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 استهالل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ْل َوَمْن ي َّتَِّق اهلَل َيْجَعْل لَُّه  َمْخَرًجا َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ََل َيْحَتِسُب َوَمْن يَ تَ وَكَّ
 َعَلى اهلِل فَ ُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اهلَل بَاِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اهللُ ِلُكلِّ َشْيٍء َقِديْ ًرا

 (3-2:  الطالق)

 

بَِّك َفاْرَغْب ﴾ َوإَِلى رَ 7﴾ فَِإَذ فَ َرْعَت فَ ْنَصْب ﴿6ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ﴿

﴿8﴾ 

(8-6:اإلنشراح )



 

 ج
 

 إهداء
 

 :بعد أن من اهلل علي وأكرمين بإجناز هذه الرسالة أهدي مثرة جهدي إىل

حفظهما اهلل  االذين ربياين صغري  شكريةاملكرمة  والديتو  بنتاريشهاملكرم  والدي
إخواين احملبوبني ومجيع أسريت خرة وإىل وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآل

 املكرمني 

 قد علموين وهلمي اإلسالمية احلكومية، الذين  الرانري  أساتذيت يف جامعة
 .تقديرا وإجالال بالكثري

أقول . احلكومية الرانريي اإلسالمية وأصدقائي يف جامعة وإىل مجيع زمالئي
اكم اهلل ، جز يعلى مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلم شكرا جزيال

 .خري اجلزاء
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 شكر وتقدير

 
احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وأمرنا بالتقوى واإلحسان والصالة 

 .رسول اهلل وعلى آله وأصحابه أمجعنيوالسالم على 
فقد انتهى الباحث بإذن اهلل من كتابة هذه الرسالة اليت تقدم لكلية 

وقد . الرتبية جبامعة الرانريى للحصول على الشهادة اجلامعية يف علوم الرتبية
 طالب على لرتقية قدرة  Word Square تعليم أسلوبتطبيق  "اختار الباحث 

باب مبعهد  الثانويةدراسة جتريبية يف املدرسة ) العربية فردا املاستيعاب 
موضوعا هلذه الرسالة عسى أن يكون نافعا للباحث خاصا والقارئني  "(النجاح

 .عامة
مها شكرا عميقا للمشرفني الكرميني ويف هذه الفرصة يقدم الباحث 

يقدم الباحث هلما شكرا جزيال بأهنما قد , قصي علي واألستاذة فضيلةاألستاذ 
الرسالة من أوهلا إىل هنايتها، لعل اهلل أن أوقاهتما لإلشراف على هذه أنفقا 

 .يباركهما وجيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة
 وتأهيل املعلمني ويقوم الباحث الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية

اللغة العربية وجلميع األساتذهتا الذين قد علموين العلوم  تعليم ورئيس قسم
ومث يقدم الشكر للمدرسني والطلبة مبعهد . يحاالنافعة وأرشدوين إرشادا صح

 . الذين قد ساعدوين جلمع البيانا  يف تأليف هذه الرسالة باب النجاح
خاصة للوالدين احملبوبني بنتارشه وشكرية اللذان ويقدم الباحث الشكر 

قد ربياين تربية حسنة وهذباين هتذيبا نافعا منذ صغارين إىل أن جنح التعلم يف  
إىل و  .، وهلما الدعاء اللهم اغفرهلما وارمحهما وعافهمابية اإلسالميةكلية الرت 



 

 ه
 

أخيت احملبوبة إيك دار فنا ومجيع أسريت املكرمني الذين قد دعا إلمتام هذه 
 .الدنيا واألخرةيف المة الدين سلعل اهلل أن حيفظهم  .الرسالة

تعليم ي احملبوبني يف قسم ميع أصدقائويقدم الباحث الشكر اخلالص جل
الذين قد  الرانريي اإلسالمية احلكومية امعةجب 2073اللغة العربية للمرحلة 

 .ساعدوين بتقدمي بعض أفكارهم النافعة إىل إمتا  كتابة هذه الرسالة
أن جيعل هذا العمل مثرة نافعة وأرجو من القارئني نقدا  وأخريا، أدعو اهلل

إلنسان ال خيلو من اخلطأ بنائيا واصالحا نافعا إلكمال هذه الرسالة ألن ا
حسبنا اهلل ونعم . والنسيان وعسى أن يكون نافعا للباحث وللقارئني مجيعا

الوكيل نعم املوىل ونعم النصري والحول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، واحلمد 
 .هلل رب العاملني
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 املفردا  هي عنصر من العناصر املهمة يف اللغة العربية ويلزم للطالب أن إن
 وهدف تعليم املفردا  ليكون الطالب. فظوهايدركوا املفردا  ويفهموها وحي

العربية  قادرين على حتفيظها وتركيب اجلملة حىت يستطيعوا أن يتكلموا باللغة
. وكان معهد باب النجاح أحد املعاهد اإلسالمية العصرية ببندا أتشيه. جيدا

ب ويلزم الطال. الطالب املواد املتعّددة، منها اللغة العربية يتعلم فيهعهد هذا املو 
ولكن الواقع يواجه الطالب بعض املشكال  يف  .أن يتكلموا باللغة العربية فيه

عوقا  التنفصل من ضعف قدرة املدرسني وكفائهم ه املذهلو . التعلم املفردا 
يكتب م املفردا ، أي أن املعلم يتعلاملناسب يف تعليم ىف استخدام أسلوب ال

، وهذه دقائق ها ىف املدةبعض املفردا  على السبورة، مث يلزم الطالب حلفظ
ذلك  واال ميكن أن حيفظف وامللل للطالب، لكسالن والنعاستؤدي ا الظاهرة

تطبيق " يبحث حبثا حتت موضوع  د الباحث أنولذلك أرا. ا  دائمااملفرد
 فردا املاستيعاب  طالب علىال لرتقية قدرة  Word Square تعليم أسلوب

فقام الباحث  (".باب النجاحمبعهد  دراسة جتريبية يف املدرسة الثانوية) العربية
لرتقية  Word Square التعليم أسلوبالتعرف على كيفية تطبيق بأهداف  ببحثه
يف املدرسة الثانوية مبعهد باب طالب على استيعاب املفردا  العربية القدرة 

يف  Word Squareالتعرف على استجابة الطالب بأسلوب التعليم النجاح و 
وأما منهج البحث الذى استعمل الباحث  .املدرسة الثانوية مبعهد باب النجاح



 

 ل
 

 One Group Pre-Testيف هذه الرسالة فهو منهج جتريبية بالتصميما  التمهدية 

Post-Test Design . وأما الطريقة املستخدمة جلمع البيانا  قام الباحث بطريقة
وكان اجملتمع هلذا البحث مجيع الطالب ىف الفصل .   واإلستبانة-االختبار

فأخذ الباحث كعينة البحث  .طالبا 33يبلغ عددهم  الثاين مبعهد باب النجاح
فحصل هبما نتائج البحث أن أنشطة املدّرس  .طالبا 20 فصل الثاين أ عددهم

 طالب علىال لرتقية قدرة  Word Square تطبيق أسلوب تعليموالطالب يف 

 باب النجاحمبعهد  ةدرجة طلبحىت يرقى  فعاال يكون العربية فردا املاستيعاب 
    .بعد عملية التدريس
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ABSTRACT 

 

Title of Thesis : Applying the Word Square teaching method to 

improving Students’ ability to absorb Arabic 

vocabulary ( Experiment research at the Babun 

Najah  High School) 

Name : Aulia Zikri 

Number of Student : 140202037 

 

Vocabulary is an important element in Arabic that students need to know, 

understand and memorize vocabulary. The goal of teaching vocabulary is 

to make students able to memorize and syntax sentence so that they can 

speak Arabic well. Babun Najah Institute was one of the modern Islamic 

institutes in Banda Aceh. The Babun Najah Institute is the institute where 

students learn various subjects, including Arabic. Students are required to 

speak Arabic. But the reality they face some problems in vocabulary 

learning. These problems cannot be separated from the weak ability of 

teachers and their ability to use appropriate teaching method in teaching 

vocabulary, that is, the teacher writes some vocabularies on the board, 

and then requires students to memorize them in a few minutes. That 

make students sleepy bored, and they can not keep those vocabularies in 

their mind. Therefore, the researcher wants to look for "Applying the 

Word Square teaching method to improve students ability to absorb 

Arabic vocabulary an (experimental research at the Babun Najah High 

School)." The researcher investigated the objectives of  learning how to 

apply the method of teaching Word Square to upgrade the ability of 

students to absorb Arabic vocabulary at the high school at Babun Najah 

Institute and identify the response of students in the way of teaching 

Word Square at the high school in Babun Najah. The quantity of 

population of this study is 44 students of class VIII of mens. The 

researcher selected twenty students from class VIII A as the sampel of 

research. The methodology used by the researcher in this thesis is an 

experimental one-pre-test post-test design. To collect the data, the 

researcher use the T-test and the questionnaire. The results of the 

research found that the activities of the teacher and students in the 

application of teaching Word Square to upgrade the ability of students to 

understand the Arabic vocabulary is effective. That is showed bye the 

increase of student’s score after the experimental teaching. 
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ABSTRAK 
Nama : Aulia Zikri                      

NIM : 140202037 

Judul Penelitian  : Penerapan model pembejaran Word Square untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menguasai kosa kata bahasa Arab (studi 

penelitian experimen di pesantren Babun Najah) 

Mufradat merupakan suatu unsur yang penting dari pada unsur-unsur 

lainnya di dalam pembelajaran Bahasa Arab. Siswa-siswa sudah 

seharusnya dapat mengetahui, memahami, dan menghafalnya. Adapun 

tujuan pembelajaran mufradat bagi siswa adalah agar siswa mampu 

berbicara dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Pesantren Babun 

Najah adalah salah satu pesantren moderen yang ada di banda aceh. dan 

pesantren Babun Najah merupakan pesantren yang mengajarkan berbagai 

materi pembelajaran, diantaranya pelajaran bahasa Arab. Pesantren ini 

mengharuskan mengharuskan muridnya untuk berbicara bahasa Arab di 

dalam pesantren tersebut. Akan tetapi kenyataannya siswa menghadapi 

beberapa masalah dalam pembelajaran kosa kata. Masalah yang di hadapi 

oleh murid ini tidak lepas dari lemahnya kemampuan guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk mengajar mufradat, 

yaitu guru menulis beberapa kosa kata di papan tulis, dan kemudian 

meminta siswa untuk menghafal kosa kata dalam beberapa menit, dengan 

demikian murid - murid menjadi malas, mengantuk dan bosan, dengan 

apa yang di rasakan oleh murid ini tidak efektif untuk meghafal kosa 

kata. Dengan demikian peneliti ingin meneliti tentang “Penerapan model 

pembejaran Word Square untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menguasai kosa kata bahasa Arab (studi penelitian experimen di 

pesantren Babun Najah). Oleh sebab itu, dalam menulis skripsi ini 

peneliti memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana 

penerapan  model pembelajaran Word Square untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menguasai kosa kata bahasa Arab dan 

mengetahui jawaban murid dengan model pembelajaran word square di 

pesantren Babun Najah. Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh 

santri kelas 2 tsanawiyah dengan jumlah 44 santri. Peneliti mengambil 
sampel berjumlah 20 santri pada kelas 2a. Adapun metode penelitian 

yang dipakai oleh peneliti dalam skripsi ini adalah metode eksperimen 

dalam bentuk One Grup Pre-Test Post-Test Design. Untuk 

mengumpulkan data, peneliti menggunakan uji T- dan angket. Maka 

dengan menggunakan kedua intrumen tersebut akhirnya Peneliti 

mendapatkan hasil bahwa, kegiatan guru dan santri dalam Penerapan 

model pembejaran Word Square untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menguasai kosa kata bahasa Arab sangat efektif. Hal ini di 

tunjukkan oleh meningkatnya kemampuan siswa dalam penguasaan 

mufradat setelah proses pembelajaran eksperiment tersebut. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 البحث ةمشكل  -أ 

امل اآلن، ـــــــوهي اللغــــــة السادسة يف الع ،اللغــة العربية إحدى اللغا  العاملية
واللغة العربية مادة من  7.يتحدث هبا ما يزيد على ثلثمائة مليون، ما بني عرىب وغري عرىب

وكذلك اليت يتعلمها الطالب يف املدارس اإلسالمية احلكومية  املهمة املواد الدراسية
يقوم تدريسها و ليمية املناسبــــة يف باستخدام الطرق التع ويعلمها املدرسون. األهليـــة

وقد عرفنا أن مهارة اللغة العربية . الطلبة عليـــهاسيطرة بالتقومي واإلختبار ملعرفة مستوى 
 . أربعة مهارا  أساسية وهي االستماع والكالم والقراءة والكتابة من تتكون

إن املفردا  عنصر من . وهذه املهارا  حتتاج إىل ثروة املفردا  احتياجا كبريا           
عناصر اللغة اهلامة، واستيعاب عليها على املفردا  يسهل املدرسون  يف فهم اللغة 

. واستفادها وكذالك اللغة العربية حيث مفرداهتا تدور دورا هاما يف فهمها عند األجنبني
م املفردا  هو تأهيل الطلبة على فهم  وتركيب اجلمل حىت يقدرو على واهلدف من تعلي

 2.التكلم باللغة  العربية

وهذا  .أحد املعاهد اإلسالمية العصرية ببندا أتشيه كان معهد باب النجاح        
ب أن يتكلموا الطال يلزمو . الطالب املواد املتعّددة، منها اللغة العربية يتعلم فيهعهد امل

املفردا ، االصوا  : إن هذه اللغة تتكون من عناصر، وهي . غة العربية فيهبالل

   

                                                             
  .1. ص, (م 2008, دار اآلفاق العربية), المدخل الى تعلم العربية, الدكتور رجب عبد اجلواد إبراهيم7

2
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 

Media, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hal. 61 
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هذه العناصر لرتقية على التكلم باللغة العربية تقدروا  أن البد على الطلبة. والرتكيب
 . صحيحا

ه املعوقا  ذهلو . املشكال  يف التعلم املفردا ولكن الواقع يواجه الطالب بعض   
املناسب يف تعليم التنفصل من ضعف قدرة املدرسني وكفائهم ىف استخدام أسلوب ال

يكتب بعض املفردا  على السبورة، مث يلزم الطالب م املفردا ، أي أن املعلم يتعل
ال ف وامللل للطالب، لكسالن والنعاستؤدي ا ، وهذه الظاهرةدقائق ها ىف املدةحلفظ

يبحث حبثا حتت موضوع  د الباحث أنولذلك أرا. ذلك املفردا  دائما واميكن أن حيفظ
 فردا املاستيعاب  طالب علىال لرتقية قدرة  Word Square تعليم أسلوبتطبيق " 

 (".باب النجاحمبعهد  دراسة جتريبية يف املدرسة الثانوية) العربية

 أسئلة البحث -ب 
لرتقية قدرة طالب على  Word Squareالتعليم  أسلوبتطبيق  كيف -7

 ؟يف املدرسة الثانوية مبعهد باب النجاحاستيعاب املفردا  العربية 

 Word Squareكيف إستجابة الطالب بإستعمال أسلوب التعليم  -2
 ؟يف املدرسة الثانوية مبعهد باب النجاح

 أهداف البحث  -ج 
 :أما أهداف هذا البحث فهي فيما يلى 

لرتقية  Word Squareالتعليم  أسلوبالتعرف على كيفية تطبيق  -7
يف املدرسة الثانوية قدرة طالب على استيعاب املفردا  العربية 

 .مبعهد باب النجاح

يف  Word Squareالتعرف على استجابة الطالب بأسلوب التعليم  -2
 .املدرسة الثانوية مبعهد باب النجاح
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 أهمية البحث  -د 
 :هيفوأما أمهية هذا البحث 

 معّلملل -7
تحقيق ل اد بطريقة عملية فعالية وكفائةم املو تقدأثناء للمعلمني  اليسهت

 استخدامعن إىل توسيع األفاق الواسعة ضافة باإل، الغاية أقصىإىل نتائج التعّلم 
 .أساليب التعلم

 تالميذ لل -2
يقدمها املعّلم ولتحفيز التعلم أسهل يف املواد  التالميذ للفهم املواد اليسهت
 .العربية

 باحثلل -4
 حيث أن يرىاملعرفة واملهارا  للعمل مباشرة  حما دنم على إيكأداة للتعل

، ويشعر، ونقدر ما املمارسا  التعليمية اّليت أجريت حىت اآلن كانت الباحث
 .مالئمةفعالة و 

 اَلفتراض والفروض -ه 
 افرتاض -7

 اثر كثري ؤ ح التعليم يا أن جن هذا البحث على االفرتاضواعتمد الباحث يف 
 فردا املاستيعاب  طالب على لرتقية قدرة Word Square تعليم أسلوبتطبيق ب

 .العربية
 الفروض -2

لرتقية يكون فعاال   Word Square تعليم أسلوبتطبيق : الفرض البديلي 
  .العربية فردا املاستيعاب  الطالب على قدرة

مل يكن فعاال   Word Square تعليم أسلوبتطبيق : الفرض الصفري 
  .العربية فردا املاستيعاب  طالب على لرتقية قدرة
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 حدود البحث  -و 
 املوضوع احلد -7

 تطبيق  " حدد حبث الباحث يف هذه الرسالة على إطار الرسالة املعنونة  
 العربية فردا املاستيعاب  الطالب على لرتقية قدرة  Word Square تعليماسلوب 

 "(دراسة جتريبية يف املدرسة الثانوية بباب النجاح)

 املكان احلد -2

باملعهد  املدرسة الثانوية هذاالبحث، إحتار الباحث الفصل الثامن، ىف إجراء
 باب النجاح 

 الزمان احلد -4

 2078/2071إن الباحث يبحث هذه الدراسة ىف سنة           

 المصطلحات معانى  -ز 
  أسلوب -7

وأما . 4وهو طريقة أو منط" أساليب "مجعه "األسلوب"كلمة    
 3.األسلوب فمصطلح يشري إىل امليول وتفضيال  املطردة الثابتة داخل الفرد

2- Word Square 

 تسهيل يف للمساعدة يطبقه التعليم اسلوب هي  ”Word Square“كان  
 .خمتلف معىن له الذي و املربع الكلمة من الطريقة هذا يتكون. اللغة استيعاب

                                                             
دار املشرق : بريو  )، الطبعة األوىلالمنجد الوسيط في العربية المعاصرةمجيع اخلقوق حمفوظة، 4
.101. ص( 2004بريو ، 

 .703. ص (7993: بريو  )، أساس تعليم اللغة وتعليمهادار احنفضة العربية، 3
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هي  Square  .Word و Wordون من كلمتني مها يتك  ”Word Square“إن 
 1.مبعىن كلمة املربع Word Squareإذن،  . املربع Squareالكلمة و 

 املفردا    -4
وهي . مجع من املفردة أى الواحد ويقابله اجلميع:لغة " فردا امل"كلمة   

واصطالحا هي أساس من كل شيء يف عملية  2.يفرد -إسم املفعول من أفرد
  1.اللغة حيث أن اجلملة اليت هي من عناصر التعبري تكون مطالب احلياة

 الدراسة السابقة   -ح 
كانت الدراسا  السابقة من أهم أساسيا  البحث الىت استخدمها 

وهذه الدراسة تساعد . سلبيتهاو الباحث ملعرفة أسلوب الدراسة إجتابيتها 
ب الفرق بني دراسته احلالية نمقارنة النتائج ومعرفة جواالباحث على 

 .والدراسا  السابقة واالستفادة من خربا  الدارسني السابقني

  وىلألالدراسة ا -7

واستخدامها لذكر املفردا  ىف  Word Squareوسيلة "رسالة مثىن حيايت 
 ("دراسة إجرائية مبعهد باب النجاح)دروس اللغة العربية 

ىف تدريس اللغة  Word Squareمعرفة كيفية استعمال وسيلة : أغراض البحث 
لذكر املفردا  ىف دروس اللغة  Word Squareمعرفة فعالة وسيلة . العربية بباب النجاح
كل الطلبة يف املرحلة الثانوية من معهد باب النجاح، : اجملتمع . العربية بباب النجاح

 . طالبة 20وعددهن ( أ)من الصف األول : العينة  . طالب 229وكان عددهم 
                                                             

5
 https://wyw1d.wordpress.com/2009/11/14/model-pembelajaran-word-square/   الحصول عليها

   00:11، ساعة 4102فبراير  42في تاريخ 
دار املشرق، : بريو )الطبعة الثانية وعشرون، ، المنجد في اللغة واإلعالممؤسسة دار املشرق،   
11. ، ص(79121
 دار :القاهرة)، الطبعة الثالثة ،طرق التدريس اللغة العربية في طرق تدرسها ،عبد العزيز عبد اجمليد 1

21 .ص، (7977، عارفملا

https://wyw1d.wordpress.com/2009/11/14/model-pembelajaran-word-square/


  

 

 

جيعل الطالب يسهل هلم ذكر  Word Squareإن استعمال وسيلة : نتائج البحث
 Wordن استعمال وسيلة إ .املفردا  وجمتهدين يف سيطرة املفردا  ىف دروس اللغة العربية

Square  فعالة لذكر املفردا  ىف دروس اللغة العربية ألن اإلختبارا  يف املفردا  ترتقى
 .بعد إجراء التعليم

اتفقت الدراسة السابقة مع احلالية يف البحث املفردا  وميدان البحث وختتلف 
راسة احلالية استعملت الدراسة السابقة املنهج اإلجرائي وأما الد. يف منهج البحث

 .فستعمل املنهج التجرييب

 الدراسة الثانية  -2

 تطبيق وسائل الغناء لرتقية الطالب على املفردا  "انتان سفوتري رسالة 

 ".(ه 7341/ م  2072دراسة جتربية باملدرسة املتوسطة حممدية بند اتشيه سسنة )

متوسطة فعت الباحثة لكتابة هذا البحث يف مدرسة اومن األسباب الىت د
ويتمثل يف . حمّمدية بندا أتشية أن الطالب يف الفصل الثاين يصعبون يف حفظ املفردا 

. فردا  وترمجة نصوص اللغة العربيةنتيجة اإلمتحان اهنم يصعبون يف إجابة أسئلة امل
التعرف على فعالية الغناء يف ترقية قدرة الطالب على ثروة املفردا  ولذالك الباحثة تريد 

مجيع الطلبة مبدرسة متوسطة : اجملتمع .ية تطبيق اللغناء يف تعليم ساملفردا وعلى كيف
كاجمموعة ( أ (فأخذ الباحثة من الصف الثاين : العينة  .طالبا 08حممدية بأشية يبلغ 

 .طالبا 20كاجملموعة الضابطة وعدد كلهم ( ب)التجربية والصف الثاين 

املفردا  ومنهج البحث وختتلف  اتفقت الدراسة السابقة مع احلالية يف البحث
 .يف ميدان البحث
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 الثالثة الدراسة -4

دراسة إجرائية  يف )استعمال البطاقا  يف تعليم املفردا  "مرضية، كتبت عن   
بندا  -جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، دار السالم ،  (Pagar Airاملدرسة اإلبتدائية 

 . 2077آتيشة، 

املوضوع ألنه التالميذ يف تلك املدرسة ضعفاء يف  وقد اختار  الباحثة هذا
سيطرة على املفردا  وهذه مشكالة كثري يف تعليمها، اعتماد على هذه الظواهر 
أراد  الباحثة أن تعاجل هذه املشكلة عند التالميذ بإستعمال البطاقا  يف تعليم 

 .املفردا 

تعمال البطاقا  يف وأهدف الباحثة يف من كتابة هذه الرسالة ملعرفة فعالة اس
تعليم املفردا  و ملعرفة العوامل الداعمة و العوامل املعطلة يف التعليم املفردا  

و أما منهاج البحث يف هذه البحث هو طريقة البحث .  باستعمال البطاقا 
اإلجرئي و يف اجلمع البيانا  قامت الباحثة باملالحظة املباشرة أثناء التعليم 

 . واالختبار إىل الطالب

وأما نتائج البحث اليت حصلت عليها الباحثة فهي إن استعمال البطاقا  يف 
تعليم املفردا  تكون فعاال يف رفع قدرة التالميذ على سيطرة املفردا  و مناسب 

 .Pagar Airمبستوى يف املدرسة اإلبتدائية 

اتفقت الدراسة السابقة مع احلالية يف البحث املفردا  وختتلف يف ميدان 
استعملت الدراسة السابقة املنهج اإلجرائي وأما الدراسة . ث ومنهج البحثالبح

 .احلالية فستعمل املنهج التجرييب
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 طريقة كتابة الرسالة -ط 
ويعتمد الباحث يف هذه كتابة الرسالة على دليل إعداد خطة البحث 

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة ( البكالوريوس)
 .الرانريي اإلسالمية احلكومية
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 المفردات - أ

 مفهوم المفردات -1

صريف النظام الو  صويتالنظام ال ن ناحيةفردا  من عناصر اللغة املهمة مكانت امل
قبل  هاومن املعروف من يتعلم اللغة األجنبية أن يعرف. داليلالنظام النحوي و النظام الو 

  8.من اللغة يخر األ النواحيأن يوجه إىل 

أو أن  ،اللغة تكتسب يف شكل كلما  مفردة ينكر بعض اللغويني أن تكون
حثوا عن بإن هؤالء يفضلون أن ي. حني يتكلميكون املتكلم على وعي بالكلما  مفردة 

صدق  وهناك شك حول. أهنا تبين على مجل أو جمموعا  كالميةالعملية اللغوية على 
فإن الكلمة املفردة قد قبلها  ،وسواء كانت صحيحة أوال ،وعلى أي حال. هذه النظرية 

علماء اللغة على أهنا موضوع من املوضوعا  الرئيسية لعلم اللغة، وعلى أهنا حمل اهتمام 
 vocabulary.9ما يعرف بعلم املفردا  

، هنا يف ذا  الوقت وسائل للتفكرياملفردا  هي أدوا  محل املعىن كما أ
أن و  70.فردا  يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلما  حتمل ما يريدملفا

واملفردا  أو هي . املفردا  أساس يف تعليم اللغة الثانية ومن شروط سيطرة اللغة جيدة
الكلمة باملعىن التقليدي . اللفظ اليت ترتكب من حرفني تدل على معىن االسم أو األدة

وأما الكلمة مبعىن نظامى هي قسم صغري من . هي احدى أقسام اللغة هلا مقصود معني
                                                             

8 Aziz Fachrurrozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pustaka Cendekia 

Utama, 2011), hal.29. 
 11. ص( 7981: القاهرة ), اسس علم اللغة, أمحد خمرت عمر9
12
1 1.،ص( 198جامعةأمالقرى،:السعودية)،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى,محمدكاملالناقة
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لمة املفردا  عند العربية هي عدد الكلما  يف بعض الكتب بالتعريف وك. اللغة املستقلة
 77.املفردا  هي جمموعة الكلمة اليت ترتكب والنظام لغة. أو الرتمجة

قد خيتلف خرباء تعليم اللغا  الثانية يف معىن اللغة ويف أهداف تعليمها ومع 
علم اللغة الثانية ذلك فإهنم يتفقون على أن تعلم املفردا  مطلب أساسى من مطالب ت

ويعتمد جناح املعلم يف تدريس املفردا  على عدة عوامل منها  .وشرط من شروط إجادهتا
مفهومه للمقصود بتعلم املفردا ، وكيفية تقدميها وفهمه لفلسفة الكتاب املقرر يف تقدمي 

 72.املفردا  وأخريا طريقة تعليمها للدارسني
عىن كلمة عربية يعىن قدرته على قد يرى البعض أن تعلم الدارس األجنيب م

والبعض األخر قد يظن أن تعلم معىن الكلمة . ترمجتها إىل لغته القومية وإجياد مقابل هلا
وكال الرأيني غري . العربية يعىن قدرته على حتديد معناها يف القواميس واملعاجم العربية

ها فحسب أو ليست القضية يف تعليم املفردا  أن يتعلم الطالب نطق حروف. صحيح
فهم معناها مستقلة فقط أو معرفة طريقة االشتقاق منها أو جمرد وصفها يف تركيب 

إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردا  هو أن يكون الطالب قادرا على هذا كله . لغوى
شيء أخر ال يقل عن هذا كله أمهية وهو قدرته على أن يستخدم الكلمة  باإلضافة إىل

 74.املناسب املناسبة يف املكان
تعليم املفردا  هو سعي اليصال الطالب على سيطرة املفردا  وترمجتها إن 

وقدرة استعماهلا يف اجلملة الصحيحة وال يطلب الطالب حلفظ املفردا  فحسب ولكن 
ورأى أمحد جنان أسيف الدين، تعليم . عليهم أن يطبقها يف اإلتصال شفويا وتقريريا

                                                             
11

Aziz Fachrurrozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab,...hal. 28. 

 271. ص، (بدون السنة:أم القرىجامعة ,بدون املدينة) للغة العربية،االمرجع في تعليم  رشدى أمحد طعيمة،12
271. ص ،...اللغة العربيةالمرجع في تعليم  رشدى أمحد طعيمة، 13
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يم سواء من ناحية الكلمة وتراكيبها كعنصر تعليم اللغة املفردا  هو ايصال مواد التعل
 73.العربية

 أنواع المفردات  -2
  71املفردا  حسب املهارا  اللغوية نعرض فيما يلى تقسيم

 :وهذه تنقسم إىل نوعني Understanding Vocabulary مفردا  للفهم -7
االستماع ويقصد بذلك جمموع الكلما  الىت يستطيع الفرد التعرف عليها  - أ

 .وفهمها عندما يتلقاها من أحد املتحدثني
القراءة ويقصد ذلك جمموع الكلما  الىت يستطيع الفرد التعرف عليها - ب

 .وفهمها عندما يتصل هبا على صفحة مطبوعة
 :وهذه أيضا تنقسم إىل نوعني Speaking Vocabularyمفردا  للكالم  -2

لفرد يف حياته ويقصد هبا جمموع الكلما  الىت يستخدمها ا informalعادية - أ
 .اليومية

ويقصد هبا جمموع الكلما  الىت حيتفظ هبا الفرد وال  formal موقفية- ب
 .يستخدمها إال يف موقف معني أو عندما تكن له مناسبة

 :وهذه أيضا تنقسم إىل نوعني Writing Vocabularyمفردا  للكتابة  -4
التصال عادية ويقصد هبا جمموع الكلما  الىت يستخدمها الفرد يف موقف ا- أ

 .الكتاىب الشخصى مثل أخذ مذكرا ، كتابة يوميا 
- ب موقفية ويقصد هبا جمموع الكلما  الىت يستخدمها الفرد يف موقف  

 .االتصال الكتاىب الرمسى مثل تقدمي طلب للعلم أو استقالة أو كتابة تقرير
 :وتنقسم كذلك إىل نوعني   Potential Vocabulary مفردا  كامنة -3

                                                             
14

 Abie Bram, Pengajaran Mufradat, http://abiebram-

bram.blogspot.com/2012/11/pengajaran-mufrodat_15.html, diakes tanggal 7 Agustus 2015.  
 272. ص ،...للغة العربية، االمرجع في تعليم  رشدى أمحد طعيمة، 15
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ويقصد هبا جمموع الكلما  الىت ميكن تفسريها من السياق  context سياقية - أ
 .الذي ورد  فيه

ويقصد هبا جمموع الكلما  الىت ميكن تفسريها استنادا إىل خصائصها  analysisحتليلية  
الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروف أو ما نقص، أو يف ضوء اإلملام بلغا  

 .أخرى

 أهمية المفردات -3

ومع ذلك . تعليم اللغا  يف معىن اللغة، ويف أهداف تعليمهاقد خيتلف خرباء 
فأهنم ينفقون أن تعليم املفردا  مطلب أساسي من مطالب تعليم اللغة األجنبية وشرط 

 72.من شروط إجابتها

تعليم املفردا  حتتاج إىل الطرائق والوسائل املناسبة لكي يستطيع أن يتحقق هبا 
واملفردا  ستجعل الطلبة قادرين على الفكر فيستطيعون أن يعربوا ما  71.هدف التعليم

وأن تعليم املفردا  سيعرف الطالب طريقة نطق حرفها وسهلة يف . يريدون يف فكرهم
 .فهم معىن أو ترمجة العبارا  وسهلة يف تكلم اللغة العربية أو األجنبية

الثانية قادرا على ترمجتها إىل  إن تعليم املفردا  ال يعىن أن الطلبة يف تعلمه اللغة
اللغة األم وإجياد مقابل هلا، أو كونه قادرا على حتديد معناها يف القواميس واملعاجم 
العربية فحسب، بل أن الكفاءة يف تعليم املفردا  هو أن تكون الطلبة قادرين على 

                                                             
" األحكام"، مطبعة األجنبية لمدرسى اللغة العربيةالعربية مدخل إلى طرق تعليم اللغة أزهر أرشد،   1

 93. ، ص7998أو جونج فاندانج، 
11

: ، الرياضطرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصلي،  
 743. ، ص2002جامعة اإلمام حممد بن سعود الإلسالمي، 
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ة وعدد إستعمال الكلمة املناسبة يف املكان املناسب، حىت يستطيع اإلتصال بالعربي
 78.األمناط والرتاكيب

 أهداف المفردات -4
 :أما األهداف من تعليم مفردا  اللغة العربية فهي 
تقدمي مفردا  جديدة للطلبة، سواء من خاالل مواد القراءة وفهم -أ 

 .املسموع
تدريب نطق املفردا  بشكل صحيح ألن النطق هو قيادة جيدة يف -ب 

 .على أي حال احلصول على إجادة التحدث والقراءة بشكل صحيح
فهم معىن املفردا ، سواء داللة أو معجمة، وعندما تستخدم يف سياق -ج 

 79.مجلة معينة
ومن الواقع، الطريقة والتلفيظ والقراءة يستطيع أن يرقي كفاءة الطلبة حلفظ وفهم 

وترقية قدرة نطقها حتتاج إىل الطريقة والوسيلة املناسبة يف تعليم اللغة . املفردا  العربية
 .يةالعرب

بناء على هذا، كان تعليم املفردا  يف املتوسطة هي عملية تعليمية يقصد هبا دفع الطلبة 
يعطى السهولة يف تعليم ( (Kuartetوكان وسيلة بطاقة رباعية . لتنمية مهارة اللغة العربية
وتعليم املفردا  املناسبة للمبتدئني هي تعليم حلفظ املفردا  . املفردا  بشكل بسيط

 .قبلأكثر من 

 

 
                                                             

" األحكام"عة ، مطباألجنبية لمدرسى اللغة العربية العربية مدخل إلى طرق تعليم اللغةأزهر أرشد،  18
 91-93. ، ص7998أو جونج فاندانج، 


19

 Azzain. Media Pembelajaran Mufradat. Di posting pada Desember 2013. Diakses pada 

hari selasa tanggal 03 Oktober 2017 Pukul 12.26 WIB. 
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 Word Square مفهوم - ب

 Word Squareتعريف   -1
 تسهيل يف للمساعدة يطبقه التعليم هي منوذج  ”Word Square“كان   

وهي األداة من األدوا  املساعدة للتعليم مبعىن أنه وسيلة من .اللغة استيعاب
وسائل التعليم اليت تتشكل املرابعا  املشتملة على األحرف، وتلك األحرف 

  .املخططا حتتوى على 

هي  Square  .Word و Wordون من كلمتني مها يتك  ”Word Square“إن 
 20.مبعىن كلمة املربع Word Squareإذن،  . املربع Squareالكلمة و 

 هااستخدام كنمت اليت ميالتعل أساليب من إحدى هو "كلمة املربع"
 مع والتعلم التعليم أنشطة هي الطريقة هذه. ميالتعل أهداف حتقيق يف املدرس

ما  للموضوع التالميذ فهم قياسمل كأداة عمل ورقة أو النشاط ورقة بتوزيع املعلم
 27.تعلمهم

 أو والبيانا . املفردا  مذاكر لتسهيل تستخدم "كلمة املربع"هذه 
  مربع ترتيب يف املفردا  و توضع. العربية املفردا  هي احلالة هذه يف ،املعلوما 
 .لتالميذل ممارسةك  اجلديدة مفردا  كتابة و حتورفيها

وهذا اكال . احملاضرة طريقةال تطوير هو ”كلمة املربع“تعليم  منوذج
من اجيابية التالميذ يف  جتمع و احملاضرة طريقةال خالل من عليه ميكن أن يتعرف

 مطابقة اتقان مع األسئلة اإلجابة القدرة بني جيمع التعليم نموذجهذا ال. التعليم
 الفرق ولكن املتقاطعة الكلما  إجابة مثل. اجلوابمن  مربعا  يفجابة اإل

. وحميط قانع أرقام أو روفحب مربع بزيادة املقنعة ولكن هنا مهي موجود اجلواب
للمدرس  ميكن كيفاال   ،الدراسية مواد يناسب جبميع النموذج التعليم هذا

                                                             
20 https://wyw1d.wordpress.com/2009/11/14/model-pembelajaran-word-square/  الحصول عليها

    00:21، ساعة 4102فبراير  42في تاريخ 
21

 http://desyfitriasocial.blogspot.co.id/2013/06/model-pembelajaran-word-square.html 

     00:11، ساعة 4102فبراير  42الحصول عليها في تاريخ 

https://wyw1d.wordpress.com/2009/11/14/model-pembelajaran-word-square/
http://desyfitriasocial.blogspot.co.id/2013/06/model-pembelajaran-word-square.html
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وجود  من الغرض. فعال تفكري التالميذ حتفز أن ميكن اليت األسئلةعدد  االختبار
 لتدريب ولكن التالميذ ليس جيعل التالميذ صعبا من الوغد األرقام أو احلروف

 .وحرج دقيق
 "كلمة المربع"أسلوب التعليم خطوات تعلم  -2

 اخلطوا  من عداد هناك ،"كلمة املربع" التعليم أسلوب استخدام يف
 :وهي ،للتعلم

 . مادة تناسب بكفاءة مرجوة يقدم املدرس-أ 

 . املدرس واحد فواحدا من الطالب ورقة وسيلة كلمة مربعيوزع -ب 

 . املناسبة اإلجابة تظليل مث املربع يف التالميذ يوجيب سؤاال -ج 

 22.املربع يف إجابة لكل نتيجة إعطاء-د 

 ونقائصه Word Squareمزايا   -3
 :هو"كلمة املربع" التعليم أسلوب مميزا بعض 

 . الدرسملادة  التالميذ يف فهم تشجع األنشطة هذه- أ

 . التالميذ التدريب منضم- ب

 . تدريب دقة ومفرتح التالميذ -ج

 .فعال للتفكري التالميذ حتفيز -د
مترين الدقة . تشجيع وتقوية التالميذ عن مادة على قادر سلوباأل هذا

 ،الفعال لتفكريل التأكيدو . العمل ورقة يف األجوبة والبحث إجابة يف سرعة
 .إلجابة مناسبة
 :هي "كلمة املربع" التعليم سلوباأل وبعض نقائص

 . التالميذ اطفاء إبداع - أ

                                                             
22

 http://desyfitriasocial.blogspot.co.id/2013/06/model-pembelajaran-word-square.html 

     00:21، ساعة 4102فبراير  42الحصول عليها في تاريخ 
 

http://desyfitriasocial.blogspot.co.id/2013/06/model-pembelajaran-word-square.html


1  

 

 

 . غري كامل املواد يقبلون التالميذ - ب

 .قدرهتممناسب ب لتطوير املواد ميكن ال التالميذ - ج

 ،الفردية إلبداعيةل قدراهتم تطويرال ميكن ل التالميذ كان  سلوباأل هذا يف
 ،املدرس من يرد ما على إال حيصلون ال التالميذ ألن. املدرس ا علىري كثوتركز  
 مع املواد يف عمقلت ميكن ال التالميذو  حىت حتليليا، العمل ورقة من اجلواب وكان

 24."كلمة املربع" منوذج التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 http://desyfitriasocial.blogspot.co.id/2013/06/model-pembelajaran-word-square.html 

     04:41، ساعة 4102فبراير  42الحصول عليها في تاريخ 

 

http://desyfitriasocial.blogspot.co.id/2013/06/model-pembelajaran-word-square.html
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الميداني

 
 منهج البحث  -أ 

ن هذا البحث يف هذه الرسالة هي حبث جتريبيّب وهو أحد املناهج العلمية اليت إ
، خاصة عند الرغبة يف معرفة تأثري متغري اضعهالختبار الفروض اليت ي يستعملها الباحث

 23. تدخل يف العالقة بني املتغريرين الرئسيةقد يواحد 

نهج املالرسالة هو الباحث ىف كتابة هذه  يهإن منهج البحث الذى يعتمد عل 
 ال تصميما  الىتالأى  (Pre Experimental Designs)  يةمهييديب بتصميما  التيالتجر 

ليت تعوق الصدق الداخلي ا عوائق ال كل  يتم فيها ضبط املتغريا  ضبطا مينع من تأثري
 .)الصدق اخلارجية مدى أثر عوائق الصدق الداخلي و ملعرف(. ليت متللتجربة ا

 .تكون من ثالث تصميما تتتصف هبذه الصفا   التصميما  الىت 

 ,Pre Test- Post Test:  هي ستخدم الباحث يف هذا البحثيوأما تصميم اليت 

One Group Design. 

 21:شكل التايلالب

 2خ  x 7   خ
 
 

                                                             
مكتبة : القاهرة )  اهج البحث وأصول التحليل في العلوم اإلجتماغيةمنإبراهم البيومي غامت، 23

 733ص ( 2008الشروق الدولية، الطبيعة األول، سنة 
مكتبة : رياض) ،السلوكية العلوم في المدخل إلى البحث ،صاحل بن محد العساف 21

  471.ص( 2000العبيكان،
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 القبليختبار الا=  7خ
 ختبار البعديالا=  2خ

x :املعاجلة التجربية 

 مجتمع البحث -ب 

م عليه يممنهجي يراد به كل من ميكن أن تع جمتمع البحث هو مصطلح علمي
كما قال  22.نتائج البحث سواء أكان جمموعة أو أفراد أو كتب أو مباين مدرسة

 ييون يف كتابهسوج

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
27

  

املضوعى أن لديه جودة /األجسام: تتكون على و تّعمم تاجملتمع هو الوالية : أي 
 .قد اثبت الباحث لتعلومها و خيالصتهاوخصائصة معينة اليت 

يبلغ  يع التالميذ يف الصف الثاين مبعهد باب النجاحاجملتمع هلذا البحث هو مج
 . ميذاتل 33عددهم 

 عينة البحث -ج 

سمى هذه لبحث فهي طريقة العينة العمدية وتا ايف هذاملختارة وأما العينة 
ختبار خربة وهي تعين أن أساس ايار باخلربة ختأو اال. لطريقة بالطريقة املقصودةا

فالباحث مثال عندما . الباحث ومعرفته بأن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث

                                                             
97، ص ...المدخل إلى البحثالعاساف،  صاحل بن محد 22

27 Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan, (Bandung : Alfabeta cet 23, 2016), hal 117 
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من املدارس اليت يعرفها لتمثيل مجيع املدارس يعد اختياره هذه اختياراً  اخيتار عدد
 قال سوجييون يف كتابه  28.عمدياً 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
29

 

 

إذا جمتمع . اجملتمع شملت اخلصائص الىتو  العددالعينة هي جزء من : أى 
الكبري، والباحث ال ميكن التعليم كل ما يف اجملتمع، حنو ألن حدود سخيٌّ، قّوٌة، 

 . ووقٌت، فالباحث ليستعمل عينة اليت يَأُخَذ من جمتمع

 ميذاتل 20عددهم ( أ)الصف الثاين  فأخذ الباحث العينة ىف 

  هاأدواتطريقة جمع البيانات و  -د 

ستخدم الباحث جلمع البيانا  واملعلوما  فهي أدوتان، يالىت   دوااألوأما   
 :ومها

 اإلختبارا   -7
  املقننة أحد األدوا  اليت ميكن أن يستخدمها  -تعد االختبار

 .الباحث جلمع املعلوما  اليت حيتاجها إلجابة األسئلة البحث أو اختبار فروضه

 :، ومهاقوم الباحث بإختبارينيو 

 االختبار القبلي -أ 

تدريس احلوار  ترب الباحث قبلخيوأما االختبار القبلي هو الذي 
 .بتزويد الرسوم

 

                                                             
99 ، ص...المدخل إلى البحث، العاساف صاحل بن محد 28

29 Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan,... hal, 118 
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 االختبار البعدي -ب 

 .تدريس احلوار بتزويد الرسوم بعدترب الباحث خيالذي  وأما االختبار البعدي هو

 االستبانة  -2
منها الذي  يشري  إىل تلك االستمارة  اليت  هو املدلول  العريب  الصحيح  للمراد

حتتوي على جمموعة من األسئلة  أو العبارا   املكتوبة مزودا بإجابتها واآلراء احملتملة، أو 
أسلوب تطبيق الطلبة يف  االستبانة ملعرفة استجابا استخدم الباحث  40.بفراغ  لإلجابة

 .ب النجاحيف املدرسة الثانوية مبعهد با Word Squareالتعليم 

 طريقة تحليل البيانات -ه 

 حتليل البيانا  لإلختبارا  .7

 -Pre Test فهو تصميم ستخدم الباحث يف هذا البحثيتصميم اليت الوأما 
Post Test, One Group Design 

47:بشكل التايلوبيانه 

  

 2خ  x 7   خ

 ختبار القبليالا= 7خ
 ختبار البعديالا=  2خ

 .( Test T )أما حتليل البيانا  عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارا  

 42:ستعمل الباحث الرموز كما يليي

                                                             
 .432. ، ص…معجم المصطلحات يوسف خليل يوسف،   40

  471.ص، ...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةاف، سصاحل بن محد الع47
32

 Anas sudijono.Statistik Pendidikan  (Bandung: PT Raja Grafindo.2012),hal.305  
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 tه =  

 :البيانا 

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

MD =   

 
 

D      =  جمموعة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية ، و أيD من
 :اخلطوا  االتية

D= X-Y 

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

N = أي عدد أفراد العينة 

    
وهو من  (standar eror dari mean of difference )أي اخلطأ املعياري للفروق =  

 :إتباع الرمز التايل

    
=    

    
 

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

    =    
 

 
  

  

 
   

 :اخلطوا  من هذا الرمز

 



22 

 

 

 :كما يلى  tه ل علىو أما اخلطوا  حلص

إذا .بني نتيجة متغرية األوىل ونتيجة متغرية الثانية(   = diffrenceالفرق ( D يبحث -7
 . D = X-Y، فـYومتغرية الثانية بشعار Xمتغرية األوىل بشعار 

  Dوحصل  Dتصنيف بـ  -2
 :بصيغة  Differenceمن  meanيبحث  -4

MD =   

 
 

 مث إضافة وحصل على :  Dتربيع  -3
 :، بصيغة  differenceيبحث االحنراف املعياري من   -1

 

    =    
 

 
  

  

 
   

 
 ، هو باستخدام الصيغةmean of differenceيبحث اخلطأ املعياري من   -2
 :باستخدام الصيغة  tهيبحث  -1

 

    
=    

    
 

 

 :خلطوا  االتيةبا tهتقدمي تفسري   -8
 

  
    

 tه =  
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 صياغة الفرضية البديلة وصفرية -
 tهاختبار أمهية   -
 ”t”يبحث أن ينقد -
 ttبـ  tهمث يقارن بني  -
  .والنتائج البحث االقرتاحا  حصل على -

 :وحتدد املسند األنشطة الطالب عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل أحوال 
 ممتاز% =  700 -87
 جيد جدا% =  22-80
 جيد% = 21-12
 مقبول% =  37-11

 44ناقص% =  0-30
 لإلستبانة حتليل البيانا  .2

 Word Squareأسلوب التعليم تطبيق ب الطالبالنتائج يف حتليل استجابة وبنسبة  
 :  التايل فيعتمد الباحث على القانون

 

  
 

 
  7۰۰٪   

 :البيان 
P  :النسبة املؤية 
 الرتددا :    
N  :جمموعة الطلبة 
 

 

                                                             
33 Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan . . . hal, 422 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشاتها

 عرض البيانات -أ 
 تعليم أسلوبتطبيق قد قام الباحث بعرض يف الفصول السابقة كلما يتعلق ب

Word Square ففي هذا الفصل يعرض الباحث عن نتائج البحث اليت . املفردا  يف تعليم
أ للمرحلة املتىوسطة مبعهد الباب -وجدهتا بعد القيام بالبحث التجرييب يف الصف الثاين

 (One Group Pre test- Post test Design)وقد قام الباحث بالبحث التمهيدية  .النجاح

اعتمادا على رسالة عميد كلية  ..املعهد باب النجاح للحصول على تلك البيانا  يف
 . Un.08/TU-FTK/TL.00/12/2018الرتبية وتأهيل املعلمني ببندا آتشيه برقم

 لمحة ميدان البحث .1

 أحد املعاهد العصرية ببندا أتشية اويل كارنج" باب النجاح"كان معهد 
أسس هذ املعهد ، Jl.Kebun Raja, Desa Doy Ulee Kareng, Banda Acehيف شارع 

املاجستري، وهو  هذا املعهد حممد إمسى وكان رئيس .7993ابريل  23تاريخ  يف
ة باملدينة املنورة، وهذا املعهد حتت رئاساإلسالمية العاملية  جامعة منمتخرج 

مرحلتان مها  افيهو  Yayasan Perguruan Islam (YPI).مؤسسة الرتبية اإلسالمية 
  (MAS).واملرحلة العالية (MTsS)املرحلة املتوسطة 

 Banda Acehـــ باملعاهد مبعهد باب النجاح هي أحد  املتوسطةإن املدرسة 

 Sriترأس هذه املدرسة اآلن السيدة . الذي تتعلم فيه الطلبة مادة اللغة العربية

Mulyani, S.Pd.I . 2071مدرسا للسنة الدراسية  14وأما املدرسون فعددهم -  
 ويتضح الباحث يف اجلدول اللغة العربية مدرستان درسةوأما عدد م. م 2078
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 .اآليت
ويتكون  طالبا،  482هي  رحلةوكان عدد الطالب والطالبا  يف هذه امل

وهم جيلسون يف الصف األول والصف الثاين  . طالبة 781طالب و 791من 
يتضيح يف اجلدول  كما ويوضح عدد الطلبة يف كل فصولوالصف الثالث، 

 :43اآليت
 : عدد الطالب يف اجلدول األيت وتوضح الباحثوكان 

 4-1الجدول 
 عهد باب النجاحبم الطلبة فى مستوى الثانويةعدد 

 الفصل الرقم
 عدد الطالب

 المجموع
 الطالبات الطالب

 207 703 91 األول 7
 83 30 33 الثاين 2
 91 34 13 الثالث 4
 482 781 791 المجموع 

 (2078املدرسة، سنة مصادر البيانا  من وثائق . 2-3)

 MTsS Babun Najah Banda Acehــ ب بمن البيانا  السابقة علمنا أن عدد الطال

 .أ-ينالصف الثا: فصال لتكون عينة فاختار الباحث. طالبا 791
منها وهلذه املدرسة مباىن ووسائل تعليمية متنوعة لتدافع الطلبة إىل ترقية قدرهتم، 

املدرسني واملكتبة ومعمل الكمبيوتر ومعمل الطبيعية مكتب مدير املدرسة ومكتب 
 .وملعب الرياضة ومثانية عشر فصال للدراسية و عشرة مراحيض

                                                             
34 Dokumentasi  MTsS Babun Najah 
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استيعاب  طالب علىال لترقية قدرة  Word Squareاستخدام أسلوب تعليم  .2
 .المفردات العربية

  Word Square تعليم أسلوبتطبيق التجريبية عن  بالدراسة الباحث قام

وقد قام . مبعهد الباب النجاح العربية فردا املاستيعاب  طالب على قدرة لرتقية
من   وماّدة التعلم مأخوذ. أ-الثايناللغة العربية يف الفصل  الباحث بنفسه كمدرس

  ".المهنة: "باملدرسة املتوسطة يف املوضوع الثاينللفصل  العربية كتاب تعليم اللغة

 : وأما خطوا  تعليمه يف كل دور فهي كما يف اجلداول اآلتية
  4-2الجدول 

 Word Square تعليم أسلوبتطبيق  إجراء التعليم
 اللقاء األول

 ةبالطل ةطنشأ المدرس ةطنشأ
الم الفصل بإلقاء الس دخل املدرسي -

 هملسجينظر إىل مجيع الطالب، و يو 
 .حضورهم

السالم ويستمعون إىل األمساء  ةيرد الطلب -
 .اليت غيبت بكشف الغياب

شرح اهلدف ياملدرس امسه و  عرفي -
 .عن حضوره يف هذا الفصل

 .إىل شرحه ةستمع الطلبي -

عطي املدرس الفرصة للطالب أن ي -
 .من األسئلة مما مل يفهموا يسأل

 . إىل املدرس  ةسأل الطلبي -

جييبوا  بأن بةالطل أمر املدرسي -
 .القبليختبار اال

عن األسئلة يف اإلختبار  بةيب الطلجي -
 .القبلي

 .السالم ةرد الطلبي -أخريا، اختتم املدرس بإلقاء السالم  -
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 .قبل اخلروج من الفصل

 4-3الجدول 
 اللقاء الثاين

 الطالب ةطنشأ المدرسة ةطنشأ
الفصل بإلقاء السالم  دخل املدرسي -

 لسجّ ينظر إىل مجيع الطالب، و يو 
 .حضورهم

ستمعون إىل يالسالم و  بالطالرد ي -
 .بكشف الغياب تاألمساء اليت غيب

 .يستمع الطالب إىل شرح املدرس - ". املهنة"شرح املدرس عن املوضوع ي -
 اليت أسلوب التعليمعن  ف املدرسعرّ ي -

م، ألنه ييف عملية التعل هستخدمي
 Word تعليم أسلوببقوم التعليم يس

Square   

 .املدرسيستمع الطالب إىل شرح  -

 تعليم أسلوببدأ املدرس باستخدام  -
Word Square   

 .يعمل الطالب مبا تأمره املدرسة -

قراءة املفردا  املكتوبة املدرس  يقرأ -
 .علي السبورة والطلبة فامهون

يكرر الطلبة املفردا  حيت فهم  -
 .وحفظ

يعطي املدرس الفرصة على الطالب  -
ليسألوا السؤال الذي يناسب 

 .باملوضوع

 .يسأل الطالب مما مل يفهموا -

 . يسمع الطالب شرح املدرس - .تشرح املدرسة اخلالصة من املوضوع -
أخريا، اختم املدرس بإلقاء السالم قبل  -

 .اخلروج من الفصل
 يرد الطالب السالم -
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 4-4الجدول 
 اللقاء الثالث

 المدرس ةطنشأ المدرس ةطنشأ
دخل املدرس الفصل بإلقاء ي -

، بمجيع الطالنظر إىل يالسالم و 
 .بكشف الغياب هملسجيو 

دخل املدرس الفصل بإلقاء ي -
، ةنظر إىل مجيع الطلبيالسالم و 

 .سجلهم بكشف الغيابيو 
سأل املدرس عن املوضوع يكرر و ي -

 السابق
سأل املدرس عن املوضوع يكرر و ي -

 السابق
شرح املدرس أن هذا اللقاء لقاء ي -

 .أخري
شرح املدرس أن هذا اللقاء لقاء ي -

 .أخري
 بأن جييبون بالطالرس أمر املدي -

 .اإلختبار البعديأسئلة 
 بأن جييبون ةالطلبرس أمر املدي -

 .اإلختبار البعديأسئلة 
تتم املدرس بإلقاء السالم خيأخريا،  -

 .قبل اخلروج من الفصل
تتم املدرس بإلقاء السالم خيأخريا،  -

 .قبل اخلروج من الفصل
 
 ومناقشتهاتحليل بيانات  -ب 

 حصل عليها الباحثعرض الباحث عن نتائج البحث اليت يففي هذا الفصل 
 وقد قام .باب النجاحالثاىن الثانوية مبعهد بعد القيام بالبحث التجرييب يف الصف 

 للحصول على تلك  (One Group Pretest – Post test Design)  بالبحث التمهيدية باحثال
 .املعهد باب النجاح البيانا  يف

 .البيانا  عن االختبار القبلي واالختبار البعدي حتليل -7
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 االختبار القبلي. أ
قوم الباحث باالختبار القبلي ليعرف يإلقاء املادة عن األداوا  حول البيئة،  قبل   

وميكن عرض الباحث نتائج االختبار القبلي كما يف اجلدول  . قدرة الطلبة على احملادثة
 :األيت

 4-5الجدول 
 :القبلي نتيجة االختبار 

 نتيجة اَلختبار القبلي الطلبة رقم
7 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
8 
9 

70 
77 
72 
74 
73 
71 
72 

 حممد رزقي اجلزري
 إهلام فجري فرمتا

  موفِضل
  أريا هدية اهلل

  ردينشح
  ألف أألوىف

  خري األيدي
  موفَضل

  حفظ أندسل
 خريل الفهم سفرت
 مولنا أرّيان فكرى

 أزهار ألفنسوري
  مزكي إجلل

 مولز أملربق
 حممد يود فلنتكى 

 حممد مهجر

21 
20 
30 
11 
11 
30 
30 
20 
21 
20 
10 
21 
10 
30 
20 
10 
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71 
78 
79 
20 

 أندي سفريندي
 تاجل فجري

 حممد فجر
 حفظ طاهر

10 
11 
21 
10 

  االختبار البعدي . ب
فيقوم  Word Square تعليم أسلوبتطبيق وبعدما قام الباحث بإلقاء املادة   

 :البعدي فتظهر النتائج كما يف اجلدول األيتباالختبار  .الباحث
 4-6الجدول 

 :بعدي نتيجة االختبار ال
 نتيجة اَلختبار البعدي الطلبة رقم
7 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
8 
9 

70 
77 
72 

 حممد رزقي اجلزري
 إهلام فجري فرمتا

  موفِضل
  أريا هدية اهلل

  ردينشح
  ألف أألوىف

  خري األيدي
  موفَضل

  حفظ أندسل
 خريل الفهم سفرت
 مولنا أرّيان فكرى

 أزهار ألفنسوري

700 
90 
81 
90 
90 
91 
91 

700 
91 
90 

700 
700 
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74 
73 
71 
72 
71 
78 
79 
20 

  إجلل مزكي
 مولز أملربق

 حممد يود فلنتكى 
 حممد مهجر

 أندي سفريندي
 تاجل فجري

 حممد فجر
 حفظ طاهر

 

91 
700 
90 
91 
81 

700 
90 
90 

 :االختبار القبلي والبعدي كما يف اجلدول اآليتوأما جمموع الفروق بني نتيجة 
 4-7الجدول  

 جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي

D=(x-y)
2 

D=x-y 

اَلختبار 
 البعدي

اَلختبار 
 القبلي

 رقم

7221 41 - 700 21 7 
900 40- 90 20 2 

2021 31- 81 30 4 
221 21- 700 11 3 

7221 41- 90 11 1 
4021 11- 91 30 2 
4021 11- 91 30 1 
7200 30- 700 20 8 



32 

 

 

 : يف اجلدول السابق وجدنا البيانا  اآلتية( t” Test“)   –نظرا إىل نتيجة االختبار 
 -131 = (∑D)جمموع الفرق بني االختبارين  .7
 29111=  (∑2D)جمموع مربعا  الفرق بني االختبارين  .2
  20= عدد العينة  .4

، فالباحث يتبع (MD)وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني  
 : اخلطوا  التالية

   
  

 
   

    

  
        

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

900 40- 91 21 9 
900 40- 90 20 70 
900 40- 700 10 77 

7221 41- 700 21 72 
7200 30- 90 10 74 
4200 20- 700 30 73 
900 40- 90 20 71 
221 21- 91 10 72 

7221 41- 81 10 71 
2021 31- 700 11 78 
221 21- 90 21 79 

7200 30 - 90 10 20 
29111=2     131 - =    -  - 20N=  
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 :  (SEMD)مث يبحث الباحث عن اخلطأ املعياري للفروق   
    

 
   

    
  

                   

     
  

     

   
  

           
  

      

    
               

  ويف التايل حيقق الباحث الفرضنيالسابق  حسب الباحث احلساب ماوبعد 
           :كما يلي

7. 2µ  <7µ  =Ha  : تعليم أسلوبتطبيق الداللة على أّن Word Square يكون فعاال 

 .مبعهد باب النجاح العربية فردا املاستيعاب  طالب على لرتقية قدرة
2. 2µ < 7µ = HO:  تعليم أسلوبتطبيق الداللة على أّن Word Square  ال يكون فعاال

 .مبعهد باب النجاح العربية فردا املاستيعاب  طالب على لرتقية قدرة
 :اعتمادا على هذا الفرض املذكور، أّن املقياس الرد  

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

   عن حاصل املالحظة-انا  باختباروأّما اخلطوة األخرية خيترب الباحث البي 
(to)  كما يلي: 
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ويكون   (derajat kebebasan)ومن اخلطوا  األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية  
٪ من درجة احلرية يف هذا 7٪ و1 (signifikansi)الفرض الصفري على مستوى الداللة 

 . البحث
db= N-7 
db=20-7 
=79 

٪ 7وحدد مستوى الداللة  2،09٪ يعين 1 (signifikansi)فحدد مستوى الداللة  
أكرب من ( احلساب- )وذلك .  73،13 يعين (to) أّما حاصل املالحظة  2,82يعين 

 2,82 < 73،13>  2،09( : اجلدول- )
فيكون الفرض ( اجلدول- )متساوية أو أكرب ( احلساب- )إذا كانت النتيجة  

تبلغ إىل ( احلساب- )وإذا كانت النتيجة . الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال
 41.فيكون الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل مردودا( اجلدول- )النتيجة 

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

 فردا املاستيعاب  طالب على لرتقية قدرة يكون فعاال Word Square تعليم أسلوب
 .مبعهد باب النجاح العربية

 حتليل استجابة الطلبة  -2
فيعتمد الباحث تدريس احلوار  بتزويد الرسومالنتائج يف حتليل استجابة الطلبة  

 : على القانون 

                                                             
35 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal 312-313. 
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  7۰۰٪   

 :البيان 
P  :النسبة املؤية 
 الرتددا :   
N  : الطلبةجمموعة 

 
 

 4-8 الجدول
 نتيجة استجابة الطلبة

 البيانات رقم
 (٪) النسبة المؤية  (F)الترددات 

غ م  غ م م م ب
 ب

 غ م ب غ م م م ب

كنت فامها مادة  7
باستخدام " املهنة"

     Word Square  أسلوب

 .فهما جيدا

9 77 - - 31 11 - - 

كنت ساهلة يف ذكر  2
املفردا  املهنة  

   أسلوبباستخدام 
Word Square 

73 2 - - 10 40 - - 

وجد  فرقا بني تعلم  4
  أسلوبباستخدام 

Word Square  وتعلم
 كعادة

1 77 2 - 41 11 70 - 
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شعر  فارحا يف تعلم  3
باستخدام اللغة العربية 

  أسلوب الوسائل و

Word Square 

72 8 - - 20 41 - - 

أنا و أصدقائي  1
نشيطون دائما يف 

اشرتاك عملية التعلم 
 باستخدام الوسائل و

 Word Square  أسلوب

8 77 7 - 30 11   

تعلم اللغة العربية  2
 باستخدام الوسائل و

 Word Square  أسلوب
ها يف مناسبة لتطبيق

العربية مادة اللغة 
 .األخرى

70 8 2 - 10 30 70  

شعر  األحوال  1
النشاطة يف أنشطة 

" املهنة"التعلم باملادة 
 أسلوبباستخدام 

Word Square 

72 3 - - 80 20   

كان تعلم اللغة العربية  8
 Word  أسلوبب

Square جدا اممتع. 
73 2 - - 10 40   

  Word 72 1 7 - 20 41 1  أسلوبتعلم  9
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 جًدا عالية نسبة هي العامة االستجابا  فإن الطلبة، استجابة ولجد حتليل من
   Word Square تعليم أسلوبتطبيق يف  الطالب من

 :المالحظة 
 (.إجيابيا)موافق بشدة :   م ب 

 (.إجيابيا)موافق :   م
   (.سلبيا)غري موافق :   غ م

 (.سلبيا)غري موافق بشدة : غ م ب 
 أسلوبتطبيق الذين درسوا يف  طالب 20دول السابق فعرفنا أّن من ومن اجل 

 :فرتددا  استجابتهم كما يلي  الثاينيف الصف   Word Square تعليم

Square  هو األسلوب
اجلديد يف تعلم اللغة 

 .العربية
تعلم اللغة العربية  70

  بالوسائل وأسلوب

Word Square   يسهلين
ترقية املفردا  اللغة  يف

 .العربية

71 4 - - 81 71   

 - 40 411 191 - 2 11 779 المجموع 

 - 4 41،1 19،1 - 0،2 1،1 77،9 درحة المعدلة 

 ٪91 (٪)النسبة المؤية 
 إجيابيا

4٪ 
 سلبيا
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  ٪19،1 :       موافق بشدة بقيمة -7
  ٪41،1 :       موافق بقيمة -2

      91٪ 
 ٪4  :      غري موافق بقيمة  -4
            -  :      غري موافق بشدة بقيمة  -3

املؤية  أّن نتيجة النسبة السابقة من ورقة االستجابة للطالبنظرا إىل البيانا   
تطبيق على أن  هذه تدل"  4" أكثر من النسبة املؤية لسليب بقيمة  ٪91 إلجيايب بقيمة

جيد فهم املفردا  على  الطالب تشجيع يف عملية التعلم  Word Square تعليم أسلوب
 .استجابة إجيابية

 تحقيق الفروض  -ج 
 :باحث يف هذا البحث فهي كما يلي وأّما الفروض اليت قدم ال

ال يكون فعاال  Word Square تعليم أسلوبتطبيق كان : الفرض الصفري - 7
 .مبعهد باب النجاح العربية فردا املاستيعاب  طالب على لرتقية قدرة

لرتقية يكون فعاال  Word Square تعليم أسلوبتطبيق كان : فرض البديل ال- 2
 .مبعهد باب النجاح العربية فردا املاستيعاب  طالب على قدرة

أكرب ( 73،13 :  (t0)احلساب- )   -قد حصل الباحث على نتيجة اختبار 
ومستوى  2،09:  (tt.ts.5%)٪ 1اجلدول مستوى الداللة - )من نتيجة اجلدول 

 فتدل على أّن الفرض الصفري مردود و فرض البديل (. 2,82:  (tt.ts.1%) ٪ 7الداللة 
 لرتقية قدرة Word Square تعليم أسلوبتطبيق أّن  وهذه النتيجة تدل عليمقبول، 

 .فعال مبعهد باب النجاح العربية فردا املاستيعاب  طالب علىال
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 الفصل الخامس
 خاتمةال

 البحث ائجنت - أ
يف هذا  هالباحث النتائج اليت حصلت من حبثبعد ما قام الباحث بالبحث، قدم  .7

 لرتقية قدرة  Word Square تعليم أسلوبتطبيق  إن :الفصل اآلخر، وهي كما يلي

احلساب دليال  -نتيجة إختبار  مقبولة ألن  العربية فردا املاستيعاب  طالب علىال
 2،09٪ يعين  1اجلدول أما مستوى الداللة -إختبار  كما أنه أكرب من نتيجة 

 <73،13 > 2,82. 
ن استجابة الطالب على أنشطة التعليم والتعلم مرتفعة وهذه تدل على أهنا إجابية إ .2

 ٪91حتليل البيانا  بقيمة  يف  3-8اجلدول  وهذا كما نرى إىل. وجيدة
 

 اتالمقترح     -ب

 :الباحث اإلقرتاحني التاليني هيقدمبناء علي هذه الظواهر السابقة 

يف  Word Square تعليم أسلوبستخدموا أن يمعهد الباب النجاح  ينبغي ملعلم  .7
 .العربية فردا املاستيعاب  طالب علىال ترقية قدرةوهو لغرض ، املفردا تعليم 

يشرتكوا عملية التعليم والتعلم اشرتاكا  ينبغي للطالب معهد باب النجاح أن  .2
عرب وسيلة مناسبة إلدراك . كامال وبدلوا كل جهدهم يف تعلم اللغة العربية

 .قدرةهم على املهارا  األربعة
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إذا . بالنقد البنائيينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا  .4
وجدوا فيها خطأ أو نقصا فأن يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث  

 .كامال ومفيدا للباحث والقارئني
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 المراجع اللغة العربية -أ 
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 .مكتبة العبيكان
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 ورقة اإلختبار القبلي 

 املهنة

Nama  : 

Hari/tanggal : 

Kelas  : 

 

 .!د, ج, ب, ختر اإلجابة الصحيحة بين أا . أ
َرَسِة ؟ َمن   .7  يَتـَعلَُّم يف ال َمد 

َوظَُّفو ن     - أ
ُ
َدرُِّسو ن   -ب    امل

ُ
ُحو ن     د -ج      امل  الطُّالَّبُ  -الَفالَّ

 من يعد األطعمة ؟ .2
 التاجر -الطّباخ        د -الكّناس           ج -البائع          ب- أ

 من يفحص املريض ؟ .4
 املوظف -املدرس       د -املهندس          ج -الطبيب      ب- أ

 ؟" الشرطي" ما معىن كلمة  .3
A. Pedagang             B. Guru             C. Polisi           D. Petani  

   

 من يزرع النباتا  ؟ .1
 الطبيب -الكّناس         د -الفالح           ج -الطّباخ        ب- أ

 
  !امالء الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين   . ب

 الشوارع( يبيع  -يزرع -يكنس) الكناس  -7
 يدرس التالميذ( التاجر -املدرس –الفالح )  -2
 يبيع البضائع( املهندس –الطّباخ  -البائع)  -4



 

 

 النباتا ( الفالح -املوظف -املهندس)يزرع  -3
 املرور( املدرس  -    الشرطي -الكناس)ينظم  -1

 !ترجم ما يلي إلى اللغة اإلندونيسية . ج

 الطّباخ يطبخ األطعمة  -7
 يتعلم الطالب الدرس  -2
 الكناس يكنس الشوارع  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ورقة اإلختبار البعدي

 املهنة
Nama  : 

Hari/tanggal : 

Kelas  : 

 

 .!د, ج, ب, ختر اإلجابة الصحيحة بين أا . ت
 من يبيع البضائع ؟ .7

- أ  الطبيب -د      البائع       -الطّباخ           ج -الفالح           ب 
 ؟" املهندس " ما معىن كلمة  .2

A. Insinyur                B.pegawai             C.petani            D.polisi  
 من ينظم املرور ؟ .4

 الكناس -البائع            د -التاجر           ج -املوظف          ب- أ
 " !حيفظ الطالب الدروس " ما معىن اجلملة التالية  .3

A. Petani menanam tumbuhan                B. Dokter mengobati orang sakit         
B. Siswa menghafal pelajaran      D. Guru mengajari siswa 

 من يعد األطعمة ؟ .1
 الطّباخ -التاجر       د -الكّناس           ج -الطبيب          ب- أ

 
 

B. Terjemahkanlah kalimat di bawah ini ke dalam bahasa arab ! 

1. Tukang sapu menyapu sekolah 

2. Insinyur membangun bangunan 

3. Petani pergi ke sawah 

 

 



 

 

 !اختر الجواب الصحيح مما بين القوسين   .ج
 

 ماذا يعمل املهندس ؟ .7
 (يبين املباين  –يفحص املريض  -يزرع النباتا  ) 

 ماذا يعمل الشرطي ؟ .2
 (يعلم الطالب   –ينظم املرور  –يعد األطعمة ) 

 من يعلم التالميذ ؟ .4
 (الكناس  –التاجر  –املدرس ) 

 ماذا يعمل الطبيب ؟ .3
 (يبيع البضائع  –يعاجل املرض  –يكنس الشوارع ) 

 من يطبخ الرز ؟ .1
 (الطّباخ  –البائع  –املوظف ) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

WORD SQUARE 

 
 :هذه الكلما  بطلب اجلواب يف املريح ترجم

Polisi   6 Guru  0 

Insinyur   7 Pelajar   4 

Tukang sapu  2 Tukang Masak  3 

Pegawai  9 Petani   2 

Pedagang   01 Dokter   1 

 

 

 

 

 

 ع ه 7 م ه ن د س ح ق ب ه ل
 و ر ب ز ل خ ج ا غ ظ ظ ق  
 م ة ا ث ش ن ط ك ط م م س ر
 و ط ظ ه ب م ب ط ز ب ا ب ه
 ظ ع د خ ث ض ا د ه ع ي ث ر
 ف ل ا ح ا ص خ ظ ب ش ش ب ي
 ك ب س س ط ك ل ر د ا م ظ  
 ن   ج ك ن ا س ر ن ح غ غ ا

 و ن ن م م ة   خ ل ع ن ب ج
 ر ا ع   ا د و   ز ش ا ث ر
 ف ي ض ح ب ك ر ل ظ ف ر ن ظ
 غ م د ي ح ع ط س ض ه ك ط ص
 ة ط ا ل ب د ض ث ق ل ر و ي



 

 

Angket Respon Siswa terhadap Perangkat Pembelajaran dan Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan Menggunakan Model Pembelajaran Word Square 

 

Nama Sekolah  : Pesantren Babun Najah 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi   :  

Nama Siswa  : 

Kelas/Semester : 

Hari/Tanggal  : 

 

Petunjuk  

1. Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapatmu sendiri, tanpa 

dipengaruhi oleh siapapun. 

2. Pengisian angket ini tidak dipengaruhi nilai bahasa arab anda, sehingga anda tidak 

perlu takut mengungkapkan pendapat yang sebenarnya. 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 

S   = Setuju             STS = Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan 
Respon siswa 

SS S TS STS 

1.  

Saya dapat dengan mudah memahami materi 

 yang diajarkan dengan menggunakan املهنة

model pembelajaran Word Square. 

    

2.  

Saya dapat dengan mudah mengingat kosa 

kata, karena penyajian materinya yang 

sistematis dengan menggunakan model 

pembelajaran Word Square. 

    

3.  

Saya sangat merasakan perbedaan antara 

belajar menggunakan model pembelajaran 

Word Square dengan belajar seperti biasa. 

    

4.  

Saya merasa senang belajar Bahasa Arab 

dengan menggunakan media dan model 

pembelajaran Word Square 

    

5.  

Saya bersama teman-teman selalu aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

media dan model pembelajaran Word Square 

pada materi lainnya. 

    

6.  

Bagi saya, belajar Bahasa Arab dengan media 

dan model pembelajaran Word Square cocok 

diterapkan untuk materi Bahasa Arab lainnya. 

    

7.  
Saya sangat merasakan suasana yang aktif 

dalam kegiatan pembelajaran materi املهنة 
    



 

 

dengan menggunakan model pembelajaran 
Word Square. 

8.  

Bagi saya, pembelajaran bahasa arab dengan 

menggunakan model pembelajaran Word 

Square sangat menyenangkan. 

    

9.  

Bagi saya, pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Word Square merupakan model 

pembelajaran baru dalam belajar Bahasa Arab 

    

10.  

Belajar Bahasa Arab dengan media dan model 

pembelajaran Word Square telah 

memudahkan saya untuk meningkatkan kosa 

kata Bahasa Arab. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفوتوغرافيةصور ال
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