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اإلستهالل

بسم اهللا الرمحن الرحيم

)2(نَولُقعتمكُلَّعرآناً عربِيا لَناَه قُلْزنإناَّ أَ

2آية سورة يوسف

)3خلق اإلنسان (

سورة الرمحن

(صدق اهللا العظيم)

قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه :

ا"رِحصولَا عى تاللُّمِلُّعغالْةعبِريإِفَةنها جٌءزمندكُنِيم"

تفَلَّع ،لَميالْسمُء يرلَوع دماًال



ھ

إهداء :

اهللالذين ربياين صغريا حشاإىل أيب املكرم وأمي املكرمة 
.وتاب اهللا عليهما

، احملبةوإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
.ملستوى األول حىت املستوى الثامناساتذيت اوامعلّالذين

وإىل مجيع صديقايت وأصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية
احلكومية، أقول هلم شكرا جزيال على املساعدة يف إجناز هذا 

البحث العلمى، جزاهم اهللا خري اجلزء.

اسوحيوين



و

شكر وتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم

ينطق ا اإلنسان. وأفضل اللغات اليتعربياجعل القرآنياحلمد اهللا الذ

الرمحن سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه ناوالصالة والسالم على حبيب

دايته وإحسانه إىل يوم الدين.

للغةقسم تعليمااليت يقررهااهللا  وتوفيقه تأليف هذه الرسالةفقد مت بإذن 
املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من أهيلالعربية بكلية التربية وت

Stick Figuresاستخدام وسيلة املواد يتعلمها الطلبة وختتص الرسالة حتت املوضوع:

. يف تعليم املفردات
الدكتور ني مها األستاذشراف املشرفني الكرميبإمت إشراف كتابة هذه الرسالة و

م الباحثة أفضل فتقدالدكتوراند ميمونة املاجستريواألستاذة خباري مسلم، املاجستري
إلشراف هذه الرسالة أوقاما الثمينة وتوجيهما ومساعدماهماقد أنفقالشكر هلما 

إشرافا جيدا كامال من أوهلا إىل آخرها، لعل اهللا باركهما وجزامها خريا كثريا.
م شكرا عميقا واحتراما عظيما لوالديها مث من الواجب على الباحثة أن تقد

باها ذيبا اللذين ربياها تربية حسنة وهذّأيب يازد رضي اهللا عنه وأمي حفسةاحملبوبني 
لعل اهللا جيزيهما أحسن الثوب ىف الدنيا واآلخرة.، نافعا

عميد كلية وملدير اجلامعةاحثة الشكر اخلالص م البتقدإضافة على ما ذكر،و
علوما نافعة ااألساتذة الذين قد علموهورئيس قسم اللغة العربية وجلميع التربية



ز

قدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد توكذلك . إرشادا صحيحااوأرشدوه
إمتام كتابة هذه الرسالة، وباركهم اهللا ىف الدنيا واآلخرة.بأفكارهم يفاساعدوه

MINرائسية املدرسة م الشكر لالباحثة أن تقدوال تنسى  Rukohةاألستاذ
مجع الذين قد أعانواها يفالتالميذ، وجلميع املدرسني وملدرسة اللغة العربيةاوسلينام

، عسى اهللا أن يعطيهم أجرا عظيما.عملية البحثعندتاج اليهاالبيانات احمل
ان، وإن كانت قد األخطاء والنقصالباحثة هذه الرسالة ال ختلو من تكتب 

إعداد هذه الرسالة، لذلك يرجو من القارئني نقدا بنائيا خالصابذلت كل جهدها يف
.الة  نافعة هلا وللقارئني مجيعالعلّ هذه الرسواصالحها نافعا إلكمال هذه الرسالة، و

2017يوليو 20دار السالم، 
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اسوحيوين: اإلسم الكامل

221323959: رقم القيد

دراسة يف تعليم املفردات "Stick Fiquresهذه الرسالة "استخدام وسيلة إن موضوع 
MINـبجتربية  Rukoh Banda Aceh .الختيار هذا املوضوع الباحثة السبب الذي دفعتو

م يلاملناسبة يف تعألا ترى أن املعلني يف هذه املدرسة مل يستخدموا الوسائل وطرق 
ة العربية خاصة يف تعليم املفردات ويشعر التالميذ سائما وكسال يف التعلم. اللغ
يف تعليم Stick Fiquresغراض من كتابة الرسالة هي معرفة فعالية استخدام الاو

MINبـاملفردات Rukoh Banda Aceh .الباحثة يف هذا البحث منهج البحث تعتمد عليهوأما
القبلي والبعدي واملالحظة رخلتباطريقة العمدي ويف مجع البيانات تقوم الباحثة با

MINـالباشرة. وأما اتمع يف هذه البحث مجيع الطالب بـ Rukoh 699وعددهم
وأما تلميذ. 38يف الفصل الرابع "ج" الذي يبلغ عددهم خذت الباحثة عينةوأتلميذ

أكرب من ت )T test(أن ت احلسابيدل اختبار  ة نتائج البحث كما أشار اليه نتيج
Stickوانشة املدرس والتالميذ يف تطبيق وسيلة T tabel2,72>10,85)اجلدوال  

Fiquresنلخيص أن وسيلة ممكنStick Fiqures.ميكن تطبيقها يف تعليم املفردات



س

Abstrak

Judul Skripsi : Penggunaan Media “Stick Figures” dalam Pembelajaran
Mufradat.

Nama Penulis : Iswahyuni

Nim : 221323959

Judul skripsi ini adalah “ Penggunaan Media Stick Figures di dalam pembelajaran
Mufradat Dirasah tajribiyah di MIN Rukoh Banda Aceh. Sebab peneliti memilih
judul ini karena melihat bahwa guru-guru di sekolah belum menggunakan media
atau metode yang sesuai dalam pembelajaran bahasa arab khususnya
pembelajaran mufradat serta siswa juga merasa bosan dan malas ketika proses
pembelajaran. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
keefektifan penggunaan media Stick Figures di dalam pembelajaran mufradat di
MIN Rukoh. Adapun metode penelitiaan yang digunakan peneliti adalah metode
Pree experiment dan peneliti mengumpulkan data melalui lembar observasi dan
test. Sedangkan populasi di dalam penelitian ini adalah semua murid di MIN
Rukoh yang berjumlah 699 murid dan sampel yang diambil  di dalam penelitian
ini adalah kelas c yang berjumlah 38 murid. Adapun hasil penelitian menunjukan
bahwa T test lebih besar dari T tabel yaitu 10,85>2,75 serta kegiatan guru dan
siswa dalam penerapan media ini memungkinkan diterapkan di dalam
pembelajaran mufradat.



ABSTRAC

Title    : The Using of Stick Figures in Learning Vocubulary Which is Conducted at
MIN Rukoh Banda Aceh

Name : Iswahyuni

NIM : 221323959

The title of this thesis is “The Using of Stick Figures in Learning Vocubulary Which
is Conducted at MIN Rukoh Banda Aceh. The reason why does the writer take this
title because she saw that the tacher in that school did not use media or method which
is apropriate with Arabic language especially vocabilary building and the student also
bored with the proses of learningt, The aim of this experiment is to find out the
efferctivenes of stick figures in  vocabulary building in MIN Rukoh. The method that
used in this experiment is pree experiment and the researcher  collected the data from
observation and test. The population of this experiment is all student of MIN Rukoh
with amount of 699 students and the sample of the experiment is the student of class
with amount of 38 students. The result of this experiment which is taken from the test
is the is bingger  than table 10,85>2,72 . The using of this method is possible to be
apllied in vocabulary learning.
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الفصل األول

مشكلة البحث-أ

إىل أن لغة العربية جمموعة من الرموز، كمثل حروف اهلجائية العربية الأن 
اللغة تعليممجيع املواد يفتشمل يتالعناصر مهمة املفردات وأماتصبح املفردات. 

العربية. خيتلف األراء املعىن واألهداف يف تعليم اللغة، ولكن اتفقوا على أن تعليم 
أهداف 1املفردات مهمة من املبادئ التوجيهية واملطلبات األساسية يف تعليم األجنبية.

يف أساسيتها يستطيع التالميذ أن يسيطر املهارات اللغوية منها اإلستماع تعليم اللغة
عن أهداف يف لقراءة والكتابة ولكن اتقان التالميذ على ثروة املفردات أهم والكالم وا

2. تعليم اللغة العربية

وإذا اتقن التالميذ املفردات الكثرية فيستطعون سيطرة ويسهلون فيها يف 
مهارات اللغوية. لذلك ترى طعائمة أن املفردات للحاجة من حاجات األساسية يف 

الشروط إلتقاا جيدا. وال يستطع التالميذ ب اتقان اللغة الثانية تعليم اللغة الثانية ومن 
املفردات هي اللغة املقطعة على حسب تقسيميها إىل و3قبل سيطرم  على املفردات.

التالميذ األمساء واألفعال واحلروف وهي جمموعة الكلمات العربية اليت يستعملها 
4والكتابة.تركيب اجلمل يف احملادثة واملناقشةوللتفكري 

1 Ummi machmudah dan abdul wahab rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran
Mufradat, (Malang: UIN Malang Press 2007), Hal : 27

2 Aziz Facrurrazi. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Pustaka Cendikia
Utama), hal: 27

3 Aziz facrurrazi. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Pustaka Cendikia
Utama), hal: 27

، (جامعة امللك سعود: العينات البصرية يف تعليم اللغةوعمر الصميق عبد اهللا، ،حممد امساعيل صيين4
9ص:،)1982عمادة شؤون املكتبات 
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واهاويسيطرواأن حيفظالتالميذعيطتومن أهداف تعليم املفردات يس
ناملفردات صحيحة ولكن األوااملعىن ويكتبوايف نطقها ويفهمواويصلح5املفردات

عن هطالبيسأل املدرس مايف امليدان حينظهركما 6.ضعيفةعلى املفرداتم سيطر
مايسكتون ويفكروا. وحينلفظ من الفاظحمفظةمعىن وأمن املفرداتمفردةهذه 

التالميذاملعلم يف أمام الفصل بينهم كان يلعبون ويتكلمون مع أصدقائه ويشعرون 
التعلم ألن املدرس ال يستخدم الوسائل املتعددة يف عملية التعليم. هاسائما عند

رس يف عملية يرى عزيز فخروراز يف كتابه "أساليب تعليم الغة العربية" أن املد
التعليم البد له أن يغيب شعورا سائما ألا التالميذ عندها التركيز احملدود وإلجياد 

ألن استخدام الوسيلة يف عملية 7اهتمام التالميذ فاملدرس يبتكر كإستخدام الوسيلة.
التعلم. ومن أمهية الوسيلة هي تؤثر اهتمام الدارس وترفع الدوافع التعليم دورة أمهة يف

لذلك وسيلة من وسائل جذبة ويستخدم يف تعليم 8تساعد على التفكري املنسق.و
ألا ال يطلب مهارة فائقة من مدرس اللغة لصناعته حىت Stick Figuresاملفردات هي 

Stick"استخدام وسيلة ” ال تصعب عليه صناعته. ولذلك الباحثة ختتار املوضوع 

Figures بـيف تعليم املفرداتMIN Rokoh Banda Aceh ."

5 Aziz Facrurrazi. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab(Bandung: Pustaka Cendikia
Utama) ,hal: 30

6 Aziz Facrurrazi. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab(Bandung: Pustaka Cendikia
Utama) ,hal: 37

7 Aziz Facrurrazi. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab(Bandung: Pustaka Cendikia
Utama), hal:176

13:ص،م)1995.(تعليم العربيةالوسائل املعينات يف اندوس إمام أسرار. 8
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أسئلة البحث- ب

Stickتطبيق وسيلة يتم كيف -1 Figuresعند التالميذ يف تعليم املفردات
؟MIN Rukoh Banda Acehبــ

Stickكيف استجابة  التالميذ باستخدام وسيلة -2 Figureت بـMIN Rukoh

Banda Aceh؟

لترقية سيطرة التالميذ على فعالStick Figuresهل استخدام وسيلة -3
؟MIN Rukoh Banda Acehــباملفردات 

أهداف البحث-ج

الرسالة فهي : ةاليت دف اليها الباحثة يف كتابأما أغراض البحث 

Stickتطبيق وسيلة التعرف على -1 Figuresعند التالميذيف تعليم املفردات
.MIN Rukoh Banda Aceh.ـب

MIN Rukoh Bandaاستجابة التالميذ يف تعليم املفردات بـالتعرف على -2

Aceh

Stickوسيلة الية  فعالتعرف على -3 Figures لترقية سيطرة التالميذ على
.MIN Rukoh Banda Acehــباملفردات 

أمهيات البحث-د

املعلم -1

اجلذبة كما املالحظات انتقادات من معلم اللغة العربية خللق تعلم اللغة العربية 
.التالميذرفع فهميخدامها كبديل لإلستراجيات تعليم واليت ميكن است

التالميذ-2

.هوفهمالتالميذ هذا البحث ترفع  كفاءة تطبيق
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للمدرسة-3

.ملترفع نتائج التعليستراجيةلال

للباحثة-4

ستخدام الوسيلة واحلصول على نتائج تعليم االباحثة تستطيع أن تعرف يف 
Stickخالل وسيلة  Figures.يف تعليم املفردات

افتراضات البحث وفروضه- ه

واعتمدت الباحثة يف هذا البحث على االفترضات كما تعترب أن الوسيلة البصرية 
وسهل عملية التعلمية وجعل ما يعلمونه باقى وسيلة مهمة من دوافع التالميذ يف تعليم 

األثر، جناح التعليم زوالتعلم تؤثر كثريا بالوسائل املستخدمة يف عملية التعليم.

نظرية املذكورة، هذه الفرضية هي :الواستنادا إىل 

ض البديل  :الفر-
Stickإن اإلستخدام وسيلة  Figuresيف تعليم املفردات.تكون فعاال

الصفري :ض الفر-
Stickإن اإلستخدام وسيلة  Figureيف تعليم املفردات.كو فعااليمل
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مصطلحات البحث- ه

:املصطلحات يف هذه البحث هوباحثة أن توضح وحتديد منللينبغى 

استخدام : -1
استخدما على وزن " -يستخدم-مستخدام لغة مصدر من " استخدكلمة اال
استفعاال". املراد باستخدام هنا استعمل الشيئ كألة معينة –يستفعل-استفعل

9لسهولة الوصول إىل أغراض معينة.

10ةوسيلة : وسائل مجع وسيل-2

وسيلة : هي مجيع األدوات واملعدات واآلالت الىت يستخدمها املدرس أو 
الدارس لنقل حمتوى الدرس إىل جمموعة من الدارسني سواء داخل الفصل أو 

دف حتسني العملية التعلمية.خارجه 
3-Stick Figures

11العصا واخلطّ.  وهي املدرس يرسم باليد حينما يعلّم.

تعليم :-4
تعليما" وهي عالمة الصغة وغريها جعله -يعلم-كلمة تعليم مصدر من "علم

واصطالحا مبعىن عملية إعادة بناء اخلربة اليت يكسب املتعلم بواسطتها .يعلمها
12املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم.

171،)1987(بريوت : دار املشرف املنجد يف اللغة االعالمأنطوان نعمة وأصدقائهم،  9

2007عريب.منور قاموسأمحد وارضوان،  10

11Azhar Arsyad. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya.(Makassa: Pustaka Belajar 2002), Hal
83

-726، ص   )(در املشرق،طبعة التاسعة والثالثون، املنجد يف اللغة أنطوان نعمة وأصدقائهم، 
72412
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املفردات هي اللغة املقطعة على حسب تقسيميها إىل األمساء املفردات :. 5
التالميذ جمموعة الكلمات العربية اليت يستعملها واألفعال واحلروف وهي

.والتركيب اجلمل يف احملادثة واملناقشة والكتابةللتفكري 

حدود البحث- ز

يةحلدد املوضوع-1
Stickحتدد الباحثة موضوع هذا البحث يف استخدام وسيلة  Figures يف تعليم

املفردات. 
ةاحلدد املكاني-2

MINيفأرابع ختتار الباحثة الصف  Rukoh Banda Aceh.مكان هلذا البحث

Stickوسيلة : وقت استخدام ةاحلدد الزماني-3 Figures يف تعليم املفردات ستة
.2.16شهور يف سنة 

الدراسه السابقة-ح

من أهم الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة نتائج البحث، وهي
جيابيتها وسلبييتها، ومن مها الباحثة ملعرفة أسلوب الدراسة إأساسية البحث اليت استخد

اليت سبقى حبثها :البحوث

ملفردات ( دراسة االتالميذانتان سفوتري. تطبيق وسائل الغناء لترقية على -1
ومن ه.1437م / 2016املتوسطة حممدية بند اتشيه سسنة جتربية باملدرسة

األسباب الىت دفعت الباحثة لكتابة هذا البحث يف مدرسة متوسطة حممدية بندا 
يف الفصل الثاين يصعبون يف حفظ املفردات. ويتمثل يف نتيجة التالميذأتشية أن 

اإلمتحان ام يصعبون يف إجابة أسئلة املفردات وترمجة نصوص اللغة العربية.
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ى ثروة املفردات التالميذالتعرف على فعالية الغناء يف ترقية قدرة علوأهدافها 
مبدرسة التالميذ تمع مجيع اأما وعلى كيفية تطبيق اللغناء يف تعليم ساملفردات.

أ) (فأخذ الباحثة من الصف الثاين طالبا والعينة 08سطة حممدية بأشية يبلغ متو
20كاجمموعة التجربية والصف الثاين (ب) كاموعة الضابطة وعدد كلهم 

البحث احلايل خيتلف بالبحث عالقة الدراسة السابقة باملدرسة احلالية : طالبا.
ن سفوتىي. يف املوضوع أو املكان واملشكلة والدراسة السابقة، الذي كتبها انتا

ى املفردات. التالميذتبحث عن تعلم اللغة العربية تطبيق وسائل الغناء لترقية عل
يم " يف تعلStick Figures"وأما الدراسة احلالية تبحث عن استخدام وسيلة 

املفردات وهلا تشبه يف تعليم املفردات. 

اغوس سفوترا. استخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصورة لتدريس - 2
م / Tgk. Chiek eumpe awee(2010(املفردات واحملادثة ( حبث إجرائي مبعهد 

يف هذااملعهد يشعرون التالميذه . فقد اختيار الباحث هذا املوضوع ألن 1437
باستخدام التالميذبالصعبة يف فهم املفردات واحملدثة. وأهدافها ملعرفة قدرة 

التالميذالطريقة املباشرة بوسيلة الصور على سيطرة املفردات وملعرفة قدرة 
باستخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور على سيطرة احملادثة واملشكالت الىت 

تعليم املفردات واحملادثة باستخدام وسيلة املفردات. أما التالميذيواجهها يف
طالبا والعينة لباحث 80وعددهم Tgk. Chik eumpeمبعهد ذالتالمياتمع مجيع 

عالقة الدراسة السابقة باملدرسة احلالية : طالبا.23الفصل الثاين وعددهم 
البحث احلايل " ختتلف باالبحث الذي كتبه اغوس سفوترا يف املوضوع واملكان 

م الطريقة واملشكلة والدراسة السابقة يبحث عن تعلم اللغة العربية " استخدا
املباشرة بوسيلة الوصور لتدريس املفردات واحملادثة. وأما الدراسة احلالية تبحث 
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يف تعليم املفردات. وهلا تشبه يف تعليم Stick Figuresعن استخدام وسيلة 
املفردات.

لترقية مهارة الكتابة للصف ”Stick Figures“نور قيمة. فعالية استخدام وسيلة -3
سيدوارجا. واألسباب اليت دفعت الباحثة - ة دار العلوم الثانوية واروالعاشر مبدرس

الكتابة هذه ألنهم يعانون ضعف من مهارة الكتابة باللغة العربية. وأهدافها ملعرفة 
وملعرفة كفاءة مهارة الكتابة بعد تطبيق ”Stick Figures”فعال استخدام وسيلة 

ي مدرسة دار العلوم التالميذمة مجيع ف. أما اتStick Figuresاستخدام وسيلة 
شخصا. 270هم التالميذسيدورجا للفصل العاشر وعدد كل- الثوية وارو

- العاشر (ج) مبدرسة دار العلوم الثانوية واروالتالميذوالعينة مجيع يف الص
عالقة الدراسة السابقة باملدرسة احلالية : شخصا.40سيدورجا اليت مجلتها 

البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبها نور قيمة عن تعلم اللغة العربية باستخدام 
لترقية مهارة الكتابة للصف العاشر مبدرسة دار العلوم الثانوية Stick Figuresوسيلة 

يف Stick Figuresسيدورجا. وأما الدراسة احلالية تبحث عن استخدام وسيلة -وارو
.Stick Figuresتعليم املفردات.وهلا تشبه يف استخدام وسيلة 

طريقة كتابة الرسلة- ط

احثة علي النظام الذي وضعته كليةوأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الب
اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، وهذا النظام مذكور يف وتأهيل املعلمنيالتربية

كتاب:
Panduan Menulis Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Ar-

Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2016.
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اإلطار النطري

سيلةمفهم و- أ

لقاء املواد وجعلها إلم. ويستخدمها املدرس إحدى العناصر يف التعلالوسائل 
مد لبيب يف حمقال1مجع وسيلة.هي وسائلالتواصل بني املعلمني واملتعلمني. كلمة ال

"املناهج والوسائل التعلمية" الوسيلة هي مجيع األدوات والعدات واآلالت الىت كتابه 
يسخدمها املدرس أو الدارس لنقل حمتوى الدرس إىل جمموعة من الدارسني سواء 

2داخل الفصل أو خارجه دف حتسني العملية التعلمية.

أو أن وسائل التعليم هي كل ما يستخدم قناة إليصال رسالة وذكر سوبرنو
معلومة من مصدر إىل هدف قد توصل الرسالة عن وسيلة مسعية أو وسيلة بصرية أو 

ويقصد بالوسائل التعليمية كما 3مسعية بصرية أو وسيلة انفعالية أو عن وسيلة متثيلية.
وهي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح يوجد يف كتاب أخر 

سام العادات تر وتدريب الداسني على املهارات وإكمعاين الكلمات وشرح األفكا
وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من جانب املعلم على 

4.استخدام األلفاظ والرموز واألرقام

:وأما أمهية الوسائل يف العملية التعلمية فهي كما يلى

.عليهاعلى حسن عرض املادة، وتقوميها، والتحكم الوسيلة املعلمتساعد-1

تساعده يف إثارة طالبه.-2

أمحد وارضوان، منور قاموس عريب.1
234ص،م)1977(مكتبة األجنلوااملصري املناهج والوسائل التعلميةحممد لبيب النجيمى. 2

2-4)، ص. 1990ماالنج ، (ماالنج : اليليب الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسرارى، 3
. (بندا أتشيه: املمتز استيتوت. تطوير منهج تعلم تقومي الغة االعربية لنطقني بغريهاترميزي نينورسي.4

112ص: ،)2015
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إىل التعلم. موتشوقهماهتمامهؤثؤت-3
ةعلى توصيل املعلومات، واملواقف، االجتاهات، واملهارات املضمنه تساعد-4

يف التعليمية إىل املتعلني.
ها ويشاركها.مليتشوق املتعلم للمادة اليت يعت-5
نظمة حىت يتمكن كل طالب من التعلم وفقا املواقف التعليمية جتعل م-6

5ملستواه.

ملعلم أو املتعلم. ويسهل عملية التعلميةالوهذه تدل أن الوسيلة مهمة يف 
الوسائل البصرية والوسائل السمعيةوالوسائل البصريةاملدرس يف عرض املادة بواسطة 

. والسمعية

Stickمفهم وسيلة- ب Figures

Stickهو رسم يدوى يركز على أهم اخلصائص للرسوم. إن   Figures ال
يطلب مهارة فائقة من مدرس اللغة لصناعته، حتى ال تصعب عليه صناعته بعد تدريب 

Stickة وسيل6مكرر. Figuresا مصنوع ملدرس حينماوقال أرشاد، يقوم بالتعليمأ .
ة التعليميسم، مينكننا أنة"ورغم عدم اخللفيوالر نرسم صورة بسيطة وهي من الفن

بتأثري أو إحالة طة، فإا على إجزاء يالبسةولوأا من الصور.Stick Figuresرسم خطّ
خيال لتشجيعمباشرة على السبورة يف الفصلStick Figuresصنعولذلك ت7جيد.

وهلا صورة بسيطة يرمسها خبطّ. وأا وسيلة الىت تستخدم يف تعليم املفردات التالميذ
.خطياسواء شفويا أو يف ذكر وفهمها بواسطتها التالميذملساعدة

125ص:)،. تطوير منهج تعلم تقومي الغة االعربية لنطقني بغريهاترميزي نينورسي5
21-22ص)،، الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسرارى، 6

7Azhar Arsyad.Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: hal: 83-84
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:ما يلىفStick Figuresأما الوظائف من وسيلة

املواد التالميذوتركيز انتباه علىةالوظيفة النفسية يعىن قادرة على جذب-1
التعليمية.

وظيفة املتالعبة يعىن جللب األشياء أو األحداث الىت يصعب تقدميها يف -2
شكلها األصلي.

"Stick Figuresالوسيلةخصائص-ج

مما يوجب االهتمام به يف صناعة الرسم التقريىب :
البنطلون صورة زيرممثل اخلصائص الثابتة الرئسية يف األشياء املرسومة.-1

ونفرق الشخص الذي 8.رجل، بينما أن يرمز الفستان صورة نسوة
9.هتامن شفوجيهميضحك

إذا 10.بساطة الرسم التقريىب ووضوح النقطة الىت يريد املدرس تدريسها-2
سري اخلاطئ فينبغي حيود عنه. ولذلك، فإن كان وجد من الشاك والتف

11وواقعية.ةالصورة ليس أكثر وضوح

Stickاء زأو األجعناصروأما ال Figures   : من  كما يلي

) أو العمودي ( |).-اخلطّ األفقي (-1

(اخلطّ املوجة-2

21-22، صالوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسرارى، 8
9 Azhar Arsyad.Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: hal: 83-84

21-22، صالوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسرارى، 10
11Azhar Arsyad.Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: hal: 83-84
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اخلظّ احللزوين-3

اخلطّ املتعرج-4

الدائرة أو نصف الدائرة-5

Stick figuresصور 

تغضب                  تبكىتبسم

Stickوسيلة "صناعةخطوات- د Figures"

يفيف البيت أو يصنعها مباشرة Stick Figuresق وسيلة تطبأن درس املطيعستي
مية، كتطوير يف درس اللغة يالوسائل يف العملية التعللك تطبيق هذهالسبورة. ولذ

املفردات.العربية، ومثل يف تعليم 

Stickوسيلةصناعة،خطوات ذلكإضافة إىل  Figuresيلىكما:

يف هذه الكتابة. Stick Figuresانقل الصورة-1

ذكّر اخلصائص يف كل صورة أو مسودة.وركّز -2

م اخليال.استخد-3

متقنحىت وجربمرس-4

12جيب أن تكون الصورة كبرية واخلطوط غليظة.-5

12Azhar Arsyad.Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: ), hal: 83-84
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Stick Figuresوسيلةوعيوبمزايا- ه “

:فهيStick Figuresفأما مزايا وسيلة

أرخص من أنواع وسائل التدريس األخرى.هاسعر-1

سهولة استخدامها يف أنشطة التعليم ألا بسيطة.-2

هذه الوسائل ميكن استخدامها يف كثرية من املواقف وملختلف مستويات -3
والتخصصات.التعليم

مباشرة على السبورة يف الفصل.ميكن وصفها -4

5-stick figurالدرس وحتفيز األفكار بشكل لتسهيل فهمالتالميذيساعد
.شفوي أو خطي

سهولة صناعتها وال حيتج إىل وقت طول لصناعتها وشكلها بسيطة إن -6
.صورا مرئية

:وأما وعيوا فهي -

تتكون من لون أسود فحسب.-1

.املركّبالصورةسم ريفصعب توهذه صورة -2
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تعليم املفردات- 3
أنواعهاومفهم- و

كلمة الىت واملفردات هي لفظ أو 13أساسي من عناصر اللغة.نصوراملفردات ع
تتكون من حرفيني فأكثر وتدل على معىن. والتعليم هو عملية نقل املعلومات من 

هي يتعلم التالميذ نطق حروفها تعليم املفردات والكتب أو من املعلم إىل املتعلم.
فحسب، أو فهم معناها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة اإلشتقاق منها، أو جمرد وصفها 

ط أو كلمة تتكون من حرفيني وهلا لفاملفردات هي إذا 14يف ترطيب لغوي صحيح.
. وأما أنواع املفردات تدل على معىن. واملفردات تكون من أنواعها من حسب مكاا

تلي :كما 
15:حسب املهارت اللغويةاملفردات من - 1

وهذه تنقسم إىل االستماع understanding vocabulary)مفردات للفهم (-أ
والكالم. ويقصد باالستماع جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف 
عليها وفهمها عندما يتلقها من أحد املتحدثني. و أما القراءة هي جمموع 

يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما يتصل ا على الكلمات اليت 
صفحة مطبوعة.

أي، إىل قسمنيأيضا تنقسما وهذspeaking vocabulary)(مفردات للكالم - ب
ويقصد بالعادية جمموع الكلمات اليت (formal).واملوقيفية ) informalادية (الع

وع الكلمات اليت حيفظها يستخدمها الفرد يف حياته اليومية. واملوقفية هي جمم
كن له مناسبة.الفرد وال يستخدمها إال يف موقف معني أو عندما ما مت

614ص: ،)2010.(القاهرة: دار الفكر العريب. مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىأرشد. 13
14Endang Rumaningsih.Bahasa indonesia.(semarang: cv triandan jaya. 2016) cet 3 hal, 4

، (دار الرسالة تعليم املفردات باألغاين دراسة جتربية مبعهد دارالعلوم العصري بندا آتشيةفوترى هالزا، 15
14-16)، ص. 2015بندا آتشة : -السالم
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، قسمنيضا تنقسم إىل وهذا أيwriting vocabulary)(مفردات للكتابة - ج
وقفية. ويقصد بالعادية جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف املدية واالع

أخذ مذكرات، كتابة يوميات.... يب الشخصى مثل امواقف االتصال الكت
ها الفرد يف مواقف مدوقيفية جمموع الكلمات اليت يستخاخل. ويقصد بامل

االتصل الكتايب الرمسى مثل تقدمي طلب للعمل أو استقالة أو كتابة تقدير 
.... اخل

وتنقسم كامنة إىل قسمني، سياقيةpotential vocabulary)(مفردات الكامنة -د
)context (ختليلة)analysis ( ويقصد باالسياقية جمموع الكلمات اليت ميكن

ويقصد بالتحليلية جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها تفسريها من السياق.
زيد عليها من حروفها أو ما يإستنادا إىل خصائصها الصرفية كأن نرى ما 

نقص.ي
:حيث املعىنمن املفردات -1

املفردات األساسية اليت تشكل طلب كلمات احملتوى. ويقصد ا جمموعة -أ
الرسالة مثل األمساء واألفعال... إخل

واجلمل اليتاكلمات وظيفية. ويقصد ا جمموعة املفردات اليت ترتبط بينه- ب
يستعان ا على إمتام الرسالة مثل حروف اجلر والعطف وغريمها. 

ويقصد ا جمموعة املفردات اليت ال تنقل معىن معينا هي ات عنقدية كلم- ج
مستقلة بذاا وأمنا حتتاج إىل كلمات اخرى مساعدة تنقل من خالهلا إىل 

مستقبل معىن خصاً. مثل رغب فهذه الكلمة مبعىن أحب وانصرف. 

حيث املتخصص :من املفردات - 3

العامة اليت يستخدمها الفرد ادمة ويقصد ا جمموعة الكلمات اخلكلمات -أ
يف مواقف احليات العادية أو استخدامتها الرسم غري التخصصية.
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ويقصد ا جمموعة الكلمات اليت تنتقل معاين خاصة أو ختصيصكلمات - ب
تستخدم بكثرة يف جمال معي

:املفردات حسب االستخدام-2
من نشيطة ويقصد ا جمموعة الكلمات اليت يكون الفرد الكلمات -أ

كلمات ها بكثرة.أاستعماهلا يف الكالم أو يف الكتابة أو حىت يسمعها أو يقر
16فظ الفرد ا يف رصيده اللغوى.خاملة ويقصد ا جمموعة الكلمات اليت حي

أمهية املفردات يف تعليم اللغة االعربية- و

تعليم اللغات يف معىن اللغة، ويف أهداف تعلمها. وأما أمهية االرءقد خيتلف 
املفردات يف تعليمها فهي: 

م املفردات مطلب أساسى من مطالب تعلم اللغة األجنبية وشرط يأن تعل-1
من شروط إجابتهم. 

.التالميذ حيفظ املفردات الكثريةاذ كانسهولة يف اللغة العربيةلباويشعر-2
حىت ال ميكن الناس فهم اللغة قبلللغة جمموعة من املفردات ن حقيقة اإ-3

معرفة معىن املفردات منها. 
قراءةوالكالموالستماعاالموقعها يف كل من مهارات اللغة األربع : -4

كتابة إال أن هذه املوقع يتفاوت من مهارة إىل أخرى.وال

أهداف تعليم املفردات- ز

أن الطالب يف تعلمه اللغة الثانية قادرا على ترمجتها أو إن تعليم املفردات ال يعىن 
معناها يف القواميس واملعاجم العربية فحسب، بل إن معيار كونه قادرا على حتديد

، (دار مبعهد دارالعلوم العصري بندا آتشيةالرسالة تعليم املفردات باألغاين دراسة جتربية فوترى هالزا، 16
14-16)، ص. 2015بندا آتشة : -السالم
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املناسبة يف الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادراً على استعمال الكلمة
وعدد ألمناط والتراكيب اليت يسيطر املكان املناسبة ،حىت يستطيع االتصال بالعربية 

17عليها، ويستطيع استخدامها بكفاءة.

خطوات تعليم املفردات-ط

بق أو أكثر حيث يناسب نوع إحدى الطروق ما سإتباعفمن املمكن
اجلديدة وتطبيقها يف اخلطوات التالية:الكلمة

درسة األفضل فاملتنطق املدرسة كلمة الواحدة مث الطلبة بعدها ينطقها ومن -1
تكررها مرتني أو ثالث مرات

تكتب املدرسة الكتابة على السبورة شكال كامال.-2
تعرض املدرسة معىن الكلمات بالطريقة اليت يراها مناسبة ا.-3
يكرر الطلبة إحدى هذه اجلمال احملتوية على الكلمة تكرارا مجاعيا مث فرديا.-5
معىن الكلمة، كما تكتب اجلملة تبني استخدام تكتب املدرسة على السبورة-6

الكلمة البد من تقدمي اجلمال اليت حتديد املعىن املفردات عند توضيخ الكلمة.
يقراء الطلبة قائمة املفردات اجلديدة املكتوبة على السبورة أمامهم.-7
18يكتب الطلبة الكلمة ومعانيها واجلمال التوضيحية يف دفاترهم.-8

، (دون سنة)، ص.مرشد املدرس اللغة العربية لغري الناطقني ا، الطبعة الثانيةحممد امسعيل صيين، 17

86، (دون سنة)، ص. يةمرشد املدرس اللغة العربية لغري الناطقني ا، الطبعة الثانحممد امسعيل صيين، 18
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Stick Figuresخطوات تعليم املفردات بوسيلة - ي

أما الكفاءة األسسية  سيحصل إليها تعليم يف هذا البحث هي ليكون 
التالميذ 

فامهني الكلمات واجلمل املتعقة مبوضوع "األدوات املدرسية" 3.4
شفويا أو كتابيا. وأما املؤشرات إليها فهي :

املفردات العربية تتعلق باملوضوع أن يرجتموا الكلمة إىل إندونيسية3.1
ترمجة صحيحة.

أن يرجتموا الكلمة إىل إندونيسية املفردات العربية تتعلق باملوضوع 3.2
ترمجة صحيحة.

" تعليم Stick Figuresإن اخلطوات الىت يسري املعلم يف تطبيق وسيلة " 
املفردات لتالميذ كما يلي : 

سة فرقتفرق املدرسة التالميذ إىل مخ-1

يأمرهم بأن يفتحوا الكتاب الدرسي-2

تتلفّظ املدرسة مادة القراءة ويستمعون هلا التالميذ-3

يناقش التالميذ معىن املفردات الىت مل يعروا يف فرقتهم-4

كل فرقة يسأهلا املدرسة مل يفهموا معناها واستخدامها يف اجلمل-6

Stickيبين معىن املفردات بتصوير " -7 Figures يف السبورة "

يأمرهم بتخمني معىن املفردات الىت رمسها املدرس يف السبورة-8
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صورا على السبورة الىتStick Figuresتكتب املدرسة املفردات -9
.شكال واضحا

ينطق املدرس كلمة فكلمة ومجلة فجملة ويتبعون نطقها التالميذ -10
مرات متعددة 

متسح املدرسة تلك املفردات على السبورة وسئلها التالميذ-11

وتقلب من التالميذ إجابته باستعمال إسم اإلشارة-12

توزع املدرسة كراسة التدربات -13

ليعملوها يف فرقتهم ويعرضوا امام الفصل-14

قامت املدرسة بالتقومي-15

قام التالميذ بتلخيص املادة املدروسة-16
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الفصل الثالث
إجراءات البحث احلقلي

البحثمنهج -أ

هو أحد املناهج العلمية اليت ويبالبحث يف هذه الرسالة هي حبث جتريبهذانإ
حد اليت قد ا، خاصة عند الرغبة يف معرفة تأثري متغري ولباحثة الختبار الفروضتستعملها ا

إن منهج البحث الذي يعتمد عليه الباحثة يف والرئسية. ينتتدخل يف العالقة بني املتغري
أو Pre-Eksperiment)(كتابة هذه الرسالة هو املنهج  وسواء مسيت بتصميمات متهيدية 

ردية أو غريها، فهي قد إتصفت ذه الصفة إلا ال تستحق كما قال تكمان أن تكون 
تأثري كل العوائق اليت تصميمات جتريبية إلنه ال يتم فيها ضبط املتغريات ضبطاً مينع من 

الرسالة ستخدم الباحثة ىف هذهتو1تعوق الصدق الداخلي للتجربة اليت مت ذكرها سلفاً.
شكلال"”One Group Pretest Postest Designويسمى بـ تصميم اموعة الواحدة ب

:التايل

] يرمز لالختبار القبلي.1الرمز [خ-

يرمز لالختبار البعدي.]2الرمز [خ-

يرمز للتجربة.[×] الرمز -

الرمز [ت] يرمز للمجموعة التجريبية.-

، )هـ1416الرياض:مكتبة العبيكان، سنة   (املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، 1
314ص. 

2خ×     1ت    خ
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Stickويف امليدان كانت الباحثة قامت تتعلم املفردات بالوسيلة  Figures ثالث
لقاءات كما يف اجلدوال األيت :

ساعةتاريخيوماللقاء

08.00-201709.00ابريئل  1السبتاإلختبار القبلي 

10.00-201709.00ابريل  1السبتاللقاء الثاين

08.00-201709.00ابريل  8السبتاللقاء الثالث

10.00-201709.00ابريل  8السبتالقاء الرابع

08.00-201709.00ابريل 15السبتالقاء اخلامس

10.00-201709.00ابريل 15السبتاإلختبارالبعدي

البحث وعينتهجمتمع- ب

اتمع من مجيع األفراد (أو األشياء أو العناصر) الذين هلم خصائص واحد ميكن 
مالحظتها. وأما العينة هي جمموعة جزئية من اتمع. وهي تشترك يف هذا البحث يف 

Minبـ التالميذ. يكون اتمع هلذا البحث هو مجعالتالميذتعميم نتيجة البحث عند

Rukoh Banda Aceh699 منهم عينة هلذا البحث فتعني38طالبة. فأخذت الباحثة
يف الصف الرابع اليت اعتمدا يف هذه البحث عن طريقة العمدية ويسمى هذه التالميذ

الطريقة بالطريقة املقصودة أو اإلختيار باخربة وهي تعين أن أساس اإلختبار خربة الباحثة 
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ولذلك تدفع الباحثة أن ختتار هذه 2و تلك متثل جمتمع البحث.ومعرفتها بأن هذه املفردة أ
الفصل عينة للبحث بسبب بعضهم مل يقدروا على ترمجة، ومل يقدروا على استعمال 
الكلمة املسابة يف املكان املناسب ومل يسيطروا على فهم املفردات عملية تعليم الغة العربية.

طريقة مجع البيانات وأدواا-ج

:اإلدوات الىت تستخدمها الباحثة جلمع البيانات واملعلومات فهيما أ

املالحظة املباشرة-1

واملالحظة املالحظة هي آدة من أدوات البحث جلمع البيانات أو املعلومات. 
املباشرة هي اليت جترى الباحثة مالحظة سلوك معني مباشرة باألشخاص أو األشياء التىي 

تستخدم الباحثة هذه أدة البحث لتعريف استجابة التالميذ على استخدام 3يدرسها.
Stickوسيلة وسيلة   Figuresيف تعليم املفردات.

االختبار -2

يب واالختبار البعدي أي االختبارتستخدم الباحثة يف هذه الرسالة االختبار القل
الذي ختتربه اموعة التجريبية بعد إجراء التجربة لقياس األثر الذي أحدثة تطبيق املتغري 
املستقل على املتغري التابع. هذه أدوات البحث تقدمها الباحثة لتعريف على فعال استخدام 

Stickوسيلة  Figuresيف تعليم املفردات.

االختبار القليب-أ

99)، ص. المدخل إلى البحثالعاساف صالح بن حمد، 2

406العاساف صالح بن حمد، المدخل إلى البحث )، ص.3
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قبل إجراء عمالية تعليم املفرداتموعة التجريبية وهو االختبار الذي ختتربه ا
Stickباستخدام وسيلة  Figuresعلى ما جيري داخل الفصل. يف تعليم املفردات

االختبار البعدي- ب

وهو االختبار الذي ختتربه اموعة التجربية بعد إجراء عمالية تعليم املفردات 
Stickباستخدام وسيلة  Figures 10تكون فيه 4.املفردات  نتائجهم األخرييف تعليم

وملعرفة صحة وجودة أسئلة من نوع اختبار مقاليا.5سؤاال من نوع االختيار من متعد و
اإلختبار قامت الباحثة بأربعة أمور وهي القيام بصدق اإلختبار وثباته وصعوباته ومعيار 

متيزه.

مستوى صدق احملتوى-أ

وبعبارة .5بنود اإلختبار للمحتوى املراد قياسهصدق احملتوى ويعىن مدى متثيل 
وميكن تعبري 6باملواد املدروسة.والتحصيل الدراسي مناسبة أن يكون االختبارأخرى البد

عن اختبار التحصيل الدراسي يكون صادقا إذا كان اإلختبار قادرا على قياس وكشف 
إذا نظرنا إىل ة يف القائمة االَتيةفسوف يوضحها الباحث7نتائج التعلم احملصولة عند الطلبة.

األسئلة كلّاألسئلة تكون صادقة، ألنّ تلك عريف من مستوى صدق احملتوى فعرفنا أنّالت
.يت سبق ذكرهامأخوذة من املواد املدروسة الّ

307، ص.)العاساف صاحل بن محد، املدخل إىل البحث 4

430ه)، ص. 1416، (مكتب العيكان، ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن حممد العساف5

6 Moh. Matsna HS, dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes bahasa arab,(Alkitabah:
Tanggerang selatan, 2012), hal.176

7 Moh. Matsna HS, dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes bahasa arab,... ),hal.176
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1-3اجلدول 

املوضوعاتالرقم

أرقم األسئلة

عدد 
األسئلة

يف 
املائة االختيار من 

متعدد
مرتب

االدوات ١
املدرسية

(القراءة )

1،2،3،4،5،
6،7،8،9،10

11،12،13
،14،15

15100

10515١۰۰اموع

مستوى ثبات االختبار- ب

فائدة ثبات االختبار ليؤكد مناسبة االختبار قبل التجربة لغري العينة يف نفس إن 
األفراد متكررة وحصلوا اتمع. وأسئلة االختبار تكون ثابتة إذا كان تطبيقها على نفس
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يبة ثانية للعينة األخرى قبل ية وجتريبة يف أول مريوقامت الباحثة بتجر8.على نفس النتائج
فرأت الباحثة بعد يبة حقيقة إىل العينة الصحيحة. يق الباحثة هذه االختبار بتجريتطب
ستطيع  ي. وهذ االختبار ةتائج ثباتيبة أوىل وتكون النييبة ثانية نتائج متساوية بتجريجتر
.يبةيجرقه يف فصل التيتطب

2- 3اجلدول

معيار مستوى ثبات اإلختبار

املعياردرجة معامل ثبات االختبار

100<r110,80شدة عال

0,80<r110,60عال

0,60<r110,40متوسط

0,40<r110,20أدىن

0,20<r11 -00,1منخفض

8 Moh. Kasiram MSc, Teknik-teknik Analisis item test hasil belajar dan cara-cara
menghitung validity dan reliability,penerbit: usaha nasional, surabaya: 1984, hal. 179
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2- 3اجلدول

ثبات االختبارنتيجة مستوى
الطل

بة
اموعرقم األسئلة

123456789101112131415

111111111110110113

211111111110111114

31101010110000006

411111111110111013

50100001011000004

61011110000010107

711111111110100112

811011111111010011

90010111111000007
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10

1111110111000

01

10

Np87687967463473494

P=0،
8

0،
7

0،
60،8

0،
70،10،60،70,70،60،30،40،70،3

0،
4

Q=
p-1

0،
2

0،
3

0،
40،2

0،
30،40،40،30،60،40،70،60،30،7

0،
6

PQ0،
61

0،
2
1

0،
2
4

0،
16

0،
2
1

0،
04

0،
24

0،
21

0،
24

0،
24

0،
21

0،
24

0،
21

0،
21

0،
24

PQ∑

3.06(

20(كودر ريتشاردسونثة القانون و ملعرفة مستوى ثبات اال ختبار فاستخدمت الباح
KR-:وهذا بيانة (

r11=( ١
)( ² ∑² )

حيث أن: 

r11 :مستوى ثبات االختبار مجعا

Pيبات بإجابة صحيحةعدد الطلبة ا :

q) يبات بإجابة غري صحيحةعدد الطلبة ا :-p=q١(

"q" و "Pجمموع حاصل الضرب بني "∑:

nعدد البنود :
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s:االحنراف املعياري

3-3اجلدول

االحنراف املعايار

IXiXi²

190-4 =867396

290-6 =867396

390-7 =836889

490-7 =836889

590-10 =806400

690-11 =796241

790-12 =786084

890-13 =775929
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990-13 =775929

1090-14 =765776

∑80853224:10 =
5322.4√ =72.95

:ومن اجلدول السابق حاصل عليه النتيجة كما يلي

= − ١
− ∑

r11=( ١
١٠ ١
)(٧٢٫٩٥

٢
٣،٠٦

٢٧.٩٥
٢ )

r11=
١٠
٩
(٥٣٢١.٧٠ ٣.٠٦

٥٣٢١.٧٠
)

r11= 0.71
٥٣١.٨٦٤
٥٣٢١.٧٠

0.73  =

وهذا التطبيق يدل  على أن مستوى ثبات االختبار شدة عال ألن حصلت نتيجة 
0,73

مستوى التمييز االختبار -ج
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توى التمييزوملعرفة مس9األدىن.ةبة العليا والطلباالختبار لتمييز الطلقدرةهو 
إىل قسمني ومها اموعة العليا واموعة األدىن.ةبفقسمت الباحثة الطل

:10وملعرفة مستوى التمييز تستخدم الباحثة القانون
=D-د − = Ph − Pl

البايان:
Dمعامل التمييز :

Rh موعة العلياالتالميذ: عددييبات األسئلة بصحيحة يف اا
Rl موعة ألدىنالتالميذ: عدديبات األسئلة بصحيحة يف اا
Th موعة العلياالتالميذ: عدديف ا
Tl موعة األدىنالتالميذ: عدديف ا
Ph موعة العلياالتالميذ: نسبةيبات األسئلة يف اا
Pl موعة األدىنالتالميذ: نسبةيبات األسئلة يف اا

11يف اجلدول التايل:إن معيار مستوى التمييز كما 

5-3اجلدول
معيار مستوى التمييز

املعايريالدرجة ملستوى التمييز

مردود0,00- 0,19

9Moh. Mastna dan Erta Mahyudin, Pemgembangan Evaluasidan …, hlm. 183
10Moh. Mastna dan Erta Mahyudin, Pemgembangan Evaluasidan …, hlm. 184
11Moh. Mastna dan Erta Mahyudin, Pemgembangan Evaluasidan …, hlm. 135



31

متوسط0,20- 0,39

جيد0,40- 0,69

جيد جدا0,70- 1,00

يلزم أن حتذوف السؤال) السليب-(

وأما مستوى التمييز ألسئلة رقم الرابع فهو:

اجلدول 

التمييز لكل بنود االختبارمستوى 

التالم
يذ

رقم األسئلة

1234567891
0

1
1

1
2

1
3

1
4

15

111111111101101أعلى1

111111111101111أعلى2

110101011000000أدىن3
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111111111111110أعلى4

010000101110000أدىن5

101111000011010أدىن6

111111111111001أعلى7

110111111110000أعلى8

001011111110000أدىن9

111111011110001أدىن10

,0املعيار
4
0

0
.
4
0

0
,
2
0

0,
4
0

0
,
4
0

0,
2
0

0,
6
0

0.
2
0

0,
4
0

0,
2
0

0.
6
0

0,
6
0

0,
8
0

0,
2
0

0,
60

ج
يد

ج
يد

م
تو
س
ط

ج
يد

ج
يد

متو
س
ط

ج
يد

متو
س
ط

ج
يد

متو
س
ط

ج
يد

ج
يد

ج
يد 
جد

ا

متو
س
ط

جيد
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مستوى صعوبة االختبار-د
سهولة بنود األسئلة عرفة ملمستوى صعوبة االختبار ستخدم الباحثةت

الباحثة هذي تستخدمالقانون الّأما12يل.الختبار التاّايف وصعبتها الستعماهلا 
ايلملعرفة عن صعوبة  االختبار يف هذا البحث هو بالقانون التفهو 

١۰۰٪P = (Nr : Nt) x

البيان :
Pمستوى صعوبة االختبار  =

Nrيبات باجابة صحيحةلبة=  عدد الطا

Nt13=  عدد املشتركات يف االختبار

قة البنود الييف ر صعوبة االختبار على عدد االختبار املتعرض فيه، هذا يتأثّتعتمد 
حتى يدعى أنها جيدة. أمالبنود فهيد لكلّا بيان مستوى صعوبة االختبار اجلي:

P   =۰۰,۰–٣۰,۰صعب =

12 Moh kasiram MSc, Teknil-teknik Analisis...., hal.182
13 Moh.Kasiram. MSc, Teknik-teknik analisis item test hasil belajar dan cara-cara
menghitung validity dan reliability,penerbit: usaha nasional, surabaya: 1984, hal. 32-33
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P   =٤۰,۰–۷۰,۰مقبول  =

P   =۸۰,۰-١۰۰سهل =

البنود األسئلة االختبار يف هذا البحث ا بيان مستوى صعوبة االختبار من كلّأم
ايل :ففي اجلدول الت

3-7اجلدول

مستوى صعوبة االختبار من كل بنود أسئلة االختبار

اإلجابة ترتب اجلملاالختيار من متعددالطلبة
الصحيحة

123456789101112131
4

1
5

111111111110110113

211111111110111114

31101010110000006

411111111110111013

50100001011000004

61011110000010107
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711111111110100112

811011111111010011

90010111111000007

10
1111110111000

01

10

األجو
بة 

الصحي
حة

87

6

87

674634734

النتيج
ة

0،
8

0،
70،

6
0
،
8

0
،
7

0،
1

0
،
60،7

0،
40،60،30،40،7

0،
3

0
،
4

مسمقمقس
ق

مص
ق

مصمقمقصمقمقمق
ق

)ج (صعب جداص -5س (سهل)-3س ج(سهل جدا)- 1مالحظة : 

ص (صعب)       -4مق (مقبول)  - 2
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إذا نظرنا ،  مستوى صعوبة االختبار من كلّ بنود األسئلة االختبار يف هذا البحث
البنود من أسئلة االختبار يف ابق فعرفنا أن مستوى صعوبة االختبار لكلّإىل اجلدول الس

هذا البحث هي مقبول،

يانات. طريقة حتليل البد

حتليل بيانات املالحظة املباشرة-2

حتسب البيانات من الطالبة عند إجراء عملية التعيلم والتعلم باستعمال القانون:

P = 	 	 ٪

: النسبة املؤية الكليمةP: البيان
: عشرات احلصول عليها

: النتيجة الكاملة
إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة حتويل:وحيدد املسند ألنشطة الطالب 

= ممتاز100٪–81
= جيد جدا80٪–61
= جيد60٪–41

= مقبول40٪–21
= ناقص20٪–0

االختبار القبلي والبعديبياناتحتليل -2
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.)Test T(أما حتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات 

14تستعمل الباحثة الرموز كما يلي:

tه=

البيانات:

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

MD = ∑
D∑=أي جمموعة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية ، وD من

اخلطوات االتية:
D= X-Y

=      D=y-xقيمة املتغرية األوىل ناقصة قيمة املتغرية الثانية

Nأي عدد أفراد العينة=

SE أي اخلطأ املعياري للفروق =( Standar eror dari mean of difference)و من وه
إتباع الرمز التايل:
SE = √

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

14 Anas sudijono.StatistikPendidikan (Bandung: PT Raja Grafindo.2012),hal.305
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SD = ∑ − ∑ ²

اخلطوات من هذا الرمز:

كما يلى:tهأما اخلطوات حلصل على

Dيبحث-1 بني نتيجة متغرية األوىل ونتيجة متغرية الثانية.إذا متغرية ) = diffrenceالفرق(
.D = X-Y، فـYومتغرية الثانية بشعارXاألوىل بشعار 

∑Dوحصل Dتصنيف بـ -2
:بصيغة Differenceمن meanيبحث -3

MD = ∑
: مث إضافة وحصل على Dتربيع -4
، بصيغة :differenceيبحث االحنراف املعياري من -5 SD = ∑ − ∑ ²

، هو باستخدام الصيغةmean of differenceيبحث اخلطأ املعياري من -6
باستخدام الصيغة :tهيبحث -7

SE = √
بااخلطوات االتية:tهتقدمي تفسري -8

tه=
صياغة الفرضية البديلة وصفرية-
tهاختبار أمهية-

”t”يبحث أن ينقد-
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ttبـ tهمث يقارن بني -

.البحثاحلصول على نتائج -
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الفصل الرابع

نتائج البحث ومناقشتها

يدان البحث حملة عن م-أ
بحث واألدوات املستخدمة قدمت الباحثة يف الفصل السابق مما يتعلق مبنهج ال

نتائج اليت حصلت من البيانات. أما يف هذا الفصل تريد الباحثة أن تعرض فيه جلمع
على تاعتماد.يف تعليم املفرداتStick Figuresاستخدام وسيلة البحث التجريبي

Un.08/TU-FTKرسالة عميد كلية التربية وتأهيل املعلمني ببندا أتشيه برقم 

I/TL.00/03/2017 بـفقامت الباحثة بالبحث التجرييبMin Rukoh.انطالقا بندا أتشية
قبل الشروع يف البحث حتسن بالباحثة أن مما سبق فقامت الباحثة جبمع البيانات 

بندا أتشيه كانت هذه املدرسة من املدارس Min Rukohتوضح عن ميدان البحث وهي
Lingkar Kampus UIN Ar-raniry Darussalamاإلسالمية يف بندا أتشيه تقع يف شارع 

Banda Acehحمد الدكتوراندومسبرئيس ميالدية1993سنة وأسست هذه املدرسة
،)1999-2000) ويستتمر حممد رمضان (1993-1999رزايل أمني (

- 2011)، أميان املاجستري( 2000-2001الكتوراندا جت سفويت سليمان ( 
الدكتوراندوس)، 2012-2013أيوب املاجستري( الدكتوراندوس)، 2001

، ختاراآلن الدكتوراندومساملدرسةوكان مدير )2013-2015حجري الدين ( 
ندا ببMin Rukoh Banda  Acehأما املدرسون يف املدرسة حىت األن.2015السنة منذ
يتضح يف اجلدول . كماانمدرس2ا فعددهاللغة العربيةونو يعلم،امدرس30هأتشي

اآليت:
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4- 1لدواجل
عدد مدرسة اللغة العربية

املتخرج يفامساء املدرسنيرقم

جامعة الرانريي بندا أتشيهS.Pd.I، رمحتل أويل1

جامعة الرانريي بندا أتشيهS.Pd.Iرتنا سري، 2

بةعدد الطلصف طالبا، ولكل699ّهي يف هذه املدرسة بةوكان عدد الطل
كما يتضح يف

اجلدول التايل:
4-2لدواجل

Banda Acehبـــــعدد الطّلبة للمرحلة املتوسطة  Min Rukohهبندا أتشي
عدد الطلبةالفصلالرقم

141الفصل األول ١

242الفصل ۲

134الفصل الثاين٣

235الفصل الثاين٤

336الفصل الثاين٥

139الفصل الثالث 6

238الفصل الثالث 7
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339الفصل الثالث 8

137الرابع الفصل 9

237الرابع الفصل 10

338الرابع الفصل ١1

439الرابع الفصل 12

139اخلامس الفصل ١3

239اخلامس الفصل 14

328اخلامس الفصل 15

438اخلامس الفصل 16

133السادسالفصل 17

234السادسالفصل 18

333السادسالفصل 19

699جمموع

وسائل فقد أعدت املدرسة بعض املرجوةوللحصول على األهداف التربوية 
كما يلي:التعليم

4-3لدواجل
هبندا أتشيMTsN 4 Banda Acehالوسائل يف
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العددمرافق املدرسةالرقم
1
2
3
5
6
7
8
9

10

غرفة ناظر املدرسة
غرفة املدرسني

الدراسةالصف 
القاعة
املكتبة

املقصف
ملعب الرياضة

املصلى
ضاملرحا

1
1
9
1
1
1
1
1
7

24موعةا

وسائل.24املدرسة تتكون على يفوسائل اجلدول أنالمن 

Stick Figuresسيلة في تعليم املفرداتإجراء- ب

الفصل ةالباحثتاختاريف تعليم املفردات ، Stick Figuresاستخدام وسيلة قبل 
قبل إجراء البحث، نفذت الباحثة أدوات البحث .كاموعة التجريبية

، واالختبار القبلي، واالختبار اليت تتكون من قائمةمالحظة الطلبة واستعدادا
الباحثة التوقيت التجرييب وخطوات التعليم، أما التوقيت ستوضح .خطّة التعليمالبعدي،

عملية التعليم كما يلي:
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4-4اجلدول 
Stick Figuresوسيلة تعليم املفردات باستخدام توقيت عملية التعليم يف

ساعةتاريخيوماللقاء

08.00-201709.00ابريئل  1السبتاإلختبار القبلي 

10.00-201709.00ابريل  1السبتاللقاء الثاين

08.00-201709.00ابريل  8السبتاللقاء الثالث

10.00-201709.00ابريل  8السبتالقاء الرابع

08.00-201709.00ابريل 15السبتالقاء اخلامس

10.00-201709.00ابريل 15السبتاإلختبارالبعدي

يف تعليم Stick Figuresوسيلة وأما اخلطوات اليت يطبقها الباحثة يف استخدام 
، كما يلي:املفردات

1- 3اجلدول
اللقاء األول 

التالميذأنشطة أنشطة املدرسةالرقم

1دخالسالم.التالميذب يجيسة الفصل بإلقاء السالمل املدر

قبل الدرسالدعاءالتالميذيدع توجه املدرسة التالميذ ليدعوا دعاء 2
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قبل الدرس

تسأل املدرسة التالميذ كما سبق من 3
الدارس

املوضوع السابقالتالميذأجاب 

تلقى املدرسة  أهداف التعليم 4
التعليموخطوات 

بيان املدرسة عن التالميذيسمع 
أهداف التعليم وخطوات التعليم

اهتم التالميذ ما قرأة املدرس من املادةتلفّظ املدرسة مادة القراءة 5

تبني املدرسة التالميذ عن اسم 6
اإلشرة 

اهتم التالميذ بيان املدرسة عن اسم 
اإلشرة

إىل فرق التالميذتقسم املدرسة 7
متعددة

مع أصدقاء يف فرقتهمالتالميذجيلس

تأمر أن تتعرف املدرسة املفردات اليت 8
مل يفهموا ويسأهلا املدرسة

املفردات اليت مل التالميذتتعرف 
يفهمواويسأهلا املدرسة

يهتم التالميذ عن بيان املدرستبين املدرسة معىن املفردات ال يفهموا9

كلمة فكلمة ومجلة ينطق املدرس10
فجملة

نطقها التالميذ مرات متعددةويتبع 

يعمل التالميذ الواجبة يف فرقتهم توزع املدرسة كراسة التدربات11
ويعرضوا امام الفصل



45

قامت املدرسة بتلخيص املادة 12
املدرسية

قام التالميذ بتلخيص املادة املدرسية

باحلمدلة تعلم ختتيم املدرسة ال13
والسالم

السالم احلمدلة.التالميذيقراء 

4-6اجلدول 
يناللقاء الثا

التالميذأنشطة أنشطة املدرسةالرقم

1دخالسالم.التالميذب يجيسة الفصل بإلقاء السالمل املدر

توجه املدرسة التالميذ ليدعوا دعاء 2
قبل الدرس

قبل الدرسالدعاء التالميذيدع  

تسأل املدرسة التالميذ كما سبق من 3
الدارس 

املوضوع السابقالتالميذأجاب 
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تلقى املدرسةأهداف التعليم وخطوات 4
التعليم

بيان املدرسة عن التالميذيسمع 
أهداف التعليم وخطوات التعليم

اهتم التالميذ ما قرأة املدرس من املادةتلفّظ املدرسة مادة القراءة 5

تبني املدرسة التالميذ عن اسم 6
اإلشرة 

اهتم التالميذ بيان املدرسة عن اسم 
اإلشرة

إىل فرق التالميذتقسم املدرسة 7
متعددة

مع أصدقاء يف فرقتهمالتالميذجيلس

تأمر أن تتعرف املدرسة املفردات اليت 8
مل يفهموا ويسأهلا املدرسة

املفردات اليت مل التالميذتتعرف 
يفهموا ويسأهلا املدرسة

تيبين املدرسة معىن املفردات بتصوير " 9
Stick Figuresيف السبورة "

اهتم التالميذ بيان املدرسة عن معىن 
" يف Stick Figuresاملفردات بتصوير " 

السبورة

تأمرهم بتخمني معىن املفردات الىت 10
رمسها املدرس يف السبورة

املفردات الىت رمسها املدرس يف خيمن 
السبورة

تنطق املدرسة كلمة فكلمة ومجلة 11
فجملة

ويتبع نطقها التالميذ مرات متعددة

يعمل التالميذ الواجبة يف فرقتهم توزع املدرسة كراسة التدربات13
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ويعرضوا امام الفصل

قامت املدرسة بتلخيص املادة 14
املدرسية

املادة املدرسيةقام التالميذ بتلخيص

محدلة والسالميقراء التالميذ باحلمدلة والسالمتعلم ختتيم ال15

تهامناقشحتليل البيانات و -ج
املباشرةيف تعليم املفردات باملالحظة التالميذعن استجابة حتليل البيانات - 1

الطريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع بيانات البحث هي املالحظة املباشرة. 
وسيلة عند إجراء عملية التعليم والتعلم بتطبيقالتالميذفتالحظ الباحثة أنشطة 

Stick Figures حية امللحوظة يف انال. واعدت الباحثة ورقة املالحظة من بنود
Stickوسيلة عملية التعليم والتعلم بتطبيق Figuresل التايل:فهي كما يف اجلدو

معايري التقييم

: جيد3: ناقص1
: جيد جدا4ًمقبول : 2

سة املدرحتليل بيانات عن انشطة -أ

Stick Figuresإستخداموسيلة عند إجراء عملية التعليم والتعلم باملدرسةقيمة ألنشطة 

ناحية امللحوظةرقم
نتيجة امللحوظة

1234
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االعداد

السالم.التالميذب يجي1

قبل الدرسالدعاء التالميذيدع  2

املوضوع السابقالتالميذأجاب 3

4
بيان املدرسة عن أهداف التعليم وخطوات التالميذيسمع 
التعليم



األنشطة األساسية

√تلفّظ املدرسة مادة القراءة 5

تبني املدرسة التالميذ عن اسم اإلشرة 6

إىل فرق متعددةالتالميذتقسم املدرسة 7

8
تأمر أن تتعرف املدرسة املفردات اليت مل يفهموا ويسأهلا 

املدرسة


9
" يف Stick Figuresتيبين املدرسة معىن املفردات بتصوير " 

السبورة


املفردات الىت رمسها املدرس يف السبورةتأمرهم بتخمني معىن 10

تنطق املدرسة كلمة فكلمة ومجلة فجملة11
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توزع املدرسة كراسة التدربات12

خامتة

قامت املدرسة بتلخيص املادة املدرسية13

باحلمدلة والسالمتعلم ختتيم ال14

52اموع

عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال ةبالطلحتسب البيانات من أنشطة 
1القانون:

P = N × 100
ية أو: النسبة املP:البيان

: جمموع القيمة احلصولة عليها N :النتيجة الكاملة
عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، فهي:املدرسةقيمة ألنشطة 

= 	 	100	%
P = ش 	100%= 92.85%

1Sudijono, Anas, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), Hal. 43
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=وبقيمة  مبعىن100-81بينحد تتدل على أا وقع92.85%
في تعلیم Stick Figuresوسيلة يف عمليةالتعليم والتعلم بتطبيق املدرسةأنشطة ف.ممتاز

الصحيحةاخلطواتالمفردات

التالميذحتليل بيانات عن انشطة 2
7-4اجلدول 

وسيلةعند إجراء التعلم التالميذنشطةاالقيمة 

امللحوظةناحية رقم
نتيجة امللحوظة

1234

السالم.التالميذب يجي1

قبل الدرسالدعاء التالميذيدع  2

املوضوع السابقالتالميذأجاب 3

4
بيان املدرسة عن أهداف التعليم وخطوات التالميذيسمع 
التعليم



اهتم التالميذ ما قرأة املدرس من املادة5

اهتم التالميذ بيان املدرسة عن اسم اإلشرة6

مع أصدقاء يف فرقتهمالتالميذجيلس7
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املفردات اليت مل يفهموا ويسأهلا املدرسةالتالميذتتعرف 8

9
Stickاهتم التالميذ بيان املدرسة عن معىن املفردات بتصوير " 

Figuresيف السبورة "


1
0

املفردات الىت رمسها املدرس يف السبورةخيمن 

1
1

ويتبع نطقها التالميذ مرات متعددة

1
2

يعمل التالميذ الواجبة يف فرقتهم ويعرضوا امام الفصل

1
3

قامت املدرسة بتلخيص املادة املدرسية

1
4

باحلمدلة والسالمتعلم ختتيم ال

49اموع

عند إجراء عملية التعليم والتعلم ةبالبيانات من أنشطة والطلحتسب -2
2باستعمال القانون:

P = N × 100
2Sudijono, Anas, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), Hal. 43
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: النسبة املأوية P:البيان
: جمموع القيمة احلصولة عليها Nالنتيجة الكاملة :

عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، فهي:التالميذقيمة ألنشطة 

3-= 	 	100	%
4-P = 	100%

P = 87.5

=وبقيمة -5 .مبعىن ممتاز100-81تدل على أا وقع بينحد %	87.5
Stickوسيلة يف عمليةالتعليم والتعلم التالميذفتكون داللة أنشطة 

Figuresشراحت التالميذيسمع خبطواته الصحيحة، حيث أن طابقة م
املدرسة عن املادة.

والبعديحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي- 6
Stickالتالميذ على املفردات قبل استخدام وسيلةوملعرفة قدرة 

Figuresوأما النتيجة اليت . فاعتمدت الباحثة على إجراء اإلختبار القبلي والبعدي
فظهرت يف اجلدول :القبلي والبعديحصلت عليها التالميذ على االختبار

4- 6لدواجل
نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي

البعدياختبار  اختبار القبلي التالميذ
85 60 1
90 75 2
80 25 3
80 70 4
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80 60 5
85 70 6
80 30 7
90 70 8
100 80 9
90 70 10
90 65 11
80 50 12
85 50 13
85 55 14
85 45 15
85 75 16
85 60 17
90 70 18
70 40 19
90 80 20
85 75 21
85 70 22
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100 90 23
85 80 24
85 65 25
90 80 26
70 60 27
85 45 28
85 80 29
70 50 30
70 3 31
80 40 32
100 85 33
80 40 34
70 40 35
70 15 36
80 60 37
3095 2210 اموع

3095  :37=83.64%
2210:37=59.72

%
معدل
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فتستخدم ")”T test(باختباراتأما نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي
:3الباحثة الرموز كما يلي

tه=

4-7اجلدوال
جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي

ختبار القبلياإلالرقم
)x(ختبارالبعدياإل

ختبارينالفرق بني اإل)	(

D= (	 − )

مربع (االحنراف عن متوسط 
الفرق)

٢ = ( − )٢
16085 -25625

27590 -15225

32580 -553025

47080 -10100

56080 -20400

67085 -15225

73080 -502500

87090 -20400

الرياض:مكتبة العبيكان، سنة   (املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، 3
141ص.... )هـ1416
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980100 -20400

107090 -20400

116590 -30900

125080 -30900

135085 -351125

145585 -30900

154585 -401600

167585 -10100

176085 -25625

187090 -20400

194070 -30900

208090 -10100

217585 -10100

227085 -15225

2390100 -10100

248085 -525
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256585 -20400

268090 -10100

276070 -10100

284585 -401600

298085 -452025

305070 -20400

313570 -451225

324080 -401600

3385100 -15225

344080 -401600

354070 -30900

361570 -553025

376080 -20400

امو
ع

22103096 -920
29900

اآلتية:)، يف اجلدول السابق وجدت البيانات T” Test“ت (–نظرا إىل نتيجة اختبار 
59.72= 37÷2210حساب متوسط اإلجابة األوىل وهو .1
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83.67=  37÷3096متوسط اإلجابة الثانية وهوحساب.2
24.86-=  37÷920-حساب متوسط الفرق وهو.3
29900مربع (االحنراف عن متوسط الفروق) = .4

ت التايل : –تطبيق قانون اختبار 

SD =
∑ ۲ − ∑ ۲ ٢٩٩٠٠

٣٨
− − ٩٢٠

٣٧
۲

SD = (٢٤٫٨٦)—٨٠٧،١٠۲= ٨٠٧،١٠ − ٦١٨. ٠١

= ١٩٠. ٠٩=13.78

5.SE = √ =
.٧٨

٣٧ ١

=
.٧٨.
٣٦

=
13.٧٨

٦
= 2,29

ذكور هنا كالتايل :على املثال املالرموز و تطبيق
tه=

٢٤.٨٦

٢.٢٩
= ١٠. ٨٥

tه=٣
db = N – 1

= 37 – 1
= 36
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وأما 2.03يعين %5و 2.72% يعينsignifikasi(1فحدد مستوى الداللة (
):T” Tabel“) أكرب من (T” Test“(ولذلك 10،85يعىن)toحاصل املالحظة (

2.72>١٠٫٨٥<2.03.
)فيكون الفرض الصفري T” Tabel“() أكرب T” Test“(نتيجة الإذا كانت 

”T“() مل تبلغ إىل نتيجة T” Test“(مردوداوالفروض البديلمقبوال. وإذا كانت نتيجة 

Tabel.فيكون الفرض الصفري مقبوال والفرض البديل مردودا (
”T“أكرب من نتيجة () T” Test“نتيجة (الالباحثة يف هذا البحث أن حصلتف

Tabel ،(تكون استفادةمقبوال يعين والفرض البديل ردودولذلك الفرض الصفري م
.يف تعليم املفرداتStick Figuresاستخدام وسيلة 

Stickوسيلة باستخداماملفردات م من املالحظة السابقة يعين أن تعلاخلالصة

Figuresيف فرداتتعليم املفيدعلىمهالوسيلة. وهذيف تعليم املفردات فعاال
اإلبتدئية.املرحلة

حتقيق الفروض-د
:يف هذه البحث فهيو أما الفروض 

يكون فعاال Stick Figuresتعليم املفردات بإستخدام  وسيلة إن) : Haالفرض البديل (
كما حسبت الباحثة إذا هذا الفرض مقبولوBanda AcehMIN Rukohعند الطلبة بـ 

ttable(2.72(ت-) أكرب من نتيجة من اجلدولttest(ت –النتيجة من االختبار 
>١٠،٨٥<2.03
مل Stick Figuresتعليم املفردات بإستخدام  وسيلة إن) :Hoالفرض الصفري (-أ

MIN Rukohفعاال عند الطلبة بـ و يك Banda Aceh .الفرض مردود ألن النتيجة وهذ
). وإذا ttableت (-) أكرب من النتيجة ت اجلدولttestت من (-من االختبار

ttable<ttest ت (–أو النتيجة من االختبارttestت -) أصغر من النتيجة اجلدول
)ttable فذلك .(Ho مقبول وHa.مردود
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كما هذا الفرض مقبول. وMIN RukohBanda Acehيكون فعاال عند الطلبة بـ 
-) أكرب من نتيجة من اجلدولttest(ت –حسبت الباحثة أن إذا النتيجة من االختبار 

2.03>ttable(2.72١٠٫٨٥ت (
Stick Figuresتعليم املفردات بإستخدام  وسيلة إن) :Hoالفرض الصفري (- ب

MIN Rukohمليكون فعاال عند الطلبة بـ  Banda Aceh .الفرض مردود ألن وهذ
). وإذا ttableت (- ) أكرب من النتيجة ت اجلدولttestت من (- النتيجة من االختبار

ttable<ttest ت (–أو النتيجة من االختبارttestت -) أصغر من النتيجة اجلدول
)ttable فذلك .(Ho مردود وHaمقبو
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الفصل اخلامس

اخلامتة

وقد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة ما 
ها. تستنتج عرض البيانات وحتليلعلى يتعلق 

، كما يلي:الفصل يف هذا الباحثة 

نتائج البحث-أ
إن أنشطة املدرسة ممتازة ألن نتيجة -1

وكذلك يف أنشطة ٪92,85تدل 
عند ٪87,5بقيمة الطلبة ممتازة 

حتليل بيانات املالحطة املباشرة.
ت- اختبار نتيجةإىل كما نظر.-2

)“T” Test اجلدول ) أعلى من نتيجة
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”T“(وهي  Tabel(2.72
. وهذه تدل على أن 10.85<

الفرض الصفري مردود وفرض 
البديل مقبول. ومن هذه الظواهر أن 

عاال فStick Figuresوسيلةاستخدام 
على املفردات.لترقية قدرة الطلبة 

Stick Figures. ان استخدام وسيلة -3

م يف تعليالتالميذيؤاثر على استجابة 
املفردات حيث أن التالميذ 

مشاركونومسرورون وجمتهدون
يف عملية التعليم ومن ناحية التمينة 

ممتاز و هذه تدل 87,5ترى النسبة 
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أن التالميذ عندهم استجابة قوي 
التالميذ وتعلم فرح وهلذا استجابة 

اجيايب.

املقترحات - ب

هاميتم هذه الرسالة تقدختقبل الباحثة 
االقتراحات اليت كانت ضرورية وهي كمايلى :

أن الوسيلة للمدرسة يرجى أن يعلم -1
مهمة يف تعليم لترقية كفائة التالميذ.
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يرجى أن يعلم للمدرسة دور وسيلة -2
Stick Figures.يف تعليم املفردات

يرجى أن حيفظ للطالب املفردات الّن -3
املفردات يستعني أن يتقن املهارات.

ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا -4
البحث أن يفدضلوا بالنقد. إذا وجدوا 
فيها خطأ أو نقصا بأن يصلحوا النقصان 
حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا 

للباحثة والقارئني.







اإلختبار القبلي

:اإلسم

:الفصل

:املادة

) على حرف أ، ب، ج، أو د، على أصح إجابة !xضع عالمة الضرب (

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf أ، ب، ج، أو د،  pada jawaban yang

paling benar!

كُرّاسةٌهذَا-1

Kata yang bergaris bawah di atas memiliki makna/arti yang benar
dalah........

Buku Tulis-دPeta-جPulpen- بBuku-أ

2- هذطَةٌهرِيخ

Kata yang bergaris bawah di atas memiliki makna/arti yang benar
adalah........

Peta-دBuku-جPulpen- بBuku Tulis-أ

قَلَمهذَا-3
Kata yang bergaris bawah di atas memiliki makna/arti yang benar
adalah........

Peta-دBuku Tulis- جPulpen- بBuku-أ



4-ذَهةٌهروبس
Kalimat sederhana di atas memiliki makna/arti yang benar adalah........

ini buku-دini papan tulis-جini gambar-بini kursi-أ

tulis

5-هذهصوةٌر
Kalimat sederhana di atas memiliki makna/arti yang benar adalah........

ini gambar-دini papan tulis- جini kursi-بini buku tulis-أ

مرسمةٌ ههذَكتاب و. هذَا 6

kalimat yang bergaris bawah di atas memiliki makna/arti yang benar
adalah........

ini-أ penggarisب -ini pensilج-itu kapur tulisد-itu Tas

7ةٌ وحسمم هذةٌ. هطَرسم هذه

kalimat yang bergaris bawah di atas memiliki makna/arti yang benar

adalah.......

ini-أ pensilب -ini penggarisج-ini Tasد-ini kapur

tulis



ممسحةٌوهذه طَباشير. هذَا 8

Dua kata yang bergaris bawah diatas memiliki makna/arti yang benar

adalah....

pensil dan penghapus-أ papan tulisب -dan penghapus papan tulis

penggaris

kapur tulis dan penghapus papan-دTas dan kapur tulis-ج

tulis

خزانةٌوهذه مكْتب. هذَا 9

Dua kata yang bergaris bawah diatas memiliki makna/arti yang benar

adalah....

Meja dan-أ kursiب -lemari dan peta

Meja dan lemari-دlemari dan kursi-ج

. هذه طَالَّسة10ٌ

Kalimat  diatas memiliki makna/arti  yang benar adalah....



itu penghapus papan tulis- بini penghapus papan tulis-أ

ini penghapus-دitu penghapus pensil-ج pensil

B. Terjemahkanlan kalimat-kalimat dibawah ini ke dalam bahasa indonesia

dengan benar!

1-هذهممسةٌحوا طَذَهباشير

ةٌانزخكلْتوبتكْمكلذَ-2

3-نعمه ،ذهصوةٌر

4-مذَا هذَا ؟ ها قطَراس

5-لْههذهممس؟ لَةٌحا، هذالَّطَهةٌس



LEMBAR OBSERVASI GURU

Nama Sekolah : MIN Rukoh

Kelas/Semester :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Nama Guru :

Materi Pokok :

Nama Pengamat/Observer :

A. Petunjuk : Berilah tanda (√ ) pada kolom nilai yang sesuai menurut

penelitian Bapak/Ibu :

1 : berarti “Tidak Baik” 3 : berarti “Baik”

2 : berarti “Kurang Baik” 4 : berarti “Sangat Baik”

B. Lembar Pengamatan :

No Aspek yang diamati
Nilai

1 2 3 4

1. Pendahuluan :

1. Guru mengucapkan salam

2. Guru mengarahkan siswa untuk membaca

doa sebelum belajar

3. Guru bertanya kepasa siswa mengenai materi

sebelumnya

4. Guru menginformasikan tujuan dan

langkah-langkah pembalajaran

Nilai rata- rata

2. Kegiatan Inti :

1. guru menyuruh siswa untuk membuka



buku

2. Guru membacakan teks qira’ah

3. Guru menjelaskan penggunaan isim

isyarah

4. guru membagikan siswa ke dalam

beberapa kelompok

5. guru menyuruh untuk mengidentifikasi

mufradat yang belum diketahui dan

ditanyakan kepada guru

6. Guru menjelaskan makna mufradat

dengan mengambarkan stick figures

dipapan tulis

7. guru menyuruh siswa untuk menebak

makna mufradat yang digambarkan

guru dipapan tulis

8. Guru melafadzkan kata demi kata

9. Guru membagikan lks

Nilai rata- rata

3. Penutup :

1o. guru memberikan kesimpulan

11. guru menutup pembelajaran dengan

mengucakap hamdalah dan salam

Nilai rata- rata

4. Kemampuan mengelola waktu

Nilai rata- rata

6. Suasana Kelas :

a. Antusias siswa



b. Antusias guru

7. Nilai rata- rata

8. Nilai rata- rata keseluruhan

C. Saran dan Komentar Pengamat/Observer :

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Banda Aceh,juli 2017

Pengamat/Observer

(…………………………..)



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS  SISWA

Nama Sekolah : MIN Rukoh

Kelas/Semester :

Nama Guru :

Materi Pokok :

Nama Pengamat/Observer :

A. Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom nilai yang sesuai menurut

penilaian Bapak/ Ibu :

1 : berarti “Tidak Baik” 3 : berarti “Baik”

2 : berarti “Kurang Baik” 4 : berarti “Sangat Baik”

B. Lembar Pengamatan :

No Aspek yang diamati
Nilai

1 2 3 4

1. Kegiatan awal :

1. Siswa menjawab salam guru

2. Siswa membaca doa sebelum belajar

3. Siswa menjawab pertayaan guru

mengenai materi sebelumya

4. Siswa memperhatikan penjelasan

mengenai tujuan pembelajaran yang

disampaikan guru.

2. Kegiatan Inti :

1. Siswa memperhatikan qira’ah yang

dibacaka oleh guru

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru



mengenai isim isyarah

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru

megenai penggunaan isim isyarah

4. Siswa duduk berkelompok yang telah di

bagikan oleh guru

5. Siswa mengidentifikasikan mufradat

yang belum dipahami ma’nannya

ditanyakan kepada guru

6. Siswa memperhatikan penjelasan guru

tentang makna mufradat dengan

mengukan stick figures

7. Siswa menebak makna mufradat dari

gambar yang telah digambarkan oleh

guru di papan tulis

8. Siswa mengulangi kata demi kata yang

diucapkan oleh guru

9. Siswa menyelesaikan lks yang telah

dibagikan oleh guru

10. Siswa memaparkan hasil diskusinya

3. Kegiatan Akhir :

1. Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran

dengan bimbingan guru tentang materi

yang telah disajikan.

2. Siswa membaca hamdallah dan

menjawab salam sebagai penutup

pembelajaran

4. Jumlah Keseluruhan



C. Komentar dan Saran Pengamat :

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Banda Aceh, 06 juli 2017

Pengamat/Observer

(…………………………….)



البعدىاإلختبار 

:اإلسم

:الفصل

:املادة

) على حرف أ، ب، ج، أو د، على أصح إجابة !xضع عالمة الضرب (

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf أ، ب، ج، أو د،  pada jawaban yang

paling benar!

كُرّاسةٌهذَا-1

Kata yang bergaris bawah di atas memiliki makna/arti yang benar
dalah........

Buku Tulis-دPeta-جPulpen- بBuku-أ

2- هذطَةٌهرِيخ

Kata yang bergaris bawah di atas memiliki makna/arti yang benar
adalah........

Peta-دBuku-جPulpen- بBuku Tulis-أ

قَلَمهذَا-3
Kata yang bergaris bawah di atas memiliki makna/arti yang benar
adalah........

Peta-دBuku Tulis- جPulpen- بBuku-أ



4-ذَهةٌهروبس
Kalimat sederhana di atas memiliki makna/arti yang benar adalah........

ini buku-دini papan tulis-جini gambar-بini kursi-أ

tulis

5-هذهصوةٌر
Kalimat sederhana di atas memiliki makna/arti yang benar adalah........

ini gambar-دini papan tulis- جini kursi-بini buku tulis-أ

مرسمةٌ ههذَكتاب و. هذَا 6

kalimat yang bergaris bawah di atas memiliki makna/arti yang benar
adalah........

ini-أ penggarisب -ini pensilج-itu kapur tulisد-itu Tas

7ةٌ وحسمم هذةٌ. هطَرسم هذه

kalimat yang bergaris bawah di atas memiliki makna/arti yang benar

adalah.......

ini-أ pensilب -ini penggarisج-ini Tasد-ini kapur

tulis



ممسحةٌوهذه طَباشير. هذَا 8

Dua kata yang bergaris bawah diatas memiliki makna/arti yang benar

adalah....

pensil dan penghapus-أ papan tulisب -dan penghapus papan tulis

penggaris

kapur tulis dan penghapus papan-دTas dan kapur tulis-ج

tulis

خزانةٌوهذه مكْتب. هذَا 9

Dua kata yang bergaris bawah diatas memiliki makna/arti yang benar

adalah....

Meja dan-أ kursiب -lemari dan peta

Meja dan lemari-دlemari dan kursi-ج

. هذه طَالَّسة10ٌ

Kalimat  diatas memiliki makna/arti  yang benar adalah....



itu penghapus papan tulis- بini penghapus papan tulis-أ

ini penghapus-دitu penghapus pensil-ج pensil

B. Terjemahkanlan kalimat-kalimat dibawah ini ke dalam bahasa indonesia

dengan benar!

1-هذهممسةٌحوا طَذَهباشير

ةٌانزخكلْتوبتكْمكلذَ-2

3-نعمه ،ذهصوةٌر

4-مذَا هذَا ؟ ها قطَراس

5-لْههذهممس؟ لَةٌحا، هذالَّطَهةٌس



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R  P  P  )

BIDANG STUDY : BAHASA ARAB
KELAS/SEMESTER : IV (EMPAT)

MATERI POKOK : )(األدوات املدرسية

ALOKASI WAKTU :  2 X 35 Menit

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama
2. Memiliki perilaku jujur,disiplin,tanggung jawab,santun,peduli,,dan percaya

diri dalam berinteraksi dengan  Keluarga,teman,dan guru
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 dirumah dan disekolah.

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas 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
1.1.Menerima anugerah Allah SWT berupa bahasa arab
2.1.Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda

melalui media  bahasa arab dalam berinteraksi dengan keluarga ,teman dan
guru

3.4.Memahami kata,frase dan kalimat ) terkait topic : (األدوات املدرسية)
4.2. Menghafal makna dari ujaran kata, frase, dan kalimat terkait topic : (األدوات 

املدرسية)

C. INDIKATOR
1.1.1.Meminati  dan taat dalam menghafal  mufradat Bahasa Arab



2.1.1.Menunjukkan  rasa ingin tahu terhadap  mufradat  tentang (األدوات 
املدرسية)

3.3.1 Menyebutkan makna 15 kosakata kata baru yang terkait topic (األدوات 
)املدرسية

3.3.2. Menerjemahkan 10 kalimat yang berkaitan dengan topic ( األدوات (
املدرسية)

4.2.1. Melafadzkan 15 kosa kata terkait (األدوات املدرسية)

D. MATERI POKOK

األدوات املدرسية
نظر ! هذا يذ، هذا حسن، هو تلميذ، يا حسن، اأنا سليمان، أنا تلم

كتاب ؟ نعم، هذا كتاب وهذا قلم. ما هذا ؟ هذا قرطاس. هل هذا
كتاب. أنا فاطمة، أنا تلميذة، هذه صاحلة، هي تلميذة، أنظري يا صاحلة 

ا هذه ؟ هذه مرمسة. هل هذه ! هذه حقيبة هذه كراسة وهذه مسطرة. م
طالّسة ؟ نعم، هذه طالّسة. هل هذه مرمسة ؟ ال، هذا قلم.

هل انظر يا أمحد ! ذلك مكتب وذلك كرسي. ما ذلك ؟ ذلك طباشري. 
ذلك مكتب ؟ م، ذلك مكتب.

ا صاحلة ! تلك سبورة وتلك ممسحة. ما تلك ممسحة. ما تلك ؟ انظر ي
تلك خزانة. هل تلك صورة ؟ ال،تلك خريطة.

E. MEDIA,ALAT DAN SUMBER BELAJAR



 Media : Stick figures
 Alat : Spidol, pengaris dan papan tulis

 Sumber : * Mundiroh, dkk, Buku guru “Bahasa Arab I”
Pendekatan Saintifik

Kurikulum 2013 Kementerian Agama Republik
Indonesia, Jakarta 2014

* Mundiroh, dkk, Buku siswa “Bahasa Arab I”
Pendekatan saintifik  kurikulum 2013 Kementerian
Agama Republik Indonesia, Jakarta 2014

* Ihsanuddin.1995.buku pelajaran agama islam bahasa
arab.Departemen agama

*DR. Zamakhsyari Dhofer, “Bahasa Arab”
Departemen Agama Republik Indonesia, jakarta:
1998/1999

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Tahap

pembelajara
n

Deskripsi Alokasi
waktu

Pendahulu
an

 Guru mengucapkan salam sebagai

awal pertemuan

 Guru mengarahkan siswa untuk

berdoa sebelum belajar

 Guru bertanya tentang materi

sebelumnya

 Guru menginformasikan tujuan dan

langkah-langkah pembalajaran

30
menit

Kegiatan
Inti

Mengamati  Siswa memperhatikan teks qira’ah
yang dibacakan oleh guru

 Siswa memperhatikan penjelasan
guru mengenai penggunaan isim
isyarah

60
menit



Menanya  Siswa duduk bersama teman-
temanya didalam kelompok

 Siswa mengidentifikasikan mufradat
yang belum dipahami ma’nannya
dan ditanyakan kepada guru

Mengumpul
kan data

 Siswa memperhatikan penjelasan
guru dipapan tulis dengan
mengunakan stick figures mengenai
mufradat yang belum diketahui

Menalar/Me
ncoba

 Siswa menebak makna mufradat dari
gambar yang telah digambar guru di
papan tulis

 Siswa mengulang kembali mufradat
yang dilafadzkan oleh guru

 siswa diberi kesempatan untuk
menyelesaikan LKS

Mengkomun
ikasikan

 Guru memberikan arahan kepada
siswa tentang cara menyelesaikan
lks

 Siswa  memaparkan hasil diskusinya
dari materi yang dipelajarinya

Penutup Kesimpulan  Siswa menyimpulkan hasil
pembelajaran dengan bimbingan
guru tentang materi yang telah
disajikan

 Guru memberi kesimpulan terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

 Siswa membaca hamdalah dan
salam sebagai penutup pembelajaran

10
Menit



D.  PENILAIAN / REMEDIAL / PENGAYAAN

a. Penilaian

No Aspek Penilaian Tehnik Penilaian Bentuk Instrumen Contoh Intsrumen

1 Sikap Observasi Skala rentang / Cek

list

Terlampir

2 Pengetahuan Praktek Cek list Terlampir

3 Ketrampilan Penilaian Kinerja Soal Essey dan LkS Terlampir

b. Remedial

Remedial diberikan kepada siswa yang tidak mencapai ketuntasan

c. Pengayaan

Pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai ketuntasan

,

Guru Pratikan  Bahasa Arab

iswahyuni

NIM: 221323959



LKS (LEMBAR KERJA SISWA)

Nama kelompok     :

Nama anggota      :

Kerjakan soal berikut ini

1. terjemahkan kalimat  berikut ini….

هذا كتاب وهذا قلم. ما هذا ؟ هذا قرطاس. هل هذا كتاب ؟ نعم، هذا كتاب. أنا 
فاطمة، أنا تلميذة، هذه صاحلة، هي تلميذة، أنظري يا صاحلة ! 

2. sebutkan mufradat pada gambar berikut ini…



3. Sebutkan makna kosa kata berikut ini melalui gambar stick figures yang
digambarkan oleh  guru…..

1يسكُر .

. صورة2ٌ



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R  P  P  )

BIDANG STUDY : BAHASA ARAB
KELAS/SEMESTER : IV (EMPAT)

MATERI POKOK : )(األدوات املدرسية

ALOKASI WAKTU :  2 X 35 Menit

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama
2. Memiliki perilaku jujur,disiplin,tanggung jawab,santun,peduli,,dan percaya

diri dalam berinteraksi dengan  Keluarga,teman,dan guru
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 dirumah dan disekolah.

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas 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
1.1.Menerima anugerah Allah SWT berupa bahasa arab
2.1.Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda

melalui media  bahasa arab dalam berinteraksi dengan keluarga ,teman dan
guru

3.4.Memahami kata,frase dan kalimat ) terkait topic : (األدوات املدرسية)
4.2. Menghafal makna dari ujaran kata, frase, dan kalimat terkait topic : (األدوات 

املدرسية)

C. INDIKATOR
1.1.1.Meminati  dan taat dalam menghafal  mufradat Bahasa Arab



2.1.1.Menunjukkan  rasa ingin tahu terhadap  mufradat  tentang (األدوات 
املدرسية)

3.3.1 Menyebutkan makna 15 kosakata kata baru yang terkait topic (األدوات 
)املدرسية

3.3.2. Menerjemahkan 10 kalimat yang berkaitan dengan topic ( األدوات (
املدرسية)

4.2.1. Melafadzkan 15 kosa kata terkait (األدوات املدرسية)

D. MATERI POKOK

األدوات املدرسية
أنا سليمان، أنا تلميذ، هذا حسن، هو تلميذ، يا حسن، انظر ! هذا 

كتاب ؟ نعم، هذا كتاب وهذا قلم. ما هذا ؟ هذا قرطاس. هل هذا
كتاب. أنا فاطمة، أنا تلميذة، هذه صاحلة، هي تلميذة، أنظري يا صاحلة 
! هذه حقيبة هذه كراسة وهذه مسطرة. ما هذه ؟ هذه مرمسة. هل هذه 

طالّسة ؟ نعم، هذه طالّسة. هل هذه مرمسة ؟ ال، هذا قلم.
هل انظر يا أمحد ! ذلك مكتب وذلك كرسي. ما ذلك ؟ ذلك طباشري. 

ذلك مكتب ؟ م، ذلك مكتب.
انظر يا صاحلة ! تلك سبورة وتلك ممسحة. ما تلك ممسحة. ما تلك ؟ 

تلك خزانة. هل تلك صورة ؟ ال،تلك خريطة.

E. MEDIA,ALAT DAN SUMBER BELAJAR



 Media : Stick figures
 Alat : Spidol, pengaris dan papan tulis

 Sumber : * Mundiroh, dkk, Buku guru “Bahasa Arab I”
Pendekatan Saintifik

Kurikulum 2013 Kementerian Agama Republik
Indonesia, Jakarta 2014

* Mundiroh, dkk, Buku siswa “Bahasa Arab I”
Pendekatan saintifik  kurikulum 2013 Kementerian
Agama Republik Indonesia, Jakarta 2014

* Ihsanuddin.1995.buku pelajaran agama islam bahasa
arab.Departemen agama

*DR. Zamakhsyari Dhofer, “Bahasa Arab”
Departemen Agama Republik Indonesia, jakarta:
1998/1999

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan Tahap
pembelajara

n

Deskripsi Alokasi
waktu

Pendahulu
an

 Guru mengucapkan salam sebagai

awal pertemuan

 Guru mengarahkan siswa untuk

berdoa sebelum belajar

 Guru bertanya tentang materi

sebelumnya

 Guru menginformasikan tujuan dan

langkah-langkah pembalajaran

30
menit



Kegiatan
Inti

Mengamati  Siswa memperhatikan teks qira’ah
yang dibacakan oleh guru

 Siswa memperhatikan penjelasan
guru mengenai penggunaan isim
isyarah

60
menit

Menanya  Siswa duduk bersama teman-
temanya didalam kelompok

 Siswa mengidentifikasikan mufradat
yang belum dipahami ma’nannya
dan ditanyakan kepada guru

Mengumpul
kan data

 Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang makna yang belum
diketahui

Menalar/Me
ncoba

 Siswa mengulang kembali mufradat
yang dilafadzkan oleh guru

 siswa diberi kesempatan untuk
menyelesaikan LKS

Mengkomun
ikasikan

 Guru memberikan arahan kepada
siswa tentang cara menyelesaikan
lks

 Siswa  memaparkan hasil diskusinya
dari materi yang dipelajarinya

Penutup Kesimpulan  Siswa menyimpulkan hasil
pembelajaran dengan bimbingan
guru tentang materi yang telah
disajikan

 Guru memberi kesimpulan terhadap
pembelajaran yang telah
dilaksanakan

 Siswa membaca hamdalah dan
salam sebagai penutup pembelajaran

10
Menit



J.  PENILAIAN / REMEDIAL / PENGAYAAN

a. Penilaian

No Aspek Penilaian Tehnik Penilaian Bentuk Instrumen Contoh

Intsrume

n

1 Sikap Observasi Skala rentang / Cek

list

Terlampir

2 Pengetahuan Praktek Cek list Terlampir

3 Ketrampilan Penilaian Kinerja Soal Essey dan LkS Terlampir

b. Remedial

Remedial diberikan kepada siswa yang tidak mencapai ketuntasan

c. Pengayaan

Pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai ketuntasan

,

Guru Pratikan  Bahasa Arab

iswahyuni

NIM: 221323959



LKS (LEMBAR KERJA SISWA)

Nama kelompok     :

Nama anggota      :

Kerjakan soal berikut ini

1. terjemahkan kalimat  berikut ini….

هذا كتاب وهذا قلم. ما هذا ؟ هذا قرطاس. هل هذا كتاب ؟ نعم، هذا كتاب. أنا 
فاطمة، أنا تلميذة، هذه صاحلة، هي تلميذة، أنظري يا صاحلة ! 

3. Bualah kata di bawah ini menjadi sebuah kalimat

1يسكُر .

. صورة2ٌ

كتاب.



1صورة

Stick Figureوسيلة املفردات قبل إجراء تعليم يف عملية 

قبليالالباحثة باالختبار تقوم2صورة 



Stick Figuresباستخدام املفردة الصعبة : تشرح الباحثة عن 3صورة 



اإلختبار البعديالطالب يأدى:  5صورة 
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