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 االستهالل
هِِ ٱّلَلِِ بِۡسمِِ  ٱلَزِحيمِِ ٱلَزۡحم َٰ

 

وي ا ِالذُّ اد  ْهِا ر  ل ْيِهِِم  ِاْْل ِخِزةِف ع  اد  ْهِا ر  م  ل ْيِهِبِاْلِعلِمِو  ف ع 

ل ْيِهِبِاْلِعلِمِ اِف ع  هُم  اد  ْهِا ر  م   بِاْلِعلِمِو 

 )ِرواةِالبخارىِومسلم(

“Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di 

dunia maka dengan ilmu. Barangsipa yang 

menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan 

ilmu.  Barangsiapa yang menghendaki keduanya 

maka dengan ilmu” 

(HR. Bukhori dan Muslim) 

 

ا ج  ِد ر  ِاُْوتُْواِالِعْلم  الَِذْيه  ىُْواِِمْىُكْمِو  ِآم  ِتِي ْزف عِِهللاُِالَِذْيه 

بِْيز. ِخ  لُْون  اِت ْعم  هللاُِبِم  ِو 
(Al Mujadallah : 11)  



 

  و
 

 اإلهداء
 أهدي هذه الرسالة إليكم

،  األن حىت صغريا الذين ربياين صربية ادلكرمة وأمي دهللعبمحدين  ادلكرم يبأ إىل
 اهلل ىلعلتاين علوما كثريا عندما كنت يف ادلهد حىت أن أكون يف اللهد،  علمو 

خدماتكما، خرة، ال أستطيع يف سداد آلوا والدنيا الدين سالمة يفوأبقامها  حفظهما
 هذه هادية مين يا أمي وأيب وأنا أحبكما حبا كبريا.

الذين قد يساعدوين  اكيو نور أز  وهيون ةالصغري واألخيت  دينا فًتي ةكبري   يتوإىل أخ
 حىت األن.ويدوافعين 

 النافعة بالعلوم علموين الذين اإلسالمية احلكومية، نريياالر  جامعة يف أساتذيت وإىل
 .اجلنة أحسن وجل عز اهلل دخلهم خرةآلاالدنيا و  يف

 يف التالميذو  Aceh besar 82ئية ايف مدرسة إبتد وألساتذة األساتيذ مجيع وإىل
 .ذلذه الرسالة تالبيانا لنيل او مساعد على جزيال شكرا أقول .اخلمس الفصل

اهلل  جزاكم احلكومية، اإلسالمية الرانريي جامعة يف وأصدقائي زمالئي مجيع وإىل
  خريا
 .اجلزء وبأحسن

 

 

 خري النساء



 

 ح

 

 والتقدير شكر
ِحيمِ  ِن ٱلره ۡحم َٰ ِ ٱلره  بِۡسِم ٱَّلله

احلمدهلل الذي خلق اإلنسان وعلمو البيان والصالة والسالم على سيد األنام 
 حممد وعلى آلو وأصحابو ذوى الكرام.

ها ىذه الرسالة اليت تقدم لكلية تالباحثة بإذن اهلل من كتاب تمتوبعد، فقد 
الرتبية وتأىيل ادلعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو للحصول على 

استخدام بطاقات  ". وقد اختارت الباحثة ادلوضوع (S.Pd)الشهادة اجلامعة األوىل 
 MIN 82 ـــــكيب اجلمل ادلفيدة)دراسة جتربية بـــالكلمات لرتقية قدرة التالميذ على تر 

Aceh Besar ) 

األستاذ تقدم الباحثة بالشكر العميق للمشرفني الكرميني مها رصة فويف ىذه ال
تقدم الباحثة ذلما بالشكر . ادلاجستري درا مبصرة ةواألستاذ، ادلاجستري شاه منان

اجلزيل بأهنما قد أنفقا أوقاهتما لإلشراف على ىذه الرسالة من أوذلا إىل هنايتها، 
 أن يباركهما اهلل وجيزيهما خري اجلزاء.عسى 

قدم الباحثة بالشكر دلدير اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وعميد كلية وت
ع األساتذة وموظفي يالرتبية وتأىيل ادلعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلم

 لرسالة.مكتبة اجلامعة الذين قد ساعدوىا بإعارة الكتب احملتاجة يف كتابة ىذه ا



 

 ز

 

راما عظيما تقدم الباحثة بالدعاء اخلالص لوالدي الكرميني وشكرا عميقا واتو 
لذين ربياىا تربية ربياىا تربية حسنة وىذباىا هتذيبا نافعا منذ لوالديها احملبوبني ا
نجح يف التعلم بكلية الرتبية وتأىيل ادلعلمني جبامعة الرانريي الصغارىا إىل أن 

 وذلما الدعاء اللهم اغفرذلما وارمحهما وعافهما.اإلسالمية احلكومية، 

قدم بالشكر لزمالئها يف قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة وال تنسى الباحثة أن ت
بعض أفكارىم النافعة ودفعوىا إىل إمتام كتابة الذين قد ساعدوىا بتقدمي  5102

 واآلخرة.ىذه الرسالة. أدعو اهلل تعاىل أن جيزيهم بأحسن اجلزاء يف الدنيا 

وأخريا، ترجو الباحثة أن تكون ىذه الرسالة نافعة لنفسها خاصة وللقارئني 
 عامة. آمني.
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 البحث مستخلص

استخدام بطاقات الكلمات لرتقية قدرة :  وان البحثنع
)دراسة جتربية اجلمل املفيدة قراءةالتالميذ على 

 MIN 82 Aceh Besar) بـــــــ

 خري النسأ:    اإلسم الكاملة
 020101011:    رقم القيد

ة اجلمل املفيدة إحدى العوامل املهمة للطلبة قراءتعد القدرة على 
يف تعلم اللغة العربية ألهنا تؤثر على قواعد اللغة العربية يف تعلم 

.لكن كان التالميذ بعضهم MIN 82 Aceh Besar اللغة العربية
كانت بعض  .يواجهون املشكالت يف قراءة اجلمل العربية

ىذه املدرسة  يستطيعون أن يقرءوا الكلمة العربية التالميذ يف 
واملدرس ال  .بشكل جيد ولكنهم ضعفون قراءة اجلمل املفيدة

.بالنسبة إىل تعلم اللغة العربيةب لة املعينةالوسي الطريقة ميستخد
فعالية استخدام  على ىذا فإن ىذا البحث يهدف لتعرف
 اجلمل املفيدة. قراءة يفبطاقات الكلمات لرتقية قدرة التالميذ 



 
 

 ص
 

استخدام بطاقات الكلمات   على التالميذعلى استجابة والتعرف 
. إن منهج البحث اجلمل املفيدة قراءةعلى  التالميذلرتقية قدرة 

 Oneالذي اعتمدت عليو الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة ىي 

Group Pretest- Postes Design الذي تعتمد يف ىذا  واملدخل
ستبانة الالكمي. واجملمع البيانات تقوم با البحث ىو املدخل

عينة من التالميذ يف الفصل  12واالختبار القبلي والبعدي يف 
 Wilcoxonاخلامس )ب(. وتتم اختبار الفرضيات باستخدام 

Sign Ranks Test  احملسوب بنتيجة   النظاممنɑ = 0002  وقد
استخدام  نالت من ىنا نتائج البحث املستنتجة من البحوث أن

اجلمل أن  قراءةقدرة التالميذ على فعال لرتقية  بطاقات الكلمات
0 أصغر من مستوى p- value sig.) (8-tailed)( 000نتييجة 
استخدام  استجابة التالميذ على ت. كان0002 (sig)الداللة 

  اجلمل املفيدة. قراءةمسرورا وجذابا يف تعلم  بطاقات الكلمات
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ABSTRAK 

 

judul skripsi   : Penggunaan kartu kata untuk  meningkatkan 

kemampuan murid dalam membaca kalimat 

(MIN 28 Aceh Besar) 

nama penulis : khairun nisak 

nim  : 150202122 

 

Kemampuan membaca kalimat sempurna merupakan salah 

satu faktor penting bagi peserta didik dalam belajar bahasa 

arab karena mempengaruhi tata bahasa dalam pembelajaran 

bahasa arab. Akan tetapi pada kenyataan sebagian besar dari 

siswa menghadapi masalah dalam membaca kalimat bahasa 

arab. Adapun siswa di sekolah ini mengetahui bacaan dalam 

bentuk kata tetapi  kesulitan dalam bentuk kalimat.Selain 

itu, guru bahasa arab tidak menggunakan media yang 

menarik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatkan kemampuan siswa terhadap 

pemahaman bacaan kalimat dengan kartu kata dan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap penerapan media kartu 

kata  dalam meningkatkan kemampuan pemahaman siswa 

bacaan kalimat bahasa arab. Metode  penelitian yang 

digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah One Group 

Pretest- Postes Design. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan angket dan tes pretest-postes pada 25 

siswa kelas lima(5) di MIN 28 Aceh Besar. Metode analisis 

data menggunakan  statistik Wilcoxon Sign Ranks Test dan 

ɑ= 0,05. Hasil penelitian menenjukkan bahwa penggunaan 

media kartu kata  efektif meningkatkan kemampuan siswa 

dalam bacaan kalimat berbahasa arab di MIN 28 Aceh Besar 

bahwa hasil p- value sig. (2-tailed)0,000 lebih kecil dari 



 
 

 
 ر

tingkat signifikansi (sig)000. Adapun  respon siswa 

mengenai penggunaan media kartu kata sangan baik dalam 

pembelajaran kalimat sempurna. 
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ABSTRACT 

Thesis Title  : The useng word card media to impore      

students is ability reading perfect sentence 

(MIN 28 Aceh Besar)  

Writer Name : Khairun nisak 

Nim  : 150202108   

The ability to read perfect sentences is one important factor 

for students in learning Arabic because it influences 

grammar in learning Arabic. However, in reality most of the 

students face problems in reading Arabic sentences. As for 

students in this school know the reading in the form of 

words but the difficulty in the form of sentences. In 

addition, Arabic language teachers do not use interesting 

media. Therefore, this study aims to find out the 

improvement of students ability to understand sentence 

reading with word cards and to find out student responses to 

the application of the word card media in improving 

students' understanding of Arabic sentence readings.. The 

research method used by researcher in this paper was One 

Group Pretest-Postes Design.Moreover,the approach used in 

this study was a quantitative approach.Also, data collection 

was carried out by angket and testing the pretes-postes on 25 

samples of students in class V-b at MIN 28 Aceh Besar. The 

data were analyzed by using Wilcoxon Sign Ranks Test and 

ɑ= 0,05.Furthemore, the research result obtained from this 

study found that use of card media to increase student 

knowledge of  reading perfect sentence in school MIN 28 

Aceh Besar obtained the p- value sig.(2-tailed) was 0,000 

smaller than significant level(sig) which 0,05. As for 
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students responses regarding the use of word card media 

very well in learning perfect sentences. 
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ولاأل الفصل  

 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ
اهلل الذي  و لغة.لعربية ىي لغة القرآن الكرمياللغة ا

أنزل وحيو هبا كما قال اهلل تعال : إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم 
واللغة العربية ألة لفهم القرآن واألحاديث النبوية  1تعقلون.

كانت والعلوم اإلسالمية من فقو وتوحيد واصول الفقو وغَتىا.
اللغة العربية مادة من ادلواد الدراسية اليت يتعلمها ادلتعلمون يف 
اإلندونيسية من ادلرحلة اإلبتدأئية  إىل ادلرحلة اجلامعة. ويهدؼ 

ادلتعلم على أربع مهارات وىي  ىذا التدريس إىل أن يسيطر
مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة 

ومهارة القراءة إحد ادلهرات ادلهمة يف تدريس اللغة على الًتتيب.
 العربية.

                                                             
) سوربيا: كوسوما  2القرأن الكريم، سورة يوسف، األية:دفرمتُت أكامرا,  1

  213(ص.2006جاياابدي
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 ىاللغة العربية ىي اللغة اليت تتعلم بالقواعد واحد
 ادلفيدة.واخلرب، وىذا القواعد جيتمع على اجلمل  منهم مبتدأ

اجلملة ادلفيدة ىى ماتًتكب من كلمتُت أو أكثر يفيد فائدة 
وكذلك, اجلملة ىي قول  2تامة, وكل كلمة فيها تعد جزءا منها.

مؤلف من مسند اليو.واجلملة تصاغ من الكلمات وادلقاطع 
 واحلروؼ.

ادلدارس االبتدائية  إحدى  MIN 82 Aceh Besarإن
 غة العربية الىت تتعلم فيها،لوال . Aceh Besarاإلسالمية احلكومية

ويبدأ تعليم اللغة العربية يف تلك  ادلدرسة من الفصل الثالث إىل 
ولو أن ادلكتوب  يف ادلنهج الدراسي سنة  ،الفصل السادس

لتالميذ يف ابعض  انك.يبدأ تعليمها ىف الفصل األول 8102
العربية بشكل جيد يستطيعون أن يقرءوا الكلمة  ىذه ادلدرسة 

 ميستخدا. وادلدرس ال ة اجلمل ادلفيدةقراءضعفون ولكنهم 
يقرأ مث  يطلب على  ادلدرس. الطريقة يف تعلم اللغة العربية

باإلضافة . فحسب كراسةالالتالميذ أن يقرأ ادلادة ويكتبوىا يف 
                                                             

, )بَتوت : دار الثقافة اإلسالمية(ص ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة, 2
19 
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العربية ال يستخدم الوسائل التعليمية يف عملية  إىل ذلك مدرس
 . التالميذ ضعيفة إال كتابا مقرار حىت تكون قدرة

التعليم يف صر من العنا إن الوسائل التعليمية ىي عنصر
 كثَتة  الوسائل اليت يستخدم يف تعليم اجلمل ادلفيدةو ، والتعلم

البطاقات تعترب  .واحدى منها وسيلة البطاقات الكلمات
اليت كتبت عليها كلمة أو عبارة أو مجلة، ويعرضها  الكلمات 

يف  بةمل الطل يلعرضا سريعا يف بداية الدرس  بةادلعلم على الطل
وقت قصَت مبحتويات الدرس، مث يعيد عرضها لتعزيز ما مت 

  3.تدريسو أو ادلراجعة

 بالبحث العلمُت ةالباحث تقام السابقة، الظواىر وبناء على
 ةالبحث تتار خفااجلمل ادلفيدة،  قراءةقدرة التالميذ على 

دام بطاقات الكلمات لًتقية قدرة ع ىذه الرسالة " استخو ادلوض
 MIN 82 ػػػػػػػاجلمل ادلفيدة)دراسة جتربية ب قراءةالتالميذ على 

Aceh Besar )" 

                                                             
حُت، دليل حممد إمسعيل صٍت، ناصف مصطفى عبد العزيز، خمتار الطاىر  3

 .21-20ادلعلم،
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أسئلة البحث -ب    

سولُت ىل ختدد الباحثة إ أما أسئلة البحث يف ىذه الرسالة
 :مها

لًتقية قدرة فعال  الكلمات استخدام بطاقاتىل  -1
 ؟اجلمل ادلفيدة قراءةعلى  التالميذ

استخدام بطاقات  على التالميذاستجابة  كيف  -2
اجلمل  قراءةعلى  التالميذالكلمات  لًتقية قدرة 

 ؟ادلفيدة

أهداف البحث -ج   

 وأما أىداؼ البحث من ىذه الرسالة من سؤلُت:

استخدام بطاقات الكلمات لًتقية  فعالية على رؼالتع - 1
 اجلمل ادلفيدة قراءةقدرة التالميذ على 
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استخدام بطاقات  على التالميذعلى استجابة  رؼالتع  -2 
اجلمل  قراءةعلى  التالميذالكلمات  لًتقية قدرة 

 .ادلفيدة

 أهمية البحث -د

 واما أمهية البحث فهي كما يلي :

 للتالميذ -۱

 اجلمل ادلفيدة قراءةعلى  التالميذ لًتقية قدرة 

 للمعلم -۲

لًتقية  يستطيع أن خيتار الطريقة الوسائل ادلناسبة 
 .اجلمل ادلفيدة قراءة

 ةللباحث -4

تزود األفاؽ وادلعلومات عن تعليم األقران إلعداد 
 النفس كمرشخ ادلدرسة يف ادلستقبال.
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 إفتراضات البحث وفروضة  -ه  

ض الذى افًتضة الباحثة يف ىذه الرسالة ىو رو وأما الف
 قراءةعلى  التالميذاستخدام بطاقات الكلمات لًتقية   قدرة 

  MIN  82  Aceh Besarػػػػػبية بي) دراسة جتر اجلمل ادلفيدة 

وأما فرض البحث الذى افًتضتو  الباحثة ىف ىذه الرسالة 
 فهي:

مل يكن استخدام بطاقات الكلمات إن  :Ho البديل -
 اجلمل ادلفيدة قراءة على  التالميذلًتقية   قدرة  فعاال

 ن فعاالو استخدام بطاقات الكلمات يك:  إن  Ha البديل-
 اجلمل ادلفيدةقراءة  على التالميذقدرة لًتقية 

 معاني المصطلحات -و

قبل أن تبحث الباحثة عن ىذه الرسالة فتحسن هبا أن 
ادلوضوع ليسهل تشرح أوال معاين ادلصطلحات  اليت جتد يف 

 القارئُت معرفة ادلعاين ادلصودة و ىي:
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 الكلمات بطاقات -1
وقال غَته  ،البطاقة ىي الورقة عن ابن األعراىب

البطاقة رقعو صغَتة يثبت فيها مقدار ما جتعل فيو,إن  
 4كان عينا فوزنة أو عدده وان كان متاعا فقيمق

ستخدام بطاقات اورقة كان  ع من بطقة يعٌتيمج
البطاقات  ،أنواع متعددة و ىي البطاقات ادللونةعلى 

ادلطلبوعة ببما فيها من كلمات واجلمل العربية ادلفيدة 
وغَتىا اليت يستعمل يف عملية  التعليم العربية  

 5.ادلستخدمة يف  احلياة اليومية

 اجلمل ادلفيدة -2 
أما " اجلمل ادلفيدة" فتًتكب من كلمتُت وىها اجلمل  

وادلفيدة. أما اجلمل مجع من اجلملة مبعٌت مجاعة كل 

                                                             
لقاىرة : درا احلديث ا)  ١لسان العرب ج .اإلمام العالمة ابن متظور.   4

 349ه ( ص  1423
المعينات البصرية في تعليم حممد امساعيل حسيٍت وعمر الصديق عبداهلل,   5

 106م ( ص.  1181 -ه  4.41)الرياض: ادللكة العربية السعردية,  اللغة



8 
 

 

وادلراد بااجلملة ىف ىذه  الرسال ىي كل ما  6شيئ.
تًتكب من كلمتُت أو أكثر. وادلفيدة إسم  الفاعل من 

وادلفيدة  7إفادة مبعٌت مافيو نفع وإفادة. –يفيد  –أفاد 
سبة من اجلملة مبعٌت مجاعة الكلمات اليت حصل ىنا الن

 الشخص ما يقصدىا.
 حدود البحث –ز 

 تكون حدود البحث من:

اجلملة جتريب تعليم  على ىيقتص:  عيادلوضو احلد -
يًتكز ىذا  الكلمات  باستحدام وسيلة البطاقات ادلفيدة

  البحث على مهارة القراءة

أن الباحثة تبحث ىذه الرسالة يف  : احلد ادلكاين -
 مسااخل يف الصفادلدرسة اإلبتدائية 

                                                             
) بَتوت :ادلكتبة  المنجد الوسيط فى العربية المعاصرة,دار ادلشرؽ,  6

 183م( ص 2003الشرقية, 
 832المنجد الوسيط فى العربية المعاصرة, ص دار ادلشرؽ,  7
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ىذه الباحث لسنة  بحث إن الباحثة  ت: احلد الزماين   -
 2020-2019:دراسية

الدراسات السابيقة -ح    

لطريقة القياسية ىف تعليم تركيب ستخدام ااإيك مردينا، -1
جتريبية  بادلدرسة الثانوية  اإلسالمية ) دراسة  اجلمل 

Bandar Dua)2016/ه1437م. 

حثة ىذا ادلوضوع بالنظر إىل أن االب تار واخت
يف عملية تعليم Bandar Duaبادلدرسة الثانوية  اإلسالمية 

هبذه .تركيب اجلمل ادلعلم مل يطبق الوسائل التعليمية ادلناسبة
أردت الباحثة تدريس ترليب اجلمل يهدؼ إىل أن يكون 
الطالب قادرين على تركيب اجلمل على قراءة اجلمل  العربية 
قراءة جيدة صحيحة ليكون الطالب مسرورين يف تعلم اللغة 
العربية.وأما منهج البحث الذى استعملتها الباحث يف ىذا 

تتعلق هبذا الباحث ادلنهج التجربية.وامجع البيانات الىت 
القبلى والبعدى وادلقابلة دم الباحثة إلختبار البحث استخ

وأما نتيجة البحث من ىذه الرسالة فهي أن .الشخصة
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ة تكون فعال لًتقية قدرة الطالب يف ستخدام الطريقة القيامسا
 اجلمل. قراءةتعلم 

لية فهو افالتشابو بُت الدراسة السابقة والدراسة احل
ستخدام الطريقة ا يف، إن الدراسة السابقة تبحث الطريقةيف 

) دراسة جتريبية  بادلدرسة  القياسية ىف تعليم تركيب  اجلمل 
لية ذلا ا، والدراسة احل(Bandar Duaالثانوية  اإلسالمية 

اختالؼ بينهما فهي تبحث يف استخدام بطاقات الكلمات 
ة ادلفيدة بدراس اجلمل قراءةية قدرة التالميذ على لًتق

جتربيبة.إذن، عالقة بُت رسلتُت ىي يستخدمان الباحثان 
 .دراسة جتريبية

وتطبيقو يف تدريس اجلملة  Card Sortأسلوب ،نور عيٍت -2
( Aceh Besar) حبث إجرائي مبعهد ادلنار  ادلفيدة

 ه1433م/2012

حثة ىذا ادلوضوع بالنظر إىل أن مبعهد االب تار واخت
الطلبة مل  ادلفيدةاجلملة يف عملية تعليم Aceh Besarادلنار 

 فهما جيدا ومل يقدروا على تطبيقها يف ادلفيدةيفهموا اجلملة 
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 ادلفيدةاجلملة الباحثة تدريس  أردت هبذ .ادلفيدةاجلملة 
على  ادلفيدةاجلملة يهدؼ إىل أن يكون الطالب قادرين على 

ب العربية قراءة جيدة صحيحة ليكون الطال  اجلملةقراءة 
مسرورين يف تعلم اللغة العربية.وأما منهج البحث الذى 

مع .واجلإجرائياستعملتها الباحث يف ىذا الباحث ادلنهج 
دم الباحثة إلختبار يانات الىت تتعلق هبذا البحث استخالب

القبلى والبعدى وادلقابلة الشخصة.وأما نتيجة البحث من 
ة تكون فعال إستخدام الطريقة القيامسىذه الرسالة فهي أن 

 .ادلفيدةاجلملة لًتقية قدرة الطالب يف تعلم 

لية فهو يف افالتشابو بُت الدراسة السابقة والدراسة احل
 Card Sortأسلوب ، إن الدراسة السابقة تبحث الطريقة

لية فهي ا، والدراسة احلوتطبيقو يف تدريس اجلملة اإلمسية 
التالميذ تبحث يف استخدام بطاقات الكلمات لًتقية قدرة 

سة جتربيبة.إذن، عالقة بُت ادلفيدة بدرا قراءة اجلملعلى 
 إجرابيةىي يستخدمان الباحثان دراسة  رسليت
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استعال بطاقات تعليم اللغة العربية )   ،نور قمر -3  
دراسة Lamgugopبادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

 8101جتربية(

حثة ىذا ادلوضوع بالنظر إىل أن االب تار واخت
اللغة يف عملية تعليم Lamgugopبادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

العربية، التالميذ اللغة العربية أصعب من اللغة اإلجنليزية ىم 
هبذه  .يعرفون ادلفردات اإلجنليزية أكثر من ادلفردات العربية

أردت الباحثة تدريس اللغة العربية يهدؼ إىل أن يكون 
وأما منهج البحث الذى  الطالب قادرين على اللغة العربية.

وامجع  حث ادلنهج إجرائي.ة يف ىذا الباستعملتها الباحث
دم الباحثة إلختبار يانات الىت تتعلق هبذا البحث استخالب

يجة البحث من وأما نت القبلى والبعدى وادلقابلة الشخصة.
تعليم بطاقات تكون فعال ال ماستعىذه الرسالة فهي أن 

 اللغة العربية.

لية فهو يف افالتشابو بُت الدراسة السابقة والدراسة احل
منهجها، إن الدراسة السابقة تبحث استعال بطاقات تعليم 
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لية ذلا اختالؼ بينهما فهي تبحث االلغة العربية ، والدراسة احل
 قراءةية قدرة التالميذ على اقات الكلمات لًتقيف استخدام بط

ىي  سة جتربيبة.إذن، عالقة بُت رساليتادلفيدة بدرا اجلمل
 جتربية.يستخدمان الباحثان دراسة 

 الرسالة ةطريقة كتاب -ط

عتمدت الباحثة على النظام فا ،وأما كيفية ىذه الرسالة     
اإلسالمية  الذى وضعو كلية العربية اجلامعة الرانَتى 

 ، وىذا النظام مذكور يف كتاب:احلكومية
“panduan  Akademik  Dan  Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN AR-RANIRY BANDA ACEH 

8102 



 
 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظرى

  الكلمات الباطاقات -أ 
 البطاقات مفهوم - 1

وقال  كما قيل يف لسان العرب البطاقة ىي ورقة. 
غَته البطاقة" رقعة صغَتة يثبت فيها مقدار ما جتعل 

مجع البطاقة  البطاقات 1فقيمو".فيو، أن كان متاعا 
دام بطاقات على أنواع متعددة يعٍت ورقة. كان استخ

وىي البطاقة ادللونة البطاقة ادلطبوعة مبا فيها من  
 كلمات واجلمل العربية ادلفيدة وغَتىا اليت تستعمل 

 
 
 

                                                           
، ه (1241ابن منظور، لسان العرب،) القاىرة : دار احلديث،   1

  9427ص.
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يف عملية التعليم اللغة العربية ادلستخدمو  يف احلياة 
  4اليومية.

 البطاقاتأنواع -2
 بطاقات األمساء ( أ

وتكتب فيها أمساء األطفال حبيث يكون لكل 
طفل ثالث بطاقات يكتب يف كل واحدة منها 
امسو مث يلصق واحدة من البطاقات الثالث, 
والثانية تبق معو, والثالثو مع ادلعلم وتستخدم ىذه 
البطاقات بطرق  زلتلفة, ويتم تدريب التالميذ 

, ويتم التعرف األطفالعليها كأن ختتلط بطاقات 
عليها بواسطة التالميذ حبيث يستخرج كل تلميذ 

 بطاقتو منبُت البطاقات ادلختلفة.
 

                                                           
ينات البصرية يف تعليم زلمد إمساعيل حسُت وعمر الصديق عبداهلل، ادلع 4

  س.194م(،ص.1761اللغة،) الرياض : ادللكة العربية السعودية، 
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 بطاقات أمساء األشياءب(

تكتب بطاقات بأمساء زلتويات حجرة 
  ،فها التالميذأو بأمساء األشياء اليت يعر  ،الدراسة

كا لباب والشباك والسبورة. وتلصق كل بطاقة 
ل ىذه البطاقات تساعد على مسماىا ومث

األطفال على التعرف على الكلمات والربط بُت 
 األشياء وأمسائها.

 بطاقات تنفيذ األوامر ( ج
 ،مثل اجلس ،وىي بطاقات يكتب عليها أوامر

الباب...إخل.يقرأ كل  افتح ،ارفع أصبعك، قف
 مث ينفذ ما جاء هبا. ،تلميذ بطاقتو بطريقة صامتة

 بطاقات الكلمات  ( د

البطاقات الكلمات  اليت كتبت عليها كلمة أو 
عبارة أو مجلة، ويعرضها ادلعلم على الطالب عرضا 
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سريعا يف بداية الدرس ليلم الطالب يف وقت قصَت 
مبحتويات الدرس، مث يعيد عرضها لتعزيز ما مت 

  1تدريسو أو ادلراجعة.

 بطاقات األسئلة واألجوبة ( ه
تالميذ تب رلموعة من البطاقات بعدد تك

الفصل. يف نصف ىذه البطاقات أسئلة, ويف 
النصف اآلخر اجابات عن ىذه أسئلة. وتوزع 
البطاقات حبيث يقرأ كل تلميذ من التالميذ الذين 

ويرد عليو التلميذ الذي معو  ،معهم أسئلة بطاقتو
 بطاقة الصحيحة على ىذا السؤال.

 بطاقات القصص القصَتة ادلزأة ( و

                                                           
3
زلمد إمسعيل صٍت، ناصف مصطفى عبد العزيز، سلتار الطاىر حُت، دليل  

 .41-49ادلعلم،
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من قصة, يطلب  ويف ىذه البطاقات أجزأء
من كل تلميذ أن يرتب ىذه البطاقات حبيث 

 تكون القصة.
 بطاقات القصة الناقصة  ( ز

وىي بطاقات كتب على كل منها قصة قصَتة 
 رلهولة النهاية وعلى كل تلميذ أن 

 2يكون القصة اليت معو.

نوع واحد من تلك البطاقات  الباحثة تواختار 
وىي  بطاقة الكلمات، ىذه البطاقة مصنوعة من 

 1414الكرتون أو الورق و تراوح مسحتها 
cm.  

 
                                                           

القاىرة: ) تدريس منون اللعة العربية, على أمحد مدكور,  4
 195م(ص.1771دارالشواف,
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 الجمل  قراءةدام بطاقة خطوات استخ -1

وسيلة البطاقة قبل دخول الغرفة  ةيعد ادلعلم ( أ
 الدراسية

قبل  استحدام بطاقة قم أوال بإجراء اختبار  ( ب
 للتالميذ

 ادلعلم ادلواد مع لعبة الورق مث يعطي ( ج
 الكلمات على البطاقات ةويكتب ادلعلم  ( د
رلموعات من  مخسة ةمث يقسم ادلعلم  ( ه

 الدارسُت
 ويبدأ ادلعلم يوزع البطاقات على كل رلموعة  ( و
وأمرىم لَتتبوا البطاقات حىت تكون مجلة   ( ز

 مفيدة
اجلملة ادلرتبة  اجملموعةمث يكتب ادلعلم أو أحد  ( ح

  ايقرءوا اجلميعو السبورة  يف
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 3ويبُت ألصحابة ادلبتدأ واخلرب منها. ( ط
 العيوب البطاقاتالمزايا و  - 4

 وأما مزايا البطاقات فهى:
حيث التالميذ على زيادة معدل سرعتهم يف  ( أ

 القراءة
 مزج اللعب بالتعليم  ( ب
 التعليم عن طريق النشاط ج(
التدريب على عدد من ادلهارات  ( د

األساسية,كالتعرف على الكلمات والفهم 
 وحسن 

اإللقاء وسالمة النطق, وسالمة اذلجاء, وتنمية 
 4أساليب التعبَت.

 :وأما عيوب البطاقات فهو

                                                           
 م49/11/4914تاريخ الدخول  متاحفتموايت ونورىداية,    3
 197ص., تدريس فنون اللغة العربية...,علي أمحد مدكور  4
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 حتتاج إىل وقت طويلأ ( 

 5مقدار البطاقات صغَت ( ذ
يعد ادلدرس وسيلة بطاقة قبل دخول غرفة الدراسية 

ادلعلم الكلمات على البطاقات مث يقسم ويكتب 
ادلعلم الفصل اىل أربع رلموعات من الدارسُت ويبدأ 

موعة وأمرىم دلعلم أن يوزع البطاقات على كل رلا
لَتتبوا البطاقات حىت تكون مجلة مفيدة مث يكتب 
ادلعلم أو أحد الدارسُت اجلملة ادلرتبة على السبورة 

 .ليقرءوا اجلميع يف آخر الدراس
 الجملة المفيدة   -ب 

 الجملة المفيدةمفهوم  -ا 
اجلملة ادلفيدة ىى ماتًتكب من كلمتُت أو       

أكثر يفيد فائدة تامة, وكل كلمة فيها تعد جزءا 

                                                           
 47/91/4914فطري عزيزة، البطاقات يف تعليم اللغة العربية، الدضلول، 1
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وكذلك, اجلملة ىي قول مؤلف من مسند  6منها.
اليو. فهي ادلركب اإلسندي شيئ واحد وال يشًتط 
فيها نسمية مجلة أو مركبا إسناديا, أن يفيد معٌت 

كما يشًتط ذلك فيها نسمية    ،تاما مكتفيا بنفسو
كالما فهو يكون تام الفائدة ضلو: قد أفلح 

فيسمى كالما أيضا.وقد يكون ناقصا  ،ادلؤمنون
مهما تفعل من خَت أو شر,فال يسمى كالما  ضلو:

 " األمثلة 7وجيبوز أن يسمى مجلة أو مركبا إسناديا.
البستان مجيل". فهمنا معٌت كامال، واستفدنا فائدة 
تامة، وىي اتصاف البستان باجلمال؛ ولذلك 
يسمى ىذا الًتكيب مجلة مفيدة، وكل واحدة من 

وهبذا نرى أن ،الكلمتُت تعد جزءا من ىذه اجلملة
                                                           

, )بَتوت : دار الثقافة ملخص قواعد اللغة العربية فؤاد نعمة,   6
  17اإلسالمية(ص 

جامع الدروس اللغةالعربية الجزء االثالث الشيخ مصطفى الفالبيٌت,   7
 492م(ض4993)مصر: دار ادلعارف,الطبعة األولى , 
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الكلمة وحدىا ال تكفي يف التخاطب، وأنو ال بد 
من كلمتُت فأكثر حىت يستفيد اإلنسان فائدة تامة، 
وأما ضلو: قم. اجلس. تكلم. شلا ظاىره أنو كلمة 
واحدة كافية يف التخاطب، فليس يف احلقيقة بكلمة 

الًتكيب  .واحدة، وإمنا ىو مجلة مركبة من كلمتُت
ويسمى تامة يسمى مجلة مفيدة، الذي يفيد فائدة

اجلملة ادلفيدة قد تًتكب من كلمتُت، .أيضا كالم
وقد تًتكب من أكثر، وكل كلمة فيها تعد جزءا 

 19.منها

  أنواع الجمل المفيدة - 2

النحاة اجلملة من حيث ما تبدأ بو أو  قسم  
 :مها  حبسب بنيتها اللفظية إىل قسمُت

 اجلملة اإلمسية ( أ
                                                           

  اللغة العربية، ادلشرف على ادلوقع  52
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ىي اليت تبدأ باسم أو بضمَت وتكون مركبة 
ضلن  -من مبتدأ وخَت, مثل: العلم نور 

 رلاىدون

 اجلملة الفعلية  ( ب

ىي اليت تبدأ بفعل وتكون مركبة من فعل 
وفاعل أو من غعل ونائب الفاعل.ويكون 

 فيها الفاعل أو نائب الفاعل:

 إمسا ظاىرا. )معربا أو مبنيا(ا( 

ماض  مثل: حضر الرجل ) حضر: فعل
مبٌت على الفتح والرجل فاعل مرفوع 

صلح ىذا لطالب ) ىذا: إسم  بالضمة(
 إشارة مبٍت ىف زلل رفع فاعل(
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 أو ضمَتا ظاىرا  (4

مثل : حضرنا ) حضر فعل ماض مبٍت 
على السكون ونا ضمَت متصل مبٍت 

 على السكون ىف زلل رفع فاعل(

 أو ضمَتا مستًتا (1
مرفوع مثل: الرجل حضر ) الرجل مبتدأ 

بالضمة وحضر فعل ماض مبٍت على 
 ،الفتح والفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو

واجلملة من الفعل والفاعل زفع خَت 
 مبتدأ(

مصدرا مؤوال من أن الفعل أو أن  (2
 وامسها وخَتىا

مثل: يسرىن أن تنجح ) ادلصدر ادلؤول 
 من" أن تنجح" فاعل للفعل يسرين(
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وقسم النحاة تامجلة حبسب زللها 
 اإلعرايب إىل قسمُت:

اجلملة اليت ذلا ىحل من  )أ(  
 اإلعراب

قد تقع اجلملة سواء كانت إمسية 
أم فعلية موقع اإلسم  ادلفرد 
فتأخذ زللو ىف اإلعراب كما ىف 
ادلثال" الرجل حضر" فقد وقعت 
اجلملة " حضر "  ادلكونة من 
الفعل والفاعل موقع اخلرب حيث 

 أن يقال " الرجل حاضر "
اجلملة اليت ال زلل ذلا من  )ب( 

 اإلعراب
ال يكون للجملة زلل من 
اإلعراب إذا مل تقع موقع اإلسم 
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الفرد. ويكون ذلك ىف احلاالت 
 األتية:

اجلملة اليت تقع ىف أول الكالم )ج( 
 أو اليت تكون  منقطعة عما قبلها

مثل : ذىبت إىل ادلنزل ) مجلة 
 يف أول الكالم (

إن الكذب مكروه  ،ال تكذب
 )مجلتان منتقطعتان(

 اجلملة اليت تقع صلة ادلوصول)د( 
 مثل : جاء الذى كتب 

جاء :فعل ماض مبٍت على 
 الفتح

الذى : إسم موصول مبٍت ىف 
 زلل رفع فاعل
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كتب : فعل ماض مبٍت على 
الفتح والفاعل ضمَت مستًت 
تقديره ىو, ومجلة من الفعل 
والفاعل ليس ذلا زلل من 

 ب.اإلعرا

 ( مجلة جواب الشرط غَت جازمه)

مثل : لو ال اذلواء ما عاش كائن 
حي ) ما كائن حي مجلة جواب 
الشرط غَت اجلازم ال زلل ذلا من 

 اإلعراب(
مجلة جواب الشرط اجلازم إذا   ( و)

 كانت غَت مفًتنة بالفاء
مثل : كيفما تعامل الناس يعاملك 
)  يعاملوك مجلة جواب الشرط 

 من اإلعراب(اجلازم ال زلل ذلا 
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 اجلملة  اإلعًتاضية)ز(
قدوة  -رمحو اهلل  –مثل : كان 

حسنة )رمحو اهلل : مجلة إعًتاضية 
 ال زلل ذلا من اإلعراب(

 اجلملة الفسرة )ح(

مثل: نظرت اليو شزرا أى 
احتقرتو ) احتقرتو : مجلة مفسرة  

 ال زلل ذلا من اإلعراب(

اجلملة التالية جلملة ال زلل ذلا )ط(
 رابمن اإلع
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مثل : ذىب إىل ادلنزل  وتناولت 
الطعام : مجلة تالية جلملة ال 

 11زلل ذلا من اإلعراب(.
ا  وأما قواعد اليت تستخدمو

الباحثة يف ىذا البحث ىو مبتدأ 
 واخلرب.

 
 

                                                           

, ) بَتوت : دار الثقافة ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة,    11 
 151اإلسالمية(, ص 
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث الحقلي

 منهج البحث .أ

الذي يستعملو الباحث يف تأليف ىذا  إن منهج البحث
 Experiment)البحث ىو ادلنهج التجرييب أو مايقال باإلجنليزية )

Research  ىو ادلنهج العلمي الذ يستطيع الباحث بواسطتو أن
يتعرف أثر السباب )ادلتغري ادلستقل( على لنتيجة )ادلتغري التابع(. 

 1ولو األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية.

أما تصميمات ادلنهج التجرييب فتجري على أربعة أنواع 
 ،2(pre – Experimental)وىي التصميمات التمهدية 

 True – Experimental), )والتصميمات جتريبية 

Design والتصميمات العاملية(Factorial Design ,) والتصميمات

                                                           

:  , )الرياضإلى البحث في العلوم السلوكيةحل بن محد العساف, ادلدخل اص1      
  303(, ص.۱۳۱ادلكتبة العبيكن, 

 ۱۱7, ص. المدخلصاحل بن محد العساف,        2
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 ةوختارت الباحث ،(Quazi Experimental-) شبو التجريبية 
 (one group pre-test, post-test design)التصميمات التمهدية 

التعليم دا للعينة فتجرى عملية ححيتار الباحث فصال وا
والتعلم ثالث مرات باستحدام أسلوب . ويف ىذا البحث جيري 

 Pre-test“One Groupويسمى ب  ،الباحث حبثها يف اجملموعة
"3

Post-test Design 

 ويعتمد الباحث لقانون التايل:

 ٢خ           Xم          ۱خ

 التفصيل :

  : االختبار القبلي۱خ

 : االختبار البعدي٢خ

 : ادلعاجلة التجريبية xم

                                                           
3
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian,(Rineka Cipta: 

Jakarta,٢002),hal.٢۱٢ 
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 البحث وعينهمجتمع  -ب

 ٢2 MINأما اجملتمع ىف ىذا البحث فهو التالميذ يف 

Aceh Besar  تلميذ.   10۱ويبلغ عددىم ٢0۱2-٢0۱2دارسية
والعينة ىف ىذا البحث ىي التالميذ يف الصف اخلمس بادلدرسة 

واختار الباحث التالميذ من ىذا  ،تلميذ ٢2االبتدائية وعددىم 
 اجلمل ادلفيدة قراءة الهنم ضعفاء على فهم الفصل 

 طرق جمع البيانات وأدواتها -ج

حث ذلذه أما طريقة مجع البيانات اليت يستخدمها البا 
 الرسالة ىي:

 االختبارات -1
إن قائمة األسئلة أدة من طريق االختبار اليت متكن 
أن يستخدمها الباحث جلمع ادلعلومات اليت 
حيتاجها إلجابة أسئلة البحث أو أختبار فروضو. 
وقام الباحث باختبارىم دلعرفة نتيجاهتم ىف التعلم. 
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ويقوم يف ىذا البحث، يقوم الباحث باالختبار 
 القبلى والبعدى كمايلى:

 Post – Test)البعدي ) أ( االختبار
الغرض ىذا االختبار دلعرفة مستوى   

التحصيل الدراسى قبل استعمال األداوات يف 
 تدريس اجلمل ادلفيدة.

 Post – Test) )االختبار البعدي  ب(
يقوم الباحث هبذا االختبار بعد استعمال   

األداوات يف تدريس فهم اجلمل ادلفيدة. والنتائج 
يقارن بنتائج االختبار من االختبار البعدي 

القبلي، مث كل منهما لقياس مدى فعالية 
يقارن الباحث بني االحتبار القبلي 4التدريس.

واالحتبار البعدي وحتلل بينها امعرفة استعمال 
 األداوات ىف ترقية التالميذ يف اجلمل ادلفيدة.

                                                           
3
 M. NgalimPurwanto, Prinsip- Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,۱221,hal.٢2.  
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أما أداة البحث اجليدة فيبحث أن تستويف 
احملتوى ىو مدى  شرطني مها الصدق والثبات. صدق

  5متثيل بنود االختبار للمحتواى ادلراد قياسة.
صدق احملتوى ىي مدى متثيل بنود االختبار 
للمحتوى ادلراد قياسة. أما صدق احملتوى من االخبتار 

ادلدرسة.  فينبغي للمدرس أن يأخذ السؤال من ادلواد
لذلك كان االخبتار من ىذا البحث أخذت الباحثة من 
ادلواد اليت قد علمواىا التالميذ من ادلوضوع اجلمل 
ادلفيدة.فقد أجرت الباحثة اختبار مستوى الصدق بوسيلة 
" بطاقات الكلمات" أي تعمل التجريبية بإعطاء األسئلة 

واستخدمت الباحثة صدق لغري عينة البحث احلقيفة، 
ىو الذي يدل على الدرجة   Construct Validityنية الب

اليت هبا تعد تكوينات تفسريية أو مفاىيم معينة تعد 
 . 6مسؤلة عن األداء يف االستبانة

                                                           
إلى البحث في العلوم السلوكية, الطبعة حل بن محد العساف, ادلدخل اص 5

 042م(ص. ٢222الثانية ) الرياض: المكتية العبيكان,
      429...،ص.، المدخل إلىحل بن محد العسافاص   6            
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وثبات االختبار ليؤكد مناسبة االحتبار قبل 
يبية لغري الغينة يف نفس اجملتمع، فائدة ثبات االختبار جتر 

ية لغري العينة يف نفس ليؤكد مناسبة االختبار قبل جتريب
اجملتمع. أسئلة االختبار تكون إذا كانت تطبيق على 
نفس األفراد متكررة وتكون على نفس النتائج أو 

ث كان مستوى ثبات االختبار متساوية. ويف ىذه البح
ثابتا، يعد االستبيان ثابتا إذا كان يؤدي إىل نفس النتائج 

)الثبات(  . ودلعرفة نتيجة موثوقية7يف حالة تكراره 
 م زلسوب مباشرة.ظاباستخدام ن

 اإلستبانة -2

االستبانة ىي اإلستمارة حتتوي على رلموعة من   
األسئلة أو/ و العبارات ادلكتوبة مزودة بإجابتها أو / واألراء 

.االستبانة ىي إحدى الوسائل 8احملتملة، أو بفراغ إلجابة
العديدة للحصول على البيانات. ويرجع االستبيان) االستبانة( 

                                                           

     430...،ص.، المدخل إلىحل بن محد العسافاص  7            

       342...،ص.المدخل إلى، حل بن محد العسافاص  8           
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اقتصادي نسبيا، وميكن ارسالو إىل أشخاص يف مناطق بعيدة،  
كما أن األسئلة أو البنود مقننة من فرد آخر، وميكن ضمان 
سرية االستجابات، كما أنو ميكن صياغة األسئلة أو البنود 

 اضا زلددة.لتناسب أغر 

وميكن أن تستخدم االستبيانات الصيغة   
االستفهامية أو الصيغة االخبارية، دون أن يؤثر ذلك على 
مضمون السؤال أو البند، ويف أي من احلالتني فإن األفراد 

. توزع الباحثة االستبانة 9يستجيبون كتابة دلا ىو مطلوب منهم
حتتوي عن األسئلة اليت قد أعدهتا. واالستبانة يف ىذا البحث 

التالميذ إىل تعلم اللغة العربية  بصيغة مجلة متعلقة مبيول
 .اجلمل ادلفيدة قراءة لرتقية ستخدام بطاقات الكلمات با

 

 

 

                                                           

 109رجاء زلد أبو عالم، مدخل....،ص.    9           
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 طرق تحليل البيانات -د

 إلستبانةحتليل البيانات ل -1

اعتمد الباحث يف حتليل البيانات اليت حطت يف   
البيانات اليت  البحث على عدد القانون ادلقرر حسن

ستحللها الباحث. وحيسب البيانات من أنشطة ادلدرس 
والتالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمل 

 القانون:
  

 

 
 100: 

 
 : النسبة ادلؤية P البيانات: 
   Rرلموع القيمة احلصولة عليها : 

   T النتيجة الكاملة : 

 : موافق 1 االستبيان إىل قسمني، مها: تقسيم يتم

 : غري موافق 2     
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وأما مقياس االجابات ادلبحوثني فاستحدمت الباحثة  
( الذي يتضمن على مخس خيارات  skala likertمقياس ليكرت )

(، أقل  setuju/S)(، موافق  sangat setuju/ SSمنها موافق بشدة )
غري (،  tidak setuju/TS(، غري موافق ) kurang setuju/KSموافق )

 .( sangat tidak setuju/STSبشدة ) موافق

 وبيان عن ىذا على النحو التايل:

، 9، 8، 6، 5، 3، 1،2التقريات اإلجيابية يف رقم  (۱
10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،17 ،19 ،20 

 7،16،18، 4التقريرات السلبية يف رقم   (٢

  حتليل البيانات الالختبارات- 2

للحصول كذلك لتحليل األسئلة الثانية) بيانات   
االختبار( فاستعمل الباحث اجملموع وادلدل من إجابة 
االختبارين) االختبار القبلي والبعدي(. ودلعرفة فعالية 

 قراءة استخدام بطاقات الكلمات لرتقية قدرة التالميذ على 
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اجلمل ادلفيدة. قامبو الباحث يادخل درجة التالميذ الذي 
 :10وا عليها يف كل االختبار التايلحصل

 2۱-۱00جيد جدا =    

 33-20=  جيد   

 23-32 مقبول =   

 0-22ناقص =   

 One Group Prost test إن منهج يف ىذا البحث  

Design بحتليل البيانات  ةفاختار الباحثWilcoxon Sign 

Ranks Test  أوT-test لتحديد استخدام .Ranks Test أو
T-test،  ينبعي الباحث ان يقوم البحث اإلجراء االختبار

 Uji)واالختبار ادلتجانس ) Uji Normalites))الطبيعي 

Homogenitas 

 ( Uji Normalitasاإلختبار الطبيعي ) (1

                                                           
۱0

 Stanislaus S. Uyanto Pedoman Analisis Data dengan 

SPSS,hal.21 
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ويقصد اختبار الطبيعي دلعرفة العينة من 
رلموعة تكون طبيعية أم ال. ويقوم الباحث اختبار 

( ألن العينة  uji shapiro – wilk)الطبيعي باستخدام 
. إذ كان العينة أكرب  50يف ىذا البحث أصغر من 

و  uji koimogrov (smirnovفيستخدم  50من 
 صيغة الفروض الختبار الطبيعي كما يلي:

Ho   ليس العينة من اجملموعة )إذ كان :
sig(٢-tailed  أصغر من مستوى )

 ( 0.05الداللة 
Ha  ية ) : كانت العينة من اجملموعة طبيع

أكرب من  ( tailed -٢) sig.اذا كان 
 ( 0.05مستوى الداللة 

 ( uji homogenitas)اإلختبار ادلتجانس  (2
استخدم الباحث اختبار ادلتجانس داللة أن 
البيانات بني اجملموعتني متجانس. قد استخدم 

(  uji levene ststisticالباحث اختبار متجانس على )
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فروض الختبار . وأما  0.05مبستوى الداللة 
 ادلتجانس كما يلي:

Ho   توجد ادلتجانس بني اجملموعة التجريبة :
 tailed-٢)وادلمجموعة الضابطة)إذ كان 

 ( 0.05( اصغر من مستوى الداللة 
Ha   ماتوجد ادلتجانس بني اجملموعة :

التجريبة وادلمجموعة الضابطة)إذ كان 
(٢-tailed )  اصغر من مستوى الداللة

0.05 ) 
ك إذا كان البيانات طبيعية ومتجانسة, لذل  

. وإذ كانت  T-testفاستخدام الباحث باختبار)
 Ranksالبيانات غري طبيعية ومتجانسة فاستخدام ب 

Test . 
خالصة على ما شرح الباحث فعرض يف   

األيت عن أسئلة الباحث وحتليل  3-1اجلدول  
 البيانات اليت استخدام فيها.
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 3-1اجلدول 
 الباحث وحتليلهاأسئلة 

 حتليل البيانات أسئلة الباحث رقم
ىل فعالية استخدام  1

بطاقات الكلمات لرتقية 
 قراءة قدرة التالميذ على 

 ؟اجلمل ادلفيدة
 

T-Test/Ranks Test 

 التالميذاستجابة  كيف 2
استخدام بطاقات  على

الكلمات  لرتقية قدرة 
اجلمل  قراءة على  التالميذ
 ؟ادلفيدة

 

ادلعدلة والنسبة ادلائوية 
)%( 
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ومت كل العملية السابقة باستخدام الربنامج اإلحصائى  
من النظام ادلسوب،باستعانة احلساب إىل  SPSSادلسمى ب 

 كما يلي:  .SPSS Statisticsالربنامج الرقمي "
 5من  ( أصغر.sigإذا كانت نتيجة مستوى الدالبة ) .1

( مردود  hoفهذا يدل على أن فرض الصفري )0،0
 ( مقبول.haوفرض البديل )

 5 من ( أكرب.sigإذا كانت نتيجة مستوى الدالبة ) .2
( مقبول  hoفهذا يدل على أن فرض الصفري )0،0

 ( مردود.haوفرض البديل )
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 الفصل الرابع

 ومناقشتها ةنتائج البحث

 عرض البيانات -أ 

 تعلق باستخدامتيف الفصل السابق ما  ةثحلباا قامتقد 
اجلمل ادلفيدة  قراءة بطاقات الكلمات لًتقية قدرة التالميذ على 

وللحصول على البيانات  .Min 82 Aceh Besarـــــــدراسة جتربية ب
)أ( للمرحلة  مسااخليف الصف بالبحث التجرييب  ةباحثال امتفق

اعتمادا  8102/8102للسنة الدراسية  MIN 82 Aceh Besar األوىل
لرانَتي اإلسالمية احلكومية على رسالة عميد كلية الًتبية جبامعة ا

 B-00308 /Un.12/FTK/KP.1..0/12/8102م: برق

 لمحة عن ميدان البحث -1

قع ت، و كربى بأتشيو 28ئية اإلسالمية اادلدرسة إلبتدإن 
كوت  دون ادلنطقة( Lam Ara Cut) مل أر شديف قرية  ادلدرسة
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و  م. 0291سنة  ادلدرسة هىذ أسست. (Kuta Malaka)ملك 
وعدد .، ادلاجستَتاآلن ىذه ادلدرسة حتت رعاية األستاذة رليان

مدرسا. وأما مدرسو  37ادلدرسة ادلدرسُت الذين يعملون يف ىذه 
كما يتضح يف   ُتمدرس 2العربية يف ىذه ادلدرسة فعددىم  اللغة
 ل اآليت:و اجلد

  4-1الجدول 
  اللغة العربية ينعدد المدرس

 متخرج مادة اء المدرسيناسم رقم 

 ،ييت أندريٍت 1
 ادلاجستَت

اللغة 
 العربية

جامعة 
 الرانَتي

اللغة  ادلاجستَت سفرين، 2
 العربية

جامعة 
 الرانَتي

، التالميذ 401 ادلدرسة اإلبتدئيةيف  الميذالتكان عدد 
وكان ، السادسالصف األول حىت الصف  وذلك متكون من

 اجلدول التايل: عددىم من كل الصفوف كما يف
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 4-2دول جال
 التالميذعدد الفصل و 

 رقم مرحلة الفصل التالميذ
 1 الفصل األول  )أ( 26
 2 الفصل األول )ب( 26
 3 (جالفصل األول ) 27
  المجموع 79
 7 الفصل الثاين )أ( 28
 8 الفصل الثاين )ب( 28
  المجموع 56
 6 (الفصل الثالث )أ 26
 7 (الفصل الثالث )ب 27
 المجموع 53
 8 الفصل الرابع )أ( 23
 9 الفصل الرابع )ب( 23
 10 الرابع )ج(الفصل  22
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 المجموع 68
 11 الفصل اخلامس )أ( 20
 12 الفصل اخلامس )ب( 25
 13 الفصل اخلامس)ج( 21
 المجموع 66
 14 الفصل السادس)أ( 22
 15 الفصل السادس)ب( 22
 16 الفصل السادس)ج( 23
 المجموع 67

 كل المجموع  401

 
 401 األول رحلةادل من التالميذ عدد أن اجلدول أشار

 .السادسفصل الالذي ينقسم من الفصل األول حىت تالميذ 
 .بحث الفصل اخلامسيف ىذا ال ةوختارت الباحث
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 4-3الجدول 
 للسنة MIN 82 Aceh Besarالمباني والوسائل في 

 2019-2018الدراسية 
 عدد الوسائل الرقم

 14 الفصل 1
 1 ادلكتبة 2
 4 رحا ادل 3
 1 ادلقصف 4
 1 ادلدرسدارة اإل 5
 1 ةادلدرسالرئس دارة اإل 6
 1 بيت  أمُت ادلدرسةال 7
 3 وقفادل 8
 1 غرفة الصحةال 9

 54 المجموع

الوسائل  يكون رواألخ فصال، 14تتكون ىذه ادلدرسة 
 لمدرسة.ل ةالعام
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بطاقات الكلمات لترقية قدرة إجراء استخدام  -2
 الجمل المفيدة  قراءةعلى 

 أنشطة البحث( أ

وأما عدد التالميذ اليت قامت الباحثة بإجراء التجريبية يف 
 . وجلمع البيانات فقامت الباحثة نفسها(ب) اخلامسالفصل 

بالبحث احلقلي يف تلك ادلدرسة. ستوضحها الباحثة بالتوقيت 
   التجريي يف اجملموعة التجريبية كما يف اجلدول التايل: 

 4-4الجدول
 التوقيت التجربي

 الساعة  التاريخ األنشطة اليوم اللقاء

1.  االختبار القبلي اإلثنُت 

استخدام  و 
 بطاقات الكلمات

-نوفمرب-4 
2019 

09:10- 
10:30 
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2. بطاقات استخدام  اخلميس 
،اإلختبار الكلمات

 البعدى واإلستبانة

2019-نوفمرب-8  09:10- 
10:30 

 
 قراءة بطاقات الكلمات لترقية قدرة  ستخداما( -ب

 الجمل المفيدة
 ىبإلختبار القبل ةوىذا البحث التجريي قامت الباحث

على قدرة اجلمل مفيدة اللغة العربية. وإن مادة  فلتعر والبعدي 
مأخوذة من كتاب دروس اللغة العربية للمدرسة اإلبتدئية  التعليم

 اإلسالمية لصف اخلامس بادلوضوع "يف ادلكتبة ادلدرسة".
 وأما إجراء تعليم اجلمل ادلفيدة  بوسيلة بطاقات الكلمات 

 اجلدول التايل: فكما يعر  يف قائُتبالل
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 4-5الجدول
بطاقات  ستخدامالعربية بدون اعملية تعليم وتعلم اللغة 

 الجمل المفيدة  قراءةالكلمات لترقية قدرة 
 (األول )اللقاء

 الطالب ةنشطأ ةالمدرس ةنشطأ
الفصل بإلقاء  ةادلدرس دخلت -

 السالم
 السالم التالميذيرد  -

 الدعاء التالميذيقرأ  - الدعاء بقراءة ةادلدرس أمرت -
ة بقراءت كشف ادلدرس تقوم -

  الغياب وتدعو واحدا فواحدا
  بدعوة التالميذ يهتم -

 كشف الغياب
عن الشرح  أسئلة ةادلدرس سألت -

 السابق
 سؤال التالميذ جييب -

 ةادلدرس
اإلختبار  التالميذ جييب - قبلى ال االختبار ةادلدرس قوموت -

 قبلىال
 مع النظرية ادلدرسة شاركت  -

 ادلدرسة مكتبة يف ادلوضوع
يف   النظرية التالميذ يقبل  -

 ادلدرسة مكتبة يف ادلوضوع
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أن يقراؤو  التالميذ ةادلدرس أمرت -
 مكتبة يف ادلوضوع مع النظرية
 ادلدرسة

 النظريةيقراءون  التالميذ -
 مكتبة يف ادلوضوع مع

 ادلدرسة
 النظرية فهمي أن ةادلدرس رجوت

 " يف ادلكتبة ادلدرسة بادلوضوع "
مع  التالميذ بحثي -

 أصدقائو
بقراءة الدعاء  ةادلدرس تاختتم -

 وإلقاء السالم
 السالم التالميذيرد  -

 
 4-6الجدول 

بطاقات  باستخداماللغة العربية لمادة تعلم التعليم و العملية 
 ()اللقاء الثاثى الجمل المفيدة قراءة الكلمات لترقية قدرة 

 الطالب ةنشطأ المدرس ةنشطأ
الفصل  إىل ةسادلدر   دخلت -

 بإلقاء السالم
 السالم التالميذيرد  -

 الدعاء التالميذيقرأ  - بقراءة الدعاء ةسأمر ادلدر  ت -
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ة بقراءت كشف سادلدر   تقوم -
الغياب وتدعو واحدا 

  فواحدا

بدعوة كشف  التالميذيهتم  -
 الغياب

  عن أسئلة ةسادلدر   سألت -
 الشرح السابق

  سؤال التالميذ جييب -
 ادلدرس

بطاقات  ةسادلدر   ستخدمت -
 يف تعليم الكلمات

عما يقدم  التالميذ سمعي -
 ةادلدرس

 اخلامس اىل ادلدرس قسمت -
بطاقات مث يعطى  اتفرق

 لكل فرق الكلمات

مع  التالميذ لسجي -
بطاقات أصدقائو ويبحث 

  يف فرقتهم الكلمات
اجلمل اجلديدة  تشرح ادلدر سة -

عن ادلوضوع" يف ادلكتبة 
ادلدرسة" باستخدم بطاقات 

 الكلمات 

يهتم ويسمتع التالميذ إىل  -
شرح ادلدرسة على اجلمل 
عن ادلوضوع" يف ادلكتبة 
ادلدرسة" باستخدم 

 بطاقات الكلمات 
تقوم ادلدرسة بتوزيع التالميذ  -

يف رلموعات لشرح اجلمل 
التالميذ مع  تناقش -

أصدقاء اجملموعة عن 
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اجلديدة باستخدم بطاقات 
 الكلمات

اجلمل اجلديدة باستخدم 
 بطاقات الكلمات 

 ؤونقراي التالميذ ادلدسة تأمر  -
 .الكلمة بطاقة يف كلمة

 

 ة كلمة اؤونقر التالميذ ي
  الكلمة بطاقة يف

امر ادلدرسة التالميذ تأ -
تركيب بطاقات الكلمات 

 يف اجلمل مفيذة
 

التالميذ  تركيب بطاقات  -
 .الكلمة يف اجلمل مفيذة

 

 ؤونقرا التالميذ ادلدرسة تأمر  -
 ة ادلفيذة اجلمل

التالميذ يقرؤون اجلمل  -
  ادلفيد

  االختبار ةسادلدر   قومت -

 بعديال

  اإلختبار التالميذ وجييب -

 البعدي

اخلطاء من  ةصلح ادلدرست -
فهم  على التالميذ ةالقرأ

على  التالميذ يشرح -
 ةإصالح ادلدرس
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 ادلقروء
اخلالصة من  ةشرح ادلدرست -

يف ادلكتبة عن العملية التعليم 
 ادلدرسة

  إىل التالميذ معتيس -
 اخلالصة جيدا

 عن سؤاال يعطي ادلدرسة -

 اليت والقدرات االىتمامات

 الذي التعلم يف هبا شعرت

 ..حيدث

 

 أسئلة على التالميذ جييب -
 والقدرات االىتمامات حول

 التعلم يف ادلتصورة

بقراءة  ةادلدرس تاختتم -
 الدعاء وإلقاء السالم

 السالم التالميذيرد  -

 تحليل البيانات -ب
عند إجراء  التالميذحتسب البيانات من أنشطة ادلدرس و 

 عملية التعليم والتعلم باستعمال القانون:
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 X 011 

 : النسبة ادلؤية P الببانات:
  R  رلموع القيمة احلصولة عليها : 
  T النتيجة الكاملة : 

عند إجراء عملية التعليم  ةوحتليل ادلسند ألنشطة ادلدرس
 0:أحوال  والتعلم إىل مخسة

 جيد جدا=   100 – 81
 = جيد    61-80
 مقبول=    41-60
 ناقص=    21-40

 راسب=   0-20

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0
 Suharsimi Arikonto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 8113), hal. 820 
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الجمل المفيدة   قراءةقدرة التالميذ على  -1
 باستخدام بطاقات الكلمات

وأما نتيجة االختبار القبلي والبعدي الفصل اخلامس)ب( فهو  
 اآليت: 4-7كما يف اجلدول 

 4-7الجدول 
 

 تقدير
 نتيجة

االختبار 
 البعدي

 
 تقدير

 نتيجة
االختبار 

 القبلي

 
 التالميد

 
 رقم

(1)التلميذ 55,88 جيد 52,18 جيد جد  1 
(2) التلميذ 51,8 جيد 58,8 جيد جد  2 

(3) التلميذ 58,8 ناقص 55,88 جيد  3 
(4) التلميذ 55,88 جيد 58,8 جيد جد  4 
(5) التلميذ 55,88 مقبول 88 جيد جد  5 
(6) التلميذ 51,8 جيد 88 جيد جدا  6 

(7) التلميذ 85 مقبول 51,8 جيد  7 
(8) التلميذ 55,88 مقبول 51,8 جيد  8 
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(9) التلميذ 58,8 مقبول 85,18 مقبول  9 
(10) التلميذ 51,8 جيد 58,8 جيد جدا  10 

(11) التلميذ ا 85 مقبول 51,8 جيد   11 
(12) التلميذ 85,18 مقبول 52,18 جيد جدا  12 

(13) التلميذ 85 مقبول 85,18 مقبول  13 
(14) التلميذ 52,18 ناقص 52,18 جيد جدا  14 

(15) التلميذ 85,18 مقبول 51,8 مقبول  15 
(16) التلميذ 58,8 ناقص 88 جيد   16 
(17) التلميذ 88 جيد جدا 85,18 مقبول  17 
(18) التلميذ 55,88 جيد 88 جيد  18 

(19التلميذ ) 51,8 جيد 58,8 جيد جدا  19 
(20التلميذ ) 85 مقبول 52,18 جيد جدا  20 

(21التلميذ ) 58,8 ناقص 55,88 جيد  21 
(22التلميذ ) 55,88 ناقص 51,8 جيد  22 
(23التلميذ ) 18 ناقص 51,8 جيد  23 

(24التلميذ ) 85,18 مقبول 85,18 مقبول  24 
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(25التلميذ ) 58,8 جيد جدا 52,18 جيد جدا  25 
  رلموع 1275  1775 

1775:
25=39 

1275:2
5=51 

 معدل

 من ىذه البيانات حصل التالميذ على نتيجة االختبار القبلي 
 (.1775)و نتيجة االختبار البعدي ، ( 1275)

، تقوم   Test-T أم Ranks Test  إجراء اإلختبار ب  وقبل 
 الباحثة بضبط الفائل

  (  (normalitas data   باستعمال اختبار العمل  (  (normalitas data   
 8-4 واجلدول

التلي يتضح على نتيجة ضيط  عن حتصيل ضب الفاءيل يبُت
 normalitas data)  ) الفائيل
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 4-8الجدول 
 uji normalitas))نتيجة ضيط الفائيل

Tests of Normality 

data 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

2 pre test ,215 18 ,155
*
 ,152 18 ,555 

1 post test ,125 18 ,555 ,515 18 ,522 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
يدل حتصيل االختبار القبلي والبعدي  8-4اجلدول ومن 

 مبستوى الداللة Uji Normalitas)) باستعمال اختبار العمل

(sig)13931 واإلختبار البعدي مبستوى الداللة 1310 أكرب من 

(sig )  0،011  فتشَت تلك النتيجة إىل  0،05أصغر من.
أنالبيانات ال تتم توزيعها بشكل طبيعي، مث تقوم الباحثة 

يبُت  9-4اجلدول  و Uji Homogenitas)باإلختبار ادلتجانس)
 .Uji Homogenitas)) عن حتصيل اإلحتبار ادلتجانس
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 4-9الجدول 

 Uji Homogenitas))نتيجة اإلختبار المتجانس

 
 

  
 
 

   uji)يدل غلى حتصيل االختبار ادلتجانس 9-4اجلدول ومن  

(Homogenitas ( مبستوى الداللة (Sig 453،0  أصغر من
 ة.متجانسغَت . فتشَت تلك النتيجة إىل أن البيانات 0،05

باعتماد على البيانات السبقة أن نتيجة ضبط الفائيل  
((Uji Homogenitas  اليتم توزيعها بشكل طبيعي ونتيجة

تشَت إىل  أن البيانات  Uji Homogenitas)) لإلختبار ادلتجانس
ومن مث  uji t) ) ت –غَت متجانسة. وال ميكن إجراء باختبار 

 .Wilcoxon Sign Ranks Test اختارت الباحثة
استخدام بطاقات الكلمات لًتقية قدرة على دلعرفة تأثَت  

بتظر إىل  Ranks Testالبد أن حتلل اختبار  اجلمل ادلفيدة قراءة 

Test of Homogeneity of Variances 

Datetest 

Levene Statistic df2 df1 Sig. 

,881 2 55 ,585 
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نتيجة ادلعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي، ويبُت 
 4-10اجلدول 

 4-10الجدول

 uji باستخدام االختبار بيانات البيانات االختبار نتائج

ranks 
Ranks 

 N 

Peringkat 

rata-rata 

Jumlah 

Peringkat 

postes – pretest Peringkat Negatif 5
a
 ,55 ,55 

Peringkat Positif 15
b
 21,55 185,55 

Ties 1
c
   

Total 18   

a. postes < pretest 

b. postes > pretest 

c. postes = pretest 

 

 
Test Statistics 

 

Postes-pretest  
-93832 Z 

,111 Asymp.Sig.(8-tailed) 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks 
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يدل على أن حتصيل السابق  10 -4اجلدول 
p-value Sig.   -Tailed   2)،000  أصغر من )

أن على ( وىذه يدل 0،05) sig)مستوى  الداللة )
استخدم بطاقات الكلمات لًتقية قدرة التالميذ على 

 اجلمل. قراءة 

استخدم بطاقات الكلمات لترقية قدرة التالميذ  -2
 ـــــبية بي) دراسية تجر  المفيدة  الجمل  قراءةعلى 

MIN 82 Aceh Besar) 
لدعم صحة البيانات من االستجابة تقوم الباحثة  

باالستبانات يف عملية تعليم اللغة العربية باستخدم بطاقات 
اجلمل للحصول على  قراءة الكلمات لًتقية قدرة التالميذ على 

اجملموع وادلدل  والنسبة ادلئوية دلعرفة استجابة التالميذ باستعانة 
 SPSS Statistics 22ة"احلساب على األدوات الرقمي
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  4-11الجدول 
 نتيجة إجابة المجيبات على األسئلة من اإلستبانة

الر 
 قم

البيانات عن 
ميول بطاقات 

 الكلمات

 إجابية خيارات االستبانة
موافق 
 بشدة
(SS) 

 موافق
(S) 

أقل 
 موافق
(KS) 

غير 
 موافق
(TS) 

غيرموا
فق 
 بشدة
(STS) 

F % F % F % F % F % 

 تعلم أن رأييعلى  1
اللغة العربية بوسيلة 
بطاقات الكلمات 

 ممتعة

11 44،
0 

10 4
0،
0 

4 16،
0 

    

  %(84(    21 =f        %(16 )        4=f           

أنا أستمتع  2
اللغة  بالتعليم
باستخدام  العربية

وسيلة بطاقات 
 الكلمات 

9 36،
0 

13 5
2،
0 

2 8،0 1 4،
0 

  

       %( 88)    22= f               %(  12 )     3= f 
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بوسيلة  التعلم 3
بطاقات الكلمات 
 حيفزين على تعلم

 اللغة العربية

16 64،
0 

7 2
8،
0 

2 8،0     

          
   %( 92)         23= 
f  

         %(8)          2= f 

تعلم ادلبتدأ واخلرب  5
سهل باستخدام أ

 بطاقات الكلمات

12 48،
0 

7 2
8،
0 

6 24،
0 

    

    %( 76) 19= f           ( % 24)          6= f 
 زادت مفرديت 6

العربيي باستخدام 
 بطاقات الكلمات

12 38،
0 

10 4
0،
0 

3 12،
0 

    

 %(78)     22f=    %( 12 )         3f= 
 من ةاءقر ال ميكنٍت 8

 إىلالكلمات 
اجلمل العربية 
باستخدام بطاقات 

 الكلمات

13 52،
0 

10 4
0،
0 

1 4،0 1 4،
0 

  

    %(92)       43= f        %(8)       2= f   

    ،20 35 44،9 11فرق أ نأ أستطيع 9
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اخلرب ادلبتدأ و  بُت
باستخدام بطاقات 

 الكلمات

0 6،
0 

0 

     %(80)   20= f      %( 20)       5= f 

1
0 

أحب تعلم اللغة 
 العربية باستخدام 
بطاقات الكلمات 

 تعليميف  وصاخاص
 اجلمل العربية

13 52،
0 

10 4
0،
0 

2 8،0     

   %(92)      23= f      %(8)      2= f 

1
1 

تخدام وسيلة اس
بطاقات الكلمات 

ميويل يف  ترقي
ة اجلمل اءقر 

 العلربية

14 56،
0 

7 2
8،
0 

4 16،
0 

    

    %(84)       21= f   %(16)     4= f 

1
2 

 ة اءقر ال قدر علىأ
العربية اجلمل 

باستخدام وسيلة 
 بطاقات الكلمات

10 40،
0 

12 4
8،
0 

1 4،0 1 4،
0 

1 4،
0 

%(84)      22= f      %(12)     3= f 
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1
3 

وسيلة بطاقات 
الكلمات 

 علىتساعدين 
يب الكلمات كتر 

 اجلمل العربية يف

10 40،
0 

11 4
4،
0 

3 12،
0 

1 4،
0 

  

   %(84)      20= f    %(16)      4= f   

1
4 

ة اءيف قر  حتمسأ
اللغة العربية بسبب 
وسيلة بطاقات 

 الكلمات

11 44،
0 

11 4
4،
0 

3 12،
0 

    

     %( 88)     22= f     %(12)    3= f 

1
5 

أفرح فرحا حينما 
 ادلعلمتأمرين عند 

 اللغة العربية قراءةب
بالوسيلة بطاقات 

 الكلمات

7 28،
0 

14 5
6،
0 

4 16،
0 

    

 %(84  )21 = f       %(16)    4= f 

1
7 

بطاقات من خالل 
قرأة بالكلمات 

11 44،
0 

11 4
4،
0 

3 12،
0 
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  f %( 12)   3=      f  =88   ( 22)% اجلملة العربية 

1
9 

متييز أفهم كيفية 
 الكلمات العربية

بطاقات  باستخدام
 الكلمات

13 52،
0 

11 4
4،
0 

1 4،0     

 %(96)   24=f         %(4   ) 1  =f               

2
0 

ب ركيأستطيع أن أ
اجلملة اللغة العربية 
بالوسيلة بطاقات 

 الكلمات

13 52،
0 

11 4
4،
0 

1 4،0     

 %( 96    ) 24=f       %( 4)   1  =f         

 مجل تعلم حيبون التالميذ أن أعاله اجلدول يف الوارد البيان يوضح
  الكلمات بطاقات باستخدام مفيدة

الر 
 قم

 

البيانات عن 
ميول بطاقات 

 الكلمات

 سلبية خيارات االستبانة

موافق  
 بشدة
(SS) 

 موافق
(S) 

أقل 
 موافق

غير 
 موافق
(TS) 

غيرموا
فق 
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(KS) بشدة 
(STS) 

F % F % F % F % F % 

تعليم  ال أحب 4
ة اجلمل العربية اءقر 

بوسيلة بطاقات 
 الكلمات

    10 40،
0 

9 3
6
،
0 

6 2
4،
0 

  %( 100     )25 =f           

ة اءقر  تعلميكون   7
العربية بوسيلة اللغة 

بطاقات الكلمات 
 مالال

1 4،0   3 12،
0 

9 3
6
،
0 

1
2 

4
8،
0 

f=1        (4: )          %(96 )     54= f 

1
6 

لست مهتما تعلم 
اجلملة اللغة  قراءة

العربية بوسيلة 
بطاقات الكلمات 

  ا مملةألهن

  1 4،
0 

9 36،
0 

9 3
6
،
0 

6 2
4،
0 

) %4 (   1  =f              %) 96(     24=f              

،16 4     اجلمل قراءة تعلم1
0 

14 5
6

7 2
88
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العربية بالوسيلة  8
بطاقات الكلمات 

 تعةغَت مم

،
0 

0 

 ) %100 (      25=f           

9،3 رلمع 
5 

36،
9% 

8،
25 

%
6
6
0 

3،
55 

13،

75

% 

2،
25 

%
9 

1،
6 

6،
4
% 

  17،6=102،9 7،4=29،15 

 ال التالميذ أن أعاله اجلدول يف الواردة العبارات توضح
 الكلمات بطاقات بدون مفيدة ملاجل تعلم حيبون

أشار إىل نتيجة التالميذ يف استجابتهم  11-4اجلدول 
استخدم بطاقات الكلمات لًتقية قدرة على تعليم اللغة العربية 

وىذه النتيجة تدل  .سرورامو  اجذاب اجلمل قراءة التالميذ على 
على أن استجابة التالميذ يف اجيابية، يعٌت معظم التالميذ 

الكلمات باستخدم بطاقات يشجعون يف تعليم اللغة العربية 
 .اجلمل قراءة ة قدرة التالميذ على لًتقي
 تحقيق الفروض -ج
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كما ذكرت يف الفصل الرابع أن الفر  ذلذا البحث ىو   
  فرضان أي:

:  إن استخدام بطاقات الكلمات يكون  Haالبديل فر  -1
وىذا  .اجلمل ادلفيدة قراءة فعاال لًتقية قدرة التالميذ على 

يف اجلدول  Ranks-بواسطة حتصيل ت نالفر  مردود أل
 <0،05( وىو ).Sig)أن نتيجة مستوى الداللة  4-10

0،000.) 
إن استخدام بطاقات الكلمات مل  :Hoالبديل  فر  -2

. اجلمل ادلفيدةقراءة يكن فعاال لًتقية   قدرة التالميذ على 
يف  Ranks-مقبول ألن بواسطة حتصيل تاوىذا الفر  

وىو  (.Sigأن نتيجة مستوى الداللة ) 10-4اجلدول 
(0،05> 0،000( 

 

 المناقشة -د

استخدم بطاقات أما ادلناقشة ذلذا البحث فهي أن 
. ودليل ادلفيدة اجلمل قراءة الكلمات لًتقية قدرة التالميذ على 
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طلب من فيو مطابقة مبا ت التالميذو  ادلدرسةعنها أن كل أنشطة 
وكانت ملحوظة كما ورد يف دليل  الكلماتاستخدم بطاقات 

 االختبارات.

استخدم بطاقات الكلمات لًتقية على  التالميذوأما استجابة 
اإلجابة حتصل على  ادلفيدة اجلملقراءة قدرة التالميذ على 

أكثر من  660وموافق( %)9،36%  ))موافق بشدةاإلجابية 
% 2،25موافق( )غَت %  13،75أقل موافق(اإلجابة السلبية )

% ، وىذه النتيجة تدل على أن 6،4)غَت موافق بشدة( 
استجابة التالميذ يف اجيابية، يعٌت معظم التالميذ يشجعون يف 

باستخدم بطاقات الكلمات لًتقية قدرة تعليم اللغة العربية 
 ادلفيدة اجلمل قراءة التالميذ على 

باستخدم بطاقات الكلمات لًتقية قدرة التالميذ وكان 
عند  اجلمل قراءة لًتقية يكون فعاال  ادلفيدة اجلمل قراءة على 

حتصل على  (Ranksت )–التالميذ. وىذا يتضح من اإلختبار 
  0،0<(0800) (.Sig( ومستوى الداللة )48239-النتيجة )
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحث-أ
بالبحث التجريي عن استخدم بعد ما قدمت الباحثة و 

،  املفيدة اجلمل قراءةبطاقات الكلمات لرتقية قدرة التالميذ على 
 فحصلت النتائج البحث كما تلي:

إن استخدم بطاقات الكلمات لرتقية قدرة   -1
هذا . و فعال املفيدة اجلمل قراءةالتالميذ على 

 -p حتصل على نتيجة  Ranks test  يتضح من 

value Sig.(2-Tailed) 000 أصغر من مستوى ،
  sig)) الداللة

نت استجابة التالميذ يف تعليم اللغة العربية اك -2
. سرورامو  اجذاب باستخدم بطاقات الكلمات

اعتمادا إىل إجابة االستبانة تدل أن التالميذ 
  ))موافق بشدةجييبون إجابة إجابية 
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أكثر من اإلجابة  660وموافق( %)%6،36
 )غري %  13،75أقل موافق(السلبية )

 %6،4% )غري موافق بشدة( 2،25موافق(

 حات االقتر   -ب

الباحثة االقرتاحات  تاهر السابقة تقدماعتمادا على لظو   
 اآلتية:

 للمعلم اللغة العربية أن خيتار الباحثةترجو  -1
األلعاب املتنوعة واجلذابة، حىت حيب التالميذ 

 تعليم اللغة العربية.
 قراءةتعتادوا على ترجو الباحثة للتالميذ أن  -2

 اجليدة. قراءةلتحصل  اجلمل املفيدة
قارئني االصالح إذا وجدوا للوترجو الباحثة  -3

الرسالة حىت تكون  األخطاء والعيوب يف هذه
 رسالة كاملة للباحثة والقارئني.



 
 

76 
 

 المراجع

 المراجع العربية - أ

 .، القاهرة : دار احلديثلسان العربه 1423ابن منظور،

جامع الدروس اللغةالعربية م 2005،الشيخ مصطفى الفالبيىن
 .)مصر: دار املعارف،الجزء االثالث الطبعة األولى

 2القرأن الكريم، سورة يوسف، األية:،2006،أكامرادفرمتني 
 سوربيا: كوسوما جاياابدي

، الطبعة األول مناهج اللغة العربيةم، 2010رشد أمحد طعيبة، 
 مكة املكرمة: الفكر العريب

م، املدخل تعليم اللغة العربية، دار 2004سالمي بنت حممود، 
 السالح بند أتشية: جامعة الرانريى



77 
 

 
 

المدخل إلى البحث في م، 2000صاحل ابن أمحد العساف، 
، الطبيعية الثانية، التاشر: املكتبة العلوم السلوكية

 العبيكان

، تدريس منون اللعة العربية،م 1991على أمحد مدكور, 
 .القاهرة: دارالشواف

، تاريح البطاقات في تعليم اللغة العربية،2012فطريعزيزة،
 الدحنول

 -ه  4,41حسيين وعمر الصديق عبداهلل, حممد امساعيل 
الرياض: ،المعينات البصرية في تعليم اللغة،م 11٨1

 .امللكة العربية السعردية

اللغة العربية بلغات تعليم م، 19٨5حممود كامل الناقة، 
: ، مكة املكرمةطرق تدريسه –مداخل -أخرى: أسسه
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : V/Genap 

Materi   : المدرسة اْلَمْكتَبَِة في   

Alokasi Waktu : 2 X 35 Menit 

 

A. Kompetensi Inti ( KI ) 

 

1. Mengahayati dan mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli ( gotong royong, 

kerjasma, toleran, damai ), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menenpatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik 



 

 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar,  menyaji dan mencipta 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

№ Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1 Menyadari bahwa 

kemampuan 

berbicara adalah 

nikmat yang 

penting yang 

dianugerahkan 

oleh Allah SWT. 

1.1.1Meyakini bahwa 

kemampuan 

berbicara adalah 

nikmat yang 

penting yang  

dianugerah kan 

oleh Allah SWT. 

2 2.1 Menunjukkan 

perilaku santun 

dan peduli dalam 

melaksanakan 

komunikasi antar 

pribadi dengan 

2.1.1 Terbiasa 

berperilaku 

santun dan 

peduli dalam 

melaksanakan 

komunikasi 



 

 

guru dan teman. antar pribadi 

dengan guru dan 

teman dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

3 3.1 Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat  

sederhana terkait 

topik: 

 في مكتبة المدرسة

       baik secara lisan 

maupun tulisan. 

 

3.1.1Mengidentifikasi 

isi teksdan 

mufradat dalam 

bacaan terkait 

topik : 

 في مكتبة المدرسة

3.1.2Menunjukkan 

mubtada khabar 

dalam kalimat 

terkait topik : 

 في مكتبة المدرسة

3.1.3Menjelaskan 

makna kalimat 

yang tersusun 

secara bertahap 

di setiap 

paragraf yang 



 

 

terdapat dalam 

bacaan terkait 

topik: 

 في مكتبة المدرسة

4 4.1. Mempraktikkan 

bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat 

bahasa Arab terkait 

topik: 

 في مكتبة المدرسة

4.1.1 Mengisi kata 

yang kosong di 

setiap kalimat 

sesuai dengan 

gambar di dalam 

bacaan terkait 

topik: 

 مكتبة المدرسةفي 

4.1.2 Menyusun 

kalimat sesuai 

topik: 

 في مكتبة المدرسة

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah terjadinya proses mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, menalar dan memberikan 

informasi, siswa dapat mendemonstrasikan 



 

 

ungkapan sederhana melalui bentuk bacaan, 

menunjukkan mubtada’ khabar terkait dalam  

kalimat, menanya, merespon dan menyampaikan 

berbagai informasi melalui teks tentang : في مكتبة

 المدرسة

D. Materi Pembelajaran ( Terlampir ) 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan saintifik 

2. Penilaian autentik 

3. Metode qira’ah wa tarjamah 

4. Intiqa’iyyah 

5. Diskusi  

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media  

- Kartu kalimat 

- Papan tulis 

2. Alat dan bahan 

- Spidol  

- Pulpen 

- Buku Tulis 

- Spidol 

- Penghapus 



 

 

- karton 

G. Sumber Belajar 

- Buku Siswa Bahasa  Arab  Kelas V 

- Kamus 

- Internet 

H. Kegiatan Pembelajaran 

 

A. Pertemuan pertama 

 

Tahapan 

Pembelaj

aran 

Kegiatan 

Guru 

Kegiatan Peserta 

Didik 

Alokasi 

Waktu 

Pendahul

uan 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Guru 

memberi 

salam 

 

- Guru 

mempersi

lahkan 

siswa 

membaca 

do’a 

- Peserta didik 

menjawab 

salam. 

- Peserta didik 

membaca do’a 

bersama. 

 

- Peserta didik 

mendengar 

nama yang di 

5 

Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.universemagic.com/article/7893+short+kids+story+fox+and+goats


 

 

 

 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penuntup

enutup 

 

- Guru 

memeriks

a 

kehadiran 

siswa. 

 

- Guru 

memberi

kan 

motivasi 

kepada 

peserta 

didik. 

 

- Guru 

membuk

a 

pembelaj

aran 

dengan 

menjelas

panggil oleh 

guru. 

- Perseta didik 

mendengar 

motivasi yang 

disampaikan 

oleh guru 

- Peserta didik 

mendengarkan 

setiap 

penjelasan 

yang diberikan 

oleh guru. 

. 

- siswa 

membaca 

materi tentang  

المدرسة في مكتبة  

 

- siswa 

berdiskusi 

dengan kawan 

 

25 

Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Menit 

 

 

 

 

 

 



 

 

kan 

materi 

tentang” 

في مكتبة 

 المدرسة

 

-guru 

menyuruh 

siswa 

membaca 

materi 

tentang  في

 مكتبة المدرسة

- guru 

menyuruh 

siswa 

memahami 

materi 

mengenai 

في مكتبة 

 المدرسة

 - guru 

 

 

- siswa 

menjawab 

salam 

 



 

 

menuntut 

pembelajar

an dengan 

membaca 

doa dan 

memberi 

salam 

. 

 

 

B. pertemuan ke dua 

 

Pendahul

uan 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Guru 

memberi 

salam 

 

- Guru 

mempersi

lahkan 

siswa 

membaca 

do’a 

- Peserta didik 

menjawab salam. 

- Peserta didik 

membaca do’a 

bersama. 

- Peserta didik 

mendengar 

nama yang di 

panggil oleh 

guru. 

5 

 

Menit 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Inti 

 

 

- Guru 

memeriks

a 

kehadiran 

siswa. 

 

 

- Guru 

Menanya

kan Soal 

Mengenai 

Penjelasa

n  

Sebelumn

ya 

Mengamati 

- Guru  

Menjelask

an 

Menggun

akan 

Media 

 

- Siswa 

Menjawab 

Pertanyaan Guru 

 

 

- Siswa 

Mendengar 

Penjelasan Guru 

 

- Siswa Duduk 

Dengan Kawan 

Sekelompok 

Dan Membahas 

Kartu Kata 

 

 

- Siswa 

Memahami 

Dan 

Mendengar 

Penjelasan 

 

 

25 

menit 



 

 

Kartu 

Kata 

Dalam 

Mengajar  

- Guru 

Membagi

kan Siswa 

Menjadi 5 

Kelompok 

Dan 

Membagi

kan Kartu 

Kata 

Kepada 

Setiap 

Kelompok 

 

- Guru 

Menjelask

an 

Kalimat 

Sempurna 

Guru Mengenai 

Kalimat 

Sempurna 

Tentang Di 

Perpustakan 

Menggunakan 

Media Kartu 

Kata 

 

 

- Siswa membaca 

setiap kata yang 

terdapat dalam 

kartu kata. 

 

- Siswa mulai 

menyusun kartu 

kata tersebut 

menjadi 

beberapa 

kalimat denagn 

anggota 



 

 

Tentang 

Dalam 

Perpustak

aan 

Menggun

akan 

Media 

Kartu  

- Guru 

melanjutk

an materi 

mengguna

kan media 

kartu yang 

sudah di 

tulis kata 

dan 

dibagikan 

kepada 

peserta 

didik. 

- Guru 

kelompoknya . 

- Siswa 

menjelaskan 

mubtada khabar 

yang terdapat 

dalam kalimat 

 

 

- Peserta didik 

menerima dan 

melihat 

pertanyaan yang 

di berikan oleh 

guru. 

 

 

- Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan guru 

kemudian 

membaca soal 

yang terdapat 



 

 

menyuruh 

siswa 

membaca 

setiap kata 

yang 

terdapat 

dalam 

kartu kata 

tersebut 

- Guru 

meminta 

siswa 

untuk 

menyusun 

kartu kata 

tersebut 

menjadi 

beberapa 

kalimat 

yang 

berkaitan 

dengan 

dalam LKPD 

yang diberikan 

oleh guru. 

 

- Peserta didik 

mendengarkan 

arahan dari guru 

agar menjawab 

sesuai yang 

diharapkan oleh 

guru. 

- Peserta didik 

mulai 

mengerjakan 

dan  

mendiskusikan 

bersama 

anggota 

kelompok 

terkait kerja 

yang diberikan 

oleh guru dalam 



 

 

materi. 

- Guru 

menyuruh 

peserta 

didik 

membaca 

kalimat 

yang telah 

di susun 

dan 

menunjuk 

kan 

mubtada 

khabar. 

Menanya 

- Guru 

memberik

an 

Lembar 

Kerja 

Peserta 

Didik ( 

LKPD. 

 

- Peserta didik 

melaporkan 

hasil 

jawabannya ke 

depan kelas 

yang telah di 

jawab dalam 

LKPD yang 

dilakukan oleh 

perwakilan 

kelompok saja. 

 



 

 

LKPD ) 

terkait 

materi 

yang di 

pelajari. 

Mengekspl

orasi 

- Guru 

memberik

an 

penjelasan 

singkat 

yang 

membuat 

siswa 

lebih 

penasaran 

terhadap 

ungkapan 

yang 

terkait 

dengan 



 

 

topik. 

Mengasosia

sikan 

- Guru 

mengarah

kan cara 

dalam 

mengerjak

an lembar 

kerja 

peserta 

didik. 

 

 

- Guru 

meminta 

peserta 

didik 

untuk 

mendisku

sikan 

dengan 



 

 

anggota 

kelompok

nya 

terkait 

pertanyaa

n yang 

diberikan 

oleh guru 

dalam 

LKPD. 

 

Mengkomu

nikasi 

- Guru 

meminta 

peserta 

didik 

melaporka

n hasil 

jawaban 

kelompok 

ke depan 



 

 

kelas  

yang telah 

di jawab 

dalam 

LKPD  

yang di 

bagikan 

guru 

melalui 

ketua 

kelompok 

atau salah 

satu 

anggota 

nya. 

-  

Penutup  

- Guru 

membim

bing 

siswa 

dalam 

- Peserta didik 

menyimpulkan 

materi yang 

baru dipelajari. 

- Peserta didik 

merangkai kata 

5 

menit 



 

 

menyimp

ulkan 

materi 

yang 

baru 

dipelajari

. 

- Guru 

menyuru

h peserta 

didik 

untuk 

merangka

i kata 

menjadi 

sebuah 

kalimat 

dengan 

menguji 

indikator 

proses 

pembelaj

menjadi 

kalimat dengan 

mengerjakan 

soal uji 

indikator. 

 

 

 

 

 

- Peserta didik 

menjawab soal 

tentang minat 

dan kemampuan 

yang dirasakan 

dalam 

pembelajaran. 

. 

- Peserta didik 

mendengarkan 

nasehat dari 

guru. 



 

 

aran yang 

terdapat 

beberapa 

soal 

untuk 

mengetah

ui 

kemampu

an 

peserta 

didik 

dalam 

pembelaj

aran. 

- Guru 

memberi

kan soal 

tentang 

minat 

dan 

kemampu

an yang 

- Peserta didik 

menutup 

pelajaran 

dengan 

membaca do’a 

dan salam. 



 

 

dirasakan 

dalam 

pembelaj

aran yang 

terjadi. 

- Guru 

memberi

kan 

nasehat 

kepada 

peserta 

didik 

untuk 

mengakhi

ri 

pembelaj

aran. 

- Guru 

menutup 

pembelaj

aran 

dengan 



 

 

do’a dan 

salam. 

 

 

I. Instrumen Penilaian ( Terlampir ) 
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Lampiran-lampiran 

Lampiran 1 : Materi Pelajaran. 

اْلَمْدَرَسةِ  ِفي اْلَمْكَتَبةِ   

ثْ نَ ْيِن، اَالتَََّلِمْيُذ َيْذَهبُ ْوَن ِإَلى اْلَمْدَرَسِة.   َهَذا اَاْليَ ْوُم يَ ْوُم اْْلِ
ْسَِلِميَِّة  َعاِئَشُة تِْلِمْيَذٌة ِفْي َمْدَرَسةِ  ْبِتَدائِيَِّة اْْلِ " ِمْفَتاِح اْلَجنَِّة" اْْلِ

طٌَة َوَماِهَرٌة ِفْي .َلَها َصِديْ َقٌة، ِاْسُمَها َمْرَيُم، ِهَي تِْلِمْيَذٌة َنِشيْ 
الصَِّف اْلَخاِمِس . َاْْلََن ِهَي ِفْي َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسِة. ِفْي َمْكَتَبِة 
َرفِّ َوِخزِانٌِة ِو َمْكَتٌب َو ُكُتٌب َوَجَراِئُد َوَمَجََلٌت. َذِلَك َأِمْيُن 

. أُْنظُْر  ُه َحْمَداُن . ُهَو ُمَوظٌَّف َنِشْيٌط َوُمْجَتِهدُ اْلَمْكَتَبِة، ِاْسمُ 
ِإَلى َأِمْيَن اْلَمْكَتَبِة ، ُهَو َيْجِلُس َعَلى اْلُكْرِسيِّ َو َاَماَمُه رُفُ ْوُف 
َعٌة .  َها ُكُتٌب ُمتَ نَ وِّ اْلُكُتِب . َورُفُ ْوُف اْلُكُتِب ُمْنَتِظَمٌة  َوَعَلي ْ

فَ ْوَق  ِف ُكُتُب اْْلَْحََلِق وَ وْ أُْنظُْر ِإَلى تِْلَك اَلُرفُ ْوِف ، َعَلى الرُّف ُ 
ََلِق ُكُتُب اْلِفْقِه . َوِبِجَواِر َها ُكُتُب التَّارِْيِخ . َهَذا ُكُتِب اْْلَخْ 

ٌر لِْلُكتُ  ْيِنيَِّة.  َورَاَءُه َرفُّ َصِغي ْ ِب اللَُّغوِيَِّة . َرفُّ اْلُكُتِب الدِّ
 ِها َمَجَلٌَّت وَُكُتُب اْلَقَصِص.َوِبِجَوارِ 

 



 

 

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian 

Penilaian Sikap 

No  Aspek yang di nilai Pilihan jawaban  

Selalu   Sering  Kadang 

-

kadang 

Tidak 

pernah 

Sk

or  

1 Antusiasme dalam 

belajar 

     

2 Bertanggung 

jawab/ peduli 

     

3 Percaya diri dalam 

berinteraksi 

     

4 Menghargai orang 

lain 

     

5 santun      

 Jumlah       

Rentang Skor Sikap 

No  Keterangan Jumlah 

1 Baik sekali/ selalu 76-100 

2 Baik /sering 51-75 

3 Cukup /kadang-kadang 26-50 

4 Cukup /tidak pernah 0-25 

Penilaian keterampilan 

 

 



 

 

Format instrumen penilaian praktik membaca 

N

o 
Aspek yang di nilai 

Sk

or 

 

 

1 

Kefasehan 1-4 

a. Kurang, jika  hampir semua huruf  abjad 

pengucapannya tidak sesuai 

 

1 

b. Cukup, jika sebagian kecil huruf abjad 

pengucapannya sesuai 

2 

c. Baik, jika sebagian besar huruf abjad 

pengucapannya sesuai 

3 

d. Sangat Baik, jika semua huruf diucapakan 

sesuai dan benar benar fasih 

4 

 

 

2 

Kelancaran    

a. Kurang, jika hampir semua kalimat 

pengucapannya tidak lancar 

1 

b. Cukup, jika sebagian kecil kalimat 

pengucapannya lancar 

2 

c. Baik, jika sebagian besar kalimat 

pengucapannya lancar 

3 

d. Sangat Baik, jika semua kalimat diucapkan 

lancar 

 

 

 

 

3 

Intonasi   

a. Kurang, jika hampir semua kalimat intonasinya 

tidak semua 

1 

b. Cukup, jika sebagian kecil kalimat intonasinya 

sesuai 

2 

c. Baik, jika sebagian besar kalimat intonasinya 

sesuai 

3 

d. Sangat Baik, jika semua kalimat intonasinya 

sesuai 

4 



 

 

 

 

 

4 

Bacaan   

a. Kurang, semua kalimat dibaca salah 1 

b. Cukup, sebagian kecil kalimat dibaca benar 2 

c. Baik,sebagian besar kalimat dibaca benar 3 

d. Sangat Baik, semua kalimat dibaca benar dan 

tepat 

4 

Skor Maksimal 16 

Nilai Akhir 
                           

                  
 

  
       

  
 x 100=......  
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Kepala Sekolah 



 

 

ANGKET UNTUK  SISWA 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Petunjuk Pengisian 

1. Berilah tanda (√ ) pada pernyataan yang 

dianggap sesuai dengan diri saudara 

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

TS =  Tidak Setuju 

KS = kurang setuju  

STS = Sangat Tidak Setuju 

 Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan pendapat 

anda! 

N

O 

PERNYATAAN TANGGAPAN 

SISWA 

 

S

S 

S K

S 

T

S 

S

T

S 

1 Menurut saya belajar bahasa arab dengan 

kartu menyenangkan  
     

2 Saya senang mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan media kartu kata. 

     



 

 

3 Belajar dengan kartu memotivasi saya 

belajar bahasa arab. 

     

4 Saya tidak senang  jika belajar membaca 

kalimat berbahasa arab dengan media kartu 

kata. 

     

5 Belajar mubtada’ khabar lebih mudah 

dengan  kartu kata  

     

6 Penguasaan kosa kata bahasa arab saya 

semakin bertambah dengan menggunakan 

media kartu kata. 

     

7 Pembelajaran membaca bahasa arab 

dengan kartu sungguh membosankan. 

     

8 Saya bisa membaca dari kata hingga 

kalimat berbahasa arab menggunakan 

media kartu kata. 

     

9 Saya bisa membedakan qawaid mubtada 

dan khabar menggunakan media kartu 

kata. 

     

1

0 

Saya senang jika media kartu kata 

diterapkan dalam bahasa arab terutama 

dalam pembelajaran membaca kalimat 

berbahasa arab. 

     

1

1 

Penggunaan media kartu kata 

meningkatkan minat saya membaca 

kalimat berbahasa arab. 

     

1

2 

Saya mampu membaca kalimat berbahasa 

arab menggunakan  kartu kata.  

     

1

3 

Media kartu kalimat membantu saya dalam 

merangkai kata-kata menjadi sebuah 

kalimat berbahasa arab. 

     

1

4 

Saya bersemangat dalam membaca bahasa 

arab karena adanya media kartu kata. 

     

1 Saya senang bila guru menyuruh saya      



 

 

5 membaca kalimat berbahasa arab dengan 

media kartu. 

1

6 

Saya tidak tertarik belajar membaca 

kalimat bahasa arab dengan media kartu 

kata karena membosankan. 

     

1

7 

Melalui kartu kata saya mampu membaca 

kalimat berbahasa arab. 

     

1

8 

Belajar membaca kalimat berbahasa arab 

dengan media kartu kata tidak 

menyenangkan.. 

     

1

9 

Saya memahami cara membedakan kata 

menggunakan media kartu kata. 

     

2

0 

Saya bisa membuat kalimat berbahasa arab  

baru menggunakan media kartu kata. 

     

 



 

 

ْلَمْدَرَسةِ ِفْ  اْلَمْكَتَبِة ا  
Bacalah kalimat dibawah ini dengan baik dan benar 

 اْلَمْكَبَتةِ انٌَة ِفْ ِخزَ  .1
 ْلَمْكَتَبةِ َذِلَك أَِمْْيُ ا .2
ََ اتََّل لْ اَ  .3 ِِ  ََ ْْ بُو ََ ُْ ََ ُُ  ْلَمْدَرَسةِ ِمْْ
ا َرفُّ اْلُكُتبِ  .4 َُ ََ 
ََ تِْلَك ال .5 ْْفِ رُّ أُْنظُْر ِِ  فُو
َِْنَِّة   .6 ا َرفُّ  اْلُكُتِب الدِّ َُ ََ 
ا ََمَلَّتٌ  .7 َْاِرََ  َو ِِبِ
 َذِلَك ِكَتاُب التَّارَِْخِ  .8
ا ِكَتاُب اْلَقَصِص              .9 َُ ََ 

 ُكُتٌب َقِدْْيَُة    اْلَمْكَبَتةِ ِفْ  .11
 لَرفِّ الثَّاِنْ ُكُتُب  الُّلَغةاَ  .11
َْ ُمَْظٌَّف َنِشٌْْط َوَُمَْتِهدُ  .12 َُ 
ٌة ِفْ  َعاِئَشُة تِ  .13 َُ  اْلَمْدَرَسةِ ْلِمْْ
ََْدةٌ   اْلَمْكَبَتةِ ِفْ  .14  ُكُتٌب َجِد
  َكِثْوَْرةٌ ُكُتٌب    اْلَمْكَبَتةِ ِفْ  .15



 

 

ْلَمْدَرَسةِ ِفْ  اْلَمْكَتَبِة ا  
Bacalah kalimat dibawah ini dengan baik dan benar 

 اْلَمْكَبَتةِ انٌَة ِفْ ِخزَ  .1
 ْلَمْكَتَبةِ َذِلَك أَِمْْيُ ا .2
ََ اتََّل لْ اَ  .3 ِِ  ََ ْْ بُو ََ ُْ ََ ُُ  ْلَمْدَرَسةِ ِمْْ
ا َرفُّ اْلُكُتبِ  .4 َُ ََ 
ََ تِْلَك ال .5 ْْفِ رُّ أُْنظُْر ِِ  فُو
َِْنَِّة   .6 ا َرفُّ  اْلُكُتِب الدِّ َُ ََ 
ا ََمَلَّتٌ  .7 َْاِرََ  َو ِِبِ
 َذِلَك ِكَتاُب التَّارَِْخِ  .8
ا ِكَتاُب اْلَقَصِص              .9 َُ ََ 

 ُكُتٌب َقِدْْيَُة    اْلَمْكَبَتةِ ِفْ  .11
 لَرفِّ الثَّاِنْ ُكُتُب  الُّلَغةاَ  .11
َْ ُمَْظٌَّف َنِشٌْْط َوَُمَْتِهدُ  .12 َُ 
ٌة ِفْ  َعاِئَشُة تِ  .13 َُ  اْلَمْدَرَسةِ ْلِمْْ
ََْدةٌ   اْلَمْكَبَتةِ ِفْ  .14  ُكُتٌب َجِد
  َكِثْوَْرةٌ ُكُتٌب    اْلَمْكَبَتةِ ِفْ  .15



 

 

Media kartu kata  

 

  اْلم ْكب ت ةِ ِفْ  ان ة  ِخز    .1

 

 م ْكت ب ةِ لْ ا ذ ِلك  أ ِمْين   2

 

ِمْيذن لْ ا    3 ب نْون   تََّل   ْلم ْدر س ِة اِإَل    ي ْذه 

  

ا   4  اْلكنتنبِ  ر ف  ه ذ 

 

 رنف نْوفِ ال   ِإَل  تِْلك  أنْنظنْر   5

 ِخزِان ة  

 
 

 ِفْ  م ْكت ب  

 أ ِمْين  ذ ِلك   ا ْلم ْكت ب ةِ 

ِمْيذن  ِإَل   ب نْون  ي   ا اْلم ْدر س ةِ  ا اْلتََّل  ْذه   

ا  ر ف   ه ذ 
 اْلكنتنبِ 



 

 

  

ا  6 يِْنيَِّة   اْلكنتنبِ  ر ف   ه ذ   الدِّ

 

 َم  َلَّت   او  ِِبِو ارِه    7

 

 ذ ِلك  ِكت ابن التَّارِْيخِ   8

 

ِثي ْر ة    كنتنب     9  منت  ن  وِّع ة   وك 

 

ا ِكت ابن اْلق ص صِ   11               ه ذ 

 ال رنف نْوفِ  تِْلك   تِْلك   ِإَل  

يِْنيَّةِ  ر ف    اْلكنتنبِ  الدِّ

اه  ِِبِو ارِ  َم  َلَّت   و    

 التَّارِْيخِ  ذ ِلك   ِكت ابن 

ِثي ْر ة   تنب  كن  و منت  ن  وِّع ة   ك   



 

 

 

ة  و  ق ِدْْي ةن   كنتنب   اْلم ْكب ت ةِ ِفْ .  12 ِدْيد    ج 

 

 الر فِّ الثَّاِنْ كنتنبن  ال لغ ة  13

 

 ن ِشْيط  و َمنْت ِهدن  هنو  منو ظَّف    14

 

ة  ِفْ  م ْدر س ِة   15  ع اِئش ةن تِْلِمْيذ 

 

 

ا  اْلق ص صِ  ِكت ابن  ه ذ 

م ْكت ب ةِ ِفْ  و   ق ِدْْي ةن  
ِدْيد ة    ج 

تنبن كن  الر فِّ  الثَّاِنْ   ال لغ ة 

 و َمنْت ِهدن  ن ِشْيط   هنو   منو ظَّف  

 تِْلِمْيذ ة   م ْدر س ةِ  ِفْ  ع اِئش ةن 

 كنتنب  

 تِْلِمْيذ ة  
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