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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
لشعور والرجاء وإدراة الناس، وىي اللغة ىي وسيلة لتعبَت ا كما عرفنا أن

نظام من الرموز الصوتية االعتباطية يتم بواسطتها التعارف بُت أفراد اجملتمع، 
ىذه األصوات للوصف من حيث املخارج أو احلركات اليت يقوم هبا ختضع 

جهاز النطق ومن حيث الصفات والظواىر الصوتية املصاحبة هلذه الظواىر 
. واللغة العربية إحدى الّلغات العلمية املهّمة، ألهنا مساعدة على 1النطقية

وية فهم مصادر من تعاليم اإلسالم، وىي القرآن الكرمي واألحاديث النب
العربية املتعلقة باإلسالم للمتعلمُت. فالتزمت ىذه اللغة على  وكتوب اللغة

تعليمها وتعليمها والسيطرة عليها، وتتكون ىذه اللغة من أربع مهارات وىي 
 اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.

إن املفردات ىي من عناصر املهمة يف تدريس اللغة العربية ويهدف  
ون الطالب على حفظ املفردات ويستطيعوا أن تركب اجلملة حىت إىل أن يك

قادرين أن يتكلم باللغة العربية.ولتحقيق ذلك اهلدف البد من املدرس أن 
 اللغة العربية. الطالب يف تدريس أو يستخدم الطرق املناسبة لتسهيليراعي 
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، آتشيو بسار اإلحسانمبعهد دار املتوسطة  للمرحلة كان الطالب
حظ الباحةة المادة املفردات. عندما تصو اة اللغة العربية خدامفيو  نو علمتي

ىذا  ويتمةل. ب ععفاء يف سيطرة املفرداتبعض الطال وجدت املشكلة أن
، حىت حتصلونا املشكلة أهنم يصعبون يف تكوين يف نتيجة اإلمتحان األمر

مل املدرس يف عملية للتعليم كان و مجلة مفيدة وترمجة نصوص اللغة العربية.
يف حفظ املفردات وتطبيقها يف ولذلك املناسبة يف ىذه املادة يطبق الطريقة

 تكوين اجلمل املفيدة.
 Two  Stay تطبيق أسلوبتبحث عن " ريد الباحةة بناء على ذلك، ت

Two Strayمبعهد دار على مهارة الكالم لًتقية قدرة الطالب فرداتامل يف تعليم
 .اإلحسان

 

 البحث سؤاال - ب
 البحث كتابة ىذه الرسالة ىي :سؤاال وأما  

الطالب يف تعليم املفردات على مهارة الكالم بتطبيق  أنشطةكيف  -1
 ؟Two Stay Two Stray أسلوب

تؤثرا  باتطبيق مهارة الكالم ىل قدرة الطالب يف تعليم املفردات على  -2
 األسلوب؟ ىذا
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 البحثهدفا   -ج
 :وأما ىدفا البحث كتابة ىذه الرسالة ىي

يف Two Stay Two Stray التعرف إستجابة الطالب بتطبيق أسلوب -1
 تعليم املفردات على مهارة الكالم.

التعرف على ترقية قدرة الطالب يف تعليم املفردات على مهارة  -3
 الكالم باستعمال ىذه األسلوب.

 

 أهمية البحث  -د
 أن أمهية البحث هلذه الرسالة ىي : ةرى الباحةت

 للمدرس -1
ىذا البحث مفيدا للمدرس الذي يعلم يف تعليم املفردات أن يكون 

 ؟Two Stay Two Strayبتطبيق أسلوب
 للطالب -2

أن يكون ىذا البحث مفيدا للطلبة حىت صار الراغبُت يف تعليم اللغة 
 العربية.

 للباحث -3
أن يكون ىذا البحث نفيدا لزيادة املعرفة والستفادة بعض املطالبات 

 الدراسة.
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 البحث وفروضهافترضات  -ه
اإلفًتعات يف  ىذا البحث، لتنمية قدرة الطلبات يف تعليم  

املفردات على اللغة العربية وقدرة على مهارة الكالم إذا كان بتطبيق أسلوب 
Two Stay Two Stray. 

 وأما الفرض الذي افًتاعتو الباحةة يف ىذا البحث فهي كما يلي : 
مل Two Stay Two Stray: إن تطبيق أسلوب (Ho)الفرض الصفري  -

 يكن فعاال لًتقية قدرة الطالب يف تعليم املفردات على مهارة الكالم.
يكون Two Stay Two Stray: إن تطبيق أسلوب (Ha)الفرض البديل -

 فعاال لًتقية قدرة الطالب يف تعليم املفردات على مهارة الكالم.
 

 حدود البحث -و
 :احلد املوعوعي : تبحث الباحةة عن املوعوع  -1

لًتقية القدرة الطالب يف تعليم Two Stray Two Stayتطبيق أسلوب "
 املفردات على مهارة الكالم مبعهد دار العلوم."

احلد املكاين : البحةة تبحث مبعهد دار العلوم يف الصف األول  -2
 الةانوية.

م. 2119/ 2118 ةة تبحث ىذا البحث يف السنةالباح : احلد الزماين -3
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  المصطلحاتمعاني   -ز
يف  Two Stay Two Strayإن املوعوع هلذه الرسالة "تطبيق أسلوب  

تعليم املفردات على مهارة الكالم مبعهد دار العلوم" وقبل أن ْتةت 
الباحةة عن املسائل ىذه الرسالة، فيحسن هبا أن تبُت بعض معاين 
املصطلحات ليسهل القارؤون يف فهمو. وأما معاين املصطلحات الذي 

  تريدىا الباحةة أن تشرح يف ىذه الرسالة فهي:
 تطبيق -1

طبق.يطبق.تطبيقا وعند احملدثُت ىو: كلمة تطبيق "اصلها 
السعي إىل استعمالة الشخص أو األشخاص الذي يرغب يف 

 2استعماهلم.
 Two Stay Two Strayأسلوب  -2

. وأما 3كلمة "أسلوب" مجعو "أسالب" وىو طريقة ومنط
األسلوب الذي تقصده الباحةة يف ىذه الرسالة ىو نوع من الطرق 

 علم التهاوين.املوجودة واملتعددة يف مدخل الت

                                                             
(، 2113)دار املشرق، الطبعة األربعون: المنجد في اللغة واالعالم. مؤسسة املشرق، 2

   343ص:
 117ص.  (2113 )بَتوت: دار العلم للمعلمُت، قاموس المورد. روحي البعلبكي، 3
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 dua tinggal dua tamuأو أسلوبTwo Stay Two Strayأسلوب 
مبعٌت: األسلوب الذي يسكنان يف الفرقة وزران إىل فرقة أخرى. تبدأ 
ىذا األسلوب باتقسيم اجملموعة، مث يعطي املدرس الواجبات من 

 املشكالت اليت عليهم أن يناقشوا إجابتها.
 قدرة الطالب -3

ىي قِدَر قدرا وقدرًة وَمقِدرًة وَمقَدرًة ومقُدرًَة املراد بقدرة لغة 
وِمقدارا وقَدارٌَة وُقُدورًة وُقُدورا وِقدرانًا وقَدًرا على الشيئ : قوي عليو 

 4وقَدرا على الشيئ : اقتدره.
الطالب : .5الطالب )فا( ج طلبة و طالب وطلب : التلميذ

التعليم الةانوية  لةويطلق عرفا على التلميذ يف مرحالذي يطلب العلم. 
الباحةة أن قدرة الطلبة ىي قدرة  رأت.6والعالية. ج طالب، وطلبة

 شخص يف عمل شِتء لسيطرة ىدفهم كعملية يف التعلم.
 
 

                                                             
في اللغة واإلعالم، الطبعة الثامنة والعشرون،  المنجد. دار املشرق س .م.م ، 4

 616ص.  م(1987)بَتوت: دار املشروق، 
5

   468.... ص.  المنجددار املشرق س. م.م ، . 

 587.... ص.  المعجمالدكتور إبراىيم انيس واصحابو، . 6
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 تعليم املفردات -4
كلمة "تعليم" ىو مصدر من علم.يعلم.تعليما، التعليم لغة: 

إيصال واصطالحا: . 7جعلو يعلمها، علم لو عالمة جعلها إمارة يعرفها
 العلم أو املعرفة إىل ذىن التالميذ بطريقة منظمة.

-يفرد-املفردات مجع من مفردة ىي اسم مفعول من أفردأما 
وتعليم املفردات اليت تقصدىا الباحةة يف  8إفرادا وىي "كلمة لغة".

ىذه الرسالة ىي الطريقة اليت تستعملو الباحةة يف عملية تعليم وتعلمها 
  خاصة يف تعليم املفردات.

 مهارة الكالم  -5
مهرا ومهورا ومهارا -ميهر-كلمة املهارة لغة مصدر من مهر

قا يئ وفيو حذق وىو ماىر، أي كان حاذومهارة، مهناىا: مهارة الش
تكليما -يكلم-أما الكالم لغة مصدر من كلم 9عاملا بو يف صناعتو.

                                                             
7

(، 1986، )بَتوت: دار املشرق: المنجد في اللغة واألعالماملؤسسة الكاثوليكية، . 
   527الطبعة الةامنة والعشرون. ص. 

)بَتوت: دار  ، المنجد الوسيط في العربية المعاصرة،كميل اسكندر حشيمية. 8
 815(، ص. 2113املشروق، 

، )بَتوت: دار المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، طبعة أولى. لويس عحيل، 9
 276م(، ص. 2113املشرق، 
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إن مهارة الكالم ىي  .11وكالما، ويف أصل اللغة ىو األصوات املفيدة
سيطرة ألول قدرة على تكوين اجلمل وبناء العبارة والقفرات وترتبيها 

 على التكلم يف مجيع موافق اللغة.
 

  الدراسات السابقة -ح
 وتأىيل املعلمُت يف مكتبة اجلامعة واملكتبة كلية الًتبيةة نظر الباحة

يف Two Stay Two Stray أو البحث اليت تتعلق باملوعوع " إستخدام طريقة 
دار العلوم )دراسة جتربية("   دتعليم املفردات على مهارة الكالم مبعه

 كما يلي:  والدراسة السابقة النتعلقة هبذا البحث
وتطبيقو على تعليم Two Stay Two Stray أسلوب ":فليا الفياين  -1

. املشكلة اليت ْتةها، ىي: مبعهد الفالح أبو ملؤ أتشيو بساراملطالعة 
أن الطالب يف الصف األول قدرهتم على فهم املقروؤ اللغة العربية 
ععيفة، ويدل على ذلك نتائج تقيمها هلم، وأكةر منهم من ال يصل 

البحث يرجى لطالب أن يقدر إىل ماحيتاج إليو نتيجة. أما أىداف 
وأما منهج البحث ويرقي قدرهتم يف فهم املقروؤ من مواد املطلعة. 

الذي اختذت الباحةة ىو منهج دراسة جتربية، وكذلك النتائج البجث 
 من ىذه الرسالة

   116 .....ص.عربيةالمنجد الوسيط في ال. لويس عحيل، 11
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يف تعليم املفردات على مهارة Two StrayTwo Stayباستعمال الطريقة 
لى املطالعة مبعهد الفالح أبو ملؤ الكالم ممتاز ويرقى قدرة الطلبة ع

 .أتشيو بسار
والدراسة احلالة  كان سواء يف    بُت دراسة فليا الفياين التشابو وجو

 يف تعليمو. Two Stay Two Strayأو الطريقة أسلوب إستعمال
يف بُت دراسة فليا الفياين والدراسة احلالة  االختالف ومن ناحية

 Two Stay Twoأسلوبجتث عن  السابقة مساعدة املشكلة الدراسة

Strayدرسة احلالية تبحث عن الأما يف و املطالعة، وتطبيقو على تعليم
 تعليم املفردات.

رمحدين:" إستخدام الطريقة معدلة لًتقية قدرة الطلبة على فهم الصرف  -2
مبعهد دار الزىدين. املشكلة اليت ْتةها، ىي: كان أكةر الطلبة ال 

الصرف يف اجلمل والنصوص العربية يستطعون تطبق على علم 
 بالستعمال كتاب منت البناء.

ملعرفة قدرة الطلبة على فهم الصرف باستخدام  أما أىداف البحث
الطريقة املعدلة. وأما منهج البحث الذي اختذت الباحةة ىو منهج 
دراسة جتربية، وكذلك النتائج البحث من ىذه الرسالة: إن تطبيق 

ليم الصرف عند الطلبة يكون عرض العبارة أو الطريقة املعدلة يف تع
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لطلبة العبارات اليت تنص على القاعدة أي صياغة القاعدة مث يستطيع ا
 أن يفهموا عن النص املوجود.

تطبيق منهج والدراسة احلالة  كان ردمدين وجو التشابو بُت دراسة 
مستويا. ومن ناحية االختالف بُت دراسة رمحدين والدراسة احلالة أن 
الدراسة السابقة تبحث عن إستخدام الطريقة معدلة لًتقية قدرة الطلبة 
على فهم الصرف مبعهد دار الزىدين، وأما يف الدرسة احلالية تبحث 

يف تعليم املفردات على مهارة Two Stay Two Stray عن تطبيق أسلوب
 الكالم.

إستخدام الكاريكاتور يف تدريس املفردات يف املدرسة  :"نور حسنة  -3
كان املدارس املشكلة اليت ْتةها، ىي:. Pagar Airالةانية علوم القرآن 

مل تستخدم فيها وسائل الكاريكاتور عند تدريس املفردات، حيث  
كانت وسائل الكاريكاتور ىو إحدى الوسائل أن يسهلوا الطالب يف 

اع قدرة الطالب يف سيطرة املفردات. أما فهم اللغة االعربية وإرتف
ملعرفة إستخدام الكاريكاتور تؤثر على ترقية قدرة أىداف البحث 

 الطالب يف تدريس املفردات.
، إجرائيةوأما منهج البحث الذي اختذت الباحةة ىو منهج دراسة 

إن إجراء التعليم والتعلم وكذلك النتائج البحث من ىذه الرسالة: 
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 اتور يف تدريس املفردات مبدرسة الةانوية علوم القرآن بوسائل الكاريك
 Pagar Air تكون فعاال يف رفع قدرة الطالب على سيطرة املفردات

. Pagar Airومناسب مبستوى الطالب يف مدرسة الةانوية علوم القرآن 
وجو التشابو بُت دراسة نور حسنة والدراسة احلالة يعٍت تصميمها 

تعليم املفردات. ومن ناحية االختالف بُت وشكلها متساوية يعٌت يف 
دراسة نور حسنة والدراسة احلالة منهج البحث خمتلفة، أي جتربية 

 وإجرائية.

 طريقة كتابة الرسالة -ط
دليل إعداد البحث )البكالوريوس( قسم تعليم اللغة العربية كلية 

طريقة تأليف  الًتبية وتأىيل املعلمُت ّتامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية. وأما
ىذه الرسالة فاعتمدت الباحةة على ما قررتو كلية الًتبية وتأىيل املعلمُت 

 مى ب:جامعة الرانَتي يف الكتاب املس
“Panduan Akademik dan Penelitian Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2018”. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

 Two Stay Two Strayمفهوم األسلوب  - أ
  Two Stay Two Strayتعريف األسلوب -1

أو يعرض الفرصة  يعرض بُت فرقتُت Two Stay Two Strayاألسلوبكان 
للمجموعة كي لتقسيم النتيجة ةاإلعالم للمجموعة األخرى، وىذا تركيب 
ىو أحد األسالب يف طريقة ادلناقشة اليت ىي التعليم التعاوين وتشكيل 

 1رلموعة صغَتة.
ا يبدء ادلعلم التعليم والتعلم هبذ Two Stay Two Stray يف األسلوب

الواجبات اليت يلزم على كل الفرقة أن  ادلعلم يوزع بتقسيم الفرق. األسلوب
يناقشوىا معا حىت يوجدوا اإلجابة. يًتك الفردان من كل الفرقة ليلقي الفرقة 
األخرى بعد أن يناقشوا يف الفرقة. والفردان األخران يسنقبالن الضيف من 

فرقة الضيوف.  إذلالفرقة األخرى. مها يوظفان أن يشرحا نتيجة ادلناقشة 
يف يلزم عليهما أن يزورا كل الفرق. مها يعودان إذل فرقتهما بعد الفردان كالض

زيارة مجيع الفرق. وجيتمع كل أعضاء الفرقة لتسوية نتيجة وجدت وحبثها 
 2معا.

 

2
. Istarani, 57 Model Pembelajaran Inovatif, hlm 201 
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 الخطوات -2
أربعة الطالب يتعاونون مع اجملموعات الىت تتكون من  -

ولكل رلموعات منها الطالب اليت لديهم قدرة  أشخاص،
 عالية، متوسطة, ومنخفضة.

 ادلعلم يعطي الواجبة لكل رلموعات دلنقشة والعمل معا. -
بعد إنتها ادلناقشة، يطلب شخصان من كل اجملموعة أن ينطلقا  -

 رلموعتهما ويزران إذل رلموعة أخرى.
ادلعلومات جيب على الطالبُت الباقيُت يف اجملموعة أن يشاركا  -

 ونتيجة مناقشتهم إذل الضيوف.
يستأذن الضيوف ويعودون إذل اجملموعة األوذل وخيرب ما وجدوا  -

 من اجملموعة األخرى.
 3يقارن كل اجملموعة ويناقش عن نتيجة أعماذلم مجيعا. -

خالصة الكالم أن ىذا األسلوب تتكون من أربعة أشخاص، وبعد 
وعتهما ويدخالن إذل ادلناقشة يطلب شخصان أن ينطلقا من رلم

رلموعة أخرى. مث يستفيد رلموعة أخرى منهما. ولذلك ينبغ على 
 أن خيطوا ىذه اخلطوات.من طبق ىذا األسلوب 

                                                             

3
. Miftahulhuda,Cooperative learning, yogyakarta, pustaka pelajar, 

2011. hal 29 
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 Two Stay Two Strayالمزايا والعيوب التعلم بأسلوب  -3
 أما مزيا ىذاأسلوب: ( أ)
 التعاون يف عملية تعليم وتعلم كان يف خارجا أو داخل رلموعة -
على توفَت ادلعلومات ألصدقائهم يف رلموعة قدرة الطالب  -

 أخرى وعكسو عندما يرجع إذل رلموعتهم.
قدرة الطالب على توفيق فكره بادلوضوع أو ادلادة اليت قد حبث  -

 يف رلموعة 
 ديارس الطالب يف تبليغ ادلعلومات إذل أصدقائو -
 ديارس الطالب أن يستقل يف التعلم. -

 )ب( أما عيوب ىذه طريقة:
يكون ضحيجا عندما يضيف الطالب إذل رلموعة ديكن أن  -

 أخرى
 الطالب السليب يكون صعوبة -
 4استخدام الوقت غَت فعالية. -

ىذا األسلوب لو مزيا متعددة لكن جتد بعض العيوب وللتغلب على 
قبل التعلم، يقوم ادلعلمون بإعداد   أوجو العيوب يف التعلم التعاون بأسلوب

4
.Istarani dan Muhammad Ridwan, Tipe Pembelajaran Kooperatif, 

(Medan, Media Persada) hal. 108 
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شخصا أو شخصُت من رلموعة من قدرة  وتشكيل رلموعات دراسة  فيها

األكادمية العالية. لتسهيل إدارة الفصل نظرا لوجود شخص واحد يتمتع 
يقدران أكادمية عالية ومن ادلتوقع أن يتمكن من مساعدة أعضاء اجملموعة 

 .اآلخرين
 

 مفهوم تعريف المفردات-ب
 تعريف المفردات-1

ادلفردات ال يستطيع الطالب ادلفردات جزء من اللغة العربية. بال 
لتعليم اللغات األجنبية سواء كان يف التكلم أو القراءة أو الكتابة 
وكذلك االستماع. وأما ادلفردات أساس الذي يهتم يف تعليم اللغة. 
وكذلك على ادلدرس أن يهتم قدرة الطالب ودرجتها لتسهيل عليو ف 

 5اختيار العناصر الذي سيقوم تعليم.
فردات عملية لًتقية قدرة الطالب على التكلم باللغة كان تعليم ادل

األجنبية، أو لتطوير قدرة الكالم والقدرة على حفظ ادلفردات الكثَتة. 
وتعليم ادلفردات جيعل الطالب قادرين على الفكر فيستطيع أن يعربوا ما 

في تدريس اللغة العربية واللغات الحتية ، االتجاهات المعاصرة . دكتور رمحان إبرىعيم5
 .282(، ص. 1979، )القاىرة: ادلطبعة دار الفكر العريب، األخرى لغير الناطفين بها
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. حىت يسهل ذلم يف تعليم اللغة العربية علمة واحملادثة 6يريدون يف فكرىم

 خاصة.
أما أىداف تعليم ادلفردات يعٍت يبستطيع الطالب على التذكر 
والتلفيظ يف تكوين اجلمل أم ترمجتها وأن يتكونوا قادرين على استخدام 

 الكلمة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب.
ويعتمد جناح ادلدرس يف تدريس ادلفردات على اسًتاتيجية تعليم 

. وعادة، 7يمها للدراسُتادلفردات، وكيفية تقدديها وفهم ىدفها وتعل
تكتسب ادلفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارات االستقبال وىي 
االستماعوالقراءة. ولقدرة نطقها بسرعة وسهلة وفصيحة فيحتاج إذل 

 8الكريقة ادلناسبة يف تعليمها.

 أنواع المفردات -2
 9تتنوع ادلفردات من أربعة أنواع على حسب ادلهارات اللغوية:

، اجلزء الثاين، المراجع في تعليم اللغة العربية  الناطفين بها. زلمد إمساعيل صاحل،  6
 .75(، ص. 1998)الرياض:جامعة ادللك السعود، 

 .88ص.  .،، تعليم اللغة..صاحل. زلمد إمساعيل 7
 .161، ص. .تعليم اللغة العربية... زلمد كامل الناقة، 8
9

)ادلناىج ع في تعليم اللغة العربية  الناطيقين بلغات أخرى، المراجرشيد امحد طعيم، . 
 618-616والطرق التدريس( ص. 
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وىذه تنقسم إذل understanding vocabulary) ) ت للفهممفردا -

نوعُت: األول يعٍت اإلستماع ويقصد بذلك رلموع الكلمات 
اليت يستطيع الفرد التعرف عليها و فهمها عندما يتلقاىا من 
أحد ادلتحدثُت.الثاين القراءة ويقصد بذالك رلموع الكلمات 

عندما يتصل هبا على اليت يستطيع الفرد التعرف عليها و فهمها 
 صفحة مطبوعة.

 ((speaking vocabularyمفردات للكالم  -
ويقصد (informal) وىذه أيضا تنقسم إذل نوعُت: األول عادية 

هبا رلموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف حياتو اليومية، 
ويقصد هبا رلموع الكلمات اليت  s(formal) والثاين موقفية

تخدمها إال يف موقف معُت أو عنده حيتفظ هبا الفرد وال يس
 تكن لو مناسبة.

وىذه أيضا تنقسم إذل  (writing vocabulary) مفردات للكتابة -
 نوعُت : 

عاديةويقصد هبا رلموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف  -1
مواقف اإلتصال الكتايب الشخصي، مثل: أخذ مذكرات،  

 كتابة يوميات...اخل.
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موقفية ويقصد هبا رلموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد   -2

يف مواقف اإلتصال الكتايب الرمسي، مثل:تقدمي طلب للعمل 
 أواستقالة أو كتابة تقرير...اخل.

 :18تنقسم إذل نوعُتو  (potential vocabulary)مفردات كامنة -
ويقصد هبا رلموع الكلمات اليت ديكن تفسَتىا  (context)سياقية-1

 من السياق الذي وردت فيو.
ويقصد هبا رلموع الكلمات اليت ديكن  (analysis)حتليلي -3

تفسَتىا استنادا إذل خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد 
عليها من حروف أو ما نقص، أو يف ضوء اإلمام بلغات 

 أخرى.
 أهداف تعليم المفردات -3

 :11األغراض يف تعليم ادلفردات ىي كما يلىوأىم 
 أوال: تنميو قدرة الدراسُت على التعبَت الوظيفي، وىذا يعٍت:

، بلغات أخرىالمراجع في تعليم اللغة العربية  الناطيقين .  رشيد امحد طعيم، 21
القسم الثاين،)مكة الكرمة: جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث وادلناىج سلسلة 

   217-216دراسات يف تعليم العربية(، ص.

 ، )القاىرة: دار ادلشروق، دون السنة(تدريس فنون اللغة العربية.أمحد على مذكور، 11
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تنميو ثروة لغة الدارس على احملادثة وادلناقشة وقص   ( أ)

القصاص وكتابة الرسائل وكتابة  التقارير وادلخلصات 
 وغَتىا.

اللغوى )ب( إفصاح لغة الدارس على القيام جبميع ألوان النشاط 
من زلادثة ومناقشة وكتابة الرسائل والبد من إقدار الدارس 

 على التحدث اآلخرين.
ثانيا: الثروة اللغوية للدارس على التعبَت اإلبداعى، منها تنميو قدرتو 
على التعبَت عن الفكار واألحاسيس وإلنفعاالت والعواطف ومشاعر 

 احلزن والفرح وألدل ياللغة الساليمة.
لتعبَت وظيفيا أو إبداعيا، فإنو البد من تدريب الدارس وسواء كان ا

على الرجوع إذل مصادر وادلعرفة وادلعلومات، وتعويدمهم على إرتباد 
 ادلكتبات والبحث عن الكتب وادلرجع يف ادلفردات الصعبة عندىم.

 مفهوم مهارة  الكالم -ج
 تعريف مهارة الكالم - أ

إن ادلهارات اللغوية ليست منفصلة بعضها عن بعض، وإمنا ىناك 
عالقات على حنوى متكامل، فالصوت جيمع بُت مهارتُت االستماع 
والكالم. فالكالم ىي أحد ادلهارات من أىم ادلهارة يف إتصال وأحد 
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ادلعابَت، وال شك أن الكالم أو التحدث من أىم النشاط اللغوى اليت كثَتا 

حياهتم. وأما تعريف الكالم يف أصل اللغة فهي عبارة عن لتستخدم يف 
األصوات ادلفيدة، وعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت القائم بالنفس اليت تعرب عنو 

 12بألفاظ تقال يف نفس الكلم.
قال رشدى أمحد طعيمة "والكالم يف اللغة الثانية من ادلهارة 

إن كان ىو نفسو األساسية اليت متثل غاية من غايات الدراسة اللغوية و 
. فكانت مهارة الكالم ىي ادلهارة 13وسيلة لالتصال مع األخرين"

األساسية بعد مهارة االستماع. وتشتمل مهارة الكالم على احملادثة 
 والتعبَت الشفهى.

ويف تعليم اللغة العربية أيضا أصبح الكالم تقع يف درجة الثانية من 
ة اللسان عما تعلمو اإلنسان فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وىو ترمج

فليس عن طريق اإلستماع والقراءة والكتابة، وىو العالمات ادلميزة 
 لإلنسان، وىذا الدليل على أنو من أىم شيء يف تعبيم اللغة العربية.

 
 

م(، 1991لشواف،  ، )الرياض:دار العربيةتدريس فنون اللغة على امحد مدكور، . 12
 187ص. 

  487ص. ع في تعليم اللغة العربية ...، المراج. رشيد امحد طعيم، 13
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 أهدف تعليم مهارة الكالم - ب
إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها   -

ع، والتعود على النطق السليم للغة. وىدا يستدعى أن منهم اجملتم
يث يستخدم ألفاظ للداللة على حتيتعلم الفرد يف اللغة وقواعدىا، 

، وصوغ الكالم يف العبارات ادلعلٍت ادلتنوعة اليت تريد يف أثناء الكالم
 14صحيحة

 يستطيع الطالب أن يتحدث با اللغة العربية  -
العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم أن ينطق ادلعلم أصوات اللغة  -

 ادلختلفة
 أن ينطلق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة -
 أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة. -

 مهارة الكالمبين تعليم المفرداتو  العالقة -ج
تدريس حيتوي على مجيع العناصر تعليم ادلفردات ىي عبارة عن    

الواردة يف تدريس اللغة العربية، ألن تعليم ادلفردات مبثابة تعليم اللغة 
العربية نفسها. لذلك تعليم ادلفردات دورا مهما يف قواعد اللغة العربية. 
يف احلقيقة تعليم اللغة ذلا أىداف وىي الطالبون ديهرون يف تكلم باللغة 

 74م. ص.  2818، دار ادلسلم، المهارات اللغوية ماهيتها وطرئق تنميتها. الدكتور أمحد فؤد عليان: 14
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تعون بادلهارة اإلستماع والتحدث والقراءة والكتابة. العربية وىم أيضا يتم

تعتمد جودة ادلهارات اللغوية للمرء على كمية ونوعية ادلفردات اليت 
 عندىم.

 راك األساسيةطيقول اللغويون إن ادلفردات جيب أن تدعم بًتكيب اإل
. ادلفردات تعلمت بالسياق الكلمات ومع ذلك باالسياق الكلمات السليمة
ومعانيها يف اللغة األم، وال تستخدم ألغراض التدريس. وزادت  األجنبية

 ادلفردات عند الطلبة عندم يتعلم القراءة وادلطلعة.
كما قال فهم ادلصطفى "قبل أن يتعلم الطلبة القراءة والبد معهم 

نالت من  ادلفردات الكافية، ألن اكتساب ادلفردات يعتمد على اخلربة اليت
ادلفردات عند الطلبة يساعدىم يف مهارة القراءة والكالم  البيئة احمليطة، بكثرة
  ، وفهم نص القراءة.sوشرح معٌت اجلمال
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 الفصل الثالث
 إجراءات الباحث الميداني

 

 منهج البحث أ.
إن منهج البحث الذي تستعملها الباحثة يف ىذا البحث ىو حبث 

ىو ادلنهج العلمي Penelitian Eksperimen جتريب. كما يعرف يف األندونسي 
الذي تستطيع الباحثة بواسطتو أن تعرف أثر السباب "ادلتغري ادلستقل" على 

 1العلوم الطبيعية.النتيجة "ادلتغري التابيع". ولو األثر اجللي يف تقدمي 
 أما للتصميمات ادلنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع وىي

 التصميمات التجربية ،(Pre- Eksperimen Designs)التمهيدية  التصميمات
(Tru- Eksperimental Designs) ،التصميمات العاملية (Factorial Designs) 

 2.(Quazi-ExsperimentalDesigns)التصميمات شبو التجربية و 
-Pre)وجترب الباحثة يف ىذا البحث التصميمات التمهدية 

Eksperimen Designs)،  ويقصد هبا تلك التصميمات التمهدية ألنو ال يتم

 1316، "الرياض: مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. صاحل بن محد العساف، 1 
 303ه"، ص. 

  3142 -320.....،ص.المدخل إلى البحث. صاحل بن محد العساف،2 
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عشوائيا، وكذلك ال يتم فيها ضبط ادلتغريات اخلارجية فيها االختبار والتعيني 
 3ضبط مبقدار ضبطها يف التصميمات التجربية.

 وأما خطوات البحث التجرييب فهي كما يلي:
 حتديد رلتمع البحث ومن مث اختيار عينة  منو. -1
 اختبار عينة البحث يف موضوع التجربة اختبارا قبليا. -2
 تقسيم عينة البحث. -3
 اجملموعات لتصبح اجملموعة التجريبية.إختيار أحد  -4
تطبيق ادلتغري ادلستقل على اجملموعة التجريبية و دون إستخدامو  -5

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

 وموضوع الضابطة اختبارا بعديا.
 حتليل ادلعلومات. -7
 و.تفسري ادلعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو فروض -8
 4تلخيص البحث وأظهر أىم النتائج اليت توصل إليها. -9

10-  

316ص. المدخل إلى البحث...، . صاحل بن محد العساف، 3   
 325...، ص،المدخل إلى البحث . صاحل ابن أمحد العساف،4
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 ب.مجتمع والعينة البحث
 اإلحسانما رلتمع يف ىذا البحث ىو مجيع الطالب يف معهد دار أ

طالبا، والعينة يف ىذا البحث ىو الطالب  151مبرحلة ادلتوسطة وعددىم 
 لبا.اط 25حيث عددىم  )د(يف الصف األول 

 (Purpose Sampling)ىي الطريقة العمدية  وطريقة اختيار العينة  
وتسمى ىذه الطريقة بالطريقة ادلقصودة تعين تأسس بواسطة ىدف معني 
والصفات أو اخلصائص ادلميزة اخلاصة. وسبب اختارت الباحثة ىذا الفصل  
 كالعينة ألنو بعض الطالب أقل يف تعليم اللغة العربية خاصة مادة ادلفردات.

 

 ج. طريقة جمع البيانات وأدواتها 
 إن طريقة مجع البيانات الىت تستعملها الباحثة يف ىذه الرسالة ىي:

 ادلباشرة ادلالحظة -1
ىي عملية مرقبة أو مشاىدة لسلوك الظاىرات وادلشكالت 

ومتابعة سريىا واجتاىاهتا وعالقاهتا، واألحداث ومكوناهتا ادلادية والبيئية 
بأسلوب علمي منظم وخمطط وىادف، بقصد التفسري وحتديد العالقة بني 
ادلتغريات، والتنبؤ بسلوك الظاىرة أو توجهها خلدمة أغراض اإلنسان وتلبية 
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وذلذه أن ادلالحظة ىي آدة من أدوات البحث جلمع البيانات  5احتياجاتو.
يؤد إىل كشف عن دقائق الظاىرات ادلدروسة وعن أوادلعلومات باالنتباه 

 العالقات بني عناصرىا وبينها وبني الظاىرات األخرى.
 االختبارات -2

إن اإلختبارات إحدى األدوات اليت ميكن أن يستخدمها جلمع 
ادلعلومات اليت حتتاج إليها إلجابة أسئلة البحث، وتقوم الباحثة 

 باختبارين، فهما:
 اإلختبار القبلي - أ

إستخدام  (Post-Test)الباحثة باالختبار القبلي  تقوم
يف تدريس ادلفردات وىي إعطاء   Two Stay Two Strayطريقة

 األسئلة لطالب على ما جيري داخل الفصل.
 اإلختبار البعدي  - ب

بعد إستخدام  (Post-Test)وتقوم الباحثة أيضا باالختبار البعدي 
، وىي إعطاء األسئلة لطالب لتقومي نتائجهم Two Stay Two Strayطريقة 

، )دمشق: دار الفكر، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلميةرجاء وحيد دويدري،  5
 230( ص 2000

)دمشق: دار الموجز في منهج البحث العلمي في التربية والعلوم االنسانية، سيف اإلسالم سعد عمر، 9
 101(ص.2009الفكر، 
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أسئلة االختبار  وأما أدوات البحث اليت تستخدمها الباحثة، فهي األخرية.
القبلي والبعدي. وتشتمل عليها عاشر أسئلة من نوع اإلختبار ادلقال، وقبل 
أن جتري الباحثة اإلىتبار القبلي والبعدي فأردات الباحثة احتدد األسئلة 

 باتعيني:
 مستوى صدق احملتوى -1
صدق احملتوى يعين مدى متثيل بنود االختبار للمحتوى ادلراد  
أما صدق احملتوى من االختبار فينبغي للمدرس أن يأخذ السؤال  6قياسو.

من ادلواد ادلدرسة. لذلك كان االختبار من ىذا البحث أخذ الباحثة من 
" يف مهارة القدممباراة كرة ادلواد اليت قد علموا الطالب من ادلوضوع "

 الكالم. وتوضحها الباحثة اجلدول األيت: 
 3-1اجلدول 

 بيان مستوى صدق احملتوى
عدد  نوع اخلتبار ادلوضوعات الرقم

 األسئلة
 يف ادلائة

اختبار 
 ادلقال

 ادلقال

 100 10 5-1 5-1 مبارة القدم 1

 430،...، ص. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، . صاحل بن محد العًساف6
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وىذا التطبيق يدل على أن مستوى صجق احملتوى صادقة، ألن كل   
 أسئلة مأخوذة من ادلواد الدراسية اليت يدرسو.

 مستوى ثبات االختبار -2
فائدة ثابت االختبار ليؤكد مناسبة االختبار قبل جتريبة لغري العينة  

يف نفس اجملتمع. وأسئلة االختبار تكون ثابتة إذا كانت نقدمها على نفس 
  7فراد متكررة فنجد نفس النتائج أو متساوية.األ

 وأما معيار مستوى ثابت االختبار فهي كما يلي: 
 

 3-2اجلدول 
 مستوى ثابت االختبار

 المعيار درجة معامل ثابت الختبار
 شدة عال 100-80،0
 عال 79،0-60،0
 متوسط 59،0-40،0
 أدىن 39،0-20،0
 منخفض 19،0-00،0

                                                 
7
. Moh.Kasiram, Teknik-TeknikAnalisis Item Test HasilBelajardan 

Cara-Cara Menghitung Validity danReability, ( Surabaya: Usaha 

Nasional,1984), hal.179 

اجلدوال 3-3 
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 نتيجة مستوى ثبات االختبار
 الطالب

 اجملموعة رقم األسئلة
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6 
4 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7 
5 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 
6 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
8 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 7 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9 

10 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 9 
11 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 
12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
13 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 
14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
15 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9 
16 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 7 
17 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 
18 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 
19 1 0 01 1 1 1 1 1 1 1 8 
20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 6 
NP 20 10 20 18 20 18 11 10 10 10 147 
 

P=  

 
 

1 0،5 1 9،0 1 9،0 55،0 5،0 0،5 5،0  

Q 
(1-p) 

0 0،5 0 1،0 0 1،0 45،0 5،0 0،5 0،5  

Pq 0 0،25 0 0،09 0 0،09 2475،
0 

25،0 0،25 0،25 (∑pq) 
4275،1 

 

 
 

 3-3اجلدوال  3-3اجلدوال 

اجلدوال 3-3 



30 

 

-ودلعرفة مستوى ثبات االختبار فاستخدمت الباحثة الرموز كودر 
 ( كما يلي: KR-20ريتشارسون )

       
 

   
  

       

  
    

 البيان :
 مستوى ثبات االختبار مجعا:        
 P      عدد التالميذ اجمليبات بإجابة صحيحة : 
 Q      عدد التالميذ اجمليبات بإجابة غري صحيحة :(q=p-1) 
  pq   رلموع حاصل الضرب بني :p  وq 
   N   :عدد البنود 
  S    : الالحنراف ادلعياري 

 

 3-4اجلدول 
 حنراف ادلعاياراال

I      
2 

1 8    64 
2 9 81 
3 6 36 
4 6 36 
5 6 36 
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6 8 64 
7 9 81 
8 5 25 
9 7 49 
10 6 36 
11 7 49 
12 9 81 
13 7 49 
14 9 81 
15 7 49 
16 6 36 
17 7 49 
18 8 64 
19 9 81 
20 8 64 
 147 1111 
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 ومن اجلدول السابق حصل على النتيجة االتية:
   147          

  

    
        1111 

      
      =               

 
S= 

√
       

          
      

      
 

 

  =
                  

        
 

  -   

   
 
  =1,61 

  √          
 

    (
 

   
) (

      

  ) 

 

    -(   

    
) (

          

    ) 

     (  

 
) (         

    
) 

              
    

 
   = 1,11 x 0,16 
          

وىذا التطبيق يدل على أن مستوى ثبات االختبار أدىن ألن  
 20،0حصلت على نتيجة 
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 مستوى التمييز االختبار -ج
ودلعرفة مستوى التمييز فقسمات الباحثة التالميذ إىل قسمني ومها  

 8اجملموعة العليا واجملموعة األدىن واستخدمت الرموز :
D    

  
 

  

  
       

 :  البيان

D  :معامل التمييز 
Rh عدد التالميذ اجمليبات األسئلة بصحيحة يف اجملموعة العليا : 
Rl عدد التالميذ اجمليبات األسئلة بصحيحة يف اجملموعة األدىن : 

Th عدد التالميذ يف اجملموعة العليا : 

Tl عدد التالميذ يف اجملموعة األدىن : 

Ph ة العليا: نسبة التالميذ اجمليبات األسئلة يف اجملموع 

Pl نسبة التالميذ اجمليبات األسئلة يف اجملموعة األدىن : 
 

 9إن معيار مستوى التمييز كما يف اجلدوال التايل :
 

                                                 
8
 Moh.Kasiram, Teknik-Teknik Analisis Item Tes Hasil Belajar dan 

Cara-Cara Menghitung Validity dan Reliability, (Usaha Nasional Surabaya, 

1984), hal.184  
9
 Moh.Kasiram, Teknik-Teknik Analisis Item Tes Hasil Belajar dan 

Cara-Cara Menghitung Validity dan Reliability, (Usaha Nasional Surabaya, 

1984), hal.188 
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 3-5اجلدول  
 معيار مستوى التمييز

الدرجة مستوى التمييز   المعايير  
0،00 – 0،19 مردود  
0،20 – 0،39 متوسط  
0،40 – 0،69 جيد  

0،70 - 0،100 جيد جدا  
(-السليب ) يلزم أن حتذف السؤال  

 وىذا مستوى التميز لكل بنود االختبار كما يف اجلدوال :
 

  3-6اجلدول 
 مستوى التمييز لكل بنوداالختبار

 اجملموع الطالب
  رقم األسئلة

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اجملموع
 8 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 أعلى 1
 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 أعلى 2
 6 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 أدتى  3
 6 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 أدىن 4
 6 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 أدىن 5
 8 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 أعلى 6
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 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 أعلى 7
 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 أدىن 8
 7 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 أعلى 9
 6 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 أدىن 10
 7 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 أعلى 11
 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 أعلى 12
 7 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 أعلى 13
 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 أعلى 14
 7 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 أدىن 15
 6 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 أدىن 16
 7 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 أعلى 17
 8 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 أعلى 18
 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 أعلى 19
 8 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 أعلى 20

 
 

 وأما التمييز ألسئلة الرقم العاشر فهو :
Rh  :9    Rl  :1 
Th  :13    Tl  :7 

= 0,69  Ph =   

  
  =   

  
 

 

 = 0,14    Ph =   

  
  =     

 

D= ph-pl 
D= 0,69-0,14 = 0,55 
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   مستوى الصعوبة االختبار -د
فبو مستوى الصعوبة ادلعينة. ولتحليل إن االختبار جيدا يوجد  

   10صعوبة االختبار فاستخدمت الباحثة الرموز التايل :
  

 
  

P معامل صعوبة االختبار:  
R عدد التالميذ اجمليبات األسئلة بصحيحة : 
T عدد مجيع التالميذ يف الصف : 

 وأما معاير مستوى صعوبة االختبار لكل البنود :

 3-6اجلدول 
 مستوى صعوبة االختبارمعاير 

 معيار الدرجة مستوى صعوبة االختبار 
 صعوبة 0،30- 0،0 

 متوسط 0،70 – 0،31
 سهولة 0،100 – 0،71

 
 

                                                 
10

 Moh.Kasiram, Teknik-Teknik Analisis Item Tes Hasil Belajar 

dan Cara-Cara Menghitung Validity dan Reliability, (Usaha Nasional 

Surabaya, 1984), hal.183 
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 3-6اجلدول 
 مستوى صعوبة االختبار  

 اجملموع رقم األسئلة الطالب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6 
4 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 
5 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 
6 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8 
7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
8 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 
10 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6 
11 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 
12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
13 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 
14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
15 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 
16 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 6 
17 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 
18 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 
19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 

األجوبة 
الصحيح

 ة

20 10 20 18 20 18 11 10 10 10 147 

 1 0،5 1 0،9 1 0،9 0،55 0،5 0،5 0،5  
  متوسط متوسط متوسط متوسط سهل سهل سهل سهل متوسط سهل 
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ىذا اجلدول يدل على أن مستوى صعوبة االختبار من كل بنود أن 
 .بعض االسئلة وبعضها متوسط

 

 طريقة تحليل البيانات  -ه
 تحليل عن نتيجة أنشط الطالب -1

الباحثة لتحليل البيانات فاستخدمت الرمز أما الطريقة اليت تستخدمها 
 التايل :

  
 

 
       

Pالنسبة ادلعدلة = 
Fرلموع القيمة احملصولة عليها = 
Nالنتيجة الكاملة = 

للحصول على البيانات الصادفة، حتتاج الباحثة إىل طريقة حتليل 
البيانات. والطريقى اليت تستخدمها الباحثة يف حتليل البيانات احملصولة بعد 

لتحديد القيم الطالب تستخدم  SPSS statistic 22إمتام البحث تقوم على 
 الباحثة مقياس كما يلي:

 البيان النتيجة
 = ممتاز  % 86 - 100
 = جيد جدا  % 76 – 85
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 = جيد  % 60 – 75
 = مقبول  % 55 – 59

 = ناقص  % 54 ≤
 

 تحليل عن نتيجة الختبار القبلي واالختبار البعدي -2
يف تعليم ادلفردات  لًتقية قدرة الطالب إن طريقة حتليل البيانات

فعالية  ودلعرفةSpss Statistik 22“  بربنامج two stay two strayبتطبيق أسلوب 
هبذا األسلوب فاستعمل الباحثة اجملموع وادلعدل من إجابة االختبارين 

   T)االختبار القبلي والبعدي(، فالتحليل الذي استعملتها الباحثة ىو اختبار

 one)بسبب استعمال اجملموعة الواحدة وىذا  Paired Sampel T-test  بنوع

Group Sample)  باستعانة احلساب على األدوات الرقمية“Spss Statistik 22” 

 ختبارا فهما" T"testتقوم الباحثة بشرطي  "T"testقبل اجراء 
ضبط إن . (Uji Homogenitas)ختبار ادلتجانس الاو  (Uji Normalitas)العمل
حتصيلو يدل على  (Homogenitas Data)تجانس وادل  (Normalitas Data)فائيل

فالتحليل . .0،05>(.Sig)مبستوى الداللة  (Distribusi Data)توزيع البيانات 
 كما يلي:Paired Sample T Testمن  (.Sig)مبستوى الداللة 

فهذا يدل على أن 0،05 > (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كانت  -
 .مقبول(Ha)  فرض البديلالمردود و  ((Hoفرض الصفري ال



40 

 

فهذا يدل على  0،05 < (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كانت  -
 .مردود(Ha)  وفرض البديل مقبول ((Hoفرض الصفري أن ال
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات - أ
وقد شرحت الباحثة يف الباب الثالث عن أدوات البحث وىي 
اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي، وادلالحظة ادلباشرة لتعليم ادلفردات بتطبيق 

لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكالم. ويف ىذا  Two stay two strayأسلوب 
بعد القيام بالبحث ثة وجدت الباحالفصل شرحت الباحثة عن البيانات اليت 

 مبعهد دار اإلحسان فصل أول د.
وللحصول على البيانات فقام الباحثة بالدراسة التجريبية ؼ الفصل 

. اعتمادا على 8108/8109 أول د مبعهد دار اإلحسان للسنة الدراسية
رسالة عميد كلية الرتبية وتدريب ادلعلمني جامعة الرانري دار السالم بندا 

 أتشيو رقم : 
 

 حملة عن ميدان البحث - ب
إن معهد دار اإلحسان تنكوا احلاج حسن كروغ كلي يقع قرية 

ندا أتشيو، حتت بسيم، شارع تنكو غلي إنيم، مديرية دار السالم، منطقة 
تنكو احلاج حسن كروغ كايل، ومث جتديد ىذا ادلعهد بتسمية معهد رئاسة 
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م حتت إشراؼ مؤسسة دار 0999تنكو احلاج حسن كروغ كايل يف سنة 
م يغري 8118اإلحسان برئاسة احلاج ويس القرين علي السعودي، ويف سنة 

ادلؤسسة دار اإلحسان تنكو احلاج حسن كروغ كايل على رئاسة احلاج ويس 
 السعودي. القرين علي
 

وأما أمساء رؤساء معهد دار اإلحسان منذ نشأتو إىل اآلن فهي كما 
 يلي:

 قصي علي السعودي ادلاجستري -0
 احلاج متيارا فهمي ادلاجستري -8
 سهيلي اللسانيس ادلاجستري -3
 الدكتور شكري يوسف ادلاجستري -4
 زلمد فيصل ادلاجستري -5

ويرأس  ويضم ادلعهد مرحليت التعليم، ومها ادلرحلة ادلتوسطة والثانوية، 
ادلاجستري. ويف ادلرحلة الثانوية، يرأسو  ى ويتادلرحلة ادلتوسطة األستاذة رمح

ومها ادلنهج التقليدي أو السلفي  األستاذ أطيلة ويندمج ادلعهد بني ادلنهجني،
 دونيسية.ومنهج وزارة الشؤون الدينية للجمهورية اإلن
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وكان ادلدرسون يف ادلعهد دار اإلحسان كثريا، منهم من خترج يف 
، جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية ومنهم من خترج يف جامعات أخرى

 .مدّرسات 35مدّرسا و من اإلناث  80مدّرسا. من الذّكور  55فعددىم 
وللوصول إىل ىذه األغراض فقد أعد ادلعهد بعض الوسائل اليت 

 ملية التعليم والتعلم، وىي:تدعم ع

 4-1الجدول 
 الوسائل في معهد دار اإلحسان

 العدد أنواع الوسائل الرقم
0 
8 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
01 

 فصول الدراسة
 غرفة ادلدرسني

 غرفة ناظر ادلدرسة
 معمل الكومبيوتر

 معمل اللغة
 ادلكتبة

 ادلقصف
 ملعب الرياضة

 ادلصلى
 احلمام
 

81 
0 
0 
0 
0 
8 
4 
0 
8 
05 

 اجملموعة
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 4-2الجدول 
 عدد الطالب في معهد دار اإلحسان

 عدد طالب الفصل الرقم
 31 الفصل األول أ 0
 33 الفصل األول ب 8
 89 الفصل األول ج 3
 85 الفصل األول د 4
 34 الفصل األول ه 5

 

ظهر من اجلدول السابق أن عدد الطالب مبعهد دار اإلحسان 
كعينة د طالب. تأخذ الباحثة منو الفصل األول ---للمرحلة ادلتوسطة 

 الفصل األول د.

  أنشطة البحث -1
يف تعليم  Two Stay Two Strayقبل قيام الباحثة باتطبيق أسلوب 

 الفصل األول )د(القبلي يف  ادلفردات، فقد بدأت الباجثة بإجراء االختبار
دلعرفة  قدرة الطالب على اإلعداد قبل تعليمها أسلوب الذي قد استخدام 
ادلدرس يف تلك ادلدرسة. ستوضح الباحثة التوقف التجرييب وخطوات التعليم، 

 أما توقيف عمليىة التعليم كما يلي:
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 4-3الجدول 
 جدول تعلم

 تاريخ يوم اللقاء
 8109ابريل  08 كاميس اللقاء األّول

 8109ابريل  85 كاميس اللقاء الثاين 
 8109ميو  8 كاميس اللقاء الثالث

 
 4-4الجدول 

 Two عملية التعليم ترقية المفردات على مهارة الكالم باتطبيق أسلوب

Stay Two Stray ( اللقاء األول في المجموعة التجريبية ) 
 أنشطة الطلبة أنشطة ادلدرسة

تدخل ادلدرسة الفصل  -
 بإلقاء السالم

 ترد الطلبة السالم -

طالب خترب ادلدرسة ال -
أن الدرس يبدأ بقراءة 

 الدعاء

يقرأ الطالب الدعاء  -
 باخلضوع والرتتيب

تعرؼ ادلدرسة امسها  -
وتشرح اذلدؼ عن 

يستمع الطالب إىل  -
 ادلدرسة
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 حضورىا يف الفصل
تقدم االختبار القبلي  -

 للطلبة
 يعمل الطالب االختبار -

السالم  تلقى ادلدرسة -
إىل الطالب قبل خروج 
الفصل وتنصحم بأن 

 يتعلموا جيدا

تستمع الطالب إىل  -
نصيحة ادلدرسة وجتيب 

 الطلبة السالم

 
 4-5 الجدول 

 Twoعملية التعليم ترقية المفردات على مهارة الكالم باتطبيق أسلوب 

Stay Two Stray ) في المجموعة التجريبية ) اللقاء الثاني 
 أنشطة الطالب أنشطة ادلدرسة

تدخل ادلدرسة الفصل  -
 بإلقاء السالم

 يرد الطالب السالم -

خترب ادلدرسة الطلبة أن  -
الدرس يبدأ بقراءة 

 الدعاء

 يقرأ الطالب الدعاء بل -

تبني ادلدرسة أىدؼ  -
تعليم اللغة العربية 

يستمع الطالب إىل  -
 بيان ادلدرسة
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 وخصوصا على ادلفردات
تبني ادلدرسة مهمة  -

احلياة ادلفردات يف 
 اليومية

يستمع الطالب إىل  -
 شرح األستاذ

تنقسم ادلدرسة إىل  -
 اجملموعات

 قسمتها ادلدرسة -

تشرح ادلدرسة عن  -
 Two Stayاألسلوب 

Two Stray  

يستمع الطالم إىل شرح  -
  ادلدرسة

تعطي ادلدرسة إىل  -
الطالب ورقة  فيو قراءة 

 ومفردات 

يقبل الطالب ورقة فيو  -
 قراءة ومفردات

ادلدرسة ليقرءوا تأمر  -
تلك القراءةة ويبحثوا 

 ادلفردات الذي مل يعلموا

يقرئون ويبحثون  -
 ادلفردات

تأمر ادلدرسة طالبني من   -
كل فرقة لتضيفا رلموعة 
أصحاهبم أن يشرح عن 
مفردات اليت وجدوا يف 

 فرقتهم

يضيف طالبتان ليعطيا  -
ادلفردات اليت وجدتا يف 

 فرقتهما
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تأمر ادلدرسة طالبني من   -
فرقة لرتجعا إىل كل 

 فرقتهم

يرجع طالبتان إىل  -
 فرقتهم

تأمر ادلدرسة الطالب  -
إىل أمام الفصل أن 

تشرحا عن ادلفردات 
الذي وجدوا يف 

 رلموىتهم

يشرح الطالب عن  -
 ادلفردات أمام الفصل

تتحدث ادلدرسة قليال  -
مع الطالب حول ادلادة 

 وتستخلصها

يلخص الطالب ادلادة  -
 مع ادلدرسة

ادلدرسة ادلوعظة تعطي  -
 إىل الطالب

يستمع الطالب ادلوعظة  -
 من ادلدرسة

تدعو ادلدرسة لتختيم  -
 الدرس بقراءة محدلة

 والدعاء

يقراء الطالب محدلة  -
 والدعاء

تسلم ادلدرسة على  -
الطالب وخترج من 

 الفصل

 يرد الطالب السالم -
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 4-6 الجدول
 Twoعملية التعليم ترقية المفردات على مهارة الكالم باتطبيق أسلوب 

Stay Two Stray ) في المجموعة التجريبية ) اللقاء الثالث 
 أنشطة الطلبة أنشطة ادلدرسة

تدخل ادلدرسة الفصل بإلقاء  -
 السالم

 يرد الطلبة السالم -

خترب ادلدرسة الطلبة أن الدرس  -
 يبدأ بقراءة الدعاء

يقرأ الطلبة الدعاء باخلضوع  -
 والرتتيب

تعطي ادلدرسة الدوافع وتشرح  -
 أىدؼ التعليم

يسمع الطلبة إىل شرح  -
 ادلدرسة

يقبل الطلبة فرقة اليت  - تنقسم ادلدرسة إىل اجملموعات -
 قسمتها ادلدرسة

تستمر ادلدرسة عن الدرس  -
 الذي قد درسوا يف يوم السابق 

 يتبع الطلبة بادلدرسة -

تأمر ادلدرسة إىل كل الطلبة  -
حلفظ ادلفردات الذي قد 

 وجدوا يف رلموعتهم

 حيفظ كل الطلبة ادلفردات -

تتحدث ادلدرسة قليال مع  -
الطلبة حول ادلادة 

يلخص الطلبة ادلادة مع  -
 ادلدرسة
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 وتستخلصها
تعطي ادلدرسة ادلوعظة إىل  -

 الطلبة
يستمع الطلبة ادلوعظة من  -

 دلدرسة
تدعو ادلدرسة لتختيم الدرس  -

 بقراءة محدلة والدعاء
 يقراء الطلبة محدلة والدعاء -

تسلم ادلدرسة على الطلبة  -
 وخترج من الفصل 

 يرد الطلبة السالم -

 

 ومناقشتهاتحليل البيانات  -ب
 البيانات عن نتيجة أنشطة الطالب تحليل  (1

مبعهد دار  two stay two strayوقد قامت الباحثة باتطبيق أسلوب 
آتشيو بسار، ولتوضيح العمليات وتوكيدىا فقد أدت  Siem))اإلحسان سيم 

الباحثة الدليل بإعطاء ادلالحظة مباشرة دلعرفة استجابة الطالب يف تعليم 
 . وىي كما يلي: two stay two strayباتطبيق أسلوب  ادلفردات
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  4-7الجدوال

 اجلوانب ادلالحظة الرقم
 قيمة

0 8 3 4 
 √     جيب الطالب السالم 0
 √    يقرأ الطالب الدعاء 8
 √    محاسة الطالب يف اتباع الدروس 3
 √    استمعت الطالب األىداؼ التعليمية 4
 √    TSTSيهتم على طروؽ التعليم  5
  √   TSTS تنقسيم الطالب التعليم ب  6
  √   تعطي استجابتهم على ما شرح ادلعلم 7
جيب الطالب أسئلة ادلدرسة عن طروؽ  8

 TSTS التعليم ب 
   √ 

تقدم الطالب نتائج مناقشتهم عما تتضمن  9
 TSTS طروؽ التعليم ب 

   √ 

أحوال الفصل عند تزور الطالب إىل الفرقة  01
 األخرى

  √  

 √    إلقاء اآلراء عند ادلناقشة 00

خلصت الطالب ادلواد التعليمية مباعدة  08
 ادلدرسة

   √ 
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 √    تعمل الطالب أسئلة التقومي ادلدرس 03

 √    استنتاج الدروس معا وقراءة الدعاء 04

 35 المجموع 

 
 عملية الطالب يف اجملموعة التجريبية فهي كما يلي:وكذلك يف 

  
 

 
       

  
P= النسبة ادلعدلة 
F= رلموع القيمة احملصولة عليها 

N= النتيجة الكاملة 
وجيدد ادلسند األنشطة عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة 

 حتويالت
 = ممتاز  % 86 - 011
 = جيد جدا  % 76 – 85
 = جيد  % 61 – 75
 = مقبول  % 55 – 59
 = ناقص  % 54 ≤
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 قيمة أنشطة الطالب عند إجراء عملية التعليم والتعلم، فهي:
  

 

 
        

 
  

  
        

 
    

  
 

      

%  86-011تدل على أهنا وقع بني حد p  =94،6وبقيمة 
 twoباتطبيق أسلوب مبعىن ممتاز. فتكون الداللة أن أنشطة الطلبة يف عملية 

stay two stray  لرتقية قدرة الطالب يف تعليم ادلفردات خبطوات التعليم والتعلم
 وذلم الرغبة يف التعليم.

 
 البيانات عن االختبار القبلي والبعدي تحليل (2

وأما التحليل عن نتيجة االختبار القبلي واالخترب البعدي فتستخدم  
يف  Two Stay Two Strayأسلوب  أخذت الباحثة تطبيقو . spss 22,0الباحثة

ثالثة لقاءات حتت ادلوضوع حتدد بنفس الطالب. أما عملية الطالب فهي  
 :كما يلي
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  4-8الجدول 
 نتيجة الختبار القبلي

 رقم أسماء الطالب   نتيجة
(0الطالب ) 51  0 
(8الطالب ) 51  8 
(3الطالب ) 31  3 
 4 (4الطالب ) 65
(5الطالب ) 61  5 
(6الطالب ) 71  6 
(7الطالب ) 51  7 
( 8الطالب ) 41  8 
(9الطالب ) 71  9 
(01الطالب ) 41  01 
 00 (00الطالب ) 41
 08 (08الطالب ) 61
(03الطالب ) 55  03 
(04الطالب ) 31  04 
(05الطالب ) 71  05 
(06الطالب ) 41  06 
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(07الطالب ) 31  07 
(08الطالب ) 61  08 
(09الطالب ) 61  09 
(81الطالب ) 61  81 
(80الطالب ) 51  80 
(88الطالب ) 55  88 
(83الطالب ) 65  83 
(84الطالب ) 51  84 
(85الطالب ) 71  85 

 مجموع 1321
 معدل 330111

 
 االختبار البعدي 4-9 الجدول

 رقم أسماء الطالب   نتيجة
(0الطالب ) 08  0 
(8الطالب ) 91  8 
(3الطالب ) 81  3 
 4 (4الطالب ) 71
(5الطالب ) 91  5 
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(6الطالب ) 75  6 
(7الطالب ) 61  7 
(8الطالب ) 85  8 
(9الطالب ) 95  9 
(01الطالب ) 81  01 
 00 (00)الطالب  81
 08 (08الطالب ) 91
(03الطالب ) 71  03 
(04الطالب ) 81  04 
(05الطالب ) 75  05 
(06الطالب ) 71  06 
(07الطالب ) 71  07 
(08الطالب ) 81  08 
(09الطالب ) 71  09 
(81الطالب ) 71  81 
(80الطالب ) 91  80 
(88الطالب ) 71  88 
(83الطالب ) 81  83 
(84الطالب ) 81  84 
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(85الطالب ) 75  85 
 مجموع 10938
 معدل 77052

 

 (Uji Normalitas) اختبار    - أ
ومن اجلدولني السابقني يدالن على أن نتيجة ادلعدلة يف االختبار القبلي 

مث . 81،03، ونتيجة ادلعدلة يف االختبار البعدي بتقدير 51،86بتقدير 
واستخدمت  ”SPSS 22,0“استغلت الباحثة ىذه البيانات باستعمال الربامج 

 .Test -ت بػأداة التحليل 

 Data))ضبط الفائيل، تقوم الباحثة بTest-قبل إجراء االختبار بػ ت

Normalitas باستعمال اختبار العملUji Normalitas))  يبني  00 -4واجلدول
 . (Normalitas Data)عن حتصيل ضبط الفائيل
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 4-11الجدول 
 (Normalitas Data)نتيجة ضبط الفائيل 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Pre test 1،050 85 1،043* 1،980 85 1،153 
Post test 1،084 85 1،188 1،938 85 1،038 

 

باستعمال االختبار القبلي يدل على أن حتصيل  4-9ومن اجلدول  
من   > 1،153  (.Sig)مبستوى الداللة  ((Uji Normalitasاختبار العمل 

تلك النتيجة إىل أن  فتشري 1015 < 1،038 ، واإلختبار البعدي 0,3,
 .البايانات يتم توزيعها بشكل طبيعي، وميكن إجراء اختبار ادلتجانس

 واجلدول(  Uji Homogenitas)وكذا تقوم الباحثة ياالختبار ادلتجانس  
 ( Uji Homogenitas)عن حتصيال االختبار ادلتجانس  4-08
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  4-11الجدول 
االختبار المتجانس   

Test of Homogeneity of Variances 
pretest   

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

7.311 0 48 1،101 
 

 Uji)ادلتجانس يدل على أن حتصيل اخلتبار  4-01ومن اجلدول 

Homogenitas )  مبستوى الداللة(sig ) (1،51  <1،101.) 
يف تعليم ادلفردات  ”two stay two stray“ دلعرفة فعال تطبيق أسلوب

لرتقية قدرة طالب على مهارة الكالم لبد أن نظر إىل نتيجة ادلعدلة من 
 :االختبار البعدي، ويبني اجلدول االختبار القبلي و 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pre_test 58.4111 85 03.05988 8.63086 
post_test 78.4111 85 8.38053 0.67630 

 

 58.4111يدل أن نتيجة االختبار القبلي  4-08ومن اجلدول 
تطبق واخلطوة التالية ىي نظر تأثري  78.4111 ونتيجة االختبار البعدي 
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باستعمال يف تعليم ادلفردات  الطالب قدرة لرتقية ”two stay two stray“أسلوب
 اآليت: 4-08وحتصيلو كما بني اجلدول  Test-ت

 

4-12الجدول   
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df Sig. (2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pre_test - 
post_test 

-86.11111 05.47848 3.19571 -38.38981 -09.60181 -8.399 84 1،111 

 

Test (8،399- )-من اجلدول السابق يدل على أن حتصيل تو 
أن الفروض وىذا يدل على (، ,,,1،15  >,0) ( .sig)ومستوى الداللة 

 .مقبول two stay two stray: إن تعليم ادلفردات بتطبيق أسلوب  (Ha)البديل 
 two stay two: إن تعليم ادلفردات بتطبيق أسلوب  (Ho)ض الصفري والفر 

stray أي أن تطبيق أسلوب مردود .two stay two stray  يكون فعاال يف ترقية
 نتيجة الطالب يف تعليم ادلفردات.

 

 المناقشة -2
 two stay أسلوب تطبيقاأن تعلم بأما ادلناقشة ذلذا البحث فهي 

two stray   .باتطبيق وأما استجابة الطالب يف تعليم ادلفردات يكون ممتازا
حتصل على استجابة عليا مع نتيجة العاليا   two stay two strayأسلوب 



44 

 

إىل  86. كما ورد يف مقياس التفسري إذا كانت نتيجة  ممتاز أكثر من 94،6
011 . 

يكون  ادلفرداتيف تعليم   two stay two strayتطبيق أسلوب وكان
-ت. وىذا يتضح من االختبار مهارة الكالم على فعاال لرتقية قدرة الطالب

Test ومستوى الداللة( -8،399) حتصل على التتيجة (Sig.) 

(1015<8،399-). 

 تحقيق الفروض  -3
تريد الباحثة أن حتقيق الفروض وفقا للبيانات اليت سبف حتليلها،  

 اليت افرتضتها يف الباب األول
ن فعاال لرتقية مل يك two stay two strayأسلوب  تطبيقإن  -0

  .(H0)قدرة الطلبة غلى ادلفردات 
يكون فعاال لرتقية two stay two stray أسلوب  تطبيقإن  -8

  .(Ha)قدرة الطلبة غلى ادلفردات 
 أن نتيجة مستوى الداللة4-08يف اجلدول Test-تبواسطة حتصيل 

 (Sig.) وىذا يدل على أن فرض الصفري ، (-8،399>1،15ىو)وHo)) 
يف two stay two stray أسلوب تطبيق أى  مقبول( (Haمردود وفرض البديل 

 .تعلم ادلفردات لرتقية قدرة الطالب عىب مهارة الكالم



 

 

 الفصل الخامس
 خاتمة    

 

أسلوب  باتطبيقوقد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة عما يتعلق 
Two Stay Two Stray  يف تعليم ادلفردات لًتقية قدرة الطالب على مهارة

 ، وستقدم الباحثة اخلالصة، كما يلي:الكالم

  نتائج البحث-أ

عند  Two Stay Two Strayأسلوب  باتطبيقإن أنشطة الطالب  -1
تكون  (Aceh Besar)مبعهد دار اإلحسان سيم  ادلتوسطة  يف ادلرحلةطالب 

 Twoأسلوب  باتطبيقممتازة. ألن أكثر أنشطة الطالب مطابقة مبا تطلبها 

Stay Two Stray  حصل الطالب حسب ما سجلت نتيجة ورقة حىت
 دالة إىل حال "ممتاز". 64،6ادلالحظة على قيمة 

تعليم على قدرة الطالب يف  تؤثر Two Stay Two Strayأسلوب إن  -2
كما ظهر يف النتيجة من ادلفردات لًتقية قدرة الطالب على مهارة الكالم  

االختبار القبلي والبعدي اليت قامت هبا الباحثة. فقد علمت الباحثة نتيجة 
 (.sig)ومستوىالداللة( -9،366) لتتيجةا احلساب( حتصلعلىا-)ت-اختبار

مردود  (Ho). وهذا يدل على أن الفرض الصفري (-9،366 < 5،،،)



 

 

قدرة فعالة لًتقية  Two Stay Two Strayأسلوب فمقبول. (Ha) والفرض البديل 
 الطالب يف تعليم ادلفردات على مهارة الكالم.

 

 المقترحات   - ب

 الباحثة ضرورية تقدمها، وهي كما يلي:   رأتوهناك بعض االقًتاحات اليت    

اللغة العربية ليم عيف ت Two Stay Two Strayأن سيتخدم ادلعلم أسلوب -1
 لنبل ادلفردات وحفظها.  بيسهل الطالت لادلفرداخاصة يف  تعليم 

أن يفهم وحيفظ عهد دار اإلحسان مب بترجو الباحثة على الطال-2
 ادلفردات الكثرية  

سلة وترجو الباحثة من القارئني االصالح إذا وجدوا يف هذه الر  -3
 االخطاء أو العيوب حىت تكزن رسالة كاملة ومفيدة للباحثة والقارئني.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

  

Nama Sekolah  :MtsS Darul Ihsan  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab  
Semester/Kelas  : II / Kelas VII  
Materi Pokok  مبارة كرة القدم: 
Jumblah Pertemuan  : 3 x pertemuan  
  

A. KOMPETENSI INTI  

  

1. Kompetensi Inti (KI 1)  

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  

2. Kompetensi Inti (KI 2)  

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  

3. Kompetensi Inti (KI 3)  

Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  

4. Kompetensi Inti (KI 4)  

Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

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

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

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang/teori.  

    

 



B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI  

No   Kompetensi Dasar  Indikator  
1.   1.1  Mensyukuri 

kesempatan dapat 

mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi 

internasional dan 

bahsa pengantar 

khazanah keislaman 

yang diwujudkan 

dalam semangat 

belajar.  

1.1.1  Menunjukkan rasa syukur 

dengan adanya 

kesempatan belajar bahasa 

Arab.  
1.1.2  Menunjukkan rasa syukur 

dengan  mengaplikasikan 

 bahasa  Arab dalam 

kehidupan sehari-hari.  

1.   2.1 Menunjukkan perilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah.  

2.1.1 Mengikuti pelajaran bahasa 

Arab dengan penuh 

semangat.  
2.1.2 Menunjukkan minat yang 

tinggi  dalam 

 berkomunikasi  dengan 

bahasa Arab.   

2.   3.2Memahami lafal bunyi 

huruf, kata,     frase, dan 

kalimat bahasa Arab  yang 

berkaitan dengan 

    القدم مبارة كرة

 

  

 

 

3.2.2.Menentukan arti kosa kata 

dalam teks مبارة كرة القدم         

  

3.2.3. Menerjemahkan frase, dan 

kalimat                bahasa Arab 

dalam teks              

           مبارة كرة القدم 

          dengan bahasa Indonesia 

yang baik  dan benar.  

3.  

3.3 Menemukan makna atau 

gagasan dari kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :  

    القدم مبارة كرة 

 

3.3.1 Mengungkapkan gagasan 

(pikiran utama) yang 

terdapat dalam teks yang 

berkaitan dengan : مبارة كرة القدم   
          Sesuai dengan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar  

3.3.4 Menceritakan kembali isi teks  

 مبارة كرة القدم       



C. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasi peserta didik  mampu menujukkan bunyi-bunyi 

huruf, kata dan ungkapan sederhana yang terdapat didalam teks bahasa 

Arab yang berkaitan dengan tema  مبارة كرة القدم 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN (Terlampir)  

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN  

No     Kegiatan   Waktu  
1.  Pendahuluan   

a. Memberi salam dan memulai pembelajaran 

dengan berdo’a bersama.  

b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 

sikap disiplin.  

c. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 

dalam mengawali kegiatan pembelajaran.  

d. Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik.  

e. Mengingatkan kembali materi yang telah 

diajarkan sebelumnya dengan bertanya.  

f. Menjelaskan secara singkat materi yang akan 

diajarkan.  
 

10 Menit   

2.  Kegiatan Inti  

a. Mengamati   

 Siswa mengamati bacaan guru yang terdiri 

dari 3 paragraf terkait dengan topik  

 Siswa duduk secara berkelompok yang 

terdiri dari 4 orang  

 Siswa menanyakan penjelasan guru 

didepan kelas tentang tata cara metode 

60 Menit   



pembelajaran tipe TSTS  

 Guru meminta siswa untuk mencari 

makna mufradat  yang telah dibagikan 

setiap masing-masing kelompok  

b. Menanya  

 Siswa menanyakan tentang mufradat yang 

belum jelas  

 Siswa  duduk  bersama  teman 

sekelompoknya  dan  saling  

mendiskusikan tentang mufradat 

c. Mengeksplorasi  

 Siswa bertamu kekelompok lain 

membagikan mufradat yang telah mereka 

dapatkan .  

 Siswa yang tinggal dikelompoknya 

bertugas menerima tamu dari kelompok 

lain.  

d. Mengasosiasi  

 Sikap siswa saat berdiskusi bersama teman 

kelompoknya. 

 Sikap siswa saat bertamu ke kelompok lain 

e. Mengkomunikasi  

 Siswa membacakan hasil diskusi di depan 

kelas 

 Reaksi siswa terhadap penguatan tentan 

hasil diskusi yang telah dipresentasikan 



3.   Penutup   

a. Siswa  mengulang mufradat yang telah dipelajari.  

b. Siswa menyimpulkan materi pelajaran yang sudah 

disampaikan.   

c. Guru meminta siswa agar membiasakan diri menggunakan 

mufradat yang telah dipelajari serta menyampaikan pesan-

pesan sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

d. Guru menutup pelajaran dengan memberikan pesan moral, 

membaca  hamdalah, do’a dan memberi salam.  

10 Menit   

 

 

F. AlAT dan SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Alat/bahan :  Papan tulis  

 Spidol   

2. Sumber Belajar :  Buku Bahasa Arab, Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013. Hal,   55-58 

 

  J. PENILAIAN  

1. jenis/teknik penilaian  

2. Bentuk  instrumen dan instrument : pretest, posttest dan 

observasi  

3. Pedoman penskoran  

 

 

 



a. Lembar penilaian  

No.  Nama 
Peserta 
Didik 

Penguasaan 

materi 
Keaktifan Disiplin Teliti Kesantunan Jumlah 

scor 

1.                

2.                 

3.                

4.                

Dst                 

 

Cara pengisian sikap adalah dengan memberikan scor pada kolom 

– kolom sesuai hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan :  

Scor 1 jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan  

Scor 2 jika kadang – kadang berperilaku dalam kegiatan  

Scor 3 jika sering berperilaaku dalam kegiatan  

Scor 4 jika berperilaku dalam kegiatan  

 

b. Penilaian Pengetahuan  

No  Aspek yang dinilai  skor  

1  Makhraj Mufradat  1-4  

  Makhraj Mufradat sangat tepat 4  

  Makhraj Mufradat cukup tepat 3  

  Makhraj Mufradat kurang tepat 2  

  Makhraj Mufradat tidak tepat 1  

2  Kefasihan dalam pelafalan mufradat  1-4  

  Pelafalan mufradat sangat fasih  4  

  Pelafalan cukup fasih tepat  3  



  Pelafalan kurang fasih  2  

  Pelafalan tidak fasih  1  

  Skor maksimal  8  

 



LEMBARAN OBSERVASI SISWA 

 

Nama Sekolah   : MTsS Darul Ihsan Tungkob 

Kelas/Semester  : VII / Genap 

Nama Guru   : Rifqi Rizqullah 

Materi  Pokok   : مبارة كرة القدم 

Nama Pengamat/Observer :  Maini 

 

A. Pentunjuk : Berilah tanda cek (√) Pada kolom nilai yang 

sesuai menurut penilaian Bapak/Ibu : 

1 : berarti tidak baik  3 : berarti baik  

2 : berarti kurang baik  4 : berarti sangat baik  

 

B. Lembar Pengamatan : 

No Aspek yang diamati Nilai 

1 2 3 4 

1 Kegiatan awal: 

1. Siswa menjawab salam guru. 

2. Siswa membaca doa sebelum belajar. 

3. Kondisi dan motivasi siswa untuk 

memngikuti  

     pembelajaran.    

4. Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran 

     yang disampaikan guru. 

5. Siswa melakukan tanya jawab 

dengan guru  

     tentang materi yang akan disajikan. 

    



6. Siswa meperhatikan penjelasan guru 

tentang  

     langkah pelaksanaa pembelajaran. 

2 Kegiatan Inti: 

1. Siswamendengar penjelasan guru 

didepan kelas 

2. Sikap siswa dalam membentuk 

kelompok 

3. Siswa mengerjakan LKS bersama 

teman kelompok 

4. Siswa bertamu ke kelompok lain 

5. Siswa mewakili kelompok 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya 

6. Reaksi siswa yang mendengar hasil 

presentasi dari masing-masing 

kelompok 

    

3 Kegiatan Akhir: 

1. Siswa memgerjakan soal evaluasi 

hasil belajar 

2. Siswa mendengarkan  pesan moral 

yang disampaikan guru 

3. Siswa  menjawab pertanyaan refleksi 

dari guru 

    

 

  

   

 



 أدوات التحليل البيانات
 ختبار القبلياإل -1

 رأ ىذا الناص بقراءة جيدة وفصيحة!اق
 مباراة كرة القدم

بني النّادي )جاكرتا(  مباراة كرة القدمىد اأريد أن أذىب إىل ملعب ادلدينة، ألش
 بالسيارة. ادللعبوالنّادي )ماكاسار(. ويذىب معي صديقي إلياس. لن نذىب إىل 

نذىب مشيا على األقدام ألن ادللعب قريب من البيت، وىو يف شارع سوديرمان رقم 
 .ادلوعيدنذىب إىل ادللعب بسرعة، لنصل إليو يف  02

جدا ألن ادلباراة بني الناديني  مجهورا كبرياحنن اآلن يف ادللعب. نشاىد فيو 
وىو يلعب من فريق )جاكرتا(  7األول. نشاىد العب رقم  الشوطالكربين. بداء 

الذي يقرتب من ادلرمى بسرعة، ويسدد  9رر الكرة لزميلو رقم ، مث ميوجيري بسرعة بالكرة
 ، ويصفر احلكم النتهاء الشوط األول.اذلدفالكرة بقوة، ويسجل 

من فريق )ماكاسر(  وىو يلعب  20وبدأ الشوط الثاين. نشاىد العب رقم 
ذلك االعب يقرتب من ادلرمى بسرعة، ويضرب الكرة  ونشاىدبالكرة وجيري سريعا. 

 التعادل. بنتيجةدلربة النتهاء ادلبارة  حكما يصفراذلدف. بعد دقائق قليلة  ويسجلبقوة، 

 !( اخرتا لصحيح )ص( أو اخلطأ )خ( وفقا لنص القراءة0تدريب ) - أ
 جيلس إلياس أمام التلفيزيون ليشاىد ادلباراة-ص خ  -0
 يذىب إلياس إىل ادللعب باألتوبيس –ص خ  -0
 إلياس يسكن يف ادلدينة –ص خ  -3



 ال يسجال ذلدف 7الالعب رقم  –ص خ  -4
 سريعا 9ال جيري الالعب رقم  –ص خ  -5

 
 ( إمأل الفراغ بكلمة مناسبة!0تدريب ) - ب

 نشاىد ... كرة القدم بني الناديني الكبريين -0
 لن نرجع من ادلدرسة قبل ... -0
 ادلسلمون يف ... ادلدينة ويف صباح عيد الفطر يصلي -3
 ب ... ليتكلم مع ىذا الالعب حلظةيقرت  -4
 ثالثة-و ... األخرية يف ىذه ادلبارة واحد -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلختبار البعدي -2
 رأ ىذا الناص بقراءة جيدة وفصيحة!اق

 مباراة كرة القدم
بني النّادي )جاكرتا(  مباراة كرة القدمأريد أن أذىب إىل ملعب ادلدينة، ألشاىد 

 بالسيارة. ادللعبوالنّادي )ماكاسار(. ويذىب معي صديقي إلياس. لن نذىب إىل 
نذىب مشيا على األقدام ألن ادللعب قريب من البيت، وىو يف شارع سوديرمان رقم 

 .ادلوعيدنذىب إىل ادللعب بسرعة، لنصل إليو يف  02

جدا ألن ادلباراة بني الناديني  امجهورا كبري حنن اآلن يف ادللعب. نشاىد فيو 
من فريق )جاكرتا( وىو يلعب  7األول. نشاىد العب رقم  الشوطالكربين. بداء 

الذي يقرتب من ادلرمى بسرعة، ويسدد  9، مث ميرر الكرة لزميلو رقم وجيري بسرعةبالكرة 
 ، ويصفر احلكم النتهاء الشوط األول.اذلدفالكرة بقوة، ويسجل 

من فريق )ماكاسر(  وىو يلعب  20ين. نشاىد العب رقم وبدأ الشوط الثا
ذلك االعب يقرتب من ادلرمى بسرعة، ويضرب الكرة  ونشاىدبالكرة وجيري سريعا. 

 التعادل. بنتيجةدلربة النتهاء ادلبارة  حكما يصفراذلدف. بعد دقائق قليلة  ويسجلبقوة، 

 القراءة !( اخرتا لصحيح )ص( أو اخلطأ )خ( وفقا لنص 0تدريب )
 جيلس إلياس أمام التلفيزيون ليشاىد ادلباراة -ص خ  -0
 إلياس يسكن يف ادلدينة -ص خ  -0
 يذىب إلياس إىل ادللعب باألتوبيس -ص خ  -3
 سريعا 9ال جيري الالعب رقم  -ص خ  -4



 ال يسجال ذلدف 7الالعب رقم  -ص خ  -5
 

 ( إمأل الفراغ بكلمة مناسبة!0تدريب )
 ادلسلمون يف ... ادلدينةويف صباح عيد الفطر يصلي  -0
 لن نرجع من ادلدرسة قبل ... -0
 يقرتب ... ليتكلم مع ىذا الالعب حلظة. -3
 نشاىد ... كرة القدم بني الناديني الكبريين -4
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DAFTAR RIWAYAT  

1. Nama lengkap :  Maini 

2. NIM :  160202167 

3. Tempat/ Tanggal lahir :  Deah Teumanah, 14 Mei 1996 

4. Jenis Kelamin :  Perempuan 

5. Agama :  Islam 

6. Kebangsaan :  Indonesia /Aceh 

7. Status Perkawinan :  Belum Kawin 

8. Pekerjaaan :  Mahasiswi 

9.   Alamat :  Lamgugop, Tunggai Utama, Lrg 

Tunggai Teungoh, Gang Cut Nyak 

Angkat 

10. No. Telp/ Hp :  082311858638 

11. Email :  mainiisdayanti1997@gmail.com 

12. Pendidikan 

a. SD :  SDN Peuduek Tunong 

b. SMP :  SMPN 1 Trienggadeng 

c. SMA :  SMAN 1 Trienggadeng 

d. Kuliah  :  UIN Ar-Raniry 

13. Nama Ayah :  Helmi 

Pekerjaan :  Petani 

14. Nama Ibu :  Sumiati 

Pekerjaan :  Menjahit 

15.  Alamat Orang Tua :  Gp. Deah Teumanah, Kec. 

Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya 

 

Banda Aceh, 12 Juli 2019 

Penulis, 

 

 

 

Maini 
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