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الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها الطلبة
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اإلسم
رقمالقيد   150202177:
موضوعالبحث  :استخداموسيلةاللوحةاملغناطيسيةب Discovery Learningلرتقيةقدرة
التالميذ على املفردات (دراسة جتريبية ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
احلكومية) Aceh Besar 13



كانتاملشكالتيفهذهاملدرسةأنالتالميذَلحيبوندروساللغةالعربيةألهنميعتربوناللغة
العربيةصعبة والتعليمفيهاملللوالراتبةمنحيثتعتمداملدرسةعلىحمتوايتالكتابدون
غريها.لذلك،تستخدمالباحثةوسيلةاللوحةاملغناطيسيةب Discovery Learningألهناترقي
قدرة التالميذ على املفردات .يهدف هذا البحث التعرف على استخدام وسيلة اللوحة
املغناطيسيةب Discovery Learningلرتقيةقدرةالتالميذعلىاملفرداتوالتعرفعلىاستجابة
التالميذاستخداموسيلةاللوحةاملغناطيسيةب Discovery Learningلرتقيةقدرةالتالميذعلى
املفردات .ومنهجالبحثهو املنحج التجريب بتصميمات التمهيدية  Pre- Experimental
) Designبتصميم.)One group Pre-Test Post-Test Design،واجملتمعيفهذاالبحث
هومجيعالتالميذيفالصف( 5اخلامس) MIN 13 Aceh Besarوعددهم.113وعينته
 28التالميذ من الصف اخلامس ( .)V-2وتقدم الباحثة اَلختبار القبلي والبعدي
واَلستبانة .فالنتيجة احملصولة يف هذا البحث إن استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب 
 Discovery Learningتكون فعاَل لرتقية قدرة التالميذ على املفردات .ألن نتيجة ت
احلسابأكربمننتيجةتاجلدول  .2,81>12,75<2,07وجتدالباحثةمناستجابة
ابية،وهذا

التالميذعلىاستخداموسيلةاللوحةاملغناطيسيةب Discovery Learningفهيإجي
كمانرىيفحتليلالبياانتنتيجة٪93,75أكثرمنالنسبةاملؤيةللجوابالسليبنتيجة
 ،٪6,25هذه تدل على أن استجابة التالميذ على استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب 

Discovery Learningلرتقيةقدرةهمعلىاملفرداتإجيابية .
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ABSTRACT
Full Name
: Yulia Maulida Sallina
Registration Number : 150202177
The Title
: The use of Magnetic Board Media and Discovery Learning
Method to Increase Students' Ability in Mastering
Vocabulary (Experimental Research in primary school 13
Aceh Besar)
This research is conducted based on the phenomenon that students have difficulty
in learning Arabic. Arabic is seen as a difficult lesson especially in mastering
vocabulary and one of the factors is monotonous learning by using guidebooks.
The purposes of this study were to determine the effectiveness of the magnetic
board media to enhance students' ability in mastering vocabulary and to determine
the students 'responses to the use of Magnetic Board Media and Discovery
Learning Method to Increase Students' Ability in Mastering Vocabulary. The
population of this study was the fifth (V) grade students of MIN 13 Aceh Besar
which amounted to 113 students. The sample was 28 students of V-2. The
technique of analyzing the data was applied direct observation, pre-test post-test
and questionnaire. The research showed several findings. First, that the use of
magnetic board media to enhance students' ability in mastering vocabulary. In
addition, the T-Test calculation results are greater than T-table 2.81 <12.75> 2.07.
Second, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted.
Third, researchers found that students responded to the use of the magnetic
discovery learning method, which was positive, and this we saw in analyzing data
with a value of 93.75% higher than the percentage of negative answers with a
value of 6.25%. This shows that students' responses to the use of magnetic board
media with discovery learning methods to improve the ability of positive
vocabulary.
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ABSTRAK
Nama Lengkap
Nim
Judul Penelitian

: Yulia Maulida Sallina
: 150202177
: Penggunaan Media Papan Magnetik dengan Metode
Discovery Learning untuk Meningkatkan Kemampuan
Murid dalam Penguasaan Kosakata (Penelitian
Eksperimen di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 13 Aceh
Besar)
Peneliti memilih sekolah ini karena kebanyakan siswa tidak menyukai bahasa arab
karena mereka menganggap bahasa arab itu sulit dan pembelajaran yang monoton
yang hanya menggunakan buku panduan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan
media papan magnetik dengan metode discovery learning karena media papan
magnetik dapat meningkatkan kemampuan murid dalam penguasaan kosakata.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan media papan magnetik
dengan metode discovery learning untuk meningkatkan kemampuan murid dalam
penguasaan kosakata, serta untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap
penggunaan media papan magnetik untuk meningkatkan kemampuan murid dalam
penguasaan kosakata. Populasi penelitian ini adalah seluruh murid kelas 5 (lima)
MIN 13 Aceh Besar yang berjumlah 113 murid sedangkan sampel penelitiannya
adalah 28 murid kelas lima (V-2). Peneliti menggunakan observasi langsung, pretest post-test dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media
papan magnetik untuk meningkatkan kemampuan murid dalam penguasaan
kosakata efektif. Selain itu, ditemukan hasil kalkulasi Uji-T lebih besar dari
Tabel-T 2,81<12,75>2,07. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak dan hipotesis
alternative diterima. Dan hasil lembar aktifitas murid membuktikan bahwa
penggunaan media papan magnetik mampu meningkatkan kemampuan murid
dalam penguasaan kosakata. Peneliti menemukan bahwa siswa merespons
penggunaan metode magnetik discovery learning, yang positif, dan ini yang kita
lihat dalam menganalisis data dengan nilai 93,75% lebih tinggi daripada
persentase jawaban negatif dengan nilai 6,25%. Hal ini menunjukkan bahwa
respons siswa terhadap penggunaan media papan magnetik dengan metode
discovery learning untuk meningkatkan kemampuan kosa kata positif.

ن

الفصل األول

أساسية البحث 
أ -مشكلة البحث
اللغة هي أداة اتصال للمجتمع ووسيلة التفاهم بينهم .واللغة العربية هي
الكلمات اليت يعربهبا العرب عن أغرضهم 1.وهي لغة القران الكرمي أي نزل القرآن
ابللغةالعربيةالفصحة،وكذلكأيضاتكونلغةاحلديثالشريف .هذههياللغةيف
العامل اليوم.من بني العديد من اللغات يف العامل ،اللغة العربية هي اللغة اليت جيب
تعلمها.إن تعليم اللغة العربية يف املدرسة له عدة مهارات ،وهي مهارات اَلستماع
والكالم والقراءة والكتابة .لزايدة املهارات األربعة ،جيب على التالميذ أن يتعلموا
ويسيطرواعلىاملفردات .
إن املفردات تسمى اب  Vocabularyيف اللغة اإلجنليزية .املفردات وفقال
،Kridalaksanaلديهاعدةمعان،وهي)1:عناصراللغةاليتوفقاجلميعاملعلومات
حول معىن واستخدام الكلمة)2 ،ثروة الكلمات اليت ميلكها املتحدث أو كاتب
اللغة)3،قائمةمنالكلماتمرتبةمثلقاموسولكنمعشرحخمتص
وعملي 2.
كانت املفردات أحد العناصر امللحة يف تعليم اللغة خاصة يف تعليم اللغة
العربية.مناملستحيلعلىاألشخاصأنيتقنوااللغةالعربيةدونتعليممفرداتاللغة
الًومشبعاًيف بعض األحيان،خاصة
العربية.ومع ذلك ،فإنتعليم اللغات ليس سه 
يف تعليم املفردات .بينما يف عملية التعليم ،ابلطبع ميكننا تذكر املفردات،

1مصطفىالغالييين،جامع الدروس العربية(بريوت:املكتبةالعصرية1425ه )،ص.27.
2

Ana Riskasari, Pembelajaran Mufradat Kosa Kata Bahasa Arab dengan Menggunakan
Media Word Wall (Study Eksperimen SMK Muhammadiyah 2 Lendah kelas X), hal. 2

1

2
ولكن املفردات اليت تعلمناها مع مرور الوقت سوف ختتفي إذا مل نكرر يف
كثريمناألحيان.
إناملدرسةاإلبتدائية Aceh Besar13هيمدرسةمناملدارساليتتدرس
فيهااللغةالعربية.أنالتالميذَلحيبوندروساللغةالعربيةألهنميعتربوناللغةالعربية
صعبة.كانتعليماملفرداتيفهذهاملدرسةيقوماملدرسبتدريساملفرداتابستخدام
الكتاب فحسب ،دون استخدام وسائل التعليم .وهذا جيعل التالميذ يشعرون
ابإلحباط ألهنم جيب أن يتذكروا املفردات ،ابإلضافة إىل أن املفردات اليت يتم
جداعلىالتالميذوخمتلفةعنحالةاللغةاألم.لذا،فأن
تقدميهاهيابلتأكيدغريبة ً
إتقان املفردات لهأتثري كبري على مهارات التالميذ اللغوية.إن أمهية تعليم املفردات
إحلاحا ليتم
يف حتسني وتطوير قدرة التالميذ اللغويني جتعل تعليم املفردات أكثر  ً
وتوجيها.هذا يرجع إىل حقيقة أنه َل يزال هناك يف
القيام به بشكل أكثر جدية  ً
امليدانالعديدمنالتالميذالذينجيدونصعوبةيفتعليماللغةالعربية 3.


بناءًعلى املظاهرالسابقةحيتاجإىلالعالجحللاملشكالتإلتقاناملفردات

لدى التالميذ ميكن للمدرس أن يستخدم وسيلة اللوحة املغناطيسية يف تعليم اللغة
العربية .
وسيلة اللوحة املغناطيسية هي لوحة عرض تتكون من سطح فوَلذي رفيع
مطلي ابملغناطيسية.يتم وضع الكائن املراد عرضه أو عرضه على ورق مقوى يوجد
خلفه مغناطيس صغري حبيث يتم توصيل الكرتون بسهولة بلوحة املغناطيس ونقله4.
وسيلة اللوحة املغناطيسية للوسائط على مقاسني فقط ،ومها الطول والعرض .ميكن
3

Widi Astuti, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 5, Nomor 2, Desember
2016 Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab, hal. 178
4
Adi Suseno (2016), Keefektifan Media Dua Dimensi Papan Magnetik Terhadap
Penguasaan Kosakata Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Siswa Tunanetra Kelas V Di
SLB A Yaketunis Yogyakarta, hal. 50
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استخدام هذه الوسائط مباشرة أو لصقها على اخللفية مثل الورق املقوى والورق
السميكواخلشبالرقائقيإخل .
إضافة إىل ذلك ،هناك بديل لتحسني الظروف يف عملية التعليم وهو
استخدام مناذج التعليم املناسبة للتالميذ وميكن أن حيل املشاكل اليت يواجهوهنا.
أسلوب التعليم  Discovery Learningهو عبارة عن سلسلة من أنشطة التعليم اليت
مجيع قدرات التالميذ على البحث والتحقيق بشكل منهجي ونقدي ومنطقي
وحتليلي حىت يتمكنوا من صياغة نتائجهم Discovery Learning5.هي نظرية تعليم
يتم تعريفها على أهنا عملية تعليم حتدث عندما َل يتم تقدمي الدروس ابلتعليم يف
شكلهالنهائي،ولكنمناملتوقعأنينظمالتالميذأنفسهم.يعيناستخدامأسلوب
 Discovery Learningالتعليم ابَلكتشاف أن املعلم يقدم مقدمة وكلمات رئيسية من
املادة اليت يتم تدريسها وأن التالميذ مطالبون ابلعثور على أنفسهم بنشاط .لكن
املعلم َل يزال يوجه التالميذ ويوجههم حىت تكون عملية التعليم متوافقة مع
األهداف 6.
وهكذا فإنتعليماللغةالعربيةابستخداموسيلةاللوحة املغناطيسيةوأسلوب
التعليمDiscovery Learningيسهلالتالميذليسيطروعلىاملفردات.هبذااألسلوب
حبثالتالميذعنمعاىناملفرداتنفسحمحىتجيعلهميتذكروناملفردات .
بتطبيق  Discovery Learningواللوحة املغناطيسية ،يف تعليم ميكن أن
للتالميذ يقوموا إبجراء جتارب لإلكتشف معارهم أبن يتنساب املوجودةَ .ل يتم
األنشطة عن اليتصور شيئا ،ولكن احلاجة إىل إجراءات حتفز فكرة التالميذ.
5

Yun Ismi Wulandari dkk, Implementasi Model Discovery Learning Dengan Pendekatan
Saintifik Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Dan Hasil Belajar Siswa Mata
Pelajaran Ekonomi Kelas Xi Iis I Sma Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015, Hal. 6.
6
Doni Setiawan Pramono, Penggunaan Metode Discovery Learning Untuk
Meningkatkan Keaktifan Dan Kompetensi Siswa Pada Mata Pelajaran Perawatan Kelistrikan
Kendaraan Ringan Kelas Xi Tkr 3 Di Smk Negeri 2 Yogyakarta, hal. 4
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ولذالك ،ابستخدام أسلوب  Discovery Learningيف تعليم املفردات يسهل التالميذ
يفحفظاملفرداتوبوسيلةاللوحةاملغناطيسيةتساعدالتالميذيففهماملفردات .
إعتماد على ما قد سبق فرتيد الباحثة أن تقوم حبث على حتت املوضوع

"استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب ـ ـ

Discovery Learning

لرتقية قدرة

التالميذ على املفردات (دراسة جتريبية ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية
 .") Aceh Besar 13
ب -أسئلة البحث
 -1هل استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية فعال لرتقية قدرة التالميذ على
املفردات (دراسة جتريبية ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية Aceh 13
.)Besar
 -2كيف استجابة التالميذ ابستخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery
 Learningلرتقية قدرة التالميذ على املفردات (دراسة جتريبية ابملدرسة
اإلبتدائيةاإلسالميةاحلكومية.) Aceh Besar 13
ج -أهداف البحث
أماأهدافالبحثَلذهالرسالةفهي:
 -1التعرف على فعالة استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery
 Learningلرتقية قدرة التالميذ على مفردات (دراسة جتريبية ابملدرسة
اإلبتدائيةاإلسالميةاحلكومية.) Aceh Besar 13
 -2التعرف على استجابة استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery
 Learningلرتقية قدرة التالميذ على مفردات (دراسة جتريبية ابملدرسة
اإلبتدائيةاإلسالميةاحلكومية.)Aceh Besar 13

5
د -أمهية البحث
أماأمهيةالبحثفهيكمايلى:
 -1للطلبة 
ترقيةقدرةالتالميذعلىاملفردات وتدافعهميفتعليماللغةالعربية
 -2للمدرس
لزايدة املراجع اجلديدة واإلبتكار يف تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة
اللوحةاملغناطيسية.
 -3للباحثة
أ -ملعرفة آثر استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية لرتقية قدرة التالميذ
علىاملفردات.
ب -لزايدةاملعلوماتواخلربايفإجراءتالبحوث.
ه -افرتاضات البحث وفروضه
أما اَلفرتاضات يف هذا البحث فهو أن استخدام وسيلة اللوحة
املغناطيسية ب  Discovery Learningترقي قدرة التالميذ على مفردات .وأما 
الفروضاليتافرتضتهاالباحثةفرضني:
 -1الفرضالبديل)(Ha
يكون استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery Learningفعالة
لرتقيةقدرةالتالميذعلىاملفردات.
 -2الفرضالصفري)(Ho
مل يكون استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery Learningفعالة
لرتقيةقدرةالتالميذعلىاملفردات.
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و -مصطلحات البحث
 -1وسيلة اللوحة املغناطيسية

ني.واملراد ابلوسيلة
َّق بِِه  َغَرض  ُم َع َّ ن
الوسيلة مجع من وسائلَ :ما يَتَ َحق ُ
هنا هي كل ما يساعد على انتقال املعرفة واملعلومات واملهارات املختلفة
من شخصإىلأخر،ممايعززالقدرةعلىاكتساباملهارةولذلكمبخاطبة
أكربعددمناحلواس 7.

وسيلةاللوحةاملغناطيسيةهولوحةمصنوعةمنطبقةاملعنيالبيضائ
علىقطعةمناملعدن،حبثميكناضافتهالسطحإىلالكائناتاخلفيفةمع
التفاعالتاملغناطيسية .


اللوحة املغناطيسية هي الوسيلة اليت َلا الطول والعرض ،وهي يف
واحدةالسطحاملستويمن اللوحة،وتتكونمنسطحفوَلذيرقيقمطلي
صغريا حبيث ميكن
ابملغناطيس ،ويكون الكائن املراد إظهاره 
مغناطيسا  ً
ً
بسهولةوضعاألجساموحتريكهاعلىسطحاللوحة.8
 -2أسلوب

Discovery Learning

تعليم  Discovery Learningالرتكيزأكثرعلىاكتشافاملفاهيمأو
املبادئاليتملتكنمعروفةمنقبل.املشكلةاليتيواجههاالتالميذهينوع
املشكلةاليتصممهااملعلم.يف َ Discovery Learningليتمتسليماملادة
املرادتسليمهايفالنموذجالنهائيولكنيتمتشجيعالتالميذعلىحتديدما
7روضة اجلنة ،إستخدام الوسيلة (فيديو) لرتقية قدرة الطالب على قراءة القرآن

(دراسة إجرائية ب  TPA

 ،)AL-Irsyadبندا أتشيه -دار السالم ،رسالة علمية غري منشور( ،جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية1438 ،ه /
2017م).
8

Adi Suseno, Keefektifan Media Dua Dimensi Papan Magnetik..., hal. 50

7
معرفتهمتبوعاابلعثورعلىمعلوماهتماخلاصةمثتنظيمأوتكوينما
يريدون 
ً
يعرفونهوفهمهيفشكلهالنهائي 9.


 -3املفردات

املفردات مجع من مفردة ومعناها لغة "الواحد ويقابله اجلمع".10
وهياسماملفعولمنأفرد– يفرد.واملفرداتاصطالحاهي"أدواتمحل
املعىنكماأهنايفذاتالوقتوسائلللتفكري،ابملفرداتيستطيعاملتكلم
أنيفكرمثيرتجمفكرهإىلكلماتحتملمايريد".11وأمااملرادابملفردات
يفهذهالرسالةفهواملفرداتاليتوجدهتاالتالميذفيدرساللغةالعربية.


ز -حدود البحث
 -1احلد املوضعي :يقتصر موضوع هذا البحث على استخدم وسيلة اللوحة
املغناطيسية ب  Discovery Learningلرتقية قدرة التالميذ على مفردات
(دراسةجتريبيةابملدرسةاإلبتدائيةاإلسالميةاحلكومية.) Aceh Besar 13
 -2احلد املكاين :تقتصر الباحثة مكان البحث ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
احلكوميةAceh Besar13
 -3احلدالزماين:العامالدراسي2019/2020م

9

Mulyadi dan A. Firdaus. (2015), Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013
Tahun 2015, Sma/Smk Mata Pelajaran Bahasa Arab, hal. 27

10رايض الصلح ،املنجد يف اللغة العربية واالعالم ،الطبعة األربعون (بريوت :دار املشرق 2003 ،م)،

ص575.
ص161:

11

حممود كامل الناقه ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى( ،مكة ،جامعة أم القرى :بدون السنة)
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ح -الدراسات السابقة
-1

دراسةروضةاملشيطة( 12.)2016
وأما أهداف البحث هي ملعرفة كيفية استخدام وسيلة لوحة احلبل
يفتعليمالفعلاملضارع.وأمامنهجالبحث هذارسالةفهومنهججترييب .


نتائج البحث ،أن كيفية استخدام وسيلة لوحة احلبل يف تعليم
الفعل املضارع تكون نتيجة بتقدير  93,11%وهذا يدل على أن
استخدام لوحة احلبل يؤثر يف أنشطة تعلم الطالب جيد جدا ،وهذا

التأثري ظاهر يف دوافعهم ومحاستهم عند إجراء عليمة التعلم .أن أاثر
استخدام لوحة احلبل يف حتسني التحصيل الدراسي لدى الطالب بنتيجة
ت  Tes-على مستوى الدوَللة) (Sigوهو ( ،)...,.>.,.5وهذايدل
على أن فرض البديل ) (Haمقبول أي أن استخدام وسيلة لوحة احلبل
يؤثريفحتسنيالتحصيلالدراسيلدىالطالب.
عالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية يف وجه اَلختالف :كانت
الدراسة السابقة تبحث عن استخدام لوحة احلبل يف تعليم الفعل املضارع
لرتقية قدرة الطالب على تركيب اجلمل.وأما الدراسة احلالية فتبحث عن
استخدم وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery Learningلرتقية قدرة
التالميذعلىاملفردات.وَلماتستخدممنهججترييب.

12روضة املشيطة" ،استخدام لوحة احلبل يف تعليم التصريفات لرتقية قدرة الطالب على تركيب اجلمل
(دراسة جتريبية ابملدرسة  ")Al-Fityanبندا أتشيه -دار السالم ،رسالة علمية غري منشور( ،جامعة الرانريي اإلسالمية
احلكومية1437،ه2016/م).
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دراسةروضة( 13.)2017
وأما أهداف البحث يف هذه رسالة التعرف على إجراء لعب"ماذا
أعمل" بوسيلة البطاقات على سيطرة الطالب املفردات ،التعرف على
إستجابة الطلبة ابستخدام لعب"ماذا أعمل" بوسيلة البطاقات على
سيطرةالطالباملفردات،التعرفعلىفعاليةاستخداملعب"ماذاأعمل"
بوسيلة البطاقات على سيطرة الطالب املفردات.وأما منهج البحث َلذه
الرسالةفهومنهججترييب.
نتائجالبحث،إنتطبيقلعب"ماذاأعمل"بوسيلةالبطاقاتقادر
على ترقية سيطرة الطلبة يف تعلم املفردات ب  .MTsN 4 Banda Acehإن
أنشطة الطلبة يف تعلم املفردات إبستخدام لعب "ماذا أعمل" بوسيلة
البطاقات ب  MTsN 4 Banda Acehممتاذ والدليل عليه كما ظهر يف عملية
التعليم والتعلم هو ينشط الطالب يف طرح األسئلة واإلجابة وكل أعضاء
اجملموعة يعمل جلميع املعلومات املناسبة حلل املشكلة وخيطط العمل
املناسب مبشكلة مث يعرضه جيدا.ويعمل الطالب هذه األنشطة أسرر من
قبل .أما نتيجة أنشطة الطالب عند إجراء عملية التعلم إبستخدام لعب
"ماذا أعمل"بوسيلة البطاقات فهي  96,66%وهذه دالة إىل حال ممتاز.
إن إستخدام لعب " ماذا أعمل" حصلت الباحثة على نتيجة اَلختبار
القبلي ونتيجة اَلختبار البعدي خمتلفان إذ يكون الفرض الصفري مردودا
والفرض البديل مقبوَل ألن حصلت الباحثة على أن نتيجة )(“T” Test
أعلىمننتيجة)(“T” Tabelابلصيغة02,06>3,70<2,79ولذلك

جتريبية بـ

13روضة( ،استخدام لعب "ماذا أعمل" بوسيلة البطاقات على سيطرة الطالب املفردات (دراسة
MTsN 4 Banda Aceh

))" بندا أتشيه -دار السالم ،رسالة علمية غري منشور( ،جامعة الرانريي

اإلسالميةاحلكومية1438،ه2017/م).
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الطالب يطبقون لعب "ماذا أعمل" بوسيلة البطاقات يف تعليم املفردات
أكثرفعاليةوترقيةوأفضلمنالطرقاليتاستخدمتمنقبل .
عالقة الدراسة السابقة ابلدرسة احلالية يفوجه اَلختالف:كانت
الدراسة السابقة يبحث عن استخدام لعب "ماذا أعمل"بوسيلة البطاقات
على سيطرة الطالب املفردات .وأما الدراسة احلالية فتبحث عن استخدم
وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery Learningلرتقية قدرة التالميذ على
املفردات.وَلماتستخدممنهججترييب.
-3

دراسةروضةالنور( 14.)2017
وأما أهداف البحث ملعرفة كيفية آاثر استخدام وسيلة  Puzzleيف
حذف السأم من نفوس التالميذ ،ملعرفة آاثر استخدام وسيلة  Puzzleيف
ترقيةقدرةالتالميذعلىاملفردات،ملعرفةاستجابةالتالميذلوسيلةPuzzle
يفسيطرةاملفرداتب .MIN Durungوأمامنهجالبحثَلذهالرسالةفهو
منهججترييب.
نتائجالبحث،إنتعليماللغةالعربيةابستخداموسيلةPuzzleيؤثريف
حذف السأم من نفوس التالميذ .اعتمادا على نتيجة املالحظة بقيمة
 % p= 99,66تدلعلىأهناوقعتبنيحد،%100 – 81وهذهمبعن
ممتاز.لذلك،إنالفرضالبديلمقبولأيإنتعليماللغةالعربيةابستخدام
وسيلة Puzzleيؤثريفحذفالسأممننفوسالتالميذ.والفرضالصفرى
مردودأي:إنتعليماللغةالعربيةابستخداموسيلة Puzzleيؤثريفحذف
السأم من نفوس التالميذ .وإن استخدام وسيلة  Puzzleيف تعليم اللغة

14روضةالنور،آاثر استخدام وسيلة  Puzzleيف ترقية قدرة التالميذ على املفردات (حبث جتريب بـ

MIN

 ،)Durungبندا أتشيه -دار السالم ،رسالة علمية غري منشور( ،جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية1438  ،ه /
2017م).
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العربيةيؤثريفترقيةقدرةالتالميذعلىاملفردات.وهذااعتماداعلىدرجة
اَلختبار القبلي والبعدي .حيث أن الباحثة وجدتقي هذا البحث درجة
اَلختبارالقبليوالبعديخمتلفا.ووجدتالباحثةأن درجةت -احلساب
أكربمندرجة -تاجلدول،وهي 2،09 < 5،96وهذهتدلعلىأن
الفرضالصفريمردودوالفرضالبديلمقبوليعنيأنوسيلة Puzzleيؤثريف
ترقية قدرة التالميذ على املفردات ابملدرسة اَلبتدائية اإلسالمية احلكومية
 .Durungإن استخدام وسيلة  Puzzleجيعل التالميذ محاسني وفرحني عند
التعلم ،وهم انشطون يف تعلم اللغة العربية ،كما ظهر من نشاطهم .فقد
حصلتها الباحثة من ورقة املالحضة بقيمة  p = 91,66%تدل على أهنا
وقعتبنيحد%100–81مبعىنممتاز.
عالقة الدراسة السابقة ابلدرسة احلالية وجه اَلختالف :البحث
احلايل خيتلف ابلبحث الذي كتبته روضة النور يف املوضوع واملكن واملشكلة
البحث.كانتالدراسةالسابقةيبحثعنآاثراستخداموسيلةPuzzleيف
ترقية قدرة التالميذ على املفردات.وأما الدراسة احلالية فتبحث عن استخدم
وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery Learningلرتقية قدرة التالميذ على
املفردات.ولكنالباحثةاحلاليةتستخدممدخل.Discovery Learningوَلما
تشبيه يف وسيلة و لرتقية قدرة التالميذ على املفردات .وَلما تستخدم منهج
جترييب.
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ط -طريقة كتابة الرسالة
أما كيفية كتابة َلذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على نظام الذي وضعته
كليةالرتبيةاجلامعةالرانريياإلسالميةاحلكومية،وهذاالنظاممذكوريفكتاب:
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan
”Keguruan Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2016

الفصل الثاين
اإلطار النظري
أ -الوسائل التعليمية
 -1مفهوم وسائل التعليمية
ويقصد ابلوسائل التعليمية "كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية
التعليم ،وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على
املهارات وإكساهبم العادات وتنمية اَلجتاهات وغرس القيم ،دون اَلعتماد
األساسيمنجانباملعلمعلىاستخداماأللفاظوالرموزواألرقام" 15.
يرى "علي راشد" أن الوسائل التعليمية جمموعة املواد التعليمية
واألجهزة التعليمية واملواقف واألنشطة التعليمية الالزمة لزايدة فعالية مواقف
اَلتصالالتعليميةاليتحتدثداخلحجراتالدراسةوخارجها 16.
وقال كود ( )Coodعن الوسائل التعليمية أبهنا األجهزة واملعدات
واألدوات اليت ميكن عن طريقها استمرار العملية التعليمية عن طريق حاسة
السمع والبصر 17.ويرى ()Dentأن الوسائل التعليمية هي املواد اليت تستخدم
يف حجرات الدراسة ،أو يف غريها من املوقف التعليمية لتسهيل فهم معاين
18
الكلماتاملكتوبةأواملنطوقة.
15حممد حممود احليلة ،تقنيات إنتاج الشفافيات التعليمية واستخدامها وجهاز عرضها يف عملية التعلم
والتعليم،الطبعةاألوىل(،داراملسريةللنشر1999،م)،ص10

16عبد اجمليد سيد أمحد منصور ،سيكلوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغلة العربية ،الطبعة األىل،

(القاهرة:داراملعارف1430،ه1981/م)،ص40
ص112.

17ترميزي نينورسي ،تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريها( ،ممتاز:دار السالم ،)2015:

18ترميزينينورسي،تطوير منهج تعليم وتقومي،...ص112.
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14
وميكن القول إن الوسيلة التعليمية هي عبارة عن تركيبة تضم كال من املادة
التعليميةأواحملتوىواإلدارةواملتعلم،واجلهاز،الذييتممنخاللهعرضهذا
احملتوى،وطريقةالتعاملاليتميكنمنخالَلاربطاحملتوىابجلهاز،أواإلطار
حبيث تعمل على توفري تصميم ،وإنتاج ،واستخدام فعال للوسيلة التعليمية
  19
حيققاَلتصالالكايف .
ولذلك ،وسيلة التعليم مهم يف عملية التدريس .ألن وسيلة التعليم
جدا للمعلم يف شرح املادة التعليمية .مث متكن أن تزيد من رغبات
مفيد  ً
واهتماماتالتالميذيفالتعليم .ومتكنتسريعوحتسنيعمليةخمرجاتالتعلم.


 -2أنواعوسائل التعليمية
إن الوسائل التعليمية َل تقتصر على الصور واألفالم ،وإمنا تضم جمموعة
كبرية من الوسائل واألدوات والطرق اليت َل تعتمد أساسا على إستخدام
الكلماتوالرموزاللفظية.وميكنأننقسمهذهالوسائلإىلثالثةأنواعوهي 20:
 -1الوسائلالبصارية
هي تضم جمموعة من األدوات والطرق اليت تشمل حاسة البصر وتعتمد
عليها .وتشمل هذه اجملموعة الصوار الفوتوغرفية ،والصوار املتحركة
الصامتة ،وصور األفالم والشرائج أبنواعها املختلفة ،ورسوم التوضيخية،
ورسوم البيانة واألشياء املبسطة والعينات واملنماذج واخلرائط والسكرات
األرضية.
 -2الوسائلالسمعية

19ترميزينينورسي،تطوير منهج تعليم وتقومي ،...ص112.

20أسرارية ،إستخدام وسيلة هل تعرف لرتقية مهارة الكتابة ،رسالة غري منشور( ،دراسة جتربية مبعهد ابب

املغفرة 2015 ،Aceh Besarم) ص12.

15
وتضم جمموعة املواد واألدوات اليت تساعد على زايدة فاعلية التعلم واليت
تعتمد أساسا على حاسة السمع ،وتشمل الراديو والربامج األذاعة
املدرسيةواألسطوانتوالتجالتالصوتية .



-3

الوسائلالبصريةوالسمعية
وتضم جمموعة املواد اليت تعتمد أساسا على حاسيت البصر والسمع،
وتشمل الصور املتحركة الناطقة وهي تتضمن األفالم والتلفزيون .كما
هذه الوسائل أيضا األفالم الثابتة والشرائح والصور عندما تستخدم
مبصاحيةتسجيالتصوتيةمناسبةعلىاسطواانتأوشرائطتسجيل .


وهي
هناك وسيلة كثرية ميكن تستخدمها يف تعليم اللغة العربية 
كوسائل البصرية ووسائل السمعية ووسائل البصرية والسمعية .وأما يف
هذا البحث ختتار الباحثة الوسيلة البصرية وهي الوسائل اليت تساعد
التالميذعلىفهماملفرداتحبيثجتعلالتالميذأكثربسهولةيفتذكر
املفردات  .
ب -وسيلة اللوحة املغناطيسية
 -1مفهوم اللوحة املغناطيسية
قال   ،Daryantoفإن لوحة املغناطيس معروفة بشكل أفضل لوح
بيضاء أو لوحة مغناطيسية هي لوحة مصنوعة من طبقة املينا البيضاء على
سطح املعدن ،لذلك على سطحها ميكن لصقه على األجسام اخلفيفة
بتفاعل مغناطيسي .وقال  Cecep Kustandiو  ،Bambang Sutjiptoأن
اللوحة املغناطيسية عبارة عن معرض يتكون من سطح صلب رقيق مغلفة
مغنطيس.

16
وسيلة اللوحة املغناطيسية هي لوحة عرض تتكون من سطح فوَلذي
رفيع مطلي ابملغناطيسية.يتم وضع الكائن املراد عرضه أو عرضه على ورق
مقوى يوجد خلفه مغناطيس صغري حبيث يتم توصيل الكرتون بسهولة
بلوحة املغناطيس ونقله .وسيلة اللوحة املغناطيسية للوسائط على مقاسني
فقط،ومهاالطولوالعرض .ميكناستخدامهذهالوسائطمباشرةأولصقها
علىاخللفيةمثلالورقاملقوىوالورقالسميكواخلشبالرقائقيإخل 21.


اللوحةاملغناطيسيةهيوسيلةبصريةوتقعيفمصنوعةمناملعدن.ألن
هذه وسيلة  ميكنها عرض الصور أو املفردات اليت متكن أن يشاهدها
التالميذمباشرة .وهكذاتصميمهذهوسيلةلتسهيلاملعلميفشرحلاملادة
التعليميةحبيثمتكنتوجيهاأهدافالتعليمواحلصولعلىنتائجتعليمية
شبع .
 -2أهداف استخدام وسائل اللوحة املغناطيسية
كانت أهداف استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية وسيلة الذي
ميكنه توجيه املعلومات قدر املستطاع من خالل ما تبقى من إحساس
البصر ،أو الشعور ابلسمع ،أو اإلحساس ابللمس ،حبيث يتوقع من
التالميذاستيعاباملعلومات 22.


وهكذا،فإنهذهاللوحةاملغناطيسيةتساعدأيضاعلىإاثرةحتفيز
ً
التالميذ يف زايدة أربع مهارات ،وهي مهارات اَلستماع والكالم والقراءة
والكتابة.
21

Adi Suseno, Keefektifan Media Dua Dimensi Papan Magnetik Terhadap Penguasaan
Kosakata Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Siswa Tunanetra Kelas V Di SLB A
Yaketunis Yogyakarta, Yogyakarta, (Unversitas Negeri Yogyakarta, 2016), hal. 50
22
Adi Suseno, Keefektifan Media Dua Dimensi Papan Magnetik..., hal. 51

17
 -3مزااي اللوحة املغناطيسية وعيوهبا
أ -مزااياللوحةاملغناطيسية هيفيمايلي:
 -1توفريفرصةلتالميذلفهممزيدمنالدروساملتعمقة،ألنالتالميذ
ُمينحونالفرصةلرؤيةاملادةامللصقةيفوقتطويلنسبيًا.
 -2ميكنإزالةاملواداملضمنةوختزينهاإلعادةاستخدامها.
 -3شجع التالميذ على التعليم اجلماعي ملناقشة املواد تضمينها
ووضعهاعلىاللوحة.
 -4ميكن أن يُنشئ املولِد بشكل مناسب اَلنتعاش واجلاذبية يف
الفصل.
 -5شجع التالميذ على التعليم بنشاط وتطوير اخليال يفترتيب املواد
علىمنتالطائرة.
 -6زراعةالشعورابملسؤوليةاملشرتكةواحلبوتقديرعملاآلخرين.
ب -عيوباللوحةاملغناطيسية هيفيمايلي:
 -1إهناحتتاجإىلاملثابرةوالدقةواإلرادةالقوية.
 -2من الصعب على املعلم مبعرفة أن مجيع املكوانت املرفقة قد
شوهدتوَلحظتمنقبلمجيعالتالميذ.
23
 -3مملةإذامليتماستبدالاملواد.
يف املزااي املذكورة ،أن الوحة املغناطيسية جيعل التالميذ انشط يف التعليم،
ويشجع التالميذ على التعليم اجلماعي ملناقشة املواد تضمينها ووضعها على
اللوحة .ألن الوحة املغنطيسية هي وسيلة لتصمغ وتنتقل بسهلة .ولكن هذه
وسيلةلديهاعيوبايظاولتغلبعلىهذهالعيوب،جيبعلىاملعلماَلنتباهإىل
Adi Suseno, Keefektifan Media Dua Dimensi Papan Magnetik..., hal. 50
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18
وسيلة املناسبة لتدريس املادة وحيتاج املعلم أكثر إبداعا ليأيت وسيلة أكثر تشوي ًقا
وتنوعا،حبيثيكونالتالميذمحاسةوَليشعرونمبملةيفعمليةالتعليم.
ً
ج -أسلوب

Discovery Learning

 -1مفهوم

Discovery Learning

 Discoveryلديه نفس املبدأ ب  Inquiriو َ .Problem Solvingل
يوجد اختالف املبدأ يف هذه الثالثة املشاكل ،يركذ  Discoveryاكتشاف
املفاهم واملبادئ اجلديدة ،املشاكل اليت يواجهها التالميذ مثل املشكلة
اخلدميةمنقبلاملعلم 


يف  Discovery Learningأن املادة اليت يتم املدروسةَ ،ل يتم تقدميها
ولكنتشجيعالتالميذعلىحتديدمايريدونمعرفتهمثمتابعةالبحثعن
املعلومات أبنفسهم وتنظيم أو بناء ما يعرفونه ويفهمونه .إن Learning
 Discoveryاكثر النشاط .ويغري التعليم الذي يكون يركذ على املعلم
( )teacher orientedإىلالتعليماليتيركذعلىالتلمذ()oriented student
وجيعلأنيكتسبواالتالميذاملعلوماتنفسهم 24.
 -2خطوات األسلوب  Discovery Learningيف عملية التعليم

خطواتتطبيقأسلوبDiscovery Learningيفالفصلفيمايلي 25:
أ -التخطيط
التخطيطعلىهذااألسلوبيشملعلىمايلي:
 -1حتديدأهدافالتعليم

24

Mulyadi dan A. Firdaus. (2015), Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013
Tahun 2015, Sma/Smk Mata Pelajaran Bahasa Arab, hal. 27
25
Mulyadi dan A. Firdaus. (2015), Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013
Tahun 2015, Sma/Smk Mata Pelajaran Bahasa Arab, hal. 28
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 -2حتديد خصائص التالميذ (القدرة املبدئية ،امليول ،أساليب
التعلم...،إخل)
 -3اخرتمادةالدرس
 -4حتديداملوضوعاتاليتجيبأنيتعلمهاالتالميذبشكلاستباقي
 -5تطوير املواد التعليمية يف شكل أمثلة من الرسوم التوضيحية
والواجباتوماإىلذلكليتعلمواهاالتالميذ.
 -6ترتيب موضوعات الدرس من بسيطة إىل معقدة من اخلرسانة إىل
اجملردة،أومناملفعمةابحليوية،إىلاملراحلالرمزية
 -7إعدادعملياتالتقييمونتائجتعليم
ب-التنفيذ
وفقا لشاه ،يف تطبيق طريقة  Discovery Learningيف الفصول ،هناك
العديد من اإلجراءات اليت ينبغي تنفيذها يف أنشطة التعليم والتعلم فيما
يلي:26
(Simulation -1حماكاةأوحتفيز( 
أوَل يف هذه املرحلة ،يواجه املتعلم شيئًا خيلق ارتباكا
ويرغب يف التحقيق من تلقاء نفسه .يبدأ املدرسون أنشطة التعليم
بطرحاألسئلةوالقراءةوأنشطةالتعلماألخرىاليتتؤديإىلإعداد
حل املشكالت .يساعد على توفري حالة التحفيز يف هذه املرحلة
من التفاعالت التعلمية اليت ميكن أن تطور وتساعد التالميذ يف
اكتشاف املواد .وبذلك جيب على املعلم التقنيات يف إعطاء

26

Mulyadi dan A. Firdaus. (2015), Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun
2015, Sma/Smk Mata Pelajaran Bahasa Arab, hal. 29
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احلافز للتالميذ حبيث ميكن حتقيق الغرض أن يتقى  من متكني
التالميذَلستكشاف .


(Problem Statement -2بيانأوتعريفاملشكلة)
بعدحتفيزيسمحاملعلمالتالميذ
بتحديد عدد من املشكالت ذات الصلة مبواد الدراسية ،مث يتم
اختيار واحد منها وصياغته يف شكل فرضية (إجابة مؤقتة على
سؤالاملشكلة) .
(Data Collection -3مجعالبياانت(
عندما جتربة التالميذ أو جتربية اإلكتشاف ،مينح املعلم
التالميذ فرصة جلمع املعلومات يقوم ذات الصلة إلثبات صحة
الفرضية أم َل .ميكن احلصول على البياانت من خالل قراءة
األدب ،ومراقبة األشياء ،وإجراء مقابالت مع أشخاص ذوي
خربة،وإجراءجتارهبماخلاصة،وماإىلذلك .
(Data Processing -4معاجلةالبياانت(
قال شاه ،فإن معاجلة البياانت هي نشاط ملعاجلة البياانت
واملعلومات اليت حصل عليها التالميذ من خالل املقابالت
واملالحظاتوماإىلذلك،مثتفسريها .


)Verification -5إثبات)
فحصادقي ًقاإلثباتماإذا
يفهذهاملرحلةُ ،جيريالتالميذ ً
كان قد مت إنشاء الفرضية أم َل ،وربطها بنتائج البياانت 
.Processingاستناداًإىل نتائج املعاجلة والتفسري ،أو املعلومات
املوجودة ،أو البياانت أو الفرضيات اليت متت صياغتها يف وقت
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سابق واليت مت فحصها ،سواء متت اإلجابة عليها أم َل ،سواء
متإثباهتاأمَل .
(Generalization -6استخالصالنتائجأوالتعميمات(
إنمرحلةالتعميمأواستخالص
اَلستنتاج عملية رسم استنتاج ميكن أن يكون مبثابة مبدأ عام
وينطبق على مجيع األحداث أو املشاكل ،مع األخذ يف اَلعتبار
نتائج التحقق .استنادا إىل نتائج التحقق مث صاغ املبادئ الكامنة
وراءالتعميم.
 -3مزااي  Discovery Learningوعيوهبا

27

أ -مزااي Discovery Learningهيفيمايلي:
 -1مساعدةالتالميذعلىحتسنيوتزيد
املهاراتوالعملياتاملعرفية.
 -2ميكنحتسنيقدرةالتالميذعلىحلاملشكلة.
 -3تسمحهذهاَلسرتاتيجيةللتالميذابلتطوربسرعةوبسرعةخاصة
هبم.
 -4يرتب التالميذ على توجيه أنشطة التعليم اخلاصة هبم من خالل
إشراكعقوَلمودوافعهم.
 -5التالميذيفهماملفاهيمواألفكاراألساسيةبشكلأفضل.
 -6يساعدويطورذاكرةوينتقلإىلمواقفتعليميةجديدة.
 -7شجعالتالميذعلىالتفكريوالعملمببادرةمنهم.

27

ZULASTRI (2017), Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Discovery Learning
Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Matematika Materi Sifat Bangun Datar Siswa
Kelas Iii Mi Nurul Islam Semarang Tahun Ajaran 2016/ 2017, hal, 22
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فطر التالميذ على التفكري بشكل حدسي وصياغة فرضياهتم
اخلاصة.
شعورا ابلسعادة ،بسبب الشعور املتنامي ابلتحقيق
فطر التالميذ ً
والنجاح.
تشجيعمشاركةالنشاطالتالميذ.
ميكنتطويراملواهبواملهاراتالفردية.
تدريبالتالميذعلىالتعليمبشكلمستقل .
ينشط التالميذ يف أنشطة التعليم والتعلم ،ألنه يفكر ويستخدم
القدرةعلىالعثورعلىالنتائجالنهائية .

ب -عيوبDiscovery Learningهيفيمايلي :
 -1يشعراملعلمابلفشليفاكتشافاملشكلةوهناكسوءفهمبنياملعلم
والتالميذ.
 -2مضيعةللوقتكثريا.يُطلبمناملعلمنيتغيريعاداتالتدريساليت
عموما من مقدمي املعلومات ليصبحوا ميسرين وحمفزين
تكون
ً
وتوجيهالتالميذللتعليمجيدا.
ً
 -3مصادرةعملاملعلم.
 -4ليسكلالتالميذقادرينعلىاَلكتشافات.
َ -5لينطبقعلىمجيعاملواضيع.عمومااملواضيعالصلةابملبادئميكن
استخدامها
معمنوذجاَلكتشاف.
بناءً على مزااي و عيوب  املذكورة ،ميكن اَلستنتاج أن التعليم
Discovery Learningجيعلالتالميذأكثرنشاطًايفالتعليموأناملعلمهو
جمرددليل،كمايتمتشجيعالتالميذعلىاستكشافموادهمالتعليمية.
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اطويال وليسكلالتالميذ
فإنتعليم Discovery Learningيستغرقوقتً ً
قادرينعلىحتقيقاَلكتشافات.ولذلكاملعلميفالتعليمأنيكونأكثر
قدرة على حتليل قدرات التالميذ قبل تطبيق مدخل  Discovery
.Learning
د -املفردات ومباحثها
 -1تعريف املفردات
املفرداتابللغةالعربيةأويسمىاملفردات ،هيعبارةعنجمموعة
منالكلماتأوالكنوزاليتيعرفهاشخصأوغريهاوهوجزءمنلغةمعينة.
يفاللغةالعربية،تسمىاملفردات.ميكنتفسرياملفرداتعلىأهناجمموعةمن
الكلماتاليتيفهمهاالشخصوسيتماستخدامإمكانيةترمجةمجلجديدة.
املفرداتهيواحدةمنالعناصراللغويةالثالثةاليتجيبإتقاهنا،وتستخدم
هذهاملفرداتيفكلمناللغاتاملكتوبةوالشفوية،وهيواحدةمناألدوات
لتطويرمهاراتاللغةالعربية28.


بناءً على ذالك ،ميكن اَلستنتاج أن املفردات عن جمموعة من
الكلماتأواملعايناليتَلامعىنيفمجلةواحدة.القدرةعلىاملفرداتهي
جانبواحدمنجوانبالقدرةاللغوية.تشملاملهاراتاللغويةأربعةأنواع
منالقدرات،وهيالقدرةعلىاَلستماع،القدرةعلىالقراءة،القدرةعلى
الكالم وقدرة الكتابة .إذا كنا نريد إتقان اللغة العربية ،فيجب علينا إتقان
املفردات .كلما زاد عدد املفردات اليت نعرفها،كلما كان تعلم اللغة العربية
أسهل.

28

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki
press, 2011), hlm. 12
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 -2أمهية إستعمال املفردات
إن استعمال املفردات عمل من العوامل اَلامة اليت أسهمت يف
حتديث اللغة العربية املعا صرة ،وهدف تعليم اللغة العربية يعقد والطلبة يف
مهارات اإلستماع ،الكالم ،القراءة ،والكتابة حىت يقدروا أن يتصلوا بني
الناس لساان أو كتااب .ولكن لتحقيق هذه املهارات يطلب على الدارسني
يفهموامنعناصراللغة.وكانمنأمهيتهاإستيعاباملفردات.
ليس تعليم املفردات أن يتعلم الدارسون هبا نطق حروفها فحسب
وإمنايدرسونأومعرفةطريقةاإلشتقاقمنهاأوجمردوصفهايفتركيبلغوى
صحيح .اإلضافة إىل هذا ،فإن معيار الكفاءة تعليم املفردات هو يكون
الدارسنيقادراعلىأنيستخدمالكلمةاملناسيبةيفاملكاناملناسب.
 -3أنواع املفردات
يقول رشدى أمحد طعيمة يف كتابه أن املفردات تنقسم إىل أربعة
أقسام.فالقسم األول هو تنقسم املفردات حسب املهارات اللغوية فيه ميكن
أنيقسماملفرداتكمايلي :
أ -مفردات للفهم ” “Understanding Vocabularyوهذه تنقسم إىل
نوعني:
 -1اإلستماع ويقسد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد
التعرفعليهافهمهاعندمايتلقهامنأحداملتحثني،
 -2والقراءة ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد
التعرفعليهاوفهمهاعندمايتصلهباصفةمطبوعة.
ب -مفردات الكالم  ” “Speaking Vocabulariesوهذه أيضا تنقسم إىل
نوعني:
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 -1عادية ) (Informalويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها
الفرديفحياتهاليومية،
 -2وموقفية )  (Formalويقصد هبا جمموع الكلمات حيتفظ هبا الفرد
وَليستخدمهاإَليفموقفمعني.
”Vocabularies

 “Writingوهذه أيضا تنقسم إىل

ج -مفردات الكتابة
نوعني:
 -1عادية ويقصدهبا جممرع الكلمات اليت يستخدمها الفرود يف
مواقف اإلتصال الكتاب الشخص مثل أخذ مذكرات كتابه
يوميات....إخل.
 -2وموقفية ويقصدهبا جمموع الكلمة اليت يستخدمها الفرد يف موقف
اإلتصال الكتاىب الرمسى مثل تقدمي طالب للعلم أو إستقالة أو
كتابةتقرير....إخل.
د -مفرداتكامنة”“Potential Vocabulariesوتنقسمكذلكإىلنوعني:
 -1سياقية ) (Contexويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن
تفسريها،
 -2وحتليلية ) (Analysisويقصدهبا جمموع الكلمات اليت ميكن
تفسريهاإسناداإىلخصائصهاالصرفيةكأنترىمازيدعليهامن
حروف أو ما نقص أو يف ضوء اإلملام بلغات أخرى.والتقسيم
الثاىنهوتقسيماملفرداتحسباملعىن.
29ملتيازهر،إستعمال املفردات اجلديدة عند التدرسني يف

29

احملادثة(،مبعهدالزهرة Juli Kabupaten

،)Bireuenبنداأتشيه-دارالسالم،رسالةعلميةغريمنشور(،جامعةالرانريياإلسالميةاحلكومية1430،ه/
2009م).

26
بناءً على استخدام املفردات ،ميكن استنتاج أن املفردات مهمة
للغايةيفاللغاتاألجنبيةخاصةابللغة العربية.ألننانتقناملفرداتحىت
نتمكنمنالتفاعلبسهولةمعاآلخرين.ولذالكفإناملفرداتلديهاأيضا
عدة أنواع وهي املفردات للفهم واملفردات الكالم واملفردات الكتابة
واملفرداتكامينة،يفبعضأنواعاملفرداتخيتارالباحثةاملفرداتالكتابة
عن وموقف ويقصدهبا جمموع الكلمة اليت يستخدمها الفرد يف موقف
اإلتصال الكتايب الرمسى مثل تقدمي طالب للعلم أو إستقالة أو كتابة
تقرير....إخل.ويفهذاالبحثتعلمالباحثةاملفرداتعناحلديقة.

الفصل الثالث
إجراءت البحث احلقلي
أ -منهج البحث
إن منهج البحث َلذا املوضوع هو منهج التجرييب .املنهج التجرييب هو
منهج البحث العلمي الذي له األثر يف تقدم العلوم الطبيعية.وهذا املنهج البحث
تنقسمالتصميماتإىلأربعةأقسامفهي :
 -1التصميماتالتمهدية)(Pre-Experimental Design
 -2التصميماتالتجريبية)(True-Experimental Design
 -3التصميماتالعاملية)(Factorial Design
 -4التصميماتشبهاجلريبية)(Quazi Experiment
وتستخدم الباحثه يف هذا البحث التصميمات التمهيدية
 Experimental Designبتصميم .)One group Pre-Test Post-Test Design ،أن
إجراء اختبار قبلي لتحديد املستوى قبل إجراء التجريبية ،مث تستخدم وسيلة
الوحةاملغناطيسية،ويفهنايةالفصلالدراسجيرييبَلماختباربعديليتبنيمدى
الفرقبنيدرجيتاَلختبارينالقبليوالبعديممايعكسأثرالتجربة 30.
وأماالشكلOne group Pre-Test, post-tes-Tes Designفهوالتايل:
)Pre-



تخx1خ 2


وأماتوضيحاملدلولالعلميللرموزفهو :
ت :اجملموعةالتجريبية 
ج: 1اإلختبارالقلي
 30صاحلبنمحدالعساف،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية(،الرايض:مكتبةالعبيكان2000،م)،ص.
303
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28
× :التجربة 
خ: 2اإلختبارالبعدي 


ب -اجملتمع والعينة

إن اجملتمع يف هذا البحث التجرييب مجيع التالميذ الفصل اخلامس مبدرسة
اإلتدائية  Aceh Besar 13وعددهم  113التالميذ.واختارت الباحثة العينة يف
الفصلاخلامس()2وعددهم28تالميذ.
وأما طريقة اختيار العينة فهي الطريقة العمدية أو الغرضية (
)Samplingوهذه الطريقة تسمى أيضا ابلطريقة املقصودة أو اَلختيارابخلربة وهي
تعىن أن أساس اَلختيار خربة الباحثة ومعرفتها أبن هذه املفردة متثل جمتمع
البحث 31.
Purpossive

ج -طريقة مجع البياانت وأدواهتا
وأما أدوات البحث جلمع البياانت اليت تتعلق هبذ البحث تستخدم
الباحثةالطرقواألداواتالتالية:


 -1املالحظة املباشرة
املالحظة هي استخدام احلواس البصري ،مبعىن َل تسأل األسئلة ،أما
احلصولعلىبيانتهامناملوضوعفعندماظهورالسلوك .
وتستخدم الباحثة هذه األداة ملعرفة استجابة الطلبة على إجراء التعليم املردات ب 
Discovery Learningوسيلةاللوحةاملغناطيسية .

31صاحلبنمحدالعساف،املدخل إىل البحث ،...ص99.
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اإلختبار
اإلختبار من األداوات اليت ميكن أن تستخدمها الباحثة جلمع
املعلوماتاليتحيتاجهاإلجابةاألسئلةالبحثأوحتقيقفروضه.تستخدم
الباحثة اإلختبار ملعرفة مدى جناحها الطلبة يف فهم تعليم املفردات.وتقوم
الباحثةإبختبارين،ومها :
أ -اإلختبارالقبلي
واإلختبار القبلي هو الذي ختترب الباحثة قبل استخدام وسيلة اللوحة
املغناطيسية ب  Discovery Learningلرتقية قدرة التالميذ على
مفردات .


ب -اإلختبارالبعدي

كان اإلختبار البعدي هو الذي ختترب الباحثة بعدي استخدام وسيلة
اللوحة املغناطيسية ب  Discovery Learningلرتقية قدرة التالميذ على
مفردات.والنتائجمن اَلختبارالبعدييقارنبنتائجاَلختبارالقبلي،
مث كل منهما لقياس مدى فعالية التدريس .يف أسئلة اختبار بعدي،
اَل وكان كل سؤال يتكون من خيارات متعددة
كان هناك  15سؤ ً
ومطابقة الصور بتوافق املفردات .يقارن الباحثة بني اَلختبار القبلي
واَلختبار البعدي وحتلل بينها ملعرفة استخدام وسيلة اللوحة
املغناطيسية ب  Discovery Learningلرتقية قدرة التالميذ على مفردات
(دراسة جتريبية ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية Aceh 13
.)Besar
 -3االستبانة

30
وهي اَلستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو العبارات
املكتوبة مزودة إبجابتها أو اآلراء أو بفراغ لإلجابة ويطلب من اجمليب
عليهااإلشارةإىلمايراهمهماأوماينطقعليهامنهاأومايعتقدأنههو
اإلجابة 32.
فتقوم الباحثة يف هذا البحث بتقسيم ورقة اَلستبانة على التالميذ
ملعرفة استجابة الطلبة بوسيلة اللوحة املغناطيسية ب Discovery Learning
يفتعليممفردات.
د -طريقة حتليل البياانت
 -1حتليل البياانت لإلختبارات
أماالتحليلالبياانتعننتيجةاَلختبارالقبليوالبعديابختبارات)(“t” Testفتستخدم
الباحثةالقاعدةكمايلي 33:
to=SEMD
MD

البياانت :
 = MDأي متوسط الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية الثانية ،فهو من إتباع
اخلطواتالتالية:
∑D

𝑁

= MD

=∑Dأيجمموعةالفروقبنيقيمةمتغريةاألوىلوقيمةاملتغريةالثانية،
وDمناخلطواتاَلتية:
D= X-Y
D = X-Y

= قيمةاملتغريةاألوىلانقصةقيمةاملتغريةالثانية

32ساميعرريفجواآلخرون,يف مناهج البحث العلمي وأساليبة ،الطبيعة الثانية(،عمان:دارجمدَلوي
للنشر،)1999،ص.87.

33رجاءحممودأبوعالم"،مدخل إىل مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية",الطبعةالسادسة,

(القاهرة:دارالنشرللجامعات1989،م)ص.121

31
=Nأيعددأفرادالعينة
 = SEMأي اخلطأ املعياري للفروق ) ( standar eror dari mean of differenceوهو من
إتباعالرمزالتايل :
D

SD

D
SEMD = √N−1

=أياَلحنرافاملعياريللفروقبنيقيمةاملتغريةاألوىلوقيمةاملتغريةالثانية،

SDD

يعين:
∑D

=Nأيعددأفرادالعينة 

− ( N )²

∑ D2

N

√ = SDD

اخلطواتمنهذاالرموز :
أمااخلطواتللحصول toكمايلي :
 -1يبحث ( Dالفرق=)Differenceبني نتيجة املتغرية األوىل واملتغرية الثانية.إذا املغرية
األوىلبشعارXواملغريةالثانيةبشعار Yف  D= X-Y
 -2تصنيفب Dوحصولعلى∑D
 -3يبحثMeanمنDifferenceبصيغة:
∑D

𝑁

= MD

تربيع:Dمثإضافةوحصولعلى∑D²

-4
 -5يبحثاإلحنرافاملعياريمن،differenceبصيغة:
∑D

− ( N )²

∑ D2

N

√ = SDD

 -6يبحثاخلطأاملعياريمن،mean defferenceهوابستخدامالصيغة:

32
SD

 -7يبحث toابستخدامالصيغة:

D
 SEMD = √N−1

D

to=SEM

MD

وتقدميتفسريtoابخلطواتاألتية :
 صياغةالفرضيةالبديلةوالصفرية -إختبارأمهيةto



 يبحثأنينقد”“t مثيقارنtoبtt حصلعلىاإلقرتاحاتوالنتائجالبحث. -2حتليل البياانت للورقة االستبانة

وتقوم الباحثة بتحليل البياانت عن نتيجة ورقة اَلستبانة فيعتمد الباحثة على
القانون :
𝑓
 P =  X %100

𝑁
البيان: P:النسبةاملؤية
𝑓 :جمموعالقيمةاحلصولةعليها
:Nالنتيجةالكاملة 




الفصل الرابع
عرض البياانت وحتليلها
عرض البياانت

أ-

يف هذا الفصل أردات الباحثة أن تبحث عن تعليم املفردات ابألسلوب
 Discovery Learningوسيلة اللوحة املغناطيسية عند التالميذ ابملدرسة اإلبتدائية
اإلسالميةاحلكومية. Aceh Besar13وقدقدمتالباحثةيفالفصلالثالثفيما
يتعلق مبنهج البحث ،يف هذا الفصل تعرض الباحثة نتائج البحث اليت وجدهتا
بعد القيام ابلبحث التجرييب ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية Aceh 13
 Besarللفصل اخلامس (.)V-2وللحصول على البياانت احملتاج إليها فقامت
الباحثة ابلبحث التمهيدي ) (One Group Pre test- Post test Designابملدرسة
اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  Aceh Besar 13الدراسة 2020/2019
اعتمادا على رسالة عميدكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية
احلكوميةبنداأتشيةرقم B-16097/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2019يفالتاريخ5
نوفمرب .2019
 -1حملة عن ميدان البحث
كانت املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  Aceh Besar 13إحدى
املدارس اليت تقع يف شارع  .Tgk Fakinah - Biluiقرية Kuta karang
 .Aceh Besar, Lampeuneureut,وأنشأت مؤسسة انشئة أمة اَلسالم املعهد يف
اتريخ  1يوليو 1947م 34.تعلم فيها العلوم اإلسالمية والعلوم العامة.والعلوم
اإلسالمية تتكون من اللغة العربية والفقه واحلديث وغريها ،وأما العلوم

2019م

34نتيجةمقابلةاملدرسةابملدرسةاإلبتدائيةاإلسالميةاحلكومية Aceh Besar 13يفالرتي13نوفمربسنة

33

34
العامة التيتعلم فيها منها الرايضية واللغة اإلجنليزية واللغة اإلندونيسية وغريها من
العلومالعامةاألخرى.


 )1عدد املدرسني ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 13

Aceh

Besar

وأما املدرسون الذين يدرسون يف هذه املدرسة عددهم  59مدرسا
منهم من ميتهون يف التدريس ومنهم من ميتهون يف اإلداري .وهذا كما
يتضحيفاجلدولاآليت :


اجلدول 4-1:
عدد املدرسني ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  Aceh Besar 13
عدد املدرسني



الذكور

اإلانث

 10

 49

اجملموع
 59

وأمااملدرساخلاصلدرساللغةالعربيةكمايفجدولالآليت:


اجلدول 4-2

عدد املدرسني الذين يعلمون اللغة العربية
مدرسني اللغة العربية

رقم
 1

سربيS.Pd.I

 2

خرياينS.Pd.I
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 3

هسنيايتS.Pd.I

 4

رسلينS.Pd.I



 5

ورننداS.Pd.I








 )2عدد التالميذ ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  Aceh Besar13
وعددالتالميذابملدرسةاإلبتدائيةاإلسالميةاحلكومية Aceh Besar 13يتضح
يفاجلدول اآليت:
اجلدول 4-3

عدد التالميذ ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية
رقم

الفصول

تالميذ

Aceh Besar13

تلميذات

اجملموع

  1الفصلاألول 1-

 16

 13

 29

  2الفصلاألول 2-

 17

 11

 28

  3الفصلاألول 3-

 13

 17

 30

  4الفصلاألول 4-

 11

 12

 23

  5الفصلالثاين 1-

 15

 18

 33

  6الفصلالثاين 2-

 22

 13

 35

  7الفصلالثاين 3-

 18

 14

 32

  8الفصلالثاين 4-

 10

 13

 23
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  9الفصلالثالث 1-

 6

 25

 31

  10الفصلالثالث 2-

 17

 12

 29

  11الفصلالثالث 3-

 10

 15

 25

  12الفصلالثالث 4-

 12

 12

 24

  13الفصلالرابع 1-

 16

 18

 34

  14الفصلالرابع 2-

 20

 15

 35

  15الفصلالرابع 3-

 16

 17

 33

  16الفصلالرابع 4-

 21

 13

 34

  17الفصلاخلامس 1-

 12

 17

 29

  18الفصلاخلامس 2-

 18

 10

 28

  19الفصلاخلامس 3-

 16

 10

 26

  20الفصلاخلامس 4-

 18

 12

 30

  21الفصلالسادس 1-

 16

 18

 34

  22الفصلالسادس 2-

 15

 19

 34

  23الفصلالسادس 3-

 22

 13

 35

  24الفصلالسادس 4-

 22

 16

 38

353

732

اجملموع

379
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 -2تعليم مفردات ابستخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية بألسلوب

Discovery

Learning

قبل إجراء عملية البحث ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 13
 Aceh Besarأعدت الباحثة خطوات التعليم ،واإلختبار القبلي والبعدي ،وورقة
مالحظةالتالميذواملدرسة،وإعدادالدراسة )(RPPواَلستبانة.


ويف هذه املادة تقوم الباحثة ابلتدريس يف الفصل اخلامس 2-لقاائن
حيثأناللقاءاألولتقدماَلختبارالقبليعمليةالتعليماستخداموسيلةاللوحة
املغناطيسية ب  ،Discovery Learningواللقاء الثاين إستمرار التعليم ابستخدام
وسيلةاللوحةاملغناطيسيةب ،Discovery Learningواَلختبارالبعديواَلستبانة.


أماخطواتالتعليماليتتستخدمالباحثةكمايفاجلدولالتايل:


اجلدول 4-4
عملية التعليم ابستخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية بـ  Discovery Learningلرتقية
قدرة التالميذ على مفردات
(اللقاء األول)
األنشطة املدرسة

األنشطة التالميذ

 تدخلاملدرسةالفصلإبلقاءالسالم   -يقرأيردالتلميذالسالم  أتمر املدرسة التالميذ أن التدرسوا  -يقرأالتالميذالدعاءابخلشوعوالرتتيب لقرئواالدعاء 
 -تقرأاملدرسةكشفاحلضور 

 -جيبالتالميذاألمساءاملسجلة 

 تعطياملدرسةالدوافعللتالميذليكون  -يستمعالتالميذإىلماشرحتاملدرسة متحمسةيفتعليم 
 -تعطى املدرسة اَلختبار القبلي متعل ًقا  -أيخذ التالميذ اَلختبار القبلي اليت
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ابملواداملرادمناقشتها 

تعطيهااملدرسة 

 جتمع املدرسة اَلختبار القبلي إجابة  -جيمع التالميذ اَلختبار القبليللتالميذللتحققها 

اإلجاابهتم 

 تعطىاملدرسةاملفردات"يفاحلديقة"   -ينظرالتالميذاملفردات"يفاحلديقة"  تسأل املدرسة التالميذ على املفردات  -جييبالتالميذعلىالسؤالاليتسألتعناحلديقة 

املدرسة 

كرروا  -يكررالتالميذإىلاملفردات 
 أتمر املدرسة التالميذ أن ي املفرداتعناحلديقة 
 تشرح املدرسة على املفردات عن  -يستمعالتالميذإىلشرحاملدرسة احلديقةابلصورة 
 تنهياملدرسةالتعليمبقراءةالدعاء   -يقرأ التالميذ الدعاء ويرد التالميذالسالم .
(اللقاء الثاين)
األنشطة املدرسة

األنشطة التالميذ

 تدخلاملدرسةالفصلإبلقاءالسالم   -يقرأيردالتلميذالسالم  أتمر املدرسة التالميذ أن التدرسوا  -يقرأ التالميذ الدعاء ابخلشوعوالرتتيب 
لقرئواالدعاء 
 -تقرأاملدرسةكشفاحلضور 

 -جيبالتالميذاألمساءاملسجلة 

 تعطياملدرسةالدوافعللتالميذليكون  -يستمع التالميذ إىل ما شرحتاملدرسة 
متحمسةيفتعليم 
 -تبني املدرسة التالميذ أهداف تعليم  -يستمعالتالميذإىلبياناملدرسة 
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اللغةالعربيةوخصوصاعلىاملفردات 
 تكرر املدرسة املواد اليت قد تعلمها  -يكررالتالميذالقليلمناملادة للتالميذ 
 تنقسم املدرسة التالميذ إىل  - 5جيلسالتالميذيففرقتهم جمموعات كل جمموعة تتكون من 7
التالميذ 
 توزع املدرسة النصوص "يف احلديقة"  -يتلقىالتالميذالنصوص علىالتالميذ 
 تقرأاملدرسةالنصوصعن"احلديقة"   -يستمعالتالميذإىلماقراءهتا  أتمراملدرسةالتالميذليهتموااملفردات  -يالحظ التالميذ املفردات يف نصالقراءة 
املوجودةيفنص القراءة 
 أتمر املدرسة التالميذ طرح املفردات  -يسألالتالميذاملفرداتالصعبة صعبة .
 تضع املدرسة املفردات يف اللوحة  -يهتمالتالميذابملفرداتعلىاللوحةاملغناطيسية 
املغناطيسية 
 تلفظ املدرسة املفردات يف اللوحة  -يتبعالتالميذمايتلفظهاملدرسة املغناطيسية 
 تعطئ املدرسة الواجبات وتشرح  -يقبل التالميذ الواجبات اليت قدمهااملدرسة واَلستماع إىل اإلرشادات
كيفيةالقيامبذلك 
اليتأوضحهااملدرسة 
معا
 أتمر املدرسة التالميذ التعاون مع  -يعمل التالميذ واجملموعات  ًلنقشالواجبات 
اجملموعةلينقشالواجبات 
 -أتمر املدرسة التالميذ تقدمو نتائج  -التالميذتقدميمناقشتهم 
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مناقشتهم 
ردودا على العرض  -يهتم التالميذ لشرح الردود على
 تعطي املدرسة  ًمناقشتهملكلجمموعة،ويعطىاملعلم العرضمناقشتهملكلجمموعة 
عنتقديرهلكلجمموعة 
 أتمر املدرسة التالميذ ابلبحث عن  -يبحث التالميذ عن املفردات " يفاحلَ ِديْ َق ِة" 
يفاحلَ ِديْ َق ِة"يفبيئتهم 
املفردات"ِ 
 أتمر املدرسة بعض التالميذ تلخيص  -بعضالتالميذاملواداليتتعلموها
موادتعلموها 
 -تعطياملدرسةتوكيدحولاملواد 

 يهتم التالميذ بتوكيد املواد اليتأوضحهااملدرسة 

 تعطي املدرسة بعض من اَلختبارات  -جييب التالميذ على اَلختبار الذيتعطيهاملدرسة 
ذاتالصلةابملواداليتتعلمها 
 تدعو املدرسة التالميذ بصدق  -يستمعالتالميذإىلنصيحةاملدرسة ومفتوحةومسؤولةيفعمليةالتعلم 
 تعطي املدرسة اَلختبار البعدي  -أيخذ التالميذ اَلختبار القبلي اليتمتعل ًقاابملواداليتمتتمناقشتها
 -تعطياملدرسةاَلستبانة لتالميذ 

تعطيهااملدرسة
 -يقبلالتالميذمايقدمهااملدرسة 

 جتمع املدرسة اَلختبار البعدي  -جيمع التالميذ اَلختبار القبليواَلستبانةإجابةالتالميذلتحقيقها 

واَلستبانةإجاابهتم 

 أيمر املدرسة التالميذ جعل قراءة  -يستمع التالميذ إىل اشعار مناملدرسة 
ويستمعالقراءاتاللغةالعربية 
 -تنهياملدرسةالتعليمبقراءةالدعاء   -يقرأ التالميذ الدعاء ويرد التالميذ
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السالم .
وجلمع البياانت فقامت الباحثة نفسها ابلبحث احلقلي يف ذلك املدرسة
من التاريخ  12و  13نوفمرب 2019م.وستوضحها الباحثة ابلتوقيت التجرييب
كمايفاجلدولالتايل:
اجلدول 4-5:
توقيت التجرييب يف اجملموعة التجريبية
اللقاء

اليوم

األنشطة
اَلختبارالقبلياستخدام

اللقاءاألول 

الثالاثء

اللقاءالثاين

األربعاء

وسيلةاللوحةاملغناطيسية
ب Discovery Learning

التاريخ
12نوفمرب
2019م

استخداموسيلةاللوحة
املغناطيسيةب  Discovery

13نوفمرب

،Learningاإلختبارالبعدى

2019م

واإلستبانة
ب-

حتليل البياانت ومناقشتها
 -1حتليل البياانت عن االختبار القبلي والبعدي
وملعرفة فعالية وسيلة اللوحة املغناطيسية ب   Discovery Learningيف
التعليم املفردات ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  Aceh Besar 13
ابَلختبار القبلي والبعدي .وميكن عرض نتائج اختبار التالميذ كما يف اجلدول

اآليت:
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اجلدول 4-6
نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي
رقم

التالميذ

نتيجة اإلختبار

نتيجة اإلختبار

القبلي

البعدي

 1

التلميذ1

 40

 80

 2

التلميذ2

 60

 80

 3

التلميذ3

 20

 80

 4

التلميذ4

 40

 90

 5

التلميذ5

 40

 80

 6

التلميذ6

 50

 100

 7

التلميذ7

 40

 80

 8

التلميذ8

 60

 80

 9

التلميذ9

 60

 80

 10

التلميذ10

 30

 70

 11

التلميذ11

 60

 90

 12

التلميذ12

 60

 100

 13

التلميذ13

 40

 70

 14

التلميذ14

 40

 70
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 15

التلميذة1

 50

 100

 16

التلميذة2

 60

 100

 17

التلميذة3

 20

 70

 18

التلميذة4

 20

 100

 19

التلميذة5

 40

 70

 20

التلميذة6

 40

 70

 21

التلميذة7

 30

 100

 22

التلميذة8

 50

 80

 23

التلميذة9

 50

 80

 24

التلميذة10

 60

 90

وحتلل الباحثة نتيجة اَلختبارين ابختبار "ت" )” (Test “tفتستخدم
القاعدةكمايلي:
to=SEM
D

MD

البياانت  :
:toحاصلاملالحظة.
:MDمتوسطةالفروقبنينتيجةاملتغريةاألوىلونتيجةاملتغريةالثانية،

𝐷Σ
𝑁

= 𝐷𝑀
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 : ΣDجمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية ،و Dمن
اخلطواتاآلتية :
 D = X- Y


:Xالنتيجةاملتغريةاألوىل .
: Yالنتيجةاملتغريةالثانية .
: Nعددالعينة .
𝑀𝐸𝑆:اخلطأاملعياريللفروقوهواتباعالقانونالتايل :

𝐷



𝐷𝐷𝑆
√𝑁 − 1

= 𝐷𝑀𝐸𝑆

 : SDDاَلحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية
الثانية،يعين :


2

𝐷Σ𝐷2 Σ
) (
𝑁 𝑁

√ = 𝐷𝐷𝑆

اجلدول 4-7
جمموع الفروق بني نتيجة االجتبار القبلي والبعدي
التالميذ

نتيجة اإلختبار

نتيجة اإلختبار

القبلي

البعدي

2

D = X-Y

D = (XY)2

التلميذ1

 40

 80

-40

1600

التلميذ2

 60

 80

-20

400

التلميذ3

 20

 80

-60

3600
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التلميذ4

 40

 90

-50

2500

التلميذ5

 40

 80

-40

1600

التلميذ6

 50

 100

-50

2500

التلميذ7

 40

 80

-40

1600

التلميذ8

 60

 80

-20

400

التلميذ9

 60

 80

-20

400

التلميذ10

 30

 70

-40

1600

التلميذ11

 60

 90

-30

900

التلميذ12

 60

 100

-40

1600

التلميذ13

 40

 70

-30

900

التلميذ14

 40

 70

-30

900

التلميذة1

 50

 100

-50

2500

التلميذة2

 60

 100

-40

1600

التلميذة3

 20

 70

-50

2500

التلميذة4

 20

 100

-80

6400

التلميذة5

 40

 70

-30

900

التلميذة6

 40

 70

-30

900
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التلميذة7

 30

 100

-70

4900

التلميذة8

 50

 80

-30

900

التلميذة9

 50

 80

-30

900

التلميذة10

 60

 90

-30

900

-

-

= 𝐷Σ

2

= 24

N

 -950

=

𝐷Σ

42900

نظرا إىل نتيجة اَلختبار – ت ) (“t” Testيف اجلدول السابق وجدان
البياانتاآلتية :
 .1جمموعالفرقبنياَلختبارين)-950= (ΣD
 .2جمموعمربعاتالفرقبنياَلختبارين)42900=(ΣD2
 .3عددالعينة=24
وملعرفة دَللة املتوسط الفرق بني النتجتني املتغريتني ) ،(MDفالباحثة تتبع
اخلطواتالتالية :
= −39،58

−950
24

=

𝐷Σ
𝑁

= 𝐷𝑀

 
مث تبحث الباحثة عن اَلحنراف املعياري للفروق بني النتيجةتني املتغريتني
) (SDDوهذاماننظرهيفالرموزالتايل :
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2

)

−950
24

(−

42900

2

𝐷Σ
𝐷Σ
√ = 𝐷𝐷𝑆
√= ) (−
𝑁
𝑁
24

=√1787,5 − 1566,57

2

)= √1787,5 − (−39,58

14,86



2

= = √220,93

مثتبحثالباحثةعناخلطأاملعياريللفروق) :(SEMD

14,86
√23

14,86

=

√24 − 1

= 3,102


=

14,86
4‚79

𝐷𝐷𝑆
√𝑁 − 1

= 𝐷𝑀𝐸𝑆

=

اعتماداعلىهذاالفرضاملذكور،ملقياسالرد :
Ha مقبولو Hoمردود،إذاكان:ت-اجلدول>ت-احلساب.
Ha مردودو Hoمقبول،إذاكان:ت-اجلدول<ت-احلساب .


وأمااخلطوةاألخريةفتختربالباحثةالبياانتابختبار–تعنحاصلاملالحظة
)(toكمايلي :
−39,58
𝐷𝑀
=
= −12,75
𝐷𝑀 𝐸𝑆
3,102

= 𝑜𝑡

ومناخلطواتاألخريةيعينحتديدالدرجةاحلريةويكونالفرضالصفري
علىمستوىالدَللة٪5و٪1مندرجةاحلريةيفهذاالبحث .
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= N-1

db

= 24-1
= 23
فحدد مستوى الدَللة  ٪5يعين  2,07وحدد مستوى الدَللة  ٪1يعين
 2,81أما حاصل املالحظة ( )toيعين .12,75وذلك (ت-احلساب)أكرب من
(ت-اجلدول) .2,81>12,75<2,07:
إذا كانت النتيجة (ت-احلساب)متساوية أو أكرب من النتيجة (ت-
اجلدول) فيكون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوَل .وإذا كانت
النتيجة(ت-احلساب)ملتبلغإىلالنتيجة(ت-اجلدول)فيكونالفرضالصفري
مقبوَلوفرضالبديلمردودا 35.
فوجدت الباحثة يف هذا البحث أن النتيجة (ت-احلساب) أكرب من
النتيجة(ت-اجلدول)،ولذلكأنالفرضالصفريمردوداوفرضالبديلمقبوَل،
يعين استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery Learningتكون فعاَل
لرتقيةقدرةالتالميذعلىاملفردات.
 -2حتليل البياانت عن أنشطة التالميذ وعملية التعليم والتعلم ابستخدام
وسيلة اللوحة املغناطيسية بـ
-1

Discovery Learning

أنشطة التالميذ

الطريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع بياانت البحث هي املالحظة
املباشرة .فتالحظ املالحظة أنشطة التالميذ واملدرسة عند عملية التعليم
والتعلم ابستخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery Learningلرتقية
قدرةالتالميذعلىاملفردات.وتعتمداملالحظةعلىورقةاملالحظةمنبنود
35

Anas sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Cetakan ke-24. (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada. 2012). Hal 312-313
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انحيةامللحوظةألنشطةالتالميذعندعمليةالتعليموالتعلمابستخدامهذه
الوسيلةفهيكمايفاجلدولالتايل :
معايريالتقييم 
:1انقص 
:2مقبول 
:3جيد 
:4جيدجدا  
:5ممتاز
اجلدول 4-8
قيمة ألنشطة التالميذ عند عملية تعليم والتعلم ابستخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية
بـ
رقم

Discovery Learning

الناحية امللحوظة

  1قراءةالتالميذالدعاءقبلالتعلم 

النتيجة امللحوظة
 4  3  2  1
   √ 

  2خطورةالتالميذيفاَلهتمامابلتعلم 



  3محاسةالتالميذيفطرحاألسئلة



محاسة التالميذ يف عملية تعلم ابستخدام وسيلة
 4
اللوحةاملغناطيسية 





نشاط التالميذ يف متابعة عملية التعلم ابستخدام
 5
وسيلةاللوحةاملغناطيسية





√

  6يستجيبالتالميذملاينقلهاملدرسةجبرأةشديدة 





√

  7حيفيز التالميذ يف التعلم ابستخدام وسيلة اللوحة





√











√




√




 
√ 
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املغناطيسية 
التمكن من املواد عندما يتعلم التالميذ ابستخدام
 8
وسيلةاللوحةاملغناطيسية 





  9ينفذالتالميذترتيباملدرسةبشكلجيدومنظم 





التالميذقادرونعلىاإلجابةعلىالتمارينيفشكل
 10
شفويومكتوب 





 
 √ 

  11التالميذيستنتجالنتيجةمناقشتهم
  12قراءةالتالميذالدعاءابلرتتيب 
اجملموع



√




√



√





√
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وحتسبالبياانتمناألنشطةالتلميذعندعمليةتعليموالتعلمابستعمال
القانون:
X 100%

البيان :P :النسبةاملؤية 

𝐹
𝑁

=𝑃

:Fجمموعالقيمةاحلصولةعليها 
:Nالنتيجةالكاملة
وحيدداملسندألنشطةالتلمذعندإجراءعمليةالتعيلموالتعلمإىلمخسةاحوال :
=٪100–81ممتاز 
=٪80–66جيدجدا 
=٪65–56جيد 
=٪55–41مقبول
=٪40 –0انقص

36

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

36

281.
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وأماقيمةأنشطةالتلميذيفعمليةتعليموالتعلم.
𝐹

X 100%
X 100%

𝑁

39
48

3900%
48

=𝑃
=𝑃
=𝑃

𝑃 = 81,25 %

وبقيمة  ٪ 81,25  = Pتدل على أهنا وقع بني حد ٪100–81
مبعىن ممتاز.ألن أكثر من األنشطة التالميذ نتيجتها جيد جدا ولكن بعض
األنشطةالتالميذنتيجتهاجيد،كمثليفتقدمالتالميذعناألسئلةيفعملية
تعليم والتعلم وهذه البنود متكن املدرسة انقص يف اعطاء الدوافع على التالميذ
عندما عملية تعليم والتعلم كذلك أبن يعطي التالميذ إستجابة على ما شرح
املدرسةبتجديد.وهمرغيبةيفالتعليموالتعلم.
 -2أنشطة املدرسة
وأماورقةاملالحظةمن بنودانحيةامللحوظةألنشطةاملدرسةيفعملية
التعليموالتعلمبتطبيقهذهالوسيلةفهيكمايفاجلدولالتايل:
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اجلدول 4-9
أنشطة املدرسة عند عملية التعليم والتعلم ابستخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية
بـ
رقم

Discovery Learning

الناحية امللحوظة

النتيجة امللحوظة
 1


معا 
  1ترشداملدرسةالتالميذبقراءةالدعاء ً
  2تفتحاملدرسةالدرسمنظمة 



  3تربطاملدرسةاملوادبتجربةالتالميذ 



 4  3  2
  √ 
  √ 
 √  

محاسة املدرسة يف التدريس ابستخدام وسيلة
 4
اللوحةاملغناطيسية 







√



  5خطورةاملدرسةيفتقدميالدرس







√



فهما لتالميذ حول املواد اليت يتم
  6تعطي املدرسة  ً
تعلمهاابستخداموسيلةاللوحةاملغناطيسية 







√



تستطيع املدرسة شرح الدرس ابستخدام وسيلة
  7املكعب اللعبية بشكل واضح ومنظم وميكن فهمه
بسهولة .





إتقان املادة عندما تعليم املدرسة ابستخدام وسيلة
 8
اللوحةاملغناطيسية 





نشاط املدرسة يف توجيه عملية التعلم ابستخدام
 9
وسيلةاللوحةاملغناطيسية





تستنتج املدرسة بعد تدريس ابستخدام وسيلة
 10
اللوحةاملغناطيسية





اجملموع

√





√


√

 37



√
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وحتسب البياانت من األنشطة التالميذ عند عملية تعليم والتعلم
ابستعمالالقانون :
X 100%

البيان :P :النسبةاملؤية 

𝐹
𝑁

=𝑃

:Fجمموعالقيمةاحلصولةعليها 
:Nالنتيجةالكاملة 
وحيدد املسند ألنشطة التالميذ عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل
مخسةاحوال:
=٪100–81ممتاز 
=٪80–66جيدجدا 
=٪65–56جيد 
=٪55–41مقبول 
=٪40–0انقص


وأماقيمةأنشطةالطلبةيفعمليةتعليموالتعلم .


X 100%


X 100%

𝐹
𝑁

37
40

3700 %
40

=𝑃
=𝑃

=𝑃

𝑃 = 92,5%

 وبقيمة٪92,5= Pتدلعلىأهناوقعتبنيحد ٪100– 81مبعىن
ممتاز.فتكوندَللةأنأنشطةاملدرسةيفعمليةالتعليموالتعلمابستخداموسيلة

54
اللوحة املغناطيسية مطابقة خبطواته الصحيحة وأبحناء ومعايري عملية التعليم
والتعلماليتتلزمأنهتتمهبااملدرسةعندعمليةالتعليموالتعلم.



 -3حتليل البياانت عن االستبانة
ملعرفة استجاابت التالميذ ابستخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ،يوزع املدرسة
اَلستبانةللتالميذ فهيكمايفاجلدول التايل:
اجلدوال 4-10
نتيجة استجابة التالميذ ابستخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية بـ  Discovery Learningابملدرسة
اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية
الرقم

Aceh Besar13

بنود اإلجابة

اإلشارات

م.ب

م

غ.م

نسبة مؤية
غ.م ب

م.ب

م

غ .م غ.م ب

  1كنتفرحياحينماعملية
تعليماللغةالعربية
ابستخداموسيلةاللوحة
املغناطيسيةب
Learning



 3  21

 -

 -

 -  %12  %88

 -

Discovery

  2أستطيعأنأتذكراملزيد
مناملفرداتبعد

 5  18

استخداموسيلةاللوحة

املغناطيسيةب 

Discovery Learning



  3كنتسهولةأجيبعلى
التدريباتبعدعملية
تعليماللغةالعربية

 1

 -

 %4  %21  %75

 -

 1  11  12

 -

 %4  %46  %50

 -
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ابستخداموسيلةاللوحة

املغناطيسيةب 

Discovery Learning



  4كنتفامهاعلىاملعىن
املفرداتحينماعملية
تعليماللغةالعربية

 2  10  11

ابستخداموسيلةاللوحة

املغناطيسيةب
Discovery Learning

 1

 %4  %8  %42  %46



  5تعلماللغةالعربيةوسيلة

اللوحةاملغناطيسيةب 

 8  14

Discovery Learning

جتعليناكثرنشاطعن

 1

 1

 %4  %4  %34  %58

األسئل 

  6تزداداملفرداتبعدعملية
التعلمابستخداموسيلة
اللوحةاملغناطيسيةب
Discovery Learning

 4  17

 2

 1

 %4  %8  %17  %71



  7كنتشجاعايفتقدمي
اآلراىحينماعمليةتعليم
اللغةالعربيةابستخدام

 9  12

 1

 2

 %8  %4  %38  %50

وسيلةاللوحةاملغناطيسية

ب

Discovery Learning

  8استخداموسيلةاللوحة


 -  14  10

 -

 -  %58  %42

 -
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املغناطيسيةب 
Learning

Discovery

زايدةاهتماميلفهم

املفرداتيفتعليماللغة

العربية 

  9كنت مسرورا حينما
عملية

تعليم

اللغة

ابستخدام وسيلة اللوحة  -  10  12

املغناطيسيةب
 Learning

 2

 -  %42  %50

 %8

Discovery

  10عمليةتعليماللغةالعربية
ابستخداموسيلةاللوحة

املغناطيسيةب

Discovery

 -  10  14

 -

 -  %42  %58

 -

 Learningجزابة 
جمموع

 8  84  141
 225

 7
 15

 %3  %3  %35  %59
 %93,75

 %6,25

أشار اجلدول السابق إىل نتيجة التالميذ ابستخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب 
Discovery Learningلرتقيةقدرةالتالميذعلىاملفرداتكمايلي :
%59 .1أجابالتالميذموافقابشدة
%35 .2أجابالتالميذموافقا
%3 .3أجابغريموافق
%3 .4أجابغريموافقبشدة
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ومن البياانت السابقة وورقة اَلستجابة للتالميذ تعرف الباحثة أن نتيجة النسبة
املئوية للجواب اإلجيايب بقيمة  ٪93,75أكثر من النسبة املؤية للجواب السليب بقيمة
،٪6,25هذهتدلعلىأناستجابةالتالميذعلىاستخداموسيلةاللوحةاملغناطيسيةب 
Discovery Learningلرتقيةقدرةهمعلىاملفرداتإجيابية.
ب -حتقيق الفروض
وأماالفروضاليتقدمتالباحثةيفهذاالبحثفهيكمايلي :
 -1الفرض البديل :إن استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery
Learningيكونفعاَللرتقيةقدرةالتالميذعلىاملفردات).(Ha
 -2الفرض الصفري :إن استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery
Learningمليكن فعاَللرتقيةقدرةالتالميذعلىاملفردات).(Ho
قد حصلت الباحثة على نتيجة اختبار-ت (ت-احلساب ))12,75: (toأكرب
من نتيجة اجلدول (ت-اجلدول مستوى الدَللة  2,81:(tt.ts.5%)٪5ومستوى الدَللة
.)2,81: (tt.ts.1%)٪1فتدل على أن الفرض الصفري مردود وعكسه أن الفرض البديل
مقبول ،مبعىن استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery Learningتكون فعاَل
لرتقيةقدرةالتالميذعلىاملفردات.

الفصل اخلامس
اخلامتة
أ-

نتائج البحث
وبعد ما حبثت الباحثة يف الفصل السابق استخدام وسيلة اللوحة
املغناطيسية ب  Discovery Learningلرتقية قدرة التالميذ على املفردات (دراسة
جتريبية ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية )Aceh Besar 13حتسن هبا أن
تلخصالنتائجكمايلي :
 -1إن استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery Learningتكون
فعاَل لرتقية قدرة التالميذ على املفردات.ألن نتيجة ت احلساب اكرب

من نتيجة ت اجلدول  .2,81>12,75<2,07ستجابة التالميذ على

استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovey Learningفهي إجيابية،
وهذاكمانرىيفحتليلالبياانتبقيمة٪93,75أكثرمنالنسبةاملؤية
للجواب السليب بقيمة  ،٪6,25هذه تدل على أن استجابة التالميذ
على استخدام وسيلة اللوحة املغناطيسية ب  Discovery Learningلرتقية
قدرةهمعلىاملفرداتإجيابية.
ب -املقرتحات
اعتماداعلىالظواهرالسابقةتقدمالباحثةإقرتاحاتالبحثوهي :
 -1ترجو الباحثة من مدرسي اللغة العربية ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
احلكومية  Aceh Besar13أبن يستخدم وسيلة اللوحة املغناطيسية ب 
 Discovery Learningيف تعليم والتعلم ألن هذه وسيلة

58
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يقدر على ترقية الدوافع ،ويؤثر على تنمية رغبة التالميذ يف تعلم اللغة
العربيةخاصةعلىاملفردات.
 -2ينبغيللتالميذأنيتعلموااللغةالعربيةوميارسوايفاحلياةاليومية.
 -3وترجوالباحثةمنالقارئنياَلصالحإذاوجدوايفهذهالرسالةاَلخطاء
أو العيوب حىت تكون رسالة كاملة ومفيدة للباحثة والقارئني

مراجع
أ -املراجع العربية 
أسرارية 2015م ،إستخدام وسيلة هل تعرف لرتقية مهارة الكتابة ،رسالة غري


منشور(،دراسةجتربيةمبعهدابباملغفرة)Aceh Besar

ترميزي نينورسي 2015م ،تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني


بغريها(،ممتاز:دارالسالم)

مصطفىالغالييين1425م،جامع الدروس العربية(بريوت:املكتبةالعصريةه )


رجاء حممود أبو عالم 1989م" ،مدخل إىل مناهج البحث يف العلوم النفسية
والرتبوية " ,الطبعة السادسة( ,القاهرة  :دار النشر للجامعات)روضة
2017م(،استخدام لعب "ماذا أعمل" بوسيلة البطاقات على سيطرة
الطالب املفردات (دراسة جتريبية ب

4 Banda Aceh

 "))MTsNبندا

أتشيه -دار السالم ،رسالة علمية غري منشور( ،جامعة الرانريي اإلسالمية
احلكومية)
روضة اجلنة  2017م ،إستخدام الوسيلة (فيديو) لرتقية قدرة الطالب على
قراءة القرآن (دراسة إجرائية ب


AL-Irsyad

 ،)TPAبندا أتشيه -دار

السالم،رسالةعلميةغريمنشور(،جامعةالرانريياإلسالميةاحلكومية)

روضة املشيطة  2016م" ،استخدام لوحة احلبل يف تعليم التصريفات لرتقية
قدرة الطالب على تركيب اجلمل (دراسة جتريبية ابملدرسة "Al-Fityan
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بندا أتشيه -دار السالم ،رسالة علمية غري منشور( ،جامعة الرانريي اإلسالمية
احلكومية)


روضةالنور2017م،آاثر استخدام وسيلة  Puzzleيف ترقية قدرة التالميذ على
املفردات(حبثجتريبب  ،)MIN Durungبنداأتشيه-دارالسالم،رسالة
علميةغريمنشور(،جامعةالرانريياإلسالميةاحلكومية)
رايض الصلح  2003م ،املنجد يف اللغة العربية واالعالم ،الطبعة األربعون


(بريوت:داراملشرق)

ساميعرريفجواآلخرون 1999م،يف مناهج البحث العلمي وأساليبة ،الطبيعة
الثانية(،عمان:دارجمدَلويللنشر)


صاحل بن محد العساف 2000م  ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،


(الرايض:مكتبةالعبيكان)

عبد اجمليد سيد أمحد منصور 1981م ،سيكلوجية الوسائل التعليمية ووسائل
تدريس اللغلة العربية،الطبعةاألىل(،القاهرة:داراملعارف)
حممود كامل الناقه ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى( ،مكة ،جامعة أم
القرى:بدونالسنة)
حممد حممود احليلة  1999م ،تقنيات إنتاج الشفافيات التعليمية واستخدامها
وجهاز عرضها يف عملية التعلم والتعليم ،الطبعة األوىل( ،دار املسرية
للنشر)
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 رسالة، دار السالم- بندا أتشيه،)Juli Kabupaten Bireuen (مبعهد الزهرة
 )(جامعةالرانريياإلسالميةاحلكومية،علميةغريمنشور
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah

: MIN 13 Aceh Besar

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Kelas/Semester

: V/ Ganjil

Materi pokok

ا ْحل ي
: دي َق ية
َ

Alokasi Waktu

: 2 x 35 Menit (2x Pertemuan)

ي ْيف

A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI.1: Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
KI.2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan
tetangganya serta cinta tanah air.
KI.3: Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati
dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di
rumah, di sekolah dan tempat bermain.
KI.4: Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang
jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan
yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
No
3.

Kompetensi Dasar

Indikator

3.1. Menemukan makna
dari

ujaran

kata,

frase, dan kalimat
sederhana
topik:

terkait

3.1.1 Siswa dapat menebak
makna dari kosa kata
yang diperlihatkan
3.1.2 Menjawab pertanyaan
sederhana terkait topik

ي ْيف ا ْحلَ يدي َق ية

ي ْيف ا ْحلَ يدي َق ية
3.1.3

Siswa

dapat

menguasai kosa kata
yang

diajarkan

minimal 5-10
4.

4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa
dan kalimat bahasa Arab terkait:

ي ْيف

4.1.1

Siswa
melafadzkan

dapat
kosa

kata dengan baik dan

ا ْحلَ يدي َق ية

benar beserta artinya
4.1.2

Siswa
dapat
menyebutkan jenisjenis benda tentang

ي ْيف ا ْحلَ يدي َق ية

dalam

bahasa arab beserta
contohnya
C. KARAKTERISTIS SISWA YANG DIHARAPKAN
Relegius, Jujur, Mandiri, Demokratis, Komunikatif dan Tanggung jawab
D. MATERI PEMBELAJARAN

ِ ِ يل ب يت.
ِ ِعْن ِدي أُسرة
ِ
فِْي َهابِْرَكة.ح ِديْ َقة َو ِاس َعة
َ َْ ْ ِ سعْي َدة
َ وَراءَ الْبَ ْيت.
َ َْ ْ
َ صغْي ر نَظْيف
ِ ع ِمي َقة وأَ ْشجار  َكثِي رة
ُاو َش َجَرة
ِ اش َجَرةُ الْبُ ْرتُ َق ِال َو َش َجَرةُ التُّف
َ مْن َه.
َ َّاح َو َش َجَرةُ الْ َمْن َج
َْ َ َ ْ َ
ِ ، ه ِذهِ اي ِْمسني.ُامسني والْوردة
ِْ  ِمْن ها الْي، وفِي ها أ َْزهار متَ نَ ِوعة.اجلوافَِة
َِ هي
 ِيف.مجْي لَة
ْ
َ
ْ
َ ُ َ َ ْ َ ََْ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ِ َ ِاك! َذل
ِ ْ الِْربَك ِةأ
ِ مجيلوم ْقعدقَ ِد ْمي
ِ
ِ ِجبَ ان.
ب
َ َهن
ْ كم
ُ أُنْظُِرإِ َىل.متَ نَ ِو َعة
َ َ َ ْ َ صبَاح
ُ َمسَاك َكثْي َرة
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
،هذهِ ََثََرةُالْ َمْوِز.
ِ ل َش َجَرةِ التُّف.َّاح
ِ ش َجَرةُ الْ َموِز َو َش َجَرةُ التُّف
ِ َصب
َ اح
ْ الْم
َ َّاح ََثََرات  َكثْي َرة
.ح ْلو
ِ كََثََرةُالتُّف
َ وتِْل.
ْ لَ ْونُ َهاأ
ُ ُطَ ْع ُمه،َّاح
َ َص َفر
E. METODE PEMBELAJARAN
Discovery Learning

F. ALAT, MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
 Alat

: Papan Tulis, Papan Magnetik, Gambar Foto,

Spidol
 Media

: Media Papan Magnetik

 Sumber belajar

: Buku siswa bahasa Arab,
Kamus al-Munawwir, Kamus ma’hadi, Kamus
saku bahasa Arab

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan pertama
Kegiatan
Pembelajaran
Pendahuluan

Tahapan
Discovery
Learning

Deskripsi Kegiatan
Guru
 Guru memberi
salam

Deskripsi Kegiatan
Siswa
 Siswa menjawab
salam

 Guru meminta

 Siswa membaca
do’a bersama-sama

siswa untuk
membaca do’a
bersama-sama

 Guru mengabsen  Siswa menjawab
kehadiran siswa

dan menyebutkan
siswa yang tidak
hadir

 Guru memberi

 Siswa

apersepsi tentang

mendengarkan

materi حلَ يديْـ َق ية
ْا

apersepsi dan

ي ْيف

dan motivasi
siswa untuk

motivasi yang
disampaikan oleh
guru

bersemangat
dalam belajar
 Guru
menyampaikan

 Siswa
mendengarkan guru

Alokasi
Waktu
10
Menit

tujuan

tentang

pembelajaran

penyampaian
tujuan
pembelajaran

 Guru mengulang  Siswa mengulang
materi yang

sedikit

sudah diajarkan

pembelajaran yang

sebelumnya dan

sudah lalu

mengaitkan
dengan materi
yang akan
dipelajari
 Guru

 Siswa dibagi

membagikan

menjadi 5

siswa menjadi 5

kelompok

kelompok setiap
kelompok terdiri
dari 7 orang
Kegiatan Inti

Stimulasi
(stimulation)

50 Menit

Mengamati
 Guru menyuruh

 Siswa membuka

siswa membuka

buku pembelajaran

buku pelajaran

bahasa Arab dan

bahasa Arab pada

mengamati teks

halaman yang

qira’ah yang telah

telah ditentukan

ditentukan oleh
guru

 Guru

 Siswa

membacakan teks

mendengarkan dan

qira’ah yang telah

mencermati qira’ah

dibagikan kepada

yang dibacakan

siswa

oleh guru

 Guru menyuruh

 Siswa mengamati
kosa kata

siswa untuk

(mufradhat) yang

mengamati kosa

terdapat dalam teks

kata yang

qira’ah.

terdapat dalam
teks qiraah
Identifikasi
masalah
(problem
statement)

Menanya
 Guru menyuruh

 Siswa menanyakan

siswa

kosa kata

menanyakan kosa

(mufradat) yang

kata (mufradat)

sulit.

yang sulit.
 Sebelum guru

 Siswa menjelaskan

menempelkan

tentang kosa kata

mufaradat

(mufradat) yang

tentang materi يف
ْي

telah dibayangkan.

 ا ْحلَ يديْـ َق يةdipapan
magnetik, guru
memberikan
bayangan tentang
kosa kata
(mufradat)
 Guru

 Siswa

menempelkan

memperhatikan

kosa kata

kosa kata

(mufradat)

(mufradat) yang

dipapan magnetik

telah ditempelkan
dipapan magnetik

 Guru melafazkan  Siswa mengikuti
mufradat yang

apa yang dilafazkan

ada dipapan

oleh guru

magnetik
 Guru

 Siswa menerima

membagikan

LKPD yang

LKPD dan

diberikan guru dan

menjelaskan cara

mendengarkan

mengerjakannya

arahan yang
dijelaskan oleh
guru

Pengumpulan Mengeksplorasi
data (data

dan

collecting)

Mengasosiasi

dan

 Guru meminta

 Siswa dan
kelompoknya

siswa untuk

berkerjasama untuk

bekerjasama

menyelesaikan

data

dengan kelompok

tugas-tugas yang

(data

untuk

ada di LKPD

Pengolahan

processing)

menyelesaikan
LKPD

Verifikasi
(verification)

Mengkomunikasik
an
 Guru menyuruh
siswa untuk

 Siswa
mempresentasikan
hasil kerjanya

mempresentasika
n hasil kerjanya
 Guru

 Siswa

memberikan

memperhatikan

tanggapan

penjelasan

terhadap

tanggapan terhadap

presentasi setiap

presentasi setiap

kelompok, dan

kelompok.

guru memberikan
apresiasi pada
setiap kelompok

Generalisasi
(generalization)

Penutup

 Guru menyuruh  Siswa mencari
siswa untuk
mufradat tentang ييف
mencari mufradat
 احلَ يديْـ َق يةyang disuruh
tentang ييف احلَ يديْـ َق ية
oleh guru
dilingkungan
rumah masingmasing
 Guru menyuruh Beberapa siswa
menyimpulkan
beberapa siswa
pokok-pokok
untuk
materi yang telah
dipelajari
menyimpulkan
pokok-pokok
materi yang telah
dipelajari
 Guru

 Siswa

memberikan

memperhatikan

penguatan

penguatan materi

tentang materi

yang dijelaskan
guru

 Guru

 Siswa menjawab

memberikan

kuis yang diberikan

beberapa kuis

guru

yang terkait
dengan materi
yang telah
dipelajari.
 Guru mengajak
 Siswa
siswa dengan
mendengarkan
cara yang jujur,
nasehat dari guru
terbuka, dan
bertanggungjawa
b dalam proses
pembelajaran.
 Guru meminta
 Siswa
agar siswa

mendengarkan

membiasakan

pesan dari guru

membaca/
mendengar
bacaan bahasa
Arab.
 Guru menutup

 Siswa menutup

10 Menit

pembelajaran

pembelajaran

dengan do’a dan

dengan membaca

salam

do’a dan salam

H. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN
 Instrumen Penilaian Kompetensi Keterampilan
 Teknik : Test
 Bentuk : Tertulis dan Observasi
 Instrumen :
No

1
2
3
4

Nama Siswa

Penilaian/Aspek Kinerja
Istima’ Kalam Qiraah
Kitabah
Y/T
Y /T
Y /T
Y/T

Keterangan

Tepat

Banda Aceh, 22 Oktober 2019
Mengetahui:
Pembimbing

Fajriah, MA
Nip: 198203182007012007

Materi Pembelajaran
! Bacalah Teks Qira’ah dengan tepat dan benar

ِعْن ِدي أُسرة سعِ
.يل ب يت صغِي ر نَ ِظيف.وراء الْب ي ِ
ِ
ح ِديْ َقة
ت
ة
د
ي
َ
ْ َْ َ ْ
ْ َْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ
و ِاسعة.فِي هابِرَكة ع ِمي َقة وأَ ْشجار  َكثِي رة ِ
اش َجَرةُ الْبُ ْرتُ َقا ِل َو َش َجَرةُ
.مْن َه َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َْ
اح و شجرةُ الْمْنجا وشجرةُ ْ ِ ِ
الت َّ
متَ نَ ِو َعةِ ،مْن َها
اجلََوافَةَ .وفْي َها أ َْزَهار ُ
ُّف ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
امسني والْوردةُ.ه ِذ ِهاي ِْمسني ِ
َمساك َكثِ
.يفالِْربَك ِ
الْي ِْ
،هي َِ
ِ
متَ نَ ِو َعة.
ة
ر
ي
أ

ة
ة
ل
ي
مج
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ َْ
َ ُ
َ
ْ
َ
َ
اك!  َذلِ
مجيل وم ْقعد قَ ِد ْميِ .جبانِ
ب الْ ِ
ك ِمصباح َِ
ِ
اح
م
صبَ ِ
هنَ َ
َ
ْ
أُنْظُِر إِ َىل ُ
َ
ْ ََ َ
َْ
ِ
اح .لِ َش َجَرِة الت َّ
َش َجَرةُ الْ َموِز َو َش َجَرةُ الت َّ
ه ِذ ِه ََثََرةُ
ُّف ِ
ُّف ِ
اح ََثََرات  َكثْي َرةَ .
ك ََثََرةُالت َّ
حْلو.
ُّف ِ
.وتِْل َ
الْ َم ْوِز،لَ ْونُ َهاأ ْ
اح،طَ ْع ُمهُ ُ
َص َفر َ

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Nama :
Kelas :
1. Cocokkan mufradat yang sesuai dengan gambar
dibawah ini dengan tepat dan benar!

َم ْق َعد
بي ْرَكة
ََسَك
َش َج َرة
التُـ َّفاح

َح يديْـ َقة= ........

2. Isilah arti mufradat dibawah ini dengan tepat dan
!benar

ني= ........
َاي ْيَس ْ ُ
بُـ ْرتُـ َق ي
ال= ........
أَ ْزَهار = ........
َص َفر = ........
أْ
3. Lengkapilah kalimat dibawah ini dengan tepat dan
!benar

ِ ِ
ِيل ب يت ِ ِ
ِ
ع ِمْي َقة
صغْي ر نَظْيفَ .وَراءَ الْبَ ْيت َ ..........واس َعة .فْي َها بِْرَكة َ
ْ َْ َ
اجلََوافَِة.
ش َجَرةُ الْبُ ْرتُ َق ِال َو َش َجَرةُ التُّف ِ
َّاح َو َش َجَرةُ الْ َمْن َجا َو َش َجَرةُ ْ
َوأَ ْش َجار َكثِْي َرةِ .مْن َها َ
ِ
ِ
متَ نَ ِو َعة.
متَ نَ ِو َعةِ ،مْن َها َ ..........والْ َوْرَدةُِ .يف  ..........أ ْ
َمسَاك  َكثْي َرة ُ
َوفْي َها أ َْزَهار ُ
ِ ِ
.جبانِ ِ ِ
.ه ِذهِ
َِ
اك
ش َجَرةُالْ َموِز َو َش َجَرةُالتُّف ِ
صبَ ِ
ُهنَ َ
اح َ
بالْم ْ
َّاح َ
..........مجْيل َوَم ْق َعدقَد ْمي َ
حْلو.
ك ََثََرةُالتُّف ِ
.وتِْل َ
ََثََرةُ،..........لَ ْونُ َهاأ ْ
َّاح،طَ ْع ُمهُ ُ
َص َفر َ

SOAL PRE TEST
Nama

:

Kelas

:

ي
!ام اصح اي َجابَة
َ
َ  أ َْو د أ ََم، ج، ب،( َعلَى ُح ُرف أX( ض ْع َع َال َمة
Berilah tanda silang (X) pada huruf (  أ، ب، ج، ) دpada jawaban yang
benar dibawah ini !

Bahasa Arab dari kata “Rumput”

-1

adalah

 عُ ْشب-أ

 بي ْرَكة-ب
 َم ْوز-ج

 تُـ َفاح-د
ي
ْك َشجرة َي
مج ْيـلَة
َ َ َ  تل- 2
Arti dari kata yang bergaris bawah
adalah...
Pagar
Kolam
Pohon
Lampu

-أ
-ب
-ج
-د

 َه يذهي بيرَكة و ي-3
اس َعة
َ ْ
Arti dari kalimat disamping adalah......

-أ
Kolam ini kecil -ب
Kolam ini sempit -ج
Kolam ini luas -د
Kolam ini besar

Gambar disamping adalah… -4

-أ
Bunga Mawar -ب
Bunga Melati -ج
Bunga Anggrek -د
Bunga Asoka

 ييف ا ْحلَ يديْـ َق ية َم ْق َعد-5
Arti dari kata yang bergaris bawah
adalah…
Ikan
Mawar
Bangku
Pohon

-أ
-ب
-ج
-د

اجةُ
ب -ال َد َر َ
ش َج َرةُ
ج -ال َ
د -اجلََّولَةُ

الزْه َرةُ ييف.....
الزْه َرةُ؟ َ
 -10أَيْ َن َ
السيَّا يرةُ
أَ -
ب -احلَ يديْـ َق ية
ش َج َرةُ
ج -ال َ

د -اجلََّولَةُ
dengan -11

Makna yang sesuai
gambar disamping adalah...

أ -نَـ ْهر
ب -بي ْرَكة
جَ -ح َجر
دَ -ماء
َ -12ما َه َذا؟ َه َذا....
أُ -س ْور

بَ -زْه َرة
جَ -ش َج َرة
ي
صبَح
د -م ْ

َ -6ه يذهي َوْر َدة . . . .

)(Cantik

Arti dari kata (Cantik) dalam bahasa
arab adalah

ص يغ ْيـر
أَ -

بَ -كبيْيـ َرة
جَ -ي
مج ْيـلَة

د -و ي
اس َعة
َ
-7

ك َم ْق َعد،
ك؟ ذَالي َ
َما ذَالي َ

Kata

…yang bergaris bawah adalah

أ-
بIkan -
جPohon -
دBangku -
Lampu

ي
صبَح..
َ -8ه َذا م ْ

)(Besar

Arti dari kata (Besar) dalam bahasa arab
adalah

أ -و ي
اسع
َ

اجةُ
ب -ال َد َر َ
ج -ي
صغ ْيـر
دَ -كبيْيـر

َ -9ماذَا ييف احلَ يديْـ َق ية؟
ارةُ
السيَّ َ
أَ -

ََ “ adalah..... -13سَك

Jamak dari kata

“

أ -أَ ْش َجار

ََسَاك
ب -أ ْ

جَ -ش َج َرة
د -أَ ْزَهار
“Ini taman yang luas” -14
dengan

diatas

Terjemahan kalimat
…bahasa Arab adalah

ْك ح يديـ َقة و ي
ي
اس َعة
أ -تل َ َ ْ َ
ي
ك ح يديـ َقة و ي
اس َعة
بَ -ذل َ َ ْ َ
جَ -ه يذهي ح يديـ َقة و ي
اس َعة
َ ْ َ
دَ -ه َذا ح يديـ َقة و ي
اس َعة
َ ْ َ

Cocokkan mufradat yang sesuai dengan gambar dibawah ini dengan
tepat dan benar!

َم ْق َعد
بي ْرَكة
ََسَك
َش َج َرة

التُـ َّفاح

-15

SOAL POST TEST

Nama
Kelas

:
:

ي
!ام اصح اي َجابَة
َ
َ  أ َْو د أ ََم، ج، ب،( َعلَى ُح ُرف أX( ض ْع َع َال َمة
Berilah tanda silang (X) pada huruf (  أ، ب، ج، ) دpada jawaban yang
benar dibawah ini !
Arti dari

 َه يذهي ح يديـ َقة و ي-1
اس َعة
َ ْ َ

kalimat disamping adalah....

Taman ini besar -ه
Taman ini kecil -و

- ز
Taman ini luas -ح

Taman ini sempit

Kalimat yang tepat untuk
-2
gambar di samping adalah....

َص َفر
ْ  لَ ْونُهُ أ، َه َذا َم ْوز-أ

َْحَر
ْ  لَ ْونُـ َها أ،َ ال-د
Arti kata َو ْر َدة

 ييف ا ْحلَ يديْـ َق ية-4

bergaris bawah adalah..

-أ
Mawar -ب
Bangku-ج
Pohon -د
Ikan

(Kecil) ....ََسَك
ْأ

 َه َذا-5

َص َفر
ْ  لَ ْونُـ َها أ، َه َذا َم ْوز- بArti dari kata (Kecil) dalam bahasa arab
adalah...
ي
ي
َص َفر
أ
ه
ن
و
ل
،
ز
و
م
ه
ذ
ه
ج

ْ ُ ُ َْ ْ َ َ
ص يغ ْيـر
َ -أ
ي
َص َفر
 َكبيْيـ َرة-ب
ْ  لَ ْونُـ َها أ، َه يذه َم ْوز-د
 َي-ج
مج ْيـلَة
 و ي-د
َْحَر؟
ْ  َه ْل تُـ َّفاح لَ ْونُهُ أ-3
اس َعة
َ
َْحَر
ْ  لَ ْونُـ َها أ، نَـ َع ْم-أ
 ذَلي َ ي-6
صباح َي
Arti dari kata مج ْيل
ْ كم
َ
ُ
َْحَر
ْ  لَ ْونُهُ أ، نَـ َع ْم-ب
yang berg-aris bawah adalah....
َْحَر
ْ  لَ ْونُهُ أ،َ ال-ج
Pagar -أ
Kolam

-ب

ج-
د-

ج -املَ ْد َر َسةُ
الِبَكةُ
د -ي ْ

مجيـلَة .ييف-7 .....
 -10ه يذهي اي ْيَس ْ ي
ني ،ه َي َي ْ
َ َ ُ
ََسَاك َكثيْيـ َرة ُمتَـنَـ يو َعة.
أْ

!Lengkapilah kalimat tersebut

أَ -م ْق َعد
بَ -م ْوز

ج -بَـ ْرَكة

دَ -وْر َدة

َ “ adalah..... -11زْه َرة

Jamak dari kata

“

ه -أَ ْش َجار

ََسَاك
و  -أ ْ

زَ -ش َج َرة
ح -أَ ْزَهار
-12

”“Ini bunga mawar yang cantik

Terjemahkan kalimat diatas dengan
!bahasa Arab yang benar dan tepat

ي
ْك ور َدة َي
مج ْيلة
ه -تل َ َ ْ
ي
ك ور َدة َي
مج ْيل
و -ذَل َ َ ْ

Pohon
Lampu

Susunlah kalimat ini yang baik dan
!benar

ي
ك-
صبَاح َ -ذلي َ
أَ -م ْق َعد َ -وم ْ
َي
مج ْيل  -قَ يد ْمي
بَ -ذلي َ ي
صباح َ -ي
مج ْيل -
ك  -م َْ
َوَم ْق َعد  -قَ يد ْمي
ي
ك-
صبَاح َ -وَم ْق َعد  -ذَلي َ
ج -م ْ
َي
مج ْيل – قَ يد ْمي
ي
صبَاح -
د -ذَلي َ
ك  -قَ يد ْمي  -م ْ
وم ْق َعد – َي
مج ْيل
ََ

ص يدقَيائه يَـ ْل َعبُـ ْو َن ي ْيف....
 -8أَ ْْحَ ُد َوأَ ْ
أ -اَ ْحلَ يديْـ َق ية

ص يل
ب -اَلْ َف ْ

ج -اَلْ َم ْد َر َس ية
د -اَلْبـ ْي ي
ت
َ

 -9أَيْ َن اَ َْسَاك؟ اَ َْسَاك يف.....
ت
أ -البَـ ْي ُ

ص ُل
ب -ال َف ْ

-41

“Ditaman ada ber- macam-

macam bunga”.
Diantaranya bunga mawar dan bunga
melati.
Pilihlah jawaban yang benar dibawah
!ini

أ -ييف اْحلَ يديْـ َق ية َزْه َرة ُمتَـنَـ يو َعة .يم ْنـ َها
ي
ني
الوْر َدة َو يَ ْس يم ْ ُ
َ
ب -ييف احلَ يديْـ َق ية بي ْرَكة َكثيْيـ َرة
ك ييف ي ي
الوا يس َع ية
جَّ -
الس َم ُ
ْ
الِبَكة َ
د -ييف احل يديـ َق ية َكر ي
اسي َكثيْيـ َرة
ْ َْ َ

زَ -ه يذهي ور َدة َي
مج ْيـلَة
َْ
حَ -ه َذا ور َدة َي
مج ْيل
َْ
 “Mawar” -13ييف الْلُغَ ية ال َْع َربييَّ ية
يه َي.....
ال
أ -البُـ ْرتُـ َق ُ
الوْر َدةُ
بَ -
اح
ج -التُّـ َف ُ

د -النَ ي
ارج ْيل

Cocokkan mufradat yang sesuai dengan gambar dibawah ini dengan tepat -15
dan benar!

بَـ ْيت
َزْه َرة
ََسَاك
ْأ
َش َج َرة

بُـ ْرتُـ َقال

LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN LANGSUNG AKTIFITAS SISWA

Kelas

:

Hari / Tanggal :
Kelas

:

Tujuan

:

Mendata kualitas aktiftas belajar siswa setelah menggunakan media papan
magnetik.
Petunjuk :
1. Observer mengamati keaktifan belajar siswa dalam kelas selama berlangsungnya
pembelajaran dengan menggunakan media papan magnetik.

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut:
Kualitas :
1 : Kurang
2 : Cukup
3 : Baik
4 : Sangat Baik

No.

Pernyataan

Skala Nilai

(Aspek yang dinilai)
4
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 papan magnetik sangat bersemangat

5.

Keaktifan

siswa

dalam

mengikuti

proses

pembelajaran menggunakan media papan magnetik

3

2

1

6.

Siswa memberikan tanggapan terhadap apa yang
disampaikan guru dengan sangat berani

7.

Motivasi

dan

antusias

siswa

dalam

belajar

menggunakan media papan magnetik
8.

Penguasaan

materi

ketika

siswa

belajar

menggunakan media papan magnetik
9.

Siswa melaksanakan perintah guru dengan baik dan
tertib

10.

Siswa mampu menjawab latihan baik berupa
lisan maupun tulisan

11.

Siswa mengambil kesimpulan dari hasil diskusi

12.

Siswa membaca doa dengan tertib

Observer

(...................................)

LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN LANGSUNG AKTIFITAS GURU

Nama Guru yang di amati :
Kelas

:

Hari / Tanggal

:

Kelas

:

Tujuan

:

Mendata kualitas aktifitas mengajar guru dengan menggunakan media papan
magnetik.
Petunjuk :
1. Observer mengamati aktifitas mengajar guru dalam kelas selama berlamgsungnya
pembelajaran dengan menggunakan media papan magnetik.
2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut:
Kualitas :
1 : kurang
2 : Cukup
3 : Baik
4 : sangat baik

No.

Pernyataan

Skala Nilai

(Aspek yang dinilai)
4
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 papan magnetik

3

2

1

5.

Keseriusan guru dalam menyampaikan materi
pembelajaran

6.

Guru memberikan pemahaman kepada siswa
tentang materi yang dipelajari menggunakan
media papan magnetik

7.

Guru mampu menjelaskan materi pembelajaran
menggunakan media papan magnetik dengan jelas,
teratur dan mudah pahami

8.

Penguasaan

materi

ketika

guru

mengajar

menggunakan media papan magnetik
9.

Keaktifan guru dalam mengarahkan proses belajar
menggunakan media papan magnetik

10.

Cara

guru

mengambil

kesimpulan

setelah

mengajar menggunakan media papan magnetik

Observer

(...................................)

ANGKET SISWA
Nama

:

Kelas

:

Sekolah

:

PETUNJUK PENGISIAN




Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi prestasi atau nilai raport siswa(i)
Berikanlah tanda (√) pada jawaban yang dianggap sesuai dengan diri siswa(i)
Kejujuran siswa(i) dalam pengisian angket ini sangat membantu dalam pengumpulan
data

Keterangan : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat
Setuju)

No

Pertanyaan

1

Saya senang dan semangat selama proses
pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan
media
Papan
Magnetik
dengan
model
pembelajaran Discovery Learning

2

Saya dapat mengingat mufradat lebih banyak
setelah menggunakan media Papan Magnetik
dengan model pembelajaran Discovery Learning

3

Saya lebih mudah menjawab tugas Bahasa Arab
setelah menggunakan media Papan Magnetik
dengan model pembelajaran Discovery Learning
dalam proses pembelajaran

4

Saya lebih memahami makna bacaan didalam teks
dengan menggunakan media Papan Magnetik
dengan model pembelajaran Discovery Learning

5

Pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan
media
Papan
Magnetik
dengan
model
pembelajaran Discovery Learning membuat saya
lebih aktif bertanya didalam kelas

SS

S

TS

Tidak

STS

6

Penguasaan mufradat saya bertambah setelah
mengikuti
proses
pembelajaran
dengan
menggunakan media Papan Magnetik dengan
model pembelajaran Discovery Learning

7

Saya lebih berani mengeluarkan pendapat selama
proses pembelajaran dengan menggunakan media
Papan Magnetik dengan model pembelajaran
Discovery Learning

8

Penggunaan media Papan Magnetik dengan model
pembelajaran Discovery Learning meningkatkan
minat saya dalam memahami mufradat pada
pelajaran bahasa Arab

9

Saya tidak bosan selama proses pembelajaran
bahasa arab menggunakan media Papan Magnetik
dengan model pembelajaran Discovery Learning

10

Menurut saya media Papan Magnetik dengan
model pembelajaran Discovery Learning sangat
menarik

Siswa

(.................................)

TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF

Harga Kritik “t” Pada Taraf
Signifikansi
df atau db

5%

1%

1

12,71

63,66

2

4,30

9,92

3

3,18

5,84

4

2,78

4,60

5

2,57

4,03

6

2,45

3,71

7

2,36

3,50

8

2,31

3,36

9

2,26

3,25

10

2,23

3,17

11

2,20

3,11

12

2,18

3,06

13

2,16

3,01

14

2,14

2,98

15

2,13

2,95

16

2,12

2,92

17

2,11

2,90

18

2,10

2,88

19

2,09

2,86

20

2,09

2,84

21

2,08

2,83

22

2,07

2,82

23

2,07

2,81

24

2,06

2,80

25

2,06

2,79

26

2,06

2,78

27

2,05

2,77

28

2,05

2,76

29

2,04

2,76

30

2,04

2,75

35

2,03

2,72

40

2,02

2,71

45

2,02

2,69

50

2,01

2,68

60

2,00

2,65

70

2,00

2,65

80

1,99

2,64

90

1,99

2,63

100

1,98

2,63

125

1,98

2,62

150

1,98

2,61

200

1,97

2,60

300

1,97

2,59

400

1,97

2,59

500

1,96

2,59

1000

1,96

2,58

Guru Mengabsen Siswa

Guru Membagikan Pre-Test

Guru Menjelaskan Materi

Guru Menjelaskan Cara Menggunakan Media Papan Magnetik

Siswa Menyusun Gambar Sesuai Dengan Mufradat

Guru Membagikan Post-Test
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