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آَمنـُْوا ِمْنُكْم يـَْفَسِح اُهللا َلُكْم َوِإَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا يـَْرَفِع اُهللا الِذْيَن يَأيـَّها الِذْيَن آَمنُـْوا ِإَذا ِقْيَل َلُكْم تـََفسُحْوا ِفْي المَجاِلِس فَاْفَسُجْوا   االستهالل و  رٌ         صدق اهللا العظيم     )١١: المجادلة ( .والِذْيَن ُاْوتـُْوا الِعْلَم َدرََجاٍت َواهللاُ ِبَما تـَْعَمُلْوَن َخِبيـْ



الرانريي اإلسالمية احلكومية باركهم اهللا الذين قد عّلموين  يف جامعة أساتذيوإىل  - ٢  .ىل أخي الكبري والصغريوحفظهما يف سالمة الدنيا واآلخرة وإإىل أيب املكرم حممد مجيل وأّمي املكرمة محيدة الذين ربياين صغريا وباركهما اهللا  - ١ اإلهداء ز          .مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمي وجزاكم اهللا خري اجلزاءالرانريي اإلسالمية احلكومية أقول شكرا كثريا على  يف جامعة أصدقائيوإىل مجيع  - ٣   .علوما كيثرة



الفضيلني مها األستاذ ويتم إشراف كتابة هذه الرسالة بإشراف املشرفني  .جيزيهما جبّنة الفردوسالذان قد ربّياه تربية حسنة وهّذباه أخالقا كرميا ولعّل اهللا تعاىل  حممد مجيل ومحيدة ومن الواجب على الباحث أن يشكر شكرا كثريا واحرتاما عظيما لواديه احملبوبني  .MAN 1 Banda Aceh بـــــ املفردات على الطلبة  سيطرةلرتقية  Scrabble Gameتطبيق  :يتعلمها الطالب حتت املوضوع العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد فقد متت بإذن اهللا تعاىل وتوفيقه كتابة هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة   .اهللا حّق جهاده وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدينعلى نبينا حممد صّلى اهللا عليه وسّلم الذي قد بّلغ الرسالة ونصح األمة وجاهد يف سبيل والصالة والسالم    . احلمد هللا الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعاملني نذيرا       الشكر والتقديم  ح  قيقّدم . املاجستري، أشراف مزفر الدكرتاندوسواألستاذ  املاجستري ،الدكرتاندوس مرزون  .وبارك هلما اهللا يف الدنيا واآلخرة. الرسالة إشرافا جيدا من أّوهلا إىل آخرهابكتابة هذه الرسالة وأنفقا أوقاما إلشراف هذه  هلما الباحث الشكر الذان قد دبّراه



بــــ  S.Pd.I، ترميذي وباإلضافة يقّدم الباحث الشكر ملعلم اللغة العربية األستاذ   .رمحة ومجيع اخواين الذين يساعدونين يف كتابة هذه الرسالةيم ونندى موالنا أقصى وحممد عرفان وايدي بشرى وموليادي وموليا إىل سيد كشف عظجلميع أصدقائي الذين قد ساعدوه بأفكارهم يف إمتام كتابة هذه الرسالة وخاصة            وكذلك  . ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع األساتذة الذين قد عّلموه علوما نافعاوال ينسى الباحث أن يقّدم الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية             ز 
MAN 1 Banda Aceh الباحث                  م ٢٠١٨يونيو  ٢دار السالم                       .الرسالة نافعة للقارئني مجيعامن القارئني نقدا بنيائيا وإصالحا نافعا إلكمال هذه الرسالة وعسى أن تكون هذه وأخريا، يتقن الباحث بأّن هذه الرسالة ال ختلو عن اخلطأ والنقصان ولذلك يرجو    .جلمع البيانت احملتاجة عسى اهللا أن يعطيه أجرا عظيما ١/الفصل الثاينعطاه الفرصة بقيام البحث العلمي يف الذي قد أ    
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وهذا الدرس . Banda Aceh MAN 1إن درس اللغة العربية هي الدرس املقرر بــــ   ٢٢١٣٢٣٩٦٦:    رقم القيد  عسكرى:    االسم الكامل     MAN 1 Banda Aceh ــــباملفردات  سيطرة الطلبة على لرتقية Scrabble Game تطبيق:   عنوان البحث  مستخلص البحث م  رى الباحث أن أكثر التالميذ يولكن الواقع . يتعلم التالميذ كل األسبوع ليحسن لغتهم  كون سببا لقلة حماولة  املعلم يف استخدام تيسأمون يف تعلم املفردات، وهذه املشكلة قد  التعرف على فعالية آثار تطبيق : ف الباحث يف كتابة هذه الرسالة ويهد. الوسيلة املناسبة Scrabble Game  بــــ املفرداتعلى الطلبة سيطرة لرتقيةMAN 1 Banda Aceh  .  التعرف و بـــــ  املفردات على الطلبة  سيطرةلرتقية  Scrabble Gameعلى استجابة الطالب بتطبيق  MAN 1 Banda Aceh  طالبا ٩٢٧وعددهم يبلغ إىل .بقسم اللغة األّولِمَن الفصل . وأّما  .بقسم اللغة األجنبية األّول طالبا ليصبح عينة البحث يف الفصل ١٩وأخذ الباحث  على قد حصل الباحث : فوجد بعض نتائج البحث، منها كما يليالنتيجة احملصولة  اجلدول -ت(أكرب من نتيجة اجلدول ) ٥,٢٨:  (t0)احلساب- ت(ت  -نتيجة اختبار تدل ف). ٢,٨٨:(tt.ts.1%)٪ ١ومستوى الداللة  ٢,١٠: (tt.ts.5%)٪ ٥مستوى الداللة  تطبيق على أّن الفرض الصفري مردود وعكسه أّن فرض البديل مقبول، مبعىن أّن  Scrabble Game  املفردات بتطبيق عشرة األسئلة السابقة ملعرفة استجابة الطلبة إىل أنشطة عملية التعليم والتعلم من نا إىل تأملومن نتجة .املفرداتالطلبة على  سيطرةيكون فعاال لرتقيةScrabble Game  م مدلولة على االجابيةلرتقية سيطرة الطلبة على املفردات وجد الباحث علىوهذا تربهن على أن احلاصل من إجابات . أن مجيع استجابا معناها كان تطبيق " مقبولة"باملعيار  ٢٧,٠٣بالدرجة املعدلة  اإلسئلة عند الطلبة Scrabble Game لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات يف عملية التدريس إجيابيا.  



     .Abstrak Judul penelitian : Penerapan scrabble game untuk meningkatkan kemampuan    siswa pada keterampilan mufradat di man 1 banda aceh Nama     : ‘Asykari NIM               : 22132366 Pembelajaran bahasa arab adalah materi pokok di man 1 banda aceh. Siswa mempelajari materi bahasa arab setiap minggu untuk memperbagus bahasa mereka. Tapi kenyataannya peneliti melihat kebanyakan siswa bosan dalam pelajaran mufradat,dan masalah ini menjadi sebab kurangnya upaya guru dalam menggunakan media yang cocok. Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah ini: untuk mengetahui keektifitas pengaruh penerapan scrabble game untuk meningkatkan kemampuan siswa pada materi mufradat. Dan untuk mengetahui jawaban siswa dengan penerapan scrabble game untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam materi mufradat di kelas 1 dengan jurusan bahasa. Dan jumlah mereka mencapai 927 siswa. Peneliti mengambil 19 siswa untuk di jadikan sampel penelitian di kelas 1 pada jurusan bahasa. Adapun hasil yang di peroleh: maka peneliti mendapatkan sebagian hasil penelitian,dan daripadanya sebagai berikut: penerapan scrabble game untuk meningkatkan kemampuan siswa pada materi mufradat dan peneliti berpedoman pada hasil T-test lebih besar dari pada hasil T-tabel 2,88 < 5,28 > 2,10. Dan hasilnya bahwa penerapan scrabble game untuk meningkatkan kemampuan siswa pada materi mufradat untuk siswa kelas 1 jurusan bahasa. Dan dari hasil yang kami cermati pada 10 pertanyaan untuk mengaetahui jawaban siswa pada proses belajar mengajar mufradat dengan menggunakan scrabble game pada materi mufradat peneliti mendapatkan bahwa semua jawaban mereka positif. Dan ini menunjuki bahwa hasil dari jawaban soal siswa dengan persentase 27,03 dengan kriteria “cukup” maknanya bahwa penerapan scrabble game untuk meningkatkan kemampuan siswa pada materi mufradat dalam proses belajar mengajar adalah positif م 



  .ABSTRACT  Title of research  : Implementation of a scrabble game to improve students' skills  on  mufradat  skills in man 1 banda aceh Full name     : ‘Asykari NIM       : 221323966 Arabic language learning is one of  the main subject  in MAN 1 Banda Aceh. Students learn Arabic subject every week to improve their language. But in fact, the researcher find most of students bored in mufradat lessons, then  problem is the effect of the teacher's lack of effort in using suitable media. The research objectives in this paper: to know the effectiveness of the influence of application of scrabble game to improve students' ability on mufradat material. Furthemore to know the answers of students with the application of scrabble games to improve students' skills in the material mufradat in class 1 with language majors. And their number reached 927 students. The  researcher  took 19 students as a sample research in class 1 in the language majors. The results obtained: the researcher found  the variety of the result, there are: application of scrabble game to improve students' ability on mufradat material. Then, the researcher is guided  by T-test result is bigger than T-table result 2,88 < 5,28 > 2,10. And the result is show  the application of scrabble games is appropriate to improve students' skills on the material mufradat for the students of grade 1 language majors. And from the results we looked at 10 questions to know the students' answers to the teaching and learning process of mufradat by using scrabble games on the subject mufradat, the researcher found that all their answers were positive. And the result shows that most the answers from students with a percentage of 27,03 with the criteria "enough" , shows that the application of scrabble games to improve students' skills on mufradat materials in the learning process is positive م 
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الفصل األول
أساسية البحث

مشكلة البحث-أ
إن معلم اللغة العربية للمبتدئني حيتاج إىل استخدام الوسائل يف التعليم. كانت 

األغراض ة يف عملية التعلم للحصول على معناصر املهالمن االوسيلة التعليمية عنصر 
اليت يستخدمها املدرس لنقل حمتوى ةالرتبوية. والوسيلة التعلمية هى مجيع األدوات معد

إىل جمموعة من الدارسني سواء داخل الفصل أو خارجها هلدف حتسني العملية 
١التعلمية.

يف ذهنهم ، لذلك على املدرس ثر التالميذ على ما يتعلمونهاستخدام الوسائل يؤ 
أن خيتار الوسيلة التعليمية املناسبة باملدة الدراسية حىت يكون التعليم ناجحا .

. وهذا الدرس Banda AcehMAN 1إن درس اللغة العربية هي الدرس املقرر بــــ 
رى الباحث أن أكثر التالميذييتعلم التالميذ كل األسبوع ليحسن لغتهم . ولكن الواقع 

كون سببا لقلة حماولة  املعلم يف استخدام تيسأمون يف تعلم املفردات، وهذه املشكلة قد 
الوسيلة املناسبة .

رتقية لScrabble Gameمن هذه البيانات يريد الباحث أن يبحث عن آثار تطبيق 
.سيطرة الطلبة على املفردات

أسئلة البحث-ب
MANبـــــاملفرداتعلىالطلبة سيطرةلرتقية يكون فعاال Scrabble Gameتطبيق هل -١

1 Banda Aceh؟

م)، ص. ١٩٧٧( بدون املدينة،التعلميةالمناهج والوسائل حممد لبيب النحيحى و حممد منري ، ١
٢٢٤



٢

؟Scrabble Gameتطبيقاستجابة الطالب يف كيف -٢

أهداف البحث-ج
املفرداتعلى الطلبة سيطرة لرتقية Scrabble Gameالتعرف على فعالية آثار تطبيق -١

MAN 1بــــ Banda Aceh.

Scrabbleالتعرف على استجابة الطالب بتطبيق -٢ Game علىالطلبة سيطرةلرتقية
.MAN 1 Banda Acehبـــــ املفردات

أهمية البحث-د
للطلبة-١

لرتقية سيطرة يف كتابة Scrabble Gameتركيز الطلبة على تعليم املفردات بتطبيق -أ)
املفردات.

ليبتعد الطلبة عن السائم يف تعليم اللغة العربية.-ب)
تعليم املفردات.لرتقية دوافع الطلبة يف -ج)

للمدرس-٢
يسهل املدرس ليعلم املفردات.-أ)

للباحث-٣
زيادة العلم للباحث.-أ)

Scrabbleزيادة املعلومات اجلديدة للباحث عن أسلوب التعليم النشاطى بتطبيق -ب)

Gameيف لرتقية سيطرة عند الطالب يكون جماال هلا الستعداد قبل أن يكون مدرس
.املستقبل

للحصول على شهادة البكلوريوس يف جامعة الرانري بقسم اللغة العربية.-ج)



٣

فروض البحث-ه
Scrabble Gameكان الباحث يف هذه الرسالة يؤسس رأيا على االعتبار لتطبيق 

.التعلم خاصة يف تعليم املفرداتدورا هاما يف عملية التدريس وجناحا يف
و من هذا االعتبار يفرتض الباحث فيما يلي :

) :Ha( الفرض البديل 

ترقية سيطرة الطلبة على آثار يف Scrabble Gameإن تعليم اللغة العربية بتطبيق .١
.MAN 1 Banda Acehاملفردات بـــــ 

) :Ho(الفرض الصفري 

مل تكن لديه آثار يف ترقية سيطرة Scrabble Gameإن تعليم اللغة العربية بتطبيق .٢
.MAN 1 Banda Acehالطلبة على املفردات بـــــ 

حدود البحث - و
لرتقية سيطرة Scrabble Gameتطبيق أما احلد املوضوعي يف هذا البحث فهو : -١

الطلبة على املفردات .
MAN 1 Bandaوأما احلد املكاين يف هذا البحث فهو : باملدرسة ألعالية اإلسالمية -٢

Aceh .

٢٠١٨- ٢٠١٧العشرة سنة وأما احلد الزماين يف هذا البحث فهو : القسط -٣

مصطلحات البحث -ز
لرتقية سيطرة الطلبة على  Scrabble Gameإن املوضوع هلذه الرسالة " تطبيق 

بحث الباحث" و قبل أن ياملفردات
املوضوع ليفهم كون يف هذا اليت تعاىن املصطلحات من الكلماتشرح امل

:ي، وهذا املصطلحات هون معانيها اليت يالقارئ



٤

١.Scrabble Game

و هو العاب لرتكيب الكلمة الىت لعبها اثنان أو اربعة أشخاص ، و وضع كل  
٢كلمة على لوحة حيتوى القيمة .

سيطرة .٢
سيطرة" معناه "مسيطرا عليهم -طر ييس-طر يكلمة "سيطرة" مصدر من "س

٣.وأحوهلم"أي رقيبا ومتساطا ومتعهدا أعماهلم 

بدال من اإلجناز الفعايل ، وهكذا ،فإن كفاءة الفرد يف تعلم مهارة ما. مثال: قد تكون 
السابق أو قد توقف على مزبح من األمرين وهي كثرا ما فطرية وقد توقف على التعلم 

٤تكون كذلك". 

املفردات.٣
املفردات مجع من مفردة معناها : ما كانت مشولة كالواحد والثالثة واخلمسة 

جلملة اليت هي من اللغوية حيث أن اوغريها . واصطالحا أساس من كل شيئ يف العلمية 
الرسالة هو  الب احلياة . املفردات الذي قصدة الباحث يف هذهكون مطعناصر التعبري ي

كل كلمات املكتوبة يف كتاب تعليم اللغة العربية .

السابقةدراسةال-ح
الدراسة السابقة تساعد الباحث على مقارنة درجة البحث. وهي من أهّم 

البحث اليت استخدمها الباحث ملعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها وسلبيتها، ومن أساسية 
البحوثات اليت سبق حبثها :

2 Wikipedia,scrabble, http: id.wikipedia.org/wiki/scrabble, pada tanggal
28 januari 2007,pukul 23.11

٣٦٨...،ص.المنجد في اللغة واإلعالممؤسسة دار املشرق،٣
٣٩٣(بريوت:دار العلم املاليني:بدون السنة) ،ص. ،معجم علم النفسفخل عقل، ٤



٥

كتاب اجليب واستعماله يف تزويد املفردات لرتقية عارف عبد الغفور .، األول
، غري املنشورة، كلية الرتبية يف قسم حبث وصفي مبعهد دار العلوم العصر )اإلنشاء (

٢٠١٤,بندا  أتشيهريياللغة العربية جبامعة الرانالتعليم
الذي تكون فيه املفردات اجلديدة ليحفظها مشكلة البحث على الرأي الباحث
يقع يف جيب الطالب وتكون فيه املفردات الطالب لتزويد املفردات أو الكتاب الذي

اجلديدة ليحفظوها لتزويدها ويستعملوها يف اإلنشاء وغريه.
عن املسئلة البحث كما يلي :حتدد الباحث 

ما اخلطوات الىت يطبقها املدرس يف استعمال اجليب ؟.١
ما املشكالت الىت يواجهها الطالب يف استعمال كتاب اجليب لتزويد املفردات و .٢

ترقية اإلنشاء ؟
كيف قدرة الطالب يف استعمال املفردات اإلنشاء ؟.٣

أوجه التخالف بني وجه االختالف:السابقةبالدراسةاحلاليةالدراسةاستفادة
كتاب اجليب يف دراسة احلالية هى يف ناحية استخدم وسيلةالدراسة السابقة ألوىل وال

اليةدراسة السابقة ألوىل والدراسة احلأوجه التشابه بني ال: وجه التشابه . تزويد املفردات
.املفرداتحبث يف هي متساويا

إنتان مغفرة. وسيلة "الكتاب املصغر" واستخدامها يف عملية تعليم ،الثاني
، غري بند أتشيه)"lamgugop"املفردات وتعلمها (درسة جتريبية باملدرسة اإلبتدائية 

املنشورة، كلية الرتبية يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي احلكومية اإلبتدائية 
٢٠١٥,احلكومية بندا  أتشيه

"lamgugop"حث على الرأي الباحث أن طالب املدرسة اإلبتدائية كلة البمش

يواجهون الصعوبات يف فهم مواد اللغة العربية لعدم وجود املعىن يف بعض املفردات اليت 
مل يدرسوها من قبل، بينما كان يعلم املدرس بعض املفردات بدون تقدمي مرادها 

كن هؤالء الطالب فهما كامال يف فهم النص .واستخدام الوسيلة التعليمية حبيث ال يتم



٦

عن املسئلة البحث كما يلي :حتدد الباحث 
هل استخدام وسيلة "الكتاب املصغر" يكون فعاال يف عملية تعليم املفردات .١

وتعلمها؟
هل استخدام وسيلة "الكتاب املصغر" يستطيع أن يرقي قدرة الطالب يف حفظ .٢

املفردات؟
أوجه التخالف بني وجه االختالف:ة بالدراسة السابقةاستفادة الدراسة احلالي
وسيلة "الكتاب املصغر" دراسة احلالية هى يف ناحية الدراسة السابقة ألوىل وال

أوجه التشابه بني : وجه التشابه .واستخدامها يف عملية تعليم املفردات وتعلمها
هي متساويا يف حبث عن تعليم املفردات.اليةدراسة السابقة ألوىل والدراسة احلال

تطبيق الطريقة السمعية الشفهية على تعليم املفردات . شارفة سفتيان، الثالث
غري املنشورة، كلية الرتبية يف قسم التعليم )Bireunبـــــ(دراسة جتريبية باملدرسة املتوسطة 

٢٠١٥,احلكومية بندا  أتشيهاللغة العربية جبامعة الرانريي احلكومية اإلبتدائية 
حث على الرأي الباحثة يف املالحظة األولية وجدت الباحثة أن قدرة مشكلة الب

الطلبة على سيطرة املفردات ال يزال ضعيفة، ومل حيفظ الطلبة إال بعض املفردات .
عن املسئلة البحث كما يلي :حتدد الباحث 

هل الطريقة السمعية الشفهية فعالة يف ترقية قدرة الطلبة يف الفصل االول باملدرسة .١
على إتقان املفردات ؟Bireunبـــــاملتوسطة 

هل استخدام الطريقة السمعية الشفهية ترفع عملية الطالب يف نشاط تعلم املفردات .٢
؟Bireunبـــــيف الفصل االول باملدرسة املتوسطة 

أوجه التخالف بني وجه االختالف:دراسة احلالية بالدراسة السابقةاستفادة ال
تطبيق الطريقة السمعية الشفهية دراسة احلالية هى يف ناحية الدراسة السابقة ألوىل وال

دراسة السابقة ألوىل والدراسة أوجه التشابه بني ال: وجه التشابه على تعليم املفردات . 
هي متساويا يف حبث عن تعليم املفردات .اليةاحل



٧

طريقة كتابة الرسالة-ط
على طريقة التأليف اجلارية يف يف هذه الرسالة فيعتمد الباحثوأما طريقة التأل

كومية يف : املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلاملقررة يف كلية الرتبية وتأهيل 
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Ar-Raniry Banda Aceh 2016.



٨

نياالفصل الث
أإلطار النظري

المفردات وتعليمها–أ
م املفردات و مفه-١

ئل للتفكري. ا
١ما يريد .فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل 

وأول ما جيب على املدرس هو ٢."ردات جزءا رئيسيا يف دراسة اللغة"يشكل تدريس املف
أال يلجأ إىل لغة وسيطة أو مبعىن آخر اىل ترمجة ، بل عليه أن ينطلق من بغض األساس 

الرتبوية الىت نوجزها يف النقاط اآلتية .
املفردات هي أهم عناصر اللغة. ومييل بعض اللغويني إىل اعتبارها العنصر األهم 

الكالم أن املفردات أحوال رسيئية اليت تؤدى لفهم معىن اجلملة يف ا
٣موقف االتصال أويف فهم النص والقراءة.

وأن اجلمل العربية ال تفهم إال بالقدرة على تكوين كلمات بعضها على بعض. 

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

كانت عملية التعليم مبدوءة مبعرفة املفردات ومعانيها يف القراءة مث حفظها. 

العربية السعودية: جامعة أم اململكة (،للناطقين بلغات أخرىتعليم اللغة العربية د كامل الناقة، و حمم١
١٦١)، ص.١٩٨٥القري، 

٢٨٢، (القاهرة : دار الفكر العريب،دون السنة)، ص. اإلتجاهات المعاصرةرمحد أبرهيم، ٢
)، ١٩٩٥(القاهرة : و املعارف، ،طريقة تدريس اللغة الربيةل ابراهيم بدورى، و عبد اهللا حامت، كما٣

١٠ص.



٩

ّبقها يف احملادثة اليومية واإلنشاء واملفردات اليت حفظها الفرد البّد عليه أن يط
واخلطابة وتدريبات يف ترمجة من اللغة اإلندونسية إىل اللغة العربية وعكسها.

ىل، ، وهذا أمر بالغ األمهية، إذا كان الطالب يف املستوى األو يءأول وقبل كل ش-أ)
على املدرس أن يقتصد يف املفردات الىت يستعملها وأن يقلل من كالمه قدر 

ملستطع، فحصيلة الطالب من املفردات ضيئلة والفائدة من أغراقهم يف سبيل من ا
املفردات الىت ال يفهمون منها شيئا ، عليه أن يستعمل من األلفاظ ما يلزم فقط 

وما حيتاجه يف مهمته.
واملدرس ممثل، هذه حقيقة، وهذا ال يعىن أنه ينبغي فقط أن يستعمل احلركة  -ب)

جيعلعمل احلوار كذلك جيب عليه أن وإمنا ينبغي أيضا أن يستكوسيلة بصرية، 
بينه وبني طالبه تلك العالقة الىت تكوين بني املمثل واجلمهور، عليه بطيعة احلال 
أن يستعمل احلركة ألن احلركة تعبريية، وجيب أن يكون "احلوار" قائما ألنه هو 

وحده الذى يثري اإلهتمام.
ينطق يبدأ املدرس باحلركة، بعد ذلكال يف املسرح، ويف تدريس، كما هي احل-ج)

ها اذا لزم األمر،مث يطلب من الطالب ترديدها فرديا بالعبارة أو اجلملة ويكرر 
بة فال تكون اال يف ومجاعيا ، حبيث ينفذى الصوت جيدا إىل األذن، أما الكتا

.مرحلة الحقة

املفرداتأمهية تعليم- ٢
قد خيتلف خرباء تعليم اللغات ىف معىن اللغة، و ىف أهداف تعلمها. ومع ذلك 

اللغة األجنبية 
تها. وشرط من شروط إجاب

أهداف تعليم املفردات - ٣



١٠

على ترمجتها إن تعليم املفردات ال يعىن أن الطالب ىف تعلمه اللغة الثانية قادرا
إىل اللغة األم واجياد مقابل هلا، او كونه. قادرا على حتديد معناها ىف القواميس واملعاجم 
العربية فحسب، بل إن معيار الكفاءة ىف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا على 

مناط استمال الكلمة املناسبة ىف املكان املناسب، حىت يستطيع االتصال بالعربية وعدد أل
والرتكيب الىت يسيطر عليها، ويستطيع استخدامها بكفاءة. 

اساس اختيار املفردات-٤
إذا كان املدرس يقوم بالتدريس يف املستوى األوىل، فمن واجبه التعريف على 

املفردات املادية جيب أن يضع نفسه املفردات األساسية للغة، ويف أثناء إختياره من هذه
األجنيب الذي يتعلم مفردات تتعلق مبوقف معني، ويسأل نفسه : ما لبامكان الط

العشرون كلمة مثال اجلديدة الىت تكون بالنسبة للطالب أكثر الكلمات فائدة يف هذ 
٤املوقف أو السياق احملدد.

٥هناك جمموعة عن األسس ميكن اجيازها فيما يلي :

على غريها، مادامت متفقة تفضل الكلمة شائعة اإلستخدام frequencyالتوافر : .١
"املعىن، مثل : كلمة، السيف، لتوضيح معىن كلمة "الصمصاممعها يف 

تفضل الكلمة الىت تستخدم ىف أكثر من بلد عرىب على rangeالتوزع او املدى،  .٢
تلك الىت توجد ىف بلد واحد ومن املصادر الىت تفيد ىف هذا، "معجم الرصيد اللغوى 

).ISESCOللطفل العرىب " أعّده املنظمة العربية والثقافة والعلوم (
حني يطلبها تفضل الكلمة الىت تكون ىف متناول الفرد حيدها availabilityاملتاحة  .٣

، والىت تؤدى له معىن حمددا.

٢٨٢... ، ص.اإلتجاهات المعاصرةرمحد أبرهيم، ٤
، (أوجونج فاندنج: مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبية لمدرسي اللغة العربيةأزهار أرشد، ٥

٩٥) ص. ١٩٩٨مطبعة األحكم، 



١١

تفضل الكلمة املألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة نادرة familiarityاأللفة، .٤
االستعمال ، مثل :"مشس" و"ذكاء".

تفضل الكلمة الىت تغطى عدة جماالت ىف وقت واحد على coverageالشمول .٥
كلمة"بيت" أفضل من كلمة "منزل" ألن  تلك الىت الختدم االحباالت حمدودة. مثل:

(البوصلة) بيت العنكبوت، بيت القصيد، وغريها.
األمهية، تفضل الكلمة الىت تشيع حاجة معينة عند التلميذ على تلك الكلمة العامة .٦

قليال. الىت قد الحيتاجها او حيتاجه
العربية تفضل الكلمة العربية على غريها، مثل : كلمة " هاتف" بدال من"التلفون" .٧

وكلمة"املذياع" بدال من "الراديو" و" احلاسوب اآلىل او احلاسوب او ال تاب" بدال 
من "الكوبيوتر" . وإن مل توجد كلمة عرية، فاملعربة، مثل التلفاز على التفزيون، واذا  

كانت الكلمة األ
"فيديو".

أنواع املفردات -٥
تتنوع املفردات على أربعة أنواع

٦أوهلا نوع على حسب املهارات اللغوية :

) وهذه تنقسم اىل نوعني : اإلستماع Understanding Vocabularyمفردات للفهم (.١
ويقسد بذالك جمموع الكلمات الىت يستطيع الفرد عليها وفهمها عندما يتلقها من 

احد املتحدثني. 

(سعودية: جامعة أم القرى، دون رجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، مالرشدى أمحد طعيمة، ،٦
٦١٦السنة) ص. 



١٢

Speakingمفردات للكلم (.٢ vocabulary( وهذه ايضا تنقسم اىل قسمني : عادية
Informalويقصد
Formal

معني أو عندما تكن له مناسبة.
) وهذه ايضا تنقسم إل نوعني: عدية Writing vocabularyمفردات للكتابة (.٣

لىت يستخمها الفرد يف مواقف االتصال الكتيب شحص 
الفرد يف موقف االتصال الكتيب 

الرمسي.
وتنقسم كامنة اىل قسمني: سياقية )Potential vocabularyاملفردات الكامنة (.٤

context خليلية .Analysis

مازيد عليها من حروفها أو ما نقص.

٧تقسيم امفردات حيث املعىن :وثانيها 

جمموعة املفردات األساسية الىت ويقصدهاcontent vocabularyكلمات احملتوى .١
تشكل طلب الرسالة.

جمموعة املفردات األساسية الىت ترتبط ويقصدهاFunction wordوظيفية كلمات.٢
.بينها واجلمل الىت يستعانبها على امتام الرسالة

جمموعة املفردات األساسية الىت ال تنقل ويقصدهاCluster wordكلمات عنقدية .٣
من معىن معينا هي مستقلة بذاته وإمنا حتتاج اىل كلمات اخرى مساعدة تنقل 

خالهلا اىل مستقبل معىن خصا. 

٦١٧ص. المرجع في تعليم اللغة العربية ... رشدى أمحد طعيمة، ٧



١٣

٨وثالثها تقسيم املفردات حيث التخصص :

Service wordكلمات خادمة .١

الفرد يف مواقف احلياة العادية او استخدمها السم غري التخصصية.
الكلمات العامة الىت وSpecial content wordكلمات ختصصية .٢

.تنتقل معاىن خاصة او تستخدم بكثرة يف جمال معني
واربعة تقسيم املفردات حيث اإلستخدام :

يكون الفرد وActive wordكلمات نشيطة .١
من استعماهلا يف الكالم او يف الكتابة او حىت يسمعها او يقرؤها بكثرة.

حيفظ وPassive wordكلمات خاملة.٢

املفرداتتعليمأساليب -٦
هناك عدة اساليب تدريس املفردات ، هى:

ابراز ماتدل عليه الكلمة من أشياء، مثل: إبراز القلم ، عندما ترد كلمة"قلم".-١
، كأن يقوم املعلم بفتح الباب عندما ترد مجلة "فتح dramatizationمتثيل املعىن -٢

األستاذ الباب".
roleلعب الدور -٣ playing كأن يلعب املعلم دور مريض حيس بأمل ىف بطنة و ،

يفحصه طبيب.
، كأن يذكر كليمة " بارد" ىف مقابل "ساخن".antonymsذكر املتضادات -٤
أن يذكر كلمة"سيف" لتوضيح معىن "صمصام".، كsynonymsذكر املرتادفات -٥

8 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press,2008) hlm.63



١٤

، وذلك بذكر الكلمات الىت تثريها ىف الذهن الكلمة associationتداعى املعىن -٦
اجلديدة و ىف ورود كلمة "عائلة". يذكر املعلم الكلمات اآلتية: زوج، زوجة، او 

الد... اخل.
علم أصلها rootذكر أصل الكلمة -٧

وهو"كتب".
شرح معىن الكلمة العربية بشرح املقصود من الكلمة.-٨
تعدد القراءة، كأن يقرأ التلميذ النص قراءة صامتة عدة مرات حىت يستكشف معىن -٩

الكلمة اجلديدة ىف النص.
البحث ىف القاموس، وميكن تكليف الطالب ىف املستويات املتوسطة واملتقدمة -١٠

ربية.بالبحث ىف القواميس الع
الرتمجة اىل لغة وسيطة، وهذا آخر أسلوب ميكن أن يلجأ إليه املعلم لتوضيح -١١

معىن الكلمة بشرط أن يكرر التلميذ الكلمة األجنبية حىت رسخت ىف ذهته، وعلى 
املعلم أال يتعجل يف هذا األمر.

أغرض تعليم املفردات -٧
٩وأهم األغرض يف تعليم املفردات هي كما يلي :

تنمية قدرة الدراسني على التعبري الوظيفي، وهذا يعين:أوال : 
تنمية ثروة لغة الدرس على احملادثة واملناسبة وقص القصاص وكتبة الرسائل وكتبة -١

التقارير واملخلصات وغريها.
إفصاح لغة الدرس القيام جبميع ألوان النشاط اللغوى من حمادثة ومناقشة وكتبة -٢

التحدث االخرين.على الرسائل وال بد من إقدار الدرس

(القاهرة: دار املشرق، دون السنة)، فنون اللغة العربيةتدريسأمحد على مذكور، ٩
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ثانيا : الثروة اللغوية للدرس على التعبري اإلبداعى، منها تنمية قدرته على التعبري عن 
األفكار واألحاسيس واإلنفعاالت والعواطف ومشاعر احلزن والفرح واألم باللغة السالينة.

الرجوع اىل وسواء كان التعبري وظيفيا او ابداعيا، فإنه البد من تدريب الدرس على 
املصادر واملعرفة واملعلومات، وتعويدهم على إرتياد املكتبات والبحث عن الكتب واملرجع 

يف املفردات الصعبة عندهم.

Scrabbleمعلومات -ب

gameScrabbleمفهو م-١

اهلدف منها تكوين كلمات إثر سحب لعبة ألواحهي)Scrabble(سكربل
لغة . متتلك ٢٩بلد و مت ترمجتها إىل ١٢١عشوائي لسبعة أحرف . مت تسويق اللعبة يف 

حقوق ماتلبينما متتلك شركةكنداوتحدةالواليات املحقوق اللعبة يفهاسربوشركة
.١٠العاملاللعبة لبقية دول 

اللغويةاللعبةتاريخ-٢
قام بتصميم اللعبة من قبل املعماري ألفريد بوتس الذي كان باطال عن العمل 

و  ١٩٣١. قام بإطالق أول نسخة للعبة سنة ١٩٢٩سنة يف الكساد الكبريبسبب
اعتمادا وكان قد اختيار نسبة تكرير كل حرف(Lexiko)كانت حتمل اسم لكسيكو

و لكن اسم اللعبة كان قريبا من اسم لعبة منافسة  نيو يورك تاميزعلى نسخة جلريدة
و ١٩٣٨مت اعتماد لوح اللعبة احلالية يف سنة . (Lexicon)كانت تدعى لكسيكون

و لكن اللعبة عرفت أول جناح هلا يف سنة ١٩٤٨أصبح سكرابل اسم مسجال سنة 
أكرب (Macy's)عن طريق جاميس برونو صاحب حمالت ماكيز١٩٥٢
يف تلك الفرتة . و تقول الروايات أنه تعلم قواعد اللعبة خالل إحدى نيويوركحمالت

10 Wikipedia,scrabble, http: id.wikipedia.org/wiki/scrabble, pada tanggal
28 januari 2007, pukul 23.11.
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اللعبة قد عطالته الصيفية و أنه قد جن جنونه عند عودته من تلك العطلة و كانت
.نفذت من رواق األلعاب يف حمله

وصلت اللعبة إىل أوروبا بعد ذلك بقليل . فأصدرت أول نسخة للعبة باللغة 
نادي و لكن تسويقها عرف جناحا يف السنة التالية و ذلك بفضل١٩٥٥الفرنسية سنة 

و هو منتجع سياحي للعطالت . كما بدأ بيع اللعبة يف كل املتوسط
.١٩٥٥جانفي ١٥يف أسرتالياوبريطانيامن

Scrabble Gameاللعبة اجراءطريقة-٣

خانة على ١٥خانة على الطول و ١٥تلعب اللعبة على لوح متكون من 
العرض و تلعب من قبل العبني إىل أربعة العبني . تقام دورات خمصصة هلذه اللعبة وقد 
يستطيع التنافس فيها شخصني أو فريقني . تناسب كل خانة حرف واحد . و يوجد 

لعري مطبوعتان مكان أي حرف . منها أحرف و حتل القطعتان ا٩٨مائة قطع طبع على 
كما يصاحب كل حرف عدد معني من النقاط . تستعمل ألواح صغرية لتصفيف 

.األحرف

دولة األمـــــــــارات العربية املتحدة تويل اللعبة أهتماماً -أ)
عاملية شهرية سامهت ولسنوات لعبة ''السكرابل'' أو لعبة تكوين الكلمات لعبة

والتبحر يف مفردات اللغات األجنبيةكاالجنليزية والفرنسية وغريها. وتقوم على يف االهتمام 
غريه من املصادر. وتعد من الطرق املثلى لتعلم د الكلمات باالعتماد على القاموسإجيا

.اللغات والتمكن منها بكل سهولةويسر
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.سلوب ممتع بعض ما تقدمه القراءةواملطالعة من منافعالعائلة، وهي تقدم بأ
أصلها وفصلها-ب)

يقول فرج بن مجعة بوزيان املديرالتنفيذي لـ ''الرابطة اإلماراتية للسكرابل'' 
:واملشرف على تدريبأعضائها

صممت هذه اللعبة من قبل املعماري ''ألفريد بوتس'' الذي كان عاطالعن 
وقام بإطالق أول نسخة للعبة سنة ١٩٢٩يف العام .العمل بسبب الكساد الكبري

باسم ''لكسيكو'' وألن االسم كان قريبا من اسم لعبة منافسة ١٩٣١
وسجلت رمسياً باسم ١٩٣٨تدعى''لكسيكون''، فقد متاعتماد لوح اللعبة احلالية يف سنة 

عن طريق ١٩٥٢اللعبة عرفت أول جناح هلا يف سنة لكن،١٩٤٨''سكرابل'' سنة 
''جاميس برونو'' صاحب حمال ماركيزالشهرية يف نيويورك يف تلك الفرتة. ومن هناك 

.وبقية العاملانتشرت ''السكرابل'' لتصل إىل أوروبا
الناشئة، و''السكرابل'' ''سكرابل'' السفر، و''سكرابل'' :وللعبة عدة أنواع منها

علىاحلظ ألن احلروف اليت يتم إال أنه يعتمد األنسب ألفراد العائلة،الكالسيكي، وهو
املتماثل'' ومسي ''سحبها تكون خمتلفة من العب إىل آخر. وأفضلها هو السكرابل

متماثال ألن مجيع الالعبني هلم نفس احلروف وليس للحظ فيها نصيب،حيث يعتمد كل 
.العب على مهارته الشخصية وذكائه وما ميلكه من معلوماتلغوية

وتعترب ''السكرابل'' لعب
تأخرت يف الوصول إىل منطقة الشرق األوسط واخلليج العريب. ومل ترتمجإىل اللغة العربية 
إال يف يناير املاضي، عندما انتبهت الدولة إىل أمهيتها وفوائدهاعلى أكثر من صعيد 

لعقول الستكشاف كنوزاملفردات خاصة لرتسيخ ''لغة الضاد'' حيث تتنافس فيها ا
سنوات فما فوق، وهي تنمي اجلانباللغوي ١٠اللغوية. وتسهدف اللعبة األفراد من سن 
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.الفراغ
د فردي ويضيف فرج بوزيان: عندما أتيت إىل دولة اإلمارات العربيةحاولت مبجهو 

أن أنشر اللعبة بني قطاع الشباب إىل أن وفقت أخرياً بلقاء السيدإبراهيم سعيد الظاهري 
مدير عام دائرة الثقافة واإلعالم بعجمان الذي حتمس للفكرة،ورفعها إىل مسو الشيخ عبد 
العزيز بن محيد النعيمي رئيس الدائرة الذي اقتنع هو بدورهبأمهيتها وما ميكن أن تلعبه من 

يف ''الرابطة اإلماراتية للسكرابل''ور يف النهوض باللغة العربية، وكان له الفضل فيإشهارد
٢٠٠٨العاشر من يناير ،

وستسعى الرابطة لنشر اللعبة يف أحناءالوطن العريب، من خالل طرحها يف اجتماعات 
الرياضة أو وزراء الرتبيةالعرب لتبنيها كمشروع رافد للنهوض باللغة العربية وزراء الشباب و 
.يف الوطن العريب

يقول فرج بوزيان: يقوم منشط اللعبة بسحب كيفية ممارسة هذه اللعبةوعن
حرفًا وراء حرف من الكيس املخصص حلفظ احلروف، وينتقي سبعة حروف عشوائيا

س احلروف اليت يسحبها املنشط، مث يطلب املنشط من املتبارون فرقا كانوا أو أفرادنف
املتبارين تكوين أفضل كلمة ووضعها يف أفضل مكان على شبكة ''السكرابل'' املتوفرة 
لدى كل العب، يف وقت ال يتجاوزدقيقتني. وحياول كل متبار االستفادة إىل أقصى 

كوين كلمات عربية احلدود من املربعات ذات القيمةالعددية العالية على اللوحة، وت
وعندما ينتهي الوقت يتم اختيار أفضل كلمة .فصيحة بأكرب قدر ممكن من احلروف

نالت أكرب عدد من النقاط وتوضع ىل مجيعلوحات املتبارين، ويتم تدوين كلمة كل واحد 
من املتبارين مع النقاط اليت حصل عليها،ويف حالة االحتجاج على صحة الكلمة من 

يصل بالرجوع إىل قاموس اللغةالعربية أو إىل جلنة التحكيم. ويواصل عدمها، يكون الف
.املنشط سحب احلروف عشوائيا معوضا احلروف التيتم استعماهلا بعد تكوين كل كلمة
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وتستمر هذه اللعبة إىل أن يعلن املتبارونعدم متكنهم من تكوين أو إضافة كلمة 
.عدد من النقاطجديدة. ويكون الفائز النهائي هو احلاصل على أكرب 

شاركت دائرة الثقافة واإلعالم بعجمان من خالل الرابطة اإلماراتية للعبة احلروف 
يف املهرجان القرائي الذي نظمته مجعية محاية اللغة العربية حبديقة ” السكرابل“العاملية 

اليت أطلقتها مجعية ” معا جنعل القراءة عادة يومية“الصفا بديب ضمن احلملة الوطنية 
.اية اللغة العربية برعاية مؤسسة حممد بن راشدمح

وقام فرج بن مجعة بوزيان املدير التنفيذي للرابطة بشرح قواعد اللعبة وكيفية ممارستها مث 
أجرى مسابقة شارك فيها احلضور بفعالية حيث مت توزيع اجلوائز واهلدايا على الفائزين 

.واملشاركني
قد أطلقتها دائرة ” السكرابل“حلروف العاملية يذكر أن الرابطة العاملية للعبة ا

وتطوير ملكاته االبتكارية وهي اللعبة الثقافية والفكرية املعنية بتنمية الزاد اللغوي واملعريف 
.للفرد

العاملية (سكرابل) ورشة تدريبية يف لعبة نظمت الرابطة اإلماراتية للعبة احلروف 
احلروف العاملية لتنمية مهارات اللغة العربية بالتعاون مع مركز الشيخ حممد بن خالد آل 

٤٥بن راشد آل مكتوم، حبضور جنعل القراءة عادة يومية)، اليت تدعمها مؤسسة حممد
.أمينة مكتبة من خمتلف مكتبات مدارس منطقة العني التعليمية

وقام فرج بن مجعة بوزيان املدير التنفيذي للرابطة اإلماراتية للسكرابل، بالتعريف 
باللعبة وأمهيتها يف تنمية الزاد اللغوي للفرد، وتنمية مهاراته يف بناء الكلمات والرياضيات 

شاء وتنشيط الذاكرة يف القرآن الكرمي والشعر. كما قام بشرح قواعد اللعبة ويف واإلن
خطوة تطبيقية وزع بوزيان احلضور إىل الفرق للتباري فيما بينها الختبار مدى استيعاب 

.احلضور لقواعد اللعبة
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.  ٢٠٠٨واجلدير بالذكر أن الرابطة اإلماراتية للسكرابل قد مت إشهارها يف يناير
حبضور ٢٠٠٩فرباير ٢٤و٢٣أن الرابطة ستحتفل مبرور سنة على إشهارها يوم كما 

جمموعة من رؤساء االحتادات الدولية للسكرابل وحضور رئيس االحتاد الدويل للسكرابل 
١١.باتريس جانريت

11 سكرابل,فرج بن مجعة بوزيان ,http://www.alshref.com/vb/t192298.htm, pada
tanggal 18 februari 2009, pukul 03:16
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الفصل الثالث 
إجراءات البحث الميداني

منهج البحث-أ
إن منهج البحث الذي يعتمد عليه الباحث يف كتابة هذه الرسالة هو منهج 

تقدم العلوم الطبيعية هو . وهو منهج  البحث العلمي الذي له األثر اجللي يفةجتربي
املنهج التجرييب الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب (املتغري املستقل) 

. يف هذه التجريبة اختار الباحث تصميم من التصميمات ١على النتيجة (املتغري التابع)
يل : التجريبية أي التصميمات التمهيدية بالتصميم الثاين، ويأخذ الباحث الشكل التا

البيانات : 
ت : يرمز للمجموعة التجريبية 

: يرمز لإلختبار القبلي ١خ
٢: يرمز لإلختبار البعدى٢خ

مجتمع البحث -ب
MAN 1 Banda Aceh وعدد الطالب

يف هذه املدرسة.الباط٩٢٧فيه حواىل

، (الرياض : مكتبة ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف١
٣٠٣م)، ص. ٢٠٠٠العبيكان،

٣١٥، . . . ص.، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف٢

٢خ١xت   خ
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عينة البحث -ج
يف التالميذالعينة هلذا البحث هي كببريا فيحدد الباحث عينة له و 

إختار الباحث العينة . الباط٣٠للمرحلة العالية وأما عددهم بقسم اللغةاألولالصف 
PorposiveSampling)(يف هذا البحث يعتمد على الطريقة العمدية  

تعين أساس اإلختيار من خربة الباحث الطريقة املقصودة أو اإلختيار بااخلربة وهى
٣ومعرفته بأن هذه الوسائل تتمثل جمتمع البحث.

أدوات البحث -د
واملراد بأدوات

أسئلة البحث واختبار فروضه.
يلي :فاألدوات اليت يستخدم الباحث يف خالل كتابة هذه الرسالة كما

اإلستبانة.١
تلكإىليشريالذيمنهاللمرادالصحيحالعريباملدلولهوإنهإستبانة حيث

أوبإجابتهامزودةاملكتوبةالعباراتأواألسئلةمنجمموعةعلىحتتوياليتاإلستمارة
.لإلجابةبفراغأواحملتملة،اآلراء

٤مهما، أو ما ينطق عليه منها، أو ما يعتقد أنه هو أإلجابة الصحيحة اخل.

٩٩، . . . ، ص. ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف٣
، (الرياص : مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، ٤

) ص٢٠٠٠
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اإلختبارات .٢
االختبارات هي أداة من أدوات البحث اليت ميكن أن يستخدم الباحث جلمع املعلومات 
اليت حيتاج إليها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه، ويقوم الباحث باختبارين، وهي 

كما يلي :
)Test-Pre(االختبار القبلي -أ)

ويقوم الباحث باستخدام هذا ٥بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديهما.
االختبار إلعطاء األسئلة لدى الطلبة على ما جيري داخل الفصل.

)Post-Test(االختبار البعدي -ب)

بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديهما بعد إجراء التجربة لقياس األثر الذي 
٦أحدثه تطبيق املتغري املستقل (التعليم املربمج) على التغيري التابع (التحصيل الدراسي).

ام هذا االختبار إلعطاء األسئلة لدى الطلبة لتقومي نتائجهم ويقوم الباحث باستخد
األخرية.

طريقة تحليل البيانات -ه
وحتليل البيانات عن نتيجة القبلي والبعدي فيستعمل الباحث الرموز كما يلي:

حتليل بيانات االختبار.١
فيستعمل )”Test “t(وحتليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات 

:٧الباحث الرموز كما يلي

٣٠٧ص. . . .، ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف٥
٣٠٧ص. . . .،، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةمحد العّسافصاحل بن ٦

٧ Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persanda, 2009), hal. 305-306
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=
البيانات : 

to .حاصل املالحظة :
DM: متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية، من

=إتباع اخلطوات التالية : 
ΣD،جمموع الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية :
من حطوات اآلتية : Dو 

D = X-Y

X.نتيجة املتغرية األوىل :
Y.نتيجة املتغرية الثانية :
N.عدد العينة :

اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع الرموز التايل : : 

= √ − 1
DSD: اإلحنراف ملعياري للفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية

الثانية، يعين : 

= Σ Σ
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ت عن استجابة الطلبةاحتليل البيان.٢
على مهارة Scrabble gameالنتائج يف حتليل استجابة الطلبة باستخدام وسيلة 

=الباحث على القانون :دات فيعتمد املفر  ١۰۰٪
:البيان

P :النسبة املؤية
: الرتددات

N.جمموع الطلبة  :

وملعرفة استجابات الطلبة قام الباحث بتحليل البيانات على إحصاء مجيع النتائج 
باملعيار كما يلي:likertاملصممة بشكل مقياس 

= جيد جدا٥،٠٠-٤،٥٠-١
= جيد٤،٥٠-٣،٥٠-٢
= مقبول٣،٥٠-٢،٥٠-٣
= ناقص٢،٥٠-١،٥٠-٤
= فاشل.١،٥٠-١،٠٠-٥

المالحظة :
(إجيابيا).٤: موافق بشدة بدرجة الرتجيح م ب 

(إجيابيا).٣: موافق بدرجة الرتجيح م
(سلبيا).٢موافق بدرجة الرتجيح : غريغ م

٨(سلبيا).١: غري موافق بشدة بدرجة الرتجيح غ م ب 

8 Noehi Nasution, Evaluasi pembelajaran Matematika, Jakarta:
Universitas terbuka, 2007, hal. 9.40-9.41
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الفصل الرابع

نتائج البحث ومناقشتها

عرض البيانات-أ

عن ميدان البحثلمحة-١
) تقع يف MAN Banda Aceh I(١كانت املدرسة الثانوية احلكومية بندا آتشيه 

م ١٩٥٧املدرسة يف السنة ، بندا آتشيه. أسست هذه١١٦شارع فوجوت بارين رقم 
م. يف عهد إبراهيم أمني ١٩٦٠حنفي حىت السنة ) يرأسها أمحدنورالدينSMIAباسم (

يطلب وزير الشؤن الدينية  ليجعل هذه املدرسة احلكومية، فجاء القرار من وزير الشؤون 
م تعني بأن هذه املدرسة ١٩٦٨أغسطس ٧م التاريخ ١٩٦٨سنة ١٧٢الدينية رقم 

م تغري ١٩٧٨) حتت قيادته. يف السنة MAAINمدرسة حكومية تسمى بـ (أصبحت 
)MAAIN) إىل (MAN ١٦التاريخ ١٧) مبوافقة القرار من وزير الشؤون الدينية رقم

م حتت قيادة غزايل عمر وبعده الدكتور أندوس حممد مجيل راوى من ١٩٧٨مارس سنة 
خمليص املاجستري، تظهرم. واآلن يرأسها الدكتور أندوس ١٩٨٥م حىت ١٩٧٩سنة 
رؤساءاملختلفة يف هذه املدرسة. وعددالرؤساءمنقيادةسنةالكاللتقدماوتطوير

١.يليكماوهمشخصا١٤املدرسة حىت اآلن

1 Humas Man model Banda Aceh,Press Media Man I Banda Aceh

https://www.manmodelbna.sch.id/2015/01/sejarah-man-model- banda-aceh/ تاريخ 
٠٦,٤١م يف الساعة ٦/٦/٢٠١٧الدخول 
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٤-١اجلدول
MAN Banda Aceh Iأمساء رؤساء املدرسة بـ 

السنةرئيس المدرسةرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

أمحد نور الدين حنفي
سليمان اجلليل

إبراهيم أمني
جليل هاشم

ريزال عمر
حممد مجيل روى

جعفر علي
عبد الرمحن ت.ب

ماجد حيىي
ذو احللمي

أمري الدين حسني
حممد ريزال موحني

رضوان علي
خملص

م١٩٦٠–م ١٩٥٧
م١٩٦٣–م ١٩٦٠
م١٩٦٨–م ١٩٦٣
م١٩٧٤–م ١٩٦٨
م١٩٧٩–م ١٩٧٤
م١٩٨٥–م ١٩٧٩
م١٩٩٠–م ١٩٨٥
م١٩٩٣–م ١٩٩٠
م١٩٩٨–م ١٩٩٣
م٢٠٠٣–م ١٩٩٨
م٢٠٠٦–م ٢٠٠٣
م ٢٠١٠–م ٢٠٠٦
م٢٠١٥–م ٢٠١٠
حىت األن–م ٢٠١٥

مراحلثالثةإىلوينقسمفصال٢٨إىل يبلغاآلناملدرسةهلذهوعددالفصل
فما يلي :شخصا٩٢٧إىل يبلغكلهماملدرسةهذهيفالطلبةوعددالتعليم
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٤-٢اجلدول
٢عدد الصف الدراسي وجمموعه

المجموععدد الصفالصفرقم
٩٣٢٤الصف األول١
١٠٣١٠الصف الثاين٢
٩٢٩٣الصف الثالث٣

٢٨٩٢٧المجموع

شخصا وعدد مدرسي اللغة ٧٩درسة فمجموعهم املأما عدد املدرسني يف هذه 
أشخاص وهم كما يف اجلدول اآليت :٤العربية كلهم 

٤-٣اجلدول 
أمساء مدرسي اللغة العربية

متخرجاسمرقم
جامعة الرانرييترميذي١
جامعة الرانرييأمحد محيم إبراهيم٢
جامعة الرانرييَسْلوايت صالح الدين٣
جامعة الرانرييفضيلة٤

قام الباحث بإجراء التجريبة يف الصف األول بقسم اللغة ذيوأما عدد الطلبة ال
يلي :فماشخصا٣٣األجنبية كلهم يبلغ إىل 

2 Sumber Waka Kuriklum MAN I Banda Aceh.
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٤-٤اجلدول
عدد الطلبة يف صف األول بقسم اللغة األجنبية

الطلبةرقم
عدد الطلبة

المجوع
الطالبةالطالب

١٨٢٦٣٤

وتقدمتطويراول السابقة تدّل على أن هذه املدرسة هلا قيادة خمتلفة وتظهراجلد
واآلن، هذه املدرسة هلا فصول كثرية  لتسهيل مدّرس و الطلبة يف إجراء دورها.لكا

عملية التعليم والتعلم فيها.

Scrabble Gameتدريس المفردات باستخدام وسيلة -٢

نبية. كان الباحث مدرسا عند إجراء التجريبة يف الصف األول بقسم اللغة األج
Scrabbleالباحث وسيلة من وسائل البصرية وهي يستخدمويف عملية التدريس املفردات

Gameالعربيةاللغةتعليمكتابمنمأخوذةالتعليم. وماّدةيف تعليم مهارة املفردات
."املرافق العامةاملوضوع "حتتاألولللصف

وجلمع البيانات فقام الباحث نفسه بالبحث احلقلي يف تلك املدرسة يف التاريخ 
م. سيوضحها الباحث بالتوقيت التجرييب كما يف ٢٠١٨أبريل١٩إىلأبريل١٢

اجلدول  التايل : 
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٤-٥اجلدول 
التوقيت يف العملية التجربية

الحصةالتاريخاليوماللقاء
١–٢م٢٠١٨أبريل١٢ثالثاءالاللقاء األّول
٣–٤م٢٠١٨أبريل١٧سبتالاللقاء الثاين
١-٦م٢٠١٨أبريل١٩معةاجلاللقاء الثالث

قبل إجراء البحث يقوم الباحث باالختبار القبلي لكي يعرف قدرة الطلبة على 
الباحث باالختبار البعدي ملعرفة قدرة 

دورها فكما يف اجلدول اآلتية :

٤-٦اجلدول 
Scrabble Gameبتطبيقة العربية عملية تعليم وتعلم اللغ

(اللقاء األول والثاين والثالث)

نشاط الطلبةمدّرسالنشاط 

يدخل املدّرس (الباحث) يف -
الصف بإلقاء على الطلبة 
السالم و يكّيف الصف 
ويشرح مقصود التدريس يف 

هذا اللقاء.

يرد الطلبة السالم-
والطلبة يسمعون إىل كالم 

املدّرس متعلق بالتدريس

يأمر املدّرس لقراءة الدعاء -
مث يدعالطلبةمجيعإىلوينظر

قرأ الطلبة الدعاء واهتمام-
الغيابكشفبدعوةالطلبة
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الغياببكشفالطلبة

ويرابطهااملادةاملدّرسيشرح-
الطلبةخرباتمع

املدرس شرحإىلالطلبةيستمع-
و يتفاعل مع املدّرس

يعرف املدّرس كيفية التعليم -
بتطبيقاملفرداتوالتعلم

Scrabble Game

يستمع الطلبة إىل شرح املدرسة -
يف Scrabble Gameتطبيقعن 

.املفرداتالتعليم والتعلم
يعطي املدّرس تسجيعا للطلبة -

إليهونوهم مستمع
يستمع الطلبة بكل السرور إىل -

املدرس.
يشرح املدّرس مادة اللغة -

"املرافق العربية حتت موضوع 
"العامة

يستمع الطلبة إىل شرح املدّرس -
عن املادة املدروسة.

اربعينقسم املدّرس الطلبة إىل -
املادة جمموعات للتعلم

Scrabbleوسيلة بتطبيق

Game

جيلس الطلبة مع جمموعتهم -
وسيلةبتطبيقويتعلم املادة

Scrabble Game

يعطي املدّرس الطلبة فرصة -
ليسألوا السؤال أو املفردات 

التعليممن املادة الصعبة

يسأل الطلبة ممّا مل يفهموا من -
التعليممادة 

يعطي املدّرس على كل -
جمموعة فرصة ليبحثوا معنا 

املفردات اليت مل يفهموهممن 
من قبل.

كل جمموعة يبحث عن معنا -
اليت مل يفهموهم من املفردات 

من قبل.
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يأمر املدرس على كل جمموعة -
بأن جتعل مجلة مفيدة من 

املفردات السابقة. 

ول كل جمموعة أن جيعل حيا-
مجلة مفيدة من املفردات 

السابقة

يشرح املدرس عن تركيب -
"مبتدأ + خرب " مث يأمرهم 

ها.بتحليل

يستمع الطلبة على شرح املدّرس -
باحتمام جيد مما يتعلق برتكيب 

ا.وحيلله
يأمر املدرس على كل -

مطابقة املفردات املدروسة 
" "مبتدأ + خرببرتكيب 

)(اللقاء الثاني

-
مجلة من املفردات السابقة

برتكيب "مبتدأ + مطابقة
)(اللقاء الثانيخرب"

يطلب املدّرس من الطلبة أن -
يناقشوا مع جمموعتهم من 

اليت يتعلماملادة 

يناقش كل الطلبة مع جمموعتهم -
من املادة اليت

يفضل-
ليعرض مناقشته أمام آخرين 

اخلطأ عند ويأمرهم بتحليل
قوم 

مدّرس بتصحيح.

-
أمام آخرين ويقوم بتحليل اخلطأ 

عنهم.

يعرب املدرس اخلالصة من -
املادة.

يستمع الطلبة إىل اخلالصة -
يدا.جاستماعا 

جييب الطلبة بعض األسئلة اليت -يقّدم املدّرس بعض األسئلة -



٣١

ملعرفة قدرة الطلبة يف فهم 
املادة هذا اليوم.

قّدمها.

يؤدي املدّرس املنعكس -
)Refleksi وإعطاء (

الواجبات إن احتيجت

يكتب الطلبة املنعكس -
)Refleksi عن التعليم الذي (

يتعلمونه.

خيرب املدّرس املادة املدروسة -
اللقاء الّتايل ويأمر الطلبة يف 

أن يذّكروا املادة املدروسة يف 
بيتهم.

يسمع الطلبة ممّا شرح املدّرس.-

أخريا، اختتم املدّرس بدعاء -

للدليل اخلروج من الفصل

اليقرأ الطلبة دعاء-
ويرد السالم

تحليل البيانات ومناقشاتها-ب
نتائج البحث فرييد الباحث أن يعرض حتليل البيانات و وملعرفة 

يلي :واالختبارين أي القبلي والبعدي كمااالستبانة 

االختبارالبياناتتحليل -١
بعد العملية التجريبية فاعتمد الباحث على املفرداتالطلبة علىسيطرةوملعرفة 

االختبار القبلي والبعدي. وميكن بأن يعرض الباحث عن نتائج اختبار الطلبة كما يف 
اجلدول األيت :
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٤-٧اجلدول 
القبلي والبعدينتيجة االختبار 

نتيجة االختبار البعدينتيجة االختبار القبليالطلبةرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

١الطالبة 
٢الطالبة 
٣الطالبة 
٤الطالبة 
٥الطالبة 
٦الطالبة 
٧الطالبة 
٨الطالبة 
٩الطالب 
١٠الطالبة 
١١الطالبة 
١٢الطالبة 
١٣الطالب 
١٤الطالب 
١٥الطالبة 
١٦الطالبة 
١٧الطالبة 
١٨الطالبة 
١٩الطالبة 

٩١
٩١
٨٢
٨٥
٨٩
٨٥
٩٥
٨١
٨٨
٨٨
٨٣
٨٦
٧٧
٨٨
٥٨
٨٨
٧٠
٧٧
٨٨

٨٥
٩٤
٤٠
٨٨
٨٨
٩٤
٩٧
٨٨
٨٩
٩٤
٩٧
٩١
٨٣
٩٤
٨٨
٨٩
٨٨
٨٥
٨٨



فيستخدم )”Test “tوحيلل الباحث عن نتيجة االختبارين باختبار "ت" (
:القانون كما يلي

=
البيانات : 

to.حاصل املالحظة :
:DM ،متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية

=من اتباع اخلطوات التالية : 
ΣD والنتيجة املتغرية الثانية، و: جمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوىلD من

D = X-Yاخلطوات اآلتية :
X.النتيجة املتغرية األوىل :
Y.النتيجة املتغرية الثانية :
N.عدد العينة :

: اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل :

= √



D: SD املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية، اإلحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة
:يعين

= Σ Σ
٤-٨اجلدول 

جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي

رقم
االختبار 

القبلي
االختبار 
البعدي

D=x-y٢)y-x=(٢D

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

٨٥
٧٠
٤٠
٨٥
٦٠
٨٥
٧٦
٨١
٦٣
٨٨
٨٣
٨٦
٧٧

٩١
٩٤
٨٢
٨٨
٩٠
٩٤
٩٧
٨٨
٨٩
٩٤
٩٧
٩١
٨٣

٦ -
٢٤-
٤٢-
٣ -
٣٠-
٩ -
٢١-
٧ -
٢٦-
٦ -
١٤-
٥ -
٦ -

٣٦
٥٧٦

١,٧٦٤
٩

٩٠٠
٨١
٤٤١
٤٩
٦٧٦
٣٦
١٩٦
٢٥
٣٦



١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

٨٨
٥٨
٨٨
٧٠
٧٧
٨٨

٩٤
٨٨
٩٤
٨٨
٨٥
٨٨

٦ -
٣٠-
٦ -
١٨-
٨ -
٠

٣٦
٩٠٠
٣٦
٣٢٤
٦٤
٠

١٩ =N--٢٦٧- = Σ٢= ٦١٨٥Σ
) يف اجلدول السابق وجدنا t” Test“ت (–نظرا إىل نتيجة االختبار 

البيانات اآلتية: 
-٢٦٧= )∑Dجمموع الفرق بني االختبارين (.١
٦١٨٥) = ∑٢Dجمموع مربعات الفرق بني االختبارين (.٢
١٩عدد العينة = .٣

)، فالباحث يتبعDMوملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني (
=اخلطوات التالية: Σ = −٢٦٧

١٩
= −١٤,٠٥

مث يبحث الباحث عن االحنراف املعياري للفروق بني النتيجة املتغيتني 
)DSD: وهذا ما ننظره يف الرموز التايل(



= Σ ٢ Σ ٢ = ٦١٨٥
١٩

−٢٦٧
١٩

٢

= ٥٢٣ , ٢٥ − (−١٤,٠٥)٢= ٣٢٥, ٢٥ — ١٩٧, ٠٤

= ٨٢١ , ٢١ = ١١,٣١٩

=) :MDSEاخلطأ املعياري للفروق (مث يبحث الباحث عن  − ١
= ١١,٣١٩

٩١ − ١
= ١١,٣١٩

١٨

= ١١, ٩١٣
٤, ٤٢

= ٢,٦٦

وبعد كل خطوات من احلساب السابق فوصل الباحث إىل اخلطوة األخرية 
الختبار فروض حبثها. لكن على الباحث أن يعرب االحصائية كما يلي :

٢µ>١µ =aH تطبيق:الداللة على أّنScrabble Game لرتقية سيطرة يكون فعاال
الطلبة على املفردات.

٢µ≤١µ =OH تطبيق:الداللة على أّنScrabble Game لرتقية سيطرة اليكون فعاال
.الطلبة على املفردات



اعتمادا على هذا الفرض املذكور، أّن املقياس الرد :
 -aHمقبول وoH : احلساب.-اجلدول< ت-تمردود، إذا كان
 -aHمردود وoH : احلساب.-اجلدول> ت-تمقبول، إذا كان

ت عن حاصل املالحظة -وأّما اخلطوة األخرية خيترب الباحث البيانات باختبار
)to: كما يلي (= = −١٤,٠٥

٢,٦٦ . = −٥, ٨٢
٣ .

)  ويكون derajat kebebasanحتديد الدراجة احلرية (ومن اخلطوات األخرية يعين 
من درجة احلرية يف هذا ٪١و٪٥(signifikansi)الفرض الصفري على مستوى الداللة 

البحث. 
db = N-١

= ١-١٩ = ١٨
وحدد مستوى الداللة ٢،١٠يعين ٪٥) signifikansiفحدد مستوى الداللة (

احلساب) أكرب -. وذلك (ت٥،٢٨) يعين toأّما حاصل املالحظة (٢،٨٨يعين ٪١
٢،٨٨>٥،٢٨<٢،١٠اجلدول) : -من (ت

اجلدول) فيكون الفرض - احلساب) متساوية أو أكرب (ت-إذا كانت النتيجة (ت
احلساب) مل تبلغ إىل - الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال. وإذا كانت النتيجة (ت

٣وفرض البديل مردودا.اجلدول) فيكون الفرض الصفري مقبوال - النتيجة (ت

3Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal 312-313.



احلساب) أكرب من النتيجة -فوجد الباحث يف هذا البحث أّن النتيجة (ت
تطبيق وفرض البديل مقبوال، يعين اجلدول)، ولذلك أن الفرض الصفري مردودا -(ت

Scrabble Gameفّعاال يف تعليم وتعلم اللغة العربية.لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات

ت عن استجابة الطلبةاتحليل البيان-٢
على مهارة Scrabble gameالنتائج يف حتليل استجابة الطلبة باستخدام وسيلة 

املفردات فيعتمد الباحث على القانون : 

= ١۰۰٪
البيان :

P :النسبة املؤية
: الرتددات

N.جمموع الطلبة  :

وملعرفة استجابات الطلبة قام الباحث بتحليل البيانات على إحصاء مجيع النتائج 
باملعيار كما يلي:likertاملصممة بشكل مقياس 

= جيد جدا٥،٠٠-٤،٥٠-١
= جيد٤،٥٠-٣،٥٠-٢
= مقبول٣،٥٠-٢،٥٠-٣
= ناقص٢،٥٠-١،٥٠-٤
= فاشل.١،٥٠-١،٠٠-٥



المالحظة :
(إجيابيا).٤: موافق بشدة بدرجة الرتجيح م ب 

(إجيابيا).٣: موافق بدرجة الرتجيح م
(سلبيا).٢: غري موافق بدرجة الرتجيح غ م

٤(سلبيا).١غ م ب : غري موافق بشدة بدرجة الرتجيح 

قام الباحث باعتماد على اجيابيات أجوبة استبانات الطلبة بالنتيجة املعدلة
باملعيار مقبول وجيد وجيد جدا.٥،٠٠–٢،٥٠

Scrabbleباستخدام وسيلة طالبة بعد عملية التعليم والتعلم ١٩من استجابات 

game :فتنال النتائج كما ذكر يف جدول التايل

٤-٩اجلدول 
هل صعب حفظ املفردات.

درجة ١Fاستجابة الطلبة الرقم 
Fi X niالرتجيح

٢٤٤X٢٨صعب جدا
٥٣٣x٥١٥صعب
١١٢٢x١١٢٢سهل

١١١x١١سهل جدا
٤٦المجموعة

4Noehi Nasution, Evaluasi pembelajaran Matematika, Jakarta:
Universitas terbuka, 2007, hal. 9.40-9.41



٢،٢١المعتدلة
باملعتدلةسلبيا" الحظنا استجابة الطلبةهل صعب حفظ املفردات.أن "٤-٧اجلدول 
.لرتقية سيطرة الطلبة على املفرداتScrabble Gameتطبيق أنغري موافقأغلبهم٢،٢١

٤-١٠اجلدول 
هل املدرس يستخدم الوسيلة عند تعليم املفردات.

درجة ٢Fاستجابة الطلبة الرقم 
Fi X niالرتجيح

١٤٤X١٤دائما
٢٣٣x٢٦غالبا

١١٢٢x١١٢٢أحيانا
٦١١x٦٦ال

٣٨المجموعة
٢المعتدلة

الحظنا هل املدرس يستخدم الوسيلة عند تعليم املفردات "أن "٤-٨اجلدول 
لرتقية Scrabble Gameتطبيق أنغري موافقأغلبهم٢باملعتدلةسلبيااستجابة الطلبة

سيطرة الطلبة على املفردات.

٤-١١اجلدول 
.Scrabble gameهل ترغب يف تعليم اللغة باستخدام وسيلة 



درجة ٣Fاستجابة الطلبة الرقم 
Fi X niالرتجيح

٧٤٤X٧٢٨رغب فيه كثيراا
٩٣٣x٩٢٧ارغب فيه قليال

٣٢٢x٣٦ارغب عنه
٠١١x٠٠كثيراال ارغب عنه  

٦١المجموعة
٣،٢١المعتدلة

" Scrabble gameهل ترغب يف تعليم اللغة باستخدام وسيلة أن " ٤-٩اجلدول 
Scrabble Gameتطبيق أنموافقأغلبهم٣،٢١باملعتدلة إجيابياالطلبةالحظنا استجابة 

لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات.

٤-١٢اجلدول 
تعليم املفردات.جيعلك قوى اهلمة يف Scrabble gameتعليم اللغة باستخدام وسيلة 

الدرجة ٤Fاستجابة الطلبة الرقم 
Fi X niالرتجيح

٦٤٤X٦٢٤موافق بشدة
١٣٣٣x١٣٣٩موافق

٠٢٢x٠٠غير موافق



٠١١x٠٠غير موافق بشدة
٦٣المجموعة
٣،٣١المعتدلة

جيعلك قوى Scrabble gameتعليم اللغة باستخدام وسيلة "٤- ١٠اجلدول 
أنموافقأغلبهم٣،٣١باملعتدلة إجيابياالحظنا استجابة الطلبةتعليم املفرداتاهلمة يف 

لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات.Scrabble Gameتطبيق 

٤-١٣اجلدول 
.Scrabble gameتعليم املفردات باستخدام وسيلة يف هل جتد صعوبة 

الدرجة ٥Fاستجابة الطلبة الرقم 
Fi X niالرتجيح

٤٤٤X٤١٦نعم
١٥١١x١٥١٥ال

٣١المجموعة
١،٦٣المعتدلة

تعليم املفردات باستخدام وسيلة يف هل جتد صعوبة أن "٤-١١اجلدول 
Scrabble gameغري موافق أغلبهم١،٦٣باملعتدلة سلبيا" الحظنا استجابة الطلبة

لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات.Scrabble Gameتطبيق أنبشدة

٤-١٤اجلدول 



Scrabbleهل تعرف كل املفردات الىت كانت موجودة يف املادة عند استخدام وسيلة 

game.

درجة ٦Fاستجابة الطلبة الرقم 
Fi X niالرتجيح

٤٤٤X٤١٦كلها
١١٣٣x١١٣٣بعضها
٤٢٢x٤٨قليال
٠١١x٠٠ال

٥٧المجموعة
٣المعتدلة

هل تعرف كل املفردات الىت كانت موجودة يف املادة عند أن " ٤-١٢اجلدول 
أغلبهم٣باملعتدلة إجيابيا" الحظنا استجابة الطلبةScrabble gameاستخدام وسيلة 

لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات.Scrabble Gameتطبيق أنموافق

٤-١٥اجلدول 
يعينك حلفظ املفردات الىت كانت موجودة يف Scrabble gameهل استخدام وسيلة 

.املادة

درجة ٧Fاستجابة الطلبة الرقم 
Fi X niالرتجيح



١٠٤٤X١٠٤٠نعم اكيد
٨٣٣x٨٢٤نعم 

١٢٢x١٢اقل فائدة
٠١١x٠٠ال

٦٦المجموعة
٣،٤٧المعتدلة

Scrabbleهل استخدام وسيلة أن" ٤-١٣اجلدول  game يعينك حلفظ املفردات
أغلبهم٣،٤٧باملعتدلة إجيابياالحظنا استجابة الطلبةالىت كانت موجودة يف املادة"

لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات.Scrabble Gameتطبيق أنموافق

٤-١٦اجلدول 
.يعينك على حفظ املفردات أكثرScrabble gameهل باستخدام وسيلة 

٨Fالرقم استجابة الطلبة
درجة 
Fi X niالرتجيح

٨٤٤X٨٢٤موافق بشدة
١١٣٣x١١٣٣موافق

٠٢٢x٠٠غير موافق
٠١١x٠٠غير موافق بشدة

٥٧المجموعة



٣المعتدلة

يعينك على حفظ Scrabble gameهل باستخدام وسيلة أن "٤-١٤اجلدول 
تطبيق أنموافقأغلبهم٣باملعتدلة إجيابيا" الحظنا استجابة الطلبةاملفردات أكثر

Scrabble Game.لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات

٤-١٧اجلدول 
.ليجعلك فعاال يف التعليمScrabble gameهل استخدام وسيلة 

٩Fاستجابة الطلبة الرقم 
درجة 
Fi X niالرتجيح

٨٤٤X٨٢٤فعاال جد
٩٣٣x٩٢٧فعاال

٢٢٢x٢٤غيرفعال
٠١١x٠٠ال

٥٥المجموعة
٢،٨٩المعتدلة

ليجعلك فعاال يف Scrabble gameهل استخدام وسيلة أن "٤-١٥اجلدول 
تطبيق أنغري موافقأغلبهم٢،٨٩باملعتدلةسلبيا" الحظنا استجابة الطلبةالتعليم

Scrabble Game.لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات

٤-١٨اجلدول 



يف عملية تعليم Scrabble gameكيف تشعر إذا كان املدرس ال يستخدم الوسيلة 
.املفردات

درجة ١٠Fاستجابة الطلبة الرقم 
Fi X niالرتجيح

٢٤٤X٢٨ارغب فيه
٦٣٣x٦١٨عادي
٧٢٢x٧١٤سائم
٤١١x٤٤نعاس

٤٤المجموعة
٢،٣١المعتدلة

Scrabble gameكيف تشعر إذا كان املدرس ال يستخدم الوسيلة أن "٤-١٦اجلدول 

غري أغلبهم٢،٣١باملعتدلةسلبيا" الحظنا استجابة الطلبةيف عملية تعليم املفردات
.لرتقية سيطرة الطلبة على املفرداتScrabble Gameتطبيق أنموافق

٤-١٩اجلدول 
معتدلة استجابة الطلبة

استجابة معتدلةالناحية امللحوظةالرقم
الطلبة

ناقص٢،٢١هل يصعب حفظ املفردات.١



ناقص٢هل املدرس يستخدم الوسيلة عند تعليم املفردات.٢

هل ترغب يف تعليم اللغة باستخدام وسيلة ٣
Scrabble game.

مقبولة٣،٢١

Scrabble gameتعليم اللغة باستخدام وسيلة ٤

تعليم املفردات.جيعلك قوى اهلمة يف 
مقبولة٣،٣١

تعليم املفردات باستخدام وسيلة يف هل جتد صعوبة ٥
Scrabble game.

ناقص١،٦٣

هل تعرف كل املفردات الىت كانت موجودة يف املادة ٦
.Scrabble gameعند استخدام وسيلة 

مقبولة٣

يعينك حلفظ Scrabble gameهل استخدام وسيلة ٧
.املفردات الىت كانت موجودة يف املادة

مقبولة٣،٤٧

يعينك على Scrabble gameهل باستخدام وسيلة ٨
.حفظ املفردات أكثر

مقبولة٣

ليجعلك فعاال Scrabble gameهل استخدام وسيلة ٩
.يف التعليم

مقبولة٢،٨٩

كيف تشعر إذا كان املدرس ال يستخدم الوسيلة ١٠
Scrabble gameيف عملية تعليم املفردات.

مقبولة٢،٣١

٢٧،٠٣جمموع
مقبولة٢٧،٠٣املعدلة

إذا تأملنا إىل عشرة األسئلة السابقة ملعرفة استجابة الطلبة إىل أنشطة عملية 
لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات Scrabble Gameالتعليم والتعلم من املفردات بتطبيق 



تربهن على أن وجد الباحث على أن مجيع استجاب
باملعيار "مقبولة" معنها  ٢٧،٠٣احلاصل من إجابات اإلسئلة عند الطلبة بالدرجة املعدلة 

لتدريس لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات يف عملية اScrabble Gameكان تطبيق 
إجيابيا.

ورقة االستجابة للطلبة فيجد ومن حتليل البيانات السابقة فيجد الباحث من
هذه الوسيلة االجيابية واآلخر بنظر إىل االختبارين أن نتيجة الطلبة تطبيقالباحث أن 
يكون فعاال Scrabble Gameتطبيق. فتدل على أنScrabble Gameتطبيقترتقي بعد 

.املفرداتالطلبة علىسيطرةلرتقية 

تحقيق الفروض-ج

وأّما الفروض اليت قدم الباحث يف هذا البحث فهي كما يلي :

الطلبةسيطرةلرتقيةفعالغريScrabble Gameتطبيقالصفري :كانالفرض- ١
.املفرداتعلى

الطلبةسيطرةلرتقيةفعاالScrabble Gameتطبيقكان :البديلفرض- ٢
.املفرداتعلى

) أكرب ٥،٢٨:t)0(احلساب-ت (ت-على نتيجة اختبارقد حصل الباحث 
الداللة ومستوى٢،١٠: t.ts.5%(t(٪٥الداللة مستوىاجلدول-من نتيجة اجلدول (ت

١٪)t.ts.1%(t:تدل على أّن الفرض الصفري مردود وعكسه أّن فرض ف). ٢،٨٨
الطلبة علىسيطرةيكون فعاال لرتقيةScrabble Gameتطبيقالبديل مقبول، مبعىن أنّ 

املفردات.



٤٨

الخامسفصلال

الخاتمة

نتائج البحث -أ
الباحث مما سبق عن حتليل البيانات حتليال تاما من بدايته حىت قدمبعد ما 

لرتقية Scrabble Gameتطبيق 
MAN 1بــــاملفرداتعلى الطلبة سيطرة  Banda Aceh. أن نتيجة عتمد الباحث علىيو

فوجد .٢،٨٨>٥،٢٨<٢،١٠) tablet) أكرب من نتيجة ت اجلدول (testtت احلساب (
اجلدول)، -احلساب) أكرب من النتيجة (ت-الباحث يف هذا البحث أّن النتيجة (ت

Scrabble Gameتطبيق ولذلك أن الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال، يعين 

فّعاال يف تعليم وتعلم اللغة العربية.لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات
ابقة ملعرفـــة اســـتجابة الطلبـــة إىل أنشـــطة تأملنـــا إىل عشـــرة األســـئلة الســـومـــن نتجـــة 

لرتقيــة ســيطرة الطلبــة علــى Scrabble Gameعمليــة التعلــيم والــتعلم مــن املفــردات بتطبيــق 

باملعيــــار ٢٧،٠٣علــــى أن احلاصــــل مــــن إجابــــات اإلســــئلة عنــــد الطلبــــة بالدرجــــة املعدلــــة 
لرتقية سيطرة الطلبـة علـى املفـردات يف عمليـة Scrabble Game"مقبولة" معنها كان تطبيق 

التدريس إجيابيا.

اإلقتراحات -ب
تية: آلاعتمادا على الظواهر السابقة يقدم الباحث اإلقرتاحات ا

الوسائل املتنوعة واجليدة كمثل وسيلة ن مدرسي اللغة العربية ليختاروا يرجى م-١
Scrabble Game على الطلبةوغريها يف تدريس اللغة العربية حىت يسيطر

فهمها فهما تاما. 



٤٩

يرجى من املدرسني أن يستخدموا الطريقة ووسائل التعليم املتعددة واملثرية -٢
يف التعلم. الطلبة

فهموا مادة اللغة العربية فهما أن يدرسوا اللغة العربية جيدا ويالطلبةيرجى من -٣
تاما. 

يرجى من املدرسة إكمال الوسائل التعليمية لتعليم اللغة األجنبية وخاصة اللغة -٤
العربية. 



٥٠

المراجع

المراجع العربية-أ

القاهرة: دار .تدريس فنون اللغة العربيةدون السنة،أمحد على مذكور،
.املشرق

مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبية لمدرسي اللغة ،١٩٩٨،أزهار أرشد
: مطبعة األحكم.أوجونج فاندنج.العربية

.، القاهرة : دار الفكر العريباإلتجاهات المعاصرةرمحد أبرهيم، دون السنة، 
لغة العربية للناطقين المرجع في تعليم الدون السنة، رشدى أمحد طعيمة،

.: جامعة أم القرىسعودية.بلغات أخرى
، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،م٢٠٠٠، صاحل بن محد العّساف

.الرياض : مكتبة العبيكان
.دار العلم املالينيبريوت:،معجم علم النفسفخل عقل، بدون السنة،

،طريقة تدريس اللغة الربية،١٩٩٥كمال ابراهيم بدورى و عبد اهللا حامت، 
.القاهرة : و املعارف

،العربية للناطقين بلغات أخرىتعليم اللغة ،١٩٨٥د كامل الناقة، و حمم
.: جامعة أم القريالعربية السعوديةاململكة 

،   المناهج والوسائل التعلميةم، ١٩٧٧حممد لبيب النحيحى و حممد منري ، 
.بدون املدينة

بريوت: دار ، المنجد في اللغة واإلعالم،م٢٠٠٣مؤسسة دار املشرق،
.املشرق



٥١
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Madrasah : MAN 1 BANDA ACEH

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab

Kelas/Semester :  X (satu) / Ganjil

Alokasi Waktu : 3 X 40

A. Kompetensi Inti :
1. Kompetensi Inti (KI 1) :

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Kompetensi Inti (KI 2) :

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Kompetensi Inti (KI 3) :
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural,
dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Kompetensi Inti (KI 4)
Mengolah, menalar,menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta
bertindak secara efektif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi dasar dan indikator
NO KOMPOTENSI DASAR INDIKATOR

1. 1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat
mempelajari bahasa Arab sebagai
bahasa pengantar komunikasi
internasional yang diwujudkan
dalam semangat belajar

1.1.1. Bersikap senang saat
masuk jam pelajaran
bahasa Arab

1.1.2. Memuji Allah atas
nikmat kemampuan
berbicara

2. 2.1. Menunjukkan perilaku santun dan 2.1.1. Bersikap santun dalam



peduli dalam melaksanakan
komunikasi antar pribadi dengan guru
dan teman

berbicara dengan
teman dan guru

2.1.2. Bersikap peduli
terhadap teman dan
guru ketika
berkomunikasi

3. 3.3 Menemukan makna atau gagasan
dari ujaran kata, frasa, dan kalimat
Bahasa Arab yang berkaitan

dengan : املرافق العمة يف املدرسة
baik secara lisan maupun tertulis.

3.3.1. Siswa mampu melafalkan
mufradat yang berkaitan
dengan : رسةاملرافق العمة يف املد

3.3.2. Siswa mampu  menghafal
mufradat yang berkaitan
dengan  : درسةاملرافق العمة يف امل

3.3.3. Siswa mampu
menyebutkan contoh
mufradat yang berkaitan
dengan : رسةاملرافق العمة يف املد

3.3.4. Siswa mampu
menunjukan makna
mufradat yang berkaitan
dengan : رسةاملرافق العمة يف املد

4. 4.3 menyusun teks lisan dan tulis sederhana
untuk mengungkapkan : المرافق العمة في 
المدرسة dengan memperhatikan unsur
kebahasaan,struktur teks dan unsur
budaya,secara benar dan sesuai dengan
konteks.

4.3.1 siswa mampu membuat
mufradat dalam kalimat
yang berkaitan dengan
topik : ةاملرافق العمة يف املدرس
dengan memperhatikan
unsur kebahasaan مبتدا و  
خرب 

4.3.2 siswa mampu
menggabungkan mufradat
dalam kalimat yang
berkaitan dengan topik :
املرافق العمة يف املدرسة dengan

memperhatikan unsur
kebahasaan مبتدا و  خرب



C. Materi Pembelajaran :
(Materi terlampir)

D. Langkah- langkah Pembelajaran

Pertemuan pertama :
a. Kegiatan Awal (5 menit) :
 Guru mengucapkan salam dan doa bersama
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengajukan secara komunikatif yang berkaitan

dengan materi yang telah dipelajari
 Guru menjelaskan pelajaran yang minggu lalu.
 Guru memberikan pre-test tentang mufradat املرافق العمة يف املدرسة

b. Kegiatan Inti ( 30 menit) :
a. Mengamati
 siswa mengamati beberapa mufradat tentang املرافق العمة يف املدرسة yang di berikan

oleh guru di papan tulis.
 melafalkan mufradat tentang املرافق العمة يف املدرسة oleh guru dan diikuti oleh siswa

dengan baik dan benar
 Guru mengamati bacaan siswa,apabila ada yang salah maka guru membenarkan

bacaan siswa dengan baik dan benar.
b. Menanya
 memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang mufradat املرافق 

العمة يف املدرسة
 Siswa menanyakan bacaan mufradat tentang املرافق العمة يف املدرسة serta

menanyakan makna dari mufradat tersebut.
c. Mengeksplorasi
 Guru memberikan waktu pada siswa untuk membedakan mufradat tentang املرافق 

العمة يف املدرسة yang mudah dan yang susah.

 Siswa menghafalkan mufradat tentang املرافق العمة يف املدرسة dengan baik dan benar,

dengan batasan waktu yang di tentukan.
 Siswa kemudian menghafal mufradat yang di berikan oleg guru baik yang

susah maupun yang mudah

d. Mengasosiasi



 Siswa memberikan contoh kalimat yang berkaitan dengan mufradat املرافق العمة يف 
املدرسة Siswa mampu menyebutkan makna tentang mufradat yang di berikan

oleh guru.
 Guru memberikan penjelasan beserta contoh مبتدا و خرب kepada siswa setelah

siswa memahami mufradat dan maknanya
e. Mengkomunikasi
 Siswa menjelaskan kembali mufradat-mufradat yang telah di berikan oleh guru

beserta dengan maknanya.
 Siswa mampu memberikan contoh مبتدا و خرب yang berkaitan tentang mufradat

yang telah mereka pelajari

c. Kegiatan Akhir (5 menit) :
 Guru mengadakan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang telah

dilaksanakan,
 Guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah

diikuti secara langsung.
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari  pada pertemuan

berikutnya,
 Guru menyampaikan kepada siswa hasil penilaian terhadap proses pembelajaran

yang telah berlangsung.

Pertemuan kedua :

a. Kegiatan Awal (5 menit) :
 Guru mengucapkan salam dan doa bersama
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
 Guru memberikan motivasi dan mengajukan secara komunikatif yang berkaitan

dengan materi yang telah dipelajari
 Guru menjelaskan pelajaran yang minggu lalu.
 Guru membagikan kelompok dalam belajar mengajar

b. Kegiatan Inti ( 30 menit) :
a. Mengamati
 Siswa mengamati media yang di tempelkan guru di papan tulis.
 siswa mengamati beberapa mufradat tentang املرافق العمة يف املدرسة yang di berikan

oleh guru di papan tulis.
 melafalkan mufradat tentang املرافق العمة يف املدرسة oleh guru dan diikuti oleh siswa

dengan baik dan benar



 Guru mengamati bacaan siswa,apabila ada yang salah maka guru membenarkan
bacaan siswa dengan baik dan benar.

b. Menanya
 siswa  bertanya tentang mufradat املرافق العمة يف املدرسة
 siswa menanyakan bacaan mufradat tentang املدرسةاملرافق العمة يف serta

menanyakan makna dari mufradat tersebut.

c. Mengeksplorasi
 Guru mengeluarkan media scrabble game dalam pembelajaran mufradat yang

terkait dengan املرافق العمة يف املدرسة untuk menguatkan pemahaman siswa.

 Guru menjelaskan cara permainan media scrabble game kepada siswa
 Guru memberikan waktu pada siswa untuk memahami tentang pengisian

scrabble game
 Guru menyuruh perwakilan kelompok untuk mengisi scrabble game yang

terdapat di papan tulis yang telah di tentukan
d. Mengasosiasi
 Siswa  mengisi scrabble game sesuai dengan mufradat yang telah di pelajari.
 Siswa menyebutkan makna tentang mufradat yang di berikan oleh guru.
 Siswa membuat kalimat dengan menggunakan tarkib مبتدا و خرب dari mufradat

yang di peroleh melalui media scrabble game.
e. Mengkomunikasi
 Siswa mampu menyelesaikan scrabble game yang telah di berikan oleh guru

dengan baik dan benar.
 Siswa mampu menjelaskan kepada teman yang lain tentang mufradat-mufradat

املرافق العمة يف املدرسة beserta dengan maknanya.

c. Kegiatan Akhir (5 menit) :
 Guru memberikan nilai dari hasil permainan scrabble game
 Guru mengadakan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang telah

dilaksanakan,
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari  pada pertemuan

berikutnya,
 Guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah

diikuti secara langsung.

Pertemuan ketiga :
a. Kegiatan Awal (5 menit) :
 Guru mengucapkan salam dan doa bersama
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.



 Guru memberikan motivasi dan mengajukan secara komunikatif yang berkaitan
dengan materi yang telah dipelajari

b. Kegiatan Inti ( 15 menit) :
a. Mengamati
 siswa mengamati mufradat tentang املدرسةاملرافق العمة يف  yang di berikan oleh guru.

b. Menanya

 Siswa menanyakan bacaan mufradat tentang املرافق العمة يف املدرسة serta

menanyakan makna dari mufradat tersebut.
c. Mengeksplorasi
 Siswa memahami mufradat yang di berikan oleh guru baik yang susah maupun

yang mudah
 Siswa membuat kalimat yang mengandung unsur kebahasaan مبتدا و خرب dibantu

oleh guru.
d. Mengasosiasi
 Siswa menyebutkan makna kalimat yang mengandung unsur kebahasaan مبتدا و 

خبر  dibantu oleh guru.
e. Mengkomunikasi
 Siswa menjelaskan kembali mufaradat di dalam kalimat  yang telah di

pelajarinya.

c.   Kegiatan Akhir (20 menit) :

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan penanaman sikap KI 1 dan
KI 2

 Guru menyampaikan kepada siswa hasil penilaian terhadap proses pembelajaran
yang telah berlangsung.

E. Evaluasi
a. Penilaian dari Aspek Sikap

N

o

Aspek yang

Dinilai
Kriteria

S

core

1 Jujur

Sangat sering menunjukan sikap jujur 5

Sering menunjukan sikap jujur 4

Beberapa kali menunjukan sikap jujur 3

Pernah menunjukan sikap jujur 2

Tidak pernah menunjukan sikap jujur 1



2 Disiplin

Sangat sering menunjukan sikap disiplin 5

Sering menunjukan sikap disiplin 4

Beberapa kali menunjukan sikap disiplin 3

Pernah menunjukan sikap disiplin 2

Tidak pernah menunjukan sikap disiplin 1

3 Percaya Diri

Sangat sering menunjukan sikap percaya diri 5

Sering menunjukan sikap percaya diri 4

Beberapa kali menunjukan sikap percaya diri 3

Pernah menunjukan sikap percaya diri 2

Tidak pernah menunjukan sikap percaya diri 1

4
Bertanggung

Jawab

Sangat sering menunjukan sikap bertanggung

jawab
5

Sering menunjukan sikap bertanggung jawab 4

Beberapa kali menunjukan sikap bertanggung

jawab
3

Pernah menunjukan sikap bertanggung jawab 2

Tidak pernah menunjukan sikap bertanggung

jawab
1

5 Kerja Sama

Sangat sering menunjukan sikap bekerja sama 5

Sering menunjukan sikap bekerja sama 4

Beberapa kali menunjukan sikap bekerja sama 3

Pernah menunjukan sikap bekerja sama 2

Tidak pernah menunjukan sikap bekerja sama 1

Pedoman Penilaian

NA= X 4



b. Penilaian dari Aspek Pengetahuan
No Aspek yang dinilai Kriteria Score
1 Kosa kata Hampir sempurna. 5

Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna. 4
Ada kesalahan dan mengganggu makna. 3

Banyak kesalahan dan mengganggu makna. 2
Terlalu banyak kesalahan hingga sulit dipahami. 1

2 Ketepatan Sangat tepat 5
Tepat 4

Cukup tepat 3
Kurang tepat 2
Tidak tepat 1

3 Ketelitian Sangat teliti 5
Teliti 4

Cukup teliti 3
Kurang teliti 2
Tidak teliti 1

4 Penyusunan
Kalimat

Sangat tepat 5
Tepat 4

Cukup tepat 3
Kurang tepat 2
Tidak tepat 1

5 Kesesuaian
Struktur Kalimat

Sangat tepat 5
Tepat 4

Cukup tepat 3
Kurang tepat 2
Tidak tepat 1

6 Pemahaman Sangat memahami 5
Memahami 4

Cukup memahami 3
Kurang memahami 2
Tidak memahami 1

1. Lembar Pengamatan

a. Lembar Pengamatan Sikap

No Nama Siswa Jujur Disiplin Percaya

Diri

Tanggung

Jawab

Kerja

Sama

Jumlah

Skor

1

2

3

4



5

6

7

Cara pengisian sikap adalah dengan memberikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil
pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan:
 Skor 4: jika selalu berperilaku dalam proses pembelajaran
 Skor 3: jika sering berperilaku dalam proses pembelajaran
 Skor 2: jika kadang-kadang berperilaku dalam proses pembelajaran
 Skor 1: jika tidak pernah berperilaku dalam proses pembelajaran

Nilai =  Skor yang diperoleh x 4
Skor maksimum

b. Lembar Pengamatan Sikap pada saat Pembelajaran

No Aspek yang dinilai 1 2 3 4 Keterangan

1 Rasa ingin tau

2 Ketelitian dalam melakukan kerja individu

3 Ketekunan dan tanggung jawab dalam bekerja

secara kelompok

4 Ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan kerja

kelompok

5 Keterampilan saat berkomunikasi dalam diskusi

kelompok

c. Lembar Pengamatan Pengetahuan

N

O

Nama

Siswa

Kosa

Kata

Ketetapan Ketelitian Pengucapan Penyusunan

Kalimat

Kesesuaian

Struktur

Pemahaman Jumlah

Skor

1

2

3

4



5

6

7

Cara pengisian sikap adalah dengan memberikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil
pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan:
 Skor 4: jika selalu berperilaku dalam proses pembelajaran
 Skor 3: jika sering berperilaku dalam proses pembelajaran
 Skor 2: jika kadang-kadang berperilaku dalam proses pembelajaran
 Skor 1: jika tidak pernah berperilaku dalam proses pembelajaran

Nilai =  Skor yang diperoleh x 4
Skor maksimum

2. Rubrik Penilaian Sikap

No Aspek yang dinilai Rubrik

1 Menunjukkan rasa ingin tau 1. Tidak menunjukkan rasa ingin tau, tidak antusias,

pasif

2. Menunjukkan rasa ingin tau, tidak antusias, pasif

3. Menunjukkan rasa ingin tau yang besar, antusias,

aktif

4. Menunjukkan rasa ingin tau yang sangat besar,

seluruh perhatiannya dicurahkan untuk mencari

tau

2 Ketelitian dalam melakukan kerja

individu

1. Melakukan pekerjaan tidak sesuai perintah,

bekerja secara tergesa-gesa, hasil tidak

memuaskan

2. Melakukan pekerjaan tidak sesuai perintah,

bekerja secara hati-hati, hasil tidak memuaskan

3. Melakukan pekerjaan sesuai perintah, hati-hati

dalam bekerja, hasil memuaskan

4. Mengamati dengan teliti, serius dan penuh

perhatian

3 Ketelitian dan kehati-hatian

dalam kerja kelompok

1. Melakukan kerja dengan tergesa-gesa secara

bersama denga teman sekelompok, dengan hasil



yang tidak tepat

2. Melakukan kerja dengan hati-hati secara bersama

dengan teman kelompok dengan hasil yang tidak

tepat

3. Melakukan kerja dengan hati-hati secara bersama

dengan teman kelompok, dengan hasil yang tepat

4. Melakukan kerja dengan sangat hati-hati secara

bersama dengan teman sekelompok, dengan hasil

yang tepat

4 Ketekunan dan tanggung jawab

dalam bekerja secara individu

maupun kelompok

1. Tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan

tugas, tidak mendapatkan hasil

2. Tekun dalam menjalankan tugas, tidak

mendapatkan hasil terbaik

3. Tekun dalam menjalankan tugas, mendapatkan

hasil terbaik dan tepat waktu

4. Tekun dalam menyelesaikan tugas dengan hasil

yang terbaik yang bisa dilakukan, sistematis dan

berupaya tepat waktu

5 Keterampilan saat berkomunikasi

dalam diskusi kelompok

1. Tidak aktif bertanya, tidak mengemukakan

gagasan, menghargai pendapat orang lain

2. Aktif bertanya, tidak mengemukakan gagasan,

menghargai pendapat orang lain

3. Aktif bertanya, aktif berpendapat, menghargai

pendapat orang lain

4. Aktif dalam tanya jawab, dapat mengemukakan

ide, dan menghargai pendapat orang lain

Mengetahui, Banda Aceh, 29 Maret 2018
Guru Mapel Bahasa Arab Mahasiswa Penelitian

Tarmizi, S.Ag ‘Asykari



MATERI PEMBELAJARAN

NAMA  : WAKTU :

KELAS : NILAI    :

A. Terjemahkanlah mufradat berikut ke dalam bahasa arab

No اللغة العربية اللغة اإلندونيسية

1 Pintu gerbang

2 Sopir

3 Minuman-minuman

4 Majalah

5 Ruang Tamu

6 Kepala perpustakaan

Terjemahkanlah mufradat berikut ke dalam bahasa indonesia
No اللغة العربية اللغة اإلندونيسية

1 مكتب

2 قاعة اإلجتماع
3 مكتبة
4 العب الكرة
5 مكتب ناظر املدرسة
6 مرحاض



B. Buatlah garis yang menghubungkan mufradat berikut dengan arti yang sesuai!

أ

طريق

الالعبة

سلم

رسالة

أشاهد

ميضاءة

احافظ على األمن 

نتدرب على االستماع 

جنتمع يف القاعة

أبيع املأكوالت اخلفيفة 

C. Pilihlah arti yang sesuai dengan kalimat bergaris di bawah ini!

مع األستاذمعمل اللغاتيوسف يذهب إىل .١
Lab Bahasaج. Pustaka.أ

Kantin. دKantor.ب

ب

Saya menonton

Pemain

Tangga

Kami berkumpul di aula

Penjaga keamanan

Jalan

Melatih pendengaran

Saya membeli makanan
ringan

Tempat Wudhu

Surat



امللعبيلعب الطالب كرة القدم ىف .٢
Pasar. جJalan.أ

Ruanganد.Lapangan.ب

مقصف يبيع البائع بعض املأكوالت واملشروبات يف .٣
Kantinج. Masjid.أ

Pasarد. Toilet.ب

اإلندونيسية هو جاكرتاعاصمة.٤
Kecamatanج. Ibukota.أ

Daerahد. Provinsi.ب

الفصول الدراسيةجيتمع الطالب يف احلفل بذكرى مولد الرسول واحلفل بنزول القرأن يف .٥
Ruang Perpustakaanج. Kelas-kelas belajar.أ

Ruang kepala sekolahد.Ruang Guru.ب



DAFTAR ANGKET

A. Identitas
Nama :
Jenis kelamin :

B. Petunjuk
a. Berilah tanda silang pada salah satu pilihan jawaban dari masing-masing pertanyaan

angket, dan jawaban harus sesuai pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh
siapapun.

b. Jawaban anda tidak boleh lebih dari satu pilihan.
c. Apapun jawaban anda, tidak akan mempengaruhi nilai anda, oleh karena itu berilah

jawaban anda dengan jujur dan benar.

1. Apakah menghafal mufradat itu susah?
a. Susah c. Mudah
b. Sangat susah d. Sangat mudah

2. Adakah guru pernah menggunakan media ketika pembelajaran mufradat?
a. Sangat sering c. Kadang-kadang
b. Sering d. Tidak pernah

3. Apakah anda suka pembelajaran dengan menggunakan media scrabble game ini?
a. Sangat suka c. Kurang suka
b. Suka d. Tidak suka

4. Pembelajaran dengan menggunakan media scrabble game membuat saya semangat
dalam belajar mufradat?
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju

5. Apakah anda mengalami kesulitan dalam belajar mufadat ketika menggunakan media
scrabble game?
a. Iya b. Tidak

6. Apakah anda menguasai semua mufradat yang ada pada mataeri ketika menggunakan
media scrabble game?
a. Semuanya c. Sedikit
b. Setengahnya d. Tidak tahu

7. Apakah dengan menggunakan media scrabble game dapat membantu anda untuk
menghafal mufradat yang ada dalam materi?
a. Sangat membantu c. Kurang membantu
b. membantu d. Tidak membantu



8. Apakah dengan menggunakan media scrabble game dapat membuat mufradat anda
bertambah?
a. Sangat setuju c. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju

9. Apakah dengan menggunakan media scrabble game membuat anda aktif dalam belajar?
a. Sangat aktif c. Kurang aktif
b. Aktif d. Tidak aktif

10. Bagaimana perasaan anda ketika guru tidak menggunakan media dalam proses belajar
mengajar mufradat?
a. Suka c. Bosan
b. Biasa saja d. Mengantuk



الصور الفوتوغرافية
على االختبار القبلي.املفرداتيقوم طلبة 

.رتقية سيطرة الطلبة على املفرداتلScrabble Gameتطبيق 



على االختبار البعدي واالستبانةاملفرداتيقوم طلبة 



خلفية التعليم : ثانيا       :       العنوان .١٤ مدرسة:       العمل .١٣ محيدة:     اسم األم .١٢ موظف:       العمل .١١ حممد مجيل:     اسم األب .١٠ Asykari040895 @gmail.com:    كرتوينلالربيد اإل .٩  :       العنوان .٨ غري متزوج:   احللة اإلجتماعية .٧ إندونيسيا:       اجلنسية .٦ اإلسالم:       الدين .٥ الذكور:       اجلنس .٤ ٠٨/١٩٩٥/ ٠٤، بندا أتشيه:   يامليالدوتاريخ مكان  .٣ ٢٢١٣٢٣٩٦٦:     رقم القيد .٢ عسكرى:     االسم الكامل .١  البيانات الشخصية: أوال   السيرة الذاتية    Jln Ir.Mohd Thahir Desa Lamdom,Kec Lueng Bata, Kota Banda Aceh Jln Ir.Mohd Thahir Desa Lamdom,Kec Lueng Bata, Kota Banda Aceh )  ٢٠٠١-٢٠٠٧( Mesjid Raya احلكومية  املدرسة اإلبتدائية .١ 



معة الرانريي اإلسالمية العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جباقسم تعليم اللغة  .٤ )٢٠١٠- ٢٠١٣( Banda Aceh   1احلكوميةالثنوية املدرسة  .٣ )٢٠٠٧- ٢٠١٠(Banda Aceh   1احلكوميةتوسطة ملاملدرسة ا .٢      )٢٠١٣- ٢٠١٨ (بندا أتشية احلكومية
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