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 :21 آية يوسف سورةقال هللا تعاىل يف 

 نَ ِإَّنا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلوْ 
 

 ويف آية أخرى

 ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداا ِلَكِلَماِت َرّبِِ لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبلَ 
َفَد َكِلَماُت َرّبِِ   َوَلْو ِجئْ َنا ِبِْثِلِه َمَدداا َأْن تَ ن ْ

 (201 آية الكهف) 

 

 العظيم صدق هللا
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 اإلهداء
 

إىل أّب املكرم وأمي املكرمة اللذين ربياين صغريا وابركهما هللا وحفظهما يف سالمة  -2
 الدنيا واآلخرة وإىل أخي الصغري.

وإىل مجيع املعلمني يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ابركهم هللا الذين قد  -1
 علموين علوما كثرية.

قول شكرا أ ،لفصل األولوالطلبة يف ا Ummul Ayman II ِبعهد وإىل املعلمني -3
 جزيال لكم على مساعدتكم يف نيل البياَّنت هلذه الرسالة.

وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية أقول شكرا كثريا على  -4
 مساعدتكم.
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، جعل األرض قراراا وأحاطها بسبع مسوات، تتم الصاحلاتاحلمد هلل الذي بنعمته 
ا وجباًلا راسيات أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها ، جعل فيها أهناراا وفجاجا

عبد هللا ورسوله، وصفيه  سيدَّن وحبيبنا وشفيعنا حممد. والصالة والسالم على األقوات
ملقام امحممود، يف اليوم من خلقه وحبيبه، خامت أنبيائه، وسيد أصفيائه، املخصوص اب

 أما بعد.. املشهود
تعليم "حتت املوضوع  وتوفيقه من أتليف هذه الرسالةانتهى الباحثة إبذن هللا وقد 

فوائد احلروف بكتاب املغين اللبيب لرتقية قدرة الطالب على فهم قواعد النحو )دراسة 
جلامعة  لربَّنمج دراسات البكالوريوس اليت قدمها ("Ummul Ayman IIجتريبية ِبعهد 

الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على 
 يف قسم تعليم اللغة العربية.وس الوريكشهادة الب

يف كتابة  ساعدواقدم الباحث جزيل الشكر للذين يويف هذه الفرصة السعيدة، 
  هذه الرسالة، وعلى حنو خاصا منهم:

احلكومية  اإلسالميةامعة سعادة الدكتور احلاج وار الوالدين املاجستري، مدير اجل -2
 بندا أتشيه. الرانريي

ترميذي  ، واملكرمشاه منا املاجستري املكرم :الشكر للمشرفني الكرميني مهاجزيل  -1
ذه إلشرافه على إعداد ه اللذان قد بذًل جهودمها وأوقاهتما .املاجستري نينورسي

كامال من بدايتها إىل هنايتها، لعل هللا أن يباركهما وجيزيهما جزاء   الرسالة إشرافا
 حسنا.

هذا البحث يف تلك  الذي قد مسح إلجراء Ummul Ayman IIمعهد  رئيس -3
 .كثريا  لنيل البياَّنت امحمتاجة، جزاكم هللا خريااملدرسة 
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هتذيبا َّنفعا، لعل هللا جيزيهما  وهذابين تربية حسنة الوالدان امحمبوابن اللذان ربياين -4
 أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة.

 احلكومية اإلسالميةيف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة الرانريي مجيع أصدقاء  -5
 ، جزاكم هللا خريا.بندا أتشيه

ويف هذا البحث يرجو الباحث من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا َّنفعا إلكمال 
هذه الرسالة إذا وجدوا فيها األخطاء ولعل هللا جيعلنا من عباده الصاحلني. وحسبنا هللا 

واحلمد هلل رب  العظيم العلي وًلحول وًل قوة إًل ابهللونعم  الوكيل نعم املوىل ونعم الِنصري 
 العاملني.
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الطالب  أن إكتشف الباحث Ummul Ayman II ِبعهدمن خالل املالحظة اليت قام الباحث 

معناها حىت يصعبوا يف فهم القراءة.  ضاملفردات لكن بعضهم مل يفهموا بعيف هذا املعهد حيفظون 
اللغة العربية خصوصا يف ودليل على هذه املشكلة أن املدرس ًل يستخدمون الوسائل التعليمية يف 

يقدر  Card Sortتعلم املفردات فيحتاجون إىل الوسيلة املغرية واجلذابية. ويرى الباحث أن استخدام 
يريد الباحث أن يبحث عن لك لذ. ند الطالب الذي يالحظون أساسامما سبقعلى فتح األفكار ع

وأما أغراض  .لرتقية قدرة الطالب على فهم املفردات بطريقة القراءة Card Sortاستخدام وسيلة 
ة لرتقية ءبطريقة القرا Card Sortوسيلة عن استخدام التعرف على فعالية هذه الرسالة فهي  أتليف

على فهم املفردات بعد استخدام على استجابة الطلبة  التعرف ،قدرة الطالب على فهم املفردات
. وأما دراسة البحث اليت استخدمها الباحث فهي دراسة جتريبية ةءبطريقة القرا Card Sortوسيلة 

وجلمع  (One Group PreTest-PostTest)ابلتصميمات التمهدية بشكل تصميم اجملموعة الواحدة 
كعينة يف  ألولاالبياَّنت استخدم الباحث اًلستبانة واًلختبار. واختار الباحث الطلبة يف الفصل 

ية واملعدلة لتحليل بياَّنت ئو لبا. ويستخدم الباحث نتيجة املطا 32هذا البحث وكان عددهم 
حصول على الفعالية. وأما النتائج اليت حصل عليها لل (T-Test) اًلختبار-اًلستجابة وحتليل ت

يرقي قدرة الطالب على  ةءبطريقة القراCard Sort استخدام وسيلة يف هذا البحث فهي أن  الباحث
قدرة لرتقية  ةءطريقة القراب Card Sort استخدام وسيلة. ونتائج استجابة الطلبة يف فهم املفردات

 .متوسطةدرجة الحتصل على  الطالب على فهم املفردات
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Judul Penelitian : Penggunaan Media Card Sort dengan Metode Qira’ah 

untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam 

Memahami Mufradat (Penelitian Eksperimen di Ummul 

Ayman II Pidie Jaya) 
Nama Lengkap :  Husnan  

Nim :  150202128 
 

Berdasarkan pengamatan peneliti di Dayah Ummul Ayman II Samalanga, 

menunjukkan bahwa siswa laki-laki di Dayah tersebut sudah mampu 

menghafalkan mufradat (kosakata), akan tetapi sebagian dari mereka masih ada 

yang belum bisa memahami sebagian makna (arti) dari kosakata tersebut sehingga 

menyulitkan mereka dalam memahami qira’ah. hal tersebut dapat dibuktikan 

bahwa guru tidak menggunakan media pengajaran ketika mengajar bahasa arab 

khusunya dalam pengajaran mufradat sehingga para siswa sangat membutuhkan 

untuk diterapkannya media yang seru dan menyenangkan. Peneliti melihat bahwa 

penggunaan media cart sort akan mampu membuka pikiran siswa terhadap 

kesulitan yang mereka alami sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang penggunaan media cart sort dengan metode qira’ah 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami mufradat. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengidentifikasi efektifitas penggunaan media cart sort 

dengan metode qira’ah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

mufradat dan mengidentifikasi respon siswa terhadap pemahaman mufradat 

setelah penggunaan media cart sort dengan metode qira’ah. Metode penelitian 

yang digunakan oleh peneliti adalah Pre-Eksperimen dengan desain One Group 

PreTest-PostTest, dan untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner 

dan tes. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif. Adapun 

sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas I yang berjumlah 31 siswa. Peneliti 

menggunakan nilai persentase dan nilai rata-rata untuk menganalisa daftar respon 

siswa dan menganalisa uji T demi memperoleh nilai efektifitas. Hasil uji T 

menunjukkan bahwa penggunaan media cart sort dengan metode qira’ah mampu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami mufradat. Sedangkan hasil 

quesioner menunjukkan bahwa respon siswa terhadap penggunaan media cart sort 

dengan metode qira’ah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

mufradat memperoleh tingkat sedang (menengah). 
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Research Title :  Using Card Sort Media with the Reading Method to 

Improve Student’s Ability to Understand Vocabulary 

(Experimental Research in Ummul Ayman II Pidie Jaya) 

Full Name :  Husnan  

NIM :  150202128 
 

Based on the researcher observation at Ummul Ayman II Boarding School 

Samalanga, the researcher found that students in there have been able to memorize 

mufradat (vocabulary), but some of them still have not been able to understand 

some of the meanings of that vocabulary so that it is difficult for them to 

understand a reading text. It can be proven that the teacher does not use media 

when teaching Arabic especially in teaching mufradat, so students really need to 

apply an exciting and fun media. Researchers see that the use of cart sort media 

will be able to open student’s minds to the difficulties they experienced before. 

Therefore, researchers want to conduct research on the use of cart sort media with 

the reading method to improve student’s abilities in understanding the mufradat. 

The purpose of this study is to identify the effectiveness of using media cart sort 

with the qira’ah method to improve student’s ability to understand the vocabulary 

and identify student’s responses to the understanding the vocabulary after the use 

of cart sort media with the reading method. The research method used by 

researchers is the Pre-Experiment with One Group PreTest-PostTest design, and 

for data collection, researchers use questionnaires form and tests. The approach 

used by researchers is quantitative. The sample in this study is students in Class I, 

amounting to 31 students. Researchers use the percentage value and average value 

to analyze the list of student responses and analyze the T-Test in order to obtain 

the value of effectiveness. T-Test results showed that the use of cart sort media 

with the reading method was able to improve student’s ability to understand 

vocabulary. And the questionnaire (student’s responses) results show that using 

cart sort media with the reading method to improve student’s abilities in 

understanding the vocabulary obtain a moderate level (intermediate). 
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 ولالفصل األ
 أساسية البحث

 
 مشكلة البحث -أ

الصرف والبالغة من نحو و ل، مثل اتتكون من علوم متنوعة كانت اللغة العربية
يس اللغة العربية، والبالغة من املواد يف تدريس اللغة العربية، والنحو عنصر املواد ىف تدر 

ل كلمة فة كنحو يعرف هبا وظيلاقواعد من العناصر ملعرفة اللغة العربية معرفة جيدة. ألن 
داخل اجلملة، وضبط  أواخر الكلمات، وهو يبحث عن أحول الكلمات العربية من 

ما يعرض هلا ىف حال تركيبها ويعرف ما يبحث عليه حيث اإلعراب والبناء أي من حيث 
 1أن يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم بعد انتظامها يف اجلملة.

للناطقني بغريها من مخسة عناصر أساسية تتدخل  ج تعليم اللغة العربيةهمن يتكون
والطريقة،  فيما بينها وترتبط ارتباطا وثيقا دون انفصام، وهي األهدف، واحملتوى،

والوسائل، والتقومي. مفهوم الوسائل، ويقصد ابلوسائل التعليمية "كل أداة يستخدمها 
املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني 

ععتماد على املهارات وإكساهبم العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون اال
 2املعلم على استخدام األلفاظ واألرقام". األساسي من جانب

هي جمموعة من السبل، والوسائل، والنشاطات، واملعدات اليت يتم  الطريقة
-كلمة "طريقة" لغة مصدر من "طََرقَ   3بواسطتها توصيل املادة من املعلم إىل املتعلم.

                                                             
)بريوت: املكتبة  طبعة األوىللا دروس العربية، موسوعة يف ثالثة أجزاء،لجامع ا مصطفى الغالييىن،1

 9 ص. (،2002 العصرية،
بندا ) ،الطبعة الثاينالعربية للناطقني بغريها، تطوير منحج التعليم وتقومي اللغة ترمذي ننورسي، 2

 112. ، ص(م2012 ،أتشية، ممتز إنسيتستت

، (دار جامعة أمدرمان للطابعة والنشر)، دراسات يف املناهج وأتصيلهاحسن عبد الرمحن احلسن، 3
 92ص. 
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املاضي ومضموما  يَ ْفُعُل" وعالمته أن يكون عني فعله مفتوحا يف-َيْطُرُق" موزونه "فَ َعلَ 
وهي مبعىن الضرب ابحلصى، وهو ضرب من التهكن. واخلظ يف الرتاب:  4يف املضارع.

واصطالحا: إجراءات وخطوات حمددة  way, manner"6وهي ابملعىن: "كيفية= 2الكهانة.
و عمل حمدد، كطريقة التدريس وطريقة التعليم وطريقة أيتبعها الفرد عند إخناز مهمة، 

 ة التقومي.التفكري وطريق
م اللغة يعلتهتتم ب Pidie Jayaإحدى املعاهد ب         هو  Ummul Ayman IIأما معهد 

فالبد من الطالب أن يتكلموا ويتحّدثوا  .وما سواها من علوم الدينية وغريها العربية
وكان الطالب يف هذا املعهد  ّتصال اليومية فيه. ابللغة العربية ألهنا وسيلة من وسائل اال

معناها حىت يصعبوا يف فهم القراءة.  ضاملفردات لكن بعضهم مل يفهموا بعحيفظون 
اللغة العربية ودليل على هذه املشكلة أن املدرس ال يستخدمون الوسائل التعليمية يف 

ن ويرى الباحث أإىل الوسيلة املغرية واجلذابية.  خصوصا يف تعلم املفردات فيحتاجون
ند الطالب الذي يالحظون أساسامما يقدر على فتح األفكار ع Card Sortاستخدام 

 Card Sortسبق. وابلنسبة إىل البيان السابق يريد الباحث أن يبحث عن استخدام وسيلة 

 Ummulلرتقية قدرة الطالب على فهم املفردات )دراسة جتريبية مبعهد بطريقة القراءة

Ayman II.) 
 

 أسئلة البحث -ب
رتقية قدرة الطالب على فعال لة ءبطريقة القرا Card Sort استخدام وسيلة هل -1

 فهم املفردات؟

                                                             
 2)بندا أتشية: فوتر أجية جاي(، ص.  ،منت البناء واألساس اإلمام مال عبدهللا الدنقزى،4
 292(، ص. 2003 )القاهرة: دار احلديث، اجمللد اخلامس، ،لسان العرب، ابن منظور2
 ، )بريوت: دار اجليل،اخنلزي -موس عريباقاموس إلساي العصرى، قإلياس أنطون إلياس، 6

  404(، ص. 1999
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 رتقيةل ةءبطريقة القرا Card Sort كيف استجابة الطلبة عن استخدام وسيلة -2
 فهم املفردات؟ قدرة الطالب يف

 
 أهداف البحث -ج

يف قدرة  ةءبطريقة القرا Card Sortوسيلة عن استخدام التعرف على فعالية  -1
 الطالب على فهم املفردات.

 Cardعلى فهم املفردات بعد استخدام وسيلة على استجابة الطلبة  التعرف -2

Sort  ةءبطريقة القرا. 
 

 أمهية البحث -د
 د الباحث كما يلي:الرسالة فحدأمهية البحث عن هذه 

 ترقي كفاءة الطالب على فهم املفردات : للطالب -1
 الوسيلة تدريس املفردات اللغة العربيةزايدة املعلمون عن  : للمدرس -2
بطريقة Card Sort لزايدة املعلومات ومعرفة استخدام وسيلة  : للباحث -3

 يف تعليم املفردات ةءالقرا
 

 حدود البحث -ه
 Card استخدام وسيلة" يف موضوعهذه الرسالة  الباحث ددحي : موضوعية -1

Sort املفرداتلرتقية قدرة الطالب على فهم  ةءطريقة القراب" 
 . Ummul Ayman IIعهدمبهذه الرسالة  الباحثدد حي :  مكانية  -2
 /م2019عام الدراسي الهذه الرسالة يف  الباحث بحثي :  زمانية  -3

 م2020
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 هفرضالبحث و  فرتاضا -و
إحدى الوسيلة التعليمية املهمة اللغة Card Sort األفرتاض من هذا البحث أن 

عتمد عليه الباحث يي ذفرتاض الاالعلى املفردات. و  الطالبربية وميكن أن يرقي قدرة الع
البحث   فرضأن  .لفهم املواد الدراسية الوسائل التعليمية يساعد الطالب يف هذه الرسالة

 :كما يلي
يرقي قدرة  ةءبطريقة القراCard Sort ن استخدام وسيلة إ: (Ha)الفرض البديل  -1

 .الطالب على فهم املفردات
ال يرقي قدرة  ةءبطريقة القراCard Sort استخدام وسيلة إن : (Ho)الفرض الصفري  -2

 .الطالب على فهم املفردات
 

 معاين املصطلحات -ز
الواردة يف ملصطلحات دخل يف البحث أن توضح معاين ايللباحث قبل أن  يينبغ

 منها كما يلي:  كل  قصودم. وبيان له ، ليسهل فهم القارئنيالبحث
 Card Sortوسيلة  -1

 صيغة هي التينيةا من املشتقة "الوسائط ، معناها لغةوسائل مجعهاوسيلة ال
كل أداة   واصطالحا 9."مقدمة" أو" وسيط" حرفًيا تعين واليت" متوسطة" ل  اجلمع

يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، و توضيح معاين الكلمات وشرح األفكار 
مية االجتاهات وغرس وتدريب الدارسني على املهارات وإكساهبم العادات وتن

عتماد األساسي من جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز القيم، دون اال
 8واألرقام.

                                                             
7M. Rudy Sumiharsono, Media Pembelajaran, Cetakan Kedua, (Jawa Timur: Pustaka 

Abadi, 2018), hal. 3. 

 112. ص...، تطوير منحج التعليمترمذي ننورسي، 8
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Card Sort و النشاط التعاوىن الذي ميكن استخدامه لتدريس املفاهيم ه
 9واخلصائص والتنويع واحلقيقة وعن شيئ أو إعادة اإلعالم.

 ةءطريقة القرا -2
طريقة" معنها السرية أو اخلط يف -يطرق-"طرقالطريقة لغة مصدر من 

وأما طريقة القراءة هي تساعد الفرد على االبتداع يف اللغة األجنبية  10الشيء.
 11أبشكال االبتداع يف الثقافة األجنبية.

 ترقية -3
يف املعجم و  12ترقية، معناها رفعه و صعده. –يرقى  –ترقية مصدر من رقى 

زال فالن يرتقى به األمر  أي رفعه وصعده ويقال ما 13الوسيط معناها رفعه درجة،
 14.حىت بلغ غايته

 هم املفرداتف -4
 12فهما، مبعىن: معرفتك الشيء ابلقلب.-يفهم-فهم مصدر من فهم

واصطالحا عملية الربط الصحيح بني األلف واملعاين بل الربط بني جمموع 
 16الكلمات واملعىن الكل هلا.

                                                             
9Zaini Hisyam, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, Cetakan II, (Yogyakarta: CTSD IAIN 

Sunan Kalijaga, 2004), hal. 68. 

 191ص.  ،(2003 ،: دار املشريف، )بريوتاملنجيد يف اللغة وإلعالمدار املشرف، 10
)القاهرة  ،، الطبعة األوىلمناهج يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدى أمحد طعيمة، 11

 391(، ص. 2010
)بريوت: دار املشرق،  واإلعالم، الطبعة الثالثة والعشرون،املنجد يف اللغة العربية لويس مهلوف، 12

 296ص.  ،(1986
 89ص.  ،(1992، )القاهرة: مطعمة جممع اللغة العربية، معجم الوسطخرون، إبرهيم أنيس وأ13
 183ص.  ،(2003)القاهرة: دار احلديث،  ،لسان العرب، اجلزء السابعمنظور، عالمة إبن 14
 183ص.  ...،، لسان العربعالمة إبن منظور12
 11ص.  ،)سويس: دار املعرفة اجلامعية، بدون السنة( ،طرق تدريس اللغة العربيةإبراهيم، زكراي، 16
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أهم عناصر اللغة. وميييل بعد اللغويني إىل مفردات مجع من مفردة. وهي 
اعتبارها العنصر األهم يف اللغة. واملراد هبذه الكالم أن املفردات أحوال الرئيسية 

 19اليت تؤدى لفهم معىن اجلملة يف موقف االتصال أو يف فهم النص والقراءة.
 
 الدراسة السابقة -ح

 البصرية أبسلوب: "استخدام الوسائل رسالة عزيزة أسوة حسنة مبوضوع -1
Card Sort  تطبيق اإلضافة )دراسة جتريبية ابملدرسة املتوسطة يف

 اإلسالمية روكوه بندا آتشيه("
كانت اللغه العربيه تتكون من علوم متنوعة، مثل احنو والصرف والبالغه من 
املواد يف تدريس اللغه العربيه، والنحوي عناصر من العناصر املعرفه اللغه 
العربيه معرفه جيدة. ولقد كثرت العوامل اليت تؤثر يف جناحي تعليم النحوي 

ميكن للمدرس  ةري ليب كثمنها وجود الوسائل التعليميه، يف تعليم النحو اسا
هلذه الرساله "استخدام وسائل  وم يف عمليه التعليم وبذلك موضوعان يق

يف تطبيق اإلضافه )دراسه جتربيه مبدرسة  Card Sortالبصريه ابسلوب 
املتوسطه االسالميه روكوه بند أتشه(. وقد اختارت الباحثه هذا املوضوع 
الهنا ترى ان الطلبه هبذه املدرسه ال يفهمون قواعد اللغة العربية عامه ويف 
موضوع االضافه خاصه، وهم مل يقدرو على تطبيقها يف الرتكيب يف تركيب 

ة، و ليس عندهم رغبه قويه يف هذه املادة حىت يسأموا يف اجلملة الصحيح
الفصل. وأغرض الباحث ملعرفه فعاليه استخدام الوسائل البصرية ابسلوب 

Card Sort  يف تطبيق الضافه وملعرفه قدررة الطلبة يف تطبيق االضافه و بعد
 واملنهج الذي قامته البحثة.  Card Sort استخدام الوسائل البصرية ابسلوب

                                                             
(، 1992املعارف، : ، )القاهرةطريقة تدريس اللغة العربيةكمال ابراهيم بدورى، وعبد هللا حامت، 19

 10 ص
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يف كتابة هذه الرساله هو منهج جتريب. ومن نتائج احملصولة على هذا 
تكون فعالة لدي  Card Sortالباحث ان استخدام الوسائل البصريه ابسلوب 

-81تدل على أهنا قع بني حد %89،2كماظهرتعلى التحصيل   الطلبة،
مبعىن ممتاز، ويستطيع أن يرقي قدرة الطلبة يف تطبيق اإلضافة، كما  100%

-( أكرب من درجة تtestTاحلساب )-حصل على حساب أن الدرجة ت
ولذلك أن الفروض البديل  2،00  <2،86  >2،62( ، ltabeTاجلدوال )

 من هذا البحث مقبولة.
رسالة ايدار رحيان فوتري مبوضوع : "تعليم املفردات ابلطريقة الصوتية  -2

 "Cot Gueعند التالميذ ابملرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
تعليم املفردات ابلطريقة الصوتية عند  : " إن العنوان هلذا البحث هو

. ووقد اختار "Cot Gueالتالميذ ابملرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
الباحث هذا العنوان، ألن أغلبية من التالميذ مل يفهموا ومل يسيطروا املفردات 
نطقا صحيحا وحفظها مع أهنا قد تعلموا. ولذلك أراد الباحث أن يستخدم 
الطريقة الصوتية يف تعليمها لرتقية سيطرة التالميذ على املفردات. وأما منهج 

ا البحث فهو منهج جترييب حيث أهنا تقوم البحث اليت قدمتها الباحثة يف هذ
نفسها بتعليم املفردات ابلطريقة الصوتية. واجملتمع من هذا البحث هو 

واخذت الباحثة للعينة . Cot Gueالتالميذ يف املدرسة اإلسالمية احلكومية 
تلميذا ابلطريقة العمدية. وجلمع البياانت  30من الفصا الرابع )أ( وعددهم 

تعليم املفردات ابلطريقة الصوتية بورقة املالحظة واإلختبار تقوم الباحثة ب
القبلى والبعدي. وقد حصلت الباحثة على نتائج البحث منها أن تعليم 
املفردات ابلطريقة الصوتية فعال لرتقية سيطرة التالميذ على نطق املفردات 

جدول أو بعبارة -اختبار أكرب من ت-ذلك أن نتيجة توحفظها. والدليل 
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ى أن الفرض البديل مقبول وهو تعليم املفردات ابلطريقة الصوتية فعاىل أخر 
 يف سيطرة التالميذ على املفردات.

رسالة راضية مبوضوع "استخدام طريقة القراءة بوسيلة بطاقات األسئلة  -3
 MINواإلجابة لرتقية قدرة التالميذ على مهارة القراءة )دراسة جتريبية بـــــــ

Sungai Makmur Aceh Besar) 
قد إختارات الباحثة هذا املوضوع ألن أكثر املعلمني يستخدمون الطرق 
والوسئل اليت ال تناسب اب ملادة املدراسية واألهداف التدريسية ىف تعليم 

ىف تدريس القراءة. هذه الطريقة  Inkuiriمهارة القراءة. مثال استخدام طريقة 
ال تناسب ابملادة الدروسة ألهنا تطلب التالميذ سيطرة املاواد القراءة دون 
مساعدة املدرسني، وهذه احلالة مل تكن ممكنة للتالميذ أن تعملها لكون 
مبتدئ اللغة العربية وليس لديهم كفاءة فيها حىت ال سيتطيعوا أن حيققوا 

م. يهدف هذا البحث إىل التعرف على استخدام أهداف التعلم والتعلي
طريقة القراءة، والتعرف على فعالية استخدام طريقة القراءة بوسيلة بطاقاة 
األسئلة واإلجابة لرتقية قدرة التالميذ على مهارة القراءة. وأما منهج البحث 
هلذه الرسالة فهو منهج جتريب. ويف هذا البحث جتريب الباحثة حبثها يف 

. وأما نتائج One Group Pre-Test Post-Test Design         عة، ويسمى باجملمو 
من هذا البحث فهو استخدام طريقة اقراءة بوسيلة بطاقاة األسئلة واإلجابة 
يكون فعاال لرتقية قدرة التالميذ على مهارة القراءة. والدليل على هذا أن 

( أو tabletأكرب من النتيجة ت اجلدول ) )testt(نتيجة ت احلساب 
(. واستجابة التالميذ يف تعليم القراءة ابستخدام 1596<2564>2523)

طريقة القراءة بوسيلة بطاقات األسئلة واإلجابة جيد جدا. حيث حصلت 
تدل على أهنا  P96549= % الباحثة على نتيجة مالحظة أنشطة التالمذ

 مبعىن بتقدير جيد جدا. % 80-22وقعت ما بني حد 
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 لرسالةطريقة كتابة ا -ط
على دليل قسم تعليم اللغة العربية  عتمد الباحثيالبحث فوأما أتليف والكتابة هذا 

 .2016 بكلية الرتبية واتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 
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 لفصل الثاينا
 اإلطار النظري

 
 وسيلة التعليمية -أ

 مفهوم وسيلة التعليمية -1
إن الوسيلة التعليمية هي عبارة عن تركيبة تضم كال من املادة التعليمية أو 

خالله عرض هذا احملتوى، وطريقة احملتوى واإلدارة واملتعلم، واجلهاز الذي يتم من 
التعامل اليت ميكن من خالهلا ربط احملتوى ابجلهاز، أو اإلطار حبيث تعمل على 

 0توفري تصميم، وإنتاج، واستخدام فعال للوسيلة التعليمية حيقق االتصال الكايف.
 

 تصنيف وسيلة التعليمية -2
التصنيف  وتصنيف الوسائل على أساس احواس املشرتكة فيها، ويعترب هذا

أول التصنيفات الىت بدأت هبا الوسائل التعليمية حبيث اعتمد على احلواس الىت 
 2ختاطبها الوسائل كمعيار للتصنيف، وقد قسم الوسائل إىل أقسام التالية :

الوسائل البصرية : وهي مجيع الوسائل اليت تعتمد يف دراستها على حاسة  (أ
لصور، اخلرائطن األفالم الصامتة البصر منها : النمازج العينات، الرسوم، ا

 املتحركة منها والثابتة، والرموز التصويرية.
الوسائل السمعية : وتشمل مجيع احلواس اليت تعتمد يف استقباهلا على حاسة  (ب

السمع ومنها التسجيالت الصوتية، اللغة اللفظية املسموعة، اهلاتف، 
واألدوات الىت تساعد ذاعة. أما الوسائل السمعية هي تضم جمموعة املواد اال

على زايدة فاعلية التعلم الىت تعتمد أساسا على حاسة السمع، وتشمل 
 الراديو، وبرامج االذاعة املدرسية، واالسطواانت، والتسجيالت الصوتية.

                                                             

بندا ) ،الطبعة الثاين للناطقني بغريها،تطوير منحج التعليم وتقومي اللغة العربية ترمذي ننورسي، 0 
 001ص.  (،2102ممتز إنسيتستت،  :أتشية

 002ص.  ...،تطوير منحج التعليمترمذى ننورسي، 2 
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الوسائل السمعية والبصرية : ومتثل مجيع الوسائل اليت تعتمد يف استقباهلا  (ج
فزيون، أفالم الفيديو، األفالم على حاسة السمع والبصر على مثل : التل

السينمائية مبختلف قياسها والشرائح واملتزامنة مع التسجيالت الصوتية 
 اآليل(. –للشرح والتفسري )التواقف الزمىن 

الوسائل املتفاعلة : كالربامج التعليمية احملسوبة مع التأكيد على خاصية  (د
ن أكثر التصنيفات التفاعل بني املتعلم واملربمج، ويعترب هذا التصنيف م

 1شيوعا وبساطة.
 

 Card Sort وسيلة -3
التعليم النشاطي يوظف إسرتاتيجيات التعليم يف إعداد أنشطة تعليمية 

ومن حيث اإلجراء أن التعليم النشاطي هو يطلب املعلم طلبته أن جيعل  متنوعة
اجلمل والرتاكيب اليت تتأول احملتوى الذي يراد تدريسه كاملنصوابت، وجيمع الطلبة 
هذه اجلمل والرتاكيب من الصحف واجملالت أو القصص أو الكتب املعلمة، مث 

 4ل القاعدة، مث التطبيق عليها.يقوم املعلم ابستنباط مفوم اللغة العربية، وتسجي
فهو التعليم النشاطي ميرن الطلبة على أن يكونوا  Card Sortوأما يقصد 

نشيطني يف التعليم ويستعملوا قدرهتم للحصول على املعلومات ويستطيعوا حتليل 
املشكالت اليت يواجهوهنا يف عملية التعليم والتعليم ويستعدون سجية قوية ويدربون 

ليم الكواد مهارة جسمهم تدريبا صحيحا. وهذا الوسيلة هو انشطة مجاعية يف تع
الدراسية وخصائصها املدمسة إىل األجزاء والواقعيات واملوضوعات او تكرير 

 2املعلومات وحركة اجلسم الكثري اليت هتدف إىل قلة السأم وامللل للطلبة يف الفصل.
                                                             

 001، ص. . . .تطوير منحج التعليم ترمذي ننورسي، 3 

)القاهرة: دار الفكر  والدين بني علم والفىن،  تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة وحممد سيد مناع، 4 
 411م(، ص. 2111عريب، 

5Zaini Hisyam, Strategi Pembelajaran Aktif, Cet II, (Yogyakarta: CTSD IAIN Sunan 

Kalijaga, 2004), hal. 68. 
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 وعيوهبا Card Sort مزااي وسيلة -4
إن جلميع الوسيلة التعليمية مزاايها وعيوهبا. والوسيلة املناسب هو الذي 
يساعد املعلم على حتقيق األهداف التعليمية املرجوة يف الظروف اخلاصة لتعليم 

 كما يلي:  card sortاللغة العربية. ومن مزااي وسيلة 
 يستطيع أن يدفع دوافع الطلبة يف تعليم. (أ

 فعالية. يستطيع أن يصري أحوال الفصل (ب
 يستطيع أن جيعل الطلبة نشاطني ويرفع مهتهم يف عملية التعليم والتعلم. (ج
يستطيع أن جيعل الطلبة حاصلني على النتائج املرتفعة، وحىت يدل على أن  (د

 عملية التعليم والتعلم يف الفصل فعالية.
 يستطيع أن يرفع محاسة الطلبة السائمة يف التعلم. (ه
ش مع زمالئهم عن املواد الدراسية ومشاركة يستطيع أن جيعل الطلبة تتناق (و

 بعضهم بعضا.
إجرائوها بسيط حىت يسهل الطلبة على مجع املفردات املتساوية ويفهمون  (ز

 موضوع الدرس.
حركة اجلسم الكثرية اليت ترفع محاسة الطلبة ألن فيها بطاقة كالوسائل  (ح

 التعليمية.
مللل يف عملية التعليم أنه أحسن إذا نعاضه مع اللعبة حىت ال يشعر الطلبة اب (ط

 والتعلم.
 1حركة اجلسم الكثرية اليت تفيد لقلة السأم وامللل عند الطلبة يف الفصل. (ي

  

                                                             
6http://inda001.blogspot.com/2012_12_01_metode-pembelajaran-card-sort.html, diakses 

pada 18 Agustus 2015. 

http://inda001.blogspot.com/2012_12_01_metode-pembelajaran-card-sort.html
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 طريقة التعليمية -ب
 مفهوم طريقة التعليمية -1

مفهوم طرق التدريس، وميكن الوقوف على مفهوم طريقة التدريس من خالل 
 تعريفاهتا املتنوعة وأمهها ما يلي :

)اإلجراءات اليت يتبعها املعلم ملساعدة تالميذه على حتقيق الطريقة عبارة عن  (أ
 األهداف(.

الطريقة هي جمموعة من السبل، والوسائل، والنشاطات، واملعدات اليت يتم  (ب
 بواسطتها توصيل املادة من املعلم إىل املتعلم.

طريقة التدريس مبفهومها الواسع تعين )جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها  (ج
 ال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تلربوية معينة.تنظيم اجمل

مفهوم التدريس هو جمموعة النساطات اليت يقوم هبا املعلم يف مواقف تعليمه 
ملساعدة تالميذه يف الوصول إىل أهداف تلربوية حمددة. ولكي تنجح عملية 

وأساليب التدريس ال بد للمعلم من توفري اإلمكاانت الوسائل، ويستخدمها بطرق 
  7متبعة للوصول إىل أهدافه.

 
 نشأة طريقة القراءة  -2

 املباشرة الذى ظهر ىف أواكل القرن العشرين للطريقة ابلرقم من احلمس الزائد
 األوسط، إال  شارها الواسع حىت أوراب كلها أوال مث الوالايت املتحدة مث الشرقتوان

ترقى إىل مستوى اجلحد والوقت غوية اليت خيرج هبا الطالب مل تكن لأن احلصيلة ال
والىت واملال الذى أنفق عليها. نعم، لقد جنحت الطريقة املباشرة ىف فك عقدة 

لغة األجنبية ىف مواقف معينة، ولكن البحث للسان ومكنته من ترديد عبارات اب

                                                             

 22ص.  تطوير منحج التعليم . . .،ترمذي ننورسي، 7 
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. قد أثبت عجزا واضحا ىف مهارات Colmen على يد األستاذ 0222أجرى سنة 
 8املتعلمني الذين تعليم ابلطريقة املباشرة. القراءة والكتبة عند

خصصني ىف تعليم اللغة تىف هذه الطريقة إىل عدد من امل وقيل برجع التفكري
كتابه الثنائية   Micheal Westإذ نشر  األجنبية ىف الربع األول من القرن العشرين.

ند وبني أن اللغوية. وقد تتنول ىف هذا الكتاب قضية تعليم اللغة اإلجنليزية ىف اهل
اجة للتحدث ابإلجنلزية ابإلضافة الناس ىف اهلند أشد حاجة لتعلم القراءة من اجل

 إىل أهنا أيسر ىف التعليم.
ولقد انتشرت هذه الطريقة ىف ظروف كان املتخصصون فيها يعيدن النظر ىف 
طريقتعليم اللغات األجنبية وكان حمور العمل ىف هذه الطريقة هو تقدمي املادة 

ىف اللغة األجنبية وكان للدارس من بداية تعلمه هلذه اللغة حماولة لرتمجتها.  املطبوعية
إال أنه ىف خالل احلرب العاملية الثانية وجه  وعليه أن يقراء حىت حيصل على املعىن

احلاجة  املتحدة األمريكية خاصة،إذ نشأت اخلرباء ىف الوالايت ملا نقد شديد من
ال الشفوى ابللغة األجنبية ومن مث تقدمي مهارة الكالم تصإىل تعلم مهارات اال

 9على القراءة.
 

 10إجراءات الطريقة القراءة -3
 يف تطبيق هذه الطريقة ميكن إجياز بعد اخلظوات وهي:

تبدأ هذه الطريقة عادة بفرتة يتدرب الطالب على بعض املهارات الصوتية.  (أ
األصوات واجلمل حىت فيستمع الطالب لبعض اجلمل البسيطة وينطق بعض 

 أبلف النظام الصويت.

                                                             
 31 (، ص.2111)بندا أتشية: الرانريي فرس، املدخل إىل تعليم اللغة العربية، د، سالمي بنت حممو 8

 32...، ص. املدخلسالمي بنت حممود، 9

 33-31 ...، ص.املدخلسالمي بنت حممود، 10
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بعد أن يتدرب الطالب على نطق مجل معينة يقرؤها يف نص ويعمل املدرس  (ب
 على تنمية بعض مهارات القراءة الصامتة عند الطالب.

بعد ذلك يقرأ الطالب هذا النص قراءة جهرية متبوعة أبسئلة حول النص  (ج
 لتأكيد من فهمه.

قراءة مكثقة وقراءة موسعة. ولكل منهما هدفه  بعد ذلك تقسم القراءة إىل (د
هنا بني جداران الفصل وهتدف إىل كاوإجراءاته. فالقراءة مكثفة أتخذ م

تنمية املهارات األساسية للقراءة وما حتتاجه هذه املهارات من ثروة لفظية 
 ومعرفة ابلقواعد النحوية.

علم يوجه أما ابلنسبة للقراءة موسعة فتتم خارج الفصل. صحيح أن امل (ه
الطالب هلا وحيدد هلم ما يقرؤونه مث يناقشهم فيه، إال أن العبء األكرب يقع 
على الطالب أنفسهم. هم يقرؤون موضوعات منفصلة أو كتااب ذا موضوع 
واحد مثل قصة قصرية أو كتااب مبسط من كتب املعلومات أو غريها. وتتم 

ستقالل يف حتصيل اال قراءة هذه املواد خارج الفصل. فيتعلم الطالب بذلك
املعرفة ويدعم ما كتسبوه من مهارات لغوية الفصل متنمى ثروهتم اللفظية. 
ومناقشة هذه املواد جترى إما يف الفصل بني يدى املتعلم أو من خالل 

واختار هذه املواد ليس أمرا عشوئيا أو عملية اختيار يعطى هلم يف البيت. 
وإمنا يرتبط يف اختيارها مبا تعلمه الطالب اعتباطيا خيتار املألف فيها ما يشاء 

 حىت يشعر الطالب ابلتقدم بعد قراءهتا.
وأخريا تسهم القراءة املوسعة يف وصل الطالب ابلرتاث العرىب، وىف قراءة  (و

األدب والفنون يزداد فهمه للثقافة العربية وتقديره هلا. وهذا طبعا أثر من 
 االهتمام يف طريقة القراءة.آاثر تنمية مهارات القراءة الىت هي حمور 
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 11القراءة املزااي والعيوب من الطريقة -4
 وبعض املزااي من هذه الطريقة هي:

تنحج الطريقة يف تنبيه األذهان ألمهية القراءة ويف جعل جعل التالميذ  (أ
 يستطيعون أن يقرؤوا بني الكتب العاملية بطريقة بسيطة سهلة.

أساسيات العمل يف بعض طرق التدريس هذه الطريقة سهلة يف تطبيقها ألن  (ب
 ألخرى توظف يف هذه الطريقة.

 ال ترفص هذه الطريقة استعمال لغة وسيطة والرتمجة من لغة إىل أخرى.  (ج
هذه الطريقة غري مناسبة يف وقت الذي ظهرت فيه احلاجة إىل اإلتصال  (د

الشفوى ابلناطقني بلغات أخرى وبعد أي تزايد اهتمام الناس بتعلم مهارتى 
 تصال الفعلى ابلناس ولس جمرد قراءة تراثهم.ستماع والكالم لتحقيق االاال

 تسهم هذه الطريقة يف تنمية اإلحساس ابلتقدم الذاتى.  (ه
 وأما عيوب الطريقة ميكن إجيازها كما أتتى:

فقد صدق املربون الذين اتبعوا هذا الطريقة بعض املشكالت منها مبالغتها  (أ
وإبرازها الكلمة اجلديدة يف كل درس بطريقة غري يف أمهية املفردات  اللغوية 

طبيعية أحياان، وكذلك يف خلق مواقف مصطنعة الستخدام األلفاظ اجلديدة 
 غري طبيعية أيضا.

ومن العيوب األخرى هلذه الطريقة إمهاهلا للجوانب الشفهية يف تعلم اللغات  (ب
 مثل النطق واحملادثة والتعبري آخر.

 نشائية احلرة.الابلكتابة اهتتم هذه الطريقة مل  (ج
إن اعتبار القراءة املهارة األساسية اليت يدور حوهلا تعليم اللغة العربية كلغة  (د

اثنية قد أييت بعكس ما يرجى منها عند ما يكون الدارس نفسه مقتصرا إىل 

                                                             
 21-32 ...، ص.املدخلسالمي بنت حممود، 11
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مهارة القراءة يف لغة األوىل. إن صعوابت القراءة يف اللغة األوىل تنتقل 
 ابللغة الثانية. بدورها عند القراءة

إن مواد القراءة املوسعة تستلزم من الكفاءة يف اإلعداد لتحقيق هدفها، سواء  (ه
من حيث اختيار املوضوعات اليت هتم الدارسني أو من حيث ضبط 
املفردات أو من حيث حتكم الرتاكيب. فقد يزيد العبء املفردات والرتاكيب 

 حباط.العلى كاهل الدارس فيصاب اب
غري مناسبة يف الوقت الذى ظهرت فيه احلاجة إىل االتصال  هذه الطريقة (و

الشفوى ابلناطقني بلغات أخرى وبعد أى تزايد اهتمام الناس بتعلم مهارتى 
 ستماع والكالم لتحقيق االتصال الفعلى ابلناس وليس جمرد قراءة تراثهم.اال

 
 مفهوم املفردات -ج

نظام صريف و و كانت املفردات من عناصر اللغة املهمة مثال نظام صويت مفرداهتا 
حنوي و نظام داليل. ومن املعروف من تعليم اللغة األجنبية أن يعرف قبل أن يوجه   نظام

 02إىل أحناء آخر من اللغة.
ينكر بعض اللغويني أن تكون  اللغة تكتسب يف شكل كلمات مفردة، أو أن 
يكون املتكلم على وعي ابلكلمات مفردة حني يتكلم. إن هؤالء يفضلون أن يتحثوا عن 
العملية اللغوية على أهنا تبين على مجل أو جمموعات كالمة. وهناك شك حول صدق 

أوال، فإن الكلمة املفردة قد قبلها  هذه النظرية. وعلى أي حال، وسواء كانت صحيحة
هنا حمل اهتمام أعلماء اللغة على أهنا موضوع من املوضوعات الرئيسية لعلم اللغة، وعلى 

 vocabulary.01ما يعرف بعلم املفردات 

                                                             
12Aziz Fachrurozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pustaka Cendikia 

Utama, 2011), hal. 29. 

 22 ص.، (0237 : دون الناشر،)القاهرةاسس علم اللغة، أمحد خمرت عمر، 01 
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املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكري، يف 
وأن  04يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد.املفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث 

املفردات أساس يف تعليم اللغة الثانية ومن شروط سيطرة اللغة جيدة. واملفردات أو هي 
فاظ اليت ترتكب من حرفني تدل على معىن االسم أو األدة. الكلمة ابملعىن التقليدي أل

مى هي قسم صغري من حدى أقسام اللغة هلا مقصود معني. وأما الكلمة مبعىن نظاإهي 
املفردات عند العربية هي عدد الكلمات يف بعض الكتب ابلنعربف  اللغة املستقلة. وكلمة

 02أو الرتمجة. املفردات هي جمموعة الكلمة اليت ترتكب والنظام لغة.
خدام الكلمة تأما هدف التعليم املفردات هو أن يكون التالميذ قادرين على إس

ن و لوا املفردات يف التعليم ويف اإلتصال بني الناس. هم ال يفهماملنسبة. ويقدرون أن يستع
معىن اجلمل إال قدرة على تكوين كلمات بعضها على بعض. لذلك البد عليهم أن 

 يعرفوا وحيفظو املفردات.
 أساليب تعليم معىن املفردات -1

 هناك عدة أساليب تدريس املفردات، هي :
براز القلما، عندما ترد كلمة إدل عليه الكلمة من أشياء،مثل: تبراز ما إ (أ

 "قلم".
، كأن يقوم املعلم بفتح الباب عندما ترد مجلة Dramatizationمتثيل املعىن  (ب

 "فتح األستاذ الباب"
طنه ب، كأن يلعب املعلم دور مريض حيس أبمل يف Role Playingلعب الدور  (ج

 ويفحصه طبيب.
كأن يذكر كلمة "ابرد" يف مقابل "ساخن" ان   ،Antonymsذكر املتضادات  (د

 كان اهم سابق عهد هباـ
                                                             

 ص. (،0271: جامعة أم القرى، ، )السعوديةتعليم اللغة العربية بلغات آخرىحممد كامل الناقة، 04 
010 

15Aziz Fachrurozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab..., hal. 28. 
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ذكر الكلمات اليت تثريها يف الذين الكلمة ي، كأن  Synonymذكر املرتدافات  (ه
 اجلديدة.

 01بشرح املقصود من الكلمة. وذالك شرح معىن الكلمة العربية (و
 

 أمهية تعليم املفردات -2
اللغة، ويف أهداف تعلمها. ومع قد خيتلف خرباء تعليم اللغات يف معىن 

ذلك فأهنم يتفقون على أن تعليم املفردات مطلب اساسي من مطلب تعليم اللغة 
 07األجنبية وشرط من شروط إجابتها.

إن تعليم املفردات ال يعين أن الطالب يف تعلمها اللغة الثانية قادرا على 
درا على حتديد معناها يف اإلجيادها مقابل هلا، أو كونه قا ترمجتها إىل اللغة األمة

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

الرتكيب اليت يسيطر عليها، ويستطيع ألمناط و ا يستطيع االنصال ابلعربية وعدد
 03ة.استخدامها بكفاء

املفردات وسيلة فعالة لفهم اللغة العربية، لذلك ينبغي أن يتعلمها الطلبة 
 02ألهنا حتقق مهارات لغوية تربوية، منها:

 مترن الطلبة على التعبري و تبعث فيه لرغبة يف القراءة و االطالع. (أ

                                                             
16Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 

hal. 99. 

 024 ، ص.تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه واساليبهرشدي أمحد طعيمة، 07
)مطبوعة أحكام. ، مدخال إىل طرق ندريس اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربيةأزهر أرشد، 03

 22-24 ص.، (0222
 012ص. ،(0231 ،، )الكويت: مكتبة الفالحتدريس الفنون اللغة العربية أمحد مدكور،02
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حتب إليه اجلامعة واملدرس فمن خالل املفردات تتوئق الصلة بني الطلبة  (ب
حرتام يف تعليم اللغة العالقة بينهما على احلب والرغبة واإلواملدرس وتبىن 

 العربية.
تثري يف نفس الطلبة احلفظ وتريب وجدانه وتعوده حسن الفهم وحسن  (ج

 ستماع.اإل
تزويد الطلبة ابملعلومات واحلقائق وتوسيع دائرة ثقافتهم وغرس القيم واملبادئ  (د

 الرتبوية السليمة فيهم.
 للغوية.تنمية الثروة اللفظية وا (ه
بداع الفين داعى اخلالق لدى الطلبة، من ميل واستعداد إلبتتنمية الفكر اإل (و

 واالبتكار وصياغة األفكار والقيم العظيمة يف أساليب فكرية.
بناء شخصية تتمتع ابلقدرة على التخيل واستقراء النتائج اليت ميكن ان  (ز

 ترتتب على اختاذ قرار معني.
 

 أسس اختيار املفردات -3
 21جمموعة من األسس ميكن إجيازها فيما يلي:هناك 

ادامت تفضل الكلمة شائعة االستخدام على غريها، م Frequencyالتواتر :  (أ
 : كلمة، السيف، لتضيح معىن كلمة "الصمصام".متفقة معها يف املعىن، مثل

يف أكثر من بلد عريب على  متفضل الكلمة تستخد Rangeالتوزع أو املدى:  (ب
تلك اليت توجد يف بلد واحد ومن املصادر اليت تفيد يف هذا، "معحم الرصيد 

 .(ISESCO)اللغوي للطفل العريب" أعده املنظمة العربية و الثقافة والعلوم 
تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد حيدها حني  Availabilityاملتاحية.  (ج

 معىن حمددا. يطلبها، واليت تؤدي له

                                                             
 021-022 ، ص.تعليم العربية لغري...رشدي أمحد طعيمة، 21
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تفضل الكلمة املألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة  Familiarityاأللفة،  (د
 وذكاء" اندرة االستعمال، مثل: "مشس

تفضل الكلمة اليت تغطي عدة جماالت يف وقت ذواحد  Coverageالشمول  (ه
على تلك اليت ال ختدم إال جماالت حممودة. مثل كلمة "بيت" أفضل من  
كلمة "مرتل" ألن كلمة "بيت" تغطي عددا أكرب من اجملاالت. مثله: بيتنا، 

 هللا، بيت اإلبرة )البصولة(، بيت العنكبوت، وغريها. بيت
 تشيع حاجة معينة عند التلميذ على تلك الكلمة األمهية، تفضل الكلمة اليت (و

 العامة اليت قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليال.
 العروبة، تفضل الكلمة العربية على غريها. (ز
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 الفصل الثالث
 لحقليالبحث اءات اجرإ

 
 منهج البحث -أ

إن منهج البحث الذي يستعمله الباحث يف أتليف هذا  البحث هو منهج جترييب 
هو املنهج العلمي الذي يستطيع الباحث  (Experiment Research)أومايقال ابإلجنليزية 

بواسطته أن يعرف أثر السباب )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري التابع(. وله األثر 
 1اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية.

خيتار الباحث فصال واحدا للعينة فيجرى التعليم ثالث مرات ابستخدام أسلوب. 
ــويف هذا البحث جيري الباحث حبثه ـــ  One Group Pre-test“ا يف اجملموعة، ويسمى بــــــ

Design”Test -Post."
2 

 :ويعتمد الباحث لقانون التايل
 2خ        X         1خ   

  التفصيل:
 القبلي  االختبار:  1خ
 البعدي االختبار:   2خ
X املعاجلة التجريبية : 

 
 جمتمع البحث والعينة -ب

ــــــ هذا البحث فهم الطال يفأما اجملتمع  ـــ لسنة دراسية Ummul Ayman II ب ب
 يفب هذا البحث هم الطال . والعينة يفطالبا 210م ويبلغ عددهم 2121م/2112

                                                             
(، 1111، )الرايض: مكتبة العبيكان، السلوكيةاملدخل إىل البحث يف العلوم صلح بن محد العساف، 1

 11ص. 
2Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Rineka Cipta: Jakarta, 2005), hal. 212. 
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طالبا، واختار الباحث  11ما يصل إىل  فصلوعدد الطالب يف هذا ال ألولا فصلال
 .خاصة يف فهم املفردات هنم ضعفاء يف تعلم اللغة العربيةأل صفب من هذا الالطال

 
 طرق مجع البياانت وأدواهتا -ج

 :هلذه الرسالة هي ستخدمها الباحثيأما أدوات البحث اليت 
 البعدي الختبارواالقبلي الختبار ا (أ

الىت متكن أن يستخدم الباحث  االختبارإن قائمة األسئلة أدة من طريق 
ختبار فروضه. وقام الباحث ا تحتاهه إلهابة أسئلة البحث أو جلمع املعلومات الىت
 التعلم.  يفتهم ابختبارهم ملعرفة نتيج

 تعليمبعد إهراء عملية  (Post - Test)البعدي  الختبارقوم الباحث ابيو 
 .لرتقية قدرة الطالب على فهم املفردات ةءبطريقة القراCard Sort ابستخدام وسيلة 
 .استعمال األدواتعد ب Pre-Test)القبلي  الختبارمث قام الباحث اب

 اإلستبانة (ب
 وهي اإلستمارة اليت تحتوى على جمموعة األسئلة أو العبارات املكتوبة ومزودة

هابة ويطلب من اجمليب عليها اإلشارة إىل ما يراه إبهابتها أو األراء أو بفراغ لإل
فيقوم الباحث يف هذا  1مهما أو ما ينطق عليه منها أو ما يعتقد أنه هو اإلهابة.

 البحث بتقسيم ورقة اإلستبانة على الطلبة ملعرفة استجابتهم على فهم املفردات.
 
 طريقة حتليل البياانت -د

القبلي والبعدي(  االختبارين )االختبار من إهابة  الباحث اجملموع واملعدل استعمل
لرتقية قدرة الطالب على فهم  ةءبطريقة القراCard Sort ستخدام وسيلة افعال  وملعرفة

 .االختبار-فالتحليل الذي استعمله الباحث هو ت، املفردات

                                                             
 102...، ص.  املدخل اىل البحثصاحل بن أمحد العساف، 1
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 الذي استعمله الباحث لتحليل البحث يف هذه (T-Test) االختبار-أما أنواع ت
ألن املنهج التجرييب الذي قد اختاره الباحث  Paired Sample T-Test هو اختبار الدراسة

هو التصميمات التمهيدية بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما 
ابستعانة احلساب على  One Group Pre-Test Post-Test Designيقال يف لإلجنيليزية 

  ."SPSS Statistic v2.2"األدوات الرقمية 
 ينبغي للباحث أن يقوم البحث اإلهراء ومها:ف ،T-Testوقبل إهراء 

ويقصد اختبار الطبيعي ملعرفة العينة من جمموعة . (Uji Normalitas)اختبار الطبيعي  (أ
-Uji Shapiro)تكون طبيعية أم ال. ويقوم الباحث اختبار الطبيعي ابستخدام 

Wilk)  طالبا، ويستخدم 01البحث أصغر من ألن العينة يف هذا(Uji Kolmogrov 

)Smirnov  طالبا 01إذا كان العينة أكرب من.
0

وصيغة الفروض الختبار الطبيعي   
 :كما يلي

0H :  ليس العينة من اجملموعة طبيعية 

 (1010الداللة  صغر من مستوىأ Sig. (2-tailed) ذا كانإ)  
aH :  كانت العينة من اجملموعة طبيعية 

 (1010الداللة  من مستوى كربأ Sig. (2-tailed) ذا كانإ)  
استخدم الباحث اختبار املتجانس داللة أن . (Uji Homogenitas)اختبار املتجانس  (ب

 Uji)البياانت بني اجملموعتني متجانس. قد استخدم الباحث اختبار متجانس على 

Levene Statistic)   وفروض الختبار املتجانس كما يلي1010مبستوى الداللة .: 
oH    :   املتجانس بني اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطةتوهد 

 (1010الداللة  صغر من مستوىأ Sig. (2-tailed) ذا كانإ)  

aH   : ما توهد املتجانس بني اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة 
 (1010الداللة  من مستوى أكرب 2) .Sig-(tailed ذا كانإ)  

                                                             
4Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS Edisi 3, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2009), hal. 54. 
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. T-Testلذلك إذا كان البياانت طبيعية ومتجانسة، فاستخدام الباحث ابختبار 
 .Ranks Test ـــوإذ كانت البياانت غري طبيعية ومتجانسة فالستخدام بـ

من  (.sig)للحصول على نتيجة مستوى الداللة  T-Testابختبار مث يقوم الباحث 
Paired Sample T-Test يلي:، فتحليل هذه النتيجة كما 

فهذا يدل  1010( .sig)مستوى الداللة  (>)أصغر من  p-valueإذا كانت نتيجة   -1
 مقبول. (Ha)مردود والفرض البديل  (0H)على أن الفرض الصفري 

فهذا يدل  1010 (.sig) مستوى الداللة (<) أكرب من p-valueإذا كانت نتيجة   -2
 مردود. (Ha) مقبول والفرض البديل (0H) على أن الفرض الصفري

اآليت عن أسئلة البحث  1-1فخالصة على ما شرح الباحث فعرض يف اجلدول 
 وتحليل البياانت املستخدمة فيها.

 1-3اجلدول 
 أسئلة البحث وحتليلها

 حتليل البياانت أسئلة البحث الرقم
ة ءبطريقة القرا Card Sort استخدام وسيلة هل 1

 املفردات؟رتقية قدرة الطالب على فهم فعال ل
 االختبار-املعدلة ت

((T-Test 
 كيف استجابة الطلبة عن استخدام وسيلة 2

Card Sort قدرة الطالب  رتقيةل ةءبطريقة القرا
 فهم املفردات؟ يف

 املعدلة والنسبة املائوية
)%( 

فاستعملها الباحث النتائج واملعدل والنسبة املائوية  ستبانةلال تحليل البياانتأما 
. ”SPSS Statistics v2.2“األدوات الرقمية ملعرفة استجابة الطلبة ابستعانة احلساب على 

 التفسرييستخدم الباحث وللحصول على بيان عن اكتساب املعدلة من إهابة االستبانة، 

(Interpretasi)  اآليت: 2-1كما بني يف اجلدول  
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 2-3اجلدول 
 الدرجة على مقياس التفسري

  التفسري املعدل لكل بنود االستبانة رقم
 السفلى 101-201 1
 املتوسط 201-101 2
 العليا 101-001 1
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 عرض البياانت -أ

. االستبانةو  عن أدوات البحث وهي االختبارقد شرح الباحث يف الفصل السابق 
 ونتيجتهم يفف فهم الطلبة و يف هذا الفصل يشرح الباحث عن هذه البياانت ملعر 

 .لرتقية قدرة الطالب على فهم املفردات ةءبطريقة القراCard Sort استخدام وسيلة 
 Ummulعهدمب فصل األول الباحث ابلبحث التجرييب يف وللحصول على البياانت فقام

Ayman II ــــــب Pidie Jaya  اعتمادا على رسالة عميد  م7070/م7029للسنة الدراسية
برقم:  بندا أتشيهبــــــــــــ  احلكومية اإلسالميةجبامعة الرانريي  وأتهيل املعلمني كلية الرتبية

.B-17419/Un.08/FTK/KP.07.6/12/2019 

 حملة عن ميدان البحث -1
 ، وتقعPidie Jaya املوجودة يف إحدى املعاهدهو  Ummul Ayman IIمعهد كانت 

 ,Banda Aceh-Medan, Km. 165, Desa Meunasah Bie, Kec. Meurah duaشارع يف

Kab. Pijay . الذي يعرف ابسم -مؤسسه املكرم تنكو حاج نور الزهرWaled Nu- يف 
يعمل كمؤسسة تفقة يف الدين وتعليم العلوم العامة وفقا  املعهد كان هذا  .م7023سنة 

 لفية واملعلومات اليوم.للتطورات الظرفية يف عصر األ
وعدد  .تنكو بصريي فخر الرازياآلن  Ummul Ayman IIمعهد أما مدير 

ن املادة هم يدرسو . مدرسا Ummul Ayman II 72معهد  املدرسني الذين يعملون يف
 مدرسا. 5فعددهم وأما مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة . املتنوعة يف تلك املعهد

بة. وقد اختار الباحث الصف طل 702 معهد ذاالطلبة الذين يتعلمون هب وعدد
 كما يتضح يف اجلدول اآليت:،  طالبا 32كعينة هذا البحث ويبلغ عددهم   ولاأل
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 1-4ل دو اجل
 Ummul Ayman IIعهد مب عدد الفصل والطلبة

 عدد الفصل عدد الطلبة عدد الفصل عدد الطلبة
 األول الفصل 32 الفصل الرابع 36
 الثاين الفصل 33 الفصل اخلامس 35
 الثالث الفصل 35 الفصل السادس 32

 404=  اجملموع
  (7070)مصدر البياانت من واثئق املدرسة، سنة 

 حال، و الوسائل اليت تدعم جناح عملية التعليم والتعلماملباين و يف هذا املعهد هناك 
 :كما ذكر يف اجلدول التلي وهيوتعلم.  التعليم لعملية ومرتب جيديف الوسائل املباين و 

 4-4اجلدول 
 Ummul Ayman IIمعهد املباين والوسائل يف 

 عدد نوع املباين والوسائل رقم
 2 غرفة رئيس املدرسة 2
 2 غرفة املعلمني 7
 2 سكريتاريةالغرفة  3
 7 الفصول الدراسية 2
 2 )رجال( للطالب مسكن 5
 2 طبخ العامم 6
 7 محام 2
 2 مقصف 2
 2 مكتبة 9
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 2 معمل الكمبيوتر 20
 14 اجملموع

  (7070)مصدر البياانت من واثئق املدرسة، سنة 
 
لرتقية قدرة  ةءبطريقة القراCard Sort ستددا  وسيلة اب تعليمعملية  إجراء -4

 الطالب على فهم املفردات
 قام الباحث ابالختبار القبليو  كاجملموعة التجريبية  األولاختار الباحث الفصل قد 

الباحث عملية  ىجر و  .البياانت ملعرفة قدرة الطلبة معكما أنه طريقة جل قبل إجراء التعليم
يف اجلدول  تجرييب وخطوات التعليمالتوقيت الالباحث  ضحو . وسييومنيالتعليم ملدة 

 التايل:
 3-4 اجلدول

 التجرييب يف اجملموعة التجريبية توقيتال
 الساعة التاريخ اليو  اللقاء

 20:30 – 02:30 7070يونيو  72 األربعاء اللقاء األول
 20:30 – 02:30 7070يونيو  75 اخلميس اللقاء الثاين

 4-4 اجلدول
 ةءبطريقة القراCard Sort استددا  وسيلة دون  عملية تعليم

 لرتقية قدرة الطالب على فهم املفردات
 )اللقاء األول(

 نشاط الطلبة نشاط املدرس
 يرد الطلبة السالم - الفصل إبلقاء السالم املدرس يدخل -
 يقرأ الطلبة الدعاء - الدعاء بقراءة املدرس أيمر -
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 كشف الغياب بدعوة الطلبة يهتم - بكشف الغياب الطلبة املدرس يدع -
 يعرف الطلبة أنفسهم أمام الفصل - يقوم املدرس ابلتعرف -
)تعريفها،  املفردات سأل املدرس الطلبة عن -

 أقسامها، وأمثلتها(
، املفرداتشرح الطلبة تعريف  -

 وأمثلتهاها موأقسا
 القبليختبار يقوم الطلبة ابال - القبلي االختبار املدرس ويقدم -
 يرد السالمقرأ الطلبة الدعاء و  - اختتم املدرس بقراءة الدعاء وإلقاء السالم -

  5-4اجلدول 
 ةءبطريقة القراCard Sort ابستددا  وسيلة  عملية تعليم

 لرتقية قدرة الطالب على فهم املفردات
 (الثاين )اللقاء

 نشاط الطلبة نشاط املدرس
 يرد الطلبة السالم - الفصل إبلقاء السالم املدرس يدخل -
 يقرأ الطلبة الدعاء - الدعاء بقراءة املدرس أيمر -
تسجل الطلبة واحدة فواحدة بكشف  -

 الغياب
 كشف الغياب بدعوة الطلبة يهتم -

 التعليمأهداف يسمعون إىل شرح  - اليوم التعليميقدم املدرس أهداف  -
 عن الشرح السابق أسئلة املدرس يسأل -

ابألسئلة املناسبة عن املادة اليوم وما تتعلق 
 ابحلياة واخلربة الطلبة

 املدرس سؤال الطلبة جييب -
 ابإلجابة املناسبة

من  ماأقس ستةينقسم املدرس الطلبة إىل  -
 اجملموعة

 جيلس الطلبة مع فرقتهم -
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 املفرداتاملادة عن  يدرس املدرس -
 ةءبطريقة القراCard Sort وسيلة ابستخدام 

إىل  يهتم الطلبة اهتماما جيدا -
 شرح املدرس

يعطى الفرصة إىل الطلبة أن يسئل عما مل  -
 عن املوضوع املشروحة يفهموا

املتعلقة  يسئل الطلبة األسئلة -
 املشروحة ابملوضوع

أيمر املدرس الطلبة أبن يقوموا التدريبات  -
 املفردات ابلطريقة القراءةعن 

الطلبة مع أصدقائهم يقوم  -
 ابلتدريبات

 تلخص الدرس املدروسة - الطلبة ليلخص مما علمهم أيمر -
 ختبار البعدياباليقوم الطلبة  - البعدي  االختبار املدرس مويقد -
 يرد السالمقرأ الطلبة الدعاء و  - اختتم املدرس بقراءة الدعاء وإلقاء السالم -

 
 حتليل البياانت -ب
بطريقة القراءة لرتقية قدرة الطالب  Card Sortوسيلة استددا  ج حتليل نتائ -1

 على فهم املفردات
بطريقة القراءة لرتقية قدرة الطالب على  Card Sortوسيلة استخدام  وملعرفة فعال

يعرض حتصيل  . واجلدول اآليتالباحث ابالختبار القبلي والبعديفيقوم  فهم املفردات
 .الطلبة لدى االختبار القبلي وبعدي

 6-4اجلدول 
 االختبار البعديو نتيجة االختبار القبلي 

 النتيجة
 رقم أمساء الطلبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 2 (2الطالب ) 20 20
 7 (7الطالب ) 50 20
 3 (3الطالب ) 60 25
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 2 (2الطالب ) 20 20
 5 (5الطالب ) 25 25
 6 (6الطالب ) 60 20
 2 (2الطالب ) 50 25
 2 (2)الطالب  50 20
 9 (9الطالب ) 65 25
 20 (20الطالب ) 60 25
 22 (22الطالب ) 50 20
 27 (27الطالب ) 60 25
 23 (23الطالب ) 25 65
 22 (22الطالب ) 65 60
 25 (25الطالب ) 20 60
 26 (26الطالب ) 60 25
 22 (22الطالب ) 65 65
 22 (22الطالب ) 55 20
 29 (29الطالب ) 55 20
 70 (70الطالب ) 20 20
 72 (72الطالب ) 20 25
 77 (77الطالب ) 25 60
 73 (73الطالب ) 20 20
 72 (72الطالب ) 25 65
 75 (75الطالب ) 25 60
 76 (76الطالب ) 55 20
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 72 (72الطالب ) 65 65
 72 (72الطالب ) 60 20
 79 (79الطالب ) 25 65
 30 (30الطالب ) 20 25
 32 (32الطالب ) 20 25

 جمموع 22995 72775
 معدل  62،35 = 22995/32 22،22 = 72775/32

 62،35 القبلييدل على أن حتصيل نتيجة املعدلة من االختبار  2-2اجلدول 
 ضبطأن يقوم ابختبار  الباحث يريدو  22،22ونتيجة املعدلة من االختبار البعدي 

 (T-Test)االختبار -تحتليل البياانت عن نتيجة  وقبل ((Uji Normalitasالفائيل 
على  ربزواجلدول التايل ي. "SPSS Statistic 2.2" احلساب على األدوات الرقمية ابستخدام

 :( (Uji Normalitasنتيجة ضبط الفائيل
 7-4اجلدول 

 نتيجة ضبط الفائيل
Tests of Normalityb،c 

 
Siswa 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pre-test 2،00 .227 32 .227 .932 32 .069 
Post-test 2،00 .232 32 .262 .922 32 .235 

 Uji)أن حتصيل االختبار القبلي ابستعمال اختبار العمل  إىل يشري اجلدول السابق

Normalitas)  مبستوى الداللة(Sig) )0,05 < 0,069 ( وحتصيل االختبار البعدي
 .الفائيلةالبياانت يتم توزيعها بشكل  فتشري تلك النتيجة إىل أن، )0,235 > 0,05)

 :التايلدول اجليف يقوم الباحث ابالختبار املتجانس  ةواخلطوات التالي
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 8-4 اجلدول
 (Uji Homogenitas)نتيجة اختبار املتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Siswa 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.223 2 60 .052 

 (Uji Homogenitas) االختبار املتجانسيدل على أن حتصيل  9-2اجلدول و 

فتشري تلك النتيجة  ،(0,052 < 0,05) 0,05أكرب من  0,052  (.Sig)الداللة مبستوى
 .(Uji T) وميكن إجراء اختبار ت متجانسةأن البياانت  إىل

بطريقة القراءة لرتقية قدرة الطالب على فهم  Card Sortوسيلة استخدام ملعرفة 
بنظر إىل نتيجة املعادلة من االختبار القبلي  (Uji T)بد أن حتلل اختبار ت ال املفردات

 والبعدي، ويبني اجلدول التايل: 
 9-4اجلدول 

 نتيجة املعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 
Post-test 22.2227 32 2.22252 2.32302 
Pre-test 62.3522 32 20.52622 2.29272 

 ونتيجة االختبار البعدي  62,35 نتيجة االختبار القبلي يدل على 20-2اجلدول 
القراءة بطريقة  Card Sortوسيلة استخدام  فعال إىل نظرواخلطوة التالية هي  22,22

وحتصيله كما  .(T-Test)االختبار -تابستعمال  لرتقية قدرة الطالب على فهم املفردات
 اآليت: 27-2اجلدول 
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 10-4اجلدول 
 (T-Test)االختبار -حتصيل ت

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 

Posttest - 
pretest 

2.22935 22.32032 7.52072 7.22079 27.66227 7.222 30 .002 

أصغر  Sig. (2-tailed) (p-value) 0,002 /يدل على أن حتصيل  السابقاجلدول و 
بطريقة  Card Sortوسيلة استخدام ( وهذا يدل على أن 0,002 > 0,05) 0,05 من

 .لرتقية قدرة الطالب على فهم املفرداتفعال القراءة 
 

بطريقة القراءة لرتقية قدرة  Card Sortوسيلة استددا  الطلبة عن  استجابة -4
 الطالب على فهم املفردات

بعد إجراء  االستبانةلدعم صحة البياانت من االستجابة يقوم الباحث بتوزيع ورقة 
بطريقة القراءة لرتقية قدرة الطالب على  Card Sortوسيلة استخدام عن عن  تعلمعملية 

 استجابة الطلبة يف اجلدول التايل: حتصيل. وأما فهم املفردات
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 11-4اجلدول 
 بطريقة القراءة لرتقية قدرة الطالب على فهم املفردات Card Sortوسيلة استددا   عناستجابة الطلبة 

 التصرحيات الرقم
املعيار  )النسبة املائوية( استجابة الطلبة

 االحنرايف
نتيجة 
 املعدلة

البيان على 
درجة 

 االستجابة
موافق 
أقل  موافق جدا

 موافق
غري 
 موافق

بطريقة القراءة  card sortستخدام وسيلة ا 2
 يساعدين يف فهم املفردات الصعوبة

20 
3723% 

27 
3222% 

2 
7726% 

7 
 املتوسط 7296 092772 625%

ال أشعر محاسة عند عملية التدريس  7
 card sortستخدام وسيلة اب

2 
7522% 

9 
7920% 

20 
3723% 

2 
 املتوسط 7237 2202727 2729%

ستخدامها اتكون فعال  card sortوسيلة  3
 تعلم اللغة العربيةيف 

9 
7920% 

2 
7726% 

2 
7726% 

2 
7522% 

 املتوسط 7252 2222266

أستطيع تكوين اجلمل اجلديدة بعد  2
 card sortستخدام وسيلة ا

2 
7726% 

2 
7522% 

20 
3723% 

6 
 املتوسط 7252 2206053 2922%

ستخدام أحب أن أتعلم عن املفردات اب 5
 القراءةبطريقة  card sortوسيلة 

23 
2229% 

9 
7920% 

7 
625% 

2 
7726% 

 املتوسط 7290 2229322
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تعلم اللغة العربية أكون نشاطا جدا أثناء  6
 card sortستخدام وسيلة اب

2 
7522% 

2 
7726% 

22 
2527% 

7 
 املتوسط 7262 92222. 625%

يف تعليم اللغة  card sortستخدام وسيلة ا 2
 املفرداتيف فهم العربية يرقي قدريت 

9 
7920% 

20 
3723% 

9 
7920% 

3 
922% 

 املتوسط 7220 92025.

 بطريقة القراءة card sortستخدام وسيلة ا 2
 يسهلين يف فهم املفردات

6 
2922% 

9 
7920% 

23 
2229% 

3 
 املتوسط 7252 97723. 922%

املدرس يف تدريس  يف طريقةأرغب  9
 card sortستخدام وسيلة املفردات اب

 القراءةبطريقة 

2 
7522% 

27 
3222% 

6 
2922% 

5 
 املتوسط 7222 2203225 2622%

أشعر دورا  card sortابستخدام وسيلة  20
 مهما يف مساعدة الزمالء

22 
3525% 

6 
2922% 

2 
7522% 

6 
 املتوسط 7220 2226072 2922%

 cardستخدام وسيلة تعلم اللغة العربية اب 22

sort فهم  يصعبين على بطريقة القراءة
 املعىن املفردات يف اجلملة

2 
7522% 

22 
3525% 

2 
7522% 

2 
 املتوسط 7275 99297. 2729%
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صعبة تكون  card sortاستخدام وسيلة  27
 عند تعلم يف فهمها

2 
7522% 

22 
3525% 

20 
3723% 

7 
 املتوسط 7229 90997. 625%

 cardستخدام وسيلة اب تعلما أنأشعر  23

sort غري متتع 
 9 

7920% 
3 
922% 

22 
3525% 

2 
 املتوسط 7252 2222622 7522%

 ,57144 جمموع
33,74/13 

 =4660 
 املتوسط

 Card Sortوسيلة استخدام عن تصرحيات متت اإلجابة عليها ملعرفة استجاابت الطلبة على  23-2وقد جهز الباحث يف اجلدول 

هذه تدل و  7,60=  السابق يظهر أن النتيجة املعدلة استجاابت الطلبة ويف اجلدول. بطريقة القراءة لرتقية قدرة الطالب على فهم املفردات
 .متوسطةعلى أن استجاابهتم حتصل على درجة 

ويف اجلدول السابق تتضمن فيه التصرحيات من ثالثة جوانب أهنا اجلوانب املعرفية، الوجدانية والنفسية احلركية. ومن التصرحيات اليت 
 وهذه من تصرحية األوىل اليت تدل على أن أكثر الطلبة الذين يرغب يف تعلم املفردات. 7,96حتصل النتيجة املعدلة أعلى 

على أقل من الطلبة  وتدل 7,29اليت حتصل النتيحة املعدلة  27وكانت النتيجة السفلى من مجيع التصرحيات هي التصرحية يف رقم 
التصرحيات  مجيع إىل ابلنظروكذلك  .بطريقة القراءة لرتقية قدرة الطالب على فهم املفردات Card Sortوسيلة استخدام يكونون صعبة يف 

.فهم املفرداتيساعدهم على بطريقة القراءة لرتقية قدرة الطالب  Card Sortوسيلة استخدام اإلجيابية السابقة وهي أبن 
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 وضيق الفر حتق -ج
 :مها ن،له فرضا حثذا البهكما ذكر يف الفصل األول أن 

يرقي  ةءبطريقة القراCard Sort ن استخدام وسيلة إ: (Ha)الفرض البديل  -2
 .قدرة الطالب على فهم املفردات

ال  ةءبطريقة القراCard Sort استخدام وسيلة إن : (Ho)الفرض الصفري  -7
 .يرقي قدرة الطالب على فهم املفردات

 (.Sig) أن نتيجة مستوى الداللة 27-2يف اجلدول اإلختبار -تحتصيل  بواسطة

مردود والفرض  (0H(وهذا يدل على أن الفرض الصفري  (20,00 < 0,05) وهو
يرقي قدرة الطالب  ةءبطريقة القراCard Sort استخدام وسيلة إن  يمقبول أ  (Ha)البديل

 .على فهم املفردات



 

04 

 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 

 نتائج البحث -أ
بداية اليب من يالباحث ابلبحث التجر  يعرضأن  بعد نتائج البحث الباحث وجد

 وهي: نهايةالحىت 
لرتقية قدرة الطالب على  تكون فعال بطريقة القراءة Card Sortوسيلة استخدام  إن -1

 .Sig/أن حتصيل و ، (T-Test) االختبار-تعلى نتائج وهذا معتمد  ،فهم املفردات

(2-tailed) (p-value) 40447 4040) 4040 مستوى الداللة أصغر من < 

 (Ha)فرض البديل المردود و  (0H)الصفري  فرضال، وهذا يدل على أن (74404
 مقبول.

بطريقة القراءة لرتقية قدرة  Card Sortوسيلة استخدام عن  استجابة الطلبةكانت  -2
 = نتيجة املعدلةالمع متوسطة  درجةالحتصل على  الطالب على فهم املفردات

إىل  201من  كثرنتيجة املعدلة أالإذا كانت و  ،كما ورد يف مقياس التفسري  2004
 (.201<2،04) متوسطة مبقدار:فتحصل على درجة  304

 
 اإلقرتاحات -ب

 واملقرتحات اليت يقدمها الباحث مما يتعلق هبذا املوضوع هي:
بطريقة القراءة لرتقية قدرة الطالب  Card Sortوسيلة  ينبغي للمعلم أن يستخدم -1

 .على فهم املفردات
د، إذا وجدوا فيها قارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا ابلنقالينبغي على  -2

 ىت يكون هذا البحث كامال مفيدا صلحوا هذه العيوب حخطأ أو نقصا في
 .للجميع

 



14 
 

 

 املراجع
 

 املراجع العربية -أ
 .سويس: دار املعرفة اجلامعية ،طرق تدريس اللغة العربية ،بدون السنة إبراهيم، زكراي،

 .عربيةالقاهرة: مطعمة جممع اللغة ال، معجم الوسط، 4991إبرهيم أنيس وأخرون، 

  .القاهرة: دار احلديث اجمللد اخلامس، ،لسان العرب ،3002 ،منظورابن 

 : دون الناشر.القاهرة اسس علم اللغة، ،4991 أمحد خمرت عمر،

 .الكويت: مكتبة الفالح، تدريس الفنون اللغة العربية ،4992 أمحد مدكور،

، العربيةمدخال إىل طرق ندريس اللغة األجنبية ملدرسي اللغة  ،4999 أزهر أرشد،
 .مطبوعة أحكام

، لزيجنإ-موس عريباقاموس إلساي العصرى، ق، 4919 إلياس أنطون إلياس،
 .بريوت: دار اجليل

، بندا أتشية: فوتر أجية منت البناء واألساس ،بدون السنة هللا الدنقزى، اإلمام مال عبد
 .جاي

للناطقني بغريها، تطوير منحج التعليم وتقومي اللغة العربية  ،3041 ترمذي ننورسي،
 .ممتز إنسيتستت :أتشيةبندا ، الطبعة الثاين

، دار جامعة دراسات يف املناهج وأتصيلها ،بدون السنة حسن عبد الرمحن احلسن،
 .أمدرمان للطابعة والنشر
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 .بريوت: دار املشريف، املنجيد يف اللغة وإلعالم ،3002 دار املشرف،

، اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى مناهج يف تعليم ،3040 رشدى أمحد طعيمة،
 : دون الناشر.القاهرة ،الطبعة األوىل

 تعليم العربية  والدين بني علم والفىن، ،3000 رشدي أمحد طعيمة وحممد سيد مناع،
 .القاهرة: دار الفكر عريب

 .تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه واساليبه ،بدون السنة رشدي أمحد طعيمة،

بندا أتشية: الرانريي  املدخل إىل تعليم اللغة العربية، ،3002 بنت حممود، سالمي
 .فرس

، الرايض: املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،4241 صلح بن محد العساف،
 .مكتبة العبيكان

 .القاهرة: دار احلديث ،لسان العرب، اجلزء السابع ،3002 عالمة إبن منظور،

: القاهرة، طريقة تدريس اللغة العربية ،4991 هللا حامت، كمال ابراهيم بدورى، وعبد
 .واملعارف

 املنجد يف اللغة العربية واإلعالم، الطبعة الثالثة والعشرون، ،4991 لويس مهلوف،
 .بريوت: دار املشرق

: جامعة أم السعودية، تعليم اللغة العربية بلغات آخرى ،4911 حممد كامل الناقة،
 .القرى

طبعة لا دروس العربية، موسوعة يف ثالثة أجزاء،لجامع ا ،3001 ،مصطفى الغالييىن
 .بريوت: املكتبة العصرية، األوىل



12 
 

 

 املراجع اإلندونيسيا -ب
Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta: Jakarta.  

Effendy, Ahmad Fuad. 2005. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: 

Misykat.  

Fachrurozi, Aziz. 2011. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: Pustaka 

Cendikia Utama. 

Hisyam, Zaini, dkk. 2004. Strategi Pembelajaran Aktif, Cetakan II. Yogyakarta: 

CTSD IAIN Sunan Kalijaga. 

Purwanto, M. Ngalim. 1984. Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. 

Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Sudijono, Anas. 2009. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

Sumiharsono, M. Rudy. 2018. Media Pembelajaran, Cetakan Kedua. Jawa Timur: 

Pustaka Abadi. 

 

 اإلنرتنيتيةاملراجع  -ج
http://inda001.blogspot.com/2012_12_01_metode-pembelajaran-card-sort.html. 
 

http://inda001.blogspot.com/2012_12_01_metode-pembelajaran-card-sort.html


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : Ummul Ayman II 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : 1/2 

Materi Pokok  : َِدي حَقةِييِفي اْلح  
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit  

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Kompetensi Inti (KI-1) :  

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI-2) :  

Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,guru dan 

tetangganya. 

3. Kompetensi Inti (KI-3) :  

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah  dan disekolah. 

4. Kompetensi Inti (KI-4) :  

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

  



 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Meresapi makna anugerah Allah 

SWT berupa Bahasa Arab. 

1.1.1 Menunjukkan rasa syukur atas 

nikmat Allah SWT berupa 

kesempatan dapat mempelajari 

bahasa Arab. 

2.1 Memiliki kepedulian dan rasa ingin 

tahu terhadap keberadaan wujud benda 

melalui media bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan keluarga, tetangga 

dan guru. 

2.1.1 Menunjukkan sikap berani 

dalam berkomunikasi dan 

bekerjasama dengan teman 

menggunakan bahasa Arab. 

3.4 Memahami kata, frasa dan kalimat 

sederhana secara lisan dan tertulis 

terkait topik:  

َِدي حَقةيِفي اْلح  

3.4.1 Menirukan kata yang telah 

didengar terkait topik:  

َِدي حَقةِييِفي اْلح  dengan baik dan benar. 

3.4.2 Mengulang kembali kata yang 

telah didengar terkait topik: 

َِدي حَقةِييِفي  اْلح  dengan baik dan benar. 

3.4.3 Menunjukkan kata sesuai 

dengan makna atau gambar yang 

telah disediakan terkait topik: 

َِدي حَقةِييِفي  اْلح  dengan benar. 

4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, 

dan kalimat Bahasa Arab terkait topik :  

َِدي حَقةِي  ِفياْلح

4.1.1 Menjawab pertanyaan secara 

lisan terkait topik َِدي حَقةِييِفي اْلح  dengan 

baik dan benar. 

4.1.2 Melafalkan kosa kata dengan 

pelafalan yang tepat dan benar 

tentang : َِدي حَقةِييِفي اْلح  

 



 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu:  

1. Melafalkan mufradat tentang َِدي حَقةِييِفي اْلح  dengan baik dan benar. 

2. Mengulang kembali tentang َِدي حَقةِي  .dengar baik dan benar ِفياْلح

 

3. Menunjukkan kata sesuai dengan arti atau gambar yang berhubungan 

dengan materi َِدي حَقةِي  ِفياْلح

4. Menjawab pertanyaan secara lisan tentang َِدي حَقةِي  .dengan baik dan benar ِفياْلح
 

5. Melafalkan kosa kata dengan pelafalan yang tepat dan benar tentang ي ِف
َِدي حَقةِي  اْلح

 

D. Materi Pembelajaran 

(Terlampir) 

 

E. Metode Pembelajaran/Pendekatan 

1. Model : Cooperative learning 

2. Metode : -   Drill  

-   Ceramah 

-   Tanya Jawab  

-   Diskusi 

-   Penugasan  

3. Pendekatan  : Saintifik 

 

F. Media/Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media  :  Card Sort 

2. Alat  : Spidol, Papan Tulis  

3. Sumber Belajar  : 



 

a. Buku siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 

untuk MI kelas V 

b. Buku guru Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 

untuk MI kelas V 

c. Kamus arab indonesia 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Tahapan 

Kegiatan 
Guru Siswa Waktu 

Kegiatan 

Pendahulun 

- Guru mengucapkan salam dan 

berdoa bersama 

- Guru menyapa siswa dan 

menanyakan kabar, lalu bertanya 

dengan kalimat  

 ماذايدرسناياألني؟

- Guru memeriksa kehadiran siswa  

- Guru memberikan apersepsi 

kepada siswa  

- Guru memberikan motivasi 

kepada siswa 

- Guru menyampaikan tujuan 

Pembelajaran kepada siswa  

- Guru menyampaikan garis besar 

cakupan materi dan penjelasan 

tentang proses pembelajaran yang 

akan dilakukan serta bentuk test. 

- Guru membagikan siswa menjadi 

enam kelompok 

- Siswa menjawab salam dan 

berdoa bersama - sama  

- Siswa menjawab dengan  

 اْلمدهللياننايخبريي
- Siswa mendengarkan 

absensi guru 

- Siswa mendengarkan 

apersepsi guru 

- Siswa mendengarkan 

motivasi yang diberikan 

oleh guru 

- Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran dari guru 

- Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dengan 

seksama. 

- Siswa duduk dalam 

kelompoknya masing-

masing  

5 

Menit 

  



 

Kegiatan 

Inti 

 

- Guru membagikan bacaan te 

tentang "فياْلديقة" kepada 

masing-masing kelompok 

- Guru membaca teks yang sudah 

dibagikan dengan seksama dan 

suara yang jelas 

- Guru meminta setiap kelompok 

untuk mengulangi bacaan tersebut. 

 

 

 

- Guru mempersilahkan siswa untuk 

bertanya terkait mufradat sulit 

yang belum dipahami 

- Guru menjelaskan mufradat yang 

belum dipahami siswa 

 

 

 

- Guru memberikan tugas kepada 

siswa dengan membagikan media 

card sort kepada setiap kelompok 

yang masing-masing berisikan 

mufradat dan artinya dan 

menyuruh siswa untuk 

mencocokkan dan menempelkan 

pada karton yang telah disediakan 

 

 

Mengamati 

- Siswa membaca teks bacaan 

yang dibagikan oleh guru 

 

 

- Siswa menyimak dengan 

seksama bacaan yang 

dibaca oleh guru 
 

- Setiap perwakilan 

kelompok mengulangi taks 

bacaan secara bergiliran 

 

Menanya 

- Siswa mengajukan 

pertanyaan terkait arti 

mufradat dan kalimat yang 

belum dipahami 

- Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

 

Mengeksplorasi 

- Siswa mengambil media 

card sort yang diberikan 

guru dan mengerjakan tugas 

bersama kelompok masing-

masing. Setiap siswa 

bermusyawarah dengan 

kelompoknya masing – 

masing untuk mencocokkan 

antara mufradat dengan 

artinya lalu ditempelkan 

25 

Menit 



 

 

 

- Guru menyuruh siswa untuk 

membuat kalimat sederhana dari 

masing-masing mufradat tersebut 

 

 

 

- Guru meminta siswa untuk 

memastikan kembali jawaban 

yang telah dibuat bersama 

kelompoknya sudah tepat dan 

benar 

 

 

- Guru menyuruh setiap kelompok 

maju kedepan secara bergiliran 

untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompok 

 

- Guru memperbaiki kesalahan 

siswa dalam mencocokkan kartu 

dan memberikan point kepada 

kelompok yang benar susunanya 

pada karton yang telah 

disediakan 

- Siswa berdiskusi bersama 

kelompoknya untuk 

membuat kalimat sederhana 

dari mufradat tersebut 

 

Mengasosiasi 

- Siswa bersama temannya 

memastikan jawaban yang 

telah dikerjakan dengan 

tepat dan benar sesuai 

dengan perintah soal 

 

Mengkomunikasikan  

- Setiap kelompok maju 

kedepan secara bergiliran 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompok masing-

masing 

- Siswa  secara seksama 

mendengarkan perbaikan 

kesalahan yang dijelaskan 

oleh guru 

Kegiatan 

Penutup 

- Guru menyuruh siswa untuk 

menyimpulkan materi terhadap 

topik terkait 

- Guru melakukan evaluasi, refleksi, 

dan pesam moral di akhir 

pembelajaran 

 

- Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran dengan 

dibimbing oleh guru 

- Siswa dengan seksama 

mendengarkan nasehat atau 

pesan moral dari guru 

 

5 

Menit 



 

- Guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam 

- Siswa berdoa secara 

bersama-sama dan 

menjawab salam dari guru 

 

H. PEDOMAN PENSKORAN 

Kelompok 

Soal 

Jumlah Butir 

Soal 
Skor Total 

1 5 5 25 

2 5 5 25 

3 5 10 50 

Total Skor 100 
 



 

 

 االختبار القبلي
 

Nama : 

Kelas : 

Hari / Tanggal : 

 اربط الصورة التالية ابملفردات املناسبة! -أ

 

 

1-  

 

 

2-  

 

 

3-  

 

 

4-  

 

 

5-  

ِ  َشَجَرُة الُُبْت ُ  َقا                    

ْيُ   اَْلَياْسْ 

 اَْلَوْرَدةُ 

 َمْقَعد  

ْيلُ َشَجَرُة النَّارَ  ج   



 

 

 !اآلتية األسئلة من األجوبة أمام ج أو ،ب ،أ حرف يف " × " عالمة ضع -ب

 ِعَنِب"....َمْعََن َكِلَمٍة "ََثْرَُة الْ  -6
  Lampu -ج   Buah apel -ب  Buah anggur  -أ

 

 َمْعََن َكِلَمٍة "َنِظْيٌف" .... -7
 Bersih -ج Besar  -ب    Kotor -أ

 

 يف اللغة العربية .... ”Pagar“َمْعََن  -8

 ُسْورٌ  -ج   ََسَاكٌ  -ب ِديْ َقةٌ حَ  -أ
 

 َمْعََن َكِلَمٍة "تِْلَك أْشَجاٌر ُمتَ نَ وِ َعٌة".... -9
 Itu pohon yang besar -أ

 Itu pohon yang bermacam-macam -ب
 ي Itu pohon yang berbuah banyak -ج

 
ْيٌل".... -11  َمْعََن َكِلَمٍة "ِمْصَباٌح َجَِ

 Ini lampu yang indah -أ
 Ini lampu yang terang -ب
 ي Ini lampu yang bersinar -ج

  



 

 

 البعديختبار الا
 

Nama : 

Kelas : 

Hari / Tanggal : 

 
 !إىل اللغة اإلندونيسية ترجماقرأ هذه القراءة مث  -أ

َواِسَعة.  َورَاَء اْلبَ ْيِت َحِديْ َقةٌ  ،ِل بَ ْيٌت َصِغْْيٌ َنِظْيفٌ  ،ِعْنِدي ُأْسرَة َسِعْيَدة
َقة َها بِرَْكة َعِمي ْ َها َكِثْْيَةوَاْشَجاٌر   ،ِفي ْ َشَجرَة اْلُُبْتُ َقال َوَشَجرَة الت ُّفَّاح َوَشَجرَة  :ِمن ْ

. هِذِه ََيَسِْني ِهَي زهرة اْلَياَسِْن َواْلَوْرَدة :َواَْزَهار ُمتَ َنوِ عَّة ِمنْ َهاَوَشَجرَة اْْلَوَّاَفة  اْلَمْنَجا
ي َْلة. يف اْلُبَْكة َاَْسَاك َكِثْْيَة ُمتَ َنوِ َعة.  ْيل َوَمْقَعد َقِديْ َجَِ . اُْنظُر ُهَناك! َذاِلَك ِمْصَباح َجَِ

ِلَشَجرَة الت ُّفَّاح ََثَرَات َكِثْْيَة. َهِذِه ََثَرَة  اح.ة اْلَمْوز َوَشَجرَة الت ُّفَّ ِِبَاِنِب اْلِمْصَباح َشَجرَ 
 اْلَمْوز َلْوُُنَا َاْصَفر. َوتِْلَك ََثَرَة الت ُّفَّاح َطْعُمُه ُحْلو.

 
1- _______________________ 

2- _______________________ 

3- _______________________ 

4- _______________________ 

5- _______________________ 

 
  



 

 

 !اصنع مجلة بسيطة من املفردات التالية -ب

  ُحْلوٌ  -1

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

ْيلٌ  -2   َجَِ

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

  بَ ْيتٌ  -3

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

  َزْهَرةٌ  -4

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

  َحِديْ َقة -5

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

 



 

 

LEMBARAN ANGKET SISWA 

 

Nama       : 

Kelas       : 

Sekolah   : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi prestasi atau nilai raport anda. 

 Berilah tanda  (√) pada jawaban yang dianggap sesuai dengan diri sendiri. 

Keterangan : 

SS : Sangat setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak setuju 

STS :Sangat tidak setuju 

 Bila ada saran atau masukan mohon untuk ditulis pada tempat yang telah 

disediakan. 

 Kejujuran anda dalam pengisian angket ini sangat membantu dalam 

pengumpulan data. 

 

No. PERTANYAAN SS S TS STS 

1. Penggunaan media card sort dengan 

metode qiraah membantu saya dalam 

memahami mufradat yang sulit 

    

2. Saya merasa tidak termotivasi belajar 

dengan menggunkan media card sort. 

    

3. Media card sort dengan metode qiraah 

efektif digunakan dalam pembelajaran 

bahasa arab. 

    

  



 

 

4. Setelah belajar menggunakan media card 

sort saya mampu menyusun mufradat 

dalam kalimat. 

    

5. Saya sangat suka mempelajari mufradat 

menggunakan media card sort dengan 

metode qiraah. 

    

6. Saya lebih aktif selama pembelajaran 

Bahasa Arab berlangsung dengan 

menggunakan media card sort. 

    

7. Media card sort dalam pembelajaran 

Bahasa Arab dapat meningkatkan 

kemampuan saya dalam memahami 

mufradat. 

    

8. Saya lebih mudah memahami mufradat 

menggunakan media card sort dengan 

metode qiraah 

    

9. Saya menyukai cara guru mengajarkan 

mufradat menggunakan media media 

card sort dengan metode qiraah. 

    

10. Dengan adanya penggunaan media card 

sort saya merasa memiliki peran penting 

dalam membantu teman kelompok. 

    

11. Mempelajari bahasa arab menggunakan 

Media Card Sort dengan metode qiraah 

menyulitkan saya dalam memahami arti 

mufradat dalam sebuah kalimat. 

    

12. Belajar menggunkan media card sort 

semakin membuat saya bingung. 

    

13. Menurut saya belajar menggunakan 

media card sort tidak menarik. 

    

 



 

 

OUTPUT TEST 

 

Tests of Normalityb,c 

 

Siswa 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

posttest 1.00 .142 31 .112 .937 31 .069 

pretest 1.00 .134 31 .167 .948 31 .135 

a. Lilliefors Significance Correction 

b. There are no valid cases for posttest when siswa = 2.000. 

Statistics cannot be computed for this level. 

c. There are no valid cases for pretest when siswa = 2.000. 

Statistics cannot be computed for this level. 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilaisiswa 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.413 1 60 .051 

 

 

Paired Samples Statistics 

 
Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
posttest 71.7742 31 7.47757 1.34301 

pretest 64.3548 31 10.54687 1.89427 

 

 

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 
posttest 

- pretest 
7.41935 14.31031 2.57021 2.17029 12.66842 2.887 30 .007 

  



 

 

OUTPUT ANGKET 

 
soal1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 2 6.5 6.5 6.5 

kurang setuju 7 22.6 22.6 29.0 

Setuju 12 38.7 38.7 67.7 

sangat setuju 10 32.3 32.3 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

soal2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 8 25.8 25.8 25.8 

Setuju 9 29.0 29.0 54.8 

kurang setuju 10 32.3 32.3 87.1 

tidak setuju 4 12.9 12.9 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

soal3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 8 25.8 25.8 25.8 

kurang setuju 7 22.6 22.6 48.4 

Setuju 7 22.6 22.6 71.0 

sangat setuju 9 29.0 29.0 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

soal4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 6 19.4 19.4 19.4 

kurang setuju 10 32.3 32.3 51.6 

Setuju 8 25.8 25.8 77.4 

sangat setuju 7 22.6 22.6 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

soal5 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 7 22.6 22.6 22.6 

kurang setuju 2 6.5 6.5 29.0 

Setuju 9 29.0 29.0 58.1 

sangat setuju 13 41.9 41.9 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

  



 

 

soal6 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 2 6.5 6.5 6.5 

kurang setuju 14 45.2 45.2 51.6 

Setuju 7 22.6 22.6 74.2 

sangat setuju 8 25.8 25.8 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

soal7 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 3 9.7 9.7 9.7 

kurang setuju 9 29.0 29.0 38.7 

Setuju 10 32.3 32.3 71.0 

sangat setuju 9 29.0 29.0 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

soal8 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 3 9.7 9.7 9.7 

kurang setuju 13 41.9 41.9 51.6 

Setuju 9 29.0 29.0 80.6 

sangat setuju 6 19.4 19.4 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

soal9 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 5 16.1 16.1 16.1 

kurang setuju 6 19.4 19.4 35.5 

Setuju 12 38.7 38.7 74.2 

sangat setuju 8 25.8 25.8 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

soal10 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 6 19.4 19.4 19.4 

kurang setuju 8 25.8 25.8 45.2 

Setuju 6 19.4 19.4 64.5 

sangat setuju 11 35.5 35.5 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

  



 

 

soal11 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 8 25.8 25.8 25.8 

Setuju 11 35.5 35.5 61.3 

kurang setuju 8 25.8 25.8 87.1 

tidak setuju 4 12.9 12.9 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

soal12 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 8 25.8 25.8 25.8 

Setuju 11 35.5 35.5 61.3 

kurang setuju 10 32.3 32.3 93.5 

tidak setuju 2 6.5 6.5 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

soal13 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 9 29.0 29.0 29.0 

Setuju 3 9.7 9.7 38.7 

kurang setuju 11 35.5 35.5 74.2 

tidak setuju 8 25.8 25.8 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 

 

Statistics 

 
soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 

N 
Valid 31 31 31 31 31 31 31 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.9677 2.3226 2.5484 2.5161 2.9032 2.6774 2.8065 

Std. Deviation .91228 1.01282 1.17866 1.06053 1.19317 .94471 .98045 

Sum 92.00 72.00 79.00 78.00 90.00 83.00 87.00 

 

 

Statistics 

 
soal8 soal9 soal10 soal11 soal12 soal13 

RATA-RATA 

RESPON 

N 
Valid 31 31 31 31 31 31 31 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.5806 2.7419 2.7097 2.2581 2.1935 2.5806 2.6005 

Std. Deviation .92283 1.03175 1.16027 .99892 .90992 1.17684 .20296 

Sum 80.00 85.00 84.00 70.00 68.00 80.00 80.62 

 



 

 الصور الفوتوغرافية

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السرية الذاتية

 البياانت الشخصية وال: أ

 حسنان : االسم الكامل -1
 112222128 : رقم القيد -2
 Jeunieb  ،22/2/1991 : حمل واتريخ امليالد -3
 الذكر : اجلنس -4
 اإلسالم : الدين -1
 إندونيسية : اجلنسية -2
 غري متزوج : اإلجتماعيةاحلال  -1
 Komplek Villa Gading, Ulee Kareng : العنوان -8
 الطالب : العمل -9

   raseuki18@gmail.com  : لكرتوينالربيد اإل -12
  1040-6755-0823 : اهلاتفرقم  -11
 انسْ ر   : باسم األ -12
 متقاعد : العمل -13
 درلينا : ألماسم ا -14
 درسةم : العمل -11
 بريون، Jeunieb : العنوان -12
 

  خلفية التعليماثنيا: 
  12املدرسة اإلبتدائية احلكومية  : املدرسة اإلبتدائية -1

   (SD Negeri 12 Simpang Mamplam)2229-2223ة سن 



 

 

 املدرسة الثانوية احلكومية   : املدرسة املتوسطة -2
   (SMP Ummul Ayman Samalanga) 2212-2229سنة 

 األهليةاملدرسة العالية اإلسالمية  : املدرسة الثانوية -3
   (MAS Ummul Ayman Samalanga) 2211-2212سنة 

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة  :  اجلامعة -4
  2219-2211تشيه سنة انريي اإلسالمية احلكومية، بندا أالر 
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