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 استهالل
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َن ِمْن َعَلق   نسََٰ  (2) َخَلَق ٱْْلِ

 (3) ٱقْ َرْأ َورَبَُّك ٱْْلَْكَرم  

 (4) ٱلَِّذى َعلََّم بِٱْلَقَلمِ 

َن َما ََلْ يَ ْعَلمْ  نسََٰ  (5) َعلََّم ٱْْلِ

 (5-1)سورة العلق 

 

 

 ِإَّنَّ أَنَزْلنََٰه  ق  ْرءَََّٰنا َعَربِيًّا لََّعلَّك ْم تَ ْعِقل ونَ 

  (2)سورة يوسف 
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 إهداء

 

سن وأمي املكرمة مجيلة بنت حممد إىل أيب املكرم صربي ابن ح -1

 الدنيا سالمة يف اوأبقامه هللا امحفظه ربياين صغريا. ينذال دنأ

 .واألخرة

 ينتوأحاط ابحملبة ينتوعلم صغرية ينربت اليتإىل خاليت سرايين و  -2

 الدنيا سالمة يف اوأبقاه هللا حفظها. والتشجيع ابلدعاء

 .واألخرة

ين ذي يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي الذ أساتيوإىل -3

 ابلكثري تقديرا وإجالال.أدين هلم 

وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف اجلامعة الرانريي، وإىل زوجي  -4

احملبوب. أقول لكم شكرا جزيال على مساعدتكم يل يف إجناز 

 ا البحث العلمي، جزاكم هللا خريا اجلزاء.ذه

 



 ه
 

 الشكر و التقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
هدى للناس  أنزل القرآن عربياوعلمه البيان، و خلق اإلنسان  مد  هل الذياحل 
السالم على رسولنا الكرمي سيدان حممد صلى هللا و  والصالة من اهلدى والفرقان.وبينات 

 .ومن تبعه إىل آخر الزمانوعلى آله وأصحابه ي يتكلم أبفصح اللسان ذالعليه وسلم 
استخدام ضوع "املو الرسالة حتت  هذأتليف هانتهت الباحثة إبذن هللا من فقد 

درسة الثانوية دراسة جتريبية مب)".لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم املفردات Power pointوسيلة 
الواجبات املقررة و اليت قدمتها إمتاما لبعض الشروط  ("أتشية بيسر 6كومية اإلسالمية احل

احلكومية يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي ( S.pdللحصول على شهادة )
 اإلسالمية بندا أتشيه.

 أستاذ امهو  ة الشكر العميق للمشرفنيويف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحث 
 انفقا العلوم النافعة قد انذالل، املاجستري لةيضواألستاذة ف الدكتور حلمى املاجستري

هللا  هماوهلا إىل هنايتها، عسى أن يباركلإلشراف على هذه الرسالة من أ اأوقاهتمو 
 خري اجلزاء. اوجيزيهم
قدم الباحثة ابلشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس توت 

الذين علموها العلوم املفيدة وأرشدوها إرشادا  ةقسم تعليم اللغة العربية ومجيع األساتيذ
 صحيحا.

 6اإلسالمية احلكومية وال تنسى أن تقدم جزيل الشكر لناظر املدرسة الثانوية  
ه املدرسة عامة حيث ذة هبذأتشة بيسر ومدرسى اللغة العربية فيها خاصة ومجيع األسات

ين يساعدوهنا بكل ذال ذأهنم يساعدوهنا لتنال البياانت ىف البحث التجرييب والتالمي
 اخالص على إجابة األسئلة الىت قدمتها.



 و

 

جلميع موظفي مكتبة جامعة الرانريي وقسم تعليم اللغة العربية الذي  وشكرا أيضا 
 قد ساعدوها على إعداد الكتب اليت تتعلق بتأليف هذه الرسالة.

ية حسنة وهذابها ها ترباتقول قول الشكر العايل لوالديها اللذين قد ربيوآخريا  
ية وأتهيل املعلمني ختصص التعلم يف كلية الرتب يف صغارها إىل أن جنحت ذهتذيبا انفعا من

الباحثة يف إجناز  واالذي قد ساعد ولصديقاهتا احملبوبة احملبوب ولزوجها تعليم اللغة العربية.
 جزاء عظيما. مهالبحث العلمي. عسى هللا أن جيزيهذا 

ه ذومعلمى اللغة العربية يف هرسالة انفعة للباحثة ال ههذ تكونهللا أن  رجو منوت 
وترجوا من القارئني نقدا بنائيا لتكميل هذه الرسالة . وجلميع القارئني عامةاملدرسة خاصة 

 القارئني مجيعا.ان وعسى أن تكون انفعة للباحثة و النسيألن اإلنسان ال خيلو من اخلطاء و 
وحسبنا هللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال اب هل العلي العظيم، واحلمد  هل رب  
 العاملني.
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 مستخلص البحث
 رمحانياسييت :  االسم الكامل

 160202194:  رقم القيد
 فرداتيف تعليم امللرتقية قدرة الطلبة  Power pointاستخدام وسيلة  : عنوان البحث

 (سرأتشيه بي 6ة الثانوية اإلسالمية ملدرس)دراسة جتريبية اب

 يف اخلاصة  العربية اللغة مادة يفهموا مل الطلبة معظمثة هذا املوضوع ألن إختارت الباح
 اللغة حيبون ال ومعظمهم العربية مفردات على يسيطرون ال آلهنم واحلوارات النصوص فهم

 كان التعليم وأثناء التعليمية، الوسيلة يستخدم ال واملعلم. تعلم يف صعبة ألهنا العربية
 استجاابت دون ساكتني الطلبة كان املعلم يشرح وعندما متحمسني، غري الطلبة

. واألهداف من هذا البحث التعرف على فعالية وسيلة التعلم عند انعسون وبعضهم
Power point استجابة الطلبة يف تعليم املفردات العربية والتعرف على  فرداتيف تعليم امل

. ومنهج البحث يف هذه الرسالة هو املنهج التجرييب. واجملتمع يف Power pointوسيلة ب
ر، يبلغ أتشيه بيس 6املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  هذا البحث هم الطلبة يف

، وتقدم الباحثة االختبار 2-ألولطالبا من الصف ا 28طالبا، وعينته  315هم عدد
. فالنتيجة احملصولة يف هذا البحث تدل على أن استخدام ورقة اإلستبانةلقبلي والبعدي و ا

. وابلتايل قد فرداتيف تعليم امللرتقية قدرة الطلبة يكون فعاال  Power pointوسيلة 
اجلدول(:  -احلساب( أكرب من )ت -حصلت الباحثة على نتيجة اختبار )ت

 الطلبةنتيجة إستجابة أن  ستبانة. وجتد الباحثة من ورقة اإل2،76<12،02>2،05
 على تدل٪ 82,92 املفردات تعليم يف Power point وسيلة ابستخدام التعليم علمية عند
 .ممتاز مبعىن٪  100 – 81 حد بني وقعت أهنا
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ABSTRAK 

Nama  : Siti Rahmania 

NIM  : 160202194 

Judul Skripsi : Penggunaan Media Power Point untuk Meningkatkan  

   Kemampuan Siswa dalam Pembelajaran Mufradat 

Peneliti mengangkat judul ini karena kebanyakan siswa belum memahami materi 

Bahasa Arab terkhusus dalam pemahaman teks dan percakapan karena mereka 

tidak menguasai kosa kata Bahasa Arab. Kebanyakan dari mereka tidak menyukai 

bahasa Arab dikarenakan bahasa Arab susah dipelajari. Guru tidak menggunakan 

media pembelajaran, selama pembelajaran siswa tidak bersemangat, ketika guru 

menjelaskan materi siswa hanya diam dan tidak merespon, dan sebagian mereka 

mengantuk ketika pembelajaran berlangsung. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui efektifitas media Power point dalam pembelajaran mufradat 

dan untuk mengetahui bagaimana respon siswa dalam pembelajaran mufradat 

dengan menggunakan media Power point. Metode penelitian dalam skripsi ini 

adalah penelitian eksperimen. Dan populasi dalam penelitian ini adalah siswa-

siswi MTsN 6 Aceh Besar, dengan jumlah siswa 315 siswa, peneliti memilih 28 

siswa dari kelas 1
2
 sebagai sampel, peneliti mengajukan pretest posttest dan 

lembar angket. Nilai test yang terdapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan media Power point efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran mufradat. Peneliti mendapat hasil T-test lebih besar dari T-

tabel 2,05<12,02>2,76. Dan peneliti mendapatkan  hasil dari lembar angket bahwa 

responsivitas siswa ketika mengajar menggunakan media Power point dalam 

pembelajaran mufradat 82,92% dan ini menunjukkan bahwa ia berada diantara 

batas 81-100% yang berarti sempurna/luar biasa. 
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ABSTRACT 

Name   : Siti Rahmania 

NIM   : 160202194 

Title  : “Using Power Point Media to improve students ability in  

     learning vocabulary” 

The researcher raised this title because most students did not understand Arabic 

language materials, especially in understanding text and conversations because 

they did not master Arabic vocabulary.  Most of them don't like Arabic because it 

is difficult to learn Arabic.  The teacher does not use learning media, during 

learning the students are not excited, when the teacher explains the material the 

students are just silent and do not respond, and some of them are sleepy when the 

learning takes place.  The purpose of this study was to determine the effectiveness 

of Power point media in mufradat learning and to find out how students responded 

to mufradat learning using Power point media.  The research method in this thesis 

is experimental research.  And the population in this study were students of MTsN 

6 Aceh Besar, with a total of 315 students, the researcher chose 28 students from 

class 1
2
 as the sample, the researcher proposed a pretest posttest and a 

questionnaire sheet.  The test scores contained in this study indicate that the use of 

Power point media is effective in improving students' abilities in mufradat 

learning.  Researchers got T-test results greater than T-table 2.05 <12.02> 2.76.  

And the researchers got the results from the questionnaire sheet that the 

responsiveness of students when teaching using Power point media in mufradat 

learning was 82.92% and this shows that it is between the 81-100% limit which 

means perfect. 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مشكلة البحث - أ

الثانوية  ارساإلسالمية يف املد ةيسادر إن اللغة العربية هي مادة من املواد ال
قبل أن اإلسالمية. ولتعلم اللغة البد على الطلبة أن يسيطروا على املفردات 

للحصول  . حيث أهنا أساس لفهم اللغة العربيةةوياللغ يسيطروا على املهارات
 اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. وهي هتا األربعاعلى مهار 

أتشيه بيسر هي مدرسة من  6درسة الثانوية اإلسالمية اكحكومية املإن 
تدرس مادة اللغة العربية ثالث حصص يف املدارس اإلسالمية. فالبد فيها 

فوجدت أن الطلبة جيب  عدما حبثت الباحثة املنهج الدراسياألسبوع. وب
عليهم أن يسيطروا على سبع مائة مفردة ملدة ثالث سنوات حيث ميكنهم أن 
يستعملواها يف صورها املتنوعة من اجلمل فيجعلواها أآلت اإلتصال فيم 

 بينهم.

ة يف عملية أمر من أمور مهم أن استخدام الوسيلة التعليمية هو وال شك
لومات واألفكار هتدف إىل إيضاح املع ليميةالتعليم والتعلم ألن الوسيلة التع

 على الدرس. ةلبوجتذب اهتمام الط

اخلاصة   مادة اللغة العربية مل يفهموا ةبأن معظم الطلوقد وجدت الباحثة 
 مفردات العربيةاكحوارات آلهنم ال يسيطرون على يف فهم النصوص و 

املعلم ال يستخدم و  ومعظمهم ال حيبون اللغة العربية ألهنا صعبة يف تعلم.
وعندما يشرح  غري متحمسني، ةبالتعليم كان الطلوأثناء  الوسيلة التعليمية،

 1هم انعسون عند التعلم.تجاابت وبعضساكتني دون اس ةباملعلم كان الطل
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 يف  power pointسيلة و البحث العلمي تريد الباحثة تقدمي ويف كتابة هذا 
أتشيه بيسر خاصة يف  6اإلسالمية اكحكومية ملدرسة الثانوية م املفردات ابيتعل

 اللغة العربية الطلبة يف . وهذه الوسيلة ترجى لتحسني قدرةالفصل األول
م يتعل يفوال سيما أتشيه بيسر  6 ملدرسة الثانوية اإلسالمية اكحكوميةاب

ميكن أن تسهل  الباحثة اقدمهاليت ت  power pointألن وسيلة  املفردات،
يف عملية ا يف صورها املتنوعة من اجلمل اهلستعمواالطلبة على فهم املفردات 

 التعليم.

 سؤاال البحث - ب

 وهي: اعتمادا على املشكلة السابقة، فحددت الباحثة سؤاال البحث،
 كون فعاال لرتقية قدرة الطلبة يفي power pointهل استخدام وسيلة  -1

أتشيه  6المية اكحكومية ابملدرسة الثانوية اإلسم املفردات العربية يتعل
 بيسر

م املفردات العربية ابملدرسة الثانوية يتعل الطلبة يف استجابةكيف  -2
 power pointبوسيلة  أتشيه بيسر 6اإلسالمية اكحكومية 

 هدفا البحث - ج

 اعتمادا على سؤاال البحث فهدفا البحث هي:
م املفردات ابملدرسة يتعل يف power pointالتعرف على فعالية وسيلة  -1

 أتشيه بيسر 6الثانوية اإلسالمية اكحكومية 

م املفردات العربية ابملدرسة يتعل الطلبة يف ستجابة االتعرف على  -2
 power pointبوسيلة  أتشيه بيسر 6الثانوية اإلسالمية اكحكومية 

 أمهية البحث - د

واملعلم والباحثة ا للطلبة ترجى الباحثة من إجراء هذا البحث أن يفيد كثري 
 وهي كما يلي: خصوصا،
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 للطلبة -1

 power pointلرتقية قدرهتم على تعلم املفردات ابستخدام وسيلة 
 تعلمرحني أثناء الاوجتعلهم ف

 للمعلم -2

تساعد املعلمني يف عملية التعليم وتكون مراجعا يف تطوير عملية 
 التعليم

 للباحثة -3

 .لزايدة العلوم واملعارف اجلديدة
 وفروض البحث االفرتاضات - ه

 إىل أتثر املناسبة الوسيلة أن وهي اإلفرتاضات على يعتمد البحث هذا إن
 :فهي البحث هذا يف الفروض أما. والتعلم التعليم عملية نتيجة

 يكون غري فعال power point استخدام وسيلةالفرض الصفري:  -1

ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  م املفرداتيتعل لرتقية قدرة الطلبة يف
 .أتشيه بيسر 6اكحكومية 

لرتقية قدرة  يكون فعاال power point استخدام وسيلةالفرض البديل:  -2
 6ابملدرسة الثانوية اإلسالمية اكحكومية  م املفرداتيتعل الطلبة يف

 أتشيه بيسر.

 حدود البحث - و

 اكحد املوضوعي -1

 power pointإن الباحثة تبحث هذا البحث عن "استخدام وسيلة 
 م املفردات"يتعل لرتقية قدرة الطلبة يف

 اكحد املكاين -2
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أتشيه  6الثانوية اإلسالمية اكحكومية املدرسة حتدد هذا البحث يف 
 بيسر

 اكحد الزماين -3

 األول العام الدراسيالفصل يف  جتري هذا البحثإن 
2019/2020 

 البحثمصطلحات  - ز

البحث العلمي حتت املوضوع "  أن تبحث الباحثة عن مضمون هذاقبل  
حسن " فتم املفرداتيتعل لرتقية قدرة الطلبة يفpower point استخدام وسيلة 

تبني للقارئني معاىن بعض املصطلحات من ذالك املوضوع ملعرفة املعىن  هبا أن
 املراد هبا وهي:

 power pointوسيلة  -1

 -ل  س  مصدر من كلمة و   وهيوسائل،  مجع من لغة هي وسيلة
ل  س  ي  

إلجياد واسطة  يل، طريقة للتَّغلُّب على ع ق بة،سب . وهي حيلة،2
ويف  .3َم ْر ج م ناسب من صعوبة: )وسيلة للخروج من مْأز ق(

اإلصطالح هي كل ما يستخدم يف العملية التعليمية التعلمية، هبدف 
 4مساعدة املتعلم على بلوغ األهداف، بدرجة عالية من اإلتقان.

                                                             

2
 495ص: (2003 ،دار املشرف)بريوت :  ،اإلعالماللغة و املنجد يف  ،لويس معلوف  

3
 1111( ص:2003، دار املشرف)بريوت:  يف العربية املعاصرة، املنجد الوسيط كميل إسكندر حشيمة،  

4
 2006 -هـ  1427،) بريوت: موسسة الرسالة، طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآداهباتوفيق اهلامشي، عابد   

 97م( ص: 
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Microsoft power point برانمج تقدمي مؤسس على برانمج نوافذ  هو
Microsoft Windows  ورسومات وشفافيات أو تقدميات مؤسسة على

5اكحاسب اآليل.
 

 املفردات -2

. وهي  د  ر  فْ يـ  -د  ر  فْـ اسم املفعول من أ   املفردات مجع من املفردة،
أساس من كل شيئ يف  اصطالحا هي. واملفردات 6كلمات لغة

عملية اللغة حيث أن اجلملة اليت هي من عناصر التعبري تكون 
 7.مطالب اكحياة

 الدراسات السابقة - ح

 الباحث : نندا مولنا أقصى -1

لرتقية مهارة  power pointظور بوسيلة ء املناإلمال: تعليم املوضوع
 Acehالكتابة عند الطالب )دراسة جتريبية مبعهد املنار العصرى 

besar نشورة. جامعة غري م رسالة بكالوريوس،م 2018( سنة
 م2018أتشيه  الرانريي اإلسالمية،

على تطبيق تعليم اإلمالء  لتعرفاألهداف من هذ البحث و  
 لرتقية مهارة الكتابة عند الطالب power pointاملنظور بوسيلة 

لرتقية  power pointالتعرف على فعالية تعليم اإلمالء املنظور بوسيلة و 
يستخدم . ومنهج البحث الذي قدرة الطلبة يف مهارة الكتابة

                                                             

5
)القاهرة: اهليئة املصرية العامة اإللكرتونيات،  –االنرتنيت  –قاموس مصطلحات احلاسوب فاروق سيد حسن،   

 156م( ص.2001للكتاب، مكتبة األسرة، 
6
 805( ص:2003، دار املشرف)بريوت:  يف العربية املعاصرة، املنجد الوسيط كميل إسكندر حشيمة،  
(، 1911الطبعة الثالثة )القاهرة: دار املعارف طرق تدريس اللغة العربية يف طرق تدريسها، ، عبد العزيز عبد اجمليد 7

 27ص.
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ختبارات وهي االو  املالحظةها أدواة البحثو . الباحث املنهج التجرييب
 . اختبار البعدىاختبار القبلي و 
 powerسيلة البحث ابلبحث اكحايل يف استخدام و اتفق هذا 

point  البحث. إالأهنما خيتلفان عن تعليم املهارةاستخدام منهج و 
عن إمالء املنظور يف تعليم مهارة  حيث تبحث البحث السابق

ت. وختتلفان املفردام يالكتابة وأما البحث اكحايل فيبحث عن تعل
يهدف البحث السابق إىل التعرف على  أيضا عن أهداف البحث،

 وأما البحث اكحايل ء املنظور لرتقية مهارة الكتابة،تطبيق تعليم اإلمال
م املفردات ابستخدام يتعل ىل التعرف على استجابة الطلبة يفهدف إي

 . power pointوسيلة 

 الباحثة : سيت سارة -2

وسيلة السلم والثعبان واستخدامها يف عملية تعليم املوضوع : 
غري  رسالة بكالوريس،( م2016دراسة جتريبية سنة املفردات )

 م2016أتشيه  جامعة الرانريي اإلسالمية، نشورة،م
وسيلة السلم والثعبان يف  ملعرفة فعاليةمن هذا البحث  دفاهل

الباحثة املنهج تستخدم ومنهج البحث الذي  عملية التعليم املفردات.
االختبارات وهي اختبار و  املالحظة املباشرة. وأدواة البحثها التجريىب
 .اختبار البعدىالقبلي و 

اتفق هذا البحث ابلبحث اكحايل يف تدريس املفردات واستخدام 
االستخدام  . إالأهنما خيتلفان عنوأدواة البحث منهج البحث

الوسيلة التعليمية، حيث تبحث البحث السابق عن الوسيلة 
. power pointالكاركتورية وأما البحث اكحايل فيبحث عن الوسيلة 

مكان الذي يقع فيها املشكلة أي مكان البحث وختتلفان أيضا عن 
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أتشيه بيسر  وأما  6اكحايل يف املدرسة الثانوية اإلسالمية اكحكومية 
 بق ليس فيها.البحث السا

 الباحثة : نور حسنة -3

دراسة إجرائية سنة املفردات ) استخدام الكاركتورية يف تدريساملوضوع : 
 جامعة الرانريي اإلسالمية، رسالة بكالوريس، غري منشورة،( 2012
 م2012أتشيه 

املشكلة يف هذا البحث أن التالميذ يف تلك املدرسة ضعفية يف  
سيطرة على املفردات ومل يستخدم الوسائل كالكاركتورية لسهولة 

هذا البحث هي منهج الطالب يف فهم املفردات. وأما منهج البحث يف 
 اهلدف من هذه اخلطة البحث هو ملعرفة استخدام الكاركتوريةإجرائي. و 

وملعرفة استخدام الكاركتورية ترفع دوافع  درة الطالبثر على ترقية قتؤ 
الطالب يف تدريس املفردات. ونتائج البحثها إن استخدام الكاركتورية 
تؤثر على ترقية قدرة الطالب يف تدريس املفردات، وتبدأ هذا اإلحوال 

 ابلنتيجة الىت حصلتها الطالب.
الأهنما . إاتفق هذا البحث ابلبحث اكحايل يف تدريس املفردات

خيتلفان عن منهج البحث حيث تبحث البحث السابق عن منهج 
إجرائي وأما البحث اكحايل فيبحث عن منهج جتريبية. وختتلفان أيضا 

حث السابق إىل معرفة االستخدام عن أهداف البحث، يهدف الب
، وأما البحث اكحايل يهدف إىل الكاركتورية تؤثر على ترقية قدرة الطالب

 powerم املفردات ابستخدام وسيلة يتعل تجابة الطلبة يفالتعرف على اس

point 
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 طريقة كتابة الرسالة - ط

ه الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل إعداد ذوأما كيفية كتابة ه
 وكتابة الرسالة العلمية )درجة املرحلة اجلامعة األوىل( قسم تعليم اللغة العربية.
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الثاين الفصل  

 اطا  الظري اإل

 اوسيلة وأنواعهتعييف  - أ

قال مصطفى بدران "إن الوسائل التعليمية هي كل آلة يستخدمها 
 1."املدرس لتحسني عملية التعليم والتعلم وتوضيع معاين كلمات

جأ إليه املدرس من أدوات وأجهزة التعلمية هي يلالوسيلة التعليمية/أما 
وتعزيزها. وهي تعليمية ألن ومواد لتسهيل عملية التعلم/ والتعليم وحتسينها 

 املعلم يستخدمها يف عمله، وهي تعلمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتها.

 أنواع الوسيلة -

 تصنف هذه الوسيلة يف اجملاالت التالية:

 الوسائل البصرية -1

، وأمهها: الكتاب ن طريق انفذة العنيوهي اليت يستفاد منها ع
السبورة وملحقاهتا، املدرسي وغري املدرسي، اجملالت والدورايت، 

 اللوحات اجلدارية، الصور، والبطاقات.

 الوسائل السمعية -2

، أمهها: املذايع، وهي اليت يستفاد منها عن طريق األذن
 التسجيالت الصوتية، األسطواانت.

 الوسائل السمعية البصرية -3

                                                             

1
 31)القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، بدون سنة(، ص:الوسائل التعليمية، مصطفى بدران،   
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وأمهها:  وهي اليت يستفاد منها عن طريق العني واألذن معا.
التلفاز، الصور املتحركة، الدروس النموذجية املسجلة، التمثيليات 

 2املتلفزة.
 الوسائل السمعية البصريةمن الوسيلة هي  power pointوأما 

 .عن طريق العني واألذن معاآلهنا يستفاد 
 power pointوسيلة  هومفم - ب

يف الفصل السابق مت التعريف عن الوسيلة و أنواعها، واآلن سيشرح 
 تكنولوجيا، أسلوب أو منهج إن نقول بداية .power pointالباحثة أن مفهوم 

 مايكروسوفت ابوربوينتو  3.العشرين القرن من األول النصف يف ظهر منهج
ة هو أحد الربامج املوفرة ضمن حزم : )Point Microsoft Power( ابإلجنليزية

، حيث يوفر الربانمج جمموعة من للعروض التقدميية وهو خمصص أوفيس
األدوات إلنتاج ملفات إلكرتونية حتتوي على شرائح افرتاضية عليها كتاابت 

على جهاز عرض سينمائي )بروجيكتور( مرتبط حباسوب  وصور تستخدم
من قبل شخص )املقدم( يف حضور جمموعة من األشخاص )اجملتمعني( وهو 
كثري االستخدام يف الشركات واملراكز التعليمية اليت تتوفر هبا املعدات 

ويستخدم أيضا يف  يستخدم يف العروض املتحركة والغري متحركة، .الالزمة
 رية املتتالية. وميكن من خالله عدد ال هنائي من الشرائح،اللوحات املتغ

وميكن أيضا إدراج املقاطع أو  وميكن أيضا إدراج الصور املتحركة والثابتة،
                                                             

2
-245ص:)الناشر: دار النهضة العربية(، الوسائل التعليمية واملظهج، عبد احلميد جابر، أمحد خريى كاظم و جابر   

246 
3
الطبعة األوىل، )الرايض: دار املفردات تكظولوجيا التعليم )املاهية واألساس التطبيقات العملية(، عبد الرمحن كدوك،   

 19(، ص:2000للنشر والتوضيع،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
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الروابط، وميكن من خالله أيضا استخدام الروابط التشعبية. يوجد العديد من 
 2013.4، 2010، 2009، 2007النسخ املطورة فتوجد نسخة 

 power point أمهية وسيلة - ج

ستخدامها فبعد انتشارها وكثرة ية العروض التقدميية من احلاجة المهأتنبع 
اإلعتماد عليها أثبتت أهنا وسيلة مهمة لعرض األفكار والتعليم والتدريب 
حيث متتاز بشكلها اجلذاب وطريقة ممتازة للشرح والعرض يف جماالت خمتلفة 

املرعوض أن هذه اجملاالت حتتاج مثل التسويق واالعالن والتعليم حيث من 
لطريقة جيدة لعرضها وتنفيذها تضمن احلصول على إعجاب املشاهد 

 .وإستمتاعه أثناء تلقيه املعلومة

قدِّم هبا   power pointعروض  وتستخدم
ُ
كوسيلة إيضاٍح بصريٍّة لَيشدَّ امل

ويف عملية  .انتباه احلضور وُيضيف معلوماٍت بصريًّة ُتساعد يف إيصال الفكرة
 .التعليم والتعلم هذه الوسيلة تستخدم لسهولة الطلبة على فهم الدرس

 power pointخطوات تطبيق وسيلة  - د

 هيو  power pointكيفية استخدام   يف هذا البحث سيبحث الباحثة عن
 :فيما يلى

، اضغط على MS Windows xpإذا كانت تستخدم نظام التشغيل  -1
 اليسرى السفلى.زر البداية يقع يف الزاوية 

 All programاخرت اخليار  -2

 Microsoft Officeاخرت جزائ من  -3

                                                             
4
 https://ar.wikipedia.org/wiki/مايكروسوفت_باوربوينت Diakses pada jam 11:49 tanggal 23 

desember 2019 

https://ar.wikipedia.org/wiki/مايكروسوفت_باوربوينت%20Diakses%20pada%20jam%2011:49
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Microsoft office power point 2007هناك  -4
5 

 يف عملية التعليم فهي: power pointوأما خطوات استخدام 

 تعد املدرس ما حتتاج إليه يف عملية التدريس. -1

 تشرح املدرسة أهداف التعليم. -2

 التقدميي.تعرض املدرسة املعرض  -3

 أتمر املدرسة الطالبات لتسئلن عن املواد التعليمية ما مل يفهمنه. -4

بعض الطالبات واحد فواحد إلجابة األسئلة، وإذا   تشري املدرسة -5
كانت الطالبات اليستطيعون أن جينب السؤال مث جتيب املدرسة 

 6السؤال.

  power pointمزااي وعيوب وسيلة  - ه

 مزااي هذه الوسيلة كما يلى: وعيوب، وأمالكل الوسيلة مزااي 
وان واحلروف جمتذبة ألن فيها لعب األل power pointالتقدمي من  -1

 والرسم املتحركة والصور املتحركة والقطة والفيديو.

 حيفز الطالب يف عملية التعليم لبحث املعلمات عن املادة التدريس. -2

 الطالب هان يف فهم املعلمات البصرية. -3

 شرح كثري على املواد التعليمية.املدرس ال حيتاج إىل  -4

 ميكن يف تكثريها حسب احلاجة وميكن أن يستخدمها مرارا وتكريرا. -5

                                                             
5
 Panduan Aplikatif: Microsoft Power Point 2007 untuk Menyusun Presentasi 

Professional, (Yogjakarta: Andi offset,2007), hal: 49-50 

لرتقية قد ة الطلبة على فهم تيكيب اجلمل املفيدة،  power pointتطبيق اطييقة املعدلة بوسيلة ميسورة الضيفى،  6
 25-24(، ص:2019حبث غري منشور )نبدا أتشية: كلية الرتبية جامعة الرانريي، 
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ميكن أن خيزن البياانت يف املعطية البصرية أو املغنطسية ولذالك  -6
 7مبسط يف استعماهلا.

ليس جمموعة مزااي خالصة وإمنا هناك بعض العيوب املتعلقة جبوانبه املالية 
 فيما يلي: والفنية نوجزها

اثبتة عالية التجهيزات: حيتاج التعليم املربمج إىل جتهيزات أساسية  -1
 مع carrels للدراسة وأكشاك واسعة قاعات منالتكاليف، 

 وأجهزة لعرض املواد الدراسية مرحية مقاعد

الصيانة: استخدام األجهزة واملعدات ومفاتيح التشغيل واإلغالق  -2
الطالب، حتتاج إىل صيانة مستمرة يوميا وبصورة متكررة من قبل 

وعلى درجة عالية من الكفاية الفنية، وتوافر قطع الغيار لكل 
 جهزة حىت تكون صاحلة لالستخدام يف كل وقت.األ

إعداد الربامج: إعداد املادة التعليمية عن طريق الربجمة، حيتاج إىل  -3
خربات عالية وممارسة طويلة األجل، إذ أن املوضوع ليس أمرا 

 ا.هين

إعداد الربانمج الواحد إىل زمن طويل، طول فرتة اإلعداد: حيتاج  -4
بدءا إبعداد مسودة الربانمج، مث حتويلها إىل منوذج أصيل، مث 
جتريبها وتقوميها مرات ومرات ومرات وحتسينها بعد كل تقومي 

 وقبيل فرتة التجريب الالحق.

                                                             
7
 Asrori Imam dan Moh Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab dari Kartu 

Sederhana Sampai Web Penjelajahan Dunia, (Malang: Bintang sejahtera, 2014), hal: 180 
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حيتاج التعليم املربمج إىل وجود آلية دقيقة املتابعة:  -5
ملتابعةةالطالب، كل على حدة، ورصد أدائهم وانتقاهلم عرب كل 
وحدة دراسية وتقدمهم من وحدة دراسية إىل أخرى، ومستوى 

 أدائهم يف اإلختبارات القبلية والبعدية حىت هناية املقرر الدراسي.

متابعة دقيقة، التحسني: حتتاج الوحدة املربجمة الواحدة إىل  -6
وحتديد لكل أوجه القصور واإلخفاقات وتصحيحها بشكل 
فوري. من خالل البياانت واملعلومات الىت يتم احلصول عليها 

 feed back.8عن طريق التغذية الراجعة 
 املفيدات مفهوم - و

ويف اإلجنليزية تقال  9املفردات لغة هي جمموعة كلمات، حصيلة لغوية.
vocabulary  ويف اإلندونيسيةpembendaharaan kata  فعرفهاC.P Chaplin  
 كما أيتى:

1. Daftar kata 

2. Totalitas kata yang digunakan di dalam satuan bahasa 

3. Perbendaharaan kata seseorang setelah diukur dengan satu tes.
10

 

 أي :

 قوائم الكلمة -1

 مجلة الكلمات الىت تستعمل يف اللغة -2

                                                             

8
الطبعة األوىل، )الرايض: دار املفردات تكظولوجيا التعليم )املاهية واألساس التطبيقات العملية(، عبد الرمحن كدوك،  

 170-169(، ص:2000،للنشر والتوضيع
9
 561( اجلزء الثاىن، الطبعة الثانية، بدون سنة، ص:)دار املعارف، مصر املعجم الوسيط،إبرهيم أنيس وأصدقاؤه،   

10
 C.P.Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Ed.I, cet.II, (Terjemahan Kartini kartono), 

(Jakarta: Raja grafindo persada 1993), hal: 533 
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 الكلمات الشخصية بعد قياس ابالختبار.ثروة  -3

جتعل التالميذقادرين على  وتعليم املفردات هو إحدى الوسائل الىت
ابللغة األجنبية، أو لتطوير قدرة الكالم والقدرة على حفظ التكلم 

من مطالب تعليم  املفردات الكثرية. إن تعليم املفردات مطلوب أساسي
 11اللغة وشرط من شروط إجادهتا.

 تد يس املفيدات أغياض - ز

ومن املعلوم أن املفردات هي األساس األول ملعرفة اللغة العربية، 
عما يف أذهاهنم من املعاىن واألفكار وال  فالطلبة ال يستطيعون أن يعربوا

يستطيعون أن يقرؤا كل مكتوبة وكذالك وال يستطيعون أن يكتبوا كل 
شيئ إال أهنم يعرفون الثروة اللغوية الكاملة من الصور املتنوعة ابستعمال 
أكثر ألفاظها. وعلى هذا ينبغى أن يكون الطلبة مسيطرا على املفردات، 

 للغة العربية اليومية.وهي تسهلهم يف تكلم ا
أما أغراض تدريس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية هي جعل 

ثروة اللغة العربية الفصحى سبعمائة كلمة تقريبا  الطلبة مسيطرين على
حىت متكنهم أن يستعملوا هذه املفردات يف حماوراهتم اليومية ويستطيعوا 
أن يقرؤا الكتب الفقهية غري القرآن الكرمي واحلديث، وأغراض تدريس 
املفردات يف احلقيقة ال تفصل أبغراض تدريس اللغة العربية عامة وهي  

 الدراسي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية ما أيتى: كما قرره املنهج

1. Siswa mampu melafalkan kalimat-kalimat Arab dengan 

intonasi yang baik dan benar. 

                                                             

11
السعود، اجلزء الثاين، )الرايض: جامعة امللك امليجع يف تعليم اللغة العيبية لغري الظااطقني هبا، حممود إمساعيل صاحل،  

 70(، ص:1998
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2. Siswa mampu memahami makna kata-kata dan 

ungkapan/idiom yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari di lingkungan sekolah dan rumah. 

3. Siswa mampu memahami susunan kalimat dengan struktur 

kalimat yang diajarkan. 

4. Siswa mampu menggunakan kata-kata, ungkapan dan 

susunan kalimat yang diajarkan dalam percakapan 

sederhana. 

5. Siswa mampu membaca dan memahami makna wacana 

yang meliputi kata-kata dan susunan kalimat yang 

diajarkan. 

6. Siswa dapat menyusun kalimat-kalimat Arab dalam insya’ 
muwajjah dengan kata-kata dan struktur kalimat yang 

diajarkan. 

 أي :
 الصحيحة. ليستطيع الطلبة أن يلفظوا كلمات عربية مع نربة صوهتا -1

الكلمات والعبارة الىت هلا عالقة ابحلياة ليستطيع الطلبة أن يفهموا معاىن  -2
 واملنزلية.اليومية يف البيئة املدرسية 

 ليستطيع الطلبة أن يفهموا تراكيب اجلمل حسب القواعد املدرسة. -3

ليستطيع الطلبة استعمال الكلمات والعبارات والرتاكيب املدرسة يف  -4
 احملادثة السيطرة.

املوضوع الذي يشمل على ليستطيع الطلبة أن يقرؤوا ويفهموا معىن  -5
 الكلمات والرتاكيب الىت تدرس عليهم.

ليستطيع الطلبة أن حيرروا اجلمل العربية يف اإلنشاء املوجة ابلكلمات  -6
 والرتاكيب الىت تدرس عليهم.
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 أنواع املفيدات - ح

تقسيمها حسب املهارات تنقسم املفردات إىل أربعة أقسام، هي: 
تقسيمها حسب التخصص، تقسيمها اللغوية، تقسيمها حسب املعىن، 
 حسب اإلستخدام. وبياهنا فيما يلى:

 ميكن أن تقسم املفردات كالتاىل: تقسيمها حسب املهارات اللغوية، -1

وهذه تنقسم إىل  ،understanding vocabularyمفردات للفهم  - أ
 نوعني:

االستماع ويقصد بذلك جمموع الكلمات الىت يستطيع  -
عندما يتلقاها من أحد الفرد التعرف عليها وفهمها 

 املتحدثني.

القراءة ويقصد بذلك جمموع الكلمات الىت يستطيع الفرد  -
التعرف عليها وفهمها عندما يتصل هبا على صفحة 

 مطبوعة.

وهذه أيضا ، speaking vocabularyمفردات للكلم  - ب
 تنقسم إىل نوعني:

ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت  informalعادية  -
 يستخدمها الفرد يف حياته اليومية.

ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت حيتفظ  formalموقفية  -
هبا الفرد وال يستخدمها إال يف موقف معني أو عندما 

 تكن له مناسبة.
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وهذه أيضا تنقسم  ،writing vocabularyمفردات للكتابة  - ج
 إىل نوعني:

جمموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد عادية ويقصد هبا  -
يف مواقف االتصال الكتاىب الشخصى مثل أخذ 

 مذكرات، كتابة يوميات

موقفية ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد  -
االتصال الكتاىب الرمسى مثل تقدمي طلب يف مواقف 

 للعمل أو استقالة أو كتابة تقرير

وتنقسم كذلك إىل  ،potential vocabularyمفردات كامنة  - د
 نوعني:

ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت ميكن  contextسياقية  -
 تفسريها من السياق الذي وردت فيه

ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت ميكن  analysisحتليلية  -
إىل خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد  تفسريها استنادا

عليها من حروف أو ما نقص، أو يف ضوء اإلملام بلغات 
 أخرى.

 تقسيمها حسب املعىن، ميكن أن تقسم املفردات كالتاىل: -2

يقصدهبا جمموع و  content vocabularyكلمات احملتوى  - أ
املفردات األساسية الىت تشكل صلب الرسالة مثل األمساء 

 واألفعال.
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ويقصدهبا جمموع املفردات  function wordsت وظيفية كلما - ب
الىت تربط املفردات واجلمل والىت يستعانبها على إمتام الرسالة 
مثل حروف اجلر والعطف وأدوات اإلستفهام وأدوات الربط 

 بشكل عام.

ويقصدهبا جمموع املفردات  cluster wordsكلمات عنقودية  - ج
بذاهتا وإمنا حتتاج إىل  الىت ال تنقل معىن معينا وهي مستقلة 

كلمات أخرى مساعدة تنقل من خالهلا إىل املستقبل معىن 
خاصا مثل )رغب( فهذه الكلمة تكون مبعىن أحب يف 

 قولنا: رغب يف، وتكون مبعىن الصرف يف قولنا: رغب عن.

 حسب التخصص، وميكن أيضا أن تقسم املفردات إىل: تقسيمها -3

ويقصدهبا جمموع الكلمات  service wordsكلمات خادمة  - أ
العامة الىت يستخدمها الفرد يف مواقف اخياة العادية أو 

 استخداماته الرمسية غري التخصصية.

ويقصدهبا جمموع  special content wordsكلمات ختصصية  - ب
بكثرة يف جمال  الكلمات الىت تنقل معاىن خاصة أو تستخدم

وكلمات  local wordsمعني. وتسمى أيضا ابلكلمات احمللية 
 utility wordsاإلستخدام 
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 وأخريا ميكن أن تقسم املفردات إىل: تقسيمها حسب اإلستخدام، -4

ويقصد هبا جمموع املفردات  active wordsكلمات نشيطة  - أ
الىت يكثر الفرد من استعماهلا يف الكالم أو يف الكتابة أو 

 حىت يسمعها أو يقرأؤها بكثرة.

ويقصد هبا جمموع الكلمات  passive wordsكلمات خاملة  - ب
الىت حيتفظ الفرد هبا يف رصيده اللغوى وإن مل يستعملها. 
وهذا النوع من املفردات يفهم الفرد دالالته وإستخداماته 

 12املطبوعة أو يصل إىل مسعه.عندما يظهر له على الصفحة 

                                                             

12
جامعة أم )مكة املكرمة:امليجع يف تعليم اللغة العيبية للظااطقني بلغات أخيى اجلزء الثاىن، طعيمة،  رشدى أمحد  

 618-616م(، ص:1986ـ/ه 1406القرى، 
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 الفصل الثالث

 احلقلي البحث إجراءات

 منهج البحث - أ

 جترييب منهج هو البحث هذا يف الباحثة تستعمله الذي البحث منهج إن
 الذي العلمي املنهج هو( Experiment Research) ابإلجنليزية مايقال أو

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

 ابستخدام مرات ثالث التعليم فيجرى للعينة واحدا فصال الباحثة ختتار
 One”بـ ويسمى اجملموعة، يف حبثها الباحثة جتري البحث هذا ويف. أسلوب

Group Pre-test Post-test Design”2 

 :التايل لقانونا الباحثة وتعتمد

 2خ        X م         1خ
 :التفصيل

 القبلي االختبار:  1خ 
 البعدي االختبار:  2خ 
 التجريبية املعاجلة:  xم 

 جمتمع البحث والعينة - ب

درسة الثانوية اإلسالمية امليكون اجملتمع يف هذا البحث مجيع الطلبة من 
مالدية، ويبلغ عددهم  2019/2020لسنة دراسية  أتشيه بيسر 6احلكومية 

                                                             

1
هـ (،  1316، )الرايض: مكتبة العبيكان، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصلح بن محد العساف،   

 303ص:
2
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal: 212. 
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تكون عينة هلذا  2-من الفصل األولمنهم  28الباحثة  تاروخت طالبا   315
 البحث.

 طرق مجع البياانت وأدواهتا - ج

 خطة البحث العلميةيت تستخدمها الباحثة هلذه أما أدوات البحث ال
 هي:

 اإلختبارات -1

 أن متكن الىت االختبار طريق من أدة األسئلة قائمة إن
 أسئلة إلجابة حتتاجها الىت املعلومات جلمع الباحثة تستخدمها

 نتيجاهتم ملعرفة ابختبارهم الباحثة وقامت. فروضه اختبار أو البحث
 إجراء بعد( Post - Test) البعدي ابالختبار الباحثة وتقوم. التعلم ىف

 .املفردات تعليم عملية

 (pre-test)القبلي  االختبار -

 تعليم يف الوسيلة ابستخدام قبلي االختبار الباحثة انعقدت هو
 الدراسى التحصيل مستوى ملعرفة االختبار هذا وغرض ،املفردات

 .املفردات تعليم يف الوسيلة استخدام قبل

 (post-test)البعدي  اإلختبار -

 تعليم يف الوسيلة ابستخدام بعدي االختبار الباحثة انعقدت هو
 االختبار بنتائج تقارن البعدي االختبار من والنتائج. املفردات
 الباحثة تقارن  3.التدريس فعالية مدى لقياس منهما كل مث القبلي،

 فعالية ملعرفة بينها وحتلل البعدي واالختبار القبلي االختبار بني
 .املفردات تعليم يف الوسيلة استخدام

  

                                                             
3
 M. Ngalim Purwanto, Prinsip–Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1984), Hal: 28. 
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 اإلستبانة -2

اإلستبانة  هي اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو العبارات 
إبجابتها أو األراء احملتملة ويطلب من اجمليب عليها املكتوبة مزودة 

اإلشارة إىل ما يراه مهما أو ما ينطق عليه منها أو يعتمد أنه هو 
يف الفصل  ذوتوزع الباحثة اإلستبانة لتالمي 4صحيحة.اإلجابة ال

األول ملعرفة استجابة الطلبة يف تعليم املفردات العربية إبستخدام 
 power pointوسيلة 

 طريقة حتليل البياانت - د

 ابستخدام م املفرداتيتعل يف خاصة والتعّلم التعليم عملية الباحثة جترب

 هذه استخدام عند التعليم عملية كمشرفة تقوم الباحثة كانت .الوسيلة
 املفردات. تعليم يف الطلبة إلرشاد الوسيلة

 حتليل البياانت عن االختبار -1
 ”t“) ابختبارات والبعدي القبلي االختبار نتيجة عن البياانت وحتليل 

Test)، 5:يلي كما الرموز الباحثة فتستعمل 𝑡𝑜 = 𝑀𝐷𝑆𝐸𝑀𝐷  

 من فهو الثانية، واملتغرية األوىل املتغرية قيمة بني الفروق متوسط أي=  𝑀𝐷 البياانت:
𝑀𝐷 :التالية اخلطوات إتباع =  ∑ 𝐷𝑁  

                                                             

4
(، 2000، )الناشر: املكتابة العيكان،السلوكية الطبيعية الثانيةاملدخل إىل البحث يف العلوم صاحل بن محد العساف،  

 342ص: 
5
 Anas Sudijono, Pengantar  Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 

hal. 305. 
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𝐷∑=   أي جمموعة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية، و𝐷 
𝐷   من اخلطوات االتية: = 𝑋 − 𝑌 𝑋 − 𝑌  =قيمة املتغرية األوىل انقصة قيمة املتغرية الثانية 

 𝑁   = أي عدد أفراد العينة 𝑆𝐸𝑀𝐷  = أي اخلطأ املعياري للفروق(standar error dari mean of difference )

𝑆𝐸𝑀𝐷 وهو من إتباع الرمز التايل: =  𝑆𝐷𝐷√𝑁 − 1 

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

𝑆𝐷𝐷 =  √∑ 𝐷2𝑁 − (∑ 𝐷𝑁 )2
 

 حتليل البياانت عن اإلستبانة -2
 استجاابهتم يف النتائج معدلة عن الطلبة استجاابت بياانت الباحثة حتلل

𝑃  : القانون على معتمدا = 𝐹𝑁  X 100% 

 : البيان

 𝑃  :مئوية نسبة 

  𝐹  :الرتددات 

 𝑁   :الطلبة جمموع 
 وأما ملعرفة عن مجيع معدلة النتائج قامت الباحثة إىل مخسة احوال:

= ممتاز ٪ 100 – 81  

= جيد جدا   ٪ 80 – 66  
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= جيد   ٪ 65 – 56  

= مقبول   ٪ 55 – 41  

6= انقص   ٪ 40  – 0  

                                                             
6  Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 281.  
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت - أ

لقد شرحت الباحثة يف الفصول السابقة عما يتعلق مبنهج البحث واألدوات 
املستخدمة جلمع البياانت. ويف هذا الفصل تعرض الباحثة النتائج اليت حصلت من 

 تعليم يف الطلبة قدرة لرتقية power point وسيلةابستخدام  عملية تعليم اللغة العربية
 ولابلبحث التجرييب يف الفصل األ . وللحصول على البياانت اليت قامت الباحثةاملفردات

اعتمادا على رسالة عميد لكلية الرتبية وأتهيل املعلمني  2020/ 2019للسنة الدراسية 
-Bالمية احلكومية بندا أتشيه رقم :جبامعة الرانريي اإلس

7403/Un.08/FTK.1/TL.00/08/2020 

 
 انطالقا مما سبق، قامت الباحثة جبمع البياانت كما يلي :

 البحث ميدان حملة -1

 يح عن ميدان البحث وهاحثة أن توضقبل الشروع يف البحث تريد الب
ة اللغة الذي يتعلم فيه الطلبة مادأتشيه بيسر،  6درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية امل

 Montasik-Cot goh, Lampaseh lhok, Aceh يف الشارع ه املدرسةالعربية. ويقع هذ

Besarهو  اآلنرئيسها م. و 1976يف السنة  ه املدرسة. أسس هذDrs. Asnawi 

Adam M.pd 

هم  2019/2020وكان عدد الطلبة يف هذه املدرسة يف السنة الدراسية 
وعدد الطلبة من كل  .طالبا، هم جيلسون يف الفصل األول حىت الفصل الثالث 315

 يتضح يف اجلدول التايل ويوضح عدد الطلبة يف كل الفصل :صف كما 
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 1-4ل اجلدو 

 /2019للسنة الدراسية  بيسر أتشيه 6 احلكومية اإلسالمية الثانوية ملدرسةعدد الطلبة اب
2020 

 جمموع طالبة طالب الصف رقم
 110 56 54 األول 1
 98 64 34 الثاين 2
 107 52 55 الثالث 3

 315 اجملموع
 

 
 2-4اجلدول 

للسنة الدراسية  بيسر أتشيه 6 احلكومية اإلسالمية الثانوية ملدرسةاب الوسائل املهيئة
2019 /2020 

 العدد أنواع الوسائل الرقم
 1 غرفة رئيس املدرسة 1
 1 إدارة املدرسني 2
 12 الفصول الدراسية 3
 1 املكتبة 4
 6 مرحاض الطلبة )حول املدرسة( 5
 3 مرحاض املدرس 6
 2 الشركة 7
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 1 معمل احلاسوب 8
 1 معمل البيولوجيا 9
 1 املصلى 10
 1 امليدان 11
 1 الغرفة الطبية 12
 1 مطعم األساتيذ 13
 1 ستودعامل 14

  اجملموع
 
 3-4اجلدول 

الدراسية لسنة  بيسر أتشيه 6 احلكومية اإلسالمية الثانوية ملدرسةاباملدرسني  عدد
2019 / 2020  
 العدد الدرس رقم
 3 الرايضية 1
 5 علوم الطبيعية 2
 5 العلوم اإلجتماعية 3
 2 اتريخ اإلسالم 4
 2 اللغة العربية 5
 3 اللغة اإلجنليزية 6
 4 اللغة اإلندونسية 7
 1 الرايضة 8
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 1 و الثقافةعلم الفن  9
 2 فقهال 10
 2 عقيده األخالق 11
 1 القرآن احلديث 12
 1 التوجيه اإلرشادي 13
 1 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 14
 4 العلوم املدنية 15

 37 اجملموع
 6 احلكومية اإلسالمية الثانوية ملدرسةابسابق اتضح أن عدد املدرسني ومن اجلدول ال

املدرسني و  5، ويتكونون على 2020 / 2019مدرسا يف السنة الدرسية  37 بيسر أتشيه
 .اتاملدرس 32

 

 لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم املفردات Power pointاستخدام وسيلة   -2

 ،أتشيه بيسر 6ملدرسة الثانوية اإلسلمية احلكومية قبل إجراء عملية البحث اب
، وإعداد قبلي البعدي, وورقة اإلستبانةأعدت الباحثة خطوات التعليم، واإلختبار ال

 . (RPP)الدراسة
لقاائن حيث أن  2-ولالفصل األويف هذه املادة تقوم الباحثة ابلتدريس يف 

، واللقاء الثاين إستمرار التعليم املفرداتلي وتعلم اللقاء األول تقدم االختبار القب
الدراسي عند ، وتقدم االختبار البعدي لنيل التحصيل Power point ابستخدام وسيلة

 .الطلبة
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 أما خطوات التعليم اليت تستخدم الباحثة كما يف اجلدول التايل:
 4-4اجلدول 

 اللقاء األول
 الطلبة ةتدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتسأل عن حال -
 أتمر املدرسة الطلبة بقراءة الدعاء -
 تقرأ املدرسة كشف الغياب -
 تبار القبلي اليت تتعلق ابملواد ستناقشهاتوزع املدرسة أوراق االخ -
 تقدم املدرسة حملة عامة عن التعلم الواجب تنفيذه -
 فرداتاملدرسة أهداف تعليم املتبني  -
 تطلب املدرسة من الطلبة االهتمام ابملواد اليت ستشرحها -
 أدوات املدرسيةفردات عن املدرسة املتشرح  -
 يهتم الطلبة بشرح املدرسة -
 تعطي املدرسة الطلبة فرصة لطرح أسئلة حول ما شرحها املدرسة  -
 املدرسيةفردات عن أدوات مليسأل الطلبة أسئلة تتعلق اب -
تقدم املدرسة التقدير مثل عبارة "أحسنت" ملن كان يستطيع أن جييب أسئلة  -

 صديقهم
 توضح املدرسة اإلجاابت من أسئلة الطلبة -
 فردات عن أدوات املدرسيةتقدم املدرسة أسئلة تتعلق ابامل -
 أسئلة املدرسةجييب الطلبة  -
 قد تعلمواتقدم املدرسة النصائح وتطلب منهم مراجعة الدرس الذي  -
 إلقاء السالمختتم املدرسة الدرس بقراءة الدعاء و  -
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 5-4اجلدول 
 الثاين اللقاء

 تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتسأل عن حالة الطلبة -
 أتمر املدرسة الطلبة بقراءة الدعاء -
 تقرأ املدرسة كشف الغياب -
 املدرسة ابستعداد عملية التعليم والتعلمتقوم  -
 تسأل املدرسة األسئلة املتعلقة ابلدرس السابق -
 ويعرفوهم معانيها ابلصوار  power pointاملفردات بوسيلة تشرح املدرسة  -
 يهتم الطلبة بشرح املدرسة -
 تعطي املدرسة الطلبة فرصة لطرح أسئلة حول ما شرحها املدرسة -
 كر املفردات من الصورة املعروضةذ بعض الطالب لر تقوم املدرسة ابختيا -
 أسئلة املدرسةجييب الطلبة  -
 يناقش املدرسة والطلبة يف اإلجاابت من كل الطالب -
 يطلب املدرسة من الطلبة مراجعة الدرس الذي مت تنفيذه -
فردات عن أدوات توزع املدرسة أوراق االختبار البعدي اليت تتعلق ابمل -

 املدرسية
 املدرسة ورقة اإلستبانة بعد تنتهى الدراسةتوزع  -
 ختتم املدرسة الدرس بقراءة الدعاء وإلقاء السالم -
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 ابلبحث يف احلقلي يف تلك املدرسة وجلمع البياانت فقامت الباحثة نفسها
قيت وستوضحها الباحثة ابلتو  م.2020 أغسطس 27أغسطس إىل  24من التاريخ 

 التجرييب كما يف اجلدول التايل:
 6-4اجلدول 

 التوقيت التجرييب يف اجملموعة التجريبية
 اتريخ يوم اللقاء

 م2020أغسطس  24 نثننياال اللقاء األول
 م2020أغسطس  27 ميساخل اللقاء الثاين

 
 

 البياانت ومناقشتهاحتليل  - ب

 الختبار البعدياحتليل البياانت عن االختبار القبلي و  -1

 Test)وحتليل عن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي ابختبارات 

“ t”) 

𝑡𝑜 وتستخدم الباحثة الصيغة كما يلى : = 𝑀𝐷𝑆𝐸𝑀𝐷 

  :  البياانت
to .حاصل املالحظة : 

MD ،متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية : 

 𝑀𝐷 = ∑ DN      
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∑ D : بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية، و قو جمموع الفرD  من
 اخلطوات اآلتية :

D = X- Y 
 

X .النتيجة املتغرية األوىل : 
Y.النتيجة املتغرية الثانية : 
 N.عدد العينة : 𝑆𝐸𝑀𝐷 : اخلطأ املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل : 

 𝑆𝐸𝑀𝐷 = 𝑆𝐷𝐷√𝑁 − 1 𝑆𝐷𝐷 ::االحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية، يعين  

𝑆𝐷𝐷 = √Σ𝐷2𝑁 (Σ𝐷𝑁 )2
 

 

 7–4اجلدول 

 درجة يف اإلجابة الثانيةالالنتائج بني الدرجة يف اإلجابة األوىل و 

 
 الطلبة

درجتهم يف 
 اإلجابة األوىل

درجتهم يف 
 اإلجابة الثانية

الفرق بني 
 االجابتني

االحنراف عن 
 متوسط الفروق

1 25 75 50- 2500 
2 45 65 20- 400 
3 25 80 55- 3025 
4 40 70 40- 1600 
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5 50 80 30- 900 
6 50 75 25- 625 
7 50 70 20- 400 
8 45 70 25- 625 
9 15 50 35- 1225 
10 50 85 35- 1225 
11 30 35 5- 25 
12 80 100 20- 400 
13 70 85 15- 225 
14 45 65 20- 400 
15 70 90 20- 400 
16 50 80 30- 900 
17 20 60 40- 1600 
18 25 65 40- 1600 
19 0 70 70- 4900 
20 35 70 35- 1225 
21 40 55 15- 225 
22 20 60 40- 1600 
23 10 55 45- 2025 
24 35 60 25- 625 
25 15 35 20- 400 
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26 50 80 30- 900 
27 40 70 30- 900 
28 30 70 40- 1600 

N =28 - - ∑ 𝐷 = 

875-  

∑ 𝐷2 = 

32475 

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

∑جمموع الفرق بني االختبارين ) .1 𝐷 =875-) 

∑بني االختبارين )جمموع مربعات الفرق  .2 𝐷2=)32475 

 28عدد العينة =  .3

∑ =𝑴𝑫 املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني ، فالباحثة تتبع اخلطوات التالية:ملعرفة داللة  𝑫𝑵  = −875
28 = −31,25 

،وهذا ما (𝑺𝑫𝑫)مث تبحث عن االحنراف املعياري للفروق بني نتيجتني املتغريتني 
∑√=𝑺𝑫𝑫 ننظره يف الرموز التالية: 𝐃𝟐𝐍 − (∑ 𝐃𝐍 ) ²   

= √32475
28 − (−875

28 )2 

=√1159,82 − (31,25-)
2
 

=√1159,82 − 976,56 

=√183,26 

=13,54 
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 :(𝑺𝑬𝑴𝑫)مث تبحث الباحثة عن اخلطأ املعياري للفروق

 𝑺𝑬𝑴𝑫 =  𝑺𝑫𝑫√𝑵 1-
= 13,54√ 1- 28

= 
13,54√27

 = 
13,54

5,2  = 2,60 

 اعتمادا على هذا الفروض املذكور، املقياس الرد:

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

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

 
كما (to)ت عن حاصل املالحظة –وأما اخلطوة األخرية فتختار الباحثة البياانت ابختبار 

 يلي:

𝑡𝑜 = MDSEMD = −31,25

2,60
= −12,02 

ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدرجة احلرية ويكون الفرض الصفري على 
 احلرية يف هذا البحث.من الدرجة ٪1و ٪5مستوى الداللة 

db = N-1 

 = 28-1  

= 27 

 

ما أ 2،76يعين  ٪1وحدد مستوى الداللة  2،05يعين  ٪5 فحدد مستوى الداللة
: اجلدول(-احلساب( أكرب من )ت-ك )ت. وذل12,02يعين  (toحاصل املالحظة )

2،05<12,02>2،76. 
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فيكون الفرض اجلدول( -احلساب( متساوية أو أكرب )ت-إذا كانت النتيجة )ت
احلساب( مل تبلغ إىل -فرض البديل مقبوال. وإذا كانت النتيجة )تالالصفري مردودا و 

 1فرض البديل مردودا.الاجلدول( فيكون الفرض الصفري مقبوال و -النتيجة )ت
-احلساب( أكرب من النتيجة )ت-فوجدت الباحثة يف هذا البحث أّن النتيجة )ت

استخدام وسيلة فرض البديل مقبوال، يعين المردودا و  اجلدول(، ولذلك أن الفرض الصفري
Power point  ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  يف تعليم املفرداتيكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة

 .ه بيسرأتشي 6احلكومية 

 

يف  Power pointيف عملية التعليم والتعلم ابستخدام وسيلة  الطلبةأنشطة  -2
 تعليم املفردات

وتعتمد . بياانت البحث هي اإلستبانة تستخدم الباحثة جلمع الطريقة اليت
 2يف الفصل األول  ذاإلستباانت على ورقة اإلستباانت الىت توزع الباحثة لتالم

 power pointملعرفة استجابة الطلبة يف تعليم املفردات العربية إبستخدام وسيلة 
 فهي كما يف اجلدول التايل:

 معايري التقييم
 املوافقغري =  1

 قلة املوافق=  2
 موافق=  3
 موافق جدا=  4

                                                             
1
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal 312-313. 
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  8-4اجلدول  
 Power pointعند عملية تعليم والتعلم ابستخدام وسيلة  ةبة الطلقيمة إلستجاب

 غ.م ق.م م م.ج التصرحيات رقم

1 
عند عملية  Power pointافرح املستخدمة الوسيلة 

 - - 13 15 التعليم والتعلم

اان اكثر نشاطا يف التعليم أنثناء عملية التعليم  2
 Power pointابستخدام وسيلة 

7 21 - - 

3 
أويل املزيد من االهتمام للموضوع أنثناء عملية 

 - - Power point 10 18التعليم ابستخدام وسيلة 

 Powerأفضل تعلم اللغة العربية ابستخدام وسيلة  4

point  ي قبلذاكثر من 
10 17 - 1 

جعلين أفهم  Power pointالتعلم ابستخدام وسيلة  5
 - - 20 8 املواد التعليمية بشكل أفضل

استطيع أن احفظ كثري من املفردات عند عملية  6
 Power pointالتعليم ابستخدام وسيلة 

10 15 3 - 

اان اكثر استعدادا للتعبري عن األفكار/اآلراء أنثناء  7
 Power pointعملية التعليم ابستخدام وسيلة 

9 14 4 1 

كثري من   Power pointالتعلم ابستعمال وسيلة  8
 االهتمام

13 15 - - 

 - 1 16 11جعل اللغة العربية  Power pointابستعمال وسيلة  9
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 سهل يف تعليمه

أرغب يف حتسني حتصيلي التعليمي ابللغة العربية  10
 Power pointبعد حضور الدروس ابستخدام وسيلة 

12 13 2 1 

 

  9-4اجلدول 
 Powerعند عملية تعليم والتعلم ابستخدام وسيلة  ةبالطل قيمة إلستجابةالنسبة املئوية ال

point 
 التصرحيات

 الطلبة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 

2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 

3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 

3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 6 

4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 7 

3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 8 

4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 9 

4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 10 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 

4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 12 

4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 13 

4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 14 

4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 
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4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 18 

3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 19 

3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 20 

3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 21 

3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 22 

3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 23 

2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 24 

3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 25 

1 2 4 1 2 3 1 3 3 4 26 

4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 27 

4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 28 

 (F) جمموعة 99 91 94 92 92 91 87 97 94 92

112 N 

82,1 83,9 86,6 77,7 81,2 82,1 82,1 83,9 81,2 88,4 P 

82,92٪  P امجايل 

 
𝑃 الطلبة عند عملية تعليم والتعلم ابستعمال القانون: وحتسب البياانت من اإلستجابة = 𝐹𝑁 × 100% 

 : النسبة املؤية  𝑃: البيان
 F جمموع القيمة احلصولة عليها : 
 N النتيجة الكاملة : 

 عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة احوال:الطلبة  وحيدد املسند إلستجابة

 = ممتاز ٪ 100 – 81

 = جيد جدا   ٪ 80 – 66
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 = جيد   ٪ 65 – 56

 = مقبول   ٪ 55 – 41

 2= انقص   ٪ 40  – 0
مبعىن  ٪ 100 – 81تدل على أهنا وقعت بني حد  ٪82,92= امجايل Pبقيمة و  

 Powerيف عملية التعليم والتعلم ابستخدام وسيلة الطلبة تاز. فتكون داللة أن إستجابةمم

point أن هتتم هبا  خبطواته الصحيحة وأبحناء ومعايري عملية التعليم والتعلم اليت تلزم مطابقة
 التعليم والتعلم. سة عند عمليةاملدر 

 
 حتقيق الفروض .أ 

 :يلي كما فهي البحث هذا يف الباحثة قدمت اليت الفروض اوأم
قية قدرة الطلبة فعاال لرت يكون  Power pointاستخدام وسيلة  إنالفرض البديل:  -1

 .(Ha) يف تعليم املفردات

قية قدرة فعاال لرت مل يكن  Power pointاستخدام وسيلة  إنالفرض الصفري: -2
 .(Ho) الطلبة يف تعليم املفردات

( أكرب من 12,02:  (t0)احلساب-ت )ت -على نتيجة اختبارقد حصلت الباحثة 
 ٪ 1 ومستوى الداللة 2،05:(tt.ts.5%)٪ 5 مستوى الداللةاجلدول -نتيجة اجلدول )ت

(tt.ts.1%):2,76 .)تدل على أن الفرض الصفري مردود وعكسه أن الفرض البديل مقبول، ف
 .قية قدرة الطلبة يف تعليم املفرداتفعاال لرت يكون  Power pointاستخدام وسيلة  أن مبعىن

                                                             
2
Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal. 

281. 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث - أ

ابستخدام وسيلة  الفصل السابق عما يتعلق وبعد ما حبثت الباحثة يف
Power point كما يلي:،فردات، فتخلص الباحثة خالصة البحثيف تعليم امل 

يقية يقدة  الللبة يف  لر كون فعاالي Power pointاستخدام وسيلة إن  -1
 . واعتمدت الباحثة يف حتقيق الفروض على أن نتيجةداتفر تعليم امل

 .2,76<12,02>2,05:اجلدول(-احلساب( أكرب من )ت-)ت

 Powerستخدام وسيلة الللبة عند علمية التعليم اب إن نتيجة إستجابة -2

point 81على أهنا ويقعت بني حد  لتد ٪82,92 يف تعليم املفردات 
 .مبعىن ممتاز ٪ 100 –

ميكن استخدامها يف تعليم  Power point وسيلةواخلالصة، أن استخدام 
للفصل األول مبدةسة الثانوية اإلسالمية املفردات عند الللبة يف املرحلة الثانوية 

 أتشيه بيسر. 6احلكومية 

 املقرتحات - ب

 :تقدم الباحثة االيقراحات األتية اعتمادا على الظواهر السابقة
التعليمية املناسبة يف عملية التعليم  ينبغي للمدةس أن يستخدم الوسيلة -1

 والتعلم ليكون الللبة انجحني يف التعلم.

أن جيتهدوا يف تعلم اللغة العربية وال سيما املفردات ترجو الباحثة من الللبة  -2
. وكذلك ال بد للللبة اهتمام الدةس اهتماما جيدا ألهنا أساس لفهم اللغة

 ينخفض مستوى تركيزهم.حىت ال 
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لللبة بكلية الربية أن يبحثوا القضااي الىت توجد يف املداةس ينبغي ل -3
 لريقية يقدة  الللبة على اللغة العربية. موضوعات لرساالهتم لريقية

ا وجدوا فيها خلأ أو ينبغي لقاةئني هذا البحث أن يقدموا النقد البّناء. وإذ -4
نقصا فرجو الباحثة إصالح هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال 

 ومفيدا للباحثة والقاةئني.
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 املراجع

 املراجع العربية - أ

القاهرة: دار  اجلزء الثاين،املعجم الوسيط،  ،بدون سنة إبرهيم أنيس وأصدقاؤه،
 املعارف

الوسائل التعليمية ، بدون سنة أمحد خريى كاظم وجابر عبد احلميد جابر،
 الناشر: دار النهضة العربيةواملنهج، 

املرجع يف تعليم اللغة العربية م، 1986ه/1406رشدى أمحد طعيمة، 
 اجلزء الثاىن، مكة املكرمة: جامعة أم القرىللناطقني بلغات أخرى، 

، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ه1316 عساف،لصاحل بن محد ا
 الرايص: مكتبة العبيكان

 املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية م2000 عساف،لصاحل بن محد ا
 ، الرايص: مكتبة العيكانةالطبيعية الثاني

طرائق تدريس مهارات اللغة العربية م، 2006هـ/1427عابد توفيق اهلامشي، 
 بريوت: موسسة الرسالة وآداهبا،

تكنولوجيا التعليم )املاهية واألساس التطبيقات ، 2000عبد الرمحن كدوك، 
 الطبعة األوىل، الرايض: دار املفردات للنشر والتوضيعالعملية(، 

طرق تدريس اللغة العربية يف طرق تدريسها، ، 1911عبد العزيز عبد اجمليد، 
 الطبعة الثالثة، القاهرة: دار املعارف
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-االنرتنيت-قاموس مصطلحات احلاسوبم، 2001فاروق سيد حسن، 
 القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، مكتبة األسرةاإللكرتونيات، 

بريوت: د الوسيط يف العربية املعاصرة، املنج ،2003 كميل إسكندر حشيمة،
 دار املشرف

 ريوت: دار املشرفب، اإلعالمو املنجد يف اللغة ، 2003 لويس معلوف،
املرجع يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، ، 1998حممد إمساعيل صاحل، 

 اجلزء الثاين، الرايض: جامعة امللك السعود
 القاهرة: مكتبة األجنلو املصريةالوسائل التعليمية، مصطفى بدران، بدون سنة، 

لرتقية  Power pointتطبيق طريقة املعدلة بوسيلة ، 2019ميسورة الضيفى، 
حبث غري منشور، بندا قدرة الطلبة على فهم تركيب اجلمل املفيدة، 

 أتشية: كلية الرتبية جامعة الرانريي

 املراجع اإلندونيسية - ب

Anas Sudijono, 2009, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada 

C.P. Chaplin, 1993, Kamus Lengkap Psikologi, Ed.I, cet.II, (Terjemahan Kartini 

Kartono), Jakarta: Raja Grafindo Persada 

Departemen Agama RI, 1993/1994, Kurikulum Madrasah Tsanawiyah GBPP Mata 

Pelajaran Bahasa Arab, Jakarta 

Imam Asrori dan Moh Ahsanuddin, 2014, Media Pembelajaran Bahasa Arab dari 

Kartu Sederhana Sampai Web Penjelajahan Dunia, Malang: Bintang Sejahtera 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : MTsN 6 Aceh Besar 

Mata pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/semester : VII/I 

Materi pokok  : املرافق واألدوات املدرسية 

Alokasi waktu : 1x120 menit (2x pertemuan) 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama islam. 

 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional dan 

bahasa pengantar khazanah keislaman 

yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya 

diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal 

(intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

3. Memahami pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan املرافق واألدوات املدرسية baik secara 

lisan maupun tertulis 

3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan املرافق واألدوات املدرسية 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari 

ujaran kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaiatan dengan  املرافق
 واألدوات املدرسية

4. Mencoba, Mengolah, menalar, 

dan menyaji dalam ranah 

konkret(menggunakan, 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana 

tentang املرافق واألدوات املدرسية dengan 



menguraikan, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks 

 

Indikator Pembelajaran 

1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yg diperdengarkan tentang topik 

 املرافق واألدوات املدرسية
2. Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan tentang topik املرافق واألدوات املدرسية 
3. Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang topik املرافق واألدوات املدرسية 
4. Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan tentang topik املرافق واألدوات املدرسية 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 

tentang topik املرافق واألدوات املدرسية siswa dapat menirukan, memperagakan dan 

menunjukkan gambar dengan benar. 

Materi Pembelajaran 

املرافق واألدوات  tentang topik (keterampilan mendengar)  مهارة االستماع
 املدرسية

Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Scientific method (metode ilmiah) 

2. Tanya jawab 

3. Sam’iyah syafawiyah 



Media/alat dan Sumber belajar 

1. Media  : Papan tulis, Laptop, LCD, Slide power point 

2. Alat/bahan : Gambar/tulisan kertas 

3. Sumber belajar: Buku paket, kamus 

Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan pertama 40 menit) 

Tahapan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 

Pendahuluan 

(10 menit) 

Kegiatan Guru 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 

3. Guru mengabsen siswa 

4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 

5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 

yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 

dipelajari 

6. Guru mengantarkan siswa kepada suatu permasalahan yang 

dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

KD yang akan dicapai 

7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 

dilakukan serta bentuk tes dan tugas yang akan 

dilaksanakannya selesai pembelajaran. 

8. Guru membagikan lembaran pre-test tentang  املرافق واألدوات
 املدرسية

Siswa dengan khidmad dan santun 

1. Menjawab salam 

2. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

3. Mendengarkan guru mengabsen 

4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah 

dipelajari dengan serius 

5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan 

guru 

6. Mengerjakan lembar pre-test 

Kegiatan Inti 

(25 menit) 

Mengamati dengan teliti 

1. Siswa mengamati dan menyimak materi pelajaran yang 

dijelaskan oleh guru dipapan tulis tentang  املرافق واألدوات
 املدرسية

 



Menanya dengan santun 

2. Siswa menanyakan materi tentang  املدرسيةاملرافق واألدوات  

yang belum dipahami. 

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

secara spontan tentang املرافق واألدوات املدرسية  

Mencoba dengan penuh semangat 

4. Siswa melafalkan mufradat tentang املرافق واألدوات املدرسية 

Menalar dengan terampil 

5. Siswa mendiskusikan mufradat dan حرف اجلار tentang 

materi املرافق واألدوات املدرسية 

Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung 

jawab 

6. Guru dan siswa saling mengkomunikasikan mufradat 

tenteng املرافق واألدوات املدرسية 
Penutup 

(5 menit) 

1. Guru melakukan Tanya jawab singkat berdasarkan materi 

yang telah didiskusikan. 

2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran 

yang sudah disampaikan 

3. Guru meminta siswa agar membiasakan mangucapkan hal 

yang terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab 

4. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 

5. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 
memberi salam 

 

Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan kedua 120 menit) 

Tahapan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 

Pendahuluan 

(10 menit) 

Kegiatan Guru 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 

3. Guru mengabsen siswa 

4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 

5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 

yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan 

dipelajari 

6. Guru mengantarkan siswa kepada suatu permasalahan yang 



dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

KD yang akan dicapai 

7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 

dilakukan serta bentuk tes dan tugas selesai pembelajaran 

yang akan dilaksanakannya 

Siswa dengan khidmad dan santun 

1. Menjawab salam 

2. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

3. Mendengarkan guru mengabsen 

4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah 

dipelajari dengan serius 

5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan 

guru 

Kegiatan Inti 

(100 menit) 

Mengamati dengan teliti 

1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang diperdengarkan tentang املرافق واألدوات املدرسية 
menggunakan media power point 

2. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang 

disajikan menggunakan media power point 

Menanya dengan santun 

3. Siswa melakukan Tanya jawab dengan menggunakan kata, 

frasa dan kalimat bahasa arab tentang املرافق واألدوات املدرسية 
baik secara individu maupun kelompok sesuai contoh 

dalam media power point 

4. Siswa menanyakan materi tentang املرافق واألدوات املدرسية 
yang belum dipahami 

Mencoba dengan penuh semangat 

5. Siswa melafalkan materi tentang املرافق واألدوات املدرسية yang 

terdapat pada media power point yang ditampilkan 

6. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakannya sesuai 

dengan bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan 

7. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai gambar yang 

disajikan 

Menalar dengan terampil 

8. Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar yang terdapat 

pada media power point dengan bahasa Arab yang tepat 

9. Siswa menunjukkan gambar yang terdapat pada media 

power point sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan 



10. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan 

kalimat yang diperdengarkan 

 

Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung 

jawab 

11. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang gambar 

beserta artinya yang terdapat pada media power point 

12. Siswa memperagakan dengan kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan 

13. Guru dan siswa saling mengkomunikasikan contoh-contoh 

kalimat yang terdapat didalam media Power point tentang 

 املرافق واألدوات املدرسية
Penutup 

(10 menit) 
1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat 

tentang املرافق واألدوات املدرسية yang telah diajarkan 

2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran 

yang sudah disampaikan 

3. Guru membagikan lembaran post-test untuk dikerjakan 

siswa tentang املرافق واألدوات املدرسية 
4. Guru meminta siswa agar membiasakan mangucapkan hal 

yang terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab 

5. Guru membagikan lembaran angket kepada siswa 

6. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 

7. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 
memberi salam 

 

  



Penilaian 

Penilaian performansi 

Indikator pembelajaran I 

(Melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 

No. Aspek yang dinilai Skor 

1. Makhraj 1-4 

Makhraj sudah tepat 4 

Makhraj cukup tepat 3 

Makhraj kurang tepat 2 

Makhraj tidak tepat 1 

2. Pelafalan 1-4 

Pelafalan sudah tepat 4 

Pelafalan cukup tepat 3 

Pelafalan kurang tepat 2 

Pelafalan tidak tepat 1 

3. Kelancaran 1-4 

Sangat lancar 4 

Cukup lancar 3 

Kurang lancar 2 

Tidak lancar 1 

 Skor maksimal 12 

 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 = Jumlah skor perolehanJumlah skor maksimal x100  

 

 

No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

Total 
Makhraj Pelafalan Kelancaran 

1.      

2.      

3.      

4.      

dst      

 

  



Indikator pembelajaran II, III, dan IV 

(Rubrik penilaian pengetahuan) 

No. Aspek yang dinilai Kriteria penilaian Skor 

1. Pemahaman 
Tepat 4 

Salah 1 

2. Pemetaan 
Tepat 4 

Salah 1 

3. Tulisan 

Sudah tepat 4 

Cukup tepat 3 

Kurang tepat 2 

Tidak tepat 1 

 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 = Jumlah skor perolehanJumlah skor maksimal x100  

 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

Total 
Pemahaman Pemetaan Tulisan 

1.      

2.      

3.      

4.      

dst      

 



Lembar Kerja Siswa/LKS 

 : االسم

 : الفصل

 : املادة

 التدريبات على املفردات# 

 !ل  ص   -أ 

    Kamar mandi•    • َمْكتَ َبة   -1

    Toilet•    • ىُمَصل   -2

    Musholla•    • َفْصل   -3

    Kelas•    • ْرحَاض  م   -4

    Perpustakaan•    •  ام  َح   -5

 

ِ  ت  َمَة ال  ك ر الَكل  ذ  ا   -ب   َية!َمة اآلُ  ل َكل   ُ اَاد 

 ... <> ي ْر  َكب   -1

 ... <> ْيل  َطو   -2

 ... <> ي ْر  َكث   -3

  



 صل !  -ج 

  •    • َتاب  ك   -1

َبة  َحق   -2  •    • ي ْ

 •    •  قَ َلم   -3

 •    • ي  ُكْرس   -4

 •    • ْسَطَرة  م   -5

 •    • اَسة  ُكر   -6

 •    • ْوَرة  َسب    -7

 •    • ََسَة  رْ م   -8

 •    • َمْكَتب   -9



ANGKET SISWA 

Nama     : 

Kelas     : 

Sekolah   : 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Berikan tanda (√) pada jawaban yang dianggap sesuai dengan diri sendiri 
 Pengisisan angket ini tidak akan mempengaruhi prestasi atau nilai raport siswa 

 Kejujuran siswa dalam pengisian angket ini sangat membantu dalam pengumpulan 

data 

Keterangan:  

  SS  : sangat setuju 

  S    : setuju 

  TS  : tidak setuju 

  STS: sangat tidak setuju 

No. Pertanyaan SS S TS STS 

1. Saya senang belajar bahasa Arab dengan penggunaan media 

power point 

    

2. Saya lebih aktif belajar selama proses pembelajaran dengan 

penggunaan media power point 

    

3. Saya lebih memperhatikan materi pelajaran selama proses 

pembelajaran dengan penggunaan media power point 

    

4. Saya lebih tertarik mempelajari bahasa Arab dengan 

penggunaan media power point dibanding sebelumnya 

    

5. Pembelajaran dengan penggunaan media power point membuat 

saya lebih memahami materi pembelajaran 

    

6. Saya dapat menghafal lebih banyak mufradat selama proses 

pembelajaran dengan penggunaan media power point 

    

7. Saya lebih berani mengeluarkan idea/pendapat selama proses 

pembelajaran dengan penggunaan media power point 

    

8. Pembelajaran dengan penggunaan media power point sangatlah 

menarik 

    

9. Dengan penggunaan media power point, pelajaran bahasa Arab 

terasa begitu mudah dan gampang dipelajari 

    

10. Saya ingin meningkatkan prestasi belajar saya pada mata 

pelajaran bahasa Arab setelah mengikuti pelajaran dengan 

penggunaan media power point 

    

 







 الصور



 



  



 



 السرية الذاتية

 أوال : البياانت الشخصية

 سييت رمحانيا:   االسم الكامل 
 160202194:    رقم القيد

 1996ديسمرب  13، ملفسيه هلوك:   حمل واتريخ امليالد
 : اإلانث   اجلنس
 : اإلسالم   الدين

 : إندونيسية   اجلنسية
 : غري متزوجة  احلالة اإلجتماعية

 Lampaseh lhok, Montasik, Aceh Besar:    العنوان
 : طالبة   العمل 

  :Siti.rahmania1996@gmail.com  الربيد اإللكرتوين
 صربي :   اسم األب

 وضف: م   العمل

 مجيلة:    اسم األم
 ربة البيت:    العمل
 Jantho Makmur, Aceh Besar:    العنوان

  اثنيا : خلفية التعليم

 2009 – 2003سنة  أتشية بيسر 4احلكومية  املدرسة اإلبتدائية -

 2012 – 2009سنة  SMPS Islam Al Falahاملدرسة املتوسطة  -

 2015 – 2012سنة   SMAS Islam Al Falahاملدرسة الثانوية  -

اإلسالمية احلكومية، بندا أتشيه،  قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي -
 2020-2016سنة 

 

 الباحثة         
 

 سييت رمحانيا             

mailto:Siti.rahmania1996@gmail.com

