنقسم إىل قسمني: Speaking Vocabularyمفردات للكالم  -ب

 ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف Informal عادية (0
 حياة اليومية.

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت حيتفظ هبا الفرد وال  Formalموقيف  (6
 يستخدها إال يف موقف معني أو عندما تكن له مناسبة.

 
 وهذه أيضا  writing vocabulary مفردات للكتابة -ج  

 تنقسم إىل قسمني:
عادية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد مواقف  (0

 ل الكتايب الشخصي مثل أخذ مذكرات، كطلبة يوميات.اإلتصا
موقفية عادية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف  (2

مواقف اإلتصايل الكتايب الرمسي مثل تقدمي طلب للعمل أو غستقالة 
 أو كتابة تقرير.

 وتنقسم  Potential Vocabularyمفردات كامنة   -د  
                                                             

ة: دار الفكر )القاهر العربية للناطقني ابللغات األخرى، املرجم يف مناهج اللغة رشيد أمحد طعيمة، 10 
  . 202-206(، ص. 2101العريب،  
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 كذلك إىل قسمني:
ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها من  Contextسياقية  (0

 السياق الذي وردت فيه.
ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها  Analysisحتليلة  (2

إستنادا إىل خصئصها الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروف أو 
 ما نقص، أو يف ضوء اإلملام بلغات أوخرى.

هذا البحث عن احلديقة هي نوع من أما املفردات املستعملة يف 
  .Informal)) بتقسيم عادية  (Speaking Vocabulary)املفردات الكالم

 
 أمهية تعليم املفردات  (4

 وأما أمهية تعليم املفردات كما اتيل: 
 جتعل الطلبة قادرين على الفكر فيستطيعون أن يعربوا ما يريدون يف فكرهم. -أ

ارات وسهلة يف فهم معىن أو ترمجة العبسيعرف الطلبة طريقة نطق حرفها  -ب
 وسهلة ومنسجم يف تكلم اللغة العربية أو األجنبية.

 يرقي قدرة الطلبة على حتديد معناها يف القوامس واملعاجم العربية. -ج
تكون الطلبة قادرين على إستعمال الكلمة املناسبة يف املكان املناسب حىت  -د

 00 اط والرتاكيب.يستطيع اإلتصال ابلعربية وعدد األمن
ومن هذه األمهية نعرف أبن املفردات شيء مهم يف تعليم اللغة األجنبية،   

ابملفردات يستطيع الفرد أن يتكلم ما يف رأية، ويسمع كالم أصدقائه أو يستطيع 
أن يتحث بغريه، ويسطيع أن يقرأ ويفهم النصوص، ويستطيع أن يكتب ما يف 

 ذهنه.
 

                                                             

  . 22-24ص.  مدخل إىل طرق تعليم اللغة العربية....أزهر أرشد، 00 
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 أهداف تعليم املفردات (3
 و أهداف تعليم املفردات كما اييل:  

 تقدمي مفردات جديدة للطلبة سواء من خالل مواد القراءة وفهم املسموع. -أ
تدريب نطق املفردات بشكل صحيح ألن النطق هو قيادة جيدة يف احلصول  -ب

 على إجادة التحدث والقراءة بشكل صحيح.
لة تستخدم يف سياق مجفهم معىن املفردات سواء داللة أو معجمية وعندم   -ج

 معينة.
 02قدر إستعمال املفردات يف الكتابة أو اللسان حسن سياقه.   -د

 
بناء على هذا، كان تعليم املفردات هي عملية تعليمية يقصد هبا دفع الطلبة  

لتنمية مهارة اللغة العربية، ولرتقية قدرة الطلبة على نطقها فتحتاج إىل الطريقة 
 ناسبة يف تعليم.والوسيلة واألسلوب امل

 
 طريقة تدريس املفردات أو تقدميها  (5

 أما طرق تعليم املفردات أو تقدميها كما اييل:  
الطريقة املباشرة، املدرس يستخدم املفردات اللغة العربية مباشرة عند التكلم  -أ

أمام الفصل، وعندم أحد من تالميذه ال يفهم الكالم فأخذ املدرس أآلت 
 ا.املمارسة للصور شكله

الطريقة الطبيعية، املدرس حيمل تالميذه إىل مكان معني كي يستطيع  -ب
 املدرس أن يعرف األدوات اليت توجد حول التالميذ ابللغة العربية.

الطريقة احملادثة، يسمح املدرس لتالميذ أن يتكلم بعضهم البعض عن  ج_
 م.هعمليتهم اليومية وعندم ال يعريف التالميذ عن األشياء فاملدرس يساعد

                                                             
 12Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Inofatif, (Malang : UIN Maliki, 2011), 

hal. 63.  
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الطريقة القراءة، يف هذه احلالة يسمح املدرس تالميذه لقراءة النصوص  -د
 العربية وإذا ال يعريف املفردات عند القراءة فيسأل إىل املدرس.

الطريقة السمعية، املدرس يسمح تالميذه لسماعة النص الذي يقرأ املدرس  -ه
 .وإذا أكتشف التالميذ املفردات الصعبة فيسألون إىل املدرس

الطريقة الكتابة، املدرس يسمح تالميذه لرتقيب الكلمة إىل اجلمل و إذا  -و
 01وجد التالميذ املفردات الصعبة فيسألون إىل املدرس.

يف تعليم املفردات وجب املدرس إلستعداد املفردات املناسبة لتالميذه  
لسهولة فهمها، وأما الطريقة اليت يستطيع إلستخدام يف تعليم املفردات 

الطريقة املباشرة والطريقة القراءة والرتمجة والطريقة القراءة وغري ذلك.  هي
 وأما يف هذا البحث تستخدم الباحثة الطريقة القراءة. 

 
 Dioramaوسيلة  -ب

 Dioramaتعريف وسيلة   -أ

 Diorama  هي وسائل تعليمية ثالثية األبعاد تصف حدًثا ، سواء كان
ط ثالثية األبعاد هي وسائط ميكن رؤيتها من أي اترخيياا أو غري ذلك. "الوسائ

مكان وهلا أبعاد الطول والعرض والسماكة." معظم احلجج ثالثية األبعاد هي  
يتضمن وسائل اإلعالم املقدمة  Dioramaكائنات حقيقية أو كائنات مصغرة. هذا 

 .يف شكل مصغر أو يشار إليها يف كثري من األحيان على وسائل اإلعالم املختلفة
04 

                                                             
 13Mega Pratiwi Aziz, Metode Pengajaran Mufradat”, Muslimah Daily, di akses 

darihttp://www.megainfo92.blogspot.com/2013/12/metode-pengajaran-

mufrodat.html?m=1, pada tanggal 10 Oktober 2019 

 14Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran, (Jakarta: 

Referensi, 2012), hal. 47. 

http://www.megainfo92.blogspot.com/2013/12/metode-pengajaran-mufrodat.html?m=1
http://www.megainfo92.blogspot.com/2013/12/metode-pengajaran-mufrodat.html?m=1
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 يف دميهاتق يتم واليت املتوقعة غري الوسائط من واحدة هي Diorama وسيلة
 أوصاف هي Diorama 02.األصل ميثل كتقليد األبعاد ثالثي بصري شكل

 وأوضح 06.صغري/صغري بشكل عرضها يتم ال أو اترخيية قيمة هلا اليت األحداث
 صطناعيا شكل يف قدمت أحداث شكل يف معلومات قدمت Diorama أن الرأي

 .األصل من أصغر
هي رؤية  Dioramaوقالت انان سوجاان وأمحد رافاي إن وسائل اإلعالم يف 

 Yuhdi Munadiوقال  06.مصغرة ثالثية األبعاد هتدف إىل وصف املشهد األصلي

هي وجهة نظر ثالثية األبعاد يف حجم صغري إلظهار  Diorama أن وسائل اإلعالم
شاط. داخل الديوراما هناك كائنات ثالثية األبعاد أو شرح حالة أو ظاهرة تظهر الن

 02متثال ، اخل. صغرية احلجم مثل املنازل ،
ا له خلفية Diorama يعّرف نيومان سوداان داجينغ  كصندوق يصف مشهدا

هو مزيج من النماذج )التقليد  Dioramaحقيقية، مما يصف شيئاا من اجلو الفعلي. 
 02عاد يف مظهر كامل.ثالثي األبعاد( مع صور ثنائية األب

هي  Dioramaإن وسيلة ، Dioramaمن أقوال بعض اخلرباء أعاله حول 
مزيج من النماذج ذات الصور ثالثية األبعاد يف مظهر سليم يصف الغالف اجلوي 

 الفعلي.
 

 Dioramaأهداف وسيلة   -ب

 21يتضمن: Dioramaوسيلة الغرض من استخدام 
                                                             

 15Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), hal. 29. 

 16Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipta, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia), hal. 50. 
17Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pembelajaran, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2011), hal. 170. 
18Yudhi Munadi, Media pembelajaran, (Jakarta Selatan: GP Press, 2013), hal. 109. 
19I Nyoman Sudana Dageng, dkk, Proses Belajar Mengajar II (Media 

Pembelajaran) (Malang: Depdikbud, 1993), hal. 77. 
20Daryanto, Media……, hal. 30.  
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 .اجد كبرية األجسام دراسة عند تنشأ اليت الصعوابت على التغلب  -0
 .املاضي يف اترخياا أصبحت اليت األشياء على تعرف -2
  .مادايا  حتقيقها ميكن ال أشياء تعلم -1
 .بسهولة مالحظتها ميكن الطبقات مجيع -4
 .ممالا  وليس متعة أكثر التعلم -2
 .التعلم فهم التالميذ على السهل من اجعل -6
 .املوضوع هلذا وفقا قصة شاءإن بسهولة التالميذ ميكن -6

 
Diorama   كوسيلة تعليمية تشرحها Hujair AH Sanaky بشكل رئيسي

، ميكن استخدام وكذالك 20وظائف لعلوم األرض والتاريخ، وغريها من املواضيع.
يف  يذالتالموسائط الديوراما هذه للموضوعات العربية خاصة لتحسني مهارات 

 املفردات.
 22:، وهيDiorama يلةتاج إىل النظر يف صنع وساليت حت العناصر املهة

 وجذابة. أهدافها اواضح يكونمزدمحة جداا بل  Dioramaال تكون  -0
 لدرس املوضح.ابجيب أن يرتافق الديوراما  -2

 
   Dioramaتطبيق وسيلةخطوات تدريس املفردات ب -ج

عن احلديقة. وسيلة  Dioramaتعليم املفردات يف هذا البحث بتطبيق وسيلة   
Diorama  :هي  مصغرة ثالثية األبعاد هتدف إىل وصف املشهد األصلي، مثل

 جسر وسياج وأرجوحة وبّوابة وغري ولك.

                                                             
21Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), hal. 

29. 
22Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif, (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2013), hal. 135. 
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هي الورق املقوى والورق ومزينة أبوراق Diorama املواد املستخدمة يف صنع    
ملونة خمتلفة وأقمشة الفانيال. يتكون الورق املقوى والورق من األشياء اليت يتم 

مث يتم إعطاؤهم ورقاا ملوانا وتثبيتها على لوح من الورق املقوى أو اخلشب  تدريسها
 التايل:وخطوات تعليمها ك الرقائقي مؤطراا ببالستيك امليكا وجاهز لالستخدام.

 .ينقسم املدرس الفرقة  -0
 .Dioramaيعرض املدّرسة الوسيلة   -2
 عن احلديقة. Dioramaيشرح املدّرسة املفردات بوسيلة  -1
 دّرسة التالميذ لتقدم األسئلة من املادة اليت مل يفهموا.يسمح امل  -4
يسمح املدرس تالميذه لبحث املعلومات األخرى عن املفردات من مصادر   -2

 .خمتلفة
 توزع املدّرسة التدريبات إىل التالميذ.  -6
تطلب املدّرسة إحدى التالميذ من الفرقة إللقاء ما قد يناقشون يف فرقتهم   -6

 أمام الفصل.
 ملدرس عن املفردات اليت مت تعلمها يف كل فرقة.يسأل ا  -2
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 الفصل الثالث
 إجراءت البحث احلقلي

 
 منهج البحث -أ

إن منهج البحث الذي يستخدمها الباحثة يف هذا البحث هو منهج 
جترييب. وهو منهج البحث العلمي الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن تعرف أثر 

ي يف تقدم ى النتيجة )املتغري التابع( الذي له األثر اجللالسبب )املتغري املستقل( عل
  21العلوم الطبيعية.

أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع وهي التصميمات 
 -True)والتصميمات التجريبية ، (Pre- Experimental Design) التمهيدية

Experimental Design) ، والتصميمات العاملية(Factorial design)، 

 
،(Quazi Experimental)والتصميمات شبه التجريبية 

24
واختارت الباحثة  

وهذه التصميمات تتكّون  ،(Pre- Experimental Design)والتصميمات التمهيدية 
 22على ثالث تصميمات أي:

 One Shot Case Studyالتصميم األول  -0
  One Group Pre-test Post-test Designالتصميم الثاين  -2
 Static Group Comparison Designالتصميم الثالث  -1

 

                                                             

: املكتبة الطبعة الثانية، )الرايضاملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل ابن أمحد العساف، 21 
  111(، ص. 040العبيكان، 
 

  121ص.  املدخل إىل البحث يف....،صاحل ابن أمحد العساف، 24
  106-102ص.  املدخل إىل....،صاحل ابن أمحد العساف، 22 
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 One Group Pre-testو تستخدم الباحثة يف هذا البحث التصميمات 

Post-test Design . وكيفية إجراء هذه التصميمات هي أجراء اختبار قبلي لتحديد
راسى جيري داملستوى قبل إجراء التجريبية، مث يتم تطبيق املتغري املستقل ويف هناية ال

هلم إختبار بعدي لتبني مدى الفرق بني درجيت اإلختبارين القبلي والبعدي مما 
 يعكس أثر التجريبية.

 26وهذا التصميم أيخذ الشكل التايل:
 

 2خ x 0ت خ
 التفصيل:

 الفصل التجرييب ت :  
  X : املعاجلة التجريبية 
 اختبار القبلي :0خ  
 اختبار البع :2خ  

 
 جمتمع البحث

ن اجملتمع هلذا البحث التجرييب، مجيع تالميذ يف الفصل اخلامس ابملدرسة إ 
  2121\2102لسنة دراسية  Banda Aceh 01 احلكوميةاإلسالمية اإلبتدائية 

 تلميذا. 42يبلغ عددهم 
 

 عينة البحث -ج
ب" التالميذ ىف الصّف اخلمس "يف هذا البحث فأخذت الباحثة كالعينة  

 Purposive)ا الطريقة يف إختيار العينة هي الطريقة العمدية . أمتلميذا 20وعددهم 

                                                             

  102، ص. املدخل إىل....اف، صاحل ابن أمحد العس26 
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Sampling،)  وهذه الطريقة تسمى أيضا ابلطريقة املقصودة أو االختيار ابخلربة وهي
تعىن أساس اإلختيار من خربة الباحثة ومعرفتها أبن هذه املمفردة تتمثل جمنمع 

 26البحث.
 

 طريقة مجع البياَّنت وأدواهتا -د
مجع البياانت يف هذا البحث هي اإلختبارات واإلستبانة، وهي  إن طريقة  

 كما اتيل:
   اإلختبارات -0

إن االختبار من أكثر أدوات مجع املعلومات أو البياانت اليت حتتاج إليها 
الباحثة ألسئلة، هو امتحان لتقومي التحصيل والقدرات لتالميذ أو لفصل مدرسي 

 22(.) مثال، املعرفة اخلاصة مبوضوع معني
تعد االختبارات املقنتة أحد الطريقة اليت ميكن أن تستخدمها الباحثة جلمع 
املعلومات اليت حتتاجها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فرضه. واألدوات اليت 
تستخدم الباحثة يف تقدمي هذان اإلختباران هي األسئلة، وعددها مخسة عشر 

ثة إذا كان صوااب، وتقوم الباح أسئلة، ويف كل أسئلة تكون نتائجها مخسة عشر
 إبختبارين، ومها:

 
 (Pre-Test)االختبار القبلى  -أ

لرتقية قدرة  Diorama هو ختترب الباحثة قبل تطبيق وسيلة
وغرض هذا االختبار ملعرفة مستوى ، التالميذ على املفردات

                                                             

  12، ص. املدخل إىل البحث....صلح ابن أمحد العساف، 26 
 

ن، الطبعة األوىل، )بريت: مكتبة لبنان انشرو معجم املصطلحات الرتبويو، يوسف خليل يوسف، 22
  141بدون السنة(، ص. 
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لرتقية قدرة التالميذ  Diorama التحصيل الدراسى قبل تطبيق وسيلة
 .على املفردات

 
 (Post-Test)اإلختبار البعدي  -ب

لرتقية قدرة  Diorama هو ختترب الباحثة بعد تطبيق وسيلة
التالميذ على املفردات. والنتائج من االختبار البعدي يقارن بنتائج 

 22.االختبار القبلي، مث كل منهما لقياس مدى فعالية التدريس
ل بينها لتقارن الباحث بني االختبار القبلي واالختبار البعدي وحت

 لرتقية قدرة التالميذ على املفردات.  Dioramaملعرفة  تطبيق وسيلة
 

 اإلستبانة -6
هو املدلول العريب الصحيح للمراد منها الذي يشري إىل تلك اإلستمار اليت 
حتتوى على جمموعة من األسئلة أو العبارات املكتوبة مزودا إبجابتها واألراء احملتملة 

تطبيق  نإستجابة التالميذ عالباحثة اإلستبانة ملعرفة  ستخدمت 11أو بفراغ لإلجابة.
 لرتقية قدرة التالميذ على املفردات.  Dioramaوسيلة

 

 طريقة حتليل البياَّنت -ه
وبعد أيتم مجع البياانت فتخط الباحثة إىل اخلطوة التالية ىف البحث وهو  

 حتليل البياانت املوجودة:

                                                             
 29M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), hal. 28.  

  141، ص. معجم املصطلحات ....يوسف خليل يوسف، 11 
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 مت شكل منهجي ومجع البياانت الىتحتليل البياانت هي عملية البحث ب
احلصول عليها من املالحظة و الوًثئق عن طريقة تنظيم البياانت وترمجتها إىل 
وحدات جتمع وتنظيم ىف منط، واختبار أمرهم ويف تعلم وجعل االستنتاجات كي 

 يفهم لنفسه وآلخرين.
 ’T‘) "ت" البعدي ابختبارا وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي و -0

Test) 10:ة الرموز التالية الباحث عملفتست 

to =
MD

SEMD

 

 البياانت:

to   =حاصلة املالحظة 

MD= متوستط الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و نتيجة 
 
 
 

 12:املتغرية الثانية، فهو من اتباع اخلطوات التالية 
MD = 

∑ D

𝑁
 

 

∑ 𝐷= ملتغرية األوىل و نتيجة جمموع الفروق بني نتيجة ا 
 

 من خطوات اآلتبة : Dاملتغرية الثانية، و 
D= X-Y 

 
                                                             

31Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012), hal. 305. 
32Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan... hal. 305. 
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= D=y-x  نتيجة املتغرية األوىل انقصة بنتيجة املتغرية الثانية 
X  =نتيجة املتغرية األوىل 
Y  =نتيجة املتغرية الثانية 
N العينة= عدد 
 

SEMD
 11ة:اخلطاء املعياري للفروق اتباع الرموز التالي =

SEMD
=

SDD

√N−1
 

SDD =  اإلخراف املعياري للفروق بني نتيجة املتغرية 
 

 :األوىل و نتيجة املتغرية الثانية، يعين
SDD = √

∑ D
2

N
− (

∑ D

N
)

2

 

 

 : العدد الثابت0

 14: حتليل البياانت عن نتيجة اإلستبانة فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:2

𝑃 =
𝑓

𝑛
𝑋 100% 

     النسبة املؤية P:البيان: 

f: جمموع القيمة احملصولة احملصولة عليها 

n :النتيجة الكاملة 
 

                                                             
33Anas Sudijono, PengantarStatistikPendidikan… hal. 305-306. 
34Anas Sudijono, PengantarStatistikPendidikan… hal. 282. 
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 الفصل الرابغ

 نتائج البحث ومناقشتها

 
 عرض البياَّنت -أ

الباحثة يف الفصل السابق عن أدوات البحث وهي االختبار  تقد شرحث 
التالميذ  هذه البياانت لرتقية قدرة واالستبانة. يف هذا الفصل تشرح الباحثة عن

لرتقية   Dioramaونتيجتهم يف تدريس املفردات وإستجابة التالميذ عن تطبيق وسيلة 
قدرة التالميذ على املفردات. وقد قامت الباحثة ابلتصميمات التمهيدية للحصول 

 Banda Aceh 01على تلك البياانت يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية اإلسالمية 
سالم املعلمني جامعة الرانريي دار ال اعتمادا على إفادة عميد كلية الرتبية وأتهيل

 .B-15320/Un.08/FTK.1/TL.00/10/2019بند آتشية رقم 
 
 حملة عن ميدان البحث -0

وهي  Banda Aceh 01اإلبتدائية احلكومية اإلسالمية  إن املدرسة   
 Meurasa Gampong  الطريقيعين يف Banda Aceh إحدى املدرسة اليت توجد يف

Punge Blang Cut  بناحية Jaya BaruمبنطقةBanda Aceh  وأسس هذه املدرسة .
 م. وكانت رئيسة املدرسة يف هذه املدرسة هي رملي املاجسرت.0226يف السنة 

 01احلكومية  اإلسالمية اإلبتدائية أ(  عدد املدرسني الذين يعلمون يف املدرسة
Banda Aceh. 
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 3-0ول اجلد
 Banda Aceh 01اإلسالمية احلكومية  اإلبتدائية املدرسةعدد املدرسني يف 

 العدد اجلنس الرقم
 01 املدرسات 0
 2 املدرسون 6

 64 اجملموع
 

مدرسا،  21من اجلدول السابق نعرف أن عدد املدرسني يف هذه املدرسة 
مدرسا،  0مدرسات. وأما عدد املدرس اللغة العربية  6مدرسا و  06حيث 

 وامسهما نورجّنة وهي متخرج من جامعة الرانريي.
 

 Banda Aceh 01اإلسالمية احلكومية  اإلبتدائيةملدرسة ب(  عدد التالميذ يف ا

تالميذا، ولكل صف  122وكان عدد التالميذ يف هذه املدرسة 
 من عدد التالميذ كما يتضح يف اجلدول اآليت:

 3-6اجلدول 
 Banda Aceh 01  احلكومية اإلسالمية اإلبتدائيةاملدرسة قي عدد التالميذ 

 

عدد  الفصل رقم
 الفصل

 اجملموع

 24 2 الفصل األول 0
 24 2 الفصل الثاين 2
 41 0 الفصل الثالث 1
 44 0 الفصل الرابع 4
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 60 2 الفصل اخلامس 2
 62 2 الفصل السادس 6

 461 01 اجملموع
 

  تطبيقس " أ " لوأخذت الباحثة من التالميذ يف الصف اخلام
 .لرتقية قدرة التالميذ على املفردات  Dioramaوسيلة

 
 املفردات  لرتقية قدرة التالميذ على  Dioramaإجراء تطبيق وسيلة  -6 

 01احلكومية  قبل إجراء عملية البحث يف ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
Banda Aceh ،بعض الوسائل و  ستوضح الباحثة التوقيت التجرييب وخطوات التعليم

لرتقية قدرة التالميذ على املفردات. وجلمع   Dioramaالتعلمية املتعلقة بتطبيق وسيلة
 22البياانت فقامت الباحثة نفسها ابلبحث احلقلي يف تلك املدرسة يف التاريخ 

م. ستعد الباحثة ابلتوقيت التجرييب كما يف اجلدول 2102أكتوبر  22أكتوبر إىل 
 التايل :

 3-4اجلدول 
 التوقيت يف العملية التجربية

 األنشطة الساعة  التاريخ اليوم اللقاء
اللقاء 

 األول
 22 الثالًثء

 أكتوبر
2102 

توزيع اإلختبار القبلى وشرح  12.21
 املفردات 

اللقاء 
 الثاين

 21 األربعاء
 أكتوبر

2102 

تعليم املفردات ابلوسيلة  01.21
Diorama عن  احلديقة 
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اللقاء 
 الثالث

 22 ثننياإل
 أكتوبر

2102 

توزيع اإلختبار البعدي  12.21
 واإلستبانة

 
 3-3اجلدول 

 عملية تعليم وتعلم ىف الفصل
 )اللقاء األول(

 أنشطة التالميذ أنشطة املدّرسة
دخلت املدّرسة الفصل إبلقاء السالم   -

 وتعّرف نفسها.
تشرح املدّرسة التالميذ عن أمهية تعليم  -

لوسيلة اللغة العربية إبستعمال ا
Diorama. 

تسأل املدّرسة عن املادة اليت قد تعلم  -
 التالميذ.

تعطي املدّرسة اإلختبار البعدي إىل  -
 التالميذ.

 رقةف مخسةتقسم املدّرسة التالميذ إىل  -
تشرح املدّرسة عن املفردات اليت توجد  -

 .احلديقةحول 
 تسمح املدّرسة التالميذ لبحث -

املفردات عن احلديقة مع أصدقائهم يف 
 الفرقة.

 التالميذ جييبون السالم. -
 

عون شرح التالميذ يسم -
 املدّرسة

 
 

 التالميذ جييبون الألسئلة -
التالميذ يعمل اإلختبار  -

 البعدي
 جيلس التالميذ يف اجملموعة -
يسمع التالميذ عن شرح  -

 املدّرسة
 

التالميذ يبحثون املفردات عن  -
 احلديقة
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تسمح املدّرسة التالميذ لتقدم األسئلة  -
 من املادة اليت مل يفهموا.

تساعد املدّرسة التالميذ يف أخذ  -
 اإلستباط عن املادة.

املدّرسة ختتم الدرس وتلقي السالم إىل  -
 التالميذ قبل خروج الفصل.

 
التالميذ يسألون عن املادة مل  -

 يفهموا.
 

التالميذ أيخذون اإلستنباط  -
 من املادة.

 ون السالمالتالميذ جييب -
 

 3-5اجلدول 
 لرتقية قدرة التالميذ على املفردات  Dioramaتطبيق وسيلةعملية تعليم وتعلم ب

 )اللقاء الثاين(
 أنشطة التالميذ أنشطة املدّرسة

تدخل املدّرسة الفصل وتسلم على   -
 التالميذ مث تسأهلم عن حاهلم.

تلقي املدّرسة األهداف التعليمية  -
 لتالميذ.

ة التالميذ إىل مخسة تقسم املدّرس -
 فرق.

 .Dioramaسة الوسيلة املدرّ  ضر عت -
 

سة املفردات بوسيلة تشرح املدرّ  -
Diorama .عن احلديقة 

 التالميذ جييبون السالم. -
 

التالميذ يسمعون شرح  -
 املدّرسة.

 جيلس التالميذ يف اجملموعة. -
يالحظ التالميذ وسيلة  -

Diorama. 
 

التالميذ يسمعون شرح  -
 املدّرسة.
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تسمح املدّرسة التالميذ ليناقشون عن  -
 املادة مع أصدقائهم.

 توزع املدّرسة التدريبات إىل التالميذ. -
تطلب املدّرسة إحدى التالميذ من  -

ون يف الفرقة إللقاء ما قد يناقش
 فرقتهم أمام الفصل.

تسمح املدّرسة التالميذ لتقدم األسئلة  -
 من املادة اليت مل يفهموا.

تساعد املدّرسة التالميذ يف أخذ  -
 اإلستباط عن املادة.

املدّرسة ختتم الدرس وتلقي السالم  -
 إىل التالميذ قبل خروج الفصل.

التالميذ يبحثون املعلومات  -
 عن املادة مع زمالئهم.

التالميذ يعملون ما طلب  -
 املدّرسة.

 
 
 
 

 التالميذ يسألون ما مل يفهموا. -
 

أخذ التالميذ اإلستنباط من  -
 املادة.

 لسالم.التالميذ جييبون ا -
 
 

 3-2اجلدول 
 لرتقية قدرة التالميذ على املفردات  Dioramaتطبيق وسيلةعملية تعليم وتعلم ب

 )اللقاء الثالث(
 أنشطة التالميذ أنشطة املدّرسة

تدخل املدّرسة الفصل وتسلم على  -
 التالميذ مث تسأهلم عن حاهلم.

 تكرر املدّرسة عن املادة مع التالميذ. -

 التالميذ جييبون السالم. -
 

 يكرر و يتذكر عن املادة -
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 يار البعدي إىلتوزع املدّرسة اإلخت -
 التالميذ.

 
 

 توزع املدّرسة اإلستبانة إىل التالميذ. -
ختتم املدّرسة الدرس وتلقي السالم  -

 إىل التالميذ فبل خروج الفصل.

جييب األسئلة املوجودة  التالميذ -
 يف اإلختبار البعدي

التالميذ جييب األسئلة املوجودة  -
 يف اإلستبانة

 التالميذ جييبون السالم. -
 

 
 حتليل البياَّنت -ب

 حتليل البياَّنت من اإلختبار  -0 
 Dioramaوسيلة استخدام وملعرفة قدرة التالميذ على املفردات بعد 

فاعتمدت الباحثة على إختبار القبلي والبعدي وعلى التالميذ أن جييبوا عن األسئلة 
ختبار . ولتوضيح البياانت فتقدم الباحثة نتيجة االاملقدمة هلم ابإلجابة الصحيحة

 القبلي والبعدي كما اييل:
 3-1اجلدول 

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي
 نتيجة االختبار البعدي نتيجة االختبار القبلي التالميذ رقم

0 
2 
1 
4 
2 
6 

 0التالميذ 
 2التالميذ 

 1 التالميذ
 4التالميذ 
 2التالميذ 
 6التالميذ 

41 
42 
41 
42 
21 
42 

61 
61 

011 
011 

21 
011 
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6 
2 
2 

01 
00 
02 
01 
04 
02 
06 
06 
02 
02 
21 
20 

 6التالميذ 
 2التالميذ 
 2التالميذ 

 01التالميذ 
 00التالميذ 
 02التالميذ 
 01التالميذ 
 04التالميذ 
 02التالميذ 
 06التالميذ 
 06التالميذ 
 02التالميذ 
 02التالميذ 
 21التالميذ 
 20التالميذ 

12 
22 
11 
41 
11 
21 
12 
42 
21 
11 
21 
11 
42 
21 
22 

011 
21 
61 

011 
011 

21 
21 

011 
22 

011 
011 

21 
011 
011 

21 
 

 (t-test)وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي ابختبارات ت
 فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:

to =
MD

SEMD

 

 

 وبتعبري رايضي يصاغ القانون كما يلي:
SEMD

 =  
SDD

√N−1
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االختبار القبلي والبعدي كما يف اجلدول  أما جمموع الفروق بني نتيجة
 اآليت:

 3-1اجلدول 
 جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي

 D=x-y االختبار البعدي االختبار القبلى رقم

 
D²=(x-y)² 

0 41 61 21- 411 
2 42 61 22- 622 
1 41 011 61- 1611 
4 42 011 22- 1122 
2 21 21 41- 0611 
6 42 011 22- 1122 
6 12 011 62- 4222 
2 22 21 22- 1122 
2 11 61 21- 2211 

01 41 011 61- 1611 
00 11 011 61- 4211 
02 21 21 41- 0611 
01 12 21 22- 1122 
04 42 011 22- 1122 
02 21 22 12- 0222 
06 11 011 61- 4211 
06 21 011 21- 2211 
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02 11 21 61- 1611 
02 42 011 22- 1122 
21 21 011 21- 2211 
20 22 21 22- 622 
N= 

20 
- - ∑ 𝐷 =

 −0121   
∑ 𝐷² =

 26221   

 
يف اجلدول السابق وجدت الباحثة ( t-test)ت  –نظرا إىل نتيجة اختبار 

 البياانت اآلتية:
∑)رين جمموع الفرق بني االختبا  -0 𝐷 )0121-  
∑)جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  -2 𝐷² ) =26221 
 20 =عدد العينة   -1
 

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

 MD = 
∑ D

𝑁
  = 

−0121
20  = -21  

( SDD)يتني عياري للفروق بني النتيجة املتعمث يبحث الباحثة عن األحنراف امل

 وهذا ما ننظره يف الرموز التايل:

SDD = √∑ D
2

N
− (

∑ D

N
)

2
 

         = √
26221

20 − (
−0121

20 ) 
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      = √2622٦2 −  (−21)2  

      =√2622٦2 −  2211 

      =√022٦2 
      = 01،22 
 

SEMD)ثة عن اخلطأ املعياري للفروق مث تبحث الباح 
 ): 

SEMD
 = SDD

√N−1
  = 

01،22

√20− 0
 = 

01٦22

√21
 = 

01٦22
4٦46  = 1،01 

وبعد كل خطوات من احلساب السابق فوصلت الباحثة إىل اخلطوة األخرية 
 الختبار فروض حبثها. لكن على الباحثة أن تعرب االحصائية كما يلي:

𝜇2 > 𝜇0  =Ha : إن تطبيق وسيلةDiorama  ترقى قدرة التالميذ على سيطرة
 .املفردات

𝜇2 ≤ 𝜇0  =H𝑜:  إن تطبيق وسيلةDiorama  ال ترقى قدرة التالميذ على
 املفردات. سيطرة

 اعتمادا على هذا الفرض املذكور، أن املقياس الرد: 
- Ha  مقبول وH𝑜  ،احلساب.-ت <اجلدول  -إذا كأن : تمردود 
- Ha  مقبول وH𝑜 احلساب.-ت <اجلدول  -مقبول، إذا كأن : ت 

 
حاصل  ت عن –وأّما اخلطوة األخرية ختترب الباحثة البياانت ابختبار 

 كما يلي:( to)املالحظة 
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to = 
𝑀𝐷

SEMD

 = 
−21
1،01 = -06،02 = 06،02 

  (derajat kebebasan)يعين حتديد الدراجة احلرية ومن اخلطوات األخرية 
من درجة  ٪0و  2٪  (signifikasi)ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة 

 احلرية يف هذا البحث.

db = N – 0 
= 20 – 0 = 21 

وحدد مستوى  2،12يعىن  2٪  (signifikasi)فحدد مستوى الداللة 
-. وذلك )ت06،02يعين ( to)ظة أّما حاصل املالح 2،24يعىن  ٪0الداللة 

 .2،24 > 06،02 < 2،12اجلدول( : -احلساب( أكرب من )ت
ن اجلدول( فيكو -احلساب( متساوية أو أكرب )ت-إذا كانت النتيجة )ت

احلساب( -الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال. وإذا كانت النتيجة )ت
البديل  قبوال وفرضاجلدول( فيكون الفرض الصفري م-تبلغ إىل النتيجة )ت

 12مردودا.
ن ( أكرب مباحلسا-فوجدت الباحثة يف هذا البحث أن النتيجة )ت

قبوال، ماجلدول(، ولذلك أن الفرض الصفري مردودا وفرض البديل -النتيجة )ت
 لرتقية قدرة التالميذ على املفردات فّعاال.   Dioramaيعين تطبيق وسيلة

  
 

 حتليل البياَّنت اإلستبانة  -6 
بيق ملعرفة استجابتهم على تط تالميذزع الباحثة اإلستبانة إىل التو 

لرتقية قدرة التالميذ على املفردات هل هي تكون إجيابية أم   Dioramaوسيلة
                                                             

35Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2012), hal. 312-313. 
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سلبية. ويف حتليل البياانت من االستبانة يستعمل الباحثة الرموز لتحليلها كما 
  يلي:

𝑃 =
𝑓

𝑛
𝑋 100% 

 
 3-9اجلدول 

 يبات على األسئلة من اإلستبانة نتيجة إجابة اجمل
 نسبة مؤية )%( بنود اإلجابة املؤشرات منرة

SS S ST STS SS S ST STS 

أرغب يف  0
تعليم اللفة 

 العربية

02 6   60،4 22،6   

التعليم  2
ابستعمال 

وسيلة 
Diorama  هي

اخلربة اجلديدة 
 لديّ 

01 00   46،6 22،1   

أرغب يف  1
ة م اللفيتعلال

بية العر 
ابستعمال 

وسيلة 
Diorama 

2 00 0  42،2 22،1 4،2  
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م يالتعل 4
ابستعمال 

 وسيلة
Diorama  

 جيعلين سهولة
على فهم 

 املادة 

6 01 0  11،1 60،2 4،2  

م يالتعل 2
ابستعمال 

 وسيلة
Diorama 

ة جيعليب سهول
يف حفظ 

 املفردات

2 2 2 0 42،2 42،2 2،6 4،2 

م يالتعل 6
املفردات 

ابستعمال 
 سيلةو 

Diorama  
يسهلين 

اإلجابة على 
األسئلة  الغة 

 العربية

02 2   26،0 42،2   

 ميالتعل 6
ابستعمال 

6 01 4 0 22،6 46،6 02،1 4،2 
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وسيلة 
Diorama 

ترقي قدريت 
على فهم 

معىن يف 
 النص

م يالتعل 2
املفردات 

ابستعمال 
وسيلة 

Diorama 
حفزين يف 
تعلم اللغة 

 العربية

02 6 2  26،0 11،1 2،6  

م يالتعل 2
املفردات 

ابستعمال 
وسيلة 

Diorama 
 متعة جدا

01 00   46،6 22،1   

0
1 

م يتعلال
املفردات 

ابستعمال 
وسيلة 

2 01 2  42،2 46،6 2،6  



16 

 

 

Diorama 
 جيعلين ال ممال

 %2،1 %94،4 03 092 اجملموع
 

مع أن اإلجيابة اإلجابية )موافق بشدة  ةالباحث تمن نتائج البحث عرف
 %6،6أكثر من اإلجيابة السلبية )أقل موافق وغري موافق(  %21،1افق( ومو 

وهذه النتيجة تشري إىل أن معظم الطلبة يشعرون  %6،6 > %21،1ابلنسبة: 
 عن احلديقة.  Dioramaابرتفاع دوافعهم يف تدريس املفردات بوسيلة

 
 حتقيق الفروض -ج

 كما يلي:  وأّما الفروض اليت قدمت الباحثة يف هذا البحث فهي 
ال ترقى قدرة التالميذ  Dioramaكان تطبيق وسيلة : ( Ho) الفرض الصفري -0

 .ةعلى سيطرة املفردات عن احلديق
ترقى قدرة التالميذ على  Dioramaكان تطبيق وسيلة :  (Ha)الفرض البديل   -2

 ة.سيطرة املفردات عن احلديق
 

: ( to)احلساب  -ت )ت -قد حصلت الباحثة على نتيجة اختبار
 (𝑡𝑡.𝑡𝑠.5%) ٪2اجلدول مستوي الداللة  -( أكثر من نتيجة اجلدول )ت06،02

فتدل على أن الفرض (. 2،24:  (𝑡𝑡.𝑡𝑠.1%) ٪0ومستوى الداللة  2،12: 
  Dioramaالصفري مردود وعكسه أن فرض البديل مقبول، مبعىن أن تطبيق وسيلة

 .داتفعاال لرتقية قدرة التالميذ على املفر 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث -أ
بناء على عرض البياانت وحتليلها يف الفصل السابق فبيان اخلالصات هبذا   

 البحث هي كما يلي:
 طرةسي لرتقي قدرة التالميذ علىيكون فّعاال   Dioramaتطبيق وسيلة إن (0

-)ت ناحلساب( أكرب م-)ت. وتعتمد الباحثة على أن نتيجة املفردات
 .2،24 > 06،02 < 2،12اجلدول( 

يف تعليم املفردات هلا إستجابة إجيابية عند   Dioramaتطبيق وسيلةو إن  (2
 %21،1)موافق بشدة وموافق( ، على الدليل أن اإلجيابة اإلجابية التالميذ

ابلنسبة:  %6،6أكثر من اإلجيابة السلبية )أقل موافق وغري موافق( 
21،1% < 6،6%. 

 

 احاتاملقرت  -ب
 إعتمادا على الظواهر السابقة تقدمت الباحثة اإلقرتاحات كما التايل:

يف عملية تعليم خاصة  Dioramaاملدرس أن تطبيق وسيلة  الباحثةترجو  -0
 .على املفردات

ترجو الباحثة من الطلبة أن يدرسوا اللغة العربية جيدا ويفهم املادة اللغة  -2
 العربية فمها اتما.

 ون األخرى ليبحث عن املشكلة يف إنشاء اجلملةثحثة إىل الباحترجو البا -1
 االمسية و تعليم القواعد اللغة العربية.
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 املراجع
 املراجع العربية -أ

مدخل إىل طرق تعليم اللغة العرببية األجنبية ملدرسي اللغة م،  0222أزهر أرشد، 
 ا سكيت.مطبعة "األحكام" أو جونج فاندانج: سراي فانورامالعربية، 

املرجم يف مناهج اللغة العربية للناطقني ابللغات األخرى، م،  2101رشيد أمحد طعيمة، 
 القاهرة: دار الفكر العريب.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : MIN 10 Banda Aceh 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi   : يف احلديقة    
Kelas/Semester  : V/I (Ganjil) 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya serta cinta tanah air. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati 
dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang 

jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

 

B. Kompetensi Dasar ( KD ) 

1.1. Menerima dan meyakini bahwa kemampuan berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt. 

2.1.  Memotivasi rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda melalui  

media bahasa Arab dalam berinteraksi  dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

3.2. Menemukan makna dari ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana terkait 

topik:يف احلديقة 

4.2. Menghafalkan makna dari ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 

terkait topik: يف احلديقة 
 
 
 
 



 
 

 

C.  Tujuan dan Indikator Pembelajaran 

Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 

Setelah terjadinya proses 

mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, menalar 

dan memberikan informasi siswa 

dapat menterjemahkan teks bacaan 

dan menyebutkan mufradat tentang 

   يف احلديقة

1.1.1 Meminati dan meyakini 

belajar bahasa Arab bahwa 

kemampuan berbahasa 

merupakan anugerah Allah 

swt.. 

2.1.1 Menujukkan perilaku disiplin, 

tanggung jawab dalam 

melakukan praktik  

menghafal makna terkait 

topic. 

3.2.1 Menyebutkan atau menuliskan 

padanan kosa kata yang 

berkaitan dengan   يف احلديقة
dalam bahasa arab atau 

sebaliknya. 

4.2.1 Mengucapkan beberapa 

mufradat yang yang berkaitan 

dengan topic يف احلديقة 

 

 

D. Materi Pokok 

 

 

 

 
 
 
 

 
. ةٌ عَ اسِ وَ  ةٌ قَ ي ْ دِ حَ  تِ يْ لب َ ا اءَ رَ . وَ فٌ يْ ظِ نَ  رٌ ي ْ غِ صَ  تٌ يْ ب َ  . يلْ ةٌ دَ يْ عِ سَ  ةٌ رَ سْ أُ  يْ دِ نْ عِ 

 ةُ رَ جَ ا شَ هَ ن ْ ، مِ ةٌ رَ ي ْ ثِ كَ   ارٌ جَ شْ أَ وَ  ةٌ ابَ وَّ ب َ  وَ  اجٌ يَ سَ  وَ  ةٌ حَ وْ جُ رْ أَ  وَ  رٌ سْ جِ  وَ  ةٌ قَ ي ْ مِ عَ  ةٌ كَ ْر ا بِ هَ ي ْ فِ 
 ةِ كَ ربْ  الْ . يف ةُ دَ رْ وَ الْ وَ  نْيُ امسِْ يَ ا الْ هَ ن ْ ، مِ ةٌ عَّ وِّ ن َ ت َ مُ  ارٌ هَ زْ ا أَ هَ ي ْ فِ . وَ احِ فَّ ت ُّ الْ  ةُ رَ جَ شَ وَ  الِ قَ ت ُ رْ ب ُ الْ 

Ayo baca! 

 َهياا بَِنا نَ ْقَرأ !



 
 

 

 بِ انِ . جِبَ ميٌْ دِ قَ  دٌ عَ قْ مَ وَ  لٌ يْ مجَِ  احٌ بَ صْ مِ  كَ لِ ! ذَ اكَ نَ  هُ ىَل ر إِ ظُ نْ . أُ ةٌ عَ وِّ ن َ ت َ مُ  ةٌ رَ ي ْ ثِ كَ   اكٌ مسَْ أَ 
  ةُ رَ جَ شَ  وَ  رٌ جَ حَ  احِ بَ صْ املِ 

َ
 ةُ رَ ثَْ  هِ ذِ ة. هَ رَ ي ْ ثِ كَ   اتُ رَ ثََ  احِ فَّ الت ُّ  ةِ رَ جَ شَ . لِ احِ فَّ الت ُّ  ةُ رَ جَ شَ وَ  زِ وْ امل

 
َ

 .وٌ لْ حُ  هُ مُ عْ ، طَ احِ فَّ الت ُّ  ةُ رَ ثَْ  كَ لْ تِ . وَ رٌ فَ صْ ا أَ هَ ن ُ وْ ، لَ زِ وْ امل
 

E. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

 

 Metode :Metode Ceramah, Diskusi Kelompok, 
Penugasan, Metode Qira’ah 

 Pendekatan : Saintifik 

 Model  : Cooperative Learning 

 

F. Media/Alat dan Sumber Belajar 

 

 Media  : Papan Tulis dan Diorama 

 Alat  : Spidol, Kertas, Pulpen 

 Sumber : Buku siswa bahasa Arab pendekatan saintifik kurikulum 
2013  

 kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

  Kamus Indonesia-Arab 

  Bahan lain di Internet 

 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan guru Kegiatan Peserta Didik Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan - Guru memberi salam. 

 

 

- Guru mempersilahkan 

siswa membaca do’a. 

 

- Guru mengabsen siswa. 

 

 

- Guru memberikan 

apresiasi dengan cara 

mengaitkan materi yang 

akan dipelajari dengan 

materi sebelumnya. 

 

- Siswa menjawab salam. 

 

- Siswa membaca do’a 

bersama. 

 

- Siswa mendengarkan 

pengabsenan. 

 

- Siswa mengulang sedikit 

pembelajaran yang telah 

lalu. 

 

 

10 Menit 



 
 

 

- Guru memberikan 

motivasi kepada siswa. 

 

- Guru menjelaskan 

tentang tujuan dari 

materi yang akan 

dipelajari. 

 

- Guru membagikan 

siswa menjadi 5 

kelompok. 

- Siswa mendengarkan 

motivasi yang 

disampaikan guru. 

 

- Siswa mendengarkan 

setiap informasi yang 

diberikan guru. 

 

- Siswa dibagi menjadi 5 

kelompok. 

Inti Mengamati 

- Guru membaca teks. 

 

 

 

- Guru memperlihatkan 

media diorama. 

 

 

- Guru menjelaskan 

mufradat menggunakan 

media diorama. 

 

- Guru menterjemahkan 

teks. 

 

 

 

Menanya 

- Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

tentang materi yang 

belum dipahami. 

 

Mengumpulkan 

Informasi 

- Guru meminta siswa 

untuk mengamati teks 

dan mendiskusikannya 

dengan anggota 

kelompoknya terkait 

materi. 

 

- Siswa mendengar dan 

memperhatikan bacaan 

guru. 

 

 

- Siswa mangamati media 

diorama. 

 

- Siswa memperhatikan 

yang di sampaikan oleh 

guru. 

 

- Siswa memperhatikan 

yang di sampaikan oleh 

guru. 

 

 

 

 

- Siswa bertanya tentang 

materi yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 

- Siswa mengamati teks 

dan mendiskusikan 

dengan anggota 

kelompoknya masing-

masing tentang materi 

50 Menit 



 
 

 

 

 

 

- Guru mempersilahkan 

siswa untuk mencari 

informasi tentang 

makna yang belum 

diketahui. 

 

Mengasosiasi 

- Guru memberikan 

lembar kerja siswa. 

 

- Guru meminta siswa 

untuk mendiskusikan 

dengan anggota 

kelompoknya terkait 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

dalam LKPD. 

 

- Guru menyuruh siswa 

untuk 

memperbincangkan 

jawaban yang benar 

bersama kelompok. 

 

 

Mengkomunikasi 

- Guru meminta siswa 

melaporkan hasil 

jawaban kelompok 

kedepan kelas yang 

telah di jawab dalam 

LKPD yang dibagikan 

guru melalui ketua 

kelompok atau salah 

satu anggotanya. 

 

- Guru menyuruh 

kelompok lain 

mengoreksi kesalahan 

yang terdapat dari hasil 

pelaporan kerja 

kelompok dibawah 

yang sudah dijelaskan 

guru. 

 

- Siswa mencari informasi 

dari setiap kelompok 

tentang makna yang 

belum diketahui. 

 

 

- Siswa mengerjakan 

LKPD yang diberikan 

oleh guru. 

 

- Siswa mulai mengerjakan 

dan mendiskusikan 

bersama anggota 

kelompoknya terkait 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

dalam LKPD. 

 

- Siswa 

memperbincangkan 

jawaban yang benar 

bersama kelompok. 

 

 

 

- Siswa melaporkan hasil 

jawabannya ke depan 

kelas yang telah di jawab 

dalam LKPD yang 

dilakukan oleh 

perwakilan kelompok 

saja. 

 

 

- Siswa yang berasal dari 

kelompok lain 

mengoreksi kesalahan 

yang terdapat dari hasil 

pelaporan kerja 



 
 

 

bimbingan dan arahan 

guru sebagai mediator. 

kelompok teman yang 

maju di depan kelas. 

Penutup - Guru memberikan 

penguatan tentang 

materi. 

 

- Guru membimbing 

siswa dalam 

menyimpulkan materi 

yang baru dipelajari. 

 

 

- Guru melakukan 

refleksi terhadap 

pembelajaran. 

 

 

- Guru menutup 

pembelajaran dengan 

do’a dan salam. 

- Siswa memperhatikan 

materi yang dijelaskan 

oleh guru. 

 

- Siswa menyimpulkan 

tentang materi yang baru 

di pelajari. 

 

 

  

- Siswa memberikan 

refleksi terhadap 

pembelajaran. 

 

 

- Siswa menutup 

pembelajaran dengan 

membaca do’a dan 

menjawab salam. 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk 

1. Berdo’alah sebelum mengerjakan soal 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat 

3. Berdiskusilah dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik (LKPD) berikut ini 

dengan anggota kelompokmu. 

 

Soal sebagai berikut : 

Bacalah teks berikut!  

 

ا هَ ي ْ . فِ ةٌ عَ اسِ وَ  ةٌ قَ ي ْ دِ حَ  تِ يْ الب َ  اءَ رَ . وَ فٌ يْ ظِ نَ  رٌ ي ْ غِ صَ  تٌ يْ ب َ  . يلْ ةٌ دَ يْ عِ سَ  ةٌ رَ سْ أُ  يْ دِ نْ عِ 
 الِ قَ ت ُ رْ ب ُ الْ  ةُ رَ جَ شَ  اهَ ن ْ ، مِ ةٌ رَ ي ْ ثِ كَ   ارٌ جَ شْ أَ وَ  ةٌ ابَ وَّ ب َ  وَ  ةٌ حَ وْ جُ رْ أَ  وَ  اجٌ يَ و سَ  رٌ سْ جِ  وَ  ةٌ قَ ي ْ مِ عَ  ةٌ كَ ْر بِ 

 ةٌ رَ ي ْ ثِ كَ   اكٌ مسَْ أَ  ةِ كَ ربْ  الْ . يف ةُ دَ رْ وَ الْ  وَ  نْيُ امسِْ يَ ا الْ هَ ن ْ ، مِ ةٌ عَّ وِّ ن َ ت َ مُ  ارٌ هَ زْ ا أَ هَ ي ْ فِ . وَ احِ فَّ ت ُّ الْ  ةُ رَ جَ شَ وَ 
 وَ  رٌ جَ حَ  احِ بَ صْ املِ  بِ انِ . جِبَ ميٌْ دِ قَ  دٌ عَ قْ مَ وَ  لٌ يْ مجَِ  احٌ بَ صْ مِ  كَ لِ ! ذَ اكَ نَ  هُ ىَل ر إِ ظُ نْ . أُ ةٌ عَ وِّ ن َ ت َ مُ 

  ةُ رَ جَ شَ 
َ

  ةُ رَ ثَْ  هِ ذِ ة. هَ رَ ي ْ ثِ كَ   اتُ رَ ثََ  احِ فَّ الت ُّ  ةِ رَ جَ شَ . لِ احِ فَّ الت ُّ  ةُ رَ جَ شَ وَ  زِ وْ امل
َ

. رٌ فَ صْ ا أَ هَ ن ُ وْ ، لَ زِ وْ امل
 .وٌ لْ حُ  هُ مُ عْ ، طَ احِ فَّ الت ُّ  ةُ رَ ثَْ  كَ لْ تِ وَ 

 
1. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan letakkanlah jawabanmu di kolom 

yang tersedia! 

 احْلَِديْ َقُة ؟ أَْينَ  .0
 َماَذا يفْ احْلَِديْ َقِة ؟ .2

Nama Kelompok : 
Nama Anggota Kelopmpok : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



 
 

 

اِح ؟ .1 فَّ  َما َطْعُم َثَرَِة الت ُّ
 َماَذا جِبَاِنِب اْلِمْصَباِح ؟ .4

 
  ةُ رَ مْ النا  األْجِوبَةُ 

 0.  
 6.  
 4.  
 3.  

  
2. Cocokkanlah gambar berikut sesuai dengan mufradat yang tepat! 

 

            
 

 

 

 
   

  

 
3. Artikan kosakata yang ada di dalam tabel berikut! 

  

..... Pohon apel  1-  

اجٌ يَ و سَ  رٌ سْ جِ  .....   2-  

..... Kolam  3-  

ةُ دَ رْ وَ الْ  وَ  نْيُ امسِْ يَ الْ  ارُ هَ زْ أَ  .....   4-  

  

َقالٌ بُ ْرت ُ  َمْوزٌ  َحَجرٌ  بَ وَّابَةٌ   َشَجَرةٌ  



 
 

 

 4.  Artikan makna yang tepat dari gambar berikut! 

  1. 

     
  2. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....  

..... 



 
 

 

SOAL PRE TEST 

 

Nama   : 

Kelas   : 

Pelajaran : 

 

1. Artikan kosakata yang ada di dalam tebel berikut ke dalam Bahasa Indonesia ! 

 

-0 َحِديْ َقةٌ  .........  

-2 َشَجَرةٌ  .........  

-1 َزْهَرةٌ  .........  

-4 بَ وَّابَةٌ  .........  

ُجْوَحةٌ أَرْ  .........  2-  
 
 

2. Pilihlah jawaban yang tepat dari soal berikut! 

 

 َمْعىَن َكِلَمِة "َمْقَعٌد".... -0
 Pagar     -ج     Bangku     -ب     Pohon -أ

 َمْعىَن َكِلَمِة "ِمْصَباٌح".... -2

 Bangku   -ج      Lampu     -ب    Taman -أ

1- Arti dari kata “jembatan” adalah … 

 َشَجرَةٌ  -َحِديْ َقٌة      ج -ِجْسٌر     ب -أ
4- Arti dari kata “pagar” adalah … 

 اَْرُجْوُحةٌ  -ج بَ وَّابَةٌ  -ِسَياٌج      ب -أ
 َمْعىَن َكِلَمِة "مَسٌَك".... -2

 Taman  -ج Ikan  -ب Pohon -أ

 

 

 

 



 
 

 

3.  Pilihlah gambar yang tepat dari mufradat berikut! 

   َشَجرَُة اْلَمْورٌ  -0

 . ج ب.      أ.  
 بِرَْكةٌ  -2  

 ج.       ب.      أ.  
 َحَجرٌ  -1  

 ج.   ب.      أ.  
احٌ  -4   فَّ  َثْرَُة الت ُّ

 ج.       ب.       أ.  
  َذْهرَُة اْلَوْرَدةٌ  -2

 ج.    ب.       أ.  
 

 

 

 

 



 
 

 

SOAL POST TEST 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Pelajaran  : 

 

1. Cocokkanlah gambar berikut sesuai dengan mufradat yang tepat! 

 

     
           

          
   

      
   

 
 

 
 

 
 

 
2. Pilihlah makna yang tepat dari soal berikut! 

اٌح ".... -0 فَّ  َمْعىَن َكِلَمِة " َثْرَُة الت ُّ

 Lampu   -ج Pagar   -ب Buah apel -أ

2-   Arti dari kata “Taman” adalah … 

 َثْرٌ  -ج     َحِديْ َقةٌ  -ب         جٌ ِسَيا  -أ

 

 اَْرُجْوَحةٌ 

 ِمْصَباحٌ 

 َمْقَعدٌ 

ْوزٌ 
َ

 َشَجرَُة امل

 َزْهَرةٌ 

 ِجْسرٌ 



 
 

 

 
3. Pilihlah makna yang tepat dari gambar berikut! 

1-  

 مَسَكٌ   -َسَياٌج   ج -ب  أَْرُجْوَحةٌ  -أ 
2-  

 َزْهرَةٌ   -َمْقَعٌد     ج -ب   َشَجرَةٌ  -أ 
3- 

 َحَجرٌ  -ج   مَسَاٌك  -ب َثْرٌ  -أ 
 

4.   Artikan makna yang tepat dari gambar berikut! 

  1. 

   

           
  2. 

            
 
5.   Artikan kosakata yang ada di dalam tabel berikut kedalam bahasa Arab! 

  

..... Pohon jeruk 1-  

..... Pintu gerbang 2-  

 

.....  

..... 



 
 

 

ANGKET SISWA 

Nama   : 

Kelas   : 

Sekolah : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi prestasi atau nilai lapor saudara 

2. Berilah tanda ( √ ) pada jawaban yang di anggap sesuai dengan diri saudara 

 Keterangan : SS: Sangat Setuju, S: Setuju, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat Tidak 

Setuju 

 

 3.Bila ada keterangan yang penting mohon untuk dituliskan ketempat yang telah 

disediakan 

4.Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat membantu dalam 

pengumpulan data 

 

No 
Pertanyaan SS S ST STS 

1 
Saya sangat suka pelajaran bahasa Arab     

2 
Belajar dengan menggunakan media diorama 

adalah pengalaman baru saya 

    

3 
Saya sangat suka belajar bahasa Arab 

menggunakan media diorama 

    

4 
Belajar menggunakan media diorama 

membuat saya lebih mudah memahami 

materi 

    

5 
Belajar menggunakan media diorama 

membuat saya mudah untuk menghafal 

mufradat 

    

6 
Belajar mufradat menggunakan media 

diorama memudahkan saya untuk menjawab 

pertanyaan bahasa arab 

    

7 
Belajar menggunakan media diorama 

meningkatkan kemampuan memahami 

makna bacaan didalam teks 

    

8 
Belajar mufradat menggunakan media 

diorama memotivasi saya dalam belajar 

bahasa Arab 

    

9 
Mempelajari mufradat menggunakan media 

diorama sangat menyenangkan 

    

10 
Mempelajari mufradat menggunakan media 

diorama membuat saya tidak bosan 

    



 
 

 

 الصور الفوتوغرافية
 االختبار القبلي

     
 

  Dioramaتطبيق وسيلةبعملية التعليم 

     
 االختبار البعدي
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