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 استهالل

 بسم هللا الرمحن الرحيم

َوهللاُ ِبَا  ج}يَ ْرَفِع هللاُ الَِّذْيَن َءاَمنُ ْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُْوُتواْ اْلِعْلَم َدَرَجات  
 تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ٌْر{

 "11"سورة اجملادلة آية  

 (2إانَّ أَنْ زَْلناَُه قُ ْرآانً َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن )

 2سورة يوسف آية 

 صدق هللا العظيم

 قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:

ِدْيِنُكْم﴾اََها ُجْزٌء ِمْن ﴿ِاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإن َّ    



 

 ه

 إهداء
وأمي املكرمة احملبوبة  فؤادي، نصرهللاإىل أيب املكرم  -1

أبقاَهما الذين ربياين صغريا، لعل هللا أن حيفظاَهما و سوريىت 
 يف سالمة الدينا واآلخرة.

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،  -2
الذين قد علموين أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا 

 صحيحا، هلم ابلكثري تقديرا وإجالال.

وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية.  -3
أقول شكرا جزيال على مساعدتكم يف تشجيعي لكتابة 

 العلمي، جزاكم هللا خري اجلزاء. هذا البحث

  



 

 و

 شكر وتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 وأفضل اللغات اليت عربيا جعل القرآن ياحلمد هللا الذ
ينطق هبا اإلنسان. والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيدان 
حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته وإحسانه إىل 

 يوم الدين.
فقد مت إبذن هللا  وتوفيقه أتليف هذه الرسالة اليت يقررها قسم 

امعة الرانريي جباملعلمني  هيلاللغة العربية بكلية الرتبية وأت تعليم
وختتص  باإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلماَها الطال

 ابللوحة الشفهية السمعية الطريقة :الرسالة حتت املوضوع
، املفردات سيطرة على الطلبة قدرة لرتقية الفالنية
 احلكومية اإلسالمية اإلبتدائية ابملدرسة جتريبية دراسة

 .اتشيه بندا 4 رقم
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شراف املشرفني الكرميني إبتم إشراف كتابة هذه الرسالة يو 
 .، املاجستريسلما حيايت ةاألستاذو  ، املاجستريقصي  مها األستاذ

قد أنفقا أوقاهتما الثمينة أفضل الشكر هلما  ةم الباحثقد  تف
كامال   إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا وتوجياَهما ومساعدهتما

 ابركاَهما وجزامها خريا كثريا.من أوهلا إىل آخرها، لعل هللا 
ابلشكر العظيم لوالدين قد ربياين تربية  ةتقدم الباحثوت

سليما، ريب اغفريل ولوالدي وارمحاَهما كما ربياين صغريا وجلدى 
 وجلديت وجلميع األساتذة اللاَهم اجعلنا من عبادك الصاحلني.

الشكر اخلالص ملدير  ةم الباحثقد  ت إضافة على ما ذكر،و 
اجلامعة وعميد كلية الرتبية ورئيس قسم اللغة العربية وجلميع 

قدم توكذلك . يف كلية جامعة الرانريى والعاملني فياَهااألساتذة 
 جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدو أبفكارهم يف

 إمتام كتابة هذه الرسالة، وابركاَهم هللا ىف الدنيا واآلخرة.
رئيس املدرسة الشكر م قد  تأن  ةالباحثنسى توال 

 علمنيامل لسائرو  ،بكالوريوس، الاالستاذ مفيىن موسدى اإلبتدائية
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 عند احملتاجة مجع البياانت قد أعانو يف اليتال ااَهفي الطالبو 
 .م برمحتهاَهسقي، عسى هللا أن يعملية البحث

أن هذه الرسالة ال ختلو من  ةن الباحثتيق  توأخريا، 
إعداد هذه  األخطاء والنقصان، وإن كانت قد بذل كل جاَهد يف

واصالحاَها  رجو من القارئني نقدا بنائيا خالصايالرسالة، لذلك 
انفعة له وللقارئني  لعل  هذه الرسالةانفعا إلكمال هذه الرسالة، و 

 .نيمجيعأ
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تعتبري املفردات عنصرا ماَهما يف تعليم اللغة العربية وهي إحدى من عناصر  

اللغوية. واملفردات تساعد الطلبة على اكتساب املعارف وتثري لدياَهم الرغبة يف تعليم 
اللغة العربية. فباملفردات تزداد معرفة الطلبة ابلكلمات واجلمل والعبارات املستخدمة 

فاَهي تساعد الطلبة يف تكوين إجساساَهم اللغوي.  يف املاَهارة اللغوية. وعلى هذا
 وتذوقاَهم ملعاين اجلمل وصوره يستمعاَهم وفيما يقرئون ويكتبون. 

كانت الطريقة السمعية الشفاَهية هي إحدى من الطرق التدريس حيث  
هتدف على استيعاب الطلبة لفاَهم الدرس اللغة العربية. أما لوحة الفالنية هي إحدى 

 وعلى هذه الوسيلة تدفع الطلبة لتعليم اللغة العربية.  من الوسائل التعلمية.
بندا  4ومن خالل املالحظة يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  

أتشيه، عرفت الباحثة أن املعلم يعلم اللغة العربية ابحلفظ بدون الوسيلة إال السبورة 
م يقرأ الكلمات يف حىت جتعل الطلبة غري متحمسات يف تعليم اللغة العربية ومعل
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الكلمات األخرى متعلقة ِبوضوع يف الكتاب ويعرفون  قراءةالكتاب فقط بدون 
هب  يذهب" للفعل. ويف احلقيقة أن هذه  –الطالب الكلمات "املاء" لإلسم و" 

الطريقة ولواسيلة تطلب الطلبة أن يقدرون على استيعاب فاَهم اجلمل أو القصة 
باحثة يف كتابة هذه الرسالة، معرفة فعالية مقروءة يف الكتاب جبيد وهتدف ال

استخدام الطريقة السمعية الشفاَهية بوسيلة اللوحة الفالنية يف تعليم اللغة العربية 
ومعرفة استجابة الطلبة ابستخدام الطريقة السمعية الشفاَهية بوسيلة اللوحة الفالنية. 

اَهج جترييب. واجملتمع أما مناَهج البحث اليت تستعملاَها الباحثة يف هذه الرسالة فاَهو من
بندا  4من هذا البحث هو مجيع الطلبة ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

طالب. دلت  39و عددهم   Bأتشيه. وأخذت الباحثة للعينة يف الفصل اخلامس 
نتيجة يف هذا البحث على أن استجابة التالميذ ابستخدام الطريقة السمعية الشفاَهية 

أكثر  % 95،8نية موافق جدا وهذا مطابق على إستبانة بنتيجة بوسيلة اللوحة الفال
-t)احلساب  –. والنتيجة اإلختبار ت % 4،1من النسبة املؤية لسليب بقيمة 

hitung) اجلدول  -أكرب من النتيجة ت(t-table) (2,02<5,63>2,71). 
الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول وهي: أن استخدام الطريقة ولذلك 

السمعية الشفاَهية بوسيلة اللوحة الفالنية يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة على سيطرة 
 املفردات.
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ABSTRACT 

Thesis Title : The Sam'iyyah Syafahiyyah 

Method Using a Flannel Board 

Media to Improve Students' Ability 

in Mastery of Vocabulary 

Researcher : Uswatun Chasanah 

NIM : 150202028 

 

 The background of this research is the lack of 

students' ability in mastering vocabulary because the teacher 

only uses the memorization method without any media other 

than the blackboard. The teacher only reads the words in the 

book without saying other words that related to the title that 

will be studied. For nouns, students were only able to 

remember the word "water" and for verbs the students were 

only able to remember the word "go". So the research of 

using sam'iyyah syafahiyyah method using flannel board 

media to improve students' skills in vocabulary mastery in 

MIN 4 Banda Aceh was required. The studied problems 

were: 1) Is the sam'iyyah syafahiyyah method using flannel 

board media effective to improve students' skills in 

vocabulary mastery, 2) How do students respond to the 

application of the sam'iyyah syafahiyyah method using 

flannel board media. This type of research is a pre-
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experiment with the One Group Pre Test - Post Test model 

and data collection methods using: Questionnaires and 

Tests. The population in this study were all students with a 

total of 481 students, and the sample of this study was all 

students of class V with a total of 78 students. The results 

showed that the student response to the application of the 

sam'iyyah syafahiyyah method using flannel board media 

was very good, this was indicated by the value of student 

positive responses 95.8% more than the negative responses 

of students 4.1%. And the result of the t value (count) is 

greater than the value of t (table), which is 2.71 <5.63> 

2.02, thus the application of the sam'iyyah syafahiyyah  

method using flannel board media is very effective to 

improve students' ability in mastering vocabulary in MIN 4 

Banda Aceh. 
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ABSTRAK 

Judul Penelitian : Metode Sam’iyyah Syafahiyyah 

dengan Menggunakan Media 

Papan Flanel Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Siswa dalam 

Penguasaan Kosakata 

Nama : Uswatun Chasanah 

NIM : 150202028 

 

 Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya 

kemampuan siswa dalam penguasaan kosakata dikarenakan 

guru hanya menggunakan metode menghafal  tanpa media 

apapun selain papan tulis. Guru juga hanya membaca kata-

kata yang ada di dalam buku saja tanpa mengucapkan kata-

kata lain yang berhubungan dengan judul yang akan 

dipelajari. Untuk kata benda, siswa hanya mampu 

mengingat kata “air” dan untuk kata kerja siswa hanya 

mampu mengingat kata “pergi”. Maka penelitian 

penggunaan metode sam’iyyah syafahiyyah dengan 

menggunakan media papan flanel untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam penguasaan kosakata di MIN 4 

Banda Aceh itu diperlukan. Adapun masalah yang diteliti 

ialah: 1) Apakah metode sam’iyyah syafahiyyah dengan 

menggunakan media papan flanel efektif untuk 
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meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan 

kosakata, 2) Bagaimana respon siswa dengan penerapan 

metode sam’iyyah syafahiyyah dengan menggunakan media 

papan flanel. Jenis penelitian ini adalah Pre-Eksperimen  

dengan model One Group Pre Test – Post Test dan metode 

pengumpulan data dengan menggunakan: Angket dan Tes. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dengan 

jumlah 481 siswa, dan sampel penelitian ini adalah seluruh 

siswi kelas V dengan jumlah 78 siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa respon siswa terhadap penerapan 

metode sam’iyyah syafahiyyah dengan menggunakan media 

papan flanel sangat baik, hal ini ditunjukkan oleh nilai 

respon positif siswa 95,8% lebih banyak dari pada respon 

negatif siswa 4,1%. Dan hasil nilai t(hitung) lebih besar dari 

nilai t(tabel) yaitu 2,71<5,63>2,02 dengan demikian 

penerapan metode sam’iyyah syafahiyyah dengan 

menggunakan media papan flanel sangat efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan 

kosakata di MIN 4 Banda Aceh. 
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 الباب األول
 ساسيات البحثا

 
 مشكلة البحث -أ

وسائل تعليمية. طرق و تعليم اللغة العربية هلا إن عملية  
لمعلمني األكفاء يف تعليم اللغة العربية أن لولذلك ينبغي 

املالئمة وفقا ملواضع الدراسة  الوسائلالطرق و  واوخيتار  وايستخدم
 اللغة العربية ملادة تعلمالليم و جراء عملية التعإ تسهيلغرضا ل

بشكل مقنع وجذاب. فالطرق هي "مستوى من ختطيط الربامج 
يرتبط ارتباطا وثيقا مع خطوات التنفيذ اإلجرائي للموضوع وال 

 1يتعارض بينها".
هي "مجيع األدوات  ةويقال أيضا، الوسائل التعليمي

تحسني العملية ل وناملعلميستخدمها  واملعدات واآلالت اليت

                                                           
1  Acep hermawan, Metodologi pembelajaran bahasa Arab, 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), Hal: 168 
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س إىل الدارسني، سواء كان داخل و الدر  ايتل حمتو لنق  التعليمية
 2". معني الفصل أو خارجه هبدف

: مهارة وهيولتعليم اللغة العربية هلا املهارات األربع  
الغرض ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. و  االستماع

يف  كوصفه من املقومات األساسية  تعليم املفرداتالرئيسي يف 
ترمجتها فهمها و على هو تدعيم التالميذ قاديرن   تعلم اللغة الثانية
على حتديد معناها  ينقادر  مجياد مقابل هلا، أو كوهنإإىل لغة األم و 

 3. املعاير املضبوطة. حسبيف القواميس واملعاجم العربية 
جناح استيعاب يف  العناصر املهمة  منملفردات هي فا 
أن يفهموا النصوص العربية إال حبفظ  لبةط، فال يستطيع الاللغة

إىل ذلك، إن تدريس املفردات وإدراك داللتها. ابإلضافة معانيها 

                                                           

 املناهج والوسائل التعليمية،حممد لبيب النجيه وحممد منري مرسى،  2 
 . 234( ص: 1997األجنلو املصرية،  )القاهرة: مكتوبة

مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسى اللغة أزهر أرشد،  3 
 .94م(، ص. 1997)أوجنج فاندنج: مطبعة االحكام، العربية، 
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أن  وينبغي ملعلمي اللغة العربيةعملية، الهو شيء مهم لنجاح 
حىت يسهل  يف السيطرة على تعليمها هتماما عظيماا وايهتم

 ءةاملقرو  وصفظ معا ي املفردات اليت تتضمن يف النصحلالتالميذ 
 وتكييف عملية التعليم والتعلم بشكل جذابة ومرحية. 

ملدرسة اإلبتدائية احلكومية ابويف أثناء مالحظة الباحثة  
اإلسالمية سوتوي بندا أتشيه كإحدى املدارس يف بندا أتشيه 
يبدو أن التالميذ فيها اليشرتكون عملية التعليم والتعلم كما يرام، 

 من املفردات حي  إن املعلمة يف املدرسة ألهنم مل يتقنوا الكثري
تشرح املفردات املتنوعة والتالميذ اليفهموهنا. وإذا طرحت املعلمة 
األسئلة كمثل: " أذكر اجلملة الكاملة!" هم يعودون بنفس 
املفردات. فيبدو أهنم يعلمون فعل "ذهب" واسم  "املاء" أو اسم 

الكتاب ألن شخص. فكثري منهم يكتبون التمرينات كمثل يف 
قليلة ومقتصرة. ووجدت الباحثة أن  الثروة اللغويةمعرفتهم يف 

لكتابة التمرينات بدون  التالميذاملعلمة قد تشرح الدرس بطلب 
 التوجيه والتدريب. 
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وكانت املعلمة مل متثل يف عملية التعليم كاملة وال تستخدم  
 الطريقة املناسبة والوسيلة املالئمة ابملواضع املدروسة.

ابلبح  تلك الظواهر، تريد الباحثة أن تقوم  إىلوإضافة  
ابستخدام الطريقة السمعية الشفهية ابالعتماد على التجرييب 
على تعليم  التالميذ قدرة ةرتقيغرضا لللوحة الفالنية ا وسيلة
 .املفردات
 حتت املوضوع " البح  العلمي ولذلك، تقوم الباحثة 
 على الطلبة قدرة لرتقية الفالنية ابللوحة الشفهية السمعية الطريقة
 ". املفردات سيطرة
 أسئلة البحث -ب

بناء على املشكلة السابقة فتحدد الباحثة سؤلني كما 
 يلي:

 وسيلة استخدام الطريقة السمعية الشفهية ابستعمالهل  -1
يف سيطرة  بةالطل قدرة ةرتقيل فعاال لوحة الفالنيةال

 ؟ املفردات
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تخدام الطريقة السمعية ساب التالميذاستجابة   كيف -2
 ؟ يف سيطرة املفردات لوحة الفالنيةال وسيلةالشفهية ب

 
 أهداف البحث -ج

 : هيأما أهداف البح  من هذه الرسالة ف
استخدام الطريقة السمعية  فعاليةعلى  رفالتع .1

 قدرة ةرتقيالفالنية ل اللوحة وسيلة الشفهية ابستعمال
 .املفردات الطلبة يف سيطرة

ستخدام اب التالميذاستجابة كيفية   على رفالتع .2
يف الفالنية  اللوحة الطريقة السمعية الشفهية بوسيلة

 .MIN 4 BANDA ACEHبـ  املفردات سيطرة

 
 أمهية البحث -د

وأما أمهية البح  هلذه الرسالة فهي تتكون من أمهية 
 ة، وبينهما كما يلي: يالنظرية وأمهية التعليم
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 ةيأمهية النظر  .1
معرفة املدرس لتطوير  دامن هذا البح  أن تزد ىيرج -

اللوحة  وسيلة الطريقة السمعية الشفهية ابستعمال
يف املدارس  يف تعليم املفرداتة التالميذ رتقيالفالنية ل
 أبتشية. اإلبتدائية

 أمهية العملية  .2
الطريقة أمهيتها للباحثة هي تزويد خربهتا يف تطوير  -

 .اللوحة الفالنية وسيلة السمعية الشفهية ابستعمال
استخدام أمهيتها للمدرس هي تزويد معارفه عن  -

اللوحة  وسيلة الطريقة السمعية الشفهية ابستعمال
 .الفالنية

 أمهيتها للطالب هي تدافعهم لتعلم اللغة العربية
 والسيما يف ثروة املفردات.
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 افرتاضات والفروض -ه
هي أما االفرتاض يف هذا البح  فهي أن اللوحة الفالنية 

الوسيلة املتميزة من الوسائل يف تعليم اللغة خصوصا يف تعليم 
 املفردات.

وأما الفروض اليت قدمتها الباحثة يف هذه الرسالة كما 
 يلي:
  (Ho) يالفرض الصفر  -1

 وسيلة إن الطريقة السمعية الشفهية ابستعمال
غري فعالة لرتقية قدرة التالميذ على  اللوحة الفالنية
 تعلم املفردات.

 ( Ha) يالفرض البديل -2
اللوحة  وسيلة إن الطريقة السمعية الشفهية ابستعمال

 فعالة لرتقية قدرة التالميذ على تعلم املفردات. الفالنية
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 حدود البحث -و
: حتدد الباحثة موضوع هذا  احلد املوضوعي -أ

 الفالنية ابللوحة الشفهية السمعية الطريقةالبح  يف 
 .املفردات سيطرة على الطلبة قدرة لرتقية

: ختتار الباحثة يف الفصل   احلد املكا ي -ب
 4ابملدرسة اإلبتدائية احلكومية اإلسالمية  امسةاخل

 . بندا اتشيه
: هذا البح  خمصوص لطلبة   احلد الزما ي -ت

 م. 2020/  2019يف العام الدارسي 
 

 معاين املصطلحات -ز
هبا أن  حتسنقبل أن تبح  الباحثة عن هذه الرسالة

تشرح معا ي املصطلحات اليت توجد يف املوضوع لكي يسهل 
 القارئون ملعرفة املعا ي املقصودة. 
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 استخدام -1
 –يستخدم  -كلمة استخدام مصدر من "استخدام

فعاال" ومعناه تاس –يستفغل  -استخداما" على الوزن "استفعل
 4"اختذه خادما".

 الطريقة السمعية الشفهية -2
الشفهية ترتكب من ثالث كلمام  كانت طريقة السمعية

 –وهي الطريقة السمعية الشفهية. والطريقة لغة مصدر من طرق 
طريقة ومهناها: "السبيل واملذاهب  –طريق  –طرقا  –يطرق 

واملراد ابلطريقة السمعية الشفهية هنا هي  5وسرية إىل شيئ.
 ربية.عالطريقة تستعمل املعلمة يف تعليم اللغة ال

 

                                                           

يف طرق التدريس اللغة العربية يف طرق عبد العزيز عبد اجمليد،  4 
 77م(، ص. 1991الطبعة الثانية، )القاهرة: دار املعارف، تدريسها، 

مكة ة العربية للناطقني ابلغة أخرى، تعليم اللغحممد كامل الناقة،  5 
 46املكرمة، بدون السنة، ص. 
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 ةاللوحة الفالني -3
 أي هي 6،الفالنية من لوحات العرض املعروفة اللوحة

اليت التمسك اللوحة اليت تصنع من قماش الفالنية، حىت الصورة 
 مطوية وإزالتها بسهولة، واستخدامها عدة مرات.هبا، 

 الدراسات السابقة -ح

لتتحرز الباحثة عن الرسالة املتساوية فقامت  بعدد 
 الدراسات السابقة كما يلي:

استعمال " 2012 -رمحى مولدا  –دراسة  -1
الطريقة السمعية الشفهية والطريقة أنظر وقل 

 MTsN ـــــــبيف تعليم اللغة العربية 

Darussyari’ah Banda Aceh دراسة جتريبية ىف(

                                                           

دليل املعلم إىل استخدام الصور والبطاقات يف حممد إمساعيل صيين،  6 
 .66(، ص: 1991)رايض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج:  تعليم العربية،
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اإلسالمية دار الشريعة ة احلكومية ثانياملدرسة ال
 ببندا أتشيه("

إجراء الطريقة السمعية وأهداف هذه الرسالة ملعرفة 
الشفهية والطريقة أنظر وقل يف تعليم مادة اللغة العربية خاصة 

و ملعرفة  MTsN Darussyari’ah Banda Acehمادة القراءة يف 
الطريقة السمعية الشفهية والطريقة أنظر وقل يف تعليم مادة أفعال 

 MTsN Darussyari’ah Bandaىف  اللغة العربية خاصة مادة القراءة

Aceh. 

نهج امل فهوالبح  من هذه الدراسة   منهج أماو 
 .االختبارهي املالحظة املباشرة أدوات البح  ، وبنسبة تجرييبال

عن  احلالية ىف البح الرسالة السابقة مع ة اتفقت الدراس
األدوات ىف  اتختلفالتجرييب. وااملنهج منهج البح  وهي 

أما و  .االختباراملالحظة و  . استعملت الدراسة السابقةالبح 
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املالحظة املباشرة عرب أدوات البح  تعتمد على الدراسة احلالية 
 . االستبانةالقبلي والبعدي و  االختبارو 

تطبيق الطريقة " 2018 -ولدان فردوس  –دراسة  -2
السمعية الشفهية والطريقة ابلوسائل السمعية البصرية 

)دراسة جتريبية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم 
 ("Cot Irie, Aceh Besarمبعهد املنار 

ومشكلة البح  هذه الدراسة أن مدرس اللغة العربية 
يعلم الطلبة ابلطريقة التلقي، دون أن يستخدم الوسائل التعليمية 

ووسيلة معينة يف عملية التعليم  ةمعا. وملهارة الكالم هلا طريق
يم يف حتقيق األهداف تعلم. والطريقة والوسيلة هلا دور عظالو 

 الرتبوية.

وأهداف حب  هذه الدراسة لتعرف فعالية تطبيق الطريقة 
السمعية الشفهية والطريقة ابلوسائل السمعية البصرية لرتقية قدرة 
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 ,Cot Irieالطلبة على مهارة الكالم )دراسة جتريبية مبعهد املنار 

Aceh Besar.) 

جترييب  واما منهج البح  من هذه الدراسة  هي منهج
 القبلي والبعدي. االختبارواألدوات البح  ورقة 

اتفقت الدراسة السابقة مع احلالية ىف البح  عن منهج 
التجرييب. واختلفت ىف الوسيلة التعليمية. املنهج البح  وهي 

استعملت الدراسة السابقة ابلوسائل السمعية البصرية وأما 
الدراسة احلالية وسيلة اللوحة الفالنية. واتفقت الدراسة السابقة 
مع احلالية ىف الطرق التدريس وهي الطريقة السمعية الشفهية. 

لسابقة ورقة واختلفت ىف األدوات البح . استعملت الدراسة ا
القبلي والبعدي. وأما الدراسة احلالية األدوات البح   االختبار

 .االستبانةالقبلي والبعدي و  االختباراملالحظة املباشرة و 
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تدريس املفردات " 2018 -جفري رمسيب  –دراسة  -3
وصفية  )دراسةمبعهد جامعة الرانريي بندا أتشيه 

 حتليلية("

الطلبة يواحهون ومشكلة البح  هذه الدراسة أن 
املشكالت يف تعليم املفردات هي عدم إحضار الوسائل التعليمية 
من قبل املدرسني. ويكون للطالب عجزهم يف احلفظ وتكوين 
اجلمل العربية ابستخدام املفردات املقدمة، ذلك لقلتهم مذاكرة 

 خارج الفصل وعدم استخدامها يف كالمهم اليومية.

ف على إجراء تدريس وأهداف حب  هذه الدراسة لتعر 
 املفردات. 

واما منهج البح  من هذه الدراسة  هي منهج وصفي 
 واألدوات البح  املالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية. 

اتفقت الدراسة السابقة مع احلالية ىف البح  عن تدريس 
وهو تدريس املفردات. واختلفت ىف منهج البح . استعملت 
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وصفي وأما الدراسة احلالية ابملنهج الدراسة السابقة اباملنهج ال
التجرييب. واختلفت ىف األدوات البح . استعملت الدراسة 
السابقة املالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية. وأما الدراسة احلالية 

القبلي والبعدي  االختباراألدوات البح  املالحظة املباشرة و 
 .االستبانةو 

تطوير وسيلة " 2017 -رمضان فطري  –دراسة  -4
حبث تطوير  بــــ )لوحة اجليوب يف تعليم املفردات 

MIN RUKOH") 

بتلك املدرسة  التالميذومشكلة البح  هذه الدراسة أن 
ال ينشط يف تعلم اللغة العربية ألن املدرس ال يستخدم الطريقة أو 
الوسيلة مناسبة أحياان. ويف احلقيقة أن املدرس يستخدم الطريقة 

 ال يهتمون ابملادة الدراسية.  التالميذاحلفظية وجيعل 

وسيلة  وأهداف حب  هذه الدراسة ملعرفة على تطوير
ملفردات املفردات وملعرفة إنتاج على وسيلة لوحة اجليوب يف تعليم ا
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 التالميذلوحة اجليوب يف تعليم املفردات املفردات وملعرفة إستبانة 
 على اإلستخدام وسيلة لوحة اجليوب يف تعليم املفردات املفردات.

واما منهج البح  من هذه الدراسة هي منهج حب  
 . االختبارو  بانةاالستوتطوير واألدوات البح  املالحظة واملقابلة وا

اتفقت الدراسة السابقة مع احلالية ىف البح  عن تدريس 
وهو تدريس املفردات. واختلفت ىف منهج البح . استعملت 
الدراسة السابقة اباملنهج البح  والتطوير.  وأما الدراسة احلالية 
ابملنهج التجرييب. واختلفت ىف األدوات البح . استعملت 

. وأما االختبارو  االستبانةاملالحظة واملقابلة واالدراسة السابقة 
 االختبارالدراسة احلالية األدوات البح  املالحظة املباشرة و 

 .االستبانةالقبلي والبعدي و 
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 طريقة كتابة البحث -ط

أما طريقة كتابة الرسالة فتعتمد الباحثة على ما قررته كلية 
 لكتاب املسمى:الرتبية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ىف ا

Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 

2016 

"دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية )درجة املرحلة اجلامعة 
 األوىل( قسم التعليم اللغة العربية".
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 ثاينالباب ال
 اإليطار النظري

 
 مفهوم الوسيلة التعليمية -أ

أما الوسيلة التعليمية هي مجيع األدوات واملعدات 
 إىلواآلالت اليت يستخدمها املدرس أو الدارس لنقل حمتوى 

جمموعة من الدرسني سواء داخل الفصل أم خارخه هبدف حتسني 
 1العملية التليمية.

 
 دور الوسائل التعليمية -ب

 2وهذا هو دور الوسائل التعليمية:
 تقليل جلهد واختصار الوقت من املعلم واملتعلم. .1

                                                           

)مكتبة األجنلو  املناهج ولوسائل التعليمية،، حممد لبيب النحيحي 1 
 234ص. (، 1977، املصرية

الوسائل التعليمية التعلمية إعدادها وطرق ، بشري عبدالرحيم الكلوب 2 
 27(، ص. 1986، )مكتبة احملتسب: عّمان إستخدامها،
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ها، كالرحالت التعليمية دالوسائل التعليمية تعلم مبفر  .2
 واملتاحف ولوحات العرض.والسينما والتلفزيون واملعارض 

الوسائل التعليمية تساعد يف نقل املعرفة وتوضح اجلوانب  .3
 املبهمة وتثبت عملية االدراك.

الوسائل التعليمية تثبت املعلومات وتزويد من حفظ الطالب  .4
وتضاعف استيعابة كاألفالم والصور والرسومات واللوحات 

 التعليمية.
الب وتقيس مدى ما الوسائل التعليمية تقّوم معلومات الط .5

استوعبته من مادة الدرس كاحلرائط الصماء ولوحه الكهرابء 
 واجراء التجارب العملية.

 
 فوائد استخدام الوسائل التعليمية -ج
 تثري اهتمام التالميذ كثريا. .1
 جتعل ما يتعلمونه ابقي األثر. .2
 النشط الذيت. إىلتقدم اخلربات واقعية تدعو التالميذ  .3
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مرار يف الفكر، كما هو احلال عند تنمى يف التالميذ است .4
 استخدام الصور املتحركة والتمثيليات.

 تسهم يف منو املعاين، ومن مث يف الثورة اللفظية اللتلميذ. .5
 

 مهية الوسائل التعليميةأ -د
 أمهيتها للمعلم .أ

دور  إىلتغري دور املعلم من انقل للمعلومات وملقن  .1
 املخطط واملنفذ واملقوم للتعلم.

 حسن عرض املادة وتقوميها والتحكم هبا.املساعدة يف  .2
 استغالل الوقت املتاح بشكل أفضل. .3
م الوسيلة اتوفر وقت املعلم وجهده حيث ميكن استخد .4

التعليمية مرات عديدة ومن قبل أكثر من معلم وهذا يقلل 
من تكلفة اهلدف من الوسيلة ومن الوقت واجلهد املبذولني 

واالعداد للموقف من قبل املعلم يف املعلم يف التحضري 
 التعليمي.

 املسادة يف إاثرة الدافعية لدى التالميذ. .5
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املساعدة يف التغلب على حدود الزمان وامكان يف غرفة  .6
الصف وذلك من خالل عرض الوسائل معلومات 
عنظواهر حدثت أماكن بعيدة لوحيواانت منقرضة أو 

 3أحدث وقعت يف املاضي أو ستقع يف املستقبل.
 

 للمتعلممهيتها أ  .ب
 تقوية العالقة بني املتعلم واملعلم. .1
 توسيع جمال اخلربات اليت مير فيها املتعلم. .2
املعاجلة اللفظية والتجريد وزايدة ثروة التالميذ وحصيلتهم  .3

 من األلفاظ.
 4اإلسهام يف تكوين االجتاهات املرغوب فيها. .4

 

                                                           

املراجع يف تدريس مهارات اللغة العربية ، د. علي سامي احلالق 3 
 408(، ص. 2010، لبنان-)املؤسسة احلديثة للكتاب:طرابلس وعلومها،

املراجع يف تدريس مهارات اللغة العربية ، د. علي سامي احلالق 4 
 408ص. وعلومها،....،



22 
  

 

 مفهوم الطريقة السمعية الشفهية -ه
الطريقة السمعية الشفهية هي الطريقة اليت تفضل هبا 

والتلفيذ وهي تقدمي درس اللغة األجنبية بطريقة  االستماع
 5مث تتبع بتدريبات تلفيظ. االستماعتدريبات 

املراد ابلطريقة السمعية الشفهية هي أبن يكون اإلنسان 
صياغة مصطلحة )مسعي  إىلعلى اإلتصال ابللغة األجنبية ين قادر 

والكالم  االستماعإتقان مهارات  إىلهتدف الطريقة و لشفوي(. ا
 أوال كأساس إلتقان مهرات القراءة والكتابة اثنيا.

 مفهوم املفردات -و
مفهوم املفردات هي أساس من كل شيء يف عملية اللغة 

 6أن اجلملة هي من عناصر التعبري تكون مطالب احلياة.
 
 

                                                           
5 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran 

Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: Garfindo, 1998), hal. 109.  
 يسها،طرق التدريس اللغة العربية يف طرق تدر ، عبد العزيز عبد اجملد 6 

 78(، ص. 1991، )القاهرة: دار املعارف
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 أنواع املفردات -ز
للمفردات نعرض فيما يلى أكثرها هناك عدة تقسيمات 

 :7شيوعا
 تقسيمها حسب املهارات اللغوية:  .1

وهذه تنقسم  understanding vocabularyمفردات للفهم  .1
 نوعني: إىل

ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع  االستماع -
الفرد التعرف عليها وفهمها عندما يتلقها من أحد 

 املتحدثني.
جمموع الكلمات اليت يستطيع القراءة و ويقصد بذلك  -

الفرد التعرف عليها وفهمها عندما يتصل هبا على صفحة 
 مطبوعة.

                                                           

املراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني ، د. رشدى أمحد طعيمة 7 
)معهد اللغة العربية وحدة البحوث واملناهج سلسلة  بلغات أخرى ــ القسم الثاين،

 210(، ص. 1986، دراسات يف تعليم العربية: جامعة أم القرى العربية
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 إىلوهذه تنقسم  speaking vocabularyمفردات للكالم  .2
 نوعني:

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت  informalعادية  -
 يستخدمها الفرد يف حياته اليومية.

ليت حيتفظ هبا ويقصد هبا جمموع الكلمات ا formalموقفية  -
الفرد وال يستخدمها إال يف موقف معني أو عندما تكن له 

 مناسبة.
 إىلوهذه تنقسم  writing vocabularyمفردات للكتابة  .3

 نوعني:
عادية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد  -

يف مواقف االتصال الكتايب الشخصى مثل أخذ 
 مذاكرات، كتابة يوميات... اخل.

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد  موقفية -
يف مواقف االتصال الكتايب الرمسي مثل تقدمي طلب للعمل 

 أو استقالة أو كتابة تقرير... اخل.
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 نوعني: إىلمفردات كامنة، وهذه تنقسم  .4
ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن  contextسيقياة  -

 تفسريها من السياق الذي وردت فيه.
ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن  analysisحتليلية  -

خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد  إىلتفسريها استنادا 
عليها من حروف أو مانقص، أو يف ضوء اإلملام بلغات 

 (Strick-land, R. 94, P: 231)أخرى 
 

 تقسيمها حسب املعىن .2
ويقصد هبا  content vocabularyكلمات احملتوى  -

ساسية اليت تشكل صلب الرسالة األجمموع املفردات 
 مثل األمساء واألفعال... اخل.

ويقصد هبا جمموع  function wordsكلمات وظيفية  -
املفردات اليت تربط املفردات واجلمل واليت يستعان هبا 
على إمتام الرسالة مثل حروف اجلر والعطف وأدوات 

 عام.اإلستفهام وأدوات الربط بشكل 
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ويقصد هبا جمموع  cluster wordsكلمات عنوقية  -
هتا ااملفردات اليت ال تنتقل معىن معينا وهي مستقلة بذ

كلمات أخرى مساعدة تنتقل من خالهلا   إىلوإمنا حتتاج 
املستقبل معىن خاصا مثل )رغب( فهذه الكلمة  إىل

تكون مبعىن أحب يف قولنا: رغب يف وتكون مبعىن 
 انصرف يف قولنا: رغب عن.

 
 أمهية املفردات وأهدافها -ح

قد خيتلف حرباء تعليم اللغات يف معىن اللغة، ويف أهداف 
تعلمها. ومع  ذلك فإهنم يفقهوا على أن تعليم اللغة األجنبية 

 تها.وشروط إجاب
الطرئق والوسائل املناسبة لكي  إىلتعليم املفردات حتتاج 

 يستطيع ان يتحققبها هدف التعليم.
 فردات اللغة العربية فهي: مأما األهداف من تعليم 

  التالميذتقدمي مفردات جديد  .1
 تدريب نطق املفردات بشكل صحيح .2
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 فهم معىن املفرجات .3
 

 وعيوهبامزااي حتفيظ املفردات اباللوحة الفالنية  -ط
 أما مزااي حتفيظ املفردات ابللوحة الفالنية، فهي:

 لتحفيظ املفردات يف الفصل التالميذسهولة  .1
 جتعل التعليم والتعلم ممتعة .2
 يف تعلم اللغة العربية التالميذينشطة  .3

 
 أما عيواب حتفيظ املفردات اباللوحة الفالنية فهي:

قيام اللوحة قبل  أن جيعلجيب على املدرس  .1
 .التدريس

 .اللوحة فظعوبة للمدرس حلص .2
أن يغري املوضوع على إذا أراد  عوبة للمدرسص .3

 .يف وقت اآلخر للوحةا
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 خطوات تدريس املفردات ابللوحة الفالنية -ي
 وسيلة استخدام الطريقة السمعية الشفهية ابستعمالإن 

التعلم ال بد من اإلهتمام و  الفالنية يف عملية التعليم اللوحة
 فيما يلي: ةالباحث 8يعرضهااخلطوات اليت 

 مرحلة استعداد موضوع الدرس( 1

 اختيار وحتديد املوضوعات الدراسية املعروضة -
 عدة األفكار األساسية إىلتضيق موضوع الدرس  -
 انشاء اإلطارات األساسية من املواد الدراسية املعروضة -

 الفالنية اللوحة وسيلةمرحلة استعداد ( 2

 جلديدةاإبداء املوضوع يف البيانة  -
 الرّسام الذي يتعلق ابملادةاختار  -
 الفصل أمام الفالنية اللوحة ضع وسيلة -
 الفالنية اللوحة تعلم ابستخدام وسيلةالتعليم و ال( مرحلة 3

                                                           
8 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran (Yogyakarta: 

Padagogia, 2012) ,  hal. 109-110 
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 اللوحة تشرح املعلمة حول املواد التعليمية اليت تقدم بوسيلة -
 الفالنية

 ةشرحا املعلم إىل الطلبة تركيز -
 الطلبةأوراق العمل لكل  ةيشارك املعلم -
 يعمل أوراق العمل الطلبةكل   -
 الفصل أمامأوراق العمل جيمعون  الطلبة مجيعمث  -
 املادة اليوم حتت رعاية املعلمة ونالطلبة يتجاوز  -

الطريقة السمعية الشفهية ستخدام اب التعلمو  عملية التعليم
ثالث مراحل وهي  إىلحيتاج  الفالنية اللوحة وسيلة ابستعمال

وتعيلم  الفالنية اللوحة وسيلةاستعداد ، استعداد موضوع الدرس
 .الفالنية اللوحة وتعلم ابستخدام وسيلة
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 الباب الثالث
البحث إجراءت  

 
 البحث منهج -أ

إن منهج البحث الذي تستخدمها الباحثة يف كتابة هذه 
البحث العلمي الذي له  وهو منهجيب. يتجر ال نهج املالرسالة 

ستطيع الباحث بواسطته وتاألثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية 
النتيجة )املتغري عرف أثر السبب )املتغري املستقبل( على تأن 

 Preاختارت الباحثة منهج التصميمات التمهدية ) 1التابع(.

experimental design وتنقسم منهج التصميمات التمهدية إىل .)
 ثالثة أنواع وهي:

1. One shoot case study 

2. One group pre-test post-test design 

3. The static group 

 one group pre-test post-testإن الباحثة تستخدم طريقة 

design  :هلذا البحث حيث جتري كما يلي 
                                                           

، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن حممد العّساف،  1 
 303)الرايض: مكتبة العبيكان(، ص:
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 2خ  x  1خ  ت   

 حيث ان:
Xإجراء التجربة : 

 ت: اجملموعة التجريبة
 : اإلختبار القبلي1خ
 : اإلختبار البعدي2خ

 
 اجملتمع والعينة -ب

وتعتمد الباحثة يف اختيار العينة هلذا البحث على الطريقة 
. ويسمى هذه الطريقة ابلطريقة (Purposive Sampling)العمدية 

املقصودة أو االختيار ابخلربة وهي تعين أن أساس االختار خربة 
 الباحثة ومعرفته أبن هذه املفردة أو تلك تكثل جمتمع البحث.

ويكون اجملتمع هلذا البحث مجيع الطلبة ابملدرسة 
 78بندا أتشية وعددهم  4 رقم اإلبتدائية احلكومية اإلسالمية

يف طلبة الفأخذت الباحثة  منهم،طالبا. واختارت الباحثة العينة 
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طالبا. اختارت  39الصف اخلامس كاجملموعة التجربية بعددهم 
الباحثة هذه اجملموعة كعينة يف هذا البحث. ألن بعد مالحظة 

تدريس اللغة  الباحثة بعضهم مل يقدروا على فهم املفردات يفرأت 
 لعربية.ا

 
 طرق مجع البياانت وأدواهتا -ج

وللحصول إىل البياانت املتنوعة استخدامت الباحثة 
 األدوات املتعددة كما يلي:

 اإلستبانة .1
وهي االستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو 
العبارات املكتوبة مزودة إبجابتها أو اآلراء أو بفراغ لالجابة 

اإلشارة إىل ما يراه مهما أو ما ينطق ويطلب من اجمليب عليها 
  2.عليه منها أو ما يعتقد أنه هو االجابة

                                                           

املدخل إىل البحث يف العلوم  صاحل بن محد العساف،  2  
  342، ص.السلوكية...
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يف هذا البحث استخدمت الباحثة االستبانة ملعرفة 
الطريقة السمعية الشفهية ابلوسيلة اللوحة استجابة الطلبة اب

. فتقوم الباحثة الفالنية لرتقية قدرة الطلبة على سيطرة املفردات
ستبانة مث إعادة جتميها للباحثة. وقد جهزت بتقسيم ورقة اال

بندا لالستبانة واإلجابة كل بنود االستبانة فقد  10الباحثة 
األسئلة  إن كانت (skala likert)استعملت الباحثة أربع اختيارت 

، 3، وموافق بنتيجة 4مضموهنا إجيابية وهي موافق جدا بنتيجة 
وعكسه إن   1بنتيجة ، وغري موافق جدا 2وغري موافق بنتيجة 

 كانت األسئلة مضموهنا سلبية.
 االختبارات .2

إن اإلختبار أدة من األدوات اليت متكن أن يستخدمها 
جلمع البياانت اليت حيتاج إليها إلجابة أسئلة البحث أو حتقيق 
فروضه. ويقوم الباحث تقدمي اإلختبار للطلبة يف ذللك الصف 

روف بوسيلة التدريبات. ملعرفة مدى جناههم يف تعليم خمارج احل
 وهذا اإلختبا مرتني، أي اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي.

 اإلختبار القبلي -
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اإلختبار القبلي خيترب قبل إجراء التجربة ألي قبل تدريس 
خمارج احلروف ابستخدام التدريبات. وغرض هذا اإلختبار 

 قبله. لطلبةلتحديد مستوى التحصيل الدراسي لدى ا
 لبعدياإلختبار ا -

وأما اإلختبار البعدي خيترب بعد إجراء التجربة أي بعد إنتهاء 
عملية التدريس ابستخدام التدريبات. وغرض هذا اإلختبار 

 بعده. لطلبةلتحديد مستوى التحصيل الدراسي لدى ا
 

 طريقة حتليل البياانت  -د
 حتليل البياانت اإلختبار  -1

والبعدي  وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي
 3فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:  t”)  (Test“ابختبارات
 

                                                           
املدخل إىل البحث يف العلوم  صاحل بن محد العساف،  3

 141، ص.السلوكية...
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م ف
مج ح 2

 =  ت 

 

 حيث أن: 
 = متوسط الفروق.   م ف 
 = جمموع مربعات إنـحرافات الفروق.  2مج ح 
 = عدد أفراد العينة.   ن 

 
 االستبانة البياانت حتليل -2

 املدخل ابستخدام الطالبات استجابة حتليل وتكون

  :4اآليت القانون على الكالم مهارة على السياقي
  

𝑝 =
𝑓

𝑁
 𝑥 ٪١٠٠    

 : البيان
p  :املئوية النسبة عدد  

                                                           
 4 Anas Sudjiono,  Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2008) hal. 43  

 (1-ن)ن
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F : املئوية النسبة يسعى الرتددات 

N : الطالبات جمموعة 
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 الرابع الفصل

 ومناقشتها البحث نتائج

 

 البياانت عرض -أ
 أبسلوب يتعلقما  الثاين الفصل يف الباحثة قدمت قد

 اليت البحث نتائج الباحثة تعرض الفصل هذا ويف. البحث

ملدرسة اإلبتدائية احلكومية يف  ابلبحث القيام بعد وجدهتا
 على وللحصول، امةةلفصل اخلل أتشيةبندا  4رقم اإلسالمية 

 املدرسة يف التجري ابلبحث الباحثة قامت اليها ةاحملتاج البياانت

 يدعمد رسالة على ااعتماد م 2020 -م 2019 الدراسية للةنة

  :رقم أشيه بندا الرانريي جامعة يف وأتهيل املدرسني الرتبية كلية

B-8007/Un.08/FTK.1/TL.00/06/2019 ا. فيه البياانت مجع عن 

 حملة ميدان البحث -1
بندا  4ولقد جرى البحث يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية 

اخلامس املدرسة اإلبتدائية.  الفصل. وقامت الباحثة يف أتشية
 Sultanيف شارع  أتشيةبندا  4وتقع املدرسة اإلبتدائية احلكومية 

Alaidin Johansyah Lrg. Taqwa   سةت. وأأتشيةبندا  36رقم 
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. م 1978مارس  16اتريخ تدائية احلكومية يف اإلباملدرسة 
 .البكالوريوس ،مفيين مةادي حاليا هذه املدرسةانظر و 

 
 1-4اجلدول 

 عدد مستوى التعلم
 عدد التالميذ عدد الفصل الفصل رقم
 80 2 الفصل األول .1
 80 2 الفصل الثاين .2
 82 2 الفصل الثالث .3
 80 2 الفصل الرابع .4
 78 2 الفصل اخلامس .5
 81 2 الفصل الةادس .6

 484 12 اجملموع
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 2-4اجلدوال 
 أتشيةبندا  4عدد التالميذ للمدرسة اإلبتدائية احلكومية 

 اجملموع عدد التلميذة عدد التلميذ الفصل رقم
 80 36 44 الفصل األول .1
 80 43 37 الفصل الثاين .2
 82 40 42 الفصل الثالث .3
 80 42 38 الفصل الرابع .4
 78 36 42 الفصل اخلامس .5
 81 39 42 الفصل الةادس .6

 481 236 245 اجملموع
 

 4ومن جمموع املدرسني يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية 
مدرسا و  5مدرسا مع التفضيل أهنم  29يكون فيه  أتشيةبندا 
مدّرسة. وأما املدرس اخلاص لدرس اللغة العربية كان  24

جامعة احلكومية الرانريي أو  خرجييمدرسني، بعضهم   3عددهم
 من جامعة أخرى.
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الطريقة استخدمت الباحثة وجلمع البياانت هلذا البحث 
 قدرة ةرتقيالفالنية ل اللوحة وسيلة الةمعية الشفهية ابستعمال

قامت الباحثة بتعليم ثالث لقاءات ، فاملفردات الطلبة يف سيطرة
م. ستوضح الباحثة التوقيت  2019يويل  25إىل  23اتريخ  من

 التجرييب يف اجلدول التايل :
 

 3-4اجلدول 
 التوقيت يف عملية التجريبية

 عملية  التاريخ  اليوم اللقاء
اللقاء 
 األول

اختبار  2019يويل  23 الثلثاء
 القبلي

 تعليم  2019يويل  24 األربعة اللقاء الثاين
اللقاء 
 الثالث

اختبار  2019يويل  25 اخلامةة
 البعدي
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إجراء تدريس املفردات ابستعمال وسيلة اللوحة الفالنية  -2
 ابستخدام الطريقة الةمعية الشفهية 

تعرض الباحثة العملية التجريبية عن تدريس املفردات 
ابستخدام الطريقة الةمعية الشفهية ابستعمال وسيلة اللوحة 

 4الفالنية حني تقوم هبا ابملدرسة اإلبتدائية احلكومية اإلسالمية 
نفةها بعملية التعليم. وقامت  . وقد قامت الباحثةأتشيةبندا 

الباحثة يف هذا البحث التجرييب ابالختبار القبلى واالختبار 
البعدي. قبل تعّلم املفردات ابستخدام الطريقة الةمعية الشفهية 
ابستعمال وسيلة اللوحة الفالنية فقدمت الباحثة االختبار القبلى 

 . لكي تعرف الباحثة  عن قدرة الطلبة يف سيطرة املفردات
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 4-4اجلدول 
 اللوحةوسيلة  ستخدامالعربية دون اعملية تعليم وتعلم اللغة 
 املفردات يف تدريس الفالنية

 

 (األول )اللقاء
 نشاط الطلبة نشاط املدرس

الفصل إبلقاء  ةاملدرس دخلت -
 الةالم

 يرد الطلبة الةالم -

 يقرأ الطلبة الدعاء - الدعاء بقراءة ةاملدرس مرأت -
مجيع  إىل ةاملدرس نظرت -

بكشف  الطلبة ويدع الطلبة
 الغياب

 بدعوة الطلبة يهتم -
 كشف الغياب

  يقوم الطلبة  - قبلى   ختباراال ةاملدرس قدمتو  -
 قبلىالابإلختبار 

بقراءة الدعاء  ةاملدرس تاختتم -
 وإلقاء الةالم

 يرد الطلبة الةالم -
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 5-4اجلدول 
 اللوحةوسيلة  ستخدامالعربية ابعملية تعليم وتعلم اللغة 

 املفردات يف تدريس الفالنية
 (الثاين )اللقاء

 نشاط الطلبة نشاط املدرس

الفصل  ةاملدرس دخلت -
 إبلقاء الةالم

 يرد الطلبة الةالم -

 يقرأ الطلبة الدعاء - الدعاء بقراءة ةاملدرس مرأت -
 مجيع إىل ةاملدرس نظرت -

 الطلبة وويدع لطلبةا
 بكشف الغياب

كشف  بدعوة الطلبة يهتم -
 الغياب

عن  أسئلة ةاملدرس ةألت -
 الشرح الةابق

 املدرس سؤال الطلبة جييب -

أتمر املدرسة الطلبة أن  -
يقرءوا نص القراءة يف 

و يقرأ الطلبة نص القراءة  -
 يف الكتاب 
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"يف  ابملوضوعالكتاب 
 ".احلديقة

ابستخدام  ةدرس املدرست -
يف  الفالنية اللوحة وسيلة

ابملوضوع  املفردات تدريس
"   يف احلديقة "

 الفصل أمام

 ويهتم الطلبة اهتماما جيدا -

أن  الطلبة ةاملدرس مرأت -
يقرروا ما مسعوا من 

 املفردات

 الطلبة يقررون ما قد مسعوا -

 ةمر املدرس الطلبأي -
 لخص املواد الدراسيةيل

املواد  ةيلخص الطلب -
 الدراسية

طب املدرس النصيحة خي -
 ةإىل الطلب

النصيحة  ةيةتمع الطلب -
 املدرسطبها ذي خيال

بقراءة  ةاملدرس تاختتم -
 الدعاء وإلقاء الةالم

 يرد الطلبة الةالم -
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 6-4اجلدول 
 اللوحةوسيلة  ستخدامابعملية تعليم وتعلم اللغة العربية 

 املفردات يف تدريس الفالنية
 ()اللقاء الثالث

 نشاط الطلبة نشاط املدرس

الفصل  إىل ةاملدرس دخلت -
 إبلقاء الةالم

 الةالميرد الطلبة  -

 يقرأ الطلبة الدعاء - بقراءة الدعاء ةمر املدرسأت -
مجيع الطلبة  إىل ةاملدرس نظرت -

 ويدع الطلبة بكشف الغياب
يهتم الطلبة بدعوة كشف  -

 الغياب
  عن أسئلة املدرس يةأل -

 الشرح الةابق
 سؤال املدرس الطلبة جييب -

ابستخدام  ةدرس املدرست -
يف  الفالنية اللوحةوسيلة 
 " ابملوضوع املفردات تدريس

 الفصل " أمام يف احلديقة

يهتم الطلبة عما يقدم يف  -
 الوسيلة
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ثالث  الطلبة ةاملدرس عطىت -
 ابملوضوع املفرداتعن  أسئلة

  " يف احلديقة "

 أسئلةثالث  ةالطلب جييب -
 املفرداتعن  املدرسمن 

 "  يف احلديقة " ابملوضوع 
لخص يل ةمر املدرس الطلبأي -

 الدراسيةاملواد 
املواد  ةيلخص الطلب -

 الدراسية
ابالختبار  ةاملدرس قومت -

 البعدي  
اإلختبار  الطلبة وجييب -

 بعديال
بقراءة  ةاملدرس تاختتم -

 الدعاء وإلقاء الةالم
 يرد الطلبة الةالم -

 
 البياانت حتليل -ب

 االختبار عن البياانت -1

 استخدام الطريقة الةمعية الشفهية ابستعمالوملعرفة أاثر 
 املفردات سيطرة علىالطلبة  قدرة ةرتقيالفالنية ل اللوحة وسيلة

تقوم الباحثة ابالختبار القبلي والبعدي. تقوم الباحثة بتقدمي 
استخدام الطريقة الةمعية الشفهية االختبار القبلي قبل 
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االختبار البعدي فتقوم  . أماالفالنية اللوحة وسيلة ابستعمال
 وسيلة الةمعية الشفهية ابستعمالاستخدام الطريقة الباحثة 

 . املفرداتيف تدريس  الفالنية اللوحة

وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي 
 فتةتعمل الباحثة الرموز كما يلي: (t” Test“)ابختبارات 

م ف
مج ح 2

 =  ت 

 حيث أن: 
 = متوسط الفروق.   م ف 
 = جمموع مربعات إنـحرافات الفروق.  2مج ح 
 = عدد أفراد العينة.   ن 
 
 

 
 
 

(1-ن)ن  
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 7-4اجلدول 

 الثانية اإلجابة األوىل ودرجة يف اإلجابةالنتائج بني الدرجة يف 

 الطالبات

درجاهتن 
يف 

االجابة 
 األوىل

درجاهتن 
يف 

االجابة 
 الثانية

الفرق 
بني 

 االجابتني

االحنراف 
عن 

متوسط 
 الفروق

مربع 
)االحنراف 
عن متوسط 

 الفروق(
 900 6- 30 70 40 1 الطالب
 1225 1- 35 70 35 2 الطالب

 900 6- 30 75 45 3 البالط
 900 6- 30 70 30 4 الطالب
 625 11- 25 75 50 5 الطالب
 1225 1- 35 80 45 6 الطالب
 1600 4 40 85 45 7 الطالب
 2025 9 45 75 30 8 الطالب
 1225 1- 35 80 45 9 الطالب

 1225 1- 35 80 45 الطالب
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10 
 الطالب
11 

35 85 50 14 2500 

 الطالب
12 

50 80 30 -6 900 

 الطالب
13 

50 75 25 -11 625 

 الطالب
14 

45 80 35 -1 1225 

 الطالب
15 

45 80 35 -1 1225 

 الطالب
16 

35 80 45 9 2025 

 الطالب
17 

30 80 50 14 2500 

 1225 1- 35 90 55 الطالب
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18 
 الطالب
19 

50 90 40 4 1600 

 الطالب
20 

40 75 35 -1 1225 

 الطالب
21 

20 60 40 -24 1600 

 الطالب
22 

50 60 10 6 100 

 الطالب
23 

45 60 15 1 225 

 الطالب
24  

40 70 30 -14 900 

 الطالب
25 

50 70 20 -4 400 

 100 6 10 70 60 الطالب
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26 
الطالب
27  

60 65 5 11 25 

 الطالب
28 

50 70 20 -4 400 

 الطالب
29 

40 55 15 1 225 

 الطالب
30 

80 95 15 1 225 

 الطالب
31 

75 95 20 -4 400 

 الطالب
32 

40 75 35 -19 1225 

 الطالب
33 

40 55 15 20 225 

 225 1 15 65 50 الطالب
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34 
 الطالب
35 

60 70 10 6 100 

 الطالب
36 

60 75 15 2 225 

 الطالب
37 

50 65 15 2 225 

 الطالب
38 

45 60 15 18 225 

 الطالب
39 

40 50 10 -6 100 

 34050 0 1050 2860 1800 اجملموع
 

=  39: 1800حةاب متوسط االجابة األوىل وهو  -1
46,15 
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=  39: 2860حةاب متوسط االجابة الثانية وهو  -2
73,33 

 27=  39:  1050 حةاب متوسط الفروق وهو -3

م ف
مج ح 2

 =  ت 

 

27

34050
 =  ت 

 

27

34050
 =  ت

 

27

34050
 =  ت

 

27

22,97
 =  ت 

(1-ن)ن  

39(38) 

39(39-1) 

1482 
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27

4,79
 =      ت 

 5,63 =ت       

 bebas  (ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد درجة احلرية
(derajat  ويكون الفرض الصفري على مةتوى الداللة

(signifikansi) 5 % .يف هذا البحث 
 1-= ن (Db)درجة احلرية   
  39-1  =38 = (Db)درجة احلرية   

على مةتوى الداللة  (t-table)اجلدول -فوجد النتيجة ت  
(signifikansi) 5%  ويف مةتوى الداللة  2,02وهو
(signifikansi) 1%  وإذا كانت نتيجة ت احلةاب 2,71وهو .

(t-hitung) اجلدول-من نتيجة ت  أكرب (t-table)الفرض  ، فذلك
مقبول. وإذا كانت  (Ha) البديل الفرض مردود و (Ho) الصفري

-t) من نتيجة ت اجلدول أصغر (t-hitung)نتيجة ت احلةاب 

table)الفرض الصفري ، فذلك (Ho) البديل مقبول والفرض 

(Ha) .مردود 
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ومن الرموز الةابق وجدت الباحثة النتيجة ت احلةاب  
(t-hitung) 5,63  اجلدول )والنتيجة ت(t-table  على مةتوى

، ويف مةتوى الداللة 2,02وهو   5% (signifikansi)الداللة 
(signifikansi) 1%   فالنتيجة ت احلةاب 2,71وهو .(t-

hitung) ( أكرب من النتيجة ت اجلدول(t-table 

 مردود والفرض(Ho)والفرض الصفري  (2,71<5,63>2,02)

 .مقبول (Ha)البديل

 البياانت عن االستبانةحتليل  -2

 الباحثة تقوم االستجابة من البياانت صحة لدعم

املفردات  تدريس يف العربية اللغة تعليم عملية يف ابستباانت
ستخدام الطريقة الةمعية ابالفالنية  اللوحة وسيلة ابستعمال
 اآلخر اللقاء يف لتالميذل الباحثة وزعت االستباانت وهذا .الشفهية

 .البعدي ختبارالاب القيامما مت  بعد

 تدريس يفالنتائج يف حتليل استجابة التالميذ وبنةبة 
ستخدام الطريقة ابالفالنية  اللوحة وسيلة املفردات ابستعمال

 فتعتمد الباحثة على القانون: الةمعية الشفهية



56 
 

 

 البيان

 النسبة املؤية
موافق 
جدا 

(4) 
% 

 موافق
(3) 

% 

غري 
 (2)موافق
% 

غري 
موافق 
 جدا

(1) 
% 

تعّلم اللغة العربية  1
 وسيلة ابستعمال

الفالنية  اللوحة
ابستخدام الطريقة 
 يفالةمعية الشفهية 

 املفردات تدريس
استمتعا جدا وغري 

 ممل

30 
77 
% 

5 
13 
% 

4 
10 % 

- 

قد شجعين تعّلم  2
اللغة العربية ممتعة 

 وسيلة ابستعمال
الفالنية  اللوحة

32 
82 

% 

7 
18 
% 

- - 
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ابستخدام الطريقة 
 يفالةمعية الشفهية 

 املفردات تدريس
على تطبيق اللغة 

 العربية
قد شجعين تعّلم  3

اللغة العربية 
 وسيلة ابستعمال

الفالنية  اللوحة
ابستخدام الطريقة 
 يفالةمعية الشفهية 

 املفردات تدريس
على تعاون مع 

يف إجناز  ألصدقاءا
 وظيفة اجملموعات

25 
64 
% 

10 
26 
% 

4 
10 % 

- 

 - - 5 34قد شجعين تعّلم  4
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اللغة العربية 
 وسيلة ابستعمال

الفالنية  اللوحة
ابستخدام الطريقة 
 يفالةمعية الشفهية 

 املفردات تدريس
ةأل عن املفردات يل
كن يمل  ذيال

 واضحة إىل املعلمة

87 
% 

13 
% 

تعّلم اللغة العربية  5
 وسيلة ابستعمال

الفالنية  اللوحة
ابستخدام الطريقة 
 يفالةمعية الشفهية 

 املفردات تدريس
 جتعل املادة واقعية

28 
72 
% 

8 
20 
% 

3 
8 % 

- 
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تعّلم اللغة العربية  6
 وسيلة ابستعمال

الفالنية  اللوحة
ابستخدام الطريقة 
 يفالةمعية الشفهية 

 املفردات تدريس
تكون بيئة عملية 

التعليم والتعّلم مملة 
 جدا

23 
59 
% 

16 
41 
% 

- - 

تعّلم اللغة العربية  7
 وسيلة ابستعمال

الفالنية  اللوحة
ابستخدام الطريقة 
 يفالةمعية الشفهية 

 املفردات تدريس
 ةالطلبتطّور قدرة 

25 
64 
% 

14 
36 
% 

- - 
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تلفيظ على 
املفردات صحيحة 

 و وضيحة
تعّلم اللغة العربية  8

 وسيلة ابستعمال
الفالنية  اللوحة

ابستخدام الطريقة 
 يفالةمعية الشفهية 

 املفردات تدريس
قادرين  ةعل الطلبجي

على تطبيق 
املفردات يف احلياة 

 اليومية

25 
64 
% 

9 
23 
% 

5 
13 % 

- 

تعّلم اللغة العربية  9
 وسيلة ابستعمال

الفالنية  اللوحة

14 
36 
% 

25 
64 
% 

- - 
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ابستخدام الطريقة 
 يفالةمعية الشفهية 

 املفردات تدريس
 يفهم ةعل الطلبجي

على ما شرحت 
 املعلمة املادة

تعّلم اللغة العربية  10
 وسيلة ابستعمال

الفالنية  اللوحة
ابستخدام الطريقة 
 يفالةمعية الشفهية 

 املفردات تدريس
على  ةالطلبةاعد ي

 حفظ املفردات  

20 
51 
% 

19 
49 
% 

- - 

 256 اجملموع 
65,6 

118 
30,2 

16 
4,1 % 

- 
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𝑃 =
𝑓

𝑁
× 100% 

 البيان:
 = P النةبة املؤية 

  = f جمموع القيمة احلصولة عليها 
 N= جمموعو الطلبة 
 

 8-4اجلدول 
 وسيلة املفردات ابستعمال تدريس يفنتيجة استجابة الطلبة 

 ابستخدام الطريقة السمعية الشفهيةالفالنية  اللوحة

 البيان
 النسبة املؤية

موافق 
جدا 

 موافق
(3) 

غري 
 (2)موافق

غري 
موافق 

% % 
)  % 95,8 املعدلةنتيجة 

 إجيابيا (
 ) سلبيا ( % 4,1
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(4) 
% 

 جدا % %
(1) 

% 
تعّلم اللغة  1

العربية 
 ابستعمال

 اللوحة وسيلة
الفالنية 

ابستخدام 
الطريقة 

الةمعية 
 يفالشفهية 
 تدريس

 املفردات
استمتعا جدا 

 وغري ممل

30 
77 % 

5 
13 % 

4 
10 % 

- 
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قد شجعين  2
تعّلم اللغة 

العربية ممتعة 
 ابستعمال

 اللوحة وسيلة
الفالنية 

ابستخدام 
الطريقة 

الةمعية 
 يفالشفهية 
 تدريس

على  املفردات
تطبيق اللغة 

 العربية

32 
82 % 

7 
18 % 

- - 

قد شجعين  3
تعّلم اللغة 

25 
64 % 

10 
26 % 

4 
10 % 

- 
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العربية 
 ابستعمال

 اللوحة وسيلة
الفالنية 

ابستخدام 
الطريقة 

الةمعية 
 يفالشفهية 
 تدريس

على  املفردات
تعاون مع 

يف  ألصدقاءا
إجناز وظيفة 

 اجملموعات
قد شجعين  4

تعّلم اللغة 
34 
87 % 

5 
13 % 

- - 
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العربية 
 ابستعمال

 اللوحة وسيلة
الفالنية 

ابستخدام 
الطريقة 

الةمعية 
 يفالشفهية 
 تدريس

 املفردات
ةأل عن يل

 ذياملفردات ال
كن يمل 

واضحة إىل 
 املعلمة

 - 3 8 28تعّلم اللغة  5
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العربية 
 ابستعمال

 اللوحة وسيلة
الفالنية 

ابستخدام 
الطريقة 

الةمعية 
 يفالشفهية 
 تدريس

جتعل  املفردات
 املادة واقعية

72 % 20 % 8 % 

تعّلم اللغة  6
العربية 

 ابستعمال
 اللوحة وسيلة

الفالنية 

23 
59 % 

16 
41 % 

- - 
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ابستخدام 
الطريقة 

الةمعية 
 يفالشفهية 
 تدريس

تكون  املفردات
بيئة عملية 

التعليم والتعّلم 
 مملة جدا

تعّلم اللغة  7
العربية 

 ابستعمال
 اللوحة وسيلة

الفالنية 
ابستخدام 

الطريقة 

25 
64 % 

14 
36 % 

- - 
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الةمعية 
 يفالشفهية 
 تدريس

تطّور  املفردات
 ةالطلبقدرة 
تلفيظ على 

املفردات 
صحيحة و 

 وضيحة
تعّلم اللغة  8

العربية 
 ابستعمال

 اللوحة وسيلة
الفالنية 

ابستخدام 
الطريقة 

25 
64 % 

9 
23 % 

5 
13 % 

- 
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الةمعية 
 يفالشفهية 
 تدريس

عل جي املفردات
قادرين  ةالطلب

على تطبيق 
املفردات يف 
 احلياة اليومية

تعّلم اللغة  9
العربية 

 ابستعمال
 اللوحة وسيلة

الفالنية 
ابستخدام 

الطريقة 
الةمعية 

14 
36 % 

25 
64 % 

- - 
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 يفالشفهية 
 تدريس

عل جي املفردات
 يفهم ةالطلب

على ما 
شرحت املعلمة 

 املادة
تعّلم اللغة  10

العربية 
 ابستعمال

 اللوحة وسيلة
الفالنية 

ابستخدام 
الطريقة 

الةمعية 
 يفالشفهية 

20 
51 % 

19 
49 % 

- - 
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 تدريس
 املفردات

 ةالطلبةاعد ي
على حفظ 
 املفردات  
 256 اجملموع 

65,6 
% 

118 
30,2 
% 

16 
4,1 % 

- 

)  % 95,8 نتيجة املعدلة
 إجيابيا (

 سلبيا ()  % 4,1

 
الذين  تلميذا 39فعرفنا أّن من  ةومن اجلدول الةابق

الفالنية  اللوحة وسيلة ابستعمالتدريس اللغة العربية درسوا يف 
يف  املفردات تدريس يفابستخدام الطريقة الةمعية الشفهية 

فرتددات استجابتهم   العربيةلقةم اللغة  اخلامس )ب(الصف 
 كما يلي :
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 4:   موافق جدا
 3:    موافق

 2:   غري موافق
 1:  جداغري موافق 

أّن  الةابقة من ورقة االستجابة للتالميذنظرا إىل البياانت   
أكثر من النةبة املؤية  ٪95,8املؤية إلجيايب بقيمة نتيجة النةبة
استخدام الطريقة الةمعية هذه تدل على أن  ٪4,1لةليب بقيمة 

عند  املفردات سيطرةتؤثر يف ترقية الفالنية  اللوحة الشفهية بوسيلة
 .التالميذ

 حتقيق الفروض  -ج
 هو البحث هلذ الفرض أنكما ذكرت يف الفصل األول 

 :أي فرضان
الطريقة الةمعية إن استخدام :  Ha)البديل  الفرض -1

فعالة لرتقية  اللوحة الفالنية وسيلة الشفهية ابستعمال
 . قدرة التالميذ على تعلم املفردات
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إن استخدام الطريقة الةمعية  (Ho)الصفري  الفرض  -2
فعالة غري  اللوحة الفالنية وسيلة الشفهية ابستعمال

 . لرتقية قدرة التالميذ على تعلم املفردات

-t)  (أن النتيجة ت احلةاب Test-بواسطة حتصيل ت

hitung ( أكرب من النتيجة ت اجلدول(t-table 

 مردود والفرض(0H)والفرض الصفري  (2,71<5,63>2,02)

استخدام الطريقة الةمعية الشفهية مقبول أي أن  (Ha) البديل
فعالة لرتقية قدرة التالميذ على  اللوحة الفالنية وسيلة ابستعمال

 .تعلم املفردات
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة
 نتائج البحث -أ

استخدام عن الباحثة ابلبحث التجرييب  امتا قبعد م
 يف سيطرةالفالنية  اللوحة الطريقة السمعية الشفهية بوسيلة

 البحث كما تلي: نتائجفحصلت  ،املفردات

ابستخدام الطريقة السمعية الشفهية  تالميذال استجابةإن  -1
نتيجة ب موافق جدا يف سيطرة املفرداتالفالنية  اللوحة بوسيلة

أكثر من النسبة املؤية  ٪95,8النسبة املؤية إلجيايب بقيمة
استخدام الطريقة هذه تدل على أن  ٪4,1لسليب بقيمة 

سيطرة يف ترقية  تؤثرالفالنية  اللوحة السمعية الشفهية بوسيلة
 عند التالميذ. املفردات

 وسيلة استخدام الطريقة السمعية الشفهية ابستعمال كان -2
. فعالة لرتقية قدرة التالميذ على تعلم املفردات اللوحة الفالنية

أكرب من  (t-hitung  (احلساب -النتيجة ت أن علىابلدليل 
 .t-table (2,02<5,63>2,71)))اجلدول -النتيجة ت
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 املقرتحات -ب

اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات 
 اآلتية:

املناسبة  وسيلةينبغي للمعلم أن يعلم املادة ابلطريقة وال -1
 مثمرةواجلذابة أثناء إجراء عملية التعليم والتعلم ألن هلا أاثر 

 على تعّلم اللغة العربية.هتم يف ترقية رغبة الطلبة وقدر 

 الطريقة السمعيةكينبغي للمعلم أن خيرت الطريقة املناسبة   -2
لنيل  اللوحة الفالنيةك  املناسبة وسيلةال  أن خيرتو  الشفهية

 .املفرداتأهداف التعليم من عملية تدريس 

 يصلحواينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن  -3
خطأ أو نقصا حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباحثة 

 .للقارئنيو 
 

 

 

 



77 
 

 
 

 املراجع
 املراجع العربية -أ

 
مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية  ،1997 أزهر أرشد،

 أوجنج فاندنج: مطبعة االحكامملدرسى اللغة العربية، 
الوسائل التعليمية التعلمية  ،1986 الرحيم الكلوب، بشري عبد

 مكتبة احملتسب: عّمان إعدادها وطرق إستخدامها،

املراجع يف تعليم اللغة العربية  ،1986 طعيمة،رشدى أمحد 
معهد اللغة العربية  للناطقني بلغات أخرى ــ القسم الثاين،

وحدة البحوث واملناهج سلسلة دراسات يف تعليم العربية: 
 جامعة أم القرى العربية

املدخل إىل البحث يف العلوم صاحل بن حممد العّساف، 
 ، الرايض: مكتبة العبيكانالسلوكية
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يف طرق التدريس اللغة العربية  ،1991 عبد العزيز عبد اجمليد،
 الطبعة الثانية، القاهرة: دار املعارفيف طرق تدريسها، 

املراجع يف تدريس مهارات اللغة  ،2010 علي سامي احلالق،
 لبنان-املؤسسة احلديثة للكتاب:طرابلس العربية وعلومها،

إىل استخدام الصور دليل املعلم  ،1991 حممد إمساعيل صيين،
لرتبية العريب رايض: مكتب ا والبطاقات يف تعليم العربية،

  لدول اخلليج

املناهج  ،1997 حممد لبيب النجيه وحممد منري مرسى،
 األجنلو املصرية القاهرة: مكتوبة والوسائل التعليمية،

تعليم اللغة العربية للناطقني ابلغة أخرى، حممد كامل الناقة، 
 مكة املكرمة

 املناهج ولوسائل التعليمية، ،1977 حممد لبيب النحيحي،
 مكتبة األجنلو املصرية
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Yogyakarta: Padagogia 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

NAMA:  :  Uswah Chasanah (150202028) 

Madrasah  :  MI 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  V (Ganjil) 

Materi Pokok  :  يدقة يف احل  

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit  

 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya serta cinta tanah air. 

3. Memahami pengetahuan factual dan konseptual 

dengan cara mengamati dan mencoba berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 

bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual 

dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia 



 

 

5. Kompetensi Dasar & Indikator 

 

 

B. Materi Pembelajaran (Terlampir) 

 

C. Metode Pembelajaran 

1. Metode sam'iyah syafahiyah 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 
3.1 Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, 

frasa, dan kalimat 

sederhanaterkait topik: 

 يف، واملذاكرة اجللوس غرفة
 األلوان، احلديقة

baik secara lisan 

maupun tertulis 

3.1.1 Melakukan aktivitas 

sesuai kalimat dan kosa 

kata yang didengar 

terkait يف احلديقة 

3.1.2 Menunjukkan kalimat 

sesuai dengan 

pernyataan yang 

didengar terkait  يف
 احلديقة

2 
4.1 Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frasa, dan 

kalimat Bahasa Arab 

terkait topik: 

 يف، غرفة اجللوس واملذاكرة
 األلوان، احلديقة

 

4.1.1 Mengulang kembali 

kalimat yang 

didengarkannya terkait 

dengan يف احلديقة 

4.1.2 Mendemontrasikan kosa 

kata terkait يف احلديقة di 

depan kelas dengan 

baik dan benar 



 

 

D. Media dan Alat 

1. Media 

a. Papan flanel 

b. Gambar pendukung 

 

2. Alat 

a. Spidol 

b. Papan tulis 

 

E. Sumber Belajar 

a. Buku Paket Bahasa Arab kelas V  Kementrian 

Agama,(jakarta : Kementrian Agama 2015), 

cetakan ke-1 

b. Kamus 
 

F. Kegiatan Pembelajaran 

 

1. Kegiatan Awal (10  menit) : 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

do’a 

b. Mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 

perlengkapan belajar siswa 

b. Guru menggunakan model pembelajaran istima’ 

c. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran 



 

 

d. Guru melakukan appersepsi (menanyakan sejauh 

mana pemahaman peserta didik terkait    يف

ديقةاحل ) 

2. Kegiatan Inti (50  menit) : 

a. Mengamati dengan teliti 

 Guru meminta peserta didik mengamati 

gambar yang berada di papan flanel 

 Peserta didik mengemukakan isi gambar 

tersebut 

 

b. Menanya 

 Guru mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif pengalaman peserta didik dan 

dikaitkan dengan tema di ruang belajar 

 

 

c. Mencoba 

 Guru memberikan penjelasan tambahan dan 

penguatan yang dikemukakan peserta didik 

tentang isi gambar yang berada di papan 

flanel 



 

 

 Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mencoba menyebutkan kosa kata dalam 

bahasa arab terkait gambar di papan flanel 

 Guru mengembangkan pembelajaran dengan 

melempat pertanyaan secara acak kepada 

siswa 

 

d. Mengkomunikasi 

 Peserta didik mengekspresikan pembelajaran 

yang telah berlangsung 

 Guru memberikan penguatan melalui 

pemberian tugas 

 Guru mengajak peserta didik untuk 

mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah dalam ungkapan Arab 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 

a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi 

pembelajaran. 



 

 

b. Guru memberikan penguatan melalui 

pemberian tugas menulis kosa kata baru pada 

catatan untuk di hafal 

c. Guru bersama siswa memberikan refleksi 

terhadap proses pembelajaran  

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan 

berdoa. 

 

4. Evaluasi 

1. Jenis penilaian 

Indikator 
BentukTe

s 
Instrument 

3.1.1 Melakukan 

aktivitas sesuai 

kalimat dan 

kosa kata yang 

didengar 

terkait قةيف احلدي  

 
Perform 

Diberikan kosa 

kata dan kalimat 

lalu siswa diminta 

untuk melakukan 

aktivitas dengan 

tepat dan benar 

sesuai perintah 

guru. 

Aspek yang 

dinilai : 

 Ketepatan / 

Kebenaran 

aktivitas yang 



 

 

dilakukan. 

 Respon 

3.1.2 Menunjukkan 

kalimat sesuai 

dengan 

pernyataan yang 

didengar terkait 

 يف احلديقة

Perform 

Siswa diberikan 

pernyataan terkait 

dengan judul  يف
 kemudian احلديقة

siswa dapat 

menunjukkan 

kalimat. 

Aspek yang 

dinilai : 

 Kesesuaian 

kalimat 

 Kebenaran 

Jawaban 

4.1.1 Mengulang 

kembali kalimat 

yang 

didengarkannya 

terkait dengan يف 
 احلديقة

Perform 

Siswa diminta 

untuk mengulang 

kembali kalimat 

yang diucapkan 

oleh guru: 

 Kefasihan 

pelafalan 

 Kebenaran 

pelafalan 

4.1.2 Mendemontrasika

n kosa kata terkait Perform 

Siswa diminta 

untuk 

mendemontrasika



 

 

 di يف احلديقة

depan kelas 

dengan baik dan 

benar 

n kosa kata terkait 

 dalam يف احلديقة

kalimat. 

Aspek yang 

dinilai : 

Unsur 

Kebahasaan 

 Kebenaran 

qawaid 

(mubtada’ dan 

khabar) 

 

 

2. Bentuk instrumen 

(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian 

kinerja/Lembar penilaian sikap/Lembar 

Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 

Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai 

jawaban/Lembar penilaian portofolio) (Terlampir). 

 

3. Rumus peniaian 

𝑁𝑃

𝑁𝑀
 x 100 = 

NP  = Nilai yang diperoleh siswa. 



 

 

NM  = Nilai max simum yang bisa diperoleh siswa. 

 

4. Pedoman penilaian (terlampir) 

 

 

 

 

 

 

 Banda Aceh,17 Maret 2020 

Mengetahui Guru Mata Pelajaran 

Kepala Sekolah Bahasa Arab 

 

 

 

MUFYENI MUSADY, S.Pd.I USWATUN CHASANAH 

NIP. 197604102005012003 NIM:150202028 

 

 

 



 

 

Lampiran 1 

Materi pembelajaran 

 يِدقة  ِ  احل  يف 

َفٌة. َورَاَء البَ ْيِت  ِعنِدي ُأْسَرٌة َسِعْيَدٌة. ِلْ بَ ْيٌت َصِغرَي َنِظي ْ
َها ِبرَكٌة  َقٌة وَ َحِديَقٌة َواِسَعٌة. ِفي ْ َها شَ َعِمي ْ َرٌة، ِمن ْ َجرَُة َأْشَجاٌر َكِثي ْ

َها َجَرُة املالُُبتُ َقاِل َوَشَجَرُة التُ فَّاِح َوشَ  ْنَجا َوَشَجَرُة اجلََواَفِة. َوِفي ْ
َها اليَ أَْزهَ  َلٌة. يف اَسَِْْيُ والَوْرَدُة. َهِذِه اٌر ُمتَ نَ وِ َعٌة، ِمن ْ ي ْ ََيَسِْْْيُ، ِهَي َجَِ

َرٌة ُمتَ نَ وِ َعٌة. أُْنظُْر ِإَِل ُهَناَك!  ْيٌل الُبَْكِة َأَْسَاٌك َكِثي ْ َذِلَك ِمْصَباٌح َجَِ
ْوِز َوَشَجَرُة التُ فَّاِح. 

َ
ِلَشَجَرِة َوَمْقَعٌد َقِدْْيٌ. ِِبَاِنِب املِْصَباِح َشَجَرُة امل

َرةٌ  ْوِز، َلْونُ َها َأْصَفُر. َوتِْلَك ََثََرُة التُ فَّاِح ََثَرَاٌت َكِثي ْ
َ
. َهِذِه ََثََرُة امل

 التُ فَّاِح، طَْعُمَها ُحلٌو.

 املفَرَداُت:

  Pohon jerukَشَجَرُة الُُبتُ َقاِل:

  pohon apel َشَجَرُة التُ فَّاِح:

  pohon manggaَشَجَرُة املْنَجا:



 

 

  pohon jambu bijiَشَجَرُة اجلََواَفِة:

ْوِز: َشَجَرةُ 
َ
  pohon pisangامل

  



 

 

Lampiran 2 

Media belajar 

  

 ش ج ر ُة التُ فَّاحِ 

لِ ش ج ر ُة الُُبتُ ة ا ا   ش ج ر ُة املْنج 

 ش ج ر ُة اجل و اف  ِ 

 ش ج ر ُة امل ْوزِ 



 

 

Lampiran 3 

LKPD 

1. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

 احلديقة؟ماَذا يف 

ْوزِ  َشَجَرُة الُُبتُ َقالِ 
َ
 َشَجَرُة امل

 َشَجَرُة املْنَجا َشَجَرُة الَناَرِجْيلِ 
ْوزِ  ََثََرُة التُ فَّاحِ 

َ
 ََثََرُة امل

 ََثََرُة الَباََبَيَ  ََثََرُة اجلََواَفةِ 
 

 َما طَْعُم َهِذِه الَثَمَرِة؟ طَْعُمَها

 َحاِمضٌ  ُحْلوٌ 
  



 

 

Lampiran 4 

Penilaian Performa 

Rubrik Penilaian Performa dalam mengkomunikasikan 

materi terkait topik   يف احل يِدقْ ة  ِ 

Nama Siswa  :  

Kelas   :  

Study /Semester :  

No 
Aspek 

Penialaian 
Tingkat / Nilai 

1 
Kefashihan 

(Makharijul Hurf) 

1. Jika peserta didik tidak 

dapat mengucapkan kata 

dan kalimat tidak tepat 

dan benar. 

2. Jika peserta didik tidak 

dapat mengucapkan kata 

dan kalimat kurang tepat 

dan benar. 

3. Jika peserta didik dapat 

mengucapkan kata dan 

kalimat dengan benar. 



 

 

4. Jika peserta didik dapat  

mengucapkan kata dan 

kalimat dengan sangat 

tepat dan benar. 

2 Spontanitas 

1. Jika Peserta didik 

menanggapi kata dan 

kalimat dengan respon 

yang salah dan tidak 

benar. 

2. Jika Peserta didik 

menanggapi kata dan 

kalimat dengan respon 

yang sangat kurang cepat. 

3. Jika Peserta didik 

menanggapi kata dan 

kalimat dengan respon 

yang cepat. 

4. Jika Peserta didik 

menanggapi kata dan 

kalimat dengan respon 

yang sangat cepat. 

3 Kesesuaian 1. Kalimat yang diucapkan 



 

 

kembali tidak sesuai 

dengan wacana yang 

diperdengarkan. 

2. Kalimat yang diucapkan 

kembali kurang sesuai 

dengan wacana yang 

diperdengarkan. 

3. Kalimat yang diucapkan 

kembali sesuai dengan 

wacana yang 

diperdengarkan. 

4. Kalimat yang diucapkan 

kembali sangat sesuai 

dengan wacana yang 

diperdengarkan. 

4 Kelancaran 

1. Jika peserta didik tidak 

lancar 

mengkomunikasikan kata 

dan kalimat serta tidak 

benar. 

2. Jika peserta didik tidak 

lancar 



 

 

mengkomunikasikan kata 

dan kalimat atau kurang 

lancar.  

3. Jika peserta didik dapat 

mengkomunikasikan kata 

dan kalimat dengan lancar. 

4. Jika peserta didik dapat 

mengkomunikasikan kata 

dan kalimat dengan sangat 

lancar. 

5 Intonasi 

1. Jika peserta didik 

mengkomunikasikan kata 

dan kalimat dengan 

intonasi yang buruk. 

2. Jika peserta didik 

mengkomunikasikan kata 

dan kalimat dengan 

intonasi yang kurang baik. 

3. Jika peserta didik 

mengkomunikasikan kata 

dan kalimat dengan 

intonasi yang baik. 



 

 

4. Jika peserta didik 

mengkomunikasikan kata 

dan kalimat dengan 

intonasi yang sangat baik. 

6 Mimik 

1. Jika peserta didik 

mengkomunikasikan kata 

dan kalimat dengan mimik 

yang buruk. 

2. Jika peserta didik 

mengkomunikasikan kata 

dan kalimat dengan mimik 

yang kurang baik. 

3. Jika peserta didik 

mengkomunikasikan kata 

dan kalimat dengan mimik 

yang baik. 

4. Jika peserta didik 

mengkomunikasikan kata 

dan kalimat dengan mimik 

yang sangat baik. 

7 Keberanian 
1. Siswa tidak percaya diri 

dan berani ketika 



 

 

melafalkan kata dan 

kalimat di depan kelas 

2. Siswa kurang percaya diri 

dan berani ketika 

melafalkan kata dan 

kalimat di depan kelas  

3. Siswa percaya diri dan 

berani ketika melafalkan 

kata dan kalimat di depan 

kelas 

4. Siswa sangat percaya diri 

dan berani ketika 

melafalkan kata dan 

kalimat di depan kelas 

Score / Nilai 

Maksimum 
28 (Dua Puluh Delapan) 

 

 



 

 

Instrumen Penelitian  

 

Nama Siswa : 

Kelas  : 

 

 

 ماذا ِفي احلديقة؟ .1

 ج. الشجرة  السيارة .أ

 د. اجلولة  الدراجة  .ب

 

 أين الزهرة؟ الزهرة ِف..... .2

 ج. الفصل  البيت .أ

 د. احلديقة  املدرسة  .ب

 



 

 

 ِف الربكة؟ ِف الربكة..... ماذا .3

 ج. املقعد  السمك .أ

 د. الكرسي  الوردة  .ب

 

 ماذا حول احلديقة؟ .4

 ج. طيور كثرية  أزهار كثرية .أ

 د. حديقة وسعة  بركة متنوعة .ب

5. Ditaman ada bermacam-macam bunga. 

Diantaranya bunga mawar dan bunga melati. 

 اختار اإلجابة الصحيحة لرتمجة اآلتية.....

 ِف احلديقة الزهرة متنوعة. منها الوردة و يسمني .أ

 ِف احلدية الربكة كثرية.  .ب



 

 

 الربكة الوسعةج. السمك ِف 

 د. الكراسي كثري ِف احلديقة

 

 جيليس على..... ِف احلدية ي  لي ع   .6

 ج. السرير  املكتب .أ

 د. البالط  الكرسي  .ب

 

 فاطمة جتليس على الكرسي. الكرسي..... الشجرة .7

 ج. فوق  على .أ

 د. حتت   ِف  .ب

 



 

 

8. “Mawar”  .....ِف اللغة العربية هي 

 ج. الوردة  الربتقال .أ

 د. النارجيل  التفاج  .ب

 

احلديقة وراء البيت. ِف احلديقة الربكة وأزهار متنوعة  .9

 وأشجار والكراسي.

 اختار اإلحابة الصحيحة لرتمجة اآلتية.....

 Di belakang rumah ada taman. Di dalam tamanأ.

ada kolam, bunga-bunga yang bermacam-

macam, pohon-pohon dan kursi-kursi. 

 .Di dalam taman ada kolam, pohon dan kursi. ب



 

 

 Di belakang rumah ada kolam ikan danج. 

bunga-bunga 

 Taman di belakang rumah luasد. 

 

 أمحد و أصدقائه يلعبون ِف..... .10

 ج. الفصل  احلديقة .أ

 د. البيت  املدرسة  .ب

 

 ما تلك الزهرة؟ .11

 ج. برتقال  وردة .أ

 د. عنب  ايمسني  .ب

 



 

 

 أين مقعد؟ .12

 املقعد فوق الشجرة .أ

 املقعد حتت الشجرة .ب

 املقعد على الشجرة .ج

 املقعد فوق السماء .د

 

 ما هذه؟ .13

 ج. الربكة  الزهرة .أ

 د. السمك  الشجرة  .ب

 

 



 

 

 

 ما هذه؟ .14

 ج. املدرسة  املصباح .أ

 د. احلديقة  البت  .ب

 ما تلك الزهرة؟ .15

 ج. برتقال  وردة .أ

 د. عنب  ايمسني  .ب

 

 ما تلك الشجرة؟ .16

 ج. برتقال  وردة .أ

 د. عنب  النارجيل .ب



 

 

 عنبد.   ا  .ت

 

  ما تلك الشجرة؟ .17

 ج. تفاح  وردة .أ

 د. عنب  النارجيل  .ب

 

 ما تلك الشجرة؟ .18

 ج. تفاح  منجا .أ

 د. عنب  النارجيل  .ب

 



 

 

 وشجرة التفاح شجرة املوزجبانب مصباح  .19

 .شجرة النارجيلو 
Kata yang bergaris bahwa artinya... 

 Pohon mangga, pohon pisang dan pohon  .أ

anggur 
 Pohon pisang, pohon apel dan pohon  .ب

kelapa  
 Pohon anggur, pohon mangga dan pohon  .ج

pisang 
  Pohon apel, pohon kelapa dan pohon apel  .ث

 

 .......artinyaهذه زهرة ايمسني  .20

 Ini bunga mawar .أ

 Ini bunga melati  .ب



 

 

 Ini bunga tulip  .ت

  Ini anggur  .ث
 

 

 

 

 

 
 



 

 

ANGKET RESPON SISWA DALAM BELAJAR 

BAHASA ARAB DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE SAM’IYYAH SYAFAHIYAH DENGAN 

MEDIA PAPAN FLANEL 

 

Nama :  

Kelas    : V 

 

Petunjuk Pengisian :  

 Bacalah pernyataan dibawah ini dengan teliti, 

berilah tanda centang (√) untuk jawaban yang menurutmu 

paling sesuai.  

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

No. Pertanyaan SS S TS STS 

1. Pembelajaran Bahasa Arab 

dengan metode sam’iyyah 

syafahiyah dan papan flanel 

untuk mufradat lebih menarik 

untuk dinikmati dan tidak 

membosankan. 

    

  2. Pembelajaran Bahasa Arab 

dengan metode sam’iyyah 

    



 

 

syafahiyah dan papan flanel 

untuk mufradat membuat saya 

semangat untuk mempelajarai 

Bahasa Arab. 

3. Pembelajaran Bahasa Arab 

dengan metode sam’iyyah 

syafahiyah dan papan flanel 

untuk mufradat mendorong saya 

untuk bekerja sama dengan 

teman dalam menyelesaikan 

tugas secara berkelompok. 

    

4. Pembelajaran Bahasa Arab 

dengan metode sam’iyyah 

syafahiyah dan papan flanel 

untuk mufradat mendorong saya 

untuk bertanya mufradat-

mufradat yang kurang jelas 

kepada guru. 

    

5. Pembelajaran Bahasa Arab 

dengan metode sam’iyyah 

syafahiyah dan papan flanel 

untuk mufradat membuat materi 

semakin terasa nyata. 

    

6. Pembelajaran Bahasa Arab 

dengan metode sam’iyyah 

syafahiyah dan papan flanel 

untuk mufradat membuat 

suasana kelas menjadi 

    



 

 

menyenangkan. 

7. Pembelajaran Bahasa arab 

dengan metode sam’iyyah 

syafahiyah dan papan flanel 

untuk mufradat dapat 

meningkatkan kemampuan 

siswa untuk melafalkan 

mufradat dengan baik dan 

benar.  

    

8. Pembelajaran Bahasa Arab 

dengan metode sam’iyyah 

syafahiyah dan papan flanel 

untuk mufradat membuat siswa 

mampu mengaplikasikan kosa 

katanya kedalam kehidupan 

sehari-hari. 

    

9. Pembelajaran Bahasa Arab 

dengan metode sam’iyyah 

syafahiyah dan papan flanel 

untuk mufradat membuat siswa 

mengerti apa yang disampaikan. 

    

10. Pembelajaran Bahasa Arab 

dengan metode sam’iyyah 

syafahiyah dan papan flanel 

untuk mufradat membantu 

siswa menghafal kosa kata. 

    

 



 

 

الطريقة ابستخدام املفردات أثناء إجراء تعليم  التالميذأنشطة 
 السمعية الشفهية

 
 
 
 
 

 
 االختبار القبلي يعمل التالميذ

 

 

 

 

 

 

 

 ةيسمعون شرحا املدرس التالميذ
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوحة الفالنيةالوسيلة يف  قدم ويذكر املفرداتي التالميذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعمل االختبار البعدي التالميذ


