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استهالل

بسم هللا الرمحن الرحيم
{يَ ْرفَ ِع هللاُ الَّ ِذيْ َن أ َمنُ ْوا ِمْن ُك ْم َوالَّ ِذيْ َن أ ُْوتُواْ الْعِْل َم َد َر َجاتج َوهللاُ ِِبَا تَ ْع َملُ ْو َن َخبِ ْْيٌ}
"سورة اجملادلة آية "11
صدق هللا العظيم

قال أمْي املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:
ِ
ص ْوا َعلَى تَ َعلُِّم اللُّغَ ِة الْ َعَربِيَّ ِة فَِإ ََّّنَا ُج ْزءٌ ِم ْن ِديْنِ ُك ْم﴾
﴿ا ْح ِر ُ

إهداء
-1

إىل ايب كرمي ردوان وأمي كرمية روهين على اللذين ربياين صغرية حىت كباري ،لعل
هللا حفظهما وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واألخرة واألختني الكبريين ألفي
موليد وفردا حمرمي وألخي الصغري فائز رضى رزق هللا.

-2

وإىل أساتذيت يف جامعة الرنريي اإلسالمية احلكومية الذين علموين ابلعلوم النافعة
يف الدنيا واألخرة ودخلهم هللا عز وجل أحسن اجلنة.

-3

وإىل مجيع املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية والطالبات يف الفصل الثاين أقول
شكرا جزيال على مساعدكم لنيل البياانت هلذه الرسالة.

-4

وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه
هذا البحث العلمي ،جزاكم هللا خريا اجلزء.

نور خسمي

الشكر والتقدير
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وأمران ابلتقوى واإلحسان والصالة والسالم على
سيدان حممد وآله وأصحابه أمجعني إىل يوم امليزان.
فقد انتهت الباحثة إبذن هللا من كتابة هذه الرسالة اليت تقدم لكلية الرتبية جبامعة الرانريى
يف السنة األخرية للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل ( )S.Pd.يف علم الرتبية ،وقد
اختارت "استخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء لرتقية قدرة التالميذ على املفردات (دراسة
جتريبية ب ـ  ")MIN 10 Banda Acehموضوعا هلذه الرسالة .ويف هذه الفرصة تقدم الباحثة
شكرا عميقا للمشرفني الكرميني مها الدكتورادوس شريف ّدين هاشم املاجستري ومرذكي املاجستري

اللذان قد أنفقا أوقاهتما لإلشراف على هذه الرسالة من أوهلا إىل هنايتها.
وتشكر أيضا ملدير اجلامعة ووكالئه وعميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ووكالئه
واألساتذة الذين علموها ابلعلوم النافعة وتسأل هللا هلم اخلري ،إنه ال يضيع أجر من أحسن
عمال .وكما تشكر أيضا ملوظفي مكتبة اجلامعة الذين قد رضوا عنها ابالستعارة واالنتفاع
ابلكتب اليت احتاجت إليها يف كتابة هذه الرسالة ،وكذلك إىل مجيع أصدقائها الذين قد
مدوا أيديهم املساعدة ماداي وروحيا.
وتقول قول الشكر العاىل لوالديها اللذين قد ربياها تربية حسنة وهذابها هتذيبا
انفعا منذ صغارها إىل أن جنحت التعلم يف كلية الرتبية اإلسالمية .وأخريا ،تدعو هللا أن

جيعل هذا العمل مثرة انفعة وترجو من القارئني نقدا بنائيا لتكميل هذه الرسالة ألن اإلنسان
ال خيلو من اخلطأ والنسيان وعسى أن تكون انفعة للباحثة وللقارئني مجيعا.
وحسبنا هللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ،واحلمد هلل رب
العاملني.
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رقم القيد
إن هذا البحث يهدف للتعرف فعالية استخدام وسيلة الصور بأسلوب الغناء لرتقية قدرة التالميذ يف
تدريس املفردات بـ ـ ـ ـ ـ ـ  .MIN 10 Banda Acehوالتعرف استخدام وسيلة الصور بأسلوب الغناء يف تدريس
املفردات بـ ـ ـ ـ ـ ـ  .MIN 10 Banda Acehوهذا البحث هو البحث التجريب بتصميمات التمهيدية وهي
التصميم الثاين  .One group pre-Test Post-Test Designويف مجع البيانت قامت الباحثة مبالحظة املباشرة
واالختبار .وأما اجملتمع يف هذ البحث مجيع التالميذ ملرحلة االبتدية بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  MIN 10 Banda Acehوعددهم
 479طالبا والعينة اليت أخذهتا الباحثة فهي الطلبة الصف األو وعددهم  51طالبا .دلت نتيجة هذا
البحث على أن مالحضة املباشرة من أنشطة املدرسة  35،55تد على أهنا وقع بني حد -30
 %011مبعىن ممتاز ومن أنشطة التالميذ  75،30تد على أهنا وقع بني حد  5 71-30مبعىن جيد
جدا .والنتيجة من نتيجة اختبار ت ( )tت-احلساب ( )T-Hitungأكرب من نتيجة ت-اجلدو (T-
 )Tabelالصيغة ( )2،19>7،93أو ( .)2،73>7،93وهذا يد أ ّن الفرض الصفري ( )Haمردود
وفرض البديل )(Hoمقبو  .وهي أن استخدام وسيلة الصور بأسلوب الغناء يكون فعال لرتقية قدرة
التالميذ على املفردات.
الكلمة السري  :استخدام ،وسيلة الصور ،اسلوب الغناء.
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: Penerapan Media Gambar Dengan Metode Bernyanyi Untuk
Meningkatkan Kemampuan Belajar Mufradat Siswa (Penelitian
Eksperimen di MIN 10 Banda Aceh)
: Nurkhasmi
: 150202130

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan media gambar dengan metode
bernyanyi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran mufradat MIN 10 Banda
Aceh, dan juga untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan media gambar dengan metode
bernyanyi dalam pembejaran mufradat di MIN 10 Banda Aceh. Penelitian ini merupakan
penelitian Eksperimen yaitu Pre Eksperimen pada bagian kedua dengan jenis One Grup Pre Test
Post Test Design. Untuk instrumen penelitian ini peneliti menggunakan Observasi dan Test.
Adapun populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa di MIN 10 Banda Aceh, sedangkan yang
menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas I (satu) dengan jumlah 30 orang siswa.
Perolehan hasil penelitian dari Lembar Observasi Guru dengan nilai 83,33 % yang menjukkan
kepada tingkat Sempurna dan nilai yang diperoleh dari Lembar Observasi Sswa yaitu 73,61
dengan gelar Baik Sekali. Untuk nilai Uji T nya sendiri peneliti memperoleh nilai t-hitung yang
lebih besar dari t-tabel dengan nilai (7,46 > 2,04) atau (7,46 > 2,76) yang berarti Hipotesa Nol
ditolak dan Hipotesa Alternatif diterima. Dengan demikian, eksperiman penerapan media gambar
dengan metode bernyanyi dalam pembelajaran mufradat dinyatakan efektif untuk meningkatkan
kemampuan belajar siswa dalam pembelajaran mufradat.
Kata kunci : Penerapan, Media Gambar, Metode Bernyanyi.

ABSTRACT
Title of the Study

Full Name
NIM

: The Application of Image Media ith Singing Method to Improve
Students' Mufradat Learning Ability (Experiment Research in MIN 10
Banda Aceh).
: Nurkhasmi
: 150202130

This study aims to determine the effectiveness of the use of picture media with the singing
method to improve students' ability in learning Arabic vocabulary at MIN 10 Banda Aceh, and
also to find out about how the application of picture media with singing method in the pursuit of
Arabic vocabulary in MIN 10 Banda Aceh. This research is an experimental research that is Pre
Experiment in the second part with the type of One Group Pre Test Post Test Design. For this
research instrument researchers used Observation and Test. The population of this research is all
students in MIN 10 Banda Aceh, while the sample in this study is students of class I (one) with a
total of 30 students. Acquisition of research results from Teacher Observation Sheet with a value
of 83.33% which shows the level of Perfect and the value obtained from the Student Observation
Sheet is 73.61 with the title Very Good. For the value of the T-Test itself the researcher obtained
a t-test value greater than t-table with a value (7.46> 2.04) or (7.46> 2.76) which means the Zero
Hypothesis was rejected and the Alternative Hypothesis was accepted. Thus, the experimental
application of the image media with the singing method in learning Arabic vocabulary was
declared effective in improving students' learning abilities in learning Arabic vocabulary.
Keywords:Application,ImageMedia,SingingMethod

الفصل األول

أساسية البحث
أ -مشكالت البحث
إ ّن اللغة هي النظام للصوت املستخدمة يف جمتمع معني للتواصل والتفاعل .ابللغة

والبشر من التفكري والتواصل أفكاره 1.إجادة اللغة شيء أن تكون مملوكة من كل األفرد.
واللغة اإلنسان متلكها كثري جداً وختتلف سواء من حيث املنشأ ،أو أمجة ،أو العناصر
املؤثرة يف ذلك .يف احلياة وجدت العديد من لغة أجنبية جلانب اللغة األم ،واحدة منها
هي اللغة العربية .اللغة العربية لغة رئيسية يف العامل ،وهذه اللغة املستخدمة رمسيا حوايل
2
 20بلدا ،ألهنا لغة الكتاب املقدس واإلرشاد الديين للمسلمني يف مجيع أحناء العامل.
مؤسسات تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا تنقسم إىل نوعان مما :ومؤسسات
النظمت الوكالة تعليم رمسي حتت إشراف وزارة الشؤون احلكومية ووزارة الرتبية الوطنية
واملؤسسة اليت تنظم يف تعليم غري النظامي .وبدأت مؤسسة رمسية لتعلم اللغة العربية حتت
وزارة الشؤون احلكومية من مستوى ما قبل املدرسة/احلضانة ( ،)TKمدرسة اإلبتدئية ،إخل
حىت اجلامعة احلكمية واملتعدد األطراف .وبينما هو املؤسسة الرمسية اليت تعلم اللغة العربية
حتت رعاية ووزارة الرتبية الوطنية املدرسة الثانوية كاحملتوى احمللي ،فضال عن خيار برانمج
جنبا إىل جنب مع اجلامعة للقطاعني العام واخلاص.

1

Ahmad Anshor Muhtadi, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya,
(Yogyakarta: Teras, 2009), ha. 6.
2
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), ha. 1
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2
إن اللغة العربية لغة أجنبية يف إندونيسيا ،ولكن اللغة العربية هلا دور مهم ،خاصة
ابلنسبة للمسلمني .اللغة العربية كلغة الدين لديهم شعور أن فهم احلكومية تعاليم بشكل
صحيح جيب أن للمؤمنون .اللغة العربية موضع من املواضيع اليت ينتمي إىل صعوبة يف التعلم،
جيب على الطالب االهتمام حقاً وتعلم اللغة العربية 3.حىت يف هذه املواضيع تطلب قدرة
املعلم الذي القدرة على إدارة الفصل .القدرة هنا أي شيء آخر أي قدرة املعلمني يف
استخدام وسائط اإلعالم أو األساليب اليت ميكن خلق جو مريح ومتعة تتمكن من جذب
ومتكني الطالب من حضور سواء بشكل مستقل ،وكذلك كما هو احلال يف جمموعات .فيما
يتعلق بعملية التعلم ،ذلك معلم ينبغي أن يكون أسلوب خاص يف التعلم اليت تسمح
األساليب اليت سيكون من املفيد عملية إيصال املوضوع دراسة اللغة العربية.
الطريقة هي وسيلة وحيلة إيصال مواد درس حمددة املواضيع حيث أنه ميكن للطالب
احلصول على معرفة وفهم وتطبيق إتقان وبعبارة أخرى مواد الدرسي لتحقيق نتائج فعالة يف
كفاءة .حىت اآلن ،أن اللغة العربية يف الواقع أقل اهتمام اجلمهور بشكل عام يف االستئناف
يف إندونيسيا أبكثر من لغة اآلخر .ألن اللغة العربية أقل من املعروف جيدا على دراية ابحلياة
اليومية خاصة من الصعب فهم 4.وابلتايل فإن احلاجة إىل شيء جديد ميكن أن تعزز روح
والنفس االهتمام بكل طالب حيث أن هناك رغبة على الطالب لتعلم اللغة العربية .واحدة
من كيفية املرح اليت ميكن استخدامها الطريقة الغناء .الغناء واحد من األنشطة اليت حتظى
بشعبية كبرية معظم اجملتمع ،خاصة ابلنسبة لألطفال 5.طالب سيكون أسهل اللتقاط وتذكر
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Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Islam dan bahasa Arab,
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درسا مع متعة وعملية مسلية ،بدالً من االستماع خطرية للمحاضرات .طريقة الغناء أصبح
بذلك أسلوب الذي ميكن أن جتتذب الطالب يف تعلم مواضيع اللغة العربية.
املدرسة اإلبتدائية  10بندا آتشيه هو تعليم رمسي اليت تشدد على التعليم احلكومية يف
ذلك .مت إعطاء املواد العربية من الصفوف من األول إىل السادس .هذه املدرسة هي مؤسسة
تعليمية تنفذ أساليب خمتلفة يف تعلم اللغة العربية .يعتمد تطبيق هذه الطرق على حقيقة أن
العديد من الطالب يشعرون يف بعض األحيان ابمللل من تعلم اللغة العربية ،وساعات التعلم
متأخرة للغاية ،يف حني أن اللغة العربية هي درس يصعب تعلمه .لذلك ،فإن تذكر دروس
وممال ابلفعل .خاصة ابلنسبة لألطفال الذين هم جدد يف اللغة
أمرا صعبًا ً
اللغة العربية يعترب ً
العربية .ومع ذلك ،ابلنظر إىل أن بعض األساليب املطبقة يف املدرسة ال تزال جتعل الطالب
يشعرون ابضجر من عملية التعليم والتعلم ،أخذ الباحثة زمام املبادرة إلجراء البحث من
خالل تطبيق طريقة الغناء يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 10
.Banda Aceha

الغناء هو نشاط ممتعة للطفل وكذلك إضفاء احليوية على جو التعلم 6.وعالوة على
ذلك ،عندما يرافق الغناء و وسائل الصور اإلعالم اليت ميكن أحياء روح التعلم .وغرض
استخدام وسائل الصورة واألسلوب الغناء كي يصبح الطالب الذين خائفة ،كسول وال حتب
اللغة العربية املهتمة ومتحمس يف اتباع التعليمات .هذا األسلوب ميكن أن تعطي ألوان
جديدة يف تعلم اللغة العربية ،من خالل الغناء ووسائل الصورة للطالب وميكن التعبري عن
األفكار وملء قلبه .األغاين والصور ميكن أيضا تعزيز الذاكرة ،ألنه من خالل مثرية لالهتمام
ومثرية األمور ستكون أكثر سهولة ابلتذكري يف االعتبار 7.وبذلك تطبيق أسلوب الغناء يف
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Lily Alfiyatul Jannah, Kesalahan-Kesalahan Guru PAUD..., ha. 62

4
تعلم اللغة العربية يستخدم على نطاق واسع أكثر ألن تذكر الطالب أسرع ما التقاط أثناء
الغناء.
من نتائج املالحظة الباحثة األولية ،مع مدرسة اللغة العربية املدرسة اإلبتدائية 10
بندا آتشيه الباحثة احلصول على البياانت طريقة الغناء اخللفية يف املدرسة احلكومية نظراً ألن
معظم األطفال يف املستوايت املبكرة مولعا جداً من الغناء ،ميكن بسهولة استظهر طالب
املفردات يف اللغة العربية من خالل اللغة العربية األغاين وترد كل يوم ،بدون الشعور ابتباع
مثقلة الطالب تعلم اللغة العربية مع الشعور ابلسعادة والراحة.
اعتمادا على البيان فيما سبق فرتيد الباحثة أن تبحث عن "استخدام وسيلة الصور
أبسلوب الغناء لرتقية قدرة الطالب على املفردات (دراسة جتريبية يف املدرسة اإلبتدائية
اإلسالمية احلكومية .")Banda Aceh 10

ب -أسئلة البحث
أما األسئلة البحث هلذه الرسالة فهي:
 -1كيف استخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف تدريس املفردات يف املدرسة
اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  Banda Aceh 10؟
 -2هل استخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء فعاال لرتقية قدرة التالميذ يف تدريس
املفردات ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  Banda Aceh 10؟
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ج -أهداف البحث
و ّأما أهداف البحث اليت هتدف إليها الباحثة يف أتليف هذه الرسالة فهي:
 -1التعرف فعالية استخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء لرتقية قدرة التالميذ يف تدريس
املفردات ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية .Banda Aceha 10
 -2التعرف استخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف تدريس املفردات يف املدرسة
اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية .Banda Aceha 10

د-

أمهية البحث

و ّأما أمهية البحث من هذا البحث فكما يلي:
 -1للمدرس
ميكن مدرس على استخدام هذه الوسيلة يف تعليم اللغة العربية ومصدر من مصادر
املراجع لدى املدرسني ملعرفة فعاال هذه وسيلة يف عملية التدريس لتحقيق األهداف الرتبوية.
 -2للطلبة
أن يتعينوا به الطلبة يف فهم املادة اللغوية وجيذبون انتباههم لتعلم اللغة العربية
ابستخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء.
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 -3للباحثة
أن حتصل على معلومات فيما يتعلق ابستخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء لرتقية
قدرة الطلبة على مهارة املفردات عامة ،وحلصول على البياانت لتكميل شرط أخري الدراسة
يف جامعة الرانريي خاصة.

ه -افرتاضات البحث وفروضه
االفرتاض الذي اعتمدت عليه الباحثة يف هذا البحث هي أن التعليم ابألقران نوع
من طرق التدريس الناجح يف اللغة العربية .وأما الفروض اليت افرتاضتها الباحثة يف هذا
البحث فهي:
 -1الفرض البديل

)(Ha

الفرض الصفر

)(Ho

 :يكون وسيلة الصور أبسلوب الغناء فعاال لرتقية قدرة
الطلبة على املفردات.
 :مل يكن وسيلة الصور أبسلوب الغناء فعاال لرتقية قدرة
الطلبة على املفردات.

و -حدود البحث
 -1احلد املوضوعي
تتضمن على هذا البحث استخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء لرتقية قدرة الطلبة
على مهارة املفردات.
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 -2احلد املكاين
جتري هذا البحث يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 10
صف األوىل.

Banda Aceh

يف

 -3احلد الزماين
تتم هذه البحث يف الصف األول للسنة الدراسية 2019م2020/م.

ز -مصطلحات البحث

قبل أن تبحث الباحثة هذه الرسالة حيسن هبا أن تشرح معاين بعض األلفاظ أو
املصطلحات ،وهي :
-1

وسيلة الصور

الصورة املقصودة هنا هي األدوات املستعملة كوسيلة إليصال املعلومات وإاثرة
8
األفكار واملشاعر وتقدم التالميذ حىت يتمكن من مدافعة اىل سري عملية التعلم والتعليم.
-2

أسلوب الغناء

األسلوب لغة "السطر من النخيل" كما جاء يف لسان العرب "البن منظور" يف
مادةذ .او األسلوب هو الوجه واملذهب والطريق والطريق هواالسلوب واألسلوب هو الفن

8

Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar & Micro Teaching, (Jakarta: Quantum Teaching
2005), ha. 112

8
يقال اخذ فالن أبساليب من القول أي أفانني منه 9.ووفقا ملوسوعة اندونيسيا أغنية تتكون
من عدة عناصر :حلن وكلمات ،وترتيبات ،والتدوين.
 -3املفردات
ِ
فرد
املفردات لغة مجع من املفردة ،مفعول من َ
أفرد يُفرد ،إفر ًادا ،فهو ُمفرد ،واملفعول ُم َ
ِ
خاصا  -أفرد
عزله عن غريه "أفرد هلذا املوضوع فصالً ًّ
(للمتع ّدي) معناها .حنّاه ،ميَّزه ،فرزهَ ،
الطالب املتفوقني يف فصل خاص" 10.واصطالحا عنصر من عناصر اللغة اهلامة حبيث
يتضمن عليها املعاىن واستخدام للرتكيب الكلمات ىف اللغة من املتكلم نفسه او من
الكاتب.

ح -الدراسات السابقة
وتعرض الباحثة هذه الدراسات اليت تتكون من الرسائل البالغة عددها التالية:
-1

إيخ حنوم مسروراة ،20018 ،فعالية استخدام وسيلة الصور املتسلسلة
يف تعليم مهارة الكالم مبدرسة دار الكرامة الثانوية اإلسالمية سينجاساري.

نص
والنتيجة هلذا البحث هو )1( :استخدام وسيلة الصور املتسلسلة يبدأ بتوزيع ّ
احلوار إىل الطالب وإعداد عن الصور املتسلسلة وفقا متواليات القصة ،مث إعطاء املفردات مث
شرح احلوار مبساعدة الصور املتسلسلة ،وإشراف الطالب للقراءة .مث تقسيم الطالب إىل
 9متاح على
 2019\01\15م يف الساعة 10،30

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx

اتريخ

 10أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ...،ج 3 .ص1686 .

الدخول

9
الفرق ملمارسة احلوار .وطلبت الباحثة لتطبيق احلوار متبدال ابستخدام الصور املتسلسلة
كاملساعد فيه .وبعد انتهاء العملية التعليمية ،وزعت الباحثة االستبانة إىل الطالب يف
اجملموعة التجريبية ملعرفة آراءهم عن استخدام هذه الوسيلة ،والنتيجة االستبانة كلها هي
 .%91،73مبعىن الطالب موافق جدا ابستخدام هذه وسيلة الصور املتسلسلة يف تعليم
مهارة الكالم )2( .إ ّن استخدام وسيلة الصور املتسلسلة يف مهارة الكالم فعال ،يظهر من
ن نتيجة من( )T-hitungهي  6,93أكرب من نتيجة ()T-tabel
نتيجة االختبار التائى ودلّته أ ّ
وهو يف درجة املؤية  2،763 = %1و  .2،048 = %5إ ًذا  H0مردود و  Haمقبول أو
مبعىن استخدام وسيلة الصور املتسلسلة يف تعليم مهارة الكالم مبدرسة دار الكرامة الثانوية
اإلسالمية سينجاساري فعال.
-2

حزمية النعمة ،2014 ،استخدام وسيلة الصورة يف تعليم املفردات لدى

طالب املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية سليماانن أودان أوو بليتار
للعام الدراسي .2014/2013

طريقة البحث اليت تستخدم يف هذا البحث هي الطريقة الوصفية الكيفية .واألدوات
الرئيسة يف هذا البحث هي الباحثة نفسها .وستعملت الباحثة يف هذا البحث العلمي جلمع
احلقائق هي :املالحظة ،املقابلة ،و الواثئقة .ونتائج هذا البحث هي) تعليم املفردات لصف
الرابع ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية سليماانن أودان أوو بليتار جتري ابستخدام
وسيلة الصورة  .و ينال الطالب عشر مفردات كل اسبوع تقريبا) و أن املشكالت ىف
استخدام وسيلة الصورة يف تعليم املفردات منها املشكلة يف حفظ املفردات ،ضعف املواد
البشرية سواء ما يتعلق ابملدرس أو التالميذ ،نقصان الوسائل التعليمية و التسهيالت ،قلّة
احلصة الدراسية ،خلفية التالميذ املختلفة ،ضعف مهة التالميذ ،خلفية اآلابء الذين مل يفهموا
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عن أمهية اللغة العربية ،اللغة العربية ليست لغة األم ،عدم قدرة التالميذ على الكتابة ابلعربية،
عدم قدرهتم على ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية أو عكسها ،عدم البيئة اللغوية) و
أن احملاوالت يف حل املشكالت يف استخدام وسيلة الصورة منها إنشاء الفرقة اللغوية اليت
هتدف إىل تعمق اللغة العربية ،اكمال الوسائل التعليمية و التسهيالت املعينة على عملية
التعلم و التعليم لدرس اللغة العربية ،لتوضيح إىل املدرسني و التالميذ إن اللغة العربية درس
واجب ،القيام ابلرحلة العلمية و الرحلة املقارنة إىل املؤسسات األخرى الناجحة يف تعليم
اللغة العربية ،القيام ابملشاورة عن الوسيلة التعليمية مع املدرسني مرة يف الشهر هدفا إىل ترقية
جودة تعليم اللغة العريب ،أن جيعل املدرس اللغة العربية درسا حمبا يف نفوس التالميذ ،أداء
اخليام اللغوي و أداء الرحلة العلمية إىل املؤسسات األخرى املشهورة و الناجحة يف تعليم
اللغة العربية .وأما اإلقرتاحات مثل ما يلي أن تطبيق هذه الطريقة أكثر فعالية بوسيلة الصورة
من ال تنطبق بوسيلة الصور ،وتعزيز نشاط الطالب يف تعليم اللغة العربية وأهنم ال يشعرون
ابلقلق واخلوف يف التعبري عن األفكار ابستخدام اللغة العربية يف مهارة الكالم بشكل
واضح.
 -3زهرة العني ،2017 ،تطبيق مدخل التعلم التعاوىن أبسلوب

Think Pair

 And Shareلرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص العربية.
إن موضوع هذ البحث هو تطبيق مدخل التعلم التعاوىن أبسلوب
Shareلرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص العربية (الدراسة التجربية مبعهد دار العلوم بندا
أتشيه) ومن أسباب دفعتها الباحثة لكتابة هذه الرسالة هي أن قدرة الطلبة ىف فهم النصوص
ضعيف يف قراءة وفهم النصوص العربية وال حيصل الطلبة عليها بسهولة ولكن حيتاجون
Think Pair And

األفكار والسيطرة على ثروة املفردات والرتمجة ،وتقع ذلك بسبب املدرسة مل تطبيق األسلوب
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املناسب يف تعليم النصوص العربية .ويهدف هذا البحث التعارف على تطبيق التعلم التعاوىن
أبسلوب  Think Pair And Shareيف تعلىم النصوص والتعارف على استجابة الطلبة على فهم
النصوص العربية أبسلوب  Think Pair And Shareمبعهد دار العلوم بندا أتشيه .وهذا البحث
هو البحث التجريب بتصميمات التمهيدية وهي التصميم الثاين One group pre-Test Post-
 .Test Designويف مجع البيانت قامت الباحثة مبالحظة املباشرة واالختبار .وأما اجملتمع يف
هذ البحث مجيع الطلبة ملرحلة الثانوية يف معهد دار العلوم وعددهم 329طالبا والعينة اليت
أخذهتا الباحثة فهي الطلبة الصف الثاين  Miaوعددهم 17طالبا .دلت نتيجة هذا البحث
على أن إستجابة الطلبة بتطبيق التعلم التعاوىن أبسلوب Think Pair And Shareيف فهم
النصوص جيد جدا ألن مطابق على نتيجة املالحظة املباشرة وهي  p= 90%تدل على أهنا
وقعت بني حد  % 100-81مبعىن ممتاز .والنتيجة االختبار ت -احلساب اكرب من ت-
اجلدول يعنىي 3،71<2,13ولذلك الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول وهي:
أن تطبيق مدخل التعلم التعاوىن أبسلوب  And Share Think Pairيكون فعال لرتقية قدرة
الطلبة على فهم النصوص.

ط -طريقة كتابة الرسالة
أما طريقة كتابة هذه الرسالة فيعتمد الباحث على ما قررته جامعة الرانريي اإلسالمية
احلكومية يف الكتاب املسمى :
“Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016.

"دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية (درجة املرحلة اجلامعة األوىل) قسم تعليم اللغة العربية"

الفصل الثاىن
اإلطار النظري
أ -الوسائل التعليمية
 -1مفهوم الوسيلة
إن وسيلة التعليم هي ما يزيد عملية التعليم سهلة ويزيد الدارس وضوحا
للدرس.إذان،الوسيلة هي كل مايستخدم املدرس يف تفهيم الطالب وإكساهبم املهارات
أو كل ما يساعد الدرس على إدراك واكتساب مواد دراسية.قدمت الوسيلة املختلفة
امكنيات عظيمة إىل األمكنيات واالستفادة منها لسامهت مسامهة فعالية يف رفع مستوى
حتصيل الطالب وحتسني عملية التدريس ومعاجلة كثرية اليت أجريت يف هذا اجملال.وقد
أشار املدرسون يف كثري من الدراسات اليت أجريت أن استخدام الوسيلة مساعدهتم على
1
اختصار الوقت االزم لتدريس كثري من املوضوعات.
الوسيلة هي مجيع األدوات واآلالت اليت يستخدمها املدرس أو الدارس لنقل
حمتوى الدرس إىل جمموعة من الدارسني ،سواء كان داخل الفصل أو خارجه هبدف
2
كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم وتوضيح
حتسني العملية التعليمية .أو ّ
معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهارات وإكساهبم وتنمية
االجتاهات وغرس القيم ،دون االعتماد األساسي من جانب املعلم على استخدام
3
األلفاظ والرموز واألرقام.

1حسني محدي الطوحيي ،وسيلة اإلتصال والتكنولوجنيا يف التعليم ( ،كويت  :دار القلم للنشر و
التوزيع  1996 ،م )  ،ص 22
2حممد لبيب النجيحي وحممد منري مرسى ،املناهج والوسيلة التعليمية ،...ص.234 .

3ترميزي نينورسي ،تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريها(،ط ،2دار السالم ،بندا

أتشيه ،)2015،ص.112 .
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13
ومن هذا التعريف فرتى الباحث أ ّن الوسيلة التعليمية هي األشياء اليت
يستخدمها املدرس يف توضيح املواد التعليمية وكشف أفكارها وإيصال املعارف إىل أذهان
الدارس حىت تكون العملية التعليمية حسنة وتسهل الدارس يف فهم مضمون الدرس.
وقال ” “Azhar Arsyadيف كتابه ” “Media Pembelajaranإ ّن الوسيلة هي األداة
اليت تنقل الرسالة من املرسل إىل املستقبل 4.وأخريا تفهم الباحث أ ّن املدرس والكتب
مهم
كل ما يعني املدرس يف حتقيق أهداف التعليم والتعلم هي وسيلة وأمر ّ
وبيئة املدرسة و ّ

يف عملية التعليم والبد للمعلم أن يهتم هبا اهتماما جيّدا.

ذكر سوفرنو كما كتب إمام أسراري يف كتابه أن الوسيلة هي كل ما يستخدم
قناة إليصال رسالة أو معلومات من مصدر إىل هدف.قد توصل الرسالة عن طريق
السمع أو البصر أو االزدواج بني السمع والبصر أو االنفعال أو التمثيل.وكما إمام
أسراري يف كتابه أيضا أن الرأي أفندي أن وسيلة تعليم هي ما يزيد عملية التعليم سهلة
و يزيد الدرس وضوحا للدارس.إذن،الوسيلة هي كل ما يساعد الدارس على إدراك
5
واكتساب مواد الدراسة.
 -2أمهية الوسيلة وفوائدها
أ) أمهية الوسيلة يف ِ
جمال التعليم والتعلُّم
الوسيلة التعليمة هلا دور هام يف جناح التعليم والتعلم وميكن أن تلعب يف النظام
التعليمي وتسهم الوسيلة التعليمية إذا ما أحسن بدرجة واضحة يف دفع مستوى كفاءة
العملية التعليمية يف النواحي اآلتية :
 .1املسامهة يف تعليم أعداد كبرية من الطالب.
 .2املسامهة يف عالج الفرق الفردية بني الطالب.
Arsyad Azhari،Media Pembelajaran Edisi Revisi، (Cetakan ke-17، PT Rajagrafindo
Persada، Jakarta : Rajawali Pers، 2014). ha. 3.
4

5إمام أسراري ،الوسيلة املعينات فيتعليم العربية  ( ،مالع  :البليب ماالنج  ) 1990ص 3 - 2

 .3التغلّب على املشكالت الناجتة من االنفجار املعريف.
 .4توفر اخلربات املباشرة وغري املباشرة يف العملية التعليمية.
 .5إاثرة إهتمام الطالب وجذهبم للدرس.
 .6تسهم يف تنمية الفهم الكامل جلميع ما حييط ابلطالب من أشياء.
6
 .7تسهم يف التقليل من مقدار النسيان.
 .8إهنا ترسخ املعلومات يف أذهان التالميذ.
 .9إهنا تساعد على منو املعاين وزايدة الثروة اللغوية عند الطالب.

7

إذن ،من أسباب النجاح يف التعليم والتعلم ال ختلو عن الوسيلة التعليمية .وهبا
أيضا يستطيع التالميذ أن يفهموا الدرس فهما جيدا وابإلضافة يستطيع املعلم أن حيقق
أهداف التعليم.
وهناك أمهة األخرى من الوسيلة :
 .1يساعد على التعلم وجود احلاجة للتعليم وأن يشعر الطالب أبمهية إشباع هذه
احلاجة.
 .2يساعد الوسيلة على زايدة خربة التلميذ فتجعله أكثر إستعدادا للتعلم وإقباال
عليه.
 .3تؤدي الوسيلة إىل ترتيب واستمرار األفكار اليت يكوهنا الطالب.
 .4تؤدي اإلستعانة ابلوسيلة إىل تعديل السلوك وتكوين اإلجتاهات اجلديدة.

6حممد لبيب النجيحي ،وحممد منري مرسى ،املناهج والوسيلة التعليمية ،...ص.240-239 .

7
مقرر للصف اخلامس( ،كونتور،
سرتسنو أمحد ،وأصحابه ،أصول الرتبية والتعليم اجلزء الثالث ّ
فونوروكو ،إندونيسا  ،)2011 :ص.25 .

ب) أمهية الوسيلة يف املسامهة على معاجلة مشكالت التعليم
 .1مكافحة األمية
 .2مواجهة مشكالت إزدحام الفصول وقاعات احملاضرة
 .3مواجهة مشكالت نقص أعضاء هيئة التدريس
 .4التدريب والتنمية اإلجتماعية
ج) فوائد الوسيلة
وللوسيلة فوائد خمتلفة يف تعليم اللغات األجنبية  ،وهي :
 .1تثري إهتمام الدارس إىل درجة كبرية
 .2ترفع الدوافع للمسامهة يف عملية دراسة
 .3تساعد على التفكري املنسق
 .4توفر خربات الدارس ابقية األثر يف الذاكر
 .5جتعل عملية التعليم اللغوي ذات معىن.
د) قواعد استخدام الوسيلة التعليمية
ومن املعروف أ ّن الوسيلة التعليمية تساعد املعلم واملتعلم يف جمال الدراسة ولكي
يؤدي دور الوسيلة بنجاح الب ّد من مراعة ما يلي :
ّ
 .1تناسب مبدارك التالميذ ومستواهم العلمي والثقافة واملرحلة اليت هم فيها.
 .2أن تكون مالئمة مبوضوع الدرس.
 .3أن يتناسب حجمها مع عدد التالميذ لتظهر بوضوح فيسهل االستفادة منها.
مشوقة
 .4أن تكون ّ
8
 .5أن تعرض يف الوقت املناسب الذي قدره املدرس حىت ال تفقد عنصر اإلاثرة.

8سرتسنو أمحد ،وأصحابه ،أصول الرتبية والتعليم ،...ص.27-26.

يهتم ابألمور السابقة اهتماما جيدا فسوف تكون العملية
وإذا كان املعلم ّ
التعليمية حسنة أل ّن قواعد استخدام الوسيلة التعليمية البد من وجودها يف التعليم
والجيوز تركها.
ه) أنواع الوسائل التعليمية
 -1الوسائل البصرية
وهي تضم جمموعة من األدوات والطرق الىت تستغل حاسة البصر وتعتمد عليها.
وتشتمل هذه اجملموعة الصور الفوتوغرفية ،والصور املتحركة الصامتة ،وصور األفالم،
والشرائح أبنواعها املختلفة ،والرسوم التوضيحية ،والرسوم البيانية والبطاقات.
 -2الوسائل السمعية
وتضم جمموعة املواد واألدوات الىت تساعد على زايدة فاعلية التعلم والىت تعتمد
أساساً على حاسة السمع ،وتشتمل الراديو ،واالسطواانت ،والتسجيالت الصوتية.
 -3الوسائل السمعية البصرية
وتضم جمموعة املواد الىت تعتمد أساساً على حاسىت البصر والسمع ،وتشتمل
9
الصور املتحركة الناطقة وهي تتضمن األفالم والتلفيزيون.

ب -طريقة الغناء
 -1التعريف طريقة الغناء
تعريف أسلوب الغناء بطريقة أصلية ،أتيت الطريقة من كلمة الطريقة مما يعين
أيضا تفسري طرق
طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ األنشطة يف حتقيق اهلدف .ميكن ً
9أمحد خري كاظم و جابر عبد احلامد جابر ،الوسائل التعلمية واملنهج ( .القاهرة :دار النهضة العربية،
 )1929ص 37-38

التعلم كطريقة منهجية لتنفيذ األنشطة أو أنشطة التعلم اليت هتدف إىل تسهيل حتقيق
األهداف التعليمية املطلوبة .هناك رأي آخر يقول إن طريقة التعلم هي طريقة أو نظام
يستخدم يف التعلم يهدف إىل متكني الطالب من معرفة وفهم واستخدام وإتقان موضوع
معني.
طريقة الغناء هي طريقة تعليمية تستخدم آايت الصوت .عادة ما يتم تكييف
القصائد مع املواد اليت سيتم تدريسها من قبل املعلمني .وف ًقا لبعض اخلرباء  ،فإن الغناء
جيعل جو التعلم يبعث على البهجة والعاطفة حبيث ميكن حتفيز منو األطفال على النحو
األمثل.
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خطوات لتنفيذ طريقة الغناء

للحصول على نتائج تعليمية مثالية من خالل أساليب الغناء يف أنشطة التعلم ،
هناك ابلتأكيد خطوات  /إجراءات جيب على املعلم إعدادها .فيما يلي بعض األشياء
اليت جيب مراعاهتا يف خطوات طريقة الغناء:د
 .1املعلم يعرف بوضوح حمتوايت املواد اليت سيتم تدريسها.
 .2قم بصياغة معلومات  /مفاهيم  /حقائق مادية جديدة جيب إتقاهنا  /حفظها
من قبل الطالب.
 .3اختيار نغمات األغاين املألوفة لدى الطالب.
 .4قم برتتيب املعلومات  /املفاهيم  /احلقائق املادية اليت نريد من الطالب إتقاهنا يف
شكل كلمات األغاين اليت مت ضبطها حسب نغمة األغنية احملددة.
 .5جيب على املعلم ممارسة الغناء أوالً.
معا مر ًارا وتكر ًارا.
 .6أظهرها ً

 .7حاول أن تتبع اإلمياءات املناسبة.
 .8اطرح أسئلة حول املادة لقياس ما إذا كان ميكن للطالب حفظها وإتقاهنا من
خالل أغنية سونغ.

 -3مبادئ أسلوب الغناء يف التعلم
كمرجع يف حتديد طريقة التعلم  ،فيما يلي بعض املبادئ اليت جيب أخذها يف
االعتبار عند استخدام طريقة التعلم.
 .1استنادا إىل الرأي القائل أبن البشر يولدون مع إمكاانت معينة وأبهنم قادرون
على التطور بنشاط مع بيئتهم .وهذا ينطوي على أن عملية التعليم والتعلم جيب
أن تستند إىل مبادئ تعلم الطالب النشطة.
 .2تعتمد أساليب التعلم على خصائص اجملتمع املدين  ،أي البشر الذين يتمتعون
حبرية التعبري عن أنفسهم ابلقوة.
 .3تعتمد أساليب التعلم على مبدأ كفاءة التعلم .حيث سيكون لدى الطالب
جمموعة من املعرفة واملهارات واملواقف والرؤى والتطبيقات وف ًقا للمعايري أو
أهداف التعلم.
لذلك ميكن القول أن املعلم له دور كبري يف اختيار طريقة التدريس املناسبة حلالة الطالب
وحالتهم ،حبيث ميكن حتقيق أهداف التعلم وزايدة اهتمام الطالب ابلتعلم.

 -4فوائد الغناء أساليب التعلم
وف ًقا لسامسوري جاري  ،وف ًقا ملا نقلت عنه
فوائد استخدام األغاين (الغناء) يف التعلم ما يلي:

Setyoadi

يف الفضيلة  ،قال إن من بني

 .1وسيلة لالسرتخاء عن طريق حتييد معدل ضرابت القلب وموجات الدماغ.
 .2ينمو االهتمام ويعزز جاذبية التعلم.
 .3إنشاء عملية التعلم هو أكثر إنسانية وممتعة.
 .4كجسر يف تذكر املواد التعليمية.
 .5بناء احتباس وتلمس عواطف الطالب واملشاعر األخالقية.
 .6عملية استيعاب القيم املوجودة يف املادة التعليمية.
 .7شجع الطالب على تعلم الدوافع.
إن تعلم الغناء للطفل سوف يتعلم بسرعة أكرب ،ويعلم ،وميارس املواد التعليمية
اليت يقدمها املعلمون ،ألن التعلم أثناء الغناء هو األسلوب املفضل للغاية من قبل
األطفال .ميكن للغناء أن يوفر الرضى والسعادة لألطفال حىت يشجعهم على الدراسة
جبدية أكرب.
من الوصف ،يوضح أن أنشطة الغناء ال ميكن فصلها عن عامل األطفال.
ابستخدام طريقة الغناء يف كل طفل تعلم  ،سيكون إبمكانه حتفيز منوه .طريقة الغناء هنا
هي املساعدة يف حتسني قدرة األطفال على أن يكونوا بطالقة وصحيحة يف نطق احلروف
اهلجائية.
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نقاط القوة وعيوب أساليب الغناء

أيضا بعيوب عديدة  ،وهي
تتميز طريقة الغناء إىل جانب وجود العديد من املزااي ً
كما يلي:

 )1نقاط القوة يف أساليب الغناء
 .1هذه الطريقة مناسبة لالستخدام يف الفصول الصغرية.
 .2ميكن أن تلهم الطالب للتعلم ألن جو الفصول الدراسية مفعم ابحليوية
واملرح.
 .3مساعدة املعلمني يف اجلهود املبذولة لتطوير تعليم الشخصية  ،وهي قيم
جيدا بني أعضاء الفصل.
الشخصية الودية  /التواصلية ألن هناك ً
تفاعال ً
 .4يسمح للمعلم إبتقان ظروف الفصل الدراسي.
 .5ميكن استخدام كلمات األغاين بشكل متكرر حىت يف الفصول املختلفة
ولكن بنفس املواد.
 )2عدم وجود طرق الغناء
 .1صعب عند استخدامها يف الفصول الكبرية.
 .2ستكون النتيجة أقل فعالية يف األطفال الصامتني أو الذين ال حيبون الغناء.
 .3بسبب األجواء املزدمحة ابلفصول الدراسية  ،ميكن أن تتداخل مع الفصول
األخرى.
جيدا  ،جيب على الباحثني إعداد أو االهتمام
قادرا على تعليم األغاين لألطفال ً
لتكون ً
ابألمور الثالثة التالية:
 .1االستعداد املادي
 .2العواطف،
 .3الوضع.

ج -املفردات
 -1مفهوم املفردات وأمهيتها
إن املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف وقت آخر كوسيلة للتفكري.ألن
املتكلم يستطيع أن يفكر مث يعرب ما خطر يف ابله و فكره بكلمات ما يريد .واملفردات
إحدى العناصر اللغوية الّيت ينبغي على متعلم اللّغة العربيّة من األجانب تعلمها ليحصل

على الكفاءة اللغوية املرغوبة.

10

املفردة هي اللفظ أو الكلمة الىت تتكون من حرفني فأكثر وتدل على معىن .هي
عنصور من عناصر اللغة ،لذالك تعليم املفردة هو عملية نقل العلوم من املدرس إىل
املتعلم عن املفردات مناسبة ابملادة الدراسية .واملفردات هي كما قالت اندانج
رومانينجسيه هي كما تلى:
)1
)2
)3
)4

مجع الكلمات الىت كانت ىف اللغة
كثري الكلمات عند املتكلم أو الكاتب
الكلمات يستخدم ىف جمال العلم
11
ترتيب الكلمات ىف املعجم البسيط واملنظم

رغم أن يف عامل تدريس اللغة األجنبيةة قةد اختلةف خةرباء يف اآلراء حةول طبيعةة
اللغةةة ،ولكةةن هنةةاك إمجةةاع علةةى أن تعلةةم املفةةردات هةةو مطالةةب أساسةةي لعمليةةة تعلةةم لغةةة
 10حممود كامل الناقة ،تعليم اللّغة العربيّة بلغات أخرى  :أسسه –مداخله -طرق
تدريسه( ،مكة املكرمة  :جامعة أم القرى  ، ) 1985 ،ص .161
 11رييا فطرية ،تعليم املفردات العربية ابستخدام الغناء لرتقية مهارة كالم لطالب الفصل
السابع ابملدرسة الثانوية نور الصباح  ،البحث العلمي( ،شعبة تعليم اللغة العربية جامعة سونن
أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي 2014 ،م) ص7 .

اثني ةةة .ب ةةل أن اس ةةتخدام املف ةةردات أيض ةةا تعت ةةرب كالش ةةرط ال ةةالزم يف أنش ةةطة تعل ةةيم اللغ ةةة
12
الثانية.
املفردات هي إحدى العناصر من اللغة اليت جيب أن يستوعب هبا متعلمو اللغات
األجنبية ألجل اكتساب مهارات االتصةال بتلةك اللغةات .و لكةن تعلةم اللغةة لةيس مرادفةا
لتعلم املفردات .وهذا يعين أن مهارة اللغة ليست كافية حلفظ مفةردات الكلمةات فقةط .و
سة ة ة ةةفري( ،يف فرية ة ة ةةز  )1970 ،يقة ة ة ةةول  :ل إن متعلمة ة ة ةةي الغة ة ة ةةة ال يعرف ة ة ة ةوا اللغة ة ة ةةة بوسة ة ة ةةيلة
القاموسل.
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وفقا ألمحد جنةان أسةيف الةدين ( )Ahmad Djanan Asifudinأن تعلةم املفةردات،
هو العملية يف تقدمي املةواد التعليميةة علةى صةورة كلمةات أو مفةردات الكلمةات كعنصةر يف
14
تعليم اللغة العربية.
م ة ةةن جان ة ةةب األداء ال ة ةةوظيفي ،ميك ة ةةن تقس ة ةةيم املف ة ةةردات اىل قس ة ةةمني  :املف ة ةةردات
املعجمي ةةة و املف ةةردات الوظيفي ةةة ،األوىل ه ةةي املف ةةردات ال ةةيت هل ةةا مع ةةىن يف الق ةةاموس مث ةةل:
البيةةت ،القلةةم ،السةةيارة .و أمةةا الثانيةةة فهةةي املفةةردات الةةيت تتحمةةل الوظيفةةة ،مثةةل  :حةةرف
اجلر ،أمساء احلسىن ،الضمائر ،و شابه ذلك.
ّ
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 )1املبادئ يف اختيار املفردات
يف تعليم املفردات البد للمعلةم إعةداد املفةردات املناسةبة للطةالب .ولةذلك ،جيةب
على املعلمني التمسةك مببةادئ ومعةايري واضةحة .و أمةا املبةادئ يف اختيةار املفةردات الةيت
سيتم تدريسها لألجانب (غري املتحدثني ابللغة العربية) ،فهي كما يلي :
Anin Nurhayati, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (STAIN Tulungagung : 2006),

12

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005),

13

ha. 27.
ha. 96.

14
File:///D:/on%20line/PEMBELAJARAN%KOSAKATA%BAHASA%20ARAB%20C2
%AB%20NANOAZZA%20FILES.htm diakses tanggal 20 april 2019
15
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab...,ha. 97.

 .1تواتر ( ،)frequencyيعين اختيار املفردات املألوفة االستعمال.
 .2تةةوزُّع ( ،)rangeيعةةين اختيةةار املفةةردات الةةيت تسةةتخدم علةةى نطةةاق واسةةع يف البلةةدان
العربية يعين اليت ال تستخدم إال يف بعض الدول العربية فقط.
 .3متاحيةةة ( )avabilityيعةةين اختيةةار كلمةةات معينةةة ذات معةةان حمةةددة كةةذلك .وهةةي
املعاين اليت يتم استخدامها يف جماالت حمددة
 .4ألفة ( (familiriatyيعين اختيار الكلمات اليت هي مألوفةة ومعروفةة وتةرك الكلمةات
الةةيت قةةل مسعهةةا يف االسةةتخدام .و ذلةةك مثةةل كلمةةة مةةس أكثةةر شةةهرة مةةن كلمةةة
ذُ َك ٌع' لو أهنما يف نفس املعىن.
 .5الشةةمول ( )coverageيعةةين اختيةةار الكلمةةات الةةيت ميكةةن اسةةتخدامها يف جمةةاالت
كثةةرية ال تقتصةةر علةةى جمةةاالت معينةةة .مث ةل كلمةةة بيةةت أفضةةل مةةن اختيةةار كلمةةة
منزل ،ألن استخدامها أكثر شيوعا.
 .6أمهي ةةة ،يع ةةىن اختي ةةار الكلم ةةات م ةةا يطل ةةب اس ةةتخدامها أكث ةةر عن ةةد الط ةةالب م ةةن
الكلمات اليت ال حتتاج يف بعض األحيان.
 .7عُروبةة ،فهةذا يعةين متلةةك الكلمةات العربيةة ،يعةةين اختيةار كلمةة عربيةةة لةو كانةت هلةةا
مثيةل يف لغةات أخةرى .وذلةك مثةل اختيةار كلمةة لهةاتفل مةن كلمةة لتلفةةونل ،أو
16
كلمة مذايع من كلمة راديو ،وغريها (طعيمة.)1989 :
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Abdul Hamid, Uril Baharudin, Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan,
Materi, dan Media, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), ha. 61.

 )2األمور اليت ينبغي النظر فيها يف تدريس املفردات
قب ة ةةل احلة ةةديث ع ة ةةن اس ة ةرتاتيجيات تعل ة ةةيم املف ة ةةردات ،فاحلاج ة ةةة هن ة ةةا إىل النظ ة ةةر يف
أساسيات التدريس للمفردات وهي :
 .1أساس عدم االسراف .البةد للمعلمةني عةدم االسةراف يف اسةتخدام املفةردات وفقةا
لقدرة الطالب يعين الكلمات اليت حتتاج إليها.
 .2أسةاس السةةياق .جيةب تقةةدمي املفةةردات يف سةياق (وضةةعها يف اجلملةة) ،الةةيت تفهةةم
أوال من وسيلة احلركات أو الوسائل للتعليم مثل الصور أو النماذج وغريهةا ولةيس
من وسيلة الرتمجة.
 .3أساس االختيار والتدريج .املفردات اليت تدرس ينبغي اختيارها علةى أسةاس معيةار
األولوية واعتماد على مبدأ التدرج من السهولة إىل الصعوبة .و على سبيل املثال:
تعل ةةيم موض ةةوع لاملكت ةةبل فينبغ ةةي أوال تعل ةةيم املف ةةردات  :كت ةةاب ،قة ةرأة الكت ةةب ،
فهرس الكتاب ابلنسةبة إىل تعلةيم :الكتةب  ،البطاقةات ،اسةتعارة ،فهةرس .وذلةك
أن تطبي ةةق املف ةةردات إىل أن يك ةةون ثالث ةةة :مف ةةردات اساس ةةية ،مف ةةردات اثنوي ةةة و
17
مفردات مستبعدة (املفردات اليت ذات عالقة قليلة ابملوضوع).
 .4تدريس املفردات ال يقف وحةده .يعةين ال تةدرس ابعتبارهةا درس مسةتقل ،ولكةن
تدريسها يتعلق بتدريس املطالعة ،االستماع ،اإلنشاء ،و احملادثة.
 .5الرتمجة يف تدريس املفردات .تدريس معىن الكلمة بسيلة ترمجتها إىل اللغة األم هةو
أسهل شيء ولكنه حيتوي العديد من العيوب منها ميكن تقليةل سةرعة اخلةاطر مةن
الطالب عند استخدامها يف التعبري ،وضعف طاقة ذاكةرهتم ،ولةيس كةل الكلمةات
17

Radliyah Zaenudin, Bisri Imam, HAsan Saefullah, Sumantu, Strategi Alternatif
Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 2005), ha. 89.

يف اللغ ةةات األجنبي ةةة هل ةةا م ةرادف يف لغ ةةتهم األم .ول ةةذا ف ةةإن الرتمج ةةة أتيت كطريق ةةة
أخرية ابستثناء الكلمات اجملردة اليت يصعب عرضها ابحلركة.
 .6مستوى الصعوبة .ينبغي أن يُعلم أبن مفردات اللغة العربية لطالب اندونيسيا
ميكن تقسيمها اىل ثالثة من حيث مستوى صعوبتها :
 .1كلمةةات سةةهلة ،وذلةةك بسةةبب التشةةابه مةةع الكلمةةات يف اللغةةة االندونيسةةية ،علةةى
سبيل املثال  :رمحة ،كرسي ،كتاب ،علماء.
 .2الكلمةةات الةةيت ليسةةت صةةعبة لةةو مل يوجةةد التشةةابه يف اللغةةة االندونيسةةية ،مث ةةل :
سوق ،ذهب ،مدينة.
 .3كلمات صعبة سواء بسبب صيغتها ونطقها ،مثل  :استبق ،استوىل ،تدهرون.18
 )3األساليب يف تدريس املفردات
وأم ةةا املراح ةةل واألس ةةاليب املس ةةتخدمة يف ت ةةدريس املف ةةردات أو جترب ةةة الط ةةالب يف
التعرف وواحلصول على معىن املفردات فو صفها على النحو التايل :
أ .االستماع إىل كلمات
هةةذه هةةي املرحلةةة األوىل .تةةوفري فةةرص للطةةالب لالسةةتماع إىل الكلمةةة الةةيت نطقهةةا
املعلم ،إما كلمة مفةردة أو يف مجلةة .إذا كةان الطةالب قةد أتقنةوا عناصةر الصةوت مةن تلةك
الكلم ةةة ،مث بع ةةد تكراره ةةا م ةرتني أو ث ةةالال م ةرات ،ك ةةان الط ةةالب ق ةةادرين عل ةةى االس ةةتماع
بشكل صحيح.

Radliyah Zaenudin, Bisri Imam, HAsan Saefullah, Sumantu, Strategi, hal. 98.
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ب .نطق الكلمة
املرحلة املقبلة هةي تةوفري فرصةة للطةالب لنطةق الكلمةة الةيت مت اسةتماعها .إن نطةق
كلمات جديدة تساعد الطالب على تذكرها يف وقت أطول.
ج .احلصول على معىن الكلمة
هناك تقنيةات خمتلفةة ميكةن اسةتخدامها مةن قبةل املعلمةني لتجنةب الرتمجةة يف شةرح
مع ةةىن كلم ةةة واح ةةدة ،منه ةةا :وض ةةعها يف الس ةةياق ،التعري ةةف البس ةةيط ،واس ةةتخدام الص ةةور،
وغريها من التقنيات حيث سيتم وصفها يف املراحل التالية :
 )1السياق
لشرح معىن كلمةة لاسةمل مةثال ميكةن وضةعها يف السةياق  :أخ لةه أمح امسةه أمحةد.
فأمحد عمي.
 )2التعريف
ميكةةن يكةةون إعطةةاء التعريةةف لشةةرح معةةىن الكلمةةة فعةةاال إذا كةةان التعبةةري املسةةتخدم
لذلك التعريف معلوما يفهمه الطالب .وذلك مثل شرح معىن كلمةة لاخلةالل :أمح األم و
اخلالةةة أخةةت األم .ولكةةن إذا كانةةت الكلمةةات أوالعبةةارات املسةةتخدمة يف ذلةةك التعريةةف
19
أكثر تعقيدا من كلمة يراد تعريفها ،فال فائدة هلا بل يؤدي إىل احلريان.
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 )3املرادف
إذاكانةت الكلمةات الةةيت يةراد شةةرح معانيهةا هلةةا مرادفةات معروفةةة لةدي الطةةالب،
ميكةةن اسةةتخدامها لشةةرح معةةا تل ةك الكلمةةات .علةةى سةةبيل املثةةال ،لشةةرح معةةىن كلمةةة :
جنا ،يعدو،سهى ميكن اتيان مرادفات وهي  :سلم  ،جيري ،نسي.
 )4معىن متناقض (الضد)
كم ةةا ه ةةو احل ةةال يف املرادف ةةات ،إذا مت ةةت دراس ةةة املتض ةةادات م ةةن الكلم ةةات ال ةةيت ية ةراد
ش ةةرحها للطال ةةب ،ميك ةةن أن تس ةةتخدم ل ش ةةارة إىل مع ةةىن للكلم ةةة اجلدي ةةدة .عل ةةى س ةةبيل
املثال :مملوء ض ّد فارغ.
 )5األشياء احلقيقية أو املصطنعة
إن األشياء املوجودة يف الفصل ،و يف احلديقة والبيئة املدرسية بشةكل عةام ،مبةا يف
ذلةةك أعضةةاء جسةةم اإلنسةةان ،ميكةةن اسةةتخدامها مباش ةرا للتعةةرف ابملفةةردات .و األشةةياء
األخةةرى الةةيت ميكةةن إدخاهلةةا يف الفصةةول الدراسةةية هةةي النمةةاذج (املزيفةةة مةةن األشةةياء) الةةيت
تكون وسائل التعليم الفعالة لشرح معا املفردات.
 )6الرسم
الرسم هو أداة تعليمية معينة حبث ميكةن هبةا توضةيح معةىن كلمةة .وابالضةافة اىل
رسم من األشياء ،و ميكن ةأن يكون الرسم على شكل لوحات الرسم البيةاين ،علةى سةبيل
املثال لشرح الكلمات  :وراء ،أمام ،حول وهكذا .
ميكةةن أن يكةةون الرسةةم علةةى شةةكل بطاقةةات ( )flash-cardأو الرسةةومات السلسةةلة
( )chartو ميك ةةن أن يك ةةون عل ةةى ش ةةكل الص ةةور وقطع ةةات الص ةةحف واجمل ةةالت أو الرس ةةم

اليةدوي 20.و كةان لرسةم اليةدوي لتعلةيم اللغةة ال جيةب ان يكةون لفنةوانل كةامال .كةان رسةم
العصا ) (stick figureهو فعال جدا وسهل يف صنعه.
 )7املعرض
وميك ةةن بع ةةض احلرك ةةات أو اإلجة ةراءات عرض ةةها لش ةةرح مع ةةىن الكلم ةةة ،و خاص ةةة
الفعل ،على سبيل املثال :كتب ،مسح ،جلةس ،وقةف بةل الكلمةات الةىت عةادة مةا حتةدال
خارج الغرفة الدراسة ،على سبيل املثال :لبس ،كنس ،قاد.
 )8الرتمجة
وملفةةردات معينةةة ،مثةةل مفةةردات جمةةردة (غةةري حسةةية) ،وهةةي صةةعبة لشةةرح معانيهةةا
ابستخدام تلك التقنيات السالفة ،فيمكن استخدام الرتمجة.
د-

قراءة الكلمات

وبعةد اسةتماع الطةالب إىل الكلمةة اجلديةدة و نطقهةا وفهةم معناهةا مث كتبهةا املعلةةم
على السبورة .بعد ذلك ،منح الطالب الفرصة لقراءهتا بصوت عال.
ه-

كتابة الكلمة

ومن املفيد جدا يف إتقان املفردات إذا كان الطةالب أمةروا بكتابةة كلمةات جديةدة
سةبق تدريسةها مةن جديةةد حينمةا كةان معةا الكلمةةات ال تةزال ماثلةة يف أذهةان الطةةالب.
كتبها الطالب يف كتبهم ،بنقل ما هو مكتوب على السبورة.

Radliyah Zaenudin, Bisri Imam, HAsan Saefullah, Sumantu, Strategi, ha. 100.
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و-

وضع اجلملة

إن املرحلة األخرية من نشاط تعلةيم املفةردات هةي اسةتخدام الكلمةات اجلديةدة يف
اجلملة املفيدة شفهيا وكتابيا 21.كان املعلم يعطي أمثلة من اجلمةل و طلةب مةن الطةالب
لوضةةع مجةةل مماثلةةة .مبثةةل هةةذه التمةةارين تسةةاعد كثةريا علةةى توطيةةد فهةةم الطةةالب عةةن معةةىن
22
الكلمة.
سوى التقنيات السابقة لتعلةيم املفةردات فهنةاك التقنيةات (االسةرتاتيجية) األخةرى،
وهي :
الكلمةةات املتقاطعةةة ،يةةتم اسةةتخدام هةةذه االسةرتاتيجية لتوطيةةد اسةةتيعاب املفةةردات
الواردة من النصوص اليت متت دراستها من قبل املتعلمني .وميكن استخدامها كاسةرتاتيجية
التعليم املتعة من دون التخلي عن حقيقة التعليم اجلاري.
الكلمةةات املسلسةةلة ،أن هةةذه االس ةرتاتيجية التعليميةةة هتةةدف إىل محةةل الطلبةةة كةةي
تكةةون لةةديهم مفةةردات متنوعةةة وتكةةون هلةةم قةةدرة علةةى تركيبهةةا أيضةةا بشةةكل صةةحيح يف
تراكيب اجلملة العربية.
تعبريالكلمات الفابيعية ،واهلدف من هةذه االسةرتاتيجية تكةاد تسةاوي ابسةرتاتيجية
الكلمةةات املسلسةةلة ،ولكنهةةا أكثةةر تركيةزا ىف قةةدرة الطةةالب علةةى إنتةةاج الكلمةةات بسةةرعة
مع فرتة زمنية قصرية.
الكلمة الغريبة خترج ،و كانت الدقة هي الزاد الرئيسي اليت ينبغةي أن تكةون مملوكةة
يف هةةذه االس ةرتاتيجية .ألن هةةذه االس ةرتاتيجية تطلةةب مةةن الطةةالب أكثةةر دقةةة يف مطالعةةة
اجلملة.
Radliyah Zaenudin, Bisri Imam, HAsan Saefullah, Sumantu, Strategi, ha.101.
Radliyah Zaenudin, Bisri Imam, HAsan Saefullah, Sumantu, Strategi, ha.102.
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الكلمة اجملاوية ،وهذه االسرتاتيجية مناسبة للطالب للبحةث عةن الكلمةات املركبةة
23
يف اللغة العربية بسرعة وبشكل صحيح.
 )5مزااي وعيوب املفردات
أ .مزااي املفردات
إن العوام ةةل ال ةةيت تس ةةتفيد أيض ةةا لط ةةالب اللغ ةةة العربي ةةة ومعلم ةةي اللغ ةةة العربي ةةة يف
اندونيسةةيا هةةي املفةةردات ،حةةىت اآلن ،كةةان العديةةد مةةن الكلمةةات واملصةةطلحات العربيةةة مت
إدماجه ةةا يف املف ةةردات م ةةن اللغ ةةات االندونيس ةةية أو اإلقليمي ةةة .ويف الواق ةةع  ،كلم ةةا كث ةةرت
الكلمات الصادرة مةن الكلمةات العربيةة الةيت أصةبحت مفةردات االندونيسةية (اللغةة األم)
 ،فيزيد سهال لبناء املفردات وفهمها ،وكذلك الرتسةخ يف ذاكةرة شةخص مةا ،كةان انةدماج
املصةطلحات اجلديةدة واملفةردات اجلديةةدة تسةتفيد حقةا النةاس الةةذين يتعلمةون اللغةة العربيةةة
يف اندونيسةةيا ابلنسةةبة يف الةةوالايت املتحةةدة وبريطانيةةا ودول أخةةرى بسةةبب اندونيسةةيا كةةان
طالهبةا جيمعةةون كلمةات جديةةدة أسةرع وأكثةةر .ميكةن تكةةون هةذه اخلطةةوة أساسةا الختيةةار
املفردات اجلديدة و تنظيم ترتيب عرض مواد اللغة العربية.
ت .عيوب املفردات
األول ،ح ةةدوال التغي ةةري يف املع ةةىن ،يع ةةين العدي ةةد م ةةن الكلم ةةات ال ةةيت دخل ةةت يف
مفردات االندونيسية اليت تغري معناها من معىن اللغة األصلية ،مثل كلمة ' 'kasidahالةيت
أتيت من كلمةة لقصةيدةل .ويف اللغةة العربيةة ،كةات معةىن لقصةيدةل هةي جمموعةة مةن أبيةات
الشعر اليت هلا وزن وقافية .ويف اللغة اإلندونيسية أو اإلقليمية ،كةان معةىن فصةيدة تغةري إىل
األغاين العربية أو أغاين الصحراء ابستخدام الكلمات الشعرية .
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الث ةةاين ،تغريص ةةوت اللف ةةظ م ةةن ص ةةوته األص ةةلي ،ولك ةةن معناه ةةا اثب ةةت .مث ةةل كلم ةةة
''berkatمن كلمة بركة ،و كلمة ' 'kabarمن كلمة خرب.
الثالةةث ،كةةان لفظهةةا اثبةةت ،ولكةةن يتغةةري معناهةةا مثةةل كلمةةة ' 'kalimatالةةيت أتيت
من اللغة العربية ل الكلمةل .ويف اللغةة االندونيسةية يةتم تعريةف الكلمةة هةو كلمةات مركبةة
24
(مجلة) ،وأما يف اللغة العربية مبعىنلالكلمات (.)'kata-kata

Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009),

24

ha. 66-67.

الفصل الثالث

إجراءات البحث احلقلي
أ -منهج البحث
وجترب الباحثة يف هذه البحثة التصميمات التمهيدية

(،)Pre- Experiment

وينقسيم هذا البحث إىل ثالثة أقسام مشهور :التصميم األول
والتصميم الثاين  ،One Group Pre-Test Post-Test Designوالتصميم الثالثStatic-
 1.group comparison designومن هؤالء التصميمات فتستخدم الباحثة التصميم الثاين
 ،One Group Pre-Test Post-Test Designوقارن الباحثة بني نتائج االختبار (االختبار
القبلي والبعدي) على حتقيق الفروض كالشكل التايل :
One Shot Case Study

ت

خ1

x

خ2

التفصيل :
-

الرمز ]خ :[1يرمز لالختبار القبلي
الرمز ]خ :[2يرمز لالختبار البعدي
الرمز ]  :[ xيرمز للتجريبية ،أي للمتغريات املستقلة
2
الرمز ] ت[ :يرمز للمجموعة التجريبية

ـــــــــــــــــــــــــ
1
العساف ،املدخل إىل البحث  ، ...ص316-315 .
صاحل بن محد ّ
2
العساف ،املدخل إىل البحث  ، ...ص314 .
صاحل بن محد ّ
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ويتلخص هذا التصميم يف اخلطوات اآلتية:
 -1إجراء قياس أو اختبار قبلي ( )Pre-Testعلى اجملموعة موضع االختبار قبل
إدخال املتغري املستقل ،أو املتغري التجرييب.
 -2إدخال املتغري التجرييب على اجملموعة وف ًقا لضوابط حتددها الباحثة.
 -3إجراء اختبار بعدي ملعرفة أثر املتغري التجرييب على املتغري التابع.
 -4حساب الفرق بني القياسني القبلي والبعدي ،واختبار داللة هذا الفرق
إحصائيًّا.

3

ب -اجملتمع والعينة البحث
ويكون جمتمع من هذا البحث هو مجيع الطلبة يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
احلكومية  Banda Aceh 10وعددهم  974طالبا.
وأما العينة وهي فئة متثل جمتمع البحث ( )Population Researchأو مجهور
البحث ،أي مجيع مفردات الظاهر اليت تدرسها الباحثة ،أو مجيع األفراد أو األشخاص
أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث 4.وطريقة اختيار العينة تعتمد الباحثة
ابلطريقة العمدية .وتقال أيضا هلذه الطريقة ابلطريقة املقصودة ،أو االختبار ابخلربة وهي
تعين أن أساس االختبار خربت الباحثة ومعرفته أبن هذه املفردة أو تلك متثل اجملتمع
البحث 5.واختارت الباحثة عينة هلذا البحث الطالب فصل الرابع األول ويبلغ عددهم
 30طالبا.
ـــــــــــــــــــــــــ
3

إبراهيم البيومي غامن ،مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم االجتماعية( ،مكتبة الشروق

الدولية) ص 140 ،

 4رجاء وحيد دويدري ،البحث العلمي أساسياته  ، ...ص305 .
5
العساف ،املدخل إىل البحث  ، ...ص99 .
صاحل بن محد ّ

ج -الطريقة جلمع البياانت
التالية:

وأما أدوات البحث املستخدمة جلمع البياانت فتعتمد الباحثة على األدوات

 -1اإلختبارات
واالختبار أداة قياس مثل املرت أو امليزان .يقيس خصائص أو يتعرف إىل صفات
ىف األشياء أو األفراد .وهو عينة السلوك املنوي قياسه ،إذ ال ميكن أبي حال من
األحوال أن يضع الفاحص كل األسئلة أو الفقرات املمكنة يف االختبار؛ ألن معىن ذلك
6
وضع آالف األسئلة أو الفقرات.
واملراد ابالختبار هو جمموعة األسئلة الذي يطلب من الدارسني أن يستجنب هلا
هبدف قياس مستواهن يف مهارة لغوية معينة وبيان مدى يقدمه فيها ومقارنته بزمالئه.
جيري االختبار مرتني يف دوره ومها االختبار القبلي ) (Pre-Testواالختبار البعدي (Post-
.)Test
-

اإلختبار القبلي ()Pre-Test

وهو االختبار الذي حتتربه اجملموعتان التجريبة والضابطة قبل إجراء التجربة بغرض
حتديد املستوى التحصيل الدراسي لديهما يف مدة القواعد مثال قبل التجربة وحىت يتسىن
7
معرفة أثر التجربة يف حتسينه.
تقوم الباحثة ابإلختبار القبلي ( )Pre- Testقبل إجراء عملية تعليم املفردات
ابستخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء لرتقية قدرة الطالب وهي إعطاء األسئلة لطالب
على ما جيري داخل الفصل.
ـــــــــــــــــــــــــ

 6سيف اإلسالم سعد عمر ،املوجز يف منهج البحث العلمي يف الرتبية والعلوم اإلنسانية( ،دمشق:
دار الفكر )2009 ،ص101 .
7
العساف ،املدخل إىل البحث  ، ...ص307 .
صاحل بن محد ّ

-

اإلختبار البعدي ()Post-Test

وهو االختبار الذي ختتربه اجملموعتان التجريبية والضابطة بعد إجراء التجربة
بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديهما يف مادة القواعد مثال بعد إجراء التجربة
لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل (التعليم املربمج) على املتغري التابع
8
(التحصيل الدراسي).
وتقوم الباحثة ابإلختبار البعدي ( )Post- Testبعد عملية تعليم املفردات
ابستخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء لرتقية قدرة الطالب وهي إعطاء األسئلة لطالب
لتقومي نتائجهم األخرية .يتكون هذا اإلختبار على مخس عشرة األسئلة.
تستخدم الباحثة هذه أدوات البحث تقدمها الباحثة على الطالب ليعرف على
فعالية استخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف تعلم املفردات.
 -2املالحظة املباشرة
أما معىن املالحظة إصطالحا فريتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشري إىل أداة
من أدوات البحث ججتمع بواسطتها املعلومات اليت متكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة
البحث واختبار فروضه .واملالحظة املباشرة هي حيث يقوم الباحث "مبالحظة سلوك
معني من خالل إتصاله مباشرة ابألشخاص أو األشياء اليت يدرسها".9

ـــــــــــــــــــــــــ
8
العساف ،املدخل إىل البحث  ، ...ص307 .
صاحل بن محد ّ

9
العساف ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،.... ،ص.306 .
صاحل بن محد ّ

د-

طريقة حتليل البياانت

إ ّن حتليل أسلوب معاجلة املعلومات وخطوات تصميم البحث ،فتنبغي على
الباحثة أن حيدد األسلوب الذي سوف تطبقه ملعاجلة املعلومات قبل البدء يف تنفيذ
البحث.
وأساليب معاجلة املعلومات تقع حتت قسمني رئيسني مها:
 -1التحليل الكيفي  :ويقصد به إستنتاج املؤشرات واألدلة الكيفية وحماوالت
الربط بني احلقائق وإستنتاج العالقات.
التحليل الكمي  :ويقصد به حتليل املعلومات رقميا ،أي إستنتاج املؤشرات
10
واألدلة الرقمية الدالة على الظاهرة املدرسة.
فاحمللل الكمي يتعامل مع أرقم معربة عن أفكر ورآء ،ومير التحليل الكمي
للمعلومات بثالثة مراحل هي:
 مرحلة تنظيم املعلومات وعرضها مرحلة وصف املعلومات -مرحلة التحليل املعلومات.

11

فتستعمل الباحثة لتحليل البياانت يف هذه الرسالة حتليال كميا.
 .1حتليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي

وأما النظام حتليل البياانت لنتيجة االختبار القبلي والبعدي ابختبارات ()T-Test
فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:
ـــــــــــــــــــــــــ
10
العساف ،املدخل إىل البحث  ، ...ص.104 .
صاحل بن محد ّ
11
العساف ،املدخل إىل  ، ...ص104 .
صاحل بن محد ّ

•

إذا كان اهلدف معرفة الفرق بني متوسطني مرتبطني (أي لعينة واحدة) فيطبق
اختبارت طبقا للقانون التايل:
ت=

•

ت=

متوسطة الفروق
اخلطأ املغياري للفروق

وبتعبري رايضي يصاغ القانون كما يلي:
مف
مج ح 2
ن (ن)1-

حيث أن :
م ف = متوسطة الفروق.
مج ح  =2جمموع مربعات إحنرافات الفروق.
ن

= عدد أفراد العينة.

12

ـــــــــــــــــــــــــ
12
العساف ،املدخل إىل  ، ...ص141-140 .
صاحل بن محد ّ

اجلدول 3.1
النتائج يف االختبارين
الطالب

درجاهتم يف
االجابة األوىل

درجاهتم يف
االجابة الثانية

الفرق بني
االجابتني

االحنراف عن مربع ( االحنراف
متوسطة الفروق عن متوسطة
الفرق )

الطالب األول

...

...

...

...

...

الطالب الثاين

...

...

...

...

...

اخل

...

...

...

...

...

اجملموع

...

...

...

...

...

وإلستخراج داللة الفرق بني متوسط االجابتني ،ال بد من إتباع اخلطوات التالية:
 -1إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح يف اجلدوال أعاله
-2
-3
-4
-5

حساب متوسط االجابة األوىل
حساب متوسط االجابة الثانية
حساب متوسطة الفرق
تطبيق قانون اختبارت التايل:
ت=

مف
مج ح 2
ن (ن)1-

 -6حتديد درجة احلرية وهي ن (ن ،)1-أى عدد أفراد العينة انقصا واحد.

 -7مراجعة اجلدوال اإلحصائية اخلاصة بقيم ت ملعرفة هل القيمة ذات داللة
إحصائية عند املستوى الذي حدده الباحثة أم ال؟ فإذا كانت قيمة ت
احملسوبة أصغر من قيمة ت يف جدوال عند مستوى الداللة الذي حدده
الباحثة وأمام درجة احلرية تقبل الفرضية أي أنه ليس هناك فرق بني
االجابتني وهذا يدل على أن الطالب مل يستفيدوا كثريا من املقرر الذي
13
درسوه.
ولنفرض أن الباحثة حدد مستوى الداللة بـ[ ]0 ,01فيتضح أن قيمة ت
احملسوبة أصعر من قيمة ت.
أما إذا حدد مستوى الداللة بـ[ ]0 ,05فيتضح أيضا أن قيمة ت احملسوبة أصعر من
قيمة ت.
 .2حتليل عن نتيجة املالحظة املباشرة
حتسب البياانت من الطلبة عند إجراء عملية التعيلم والتعلم ابستعمال القانون:
𝑅 𝑥 100٪
𝑇

=

P

البيان  : P :النسبة املؤية الكليمة
𝑅  :عشرات احلصول عليها
𝑇  :النتيجة الكاملة
وحيدد املسند ألنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة حتويل:14
 = ٪ 100 – 81ممتاز
 = ٪ 80 – 61جيد جدا
ـــــــــــــــــــــــــ
13
العساف ،املدخل إىل  ،...ص143-142 .
صاحل بن محد ّ

Suharsimi Arikunto, dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),

14

ha. 28.

 = ٪ 60 – 41جيد
 = ٪ 40 – 21مقبول
 = ٪ 0 2 – 0انقص
فقيمة ألنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعيلم والتعلم ،فهي:
𝑅 𝑥 100٪
𝑇

=

P

الفصل الثالث

إجراءات البحث احلقلي
أ -منهج البحث
وجترب الباحثة يف هذه البحثة التصميمات التمهيدية

(،)Pre- Experiment

وينقسيم هذا البحث إىل ثالثة أقسام مشهور :التصميم األول
والتصميم الثاين  ،One Group Pre-Test Post-Test Designوالتصميم الثالثStatic-
 1.group comparison designومن هؤالء التصميمات فتستخدم الباحثة التصميم الثاين
 ،One Group Pre-Test Post-Test Designوقارن الباحثة بني نتائج االختبار (االختبار
القبلي والبعدي) على حتقيق الفروض كالشكل التايل :
One Shot Case Study

ت

خ1

x

خ2

التفصيل :
-

الرمز ]خ :[1يرمز لالختبار القبلي
الرمز ]خ :[2يرمز لالختبار البعدي
الرمز ]  :[ xيرمز للتجريبية ،أي للمتغريات املستقلة
2
الرمز ] ت[ :يرمز للمجموعة التجريبية

ـــــــــــــــــــــــــ
1
العساف ،املدخل إىل البحث  ، ...ص316-315 .
صاحل بن محد ّ
2
العساف ،املدخل إىل البحث  ، ...ص314 .
صاحل بن محد ّ

32

33
ويتلخص هذا التصميم يف اخلطوات اآلتية:
 -1إجراء قياس أو اختبار قبلي ( )Pre-Testعلى اجملموعة موضع االختبار قبل
إدخال املتغري املستقل ،أو املتغري التجرييب.
 -2إدخال املتغري التجرييب على اجملموعة وف ًقا لضوابط حتددها الباحثة.
 -3إجراء اختبار بعدي ملعرفة أثر املتغري التجرييب على املتغري التابع.
 -4حساب الفرق بني القياسني القبلي والبعدي ،واختبار داللة هذا الفرق
إحصائيًّا.

3

ب -اجملتمع والعينة البحث
ويكون جمتمع من هذا البحث هو مجيع الطلبة يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
احلكومية  Banda Aceh 10وعددهم  974طالبا.
وأما العينة وهي فئة متثل جمتمع البحث ( )Population Researchأو مجهور
البحث ،أي مجيع مفردات الظاهر اليت تدرسها الباحثة ،أو مجيع األفراد أو األشخاص
أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث 4.وطريقة اختيار العينة تعتمد الباحثة
ابلطريقة العمدية .وتقال أيضا هلذه الطريقة ابلطريقة املقصودة ،أو االختبار ابخلربة وهي
تعين أن أساس االختبار خربت الباحثة ومعرفته أبن هذه املفردة أو تلك متثل اجملتمع
البحث 5.واختارت الباحثة عينة هلذا البحث الطالب فصل الرابع األول ويبلغ عددهم
 30طالبا.
ـــــــــــــــــــــــــ
3

إبراهيم البيومي غامن ،مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم االجتماعية( ،مكتبة الشروق

الدولية) ص 140 ،

 4رجاء وحيد دويدري ،البحث العلمي أساسياته  ، ...ص305 .
5
العساف ،املدخل إىل البحث  ، ...ص99 .
صاحل بن محد ّ

ج -الطريقة جلمع البياانت
التالية:

وأما أدوات البحث املستخدمة جلمع البياانت فتعتمد الباحثة على األدوات

 -1اإلختبارات
واالختبار أداة قياس مثل املرت أو امليزان .يقيس خصائص أو يتعرف إىل صفات
ىف األشياء أو األفراد .وهو عينة السلوك املنوي قياسه ،إذ ال ميكن أبي حال من
األحوال أن يضع الفاحص كل األسئلة أو الفقرات املمكنة يف االختبار؛ ألن معىن ذلك
6
وضع آالف األسئلة أو الفقرات.
واملراد ابالختبار هو جمموعة األسئلة الذي يطلب من الدارسني أن يستجنب هلا
هبدف قياس مستواهن يف مهارة لغوية معينة وبيان مدى يقدمه فيها ومقارنته بزمالئه.
جيري االختبار مرتني يف دوره ومها االختبار القبلي ) (Pre-Testواالختبار البعدي (Post-
.)Test
-

اإلختبار القبلي ()Pre-Test

وهو االختبار الذي حتتربه اجملموعتان التجريبة والضابطة قبل إجراء التجربة بغرض
حتديد املستوى التحصيل الدراسي لديهما يف مدة القواعد مثال قبل التجربة وحىت يتسىن
7
معرفة أثر التجربة يف حتسينه.
تقوم الباحثة ابإلختبار القبلي ( )Pre- Testقبل إجراء عملية تعليم املفردات
ابستخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء لرتقية قدرة الطالب وهي إعطاء األسئلة لطالب
على ما جيري داخل الفصل.
ـــــــــــــــــــــــــ

 6سيف اإلسالم سعد عمر ،املوجز يف منهج البحث العلمي يف الرتبية والعلوم اإلنسانية( ،دمشق:
دار الفكر )2009 ،ص101 .
7
العساف ،املدخل إىل البحث  ، ...ص307 .
صاحل بن محد ّ

-

اإلختبار البعدي ()Post-Test

وهو االختبار الذي ختتربه اجملموعتان التجريبية والضابطة بعد إجراء التجربة
بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديهما يف مادة القواعد مثال بعد إجراء التجربة
لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل (التعليم املربمج) على املتغري التابع
8
(التحصيل الدراسي).
وتقوم الباحثة ابإلختبار البعدي ( )Post- Testبعد عملية تعليم املفردات
ابستخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء لرتقية قدرة الطالب وهي إعطاء األسئلة لطالب
لتقومي نتائجهم األخرية .يتكون هذا اإلختبار على مخس عشرة األسئلة.
تستخدم الباحثة هذه أدوات البحث تقدمها الباحثة على الطالب ليعرف على
فعالية استخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف تعلم املفردات.
 -2املالحظة املباشرة
أما معىن املالحظة إصطالحا فريتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشري إىل أداة
من أدوات البحث ججتمع بواسطتها املعلومات اليت متكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة
البحث واختبار فروضه .واملالحظة املباشرة هي حيث يقوم الباحث "مبالحظة سلوك
معني من خالل إتصاله مباشرة ابألشخاص أو األشياء اليت يدرسها".9

ـــــــــــــــــــــــــ
8
العساف ،املدخل إىل البحث  ، ...ص307 .
صاحل بن محد ّ

9
العساف ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،.... ،ص.306 .
صاحل بن محد ّ

د-

طريقة حتليل البياانت

إ ّن حتليل أسلوب معاجلة املعلومات وخطوات تصميم البحث ،فتنبغي على
الباحثة أن حيدد األسلوب الذي سوف تطبقه ملعاجلة املعلومات قبل البدء يف تنفيذ
البحث.
وأساليب معاجلة املعلومات تقع حتت قسمني رئيسني مها:
 -1التحليل الكيفي  :ويقصد به إستنتاج املؤشرات واألدلة الكيفية وحماوالت
الربط بني احلقائق وإستنتاج العالقات.
التحليل الكمي  :ويقصد به حتليل املعلومات رقميا ،أي إستنتاج املؤشرات
10
واألدلة الرقمية الدالة على الظاهرة املدرسة.
فاحمللل الكمي يتعامل مع أرقم معربة عن أفكر ورآء ،ومير التحليل الكمي
للمعلومات بثالثة مراحل هي:
 مرحلة تنظيم املعلومات وعرضها مرحلة وصف املعلومات -مرحلة التحليل املعلومات.
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فتستعمل الباحثة لتحليل البياانت يف هذه الرسالة حتليال كميا.
 .1حتليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي

وأما النظام حتليل البياانت لنتيجة االختبار القبلي والبعدي ابختبارات ()T-Test
فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:
ـــــــــــــــــــــــــ
10
العساف ،املدخل إىل البحث  ، ...ص.104 .
صاحل بن محد ّ
11
العساف ،املدخل إىل  ، ...ص104 .
صاحل بن محد ّ

•

إذا كان اهلدف معرفة الفرق بني متوسطني مرتبطني (أي لعينة واحدة) فيطبق
اختبارت طبقا للقانون التايل:
ت=

•

ت=

متوسطة الفروق
اخلطأ املغياري للفروق

وبتعبري رايضي يصاغ القانون كما يلي:
مف
مج ح 2
ن (ن)1-

حيث أن :
م ف = متوسطة الفروق.
مج ح  =2جمموع مربعات إحنرافات الفروق.
ن

= عدد أفراد العينة.
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ـــــــــــــــــــــــــ
12
العساف ،املدخل إىل  ، ...ص141-140 .
صاحل بن محد ّ

اجلدول 3.1
النتائج يف االختبارين
الطالب

درجاهتم يف
االجابة األوىل

درجاهتم يف
االجابة الثانية

الفرق بني
االجابتني

االحنراف عن مربع ( االحنراف
متوسطة الفروق عن متوسطة
الفرق )

الطالب األول

...

...

...

...

...

الطالب الثاين

...

...

...

...

...

اخل

...

...

...

...

...

اجملموع

...

...

...

...

...

وإلستخراج داللة الفرق بني متوسط االجابتني ،ال بد من إتباع اخلطوات التالية:
 -1إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح يف اجلدوال أعاله
-2
-3
-4
-5

حساب متوسط االجابة األوىل
حساب متوسط االجابة الثانية
حساب متوسطة الفرق
تطبيق قانون اختبارت التايل:
ت=

مف
مج ح 2
ن (ن)1-

 -6حتديد درجة احلرية وهي ن (ن ،)1-أى عدد أفراد العينة انقصا واحد.

 -7مراجعة اجلدوال اإلحصائية اخلاصة بقيم ت ملعرفة هل القيمة ذات داللة
إحصائية عند املستوى الذي حدده الباحثة أم ال؟ فإذا كانت قيمة ت
احملسوبة أصغر من قيمة ت يف جدوال عند مستوى الداللة الذي حدده
الباحثة وأمام درجة احلرية تقبل الفرضية أي أنه ليس هناك فرق بني
االجابتني وهذا يدل على أن الطالب مل يستفيدوا كثريا من املقرر الذي
13
درسوه.
ولنفرض أن الباحثة حدد مستوى الداللة بـ[ ]0 ,01فيتضح أن قيمة ت
احملسوبة أصعر من قيمة ت.
أما إذا حدد مستوى الداللة بـ[ ]0 ,05فيتضح أيضا أن قيمة ت احملسوبة أصعر من
قيمة ت.
 .2حتليل عن نتيجة املالحظة املباشرة
حتسب البياانت من الطلبة عند إجراء عملية التعيلم والتعلم ابستعمال القانون:
𝑅 𝑥 100٪
𝑇

=

P

البيان  : P :النسبة املؤية الكليمة
𝑅  :عشرات احلصول عليها
𝑇  :النتيجة الكاملة
وحيدد املسند ألنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة حتويل:14
 = ٪ 100 – 81ممتاز
 = ٪ 80 – 61جيد جدا
ـــــــــــــــــــــــــ
13
العساف ،املدخل إىل  ،...ص143-142 .
صاحل بن محد ّ

Suharsimi Arikunto, dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),

14

ha. 28.

 = ٪ 60 – 41جيد
 = ٪ 40 – 21مقبول
 = ٪ 0 2 – 0انقص
فقيمة ألنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعيلم والتعلم ،فهي:
𝑅 𝑥 100٪
𝑇

=

P

الفصل الرابع
نتائج البحث

أ.

عرض البياانت
لقد شرحت الباحثة يف الفصل السابق فيما يتعلق مبنهج البحث .ويف هذا الفصل

تريد الباحثة أن تبحث مما يتعلق ببياانت هذا البحث ،منها نتائج املالحظة املباشرة
واالختبار .وتتكون نتائج االختبار من االختبار القبلي واالختبار البعدي .االختبار القبلي
تؤديه الباحثة قبل استخدام "وسيلة الصور أبسلوب الغناء" واالختبار البعدي تؤديه الباحثة
بعد استخدام "وسيلة الصور أبسلوب الغناء".
تعرض الباحثة نتائج البحث اليت وجدها بعد قيام البحث بـ ـ ـ ـ ـ
للصف األول .وتطبق الباحثة وسيلة الصور أبسلوب الغناء بـ ـ ـ ـ ـ
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للحصول على البياانت يف البحث التجرييب للسنة الدراسية  2020-2019إعتمادا على
املدرسة جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه
إفادة العميد كلية الرتبية وأتهيل ّ
برقم  B-13789/Un.08/FTK/ KP.07.6/09/2019 :يف اتريخ  12سبتمرب  2019عن إذن مجع
البياانت فيه.

 -1حملة عن ميدان البحث
 MIN 10 Banda Acehهي مدرسة ابتدائية املستوى مع اعتماد ،وتقع يف الطاريق موسرا،
قرية  ،Punge Blang Cutمقاطعة جيا ابرو ،بندا أتشيه.
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املدرسة
 -2رؤية ورسالة وأهداف ّ
ورؤية:
زايدة اإلميان والتقوى ،واملنافسة يف اإلجناز ،املاهرة والفاضلة.
ورسالة:
)1

تنظيم التعليم بشكل فعال حبيث يتطور التالميذ على النحو األمثل.

)2

تنظيم التعلم لتعزيز القدرة على التفكري بنشاط وإبداع وذكاء يف حل املشاكل.

)3

تنظيم التطوير الذايت حىت يتمكن التالميذ من التطوير وف ًقا الهتماماهتم ومواهبهم.

)4

تطوير البيئة والسلوك الديين حبيث ميكن للطالب ممارسة دينهم والعيش فيه بشكل

كبري.
)5

تطوير السلوكيات اجلديرة ابلثناء واملمارسات احلقيقية حبيث يصبح التالميذ قدوة
لألصدقاء واجملتمع.

)6

إضافة مسؤولية النظافة والنظام والراحة.

)7

إنشاء مدرسة منظمة وآمنة ومرحية ونظيفة وخضراء.

وأهداف:
زايدة الذكاء واملعرفة والشخصية واملهارات الالزمة للعيش بشكل مستقل وحضور
التعليم اإلضايف.
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ب.

حتليل البياانت
 -1تطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء
جتري الباحثة عملية تطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء لرتقية قدرة التالميذ على

املفردات .وتقوم الباحثة كمشرفة عملية التعليم عند تطبيق هذه الطريقة إلرشاد التالميذ يف
قواعد النحوية.
وأما توقيت البحث يف تدريس املفردات ابستعمال وسيلة الصور أبسلوب الغناء
ميكن عرضها يف اجلدول التالية:
اجلدول 4،2
التوقيت التجرييب
اللقاء

اليوم

التاريخ

العملية

اللقاء األول

السبت

2019\11\09

تعروف واإلختبار
القبلي

اللقاء الثاين

الثالاثء

تدريس املفردات
2019\11\12
على املواد أمساءاألايم

اللقاء الثالث

األربع

تدريس املفردات
2019\11\13
على املواد أمساءاألايم
بوسيلة الصور
أبسلوب الغناء

اللقاء الرابع

األربع

تدريس املفردات
2017-08-09
على املواد أمساءاألايم
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بوسيلة الصور
أبسلوب الغناء
واإلختبار القبلي

وأما خطوات تدريس املفردات بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف
الفصل األول يف املرحلة اإلبتدئية بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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ميكن عرضها يف

اجلدول التالية:
اجلدول 4،3
خطوات تدريس املفردات بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف الفصل األول
يف املرحلة اإلبتدئية بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أنشطة الباحثة
اللقاء األول
 -1تدخل الباحثة إىل الفصل -1
ابلقاء
السالم وترتب الفصل وتطلب من
-2
رئيسة الفصل أمساء التالميذ.
 -2تبني الباحثة أهداف تعليم
املفردات.
 -3ترتب الباحثة ساعة التعليم يف
-3
تعليم املفردات.
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أنشطة التالميذ
يرد التالميذ السالم و يستمع إىل كالم
الباحثة.
يستمع التالميذ إىل بيان الباحثة.

تسلم التالميذ أوراق االختبار القبلي.
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-4

-5
-6

تقدم الباحثة التالميذ االختبار
القبلي ملعرفة درجة قدرهتم على  -4جيب التالميذ االختبار القبلي وجيمعه.
فهم املفردات.
تشرح الباحثة أهداف من هذه  -5يقرأ التالميذ دعاء وصالة على النيب
وخيرج من الفصل.
أوراق االختبار القبلي.
أتمر الباحثة التالميذ أن يقرأ
دعاء كفارة اجمللس وصالة على
النيب وخترج الباحثة من الفصل.

اجلدول 4،4
خطوات تدريس املفردات بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف الفصل األول
يف املرحلة اإلبتدئية بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أنشطة الباحثةة
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أنشطة التالميذ

اللقاء الثاين
 -1تدخل الباحثةة الفصل ابلقاء  -1يرد التالميذ السالم ،مث يقرأ الدعاء.
السالم على التالميذ ،وتبدأ
عملية التعليم والتعلم بقراءة
الدعاء .وتسأل الباحثةة حالة
التالميذ.
 -2وتشرح الباحثةة عما تتعلق
 -2يستمع التالميذ إىل شرح الباحثةة.
ابلنتيجة االختبار القبلي.
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 -3تعرف الباحثةة أهداف التعلمية  -3يستمع التالميذ إىل شرح الباحثةة.
وأمهيتها.
 -4تشرح الباحثةة مفهوم وسيلة  -4يستمع التالميذ إىل شرح الباحثةة.
الصور أبسلوب الغناء وكيفية

تطبيقها يف تدريس املفردات.
 -5توزع الباحثةة املفردات عن
استقال االندونيسيا إىل التالميذ.
 -6أتمر الباحثةة التالميذ ليقرأ
املفردات قراء صامتا
 -7تسمح الباحثةة الفرصة للطالب
ابألسئلة عن املفردات الصعوبة.
 -8يبني الباحثةة األمثلة اجلملة يف
الكتاب.
 -9تسمح الباحثةة الفرصة للطالب
ابألسئلة عن املادة.
 -10تدرب الباحثةة التالميذ على أن
أيتني األمثلة اجلملة
 -11تصلح الباحثةة أخطاء التالميذ
على أن أيتني األمثلة اجلملة
 -12أتمر الباحثةة التالميذ أن يقرأ
دعاء كفارة اجمللس وصالة على
النيب وخترج الباحثةة من الفصل.

 -5يسلم ويقرأ التالميذ إىل ما يف املادة.
 -6يقرأ التالميذ املفردات قراء صامتا
 -7يسأل التالميذ إىل الباحثةة.
 -8يستمع التالميذ إىل شرح الباحثةة
ويكتبون أهم املادة يف الكتاب.
 -9يسأل التالميذ إىل الباحثةة.
 -10يقوم التالميذ على أن أيتني األمثلة
اجلملة
 -11يستمع التالميذ إليه ويصلح أخطائهم
اجلملة.
 -12يقرأ التالميذ دعاء وصالة على النيب
وخيرجون من الفصل
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اجلدول 4،5
خطوات تدريس املفردات بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف الفصل األول
يف املرحلة اإلبتدئية بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أنشطة الباحثة
اللقاء الثالث
 -1تدخل الباحثةة الفصل ابلقاء
السالم ،واتمر التالميذ ألن يقرأ
الدعاء
 -2إعادت الباحثةة املواد املدروسة
السابقة وتربطها ابملواد احلالية
 -3تعرف الباحثةة أهداف التعلمية
وأمهيتها.
 -4تقرأ الباحثةة املفردات عن استقال
االندونيسيا قراء صامتا
 -5تشرح الباحثةة املراد من املفردات
عن استقال االندونيسيا
 -6تسمح الباحثةة الفرصة للطالب
ابألسئلة عن املادة.
 -7جتب الباحثةة األسئلة قدمها
التالميذ
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أنشطة التالميذ
 -1يرد التالميذ السالم ،مث يقرأ الدعاء

 -2يهتم التالميذ عنها
 -3يستمع التالميذ إىل شرح الباحثةة.
 -4يستمع التالميذ إىل قراءة الباحثةة.
 -5يهتم التالميذ إىل شرح الباحثة.
 -6يسأل التالميذ إىل الباحثة.

 -7يستنبط التالميذ من املفردات وأييت
األمثلة اجلديدة
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 -8أتمر الباحثةة التالميذ لتستنبط
من املفردات وأتيت األمثلة -8
اجلديدة
 -9تصلح الباحثةة أخطاء التالميذ
-9
على أن أتتني األمثلة
 -10اختتم الدراسة ابحلمدلة والسالم
 -11أتمر الباحثةة التالميذ أن تقرأ
دعاء كفارة اجمللس وصالة على
النيب

يستمع التالميذ إليه ويصلح أخطائهم
املفردات.
يقرأ التالميذ دعاء وصالة على النيب
وخيرجون من الفصل

اجلدول 4،6
خطوات تدريس املفردات بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف الفصل األول
يف املرحلة اإلبتدئية بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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أنشطة الباحثة
اللقاء الرابع
 -1تدخل الباحثة الفصل إبلقاء -1
السالم ،وتبدأ الفصل بقراءة

أنشطة التالميذ
يرد التالميذ السالم ويقرأن الدعاء
وجيبون سؤل الباحثة.

الدعاء .وتسأل الباحثة حالتهم.
 -2يستمع التالميذ إىل شرح الباحثة.
 -2تشرح املقصود يف هذا اللقاء.
 -3توزع الباحثةة االستبانة ملعرفة  -3يسلم التالميذ اإلختبار
استجاابهتم عن تدريس املفردات
بطريقة النصوص املتكاملة
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 -4تشرح الباحثة كيفية استجابة
اإلختبار
 -5أتمر الباحثة أن جيب التالميذ عن
االستبانة.
 -6جتمع الباحثة أوراق إجابة التالميذ
.
 -7تنصح الباحثة التالميذ إىل اجلهد
يف التعليم.
 -8أتمر الباحثة التالميذ أن يقرأ دعاء
كفارة اجمللس وصالة على النيب
وخيرج الباحثة من الفصل.

-4

يستمع التالميذ إىل شرح الباحثة.

-5

جييب التالميذ االستبانة.

-6

يسلم التالميذ أوراق إجابتهم إىل
الباحثة.
يستمع التالميذ إىل شرح الباحثة.

-8

يقرأ التالميذ دعاء وصالة على النيب
وخيرجون من الفصل.

-7

 -2حتليل بياانت كيفية عملية تدريس املفردات بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب
الغناء
ملعرفة كيفية عملية تدريس املفردات بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف الفصل
األول يف املرحلة اإلبتدئية بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  MIN 10 Banda Acehقامت الباحثة ابملالحظة املباشرة،
الطريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع بياانت البحث هي املالحظة املباشرة .فتالحظ رفيقة
للباحثة أنشطة املدريسة وأنشيطة التالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم إبستخدام وسيلة
الصور أبسلوب الغناء يف تدريس املفردات .واعدت الباحثة ورقة املالحظة من بنود انحية
امللحوظة ألنشطة التالميذ يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف
تدريس املفردات ،فهي كما يف اجلدول التايل:
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اجلدول 4،7
قيمة ألنشطة املتالميذ عند عملية التعليم والتعلم بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف
تدريس املفردات
رقم

أنشطة التالميذ

ترتيب
1

2

3

1

قدرة التالميذ على الطعة لقواعد وترتيب التعلم.

√

2

قدرة التالميذ على االهتمام ابلتعلم الذي يدرسها
املدرسة.
ّ

√

3

قدرة التالميذ على االستماع إىل تعبريات املفردات اليت
انتباها.
املدرسة ً
جيدا و ً
ألقاها ّ

4

√

4

قدرة التالميذ يف النطق املفردات بشكل صحيحا
وجيدا.

5
6

قدرة التالميذ على حفظ املفردات ابستخدام الوسائل
املدرسة.
اليت يعرضها ّ
قدرة التالميذ على تطوير املفردات إىل الغناء.

7

قدرة التالميذ على فهم الغرض من املفردات مما يقوله
أصدقاؤهم.

√

8

قدرة التالميذ على استخدام اللهجة حسب التجويد
اللغوي.

√

9

قدرة التالميذ على قراءة وحفظ املفردات أو احملادسة
مع رسائل املخارجل جيدة وصحيحة.

√
√
√

√
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املدرسة
 10قدرة التالميذ على تقدمي ردود على ما ينقله ّ
فيما يتعلق ابملواد التعليمية.

√

قدرة التالميذ على مناقشة مع جمموعات حول املواد
11
املقدمة.

√

املدرسة.
 12قدرة التالميذ على فهم املواد اليت قدمها ّ

√

املدرسة واألصدقاء.
 13قدرة التالميذ على التواصل مع ّ

√

 14قدرة التالميذ على العمل معا يف جمموعات.

√

 15قدرة التالميذ على التواصل بنشاط بني اجملموعات.

√

 16قدرة التالميذ على العمل يف مهام مجاعية.

√

قدراة التالميذ يف العمل على واستكمال أوراق عمل
17
التالميذ.

√

قدرة التالميذ على استنتاج مواد التدريس اليت قدمها
18
املدرسة يف هناية التعلم.
ّ
اجملموع

√
60

معاير التقييم
 : 1انقص

 :2مقبول

 :3جيد

 :4جيد جدا

حتسب الباايانت من أنشطة املتالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستعمال القنون:
𝑅

P = 𝑇 𝑥 100 ٪
البباانت :

 : Pالنسبة املؤية
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 : Rجمموع القيمة احلصولة عليها
 : Tالنتيجة الكاملة
املدرسة والتالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال:
وحتليل املسند ألنشطة ّ
 = ٪100 – 81ممتاز
 = ٪ 80 – 71جيد جدا
 = ٪ 70 – 56جيد
 = ٪ 55 – 41منقول
٪ 40- 0

= انقص

حتسب الباايانت من أنشطة التالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستعمال القنون:
𝑅

=P

60

=P

6000

=P

𝑥 100٪
𝑥 100٪

𝑇
72

72

P = 83,33 ٪

والنتيجة احملصولة هي بعد ما حصلت الباحثة من البياانت السابقة ٪ 83،33
وهذه تدل أهنا يف احلد  ٪ 100 – 81مبعىن عملية التعليم والتعلم بتطبيق وسيلة الصور
أبسلوب الغناء يف تدريس املفردات ممتاز.
وهذا يدل على أن حاصلة اليت وجدهتا يف ورقة املالحظة قريب ابلتمام .ألن
نتيجتها كثرية يف نقطة "جيد جدا".
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املدرسة يف عملية التعليم
وأما ورقة املالحظة من بنود انحية امللحوظة ألنشطة ّ
والتعلم بتطبيق هذه الوسيلة فهي كما يف اجلدول التايل :
اجلدول 4،8
املدرسة عند عملية التعليم والتعلم بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف
قيمة ألنشطة ّ
تدريس املفردات

رقم

املدرسة
أنشطة ّ

املدرسة على أتديب التالميذ يف التعلم.
 1قدرة ّ

ترتيب
1

2
√

املدرسة على شرح املواد التعليمية بشكل صحيح.
قدرة ّ

√

املدرسة على التعبري عن املفردات ابهتمام وانتباه.
 3قدرة ّ

√

املدرسة على مطالبة التالميذ نطق املفردات
 4قدرة ّ
بشكل صحيح.

√

املدرسة على عرض الوسائل وجعل التالميذ
 5قدرة ّ
املدرسة.
ينطقون املفردات وفقا ملا يوجهه ّ

√

املدرسة على إظهار األغنية عن أمساء األايم ابللغة
 6قدرة ّ
العربية.

3

4

√

املدرسة على مشاركة التالميذ يف عدة جمموعات.
 7قدرة ّ

√

املدرسةين على استخدام اللهجات وف ًقا لرتمجة
 8قدرة ّ
اللغة.

√

املدرسة على قراءة وحفظ املفردات أو احملدثة مع
 9قدرة ّ
رسائل املخارج جيدة وصحيحة.

√
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املدرسة على تعليم التالميذ غناء أمساء األايم
 10قدرة ّ
ابللغة العربية.

√

املدرسة على توجيه التالميذ للتعرف على الصور
 11قدرة ّ
اليت مت تقدميها.

√

املدرسة على اختبار التالميذ حول كيفية فهمهم
 12قدرة ّ
للمواد املقدمة.

√

املدرسة على إقامة عالقات تواصل مع التالميذ.
 13قدرة ّ

√

معا يف
املدرسة على توجيه التالميذ للعمل ً
 14قدرة ّ
جمموعات.

√

املدرسةين على التواصل بنشاط مع التالميذ يف
 15قدرة ّ
الفصل.
املدرسة على توجيه التالميذ للعمل على أوراق
 16قدرة ّ
عمل التالميذ

√
√

املدرسة على توبيخ التالميذ املشاغب.
 17قدرة ّ
املدرسة على استنتاج حمتوى التعلم.
 18قدرة ّ
اجملموع

√
√
53

معاير التقييم
 : 1انقص

 :2مقبول

 :3جيد

 :4جيد جدا

املدرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستعمال القنون:
حتسب الباايانت من أنشطة ّ
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𝑅

P = 𝑇 𝑥 100 ٪
البباانت :

 : Pالنسبة املؤية
 : Rجمموع القيمة احلصولة عليها
 : Tالنتيجة الكاملة

املدرسة والتالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال:
وحتليل املسند ألنشطة ّ
 = ٪100 – 81ممتاز
 = ٪ 80 – 71جيد جدا
 = ٪ 70 – 56جيد
 = ٪ 55 – 41منقول
٪ 40- 0

= انقص

املدرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستعمال القنون:
حتسب الباايانت من أنشطة ّ
𝑅

=P

53

=P

5300

=P

𝑥 100٪
𝑥 100٪

𝑇
72

72

P = 73,61 ٪

وبقيمة مالحضة املبشرة  ٪ 73،61تدل على أهنا وقع بني حد ٪ 80-71
مبعىن جيد جدا .فتكون داللة أن أنشطة التالميذ يف عملية تعليم والتعلم بتطبيق وسيلة
الصور أبسلوب الغناء يف تدريس املفردات جيد جدا.
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وهذه تدل على أن حاصلة اليت وجدت الباحثة يف ورقة املالحظة قريب ابلتمام.
ألن نتيجتها كثرية يف نقطة "جيد جدا".
املدرسة يف تدريس املفردات بتطبيق
يدل اجلدول السابق على أن أنشطة التالميذ و ّ

وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف تدريس املفردات جيد جدا .وابخلالصة أن هذه الطريقة
الئقان يف عملية التدريس املفردات أي يصري عالج يف هذه املشكالت.
 -3حتليل نتيجة التالميذ يف االختبار القبلي والبعدي

وملعرفة فعالية تدريس املفردات بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف الفصل
األول يف املرحلة اإلبتدئية بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  MIN 10 Banda Acehبعد العملية التجريبية فاعتمدت
الباحثة على االختبار القبلي والبعدي .وميكن عرض نتائج اختبار التالميذ كما يف اجلدول
اآليت:
أ) االختبار القبلي
قامت الباحثة ابإلختبار البعدي قبل ﺇجراء البحث ملعرفة قدرة التالميذ يف تدريس
املفردات .وأما نتيجة التالميذ اليت حصلها الباحثة من اإلختبار البعدي كما املكتوبة ىف
اجلدول التالية:
اجلدول 4،9
نتائج اإلختبار القبلي
الرقم

أمساء التالميذات

نتيجة

1

التالميذ ()1

20

2

التالميذ ()2

10

56
3

التالميذ ()3

20

4

التالميذ ()4

20

5

التالميذ ()5

30

6

التالميذ ()6

60

7

التالميذ ()7

70

8

التالميذ ()8

30

9

التالميذ ()9

20

10

التالميذ ()10

10

11

التالميذ ()11

70

12

التالميذ ()12

70

13

التالميذ ()13

30

14

التالميذ ()14

30

15

التالميذ ()15

50

16

التالميذ ()16

50

17

التالميذ ()17

30

18

التالميذ ()18

70

19

التالميذ ()19

30

20

التالميذ ()20

30

21

التالميذ ()21

50

22

التالميذ ()22

50

23

التالميذ ()23

30

24

التالميذ ()24

70

25

التالميذ ()25

30
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26

التالميذ ()26

70

27

التالميذ ()27

70

28

التالميذ ()28

80

29

التالميذ ()29

70

30

التالميذ ()30

20

جمموع

1290

معدل

٪ 43 =30 : 1290

من هذه البياانت حصل التالميذ االختبار القبلي على نتيجة املعدلة .٪ 43
ب) اإلختبار البعدي
أما نتيجة التالميذ الىت حصلها الباحثة من االختبار البعدي كما املكتوبة يف
اجلدول اآلتية:
اجلدول 5،1
نتائج اإلختبار البعدي
الرقم

أمساء التالميذات

نتيجة

1

التالميذ ()1

20

2

التالميذ ()2

100

3

التالميذ ()3

80

4

التالميذ ()4

100

5

التالميذ ()5

100

6

التالميذ ()6

100
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7

التالميذ ()7

100

8

التالميذ ()8

100

9

التالميذ ()9

80

10

التالميذ ()10

100

11

التالميذ ()11

70

12

التالميذ ()12

60

13

التالميذ ()13

80

14

التالميذ ()14

80

15

التالميذ ()15

60

16

التالميذ ()16

60

17

التالميذ ()17

70

18

التالميذ ()18

80

19

التالميذ ()19

100

20

التالميذ ()20

80

21

التالميذ ()21

80

22

التالميذ ()22

80

23

التالميذ ()23

80

24

التالميذ ()24

80

25

التالميذ ()25

60

26

التالميذ ()26

100

27

التالميذ ()27

100

28

التالميذ ()28

100

29

التالميذ ()29

100
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30

التالميذ ()30

100

جمموع

2400

معدل

٪ 80 =30 : 2400

من هذه البياانت حصل التالميذ االختبار البعدي على نتيجة املعدلة .٪ 80
وأما القانون الذي يستخدم الباحث لتحليل البياانت يف هذا البحث هو القانون
التايل:

مف
ت=
مج ح 2
ن (ن)1-

حيث أن:
مف

= متوسط الفروق.

مج ح2

= جمموع مربعات إحنرافات الفروق.

ن

= عدد أفراد العينة
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اجلدول 5،2
جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي

التالميذ

نتيجة
لالختبار
القبلي

نتيجة
لالختبار
البعدي

الفرق بني
االختبارين

مربع
االحنراف
(االحنراف
عن متوسط
عن متوسط
الفروق
الفروق)

1

20

20

0

0

0

2

10

100

90

60

3600

3

20

80

20

10-

100

4

20

100

80

50

2500

5

30

100

70

40

1600

6

60

100

40

10

10

7

70

100

30

0

0

8

30

100

70

40

1600

9

20

80

50

20

400

10

10

100

90

60

3600

11

70

70

0

30

900

12

70

60

10-

40-

1600

13

30

80

50

20

400

14

30

80

50

20

400

15

50

60

10

20-

400

16

50

60

10

20-

400

61
17

30

70

40

10

100

18

70

80

10

20-

400

19

30

100

70

40-

1600

20

30

80

50

20

400

21

50

80

30

0

0

22

50

80

30

0

0

23

30

80

50

20

400

24

70

80

10

20-

400

25

30

60

30

0

0

26

70

100

30

0

0

27

70

100

30

0

0

28

80

100

20

10-

100

29

70

100

30

0

0

30

20

100

80

50

2500

اجملموع

1290

2400

1160

270

23410

وإلستخراج داللة الفرق بني متوسطي االجابتني ،تعتمد الباحثة على اخلطوات التالية:
 )1إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح يف اجلدول أعاله.
 )2حساب متوسط االختبار القبلي وهو ٪ 43 =30 : 1290
 )3حساب متوسط االختبار البعدي وهو ٪ 80 =30 : 2400
 )4حساب متوسط الفروق وهو ٪ 38،66 =30 : 1160
 )5تطبيق قانون :
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ت=

مف
مج ح 2
ن (ن)1-

ت=

38،66
23410
)1-30( 30

ت=

38،66
23410
870

ت=

38،66
26،90

ت=

38،66
5،18
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ت= ٪ 7،46
وحتسب الباحثة أن النتيجة ت =  ٪ 7،46ليقارن ابلنتيجة اجلدول ابلرموز:
Db= N-1
Db=30-1
Db=29

وبعد أن حسب الباحث  ،Dbفتوجد النتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة 5
٪

)(Signifikasi

وهو  2،04ويف مستوي الداللة ٪ 1

()Signifikasi

وهو  .2،76إذا

كانت النتيجة (ت-احلساب) متساوية أو أكرب (ت-اجلدول) فيكون الفرض الصفري
مردودا والفرض البديل مقبوال .وإذا كانت النتيجة (ت-احلساب) مل تبلغ إىل النتيجة (ت-
اجلدول) فيكون الفرض الصفري مقبوال والفرض البديل مردودا.
فوجدت الباحثة يف هذا البحث أن النتيجة ت احلساب  7،46والنتيجة ت
اجلدول على مستوي الداللة  (Signifikasi) ٪ 5وهو  ،2،04ويف مستوي الداللة ٪ 1
()Signifikasi

وهو  .2،76فالنتيجة ت-احلساب أكرب من نتيجة ت-اجلدول

( ،)2،76 >7،46<2,04ولذلك الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبوال يعين

يكون تدريس املفردات بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف الفصل األول يف
املرحلة اإلبتدئية ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  MIN 10 Banda Acehفعاال عند التالميذ يف تعليم والتعلم.

اخلالصة من املالحظة السابقة يعين أن استعمال وسيلة الصور أبسلوب الغناء
فعاال يف تعلم املفردات.
يكون ّ
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 -4حتقيق الفروض
وأما الفروض الذي قد شرح الباحثة يف هذا البحث فهي كما يلي:
)1

إ ّن عملية تدريس املفردات بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف الفصل
األول يف املرحلة اإلبتدئية بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  MIN 10 Banda Acehتكون أحسن ابستخدام
التدريبات وقد حصلتها الباحثة من االختبارات وورقة املالحظة ،وبقيمة من أنشطة
التالميذ  83،33تدل على أهنا وقع بني حد  %100-81مبعىن ممتاز .ومن

)2

املدرسة  73،61تدل على أهنا وقع بني حد  ٪ 70-61مبعىن جيد جدا.
أنشطة ّ

إن استخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء يرقي قدرة التالميذ يف فهم املفردات فقد
حصلت الباحثة من نتيجة اختبار ت (( )tت-احلساب) أكرب من نتيجة (ت-
اجلدول) الصيغة ( )2،04>7،46أو ( .)2،76>7،46وهذا يدل أ ّن الفرض

الصفري ( )Haمردود وفرض البديل ) (Hoمقبول.

الفصل اخلامس
خامتة
أ-

نتائج البحث
وقد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة عما يتعلق بتطبيق حتفيظ املفردات

وتطويرها يف احملادثة .ومن ذلك البحث فتقدم الباحثة اخلالصة ،كما تلي:

 -1إ ّن عملية تدريس املفردات بتطبيق وسيلة الصور أبسلوب الغناء يف الفصل
األول يف املرحلة اإلبتدئية بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

MIN 10 Banda Aceh

تكون أحسن

ابستخدام التدريبات وقد حصلتها الباحثة من االختبارات وورقة املالحظة،
وبقيمة من أنشطة التالميذ  83،33تدل على أهنا وقع بني حد %100-81
مبعىن ممتاز .ومن أنشطة املدرسة  73،61تدل على أهنا وقع بني حد 70-61
 ٪مبعىن جيد جدا.
 -2إن استخدام وسيلة الصور أبسلوب الغناء ترقي قدرة الطالب يف فهم املفردات
فقد حصلت الباحثة من نتيجة اختبار ت

()t

(ت-احلساب) أكرب من نتيجة

(ت-اجلدول) الصيغة ( )2،04>7،46أو ( .)2،76>7،46وهذا يدل أ ّن
الفرض الصفري ( )Haمردود وفرض البديل ) (Hoمقبول.

65

66
ب -املقرتحات
وهناك بعض االقرتاحات اليت رأهتا الباحثة ضرورية تقدمها ،وهي كما يلي :
 -1أن يستخدم وسيلة الصور أبسلوب الغناء تدريس املفردات أوالطرق

اآلخرى املختلفة يف أثناء التعلم ليجذب ويسهل الطلبة على فهم املفردات
واحملادثة.

 -2وترجو الباحثة على التالميذ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  MIN 10 Banda Acehأن يهم ونتبه

تعليم املفردات.
 -3وترجو الباحثة من القارئني اإلصالح إذا وجدوا يف هذه الرسالة االخطاء
أو العيوب حىت تكون رسالة كاملة ومفيدة للباحثة والقارئني.
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الثامنة عشرة ،دار املعارف ،مصر ،بدوانلسنة
أمحد فؤاد حممود علبان ،املهارات اللغوية ماهيئها وطرق تنميتها ،الرايض  :دار املسلم،
.2010
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الكتاب.
حزابهلل ،اللغة العربية بني االنقراض والتطوير -حتدايت وتوقعان ،جاكرات  :جامعة األزهر
اإلندونيسيا و احتد مدرسي اللغة العربية ،2010 ،ص460-459.
دار املشروق ،املنجد يف اللغة العربية ،جاكرات  :طبة جديدة منقحة .2002
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واجزاءاته،1995،ص261.
فيصل هيندراعبدالرمحن ،أندي هاينتو ،حممد سريف هداية اللة ،نور حزابهلل ،اللغة العربية بني
االنقراض والتطوير -حتدايت وتوقعان ،جاكرات  :جامعة األزهر اإلندونيسيا واحتد
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حممد كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،السعودية  :جامعة أم القرى،
.1986
حممد مبارك ،فقه اللغة وخصائص الغربية ،بريوت  :دار الفكر .1964
حممود يونس وحممد قاسم بكرى ،الرتبية والتدريس ،اجلزء الثالث ،بدون السنة.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan

: MIN 10 Banda Aceh

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Kelas/ Semester

: I/II

Materi Pokok

:

Jam Pertemuan

: 2 x 45 menit

أمساءاألايم

A.

KOMPETENSI INTI

KI-1

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,

teman, guru, dan

tetangganya
KI-3

Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati,
menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang
makhluk

ciptaan

Tuhan

dan

kegiatannya,dan

dirinya,

benda-benda

yang

dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain
KI-4

Me Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman
dan berakhlak mulia.

B.

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Menerima anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab.

2. Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda
melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman
dan guru.
3. Mengenal bunyi mufradat terkait topik:

(؛أمساء األايم؛ وبعض أمساء الفواكه؛ بعض األلوان10 - 1)العدد
baik secara lisan maupun tulisan.
a) Mencocokan tulisan dengan kata,frase atau kalimat yang di dengar atau di
baca tentang

أمساء األايم

b) Menentukan benar atau salah makna kata,frase atau kalimat baik secara
lisan atau tertulis dari gagasan dari paparan atau dialog أسماءاأليام
4. Menirukan bunyi mufradat terkait topik:

( وبعضاأللوان، وبعضأمساءالفواكه، أمساءاألايم:10 – 1)العدد
a)

Menirukan kosa kata,frase atau kalimat dan informasi wacana tentang

أمساء األايم
b) Mengajukan/menjawab pertayaan tertentu.

c) Menyampaikan informasi lisan atau tulis wacana tentang أمساء األايم

C.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengalami proses belajar peserta didik dapat:
1.

Mencocokan tulisan dengan kata,frase atau kalimat yang di dengar atau
di baca

2.

Menentukan makna kata,frase atau kalimat baik secara lisan atau
tertulis dari gagasan dari paparan atau dialog.

3.

Menirukan/melafalkan kosa kata,frase atau kalimat dan informasi
wacana/dialog dengan intonasi yang baik dan benar.

D.

4.

Mengajukan/menjawab pertayaan tertentu

5.

Menyampaikan informasi lisan atau tulis wacana tertentu.

MATERI PEMBELAJARAN
Kosakata dan ungkapan terkait topik األَيـَّـام
ْ

ْ
ُأس ـ َـمــاء

1. Ayo Membaca Kosakata Dibawah Ini Secara Berulang-Ulang

أس ـ َـمــاءُ ْاْلَيَّــام
ْ
َحـد – اإلثْـنَ ْي – الث ََُّلثَـاء –اْل َْرب َعـاء
َ اْل
الس ْـبت
َّ – اخلَم ْيس – اجلُ ُم َعـة

2. Ayo Membaca Gambar

غَدا يَـ ْوُم اْجلُ ُم َعة

 يَـ ْوُم اخلَم ْيس، اليَـ ْوم

Gambar:
Dua orang siswi sedang
berdialog tentang hari

يَـ ْوُم اْإلثْـنَ ْي

أي يَـ ْوم ؟
ُّ

Gambar:
Dua orang siswa
sedang berdialog
tentang hari
3. Ayo Menyimak
Tunjukkan (dengan alat penunjuk) kata yang sesuai dengan ucapan yang
diperdengarkan, lalu ucapkan:

Ahad/Minggu

َحـد
َ اْل

Senin

اإلثْـنَ ْي

Selasa

الث ََُّلثَـاء

Rabu

اْل َْرب َعـاء

Kamis

اخلَم ْيس

Jumat

اجلُ ُم َعـة

Sabtu

E.

الس ْـبت
َّ

METODE PEMBELAJARAN
Metode dan pendekatan yang digunakan:
-

F.

G.

Pendekatan scientifi,
metode modelling,
ceramah,
tanya jawab,
drill.

SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1.

Media: LCD, File-file Pembelajaran tentang nama hari

2.

Alat/Bahan: Buku materi tentang nama-nama hari dalam bahasa Arab,
kertas karton

3.

Sumber Pembelajaran: Buku Siswa, Buku siswa (bahasa Arab kelas I),
Kamus Bahasa Arab

PROSES PEMBELAJARAN
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
1. Kegiatan Awal ( 10 menit)
a) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama, untuk pembiasaan ciri khas
pelajaran bahasa Arab
b) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas posisi
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
d) Guru memaparkan ilustrasi melalui media / alat bantu berupa tulisan manual
di kertas karton tentang nama-nama hari
e) Guru memberikan pengantar topik keterampilan kepada peserta didik.

2. Kegiatan Inti.
a) Mengamati
➢ Peserta didik mengamati kosa kata yang dipaparkan dalam sebuah
kalimat sempurna
➢ Peserta didik mengamati contoh pemakaian kosa kata nama-nama
hari dalam bahasa Arab pada kalimat di kertas karton dan layanan
LCD.
b) Menanya
➢ Melalui stimulus guru, peserta didik menanyakan kosa kata baru
yang belum diketahui maknanya.
c) Mengeksplorasi/eksperimen
➢ Peserta didik menyelesaikan beberapa latihan pemahaman makna
kosa kata baru.
d) Mengasosiasi
➢

Peserta didik mengemukakan hasil latihan tentang nama-nama hari

➢

Antar peserta didik membetulkan makna kosa kata nama-nama hari

yang belum tepat
e) Mengkomunikasikan
➢ Secara bergantian, peserta didik mampu mempresentasikan hasil
latihan di depan kelas

3. Kegiatan penutup (10 menit)
a) Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran
b) Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan
c) Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan materi atau penanaman
sikap, baik spiritual maupun sosial
d) Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
e) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya
f) Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan di rumah

g) Guru membiasakan

menutup pembelajaran

bahasa Arab dengan

menggunakan ungkapan-ungkapan penutup berbahasa arab, seperti;

هيا بنا

خنتتم ابحلمدلة
H.

PENILAIAN
1. Sikap spritual dan sosial
a) Teknik penilaian

: observasi

b) Bentuk instrumen

: lembar observasi

c) Pedoman penskoran

: kisi-kisi

2. Pengetahuan dan keterampilan
a) Teknik penilaian

: observasi

b) Bentuk instrumen

: lembar observasi

c) Pedoman penskoran

: kisi-kisi

Latihan 1 : Tes lisan (Menyebutkan nama-nama hari).
Guru menerapkan latihan ini kepada semua peserta didik secara bergilir.
1. Sebutkan nama-nama hari dalam bahasa Arab!
2. Sebutkan jumlah hari!
Kunci jawaban dan skor :
a) ………………..
b) ………………..

i.

ii.

Isilah titik-titik dengan menarik garis seperti contoh !

Rabu

Jumat

اَ ْجلُ ُم َعـة

Minggu

....

اَْْل َْرب َعـاء

Jumat

....

َحـد
َ اَْْل

Senin

....

اَْإلثْـنَ ْي

Sebutkan bunyi nama hari seperti contoh pada kolom (1) !

3

2

1

Selasa

Senin

Minggu/Ahad

.....يَـ ْوُم

.....يَـ ْوُم

َحد
َ يَـ ْوُم األ

iii.

Hubungkan nama hari dengan arti yang tepat dan kata yang serupa seperti
contoh !

اَْْلثْـنَ ْي

اخلَمْيس

الث ََُّلثَـاء

ت
َّ
ُ السْب

Sabtu

األ َْرب َعاء

الث ََُّلثَـاء

Jumat

اخلَمْيس

اجلُ ُم َعة

Kamis

اجلُ ُم َعة

األ َْرب َعاء

Senin

ت
َّ
ُ السْب

Selasa
Rabu

اَْْلثْـنَ ْي

Rubrik Penilaian
Aspek

Kosa
ankata

Struktur

1. Siti Aminah

4

5

3

5

17

V

2. Muhammad Ali Dziki
3. Rahmad Afandi

5
3

3
4

4
5

3
3

16
15

V
V

Nama Peserta Didik

Pelafalan

Total

No.

Tindak
Lanjut

Kelancar

Penilaian

Ketuntasan

T

TT

R

P

Skor

Deskripsi
Aspek
Penilaian
Pelafalan

Deskripsi

Skor

Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli

5

Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu

4

Ada masalah pengucapan yang membuat pendengar harus konsentrasi
penuh dan kadang-kadang ada kesalahpahaman
Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering diminta
mengulangi

Kelancaran

1

Lancar seperti penutur asli

5

Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalah bahasa

4

Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah bahasa

3

Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan bahasa

2

terjadi

5

Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak tepat

4

terbatas karena keterbatasan kosa kata
Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata terbatas sehingga
sulit dipahami

3

2

Kosa kata sangat terbatas sehingga percakapan tidak mungkin terjadi

1

Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa

5

Kadang-kadang

membuat

kesalahan

tata

bahasa

tetapi

tidak

mempengaruhi makna
Sering membuat kesalahan tata bahasa yang mempengaruhi makna
Banyak kesalahan tata bahasa yang menghambat makna dan sering
menata ulang kalimat

Pemahaman

1

Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti penutur asli

Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, percakapan menjadi

Struktur

2

Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisa dipahami

Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga percakapan tidak mungkin

Kosa kata

3

4
3
2

Kesalahan tata bahasa begitu parah sehingga sulit dipahami

1

Memahami semua tanpa mengalami kesulitan

5

Memahami hampir semuanya, walau ada pengulangan pada bagian
tertentu

4

Memahami sebagian besar apa yang dikatakan bila bicara agak

3

diperlambat walau ada pengulangan
Susah mengikuti apa yang dikatakan.

2

Tidak bisa memahami walaupun percakapan sederhana

1

Keterampilan Membaca Nyaring

Siti Aminah
Muhammad Ali Dziki
Rahmad Afandi

Intonasi

1.
2.
3.

Pelafalan

Nama Peserta Didik

No.

Kelancar
an
Akurasi

Aspek Penilaian

5
4
5

4
5
3

5
4
5

4
4
3

Ketuntasan
Total Skor

18
17
16

T

TT

Tindak
Lanjut
R

V
V
V

Deskripsi
Aspek Penilaian
Kelancaran

Akurasi

Pelafalan

Deskripsi

Skor

Sangat lancar

4

Lancar

3

Lancar, tetapi masih tersendat

2

Sering tersendat

1

Semua ucapan dipahami

4

Sebagian besar ucapan sudah dapat dipahami

3

Sebagian kecil ucapan sudah dapat dipahami

2

Semua ucapan tidak dapat dipahami

1

Semua ucapan benar

4

Sebagian besar ucapan benar

3

Sebagian kecil ucapan sudah benar

2

Hampir semua ucapan tidak benar

1

P

Intonasi

Tekanan/irama semua kata, frasa, kalimat benar

4

Tekanan/irama sebagian besar kata benar

3

Tekanan/irama sebagian kecil kata benar

2

Tekanan/irama semua kata salah

1

Keterampilan Menyusun Kalimat
Aspek

Deskripsi

Penilaian

Skor

Menanggapi tugas dengan sempurna; pembahasan
Kesesuaian
isi

sempurna; informasi relevan dan tepat; interpretasi

4

sangat kuat dan mendukung.
Mampu menanggapi tugas; pembahasan mampu;
informasi umumnya relevan dan tepat; interpretasi

3

umumnya mendukung.
Kurang mampu menanggapi tugas; pembahasan
dapat diterima tapi kadang tidak konsisten; informasi
kadang tidak relevan/tidak tepat; interpretasi kadang

2

tidak konsisten dengan fakta.
Tidak bisa menanggapi tugas; pembahasan tidak
lengkap dan tidak konsisten; informasi sering tidak
relevan/tidak tepat; interpretasi tidak konsisten

1

dengan fakta.
Mengabaikan atau kurang memahami tugas; minim
pembahasan; informasi dan interpretasi tidak
relevan.
Kesesuaian

Komunikasi efektif, sangat konsisten dengan bentuk

langkah

teks khusus, ungkapan tertata dengan baik dan

retorika

teratur, hubungan antar bagian teks jelas

4

Komunikasi cukup efektif, umumnya konsisten
dengan bentuk teks khusus, organisasi dan urutan
ungkapan umumnya tertata dengan baik dan teratur,

3

hubungan antar bagian teks umumnya jelas
Komunikasi kadang cukup efektif, konsisten bentuk
teks khusus kadang terabaikan, penataan ungkapan
kadang sulit diikuti, hubungan antar bagian teks

2

kadang tidak jelas
Komunikasi tidak efektif, maksud tidak jelas, tidak
mengikuti bentuk teks khusus, penataan dan urutan

1

ungkapan antar bagian teks tidak jelas.
Tidak bisa dipahami sama sekali, mangabaikan
bentuk teks khusus, tidak ada penataan teks.
Kesesuaian

Bahasa yang digunakan sangat sesuai dengan bentuk

bahasa

teks yang diberikan dan konteks komunikasi
Umumnya bahasa yang digunakan sesuai dengan
bentuk teks yang diberikan dan konteks komunikasi
Bahasa yang digunakan tidak konsisten dengan
bentuk teks yang diberikan dan konteks komunikasi
Bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan bentuk
teks yang diberikan dan konteks komunikasi

4

3

2

1

Bahasa yang digunakan sangat buruk
Kelayakan

Layout, spelling, capitalization, dan neatness sangat

bentuk

memenuhi aturan-aturan teks (genre)

5

Layout, spelling, verb conjunction, punctuation,
accents, agreements, capitalization, dan neatness

4

umumnya memenuhi aturan-aturan teks (genre)
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation,
accents, agreements, capitalization, dan neatness

3

sebagian memenuhi aturan-aturan teks (genre)

Layout, spelling, verb conjunction, punctuation,
accents, agreements, capitalization, dan neatness

2

umumnya tidak memenuhi aturan-aturan teks (genre)
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation,
accents, agreements, capitalization, dan neatness

1

tidak memenuhi aturan-aturan teks (genre)

Tugas
Format bentuk laporannya :
Nama
No. Induk

sumber teks

Keterangan

Guru

ditemukan

orang

yang dapat

selain pelajaran dan Al-Qur’an

Kaidah

Paraf

Terjemah

Paraf

Tanggal/
Hari

Kelas : ...................
Bulan : ...................

Tek Bahasa Arab yang pernah di baca

Teks

No.

: ...................
: ...................

tua

1
2
3
Dst

Skor penilaian sebagai berikut.
a) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu
yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,00
b) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,00

c) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada
kekurangan, nilai 2,00

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Guru Bahasa Arab,

__________________

__________________

Lembar Kerja Siswa

LEMBAR KARJA SISWA

الصوار إختبار القبلي

الصوار إختبار البعدي

السرية الذاتية
أوال :البياانت الشخصية
 -1اإلسم الكامل
 -2رقم القيد
 -3حمل واتريخ امليالد
 -4اجلنس
 -5الدين
 -6اجلنسية
 -7احلالة اإلجتماعية
 -8العنوان
 -9العمل
 -10الربيد األلكرتوىن
 -11اسم األب
-12
-13
-14
-15

العمل
اسم األم
العمل
العنوان

 :نور خسمي
15020213 :
 27 Lambro Deyah :يويل 1997
 :اإلانث
 :اإلسالم
 :إندونيسيا
 :غري متزوج
Lam Ateuk :
 :طالبة
nurkhasmi@gmail.com :
 :ردوان
-:
 :روهين
 :ربة البيت
Lam Ateuk:

اثنيا :خليفة التعليم
-1

املدرسة اإلبتدائية()2009-2003 ،Bungcala

-2

املدرسة املتوسطة ()2012-2009 ،Lam Ujong

-3
-4

املدرسة الثانوية ()2015-2012 ،Krueng Baroena Jaya
قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ،بندا
أتشية ،سنة 2020-2015

