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 استهالل

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 يَ ْعَلُمْونَ ْي يَ ْعَلُمْوَن َوالَِّذْي َل ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّذِ 

 )9: الزمر                     (

 صدق اهلل العظيم

َل اهللُ َلُه ِبِه  َوَمْن َسَلَك طَرِيْ ًقا يَ ْلَتِمُس ِفْيهِ  ِعْلًما َسهَّ
 َطرِيْ ًقا ِإََل اجلَنَّةِ 

 (رواه مسلم)
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 اإلهداء

إىل أيب املكرم عبد اجمليد وأمي مرلني اللذين ربياين صغريا 
مث إىل أختوات . وحفظهما اهلل يف سالمة الدين والدنيا واألخرة

 .الكبرية احملبوبات وإخوة الصغريين احملبوبني

وأساتذايت يف جامعة الرانريي اإلسالمية وإىل اساتذي 
 .احلكومية الذين قد أعطيوين وعلموين علوما نافعة

وإىل مجيع أصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية 
أقول ". Unit 1 dan 2 PBA15"احلكومية خاصة إىل أصدقائي 

شكرا كثريا على مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمى، 
 .جزاكم اهلل خريا

 



 

 و

 تقديمشكر و     

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة . احلمداهلل الذين أنزل القرآن عريب هلذا الوجود
 موجود، وأعظم مولود، وأفصح من نطقوالسالم على أشرف 

بلغة الضاد، حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله واصحابه 
 .ومن تبعه إىل يوم الدين

قد انتهت الباحثة بإذن اهلل تعاىل وقدرته من كتابة هذه 
اليت يقررها قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية الرسالة 

وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  كمادة 
استخدام وسيلة : من املواد يتعلمها الطلبة حتت املوضوع

poster بندا  4اإلبتدائية احلكومية درسة املاملفرداتب تدريسيف
 .تشيهأ

باحثة جزيل الشكر ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم ال
 شاه منان املاجستريلفضيلة الكرميني مها األستاذ الدكتوراندس 
وهباين العلوم النافعة واألستاذ مرزوقي املاجسرت اللذان قد 



 

 

 .واألوقات الواسعة يف إشراف هذه الرسالة من أوهلا إىل آخرها
 . وبارك اهلل هلما وجزامها خري جزاء يف الدنيا واآلخرة

ة الرتبية الباحثة بالشكر ملدير اجلامعة وعميد كليويقدم 
قسم التعليم اللغة العربية ومجيع وتأهيل املعلمني ورئيس

وكذلك ملوظفي املكتبة . علوما نافعا ااألساتذة الذين علموه
هذه اليت تتعلق بكتابة بإعارة الكتب  اساعدوهالذين قد

 . الرسالة

تدائية احلكومية الباحثة الشكر لرئيس باملدرسة اإلبوتقدم
مجع ملدرسني والطلبة الذي ساعدوها يف بندا أتشيه وجلميع ا 4

يف جامعة  وإىل أصدقائي. البيانات النحتاجة عند البحث
 unit 1 dan"الرانريي اإلسالمية احلكومية خاصة إىل أصدقائي 

2 PBA 2015" أقول شكرا كثريا على مساعدتكم يف إجناز هذا
 .البحث العلمي

ومن الواجب على الباحثة أن تشكر شكرا عميقا 
واحرتاما عظيما لوالديها احملبوبني عبد اجمليد ومرلني اللذين قد 
ربّياها تربية حسنة وهّذباها هتذيبا نافعا بأخالق كرميا ولعل اهلل 



 

 

الدنيا واآلخرة ويسكنهما يف  يف تعاىل جيزيهما أحسن الثواث
 .جّنته

كون هذه الرسالة نافعة هلا وأخريا ترجوا الباحثة أن ت
وعسى . نفسها وللقارئني وتسأل اهلل أن يهدينا إىل سبيل احلق

أن يعطينا خري اجلزاء على مافعلنا من الصاحلات واحلمدهلل 
 .رب العاملني

 

 م9172يوليو  71دار السالم، 
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لرتقية قدرة الطلبة يف  Posterاستخدام وسيلة :  عنوان البحث
جتريبية باملدرسة دراسة )تدريس املفردات   
 (بندا أتشيه 4اإلبتدائية احلكومية   

 وحي فجرين:  االسم الكامل

 031212151:  رقم القيد

بندا أتشيه  4لقد الحظت الباحثة باملدرسة اإلبتدائية احلكومية 
أن الطلبة ال يفهمون باملفردات اليت قد تعلموا ااّل قليال، ألن 
املعلم يف هذه املدرسة ال يستخدم الوسيلة اجلذابة يف عملية 

وكان املدرس يعلم الطلبة مبا كان يف الكتاب حىت . الدراسة
أما هدفا الباحث يف كتابة .  فهم املفرداتيصعب الطلبة يف
 Posterالتعرف على فعالية استخدام وسيلة : هذه الرسالة فهما

يف تدريس املفردات والتعرف على إستجابة الطلبة على 
واجملتمع من هذا .يف تدريس املفرداتPoster استخدام وسيلة 

دا بن 4البحث فهو مجع الطلبة باملدرسة اإلبتدائية احلكومية 



. طالبا من الصف الرابع 21طالبا وعينته  484أتشيه وعددهم 
وتقدم الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي واالستبانة  

فالنتيجة احملصولة يف هذا البحث تدل على . كأدوات البحث
فعالية لرتقية قدرة الطلبة يف تدريس Poster أن استخدام وسيلة 

-الباحثة على نتيجة اختباروبالتايل قد حصلت . املفردات
اجلدول -احلساب أكرب من نتيجة ت–أن نتيجة ت( Test-t)ت

لذالك أن الفروض الصفري مردود وفرض  00،18>2،12
وجتد الباحثة من ورقة اإلستبانة أن استخدام . البديل مقبول

هذه الوسيلة إجيابية، وهذه النتيجة تتضح من اإلستجابة الطلبة، 
 .لتدريس هبذه الوسيلةحيبون ا 20،3يعين ٪ 
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Abstrak 

Judul Penelitian : Penggunaan Media Poster Untuk   

Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam 

Pembelajaran Kosa Kata (Penelitian 

Eksperimen di MIN 4 Banda Aceh) 

Nama Lengkap  :  Wahyu Fajrina 

NIM         : 150202030 
 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di MIN 4 Banda 

Aceh, peneliti menemukan bahwa banyak siswa-siswanya 

yang tidak memahami kosa kata yang telah mereka pelajari 

kecuali hanya sedikit, karena guru disekolah tidak 

menggunakan media yang menarik dalam proses 

pembelajaran. Guru Bahasa Arabnya mengajarkan apa yang 

ada dibuku saja sehingga siswa tersebut sulit dalam 

memahami kosa kata dan oleh sebab itu pembelajaran 

Bahasa Arab terasa membosankan bagi siswa-siswanya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas kemampuan siswa dan untuk mengetahui 

tanggapan siswa dalam pembelajaran kosa kata 

menggunakan media poster. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh siswa MIN 4 Banda Aceh yang berjumlah 484 

siswa. Sedangkan sampel penelitiannya adalah siswa kelas 

4. Peneliti menggunakan pre-test dan post-test serta angket 

sebagai instrument penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan media poster efektik untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran kosa 

kata. Selain itu, ditemukan hasik kalkulasi uji-T lebih besar 

dari table-T 11,78>2,09. Dengan demikian hipotesis nol 

ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dari hasil lembar 

tanggapan siswa membuktikan bahwa siswa menanggapi 

positif terkait penggunaan media poster ini. Hasil ini terlihat 



 

 
 

dari jawaban siswa yaitu 91,5% menyukai pembelajaran 

menggunakan media ini. 
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Abstract 

 

Reaserch Title :  The Use Of Media Poster To Improve    

Students Abilities Vocabulary Learning 

(Experimental Research In MIN 4 Banda 

Aceh) 

Name :  Wahyu Fajrina 

150202030 

According to the observation conducted by researcher in 

MIN 4 Banda Aceh, it found that many students did not 

understand the vocabulary that they have learned unless 

only a little, because the Arabic teacher does not use 

interesting media in learning process. The Arabic teacher 

only teaches what in the book, so that studentsfind it 

difficult to understand vocabulary and therefore learning 

Arabic becomes boring for students. The purpose of this 

observation is to determine the effectiveness of students and 

to find out students responses to the use of media poster in 

vocabulary learning. The population of this observation 

wereall students of MIN 4 Banda Aceh , which amounted to 

484 students. While the sample was 20 grade 4 students. 

The researcher uses pre-test and post-test aswell the 

questionnaires as a research instrument. The result of this 

observation showed that the use of media poster effective in 

vocabulary learning. The result of t-score was higher t-table 

2,09 < 11,78. Then the null hypothesis is rejected and the 

alternative hypothesis is accepted. The result of this 

observation indicates that the students responses in 

vocabulary learning using media poster is positive. 

NIM :  
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 الفصل األول

 أساسية البحث       
 مشكلة البحث - أ

كما  غة العربية هي لغة القران الكرمي،  كما عرفنا أن الل
وتعترب اللغة العربية . كانت هي لغة اإلسالم واملسلمني يف العامل

منذ املدرسة اإلبتدائية حىت اجلامعة  تعلمناهاكلغة الدين، لذلك 
مادة اللغة العربية  أنومن الناحية املنهج الدراسي . اإلسالمية

خيافون تعلم  ولكن كثري من الطلبة.  املواد الدراسية الواجبية من
خمارج احلروف ، ألن هناك قواعد اللغة صعبة، و اللغة العربية

 .من اللغة األم، وخاصة يف املفردات وغريها املختلفة

امة يف عملية كانت الوسيلة هي عنصر من العناصر اهل
من  صة يف عرض املواد التعليمية لطلبةخاالتعليم وتعلمها، و 

ومن املعروف أن . املستوى اإلبتدائى إىل املستوى األعلى

 
1AzharArsyad, Bahasa Arab dan Metodologi 

Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2014), 

hlm.160 
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ة استخدام الوسائل أمر هام يف عملية التعليم ألهنا تيسر الطلب
 وإن الوسائل. يف فهم الدروس أو تذكر املعلومات احلديثة

 .وغري ذلك posterمتنوعة، كالسبورة والة التسجيل و التعليمية 
والبد أن يطبق املعلم الطرق اليت تناسب مبيول الطلبة ورغباهتم 
خاصة على تدريس املفردات حىت تسهلهم يف حتفيظ املفردات 

 .وتلفيظها
ر من العناصر املهمة يف تعليم اللغة أما املفردات هي عنص

. العربية ويلزم الطلبة أن يدركوا املفردات ويفهموها وحيفظوها
 ف إىل أن يكون الطلبة قادرين علىاملفردات يهد دريسوت
تكلموا باللغة العربية فيظ وتركيب اجلملة حىت يستطيعوا أن يحت

املفردات بدون الوسائل يكون صعبا للمدرسني  وتدريس. جيدا
 .والدارسني

ويف تدريس املفردات، البد لنا أن نستخدام وسائل تعليم 
إن الوسيلة التعليمية هي كل أداة يستخدمها املعلم . اللغة العربية
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لتحسني عملية التعليم، وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار 
  .وتدريب الدارسني على املهارات

هي مدرسة من  بند أتشيه 4ملدرسة اإلبتدائية احلكومية ا
لكن الواقع . املدارس يف بند أتشيه الىت تعلم فيها اللغة العربية

وجدت الباحثة أن قدرة الطلبة على املفردات مازالت ضعيفة، 
ومن أسباهبا أن بعضهم ال . ومل حيفظ الطلبة إال بعض املفردات
ونظرت . صعبا باللغة العربية حيبون اللغة العربية وهم يشعرون

الباحثة أن هناك مل يستخدم املعلم بوسيلة مناسبة يف تعلمها 
وحينما يقوم املعلم يف تدريس . خصوصا يف تدريس املفردات

املفردات اجلديدة مل يأكد على املتعلم توكيدا عميقا يف حفظها، 
 . ومل يكررها لعدة مرات

عرفنا أن الوسائل التعليمية من العناصر املهمة يف عملية 
إن عملية التعليم والتعلم حتتاج إىل استخدام . التعليم والتعلم

الوسائل املناسبة للمادة وتؤدى إىل وصول املعارف يف ذهن 
 . الطلبة

 
سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل عبد اجمليد سيد أمحد منصور، 2

 44. ، ص( 89 : القاهرة، دار املعارف) ،اللغة العربية الطبعة األولىتدريس 
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وتنقسم الوسائل التعليمية إىل أنواع خمتلفة، ومنها 
. ية والوسائل السمعية والبصريةالوسائل السمعية والوسائل البصر 

يف  تعد من الوسائل البصرية لرتقية قدرة الطلبةposter الوسيلة 
 . املفردات مبادة اللغة العربية تدريس

كبرية ملونة، ترتاوح مساحتها   هيصورة (poster)اللملصقة 
والكرب حجمها فإهنا  .سم 52x  42سم أو  2x  52 من 

عادة على جدران الفصل  تلصق امللصقة. سهلة االستخدام
وتباع هذه اللملصقات . ليشري إليها املدرس يف وقت حيتاج إليها

يف أسواق اندونيسيا، ومثال امللصقات صورة رئيس اجلمحورية، 
لذلك تريد الباحثة أن  5.رئيس واألبطال واملغننيونائب ال

يف تدريس املفردات لتسهل الطلبة يف poster تستخدم وسيلة 
 . ترقية قدرة على حفظ وفهم املفردات

 

 
، (1 4 : سنة)، الوسائل المعينات في تعليم العربيةإماو أسرارى،  3

    5 . ص
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وإعتمادا على ماسبق، تريد الباحثة أن تبحث عنها يف 
لترقية  posterاستخدام وسيلة "هذه الرسالة حتت املوضوع 

مدرسة الدراسة تجريبي ب) في تدريس المفردات قدرة الطلبة
 ."(تشيهبندا أ 4اإلبتدائية الحكومية 

 البحث أسئلة - ب

 سؤاالنظر إىل مشكلة البحث السابقة تأخذ الباحثة عن 
 :اآلتية

تكون فعالية يف poster يلة ستخدام وسهل ا - 
 4اإلبتدائية احلكومية درسة املباملفردات تدريس 

 تشيه ؟أبندا 
 posterكيف إستجابة الطلبة على استخدام وسيلة  - 

 4يف تدريس املفردات باملدرسة اإلبتدائية احلكومية 
 بندا أتشيه؟
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 البحثف اأهد - ج

 :يلي رسالة فهي كماهذه ال أهداف البحث يفأما 

يف poster التعرف على فعالية استخدام وسيلة  - 
بندا  4درسة اإلبتدائية احلكومية املب املفردات تدريس

 .تشيهأ
وسيلة  إستخدامالتعريف على إستجابة الطلبة على  - 

 posterرسة اإلبتدائية داملب املفردات تدريس يف
 .تشيهأبندا  4احلكومية 

 أهمية البحث  -د

 :وأما أمهية البحث يف هذه الرسالة، فهي

 :للمعلمني - 
أن تكون الوسيلة لتسهيل املعلم عند تعليم  -

 .املفردات يف املدرسة اإلبتدئية خاصة
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 :للطلبة - 
 .لطلبة يف تعّلم املفردات أن تكون الوسيلة تسهيال -
زيادة اهتمام الطلبة يف اللغة العربية، وخصوصا يف  -

 .فهم املفردات
 :للباحثة -5

أن يكون هذا مرجعا مفيدا لزيادة املعرفة عند  -
 .تدريس املفردات

 حدود البحث -ه
ثة أن حتدد هذه الرسالة تريد الباح :احلد املوضوعى - 

  وسيلة استخدام" باملوضوع                   
 poster                          تدريسلرتقية قدرة الطلبة يف 

 ".املفردات باملنهج التجرييب                   
تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة : احلد املكاين - 

بندا  4رسة اإلبتدائية احلكومية مبد                 
 .الرابعاخلاصة يف الفصل و  تشيهأ                 

تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة يف  : احلد الزماين -5
 .2 4 -9 4 السنة                  
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 إفتراضات والفروض -و

وسيلة من poster أما اإلفرتاض هذا البحث فهي أن  
 .الوسائل يف تدريس اللغة، خصوصا يف تدريس املفردات

كما   وأما الفروض اليت قدمتها الباحثة يف هذه الرسالة 
 :يلي

 Ha))الفرض البديل  - 
درسة اإلبتدائية احلكومية املبposter إن استخدام وسيلة 

 .املفردات تدريس يف بةلرتقية قدرة الطل فعاال تشيهأبندا  4
 Ho))الفرض الصفر  - 

درسة اإلبتدائية احلكومية املبposter إن استخدام وسيلة 
 .املفردات تدريس يفبةلرتقية قدرة الطل فعاال غري تشيهأبندا  4

 البحث مصطلحات-ز

قبل أن تبحث الباحثة عن هذه الرسالة حتسني به أن 
تشرح معاىن املصطلحات اليت توجد يف املوضوع لكي يسهل 

 .للقارئني معرفة املعاىن املقصودة
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 استخدام - 
 –يستخدم  –استخدم "كلمة استخدام مصدر من 

معناه " استفعاال –يستفعل  –استحداما على وزن استفعل
 4".اختذه خادما"

املراد باستخدام هنا استعمال الشيئ كآلة معينة لسهولة 
 .posterالطلبة على حفظ املفردات بوسائل 

 وسيلة - 
أما الوسيلة التعليمية هي مجع األدوات واملعدات واآلالت 
الىت يستحدمها املدرس أوالدارس لنقل خمتوى الدرس على 

سواء داخل الفصل أو خارجه هبدف جمموعة من الدارسني 
 2.حتسني العملية التعلمية

 
 

 
، الطبعة الثالثة، في طرق تدريس اللغة العربيةعبد العزيز عبد اجمليد، 4

 22.، ص(م  88 دار املعارف، : القاهرة)
مكتبة األجنلو  المناهج والوسائل التعليمية،يحى، حممد لبيبالنج5
 54 . ، ص(822 سنة )املصرية، 
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5- Poster (امللصقة) 
 اللملصقة هي صورة كبرية ملونة، ترتاوح مساحتها من     
 2x  52  52سم أو x 42 والكرب حجمها فإهنا . سم

تلصق امللصقة عادة على جدران الفصل . سهلة االستخدام
وتباع هذه اللملصقات . إليهاليشري إليها املدرس يف وقت حيتاج 

يف أسواق اندونيسيا، ومثال امللصقات صورة رئيس اجلمحورية، 
 1.ونائب الرئيس واألبطال واملغنني، وهلم جرى

 مفردات -4
إفرادا وهو مجع من  –يفرد  –هي مشتق من أفراد 

. مجع الكلمات املوجودة يف اللغة: مفردة، مفردات اللغة
أساس من كل شيئ يف عملية اللغة اللغة أن : واصطالحا هي

 2.التعبري تكون مطالب احلياة اجلملة الىت هي من عناصر

 
، (1 4 : سنة)، الوسائل المعينات في تعليم العربيةإماو أسرارى، 6

  5 . ص
، الطبعةالثالثة في طرق تدريس اللغة العربيةعبد العزيز عبد اجمليد ، 7

 9 . ، ص(  4 دار املعارف، : القاهرة)
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الرسالة فهو املفردات الىت وأما املراد باملفردات يف هذه 
ا حتدث عملية تدريس القراءة لفهم وجدهتا الطلبة وقرأهتا عندم

 .النص العريب
 الدراسات السابقة - ح

تعدد البحث العلمي الذي تستخدمها الباحثة مراجعا 
 :ودراسة سابقة
دراسة )استعمال الغناء لتحفيظ المفردات : "األول
الرسالة الجامعية  (SDN Buengcala Aceh Besarتجريبية بـــــــ 

. في جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية غير المنشورة
مكان المطبع جامعة الرانيري " ضفرنا سفرة"قدمتها 

أما  .6102اإلسالمية الحكومية دار السالم بند اشيه سنة 
 SDN Buengcalaمشكالت البحث يف الواقع كما حدث يف 

Aceh Besarفردات باملدرسة ، أن قدرة الطلبة يف حتفيظ امل
مازالت ضعيفة،  Aceh Besar Buengcalaاإلبتدئية احلكومية 

والغناء تعد من الوسائل السمعية وهي إحدى الوسائل التعليمية 
املهمة يف عملية التعليم والتعلم ليدفع الطلبة يف تعلم اللغة 

وأما أهداف البحث يف . العربية ويساعدهم يف حفظ املفردات
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معرفة فعالية الغناء لتحفيظ املفردات عند  :هذه الرسالة وهي
. Buengcala Aceh Besarالطلبة باملدرسة اإلبتدائية احلكومية 

وأما منهج البحث الذي تتبعه الباحثة يف كتابة هذه الرسالة فهو 
واجملتمع يف هذه الرسالة هي مجيع الطلبة يف . البحث التجريبية

 Buengcala Acehمية الفصل الرابع باملدرسة اإلبتدائية احلكو 

Besar 54الرابع عددهم  والعينة هي كل الطلبة يف الفصل 
أما نتائج البحث فهي أن حتفيظ املفردات باستعمال . طالبة

الغناء يكون فعاال عند الطلبة باملدرسة اإلبتدائية احلكومية 
Buengcala Aceh Besar ألن النتيجة اإلختبار ،(“t” test)= 

وعالقة . 44،  =(t” tabel“)أكرب من النتيجة اجلدول  4،5 
اتفق هذه الباجثة مع الباحثة : الدراسة السابقة والدراسة احلالية

إال أهنما . احلالية يف استخدام منهج البحث ويف مشكلة البحث
. ختتلفان يف موضوع وأهداف ومكان الذي يقع فيها املشكلة

تعمال الغناء لتحفيظ إن الدراسة السابقة تبحث عن اس
 posterاستخدام وسيلة أما الباحثة احلالية فتبحث عن .املفردات

 .لرتقية قدرة الطالب يف تعليم املفردات



13 
 

 
 

واستخدامها في عملية  وسيلة السلم والثعبان": والثاين
الرسالة  (".MIN Tungkopدراسة تجريبية )تعليم المفردات 

الجامعية في جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية غير 
مكان المطبع جامعة الرانيري " ستي سارة"قدمتها . المنشورة

أما  .6102اإلسالمية الحكومية دار السالم بند اشيه سنة 
 MINمشكالت البحث أن الطريقة والوسيلة املستخدمة يف 

 Tungkop إجرء تعليم املفردات، طريقة تقليدية ومل تكن فعالة يف
بالدليل بعد املالحظة وصلت الباحثة غلى النتائج أن الطلبة 

وهو يؤدي إىل ضعف قدرة . عاجزون يف فهم معىن املفردات
وأما أهداف البحث يف هذه . الطلبة على تعلم اللغة العربية

ملعرفة فعالية استخدام وسيلة السلم والثعبان يف : الرسالة وهي
وكان اجملتمع هلذا البحث مجيع طلبة . فرداتعملية تعليم امل

فأخذت الباحثة كعينة . طلبة  2 الفصل اخلامس وعددهم 
 44كاجملموعة التجربية بعددهم (  )البحث الفصل اجلامس 

ت احلساب أكرب -والدليل على ذلك أن نتيجة اختبار. طلبة
وعالقة  .5،54> 4، ت اجلدول -من نتيجة االختبار

هذه الباجثة مع الباحثة اتفق : والدراسة احلالية الدراسة السابقة
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إال أهنما . احلالية يف استخدام منهج البحث ويف مشكلة البحث
. ختتلفان يف موضوع وأهداف ومكان الذي يقع فيها املشكلة

إن الدراسة السابقة تبحث عن وسيلة السلم والثعبان 
الية أما الباحثة احل. واستخدامها يف عملية تعليم املفردات

لرتقية قدرة الطالب يف  posterاستخدام وسيلة فتبحث عن 
 .تعليم املفردات
لترقية قدرة  flashcardإستعمال الوسيلة ": الثالث

دراسة تجريبة بمعهد باب )الطلبة في سيطرة المفردات 
 الرسالة الجامعية في جامة الرانيري اإلسالمية (". النجاح

مكان " سري نورليتا"قدمتها . الحكومية غير المنشورة
المطبع جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية دار السالم بند 

ألختيار هذا ومن ألسباب اليت تدفع الباحثة  .6104اشية 
املوضوع ألن طالبات صعبة عند يتكلمن ويتحدثن باللغة العربية 

بدل على أن . أو قدرة طالبات يف تكلم باللغة العربية مل ترتق
خدم الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم املدرس ال يست

واهلدف من هذه الرسالة هي . إال قليال حىت ال ترتق مفرداهتن
ملعرفة قدرة الطالبات يف سيطرة املفردات بعد استخدام الوسيلة 
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flashcard . وللحصول على البيانات، تقوم الباحثة بالبحث
طلبة يف معهد باب أما اجملتمع هلذا البحث مجيع ال. التجرييب

وأما العينة الىت . طالبا  54النجاح للمرحلة املتوسطة وعددهم 
أخداهتا الباحثة هلذه الرسالة فاختارت الباحثة الطريقة العمدية 

وتعتمد الباحثة على أن .  -أو القصدية يعين الصف األول 
ت اجلدول –أكرب من النتيجة  (t-test)ت احلساب -نتيجة 

(ttable)  إن الدراسة السابقة (. 095 <4024 > 048 )أو
لرتقية قدرة الطلبة يف  flashcardتبحث عن إستعمال الوسيلة 

استخدام وسيلة أما الباحثة احلالية فتبحث عن . سيطرة املفردات
poster يف تعليم املفردات لرتقية قدرة الطلبة. 

وسيلة الكتاب المصغر واستحدامها في عملية ": الرابع
 دراسة تجريبية بالمدرسة اإلبتدائي)وتعلمها م المفردات تعلي

Lamgugop الرسالة الجامعية في جامة ". (بند أتشيه
إنتان "قدمتها . الرانيري اإلسالمية الحكومية غير المنشورة

مكان المطبع جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية " مغفرة
ائية إن طالب املدرسة اإلبتد.6105دار السالم بند اشية 

 Lamgugop يواجهون الصعوبات يف فهم مواد اللغة العربية لعدم
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وجود املعىن يف بعض املفردات الىت مل يدرسوها من قبل، بينما  
كان يعلم املدرس بعض املفردات بدون تقدمي مرادها واستخدام 
الوسيلة التعليمية حبيث ال يتمكن هؤالء الطالب فهما كامال يف 

استحدام الوسائل واالسرتاتيجيات أو  وبذلك حيتاج. فهم النص
اإلبداع من املعلمني والطالب يف فهم املفردات املناسبة باملواد 

وسيلة " فقامت الباحثة بالبحث عن املوضوع . التعليمية
الكتاب املصغر واستخدامها يف عملية التعليم املفردات وتعلمها 

(. شيهبند أت Lamgugopدراسة جتريبية باملدرسة اإلبتدائية )
فقامت الباحثة ببحثها املذكور بأهداف ملعرفة فعالية وسيلة 

يف عملية تعليم املفردات وتعليمها ولرتقية " الكتاب املصغر"
قدالة الطالب يف حفظ املفردات يف املدرسة اإلبتدائية 

Lamgugop . وكان اجملتمع هلذا البحثجميع الطالب يف املدرسة
فأخذت الباحثة . طالب 599وعددهم Lamgugop اإلبتدائية 

 54كعينة البحث فصال من طالب الصف الرابع بعددهم 
البحث أكرب من  –والدليل على هذا أن نتيجة ت . طالب

على  44، أكرب من  58،  اجلدول أي  –نتيجة ت 
على مستوى الداللة  21، وأكرب من  ٪2مستوى الداللة 
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الكتاب املصغر إن الدراسة السابقة تبحث عن وسيلة . ٪ 
أما الباحثة . واستحدامها يف عملية تعليم املفردات وتعلمها

لرتقية قدرة الطالب  posterاستخدام وسيلة احلالية فتبحث عن 
 .املفردات تدريسيف 

 طريقة كتابة البحث -ط

وأما طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة 
على طريقة التأليف اجلارية املقررة يف كلية الرتبية وتأهيل املعلمني 

 : جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية يف كتاب
"Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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 الفصل الثاني      

 اإلطار النظري
 مفهوم الوسيلة التعلمية - أ

ن إىل شيء، أو يتقرب ما يتوصل به اإلنسا: الوسيلة لغة
كل أداة يستخدمها "ويقصد بالوسائل التعليمية  .به إىل غريه

التعليم، وتوضيح معاين الكلمات وشرح املعلم لتحسني عملية 
األفكار وتدريب الدارسني على املهارات وإكساهبم العادات 
وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من 

  .جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام
أن الوسائل التعليمية جمموعة املواد " علي راشد"يرى 
جهةة التعليمية واملواق  واألنطةة التعليمية الزازمة التعليمية واأل

لةيادة فعالية مواق  االتصال التعليمية اليت حتدث داخل 
 . حجرات الدراسة وخارجها

 
، دار السزام، ، التربية اإلسالميةعبد الوهاب عبد السزام طويلة  

  6 .، ص(م 002 : القاهرة)
تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين ترميذ نينورسي،   

    . ، ص(2 0 سنة ) بغيرها،
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عن الوسائل التعليمية بأهنا األجهةة  (cood)وقال كود 
واملعدات واألدوات اليت ميكن عن طريقها استمرار العملية 

  .السمع والبصر التعليمية عن طريق حاسة
 أنواع الوسائل التعليمية - ب

وتطمل مجيع احلواس اليت تعتمد : الوسائل السمعية - 
يف استقباهلا على حاسة السمع ومنها التسجيزات 
الصوتية، اللغة اللفظية املسموعة، اهلات ، 

  .اإلذاعة
وهي مجيع الوسائل الىت تعتمد : الوسائل البصرية - 

النماذج : منهايف دراستها على حاسة البصر 
العينات، الرسوم، الصور، اخلرائط، األفزام 
 .الصامتة املتحركة منها والثابابتة، والرموز التصويرية

ومتثل مجيع الوسائل : الوسائل السمعية والبصرية - 
الىت تعتمد يف استقباهلا على حاسة السمع والبصر 

 
    . ، ص...تطوير منهج تعليم وتقويمترميذ نينورسي،   

تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين ترميذ نينورسي،   
 2  . ، ص(2 0 سنة ) بغيرها،
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التلفيةيون، أفزام الفيديو، األفزام : معا مثل
مبختل  فياسها والطرائح املتةامنة مع السينمائية 

 2.التسجيزات الصوتية للطرح والتفسري
 فوائد الوسائل التعليمية  - ج

 :إن الوسائل التعليمية فوائدا كثرية منها
 .تثري اهتمام الدارس إىل درجة كبرية - 
 .ترفع الدوافع للمسامهة يف عملية تعلم - 
 .تساعد على التفكري املنسق - 
 .باقية األثر يف الذاكرةجتعل خربات الدارس  - 
توفر خربات واقعية متنوعة الحيصل عليها الدارس  -2

 .بدوهنا             
 6.جتعل عملية التعلم اللغوى ذات معىن -6

 

 
 6  . ، ص...تطوير منهج تعليم وتقويمترميذ نينورسي،  2
أندف : مالنخ) لعربية،الوسائل المعينات في تعليم اإمام أسرارى، 6
   .، ص(992 مالنخ، 
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 (ةالملصق) posterتعريف الوسيلة  - د

اللملصقة هي صورة كبرية ملونة، ترتاوح مساحتها من   
 2 x  2  2 سم أو x  2 والكرب حجمها فإهنا  .سم

تلصق امللصقة عادة على جدران الفصل . سهلة االستخدام
وتباع هذه . ليطري إليها املدرس يف وقت حيتاج إليها

اللملصقات يف أسواق اندونيسيا، ومثال امللصقات صورة رئيس 
  .اجلمحورية، ونائب الرئيس واألبةال واملغنني، وهلم جرى

 مفهوم المفردات - ه
 لرتقية قدرة الةلبةللغة اللغة هو إن الغرض من تدريس ا

يف املهارات اللغوية، وهي مهارة االستماع والكلم والقراءة 
ودة املهارات اللغوية لدى وإحدى املعينات جل. والكتابة
وأكثر التقيني هي كمية وجودة املفردات ميلكوهنا الةلبة

 
، (6   : سنة) الوسائل المعينات في تعليم العربية،إماو أسرارى،   

    . ص
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املفردات فأهنم يقدرون على  وكلما كثر ازداد الةلبة.يتقنوهناو 
 2.مهارة اللغوية

إن املفردات هي أساس من كل شيئ يف عملية اللغة 
حيث أن الكملة اليت هي من عناصر التعبري تكون مةالب 

أن تعليم املفردات ال يةلب وبني عبد احلميد يف كتابه . احلياة
يف فهم معىن الكلمة العربية أي أهنم قادرون على ترمجة  الةلبة

اموس فحسب، قادرون على ترمجة وفقا للقإىل لغتهم، أوأهنم 
 9.أيضا قادرون على استخدامها يف مجلة صحيحة لةلبةولكن ا

 أنواع المفردات - و
 :مفردات حسب المهارت اللغوية  - أ

 understanding)مفردات للفهم  - 

vocabulary)  وهذه تنقسم إىل االستماع
ويقصد باالستماع جمموع الكلمات . والكزام

 
8
Aziz fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: CV Pustaka Cendiki

a Utama, 2011),hlm. 27 
9
Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, 

Pendekatan, Strategi, Materidan Media, (UIN Malang: 

2008), hlm. 61 
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الىت يستةيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما 
وأما القراءة هي . يتلقها من أحد املتحدثني

جمموع الكلمات اليت يستةيع الفرد التعرف 
عليها وفهمها عندما يتصل هبا على صفحة 

 0 .مةبوعة
وهذه  (speaking vocabulary)مفردات الكزام  - 

 (informal)عادية : أيضا تنقسم على قسمني
ويقصد هبا جمموع الكلمات الىت يستخدمها 

ويقصد هبا  (formal)وموقفية . الفرد يف حياته
جمموع الكلمات اليت حيفظها الفرد وال 
يستخدمها إال موق  معني أو عندما تكن له 

 . مناسبة
وهذه  (writing vocabulary)مفردات للكتابة  - 

 (informal)عادية : أيضا تنقسم إىل قسمني
ويقصد هبا جمموعة جمموع الكلمات اليت 

 
المرجع في تعليم اللغة العربيةللنطقين بلغات رشدى امحد طعيمة،  0 

 6 6. ص( جامعة أم القرى، دون السنة: سعودية)، أخرى
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يستخدمها الفرد يف مواق  االتصال الكتايب 
الطخصى مثل أخذ مذكرات، كتابة يوميات، 

ويقصد هبا جمموع  (formal)وموقفية . اخل
يستخدمها الفرد يف مواق  الكلمات التي

االتصال الكتايب الرمسي مثل تقدمي طلب للعمل 
   .، اخلأو استقالة أو كتابة تقرير

، وتنقسم (potential vocabulary)مفردات كامتة - 
، ويقصد (contex)سياقية : كذلك إىل نوعني

هبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها من 
، (analysis)وحتليلية . السياق الذى وردت فيه
الكلمات اليت ميكن تفسريها ويقصد هبا جمموع 

 استنادا إىل خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد
عليها من حروف أو ما نقص، أو يف ضوء 

   .اإلملام بلغلت أخرى

 
    .ص...  المرجع في تعليم اللغة العربيةرشدى امحد طعيمة،    

12
Jurnal Volume 3 juli 2013.1.1.- EjournalKopertais 

IV, diaksespada 13 Oktober 2018. 
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 : المفردات حسب المعنى - أ
، ويقصد (content vocabulary)كلمات احملتوى  - 

هبا جمموع املفردات األساسية اليت تطكل صلب 
 .الرسالة مثل األمساء واألفعال

، ويقصد هبا (function words)كلمات وظيفية  - 
تربط املفردات واجلمل اليت جمموع املفردات اليت 

يستعان هبا على إمتام الرسالة مثل حروف اجلر 
والعة  وأدوات االستفهام وأدوات الربط 

 .بطكل عام
ويقصد هبا ، (cluster words)كلمات وعنقودية  - 

جمموع املفردات اليت ال تنقل معىن معينا وهي 
مستقلة بذاهتا وإمنا حتتاج إىل كلمات أخرى 

خزاهلا إىل املستقبل معىن  مساعدة تنقل من
الكلمة تكون مبعىن  فهذه( رغب)خاص مثل 
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رغب يف تكون مبعىن انصرف يف : أحب يف قولنا
   .رغب عن: قولنا

 :المفردات حسب المتخصص - ج
ويقصد هبا ،(service words)كلمات خادمة  - 

جمموع الكلمات العامة اليت يستخدمها الفرد 
استخداماته الرمسية يف مواق  احلياة العادية أو 

 .غري التخصصية
، (special content words)كلمات ختصصية  - 

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت تنقل معاين 
. خاصة أو تستخدم بكثرية يف جمال معني
وتسمى أيضا بالكلمات احمللية ضوالكلمات 

   .(utility words)االستخدامية 

 

 
 

82
   6. ص...المرجع في تعليم اللغة العربيةشدى امحد طعيمة، ر 
 2 6. ص...المرجع في تعليم اللغة العربيةرشدى امحد طعيمة، 82
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 :المفردات حسب االستخدام -د

، ويقصد هبا (active words)كلمات نطيةة  - 
جمموع املفردات اليت يكثر الفرد من استعماهلا يف 
الكزام أو الكتابة أو حىت يسمعها أو يقرؤها 

 .بكثرة
، ويقصد هبا (passive words)كلمات خاملة  - 

جمموع الكلمات اليت حيتفظ الفرد هبا يف رصيدة 
 2 .اللغوى

 أهداف تدريس المفردات  - ز
اجلديدة على الةلبة وإما من خزال معرفة املفردات  - 

 .قراءة النص وكذلك فهم املسموع
تدريب الةلبة لتكون قادرة على نةق املفردات  - 

 .ينةق صحيح
فهم معىن املفردات إما الدالالت أو عند  - 

 .استخدامها يف سياق مجلة معينة

 
 2 6. ص...العربيةالمرجع في تعليم اللغة رشدى امحد طعيمة،  2 
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يدرب الةلبة ليتلفظ املفردات باجليد والصحيح  - 
 .ةالقراءةألهنا تصل إىل مهارة الكزام 

اليراد تدريس املفردات أن الةلبة حيبون عليهم أن  -2
حيفظوا عدد من الكلمات، ولكن املراد منه أن 
الةلبة يقدرون على فهم معانيها واستخدامها يف 

 ل يف ناحية من نواحي اإلتصال شفهية أم اجلم
 6 .حتريرية

 طرق تدريس المفردات - ح
 :طرق تدريس املفردات كما يلي

كأن يقوم املعلم بفتح الكتب عند ما مثيل املعىن،   - 
 ".فتح الكتب"ترد مجلة 

 .antonymذكر املتضادات  - 
 .synonymذكر املرتادفات - 
شرح املعىن الكلمة بالعربية وذلك بطرح املقصود  - 

 .من الكلمة

 
16

 http://skripsijurusansastraarab.com/2006/html. 

Diaksespada 5 Mei 2019 
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   .الباحث يف القاموس -2
 المفردات تدريسفي poster خطوات الوسيلة  - ط

 .لةلبة يعةي املعلم ورقة حتتوي على صورة ومفردات - 
  - تلك ورقة يلفظ املعلم املفردة اليت مكتوبة يف  - 
 .مرات وتقليدها الةلبة 
 .بعد أن يفهم الةلبة مث يقدم املعلم التدريب - 
يعرض املعلم إىل الةلبة امللصقة حتتوى الصورة بدون  - 
 .املفردات 
 .يسأل املعلم املفردات املتعلقة بالصورة -2
 .لةلبةيوزع املعلم ورقة حتتوى على مفردات  -6
 2 .يعلق الةلبة املفردات حسب بالصورة - 

 

 
  6 . ص... المراجع فيرشدى أمحد طعمية،   

18
Siti MisbahulHakimah, Penerapan Metode Pembel

ajaran Poster Untuk Meningkatkan Kemampuan Kosa Kata, 

(Skripsi, Malang: 2013) 
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 طريقة البحث -أ 

يقصد .إن منهج البحث عن هذه الرسالة هي حبث جتريبي 
تغري شيء ومالحظة أثر التغري على شيء " جتريب"مبصطلح 

يتضمن إدخال تعديالت أو تغريات  أي أن التجريب. آخر
تنقسم  .معينة من أجل مالحظة أو أثرها على شيء آخر

البحوث العاملية، : بية إىل أربعة األقساميالبحوث التجر 
(factorial Design) بية حقيقة ي، وحبوث جترtrue experiment))، 

وحبوث  ،(quasi experimental)التجريب الشبه حبوثو 
 .(pre-experiment) التصميمات
 

 
الكويت)،التربوي البحث المناهج مدخل ،عالم أبو مدحم رجاء دكتور 

 991. ، ص(9191: ، مكتبة الفالح



0  
 

 
 

إن منهج البحث الذي تعتمد عليه الباحثة يف كتابة  
-Pre)هذه الرسالة هو املنهج التجريب بتصميمات التمهدية 

experimen design) .ينقسم هذا البحث إىل ثالثة أقسام :
 one group، والثاين one shoot case studyالتصميم األول 

pretest post test والثالث ،intact group comprasion .

 .one group pretest post testواختارت الباحثة بتصميم 

 : وهذا التصميم يأخذ الشكل التاىل
    

 
  يرمز اجملموعة التجريبية[ ت]الرمز  -
 بية، أي للمتغريات املستقلةييرمز ان للتجر [  x]الرمز  -
 القبلىيرمز لالختبار [  9خ] الرمز  -
 يرمز لالختبار البعدى[  2خ] الرمز  -

 

 

 

 

 2خx 9خ =ت  
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 المجتمع والعينة -ب

وتعتمد الباحثة يف اختيار العينة هلذا البحث على الطريقة 
ويسمى هذه الطريقة . (Purposive Sampling)التمهدية 

 .بالطريقة املقصودة أو االختيار باخلربة
رسة داملبمجيع الطلبةن اجملتمع هلذا البحث هو ويكو 

من الصف األول إىل الصف تشيهأبندا  4اإلبتدائية احلكومية 
واختارت الباحثة . طالبا 494السادس وكان عددهم يبلغ على 

يكون فصال أن (. أ)منهم كالعينة وهي الطلبة يف الصف الرابع 
اختارت الباحثة هذه اجملموعة كعينة . طالبا 22جتريبيا بعددهم 

يف هذا البحث ألن بعد مالحظة رائت الباحثة بعضهم مل 
 . يقدروا على فهم املفردات يف تدريس اللغة العربية

 طريقة جمع البيانات وأدواتها- ج

وأما الطريقة املستخدمة جلمع البيانات قامت الباحثة  
 :بالطريقتني، مها

 



00 
 

 
 

 اإلستبانة -1

حتتوى على جمموعة من األسئلة أو العبارات هي اليت 
املكتوبة مزودة بإجابتها أو األراء احملتملة ويطلب من اجمليب 
عليها اإلشارة إىل مايراه أو ما ينطقعليه منها أو ما يعتقد أنه هو 

وهبا يعرف الباحثة استجابة الطلبة عن  2.اإلجابة الصحيحة
 .يف تدريس املفردات لرتقية قدرة الطلبة posterاستخدام وسيلة 

 االختبارات -2
إن االختبارات أداة من األدوات اليت متكن أن 

ة تستخدمها الباحثة جلمع املعلومات اليت حتتاج إليها إلجاب
 :ختبار القبلي واإلختبار البعديتقوم الباحثة باإل. أسئلة البحث

 االختبار القبلي -
االختبار القبلي هو الذي ختتربه الباحثة قبل استخدام 

الباحثة بتقدمي األسئلة املتعلقة عن املفردات  تقوم .posterالوسيلة 
 .اليت قد تعلموا الطلبة يف الدرس السابق

 
 

 142. ، ص... المدخل إلى البحثصاحل بن أمحد العساف، 3
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 االختبار البعدي -
االختبار البعدي هو االختبار الذي ختتربه الباحثة بعد 
إجراء التجربة بغرض حتديد احملتوى التصحيل الدراسي لديها يف 
فهم املعىن املفردات بعد إجراء التجربة لقياس األثر الذي أحدثه 

وتقوم الباحثة االختبار . تطبيق املتغري املستقل على املتغري التابع
 . عليمالبعدي بعد عملية الت

 طريقة تحليل البيانات -د

 تحليل البيانات للورقة اإلستبانة -1
ويقوم الباحثة بتحليل البيانات عن نتيجة ورقة 

 :اإلستبانة فيعتمد الباحثة على القانون
  

 

 
      

 :البيان
 = Pالنسبة املؤية 
= f جمموع القيمة احلصولة عليها 
N=جمموعو الطلبة 
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 :الستجابة الطلبة كما يليوأما معيار املؤية 

 يكون غري موافق جدا 2-12٪ -9
 يكون غريموافق 19-02٪ -2
 موافقيكون  09-92٪ -1
 جدا موافقيكون  99-922٪ -4

 تحليل البيانات عن االختبار -2
ر القبلي والبعدي اأما حتليل البيانات من نتيجة االختب

 :14فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي T-Test باختبار

to =
  
    

 

     :البيان
=MD متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية

 :اخلطوات التالية ، فهو من إتباعالثانية

 
 

 
4
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 305-306 
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Σ   = جمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية
 :اخلطوات اآلتية Dالثانية، و

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

 :اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل  =    
     

   

    
 

 

=SDD  اإلحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل
 :والنتيجة املتغرية الثانية، يعين         
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 الفصل الربع

 نتائج البحث 

 عرض البيانات - أ

لقد شرحت الباحثة يف الفصول السابقة ما يتعلق مبنهج 
أما يف هذا . البحث واألدوات املستخدمة فيه جلمع البيانات

الفصل فرتيد الباحثة أن تعرض نتائج اليت حصلت من عملية 
لرتقية قدرة الطلبة يف  posterتعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة 
. بندا اتشيه 4احلكومية  تدريس املفردات باملدرسة اإلبتدائية

وحلصول على البيانات قامت الباحثة بالبحث التجريبية يف هذه 
اعتمادا على رسالة  0202/  0202املدرسة للسنة الدراسية 

-B: عميدة لكلية الرتبية جامعة الرانريي بندا أتشيه برقم

 10038/Un.08/FTK.1/TL.00/07/2019 يوليو  8يف تاريخ
 .عن إذن مجع البيانات فيه 0202
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 لمحة عن ميدان البحث -1
قبل الشروع يف البحث حيسن بالباحثة أن توضح عن 

بندا اتشيه، كانت  4ميدان البحث وهي اإلبتدائية احلكومية 
هذه املدرسة احدى املدارس اإلسالمية تقع يف شارع سلطان 
عليدين جوهن شاه، وكان ناظر هذه املدرسة اآلن وردة حامن، 

أما . معلمة 05معلما و  5وعدد املعلمني يف هذه املدرسة 
املعلمة اليت تعلم اللغة العربية فعددها معلمة واحدة وهي نورول 

 . مغفرية املتخرجة جامعة الرانريي بندا أتشيه
طالبا، تتكون  484وكان عدد الطلبة يف هذه املدرسة 

طالبة، وهم جيلسون يف الصف األول  032طالب و 045من 
 :حىت الصف السادس، كما يتضح يف اجلدول التايل
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 1-4الجدول 
 بندا اتشيه 4بالمدرسة اإلبتدائية الحكومية  لطلبةعدد ا

عدد  الفصل
 الفصل

 مجموع بةالطل
 االناث الذكور

 82 33 44 0 األول
 82 43 33 0 الثاين
 80 42 40 0 الثالث
 42 40 38 0 الرابع

 38 33 40 0 اخلامس
 80 32 40 0 السادس
 484 132 142 11 المجموع

من البيانات السابقة علمنا أن عدد الطلبة باملدرسة 
فاختارت الباحث . طالبا 484بندا أتشيه  4اإلبتدائية احلكومية 

 .(أ)الصف الرابع : فصال لتكون عينة
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 1-4الجدول 

 بندا أتشيه 4بالمدرسة اإلبتدائية الحكومية عدد المدرسون 

 المدرسين عدد
 المجموع

 المدرسات المدرسون
5 05 32 

 

 أنشطة البحث -1

وقامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العرابية باستخدام 
لرتقية قدرة الطلبة يف تدريس املفردات لقاءة،  posterوسيلة 

ستوضح الباحثة التوقية التجرييب وخطوات التدريس، أما التوقيت 
 : عملية التعليم والتعلم كما يلي
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 3-4الجدول 
 التوقيت التجريبي في المجموعة التجريبية

 العملية    تاريخ     يوم  اللقاء   
القبلي  اإلختبار 05/3/0202 اإلثنني اللقاء األول

 تدريس املفرداتو 
املفردات  تدريس 03/3/0202 الثالثاء اللقاء الثاين

وسيلة  باستخدام
poster 

البعدي  اختبار 03/3/0202 األربعاء اللقاء الثالث
 وتقسيم اإلستبانة

 

 4-4الجدول 
العملية التجريبية في تدريس المفردات باستخدام وسيلة 

poster 
 :اللقاء األول

 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة
السالم  الطلبة يرد  -الفصل بإلقاء  املدرسة تدخل -
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مجيع  إىل وينظر السالم
 .الطلبة، وتسجل حضورهم

األمساء  إىل ويستمعون 
بكشف  غيبت اليت 
 الغياب 

 وتشرح امسها املدرسة تعرف -
هذا  يف حضوره اهلدفعن 

 .الفصل

 .شرحها إىل  الطلبة يستمع -

تعطي املدرسة الفرصة لطلبة  -
من األسئلة مما ال أن يسأل 

 .يفهموا

 .املدرسة إىل الطلبة يسأل  -

بأن تأمر املدرسة الطلبة  - -
 .اإلختبار القبلي جييبوا

عن  الطلبة جييب -
اإلختبار  يف األسئلة 
 .القبلي 

أخريا، اختم املدرسة بإلقاء  -
الفصل من اخلروج قبل السالم

. 

 .السالميرد الطلبة  -
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 2-4الجدول 

العلمية التجريبية في تدريس المفردات باستخدام وسيلة 
poster 

 :اللقاء الثاني
 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة

الفصل بإلقاء  رسةاملد تدخل -
مجيع  إىل وينظر المالس

 .حضورهمالطلبة وتسجل 

السالم  الطلبة يرد -
األمساء  إىل ويستمعون

 .الغياب  بكشف غيبت اليت
 املوضوع عن املدرسة تشرح -

 ".املهنة"   
شرح  إىل الطلبة يستمع -

 .املدرسة
عن الوسيلة تعرف املدرسة  -

poster يف  تستخدمها اليت
 .عملية التدريس

شرح  إىل الطلبة يستمع -
 .املدرسة

بدأ املدرسة باستخدام وسيلة  -
poster         

تأمره  مبا الطلبة يعمل -
 .املدرسة

امل تاملفردا قرأءة املدرسة تقرأ -
على وسيلة  كتوبة

يكرر الطلبة املفردات حىت  -
 .وحفظ فهم



04 
 

 
 

poster  والطلبة فامهون. 
تعطي املدرسة الفرصة على  -

لتسألوا السؤال الذي  الطلبة 
 .باملوضوعيناسب 

 .يسأل الطلبة مما مل يفهمون -

 اخلالصة املدرسة تشرح -
 .املوضوع من

 .يستمع الطلبة شرح املدرسة -

أخريا، اختم املدرسة بإلقاء  -
من  اخلروج قبل السالم
 .الفصل

 .يرد الطلبة السالم -

  
 6-4الجدول 

العلمية التجريبية في تدريس المفردات باستخدام وسيلة 
poster 

 :اللقاء الثالث
 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة

الفصل  املدرسة تدخل -
إىل  وتنظر السالم بإلقاء

ويستمعون  السالم الطلبة يرد -
إىل األمساء اليت غيبت بكشف 
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ويسجلهم  الطلبة، مجيع
 .بكشف الغياب

 .الغياب

تكرر وتسأل املدرس عن  -
 .السابق املوضوع 

 .يستمع الطلبة شرح املدرسة -

هذا  أن املدرسة شرحت -
 .اللقاء لقاء أخري

 .يستمع الطلبة شرح املدرسة -

الطلبة بأن تأمر املدرسة  -
اإلختبار  أسئلة جييبون
 .البعدي

عن األسئلة يف جييب الطلبة  -
 .اإلختبار االبعدي

أخريا، ختتم املدرسة بإلقاء  -
من  اخلروج قبل السالم
 .الفصل

 يرد الطلبة السالم -
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 .اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي -3
 بار القبلياإلخت - أ

قبل إلقاء املادة عن األداوات حول البيئة، تقوم الباحثة 
ومتكن عرض . لتعرف قدرة الطلبة عل املفرداتباإلحتبار القبلي 

 :الباحثة نتائج اإلختبار القبلي كما يف اجلدول األيت

 7-4الجدول 

 نتيجة اإلختبار القبلي

 نتيجة اإلختبار القبلي الطلبة رقم
 82 0الطلبة  0
 05 0 الطلبة 0
 05 3 الطلبة 3
 32 4 الطلبة 4
 02 5 الطلبة 5
 05 3 الطلبة 3
 35 3 الطلبة 3
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 35 8 الطلبة 8
 05 2 الطلبة 2
 02 02 الطلبة 02
 35 00 الطلبة 00
 42 00 الطلبة 00
 02 03 الطلبة 03
 05 04 الطلبة 04
 32 05 الطلبة 05
 05 03 الطلبة 03
 32 03 الطلبة 03
 02 08 الطلبة 08
 45 02 الطلبة 02
 32 02 الطلبة 02
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 اإلختبار البعدي - ب
 posterوبعدما قامت الباحثة بإلقاء املادة تطبيق وسيلة   

يف تدريس املفرداتفيقوم الباحثة باإلختبار البعدي فظهرت 
 :النتائج كما يف اجلدول األيت

 8-4الجدول 
 نتيجة اإلختبار البعدي

 نتيجة اإلختبار البعدي الطلبة رقم
 022 0الطلبة  0
 22 0 الطلبة 0
 32 3 الطلبة 3
 25 4 الطلبة 4
 52 5 الطلبة 5
 35 3 الطلبة 3
 82 3 الطلبة 3
 35 8 الطلبة 8
 32 2 الطلبة 2
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 35 02 الطلبة 02
 35 00 الطلبة 00
 85 00 الطلبة 00
 82 03 الطلبة 03
 22 04 الطلبة 04
 32 05 الطلبة 05
 35 03 الطلبة 03
 85 03 الطلبة 03
 52 08 الطلبة 08
 52 02 الطلبة 02
 82 02 الطلبة 02
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 تحليل البيانات - ب

لترقية قدرة الطلبة  posterفعالية استخدام وسيلة  -1
 في تدريس المفردات

" ت"عن نتيجة االختبارين باختبار  ةلل الباحثوحت  
(Test “t” )ستخدم القانون كما يليفت: 

تحليل البيانات ل ةستخدم الباحثتذي أما القانون الو  
 :القانون التايليف هذا البحث هو 

to =
  

    

 

      

 : البيانات 
 to  :حاصل املالحظة. 

MD  : األوىل ونتيجة    متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية
 : من اتباع اخلطوات التالية  املتغرية الثانية،
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Σ  : جمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية
 :من اخلطوات اآلتية  Dالثانية، و      

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

 

 :اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل :     
 

    
 

   

    
 

 

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

     
   

 
 
  

 
 
 

 

وأما جمموع الفروق بني نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي  
 :كما يف اجلدول األيت
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 2-4الجدول 

مجموع الفروق بين نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار 
 البعدي

نتيجة  الطلبة رقم
االختبار 

 القبلي

نتيجة 
االختبار 
 البعدي

الفرق بين 
 االختبارين

(D=x-y) 

االنحراف )مرابع 
عن متوسطة 

 (الفروق
((x-y=)

2
D) 

0 
0 
3 
4 
5 
3 
3 
8 
2 

 0الطالبة 
 0الطالبة 
 3الطالبة 
 4الطالبة 
 5الطالبة 
 3الطالبة 
 3الطالبة 
 8الطالبة 

 2 ةالطالب

82 
05 
05 
32 
02 
05 
35 
35 
05 

022 
22 
32 
25 
52 
35 
82 
35 
32 

02- 
35- 
45- 
35- 
42- 
52- 
45- 
42- 
35- 

422 
4005 
0205 
4005 
0322 
0522 
0205 
0322 
0005 
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02 
00 
00 
03 
04 
05 
03 
03 
08 
02 
02 

 02الطالبة 
 00الطالبة 
 00الطالبة 

 03 ةالطالب
 04 ةالطالب

 05الطالبة 
 03الطالبة 
 03الطالبة 
 08الطالبة 
 02الطالبة 
 02الطالبة 

02 
35 
42 
02 
05 
32 
05 
32 
02 
45 
32 

35 
35 
85 
82 
22 
32 
35 
85 
52 
52 
82 

55- 
42- 
45- 
32- 
35- 
32- 
52- 
55- 
32- 
5- 
02- 

3205 
0322 
0205 
3322 
4005 
222 
0522 
3205 
222 
05 
422 

 

 12=N 632 1422 862-  =   41222=1   
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يف اجلدول السابق  (t” test“)احلساب-نظرا إىل نتيجة ت
 : البيانات اآلتيةحصلت الباحثة 

 -832=  (∑D)جمموع الفرق بني االختبارين  -0
)جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  -0

2
D∑)  =40252 

 02=عدد العينة  -3
وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني 

(MD)تبع اخلطوات التالية، أن ت : 

   
  

 
 

 832
02

  4۳ 

عن االحنراف املعياري للفروق بني  ةبحث الباحثمث ت 
 :(SDD)النتيجة املتغيتني 

       0

 
 
  

 
 

0
  

40252
02

 
 832

02
 

0

 

 

  ۲02۲ ۵    4۳ 0
= ۲02۲ ۵  0842 
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  ۲۵۳ ۵  0۵ 2۲ 
 

 :(to)مث ختطت البحث إىل نتيجة املالخظة 
 

to =
  

    

 
 4۳
۳ 3۵

  00 38 

 

ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية 
(derajatbebas ) ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة

(signifikansi) 5٪ من درجة احلرية يف هذا البحث . 
db = N-0 

 = 02-0 
 = 02 

يعين  5٪( signifikansi)مستوى الداللة  ت الباحثةفحدد
احلساب أكرب من نتيجة -أو نتيجة ت t table<toوإذا . 0،22

أو  t table>toوإذا . مقبول Haمردود و  Hoاجلدول، فذلك -ت
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 Hoاجلدول، فذلك -احلساب أصغر من نتيجة ت-نتيجة ت
-ومن الرموز السبقة، وجدت الباحثة ت. مردود Haمقبول و 
مستوى اجلدول على -والنتيجة ت 00،38يعين  ((toاحلساب 
-ت)وبذالك نتيجة . 0،22 يعين 5٪( signifikansi)الداللة 
ففرض 00،38>0،22: (اجلدول-ت)من نتيجة أكرب ( احلساب
 .مقبول( Ha)مردود وفرض البديل( Ho)الصفرى

 لترقية poster وسيلة استخدام على الطلبة استجابة -0
 قدرة الطلبة في تدريس المفردات  

يف حتليل استجابة الطلبة باستخدام وسيلة النتائج 
 poster فتعتمد الباحثة على القانون: 

  
 

 
      

 :البيان
 = Pالنسبة املؤية 
= f جمموع القيمة احلصولة عليها 
N=جمموعو الطلبة
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 نتيجة استجابة الطلبة في تدريس المفردات باستخدام وسيلة : 12-4الجدول 

 البيانات رقم
 

 (٪)النسبة المؤية  (F)الترددات 
 جغ م  غ م م جم  جغ م  غ م م جم 

كان تدريس  .0
املفردات باستخدام 

 ممتعة posterوسيلة 

03 3 0 - 35 32 5 - 

 posterوسيلة  .0
سعدين لنيل كثري 

من املفردات 

04 4 0 - 32 02 02 - 
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 اجلديدة
 posterوسيلة  .3

سعداين يف ذكر 
 املفردات اجلديدة

00 2 - - 55 45 - - 

افرح إذا كانت  .4
املدرسة يف هذه 

املدرسة تعلم 
باستخدام وسيلة 

poster 

00 3 0 - 32 35 5 - 

 posterكان وسيلة  .5
موافقا لطتبيق يف 

2 02 - 0 45 52 - 5 
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 تدريس املفردات
استخدام وسيلة  .3

poster  جيعلين
متحمسا يف تدريس 

 املفردات

5 00 0 0 05 32 5 02 

استخدام وسيلة  .3
poster  يسهلين يف

 فهم معىن املفردات

3 00 0 0 32 55 02 5 

استخدام وسيلة  .8
poster  يساعدين

3 00 - 0 32 32 - 02 
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يف ذكر املفردات 
 اليت تلقيتها من قبل

استخدام وسيلة  .2
poster  يف تدريس

 املفردات ليس ممال

2 8 3 - 45 42 05 - 

02
 . 

استخدام وسيلة 
poster  يف تدريس

املفردات سياعدين 
يف اختيار الكلمات 

 وقفا للصورة 

8 00 0 - 42 55 5 - 
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42 462 6 12 22 23 المجموع 
2 

22 32 

،46 2،6 1 2 2،3 درجة المعدلة 
2 

42 2،2 3 

 ٪ 21،2 (٪)النسبة المؤية  
 إيجابيا

8،2٪ 
 سلبيا
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 :المالحظة 
 (.إجيابيا) جداموافق :   جم 
 (.إجيابيا)موافق :   م

  (.سلبيا)غري موافق :   غ م
 (.سلبيا) جداغري موافق :  جغ م 

طلبة الذين درسوا  02فعرفنا أّن من  ةومن اجلدول السابق
الرابع يف الصف posterوسيلة باستخدام تدريس املفردات يف 

بيةلقسم اللغة  (أ)
 43،5٪ :بقيمة     جداموافق  -0
 45٪: موافق بقيمة -0

   ٪20،5  
 

 5،5٪:    غري موافق بقيمة  -3
 3٪: بقيمة  جداغري موافق  -4

    ٪8،5 
 

العر فرتددات استجابتهم كما يلي : 
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نظرا إىل البيانات السابقة من ورقة االستجابة للطلبة أّن   
أكثر من النسبة املؤية ٪20،5نتيجة النسبةاملؤية إلجيايب بقيمة

وسيلة  استخدام هذه تدل على أن٪8،5لسليب بقيمة 
poster إيجابيةاستجابة جيد. 

 المناقشة -ج

 نتائج الطلبة -0

 posterأما مناقشة هلذا البحث فهي أن استخدام وسيلة    
. لرتقية فدرة الطلبة يكن فعاال لرتقية قدرة الطلبة على املفردات
. والدليل عنها من خالل نتيجة الطلبة اجملموعة التجريبية

واما اختبار القبلي . وتعطي املدرسة اختبار القبلي والبعدي
وقامت الباحثة باختبار القبلي . أسئلة 02والبعدي يتكون من 

فبدأت  poster.تخدام وسيلة قبل تؤدي تدريس املفردات باس
ومن الرموز . الباحثة بإجراء اختبار القبلي مث اختبار البعدي

أكرب من نتيجة ( احلساب-ت)السابقة، وجدت الباحثة نتيجة 
( H0)ففروض الصفر  38،00>22،0يعين ( اجلدول-ت)

 .مقبول( Ha)مردود وفروض البديل 
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 استجابة الطلبة -0

تعطي الباحثة استجابة بعد اختبار البعدي، استخدمت    
الباحثة استبانة معيار على استجابة الطلبة يف تدريس املفردات 

ومن تلك االستبانة تعرف أن تدريس . posterباستخدام وسيلة 
يكون ممتعة وتسهيال للنيل  posterاملفردات باستخدام وسيلة 
ستبانة توجد نسبة ومن نتيجة اال. وحفظ املفردات عند الطلبة

يف تدر
هم يتهققون موافقا جدا، وتكون استجابة  5،20٪معدلة 
تكزن فعاال  posterوهذا يدل على أن استخدام وسيلة . إجيابية

 .يف تدريس املفردات

 تحقيق الفروض -د 

 :البحث فهي الفروض الذي قدمتها الباحثة يف هذاوأما  

وسيلة  إن استخدام (:Ha)الفروض البديل  -0
poster  أتشيه  4باملدرسة اإلبتدائية احلكومية

 .فعاال لرتقية قدرة الطلبة يف تدريس املفردات

يس املفردات بنتيجة   poster املؤية على استخدا وسيلة
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وسيلة  إن استخدام (:Ho)الفروض الصفر  -0
poster  بندا  4باملدرسة اإلبتدائية احلكومية

تدريس أتشيه غري فعاال لرتقية قدرة الطلبة يف 
 .املفردات

أكرب من ( احلساب-ت)قد دلت هلذا البحث أن نتيجة 
تدل على أّن الفرض ف 00،38>0،22: (اجلدول-ت)نتيجة 

فرض البديل مقبول، مبعىن أّن استخدام الأّن و الصفري مردود 
بندا أتشيه فعاال  4باملدرسة اإلبتدائية احلكومية  posterوسيلة 

 .املفرداتلرتقية قدرة الطلبة يف تدريس 



 
 

76 
 

 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث - أ

وقد عرضت الباحثة يف الفصول السابقة عن استخدام 
لرتقية قدرة الطلبة يف تدريس املفردات، متربهن  posterوسيلة 

على أن استخدام هذه الوسيلة ترقي قدرة الطلبة يف عملية 
 :وهذا كما جندت دليال على أن. التعليم والتعلم

يكون فعاال لرتقية قدرة poster إن استخدام وسيلة  -1
أن نتيجة  معتمدا على. الطلبة يف تدريس املفردات

-والنتيجة ت 11،11يعين  (t0)احلساب -ت
يعين  ٪5( signifikansi)اجلدول على مستوى الداللة 

أكربمن نتيجة ( احلساب-ت)وبذالك نتيجة . 2،،9
ففرض الصفرى  11،11>2،،9(: اجلدول-ت)
(Ho )مردود وفرض البديل(Ha )مقبول. 
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يف poster عل استخدام وسيلة  استجابة الطلبةو  -9
ورقة  معتمدا على. إجابية وجيدةتدريس املفردات 

بة املؤية إلجيايب االستجابة للطلبة أن نتيجة النس
 .5،1٪النسبة املؤية لسليب بقيمة  و ٪21،5

 المقترحات  - ب
الباحثة اإلقرتاحات  تتقدم السابقاعتمادا على النتائج 

 :اآلتية
ينبغي للمدرس اللغة العربية أن يستخدموا الوسيلة  -1

poster ألن هلا أثارا  ،أو غريها يف تدريس املفردات
بالغا لرتقية قدرة الطلبة ورغبتها يف تدريس اللغة 

 .العربية
بندا  4يرجى من الطلبة باملدرسة اإلبتدائية احلكومية  -9

ألنه  poster أتشية أن يستمروا تعلم باستخدام وسيلة 
 .مؤثر لرتقية قدرة الطلبة يف تدريس املفردات

 



76 
 

 
 

أن يتفضلوا  ينبغي للقارئني الذين يقرئون هذه الرسالة -3
بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ وأن يصلحوا هذا العيوب 
حىت تكون هذه الرسالة كاملة ومفيدة للباحثة 

 .والقارئني
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 المراجع

 المراجع العرابية - أ

 .، القاهرةأسس علم اللغة، 1221أمحد خمرت عمر، 

مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبية ، 1221أزهر أرشد، 
 .مظبعة األحكام: ، أوجنج فاندنجالعربيةلمدرسى اللغة 

، الوسائل المعينات في تعليم العربية، 1311إمام أسرارى، 
 .أندف مالنج: مالنج

تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة ، 9،15ترميذ نينورسي، 
 .العربية للناطقين بغيرها

مدخل المناهج البحث ، 1212رجاء حممد أبو عالم، 
 .لفالحمكتبة ا: ، الكويتالتربوي

المرجع في تعليم اللغة العربية للنطيقين رشدى أمحد طعيمة، 
 .جامعة أم القرى: ،سعوديةبلغات أخرى
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سيكولوجية الوسائل ، 1211عبداجمليد سيد أمحد منصور، 
، التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية الطبعة واألولى

 .دار املعارف: القاهرة

طرق تدريس اللغة في ، 1221عبد اجمليد، عبد العزيز، 
 .دار املعارف: ، القاهرةالعربية،الطبعة الثالثة

: ، القاهرةالتربية اإلسالمية، 1،،9عبد الوهاب السالم طويلة، 
 .دار السالم

 ،المناهج والوسائل التعليمية، 1211حممد لبيب لنجيحى،
 .مكتبة األجنلو املصرية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : MIN 4 Banda Aceh  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : 4/1 

Materi    : املهنة 
Alokasi Waktu  : 3 x 35 Menit (3 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1: Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 

 dianutnya. 

KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disip;in, tanggung 

 jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

 berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

 dan tetangganya. 

KI 3: Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

 mengamati (mendengar, melihat, membaca) 

 dan menanya berdasarkan rasa  ingin tahu 

 tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

 kegiatannya, dan benda-benda yang 

 dijumpainya dirumah dan disekolah. 

KI 4 :Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 

 yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya 

 yang estetis, dalam gerakan yang 

 mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 



 

 

yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Menerima dan meyakini 

bahwa kemampuan 

berbahasa merupakan 

anugerah Allah SWT. 

1.1.1 Peserta didik 

menunjukkan  sikap 

antusias dalam 

mensyukuri anegerah 

Allah  SWT atas 

terciptanya  bahasa 

yang beragam. 

2.1  Membiasakan 

berperilaku jujur, 

disiplin, bertanggung 

jawab dan percaya diri 

dalam berinteraksi 

menggunakan bahasa 

arab dengan keluarga, 

teman, dan guru. 

2.1.1  Peserta didik 

mampu 

menunjukkan sikap 

santun dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, 

tentangga, dan guru. 

3.1 Mengidentifikasi bunyi 

huruf, kata, frasa dan 

kalimat sederhana 

terkait topik املهنة baik 

secaralisan maupun 

tertulis. 

3.1.1 Menirukan kata yang 

telah didengar 

terkait topik املهنة 
dengan baik dan 

benar. 

3.1.2  Mengulang kembali 

kata yang telah 

didengar terkait 



 

 

topik املهنة dengan 

baik dan benar. 

3.1.3  Menunjukkan kata 

sesuai dengan 

gambar yang telah 

disediakan terkait 

topik املهنة dengan 

benar. 

4.3 Melafalkan bunyi huruf, 

kata, frasa dan kalimat 

bahasa arab sederhana 

terkait topik املهنة 

4.3.1 Menjawab 

pertanyaan 

secaralisan terkait 

topik املهنة dengan 

baik dan benar. 

4.3.2  Menerapkan 

percakapan singkat 

terkait topik 

menggunakan 

ungkapan sederhana 

dengan baik dan 

benar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik 

mampu: 

1. Melafalkan mufradat tentang .. dengan baik dan 

benar. 

2. Menyebutkan mufradat-mufradat baru yang 

diberikan guru kepada peserta didik dakam 

bahasa arab dengan baik dan benar. 

3. Menunjukkan kata sesuai dengan gambar yang 

berhubungan dengan materi املهنة. 
 

D. Materi Pembelajaran  

(Terlampir) 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Sam’iyah syafawiyah 

2. Tanya jawab 

3. Drill  

 

F. Sumber Belajar 

1. Buku bahasa arab kelas IV 

2. Kamus arab Indonesia 

3. Internet 

 

G. Media dan alat dan bahan pembelajaran 

1. Media: poster  

2. Alat dan bahan: papan tulis, karton dan perekat 

 

 



 

 

 

H. Langkah –langkah Pembelajaran  

Pertemuan 1: 

Kegiatan Alokasi waktu 

Kegiatan awal : 

1. Memberi salam dan memulai 

pembelajaran dengan berdoa 

bersama. 

2. Memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

3. Memberikan appersepsi. 

4. Mengaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan pengalaman 

peserta didik, 

5. Menjelaskan secara singkat 

materi yang akan diajarkan. 

6. Siswa mengerjakan soal pretest 

yang diberikan oleh guru. 

 

 

 

 

 

10 Menit 

Kegiatan inti : 

1. Mengamati: 

 Siswa mengamati 
penjelasan yang 

disampaikan oleh guru 

terkait dengan topik املهنة 
 Guru memberikan 

mufradat kepada siswa 

 Siswa mengamati contoh 
mufradat yang diberikan 

oleh guru sesuai dengan 

topik املهنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Menanya 

 Siswa menanyakan 
tentang mufradat yang 

belum diketahui. 

3. Mengeksplorasi  

 Siswa mendiskusikan 

makna mufradat secara 

bersama. 

 Siswa mencoba membuat 
kalimat sederhana 

menggunakan mufradat 

yang dipelajari tentang 

 املهنة
4. Mengasosiasikan 

 Guru meminta siswa 

untuk mengerjakan soal 

posttest yang telah 

diberikan. 

5. Mengkomunikasikan 

 Siswa melafalkan 
kembali mufradat dengan 

lancar dan benar. 

 Guru beserta siswa 
mengoreksi bersama 

jawaban dari soal yang 

diberikan tadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Menit 

Penutup : 

1. Siswa mengulang mufradat yang 

telah dipelajari. 

2. Siswa menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah dipelajari. 

 

 

5 Menit 



 

 

3. Guru menutup pembelajaran 

dengan memberikan pesan 

moral, membaca hamdalah, do’a 

dan memberi salam. 

 

Pertemuan ke 2 dan ke 3 

Kegiatan Alokasi waktu 

Kegiatan awal : 

1. Memberi salam dan memulai 

pembelajaran dengan berdoa 

bersama. 

2. Memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

3. Memberikan appersepsi. 

4. Mengaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan pengalaman 

peserta didik. 

5. Menjelaskan secara singkat 

materi yang akan diajarkan. 

6. Siswa mengerjakan soal pretest 

yang diberikan oleh guru. 

 

 

 

 

 

10 Menit 

Kegiatan inti : 

1. Mengamati: 

 Siswa mengamati 
penjelasan yang 

disampaikan oleh guru 

terkait dengan topik املهنة 
 Guru memberikan 

mufradat kepada siswa. 

 Siswa mengamati contoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

mufradat yang diberikan 

oleh guru sesuai dengan 

topik املهنة 
2. Menanya 

 Siswa menanyakan 

tentang mufradat yang 

belum diketahui. 

3. Mengeksplorasi  

 Siswa mendiskusikan 
makna mufradatsecara 

bersama. 

 Siswa mencoba membuat 
kalimat sederhana 

menggunakan mufradat 

yang dipelajari tentang 

 املهنة
 Guru memberikan kertas 

yang berisi mufradat dan 

kemudian siswa harus 

menempelkan mufradat 

sesuai dengan gambar 

yang telah disediakan. 

4. Mengasosiasikan 

 Guru meminta siswa 
untuk mengerjakan soal 

posttest yang telah 

diberikan. 

 

5. Mengkomunikasikan 

 Siswa melafalkan 

kembali mufradat dengan 

20 Menit 



 

 

lancar dan benar. 

 Guru beserta siswa 
mengoreksi bersama 

jawaban dari soal yang 

diberikan tadi. 

 

Penutup : 

1.   Siswa mengulang mufradat yang 

      telah       dipelajari. 

2.   Siswa menyimpulkan materi 

      pelajaran       yang sudah 

      dipelajari. 

3. Guru menutup pembelajaran 

dengan memberikan pesan 

moral, membaca hamdalah, do’a 

dan memberi salam. 

 

 

 

5 Menit 

 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Teknik Penilaian 

a. Tes Tertulis 

b. Observasi Respon Siswa 

2. Instrument Penilaian 

a. Soal Tes Tertulis 

b. Angket/Lembar Pengamatan 

 

 

 

 

 

 



 

 

J. Evaluasi 

a. Penilaian dari Aspek Sikap 

Aspek Yang 

Dinilai 

Kriteria Skor 

Jujur Sangat Sering 4 

Sering 3 

Tidak Sering 2 

Sangat Tidak 

Sering 

1 

Disiplin Sangat Sering 4 

Sering 3 

Tidak Sering 2 

Sangat Tidak 

Sering 

1 

Sopan Sangat Sering 4 

Sering 3 

Tidak Sering 2 

Sangat Tidak 

Sering 

1 

Bertanggung Jawab Sangat Sering 4 

Sering 3 

Tidak Sering 2 

Sangat Tidak 

Sering 

1 

TOTAL SKOR  16 

 

 



 

 

Catatan: 

4: Sangat Baik 

3: Baik 

2: Cukup Baik 

1: Kurang Baik 

Nilai Akhir =
                     

                    
     

b. Penilaian dari Aspek Pengetahuan 

Aspek Yang 

Dinilai 

Kriteria Skor 

Kosa Kata Ada kesalahan tapi tidak 

mengganggu makna 

4 

Ada kesalahan dan 

mengganggu makna 

3 

Banyak kesalahan dan 

mengganggu makna 

2 

Terlalu banyak kesalahan 

hingga sulit dipahami 

1 

Kelancaran Lancar 4 

Cukup Lancar 3 

Kurang  Lancar 2 

Tidak Sering 1 

Kefashihan Fashih 4 

Cukup Fashih 3 



 

 

Kurang Fashih 2 

Tidak Fashih 1 

Kesesuaian Sangat Sesuai dengan 

Gambar 

4 

Sesuai tapi masih ada 

kesalahan 

3 

Kurang Sesuai dengan 

Gambar 

2 

Tidak Sesuai dengan 

Gambar 

1 

TOTAL SKOR  16 

Catatan: 

4: Sangat Baik 

3: Baik 

2: Cukup Baik 

1: Kurang Baik 

Nilai Akhir = 
                     

                    
     

 

 

 

 



 

 

c. Penilaian dari Aspek Keterampilan 

No  Aspek yang dinilai Nilai 

1 2 3 4 

1 Penguasaan Mufradat     

2 Pemilihan Mufradat yang Cocok dengan 

Makna 

    

3 Kesesuaian Mufradat dengan Gambar     

4 Terampil dalam Menerjemahkan Mufradat     

Catatan: 

4: Sangat Baik 

3: Baik 

2: Cukup Baik 

1: Kurang Baik 

Nilai Akhir = 
                     

                    
     

 

 

 

 

 



 

 

No Nama 

Siswa 

Aspek yang dinilai Total 

Pengua

saan 

Mufra

dat 

Pemilihan 

Mufradat 

yang 

Cocok 

dengan 

Makna 

Kesesuaian 

Mufradat 

dengan 

Gambar 

Terampil 

dalam 

Menerje

mahkan 

Mufradat 

1       

2       

3       

4       

Dst       

Mengetahui                                   Banda Aceh, 15 Juli 2019  

Guru Bidang Studi                         Mahasiswa Peneliti 

 

Nurul Maghfirah, S.Pd                    Wahyu Fajrina 

NIP:                                                  NIM: 150202030 

                                       Mengetahui: 

Kepala MIN 4 Banda Aceh 

 

Wardah Hanim 

                       NIP: 



.1 ....تلك خدجية، هي   
  مدرس . أ موظفة. ج
  تلميذ . ب موظف. د

.2 فالح... هل حامد فالح؟نعم،   
  هو . أ أنا. ج
  هي . ب أنت. د

.3 ( ....جندي)معىن كلمة   
   Pedagang .أ  Tentara. ج
   Petani .ب  Polisi. د
  ؟...هل إبرهيم 

 
4.  

  موظف . أ مدرس. ج
  طبيب . ب تاجر. د

.5 فالح... هل أنت تاجر ؟ ال،   
  أنا . أ هو . ج

Ssssss Soal Pretest 

Nna Nama:      Kelas: 

 

 



  هي . ب أنت. د
.6 سائق...........هل هو سائق؟   

  نعم، أنا . أ نعم، هي. ج
  نعم، هو . ب ال، هو. د

  ؟....هل عائشة

7.  

  مدرسة . أ خياطة. ج
  فالحة . ب تاجرة. د

.8 ؟...هل أنت ! يا أمحد  
  خياطة . أ موظفة. ج
  تلميذة . ب مهندس. د

.9 جندي؟... هل    
  فاطمة . أ حممد. ج
  عائشة  . ب زهرة. د



 ؟ ...ذلك عثمان هو 

11.  

  طبيب . أ مدرس. ج
  فالح . ب شرطي. د

.11 ...هو مهندس وهي   
  مهندسة . أ موظف. ج
  مدرس  . ب جندي. د

.12 ...هذه من هذه ؟   
  موظفة . أ مدرس. ج
  تلميذ  . ب فالح. د

.13 شرطي...   
  هي . أ هذه. ج
  هو . ب أنت  . د

Susunan kalimat dibawah ini yang benar adalah 

…
14.  

هذه إبرهيم، هو . ج هذا إبرهيم، هو  . أ  



 تلميذ تلميذ
هذه إيرهيم، هي . د

 تلميذة
هذا إبرهيم، هو  . ب

 تلميذة
 

.15 ( ...فالح) معىن كلمة    
   Insinyur .أ Guru. ج
   Petani  .ب Sopir. د

 هل أنت جندي؟ 
Kalimat diatas jika diterjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia adalah… 

16.  

 Apakah kamu. ج

seorang petani? 
 Apakah kamu .أ

seorang guru? 
 

 Apakah kamu. د

seorang polisi? 
 Apakah kamu . ب

seorang tentara? 
 

  ؟...أنا مدرس وأنت  

17.  

  ةفالح . أ مدرسة. ج
  شرطي  . ب طبيبة. د



  ...من هو ؟ هو 

18.  

  طيار . أ قاض. ج
  خياطة  . ب شرطي. د

  ...أيب طبيب وأمي 

19.  

  مدرسة . أ فالحة. ج
  طبيبة  . ب خياطة. د

 ...من هو ؟ هو 

  

21.  

  قاض . أ طيار. ج
  فالح . ب طبيب. د



.1 ....تلك خدجية، هي   
  مدرس . ت موظفة. ج
  تلميذ . ث موظف. د

.2 فالح... هل حامد فالح؟نعم،   
  هو . ت أنا. ج
  هي . ث أنت. د

.3 ( ....جندي)معىن كلمة   
   Pedagang .ت  Tentara. ج
   Petani .ث  Polisi. د
  ؟...هل إبرهيم 

 
4.  

  موظف . ت مدرس. ج
  طبيب . ث تاجر. د

.5 فالح... أنت تاجر ؟ ال، هل   
  أنا . ت هو . ج

Ssssss Soal postest 

Nna Nama:      Kelas: 

 

 



  هي . ث أنت. د
.6 سائق...........هل هو سائق؟   

  نعم، أنا . ت نعم، هي. ج
  نعم، هو . ث ال، هو. د

  ؟....هل عائشة

7.  

  مدرسة . ت خياطة. ج
  فالحة . ث تاجرة. د

.8 ؟...هل أنت ! يا أمحد  
  خياطة . ت موظفة. ج
  تلميذة . ث مهندس. د

.9 جندي؟... هل    
  فاطمة . ت حممد. ج
  عائشة  . ث زهرة. د



 ؟ ...ذلك عثمان هو 

11.  

  طبيب . ت مدرس. ج
  فالح . ث شرطي. د

.11 ...هو مهندس وهي   
  مهندسة . ت موظف. ج
  مدرس  . ث جندي. د

.12 ...من هذه ؟ هذه   
  موظفة . ت مدرس. ج
  تلميذ  . ث فالح. د

.13 شرطي...   
  هي . ت هذه. ج
  هو . ث أنت  . د

Susunan kalimat dibawah ini yang benar adalah 

…
14.  

هذه إبرهيم، هو . ج هذا إبرهيم، هو  . ت  



 تلميذ تلميذ
هذه إيرهيم، هي . د

 تلميذة
هذا إبرهيم، هو  . ث

 تلميذة
 

.15 ( ...فالح) معىن كلمة    
   Insinyur .ت Guru. ج
   Petani  .ث Sopir. د

 هل أنت جندي؟ 
Kalimat diatas jika diterjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia adalah… 

16.  

 Apakah kamu. ج

seorang petani? 
 Apakah kamu .ت

seorang guru? 
 

 Apakah kamu. د

seorang polisi? 
 Apakah kamu . ث

seorang tentara? 
 

  ؟...أنا مدرس وأنت  

17.  

  ةفالح . ت مدرسة. ج
  شرطي  . ث طبيبة. د



  ...من هو ؟ هو 

18.  

  طيار . ت قاض. ج
  خياطة  . ث شرطي. د

  ...أيب طبيب وأمي 

19.  

  مدرسة . ت فالحة. ج
  طبيبة  . ث خياطة. د

  ...من هو ؟ هو 

21.  

  قاض . ت طيار. ج
  فالح . ث طبيب. د



 

 

 

 



ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PENINGKATAN 

KEMAMPUAN SISWA DENGAN PENGGUNAAN MEDIA 

POSTER DALAM PEMBELAJARAN MUFRADAT 

Nama  : 

Hari / Tanggal : 

Kelas   : 

PETUNJUK: 

1. Berilah tanda contreng ( √ ) pada kolom yang sesuai 

dengan jawaban anda tanpa dipengaruhi oleh 

siapapun 

2. Jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan dan 

perasaan anda yang sebenarnya 

3. Jawaban tidak akan mempengaruhi nilai anda 

4. Kembalikan angket ini jika telah selesai mengisi 

5. Keterangan : 

4: Sangat Setuju, 3:  Setuju, 2: Tidak Setuju, 1: 

Sangat Tidak Setuju. 

 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

  Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

tidak 

Setuju 

1  Belajar mufradat 

dengan 

menggunakan 

media poster 

menyenangkan 

    



2 Penggunaan 

media poster 

membantu saya 

dalam 

mendapatkan 

banyak mufradat 

baru 

    

3 Pembelajaran 

menggunakan 

media poster 

membantu saya 

dalam mengingat 

mufradat 

    

4 Saya senang jika 

guru disekolah ini 

mengajar dengan 

menggunakan 

media poster 

    

5 Pembelajaran 

menggunakan 

media poster 

cocok diterapkan 

dalam 

pembelajaran 

mufradat 

    

6 Belajar mufradat 

dengan 

menggunakan 

media poster 

    



membuat saya 

lebih semangat 

dalam belajar 

bahasa arab 

7 Penggunaan 

media poster 

membantu saya 

dalam memahami 

arti dari mufradat 

yang diberikan 

    

8 Pembelajaran 

menggunakan 

media poster 

membantu saya 

dalam mengingat 

kembali 

mufradat-

mufradat yang 

saya dapatkan 

sebelumnya 

    

9 Pembelajaran 

menggunakan  

media poster 

tidak 

membosankan 

    

10 Pembelajaran 

media poster 

membantu saya 

dalam memilih 

    



kata sesuai 

dengan gambar 

yang disediakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel Nilai “t” Untuk Berbagai df 

df atau 

db 

Harga Kritik “t” Pada Taraf 

Signifikansi 

df atau db Harga Kritik “t” Pada Taraf 

Signifikansi 

5 % 1 % 5 % 1 % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

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 

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 

27 

28 

29 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

125 

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 

2,77 

2,76 

2,76 

2,75 

2,72 

2,71 

2,69 

2,68 
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