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شكر وتقدير

احلمدهللا الذي أنزل القرآن عربيا وأمرنا بالتقوى واإلحسان والصالة والسالم على 
.رسول اهللا وعلى آله وأصحابه أمجعني

اليت تقدم لكلية التربية جبامعة الرانريي بحثالاهذفقد انتهت الباحثة بإذن اهللا من كتابة 
تعليم املفردات بالطريقة ة. وقد اختارت الباحثة "للحصول على الشهادة اجلامعية يف علوم التربي

عسى بحثالاهلذموضوعا "Cot Gueالصوتية عند التالميذ باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
.أن تكون نافعة للباحثة خاصة والقارئني عامة

ان م.نورخريةويف هذه الفرصة تتقدم الباحثة شكرا عميقا للمشرفني الكرميني مها الدكتور
يف إشراف الباحثة على أوقلتهماأنفقااملاجستري و الدكتور حممد فجر الفالح املاجستري اللذان قد

إشرافا جيدا كامال، لعل اهللا أن يباركهما وجيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا البحثا هذتأليف 
.واآلخرة

هيل املعلمية ورئيس قسم تعليم وتقول الباحثة الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية التربية وتأ
اللغة العربية وجلميع األساتذة وموظفي مكتبة جامعة الرانريي الذين قد ساعدوها بإعارة الكتب 

.البحثاهذاحملتاجة يف كتابة 

وتقول الباحثة الشكر خاصة للوالدين احملبوبني اللذين قد ربياها تربية حسنة وهذباها ذيبا 
.نافعا، لعل اهللا أن حيفظهما سالمة الدين يف الدنيا واألخرة

نندا منريا ألفا، ، خري النسآء أسوة حسنة، وتتقدم الباحثة الشكر إىل مجيع أصدقائها: 
يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية. تقول شكرا جزيال مسةاخلاومجيع أصدقائها يف الوحدة 

.على مساعدم هلا يف كتابة هذا البحث العلمي، جزاكم اهللا خري اجلزاء



اوأخريا، تدعو اهللا أن جيعل هذا العمل مثرة نافعة وترجو من القارئني نقدا بنائيا واصالح
اخلطاء والنسيان وعسى أن تكون نافعة للباحثة ألن اإلنسان ال خيلو منالبحثاهذنافعا إلكمال 

.وللقارئني مجيعا

حسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري والحول والقوة إال باهللا العلي العظيم، 
.واحلمدهللا رب العاملني

2017يويل 15دار السالم، 
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اإلسالمية تعليم املفردات بالطريقة الصوتية عند التالميذ باملدرسة اإلبتدائية :عنوان البحث
COT GUEاحلكومية 

ايدر رحيان فوتري:االسم الكامل

221324100:رقم القيد

اإلبتدائية تعليم املفردات بالطريقة الصوتية عند التالميذ باملدرسةإن العنوان هلذا البحث هو: "
هذا العنوان، ألن أغلبية من التالميذ مل وقد اختارت الباحثة."COT GUEاإلسالمية احلكومية 

يفهموا ومل يسيطروا املفردات على نطق املفردات نطقا صحيحا وحفظها مع أا قد تعلموا.
لتالميذ على تستخدم الطريقة الصوتية يف تعليمها لترقية سيطرة ادت الباحثة أنارأولذالك 

فهو منهج جترييب حيث أا تقوم البحثاالباحثة يف هذقدمتهاوأما منهج البحث اليت املفردات. 
التالميذ يف املدرسة واتمع من هذا البحث هوبتعليم املفردات بالطريقة الصوتية. نفسها

تلميذا 30ددهم وأخذت الباحثة للعينة من الفصل الرابع(أ) وع.COT GUEاإلسالمية احلكومية 
بالطريقة العمدية. وجلمع البيانات تقوم الباحثة بتعليم املفردات بالطريقة الصوتية بورقة املالحظة 
وباالختبار القبلي والبعدي. وقد حصلت الباحثة على نتائج البحث منها أن تعليم املفردات 

ظها. والدليل ذلك أن نتيجة بالطريقة الصوتية فعال لترقية سيطرة التالميذ على نطق املفردات وحف
جدول أو بعبارة أخرى أن الفرض البديل مقبول وهو تعليم املفردات - اختبار أكرب من ت- ت

بالطريقة الصوتية فعايل يف سيطرة التالميذ على املفردات.



ABSTRAK

Judul Penelitian : Pembelajaran Mufradat dengan Metode Shautiyah pada Siswa MIN
Cot Gue

Nama Lengkap : Aidar Raihan Putri

NIM : 221324100

Judul penelitian ini adalah “Pembelajaran Mufradat dengan Metode Shautiyah pada Siswa di

MIN Cot Gue”. Peneliti memilih judul ini karena mayoritas dari mereka belum mengetahui

dan belum mampu menguasai dalam pengucapan dan penghafalan mufradat dengan baik

padahal itu telah mereka pelajari. Oleh karena itu peneliti ingin menggunakan Metode

Shautiyah dalam pembelajarannya untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap

mufradat. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini adalah

metode eksperimen dimana peneliti menerapkan sendiri pembelajaran mufradat dengan

Metode Shautiyah. Dan populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa MIN Cot Gue. Dan

peneliti mengambil sample dari kelas 4(empat) A yang berjumlah 30 siswa dengan

menggunakan purposive sampling. Dan untuk pengumpulan data peneliti menggunakan

lembar observasi dan soal pre test serta post test. Dan hasil penelitian ini menerangkan

bahwasanya pembelajaran mufradat dengan Metode Shautiyah adalah efektif untuk

meningkatkan penguasaan siswa terhadap pengucapan dan penghafalan mufradat. Ini

dibuktikan dengan bahwasanya nilai tHitung (t0) lebih besar dari pada nilai tTabel (tt), atau

hipotesa alternatifnya diterima, yakni pembelajaran mufradat dengan metode ash-shautiyah

efektif dalam meningkatkan penguasaan siswa terhadap mufradat.



ABSTRACT

Title of the Research : Learning Mufradat with Shautiyah Method to Student in MIN Cot Gue
Full Name : Aidar Raihan Putri
NIM : 221324100

The title of this research is "Learning Mufradat with Shautiyah Method to Students in MIN

Cot Gue". Researchers choose this title because the majority of them do not know and have

not been able to master in pronunciation and memorization mufradat well even though they

have learned. Therefore, researchers want to use Shautiyah method in learning to improve

students' ability to mufradat. The research method used by researchers on this research is an

experimental method in which researchers apply their own learning mufradat with Shautiyah

Method. And this research population is all students of MIN Cot Gue. And the researchers

took samples from grade 4 (four) A which amounted to 30 students by using purposive

sampling. And for data collection the researcher uses observation sheet and pre test and post

test. And the results of this study explain that learning mufradat with Shautiyah method is

effective to increase student mastery of pronunciation and memorization mufradat. This is

evidenced by the fact that the t value (t0) is greater than the t table (tt), or the alternative

hypothesis is accepted, or the mufradat learning with the ash-shautiyah method is effective in

increasing the mastery of students against the mufradat.



الباب األول

أساسية البحث

مشكلة البحث -أ

د وجد يف بعض املناطق قغات األجنبية اليت تنتشر واسعا واللغة العربية هي إحدى الل
(القرآن اللغة العربية يف كثري تأثري بتطور دين اإلسالم. وهو مصدر اإلسالمترانتشالبلدان.و

املدرسة اإلبتدائية ي يدرس يفرسول اهللا). وهي أيضا إحدى من الدروس الذسنةالكرمي و
Cotاإلسالمية احلكومية  Gue.

اإلسالمية احلكومية مدرسات الدرس اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية ويوجد كمية من 
Cot Gueس املفردات كثرية يف تعلتطبيق اللغة يمه. ألن املفردات شيء ضروري يف تعليم و . ويدر

، يف املفردات عند التالميذاملوجودة يف اللغة. إذ مل يكن سيطرة العربية، يعين مجيع الكلمات 
ت اللغة العربية، وهي اإلستماع والقراءة فسوف يواجه على صعوبة السري يف تطبيق ألربع مهارا

1الكتابة.والكالم و

خزانة كثرية التالميذلسيطرة أربع مهارات حيتاج إىل سيطرة املفردات كثري قبل. إذا لدى 
يفهم املقروء الكالم أو الكتابة مقنعا كامال وفردات فيستطيع أن يعبر آرائهم يف الصورة من امل

إذن اللغة دون املفردات ستموت.، واإلستماع سريعا

لرفع نجاح واإلنتاج أكرب ووسائل خمتلفة متنوعة حلصول الكلّ مدرسات يدرس بطرائق و
كون مدرس مهين يف التعليم. لتالعربية وقدرة الطالب يف التعلّم الدرس اللغة

احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةاملدرسةيفاملفرداتتعليمطريقةكانالباحثةرأتولكن
cot gueوا على نطق املفردات نطقا يسيطرمل ووايفهممل التالميذمنأغلبيةألن.فعاالغري

.قليلولواملفرداتوايسيطرملمنهمبعضيوجدبل،صحيحا وحفظها مع أا قد تعلموها
إذا دخل إىل كون حائرا يف التعليم، ألن التالميذاملدرس ت

(القاهرة : دار ، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، و إميان أمحد هريرى،أمحدراشد1
617ص.، )2010الفكر العرىب، 



أن ال ملتصق يف ذهنه املفردات ما قد درس املدرس. مع لغة العربية دون اهتمام بالدرس والدرس ال
ية، ولكن مل ينجح أيضا.يف دراسة العربحاول املدرس ليسر التالميذ

تعليم البحث أن تكتب الرسالة عن "إعتمادا على ما سبق الشرح، وهلذا تريد الباحثة يف هذا
Cotاإلسالمية احلكوميةملدرسة اإلبتدائيةاملفردات بالطريقة الصوتية عند التالميذ با Gue ." ألن

يف البحث.شكلة. وتقدم الباحثة مبنهج جترييباملعن هذهمهم لنا أن نبحث

أسئلة البحث - ب

ن الباحثة أسئلة البحث كما يلىباالعتماد على مشكلة البحث، تعي:

باملدرسة ملفردات تعليم املفردات بالطريقة الصوتية لترقية سيطرة التالميذ على اكيف عملية-1
Cotاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  Gue؟

عملية  التعليم بالطريقة الصوتية فعاال لترقية سيطرة التالميذ على املفردات باملدرسة هل- 2
؟              cot gueاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

البحثأهداف-ج

:هيالبحثهذاأهدافوأما

علىالتالميذسيطرةلترقيةالصوتيةبالطريقةاملفرداتتعليمعمليةعلىكيفالتعرف.-أ
.Cot Gueاحلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةباملدرسةاملفردات

سيطرةلترقيةفعاالغريأوفعاالتكونسوفالصوتيةبالطريقةالتعليمعمليةعلىالتعرف-2
.Cot Gueاحلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةباملدرسةفرداتاملعلىالتالميذ

أمهية البحث-د

للتالميذ-1
مساعدة على سيطرة املفردات لتالميذ.

للمدرس-2



إرشاد مدرس لتطبيق طريقة التعليم املفردات صحيحة وضيحة.

للمدرسة -3
تقدمي املسامهة واملشاركة العملية يف سيطرة مفردات عند التالميذ. 

للباحثة-4
زيادة معرفة الباحثة عن تعليم املفردات بالطريقة الصوتية.

والفروض :اإلفتراضات- ه

التعليمية هي ة يف هذا البحث فهي أن الطريقةالباحثأما االفتراضات اليت اعتمدت عليها
املعارف والقيم إىل أذهان التالميذكل ما يستعني به املدرس على إيصال املادة املدروسة وسائر

تعني يف حتقيق األهداف التربوية لتلك املادة.وكل مادة حتتاج إىل الطريقةها. وتوضيح
:الفروض يف هذا البحث فهي كما يليأما 

تعليم املفردات بالطريقة الصوتية غري فعايل يف سيطرة التالميذ على : الفرض الصفري-1
املفردات.

يطرة التالميذ على الفرض البديل: تعليم املفردات بالطريقة الصوتية فعايل يف س-2
املفردات.

حدود البحث - 3
عندالصوتيةبالطريقةاملفرداتتعليماحلد املوضوعي : يقتصر موضوع هذا البحث على

احلد املكاين : يقتصر هذا باملنهج التجرييب. احلكوميةاإلسالميةاإلبتدائيةباملدرسةالتالميذ
يف أتشيه كربى. Cot Gueاحلكوميةسالميةاإلالبحث يف املدرسة اإلبتدائية

 ه. 2017-2016احلد الزماين : تقوم الباحثة هلذا البحث للعام الدراسي

البحث مصطلحات- ز

املدرسة تعليم املفردات بالطريقة الصوتية عند التالميذ باإن موضوع هذه الرسالة "
Cotاإلسالمية احلكوميةاإلبتدائية Gue" .ل الباحثة إىل البحث، تريد أن تبحث وقبل أن تدخ

بعض معاين املصطلحات ملوضوع هذه الرسالة كي يفهم القارؤون معانيها الىت تقصدا. 

مفردات-1



تبارها العنصر مييل بعض اللغويني إىل اعمفردات مجع من مفردة. وهي أهم عناصر اللغة. و
ية اليت تؤدى لفهم معىن اجلملة يف ذ الكالم أن املفردات أحوال رئيساملراد األهم يف اللغة. و
وأن اجلمل العربية ال تفهم إال بالقدرة على تكوين 2يف فهم النص والقراءة.موقف االتصال أو

كلمات بعضها على بعض. ولذالك لبد للفرد أن يعرف وحيفظ املفردات. وال تكون فنون اللغة 
إالا.

صوتيةالطريقة ال-2

طريقة، معناها "السبيل واملذهب وسرية إىل –طرق –يطرق –الطريقة مصدر من طرق 
شيء. الطريقة هي إحدى العناصر املهمة يف جمال التربية.

صوتا وصواتا. –يصوت –صوت مصدر من صات 

ريقة الطريقة الصوتية أشهر الطرق لتعليم القراءة يف احللقة األوىل. تتفق هذه الطريقة مع الط
األجبدية، يف أا تبدأ باحلروف، ولكنها ختتلف عنها، يف أن احلروف تقدم إىل األطفال بأصواا، 

3ال بأمسائها.

السابقةالدراسات-ح

عرض الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة احلالية- 1
4اسم : حممد نذير-أ

10ص.،)1995، (القاهرة : و املعارف، طريقة تدريس اللغة الربية، و عبد اهللا حامت،ابراهيم بدورىل كما2
79ص.، )1119(القاهرة: دار املعارف،املوجه الفين ملدرسى اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم3

Pidieاستراتيجيات تدريس املفردات مبعهد الفرقان4



الت حفظ مشكلة : وأما مشكالت الطلبة هي اتباع طريقة تعليم املفردات ومشك
املفردات الكثرية مبا فيها من األمساء واألفعال واحلروف ومشكالت تطبيقها يف احلياة 

اليومية. 
منهج : أما منهج البحث الذى اتبعه الباحث يف البحث هو املنهج الوصفي التحليلي.

نتائج : وأما نتائج البحث من هذه الرسالة هي أن طريقة تدريس اللغة العربية خاصة 
دات يرغب فيها الطلبة باتباعهم مجيع عملية املفردات فيها واسترتيجيا ا مناسبة املفر

باملنهج الدراسي والتقومي فيه.
عالقة بني الدراسة حممد نذير والدراسة احلالية من ناحية وجه اإلختالف يف املشكلة 

واملنهج واألهداف من البحث . 

20125اسم : ارحم شاه فتراغ / -ب

لة : ملعرفة اثار تطبيق طريقة حتفيظ املفردات يف ترقية سيطرة الطلبة على التعبري مشك
التحريرى يف التعليم اللغة العربية. 

منهج : وأما املنهج الذى اتبع الباحث يف تأليف هذه الرسالة فهو منهج التقومي. 
دات مل تأثر نتائج : ومن نتائج البحث اليت حصل عليها الباحث أن طريقة حتفيظ املفر

يف ترقية سيطرة الطلبة على التعبريى التحريرى ألن بدون املمارسة اجليده يف استعمال 
املفردات اليت قد حفظواها الطلبة وعلى معلم اللغة العربية فعليه أن يكون دقيق 

املالحظة  واملمارسة عند إشراف الطلبة للحصول إىل األغراض املرجوة.
شاه فتراغ والدراسة احلالية من ناحية وجه اإلختالف يف عالقة بني الدراسة ارحم 

املشكلة واألهداف واملنهج من البحث .

6ه1432م / 2011م : سيىت أسرى / اس- ج

SMA 4 Banda Acehند الطلبة، دراسة تقوميية بحتفيظ املفردات وطرقه ع5

آثار استيعاب املفردات يف السيطرة على اللغة العربية 6



مشكلة : وأما أسئلة البحث يف هذه الرسالة هي كيف أثر إستيعاب املفردات يف سيطرة 
وجهها الطالب يف استيعاب وما املشكالت اليت يMTsN Samaduaعلى اللغة العربية يف 

.MTsN Samaduaاملفردات اللغة العربية يف 
منهج : وأما منهج البحث الذي استخدمت الباحثة يف كتابة هذة الرسالة فهو منهج 

الدراسة التحليلية. 
نتائج : ومن النتائج احملصولة على هذا البحث إن استيعاب الطالب على املفردات يؤثر 

. كما نطرت من نتيجة معامل اإلرتباط MTsN Samaduaغة العربية يف تأثريا يف سيطرة الل
. وهذا مرحلة جيدا يف تفسري معامل اإلرتباط. ومشكلة الطالب يف 0،633وصل 

استيعاب املفردات اللغة العربية ال يعطى الدرس احلصة اخلاصة لفهم املفردات يعىن 
.صة اخلاصة لفهم املفردات% من الطلبة يقولون أن املدرس ال يعطى هلم احل37،5

عالقة بني الدراسة سيىت أسرى والدراسة احلالية من ناحية وجه اإلختالف يف املشكلة  
واملنهج واألهداف من البحث .

خالصة- 2

عن الدراسات السابقة أن الدراسة احلالية و الدراسات السابقة حيتلفان رأت الباحثةبعد
أما الطريقة الصوتية ملا يستخدم أحد لتعليم املفردات يف يف املوضوع واملشكلة واملنهج واملكان.

الدراسات السابقة.  

طريقة كتابة الرسالة-ط

وأما طريقة التأليف يف هذا الرسالة فتعتمد الباحثة على طريقة التأليف اجلارية املقررة يف 
تاب : كلية التربية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف ك

“Panduan menulis skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda
Aceh Tahun 2016”



الباب الثاين

اإلطار النظرى

املفردات يف تعليم اللغة العربية -أ
مفهوم املفردات وتدريسها- 1

املفردات هي أهم عناصر اللغة. ومييل بعض اللغويني إىل اعتبارها العنصر األهم يف اللغة. 
أويف واملراد ذ الكالم أن املفردات أحوال رسيئية اليت تؤدى لفهم معىن اجلملة يف موقف االتصال 

1فهم النص والقراءة.

وأن اجلمل العربية ال تفهم إال بالقدرة على تكوين كلمات بعضها على بعض. ولذالك 
لبد للفرد أن يعرف وحيفظ املفردات. وال تكون فنون اللغة إالا.

وعندما ميلك الفرد كثريا من املفردات جبانب قواعد اللغة، فيسهل عليه أن يعرف معاىن 
ء ويتكلم اللغة العربية بسرعة ومباشرة. ولتعليم اللغة للدرس األول، كانت عملية النصوص املقرو

التعليم مبدوءة مبعرفة املفردات ومعانيها يف القراءة مث حفظها. 

واملفردات اليت حفظها الفرد البد عليه أن يطبقها يف احملادثة اليومية واإلنشاء واخلطابة 
دونسية إىل اللغة العربية وعكسها. وتدريبات يف ترمجة من اللغة اإلن

ومع أمهية موقعها يف كل من مهارات اللغة األربع : استماع / كالم / قراءة / كتابة إال 
أن هذا املوقع يتفاوت من مهارت إىل أخرى. ولعل أكثر املهارات توظيفا للمفردات واعتمادا 

مل فيه اللغة والذين يكون يف عليها هي القراءة، حيث يفتقد القارئ املوقف احلي الذي تستع
غالب األمر مصحوبا بقرائن تساعد على فهم اللغة وتسد ما قد ينشأ من خلل يف توصيل معاين 
املفردات إىل أذهان املستمع. كما أن القراءة تفتقد إىل عملية املراجعة اليت يقوم ا املستمع عندما 

يعتمد على قدرة القارئ على فهم املفردات ال يفهم شيئا من املتحدث معه. األمر يف القراءة إذن
اليت يتكون منها النص املقروء. وإدراك العالقة بني بعضها وبعض.

10ص.، )1995(القاهرة : و املعارف، ،طريقة تدريس اللغة الربية، و عبد اهللا حامت،ل ابراهيم بدورىكما1



نتوصل من هذا إىل أن للمفردات أمهية خاصة تفرض هلا موقعا خاصا يف برامح تعليم 
بلغات اللغات.ولقد دفع اإلحساس ذه األمهية بعض مؤلفي كتب تعليم اللغة العربية للناطقني 

أخرى إىل حشد كتبهم مبجموعات كبرية من املفردات ظنا منهم بأن تعلمها يعين تعلم اللغة. ويف 
هذا كما نعلم مجيعا خطاء كبري. والقضايا اليت تثار عادة يف جمال املفردات عند حتليل كتاب 

يسها واللتدريب أوتقوميه تتعلق بطريقة انتقاء هذه املفردات وعددها وتنوعها وكيفية تقدميها وتدر
عليه. واحلديث عن هذه القضايا يشتمل على سبعة عناصر نعاحلها بإجياز فيما يلي :

عدد املفردات اليت يشتمل عليها الكتاب

اللغة كم كبري يصعب، إن مل يكن مستحيال، على دارس أن يلم به. ومن مث يفرض مبدأ 
املؤلف بتعليمها تاركا بقية األمر يف االنتقاء نفسه. والبد من اختيار عدد من املفردات يكتفي

إتقان اللغة على ممارسات الفرد نفسه وما نسمح به ظروفه من اتصال مبتحدثي العربية أوكتابام. 
واملشكلة أمام مؤلفي كتب تعليم العربية تتمثل يف عدم وجود دراسة ميدانية على أساس منهج 

فردات املناسب الذي ينبغي أن يتعلمه الدارس علمي سليم جييب لنا عن هذا السؤال : كم عدد امل
حيت يستطيع استعمال اللغة بكفاءة ؟ وال شك أن مثل هذه الدراسة تتطلب اإلجراء يف مواقف 
خمتلفة تتنوع فيها أهداف الدارسني وتتباين ظروفهم حىت يظهرلنا ما هو مناسب لكل مجهور و يف 

كل ظروف. 

عدد املفردات اجلديدة يف كل درس

بغى أال يتأرجح عدد املفردات اجلديدة يف دروس الكتاب، فتأيت كثرية جدا يف درس ين
األول مث تنخفض بشكل ملحوظ يف الدرس الثاين فتزيد يف الثالث وهكذا..ويستطيع القائم 
بالتحليل أن حيدد أمرين : أوهلما متوسط عدد الكلمات اجلديدة يف الدروس وذلك حبساب عدد 

ي عددها يف كل درس وذلك بإعداد خريطة الدروس يستدل منها على ما الكلمات اجلديدة، أ
يقدم يف كل درس على حدة.

هذا ما خيص التحليل، فإذا ما قدمنا إىل التقومي وجدنا القول السابق نفسه يصدق يف هذا 
اال، أي ال توجد دراسات علمية ميدانية أو نظرية حتددلنا العدد األمثل للمفردات اجلديدة يف

كل درس. إن هذا يتوقف كما قلنا على نوع الدارسني وكمية املفردات املرغوب تعليمهاهلم 



سنة) 11أو 10والظروف العامة األخرى لربنامج تعليم اللغة. وجدير بالذكر أن طاقة الصغار (
على تعلم املفردات اجلديدة يف الدرس الواحد تصل إىل مثاين كلمات يف الوقت الذي تصل فيه 

الكبار إىل ثالثني كلمة جديدة يف الدرس الواحد لو أحسن اختيارها وتقدميها يف سياقات طاقة
ليها.مت التدريب عذات معىن و

موقع تقدمي املفردات اجلديدة 

أين تقدم املفردات اجلديدة يف كل درس؟ هل تقدم يف شكل قائمة؟ النصوص؟ أومن 
ية للنص أو أن املؤلف ال ينص عليها تاركا خالل نص يقدم يف أول الدرس؟ أويف شكل قائمة تال

إدراكها والتعرف عليها لكل من املدرس والطالب يستخلصها من ثنايا النصوص األساسية يف 
الدروس؟ 

طريقة تقدمي املفردات اجلديدة

كيف يتم تقدمي املفردات اجلديدة يف كل درس؟ هل يتم غرضها جمردة دون شرح 
ئمة تقدم الكلمات فيما يف سياق لغوى يوضح املقصود منها مثل : أوترمجة؟ أوأا ترد يف كل قا

رغب يف، رغب عن .. إخل. أوأا تقدم يف سياق ثقايف خالل موقف يوضح معناها وكيفية 
استعماهلا؟ مث كيف يتم تعليمها؟ هل باقراا مبجموعة من الصور التوضيحية هلا؟ أم بذكر 

تعريفها وشرح معناها؟ أم بتكليف املعلم بتمثيلها مترادفات أومتضادات توضح معناها؟ أم ب
للدارسني؟

نوع املفردات اجلديدة

ال يقتصر حتكيم مبدا االنتقاء على عدد املفردات اليت يشتمل عليها الكتاب، وإمنا ميد أيضا 
إىل نوعها. إذ ينبغي حتكيم جمموعة من املعايري لتفضيل مفردات على أخرى. ومن املمكن التمييز 

ثالثة تصنيفات يضم كل واحد منها نوعني من املفردات. بني 

 مفردات حسيةconcrete و جمردةabstrak

 مفردات نشيطةactiveو خاملةpassive

 كلمات حمتويcontent words و كلمات وظيفيةfunction words



ا نسبة كل ولنا أن نسأل عند حتليل كتاب أوتقوميه بأي نوع من املفردات يبدأ املؤلف؟ وم
نوع إىل اآلخر ثنايا الكتاب كله؟ 

يهمنا بالطبع إثارة هذه األسئلة عند حتليل كتب املستوى اإلبتدائي يف تعليم اللغة. إن هو 
املستوى الذي يستلزم وضع ضوابط أكثر يف اختيار املفردات. وملثل هذا املستوى نرى أن تشيع 

يطة على اخلاملة. مع احلرص يف تعليم الكلمات الكلمات احملسوسة على اردة، والكلمات النش
الوظيفية، إذ جتري تعليمها كجزء من تركيب لغوى وليس كمفردة مستقلة بذاا.

التدريب على املفردات اجلديدة

نتناول هنا أوهلما طريقة التدريب على املفردات اجلديدة، وثانيهما مدى توظيف هذه 
وردت فيها املفردات اجلديدة. بالنسبة للجانب األول املفردات يف الدروس التالية لتلك اليت

نتساءل : هل يتم التدريب على املفردات اجلديدة من خالل التدريبات؟ أم من خالل النصوص 
األساسية يف الدرس؟ أم من خالل ورودها يف قراءات إضافية؟ أما بالنسبة للجانب الثاين فنتساءل 

يف الدروس التالية؟ أو أن األمر يقتصر على ورودها يف : هل يوظف املؤلف املفردات اجلديدة 
الدرس و تدريب الطالب عليه؟ 

باهتمام املؤلف؟ هل antonymsو املتضادات synonimsإىل أي مدى حتظى املترادفات 
ترد يف ثنايا الدروس أوأا ترد يف القائمة اخلتامية ملفردات الكتاب؟ وكيف يتم تدريسها؟ إن 

حاجة إىل دراسة حتدد لنا مدى طاقة الطالب على تعلم املترادفات واملتضادات وإدراك امليدان يف 
أوجه الفرق بينها. إال أنه بشكل عام ميكن القول إن اإلكثار من تقدمي املترادفات واملتضادات أمر 
يربك الدارس ويعرضه ألوجه خلط كثرية بني املفردات واستخداماا خاصة يف املستويات األوىل 
لتعلم اللغة. إن الوضع األمثل هنا هو أن تقدم له الكلمة الواحدة لتعىن معىن واحدا يف استخدام 
معني يألفه الدارس ويستطيع توظيفه بعد ذلك. وهكذا كما قلنا يف كتب تعليم اللغة للمبتدئني 

2على وجه اخلصوص.

أنواع املفردات- 2
(القاهرة : دار ، رجع يف مناهج تعليم اللغة للناطقني بلغات أخرىامل، و إميان أمخد هريرى، راشد أمحد طعيمة2
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ة أقسام، وهي مفردات للفهم، وإىل أربعت اللغويةاعلى حسب املهارتنقسم املفردات 
3مفردات للكالم، ومفردات للكتابة، ومفردات كامنة، يأيت بياا كالتايل:

وهذه تنقسم إىل نوعني : (understanding vocabulary)مفردات للفهم -1
اليت يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها ستماع، ويقصد بذالك جمموع الكلماتاال

املتحدثني.عندما يتعلقها من أحد
 القراءة، ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما

يتصل ا على صفحة مطبوعة.
)(مفردات للكالم-2 speaking vocabulary :وهي تنقسم إىل قسمني

عادي(informal)،.ا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف حياته اليومية ويقصد
فيةموق(formal)، ا جمموع الكلمات اليت حيفظها الفرد وال يستخدمها إال يف ويقصد

موقف معني أو عندما تكون له مناسبة.
وهي تنقسم إىل نوعني:(writing vocabulary)مفردات للكتابة-3

 ا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف االتصال الكتبىي عادية، ويقصد
ذ مذكرات، كتابة ويوميات... اخلالشخص مثل أخ

ا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف االتصال الكتايب ،موقفية ويقصد
الرمسي مثل تقدمي طلب للعمل أو استقالة أو كتابة تقرير...إخل 

وتنقسم كامنة إىل قسمني :(potential Vocabulary)مفردات الكامنة-4
 سياقية(cortext) ا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها من السياق. ويقصد
 حتليلية(analysis) ا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها إستنادا إىل خصائصها ويقصد

بلغات الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروفها أو ما نقص، أو يف ضوء اإلملام
أخرى.

الطرق التعليمية العامة يف تعليم املفردات- 3

الطرق التعليمية العامة يف تعليم املفردات فهو :أما 

.  617–616ص ...لغة العربية للناطقني جع يف تعليم الاملر،رشدى أمحد طعيمة3



طريقة النحو والترمجة-1

اكتسبت هذه الطريقة هذا االسم حتت تأثري اللغة االجنليزية القدمية أو االجنلو سكسونية. 
ووسائل هذه الطريقة يف التعليم أو التعلم ميكن ادراكها من أمسها. فهي تتألف من كتاب يف النحو 

س قواعد اللغة اليت يتعلمها والشروح اليت حتيله إىل مفهوم معياري يقيس عليه. أكثر جيد فيه الدار
مما حتيله إىل نظام منلرد مترابط للغة. وباالضافة إىل كتاب النحو تعتمد هذه الطريقة على قاموس 
ثذئى اللغة (اللغة اجلديدة ولغة الدارس) أو كتاب يضم قوائم طويلة من األمساء واألفعال 

صفات مع ما يقابلها من اللغة األم. ووسط ذلك كله نصوص للترمجة من اللغة اجلديدة وإليها، وال
وهي يف الغالب نصوص أدبية وتارخيية. مع بعض التدريبات النحوية والتطبيقات على القواعد.

وغىن عن البيان أن الطريقة تركز على اجلانب التحريرى من اللغة وتقدمي املعلومات 
ا أا تعتمد على شرح القواعد واملفردات واستظهارها أكثر من اعتمادها على حوهلا. كم

4املمارسة العملية وتوظيف اللغة يف احلديث واحلوار ومقتضيات املواقف احلياتية.

الطريقة املباشرة-2

ظهرت هذه الطريقة كرد فعل طبيعي لعيوب طريقة النحو والترمجة اليت تعتمد على 
ى تتبع طريقة غري مباشرة يف التعليم، فجاءت الطريقة "املباشرة" لكى تلغى استعمال لغة وسيط، أ

هذه الوساطة وتعلم اللغة األجنبية عن طريق اللغة األجنبية نفسها دون االستعانة بلغة وسيط سواء 
كانت لغة الطالب األم أم لغة أخرى جييدها. 

ي قد نبهوا إىل عيوب الطريقة وقد كان بعض علماء التربية يف القرن السابع عشر امليالد
القدمية وحاولوا تطبيق الطريقة املباشرة، اال أن أفكرهم رمبا كانت سابقة ألواا، فلم حتظ بالتأييد 

ومتكن من تطبيق الطريقة Gouinالكاىف حىت ظهر يف فرنسا يف القرن املاضى العامل اللغوى غووان 
فرنسيني بأن هذه الطريقة هي الطريقة السليمة لتعليم املباشرة يف فرنسا، بعد أن متكن من اقناع ال

اللغات األجنبية ألا الطريقة الطبيعية الىت يتعلم ا األطفال لغام األم. 

، (القاهرة : دار الفكر العرىب، الناطقني ااإلجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغريمحاده إبراهيم، 4
39)، ص. 1987



وكما أسلفنا، وكما هو واضح من التسمية، تعتمد هذه الطريقة على تعليم اللغة اجلديدة 
رس مفردات مثل : كرسي وباب مباشرة ودون وساطة لغة أخرى، فاملدرس إذا أراد أن يد

ونافذة، ما عليه اال أن يعني هذه األشياء يف الفصل وأمام الطالب معلنا أن هذا كرسي وهذا باب 
أن يعلم بعض أفعال احلركة مثل : سار وأكل وكتب، فما عليه اال أن –وهذه نافذة. وإذا أراد 

يقلد الفعل ويقول : أنا أسري، أنا آكل، أنا أكتب. أو يطلب من بعضهم تنفيذ بعض األوامر الىت 
تتصل مبثل هذه األفعال مع االعالن عما يفعلون : 

املدرس  : افتح الباب

الطالب : أنا أفتح الباب 

لق النافذة املدرس  : اغ

الطالب : أنا أقلق النافذة

أما بالنسبة لألشياء واملفاهيم الىت ال يوجدهلا مثيل يف الفصل فقد استعان املدرسون يف 
شرحها بالصور والرسوم والعينات والنماذج.

وبذلك حتاول الطريقة تعليم مفاهيم اللغة اجلديدة يف مواقف مادية حبيث بتم الربط املباشر 
اللغوي وبني داللته بالشيء نفسه أو بالصورة أو احلركة دون االستعانة بلغة الطالب أو بني الرمز 

لغة أخرى يعرفها.

وتعتمد الطريقة على وضع الدارس داخل"محام من اللغة" حيث ختلق داخل الفصل 
الظروف الطبيعية (إىل حد ما) الكتساب اللغة. ويعتقد واضعوا هذه الطريقة أن الطفل يتعلم لغة 
األم من فرط تعرضه هلذه اللغة، كذالك فان دارس اللغة الثانية لن يبلع درجة التمكن من اللغة 

األجنبية اال إذا وفرله التدريس فرصة املمارسة الدائمة واملكاثفة هلذه اللغة.

وهكذا، فبدال من أن تقيم يف ذهن الدارس عن طريق مترينات الترمجة من وإىل اللغة األم، 
عادالت بني اللغة األجنبية واللغة األم،األمر الذي تقوم عليه طريقة النحو والترمجة شبكة من امل



بربطها بني اللغتني وجعلها من اللغة األم معربا اجباريا حنو اللغة اجلديدة، فإن الطريقة املباشرة 
5تسعى إىل إقامة صلة مباشرة ودون وساطة بني اللغة األجنبية واحلقائق اليت تعرب عنها.

طريقة القراءة أو طريقة مايكل ويست-3

ضعف مستوى الدارسني بالطريقة املباشرة يف مهاريت القراءة والكتابة، وعدم انضباط 
العملية التعليمية وتشتيتها يف تعليم عدة مهارات دون اتقان بعضها اتقانا كافيا، حدا ببعض 

القتصار على مهارة واحدة، ولتكن التربويني و منهم االجنليزى (مايكل ويست)يف الثالثينيات إىل ا
أكثر املهارات نفعا يف رأية، وهي مهارة القراءة، وبالذات الصامتة، وتدريب الدارسني على فهم 

املقروء.

وهكذا جاءت نصوص الكتب اليت تتبع هذه الطريقة شاملة للمفردات الشائعة إىل حد ما.

يدة، مث قراءة النص وتدريب وتتلخص الطريقة يف قيام املدرس بقراءة املفردات اجلد
الدارسني عليه قراءة صامتة، وفهم املضمون، مث اإلجابة على األسئلة بصوت عال للتأكد من 

6الفهم، مث عرض القاعدة بشكل موجز، وعمل بعض التدريبات عليها.

الطريقة السمعى الشفوى-4

عمد االجتاه كما هي العادة نبذ األساس الذي تقوم عليه الطريقة أو الطرق السابقة،
السمعى السفوى إىل إخفاء صورة الكلمات عن الدارس، مقتصرا على تدريب األذن وأعضاء 

الكالم، كما يدل على ذلك اسم االجتاه أو املدخل كما يسميه البعض.

وإذا كان االجتاه السمعى الشفوى قد جتاوب مع جتربة اجليش األمريكى خالل احلرب 
ا االجتاه ال يتعارض مع النظريات العلمية وأسس تعليم اللغات وخباصة العاملية الثانية، اال أن هذ

نظرية البنائيني. فالبدء بالكتابة يعوق التلقائية ويعطل الفهم ألسباب بسيطة أوهلا أن الدارس إذا 
تعود على الفهم معتمدا على النص املكتوب فأنه لن يتمكن بعد ذلك من الفهم دون مشاهدة 

الفهم يف حد ذاا وبصفة خاصة من خالل احلروف املكتوبة تدفع الدارس إىل النص. مث إن عملية

51- 50ص. ...اإلجتاهات املعاصرة يفمحاده إبراهيم، 5
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حتليل التراكيب إىل جزئيات مما يعطل الفهم. وأخريا فإن الدارس حياول، بوعي أو بغري وعي، أن 
يطبق نظام لغته القومية عند قراءة اللغة األجنبية إذا بدأ بالقراءة قبل أن يستوعب النظم اخلاصة 

اجلديدة.باللغة

وإذا كان من حسنات هذا املدخل السمعى الشفوى أنه أجل الكتابة فقد أجل القواعد 
الصرحية أيضا حيث مل يركز عليها واكتفي يف البداية بأن يتقن الدارس االستماع والفهم مث 
التحدث ألن القواعد ليست هدفا يف حد ذاا، وخاصة إذا كان الدارس يستعمل اللغة اجلديدة 

عماال صحيحا. است

أما األسلوب الذي اتبعته هذه الطريقة يف التدريب على االستماع واحلديث فقد نبع من 
طبيعة احلرب وظروف اجليوش اليت تعتمد أساسا على ضرورة االلتزام بتنفيذ األوامر الصادرة دون 

بعد بتراكب مراجعة أو تردد. وبالفعل فقد اعتمدت الطريقة يف تعليم اللغات على ما عرف فيما 
األمناط يكررها اجلندى أو الدارس بطريقة تلقائية وال يغري فيها إال مبقدار ما يسمح به املدرس أو  

7القائد، كأن يضع امسا مكان اسم آخر أو فعال بدال من آخر.

الطريقة السمعية البصرية-5

الفصل (الطالب). فبعض  –املدرس –يتحدد مسار الدرس بعوامل ثالثة : املقر 
املقررات حتبذ،  أو توصى يف مقدمتها أو يف كتاب املعلم بتقسيمات معينة ووسائل فنية معينة، 

والبعض اآلخر ال تالئمه هذه التقسيمات وال هذه الوسائل الفنية. 

وإذا كان املدرس، إىل حد ما، يستطيع أن يكيف أساليبه التعليمية مع ما يرى أنه حيحق 
هو ال يستطيع ذلك اال يف حدود معينة ال يتجاوزها.صاحل الطالب ويفى حبجام، ف

وأى مقرر مهما كان متطورا، ميكن أن نقوم بتدريسه بالطريقة املباشرة أو باللغة الوسيط 
أو بتدريس نصوص احلوارات فيه تدريسا حتريريا، واللجوء إىل طريقة االستظهار يف تدريس 

ضل مردود إذا كانت املقررات قد وضعت لكى القواعد اجلافة. ولكن مثل هذه الطرق ال حتقق أف
تطبق بطرق أخرى، وليست املقررات فقط هي اليت حتدد طرق التدريس، بل أن نوع الصورة 

81-80ص. اإلجتاهات املعاصرة يف... محاده إبراهيم، 7



التعليمية حيدد طريقة االستفادة منها يف التعليم، كذلك فإن التسجيل الصويت من حيث هو عادى، 
ه. أو تعبريي، أو سريع أو بطيء، حيدد طريقة االستفادة من

كما أن احلوار الذي يتألف من عبارات وصفية وألفاظ مادية خيتلف يف تدريسه عن احلوار 
الذي يتألف من عبارات عاطفية أو انفعالية، وبالتاىل من ألفاظ جمردة. ومن مث نستطيع أن نقول 

ميقا بل أن تغيري الكتب واملقررات من شأنه أن يغري على املادى البعيد طرق تعليم اللغات تغيريا ع
8وجذريا.

الطريقة الصوتية- 4
مفهوم الطريقة الصوتية.1

الطريقة الصوتية هي نوع من الطريقة التركيبية (اجلزئية)، يعين الطريقة تبدأ بتعليم األجزاء 
اليت تتألف منها الكلمات وهي احلروف، أما تسميتها بالتركيبية فألن العملية العقلية اليت يقوم ا 

لكلمة هي تركيب أصواا من أصوات احلروف اليت تعلمها وحفظها من قبل، املتعلم يف تعرف ا
9أو تركيب الكلمات من احلروف اليت تعلمها.

تتفق هذه الطريقة مع الطريقة األجبدية، يف أا تبدأ باحلروف، ولكنها ختتلف عنها، يف أن 
تعلم على أا "ميم"، بل تعلم احلروف تقدم إىل األطفال بأصواا، ال بأمسائها، فامليم _ مثال_ال

."ا صوت "معلى أ

و يف هذه الطريقة ينطق الطفل بأصوات احلروف اليت تتكون منها الكلمة، مث يسرع 
جترجييا، حىت يصل احلروف بعضها ببعض، فينطق بالكلمة كلها.

وهذه الطريقة تقتضى أن يعرف األطفال رموز احلروف وأصواا املختلفة باختالف 
ل، وطريقة النطق ا، وكثري من املعلمني جيمعون بني الطريقة األجبدية والطريقة الصوتية. الشك

ولتعليم األطفال صوت حرف من احلروف تعرض عليهم صورة حيوان، أول امسه هذا 
احلروف، مثل أرنب يف تعلم صوت األلف، وتلقى عليهم حكاية يكثر يف أوائل كلماا استعماله، 

88-87ص. اإلجتاهات املعاصرة يف... محاده إبراهيم، 8
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ذ بتكرار اسم احليوان، والكلمات املبدوءة باحلرف، حىت يعرفوا مدلوله اللفظى دن ويطالب التالمي
امسه، وبعد االلتفات إىل رمزه املكتوب يطالبون برمسه حىت جييدوا كتابته ونطقه، أو يصنعونه يف 

حصة األشغال من الصلصال أو الورق امللون، أو أى شىء. 

، فيبدأ باحلروف اليت تكتب منفصلة يف ويستطيع املدرس أن يتدرج يف هذه الطريقة
ا منفردة، مث جمتمعة، لتكوين كلمة، مثل (ز ا، وميرن األطفال على النطقكلما-ر-و (د (ع -

ر-و (ر (س -قرأ -د) م إىل كلمات تتصل بعض أحرفها، وينفصل بعضها، مثل مث ينتقل (م–
 مث ينتقل إىل كلمات تتصل مجيع حرو–عرف (رقد كتب) فها، مثل– جلس–.(شكر

ويالحظ أن هذه الكلمات مجيعها فتوحة احلروف، وذلك لسهولتها، وللمدرس أن ميرن 
األطفال، بعد ذلك، على النطق بأصوات احلروف مكسورة، أو مضمومة، على النمط السابق، 

 رعمث ينتقل إىل كلمات أكثر ... وهكذا.–مثل (ز (10كُتب

تاب الدكتور سعيد الىف أن هذه الطريقة تتفق مع الطريقة األجبدية يف وأيضا ذكر يف الك
األساس الذي تقوم عليه، ويف اخلطوات املتبعة ولكنها ختتلف عنها يف خطوة واحدة من خطواا، 
وهي خطوة حفظ أمساء احلروف، فينبغى يف هذه الطريقة تعليم األصوات اليت تتوكب منها الكلمة 

احلروف وأصواا من غري االهتمام بأمسائها بل إن معرفة أمساء احلروف عن طريق تعرف أشكال
قد تعوق املتعلم يف أثناء حتليل الكلمة والنطق ا، ويف هذه الطريقة يصاحب تعلم القراءة تعلم 

الكتابة. 

ال تستخدمان منفصلتني، بل إن معظم املعلمني –األجبدية والصوتية –وكلتا الطريقتني 
الطريقتني أثناء تعليمهم القراءة والكتابة، وإمنا كان يقع اخلالف بني املعلمني يف البدء، ميزجون بني

أيكون بأمساء احلروف أم بأصواا، ولكنهم كانوا يبدأون باسم احلرف أو صوته حسب ما تدعو 
احلاجة.   

مزايا و عيوب الطريقة الصوتية.2

مزايا الطريقة الصوتية :

80-79)، ص. 2002، (بدون املدينة : دار املعارف، املوجه الفىت ملدرسىي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، 10



يا الطريقة األجبدية، من حيث سهولتها على املعلمني، وإرضاء أولياء هذه الطريقة حتقق مزا-1
األمور، كما أا تسهل على الطفل أن ينطق ا يعرض عليه من الكلمات اجلديدة، 
ألنه عرف األصوات أليت تدل عليها حروف هذه الكلمات، و ذا كانت تلك 

الطريقة مشجعة لألطفال.
الصوت والرمز املكتوب.يف هذه الطريقة ربط مباشر، بني-2
هذه الطريقة تساير طبيعة اللغة العربية إىل حد كبري، ألا لغة تغلب عليها الناحية الصوتية، -3

وألن هجاءها موافق لنطقها بوجه عام، و كل صوت له حرف خاص به.
و يف هذه الطريقة تربية لإلذن والعني واليد معا، وهي تتفق مع ميول األطفال، وحبهم -4

خري من الطريقة األجبدية، –على العموم –واللعب والعمل واأللوان، وهي احلركة
ولكنها ال تعاجل كل عيوا. 

عيوب الطريقة الصوتية : 

فيها كثري من عيوب الطريقة األجبدية، من حيث البدء باألجزاء، وتعويد الطفل البطء يف -1
القراءة، وعدم االهتمام باملعىن. 

ا تترك يف األطفال عادات قبيحة يف النطق، ومن ذلك مد أ–كذلك –ومن عيوا -2
احلروف دائما، وهذه العادة تالحق كثريا من التالميذ، حىت املرحلة اإلعدادية، كما أن 
البدء باحلرف الساكن متعذر، وقد تكون بعض احلروف مما ال ينطق به، مثل الالم 

الشمسية، كما يتعذر النطق حبروف املد منفردة.
قد دم وحدة الكلمة، ألا تعتمد على املقاطع، حىت إن الكلمات تكتب أحيانا أا-3

11مقسمة مقاطع، بينها مسافات.

80-79ص. املوجه الفىت... عبد العليم إبراهيم، 11



الباب الثالث
إجراءات البحث احلقلي

منهج البحث-أ

هذه الرسالة هو منهج جترييب. أو ما الباحثة يف كتابة إن منهج البحث الذي تعتمد عليه
Experimentيقال باإلجنلزية  Research باإلندونسية، كما يعرفPenelitian Eksperimen . وهو

أن يعرف أثر السبب (املتغري املستقبل) منهج البحث العلمي الذي يستطيع الباحثة بواسطته
1الذي له األثر اجلليلي يف تقدمي العلوم الطبيعية.على

و أما حبث جترييب فهو أحد املناهج العلمية اليت تستعملها الباحثة اإلختبار الفروض اليت 
يد أثر تضعها، خاصة عند رغبة يف معرفة تأثري متغري مستقبل يف متغري تابع، ومع إبعاد أو حتي

2املتغريات املستقلة األخرى اليت قد تتدخل يف العالقة بني املتغريين الرئسية.

) Quazi-Experimental Designالبحث عن تصميم شبه التجريبية (و جتري به الباحثة يف
. Time-Series Designاألولبالتصميم

اتمع البحث والعينه- ب

Cotاحلكومية يذ يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالميةهذا البحث مجيع التالميكون اتمع منو

Gueقامت الباحثة باختبار العينة هلذا البحث بالطريقة العمدية أى ، تلميذ684عددهم و كان
وبتلك 3أساس االختيار خربة الباحثة ومعرفتها بأن هذه املفردة أو تلك متثل اتمج البحث.

تلميذا. وهذا موافق 30من فصل الرابع(أ) و كان عددهم العينة اليت أخذا الباحثة للمقارنة 
بالنظرية اليت قالتها سوهرمسى أركنتو :

303)، ص. 2000، (الرياض : مكتبة العبيكان، ملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةامحد العساف، صاحل بن 1
: مكتبة الشروق الدولية، القاهرة(، مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم اإلجتماعيةابراهيم اليوم غامت، 2

.144) ص. 2008
.99ص. .البحث ..املدخل إىلمحد العساف، صاحل بن 3



Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya
merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dari 100,
maka dapat diambil 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih.4

واختارت الباحثة من فصل الرابع ألنه ملّا يتعلم كثريا عن اللغة العربية. وفصل الرابع 
مناسب لطريقة الصوتية ألن هذه الطريقة للمبتدئني. 

طريقة مجع البياناتأدوات البحث و -ج

أو يت جتمع ا املعلومات الالزمية إلجابة أسئلة البحثالوسيلة الاملراد بأدوات البحث هيو
أكثر.. وجتمع املعلومات بواسطة واحدة أوإختبار فروضه

حتديد األسلوب الذي سوف تتبعه الباحثة يف مجعه للمعلومات يعد أحد اخلطوات املهمة 
كن اليت جيب أن يشمل عليها تصميم البحث. حيث أن هناك عدد كبري من األسالب اليت مت

5للباحثة أن يطبقها جلمع املعلومات، ولكل أسلوب منها مميزاته وعيوبه.

أدوات البحث اليت استخدمتها الباحثة جلمع البيانات فهي كما يلي:

املالحظة-1

إن معىن املالحظة اصطالحا فريتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشري إىل أداة من أدوات 
متكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة البحث، فهي تعىن البحث جتمع بواسطتها املعلومات اليت 

مجاعي معني بقصد متباعته ورصد تعرياته لتتمكن االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك فردي أو
الباحثة بذلك من وصف السلوك فقط. 

واملالحظة أنواع كثرية فهي : املالحظة املباشرة وغري املباشرة، املالحظة احملدودة وغري 
دودة، مالحظة مبشاركة وبدون مشاركة، مالحظة مقصود وغري مقصود.احمل

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktis, Edisi Revisi 2010, ( Jakarta :
Rineka Cipta, 2010), hal. 107.

.102ص. .املدخل إىل البحث ..صاحل بن محد العساف، 5



مباشرة يث تقوم الباحثة مبالحظة مباشرة وهي مالحظة سلوك معني من خالل اتصالهوح
هذه األدة ملعرفة استجابة التالميذوتستخدمها الباحثة6باألشخاص أو األشياء اليت يدرسها.

.يف سيطرة املفردات يف تعليمراقدو

واملالحظة يف هذه املالحظة هي املدرسة اللغة العربية يف تلك املدرسة. وتالحظ عن عملية 
التعليم والتعلم بالطريقة الصوتية.

االختبار-2

هي إحدى األدوات اليت ميكن  أن تستخدمها الباحثة جلمع املعلومات اليت حيتاجها 
لة تستخدم الباحثة االختبار القبليلرساإلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضة. و يف هذه ا

.لتالميذواالختبار البعدي

االختبار القبلي

ر القبلي قبل عملية تعليم املفردات بالطريقة الصوتية تقوم الباحثة باإلختباوهو االختبار الذي 
.تالميذاللديمستوى التحصيل الدراسيملعرفة
االختبار البعدي

بعد إجراء التجربية لقياس األثر الذي احدثه تطبيق املتغري وهو االختبار الذي تقوم الباحثة 
املستقل على املتغري التابع.

طريقة حتليل البيانات-د

وطريقة حتليل البيانات للمالحظة فهي كما يلي:

عند إجراء عملية التعيلم والتعلم باستعمال لتالميذاواملدرسة حتسب البيانات من أنشطة
القانون:

46ص. ...، املدخل إىل البحثبن محد العسافصاحل 6



P = :حيث أن
P: النسبة املؤية

R:جمموع القيمة احلصولة عليها

النتيجة الكاملة:

7:عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة أحوالتالميذوحتدد املسند ألنشطة ال

٪ = ممتاز100–81

٪   = جيد جدا80–66

٪   = جيد65–56

٪   = مقبول55–41

٪   = ناقص40–0

صدق املالحظة-
3-1اجلدول 

جلنة احملكمني
أمساء احملكمني يف جمال تعليم اللغة العربية

الدرجة أمساء احملكمنيت
العلمية

اجلامعة اليت يعلم فيهاالتخصص

لغة تعليم الالدكتوراةد. خريان م.نور1
العربية

جامعة الرانريي 
اإلسالمية احلكومية

7SuharsimiArikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: BumiAksara, 2003), hlm.281



د. حممد 2
فجرالفالح

تعليم اللغة الدكتور
العربية

جامعة الرانريي 
اإلسالمية احلكومية

تعليم اللغة الدكتوراةد. خملصة3
العربية

جامعة الرانريي 
اإلسالمية احلكومية

مبا احتاج إلجابة السؤال رآهم مناسبة أو الئقةاعتمادا على مراقبتهم أن الورقة املالحظة
.صادقةأن هذه املالحظة لكبسبب ذمن البحث. ينالثا

أما طريقة حتليل البيانات لالختبار فهي كما يلي:

حتليل البيانات عن أجويبة التالميذ من كل البنود-
يشتمل هذا التحليل على أربعة أنواع فهي:

مستوى صدق احملتوى-
من. وبعبارة أخرى البد8ى ويعين مدى متثيل بنود اإلختبار للمحتوى املراد قياسهصدق احملتو

نتائج ختبار قادرا على قياس وكشف ا إذا كان االصادقالدراسيأن يكون االختبار والتحصيل 
9.التعلم احملصولة عند التالميذ

3-2اجلدول 

يف املائة عدد األسئلة

أرقام األسئلة

املوضوعات ختيار من الات
متعدد

.307...، ص. املدخل إىل البحث، العسافصاحل بن محد8
9Moh.Matsna HS, dkk, Pembangunan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, Tangerang Selatan:

Alkitabah, 2012), hal.176



50 10
1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،7 ،8 ،

9 ،10
أفراد األسرة 1

50 10

11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،

20

األسرة يف البيت 2

100 20 20 اموع

مستوى ثبات االختبار -
تمع. إن فائدة ثبات االختبار ليأكد مناسبة االختبار قبل التجريبة لغري العينة يف نفس ا

على نفس األفراد متكررة وحصلوا على نفس ختبار تكون ثابتة إذا كان تطبقوأسئلة اال
فقامت الباحثة بتجريبة لغري عينة و مستوى ثبات جيد  يعين ال 10.أو متساويةالنتائج

توجد بنوت األسئلة من فئة صعبة جدا أو سهلة جدا. وبنوت األسئلة يستطيع أن مييز 
الطالب. إذن بنوت األسئلة فهي ثبات.  قدرة األشخاص من 

مستوى صعوبة االختبار-
ومقبولته لبنود ملعرفة سهولة وصعوبتهالغري عينةتستخدم الباحثة مستوى صعوبة االختبار

أما القانون الذي تستخدمه الباحثة فهو ملعرفة عن صعوبة االختبار يف هذا 11األسئلة.
البحث هو بالقانون التايل:

10Moh.Kasiram MSc, Teknik-teknik Analisa Item Test Hasil Belajar dan Cara-Cara Menghitung
Validity dan Reability, (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), hal.179

11 Moh Kasiram MSc, Teknik-teknik Analisis…, hal.182



P = (Nr : Nt) x 100%

حيث أن :
Pمستوى صعوبة االختبار =

Nrيبات باجابة صحيحةعدد الطلبة ا =
Ntعدد املشتركات يف االختبار =

وأما املعيار لالختبار اجليد فهي: 

P  =0،00-0،30صعب =
P  =0،40–0،70مقبول =
P=0،80–100سهل =

أما بيان مستوى صعوبة االختبار من كل البنود األسئلة االختبار يف هذا البحث ففي اجلدول التايل 
:







مستوى التمييز-
ملعلم من حيث ذكائهن حىت يستفيد حنو امهما يف معرفة الفروق بني التالميذ هو يعترب أمرا 

إىل ز فقسمت الباحثة التالميذمعاجلتهم يف أسرع ممكن من الوقت. وملعرفة مستوى التميي
وملستوى التمييز تستخدم الباحثة القانون: قسمني ومها اموعة العالية واموعة األدىن.

البيان : 

Dمستوى التمييز  =

Uيبات بإجابة صحيحة يف جمموعة العالية= عدد الطلبة ا

Lيبات بإجابة صحيحة يف جمموعة األدىنعدد الطلبة ا =

Nموعاتعدد الطلبة يف كل ا =

:كما يف اجلدول التايل)( Marfinإن معيار مستوى التمييز عند  

3-4اجلدول 
مستوى التمييزريمعاي

املعايريالدرجة ملستوى التمييز 

جيد جدا40.0+ 



جيد30.0–40.0+

ضعيف 0–20.0

أما بيان و ضعف البنود من حيث مستوى  التمييز قبل التجرييب لغري العينة كما يف اجلدول 
التايل :

3-5اجلدول 

املعايري= ULDرقم األسئلة

ضعيف1100،10

ضعيف2110،00

ضعيف3530،20

ضعيف4420،20

ضعيف5210،10

ضعيف6540،10

ضعيف7110،00

جيد8510،40

ضعيف9110،00

ضعيف10100،10

ضعيف11210،10

ضعيف12110،00

ضعيف13100،10



ضعيف14100،00

ضعيف15320،10

ضعيف16310،20

ضعيف17110،00

ضعيف18210،10

ضعيف19420،20

جيد20400،40



الفصل الرابع

نتائج البحث و مناقشتها

عرض البيانات-أ

التالميذ املفردات بالطريقة الصوتية عندميف هذا الفصل أرادت الباحثة أن تبحث عن تعلي
. للحصول على البيانات احملتاجة فقامت الباحثة Cot Gueاحلكوميةاإلسالميةدرسة اإلبتدائيةبامل

معتمدا على رسالة عميد  كلية التربية وتأهيل 2016/2017بالبحث التجرييب للسنة الدراسية 
. Un.08/FTK1/ TL.00/03/2017رقم :املعلمني اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بند أتشية

وجلمع البيانات فقد قامت الباحثة باملالحضة املباشرة واإلختبارات عن عملية التعليم 
عليم املفردات . وقامت الباحثة نفسها بتCot Gueاحلكوميةالميةاإلسدرسة اإلبتدائيةاملوالتعلم يف 

اربعة لقاءات. سيوضح الباحثة  التوقيت التجرييب يف جدول التاىل: بالطريقة الصوتية

4-1اجلدول 

التوقيت التجرييب يف اموعة التجريبية

ساعةتاريخيوماللقاء

12.55-201711.45مارس 22األربعاءاللقاء األول

12.55-201711.45مارس  29األربعاءاللقاء الثاين

10.05-201708.55أبريل 5األربعاءاللقاء الثالث



12.55-201711.45أبريل 5األربعاءاللقاء الرابع

حملة ميدان البحث-1

املدرسة يف قبل الشروع يف البحث حتسن بالباحثة أن توضح عن ميدان البحث وهي 

Cotإلسالمية احلكومية اإلبتدائية ا Gue . من املدارس اإلسالمية إحدى كانت هذه املدرسة

وأسست .Tgk.Fakinah-Biluy KM.7شارعالهذه املدرسة يفتقعوأتشيه كربىموجودة يف

. و رئيسة املدرسة اآلن هي مرأة زكية امسها " أمتا عزيزة ميالدية1968سنة اليف هذه املدرسة 

 ."

Cotاملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية يف وعدد املدرسني Gue39مع .مدرسا

جامعة اإلسالمية احلكومية أعضم منهم متخرج يفمدرسة. 34مدرس و 5التفصيل أنه 

Cotاملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية مدرس اللغة العربية يف امأ.الرانريي Gue4ن عدده

اآليت:ضح يف اجلدول يوكما. مدرسة

4-2اجلدول 

اللغة العربيةاتسعدد مدر

متخرج يفاتامساء املدرسرقم



هأتشيابنديجامعة الرانرج.خريين1

هأتشيابنديجامعة الرانرر.خريين2

جامعة الرانري بندا أتشيهرشيدة3

جامعة الرانري بندا أتشيهينايأسلم نور فطري4

4اموع

Cotاملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية د التالميذ يف أما عد Gue684  ،ولكلّ تلميذا

ضح يف اجلدول التايل:وكما يتالميذ صف من عدد ال

4-3اجلدول 

Cotاإلسالمية احلكومية درسة اإلبتدائيةامليفتالميذعدد ال Gue

التالميذعدد الفصلالرقم

34أ)(الفصل األول١

36(ب)ل األول الفص۲

37(ج)الفصل األول3



37(د)الفصل األول4

39الثاين ( أ )الفصل 5

35الثاين ( ب )الفصل 6

38الثاين (ج)الفصل 7

36الثالث ( أ )الفصل 8

36الثالث ( ب)الفصل 9

31الثالث (ج)الفصل 10

24الثالث (د)الفصل 11

30الرابع ( أ )الفصل 12

34الرابع (ب)الفصل 13

35الرابع (ج)الفصل 14

34أ)اخلامس (الفصل15

34اخلامس الفصل 16



(ب)

32اخلامس (ج)الفصل 17

35)السادس (أالفصل 18

34(ب)السادسالفصل 19

33السادس (ج)الفصل 20

20684اموع

تعليم املفردات بالطريقة الصوتية- 2

وأما خطوات تعليمها . بتعليم املفردات بالطريقة الصوتيةبالبحث التجريب يتعلققد قامت الباحثة
فهي كما يف اجلدول اآلتية: 

4–٤اجلدول 

اللقاء األول

أنشطة التالميذأنشطة املدرسةت

مقدمة



1ة التعليم بالسالم و تدعوا سيبدأ املدر

لتبدأ الدروس بالدعاءالتالميذ

السالم و تقرأ الدعاءجييب التالميذ 

لتركيز يف املدرسة يستعد التالميذ2

عملية التعليم

سةقيادة من املدراتبع التالميذ

3سة تقرأ كشف الغياب/احلظور و املدر

تفتش النظافة يف املالبيس و الفصل

حيالق املواد قد مت دراستها باملادة سوف 4

تدرس و يقيد بالعامل احلقيقي األطفال 

(apersepsi)

عن مدرسةيستجيب التالميذ

األنشطة األساسية

5أفراد كتابه باملدة عن يالحظ التالميذسة مالحظة إىل الكتاب  تأمر املدر

األسرة

6أفراد سة املفردات عن تشرح املدر

األسرة

يسمع و يالحظ نطق الكلمات التالميذ

سة جيدامن املدر

7سة لتقليد متأمر املدرالتالميذسةا قد نطق املدرسةيقلد ما قد نطق املدر



8سة لتراجع املفردات قد نطق تأمر املدر

سةاملدر

يراجع املفردات قد نطق التالميذ

سةاملدر

9سة عن االختالفات يف تشرح املدر

أصوات احلروف

سة جيداتسمع شرح املدرالتالميذ

10تأمر املدرمييز لتسة من بعض التالميذ

أصوات احلروف أو الكلمات

مييز عن أصوات من التالميذبعض

احلروف أو الكلمات

11بعد مساعهاتبع التالميذسة املفرداتينطق املدر

12إذ سة قراءة من التالميذتصلح املدر

يكون خطاء  

خامتة

التالميذ تسأل عن أشياء الذي يتعلق 13

باملدة

رسالة أخالقيةاملدرسة يلقى عن14

املدرسة تدعوا التالميذ لريتب الكراسي 15



واملكاتب ترتيبا

ختتتم التعليم بالدعاء والسالم16

4-5اجلدول 

اللقاء الثاين

أنشطة التالميذأنشطة املدرسةت

مقدمة

1ة التعليم بالسالم و سيبدأ املدر

لتبدأ الدروس تدعوا التالميذ

بالدعاء

لتالميذ السالم و تقرأ الدعاءجييب ا

2لتركيز سة يستعد التالميذاملدر

يف عملية التعليم

قيادة من املدرسةاتبع التالميذ

3سة تقرأ كشف املدر

الغياب/احلظور و تفتش النظافة 

يف املالبيس و الفصل



حيالق املواد قد مت دراستها باملادة 4

سوف تدرس و يقيد بالعامل 

(apersepsi)طفال احلقيقي األ

عن مدرسةيب التالميذيستج

األنشطة األساسية

5لتهتم إىل سة التالميذتأمر املدر

القراءة

تم إىل القراءةالتالميذ

6سمع جيداالتالميذ تسة تقرأ القراءةاملدر

7يقلد القراءةالتالميذسة القراءة ملرة الثانيةتقرأ املدر

8لبحث عن لتالميذسة اتأمر املدر

الكلمات الصعبة يف القراءة

الكلمات الصعبةيوجد التالميذ

9لينطق سة التالميذتأمر املدر

الكلمات الصعبة

الكلمات الصعبةينطق التالميذ

عن معاىن املفردات اليت مل يسأل التالميذ10

يفهمبها



يعرب تعبرياتلكل تلميذ11

12سة عن معاىن تسرح املدر

ردات يف القراءة بشرح فملا

احلصائصمن كل املفردات

تأمر املدرسة من بعض التالميذ 13

ليذكر معاىن من كل املفردات

بعض التالميذ يذكر معاىن املفردات

تسأل املدرسة األسئلة عن معاىن 14

املفردات

أجاب التالميذ األسئلة من املدرسة

تأمر املدرسة بعض التالميذ لتقدم 15

أمام الفصل ليذكر املفردات و 

معانيها مث يتبع مجيع التالميذ و 

يصلح املدرسة إذ يكون اخلطاء

املدرسة تنقسم الورقة العملية 16

)LKSالتالميذ (

التالميذ يفعل كما امر يف تلك الورقة

خامتة



التالميذ يسأل عن أشياء الذي يتعلق 17

باملدة

أخالقيةاملدرسة يلقى عن رسالة 18

املدرسة تدعوا التالميذ لريتب 19

الكراسي واملكاتب ترتيبا

ختتتم التعليم بالدعاء والسالم20

4-6اجلدول 

اللقاء الثالث

أنشطة التالميذأنشطة املدرسةت

مقدمة

1ة التعليم بالسالم و تدعوا سيبدأ املدر

لتبدأ الدروس بالدعاءالتالميذ

ذ السالم و تقرأ الدعاءجييب التالمي

2لتركيز يف سة يستعد التالميذاملدر

عملية التعليم

سةقيادة من املدراتبع التالميذ



3سة تقرأ كشف الغياب/احلظور و املدر

تفتش النظافة يف املالبيس و الفصل

حيالق املواد قد مت دراستها باملادة سوف 4

تدرس و يقيد بالعامل احلقيقي األطفال

(apersepsi)

عن مدرسةيستجيب التالميذ

األنشطة األساسية

5األسرة حظ التالميذ كتابه باملدة عنيالسة مالحظة إىل الكتاب  تأمر املدر

يف البيت

األسرة يف املدرسة املفردات عن تشرح 6

البيت

الحظ نطق الكلمات التالميذ تسمع و ت

سة جيدامن املدر

7يقلد ما قد نطق املدرسةالتالميذلتقليد ما قد نطق املدرسةسة تأمر املدر

8سة لتراجع املفردات قد نطق تأمر املدر

سةاملدر

يراجع املفردات قد نطق التالميذ

سةاملدر

9سة عن االختالفات يف تشرح املدر

أصوات احلروف

سة جيداتسمع شرح املدرالتالميذ



10لتمييز يذسة من بعض التالمتأمر املدر

أصوات احلروف أو الكلمات

يز عن أصوات بعض من التالميذ مت

احلروف أو الكلمات

11بعد مساعهاتبع التالميذسة املفرداتينطق املدر

12إذ سة قراءة من التالميذتصلح املدر

يكون خطاء  

خامتة

التالميذ تسأل عن أشياء الذي يتعلق 13

باملدة

ى عن رسالة أخالقيةاملدرسة يلق14

املدرسة تدعوا التالميذ لريتب الكراسي 15

واملكاتب ترتيبا

ختتتم التعليم بالدعاء والسالم16

4-7اجلدول 

اللقاء الرابع



أنشطة التالميذأنشطة املدرسةت

مقدمة

1ة التعليم بالسالم و تدعوا سيبدأ املدر

لتبدأ الدروس بالدعاءالتالميذ

يب التالميذ السالم و تقرأ الدعاءجي

2لتركيز يف سة يستعد التالميذاملدر

عملية التعليم

سةقيادة من املدراتبع التالميذ

3سة تقرأ كشف الغياب/احلظور املدر

و تفتش النظافة يف املالبيس و الفصل

حيالق املواد قد مت دراستها باملادة 4

سوف تدرس و يقيد بالعامل احلقيقي 

(apersepsi)األطفال 

عن مدرسةيستجيب التالميذ

األنشطة األساسية

لتهتم إىل أمر املدرسة التالميذت5

القراءة

تم إىل القراءةالتالميذ



6يسمع جيداالتالميذسة تقرأ القراءةاملدر

يقلد القراءةالتالميذسة القراءة ملرة الثانيةدرتقرأ امل7

8لبحث عن سة التالميذتأمر املدر

الكلمات الصعبة يف القراءة

الكلمات الصعبةيوجد التالميذ

9لينطق الكلمات سة التالميذتأمر املدر

الصعبة

الكلمات الصعبةينطق التالميذ

مل عن معاىن املفردات اليتيسأل التالميذ10

يفهمبها

يعرب تعبرياتلكل تلميذ11

12ردات فسة عن معاىن املتسرح املدر

يف القراءة بشرح احلصائصمن كل 

املفردات

تأمر املدرسة من بعض التالميذ 13

ليذكر معاىن من كل املفردات

بعض التالميذ يذكر معاىن املفردات



تسأل املدرسة األسئلة عن معاىن 14

املفردات

ب التالميذ األسئلة من املدرسةأجا

تأمر املدرسة بعض التالميذ لتقدم 15

أمام الفصل ليذكر املفردات و 

معانيها مث يتبع مجيع التالميذ و يصلح 

املدرسة إذ يكون اخلطاء

املدرسة ينقسم الورقة العملية الالميذ 16

)LKS(

التالميذ يفعل كما امر يف تلك الورقة

خامتة

التالميذ يسأل عن أشياء الذي يتعلق 17

باملدة

املدرسة يلقى عن رسالة أخالقية18



املدرسة تدعوا التالميذ لريتب 19

الكراسي واملكاتب ترتيبا

ختتتم التعليم بالدعاء والسالم20

حتليل البيانات- ب

البيانات عن املالحظة املباشرةحتليل - 1

عند إجراء عملية التعيلم والتعلم باستعمال طلبةالواملدرسة حتسب البيانات من أنشطة
القانون:

P =

: حيث أن

P: النسبة املؤية

R:جمموع القيمة احلصولة عليها

النتيجة الكاملة:



1:عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة أحواللتالميذوحتدد املسند ألنشطة ا

٪ = ممتاز100–81
٪   = جيد جدا80–66
٪   = جيد65–56
٪   = مقبول55–41
٪   = ناقص40–0

فتالحظ الباحثة . والطريقة األخرى املستخدمة جلمع بيانات البحث هي املالحظة املباشرة
مالحظة موعة التجريبيةايف أنشطة التالميذ عند إجراء عملية التعليم املفردات بالطريقة الصوتية

. واستعدت الباحثة ورقة املالحظة اليت يتكون من بنود الناحية امللحوظة من النشاط املقدم مباشرة
فهي كما يظهر يف اجلدول التايل:حىت النشاط اخلامت يف عملية التعليم 

4-8اجلدول 

ت

الناحية امللحوظة

النحية امللحوظة

1234

1مية يف استعداد التعلسقدرة املدر√

2عن اغراض لتالميذسة يف دافعة اقدرة املدر
ميالتعل

√

3سة مالحظة إىل الكتاب  تأمر املدر√

1SuharsimiArikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: BumiAksara, 2003),
hlm.281



4سة املفردات عن أفراد األسرةتشرح املدر√

5سة لتراجع املفردات قد نطق تأمر املدر
سةاملدر

√

6ت يف أصوات سة عن االختالفاتشرح املدر
احلروف

√

√سة جيداتسمع شرح املدرالتالميذ7

8تأمر املدرلتمييز سة من بعض التالميذ
أصوات احلروف أو الكلمات

√

مييز عن أصوات احلروف بعض من التالميذ9
أو الكلمات

√

10إذ يكون سة قراءة من التالميذتصلح املدر
خطاء  

√

11ة تقرأ القراءةساملدر√

12لبحث عن الكلمات سة التالميذتأمر املدر
الصعبة يف القراءة

√

13لينطق الكلمات الصعبةسة التالميذتأمر املدر√

√الكلمات الصعبةينطق التالميذ14

15سة عن معاىن املردات يف القراءة تسرح املدر√



بشرح احلصائصمن كل املفردات

16ليذكر معاىن سة من بعض التالميذتأمر املدر
من كل املفردات

√

17سة األسئلة عن معاىن املفرداتتسأل املدر√

√سةاألسئلة من املدرأجاب التالميذ18

19لتقدم أمام الفصل سة بعض التالميذتأمر املدر
ات و معانيها مث يتبع مجيع ليذكر املفرد

سة إذ يكون اخلطاءلح املدرو يصالتالميذ

√

20ميعند التعلتالميذسة يف مالحظة القدرة املدر√

√Refleksi)قدرة املدرسة على إجراء منعكس (21

81جمموع القيمة احلصولة عليها

84النتيجة الكاملة

عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، فهي:قيمة ألنشطة املدرسة-أ

P =

P =

P =



P = 96,428 %

فتكون ممتاز . و هو ٪100–81تدل على أا وقعت بني حد P=96,590٪بقيمة و

يف سيطرة التالميذ على فعايلالتعليم املفردات بالطريقة الصوتيةيف عمليةداللة أنشطة التالميذ

فردات.امل

ختبار البعديالختبار القبلي واالحتليل البيانات عن ا- 2

أما القانون الذي تستخدمها الباحثة لتحليل البيانات يف هذا البحث التايل: 

م ف

2مج ح ت=  
)1-ن (ن

حيث أن : 

م ف = متوسط الفروق

مربع إحنرافات الفروق= جمموع 2مج ح

راد العينةن = عدد أف

4-9اجلدول 

النتائج بني الدرجة يف اإلجابة األوىل و الدرجة يف اإلجابة الثانية



مربع (االحنراف 
عن متوسط 

الفرق)

االحنراف عن 
متوسط الفرق

الفرق بني 
االجابتني

درجتهم يف 
اإلجابة الثانية

درجتهم يف 
اإلجابة األوىل

تالميذال

1 1 20 70 50 1تلميذ

121 11 30 90 60 2تلميذة

81 - 9 10 65 55 3تلميذة

361 - 19 0 55 55 4تلميذ

121 11 30 65 35 5تلميذة

576 - 24 - 5 10 15 6تلميذ

16 - 4 15 35 20 7تلميذة

1 1 20 55 35 8تلميذة

256 16 35 80 45 9تلميذ

81 - 9 10 55 45 10تلميذ

16 - 4 15 60 45 11تلميذة

81 - 9 10 40 30 12تلميذ

1 1 20 50 30 13تلميذ

675 26 45 80 35 14تلميذ



675 26 45 95 50 15تلميذ

121 11 30 95 65 16تلميذة

675 26 45 100 55 17تلميذ

121 11 30 100 70 18تلميذة

675 26 45 90 45 19تلميذة

256 16 35 90 55 20تلميذة

36 6 25 55 30 21تلميذة

1.156 - 34 - 15 30 45 22تلميذ

1.156 - 34 - 15 45 60 23تلميذة

16 - 4 15 50 35 24تلميذ

1 1 20 70 50 25تلميذة

675 26 45 70 25 26تلميذة

121 11 30 70 40 27تلميذ

361 - 19 0 35 35 28تلميذة

1.156 - 34 - 15 20 35 29تلميذ

576 - 24 - 5 20 25 30تلميذ



10.165 0 570 1.955 1.335 موع

ستخراج داللة الفرق بني متوسطي االجابتني، البــــد من إتبـــــاع وإل
اخلطوات التالية :

إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح يف اجلدول أعاله..1

5،44= 30÷ 1.335حساب متوسط االجابة األوىل وهو .2

65،16= 30÷ 1.955حساب متوسط االجابة الثانية وهو .3

19= 30÷ 570حساب متوسط الفروق وهو.4

تطبيق قانون اختبارت التايل :.5

م ف

2مج ح ت=  
)1- ن (ن
19

10,165ت=  
30)30 -1(

19

10,165ت=  
870
19



11،68ت=

5،6= 19ت =
3,4

derajatومن اخلطوات األخرية يعىن حتديد الدراجة احلرية ( kebebasan(. ويكون الفرض
من دراجة احلرية يف هذا البحثsignifikansi(5%( الصفري على مستوى الداللة

1-دب = ن

 =30-1

 =29

وأما2,04523يف اجلدول و هو signifikan (5%مستوى الداللة (ت الباحثة فحدد
اجلدول –احلساب أكرب من ت –. معناها أن ت 5،5594فهي(t-test)احلساب -جة ت نتي

.5،5594<2،04523وهو 

فيكون الفرص الصفري )T” tabel“( من )  متساوية أو أكرب T” test“كانت نتيجة (ذاإ
( من و أصغر ) مل تبلغ إىل نتيجة T” test“(مردودا والفروض البديل مقبوال. وإذا كانت نتيجة 

“T” tabel.فيكون الفرض الصفري مقبوال والفرض البديل مردودا (

), ولذلك T” tabel“() أكرب من T” test“فوجدت الباحثة يف هذا البحث أن نتيجة (
تعليم املفردات بالطريقة الصوتية فعايل يف الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول يعين

Cotاإلسالمية احلكومية درسة اإلبتدائيةبــاملسيطرة التالميذ على املفردات Gue.



حتقيق الفروض-ج

ض من هذا البحث تقول:والفر

الفرض الصفري: تعليم املفردات بالطريقة الصوتية غري فعايل يف سيطرة التالميذ على -1
املفردات.

املفردات.تعليم املفردات بالطريقة الصوتية فعايل يف سيطرة التالميذ على :الفرض البديل-2

تعليم املفردات بالطريقة الصوتية فعايل يف سيطرة التالميذ على املفردات. إعتمادا على إن 
). و هذا مبعىن إن الفرض 2،04523) أكرب من ت اجلدول (5،5594النتيجة ت االختبارات (

ملفردات. تعليم املفردات بالطريقة الصوتية فعايل يف سيطرة التالميذ على اإن البديل مقبول أي : 
على والفرض الصفرى مردود أي : تعليم املفردات بالطريقة الصوتية غري فعايل يف سيطرة التالميذ

املفردات.



الفصل اخلامس

اخلامتة

نتائج البحث-أ

قدمت البحثة النتائج اليت حصلت من حبثه وهي كما بعدما قامت الباحثة بالبحث،
يلى:

أما عملية التعليم املفردات بالطريقة الصوتية قدمت الباحثة يف الفصل الرابع (أ) باملدرسة -1
وتشرح املدرسة املفردات تقرأ ذا؛باألسالب كCot Gueاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية

مث تراجع التالميذ. وتشرح املدرسة عن اختالفات يف أصوات احلروف. مث تقرأ املدرسة 
قراءةً و تراجع التالميذ، مث تشرح املدرسة عن معاىن املفردات يف القراءة. واآلخري تأمر 

إذ يكون ملدرسةاملدرسة التالميذ لتقدم أمام الفصل ليذكر املفردات ومعانيها و تصلح ا
تعليم املفردات بالطريقة عملية نشطة املدرسة والتالميذ يف ن أأاخلطأ. فبهذه العملية 

ية من الصوتية تكون فعالة يف سيطرة التالميذ على املفردات، كما ظهرت النسبة املئو
% أو تصدق ممتازا.     96,428من ناحية املعملة فهي  عملية التعليم 

إن تعليم املفردات بالطريقة الصوتية فعايل يف سيطرة التالميذ على املفردات. وهذا كما -2
, 5,5594<2,04523أو)T” tabel“(أكرب من )T” test“(ظهر يف جدول يف

بالطريقة الصوتية فعايل يف سيطرة وهذا يدل الفرض البديل مقبول أي تعليم املفردات 
Cotاإلسالمية احلكومية درسة اإلبتدائيةملالتالميذ على املفردات بــا Gue.

حاتاملقتر- ب
يرجى للمعلم أن يستخدم الطريقة املناسبة يف تعليم املفردات، كالطريقة الصوتية ألن هلا -1

على سيطرة املفردات.قدرة  التالميذأثار لترقية 
على الطالبات أن يتعلمن املفردات جيدا ألا عنصر مهمة يف اللغة.-2



طالبات ينبغي هلن أن يتعلمن تعلما جيدا.لل-3
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : MIN COT GUE

Kelas / Semester : IV / Genap

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Topik : أَْفَراُد األُْسَرة , األُْسَرةُ فِي اْلبَْیتِ 

Tahun Ajaran : 2016 / 2017

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit

A. KOMPETENSI INTI

KI 1

Menerima, menjalankan dan menghargai  ajaran agama Islam.

KI 2

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air.

KI 3

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat,
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain.

KI 4

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.



B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

N
O
.

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR

1. 1.1 Meresapi makna anugerah Allah
SWT berupa bahasa Arab.

1.1.1 Menampilkan sikap senang sebagai rasa
syukur kepada Allah dapat mempelajari
bahasa Arab dengan baik dan benar.

2. 2.1 Memiliki kepedulian, rasa ingin
tahu dan percaya diri dalam
berkomunikasi dengan
menggunakan media bahasa Arab
yang dimiliki.

2.1.1 Menunjukkan sikap kepedulian dan
komunikatif sesama teman dan guru
dalam menggunakan media bahasa Arab
yang dimiliki.

3. 3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata,
frasa dan kalimat sederhana terkait
topik ِأَْفَراُد األُْسَرة , baikاألُْسَرةُ فِي اْلبَْیِت 
secara lisan maupun tertulis.

3.1.1 Menirukan bunyi huruf,

kata dan frasa terkait topik ِأَْفَراُد األُْسَرة ,

األُْسَرةُ فِي اْلبَْیتِ 

3.1.2 Mengulang bunyi huruf, kata, frasa dan

kalimat sederhana terkait topik

, أَْفَراُد األُْسَرةِ األُْسَرةُ فِي اْلبَْیتِ 

3.1.3 Membedakan bunyi huruf, kata, frasa dan

kalimat sederhana terkait topik

, األُْسَرةُ فِي اْلبَْیتِ  أَْفَراُد األُْسَرةِ 

3.2 Menemukan makna dari ujaran kata,
frasa, dan kalimat sederhana terkait
topik ِأَْفَراُد األُْسَرة , األُْسَرةُ فِي اْلبَْیتِ 

3.2.1 Menemukan kata-kata sulit terkait topik

األُْسَرةُ فِي اْلبَْیت , أَْفَراُد األُْسَرةِ 

3.2.2 Menyebutkan makna kata-kata tersebut

3.2.3 Menjawab pertanyaan sederhana terkait

topik أَْفَراُد األُْسَرِة , األُْسَرةُ فِي اْلبَْیتِ 

secara lisan



4. 4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa
dan kalimat bahasa Arab terkait
topik ْسَرِة أَْفَراُد األُ  , األُْسَرةُ فِي اْلبَْیتِ 

4.1.1 Membunyikan bunyi huruf, kata, frasa

dan kalimat bahasa Arab terkait topik

أَْفَراُد األُْسَرةِ  , األُْسَرةُ فِي اْلبَْیتِ 

secara baik dan benar

4.1.2 Menyebutkan huruf, kata, frasa

dan kalimat bahasa Arab terkait topik

, أَْفَراُد األُْسَرةِ األُْسَرةُ فِي اْلبَْیتِ 

4.2 Menyampaikan makna dari ujaran
kata, frasa, dan kalimat-kalimat
sederhana terkait topik أَْفَراُد األُْسَرةِ  ,

تِ األُْسَرةُ فِي اْلبَیْ 

4.2.1 Menjawab pertanyaan tentang makna dari

ujaran kata, frasa, dan kalimat-kalimat

sederhana terkait topik األُْسَرةِ  أَْفَرادُ  األُْسَرةُ فِي 

اْلبَْیتِ 

4.2.2 Mengungkapkan kembali

makna dari ujaran kata, frasa, dan

kalimat-kalimat sederhana terkait topik

أَْفَراُد األُْسَرِة  , األُْسَرةُ فِي اْلبَْیتِ 

C. MATERI PEMBELAJARAN (TERLAMPIR)

D. METODE PEMBELAJARAN

 Metode ash-Shautiyah

E. ALAT, MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

 Alat : -

 Media : -

 Sumber belajar :

- Buku paket bahasa Arab

- Kamus al-Munawwir

- Kamus ma’hadi

- Kamus saku bahasa Arab



F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan pertama

NO. KEGIATAN GURU DAN SISWA WAKTU

1. Kegiatan Awal

 Guru memberi salam dan mengarahkan siswa untuk
memulai pembelajaran dengan doa.

 Guru mempersiapkan siswa untuk fokus dalam proses
pembelajaran.

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian dan
kebersihan kelas.

 Apersepsi : menghubungkan materi yang dipelajari
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, serta
dikaitkan dengan dunia nyata anak.

10 menit

2. Kegiatan inti

 Siswa mengamati buku paket masing-masing
tentang materi أَْفَراُد األُْسَرِة 

 Guru memaparkan mufradat tentang أَْفَراُد األُْسَرةِ 

 Siswa mendengar dan mengamati pelafalan kata-
kata dari guru dengan seksama

 Guru menyuruh siswa untuk meniru apa yang telah
diucapkan oleh guru

 Guru menyuruh siswa untuk mengulang kembali
mufradat yang dilafalkan oleh guru

 Guru memberikan pemahaman dan penjelasan
tentang perbedaan bunyi-bunyi huruf

 Guru menyuruh beberapa siswa untuk membedakan
bunyi-bunyi huruf atau kata

 Guru melafalkan mufradat dan siswa mengikuti
pelafalan setelah mendengar pelafalan dari guru

 Guru memperbaiki bacaan siswa jika terdapat
kesalahan

50 menit



 Siswa menanyakan tentang makna dari mufradat
yang belum/tidak dipahami

 Setiap siswa diberikan kesempatan untuk
memberikan tanggapan

 Guru memberikan penjelasan tentang makna
mufradat dengan cara menjelaskan ciri-ciri dari
mufradat tersebut

 Guru menyuruh beberapa siswa untuk menyebutkan
makna dari mufradat tersebut

 Guru melemparkan beberapa pertanyaan tentang
makna mufradat kepada siswa

 Siswa menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh
guru

 Guru menyuruh beberapa siswa untuk maju
kedepan melafalkan beberapa mufradat beserta
maknanya dan diikuti seluruh siswa, dan guru
memperbaiki bacaan siswa jika terdapat kesalahan

3. Kegiatan penutup

 Siswa melakukan tanya jawab singkat dengan bimbingan
guru seputar materi

 Guru melakukan refleksi terhadap siswa secara
tertulis/lisan

 Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa

 Guru mengajak siswa untuk merapikan kursi dan meja

 Guru menutup pembelajaran dan salam

10 menit

Pertemuan kedua

NO. KEGIATAN GURU DAN SISWA WAKTU

1. Kegiatan Awal

 Guru memberi salam dan mengarahkan siswa untuk
memulai pembelajaran dengan doa.

10 menit



 Guru mempersiapkan siswa untuk fokus dalam proses
pembelajaran.

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian dan
kebersihan kelas.

 Apersepsi : menghubungkan materi yang dipelajari
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, serta
dikaitkan dengan dunia nyata anak.

2. Kegiatan inti

 Guru menyuruh siswa memperhatikan bahan qiraah

 Guru membaca bahan qiraah tersebut dan siswa
menyimak

 Guru membacakan kembali qiraah tersebut dan
siswa mengikuti serta meniru bacaan guru

 Guru memancing siswa untuk berfikir dan bertanya
tentang makna dan pelafalan bunyi-bunyi huruf dari
materi qiraah yang dipaparkan oleh guru

 Guru menyuruh siswa untuk mencari kata-kata sulit
yang terdapat dalam qiraah

 Siswa menemukan kata-kata sulit

 Guru menyuruh siswa untuk menyebutkan kata-
kata sulit tersebut

 Siswa menanyakan tentang makna dari mufradat
yang belum/tidak dipahami

 Setiap siswa diberikan kesempatan untuk
memberikan tanggapan

 Guru memberikan penjelasan tentang makna
mufradat yang terdapat pada qiraah dengan cara
menjelaskan ciri-ciri dari mufradat tersebut

 Guru menyuruh beberapa siswa untuk menyebutkan
makna dari mufradat tersebut

 Guru melemparkan beberapa pertanyaan tentang
makna mufradat kepada siswa

50 menit



 Siswa menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh
guru

 Guru menyuruh beberapa siswa untuk maju
kedepan melafalkan beberapa mufradat beserta
maknanya dan diikuti seluruh siswa, dan guru
memperbaiki bacaan siswa jika terdapat kesalahan

 Guru membagikan LKS kepada siswa tentang
materi أَْفَراُد األُْسَرةِ 

 Siswa mengerjakan LKS yang dibagikan oleh guru

 Setelah siswa menyelesaikan LKSnya masing-
masing, guru membahas latihan di LKS bersama
siswa

3. Kegiatan penutup

 Siswa melakukan tanya jawab singkat dengan bimbingan
guru seputar materi

 Guru melakukan refleksi terhadap siswa secara
tertulis/lisan

 Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa

 Guru mengajak siswa untuk merapikan kursi dan meja

 Guru menutup pembelajaran dan salam

10 menit

Pertemuan ketiga

NO. KEGIATAN GURU DAN SISWA WAKTU

1. Kegiatan Awal

 Guru memberi salam dan mengarahkan siswa untuk
memulai pembelajaran dengan doa.

 Guru mempersiapkan siswa untuk fokus dalam proses
pembelajaran.

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian dan
kebersihan kelas.

 Apersepsi : menghubungkan materi yang dipelajari

10 menit



sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, serta
dikaitkan dengan dunia nyata anak.

2. Kegiatan inti

 Siswa mengamati buku paket masing-masing
tentang materi األُْسَرةُ فِي اْلبَْیتِ 

 Guru memaparkan mufradat tentang األُْسَرةُ فِي اْلبَْیتِ 

 Siswa mendengar dan mengamati pelafalan kata-
kata dari guru dengan seksama

 Guru menyuruh siswa untuk meniru apa yang telah
diucapkan oleh guru

 Guru menyuruh siswa untuk mengulang kembali
mufradat yang dilafalkan oleh guru

 Guru memberikan pemahaman dan penjelasan
tentang perbedaan bunyi-bunyi huruf

 Guru menyuruh beberapa siswa untuk membedakan
bunyi-bunyi huruf atau kata

 Guru melafalkan mufradat dan siswa mengikuti
pelafalan setelah mendengar pelafalan dari guru

 Guru memperbaiki bacaan siswa jika terdapat
kesalahan

 Siswa menanyakan tentang makna dari mufradat
yang belum/tidak dipahami

 Setiap siswa diberikan kesempatan untuk
memberikan tanggapan

 Guru memberikan penjelasan tentang makna
mufradat dengan cara menjelaskan ciri-ciri dari
mufradat tersebut

 Guru menyuruh beberapa siswa untuk menyebutkan
makna dari mufradat tersebut

 Guru melemparkan beberapa pertanyaan tentang
makna mufradat kepada siswa

 Siswa menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh

50 menit



guru

 Guru menyuruh beberapa siswa untuk maju
kedepan melafalkan beberapa mufradat beserta
maknanya dan diikuti seluruh siswa, dan guru
memperbaiki bacaan siswa jika terdapat kesalahan

3. Kegiatan penutup

 Siswa melakukan tanya jawab singkat dengan bimbingan
guru seputar materi

 Guru melakukan refleksi terhadap siswa secara
tertulis/lisan

 Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa

 Guru mengajak siswa untuk merapikan kursi dan meja

 Guru menutup pembelajaran dan salam

10 menit

Pertemuan keempat

NO. KEGIATAN GURU DAN SISWA WAKTU

1. Kegiatan Awal

 Guru memberi salam dan mengarahkan siswa untuk
memulai pembelajaran dengan doa.

 Guru mempersiapkan siswa untuk fokus dalam proses
pembelajaran.

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian dan
kebersihan kelas.

 Apersepsi : menghubungkan materi yang dipelajari
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, serta
dikaitkan dengan dunia nyata anak.

10 menit

2. Kegiatan inti

 Guru menyuruh siswa memperhatikan bahan qiraah

 Guru membaca bahan qiraah tersebut dan siswa
menyimak

 Guru membacakan kembali qiraah tersebut dan

50 menit



siswa mengikuti serta meniru bacaan guru

 Guru memancing siswa untuk berfikir dan bertanya
tentang makna dan pelafalan bunyi-bunyi huruf dari
materi qiraah yang dipaparkan oleh guru

 Guru menyuruh siswa untuk mencari kata-kata sulit
yang terdapat dalam qiraah

 Siswa menemukan kata-kata sulit

 Guru menyuruh siswa untuk menyebutkan kata-
kata sulit tersebut

 Siswa menanyakan tentang makna dari mufradat
yang belum/tidak dipahami

 Setiap siswa diberikan kesempatan untuk
memberikan tanggapan

 Guru memberikan penjelasan tentang makna
mufradat yang terdapat pada qiraah dengan cara
menjelaskan ciri-ciri dari mufradat tersebut

 Guru menyuruh beberapa siswa untuk menyebutkan
makna dari mufradat tersebut

 Guru melemparkan beberapa pertanyaan tentang
makna mufradat kepada siswa

 Siswa menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh
guru

 Guru menyuruh beberapa siswa untuk maju
kedepan melafalkan beberapa mufradat beserta
maknanya dan diikuti seluruh siswa, dan guru
memperbaiki bacaan siswa jika terdapat kesalahan

 Guru membagikan LKS kepada siswa tentang
materi األُْسَرةُ فِي اْلبَْیتِ 

 Siswa mengerjakan LKS yang dibagikan oleh guru

 Setelah siswa menyelesaikan LKSnya masing-
masing, guru membahas latihan di LKS bersama
siswa

3. Kegiatan penutup 10 menit



 Siswa melakukan tanya jawab singkat dengan bimbingan
guru seputar materi

 Guru melakukan refleksi terhadap siswa secara
tertulis/lisan

 Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa

 Guru mengajak siswa untuk merapikan kursi dan meja

 Guru menutup pembelajaran dan salam

G. PENILAIAN

NO. ASPEK YANG DINILAI SKOR

1. Pelafalan 1-4

Pelafalan sudah tepat 4

Pelafalan cukup tepat 3

Pelafalan kurang tepat 2

Pelafalan tidak tepat 1

2. Kelancaran 1-4

Sangat lancar 4

Cukup lancar 3

Kurang lancar 2

Tidak lancar 1

Skor maksimal

Nilai akhir = ― x 10



NO. NAMA SISWA ASPEK YANG DINILAI
(PELAFALAN DAN

KELANCARAN)

JUMLAH

pelafalan Kelancaran

1. Amalia Mumtazah

2. Alif Faruddin

3. Arifa Fauzia Sungkar

4. Aris Munandar

5. Aiya Azzula

6. Azzumardi Zikra

7. Cut Intan Hermalina

8. Cut Izza Mulkia

9. Cut Nahla Fathiya

10. Fahdi

11. Faizul Aswi

12. Farel Fatahillah

13. Hafiza Zikran

14. Ilhami Latifah

15. Ita Kausari

16. M.Afdhal Sidiqi

17. Maturidy

18. Muhammad Hafid

19. M.Kamalul Fata

20. M.Raji Rahmatullah

21. M.Tamliha

22. Muhammad

23. Nadira Raina Al Maira



24. Nailul Abrar

25. Najla Taufiq

26. Nurrahmadani

27. Raudhatul Jannah

28. Syakira Annisa
Meuligoe

29. Thahratun Nisa’

30. Ulfa Irnalia

31. Umurul Husna

32. Widia Fadilla

33. Zalfa Rasyada

34. Fitranda Kausar

35. Syifaul Azila



LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN

Nama Guru : AIDAR RAIHAN PUTRI

Sekolah / Kelas : MIN COT GUE

Hari / Tanggal : Rabu / 22 Maret 2017

Nama Observer : KHAIRANI J. S.Pd.I

Petunjuk :

1. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu pembelajaran tetapi tetap
dapat memantau setiap kegiatan yang dilakukan siswa.

2. Berikan tanda contreng (√) untuk setiap descriptor yang tampak.

NO Aspek yang Diamati 1 2 3 4

1. Kemampuan guru dalam persiapan
pembelajaran

2. Kemampuan guru dalam memotivasi

siswa terhadap tujuan-tujuan

pembelajaran

3. Guru menyuruh siswa mengamati buku

paket masing-masing

4. Guru memaparkan mufradat tentang
أَْفَراُد األُْسَرةِ 

5. Guru menyuruh siswa untuk mengulang

kembali mufradat yang dilafalkan oleh

guru

6. Guru memberikan pemahaman dan

penjelasan tentang perbedaan bunyi-

bunyi huruf

7. Siswa mengengarkan penjelasan guru

dengan baik

8. Guru menyuruh beberapa siswa untuk
membedakan bunyi-bunyi huruf atau
kata



9. Beberapa siswa membedakan bunyi

huruf atau kata

10. Guru memperbaiki bacaan siswa jika

terdapat kesalahan

11. Guru membaca bahan qiraah

12. Guru menyuruh siswa untuk mencari

kata-kata sulit yang terdapat dalam

qiraah

13. Guru menyuruh siswa untuk

menyebutkan kata-kata sulit tersebut

14. Siswa menyebutkan kata-kata sulit

15. Guru memberikan penjelasan tentang

makna mufradat yang terdapat pada

qiraah dengan cara menjelaskan ciri-ciri

dari mufradat tersebut

16. Guru menyuruh beberapa siswa untuk

menyebutkan makna dari mufradat

tersebut

17. Guru melemparkan beberapa

pertanyaan tentang makna mufradat

kepada siswa

18. Siswa menjawab pertanyaan yang

dilemparkan oleh guru

19. Guru menyuruh beberapa siswa untuk

maju kedepan melafalkan beberapa

mufradat beserta maknanya dan diikuti

seluruh siswa, dan guru memperbaiki

bacaan siswa jika terdapat kesalahan

20. Kemampuan guru dalam

memperhatikan siswa ketika

pembelajaran berlangsung

21. Kemampuan guru dalam melaksanakan

refleksi





(Soal validitas dan pre-test)

Nama :

Kelas :

Berilah tanda silang (X) pada huruf أ، ب، ج، د  di depan jawaban yang benar!

1-.... "ةٌ "أَبمى كَلنعم
ibu-أ

paman- ب

kakek- ج

ayah-د

2-حالص ... ،أَبٍي كذَال

اسمه-أ

اسمها- ب

اسمي- ج

اسمك-د

3-؟هكترةٌ أُسرولْ ... ص

هي-أ

هو- ب

هذه- ج

هذَا-د

4- ... يهدنا ههمسا

أُمي-أ

أَبِي- ب

جدي- ج

أَخي-د

5- ... يمع وانٌههرب

اسمه-أ

اسمها- ب

اسمي- ج

اسمك-د

6- كذَال يدانُ جملَيس همساKata
yang bergaris bawah artinya….

Ibuku-أ

Kakekku- ب



pamanku- ج

kakakku-د

7-نسح ... يذَا أَخه و دما أَحأَن

اسمها-أ

اسمي- ب

اسمك- ج

اسمه-د

Kata-kata yangأَبِي و أَخي.هذَا -8
bergaris bawah artinya….

Ayah dan abangku-أ

Ayah dan ibuku- ب

abang dan kakekku- ج

kakek dan-د ayahku

9-يتمع ياهةُ... عشئ

اسمه-أ

اسمها- ب

اسمي- ج

اسمك-د

10- همسا ... ولُهياعمإِس

أَخي -أ

أُختي- ب

ابنةٌ- ج

خالَةٌ-د

11-ةذَاكَرالْم فَةغُر ... يتأُخ

هلْ-أ

في- ب

من- ج

إِلَى-د

12-ةمى كَلنعم.... "يف"
Di dalam-أ

Dari- ب

di mana- ج

ke mana- د

Kataالْمطْبخِهذه أُمي، هي في -13
yang bergaris bawah artinya….

Ruang tamu-أ

Ruang makan- ب

dapur-ج

kebun- د

14-Di bawah ini kalimat yang artinya
ini ibu saya, dia di ruang makan

adalah….



هذه أُمي، هي في الْمطْبخِ-أ

هذه أُختي، هي في - ب
الْمطْبخِ

هذه أُمي، هي في غُرفَة - ج
الْأَكْلِ

هذه أُختي، هي في غُرفة -د
الْأَكْلِ

15-Di bawah ini susunan kalimat yang
benar adalah…

هذه خادمتي هي في الْمطْبخِ-أ

هي في الْمطْبخِ هذه - ب
دمتيخا

هي في خادمتي هذه - ج
الْمطْبخِ

في هذه الْمطْبخِ هي خادمتي-د

16- يتيذَا بهKalimat di samping
artinya adalah….

Rumahku istanaku-أ

Itu rumahku- ب

ini rumahku-ج

ini keluargaku- د

Kataغُرفَة النومِذَالك أَخي، هو في -17
yang bergaris bawah artinya….

Ruang belajar-أ

Ruang tamu- ب

ruang makan-ج

ruang tidur- د

18- هذيهتمادخِ خطْبي الْمف يه ،Kata
yang bergaris bawah artinya….

Kakekku-أ

Nenekku- ب

pembantuku-ج

kakakku- د

هذَا ... هو في غُرفَة الْجلُوسِ-19

أَبِي-أ

أُمي- ب

أُختي- ج

خادمتي-د

20-.... "نأَي" ةمى كَلنعم
Di dalam-أ

Dari- ب

di mana- ج

ke mana-د





(Soal post-test)

Nama :

Kelas :

Berilah tanda silang (X) pada huruf أ، ب، ج، د  di depan jawaban yang benar!

1-ةمى كَلنعم.... "أَب"
ibu-أ

paman- ب

kakek- ج

ayah-د

هلْ ... صورةٌ أُسرتك؟-2

هي-أ

هو- ب

هذه- ج

هذَا-د

3-حالص ... ،أَبٍي كذَال

اسمه-أ

اسمها- ب

اسمي- ج

اسمك-د

4-دنا ههمسا ... يه

أُمي-أ

أَبِي- ب

جدي- ج

أَخي-د

هو عمي ... برهانٌ-5

اسمه-أ

اسمها- ب

اسمي- ج

اسمك-د

6- كذَال يدانُ جملَيس همساKata
yang bergaris bawah artinya….

Ibuku-أ

Kakekku- ب



pamanku- ج

kakakku-د

7-نسح ... يذَا أَخه و دما أَحأَن

اسمها-أ

اسمي- ب

اسمك- ج

اسمه-د

Kata-kata yangأَبِي و أَخي.هذَا -8
bergaris bawah artinya….

Ayah dan abangku-أ

Ayah dan ibuku- ب

abang dan kakekku- ج

kakek dan ayahku-د

9-ع يةُهشائع ... يتم

اسمه-أ

اسمها- ب

اسمي- ج

اسمك-د

هو ... اسمه إِسماعيلُ-10

أَخي -أ

أُختي- ب

ابنةٌ- ج

خالَةٌ-د

11-ةذَاكَرالْم فَةغُر ... يتأُخ

هلْ-أ

في- ب

من- ج

إِلَى-د

12-.... "يف" ةمى كَلنعم
Di dalam-أ

Dari- ب

di mana- ج

ke mana- د

Kataالْمطْبخِهذه أُمي، هي في -13
yang bergaris bawah artinya….

Ruang tamu-أ

Ruang makan- ب

dapur-ج

kebun- د

14-.... "نأَي" ةمى كَلنعم
Di dalam-أ



Dari- ب

di mana- ج

ke mana-د

15-Di bawah ini susunan kalimat yang
benar adalah…

هذه خادمتي هي في الْمطْبخِ-أ

هي في الْمطْبخِ هذه - ب
خادمتي

هي في خادمتي هذه - ج
الْمطْبخِ

في هذه الْمطْبخِ هي خادمتي-د

16- يتيذَا بهKalimat di samping
artinya adalah….

Rumahku istanaku-أ

Itu rumahku- ب

ini rumahku-ج

ini keluargaku- د

Kataغُرفَة النومِذَالك أَخي، هو في -17
yang bergaris bawah artinya….

Ruang belajar-أ

Ruang tamu- ب

ruang makan-ج

ruang tidur- د

18- هذيهتمادخِ خطْبي الْمف يه ،Kata
yang bergaris bawah artinya….

Kakekku-أ

Nenekku- ب

pembantuku-ج

kakakku- د

هذَا ... هو في غُرفَة الْجلُوسِ-19

أَبِي-أ

أُمي- ب

أُختي- ج

خادمتي-د
20-Di bawah ini kalimat yang artinya

ini ibu saya, dia di ruang makan
adalah….

هذه أُمي، هي في الْمطْبخِ-أ

هذه أُختي، هي في الْمطْبخِ- ب

أُمي، هي في غُرفَة هذه- ج
الْأَكْلِ

هذه أُختي، هي في غُرفة -د
الْأَكْلِ





(Materi pertama)

يترأُس

 هذذٌ. هيلْما تأَن ،مياهرإِب يمسا !يا أَخييترذَا أُسه ،أَبِي هذه .بطَبِي وه ،ماكح همسا ،
يا. أُمضةٌ أَيبطَبِي يةٌ، هما فَاطهمسذَا ، اهيأَأَخ همسا ،حدنهم وه ،دم هذه .سيتأُخ ،

الْعالية.هي تلْميذَةُ الْمدرسة،اسمها حليمةٌ

، اسمها زلْفَى، هي رابةُ جدتيلح، هو تاجِر. و تلْك ااسمه صجدير! ذَالك اُنظُ
 كذَال و .تيالْبيمانٌ، عورِض همسا ، لْكت و .سردم وهيتمع يه ،دنا ههمسا ،
 لْكت ظَّفَةٌ. ووميالَتةُ، خشائا عهمسا.، اضظَّفَةٌ أَيؤم يه

:اتدفْرالْم

خالٌ

خالَةٌ

تأُخ

أَخ

نبا

ابنةٌ

أُسرةٌ

دج

جدةٌ

أَب

أُم

مع

مةٌع





(Materi kedua)

تيالْب يةُ فراَلْأُس

يدا صييقانُ! اهرب يمسدتالْإِب ةسردذُ الْميلْما تا، أَن ،ذَا أَبِيه ،يتيذَا به .ةيلَامالْإِس ةيئ
،يلع همسا واَآلنَ ه ،سردم وهيفَفسِغُرلُوالْج ة .ه و ،يأُم هةُ، ذما فَاطهمسا يه

. و هذه النومِغُرفَةهذَا أَخي، اسمه حسن، هو في . الْمطْبخِ، اَآلنَ هي في الْبيترابةُ 
سا ،يتذَةُ أُخيلْمت يةُ، هجيدا خهمه ،طَةسوتالْم ةسردالْم يف يفَةغُرةذَاكَرالْم . هذه و

.الْمطْبخِاَآلنَ هي في اسمها هند، ، خادمةٌ

اتدفْراَلْم :

يف

خطْباَلْم

غُرفَةُ الْجلُوسِ

غُرةذَاكَرفَةُ الْم

غُرفَةُ الْأَكْلِ

غُرفَةُ النومِ

مادخ

خادمةٌ

تيةُ الْبابر



LKS(LEMBAR KERJA SISWA) PERTAMA

Ucapkan dan artikan mufradat berikut ini secara bergantian dengan teman
sebangkumu!

هذةٌهرأُس

 هذهتاُخ

 هذةٌهنبا

لْكةٌتدج

لْكةٌتمع

 لْكتأُم

أَبهذَا 

جدهذَا

أَخهذَا 

كالٌذَالخ

 كذَالنبا

 كذَالمع



LKS(LEMBAR KERJA SISWA) KEDUA

Ucapkan dan artikan mufradat berikut ini secara bergantian dengan teman
sebangkumu!

في غُرفَة الْجلُوسِ في الْمطْبخِ

في غُرفَة الْأَكْلِ ةذَاكَرالْم فَةغُر يف

مادذَا خه في غُرفَة النومِ

ذَالمادخ ك هذه خادمةٌ

تلْك خادمةٌ



LKS(LEMBAR KERJA SISWA)

Ucapkan dan artikan mufradat berikut ini secara bergantian dengan teman
sebangkumu!

في غُرفَة الْجلُوسِ في الْمطْبخِ

في غُرفَة الْأَكْلِ ةذَاكَرالْم فَةغُر يف

مادذَا خه في غُرفَة النومِ

مادخ كذَال هذه خادمةٌ

تلْك خادمةٌ



Perkenalan dengan siswa dan memberi yel-yel supaya siswa semangat

Guru membagikan soal pre-test



Guru membagikan LKS Guru menjelaskan materi ajar

Guru membagi materi ajar                                         Guru menjelaskam materi ajar



Guru menjelskan cara kerja LKS Guru mereview materi pertemuan sebelumnya

Guru mengawasi siswa mengerjakan LKS Guru mengarahkan siswa cara kerja LKS

Guru mengawasi siswa mengerjakan LKS                         Guru mengarahkan cara kerja LKS



Guru mengawasi siswa mengerjakan LKS

Guru membagikan soal post-test



السرية الذاتية

أوال: البيانات الشخصية

أيدار رحيان فوتري:االسم الكامل.1
221324100:رقم القيد.2
1996ماريس8، أتشيه بيسار:حمل وتاريخ امليالد.3
اإلناث:اجلنس.4
اإلسالم:الدين.5
إندونيسيا:اجلنسية.6
غري متزوج:احلالة االجتماعية.7
أتشيه بيسر، ملفينريوت:العنوان.8
طالبة:العمل.9

aidarraihanputri96@gmail.com:الربيد االلكتروىن.10

مري الدينأ:اسم األب.11
موظف:العمل.12
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3-2اجلدول 

اإلجابة الصحيحة

االختبارصعوبةمستوى

التالميذ االختيار من متعددت

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 1 1 . . . 1 . . 1 1 . 1 1 . 1 . 1 1 . . 1تلميذ  1

6 . . 1 . . 1 . . 1 . . 1 . . 1 . . . . . 2ةتلميذ 2

2 . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 3تلميذ 3

7 1 1 . . 1 1 . . . . . . 1 1 1 1 1 1 . . 4تلميذ 4

12 1 1 . . 1 1 1 1 . . . . 1 . 1 1 1 1 . 1 5تلميذة 5

7 . . 1 . 1 . . . . 1 . . 1 . 1 . . 1 1 . 6تلميذة 6

7 . . . . 1 . . . . 1 . . 1 1 1 1 . 1 1 . 7تلميذة 7

5 . 1 . . . . . . . . . . . . 1 . 1 1 1 . 8تلميذة 8
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4 . . . 1 . . . . . . . . . . 1 . 1 1 . . 9تلميذ 9

9 1 1 1 1 . . . . . . 1 . 1 . 1 . 1 1 . . 10تلميذ 10

4 6 3 2 4 5 1 1 2 3 1 2 6 2 9 3 6 8 2 1 األجوبة الصحيحة

0،4 0،6 0،3 0،2 0،4 0،5 0،1 0،1 0،2 0،3 0،1 0،2 0،6 0،2 0،9 0،3 0،6 0،8 0،2 0،1 نتيجة

ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص مالحظة



اإلجابة الصحيحة

ختبار بعدىاال

التالميذ االختيار من متعددت

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

14 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 . . . 1 1 1تلميذ  1

18 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 2تلميذة 2

13 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 . . . 1 3تلميذ 3

11 1 . 1 1 . 1 1 1 . . 1 . 1 . . . . 1 1 1 4تلميذ 4

13 1 . . . 1 . 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 . 1 1 5تلميذة 5

2 1 . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . 6تلميذ 6

7 1 . . 1 . . 1 1 . 1 . . . . . . . . 1 1 7تلميذة 7

11 1 . . 1 . 1 . 1 1 1 . 1 1 . . 1 1 . . 1 8تلميذة 8

12 1 1 . 1 . 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 1 . 1 . 1 9تلميذ 9

11 1 1 . . 1 . . 1 1 1 1 1 1 . . . 1 . . 1 10تلميذ 10

12 1 1 . . . 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 . . . 1 1 11تلميذة 11



8 1 1 1 . . . . . . 1 . . . . . 1 1 1 . 1 12ذتلمي 12

10 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 . . 1 . . . 1 . . . 13تلميذ 13

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 . 1 1 1 1 . 1 14تلميذ 14

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 15تلميذ 15

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 . 1 16تلميذة 16

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17تلميذ 17

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18تلميذة 18

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 19تلميذ 19

18 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 20تلميذ 20

11 . 1 1 1 1 . 1 . 1 1 . . 1 . 1 1 . 1 . . 21تلميذة 21

16 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 22تلميذ 22

9 . 1 1 1 . . 1 1 1 . . . 1 . 1 . 1 . . . 23تلميذة 23

10 . 1 . . 1 . . 1 1 1 1 . 1 . . . 1 . 1 1 24تلميذ 24

14 . 1 . 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 25تلميذة 25



14 . 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 . 1 26تلميذة 26

14 . . . 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 . 1 27تلميذ 27

7 . . . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . . 1 . . . 1 . 28تلميذة 28

4 . . . . . . . . 1 1 . . 1 . . . . . 1 . 29تلميذ 29

4 . . . . . 1 . . . 1 . . 1 . . . . . 1 . 30تلميذ 30

20 19 16 22 16 19 20 24 24 24 19 12 26 10 19 17 18 16 11 23 األجوبة الصحيحة

0،6
6

0،6
3

0،5
3

0،7
3

0،5
3

0،6
3

0،6
6

0،8 0،8 0،8
0،6
3

0،4
0،8
6

0،3
3

0،6
3

0،5
6

0،6
0،5
3

0،3
6

0،7
6

نتيجة

مق مق مق مق مق مق مق ص ص ص مق ص س ص مق مق ص مق ص مق مالحظة



اإلجابة الصحيحة

قبلىختبار اال

التالميذ االختيار من متعددت

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 . 0 . . . 0 1 1تلميذ  1

12 1 1 1 0 . 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2تلميذة 2

11 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3تلميذ 3

11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4تلميذ 4

7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5تلميذة 5

3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6تلميذ 6

4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7تلميذة 7

7 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 8تلميذة 8

9 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 9تلميذ 9

9 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 10تلميذ 10

9 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 11تلميذة 11



6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 12تلميذ 12

6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13تلميذ 13

7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 14تلميذ 14

10 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 15تلميذ 15

13 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 16تلميذة 16

11 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 17تلميذ 17

14 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 18تلميذة 18

9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 19تلميذ 19

11 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 20تلميذ 20

6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 21تلميذة 21

9 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 22تلميذ 22

12 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 23تلميذة 23

7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 24تلميذ 24

10 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 25تلميذة 25



5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 26تلميذة 26

8 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 27تلميذ 27

7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 28تلميذة 28

7 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 29تلميذ 29

5 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30تلميذ 30

17 16 17 5 9 16 8 2 16 19 14 9 23 8 18 8 12 11 8 20 األجوبة الصحيحة
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