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 استهالل
 

 بسم ا الرضبن الرحيم
}يػىٍرفىًع اي الًَّذٍينى ءىامىنػيٍوا ًمٍنكيٍم كىالًَّذٍينى أيٍكتيواٍ اٍلعًٍلمى دىرىجىاتو 

كىاي دبىا  ج
ًبيػٍره{  تػىٍعمىليٍوفى خى

 "ُُلة آية "سورة اجملاد 
 (ِإناَّ أىنٍػزىٍلناىهي قػيٍرآنان عىرىبًيِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى )

 ِسورة يوسف آية 
 صدؽ ا العظيم

 
 قاؿ أمَت اؼبؤمنُت عمر بن اػبطاب رضي ا عنو:

 
، ًإٍحرًصيٍوا عىلىى تػىعىلًُّم اللُّغىًة اٍلعىرىبًيًَّة فىإىنػَّهىا جيٍزءه ًمٍن ًديًٍنكيٍم تػىٍعلىمٍ  ﴿

﴾ فػىلىٍيسى اٍلمىٍرءي يػيٍولىدي عىاًلمنا



 

 ق

 

 إىداء
 

إذل أيب اؼبكـر ؿبمد أجى كأمي اؼبكرمة نرمما،  -ُ
 غَتا حفظهما الذين ربياين ص

 ا كأبقهما يف سمامة الدين كالدينا كاآلخرة.
إذل أساتذيت يف جامعة الرانَتم اإلسمامية  -ِ

 اغبكومية، الذين أدكا كاجبتهم 
 ماؿ.بالتقدير كاإلجاالئق 

كإذل صبيع زممائي كأصدقائي يف جامعة  -ّ
 الرانَتم اإلسمامية اغبكومية، أقوؿ

شكرا جزيما على اؼبساعدة يف إقباز ىذا  
 البحث العلمى، جزاكم ا خَت

 اعبزاء. 
 

 
مونيتا



 

 ك

 

 وتقدير شكر
 

اغبمد  الذم  أنزؿ على رسولو الكرًن قرآنا عربيا ىدل 
يب الرضبن سيدنا ؿبمد كعلى آلو للمتقُت كالصماة  كالسماـ على حب

 كأصحابو أصبعُت كمن تبعو هبداية كإحسانو إذل يـو الدين.
أما بعد، كىذه الرسالة تقدـ الباحثة لكلية الًتبية كتأىيل 
جبامعة الرانَتم اإلسمامية كمادة من اؼبواد اليت قررهتا اعبامعة على 

ابق الصور فعالية لعبة تطالطالبة. كزبتص الرسالة ربت اؼبوضوع: 
 .والكلمات لترقية سيطرة المفردات

إشراؼ كتابة ىذه الرسالة بإشراؼ اؼبشرفُت الكرديُت  كتتم
مها الدكتور خبارم مسلم، اؼباجستَت   كفجرية، اؼباجستَت. قتقدـ 
الباحثة أفضل الشكر ؽبما الذين قد أنفقا أكقاهتما الثمينة كتوجيهما 

فا جيدا كامما من أكؽبا إذل كمساعدهتما إلشراؼ ىذه الرسالة إشرا
 آخرىا، لعل ا باركهما كجزامها خَتا كثَتا.



 

 

مث من الواجب على الباحثة أف تقدـ شكرا عميقا كاحًتاما 
ابوبُت اللذين ربياىا تربية حسنة كىذباىا هتذيبا  عظيما الوالديها

ر نافعا، لعل ا جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا كاآلخرة " اللهم اغف
 رل ذنويب كلوالدم كارضبهما كما ربياين صغَتا".

كإضافة على ما ذكر، تقدـ الباحثة الشكر اػبالص ؼبدير 
اعبامعة كعميد كلية الًتبية كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كعبميع 
األساتذة الذين قد علموىا علوما نافعة كأرشدكىا إرشادا صحيحا. 

اء الذين قد ساعدكىا ككذلك تقدـ جزيل الشكر لسائر األصدق
 كتابة ىذه الرسالة، كباركهم ا يف الدنيا كاآلخرة.   إسباـ بأفكارىم يف

كال تنسى الباحثة أف تقدـ الشكر لناظر اؼبدرسة ككافة 
حيث إهنم أعانوىا يف  MIN 22 Aceh Besarاؼبدرسُت كالعاملُت بػػ 

ف يعطيهم صبع البيانات اتاج إليها عند عملية البحث، عسى ا أ
 أجرا عظيما.



 

 
 

كأخَتا، تدعو ا أف جيعل ىذا العمل شبرة نافعة كترجو من 
القارئُت نقدا بنائيا لتكميل ىذه الرسالة ألف اإلنساف ال خيلو من 
اػبطأ كالنقصاف عسى أف تكوف ىذه الرسالة نافعة للباحثة كللقارئُت 

اا العلي صبيعا. كحسبنا ا كنعم الوكيل كال حوؿ كال قوة إال ب
 العظيم، كاغبمد  رب العاؼبُت.

 
 

  َُِٗ ينايرّدار السماـ، 
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خطاب اإلشراؼ من عميد الكلية الًتبية كتأىيل  -ُ
اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم اإلسمامية اغبكومية بندا آتشيو 

 على تعيُت اؼبشرفُت.
إفادة عميد كلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت جبامعة الرانَتم  -ِ

 غبكومية بندا آتشيو على القياـ بالبحث.اإلسمامية ا
 على إسباـ البحث.MIN 22 Aceh Besarإفادة رئيس  -ّ
 قائمة أسئلة االختبار القبلى كالبعدل. -ْ
 كرؽ اإلستبانة. -ٓ
 صورة البحث. -ٔ
 السَتة الذاتية. -ٕ
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 مستخلص البحث
فعالية لعبة تطابق الصور كالكلمات لًتقية : عنواف البحث

يذ باؼبدرسة سيطرة اؼبفردات عند التمام
تشية أ ِِاإلبتدائية اإلسمامية اغبكومية 

 بسار.
 :مونيتا  اإلسم الكامل

  َََُِِٕٕٓ:  رقم القيد
كاعتمادا على اؼبماحظة األكذل الباحثة يف الفصل الرابع )ب( 

. أف التماميذ تشية بسارأ ِِباؼبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية اغبكومية 
. كغبل ىذه اؼبشكمات ستطبق صعوبة من القدرة عن فهم اؼبفردات

لعبة تطابق الصور كالكلمات لًتقية سيطرة اؼبفردات الباحثة تطبيق 
. كأما أىداؼ البحث فهي التعرؼ على فعالية تطبيق عند التماميذ

.لعبة تطابق الصور كالكلمات لًتقية سيطرة اؼبفردات عند التماميذ



 

 
 

الصور كالكلمات لعبة تطابق كالتعرؼ على استجابة التماميذ بتطبيق 
. كأما منهج البحث فهو اؼبنهج لًتقية سيطرة اؼبفردات عند التماميذ

التجرييب كاختارت الباحثة التصميمات التمهيدية بشكل تصميم 
 -One Grup Pre-Test Postاجملموعة الوحدة مع اختبار قبلي كبعدم 

Test Design كالنظاـ لتحليل البيانات لنتيجة االختبار القبلى .
ر البعدم كاإلستبانة فتستعمل الباحثة األدكات الرقمية " االختباك 

SPSS 22 بتحليل "Simples Test Independent أما نتائج من ىذا .
ًتقية فعاال في لعبة تطابق الصور كالكلماتالبحث فهي أف تطبيق 

كتعتمد الباحثة على أف نتيجة  سيطرة اؼبفردات عند التماميذ
( .Sig( كمستول الداللة )-ُٗٗ،ٕ( )T-Test)-االختبار ت

(. كأف استجابة التماميذ يف تعليم اللغة العربية َََ،َ> َٓ،َ)
اجيابية. قية سيطرة اؼبفردات لعبة تطابق الصور كالكلمات لًت بتطبيق 

%.ّّ،ّ% كإجابة سلبية بالنسبة ِٖيعٌت إجابة بالنسبة: 



 

 س
 

ABSTRACT 

 

Research Title :Game Activity Matching Words and 

Images to Improve Arabic Vocabulary 

Mastery at MIN 22 Aceh Besar. 

Full Name  : Monita 

Nim   : 150202077 

 

Based on the first observation researcher did in class VI (B) 

MIN 22 Aceh Besar. The students have difficulties in 

mastering vocabulary. To overcome this problem, researcher 

used the Matching Words and Images to Improve Students' 

Vocabulary Mastery in Arabic. The purpose of this study was 

to identify the effectiveness of matching words and pictures in 

improving vocabulary mastery in Arabic. And identify 

students' responses to game activities Matching Words and 

Pictures to Improve Arabic Vocabulary Mastery. The research 

method used is this research was the experimental method. The 

researcher conducted this research in a group called "One 

Group Pre-Test Post-Test Design". The researcher used 

“SPSS” independent simple test analysis as data analysis 

system for the results of pre-test, post-test, and questionnaire. 

The results of this study showed that the application of the 

Matching Word and Picture Matching method is effective in 

increasing Arabic vocabulary mastery. The researcher believes 

that the test result (T-Test) (-7.199) and the level of 

significance (sig.) obtained the results (.000) which means it is 



 

 

learning Arabic using the method of Matching Words and 

Pictures are  positive with the total of  82% and a negative 

answers  are 3,33%. 
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ABSTRAK 

 

Judul  Penelitian : Aktivitas Permaianan Mencocokkan 

Kata dan Gambar untuk   Meningkatkan 

Penguasaan Kosakata Bahasa Arab di 

MIN 22 Aceh Besar. 

Nama Lengkap : Monita 

Nim   : 150202077 

Berdasarkan pengamatan peneliti yang pertama pada kelas VI 

(b) MIN 22 Aceh Besar. Para siswa mengalami kesulitan dalam 

penguasaan kosakata. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti 

akan menggunakan metode Mencocokkan Kata dan Gambar 

untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Siswa Dalam 

Bahasa Arab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasikan efektivitas mencocokkan kata dan gambar 

dalam meningkatkan penguasaan kosakata dalam bahasa arab. 

Dan mengidentifikasi respons siswa terhadap aktivitas 

permaianan Mencocokkan Kata dan Gambar untuk   

Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab. Adapun 

metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. 

Peneliti melakukan penelitian ini didalam satu kelas yang 

disebut dengan” One Grup Pre-Test Post-Test Design”. Sistem 



 
 

 

analisis data untuk hasil pre-test, post-test, dan angket, peneliti 

menggunakan “SPSS 22” analisis uji simple independen, tes 

simple independen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

penerapan metode  Permaianan Mencocokkan Kata dan 

Gambar efektif dalam  Meningkatkan Penguasaan Kosakata 

Bahasa Arab. Peneliti percaya bahwa hasil tes (T-Tes) (-7.199) 

dan tingkat signifikasi(sig.) memperoleh hasil (.000) yang 

artinya lebih kecil dari nilai ketentuan (0,000) < (0,05). Dan 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran bahasa arab 

menggunakan metode Mencocokkan Kata dan Gambar adalah 

positif, yaitu jawaban positif adalah 82% dan jawaban negatif 

adalah 3,33%. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث
 

 مشكلة البحث  - أ
اللغة ىي أداة للتواصل الشفوم كالكتايب. يف تدريس اللغة 
دبا يف اللغة األجنبية، ىناؾ أربع كفاءات لغوية جيب أف يتقنها 
التماميذ كىي: االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة. اللغة العربية يف 

ؼبدرسة. اؼبفردات ىي أدكات ىذه الفًتة اغبديثة كلغة التدريس يف ا
يتعلم التماميذ  ُضبل اؼبعٌت كما أهنا ىف ذات الوقت كسائل للتفكَت.

باؼبفردات اللغة األجنبية، بدكف معرفة اؼبفردات الديكن عليهم أف 
 يعرفوا مقاصد كماـ الناس كال يستطيعوف أف يعربكا ما حضر ىف

باؽبم.

                                                             
، )مكة تعيم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىؿبمود كامل الناقة، ُ

 .ُُٔاؼبكرمة: جامعة أـ القرل، بدكف السنة (، ص. 



ِ 

 

 

ا ليعرؼ ما ألف اؼبفردات ىي الوسيلة الىت يصل الناس هب
يقاؿ لقائلو كيفهم مأخربلو. كاؼبفردات احد العناصر األربع 

 ِاألساسية.
إف اؼبفردات أساس من كل شيء يف العملية اللغوية حيث 

كيكوف أف اعبملة اليت ىي من عناصر التعبَت تكوف مطالب اغبياة، 
سيطرة اؼبفردات يف تعليم اللغة العربية أغماب قدرة التماميذ على

سيطرة مهارة الكماـ، القراءة، كتابة ة على قدرهتم يف لاؼبتص
كاإلستماع يضاؼ إذل ذلك، أف تدريس اؼبفردات ىو شيء مهم 
لنجاح عملية التعلم اللغوية، كمن مث يستلـز اؼبعلم أف يهتم ىذا 
التدريس اىتماما عظيما حىت يسهل التماميذ يف فهم معاين اؼبفردات 

ة باعملية التعليم اعبذ كؿ أف جيعلالذم يتضمن يف نص اؼبقركء كحيا
 ّ.عندالتماميذ

                                                             
، )اعباصية: دار اؼبعرفة، بدكف طرق تدريس اللغة العربيةدكتور زكريا إبرىيم، ِ

 .ِْ السنة(، ص:
، )القا ىرة: مكتبة األقبلو اؼبصرية، بدكف الوسائل التعليميةمصطفى بدراف، ّ
 .ُّسنة( ، ص.



ّ 

 

 

 ِِككاف التماميذ باؼبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية اغبكومية 
آتشية بسار يتعلموف اللغة العرابية. كاف اؼبعلم طبق الطريقة  القدمية 
على فهم اؼبفردات ىي الطريقة الًتصبة. أف اؼبعلم يأمر  التماميذ أف 

صعوبة يف القاموس. كىذه  تقنييات ال ترفع يبحثوا عن اؼبفردات ال
عن فهم اؼبفردات. كلذلك غبل ىذه اؼبشكمات حيتاج  الطالبةالقدرة 

 اذل التقنيات كالوسائل اؼبناسبة يف تعليم اؼبفردات.
إف تعليم اللغة باستخداـ تقنيات األلعاب مفيد للغاية 
لتحسُت قدرة التماميذ على اللغة، كأحدىا ىو ربسُت سيطرة 

للغاية لدعم اؼبهارات اللغوية  تعترب اؼبفردات عنصرا ىامااؼبفردات.
أكثر ثراءن، سيكوف من األسهل على  تماميذألف سيطرة مفردات ال

 ا.ككتابي االتواصل شفهي تماميذال
الوسائل التعليمية ىي صبيع األدكات كاؼبعدات كاآلآلت اليت 

الدارسُت  يستخدمها اؼبدرس لنقل ؿبتول الدرس إذل ؾبموعة من
سواء داخل الفصل أك خارجو هبدؼ ربسُت اللعملية التعليمية. 
باستخداـ كسائل اللغة يصبح التماميذ أكثر ضباسا يف عملية التعلم. 



ْ 

 

 

الشك فيو، إف تعليم اؼبفردات حيتاج إذل الوسائل التعليمية لتسهيل 
 ْتعلمها كتعليمها. 

التعليم سائل التعليمية ؽبا دكر ىاـ يف إجراء عملية الك 
كالتعلم، فيحتاج تعليم اؼبفردات بالصور، تسهيما للمعلم أثناء التعليم 
كىو يستعُت هبا التماميذ يف فهم اؼبادة. كؽبا فوئدىا متعددة يف إلقاء 
اؼبادة اللغة العربية ألهنا أعظم تأثَتا التماميذ كالصور كسيلة ديكن هبا 

فهم اؼبفردات كيرفع  إيصاؿ اؼبعارؼ إذل التماميذ كيسهل التماميذ يف
ضباستهم يف تعليم األجنبية، كىذا يؤدم إذل ترقية قدرهتم على فهم 

 ٓاؼبفردات.
فعالية بياف السابق تريد الباحثة أف تبحث عن النسبة إذل لكبا

لعبة تطابق الصور والكلمات لترقية سيطرة المفردات عند 
شية آت 22التالميذ بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية 

 بسار.
                                                             

4Abdul Wahad Rrosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Press, 2009), hal.92. 
، سكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل عبد اجمليد سيد أضبد منصور ٓ

 .ُْٔ(، ص. ُّٖٗ،)القاىرة: دار اؼبعارؼ، ُ، ط. يةتدريس اللغة العرب



ٓ 

 

 

 البحث أسئلة - ب
 : أسئلةالبحثلهذا البحث فهيكأما 

كيف إستجابة التماميذ باستخداـ لعبة تطابق الصور  -ُ
باؼبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية كالكلمات يف تعليم اؼبفردات

 ؟ آتشية بسار ِِاغبكومية 
على التماميذ قادرة علىًتقية  الصور كالكلماتتطابق ىل لعبة -ِ

 ِِدرسة اإلبتدائية اإلسمامية اغبكومية باؼبسيطرة اؼبفردات
 ؟ آتشية بسار

 
 البحث أىداف  -ج

 أما أىداؼ البحث فهي :
لصور التعرؼ على إستجابة التماميذ باستخداـ لعبة تطابق ا -ُ

باؼبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية كالكلمات يف تعليم اؼبفردات
 .آتشية بسار ِِاغبكومية 

بعد طرة اؼبفردات العربيةسيعلى  التماميذترقية التعرؼ على  -ِ
 لعبة الصور كالكلمات.تطبيق 



ٔ 

 

 

 أىمية البحث  -د
 كأما أمهية البحث فهي:

 للمعٌلم -ُ
للمعلم الذم يعلم اللغة العربية أف يكوف ىذا البحث مفيدا  

اؼبدرسة، كديكن للمعلم أف يقـو بتطبيق ىذه الوسيلة  ه كفركعها هبذ
 .اؼبعٌلم كلزيادة مراجع ،التعليمية يف تعليم مفردات

 للطلبة -ِ
دا للطلبة لزيادة اىتماـ أف يكوف ىذا البحث مفي -ُ

 .مللتعل همفعاكيدالطالبة
 أف يكوف مسركرين يف تعليم اللغة العربية. -ِ

 للباحثة -ّ
أف يكوف ىذا البحث مفيدا للباحثة للدكافع أك زيادة العلم 

ككذلك غبصوؿ  ةصحيحكسيلة  ك كيف تطبيق عند تعليم مفردات 
 اؼبعارفات يف إجراء الدراسة.على اػبربات ك 

 
 



ٕ 

 

 

 فتراضات وفروضالبحثالا -ه
ٌف النجاح الباحثة يف ىذا البحث على االفًتاضات أ تعتمد 
 .كتعلمها يؤثر كثَتا تطابق الصور كالكلمات اؼبفرداتيف تعليم

 ىذا البحث فهما: كأما الفرضا
: إف تطبيق لعبة تطابق الصور (Hoالفرض الصفرم) -ُ

عاال لًتقية سيطرة اؼبفردات عند كالكلماتلم يكوف ف
 ِِالتماميذ باؼبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية اغبكومية 

 آتشية بسار.
: إف تطبيق لعبة تطابق الصور (Ha) الفرض البديل -ِ

كالكلمات يكوف فعاال لًتقية سيطرة اؼبفردات عند 
 ِِالتماميذ باؼبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية اغبكومية 

 آتشية بسار.
  



ٖ 

 

 

 د البحثحدو  -و
 :فما يلى حدكد البحث من موضوعية، مكانية كزمانية كأما
فعالية اغبد اؼبوضوعي: ربدد الباحث موضوع ىذه الرسالة "  -ُ

لعبة تطابق الصور والكلمات لترقية سيطرة المفردات 
عند التالميذ بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية 

 آتشية بسار". 22
باؼبدرسة اإلبتدائية لبحث اغبد اؼبكاين: زبتضر مكاف ا -ِ

 آتشية بسار. ِِاإلسمامية اغبكومية 
 الدراسة سنةفيال بحث الباحثة ىذا البحثتالزماين:  اغبد -ّ

َُِٗ/ََِِ. 
 

 معاني المصطلحات -ز
فعالية  "قبل أف تبحث الباحثة عن موضوع ىذه الرسالة  

لعبة تطابق الصور كالكلمات لًتقية سيطرة اؼبفردات عند التماميذ 
آتشية بسار ".تنبغي  ِِاؼبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية اغبكومية ب

 للباحثة أف يشرحها فهى كما يلى:



ٗ 

 

 

 الصور والكلمةتطابق  ةبعل -1
لعبة: كل ما يلعب  لعبا–يلعب  -ىي صبع من لعب ةبعل

ىي ما قلو ج.جيبس يف تعليم اللغة العربية  ةبعكاصطماحا لٔ.بو
(G.Gibbson أهنا نشط يتم بُت الدار ) سُت كتعاكنُت أك متنافسُت

 ٕللوصوؿ إذل غايتهم يف إطار القواعد اؼبوضوعة.
كاؼبراد بالعبة يف ىذه الرسالة ىي اللعبة يف تعليم اللغة العربية 

 تطابق الصور كالكلمات لًتقية سيطرة اؼبفردات.
تصويرا كصورة جعل لو  -يصور -كلمة الصورة من صور

الورؽ على اغبائط  صورة ؾبسمة كصور الشخص أم رظبو على
كاصطماحاالصورة ٖككبومها بالقلم أك بالة التصورير إذا ىو نقل باليد.

ىي سبثيل شبو أمُت عبزء من اغبياة الواقعية ذات كجوه كزكايا متعددة 
                                                             

)القاىرة: دار المعجم الواسيط، الجزء األول،إبراىم أنيس كآلخركف،ٔ
 .ُٕٔاؼبعارؼ، بدكف السنة(،ص.

األلعاب اللغوية في تعليم اللغات األجنبية، ناصف مصطف عبد العزيز،  ٕ
 .َُّ(،ص.ُٖٔٗ،) رياض: دار اؼبريج، الطابعة األولى

،)رياض المهارة اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسهاد فؤاد ؿبمد علياف، أضبٖ
 .َٕ(، ص. ََُِ:دار اؼبسلم، 



َُ 

 

 

ديكن أف توجد كإعادة بسيطة للواقع كما ربمل الصورة اؼبقدمات 
 ٗاؼبادية.

ى حرؼ كلمة "الكلمة" من كلمة كىي كٌل ما تقع عل  
الواحد من اغبركؼ اؽبجاء ك تقع على لفظة مؤلفة من صباعة 

كاصطماحا ىي  اللفظ اؼبفرد الدٌؿ على  َُحركؼ ذات معٌت.
 ُُاؼبعٌت.

كاؼبراد بالصور كالكلمات يف ىذه الرسالة فهي الصور 
 كالكلمات اؼبتعلقة باألدكات اؼبدرسية.

سالة كأما اؼبراد بلعبة تطابق الصور كالكلمات يف ىذه الر 
فهي لعبة تطابق الصور بالكلمات اؼبناسبة لًتقية سيطرة التماميذ 

 على اؼبفردات.
 

                                                             
 .َٕ...،ص  المهارة اللغوية ما ىيتهاأضبد فؤاد ؿبمد علياف، ٗ

، ) القاىرة: دار اؼبعارؼ، دكف سنة(، ، لسان العربيابن  اؼبنظورَُ
 .َِٕص.

، )مليزيا: دار عمر ة للغة العربية، القواقد األساسيالسيد أضبد اؽبامشي ُُ
 .َُ(، ص.َُِٔاؼبخًت، 



ُُ 

 

 

 مفرداتال -2
 ُِمفردات لغة صبع من اؼبفردة أم الواحد كيقابلو اعبمع.

يفرد" كاصطماحا ىي أساس من كل  -كىي اسم مفعوؿ من "أفرد
شيئ يف عملية اللغة حيث أف اعبملة اليت ىي من عناصر التعبَت 

كاؼبراد باؼبفردات يف ىذه الرسالة فهي   ُّف مطالب اغبياة.تكو 
 " األدكات اؼبدرسية".اؼبفردات عن 

 
 الدراسات السابقة  -ح

كانت الدراسات السابقةمن أمور ضركرية، ألهنا تساعد  
الباحثة على مقارنة نتائج البحث كمعرفة جوانب الفركؽ بُت تلك 

ها، كبُت ىذه الدراسات الدراسات للذين سبقوا الباحثة بلبحث عن

                                                             
مؤسسة دار اؼبشرؽ الكاثوليكية، اؼبنجد يف اللغة كاألعماـ ، الطبعة التسعة  ُِ

 . ٕٓٓ، ص. ََِّكالثماثوف ) لبناف: اؼبكتبة الشرقية، 
عبد العزيز عبد اجمليد، يف طرؽ تدريس اللغة العربية، الطبعة الثالثة،  ُّ

 .ِٖق (، ص.  ُُُْدار اؼبعارؼ،  )القاىرة:



ُِ 

 

 

اليت تقـو الباحثة هبا، ككذلك البحوث اليت كانت سبق البحث 
 عنها، كىي على الًتتيب اآليت:

 ُْ(ََِٗ) عائدة فًتيانا -ُ
أىداؼ البحث:كصف عملية تدريس مهارة القراءة عند 
الطالبة كقدرهتم قبل تدريس مهارة القراءة كقردهتم بعد تدريسها على 

 الية تدريسها.اساس اؼبفردات كفع
منهج حبثها: استخدمت الباحثة يف ىذا البحث باألسلوب 
الكمي كالكيفي.كنوعو ىو البحث التجرييب كطريقة يف صبع البيانات 

 ىي اؼبماحظة كاالختبار كاالستبياف. 
نتائج حبثها: أما نتائج حبثها ىي أف استخداـ األلعاب 

( قد ُبالنظر إذل: )اللغوية الكلمات فعالة يف تنمية مهارة القراءة 
( ِتعلم التماميذ بتلك األلعاب اللغوية بركح عالية كرغبة كضباسة )

                                                             
استخدام اللعبة الغوية الكلمات في تعليم مهارة القراءة عائدة فًتيانا، ُْ

، رسالة العلمية غَت منشورة ) دار بالمرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بموالبوه
ية، السماـ بند أتشيو: كلية قسم تعليم اللغة العربية، جامعة الرانَتم اإلسمامية اغبكوم

ََِٗ). 



ُّ 

 

 

قد ارتفعت كفاءة التماميذ يف مهارة القراءة باستخداـ األلعاب 
اللغوية الكلمات، كدؿ ىذا البحث على أف ؽبما فعالية جدا لتنمية 

 مهارة القراءة باؼبدرسة اؼبتوسطة.
 كجو من اغبالية بالدراسة السابقة اسةالدر  بُتكأما العماقة 

 الدراسة تستخدـ السابقة الدراسات الباحثة يف أف ىي التشابو
 فيها يستخدـ اغبالية ككذلك الدراسة حبثها كمنهج التجريبية
 أف كجو اإلختماؼ إذل لبحث. كبنسبةا كمنهج التجريبية الدراسة

، مهارة القراءةتستخدـ األلعاب اللغوية يف تنمية  السابقة الدراسات
فعالية لعبة الصور كالكلمات  الباحث يستخدـ اغبالية الدراسة كيف

 لًتقية سيطرة اؼبفردات.
 ُٓ(ََِٕؿبمد غيفاف ألفياف ) -ِ

                                                             
فعالية استخدام األلعاب اللغة لتعليم مهارة الكالم"  ؿبمد غيفاف ألفياف،ُٓ

، رسالة العلمية دراسة تجربية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باب المغفرة
غَت منشور ) دار السماـ بند أتشيو: كلية قسم تعليم اللغة العربية، جامعة الرانَتم 

 .(ََِٕ اإلسمامية اغبكومية،



ُْ 

 

 

أىداؼ البحث: معرفة فعالية استخداـ األلعاب اللغة يف 
 تعليم مهارة الكماـ.

منهج حبثة: حبث الباحث ىذا البحث باؼبنهج التجرييب على اؼبدخل 
الكمي. كطريقتو يف صبع البيانات ىي اؼبماحطة كاالختبار 

 كاالستبياف.
نتائج حبثو: أما نتائج ىذا البحث ىي أف استخداـ األلعاب 
اللغوية يف تعليم مهارة الكماـ لو أثرا اليت تؤثر نتائج الطماب بعد 

  قياـ باالختبار القليب كاالختبار البعدم.
 كجو من اغبالية بالدراسة ةالسابق الدراسة بُتكأما العماقة 

 الدراسة تستخدـ السابقة الدراسات الباحثة يف أف ىي التشابو
 فيها يستخدـ اغبالية ككذلك الدراسة حبثها كمنهج التجريبية
 أف كجو اإلختماؼ إذل لبحث. كبنسبةا كمنهج التجريبية الدراسة

تستخدـ األلعاب اللغوية الكلمات يف تنمية  السابقة الدراسات
فعالية لعبة  الباحث يستخدـ اغبالية الدراسة ، كيفارة القراءةمه

  الصور كالكلمات لًتقية سيطرة اؼبفردات



ُٓ 

 

 

 ُٔ(َُِٔطورسينا ) -ّ
أىداؼ البحث: كصف علمية تعليم اؼبفردات باستخداـ 
بطاقة األلعاب اللغوية عند الطالبة كمعرفة فعالية استخدامها يف 

 تعليم اؼبفردات.
ل اؼبستعمل ؽبذا البحث ىو اؼبدخل منهج حبثو: إف اؼبدخ

الكمي الوصفى التجرييب بأسلوب ؾبموعة. كطريقتو يف صبع البيانات 
 ىي اؼبماحطة كاالختبار.

نتائج حبثو: بعد اسخداـ بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم 
اؼبفردات. شرح الباحث نتائج حبثو على أف بعد صبع من االختبار 

تدؿ على أف استخداـ بطاقة  %. ىذهٖٓالبلى كالبعدم فحصل 
 األلعاب اللغوية يف تعليم اؼبفردات ؼ ىذا البحث لو فعالية كبَتة.

                                                             
فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية في تعليم المفردات طورسينا، ُٔ

رسالة العلمية غَت  ،Bireunبالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية  في زىرة 
منشورة ) دار السماـ بند أتشيو: كلية قسم تعليم اللغة العربية، جامعة الرانَتم اإلسمامية 

 .(َُِٓاغبكومية،



ُٔ 

 

 

 كجو من اغبالية بالدراسة السابقة الدراسة بُتكأما العماقة 
 الدراسة تستخدـ السابقة الدراسات الباحثة يف أف ىي التشابو

 هافي يستخدـ اغبالية ككذلك الدراسة حبثها كمنهج التجريبية
 أف كجو اإلختماؼ إذل لبحث. كبنسبةا كمنهج التجريبية الدراسة

تستخدـ بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم اؼبفردات  السابقة الدراسات
فعالية لعبة الصور  الباحث يستخدـ اغبالية الدراسة ، كيففقط

 كالكلمات لًتقية سيطرة اؼبفردات.
 
 رسالةطريقة كتابة ال -ط

بة ىذا الرسالة فتعتمد الباحثو على نظاـ كأما تأليف كالكتا 
م َت قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت جبامعة الران

 ـ ،كىذا النظاـ اؼبذكور يف الكتاب:َُِٔاإلسمامية 
" Paduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016 . "  

  



 
 

ُٕ 

 الفصل الثاني
 النظرياإلطار 

 
 األلعاب اللغوية في تعليم المفردات - أ

 تعريف اللعبة اللغوية -1

لعبة: كل ما يلعب  لعبا–يلعب  -من لعبىي صبع ةبعل
 (G.Gibbs)ماقالو ج. جيبس  اللعبةمن أفضل ماقيل يف ربديد ُٕ.بو

افسُت أهنا نشط يتم بُت الدارسُت كتعاكنُت أك متن يف تعريفها:
 ُٖللوصوؿ إذل غايتهم يف إطار القواعد اؼبوضوعة.

                                                             
)القاىرة: دار المعجم الواسيط الجزء األول،أنيس كآلخركف، إبراىمُٕ

 .ُٕٔاؼبعارؼ، بدكف السنة(،ص.
األلعاب اللغوية في تعليم اللغات ناصف مصطف عبد العزيز،  ُٖ

 .َُّ(،ص.ُٖٔٗ،) رياض: دار اؼبريج، األجنبية، الطابعة األولى
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لعبة ديكن أف تكوف للتدريب أك لضرب اؼبثاؿ للشرح أك 
كما تعرؼ اللعبة بأهنا أم منافسة أك مباراة بُت الماعبُت ُٗالبياف.

 تطبق ربت تقييد معُت للحصوؿ على اؽبدؼ.

قد يستخدـ اصطماح "لعبة" يف تعليم اللغة العربية  
عطى ؾباال كاسعا يف األنشطة الفصلية، كلتزكيد اؼبعلم لكي ي

كالدارس بوسيلة فبتعة كمشوقة للتدريب على عناصر اللغة، كتفَت 
اغبوافر لتنمية اؼبهارات اللغوية اؼبختلفة. كىي أيضا توظف بعض 
العمليات العقلية مثل التخمُت، إلضفاء أبعاد اتصالية على تلك 

من االختيار للغة اليت األنشطة، كتتيح للطماب نوعا 
َِتستخدموهنا.
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 في تعليم اللغة العربية اللعبةأىمية  -2

كلعبة تساعد على إشراؾ اغبواس اػبمس يف عملية 
التعليم. كإذا كاف تعلم لغة ثانية عمما شاقا يف بعض األحياف فإف 
اللعبة من أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من الدارسُت على 

يف التدريب اآلذل اؼبكثف للمكن من مواصلة اعبهد يف الفهم ك 
استعماؿ اللغة اعبديدة كاللتنمية اؼبتواصلة ؽبارهتا اؼبختلفة كما أهنا 

 ُِزبفف من رتابة الدركس كجفافها.

( إف Patricia Richard Amatoتقوؿ فًتسيا ريشرد أمتوا )
اللعبة غالبا يرافقها اؽبزؿ كاللهو. إهنا ديكن أف تستعمل لتنمية أك 

لفكرة أك زيادة التسلية كالسَت يف األنشطة الفصلية. كمها تقوية ا
عظمت فوائدىا فإف أىم كظيفة للعبة ىي التدريب على استعماؿ 

 ِِاللغة يف االتصاؿ.

                                                             
 .ٗ....، ص. األلعاب اللغوية ناصف مصطف عبد العزيز، ُِ
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توفر كثَت من اللعبة ؾباال كاسعا يف التدريب، حيث 
يكوف الدارسوف متطلعُت إذل اختبار قيمة لغتهم اعبديدة يف مواقف 

ال يلمسوف ذلك عند استعماؽبم ؽبا بطريقة آلية  كاقعية حية، بينما
 يف تدريب تقلدم عادم.

كنتيجة اإلمهاـ الكبَت كاعبهد اؼببذكؿ من قبل عدد من 
علماء الًتبية، فقد ابتكرت طرؽ تعليمية أخرم غايتها الًتبية عن 
، حيث يوضع  طريق اللعبة، منها: الطريقة التنقيبية لتدريس العلـو

ت، يف موقف الباحثة اليت ذبرم ذباربة كذباىد الدارس  من اؼبشكما
لبلوغ النيجة. كمنها أيضا الطريقة التمثيلية لتدريس التاريخ كاعبغرافيا 

 ِّكاألدب كاللغات األجنبية.

إف اللعبة تؤد دكرا بارزا يف تعليم اللغة كاكتساب مهاراهتا 
يف اؼبختلفة. كأما يف تعلم اؼبفردات فكانت اللعبة تسهم بدكف كبَت 

                                                             
ب اللغوية في تدريس اللغة العربية استعمال األلعامستورة بنت بانيس، ِّ

، )ماليزيا : بالمدرسة الثانوية بماليزيا ومدى عالقةبالمستوى التحصيلى الطالب
  .ِٓ(، ص. ُٕٗٗاعبامعة اإلسمامية العاؼبية، 
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تيسَت عملية تعليم اؼبفردات كتذليل صعاهبا، حيث إف تعليم اللغة 
عمل شاؽ حيتاج إذل مراف كتدريب مكثف من أجل التمكن من 
استعماؽبا كتنمية مهاراهتا، كعلى ىذا األساس ديكن توضيع أمهية 

 ِْاللعبة يف النقاط التالية:

 إف اللعبة اؼبخًتة اختيارا جيدا تسمح للتماميذ بالتدريب -ُ
على مهارات اللغة األربعة، فضما عن ذلك فهي توظف 
اللغة اؼبفيدة ذات اؼبعٌت توظيفا جيدا داخل سياقات كاقعية 

 حقيقية.
اللعبة مثَتة للدافعية كالتحدل كما أهنا تشجع التماميذ  -ِ

 على التفاعل كالتواصل.
إف اللعبة تساعد التماميذ على بقاء أثر كؾبهود التعلم  -ّ

زبلق سياقا داال ذا معٌت الستخداـ  لفًتات طويلة، كما
 اللغة.
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إف استخداـ اللعبة خيفض نسبة القلق كالتوتر أثناء تعلم  -ْ
اللغة، باإلضافة إذل عماج بعض اؼبشكمات النفسية   
كاالنطواء كالعزلة حيث تعطى التماميذ اػبجولُت فرصة 

 أكرب للتعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم بوضوح.
قة اللغة كتساىم يف تقدًن لعبة تعمل على ترقية الطما -ٓ

 اؼبفردات كاؼبراجعة.
تشجع اللعبة التماميذ على استخداـ اللغة بشكل مبدع  -ٔ

كفطرم، كما تعمل على ترقية الكفاءة التوصلية كتركز على 
القواعد بشكل تواصلى باإلضافة إذل ربقيق نوع من 
اإلثراء، كتساعد اؼبعلم على تنظيم الفصل كانسجامو 

شاركة العامة عبميع التماميذ مع ربسُت كذلك من خماؿ اؼب
التنافس بشكل طبيعي، باإلضافة إذل أهناتتناسب مع صبيع 

 اؼبستويات كاالىتمامات دبا حيقق مبدأ التكيف كاؼبعايشة.
استخداـ اللعبة يوفر اؼبمارسة اللغوية للمهارات  -ٕ

 األربعة مثل التحدث كاإلستماع كالقراءة كالكتابة.
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تخفيف من رتابة الدركس اللغة تساعد اللعبة يف ال -ٖ
كجفها، باإلضافة إذل أهنا تساعد اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت على 
فهم اللغة يف مواقف طبيعية حيوية كالتعبَت عن كجهات 

 النظر.
تعمل اللعبة اللغة على جذب كإثارة اىتمامات التماميذ،   -ٗ

كما تعمل على ترقية كإثراء الكفاءة اللغة لديهم  يف 
 كسائل التعلم الفعاؿ. تعبَت كسيلة من

ذبعل اللعبة اللغة التماميذ يتعلموف آلية صياغة األسئلة  -َُ
كاإلجابات من خماؿ القصص البسيطة بصورة شيقة 

 كسهلة، مع إشباع أىدافهم كربقيق احتياجاهتم.

كاأللعاب اللغوية تساعد يف إشراؾ اغبواس اػبمس يف عملية 
حياف فإف يف بعض األقا عمما شاعليم. كإذا كاف تعلم لغة ثانية الت

ا من الدارسُت أفضل الوسائل اليت تساعد كثَت األلعاب اللغوية من
مواصلة اعبهد يف الفهم كيف التدريب اآلرل اؼبكثف للتمكن من  على

استعماؿ اللغة اعبديدة كللتنمية اؼبتواصلة ؼبهاراهتا اؼبختلفة كما أهنا 
 زبفف من رتابة الدركس كجفافها.
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فمن . كفكريا عقليا الطفل لتنمية جدا إف اللعب ضركرم
لو. كاألطفاؿ  العقلية كاعبسديةللعب، يتم ربقيق التنميةخماؿ ا

 متعة، كما أنو أيضاعنصر مهم من عناصر تنميةيلعبوف ألف اللعب
مهارات اللغة يساعد على تطوير مهارات الطفل.كاللعبة أيضا 

ألساسية للطفل كالتفكَت كالتنظيم. كيكاد اللعب أف يكوف الوظيفة ا
فيو معظم أكقاتو كيأخذ اللعب مكانة مهمة يف العملية  يقضيحيث 

 الًتبوية ؼبا يقدمو من فوائد فهو اعبسر الذم يصل الطفل باغبياة.

كمن البيانات السابقة تبُت بأف اللعبة يف تعليم اللغة 
تساعد يف إشراؾ اغبواس اػبمس يف عملية كىي  العربية أمر مهم.

فر اؼبمارسة اللغوية للمهارات األربعة مثل التحدث كتو  عليمالت
كاإلستماع كالقراءة كالكتابة فهي توظف اللغة اؼبفيدة ذات اؼبعٌت 

 توظيفا جيدا داخل سياقات كاقعية حقيقية.
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 في تعليم اللغة العربية اللعبةأنواع  -3
 ِٓة العربية فهي:كأما أنواع اللعبة يف تعليم الغ

 لعبة في تعليم اإلستماع - أ
اإلشاعات: كىي لعبة اؽبدؼ منها بياف الضجة  -ُ

اليت تؤثر يف استقباؿ رسالة شفهية، كقد سبق 
 اإلشارة إليها يف عملية االتصاؿ.

ما موضوع اغبديث ؟: يقـو اؼبعلم يف ىذه اللعبة  -ِ
يوصف أحد الشياء مبينا صفاتو كاؼبواقف 
التييستحدـ فيها كاؼبادة اليت يصنع منها كاألماكن 

يها كيطلب من التماميذ أف يكتبوا اسم اليت يوجد ف
الشيئ الذم ربدث عنو، كقد يستعُت اؼبعلم دبحادثة 
مسجلة على شريط تسجيل يسأؿ فيها أحد 
اؼبتحدثُت أسئلة عن ماىية الشيء، كيقـو آخر 
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باإلجابة، كعلى تماميذ الفرقة الدرسية ؿباكلة التعرؼ 
 على موضوع اغبديث.

م أماـ تماميذه التعرؼ على الشيء: يضع اؼبعل -ّ
ؾبموعة من األشياء الصغَتة كعلى  التماميذ التعرؼ 
على الشئ الذم ربدث عنو اؼبعلم كاختياره من بُت 

 اجملموعة اؼبعركضة عليم.
األحاخي: كىي تشبة إذل حد بعيد لعبة" ما موضوع  -ْ

اغبديث" غَت أهنا زبتلف عنها يف أف الوصف الذم 
وبات منها يقـو بو اؼبعلم حيتوم على بعض الصع

التماعب باأللفاظ كالتناقض الظاىر بُت بعض 
 فقرات ىذا الوصف، فيسأؿ اؼبعلم.

غطاعة األكامر: كيف ىذه اللعبة يطلب اؼبعلم من  -ٓ
التماميذ تنفيذ ؾبموعة من األكامر يف تسلسل حيدده 

 اؼبعلم.
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 لعبة في تعليم الكالم - ب
عشر أسئلة: أمر اؼبدرس أحد طمابو بأف  -ُ

صل كاآلخركف جيلسوف يف يتقدـ أماـ الف
 مكاهنم.

ماذا تفعل ؟  يف ىذه اللعبة يسأؿ اؼبدرس  -ِ
التلميذ عن األحواؿ اؼبعينة كيطلب منو أف 

 جييب شفهيا.
قوة اؼبماحظة : يضع أحد الدارسُت عددا من  -ّ

األشياء الضغَتة ال يزيد عن طبسة عشر على 
اؼبنضدة، مث يلقى عليها يغطاء من القماش 

 ذكر أظباء ىذه األشياء كيطلب من الدارسُت
 أكال مث فائدة كل منها.

ماذا تقوؿ ؟ : يف ىذه اللعبة شرح اؼبدرس  -ْ
للتلميذ بعض اؼبواقف مث يطلب منو إجابتها 

 شفويا كما يف لعبة "ماذا تفعل".
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أخرب جارؾ : يف ىذه اللعبة أمر اؼبدرس تلميذا  -ٓ
 بأف خيرب زميلو.

 لعبة في تعليم القراءة  -ج

أسئلة  َُك : يكتب اؼبدرس اخترب معلومات -ُ
على عشر بطاقات كأجوبتها على بطاقات 

 أخرل.
تكوين اعبمل : كيف ىذه اللعبة يقسم اؼبعلم  -ِ

 الفصل إذل أربع ؾبموعات من الدارسُت.
األفعاؿ كالظرؼ : يف ىذه اللعبة يوزع اؼبعلم  -ّ

على الدارسُت بطاقات ربتوم صيغا ـبتلفة من 
 الية كاؼبستقبلة.األفعاؿ اؼباضية كاؼبضارعة اغب

القصة القصَتة : يقسم اؼبعلم ؾبموعة قصص  -ْ
 قصَتة اذل أربعة أجزاء.

التعرؼ على معٌت اؼبفردات : يف ىذه اللعبة يوزع  -ٓ
اؼبعلم على الدارسُت بطاقات ربمل أظباء 
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أصحاب مهن ـبتلفة كيعرض عليهم بطاقات 
 معلم ربتول كل منها اسم مكاف.

 لعبة في تعليم الكتابة  -د

قصة من الصورة : يقسم اؼبدرس الدراسُت إذل ال -ُ
أربع فرؽ. مث يأمر كاحدا من كل فرقة ليختار 

 الصورة اليت حيبها.
إال مساعدة  اللعبةلعبة اؽبجاء : ال هتدؼ ىذه  -ِ

الدارس على تعلم اؽبجاء بقدر ما زبترب قدرتو 
 على اؽبجاء السليم.

لعبة الكلمة : يعرض اؼبدرس عدة كلمة غَت  -ّ
لب من الدارسُت أف يرتبوا ترتيبا سليما مرتبة كبط

 حىت تكوف صبلة مفيدة.
لعبة اعبمل : يعرض اؼبدرس على التماميذ عدة  -ْ

صبل غَت مرتبة كيطلب اؼبدرس من الدارسُت أف 
 يرتبوا اجملل حىت تكوف فقرة كاحدة.
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لكل مهارت لعبة خاصة تبُت بأف كمن البيانات السابقة 
كلذلك تكوف ، ناسبة باؼبادة اؼبدرسةكعلى اؼبدرس أف حيًت اللعبة اؼب

 اللعبة حالة مهمة يف تعليم اللغة األجنبية.

لعبة تطابق الصور والكلمات في التعليم  -ب
 المفردات

 لعبة تطابق الصور والكلمات تعريف -1

لعبة ىف تعليم اللغة، تعطى ؾباال كاسعا يف األنشطة 
وقة للتدريب على التعليمية، لتزكيد اؼبعلم كالدارس بوسيلة فبتعة كمش

عناصر اللغة، كتوفَت اغبوافز لتنمية اؼبهارات اللغوية اؼبختلفة. 
اؼبعلم على إنشاء أمور تعليمية ذات معٌت، فتولد  اللعبةفتساعد 

 ِٔلدل الدراسُت الرغبة يف اؼبشركة كاإلسهاـ.

الكلمات ىي تقنية تستخدـ كسائل ك  الصور تطابق
تماميذ تطابق الكلمات مع الصور. يف ىذه اللعبة ، جيب على ال
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الصور اليت كانت متاحة. ديكن ؽبذه التقنية أف ربسن من إتقاف 
اؼبفردات لدل التماميذ ألف ىذه اللعبة باإلضافة إذل ذلك ديكن أف 
تستيقظ من الراحة كاليت ديكن أف ذبعل من السهل على الطماب 

 .تذكر معٌت اؼبفردات اعبديدة اليت يتم تدريسها ؽبم

ا يتم عرض الكائنات أك الصور هبدؼ شرح عادةن م
 اأخذ الطماب كقتتات اعبديدة يف شكل الًتصبة حبيث معٌت الكلم

، ألف ما يتم التقاطو دبعٌت البصر مصحوبنا دبعٌت أطوؿ لتذكر اؼبعٌت
 اؼبستمع يؤدم إذل استبقاء أقول من شرح الًتصبة كحدىا فقط.

المفردات بلعبة تطابق الصور تعليم  خطوات -2
 لكلماتوا

تريد الباحثة يف ىذه الرسالة أف ذبرم عملية التعليم 
 باستخداـ كسيلة تطابق الصور بالكلمات فهي : اللعبةكالتعلم 

 التحضير
أك موضوع الستخدامها كمكونات يف  ربديد اؼبوضوع -ُ

 أنشطة التعلم
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 عل الصور اليت سيتم لصقها على الورؽ اؼبقولذب -ِ
م حيتوم سيتم عل قطعة من الورؽ يف اؼبربع الذذب -ّ

 مطابقتها مع صور الكلمات
 عصا أك تعليق الورؽ اؼبقول أماـ الفصل -ْ

 
 اللعبةتبدأ 

الطماب تقسيم إذل ؾبموعات. تعديل جملموعة كبَتة من  -ُ
الطماب. إبقاء عدد الطماب يف كل ؾبموعة ال يزيد عن 

 عشرة أشخاص
أعط قطعة من الورؽ يف اؼبربع ربتوم على الكلمات اليت  -ِ

 طابق مع الصور يف كل ؾبموعةجيب أف تت
كلمات كالصور اؼبتاحة يف كل كل ؾبموعة تطابق ال -ّ

 مربع
 مث يقدـ لكل فرقة أماـ الفصل -ْ
 د من كقت العملاغب -ٓ
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كما كاف من العودة يف الغماؼ اعبوم الفصوؿ الدراسية   -ٔ
 قبل عندما نفاد الوقت

أف ينشأ يف اؼبعلم توضيح إجابات أك تفسَتات مضيفا  -ٕ
 اللعبةىذه اؼبادة يف 

إعطاء اؽبدايا إذل اعبماعات اليت تفعل أكثر بسرعة  -ٖ
 كبشكل صحيح.

 تقويم
 تعلمها يف اللعبة قدذكر الطماب اؼبفردات اليت ت

فمن البيانات السابقة فمابد للمدرس أف تعرض القاعدة على 
الطماب أكال حىت تفهمها مث يتبعها بعرض األمثلة اؼبتنوعة لتوضيح 

 لطماب لكي تكوف تطبيق ىذه الطريقة فعاال.القاعدة كتعززىا لدل ا
 

في تعليم  لعبة تطابق الصور والكلمات ياامز  -3
 المفردات وعيوبها



ّْ 

 

  

ك من إف عبميع الوسيلة التعليمية مزاياىا كعيوهبا 
 فهي: لعبة تطابق الصور كالكلماتمزايا 

 طويما وقتاف التستغر سريعة طريقة -ُ
ن استخدامها اللعبة ىي من إسًتاتيجية التدريس اليت ديك -ِ

يف التعليم كالتعلم فمن استخدامها ديكن على الدارس 
 أف يطلع هبا النشاط العقلى كاعبسدم.

 .اعبيد التفكَت عادات ىتنميةى عل الطالبة تساعد -ّ
 يفيد على سهولة حفظ العلم يف الذاكرة -ْ
ىذه الطريقة مثَتة للدافعية كالتحدل كما أهنا تشجع  -ٓ

 التماميذ على التفاعل كالتواصل

 كأما عيوهبا فهي:

 يف بعض األحياف تتم معاعبة الصور بسهولة -ُ
التأثَت يف اللعبة جيعل اؼبشهد ، ألف التغلب على  -ِ

 اآلخرين ليس التعاكف
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تطلب الكثَت من اؼبعرفة باؼبفردات للحصوؿ على  -ّ
 .اعبواب

 
لعبة تطابق الصور كالكلمات يف فمن البيانات السابقة أف تطبيق 

، اعبيد التفكَت عادات ىتنميةى علالطماب  تساعد تعليم اؼبفردات
حلوؿ إلبعاد كتركز يف اغبفظ الذل ىو السبيل لفهم القاعدة، كأما 

من العيوب يف ىذه الطريقة ىي اختار اؼبستول اؼبناسب لتطبيقها، 
 .كاستعماؿ نظاـ التعليم النشاط

 
 المفردات ليمتع - ج

 وأىميتها تعريف المفردات -1

ناىا لغة الواحد دبقابلة اؼبفردات صبع من مفردة كمع
يفرد. كاؼبفردات اصطماحا  –اعبمع. كىي اسم اؼبفعوؿ من افرد 

ىي أدكات ضبل اؼبعٌت كما أهنا يف ذات الوقت كسائل للتفكَت، 
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فباؼبفردات يستطيع اؼبتكلم أف يفكر مث يًتجم فكره إذل كلمات 
 ِٕربمل مايريد.

 –اؼبفردات كما ذكرت يف القاموس اإلقبلزية 
( Jhon M. Echols Dan Hasan Shadily)كبيسية الذم الفو اإلند

كيف اللغة  .جوف ـ. اسقولس كحسن شاذذل ىي قائمة الكلمة
. vocabularyاإلقبليزية ظبيت

28 
كاؼبفردات يف اصطماح القاموس العاـ للغة اإلندكنيسيا 
ىي قائمة الكلمة. اؼبفردات ىي أصغر كحدة ىو الذم سيحدد قوة 

ا مفردات غنية كايت بالطبع ليست ىي نفسها. اللغة. كل لغة ؽب
اللغة العربية عند خرباء البحوث لغة غنية مفردات، خاصة اؼبفاىم 

 . ِٗاؼبتعلقة ثقافتهم كاغبياة اليومية

                                                             
، العربية السعودية: ت أخرىتعليم اللغة العربية للناطقين بلغاؿبمود كامل، ِٕ

 .ُُٔ، ص. ُٖٓٗجامعة أـ القرل، 
28

Jhon m. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris 

Indonesia. (Jakarta: PTGramedia, 2003) hal 631. 
 

29
Jhon m. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris…..hal 

631. 
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اؼبفردات كحدىا مفردة ىي اللفظية أك الكلمة اليت 
تتكوف من حرفُت فأكثر كتدؿ على معٌت. لذا قاؿ طعيمة إف 

حهل معٌت. اؼبفردات ىي ؾبموعة من الكلمة  اؼبفردات ىي أدكات
اك صبلة اليت يفهمها الناس، كمن اؼبراجع أف يتم استخدامها لبناء 
صبل جديدة. بغَت التعرؼ األعلى، رأل ىرف يعريف اؼبفردات ىو 

يع صب( ُضركرم. أدل كينات كاحدية يعرؼ اؼبفردات كما يلى: )
 استوعب عليو ( الكلمات اليتِالكلمة اؼبضمونة يف اللغة. )

 . َّالشخص أك الكلمات اليت يستخدمها صباعة يف نفس بيئة
ي قائمة الكلمة اؼبفرداهتفمن البيانات السابقة نعرؼ أف 

ك مع أمهية موقعها يف  . عنصر أساسي من عناصر اللغةك أف اؼبفردات
مهارة إذل أخرل. اللغة أف ىذا اؼبوقع يتفاكت من  كل من مهارات

 دات حالة مهمة يف تعليم اللغة األجنبية.ك لذلك تكوف اؼبفر 
قد خيتلف خرباء تعليم اللغات يف معٌت اللغة، كيف 
أىداؼ تعليمها. كمع ذلك فأهنم ينفقوف أف تعليم اؼبفردات مطلب 

                                                             
إعداد الكتب التعلمية لعير . عبد اغبميد عبدا كناصر عبد ا الغاذل َّ

 . ُُٔ. ص ُُٗٗ)دار الماعتصاـ( النلطقين بالعربية، 



ّٖ 

 

  

أساسي من مطالب تعليم اللغة األجنبية كشرط من شركط 
 ُّإجابتها.

تعليم ؼبفردات ربتاج إذل الطرائق كالوسائل اؼبناسبة 
ي يستطيع أف يتحقق هبا ىدؼ التعليم. كاؼبفردات ستجعل لك

التلميذ قادرين على الفكر فيستطيعوف أف يعربكف ما يريدكف يف 
فكرىم. أف تعليم اؼبفردات سيعرؼ التماميذ طريقة نطق حرفها 
كسهلة يف فهم معٌت أك ترصبة العبارات كسهلة يف تكلم اللغة العربية 

 أك األجنبية.

دات ال يعٌت أف التلميذ يف تعلمو اللغة إف تعليم اؼبفر 
الثانية قادرا على ترصبتها إذل اللغة األـ كإجياد مقابل ؽبا، أك كونو 
قادرا على ربديد معناىا يف القواميس كاؼبعاجم العرية فحسب، بل 
أف الكفاءة يف تعليم اؼبفردات ىو أف تكوف التلميذ قادرين على 

                                                             
مدخل إلى طرق تعليم اللغة العربية األجنبية لمدرسى اللغة أزىر أرشد، ُّ

 .ْٗ(، ص.ُٖٗٗ، )مطبعة " األحكاـ" أك جونج فاندانج، العربية
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ف اؼبناسب، حىت يستطيع اإلتصاؿ إستعماؿ الكلمة اؼبناسبة يف اؼبكا
 ِّبالعربية كعدد األمناط كالًتكيب.

تعليم  تبُت بأف أمهيةكمن البيانة السابقة 
أساسي من مطالب تعليم اللغة األجنبية كشرط من اؼبفردات 

سيعرؼ التماميذ طريقة نطق حرفها كسهلة يف فهم ،شركط إجابتها
، العربية أك األجنبية معٌت أك ترصبة العبارات كسهلة يف تكلم اللغة

كأف الكفاءة يف تعليم اؼبفردات ىو أف تكوف التماميذ قادرين على 
إستعماؿ الكلمة اؼبناسبة يف اؼبكاف اؼبناسب، حىت يستطيع اإلتصاؿ 

 بالعربية كعدد األمناط كالًتكيب.

 أىداف تعليم المفردات -2
 ّّأىداؼ من تعليم مفردات اللغة العربية فهي:أما 

                                                             
.ٓٗ-ْٗ....، ص. مدخل إلى طرق تعليم اللغة العربية أزىر أرشد، ِّ
   

 .ٔٗ....، ص.مدخل إلى طرق تعليم اللغة العربية أزىر أرشد، ّّ
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جديدة للطلبة، سواء من خاالؿ  تقدًن مفردات - أ
 مواد القراءة كفهم اؼبسموع.

تدريب نطق اؼبفردات بشكل صحيح ألف  - ب
النطق ىو قيادة جيدة يف اغبصوؿ على إجادة 
التحدث كالقراءة بشكل صحيح على أم 

 حاؿ.
فهم معٌت اؼبفردات، سواء داللة أك معجمة،  - ج

 كعندمها تستخدـ يف سياؽ صبلة معينة.

أىدؼ تعليم اؼبفردات  تبُت بأفلسابقة كمن البيانات ا
تقدًن مفردات جديدة للطلبة، تدريب نطق اؼبفردات بشكل 

 .فهم معٌت اؼبفرداتصحيح ألف النطق ىو قيادة جيدة، ك 

 المفردات أنواع -3

 ّْتتنوع اؼبفردات على أربعة أنواع:
                                                             

تعليم المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين رشدم أضبد طعيمة، ّْ
 .ُٔٔ، ص.ُٖٗٗبلغات أخرى،
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كىذه (understanding vocabulary)  مفردات للفهم -1
يقصد بذلك ؾبموع ك  اإلستماعتنقسم إذل نوعُت:

الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرؼ عليها كفهمها 
عندما يتلقها من أحد اؼبتحدثُت.القرأة كيقصد بذلك 
ؾبموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرؼ عليها 

 كفهمها عندما يتصل هبا على صفحة مطبوعة. 
كىذا  (speaking vocabulary) للكالم مفردات -2

كيقصدهبا  informal عادية:أيضا تنقسم إذل قسمُت
 ؾبموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف حياتو اليومية

كيقصد هبا ؾبموع الكلمات اليت  formal موقفية
حيفظها الفرد كاليستخدمها إال يف موقف معُت أك 

 عندما تكن لو مناسبة
كىذا أيضا  (writingvocabulary)مفردات للكتابة  -3

هبا ؾبموع الكلمات كيقصد  عديةتنقسم إذل نوعُت:
اليت يستخدمها الفرد يف مواقف اإلتصاؿ الكتيب 
شخص مثل أخذ مذكرات، كتابة يوميات... 
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كيقصد هبا ؾبموع الكلمات اليت  موقفيةاخل.
يستخدمها الفرد  يف مواقف اإلتصاؿ الكتيب الرظبى،  
مثل تقدًن طلب للمعمل أك إستقالة أك كتابة 

 تقرير....اخل.
كتنقسم كامنة  (potential vocabulary ) مفرداتالكامنة -4

ويقصد بها مجموع  context سياقيةإذل قسمُت:
الكلمات التي يمكن تفسيرىا من السياق.خليلية 

analysis  كيقصد هبا ؾبموع الكلمات اليت ديكن
تفسَتىا  إستنادا إذل خصائصها الصرفية كأف نرل 

 مازيد عليها من حركفها أك ما نقص.
 

أنواع اؼبفردات إذل  تبُت بأفالسابقة  كمن البيانات 
(، موقفية، عادية) مفرداتللكماـ، مفردات للفهم.أربعة أقساـ فهي:

(، كيف ىذا لبحث خليلية ،سياقية) مفرداتالكامنة، مفردات للكتابة
 زبتار الباحثة اؼبفردات للكماـ بالنوع اؼبوقفية ألف مناسبة باؼبادة

  اؼبدرسية.اؼبدرسة فهي اؼبفردات عن األدكات 
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 تعليم المفردات طرق -4
 ّٓطرؽ تعليم اؼبفردات فهي : أما

الطريقة اؼبباشرة، اؼبدرس يستخدـ اؼبفردات اللغة  -ُ
العربية مباشرة عند التكلم أماـ الفصل، كعندـ 
أحد من تماميذه ال يفهم الكماـ فأخذ اؼبدرس 

 أآلت اؼبمارسة للصور شكلها.
ذه إذل الطريقة الطبيعية، اؼبدرس حيمل تمامي -ِ

مكاف معُت كي يسطيع اؼبدرس أف يعرؼ 
 األدكات اليت توجد حوؿ التماميذ باللغة العربية.

الطريقة اادثة، يسمع اؼبدرس لتماميذه أف  -ّ
يتكلم بعضهم البعض عن عمليتهم اليومية 
كعندـ ال يعرؼ التماميذ عن األشياء فاؼبدرس 

 يساعدىم.

                                                             
35

AbdulHamid, PembelajaranBahasa Arab,)Malang: UIN-

Malang Press, 2016(, hlm.63. 
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درس الطريقة القراءة، يف ىذه اغبالة يسمح اؼب -ْ
تماميذه لقراءة النصوص العربية كإذا ال يعرؼ 

 اؼبفردات عند القراءة فيسأؿ إذل اؼبدرس.
الطريقة السمعية، اؼبدرس يسمع تماميذ لسماعة  -ٓ

النص الذم يقرأ اؼبدرس كإذا إكتشف التماميذ 
 اؼبفردات الصعبة فيسألوف إذل اؼبدرس.

الطريقة لكتابة، اؼبدرس يسمح التماميذه لًتكيب  -ٔ
لمة إذل اعبمل ك إذا كجد التماميذ اؼبفردات الك

 الصعبة فيسألوف إذل اؼبدرس.
الطريقة السمعية الشفوية، طريقة التدرس يف لغة  -ٕ

األجنبية بإتقاف مهارة اإلستماع كالكماـ كأيضا 
 ديكنها إستخداـ لغة األـ يف سرحها.

يف تعليم اؼبفردات كجب اؼبدرس إلستعداد اؼبفردات اؼبناسبة 
ه لسهولة فهمها، كأما الطريقة اليت يسطيع إلستخداـ يف لتماميذ

تعليم اؼبفردات ىي الطريقة اؼبباشرة كالطريقة القراءة كالًتصبة كالطريقة 
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غَت ذلك. كأما يف ىذا البحث تستخدـ الباحثة الطريقة السمعية 
 الشفوية كالطريقة القراءة.

 
 وسائل في تعليم المفردات -5

اإلنساف اذل شئ ، أك يتقرب بو  لغة : ما يتوصل بو الوسائل
الوسائل التعليم : ىي كل مايستعُت بو اؼبدرس على  اذل غَته.

إيصاؿ اؼبادة العلمية كسائر اؼبعارؼ كالقيم إذل أذىاف الطماب 
 ّٔكتوضيحها. كزبتلف أظباؤىا من بلد اذل بلد كمن زمن آلخر.

 الوسائل البصرية -ُ
كالعٌينات  ة البصر فقط، كمنها األشياءتعتمد على حاس

والرحمات الرسـو كاؼبلصقات كؾبمٌات اغبائطكالنماذج كالشرائح ك 
 ّٕ.كاؼبعارض كاػبرائط كاألفماـ الثابتة كالصامتة كاؼبتحرٌكة

                                                             
 التربية اإلسالمية وفن التدريس ويلة،عبد الوىاب عبد السماـ ط ّٔ

 .ُُٔـ(،ص. ََِٖ،)القاىرة : دار السماـ، 
، الوسائل التعليمية: إعدادىا وطرق بشَت عبد الرحيم الكلوبّٕ
 .ِّ، ص. ُٖٔٗ،استخدامها



ْٔ 

 

  

 الوسائل السمعية -ِ
تعتمد العليمية السمعية على حاسيب البصر 
كالسمع، كتستمل الصور اؼبتحركة الناطقة، كىي تتضمن التلفزيوف 

يمات الصوتية اؼبصاحبة الشرائح ك االسطوانات كاألفماـ كالتسج
 ّٖأكالصور.

 
 كسائل البصر كالسمع -ّ

تعتمد أساسا على حاسيت البصر كالسمع، كتشمل 
 ّٗالصور اؼبتحركة الناتقة كىي تتضمن األفماـ.

كسائل يف تعليم اؼبفردات ينقسم تبُت بأف كمن البيانات السابقة 
 ، كالوسائل السمعيةالوسائل البصرية، ـ فهي: اأقس ةإذل ثماث

كأما يف ىذا البحث تستخدـ الباحثة البصر كالسمع، الوسائل 
 الوسيلة البصرية فهي الصورة كالكرتوف أك الورؽ.

                                                             
 -ِِٕ...، ص. تعليم المرجع في تعليم اللغة رشدم أضبد طعيمة، ّٖ

ِِٖ. 
 .ِِٖ...، ص. يم اللغة تعليم المرجع في تعلرشدم أضبد طعيمة، ّٗ
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 الفصل الثالث
 لحقليالبحث اءات اجرإ

 
 منهج البحث - أ

إف منهج البحث الذم  تعتمد عليها الباحثة يف ىذا البحث 
ي الذم لو األثر اعبلي يف ىو منهج ذبرييب. كىو منهج البحث العلم

تقدـ العلـو الطبيعية الذم يستطيع الباحثة بواسطتو أف تعرؼ أثر 
أما  40السبب ) اؼبتغَت اؼبستقل( على النتيجة )اؼبتغَت التابع(.

تصميمات اؼبنهج التجرييب ينقسم على أربعة أنواع كىي التصميمات 
-trueلتجريبية )(, كالتصميمات اpre-experimental designsالتمهيدية )

experimental designs( كالتصميمات العاملية ,)factorial 

designs),ميمات شبة التجريبية )كالتصquazi-experimental 

designs).ُْ

                                                             
، ) المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن ضبد العٌساؼ،  َْ

 َّّـ(،  ص. َََِالرياض: مكتبة العبيكاف، 
  .ُّْ, ص.المدخل إلى ...صاحل بن ضبد العساؼ, ُْ
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 pre-experimentalكاختارت الباحثة كالتصميمات التمهيدية  )

designs.) 
 كىذه التصميمات تتكوف من ثماث تصميمات أم :

 One Shot Case Studyالتصميم األكؿ  -
 One Group Pre-test Post-test Design التصميم الثاين -
 Static Group Comparison Designالتصميم الثالث  -

كيف ىذا البحث, ذبرم الباحثة حبثها يف ؾبموعة كاحدة, 
ا التصميم يأخذ كىذ one GroupPre-Test Post-Test Designيعٍت 

 الشكل التارل:
 2خ        X        1خ ت   

 التفصيل:
  ت      : اجملموعة التجربية

 : االختبار القبلي  ُخ
X اؼبعاعبة التجريبية : 
 : االختبار البعدم  ِخ
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 والعينةالبحث مجتمع  - ب

اجملتمع ؽبذا البحث ىو صبيع التماميذ يف الفصل  
فأخذت الباحثة التماميذ يف الصف الرابع  .طالبا َٔ وعددىمالرابع

طالبا. كأما سبب زبتار  َّا البحث ككاف عددىم )ب( كعينة ؽبذ
الباحثة ىذا الصٌف كعينة ىذا البحث األف بعد ما الحظت يف 
الفصلُت فوجدت الباحثة يف الصٌف الرابع )ب( اف التماميذ 

 . اليسيطركف على اؼبفردات
كأما طريقة اختيار العينة فهي الطريقة العمدية أك الغرضية  

(Purpossive Sampling)  الطريقة تسمى أيضا بالطريقة  كىذه
اؼبقصودة أك االختيار باػبربة كىي تعٌت أف أساس االختيار خربة 

 ِْالباحثة كمعرفتها بأف ىذه اؼبفردة تتمثل ؾبتمع البحث.
  

                                                             
  .ٗٗ..., ص.المدخل إلى البحث صاحل بن ضبد العساؼ, ِْ



َٓ 

 

 

 طرق جمع البيانات وأدواتها - ج

كأما أدكات البحث عبمع البيانات فتعتمد الباحثة على األدكات 
 التالية :

 اتاالختبار  (1

االختبار ىو احدل األدكات اليت ديكن أف تستخدمها  إف
الباحث عبميع اؼبعلومات اليت ربتاج إليها إلجابة أسئلة البحث أك 

 ّْاختبار فورضو.

كقامت الباحثة باختبار ؼبعرفة التماميذ على سيطرة اؼبفردات 
ختبار الختبار القبلي كااالين ىو العربية، كقامت الباحثة  باالختبار 

 .البعدم
  

                                                             
العلمي وأساليبة، الطبعة  في مناىج البحثسامي عرريفج كاآلخركف، ّْ

 .ٕٖ(، ص. ُٗٗٗ،)عماف : دار ؾبدالكم للنشر، الثانية
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 ( Pre-Test)  يختبار القبلاال -ُ
لعبة تطابق اإلختبار القبلي ىو الذم خيتربه قبل استخداـ 

. كغرض االختبار ؼبعرفة مستول الصور كالكلمات يف تعليم اؼبفردات
 لعبة.التحصيل الدراسي قبل استعماؿ 

 
 (Post-Test)االختبار البعدم -ِ

عبة لاستخداـ كأما اإلختبار البعدم ىو الذم خيتربه بعد 
تطابق الصور كالكلمات يف تعليم اؼبفردات. كالنتائج من االختبار 
البعدم يقارف بنتائج االختبار القبلي, مث كل منهما لقياس مدل 
فعالية التدريس. تقارف الباحثة بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم 

لعبة تطابق الصور كالكلمات لًتقية استخداـ  كربلل بينها ؼبعرفة
 ِِدات عند التماميذ باؼبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية اغبكومية اؼبفر 

 آتشية بسار.
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 االستبانة (2

كىي االستمارة اليت ربتوم على ؾبموعة من األسئلة أك العبارات 
اؼبكتوبة مزكدة بإجابتها أك اآلراء أك بفراغ لإلجابة كيطلب من 

منها أك ما اجمليب عليها اإلشارة إذل مايراه مهما أك ما ينطق عليها 
 44يعتقد أنو ىو اإلجابة.

فتقـو الباحثة يف ىذا البحث بتقسيم كرقة االستبانة على 
ؼبعرفةاستجابة الطالبة علىلعبة تطابق الصور كالكلمات يف  التماميذ

 تعليم اؼبفردات.
 
 تحليل البياناتالطريقة   -د

 تحليل البيانات عن اختبار القبلي واختبار البعدي -1

لعبة تطابق الصور كالكلمات استخداـ البيانات على إف طريقة ربليل 
 .  spss 22بربنامجلًتقية اؼبفردات 

 

                                                             

.ٕٖ...،ص.في مناىج البحث العلميسامي عرريفج كاآلخركف,  44  
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 تحليل البيانات عن االستبانة -2

لعبة تطابق استخداـ إف طريقة ربليل البيانات على استجابة 
 ْٓالصور كالكلمات لًتقية اؼبفردات كمايلي:

 
P =

 

 
       

 

 :البيانات
F =ةعدد الطلبة اجمليب 
Nعدد اؼبشًتكات يف االستجابة = 

                                                             
45

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif R dan D, 

(Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 443. 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 عرض البيانات  - أ

تطبيق لعبة تطابق الصور عن  تتناكؿ الباحثة يف ىذا البحث
ػػ بية بيسة ذبر ا"در  كالكلمات لًتقية سيطرة اؼبفردات عند التماميذ

MIN 22 Aceh Besar " فقامت الباحثة كغبصوؿ على البيانات
 ََِِ-َُِٗ ىب يف اؼبدرسة للسنة الدراسيةيبحث التجر بال

امعة جباؼبعلمُت كتأىيل  الًتبيةاعتمادا على إفادة من عميد كلية 
: رقمَتم اإلسمامية اغبكومية بند أتشيو الران

Un.08/FTK/KP.07.6/08/2019  َُِٗأكتوبر  ُٖالتاريح  يف  
 ا يلي:مع البيانات كمتا فبا سبق فقامت الباحثة جيطماق فإ

 
 لمحة عن ميدان البحث  -1

يف أتشيو  رسااؼبد لحدإ MIN 22 Aceh Besarمدرسة  تكان
 Banda Aceh-Medan Km.6,5 Desa Meunasah Kruengيف شارع بسار 

Kecamatan Ingin Jaya. 
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س ىذه يف رئكا  ُٗٓٗ ةدرسة يف السناؼب هىذ كتبٌت
 .PTSMكىو متخرج يف جامعة  ،Badriah,S.Agمدرسة 

درسُت يف اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية اغبكومية عدد اؼب
مدرسة للسنة  ِِمدرسا ك  ٔمدرسة،  ِٖأتشية بسار  ِِ

 ـ كما يف اعبدكؿ األيت:ََِِ-َُِٗالدراسية 
 1-4الجدول 

 MIN 22 Aceh Besarبػػػػػػعدد اؼبدرسُت 
 مادة دراسية أسماء المدرسين  رقم 
 اؼبواضيعية العامة  أليا ُ
 فقو تخيىتف ِ
 اؼبواضيعية العامة حلمى ّ
 اؼبواضيعية العامة إسكندار ْ
 اؼبواضيعية العامة كرتٍت ٓ
 اؼبواضيعية العامة ميمونة ٔ
 اؼبواضيعية العامة مهفدين ٕ
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 اؼبواضيعية العامة مرتضى ٖ
 الرياضة نوأزذل ٗ
 ثقافة اإلسمامية نرمشطة َُ
 ةسيياللغة اإلندكن رسوتى ُُ
 فقو سريوىيٍت ُِ
 عيةاعلم اإلجتم سهرين ُّ
 عقدة األخماؽ سلوتىو س ُْ
 اؼبواضيعية العامة أسوة حسنة ُٓ
 الفقو يلد ردنا ُٔ
 اؼبواضيعية العامة زرية ُٕ
 اللغة اإلندكنيسية يسرل ُٖ
 تاريخ اإلسماـ أمنا ُٗ
 فقو فًت أريٌت َِ
 - جنية ُِ
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 الرياضة ميسرل ِِ
 لعامةاؼبواضيعية ا نكماف ىكيم ِّ
 سبدح ردنا جوتا ِْ
 الرياضة صرميل ِٓ
 سبدح يسنية ِٔ
 الرياضة نرليلى ِٕ
 اؼبواضيعية العامة  رفكي منندر ِٖ

دة اؼبواضيعية ادة دراسة اللغة العربية تدخل يف اؼباكأما م
 .العامة

 
يف اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية  عدد التماميذ (ُ

كىم جيلسوف ميذ، التما ُّٕأتشية بسار ىي  ِِاغبكومية 
من   التماميذالصف السادس. كعدد حىت  يف الصف األكؿ
 الطالبةتضع يف اعبدكؿ التارل كيوضح عدد تكل صف كما 
 يف كل فصوؿ:
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2-4الجدول   

 MIN 22 Aceh Besarبػػػػػػػالتماميذعدد 
 رقم
 

 الفصل
قسم ال
 درسيال

 النوع
 اإلناث الذكور العدة

 ْٔ ُّ ّّ ُ األكؿ .ُ
 َٔ ِٖ ِّ ِ الثاين .ِ
 َْ َِ َِ ّ الثالث .ّ
 َٔ ِٔ ّْ ْ الرابع .ْ
 َٓ ِٖ ِِ ٓ اػبامس .ٓ
 ّْ ِِ ُِ ٔ السادس .ٔ

 317 155 161 مجمعة من التالميذ
 

عرضت الباحثة التوقيت التجريب تطبيق لعبة  (ِ
تطابق الصور كالكلمات لًتقية سيطرة اؼبفردات عند التماميذ 
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أتشية بسار.  ِِاإلسمامية اغبكومية باؼبدرسة اإلبتدائية 
 اآليت: ّ-ْاعبدكؿ 

 3-4الجدول 
 توقيت التجريبي

 الساعة  التاريخ األنشطة اليوم اللقاء
ُ.  االختبار القبلي اػبميس 

كتطبيق لعبة 
تطابق الصور 

 كالكلمات

ُٕ َٖ.ُٓ- 
َٗ.ُٓ 

ِ. تطبيق لعبة تطابق  اعبمعة 
 الصور كالكلمات

ُٖ َٖ.ُٓ- 
َٗ.ُٓ 

ّ. سبتال  تطبيق لعبة تطابق  
الصور كالكلمات 
،اإلختبار البعدل 

 كاإلستبانة

ُٗ َٖ.ُٓ-
َٗ.ُٓ 
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تطبيق لعبة تطابق الصور والكلمات لترقية  -2
 سيطرة المفردات عند التالميذ

تقـو الباحثة بالدراسة التجريبية عن تطبيق لعبة تطابق 
سة اؼبدر ب الصور كالكلمات لًتقية سيطرة اؼبفردات عند التماميذ

أتشية بسار. كقد قامت  ِِاإلبتدائية اإلسمامية اغبكومية 
الباحثة بنفسها كمدرسة اللغة العربية يف الصف الرابع )ب(. 

 كمادة التعلم مأخوذة من أدكات اؼبدرسية.
نفذت الباحثة أدكات البحث كاسعدادهتا اليت تتكوف من 

اسة أك اإلختبار القبلي كإلختبار البعدم كاإلستبانة كاعداد الدر 
 .RPP))التحضَت

كقبل قياـ الباحثة إجراء ىذه الطريقة قفد أجاب التماميذ 
قبل  سيطرة اؼبفردات عند التماميذاإلختبار القبلي ؼبعرفة لًتقية

، مث زبتم ىذه الصور كالكلماتتعليمها بتطبيق لعبة تطابق 
لعبة تطابق كإلختبار البعدم ؼبعرفة أثر تطبيق اؼبرحلة بتقدًن 

. كأما اؼبادة الدراسية فتأخذ سيطرة اؼبفرداتلًتقيةالكلماتالصور ك 
 الباحثة من األدكات اؼبدرسية.
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4-4ل الجدو   

عملية التعليم باستخدام تطابق الصور والكلمات لترقية 
 عند التالميذ سيطرة المفردات

 )اللقاء األول(
 األنشطة الطالبة األنشطة المدرسة

تدخل اؼبدرسة الفصل بإلقاء  -ُ
 ماـالس

 السماـ الطالبةيرد -ُ

أف التدرس  الطالبةزبرب اؼبدرسة  -ِ
 ة الدعاءآيبدأ بقر 

الدعاء  يقراءالطالبة-ِ
 باػبشوع كالًتتيب

األظباء  جبالطالبةيست -ّ اؼبدرسة كشف اغبضور تقراء -ّ
 اؼبسجلة

ؼ اأىد تبُت اؼبدرسة الطالبة -ْ
 تعليم

إذل  الطالبةيستمع -ْ
 بياف اؼبدرسة 

على  الطالبةر اؼبدرسة تأم -ٓ
 جلوس ااكلة 

جبلوس  لسالطالبةجي -ٓ
 ااكلة
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اؼبفرداتعن تعطى اؼبدرسة  -ٔ
 األدكات اؼبدرسية يف السبورة

نظرالطالبةاؼبفردات ي -ٔ
عن األدكات اؼبدرسية يف 

 السبورة
على الطالبة تسأؿ اؼبدرسة  -ٕ

اؼبفرداتعن األدكات اؼبدرسية 
 يف السبورة

البة على الطجييب  -ٕ
 اؼبدرسة سألت سؤاؿ اليت

الطالبة أف  اؼبدرسة تأمر -ٖ
تكرركاؼبفرداتعن األدكات 

 اؼبدرسية

إذل  كرركالطالبةي -ٖ
 اؼبفردات

تشرح اؼبدرسة على  -ٗ
 اؼبفرداتعن األدكات اؼبدرسية

 بالصورة 

إذل  الطالبةيستمع -ٗ
 شرح اؼبدرسة

تسلم اؼبدرسة الطالبة كزبرج  -َُ
 من الفصل

 السماـ الطالبةيرد -َُ

 (ثانياللقاء ال) 
 األنشطة الطالبة األنشطة المدرسة
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تدخل اؼبدرسة الفصل بإلقاء  -ُ
 السماـ

 السماـ الطالبةيرد -ُ

أف التدرس  الطالبةزبرب اؼبدرسة  -ِ
 ة الدعاءآيبدأ بقر 

الدعاء  الطالبةيرد -ِ
 باػبشوع كالًتتيب

األظباء  طالبةجباليست -ّ تقرأ اؼبدرسة كشف اغبضور -ّ
 اؼبسجلة

ؼ اأىد تبُت اؼبدرسة الطالبة -ْ
تعليم اللغة العربية كخصوصا 

 على اؼبفردات

إذل  الطالبةيستمع -ْ
 بياف اؼبدرسة 

تقسم اؼبدرسة الطالبة إذل -ٓ
 ؾبموعات 

كأما الطالبة ينفذكف  -ٓ
 ما أمرىا اؼبدرسة

توزع اؼبدرسة النص باؼبوضوع -ٔ
 "أدكات اؼبدرسية"

ا الطالبة يقبلوهنا كام-ٔ
كينظركف جيدا إذل النص 

 اؼبوزع ؽبم  
إذل مع الطالبة تيس-ٕ تقرأ اؼبدرسة النص-ٕ

 جيدا ةاؼبدرسقراءة 
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تطلب اؼبدرسة الطالبة -ٖ
 للمناقشة عن النص

الطالبة يناقشوف  -ٖ
معاىن اؼبفردات بإرشاد 

كيسألوف ما دل اؼبدرس، 
ذل أصدقائهم، إيفهموا 

ف جييبوا كإف دل يستطيعوا أ
 سةاذل اؼبدر  افسئلو 

تأمر اؼبدرسة الطالبة أف -ٗ
 النص  تكررك

 النص يكررك الطالبة-ٗ

توزع اؼبدرسة الصندكؽ  -َُ
كفيها مقطوعة الصور كالكلمات 

 عن األدكات اؼبدرسية

يقبل الطالبة  -َُ
الصندكؽ كفيها مقطوعة 

 الصور كالكلمات
تأمر اؼبدرسة الطالبة   -ُُ

 لكلمات باؼبناسبةتطابق الصور كا
إذل  عممالطالبةي -ُُ

 جيدا بياف اؼبدرسة
تطلب اؼبدرسة يف كل  -ُِ

ؾبموعات ليلصقوف الصور 
 كالكلمات يف كرتوف أماـ الفصل

كل ؾبموعات   -ُِ
يلصقوف الصور 
كالكلمات يف كرتوف أماـ 
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 الفصل
تصحح اؼبدرسة أف يشرح  -ُّ

 نتائج مناقشتهمم
يستمع الطالبة  -ُّ

 قشتهمنتائج منا
تشرح اؼبدرسة اػبماصة  -ُْ

 كاؼبغزل من اؼبوضوع
يسمع الطالبة إذل  -ُْ

 اػبماصة جيدا
تأمر اؼبدرسة إذل الطالبة  -ُٓ

 تقراء الدعاء
 يقراء الطالبة الدعاء -ُٓ

أخَتا، اختتمت اؼبدرسة  -ُٔ
 بإلقاء السماـ

 يرد اطلبة السماـ-ُٔ

 
 (اللقاء الثالث)

 الطالبةاألنشطة  األنشطة المدرسة
تدخل اؼبدرسة الفصل بإلقاء  -ُ

 السماـ
 السماـ الطالبةيرد -ُ

أف  الطالبةزبرب اؼبدرسة  -ِ
 ة الدعاءآالتدرس يبدأ بقر 

الدعاء  الطالبةيرد -ِ
 باػبشوع كالًتتيب
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األظباء  جبالطالبةيست -ّ تقرأ اؼبدرسة كشف اغبضور -ّ
 اؼبسجلة

تبُت اؼبدرسة الطللبة أىدؼ  -ْ
العربية كخصوصا تعليم اللغة 
 على اؼبفردات

إذل  الطالبةيستمع -ْ
 بياف اؼبدرسة 

تبُت اؼبدرسة مهمة اؼبفردات  -ٓ
 يف اغبياة اليومية

إذل  الطالبةيستمع  -ٓ
 شرح اؼبدرسة

تنقسم اؼبدرسة الطالبة إذل  -ٔ
 ؾبموعات

كأما الطالبة ينفذكف  -ٔ
 ما أمرىا

يقرأ  أف الطالبةزبرب اؼبدرسة  -ٕ
 وضوع "أدكات اؼبدرسية"قراءة باؼب

ينظر الطالبة جيدا  -ٕ
 إذل النص كتاهبم

تقرأ اؼبدرسة النص باؼبوضوع -ٖ
 "أدكات اؼبدرسية"

إذل يسمع الطالبة  -ٖ
 جيدا ةاؼبدرسقراءة 

تطلب اؼبدرسة الطالبة  -ٗ
 دكات اؼبدرسيةللمناقشة عن األ

الطالبة يناقشوف  -ٗ
اؼبفردات بإرشاد اؼبدرس، 

ذل إيفهموا  كيسألوف ما دل
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أصدقائهم، كإف دل 
 ايستطيعوا أف جييبوا فسئلو 

 سةاذل اؼبدر 
تطلب اؼبدرسة الطالبة  -َُ

 لتكرركف النص 
ك  الطالبة يستجب -َُ

 لتكرركف النص
توزع اؼبدرسة الصندكؽ  -ُُ

كفيها مقطوعة الصور كالكلمات 
 دكات اؼبدرسيةعن األ

يقبل الطالبة  -ُُ
 الصندكؽ

الطالبة  تطلب اؼبدرسة -ُِ
 دكات اؼبدرسيةاأل إلرشادات عن

إذل  عممالطالبةي -ُِ
 جيدا بياف اؼبدرسة

تطلب اؼبدرسة يف كل  -ُّ
ؾبموعات يلصقوف الصور 

 كالكلمات يف كرتوف أماـ الفصل

كل ؾبموعات  -ُّ
يلصقوف الصور 
كالكلمات يف كرتوف أماـ 

 الفصل
تطلب اؼبدرسة أف يسمع  -ُْ

 نتائج مناقشتهمم
مع الطالبة يست -ُْ

 نتائج مناقشتهم
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زبتم اؼبدرسة عملية التعليم  -ُٓ
 بقراءة الدعاء

يقـو الطالبة بقراءة  -ُٓ
 الدعاء

 الطالبةعلى  ةتسلم اؼبدرس -ُٔ
 كزبرج من الفصل

 السماـ كنالطالبةيرد-ُٔ

 
 تحليل البيانات - ب

لعبة تطابق الصور كالكلمات لًتقية يف ىذا البحث تطبيق 
، ؼبعرفة ربليل البيانات اصولة لنيل ند التماميذسيطرة اؼبفردات ع

اؼبعلومات قامت الباحثة إستخداـ اإلختبار القبلى كاإلختبار 
 البعدل كاإلستبانة.

استجابة الطالبة في تطبيق لعبة تطابق الصور  (1
والكلمات لترقية سيطرة المفردات عند التالميذ 

ية آتش 22بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية 
 بسار.



ٔٗ 

 

 

لدعم صحة البيانات من االستجابة تقـو الباحثة 
باالستبانات يف عملية تعليم اللغة العربية بتطبيق لعبة تطابق 
الصور كالكلمات لًتقية سيطرة اؼبفردات عند التماميذللحصوؿ 

 الطالبةعلى اجملموع كاؼبعدؿ كالنسبة اؼبؤية ؼبعرفة استجابة 
 =p   :رموسكمايليباستعانة ال

 
       

 5-4الجدول 
 نتيجة استبانة التالميذ

 تحليل البيانات اإلستبانة
 غ.م ق.م م م.ج غ.م ق.م م م.ج التصريحات رقم

ُ 

كانت فرحيا 
حينما عملية 
تعليم  اللغة 
العربية بتطبيق 
لعبة تطابق 

الصور 
كالكلمات 

ِٔ ْ - - ٖٔ،ٔ% ُّ،
ّ% 

- - 
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لًتقية سيطرة 
 اؼبفردات

ِ 

كانت سعيد 
اسة حينما كضب

عملية تعليم 
اللغة العربية 

لعبة بتطبيق 
تطابق الصور 

كالكلمات 
لًتقية سيطرة 

 اؼبفردات

ِّ ْ ُ ِ ٕٔ،ٔ% ُّ،
ّ% 

ّ،ّ% ٔ،ٔ% 

ّ 

كانت سهولة 
جيب على 
التدريبات بعد 
عملية تعليم 
اللغة العربية 

لعبة بتطبيق 
تطابق الصور 

ِٔ ْ - - ٖٔ،ٔ% ُّ،
ّ% 

- - 
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كالكلمات 
لًتقية سيطرة 

 اؼبفردات

ْ 

كانت فهما 
اؼبعٌت اؼبفردات 
حينما عملية 
تعليم اللغة 
العربية بتطبيق 
لعبة تطابق 

الصور 
كالكلمات 

لًتقية سيطرة 
 اؼبفردات

ِٓ ٓ - - ّٖ،ّ% 
ُٔ،

ٔ% 
- - 

ٓ 

كانت فرحيا 
حينما عملية 
تعليم اللغة 
العربية بتطبيق 
لعبة تطابق 

ِٕ ِ - ُ َٗ% 
ٔ،ٔ
% 

- ّ،ّ% 
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الصور 
كالكلمات 

لًتقية سيطرة 
اؼبفردات 

ارنة مع باؼبق
 قبلها

ٔ 

عملية تعليم 
اللغة العربية 

لعبة بتطبيق 
تطابق الصور 

كالكلمات 
لًتقية سيطرة 
اؼبفردات أف 

 جيعل النظرل

ِْ ْ - ِ َٖ% 
ُّ،

ّ% 
- ٔ،ٔ% 

ٕ 

كانت مفخرة 
حينما عملية 
تعليم اللغة 
العربية بعد 

ِٓ ْ - ُ ّٖ،ّ% 
ُّ،

ّ% 
- ّ،ّ% 



ّٕ 

 

 

جيعل تطبيق 
لعبة تطابق 

الصور 
كالكلمات 

لًتقية سيطرة 
 اؼبفردات

ٖ 

كانت يستبدؿ 
عن الرأم 
حينما عملية 
تعليم اللغة 
العربية بتطبيق 
لعبة تطابق 

الصور 
كالكلمات 

لًتقية سيطرة 
 اؼبفردات

ِْ ْ ُ ُ َٖ% ُّ،
ّ% 

ّ،ّ% ّ،ّ% 

ٗ 
كانت مسركر 
حينما عملية 

ِْ ْ - ِ َٖ% ُّ،
ّ% 

- ٔ،ٔ% 
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تعليم اللغة 
العربية بتطبيق 

تطابق  لعبة
الصور 

كالكلمات 
لًتقية سيطرة 

 اؼبفردات

َُ 

كانت عملية 
تعليم اللغة 
العربية بتطبيق 
لعبة تطابق 

الصور 
كالكلمات 

لًتقية سيطرة 
 اؼبفردات سعيد

ِِ ٕ - ُ ّٕ،ّ% ِّ،
ّ% 

- ّ،ّ% 

14 %82 11 2 42 246 المجموع
% 1،67% 3،33% 
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نتيجة التماميذ يف استجابتهم أشار إذل  ٓ-ْاعبدكؿ 
لعبة تطابق الصور كالكلمات على تعليم اللغة العربية بتطبيق 

. كمن النتائج السابقة عرفت لًتقية سيطرة اؼبفردات عند التماميذ
% أكثر ِٖالباحثة أف اإلجابة اإلجابية )موافق بشدة كموافق( 

% ّّ،ّموافق كغَت موافق بشدة(  من اإلجابة السلبية )غَت
% كىذه النتيجة تدؿ على أف ّّ،ّ%>ِٖ،بالنسبة: 

استجابة التماميذ يف اجيابية، يعٌت معظم التماميذ يشجعوف يف 
لًتقية  لعبة تطابق الصور كالكلماتتعليم اللغة العربية بتطبيق

 سيطرة اؼبفردات.
لعبة تطابق الصور قدرة التالميذ على تطبيق  (2

 والكلمات لترقية سيطرة المفردات

يجة االختبار القبلى كاإلختبار البعدل الفصل كأما نت
آتشية  ِِالرابع )ب( باؼبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية اغبكومية 

 اآليت: ٔ-ْبسار فهو كما يف اعبدكؿ 
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 6-4الجدول 
 نتيجة االختبار القبلى واإلختبار البعدى

 نتيجة بعدية نتيجة قبلية الطالبة
 َٗ َّ ُ-الطالبة
 َٖ َّ ِ-الطالبة

 َٗ ٖٓ ّ-لطالبةا
 َٖ َٕ ْ-الطالبة
 َٗ ّٓ ٓ-الطالبة
 َٗ َْ ٔ-الطالبة
 َٖ ّْ ٕ-الطالبة
 َٗ ّٖ ٖ-الطالبة
 َٕ ْْ ٗ-الطالبة
 َٖ ٔٓ َُ-الطالبة
 َٗ ِٕ ُُ-الطالبة
 َٕ ِٖ ُِ-الطالبة
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 َٖ َ ُّ-الطالبة
 َٕ َْ ُْ-الطالبة
 َٕ ّْ ُٓ-الطالبة
 َٗ ّٓ ُٔ-الطالبة
 َٖ ّٕ ُٕ-الطالبة
 َٖ ّٖ ُٖ-الطالبة
 َٗ ّْ ُٗ-الطالبة
 َٖ ّٕ َِ-الطالبة
 َٖ ُّ ُِ-الطالبة
 ّٕ ٔٓ ِِ-الطالبة
 َٗ ٕٔ ِّ-الطالبة
 ٕٔ ّْ ِْ-الطالبة
 ٔٓ ِٖ ِٓ-الطالبة
 ّٕ َٓ ِٔ-الطالبة
 ْٓ ّٗ ِٕ-الطالبة
 ٕٔ َْ ِٖ-الطالبة
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السابق يشَت أف النتيجة يف االختبار القبلى  ٔ-ْاعبدكؿ 

لًتقية سيطرة  لعبة تطابق الصور كالكلماتأم النتيجة قبل تطبيق 
كنتيجة اؼبعدلة  َُِّاؼبفردات عند التماميذ إذ تقدر ؾبموعها 

. بعد ما قامت الباحثة بإجراء تعليم ٕٔ،ٔٔلكل التماميذ ىي 
لًتقية سيطرة  لعبة تطابق الصور كالكلماتعربية بتطبيقاللغة ال

اؼبفردات عند التماميذ، كزعت الباحثة كزقة اإلختبار البعدل يف 
 اللقاء األخَت ؼبعرفة قدرة التماميذ لًتقية سيطرة اؼبفردات.

السابق يشَت أف النتيجة يف االختبار  ٔ-ْكاعبدكؿ 
 لصور كالكلماتلعبة تطابق االبعدل أم النتيجة بعد تطبيق 

 ََِّلًتقية سيطرة اؼبفردات عند التماميذ إذ تقدر ؾبموعها 
. كمن اعبدكؿ السابق ٕٔ،ٔٔكالنتيجة اؼبعدلة لكل التماميذ ىي 

 ٕٔ ِّ ِٗ-الطالبة
 َٔ ْٓ َّ-الطالبة

 2113 1312 المجموعة
 66،76 43،4 معدل
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% ، ْ،ّْيدؿ على نتيجة اؼبعدلة يف اإلختبار القبلى بتقدير 
%. حيث  ٕٔ،ٔٔكنتيجة اؼبعدلة يف اإلختبار البعدل بتقدير 

يف اإلختبار البعدل عليا من نتيجة اؼبعدلة كانت نتيجة اؼبعدلة 
يف اإلختبار القبلى. مث استغلت الباحثة ىذه البيانات باستعماؿ 

 -كاستخدمت أداة التحليل بػػػػ ت"SPSS Statistics 22الربامج "
Test. 

تقـو الباحثة بضبط ، Test–قبل إجراء االختبار بػػ ت 
 Uji)العامل باستعماؿ اختبار(Normalitas Data)الفائيل 

Normalitas)  يبُت عن ربصيل ضبط الفائيل 7-4والجدول
(Normalitas Data:) 
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7-4لالجدو   
(Normalitas Data)تتيجة ضبط الفائيل 

 

Tests of Normality 

 
Siswa 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai 
sebelum .177 24 .051 .940 24 .164 

sesudah .152 20 .200
*
 .946 20 .313 

 

أف ربصيل االختبار القبلي  يدؿ على 7-4الجدول 
 دبستول الداللة Uji Normalitas)) باستعماؿ اختبار العمل

(Sig)َ،ُْٔ فتشَت ، (ُّّ,َ<ُْٔ,َ) ُّّ،َ أكرب من
ة إذل أف البيانات يتم توزيعها يشكل طبيعي، كديكن النتيج تلك
 اؼبتجانس. اء اختبارإجر 

 Uji) اؼبتجانسككذا تقـو الباحثة باالختبار 

Homogenitas ) بُت عن ربصيل االختبار ت8-4والجدول
 (.Uji Homogenitas) اؼبتجانس
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 8-4الجدول 
 (Uji Homogenitasنتيجة االختبار المتجانس )

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.061 1 58 .806 

 

 Ujiيدؿ على أف ربصيل اإلختبار اؼبتجانس ) ٖ-ْ اعبدكؿ

Homogenitas( دبستول الداللة )Sig. )َ،َٖٔ  أكرب من
  ،فتشَت تلك التيجة إذل أف البيانات متجانسة. َٖٔ،َ>َٓ،َ

 .(Uji T)كديكن إجراء اختبار 
 تعليم لعبة تطابق الصور كالكلمات يفتطبيق ؼبعرفة تأثَت  
بنظر إذل نتيجة اؼبعدلة من  ((uji tبد أف ربلل اختبار ت مااؼبفردات

 اآليت: 9-4الجدول كيبُت  ،االختبار القيلي كاالختبار البعدم
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 9-4الجدول 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 
pretes 43.400 30 19.1322 3.4930 

postest 66.77 30 17.415 3.180 

يدؿ على أف نتيجة االختبار القبلي   9-4الجدول 
لذلك إذا كاف  .ٕٕ,ٔٔكنتيجة االختبار البعدم  ْ,ّْ

-Tالبيانات طبيعية كمتجانسة، فإستخداـ الباحثة بإختبار 

Test.لعبة تطابق الصور التالية ىي نظر إذل تأثَت تطبيق  كاػبطوة
 Test.-باستعماؿ ت دات عند التماميذكالكلمات يف تعليم اؼبفر 

 األيت:11-4الجدول كربصيل كما بُت 
 11-4الجدول 

 Test-ربصيل ت 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
pretes - 

postest 
-23.3667 17.7773 3.2457 -30.0048 -16.7285 -7.199 29 .000 
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 -يدؿ على أف ربصيل ت َُ-ْاعبدكؿ  Test - ت
(Test( كمستول الداللة )Sig( )َ،َٓ<َ،َََ كىذا يدؿ )

ترقية  يف يؤدم لعبة تطابق الصور كالكلماتعلى أف تطبيق 
 .عند التماميذ سيطرة اؼبفردات

 
 تحقيق الفروض -ج

كما ذكرت يف الفصل الرابع أف الفرض ؽبذا البحث ىو فرضاف 
  أم:
إف تطبيق لعبة تطابق الصور  :(Ha) فرض البديل ال -ُ

عند  كالكلمات يكوف فعاال لًتقية سيطرة اؼبفردات
-التماميذ. كىذا الفرض مقبوؿ أل بواسطة ربصيل ت

Test  أف نتيجة مستول الداللة  َُ-ْيف اعبدكؿ
(Sig.( كىو )َ،َٓ <َ،َََ.) 

إف تطبيق لعبة تطابق الصور  : (Ho) فرض الصفرمال -ِ
عند  كالكلماتلم يكوف فعاال لًتقية سيطرة اؼبفردات

 -كىذا الفرض مردكد ألف بواسطة ربصيل ت التماميذ.
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Test أف نتيجة مستول الداللة  َُ-ْيف اعبدكؿ
(Sig.( كىو )َ،َٓ <َ،َََ). 

الصفرل مردكد كالفرض البديل كىذا يدؿ على أف الفرض 
لعبة تطابق الصور كالكلمات يكوف مقبوؿ أم إف تطبيق

 .عند التماميذ فعاال لًتقية سيطرة اؼبفردات
 

 المناقشة -د

أما اؼبناقشة ؽبذا البحث فهي أف تطبيق لعبة تطابق 
. كدليل عنها الصور كالكلمات لًتقية سيطرة اؼبفردات يكوف فبتازا

مة كالطالبات فيو مطابقة دبا يطلب من تطبيق أف كل أنشطة اؼبعل
ككانت ملحوظة كما كرد يف دليل لعبة تطابق الصور كالكلمات 

 االختبارات.

لعبة تطابق الصور كأما استجابة الطالبات على تطبيق 
اإلجابة اإلجابية ربصل على  كالكلمات لًتقية سيطرة اؼبفردات

 لسلبية )غَت% أكثر من اإلجابة اِٖ)موافق بشدة كموافق( 
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% ،بالنسبة: ّّ،ّموافق كغَت موافق بشدة( 
% كىذه النتيجة تدؿ على أف استجابة التماميذ ّّ،ّ%>ِٖ

يف اجيابية، يعٌت معظم التماميذ يشجعوف يف تعليم اللغة العربية 
 لًتقية سيطرة اؼبفردات. كالكلمات لعبة تطابق الصوربتطبيق

سيطرة ًتقية كالكلمات لككاف تطبيق لعبة تطابق الصور 
. كىذا لًتقية سيطرة اؼبفردات عند التماميذيكوف فعاال  اؼبفردات

-( ربصل على النتيجة )T-Testت )–يتضح من اإلختبار 
 ((َََ،َ>َٓ،َ( ).Sig( كمستول الداللة )ُٗٗ،ٕ
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 الفصل الخامس

 الحاتمة

 نتائج البحث - أ

بعد ما قدمت الباحثة ربليل البيانات ربليما تاما تفصيليا 
بدايتو حىت هنايتو، قدمت بعض نتائج البحث، كىي كما  من

 يلي:

كاف استجابة التماميذ يف تعليم اللغة العربية  -ُ
بتطبيق لعبة تطابق الصور كالكلمات لًتقية سيطرة 
اؼبفردات عند التماميذ اجيابية. اعتمادا إذل إجابة 
االستبانة تدؿ أف التماميذ جييبوف إجابة إجيابية 

%، ّّ،ّجابة سلبية بالنسبة % كإِٖبالنسبة: 
 %.ّّ،ّ%< ِٖكىذه النتيجة تدؿ أف 

يكوف  الصور كالكلماتلعبة تطابق  إف تطبيق -ِ
. كتعتمد لًتقية سيطرة اؼبفردات عند التماميذ فعاال
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-( )T-Test)-الباحثة على أف نتيجة اإلختبار ت
 (.Sig( كمستول الداللة)ُٗٗ،ٕ

(َ،َٓ<َ،َََ.) 
 االقتراحات - ب

لظواىر السابقة تقدـ الباحثة االقًتاحات اعتمادا على ا
 اآلتية:

ترجو الباحثة على معلمة اللغة العربية  -ُ
 ِِباؼبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية اغبكومية 

تطبيق لعبة تطابق آتشية بسار أف تطبيق 
الصور كالكلمات لًتقية سيطرة اؼبفردات عند 

يف تعليم اللغة العربية، ألف ىذه لعبة  التماميذ
 يطرة التماميذ على اؼبفردات.ترقي س

ترجو من معلمي اللغة العربية أف خيتاركا  -ِ
األلعاب اؼبتنوعة كاعبذابة، حىت حيب التماميذ 

 تعليم اللغة العربية.



ٖٖ 

 

 

كترجو الباحثة من القارئُت االصماح إذا  -ّ
كجدكا األخطاء كالعيوب يف ىذه الرسالة 

 حىت تكوف رسالة كاملة للباحثة كالقارئُت.
لتماميذ أف يدرسوا اللغة العربية يرجو من ا -ْ

 كيتقنوا أربع مهارات يف اللغة إتقانا جيدا.

 
 
  



ٖٗ 

 

 

 المراجع
 

 المراجع العربية - أ
القاىرة: المعجم الواسيط، الجزء األول،إبراىم أنيس كآلخركف،

 .دار اؼبعارؼ، بدكف السنة
 

 .،القاىرة: دار اؼبعارؼ، دكف سنة، لسان العربيابن  اؼبنظو
 

المهارة اللغوية ما ىيتها وطرائق ،ََُِد علياف،أضبد فؤاد ؿبم
 .،رياض :دار اؼبسلمتدريسها

 
تعليم المرجع في تعليم اللغة ، ُٖٗٗ رشدم أضبد طعيمة،

 .العربية للناطقين بلغات أخرى
 

، اعباصية: دار اؼبعرفة، طرق تدريس اللغة العربيةكريا إبرىيم، ز 
 .بدكف السنة

 



َٗ 

 

 

عليم اللغة العربية مدخل إلى طرق ت،ُٖٗٗ زىر أرشد،
األحكاـ أك  :، مطبعةاألجنبية لمدرسى اللغة العربية

 .جونج فاندانج
 

في مناىج البحث العلمي ،ُٗٗٗسامي عرريفج كاآلخركف،
 .،عماف : دار ؾبدالكم للنشروأساليبة، الطبعة الثانية

 
، القواقد األساسية للغة العربية ،َُِٔ،السيد أضبد اؽبامشي

 .ؼبخًتمليزيا: دار عمر ا
 

المدخل إلى البحث في ،َََِ صاحل بن ضبد العٌساؼ،
 .،الرياض: مكتبة العبيكافالعلوم السلوكية

 
فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية في ،َُِٓطورسينا،

تعليم المفردات بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 



ُٗ 

 

 

بند أتشيو: جامعة الرانَتم  ،Bireunالحكومية في زىرة 
 .كوميةاإلسمامية اغب

 
استخدام اللعبة الغوية الكلمات في ،ََِٗ عائدة فًتيانا،

تعليم مهارة القراءة بالمرسة الثانوية اإلسالمية 
، بند أتشيو: جامعة الرانَتم الحكومية بموالبوه

 .اإلسمامية اغبكومية
 

إعداد ،ُُٗٗ،عبد اغبميد عبدا كناصر عبد ا الغاذل
 .دار الماعتصاـبالعربية،الكتب التعلمية لعير النلطقين 

 
في طرق تدريس اللغة  ،قُُُْ عبد العزيز عبد اجمليد،

 .،القاىرة: دار اؼبعارؼالعربية، الطبعة الثالثة
 



ِٗ 

 

 

سكولوجية الوسائل  ،ُّٖٗ،عبد اجمليد سيد أضبد منصور
،القاىرة: ُ، ط. التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية

 .دار اؼبعارؼ
التربية اإلسالمية  ،ََِٖ طويلة، عبد الوىاب عبد السماـ

 .،القاىرة : دار السماـ وفن التدريس
 

فعالية استخدام األلعاب اللغة  ،ََِٖ ؿبمد غيفاف ألفياف،
لتعليم مهارة الكالم" دراسة تجربية بالمدرسة 

، بند المتوسطة اإلسالمية الحكومية باب المغفرة
 .أتشيو: جامعة الرانَتم اإلسمامية اغبكومية

 
تعيم اللغة العربية للناطقين بلغات ،َُٖٗود كامل الناقة،ؿبم

 .جامعة أـ القرل، بدكف السنة، مكة اؼبكرمة: أخرى
 

استعمال األلعاب اللغوية في ،ُٕٗٗ مستورة بنت بانيس،
تدريس اللغة العربية بالمدرسة الثانوية بماليزيا ومدى 



ّٗ 

 

 

، ماليزيا : اعبامعة عالقةبالمستوى التحصيلى الطالب
 .سمامية العاؼبيةاإل

 
، القا ىرة: مكتبة األقبلو الوسائل التعليميةمصطفى بدراف، 

 .اؼبصرية، بدكف سنة
المنجد في اللغة  ،ََِّ مؤسسة دار اؼبشرؽ الكاثوليكية،

لبناف: اؼبكتبة  ،واألعالم، الطبعة التسعة والثالثون
 .الشرقية

 
 األلعاب اللغوية في تعليم،ُٖٗٗ ناصف مصطف عبد العزيز،

 .، رياض: دار اؼبريجاللغات األجنبية، الطابعة األولى
  



ْٗ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P ) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 22 Aceh Besar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas/ semester : IV/I 

MateriPokok/ Topik :  االدوات المدرسية 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Pertemuan ke : 1 (pertama ) 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati agama yang 

dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilakujujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

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. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 

disekolah 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 bahasa 

pengantar komunikasi 

internasional, dan 

bahasa pengantar 

1.1.1 Mensyukuri nikmat 

dan kesempatan 

dapat mempelajari 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 



 

 

khazanah keislaman 

yang diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

internasional, dan 

bahasa pengantar 

khazanah 

keislaman yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

2 2.3 Menunjukkan 

perilakujujurdan 

percayadiridalamberkom

unikasidenganlingkunga

n social sekitarrumah 

dan sekolah. 

2.3.1 Terbiasa dengan 

sikap jujur  dan 

disiplindalammela

ksanakankomunika

sidenganlingkunga

nsosialsekitarruma

h dan sekolah. 

2.3.2 Terbiasadengansik

appercayadiri dan 

tanggungjawabdala

mmelaksanakan 

danmempresentasi

kantugas yang 

diberikan guru. 

3 3.2 Memahamilafal kata, 3.2.1 Membacahuruf, 



 

 

frasa, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  

 baik  االدواخ المدزسيح 

secara lisan maupun 

tertulis. 

kata, frase dan 

kalimatbahasaArab 

yang 

berkaitandengan: 

االدواخ 

denganintonالمدزسيح

asi dan makhraj 

yang benar. 

3.2.2  Menentukanarti 

 

kosa kata dalam teks 

yang berkaitan dengan:  

 االدواخ المدزسيح

 3.3 

Menemukanmaknaatau

gagasandariujaran kata, 

frase dan 

kalimatbahasa Arab 

yang berkaitandengan 

االدواخ 

baiksecaralisanالمدزسيح

maupuntertulis. 

 

3.3.1 

Menyesuaikanartik

osa kata yang 

berkaitandengan:  

 االدواخ المدزسيح

 



 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

 أدوات المدرسية

 القراءة  

  أوا فاطمح، أوا تلميرج، هري صالحح، هي تلميرج، أوظسي يا

 مثساجصالحح! هري 

. هل هري سطسجهري كساسح وهري مسطسج. ما هري ؟ هري م

 .مكىسح، هري ال؟  ممسحح

 .هل هري مسسمح ؟ ال، هرا قلم 

 ان، أوا تلمير، هرا حسه، هو تلمير، يا حسه، أوظس أوا سليم

 هرا قلم.مصثاحو! هرا 

 . هل هرا كتاب ؟ وعم، هرا كتابمقعدما هرا ؟ هرا  

  ما ذلك ؟ ذلك مقصوذلك  فسجازأوظس يا أحمد ! ذلك .

 ؟ ملف. هل ذلك تقويم

 .ملفوعم، ذلك  

  ما تلك ؟ تلك ساعحوتلك  مقلمحأوظسي يا صالحح ! تلك .

 ؟ خسيطحهل تلك  .وافرج

 .صوزجال، تلك  

 



 

 

 

D. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER 

BELAJAR 

 

1. Media  

 Papantulis 

 Gambar  

2. Bahan 

 Spidol 

 Karton 

3. Sumberbelajar 

 Bukupelajaran Bahasa Arab kurikulum 2013 

kelas IV 

 Kamus Bahasa Arab 

 Bahan lain di internet 

4. MetodePembelajaran 

 Pendekatan : Saintifik 

 Metode  : qira’ah, Sam’iyyah 

syafawiyyah,Tanyajawab, diskusikelompok, 

penugasan. 

 

 



 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Guru 

Kegiatan Siswa Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan - Guru 

memberikan 

salam dan 

berdoa 

- Siswa menjawab 

salam dan berdoa 

bersama 

10  

Menit 

- Guru 

memeriksa 

kehadiran 

- Siswa 

mendengarkan 

nama yang 

dipanggil oleh 

guru 

- Guru 

memberikan 

motivasi 

kepada siswa 

- Siswa 

mendengarkan 

motivasi yang 

disampaikan oleh 

guru 

- Guru 

menyampaik

an  tujuan 

pembelajara

n 

- Siswa 

mendengarkan 

guru tentang 

penyampaian 

tujuan 

pembelajaran 

- Sebelum 

Guru 

menyampaik

an materi 

- Siswa mengulang 

sedikit 

pembelajaran 



 

 

dan 

penjelasan 

tentang 

proses 

pembelajara

n yang akan 

dilakukan, 

guru 

mengulang 

kembali 

pembelajara

n yang lalu. 

yang sudah lalu 

- Guru 

mengaitkan 

materi yang 

akan 

dipelajari 

dengan 

pengalaman 

siswa 

- Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang kaitan 

materi dengan 

pengalaman 

siswa sehari-hari 

- Guru 

membagikan 

siswa 

menjadi 3 

kelompok 

setiap 

kelompok 

terdiri dari 7 

orang 

- Siswa dibagi 

menjadi 3 

kelompok 

Kegiatan Inti Mengamati 

- Guru 

memberikan 

 

- Siswa mengamati 

mufradat yang 

50 

Menit 



 

 

mufradat 

dipapan tulis 

tentang alat-

alat sekolah 

telah diberikan 

oleh guru 

- Guru 

membacakan 

teks qira’ah 

yang telah 

diberikan 

kepada siswa 

- Siswa 

mendengarkan 

dan mencermati 

mufradat yang 

dibacakan oleh 

guru 

Menanya 

- Guru 

menyuruh 

siswa 

menanyakan 

makna kata 

(mufradat) 

yang sulit. 

 

- Siswa 

menanyakan 

makna kata 

(mufradat) yang 

sulit. 

- Guru 

menyuruh 

beberapa 

siswa untuk 

membaca 

ulang 

mufradhat 

yang telah 

diberikan 

oleh guru. 

- Siswa yang 

disuruh, 

membaca 

mufradhat yang 

telah dibagikan 

guru dan siswa 

yang lain 

mendengarkanny

a dengan penuh 

seksama 

Mengeksplorasi 

- Guru 

meminta 

 

- Siswa dalam 

kelompoknya 



 

 

siswa untuk 

bekerja sama 

dalam 

mencari 

makna 

mufradhat 

mencoba berlatih 

untuk mencari 

makna mufradhat 

Mengasosiasika

n 

- Guru 

meminta 

setiap 

kelompok 

untuk 

membaca 

hasil 

kerjanya 

kedepan 

kelas yang 

sesuai 

dengan 

gambarnya. 

 

- Setiap kelompok 

membaca hasil 

kerjanya kedepan 

kelas yang sesuai 

dengan 

gambarnya. 

Mengkomunika

sikan 

- Guru 

menyuruh 

siswa untuk 

mempresenta

sikan hasil 

kerjanya 

 

- Siswa 

mempresentasika

n hasil kerjanya 

- Guru 

memberikan 

tanggapanser

- Siswa 

memperhatikan 

penjelasan 



 

 

 

  

ta 

menampakka

n gambar 

mufradhat  

terhadap 

presentasi 

setiap 

kelompok, 

dan guru 

memberikan 

apresiasi 

pada setiap 

kelompok 

tanggapan 

terhadap 

presentasi setiap 

kelompok. 

- Guru 

memberikan 

penguatan 

tentang 

materi 

- Siswa 

memperhatikan 

penguatan materi 

yang dijelaskan 

guru 

- Guru 

menutup 

pembelajaran 

dengan do’a 

dan salam 

- Siswa menutup 

pembelajaran 

dengan membaca 

do’a dan salam 



 

 

F. EVALUASI 

1. Teknik Pernilaian (lampiran 1 ) 

2. Instrumen Pernilaian 

a. Soal tes tulis (lampiran 2 ) 

 

1. Prosedur Pernilaian 

Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik 

Penilaian 

Instrumen

Penilaian 
Waktu Penilaian 

KI1 Penilaiansik

ap/penilaian

diri 

(Observasi) 

Rubrik 

penilaiandir

isendiri dan 

penskoran 

Selama proses 

pembelajaran 

KI2 Penilaiansik

ap/penilaian

diri 

(Observasi) 

Rubrik 

lembarpeng

amatan dan 

pedomanpe

nskoran 

Selama dan 

setelah proses 

pembelajaran 



 

 

KI3 Melihat 

tpenguasaan

mufradatde

nganmengg

unakanBaha

sa Arab 

(mengajuka

npertanyaan

ataumember

ikankoment

ar) dan 

testertulisat

aulisan 

Lembarsoal, 

kuncijawab

an dan 

pedomanpe

nskoran 

Selama proses 

pembelajaranberl

angsung dan pada 

akhirpertemuan 

 

  



 

 

Lampiran 1 

 

Rubrik Pernilaian Pemahaman Bacaan Siswa 

 

Pedoman Pernilaian 

NO Aspek Yang Dinilai Score 

  Penguasaan Mufradat (Membiasakan bercakap-

cakap dengan teman di luar kelas dengan 

menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, 

membicarakan alat- alat yang ada di sekolah dan 

tentang warna-warna) 

1-5 

Selalu  5 

Sering  4 

Kadang-kadang 3 

Pernah 2 

Tidak Pernah 1 

 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100= ..... x 

100=...... 

                         Jumlah Skor Maksimal                  5 

5 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P ) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 22 Aceh Besar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas/ semester : IV/I 

MateriPokok/ Topik :  االدوات المدرسية 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Pertemuan ke : 2 (kedua ) 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilak ujujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

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. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi 

dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain 

yang semua dalam sudut pandang/teori. 

  



 

 

B. KOMPETENSI DASAR& INDIKATOR 

 

NO KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

1 1.2 Mensyukuri 

kesempatan dapat 

mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi 

internasional, dan 

bahasa pengantar 

khazanah keislaman 

yang diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

1.1.1 Mensyukuri 

nikmat dan 

kesempatan 

dapat 

mempelajari 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional, 

dan bahasa 

pengantar 

khazanah 

keislaman yang 

diwujudkan 

dalam semangat 

belajar. 

2 2.4 Menunjukkan perilaku 2.4.1 Terbiasa dengan 



 

 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan 

social sekitar rumah dan 

sekolah. 

sikap jujur  dan 

disiplin dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

sekolah. 

2.4.2 Terbiasa dengan 

sikap percaya 

diri dan 

tanggungjawab 

dalam 

melaksanakan 

dan 

mempresentasik

an tugas yang 

diberikan guru. 

3 3.2 Memahami lafal kata, 

frasa, dan kalimat 

3.2.1 Membaca huruf, 

kata, frase dan 



 

 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  

 baik  االدواخ المدزسيح 

secara lisan maupun 

tertulis. 

kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan:  االدواخ

 dengan المدزسيح

intonasi dan 

makhraj yang 

benar. 

3.2.2  Menentukan arti 

kosa kata dalam 

teks yang 

berkaitan 

dengan:   االدواخ

 المدزسيح

 3.3 Menemukan makna atau 

gagasan dari ujaran 

kata, frase dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan  

 baik  االدواخ المدزسيح

secara lisan maupun 

tertulis. 

 

3.3.1 Menyesuaikan 

arti kosa kata 

yang berkaitan 

dengan:   االدواخ

 المدزسيح

 



 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

 أدوات المدرسية

 القراءة  

  أوا سليمان، أوا تلمير، هرا حسه، هو تلمير، يا حسه، أوظس

 ! هرا كتاب و هرا قلم.

 ما هرا ؟ هرا قسطاس. هل هرا كتاب ؟ وعم، هرا كتاب 

 سي يا أوا فاطمح، أوا تلميرج، هري صالحح، هي تلميرج، أوظ

 صالحح! هري حقيثح

هري كساسح وهري مسطسج. ما هري ؟ هري مسسمح. هل هري 

 طالسح ؟ وعم، هري طالسح.

 هل هري مسسمح ؟ ال، هرا قلم.

  أوظس يا أحمد ! ذلك مكتة وذلك كسسي. ما ذلك ؟ ذلك

 طثاشيس. هل ذلك مكتة ؟

 وعم، ذلك مكتة. 

  ؟ تلك أوظسي يا صالحح ! تلك سثوزج وتلك ممسحح. ما تلك

 خزاوح. هل تلك صوزج ؟

 ال، تلك خسيطح. 



 

 

D. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER 

BELAJAR 

 

1. Media  

 Papan tulis 

 Gambar  

2. Bahan 

 Spidol 

 Karton 

3. Sumber belajar 

 Buku pelajaran Bahasa Arab kurikulum 

2013 kelas IV 

 Kamus Bahasa Arab 

 Bahan lain di internet 

4. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Saintifik 

 Metode  : qira’ah, Sam’iyyah 

syafawiyyah,Tanya jawab, diskusi 

kelompok, penugasan. 

 

 

  



 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Guru 

Kegiatan Siswa Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan - Guru 

memberik

an salam 

dan 

berdoa 

- Siswa 

menjawab 

salam dan 

berdoa 

bersama 

10  

Menit 

- Guru 

memeriks

a 

kehadiran 

- Siswa 

mendengarkan 

nama yang 

dipanggil oleh 

guru 

- Guru 

memberik

an 

motivasi 

kepada 

siswa 

- Siswa 

mendengarkan 

motivasi yang 

disampaikan 

oleh guru 

- Guru 

menyamp

aikan  

tujuan 

pembelaja

ran 

- Siswa 

mendengarkan 

guru tentang 

penyampaian 

tujuan 

pembelajaran 

- Sebelum 

Guru 

menyamp

- Siswa 

mengulang 

sedikit 



 

 

aikan 

materi dan 

penjelasan 

tentang 

proses 

pembelaja

ran yang 

akan 

dilakukan, 

guru 

mengulan

g kembali 

pembelaja

ran yang 

lalu. 

pembelajaran 

yang sudah 

lalu 

- Guru 

mengaitka

n materi 

yang akan 

dipelajari 

dengan 

pengalam

an siswa 

- Siswa 

mendengarkan 

penjelasan 

guru tentang 

kaitan materi 

dengan 

pengalaman 

siswa sehari-

hari 

- Guru 

membagik

an siswa 

menjadi 3 

kelompok 

setiap 

kelompok 

- Siswa dibagi 

menjadi 3 

kelompok 



 

 

terdiri dari 

7 orang 

Kegiatan Inti Mengamati 

- Guru 

menyuruh 

siswa 

membuka 

buku 

pelajaran 

bahasa 

Arab pada 

halaman 

yang telah 

ditentukan 

 

- Siswa 

membuka 

buku 

pembelajaran 

bahasa Arab 

dan 

mengamati 

teks qira’ah 

yang telah 

ditentukan 

oleh guru 

50 Menit 

- Guru 

membaca

kan teks 

qira’ah 

yang telah 

ditentukan 

kepada 

siswa 

- Siswa 

mendengarkan 

dan 

mencermati 

qira’ah yang 

dibacakan 

oleh guru 

- Guru 

menyuruh 

siswa 

untuk 

mengamat

i 

mufradhat 

yang 

terdapat 

- Siswa 

mengamati 

mufradhat 

yang terdapat 

dalam teks 

qira’ah. 



 

 

dalam 

teks 

qiraah. 

Menanya 

- Guru 

menyuruh 

siswa 

menanyak

an makna 

kata 

(mufradat

) yang 

sulit. 

 

- Siswa 

menanyakan 

makna kata 

(mufradat) 

yang sulit. 

- Guru 

menyuruh 

beberapa 

siswa 

untuk 

membaca 

ulang 

qira’ah 

yang telah 

dibagikan 

oleh guru. 

- Siswa yang 

disuruh, 

membaca 

qira’ah yang 

telah 

dibagikan 

guru dan 

siswa yang 

lain 

mendengarkan

nya dengan 

penuh 

seksama 

- Kemudian 

Guru 

membagik

an 1 kotak 

yang 

- Siswa 

menerima 1 

kotak yang 

didalamnya 

berisi 



 

 

didalamny

a berisi 

potongan 

kata dan 

gambar 

kepada 

siswa 

potongan kata 

dan gambar 

yang 

diberikan oleh 

guru 

- Guru 

memberik

an arahan 

dan 

petunjuk 

kepada 

siswa 

bagaiman

a cara 

kerjanya 

- Siswa 

mendengarkan 

arahan dan 

penjelasan 

cara kerjanya 

Mengeksplor

asi 

- Guru 

meminta 

siswa 

untuk 

bekerja 

sama 

dalam 

mencocok

kan kata 

dan 

gambar 

 

- Siswa dalam 

kelompoknya 

mencoba 

berlatih untuk 

kerjasama 

mencocokkan 

kata dan 

gambar 

Mengasosiasi

kan 

 

- Setiap 



 

 

- Guru 

meminta 

setiap 

kelompok 

untuk 

menempel

kan hasil 

kerjanya 

dikarton 

kedepan 

kelas yang 

sesuai 

dengan 

gambarny

a. 

kelompok 

menempelkan 

hasil kerjanya 

dikarton 

kedepan kelas 

yang sesuai 

dengan 

gambarnya. 

Mengkomuni

kasikan 

- Guru 

menyuruh 

siswa 

untuk 

memprese

ntasikan 

hasil 

kerjanya 

 

- Siswa 

mempresentasi

kan hasil 

kerjanya 

- Guru 

memberik

an 

tanggapan 

terhadap 

presentasi 

setiap 

- Siswa 

memperhatika

n penjelasan 

tanggapan 

terhadap 

presentasi 

setiap 



 

 

kelompok, 

dan guru 

memberik

an 

apresiasi 

pada 

setiap 

kelompok 

kelompok. 

Penutup - Guru 

menyuruh 

beberapa 

siswa 

untuk 

menyimp

ulkan 

pokok-

pokok 

materi 

yang telah 

dipelajari 

- Beberapa 

siswa 

menyimpulka

n pokok-

pokok materi 

yang telah 

dipelajari 

10 Menit 

- Guru 

memberik

an 

penguatan 

tentang 

materi 

- Siswa 

memperhatika

n penguatan 

materi yang 

dijelaskan 

guru 

- Guru 

memberik

an 

beberapa 

kuis yang 

- Siswa 

menjawab 

kuis yang 

diberikan guru 



 

 

terkait 

dengan 

materi 

yang telah 

dipelajari. 

- Guru 

mengajak 

siswa 

dengan 

cara yang 

jujur, 

terbuka, 

dan 

bertanggu

ngjawab 

dalam 

proses 

pembelaja

ran. 

- Siswa 

mendengarkan 

nasehat dari 

guru 

- Guru 

meminta 

agar siswa 

membiasa

kan 

membaca 

/mendeng

ar bacaan 

bahasaAra

b. 

- Siswa 

mendengarkan 

pesan dari 

guru 

- Guru 

menutup 

pembelaja

- Siswa 

menutup 

pembelajaran 



 

 

ran 

dengan 

do’a dan 

salam 

dengan 

membaca do’a 

dan salam 

 

F. EVALUASI 

1. Teknik Pernilaian (lampiran 1 ) 

2. Instrumen Pernilaian 

b. Soal tes tulis (lampiran 2 ) 

1. Prosedur Pernilaian 

Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik 

Penilaian 

InstrumenPe

nilaian 

Waktu 

Penilaian 

KI1 Penilaian 

sikap/penila

ian diri 

(Observasi) 

Rubrik 

penilaian diri 

sendiri dan 

penskoran 

Selama 

proses 

pembelajaran 

KI2 Penilaian 

sikap/penila

ian diri 

(Observasi) 

Rubrik 

lembar 

pengamatan 

dan pedoman 

penskoran 

Selama dan 

setelah 

proses 

pembelajaran 



 

 

 

KI3 Melihat 

tpenguasaan 

mufradat 

dengan 

menggunak

an Bahasa 

Arab 

(mengajuka

n 

pertanyaan 

atau 

memberikan 

komentar) 

dan tes 

tertulis atau 

lisan 

Lembar soal, 

kunci 

jawaban dan 

pedoman 

penskoran 

Selama 

proses 

pembelajaran 

berlangsung 

dan pada 

akhir 

pertemuan 



 

 

Lampiran 1 

 

Rubrik Pernilaian Pemahaman Bacaan Siswa 

 

Pedoman Pernilaian 

NO Aspek Yang Dinilai Score 

  Penguasaan Mufradat (Membiasakan 

bercakap-cakap dengan teman di luar kelas 

dengan menggunakan bahasa Arab saat 

berkenalan, membicarakan alat- alat yang 

ada di sekolah dan tentang warna-warna) 

1-5 

Selalu  5 

Sering  4 

Kadang-kadang 3 

Pernah 2 

Tidak Pernah 1 

 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100= ..... x 100=...... 

                         Jumlah Skor Maksimal                  5 
5 

  



 

 

LEMBARAN KERJA PESERTA DIDIK( LKPD) 

 

 

  

Mata pelajaran   : Bahasa Arab 

Keterampilan   :Qira’ah 

Semester   : 1 /Ganjil 

Alat dan Bahan  : Papan Tulis, Spidol,Gambar, 

Kertas karton 

Nama Anggota Kelompok : 1.  

      2. 

      3. 

      4. 

      5. 

      6. 

  7. 

 

Indikator pencapaian: 

3.2.1 Membaca huruf, kata, frase dan kalimat bahasa arab 

yang berkaitan dengan: االدواخ المدزسيح dengan intonasi 

dan makhraj yang benar. 



 

 

3.2.2  Menentukan arti kosa kata dalam teks yang berkaitan 

dengan:  االدواخ المدزسيح  

3.3.1  Menyesuaikan arti kosa kata yang berkaitan dengan:  

 االدواخ المدزسيح

 

Langkah –langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

1. Hubungkan mufradat dengan gambar yang tepat ! 

2. Lingkarilah mufradat yang tepat sesuai gambar ! 



 

 

1. Hubungkan mufradat dengan gambar yang tepat ! 

 مسطسج                                

 قسطاس                        

      وافرج                          

  

 كسسي

 

 قلم السصاص

 

 مثساج

 

 طالسح

 

 



 

 

  ساعح

 

 

 سثوزج                

 

 

  تاب

 

 

 مكتة

 

 

 كتاب
 

 

 

 مكىسح



 

 

2. Lingkarilah mufradat yang tepat sesuai gambar ! 

 

 

(حقيثح –سثوزج  –مكتة )                                   

  

 

             ( كتلة –صوزج  –خسيطح )

 

  

 

(زف –مكىسح  –مزتلح )      

    

 

 

     (كتاب –ممسحح  –زف )         

 

 



 

 

 

 زف( –كسسي  –)مكتة 

 

 

 

      قلم( -ممسحح   –)تاب            

 

 

 

     قلم السصاص( –قلم  –)مقلمح 

 

 

 

 

  كسسي( –مكىسح  –)مزتلح  

  



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P ) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 22 Aceh Besar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas/ semester : IV/I 

MateriPokok/ Topik :  االدوات المدرسية 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Pertemuan ke : 3 (ketiga ) 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati agama yang 

dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilak ujujur, 

disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

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. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 

disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. KOMPETENSI DASAR& INDIKATOR 

 

NO KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

1 1.3 Mensyukuri kesempatan 

dapat mempelajari 

bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar 

komunikasi 

internasional, dan bahasa 

pengantar khazanah 

keislaman yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

1.1.1 Mensyukuri nikmat dan 

kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional, 

dan bahasa pengantar 

khazanah keislaman yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

2 2.5 Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan social 

sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.5.1 Terbiasa dengan sikap 

jujur  dan disiplin dalam 

melaksanakan komunikasi 

dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah dan sekolah. 

2.5.2 Terbiasa dengan sikap 

percaya diri dan 

tanggungjawab dalam 



 

 

melaksanakan dan 

mempresentasikan tugas 

yang diberikan guru. 

3 3.2 Memahami lafal kata, 

frasa, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan:   االدواخ المدزسيح   

baik secara lisan maupun 

tertulis. 

3.2.1 Membaca huruf, kata, frase 

dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan: 

 dengan االدواخ المدزسيح

intonasi dan makhraj yang 

benar. 

3.2.2  Menentukan arti kosa kata 

dalam teks yang berkaitan 

dengan:  االدواخ المدزسيح  

 3.3 Menemukan makna atau 

gagasan dari ujaran kata, 

frase dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan  االدواخ المدزسيح   

baik secara lisan maupun 

tertulis. 

 

3.3.1 Menyesuaikan arti kosa kata 

yang berkaitan dengan:  

 االدواخ المدزسيح

 

  



 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

 أدوات المدرسية

 القراءة  

  أوا سليمان، أوا تلمير، هرا حسه، هو تلمير، يا حسه، أوظس

 ! هرا كتاب و هرا قلم.

 ما هرا ؟ هرا قسطاس. هل هرا كتاب ؟ وعم، هرا كتاب 

  أوا فاطمح، أوا تلميرج، هري صالحح، هي تلميرج، أوظسي يا

 صالحح! هري حقيثح

هل هري هري كساسح وهري مسطسج. ما هري ؟ هري مسسمح. 

 طالسح ؟ وعم، هري طالسح.

 هل هري مسسمح ؟ ال، هرا قلم.

  أوظس يا أحمد ! ذلك مكتة وذلك كسسي. ما ذلك ؟ ذلك

 طثاشيس. هل ذلك مكتة ؟

 وعم، ذلك مكتة. 

  أوظسي يا صالحح ! تلك سثوزج وتلك ممسحح. ما تلك ؟ تلك

 خزاوح. هل تلك صوزج ؟

 ال، تلك خسيطح. 



 

 

D. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER 

BELAJAR 

 

1. Media  

 Papan tulis 

 Gambar  

2. Bahan 

 Spidol 

 Karton 

3. Sumber belajar 

 Buku pelajaran Bahasa Arab kurikulum 

2013 kelas IV 

 Kamus Bahasa Arab 

 Bahan lain di internet 

4. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Saintifik 

 Metode  : qira’ah, Sam’iyyah 

syafawiyyah,Tanya jawab, diskusi 

kelompok, penugasan. 

 

 



 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan - Guru 

memberikan 

salam dan 

berdoa 

- Siswa 

menjawab 

salam dan 

berdoa bersama 

10  

Menit 

- Guru 

memeriksa 

kehadiran 

- Siswa 

mendengarkan 

nama yang 

dipanggil oleh 

guru 

- Guru 

memberikan 

motivasi 

kepada siswa 

- Siswa 

mendengarkan 

motivasi yang 

disampaikan 

oleh guru 

- Guru 

menyampaika

n  tujuan 

pembelajaran 

- Siswa 

mendengarkan 

guru tentang 

penyampaian 

tujuan 

pembelajaran 

- Sebelum Guru 

menyampaika

n materi dan 

penjelasan 

tentang proses 

- Siswa 

mengulang 

sedikit 

pembelajaran 



 

 

pembelajaran 

yang akan 

dilakukan, 

guru 

mengulang 

kembali 

pembelajaran 

yang lalu. 

yang sudah lalu 

- Guru 

mengaitkan 

materi yang 

akan dipelajari 

dengan 

pengalaman 

siswa 

- Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang kaitan 

materi dengan 

pengalaman 

siswa sehari-

hari 

- Guru 

membagikan 

siswa menjadi 

3 kelompok 

setiap 

kelompok 

terdiri dari 7 

orang 

- Siswa dibagi 

menjadi 3 

kelompok 

Kegiatan Inti Mengamati 

- Guru 

menyuruh 

siswa 

membaca 

buku pelajaran 

bahasa Arab 

 

- Siswa 

membuka buku 

pembelajaran 

bahasa Arab 

dan mengamati 

teks qira’ah 

50 

Menit 



 

 

pada halaman 

yang telah 

ditentukan 

yang telah 

ditentukan oleh 

guru 

- Guru 

membacakan 

teks qira’ah 

yang telah 

ditentukan 

kepada siswa 

- Siswa 

mendengarkan 

dan mencermati 

qira’ah yang 

dibacakan oleh 

guru 

- Guru 

menyuruh 

siswa untuk 

mengamati 

mufradhat 

yang terdapat 

dalam teks 

qiraah. 

- Siswa 

mengamati 

mufradhat yang 

terdapat dalam 

teks qira’ah. 

Menanya 

- Guru 

menyuruh 

siswa 

menanyakan 

makna kata 

(mufradat) 

yang sulit. 

 

- Siswa 

menanyakan 

makna kata 

(mufradat) yang 

sulit. 

- Guru 

menyuruh 

beberapa 

siswa untuk 

membaca 

ulang qira’ah 

- Siswa yang 

disuruh, 

membaca 

qira’ah yang 

telah dibagikan 

guru dan siswa 



 

 

yang telah 

dibagikan oleh 

guru. 

yang lain 

mendengarkann

ya dengan 

penuh seksama 

- Kemudian 

Guru 

membagikan 1 

kotak yang 

didalamnya 

berisi 

potongan kata 

dan gambar 

kepada siswa 

- Siswa 

menerima 1 

kotak yang 

didalamnya 

berisi potongan 

kata dan 

gambar yang 

diberikan oleh 

guru 

- Guru 

memberikan 

arahan dan 

petunjuk 

kepada siswa 

bagaimana 

cara kerjanya 

- Siswa 

mendengarkan 

arahan dan 

penjelasan cara 

kerjanya 

Mengeksplorasi 

- Guru meminta 

siswa untuk 

bekerja sama 

dalam 

mencocokkan 

kata dan 

gambar 

 

- Siswa dalam 

kelompoknya 

mencoba 

berlatih untuk 

kerjasama 

mencocokkan 

kata dan 

gambar 

-  



 

 

Mengasosiasikan 

- Guru meminta 

setiap 

kelompok 

untuk 

menempelkan 

hasil kerjanya 

dikarton 

kedepan kelas 

yang sesuai 

dengan 

gambarnya. 

 

- Setiap 

kelompok 

menempelkan 

hasil kerjanya 

dikarton 

kedepan kelas 

yang sesuai 

dengan 

gambarnya. 

Mengkomunikasi

kan 

- Guru 

menyuruh 

siswa untuk 

mempresentasi

kan hasil 

kerjanya 

 

- Siswa 

mempresentasik

an hasil 

kerjanya 

- Guru 

memberikan 

tanggapan 

terhadap 

presentasi 

setiap 

kelompok, dan 

guru 

memberikan 

apresiasi pada 

setiap 

kelompok 

- Siswa 

memperhatikan 

penjelasan 

tanggapan 

terhadap 

presentasi 

setiap 

kelompok. 



 

 

Penutup - Guru 

menyuruh 

beberapa 

siswa untuk 

menyimpulkan 

pokok-pokok 

materi yang 

telah dipelajari 

- Beberapa siswa 

menyimpulkan 

pokok-pokok 

materi yang 

telah dipelajari 

10 

Menit 

- Guru 

memberikan 

penguatan 

tentang materi 

- Siswa 

memperhatikan 

penguatan 

materi yang 

dijelaskan guru 

- Guru 

memberikan 

beberapa kuis 

yang terkait 

dengan materi 

yang telah 

dipelajari. 

- Siswa 

menjawab kuis 

yang diberikan 

guru 

- Guru 

mengajak 

siswa dengan 

cara yang 

jujur, terbuka, 

dan 

bertanggungja

wab dalam 

proses 

pembelajaran. 

- Siswa 

mendengarkan 

nasehat dari 

guru 

- Guru meminta - Siswa 



 

 

agar siswa 

membiasakan 

membaca 

/mendengar 

bacaan 

bahasaArab. 

mendengarkan 

pesan dari guru 

- Guru menutup 

pembelajaran 

dengan do’a 

dan salam 

- Siswa menutup 

pembelajaran 

dengan 

membaca do’a 

dan salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. EVALUASI 

1. Teknik Pernilaian (lampiran 1 ) 

2. Instrumen Pernilaian 

a. Soal tes tulis (lampiran 2 ) 

 

1. Prosedur Pernilaian 

Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik Penilaian 
Instrumen

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

KI1 Penilaian 

sikap/penilaian 

diri (Observasi) 

Rubrik 

penilaian 

diri sendiri 

dan 

penskoran 

Selama proses 

pembelajaran 

KI2 Penilaian 

sikap/penilaian 

diri (Observasi) 

Rubrik 

lembar 

pengamatan 

dan 

pedoman 

penskoran 

Selama dan 

setelah proses 

pembelajaran 

 

 

 

 

 



 

 

KI3 Melihat 

tpenguasaan 

mufradat dengan 

menggunakan 

Bahasa Arab 

(mengajukan 

pertanyaan atau 

memberikan 

komentar) dan tes 

tertulis atau lisan 

Lembar 

soal, kunci 

jawaban 

dan 

pedoman 

penskoran 

Selama proses 

pembelajaran 

berlangsung 

dan pada akhir 

pertemuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 1 

 

Rubrik Pernilaian Pemahaman Bacaan Siswa 

 

Pedoman Pernilaian 

NO Aspek Yang Dinilai Score 

  Penguasaan Mufradat (Membiasakan bercakap-

cakap dengan teman di luar kelas dengan 

menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, 

membicarakan alat- alat yang ada di sekolah dan 

tentang warna-warna) 

1-5 

Selalu  5 

Sering  4 

Kadang-kadang 3 

Pernah 2 

Tidak Pernah 1 

 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100= ..... x 

100=...... 

                         Jumlah Skor Maksimal              5 

5 

 

  



 

 

Soal Pre– Test 

 

 

A. Soal Pilihan Ganda 

Pilihlah Salah Satu Jawaban ج ,ب ,أ, Atau د Yang Paling Benar! 

 

 سثوزجهري   .1

Arti kata lafadz yang bergaris bawah adalah … 

  Buku tulis -ج    Sekolah - أ

 Papan tulis   -د   Kelas - ب

 

 

2.  

Gambar disamping adalah… 

 Penghapus -ج  Papan tulis - أ

  Meja  -د   Pensil - ب

 

 

3. Dalam Bahasa Arab kata “Buku Tulis” adalah… 

 كساسح -ج    قلم - أ

 وافرج -د    تاب - ب

  



 

 

  ما هري ؟ هري ... .4

    Meja - أ

  Penggaris - ب

 Pulpen -ج

 Kursi -د

 

 

 …lafadz yang bergaris bawah adalah، وافرجما تلك ؟ تلك  .5

 penggaris -ج  Tempat sampah - أ

  jendela -د   Sapu - ب

 

6. Bahasa Arab dari kata “ Rautan” adalah… 

 مسطسج -ج   مثساج - أ

 قلم السصاص -د    مكىسح - ب

 

7. Makna yang sesuai dengan gambar dibawah adalah… 

 ساعح -ج   مزتلح - أ

 مثساج -د    وافرج - ب

  



 

 

  ..…Terjemahan kalimat disamping adalahهري مكىسح وذلك طالسح  .8

   Ini sapu dan itu penghapus - أ

 itusapu dan ini penghapus - ب

    Ini penghapus dan itu tas - خ

 itu penghapus dan ini tas - ج

 

 .…makna lafadz yang bergaris bawah artinya كسسيهرا  .9

 Rak Buku -ج   Sekolah - أ

 Meja -د    Kursi - ب

 

 

11. Makna yang sesuai dengan gambar dibawah  adalah…. 

 Pulpen -ج     Meja - أ

  Tas -د     Jam - ب

 

 
 
  



 

 

Soal Post– Test 

 

A. Soal Pilihan Ganda 
Pilihlah Salah Satu Jawaban ج ,ب ,أ, Atau د Yang Paling Benar! 

 

 

 

 

11.  

Gambar disamping adalah… 

 penghapus -ج  Papan tulis - خ

  meja  -د  buku tulis - ث

 

 

12. Dalam Bahasa Arab kata “Pintu” adalah… 

 كسسي -ج    قلم - خ

 وافرج -د    تاب - ث

 

 ما هرا ؟ هرا ... .13

 meja - خ

 jam - ث

 pulpen -ج

 kursi -د

  



 

 

 …lafadz yang bergaris bawah adalahمكىسح ما تلك ؟ تلك  .14

 penggaris -ج  Tempat sampah - خ

  jendela -د   Sapu - ث

 

15. Bahasa Arab dari kata “ Penggaris” adalah… 

 مسطسج -ج   مثساج - خ

 قلم السصاص -د    مكىسح - ث

 

 حكساسهري   .16

Arti kata lafadz yang bergaris bawah adalah … 

  Buku tulis -ج    Sekolah - خ

 Papan tulis   -د  Tempat sampah - ث

 

 

17. Makna yang sesuai dengan gambar dibawah adalah… 

 

 تاب -ج  مزتلح - خ

 مثساج -د   وافرج - ث

  



 

 

 Terjemahan kalimat disampingهري حقيثح وذلك ممحاج  .18

adalah…..  

 Itu tas dan ini -ج  Ini tas dan itu penghapus - ث

penghapus 

 Itu penghapus -د  Ini penghapus dan itu tas - ج

dan ini tas 

 

 

 .…makna lafadz yang bergaris bawah artinya قلمهرا  .19

 Rak buku -ج    Sekolah - خ

 Meja -د     Pulpen - ث

 

 

 

 

 مكتة ذلك .21

Arti kata yang bergaris bawah adalah….  

 kelas -ج  meja -أ 

 buku tulis -د kursi -ب 

  



 

 

ANGKET SISWA 

Nama  : 

Kelas  : 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi prestasi 

atau nilai raport saudara 

 Berilah tanda tanda (√) pada jawaban yang dianggap 

sesuai dengan diri sendiri. Keterangan : SS: Sangat 

setuju, S: Setuju, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat tidak 

setuju 

 Bila ada keterangan yang penting mohon untuk 

dituliskan ketempat yang telah disediakan 

 Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat 
membantu dalam pengumpulan data 

 

No.  Pertanyaan  SS S TS STS 

1 Saya senang belajar Bahasa Arab 

dengan menggunakan media 

permainan mencocokkan kata dan 

gambar. 

    

2 Rasa ingin tau saya terhadap mufradat 

meningkat dengan penggunaaan 

media permainan mencocokkan 

kata dan gambar. 

    

3 Saya lebih mudah menjawab tugas 

Bahasa Arab setelah menggunakan 

media permainan mencocokkan 

kata dan gambar. 

    

4 Saya lebih mudah memahami makna 

mufradat dengan menggunakan 

media permainan mencocokkan 

    



 

 

kata dan gambar. 

5 Saya lebih tertarik mempelajari Bahasa 

Arab dengan media permainan 

mencocokkan kata dan gambar 

dibandingkan media sebelumnya 

    

6 Pembelajaran dengan media permainan 

mencocokkan kata dan gambar 

membuat saya lebih mudah 

mengingat arti mufradat  

    

7 Prestasi  saya lebih meningkat pada 

mata pelajaran Bahasa Arab setelah 

mengikuti proses pembelajaran 

dengan menggunakan media 

permainan mencocokkan kata dan 

gambar 

    

8 Saya lebih berani mengeluarkan 

pendapat selama proses 

pembelajaran dengan penggunaan 

media permainan mencocokkan 

kata dan gambar 

    

9 Saya tidak bosan selama proses 

pembelajaran Penggunaan media 

permainan mencocokkan kata dan 

gambar. 

    

10 Menurut saya penggunaan media 

permainan mencocokkan kata dan 

gambar sangat menarik. 

    

 

  



 

 

 الفوتوغرافية الصورة
 اإلختبار القبلى

 
 

  



 

 

 عملية التعليم بتطبيق لعبة تطابق الصور كالكلمات

 

 

 



 

 

 اإلختبار البعدم

 

 



 

 

 السيرة الذاتية
 

 :البيانات الشخصية أكال
 : مونيتا  االسم الكامل -ُ
 َََُِِٕٕٓ:    رقم اليد -ِ
  نوفمبَت ٖلوؾ ظباكل، :  ؿبل كتاريخ اؼبيماد -ّ

    ُٗٗٔ  
 : اإلناث   اعبنس -ْ
 : اإلسماـ   الديانة -ٓ
 : إندكنيسيا   يةاعبنس -ٔ
 : غَت متزكج  اغبالة اإلجتماعية -ٕ
 Lambaroe Angan :   العنواف -ٖ
 : الطالبة   العمل -ٗ

   :   الربيد األلكًتكين -11
  Monitamuhammad96@gmail.com  

 : ؿبمد أجي   اسم األب -ُُ

mailto:Monitamuhammad96@gmail.com


 

 

 : فماح   العمل -ُِ
 : نرمما   اسم األـ -ُّ
 : ربة البيت   ملالع -ُْ
 Lambaroe Angan :   العنواف -ُٓ

 
 : خلفية التعلم ثانيا

 ( SDN Cot Angan 2009اؼبدرسة اإلبتدائية ) -ُ
 (MTsN Tungkob  2012اؼبدرسة اؼبتوسطة ) -ِ
 (MAS Darul Ihsan 2015اؼبدرسة الثانية ) -ّ
قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت  -ْ

سمامية اغبكومية، بندا أتشيو، سنة جبامعة الرانَتم اإل
َُِٓ-َُِٗ 

 
 الباحثة
 مونيتا

 


