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 بسم هللا الرمحن الرحمي

(2)إنَّاأَنْ زَْلَناُهقُ ْرآنًاَعرَبًِياَلَعلَُّكْمتَ ْعِقُلْوَن  
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 إهداء
اللذ -1 رمسيايت وأمي منصور أيب ينإىل

ربياينصغريةحفظهمااهللوأبقامهايف
ولزوجي واآلخرة والدنيا الدين سالمة

ا دلحمب ين وأرشدينالذين شجعين
 شجعنين الآلئى يلووأخوايت منحن

 .أياداملساعدة
الرانري -2 جامعة يف أساتذيت يوإىل

قدعلمويناإلسالميةاحلكومية،الذين
إرشادا وأرشدوين النافعة العلوم

 .صحيحا،هلمبالكثريتقديروإجالل
شجعوين -3 الذين أصدقائي مجيع وإىل

أشكرهم املساعدة، أياد يل ومنحوا
إجناز يف املساعدة على جزيال شكرا
اهللخري جزاهم البحثالعلمى، هذا
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 الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمداهللالذيأنزلعلىرسولهالكرميقرآناعربياهدى
للمتقنيوالصالةوالسالمعلىرسولناحممدصلىاهللعليهوسلم
إىليوم وإحسانه وأصحابأمجعنيومنتبعههبدايته وعلىآله

.الدين

أمابعد،وهذهالرسالةتقدمالباحثةلكليةالرتبيةجبامعة
الرانريياإلسالميةكمادةمناملواداليتقررهتااجلامعةعلىالطلبة

 شهادة على املوضوعS.Pdللحصول حتت الرتبية علم يف
تعليم" يف الطلبة قدرة لرتقية واألجوبة األسئلة بطاقة استخدام

 "( MTsN 4 Banda Acehـــبدراسةجتريبية)املفردات

  املشرفني بإشراف الرسالة هذه كتابة مهاوتتم الكرميني
فتشكرمهاالباحثة.ترميذنينورسياملاجستريودرامبصرةاملاجستري

وتوجيههما الثمينة أوقتهما أنفقا قد اللذين الشكر أفضل
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كامالمنأوهلا جيدا إشرافا الرسالة إلشرافهذه ومساعدهتما
آخرها،جزامهااهللأحسناجلزاءيفالدنياواآلخرةوحفظهماإىل

ونفعهما عمرمها يف وبارك والعافية بالصحة ومتعهما اهلل
.بعلومهما

وتشكرالباحثةمديرجامعةالرانريياإلسالميةاحلكومية
وعميدكليةالرتبيةوتأهيلاملعلمنيورئيسقسمتعليماللغةالعربية

و األساتذة ساعدوهاوجلميع قد الذين اجلامعة مكتبة موظفي
 .بإعارةالكتباحملتاجةيفكتابةهذهالرسالة

روكوه احلكومية املتوسطة مدرسة مدير الباحثة وتشكر
.والطلبةالذينقدساعدهناجلميعالبياناتيفكتابةالرسالة

ربياها قد للوالدين الشكر يوجه أن الباحثة تنسى وال
وهذب حسنة يفتربية جنح أن إىل صغارها منذ نافعا هتذيبا اها

اإلسالمية الرانريي جبامعة املعلمني وتأهيل الرتبية بكلية التعليم
احلكومية،جزامهااهللأحسناجلزاءيفالدنياواآلخرةوحفظحما
ونفعهما عمرمها يف وبورك والعافية بالصحة ومتعهما اهلل
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بعلومهما الذين. زمالءها الباحثة بتقدميوتشكر ساعدوها قد
أدعو.بعضأفكارهمالنافعةودفعوهاإىلإمتامكتابةهذهالرسالة

.اهللتعاىلأنجيزيهمأحسناجلزاءيفالدنياواآلخرة

وأخريا،ترجوالباحثةأنتكونهذهالرسالةنافعةلنفسها
.آمني.خاصةواللقارئنيعامة

 

0202يونيو81بندأتشيه،

 الباحثة
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4 Banda Aceh 
 MTsNهيكالاملنهجالدراسيلـــ:    4-4اجلدول -5

4 Banda Aceh 
 التوقيتالتجريب:4-5اجلدول -6
أنشطةاملدرسةوالطلبة)اللقاءاألول :4-6اجلدول -7

لرتقيةقدرةالطلبة عنداستخدامبطاقةاألسئلةواألجوبة
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 تعليماملفردات
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 قائمة الملحقات
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 اإلسالميةاحلكوميةبنداأتشيهعلىالقيامباالبحث
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ورقةاملالحظةألنشطةالطلبةعنداستخدامبطاقةاألسئلة -5
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 مستخلص البحث

 عنوانالبحث استخدامبطاقةاألسئلةواألجوبةلرتقيةقدرة:
 املفردات تعليم يف جتريبية)الطلبة دراسة

ــ  ( MTsN 4 Banda Acehبـ

اتريضاسوري:   سمالكاملاال

070101071:       رقمالقيد

املفردات تعليم إن لتسهيل التعليمية الوسائل إىل عمليةحيتاج
حدثتأنبعضالطلبةيفتفمنالواقعكان.تعلمهاوتعلميها

املفرد4-الثاينالصف اتوالحيفظوهنااليقدرونعلىسيطرة
بعضاملفردا املدرسةوال تإال واحملتاجةتطبق املناسبة الوسائل

جديدةحب املفردات تعليم أثنا  الطلبة إىلاجة يؤدي وهذا ،
وأماأهدافالبحث .وسيطرهتاصعوبةالطلبةيفحفظمفردات

يفتعليم واألجوبة األسئلة بطاقة استخدام فعالية للتعرفعلى
وللتعرفعلىأنشطةالطلبة  MTsN 4 Banda Aceh املفرداتبـ
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الطلبةواملدرسةيف استخدامبطاقةاألسئلةواألجوبةلرتقيةقدرة
ةهوومنهجالبحثالذيتعتمدعليهالباحث.يفتعليماملفردات

-One Grup Pre-Test Post)منهججتريببالتصميماتالتمهدية

Test design) فهي. الباحثة استمالتها اليت البحث وأدوات
املباشرة ومالحظة والبعدي القبلي االختبار حتليل. طريقة وأما

. Wilcoxon Signed Ranks Testالبياناتيفاالختبارباستخدام

يفو واالختبار املباشرة باملالحظة البياناتتقوم عينة00جلمع
هالرسالةيفهذوأمانتائجالبحث.4-يفالصفالثاينلبةطمن

بطاقةهيأنشطةالطلبةواملدرسةعندعمليةالتعليمباستخدامف
جيدجداتعليماملفرداتلرتقيةقدرةالطلبةيفواألجوبةاألسئلة

استخدامإن%(.20وبنتيجةالطلبة%21،8بنتيجةاملدرسة)
فعاللرتقيةقدرةالطلبةتعليماملفرداتيفبطاقةاألسئلةواألجوبة

 املفرداتيف اإلختبار.تعليم نتيجة  Wilcoxon Signed ألن

Ranks Test الداللة مستوى على -Asymp.sig 2) حصلت

tailed)0،000نت من أقل يوهي الداللة مستوى .0،00جة
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الفرضالبديل يدلعلىأن مقبولوالفرضالصفري (Ha)وهذا
(H0) مردود.

بطاقةاألسئلةواألجوبة،قدرةطلبة،تعليم:الكلماتاألساسية 
 تاملفردا
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ABSTRAK 

 

   Judul Skripsi  : Pengunaan Kartu Tanya Jawab Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Siswa Pada      

Pembelajaran Mufradat 

Nama lengkap     : Reidha Surita 

NIM : 170202172 

 

Pengajaran mufradat membutuhkan media pembelajaran 

untuk memudahkan proses belajar dan mengajar. Namun 

pada kenyataannya yang terjadi adalah sebagian siswa tidak 

mampu menguasai mufradat dan tidak dapat menghafalnya 

kecuali hanya beberapa mufradat .Dan guru tidak 

menggunakan media yang cocok sesuai kebutuhan siswa 

ketika mengajarkan mufradat yang baru. Hal ini 

mengakibatkan siswa sukar menghafal dan menguasai 

mufradat. Adapun tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui efektifitas penggunaan kartu tanya jawab dalam 

pengajaran mufradat di MTsN 4 Banda Aceh dan untuk 

mengetahui kegiatan siswa dan guru dalam penggunaan 

kartu tanya jawab untuk meningkatkan kemampuan siswa 
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dalam belajar mufradt. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain One 

Group Pre-Test Post Test Desain. Untuk pengumpulan data 

peneliti menggunakan tes sebelum eksperimen dan tes 

setelahnya dan menggunakan lembar observasi langsung. 

Adapun metode analisis data yang digunakan pada tes yaitu 

Wilcoxon Signed Rank Test. Dan untuk mengumpulkan 

data peneliti melakukan observasi langsung dan tes terhadap 

30 sampel dari siswa kelas VIII-4. Dan adapun hasil 

penelitian dalam skripsi ini adalah kegiatan siswa dan guru 

pada proses pembelajaran dengan menggunakan kartu tanya 

jawab untuk meningkatkan kemampuan siswa pada 

pembelajaran mufradat yaitu bagus sekali (dengan nilai guru 

(92,8%) dan nilai siswa (90%). Pengunaan kartu tanya 

jawab dalam pembelajaran mufradat efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa pada pembelajaran 

mufradat karena nilai Wilcoxon Signed Rank Test  

menghasilkan nilai yang signifikan yaitu (Asymp.sig 2-

tailed) 0,000<0,05 ini menunjukkan bahwa hipotesis 

alternative (Ha) dapat diterima dan hipotesis nol (Ho) 

ditolak. 
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Kata Kunci : Kartu Tanya Jawab, Kemampuan Siswa, 

Pengajaran Mufradat 
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ABSTRACT 

 

The Title of Thesis  :  The Use of Question and Answering 

Cards to Increase The Student’s 

Ability in Teaching Vocabulary 

Full Name   :   Reidha Surita 

NIM :  170202172 

 

Teaching vocabulary needs teaching media to make easier in 

learning proses. In fact that is happened to some students in 

the grade 4 they were not able to develop vocabulary and 

memorize it except only a part of the vocabulary and the 

teacher was not applied the suitable media and the students 

need when learning the new vocabulary, this shows that the 

students have the difficulty in memorizing vocabulary and 

developing the new vocabulary. The purpose of this study 

was to determine the effectiveness of using question and 

answer cards in the vocabulary learning at MTsN 4 Banda 

Aceh, to find out the student’s activities and teachers in 

using the question and answer cards to increase student’s 



 

 خ
 

abilities in vocabulary learning. The method used in this 

study is an experimental method with the design of One 

Group Pre-Test Post Test Design. For the data collection, 

the researcher used the pre-tests experiment and the post-

tests and also used the direct observation sheets. And the 

data analysis method that was used in the test is the 

Wilcoxon Signed Rank Test. To collect all the data the 

researcher used the direct observation and tested the 30 

students as a sample in class VIII-4. The results of this study 

of the activities of students and teachers in the learning 

process by using question and answering cards to increase 

student’s abilities in learning vocabularies are very good 

(with teacher grades (92.8%) and student grades (90%)). 

This shows that the use of question and answer cards is 

effective to increase student’s ability in learning vocabulary 

because the value of the test on the Wilcoxon Signed Rank 

Test produces a significant value of (Asymp.sig 2-tailed) 

0,000 <0.05 this shows that the alternative hypothesis (Ha) 

is acceptable and the null hypothesis (H0) is rejected. 
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Keywords : Question And Answering Card, Students’s 

Ability, Teaching Mufradat 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

  مشكلة البحث - أ
اللغة العربية إحدى اللغات العاملية، وهي اللغة تعترب 

مثائة مليون، هبا ما يزيد على ثال السادسة يف العامل اآلن، يتحدث
.ما بني عريب وغري عريب

1
اللغة العربية تعلم يف املدارس  إن 

اللغة إىل حياة أقرب  يضاأاإلسالمية واملعاهد بإندونيسيا، هي 
 ألهنا جزء من دينهم، كما. املسلمني بعد لغة األم واللغة الوطنية

:" عمر بن اخلطاب عن أمهية اللغة العربية  قال أمري املؤمنني
   ".العربية فإهنا جزء من دينكم احرصوا على تعلم اللغة

املفردات أساس من أسس تعلم لغة من اللغات يف   كانت
تعلم اللغة  الدراسية وهى أهم عنصر يفكل مرحلة من املراحل 

______________ 
دار اآلفاق )، المدخل الى تعلم العربيةرجب عبد اجلواد إبراهيم،   1

 .00، ص (م002 العربية، 

مدخل إلى طريقة اللغوية األجنبية لمدرس اللغة أزهار أرشد،   
  00، ص (1822أوجونج فائداج، مطبعة أحكام، )، العربية



  
 

 تعليم راضأغ أما   .اللغة األجنبية وسواء كان لغة األم أ
 عند التحدث يفاملبادءة  على القدرة تنميةفهي ل املفردات
 ثروهتم تنمية، ولبه يتكلم ملن مستمر انتظار ودون الطالب
  .اللغوية

لتسهيل حيتاج إىل الوسائل التعليمية  إن تعليم املفردات
مجيع األدوات  الوسائل التعليمية هي وأما .تعلمها وتعلميها

واملعدات واآلآلت اليت يستخدمها املدرس لنقل حمتوى الدرس إىل 
جمموعة من الدارسني سواء داخل الفصل أو خارجه هبدف 

ومن إحدى الوسائل املناسبة يف تعليم  0.العملية التعليمية
تعترب بطاقة األسئلة  .ألجوبةاملفردات هي البطاقة األسئلة وا

______________ 
 ،المناهج والوسائل التعليميةسي، و حممد الليب النجيمي ومحيد م   

     432.، ص(۷۹۹۱مكتبة األجنلواملصرية، : القاهرة )

نظريات  –تدريس العربية رشدي أمحد طعيمة وحممد السيد مناع،   
  11 -111. ، ص(دار الفكر العريب)، وتجارب

: القاهرة ) ، ...المناهج والوسائل  ،حممد الليب النجمي ومحيد موسى   
 .   . ص ،( 1800، مكتبة األجنلو املصرية



  
 
واألجوبة هي كل بطاقة يكتب فيه املعلم األسئلة على جانب 

  .البطاقة األول واألجوبة على اجلانب اآلخر من البطاقة
اليقدرون  MTsN 4 Banda Acehمن الواقع أن الطلبة يف و 

إن طريقة . على سيطرة املفردات وال حيفظوهنا إال بعض املفردات
التدريس يف هذه املدرسة فهي الغناء، هبذه الطريقة الطلبة 

ورأت . حيفظون املفردات سريعا، ولكن ينسوهنا سريعا أيضا
تطبق املدرسة الوسائل املناسبة واحملتاجة  الباحثة أن هناك ال
وهذا يؤدي إىل صعوبة . ليم املفردات جديدةباحلاجة الطلبة يف تع

 .الطلبة يف حفظ مفردات وسيطرة مفردات

اعتمادا على هذه املشكلة، فإن الباحثة أن تبحث يف 
استخدام بطاقة " :هذه الرسالة عن املفردات حتت املوضوع 

 األسئلة واألجوبة لترقية قدرة الطلبة في تعليم المفردات
 "MTsN 4 Banda Acehدراسة تجربية بــــ 

 
______________ 

المعينات البصرية في تعليم وعمر الصديق عبد اهلل،  د إمساعلو حمم 
 .100  .، ص(م 182 –ه  0 1دية، و امللكة العربية السع: الرياض)،  اللغة



  
 

  البحث أسئلة   -ب
 البحثأسئلة لبيانات السابقة فتحدد الباحثة بناء على ا
 :إىل سؤلني مها

فعال يف تعليم  بطاقة األسئلة واألجوبةهل استخدام  -1
 ؟(MTsN 4 Banda Aceh)  ـبـ املفردات

أنشطة الطلبة واملدرسة يف استخدام بطاقة األسئلة كيف  - 
 ؟(MTsN 4 Banda Aceh)واألجوبة يف 

  البحث اهدف - ج
 :هيفالبحث يف هذه الرسالة  هدفاأما 

بطاقة األسئلة واألجوبة يف فعالية استخدام  التعرف على .1
  (MTsN 4 Banda Aceh) ـتعليم املفردات بـ

أنشطة الطلبة واملدرسة يف استخدام بطاقة  التعرف على . 
  ((MTsN 4 Banda Acehاألسئلة واألجوبة يف 

  البحثأهمية    -د
إن أمهية البحث هلذه الرسالة تتكون من أمهية النظرية 

 يفيدأما أمهية البحث من حيث النظرية فهي . وأمهية العملية
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وسيلة بطاقة األسئلة إىل زيادة املعلومات حول استخدام  البحث
 .التعليم وتعلم املفردات حتسني نوعيةيف  واألجوبة
 :فهي وأما أمهية البحث  

 للطلبة -1
ة تسهيل املعلمو  فردات العربيةميف إتقان هم زيادة اهتمام    

 .يف تدريس اللغة العربية خاصة يف تعليم املفردات
 للمدرسة  - 

زيادة املعلومات واملعرفة عن بطاقة األسئلة واألجوبة     
 .يف تدريس اللغة العربيةيف تعليم املفردات واستخدامها 

 للباحثة - 
إلمتام شرط من وكذلك  يف املستقبل معلمةحني تكون     

امعة كلية الرتبية جب  الشروط لنيل الدرجة اجلامعية األوىل يف
 . الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم ببندا أتشيه

 

  االفتراضات فروض البحث    -ه
 كما كتب. قويًّا إن الوسائل تؤثر دوافع الطلبة تأثريا

الوسائل التعليمية أهنا تزود "الدكتور فخرالدين عامر ىف كتابه 



  
 
الطالب بأساس حمسوس لتفكريه، ومتده باخلربة احلقيقية اليت ختلق 

لذلك تدعو الطلبة إىل النشاط ىف عملية  0".فيه النشاط  الذايت
تم بالوسيلة املناسبة للطلبة تسهيال ة بأن هتالتعليم، وعلى املعلم

 . هلم ىف فهم املادة املدروسة
 :هيفوأما الفروض اليت افرتضتها الباحثة يف هذه الرسالة 

بطاقة األسئلة  استخدام إن( : Ha) البديلالفرض  -1
 MTsN 4) يكون فعاال يف تعليم املفردات بــ واألجوبة

Banda Aceh). 
بطاقة األسئلة  استخدام إن:   (H0)الفرض الصفري  - 

 MTsN 4) ــيف تعليم املفردات ب مل يكن فعاالواألجوبة 

Banda Aceh). 
 معاني المصطلحات     -و

 قبل أن تبحث الباحثة ما يتضمنه موضوع هذه الرسالة
بطاقة األسئلة واألجوبة لرتقية قدرة الطلية يف تعليم  استخدام"

______________ 
، اإلسالميةطرق التدريس الخاصة باللغة العربية ، خرالدين عامرف0

 . 0 . ، ص(0  1علما الكتب، : القاهرة)
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تحسن هبا ف "(MTsN 4 Banda Aceh)بـ دراسة جتريبية )املفردات 
الرسالة لتسهيل املستعملة يف هذه  أن تبني معاين املصطلحات

القارئني معرفة اإلجتاه الذي تريد الباحثة حىت ال يؤدى إىل الفهم 
 .اخلطاء

 بطاقة األسئلة واألجوبة -1
، واصطالحا هي رقعة "الورقة"لغة مبعىن " بطاقة"كلمة 

صغرية يثبت فيها مقدار ما جتعل فيه، إن كان عينا فوزنه أو 
لغة طالبت " ةاألسئل"وكلمة  2.عدده، وإن كان متاع فقيمته

واصطالحا ما يطلب من كل طالبات العلم اإلجابة عنه . الصدقة
واصطالحا  10.لغة رجع الكالم" األجوبة"وكلمة  8.يف االمتحان

 11.ما يكون ردا على السؤل أو الدعاء أو دعو
______________ 

. ، ص(دون السنة، ملعارفدار ا: القاهرة)، لسان العربابن منظور، 2
   . 

دون مكان )اجلزء األول، الطبعة الثانية،  المعجم الوسيط،إبراهيم مدكور، 8
 .11 . ، ص(دون الناشر، ودون السنة: النشر

 .8  . ص، ... لسانمنظور،  ابن10
 .0 1. ، ص... المعجمإبراهيم مدكور،   
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وتريد الباحثة بوسيلة بطاقة األسئلة واألجوبة يف هذه 

عليم املفردات العربية الرسالة هي وسيلة استخدامها الباحثة يف ت
اليت توزعها إىل الطلبة حيث عددهم وتكتب على ظهورها 

 .السؤال ويف ورائها اإلجابة للسؤال األخر
 تعليم - 

ومعناه . تعليما –يعّلم  –مصدر من عّلم " تعليم"كلمة 
واصطالحا جمموع األساليب اليت يتم   1.لغة جعله يعلمها

بواسطاهتا تنظم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم بكل ما تتسع له  
كلمة البيئة من معاين من أجل إكسابه خربات تربوية معينة، 

التعليم يف ضوء هذا املفهوم أكثر . وإعانته على إعادة بناء اخلربة
اءلة عنها بعد من جمرد توصيل املعلومات إىل ذهن الطلبة مث مس

  1.ذلك
 

______________ 
دون الناشر، : بريوت)، أسس تعلم اللغة وتعليمهزوجالس بداون،  1
 . 0 . ، ص( 188

، مناهج تكليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعلي أمحد مدكور،  1
 .0 . ، ص(م 010 دار الفكر العريب، : القاهرة)الطيعة األوىل، 
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 املفردات  - 
املفردات مجع من مفردة ومعناها لغة الواحد مبقابلة     

واملفردات اصطالحا . يفرد-وهي اسم املفعول من أفرد  1.اجلمع
، هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكري

 املفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات يف
 10.حتمل ما يريد

وتريد الباحثة باملفردات يف هذه الرسالة هي موضوع من        
املواضع الذي تعلمها املدرسة يف مادة اللغة العربية لتساعد الطلبة 

 .على فهم اللغة العربية جيدا
 
 
 

______________ 
: بريوت)، 30الطبعة  ،المنجد في اللغة واإلعالممؤسسة دار املشرق،  1

 .1  . ، ص( 182،املكتبة املشرف
 ،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، مود كامل الناقهحم10

 .1 1. ص ،(م1820،جامعة أم القرى: السعودية)
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 حدود البحث    -ز
 : احلد املوضوعي   -1

استخدام "تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة باملوضوع   
بطاقة األسئلة واألجوبة لرتقية قدرة الطلية يف تعليم 

 .(MTsN 4 Banda Aceh)بــ دراسة جتريبية )املفردات 
 :احلد املكاين - 

-يف الفصل الثاينذه الرسالة املكان هل تريد الباحثة أن حتدد
 .(MTsN 4 Banda Aceh)من   

 :احلد الزماين - 
 .م 0 0 -018 تقوم الباحثة بالبحث يف سنة دراسية 

 الدراسات السابقة  - ح

ولزيادة معلومات الباحثة يف كتابة هذه الرسالة عن 
استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة يف تعليم املفردات وملعرفة مقارنة 
نتائج البحث والفرق بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية تعتمد 

 :الباحثة على الدراسات السابقة كما يلي
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فعالية استخدام وسيلة الصور لترقية رغبة  :سفرياني -1
دراسة )تعلم الطلبة في سيطرة المفردات العربية 

تجريبية في الفصل األول بالمدرسة العالية اإلسالمية 
 .(أتشيه الشمالية ٣الحكومية 

دون استخدام وسيلة  كما الحظ الباحثة أن الطلبة
ون على الكتب املدرسية حىت تك تعليمية، ولكن تركز فقط

ويهدف الباحثة . الطالبات غري حممسات يف التعلم وال يرغنب فيه
استخدام وسيلة الصور لرتقية كيفية ملعرفة يف كتابة هذا البحث 

 وملعرفةرغبة التعلم على سيطرة مفردات العربية يف الفصل األول 
فعالية استخدام وسيلة الصور لرتقية رغبة التعلم على سيطرة 

إن منهج البحث الذي . لفصل األولمفردات العربية يف ا
الباحثة قام و . جترييباستخمتها الباحثة يف هذا البحث هو منهج 

وأما نتائج . مع البيانات باالستفتاء واملقابلة الشخصية واالختبارجب
استخدام وسيلة الصور لرتقية رغبة كيفية احملصولة فهي إن البحث 

أوال تعرض الباحثة  املفردات اجلديدة  التعلم على سيطرة مفردات
، وبعد ذلك تعرض الباحثة الصور "السكان"إىل الطالبات عن 
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املتعلقة باملفردات، وتكّون الباحثة الصور باملفردات، وبعد فهمها 

ن الباحثة ليتقدمن إىل أمام الفصل لتكوين الصور هتالطلبة أمر 
يف ترقية رغبة  استخدام وسيلة الصور فعالو . باملفردات الباقية

 .تعلم الطالبات على سيطرة املفردات
ووجوه التشابه بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية هلما 

ووجوه . واستعمال منهج البحثتشبه يف سيطرة املفردات 
 الباحثة يف الدراسة السابقة استخدمتاالختالف بينهما أن 

. فردات العربيةتعلم الطلبة على سيطرة ملرتقية رغبة وسيلة الصور 
بطاقة األسئلة ستخدم وسيلة تيف الدراسة احلالية  ةوأما الباحث

إذن، العالقة بني . لرتقية قدرهتم عليها تعليم املفرداتواألجوبة يف 
 .رسالتني هي يف تعليم املفردات

الصور الثابتة واستخدامها لترقية سيطرة إيرليا رينتي،  - 
دراسة إجرائية في )الطالب على المفردات العربية 

 .(Aceh Besar)المدرسة المتوسطة بمعهد دار األمن 

هذه الرسالة فهي أن الطلبة يف هذه  يف البحث املشكلة
هم يتعلمون اللغة العربية ولكن كثريا منهم ال يسيطرون املدرسة 



1  
 

الكافية بل بعضهم ال يعرفون املفردات إال قليال على املفردات 
وكثريا من املدرسني يعلمون املفردات العربية باستخدام األساليب 

وأما األهداف  .الرتيبة واململة وعدم استخدام الوسائل التعليمية
ملعرفة كيفية تطبيق الصور الثابتة يف ترقية من هذا البحث فهي 

العربية وملعرفة آثار وسائل  سيطرة الطلبة على مفردات اللغة
 .الصور الثابتة يف ترقية سيطرة الطلبة على مفرادات اللغة العربية

وجتمع الباحثة البيانات . منهج إجرائيوأما املنهج املستعمل فهو 
وأما النتائج من هذا البحث فهي . باملالحظة املباشرة واالختبار

على مفردات تطبيق وسائل الصور الثابتة يرقى سيطرة الطالب 
 .اللغة العربية

ووجوه التشابه بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية هلما 
الباحثة يف ووجوه االختالف بينهما أن . تشبه يف سيطرة املفردات

الصور الثابتة لرتقية سيطرة وسيلة  الدراسة السابقة استخدمت
يف الدراسة احلالية  ةوأما الباحث. الطالب على املفردات العربية

لرتقية  تعليم املفرداتبطاقة األسئلة واألجوبة يف ستخدم وسيلة ت
كانت الباحثة يف .واختلفت بينهما يف املنهجقدرهتم عليها، 



1  
 
الدراسة السابقة استخدمت منهجا إجرئيا وأما الباحثة يف 

إذن، العالقة بني رسالتني  .الدراسة احلالية تستخدم منهجا جتريبيا
 . تعليم املفرداتهي يف

استخدام وسيلة بطاقة األسئلة واألجوبة في : أفر خولى  - 
 MTs Swasta Muta’allimin Aceh Besarتعليم األفعال بـ 

البحث يف هذا البحث أن الطالبات يواجهن  مشكلة 
املشكالت يف فهم األفعال خاصة يف التصريف واستخدامها يف 
اجلمال وكان املدرس يشرح املواد الدراسة ومل يستعمل الوسائل يف 

وأما أهداف البحث من هذه األهداف فهي ملعرفة . تعليم العربية
م األفعال استخدام وسيلة بطاقة األسئلة واألجوبة يف تعلي

إن منهج البحث الذي استخدمته الباحثة يف هذا البحث .وفعاليتها
أما نتائج اليت حصلت عليها الباحثة فهي أن .هو املنهج التجريب

تعليم األفعال باستخدام وسيلة بطاقة األسئلة واألجوبة جيد جدا 
 .وفعال

ووجوه التشابه بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية يف  
ووجوه . واستعمال منهج البحثام بطاقة األسئلة واألجوبة استخد

االختالف بينهما أن الدراسة السابقة تبحث يف تعليم األفعال 
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إذان، العالقة بني رسالتني هي يستخدمان الباحثة . وفعاليتها
 .بـ استخدام بطاقة األسئلة واألجوبةدراسة جتربية 

 
 

 طريقة كتابة الرسالة -ط
الرسالة فاعتمدت الباحثة على ما قررته  أما طريقة كتابة 

كلية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف 
 :الكتاب املسمى

"Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016" 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
  األسئلة واألجوبة بطاقة - أ

  األسئلة واألجوبة بطاقةمفهوم  -1
د منها الىت يستفحدى الوسائل البصرية إالبطاقة هى 

يصنع البطاقة من قطع من الورق املقوى يكتب على كل  .العني
ابب لل  جبو    6.منها عبارة أو كلمة أو مجلة يف بعض األحيان

الوسائل ىف تعليم اللغة العربية يساعد ترقية قدرة أن استخدم 
وقال أزهار أرشاد ىف كتابه أن , الطلبة على مادة التعلمية

استخدم الوسائل التعلمية ىف عملية التعليم يرفع اإلرادة ورغبتهم 
  .اجلديدة ىف التعلم ويعطى االثار النفسية لديهم

______________ 
تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية صالح عبد اجمليد العريب،  6

 .669. ، ص(6896لبنان، الطبعة األوىل : مكتبة)، والتطبيق
2
 Azhar Arsyad, Media Pengajaran, cet.II, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2000), hal.15.  
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يكتب فيه تعترب بطاقة األسئلة واألجوبة هي كل بطاقة 
املعلم األسئلة على جابب البطاقة األول واألجوبة على اجلابب 

وأما يف هذا البحث فاستخدم الباحثة بطاقة   .اآلخر من البطاقة
 . األسئلة واألجوبة يف تعليم املفردات

 األسئلة واألجوبة بطاقةوأهمية  أهداف -2
 تهاأهميو 
األسئلة واألجوبة على تعلم اللغة  بطاقةأهداف الإن 

 :  يهالعربية 

 ترقية الدوافع على تعليم الطلبة -6
 .تسهيل فهم املادة يف التعليم - 
 .املساعدة يف تعليم أعداد كبرية - 

______________ 
المعينات البصرية في تعليم وعمر الصديق عبد اهلل،  د إمساعلو حمم 

 .641  .، ص(م 689 –ه  4 6امللكة العربية السعردية، : الرياض)،  اللغة
ص ، ...المعينات البصرية حممود إمساعيل وعمر الصديق عبد اهلل،  

641. 
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م اللغة على تعل واألجوبة بطاقة األسئلةأمهية الوأما 
 : يه العربية

 .أهنا تسرع وتأثري الطلبة ىف تعمق مواد التعلم -6
 رغبة الطلبة على تعليم اللغة العربيةليدفع  - 
 .أهنا توفر فرصة مثالية للتعلم وفقا لقدرة الطلبة - 
أهنا تنمى الطلبة ببطاقة األسئلة واألجوبة  - 

 .العاطفة
أهنا جتسدهم اجملردة ومن الناحية العملية املتخذة  -5

 .ىف أى مكان
وها هي أهداف وأمهية بطاقة األسئلة واألجوبة عند تعليم 

 .املفردات
  األسئلة واألجوبة بطاقة  كيفية استخدام -3
يف تعلم  األسئلة واألجوبةوأما كيفية استخدام بطاقة  

 :5اللغة العربية فهي كما يلي
______________ 

 
النظرية تعلم اللغات الحية وتعليمها بين صالح عبد اجمليد العريب،  5

 .4 6. ص ،(6896ان، الطبعة األوىل لبن: مكتبة)، والتطبيق
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جتهز املعلمة بطاقة اليت فيها األسئلة واألجوبة  (6
 .خمتلفة، مث تقسم الطلبة إىل قسمني أو أكثر

تشرح املعلمة أهداف تعليم بطاقة األسئلة  ( 
 واألجوبة

وزع املعلمة قطعة البطاقة لكل الطلبة، يف كل ت ( 
بطاقة األسئلة واألجوبة ومها ال تتعلقان فيما 

 . بينهما
تطلب املعلمة ان يقراء الطلبة املختار السؤال  ( 

يف بطاقته مث يبحث األخرون اإلجابة لذاك 
 .هم السؤال يف بطاقة

يقراء الطلبة اإلجابة للسؤال األول املكتوبة يف  (5
يقراء السؤال املكتوبة فيها لبحث بطاقته مث 

اإلجابة يف األخرين، وهكذا حىت ينبغي الدور 
 .لكل طلبة

كتب توبعد أن يتم اإلجابة على سؤال بناجح  (1
ويف هناية . املعلمة السؤال واإلجابة على السبورة



 4 
 
احلصة يطلب من الطلبة أن يقرأوا مجاعيًا كل ما 
سبق هلم التعرف عليه من أسئلة وإجاباهتا 

 .لصحيحةا
وها هي خطوات استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة يف      

 .تعليم املفردات ليكون التعليم باجحا
 وعيوبها األسئلة واألجوبة  بطاقةال مزايا -4

إن وسيلة بطاقة األسئلة واألجوبة هلا مزايا وعيوب، ومن 
بة التعليمية، ترقية الدوافع لدى الطلبة خربات الطلمزاياها توفري 

التعليم عن طريق النشاط، حث الطلبة على زيادة . التعلميف 
مث التدريب على عدد من املهارات . معدل سرعتهم ىف القراءة

األساسية، كالتعريف على الكلمات والفهم وحسن اإللقاء 
 1.وسالمة النطق، وسالمة اهلجاء وتنمية أساليب التعبري

______________ 
دار الفكر : القاهرة )، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  1

 .6 6  .ص، (م  44 العرىب، 



 6 
 

يف  الوافر يف تطبيقهاقت تغرق الو تس فهيوأما عيوهبا 
 1.ضوء عملية التعليم والتعلم

ها هي املزايا والعيوب عند الباحثة تستخدم بطاقة األسئلة 
 .واألجوبة يف تعليم املفردات

 المفردات   -ب 

 المفردات  مفهوم -1
ن املفردات عنصور من عناصر اللغة اهلامة حبيث إ

يتضمن عليها املعاىن واستخدام يف اللغة من املتكلم بفسه أو من 
. له مهاراته يف اللغة إلا ازدادت مفرداته الكاتب، والشخض تزداد

توقف على املفردات اليت تألن كفاءة مهارة لغة الشخص 
 9.استوعب معابيها اللفطية

______________ 
7
 Fathul mujib dan Nailul Rahmawati, Metode Permainan –

permainan Edukatif Dalam Belajar Bahasa Arab, (Jogjakarta: Penerbit 

DIVA Press, 2011) hal, 58. 
8
 Handri Guntur Tariga, Pengertian Kosakata, ( Jakarta: 1990), 

hlm. 2. 



   
 

رفني فأكثر وتدل الكلمة الىت تتكون من حهي املفردات 
يف  املفردات واتكابت فعال أو امسا أو أدء  على معىن، سوا

 .بدوبيسية هي قائمة الكلماتللغة اإلاصطالح القاموس العام ا
مع القواعد، هبا ترتكب تركيبا  ويعرف املفردات بقائمة الكلمات

 8.تتوحد يف اللغة توحيداو 

ومن املفهوم السابق بتأمل أن املفردات الكلمة اليت 
 .كون من حرفني أو أكثر مع القواعدتت

 ف المفرداتأهدا   -2
 اللغة تعلمها يف الطالب أن يعين ال املفردات إن تعليم   

 أو هلا، مقابل وإجيادها األم اللغة إىل ترمجتها على قادرا الثابية
 العربية واملعاجم القواميس يف معناها حتديد على قادرا كوبه

 يكون أن هو املفردات تعليم يف الكفاءة معيار إن بل فحسب،
 املناسب، املكان يف املناسبة الكلمة استعمال على قادرا الطالب

______________ 
9
Yuni Pratiwi, Penggunaan Nyanyian sebagai Media 

Pengajaran Kosakata  Siswa Kelas IV SD Sendang, (Tulungagung: Jawa 

Timur, 1984 ), hlm.20.  



   
 

 اليت والرتاكيب األمناط وعدد بالعربية االتصال يستطيع حىت
 64.بكفاءة استخدامها ويستطيع عليها، يسيطر

ومن أهداف السابق بتأمل أن أهداف املفردات هي    
 املكان يف املناسبة الكلمة إلتصال بالعربية وقادرا على استعمال 

 .املناسب
  ختيار المفرداتاأساس      -3
 :فهي أساس اختيار املفردات أما 

تفضيل الكلمة شائعة استخدام  ، هو(Frequency) التواتر (6
وتستشار . على غريها، مادامت متفقة معها يف املعىن

فيها قوائم املفردات اليت أجرت حصرا للكلمات 
 .املستعملة وبينت معدل تكرار كل منها

تفضل الكلمة اليت تستخدم :  Range))  التوزع أو املدى ( 
. يف أكثر من بلد عريب على تل  اليت توجد يف بلد واحد
قد تكون الكلمة لا تكرار عال أو شيوع مرتفع، ولكن 

______________ 
مدخل إلى طرق تدريس اللغة األجنبية لمدرسي اللغة أزهر،   64
 .85- 8. ص( م 6888.مطبوعة أحكام)، العربية العربية



   
 

لذا يفضِّل أن  .هذا التكرار املرتفيع ينحصر يف بلد واحد
ختتار الكلمة اليت تلتقي معظم البالد العربية على 

العربية للرتبية والثقافة والذي أعدته املنظمة . استخدامها
والذي كان للكاتب شرف االشرتاك يف . والعلوم بتوبس

ويضم الكلمات اليت وردت على ألسنة األطفال . إعداده
العرب يف خمتلف الدول العربية موّزعة حسب شيوعها أو 

 .تواترها وحسب توزعها أو مداها
تفضل الكلمة اليت تكون يف  :  (Availability)املتاحية  ( 

واليت تؤدي له معىن . ناول الفرد جيدها حني يطلبهامت
ويقاس هذا بسؤال الناس عن الكلمات اليت . حمددا

 .يستخدموهنا يف جماالت معينة
تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة  : (Familiarity) األلفة ( 

. عند األفراد على الكلمة املهجورة بادرة االستخدام
وإن  " لُكاء"تفضل بال ش  على كلمة " مشس"فكلمة 

 .كابا متفقني يف املعىن
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تفضل الكلمة اليت تغطي عدة  :  (Coverage) الشمول (5
جماالت يف وقت واحد على تل  اليت ال ختدم إال 

أفضل يف رأينا من كلمة " بيت"مة فكل. جماالت حمدودة
إال أهنا فروق ال . وإن كابت بينهما فروق دقيقة" . منزل"

إن كلمة . هتم الدارس يف املستويات املبتدئة خاصة
ولننظر يف هذه . تغطي عددا أكرب من اجملاالت" بيت"

، (البوصلة)بيتنا، بيت اهلل، بيت اإلبرة : االستخدامات 
 .دبيت العنكبوت، بيت القصي

تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند :  األمهية (1
الدارس على تل  الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أو 

 .حيتاجها قليال
وهبذا املنطق . تفضل الكلمة العربية على غريها: العروبة  (1

. بدال من التليفون" اهلاتف"يفضِّل تعليم الدارس كلمة 
ب اآليل أو احلاسوب واحلاس. بدال من الراديو" املذياع"و

فإلا مل توجد كلمة عربية . أو الرتاب بدال من الكومبيوتر
التلفاز على التليفيزيون، وأخريا : تفضِّل الكلمة املعربة مثل
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تأيت الكلمة األجنبية اليت ال مقابل هلا يف العربية، على أن 

 66".فيديو"تكتب بالطبع باحلرف العريب مثل 
. األلفة واألمهية ةستخدم الباحثتس وأما يف هذه الرسالة
 .طلبة املتوسطةألن هذا الرببامج يستخدم إىل 

 
 الخطوات في تعليم المفردات -4

 :وأما اخلطوات يف تعليم املفردات 
 كأن, (النمالج)اشياء  من عليه الكلمة تدل ما إبراز    -6

 . كتاب او كلمة قلم ترد كتابا عندما قلما او بعرض
 املعلم بفتح يقوم كأن, (dramatization)معين  متثيل   - 

او يكتب املعلم ( يفتح-فتح)عندما ترد مجلة  الباب
 (.يكتب-كتب)على السبورة لتبني املعىن الدرس 

______________ 
المرجع فى تعليم للغة العربية للناطقين بلغات  ،رشدى أمحد طعيمة   

 .68 . ، ص( دون سنة: جامعة أم القرى )، أخرى
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 املعلم دور يلعب كأن, (role playing)الدور  لعب    - 
 .طبيب ويفحصه يف بطنه حيس بأمل مريض
( بارد)كلمة  هلم يذكر كأن, (antonyms)املضادات  لكر   - 

 .عهد هبا هلم سابق كان إن( ساخن)مقابلة  يف
كلمة  هلم يذكر كأن, (synonyms)املرتادفات  لكر   -5

 هلم كان إن( صمصام)معين كلمة  لتوضيح( السيف)
 .سيف بكلمة عهد سابق

 كلمة الىت بذكر ولل , (association)املعاين  تداعي    -1
 .اجلديدة الذهن الكلمة يف تثريها
 .ومشتقاهتا (root)الكلمة  أصل لكر    -1
 من املقصود بشرح العربية ولل  الكلمة معىن شرح    -9

 .الكلمة
 يقرؤه بص حديدة يف كلمة ورود حالة يف, القراءة تعدد   -8

صامتة  قراءة    النص بقراءة ميكن تكليفهم الطالب
 .احدهم معناها يستكشف حىت مرات عدة

 القاموس يف البحث  -64
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 وهذا ,((intermediate languageوسيطة  لغة اىل الرتمجة  -66
 معىن املعلم لتوضيح اليه يلجأ ان اسلوب ميكن اخر

  6.األمر يتعجل يف هذا اال املعلم الكلمة وعلى
 تعليم يف خطوات ان الباحثة تلخص, السابقات ومن 

 الرتمجة, املرتادفات لكر, املفردات لكر:  منها ،متنوعة املفردات
 ,هتاالكلمة ومشتقا أصل لكر, املعاين تداعي, وسيطة لغة اىل
, النمالج:  كمايلى . القراءة تعدد, العربية الكلمة معىن شرح
 .القاموس يف البحث, الدور لعب, معين متثيل

 

 

______________ 
  

 املعلمني :ماالبج), طريقة التعليم اللغة العربية, امحد فؤاد أفندى  
 .644.ص ( 689, ماالبج التدريب كلية
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

  منهج البحث - أ
 كان. جترييب حبث الرسالة هذه عن البحث منهج نإ
 يف جلي أثر له الذي العلمي البحث منهج هو التجرييب البحث
 بواسطته الباحث يستطيع الذي املنهج أي الطبيعية العلوم تقدم
 املتغري( النتيجة على )املستقبل املتغري) السبب أثر يعرف أن

  (.التابع
 أنواع أربعة على فتجري التجرييب املنهج تصميمات أما

 والتصميما ،(pre- eksperimental) التمهيدية التصميمات وهي
 factorial) العاملية والتصميمات ،(true-eksperimental) التجريبية

design)، التجريبية شبه والتصميمات (quazi-eksperimental).9 

______________ 
 ،السلوكية العلوم في البحث إلى المدخل العساف، محد بن صاحل  

 3.3. ص (9... العبيكان، مكتبة الرياض،
 393. ص(.... البحث إلى المدخل العساف، محد بن صاحل  
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 التصميمات التجرييب البحث هلذا الباحثة وختصص
 أو متهيدية بتصميمات ومسيت. (pre-eksperimental) التمهيدية

 يستحق ال ألهنا الصفة اتصفت هبذه قد وهي غريها، أو رديئة
 .جتريبية تصميمات تكون أن( ۸۷۹۱) تكمان قال كما

 كل تأثري من مينع ضبطا املتغريات ضبط فيها يتم ال ألهنا
 3.سلفا ذكرها مت اليت للتجربة الداخلي الصدق تعوق اليت عوائق

 إختبار مع الواحدة اجملموعة تصميم الباحثة واختارت
 One .(group pre-test pos-test desain)  وبعدي قبلي

 : التايل الشكل ويأخذ
 

 
 :التفصيل

 القبلي اإلختبار:   خ
 البعدي اإلختبار:  ۲خ
 التجريبية املعاجلة:  X م

______________ 
 3 3.ص( ... البحث إلى المدخل العساف، محد بن صاحل   

 ۲خ  Xم  1خ
 



3  
 

  المجتمع والعينة - ب
املدرسة من  الطلبةمجيع اجملتمع ىف هذا البحث هم 

(MTsN 4 Banda Aceh) يف العينة أما . طالبا 325 وعددهم
حيث يبلغ  4 –هذا البحث فهي الطلبة يف الصف الثاين 

 .الباط 33عددهم 
قة العمدية طريعلى  ةالباحث هتااختيار تلك العينة و  

(Purposive Sampling)  باخلربة وتعىن أن أساس اإلختبارأي 
بأن هذه املفردة أو تلك متثل  اومعرفته ةخربة الباحثر ختيااال

  4.جمتمع البحث

  أدوات البحث    -ج
املراد بأدوات البحث هي الوسيلة الىت جتمع هبا املعلومات 

أما األدوات  .الالزمة  إلجابة أسئلة البحث أو اختيار الفروض
البحث اليت تستخدمها الباحثة يف خالل يف كتابة هذا البحث 

 : فكما يلي
______________ 

   .22. ص... المدخل إلى ،صاحل بن محد العساف4
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 اإلختبار - 
األدوات اليت ميكن أن تستخدمها  حدأ أما اإلختبار فهو

سئلة البحث أو ع البيانات اليت حتتاجها إلجابة أالباحثة جلم
اإلختبارين  ويف هذه الرسالة تستخدم الباحثة 3.اختبار فروضه

 :مها

 التجريبية اجملموعة به ختترب الذي اإلختبار هو: القبلي اإلختبار -
يف  استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة) بالتجربةم القيا قبل

 .التجربة أثر ملعرفة( تعليم املفردات

 بعد التجريبية اجملموعة به ختترب الذي هو: البعدي اإلختبار -
استخدام بطاقة األسئلة  بعد التجربة أثر القياس بالتجربة القيام

 .يف تعليم املفردات واألجوبة

 على الباسلة تعتمد اإلختبار أسئلة بنود ولتحليل
 :مستويني

  
______________ 

 494-494. ص... المدخل إلى ،صاحل بن محد العساف 
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 احملتوى صدق مستوى( أ

 ملعرفة للطلبة صمم الذي اإلختبار هبا يقاس درجة وهو
 أن على يدل فهذا. الستخدامها وصحتها األداة صدق مدى
 .املختربة الدراسية للمادة مناسبةاإلختبار  أسئلة بنود تكون

 الباحثة قامت اإلختبار أسئلة حمتوى صدق وإلجراء
 "4" الثاين الفصل يف التجربة إجراء قبل"  Pilot Study" بطريقة

ــ . البحث عينة غري الباحثة ختترب بأن  MTsN 4 Banda Aceh بــــ
 ۰۳ وجهزت ،"3" الثاين الفصل يف بةطل93الباحثة فاخرتت
 .األسئلة حمتوى صدق إلجراء سؤاال

 على حصلت اليت احملتوى صدق على تدل أسئلة 5 ووجدت
 99" برنامج باستخدام 3،444  (Sig 2-tailed) الداللة مستوى

SPSS." 

 اإلختبار ثبات مستوى( ب

 قبل اإلختبار مناسبة لتؤكد اإلختبار ثبات مستوى فائدة
 .اجملتمع نفس يف العينة لغري التجربة
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 املالحظة املباشرة -9
هي املالحظة اليت جترى الباحثة  املالحظة املباشرة

مالحظة سلوك معني مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت 
 5.يدرسها
املالحطة املباشرة اليت تقوم هبا الباحثة  تستخدمفا 

مالحظة يالحظ الباحثة كاملدرسة والطالبات أثناء عملية التعليم 
املالحظتني اللتني أعدهتما الباحثة قبل دخول والتعلم بقائميت 

 :الفصل، وهي كما يلي 
 قائمة مالحظة املدرسة  ( أ

اليت تقوم هبا مالحظة نشاط الباحثة   الحظةاملقائمة 
استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة لرتقية كاملدرسة وقدرهتا على 

فستعمل الباحثة أدواهتا بقائمة . قدرة الطلبة يف تعليم املفردات
قبل دخول الفصل لنيل البيانات عن أنشطة املالحظة اليت أعدهتا 

 (.نعم أوال)أسئلة مع خياران  4 املدرسة، وهي تتكون على 

 
______________ 

 . 4.5. ص... المدخل إلى ،صاحل بن محد العساف  
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 قائمة مالحظة الطلبة  ( ب

اليت تقوم هبا مالحظة نشاط الطلبة  الحظةاملقائمة 
وتركيزهم على الدرس واهتمامهم به وتأملهم إليه أثناء عملية 

وأما أدواهتا . بطاقة األسئلة واألجوبةتعليم املفردات باستخدام 
قبل دخول الفصل لنيل البيانات عن بقائمة املالحظة اليت أعدهتا 

خيارت  أسئلة مع أربع 3أنشطة املدرسة، وهي تتكون على 
 (.جيد جدا، وجيد، وقلة جيد، وغري جيد)

وهاتان قائمتا املالحظتني اللتني استخدمتها الباحثة 
للحصول على بيانات أنشطة الباحثة كاملدرسة والطالبات عند 

 MTsN 4يف تعليم املفردات يف  استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة

Banda Aceh. 

  طريقة تحليل البيانات -د

 :التالية األدوات الباحثة تستخدم البيانات على وللحصول       
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 المباشرة مالحظةالبيانات لل تحليل  -1
 حتليل يف املقرر القانون عدد على الباحثة اعتمدت

 أنشطة من البيانات وحتسب. الباحثة منها ستحل اليت البيانات
 :القانون باستعمال والتعلم التعليم عملية أثناء والطالبات املدرسة

P =  
 
  33  

 : البيان
 P :املؤية النسبة 

R  :عليها احملصولة القيمة جمموع 
T :الكاملة النتيجة 

 التعليم عملية أثناء والطالبات املدرسة أنشطة وحتليل
 4: معايري مخسة إىل يسند والتعلم
 جدا جيد% = 33  – ۱۸
 جيد% = 43 - 5
 مقبول% = 53 - 4
 ناقص% = 43 - 9

______________ 
7
 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 281 
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 راسب%=93 -3
 اإلختبارات البيانات تحليل -2

بيانات )للحصول كذالك لتحليل األسئلة الثانية 
فاستعملت الباحثة اجملموع واملعدل من إجابة ( االختبار

وملعرفة فعالية استخدام (. االختبار القبلي والبعدي)االختبارين 
. بطاقة األسئلة واألجوبة لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم املفردات

بإدخال درجة الطلبة الذي حصلوا عليها يف كل قامت به الباحثة 
 4:االختبار التايل

 جدا جيد=  33  – ۱۸
 جيد=  43 - 5
 مقبول=  53 - 4
 ناقص=  43 - 9
  راسب=  93 -3

 قامت البعدي اإلختبارو  القبلي اإلختبار بيانات ولتحليل
 Paired) اختبار أو( Wilcoxon Sign Rank Test) باختبار الباحثة

______________ 
8
 Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 54 
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Sample T Test) 99" اإلحصائي الربنامج باستخدام SPSS." 
 البعدي اإلختبارو  القبلي اإلختبار نتائج جمموعة الباحثة وأخذت
 أو( Wilcoxon Sign Rank Test) اختبار إلجراء املعدلة والنتيجة
 طبيعية البيانات كانت وإن (Paired  Sample T-Test). اختبار

(Normal) ومتجانسة (Homogen) باختبار الباحثة فقامت 
(Paired Sample T- Test) ،الباحثة فقامت عكسها كانت وإن 

 حتتاج ذلك وملعرفة(. Wilcoxon Sign Rank Test) باختبار
 مث( Uji Normalitas) الطبيعي اإلختبارب القيام إىل الباحثة
 فيما بيامها وسيتضح ،(Uji Homogenitas) املتجانسي اإلختبار

 :يلي
 (Uji Normalitas) الطبيعي اإلختبار(  

وتقصد اختبار الطبيعي ملعرفة العينة من جمموعة تكون طبيعية أم 
( Uji Shapiro-wilk)وتقوم الباحثة اختبار الطبيعي باستخدام . ال

إذا كان العينة أكرب من  33ألن العينة يف هذا البحث أصغر من 
وصيغة الفروض ( Uji Kolmogrof Smirnow)فتستخدم  33
 :  بارالطبيعي كما يلي الخت
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Ho : إذا كان)ليس العينة من اجملموعة طبيعية Sig. (2-tailed) 

 (3.33أصغر من مستوى الداللة 
Ha : إذا كان)كانت العينة من اجملموعة طبيعية  Sig. (2-tailed) 

 (3.33أكرب من مستوى الداللة 

ألن   (Shapiro-Wilk)ويف هذا البحث، أخذت الباحثة نتيجة 
 .33طلبة وهو أقل من  33عدد العينة 
 (Uji Homogenitas) املتجانسي اإلختبار( ۲

استخدمت الباحثة اختبار املتجانس داللة أن 
قد استخدمت الباحثة . البيانات بني اجملموعتني متجانس

وأما . 3.33اختبار متجانس على مبستوى الداللة 
 :الفروض الختبار املتجانس كما يلي 

Ho : يوجد املتجانس بني اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة
أصغر من مستوى الداللة  Sig. (2-tailed) إذا كان)

3.33). 
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Ha : ما يوجد املتجانس بني اجملموعة التجريبة واجملموعة
أكرب من مستوى الداللة  Sig. (2-tailed) إذا كان)الضابطة 
3.33) 
إذا كانت البيانات طبيعية ومتجانسة، فاستخدمت لذلك 

وإذ كانت البيانات غري طبيعية . T-Testالباحثة باختبار 
 .Rank Testومتجانسة، فاستخدمت بـــ 

 3- على ما شرحت الباحثة فعرض يف اجلدول  خالصة
 .األيت عن أسئلة الباحثة وحتليل البيانات اليت اسخدمت فيها

 1-3الجدوال 
البحث وتحليلهاسؤاال   

 الرقم سؤاال البحث تحليل البيانات

-T)تاإلختبار 

Test) أو 
Wilcoxon rank 

test 

بطاقة األسئلة استخدام هل 
فعال لرتقية قدرة  واألجوبة

 ـالطلبة يف تعليم املفردات بـ
MTsN 4 Banda Aceh ؟ 

  



4  
 
املعدل والنسبة 

 )%(املائوية 

 (املالحظة املباشرة)

 

أنشطة الطلبة واملدرسة كيف 
بطاقة األسئلة يف استخدام 

 MTsN 4 Banda واألجوبة يف

Aceh  ؟ 

9 

 

 

وتتم كل العماليات السابقة باستخدام الربنامج 
باستعانة . من النظام احملسوبSPSSاإلحصائي املسمى بــــ 

 :كما يلي .”SPSS Statistics22 “احلساب على األدوات الرقمية 
فهذا  3،33أصغر  (.Sig)مستوى الداللةإذا كانت نتيجة  -

  مردود وفرض البديل  (HO)يدل على أن فرض الصفري 
(Ha) مقبول. 

فهذا يدل  3،33أكرب  (.Sig)إذا كانت نتيجة مستوى الداللة -
 (Ha) مقبول وفرض البديل (HO)على أن فرض الصفري 

 .مردود
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات - أ
لقد شرحت الباحثة يف الفصل الثالث فيما يتعلق مبنهج 

ويف هذا الفصل تعرض الباحثة نتائج البحث اليت  .البحث
حصلت عليها بعد استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة لرتقية قدرة 

وللحصول . MTsN 4 Banda Aceh الطلبة يف تعليم املفردات بـ 
-على البيانات فقامت الباحثة بالبحث التجريب يف الصف الثاين

م  إعتمادا على 4102/4141يف املرحلة للسنة الدراسية  2
رسالة عميد كلية الرتبية و تأهيل املعلمني جبامعة الرانريي 

-B: اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه رقم

14086/Un.08/FTK.1/TL.00/09/2019  04يف التاريخ 
 .عن إذن مجع البيانات فيه 4141فرباير

 : انطالقا مما سبق فقامت الباحثة جبمع البيانات كما يلي    
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 لمحة عن ميدان البحث  -1
هي إحدى املدارس اإلسالمية  MTsN 4 Banda Acehإن 

تقع . MTsN 4 Banda Acehوكانت تسّمى بـ  Banda Acehيف 
وقد أسست . هذه املدرسة يف الشارع روكوه االوىل دار السالم

، ويف سنة MTsN Rukohباسم 0222هذا املدرسة يف سنة  
    MTsN 4 Banda Aceh.    تسميةم مت جتديد 4102

تستعمل منهجا، منها  MTsN 4 Banda Acehفكانت 
ساعات  4ويف هذه املدرسة تعلم اللغة العربية . التعليمية الوطنية

رئيس هذه املدرسة اآلن السيدة اينا رزكينا . يف األسبوع
للسنة  MTsN 4 Banda Acehاملاجستري، وعدد املدرسني يف 

 :كما يف اجلدول التايل   4102/4141الدراسية 
 4-1الجدول 

في السنة   MTsN 4 Banda Acehعدد المدرسين بـ 
 م 9112-9191

 العدد المدرسين المواد الدراسية الرقم
 مدرسان  4 اللغة العربية 0
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 مدرسني 5 اللغة اإلجنليزية 4
 مدرسني 2 اللغة اإلندونسية  4
 مدرسني 7 العلوم اإلسالمية  2
 مدرسني 7 العلوم الطبيعية 5
 مدرسني 2 الرياضة 2
 مدرسني 4 املواطنةالعلوم  7
 مدرسني 4 توجيه املشورة 8

 مدرسا 53 المجموع
 

يف السنة   MTsN 4 Banda Acehوعدد الطلبة يف
 :م، كما يف اجلدول التايل 4102-4141
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 4-9الجدول
-9112في السنة   MTsN 4 Banda Acehعدد الطلبة في 

 م 9191
الفصول  الرقم

 الدراسية
 عدد الطلبة

 المجموع
 الطالبات الطالب  

الصف  1
 األول

 طلبة 44 طالبة 44 طالبا 01 1
 طلبة 44 طالبة 40 طالبا 00 9
 طلبة 42 طالبة 44 طالبا 04 5
 طلبة 42 طالبة 40 طالبا 04 4
 طلبة 42 طالبة 02 طالبا 05 3
 طلبة 42 طالبة 05 طالبا 02 6

الصف  9
 الثاني

 طلبة 40 طالبة 02 طالبا 04 1
 طلبة 41 طالبة 02 طالبا 00 9
 طلبة 42 طالبة 40 طالبا 05 5
 طلبة 41 طالبة 07 طالبا 04 4
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 طلبة 42 طالبة 41 طالبا 02 3 
 طلبة 42 طالبة 41 طالبا 02 6
 طلبة 44 طالبة 08 طالبا 02 7

5 
الصف 
 الثالث

 طلبة 44 طالبة 44 طالبا 01 1
 طلبة 42 طالبة 02 طالبا 05 9
 طلبة 42 طالبة 07 طالبا 07 5
 طلبة 42 طالبة 41 طالبا 02 4
 طلبة 45 طالبة 07 طالبا 08 3

 947 المجموع
 طالب

542 
 طالب

326 
 طالب

 

 4-5الجدول 
 MTsN 4 Bandaالمباني والمرافق الدراسية الدرسية لمدرسة 

Aceh   
 العدد المباني والمرافق الدراسية الرقم

 0 رئيس املدرسةإدارة  0
 0 إدارة التدريس 4
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 0 إدارة املدرسني 4
 08 الفصول 2
 0 املكتبة 5
 0 امللعب 2
 0 املقصف 7
 0 موقف السيارة 8
 0 موقف دراجة نارية 2

 7 احلمام 01
 0 املصلى 00

 54 المجموع
 

 4-4الجدول 
 MTsN 4 Banda Aceh ـــــهيكال المنهج الدراسي لـ

 الدراسيةاملواد 
 حصة

 الثالث الثاين األول
 "أ"الفرقة 



28 
 

 تربية دينية 0
 4 4 4 القرآن واحلديث   -أ 

 4 4 4 عقيدة األخالق -ب
 4 4 4 فقه  -ج
 4 4 4 التاريخ اإلسالمي  -د

 4 4 4 اللغة العربية 4
 4 4 4 علم الوطن 4
 2 2 2 اللغة اإلندونيسية 2
 2 2 2 اللغة اإلجنليزية 5
 5 5 5 الرياضية 2
 5 5 5 علم احلياة 7
 2 2 2 علم االجتماعي 8

 "ب"الفرقة 
 4 4 4 علم الفين 0
 4 4 4 الرياضة 4
 4 4 4 علم احلريف 4



22 
 

 22 22 22 جمموع
 

 MTsN 4يظهر لنا اجلدول السابق أن املواد الدراسية يف 

Banda Aceh أ"قسمني مها الفرقة  نقسم إىللسائر املرحالت ت "
فتتكون من مثانية دروس منها القرآن " أ"أما الفرقة ". ب"والفرقة 

واحلديث وعقيدة األخالق وفقه والتاريخ اإلسالمي واللغة العربية 
وعلم الوطن واللغة اإلندونيسية واللغة اإلجنليزية والرياضية وعلم 

ثالثة  فتتكون من" ب"وأما الفرقة . احلياة وعلم اإلجتماعي
وأما جمموعة . دروس منها علم الفين والرياضة وعلم احلريف

 . حصة 22احلصات لكل املرحالت فهي 
 استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة في تعليم المفردات -9

يف تعليم استخدمت الباحثة بطاقة األسئلة واألجوبة 
 MTsN 4 Banda Acehمبدرسة  2-يف الصف الثاين املفردات

يت اليت تساعدها يف مالحظة عها األستاذة ملّ وكانت م. يومني
وقيت ويتضح الت. أنشطة املدرسة والطلبة أثناء عملية التعليم

 :التجريب يف اجلدول التايل 
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 4-3الجدول 
  التوقيت التجربي

 األنشطة التاريخ اليوم اللقاء
فرباير  04 األربعاء اللقاء األول

4141 
اإلختبار 
القبلي 
 والتجربية

فرباير  02 األربعاء الثايناللقاء 
4141 

التجربية 
اإلختبار 
 البعدي

 

فرباير  04لقد قامت الباحثة بالبحث التجريب من  
وتتضح أنشطة املدرسة والطلبة . 4141فرباير  02إىل  4141

لكل  يف تعليم املفرداتعند استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة 
 : لقاء يف اجلدول التايل
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 4-6الجدول 
المدرسة والطلبة عند إجراء اإلختبار  األنشطة)اللقاء األول 

القبلي واستخدام بطاقة األسئلة واألجوبة في تعليم 
 (المفردات

 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة
تبدأ املدرسة الدرس بإلقاء 

 السالم
 يرد الطلبة سالم املدرسة

تأمر املدرسة الطلبة بقراء 
 الدعاء

 يقرأ الطلبة الدعاء

يهتم الطلبة بدعوة املدرسة  تقوم املدرسة بتحضري الطلبة 
 عند إثبات احلضور

تسأل املدرسة الطلبة املفردات 
عن املهنة الذي قد تعلموا 

ستخدام بطاقة الطلبة قبل ت
 األسئلة واألجوبة

جييب الطلبة عما قد حفظوا 
من تعليم املفردات من قبل 

ستخدام بطاقة األسئلة قبل ت)
 (واألجوبة

يقوم الطلبة باإلختبار القبلي ختترب املدرسة الطلبة اإلختبار 
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ستخدام بطاقة قبل ت)القبلي 
 (األسئلة واألجوبة

ستخدام بطاقة األسئلة قبل ت)
 (واألجوبة

شرح املدرسة بعض املفردات 
 عن املهنة من خالل الشاشة

يهتم الطلبة بشرح املدرسة 
 بعد اإلختبار

تطلب املدرسة من الطلبة 
 حظة نطق املفرداتمال

 يالحظ الطلبة نطق املفردات

تقوم املدرسة بتوزيع الطلبة من 
اجملموعة، يتكون من طالبني يف 

 اجملموعة

 االستعداد للتعلم مدة

توزع املدرسة بطاقة اليت فيها 
مفردات عن املهنة ملساعدهتم 

 يف عملية التعليم 

 االستعداد للتعلم

تطلب املدرسة من الطلبة 
على بطاقة األسئلة مالحظة 

 واألجوبة اليت توزعها املدرسة

يالحظ الطلبة املفردات عن 
املهنة على بطاقة األسئلة 

 واألجوبة اليت توزعها املدرسة

 يهتم الطلبة بشرح املدرسةتوضح املدرسة كيفية استخدام 
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بطاقة األسئلة واألجوبة يف 
 عملية التعليم

املدرسة تبدأ الدراسة بستخدام 
ألسئلة واألجوبة بقرأة بطاقة ا

 السؤال اليت توجد يف البطاقة  

يالحظ الطلبة على السؤال 
ويهتم على بطاقتهم إلجابة 

 السؤال منابسة
املدرسة تطلب من غريه 
البحث عن اإلجابة يف البطاقة 
و تعطي املدرسة ملن جتدها 
الفرصة لقراءة السؤال الذي 
عنده بعد التوزيع من قراءة 

السابق، هكذا  اإلجابة للسؤال
تسري التدرسب حىت ينتهوا 
الطلبة من القراءة مجيع األسئلة 

 واألجوبة

يناسب الطلبة بطاقة األسئلة 
 واألجوبة حىت آخر

وبعد أن يتم اإلجابة على 
كتب املعلمة تسؤال بناجح 

 اإلجابة يالحظ الطلبة على
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 .السؤال واإلجابة على السبورة
تقوم املدرسة بتقدمي األسئلة 

ألجوبة بني الطلبة يف هناية وا
 الدرس

باألسئلة  يقوم الطلبة
واألجوبة بني الطلبة يف هناية 

 الدرس
تأمر املدرسة الطلبة بعرض 
االستنباط من مفردات توجد 

 على البطاقة مبساعدة املدرسة 

يستنبط الطلبة من مفردات 
توجد على البطاقة مبساعدة 

 املدرسة
ختتتم املدرسة الدرس بقراءة 

 الدعاء وإلقاء السالم
تتم الطلبة الدرس بقراءة خي

 الدعاء وإلقاء السالم
 
 

 

 4-7الجدول 
المدرسة والطلبة عند استخدام بطاقة  األنشطة) اللقاء الثاني 

 (األسئلة واألجوبة لترقية قدرة الطلبة في تعليم المفردات
 أنشطة الطلبة أنشطة المدرسة

تبدأ املدرسة الدرس بإلقاء 
 السالم

 يرد الطلبة سالم املدرسة
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تأمر املدرسة الطلبة بقراء 
 الدعاء

 يقرأ الطلبة الدعاء

يهتم الطلبة بدعوة املدرسة  تقوم املدرسة بتحضري الطلبة 
 عند إثبات احلضور

تسأل املدرسة الطلبة املفردات 
عن املهنة الذي قد تعلموا 

ستخدام بطاقة بعد ا)الطلبة 
 (األسئلة واألجوبة

طلبة عما قد حفظوا جييب ال
من تعليم املفردات من قبل 

ستخدام بطاقة األسئلة بعد ا)
 (واألجوبة

تقوم املدرسة بتوزيع الطلبة من 
اجملموعة، يتكون من طالبني يف 

 اجملموعة

 االستعداد للتعلم مدة

توزع املدرسة بطاقة اليت فيها 
مفردات عن املهنة ملساعدهتم 

 يف عملية التعليم 

 للتعلماالستعداد 

تطلب املدرسة من الطلبة 
مالحظة على بطاقة األسئلة 

يالحظ الطلبة املفردات عن 
املهنة على بطاقة األسئلة 
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 واألجوبة اليت توزعها املدرسة واألجوبة اليت توزعها املدرسة

املدرسة تبدأ الدراسة بستخدام 
بطاقة األسئلة واألجوبة بقرأة 

 السؤال اليت توجد يف البطاقة  

حظ الطلبة على السؤال يال
ويهتم على بطاقتهم إلجابة 

 السؤال منابسة
املدرسة تطلب من غريه 
البحث عن اإلجابة يف البطاقة 
و تعطي املدرسة ملن جتدها 
الفرصة لقراءة السؤال الذي 
عنده بعد التوزيع من قراءة 
اإلجابة للسؤال السابق، هكذا 
تسري التدرسب حىت ينتهوا 

مجيع األسئلة  الطلبة من القراءة
 واألجوبة

يناسب الطلبة بطاقة األسئلة 
 واألجوبة حىت آخر

ختترب املدرسة الطلبة اإلختبار 
بطاقة بعد استخدام )البعدي 

 (األسئلة واألجوبة

يقوم الطلبة باإلختبار البعدي 
بطاقة األسئلة بعد استخدام )

 (واألجوبة
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تقوم املدرسة بتقدمي األسئلة 
يف هناية  واألجوبة بني الطلبة

 الدرس

يقوم الطلبة باألسئلة 
واألجوبة بني الطلبة يف هناية 

 الدرس
ختتتم املدرسة الدرس بقراءة 

 الدعاء وإلقاء السالم
خيتتم الطلبة الدرس بقراءة 

 الدعاء وإلقاء السالم
 

 تحليل البيانات - ب
 تحليل اإلختبار -1

يف تعليم  2-وللحصول على نتائج طلبة الصف الثاين
. املفردات، قامت الباحثة باإلختبار القبلي واإلختبار البعدي

 : والنتائج اليت حصلت عليها الطلبة تتضح يف اجلدول التايل
 4-8الجدول 

 نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي

 الطلبة
  نتيجة نتيجة

اإلختبار 
واإلختبار  تقدير القبلي

 تقدير البعدي

 جيد 81 مقبول 21 0 البالط
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4الطالب   جيد 81 ناقص 21 
4الطالب   جيد 81 مقبول 21 

2الطالب  جيد  011 مقبول 21 
 جدا  

5الطالب   011 مقبول 21 
جيد 
 جدا  

2الطالب   جيد 81 ناقص 21 

7الطالب   011 مقبول 21 
جيد 
 جدا  

8الطالب   جيد 81 مقبول 21 
2الطالب   جيد 81 ناقص 21 

01الطالب   011 جيد 81 
جيد 
 جدا  

00الطالب   جيد 81 ناقص 21 
04الطالب   جيد 81 ناقص 21 

04الطالب  جيد  011 مقبول 21 
 جدا  

02الطالبة   جيد 81 جيد 81 
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05الطالبة   جيد 81 ناقص 21 
02الطالبة   مقبول 21 راسب 41 
07الطالبة   جيد 81 ناقص 21 

08الطالبة   011 جيد 81 
جيد 
 جدا  

02الطالبة   011 مقبول 21 
جيد 
 جدا  

41الطالبة   011 مقبول 21 
جيد 
 جدا  

40الطالبة   جيد 81 ناقص 21 
44الطالبة   جيد 81 ناقص 21 

44الطالبة   011 مقبول 21 
جيد 
 جدا  

42الطالبة   جيد 81 ناقص 21 
45الطالبة   جيد 81 ناقص 21 

42الطالبة  جيد  011 مقبول 21 
 جدا  

47الطالبة  جيد  011 مقبول 21 
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 جدا  

48الطالبة  جيد  011 جيد 81 
 جدا  

42الطالبة   جيد 81 ناقص 21 
 جيد 81 ناقص 21 41الطالبة 

 87،44 مقبول 54،22 معدل
جيد 
 جدا  

 
ومن هذا اجلدول يدل على أن نتيجة اإلختبار القبلي 

املعدلة ونتيجة اإلختبار البعدي  54،22املعدلة بتقدير  
ولتحليل بيانات اإلختبار القبلي واإلختبار . 87،44بتقدير

 (Uji Normalitas)البعدي قامت الباحثة أوال باإلختبار الطبعي  

 : وتتضح نتيجة يف اجلدول التايل,  ”SPSS 20“باستخدام برنامج 
 4-2الجدول 

 (Uji Normalitas)نتيجة اإلختبار الطبعي 
 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

pretest .263 30 .000 .843 30 .000 
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posttest .345 30 .000 .717 30 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

ومن هذا اجلدول يدل على أن نتيجة االختبار القبلي 
حصلت على  (Uji Normalitas)بعد إجراء االختبار الطبعي

ونتيجة االختبار  1،15من  أصغر 111 (sig) مستوى الداللة
أصغر من  111 (sig)البعدي حصلت على مستوى الداللة 

مث . (Tidak Normal)فيدل على أن البينات غري طبيعية  1،15
، وتتضح (Uji Homogenitas)تقوم الباحثة باإلختبار املتجانسي 

 : التايل نتيجته يف اجلدول
 

4-11 الجدول  
 (Uji Homogenitas)المتجانسينتيجة اإلختبار 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Pretest.posttest 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.783 1 58 .057 
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 املتجانسيومن هذا اجلدول يدل على أن نتيجة اإلختبار  
(Uji Homogenitas)  حصلت على مستوى الداللة(sig) 157 

 .فتشري إىل أن البيانات متجانسة 1،15أكثر من 
على أن بقني يدالن اعتمادا على االختبارين الساال 

 Wilcoxon)فيمكن إجراء . البيانات غري طبيعية و متجانسة

Signed Ranks Test) .وتتضح نتيجته يف اجلدول التايل: 
 

 4-11 الجدول
 (Wilcoxon Signed Ranks Test) نتيجة اإلحتبار

 

Ranks 

 N Mean Rank 
Sum of 
Ranks 

posttest – pretest Negative 
Ranks 

0
a
 .00 .00 

Positive 
Ranks 

29
b
 15.00 435.00 

Ties 1
c
   

Total 30   
a. posttest < pretest 
b. posttest > pretest 
c. posttest = pretest 

 

Test Statistics
a
 

 posttest – pretest 

Z -5.014-
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 



24 
 

ومن هذا اجلدول يتضح أن نتيجة مستوى الداللة 
(Asymp.sig 2-tailed)1،111  وهي أقل من نتيجة مستوى

مقبول  (Ha)فيدل على أن الفرض البديل  1،15الداللة 
فاستخدام بطاقة األسئلة . مردود (H0)والفروض الصفري 

 .واألجوبة يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة يف التعليم املفردات
 تحليل المالحظة المباشرة -9

اعتمدت الباحثة على عدد القانون املقرر يف حتليل 
وحتسب البيانات من أنشطة . البيانات اليت ستحل منها الباحثة

 : املدرسة والطلبة يف عملية التعليم والتعلم باستعمال القانون
  

 

 
  011  

 النسبة املؤوية:  P: البيانات      
     R :جمموع القيمة احلصولة عليها  
     T: النتيجة الكاملة 

 التعليم عملية أثناء والطالبات املدرسة أنشطة وحتليل
0: معايري مخسة إىل يسند والتعلم

 

______________ 
1
 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 281 
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 جدا جيد% = 011 – ۱۸
 جيد% = 81 -20
 مقبول% = 21 -20
 ناقص% = 21 -40

 راسب% =  1-41
 أنشطة املدرسة  ( أ

وأما بنود مالحظة أنشطة املدرسة امللحوظة عند استخدام 
بطاقة األسئلة واألجوبة يف تعليم املفردات، فتتضح يف اجلدول 

 : التايل
 4-19 الجدول

دليل مالحظة أنشطة المدرسة عند استخدام بطاقة األسئلة  
 واألجوبة في تعليم المفردات

 الناحية الملحوظة الرقم
 النتيجة

 ال نعم
   تبدأ املدرسة بإلقاء السالم 0
   تأمر املدرسة الطالبات بقرأة الدعاء 4
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   تقوم املدرسة بتحضري الطالبات 4
 قدرة املدرسة على ربط املوضوع 2

  السابق باجلديد
 

شرح املدرسة عن أهداف التدريس  5
  وخطوته

 

 املدرسة بطاقة اليت فيها مفردات وزعت 2
  املهنةعن 

 

 تقوم املدرسة بتوزيع الطلبة من اجملموعة،  7
  يتكون من طالبني يف اجملموعة

 

 تطلب املدرسة من الطلبة مالحظة 8
 على بطاقة األسئلة واألجوبة 

 اليت توزعها املدرسة
 

 

 تطلب املدرسة من الطلبة مالحظة  2
 كيفية النطق املفردات

 على بطاقة األسئلة واألجوبة
 

 

  املدرسة تبدأ الدراسة بستخدام بطاقة  01
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األسئلة واألجوبة بقرأة السؤال اليت 
 توجد يف البطاقة

املدرسة تطلب من غريه البحث عن  00
اإلجابة يف البطاقة و تعطي املدرسة 

 ملن جتدها الفرصة لقراءة السؤال
 

 

 قدرة املدرسة على املناقشة بني الطلبة  04
  عن املفردات املهنة

 

 تأمر املدرسة الطلبة بعرض االستنباط 04
 من مفردات توجد على البطاقة

 مبساعدة املدرسة
 

 

 ختتتم املدرسة الدرس بقراءة الدعاء 02
  وإلقاء السالم 

 

 15 اجملموع 
 نعم:  0  ال:  1 
 : أنشيطة املدرسة عند عملية التعليم والتعلم، هينتيجة  أما 

  
 

 
  011  
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 النسبة املؤوية : P: البيانات 
     R :جمموع القيمة احلصولة عليها  
            T: النتيجة الكاملة 
 

  
 

 
 011   
 

          04
02 011  

 

  
0411

02  
 

  24،8% 

-80تدل على أهنا وقعت بني حد  P= %24،8وبنتيجة  
وهذا يدل أن أنشطة املدرسة عند استخدام بطاقة %. 011

لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم املفردات حصلت  األسئلة واألجوبة
 .على درجة جيد جدا
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 أنشطة الطلبة(ب 
وأما بنود مالحظة أنشطة الطلبة امللحوظة عند استخدام بطاقة  

األسئلة واألجوبة لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم املفردات، فتتضح يف 
 : اجلدول التايل

 4-15 الجدول
عند استخدام بطاقة األسئلة الطلبة دليل مالحظة أنشطة 

 واألجوبة لترقية قدرة الطلبة في تعليم المفردات
 الوصف الناحية امللخوظة الرقم

 اهتمام الطلبة 0

2  مجيع الطلبة يهتمون الدرس 
يف تعليم مفردات عن املهنة 

الذي يوجد على بطاقة 
 األسئلة واألجوبة

معظم الطلبة يهتمون الدرس يف  4
عن املهنة تعليم مفردات 

الذي يوجد على بطاقة 
 األسئلة واألجوبة
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 بعض الطلبة يهتمون الدرس 4
يف تعليم مفردات عن املهنة  

الذي يوجد على بطاقة 
 األسئلة واألجوبة

ال أحد من الطلبة الذي يهتمون  0
الدرس يف تعليم مفردات 
عن املهنة الذي يوجد على 

 بطاقة األسئلة واألجوبة
 

 املفرداتنطق  4

مجيع الطلبة يقدرون يف نطق  2
املفردات على بطاقة األسئلة 

 واألجوبة 
4  معظم الطلبة يقدرون يف نطق

املفردات على بطاقة األسئلة 
 واألجوبة

بعض الطلبة يقدرون يف نطق  4
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املفردات على بطاقة األسئلة 

 واألجوبة
ال أحد من الطلبة الذي يقدرون  0

املفردات على بطاقة يف نطق 
 األسئلة واألجوبة

 

 محاسة الطلبة 4
 يف السؤال

 مجيع الطلبة يسئلون مامل  2
 يفهموا من املفردات عن املهنة

4  معظم الطلبة يسئلون مامل
يفهموا من املفردات عن 

 املهنة
بعض الطلبة يسئلون مامل  4

يفهموا من املفردات عن 
 املهنة

الطلبة الذيال أحد من  0  
يسئلون مامل يفهموا من  
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 املفردات عن املهنة
 

 مناقشة بني الطلبة 2

2  يناقش مجيع الطلبة مع 
شركائهم عن املفردات على 

 بطاقة األسئلة واألجوبة 
يناقش معظم الطلبة مع  4

شركائهم عن املفردات على 
 بطاقة األسئلة واألجوبة

 يناقش بعض الطلبة مع 4
شركائهم عن املفردات على  

 بطاقة األسئلة واألجوبة
 ال أحد من الطلبة الذي 0

يناقش مع شركائهم عن  
املفردات على بطاقة األسئلة 

 واألجوبة
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 يناسب البطاقة 5

2 مجيع الطلبة يقدرون أن 
يناسب بطاقة األسئلة   
واألجوبة يف  فرقتهم   

 معظم الطلبة يقدرون أن 4
يناسب بطاقة األسئلة   
واألجوبة يف  فرقتهم   

 بعض الطلبة يقدرون أن 4
يناسب بطاقة األسئلة    

 واألجوبة يف  فرقتهم
ال أحد من الطلبة يقدرون أن  0

 يناسب بطاقة
ماألسئلة واألجوبة يف  فرقته  

 جيد:  4  مقبول:  4  ناقص:  0
 جيد جدا:  2 

 :عملية التعليم والتعلم، هي أما نتيجة أنشطة الطلبة عند 
  

 

 
  011   
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 النسبة املؤوية:  P: البيانات      
     R :جمموع القيمة احلصولة عليها  

              T: النتيجة الكاملة 
 

  
 

 
 011   

 

  
  

  
       
 

  
    

  
  

 

       
 

-80تدل على أهنا وقعت بني حد % P =21وبنتيجة     
يدل على أن أنشطة الطلبة عند استخدام بطاقة  وهذ%. 011

األسئلة واألجوبة لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم املفردات حصلت 
 .على درجة جيد جدا

 المناقشة  -5
أما مناقشة هذا البحث فهي أن أنشطة املدرسة والطلبة 
عند استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة حصلت على درجة جيد 
جدا فيدل على أهنا تؤثر يف ترقية قدرة الطلبة يف تعليم املفردات،  
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وتتضح . أنشطة املدرسة والطلبةكما ورد يف ورقيت مالحظة 
 اإلحتبارنتيجتا اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي بعد إجراء 

(Wilcoxon Signed Ranks Test) باستخدام برنامج “SPSS 20” 

 1،111(Asymp.sig 2-tailed) دلت على نتيجة مستوى الداللة
وهذا يدل على أن  1،15جة مستوى الداللة يوهي أقل من نت

بطاقة األسئلة واألجوبة يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة استخدام 
 .يف تعليم املفردات

بطاقة األسئلة م اأن استخد جملتهىف  مسفلة كما قالت 
لرتقية عملية التعليم وإنتاجها فالزم  ،املفرداتواألجوبة يف تعليم 

ومن ابتكار تعليم اللغة العربية . أن يقوم باالبتكار للمدرس
إمنا اللعب فيه الفرح . استخدام وسيلة التعليم مثل لعب البطاقة

 4.الذي يدعم دقة تعلم الطلبة

______________ 
2
  Maspalah, April 2013. “Penggunaan permainan pemasangan 

kartu dalam pembelajaran bahasa arab di SMA”. Bahasa dan Sastra, 

Vol. 13, No. 1. Ejournal.upi.edukasi. 

http://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/download/760/553. 

16 Juni 2020 

 

http://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/download/760/553
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 تحقيق الفرضين  -4

قد ذكرت الباحثة الفرضني يف الفصل األول، مها الفرض 
وبعد حتليل املالحظة .  (H0)الفرض الصفري  (Ha)البديل 

عند استخدام بطاقة املدرسة والطلبة املباشرة تظهر أن أنشطة 
وهذا يدل على . األسئلة واألجوبة حصلت على درجة جيد جدا

. مردود (H0)مقبول والفرض الصفري  (Ha)أن الفرض البديل 
عند استخدام بطاقة األسئلة املدرسة والطلبة أنشطة فتدل على 

 .واألجوبة تؤثر يف ترقية قدرة الطلبة يف تعليم املفردات
إجراء وبعد حتليل اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي ب

(Wilcoxon Signed Ranks Test) باستخدام برنامج “SPSS 20” 

 Asymp.sig) مستوى الداللةنتيجة  تتضح النتيجة حصلت على

2-tailed)1،111 1،15جة مستوى الداللة يوهي أقل من نت .
مقبول والفرض الصفري  (Ha)وهذا يدل على أن الفرض البديل

(H0) بطاقة األسئلة واألجوبة على أن استخدام فتدل . مردود
 .يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم املفردات
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 الفصل الخامس
 الخاتمة 

 نتائج البحث - أ
قد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة عما يتعلق 

لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم  بطاقة األسئلة واألجوبةستخدام با
 : وستقدم الباحثة اخلالصة األتية. املفردات

لرتقية قدرة فعال بطاقة األسئلة واألجوبة ن استخدام إ -1
 أن نتيجة على الباحثة وتعتمد. الطلبة يف تعليم املفردات

-)النتيجة  على حتصل( Rank Tes) ت اإلختبار من
 وهي sig.(2-tailed)  01000الداللة  ومستوى( 41015

 أن على فيدل 0104 الداللة مستوى من نتيجة أصغر
( (H0 الصفري والفرض مقبول ((Haالبديل  الفرض
 .مردود

 البحث نتيجة ألن جدا جيدة املدرسة أنشطةكانت  -2
 والتعلم التعليم عملية تنظيم يف املدرسة قدرة أن إىل تشري
 إقبال على الطلبة أنشطة يف وكذلك% 8219 بقيمة
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 حتليل عند% 80 بقيمة جدا جيدة الدراسية املواد
   .املباشرة املالحظة بيانات

 المقترحات - ب
 االقرتاحات الباحثة تقدم السابقة الظواهر على اعتمادا         

 :هي التايل1
بطاقة األسئلة ستخدام ت أن املدرسة من الباحثة ترجو  -1

 التعليمية عملية يف املختلفة األخرى لوسائلا أوواألجوبة 
تعليم  يف خاصة العربية اللغة على على التالميذ ليسهل

 .املفردات
 جيدا العربية اللغة يدرسوا أن الطلبة من الباحثة ترجو- 2

 .تاما فهما العربية اللغة املادة ويفهموا
 هذه يف وجدوا إذا االصالح القارئني من الباحثة ترجو- 3

 كاملة رسالة تكون حىت العيوب أو األخطاء الرسالة
 .والقارئني للباحثة مفيدة
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

Berilah tanda (√) untuk jawaban “Ya” atau “Tidak” sesuai 

dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

No Aspek yang diamati Ya Tidak 

1. Kegiatan Awal:   

 1. Guru membuka pembelajaran 

dengan salam 
  

2. Guru mengisi lembar 

kehadiran   
  

3. Guru melakukan apersepsi 

dan diajak untuk mengulang-

ulang materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

  

4. Guru menyampaikan proses 

kegiatan pembelajaran 

beserta tujuannya. 

  

 

2. Kegiatan Inti:    

 1. Guru membagikan kartu 

tanya jawab yang berisi 

tentang mufradat املهنة 

  

2. Guru membagikan 

kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 2 

orang. 

  

3. Guru meminta siswa 

untuk mengamati kartu 
  



tanya jawab yang telah di 

berikan. 

4. Guru meminta siswa 

untuk mengamati 

pelafalan mufradat yang 

terdapat pada kartu tanya 

jawab. 

  

5. Guru memberikan 

kesempatan bertanya 

kepada siswa tentang 

mufradat  املهنة yang telah 

dijelaskan. 

  

6. Guru meminta siswa 

berdiskusi tentang 

mufradat yang telah 

diberikan. 

  

7. Guru meminta siswa 

dalam kelompoknya 

mencocokkan kartu tanya 

jawab sesuai dengan 

pasangannya. 

  

8. Guru meminta siswa 

dalam kelompoknya 

menunjukkan kartu tanya 

jawab sesuai dengan 

jawabannya masing-

masing. 

  

9. Guru meminta siswa 

untuk saling mengoreksi 

kartu tanya jawab yang 

telah di cocokkan oleh 

temannya. 

  



10. Guru memberikan 

semangat pada setiap 

kelompok. 

  

  

3. Penutup:   

 1. Guru meminta agar siswa 

memberikan kesimpulan 

tentang pembelajaran. 

  

2. Guru memberikan penguatan 

kesimpulan. 
  

3. Guru meminta agar siswa 

memberikan refleksi tentang 

pembelajaran. 

  

4. Guru menutup pelajaran 

dengan do’a. 
  

 

Komentar dan Saran Pengamat : 

  ...........................................................................................  

  ...........................................................................................  

       
                   

             
              

 

 

 

 

Banda Aceh,   2020 

Pengamat/Observer 

 

 

( …………………….) 



LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Berilah tanda (√) pada kolom keterangan yang disediakan 

sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

No Aspek yang diamati  Keterangan 

1. Perhatian siswa 

4 Semua siswa 

memperhatikan 

pembelajaran tentang 

mufradat املهنة yang 

terdapat pada kartu 

tanya jawab 

3 Sebagian besar siswa 

memperhatikan 

pembelajaran tentang 

mufradat املهنة yang 

terdapat pada kartu 

tanya jawab 

2 Sebagian kecil siswa 

memperhatikan 

pembelajaran tentang 

mufradat املهنة yang 

terdapat pada kartu 

tanya jawab 



1 Tidak ada siswa 

memperhatikan 

pembelajaran tentang 

mufradat املهنة yang 

terdapat pada kartu 

tanya jawab 

 

2. Pelafalan mufradat 

4 Semua siswa mampu 

melafalkan mufradat 

yang terdapat dalam 

kartu tanya jawab. 

3 Sebagian besar siswa 

mampu melafalkan 

mufradat yang terdapat 

dalam kartu tanya 

jawab. 

2 Sebagian kecil siswa 

mampu melafalkan 

mufradat yang terdapat 

dalam kartu tanya 

jawab. 

1 Tidak ada siswa yang 

mampu melafalkan 

mufradat yang terdapat 

dalam kartu tanya 



jawab. 

 

3. 
Keaktifan siswa 

dalam bertanya 

4 Semua siswa 

menanyakan hal-hal 

yang belum di pahami 

yang berkaitan dengan 

mufradat املهنة. 

3 Sebagian besar siswa 

menanyakan hal-hal 

yang belum di pahami 

yang berkaitan dengan 

mufradat املهنة.. 

2 Sebagian kecil siswa 

menanyakan hal-hal 

yang belum di pahami 

yang berkaitan dengan 

mufradat املهنة. 

1 Tidak ada siswa yang 

menanyakan hal-hal 

yang belum di pahami 

yang berkaitan dengan 



mufradat املهنة. 

 

4. Diskusi siswa 

4 Semua siswa berdiskusi 

bersama pasangannya 

seputar mufradat yang 

terdapat pada kartu 

tanya jawab. 

3 Sebagian besar siswa 

berdiskusi bersama 

pasangannya seputar 

mufradat yang terdapat 

pada kartu tanya jawab. 

2 Sebagian kecil siswa 

berdiskusi bersama 

pasangannya seputar 

mufradat yang terdapat 

pada kartu tanya jawab. 

1 Tidak ada siswa yang 

berdiskusi bersama 

pasangannya seputar 

mufradat yang terdapat 

pada kartu tanya jawab. 

 



5. Mencocokkan kartu 

4 Semua siswa mampu 

menjalankan tugas 

kelompok dalam 

mencocokkan kartu 

tanya jawab 

3 Sebagian besar siswa 

mampu menjalankan 

tugas kelompok dalam 

mencocokkan kartu 

tanya jawab 

2 Sebagian kecil siswa 

mampu menjalankan 

tugas kelompok dalam 

mencocokkan kartu 

tanya jawab 

1 Tidak ada siswa yang 

mampu menjalankan 

tugas kelompok dalam 

mencocokkan kartu 

tanya jawab 

 

 

Komentar dan Saran Pengamat : 

  ...........................................................................................  



  ...........................................................................................  

  ...........................................................................................  

 

       
                   

             
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda Aceh,      2020 

Pengamat/Observer 

 

 

( …………………….) 

 

( …………………….) 



 اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي

 يعاجل املرضى ...  -1
 التجار -ج   الطبيب - أ

 الطالب -د   الفالح - ب
 ينظم املرور ...  -2

 املدرس -ج   الشرطي -أ 

 املهندس -د   ممرض -ب 

 ما مهنتها ؟ -3
 الطبيبة - أ

 الطالبة - ب
 الطيارة -ج
 التاجرة  -د

 يوفر لنا النظافة والصحة العامة...  -4
 البائع. ج     الكناس - أ

 التاجر. د   الكاتب -ب 



 يوفر لنا املواد الغذائية بإنتاجها...  -5
 الطيار -ج   البائع -أ

 الفالح -د   هندسامل -ب
 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MTsN 4 Banda Aceh 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Semester/Kelas : II / Kelas VIII 

Materi Pokok : املهنة 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan  alam 

serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa 

ingin tahu nya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 



seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

K

I 
Kompetensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

1 1.1.Mensyukuri 

kesempatan dapat 

mempelajari bahasa 

Arab sebagai pengantar 

komunikasi 

internasional yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

1.1.1. Bersyukur 

kepada Allah atas 

kesempatan yang 

diberikan untuk 

mempelajari bahasa 

Arab. 

1.2.1 Meningkatkan 

motivasi dalam 



1.2. Meyakini adanya 

motivasi internal 

(intrisik) sebagai 

anugerah Allah untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

1.3. Mengamalkan 

sikap amanah sebagai 

anugerah Allah untuk 

mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa 

komunikasi 

internasional dan 

pengantar dalam 

mengkaji khazanah 

keislaman. 

melatih kemahiran 

berbahasa. 

1.3.1. Menggunakan 

bahasa Arab sebagai 

alat komunikasi 

dalam kehidupan 

sehari- hari. 

2 2.1. Menunjukkan 

perilaku jujur, disiplin, 

percaya diri dan 

bertanggung jawab 

dalam melaksanakan 

2.1.1 Menampilkan 

rasa tanggung jawab 

dalam berbahasa 

Arab dengan 

menyelesaikan 



komunikasi 

transaksioanal dengan 

guru dan teman.  

2.2  Menunjukkan 

perilaku santun dan 

peduli dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

interpersonal dengan 

guru dan teman. 

tugas. 

2.2.1. Percaya diri 

dengan berani tampil 

dengan 

menggunakan 

bahasa Arab sebagai 

bahasa komunikasi 

sehari-hari. 

3 3.1  Mengidentifikasi 

bunyi kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan: 

  املهنة

3.1.1. Melafalkan 

bunyi kata, frase dan 

kalimat bahasa arab 

dengan baik dan 

baik, berkaitan 

dengan:  

  املهنة

3.1.2. Menunjukkan 

tulisan sesuai bunyi 



kata, frase dan 

kalimat bahasa arab 

dengan baik dan 

baik, berkaitan 

dengan: 

  املهنة

3.1.3. Menjelaskan 

makna atau gagasan 

dari kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan:  

 املهنة



4 4.1.Mendemonstrasikan 

ungkapan sederhana 

untuk menyatakan dan 

merespon tentang topik: 

  املهنة

dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar 

dan sesuai konteks. 

  

 

. 

4.1.1. Menirukan 

contoh ungkapan 

yang menggunakan 

kata tanya dengan 

jawaban yang benar 

yang berkaitan 

dengan:  

  املهنة

4.1.2. Melafalkan 

ungkapan sederhana 

yang mengandung 

kata tanya dengan 

jawaban yang benar 

yang berkaitan 

dengan:  

  املهنة

4.1.3. Menanyakan 

dengan ungkapan 



sederhana dengan 

baik dan benar yang 

berkaitan dengan:              

 املهنة

4.1.4. 

Menyampaikan 

informasi lisan 

dengan ungkapan 

sederhana dengan 

baik dan  benar  

yang berkaitan 

dengan:  

 ةاملهن

 



 

C. Materi Pembelajaran (terlampir) 

 

 

D. Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan -1) 

 المهنة

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru membuka pembelajaran 

dengan salam dan berdo’a 

bersama dipimpin oleh seorang 

peserta didik dengan penuh 

khidmat. 

b. Memperlihatkan kesiapan diri 

dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

c.  Guru memberikan motivasi dan 

mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran. 

 

10 

Menit 

 

 

    



No. Kegiatan  Waktu 

d.    Guru memberikan pre-test  

e. Guru menyampaikan proses 

kegiatan pembelajaran beserta 

tujuannya 

f.   Guru membagikan siswa secara 

berpasangan yang terdiri 2 

orang dalam satu kelompok. 

2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati dengan teliti 

 Guru membagikan kartu 

tanya jawab tentang  المهنة 

kepada setiap kelompok. 

 Siswa untuk mengamati kartu 

tanya jawab yang dibagikan 

oleh guru 

 Guru meminta siswa untuk 

mengamati pelafalan kata, 

frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang diperdengarkan 

tentang  المهنة 

 Siswa mengamati kartu tanya 

 

20 

Menit 



No. Kegiatan  Waktu 

jawab tentang pelafalan kata, 

frase dan kalimat bahasa 

Arab  tentang المهنة dan 

perbedaan antara muzakkar 

dan muannas. 

b.  Menanya dengan santun 

 Guru meminta siswa untuk 
bertanya tentang mufradat  

pada pembahasan المهنة yang 

telah dijelaskan oleh guru 

dengan menggunkan kartu 

tanya jawab baik secara 

individu maupun kelompok.  

 Siswa menanyakan tentang 
makna kata, frase dan 

kalimat bahasa Arab tentang 

 املهنة
 Siswa menanyakan mufradat 

tentang املهنة yang belum 

dipahami. 

c. Mencoba dengan penuh 

semangat 

 Guru meminta siswa dalam 

kelompoknya untuk 

mencocokkan kartu tanya 

jawab sesuai pasangannya 



No. Kegiatan  Waktu 

 Siswa dalam kelompoknya 
membacakan pertanyaan 

sedangkan siswa lain 

menyesuaikan jawabannya 

yang terdapat pada kartu 

tanya jawab 

 Siswa lain memberikan 
argumen/pendapat terhadap 

jawaban yang dilakukan 

temannya. 

d.  Menalar dengan terampil 

 Siswa saling mengoreksi 

kartu tanya jawab yang di 

cocokkan oleh temannya. 

e. Mengkomunikasi dengan 

percaya diri dan tanggung 

jawab 

 Salah satu atau dua siswa 

menyimpulkan  hasil dari 

pembelajaran secara 

keseluruhan kepada teman-

teman dengan percaya diri 

 Guru memberikan apresiasi 

pada setiap penampilan 



No. Kegiatan  Waktu 

kelompok 

 Siswa mendengar dengan 

baik 

3. Penutup 

a. Dibawah bimbingan guru, siswa 

memberikan kesimpulan dan 

memberikan penguatan terhadap 

kesimpulan tersebut. 

b. Guru bersama siswa memberikan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran. 

c. Bersama-sama menutup pelajaran 

dengan berdoa. 

 

 

 

10 

Menit 

 

 Pertemuan kedua 

No. Kegiatan  Waktu 

1. a. Pendahuluan 

a. Guru membuka 

pembelajaran dengan salam 

dan berdo’a bersama 

dipimpin oleh seorang 

peserta didik dengan penuh 

10 

Menit 

 

 

 



No. Kegiatan  Waktu 

khidmat. 

b. Memperlihatkan kesiapan 

diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk 

disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi 

dan mengajukan pertanyaan 

secara komunikatif yang 

berkaitan  dengan  materi 

pelajaran. 

d. Mengingatkan kembali 

materi yang telah diajarkan 

sebelumnya dengan 

bertanya. 

e. Guru menjelaskan secara 

singkat materi yang akan 

diajarkan. 

f. Guru membagikan siswa 



No. Kegiatan  Waktu 

secara berpasangan yang 

terdiri 2 orang dalam satu 

kelompok. 

2. Kegiatan Inti 

b. Mengamati dengan teliti 

 Guru membagikan kartu tanya 

jawab tentang املهنة kepada 

setiap kelompok. 

 Siswa untuk mengamati kartu 
tanya jawab yang dibagikan 

oleh guru 

 Guru meminta siswa untuk 

mengamati pelafalan kata, 

frasa dan kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan tentang  

 املهنة
 Siswa mengamati kartu tanya 

jawab tentang pelafalan kata, 

frase dan kalimat bahasa Arab  

tentang املهنة dan perbedaan 

antara muzakkar dan muannas. 

c. Menanya dengan santun 

 Guru meminta siswa untuk 

bertanya tentang mufradat  
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Menit 



No. Kegiatan  Waktu 

pada pembahasan املهنة yang 

telah dijelaskan oleh guru 

dengan menggunkan kartu 

tanya jawab baik secara 

individu maupun kelompok.  

 Siswa menanyakan tentang 

makna kata, frase dan kalimat 

bahasa Arab tentang املهنة 
Siswa menanyakan mufradat 

tentang املهنة yang belum 

dipahami. 

d. Mencoba dengan penuh 

semangat 

 Guru meminta siswa dalam 

kelompoknya untuk 

mencocokkan kartu tanya 

jawab sesuai pasangannya 

 Siswa dalam kelompoknya 
membacakan pertanyaan 

sedangkan siswa lain 

menyesuaikan jawabannya 

yang terdapat pada kartu tanya 

jawab 

 Siswa lain memberikan 

argumen/pendapat terhadap 

jawaban yang dilakukan 



No. Kegiatan  Waktu 

temannya. 

e. Menalar dengan terampil 

 Siswa saling mengoreksi kartu 

tanya jawab yang di cocokkan 

oleh temannya. 

f. Mengkomunikasi dengan 

percaya diri dan tanggung jawab 

 Salah satu atau dua siswa 

menyimpulkan  hasil dari 

pembelajaran secara 

keseluruhan kepada teman-

teman dengan percaya diri 

 Guru memberikan apresiasi 

pada setiap penampilan 

kelompok 

 Siswa mendengar dengan baik 

3. Penutup 

a. Dibawah bimbingan guru, siswa 

memberikan kesimpulan dan 

ringkasan materi pembelajaran. 

b. Guru memberikn post-test 
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No. Kegiatan  Waktu 

terhadap materi yang telah 

dipelajari 

c. Guru menyampaikan pesan moral 

d. Guru bersama siswa memberikan 

refleksi terhadap proses 

pembelajaran. 

e. Bersama-sama menutup pelajaran 

dengan berdoa. 

Menit 

 

 

E. Penilaian, Remedial dan Pengayaan (Format 

terlampir) 

 

F. Alat/Bahan, Media dan Sumber Belajar: 

1. Alat/Bahan: 

- spidol 

- karton 

- gunting 

- papan tulis 

- penghapus papan tulis 

2. Media: 

- kartu 

3. Sumber Belajar: 

- Kamus Lisanul Araby.  

 



- Buku siswa Bahasa Arab MTs kelas VIII 

K13 (Jakarta : Kementrian Agama,2015). 

- Buku LKS 
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Lampiran-Lampiran: 

a. Lampiran 1 (Materi Pembelajaran) 

 Dengarkan bunyi mufradat berikut ini, 

kemudian ucapkan kembali dengan benar! 

  ( للمذكر)ُمِدرٌِّس 
  (للمؤنث) ُمِدرَِّسٌة 
  ٌح  َفَّلا
  ٌع  بَاىِ 
  ٌطَبااخ 
  ٌطَِبْيب 
 مهندس 
   ُشْرِطي 

b. Lampiran 2 (Penilaian, Remidial dan Pengayaan) 

1. Penilaian Kompetensi Sikap  

1) Observasi  

No 

 

 

 

Nama 

 

 Aspek perilaku yang dinilai  

 

Ket 

B
ek

erja sam
a 

Ju
ju

r 

M
en

g
h

arg
ai 

tem
an

 

D
isip

lin
 

 

B
ertan

g
g
u

n
g

 

jaw
ab

 

1. Arif       



2. Radhiah       

3. Syifa       

4. Rosa       

 

Catatan:  

Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai 

dengan kriteria berikut.  

A = sangat baik  

B = baik  

C = cukup  

D = kurang 

Nilai akhir = jumlah skor penilaian  X 100 =  

      Jumlah skor maksimal                  

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan  

 

 Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dibawah ini dengan 

memberi tanda silang (X) pada jawaban yang benar! 

 يعاجل املرضى ...  -1
 التجار -ج   الطبيب - أ



 الطالب -د   الفَّلح - ب
 ينظم املرور ...  -2

 املدرس -ج   الشرطي -أ 

 املهندس -د   ممرض -ب 

 ما مهنتها ؟ -3
 الطبيبة - أ

 الطالبة - ب
 الطيارة -ج    
 التاجرة   -د    

 

 يوفر لنا النظافة والصحة العامة...  -4
 البائع. ج     الكناس - أ

 التاجر. د   الكاتب -ب  

 املواد الغذائية بإنتاجهايوفر لنا ...  -5
 الطيار -ج    البائع -أ



 الفَّلح -د   املهندس  -ب
= X 100     Jumlah soal benar       Nilai akhir siswa =    

Jumlah soal seluruhnya 
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