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  االستهالل
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  }البَـَيانَ  َعلَمهُ  اإلْنَساَن، َخَلقَ  الُقْرآَن، َعلمَ  الرْحَمنُ { 

  "٤-١آية  الرمحنسورة " 

 صدق اهللا العظيم

 

  :بك اهلامشي أمحد السيدقال 

     .المآرب وأنفع المطالب، أرفع العلوم إن
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ه 

  

  :إهداء 

، لعل اهللا أن حيفظهما مرتين املكرمة وأمي يسرزال أسناويإىل أيب املكرم  - ١

 . وأبقهما يف سالمة الدينا واآلخرة

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين قد علموين أنواع  - ٢

 .إجالالالعلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا، هلم بالكثري تقديرا و 

أقول شكرا جزيال . وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية - ٣

على مساعدتكم يف تشجيعي لكتابة هذا البحث العلمي، جزاكم اهللا خري 

  .  اجلزاء



 و 

  رشكر وتقدي
  

  
  

والصالة . ينطق ا اإلنسان وأفضل اللغات اليت عربيا جعل القرآن ياحلمد اهللا الذ

حبيب الرمحن سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه دايته  والسالم على

  .وإحسانه إىل يوم الدين

اللغة  وتوفيقه تأليف هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم بإذن اهللا ةالباحث تفقد مت

 امعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املوادجباملعلمني  أهيلالعربية بكلية الرتبية وت

استخدام وسيلة الّديورما لترقية قدرة  :يتعلمها الطالب وختتص الرسالة حتت املوضوع
  .)MTsN 5 Aceh Besarــ بدراسة تجريبية (في حفظ المفردات طلبةال

الدكتوراندوس  شراف املشرفني الكرميني مها األستاذبإتم إشراف كتابة هذه الرسالة يو 

قد هلما  العظيم الشكرب ةم الباحثقدّ تف، املاجستري فجرية، ةاألستاذو  أشرف مزفر، املاجستري

كامال من  إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا أنفقا أوقاما الثمينة وتوجيهما ومساعدما

  .أوهلا إىل آخرها، لعل اهللا باركهما وجزامها خريا كثريا

ولوالدي الباحث بالشكر العظيم لوالدين قد ربياين تربية سليما، ريب اغفريل م قدّ وت

وارمحهما كما ربياين صغريا وجلدى وجلديت وجلميع األساتذة اللهم اجعلنا من عبادك 

 .الصاحلني

الشكر اخلالص ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية  ةالباحثم قدّ ت إضافة على ما ذكر،و 

. ايف كلية جامعة الرانريى والعاملني فيهاألساتذة اللغة العربية وجلميع  تعليم ورئيس قسم

إمتام كتابة هذه  قدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوه بأفكارهم يفيوكذلك 

  .الرسالة، وباركهم اهللا ىف الدنيا واآلخرة



 ز 

 علمنيامل لسائرو  ،MTsN 5 Aceh Besarدير الشكر ملم قدّ تأن  ةنسى الباحثتوال 

، عسى اهللا أن ملية البحثع عند احملتاجة مجع البيانات الذين قد أعانوه يف هفي الطالبو 

  .سقيهم برمحتهي

أن هذه الرسالة ال ختلو من األخطاء والنقصان، وإن كانت قد  ةن الباحثتيقّ توأخريا، 

 رجو من القارئني نقدا بنائيا خالصايإعداد هذه الرسالة، لذلك  بذل كل جهده يف

 .نيمجيعألقارئني نافعة له ول لعّل هذه الرسالةواصالحها نافعا إلكمال هذه الرسالة، و 
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  يف حفظ املفردات الطلبة قدرة لرتقيةوسيلة الديورما استخدام :   عنوان البحث

  )MTSn 5 Aceh Besarبـــ جتريبية دراسة( 

  سيت عائشة:   االسم الكامل

 ١٦٠٢٠٢١٧٤:   رقم القيد

 فيها يعلم أليت الكربى بأتشيه املدارس دىإح  MTsN 5 Aceh Besar املدرسة كانت

 ال املدرس ألن املفردات، بعض فهم يف الصعوبات يواجهون الطلبة كان .العربية اللغة

 طريقة يستخدم املدرس وإمنا املفردات، تدريس يف واملناسبة اجلذابة الوسيلة يستخدم

ولذا . املفردات حفظ يف بالصعبوا يشعرون الطلبةسوف  الوسيلة، بدون والرتمجة القواعد

حفظ  على طلبةاستخدام وسيلة الّديورما لرتقية قدرة العن تبحث  الباحثة أن تريد

فعال  لتعرف على حثالب إىل هدف .)MTsN 5 Aceh Besarــ بدراسة جتريبية (املفردات

 استجابة لتعرف علىو  استخدام وسيلة الديورما يف ترقية قدرة الطلبة يف حفظ املفردات

 فهو البحث هذا من اتمعأما و . ة باستخدام وسيلة الديورما يف حفظ املفرداتالطلب

 ،طالبا ١٣٨وكان عددهم يبلغ  MTsN 5  Aceh Besarبــــالفصل الثاين  الطلبة يف مجيع

 ورقة الباحث قّدموت. طالبا ٢٠ عددهم ) أ(الفصل الثاين  يف الطالبعينة البحث هي و 

 هذا يف احملصولة فالنتيجة. البحث كأدوات البعدي واالختبار القبلي واالختبار االستبانة

أن استخدام وسيلة الديورما فعال يف ترقية  قدرة  الطلبة يف حفظ  على تدل البحث

أّن  )Test - t( ت -اختبار نتيجة على ةالباحث تحصل أسارت إليه نتيجة كما املفردات

 وكانت .)٢،٨٦  <١١،٤ > ٢،٠٩(اجلدول - احلساب أكرب من نتيجة ت-نتيجة ت

  ).٥،٩١- ٥،٨( إجيابيةتكون الطلبة  استجابة



 ن 

Abstract 

 

 Implementation of Diorama To Improve Students' Ability To 

Memorize Vocabularis (an Experimental Research at MTsN 5 

Aceh Besar) 

 

MTsN 5 is one of the schools located in Aceh Besar where Arabic is studied. One 

of the problems faced by students is having difficulty in understanding 

vocabulary, because the teacher does not use appropriate media in vocabulary 

teaching, the teacher only uses translation methods without any media, so students 

have difficulty memorizing vocabulary. Therefore researchers want to examine 

implementation diorama to improve students' ability to memorize vocabularis. 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of diorama media 

use to improve students 'ability to memorize vocabulary and students' responses to 

this use. The study population was all students of MTsN 5 Aceh Besar totaling 

173 students while students of class II A with a total of 20 students became the 

sample in this study. The results of this study indicate that the use of diorama 

media to improve students' ability to memorize vocabulary proved effective based 

on the results of the t-test, namely t obtained from the calculation is greater than 

the t-table value (2.86 <11.4> 2 09), the null hypothesis is rejected and the 

alternative hypothesis is accepted. While positive student responses to diorama 

media use to improve students' ability to memorize vocabulary. 

Student Name       : Siti Aisyah 
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The Title                : 



 

 س 

Abstrak 

Kemampuan Siswa dalam Menghafal Kosa Kata (Penelitian 

Eksperimen di MTsN 5 Aceh Besar) 

NIM    : 160202174 

 

MTsN 5 adalah salah satu sekolah yang terletak di Aceh Besar yang di sana 

dipelajari bahasa Arab. Salah masalah yang dihadapi siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami kosa kata, karena guru tidak menggunakan media yang sesuai 

dalam pengajaran kosa kata, guru hanya menggunakan metode kaedah terjemah 

tanpa ada media, hingga murid kesulitan dalam menghafal kosa kata. Oleh sebab 

itu peneliti ingin meneliti tentang penggunaan media diorama untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal kosa kata. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan media diorama untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal kosa kata serta respon siswa 

terhadap penggunaan ini. Populasi penelitian adalah semua siswa MTsN 5 Aceh 

Besar yang berjumlah 173 siswa sedangkan siswa kelas II A dengan jumlah 20 

siswa menjadi sampel pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa  penggunaan media diorama untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menghafal kosa kata terbukti efektif berdasarkan hasil 

uji t-test yaitu t yang diperoleh dari perhitungan lebih besar nilainya daripada nilai 

t-tabel (2,86 < 11,4 > 2,09), maka hipotesis nihil ditolak dan sebaliknya hipotesis 

alternatif diterima. Sedangkan respon siswa positif terhadap penggunaan media 

diorama untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal kosa kata. 
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 الفصل االول
 أساسية البحث

 
 مشكلة البحث - أ

ثري من سكان العامل، خاصة هي اللغة اليت تستخدمها كإن اللغة العربية 
واملسلمني منذ ظهور االسالم ونزول  الدينية إهنا للغة. ن االسالميةاديف البل

 . القرأن الكرمي بالعربية وهي دستور املسلم وهبا حتدث خامت النبني واملرسلني
 يف تعليم االجنبية خاصة اللغة وكانت املفردات أهم العناصر يف تعليم

سيسهل الطلبة يف بواسطة املفردات، . اللغة العربية وتأثري يف القواعد اللغة العربية
عاهبا حلصول على كانت املفردات من العناصر اليت البد من استوهلذا  . سيطرهتا

 .مها لنيل الثروة اللغوية مهما جدا، فيكون تعلكتابتا أو شفوية  مهارة للغوية
وتعليم املفردات يهدف إىل أن يكون الطلبة قادرين يف حتفيظ وتركيب 

 .على التخاطب جبيدة باللغة العربية قادريناجلمل حىت يكون 
إحدى املدارس بأتشيه الكربى   MTsN 5 Aceh Besarوكانت املدرسة 

يواجهون الصعوبات يف فهم بعض أليت يعلم فيها اللغة العربية وكان الطلبة 
الوسيلة اجلذابة واملناسبة يف تدريس املفردات،  املفردات، ألن املدرس ال يستخدم

املدرس يستخدم طريقة القواعد والرتمجة بدون الوسيلة، لذلك الطلبة  وإمنا
  .يشعرون بالصعبون يف حفظ املفردات

تحسني عملية إن الوسائل التعليمية هي كل أداة تستخدمها املعلم ل
التعليم، وتوضيح معاين الكلمات وشرط االفكال وتدريب الدارسني على 
املهارات وإكساهبم العادت وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد 

وتتمل أمهية  1.األساسي من جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واالرقام
                                                             

  1
 Tarmizi Ninoersy, تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية   ( Al- Mumtazin statute,B,Aceh 

2010)hal.111.   
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ده املعلم يف عرض املادة وتقويها الوسائل التعليمية يف عملية التعليم ويساع
 .والتحكم هبا،ويساعده أيضا على حتسني دافيعية الطلبة يف التعليم
املنظر هو الديورما .ومن إحدى الوسائل التعليمية هي وسيلة الديورما
الديورما هو نوع . اجملسم يف شكل صغري لبيان األحوال الذي يشري فيه العمل

 2.املنظر أو املشهدة لتصوير من املنمنمة اجملسم
ميكن الطلبة أن يروا مباشرة املفردات  باستخدم وسيلة الديورما  يف تعليم

 هبذا. يف الديورما وجود صورة الطبيب، وهكذا" الطبيب"يف الديورما، كمثل 
 . يسهل الطلبة يف فهم وحفظ املفردات

ن تطبق الديورما يف تعليم املفردات بالبحث العلمي لذالك تريد الباحثة أ
    .يف حفظ املفردات الديورما لرتقية قدرة الطلبة استخدام وسيلةحتت املوضوع 

 سئلة البحثأ -ب
 :من البيانات السابقة تريد الباحثة أن حتدد املشكالت منها 

ة الطلبة يف حفظ هل استخدام وسيلة الديورما فعال لرتقية قدر  -1
 ؟MTsN 5 Aceh Besar املفردات بــ

ديورما يف تعليم استخدام وسيلة الب استجابة الطلبة كيف -2
 ؟ MTsN 5 Aceh Besar املفردات بـ 

 
 

 أهداف البحث -ج
 :فهي  ا البحثهدف البحث يف هذأأما  

التعرف على فعال استخدام وسيلة الديورما يف ترقية قدرة الطلبة  -1
 .MTsN 5 Aceh Besarيف حفظ املفردات بـــــــ 

                                                             
2
.Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2013), hlm.50.  
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استخدام وسيلة الديورما يف حفظ ب التعرف على استجابة الطلبة -2
 .MTsN 5 Aceh Besarاملفردات بــــــ 

 أهمية البحث -د 
 :فهي وأما أمهية البحث من هذا البحث    

حفظ  على ترقية قدراهتم يفالطلبة  افعدو ت تساعد:    للطلبة -1
 .فرداتامل

 م املفرداتيعليف تسهل املدرس ت:  للمدرس -2
يف  عن وسيلة الديورما وتطبقها اخلربةلزيادة معرفة و :    للباحثة -3

 املفرداتتعليم 
 فتراضات وفروض البحثإ -ه   

واعتمادت الباحثة يف هذا البحث على االفرتاضات أن جناح التعليم 
 . املستخدمة يف عملية التعليم يتأثري كثريا بوسائل

  :فهي ا البحثافرتضرهتا الباحثة يف هذوأما الفروض اليت   
 يف ترقية  فعاال مل يكنلديورما إن استخدام وسيلة ا :الفرض الصفري -1

 .MTsN 5 Aceh Besarيف حفظ املفردات بـ ةبالطل قدرة 
فعال يف ترقية قدرة  إن استخدام وسيلة الديورما :الفرض البديل -2

 .MTsN 5 Aceh Besarحفظ املفردات بـــ يف ةبالطل
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 حدود البحث -ز  
 :تكون حدود البحث من ت     

تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة حتت :  احلد املوضوعي -
لطلبة يف حفظ استخدام وسيلة الديورما لرتقية قدرة ا"املوضوع 
 "MTsN 5 Aceh Besar املفردات بــ

يف  لبحثتريد الباحثة أن حتدد هذا ا:    احلد املكاين -
 .MTsN 5 Aceh Besarـ ب الفصل الثاين ب

يف  ذا البحثتريد الباحثة أن حتدد ه:         احلد الزماين  -
 .2112/2112السنة الدراسة

 مصطلحات البحث -و  
 :املصطلحات املستعلمة يف موضوع هذه الرسالة وهي   

 حفظ املفردات -1
معنها حفظه  .حفظا –حيفظ  –كلمة حفظ مصدر من حفظ 

احلاء والفاء والظاء أصل واحد يدل  اهلل، أو حفظ عن ظهر قلب،
احلفيظة، : والغضب. يقال حفظت الشئ حفظا: على مراعاة الشئ

وذلك أن تلك احلال تدعو إىل مراعاة الشئ، يقال للغضب 
: قلة الغفلة، واحلفاظ: والتحفظ. اإلحفاظ، يقال أحفظين أي أغضبين

 3.احملافظة على األمور

                                                             
3
.Atabik Ali Zuhdi Muhdlor,Kamus Kontenporer Arab 

Indonesia,(Yogyakarta:1998),hal.234.  
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معنها الكلمة . افرادا -يفرد -مجع من افرد وأما كلمة املفردات
أساس من كل شيئ يف عملية اللغة أن اجلملة اليت : واصطالحي هي

 4.هيمن عناصر التعبري تكون مطالب احلياة
أما املراد حبفظ املفردات يف هذه الرسالة هو قدرة الطلبة يف و 

 .حفظ املفردات عن املهنة
 رما وسيلة الديو -2

اجملسم يف شكل صغري لبيان األحوال الذي يشري الديورما هو املنظر 
املنظر أو  الديورما هو نوع من املنمنمة اجملسمة لتصوير. فيه العمل
 5.املشهد

 الدراسات السابقة -ح
والتبحث . الدراسات السابقة مقارنة بني البحث املاضي واحلاضر تعبري

 :يالباحثة شيئا خمتلفا حبيث األخرى، والدراسة السابقة كما يل
  (.2112)جمار شاة دراسة  -1

ملعرفة فعالية استخدام لوحة يف تعليم املفردات  هذا البحث يهدف
 .وملعرفة أنشطة الطلبة يف عملية تعليم املفردات باستخدام وسيلة لوحة الوبر

 .املنهج التجرييبهو هذا البحث  نهج الذي اعتمدت الباحثة يفوأما م
فهي أن نتيجة ت احلساب أكرب من حصلت عليها الباحثة والنتائج اليت 

وأنشطة الطلبة واملعلمة يف عملية . 11،4- 1،4452النتيجة ت اجلدول أو 
                                                             

4
دار املعارف القاهرة )، الطبيغة الثالثة طرق تدريس اللغة العربية في طرق تدرسها ،عبد العزيز  عبد اجمليد.
           .221. ص(1211

5 .Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, Media….,hlm. 50 

دراسة تجريبي في معهد باب النجاح )،استخدام لوحة الوبر في تعليم المفرداتمجار شاة، . 6

طالبة قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جامعة الرانريى اإلسالمية )ماجستري غري منشور، العصرى،رسالة 
         (.م2112احلكومية، بندا اتشيه، 

   



 

  
 

%. 22التعليم ممتازين وهذا يدل على نتيجة املالحظة املباشرة توجد بقيمة 
 %.111-21وهذه تدل على أهنا وقع بني احلد

 فهي يف التعليمة والدراسة احلالية ني الدراسة السابقبجانب اإلختالف 
الوبر يف التعليم  استخدام وسيلة لوحةيف الدراسة السابقة املفردات، أما 

باستخدام وسيلة الديورما لرتقية قدرة الطلبة يف املفردات، أما الدراسة احلالية 
 .حفظ املفردات
 السابقة بالدراسة احلالية أن كليهما تبحثان عن الدراسة التجريبية  دراسة

 4(.م2111) نر حسنة -2
هذا البحث يهدف أن يكون الطالب قادرين على حفظ املفردات حىت يقدروا  

هو  مدت الباحثة يف تأليف هذا البحثوأما منهج الذي اعت. على التكلم بالغة العربية
 .الدراسة إجرائية

ونتائج اليت حصلت عليها الباحثة وتبدأ هذا اإلحوال بالنتيجة اليت حصل هتا   
ويف الدور  51، نتيجة الطالب يف اختبار القبلي وجد النتيجة املعدلة  أما. الطالب
 .22،3ويف اإلختبار البعدي  42ويف الدور الثالثى  ،3 ويف الدور الثاين  54،3األول 

الدراسة السابقة راسة احلالية أن بني الدراسة السابقة والدجانب اإلختالف  
وسيلة الكريكتور وأن الدراسة احلالية تستخدام وسيلة الديورما، وأما جانب  تستخدام

استخدام هذه الوسيلة يف تدريس  الدراسة السابقة ، أما يفنمتسويااإلتفاق أما باحثان 
  .هذه الوسيلة يف حفظ املفرداتوأما الدراسة احلالية املفردات 

حلالية تبحث عن الدراسة دراسة السابقة وهي الدارسة إجرائية والدراسة ا 
  .التجريبية

 
                                                             

حبث إجرائية يف املدرسة الثانوية علوم )، الكريكتور في تدريس المفرداتاستخدام نرور حسنة ، .4 
طالبة قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جامعة الرانريى اإلسالمية )القرأن  ، رسالة ماجستري غري منشور، 

   Pagar Air(.م2111احلكومية ،بند أتشية، 
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 2(.م2112)نور حيايت  -3
هذا البحث يهدف التعرف على تأثري األلعاب اللغوية يف سرعة سيطرة 

وحركة التعليم باستخدام األلعاب على املفردات، والتعرف على  عملية ميذ التال
 .العربية

 حيث قامت. وأما منهج البحث عن هلذه الرسالة هو منهج جترييب
 .الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية أو املفردات باستخدام األلعاب

اسة إن األلعاب اللغوية تستطيع أن ترفع حمصوالت ر والنتائج الد
. واثبات الدليل عن هذا كما رأينا ارتفاع نتيجة التالميذ يف جمموعتني. التعليمية

عليم اللغة العربية ألن إن األلعاب اللغوية تستطيع على تنمية رغبة التالميذ يف ت
باستخدام األلعاب اللغوية جيعل عملية التعليم حية ومسرورة والتالميذ يستطيع 

 .أن يتذكروا مفردات كثرية، وهم يفرحون يف التعليم
أن الدراسة حلالية لدراسة ابني الدراسة السابقة واجانب اإلختالف 
 وأن الدراسة احلالية. ةاللغة العربية األلعاب اللغوي السابقة فهي على تعليم

راسة دحثان متسويان أما التفاق تبجانب االأما و وسيلة الديورما، استخدام ب
السابقة باستخدام األلعاب اللغوية يف سرعة سيطرة التالميذ على املفردات أما 

  .ة قدرة الطلبة يف حفظ املفرداتاستخدام وسيلة الديورما لرتقيب الدراسة احلالية
 .بالدراسة احلالية أن كليهما تبحثان عن الدراسة التجريبية دراسة السابقة

 طريقة كتابة الرسالة -ط 
وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل إعداد وكتابة 

قسم تعليم اللغة العربية كلية ( درجة املرحلة اجلامعية األوىل)الرسالة العلمية 
  .الرانريي اإلسالمية احلكوميةمعة الرتبية وتأهيل املعلمني جبا

                                                             
 
طالبة )، MIN 1 Matang Glp Duaلغوية، تعليم اللغة العربية باأللعاب النور حيايت، . 
 (.م2112اللغة العربية كلية الرتبية جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، بندا اتشية،  قسم تعليم
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 الفصل الثاني

 طار النظريإلا
 

 ية في تعليم اللغة العربيةوسائل التعليم  - أ
 تعريف الوسائل التعليمية -1

كل ما يستخدم   هي يةن الوسائل التعليمأ Suparnoذكر سوبونو 
قد توصل ( مرسل اليه ) و معلومة من مصدر اىل هدف أقناةاليصال رسالة 

و أ ،(وسيلة بصرية ) طريق البصر و أ( وسيلة مسعية ) عن طريق السمع  الرسالة
  (.وسيلة متثيلية ) و عن طريق التمثيل أ ،(وسيلة انفعالية ) ق االنفعال طري
أن وسائل تعليم هو ما يزيد عملية التعليم  Effendyوأما ذكر أفندى        

إذن،الوسائل هي كل ما يستخدم املدرس  .الدرس وضوحا للدارس سهال ويزيد
يف تفهيم التالميذ وإكسبهم املهارات أو كل ما يساعد الدارس على إدراك 

          .وإكتساب مواد دراسية
إن الوسائل هي كل أداة يستخدامها املعلم لتحسني عملية 

وتوضيح معاىن الكلمات وشرح االفكار وتدريب الدرس على املهارات ,التعليم
دون االعتماد االساس من ,ساهبم العدات وتنمية االجتاهات وغرس القيموإك

  .جانب املعلم على استخدام االلفاظ والرموز واالرقام
وميكن القول إن الوسيلة التعليمية هي عبارة عن تركيبة تضم كال من املادة     

هذا  التعليمية أواحملتوى واالدارة واملتعلم واجلهاز الذي يتم من خالله عرض
                                                             

   . - .،ص(991 اليليب ماالنج :ماالنج)الوسائل المعينات في تعليم العربية إمام أسرارى، .9

 . -4.،ص...لوسائل المعيناتاأسرارى،  إمام.1 
دار : الكويت)، وسائل االتصال والتكنولوجية في تعليمحسني محدى الطوحي، .  

 . 4.،ص(م991 القلم،
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وطريقة التعامل الىت من خالهلا ربط احملتوى باجلهاز أو االطار حبث  ,احملتوى
واستخدام وسيلة التعليمية حيقيق االتصال  ،وإنتاج،تعمل على توفري تصميم

 4.الكايف
باالضافة إىل .صر مناصر مهمة يف عملية التعليماإن الوسائل هي عن         

نقل الرسالة ليتم نقلها يف كل موضوع  أيضا وسائل التعليم,جانب انتبه الطالب
أما مفهوم الوسائل التعليمية فهو املواد  وقال حسني محد الطوحي.الدرس

االجهزة واملوقف التعليمية الىت يستخدمها املدرس يف جمال االقتصاد التعليمي 
بطريقة ونظام خاص لتوضيح فكرة أو تفسري مفهوم غامض أو شرح املوضوعات 

  .الطالب الهداف سلوكية حممودة بغوض حتقيق
كما شرح إبراهيم، أن الوسيلة التعليمية جتلب السرور لطلبة وجتدد  

  .نشاطهم، إهنا تساعد على تشبيت احلقائق يف أذهان الطلبة، وأهنا حتي الدرس
 همية الوسائل التعليميةأ -2

الفعال  وتتمل أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعليم يف تأثريها
علم واملتعلم امل: على العناصل الرئيسة الثالثة من عناصل العملية التعليمية وهي

 :كما يتلخص يف االيت ,واملادة التعليمية
 :ويساعد استخدام الوسائل التعليمية للمعلم يف عملية التعليم وهي 

 .تساعده املعلم يف عرض املادة وتقوميها والتحكم هبا - 
 1.يعية الطالب يف التعليميساعده على حتسني داف - 

 :علم وهي تكن أمهية الوسائل التعليمية للمو           
 .يف املادة التعليم ةبتنمي حب الطل - 

                                                             

 .   . ، ص...تطوير منهج تعليمترميزى نورسى، .  
 . 4.،ص(م991 القلم، +++حسني محدى الطوحي .31

15..Azhar, Arsyad. Media Pembelajaran.(Jakarta:Rajawali, 2013),hal.16.  

 .   .،ص...تطوير منهج تعليمترميزى نورسى، .31



 

   
 

 .تقوي العالقة بني املعلم وبني وزمالئه -4
 .ودافعهم يف التعلم ةبوتعزيز اهتمام الطل - 

 :وهي  ية الوسائل التعليمية للمادةأما أمه        
هارات املضمنة ملعلومات واملواقف واالجتاهات واتساعد على توصيل امل - 

 .يف املادة التعليمية
 .جعال الطالب من السهل أن نتذكر املوضوعة التعليمية -1
 .وتساعد الطالب على القيام بأداء املهارات كما هو مطلوب منهم -8

الوسائل ة استخدام نهإن م الوسائل املعينات يف التعليم العربيةوكذلك يف الكتاب       
 8:يف تعليم اللغة االجنبية وهي 

 .إضافة الدرس املتعة واالثارة -9
 .لتكون الدرس الجيابية ومسامهة الطالب يف التعليم -1 
 .دراسة \ترفع الدوافع الطالب للمسامهة يف عملية تعليم -  
 .جتعل عملية التعلم اللغوى ذات معىن -  

أو  املادةوهي تساعده املعلم يف عرض وسائل التعليمية  مهيةأن أ
 .أداء املهارات كما هو املطلوب منهموتساعد الطالب على 

 التعليمية أنواع وسائل -3
 9:إىل ثالثة أنواع وهي يةتنقسم الوسيلة التعليم

مثل ,وهي وسائل االعالم اليت تعتمد عن الشعور العني:  الوسائل البصرية  - 
الصور والرموز الكتاب املدرسي وغري املدرسى واجملالت الرسوم والسبورة : 

 .التصويرية

                                                             

  .31.،ص...الوسائل، إمام أسرارى.31

 .   .،ص...تطوير منهج تعليمترميزى نورسى، .31



 

   
 

وهي وسائل االعالم اليت تعتمد عن الشعور :  الوسائل السمعية  - 
 .واالسطوانات واهلاتف وغريها,التسجيالت الصوتية: مثل ,االذن

ني واالذن معا الوسائل السمعية البصرية وهي اليت يستفاد منها طريق الع - 
 .ية وغريهاأفالم  الفيديو والفالم السينمائالتلفزيون و : مثل 

الوسيلة  لبحث اختارت الباحثة الوسيلة البصرية وهيايف هذا  وأما
  .الديورما

 المفرداتتعليم  - ب
 تعريف المفردات- 

إن املفردات هي أساس من كل شيئ يف عملية اللغة حيث أن اجلملة 
: وقال منري البعلبكى  1 .أليت هي من عناصر التعبري تكون مطالب احلياة

وأما    .ص أو طبقة مااملفردات أليت يستخدمها شخ  جمموع املفردة هي
عبد احلميد قد بني يف كتابه أن تعليم املفردات ال يطلب الطالب يف فهم 
معىن الكلمة أي أهنم قادرون على ترمجة إىل لغتهم، أو أهنم قادرون على 
ترمجة وفقا للقاموس فحسب، ولكن الطالب أيضا قادرون على استخدامها 

   .ةيف مجلة صحيح
مجع من مفردة ومعناها لغة الواحد مبقابلة اجلمع، وأما ذا املفردات وهي إ
ن يطلب الطالب يف فهم معىن الكلمة ويستطيع على ترمجة إىل دف أه

 .لغتهم ليقدرون على التكلم صحيحا
 تعليم المفردات هدف - 

                                                             

دار : القاهرة)، الطبعة الثالثة، في تدريس اللغة العربيةعبد العزيز عبد اجمليد، .31
 .18.،ص(    املعارف،

20.Moh. Mansyur dan Kustiwan ، دليل الكاتب والمترجم (Pedoman bagi Penerjemah 

Arab,Indonesia,Indonesia-Arab), (Jakarta. Moyo Segoro Agung,2002). Hal. 135.   

21.Abdul Hamid ddk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan,Strategi, Materi dan 

Media,  (UIN Malang Press:2008), hal. 61. 



 

   
 

 إن تعليم املفردات ال يعين أن الطالب يف تعلمها اللغة الثانية قادرا على
ترمجتها إىل اللغة األم وإجيادها مقابل هلا، أو كونه قادرا على حتديد معناها يف 
القواميس و املعاجم العربية فحسب، بل إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو 
أن يكون الطالب قادرا على استعمال الكلمة املناسبة يف املكان املناسب، حىت 

مناط و الرتاكيب اليت يسيطر عليها، ويستطيع يستطيع االتصال بالعربية وعدد األ
   .استخدامها بكفاءة

ليست القضية الطالب يف تعليم املفردات أن يتعلم نطق حروفها فحسب       
أو فهم معنا مستقلة فقط أو معرفة طريقة االشتقاق أو تعريف أو جمرد وصفها 

الطالب  إن معيار يف تعليم املفردات هو أن يكون.يف تركيب لغوى صحيحة
وأهم االغراض يف تعليم ,قادرا إىل يستخدم الكلمات املناسبة يف املكان املناسب

 4 :املفردات هي كما يلي
 :وهو ,تنمية قدرة الدرس على التعبري الوظيفي:  أوال
وزيادة  املفردات الطالب حبيث قادرون على احملادثة ومناقشة وقص  - 

 .لخصات وغريهاالقصاص وكتابة الرسائل وكتابة التقارير وامل
استخدام لغة الدرس على القيام مجيع عناصري اللغوى من احملادثة  - 

واملناقشة وكتابه الرسائل وال بد من إقدار الدارس أن يتكلم الطالب 
 .مع االخرين

منها , وتطوير ثروة من استخدام اللغوية على التعبري إبداعى:  ثانيا
وتنمية قدرة الطالب عن أفكالرهم واالحاسيس واالنفعاالت واملعواطف 

 .ومشاعل احلزن والفرح هم 
                                                             

مطبوعة ) مدخل إلى طرق تدريس اللغة األجنبية لمدرسي اللغة العربية،أزهر، .22
 . 9-94.،ص(م999 .أحكام

: الرسالة)، الطريقة التصويرية لترقية قدرة الطلبة في حفظ المفرداتأرنويت، .21
 .  .،ص(م  1 الرانريي،
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 على احملادثة ومناقشة قادرون الطالبأن أغراض تعليم املفردات  
سبة يف املكان وقص القصاص وكتابة وقادرا إىل يستخدم الكلمات املنا

 .املناسب
 
  أنواع المفردات - 

   :هناك عدة تقسيمات للمفردات نعرض فيما يلى أكثرها شيوعا
 : ميكن أن تقسيم املفردات كالتايل: تقسيمها حسب املهارات اللغويةأوال 
 :      ، وهذه تنقسم إىل نوعني(  (understanding vocabularyمفردات للفهم - 

    اإلستماع و يقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف  (  )
 .عليها و فهمها عندما يتلقاها من أحد املتحدثني

القراءة و يقصد بذالك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف (  )
 .عليها و فهمها عندما يتصل هبا على صفحة مطبوعة

 ((speaking vocabularyمفردات للكالم  - 
 :وهذه أيضا تنقسم إىل نوعني  
ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف  (informal)عادية ( )

 .حياته اليومية
ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت حيتفظ هبا الفرد وال  (formal)موقفية  ( )

 .يستخدمها إال يف موقف معني أو عنده تكن له مناسبة
 : وهذه أيضا تنقسم إىل نوعني  (writing vocabulary)كتابةمفردات ال - 

عادية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف  ( )
 .اخل...أخذ مذكرات، كتابة يوميات: اإلتصال الكتايب الشخصي، مثل

                                                             

املناهج و الطرق ) ،في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرالمرجع  ،شدي أمحد طعيمةر .22
 .1  -   . ص(  التدريس



 

   
 

موقفية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف  ( )
استقالة أو كتابة تقدمي طلب للعمل أو :اإلتصال الكتايب الرمسي، مثل

 اخل...تقرير
 :تنقسم إىل نوعني ( (potential vocabularyمفردات كامنة -4

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها من   contextسياقية ( )
 .السياق الذي وردت فيه

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها  (ِ (analysisحتليلية ( )
استنادا إىل خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروف أو ما 

 .نقص، أو يف ضوء اإلمام بلغات أخرى
 

 المفردات  طرق تعليم -4
   :أما طرق تعليم املفردات فهي كما يلى 

قلما أو كتابا كأن نعرض ( النماذج)إبراز ما تدل عليه الكلمات من أشياء  - 
 .عندما ترد كلمة قلم أو كتاب

 ".فتح الباب"متثيل املعىن، كأن يقوم املعلم بفتح الباب عندما ترد مجلة  - 
 .لعب الدور كأن يلعب املعلم دور مريضيحس بأمل يف بطنه و يفحصه طبيب - 
كأن يذكر هلم كلمة بارد يف مقابل كلمة ساخن إن    antonymsذكر املتضادات  -4

 .عهدهبا كان هلم سابق
لمة السيف لتوضيح معىن كلمة كأن يذكر هلم كsynonymsذكر املرتادفات  - 

 .صمصام إن كان هلم سابق عهد بكلمة سيق

                                                             

 .   .،ص....اللغة العربيةالمرجع في تعليم  أمحد طعيمة،رشدي .22



 

   
 

وذلك بذكر الكلمات اليت تثريها يف الذهن  free associationsتداعى املعاىن - 
زوج، : الكلمات اآلتية" عائلة"كأن يذكر عند ورود كلمة . الكلمة اجلديدة

 .اخل...ت، أسرة، أوالدزوجة، بي
وهذا أيضا من أساليب توضيح املعىن فعند . مشتقاهتاذكر أصل الكلمة و  -1

وما يشتق من هذا األصل ( كتب)مثال يستطيع املعلم بيان أصلها " مكاتبة"ورود
 (.اخل...كاتب، مكتوب، كتاب)من كلمات ذات صلة بالكلمة اجلديدة 

مثل ذكر هذه )قصود من الكلمة شرح معىن الكلمة بالعربية و ذلك بشرح امل -8
 "(.يتفاىن" "شرح الكلمة" اشتد إخالصه يف العمل"العبارة 

ميكن تكليفهم  لة ورود كلمة جديدة يف نص يقرؤه التالميذتعدد القراءة، يف حا -9
 .بقراعة النص قراءة صامة عدة مرات حىت يستكشف أحدهم معناها

ستويات املتوسطة و يف امل البحث يف القواميس، ميكن تكليف التالميذ -1 
 .س العربية لتوضيح معىن الكلمة اجلديدةياملتقدمة بالبحث يف القوام

الرتمجة إىل لغة وسيطة و هذا و آخر أسلوب ميكن أن يلجأ إليه املعلم  -  
 .لتوضيح معىن الكمة

التعليم هي طريقة متثيل عملية  اجراء الباحثة يف اختارتالطريقة اليت و 
عندما ليعريف مباشرة " الطبيب"الطريقة متثيل معىن هي كأن يقوم املعلم  ,معىن

 .باستخدام الديورما
 ماوسيلة الديور  -ج

 تعريف وسيلة الديورما -1
املنظر اجملسم يف شكل صغري لبيان األحوال الذي يشري فيه الديورما هو 

 1  .ة لتصوير املنظر أو املشهدالديورما هو نوع من املنمنمة اجملسم. العمل

                                                             
25.Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, Media…., hal. 50.  
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ما يصف الديور .وصف املشهد احلقيقيما هي رئية لبعد حبدف إىل الديور 
عادة شكل كانت أو كانت موضوع على مرحلة حتتوى على هناية خلفية للشاشة 

ما الوسائل تعليمية مفيدة بشكل خاص العلوم الديور .ضبطها للعرض التقدميى يتم 
 8 .ع خمتلفةاالرض والعلوم والتاريخ وحىت ميكن تطبيقها على مواض

ومن بيانر السابق يف هذا البحث الديورما وهو نوع من املنمنمةاجملسمة  
 . لتصوير املنظر أو املشهد

 ماأنواع الديور  -2
 9 :قسم الوسائل إىل االقسام التالية 

 ما مغلقةالديور - 
 اجلدار اخللفى واجلدار اجلانيب,ما حمدودة بالتاعدة مع اجلدار اجلانيب االمينالديور       
احق املت,مناس جاكرتا:عادة مايستخدام هذا الوسائل مغلق يف املتاحق مثل.االيسر

 احليوانية على الصخور وغريها
  الديورما قابلة للطي- 

للطي مصدوعة من ورقات ميكن أن تشكل ثالثة جدران مدجمة أو  ما قابلة الديور       
مفتوحة ) مع اجلانب االيسر حيث بني اجلدار ميكن طي الغرفة اليمىن.يف ركن من الغ رفة

 .وفقا الستخدامها( أو مغلقة 
 الديوراما مفتوحة- 

هذا .جيهزة جبدار نظر كما مها الدوعني السابقني ما مفتوحة هي الديوراما غريالديور       
مستوى أي وضع جسم على ,ئس تقريبا كنموذجالنوع من الديوراما له نفس اخلصا

  .مسطح
 املختلفة اختارت الباحثة الديورما قابلة للطيومن أنواع الديورما  

                                                             
26.Nana Sudjana dan Ahmad Rival, Media Pengajaran, (Bandung: Penerbit Sinar Baru 

Algesindo, 2011),170. 

27.  http://Umaroh.com /2016/04/alat-peraga-diorama,html,Diakses tanggal 18 

Desember2018 pada jam 16.35 WIB. 
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  ماة الديور ليم باستخدام وسيخطوات التعل   -3
 املدرسة تدخل إىل الفصل - 
 تعطي املدرسة الدوافع وتشرح أهداف التعليم - 
 تنقسم املدرسة التالميذ إىل اجملموعة - 
 تعطي املدرسة إىل التالميذ ورقة فيه قرأء ومفردات -4
  باستخدام الديورمااملدرسة تفتح التعليم  - 

  ماديور غرض وسيلة الال - 4
ميكن إثبات ذلك . حتسني نتائج التعليم للطلبةميكن استخدام وسيلة الديورما  

من خالل نتائج االختبارات أليت أجريت يف امليدان واليت ميكن أن تثبت نتائج مهمة بني 
والطلبة بعد معا جلتهم فئة التحكم والفئة التجريبية من خالل خمرجات التعليم، 

 .باستخدام وسيلة الديورما
 1 :هي كما يلي و  ثالثةوسائل الديورما الستخدام الف اأهدا

 لدراسة الرتكيبات اجملردة - 
 الظهار عملية كائن واسع - 
 .لدراسة الكائنات اليت ال ميكن الوصول إليها جسدها - 

 الديورما مزايا وعيوب - 5
   :ما كما يلي مزايا وسيلة الديور 

 .ولن يشعر بامللل يف الصف الدراسي.سيكون الطالب أكثر ابداعا يف التعبري - 
 .ماالسهل فهم باستخدام وسائل الديور  ةبالطل - 
ميكن أن تصف األحداث اليت حتدث يف املكن،شوهدت أوقات معينة من  - 

 .موضوع أو اجتاه معني أكثر هيوية

                                                             
28.http://www.Umaroh.com/2016/04/alat-peraga-diorama.html, Diakses tanggal 18 

Desember 2018 pada jam 16.45 WIB.  

29.http://www.umaroh.com/2016/04/alat-peraga-diorama.html Diakses jam 16.00 tanggal 

18 Desember 2018.   

http://www.umaroh.com/2016/04/alat-peraga-diorama.html,%20Diakses%20tanggal%2018%20Desember%202018%20pada%20jam%2016.45
http://www.umaroh.com/2016/04/alat-peraga-diorama.html,%20Diakses%20tanggal%2018%20Desember%202018%20pada%20jam%2016.45
http://www.umaroh.com/2016/04/alat-peraga-diorama.html%20Diakses%20jam%2016.00
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 :الديورما كما يلي  وعيوب وسيلة 
 املبدعنيليس كل الطالب  - 
 يف التمويل يتطلب الوقت والتكلفة - 
 ويتطلب إبداع املعلمني والطالب - 
 قادر على الوصول إىل عدد كبري من األهدافغري  -4

  .ضا حتسني قدرة نتائج تعلم الطالباستطاعت وسائل الّديورما أي
 استخدام وسيلة الديورما في التعليم المفردات -د

 تأخذ كشف الغياب على التالميذ - 1
 تعطي املدّرسة الدوافع وتشرح أهداف التعليم- 

 تنقسم املدّرسة التالميذ إىل اجملموعة -4
 تعطي املدّرسة إىل التالميذ ورقة فيه قرأة ومفردات - 
 تقرأ املدّرسة عن املهنة - 
 تشرح املدّرسة املفردات باستخدام الديورما -1
 تأمر املدّرسة إىل التالميذ ليسأل إذا مل يفهم -8
 اجملموعة لرتمجة عن املهنةتأمر املدّرسة إىل  -9
 تأمر املدّرسة إىل اجملموعة أن يهتم قرأة عن املهنة -1 
 تأمر املدّرسة التالميذ إىل أمام الفصل اليت النتائجاجملموعة -  
 تأمر املدّرسة إىل اجملموعة ليسمع -  
 تأمر املدّرسة التالميذ للتلخيص الدرس -  
وتنصحهم بأن ختتم املدّرسة السالم إىل التالميذ قبل خروج الفصل  -4 

 .يتعلموا جيدا
 

 



02 

 
 الفصل الثالث

 إجراءات البحث الميداني   
 منهج البحث - أ

جتريبية، ه الباحثة يف هذا البحث هو منهج تعتمد إن منهج البحث الذي
عرف أثر تالعلمى اليت تستطيع الباحثة بواسطتها أن  هي طريقة من طرق البحثف

اجللى يف الذي له األثر ( املتغري التابع)على النتيجة ( املتغري املستقل)السبب 
  .تقدم العلم الطبيعة

أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع وهي التصميمات 
 True – Experimental)، والتصميمات التجريبية (Pre - Experimental)التمهدية 

Designs)والتصميمات العاملية ، (Factorial Design) والتصميمات شبه التجريبية ،
(Quazi – Experimental).  

ينقسم هذا و ، (Pre – Experimenta)واختارت الباحثة التصميمات التمهيدية 
الثاين  والتصميم one shot case studyالتصميم األول : البحث إىل ثالثة أقسام مشهور

one Grup Pre-Test Post-Test Design ، الثالث  والتصميمgroup comparison design 
-one Grup Pre-Test Post ستخدم الباحثة التصميم الثاينتالتصميمات فومن هؤالء . 

Test Design  ،( االختبار القبلى واالختبار البعدى)بني نتائج االختبار  وقارن الباحثة
 : على حتقيق الفروض كالشكل التايل

 
 

                                                             

: الناشر) ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية الطبيعية الثانيةصاحل بن أمحد العساف.02
 .020. ، ص(م 0222ه، 1 1 املكتبة العبيكان، سنة 

 .002. ، ص...في العلوم السلوكية المدجل الى البحثصاحل بن محد العساف، . 0

 0خ x      خ ت



 

0  
 

 يرمز للمجموعة التجريبية:  ت  : حيث أن 
 لالختبار القبلييرمز :   خ    
 يرمز لالختبار البعدي:  0خ    
    X  :يرمز للتجربة 

أي تتم إجراء اختبار قبلي لتحديد املستواى يف مقرر القواعد قبل اجراء 
ويف هناية الفصل الدراسي جيري هلم اختبار بعدي , مث تطبق طريقة التعليم الربمج, التجربة

.القبلي والبعدي مما يعكس أثر التجربةليتني مدى الفرق بني درجة االختبارين 

  

 :يخطوات البحث التجرييب فهي كما يلوأما 
 .حتديد جمتمع البحث ومن مث اختيار عينة  منه - 
 .اختبار عينة البحث يف موضوع التجربة اختبارا قبليا -0
 .تقسيم عينة البحث -0
 .إختيار أحد اجملموعات لتصبح اجملموعة التجريبية -1
على اجملموعة التجريبية و دون إستخدامه يف اجملموعة تطبيق املتغري املستقل  -5

 .الضابطة 
يف موضوع التجريبية وموضوع الضابطة ( اجملموعات)اختبار عينة البحث  -1

 .اختبارا بعديا
 .حتليل املعلومات -7
 .تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو فروضه -8
 0.تلخيص البحث وأظهر أهم النتائج اليت توصل إليها -9

 
 

 

                                                             

  .005، ص،...المدخل إلى البحث صاحل ابن أمحد العساف،.00 
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  البحث المجتمع والعينة -ب
ــالفصل الثاين  الطلبة يف هو اجملتمع يف هذا البحثإّن      MTsN 5  Acehبــ

Besar اطالب 08 ، ويبلغ عددهم 9 8/02 02للسنة الدراسية  تواسطةملستوى امل .
 .طالبا 02 عددهم عينة البحث و كفصل ( أ)يف الفصل الثاين  لبةلباحثة الطأخذت ا

 وهذه (Purpossive Sampling)هي الطريقة العمدية أو الغرضية ف اختيار العينةوأما طريقة 
 ختياراال أساس أنّ  تعىن وهي باخلربة ختياراال أو دةو املقص بالطريقة أيضا تسمى الطريقة
   1.البحث جمتمع تتمثل املفردة هذه بأن ومعرفتها الباحثة خربة

 وأدوات البحث طريقة جمع البيانات - ج
 اتاالختبار  - 

إن االختبارات طريقة من طرق مجع البيانات، وهبا تساعد الباحثة يف 
االختبار بشكل عام أنه أداة تقيس  ألسئلة املوجودة يف أسئلة البحثإجابة ا

وتقوم الباحثة  وتقدر الفرق بني األفراد يف جانب أو أكثر من جوانب السلوك
 5 :باختبارين، مها

 ((pre-test االختبار القبلي - أ
الديورما  استخدام وسيلة"إلختبار القبلي هو الذي خيتربه قبل الباحثة با وتقوم

 .يف حفظ املفردات
 اإلختبار البعدي  - ب

، وسيلة الديورماهو الذي خيتربه بعد إستخدام وأما اإلختبار البعدي  
يف ترقية حتصيل دراسي الطلبة وسيلة الديورما إستجابة الطلبة واستطاعة  لتعرف الباحث

 .قهابعد تطبي
 

                                                             

 .99. ، ص...المدخل الى البحث صاحل بن أمحد العساف، .00
 .108. ، ص....المدخل إلى البحث، العسافصاحل بن أمحد .01



 

00 
 

 اإلستبانة -0
استخدام تستخدم الباحثة بنود االستبانة ملعرفة استجابة الطلبة على 

بندا لالستبانة  2 وقد جهزت الباحثة . وسيلة الديورما يف حفظ املفردات
وإلجابة كل بنود االستبانة فقد استعملت الباحثة أربع اختيارت وهي موافق جدا 

، وغري موافق بشدة بنتيجة 0موافق بنتيجة ، وغري 0، وموافق بنتيجة 1بنتيجة 
 . 

 طريقة تحليل البيانات  -د
 تحليل البيانات عن اختبار القبلي واختبار البعدي -1

فتستعمل  ) Test “t” ) " ت"وحتليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبار 
  : القانون كما يليالباحثة 
 

ف م

ح0    مج 
 

 ت 

  ( -ن)ن 
 متوسط الفروق: م ف :    البيان 
 جمموع مرباع إحنرافات الفروق :  0مج ح

 عدد أفراد العينة: ن  
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 تحليل البيانات عن االستبانة -2
إن طريقة حتليل البيانات على استجابة الطلبة يف تعليم املفردات بالوسيلة 

 1:باستخدام املؤية كما يلي   الديورما

  
 

 
   ۰۰ ٪ 

 :البيان 
P  :النسبة املؤية 
 الرتددات:   
N  : الطالبجمموعة 

 
 

 
 

  
 

 

                                                             
35.Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D, (Bandung : Alfabeta, 

2006), hal.443. 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها
 عرض البيانات - أ

 الّديورما قد قامت الباحثة بعرض يف الفصول السابقة كلما يتعلق باستخدام وسيلة
ففي هذا الفصل تعرض الباحثة عن نتائج البحث . املفردات حفظ يف الطلبة قدرة لرتقية

. MTsN 5  Aceh Besarبــــ  (أ) الثاينالفصل اليت وجدهتا بعد القيام بالبحث التجرييب يف 
  (One Group Pre test- Post test Design)وقد قامت الباحثة بالبحث التمهيدي 

اعتماد على رسالة عميد كلية  MTsN 5 Aceh Besarللحصول على تلك البيانات يف 
 .B-521?/Un.08/FTK.1/TL.06.07/2019الرتبية وتأهيل املعلمني بندا أتشية برقم 

 حملة عن ميدان البحث -1
يف حمافظة  رسادامل إحدى Aceh Besar 2 احلكومية اإلسالمية املتوسطةاملدرسة 

م حتت  1791أسست املدرسة سنة . Monmata Lhoong, Aceh Besar، وتقع يف أتشيه
تتكون . برهان الدينهذه املدرسة حتت رعاية . اتفاق الرجال الرتبوين ورؤساء اجملتمع

 :طالبا كما ظهر يف اجلدول التاىل 131 الطلبة عدد يبلغ هذه
 1-4 الجدول

 MTsN 5 Aceh Besarعدد الطلبة 
 المجموع الطلبةعدد  الفصل الرقم

 الطالبات الطالب
 25 51 52 األول 1
 55 55 52 الثاين 5
 52 52 12 الثالث 3
 131 77 11 المجموع 
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   )5217، سنة MTsN 5  Aceh Besarمصادر البيانات من وثائق . 5-1)
 : يلي وأما الوسائل املعينة ملساعدة العملية التعليمية فيمكن شرحها كما

 2 - 4الجدول 
 MTsN 5  Aceh Besarبــــ  الوسائل

 العدد أنواع الوسائل الرقم
 1 دير املغرفة  1
 1 إدارة املعلم 5
 7 الفصول الدراسية 3
 1 املكتبة 5
 3 املرحاض 2
 1 املقصف 2

 11 المجموع
   )5217، سنة MTsN 5  Aceh Besarمصادر البيانات من وثائق . 5-1)

 

 حفظ في الطلبة قدرة لترقية الّديورما التعليم باستخدام وسيلةإجراء  -2
 .المفردات

 الطلبة قدرة لرتقية الّديورما وسيلة استخدام بالبحث التجرييب عن ةالباحث توقام
 اجلدول ىف كما فهى البحث توقيت وأما. MTsN 5  Aceh Besarبــــ  املفردات حفظ يف

 :األتى
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3-4 الجدول  
 عملية التجريبي توقيتال

 
 اإلجراء الوقت اللقاء رقم
 االختبار القبلي 5217يوليو 5  اللقاء األول 1
عملية التعليم والتعلم  5217يوليو  3 اللقاء الثاين 5

 باستخدام الديورما
 االختبار البعدي 5217يوليو  5 اللقاء الثالث 3

 

 لرتقية الّديورما وسيلةباستخدام تعليم اليف  ةهبا الباحث توأما اخلطوات اليت قام
 :هي كما تلي  املفردات حفظ يف الطلبة قدرة

 4-4الجدول 
أنشطة المدرسة والطلبة في التعليم باستخدام وسيلة الديورما لترقية  اللقاء األول

 قدرة الطلبة في حفظ المفردات
 الطلبة ةطأنش المدرسة ةطأنش

مث تعرف نفسها املدرسة الفصل بإلقاء السالم تدخل 
 .لطلبةل

 .السالم الطلبة ردت

 .الدعاء الطلبةقرأ ي .بقراءة الدعاء الطلبة تأمر املدرسة
بدعوة كشف  الطلبةهتم ي .بكشف الغياب الطلبةامساء تدع 

 .الغياب
 .ختبار القبليالا الطلبةتبع ي .القبلي ختبارالتقوم املدرسة با 

احلمدهلل رب " الطلبةقرأ ي ".احلمدهلل رب العاملني"ختتتم املدرسة الدرس بقراءة 
 ".العاملني
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بقراءة الدعاء وإلقاء السالم قبل  املدرسةأخريا، حتتم 
 .اخلروج من الفصل

 .السالم الطلبةرد ي

   
 1-4الجدول 

 (اللقاء الثاني)
 

 الطلبة ةطأنش المدرسة ةطأنش
 .السالم الطلبة ردي  . املدرسة الفصل بإلقاء السالمتدخل 

 .الدعاء الطلبةقرأ ي .تأمر املدرسة بقراءة الدعاء
 .بدعوة كشف الغياب الطلبةهتم ي .بكشف الغياب الطلبةامساء  املدرسة تدع

 .تبعن ما تأمر حبماسةت الطلبة جمموعات  ثالثإىل  الطلبةتقسم املدرسة 
 الطلبة تنال القراءة من املدرسة تعطي املدرسة القراءة للطلبة

الطلبة تنظروا وتفهم املفردات يف  تقرأ املدرسة القراءة أمام الطلبة
 القراءة

 تشرح املدرسة املفردات يف القراءة باستخدام
  .الديورما

  الّديورما يف املفرداتالطلبة بيهتم 

يف  املفرداتقراءة ب الطلبةتأمر املدرسة 
 الديورما

  املفردات قرأ الطلبةت

 وايناقشبأن  الطلبةتطلب املدرسة من 
وفهم  قراءة فهم يف ابعضبعضهم  واويساعد
 املفردات

 ويناقشون عن الطلبة يفهمون
 .املفردات

 تدور حوهلمو  الطلبة عمليتالحظ املدرسة ما 
 .وتنتقل من جمموعة إىل جمموعة أخرى

 الطلبة يفهمون ويناقشون عن
 .املفردات
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مما مل  يسألواأن ب طلبةللتعطي املدرسة فرصة 
 ."هنة امل"، عن املوضوع املفرداتعن  يفهموا

عن إىل املدرسة  الطلبةسأل ت
 .وهافهميمما مل  املفردات

يشرحوا نتيجة لتأمر املدرسة لكل اجملموعات 
 من مناقشتهم

تنجة من  من اجملموعات يقدم الطلبة
 .املناقشة أمام الفصل

ض بأن تعر  الطلبةتطلب املدرسة من عدة 
 .اخلالصة من املواد

 .اخلالصة من املواد الطلبةتشرح 

 تبعن ما تأمر املدرسةت الطلبة .دراستهاتقوم املدرسة بتقييم املادة اليت متت 
بقراءة الدعاء وإلقاء  املدرسةتم أخريا، خت

 .السالم قبل اخلروج من الفصل
 .السالم الطلبةرد ت

 1-4الجدول 
 (لثاللقاء الثا)

 الطلبة ةطأنش المدرسة ةطأنش
 .السالم الطلبة ردت  .املدرسة الفصل بإلقاء السالمتدخل 

 .الدعاءالطلبة قرأ ت .بقراءة الدعاءالطلبة  تأمر املدرسة
بدعوة كشف  الطلبةتم هت .بكشف الغيابالطلبة امساء تدع 

 .الغياب
 .بعدىالختبار الا الطلبةتبع ت .بعدىال ختبارالتقوم املدرسة با 

املدرسة بتوزيع بعد إجراء االختبار البعدي، تقوم 
 .اإلستبيان

جييب الطلبة على اإلستبيان 
 املشرتك 

احلمدهلل رب "قرأ الطلبة ت ".احلمدهلل رب العاملني"ختتتم املدرسة الدرس بقراءة 
 ".العاملني

بقراءة الدعاء وإلقاء السالم قبل  املدرسةأخريا، حتتم 
 .اخلروج من الفصل

 .يرد الطلبة السالم



32 

  تحليل البيانات ومناقشتها  -ج
  الطلبةت استجابة ابيانتحليل -2

 يف الطلبة قدرة لرتقية الّديورما وسيلةباستخدام  الطلبة استجابة حتليل يف النتائج
  : القانون على ةالباحث عتمدفت املفردات حفظ

  
 

 
  1۰۰٪   

 :البيان 
P  :النسبة املؤية 
 الرتددات:   
N  : الطلبةجمموعة  

 7-4الجدول 
 الطلبةنتيجة استجابة 

 التصريحات رقم
 (F)الترددات 

غ م  غ م م م ب
 ب

 وسيلة باستخدام العربية اللغة ميتعليف  أرغب 1
 - - 12 12 الّديورما

إحدى الوسائل اجلذابية يف  الّديورما وسيلة 5
 التعليم

12 2 - - 

فهم  يسهلين يف الّديورما وسيلة استخدام 3
 املفردات

12 1 5 - 

 - - 2 12 يف التعليم الّديورما وسيلة استخدامبتفق أ 5
يف التعليم جتعلين  الّديورما وسيلة استخدام 2

 - - 12 12 محاسا

 - 3 12 9 حفظ يسهلين يف الّديورما وسيلة استخدام 2
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 املفردات
فهم  يسهلين يف الّديورما وسيلة استخدام 9

 النصوص
7 7 5 - 

يف التعليم جتعلين  الّديورما وسيلة استخدام 1
 يف التعلم جاهدا

11 1 1 - 

 ترمجة يسهلين يف الّديورما وسيلة استخدام 7
 - 2 2 12 النصوص

معاين  فرق يسهلين يف الّديورما وسيلة استخدام 12
 املفردات

7 9 5 - 

 - 19 99 122 المجموع
 2 1.9 9.9 12.2 الدرحة المعدلة

 (٪)النسبة المؤية 
23٪  31.2٪  1،2٪  2٪ 

91،1٪ 
 إيجابيا

1،1٪ 
 سلبيا

 :المالحظة 
 (.إجيابيا)موافق بشدة :   م ب 

 (.إجيابيا)موافق :   م
   (.سلبيا)غري موافق :   غ م

 (.سلبيا)غري موافق بشدة : غ م ب 
 قدرة لرتقية الّديورما وسيلةباستخدام  الطلبة استجابةمن اجلدول السابق تتضح  

 :كما يلي  املفردات حفظ يف الطلبة
  ٪23:             موافق بشدة -1
  ٪2.31:            موافق -5

             91،1٪ 
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  ٪1،2    :        غري موافق -3
 ٪2       :     غري موافق بشدة -5

             1،1٪ 
، "موافق" و"موافق جدا"أن إجابة  الباحثة وجدتنظرا إىل البيانات السابقة  

هذه تدل على أن . 2،1"بشدةموافق غري "إجابة و ، "غري موافق"إجابة  و2،71
 .إجيابية املفردات حفظ يف الطلبة قدرة لرتقية الّديورما وسيلةباستخدام  الطلبة استجابة 

 

قامت الباحثة  حفظ المفردات لمعرفة قدرة الطلبة على تحليل بيانات -3
 بإلختبار البعدي واإلختبار القبلي

ستخدم ت( ”Test “t)باختبارات والتحليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي  
 :صيغة  كما يلي ةالباحث

= ت 
م ف

5ح  مج 

ن ن 1 

 

 :حيث أن 
 متوسط الفروق:  م ف

 جمموع مرباع إحنرافات الفروق:  5مج ح
 عدد أفراد العينة:   ن

 
ستخدم القانون فت( ”Test “t" )ت"عن نتيجة االختبارين باختبار  ةلل الباحثوحت

  :كما يلي
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 1-4الجدول 
 البعدي القبلي ودرجة في االختبار النتائج بين الدرجة في االختبار

 الطلبة
درجاتهم في 

 االختبار
 القبلي

درجاتهم في 
 االختبار
 البعدي

الفرق بين 
القبلي  االختبار

 و البعدي

االنحراف عن 
 متوسط الفروق

مربع 
االنحراف )

عن متوسط 
 (الفروق

1 92 12 12 -2 32 
5 22 92 12 -2 32 
3 92 12 2 -11 151 
5 12 72 12 - 2  32 
2 12 72 12 -2 32 
2 22 12 52 7 11 
9 92 12 12 -1 1 
1 92 12 12 -2 32 
7 22 12 12 -1 1 
12 22 12 52 7 11 
11 22 12 52 7 11 
15 92 72 52 5 12 
13 92 12 12 -1 1 
15 22 12 52 5 12 
12 22 92 52 5 12 
12 22 12 12 -1 1 
19 22 12 52 7 11 
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11 92 72 52 5 12 
17 22 12 52 5 12 
52 92 12 12 -2 32 

 741 1 321 111١ 1331 المجموع
 

 92=  52:  1332 حساب متوسط االجابة األوىل  وهو  -1
 13=  52:  1222حساب متوسط االجابة الثانية وهو   -5 
 12=  52:  352حساب متوسط الفروق وهو   -3 

م ف= ت   

٢ح  مج 

ن ن ١ 

 

12= ت 

 952

 1 52 52

 

12= ت 

   952

 ۹۱ 52

 

12= ت 

   952

312

 

12= ت  

 1،72
   =12

1 5
 = 11،5 
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ويكون  .(Derajat Kebebasan)ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد دراجة احلرية 
يف هذا  من درجة احلرية 1٪و  ٪2 (signifikasi)الفرض الصفري على مستوى الداللة 

  .البحث
ليقارن    11،5( t)أن النتيجة ت  ةحسب الباحثالسابقة، فتومن اخلطوات 
 :القانون ةالباحث تنتيجة اجلدول استخدم

 1-ن=   جة احلريةالدر 
    =52-1 
    =17 

النتيجة ت اجلدول على مستوي  ، فتوجددراجة احلرية ةالباحث توبعد أن حسب 
وهو  ٪1( signifikansi)ويف مستوي الداللة  5،27وهو  ٪2( signifikansi)الداللة 
ت اجلدول متساوية أو أكرب من النتيجة  (ttest)ت احلساب  إذا كانت النتيجة. 5،12

(ttable) فيكون الفرض الصفري (H0)  مردودا  والفرض البديل(Ha) وإذا كانت  . مقبوال
 فيكون الفرض الصفري (ttable)اجلدول " ت"أصغر من النتيجة ( ttest)احلساب  ت النتيجة

(H0)  مقبوال والفرض البديل(Ha) مردودا. 
 (ttest)احلساب  ت ولذلك 11،5يعين  (ttest)احلساب  ت أما حاصل مالحظة

 . 5،27 < 11،5>  5،12 :(ttable)اجلدول  ت أكرب من
 

 تحقيق الفروض  -ج
ها يف تقق الفروض اليت افرتضحتأن  ةالباحثريد توفقا للبيانات اليت سبق حتليلها، 

 :األولالفصل 
إن استخدام وسيلة الديورما مل يكن فعال يف ترقية قدرة الطلبة : الفرض الصفري -1

أكرب من ( ttest)وهذا الفرض مردود ألن نتيجة ت احلساب  .يف حفظ املفردات
 .5،12  <11،5 > 5،27 أو ( ttable)النتيجة ت اجلدول 
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قدرة  الطلبة يف حفظ إن استخدام وسيلة الديورما فعال يف ترقية  : الفرض البديل -5
النتيجة ت من  ت احلساب أكربوهذا الفرض مقبول ألن نتيجة  .املفردات
 .5،12  <11،5 > 5،27 أو  اجلدول

 

 



73 

 

 الخامس فصلال

 الخاتمة

 نتائج البحث  - أ
الباحثة مما سبق عن حتليل البيانات حتليال تاما تفصيليا من بدايته  تقدمبعد ما 

 :بعض نتائج البحث، وهي كما يلي الباحثة حىت هنايته، قدمت
 أن استخدام وسيلة الديورما فعال يف ترقية  قدرة  الطلبة يف حفظ املفردات -1

-أّن نتيجة ت (Test - t) ت -اختبار نتيجة على ةالباحث تحصلكما 
 (.2,،9  <11،1 > 2,،9)اجلدول -احلساب أكرب من نتيجة ت

استخدام وسيلة الديورما لرتقية  قدرة  الطلبة يف  على كانت استجابة الطلبة -9
موافق "إجابة  نأورقة االستبانة بوهذا يتضح من . إجيابية حفظ املفردات

موافق غري "إجابة و  "غري موافق"إجابة و  1،21،"موافق"، وإجابة "جدا
 .,،1"بشدة

  المقترحات - أ
 : اآلتية اإلقرتاحات ةالباحث قدمت السابقة الظواهر على اعتمادا

 األهداف لتحقيق التعليمية الوسائل يستخدموا أن العربية اللغة للمدرسي ينبغي -1
 .العربية اللغة تعليم يف ورغبتها الطالب قدرة لرتقية بالغا أثارا هلا ألن الرتبوية،

 .خاصة باستخدام الديورما العربية اللغة تعلم يف ينشطوا أن لطالبل ينبغي -9
 .جيدا يف حفظ املفردات تعلمترجو على الطلبة أن ي -7
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  المراجع     

 المراجع العربية-أ

 .اليليب ما النج: ماالنج ,الوسائل المعينات في تعليم العربية 0991، إمام أسرارى

 .مطبوعة أحكام ،مدخل إلى طرق تدريس األجنبية لمدرسي اللغة العربية 0999، أزهر

 : الرسالة ،الطريقة التصويرية لترقية قدرة الطلبة في حفظ المفردات، 3108، أرنويت

 . الرانريى

    تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين   3101 نونرسى،ترميزى 

 .  Al-Mutazin Statute,B,Aceh،بغريها

 دار :الكويت، وسائل االتصال والتكنولوجية في تعليم 0991حسني محدى الطوحي،

   .القلم

 ، املناهج، للناطقين بلغات أخرالمرجع في تعليم اللغة العربية  ،رشدي أمحد طعيمة

 . الطرق التدريس

 المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية الطبيعية ، 0101، صاحل بن أمحد العساق

 .املكتبة العبيكان: الناشر) ،الثانية

 ، الطبيغة طرق تدريس اللغة العربية في طرق تدرسها 0900، عبد العزيز  عبد اجمليد

 .القاهرةدار املعارف الثالثة 

 : القاهرة ، طرق التدريس اللغة العربية في طرق تدريسها0900 ،عبد العزيز عبد اجمليد

 .دار املعارف
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah             : MTsN 5 Aceh Besar  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab         

Kelas/Semester : VIII,A\ Genap 

Materi Pokok              : المهنة 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.  
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B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR 

No. Kompetensi Dasar Indikator 

1. 1.1.  Mensyukuri  kesempatan 

dapat 

Mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional 

yang  diwujudkan dalam 

semangat belajar 

 

1.1.1. Menunjukkan sikap syukur kepada 

Allah dengan giat mempelajari 

bahasa Arab  

 

2. 2.1. Menunjukkan perilaku 

santun dan peduli dalam 

melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru 

dan berkaitan dengan ا12345    

 

 

 

2.1.1. Menunjukkan sikap santun dalam 

berkomunikasi dengan guru dan teman 

3. 3.2  Memahami lafal kata, frase, 

 dan kalimat bahasa Arab          

yang berkaitan dengan  12345ا          

 

 

 

 

 

3.2.1 Membaca teks bahasa Arab yang 
berkaitan dengan: 12345ا dengan intonasi 
dan makhraj yang benar 

 

 

3.2.2 Menerjemahkan teks, 12345ا   

  dengan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar 

3.2.3 Dapat menyelesaikan pertanyaan-
pertanyaan yang berkaitan dengan 12345ا 

 

   

 



3 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengamati,menanya,mengeksplorasi dan mengkomunikasi siswa mampu : 

1. Siswa mampu melafalkan mufradat tentang  12345ا dengan baik dan benar. 

2. Siswa mampu menejermahkan bacaan tentang 12345ا kedalam bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar. 

3. Siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan 12345ا dengan baik 

dan benar. 

 

D. Materi Pembelajaran 

  ا5>;اءة

 أ,+*ب ا'&%$#

  

E.  

         

                         

        

اQR5ح واMN?O5 واL2345س واI5;طDEF : G;ة،A1  ?32B;@2? أن ا2345

  .واTDOU5 واL45رس 

 ?25 ;ّ@WX MN?O53?، واY?Z[\] 1DNاد ا5_^اW4525? ا ;ّ@WXت و?b?O25رع اdX حQR5ا

واL2345س G2OX اG[?O45 واWI5ارع، . اW45اد ا5_^اG@ ?3gDOX 1DN اWf5ق

hBiا jkA l@?mXا45;ور و no2X Gط;I5ا45;ض . وا q5?gX TDOU5ا ?Bوأ
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 ّ2k5 ارعWI5ا r2sX 2?سs51، واD@?g51 واmّtّ525? ا ;ّ@WX1، وBّ?g51 اmّtّ51 وا@?o

1uرL45ا G@ ت?O5?U5ب واQU5رس اLX رسL45وا. 

F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan  : Pendekatan Saintifik. 

2. Media  : Diorama 

3. Metode : Diskusi, Tanya Jawab, Samiyyah Bashariyyah 

 

 

G. MEDIA/ALAT PEMBELAJARAN  

1. White Board 

2. Spidol 

3. Penghapus 

4. Gunting 

5. Kertas panel 

6. Lem dan kapas 

7. kartun 

 

 

H. SUMBER BELAJAR 

1. KH.Ali Ma’shum dan K.H. Zinal Abidin Munawwir, Al-Munawir Kamus Arab-

Indonesia, Surabaya Pustaka Progresif, 1997. 

2. Buku siswa Durusu Al-Lughah Al-‘Arabiyah, Pendekatan Saintifik Kurikulum 

2013 untuk MTs kelas VII. 

3. Gf[وL[أ G];A G[?g45ا n�gB 
4. Syauqi Dhaif, Al-mu’jam Al-wasith,Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah (Mesir), 

2011. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN : 

 

• LAMPIRAN MATERI PEMBELAJARAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Soal Pre Test 

Nama : 

Kelas : 

 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (x) pada jawaban 
yang kamu anggap benar ! 

  

  ).0/.-  –ا',%ور  –ا'&%ط# ( - ١

   Susunan kalimat tersebut yang tepat adalah……. 

 ا'&%ط# 0/.- ا',%ور  . أ
 ا',%ور ا'&%ط# 0/.-  . ب

  ا',%ور ا'&%ط#0/.- . ج

  ا'&%ط# ا',%ور 0/.-. د

  A@ 0?<=- ># ا',;ر:9 ؟ - ٢

 ا'BCب  . أ
 ا',EظEFن  . ب

  ا'HIJC. ج

  ا',;ر:Eن. د

        ........A@ ھE؟ - ٣    

 ھE ا'BFح  . أ
 ھE ا'HIJC   . ب

  ھO/P Eس.  ج

  ھA E;رس.   د



      .........  H>=0 . H>=0Artinya ا'P HUV%ة ا'S;م - ٤   
  Memukul. أ  

  Melempar.ب        

  Bermain.ج         

  Memain. د         

  

  

        ........A@ ھ# ؟ - ٥   

 ا'OJ\]  . أ
 ا'&%ط#  . ب

  ا'OJCخ. ج

  ا'9J=C.  د

  

  ٦-     

  

  Pilihlah kalimat yang sesuai dengan gambar diatas….. 

 ا'a'O>0 HIJC ا',%`_  . أ
 ا'IJ0 [\OJ] ا'ObJ\]  . ب

  ا'OJCخ dJC0 اcط<,9. ج

   ا'/OhOJتا'BFح f0رع .  د

  

  



٧-   HIJC'اa'O>0 _`%,'ا 
Arti dari kata yang di garis bawahi tersebut adalah ?..... 

       Memasak  . أ
   Petani  . ب

 Guru. ج

  Memeriksa. د

  ا'/OhOJت وا',Eاد ا'mnا\9I ؟............ ا'BFح  - ٨

 f0رع  . أ
 IJ0]  . ب

  dJC0. ج

  0;رس. د

  ......اcط<,9 ؟ dJC0ا'OJCخ  - ٩

     Apa arti yang bergaris bawaha adalah…..  

         Mencuci  . أ
 Memasak  . ب

  Membilas.  ج

  Mengaduk.  د

  ........stF0 @A ا',r0% ؟ - ١٠

 ا',u/;س  . أ
 ا',;رس  . ب

  ا'HIJC. ج

 ا'O/vس.  د



 Soal Post Test 

Nama : 

Kelas : 

 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (x) pada jawaban 
yang kamu anggap benar ! 

 ......(س'ا%$# -١

Susunan kata yang tepat untuk menyempurnakan kata yang di atas 
adalah…. 

     ا%0123/  .(رس  . أ
   .:رع ا%'6768ت  . ب

 ا%$?ض.=6%> . ج

 .A'8 اAB68$%. د

  ؟ا%0123/ ..... .......ا%$(رس - ٢

 .:رع  . أ
 .E08  . ب

  .F8G. ج

  .(رس. د

٣ -  I'J. 6س'J%ارعاKL%؟ ا........  

     Arti kata yang bergaris bawah adalah….. 

 Murid  . أ
       Bangunan  . ب

  Jalan.  ج

  Pasien.  د



٤ - Penyapu jalan sedang menyapu 

Artikan kedalam Bahasa Arab dengan sempurna…… 

 ا%2Sح .:رع ا%?ز  . أ
 ا%J'6س .I'J ا%KLارع  . ب

  ا%$#'(س .A'8 اAB68$%. ج

  اE087 V=T68% اET6U8%. د

 ....1_ .=^[ ا%?\6ل AZ ا%KYرة ؟ - ٥

 ھE08. K اET6U8%  . أ
 ھI'J. K ا%KLارع  . ب

  .(رس ا%0123/ ھK. ج

  ھA'8. K اAB68$%. د

  AZ ]^=3. _1 ا%$(رVb ؟ - ٦

 ا%2Gب  . أ
 ا%$KظKSن  . ب

  ا%e08G. ج

  ا%$(رKbن. د

  

  

 



 

  

          ........؟ا%?\6ل AZ ا%KYرة1_  - ٧    

 ھK ا%2Sح  . أ
 ھK ا%e08G   . ب

  ھg K'6س.  ج

  ھK 1(رس.   د

  

  ....1_ ا%/ي ا%$?أة AZ ا%KYرة ؟   - ٨   

  ا%J'6س. أ

  (س'ا%$#.ب        

  اV=T68% .ج         

  ا%e08G. د         

  

  

        ........؟AZ ا%KYرة ا%$?أة 1_  - ٩   

 Polisi  . أ
 Petani  . ب

  ا%$(رس. ج

  ا%2Gب.  د

    



  

  ١٠-     

  

  Pilihlah kalimat yang sesuai dengan gambar diatas….. 

 ا%e08G .=6%> ا%$?lm  . أ
 ا%2Sح .:رع ا%'6768ت  . ب

 Pedagang sedang menjual daganganya. ج

      Polisi sedang menertibkan lalu lintas.  د







   باستخدام وسيلة الديورما ور في إجراء عملية التعلمصال
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