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 رتقديالشكر و الكلمة 

 

 
 ،ماتور أ فسدما ومن ليئا اه، و عمذ ابهلل من شفن اكحمد َّللَّ حنمده و ستعيده و ستغإ

ال إله إاَل هللا  نفما هماد ي له أشهد أ للعممالدما، من يهده هللا فما مضل له ومن يضأ
 أمما بعد. ،هورلملشايك له، وأشهد أن محمدا عبده ال هوحد

وبعد، فقد مث البماحث إبذن هللا من كتماهبما هذه الالمالة اليت تقدم لكلية الرتبية  
وأتهيل املعلمني جمامعة الاا ي ي اسإلمامية اكحكممية بددا أتشيه للحصمل على الشهمادة 

جزيل الشكا وفمائق االحرتام وخمالص الثدماء . وهلذا يهد ي البماحث (S.Pd)اجلمامعة األوىل 
جلمامعة الاا يى غماية جهده يف إحنماء كتمابة هذا البحث إىل األلماتيذ وكل من قد بذل 

اسإلمامية اكحكممية كممادة من املماد الدرالية املقارة على الطلبة للحصمل على شهمادة 
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مامعة اسإلمامية اكحكممية الدكتمر اكحماج وار المالدين املماجستي، مديا اجل لعمادة -0
 بددا أتشيه.  يالاا ي 

املماجستي  ،قصي عي املماجستي كاماملجزيل الشكا للمشافني الكاميني مهما  -5
سإشاافه على إعداد  اللذان قد بذال جهمدمهما وأوقماهتمما املماجستي فماضلة، كامةوامل

كمامما من بدايتهما إىل هنمايتهما، لعل هللا أن يبماركهمما وجيزيهمما   هذه الالمالة إشاافما
 ء حسدما.اجز 

 ي قد ذال مشس البحا لتماذاأل Jabal Nur سإلمامية األهليةا ثما ميةرئيس املدرلة ال -3
  الديل البيماانت احملتماجة، جزاكم هللا خي هذا البحث يف تلك املدرلة  مسح سإجااء

 .كثيا
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هتذيبما انفعما، لعل هللا جيزيهمما  ينوهذاب ةتابية حسد ينربيما المالدان احملبمابن اللذان -4
 أحسن الثماب يف الد يما واآلخاة.
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 ا.جزاكم هللا خي  ،بددا أتشيه

 انفعما سإكممالويف هذا البحث ياجم البماحث من القمارئني  قدا بدمائيما وإصماحما 
خطماء ولعل هللا جيعلدما من عبماده الصماكحني. وحسبدما هللا األإذا وجدوا فيهما  هذه الالمالة

واكحمد هلل رب  العظيم العلي والحمل وال قمة إال ابهللو عم  المكيل  عم املمىل و عم الد صي 
 العماملني.
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 Jabal Nur Aceh Utara عهدمدرالة جتايبية ب 
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 021515133 : رقم القيد

يفهممن املفادات هم ال Jabal Nurمعهد ب     الطلبة أن تدل على املماحظة  تيجة هذهو 
املعلم   يطبقما ملة املفيدة. وابسإضمافة ماجلكتمابة   واليستطيعمن أن يستعملمهما يف  جيدا

اللغة العابية، ويدبغي أن املعلم يستخدم  تعليميف  والفعمال الملمائل والطاق املدمالبة
لذالك يقمم البماحث . الملمائل اليت تمافق بطبيعة الطلبة وتطمابع على تطمر العقل

اض التأليف . وأمما أغا لرتقي ة ليطاة الطلبة على املفادات Pop Up Bookوليلة لتخدام اب
 ،ليطاة الطلبة على املفاداتالتخدامهما لرتقية  فعمالية تعاف علىاليف هذه الالمالة فهي 

 Popوليلة لتخدام اب املفاداتم ييف تعل Jabal Nurمعهد ب    التجمابة الطلبة والتعاف على 

Up Book البماحث فهي درالة جتايبية ابلتصميممات  هماالتخدم. وأمما درالة البحث اليت
وجلمع  (One Group Pre-Test Post-Test)التمهدية بشكل تصميم اجملممعة الماحدة 

 األولواختمار البماحث الطلبة يف الفصل . تخدم البماحث االلتبما ة واالختبمارالبيماانت ال
 ؤيةالبماحث  تيجة امللبما. ويستخدم طما 31( كعيدة يف هذا البحث وكمان عددهم أ)

. يةفعمالكحصمل على ال (T-Test) االختبمار-واملعدلة لتحليل بيماانت االلتجمابة وحتليل ت
 Pop Upوليلة يف هذا البحث فهي أن التخدام  مائج اليت حصل عليهما البماحثدتالوأمما 

Book م يتعل. و تمائج التجمابة الطلبة يف لرتقي ة ليطاة الطلبة على املفادات فعمال
  .حتصل على درجة العليما Pop Up Bookوليلة لتخدام أللمب اب
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ABSTRAK 
 

 
Judul Penelitian : Penggunaan Media Pop Up Book Untuk Meningkatkan 

Penguasaan Kosa Kata Siswa (Ma’had Jabal Nur Aceh 

Utara) 

Nama Lengkap :  Teuku Multazami 

Nim :  150202033 

Hasil observasi menunjukkan bahwa ada murid di Ma’had Jabal Nur yang masih 

belum paham tentang kosakata Bahasa Arab dengan baik dan belum mampu 

menggunakan kosakata tersebut ketika menyusun kalimat dalam Bahasa Arab. 

Ditambah lagi guru mengajar tanpa menerapkan media dan metode pembelajaran 

yang sesuai dan efektif dalam pembelajaran Bahasa Arab, yang seharusnya guru 

menerapkan media yang sesuai dengan karakter siswa sehingga materi yang 

disampaikan dapat membekas pada pikiran mereka. Oleh karena itu, peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang penggunaan media Pop Up Book untuk 

meningkatkan penguasaan siswa tentang kosakata. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengidentifikasi efektifitas penggunaan media Pop Up Book untuk 

meningkatkan penguasaan siswa terhadap kosakata, dan untuk mengetahui respon 

siswa di Ma’had Jabal Nur dalam mempelajari kosakata dengan menggunakan 

media Pop Up Book. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pre-

Eksperimen dengan desain One Group Pre-Test Post Test, dan untuk 

pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner dan tes. Pendekatan yang 

digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif. Adapun sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VII/A yang berjumlah 30 siswa. Peneliti menggunakan nilai 

persentase dan nilai rata-rata untuk menganalisa daftar respon siswa dan 

menganalisa uji T demi memperoleh nilai efektifitas. Hasil uji T menunjukkan 

bahwa penggunaan media Pop Up Book memperoleh hasil efektif dalam 

meningkatkan kemampuan penguasaan siswa tentang kosakata. Sedangkan hasil 

quesioner menunjukkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran kosakata 

dengan menggunakan media Pop Up Book memperoleh tingkat atas. 
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ABSTRACT 

 

 

Research Title :  Using the Pop Up Book Media to Improve Student’s 

Vocabulary (Jabal Nur Junior High School Aceh Utara) 

Full Name :  Teuku Multazami 

NIM :  150202033 

The result of this observation indicates that the students at Jabal Nur Junior High 

School do not understand the vocabulary well and cannot use it to write a useful 

sentence. In addition, the teacher did not apply appropriate and effective means 

and methods in teaching the Arabic language. The teacher should use the methods 

that correspond to the nature of students and imprint on the development of the 

mind. Therefore, researchers want to conduct research on the use of Pop Up Book 

media in learning about vocabulary. The purpose of this study is to identify the 

effectiveness of the use of Pop Up Book media to improve student’s 

understanding about vocabulary, and to find out the student’s responses in Jabal 

Nur Junior High School in studying that by using Pop Up Book media. The 

research method used by researcher is Pre-Experiment with the design of Pre-Test 

and Post-Test In One Group. For data collection, researcher uses questionnaires 

and tests. The approach used by researchers is quantitative. The students of class 

VII/A are selected as samples in this study which amounted to 30 students. The 

researcher uses the percentage value and average value to analyze the list of 

student responses and analyze the T-Test in order to obtain the value of 

effectiveness. The results of the T-Test shows that the use of Pop Up Book media 

is effective for improve student’s understanding about vocabulary. While the 

results of the questionnaire showed that the student's responses to learning about 

vocabulary by using Pop Up Book media gained top level. 
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 األولالفصل 
 أساسية البحث

 
 البحث مشكلة -أ

رسوله حممد صلى هللا عليه  إىلكان اللغة العربية لغة القرآن الكرمي الذي أنزله هللا 
: "كتاب فصلت ايته قراان عربيا لقوم يعلمون"، هذه اآلية تدل إىلوسلم. وقال هللا تع

على أن اللغة العربية هي من أهم اللغات اليت وجب على هذه األمة تعلمها تعلما جيدا 
أيضا لغة األحاديث النبوية الشريفة، والرتاث  اللغة العربيةو وفهمها فهما صحيحا. 

ن الدروس املهمة اليت قررهتا املدارس أو ولذلك فتكون اللغة العربية درسا ماإلسالمي. 
املعاهد اإلسالمية يف املناهج الدراسية حيث مل تكن عملية التعليم اتمة دون إدخا هلا يف 

 هذه املناهج.
سائل التعليمية املختلفة. و وال الطرق  إىلوىف عملية التعليم والتعلم، املعلم حيتاج 
يف عملية التعليم والتعلم للحصول على فالوسيلة التعليمية هي من العناصر املهمة 

األغراض الرتبوية. الوسيلة التعليمية هي مجيع األدوات املعدات واآلالت الىت يستخدمها 
جمموعة الدراسني سواء كان داخل الفصل أو خارجه  إىلاملعلم أو لنقل حمتوى الدرس 

الوسائل التعليمية متنوعة، منها الصور واأللعب اللغوي والسبورة و  1هبدف حتسني العملية.
 يف سيطرة املفردات. الطلبةأو اللوحة التعليمية ووسائل البطاقات. لذالك تسّهل 

 هو:  Pop-Up Booksإن 
“A pop-up book is a book that offers the potential for motion and interaction 

through the use of paper mechanisms as folds, scrolls, slides, tabs, or wheels. 

These types of books are also called “movable books”. There are purists who 

                                                 
)القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية، املناهج والسائل التعليمية، حمحَّمد لبيب النجيحى وََحّد منري مرسى،  1
  222م(، ص.  1711



   2 

 

prefer to reserve the term “pop-up” for those book with motion created by 

illustrations or figures springing from the page.2 

 كالطي، الورقة، استخدام خالل من والتفاعالت احلركات يعرض كتاب هو :يأ
 Moveable) املنقولة الكتب"هو  الكتاب هذا اآلخر واسم .لتبويباو  لشرحية،او  ولفة،

Books) مصطلح تفسري يف اللغويني بعض يفضل وهناك . حتريكه ميكن الذي لكتابا 
Pop Up Book التوضيحي الرسم من إنشاؤها متت التوضيحية  اليت الرسوم مع كالكتب 

 صفحاهتا. كل يف خرافية حكاية أو
إن املفردات هي أساس من كل شيئ يف عملية اللغة حيث أن اجلملة اليت هي من 

وأما عبد احلميد قد بني يف كتابه أن تعليم املفردات  3عناصر التعبري تكون مطالب احلياة.
لغتهم، أو  إىليف فهم معىن الكلمة العربية أي أهنم قادرون على ترمجة  الطلبةال يطلب 

على  الطلبة أيضا قادرونأهنم قادرون على ترمجة وفقا للقام وس فحسب، ولكن 
 الكثرية املفردات حبفظ يسيطر من على افرتاض وهناك 4.استخدامها يف مجلة صحيحة

 ولذا .اللغوية مهارة على سيطرة وخصوصا العربية، اللغة التعلم يف املتعلمني يساعد سوف
 .املفردات زايدة على املتعلمني لتسهيل جيدة وأساليب بطرق املعلم يدرسها أن جيب

 Paloh أحد املعاهد العصرية يف أتشيه الشمالية وهو يقع بـــــــ Jabal Nurمعهد  كان

Lada ضعفاء يف فهم اللغة العربية من حيث  املعاهديف هذ  الطلبة. كما ترى الباحث أن
يفهمون املفردات ا، هم الهحياهتم اليومية، خاصة يف فهم املفردات وحتفيظ يف ممارستها

املعلم   يطبقواملة املفيدة. ولاإلضافة ملاجلكتابة   واليستطيعون أن يستعملوها يف جيدا
بغي أن املعلم يستخدم اللغة العربية، وين تعليميف  والفعال الوسائل والطرق املناسبة

 الوسائل اليت توافق بطبيعة الطلبة وتطابع على تطور العقل.
                                                 

2 Nancy Larson Bluemel and Rhonnda Harris Taylor, Pop-Up Books A Guide For 

Theachers and Librarians,(Libraries Unlimitid: United States of America, 2012), hlm. 10.Diakses 

dari http://ebook.jogjamembaca.com.06 Februari 2017. 

املعارف،  دار :القاهرة( الثالثة الطبعة ،العربية اللغة تدريس طرق يف اجمليد، عبد العزيز عبد 3 
 18ص.  ،)1411

 4 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Strategi, Materi dan 

Media, (UIN Malang Press, 2008), hal. 61. 
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استخدام وسيلة يبحث عن املوضوع: "على ما سابق ذكرها أراد الباحث  أن  بناء
Pop Up Book دراسة جتريبية بـعهد لرتقّية سيطرة الطلبة على املفرداتJabal Nur Aceh 

Utara." 
 

  البحث أسئلة -ب
 أسئلة البحث يف هذه الرسالة فهي:أما 

 ؟  رداتاملف علىالطلبة فّعال لرتقّية سيطرة  Pop Up Bookهل استخدام وسيلة  -1
لرتقّية سيطرة  Pop Up Bookاستخدام وسيلة عن ابة الطلبة كيف استج -2

 املفردات؟   علىالطلبة 
 

 البحث أهداف -ج
 :أما أهدف البحث يف هذه الرسالة فهو

 .على املفردات الطلبةلرتقّية سيطرة  Pop Up Bookة وسيلة فعالالتعرف على  -1
لرتقّية  Pop Up Book وسيلة استخدامعن  الطلبةالتعرف على استجابة  -2

 .على املفردات الطلبةسيطرة 
 

 أمهية البحث -د
 للباحث -1

الباحث  إىلقادر على زايدة العلم  Pop Up Bookإن استخدام وسيلة  -
 فيما يتعلق بتعلم املفردات.

 Jabal Nur Aceh Utara عهدقادر على تطوير كفاءة امل -
 للمدرس -2

 ليكون زايدة املراجع للمدارس. -
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 طلبةلل -3
 Jabal Nurمبعهديف تعليم اللغة العربية خاصة املفردات  طلبةلرتقية كفاءة ال -

Aceh Utara 

 
 االفرتاضات وفروض البحث -ه

فهي أن استخدام وأما االفرتاضات اليت يعتمد عليها الباحث يف هذه الرسالة 
 وسيلة التعليمية اجلذابة يسّهل الطلبة يف سيطرة على املواد الدراسية.

 أما الفروض من هذا البحث فهي:
لرتقّية  غري فعال Pop Up Book وسيلة استخدام : إن  (Ho)الفرض الصفري  -1

 .رداتاملف علىسيطرة الطلبة 
لرتقّية سيطرة  فعالPop Up Book وسيلة استخدام : إن  (Ha)الفرض البديل  -2

 .رداتاملف علىالطلبة 
 

 حدود البحث -و
: الرسالة حتت املوضوعيريد الباحث أن حيدد هذه  : احلد املوضوعي -1

لرتقّية سيطرة التالميذ  Pop Up Bookوسيلة استخدام 
 املفردات العربية. على

 Jabal Nur Aceh Utaraمبعهد يقتصر هذا البحث  :  احلد املكاين -2
يف الفصل الدراسي األول سنة  عهدامل يقوم الباحث هبذ :  احلد الزماين -3

2017/2020 
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 مصطلحات البحث -ز
وضح بعض معاىن ييد الباحة أن ري هذه الرسالة ف بحث الباحثيقبل أن 

 حات فهي:ليف هذا املوضوع. وأما تلك املصط املصطلحات املستعملة
   Pop Up Book وسيلة استخدام -1

استخداما، اختذه  –ستخدم ي –"استخدم كلمة استخدام مصدر من 
سأله أن خيدمه واستوهبه خادما". املراد لاستخدام هنا هو استعمال الشيئ  خادما و 

 5.أغراض معينة لالوسائل البصرية إىلكآلة معينة لسهولة على الوصول 
غريه ومجع "وسيلة ووسائل ووسل  إىللغة "القربة" أو ما يتقرب به  الوسيلة

واملراد لالوسيلة هنا كل ما يساعد على انتقال املعرفة واملعلومات  2".والتوس
أخر، مما يعزز القدرة على اكتساب املهارة  إىلواملهارات املختلفة من شخص 

 1وذلك مبخاطبة أكرب عدد من احلواس.
 هو:  Pop-Up Books وأما

“A pop-up book is a book that offers the potential for motion and interaction 

through the use of paper mechanisms as folds, scrolls, slides, tabs, or 

wheels. These types of books are also called “Movable Books”. There are 

purists who prefer to reserve the term “pop-up” for those book with motion 

created by illustrations or figures springing from the page. 8 

 الورقة، استخدام خالل من والتفاعالت احلركات يعرض كتاب هو :يأ
املنقولة  الكتب"هو  الكتاب هذا اآلخر واسم .لتبويباو  ولشرحية، ولفة، كالطي،

                                                 
(، م 2003دار املشرق،  )بريوت: ،واألعالم، الطبعة اجلديدةاملنجد يف اللغة  لويس معلوف، 5

 111ص.
(، ه 2002-1422دار احلديث،  :لقاهرة، )السان العرب اجمللد التاسعالإلمام العالمة ابن منظور، 2

 305ص. 
املؤسسة احلديسة  :)لبنان ،املرجع يف تدريس مهارات اللعة العربية وعلومها علي سامي احلالق، 1
 401(، ص 2010 ،للكتاب

8 Nancy Larson Bluemel and Rhonnda Harris Taylor, Pop-Up Books A Guide For 

Theachers and Librarians, (Libraries Unlimitid: United States of America, 2012), hal. 10. Diakse 

dari http://ebook.jogjamembaca.com.06 Februari 2017. 



   2 

 

(moveable books) يف اللغويني بعض يفضل وهناك . حتريكه ميكن الذي الكتاب 
 متت التوضيحية  اليت الرسوم مع كالكتب  Pop-Up Books مصطلح تفسري

 Pop-Upواملراد  صفحاهتا. كل يف خرافية أوحكاية التوضيحي الرسم من إنشاؤها

Books حتتوي صفحات يعرض الذي منها، أكثر أو صفحتني فيه الكتاب هو 
 مت.مملة ال حىت نقل يتم أن أيضا ميكن اليت األبعاد ثالثي شكل يف معلومات على

 احملتوى، تقدمي يف لالهتمام ومثرية واضحة صور مع مجهز الكتاب هذا تصميم
 .للطالب التفاعلي والتدريب

 سيطرة -2
- يفعلل -فعلل" وزن على" سيطرة -يسيطر -سيطر" من لغة املصدر

 ألماهلم ومتعهدا ومتسلطا رقيبا أي عليهم سيطرا كان عليهم سيطرة". فعللة
 7.السطر من وأهله وأحواهلم

 املمكن اإلجناز إىل إشارهتا يف االستعداد مشاهبة" هي اصطالحا وسيطرة
 :مثال املهارات، تعليم يف الفرد كفاءة فإن وهكذا الفعايل، اإلجناز من بدال الكامن

 األمرين من مزيج على توقف قد أو السابق التعلم على توقف وقد فطرية تكون قد
 10".كذلك تكون ما كثريا وهي

 :هي اإلندونيسية اللغة الكبري املعجم يف كتب كما أو
“Kemampuan potensial dalam bidang bahasa yang dapat diukur melalui 

pengetahuan kosakata, melengkapi kalimat, hubungan kata, dan wacana.”11 

 املفردات من معرفتها تقدر اللغوية جمالت من االحتمال السيطرة :أي
 .والنص الكلمات وعطف اجلمل وتكميل

                                                 

 5 .ص، )2003 ،الشرقية املكتبة(، الوسيط املنجد وأصدقائهم، نعمة أنطوان 9

 373 .ص ،)السنة بدون، املاليني العلم دار: بريوت( النفس، علم معجم عقل، فخل 10

11 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, edisi ke-empat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 869. 
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 .جهده يف شيئ على قدرة فهي الرسالة هذه يف لالسيطرة املراد وأما
 مفردات -3

: هي واصطالحا 12."الكلمة "معناها، افرادا يفرد افرد من مجع املفردات
 تكون التعبري عناصر هيمن الىت اجلملة أن اللغة عملية يف شيئ كل اساس من

 .مطلب احلياة
 .ما طبقة أو شخص يستخدمها اليت املفردات جمموع هي لاملفردات فاملراد

 
 السابقة اتالدراس -ح
 عرض الدراسة السابقة ( 1

على مقارنة النتائج ومعرفة الفرق  ساعد الباحثيكانت الدراسة السابقة 
 بني الدراسة الـحالية والدراسة السابقة من خربات الدراسني السابقني.

 الكالم مهارة على الطلبة قدرة لرتقية pop-upكتاب  ، استعمالمسطور زيتون  -1
(، الرسالة اجلامعة، غري املنشورة، Pagar Airالقرآن  علوم مبعهد جتريبية دراسة(

 لرانريي اإلسالمية احلكومية بنداكلية الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ا
 يف املعلم ه. إن املشكلة من هذا البحث أن1437م/2018أتشيه، عام 

 الوسائل أو اخلاصة استخدام الطريقة دون العربية اللغة يعّلم القرآن علوم دمعه
 يكونوا قادرين ومل لالصعبة الطلبة يشعر لذلك .النصوص حبفظ ويقتصر اجلذابة

 عندهم والتكون تعّلم أثناء مبلل يشعرون وأيضا .مباشرة أفكارهم تعبري على
 اللغة يف املعرفة عن التعبري على وتطبيقها املفردات لثروة القوية احلماسة والدوافع

 الوسيلة استخدام عدم هي املسألة تلك إىل اليت تؤدي األسباب ومن .العربية
 تعليمه. وأسئلة البحث يف هذه الرسالة هي كيف أثناء املعلم عند اجلذابة

                                                 

: دار املعارف) ،يف طرق تدريسها، الطبغة الثالثةطرق التدريس اللغة العربية عبد العزيز عبد اجمليد،  12
 21 ص. (،1711القاهر، 
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-pop كتاب لاستعمال الكالم مهارة تعّلم يف القرآن علوم مبعهد الطلبة استجابة

up كتاب  استعمال وهل؟pop-up الكالم مهارة على قدرهتم لرتقية الطلبة يؤثر 
 إن منهج البحث يف هذا البحث هو منهج التجرييب،، ؟ القرآن علوم مبعهد

 الكالم مهارة تعّلم يف الطلبة استجابة أن ونتائج البحث يف هذه الرسالة هي
 وجوانب املعرفية جوانب حيث من العليا درجتها pop-upكتاب  لاستعمال
 مؤثرا pop-upكتاب  استعمال كانو  .احلركية وجوانب النفسية العاطفية

 .الكالم مهارة على الطلبة لرتقيةقدرة
 Contextual Teaching and Learning (CTL)استخدام أسلوب ، ذكرى ينيت  -2

 MAN RUKOH Bandaــ دراسة جتريبية ب) لرتقية سيطرة الطالب على املفردات

Aceh) الرسالة اجلامعة، غري املنشورة، كلية الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية ،
ه. إن 1438م/2011جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، عام 

أكثرهم مل   MIA (1)املشكلة من هذا البحث أن الطالب يف الصف الثاين 
راسة يف تلك املدرسة، ويف يفهموا اللغة العربية فهما جيدا مع أهنم قد أهنوا الد

الواقع مل يسيطر كثري من الطلبة املفردات اللغوية، وأما املعلم يرتجم املعاين من 
لغة األم مباشرة دون أن يبينها لاللغة العربية من قبل وال يعطي  إىلاملفردات 
الطلبة يف إجابتها، حىت يكون الطلبة متشائمني، وبضعفهم على  إىلالفرصة 

دات فيصعب الطلبة التمييز بني الفعل والفاعل وغريها. وأسئلة سيطرة املفر 
 Contextual Teaching andالبحث يف هذه الرسالة هي هل استخدام أسلوب

Learning (CTL) لرتقية سيطرة الطالب على املفردات؟ وكيف  يكون فعاال
 Contextual Teaching and Learningاستجابة الطالب لاستخدام أسلوب 

(CTL)  لرتقية سيطرة الطالب على املفردات؟، إن منهج البحث يف هذا البحث
هو منهج التجرييب، ونتائج البحث يف هذه الرسالة هي إن استخدام أسلوب 

Contextual Teaching and Learning (CTL) لرتقية سيطرة الطالب  يكون فعاال
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من النتيجة ت أكرب  (t-test)على املفردات، والدليل على أن نتيجة ت احلساب 
 (.  2،12<30،21>2،05 (أو (t-table)  اجلدول

 دراسة( املفردات على الطالب قدرة لرتقية الغناء وسائل تطبيق سفوتري، إنتان -3
الرسالة اجلامعة، غري املنشورة،  ،")أتشيه بندا حممدية املتوسطة لاملدرسة جتريبية

 لرانريي اإلسالمية احلكومية بنداكلية الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ا
 يف يصعبون الطالب أن الباحثة وجدت .ه 1431 /م2012 أتشيه، عام

 أسئلة إجابة يف يصعبون أنّ  االمتحان نتيجة يف ويتمثل .املفردات حفظ
: البحث هذا كتابة يف الباحثة وهتدف .العربية اللغة نصوص وترمعة املفردات
 والتعرف املفردات ثروة على الطالب قدرة ترقية يف الغناء فعالية على التعرف

 هذه كتابة يف الباحثة وتستخدم .املفردات تعليم يف الغناء تطبيق كيفية على
 يكون طالغناءط وسائل تطبيق أن : احملصولة النتائج .جتريبيا منهجا الرسالة
  T-Hitungنتيجة أن على اعتمادا املفردات، على الطالب قدرة لرتقية فعاال

 T-Tabel. نتيجة من علىأ
 عالقة الدراسات السابقة ابلدراسة احلالية(   2

 ،مسطور زيتونالبحث لالبحث الذي قدمتها  بعد قام الباحث:  األوىل
استخدام   على النتائج اآلتية هي اتفق هذا البحث احلايل يف البحث عن فحصل
 Pop Upاستخدام الوسيلة واملنهاج التجرييب. إال أهنما خيتلفان يف  Pop-upكتاب 

Book  كتاب ستخدم  تردات. كان البحث السابقة املف علىلرتقّية سيطرة الطلبة
Pop-up الكالم مهارة على الطلبة قدرة لرتقية. 

استخدام ، ذكرى ينيت احلايل خيتلف لالبحث الذي كتبتها البحث : الثاىن
سيطرة الطالب على لرتقية  Contextual Teaching and Learning (CTL)أسلوب 
وقد اختالف . Pop Up Bookالوسيلة خمتلف لالدراسة احلالية لاستخدام  املفردات

 .الذي حبث الباحث ومنهج التجرييبسيطرة الطالب إال يف  يف كل نواحى البحث
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 تطبيق، سفوتري إنتان البحث احلايل خيتلف لالبحث الذي كتبتها : الثالث
خمتلف لالدراسة احلالية لاستخدام  املفردات على الطالب قدرة لرتقية الغناء وسائل

سيطرة إال يف  وقد اختالف يف كل نواحى البحث. Pop Up Bookالوسيلة 
 .الذي حبث الباحث ومنهج التجرييبالطالب 

 اخلالصة(   3

أن هذه الرسالة تكون جديدة مل  عد قرأ الباحث الدراسات السابقة فحصلب
 وز أنجيومكانـها وعنوانـها، إذا الباحث  يبحث قبلها من انحية مشكلة البحث

لرتقّية سيطرة الطلبة  Pop Up Bookاستخدام وسيلة بحث يف هذه الدراسة عن ي
 . Jabal Nur Aceh Utaraمبعهد دراسة جتريبية  رداتاملف على

 
 لرسالة اطريقة كتابة  -ط

لبحث اد اعدإليل دعلى  حثلباافاعتمد  لرسالةاطريقة تأليف هذه ما وأ
ي نريالراملعلمني جبامعة اتأهيل ولرتبية العربية كلية اللغة اقسم تعليم س( يورلبكالو)ا
 .2012حلكومية اإلسالمية ا
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
  تصنيفاهتامفهوم الوسيلة التعليمية و   -أ

 ليم املادة الدراسية، ذكر سوبرنوإن الوسيلة عنصر من عناصر لتسهيل املعلم يف تع
Suparno   من إليصال رسالة أو معلوماتأن وسائل تعليم هي كل مايستخدم شخص 

 أو )مسعية وسيلة(السمع  طريق عن الرسالة توصل قد )إليه مرسل(هدف إىل مصدر
 مسعية وسيلة(والبصر  السمع بني االزدواج طريق أو ،)بصرية وسيلة( البصر طريق
 1.)متثيلية وسيلة( التمثيل طريق عن أو ،)انفعالية وسيلة( االنفعال طريق عن أو ،)بصرية

الوسيلة البصرية آدة املتفاخر منها األدوات العلمية يتكون على املرء أو الوقوع،  إن
 2.من جهة تعليم اللغة العربية آدة تقليد أو الصور هي تكون فعااليف تعلم

 :التالية األقسام إىل الوسائل قسمت وقد فروع هلا للوسائل
 الدراسة يف تعتمد اليت الوسائل مجيع وهي : البصرية الوسائل -1

 العينات مناذج منها. حاسة البصر على
الصامتة  األفالم والصور، واخلرائط والرسوم

 .واملتحركة
 استقباهلا يف تعتمد اليت احلواس مجيع وتشمل : السمعية الوسائل -2

 التسجيالت ومنها حاسة السمع على
 اهلاتف، املسموعة، اللفظية اللغة الصوتية،
 .اإلذاعة

                                                 

 ص. ،)ه 1991 ماجل، اليليب :ماالنج (،العربية تعليم يف املعينات الوسائل أسرارى، 1 
 2 Abdul Hamid, Uril Baharuddin, Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, 

UIN-Malang Pres:2008), hal. 175-176. 
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استقباهلا  يف تعتمد اليت الوسائل مجيع ومتثل : والبصرية السمعية الوسائل -3
 مثل معا والبصر السمع حاسة على

 .واألفالم السنمائية الفيديو وأفالم التلفزيون
 على التأكيد مع احملسوبة التعلمية كالربامج : املتفاعلة الوسائل -4

 ويعترب واملربمنج، املتعلم بني خاصية التفاعل
شيوعا  التصنيفات أكثر من التصنيف هذا

 3.وبساطة
 

  Pop-Up Book -ب
 Pop-Up Bookتعريف  -1

 Pop-Up السابق ويف عشر، الثالث القرن من Pop-Up Bookاستخدم  قد

Book وجعل  الفلك، وعلم والرايضيات، التشريح، علم تدريس يف املستخدم
 حىت .العلمية وث البح يف للمساعدة Pop-Up Book  استخدام ويقتصر تقدير،
 الرتفيه صممت اليت الكتب على تطبيقها ليتم التقنية هذه بدأت عشر الثامن القرن

 .األطفال تعليم وخصوصا يف
: فهي الكتاب هذا يف رض سيع اليت املتنوعة القصص أنواع من وأما 

 والتارخيية الثقافية األنشطة اجلغرافية، يف البلد احليواانت، عن املعرفة مثل التعرف
 وكان ذلك، إىل وابإلضافة .واألساطري الشعبية، حلكاايتاو  واحلكاايت،والدينية، 

Pop-Up Book عرض مت وقد منها، العيوب له Pop-Up Book نقله، ميكن الشيء 
 وأيضا والوقت والصرب املهارة املعلم يتطلب لذا، .واألبعاد ارتفاع الناشئة أو

 حيرتموا أن األطفال تعليم فمنها، املزااي وأما .أكثر لوسائل األخرى التكاليف
                                                 

املمتاز  أتشيه، بندا (بغريها، للناطقني العربية اللغة وتقومي تعليم منهج تطوير نينورس، يز يترم 3 
 122(، ص. 2112االنستيت، 
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 خميلة وحتفيز لألطفال، اإلبداع وتنمية بشكل أفضل، معها والتعامل الكتب
  4.األطفال

 Pop Up Bookاستخدام خالل من والتفاعالت احلركات يعرض كتاب هو 
 كتاب" هو الكتاب هذا اآلخر واسم .لتبويباو  لشرحية،او  ولفة، الورقة، كالطي،

 بعض يفضل وهناك .حتريكه ميكن الذي الكتاب (Moveable Book) منقولة
 اليت التوضيحية الرسوم مع كالكتبPop Up Book  مصطلح تفسري يف اللغويني

 .صفحاهتا كل يف خرافية حكاية أو الرسم التوضيحي من إنشاؤها متت
يقتصر  الكتاب هذا أن الرغم على ابملفاجآت، مليءPop-Up Book  وكان

 زايدة على للحصول اندرا   بل املعلومات، وقلة اخلصائص من وقليل القصة بعرض
 لكل استخدامه مثري الكتاب وهذا .العادية الكتب ابستخدام محاسة الطلبة

-Pop  تطبيق وميكن .استخدامه من إجيابيا آاثرا كل املستوايت وسينال .املرحلة

Up Book اآلتية ملرحالت: 
 .وغريها احلقيقية احلياة بني للتمييز هبدف الطفولة ملرحلة -1
 .وقراءة الكتب يف رغبتهم تطوير هبدف اإليبتدائية ملرحلة -2
لرتقية  ويستطيعون ون، املوهوب والذين والثانوية املتوسطة للمرحلة وابلنسبة -3

 2واإلبداع. النقدي للتفكري قدرهتم
  على املفردات Pop-Up Book استخدام وسيلةخطوات  -2

يعتمد على عدة عوامل، أحدها هو  جناح أو فشل عملية التعليم والتعلم
عند املعلمني. إذا كان يستخدم املعلمون وسائال جيدة  وسائل املستخدم وجود

وإعطاء الطلبة استجابة جيدة، فسوف توفق عملية التعليم والتعلم. ولذلك يف هذه 
                                                 

4 Istianatus Sa’diyah, The Use of Pop-Up Story Book To Improve Speaking Ability On 

Recount Text of MTs Al-asror Gunungpati Semarang, Thesis, (Education and Theacher Training 

Faculty Walisongo ST Ate Islamic University, Semarang, 2016), hal.27-29. 
5 Nancy Larson Bluemel and Rhonnda Harris Taylor, Pop-Up Books A Guide For 

Theachers and Librarians, (Libraries Unlimitid: United States of America, 2012), hal.10-12. 

Diakses darihttp://ebook.jogjamembaca.com. 6 Februari. 
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 قدرة ترقية أو لتحسني الوسائل ، وهو Pop-Up Bookالرسالة يستخدم الباحث
 :يلي فيما Pop-Up Book  الستخدام الالزمة اخلطوات وأما فردات.امل على الطلبة

 الفصل أمام Pop-Up Bookالباحث  يعرض  -1
 جمموعات مخس إىل الطلبة بتقسيم الباحث يقوم  -2
 .الطلبة ويستمعها املفردات الباحث يلفظ  -3
 .املفردات يقلدوا أن الباحث  يطلبهم  -4
 .وفرداي مجاعة الباحث مالفظها الطلبة يقلد  -2
 املفردات معنا عن الباحث يسأل الطلبة  -6
 pop-up  ابستخدام املفردات الباحث معىن يشرحهم  -7
 املفردات. األسئلة عن ثالث الباحث الطلبة  يسأل  -8
 األسئلة. عن اإلجابة ىف الطلبة يبدأ  -9

 .الدراسية املواد يلخصوا أن الباحث تطلبهم  -11
 .6الدراسية املواد من تعلموهم ماقد الطلبة يلخص  -11

 Pop-Up Book مزااي -3
 من يبدأ .لالهتمام إاثرة أكثر قصة تصور يوفر أن Pop-Up Book ميكن

 أو فتح الصفحة عند الصور نقل وميكن األبعاد، من أكثر تظهر اليت عرض الصور
 .شكلها تغري أن ميكن الذي جلزءاو  جزء منه، حتول

جتعل  الذي وشيء .لالستمتاع ومثرية ممتعة أكثر القصة جتعل األمور وهذه
Pop-Up Book كل يف ابملفاجآت مليء أبنه العادية الكتب من وخمتلفا مثريا 
 والتكلم للقراءة الطلبة محاسة وستزيد الصفحة فتح عندما نتعجب صفحاهتا حىت

 .فيه عما

                                                 
6  Istianatus Sa’diyah, The Use of Pop-Up Story Book To Improve Speaking Ability On 

Recount Text of MTs Al-asror Gunungpati Semarang, Thesis, (Education and Theacher Training 

Faculty Walisongo ST Ate Islamic University, Semarang, 2016), hal.29-30. 
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 بني تقف اليت املباىن أو فجأة الصفحة وراء من تظهر أن متكن اليت والصور
 (Visualisasi)ر تصو  بطريقة الصفحة رائعة

 :يلي كما Pop-Up Book  مزااي ومن
كل  ليس ألنه واملالحظات والوقت الفضاء القيود على التغلب وميكن -

أو  الدراسية الفصول يف تتحقق أن ميكن حدث أو كائن أو الكائنات
 .الفصول يف مباشرة احلدث أو الكائن يالحظوا أن للطلبة مستهيل

 .اللفظية الوسائل من واقعي أكثر أنه مع ملموسا، Pop-Up Book وكان -
 متأل كل أن ميكن كما العمر مستوى ألي تعليمي مصدر يكون أن ميكن -

 .املفهوم هذا تناسب اليت واملعلومات ابلصور الكتاب صفحة
 .الكتاب لقراءة إاثرة أكثر يكون حىت األبعاد ثالثي شكله وكان -

 Pop-Up Book  عيوب -4
 حيتاج :منها العيوب، لديه Pop Up Book وكان العديدة، املزااي إىل ابإلضافة

 وقت يف امليكانيكي يعمل حىت دقة كثر أو لتصميمه طويل إىل وقت العمل
 أكثر املواد يستخدم أن البد ذلك، إىل وابإلضافة. املتانة على طويلوأيضا للحفاظ

 7أغلى. الكتاب مثن حىت تكون أتهيال  
 

 املفردات مفهوم -ج
 تعريف املفردات -1

املفردات هي أساس من كل شيئ يف عملية اللغة حيث أن اجلملة اليت إن 
وأما عبد احلميد قد بني يف كتابه أن  8هي من عناصر التعبري تكون مطالب احلياة.

                                                 
7 http:// blogspot.co.id/2013/06/program-penelitian-inovatif-mahasiswa.html, diakses 

pada tanggal 09 September 2019. 

 ،)1411املعارف،  دار :القاهرة(، الثالثة العربية ،الطبعة اللغة تدريس طرق يف اجمليد، عبد العزيز عبد 8
 78ص. 
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يف فهم معىن الكلمة العربية أي أهنم قادرون على  الطلبةتعليم املفردات ال يطلب 
 الطلبةوس فحسب، ولكن قا للقامهنم قادرون على ترمجة وفترمجة إىل لغتهم، أو أ

 9أيضا قادرون على استخدامها يف مجلة صحيحة.
 أنواع املفردات -2

 هناك عدة تقسيمات للمفردات نعرض فيما يلى أكثرها شيوعا:
 تقسيمها حسب املهارات اللغوية: ميكن ان تقسم املفردات كالتاىل:  -1

 وهذه تنقسم اىل نوعني: (understanding vocabulary)مفردات للفهم  (أ
اإلستماع ويقصد بذلك جمموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرف  -

 عليها وفهمها عندما يتلقاها من أحد املتحدثني. 
القراءة ويقصد بذلك جمموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرف  -

 عليها وفهمهما عندما يتصل ما على صفحة مطبوعة. 
 وهذه أيضا تنقسم اىل نوعني: ( speaking vocabulary)املفردات للكالم  (ب

ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد  (informal)عادية   -
 يف حياته اليومية. 

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت حيتفظ هبا الفرد وال  (formal)موقفية  -
 يستخدمها إال يف موقف معني أو عندما تكن له مناسبة. 

 وهذه ايضا تنقسم إىل نوعني: (writing vocabulary)لكتابة املفردات ل (ج
عادية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف  -

 االتصال الكتاىب الشخصى مثل أخذ مذكرات، كتابة يوميات .. اخل.
موقفية ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف مواقف  -

مثل تقدمي طلب للعمل أو استقالة او كتابة  اإلتصال الكتاىب الرمسى
 تقرير.. اخل.

                                                 
 9 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Strategi, Materi dan 

Media, (UIN Malang Press, 2008), hal. 61. 
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 وتنقسم كذلك ايل نوعني: (potential vocabulary) مفردات كامنة (د
ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت ميكن تفسريها من ( context)سياقية  -

 السياق الذى وردت فيه.
ا ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت ميكن تفسريه (analysis) حتليلية -

استنادا اىل خصائصها الصرفية كأن نرى مازيد عليها من حروف أو 
 :strick-land, R. 94, P)ما نقص، أو يف ضوء اإلملام بلغات أخرى 

231).) 

 تقسيمها حسب املعىن: ميكن أن تقسم املفردات كالتاىل: -2
ويقصد هبا جمموع املفردات ( content vocabulary)الكلمات احملتوى  (أ

 األساسية الىت تشكل صلب الرسالة مثل األمساء واألفعال.. اخل. 
ويقصد هبا جمموع املفردات الىت تربط  (function words)كلمات وظيفة  (ب

املفرات واجلمل والىت يستعان هبا على إمتام الرسالة مثل حروف اجلر 
 ام. والعطف وأدوات اإلستفهام وأدوات الربط بشكل ع

ويقصد هبا جمموع املفردات الىت ال تنقل  (cluster words)كلمات عنقودية  (ج
معىن معينا وهي مستقلة بذاهتا وإمنا حتتاج إىل كلمات أخرى مساعدة تنقل 
من خالهلا إىل املستقبل معىن خاصا مثل )رغب( فهذه الكلمة تكون مبعىن 

 رغب عن. أحب يف قولنا: رغب يف وتكون مبعىن انصرف يف قولنا: 
 تقسيمها حسب التخصيص: وميكن أيضا أن تنقسم املفردات إىل: -3

ويقصد هبا جمموع الكلمات العامة الىت  (service words)كلمات خادمة  (أ
يستخدمها الفرد يف مواقف احلياة العادية أو استخدامتها الرمسية غري 

 التخصصية. 
ويقصد هبا جمموع الكلمات ( special content words)كلمات ختصيصية  (ب

الىت تنقل معاىن خاصة أو تستخدم بكثرة يف جمال معني. وتسمى أيضا 
       utility wordsوكلمات اإلستخدام   local wordsابلكمات احمللية 
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 تقسيمها حسب اإلستخدام: وأخريا ميكن أن تقسم املفردات إىل: -4
دات الىت يكثر الفرد ويقصد هبا جمموع املفر   Active Wordsكلمات نشيطة  (أ

 من استعماهلا يف الكالم أو يف الكتابة أو حىت يسمعها أو يقرؤها بكثرة.
( وبقصد هبا جمموع الكلمات الىت حيتفظ Passive Wordsكلمات خاملة ) (ب

الفرد هبا يف رصيده اللغوى وإن مل يستعملها. وهذه النوع من املفردات يفهم 
له على الصفحة املطبوعة أو يصل إىل  الفرد داللته واستخدامته عندما يظهر

 11مسعه.
 املفردات تعليم يف املفردات اختيار أسس -3

 املفردات يستعد أن املفردات تعليم يف التعليم عملية قبل للمدرسني ينبغي
  :فهي املفردات اختيار يف أسس وأما التالميذ، حيتاج. املناسبة

 (Frequency) التواتر (أ
 املعىن، يف معها متفقة مادامت غريها، على االستخدام شائعة الكلمة تفضل

 ."الصمصام" كلمة معىن لتوضيح السيف، كلمة، مثل
  (Range) املدى أو التوزع (ب

 يف توجد اليت تلك على عريب بلد من أكثر يف تستخدم اليت الكلمة تفضل
 للطفل اللغوي الرصيد معجم" هذا، يف تفيد اليت املصادر ومن واحد، بلد

  (ISESCO).والعلوم والثقافة العربية املنظمة أعّده "العريب

 (Availability)املتاحة  (ج

 تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد حيدها حني يطلبها، واليت تؤدى له
 معىن حمددا.

  
                                                 

 )جامعة أم ،، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، جزء الثاىنرشيد أمحد طعيمة 11
   218-216دون السنة(، ص.  ،القرى



19 

 

   (Familiarity)األلفة (د

 االستعمال، اندرة املهجورة الكلمة على األفراد عند املألوفة الكلمة تفضل
 ."ذكاء  " و "مشس" مثل

 Coverageالشمول  (ه

الختدم  اليت تلك على واحد وقت يف جماالت عدة تعطي اليت الكلمة تفضل
 كلمة ألن "منزل" كلمة من أفضل "بيت" كلمة  :مثل .حمدودة حباالت إال
 االبرة بيت هللا، بيتنا، بيت :مثاله .اجملاالت من أكرب تعطي عددا "بيت"
 .وغريها القصيد،بيت  العنكبوت، بيت ،)البوصلة(

 Urgensiاألمهية  (و

العامة  الكلمة ذلك على التلميذ عند معينة حاجة تشي اليت الكلمة تفضل
 .قليال حيتاجها أو حيتاجها ال قد اليت

 العربية (ز
 من بدال "هاتف" كلمة :مثل غريها، على العربية الكلمة تفضل العربية

 أو االىل احلاسوب" و "الراديو" من بدال "املذايع" وكلمة "التلفون"
 ."الكوبيوتر" من بدال "الراتب أو احلاسوب

هام  هو املفردات اختيار يف األساس أن الباحثة تلخص السابق شرح هذا يف
 بداية قبل املدرس يستوعبها األساسات اليت هي هذه املفردات. تعليم جناح على

 .11تعليم املفردات عملية
 املفردات تعليم أمهية -4

تعليم العربية كلغة أجنبية يف معانيها وأهدافها. وأما أمهية قد خيتلف خرباء 
 يف تعليمها فهي كما اتيل:  املفردات

                                                 

 97-92. ص ،...العربية اللغة ملدرس األجنبية اللغة تعليم طرق إىل مدخل أرشد، أزهر 11
 



21 

 

 شروط من وشرط العربية تعلم مطالب من أساسي مطلب املفردات تعليم أن -
 .إجيابتها

أن حقيقة اللغة جمموعة من املفردات حىت ال ميكن الناس فهم اللغة قبل  -
 منها.معرفة معاين املفردات 

 اللغة تعلم يف ابلسهولة يشعرون املفردات من كثريا استيعااب التالميذ كان -
 .العربية

 املفردات تعليم أهداف -5
 على قادرا الثانية اللغة تعلمه يف الطالب أن يعين ال املفردات تعليم إن

 يف معناها حتديد على قادرا كونه أو هلا، مقابل واجياد األم اللغة ترمجتها إىل
 أن هو املفردات تعليم يف الكفاءة معيار إن بل واملعاجم العربية فحسب، القواميس

 حىت املناسب، املكان يف املناسبة استعمال الكلمة قادرا على الطالب يكون
 ويستطي عليها، يسيطر والرااكيب اليت ألمااط ابلعربية وعدد االتصال يستطي

 12بكفاءة. استخدامها
 أما األهداف تعليم املفردات: 

تقدير العدد للناسب من  أن يتعرف علي آراء بعض اخلري فيها خيص -1
 لربامج تعليم اللغة الثانية. املفردات 

أن يقدر صعوبة التحديد الدقيق لعدد املفردات اليت ينبغي أن التعليم  -2
 للمدرسني. 

 أن يدرك مربرات الرأى القائل بتحفيظ الطالب قوائم مفردات.  -3
 أن ينقد هذا الرأى مبينا سلبياته. -4
 أن يشرح بعض أساليب توضيح معاين املفردات  -2

                                                 
 مطبعة :فاندانج أوجونج(العربية،  اللغة ملدرس األجنبية اللغة تعليم طرق إىل مدخل أرشد، أزهر 12
 92-94(، ص. 1998األحكام، 
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 أن يدرك أساليب ذكر هذه االساليب اباترتيب الذي وردت فيه.  -6
أن يقدم درسا مبسطا يشرح فيه معىن بعض املفردات للطالب يف املستوى  -7

 تدائ.االب
 أن يظهر اقتناعا بصعوبة الرتمجة احلرفية للمفردات العربية وقلة جدواها. -8
أن يستنتج بعض املهارات اللغوية الالزمة لتنمية ثروة الطالب من املفردات  -9

 13.العربية
 

                                                 
 ، إضاءات ملعلمى اللغة اللغة العربية لغري الناطقني هبا، الطبعة األوىل،عبد الرمحن إبراهيم الفوزان 13

  129ص.  (،1432فهد الوطنية أثناء التشر، : فهرسة مكتبة امللك )الرايض
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 
 منهج البحث -أ

الذي يستعمله الباحث يف اتليف هذا  الباحث هو منهج جترييب منهج البحث إن 
هو املنهج العلمي الذي يستطيع الباحث  (Experiment Research)مايقال ابإلجنليزية  أو

بواسطته أن تعرف أثر السباب )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري التابع(. وله األثر 
1اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية

 

خيتار الباحث فصال واحدا للعينة فتجرى التعليم ثالث مرات ابستخدام أسلوب. 
-One Group Pre-test Post“ـــــيف اجملموعة، ويسمى ب ويف هذا البحث جيري الباحث حبثها

test Design” 2ـ. 
 التايل : يعتمد الباحث لقانونو 

 2خ        X         1خ

  التفصيل:
 : االختبار القبلي  1خ
 : االختبار البعدي  2خ
X املعاجلة التجريبية : 
 

  

                                                 
الرايض: مكتبة العبيكان، ، )العلوم السلوكيةاملدخل إىل البحث يف صلح بن محد العساف،  22

  11(، ص. 1111

2 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Rineka Cipta: Jakarta, 2005),  hal. 212. 
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 عمت و لالعينةاجمل -ب
 (Purposiveيف اختيار العينة هلذا البحث على الطريقة العمدية عتمد الباحثي

Sampling ) ويسمى هذه الطريقة ابلطريقة املقصودة أو االختيار ابخلربة وهي تعىن أن
 1أساس االختيار خربة الباحث ومعرفته أبن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث.

من  Jabal Nur Aceh Utara معهدبـويكون اجملتمع هلذا البحث هو مجيع الطلبة  
 طالبا. وأخذ الباحث 181الفصل األول إىل الفصل الثالث وكان عددهم يبلغ على 

 . ةطالب 10يكون فصال جتريبيا بعددهن  (أ) يف الصف األول الطلبةمنهم كالعينة وهي 
 

 لأدلاهتا مجو البياانت ةقيطر  -ج
عالقة ابملوضوع، ومن أدوات أبدوات البحث وهلا  قوم الباحثيخالل البحث س

 ستخدمها يف هذه الرسالة هي:ياليت 
 االختبارات -1

 االختبارات -
جلمع  ستخدمها الباحثيإن االختبارات إحدى األدوات اليت ممكن أن 

قوم الباحث ابالخبتار القيلي ياملعلومات اليت حتتاج إليها إلجابة أسئلة البحث. و 
 واالختبار البعدي: 

 االختبار القبلي  -

سيطرة  لرتقّية Pop Up Bookاستخدام وسيلة قبل  ثتربه الباحخيهو الذي 
 ردات.املف علىالطلبة 

 االختبار البعدي -

لرتقّية سيطرة  Pop Up Bookاستخدام وسيلة  بعد ثتربه الباحخيهو الذي 
 .املفردات علىالطلبة 

                                                 
22 صاحل بن محد العساف،  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية...، ص. 99 
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 االستبانة -2

املعلومات  جلمع إّن اإلستبانة هي أحد الطرق اّليت ميكن تستخدم الباحث
اليت حتتاجها إلجابة أسئلة البحث. إّن اإلستبانة ملصطلح هي طريقة جلمع 

إجابة اليت  البياانت بورقة أسئلة أو بيان املكتوبة جملموعة فردية لتعرف الباحث
ستبانة ملعرفة استجاابت الطلبة اإل استخدم الباحث 4يتعلق أبسئلة البحث.

 .فرداتاملعلى حول البيئة Pop Up Book   وسيلةستعمال اب
 

 .طريقة حتليل البياانت -د
 حتليل البياانت اإلختبارات -1

استعمل الباحث اجملموع واملعدل من إجابة االختبارين )االختبار القبلي 
فردات املعلى حول البيئة Pop Up Book   والبعدي(. وملعرفة أتثري استخدام وسيلة

لرتقية قدرة التالميذ على سيطرة الطلبة على املفردات. فالتحليل الذي استعمله 
الذي استعمله الباحث  (test). أما منه نوع االختبار ت Tالباحث هو اختبار 

ألن املنهج  paired sample T testلتحليل البحث يف هذه الرسالة هو اختبار 
تصميمات التمهيدية بشكل تصميم التجرريب الذي قد اختاره الباحث هو ال

 one groupاجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية 

pre-Test post-Test design  ابستعانة احلساب على األدوات الرقيمة“SPSS 

Statistic 2.2”. 

 (uji normalitas) فهما اختبار العمل (T-Test) قبل اجراء
 (normalitas data) فائيل ضبط . إن(homogenitas) املتجانس واالختبار
 distribusi)حتصيله يدل على توزيع البياانت  (homogenitas data) واملتجانس

data) مبستوى الداللة (sig.) < 01،0 فالتحليل مبستوى الداللة .(sig.)  من
paired sample T test  :كما يلي  

                                                 
 122 ، ص.املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية... صاحل بن محد العساف،  2
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فرض فهذا يدل على أن  01،0 > (.sig)إذا كان نتيجة مستوى الداللة  -1
 مقبول. (Ha)مردود وفرض البديل  (Ho)الصفري 

فهذا يدل على أن فرض  01،0 < (.sig) إذا كان نتيجة مستوى الداللة  -2
 .مردود (Ha)  مقبول وفرض البديل (Ho) الصري 

 الستبانةحتليل البياانت ا -1
فاستعمله الباحث النتائج واملعدل والنسبة املائوية  الستبانة حتليل البياانتأما 

 SPSS Statistics“األدوات الرقمية ملعرفة استجابة الطلبة ابستعانة احلساب على 

يستخدم وللحصول على بيان عن اكتساب املعدلة من إجابة االستبانة،  ..”20
 اآليت: 1-1كما بني يف اجلدول (Interpretasi) التفسريالباحث 

 1-3ل اجلدل 
 الدرجة على مقياس العمتفسري

 (Interpretasi) العمتفسري املعدل لكل بنود االسعمتبانة قم
 السفلى 1،0-2،0 1
 املتوسط 2،1-1،0 2
 العليا 1،1-2،0 1
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت -أ
 Pop فرداتاملعلى  وسيلةث يف الفصل السابق ما يتعلق ابستخدام حلبااقد شرح 

Up Book  مبعهد لرتقية قدرة التالميذ على سيطرة الطلبة على املفرداتلرتقية  .Jabal Nur 

يف الصف األوىل )أ( للمرحلة باحث ابلبحث التجرييب ال وللحصول على البياانت فقام
اعتمادا على رسالة عميد كلية  6102/6161للسنة الدراسية  Jabal Nurالثانوية مبعهد 

 /B-11559/Un.08م: لرانريي اإلسالمية احلكومية برقجبامعة ا وأتهيل املعلمني الرتبية

FTK.1/TL.00/11/2019 

 حملة عن ميدان البحث -1
إحدى املعاهد أبتشية الشمالية، وتقع املعهد يف قرية بلوه Jabal Nur إن معهد 

 6112(. أتسس هذا املعهد يف سنة Dewantara( نواحي ديوانرتى )Paloh Ladaلدى )
هااتن والعالية.م حىت اآلن. وكان هذا املعهد عصراي له املدرستان أي املدرسة الثانوية 

وجرى البحث يف  .K-13أو يسمى بـــ  6102املدرستان تستخدمان املنهج الراسية 
 املدرسة الثانوية وشرح الباحث عن حملة تلك املدرسة شرحا قصريا.

 .Mukhlisuddin, S. Pd. Iوأما انظر املدرسة الثانوية اآلن االستاذ خملص الدين 
مدرسة.  86مدرس و 2مدرسا أهنم  84وعدد املدرسني الذين يعملون يف هذه املدرسة 

 مدرسا كما يتضح يف اجلدل اآليت: 6وأما مدرسون اللغة العربية يف هذه املدرسة فعددهم 
 1-4اجلدول 
 Jabal Nurهعهد عدد املدرس مب

 املتخرجة فيه أمساء املدرسات رقم
 S. Pd IAIN Banda Acehأكمال  0

 S. Pd. I IAIN Malikussaleh ارمى ينيت  6
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املباين والوسائل اليت تدعم جناح عملية التعليم والتعلم، هلا  Jabal Nurوكانت معهد 
وحال املباين والوسائل يف جيد ومرتب لعملية التعليم وتعلم. وهي كما ذكر يف اجلدول 

 التلي:
 2-4دول اجل

 Jabal Nurبـــ مهعهد املباين والوسائل 
 عدد نوع من املباين والوسائل رقم
  الفصول الدراسية 0

 1 املكتبة  6

 1 غرفة رئيس املدرسة 2

 1 غرفة املعلمني 8

 1 مصلى 5

 2 محام املعلم 2

 4 محام الطلبة 2

 1 امللعب 4

 11 اجملموع 

، وهم جيلسون يف الصف األول حىت 042وكان عدد الطلبة يف املرحلة الثانوية 
 الثالث، ولكل صفوف من عدد الطلبة كما يتضح يف اجلدول التايل:الصف 

 3-4دول اجل
 عدد الفصل والطلبة

 رقم مرحلة الفصل الطلبة
 0 الفصل األول  )أ( 21
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 6 الفصل األول )ب( 20
 2 الفصل الثاين )أ( 20
 8 الفصل الثاين )ب( 20
 5 (الفصل الثالث )أ 20
 2 (الفصل الثالث )ب 20

 اجلملة 181
سم من الذي ينقطالبا 042الثانوية  مرحلة من الطلبة عدد إىل اجلدول يشري

 الفصل األول حىت فصل الثالث.
 لرتقّية سيطرة الطلبة على املفردات Pop Up Bookاستخدام وسيلة  إجراء -2

)أ( كاجملموعة التجريبية واملدة اليت أخذها الباحث األول قد اختار الباحث الفصل 
". وهذه املدة الرابعة يف هذا القسط وقبل إجراء التعليم قام األلوان" املوضوعحتت 

استخدام كما أنه طريقة جلمع البياانت ملعرفة قدرة الطلبة قبل  الباحث ابالختبار القبلي
وأيضا يقدم الباحث االختبار  لرتقّية سيطرة الطلبة على املفردات Pop Up Bookوسيلة 

. وسيتضح ثالثة األايمجري الباحث عملية التعليم ملدة  البعدي بعد إجراء التعليم.
  يف اجلدول التايل:  التعليمالباحث التوقيت التجرييب وخطوات 

 4-4اجلدول 
 التوقيت التجرييب يف اجملموعة التجريبية

 الوضوح الساعة التاريخ اليوم اللقاء
 االختبار القبلي 2105 – 5. 4 6102نوفمرب  62 األربعة األول اللقاء

وسيلة  تعليم  2105 – 5. 4 6102 نوفمرب 64 اخلميس لثايناللقاء ا
Pop Up Book   

 االختبار البعدي 00151 – 01181 6102 نوفمرب 62 اجلمعة لثاللقاء الثا
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 1-4اجلدول 
 Pop Up Bookوسيلة  ستخدامالهعربية دون اعملية تهعليم وتهعلم اللغة 

 املفردات يف تدريس
 

 (األول )اللقاء
 نشاط الطلبة نشاط املدرس

 يرد الطلبة السالم - الفصل إبلقاء السالم املدرس يدخل -
 يقرأ الطلبة الدعاء - الدعاء بقراءة املدرس أيمر -
مجيع  إىل املدرس ينظر -

 بكشف الغياب الطلبة ويدع الطلبة
كشف  بدعوة الطلبة يهتم -

 الغياب
 ابإلختبار قبلى  يقوم الطلبة  - قبلى   ختباراال املدرس ويقدم -
 يرد الطلبة السالم - بقراءة الدعاء وإلقاء السالماختتم املدرس  -

 
   6-4اجلدول 

 Pop Up Bookوسيلة  ستخدامالهعربية ابعملية تهعليم وتهعلم اللغة 
 املفردات يف تدريس
 (الثاين )اللقاء

 الطلبةنشاط  نشاط املدرس
 يرد الطلبة السالم - الفصل إبلقاء السالم املدرس يدخل -
 يقرأ الطلبة الدعاء - الدعاء بقراءة املدرس أيمر -
 الطلبة وويدع لطلبةا مجيع إىل املدرس ينظر -

 بكشف الغياب
 كشف الغياب بدعوة الطلبة يهتم -
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 املدرس سؤال الطلبة جييب - عن الشرح السابق أسئلة املدرس يسأل -
أيمر املدرس الطلبة أن يقرءوا نص القراءة  -

 األلوان"." ابملوضوعيف الكتاب 
و يقرأ الطلبة نص القراءة يف  -

 الكتاب 
 Pop Upوسيلة يدرس املدرس ابستخدام  -

Book ابملوضوع املفردات يف تدريس 
 الفصل "األلوان"  أمام

 ويهتم الطلبة اهتماما جيدا -

يقرروا ما مسعوا من أن  الطلبة املدرس أيمر -
 املفردات

 الطلبة يقررون ما قد مسعوا -

 املواد الدراسية ةيلخص الطلب - لخص املواد الدراسيةيل ةمر املدرس الطلبأي -
ذي النصيحة ال ةيستمع الطلب - ةطب املدرس النصيحة إىل الطلبخي -

 طبها املدرسخي
 يرد الطلبة السالم - بقراءة الدعاء وإلقاء السالماختتم املدرس  -

 7-4اجلدول 
 Pop Up Bookوسيلة  ستخدامابعملية تهعليم وتهعلم اللغة الهعربية 
 املفردات يف تدريس

 ()اللقاء الثالث
 نشاط الطلبة نشاط املدرس

 يرد الطلبة السالم - الفصل إبلقاء السالم إىل املدرس يدخل -
 يقرأ الطلبة الدعاء - أيمر املدرس بقراءة الدعاء -
الطلبة ويدع الطلبة مجيع  إىل املدرس ينظر -

 بكشف الغياب
 يهتم الطلبة بدعوة كشف الغياب -

  عن أسئلة املدرس يسأل -
 الشرح السابق

 سؤال املدرس الطلبة جييب -
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 Pop Upوسيلة يدرس املدرس ابستخدام  -

Book ابملوضوع املفردات يف تدريس 
 الفصل " أماماأللوان"

 الطلبة عما يقدم يف الوسيلة يهتم -

عن  أسئلةثالث  الطلبة املدرس عطىي -
  "األلوان" ابملوضوع املفردات

من  أسئلةثالث  ةالطلب جييب -
ابملوضوع  املفرداتعن  املدرس

 " األلوان"
 املواد الدراسية ةيلخص الطلب - لخص املواد الدراسيةيل ةمر املدرس الطلبأي -

 اإلختبار بعدي الطلبة وجييب - ابالختبار البعدي   املدرس يقوم -

 يرد الطلبة السالم - بقراءة الدعاء وإلقاء السالماختتم املدرس  -

 
 البياانت حتليل -ب
لرتقّية سيطرة الطلبة على  Pop Up Bookاستخدام وسيلة حتليل نتائج  -1

 املفردات
قوم يفلرتقّية سيطرة الطلبة على املفردات  Pop Up Bookاستخدام وسيلة وملعرفة 

استخدام وسيلة قوم الباحث ابالختبار القبلي قبل يالقبلي والبعدي.  ابالختبارالباحث 
Pop Up Book قوم الباحث يختبار البعدي ف. أما االلرتقّية سيطرة الطلبة على املفردات

. واجلدول اآلتية لرتقّية سيطرة الطلبة على املفردات Pop Up Bookاستخدام وسيلة بعد 
لطلبة يف االختبار القبلي اعلى  وأما نتيجة اليت حصل .نتيجة االختبار القبلي والبعدي

 فهي كما يلي: ،وبعدي
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 8-4 اجلدول
 االختبار القبلي واالختبار البهعدينتيجة 

 رقم أمساء الطلبة النتيجة النتيجة
12  15 (0الطالب)   0 

(6الطالب) 81 21  6 
(2الطالب) 51 21  2 
(8الطالب) 21 41  8 
(5الطالب) 81 51  5 
(2الطالب) 81 21  2 
(2الطالب) 81 51  2 
(4الطالب) 51 21  4 
(2الطالب) 25 41  2 
12 (01الطالب) 21   01 
14 (00الطالب) 81   00 

(06الطالب) 21 21  06 
(02الطالب) 21 21  02 
(08الطالب) 51 41  08 
(05الطالب) 51 41  05 
(02الطالب) 61 81  02 
(02الطالب) 51 21  02 
(04الطالب) 21 21  04 
(02الطالب) 41 011  02 
(61الطالب) 21 21  61 
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(60الطالب) 81 21  60 
(66الطالب) 21 21  66 
(62الطالب) 81 21  62 
(68الطالب) 51 41  68 
(65الطالب) 21 21  65 
(62الطالب) 51 41  62 
(62الطالب) 81 21  62 
(64الطالب) 51 21  64 
(62الطالب) 21 21  62 
(21الطالب) 51 21  21 

 جمموع 1132 2112
3212112 

=72.33  
3211132 

 =11 
 مهعدل

ونتيجة االختبار  50على نتيجة االختبار القبلي الطلبة من هذه البياانت حصل 
 .21122البعدي

الباحث أن يقوم ابختبار  يريد ،Test-ليل البياانت عن نتيجة االختبار تحت وقبل
على نتيجة ضبط  ربزالتايل ي. واجلدول spss ابستخدام ((uji normalitasالفائيل  ضبط

 .( (uji normalitasالفائيل
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 9-4اجلدول 
 نتيجة ضبط الفائيل

Tests of Normalityb،c 

 
Siswa 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Pre-

test . 880  12  .006 . 522  12  .624 
Post-

test . 202  12  .118 . 862  12  .018 
من االختبار القبلي  (Distribusi Data) أن توزيع البياانت إىل يشري اجلدول السابق

من االختبار و  1(،.624 <15،1) 1،15أكرب من  ،.624 ( sig ) مبستوى الداللة
وهذه تدل على أن البياانت  (،. 15،1> 018) ( sig ) مبستوى الداللة البعدي
 الفائيلة.

( يف جدول Uji Homogenitasيقوم الباحث ابالختبار املتجانس )واخلطوات التالية 
 :التايل

 12-4 اجلدول
 ( Uji Homogenitas ) نتيجة اختبار املتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Siswa 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

01126 8 62 .222 
 (Uji Homogenitas) املتجانساالختبار يدل على أن حتصيل  12-4اجلدول و 

(. فتشري تلك النتيجة 1،15<،.222)1،15أكرب من  ،.222 (.Sig)الداللة  مبستوى
 .(uji t) ، وميكن إجراء اختبار تمتجانسةأن البياانت  إىل

بنظر إىل  (uji tال بد أن حتلل اختبار ت ) Pop Up Book وسيلةاستخدام  ملعرفة
 نتيجة املعادلة من االختبار القبلي والبعدي، ويبني اجلدول التايل:
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 11-4اجلدول 
 نتيجة املهعدلة من االختبار القبلي واالختبار البهعدي

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 

Pre-

test 
50.11 12  02.666 6.808 

Post-

test 
21. 22  12  20 .505 6.822 

 البعديونتيجة االختبار  50111يدل على نتيجة االختبار القبلي  00-8اجلدول 
ابستعمال  Pop Up Book وسيلةاستخدام إىل فعال  نظرواخلطوة التالية هي  21122

 اآليت: 8106وحتصيله كما بني اجلدول  .Test -ت
 

 12-4اجلدول 
 Test-حتصيل ت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Posttest 

- pretest 
-021222 001060 11216  621842-  051040-  -21566 21 . 111  

 (.Sigمستوى الداللة )أصغر من  p-valueيدل على أن حتصيل  السابقاجلدول و  
لرتقّية فعال  Pop Up Bookوسيلة ( وهذا يدل على أن استخدام 1،111>1،15)

 .سيطرة الطلبة على املفردات
لرتقّية سيطرة الطلبة على  Pop Up Bookاستخدام وسيلة  عنالطلبة  استجابة -2

 املفردات
لدعم صحة البياانت من االستجابة يقوم الباحث بتوزيع ورقة االستبانة بعد إجراء 

. وأما استجابة الطلبة لرتقّية سيطرة الطلبة على املفردات Pop Up Bookاستخدام وسيلة 
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فتحصيلها يف  لرتقّية سيطرة الطلبة على املفردات Pop Up Bookاستخدام وسيلة على 
 اجلدول التايل:

 13-4اجلدول 
 استخدام ن ع استجابة الطلبة

 لرتقّية سيطرة الطلبة  Pop Up Bookوسيلة 
 على املفردات

 التصرحيات الرقم
 استجابة التالميذ )النسبة املائوية(

املهعيار 
 االحنراف

نتيجة 
 املهعدلة

البيان على 
درجة 

 االستجابة
موافق 
 موافق جدا

أقل 
 موافق

غري 
 موافق

تعّلم اللغة العربية ابستخدام  .0
استمتعا  Pop Up Bookالوسيلة 

 جدا وغري ممل

02 
5212% 

08 
 العليا 2152 512 - - 8212%

قد شجعين تعّلم اللغة العربية ممتعة  .6
 Pop Upالوسيلة ابستخدام 

Book على تطبيق اللغة العربية 

06 
8111% 

04 
2111% 

 العليا 2181 824 - -

قد شجعين تعّلم اللغة العربية  .2
 Pop Upالوسيلة ابستخدام 

Book  على تعاون مع الصديقات
 يف إجناز وظيفة اجملموعات

05 
5111% 

08 
8212% 

0 
 العليا 2182 520 - 212%

قد شجعين تعّلم اللغة العربية  .8
 Pop Upالوسيلة ابستخدام 

Book  ألسأل عن املفردات اليت مل
 .تكن واضحة إىل املعلمة

04 
2111% 

00 
2212% 

0 
 العليا 2152 524 - 212%

الوسيلة تعّلم اللغة العربية ابستخدام  .5
Pop Up Book  جتعل املادة

 واقعية

02 
5212% 

02 
8212% 

0 
 العليا 2151 526 - 212%
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قد شجعين تعّلم اللغة العربية  .2
 Pop Upالوسيلة ابستخدام 

Book حد أقصى  على للحصو
 .نتائج التعلم من

02 
5212% 

08 
 العليا 2152 512 - - 8212%

الوسيلة تعّلم اللغة العربية ابستخدام  .2
Pop Up Book  تطّور قدرة

 معلى التواصل مع صديقاهت ةالطلب
 ابللغة العربية

02 
5212% 

02 
8212% 

 العليا 2152 518 - -

الوسيلة تعّلم اللغة العربية ابستخدام  .4
Pop Up Book ةلبعل الطجي 

قادرين على تطبيق املفردات يف 
 احلياة اليومية

06 
8111% 

02 
5212% 

0 
 العليا 2122 552 - 212%

الوسيلة تعّلم اللغة العربية ابستخدام  .2
Pop Up Book ةعل الطلبجي 

 املادة على ما شرح املعلم ونيفهم

05 
0511% 

05 
 العليا 2151 514 - - 5111%

تعّلم اللغة العربية ابستخدام  .01
 Pop Upالوسيلة ابستخدام 

Book على حفظ  ةساعد الطلبي
 املفردات  

05 
5111% 

02 
8212% 

6 
 العليا 2182 262 - 212%

 العليا 2184 جمموع

تصرحيات متت اإلجابة عليها ملعرفة عن  02-8اجلدول الباحث يف  جهزوقد 
. لرتقّية سيطرة الطلبة على املفردات Pop Up Bookوسيلة  ابستخدامالطلبة  استجاابت

هذه تدل على  2184 = استجاابت الطلبةعدلة املنتيجة الأن  يظهرويف اجلدول السابق 
يف تدريس  ونيرغب ةبلوهذا يدل على أن الط .العلياحتصل على درجة استجاابهتم أن 

 الوسيلة ههذ أن وابخلالصة. وهناويفهم Pop Up Bookوسيلة  ابستخدام املفردات

 .املفردات تدريس يف ةالطلب مساعدة
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 املناقشة -ج
 مسطور زيتونلتحقيق هذا التحصيل تضمن الباحث ابلبحث اليت قدمها 

(Zaitun Masthura" )كتاب  استعمالpop-up الكالم مهارة على الطلبة قدرة لرتقية "
ووجد الباحث أن استخدامها تؤثر على ممارسة الطلبة على أساس مهارة الكالم حنو 

( عن "فعالة استخدام وسيلة (Hilmiحلمي النطق واللهجة. وكذا البحث الذي قدمه 
الصور يف تعلم اللغة العرشبية" وجد الباحث أن استخدامها فعال يف تعلم املفردات لكل 

  0املرحلة الدراسية.
 Pop Up وسيلة استخدام الدراسة السابقة املذكورة يف الفصل األول أبن وكذلك يف

Book  الطلبة على فهم املفردات. فمن البحث السابقة، تشري إىل أن استخدام  قدرةيرقي
   تؤثر أتثريا جليا على ترقية قدرة الطلبة سواء كان يف تعلم املفردات. Pop Up Book وسيلة

 
 حتقيق الفروض -د

 :مها له فرضان، بحثذا الهكما ذكر يف الفصل األول أن 
لرتقّية  غري فعال Pop Up Book وسيلة استخدام : إن  (Ho)الفرض الصفري  -

 .Jabal Nurعهد مب عند الطلبة  رداتاملف علىسيطرة الطلبة 
لرتقّية سيطرة  فعالPop Up Book وسيلة استخدام : إن  (Ha)الفرض البديل  -

 .Jabal Nurعهد مب عند الطلبة  رداتاملف علىالطلبة 

  (.Sig) أن نتيجة مستوى الداللة 06-8يف اجلدول  ت-اإلختبار حتصيل بواسطة
فرض الو  مردود ((Hoفرض الصفري الوهذا يدل على أن  ( 1،111>1،15)وهو 
لرتقّية سيطرة الطلبة  فعالPop Up Book وسيلة استخدام أى إن  قبولم  (Ha)البديل
 .رداتاملف على

 

 

                                                 
1  Hilmi, Efektifitas Penggunaan Media Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

diakses dari http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/lantanida/article.pdf, 28 November 2019 

http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/lantanida/article.pdf
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 

 نتائج البحث -أ
 الباحث نهاية فوجدالبداية حىت اليب من يالباحث ابلبحث التجر  يعرضأن  بعد

 منها: بعض نتائج البحث،
على نتائج  اعتمادا .املفردات يف تدريس Pop Up Book وسيلةاستخدام إن  -1

 (.Sig) مستوى الداللةأصغر من  p-value، (T-Test) ت-االختبار
فرض المردود و  (Ho)الصفري  فرضال، وهذا يدل على أن ( ،،،،،>0،،،)

 مقبول. (Ha)البديل 
 املفردات يف تدريس Pop Up Book وسيلةاستخدام عن  ةلباستجابة الطكانت  -2

كما ورد يف مقياس    94.3 = املعدلةنتيجة المع  العلياالدرجة حتصل على 
فتحصل على درجة  ،،9إىل  2،1من  كثرنتيجة املعدلة أالإذا كانت و  ،التفسري

 (.2،1<94.3) مبقدار: العليا
 

 اإلقرتاحات -ب
 قدم الباحث اإلقرتاحات اآلتية:ا على الظواهر السابقة يدااعتم

العربية ابلطريقة والوسيلة ينبغي للمعلم أن جيري عملية التعليم والتعلم ملادة اللغة  -1
التعليمية املناسبة واجلذابة ليجعلها مثمرة وممتعة، كما أن املعلم اليوم عصبة 

 للحصول على  الوسائل اجلذابة والطرق املعينة املعاصرة.
لنيل األهداف  Pop Up Bookينبغي للمعلم أن خيتار الوسيلة املناسبة كالوسيلة  -2

 .املفردات يف تدريساملرجوة 



.، 

 

ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا ابلنقد، إذا وجدوا فيها  -9
خطأ أو نقصا فيصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال مفيدا  

 للجميع.
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 املراجع
 

 املراجع العربية -أ
 ،العربية اللغة ملدرس األجنبية اللغة تعليم طرق إىل مدخل، 1333 أرشد، أزهر

 .األحكام مطبعة :فاندانج أوجونج

 .ماجل اليليب :ماالنج ،العربية تعليم يف املعينات الوسائل ،1331 أسرارى،

 .الشرقية املكتبة، الوسيط املنجد ،9،،2 وأصدقائهم، نعمة أنطوان

 بندا ،بغريها للناطقني العربية اللغة وتقومي تعليم منهج تطوير ،2،10 نينورس، ترمز
  .االنستيتاملمتاز : أتشيه

، الرايض: املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، 1911صلح بن محد العساف، 
  .مكتبة العبيكان

 :القاهرة، الثالثة الطبعة ،العربية اللغة تدريس طرق يف، 1.11 اجمليد، عبد العزيز عبد
  .املعارف دار

 :القاهرة، الثالثة الطبعة ،العربية اللغة تدريس طرق يف، 1.11 اجمليد، عبد العزيز عبد
 .املعارف دار

، الطبغة طرق التدريس اللغة العربية يف طرق تدريسها، 1311عبد العزيز عبد اجمليد، 
 .دار املعارفة: القاهر  الثالثة،

 :لبنان ،املرجع يف تدريس مهارات اللعة العربية وعلومها، ،2،1 علي سامي احلالق،
 .املؤسسة احلديسة للكتاب
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 .املاليني العلم دار :بريوت ،النفس علم معجم، السنة بدون، عقل فخل

 .دار احلديث :، القاهرةلسان العرب اجمللد التاسع، 2،،2 الإلمام العالمة ابن منظور،

بريوت:دار  ، الطبعة اجلديدة.األعالماملنجد يف اللغة و ، 9،،2 لويس معلوف،
 .املشرق

: القاهرةاملناهج والسائل التعليمية،  ،1311 ُمحَّمد لبيب النجيحى ومَحّد منري مرسى،
 .مكتبة األجنلو املصرية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : Madrasah Tsanawiyah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII / Ganjil 

Materi Pokok  :   األلوان  

Alokasi Waktu : 40 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

 

1. Kompetensi Inti (KI1)  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI2)  : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Kompetensi Inti (KI3)  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata. 

4. Kompetensi Inti (KI4)  : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

madrasah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

 

 

 

  



 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 

frasa,   dan kalimat bahasa arab 

yang terkait dengan(   األلوان( 

3.1.1 Meniru bunyi kata, atau kalimat 

sesuai dengan yang diperdengarkan dan 

dengan menggunakan lahjah yang baik 

dan benar. 

3.1.2 Memilih kata sesuai dengan 

gambar yang diperdengarkan/ 

diperlihatkan terkait topik )األلوان(    
3.1.3 Membedakan bunyi huruf, kata, 

frasa dan kalimat terkait topik   )األلوان(   

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Menirukan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat sederhana dengan 

lahjah yang baik dan benar sesuai dengan topik pembelajaran. 

2. Memilih kata sesuai dengan gambar yang diperdengarkan/ 

diperlihatkan. 

3. Membedakan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat terkait topik (األلوان)  
   

D. Materi Pembelajaran (terlampir) 

Warna (األلوان)  
 

E. Pendekatan dan Metode 

1. Pendekatan  Saintific 

2. Metode langsung (طريقة املباشرة) 

 

F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media: pop up book  

2. Alat: Papan  tulis, Spidol. 

3. Sumber Belajar: Buku Ajar Bahasa Arab MTS  kelas VII 

  



 

 

G. Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan Pertama 

Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan pendahuluan - Guru mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. 

- Guru menyapa siswa dan menanyakan 

kabar, lalu bertanya dengan kalimat  ماذا
 درسنا اآلن؟

- Guru mengabsensi siswa, memeriksa 

kebersihan pakaian dan kelas. 

- Guru memberikan appersepsi berupa yel 

yel dan  ice breaking.  

- Peserta didik mengulang sedikit 

pembelajaran sebelumnya. 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

- Peserta didik memperhatikan setiap 

informasi tentang materi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

- Siswa dibagi menjadi 5  kelompok. 

 

5 menit 

Kegiatan inti Mengamati: 

- Guru meminta siswa untuk 

memperhatikan judul pembelajaran. 

- Siswa menyimak judul yang 

diberikan guru di papan tulis secara 

seksama 

- Siswa memperhatikan tulisan yang 

terdapat di papan tulis 

Menanya: 

- Siswa menanyakan mufradat yang 

sulit yang berkaitan dengan  (األلوان)  

yang belum dimengerti. 

25 menit 



 

 

- Siswa melakukan tanya jawab 

tentang mufradat yang tidak paham 

terkait (األلوان) 

Mengeksplorasi: 

- Siswa mendiskusikan tentang 

mufradat yang terdapat dalam materi  
Mengasosiasikan: 

- Guru meminta siswa untuk 

memperhatikan dan mengoreksi 

mufradat yang disebutkan oleh 

teman.  

- Siswa menjawab pertanyaan yang 

ditanyakan oleh temannya. 

 

Mengkomunikasikan:  

- Siswa menyampaikan dan membaca 

hasil diskusi di depan kelas terkait 

topik  (األلوان). 
  

Kegiatan penutup - Siswa menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah diberikan oleh 

guru.  

- Guru memberikan soal pretes 

tentang materi yang dipelajari 

- Guru memberikan nasihat di akhir 

pembelajaran. 

- Siswa memperhatikan nasehat dan 

pesan moral dari guru. 

- Siswa dan guru menutup 

pembelajaran dengan doa dan salam. 

10 menit 

 

  



 

 

Pertemuan Kedua 

Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan pendahuluan - Guru mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. 

- Guru menyapa siswa dan menanyakan 

kabar, lalu bertanya dengan kalimat  ماذا
 درسنا اآلن؟

- Guru mengabsensi siswa, memeriksa 

kebersihan pakaian dan kelas. 

- Guru memberikan appersepsi berupa yel 

yel dan  ice breaking.  

- Peserta didik mengulang sedikit 

pembelajaran sebelumnya. 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

- Peserta didik memperhatikan setiap 

informasi tentang materi dan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

- Siswa dibagi menjadi 5  kelompok. 

 

5 menit 

Kegiatan inti Mengamati: 

- Guru meminta siswa untuk 

memperhatikan teks qiraah yang terdapat 

dibuku. 

- Siswa memperhatikan qiraah yang 

terdapat dibuku ajar. 

- Guru memperlihatkan  media pop up 

book sesuai dengan mufradat yang 

terdapat didalam teks qiraah. 

- Siswa mengamati gambar yang 

diperlihatkan guru. 

- Siswa menyimak dan meniru dengan 

benar mufradat yang  dibacakan oleh 

guru yang terdapat pada media pop up 

book. 

- Siswa melafalkan mufradat terkait topik  

  .dengan baik dan  benar (األلوان)

25 menit 



 

 

Menanya: 

- Guru memberi arahan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan terkait 

kosa kata mengenai topik  (األلوان)  yang 

belum dimengerti. 

- Siswa menanyakan kosakata baru yang 

belum mereka mengerti dan ketahui. 

 

Mengeksplorasi: 

- Guru membacakan mufradat tentang  

 .dengan suara lantang (األلوان)

- Siswa memahami dan meniru pelafalan 

yang dibacakan oleh guru.   
Mengasosiasikan: 

- Guru meminta siswa untuk 

memperhatikan dan mengoreksi 

mufradat yang disebutkan oleh teman.  

- Siswa mengoreksi bacaan mufradat  yang 

dibacakan  oleh teman. 

 

Mengkomunikasikan:  

- Guru memberikan 3 pertanyaan kepada 

salah satu siswa tentang mufradat terkait 

topik  (األلوان) secara lisan. 

- Siswa menjawab 3 pertanyaan yang 

diberikan oleh guru tentang mufradat 

terkait topik  (األلوان) secara lisan. 

  

Kegiatan penutup - Siswa menyimpulkan materi pelajaran 

yang telah diberikan oleh guru.  

- Guru melakukan evaluasi di akhir 

pembelajaran. 

- Guru memberikan nasihat di akhir 

pembelajaran. 

- Siswa memperhatikan nasehat dan pesan 

moral dari guru. 

- Siswa dan guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam. 

10 menit 



 

 

Pertemuan ketiga  

Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi Alokasi Waktu 

Kegiatan 

pendahuluan 

- Guru mengucapkan salam dan 

berdoa bersama. 

- Guru menyapa siswa dan 

menanyakan kabar, lalu bertanya 

dengan kalimat ماذا درسنا اآلن؟ 

- Guru mengabsensi siswa, 

memeriksa kebersihan pakaian dan 

kelas. 

- Guru memberikan appersepsi 

berupa yel yel dan  ice breaking.  

- Peserta didik mengulang sedikit 

pembelajaran sebelumnya. 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

- Peserta didik memperhatikan setiap 

informasi tentang materi dan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

- Siswa dibagi menjadi 5  kelompok. 

 

5 menit 

Kegiatan inti Mengamati: 

- Guru meminta siswa untuk 

memperhatikan teks qiraah yang 

terdapat dibuku. 

- Siswa memperhatikan qiraah yang 

terdapat dibuku ajar. 

- Guru memperlihatkan  media pop 

up book sesuai dengan mufradat 

yang terdapat didalam teks qiraah. 

- Siswa mengamati gambar yang 

diperlihatkan guru. 

- Siswa menyimak dan meniru 

dengan benar mufradat yang  

dibacakan oleh guru yang terdapat 

pada media pop up book. 

- Siswa melafalkan mufradat terkait 

25 menit 



 

 

topik  (األلوان) dengan baik dan  

benar.  
Menanya: 

- Guru memberi arahan kepada 

siswa untuk mengajukan 

pertanyaan terkait kosa kata 

mengenai topik  (األلوان)  yang 

belum dimengerti. 

- Siswa menanyakan kosakata baru 

yang belum mereka mengerti dan 

ketahui. 

 

Mengeksplorasi: 

- Guru membacakan mufradat 

tentang  (األلوان) dengan suara 

lantang. 

- Siswa memahami dan meniru 

pelafalan yang dibacakan oleh 

guru.   
Mengasosiasikan: 

- Guru meminta siswa untuk 

memperhatikan dan mengoreksi 

mufradat yang disebutkan oleh 

teman.  

- Siswa mengoreksi bacaan mufradat  

yang dibacakan  oleh teman. 

 

Mengkomunikasikan:  

- Guru memberikan 3 pertanyaan 

kepada salah satu siswa tentang 

mufradat terkait topik  (األلوان) 
secara lisan. 

- Siswa menjawab 3 pertanyaan 

yang diberikan oleh guru tentang 

mufradat terkait topik  (األلوان) 
secara lisan. 

  



 

 

Kegiatan penutup - Siswa menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah diberikan oleh 

guru.  

- Guru memberikan soal post tes 

tentang materi yang dipelajari 

- Guru memberikan nasihat di akhir 

pembelajaran. 

- Siswa dan guru menutup 

pembelajaran dengan doa dan 

salam. 

10 menit 

 

H. Instrumen Penilaian  (Terlampir)  

    

      Aceh Utara,         November 2019 

        

 

      Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

 

 

           

           

  



 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran : Materi Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampran 1 : Penilaian Aspek Pengetahuan 

Indikator : Siswa mampu mengidentifikasi dan 

mengenal  

  Makna kata, frasa, dan kalimat terkait 

topik 

  Dengan baik dan benar. 

Teknik Penilaian : Tes tulis 

Instrumen  Penilaian : Soal tes dan pedoman penskoran 

 

- Soal Tes 

Pasangkan kata-kata disebelah kanan dengan kata disebelah kiri dengan 

cara menarik garis. 

 

 أ.   َاْسَود   .1

 

 

  ب.   َاْْحَر   .2
 

  .ج   َاْصَفر   .3

 

 . د    اَْزَرق   .4
 

   ه.   اَبْ َيض   .5
 

 



 

 

- Pedoman Penskoran 

Jika jawaban benar maka memeperoleh nilai 20 

Nilai= jumlah soal yang benar x20 

Lampiran 2 : Penilaian Afektif 

Indikator  : Menunjukkan sikap jujur, disiplin, kerja 

  sama dan bertanggung jawab dalam setiap  

  aktivitas. 

Teknik Penilaian : Observasi 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan 

pedoman penskoran 

 

- Rubrik Lembar Penilaian Sikap 

No Nama 

siswa 

Jujur Disisplin Tanggung 

jawab 

Kerja 

sama 

Nilai 

akhir 
Ket. 

1        

2        

3        

 

- Pedoman Penskoran 

No. Aspek yang 

dinilai 

Kriteria Skor 

1. Jujur  Sangat sering menunjukkan ketidakberpihakan 4 

Sering menunjukkan ketidakberpihakan 3 

Beberapa kali menunjukkan ketidakberpihakan 2 

Tidak menunjukkan ketidakberpihakan 1 

2. Disiplin  Sangat sering menunjukkan sikap disiplin 4 

Sering menunjukkan sikap disiplin 3 

Beberapa kali menunjukkan sikap disiplin 2 

Tidak pernah menunjukkan sikap disiplin 1 

3. Tanggung 

jawab 

Sangat sering menunjukkan sikap tanggung 

jawab 

4 

Sering menunjukkan sikap tanggung jawab 3 

Beberapa kali menunjukkan sikap tanggung 

jawab 

2 

Tidak pernah menunjukkan sikap tanggung 

jawab 

1 

4. Kerja sama Sangat sering menunjukkan sikap kerja sama 4 

Sering menunjukkan sikap kerja sama 3 

Beberapa kali menunjukkan sikap kerja sama 2 

Tidak pernah menunjukkan sikap kerja sama 1 



 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah skor yang diperoleh 

 4  

Kategori Nilai Sikap 

A= Sangat Baik  : Jika memperoleh nilai 3, 25-4 

B= Baik    : Jika memperoleh nilai 2, 25-3 

C= Cukup   : Jika memperoleh nilai 1, 25-2 

D= Kurang Baik  : Jika memperoleh nilai 0, 25-1 

 

Lampiran 3  Penilaian Keterampilan 

Indikator : 4.1.1. Mampu  menjawab pertanyaan secara 

secara lisan terkait topik األلوان  dengan baik dan 

benar.  

4.1.2. Melafalkan bacaan terkait topik األلوان 
dengan intonasi yang benar.  

Teknik Penilaian  : Praktek  

Instrumen Penilaian :  Rubrik penilaian dan pedoman penskoran 

 

- Rubrik Penilaian 

No. 
Nama 

siswa 
Kelancaran Makhraj Intonasi 

Nilai 

akhir 
Ket. 

1.       

2.       

3.       

 

- Pedoman Penskoran 

No. 
Aspek yang 

dinilai 
Kriteria Skor 

1. Kelancaran Sangat lancar 4 

Lancar  3 

Cukup lancar 2 

Tidak lancar 1 



 

 

2. Makharijul 

huruf 

Pelafalan makharijul huruf sangat tepat 4 

Pelafalan makharijul huruf tepat 3 

Pelafalan makharijul huruf kurang tepat 2 

Tidak melafalkan makharijul huruf 1 

3. Intonasi Hampir sempurna 4 

Ada kesalahan tapi tidak mengganggu 

makna 

3 

Ada kesalahan dan mengganggu makna 2 

Banyak kesalahan dan mengganggu 

makna 

1 

 

Nilai = Skor yang diperoleh 

3 

 

Kategori Nilai: 

A= Sangat Baik : Jika memperoleh nilai 3, 3-4 

B= Baik  : Jika memperoleh nilai 2, 3-3 

C= Cukup  : Jika memperoleh nilai 1, 3-2 

D= Kurang  : Jika memperoleh nilai 0, 3-1 

 

      Aceh Utara,         November 2019 

        

 

      Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

  



 

 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII/ Ganjil 

Alat dan bahan :  Papan tulis, spidol, media Pop Up Book. 

Indikator pencapaian : 

3.1.2. Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat terkait topik  األلوان secara lisan 

dengan baik dan benar. 

4.1.2.  melafalkan bacaan terkait topik األلوان dengan intonasi yang benar. 

 

Langakah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

1. Dengarlah mufradat dan teks qiraah yang dibacakan oleh guru. 

2. Simaklah dengan seksama mufradat dan teks qiraah yang dibacakan oleh 

guru. 

3. Ulangilah mufradat yang telah diperdengarkan oleh guru secara individu atau 

berkelompok dan yang lain mengoreksi penyampaian pelafalan mufradat.  

 

 



 

 

ANGKET UJI MEDIA POP UP BOOK UNTUK MENINGKATKAN 

PENGUASAAN MUFRADAT PADA SISWA 

 

Nama :  

Kelas    :  

Hari   :  

 

Petunjuk Pengisian:  

 Bacalah pernyataan dibawah ini dengan teliti, berilah tanda cheklist (√) 

untuk jawaban yang menurutmu paling sesuai.  

 

Keterangan: 

SS : Sangat setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak setuju 

STS : Sangat Tidak setuju 

 

NO. PERTANYAAN SS S TS STS 

1. Pembelajaran Bahasa Arab dengan penggunaan 

media Pop Up Book lebih menarik untuk 

dinikmati dan tidak membosankan. 

    

  2. Pembelajaran Bahasa Arab dengan penggunaan 

media Pop Up Book mendorong saya untuk 

semangat menerapkan Bahasa Arab. 

    

3. Pembelajaran Bahasa Arab dengan penggunaan 

media Pop Up Book mendorong saya untuk 

bekerja sama dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas secara berkelompok. 

    

  



 

 

4. Pembelajaran Bahasa Arab dengan penggunaan 

media Pop Up Book mendorong saya untuk 

bertanya mufradat-mufradat yang kurang jelas 

kepada guru. 

    

5. Pembelajaran Bahasa Arab dengan penggunaan 

media Pop Up Book membuat materi semakin 

terasa nyata. 

    

6. Pembelajaran Bahasa Arab dengan penggunaan 

media Pop Up Book mendorong saya untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 

    

7. Pembelajaran Bahasa arab dengan penggunaan 

media Pop Up Book dapat meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berkomunikasi 

dengan Bahasa Arab. 

    

8. Pembelajaran Bahasa Arab dengan penggunaan 

media Pop Up Book membuat siswa mampu 

mengaplikasikan kosa katanya kedalam 

kehidupan sehari-hari. 

    

9. Pembelajaran Bahasa Arab dengan penggunaan 

media Pop Up Book membuat siswa mengerti 

apa yang disampaikan. 

    

10. Pembelajaran Bahasa Arab dengan penggunaan 

media Pop Up Book membantu siswa 

menghafal kosa kata. 

    

 

  



 

 

 األسئلة املوجهة إىل الطلبة يف االمتحان

 االختبار القبلي

 

 

 
 

 

 



 

 

 األسئلة املوجهة إىل الطلبة يف االمتحان

 االختبار البعدي

 

 

 

 



 

 

OUTPUT ANGKET SPSS 

 
 

Statistics 

 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soa8 soal9 soal10 

N Valid 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.5333 3.4000 3.4667 3.5667 3.5000 3.5333 3.5667 3.3667 3.5000 3.4333 

Std. Deviation .50742 .49827 .57135 .56832 .57235 .50742 .50401 .55605 .50855 .62606 

 

soal1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Setuju 14 46.7 46.7 46.7 

Sangat Setuju 16 53.3 53.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

soal2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Setuju 18 60.0 60.0 60.0 

Sangat Setuju 12 40.0 40.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

  



 

 

soal3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3 

Setuju 14 46.7 46.7 50.0 

Sangat Setuju 15 50.0 50.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

soal4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3 

Setuju 11 36.7 36.7 40.0 

Sangat Setuju 18 60.0 60.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

soal5 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3 

Setuju 13 43.3 43.3 46.7 

Sangat Setuju 16 53.3 53.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  



 

 

soal6 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Setuju 14 46.7 46.7 46.7 

Sangat Setuju 16 53.3 53.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

soal7 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Setuju 13 43.3 43.3 43.3 

Sangat Setuju 17 56.7 56.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

soal8 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3 

Setuju 17 56.7 56.7 60.0 

Sangat Setuju 12 40.0 40.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
  



 

 

soal9 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Setuju 15 50.0 50.0 50.0 

Sangat Setuju 15 50.0 50.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

soal10 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7 

Setuju 13 43.3 43.3 50.0 

Sangat Setuju 15 50.0 50.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

OUTPUT PRE-TEST POST-TEST SPSS 

 
 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest .197 30 .004 .942 30 .104 

posttest .144 30 .112 .956 30 .238 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Test of Homogeneity of Variances 

pretest 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

1.072 4 23 .393 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 pretest 51.00 30 13.222 2.414 

posttest 70.33 30 13.515 2.467 

 

  



 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest - posttest -19.333 11.121 2.030 -23.486 -15.181 -9.522 29 .000 

 



 

 

 الصور الفوتوغرافية 
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