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 والتقدير كلمة الشكر
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
ال هلل قرآاناحلمد الكرمي رسوله على أنزل والصالةذي للمتقني هدى عربيا

 والسالمعلىحممدالنيبالعريببعثههللارمحةللعاملنيوعلىآلهوصحبهأمجعني.

و هللا إبذن الباحثة انتهت املوضوعفقد حتت الرسالة هذه كتابة من عونه
املفردات  Number Heads Togetherاستخدامأسلوب" الطلبةعلىسيطرة لرتقيةقدرة

"موالبوه3يفاملدرسةالثناويةاإلسالميةاحلكومية
و الىت  الشروط لبعض إمتاما شهادةقدمتها على للحصول املقررة الواجبات
(S.Pd)  الرتبية املعلمنيبكلية اإلسالمجبوأتهيل الرانريي بنداامعة احلكومية ية
 أتشيه

الشكرو الباحثة تقدم السعيدة الفرصة هذه الكرميني ىف املشرفني مهالفضيلة
 الاألستاذ األستاذ املاجستريمسلمخباريدكتور الباحثةاملاجستري فضيلةةو تقدم .

علىإعدادةبذالجهودمهاىفإشرافالباحثزيالأبهنماقدأنفقاأوقاهتماوهلماشكراج
 جيزيهماخرياجلزاء.اجيدا،عسىأنيباركهماهللاوهالرسالةإشرافهذ

مجيعاألساتيذوامعةورئيسقسماللغةالعربيةوتقدمالباحثةالشكرملديراجلو
ق واألستاذاتالذين صحيحا، إرشادا وأرشدوها املفيدة العلوم أنواع علموها كذلكد

ملوظفياملكتبةالذينقدساعدوهاإبعارةالكتباحملتاجةىفكتابةهذهالرسالة.
نيالذينقدربياهاتربيةحسنةالتنسىالباحثةأنتقدمالشكرلوالديهااحملبوبو
و هللا لعل انفعا هتذيبا مثهذابها واآلخرة. الدنيا ىف الثواب أحسن لزمالئهاجيزيهما

بتقدميبعضأفكارهمالذينقدساعدوه2020ماللغةالعربيةملرحلةاحملبوبنيىفقس ا
دافعوهاىفإمتامكتابةهذهالرسالة.النافعةو
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القارئنيلتكميلهذهالرسالة،اإلقرتاحاتمناترجوالباحثةالنقدالبنائيوأخريو
أمجعني.حسبناهللافعةللنا ابلدعاءعسىهللاأنجيعلهذهالرسالةانةختتتمالباحثو

احلمدهللوالحولوالقوةإالابهللالعليالعظيمونعمالوكيلنعماملوىلونعمالنصريو
ربالعاملني.
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ُحْوا ِفْ اجملأاِلِس  سَّ فأ ا الَِّذْينأ آمأنُ ْوا ِإذأا ِقْيلأ لأُكْم ت أ يّ هأ َيأ
ِإذأا ِقْيلأ اْنُشُزْوا فأاْنُشُزْوا ي أْرفأِع  ِح هللاُ لأُكْم وأ ُجْوا ي أْفسأ فأاْفسأ

اٍت  هللاُ هللُا الَِّذْينأ آمأنُ ْوا ِمْنُكْم والَِّذْينأ ُاْوتُ ْوا الِعْلمأ دأرأجأ وأ
ٌر. ِبي ْ ُلْونأ خأ ْعمأ  ِبأا ت أ

 (11)اجملادلة : 
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اإلسالمية احلكومية ابركهم هللا الذين قد 

 عّلموين علوما كيثرة.

يف جامعة الرانريي  أصدقائيوإىل مجيع  -3
اإلسالمية احلكومية أقول شكرا كثريا على 
مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمي 

 وجزاكم هللا خري اجلزاء.
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Judul Skripsi : Penggunaan metode Number Heads Together untuk meningkatkan kemampuan  

   siswa dalam menguasai kosakata (penelitian eksperimental di MTsN 3  

   Meulaboh 

Nama  : Qathrunnada 

NIM  : 140202134 

Pokok bahasan tugas akhir ini adalah “Penggunaan metode Number Heads Together untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai kosakata (penelitian eksperimental di MTsN 

3 Meulaboh)”. Peneliti memilih penelitian ini untuk masalah yang dihadapi siswa dalam proses 

pembelajaran ketika peneliti memperhatikan bahwa siswa yang lemah dalam bahasa Arab, 

terutama dalam pengajaran kosa kata. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui 

keefektifan penggunaan metode Number Heads Together untuk meningkatkan kemampuan 

penguasaan kosakata siswa dan untuk mengetahui respon siswa dalam pengajaran kosakata 

menggunakan metode Number Heads Together. Peneliti melakukan penelitian empiris dengan 

menggunakan metode (One Group Pretest - Post test Design) untuk mendapatkan penelitian ini. 

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan tes dan angket. Dalam penelitian ini terdapat 

jumlah siswa sekolah MTsN 3 Meulaboh yang berjumlah 627 siswa dan peneliti memilih sampel 

pada kelas II (A) yang berjumlah 30 siswa. Dan hasil dari penelitian ini adalah penggunaan 

metode Number Heads Together efektif untuk meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata 

siswa, dengan bukti bahwa (T-hitung (t_o) = 39,78) lebih besar dari hasil tabel (T-Tabel 

signifikansi tingkat 5% berarti 2,04, tingkat signifikansi 1% 2,75 , atau (39,78 < 2,04 > 2,75). 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol kontraproduktif dan kebalikannya dapat diterima, 

artinya penerapan pengajaran kosakata dengan metode Number Heads Together efektif untuk 

meningkatkan kemampuan kosakata siswa Respon siswa yang menggunakan metode Number 

Heads Together pada penguasaan kosakata sangat baik . Mereka sangat menyukainya saat 

digunakan. Bukti untuk ini ditunjukkan pada Tabel 4-9, Tabel 4-10, Tabel 4-11, Tabel 4-12, dan 

Tabel 4-13. 
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 مستخلص البحث
 

  الطلبة    لرتقية قدرة Number Heads Together  استخدام أسلوب:ثانالبحونع

 3)حبث جتريب يف املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية  على سيطرة املفردات
 موالبوه(

قطرالندى:  االسم الكامل
140202134:رقمالقيد

  

لرتقيةقدرةNumber Heads Togetherاستخدامأسلوبإّنموضوعهذهالرسالةيعين"
املفردات سيطرة على )حبثالطلبة املدرسة يف قد". ( Meulaboh3MTsN جتريب

التعلميةعندما الطلبةيفالعملية اليتيواجهها البحثللمشكلة اختارتالباحثةهذا
اصةيفتعليممفردات.خيفاللغةالعربيةفيعضهاالباحثةأيأكثرمنالطلبةالحظت
ملعرفةضغروكان الرسالة هذه أسلوبكتابة استخدام NumberHeadsTogetherفعالية

 ملعرفة و املفردات سيطرة على الطلبة قدرة مفرداتلرتقية تعليم يف الطلبة استجابة
أسلوب Number Heads Togetherإبستخدام ابلبحثالتجريبية. قامتالباحثة وقد

للحصولعلىذلكالبحث.وجلمع(One Group Pretest – Post test Design)أبسلوب
.كانتجمتمعيفهذاالبحثالطلبةيفستبانةاالوياانتاستخدمتالباحثةاالختبارتالب

العينةيفالصفط627عددهم  Meulaboh 3 MTsN املدرسة لبةوإختارتالباحثة
)أ( الثاين عددهم البحطلبة30و نتائج و الرسالة. هذه أسلوبانأث ستخدام

NumberHeadsTogetherأنليلعلىابلدفعااللرتقيةقدرةالطلبةعلىسيطرةاملفردات
5مستوىالداللةاجلدول-ت)اكربمننتيجةاجلدول(39,78=(𝑡𝑜)احلساب–ت)
.فتدل(2.75<2،04>39,78)،او2.75%1مستوىالداللة2،04يعين%

علىأن تطبيق،مبعىنأنوالفرضالبديلمقبولوعكسهأنالفرضالصفريمردودا



 ح

 

 أسلوبفرداتاملتعليم Number Heads Togetherإبستخدام فعاال قدرةيكون لرتقية
الطلبة .فرداتاملعلى إن الطلبة يفاستجابة أسلوب  Number Headsاستخدام

Togetherاملفردات وعلىسيطرة عنداستخدامها. جدا وكانوحبا جدا. تكونجيدا
،وجدول11-4،وجدول10-4،وجدول9-4الدليلعلىهذاتدليفاجلدول

 .13-4،وجدول4-12

 



The Title : Using Number Heads Together method to improve students' ability to master  

   vocabulary (experimental research in MTsN 3 Meulaboh 

Name  : Qathrunnada 

NIM  : 140202134 

The subject of this thesis means "Using Number Heads Together method to improve students' 

ability to master vocabulary (experimental research in MTsN 3 Meulaboh)". The researcher 

chose this research for the problem that students face in the learning process when the researcher 

noticed that more than the students are weak in the Arabic language. Especially in teaching 

vocabulary. The purpose of writing this thesis was to find out the effectiveness of using Number 

Heads Together method to improve students' ability to control vocabulary and to know students' 

response in teaching vocabulary using Number Heads Together method. The researcher 

conducted an empirical research using the (One Group Pretest - Post test Design) method to 

obtain this research. To collect data, the researcher used the test and the questionnaire. There was 

a community in this research of students in the school MTsN 3 Meulaboh numbering 627 

students, and the researcher chose the sample in the second grade (A), and their number was 30 

students. And the results of this study are that the use of Number Heads Together method is 

effective to improve students’ ability to master vocabulary, with evidence that (T-arithmetic 

(t_o) = 39.78) is greater than the result of the table (T-Table Significance level 5% means 2.04, 

Significance level 1% 2.75 , or (39.78 <2,04 > 2.75), which indicates that the null hypothesis is 

reversible and the alternative hypothesis is acceptable, meaning that the application of teaching 

vocabulary using Number Heads Together method is effective to improve students' ability to 

vocabulary. Number Heads Together style of controlling vocabulary is very good.They were 

very loving when used.The evidence for this is indicated in Table 4-9, Table 4-10, Table 4-11, 

Table 4-12, and Table 4-13. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة البحث  -أ 

، وهي اساس لغوي ال توجد اللغة من املهمةاملفردات هي عنصر من عناصر اللغة
دوهنا وال ينمو مفهوم اللغة بغريها، تبدئ اللغة عند اإلنسان من املفردات إىل مجلة مفيدة 
حىت يستطيع اإلنسان أن يعرب ما يف ذهنه. ولذلك البد من استيعاهبا حلصول على 

ة على ذلك أن املهارة اللغوية األربعة ولسهولة على سيطرة  املادة التعليمية. إضاف
 لغة العربية.يف تعليم يف تعلم اللغات السياما مهمااملفردات تدور دورا 

جتماعيا واثقافيا وفكريا  يف كل جماالتنعيش ي لذا العربية ىف عصرنا هذاللغة وا
فعالة لنقل أداة لعربية اللغة "إن الناقه يف كتابه اكامل د حممول قا 1سياسيا.ويا دقتصاوا
ي جلوهرالعنصر اليا هلو دولعربية اللغة ة احياار ستمر، و إن ايلولدان امليدالفكر يف ائع ابد

منسجم متماسك يشد م نظاذات لعربية لغة اللغة إن ا 2ملستقبل".األمم يف ابني م للسال
 مادهتا يفو وأصوهتا فهاويف حرص، اعلى نسقخظ أللفاافيها ي جتر، بعضه بعضا

للغة وا3قبائله.وه ادفرط أتبااريف م نظاب لعرانكما كا، بنائهاويف هيئتها ، وتركيبهاو
لينا من طريق إصلت وقد وضهم. اغرأعن ب لعرا فيهالىت يعربت الكلماالعربية هي ا
ب لعرا رمن منثوت لثقفااه رواما ، ولشريفةايث دألحاوالكرمي آن القراحفظها لنا ولنقل. ا
4منظومهم.و

 

                                                             

 .٨(، ص.1٩٩، غريبة: دارلقاهر)ا ،لفهمء اسوولوهم العربية بني اللغة ا، يشرل كما1
ق طروخله امدوسسه ى أخرت ألعربية للناطقني بلغااللغة اتعليم ، لناقةاكامل د حممو2

 .1(، ص 1٩٨٥ى، لقر:أم ا)مكة ، يسهرتد
 .2٩1، ص. ـ(ه1٩24، حلديثالفكر ن: دار انا)لب، لعربيةاخصائص وللغة افقه رك. حممد مبا3
 .٧م(، ص  2٠٠٧، لفكرن: دار البناوت بري، ) لعربيةاروس لداجامع ، لغالييىنامصطفى 4
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فيها طرق أو اصر املهمة يف عملية  التعليم  والتعّلم. و األسلوب عنصر من العن
التعّلم حتتاج إىل استعمال  الطرق أو للغة األجنبية. وعملية التعليم و أساليب متنوعة لتدريس ا

النجاح يف بريا لتحقيق األساليب املناسبة للوصول إىل األهداف الدراسية، ألهنا تلعب دورا ك
م والتعلم،  يف عملية التعليو التعلم حيث يستعني هبا املدرس يف حتقيق أهداف التعلم. التعليم و 

ن ختتار الطريقة أاملدرسة ىل الطرق والوسائل التعليمية املختلفة. وعلى إكل املدرسة حتتاج 
تنمية وابداع قدرة  املناسبة يف عملية التعليم، ألن الطريقة واألساليب من العوامل اليت تؤثر يف

 ة.يسبة على استعاب مجيع املواد املدر الطل

وهذه تدل على أن املدرس ليس فقط منتقل املعارف إىل ذهن الطالب بل عليه أن 
 تاج. وهلذا من أهم األمور أن حنابلسرورغرفة التعلم  تهموهتيئحياول سلوكهم وتدافعهم 

ر بل أيضا يسيطر تطبيقه يف حياة اليومية. الطالب يف التعلم ليس بنتيجة ممتازة من االختبا
 لذالك على املدرس أن يستعمل األساليب املناسبة  لتحقيق األهداف املرجوة.

لبة يتعلمون أن الطمبالحظة املباشرة MTsN 3 Meulabohيف ةالباحث تكما الحظ  
املفرادات ويرتجم إىل اللغة  ةاملدرس تقدم. املفراداتيف تعلم  بطريقة قدميةاللغة العرابية 

وكان طلبة سائما بتعليم لغة  .اجراءات التعليميةاإلندونسية وال يطبق الطريقة احلديثة ىف 
يواجهون الصعوبة ىف كثر الطالبة ألذا العربية إىل جانب مااستخدمت الوسيلة املقنعة، 

 حفظ وترمجة املفرادات. 

 وترمجة املفرادات تسهيال  ىف حفظ ن أحد عوامل يسهلهمبيان السابقأأتسسا على 
على  ةالباحث توحاول فهما جيدا املفرادات هو حتقيق تعليم اللغة العربية حىت يفهم

ىف السابق  ةالبا حث تبناء على ماذ كر  .Number Head Togetherسلوبأبتعاوهنم 
 Numberاستخدام أسلوب "  ما يتعلق هبذه املدرسةابلعنوانحث عة أن تبالباحث تأراد

Head Together."لرتقية قدرة الطلبة على سيطرة املفردات  
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 البحث ةلأسئ -ب 

فعاال لرتقية قدرة الطلبة على Number Heads Togetherهل استخدام أسلوب  -1
 سيطرة املفردات؟

كيف استجابة الطلبة على استخدام كيف استجابة الطلبة على استخدام أسلوب   -2
 Number Heads Togetherأسلوب كيف استجابة الطلبة على استخدام أسلوب 

 على سيطرة املفردات؟

 

 البحث ضاغر أ -ج 

لرتقية قدرة الطلبة على  Number Heads Togetherفعالية أسلوب التعرف على  -1
 سيطرة املفردات.

على Number Heads Togetherاستجابة الطلبة على استخدام أسلوب  التعرف -2
 .املفردات سيطرة

 

 أمهية البحث -د 

 هذالبحث له أمهية هي كما اييل:

 ، لتزيذ على املعلومات واخلربات عن تعليم اللغة العرية وليكون مراجعاةللباحث -1
للمدرس، للحفظ وللتحسني طرق التدريس املستخدمة يف تعليم اللغة العربية  -2

 .وليكون مراجعا، ودوافعا هلم

 للطلبة، ليكون دوافعا ومفيدا هلم وزايدة رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية.  -3
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 افرتاضات البحث وفروضه. -ه 

أن استخدام الطريقة واألسلوب يف إجراء  أما االفرتاضات يف هذا البحث هي
 قدرة الطلبة على سيطرة املفردات.التعليم يرقي 

 :الرسالة فهييف هذه  ضانوأما الفر 

فعاال Number Heads Togetherاستخدام أسلوب أن : (Ha) يالبديلالفرض  -1
 .املفردات سيطرةعلى لرتقية قدرة الطلبة 

غريفعاال Number Heads Togetherستخدام أسلوب أان:  (Hoالفرض الصفري ) -2
 .املفردات سيطرةعلى لرتقية قدرة الطلبة 

 

 حدود البحث -و 
 احلد املوضوعي -1

 Number Headsأسلوب استخدام املوضوع هذا البحث حتت ةدد الباحثحت

Together املفردات سيطرةعلى. 

 احلد املكاين -2
 اإلسالمية احلكومية مبيالبوه.   3مدرسة املتوسطة  جيري هذا البحث  يف

 احلد الزمين -3
 2٠2٠ -2٠1٩ه الدراسة يف السنة الدراسية قتصر هذت
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 معاين املصطلحات  -ز 

بني للقارئني بعض تسن به أن حتعن مسائل هذه الرسالة  ةبحث الباحثتقبل أن 
 املعاىن املصطلحات املستعملة يف املوضوع هذه الرسالة وهي:

 رتقيةال -1

واملراد  .يرقى" ويف املعجم الوسيط معناه "ارتفع درجة"-ترقية لغة مصدر من "رقى
طرة برتقية يف هذه الرسالة هي حماوالت املدرس إلرتفاع قدرة الطالب على سي

 املفردات.
 فرداتامل -2

-املفردات مجع من مفردة ومعناه لغة الواحد مبقابلة اجلمع.وهي اسم املفعول من افرد
وسائل يفرد. واملفردات اصطالحا هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت 

للتفكري، فاملفردات يساعد املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما 
٥يريد.

 

 ستخداماإل -3

 6استخدام مصدر من استخدم، استخدمه فأخدمه يعين استوهبه خادما فوهب له.
  العملية التعلمية.ومعىن استخدام ىف هذا البحث استعمال الوسيلة املعينة ىف

 يعلىنظرة و حتت قائمة عن عبارة اجلدول ٧من اجلدول يعىن هنر صغري. واجلداول مجع

                                                             

 1٩٨٥، )السعودية: جتمعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل انقة،5
 .161م(، ص. 

 16٧م( ص. 1٩٩٠، )بريوت: دار الفكر، لسان العريب اجمللد الثاين عشرمجال الدين حممد،  6
 1٠6، ص. العريب اجمللد احلادي عشر ...لسان مجال الدين حممد، 7
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 اتملقدمة لبياان معلوماات تكون ما عادة و النظام، يف بةمترت املعلوما انتو لبيا علىا عامة

 أداة هو اجلدول. الصفوف و عمدة شكأل يف مرتبة األرقام ظائفو لو فيشكال

واملقصود ابستخدام اجلداول  ٨واضح. وبشكل وجيزة لفرتة البياانت لقراءة تستخدم
هي عرض عدة تغريات الكلمة عرب اجلداول هلدف إىل إثراء املفردات وترادف الكلمة 

 تسهيل الطلبة يف الكتابة ابلصيغ املالئمة.

 سلوباأل -4

 وأما".  منط" آخر كتاب يف و".  طريقة" وهو" أساليب" مجعها أسلوب كلمة

 غرفة يف فعال مكاهنا أتخذ اليت والوسائل والتدابري اخلطوات" فهو اصطالحا معناها

 التعليم عملية يف املستخدمة الطريقة هو البحث هذا يف أبسلوب املراد و".  الدراسة

 .والتعلم

٥- Number Heads Together 
هي أحد من األسلوب التعلم التعاوين ويصمم لتؤثر منط تفاعل الطالب وكان 
خيارا على بناء فصل تقليدي. وهذا األسلوب يورط الطالب يف مراجعة املواد ولرؤية 

٩عن مواد الدرس.تغفاهم الطالب 
 

 

 

 
                                                             

8
Angga Prasetya, Pengertian Tabel dan Grafik, 2013, diambil dari 

http://teorisekolah.com/pengertian-tabel-dan-pengertian-grafik/, diakses pada tanggal 12 Desember 

2017. 
9
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif- Progresif, (Jakarta, Kencana Prenada 

Media Grup, 2009), hlm. 82. 
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 طريقة كتابة الرسالة -ح 

امعة الرتبية جبكلية على ما قررته   ةعتمد الباحثتأما طريقة كتابة الرسالة ف
 الرانريي اإلسالمية احلكومية يف الكتاب املسمى :

" دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية ) درجة املرحلة اجلامعة األوىل ( قسم التعليم اللغة 
 العربية"
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 الفصل الثاين

 اإليطار النظري

 تعريف املفردات - أ

قال الدكتور علي القامسي يف تعريفه أبنه ))دراسة املفردات ومعانيها يف لغة 
األلفاظ واحدة أو يف عدد من اللغات، ويهتم علم املفردات من حيث األساس ابشتقاق 

ومعانيها، وأبنيتها ودالالهتا املعنوية واإلعرابية، والتعابرياالصطالحية، واملرتادفات وتعدد 
 1  ،املعاين((

درس املفردة، ويبحث يف جزئياهتا، ويبني أصوهلا، وحيلل بنيتها، فهو علم ي
ويقابلها مبدلوهلا ومعناها، ويظهر املعىن وجيليه. وقد وجد اتفاق بني القدماء واحملدثني، 

 . التعريفوبني العرب والغربيني على هذا 

من العرب واملسلمني قدميا من مجلة اهتمامهم ابللغة  ابملفردات يعد االهتمام
العربية واليت متثل املفردات روحها وعمودها الفقري،"ومن مث بدأت حركة واسعة جلمع 
اللغة من مصادرها األوىل على ألسنة العرب اخللص، فذهب الرواة والعلماء إليهم يف 

وأخذوا يسمعون ويدّونون ذلك وفق أصول ومبادئ حكموها  بيئاهتم يف اجلزيرة العربية،
يف املادة املسموعة واملدونة واليت عرفت بنظرية االحتجاج.ووصل إلينا من هذا اجلمع كم 
هائل من املفردات والكلمات اليت وردت إلينا يف صورة رسائل لغوية هي نواة املعاجم 

 2.اللغوية اليت ظهرت الحقا عليها"
                                                             

1
جامعة امللك سعود،  ، )مطابع الطبعة الثانية ،علم اللغة وصناعة املعجمعلي القامسي،   

 3(.ص.1991
2
عربية ، الطبعة األوىل، )بريوت :املؤسسة الذاكرة املعىن دراسة يف املعاجم العربيةعيسى برهومة،   

 .16-17(.ص.2005للدراسات والنشر 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81++%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81++%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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وقد عدد العلماء بواعث كثرية لظهور علم املفردات، أدت جبموعها إىل ظهور 
 3هذا العلم، ولعل أمهها مايلي:

وحواضتتتتتتترها منتتتتتتتتذ مطلتتتتتتتتع القتتتتتتتترن الثتتتتتتتتاين  االختتتتتتتتالب بتتتتتتتتني البتتتتتتتتوادي العربيتتتتتتتتة .1
اهلجري؛حيث بدأ يقلص مورد املادة اللغوية الصحيحة، فعمتل اللغويتون علتى 

 مجع اللغة  مما وجد يف أيديهم من رواايت وتدوينها يف كتب ورسائل.
 تسرب اللحن وفشوه مما ألزم وضع مرجع للكالم الصحيح. .2
ممتتتن كتتانوا إاجتتتة إىل مصتتتنفات كثتترة األعتتتاجم الوافتتدين إىل الواضتتتر اللغويتتة  .3

 تضم هلم اللغة بشواهدها الكثرية مفسرة.
مواجهة املسلمني مشكلة فهم النص القرآين، والسيما حني كانوا جيدون يف  .4

بعض اآلايت ألفاظا ال يعرفون معناها فيسألون عنها مث يقيدون تفسرياهتا إىل 
 جانبها خالل النصوص حىت يتذكر منها عند التالوة.

 املفردات أمهية - ب

يكتسب علم املفردات أمهية ابلغة بني علوم اللغة، بل ميثل قاعدهتا ومرجعها 
األول واألخري، وقد اكتسب هذه املكانة ابعتباره العلم الذي خيتص بدراسة املفردات، 
وجتلية معانيها،وتطوير ألفاظها، واشتقاق كلماهتا، وحتديد أبنيتها،وبيان مرتادفاهتا 

يز الدخيل من األصيل، واملهمل من املستعمل فيها، وقبل ذلك كله هو ومتضاداهتا، ومتي
 مجع مفردات اللغة،وتسهيل الوصول إليها من الدارسني والباحثني.

                                                             

3
:املؤسسة العربية ، الطبعة األوىل، )بريوت ، ذاكرة املعىن دراسة يف املعاجم العربيةعيسى برهومة   

 21(.ص.2005للدراسات والنشر 
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ميكن أن نستنتج من ذلك كله أن علم املفردات من العلوم اليت ال ميكن أن 
ة، ويف املعاجم يستغى عنها يف البحث اللغوي، ويعترب خطوة أساسية يف الصناعة املعجمي

والقواميس، فلذلك لزم على الباحثني أن يعنوا به، وأن يسامهوا يف تطويره، خصوصا يف 
 4تقريب مفردات اللغات املتباينة، وتسهيل تعلمها ووضع معجم هلا.

 أغراض  تعليم املفرادت -ج

عل التالميذ إستطاعة التكلم ابللغة األجنبية جلدى الوسائل حتعليم املفرادت هو إ
أو لتطوير قدرة الكالم والقدرة على حفظ املفردات الكثرية.و ذلك مناسب ملا وصفه 

إن تعليم املفردات مطلب اساسى من مطلب تعليم اللغة "حممود امساعيل صيىن بقوله 
 5وشرب من شروب إجادهتا."

م الطالب نطق حروفها فحسب أو فهم ليست القضية يف تعليم املفردات أن يتعل
معناها مستقلة فقط أو معرفة طريقة االشتقاق منها أو جمرد وصفها يف تركيب لغوى 
صحيح.إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا على هذا كله 

سب، ابإلضافة إىل هذا  هو قدرته على أن يستخدم الكلمات املناسبة يف املكان املنا
 : 6وأهم األغراض يف تعليم املفردات هي كما يلى

 تنمية  قدرة الدارس على التعبري الوظيفي، و هذا يعىن: أوال: 

                                                             
 http://amine88.maktoobblog.com/7/م 15:08 :الساعة 2009ديسمرب   20، يف كتبهاحممد األمني مقرود 4

، الجزء الثانى ) الرياض: جامعة المرجع في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهامحمود إسماعيل، 1
 80(، ص.1990الملك سعود 
 268، ) القاهرة  : دار المشرق : بدون سنة (، ص.  ، تدريس فنون اللغة العربيةأحمد على مدكور 2
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تنمية ثروة لغة الدارس على احملادثة و املناقشة و قص القصاص وكتابة الرسائل  -أ
 وكتابة التقارير و امللخصات و غريها.

النشاب اللغوى من حمادثة و  إفصاح لغة الدارس على القيام جبميع ألوان -ب
 مناقشة و كتابة الرسائل والبد من إقدار الدارس على التحدث إىل اآلخرين.

 

: تنمية الثروة اللغوية للدارس على التعبري اإلبداعى، منهاتنمية قدرته على التعبري عن اثنيا
لغة األفكار و األحاسيس واالنفعاالت والعواطف ومشاعر الزن و الفرح واألمل ابل

 الساليمة.

سواء كان التعبري وظيفيا أو إبداعيا، فإنه البد من تدريب الدارس على الرجوع و 
إىل املصادر و املعرفة و املعلومات، و تعويدهم على إرتياد املكتبات والبحث عن الكتب 

 و املرجع يف املفردات الصعبة عندهم.

حفظ املفردات الكثرية  وإذا نريد أن نتكلم و نتعلم بسرعة ومباشرة فيحتاج اىل
جبانب قواعد اللغة.و يعتمد جناح املعلم يف تدريس املفردات على اسرتاجتية مفهوم تعليم 
املفردات، وكيفية تقدميه وفهم هدفه وتعليمها للدارسني.أن مسيطرة مفردات اللغة العربية 

هلة وفصيحة ميكن أن يقوم بطريقة اإلستماع و التلفيظ والقراءة، لقدرة نطقها بسرعة وس
 فيحتاج إىل الطريقة والوسيلة املناسبة يف تعليمها.

ابلوسائل  فالقسم األول ما يسمى 7انقسمت الوسائل التعلمية إىل ثالثة أقسام :
اإليضاح البصارية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق انفذة العني، وأمهها الكتاب املدرسي 
وغري املدرسى و اجملالت و الدورايت و النشرات على إختالفهاوالسبورة  وملحقتها 

                                                             

(، 1985، الطبعة االوىل ) بريوت : دار النفائستدرسيها خصائص العربية و طرائق انيف حممود  معروف، 3
 346-345ص.
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واللوحات اجلدارية ) اللوحة املمغنطة، اللوحة الوبرية، اللوحة اإلخبارية ولوحة 
) املنفردة، املركبة، واملسلسلة (والبطاقات )بطاقات الروف واملقاطع  اجليوب(.والصور

والكلمات واجلمل، بطاقات املطابقة، بطاقات التعليميات، بطاقات األِسئلة 
واألجوبة.....احل (. والقسم الثاين ما مسى بوسائل اإليضاح السمعية، وهي اليت يستفاد 

جيالت الصوتية واألسطواانت وغريها.والقسم منها عن طريق األذن، وأمههااملزايع والتس
الثالث مايسمى بوسائل اإليضاح السمعية البصارية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق 
العني واألذن، و أمهها التلفاز والصور املتحركة والدروس النموذجية املسجلة  و 

 التمثيليات املتلفزة....احل.

آراء بعض املهتمني هبا على استنتاج ابلنسبة إىل فوائد الوسائل, فقد أمجعت 
 : 8الفوائد التالية

توافر األساس املادي احملسوس للتفكري اإلدراكي و من مث تقلل من استجاابت  .1
 الطالب اللفظية اليت ال يفهمون معناها.

 تثري اهتمام الطالب إىل درجة كبرية . .2
 جتعل خربات الطالب ابقية ألثر .3

 الذاتى للطالب. توافر خربات واقعية تثري النشاب .4
 تساعد على تفكري املنسق املستمر. .5
 تسهم  يف منو املعىن ومن مث تزيد ثروة الطالب اللفظية. .6

 توافري خربات متنوعة يصعب الصول عليها عن طريق أدوات ووسائل أخرى. .7

لذالك فاستخدمت الباحثة وسيلة لوحة اجليوب اليت إفرتضتها الباحثة أهنا موافقة 
املفردات عند الطلبة، و إهتمام كبري لنجاحهم يف تعليم اللغة العربية.  و سهلة يف تعليم

                                                             

 5م(، ص. 1984الرايض:  جامعة امللك سعود  )، املعينات البصرية يف تعليم اللغةحممود إمساعيل صيىن وآخرون 4
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حقيقة، إن تعليم املفردات يهدف إىل أن يكون التالميذ قادرين على اإلستماع والتلفيظ 
إليها حىت يقدروا على التكلم  اباللغة العربية جيدا، لذالك على املعلم أن خيتار الطريقة 

 دة املدروسة حىت يكون التعليم انجحا.والوسيلة املناسبة ابملا

 Number Heads Together (NHT)أسلوب  -ب

  Number Heads Together (NHT)مفهوم أسلوب  -1

الذي  هو نوع من أنواع التعلم التعاوينNumber Heads Together (NHT)أسلوب
يصمم ليؤثر أمناب التفاعل الطلبة للخيار على بناء فصل التقليدية. وأول الذي عرف 

إلشرتاك معظم لطلبة يف البحث املواد  1993سنة  Spencer Kagenهذه األسلوب هو 
 الذي املعني وإلتقان فهمهم يف الدرس.

 Number Heads Together (NHT)خطوات أسلوب  -2

 كما يلى:أما خطوات هلذا األسلوب  

، وعينهم الرقم املعني، إذا، قسم املدرس الطلبة إىل اجملموعات متعددة -1
 لكل الطلبة رقم خاص.

قدم املدرس لكل جمموعات مترينا، وتعلمه الطلبة مع أصدقائهم يف  -2
 نفس اجملموعة.

يقوم كل جمموعات ابملناقشة اإلجابة الصحيحة، ويؤكد كل أعضاء  -3
 ن اإلجابة الصحيحة.الفرفة متقنني يف البحث ويعرفو 

 دعى املدرس أحد الطلبة عشوائيا من الفرقة كاملعرض نتيجة املناقشة. -4

يقبل ممثل الفرقة آراء اآلخرين،  مث دعى املدرس الرقم اآلخر من  -5
 اجملموعات الباقية لتقدمي نتيجة مناقشتهم.
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 اإلستنباب. -6
 Number Heads Together (NHT)مزااي وعيوب أسلوب  -3

 كما يلى:Number Heads Together (NHT)أما مزااي أسلوب 
لرتقية التعاوين يف الدراسة بني الطلبة، خالل هذا األسلوب تعلم الطلبة  -1

 الدرس ويناقشه حىت يفهموا فهما عميقا.

 لرتقية مسؤولية الطلبة،  -2

 تدريب الطلبة لتوحيد الفكر ألو رأي -3

 9تدريب التلبة إلكرام  أراء األحرين -4

 كما اييل: Number Heads Together (NHT)أما عيوب 

 يشعر الطلبة ابإلرتباك إلجياد الرتقيم ىف الفرقة. -1

 صعوبة ىف توحيد أراء الطلبة ىف الفرقة الواحدة.  -2

 تيتغرق املناقشة وقتا طويال حىت يقتصر الوقت عند إجراء عملية التعليم. -3

 لطلب مسؤلته. صعوبة الطلبة الصامتة ملناقشة ىف الفرقة وصعوبة -4

 

                                                             
9
 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, (Medan : Media Persada, 2012), hal. 13 
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 الفصل الثالث  

 هج البحثمن

 منهج البحث -أ 

يف كتابة هذه الرسالة هو منهج  ةإن منهج البحث الذي يعتمد عليه الباحث 
جتريب. وهو منهج  البحث العلمي الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية هو 

)املتغري املستقل( املنهج التجرييب الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب 
 على النتيجة )املتغري التابع(.

إكتشاف ما ميكنه أن يكتشفه من  وبواسطة تطبيق هذا املنهج ميكن اإلنسان من
األسباب الكامنة وراء ظهور الظاهرات الطبيعية. ونتيجة لألثر الكبري الذي احرزه تطبيق 
املنهج التجرييب، حذت العلوم السلوكية حذوها وحاولت اإلستفادة من جتربتها فبدأ 

من الشرح انطالقا  1علماء السلوك تطبيق املنهج التجرييب على الظاهرات اإلنسانية.
ألنه ميكنه التطبيق يف  هذا املنهج عمادة يف كتابة هذه الرسالة ةختار الباحثتالسابق، ف

 البحث اللغوي

أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع وهي التصميمات التمهدية 
(Pre - Experimental،) ( والتصميمات التجريبيةTrue – Experimental Designs ،)

 – Quazi)، والتصميمات شبه التجريبية (Factorial Design) والتصميمات العاملية

Experimental).2 تصميم  ةالباحث توأخذOne Grup Pre-tes, Post Test Design  
سيطرة يشمل يف هذا التصميم مع أن ميكن يف إجراء اختيار القبلي لتحديد املستوى يف 

________________ 

1
 303ص.  ،...السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخلصاحل بن محد العّساف،  

 .320...، ص. يف العلوم السلوكية املدجل اىل البحثصاحل بن محد العساف، 2
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، مث تطبيق طريقة التعليم املربمج، ويف هناية الفصل مثال قبل إجراء التجربة  املفردات
الدراسي جيري هلم اختبار بعدي لينبني مدى فرق بني االختبارين القبلي والبعدي مما 

أسلوب ابستخدام  املفرداتتعليم  ةقوم الباحثويف هذا البحث ت ينعكس أثر التجربة.
Number Heads Together. ايل:ويسري هذا التصميم على حنو الت     

 2س م       3   1س

  مرور الزمن             
 

 البيان :
 ليباالختبار الق:   1س
 : االختبار البعدي  2س
   : املعاجلة التجريبية 3م 
 
 والعينةعمت   اجمل -ب 

ويف تعريف آخر  3جمتمع البحث هو كل من ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث.
يقول أن جمتمع البحث هو اهلدف األساسي من الدراسة حيث إن البحث يعمم يف 

 4هناية النتائج عليه.

________________ 

 
3
، الناشر: املكتبة العبيكاناملدخل إيل البحث يف العلوم السلوكية، )، صاحل بن محد العساف  

 93ص. (، م2000
4
، )القاهرة:دار النشر للجامعات، مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةرجاء حممود ابو عالم،   

  163م( ص.2001
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 3 املتواسطةاملدرسة بـ يف الصف الثاين اجملتمع هلذا البحث هو مجيع الطالب
ــــ    طالبا. 627 وكان عددهم Meulabohاإلسالمية احلكومية بـــ

إىل إختيار عينة البحث  ةدى الباحثؤ جمتمع البحث، فت ةالباحث تبينما حدد
حقة من تعميم النتائج املناسبة لتطبيق التجربة عليهم. وأما عينة البحث فهي  ممثلة 

 5فراد جمتمع البحث.على مجيع أل

 30وأما عددهم  الثاين )أ( الطلبة يف الصف ةالباحث تالبحث أخذ العينة هلذاو 
الباحث قد مت ابملالحظة يف  ألن الثاين )أ( الطلبة ابلصف ةالباحث تتار طالبا. واخ

وأما . إتقان املفرداتهذا الصف، مع أن الطلبة يف هذا الفصل مل يكونوا متفوقني يف 
 وهذه (Purpossive Sampling)هي الطريقة العمدية أو الغرضية ف طريقة اختيار العينة

 أساس أنّ  تعىن وهي ابخلربة ختياراال أو دةو املقص ابلطريقة أيضا تسمى الطريقة
    6.البحث جمتمع تتمثل املفردة هذه أبن ومعرفته ةالباحث خربة ختياراال

 طريقة مج  البياانت وأدواهتا  - ج

 األدوات التالية : وجلمع البياانت اليت تتعلق هبذا البحث يستخدم الباحث
 اإلختبار  (1

ة جلمع البياانت اليت الباحث ستخدمهار أداة من األدوات اليت متكن أن تإن االختبا
تقدمي االختبار للطلبة  ةقوم الباحثة أسئلة البحث أو حتقيق فروضه. وتاج إليها إلجابتحت

________________ 

 
5
 93ص. ، املدخل إيل البحث يف ...، صاحل بن محد العساف  

6
 .99...، ص.  املدخل اىل البحثصاحل بن أمحد العساف،   
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. وهذا االختبار مرتني، أي االختبار سيطرة املفرداتم يف ة مدى قدرهتيف الصف ملعرف
 قبلي واالختبار بعدي.

 Number Headsأسلوب  ابستخدام  قبل إجراء التعليماالختبار القبلي خيترب

Together  التحصيل الدراسي لدى الطلبة قبل . وغرض هذا االختبار لتحديد مستوى
بعملية التعليم  ةقوم الباحثة ابإلختبار القبلي فتالباحث توبعد قام .تطبيق التجربة

وم تقتعليم ف. ويف هناية اليف تعليم املفردات Number Heads Togetherأسلوب ابستخدام 
 Number Headsأسلوب اإلختبار البعدي خيترب بعد إجراء التعليم ابستخدام  ةالباحث

Together. بعد  الطلبة لدى الدراسي مستوى التحصيل لتحديد االختبار هذا وغرض
 تطبيق التجربة.

 اإلستبانة (2

أسلوب استخدام بنود االستبانة ملعرفة استجابة الطلبة على  ةالباحث ستخدمت
Number Heads Together  أربع اختيارت ةالباحث تفقد استعمل  .تعليم املفرداتيف 

(skala likert)   2، وغري موافق بنتيجة 3، وموافق بنتيجة 4وهي موافق جدا بنتيجة ،
 وعكسه إن كان مضمون األسئلة سلبية.  1وغري موافق بشدة بنتيجة 

 طريقة حتليل البياانت  - د
  ر القبلي والبعديحتليل بياانت األسئلة االختبا (1

عترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث. ففي هذا ي
 األسئلة األوىلولتحليل  .طريقة حتليل البياانت حتليال كّميا الباحث ستخدماالبحث 

ختبار ين )االموع واملعدل من إجابة االختبار اجمل ةالباحث ت)بياانت االختبار( فاستعمل
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يف تعليم  Number Heads Togetherأسلوب ستخدام وملعرفة االقبلي والبعدي(. 
 تاالختبار أما من أنواع . T  اختبار هو ةه الباحثت،  فالتحليل الذي استعملاملفردات

(T"test )" لتحليل البحث يف هذه الرسالة هو اختبار  ةالباحث هاتاستعملاليتPaired 

Sample T Test  ديةيالتصميمات التمههو  ةالباحث الذي قد اختارته املنهج التجرييبألن 
 Oneبشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية 

Group Pre-Test Post-Test Design  ت الرقميةاألدواابستعانة احلساب على “SPSS 

Statistics 20” . 

 Uji) العمل ختبارا فهما" T"testتقوم الباحثة بشرطي  " T"testقبل اجراء 

Normalitas)  ختبار املتجانس الاو(Uji Homogenitas) . ضبط فائيلإن (Normalitas 

Data)  تجانس وامل(Homogenitas Data)   توزيع البياانت على حتصيله يدل(Distribusi  

Data) ستوى الداللة مب(Sig.) <0،05 . ستوى الداللة مبفالتحليل(Sig.)  منPaired 

Sample T Test كما يلي: 

فرض فهذا يدل على أن 0،05 >  (.Sig) نتيجة مستوى الداللةكان   إن (أ )
 .مقبول (Ha)مردود وفرض البديل ((Hoالصفري 

فهذا يدل على أن  0،05 <  (.Sig) نتيجة مستوى الداللةكان   إن (ب )
 .مردود (Ha)وفرض البديل مقبول ((Hoفرض الصفري 

 

 ستبانةالحتليل البياانت ورقة  (2

ملعرفة  النسبة املائويةو  واملعدل النتائج ةه الباحثتفاستعمل ستبانةال حتليل البياانتأما 
  ..”SPSS Statistics 20“ ت الرقميةاألدوااستجابة الطلبة ابستعانة احلساب على 

ة الباحثستخدم توللحصول على بيان عن اكتساب املعدلة من إجابة االستبانة، 
 اآليت: 1-3اجلدوليف  كما بني (Interpretasi) التفسري
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 1-3اجلدول 
 الدرجة على مقياس التفسري

 (Interpretasi) العمتفسري املعدل لكل بنود االسعمتبانة رقم
 السفلى 1،33 – 0،0 1
 املتوسط 2،6 – 1،4 2
 العليا 4،0 – 2،7 3

 

 2-3اجلدول 
 أسئلة البحث وحتليلها

 البياانتحتليل  أسئلة البحث  الرقم
 Number Headsهل استخدام أسلوب  -1 1

Together   فعاال لرتقية قدرة الطلبة على
 سيطرة املفردات؟

 املعدلة االختبار ت 
((T- test 

كيف استجابة الطلبة على استخدام  -1 2
  Number Heads Togetherأسلوب 

 على سيطرة املفردات؟

 املعدلة والنسبة املائوية )%(
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت - أ

الباحثة يف الفصول السابقة ما يتعلق مبنهج البحث واألدوات  تلقد شرح
عرض نتائج اليت تأن  ةيد الباحثت املستخدمة فيه جلمع البياانت. أما يف هذا الفصل ف
تعليم مفردات اللغة العربية ابستخدام حصلت من عملية تعليم اللغة العربية يف تطبيق 

. وحلصول  Meulaboh 3 MTshيف املدرسة  Number Heads Together (NHT) أسلوب 
ابلبحث التجرييب يف هذه املدرسة للسنة الدراسية  ةالباحث تعلى البياانت قام

أتهيل املعلمني جبامعة الرانريي عمدية لكلية التبية و على رسالةعتمادا إ .2020/2019
 .B-97631/un.80/Tu-FTK/TL:برقمحلكومية بند أتشيه اإلسالمية ا

. انطالقا مما سبق فقامت الباحثة جبمع 2018 دمسبري 7يف التاريخ  00/12/2018
 البياانت كما يلي :

 حملة عن ميدان البحث-1

.  Meulaboh 3 MTshيف  البحثصورة عامة عن ميدان ال ههذ ةبدأ الباحثت
يت تقع يف منطقة  أتشية اإلسالمية احلكومية ال الثناويةأحد املدرسة من املدارس وهي 
ايونج بروه  بقرية  (Manek roo)مانيك روو هذه املدرسة تقع  يف الشارع  الغربية.

(Ujung Baroh و انحية  ) يوحان هبلوان(Johan Pahlawan  ) منطقة اتشية الغربية.و 
حتت وزارة  الشؤون الدينية  اإلندونيسية.  وىف هذا  1964 أسست هذه املدرسة يف سنة

 اليوم ترأس هذه املدرسة  املنور خليل املاجستري
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 2020 دمسبريواحدة الى عشرة   اتريخ ابلبحث امليداىن منذ الباحثة توقد قام 
 Meulaboh )أ(  الثاينختبار القبلي والبعدي إىل طلبة صف إال ابتوزيع االستبانة و ب وهو

3 MTsh.  شخصا وأما بياهنا كما يلي : 627وعدع الطلبة يف هذه املدرسة 

 Meulaboh 3 MTshالطلبة يف :  عدد 1-4اجلدول 

 الفصل املرحلة الرقم
 ةبعدد الطل

 اجملموع
 اإلانث الذكور

 الثانوية 1

 304 146 158 األول

 185 90 95 الثاين

 138 58 80 الثالث

 627 294 333 اجملموع الكلي

 

 Number Heads Togetherات اللغة العربية ابستخدام أسلوب مفردإجراء تعليم  -2

(NHT) 
 ةعليها الباحث تحصلعن نتائج البحث اليت  ةعرض الباحثتففي هذا الفصل 

 ت. وقد قامMeulaboh 3 MTshالثاين )أ(  بعد القيام ابلبحث التجرييب يف الصف
للحصول  (One Group Pretest – Post test Design)أبسلوب  ابلبحث التجريبية ةالباحث
 التوقيت التجرييب كما يلي:  ةوضح الباحثست .ذلك البحثعلى 
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 التوقيت التجرييب 2-4اجلدول:

 ساعة اتريخ يوم اللقاء

 09,30-08,00 2019دمسبري  7  الثالاثء اللقاء األّول

 09,30-08,00 2019 دمسبري 8 األربع اللقاء الثاين

 09,30-08,00 2019 دمسبري 9 مي اخل اللقاء الثالث

 

 يف اجلداول اآلتية:اليت تستخدم الباحثة كما  تعليمالوأما خطوات 

 ألولاللقاء ا 3 –4اجلدول 

 أنشطة الطلبة  أنشطة املدرسة

الفصل  ةدخل املدرست -
 أبلقاء السالم 

س رئي  ةمر املدر أت -
الفصل لقيادت قراءة 

 الدعاء 

خذ كشف الغياب أت -
عرف ت ةبعلى الطل
 عن نفسه  ةاملدرس

االختبار  ةقدم املدرست -

السالم  ةبجييب الطل -  -
 وخترب عن حالتهم 

 الدعاء  ةبيقرؤون الطل -

 

على  ةبيسمعون الطل -
 االمساء اجمللسة 

 الطللبةيسمعون  -
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ذالك  ةبتعملون الطل -   ةبالقبلى للطل
 االختبار

ة السالم لقى املدرست -
قبل خروج  ةبأىل الطل

الفصل وينصحم أبن 
 يتعلموا جيدا.

على  ةبالطليسمعون  -  -
ة النصيحة املدرس

 السالم. ةبوجييبون الطل

 

 Number Headsأسلوب تعليم مفردات اللغة العربية ابستخدام أسلوب  4 – 4اجلدول 

Together (NHT) 

 اللقاء الثاين

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة

الفصل أبلقاء  ةدخل املدرست -
 السالم 

رئي  الفصل  ةمر املدرسأت -
 لقيادت قراءة الدعاء 

خذ كشف الغياب على أت -
 ةبالطل

 الدوافع  ةعطي املدرست -

املادة اليت قد  ةكرر املدرست -
 علموها الطلبة يف اسبوع املاضى 

 املفرداتعن  ةعرف املدرست -

عن األهداف  ةشرح املدرست -

السالم وخيربون  ةبجييبون الطل -
 عن حالتهم 

 الدعاء  ةبيقرؤون الطل -

 
على االمساء  ةبسمعون الطلي -

 اجملل 

 

 
على شرح  ةبيسمعون الطل -

 املدرسة
املدة الذين قد  ةبكررون الطلي -
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 ابستعمال ورقة التدريبات 

-  

بدأ املدّرس بتعليم القراءة بورقة  -
 التدريبات  يعين: 

على مخسة  ةبالطل ةقسم املدرست -
 الفروق 

ليالحظ  ةبالطل ةمر املّدرسأت -
قراءة النص عن معلم اللغة 

 العربية  

 عن قراءة النص  ةشرح املدّرست -

لقراءة النص  ةبالطلس ةمر املدرّ أت -
 القراءة 

 معىن نص القراءة  ةشرح املدّرست -

املفرادات املناسبة  ةكتب املدّرست -
 بنص القراءة على السبورة 

ليسألوا  ةبالطل ةعطي املدّرست -
 املادة مل يفهموا 

ليفسريون او  ةبالطل ةمر املدّرسأت -
 ليفهمون ذلك النص

كل فرقة ليناقشوا   مر املدرسةأت -
 لنص عن القراءة ا

لتحليل  ةبالطل ةمر املدّرسأت -
 القراءة النص

 علموهم يف اسبوع املاضى 
 ةبيسمعون الطل -
 

 

 ةبيسمعون الطل -
 

 

 

 

 حبسب فرقتهم  ةبجيلسون الطل -

 

 القراءة النص  ةبيالحظون الطل -

 

عن شرح  ةبيسمعون الطل -
   ةاملدّرس

 عن النص القراءة ةبيكتبون الطل -

 
عن شرح  ةبسمعون الطللي -

  ةاملدرس
 املفرادات  ةبيكتبون الطل -



26 
 

عرضون ة لتبة الطلمر املدرسأت -
 احلصيلة القراءة النص 

 مما مل يفهمون  ةبتسألون الطل -
 ةمر املدّرسة مبا أتبتعملون الطل -

 مع أصدقائهم

 
 ةبقليال مع الطل ةتحدث املدرست -

 حول املادة ويستخلصها 

اليوم  ليعك  مادة ةمر املدرسأت -
  ةبعلى الطل

 رج من الصفة وختسلم املدرست -

املادة مع  ةبتلخصون الطل -
   ةاملدرس

 

 مادة اليوم  ةبيعكسون الطل -

 

 السالم ةبجيبون الطل -
 

 اللقاء الثالث 5 – 4اجلدول 

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة

الفصل أبلقاء  ةدخل املدرست -
 السالم 

رئي  الفصل  سةمر املدر أت -
 لقيادت قراءة الدعاء 

خذ كشف الغياب على أت -
 الطلبة 

 الدوافع  ةعطي املدرست -

املادة اليت قد  ةكرر املدرست -
 علموه الطلبة يف أسبوع املاضى 

جتيب الطلبة السالم وخترب عن  -
 حالتهم 

 تقرأ الطلبة الدعاء  -

 

 تسمع الطلبة أىل االمساء اجمللسة -

 

 تسمع الطلبة إىل شرح املدرسة -
تكرر الطلبة املدة اليت قد  -
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عن تعليم  ةعرف املدرست -
 NHTمفردات إبستخدام 

عن األهداف  ةشرح املدرست -
 ابستعمال ورقة التدريبات 

بتعليم قراءة النص  ةبدأ املدّرس -
 بوقة التدريبات  يعين: 

الطلبة إىل مخسة  ةقسم املدرست -
 فروق 

الطلبة ليالحظ  ةمر املّدرسيت -
 قراءة النص عن معلم اللغة العربية  

 عن قراءة النص  ةشرح املدّرست -

الطلبة لكتابت  ةمر املدّرسأت -
 نص القراءة 

 معىن نص القراءة  ةشرح املدّرست -

املفرادات املناسبة  ةكتب املدّرست -
 بنص القراءة على السبورة بقواعد 

للطلبة ليسألوا  ةعطي املدّرست -
 املادة مل يفهموا 

  
الطلبة ليحليل  ةمر املدّرسأت -

 الكلمات من النص

الطلبة ليعرض  ةمر املدرسأت -
 النص قراءة احلصيلة من 

 علموها يف أسبوع املاضى 
 تسمع الطلبة -

 

 

 تسمع الطلبة -

 

 

 

 

 جتل  الطلبة حبسب فرقتهم  -

 

 تالحظ الطلبة القراءة النص  -

 

 تسمع الطلبة عن شرح املدّرسة   -

 يكتب الطلبة عن نص القراءة -

  
 تسمع الطلبة عن شرح املدرسة  -
 تكتب الطلبة املفرادات  -
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 تسأل الطلبة مما مل يفهموا  -
 ترتيب الطلبة الكلمات العشوئية  -
تعمل الطلبة مبا أتمر املدّرسة مع  -

 أصدقائهم
 حتليل الطلبة الكلمات العشوائية  -
تعرض الطلبة احلصيلة ترتيب  -

 الكلمات العشوائية
قليال مع الطلبة  ةتحدث املدرست -

 حول املادة ويستخلصها 

وم س ليعك  مادة اليةمر املدر أت -
 على الطلبة 

 وخيرج من الصف ةسلم املدرست -

 تلخص الطلبة املادة مع املدرسة   -
 تعك  الطلبة مادة اليوم  -

 

 جتب الطلبة السالم -

 

يث أن اللقاء ثالث لقاءت حالثاين )أ(  الصف ويف هذه املادة تقوم الباحثة ابلتدري  يف
ستخدام أسلوب إب املفرداتالثاين تعليم  ابلتعليم  القبلي، اللقاء ألول تقدم اإلختبار

Number Heads Together   اإلختبار البعدي لينال التحصيل واللقاء الثالث تقدم
 .ةالدراسي عند الطلب

 حتليل البياانت و مناقشتها - ب

 حتليل البياانت عن االختبار (1

 اخلاام البيااانت ترتياب فيهاا يتم اليت املمارسةكما عرفنا أن التحليل البياانت هو  
لايم وللحصول نتاائج الطلباة يف تع .منها املفيدة املعلومات استخراج ميكن حبيث وتنظيمها
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والنتاائج الايت حصال علياه . ختبار القبلي واالختبار البعاديإلاب ةالباحث تقد قام املفردات
 :يف اجلدول التايل ةالباحثت عرضيف الصف الثاين)أ(، و  بةالطل

 نتيجة االختبار القبلي 6-4اجلدول 

 نتيجة االختبار القبلي طلبةال الرقم

 
 البيان

 راسب 30 1- الطلبة 1

 راسب 60 2- الطلبة 2

 راسب 20 3- الطلبة 3

 راسب 30 4- الطلبة 4

 راسب 40 5- الطلبة 5

 راسب 30 6- الطلبة 6

 راسب 60 7- الطلبة 7

 راسب 40 8- الطلبة 8

 راسب 20 9- الطلبة 9

 راسب 20 10- الطلبة 10

 راسب 30 11- الطلبة 11

 راسب 20 12- الطلبة 12

 راسب 40 13- الطلبة 13
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 راسب 20 14- الطلبة 14

 راسب 10 15- الطلبة 15

 راسب 40 16- الطلبة 16

 راسب 40 17- الطلبة 17

 راسب 30 18- الطلبة 18

 راسب 20 19- ةالطلب 19

 راسب 50 20- الطلبة 20

 راسب 10 21- الطلبة 21

 راسب 10 22- الطلبة 22

 راسب 20 23- الطلبة 23

 راسب 40 24- الطلبة 24

 راسب 20 25- الطلبة 25

 راسب 10 26- الطلبة 26

 راسب 40 27- الطلبة 27

 راسب 50 28- الطلبة 28

 راسب 20 29- الطلبة 29

 راسب 10 30- الطلبة 30
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  880 اجملموع 

املفردات فتقوم     تعليميف  Number Heads Togetherاستخدام أسلوب بعد   
االختبار الباحثة  اب االختبار البعدي ملعرفة ارتقاء قدرة الطلبة على املفردات. ونتيجته يف 

 بعدى كما يلي :ال
 

 بعدىنتيجة االختبار ال 7-4اجلدول 
االختبار نتيجة  طلبةال الرقم

 بعدىال
 البيان

 راسب 60 1- الطلبة 1

 انجح 80 2- الطلبة 2

 انجح 70 3- الطلبة 3

 انجح 80 4- الطلبة 4

 انجح 70 5- الطلبة 5

 راسب 60 6- الطلبة 6

 انجح 80 7- الطلبة 7

 راسب 30 8- الطلبة 8

 انجح 70 9- الطلبة 9

 انجح 90 10- الطلبة 10
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 انجح 80 11- الطلبة 11

 راسب 60 12- الطلبة 12

 راسب 60 13- الطلبة 13

 راسب 60 14- الطلبة 14

 انجح 70 15- الطلبة 15

 انجح 70 16- الطلبة 16

 انجح 70 17- الطلبة 17

 راسب 60 18- الطلبة 18

 راسب 40 19- ةالطلب 19

 راسب 60 20- الطلبة 20

 انجح 70 21- الطلبة 21

 راسب 50 22- الطلبة 22

 انجح 70 23- الطلبة 23

 راسب 60 24- الطلبة 24

 انجح 70 25- الطلبة 25

 انجح 80 26- الطلبة 26

 راسب 60 27- الطلبة 27
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 راسب 60 28- الطلبة 28

 راسب 60 29- الطلبة 29

 راسب 60 30- الطلبة 30

  1960 اجملموع 

 
 جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي كما اجلدول االيت : 
 

 والبعدي نتيجة االختبار القبلي بني جمموع الفروق 8-4اجلدول 
 D=x-y ²( D=(x-y بعدياالختبار ال االختبار القبلي الرقم

1 30 60 -30 900 

2 60 80 -20 400 

3 20 70 -50 2500 

4 30 80  -50 2500 

5 40 70 -30 900 

6 30 60 -30 900 

7 60 80 -20 400 

8 40 30 -10 100 

9 20 70 -50 2500 
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10 20 90 -70 4900 

11 30 80  -50 2500 

12 20 60 -40 1600 

13 40 60 -20 400 

14 20 60 -40 1600 

15 10 70 -60 3600 

16 40 70 30 900 

17 40 70 -30 900 

18 30 60 -30 900 

19 20 40 -20 400 

20 50 60 -10 100 

21 10 70 -60 3600 

22 10 50 -40 1600 

23 20 70 -50 2500 

24 40 60 -20 400 

25 20 70 -50 2500 

26 10 80 -70 4900 
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جدت يف اجلدول السابق و t’’ hitung“) )ت   -نظرا إىل نتيجة احلساب   

 ة البياانت االتية : الباحث

∑) ) جمموع الفروق بني االختبارين .1 𝐷 = 1100- 

∑) )² جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  .2 𝐷 = 49000 

 30عدد العينة =  .3
)(وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني  DM: تتبع الباحسة التالية ، 

6,36
30

1100 
N

D
M D
 

 
)( تبحث الباحثة يف اال االحنراف املعياري للفروق بني النتيجة املتغيتنني   DSD 

 وميكن النظر يف الرموز التايل : 

 

               )( DSD = √∑ 𝐷²𝑁 − (∑ 𝐷𝑁 )²
 

27 40 60 -20 400 

28 50 60 -10 100 

29 20 60 -40 1600 

30 10 60 -50 2500 

30=N - - ∑ 𝐷 =  
1100- 

∑ 𝐷² = 

49000 



36 
 

= √𝟒𝟗𝟎𝟎𝟎30 − (−110030 )²
                                           

                         = √1633,3(−36,6)²   

                       = √1633,3 − 1339  

                = √294,3  =17,15 

 

)( مث تبحث الباحثة عن اخلطأ املعياري للفروق MDSE 

 

)( MDSE= )( DSD√𝑁−1                                                 = 17,15√30 − 1 

            = 17,15√29           = 17,155,38  

          = 3,18 

 
وبعد كل خطوات من احلساب السابق فوصلت الباحثة إىل اخلطوة األخرية   

 ض حبثها أبن تعرب اإلحصائية كما يلي :الختبار فر 
2µ <1µ = Ha  استخدام أسلوب : تدل علىNumber Heads Together   يكون

 فعاال لتقية قدرة الطلبة على سيطرة املفردات.
2µ ≥1µ = Ho:  استخدام أسلوب تدل علىNumber Heads Together   ال يكون

 .فعاال لتقية قدرة الطلبة على سيطرة املفردات
 

 هذا الفرض املذكور، أ، مقياس الرد :اعتمادا على 
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 - Ha مقبول و Ho  احلساب. –اجلدول > ت  - مردود، إذا كان : ت 
- Ha  مردود وHo  احلساب. –اجلدول < ت  - مقبول، إذا كان : ت 

كما   (𝑡𝑜)ت عن حاصل املالحظة–األخرية ختترب الباحثة البياانت ابختبار  واما اخلطوة
 يلي :

 

𝑡𝑜 = 𝑀𝐷 𝑆𝐸𝑀𝐷  

      = −36,63,18          = −39,78 

(. ويكون Derajat Kebebasanاخلطوات األخرية يعين حتديد درجة احلرية )ومن 
 يف هذا البحث. 5( % signifikasiالفرض الصفري على مستوى الداللة )

  N = -1 درجة احلرية   

   = 30-1  
    =  29 

أما حاصل  2،04523يعين  % 5( signifikansiمستوى الداللة )فحدد 
(  أكرب من ت اجلدول ttest. ولذلك ت احلساب )يعين( ttest)املالحظة ت احلساب 

(ttable :)2،04523 <39،78 

ت اجلدول متساوية أو أكرب من النتيجة ( ttestت احلساب )إذا كانت النتيجة 
(ttable) ( فيكون الفرض الصفريHo( مردودا والفرض البديل )Ha  مقبوال. وإذا كانت )

فيكون الفرض ( ttable"ت" اجلدول )أصغر من النتيجة ( ttestت احلساب )النتيجة 
 ( مردودا.Ha( مقبوال والفرض البديل )Hoالصفري)
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-احلساب اكرب من النتيجة ت-يف هذا البحث ان النتيجة تفوجدت الباحثة 

البديل مقبوال، يعين ان استخدام  ضفر الصفري مردودا و  ضان الفر اجلدول، ولذلك 
  فعاال لتقية قدرة الطلبة على سيطرة املفردات.  Number Heads Togetherأسلوب 

 حتليل البياانت عن االستبانة)2

  Number Heads Togetherاستجابة الطلبة على استخدام أسلوب  ةعرفملو 
)أ(،  يف الصف الثاين بةالطلاىل  االستبانة، قامت الباحثة بتوزيع املفردات سيطرةعلى 
 :  يف اجلدول التايل ةالباحثت عرضو 

 Numberستخدام أسلوب إب املفردات تعليم عن تطبيق  حب الطلبةملعرفة و 

Heads Together ، اآليت كما  ترى ىف اجلدول: 

 :     9-4اجلدول 

ابملائةالنسبة   موعاجمل   الرقم األجوبة 

20%  1 حب 5 

 2 حب جدا 20 60

16%  3 ال حب 5 

100 %   اجملموع 25 

 ل

عن   جدا" حب" يقولونأن أكثر من الطلبة    علمنااجلدول  السابق   من
يبلغ عددهم و   Number Heads Togetherاستخدام أسلوب إ املفردات تعليم تطبيق 
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  20شخصا ) 5يبلغ عددهم   "  عنهاحب "%(، والذين يقولون 60شخصا ) 20
 %(.20شخصا ) 5%( والذين يقولون  ال حيبون إليها يبلغ عددهم 

 Number Headsستخدام أسلوب إب املفردات تعليم تطبيق  عن ميةاهلمث ملعرفة 

Together اآليت: كما  ، ترى ىف اجلدول 

 10-4اجلدول 

ابملائةالنسبة   موعاجمل   الرقم األجوبة 

40 %  1 املهمة 12 

50 %  2 املهمة جدا 15 

10 %  3 ال 3 

100 %  0 3   اجملموع 

 

  "املهمة جدا" يقولونأن أكثر من الطلبة    رفناعاجلدول  السابق  إعتمادا على
يبلغ و   Number Heads Togetherستخدام أسلوب إب املفردات تعليم تطبيق عن 

شخصا  12يبلغ عددهم   "  عنهااملهمة"%(، والذين يقولون 50شخصا ) 15عددهم 
 %(.10شخصا ) 3إليها يبلغ عددهم  ال %( والذين يقولون  40)

 Numberستخدام أسلوب إب املفردات تعليملصعوابت عن تطبيق امث ملعرفة 

Heads Together اآليت: كما  ، ترى ىف اجلدول 
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 11-4اجلدول 

ابملائةالنسبة   موعاجمل  رقمسال األجوبة   

20%  1 صعبة 6 

20% جدا صعبة 6   2 

60% صعبة ال 18   3 

100 %   اجملموع 30 

  "صعبة جدا" يقولونأن أكثر من الطلبة    رفناعاجلدول  السابق  إعتمادا على
يبلغ و   Number Heads Togetherستخدام أسلوب إب املفردات تعليم تطبيق عن 

شخصا  6يبلغ عددهم   "  عنهاصعبة"%(، والذين يقولون 20شخصا ) 6عددهم 
 %(.60شخصا ) 18إليها يبلغ عددهم  صعبة ال %( والذين يقولون  20)

  Number Heads Togetherاستجابة الطلبة عن استخدام أسلوب مث ملعرفة 
 .على سيطرة املفردات

 12-4اجلدول 

ابملائةالنسبة   موعاجمل   الرقم األجوبة 

60%  1 نعم 18 

20%  2 قليل 6 

20%  3 ال 6 
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100 %   اجملموع 30 

عن   "نعم" يقولونأن أكثر من الطلبة    رفناعاجلدول  السابق  إعتمادا على
يبلغ و   Number Heads Togetherستخدام أسلوب إب املفردات تعليم تطبيق 
شخصا  6يبلغ عددهم   عنها" أحياان"%(، والذين يقولون 60شخصا ) 18عددهم 

 %(.20شخصا ) 6إليها يبلغ عددهم  ال %( والذين يقولون  20)

على   Number Heads Togetherاستجابة الطلبة عن استخدام أسلوب 
 سيطرة املفردات

 13-4اجلدول 

ابملائةالنسبة   موعاجمل   الرقم األجوبة 

50%  1 نعم 15 

20%  2 أحياان 6 

30%  3 ال 9 

100 %   اجملموع 30 

عن   "نعم" يقولونأن أكثر من الطلبة    رفناعاجلدول  السابق  إعتمادا على
يبلغ و   Number Heads Togetherستخدام أسلوب إب املفردات تعليم تطبيق 
شخصا  6يبلغ عددهم   "  عنهاقليل"%(، والذين يقولون 50شخصا ) 15عددهم 

 %(.30شخصا ) 9إليها يبلغ عددهم  ال %( والذين يقولون  20)
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 حتقيق الفروض  -ج

 فصلقق الفروض ال ى افتضا يف الحتأن  ةريد الباحثتوفقا للبياانت اليت سبق حتليلها، 
 :  الثاين

 Numberإبستخدام أسلوب تعليم مفردات  الصفري : إن تطبيق ضالفر  -1

Heads Together  لتقية قدرة الطلبة على سيطرة املفردات.ال يكون فعاال 

 Numberإبستخدام أسلوب تعليم مفردات البديل : إن تطبيق  ضالفر  -2

Heads Together  لتقية قدرة الطلبة على سيطرة املفردات.يكون فعاال 

 
= (𝑡𝑜)احلساب –ت )ت  –قد حصلت الباحثة على نتيجة اختبار 

 2،04يعين  % 5 مستوى الداللةاجلدول -ت)اكرب من نتيجة اجلدول  (39,78
الفرض . فتدل على أن (2.75 <2،04 >39,78)، او 2.75 % 1 مستوى الداللة
تطبيق تعليم مفردات  ، مبعىن أنمقبول والفرض البديل و عكسه أن الصفري مردودا 
 لتقية قدرة الطلبة.يكون فعاال  Number Heads Togetherإبستخدام أسلوب 
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 اخلامس  الفصل
 اخلامتة

 نتائج البحث - أ

درة الطلبة على فعاال لرتقية ق  Number Heads Togetherاستخدام أسلوب  ان .1
اكرب من نتيجة  (39,78= (𝑡𝑜)احلساب –ت ) أنليل على ابلدسيطرة املفردات 

 % 1 مستوى الداللة 2،04يعين  % 5 مستوى الداللةاجلدول -ت)اجلدول 
و الفرض الصفري مردودا . فتدل على أن (2.75 <2،04 >39,78)، او 2.75

، مبعىن أن تطبيق تعليم مفردات إبستخدام أسلوب مقبول والفرض البديل عكسه أن 
Number Heads Together .يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة على مفردات 

على   Number Heads Togetherاستجابة الطلبة على استخدام أسلوب إن  .2
وكانو حبا جدا عند استخدامها. و الدليل على تكون جيدا جدا.  املفردات سيطرة

، 12-4، و جدول 11-4، و جدول 10-4، وجدول 9-4هذا تدل يف اجلدول 
 . 13-4و جدول  

  قرتاحاتامل  - ب
التعليمية  األدواتأن يقدم  Meulabo 3 MTso ابملدرسة  على املدير يرجي -1

 .اللغة العربّيةتعليم  يفاملتنوعة 

أن يدافع  Meulabo 3 MTso ابملدرسة  تعليم اللغة العربّية على املدرس يرجي -2
تعليم اللغة العربّية واستخدام  واملداخيل واملناهج و الطريقة و على أبدا الطلبة 
 .املفردات على مهارة حىت يكونوا ما هرين األسلوب

لكي  اللغة العربّية يف أي املساكن واألوقات املفردات حيافظعلى الطلبة أن  يرجي -3
 .زااممت اللغة العربّيةعلى فهم  ستطيعواي
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 (Number Head Together إجراء عملية التعليم )قبل استخدام التعليم أبسلوب 1صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقوم الباحثة االختبار القبلي  2صورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Number Head Together ستخدام التعليم أبسلوبإجراء عملية التعليم اب 3الصورة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقوم الباحثة االختبار البعدي 4الصورة 



 اإلختبار القبلي

 (Pretest) 
Nama :  

Kelas : 

Madrasah : 

Hari/tgl : 

 
Terjemahkan mufradat (kosa kata) berikut ke dalam bahasa Indonesia ! 

 

 
مِ  -1

 ةِ رِ سطِ 

ِك ِِ -2  يِ رس  

ةِ  -3 اس  ر   ك 

ِكتِ م ِ -4  ب 

 ةِ ظِ حف ِمِ  -5

6- ِ  ةِ ورِ بِ س 

 ةِ ورِ صِ ِ -7

8- ِ  ةِ اعِ س 

9- ِ زِ خ 
 ةِ انِ 

11- 
 م ِلِ قِ 

 
 

 

 

 مع النجاح

 

 



 يبعداإلختبار ال

 (Posttest) 
Nama :  

Kelas : 

Madrasah : 

Hari/tgl : 

 
Terjemahkan mufradat (kosa kata) berikut ke dalam bahasa Indonesia ! 

 

 
 َخِريَطةٌ  -1

2- ٌٌ  ِقرَطاس 

 ُكَراَسةٌ  -3

ٌكتٌََمٌ -4  ب 

 َحِقيَبةٌ  -5

 ةٌ ورٌَبٌَُسٌ -6

 ةٌ ورٌَصٌٌُ -7

 ةٌ اعٌََسٌ -8

 ةٌ انٌَزٌَِخٌ -9

11- 
 ِمرَسَمةٌ 

 
 

 

 

 مع النجاح

 

 

 



KUESIONER 

 

Nama : .................................. 

Kelas : .................................. 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan cara memberikan   tanda(x) pada jawaban yang sesuai 

dengan pilihan anda!  

1. Apakah anda suka materi mufradat  pada mata pelajaran bahasa arab? 

a. Suka 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak suka 

 

2. Apakah anda bisa memahami materi mufradat pada mata pelajaran bahasa arab? 

a. Bisa 

b. Kurang bisa 

c. Tidak bisa 

 

3. Apakah guru anda sering menggunakan media pemebelajaran saat pembelajaran mufradat pada 

mata pelajaran bahasa arab? 

a. sering 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

4. Apakah anda senang dengan pola  pemebelajaran  yang diterapkan guru anda? 

a. senang 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak senang 

 

5. Apakah anda memahami betul terhadap cara guru memperdengarkan lafal mufradat pada mata 

pelajaran bahasa arab? 

a. paham 

b. Kurang paham 

c. Tidak paham 

 

6. Apakah guru anda sering memperdengarkan mufradat ketika pelajaran bahasa arab? 

a. sering 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak sering 

 

7. Apakah anda memperoleh banyak kesulitan saat pembelajaran tentang mufradat pada mata 

pelajaran bahasa arab? 

a. Banyak 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak sama sekali 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Apakah guru anda sering memberikan PR pada mufradat yang sudah diperdengarkan kepada 

anda? 

a. sering 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak sama sekali 

 

9. Mengapa  materi tentang mufradat pada mata pelajaran bahasa arab menyulitkan  anda? 

a. Metode guru tidak sesuai 

b. Tidak mengerti penjelasan guru 

c. Siswa malas  

 

10. Bagaimanakah cara guru anda memperdengarkan kosa kata bahasa arab kepada anda? 

a. Guru membaca di meja 

b. Guru memperdengarkan dengan  Radio 

c. Guru memperdengarkan dengan laptop 

 

11. Bagaimana sikap guru anda terhadap siswa yang tidak serius belajar? 

a. Dinasehati 

b. Diberi hukuman 

c. Dipanggil orang tua 

 

 

 

 

 

     Meulaboh, 16 Oktober  2018 

     Peneliti, 

 

 

     Halimaton Sakdiyah 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOAL WAWANCARA  

 
 

1. Metode apa yang anda gunakan dalam mengajar bahasa arab khususnya dalam 

Ketrampilan istima’? 

2. Kesulitan apa yang anda hadapi dalam mengajar bahasa arab dan bagaimana cara 

mengatasinya? 

3. Apa upaya anda dalam peningkatan Ketrampilan istima’ dalam bahasa arab? 

4. Apakah anda sering memberi tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah? 

5. Apakah murid anda sebelum belajar disekolah ini sudah pernah belajar bahasa arab di 

sekolah-sekolah sebelumnya? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MTsN 3 Aceh Barat 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/I 

Materi Pokok  : ات املدرسيةو اد    

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutmya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah,menyaji dan manalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang semua dalam sudut pandang/teori. 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1.  1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional yang diwujudkan 

dalam semangat belajar 

1.1.1. Menunjukkan sikap syukur kepada 

Allah dengan giat mempelajari 

bahasa Arab  

 

2.  2.1. Menunjukkan perilaku santun dan 

peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan 

guru dan teman 

2.1.1 Menunjukkan sikap santun dalam 

berkomunikasi dengan guru dan 

teman 

3.  3.3. Menemukan makna atau gagasan 

dari kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan :  

  ات املدرسيةو اد

3.3.1. Mengungkapkan gagasan (pikiran 

utama) yang terdapat dalam teks yang 

berkaitan dengan ات املدرسيةو اد  dengan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar 

3.3.2. Membuat contoh kalimat sempurna 

dengan menggunakan tarkib dhamair 

mufradhah dengan tepat  

3.3.3. Menelaah struktur tarkib mubtada 

yang terdapat dalam teks ات املدرسيةو اد  

3.3.4. Menceritakan kembali isi teks  

ات املدرسيةو اد  

3.3.5. Meringkas secara lisan isi teks 

ات املدرسيةو اد  dengan bahasa Arab 

4. 4.2. Menunjukkan contoh ungkapan 

sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon tentang 

3.3.1 Menerjemahkan teks qira’ah 

tentang:العنوان 
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ات املدرسيةو اد  dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur kebahasan yang 

benar dan sesuai konteks 

 العنوان

4.2.1. Mengungkapkan pertanyaan 

tentang ات املدرسيةو اد  dan menjawab 

dalam bahasa Arab dengan 

memperhatikan struktur tarkib mubtada 

yang benar dan sesuai konteks 

4.2.2. Menggunakan / mengucapkan 

mufradat dengan tepat dalam berbagai 

kalimat 

 

 

C. Materi Pembelajaran : 

Materi terlampir tentang : ات املدرسيةو اد  

D. Model Dan Metode Pembelajaran 

Model  : Cooperative Learning dan Pendekatan Saintifik 

Metode : Number Head Together 

 

E. Media dan Alat Pembelajaran 

1 Alat 

a. Papantulis 

b. Spidol 

 

2 Media  

            a.Karton bergambar 

 

F. Sumber belajar 

a. Buku Paket Bahasa Arab Siswa Ta’lim Al-Lughah Al-‘Arabiyah untuk MTs kelas 

VIII 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 

Pembelajaran 

Sintak Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Discovery 

Learning 

- Membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

- Membaca do’a bersama 

- Menanyakan kabar peserta didik 

- Mengabsen peserta didik 

- Menanyakan kesiapan peserta didik dalam 

belajar 

- Mengulang materi yang sudah diajarkan 

sebelumnya dan mengaitkan dengan materi 

yang akan dipelajari 

- Memberitahu materi apa yang akan 

dipelajari beserta tujuan dan manfaatnya 

10 Menit 

Kegiatan Inti   Mengamati 

- Pesertadidikmenyimakbacaanteks yang di 

bacakanoleh guruataupesertadidik. 

- Peserta didik mengamati teks bacaan 

tentang : ات املدرسيةو اد  

- Peserta didik mencermati isi kandungan 

teks tersebut 

- Peserta didik mencermati pola kalimat yang 

terdapat dalam teks. 

 Menanya 

- Peserta didik menanyakan kata/kalimat 

(mufradat) yang belum difahami kepada 

teman atau Guru terkait teks bacaan. 

- Peserta didik menanyakan kepada Guru 

60 Menit 
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tentang isi kandungan teks. 

 Mengeksplorasi 

- Merangkai kalimat sesuai dengan model 

teks bacaan yang telah dipelajari oleh setiap 

kelompok. 

 Mengasosiasikan 

- Menemukan makna kata dalam teks yang 

telah dipelajari. 

- Menyimpulkan isi teks bacaan yang telah di 

diskusikan. 

 Mengkomunikasikan 

- Menyusun karangan sederhana sesuai teks 

bacaan secara individu maupun kelompok, 

lalu mempresentasikannya. 

- Peserta didik memberikan tanggapan 

terhadap kesimpulan bacaan teks yang 

dibacakan oleh setiap kelompok. 

Kegiatan  

penutup 

 - Guru memandu   peserta didik untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

- Guru memberitahukan peserta didik 

terhadap materi yang akan dipelajari 

dipertemuan selanjutnya. 

- Berdoa bersama/ shalawat untuk penutupan 

belajar. 

- Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

15 Menit 
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H. PENILAIAN 

1. Penilaian Performansi (Tes Lisan dan Non Tes) 

2. Penilaian sikap 

        a. Penilaian Performansi 

(Membaca dan menerjemahkan teks qira’ah serta menjawab beberapa soal yang sesuai 

dengan isinya) 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

1 

Ketepatan Makhraj 1 – 4 

a. Makhraj pelafalan ungkapan sudah sesuai dan tepat 4 

b. Makhraj pelafalan ungkapan cukup sesuai dan cukup tepat 3 

c. Makhraj pelafalan ungkapan kurang sesuai dan kurang 

tepat 
2 

d. Makhraj pelafalan ungkapan tidak sesuai dan tidak tepat 1 

2 

Kelancaran 1 – 4 

Sangat lancar 4 

Lancar 3 

Cukup lancar 2 

Tidak lancar 1 

3 

Ketepatan terjemah 1 – 4 

a. Terjemahan sangat tepat 4 

b. Terjemahan cukup  tepat 3 

c. Terjemahan kurang tepat 2 

d. Terjemahan tidak tepat 1 

4 

Ketepatan Jawaban dan Pelafalan  1 – 4 

a. Jawaban dan pelafalannya sudah sesuai dan tepat 4 

b. Jawaban dan pelafalannya cukup sesuai dan cukup tepat 3 

c. Jawaban dan pelafalannya kurang sesuai dan kurang tepat 2 

d. Jawaban dan pelafalannya tidak sesuai dan tidak tepat 1 
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No. Aspek Yang Dinilai Skor 

 Skor Maksimal 16 

 

 

 

Pedoman penskoran : 

           Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100  = ................. X 100 = .......... 

Jumlah Skor Maksimal 16 

 

 

 Non Tes/Tugas (membiasakan membaca alqur’an dengan baik dan benar)  
   b. Penilaian sikap (observasi) 

No Aspek yang diobservasi 

PilihanJawaban 

Skor Selalu 

 

Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam belajar      

2 Bertanggung jawab/peduli      

3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 

     

4 Menghargai orang lain      

5 Santun      

 Jumlah      
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  Rentang SkorSikap 

 

 

 

 

Penskoran :       Nilai = Jumlah skor Jawaban 

         

        Guru Mapel Bahasa Arab 

 

 

        Qathrunnada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Keterangan JumlahSkor 

1 BaikSekali/Selalu 76-100 

2 Baik / Sering 51-75 

3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 

4 Cukup/Tidakpernah 0-25 
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LKPD (Lembar Kerja PesertaDidik) 

 

1. Nama Kelompok : 

Anggota               :  

 

 

 

 

2. Langkah-langkah kegiatan  

1. Guru akan membagikan siswa kepada 5 kelompok 

2. Masing-masing kelompok membaca dan mendiskusikan teks yang 

diberikanguru  

3. Kemudian setelah selesai berdiskusi, setiap kelompok mengirimkan 

perwakilankelompokuntuk menjelaskan hasil diskusi  kelompoknya 

 

3. Soal  

Ceritakan kembali apa yang telah kalian diskusikan dalam kelompok ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE (LembarEavaluasi) 








