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 إستهالل
 

ِحْيِ  ِن الرَّ ْْحٰ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 

 ﴾ ِانَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا ﴿

 }6سورة االشرح : {

 

ُ نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها ﴿   ﴾اْكَتَسَبْت  ۚ  ََلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي َْها َما  ََل يَُكلِ ُف اَّللَّ

 }686سورة البقرة : {
 

 صدق هللا العظيم وصدق النيب الكرمي

 



 

 ه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إهداء

هنيئا مريئا، أهدي هذا البحث إىل أيب املكرم عارفني الر محن وأمي 
املكرمة نور ليسن احملبوبني الغاليني اللذين ربياين صغرية حفظهما هللا يف 
الدنيا واآلخرة. وإىل شقيقاتى وأشقائى وإىل األساتذ واألساتذة يف جامعة 

ساتذ واألساتذة يف الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، خصوصا إىل األ
قسم تعليم اللغة العربية الذين قد علموين العلوم املفيدة. عسى هللا أن جيمعين 

 وإايهم يف الدنيا واآلخرة. 

وإىل مجيع صديقايت وأصدقائي، أقول َلم شكرا جزيال على 
 املساعدة يف إجناز هذا البحث العلمي، جزاهم هللا خري اجلزاء.



 

 و
 

 شكرا وتقدير            
ِحْيِ  ِن الرَّ ْْحٰ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 

احلمد هللا الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات اليت ينتق اإلنسان. والصالة 
والسالم على حبيب الرمحن سيدان دمحم وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبداية وإحسان إىل يوم 

 الدين.
وتوفيق وأتلف هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية فقد مت إبذن هللا  

وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها الطلبة وختتص الرسالة 
ة تواسطدرسة امليف امل ملفرداتاب الطالب تزويدل Wallchartوسيلة  تخدامسا حتت املوضوع:

  . 8Aceh Besar اإلسالمية احلكومية
والديها احملبوبني الذين قد ربياها ويف هذه الفرصة السعيدة تتقدم الباحثة ابلشكر اخلالص ل

 تربية حسنة، لعل هللا جيزيهما أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.
 فريةصو  سالمى املاجستريكما تتقدم الباحثة ابلشكر للمشرفتني الكرميتني مها الدكتورة 

قد بذلت جهود مها يف إشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال من أوَلا إىل آخرها،  اللتنياملاجستري 
 لعل هللا يباركهما وجيزيهما خري اجلزاء.

مث تتقدم الباحثة خبالص الشكر ملدير جامعة الرانريي وعميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني 
يع األساتذة الذين أشرفوا الباحثة يف نيل العلوم واملعارف ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلم

 املتنوعة.
و شكرا التايل جلميع أصدقائها الذين قد ساعدوها أبفكارهم إلمتام كتابة الرسالة. وأخريا 
عسى هللا أن جيعل هذه اجلهدة انفة لنفسها خاصة وللقارئني عامة حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل 

 وَل حول وَل قوة إَل ابهلل العلي العظيم واحلمد هلل رب العاملني.ونعم النصري 
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  درسة امليف  ملفرداتاب الطالب تزويدل Wallchart وسيلة تخدامسا :البحثموضوع 

  8Aceh Besar ة اإلسالمية احلكوميةتواسطامل
 

تزويد الطالب ل Wallchartيهدف هذا البحث إىل التعرف على فعلية استخدام وسيلة 
 Wallchartوالتعرف على كيفية أنشطة الطالب واملدرسة عند استخدام وسيلة  ملفرداتاب
. و يف إجراء هذا البحث تستخدم الباحثة املنهج التجريب ملفرداتتزويد الطالب ابل

 املدرسةبتصميمات التمهيدية. ويكون اجملتمع َلذا البحث هو مجيع الطالب يف 
. و أخذت الباحثة 386ويبلغ عددهم   8Aceh Besar ة اإلسالمية احلكوميةتواسطامل

ملالحظة املباشرة مت مجع البياانت اب(. 7صف األول )طالبا من ال 61عينة البحث 
يكون  Wallchartواَلختبار القبلي والبعدي.مث حصلت الباحثة على أن استخدام وسيلة 

ابستخدام  ن أنشطة الطالب عند عملية التعليمت . وأاملفرداالطالب  لتزويد فعاَل 
 ت ماتدل على أهنا وقع ٪87،65ي فه لتزويد املفرداتيكون فعاَل  Wallchartوسيلة 

نشطة املدرسة عند إجراء عملية التعليم وأما األ. مبعىن ممتاز ٪711 -87بني حد 
تدل على أهنا  ٪26،5فهي  لتزويد املفرداتفيكون فعاَل  Wallchartابستخدام وسيلة 

   .مبعىن ممتاز ٪711 -87بني حد  ت ماوقع
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ABSTRACT 

 

Full Name              : Ulfa Muthia Arifin 
Registration Number  : 150202183 

The Title   : The use of Media Wallchart to improve the 

                                      dialogue for MTsN 8 Aceh Besar students 

  

The purpose of this study was to identify the use of  Wallchart media and its 

influence on students and their school activities improming student’s abilities in 

the mufradat. In conducting this researcher used an experimental approach with an 

introductory design. The set for this study was all students in MTsN 8, totaling 

386. The researcher took the sample in this study in a class of first grade students 

consisting of 27 students. The data were collected through direct observation, pre-

test. Then, the researcher found out the effectiveness of using the Wallchart 

method to improve student’s abilities in mufradat. Student activities in the 

teaching process using the Wallchart method that was effective to improve the 

ability un mufradat was 81.25%, which showed that it occurred between the limit 

of 81-100% and it meant very good. Furthermore, school activities that also used 

the Wallchart method when conducting teaching that was effective to improve the 

ability of mufradat was 92.5%, which showed that it occurred between the limit of 

81-100%, then this score was very good. 
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ABSTRAK 

Nama Lengkap : Ulfa Muthia Arifin 

Nim   : 150202183 

Judul Penelitian :Penggunaan Media Wallchart untuk 

                                     meningkatkan   mufradat bagi siswa   

                                     MTsN 8 Aceh Besar 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penggunaan media 

Wallchart untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mufradat dan untuk 

mengetahui bagaimana  siswa dan kegiatan sekolah saat menggunakan media 

Wallchart untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mufradat. Dalam 

melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan eksperimental dengan 

desain pengantar. Kumpulan untuk penelitian ini adalah semua siswa di sekolah 

MTsN 8 berjumlah 386 siswa. Peneliti mengambil sampel penelitian 27 siswa dari 

kelas satu (1). Data dikumpulkan dengan observasi langsung dan pre-dan post-

test. Peneliti kemudian memperoleh bahwa menggunakan metode Wallchart 

efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mufradat. Aktivitas siswa 

dalam proses pengajaran menggunakan metode Wallchart yaitu efektif untuk 

meningkatkan kemampuan dalam mufradat adalah 81,25% menunjukkan bahwa 

hal itu terjadi antara batas 81-100% itu artinya sangat baik. Dan begitu juga 

Kegiatan sekolah ketika melakukan pengajaran menggunakan metode Wallchart 

efektif untuk meningkatkan kemampuan mufradat adalah 92,5% menunjukkan 

bahwa itu terjadi antara batas 81-100% maka nilai ini sangat baik. 
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األول الفصل  
 ساسية البحثأ

 

 ثمشكلة البح -أ
حماولة  اتصال و يفحيتاج إليها اإلنسان  عناصر الثقافة اليت ىحدإاللغة هي  

الوظيفة الرئيسية للغة هي كوسيلة للتواصل بني البشر ووظائف أخرى  لتحسني حضارهتا.
معراب عن املشاعر ويدعم املعرفة الشاملة للبشر.إن اللغة العربية إحدى  ،كأداة للتفكري

وبرواني دار   ىف كل  البلدان مثل إندونيسيا وماليزاي تنتشر اهنا قد اللغات العاملية أل
واجلامعات اإلسالمية أبن  الل غة العربية إحدى  واملعاهد بعض املدارس السالم. قد قر ر

 الد روس املقر رة فيها.
يف الوا الطالب َليز  ألن  احلقيقة كثري من سهالا تعليم الل غة العربي ة ليس أمر إن 

وَل سيما ىف استخدامها ىف حياهتم اليومية.  املشق ة والصعوبة ىف دراسة هذه الل غة 
التعل م. ألن  أهدافولذلك حيتاج معل مو اللغة العربية إىل طرق التدريس املناسبة لوصول إىل 

هم  تقتضى إىل جناحة أو غري جناحة عملية التعلم. فينبغى ملعل مي اللغة م أمر الطرق
 رغبة انزيديستطيع أن يو  الطالب العربية أن خيتاروا الط رق املناسبة الصحيحة أبحوال

 .الطالب
واملفردات هي عنصر من العناصر املهمة يف اللغة العربية ويلزم للطالب أن يدركوا 
املفردات ويفهموها وحيفظوها. وهدف تعليم املفردات ليكون الطالب قادرين على 

املدارسة املتواسطة حتفيظها وتركيب اجلملة حىت يستطيعوا ان يتكلموا ابللغة العربية جيدا. 
. يتعلم فيها Cot Gueهي املدرسة من املدارس يف  Aceh Besar 8اإلسالمية احلكومية 

رأت الباحثة أن قدرة الطالب على املفردات  الطالب املواد املتعددة، مثل اللغة العربية.
ونظرت الباحث أن هناك  مازالت ضعيفة. ومن أسباهبا أن بعضهم َلحيبون اللغة العربية.

كل املدرسة تدر س عليمه.مل يطبق املعلم الطريقة املناسبة أثناء ت
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الدراسة بطرائق املختلفة حلصول إىل النجاح  واإلنتاج أكرب ولرفع قدرة الطالب يف تعلم 
ن رأت الباحثة كانت طريقة ولك الدرس اللغة العربية وليكون مدرس مهين يف التعليم.

فعال. ألن غري   Aceh Besarسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية املفردات يف املدر تعليم  
مظم الطالب َلينطقون املفردات نطقا صحيحا. بل كان بعضهم مل يسيطروا على 

 املفردات ولوكانت قليلة.

ولكن الواقع يواجه الطالب بعض املشكالت يف تعلم املفردات. وَلذه املعوقات 
وكفائتهم يف استخدام أسلوب التعليم املناسب يف  َل تنفصل من ضعف قدرة املدرسني

ملفردات، أي أن املعلم يكتب بعض املفردات على  السبورة، مث يلزم الطالب تعليم ا
حلفظها ىف املدة دقائق. وهذه الظاهرة تؤدي إىل امللل لطالب، فال ميكن أن حيفظوا تلك 

وسيلة  تخدامسا"املفردات دائما، بناء على ما سبق ذكرها ارادت الباحثة أن تكتب عن 
Wallchart موضوعا َلذه الرسالة ملفردات"اب الطالب لتزويد. 

 

 أسئلة البحثب.  
 السؤالنني : لسهولة البحث تقدم الباحثة

املفردات  تزويدعلى  فعال لرتقية قدرة الطالب Wallchartوسيلة  تخدامسا هل  -7
  املتوسطة ابملدرسة
 ؟ Aceh Besar 8احلكومية 

 Wallchartكيف األنشطة مدرسة والطالب يف تعلم املفردات ابستخدام وسيلة  -6
 ؟Aceh Besar 8ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 
 

 أهداف البحث  -ج
تزويد  لرتقية قدرة الطالب على  Wallchartوسيلة تخدامساالتعرف على فعالية 

 . 8Aceh Besarاملفردات ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 



3 
 

 

 

األنشطة مدرسة والطالب يف تعلم املفردات ابستخدام وسيلة التعرف على  -7
Wallchart  8ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية Aceh Besar. 

 

 أمهية البحث -د
 وأما أمهية هذه الرسلة فهي :

  الطالب على فهم وحفظ املفردات ابستخدام و سيلة الطالب : تدفع  -أ

Wallchart .حىت ترقي كفاءة الطالب لتفهم املفردات 
 Wallchart   : زايدة املعلومات واملعرفة عن وسيلة   املدرس -ب

 حفظ وفهم املفردات عند التعليم و التعلم اللغة العربية. واستخدامهما يف
 العلمي حىت تنفع لتطو ير األفكارالباحثة : زايدة املعرفة واخلربة يف البحث  -ج

 وتوسيعها.
 

 

 هافرتاضات البحث وفروض -ه
لتزويد الطالب ابملفردات يف املدرسة  فعالة  Wallchartإن استخدام وسيلة   

يتمكن من تزويد . ألن وسيلة 8Aceh Besar  (Ha)املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 .  8Aceh Besarاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  املفردات يف

 
 البحث اتمصطلح -و

 املفردات -7
مفردة ومعناها : ماكانت مشولة كالواحد والثالثة واخلمسة  مفردهااملفردات  
واصطالحا أساس من كل شيئ يف العلمية اللغوية حيث أن اجلملة اليت هي من  7.وغريها

                                                             
 .515(,ص.,7223, )بريوت: املكتبة الشرقية, 28لويس معلوف, املنجد يف اللغة واألعالم, الطبعة 7
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الباحثة يف هذه الرسالة  تقصدهبا ىتاملفردات ال أما  6.عناصر التعري تكون مطالب احلياة
 اللغة العربية.  مفردكل كلمات املكتوبة يف كتاب ي  ه

 

 Wallchartوسيلة  -6
 يعد هي Wallchartالوسيلة هي ألة استخدامها املعلم عملية تدريس. والوسيلة  
 يتم خمطط أو خمطط أو خطة أو صورة تكون أن ميكن للتعلم وسيلة اجلداري املخطط
 ابجلدار الوسائط حائط خمطط يسمى ما غالًبا. الدراسي الفصل حائط على عادة تعليقه

 3.لفصلا حائط على أو اللوحة على الوسائط هذه تعليق ميكن ألنه اجلداري
 

 ز. حدود البحث
وسيلة  خدامعي : يقتصر موضوع هذا البحث على استو احلد املوض   -أ

Wallchart    املفردات تزويديف.  
اإلسالمية احلكومية  درسة املتوسطةامل هذا البحث يف احلد املكاين : يقتصر -ب

8Aceh Besar. 

  م6172 الدراسي عامال حبرى هذا البحث يف احلد الزماين  : -ج
 

 قةالدراسة الساب -ح

كانت الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج و معرفة جوانب الفرق 
 بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة اليت تتعلق ابملوضوع:

املفردات ابلطريقة الصوتية عند  تعليم” ايدر رحيان فوتريالدرسات األوىل دراسة  -7
أما األهداف  Cot Gue ” ،61714التالميذ ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية

                                                             
 61(,ص.7227عبد العزيز عبد اجمليد, فن طرق تدريس اللغة العربية يف تد ريسا, الطبعة الثالثة, )القاهرة: دا راملعارف, 6
 61, أساسيات املناهج, الرايض: دار النشر الدوىل, ص: 6116دمحم أشراف املكاوى, 3
)ممتاز: دار Cot Gue املفردات ابلطريقة الصوتية عند التالميذ ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ايدار رحيان فوتري، تعليم 4

 ص.4 (,6171الم : الس
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التعر ف على كيفة عملية تعليم املفردات ابلطريقة الصوتية والتعر ف على رسالتها هو 
  الطريقة الصوتية .علمية التعليم ابلطريقة 

وأما منهج البحث الذي قدمته الباحثة يف هذا البحث فهو منهج جترييب 
 : حيث إهنا تقوم بتعليم املفردات ابلطريقة الصوتية. وأهم نتائج البحث كما يلي

أما علملية التعليم املفردات ابلطريقة الصوتية قد مت الباحث يف الفصل الرابع )أ(   -
ابألسالب كذا؛ تقرأ وتشرح  Cot Gueابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

املدر سة املفردات مث تراجع التالميذ. وتشرح املدر سة عن إختالفات يف أصوات 
تراجع التالميذ، مث تشرح املدر سة عن معاىن  احلروف. مث تقرأ املدر سة قراءة و

املفردات يف القراءة. وآلخري أتمر املدرسة التالميذ لتقدم أمام الفصل ليذكر 
املفردات و معانيها و تصلح املدرسة إذ يكون اخلطأ. فبهذه العملية أن أنشطة 

الة يف سيطرة املدر سة والتالميذ يف علملية تعليم املفردات ابلطريقة الصوتية تكون فع
التالميذ على املفردات، كما ظهرت النسبة املئوية من علملية التعليم من انحية 

 أو تصدق ممتازا. %26، 468املعملة فهي 
إن تعليم املفردات ابلطريقة الصوتية فعايل يف سيطرة التالميذ على املفردات. وهذا  -

و هذا يدل  ،5، 5524 <. ، 4563( أو T” table“كما ظهر يف جدول يف   )
الفرض البديل مقبول أي تعليم املفردات ابلطريقة الصوتية فعايل سيطرة التالميذ 

 .Cot Gueعلى املفردات ابملدرسة اإلبتدئية اإلسالمية احلكومية 
إتفق البحث مع البحث احلايل يف تدرس املفردات، واستخدام منهج البحث. 

 Wallchart.مية والوسيلة إَل أهنما إختلفا يف املدرسة املتواسطة اإلسال

لرتقية قدرة الطالب على  Word Square تطبيق أسلوب تعليم أولياء ذكري -6
، استيعاب املفردات العربية )دراسة جتريبية يف املدرسة الثانوية مبعهد ابب النجاح
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 Word. واألهدف البحث هوالتعرف على كيفية تطبيق أسلوب التعليم 61725

Square بة الطالب أبسلوب التعليم والتعرف على استجاWord Square. 
وأما املنهج البحث استعمل الباث يف هذه الرسلة فهو منهج جتريبية ابلتصميمات 

 :وأهم نتائج البحث كما يلي .Pre-Test Post-Test One Groupالتمهدية 

بعد ما قام الباحث ابلبحث، قدم الباحث النتائج اليت حصلت من حبثة يف  -7
  Word Squareاآلخر، وهي كما يلي: إن تطبيق أسلوب تعليمهذا الفصل 

لرتقية قدرة الطالب على استيعا املفردات العربية مقبولة ألن نتيجة إختبار 
اجلدول أما مستوى -احلساب دليال كما أنه أكرب من نتيجة إختبار ت-ت

 .6186 > 74، 14 < 12،6يعين  %5الدَللة 
التعليم والتعلم مرتفعة وهذه تدل عى أهنا إن استجابة الطالب على أنشطة  -6

يف حتليل البياانت بقيمة  4-8إجابية وجيدة. وهذا كما نرى إىل اجلدول 
21%. 

إتفق البحث مع البحث احلايل يف تدرس املفردات، اسخدام منهج البحث ، و 
 Wallchart.املدرسة املتواسطة اإلسالمية. إَل أهنما إختلفا يف والوسيلة 

 كتابة البحثطريقة   -ط

وأما طريقة وكيفية كتابة هذه الرسالة إعتمدت الباحثة على النظام الذي وضعته  
 كلية الرتبية جلامعة الرانري اإلسالمية مذكور يف كتاب: 

“ Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2019 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh”.  

 

                                                             
لرتقية قدرة الطالب على استيعاب املفردات العربية )دراسة جتريبية يف املدرسة  Word Squareأولياء ذكري، تطبيق أسلوب تعليم  5

 ص.8 (,6172الم : )ممتاز: دار السالنجاح(، الثانوية مبعهد ابب 
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 الفصل  الثاين
 االطار البحث

 

 الوسائل التعليمية -أ
 مفهم الوسائل التعليمية -1

كلمة الوسائل مفردها وسيلة وهي"كل أداة يستخدمها العلم 
األفكار وتدريب لتحسني عملية التعليم، وتوضح معاين الكلمات وشرح 

الدرسني على املهارات وإكساهبم العادات وتنمية اَلجتاهات وغرس القيم، 
دون اإلعتماد األساسي من جانب املعلم على استحدام اَلألفاظ والرموز 

 6واألرقم".
 

يرى "علي راشد" أن الوسائل التعليمية جمموعة املواد التعليمية 
التعليمية الالزمة لزايدة فعالية مواقف األنشطة  واألجهزة التعليمية واملواقفو

 اَلتصال التعليمية اليت حتدث داخل حجرات الداسة وخارجها.

عن الوسائل التعليمية أبهنا األجهزة واملعدات  (Cood)وقال كود 
واألدوات اليت ميكن عن طريقها استمرار العملية عن طريق حاسة السمع 

 والبصر.
 

التعليمية هي عبارة عن تركيبة تضم كال من وميكن القول أن الوسيلة 
املادة التعليمية أو احملتوى واإلدارة واملتعلم، واجلهاز الذي يتم خالله عرض 
هذا احملتوى، وطريقة التعامل اليت ميكن من خالَلا ربط احملتوى ابجلهاز، أو 
اإلطار حبيث تعمل على توفري تصميم, وإنتاخ، وإستخدام فعال للوسيلة 

 1مية حيقق اإلتصال الكايف.التعلي

                                                             
 776(, ص. 6175الم : , تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريها, )ممتاز: دار السيترميزي نينورس 6
 717ترميزي نيبورسي, . . . ص.  1
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نفهم مما سبق أن الوسيلة التعليمية هي تركيبة من املواد واألدوات الدراسية 
لتشرح املادت التعليمية, حىت يفهم الطالب عن املادة بسهولة وسريعة 

 وَلحيتاج اىل أوقات طويل. 
 

 Wallchartوسيلة   -ب
 وسيلة  -1

و  8وسيلة" معناها سبيل أو الواسطة.-يسل-وسيلة لغة مصدر من "وسل
اصطلالحا هي نقل الر سالة املتعددة فقد تكون كلمات أو إشارات أو حركات أو 

كما عرف دنت  رسوم أو صور اثبتة أو صور متحركة أو تسجيل صويت. واملراد ابلوسيلة 
(Dent)  أبن الوسيلة هي اليت تستخدام يف قاعات الدراسة أو غريها من اإلمكان التعليمية

 2لسهولة الفهم سواء أكانت معاىن الكلمات املكتوبة أو املنطوقة.
 

2- Wallchart 

هي الوسيلة التعليمية كالصورة ورسم بياين أو خريطة اليت تشنق  Wallchartوسيلة 
 71على جدار الفصل.

هي التعليمية يف مرحلة املدرسة املتواسطة اإلسالمية  Wallchartلذلك وسيلة 
احلكومية، وتطبيقها على العملية التعليمية ألهنا توضيح ابلبصارية لدى الطالب. واملراد 

يدافع الطالب يف تعليم اللغة العربية. وإن موحد بستخدام الصور  Wallchartأن وسيلة 
 املفردهت.فيحسن يف يساعد الطالب يف حفظ و فهم 

 
 

                                                             
 7777, املنجد الوسيط يف والعربية واملعاصرة, بريوت: بريوت: داراملشرق, ص: 6113لويس عحبل,  8
 61, أساسيات املناهج, الرايض: دار النشر الدوىل, ص: 6116دمحم أشراف املكاوى,  2

 ص:, فعالية وسيلة رسم بياين يف تعليم كتابية احلكاية, القاهرة: ابوانع بنجار نيغارا, 6175فيوليتا وحيو أردينا,  71
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 Wallchartوسيلة أهداف  -أ
 :تكونالتعليمية من الوسائل   أما األهداف

 وحتياجات مناسبا ابتوفري املواد التعليمية اليت تتوافق مع املناهج الدراسية    -7
 .اخلصائص والبيئة اَلجتماعية للطالب

مساعدة الطالب حلصول على مواد تعليمية بديلة ابإلضافة إىل الكتب   -6
 .يصعب احلصول عليها يف بعض األحيان اليت 

 .ميتسهيل املعلمني يف إجراء التعل  -3
 

  Wallchartوسيلة اخلطوات يف التنفيذ -ب
 :يف تعلم املفردات هي   Wallchartوسيلة  اخلطوات يف التنفيذأما 
 ميأهداف التعل درسةشرح املت (7)
 الدراسيةواد امل درسةقدم املت (6)
 الطالب أسئلة املفرداتيسأل  (3)
 Wallchartدرسة وسيلة امليعرض  (4)
 املفرداتو     لفهم املقروءWallchart وسيلة  عرض حمتوايت درسةيشرح امل (5)
كما قد   من املفردات الطالب الواجبات لرتكيب اجلمال درسةعطي املت (6)

 .Wallchartشرح املدرسة يف وسيلة 

 

  Wallchartخصائص     -ج
 :وهي، تقدميهاألشياء املتعلقة ب فينبغي للمعلم أن يراعي، Wallchartر عند اختيا

   صلة ابلكفاءات  تذا   Wallchart كون املادة املقدمة يف شكلت -7
 .األساسية واملادة التعليمية

 .كون املخطط أو الرسم البياين صحيًحا أو َل يعرض البياانت اخلاطئةت -6
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 .ملعلوماتاب ةملقياس املناسبابعرض يجيب أن  -3
املخطط مجياًل. فيها حيت تصري واملخطط  ةتوازن بني حجم الورق تكون -4

ولكن هناك  ،يف داخلهاالرسم البياين  ينفد كلهلن   Wallchart،عادةيف ال
 .سفلعلى اجلانب األمين واأليسر واألعلى واأل قياب

 

 Wallchartعيوب وسيلة و  مزااي  -د
 منها: Wallchartلوسلة املزااي أما 

املتدبرة  املخطط والرسم البياين فيها ألنالتعليمية املادة  على تركيز   -7
 .مع املادة واملوافقة

 .الطالب ها ممتع ومدفعشكل يكون   -6
كن رييته يف أي متعلى احلائط حبيث  لقاملع الورقة كونتميكن أن   -3

 .وقت
 .تعليميةملواد الاب تناسبميكن أن    -4

 

 :منها Wallchartوسيلة  عيوبأما 
 حفظها.على  ب الشخصصعيالكبري  شكلها -7
 77طلب الكثري من املال.  -6

 

 املفردات -ج
 مفهوم املفردات -1

إفرادا، ومعناها  -يفرد –إن املفردات مفردها مفردة و اسم املفعول من أفرد 
"لفظة أو كلمة". وهي اللغة املقصودة على حسب تقسيمها إىل األمساء واألفعال 
واحلروف. واملفردات يف األصطالح هي اللفظ أو الكلمة اليت تتكومنن حرفني فأكثر 

 وتدل على معىن الواحد وهي إحدى وهي إحدى العناصر املهة يف اللغة.
                                                             

11 http://saichul.blogspot.com/2010/12/makalah-wallchart.html 

http://saichul.blogspot.com/2010/12/makalah-wallchart.html
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ية هداف أي خطة لتليم لغة أجنبية، ذلك أن املفردات تعد متنمية الثروة اللفظ
هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل لتفكري، فاملفردات يستطيع املتكلم 

 أنيفكر مث يرت فكره إىل كلمات حتمل مايريد.
 

 أنواع املفردات -1
 . أوَلا نوع على حسب املهارات اللغوية:76تتنوع املفردات من أربعة أنواع

وهذه تنقسم إىل نوعني: ( understanding vocabulary) املفردات للفهم -أ
اَلستماع ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف عليها 
و فهمها عندما يتلقها من أحد املتحدثينز والقراءة ويقصد بذلك جمموع 

على  الكلمات اليت يسطتيع الفرد التعرف عليها وفهمها عند ما يتصل هباا
 صفحة مطبوعة.

وهذا أيضا تنقسم إىل قسمني:  (speaking vocabulary)مفردات للكالم   -ب
ويقصدهبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف حياته  informalعادية 

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت حيفظها الفرد formal اليومية. وموقفية 
 له منا سبة.وَليستخدمها إَل يف موقف معني أوعندما تكن 

( وهذا أيضا تنقسم إىل نوعني: عادية writing vocabularyمفردات لكتابة ) -ج
ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف اَلتصال 
الكتىب الشخص مثل أخذ مذكرات، كتابة يوميات. . . .اخل. وموقفية 

ف اَلتصال ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواق
 الكتاىب الرمسى مثل تقدمي طلب للعمل أواستقالة أوكتابة تقريرز . . .اخل.

( وتنقسم كامنة إىل قسمني: potential vocabularyمفردات الكامنة ) -د
ويقصدهبا جممموع الكلمات اليت ميكن تفسريها من context سياقية 

                                                             
رشدى أمحد طعيعمة، املرجع يف تعليم الغة العربية للنا طقني بلغة أخرى، اجلزء الثاين، )جا معة أم القرى: بدون 76

 676السنة(،صز
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كن تفسريها ويقصدهبا جمموع الكلمات اليت مي analysisالسياق. وخليلية 
إستنادا إىل خصا ئصها الصرفية كأن نرى مازيد عليها من حروفها 

 أومانقص.
 

 

 73أساس إختيار املفردات  -1
، تفضيل الكلمة شائعة اَلستخدام على غريها، Frequency))التواتر   .7

مادامت متفقة معها يف املعىن. وتستشار فيها قوائم املفردات اليت أجرت 
 املستعملة وبينت معدل تكرار كل منها.حصرا للكلمات 

، تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر من بلد Range))التوزع أو املدى  .6
عريب على تلك اليت توجد يف بلد واحد. قد تكون الكلمة ذا تكرار عال 
أو شيوع مرتفع، ولكن هذا التكرار املرتفع ينحصر يف بلد واحد. لذا 

تلتقي معظم البالد العربية على استخدامها. يفصل أن ختتار الكلمة اليت 
ومن املصادر اليت تفيد يف هذا، "معجم الرصيد اللغوي للطفل العريب". 
والذي أعدته املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتونس. والذي كان 
للكاتب شرف اَلشرتاك يف إعداده. ويضم الكلمات اليت وردت على 

خمتلف الدول العربية موزعة حسب شيوعها أو  ألسنة األطفال العرب يف
 تواترها وحسب توزعها أو مداها.

تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها ،  (Availability) املتاحية .3
حني يطلبها. واليت تؤدي له معىن حمددا. ويقاس هذا بسؤال الناس عن 

 الكلمات اليت يستخدموهنا يف جماَلت معينة.

                                                             

)املناهج والطرق التدريس(  ،املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخر ،شدي أمحد طعيمةر 13 
 661-678ص.
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، تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على Familiarity))األلفة  .4
الكلمة املهجورة اندرة اَلستخدام. فكلمة "مشس" تفضل بال شك على  

 كلمة "ذكاء" وإن كاان متفقني يف املعىن.
، تفضل الكلمة اليت تغطي عدة جماَلت يف وقت Coverage))الشمول  .5

دة. فكلمة "بيت" أفضل واحد على تلك اليت َل ختدم إَل جماَلت حمدو 
يف رأينا من كلماة "منزل". وإن كانت بينهما فروق دقيقة. إَل أهنا فروق َل 
هتم الدارس يف املستوايت املبتدئة خاصة. إن كلمة "بيت" تعطي عددا 
أكرب من اجملاَلت. ولننظر يف هذه اَلستخدامات : بيتنا، بيت هللا، بيت 

 ت القصيد، اخل.اإلبرة )البوصلة(، بيت العنكبوت، بي
األمهية، تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك  .6

 الكلمة العامة اليت قد َل حيتاجها أو حيتاجها قليال.
تفضل الكلمة العربية على غريها. وهبذا املنطق يفضل تعليم  العروبة، .1

 الدارس كلمة "اَلاتف" بدَل من التلفون. و"املذايع" بدَل من الراديو.
واحلسب اآليل بدَل من الكومبيوتر )يسمى يف املغرب ابحلاسوب و يف 
اجلزائر ابلراتب(. فإذا مل توجد كلمة عربية تفضل الكلمة املعربة مثل: 
التلفاز على التليفيزيون، وأخريا أتيت الكلمة األجنبية اليت َل مقابل َلا يف 

 ".العربية، على أن تكتب ابلطبع ابحلرف العريب مثل "فيديو
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قد خيتلف خرباء تعليم اللغات يف معىن للغة، ويف أهداف تعليمها. ومع 
ذلك فأهنم ينفقون أن تعليم املفردات مطلب أساسى من مطا لب تعليم 

 اللغة األجنبية وشرط من شروط إجابتها.
 تعليم املفردات حتتاج إىل الطرائق والوسائل املناسبة لكي يستطيع  

أن يتحقق هبا هدف التعليم. واملفردات ستجعل الطلبة قادرين على 
الفكر فيستطيعون أن يعربوا ما يريدون يف فكرهم. وأن تعليم املفردات 
سيعرف الطالب طريقة نطق حرفها وسهلة يف فهم معىن أو ترمجه 

 العبارات وسهلة يف تكلم اللغة العربية أو األجنبية.
 أن الطلبة يف تعلمة اللغة الثانية قادرا إن تعليم املفردات َل يعىن 

على ترمجتها إىل اللغة األم وإجياد مقابل َلا، أو كونه قادرا على حتديد 
معناها يف القواميس واملعاجم العربية فحسب، بل أن الكفاءة يف تعليم 
املفردات هو أن تكون الطلبة قادرين على إستعمال الكلمة املناسبة يف 

حىت يستطيع اإلتصال ابلعربية وعدد األمناط املكان املناسب، 
 والرتاكيب.

 

 أهداف املفردات   -5
 أما األهداف من تعليم مفردات اللغة العربية ههي:  

تقدمي مفردات جديدة للطلبة، سواء خاَلل مواد القراءة وفهم  -أ
 املسموع.

تدريب نطق املفردات بشكل صحيح ألن النطق هو قيادة جيدة  -ب
ادة التحدث والقراءة بشكل صحيح على يف احلصول على إج

 أي حال.
فهم معىن املفردات، سواء دَللة أو معجمة، وعندما تستخدم يف    -ج

 سياق مجلة معينة.



75 
 

 
 

 واثنيها هو تقسيم املفردات حيث املعىن:

اليت تشكل طلب  كلمات احملتوى: ويقصد هبا جمموعة املفردات األساسية -7
 .إخلالرسالة مثل األمساء واألفعال. . 

كلمات وظيفية: ويقصدهبا جمموعة املفردات اليت ترتبط بينها واجلمل اليت  -6
 يسعان هبا على إمتام الرسالة مثل حروف اجلر والعطف وغريمها.

كلمة عنقدية: ويقصدهبا جمموعة املفردات اليت َل تنقل معىن معينا هي  -3
ا إىل مستقلة بذاهتا وإمنا حتتاج إىل كلمات اخرى مساعدة تنقل من خالَل

 مستقبل معىن خصاز مثل رغب فهذه الكمة مبعىن أحب وانصرف.
 

 طرق تزويد املفردات  -8
توجد عدة الطرق يف تعليم املفردات اجلديدة الطالب وخيتار املعلم الطرق  

املناسبة. والطريقة اليت تناسب اباملدة الواحد قد َليتناسب اباملدة األخرى. قال دمحم علي 
ليم املفردات منها من حيث للغوي منها ما خيرج من إطار اللغة اخلويل إن طرق تع

 فهو كما يلى: 74لنفسها.
 من حيث األساليب الغوية .7

 الشرح بطريقة اَلشتقاق، -7
ويستطيع املعلم أن يوضح معىن الكلمات بذكر بعض الكلمة األخرى 
اليت تشرتك معناها يف األصل ويعرف الطالب معناها فيبني املعلم كلمة 
"مزرعة" مثال بربطها بكلمة "زراعة" او بكلمة "زارع" وكذالك كلمة 

 75.أخرى مثال يوضح املعلم عالقة "أقالم" مبفردها "قلم" إخل

 

                                                             
 21دون سنة،ص.( University International Islamicدمحم علي اخلويل، أساليب تعليم اللغة العربية الطبعة الثانية )74 

  86املدرس يف تدريسىاللغة العربية لغري التا طقني هبا، الطبعة الثانية، )دون سنة(،ص.حممج امساعيل صبين، مرشد 75
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 الشرح عن طريقة الرتادف. -6
يف بعض احلاَلت تتضح معىن الكلمة إذا ذكرت الكلمة ترادفها ومتاثلها 

عال أن يكون مرادفها أي اذا كانت املفردة اجلديدة ف 76يف انحية الوظيفة.
فعال أيضا بشرط أن تكون كلمة مرادفة مألوفة لدي الطالب حيث َل 
جيز أن يشرح جديدة بكلمة جديدة أيضا حنما أراد املعلم أن يوضح  
 كلمة "يعلم" بذكر كلمة "يدرك" اليت هي ترادفها معروف عند الطالب. 

 

 الشرح عن طريقة التعريف -3
بذكر تعريفة مثاَل: "الد يك" هو من املمكن أن يشرح بعض كلمات 

الكلمة "احليوان" مألوفة   حيوان يصح  يف الصباح. وَل بد للملم يرى أن
عند الطالب، وإذا مل أيلفها الطالب فعلى املعلم أن يستخدم الكلمات 

 األخرى املألوفة عندهم.
 

 الشرح عن طريقة الرتمجة -4
يف معرفة املفردات  يشرح و يرتجم املعلم بطريقة الرتمجة ليسهل الطالب

 اليت يعلمها املعلم.
 من حيث أساليب  غري لغوية .6

 الشرح عن طريقة التمثيل -7
بعض الكلمات يستحسن ان توضح معناها اباحلركات أو اذا كانت 
الكلمة أفعاَل مثاَل. كلمة "رفس" حينما يشرح املعلم معناها فقام 

سهل أيكل" ي-ميشي". "أكل-بتحريك رجيله وكذالك الكلمة "مشي
 توضيح معناها عن طريق التمثيل.

 الشرح عن طريقة استخدام الصور -6

                                                             
 26دمحم علي اخلويل، أساليب تعليم. . . ،ص. 76 
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وإذا أراد املعلم توضيح معىن كلمة الفيل أو القرد لن يكون قادرا على 
ميكن املعلم أن يصو ر  71إحضار هذه احليواانت إىل غرفة الصف.

 الكلمات اجلديدة عل السبو رة.
 

                                                             

 88دمحم إمساعل صيين املرشيد املدرس...،ص. 71 



 

78 
 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احللقي

 

 منهج البحث -أ
إن طريقة البحث اليت تعتمد عليها الباحثة يف هذا البحث هي طريقة جتريبية،  

فهي طريقة من طرق البحث العلمي اليت تستطيع الباحثة بواسطتها أن تعرف أثر السبب 
 78)املتغري التابع( الذي له أثر جلى يف تقدم العلم الطبيعة.)املتغري املستقل( على النتيجة 

 -Pre)و تصميمات املنهج التجرييب على أربعة أنواع وهي التصميمات التمهدية  

(Experimental Design والتصميمات التجريبية ،(True- Experimental Design) ،
 -Quasi)التجريبية ، والتصميمات شبه (Factorial Design)والتصميمات العاملية 

(Experimental Design.
واختارت الباحثة التصميمات التمهيدية بشكل تصميم 72

 One group pre-testاجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية 

post-test design . 
اختارت الباحثة جمموعة واحدة للعينة، فقامت ابَلختبار القبلي ملعيار قدرة  

، مث قامت ابجراء عند تعليم اللغة العربية. وملعرفة Wallchartالطلبة قبل اجراء الوسيلة  
فعال ذلك الوسيلة التعليمية قامت الباحثة ابَلختبار عند هناية الدرس. هذه اإلجرائية  

 One Group Pre test- Post test Design.كلها يسمى ب 
 وأيخذ الشكل التايل : 

 
 

                                                             
)الناشر: املكتبة العبيكان، سنة  ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية الطبيعية الثانيةصاحل بن أمحد العساف78

 313م(، ص.  6111ه، 7476

 .361...، ص. ل اىل البحث يف العلوم السلوكيةخاملدصاحل بن محد العساف، 72

 6خ  x 7خ ت 
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 التفصيل :
 اَلختبار القبلي : 7خ
X : املعاجلة التجريبية 
 اَلختبار البعدي : 6خ
 يرمز للمجموعة التجريبية : ت

 البحث التجرييب فهي كما يلي: وأما خطوات
 حتديد جمتمع البحث ومن مث اختيار عينة  منه. -7
 اختبار عينة البحث يف موضوع التجربة اختبارا قبليا. -6
 تقسيم عينة البحث.  -3
 اختيار أحد اجملموعات لتصبح اجملموعة التجريبية. -4
اجملموعة تطبيق املتغري املستقل على اجملموعة التجريبية ودون استخدامه يف  -5

 الضابطة .
اختبار عينة البحث )اجملموعات( يف موضوع التجريبية وموضوع الضابطة  -6

 اختبارا بعداي.
 حتليل املعلومات. -1
 تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو فروضه. -8
  61تلخيص البحث وأظهر أهم النتائج اليت توصل إليها. -2

 
 

 اجملتمع و العينة  -ب
درسة املتوا سطة اإلسالمية احلكومية امل مجيع الطلبة إن اجملتمع يف هذا البحث هو 

8 Aceh Besar 6178/6172 ،طالبا. أخذت الباحثة الطلبة يف  351 عددهميبلغ  و
                                                             

، سنة : )الناشر: املكتبة العبيكان املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية الطبيعية الثانية صاحل بن أمحد العساف، 61
 .365(،صم6111/ه7476
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 تةمتفاو  يف الصف  لبةألن قدرة الط. 65الفصل األول )أ(، كفصل عينة البحث وعددهم 
فصل. وأما طريقة اختيار العينة واملدرس يف ذلك ال لبةتعامل مع الطتويسهل للباحثة أن 

الطريقة تسمى أيضا  وهذه. Purposive Sampling))فهي الطريقة العمدية أو الغرضية 
ابلطريقة املقصودة أواَلختيار ابخلربة وهي تعىن أن أساس اَلختيار خربة الباحثة ومعرفتها 

 SamplingPurpossiveقال سوترسنو هادي أن  67أبن هذه املفردة تتمثل جمتمع البحث.
 هو: 

 Purpossive Sampling adalah memilih kelompok subjek didasarkan ciri-ciri 

atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan 

ciri atau sidat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.22 

 

جملمووفقا ابخلصائص والصفات املعينة َلا عالقة وثيقة عىن أن اختيار امب 
 ابخلصائص والصفات ابجملتمع الذي قد عرف من قبل.

 
 أدوات البحث  -ج

 هي:فيف هذا البحث  جلمع البياانت الباحثة تخدمهاتس اليت أدوات البحث وأما
 ختباراتاَل -7

يطلب من الطلبة  جمموعة من األسئلة أو الواجبات اليت يختبارات هاَل
 .وتقوم الباحثة ابختبارين:63ما حيتاج البحث اهتدف إليه اَلستجابة َلا واليت

 ختبار القبلياَل -أ
 Wallchartوسيلة ستخدام اقبل  رىختبار القبلي هو الذي جياَل

 .املفردات لتزويد
 ختبار البعدي اَل -ب

الوسيلة ستخدام ابعد  ريختبار البعدي هو الذي جيوأما اَل

                                                             
 .22...، ص. املدخل اىل البحثصاحل بن أمحد العساف،  67

22Tim Tarbiyah IAIN, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976), Hal. 82 

 .82(، ص م6111: ،)القاهرة: دار العرىب7، ط تعليم العربية والدين بني العلم و الفن، رشدى أمحد طعيمة 63
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Wallchart الوسيلة            واستطاعة  الباتستجابة الطا، لتعرف الباحثة
Wallchart بعد تطبيقها الباتالط لدى رتقية حتصيل دراسيل.  

يتكون من  ختبار البعدياَلقبلي و ختبار الاَلوكان هذا اَلختبار أي 
أسئلة متضمنة من حمتوى التقدمي يف نطق احلروف وتطبيق املفردات   4

 واملخرج والطالقة.
 

 طريقة حتليل البياانت -د
(  فاستعملت ”Test “tوحتليل نتيجة اَلختبار القبلي والبعدي ابختبار "ت" ) 

 :64الباحثة قانون ما يلي

 𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
 

 البياانت : 

to .حاصل املالحظة : 

DM :  ،متوسطة الفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية 
 تبعا للخطوات التالية :

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 

 ΣD :جمموع الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية،وD من
 اخلطوات التالية :

D = X-Y  

X .النتيجة املتغرية األوىل : 

Y.النتيجة املتغرية الثانية : 
                                                             

 24Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persanda, 2009), hal. 305 
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N.عدد العينة : 

𝑆𝐸𝑀𝐷 تبعا للخطوات التالية: اخلطأ املعياري للفروق وهو : 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

DSD:  ،اَلحنراف املعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية
  :65يعين

𝑆𝐷𝐷 = √
Σ𝐷2

𝑁
(

Σ𝐷

𝑁
)

2

 

 للورقة اَلستبانةحتليل البياانت  -7

 : 66وتقوم الباحثة بتحليل البياانت عن نتيجة ورقة اَلستبانة فتعتمد الباحثة على القانون

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑋 ۰۰7٪  

 البيان :

P النسبة املؤية : 

𝑓 الرتددات : 

N جمموعة الطلبة : 

                                                             
25Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal 305 - 306 
26Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan...,  hal. 43. 
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 الرابعالفصل 
 عرض البياانت وحتليلها

 

 عرض البياانت -أ
وقد قدمت الباحثة يف الفصل الثالث فيما يتعلق مبنهج البحث، يف هذا 

يف تعرض الباحثة نتائج البحث اليت وجدهتا بعد القيام ابلبحث التجرييب  الفصل
 .(VII-3ول )للفصل األ  8Aceh Besar ة اإلسالمية احلكوميةتواسطدرسة املامل

 One)وللحصول على البياانت احملتاج إليها فقامت الباحثة ابلبحث التمهيدي 

Group Pre test- Post test Design)  ة اإلسالمية احلكوميةتواسطدرسة املامليف 
8Aceh Besar    عميد كلية الرتبية  إفادة على ااعتماد 6172/6161الدراسة

 -B أتشية رقماحلكومية بنداوأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية 

13642/Un.08/FTK.1/TL.00/09/2019   6172سبتمرب  71يف التاريخ. 
 

  حملة عن ميدان البحث -1
إحدى   8Aceh Besar ة اإلسالمية احلكوميةتواسطدرسة املامل كانت

 ,Kuta Karang Aceh Besar قرية  Pekan Bilui Km.7شارع  املدارس اليت تقع يف

Lampeuneurut, على قيادة  م 7285سنة . وقد أسست هذه املدرسة يف
من  و ،تعلم فيه العلوم اإلسالمية والعلوم العامة الدكتور فوزالدين املاجستري.

وغريها، وأما والعلوم العامة  ،واحلديث ،والفقه ،اللغة العربية هي العلوم اإلسالمية
ة واللغة اإلندونيسية وغريها اليت تعلم فيه منها الياضية والبيولوجي واللغة اإلجنليزي

 من العلوم العامة األخرى.
مدرسا  44املدرسون الذين يدرسون يف هذه املدرسة فيبلغ عددهم وأما 

 منهم، وهذا كما يتضح يف اجلدول اآليت :
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  4-1جدول رقم 
  8Aceh Besar ة اإلسالمية احلكوميةتواسطدرسة املاملعدد املدرسني يف 
 عدد

 اجملموع
 املدرسات املدرسني
74 31 44 

 
 ومدرسا اللغة العربية ميثل يف جدول الآليت: 

 4-1جدول رقم 
 متخر يف اسم املدرس رقم
 جامعة الرانريي S.Agمرلية  7
 جامعة الرانريي S.PdIنور حفين  6

 
  8Aceh Besar ة اإلسالمية احلكوميةتواسطدرسة املاملوعدد الطالب يف 

 اآليت: يتضح يف اجلدول
 4-1جدول رقم 

  8Aceh Besar ة اإلسالمية احلكوميةتواسطدرسة املاملعدد الطالب يف 

 الفصل رقم
 عدد 

 اجملموع
 طالبات الطالب

 36 78 78 7-الفصل األول 7
 36 76 61 6-الفصل األول 6
 61 76 77 3-الفصل األول 3
 68 71 78 4-الفصل األول 4
 31 66 77 7-الفصل الثاين 5
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 36 76 61 6-الفصل الثاين 6
 36 78 78 3-الفصل الثاين 1
 61 71 71 4-الفصل الثاين 8
 36 68 8 7-الفصل الثالث 2
 61 71 71 6-الفصل الثالث 71
 36 78 78 3-الفصل الثالث 77
 36 78 78 4-الفصل الثالث 76

 386 615 787 اجملموع
 
 Wallchartتعليم املفردات ابستخدام وسيلة  -1

 ة اإلسالمية احلكوميةتواسطدرسة املاملقبل إجراء عملية البحث يف 
8Aceh Besar   ،أعدت الباحثة خطوات التعليم، واَلختبار القبلي و البعدي

 .  (RPP)وورقة مالحظة الطالب واملدرسة، و التحضري
 

 3-ولتقوم الباحثة بتدريس اللغة العربية يف الفصل األويف هذه الفرصة 
لقاائن حيث يف اللقاء األول تقوم ابَلختبار القبلي مث تعلم اللغة العربية 

، يف اللقاء الثاين أكملت علمية التعليم ابستخدام Wallchart  ابستخدام وسيلة
ي لدى ، مث ختتتم ابختبار البعدي لنيل التحصيل الدراسWallchart  وسيلة

 الطالب.
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 أما خطوات التعليم اليت تستخدمها الباحثة فهي متثل يف اجلدول اآليت:
 

 4-4جدول رقم 
 اللقاء األول

 وتسأَلم عن حالتهم تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم -
 أتمر املدرسة بقراءة الدعاء قبل بداية التعليم -
 تسجيل  املدرسة حضر الطالب املدرسة -
 الدراسيةيتعلق ابملواد ألسئيلة اختبار القبلي اليت ا املدرسة تقدم -
 والتعلمالتعلم  عن العمليةعامة الحملة ا املدرسة تقدم -
 َلم.ضحها تو الطالب اَلستماع إىل املواد اليت  املدرسةيطلب  -
 Wallchartاستخدام وسيلة كيفية   املدرسةشرح ت -
 األسئيلة الرتحل برتيب احلول الدرسي  بةالطال املدرسة تفضل -
 مث تقدمي املدرسة األسئيلة حول املفردات -
 مثل "احسنت" تقديرب تتقدم املدرسة -
املفردات ابستخدام وسيلة  للطالب اتتمرينال املدرسة تقدمي -

Wallchart  حنو برتيب املفردات 
 Wallchartملفردات ابستخدام وسيلة الطالب ا برتيب -
 اليت مت ترتيبها فرداتوالطالب امل املدرسةيناقش  -
 من الطالب مراجعة التعلم الذي مت تنفيذه املدرسةطلب ت -
 الطالب حتث املدرسة -
 ختتامت بقراءة الدعاء -
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 4-5جدول رقم 
 الثاين اللقاء

 وتسأَلم عن حالتهم تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم -

 التعليمأتمر املدرسة بقراءة الدعاء قبل بداية  -

 تسجيل املدرسة حضر الطالب املدرسة -

 األسئلة املتعلقة ابلتعلم السابق املدرسةسأل ت -
 املدرسة املفرداتشرح ت -

 Wallchartوسيلة مرة أخرى كيفية  املدرسةشرح ت -
 األسئيلة الرتحل برتيب الدروس املعلمة. بةالطال املدرسة تفضل -
  Wallchartابستخدام وسيلة  للطالب املفردات اتمترين املدرسة تقدمي -

 حنو برتيب املفردات
 Wallchartملفردات ابستخدام وسيلة الطالب ا رتيبي -
 اليت مت ترتيبها فرداتوالطالب امل املدرسةيناقش  -
 من الطالب مراجعة التعلم الذي مت تنفيذه املدرسةطلب ت -
 الدراسيةيتعلق ابملواد ألسئيلة اختبار البعدي اليت ا املدرسة تقدم -
 ختتامت بقراءة الدعاء -

 

وجلمع البياانت فقامت الباحثة نفسها ابلبحث يف احلقلي يف ذلك 
م. وستوضحها الباحثة ابلتو 6172سبتمرب  71إىل  76املدرسة من التاريخ 

 قيت التجرييب كما يف اجلدول التايل:
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 4-8جدول رقم 
 التوقيت التجرييب يف اجملموعة التجريبية

 اتريخ يوم اللقاء
 م 6172سبتمرب  76  اإلثنني اللقاء األول
 م 6172سبتمرب  71 اإلثنني اللقاء الثاين

 
 

 

 حتليل البياانت ومناقشتها -ب
 االختبار القبلي والبعديحتليل البياانت عن  -1

درسة امللتزويد الطالب ابملفردات يف  Wallchartوملعرفة فعالية وسيلة 
بعد العملية التجريبية فاعتمد   8Aceh Besar احلكوميةة اإلسالمية تواسطامل

وميكن عرض نتائج اختبار الطالب كما . اَلختبار القبلي والبعديالباحثة على 
 يف اجلدول اآليت:

 

 4-0جدول رقم 
 نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي

 نتيجة االختبار البعدي نتيجة االختبار القبلي الطالب رقم

 711 81 7الطالب  7
 711 81 6الطالب  6
 711 81 3الطالب  3
 81 61 4الطالب  4
 711 81 5الطالب  5
 81 61 6الطالب  6
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 711 81 1الطالب  1
 711 81 8الطالب  8
 711 81 2الطالب  2
 81 61 71الطالب  71
 711 61 77الطالب  77
 711 81 76الطالب  76
 711 61 73الطالب  73
 711 81 74الطالب  74
 711 41 75الطالب  75
 711 81 76الطالب  76
 711 81 71الطالب  71
 711 81 78الطالب  78
 711 61 72الطالب  72
 711 81 61الطالب  61
 81 41 67الطالب  67
 711 41 66الطالب  66
 711 81 63الطالب  63
 711 81 64الطالب  64

 

فتستخدم  (”Test “t)وحتلل الباحثة نتيجة اَلختبارين ابختبار "ت" 
 القاعدة كما اآلتية:

to=
MD

SEMD
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  :  البياانت
to .حاصل املالحظة : 

DM ،متوسطة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية : 

 
𝑀𝐷 =

Σ𝐷

𝑁
 

 
ΣD  : بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية، و قو جمموع الفرD  من

 اخلطوات اآلتية :
D = X- Y 

 

X .النتيجة املتغرية األوىل : 
 Y.النتيجة املتغرية الثانية : 
 N.عدد العينة : 

 
𝑆𝐸𝑀𝐷

 : اخلطأ املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل : 
 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

 
DSD  اَلحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية :

 الثانية، يعين: 
 

 

𝑆𝐷𝐷 = √
Σ𝐷2

𝑁
(

Σ𝐷

𝑁
)

2

 

 4-6جدول رقم 
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 جمموع الفروق بني نتيجة االجتبار القبلي والبعدي

 

D2 = (X-Y)2 

 

D = X-Y 
 الطالب نتيجة االختبار

 القبلي  البعدي
7 الطالب 81 711 -61 411  

411 16- 6الطالب  81 711   

411 16- 3الطالب  81 711   

411 61- 4الطالب  61 81   

411 61- 5الطالب  81 711   

411 61- 6الطالب  61 81   

411 61- 1الطالب  81 711   

411 61- 8الطالب  81 711   

7611 41- 2الطالب  81 711   

411 61- 71الطالب  61 81   

411 61- 77الطالب  61 711   

7611 41- 76الطالب  81 711   

411 61- 73الطالب  61 711   

3611 61- 74الطالب  81 711   

411 61- 75الطالب  41 711   

411 61- 76الطالب  81 711   

7611 41- 71الطالب  81 711   

411 61- 78الطالب  81 711   
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411 61- 72الطالب  61 711   

3611 61- 61الطالب  81 711   

411 61- 67الطالب  41 81   

3611 61- 66الطالب  41 711   

411 61- 63الطالب  81 711   

411 61- 64الطالب  81 711   

Σ𝐷
6  =

66811 
Σ𝐷 =

 661- 
 

- - N = 64 

 

يف اجلدول السابق وجدان  (t” Test“)ت  –نظرا إىل نتيجة اَلختبار 
 البياانت اآلتية: 

 -661= (ΣD) جمموع الفرق بني اَلختبارين  .7

 2ΣD(  =66811(جمموع مربعات الفرق بني اَلختبارين  .6

 64عدد العينة = .3

 

، فتتبع الباحثة D(M(وملعرفة دَللة املتوسط الفرق بني النتجتني املتغريتني 
 اخلطوات اآلتية:

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 =  

661 −

64
 =  − 16 ,5 

   
 مث تبحث الباحثة عن اَلحنراف املعياري للفروق بني النتيجة تني املتغريتني

)D(SD  :وهذا ما ننظره يف الرموز التايل 
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𝑆𝐷𝐷 = √Σ𝐷6

𝑁
− (

Σ𝐷

𝑁
)
6

= √
66811 

64
(

−661
64 

)

6

 

         = √ 251− (−61,5)6 
=√251 − 651 ,65 

 = √ 372 ,15   = 73,27 

 
 : MD(SE(مث تبحث الباحثة عن اخلطأ املعياري للفروق 

 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 7
 =

73,27

√64 − 7
 =

73,27

√63
 

 

                          =
73, 27
4,12

=  6,21 

 اعتمادا على هذا الفرض املذكور، ملقياس الرد: 
 Ha مقبول و Hoاحلساب. -ت <اجلدول  -مردود، إذا كان: ت 
 Ha مردود و Hoاحلساب. -ت >اجلدول -مقبول، إذا كان: ت 

 

ت عن حاصل املالحظة   –وأم ا اخلطوة األخرية فتخترب الباحثة البياانت ابختبار 
(to)  :كما يلي 

 𝑡𝑜 =  
𝑀𝐷

𝑆𝐸 𝑀𝐷
=

−65
6,25 = −8666 

ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدرجة احلرية  ويكون الفرض الصفري 
 من درجة احلرية يف هذا البحث.  ٪7و ٪5على مستوى الدَللة 
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db =  N-7 
 = 64-7  

= 63 
يعين  ٪7وحدد مستوى الدَللة  6611يعين  ٪5 فحدد مستوى الدَللة

احلساب( أكرب من -. وذلك )ت8،66يعين (toأم ا حاصل املالحظة ) 6،87
 .6،87<8،66>6611اجلدول( : -)ت

اجلدول( فيكون -احلساب( متساوية أو أكرب )ت-إذا كانت النتيجة )ت
احلساب( -الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوَل. وإذا كانت النتيجة )ت

ل( فيكون الفرض الصفري مقبوَل وفرض البديل اجلدو -مل تبلغ إىل النتيجة )ت
 61مردودا.

احلساب( أكرب من -فوجدت الباحثة يف هذا البحث أن  النتيجة )ت
اجلدول(، ولذلك أن الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوَل، -النتيجة )ت

 .فرداتابمللتزويد الطالب  لتيكون فعاَل  Wallchartستخدام وسيلة يعين اب
 

أنشطة الطالب واملدرسة يف عملية تعليم والتعلم ابستخدام وسيلة  -1
Wallchart   

 أنشطة الطالب (1
الطريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع بياانت البحث هي املالحظة 
املباشرة. فتالحظ املالحظة أنشطة الطالب واملدرسة عند عملية التعليم 

. وتعتمد ملفرداتابلتزويد الطالب  Wallchartابستخدام وسيلة  والتعلم
املالحظة على ورقة املالحظة من بنود انحية امللحوظة ألنشطة الطالب 
عند عملية التعليم والتعلم ابستخدام هذه الطريقة فهي كما يف اجلدول 

 التايل:

                                                             
27Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal 312-313. 
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 معايري التقييم
 : راسب7
 : مقبول6
 : جيد3
  : جيد جدا4
 

 4-3جدول رقم 
ألنشطة الطالب عند عملية تعليم والتعلم ابستخدام وسيلة  امللحوظةنتيجة ورقة 

Wallchart 

 الناحية امللحوظة رقم
 النتيجة امللحوظة

7 6 3 4 
 √    قبل التعلم الدعاءقراءة الطالب   7

 √    خطورة الطالب يف اَلهتمام ابلتعلم 6

   √  يف طرح األسئلة محاسةالطالب  3

 وسيلة ستخدام ابالطالب يف عملية تعلم  4
Wallchartمتحمسون للغاية 

   √ 

5 
 نشاط الطالب يف متابعة عملية التعلم

 Wallchartوسيلة ستخدام اب
  √  

جبرأة  درسةيستجيب الطالب ملا ينقله امل 6
 شديدة

  √  

1 
ستخدام اب حتفيز الطالب ومحاسهم يف التعلم

 Wallchartوسيلة 
   √ 

 يتعلم الطالبالتمكن من املواد عندما  8
 Wallchartوسيلة ستخدام اب

  √  
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 √    ينفذ الطالب ترتيب املعلم بشكل جيد ومنظم 2

ابستخدام وسيلة   يشعر الطالب مثقلةَل  71
Wallchart 

  √  

َل يشعر الطالب ابمللل والنعاس أثناء عملية  77
 التعلم

  √  

76 
يصدرون ضجيًجا أثناء  ميزحون أو الطالب
 التعلمعملية 

 √   

 34 اجملموع
 

   وحتسب البياانت من األنشطة الطلبة عند عملية تعليم والتعلم ابستعمال القانون:
                                    𝑃 =

𝐹

𝑁
 X 611% 

 

 : النسبة املؤية  P:  البيان
  F جمموع القيمة احلصولة عليها : 
  N النتيجة الكاملة : 
 عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة احوال:وحيدد املسند ألنشطة الطلبة  

 = ممتاز ٪ 711 – 87
 = جيد جدا   ٪ 81 – 66
 = جيد   ٪ 65 – 56
 = مقبول   ٪ 55 – 47
 68= راسب   ٪ 41  – 1

 

 و نتيجة أنشطة الطلبة يف عملية تعليم والتعلم.
𝑃 =

𝐹

𝑁
 X 611% 

𝑃 = 
39

48
 X 611% 

                                                             
28Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 

281. 
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𝑃 =
3900%

48
  

𝑃 = 81,25% 

جيد  تقدميب ٪ 81 – 66بني حد ما تدل على أهنا وقع  ٪8،66= نتيجةو 
ألن أكثر من األنشطة املدرسة نتيجتها جيد جدا ولكن بعض األنشطة املدرسة . جدا

حصل على نتيجة جيد، كمثل يف تقدمي الطالب عن األسئلة يف عملية تعليم والتعلم 
قص يف اعطاء الدوافع على الطالب عندما عملية تعليم وهذه البنود متكن املدرسة ان

والتعلم كذلك أبن يعطي الطالب إستجابة على ما شرح املدرسة بتجديد. وهم رغيبة يف 
 التعليم والتعلم.

 

 أنشطة املدرسة (1
وأما ورقة املالحظة من بنود انحية امللحوظة ألنشطة املدرسة يف عملية 

 الطريقة فهي كما يف اجلدول التايل:التعليم والتعلم بتطبيق هذه 
 
 
 
 
 
 

 4-17جدول رقم 
نتيجة ألنشطة املدرسة عند عملية التعليم والتعلم ابستخدام وسيلة 

Wallchart 

 الناحية امللحوظة رقم
 النتيجة املال حظة

7 6 3 4 
 √    قبل الدرسي الدعاء قراءة 7
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 √    الدرس منظمة درسةفتح املت 6

  √   اإلدراك درسةامل تقدم 3

ابستخدام وسيلة   يف التدريس درسةاملمحاسة  4
Wallchart 

   √ 

 √    حنو املادة درسةامل إلقاء 5

درسة احملة العامة عن العملية التعلم امل تقدم 6
 Wallchartوسيلة  ابستخدام والتلعم

   √ 

1 
وسيلة ابستخدام  ة املادةشرح الدرس

Wallchart بشكل واضح ومنظم 
  √  

ابستخدام عند التعلم  املادة درسة حنوامل إتقان 8
  Wallchartوسيلة 

   √ 

2 
عملية  الطالب أثناء يف توجيه درسةنشاط امل

 Wallchartوسيلة ابستخدام  ميالتعل
   √ 

وسيلة ابستخدام  تستنتج املدرسة بعد تدريس 71
Wallchart 

  √  

 31 اجملموع
 

وحتسب البياانت من األنشطة الطالب عند عملية تعليم والتعلم ابستعمال   
 القانون: 

                                    𝑃 =
𝐹

𝑁
 X 611% 

 : النسبة املؤية  P:  البيان
  F جمموع القيمة احلصولة عليها : 
  N النتيجة الكاملة : 

 التعيلم والتعلم إىل مخسة احوال:عند إجراء عملية وحيدد املسند ألنشطة الطالب  
 = ممتاز ٪ 711 – 87
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 = جيد جدا   ٪ 81 – 66
 = جيد   ٪ 65 – 56
 = مقبول   ٪ 55 – 47
 = راسب   ٪ 41  – 1
 

 و نتيجة أنشطة الطلبة يف عملية تعليم والتعلم.
𝑃 =

𝐹

𝑁
 X 611% 

𝑃 = 
37

40
 X 611% 

𝑃 =
3700%

40
  

𝑃 = 92.5% 

مبعىن  ٪ 711 – 87تدل على أهنا وقعت ما بني حد  P =26،5٪ نتيجة و  
ممتاز. فتكون دَللة أن أنشطة املدر سة يف عملية التعليم والتعلم ابستخدام وسيلة 

Wallchart خبطواته الصحيحة وأبحناء ومعايري عملية التعليم والتعلم اليت تلزم أن  مطابقة
 هتتم هبا املدر سة عند عملية التعليم والتعلم.

 

 ق الفروضحتقي -ب
 وأم ا الفروض اليت قدمت الباحثة يف هذا البحث فهي كما يلي :

لتزويد الطالب  تكون فعال Wallchartوسيلة  استخدامإن الفرض البديل:   -7
 .(Ha)ملفردات اب

لتزويد فعال  مل تكن Wallchartاستخدام وسيلة إن الفرض الصفري:   -6
 .(Ho) ملفرداتاب الطالب

 

( أكرب t  :8،66)0 (احلساب-ت )ت -نتيجة اختبارعلى قد حصلت الباحثة 
 ومستوى الدَللة t.ts.5%(t: 6611( ٪5 مستوى الدَللةاجلدول -من نتيجة اجلدول )ت

7٪ )t.ts.1%(t :6687 .)تدل على أن الفرض الصفري مردود وعكسه أن الفرض البديل ف
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 .ملفرداتابلتزويد الطالب تكون فعاَل  Wallchart وسيلةاستخدام مقبول، مبعىن أن 
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 لفصل اخلامسا            
 اخلامتة

 

 نتائج البحث -أ
 Wallchartوبعد ما حبثت الباحثة يف الفصل السابق ابستخدام وسيلة

 8Acehاإلسالمية احلكومية درسة املتواسطة اململفردات يف ابلتزويد الطالب 

Besar :حتسن به أن تلخص النتائج كما يلي 
 املفردات الطالب لتزويديكون فعاَل  Wallchartإن استخدام وسيلة  -7

والدليل على هذا. أن نتيجة ت احلساب أكرب من نتيجة ت  بالطال
 .6،87<8،66>6611اجلدول 

 Wallchartابستخدام وسيلة  إن نتيجة أنشطة الطالب عند عملية التعليم -6
بني  ت ماتدل على أهنا وقع ٪87،65ي فه لتزويد املفرداتيكون فعاَل 

نشطة املدرسة عند إجراء األ نتيجةوأما . مبعىن ممتاز ٪711 -87حد 
فهي  لتزويد املفرداتيكون فعاَل  Wallchartابستخدام وسيلة عملية التعليم 

   .مبعىن ممتاز ٪711 -87بني حد  ت ماتدل على أهنا وقع 26،5٪
  

 املقرتحات -ب
يف تدريس املفردات  Wallchartيرجى على املعلمني أن يستخدموا وسيلة  -7

 لتسهيل الطالب يف فهم القراءة صحيحا وفصيحا.
وميارسوهنا يف احلياة اليومية لتفيدهم اللغة العربية وا يتعلمأن  ةبطللل ينبغي -6

 .اللغة العربيةحىت صار الراغبني يف تعليم يف املستقبل 
ينبغي لقارئني هذا البحث أن يقدموا النقد البن ائى. وإذا وجدوا فيها   -3

خطأ أو نقصا فريجو الباحث إصالح هذه العيوب حىت يكون هذا 
 البحث كامال ومفيدا للباحث والقارئني.
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 املراجع

 العربيةاملراجع  .أ
 

عند التالميذ ابملدرسة املفردات ابلطريقة الصوتية  تعليم،6171 ايدار رحيان فوتري،
 الم()ممتاز: دار الس Cot Gueاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

لرتقية قدرة الطالب على  Word Squareتطبيق أسلوب تعليم ،6172أولياء ذكري، 
استيعاب املفردات العربية )دراسة جتريبية يف املدرسة الثانوية مبعهد ابب النجاح(، 

 .ممتاز الم:دار الس
, دار تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريها،6175, يترميزي نينورس

 .ممتاز الم:الس
املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات  ،بدون السنة ،أمحد طعيمة ىرشد

تعليم العربية ، 6111رشدى أمحد طعيمة، .جامعة أم القرى، ، القسم الثاىنأخرى
رشدي أمحد طعيمة،  .القاهرة: دار العرىب ، الطبعة األوىل،والدين بني العلم و الفن

 )املناهج والطرق التدريس( أخر، بلغاتاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني 
،)القاهرة: 7، ط تعليم العربية والدين بني العلم و الفن ،6111رشدى أمحد طعيمة،

 .دار العرىب(
الطبعة  ،فن طرق تدريس اللغة العربية يف تد ريسا ،7227،عبد العزيز عبد اجمليد

 )القاهرة: دا راملعارف( ،الثالثة
, القاهرة: وسيلة رسم بياين يف تعليم كتابية احلكايةفعالية , 6175فيوليتا وحيو أردينا, 

 ابوانع بنجار نيغارا
املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية الطبيعية ،6111، صاحل بن أمحد العساف

 ه(7476)الناشر: املكتبة العبيكان، سنة  الثانية
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 , بريوت: داراملشرقاملنجد الوسيط يف والعربية واملعاصرة, 6113لويس عحبل, 

)بريوت: املكتبة  ،36الطبعة  ،املنجد يف اللغة واألعالم،7223 ،لويس معلوف
 الشرقية(

 University International) ، أساليب تعليم اللغة العربية الطبعة الثانيةدمحم علي اخلويل

Islamic) .دون سنة 
، الطبعة مرشد املدرس يف تدريسىاللغة العربية لغري التا طقني هباحممج امساعيل صبين، 
 . الثانية، )دون سنة(
 , أساسيات املناهج, الرايض: دار النشر الدوىل6116دمحم أشراف املكاوى, 

 University International) ، أساليب تعليم اللغة العربية الطبعة الثانيةدمحم علي اخلويل

Islamic) .دون سنة 

 
  سيةياملراجع اإلندون -ب

 
Anas Sudijono, 2009, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 

 Radiyah Zainuddin dkk. Metodology dan setrategi Alternatif pembelajaran 

bahasa arab, (yogyakarta: pustaka rihlah grup, 2005) 

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

Aksara) 

Tim Tarbiyah IAIN, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas 

Psikologi UGM, 1976) 

 

   

 املرجع اإلنرتنيت -ج
 

http://saichul.blogspot.com/2010/12/makalah-wallchart.html. Diakses pada 

tanggal 12 januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

http://saichul.blogspot.com/2010/12/makalah-wallchart.html


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : MTsN 8 Aceh Besar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VII / Ganjil 

Alokasi Waktu : 2x45 Menit 

 

A. Kompotensi Inti ( KI ) 

KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  

dalam  jangkauan  pergaulan  dan keberadaannya 

KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI.4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1. KD pada KI-1 

1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah 

Allah dalamberkomunikasi dengan lingkungan social sekitar rumah 

dan madrasah. 

1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 

untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab. 

1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional 

dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

 

 

 



 
 

 
 

2. KD pada KI-2  

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.3  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khasanah keislaman. 

 

3. KD pada KI-3 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan  kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: فق واألدوات املرا ؛التعريف ابلنفس وابلعاملني يف املدرسة

 .baik secara lisan maupun tertulis   ؛ األلواناملدرسة

3.2  Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: فق واألدوات املرا ؛التعريف ابلنفس وابلعاملني يف املدرسة

    ؛ األلواناملدرسة

3.3  Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan: املرافق  ؛رسةالتعريف ابلنفس وابلعاملني يف املد

؛ األلوانواألدوات املدرسة  
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. KD pada KI-4 

4.1  Mendemonstrasikan ungkapan sederhana 

tentang topic ؛ األدوات املدرسةاملرافق و  ؛يف املدرسة التعريف ابلنفس وابلعاملني

 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang األلوان

benar dan sesuai konteks 

4.2  Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan  

dan merespon tentang: رافق امل ؛املدرسة التعريف ابلنفس وابلعاملني يف

؛ األلوانواألدوات املدرسة  dengan memerhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.3  Mempresentasikan berbagai informasi lisan sederhana tentang  التعريف
؛ األلواناملرافق واألدوات املدرسة ؛ابلنفس وابلعاملني يف املدرسة  

4.4  Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang:  التعريف ابلنفس
 ؛ األلواناملرافق واألدوات املدرسة ؛وابلعاملني يف املدرسة

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  Indikator KD pada KI-3 

1.1.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan  kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan denga   املفردات baik secra lisan maupun tertulis. 

1.1.2 Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan: املفردات 
1.1.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan: املفردات 
 

 

 

 



 
 

 
 

2. Indikator KD pada KI-4 

2.1.1   Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topic املفردات 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai. 

2.1.2 Menunjukan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon tentang: املفردات dengan 

memerhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar 

dan sesuai konteks. 

2.1.3 Memprentasikan berbagai informasi secara tertulis tentang: 

  املفردات
2.1.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang:  املفردات  

dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 

2.1.5 Menyususn teks sederhana tentang topic : املفردات deangan 

memerhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar 

sesuai konteks. 

 

D. Materi Pembelajaran : 

 التعريف ابلنفس
E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Saintifik  

Model   : Discovery Learning   

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan ke 1 

Langkah 

Pembelajaran 

Deskripsi Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 Guru memberi salam dan memberi 

sapaan. 

 Guru memulai pelajaran dengan 

 

 

 



 
 

 
 

 

Kegiatan 

Pendahuluan 

membaca do’a sebelum belajar bersama-

sama. 

 Guru mengabsen siswa. 

 Guru memberi pre test yang berkaitan 

dengan materi yang akan dibahas 

 Guru memberi gambaran tentang 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 Guru menyuruh peserta didik menyimak 

materi yang dijelaskan guru tentang 

 املفردات

 Guru menjelaskan bagaimana cara 

menggunakan media Wallchart 

 

Menanya 

 Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya mengenai 

apa yang sudah dijelaskan guru. 

 Setelah menjelaskan, guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan.  

 Guru memberikan apresiasi (acungan 

jempol) misalnya :   أحسنت 

Mengumpulkan Informasi 

 Guru memberikan latihan kepada 

peserta didik untuk menyusun mufradat 

dengan media Wallchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 menit 



 
 

 
 

Mengasosiasikan 

 Siswa menyusun mufradat dengan 

media Wallchart 

 

Mengkomunikasikan 

 Guru dan siswa membahas mufradat 

yang telah disusun bersama-sama. 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

 Guru meminta peserta didik untuk 

mereview pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 Guru memberi motivasi pada peserta 

didik. 

 Guru  mengakhiri pembelajaran dengan 

do’a. 

 

 

 

10 menit 

 

2. Pertemuan ke 2 

Langkah 

Pembelajaran 

Deskripsi Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pendahuluan 

 Guru memberi salam dan memberi 

sapaan. 

 Guru memulai pelajaran dengan 

membaca do’a sebelum belajar bersama-

sama. 

 Guru mengabsen siswa. 

 Guru menanyakan yang berhubungan 

dengan pembelajaran sebelumnya. 

 Guru memberikan gambaran tentang 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

10 menit 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 Guru menjelaskan tentang املفردات lalu 

menjelaskan kembali bagaimana cara 

menggunakan media Wallchart. 

 

Menanya 

 Guru memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya mengenai 

apa yang sudah dijelaskan guru. 

 

Mengumpulkan Informasi 

 Guru memberikan latihan kepada peserta 

didik untuk menyusun mufradat dengan 

media Wallchart 

 

Mengasosiasikan 

 Siswa menyusun mufradat dengan media 

Wallchart 

 

Mengkomunikasikan 

 Guru dan siswa membahas mufradat 

yang telah disusun bersama-sama. 

 

 

 

 

 

 

70 menit 

 

 

Kegiatan Penutup 

 Guru meminta peserta didik untuk 

mereview pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 Guru memberi post test yang berkaitan 

dengan materi yang sudah dibahas  

 Guru  mengakhiri pembelajaran dengan 

do’a. 

 

 

10 menit 

 



 
 

 
 

G. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Tehnik Penilaian  

Teknik Bentuk 

Pengamatan sikap  Lembar Pengamatan Sikap dan Rubrik 

Tes Tertulis  Tes Uraian 

    

 2. Instrumen Penilaian 

a. Instrumen Penilaian Kompetensi Sikap 

No Nama Siswa Religius Jujur 
Tanggung 

Jawab 
Santun 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

 

b. Intrumen Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

 Teknik : Tes (untuk satu butir soal skor = 20) 

 Bentuk : Menyusun Mufradat 

 

c. Instrumen Penilaian Kompetensi Keterampilan 

 Teknik : Test  

 Bentuk : Tertulis dan Observasi 

 Instrumen :  

No Nama Siswa 

Penilaian/Aspek Kinerja  

 

Ket 
Istima’ Kalam Qiraah Kitabah 

Y / T Y  / T Y  / T Y / T 

1      Tepat 

2       

3       

4       

 



 
 

 
 

H. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Buku Bahasa Arab MTsN Kelas VIII 

2. Media Wallchart 

3. Spidol 

4. White Board 

5. Kamus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Berilah tanda (x) pada jawaban … yang benar dibawah ini ! 

 التدريبات على الرتكيب

 إخترب أصح األجوبة ! -أ
 هو . . . .7

 طالب  ب.     طالبة .أ

 د. صديقيت     ج. فاطمة

 . هي . . . 6 

 ب. صديقي    أ. طالب    

 د. طالبة    ج. يوسف  

 . . . أنت .3 

 ب. ليلة    أ. حممود   

 د. سلوى    ج. خدجية  

 . أنت . . .4      

 ب. فرحية    أ. يونس 

 د. موسى    ج. صاحل 

 . إمسي . . . أان طالبة5    

 ب. هاشم     أ. نبيلة 

 د. توفيق    ج. هشام 



 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN LANGSUNG AKTIFITAS 

SISWA 

 

Kelas  : 

Hari / Tanggal : 

Kelas  : 

Tujuan  : 

 

Mendata kualitas aktiftas belajar siswa setelah menggunakan media 

Wallchart. 

Petunjuk : 

1. Observer mengamati keaktifan belajar siswa dalam kelas selama 

berlangsungnya pembelajaran dengan menggunakan media Wallchart. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas :  

1 : Kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : Sangat Baik 

 

No. 
Pernyataan 

(Aspek yang dinilai) 

Skala Nilai 

4 3 2 1 

1. Siswa membaca do’a sebelum belajar     

2. 
Keseriusan siswa dalam memperhatikan 

pembelajaran 

    

3. Antusias siswa  dalam  mengajukan pertanyaan     

4. 

Siswa dalam proses belajar dengan 

menggunakan media Wallchart sangat 

bersemangat 

    



 
 

 
 

5. 
Keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran menggunakan media Wallchart 

    

6. 
Siswa memberikan tanggapan terhadap apa yang 

disampaikan guru dengan sangat berani 

    

7. 
Motivasi dan antusias siswa dalam belajar 

menggunakan media Wallchart 

    

8. 
Penguasaan materi ketika siswa belajar 

menggunakan media Wallchart 

    

9. 
Siswa melaksanakan perintah guru dengan baik 

dan tertib 

    

10. 
Siswa merasa tidak terbebani dengan penerapan 

media Wallchart 

    

11. 
Siswa tidak bosan atau mengantuk selama proses 

pembelajaran berlangsung 

    

12. 
Siswa bercanda atau membuat keributan selama 

proses pembelajaran berlangsung 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN LANGSUNG AKTIFITAS GURU 

 

Nama Guru yang di amati   : 

Kelas                                    : 

Hari / Tanggal                      : 

Kelas                                    : 

Tujuan                                  : 

 

Mendata kualitas aktifitas mengajar guru dengan menggunakan media 

Wallchart. 

Petunjuk : 

1. Observer mengamati aktifitas mengajar guru dalam kelas selama 

berlamgsungnya pembelajaran dengan menggunakan media Wallchart. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas :  

1 : kurang 

2 : Cukup 

3 : Baik 

4 : sangat baik 

 

No. 
Pernyataan 

(Aspek yang dinilai) 

Skala Nilai 

4 3 2 1 

1. 
Membaca do’a secara bersama-sama ketika 

memulai pelajaran 

    

2. Guru membuka pelajaran dengan tertib     

3. Guru memberikan apersepsi     

4. 
Antusias guru dalam mengajar menggunakan 

media Wallchart 

    

5. Keseriusan guru dalam menyampaikan materi     



 
 

 
 

pembelajaran 

6. 

Guru memberikan pemahaman kepada siswa 

tentang materi yang dipelajari menggunakan 

media Wallchart 

    

7. 

Guru mampu menjelaskan materi 

pembelajaran menggunakan media Wallchart 

dengan jelas, teratur dan mudah pahami 

    

8. 
Penguasaan materi ketika guru mengajar 

menggunakan media Wallchart 

    

9. 
Keaktifan guru dalam mengarahkan proses 

belajar menggunakan media Wallchart 

    

10. 
Cara guru mengambil kesimpulan setelah 

mengajar menggunakan media Wallchart 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 الصور الفتوغرايف
 

 

 

 

 

 

 

Guru memberi salam dan menyapa siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru mengabsen siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membagikan pre test 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menjelaskan mufradat dengan menggunakan media Wallchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membagikan post test 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengerjakan soal post test 



 
 

 
 

TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF 

df atau db 

Harga Kritik “t” Pada Taraf 

Signifikansi 

5% 1% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

12,71 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

2,14 

2,13 

2,12 

2,11 

2,10 

2,09 

2,09 

2,08 

2,07 

2,07 

2,06 

2,06 

2,06 

2,05 

2,05 

2,04 

2,04 

2,03 

2,02 

2,02 

2,01 

2,00 

2,00 

1,99 

1,99 

63,66 

9,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

2,98 

2,95 

2,92 

2,90 

2,88 

2,86 

2,84 

2,83 

2,82 

2,81 

2,80 

2,79 

2,78 

2,77 

2,76 

2,76 

2,75 

2,72 

2,71 

2,69 

2,68 

2,65 

2,65 

2,64 

2,63 



 
 

 
 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

1000 

1,98 

1,98 

1,98 

1,97 

1,97 

1,97 

1,96 

1,96 

2,63 

2,62 

2,61 

2,60 

2,59 

2,59 

2,59 

2,58 
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