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 استهالل

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسبُ  َمْخَرًجاَوَمْن ي َّتَِّق اللََّه َيْجَعْل لَُّه   

ْل َعَلى اللَِّه فَ ُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللَّهُ   َوَمْن ي َّتَ وَكَّ

 ِلُكلَّ َشْيٍء َقْدرًا

﴾۳-٢: الّطالق ﴿  

 

ٌر لَُّكْم َوَعَس َانْ  ُهَو َخي ْ ُهَو َشرُّ لَُّكْم َواللَُّه  َوَعَس أْن َتْكَرُهْوا َشْيًئا وَّ ُتِحبُّوا َشْيًئا وَّ
 يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُمْونَ 

﴾٢12:البقرة﴿  

 

َفِإَذا فَ َرْغَت َفاْنَصْب َوِإَلى رَبَِّك َفاْرَغبْ  ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا  

﴾8-5:اإلنشرة ﴿  
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 إهداء

اللهم اغفرله )احملبوب إروين سريا  املكرم أيب إىل
احملبوبة رشيدة  قد ربياين منذ  املكرمة وأمي( وارمحه

صغاري حىت كباري، لعل اهلل حيفظهما يف الدنيا 
وأقول شكرا كثريا إىل أخي صغري احملبوبة . واألخرة

 .حفيذ ذالدين، وحول إىل مجيع أسريت

 الرانريي، احلكومية األسالمية جامعة يف أساتذيت وإىل
 تقديرا بالكثري هلم أدين الذين

وخصوصا إىل أستاذ قصي وأستاذة فضيلة  وإجالال
 .الذي يستغرق وقتهم لتوقف رساليت

وإىل مجيع صديقايت وأصدقائي يف جامعة الرانري 
اإلسالمية احلكومية، أقول هلم شكرا جزيال على 

 .العلمياملساعدة يف إجناز هذا البحث 

 .جزاهم اهلل خري اجلزاء

 

 

 ولدا رحياين



 

 و

 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

. اإلنسان هبا ينطق اليت اللغات وأفضل عربيااحلمد اهلل الذي جعل القرآن 
ني ومن أمجعه وأصحابه آلعلى حبيب الرمحن سيدنا حممد وعلى  والسالم والصالة

 .ه وإحسانه إىل يوم الدينهبدايتتبعه 

فقد مت بإذن اهلل وتوفيقه تأليف هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة  
العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من 

 الرتبية علوم يف(S.Pd)  شهادةاملواد اليت قررهتا اجلامعة على الطلبة للحصىل على 
استخدام البطاقة املصورة " باملوضوع املعلمني وتأهيل الرتبية بكليةقسم اللغة العربية 

ــدراسة جتربية ) لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة املفردات  MTsSبـــ

Asaasunnajaah Aceh Besar .") 

األستاذ قصي ومت إشراف كتابة هذه الرسالة بإشراف املشرفني الكرميني مها  
املاجستري، وألستاذة فضيلة املاجستري، فتقدم الباحثة أفضل الشكر هلما اللذين قد 

قامتها الثمينة وتوجيهما ومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا   أنفقا أو
 .كامال من أوهلا إىل آخريها، لعل اهلل باركهما وجزامها خريا كثريا

مث من الواجب على الباحثة أن تقدم شكرا عميقا واحرتاما عظيما 
لوالديها احملبوبني اللذين ربياها تربية حسنة وهّذباها هتذيبا نافعا، لعل اهلل جيزيهما 

اللهم اغفريل ذنويب ولوالدي وارمحهما كما ربياين "أحسن الثوب يف الدنيا واآلخرة 
".صغريا
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 وعميد اجلامعة ملدير اخلالص الشكر الباحثة تقّدمما ذكر،  على وإضافة
انريي والعاملني الر  جامعةيف  ذةااألست وجلميع العربية اللغة قسم ورئيس الرتبية كلية
هم يف بأفكار ها ساعدو قد  الذين األصدقاء لسائر الشكروكذلك تقدم جزيل . فيها
 .ام كتابة هذه الرسالة، وباركهم اهلل  ى الدنيا واآلخريةإمت

   MTsS  ة املدرسيةلرئيس الشكر تقدم أن الباحثة تنسىوال  

Asaasunnajaah Aceh Besar ةاألستاذ Rifqa S.Pd.I  وملدرسة  اللغة
 قد الذين وجلميع  املدرسني والطالبة يف هذه املدرسة S.Pd نور الوحيوناالعربية 
 أجرا يعطيهم مجع البيانات احملتاجة عند عميلة البحث، عسى اهلل أن يف أعانوها
 . عظيما

 والنقصان،من األخطاء  ختلواالرسالة ال  ذهأن ه الباحثة تتيقن ،رياوأخ
 القارئن من ترجوا لذلك الرسالة، ذهه إعدادها يف جهد كل بذلت قد كانت وإن
 هلا نافعة الرسالة ذهه ولعلالرسالة،  ذهه إلكمال نافعا واصالحا خالصا بنائيا نقدا

 .مجيعا وللقارئن

  

 0202يناير 7ندا أتشيه، 
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 مستخلص البحث
استخدام البطاقة املصورة لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة :  عنوان البحث

 ( MTsS Asaasunnajaahدراسة جتريبية بــــــ )املفردات
  إيرا كسما وندا:  اإلسم الكامل

 142020282:   رقم القيد
الباحثة أن قدرة  فوجدت MTsS Asaasunnajaahـ بـــ مالحظةإىل  استنادا

الطالبات على املفردات مازالت ضعيفة، وهن اليستطيع خمتلفة املفردات بصحيحا 
بعضهن الحيبنب . حىت تبادل على نطق املفرداهتا ألهنن مل يسيطرن املفردات

أحد أسباب هذه املشكل هو أن املّدرسة ال . والصعوبة يف تعلم  اللغة العربية
أما اجلهود للتغلب على هذه املشكلة فقامت .  جزابةاملناسبة وغري تستخدم بوسيلة

يهدف هذا البحث تعرف . الباحثة بالبحث عن استخدام وسيلة البطاقة املصورة
على استجابة الطالبات يف تعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة البطاقة  املصورة 

طالبات على وتعرف على فعالية  استخدام وسيلة البطاقة املصورة لرتقية قدرة ال
 Oneيف هذه الرسالة فهو الدراسة التجريبية وأما منهج البحث . املفرداتسيطرة 

Group PretestPostestDesign . وجلمع البيانات استخدمت الباحثة بطريقة
ــ. واإلستبانة test-االختبار ت   MTsSكان جمتمع يف هذا البحث مجيع الطالبات بــ

Asaasunnajaah  09بعددهم ( أ)العينة يف الفصل األول واختارت الباحثة 
-tأكربمن t-testنتائج هذا الباحثة يدل على أن القيمة يف اكتساب . طالبات

tabel(0،24 12،07  0،76)،  وهذا يدل على أن الفرض الصفري(Ho ) مردود
وأما النتائج استجابات الطالبات باستخدام وسيلة . مقبول (Ha)والفرض البديل 

 يعىن أن استخدام البطاقة املصورة فعال. 96 ٪البطاقة املصورة ممتاز مع القيمة 
 .الفردات الطالبات على سيطرة لرتقية قدرة
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ABSTRACT 
The Title  : The use of Picture Card to improve  

      student’s ability in vocabulary 

      (ExperimentalResearch at MTsS 

      Asaasunnajaah) 

Full Name  : Era kusmawinda  

NIM   : 140202080  

Based on the results of the initial observation at MTsS 

Asaasunnajaah, the researcher found that students ability in 

vocabulary is still weak, is still confused in pronuncition 

vocabulary because they do not master the vocabulary. One 

of the reason is some of them do not like Arabic and 

difficult in learning Arabic. They also feel bored while 

learning and lack of motivation inmastering the vocabulary. 

One of the reason for this problem, is the teacher does not 

use right and interasting media. As for efforts to overcome 

this problem the researcher used Pictorial Card media. this 

study aims to determine the response of students in learning 

Arabic using Picture Card and to know the effectiveness of 

the use of Picture Card in improving students ability in 

mastering vocabulary. the method of this study is the 

Experimental method with the design of One Group Pretest 

Postest Design. For data collection the researcher used 

questiomnaire and test. The Population in this study was all 

MTsS Asaasunnajaah students and the researchers chose 

class 1 (A) as a sample consisting of 29 students. The results 

of this study shows of grade at t_test is greater than t_tabel 

(2,04< 30,27> 2,76). It shows that the zero (Ho) hypothesis 

is rejected and the Alternative Hypothesis (Ha) is accepted, 

And results the acquisition that students responses to the 
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use of Picture Card obtained by the researcher from 

questionaire shests with grade of 96٪ means perfect,means 

learning Arabic using of Picture Card can improve students 

ability in mastering vocabulary. 
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi  : Penggunaan Kartu Bergambar untuk

     meningkatkan kemampuan siswa 

     dalam menguasai kosa kata   

     (Penelitian di MTsS Asaasunnajaah) 

Nama Lengkap : Era Kusmawinda 

NIM   : 140202080 

Berdasarkan hasil observasi awal penelitian di MTsS 

Asaasunnajaah, bahwasanya peneliti menemukan 

kemampuan siswa terhadap kosa kata masih lemah, dan 

mereka tidak bisa membedakan kosa kata dengan benar 

sehingga tertukar pengucapan kosa katanya karna mereka 

tidak menguasai kosa kata. Salah satu alasannya adalah 

sebagian dari mereka merasa bosan dan kesulitan untuk 

menguasai kosa kata. Hal tersebut disebabkan juga karena 

mereka kurang suka belajar bahasa Arab dan kurang 

memiliki motivasi yang kuat. Salah satu alasan dari 

permasalahan tersebut adalah guru tidak menggunakan 

media yang sesuai dan menarik. Adapun upaya untuk 

mengatasi masalah tersebut, peneliti menggunakan media 

Kartu Bergambar. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

respon siswa dalam pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan media Kartu Bergambar dan mengetahui 

efektifitas penggunaan media Kartu Bergambar dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai kosa 

kata. Adapun metode dalam penelitian ini adalah metode 

Eksperimen One Group – Pretest Postest Design. 
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Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan test dan 

angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswaMTsS Asaasunnajaah dan peneliti memilih kelas 1 (A) 

sebagai sampel yang terdiri dari 29 siswa. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwasanya perolehan nilai 

pada t_test lebih besar dari pada t_tabel (2,04< 30,27> 

2,76). Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesa Nol (Ho) 

ditolak dan Hipotesa Alternatif (Ha) diterima,Adapun 

berdasarkan hasil respon siswa terhadap penggunaan media 

Kartu Bergambar yang didapat oleh peneliti dari lembaran 

angket dengan nilai 96٪ yang berarti sempurna. Artinya 

pembelajaran bahasa Arab menggunakan media Kartu 

Bergambar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menguasai kosa kata. 
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 الفصل األّول

 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ

إن اللغة العربية هي إحدى املواد الدراسة اليت تعلمها        
إن اللغة أداة التواصل للتفاعل يف حياة ، الطلبة يف املدرسة

فاللغة العربية تتكون من أربع املهارات اللغوية وهي . اإلنسان
 .اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة

تعليم اللغة العربية  فاملفردات هي من العناصر املهمة يف 
طبعا أن يدركوا املفردات ويفهموها وحيفظوها ومن مث  بةويلزم لطل

ذلك، أن املفردات ل. سيسيطرون على املدة التعليمية بالسهولة
   .تدور دورا هاما يف تعليمها عند األجانب
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فااملفردات أساس يف تعلم لغة ما يف كل مرحلة من املراحل 
الدراسية وهي عنصر منهم يف تعلم اللغة سواء كانت لغة األم أم 

 .لغة أجنبية

هي ( MTsS Asaasunnajaah)اهلية املدرسة الثانوية  إن 

 قرية يف Bandara Sultan  Iskandar  Muda املدرسة تقع يف الطريق

 Ateuk lueng Ie, Ingin Jaya, Aceh Besar ، الىت تعلم فيها اللغة
على  الباتواقع وجدت الباحثة أن قدرة الطلكن ال .العربية

على فهم  الطالباتاملفردات مازالت ضعيفة، ومل يسيطرة 
على املفردات  الباتأن قدرة الط. إال بعض املفرداتاملفردات 

 ااملفرداهت على نطقمل يسيطر املفردات، مثال  نمازال تبادل ألهن
الحيبون  نومن أسباهبا أن بعضه. حاة مبسطرةنافذة بسبورة، مم

ونظرت . ربيةباللغة الع يشعرون الصعوبة نوه ،اللغة العربية
طريقة بوسيلة مناسبة يف  املدرسةطبق تالباحثة أن هناك مل 

 .خصة يف تعليم املفردات تعليمها
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مية من العناصر املهمة يف يعرفنا أن الطرائق بالوسائل التعل
وتنقسم الطرائق والوسائل التعليمية إىل . عملية التعليم والتعلم

أنواع خمتلفة، ومنها الوسائل السمعية والوسائل البصرية والوسائل 
استخدام البطاقة املصورة تعد من الوسائل . السمعية والبصرية

السمعية وملا الوسيلة تعد من الوسائل البصرية ومها مستخدمة 
. وفهم املفردات مبادة اللغة العربية الباتمبوحد لرتقية سيطرة الط

لذلك تريد الباحثة أن استخدام الوسائل البطاقة املصورة يف تعليم 
 .على سيطرة املفردات لرتقية قدرة الباتاملفردات لتسهل الط

وإعتمادا على ما سبق، تريد الباحثة عنها يف هذه الرسالة 
ــاملعنونة بـ  على الباتلرتقية قدرة الط املصورة استخدام البطاقة" ـــ

ــبـدراسة جتربية "سيطرة املفردات      MTsS Asaasunnajaahـــ
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  سؤاال البحث - ب

اعتماد على املعلومات السابقة فأرادت الباحث أن حيدد 
 : املسائل يف النطاق اآلتية

استخدام البطاقة املصورة لرتقية ب الطالبات استجابة كيف  -1
 ؟ MTsS Asaasunnajaahــــــبـقدرة على سيطرة املفردات 

على  الطالباتهل تكون البطاقة املصورة فعالة لرتقية قدرة  -2
 ؟ MTsS Asaasunnajaahــــــــبـسيطرة املفردات 

 هدفا البحث  -ج

 :هدفا البحث من هذه الرسالة وهي

البطاقة  استخدامب استجابة الطالبات التعرف على -۱
 MTsSــــــبـقدرة على سيطرة املفردات  املصورة لرتقية

Asaasunnajaah؟ 



5 

 

 

  

 الباتالتعرف على فعالة البطاقة املصورة لرتقية قدرة الط -۲
 ؟ MTsS Asaasunnajaahــــــبـ على سيطرة املفردات

 

 أهمية البحث   -د

 : وأما أمهية هذه الرسالة فهي 

 

 : للطلبة  - أ

يف  الباتمبعرفة املشكالت املواجهة حىت يسهل الط -
 تعليم اللغة العربية من خالل السيطرة على مفرداهتا

تساعدهم على ترقية قدرهتم على بإستخدام البطاقة  -
 املصورة
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 : للمدرس  - ب

زيادة املعلومات واملعرف عن استخدام البطاقة  -
املصورة على سيطرة  املفردات عند عملية التعليم 

 .     والتعلم يف مادة اللغة العربية

 الوسائل التعلمية للمدرسني والطلبة أن تقدم -

  : للباحثة -ج

زيادة املعرفة واخلربة يف البحث العلمي حىت تستفيد  -
 .منها لتطوير األفكار وتوسيعها

  إفتراضات والفروض البحث   -ه

كما كتب الدكتور . تأثريا قويا الباتإن الوسائل تؤثر دوافع الط
 :فخرالدين عامر ىف كتابه
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بأساس حمسوس  الباتالتعليمية أهنا تزود الطأن الوسائل "
. 1"لتفكريه، ومتده باخلربة احلقيقية اليت ختلق فيه النشاط الذايت

إىل النشاط ىف عملية التعليم، وعلى املعلم  الباتلذلك يدعو الط
تسهيال هلم ىف فهم املادة  الباتبأن يهتمن بالوسيلة املناسبة للط

 .املدروسة

مل تكن البطاقة املصورة فعالة لرتقية :  ((Hoوأما الفرض صفري 
 .يف تعليم املفردات الباتالط

تكون البطاقة املصورة فعالة لرتقية قدرة : (Ha)والفرض البديل  
 . على تعلم املفردات  الباتالط

على  الباتأما االفرتاضات يف هذا البحث فهي لرتقية سيطرة الط
 .ةالبطاقة املصور اللغة العربية يف تعليم املفردات بإستخدام 

                                                             
، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية اإلسالميةفخر الدين عامر، 1

  ۲۲4، ص (۱4۲۲علما الكتب، : القاهرة)



8 

 

 

  

 حدود البحث   -و

استخدام : "الباحثة تبحث يف املوضوع:ضوعي احلد املو  -۱
على سيطرة  الباتالبطاقة املصورة لرتقية قدرة الط

 وأما املنهج البحثة فهو دراسة جتريبية" املفردات

 MTsS Asaasunnajaahتبحث  ةالباحث: احلد املكاين  -۲
يواجهون صعوبة يف  ن، ألن أكثرهألواليف الفصل ا

 سيطرة املفردات

الباحثة تبحث هذا البحث يف السنة : احلد الزماين  -3
 م۲٩1٠

 

 

 



٠ 

 

 

  

  معاني المصطلحات   -ز

البطاقة املصورة : "إن موضوع هذه الرسالة هي        
دراسة )على سيطرة املفردات  الباتواستخدامها لرتقية قدرة الط

قبل أن تبحث الباحثة عن (".MTsS Asaasunnajaah ـــــجتريبية بـ
األشياء املتعلقة هبذا املوضوع حتسن هبا أن تشرح معاىن بعض 

 .األلفاظ أو املصطلحات املوجودة يف املوضوع

وأما املصطلحات اليت تريد الباحثة أن توضحها يف هذا 
 :املوضوع فهي

 استخدام  -1

 -يستخدام-استخدام"كلمة استخدام مصدر من 



1٩ 

 

 

  

التخذه "استفعاال، معناه  -ن استفعلاستخداما على الوز 
 2"خادما

  البطاقة املصورة -2

البطاقة املصورة هى إحدى الوسائل البصرية الىت يستفد  
يصنع البطاقة من قطع من الورق املقوى يكتب على  . منها العني

 3.كل منها عبارة أو كلمة أو مجلة يف بعض األحيان

 

 

 

                                                             

طرق تدريس اللغة العربية في طرق تدريسها، عبد العزيز عبد اجمليد، 2         
 77، ص (م 1٠11دار املعارف، : القاهرة ) الطبيعة الثالثة،

تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية صالح عبد اجمليد العريب، 3         
 118، ص (1٠81لبنان، الطبعة األوىل : مكتبة) والتطبيق،
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 ترقية قدرة -3

ترقية معناها -يرقى-لغة مصدر من رقى" ترقية"إن كلمة        
أى . 5ويف املعجم الوسيط معناها إرتفع من درجة. 4رفعه وصعده

 .6مازال التالميذ يرتقىية األمر حىت بلغ غايته

و قدرة مبعىن -قدرا-يقدر-كلمة قدرة مصدر من قدر        
واملرادها أن حياول املدرس حماولة . القوة على الشيء والتمكن

 .رتقية قدرة الطلبة على املفرداتل

 

 
                                                             

بريوت، : الطبعة الثانية دار املشرف)، المنجد األتجدىلويس معلوف، 4        
 ۲۲6، ص (۱۹۱6
معجم الوسيط، معطمة مجموع اللغة إبراهيم انيس وأصدقاؤه، 5  
 ۱۱۲م، ص ۱۹۹۲.العربية
  ۲۲6ص ... المنجدلويس معلوف، 6  
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 الباتالط -4

وطالب اسم " طالب"لغة مجع من " الطلبة"فكلمة         
ومعىن الطلبة  7.طلبة وطالب-يطلب-الفاعل من طلب

الدارسون الذين يطلبون العلم يف املدرسة أو يف : "اصطالحا هو 
التعليم الثانوية املعهد وتسمية الطلبة غالبا ملن يتعلمون يف مرحليت 

 8"والعالية

  سيطرة املفردات -5

على " سيطرة-يسيطر-سيطر"كلمة سيطرة مصدر من         
يسيطر -وهو مصدر من سيطر. ٠"فعللة-يفعلل-فعلل"وزن 

                                                             

 468ص  . . . .المنجد مجيع احلقوق حمفوظة، 7        
، ص (۱۹۹۲دار املعارف، : القاهرة)، المعجم الوجيزإبرهيم مذكور، 8       
۳۹۳  
، الطبعة الثانية, المعجم الوسيط، الجزء األولابراهيم أنيس و آخرون، ٠        

 653ص ( م 1٠72مصر : القاهرة )
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وأما سيطرة اليت يريد هبا .ىف اللغة اإلجنليزية Masteryتقابل ب 
    MTsSـــــب الباتالباحثة فهي سيطرة املفردات لدي الط

Asaasunnajaah    . 
وهو مجع " إفرادا-يفرد-أفراد"كلمة املفردات مشتق من         

 .1٩من مفردة، مفردات اللغةهي مجع الكلمات املوجودة يف اللغة

أساس من كل شيئ يف عملية اللغة حيث أن اجلملة : وإصطالحا
 11.اليت هي من عناصر التعبري تكون مطالب احلياة

 الدراسات السابقة -ح

باملدرسة )نور قمر، استعمال بطاقات تعليم اللغة العربية  -1
، الرسالة (دراسة جتريبية. lamgugobاإلبتدائية اإلسالمية 

اجلاميعة، غري املنشورة، كلية الرتبية ىف قسم تعليم اللغة 
                                                             

 376، ص . . . .ابراهم أنيس واخوانه، املعجم الوسيط 1٩ 
، طرق التدريس اللغة العربية فى طرق تدريسهاعبد العزيز عبد اجمليد، 11        

 28، ص (م1٠11القاهرة، دار املعارف )الطبعة الثالثة 
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العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، 
۲۲۱۲ 

التالميذ اللغة العربية أصعب من وأما املشكالت ولدي         
اللغة اإلجنليزية هم يعرفون املفردات اإلجنليزية أكثر من املفردات 

 .العربية

دراسة )مرضية، استعمال البطاقات يف تعلم املفردات  -۲
الرسالة اجلامعية  (.Pagar Airاجرائية يف املدرسة اإلبتدائية 

غة العربية جبامعة غري املنشورة كلية الرتبية ىف قسم تعليم الل
وأما . م۲۲۱۱الرانريى اإلسالمية احلكومية بند أتثية 

املشكالت مرضية التالميذ يف تلك املدرسة ضعفاء يف 
سيطرة على هذه مشكالت كثرية يف تعليم اللغة العربية 

 .وتعليمها
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إرمحين حسني، البطاقات واستخدامها لرتقية مهارة الطلبة  -3
 ،مبعهد باب النجاح الثانويةالكالمية يف الصفالثاين 

دراسة اجرائية مبعهد باب النجاح الثانويةالرسلة اجلامعية )
غري املنشورة كلية الرتبية ىف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

 .م ۲۲۱4الرانريى اإلسالمية احلكومية بند أتشيه

وأما املشكالت الىت أحدى املعاهد العصرية بند اتشية         
هو تدريب التالميذ على . الطالب املواد العربية يتعلم فيها

استخدام اللغة العربية أو تدريب قدرة الفرد على استعمال اللغة 
ولكن املدرس مل يستخدموا الوسائل . يف مواقف اجتماعية

لذلك كان الطلبة يشعرون . املناسبة يف تعليم املادة اللغة العربية
 .بالصعبة يف تعلم مادة اللغة العربية

والعالقة بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية من ناحية          
استخدام البطاقة أن الدراسة السابقة استخدام البطاقة املصورة 
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ولو كانا مها متسويان بل توجد اختالف . وبذلك بالدراسة احلالية
بينهما، أما يف الدراسة السابقة كتبت الرسالة عن البطاقة 

ة الكالمية يف تعليم مادة اللغة العربية واستخدامها عن مهار 
 .والدراسة احلالية جيرب هذا البطاقة املصورة يف تعليم املفردات

 طريقة كتابة الرسالة  -ط

وأما طريقة كتابة هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على دليل         
كتابة الرسالة بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي 

 : كومية وهواإلسالمية احل

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 

۱۰۲٦. 
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انيالفصل الث  

 اإلطار النظري

تهاأهميو  تعريف الوسائل التعليمية -أ    
وتعرف الوسيلة بأهنا جمموعة من األدوات واآلالت اليت 

سواء كان  ،يستخدمها املعلم لنقل حمتوى الدرس إىل املتعلمني
وذكر ترميزي نينرسي يف كتابه تطوير 7.داخل الفصل أو خارجه

العربية للناطقني بغريها أن الوسائل منهج تعليم وتقومي اللغة 
 ،التعليمة هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عميلة التعليم
وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على 

 دون ، املهارات وأكساهبم العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم

 

                                                             
: مكتبة الرشد)، المنهج المدرسي المعاصرحسن جعفر اخلليفة،         7
 711، ص (0272الرياض، 
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االعتماد األساسى من جانب املعلم على استخدام األلفاظ 
 0.والرموز واألرقام

والوسائل التعليمية هي كل ما يستعني به املدرس على         
  .إيصال املادة العلمية وسائل املعارف والقيم اىل أذهان الطالب

وتعريفها يف امليدان الرتبية أن الوسائل التعليمية أدواة مستعملة 
. لتحسني العملية التعليمية سهال لنيل األهدف املقصدة
والوسائل توفر الوقت، وتنقل كمية أكثر من املعلومات للطالب 

ومها طرق عنصران مهمان يف عملية التعليم   .يف أن واحد
الوسائل . مها املدرسالتدريس والوسائل التعليمية يستخد

وقد . التعليمية منبع التعلم تساعد املعلم يف إتصال املعلومات

                                                             

   تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية زي نينرسي،ترمي0        
التربيه اإلسالمية وقن التدريس، الطبعة عبد الوهاب عبد السالم طويله،     
  767، ص (م0221دارالسالم، : القهرة) الرابعة،
طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية فخريالدين عامر،          

 0 0، ص. . . . اإلسالمية
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عرفه العاملم أهنا مجيع األدوات واآلالت اليت يستخدمها املدرس 
أو الدارس لنقل حمتوى الدرس إىل جمموعة من الدارسني سواء 

 1.داخل الفصل أو خارجة هبدف حتسني العملية التعليمية

لتعليمية أعظم تأثريا يف احلواس وضمن الفهم والوسائل ا 
وجتلب السرور للدارسني وجدد نشاطهم وتساعد على التشبيب 

وقال هرجانتو أن الوسائل التعليمية هلا وظائف كثرية يف .احلقائق
 :عملية التعليم ومنها

حىت يفهمها الدارسون فهما توضيح املواد الدراسية  -7
 جيدا

ي  ال يشعر الدارسون تكون طريقة التعليم متنوعة حب -0
 بامملل

                                                             

، المنهج والوسائل التعليميةمهمد لبيب البقي وحممد منري مرسى،          
  0 0ص( مكتبة األجنلو املصرية، دون السنة: القاهرة)



02 

 

 

يقوم الدارسون بأنشطة كثرية على أهنم اليسمعون إىل  - 
شرح جمردا بل يقومون بأنشطة كاملالحظة واللعبة 

 واملناقشة وغريها من األنشطة التعليمية
يكون التعليم مشريا حىت تبع  دوافع الدارسني  - 

 6.للتعلم

 أنواع الوسائل التعليمية -ب

التعليمية التعليم اللغة اليت مانت وتعددت الوسائل  
يستطيع املدرس يستخدمها يف عملية التعليم على وجه العام 

 :منها

هي تضم جمموعة من األدوات والطرق الوسائل البصرية  -7
السبورة، : اليت تشتغل حاسة البصر وتعتمد عليها، مثل

 اخليائط، الصورة، والعرض

                                                             
        

6
Azhar Arsyad, Media Pelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), hal 243-244 
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 الوسائل السمعية -0
هي اليت تضم جمموعة املواد املراد بالوسائل السمعية 

: واألدوات اليت تعتمد أساسى على استخدام حاسة السمع، مثل
الشريط، الراديو أو : مثل 1.الراديوا وآلة التسجيل ومعمل اللغوى

 املذياع
 
 الوسائل السمعية البصرية - 

الوسائل السمعية البصرية هي تضم جمموعة املواد اليت 
أفالم : والبصر، مثلتعتمد أساسا على حاسيت السمع 

 1.والتلفزيون

                                                             

، المعيات البصرية تعليم اللغةالصديق عبداهلل، حممد إمساعيل صبئ وعمر1        
  0ص 

، الوسائل التعليمية والمنهجعبد احلاميد جابر،خرب كاظم وجابر أمحد 1        
 1 -1 ، ص (7111دار النهغة العربية، : القاهرية)



00 

 

 

ىف هذه احلالة، ال يعمل املعلم داءما كمقدم مواد، ولكن 
ميكن استبدال مقدم املادة بوسائل اإلعالم حىت ميكن حتويل دور 
املعلم إىل ميشر تعلم مت إنشاء هذه الوسائل، ميكن الطالب 

 .اإلستماع إىل الب  من خمتلف االجتاهات

 لوسائل التعيميةفوائد استخدام ا  -ج

إذا أحسن استخدامها  ،قيمة احلقيقية للوسائل التعليمية
 :هي

ومن مث  ،أساسا ماديا لالدراك احلاسي طلبةتقدم لل -أ
فهي تقلل من استخدام الطلبة أللفاظ ال يفهمون هلا 

 معىن

 تثري اهتمام الطلبة كثريا -ب

 جتعل ما يتعلمون باقي األثر -ج

 إىل النشاط الذاتى طلبةتدعو التقدم خربات واقعية   -د
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تنمي يف الطلبة استمرارا يف الفكر كما هو احلال  -ه
عند استخدام الصور املتحركة والتمثيليات 

 .والرحالت

 وأهداف تعلمها المصورة ةبطاقالمفهوم   -د

 المصورة قةتعريف البطا -١

كما قال ابن األعرىب يف معجم لسان " البطاقة"كلمة 
ي رقعة صغرية يثبت فيها وقال غريه البطاقة ه العرب هي الورقة

وإن كان متاع  ،إن كان عينا فوزنه أو عدده ،جتعل فيه مقدار ما
  1.فقيمته

هي احدى الوسائل البصرية يعىن الوسائل الىت  قةلبطاا
من قطع من الورق املقوى  البطاقاتصنع ، تتستفد منها العني

                                                             

 ،اجمللد األول ،دار احلدي : القاهرة ) ،لسان العرب،ابن منظور1        
    ص  ،(م0226
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يف بعض يكتب على كل منها عبارة أو كلمة أو مجلة 
البطاقة املصورة هي أدوات تعلم أو وسائل تعليمية  72.األحيان

 . ملساعدة وتبسيط عملية التعليم

وجبانب ذلك أن استخدام الوسائل يف تعليم املفردات 
، ولقد كانت البطاقة تبلغ يساعد ترقية على سيطرة املفردات

أو ميكن  (cm) رتاتمنتيس 70وواسعها  رتمنتيس 76طوهلا 
املستخدمة يف  ةاملصور  ةبطاقال 77.حجم الفصول ليواجه تعديلها

وسائل البطاقة  .(cm)رتمنتيس76x70 جمحب ةبطاقالالتعلم هي 
املصورة هي الرسائل الىت ينتم تقدميها خبالل تعليق الصولرة يف 

 .اجلزء اخللفية من كل صورة

                                                             

م اللغات الحية وتعليمها بين تعلالدكتور صالح عبد اجمليد العريب، 72        
 771، ص (7117لبنان، الطبعة األوىل، : مكتبة ) النظرية والتطبيق،

        
11

Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), 

hal 120 
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ا على طالهبلتمرين  املصورة ةالبطاق املدرسة استخدام
 ةبالصور  الطالباتقراءة كلمات وعبارات ومجل ولتنمية معرفة 

علىأنواع  ةاملصور  ةبطاقالحتتوي كل .والعبارات اللغوية ومعانيها
على الورق املقوى األدوات املدرسية، خمتلفة من املواد مثل مادة 
 ،املصورة ةبطاقالوخلف األدوات املدرسية  امللصقة على املصورة 
بطاقة املصورة الميكن للمعلم إظهار  ،لذلك. ايتم كتابة املفرداهت

أما البطقة . وتكرار قراءة املفردات على ظهر البطاقة بةللطل
 :املصورة كما يلي
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 المصورة ةبطاقأهداف استخدام ال -2

مهتمني وسعداء  بةجعل الطلليالوسائل إىل  أهداف
اليت يتم تدريسها املواد ويسهل عليهم التعرف على 

ختبار إلتساعد االستخدام البطاقة املضورة هي  أهداف.وفهمها
. تها وسيطرة املفرداتحفظ مها،ىف فه الطالباتعلى قدرة 
أيضا تدريب قدرة الدماغ ميني لتذكر  املصورة ةالبطاقلذلك، 

 .الصورة والكلمات على لرتقية ويغىن املفردات

 :المصورة ةبطاقالفوائد على  -3

 :املصورة كما يلي ةبطاقالللفوائد 

 الدرساتسهل الطالبات للفهم  -

 تشرح معىن ال ميكن تقسريه بالكلمات   -
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 70ميكن حتد من الوقت -

 المصورة ةبطاقالخطوات صناعة وظيفية  -4

 :كما يلى املصورة ةبطاقالخطوات صناعة 

 (cm)رتمنتيس76x70جم حب ،إعداد كرتون -

 ةبطاقالجم حبقطع كرتون  -

 كرتونالورقة  على  ةصور ال تلصق - 

 الصورة وراءكتب املفردات ا  -    

 :املصورة ةبطاقالوظيفية 

 مساعدة وتسهيل عملية التعليم والتعلم -

 جتربة أكثر واقعية إعطاء -
                                                             

         
12

Arief S.Sadiman, dkk. Media Pendidikan, Pengertian, 

Pengembangan dan Pemanfaatannya. (Jakarta: Pustekkom. dan Raja 

Grafindo Persada, 2006) hal 59 
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 وليس ممال بةجذب انتباه الطل -

 الطالبات يف تعلم نشيط -

  7علمتاألهتمام  ترقية -

 :المصورة ةبطاقالكيفية استخدامها -5

 رؤية اتبالطل ،الباتصورة للطاملتعرف املدرسة بطاقة  -
 تهاواإلستجاب

تعرض املدرسة املفردات البطاقة املصورة للطالبات  -
 صورةامللبطاقة ا

 صورةاملاملوجودة على البطاقة  املفرداتاملدرسة تنطق  -

ىف كل املفردات  ثالث مرات املفردات الطالباتكرر ت -
 .بتسهلتذكرها ل

                                                             
         

13
Sudjana, Nana dan Rivai, Ahmad. 2010. Media Pengajaran. 

Bandung: Sinar Baru, hal 67 
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مطابقة الصورة لل تهايف اجملموع تدرب الطالبات         
مث . ، بتأمر املدرسةصورةاملبالكلمات املوجودة على البطاقة 
 .صحيحا على السبورةبتباهي لتلصق املفردات والصورة 

 المصورة  ةبطاقوعيوب المزايا  -ه 
 :كما يلي  ،املصورة ةبطاقالمزايا 

 درساالتعرف على املواد  بةتسهل على الطل -

 مسرورو أن تذكر تسهل  -

 توضيح مشكلة -

  7محلها واستخدامها، سهل احلصول ،السعر رخيص -

 

 
                                                             

         
14

Susilana, R. Dan Riyana, c. (2009). Media Pembelajaran. 

Bandung: cv wacana prima 
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 :املصورة كما يلي ةبطاقالأما عيوب 

 حمدود للمجموعات الكبرية هاحجم -

 على رؤيتك بالعني  فقط تؤكد -

 الباتالط ة ينغضىري ثك ةصور  إذا كان -

 نفسهاعلى  صورةالاالستجابة عن خمتلفة  -

 سيطرة المفردات وأهداف تعليميةمفهوم   -و 

 تعريف سيطرة المفردات -١

على وزن " سيطرة-يسيطر-سيطر"وكلمة سيطرة من 
وهو مصدر من " التسلط"السيطرة لغة  71"فعللة-يفعلل-فعلل
 . ىف اللغة اإلجنليزية Masteryيسيطر تقابل ب -يسيطر-سيطر

                                                             

      61، ص . . . .، العجم الوسيطابراهيم أنيس و آخرون، 71         



 7 

 

 

إن املفردات هي اللغة املطعة على حسب تقسيمها إىل 
األمساء واألفعال واحلروف وهي جمموع الكلمات العربية الىت 

 يستعملها الطلبة للتفكري و تركيب اجلمل يف احملادثة 

 76.واملناقثة والكتابة

سيطرة على املفردات هي إحدى الوسائل جتعل الطلبة 
إن تعليم املفردات مطلوب  .قادرين على التكلم باللغة العربية

 71.عليم اللغة وشرط من شروط إجادهتاأساسي من مطالب ت
 ،تنمية الثروة اللفظية هدفا من اهداف اىي خطة لتليم لغة اجنبية
ذلك ان املفردات هي ادوات محل املعىن كما اهنا يف ذات الوقت 

                                                             

مكة )، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىكامل الناقة،   حممود76         
 767ص ( 7112املكرمة، جامعة ام القرى، 

المرجع إلى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين حممود امساعيل صاحل، 71         
 12، ص (711جامعة امللك سعود، : الرباض . )بها، الجزء الثانى
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فاملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم  ،وسائل للتفكري
  71.كره إىل كلمات حتمل مايريدف

تعليم املفردات هو إحدى الوسائل جلمل الطلبة استطاعة 
التكلم باللغة األجنبية أو لتطوير قدرة الكالم والقدرة على سيطرة 

 . املفردات الكثرية

 :أما األهداف من تعليم مفردات اللغة العربية فهي

 وأمن خاالل مواد القراءة  ،للطلبة لرتقية املفردات جديدة -
 املسموع فهم

 .اصحيحبوالقراءة  للتكلمتدريب  -

 ير قدرة على الكالمتطو  -

                                                             

   767، ص . . . . تعليم اللغة العربيةحممود كامل الناقة، 71         



   

 

 

يف سياق مجلة عندما تستخدم و  ،عىن املفرداتاملفهم  -
 71.معينة

 طوات تعليمهاخأنواع المفردات و  -ز

أوهلا نوع على حسب : 02تتنوع املفردات من أربعة انواع
 :لىي امميكن أن تقسم ك، املهارات اللغوية

وهذه تنقسم  understanding vocabularyمفردات للفهم  -7
 : إىل نوعني

اإلستماع ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع  -
الفرد التعرف عليها وفهمها عندما يتلقها من أحد 

 .املتحدثني

                                                             
         Azzain, Media Pembelajaran Mufradat, Jakarta:Sinar Utama2013 

hal 93 

المرجع في تعليم اللغة العربية المناطقين بلغة ،رشدى أمحد طعيمة02         
 671-676 ص ،(بدون السعنة: جامعة أم القرى) ،الجزء الثانى ،أخرى



   

 

 

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

 .مطبوعة

وهذا أيضا تنقسم   speaking vocabularyمفردات للكالم -0
 : إىل قسمني

ويقصدهبا جمموع الكلمات اليت  informalعادية  -
 تخدمها الفرد يف حياته اليوميةيس
ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت حيفظها  formalموقفية  -

الفردو ال يستخدمها إال يف موقف معني أو عندما تكن 
 .له منا سبة

وهذا أيضا تنقسم إىل  writing vocabularyمفردات للكتابة - 
 : نوعني
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عادية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد  -
  ،تال الكتىب الشخصى مثل أخذ مذكرايف مواقف االتص
 . كتابة يوميات

موقفية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد  -
يف االتصال الكتاىب الرمسى مثل تقدمي طلب للعمل أو 

 .استقالة أو كتابة تقرير
 

 : خطوات املستعملة يف تعليم املفردات

وبالنسبة للمستويات املستقدمة حيسن أن بطلع الطالبة           
من بعض الكتب العربية املعاصرين ويف على نصوص مأخوذة 

  .البداية ينبغى أن تكون النصوص سهلة وبسيطة

بعد أن بقوم املدرسة بقراءة النص والكتب املعلقة،    
يتحتقق من الفهم العام للفقرة، مث يبدأ يف التوضبح ويف عملية 

ويف مرحلة الحقة ميكن أن يقوم املدرسة . إعادة صياغة النص



 6 

 

 

الطريقة التقلدية، ويف ذلك وسيلة عظيمة ال  بشرح للنص على
ثراء حصيلة املفردات عند الطالب، وذلك بتقدمي املشتقات 

 07.واملرتادفات واملتجانسات
 

                                                             

محادة ابراهيم، اإلجتاهات املعاصرة يف تدرس اللغة العربية واللغة احلية            
 16، ص (7111درالفكرى العريب، : القاهرة)هبا األخرى لغريالنطقني 
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 الفصل الثالث
 الحقليإجراءات البحث 

 البحث  منهج - أ
املنهجالذي تستخدم الباحثة ىف هذا البحث هومنهج 

، هو املنهج "”experiment researchجترييب أو ما يقال باإلجنلزية 
العلمي الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب 

وله األثر اجللي يف (. املتغري التابع)على النتيجة ( املتغري املستقل)
أما تصميمات املنهج التجريب فتجري . تقدمي العلوم الطبيعية

، التجريبيةالتصميمات، على أربعة أنواع وهي التصميمات التمهيدية

  .  التصميمات العاملية والتصميمات شبه التجريبية

                                                             

المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صاحل بن محد العّساف،         
 727، ص(222 املكتبة العبيكان،  : شرالنا)، الطبعة الثانية

، .....المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،         
 3 7-2 7ص 
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إن منهج البحث الذى يعتمد عليه الباحثة ىف كتابة هذه 

-Pre)الرسالة هو املنهج التجرييب بتتصميمات التمهيدية 
Experimental Designs .) وأما تصميم اليت يستخدم الباحثة يف

 Pre Test-Post Test, One Group Designs: هذا البحث هي

 

  خ  x  ت   خ :بالشكل التايل

  :التفصيل
 االختبار القبلي:  ١خ
 االختبار البعدي:  ٢خ
x  :7املعاجلة التجريبية. 
 

                                                             

مكتبة : الكويت  )، مدخل الى مناهج البحث التربويرجاء أبو عاّلم، 7       
    ، ص ( 3 الفالح، 
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 البحث جتمع وعينةم - ب
ــبـ طلبةالمجيع هلذا البحث التجرييب، إن اجملتمع   MTsSـــ

Asaasunnajaah وكان عددهم  .3 2 /3 2 لسنة دراسية
يف الفصل البات الط نوالعينة يف هذا البحث ه .طلبةال32 يبلغ

ــبـ "العلوم العلمية"األول  يبلغ  MTsS Asaasunnajaahــ
وطريقة اختار العينة هي الطريقة العمدية . اتطالبال3 عددهم

(Purposive Sampling)  تسمى الطريقة باالطريقة املقصودة تعين و
تأسس بواسطة هدف معني والصفات أو اخلصائص املميزة 

ثة هذا الفصل كالعينة ألن بعد وسبب اختيار الباح. اخلاصة
ى مقابلة مع مدرسة اللغة العربية رائت الباحثة أن مل يقدروا عل

فضوهلم أعلى يف تعليم اللغة و  ،فهم اللغة العربية على وجه جيد
 .  العربية
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 طريقة جمع البيانات وأدواتها    -ج
كانت الباحثة ستقوم البحث بأدوات البحث جلمع  

الباحثة على األدوات التالية، ويف هذه البحث  البيانات، فتعتمد
 .تعتمد الباحثة اإلختبار واالستبانة

 
 االختبار - 
 تستخدمها أن ميكن الىت األدوات أحد هو االختبار  
 أو البحث أسئلة إلجابة حتتاجها الىت املعلومات جلمع الباحثة
 مها االختبارين، نتائج بني الباحثة تقارن يعىن .فروضها اختبار

 :وتقوم الباحثة بإختبارين ومها. يالقبلي واالختبار البعد االختبار
 (Pre-Test)االختبار القبلى  -

قبل أن تقوم  الباتهو الذي ختتربه الباحثة الط  
. املصورة ةبطاقاستخدامالتعلمالباحثة كالعدة يف تعليم املفردات ب
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وغرض هذا االختبار ملعرفة مستوى التحصيل قبل تعليم 
 .املفردات
 (Post-Test)االختبار البعدي  -

 ةبطاقاستخدام البعد  طالباتهو الذي ختتربه الباحثة ال  
البعدي فتستطيع أن تعرف قدرة وتقوم الباحثة باالختبار . املصورة

 .املصورة ةبطاقاإلستخداماليف  الباتالط
  

 االستبانة-    
وهبا هو أحد الوسائل العديدة للحصول على البيانات،   

 ةبطاقالوسيلة  اإلستخدام عن الباتاستجابة الط ةيعرف الباحث
وهي األستمارة الىت حتتوي على . املوصورة يف التعليم املفردات

جمموعة من األسئلة أو العبارت املكتوبة مزودة بإجابتها أو اآلراء 
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بفراع لال جابة ويطلب من اجمليب عليها اإلشارة إىل مايراه مهما 
 3.عليه منها أو ما يعتقد أنه هو اإلجابة أو ما ينطيق

 
 طريقة تحليل البيانات -د

حتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي و البعدي  - 
 :فتستعمل الباحثة الرموز التالية (t-Test)" ت"باختبار 

 

    
  
    

 

 :البيانات
t°  :حاصلة املالحظ  
نتيجة بني نتيجة املتغرية ألوىل و  متوستط الفروق:   

 :باتباع اخلطوات التاليةاملتغرية الثانية، فهو 
                                                             

        
4
Anas Sudjono, pengantar Statistikpendidikan (Jakarta:Raja 

Grafindo persada, 2012), hal 67 
       

5
Anas Sudjono, Pengantar . . . ., hal 307                                                                                                             
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  =      
 

 
∑D  :نتيجة املتغرية ألوىل و  جمموع الفروق بني نتيجة املتغرية

   :من خطوات اآلتية Dالثانية، و 
D= x-y  :نتيجة املتغرية ألوىل ناقصة بنتيجة املتغرية الثانية 

X  :نتيجة املتغرية ألوىل 

Y  :نتيجة املتغرية الثانية 

N  :عدد العينة 

  

 :اري للفروق اتباع الرموز التاليةاخلطاء املعي:     

     
   

   ١
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اإلحنراف املعياري للفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و :     
 : نتيجة املتغرية الثانية، يعين

    
   

 

 
  
  

 
 ٢ 

 3.العدد الثابت:  

 

 حتليل البيانات عن استبانة - 
كّميا الذي استعملته الباحثة اإلجابة   حتلياللبياناتأما     

للحصول على اجملموع ( بيانات اإلستبانة)أسئلة البحث األوىل 
واملعدلة والنسبة املائوية ملعرفة استجابة الطالبات باستعانة 

 :احلساب كما يلي

   ٪  22      p =  
 
         

                                                             

        
6
Anas Sudjono, Pengantar . . . ., hal 305-306 

        
7
Anas Sudjono, Pengantar Statistik . . . ., hal 282 
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  :البيانات
p  :النسبة املؤية 
f   :الرتددات 
n  :جمةوعة الطالبات 
وحتليل املسند ألنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء عملية  

 :3التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال
 ممتاز= ٪  22  -  3

 جيد جدا= ٪  32  –   

 جيد= ٪      -   

 مقبول= ٪    -  3

 ناقص= 32٪  - 2 
                                                             

        
8
Suharismi Arikunto, Dasar-DasarEvaluasiPendidikan, (Jakarta : 

Bumi Aksara,2003), hal 281 

  



 
 

64 

 الفصل الرابع
 البيانات وتحليلهانتائج 

   عرض البيانات -أ
قدمت الباحثة يف الفصل السابق ما يتعلق مبنهج البحث  

أما يف هذا الباب تريد . وألدوات املستخدمة فيه جلمع البيانات
الباحثة أن تعرض نتائج اليت حصلت من البحث التجرييب 
بإستخدام وسيلة البطاقة املصورة لرتقية قدرة الطلبة على سيطرة 

، يف السنة أتشية الكربى،    MTsS Asaasunnajaahــــبــاملفردات 
 اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وتأهيل. 8102-8102

 TL /1FTK./12 .8102/12/11املعلمني بندا أتشية برقم 
Un./ 02680B-  وقد قامت الباحثة بالبحث التمهيدي(one 

group pretest-postest design)   وللحصول على تلك البيانات
 .االستبانة واالختبار القبلي والختبار البعدي
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 لمحة عن ميدان البحث   -١

هي  احمبعهد أساس النجMTsS Asaasunnajaah إن  
 Inginبوالية  ،Ateuk Lueng ieيقع بقرية و  ةياإلسالمأحد املعاهد 

Jaya ،Aceh Besar،  أنشأه املرحوم احلاج رزام بن احلاج حيي سنة
م، وبعد وفاته تستمر رئاسته على يد كياي احلاج مجال  8112

يد توكو  الدين وايل اخلالدي، و بعد وفاته تستمر رئاسة على
 ،Lambaroسوق  كيلو أمتار من  6و حن .احلاج شرواين حىت اآلن

 ، يف الشارعBandaAcehكيلو مرتا من مدينة   08و حنأو 

Bandara Sultan Iskandar Muda، Blang Bintang  وفيها
إن  (.MAS)واملرحلة العالية  (MTsS)مرحلتان مها املرحلة املتوسطة 

 Acehاملدرسة املتوسطة مبعهد أساس النجاح هي أحد املعاهد بــــــ 

Besar  ترأس هذه . تعلم فيه الطلبة مادة اللغة العربيةيالذي
 . Rifqa S.Pd.Iاملدرسة اآلن السيدة 
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مدرسا للسنة الدراسية  04 وأما املدرسون فعددهم
اللغة العربية واحد فقط ىف  مدرسةوأما عدد . م 8102/8102
 . املدرسة

 4-١ل الجدو 

  MTsS Asaasunnajaahبـــــعدد مدرسة اللغة العربية 

 المتخرجة في أسماء المدرسة رقم
 جامعة الرانري بندا أتشية نور الوحيونا 0
 

وكان عدد الطالب والطالبات يف هذه املرحلة هي 
وهم . طالبة 44طلبا و  006، ويتكون من   طالبا021

جيلسون يف الصف األول والصف الثاين والصف الثالث، ويوضح 
 :اآليتعدد الطلبة يف كل فصول كما يتضيح يف اجلدول 

 :وكان وتوضح الباحث عدد الطلبة يف اجلدوال اآليت



62 
 

 

 4-2ل الجدو 

 اجملموع الطلبةعدد  الفصل رقم
 الطالبات بالطال  

 22 82 26 األوال 0
 21 88 82 الثاين 8
 24 82 28 الثالث 2

 021 44 006 المجموع
 

ــالبيانات السابقة علمنا أن عدد الطالب من   MTsS بــ
Asaasunnajaah  فصال  ةار الباحثفاخت.  طالبا021بندا أتشية

ومادة التعلم مأخوذ من   . أ-األول يف الفصل: لتكون عينة 
 MTsSبـــــــ  األولكتاب تعليم اللغة العربية للفصل 

Asaasunnajaah وليكمل . "األدوات المدرسية": يف املوضوع
داىن يف ذالك املدرسة هذا البحث قد قامت الباحثة بالبحث املي
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الباحثة تعرض، 8102اكتوبر 88 حىتأكتوبر  2 يف التاريخ
 .العملية التجريبية ثالثة ايام

 4-3الجدول 

 MTsS Asaasunnajaahالباحثة بــــ   نشاط  

 العملية التارخ اليوم اللقاء
أكتوبر  2 الثالثاء اللقاء األول

8102 
 االختبار القبلي

أكتوبر  02 الثالثاء اللقاء الثاين
8102 

 التعلم

اللقاء 
 الثالث

أكتوبر  88 الثالثاء
8102 

االختبار 
 البعدي

 ستبانةاالو 
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الطلبة منها للتعليم  له مباينMTsS Asaasunnajaah كان
 :وتوضح كما يف اجلدول التايل. ولالئسكان

    MTsS Asaasunnajaahــبـــ 4-4الجدول    

 العدد المباني الرقم
 4 الفصل 0
 0 املكتبة 8
 0 مدير املدرسة مكتبة 2
 0 املدرسني مكتبة 6
 0 املقصف 2
 0 مصلى 4
 8 مكان الوضوع 4
 2 مرحيض 2
 0 ميدان 2
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 MTsS Asaasunnajaah  01 وكان مجع عدد املباين يف بــــــ       
 .مبانيا

 أنشطة البحث   -2

وأما خطوات تعليمه يف كل دور فهي كما يف اجلداول       
 :اآلتية

 4-5الجدول

 إجراء التعليم باستخدام البطاقة المصورة

  :اللقاء األول

 أنشطة الطالبات أنشطة المدرسة
( الباحثة)تدخل املدرسة 
 الفصل بإلقاء السالم

 ترد الطالبات السالم

 الدعاءقرأ الطالبات  تأمر املدرسة بقراءة الدعاء
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تنظر املدرسة إىل مجع 
الطالبات مث تقرأ كشف 

 الغياب

يستمع الطالبات إىل االمساء 
 اليت غيبت بكشف الغياب

تعارف املدرسة عن نفسها 
وتشرح اهلدف عن حضورها 

 يف هذا الفصل

يستمع الطالبات إىل شرح 
 املدرسة

تعطي املدرسة ورقة األسئلة 
وتأمر املدرسة الطالبات بأن 

 االختبار القبليجتنب 

جتنب الطالبات عن األسئلة 
 يف االختبار القبلي

أخريا، اختتمت املدرسة بإلقاء 
السالم قبل اخلروج من 

 الفصل

 ترد الطالبات السالم
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 4-6الجدول 

        :اللقاء الثاين 

 األنشطة التعليمية

 أنشطة الطالبات أنشطة المدرسة
تدخل املدرسة الفصل بإلقاء 

 السالم
 ترد الطالبات السالم

 قرأ الطالبات الدعاء تأمر املدرسة بقراءة الدعاء
تنظر املدرسة إىل مجع الطالبات 

 مث تقرأ كشف الغياب
يستمع الطالبات إىل االمساء 

 اليت غيبت بكشف الغياب
تشرح املدرسة عن املوضوع 

 "األدوات املدرسية"
يستمع الطالبات إىل شرح 

 املدرسة 
باستخدام البطاقة  تبدأ املدرسة

 املصورة
تعمل الطالبات مما تأمر 

 املدرسة
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تعرض املدرسة بطاقة املصورة 
للطالبات ويقوم املدرسة بقراءة 
املفردات املوجودة على بطاقة 

 املصورة

كرر الطالبات املفردات ت
 ثالث مرات

تعطي املدرسة الفرصة على 
الطالبات ليسألوا السؤال الذي 

 يناسب باملوضوع

 ل الطالبات مما مل يفهوايسأ

تقسم املدرسة الطالبات إىل 
وتعطي النص اجملموعاتمخسة 
 لكل فرقة

جيلس الطالبات مع أصدقاء 
 فرقتها

تقرأ املدرسة النصوص من املواد 
 الدراسية 

كررت الطالبات النص قراءة 
 املدرسة

تأمر املدرسة القراءة من كل 
 فرقة منفردا

 يستمع األخرون إىل القارئ
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املدرسة تصحح قراءة الطالبات 
 عما يتعلق باالنص

 يستمع الطالبات قراءهتا

تعطي املدرسة الطالبات فرصة 
قليلة ليسألوا السؤال أو 
املفردات الصعببة الذي يناسب 

 بالنص أو املوضوع

 يسأل الطالبات مما مل يفهموا

تأمر املدرسة من كل جمموعة 
 لرتمجة النص

تها تعمل الطالبات يف اجملموع
 لرتمجة النص

العمل  ورقةتعطي املدرسة 
لكل  (LKS)الطالبات 

 ويأمر جتنب بصحيحاجملموعات

تعمل الطالبات مما تأمر 
 املدرسة

تشرح املدرسة اخلالصة من 
 املوضوع

 

 ستمع الطالبات جيدات
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أخريا، اختتمت املدرسة بإلقاء 
 السالم قبل اخلروج من الفصل

 ترد الطالبات السالم

 

 4-7الجدول

 : اللقاء الثالث

 أنشطة الطالبات أنشطة المدرسة
تدخل املدرسة الفصل بإلقاء 

 السالم
 ترد الطالبات السالم

 قرأ الطالبات الدعاء تأمر املدرسة بقراءة الدعاء
تنظر املدرسة إىل مجع 
الطالبات مث تقرأ كشف 

 الغياب
 

يستمع الطالبات إىل األمساء 
 اليت غيبت بكشف الغياب
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املدرسة الطالبات بأن  تأمر
 جتنب أسئلة األختبار البعدي

جتيب الطالبات عن األسئلة 
 يف االختبار البعدي

تأمر املدرسة الطالبات بأن 
 ملء االستبانة

 ملء الطالبات االستبانة

أخريا، اختتمت املدرسة بإلقاء 
السالم قبل اخلروج من 

 الفصل

 ترد الطالبات السالم

 

 تحليل البيانات -ب

 االختبار القبلي والبعدي تحليل البيانات عن -١

إلقاء املادة عن األدوات حول البيئة، تقوم الباحثة قبل        
سيطرة ت علىلتعرف قدرة الطالبا والبعديباالختبار القبلي 
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كما    والبعديوميكن عرض الباحثة نتائج االختبار القبلي. املفردات
 :يف اجلدول األيت

 4-8ل الجدو 

 االختبار القبلى والبعدىنتيجة 

 
 رقم

 
 الباتالط

نتيجة 
االختبار 

 القبلي

االختبار  نتيجة
 البعدي

 21 21 مليتنا أغنيا 0
 21 21 أكملند فرتي بلقس 8
 21 21 درة األسنا 2
 21 21 الفري إرفان 6
 21 21 فيزة اخلريا 2
 21 21 حياة النسا 4
 21 21كسوما  جسيك 4
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 وردىن
 21 21 كميلة النها 2
 21 22 كذينة األسر 2
 21 21 لينا مستور 01
 21 22 ليس املنورة 00
 21 21 مهيا تيار 08
 21 21 مفتاه اجلنة 02
 21 21 منريتن مونا 06
 21 22 منورة 02
 42 22 نفيسا أرديل 04
 011 41 نيل أشيفا 04
 21 22 نندا نذيفا 02
 011 41 نذا لستيا 02
 42 22 رمحدىن 81
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 011 41 رمحى كرنيويت 80
 42 61 سلما 88
 21 21 سر مستقله 82
 42 22 اسلو  86
 21 21 إنده يسوش 82
 21 21 شريفه منة النسا 84
 21 21 ذهر الستا 84
 21 22 أسرة احلسنه 82
 42 22 بنازر فرتى 82

 8242 0622 اجملموع
82:  0622 درجة املعدلة  

20،81=  20،81 
8242  :82   

22،66=  
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 على القبلي االختبار الباتالط حصلالبيانات من هذه          
 وحصل االختبار البعدي على نتيجة 20،81 املعدلة نتيجة

فتستعمل الباحثة  (t” Test“)االختبار القبلى والبعدى باختبارات 
 0:الرموز كما يلي

     
  

    

 

 : تعليقال

  حصل املالحظة:   

متوسطة الفروق  بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية :    
 :من اتباع اخلطوات التالية الثانية، فهو

   
  

 
 

                                                             
        

1
Anas Sudjono, Pengantar Statistik . . . ., hal  . 282 
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∑D  :املتغريةنتيجةاألوىل و املتغرية ني نتيجة جمموع الفرقوق ب 
 :من خطوات اآلتية Dالثانية، و

D= x-y  :نتيجة املتغرية ألوىل ناقصة بنتيجة املتغرية الثانية  

X  :نتيجة املتغرية ألوىل 

Y  :نتيجة املتغرية الثانية     
N  :عدد العينة 

    
 :اري للفروق اتباع الرموز التاليةاملعي اخلطأ: 

    
 

   

   1

 

األوىل و اإلحنراف املعياري للفروق بني نتيجة املتغرية :    
 :8نتيجة املتغرية الثانية، يعين

                                                             
         

2
Anas Sudjono, Pengantar Statistik . . . ., hal. 305-306 
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   8

 
  

  

 
 ٢ 

 2.العدد الثابت:  0

أما جمموع الفرق بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار         
 :البعدي كما يف اجلدوال اآليت

 4-9الجدول  

 البعديمجموع الفروق بين نتيجة االختبار القبلي واالختبار 

نتيجة  رقم
االختبار 

 القبلي

نتيجة 
االختبار 

 بعديلا

D = x-

y 

   = 
       

0 21 21 61- 0411 
8 21 21 61- 0411 

                                                             
         

3
Anas Sudjono, Pengantar Statistik . . . ., hal. 282 
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2 21 21 61- 0411 
6 21 21 61- 0411 
2 21 21 61- 0411 
4 21 21 61- 0411 
4 21 21 61- 0411 
2 21 21 61- 0411 
2 22 21 22- 0882 
01 21 21 61- 0411 
00 22 21 22- 0882 
08 21 21 61- 0411 
02 21 21 61- 0411 
06 21 21 61- 0411 
02 22 21 22- 0882 
04 22 42 81- 611 
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04 41 011 21- 211 
02 22 21 22- 0882 
02 41 011 21- 211 
81 22 42 81- 611 
80 41 011 21- 211 
88 61 42 22- 0882 
82 21 21 61- 0411 
86 22 42 61- 0411 
82 21 21 61- 0411 
84 21 21 61- 0411 
84 21 21 61- 0411 
82 22 21 22- 2182 
82 22 42 61- 0411 
     =D∑  =  ∑ 
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0121 -60،621 

 

يف اجلدول  ،(t’Test‘)ت  –االختبار  نظرا إىل النتيجة من       
 :السابق حصلت الباحثة على البيانات اآلتية

 -0121 = (∑D) جمموع الفرق بني اإلجابتني -0

 60،621( = ∑  )جمموع مربعات الفرق بني اإلجابتني   -8

   82= عدد العينة  -2

، أن (  )وملعرفة متوسطة الفرق بني نتيجة املتغريتني          
 :تتبع خطوات التالية

   
  

 
 

 ٠١٠١

٢٢
   ٢٢ ٧٣ 

مث تبحث الباحثة عن اإلحنراف املعياري للفروق بني          
 (SDD)نتيجة املتغريتني 
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 (:   )مث خطوات البحث حاصل املالحظة      

   
  

    

  
 ٢٢ ٧٣

٢٧ ٠
  ٢٣ ٧١   ٢٣ ٧١ 

ومن اخلطوات السابقة، فوجدت الباحثة النتيجة ت          
 21 84(T)  وملقارنة النتيجة مبستوى الاللة( signifikasi) ،

 :بالرموز اآلتية (db)وحسبت الباحثة الدرجة احلرية 

 0- N   = الدرجة احلرية(db)  

                               0-82 = 

                                    82= 

، فحصلت على النتيجة ت  dbالباحثة  وبعد ما حسبت       
 ويف8،16وهو  ٪2(signifikasi)اجلدول على مستوى الداللة 

أو  table tوإذا . 8،44وهو  ٪0(signifikasi)مستوى الداللة 
 Hoفذلك  ،(table)أكرب من نتيجة ت اجلدوال ( t) نتيجة ت
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أصغر من  (t)ت أو نتيجةtable tوإذا . مقبول Haمردود و 
ومن . مردود Haمقبول و Ho، فذلك (table)نتيجة ت اجلدول 

 21 84 (t) الرموز السابقة، وجدت الباحثة النتيجة ت
وهو  ٪2(signifikasi)الداللة والنتيجة ت اجلدوال على مستوي 

. 8،44وهو  ٪0(signifikasi)مستوى الداللة  ويف 8،16
  21،84  8،16)ت اجلدول  نتيجةفالنتيجة ت أكرب من 

 .مقبول Haمردود و  Hoو ( 8،44

 

 البيانات عن اإلستباناتتحليل  -2

 :وحتليل البيانات عن استجابة الطالبات تستعمل القنون كما يلي

  ٪ 011  p =    
 
  x  
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 :البيانات
p  :النسبة املؤية 
f   :الرتددات 
n  :جمةوعة الطالبات 
  
وحتليل املسند ألنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء عملية     

 :6أحوالالتعليم والتعلم إىل مخسة 
 ممتاز= ٪  011 - 20 

 جيد جدا= ٪  21  – 44

 جيد= ٪  42  - 24

 مقبول=  22٪  - 60

 .ناقص=  61٪  - 1 
                                                             

        
4
Suharismi Arikunto, Dasar-DasarEvaluasiPendidikan, (Jakarta : 

Bumi Aksara,٢002), hal ٢81 
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 :اإلستبانة كما يف اجلدول التايلواستعد الباحثة ورقة             

 4-١1الجدول  

 نتيجة استجابة الطالبات

 
 رقم

 
 البيان

 ٪ المؤية النسبة
6 

(SS) 

2 
(S) 

8 
(TS) 

0 
(STS) 

 التعليم أنا أحب 0
 اللغة العربية 

06 
24٪ 
 

01 
61٪ 

2 
81٪ 

 -
 

التعليم  اتباع 8
باستخدام البطاقة 
املصورة جتربة  

 بالنفس اجلديدة

04 
46٪ 

00 
66٪ 

8 
2٪ 

 -
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استخدام وسيلة  2
البطاقة املصورة يف 

جعلين هذا التعليم 
 الدوافع يف تعلم

02 
28٪ 

01 
61٪ 

4 
86٪ 

 -

بامللل التعليم غري  6
استخدام وسيلة ب

 البطاقة املصورة 

02 
44٪ 

4 
82٪ 

2 
08٪ 

 -

استخدام ب التعليم 2
وسيلة البطاقة 

جزابة املصورة 
 ومسرورة

88 
22٪ 

2 
08٪ 

6 
04٪ 

 -

التعليم هذا  4
 املناسبة بالنفس 

08 
62٪ 

00 
66٪ 

4 
86٪ 

 -

-  4 2 02بتعرض البطاقة  4
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املصورة لزيدة 
 املفردات

41٪ 28٪ 86٪ 

ورقة العمل  2
الطالبات 

باستخدام البطاقة 
املصورة جتعل هذا 

 التعليم سهال

02 
28٪ 

01 
61٪ 

4 
86٪ 

 -

وسيلة بتعرض  2
 ،البطاقة املصورة

 أسهل على فهم
 املفردات 

 

02 
41
٪ 

4 
82٪ 

4 
82٪ 

 -

بعد مشاهدة  01
وسيلة البطاقة 

02 
48٪ 

4 
86٪ 

2 
81٪ 

 -
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 أحباملصورة 
 تعليم اللغة العربية

-  21 22 024 المجموع
482 درجة المعدلة     

٪ 
228
٪ 

811
٪ 

 

 ٪ 24 (٪)النسبة المؤية 
 إجيابيا

8 ٪ 
 سلبيا

 

 :المالحظة

 (إجيابيا)موافق بشدة :  6

 (إجيابيا)موافق :  2

  (سلبيا) غري موافق:  8

   .(سلبيا) غري موافق بشدة:  0
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الطالبات  82ل السابق تعرف الباحثة أن من ومن اجلدو         
الذين درسوا باستخدام وسيلة البطاقة املصورة يف فصل األوال 

 :وتعرض الباحثة استجابتهم كما يلي

 ٪482:  4          موافق بشدة بقيمة -0

 : 3                موافق بقيمة -8
228٪
24٪ 

 ٪811:  2            غري موافق بقيمة -2
 ٪ 8:  ١     بقيمةغري موافق بشدة  -6

قد جهزت الباحثة عشرة تصرحية  6-2ومن اجلدول           
اليت متت اإلجابة عليها ملعرفة استجابات الطالبات على سيطرة 

يجة ل السابقة أن نتالبطاقة املصورة ويف اجلدو املفردات باستخدام 
فهذا تدل على أن   ٪24معدلة استجابات الطالبات فهي 

 . استجاباهتم على سيطرة املفردات حتصل على درجة العلية
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 تحقيق الفروض  -ج

 :الفرض يف هذا البحث كما يلي حتقيق         

إن استخدام البطاقة املصورة ( :Ho) الصفري الفرض  -0
ال يكون فعاال لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة 

ألن نتيجة  ت . MTsS Asaasunnajaahاملفردات  بــــــ 
( ttable) لأكرب من النتيجة ت اجلدو ( ttest) احلساب

 (.8،44  21،84 8،16) أو
استخدام البطاقة املصورة  إن( : Ha)البديل الفرض  -8

يكون فعاال لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة 
وهذا الفرض . MTsS Asaasunnajaahاملفردات  بــــــ 

االختبار البعدي أعلى من درجة مقبول ألن درجة 
، وأن (20،81أعلى من  22،66)االختبار القبلي 

أكرب من النتيجة ت ( ttest) نتيجة ت احلساب
 (.8،44  21،84 8،16) أو( ttable) لاجلدو 
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 الخامس الفصل

 الخاتمة
 نتائج البحث - أ

وقد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة عن استخدام        
. على سيطرة املفردات بطاقة املصورة لرتقية قدرة الطالباتوسيلة ال

 :وستقدم الباحثة اخلالصة، كما يلي
استخدام البطاقة املصورة يكون فعاال لرتقية إن  -1

وتعتمد الباحثة . سيطرة الطالبات على املفردات
أكرب من ( ttest)على أن نتيجة ت احلساب 

 72،08 0،24)أو ( ttable)اجلدولالنتيجة ت 
 0،82.) 
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إن استجابة الطالبات يف تعليم املفردات باستخدام  -0

وحصلت النتيجة اإلستبانة  .البطاقة املصورة ممتاز
تدل على أهنا  =72p٪ درجة تاأنشطة الطلب

 .مبعىن ممتاز ٪122-71وقعت بني حد 
 

 االقتراحات - ب
  اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات               

 :اآلتية            
 أنMTsS Asaasunnajaah ينبغي للمعلم بـــــــ   -1

م وسيلة البطاقة املصورة يف تعليم املفردات، استخدي
وهو لغرض ترقية قدرة الطالبات على سيطرة 

 .املفردات
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ن أMTsS Asaasunnajaah ينبغي للطالبات بـــــــ   -0
يشرتكوا عملية التعليم والتعلم اشرتاكا كامال وبدلوا  

 عرب وسيلة. كل جهدهم يف تعلم اللغة العربية
 .ىل املهارات األربعة نمناسبة إلدراك قدرهت

ينبغي على القارئني الذين هذا البحث أن يتفضلوا   -7
إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا فأن . بالنقد البنائي

يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث  
 .كامال ومفيدا للباحثة والقارئني
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 المراجع

 المراجع العربية - أ

جيزء ال ،الوسيط المعجم م،8٧٩١آحرون، إبراهيم انيس و 
 مصر : القاهرة األول، الطبعة الثانية،

 تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربيةترميزي نينرسي، 
المنهج المدرسي  ،١٢8٢،حسن جعفر اخلليفة

 الرياض: الرشد  مكت ،المعاصر
في تعليم اللغة العربية المناطقين المرجع  ،رشدى أمحد طعيمة
 بدون السعنة: جامعة أم القرى،الجزء الثانى ،بلغة أخرى

     ، مدخل الى مناهج البحث التربوي،8٤8رجاء أبو عاّلم،
 مكتبة الفالح: الكويت          



1١ 

 

 

المدخل إلى البحث في  ،١٢٢٢صاحل بن محد العّساف،
 املكتبة العبيكان  :الناشر ،العلوم السلوكية، الطبعة الثانية

الحية تعلم اللغات ،8٧18 ،صالح عبد اجمليد العريبالدكتور 
الطبعة  ،لبنان:مكتبة ،وتعليمها بين النظرية والتطبيق

 األوىل
طرق تدريس اللغة العربية في  ،م 8٧88عبد اجمليد،عبد العزيز 

 دار املعارف : القاهرة  طرق تدريسها، الطبيعة الثالثة،
طرق التدريس الخاصة باللغة العربية ، ۱٤۲.،فخر الدين عامر
  علما الكتب: القاهرة ،اإلسالمية
 طبعة الثانية دار ال، المنجد األتجدى ،۱۹۱٦ لويس معلوف،

  بريوت: املشرف          

تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات ، 8٧1٢حممود كامل الناقة،
 ، مكة املكرمة، جامعة ام القرىأخرى
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : MTsS Asaasunnajaah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII/Ganjil 

Materi Pokok  : االدوات مدرسية 

Alokasi Waktu : 2 x 45  menit (1 x Pertemuan) 

  

 

A. Kompetensi Inti 

 

(KI 1)  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

 

(KI 2) : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulandan keberadaannya 

 

(KI 3) : Memahami dan menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

 

(KI 4) : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 



memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuaidengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang semua dalam sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar & Indikator 

 

No

. 

Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1  Mensyukuri kesempatan 

dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai pengantar 

komunikasi internasional 

yang diwujudkan dalam 

semangat belajar 

1.1.1  Menunjukkan sikap 

syukur kepada 

Allah dengan giat 

mempelajari 

bahasa Arab 

 

2 2.1  Menunjukkan perilaku 

santun dan peduli dalam 

melaksanakankomunikasi 

antar pribadi dengan guru 

dan teman 

2.1.1  Menunjukkan sikap 

santun dalam 

berkomunikasi 

dengan guru dan 

teman 

3 3.2  Memahami lafal bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 

املدرسيةاالدوات   

3.2.1  Melafalkan huruf, 

kata, frase,  dan 

kalimat yang 

berkaitan dengan 

ةاالدوات مدرسي  

dengan intonasi 

dan makhraj yang 



benar 

3.2.2  Menunjukkan 

gambar sesuai 

bunyi kata,frasa 

dan kalimat yang 

berkaitandengan

ةاالدوات مدرسي  

3.3.3  Mendiskusikan isi 

teks yang berkaitan 

dengan ةاالدوات مدرسي  

  

C. Langkah-Langkah Pembelajaran (Maharah 

Qira’ah) 

 

 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

waktu 

Kegiatan Awal 

Pendahuluan 

 Guru membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdo’a bersama 

dipimpin oleh serang peserta didik 

 Guru menanyakan kabar siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Guru menyiapkan siswa untuk belajar 

 Guru mengabsen siswa 

 Guru menerapkan apersepsi 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru membagikan siswa dalam beberapa 

kelompok 

 

 

15 menit 

KegiatanInti 

Mengamati 

 

 Siswa dalam kelompoknya mengamati 

penjelasan guru tentang املدرسية األدوات  

 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan 

kalimat Bahasa Arab 

 Guru memperlihatkan gambar tentang األدوات 
 املدرسية

 Siswa mengamati gambar tentang األدوات 
 املدرسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 

Menanya 

 Siswa menanyakan makna kata (mufradat) 

baru yang terdapat dalam teks  

 Siswa menanyakan materi tentang  االدوات
ةمدرسي  yang belum dipahami 

 



Mencoba 

 Siswa dalam kelompoknya membaca teks 

qira’ah 

 Siswa dalam kelompoknya bekerja sama 

untuk menerjemahkan teks 

 

Menalar 

 Siswadalam kelompoknya 

mengoreksi bacaan yang diperagakan 

temannya 

 Siswa menunjukkan gambar sesuai 

dengan kata, frasa dan kalimat yang 

diperlihatkan 

 

Mengkomunikasikan 

 Setiap kelompok melafalkan kata, frase dan 

kalimat bahasa Arab tentang  ةدرسياملاالدوات  

 Siswa mempresentasikan teks 

 

Mengevaluasi 

 Guru memberikan LKS kepada setiap 

kelompok 

Penutup 

Kesimpulan 

 Guru menanyakan kepada siswa mengenai 

kesimpulan 

 Guru menguatkan  kesimpulannya kembali 

 Guru memotivasi siswa 

 

 

15 menit 



Refleksi 

 Guru menanyakan perasaan siswa terkait 

pembelajaran hari ini 

 

Informasi 

 Guru dan siswa bersama-sama menutup 

pelajaran dengan doa  

 Salam. 

 

 

D. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER 

BELAJAR  

 

1. Media 

a. Kartu Bergambar  

b. Lembar kerja siswa 

 

2. Alat/Bahan 

a. Karton  

b. Kertas bergambar 

c. Spidol 

d. Papan Tulis 

e. Penghapus 

 

 

 

 

 



3.Sumber Belajar 

 

a. Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013 untuk MTs kelas VII 

b. Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Prof. Dr. H. 

Mahmud Yunus, Jakarta, 2013  

c. Kamus Ma’ani Indonesi-Arab 

d. Kamus Saku Ma’hadi Indonesia-Arab 

e. Internet 

 

E. Metode Pembelajaran 

  

- Sam’iyah Syafawiyah   

- Qira’ah 

- Diskusi 

- Tadribad      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:المفردات   
 
 

    ِكَتاب          قَ َلم   
 

 
  ِمَْحاة               ِمْسطََرة   
 

 
 

 ِمْقَلَمة               ُكرَّاَسة            
 
 

 َسب ُّْورَة       ُكْرِسي     

 :القراءة 

  

  

  

 
 



 اْلَمْدَرَسةِ  ِفي
 
 .ِاْسِْى َسْلَمان، أَنَا طَاِلب    
 !اُْنظُْر ِإََل َهِذِه الُصْورَِة   

 ة  َوُمَنظََّمة  َمْدَرَسِِت، ِهَي َكِبي ْرَ َهِذِه  
َلة     ي ْ         . اْلَمْسِجِد اْلَكِبْي  َوِهَي أََمامَ  .َوَجَِ

ْدَرَسُة ِفْ َشارِع ُسوَكاْرنُو َرْقم  
َ
  ٧امل

   
ْيل ، الَفْصُل َواِسع  وَ . َوَهَذا َفْصِلى    َجَِ

 اْلَفْصُل ُمَنظَّم  
الَسب ُّْورَة  َعَلى . َهِذِه َسب ُّْورَة  ! اُْنظُْر   

َلة ، . َوَهِذِه َساَعة   احلَاِئطِ  ي ْ اَعُة َجَِ السَّ
َحِقْيَبِِت،  َهِذهِ .الَسب ُّْورَةُ لسَّاَعُة فَ ْوَق ا

َلة   َحِقْيَبِِت  ي ْ ْكَتِب  َعَلىاحَلِقْيَبُة . َجَِ
َ
 امل

   
ْدَرَسِة، ُهَو بَ ْيَ ُمَصلَّى  َوَهَذا  

َ
 امل

 . اْلَمْكَتَبِة َواْلَفْصلِ 

 

 

 



ْيل  ُهَو َصِغي ْر  َوَنِظْيف      .َوَجَِ
 

ْدَرَسةِ َهِذِه   
َ
اْلَمْكَتَبُة َكِبي ْرَة ، . َمْكَتَبُة امل

ِهَى َجاِنَب . ُمَنظََّمة   اْلَمْكَتَبةُ َوَهِذِه 
 اْلُمَصلَّى 

 
، املِْرَحاُض ! اُْنظُرْ  ِإََل َهَذا ِمْرَحاض 

، ُهَو َورَاَء   . اْلُمَصلَّى َنِظْيف 
 

 

 

 

 

 

 

 



Jodohkanlah kata-kata di bawah ini dengam gambar 

yang sesuai, kemudian tariklah garis untuk menghubungkan 

keduanya dikolom yang telah disediakan! 

 

 

قَ َلم    -1  

        

  ِمَْحاة   -2

               
   ُكْرِسي    -3

     
ُكرَّاَسة -4    

 
َسب ُّْورَة   -5      

  
 

 

 

 

 

 

 



 ِمْقَلَمة   -6      

 
 ِمْسطَرَة     -٧

  

       ِكَتاب    -8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

No KRITERIA SKOR INDIKATOR 

  4 Sangat tepat 

1 MAKHARIJ 

AL-HURUF 

3 Tepat 

  2 Kurang tepat 

  1 Tidak tepat 

  4 Sangat fasih  

2 FASHAHAH 3  Fasih 

  2 Kurang  fasish 

  1 Tidak fasih 

  4 Sangat lancar 

3 KELANCARAN 3  Lancar 

  2 Kurang lancar 

  1 Tidak lancar 

  4 Sangat akurat 

4 KEAKURATAN 3 Akurat 

  2 Kurang akurat 

  1 Tidak akurat 



TOTAL SKOR 16  

 

                 Nilai =  Skor yang diperoleh x 100   

Skor maksimum 

 

 

 

 

 



Soal pre test 

 

Nama   : 

Kelas/Semester :   

Mata Pelajaran : 

Tanggal  : 

Sekolah  : 

 

Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban 

yang kamu anggap benar ! 

  . . . artinya adalahِمْسطَرٌَة  -1
                                                   

  Penggaris -جBuku                            أـــ     

 Penghapus – دPulpen                   -ب

 

٢- Gambar di bawah dalam Bahasa Arabnya adalah … 

 ِكَتابٌ -ج          قَ َلٌم             -أ

  ِمْقَلَمٌة  -د        ِمَْحاٌة           -ب



 

 َعَلى احلَاِئطِ  الَسب ُّْوَرة    -٣
Kata yang bergaris bawah artinya adalah . . . 

 

 Penggaris -ج                   Papan tulis -أ

 Kursi -د              Penghapus -ب          

٤-   Gambar di bawah dalam Bahasa Arabnya adalah  

 ك ْرِسيٌ  - ج                اْلَمْكَتَبة   -أ

 الَساَعة    -د                  الَسب ُّْوَرة -ب         

 

 (الَسب ُّْوَرة -الَساَعة   -فَ ْوَق )   -۵

Susunlah kalimat tersebut dengan tepat  dan benar! 

 
 الَسب ُّْوَرة الَساَعة  فَ ْوَق    -ج           فَ ْوَق الَسب ُّْوَرة الَساَعة   -أ

 الَسب ُّْوَرة فَ ْوَق الَساَعة   -د        الَسب ُّْوَرة الَساَعة  فَ ْوَق  -ب

 

 

 



 

         Terjemahkan mufradat di bawah ini ke 

dalam Bahasa Indonesia ! 

ي ْ   -1  َلةٌ اْلَمْدَرَسة َواِسٌع َو َجَِ
 ِف اْلَفْصلِ   -٢
 ِف اْلَمْدَرَسة  -٣
 اْلَمْكَتَبة  َكبِي ْرَةٌ   -٤
 لَغة  اْلَعرَبِيَّةال  -5

       Terjemahkan kosa kata di bawah ini 

kedalam Bahasa Arab ! 

1. Ini Sekolah  ku 

2. Papan Tulis 

3. Saya duduk di atas kursi 

4. Saya membaca buku 

5. Saya pergi ke sekolah 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soal post test 

 

Nama   : 

Kelas/Semester :   

Mata Pelajaran : 

Tanggal  : 

Sekolah  : 

 

Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban 

yang kamu anggap benar ! 

1- Gambar di bawah dalam  Bahasa Arabnya adalah . . .  

 ِمَْحاٌة               - ِكَتاٌب            ج   -أ

 ِمْسطَرَةٌ   -د    قَ َلٌم              -ب         

 

 . . . artinya adalahِكَتاٌب    -٢

 Penggaris -ج                       Buku -أ

 Buku tulis  -د             Penghapus -ب        

 



 الِكَتاب  َعَلى اْلَمْكَتبِ  -٣
Arti yang sesuai dari kalimat tersebut adalah . . . 

 Buku di dalam lemari -ج          Buku di atas meja -أ

 di bawah meja   Buku -د          Buku di dalam tas -ب        

٤- Gambar di bawah dalam Bahasa Arabnya adalah . . . 

 ِمَْحاٌة               - ِكَتاٌب            ج   -أ

 ِمْسطَرَةٌ   -د    قَ َلٌم              -ب         

 

َلةٌ وَ  )  -۵ ي ْ  ( َواِسعٌ  – اْلَمْدَرَسة   – َجَِ
       Pilihlah salah satu  susunan kalimat tersebut dengan 

tepat dan benar!    

َلةٌ وَ  -أ ي ْ َلةٌ وَ  -ج        َمْدَرَسةالْ  َواِسعٌ   َجَِ ي ْ  َواِسعٌ اْلَمْدَرَسة   َجَِ

َلةٌ َواِسٌع وَ  اْلَمْدَرَسة    -ب ي ْ َلةٌ وَ اْلَمْدَرَسة  َواِسعٌ  -د       َجَِ ي ْ                                 َجَِ

 



 

        Terjemahkan kosa kata di bawah ini ke 

dalam Bahasa Arab ! 

1. Penggaris 

2. Penghapus 

3. Papan Tulis 

4. Buku di atas meja 

5. Pelajaran  bahasa Arab 

 

        Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam 

Bahasa Indonesia! 

 اْلَفْصلِ ِف   -1
 اْلَمْدَرَسةِ  َهَذا   -٢
 ِف احلَِْقْيَبةِ  اْلَقَلمٌ   -٣
َلةٌ  َحِقْيَبِت  -٤ ي ْ  َجَِ

 األََدَوات  اْلَمْدَرِسيَّة -5 



ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN MEDIA KARTU BERGAMBAR 

 

Nama  : 

Kelas  : 

PETUNJUK : Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang 

dianggap paling sesuai dengan Anda. TS = Tidak Setuju, STS = 

Sangat Tidak Setuju, SS = Sangat Setuju, S = Setuju. 

No. Pernyataan Jawaban 

 
1. Saya menyukai pelajaran 

Bahasa Arab 

 

SS S TS STS 

2. Mengikuti pembelajaran 

menggunakan kartu bergambar 

merupakan pengalaman baru 

bagi saya 

 

    

3. Penggunaan media kartu 

bergambar dalam 

pembelajaran ini membuat 

saya lebih termotivasi dalam 

belajar 

 

    

4. Pembelajaran tidak 

membosankan dengan 

menggunakan media kartu 

bergambar 

 

    

5. Pembelajaran menggunakan 

kartu bergambar sangat 

menarik dan menyenangkan 

    



6. Pembelajaran seperti ini sesuai 

dengan Pembelajaran yang 

saya inginkan 

 

    

7. Dengan ditampilkan media 

kartu bergambar dapat 

menambah kosa kata bahasa 

Arab 

 

    

8. Lembar kerja siswa (LKS) 

pada penerapan media kartu 

bergambar membuat 

pembelajaran ini mudah 

dikerjakan  

 

    

9. Dengan ditampilkan media 

kartu bergambar, saya dengan 

mudah memahami bahasa 

Arab 

 

    

10. Setelah menyaksikan media 

kartu bergambar saya lebih 

senang belajar bahasa Arab 

 

    

 



TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF 

 

 

Df atau db 

 

Harga Kritik “t” Pada Taraf 

 Signifikansi 

 

 

5% 

 

 

1% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

12,71 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

2,14 

2,13 

2,12 

2,11 

2,10 

2,09 

2,09 

2,08 

2,07 

2,07 

2,06 

63,66 

9,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

2,98 

2,95 

2,92 

2,90 

2,88 

2,86 

2,84 

2,83 

2,82 

2,81 

2,80 



25 

26 

27 

28 

29 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

1000 

2,06 

2,06 

2,05 

2,05 

2,04 

2,04 

2,03 

2,02 

2,02 

2,01 

2,00 

2,00 

1,99 

1,99 

1,98 

1,98 

1,98 

1,97 

1,97 

1,97 

1,96 

1,96 

 

2,79 

2,78 

2,77 

2,76 

2,76 

2,75 

2,72 

2,71 

2,69 

2,68 

2,65 

2,65 

2,64 

2,63 

2,63 

2,62 

2,61 

2,60 

2,59 

2,59 

2,59 

2,58 

 

 

 



 الصور عند إقامة البحث

 االختبارالقبلي:اللقاءاألول -أ

 
 عمليةالتعليمباستخدامالبطاقةاملصورة:اللقاءالثاين -ب

                  

                      
            



                

تعطىالباحثةاالختبارالبعدي:اللقاءالثالث-ج
اإلستبانةو

                   

   
 

 



مجاعية ةصور-د
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 1991مارس  12 سجهتار،:  حمل وتاريخ املالد .3
 اإلناث:    اجلنس .8
 اإلسالم:    الدين .5
 إندونيسيا:    اجلنسية .6
 ةمتزوج غري:  اإلجتماعية احلالة .1
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