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 إستهالل

 
ِن  ْْحٰ ِحْيِ ِبْسِم هللِا الرَّ  الرَّ

 

﴾ِانََّمَعاْلُعْسِرُيْسًرا ﴿

}6سورةاالشرح:{

 

ُوْسَعَهاللاََُلُيَكلِ ُف ﴿ ََلَاَماَكَسَبتْ نَ ْفًساِإَلَّ  ۚ
َهاَمااْكَتَسَبْت  ﴾َوَعَلي ْ

}286سورةالبقرة:{
 

صدقللاالعظيموصدقالنيبالكرمي
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 إهداء

إىلأيباملكرمسالموأمياملكرمةمورلينااحملبوبني
الدنيا يف للا حفظهما صغرية ربياين اللذان الغالبني

واآلخرة.وإىلأخيالصغريوأخيتالصغريةالكرمية.
و األساتذة وإىل الرانريياألستاذات جامعة يف

أتشيه،خصوصاإىلاألساتذة اإلسالميةاحلكوميةبندا
قداألستاذاتو الذين العربية اللغة تعليم قسم يف

علموينالعلوماملفيدة.عسىللاأنجيمعينوإايهميف
الدنياواآلخرة.

أقولَلمشكرا وإىلمجيعصديقايتوأصدقائي،
العلمي، البحث هذا إجناز يف املساعدة على جزيال

 جزاهمللاخرياجلزاء.

 

ينال يولياموليداص
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 شكرا وتقدير
ِحْيِ  ِن الرَّ ْْحٰ  بِْسِم هللِا الرَّ

 

قاإلنسان.والصالةطاحلمدهللالذيجعلالعربيةلغةالقرآنوأفضلاللغاتاليتين
هبداية تبعهم ومن أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد سيدان الرمحن حبيب على والسالم

وإحسانإىليومالدين.
فقدمتإبذنللاوتوفيقهأتلفهذهالرسالةاليتيقررهاقسمتعليماللغةالعربيةبكلية

الطلبة يتعلمها املواد من كمادة احلكومية الرانريياإلسالمية املعلمنيجامعة وأتهيل الرتبية
 املوضوع: حتت الرسالة  Discovery بــــ املغناطيسية اللوحة وسيلة استخداموختتص

Learning اإلبتدائية ابملدرسة جتريبية دراسة) املفردات على لتالميذا قدرة لرتقية 
 ( 13Aceh Besar احلكومية اإلسالمية

ويفهذهالفرصةالسعيدةتقدمالباحثةابلشكراخلالصللمشرفنيالكرمينيمهاالدكتور
الرسالةاللذان فجريةاملاجستريخباريمسلماملاجستريو قدبذَلجهودمهايفإشرافهذه

 إشرافاجيداكامالمنأوَلاإىلآخرها،لعلللاابركهماوجيزيهماخرياجلزاء.
وأتهيل الرتبية كلية وعميد الرانريي جامعة للمدير الشكر خبالص الباحثة وتقدم

ا هذه يفإمتام الذينأرشدوها العربية اللغة تعليم جزيلاملعلمنيورئيسقسم وتقدم لرسالة،
الشكرجلميعاألساتذةالذينأشرفوايفنيلالعلومواملعارفاملتنوعة.وتقدمالباحثةابلشكر

وابلتايلل واآلخرة. الدنيا يف اجلزاء لعلللاأحسن حسنة، تربية ربيامها احملبوبنيقد والديها
الة.وأخرياعسىللاأنجيعلهاجلميعأصدقائهاالذينقدساعدوهاأبفكارهمإلمتامكتابةالرس

انفعةَلاخاصةللقارئنيعامةحسبناللاونعمالوكيلنعماملوىلونعمالنصريوَلحولوَلقوة
 إَلابهللالعليالعظيمواحلمدهللربالعاملني.
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 يولياموليداصل ينا:              اإلسم
150202177:   رقمالقيد
قدرةلرتقيةDiscovery Learningب املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخدام : موضوعالبحث

اإلسالميةاإلبتدائيةابملدرسةجتريبيةدراسة)املفرداتعلىالتالميذ
( Aceh Besar 13احلكومية

ألهنميعتربوناللغةَلحيبوندروساللغةالعربيةكانتاملشكالتيفهذهاملدرسةأنالتالميذ
املللوالراتبةمنحيثتعتمداملدرسةعلىحمتوايتالكتابدونالعربيةصعبة والتعليمفيه

ألهناترقيDiscovery Learningلذلك،تستخدمالباحثةوسيلةاللوحةاملغناطيسيةب غريها.
اللوحة وسيلة استخدام على التعرف البحث هذا يهدف املفردات. على التالميذ قدرة

لرتقيةقدرةالتالميذعلىاملفرداتوالتعرفعلىاستجابةDiscovery Learningاملغناطيسيةب 
ميذعلىلرتقيةقدرةالتالDiscovery Learningالتالميذاستخداموسيلةاللوحةاملغناطيسيةب 

املنحجالتجريببتصميماتالتمهيدية ومنهجالبحثهو  Pre- Experimentalاملفردات.

Design) البحثOne group Pre-Test Post-Test Designبتصميم، واجملتمعيفهذا .)
التالميذيفالصف 5هومجيع MIN 13 Aceh Besar)اخلامس( وعينته113وعددهم .

28( اخلامس الصف من والبعديV-2التالميذ القبلي اَلختبار الباحثة وتقد م .)
 البحث هذا يف احملصولة فالنتيجة واَلستبانة. ب    إن املغناطيسية اللوحة وسيلة استخدام

Discovery Learning قدرة لرتقية فعاَل املفرداتتكون على تالتالميذ نتيجة ألن .
جتدالباحثةمناستجابةو .2,81<12,75>2,07حلسابأكربمننتيجةتاجلدولا

ابية،وهذاجيإفهيDiscovery Learningالتالميذعلىاستخداموسيلةاللوحةاملغناطيسيةب    
 نرىيفحتليلالبياانتنتيجة للجوابالسليبنتيجة93,75كما املؤية ٪أكثرمنالنسبة

6,25 تدل هذه املغناطيسية٪، اللوحة وسيلة استخدام على التالميذ استجابة أن ب على
Discovery Learningإجيابيةلرتقيةقدرةهمعلىاملفردات.  
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ABSTRACT 

 

Full Name                  : Yulia Maulida Sallina 

Registration Number : 150202177 

The Title : The use of Magnetic Board Media and Discovery Learning 

Method to Increase Students' Ability in Mastering 

Vocabulary (Experimental Research in primary school 13 

Aceh Besar) 

This research is conducted based on the phenomenon that students have difficulty 

in learning Arabic. Arabic is seen as a difficult lesson especially in mastering 

vocabulary and one of the factors is monotonous learning by using guidebooks. 

The purposes of this study were to determine the effectiveness of the magnetic 

board media to enhance students' ability in mastering vocabulary and to determine 

the students 'responses to the use of Magnetic Board Media and Discovery 

Learning Method to Increase Students' Ability in Mastering Vocabulary. The 

population of this study was the fifth (V) grade students of MIN 13 Aceh Besar 

which amounted to 113 students. The sample was 28 students of V-2. The 

technique of analyzing the data was applied direct observation, pre-test post-test 

and questionnaire. The research showed several findings. First, that the use of 

magnetic board media to enhance students' ability in mastering vocabulary. In 

addition, the T-Test calculation results are greater than T-table 2.81 <12.75> 2.07. 

Second, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 

Third, researchers found that students responded to the use of the magnetic 

discovery learning method, which was positive, and this we saw in analyzing data 

with a value of 93.75% higher than the percentage of negative answers with a 

value of 6.25%. This shows that students' responses to the use of magnetic board 

media with discovery learning methods to improve the ability of positive 

vocabulary. 
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ABSTRAK 

Nama Lengkap : Yulia Maulida Sallina 

Nim   : 150202177 

Judul Penelitian        : Penggunaan Media Papan Magnetik dengan Metode 

Discovery Learning untuk Meningkatkan Kemampuan  

Murid dalam Penguasaan Kosakata (Penelitian 

Eksperimen di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 13 Aceh 

Besar) 

Peneliti memilih sekolah ini karena kebanyakan siswa tidak menyukai bahasa arab 

karena mereka menganggap bahasa arab itu sulit dan pembelajaran yang monoton 

yang hanya menggunakan buku panduan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 

media papan magnetik dengan metode discovery learning karena media papan 

magnetik dapat meningkatkan kemampuan murid dalam penguasaan kosakata. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan media papan magnetik 

dengan metode discovery learning untuk meningkatkan kemampuan murid dalam 

penguasaan kosakata, serta untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

penggunaan media papan magnetik untuk meningkatkan kemampuan murid dalam 

penguasaan kosakata. Populasi penelitian ini adalah seluruh murid kelas 5 (lima) 

MIN 13 Aceh Besar yang berjumlah 113 murid sedangkan sampel penelitiannya 

adalah 28 murid kelas lima (V-2). Peneliti menggunakan observasi langsung, pre-

test post-test dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media 

papan magnetik untuk meningkatkan kemampuan murid dalam penguasaan 

kosakata efektif. Selain itu, ditemukan hasil kalkulasi Uji-T lebih besar dari 

Tabel-T 2,81<12,75>2,07. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak dan hipotesis 

alternative diterima. Dan hasil lembar aktifitas murid membuktikan bahwa 

penggunaan media papan magnetik mampu meningkatkan kemampuan murid 

dalam penguasaan kosakata. Peneliti menemukan bahwa siswa merespons 

penggunaan metode magnetik discovery learning, yang positif, dan ini yang kita 

lihat dalam menganalisis data dengan nilai 93,75% lebih tinggi daripada 

persentase jawaban negatif dengan nilai 6,25%. Hal ini menunjukkan bahwa 

respons siswa terhadap penggunaan media papan magnetik dengan metode 

discovery learning untuk meningkatkan kemampuan kosa kata positif. 
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 األول الفصل
البحث أساسية

 

 البحث مشكلة - أ
بينهمالتفاهمووسيلةللمجتمعاتصالأداةهياللغة هيالعربيةواللغة.
القرآننزلأيالكرميالقرانلغةوهي1.أغرضهمعنالعربيعربهبااليتالكلمات

يفاللغةهيهذه .الشريفاحلديثلغةتكونأيضاوكذلكالفصحة،العربيةابللغة
جيباليتاللغةهيالعربيةاللغةالعامل،يفاللغاتمنالعديدبنيمن.اليومالعامل

اَلستماعمهاراتوهيمهارات،عدةلهاملدرسةيفالعربيةاللغةتعليمإن.تعلمها
والكتابةوالقراءةوالكالم يتعلمواأنالتالميذعلىجيباألربعة،املهاراتلزايدة.
.املفرداتعلىويسيطروا

اإلجنليزيةاللغةيفVocabularyابتسمىاملفرداتإن وفقالاملفردات.
Kridalaksana،املعلوماتجلميعوفقااليتاللغةعناصر(1:وهيمعان،عدةلديها

2الكلمة،واستخداممعىنحول كاتبأواملتحدثميلكهااليتالكلماتثروة(
 خمتصشرحمعولكنقاموسمثلمرتبةالكلماتمنقائمة(3اللغة،

2.وعملي
اللغةتعليميفخاصةاللغةتعليميفامللحةالعناصرأحداملفرداتكانت

اللغةمفرداتتعليمدونالعربيةاللغةيتقنواأناألشخاصعلىاملستحيلمن.العربية
خاصةاألحيان،بعضيفومشبعاًسهالًليساللغاتتعليمفإنذلك،ومع.العربية
املفرداتتعليميف املفردات،تذكرميكنناابلطبعالتعليم،عمليةيفبينما.

                                                           
1
  .27.ص،(ه 1425العصريةاملكتبة:بريوت)العربية الدروس جامعالغالييين،مصطفى 

2
 Ana Riskasari, Pembelajaran  Mufradat Kosa Kata Bahasa Arab dengan Menggunakan 

Media Word Wall (Study Eksperimen SMK Muhammadiyah 2 Lendah kelas X), hal. 2 
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يفنكررملإذاختتفيسوفالوقتمرورمع تعلمناهااليتاملفرداتولكن
 .األحيانمنكثري

تدرساليتاملدارسمنمدرسةهيAceh Besar 13اإلبتدائيةاملدرسةإن
العربيةاللغةيعتربونألهنمالعربيةاللغةدروسحيبونَلالتالميذأن.العربيةاللغةفيها
ابستخداماملفرداتبتدريساملدرسيقوماملدرسةهذهيفاملفرداتتعليمكان.صعبة

التعليموسائلاستخدامدونفحسب،الكتاب يشعرونلتالميذاجيعلوهذا.
يتماليتاملفرداتأنإىلابإلضافةاملفردات،يتذكرواأنجيبألهنمابإلحباط
فأنلذا،.األماللغةحالةعنوخمتلفةلتالميذاعلىجًداغريبةابلتأكيدهيتقدميها
املفرداتتعليمأمهيةإن.اللغويةالتالميذمهاراتعلىكبريأتثريلهاملفرداتإتقان
ليتمإحلاًحاأكثراملفرداتتعليمجتعلاللغوينيلتالميذاقدرةوتطويرحتسنييف

يفهناكيزالَلأنهحقيقة إىليرجعهذا.وتوجيًهاجديةأكثربشكلبهالقيام
3.العربيةاللغةتعليميفصعوبةجيدونالذينلتالميذامنالعديدامليدان



املفرداتإلتقاناملشكالتحللالعالجإىلحيتاجالسابقةاملظاهر علىبناءً
اللغةتعليميفاملغناطيسيةاللوحةوسيلةيستخدمأنللمدرسميكنالتالميذلدى
.العربية

رفيعفوَلذيسطحمنتتكونعرضلوحةهياملغناطيسيةاللوحة وسيلة
يوجدمقوىورقعلىعرضهأوعرضهاملرادالكائنوضعيتم.ابملغناطيسيةمطلي
4.ونقلهاملغناطيسبلوحةبسهولةالكرتونتوصيليتمحبيثصغريمغناطيسخلفه
ميكن .والعرضالطولومهافقط،مقاسنيعلىللوسائطاملغناطيسيةاللوحة وسيلة
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والورقاملقوىالورقمثلاخللفيةعلىلصقهاأومباشرةالوسائطهذهاستخدام
.إخلالرقائقيواخلشبالسميك

وهوالتعليمعمليةيفالظروفلتحسنيبديلهناكذلك،إىلإضافة
.يواجهوهنااليتاملشاكلحيلأنوميكنللتالميذاملناسبةالتعليممناذجاستخدام
اليتالتعليمأنشطةمنسلسلةعنعبارةهوDiscovery Learningالتعليمأسلوب
ومنطقيونقديمنهجيبشكلوالتحقيقالبحثعلىالتالميذقدراتمجيع

تعليمنظريةهيDiscovery Learning 5.نتائجهمصياغةمنيتمكنواحىتوحتليلي
يفابلتعليمالدروستقدمييتمَلعندماحتدثتعليمعمليةأهناعلىتعريفهايتم

 أسلوباستخداميعين.أنفسهمالتالميذينظمأناملتوقعمنولكنالنهائي،شكله
Discovery Learningمنرئيسيةوكلماتمقدمةيقدماملعلمأنابَلكتشافالتعليم

لكن.بنشاطأنفسهمعلىابلعثورمطالبونالتالميذوأنتدريسهايتماليتاملادة
معمتوافقةالتعليمعمليةتكونحىتويوجههمالتالميذيوجهيزالَلاملعلم

6.األهداف

وأسلوباملغناطيسيةاللوحةوسيلةابستخدامالعربيةاللغةتعليمفإن وهكذا
األسلوبهبذا.املفرداتعلىليسيطروالتالميذيسهلDiscovery Learningالتعليم
.املفرداتيتذكرونجيعلهمحىتنفسحماملفرداتمعاىنعنالتالميذحبث

أنميكنتعليميفاملغناطيسية،واللوحةDiscovery Learningبتطبيق
املوجودةيتنسابأبنمعارهملإلكتشفجتاربإبجراءيقومواللتالميذ يتمَل.
.التالميذفكرة حتفزإجراءاتإىلاحلاجةولكنشيئا،اليتصورعناألنشطة
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التالميذيسهلاملفرداتتعليميفDiscovery Learningأسلوبابستخدامولذالك،
.املفرداتفهميفالتالميذتساعداملغناطيسيةاللوحةوبوسيلةاملفرداتحفظيف

املوضوعحتتعلىحبث تقومأنالباحثةفرتيدسبققدماعلىإعتماد
 قدرة لرتقية Discovery Learning بــــ املغناطيسية اللوحة وسيلة استخدام"
 احلكومية اإلسالمية اإلبتدائية ابملدرسة جتريبية دراسة) املفردات على لتالميذا

13 Aceh Besar .")
 

 البحث أسئلة - ب
علىالتالميذقدرة لرتقيةفعالاملغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخدامهل -1

 Aceh 13احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةابملدرسةجتريبيةدراسة)املفردات

Besar .) 

 Discoveryب املغناطيسيةاللوحةوسيلةستخدامابالتالميذاستجابةكيف -2

Learningابملدرسةجتريبيةدراسة)املفرداتعلىالتالميذقدرةلرتقية
 (. Aceh Besar 13احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائية

 

 البحث أهداف - ج

 :فهيالرسالةَلذهالبحثأهدافأما
 Discoveryب املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخدامفعالةعلىالتعرف -1

Learningابملدرسةجتريبيةدراسة)مفرداتعلىالتالميذقدرةلرتقية
 (. Aceh Besar 13احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائية

 Discoveryب املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخداماستجابةعلىالتعرف -2

Learningابملدرسةجتريبيةدراسة)مفرداتعلىالتالميذقدرةلرتقية
 (. 13Aceh Besarاحلكوميةاإلسالميةاإلبتدائية
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 البحث أمهية - د

 :يلىكمافهيالبحثأمهيةأما
للطلبة -1

 العربيةاللغةتعليميفوتدافعهم املفرداتعلىالتالميذقدرةترقية

 للمدرس -2
وسيلةابستخدامالعربيةاللغةتعليميفواإلبتكاراجلديدةاملراجعلزايدة

 .املغناطيسيةللوحةا

 للباحثة -3
التالميذقدرةلرتقيةاملغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخدامآثرملعرفة -أ

 .املفرداتعلى
 .البحوثإجراءتيفواخلربااملعلوماتلزايدة -ب

 

 وفروضه البحث افرتاضات - ه

اللوحةوسيلةاستخدامأنفهوالبحثهذايفاَلفرتاضاتأما
مفرداتعلىلتالميذاقدرةترقيDiscovery Learningب املغناطيسية  وأما.
 :فرضنيالباحثةافرتضتهااليتالفروض

 (Ha)البديلالفرض -1
فعالةDiscovery Learningب املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخداميكون
 .املفرداتعلىالتالميذقدرةلرتقية

 (Ho)الصفريالفرض -2

فعالةDiscovery Learningب املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخداميكونمل
 .املفرداتعلىالتالميذقدرةلرتقية
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  البحث مصطلحات - و

 املغناطيسية اللوحة وسيلة -1

نَغَرض بِهِيَ َتَحقَّقَُما:وسائلمنمجعالوسيلة ابلوسيلةواملراد.ُمَعنيَّ
املختلفةواملهاراتواملعلوماتاملعرفةانتقالعلىيساعدماكلهيهنا
مبخاطبةولذلكاملهارةاكتسابعلىالقدرةيعززمماأخر،إىلشخص من
7.احلواسمنعددأكرب

 

البيضائاملعنيطبقةمنمصنوعةلوحةهواملغناطيسيةاللوحةوسيلة
معاخلفيفةالكائناتإىلالسطحاضافتهميكنحبثاملعدن،منقطعةعلى

.املغناطيسيةالتفاعالت


يفوهيوالعرض،الطولَلااليتالوسيلةهياملغناطيسيةاللوحة
مطليرقيقفوَلذيسطحمنوتتكوناللوحة،مناملستويالسطحواحدة

ميكنحبيثصغريًامغناطيًساإظهارهاملرادالكائنويكونابملغناطيس،
 8.اللوحةسطحعلىوحتريكهااألجساموضعبسهولة

 

 Discovery Learning أسلوب -2

الرتكيزأكثرعلىاكتشافاملفاهيمأو Discovery Learningتعليم
املبادئاليتملتكنمعروفةمنقبل.املشكلةاليتيواجههاالتالميذهينوع

املعلم.يف َليتمتسليماملادة Discovery Learning املشكلةاليتصممها
املرادتسليمهايفالنموذجالنهائيولكنيتمتشجيعالتالميذعلىحتديدما
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معرفتهمتبوًعاابلعثورعلىمعلوماهتماخلاصةمثتنظيمأوتكوينمايريدون
9.يعرفونهوفهمهيفشكلهالنهائي



 املفردات -3

اجلمع" ويقابله "الواحد لغة ومعناها مفردة من مجع .10املفردات
يفرد.واملفرداتاصطالحاهي"أدواتمحل–وهياسماملفعولمنأفرد
أهنايفذاتال وقتوسائلللتفكري،ابملفرداتيستطيعاملتكلماملعىنكما

.وأمااملرادابملفردات11أنيفكرمثيرتجمفكرهإىلكلماتحتملمايريد"
 يفهذهالرسالةفهواملفرداتاليتوجدهتاالتالميذفيدرساللغةالعربية.



 البحث حدود - ز

املوضعياحلد -1 اللوحةوسيلةاستخدمعلىالبحثهذاموضوعيقتصر:
مفرداتعلىالتالميذقدرةلرتقيةDiscovery Learningب املغناطيسية

 (. Aceh Besar 13احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةابملدرسةجتريبيةدراسة)

املكايناحلد -2 اإلسالميةاإلبتدائيةابملدرسةالبحثمكانالباحثة تقتصر:
 13Aceh Besarاحلكومية

 م2020/2019الدراسيالعام:الزمايناحلد -3

 
 
 

 

                                                           
9
Mulyadi dan A. Firdaus. (2015), Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 

Tahun 2015, Sma/Smk Mata Pelajaran Bahasa Arab, hal. 27 
بريوت) األربعون الطبعة واالعالم، العربية اللغة يف املنجدالصلح،رايض 10 ،(م2003املشرق،دار:

 575.ص

(السنةبدون:القرىأمجامعةمكة،)،أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليمالناقه،كاملحممود 11
 161:ص



8 

 
 

 السابقة الدراسات  -ح

12(.2016)املشيطةروضةدراسة -1
احلبللوحةوسيلةاستخدام كيفيةملعرفةهيالبحثأهدافوأما

.جترييبمنهجفهورسالةهذا البحثمنهجوأما.املضارعالفعلتعليميف


تعليميفاحلبللوحةوسيلةاستخدامكيفيةأنالبحث،نتائج
أنعلىيدلوهذا93,11%بتقديرنتيجةتكوناملضارعالفعل

وهذا،جدا جيدالطالبتعلمأنشطةيفيؤثراحلبللوحةاستخدام
التعلمعليمةإجراءعندومحاستهمدوافعهميفظاهرالتأثري أاثرأن.

بنتيجةالطالبلدىالدراسيالتحصيلحتسنييفاحلبللوحةاستخدام
يدلوهذا،.,.<.,...(5)وهو(Sig)الدوَللةمستوىعلىTes-ت
احلبللوحةوسيلةاستخدامأنأيمقبول(Ha)البديلفرضأنعلى
 .الطالبلدىالدراسيالتحصيلحتسنييفيؤثر

اَلختالفوجهيفاحلاليةابلدراسةالسابقةالدراسةعالقة كانت:
املضارعالفعلتعليميفاحلبللوحةاستخدامعنتبحثالسابقةالدراسة
اجلملتركيبعلىالطالبقدرةلرتقية عنفتبحثاحلاليةالدراسةوأما.

قدرةلرتقيةDiscovery Learningب املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخدم
 .جترييبمنهجتستخدموَلما.املفرداتعلىالتالميذ
 
 
 
 

                                                           
 اجلمل تركيب على الطالب قدرة لرتقية التصريفات تعليم يف احلبل لوحة استخدام"املشيطة،روضة12

اإلسالميةالرانرييجامعة)منشور،غريعلمي ةرسالةالسالم،دار-أتشيهبندا(" Al-Fityan ابملدرسة جتريبية دراسة)
 (.م2016/ه1437احلكومية،
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13(.2017)روضةدراسة -2
ماذا"لعبإجراءعلىالتعرفرسالةهذهيفالبحثأهدافوأما

أعمل علىالتعرفاملفردات،الطالبسيطرةعلىالبطاقاتبوسيلة"
أعملماذا"لعبابستخدامالطلبةإستجابة علىالبطاقاتبوسيلة"
"أعملماذا"لعباستخدامفعاليةعلىالتعرفاملفردات،الطالبسيطرة
َلذهالبحثمنهجوأما.املفرداتالطالبسيطرةعلىالبطاقاتبوسيلة
 .جترييبمنهجفهوالرسالة

 

قادر البطاقاتبوسيلة"أعملماذا"لعبتطبيقإنالبحث،نتائج
MTsN 4 Banda Acehب املفرداتتعلميفالطلبةسيطرةترقيةعلى إن.

أعملماذا"لعبإبستخداماملفرداتتعلميفالطلبةأنشطة بوسيلة"
عمليةيفظهركماعليهوالدليلممتاذ MTsN 4 Banda Acehب البطاقات
أعضاءوكلواإلجابةاألسئلةطرحيفالطالبينشطهووالتعلمالتعليم
العملوخيططاملشكلةحللاملناسبةاملعلوماتجلميعيعملاجملموعة
منأسرراألنشطةهذهالطالبويعمل.جيدايعرضهمثمبشكلةاملناسب

قبل لعبإبستخدامالتعلمعمليةإجراءعندالطالبأنشطةنتيجةأما.
.ممتازحالإىلدالةوهذه96,66%فهيالبطاقاتبوسيلة"أعملماذا"
لعبإستخدامإن أعملماذا" اَلختبارنتيجةعلىالباحثةحصلت"

مردوداالصفريالفرضيكونإذخمتلفانالبعدياَلختبارونتيجةالقبلي
(T” Test“)نتيجةأنعلىالباحثةحصلتألنمقبوَلالبديلوالفرض

ولذلك02,06<3,70>2,79ابلصيغة(T” Tabel“)نتيجةمنأعلى

                                                           
13

 دراسة) املفردات الطالب سيطرة على البطاقات بوسيلة" أعمل ماذا" لعب استخدام)روضة، 
الرانرييجامعة)منشور،غريعلمي ةرسالةالسالم،دار-أتشيهبندا(("   MTsN 4 Banda Acehبـ جتريبية

 .(م2017/ه1438احلكومية،اإلسالمية
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أعملماذا"لعبيطبقونالطالب املفرداتتعليميفالبطاقاتبوسيلة"
.قبلمناستخدمتاليتالطرقمنوأفضلوترقيةفعاليةأكثر

كانت:اَلختالفوجهيفاحلاليةابلدرسةالسابقةالدراسةعالقة
أعملماذا"لعباستخدامعنيبحثالسابقةالدراسة البطاقاتبوسيلة"
املفرداتالطالبسيطرةعلى استخدمعنفتبحثاحلاليةالدراسةوأما.
علىالتالميذقدرةلرتقيةDiscovery Learningب املغناطيسيةاللوحةوسيلة

 .جترييبمنهجتستخدموَلما.املفردات
 

14(.2017)النورروضةدراسة -3
يفPuzzleوسيلةاستخدامآاثر كيفيةملعرفةالبحثأهدافوأما

يفPuzzleوسيلةاستخدامآاثرملعرفةالتالميذ،نفوسمنالسأمحذف
Puzzleترقيةقدرةالتالميذعلىاملفردات،ملعرفةاستجابةالتالميذلوسيلة

فهوالرسالةَلذهالبحثمنهجوأما.MIN Durungيفسيطرةاملفرداتب 
 .جترييبمنهج

 

يؤثريفPuzzleوسيلةابستخدامالعربيةاللغةتعليمإنالبحث،نتائج
بقيمة املالحظة نتيجة على اعتمادا التالميذ. نفوس من السأم حذف

99,66 =% pوهذهمبعن%100–81تدلعلىأهناوقعتبنيحد،
ممتاز.لذلك،إنالفرضالبديلمقبولأيإنتعليماللغةالعربيةابستخدام

يؤثريفحذفالسأممننفوسالتالميذ.والفرضالصفرىPuzzleوسيلة
يؤثريفحذفPuzzleمردودأي:إنتعليماللغةالعربيةابستخداموسيلة

 استخدام وإن التالميذ. نفوس من اللغةPuzzleوسيلةالسأم تعليم يف
                                                           

14
 MIN بـ جتريب حبث) املفردات على التالميذ قدرة ترقية يف Puzzle وسيلة استخدام آاثرالنور،روضة 

Durung) ،احلكومية،اإلسالميةالرانرييجامعة)منشور،غريعلمي ةرسالةالسالم،دار-أتشيهبندا /ه1438
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العربيةيؤثريفترقيةقدرةالتالميذعلىاملفردات.وهذااعتماداعلىدرجة
البحثدرجة هذا وجدتقي الباحثة حيثأن  والبعدي. القبلي اَلختبار

درجةت احلساب-اَلختبارالقبليوالبعديخمتلفا.ووجدتالباحثةأن 
وهذهتدلعلىأن2،09>5،96تاجلدول،وهي-أكربمندرجة

يؤثريفPuzzleالفرضالصفريمردودوالفرضالبديلمقبوليعنيأنوسيلة
احلكومية اإلسالمية اَلبتدائية املفرداتابملدرسة على التالميذ قدرة ترقية

Durung . إناستخدام التالميذمحاسنيوفرحنيعندPuzzleوسيلة جيعل
الل يفتعلم انشطون وهم فقدالتعلم، نشاطهم. من ظهر كما العربية، غة

 بقيمة املالحضة ورقة من الباحثة %91,66حصلتها =pأهنا على تدل
 مبعىنممتاز.%100–81وقعتبنيحد

 

اَلختالفوجهاحلاليةابلدرسةالسابقةالدراسةعالقة البحث:
واملشكلةواملكناملوضوعيفالنورروضةكتبتهالذيابلبحثخيتلفاحلايل
يفPuzzleوسيلةاستخدامآاثرعنيبحثالسابقةالدراسةكانت.البحث
استخدمعنفتبحثاحلاليةالدراسةوأما.املفرداتعلىالتالميذقدرةترقية
علىالتالميذقدرةلرتقيةDiscovery Learningب املغناطيسيةاللوحةوسيلة

وَلما.Discovery Learningمدخلتستخدماحلاليةالباحثةولكن.املفردات
منهجتستخدموَلما.املفرداتعلىالتالميذقدرةلرتقيةووسيلةيفتشبيه
 .جترييب
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 الرسالة كتابة طريقة  - ط

وضعتهالذينظامعلىالباحثةفاعتمدتالرسالةَلذهكتابةكيفيةأما
 :كتابيفمذكورالنظاموهذااحلكومية،اإلسالميةالرانريياجلامعةالرتبيةكلية

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan   

Keguruan Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2016” 
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 الثاين الفصل
 النظري اإلطار

 التعليمية الوسائل - أ
  التعليمية وسائل مفهوم -1

عمليةلتحسنياملعلميستخدمهاأداةكل"التعليميةابلوسائلويقصد
علىالدارسنيوتدريباألفكاروشرحالكلماتمعاينوتوضيحالتعليم،
اَلعتماددونالقيم،وغرساَلجتاهاتوتنميةالعاداتوإكساهبماملهارات
15".واألرقاموالرموزاأللفاظاستخدامعلىاملعلمجانبمناألساسي

راشدعلي"يرى التعليميةاملوادجمموعةالتعليميةالوسائلأن"
مواقففعاليةلزايدةالالزمةالتعليميةواألنشطةواملواقفالتعليميةواألجهزة
16.وخارجهاالدراسةحجراتداخلحتدثاليتالتعليميةاَلتصال

واملعداتاألجهزةأبهناالتعليميةالوسائلعن(Cood)كودوقال
حاسةطريقعنالتعليميةالعمليةاستمرارطريقهاعنميكناليتواألدوات
تستخدماليتاملوادهيالتعليميةالوسائلأن(Dent)ويرى17.والبصرالسمع

معاينفهملتسهيلالتعليميةاملوقفمنغريهايفأوالدراسة،حجراتيف
 18.املنطوقةأواملكتوبةالكلمات

                                                           
 التعلم عملية يف عرضها وجهاز واستخدامها التعليمية الشفافيات إنتاج تقنياتاحليلة،حممودحممد 15

 10ص،(م1999للنشر،املسريةدار)األوىل،الطبعة،والتعليم

األىل،الطبعة،العربية اللغلة تدريس ووسائل التعليمية الوسائل سيكلوجيةمنصور،أمحدسيداجمليدعبد 16
 40ص،(م1981/ه1430املعارف،دار:القاهرة)

،(2015:السالمدار:ممتاز)،بغريها للناطقني العربية اللغة وتقومي تعليم منهج تطويرنينورسي،ترميزي 17
 112.ص

 112.ص،...وتقومي تعليم منهج تطويرنينورسي،ترميزي 18
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املادةمنكالتضمتركيبةعنعبارةهيالتعليميةالوسيلةإنالقولوميكن
هذاعرضخاللهمنيتمالذيواجلهاز،واملتعلم،واإلدارةاحملتوىأوالتعليمية
اإلطارأوابجلهاز،احملتوىربطالَلاخمنميكناليتالتعاملوطريقةاحملتوى،
التعليميةللوسيلةفعالواستخداموإنتاج،تصميم،توفريعلىتعملحبيث
19.الكايفاَلتصالحيقق

التعليموسيلةألن .التدريسعمليةيفمهم التعليموسيلةولذلك،
التعليميةادةاملشرحيفللمعلمجًدامفيد رغباتمنتزيدأنكنمتمث.

 .التعلمخمرجاتعمليةوحتسنيتسريعومتكن .التعليميفالتالميذواهتمامات


  التعليمية وسائلأنواع -2
جمموعةتضموإمناواألفالم،الصورعلىتقتصرَلالتعليميةالوسائلإن

إستخدامعلىأساساتعتمدَلاليتوالطرقواألدواتالوسائلمنكبرية
20:وهيأنواعثالثةإىلالوسائلهذهنقسمأنوميكن.اللفظيةوالرموزالكلمات

 البصاريةالوسائل -1
وتعتمدالبصرحاسةتشملاليتوالطرقاألدواتمنجمموعةتضمهي

عليها املتحركةوالصوارالفوتوغرفية،الصواراجملموعةهذهوتشمل.
التوضيخية،ورسوماملختلفة،أبنواعهاوالشرائجاألفالموصورالصامتة،
والسكراتواخلرائطواملنماذجوالعيناتاملبسطةواألشياءالبيانةورسوم
 .األرضية

 السمعيةالوسائل -2

                                                           
 112.ص،... وتقومي تعليم منهج تطويرنينورسي،ترميزي 19

اببمبعهدجتربيةدراسة)منشور،غريرسالةالكتابة، مهارة لرتقية تعرف هل وسيلة إستخدامأسرارية، 20
 12.ص( م Aceh Besar ،2015املغفرة
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واليتالتعلمفاعليةزايدةعلىتساعداليتواألدواتاملوادجمموعةوتضم
األذاعةوالربامجالراديووتشملالسمع،حاسةعلىأساساتعتمد

.الصوتيةوالتجالتواألسطوانتاملدرسية


 والسمعيةالبصريةالوسائل -3
والسمع،البصرحاسيتعلىأساساتعتمداليتاملوادجمموعةوتضم
والتلفزيوناألفالمتتضمنوهيالناطقةاملتحركةالصوروتشمل كما.
تستخدمعندماوالصوروالشرائحالثابتةاألفالمأيضاالوسائلهذه

.تسجيلشرائطأواسطواانتعلىمناسبةصوتيةتسجيالتمبصاحية


وهي العربية اللغة تعليم يف تستخدمها ميكن كثرية وسيلة هناك
يف وأما والسمعية. البصرية ووسائل السمعية ووسائل البصرية كوسائل
تساعد اليت الوسائل وهي البصرية الوسيلة الباحثة ختتار البحث هذا
التالميذعلىفهماملفرداتحبيثجتعلالتالميذأكثربسهولةيفتذكر

 ت.املفردا
 

 املغناطيسية اللوحة وسيلة - ب
 املغناطيسية اللوحة مفهوم -1

قال Daryanto،لوحأفضلبشكلمعروفةاملغناطيسلوحةفإن
علىالبيضاءامليناطبقةمنمصنوعةلوحةهيمغناطيسيةلوحةأوبيضاء
اخلفيفةاألجسامعلىلصقهميكنسطحهاعلىلذلكاملعدن،سطح
مغناطيسيبتفاعل أن،Bambang SutjiptoوCecep Kustandiوقال.
مغلفةرقيقصلبسطحمنيتكونمعرضعنعبارةاملغناطيسيةاللوحة

 .مغنطيس
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فوَلذيسطحمنتتكونعرضلوحةهياملغناطيسيةاللوحة وسيلة
ورقعلىعرضهأوعرضهاملرادالكائنوضعيتم.ابملغناطيسيةمطليرفيع
بسهولةالكرتونتوصيليتمحبيثصغريمغناطيسخلفهيوجدمقوى
ونقلهاملغناطيسبلوحة مقاسنيعلىللوسائطاملغناطيسيةاللوحة وسيلة.
لصقهاأومباشرةالوسائطهذهاستخدامميكن .والعرضالطولومهافقط،
21.إخلالرقائقيواخلشبالسميكوالورقاملقوىالورقمثلاخللفيةعلى



ألن.وسيلةبصريةوتقعيفمصنوعةمناملعدناللوحةاملغناطيسيةهي
يشاهدها أن متكن اليت املفردات أو الصور عرض ميكنها  وسيلة هذه

وهكذاتصميمهذهوسيلةلتسهيلاملعلميفشرحلاملادة التالميذمباشرة.
واحلصولعلىنتائجتعليمية أهدافالتعليم حبيثمتكنتوجيها التعليمية

شبع.
 

 املغناطيسية اللوحة وسائل استخدام أهداف -2
الذيوسيلةاملغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخدامأهدافكانت

إحساسمنتبقىماخاللمناملستطاعقدراملعلوماتتوجيهميكنه
منيتوقعحبيثابللمس،اإلحساسأوابلسمع،الشعورأوالبصر،
22.املعلوماتاستيعابالتالميذ



علىإاثرةحتفيز تساعدأيًضا املغناطيسية اللوحة فإنهذه وهكذا،
 مهارات، أربع زايدة يف والقراءةوالتالميذ والكالم مهاراتاَلستماع هي

 والكتابة.

                                                           
21

Adi Suseno, Keefektifan Media Dua Dimensi Papan Magnetik Terhadap Penguasaan 

Kosakata Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Siswa Tunanetra Kelas V Di SLB A 

Yaketunis Yogyakarta, Yogyakarta, (Unversitas Negeri Yogyakarta, 2016), hal. 50 
22

Adi Suseno, Keefektifan Media Dua Dimensi Papan Magnetik..., hal. 51 
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 وعيوهبا املغناطيسية اللوحة مزااي -3
 هيفيمايلي: املغناطيسيةاللوحةمزااي -أ

التالميذألناملتعمقة،الدروسمنمزيدلفهملتالميذفرصةتوفري -1
 .نسبًياطويلوقتيفامللصقةاملادةلرؤيةالفرصةمُينحون

 .استخدامهاإلعادةوختزينهااملضمنةاملوادإزالةميكن -2
تضمينهااملوادملناقشةاجلماعيالتعليمعلىالتالميذشجع -3

 .اللوحةعلىووضعها
يفواجلاذبيةاَلنتعاشمناسببشكلاملولِ ديُنشئأنميكن -4

 .الفصل
املوادترتيبيفاخليالوتطويربنشاطالتعليمعلىالتالميذشجع -5

 .الطائرةمنتعلى
 .اآلخرينعملوتقديرواحلباملشرتكةابملسؤوليةالشعورزراعة -6

 

 هيفيمايلي: املغناطيسيةاللوحةعيوب -ب
 .القويةواإلرادةوالدقةاملثابرةإىلحتتاجإهنا -1
قداملرفقةاملكوانتمجيعأنمبعرفةاملعلمعلىالصعبمن -2

 .التالميذمجيعقبلمنوَلحظتشوهدت
 23.املواداستبداليتمملإذامملة -3

 

التعليم،يفانشطالتالميذجيعلاملغناطيسيةالوحةأناملذكورة،املزااييف
علىووضعهاتضمينهااملوادملناقشةاجلماعيالتعليمعلىالتالميذويشجع
اللوحة بسهلةوتنتقللتصمغوسيلةهياملغنطيسيةالوحةألن. هذهولكن.
إىلاَلنتباهاملعلمعلىجيبالعيوب،هذهعلىولتغلبايظاعيوبلديهاوسيلة

                                                           
23

Adi Suseno, Keefektifan Media Dua Dimensi Papan Magnetik..., hal.  50 
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تشويًقاأكثروسيلةليأيتإبداعاأكثراملعلموحيتاجاملادةلتدريساملناسبةوسيلة
 .التعليمعمليةيفمبملةيشعرونوَلمحاسةالتالميذيكونحبيثوتنوًعا،
 

 Discovery Learning أسلوب - ج
 Discovery Learning مفهوم -1

Discoveryباملبدأنفسلديه InquiriوProblem Solving َل.
اكتشافDiscoveryيركذاملشاكل،الثالثةهذهيفاملبدأاختالفيوجد
املشكلةمثلالتالميذيواجههااليتاملشاكلاجلديدة،واملبادئاملفاهم
املعلمقبلمناخلدمية


تقدميهايتمَلاملدروسة،يتماليتاملادةأنDiscovery Learningيف
عنالبحثمتابعةمثمعرفتهيريدونماحتديدعلىالتالميذتشجيعولكن

ويفهمونهيعرفونهمابناءأووتنظيمأبنفسهماملعلومات Learningإن.
Discoveryالنشاطاكثر املعلمعلىيركذيكونالذيالتعليمويغري.

(teacher oriented) (إىلالتعليماليتيركذعلىالتلمذstudentoriented)
24.نفسهماملعلوماتالتالميذيكتسبواأنوجيعل

 

 التعليم عملية يف Discovery Learning األسلوب خطوات -2
25:يليفيماالفصليفDiscovery Learningأسلوبتطبيقخطوات

 التخطيط -أ
 :يليماعلىيشملاألسلوبهذاعلىالتخطيط

 التعليمأهدافحتديد  -1

                                                           
24

 Mulyadi dan A. Firdaus. (2015), Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 

Tahun 2015, Sma/Smk Mata Pelajaran Bahasa Arab, hal. 27 
25

 Mulyadi dan A. Firdaus. (2015), Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 

Tahun 2015, Sma/Smk Mata Pelajaran Bahasa Arab, hal. 28 
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أساليبامليول،املبدئية،القدرة)التالميذخصائصحتديد  -2
 (إخل...التعلم،

 الدرسمادةاخرت  -3
 استباقيبشكلالتالميذيتعلمهاأنجيباليتاملوضوعاتحتديد  -4
التوضيحيةالرسوممنأمثلةشكليفالتعليميةاملوادتطوير  -5

 .التالميذليتعلمواهاذلكإىلوماوالواجبات
إىلاخلرسانةمنمعقدةإىلبسيطةمنالدرسموضوعاتترتيب  -6

 الرمزيةاملراحلإىل،ابحليويةاملفعمةمنأو،اجملردة
 تعليمونتائجالتقييمعملياتإعداد  -7

 

   التنفيذ-ب
هناكالفصول،يفDiscovery Learningطريقةتطبيقيفلشاه،وفقا

فيماوالتعلمالتعليمأنشطةيفتنفيذهاينبغياليتاإلجراءاتمنالعديد
 26:يلي

 

1- Simulation(حتفيزأوحماكاة(
ارتباكاخيلقشيًئااملتعلميواجهاملرحلة،هذهيفأوَل

التعليمأنشطةاملدرسونيبدأ .نفسهتلقاءمنالتحقيقيفويرغب
إعدادإىلتؤدياليتاألخرىالتعلموأنشطةوالقراءةاألسئلةبطرح
املرحلةهذهيفالتحفيزحالةتوفريعلىيساعد.املشكالتحل
يفالتالميذوتساعدتطورأنميكناليتالتعلميةالتفاعالتمن

إعطاءيفالتقنياتاملعلمعلىجيبوبذلك .املواداكتشاف

                                                           
26

 Mulyadi dan A. Firdaus. (2015), Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 

2015, Sma/Smk Mata Pelajaran Bahasa Arab, hal. 29 
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يتقىأنالغرضحتقيقميكنحبيثللتالميذاحلافز متكنيمن
.َلستكشافالتالميذ


2- Problem Statement(املشكلةتعريفأوبيان) 
 التالميذاملعلميسمححتفيزبعد

يتممثالدراسية،مبوادالصلةذاتاملشكالتمنعددبتحديد
علىمؤقتةإجابة)فرضيةشكليفوصياغتهمنهاواحداختيار
(.املشكلةسؤال

 

3- Data Collection(البياانتمجع( 
املعلممينحاإلكتشاف،جتربيةأوالتالميذجتربةعندما

صحةإلثباتالصلةذاتيقوماملعلوماتجلمعفرصةالتالميذ
قراءةخاللمنالبياانتعلىاحلصولميكن.َلأمالفرضية
ذويأشخاصمعمقابالتوإجراءاألشياء،ومراقبةاألدب،
.ذلكإىلومااخلاصة،جتارهبموإجراءخربة،

 

4- Data Processing(البياانتمعاجلة( 
البياانتملعاجلةنشاطهيالبياانتمعاجلةفإنشاه،قال
املقابالتخاللمنالتالميذعليهاحصلاليتواملعلومات
.تفسريهامثذلك،إىلوماواملالحظات



5- Verification)إثبات) 
إذاماإلثباتدقيًقافحًصاالتالميذجُيرياملرحلة،هذهيف

 البياانتبنتائجوربطهاَل،أمالفرضيةإنشاءمتقدكان
Processing املعلوماتأووالتفسري،املعاجلةنتائجإىلاستناداً.
وقتيفصياغتهامتتاليتالفرضياتأوالبياانتأواملوجودة،
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سواءَل،أمعليهااإلجابةمتتسواءفحصها،متواليتسابق
.َلأمإثباهتامت

 

6- Generalization(التعميماتأوالنتائجاستخالص   ( 
 استخالصأوالتعميممرحلةإن
عاممبدأمبثابةيكونأنميكناستنتاجرسمعمليةاَلستنتاج
اَلعتباريفاألخذمعاملشاكل،أواألحداثمجيععلىوينطبق
الكامنةاملبادئصاغمثالتحققنتائجإىلاستنادا.التحققنتائج
 .التعميموراء

 

 وعيوهبا Discovery Learning مزااي -3

 27هيفيمايلي:Discovery Learning  مزااي -أ

 مساعدةالتالميذعلىحتسنيوتزيد  -1

 املهاراتوالعملياتاملعرفية.

 التالميذعلىحلاملشكلة.ميكنحتسنيقدرة -2

خاصة -3 وبسرعة بسرعة للتالميذابلتطور اَلسرتاتيجية تسمحهذه
 هبم.

خالل -4 من هبم اخلاصة التعليم أنشطة توجيه على يرتبالتالميذ
 إشراكعقوَلمودوافعهم.

 التالميذيفهماملفاهيمواألفكاراألساسيةبشكلأفضل. -5

 عليميةجديدة.يساعدويطورذاكرةوينتقلإىلمواقفت -6

 شجعالتالميذعلىالتفكريوالعملمببادرةمنهم. -7

                                                           
27
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فرضياهتم -8 وصياغة حدسي بشكل التفكري على التالميذ فطر
 اخلاصة.

ابلتحقيق -9 املتنامي بسببالشعور ابلسعادة، شعورًا التالميذ فطر
 والنجاح.

 تشجيعمشاركةالنشاطالتالميذ. -10

 ميكنتطويراملواهبواملهاراتالفردية. -11

تدريبالتالميذعلىالتعليمبشكلمستقل. -12
ويستخدم -13 يفكر ألنه والتعلم، التعليم أنشطة يف التالميذ ينشط

القدرةعلىالعثورعلىالنتائجالنهائية.
  

هيفيمايلي:Discovery Learningعيوب -ب
يشعراملعلمابلفشليفاكتشافاملشكلةوهناكسوءفهمبنياملعلم -1

 والتالميذ.

وقتكثريا.يُطلبمناملعلمنيتغيريعاداتالتدريساليتمضيعةلل -2
وحمفزين ميسرين ليصبحوا املعلومات مقدمي من عموًما تكون

 وتوجيهالتالميذللتعليمجيًدا.

 مصادرةعملاملعلم. -3

 ليسكلالتالميذقادرينعلىاَلكتشافات. -4

ميكنَلينطبقعلىمجيعاملواضيع.عمومااملواضيعالصلةابملبادئ -5
 استخدامها

 معمنوذجاَلكتشاف.
 

التعليم أن اَلستنتاج ميكن املذكورة،  عيوب و مزااي على بناًء
Discovery Learningجيعلالتالميذأكثرنشاطًايفالتعليموأناملعلمهو

يتمتشجيعالتالميذعلىاستكشافموادهمالتعليمية. جمرددليل،كما
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 وليسكلالتالميذDiscovery Learningفإنتعليم طوياًل يستغرقوقًتا
قادرينعلىحتقيقاَلكتشافات.ولذلكاملعلميفالتعليمأنيكونأكثر

 مدخل تطبيق قبل التالميذ قدرات حتليل على  Discoveryقدرة

Learning. 
 

 ومباحثها املفردات - د
 املفردات تعريف -1

العربيةأويسمىاملفردات، عنجمموعةهيعبارة املفرداتابللغة
.منالكلماتأوالكنوزاليتيعرفهاشخصأوغريهاوهوجزءمنلغةمعينة

يفاللغةالعربية،تسمىاملفردات.ميكنتفسرياملفرداتعلىأهناجمموعةمن
.الكلماتاليتيفهمهاالشخصوسيتماستخدامإمكانيةترمجةمجلجديدة

ثةاليتجيبإتقاهنا،وتستخدماملفرداتهيواحدةمنالعناصراللغويةالثال
هذهاملفرداتيفكلمناللغاتاملكتوبةوالشفوية،وهيواحدةمناألدوات

 28لتطويرمهاراتاللغةالعربية.


من جمموعة عن املفردات أن اَلستنتاج ميكن ذالك، على بناًء
يالكلماتأواملعايناليتَلامعىنيفمجلةواحدة.القدرةعلىاملفرداته

أنواع أربعة اللغوية.تشملاملهاراتاللغوية جانبواحدمنجوانبالقدرة
على القدرة علىالقراءة، القدرة علىاَلستماع، وهيالقدرة منالقدرات،
إتقان فيجبعلينا العربية، اللغة إتقان نريد كنا إذا الكتابة. وقدرة الكالم

املفرداتاليتنعرفها، عدد زاد كلما العربيةاملفردات. اللغة تعلم كان كلما
 أسهل.

 

                                                           
28

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 

press, 2011), hlm. 12 
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 املفردات إستعمال أمهية -2
يفأسهمتاليتاَلامةالعواملمنعملاملفرداتاستعمالإن
يفوالطلبةيعقدالعربيةاللغةتعليموهدفصرة،املعاالعربيةاللغةحتديث
بنييتصلواأنيقدرواحىتوالكتابةالقراءة،الكالم،اإلستماع،مهارات
كتاابأولساانالناس الدارسنيعلىيطلباملهاراتهذهلتحقيقولكن.
 .املفرداتإستيعابأمهيتهامنوكان.اللغةعناصرمنيفهموا

فحسبحروفهانطقهباالدارسونيتعلمأناملفرداتتعليمليس
لغوىتركيبيفوصفهاجمردأومنهااإلشتقاقطريقةمعرفةأويدرسونوإمنا

صحيح يكونهواملفرداتتعليمالكفاءةمعيارفإنهذا،إىلاإلضافة.
 .املناسباملكانيفاملناسيبةالكلمةيستخدمأنعلىقادراالدارسني

 

 املفردات أنواع -3
أربعةإىلتنقسماملفرداتأنكتابهيفطعيمةأمحدرشدىيقول

ميكنفيهاللغويةاملهاراتحسباملفرداتتنقسمهواألولفالقسم.أقسام
:كمايلياملفرداتيقسمأن
إىلتنقسموهذه”Understanding Vocabulary“للفهممفردات -أ

 :نوعني
الفرديستطيعاليتالكلماتجمموعبذلكويقسداإلستماع -1

 املتحثني،أحدمنيتلقهاعندمافهمهاعليهاالتعرف
الفرديستطيعاليتالكلماتجمموعبذلكويقصدوالقراءة -2

 .مطبوعةصفةهبايتصلعندماوفهمهاعليهاالتعرف
الكالممفردات -ب “Speaking Vocabularies”إىلتنقسمأيضاوهذه

 :نوعني
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يستخدمهااليتالكلماتجمموعهباويقصد(Informal)عادية -1
 اليومية،حياتهيفالفرد

الفردهباحيتفظالكلماتجمموعهباويقصد (Formal)وموقفية -2
 .معنيموقفيفإَليستخدمهاوَل

 

إىلتنقسمأيضاوهذه”Writing Vocabularies“الكتابةمفردات -ج
 :نوعني

يفالفروديستخدمهااليتالكلماتجممرعويقصدهباعادية -1
كتابهمذكراتأخذمثلالشخصالكتاباإلتصالمواقف
 .إخل....يوميات

موقفيفالفرديستخدمهااليتالكلمةجمموعويقصدهباوموقفية -2
أوإستقالةأوللعلمطالبتقدميمثلالرمسىالكتاىباإلتصال
 .إخل....تقريركتابة

 

 :نوعنيإىلكذلكوتنقسم”Potential Vocabularies“كامنةمفردات -د
ميكناليتالكلماتجمموعهباويقصد(Contex)سياقية -1

 تفسريها،
ميكناليتالكلماتجمموعويقصدهبا(Analysis)وحتليلية -2

منعليهامازيدترىكأنالصرفيةخصائصهاإىلإسناداتفسريها
أخرىبلغاتاإلملامضوءيفأونقصماأوحروف والتقسيم.
 29.املعىنحسباملفرداتتقسيمهوالثاىن

                                                           
 Juli Kabupatenالزهرةمبعهد)،احملادثة يف التدرسني عند اجلديدة املفردات إستعمالزهر،ملتيا29

Bireuen)،ه1430احلكومية،اإلسالميةالرانرييجامعة)منشور،غريعلمي ةرسالةالسالم،دار-أتشيهبندا/
 .(م2009
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املفرداتمهمة استنتاجأن ميكن املفردات، علىاستخدام بناًء
نتقناملفرداتحىتللغايةيفاللغاتاألجنبيةخاصةابللغة العربية.ألننا

نتمكنمنالتفاعلبسهولةمعاآلخرين.ولذالكفإناملفرداتلديهاأيضا
الكتابة واملفردات الكالم واملفردات للفهم املفردات وهي أنواع عدة
املفرداتالكتابة الباحثة واملفرداتكامينة،يفبعضأنواعاملفرداتخيتار

جمم ويقصدهبا وموقف موقفعن يف الفرد يستخدمها اليت الكلمة وع
كتابة أو إستقالة أو للعلم طالب تقدمي مثل الرمسى الكتايب اإلتصال

 لمالباحثةاملفرداتعناحلديقة.تقرير....إخل.ويفهذاالبحثتع
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 الثالث الفصل
 احلقلي البحث إجراءت

 البحث منهج - أ
التجرييبمنهجهواملوضوعَلذاالبحثمنهجإن هوالتجرييباملنهج.

البحثاملنهجوهذا.الطبيعيةالعلومتقدميفاألثرلهالذيالعلميالبحثمنهج
:فهيأقسامأربعةإىلالتصميماتتنقسم
 (Pre-Experimental Design)التمهديةالتصميمات -1
 (True-Experimental Design) التجريبيةالتصميمات -2
 (Factorial Design)العامليةالتصميمات -3
 (Quazi Experiment)اجلريبيةشبهالتصميمات -4

 

 (-Preالتمهيديةالتصميماتالبحثهذايفالباحثهوتستخدم

Experimental Design ،بتصميمOne group Pre-Test Post-Test Design).أن
وسيلةتستخدممثالتجريبية،إجراءقبلاملستوىلتحديدقبلياختبارإجراء
مدىليتبنيبعدياختبارَلمجيرييبالدراسالفصلهنايةويفاملغناطيسية،الوحة
30.التجربةأثريعكسمماوالبعديالقبلياَلختباريندرجيتبنيالفرق
 :التايلفهوOne group Pre-Test, post-tes-Tes Designالشكلوأما



2خ1xخت


:فهوللرموزالعلمياملدلولتوضيحوأما
التجريبيةاجملموعة:ت
القلياإلختبار:1ج

                                                           
30

م(،ص.2000،)الرايض:مكتبةالعبيكان،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحلبنمحدالعس اف،  
303 
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التجربة:×
البعدياإلختبار:2خ


 والعينة اجملتمع -ب
مبدرسةاخلامسالفصلالتالميذمجيعالتجرييبالبحثهذايفاجملتمعإن
التالميذ113وعددهم Aceh Besar 13اإلتدائية يفالعينةالباحثةواختارت.
  .تالميذ28وعددهم(2)امساخلالفصل

 Purpossive)الغرضيةأوالعمديةالطريقةفهيالعينةاختيارطريقةوأما

Sampling)وهيابخلربةاَلختيارأواملقصودةابلطريقةأيضاتسمىالطريقةوهذه
جمتمعمتثلاملفردةهذهأبنومعرفتهاالباحثةخربةاَلختيارأساسأنتعىن

31.البحث
 

 وأدواهتا البياانت مجع طريقة - ج
تستخدمالبحثهبذتتعلقاليتالبياانتجلمعالبحثأدواتوأما

 :التاليةواألداواتالطرقالباحثة


 املباشرة املالحظة -1
أمااألسئلة،تسألَلمبعىنالبصري،احلواساستخدامهياملالحظة

.السلوكظهورفعندمااملوضوعمنبيانتهاعلىاحلصول
ب املرداتالتعليمإجراءعلىالطلبةاستجابةملعرفةاألداةهذهالباحثةوتستخدم

Discovery Learningاملغناطيسيةلوحةالوسيلة.
 
 

                                                           
 99،ص....املدخل إىل البحث صاحلبنمحدالعس اف،31
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  اإلختبار -2
جلمعالباحثةتستخدمهاأنميكناليتاألداواتمناإلختبار

تستخدم.فروضهحتقيقأوالبحثاألسئلةإلجابةحيتاجهااليتاملعلومات
وتقوم.املفرداتتعليمفهميفالطلبةجناحهامدىملعرفةاإلختبارالباحثة
:ومهاإبختبارين،الباحثة

 القبلياإلختبار -أ
اللوحةوسيلةاستخدامقبلالباحثةختتربالذيهوالقبليواإلختبار
علىالتالميذقدرةلرتقيةDiscovery Learningب املغناطيسية
.مفردات



 البعدياإلختبار -ب
وسيلةاستخدامبعديالباحثةختتربالذيهوالبعدياإلختباركان
علىالتالميذقدرةلرتقيةDiscovery Learningب املغناطيسيةاللوحة
القبلي،اَلختباربنتائجيقارنالبعدياَلختبارمنوالنتائج.مفردات

بعدي،اختبارأسئلةيف .التدريسفعاليةمدىلقياسمنهماكلمث
متعددةخياراتمنيتكونسؤالكلوكانسؤاًَل15هناككان

القبلياَلختباربنيالباحثةيقارن.املفرداتبتوافقالصورومطابقة
اللوحةوسيلةاستخدامملعرفةبينهاوحتللالبعديواَلختبار
مفرداتعلىالتالميذقدرةلرتقيةDiscovery Learningب املغناطيسية

 Aceh 13احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةابملدرسةجتريبيةدراسة)

Besar .) 
 

 االستبانة  -3
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العباراتأواألسئلةمنجمموعةعلىحتتوياليتاَلستمارةوهي
اجمليبمنويطلبلإلجابةبفراغأواآلراءأوإبجابتهامزودةاملكتوبة
هوأنهيعتقدماأومنهاعليهاينطقماأومهمامايراهإىلاإلشارةعليها

32.اإلجابة
التالميذعلىاَلستبانةورقةبتقسيمالبحثهذايفالباحثةفتقوم

Discovery Learningب املغناطيسيةاللوحةبوسيلةالطلبةاستجابةملعرفة

 .مفرداتتعليميف

 

 البياانت حتليل طريقة -د
 لإلختبارات البياانت حتليل -1

فتستخدم(t” Test“)ابختباراتوالبعديالقبلياَلختبارنتيجةعنالبياانتالتحليلأما
33:يليكماالقاعدةالباحثة

to=
MD

SEMD
 

:البياانت
MD    =إتباعمنفهوالثانية،واملتغريةاألوىلاملتغريةقيمةبنيالفروقمتوسطأي

 :التاليةاخلطوات
MD = 

∑ D

𝑁
 

∑D=الثانية،املتغريةوقيمةاألوىلمتغريةقيمةبنيالفروقجمموعةأي 
 :اَلتيةاخلطواتمنDو

D= X-Y 

 =  D = X-Yالثانيةاملتغريةقيمةانقصةاألوىلاملتغريةقيمة 
                                                           

،)عمان:دارجمدَلوييف مناهج البحث العلمي وأساليبة، الطبيعة الثانيةساميعرريفجواآلخرون, 32
 .87(،ص.1999للنشر،

,السادسةالطبعة",والرتبوية النفسية العلوم يف البحث مناهج إىل مدخل"،عالمأبوحممودرجاء33
 .121ص(م1989،للجامعاتالنشردار:القاهرة)
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N=العينةأفرادعددأي 
SEMD

منوهو(standar eror dari mean of difference )للفروقاملعيارياخلطأأي= 
:التايلالرمزإتباع

SEMD
= 

SDD

√N−1
 

 

SDD =الثانية،املتغريةوقيمةاألوىلاملتغريةقيمةبنيللفروقاملعيارياَلحنرافأي
 :يعين

 
SDD = √

∑ D2

N
− (

∑ D

N
) ² 

N=العينةأفرادعددأي

:الرموزهذامناخلطوات

:يليكما toللحصولاخلطواتأما

املغريةإذا.الثانيةواملتغريةاألوىلاملتغريةنتيجةبني(Differenceالفرق=D )يبحث -1
   D= X-Y فY واملغريةالثانيةبشعارXبشعاراألوىل

 D∑وحصولعلى Dبتصنيف -2

 :بصيغةDifferenceمنMeanيبحث -3

 
MD = 

∑ D

𝑁
 

 

 D²∑:مثإضافةوحصولعلىDتربيع -4

 :،بصيغةdifferenceيبحثاإلحنرافاملعياريمن -5

 

SDD = √
∑ D2

N
− (

∑ D

N
) ² 

 ،هوابستخدامالصيغة:mean defferenceيبحثاخلطأاملعياريمن -6

 



32 
 

 
 

SEMD
= 

SDD

√N−1


 ابستخدامالصيغة:to يبحث -7

 

to=
MD

SEMD
 

:األتيةابخلطواتtoوتقدميتفسري
 الفرضيةالبديلةوالصفريةصياغة -

 toإختبارأمهية -

 ”t“ينقدأنيبحث -
 ttبtoيقارنمث -
 .البحثوالنتائجاإلقرتاحاتعلىحصل -


 االستبانة للورقة البياانت حتليل -2

علىالباحثةفيعتمداَلستبانةورقة نتيجة عن البياانتبتحليل الباحثةوتقوم
:القانون

100X %P =  
𝑓

𝑁


 املؤيةالنسبة: P:البيان

   𝑓:عليهااحلصولةالقيمةجمموع 

       N:الكاملةالنتيجة
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 الرابع الفصل
 وحتليلها البياانت عرض

 البياانت عرض - أ
ابألسلوباملفرداتتعليمعنتبحثأنالباحثةأرداتالفصلهذايف

Discovery Learningاإلبتدائيةابملدرسةالتالميذعنداملغناطيسيةاللوحةوسيلة
فيماالثالثالفصليفالباحثةقدمتوقد.Aceh Besar 13احلكوميةاإلسالمية

وجدهتااليتالبحثنتائجالباحثةتعرضالفصلهذايفالبحث،مبنهجيتعلق
 Aceh 13احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةابملدرسةالتجرييبابلبحثالقيامبعد

Besar اخلامسللفصل(2V-.)فقامتإليهااحملتاجالبياانتعلىوللحصول
ابملدرسة(One Group Pre test- Post test Design)التمهيديابلبحثالباحثة

2019/2020الدراسة Aceh Besar 13احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائية
اإلسالميةالرانرييجبامعةاملعلمنيوأتهيلالرتبيةكليةعميدرسالة علىاعتمادا
5التاريخيفB-16097/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2019 رقمأتشيةبندااحلكومية
.2019نوفمرب

 

  البحث ميدان عن حملة -1
إحدى Aceh Besar 13احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةاملدرسةكانت

 Kuta karang قريةTgk Fakinah - Bilui.شارع يفتقعاليتاملدارس
Lampeuneureut, .Aceh Besar,يفاملعهداَلسالمأمةانشئةمؤسسةوأنشأت

العامةوالعلوماإلسالميةالعلومافيهتعلم34.م1947يوليو1اتريخ والعلوم.
العلوموأماوغريها،واحلديثوالفقهالعربيةاللغةمنتتكوناإلسالمية

                                                           
سنةنوفمرب13الرتييف Aceh Besar 13احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةابملدرسةاملدرسةمقابلةنتيجة 34

 م2019
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منوغريهااإلندونيسيةواللغةاإلجنليزيةواللغةالرايضيةمنهاافيهالتيتعلمالعامة
 .األخرىالعامةالعلوم


 Aceh 13 احلكومية  اإلسالمية اإلبتدائية  ابملدرسة املدرسني  عدد (1

Besar  
مدرسا59عددهماملدرسةهذهيفيدرسونالذيناملدرسونوأما

اإلدارييفميتهونمنومنهمالتدريسيفميتهونمنمنهم كماوهذا.
:اآليتاجلدوليفيتضح



 4-1: اجلدول
  Aceh Besar 13 احلكومية اإلسالمية اإلبتدائية ابملدرسة املدرسني عدد   

 املدرسني عدد
 اجملموع

 اإلانث الذكور

104959


 :الآليتجدوليفكماالعربيةاللغةلدرساخلاصاملدرسوأما



 4-2 اجلدول
 العربية اللغة ونيعلم نالذي نياملدرس عدد

 العربية اللغة مدرسني رقم

S.Pd.Iسربي1

 S.Pd.Iخرياين2
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S.Pd.Iهسنيايت3

S.Pd.Iرسلين4

S.Pd.Iورنندا5



Aceh Besar 13 احلكومية اإلسالمية اإلبتدائية ابملدرسة التالميذ عدد (2
يتضح Aceh Besar 13احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةابملدرسةالتالميذوعدد
 :اآليت اجلدوليف

 4-3 اجلدول
Aceh Besar 13 احلكومية اإلسالمية اإلبتدائية ابملدرسة التالميذ عدد       

 اجملموع اتتلميذ ميذتال لو الفص رقم

1161329-األولالفصل1

2171128-األولالفصل2

3131730-األولالفصل3

4111223-األولالفصل4

1151833-الثاينالفصل5

2221335-الثاينالفصل6

3181432-الثاينالفصل7

4101323-الثاينالفصل8
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162531-الثالثالفصل9

2171229-الثالثالفصل10

3101525-الثالثالفصل11

4121224-الثالثالفصل12

1161834-الرابعالفصل13

2201535-الرابعالفصل14

3161733-الرابعالفصل15

4211334-الرابعالفصل16

1121729-اخلامسالفصل17

2181028-اخلامسالفصل18

3161026-اخلامسالفصل19

4181230-اخلامسالفصل20

1161834-السادسالفصل21

2151934-السادسالفصل22

3221335-السادسالفصل23

4221638-السادسالفصل24

 732 353 379 اجملموع
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 Discovery بألسلوب املغناطيسية اللوحة وسيلة ستخداماب مفردات تعليم -2

Learning 
 13احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةابملدرسةالبحثعمليةإجراءقبل

Aceh Besar وورقةوالبعدي،القبليواإلختبارالتعليم،خطواتالباحثةأعدت
 .واَلستبانة (RPP)الدراسةوإعدادواملدرسة،التالميذمالحظة


لقاائن2-اخلامسالفصليفابلتدريسالباحثةتقوماملادةهذهويف
اللوحةوسيلةاستخدامالتعليمعمليةالقبلياَلختبارتقدماألولاللقاءأنحيث

ستخدامابالتعليمإستمرارالثاينواللقاء،Discovery Learningب املغناطيسية
 .واَلستبانةالبعدياَلختبارو،Discovery Learningب املغناطيسيةاللوحةوسيلة



 :التايلاجلدوليفكماالباحثةتستخدماليتالتعليمخطواتأما


 4-4 اجلدول

 لرتقية Discovery Learning بـ املغناطيسية اللوحة وسيلة ابستخدام التعليم عملية
 مفردات على لتالميذا قدرة
      (األول اللقاء) 

 التالميذ األنشطة املدرسة األنشطة
السالمالتلميذيرديقرأ -السالمإبلقاءالفصلاملدرسةتدخل -
واالتدرسأنالتالميذاملدرسةأتمر -

الدعاءلقرئوا
والرتتيبابخلشوعالدعاءالتالميذيقرأ -

املسجلةاألمساءالتالميذجيب -احلضوركشفاملدرسةتقرأ -
ليكونللتالميذالدوافعاملدرسةعطيت -

تعليميفمتحمسة
املدرسةشرحتماإىلالتالميذيستمع -

اليتالقبلياَلختبارالتالميذخذأي -متعلًقاالقبلياَلختباراملدرسةتعطى -
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املدرسةتعطيهامناقشتهااملرادابملواد
إجابةالقبلياَلختباراملدرسةجتمع -

للتحققهالتالميذل
القبلياَلختبارالتالميذجيمع -

جاابهتماإل
"احلديقةيف"املفرداتالتالميذينظر -"احلديقةيف"املفرداتاملدرسةتعطى -
املفرداتعلىتالميذالاملدرسةتسأل -

احلديقةعن
سألتاليتسؤالالعلىالتالميذجييب -

املدرسة
اكررويأنالتالميذاملدرسةأتمر -

احلديقةعناملفردات
املفرداتإىلالتالميذيكرر -

عناملفرداتعلىاملدرسةتشرح -
ابلصورةاحلديقة

املدرسةشرحإىلالتالميذيستمع -

التالميذويرد الدعاءالتالميذيقرأ -الدعاءبقراءةالتعليماملدرسةهيتن -
.السالم

 

 (الثاين اللقاء)
 التالميذ األنشطة املدرسة األنشطة

السالمالتلميذيرديقرأ -السالمإبلقاءالفصلاملدرسةتدخل -
واالتدرسأنالتالميذاملدرسةأتمر -

الدعاءلقرئوا
ابخلشوعالدعاءالتالميذيقرأ -

والرتتيب
املسجلةاألمساءالتالميذجيب -احلضوركشفاملدرسةتقرأ -
ليكونللتالميذالدوافعاملدرسةعطيت -

تعليميفمتحمسة
شرحتماإىلالتالميذيستمع -

املدرسة
املدرسةبيانإىلالتالميذيستمع -تعليمفاأهدالتالميذاملدرسةتبني -
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املفرداتعلىوخصوصاالعربيةاللغة
تعلمهاقداليتاملواداملدرسةكررت -

للتالميذ
املادةمنالقليلالتالميذيكرر -

5إىلالتالميذاملدرسةقسمتن -
7منتتكونجمموعةكلجمموعات
التالميذ

فرقتهميفالتالميذجيلس -

"احلديقةيف"النصوصاملدرسةتوزع -
التالميذعلى

النصوصالتالميذيتلقى -

قراءهتاماإىلالتالميذيستمع -"احلديقة"عنوصنصالاملدرسةقرأت -
املفرداتليهتمواالتالميذاملدرسةأتمر -

القراءة نصيفاملوجودة
نصيفاملفرداتالتالميذيالحظ -

القراءة
فرداتاملطرحالتالميذاملدرسةأتمر -

.صعبة
الصعبةاملفرداتالتالميذيسأل -

اللوحةيفاملفرداتاملدرسةتضع -
املغناطيسية

اللوحةعلىابملفرداتالتالميذيهتم -
املغناطيسية

اللوحةيفاملفرداتاملدرسةتلفظ -
املغناطيسية

املدرسةيتلفظهماالتالميذيتبع -

شرحوتالواجباتاملدرسةتعطئ -
بذلكالقيامكيفية

قدمهااليتالواجباتالتالميذيقبل -
اإلرشاداتإىلواَلستماعاملدرسة
املدرسةأوضحهااليت

معالتعاونالتالميذاملدرسةأتمر -
  الواجباتنقشلياجملموعة

مًعاواجملموعاتالتالميذيعمل -
الواجباتلنقش

مناقشتهمتقدميالتالميذ -نتائجومتقدالتالميذاملدرسةأتمر -
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مناقشتهم
العرضعلىردوًدااملدرسةعطيت -

املعلمويعطىجمموعة،لكلمناقشتهم
جمموعةلكلتقديرهعن

علىالردودشرحلالتالميذيهتم -
جمموعةلكلمناقشتهمالعرض

عنابلبحثالتالميذاملدرسةأتمر -
ئتهمبييف"احلَِديْ َقةِيف"املفردات

املفرداتعنالتالميذيبحث - يف"
"احلَِديْ َقةِ

تلخيصالتالميذبعضاملدرسةأتمر -
تعلموهامواد

 تعلموهااليتاملوادالتالميذبعض -


اليتاملوادتوكيدبالتالميذيهتم -املوادحولتوكيداملدرسةتعطي -

املدرسةأوضحها
اَلختباراتمنبعضاملدرسةتعطي -

تعلمهااليتابملوادالصلةذات
الذياَلختبارعلىالتالميذجييب -

املدرسةهتعطي
بصدقالتالميذاملدرسةدعوت -

التعلمعمليةيفومسؤولةومفتوحة
املدرسةنصيحةإىلالتالميذيستمع -

ت - البعدياَلختباراملدرسةعطي
 متعلًقاابملواداليتمتتمناقشتها

اليتالقبلياَلختبارالتالميذخذأي -
 املدرسةتعطيها

املدرسةايقدمهماالتالميذيقبل -لتالميذ اَلستبانةاملدرسةعطيت -

البعدياَلختباراملدرسةجتمع -
هالتحقيقالتالميذإجابةواَلستبانة

القبلياَلختبارالتالميذجيمع -
إجاابهتمواَلستبانة

قراءةجعلالتالميذاملدرسةأيمر -
العربيةاللغةالقراءاتويستمع

مناشعارإىلالتالميذيستمع -
املدرسة

التالميذويرد الدعاءالتالميذيقرأ -الدعاءبقراءةالتعليماملدرسةهيتن -
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.السالم
املدرسةذلكيفاحلقليابلبحثنفسهاالباحثةفقامتالبياانتوجلمع

التجرييبابلتوقيتالباحثةوستوضحها.م2019نوفمرب13و12التاريخمن
 :التايلاجلدوليفكما

 

 4-5: اجلدول
 التجريبية اجملموعة يف التجرييب توقيت

 التاريخ األنشطة اليوم اللقاء

 الثالاثءاألولاللقاء
استخدامالقبلياَلختبار
املغناطيسيةاللوحةوسيلة

 Discovery Learningب 

نوفمرب12
م2019  

 األربعاء الثايناللقاء

اللوحةوسيلةاستخدام
 Discoveryب املغناطيسية

Learning،البعدىاإلختبار
 واإلستبانة

نوفمرب13
م2019  

 

 ومناقشتها البياانت حتليل - ب
 والبعدي القبلي االختبار عن البياانت حتليل -1

يفDiscovery Learningب املغناطيسيةاللوحةوسيلةفعاليةوملعرفة
 Aceh Besar 13احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةابملدرسةاملفرداتالتعليم

اجلدوليفكماالتالميذاختبارنتائجعرضوميكن. والبعديالقبليَلختباراب
 :اآليت
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 4-6 اجلدول
 والبعدي القبلي اإلختبار نتيجة

 التالميذ رقم
 اإلختبار نتيجة

 القبلي
 اإلختبار نتيجة

 البعدي
4080 1التلميذ1

6080 2التلميذ2

2080 3التلميذ3

4090 4التلميذ4

4080 5التلميذ5

50100 6التلميذ6

4080 7التلميذ7

6080 8التلميذ8

6080 9التلميذ9

3070 10التلميذ10

6090 11التلميذ11

60100 12التلميذ12

4070 13التلميذ13

4070 14التلميذ14
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50100 1التلميذة15

60100 2التلميذة16

2070 3التلميذة17

20100 4التلميذة18

4070 5التلميذة19

4070 6التلميذة20

30100 7التلميذة21

5080 8التلميذة22

5080 9التلميذة23

6090 10التلميذة24
 

ت"ابختباراَلختباريننتيجةالباحثةوحتلل "(Test “t”)فتستخدم
 :يليكماالقاعدة

to=
MD

SEMD
 

 :  البياانت
to:املالحظةحاصل. 

MD:الثانية،املتغريةونتيجةاألوىلاملتغريةنتيجةبنيالفروقمتوسطة 


𝑀𝐷 =

Σ𝐷

𝑁
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ΣD منDوالثانية،املتغريةوالنتيجةاألوىلاملتغريةالنتيجةبنيالفروقجمموع:
:اآلتيةاخلطوات

D = X- Y


X.النتيجةاملتغريةاألوىل:
 Y.النتيجةاملتغريةالثانية:
 N.عددالعينة:

𝑆𝐸𝑀𝐷
:اخلطأاملعياريللفروقوهواتباعالقانونالتايل:



𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

 
SDDاملتغرية والنتيجة األوىل املتغرية النتيجة بني للفروق ملعياري اَلحنراف :

الثانية،يعين:


𝑆𝐷𝐷 = √
Σ𝐷2

𝑁
(

Σ𝐷

𝑁
)

2

 

 
 

 4-7 اجلدول
والبعدي القبلي االجتبار نتيجة بني الفروق جمموع  

 

D
2
 = (X-

Y)
2 

 

D = X-Y 

 اإلختبار نتيجة
 البعدي

 اإلختبار نتيجة
 القبلي

 التالميذ

1600 40- 80 40  1التلميذ

400 20-  80 60  2التلميذ

3600 60-  80 20  3التلميذ
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2500 50-  90 40  4التلميذ

1600 40-  80 40  5التلميذ

2500 50-  100 50  6التلميذ

1600 40-  80 40  7التلميذ

400 20-  80 60  8التلميذ

400 20-  80 60  9التلميذ

1600 40-  70 30  10التلميذ

900 30-  90 60  11التلميذ

1600 40-  100 60  12التلميذ

900 30-  70 40  13التلميذ

900 30-  70 40  14التلميذ

2500 50-  100 50  1التلميذة

1600 40-  100 60  2التلميذة

2500 50-  70 20  3التلميذة

6400 80-  100 20  4التلميذة

900 30-  70 40  5التلميذة

900 30-  70 40  6التلميذة
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4900 70-  100 30  7التلميذة

900 30-  80 50  8التلميذة

900 30-  80 50  9التلميذة

900 30-  90 60  10التلميذة

Σ𝐷
2 =

42900 

Σ𝐷 =

 950-
 

- - N = 24 

 

وجدانالسابقاجلدوليف(t” Test“)ت–اَلختبارنتيجةإىلنظرا
:اآلتيةالبياانت

 -950=(ΣD) اَلختبارينبنيالفرقجمموع .1

 ΣD=42900)2(اَلختبارينبنيالفرقمربعاتجمموع .2

 24=العينةعدد .3

تتبعفالباحثة،(MD)املتغريتنيالنتجتنيبنيالفرقاملتوسطدَللةوملعرفة
:التاليةاخلطوات

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 =  

−950
24  =  −39،58 


املتغريتني النتيجةتني بني للفروق املعياري اَلحنراف عن الباحثة تبحث  مث

(SDD) :وهذاماننظرهيفالرموزالتايل
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𝑆𝐷𝐷 = √Σ𝐷2

𝑁
− (

Σ𝐷

𝑁
)
2

= √
42900 

24
− (

−950
24

)

2

 

= √1787,5 − (−39,58)
2 

=√1787,5 − 1566,57 

 = √220,93   =   14,86 


:(SEMD)للفروقاملعيارياخلطأعنالباحثةتبحثمث



𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 =

14,86

√24 − 1
 =

14,86

√23
 

 

                          =
14,86  

4‚79
=  3,102 



:الردملقياساملذكور،الفرضهذاعلىاعتمادا
 Haومقبول Ho،احلساب-ت<اجلدول-ت:كانإذامردود. 
 Haومردود Ho،احلساب-ت>اجلدول-ت:كانإذامقبول.



املالحظةحاصلعنت–ابختبارالبياانتالباحثةفتخترباألخريةاخلطوةوأم ا
(to)يليكما:

 𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
=

−39,58
3,102

= −12,75 

الصفريالفرضويكوناحلريةالدرجةحتديديعيناألخريةاخلطواتومن
.البحثهذايفاحلريةدرجةمن٪1و٪5الدَللةمستوىعلى
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db = N-1 
 = 24-1  

= 23 
يعين٪1الدَللةمستوىوحدد2,07يعين٪5الدَللةمستوىفحدد

منأكرب(احلساب-ت)وذلك.12,75يعين(to)املالحظةحاصلأم ا2,81
.2,81<12,75>2,07(:اجلدول-ت)

احلساب-ت)النتيجةكانتإذا -ت)النتيجةمنأكربأومتساوية(
اجلدول مقبوَلالبديلوفرضمردوداالصفريالفرضفيكون( كانتوإذا.
الصفريالفرضفيكون(اجلدول-ت)النتيجةإىلتبلغمل(احلساب-ت)النتيجة
35.مردوداالبديلوفرضمقبوَل

احلساب-ت)النتيجةأن البحثهذايفالباحثةفوجدت منأكرب(
مقبوَل،البديلوفرضمردوداالصفريالفرضأنولذلك،(اجلدول-ت)النتيجة
فعاَلتكونDiscovery Learningب املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخداميعين
 .املفرداتعلىالتالميذقدرةلرتقية

 

 ستخداماب والتعلم تعليمال عمليةو  التالميذ أنشطة عن البياانت حتليل -2
 Discovery Learning بـ املغناطيسية اللوحة وسيلة

 التالميذ أنشطة -1
املالحظةهيالبحثبياانتجلمعالباحثةتستخدماليتالطريقة

املباشرة التعليمعمليةعندواملدرسةالتالميذأنشطةاملالحظةفتالحظ.
لرتقيةDiscovery Learningب املغناطيسيةاللوحةوسيلةستخدامابوالتعلم
بنودمناملالحظةورقةعلىاملالحظةوتعتمد.املفرداتعلىالتالميذقدرة

                                                           
35

Anas sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Cetakan ke-24. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 2012). Hal 312-313 
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هذهابستخداموالتعلمالتعليمعمليةعندالتالميذألنشطةامللحوظةانحية
:التايلاجلدوليفكمافهيالوسيلة
التقييممعايري

انقص:1
مقبول:2
جيد:3
جداجيد:4
 ممتاز:5

 

 4-8 اجلدول
 املغناطيسية اللوحة وسيلة ستخداماب والتعلم تعليم عملية عند التالميذ ألنشطة قيمة

 Discovery Learning بـ

 امللحوظة النتيجة امللحوظة الناحية رقم
1234

√التعلمقبلالدعاءالتالميذقراءة1
√ابلتعلماَلهتماميفالتالميذخطورة2
√ األسئلةطرحيفالتالميذمحاسة3

وسيلةابستخدامتعلمعمليةيفالتالميذمحاسة4
√املغناطيسيةاللوحة

ابستخدام التعلمعمليةمتابعةيفالتالميذنشاط5
√ املغناطيسيةاللوحةوسيلة

√شديدةجبرأةدرسةاملينقلهملاالتالميذيستجيب6
√ اللوحةوسيلةابستخدام التعلميفالتالميذفيزحي7
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املغناطيسية

ابستخدام التالميذيتعلمعندمااملوادمنالتمكن8
√املغناطيسيةاللوحةوسيلة

√ومنظمجيدبشكلاملدرسةترتيبالتالميذينفذ9

شكليفالتمارينعلىاإلجابةعلىقادرونالتالميذ10
ومكتوبشفوي

√

√ مناقشتهمالنتيجةيستنتجالتالميذ11
√ابلرتتيبالدعاءالتالميذقراءة12

39 اجملموع
 

ابستعمالوالتعلمتعليمعمليةعندالتلميذاألنشطةمنالبياانتوحتسب
 :القانون

                                    𝑃 =
𝐹

𝑁
 X 100% 

املؤيةالنسبة:P:  البيان
   F:عليهااحلصولةالقيمةجمموع
   N:الكاملةالنتيجة 

:احوالمخسةإىلوالتعلمالتعيلمعمليةإجراءعندالتلمذألنشطةاملسندوحيدد
ممتاز=100٪–81
جداجيد=80٪–66
جيد=65٪–56
 مقبول=55٪–41

 36انقص=40٪ –0

                                                           
36

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 

281. 
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 .والتعلمتعليمعمليةيفالتلميذأنشطةقيمةوأما

𝑃 =
𝐹

𝑁
 X 100% 

𝑃= 
39
48 X 100%   

𝑃 =
3900%

48    

𝑃 = 81,25 % 

 

٪100–81حدبنيوقعأهناعلىتدل٪ P = 81,25وبقيمة
ممتازمبعىن بعضولكنجداجيدنتيجتهاالتالميذاألنشطةمنأكثرألن.

عمليةيفاألسئلةعنالتالميذتقدميفكمثلجيد،نتيجتهاالتالميذاألنشطة
التالميذعلىالدوافعاعطاءيفانقصاملدرسةمتكنالبنودوهذهوالتعلمتعليم
شرحماعلىإستجابةالتالميذيعطيأبنكذلكوالتعلمتعليمعمليةعندما
 .والتعلمالتعليميفرغيبةوهم.بتجديداملدرسة

 

 املدرسة أنشطة -2
عمليةيفاملدرسةألنشطةامللحوظةانحيةبنودمناملالحظةورقةوأما

 :التايلاجلدوليفكمافهيالوسيلةهذهبتطبيقوالتعلمالتعليم
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 4-9 اجلدول
 املغناطيسية اللوحة وسيلة ستخداماب والتعلم التعليم عملية عند املدرسة أنشطة

 Discovery Learning بـ

 امللحوظة النتيجة امللحوظة الناحية رقم
1234

√مًعاالدعاءقراءةبالتالميذاملدرسةترشد1
√منظمةالدرسدرسةاملفتحت2
√التالميذتجربةباملواداملدرسةربطت3

وسيلةابستخدام التدريسيفدرسةاملمحاسة4
√املغناطيسيةاللوحة

√ الدرستقدمييفدرسةاملخطورة5

يتماليتاملوادحوللتالميذفهًمااملدرسةعطيت6
√املغناطيسيةاللوحةوسيلةابستخدامتعلمها

7
وسيلةابستخدامالدرسشرحاملدرسةستطيعت

فهمهوميكنومنظمواضحبشكل اللعبيةاملكعب
.بسهولة

√

وسيلةابستخدامدرسةاملميعلتعندمااملادةإتقان8
املغناطيسيةاللوحة

 √

ابستخدامالتعلمعمليةتوجيهيفدرسةاملنشاط9
√ املغناطيسيةاللوحةوسيلة

10
وسيلةابستخدامتدريسبعداملدرسةستنتجت

√ املغناطيسيةاللوحة

37 اجملموع
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والتعلمتعليمعمليةعندالتالميذاألنشطةمنالبياانتوحتسب  
:القانونابستعمال

                                    𝑃 =
𝐹

𝑁
 X 100% 

املؤيةالنسبة:P:  البيان
      F:عليهااحلصولةالقيمةجمموع

      N:الكاملةالنتيجة
إىلوالتعلمالتعيلمعمليةإجراءعندالتالميذألنشطةاملسندوحيدد

 :احوالمخسة

ممتاز=100٪–81
جداجيد=80٪–66
جيد=65٪–56
مقبول=55٪–41
 انقص=40٪–0



.والتعلمتعليمعمليةيفالطلبةأنشطةقيمةوأما


𝑃 =
𝐹

𝑁
 X 100% 

𝑃= 
37
40 X 100%  

𝑃 =
 3700 %

40   

𝑃 =   92,5% 

 
مبعىن٪100–81حدبنيوقعتأهناعلىتدلP=92,5٪ وبقيمة
وسيلةستخدامابوالتعلمالتعليمعمليةيفاملدر سةأنشطةأندَللةفتكون.ممتاز
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التعليمعمليةومعايريوأبحناءالصحيحةخبطواتهمطابقةاملغناطيسيةاللوحة
 .والتعلمالتعليمعمليةعنداملدر سةهباهتتمأنتلزماليتوالتعلم



 االستبانة عن البياانت حتليل -3
املدرسةيوزعة،يسيطاغناملاللوحةوسيلةستخدامابالتالميذاستجاابتملعرفة

 :التايل اجلدوليفكمافهي للتالميذاَلستبانة
 

 

 4-10 اجلدوال
 ابملدرسة Discovery Learning بـ املغناطيسية اللوحة وسيلة ابستخدام التالميذ استجابة نتيجة

 13Aceh Besar احلكومية اإلسالمية اإلبتدائية

 اإلشارات الرقم
 مؤية نسبة اإلجابة بنود

 ب م.غ م. غ م ب.م ب م.غ م.غ م ب.م

عمليةحينمافرحياكنت1
العربيةاللغةتعليم

اللوحةوسيلةابستخدام
 Discovery ب املغناطيسية

Learning

213--88%12%--

املزيدأتذكرأنأستطيع2
بعداملفرداتمن

اللوحةوسيلةاستخدام
 ب املغناطيسية

Discovery Learning

1851-75%21%4%-

علىأجيبسهولةكنت3
عمليةبعدالتدريبات

العربيةاللغةتعليم

12111-50%46%4%-
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اللوحةوسيلةابستخدام
 ب املغناطيسية

Discovery Learning
املعىنعلىفامهاكنت4

عمليةحينمااملفردات
العربيةاللغةتعليم

اللوحةوسيلةابستخدام
 ب املغناطيسية

Discovery Learning

11102146%42%8%4%

وسيلةالعربيةاللغةتعلم5
ب املغناطيسيةاللوحة

Discovery Learning  

عننشاطاكثرجتعلين
األسئل

1481158%34%4%4%

عمليةبعداملفرداتتزداد6
وسيلةابستخدامالتعلم
 ب املغناطيسيةاللوحة

Discovery Learning

1742171%17%8%4%

تقدمييفشجاعاكنت7
تعليمعمليةحينمااآلراى
ابستخدامالعربيةاللغة
املغناطيسيةاللوحةوسيلة

Discovery Learning ب 

1291250%38%4%8%

--%58%42--1014اللوحةوسيلةاستخدام8
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 ب املغناطيسية
Discovery   Learning

لفهماهتماميزايدة
اللغةتعليميفاملفردات
العربية

حينمامسروراكنت9
اللغةتعليمعملية

اللوحةوسيلةابستخدام
 Discovery ب املغناطيسية

Learning

1210-250%42%-8%

العربيةاللغةتعليمعملية10
اللوحةوسيلةابستخدام
 Discovery ب املغناطيسية

Learning جزابة

1410--58%42%--

 جمموع
141848759%35%3%3%

2251593,75%6,25%

ب املغناطيسيةاللوحةوسيلةستخدامابالتالميذنتيجةإىلالسابقاجلدولأشار
Discovery Learningيليكمااملفرداتعلىالتالميذقدرةلرتقية:

 بشدةموافقاالتالميذأجاب59% .1
 موافقاالتالميذأجاب35% .2
 موافقغريأجاب3% .3
 بشدةموافقغريأجاب3% .4
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النسبةنتيجةأن الباحثةتعرفللتالميذاَلستجابةوورقةالسابقةالبياانتومن
بقيمةالسليبللجواباملؤيةالنسبةمنأكثر٪93,75بقيمةاإلجيايبللجواباملئوية
ب املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخدامعلىالتالميذاستجابةأنعلىتدلهذه،6,25٪

Discovery Learningإجيابيةاملفرداتعلىهمقدرةلرتقية. 
 

 الفروض حتقيق - ب
:يليكمافهيالبحثهذايفالباحثةقدمتاليتالفروضوأم ا
البديلالفرض -1  Discoveryب املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخدامإن:

Learningاملفرداتعلىالتالميذقدرةلرتقيةفعاَلكوني(Ha). 
الصفريالفرض -2  Discoveryب املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخدامإن:

Learningاملفرداتعلىالتالميذقدرةلرتقيةفعاَل كنيمل(Ho). 
 

أكرب(12,75: (to)احلساب-ت)ت-اختبارنتيجةعلىالباحثةحصلتقد
(tt.ts.5%)٪5الدَللةمستوىاجلدول-ت)اجلدولنتيجةمن الدَللةومستوى2,81:
1٪ (tt.ts.1%):2,81.)البديلالفرضأنوعكسهمردودالصفريالفرضأنعلىتدلف

فعاَلتكونDiscovery Learningب املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخداممبعىنمقبول،
 .املفرداتعلىالتالميذقدرةلرتقية
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 اخلامس الفصل
 اخلامتة

 البحث نتائج - أ
اللوحةوسيلةاستخدامالسابقالفصليفالباحثةحبثتماوبعد
دراسة)املفرداتعلىلتالميذاقدرة لرتقيةDiscovery Learningب    املغناطيسية

 13Aceh Besarاحلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةابملدرسةجتريبية أناهبحتسن(
:يليكماالنتائجتلخص

تكونDiscovery Learningب    املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخدامإن -1
املفرداتعلىلتالميذاقدرةلرتقيةفعاَل اكرباحلسابتنتيجةألن.
علىالتالميذستجابة.2,81<12,75>2,07اجلدولتنتيجةمن

ابية،جيإفهيDiscovey Learningب    املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخدام
املؤيةالنسبةمنأكثر٪93,75بقيمةالبياانتحتليليفنرىكماوهذا

التالميذاستجابةأنعلىتدلهذه،٪6,25بقيمةالسليبللجواب
لرتقيةDiscovery Learningب املغناطيسيةاللوحةوسيلةاستخدامعلى

 .إجيابيةاملفرداتعلىقدرةهم
 

 املقرتحات - ب
:وهيالبحثإقرتاحاتالباحثةتقدمالسابقةالظواهرعلىاعتمادا

اإلسالميةاإلبتدائيةابملدرسةالعربيةاللغةمدرسيمنالباحثةترجو -1
ب    املغناطيسيةاللوحةوسيلةميستخدأبنAceh Besar 13احلكومية

Discovery Learningوسيلةهذهألنوالتعلمتعليميف
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اللغةتعلميفالتالميذرغبةتنميةعلىويؤثروافع،الدترقيةعلىيقدر
 .املفرداتعلىخاصةالعربية

 .اليوميةاحلياةيفوميارسواالعربيةاللغةيتعلمواأنللتالميذينبغي -2
اَلصالحإذاوجدوايفهذهالرسالةاَلخطاءوترجوالباحثةمنالقارئني -3

رسالة تكون حىت العيوب والقارئنيأو للباحثة ومفيدة كاملة
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العربية ملراجعا -أ

غريرسالةالكتابة، مهارة لرتقية تعرف هل وسيلة إستخدام،م2015أسرارية
 (Aceh Besarاملغفرةاببمبعهدجتربيةدراسة)منشور،



 للناطقني العربية اللغة وتقومي تعليم منهج تطوير،م2015نينورسيترميزي
 (السالمدار:ممتاز)،بغريها



 (ه العصريةاملكتبة:بريوت)العربية الدروس جامع،م1425الغالييينمصطفى


 النفسية العلوم يف البحث مناهج إىل مدخل"م،1989عالمأبوحممودرجاء
والرتبوية )السادسةالطبعة", القاهرة, روضة(للجامعاتالنشردار:
 سيطرة على البطاقات بوسيلة" أعمل ماذا" لعب استخدام)م،2017

بندا ((" MTsN 4 Banda Acehب جتريبيةدراسة) املفردات الطالب
اإلسالميةالرانرييجامعة)منشور،غريعلمي ةرسالةالسالم،دار-أتشيه

 (احلكومية
 

 على الطالب قدرة لرتقية( فيديو)  الوسيلة إستخدامم،2017اجلنةروضة
دار-أتشيهبندا،(TPA AL-Irsyadب إجرائيةدراسة) القرآن قراءة

 (احلكوميةاإلسالميةالرانرييجامعة)منشور،غريعلمي ةرسالةالسالم،


 لرتقية التصريفات تعليم يف احلبل لوحة استخدام"م،2016املشيطةروضة
 "Al-Fityanابملدرسةجتريبيةدراسة) اجلمل تركيب على الطالب قدرة
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اإلسالميةالرانرييجامعة)منشور،غريعلمي ةرسالةالسالم،دار-أتشيهبندا
 (احلكومية



 على التالميذ قدرة ترقية يف Puzzle وسيلة استخدام آاثر،م2017النورروضة
رسالةالسالم،دار-أتشيهبندا، (MIN Durungب جتريبحبث)املفردات
 (احلكوميةاإلسالميةالرانرييجامعة)منشور،غريعلمي ة

 

 األربعون الطبعة واالعالم، العربية اللغة يف املنجدم،2003الصلحرايض
 (املشرقدار:بريوت)



مناهج البحث العلمي وأساليبة، الطبيعة يف م،1999ساميعرريفجواآلخرون
 عمان:دارجمدَلويللنشر(،)الثانية



العس اف محد بن م2000صاحل  ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،
 رايض:مكتبةالعبيكان()ال



 ووسائل التعليمية الوسائل سيكلوجية،م1981منصورأمحدسيداجمليدعبد
 (املعارفدار:القاهرة)األىل،الطبعة،العربية اللغلة تدريس

 

أمجامعةمكة،)،أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليمالناقه،كاملحممود
 (السنةبدون:القرى

 

 واستخدامها التعليمية الشفافيات إنتاج تقنياتم،1999احليلةحممودحممد
املسريةدار)األوىل،الطبعة،والتعليم التعلم عملية يف عرضها وجهاز
 (للنشر
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،احملادثة يف التدرسني عند اجلديدة املفردات إستعمالم،2009زهرملتيا
رسالةالسالم،دار-أتشيهبندا،(Juli Kabupaten Bireuenالزهرةمبعهد)

(احلكوميةاإلسالميةالرانرييجامعة)منشور،غريعلمي ة
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : MIN 13 Aceh Besar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : V/ Ganjil 

Materi pokok  :  احْلَدي ْ َقةي ييفي  
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (2x Pertemuan) 

 

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 DAN INDIKATOR 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3. 3.1. Menemukan makna 

dari ujaran kata, 

frase, dan kalimat 

sederhana terkait 

topik: 

3.1.1 Siswa dapat menebak 

makna dari kosa kata 

yang diperlihatkan 

3.1.2 Menjawab pertanyaan 

sederhana terkait topik     



 
 

 
 

ْ احْلَدي    َقةي ييفي

 

 

ْ احْلَدي   َقةي ييفي

3.1.3 Siswa dapat 

menguasai kosa kata 

yang diajarkan 

minimal 5-10 

4. 4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab terkait:  ْ يفي

َقةي ياحْلَدي   

 

4.1.1 Siswa dapat 

melafadzkan kosa 

kata  dengan baik dan 

benar beserta artinya 

4.1.2 Siswa dapat 

menyebutkan jenis-

jenis  benda tentang 

ْ احْلَدي  َقةي ييفي  dalam 

bahasa arab beserta 

contohnya 
 

C.   KARAKTERISTIS SISWA YANG DIHARAPKAN 

Relegius, Jujur, Mandiri, Demokratis, Komunikatif dan Tanggung jawab 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 َها اْلبَ ْيِتَحِديْ َقة َواِسَعة .ِفي ْ .َورَاَء َنِظْيف  َصِغي ْر  بَ ْيت  بِرَْكة ِعْنِدْيُأْسَرة َسِعْيَدة .يلْ
اْلَمْنَجاَوَشَجَرُة الت ُّفَّاِحَوَشَجَرُة اْلبُ ْرتُ َقاِلَوَشَجَرُة َهاَشَجَرُة َرة .ِمن ْ َكِثي ْ َقة َوَأْشَجار  َعِمي ْ
 َلة . ي ْ مجَِ ِهَي اَيمسِْنْيُ، َهِذِه َواْلَوْرَدُة. اْلَيامسِْنْيُ َها ِمن ْ ُمتَ نَ وِ َعة ، أَْزَهار  َها َوِفي ْ يفاجْلََواَفِة.
َقِدمْي .جِبَانِ ْيل َوَمْقَعد  َرة ُمتَ نَ وِ َعة .أُْنظُِرِإىَلُهَناَك!َذِلَكِمْصَباح مجَِ َكِثي ْ ِباْلربَْكِةَأمْسَاك 
اْلَموْ ََثَرَُة َرة .َهِذِه َكِثي ْ اْلَموِزَوَشَجَرُةالت ُّفَّاِح.ِلَشَجَرِةالت ُّفَّاِحََثَرَات  ِز،اْلِمْصَباِحَشَجَرُة

. .َوتِْلَكََثََرُةالت ُّفَّاِح،طَْعُمُهُحْلو   َلْونُ َهاَأْصَفر 
 

E.   METODE PEMBELAJARAN  

Discovery Learning 



 
 

 
 

F.   ALAT, MEDIA DAN SUMBER BELAJAR  

 Alat   : Papan Tulis, Papan Magnetik, Gambar Foto, 

Spidol 

 Media  : Media Papan Magnetik 

 Sumber belajar : Buku siswa bahasa Arab,  

Kamus al-Munawwir, Kamus ma’hadi,  Kamus 

saku bahasa Arab    

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan pertama 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Tahapan 

 Discovery 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 

Guru 

Deskripsi Kegiatan 

Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan   Guru memberi 

salam 

 Siswa menjawab 

salam 

10  

Menit 

 Guru meminta 

siswa untuk 

membaca do’a 

bersama-sama 

 Siswa membaca 

do’a bersama-sama 

 Guru mengabsen 

kehadiran siswa 

 Siswa menjawab 

dan menyebutkan 

siswa yang tidak 

hadir 

 Guru memberi 

apersepsi tentang 

materi  احْلَدييـَْقةي ْ  يفي

dan motivasi 

siswa untuk 

bersemangat 

dalam belajar 

 Siswa 

mendengarkan 

apersepsi dan 

motivasi yang 

disampaikan oleh 

guru 

 Guru 

menyampaikan 

 Siswa 

mendengarkan guru 



 
 

 
 

tujuan 

pembelajaran 

tentang 

penyampaian 

tujuan 

pembelajaran 

  Guru mengulang 

materi yang 

sudah diajarkan 

sebelumnya dan 

mengaitkan 

dengan materi 

yang akan 

dipelajari 

 Siswa mengulang 

sedikit 

pembelajaran yang 

sudah lalu 

 Guru 

membagikan 

siswa menjadi 5 

kelompok setiap 

kelompok terdiri 

dari 7 orang 

 Siswa dibagi 

menjadi 5 

kelompok 

Kegiatan Inti Stimulasi 

(stimulation) 

Mengamati 

 Guru menyuruh 

siswa membuka 

buku pelajaran 

bahasa Arab pada 

halaman yang 

telah ditentukan 

 

 Siswa membuka 

buku pembelajaran 

bahasa Arab dan 

mengamati teks 

qira’ah yang telah 

ditentukan oleh 

guru 

50 Menit 

 Guru 

membacakan teks 

qira’ah yang telah 

dibagikan kepada 

siswa 

 Siswa 

mendengarkan dan 

mencermati qira’ah 

yang dibacakan 

oleh guru 

 Guru menyuruh  Siswa mengamati 

kosa kata 



 
 

 
 

siswa untuk 

mengamati kosa 

kata yang 

terdapat dalam 

teks qiraah 

(mufradhat) yang 

terdapat dalam teks 

qira’ah. 

Identifikasi 

masalah  

 (problem 

statement) 

Menanya 

 Guru menyuruh 

siswa 

menanyakan kosa 

kata  (mufradat) 

yang sulit. 

 

 Siswa menanyakan 

kosa kata 

(mufradat) yang 

sulit. 

 Sebelum guru 

menempelkan 

mufaradat  

tentang materi  ْ يفي

 dipapan احْلَدييـَْقةي 

magnetik, guru 

memberikan 

bayangan tentang 

kosa kata 

(mufradat) 

 Siswa menjelaskan 

tentang kosa kata 

(mufradat) yang 

telah dibayangkan. 

  Guru 

menempelkan 

kosa kata 

(mufradat) 

dipapan magnetik 

 Siswa 

memperhatikan 

kosa kata 

(mufradat) yang 

telah ditempelkan 

dipapan magnetik 

 Guru melafazkan 

mufradat yang 

ada dipapan 

magnetik 

 Siswa mengikuti 

apa yang dilafazkan 

oleh guru  

 Guru  Siswa menerima 



 
 

 
 

membagikan 

LKPD dan 

menjelaskan cara 

mengerjakannya 

LKPD yang 

diberikan guru dan 

mendengarkan 

arahan yang 

dijelaskan oleh 

guru 

Pengumpulan 

data (data 

collecting) 

dan 

Pengolahan 

data 

(data 

processing) 

Mengeksplorasi 

dan  

Mengasosiasi 

 Guru meminta 

siswa untuk 

bekerjasama 

dengan kelompok 

untuk 

menyelesaikan 

LKPD 

 

 

 Siswa dan 

kelompoknya 

berkerjasama untuk 

menyelesaikan 

tugas-tugas yang 

ada di LKPD  

Verifikasi 

(verification) 

Mengkomunikasik

an 

 Guru menyuruh 

siswa untuk 

mempresentasika

n hasil kerjanya 

 

 Siswa 

mempresentasikan 

hasil kerjanya 

 Guru 

memberikan 

tanggapan 

terhadap 

presentasi setiap 

kelompok, dan 

guru memberikan 

apresiasi pada 

setiap kelompok 

 Siswa 

memperhatikan 

penjelasan 

tanggapan terhadap 

presentasi setiap 

kelompok. 



 
 

 
 

Generalisasi 

(generalization) 

 Guru menyuruh 

siswa untuk 

mencari mufradat 

tentang  يفي احلَدييـَْقةي 

dilingkungan 

rumah masing-

masing 

 Siswa mencari 

mufradat tentang  يفي
 yang disuruh احلَدييـَْقةي 

oleh guru 

Penutup   Guru menyuruh 

beberapa siswa 

untuk 

menyimpulkan 

pokok-pokok 

materi yang telah 

dipelajari 

Beberapa siswa 

menyimpulkan 

pokok-pokok 

materi yang telah 

dipelajari 

 Guru 

memberikan 

penguatan 

tentang materi 

 Siswa 

memperhatikan 

penguatan materi 

yang dijelaskan 

guru 

 Guru 

memberikan 

beberapa kuis 

yang terkait 

dengan materi 

yang telah 

dipelajari. 

 Siswa menjawab 

kuis yang diberikan 

guru 

 Guru mengajak 

siswa dengan 

cara yang jujur, 

terbuka, dan 

bertanggungjawa

b dalam proses 

pembelajaran. 

 Siswa 

mendengarkan 

nasehat dari guru 

 Guru meminta 

agar siswa 

membiasakan 

 Siswa 

mendengarkan 

pesan dari guru 



 
 

 
 

 

 

H. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN  

  

 Instrumen Penilaian Kompetensi Keterampilan 

 Teknik : Test  

 Bentuk : Tertulis dan Observasi 

 Instrumen :  

 

No Nama Siswa Penilaian/Aspek Kinerja Keterangan 

Istima’ Kalam Qiraah Kitabah 

Y / T Y  / T Y  / T Y / T 

1      Tepat 

2       

3       

4       

 

  

              Banda Aceh, 22 Oktober 2019 

     Mengetahui:  

                 Pembimbing 

 

           

                 Fajriah, MA   
Nip: 198203182007012007 

 
 
 

 

membaca/ 

mendengar 

bacaan bahasa 

Arab. 

 Guru menutup 

pembelajaran 

dengan do’a dan 

salam 

 Siswa menutup 

pembelajaran 

dengan membaca 

do’a dan salam 

10 Menit 



 
 

 
 

Materi Pembelajaran 

 
Bacalah Teks Qira’ah dengan tepat dan benar ! 

 

 بَ ْيت  اْلبَ ْيِتَحِديْ َقة ِعْنِدْيُأْسَرة َسِعْيَدة .يلْ .َوَراَء َنِظْيف  َصِغي ْر 
اْلبُ ْرتُ َقا َشَجَرُة َها ِمن ْ َرة . َكِثي ْ َوَأْشَجار  َقة  َعِمي ْ ِبرَْكة  َها ِفي ْ َوَشَجرَُةَواِسَعة . ِل

َوشَ ُمتَ نَ و ِالت ُّفَّاِح َأْزَهار  َها َوِفي ْ اجلََْواَفِة. َوَشَجَرُة اْلَمْنَجا َهاَجَرُة ِمن ْ َعة ،
َرة ُمتَ نَ وِ َعة .اْلَيامسِْنْيُوَ َكِثي ْ َلة .يفاْلربَْكِةَأمْسَاك  ي ْ اْلَوْرَدُة.َهِذِهاَيمسِْنْيُ،ِهَيمجَِ

 َقِدمْي . َوَمْقَعد  ْيل  مجَِ ِمْصَباح  َذِلَك ُهَناَك! ِإىَل اْلِمْصَباِحأُْنظُِر جِبَاِنِب
لِ الت ُّفَّاِح. َوَشَجَرُة اْلَموِز ََثََرُةَشَجَرُة َهِذِه َرة . َكِثي ْ ََثََرات  الت ُّفَّاِح َشَجَرِة

. .َوتِْلَكََثََرُةالت ُّفَّاِح،َطْعُمُهُحْلو   اْلَمْوِز،َلْونُ َهاَأْصَفر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 
 

 

1. Cocokkan mufradat yang sesuai dengan gambar  

dibawah ini dengan tepat dan benar! 

 

  َمْقَعد   

 
 بيرَْكة  

 
 ََسَك   
 
 َشَجَرة   
 
 التـُفَّاح   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :  

Kelas : 



 
 

 
 

2. Isilah arti mufradat dibawah ini dengan tepat dan 

benar! 

َقة   يـْ  = ........ َحدي

نْيُ= ........  اَيَسْي

 = ........بـُْرتـَُقالي 

 = ........ َأْزَهار  

 = ........ َأْصَفر  

3. Lengkapilah kalimat dibawah ini dengan tepat dan 

benar! 

َقة  َعِمي ْ بِرَْكة  َها ِفي ْ َواِسَعة . .......... اْلبَ ْيِت َورَاَء . َنِظْيف  َصِغي ْر  بَ ْيت  يلْ
 اجْلََواَفِة.َوَأْشَجار  َوَشَجرَُة اْلَمْنَجا َوَشَجَرُة الت ُّفَّاِح َوَشَجَرُة اْلبُ ْرتُ َقاِل َشَجَرُة َها ِمن ْ َرة . َكِثي ْ

ُمتَ نَ وِ َعة . َكِثي ْرَة  َأمْسَاك  يف.......... َواْلَوْرَدُة. .......... َها ِمن ْ ُمتَ نَ وِ َعة ، أَْزَهار  َها َوِفي ْ
ْيل َوَمْقَعد َقِدمْي .جِبَاِنِباْلِمْصَباِحَشَجَرُةاْلَموِزَوَشَجَرُةالت ُّفَّاِح.َهِذِهُهَناَك..........مجَِ

. .َوتِْلَكََثََرُةالت ُّفَّاِح،طَْعُمُهُحْلو   ََثََرُة..........،َلْونُ َهاَأْصَفر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SOAL PRE TEST 

 

Nama  : 

Kelas   : 

 ُحُرف  أ، ب، ج، َأْو د َأَماَم اصح ايَجابَة! َعَلى X)َضْع َعاَلَمةي )

Berilah tanda silang (X) pada huruf  ( د، ج، ب، أ ) pada jawaban yang 

benar dibawah ini ! 

 

 

1-  Bahasa Arab dari kata “Rumput” 

adalah   

 ُعْشب   -أ
 بيرَْكة    -ب
 َمْوز   -ج
 تـَُفاح    -د

 
 

َلة   َشَجَرة  تيْلَك  -2 يـْ  مجَي
 Arti dari kata yang bergaris bawah 

adalah...  
 Pagar -أ

 Kolam -ب

 Pohon -ج

 Lampu -د

 
 

َعة   -3  َهذيهي بيرَْكة  َواسي
Arti dari kalimat disamping adalah...... 

 Kolam ini besar -أ

 Kolam ini kecil -ب

  Kolam ini sempit-ج

  Kolam ini luas -د
 

4- Gambar disamping adalah… 

 Bunga Asoka  -أ

 Bunga Mawar -ب

  Bunga Melati -ج

 Bunga Anggrek -د

 

َقةي  -5 يـْ   َمْقَعد  يفي احْلَدي
Arti dari kata yang bergaris bawah 

adalah…  
 Ikan -أ

 Mawar -ب

 Bangku -ج

   Pohon -د

 

 



 
 

 
 

 (Cantik)َهذيهي َوْرَدة  . . . .  -6
Arti dari kata (Cantik) dalam bahasa 

arab adalah 

ر   -أ  َصغييـْ
َرة   -ب  َكبييـْ
َلة   -ج يـْ  مجَي
َعة   -د  َواسي

 

  Kataَمْقَعد ، ا َذاليَك؟ َذاليكَ مَ   -7

yang bergaris bawah adalah…         

       

 Lampu -أ

 Ikan -ب

     Pohon -ج

 Bangku  -د

 

 (Besar)َبح .. صْ مي  اَهذَ  -8
Arti dari kata (Besar) dalam bahasa arab 

adalah 

ع   -أ  َواسي

 ةُ اجَ رَ الدَ  -ب

ر   -ج  صغييـْ

 َكبييـْر   -د

 

 ؟ةي قَ يْـ دي احلَ ا يفي اذَ مَ  -9
 ةُ ارَ يَّ السَ  -أ

 ةُ اجَ رَ لدَ ا  -ب

 ةُ رَ جَ الشَ  -ج

 ةُ لَ وَّ اجلَ  -د

 

 .....يفي  ةُ رَ هْ ؟ الزَ ةُ رَ هْ الزَ  نَ يْ أَ  -10

 ةُ اري يَّ السَ  -أ

َقةي   -ب يـْ  احلَدي

 ةُ رَ جَ الشَ  -ج

 ةُ لَ وَّ اجلَ   -د

11- Makna yang sesuai  dengan 

gambar disa- 

  mping adalah... 

 نـَْهر   -أ

 بيرَْكة   -ب

 َحَجر   -ج

 َماء   -د
 

 َهَذا؟ َهَذا....َما  -12

 ُسْور   -أ

 زَْهَرة    -ب

 َشَجَرة   -ج

 ميْصَبح   -د

 



 
 

 
 

13- “ adalah.....  ََسَكJamak dari kata 

“ 
 ْشَجار  أَ  -أ
 َأَْسَاك   -ب
 َشَجَرة    -ج
 َأْزَهار    -د

 

14- “Ini taman yang luas”  

Terjemahan kalimat diatas dengan 

bahasa Arab adalah…  

َعة  تيْلَك  -أ َقة  َواسي يـْ  َحدي
َعة  َذليَك  -ب َقة  َواسي يـْ  َحدي
َعة  َهذيهي  -ج َقة  َواسي يـْ  َحدي
َعة  َهَذا   -د َقة  َواسي يـْ  َحدي



 

 
 

15- Cocokkan mufradat yang sesuai dengan gambar dibawah ini dengan   

tepat dan benar! 

 

 

   َمْقَعد   
 

 بيرَْكة  
 
 ََسَك   
 
 َشَجَرة   
 

تُـفَّاح  ال   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SOAL POST TEST 

 

Nama  : 

Kelas   : 

 َعَلى ُحُرف  أ، ب، ج، َأْو د َأَماَم اصح ايَجابَة! X)َضْع َعاَلَمةي )

Berilah tanda silang (X) pada huruf  ( د، ج، ب، أ ) pada jawaban yang 

benar dibawah ini ! 

 

َعة  َهذيهي  -1 َقة  َواسي يـْ      Arti dari َحدي

kalimat disamping adalah....          

 Taman ini besar -ه

 Taman ini kecil -و

  Taman ini sempit -ز

  Taman ini luas-ح

 

2- Kalimat yang tepat untuk 

gambar di samping    adalah....    
 َهَذا َمْوز ، َلْونُُه َأْصَفر    -أ
 َأْصَفر  ، َلْونـَُها َمْوز  َهَذا  -ب
 َأْصَفر  ، َلْونُُه َمْوز  َهذيهي   -ج
 َأْصَفر  ، َلْونـَُها َمْوز  َهذيهي   -د
 

 

  َهْل تـُفَّاح  َلْونُُه َأْْحَر ؟ -3

 نـََعْم، َلْونـَُها َأْْحَر   -أ

 نـََعْم، َلْونُُه َأْْحَر   -ب

 اَل، َلْونُُه َأْْحَر   -ج

 اَل، َلْونـَُها َأْْحَر   -د
 

 

َقةي  -4 يـْ  Arti kataَوْرَدة  يفي احْلَدي

bergaris bawah adalah..  
    Ikan -أ

 Mawar -ب

 Bangku-ج

 Pohon -د

 

 (Kecil) ....َهَذا َأَْسَك   -5
Arti dari kata (Kecil) dalam bahasa arab 

adalah... 

ر   -أ  َصغييـْ
َرة   -ب  َكبييـْ
َلة   -ج يـْ  مجَي
َعة   -د  َواسي

 

ْيُل  ح  ا بَ ميصْ َذليَك  -6  Arti dari kataمجَي

yang berg-aris bawah adalah....  
 Pagar -أ

 Kolam -ب



 

 
 

 Pohon -ج

 Lampu -د

 

7- Susunlah kalimat ini yang baik dan 

benar!  

 -َذليَك  -َوميْصَباح   -َمْقَعد   -أ
ْيل    َقديمْي   -مجَي

ْيل   -ميْصَباح   -َذليَك   -ب  -مجَي
 َقديمْي   -َوَمْقَعد  

 -َذليَك  -َوَمْقَعد   -ميْصَباح   -ج
ْيل    َقديمْي   –مجَي

 -ميْصَباح   -َقديمْي   -َذليَك   -د
ْيل   –َوَمْقَعد    مجَي

 
ْ  نَ وْ بُـ عَ لْ ئه يَـ اي قَ دي صْ أَ وَ  دُ ْحَْ أَ  -8  ....يفي

  ةي قَ يْـ دي حلَْ اَ  -أ
 لي صْ فَ لْ اَ  -ب
  ةي سَ رَ دْ مَ لْ اَ  -ج
 تي يْ بَـ لْ اَ   -د

 

 يف..... َْسَاك  ؟ اَ َْسَاك  اَ  نَ يْ أَ  -9
   تُ يْ البَـ  -أ
 لُ صْ الفَ   -ب

  املَْدَرَسةُ  -ج
 الِبيَْكةُ   -د

 

..... َهذيهي   -10 َلة . يفي يـْ نْيُ، هيَي مجَي اَيَسْي
َرة  ُمتَـنَـو يَعة .  َأَْسَاك  َكثييـْ

Lengkapilah kalimat tersebut!    

 َمْقَعد -أ
 َمْوز   -ب
 بـَرَْكة   -ج
 َوْرَدة   -د

 

11- “ adalah.....   زَْهَرةJamak dari kata 

“ 
 ْشَجار  أَ  -ه
 َأَْسَاك   -و
 َشَجَرة     -ز
 َأْزَهار   -ح

 

12- “Ini bunga mawar yang cantik” 

  

Terjemahkan kalimat diatas dengan 

bahasa Arab yang benar dan tepat!         

                 
 

ْيلة   -ه  تيْلَك َوْرَدة  مجَي
ْيل   -و  َذليَك َوْرَدة  مجَي



 

 
 

َلة    -ز يـْ  َهذيهي َوْرَدة  مجَي
ْيل   -ح  َهَذا َوْرَدة  مجَي

 

13- “Mawar”   اْلَعَربييَّةي يفي اْلُلَغةي
 هيَي.....

   البـُْرتـَُقالُ  -أ
 الَوْرَدةُ  -ب
  التـَُّفاحُ  -ج
ْيل  -د  الَنارجي

 

41- “Ditaman ada ber- macam-

macam bunga”.  

Diantaranya bunga mawar dan bunga  

melati. 

Pilihlah jawaban yang benar dibawah 

ini! 

َقةي  -أ يـْ َها  يفي ْاحلَدي نـْ زَْهَرة ُمتَـنَـو يَعة. مي
 الَوْرَدةي َو َيْسمينْيُ 

َقةي   -ب يـْ َرة يفي احلَدي  بيرَْكة َكثييـْ
َعةي االسََّمُك يفي الِبيَْكةي الوَ  -ج  سي
َرة -د ي َكثييـْ َقةي َكَراسي يـْ ْ احلَدي يفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
15- Cocokkan mufradat yang sesuai dengan gambar dibawah ini dengan tepat 

dan benar! 

 

 

   بـَْيت   
 

 زَْهَرة  
 
 َأَْسَاك   
 
 َشَجَرة   
 

 بـُْرتـَُقال   
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN LANGSUNG AKTIFITAS SISWA 

 

Kelas  : 

Hari / Tanggal : 

Kelas  : 

Tujuan  : 

 

Mendata kualitas aktiftas belajar siswa setelah menggunakan media papan 

magnetik. 

Petunjuk : 

1. Observer mengamati keaktifan belajar siswa dalam kelas selama berlangsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan media papan magnetik. 

 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas :  

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : Sangat Baik 

 

No. Pernyataan  

(Aspek yang dinilai) 

Skala Nilai 

4 3 2 1 

1. Siswa membaca do’a sebelum belajar     

2. Keseriusan siswa dalam memperhatikan 

pembelajaran 

    

3. Antusias siswa  dalam  mengajukan pertanyaan     

4. Siswa dalam proses belajar dengan menggunakan 

media papan magnetik sangat bersemangat 

    

5. Keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran menggunakan media papan magnetik 

    



 

 
 

6. Siswa memberikan tanggapan terhadap apa yang 

disampaikan guru dengan sangat berani 

    

7. Motivasi dan antusias siswa dalam belajar 

menggunakan media papan magnetik 

    

8. Penguasaan materi ketika siswa belajar 

menggunakan media papan magnetik 

    

9. Siswa melaksanakan perintah guru dengan baik dan 

tertib 

    

10. Siswa mampu menjawab latihan baik berupa 

lisan maupun tulisan 

    

11. Siswa mengambil kesimpulan dari hasil diskusi     

12. Siswa membaca doa dengan tertib     

 

 

      

                       Observer 

 

 

       

(...................................) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN LANGSUNG AKTIFITAS GURU 

 

Nama Guru yang di amati   : 

Kelas                                    : 

Hari / Tanggal                      : 

Kelas                                    : 

Tujuan                                  : 

 

Mendata kualitas aktifitas mengajar guru dengan menggunakan media papan 

magnetik. 

Petunjuk : 

1. Observer mengamati aktifitas mengajar guru dalam kelas selama berlamgsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan media papan magnetik. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas :  

1 : kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : sangat baik 

 

 

No. Pernyataan  

(Aspek yang dinilai) 

Skala Nilai 

4 3 2 1 

1. Membaca do’a secara bersama-sama ketika 

memulai pelajaran 

    

2. Guru membuka pelajaran dengan tertib     

3. Guru memberikan apersepsi     

4. Antusias guru dalam mengajar menggunakan 

media papan magnetik 

    



 

 
 

5. Keseriusan guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran 

    

6. Guru memberikan pemahaman kepada siswa 

tentang materi yang dipelajari menggunakan 

media papan magnetik 

    

7. Guru mampu menjelaskan materi pembelajaran 

menggunakan media papan magnetik dengan jelas, 

teratur dan mudah pahami 

    

8. Penguasaan materi ketika guru mengajar 

menggunakan media papan magnetik 

    

9. Keaktifan guru dalam mengarahkan proses belajar 

menggunakan media papan magnetik 

    

10. Cara guru mengambil kesimpulan setelah 

mengajar menggunakan media papan magnetik 

    

 

 

      

           Observer 

 

 

      

(...................................) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

ANGKET SISWA 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi prestasi atau nilai raport siswa(i) 

 Berikanlah tanda (√) pada jawaban yang dianggap sesuai dengan diri siswa(i) 

 Kejujuran siswa(i) dalam pengisian angket ini sangat membantu dalam pengumpulan 

data 

 

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

Setuju) 

 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 

Saya senang dan semangat selama proses 

pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan 

media Papan Magnetik dengan model 

pembelajaran Discovery Learning 

    

2 

Saya dapat mengingat mufradat lebih banyak 

setelah menggunakan media Papan Magnetik 

dengan model pembelajaran Discovery Learning 

    

3 

Saya lebih mudah menjawab tugas Bahasa Arab 

setelah menggunakan media Papan Magnetik 

dengan model pembelajaran Discovery Learning 

dalam proses pembelajaran 

    

4 

Saya lebih memahami makna bacaan didalam teks  

dengan menggunakan media Papan Magnetik 

dengan model pembelajaran Discovery Learning 

    

5 

Pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan 

media Papan Magnetik dengan model 

pembelajaran Discovery Learning membuat saya 

lebih aktif bertanya didalam kelas 

    



 

 
 

6 

Penguasaan mufradat saya bertambah setelah 

mengikuti proses pembelajaran dengan 

menggunakan media Papan Magnetik dengan 

model pembelajaran Discovery Learning 

    

7 

Saya lebih berani mengeluarkan pendapat selama 

proses pembelajaran dengan menggunakan media 

Papan Magnetik dengan model pembelajaran 

Discovery Learning 

    

8 

Penggunaan media Papan Magnetik dengan model 

pembelajaran Discovery Learning meningkatkan 

minat saya dalam memahami mufradat pada 

pelajaran bahasa Arab 

    

9 

Saya tidak bosan selama proses pembelajaran 

bahasa arab menggunakan media Papan Magnetik 

dengan model pembelajaran Discovery Learning 

    

10 

Menurut saya media Papan Magnetik dengan 

model pembelajaran Discovery Learning sangat 

menarik 

    

 

 

 

                                                            Siswa 

 

 

         (.................................) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF 

 

df atau db 

 

Harga Kritik “t” Pada Taraf 

Signifikansi 

 

 

5% 

 

1% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

12,71 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

2,14 

2,13 

2,12 

2,11 

2,10 

2,09 

2,09 

63,66 

9,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

2,98 

2,95 

2,92 

2,90 

2,88 

2,86 

2,84 



 

 
 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

1000 

2,08 

2,07 

2,07 

2,06 

2,06 

2,06 

2,05 

2,05 

2,04 

2,04 

2,03 

2,02 

2,02 

2,01 

2,00 

2,00 

1,99 

1,99 

1,98 

1,98 

1,98 

1,97 

1,97 

1,97 

1,96 

1,96 

2,83 

2,82 

2,81 

2,80 

2,79 

2,78 

2,77 

2,76 

2,76 

2,75 

2,72 

2,71 

2,69 

2,68 

2,65 

2,65 

2,64 

2,63 

2,63 

2,62 

2,61 

2,60 

2,59 

2,59 

2,59 

2,58 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Mengabsen Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Membagikan Pre-Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Menjelaskan Materi 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Menjelaskan Cara Menggunakan Media Papan Magnetik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Menyusun Gambar Sesuai Dengan Mufradat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Membagikan Post-Test 
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