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أعدها اآلخرون  وفقا مببادئ وإعداد البحوث الع
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 استهالل
 

 

 العسر يسرا""فإاّن مع 
 (5سورة الشرح آية )

 
"وعن أىب الدرداء رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسالم: من سلك 
طريقا يلتمس فيه علما، سهل هللا له طريقا إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا 

 لطالب العلم"
 )رواه ابن ماجه(

 
 احملفوظات:

 ﴾ على احلجرعلم يف الصغر كالنقش تال ﴿
   

 ﴾ والتعلم يف الكرب كالنقش على املاء ﴿
 ﴾ العلم بال عمل كالشجر بال مثر ﴿

 



 

 و

 

 

 اإلهداء
 

الذان ربياين صغرية  رومسانيداروأمي  ابن حجرإىل أيب  -2
 وحفظهما هللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة.

احلكومية، الذين قد وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية  -1
علموين علما انفعا ومفيدا وأرشدوين إرشادا صحيحا، هلم 

 ابلكثري تقدير وإجالل.
وإىل مجيع صديقايت وأصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية  -0

احلكومية، أقول شكرا جزيال على املساعدة يف إجناز هذا 
 البحث العلمى، جزاكم هللا جزاء يف الدنيا واآلخرة.

 
 

 ديسي يوانندارزقي 



 

 ز

 رتقديالشكر و ال
 

 
والصالة والسالم احلمد هلل الذي أنزل على رسوله الكرمي قرآان عربيا هدى للمتقني 

وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته صلى هللا عليه وسلم  حممدرسولنا على 
 .إىل يوم الدينوإحسانه 

أما بعد، وهذه الرسالة تقدم الباحثة لكلية الرتبية جبامعة الرانريي اإلسالمية كمادة 
يف علم الرتبية حتت  S.Pdمن املواد اليت قررهتا اجلامعة على الطلبة للحصول على شهادة 

"البحث املوضوع استعمال املفردات حول البيئة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة 
 التجرييب".
سهيمي،  الكرميني مها األستاذوجه شكرها وتقديرها إىل فضيلة املشرفني تمث 
حلسن إشرافهما على هذه الرسالة وإرشادهتما . ، املاجستريدرا مبصرة األستاذةو  املاجستري

لعل هللا  وتوجيهاهتما القيمة حىت تتمكن من فهم هذه الرسالة وكيفية البحث عنها
 زامها خريا كثريا.ابركهما وج

مث من الواجب على الباحثة أن تقدم شكرا واحرتاما لوالديها احملبوبني أيب ابن 
حجر وأمي رومسانيدار حلسن تربيتهما منذ صغري سنها بذال جهودمها على ما احتاجت 

 اليها، تسأل هللا أن يسهل أمورمها وأن جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واألخرة. 
ة ابلشكر ملدير اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وعميد كلية وتقدم الباحث

علمني نأمهم قد علموها ع امليالرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلم
 .علوما انفعا وأرشدوها إرشادا صحيحا، جزاكم هللا خري اجلزاء

األستاذ أزهر Aceh Besar  معهد دار املتعلمني رئيسوتقدم الباحثة ابلشكر ل
املاجستري وملدرس اللغة العربية وجلميع املدرسني والتالميذ فيه الذين قد أعانوها يف مجع 

 البياانت عند عملية البحث، عسى هللا أن يعطيهم مجيعا أجرا عظيما.



 

 ح

وال تنسى الباحثة أن تقدم ابلشكر لزمالئها يف قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة 
قد ساعدوها بتقدمي بعض أفكارهم النافعة ودفعوها إىل إمتام كتابة هذه  الذين 1028

 الرسالة. أدعو هللا تعاىل أن جيزيهم نأحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.

وتسأل هللا العفو واملغفرة والسالمة للمسلمني وأن يوفقنا إىل سبيل اهلدى. وصلى 
ىل يوم الدين. واحلمد هلل رب هللا على نبينا حممد وأصحابه ومن سار على مهجه إ

 العاملني. 
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املفردات هي أدوات محل املعىن كما أمها يف ذات الوقت وسائل للتفكري، فباملفردات 
الطلبة يف معهد دار و  .يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل مايريد

املتعلمني كان بعضهم أقّل من حفظ املفردات وال تتطلبهم يف استخدام اللغة العربية 
ويهدف هذا البحث التعرف على  .استخداما يوميا، سواء من حيث التحدث أو الكتابة

استجابة الطلبة واملدرسة يف تعليم اللغة العربية ابستعمال املفردات حول البيئة، والتعرف 
على فعالية استعمال املفردات حول البيئة املدرسية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة. 

تجريبية ال عتمدت عليه الباحثة يف كتابة الرسالة هو املنهج ايتالبحث ال إن منهج
 تقوم وجلمع البياانت .(One Group Pretest-Posttest Design)ابلتصميمات التمهيدية 

ـ بةكون جمتمع البحث مجيع الطلتواالختبار القبلي والبعدي املباشرة ملالحظة اب ةالباحث
 00م ( عددهو) ينالصّف الثا بةطلالعينة البحث  ةالباحث توأخذ معهد دار املتعلمني

ن النظام احملسوب نتيجة مستوى م T-Testويتم اختبار الفرضيات ابستحدام  .طالبا
إن وقد انلت من هنا نتائج البحث املستنتجة من البحوث . 0،08 (.Sign)الداللة 

 مهارة الكتابةاملفردات حول البيئة املدرسية فعال لرتقية قدرة الطلبة على  عمال است
 عمال ستالطلبة يف إجراء عملية تعليم ابواستجابة  .Aceh Besarمعهد دار املتعلمني بـ

نتيجة  ،جيد جدامهارة الكتابة املفردات حول البيئة املدرسية لرتقية قدرة الطلبة على 
 (.% 5128( ونتيجة الطلبة )% 58املدرس )
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Judul Penelitian : “Penggunaan Kosa Kata Sekitar Lingkungan Sekolah untuk 

Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Keterampilan 

Menulis. Penelitian Eksperimen di Pesantren Darul 

Muta’allmin ”. 

Nama Lengkap :  Rizki Dessy Yunanda 

Kosa kata adalah alat sebagai sebuah penyampaian tanggapan dan fikiran. Dan 

seseorang bisa menyampaikan dan memberikan gagasan melalui kata-kata yang 

sesuai. Para murid di pesantren Darul Muta’allimin hanya sedikit yang menguasai 

kosa kata dalam bahasa arab dan mereka dituntut untuk menggunakan bahasa 

Arab dalam kegiatan sehari-hari, baik dari segi lisan maupun tulisan. 

Pembelajaran bahasa Arab lebih memfokuskan kepada pembelajaran kosa kata 

saja tanpa ada praktek dalam proses pembelajarannya. Hal ini menyebabkan 

murid cenderung lebih sulit dalam mempelajari bahasa Arab. Dan permasalahan 

ini membuat peneliti ingin mencoba menggunakan kosa kata di lingkungan 

sekolah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis. 

Penelitian ini menggunakan study eksperimen, adapun metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah metode (One Group Pretest-Posttest Design). 

Untuk mengumpulkan data peneliti melakukan dengan cara RPP, lembar 

observasi, pre-test dan post-test. Populasi penelitian ini adalah seluruh murid di 

Pesantren Draul Muta’allimin Aceh Besar, dan peneliti menjadikan kelas 2E 

sebagai sample yang berjumlah 30 murid. Adapun hasilnya adalah menggunakan 

kosa kata disekitar sekolah untuk meningkatkan kemampuan iswa dalam 

keterampilan menulis, efektif dalam pembelajaran. Respon siswa dengan cerita 

bergambar dalam penulisan kosa kata adalah sangat baik, hal ini dibuktikan 

dengan nilai (ttest) lebih kecil dari pada (ttable) (.000 lebih kecil dari 0.005). 

Kesimpulannya, penggunaan kosa kata lingkungan sekolah untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam keseharian berhasil di terapkan dalam pembelajaran 

maharah kitabah untuk murid kelas 2 MTsS Darul Muta’allimin Aceh Besar. 
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Research Title :  Using vocabulary around the school environment to improve 

students ‘ability to write skills. (an experiment research study 

at Darul Muta’allimin school Aceh Besar 

Full Name :  Rizki Dessy Yunanda 

NIM :  150202082 

Vocabulary is the tools for carrying meaning, and at the same time, it is a means 

of thinking. Speaker can think and then translate his thought into words that carry 

what he wants. The students at the Darul Muta’allimin school, some of them were 

less than memorizing the vocabulary and did not require them to use the Arabic 

language daily, whether in terms of speaking or writing. This research aims to 

identify the response of students and the school in teaching Arabic using 

vocabulary about the environment, and to identify the effectiveness of using 

vocabulary around the school environment to upgrade students' ability to write 

skills. The research methodology that the researcher used to write the thesis is the 

experimental curriculum with one group Pretest-Posttest Design. To collect data, 

the researcher performs direct observation and pre- and post-test. The research 

community is for all students - Institute of Learners. The researcher took the 

sample of the research for the second (and) 30-grade students. The hypotheses are 

tested using T-Test from the calculated system as a result of the Signal Level 

(0.05). From here, the research results obtained from the research obtained that the 

activities of the teacher and students in conducting a teaching process in the use of 

vocabulary around the school environment to upgrade students' ability to write 

skill is very good, as a result of the teacher (85%) and the result of students 

(82.5%). The use of vocabulary about the school environment is effective to 

improve students ’ability to write skills at Darul Muta’allimin school Aceh Besar. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 مشكلة  البحث -أ

إن اللغة العربية هي اللغة املستخدمة يف اجلزيرة العربية والشرق األوسط. وهي لغة 
يف املدارس واملعاهد  ةاليت يتعلمها الطلب  أجنبية عند جمتمع اندونيسيا. أهنا مادة من املواد

اإلسالمية كآلة للحصول على العلوم اإلسالمية. أما تعليم اللغة العربية تنفسم ايل أربع 
 1: اإلستماع، الكالم، القراءة، والكتابة.، فهيمهارات

نشاط اتصايل من اللغة املكتوبة من أفكار )املرسل( إىل القارئ  الكتابة تعترب 
ى ومبادئ عامة متثل الغاية القصوى والدرجة العالية من وهو )املستقبل( وفق منط مؤسس

. وأما أهداف مهارة الكتابة فهي تستطيع الطلبة أن تكتبوا اللغة فن اإلستخدام اللغوي
العربية خبط صحيح ومناسب بقواعد الكتابة يف اللغة العربية. فإن تعليم الكتابة ليس أمر 

تتأثر ابلعوامل املتنوعة، منها املدارس، سهال، ففيه مشاكل يصعب حاله. وهذه املشاكل 
والتالميذ، والكتاب، املدرسي، والغرض، وعلى وجه اخلصوص الوسيلة املستعلمة يف 

  2تقدمي املواد الدراسية.
أساس من كل شيء يف العملية اللغوية حيث أن اجلملة اليت هي  هي املفردات

لطلبة على مهارة الكتابة يف تعليم من عناصر التعبري تكون مطالب احلياة، ويكون القدرة ا
اللغة العربية. جاز علينا نقول أن تدريس املفردات هو شيء مهم لنجاح عملية التعليم 
اللغوية، ومن مث يستلزم املعلم أن يهتم هذا التدريس اهتماما عظيما حىت تسهل الطلبة يف 

                                                             

-1041، )مكة املكرمة: جامعة أمالقرى، تعليم اللغة العربية الانطقني بلغاتحممود كامل الناقة،  1 
  04م(، ص. 1891

( 1)القاهرة، مكتبة اهلصة املصرية، طبقة  ،طرق تعليم اللغة العربية املبتدئنيحممد عبد القادر أمحد،  2
 11ص. 
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لية التعليم اجلاذب فهم معاين املفردات الذي يتضمن يف نص املقروء وحياول أن يصنع عم
   3للطلبة.

ويتعلم  ،Aceh Besarان معهد دار املتعلمني معهد من املعاهد الذي يقع يف ك
فمن الواقع أّن الطلبة يف  ويهتم تعليم اللغة العربية اهتماما.فيه الطلبة العلوم املتنوعة، 

معهد دار املتعلمني كان بعضهم أقّل من حفظ املفردات وال تتطلبهم يف استخدام اللغة 
األساليب ووسائل  أنالعربية استخداما يوميا، سواء من حيث التحدث أو الكتابة. 

رتكز . وتعليم اللغة العربية خاصة للمفردات يتعلماإلعالم املستخدمة ال تناسب حباجة امل
يف املادة اللغة العربية فقط بدون ممارستهم فيها. وهذا مما يسبب اخنفاض الطلبة يف تعليم 

 . ةاللغة العربي
 عليم ابستعمال وسيلةاملشكالت تريد الباحثة أن تطبق الت هاعتمادا على هذ

درسية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة بيئة املالاستعمال املفردات حول "وووع مل وتقدم
 " مبعهد دار املتعلمني( الكتابة )دراسة جتريبية

 
 البحث  سئلةأ -ب

 ومن البياانت السابقة ميكن ان حتدد الباحثة املسائل كما يلى:
 املفردات حول البيئة؟ تعليم اللغة العربية ابستعمالاستجابة الطلبة يف كيف  -1
 استعمال الفردات حول البيئة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة ؟ فعالية هل -2
 
 البحث  هدافأ -ج

 هذا البحث هي: يف هدفأأما 
املفردات  تعليم اللغة العربية ابستعمالاستجابة الطلبة يف التعرف على  -1

 حول البيئة.   
 استعمال الفردات حول البيئة لرتقية قدرة الطلبة على فعالية التعرف على -2

 مهارة الكتابة. 
                                                             

 31، القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية بدون سنة، ص. الوسائل التعليميةمصطفى بدران،  3
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 أمهية البحث -د
 وأمهية البحث فهي كما يلى: 

تنمية الدوافع إىل تعليم اللغة العربية هبذه الطريقة، ويقدرون : للطلبة   -1
 استعمال املفردات جيدا يوميا.

للمدرس: تنمية الدوافع الطلبة يف استخدام املفردات استخداما يوميا يف    -2
 تتعليم اللغة العربية.

إاتحة الرأي يف اختار األساليب والوسائل املناسبة للطلبة يف تعليم  :للمعهد   -3
 اللغة العربية.

 للباحثة: أن يكون هذا البحث خربة هلا يف إجراء البحث.      -0
 
 افرتاض البحث وفروضه  -ه

واعتمدت الباحثة يف هذا البحث على اإلفرتوات أن جناح التعليم يتأثر كثريا 
 ة التعليمية. ابألسلوب املستخدمة يف عملي

 هي:فوأما فرض البحث  
الفرض البديل: إن استعمال املفردات حول البيئة يكون فعاال يف حفظ املفردات   -1

 وترقى قدرة الطلبة على مهارة الكتابة.
الفرض الصفري: إن استعمال املفردات حول البيئة الدراسية مل يكن فعاال لرتقية  -2

 قدرة الطالبة على مهارة الكتابة.
 
 البحثحدود  -و

 وتكون حدود البحت: 
احلد املوووعي : حتدد الباحثة هذه الرسالة يف استعمال املفردات حول    -1

 البيئة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة. 
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 يف الفصلمعهد دار املتعاملني احلد املكاين : الباحثة تبحث هذا البحث بـــ   -2
 .ين )و(الثا

 /2418احلد الزماين : حتدد الباحثة هذه  الرسالة يف السنة الدراسة    -3
2424 

 
 مصطلحات البحث -ز

بحث الباحثة تفصيليا عن األشياء املتعلقة هبذا املوووع ترى أن تبني ت قبل أن
معاىن املصطلحات يف املوووع ليفهم القارئون ما قصدته الباحثة، وهذه املصطلحات 

 هي:
 املفردات -1

املفردات مجع من مفردة ومعناها لغة الواحد مبقابلة اجلمع. وهي اسم املفعول من 
يفرد. واملفردات اصطالحا هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل  –افرد 

 0للتفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل مايريد.
 البيئة -2

(، ابء ابلشيئ وإليه: رجع، والبيئة : املنزل، وما حييط )مادة : ب و ء :لغة البيئة
 1ابلفرد أو اجملتمع ويؤثر فيها، يقال بيئة طبيعية وبيئة سياسية.

اصطالحا: هي احمليط الذى يعيش فيه اإلنسان مشتمال على ما فيه من تربة 
واالجتماعية  وماء وهواء ومكوانت مجادية ومظاهر كونية ويشمل الظروف الطبيعية

 6والثقافية كافة.

                                                             
 تعليم اللغة العربيةحممود كامل الناقة،  0
: م مصطلحات الرتبية لفظا واصطالحامعجفاروق عبده فلية وأمحد عبد الفتاح الزكي،  1

 66. مجهورية مصر العربية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر( ص -اإلسكندرية)
 66. ص معجم مصطلحاتفاروق عبده فلية وأمحد عبد الفتاح الزكي،  6
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اإلطار الذى ميارس فيه اإلنسان حياته مبا فيه من ظروف وأحوال ومواد  يوه
واملراد البيئة هنا هي البيئة خارج الفصل الىت فيها  6وأحياء تؤثر عليه ويتفاعل معها.

 .)البيئة املدرسية( األشياء ميكن الطلبة يتكلمون عنها يف تلك بيئة
 بة مهارة الكتا -3

واصطالحا أن املهارة 9ميهرا ومهارة معناها:  –ميهر  –مهارة الكتابة هي مهر 
حذاقة وبراعة وقدرة تنمر ابخلربة والتعلم والعمل والتدريب عليها. وهذه القدرة تقوى على 
أسلسني: أساس من الفطرة وااإلكتس. تعتد اساس من اإلكتسا والتعلم واللمرن 

كتااب، مبعىن تصوير الكالم   –يكتب  –مصدر من كتب  املتواصل. أما كلمة الكتابة
 8وخواطر الفكر برسم خطوط وإشارات اصطالحية أو عالمة مقرورة.

العربية اعتمادا على املصطلحات السابقة، فهذا البحث يبحث يف تعليم اللغة 
ابالنتفاع ابلكائنات واألحوال الىت تكون فيه لرتقية قدرة الطلبة  الذي جيرى خارج الفصل

 الكتابة. يف مهارة
 

 الدراسات السابقة -ح
من أمور ورورية، ألهنا تساعد الباحثة على مقارنة  كانت الدراسات السابقة 

نتائج البحث ومعرفة جوانب الفروق بني تلك الدراسات للذين سبقوا الباحثة بلبحث 
هذه الدراسات اليت تقوم الباحثة هبا، وكذلك البحوث اليت كانت سبق عنها، وبني 

 :البحث عنها، وهي على الرتتيب اآليت
استخدام وسائل طربوش املفردات يف تعليم الكتابة "دراسة "دينا إرما موليين  -1

 5112 "تشيه كربىأيف  Kuta Baroجتريبية  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
أن الطلبة قليلون الفامهون على مادة اللغة  يالبحث هيف هذا البحث  مشكلة

العربية ومعظمهم ال حيبون اللغة العربية ألهنا صعبة يف تعلم اللغة العربية. ومن عواملها قلة 
                                                             

 66ص. معجم مصطلحات فاروق عبده فلية وأمحد عبد الفتاح الزكي،  6
  86ص  2448مالنج، وسائل يف التعليم اللغة العربية، عبد الوهاب،  9
 1144 – 2114 -بريوت   املعجم الوسيط يف العربية املعاصرة،دار املشرق،  8
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من الدوافع يف تعليم اللغة العربية وقلة الوسائل فيها. وعندما تعليم الكتابة هم ال 
منهج البحث يف هذا البحث هو دراسة جتريبية.  ة العربية. أمايستطيعون أن يكتبوا ابللغ

مناسب لدى الطالب  الكتابةدام وسائل طربوش املفردات يف تعليم خونتائجه أن است
 مرتفعة.  الكتابةحىت تدافعهم يف تعليم احملادثة وجتعل قدرهتم على 

 الكتابة دام تعليم املتساوية أي تدريسخوجوانب اإلتفاق هذ البحث يعىن است
حتبار القبلي والبعد مجع البياانت يعين االوطريقة ومنهجهما يعين منهج جترييب. 

ختالف هي استخدام يعين جوانب إحتالف هو من انحية الوجه االوملالحظة املباشرة. و 
و مكان الذي يقع فيها املشكلة أي مكان الدراسة ابملدرسة  وسائل طربوش املفردات
معهد وأماالدراسة احلالة يف بـــيف اتشيه كربى  Kuta Baroكومية املتوسطة اإلسالمية احل

   Bireuenالزهرة
يف تعليم  املفردات  ريقة املباشرة ابملعينات البصريةاستخدام الط"طورسينا  -5

 6102 "(Aceh Besarاملغفرة  ة جتريبية ابملدرسة املتوسطة ابب)دراس
الطالب فيها حيفظون املفردات وأسلوب  يمشكلة البحث يف هذا البحث ه

اللغة العربية لكن كثري منهم اليقدرون على أن يطبقوا ممايتعلموهنا من املفردات 
واألسلوب يف استعماهلا. طريقة هذا البحث هو حبث جترييب ابملدرسة املتوسطة ابب 

ولصغار  نتائجه كانت املفردات من النشاط اللغوي أهم الكبار. وAceh Besarاملغفرة 
على السواء، فالناس يستخدمون أكثر من الكتابة يف حياهتم أي أهنم يتكلمون أكثر مما 

 يكتبون. 
ومنهجهما  املفرداتدام تعليم املتساوية أي تعليم خاست جوانب إتفاقه هوأما 

جوانب إختالفه هو من انحية الوجه و  حتليل البياانت وطريقة .يعين منهج جترييب
دام الطريقة املختلفة يعين الطريقة املباشرة ابملعينات البصرية و مكان اإلختالف هي استخ

 Acehالذي يقع فيها املشكلة أي مكان الدراسة السابقة ابملدرسة املتوسطة ابب املغفرة 

Besar معهد الزهرةالدراسة احلالة يف بـــ وأماBireuen  
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 طريقة كتابة الرسالة )خطة(  -ط
الرسالة فتعتمد الباحثه على نظام قسم تعليم اللغة العربية وأما أتليف والكتابة هذا 

وهذا النظام املذكور يف  ،م2416جبامعة الرانري اإلسالمية  بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني
 الكتاب:

“Panduan Akademik dan penulisan Skripsi Tahun 2016 Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh”.10 

                                                             
10 Tim Penyusun, Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016, (Banda Aceh:  FTK Ar-Raniry Press, 2016), 

Hal. 155-164. 
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 الفصل الثاىن
 اإلطار النظري

 
 مفهوم املفردات  -أ
 تعريف املفردات  -1

املفردات مجع من مفردة ومعناها لغة الواحد مبقابلة اجلمع. وهي اسم 
كما أهنا يف   يفرد. واملفردات اصطالحا هي أدوات محل املعىن –املفعول من افرد 

ذات الوقت وسائل للتفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره 
 –املفردات كما ذكرت يف القاموس اإلجنلزية  .1إىل كلمات حتمل مايريد

ويف  .اإلندوبيسية الذي الفه جون م. اسقولس وحسن شاذىل هي قائمة الكلمة
واملفردات يف اصطالح القاموس العام للغة   vocabularyاللغة اإلجنليزية مسيت

اإلندونيسيا هي قائمة الكلمة. املفردات هي أصغر وحدة هو الذي سيحدد قوة 
اللغة. كل لغة هلا مفردات غنية وايت ابلطبع ليست هي نفسها. اللغة العربية عند 

  2ية.خرباء البحوث لغة غنية مفردات، خاصة املفاهم املتعلقة ثقافتهم واحلياة اليوم
 حرفنياملفردات وحدها مفردة هي اللفظية أو الكلمة اليت تتكون من 

فأكثر وتدل على معىن. لذا قال طعيمة إن املفردات هي أدوات حهل معىن. 
املفردات هي جمموعة من الكلمة او مجلة اليت يفهمها الناس، ومن املراجع أن يتم 

رأى هرن يعريف املفردات هو استخدامها لبناء مجل جديدة. بغري التعرف األعلى، 
يع الكلمة مج( 1ضروري. أدى وينات واحدية يعرف املفردات كما يلى: )

                                                             
 تعليم اللغة العربيةحممود كامل الناقة،  1

2 Jhon m. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia, 

2003), hal 631. 
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( الكلمات اليت استوعب عليه الشخص أو الكلمات اليت 2املضمونة يف اللغة. )
  3يستخدمها مجاعة يف نفس بيئة.

بناء على ذلك أن املفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة. و مع أمهية 
يتفاوت من ممهارة إىل أخرى. موقعها يف كل من مهارات اللغة أن هذا املوقع 

 األجنبية.   اللغةلذلك تكون املفردات حالة مهمة يف تعليم و 
 ساس إختيار املفرداتأ -2

 4هناك جمموعة عن األسس ميكن اجيازها فيما يلي:
تفضل الكلمة شائعة اإلستخدام على غريها، مادامت  Frequency: التوافر أ( 

معها يف املعىن، مثل: كلمة، السيف، لتوضيح معىن كلمة "  متفقة
 الصمصام"

التوزع أو املدى، تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر من بلد عرىب على   ب(
 تلك اليت توجد يف بلد واحد. 

الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد حيدها حني يطلبها، واليت املتاحة تفضل   ج(
 تؤدى له معىن حمددا.

األلفة، تفضل الكلمة املألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة اندرة   د(
 اإلستعمال، مثل: " مشس" و"ذكاء" 

الشمول تفضل الكلمة اليت تغطى عدة جماالت ىف وقت واحد على تلك  ه(
 ال حباالت حمدودة، مثل كلمة "بيت" أفضل من كلمة "منزل"م االىت الختد

األمهية، تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند التلميذ على تلك   و(
 الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليال

                                                             

)دار إعداد الكتب التعلمية لعري النلطقني ابلعربية، عبد احلميد عبدهللا وانصر عبد هللا الغاىل.  3 
 161. ص 1991الالعتصام( 
، ) أوجونج فاندانج: مطبعة مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربيةأزهار أرشد،  4

 99األحكام (، ص. 
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العربية تفضل الكلمة العربية غريها، مثل: كلمة "هاتف" بدال من "  ز(
 التلفون".

املفردات نعرف أبن املفردات شيء مهم يف تعليم اللغة  ومن هذا أساس
تفضل الكلمة املألوفة عند  األجنبية، كما نعرف الفرق بني مرادفها و ضدها مث

 وغري ذلك.  األفراد على الكلمة املهجورة اندرة اإلستعمال
 أنواع املفردات -3

 تتنوع املفردات على أربعة أنواع:
 وهذا أيضا تنقسم إىل قسمني:  (speaking vocabulary)مفردات للكالم (أ

يقصدهبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف و  informal عادية
ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت حيفظها   formalموقفية حياته اليومية

 الفرد واليستخدمها إال يف موقف معني أو عندما تكن له مناسبة
 وهذا أيضا تنقسم إىل نوعني:(writing vocabulary) مفردات للكتابة  (ب

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف  عدية
 موقفية اإلتصال الكتيب شخص مثل أخذ مذكرات، كتابة يوميات... اخل.

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد  يف مواقف اإلتصال 
ل أو إستقالة أو كتابة الكتيب الرمسى،  مثل تقدمي طلب للمعم

 تقرير....اخل.
 وتنقسم كامنة إىل قسمني:( potential vocabulary)  الكامنة مفردات (ج

 ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها من السياق.  context سياقية
ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها  إستنادا  analysis خليلية

 كأن نرى مازيد عليها من حروفها أو ما نقص.إىل خصائصها الصرفية  
 هذه تنقسم إىل نوعني:و  (understanding vocabulary) مفردات للفهم (د

ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف عليها  اإلستماع
وفهمها عندما يتلقها من أحد املتحدثني.القرأة ويقصد بذلك جمموع 
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الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما يتصل هبا على 
 صفحة مطبوعة. 

األحباث  على املفردات للكتابة ألّن متوفقاويف هذا البحث استعمالت الباحثة 
 ترتبط ارتباطا وثيقا ابملواد اليت يتم تدريسها والطريقة املستخدمة الباحثة.  

 أو تقدميها  طريقة تعليم مفردات -4
كان يف تعليم مفردات الطرق متنوعة  الذي يستخدمها املعلم يف تعليم 

 ، منها:9املفردات
مباشرة عند الطريقة املباشرة، املدرس يستخدم املفردات اللغة العربية  (أ

التكلم أمام الفصل، وعند ما أحد من طلبته يفهم الكالم فأخذ املدرس 
 .أآلت املمارسة للصور شكاها

الطريقة الطبيعية، املدرس حيمل طلبته إىل مكان معني كي تستطيع  (ب
 املدرس أن تعرف األدوات اليت توجد حول طلبته ابللغة العربية. 

الطريقة احملادثة، يسمح املدرس لطلبته أن تتكلم بعضهم البعض عن  (ج
عمليتهم اليومية و عندم ال تعرف الطلبة عن األشياء فاملدرس 

 يساعدهم. 
الطريقة القراءة، يف هذه احلالة يسمح طلبته لقراءة النصوص العربية وإذا  (د

 ال يعرف املفردات الصعبة فسألن إىل املدرس. 
املدرس يسمح طلبته لسماعة النص الذي يقرأ املدرس  الطريقة السمعية، (ه

 وإذا إكتشفت الطبة املفردات الصعبة فتسألن إىل املدرس. 
الطريقة الكتابة، املدرس يسمح طلبته لرتكيب الكلمة إىل اجلمل وإذا  (و

 وجدت الطلبة املفردات الصعوبة فتسألن إىل املدرس. 
فردات املناسبة لطلبته يف تعليم املفردات وجب املدرس إلستعداد امل 

تطيع إلستخدام يف تعليم املفردات هي لسهولة فهمها، وأما الطريقة اليت تس
                                                             

5 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN-Malang Press, hlm.63 
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الطريقة املباشرة والطريقة القراءة والرتمجة والطريقة القراءة وغري ذلك. وأما يف هذا 
الباحثة  شرحت البحث تستخدم الباحثة الطريقة املباشرة والطريقة الكتابة.

املفرداتعن األشياء حول املدرسة مباشرة ابللغة العربية مبساعدة وسيلة الصورة مث 
 أتمر الباحثة الطلبة إلنشاء اجلملة بتلك املفردات. 

 
 البيئة وأنواعها -ب
 تعريف البيئة -1

لماء أن عويقول ال 6إن البيئة هلا دور هام يف جناح اكتساب اللغة الثانية.
البيئة هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية وهي من األاثر اليت تؤثر الطلبة 

 ترقية قدرة الطلبة على ليقدروا على التكلم واحلوار بينهم وكذلك هلا دور هام يف
والعوامل الىت يعمل  مكاان يعيش اإلنسان او احليواانتألن فيها  التحدث.
 7اإلنسان.

ل شيئ ظاهر يف هذا العامل ومازال متطورا ومنها امليدان. ويف البيئة إهنا ك
البيئة ميكن امليدان الفسيح كثري من األشياء ليسهل الطلبة للتحدث و تلك 

يشهده الطلبة لببيئة اللغوية هي كل ما يسمعه و اليت تقصد ابتنشئة بيئة لغوية. و 
الح على أألحوال يف مما يتعلق ابللغة الثانية املتعلمة. وقد اشتمل هذا اإلصط

خارج بيت حيوى احلوار بني األصقاء  امليدان او يف املقهى واجلمعية واملالعب
 8خالل النشاطات يف هذا املكان.

على  ، فالبيئة هي مكان يعيش فيه اإلنسانابإلضافة إىل تلك التعريفات
ن األشياء ويقلد ما يرى اإلنسان فيها ممافيه من تربة وماء وهواء وحيواانت و 

اللغات وما فيها من الوقائع اليت حدثت مستهدفة اىل وجود االمتالك اللغوي 

                                                             
6 Abdul chaer, Psikolinguistik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hal 257 
7 Zakiyat Darajat, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 63. 

اللغوية لرتقية مهارة الكالم )ماالنع: وزارة الشؤون الدينية، نور فضيلة، تفعيل البيئة العربية ابأللعاب  8
 2. ص، (2119
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امتالكا اتما. ولذلك ترى الباحثة أن يتمكن املدرسون أن خيتاروا البيئة املناسبة 
 . لتنمية قدرة الطلبة على الكتابة

 نواع البيئةأ -2
 9:وأما البيئة اليت تتأسس بدراسة الكتابة تنقسم البيئة إىل قسمني

 البيئة الرمسية (أ
وتقصد ابلبيئة الرمسية هي إحدى البيئة يف التعلم اللغة العربية رمسيا 
الىت ترتكز يف سيطرة قواعد املدرسة ابحلس. وهنا املوصوفات للبيئة الرمسية 

 وهي:
 اتصافها ابالصطناعة (1
 جزء من تعلم اللغة يف املدرسة أو الصف. (2
ة وتصحيح املدرس عن يوجه الطلبة أن يعمل عملية اللغة املدروس (3

 أحطاء.
 البيئة الطبيعية (ب

أما البيئة الطبيعية وغري الرمسية فهي موصوف ابلعامل غري مصنوع. 
 وهي تشمل من األشياء سواء كانت مجادا أو نبات أو حيواان.

 
 مفهوم مهارة الكتابة  -ج

الكتابة هي أن مفهوم الكتابة قدم له تعريفات كثرية، ومن هذه التعريفات: 
عملية معقدة يف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تصور األفكار وتصويرها يف حروف وكلمات 
وتراكيب صحيحة حنواً، ويف اساليب متنوعة املدى والعمق والطالق مع عرض تلك 
األفكار يف وضوح ومعاجلتها يف تتابع وتتدفق مث تنفيح األفكار والرتاكيب اليت تعرضها 

 والتفكري.  د منالضبطبشكل يدعو إىل مزي

                                                             
9Abdul Chaer, Psikolinguistik...... hal 258-259 
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ورأى ابن خلدون يف مقدمة أن اخلط، والكتابة من عدد الصنائع الغنسانية وهو 
رسوم وأشكل حرفية تدل الكلمات املسموعة الدالة على ما يف النفس، فهو اثين رتبة 
من الداللة اللغوية، وهو صناعة شريفة إذا الكتابة منخواص اإلنساىن اليت متيز هبا عن 

، وأيضا فهي تطلععلى ما يف الضمائر وتتأدى هبا األغرض إيل البلد البعيد، احليوان
فتقضى احلاجات، وقد دفعت مؤونة املباشرة هلا ويطلع هبا على العلوم واملعارف 
وصحف األولني، وما كتبوه من علومهم وأخبارهم، فهي شريفة هبذه الوجوه واملنافع. 

  11إمنا يكون ابلتعليم. وخروجها من اإلنسان من القوة إىل الفعل
مهارة الكتابة هي إحدى املهارات اليت بصعب على التالميذ اإلحاطة هبا. 
فلذلك إنعلمت هذه املهارة إبستعمال املفردات حول البيئة صحيح فسوف يكون 

 التالميذ يف أسرع وقت يستطيعون كتابة الكلمة العربية صحيحة. 
 أمهية الكتابة يف تعليم اللغة العربية  -1

  11أمهية كتابة كما يلي:
أهنا وسيلة إتصال بني الفكر البشري مهما إختلف الزمان واملكان عن  (أ

 طريق املؤلفات ...وغريها. 
أهنا أدة اتصل احلاضر ابملاضي، والقريب ابلبعيد، ونقل املعريفة والثقافة  (ب

عرب الزمان واملكان، فالكتابة طريق لوصل خربات األجيال بيعضها، 
 ا، وادات حلفظ الرتاث ونقله. واألمام بيعضه

أدة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن اآلخرين فكرهم  (ج
 وخواطوهم. 

شهادة وتسجيل للوقائع واألحداث والقضااي واملعامالت، تنطق ابحلق  (د
 وتقول الصدق. 

                                                             
 87، )مكة املكرمة: مؤسسة الكتب الثاقفية( ص. مقدمة ابن خلدونابو عبد هللا السعيد،  11
)الطبعة الرابعة، دار املسلم للنشر املهارات اللغوية مأمهيتها وطرئق تنميتها، أمحد فؤد علياان،  11

  138م( ص.  2111 –ه  -1341والتوزيع، 
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 وسيلة لتنفيس الفرد عن نفسه، والتعبري عما جيول خبطاره.  (ه
دون طول أتمل وقد يقع -غالبات-م يتمتفصل الكالم، ألن الكال (و

صاحبه يف اجلطأ الفكري أو اللغوي، ألنه وليد ساعته، أما الكتابة فإهنا 
تستلزم الرويه واألانة والتمهل، وتعطى صاهبا فرصة لتصحيح أخطأه 

 وتعديلها. 
ما تستخدم الفصحى يف أدائها، فتساعد علي رقى اللغة، -أهنا غالبا (ز

 واجلمال الصياغة. 
وهكذا يتضح لنا أن الكتابة ذات أمهية قصوى يف حياتنا مبختلف جوانبها 

 اخلاصة والعامة. 
 الكتابةمهارة أهداف  -2

   12حيدد رشدي أهداف مهارة الكتابة على النحو التايل:
نقل الكلمات اليت يشاهدها على السبورة أو يف كراسات اخلط نقال  (أ

 صحيحا. 
 أشكاهلا املختلفة ومواضع وجودها تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف (ب

 يف الكلمة )األول، الوسط، اآلخر(. 
 عود الكتابة من اليمني إىل اليسري بسهولة.  (ج
كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متييز أشكال  (د

 احلروف. 
 وضوح اخلط، ورسم احلروف رمسا ال جيعل للبس حمال.  (ه
الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتب مثل )هذا(  (و

 وتلك اليت تكتب وال تنطق مثل )قالوا(. 

                                                             
اجلزيرة، الدار العاملية  –، )الطبعة األوىل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبدهللا،  12

  113م( ص. 2118للنشر والتوزيع، 
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 مراعة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة.  (ز
مراعة التناسق والنظام فيما يكتبه ابلشكل الذي يضفي عليه مسحة من  (ح

 اجلمال. 
 )رقغة، نسخ(.  إتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب (ط
مراعة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة )املد، التنوين، التاء املربوطة  (ي

 واملختوحة... اخل(. 
 مراعة عالمات الرتقيم عند الكتابة.  (ك
 مستوفيا. ضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا و تلخيص مو   (ل
 اسنيفأ العناصر األساسية عند كتابة خطاب.  (م
 تعمال املفردات والرتكيب األساسية. ترمجة أفكاره يف فقرات مس (ن
 سرعة الكتابة وسالمتها معربا عن نفسه يسري.  (س
 صياغة برقية يرسلها يف مناسبة اجتماعية معينة.  (ع
معني وصفا دقيقا وصحيحا  وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد (ف

 كتابة هذا الوصف خبط يقرأ. لغواي و 
 كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما.  (ص
 كتابة طلب يتقدم به لشغل وظيغة معينة.  (ق
 ملء البياانت املطلوبة يف بعض اإلستمارات احلكومية.  (ر

 كتابة طلب استقالة أو شكوى أو اإلعتذار عن القيام بعمل معني.  (ش
احلساسية املواقف اليت تقتضي كتابة الرسالة مراعيا يف ذلك األمناط الثقافية  (ت

 العربية. 
طوال واتساعا، وتناسق الكلمات يف أوضاعها  مراعة التناسب بني احلروف (ث

 وأبعدها. 
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ومن هذه األمهية نعرف أبن مهارة الكتابة شيء مهم يف تعليم اللغة 
العربية. مبهارة الكتابة نعرف وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معني 

كتابة هذا الوصف خبط يقرأ ومراعة التناسق والنظام وصحيحا لغواي و وصفا دقيقا 
 ما يكتبه ابلشكل الذي يضفي عليه مسحة من اجلمال وغري ذلك. في
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احلقلي

 
 منهج البحث  -أ

حبث جترييب. أما حبث جترييب هو التسمية  وإن منهج البحث عن هذه الرسالة ه
اليت تطلق على تصميم البحث الذي يهدف إىل اختبار عالقات العلة واملعلول حىت 
يصل إىل أسباب الظواهر. وإذا صمم البحث التجرييب بعناية يصبح أداة قوية جدا يف يد 

 8على اختبار فروضه بطريقة ال تعادهلا طريقة أخرى. اتساعده ةالباحث
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.)2  واختارت الباحثة التصميمات التمهديةtest -One group pre(

post-test design). 

وأتخذ الباحثة ، البحث استعملت الباحثة التصميمات التمهيدية اويف هذ
يعىن أن ميكن يف  .ذه الرسالةهل (One group pre-test, post-test design)التصميم الثاين

املستوى يف مقرر القواعد مثال قبل إجراء التجربة، مث إجراء االختبار القبلي لتحديد 
تطبيق طريقة التعليم املربمج، ويف هناية الفصل الدراسي جيرى هلم االختبار البعدي لتبني 

لشكل مدى الفرق بني درجيت االختبارين القبلي والبعدي مما يعكس أثر التجربة. وأما ا
  :التايلفيما   (One group pre-test, post-test design)لتصميم الثاين 

 :وأيخذ الشكل التايل

                                                             
النشر للجامعات، القاهرة : دار )وم النفسية والرتبوية، لج البحث يف العهمنارجاه حممود أبو عالم،  8

 891(، ص. 2188
: املكتبة العبيكان، الرايضل اىل البحث يف العلوم السلوكية، )خاملدصاحل بن محد العساف، 2

 021 (، ص.848
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 2خ        Xم          1خ   
  التفصيل:

 : االختبار القبلي  8خ
 : االختبار البعدي  2خ
 : املعاجلة التجريبية Xم 

وال ختتار الباحثة للعينة اجملموعة الضابطة، إال أهنا اجملموعة التجريبية نفسها. 
بدون استعمال اللغة العربية واملراد هبا ختتار الباحثة فصال واحدا للعينة فتجرى تدريس 

 .املدرسية حول بيئة فرداتومرة أخرى ابستعمال امل املدرسية حول بيئة فرداتامل
 

 اجملتمع والعينة -ب
 Blangدار املتعاملني MTsSـــبــــ اجملتمع هلذا البحث التجرييب، مجيع الطلبةإن 

Bintang   فأخذت الباحثة  وهي ةطلب 741 عددهم يبلغ 2121/2189لسنة دراسية .
كالعينة   ةطالب 01( ليكون فصال جتريبيا وعددهن و) لثالثا فصلىف ال لطالباتا

وهذه الطريقة تسمى أيضا ابلطريقة املقصودة . (Purposive Sampling)ابلطريقة العمدية 
أو االختيار ابخلربة وهي تعىن أساس اإلختيار من خربة الباحثة ومعرفتها أبن هذه املفردة 

 0تتمثل جمتمع البحث.
 

 طريقة مجع البياانت  -ج
 :ستخدمها الباحثة هلذه الرسالة هيأما أدوات البحث اليت ت

 املالحظة -8
فريتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشري إىل إن معىن املالحظة اصطالحا 

أداة من أدوات البحث جتمع بواسطتها املعلومات اليت متكن الباحثة من اإلجابة 

                                                             
 9...، ص. ل اىل البحثخاملدصاحل بن محد العساف،  0
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عن أسئلة البحث، فهي تعىن االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك فردي أومجاعي 
معني بقصد متباعته ورصد تعرياته لتتمكن الباحثة بذلك من وصف السلوك 

 ويف هذا البحث تستخدم مالحظتني مها:. 4فقط
 قائمة املالحظة للمدرسة (8

قائمة املالحظة للمدرسة لتالحظ قدرة املدرسة يعين الباحثة نفسها 
وأما ، ابستعمال املفردات حول البيئة املدرسيةيف إدارة التعليم اللغة العربية 

قائمة املالحظة للمدرسة تشتمل على مالحظة املعلم عن الكيفية التدريس 
اليت تتكون ابلطريقة واملادة الدراسية اليت تستخدها املدرسة أثناء واملادة 

ابستعمال الدراسية اليت تستخدها املدرسة أثناء جراء عملية التعليم 
 .املفردات حول البيئة املدرسية

 لبات قائمة املالحظة للطا (2
قائمة املالحظة للطالبات هي مالحظة نشاط الطلبة أثناء عملية 

حيث تشتمل على  ابستعمال املفردات حول البيئة املدرسيةالتعليم 
انتباههن ونشاطهن وأتملهن إلىى املادة أثناء إجراء عملية التعليم 

 .ابستعمال املفردات حول البيئة املدرسية
الحظة جلمع بياتات البحث وعندما تستخدم الباحثة طريقة امل

الباحثة أنشيطة الطلبة واملدرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم  فتالحظ
ابستعمال املفردات حول البيئة املدرسية يف جمموعة التجريبية واستعدت 

 الباحثة ورقة املالحظة.
وحيث تقوم الباحثة مبالحظة مباشرة وهي مالحظة سلوك معني من 

وتستخدمها  5مباشرة ابألشخاص أو األشياء اليت يدرسها.خالل اتصاله 
تدريس وقدرة الطالبات يف البات الباحثة هذه األدة ملعرفة استجابة الط

 كتابة.ال
                                                             

  017 .ص، املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكية.... صاحل بن محد العساف 4
 47ص. ، ...املدخل إىل البحث يف العلوم السلكية صاحل ابن محد العساف، 5
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 ختبارالا -2
 إليها  حتتاج اليت البياتات او املعلومات مجع أدوات أكثر من االختبار إن

 لفصل أو لطالب والقدرات التحصيل لتقومي امتحان هو األسئلة، إلجابة الباحثة
  7معني(. مبوضوع اخلاصة املعرفة )مثال، مدرسي

تعد االختبارات املقنتة أحد األدوات اليت ميكن ان يستخدمها الباحثة 
وتقوم  جلمع املعلمات اليت حتتاجها إلجابة أسئلة البحث او اختبار فرضه.

 الباحثة إبختبارين، ومها :
 (Pre-Test)االختبار القبلي  -أ

يف  املدرسية حول البيئة فرداتختترب الباحثة قبل استعمال املهو 
، وغرض هذا االختبار ملعرفة مستوى التحصيل الدراسى كتابةتدريس ال

 .كتابةقبل استعمال األداوات حول البيئة يف تدريس ال
 (Post-Test) ختبار البعديالا -ب

يف  املدرسية هو ختترب الباحثة بعد استعمال األداوات حول البيئة
. والنتائج من االختبار البعدي يقارن بنتائج االختبار الكتابة تدريس

تقارن الباحثة بني  1القبلي، مث كل منهما لقياس مدى فعالية التدريس.
 فرداتاالختبار القبلي واالختبار البعدي وحتلل بينها ملعرفة استعمال امل

  .كتابةحول البيئة يف ترقية مهارة الطلبة  يف ال
 :ت عن أجوبة الطلبة من كل البنودالبياتاحتليل 

 صدق احملتوىمستوى  -8
صدق احملتوى هو مدى متثيل بنود االختبار للمحتوى املراد قياسة. أما 
صدق احملتوى من االخبتار فينبغي للمدرس أن أيخذ السؤال من املواد املدرسة. 

                                                             
، بريوت: مكتبة لبنان تاشرونالطبعة األوىل، )، معجم املصطلحات الرتبويةيوسف خليل يوسف،  7
 040(، ص. بدون السنة

7 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1984, hal. 28. 
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علمواها  لذالك كان االخبتار من هذا البحث أخذت الباحثة من املواد اليت قد
 الطلبة من املفردات حول البيئة املدرسية.

أي  ”Pilot Study“فقد أجرت الباحثة اختبار مستوى الصدق بطريقة 
 01تعمل التجريبية إبعطاء األسئلة لغري عينة البحث احلقيقة. وقد جهزت الباحثة 

سؤاال إلجراء اختبار مستوى مستوى الصدق. فأجرت الباحثة اختبار مستوى 
وأما مستوى الطلبة،  81يف فصل الثاين )ه( بـمعهد دار املتعلمني لعدد الصدق 

أسئلة اليت  تدل  82. وحصلت منها 1،702وهو  5% (signifikansi) داللة
على أن مستوى صدق احملتوى صادقا، ألن كل أسئلة مأخوذ من املواد الدراسية 

ى األدوات الرقمية اليت يدرسة. فالتحليل الذي استعملته الباحثة هو احلساب عل
“SPSS Statistik 22”  سبتمبري  81وقد قامت الباحثة هذا االختبار يف التاريخ

2189. 
 مستوى ثبات االختبار -2

فائدة ثبات االختبار ليؤكد مناسبة االختبار قبل جتريبية لغري العينة يف 
نفس اجملتمع. أسئلة االختبار تكون إذا كانت تطبيق على نفس األفراد متكررة 
وتكون على نفس النتائج أو متساوية. ويف هذه البحث كان مستوى ثبات 

 االختبار اثبتا.
 
 طريقة حتليل البياانت -د
 املالحظة املباشرة ياانتبحتليل  -1

اعتمدت الباحثة يف حتليل البياتات اليت حصلت يف حبثها على عدد 
القانون املقرر حسن البياتات اليت ستحللها الباحثة. وحيسب البياتات من 

 أنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء عملية التعلني والتعلم ابستعمل القانون: 
p =

R

T
 X 011% 
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 : النسبة املؤية P البباتات:
  R  جمموع القيمة احلصولة عليها : 
  T النتيجة الكاملة : 

وحتليل املسند ألنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم 
 1إىل مخسة  أحوال:

 = جيد جدا 811% – 18
 = جيد 77-11%
 = مقبول 57-11%
 = تاقص 48-55%
 = راسب 1-41%

  لالختبار ياانتبحتليل  -2

)بياتات االختبار( فاستعملت  األسئلة الثانيةللحصول كذلك لتحليل 
الباحثة اجملموع واملعدل من إجابة االختبارين )االختبار القبلي والبعدي(. وملعرفة 

استعمال  املفردات حول البيئة املدرسية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة فعالية 
 :اليت عليها يف كل االخبارات اليتالكتابة. قامت الباحثة ابدخال درجة الطلبة 

  811-18=   جيد جدا
 11-78= جيد

 71-48=  مقبول
 41-28=  تاقص   

 21-1=  راسب
، One Group Pretest-Posttest Designإن منهج يف هذا البحث 

. T-testأو   Wilcoxon Sign Ranks Testفاختارات الباحثة حتليل البياتات بـ

                                                             
8 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 

hal. 281. 
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 Uji)تقوم الباحثة ابجراء اختبار الطبيعي  T-testأو  Ranks Testاستخدام 

Normalitas) سواختبار املتجان(Uji Homogenitas) 
 (Uji Normalitas) اختبار الطبيعي (أ

ويقصد اختبار الطبيعي لتعريف أن العينة من جمموعة تكون  طبيعية 
ألن  (uji shapiro-wilk)أم ال. وتقوم الباحثة اختبار الطبيعي ابستخدام 

إذا كان العينة  .51الطلبة أصغر من  04العينة يف هذا البحث عددهم 
وصيغة الفروض  uji kolmogrov smirnov 9 فيستخدم 51أكرب من 

 الختبار الطبيعي كما يلي:
0H :  اذا كان ليس العينة من اجملموعة طبيعية( tailed)-Sig. (2 صغر أ

 (1015الداللة  من مستوى

aH :   اذا كان اجملموعة طبيعيةكانت العينة من( tailed)-Sig. (2 أكرب 
 (1015الداللة  من مستوى

 (Uji Homogenitas)اختبار املتجانس   (ب
استخدم الباحثة اختبار املتجانس داللة أن البياتات بني اجملموعتني 

 uji levene) تخدمت الباحثة اختبار متجانس علىمتجانس. قد اس

statistic)   وأما فروض الختبار املتجانس كما 1015مبستوى الداللة .
 :يلي

oH : اذا كان املتجانس بني اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة توجد( 

Sig. (2-tailed) 1015الداللة  صغر من مستوىأ) 
 aH : اذا كان ما توجد املتجانس بني اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة( 

tailed)-Sig. (2 1015الداللة  من مستوى أكرب) 

. وإذ  T-Testلذلك إذا كانت البياتات طبيعية واملتجانسة فاستخدام ابختبار 
 .Ranks Testكانت البياتات غري طبيعية واملتجانسة فالستخدام بـ 

                                                             
9 Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS…., hal. 54. 
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األيت عن أسئلة  8-0فعرضت يف اجلدول  ،شرحت الباحثة خالصة على ما 
 الباحث وحتليل البياتات اليت استخدمت فيها.
  1-3اجلدول 

 أسئلة البحث وحتليلها
 حتليل البياتات أسئلة الباحث رقم
تعليم استجابة الطلبة يف كيف  8

املفردات  اللغة العربية ابستعمال
 ؟ حول البيئة

املعدلة والنسبة 
 (%)املائوية 

 )املالحظة(
استعمال الفردات  فعالية هل 2

حول البيئة لرتقية قدرة الطلبة 
 ؟على مهارة الكتابة 

T-Test/Rank Test 

من النظام  SPSSوتتم كل العمليات السابقة ابستخدام الربتامج اإلحصايت 
 كما يلي:. ”SPSS Statistics 22“األدوات الرقمية ابستعانة احلساب على  احملسوب.

فرض فهذا يدل على أن 1،15أصغر  (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كانت  (8
 .مقبول (Ha) مردود وفرض البديل ((Hoالصفري 

فرض فهذا يدل على أن  1،15أكرب  (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كانت  (2
 .ردودم (Ha) وفرض البديل مقبول ((Hoالصفري 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 عرض البياانت -أ

املصردات حول البيئة  لمال الصل  الااق  اا تعلق  ساتعيف ةثحلباا تقد شرح
ولقحلول عقى  . قـملهد دار املعلقمني اهارة الكعاقة قدرة الطقبة عقىلرتقية املدرتية 

لقانة يف اللف الثاين )و( لقمرحقة املعوتطة سالبحث العجرتيب  ةباحثالت البياانت فقاا
لرانريي اإلتالاية اععمادا عقى رتالة عميد كقية الرتقية جباالة ا 6029/6060الدراتية 

 B-1431/Un.08/ FTK.1/TL.00/09/2019م: احلكواية قرق

 حملة عن ميدان البحث -1
كربى، وتقع امللهد يف الامللهد دار املعلقمني احد امللاهد اإلتالاية أبتشية  إن

م حىت اآلن. وكان 6002. تؤتس هذا امللهد يف تنة Meulayo, Blang Bintangقرتة 
وجرى البحث يف املدرتة  هذا امللهد تالفيا له املدرتعان أي املدرتة املعوتطة والثانوتة.

 حملة تقك املدرتة شرحا قلريا.املعوتطة وشرحت الباحثة عن 
باكقورتوس. وعدد ، الزاكى فرتايدوأاا انظر املدرتة املعوتطة اآلن االتعاذ 

ادرتة. وأاا  99ادرتا و 62ادرتا أهنم  20املدرتني الذتن تلمقون يف هذه املدرتة 
 ادرتني كما تعضح يف اجلدول اآليت: 4ادرس القغة اللرقية يف هذه املدرتة فلددهم 
 1-4ل اجلدو 

  اللغة العربية عدد املدارس
 متخرج مادة اء املدرسنيامس رقم
 جاالة الرانريي القغة اللرقية البكالورتوس ،دوي اولدار 2
 جاالة الرانريي القغة اللرقية املاجاعري ،ازهارى 6
 جوت كاال جاالة اللرقيةالقغة  البكالورتوسجصرّتد،  9
 جاالة الرانريي اللرقيةالقغة  البكالورتوس، اتناين 4
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يف املرحقة املعوتطة أرقلة ادرتني، ان الذتن تدرتون  القغة اللرقيةعدد ادرس 
 .القغة  اللرقيةاادة 

، وهم جيقاون يف اللف األول حىت 242كان عدد الطقبة يف املرحقة املعوتطة 
 اللف الثالث، ولك  صّف ان عدد الطقبة كما تعضح يف اجلدول العايل:

 2-4 لدو اجل
 ةبوالطلعدد الفصل 

 رقم ارحقة الصل  الطالب
 2 الصل  األول  )أ( 92
 6 الصل  األول )ب( 99
 9 (جالصل  األول ) 93
 4 (دالصل  األول ) 92
 3 (هالصل  األول ) 93
 2 (والصل  األول ) 96
 2 (زالصل  األول ) 96
 3 (حالصل  األول ) 92

  اجملموع 282
 9 )أ(الصل  الثاين  62
 20 الصل  الثاين )ب( 62
 22 (جالصل  الثاين ) 66
 26 (دالصل  الثاين ) 62
 29 (هالصل  الثاين ) 69
 24 (والصل  الثاين ) 90
 23 (زالصل  الثاين ) 63
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 22 (حالصل  الثاين ) 62
  اجملموع 214
 22 (الصل  الثالث )أ 93
 23 (الصل  الثالث )ب 92
 29 (الصل  الثالث )ج 62
 60 (الصل  الثالث )د 62
 62 (الصل  الثالث )ه 90

 اجملموع 154
 كل اجملموع  746

ام ان الذي تنقطالبا  429املعوتطة  املرحقة ان الطقبة عدد إىل اجلدول تشري
 الصل  األول حىت فل  الثالث.
والعلقم لض الوتائ  اليت تدعم جناح عمقية العلقيم له ق كان الهد دار املعلقمني

 : يلاكما ذكر يف اجلدول الع وهي
 3-4ل اجلدو 

 والوسائل يف معهد دار املتعلمني املباين
 2222-2212الدراسية  للسنة

 عدد الوسائل الرقم
 2 ةبااكان الطق 2
 62 فلول الدراتية 6
 2 املكعبة 9
 6 امللقى 4
 6 املطبخ اللام 3
 20 احلمام 2
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 6 املقلب 2
 3 قيوت األتاتيذ 3
 6 املقلف 9
 6 إدارة املدرس 20
 2 ةاملدرتالرئس إدارة  22
 6 غرفة األك  26
 2 قيت رئس املدرتة 29
 2 قاعة 24
 9 اوقف 23
 2 غرفة اللحة 22

 73 اجملموع
 الوتائ  اللااة لقمدرتة. تكون ، واألخرالفل 62فيه  كان عدد الصلول

 استعمال املفردات حول البيئة املدرسية  إجراء -2
  أنشطة البحث (أ

قد اخعارت الباحثة الصل  الثاين )و( كاجملموعة العجرتبية واملادة اليت 
". وهذه املدة اخلاااة يف هذا األدوات حول البيئةأخذها الباحث حتت املوضوع "

كما أنه طرتقة جلمع  القاط وقب  إجراء العلقيم قاات الباحثة ساالخعبار القبقي
قب  اتعلمال املصردات حول البيئة وتقدم الباحثة  البياانت مللرفة قدرة الطقبة

 االخعبار البلدي قلد إجراء العلقيم.
جرتت الباحثة عمقية العلقيم ملدة تواني. وتععضح الباحثة توقيت جترتيب 

  وخطوات العلقيم يف اجلدول العايل: 
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 4-4ل اجلدو 
 العربيةيف تعليم اللغة  املفردات حول البيئة املدرسية الاستعمتوقيت 

 ساعة اتريخ يوم لقاء
 20:60 – 9:60 6029 اكعوقر 9 رقلاءاأل الققاء األول
 20:60 –9:60 6029اكعوقر  92 رقلاءاأل الققاء الثاين

 
 تعلمالتعليم و عملية ال أنشطة (ب

وتعضح ، القغة اللرقيةملادة علقم العلقيم و القققائني للمقية  ةالباحث تقاا
 وخطوات العلقيم يف اجلدول العايل:الباحثة توقيت جترتيب 

 5-4ل اجلدو 
 حول البيئة املدرسية العربية بدون استعمال املفرداتعملية تعليم وتعلم اللغة 

 (األول )اللقاء
 ةبأنشطة الطل ةأنشطة املدرس

 الاالم ةبترد الطق - الصل  إبلقاء الاالم ةاملدرت دخ ت -
 الدعاء ةبتقرأ الطق - الدعاء ققراءة ةاملدرت ارأت -
مجيع  إىل ةاملدرت نظرت -

 قكشف الغياب ةبالطق دعوت ةبالطق
  قدعوة ةبالطق عمهت -

 كشف الغياب
عن الشرح  أتئقة ةاملدرت األت -

 الااق 
 ةاملدرت تؤال ةبالطق يبجت -

 قبقىالاإلخعبار  ةبتلم  الطق - قبقى ال االخعبار ةاملدرت قوموت -
املصردات حول البيئة  ةنقام املدرتت -

  ةباملدرتية لطق
املصردات حول البيئة  ةبتقب  الطق -

 املدرتية
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عن املصردات حول صهم ت أن ةاملدرت رجوت
 البيئة املدرتية 

 ة عن امللىن اع صادقعها بتبحث الطق -

ققراءة الدعاء وإلقاء  ةاملدرت تاخععم -
 الاالم

 رد الطالب الاالمت -

 
 7-4ل اجلدو 

ابستعمال املفردات حول البيئة املدرسية اللغة العربية ملادة تعلم التعليم و العملية 
 ()اللقاء الثاثى

 ةبلأنشطة الط ةأنشطة املدرس
إبلقاء  الصل  إىل ةاملدرت دخ ت -

 الاالم
 الاالم ةبترد الطق -

 الدعاء ةبتقرأ الطق - ققراءة الدعاء ةار املدرتأت -
وتدع  ةبمجيع الطق إىل ةاملدرت نظرت -

 الطالب قكشف الغياب
 قدعوة كشف الغياب ةبالطق هتعم -

 ةاملدرت  تؤال ةبالطق يبجت - الااق  شرحال عن أتئقة ةاملدرت األت -
املصردات حول البيئة  ةاملدرت اعخدمت -

 يف تلقيم املدرتية
 ةقدم املدرتة عما تبتامع الطق -

لطى اىل تعة فرق مث ت ةاملدرت قامت -
 لك  فرقاملصردات 

بحث صادقاهتا وت اع ةبجتقس الطق -
  امللىن يف فرقعهنّ 

ااام احد قدم ت  أن  ةاملدرت ارأت -
 الصل  ليكعب املصردات ان املادة

 ااام الصل املصردات الطالبة  تكعب -
 واحد فواحد

 بلديال  اإلخعبار ةبالطق يبجت - بلديال  االخعبار ةاملدرت قومت -
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الكعاقة اخلطاء ان  ةلقح املدرتت -
 ة عقى فهم املصرداتبالطق

 ةعقى إصالح املدرت ةبتكعب الطق -

اخلالصة ان اللمقية  ةشرح املدرتت -
 املصردات حول اقيئةالعلقيم عن 

 اخلالصة جيدا  إىل ةبالطق امعت -

ققراءة الدعاء وإلقاء  ةاملدرت ععماخ -
 الاالم

 الاالم ةبترد الطق -

 
 حتليل البياانت -ب
حول  ابستعمال املفرداتتعليم والتعلم اليف عملية  ةباستجابة املدرسة والطل -1

 البيئة املدرسية
جلمع قياانت البحث هي املالحظة املباشرة.  ةاعخدم الباحثتالطرتقة اليت 

املصردات فيالحظ املالحظ أنشطة املدرتة والطقبة عند عمقية العلقيم والعلقم ساتعلمال 
، وتلعمد املالحظ عقى ورقة املالحظة ان قنود انحية املقحوظة  حول البيئة املدرتية

، املصردات حول البيئة املدرتيةاملدرة والطقبة عند عمقية العلقيم والعلقم ساتعلمال ألنشطة 
حتاب البياانت ان أنشطة املدرتة والطقبة عند إجراء عمقية العلقيم والعلقم ساتعلمال 

 القانون:
𝑝 =

𝑅

𝑇
 X 011% 

 
 : النابة املؤوتة P البباانت:

  R  جمموع القيمة احللولة عقيها : 
  T  :النعيجة الكااقة 

  عند إجراء عمقية العلقيم والعلقم إىل مخاة ةاملدرت وحتقي  املاند التعجاقة
 2:أحوال

                                                             
1 Suharsimi Arikonto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 

hal. 281 
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 = جيد جدا 200% – 32
 = جيد 22-30%
 = اقبول 42-20%
 = انقص 62-40%
 = راتب 0-60%

 اتعجاقة املدرتة (أ
وأاا ورقة املالحظة ان قنود انحية املقحوظة التعجاقة املدرتة يف عمقية 

 يف اجلدول العايل: املصردات حول البيئة املدرتيةالعلقيم والعلقم ساتعلمال 
 6-4ل اجلدو 
 ند عملية التعليم والتعلم ع نتيجة استجابة املدرس

 ابستعمال املفردات حول البيئة املدرسية

 امللحوظة النتيجة  امللحوظةالناحية  رقم

1 2 3 4 

 √    ن لقعلقمااعلد ةبة الصلول الدراتية حىت تكون الطقالقدرة عقى إدار  2

صف األنشطة يف القدرة عقى نق  نطاق املوضوع، أهداف العلقم، و  6
 عقى العلقم ةبالصل  وحتصيز الطق

  √  

حول املواد اليت جيب  ةبإجراء األتئقة واإلجاقة اع الطق القدرة امللقم عقى 9
 تلقمها

  √  

  √   ةبوضوع سامللارف اليت تلقمها الطقالقدرة عقى رقط امل 4

 √    عدة أاثقة تعلق  املصردات حول البيئة  قدميعقى ت ةالقدرة امللقم 3

 √    يف الصل  ةبالقدرة عقى شرح املوضوع لقطق 2

  √   حول املواد اليت تعم دراتعها ةبإجراء األتئقة واإلجاقة اع الطق القدرة عقى 2

 √    ةباأل الطقتعنداا  ةبرة عقى الرد عقى مجيع أتئقة الطقالقد 3

  √   القدرة عقى إدارة الوقت واملوقف 9

 √    إىل اتعخالص اواد مت تلقمها ةبالقدرة عقى توجيه الطق 20

 35 اجملموع 
 : جيد جدا4  : جيد9 : ققة جيد6 ري جيدغ: 2
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 نعيجة التعجاقة املدرتة عند إدارة تلقيم القغة اللرقية فهي:  أاا
𝑝 =

𝑅

𝑇
 X 100%=  35

40
 X 100% 

𝑝 =
0,875

40
 0.85 X 100% 

𝑝 = 87,5  

 %200 -32قني حد  ت ااتدل عقى أهنا وقل p  =33نعيجة  وق
اتعجاقة املدرتة عند إدارة تلقيم ساتعلمال فعكون داللة أن  .جيد جدا عقدترق

املصردات حول البيئة املدرتية خبطواته اللحيحة وأبحناء والاتر عمقية العلقيم 
 والعلقم اليت تقزم أن هتعم املدرتة عند عمقية العلقيم والعلقم.

 اتعجاقة الطقبة (ب
عمقية وأاا ورقة املالحظة ان قنود انحية املقحوظة التعجاقة الطقبة يف 
 العلقيم والعلقم ساتعلمال املصردات حول البيئة املدرتية يف اجلدول العايل:

 8-4ل اجلدو 
 بة عند عملية تعليم والتعلمالطل نتيجة استجابة

 ابستعمال املفردات حول البيئة املدرسية

 الناحية امللحوظة رقم
 النتيجة امللحوظة

1 2 3 4 
ساملصردات االتعماع املواد العلقيمية املعلققة  عقىالقدرة  2

 حول البيئة املدرتية 

  √  

 √    املصرداتالقدرة عقى فهم  6

  √   تركيب اجلم  فهمالقدرة عقى  9

أشياء غري اصهواة تعلق  مبواد  عقى طرح األتئقة عنالقدرة  4
 العلقم

   √ 

   √  ن يف جمموعاتلمقت ةالقدرة الطقب 3

 √    اجملموعةالطقبة عقى تنظيم القدرة  2

  √   موعة اليت مت إعدادهايف اجملالقدرة عقى تنصيذ الواجبات  2
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  √   عقى اناقشة اع جمموعات حول املواد ةبالقدرة الطق 3

  √   القدرة عقى تقدمي الواجبات جمموعة 9

ساتعلمال القغة اللرقية  عمقية تلقيم ة عن بالطق اتعجاقة  20
 املصردات حول البيئة املدرتية 

   √ 

 33 اجملموع 
 : جيد جدا4  : جيد9 : ققة جيد6 ري جيد غ: 2

 أاا نعيجة التعجاقة الطقبة عند إدارة تلقيم القغة اللرقية فهي: 
𝑝 =

𝑅

𝑇
  X 100% 

𝑝 =  33
40

 X 100% 

𝑝 =
0,825

40
 0.825 X 100% 
𝑝 = 82,5   

 %200 -32قني حد  ت ااتدل عقى أهنا وقل 𝑝  =3623ة نعيجوق
ألن أكثر ان األنشطة الطقبة نعيجعها جيد جدا ولكن قلض . جيد جدا عقدترق

 االجاقة الطقبة نعيجعها جيد. 
لذا ساتعلمال املصردات حول البيئة املدرتية وتنمو امليول والرغبة يف الطقبة 

البيئة املدرتية جتل  الطقبة حبا يف عند العلقيم. وكذلك ساتعلمال املصردات حول 
 تلقيم القغة اللرقية وتاه  الطقبة يف إققاء امللقواات أي يف تلقيم الكعاقة.

 مهارة الكتابة على  ةبنتائج قدرة الطلحتليل  -2
قدرة الطقبة عقى  لرتقيةاتعلمال املصردات حول البيئة املدرتية أاثر  عقى لرفت

ساالخعبار القبقي قب   ةقوم الباحثتساالخعبار القبقي والبلدي.  ةقوم الباحثعفاهارة الكعاقة 
قلد  ةقوم الباحثعخعبار البلدي فأاا اال اتعلمال املصردات حول البيئة املدرتية ،

. واجلدول اهارة الكعاقة عقىقدرة الطقبة  لرتقية اتعلمال املصردات حول البيئة املدرتية ة
وأاا نعيجة اليت حل  عقى الطقبة يف االخعبار  .لدياآلتية نعيجة االخعبار القبقي والب

 فهي كما تقي:القبقي وقلدي 
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 2-4ل اجلدو 
 والبعدي االختبار القبلينتيجة 

 تقدير
 نتيجة

 االختبار البعدي
 تقدير

 نتيجة
 االختبار القبلي

 رقم الطلبة

 2 (2)ة الطالب 92 جيد جدا 200 جيد جدا
 6 (6)ة الطالب 39 جيد جدا 92 جيد جدا
 9 (9)ة الطالب 39 جيد جدا 92 جيد جدا
 4 (4)ة الطالب 23 جيد  39 جيد جدا
 3 (3)ة الطالب 22 جيد  23 جيد 
 2 (2)ة الطالب 22 جيد 23 جيد 
 2 (2)ة الطالب 33 اقبول 22 جيد

 3 (3)ة الطالب 23 جيد  39 جيد جدا
 9 (9)ة الطالب 39 جيد جدا 92 جيد جدا
 20 (20)ة الطالب 33 اقبول 22 جيد

 22 (22)ة الطالب 23 جيد  39 جيد جدا
 26 (26)ة الطالب 92 جيد جدا 92 جيد جدا
 29 (29)ة الطالب 30 اقبول 33 اقبول
 24 (24)ة الطالب 23 جيد جدا 39 جيد جدا
 23 (23)ة الطالب 22 جيد  23 جيد 
 22 (22)ة الطالب 39 جيد جدا 92 جيد جدا
 22 (22)ة الطالب 39 جيد جدا 92 جيد جدا
 23 (23)ة الطالب 22 جيد  23 جيد

 29 (29)ة الطالب 23 جيد 39 جيد جدا
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 60 (60)ة الطالب 23 جيد  39 جيد جدا
 62 (62)ة الطالب 92 جيد جدا 200 جيد جدا
 66 (66)ة الطالب 23 جيد  39 جيد جدا
 69 (69)ة الطالب 23 جيد  23 جيد 
 64 (64)ة الطالب 39 جيد جدا 92 جيد جدا
 63 (63)ة الطالب 22 جيد  23 جيد

 62 (62)ة الطالب 23 جيد  39 جيد جدا
 62 (62)ة الطالب 22 اقبول 23 جيد 
 63 (63)ة الطالب 22 اقبول 23 جيد 
 69 (69)ة الطالب 23 جيد 39 جيد جدا
 90 (90)ة الطالب 33 اقبول 22 جيد
  جمموع 6602  6440 
 32: 

2442=81.3 
 32: 

2226=63.5 
 
 الدل

 

ونعيجة  29.3عقى نعيجة االخعبار القبقي  الطقبةان هذه البياانت حل  
 .32.9 االخعبار البلدي
رتد ت ،Ranks Testقـ  أو Test-قي  البياانت عن نعيجة االخعبار قـــ تحت وقب 

 املعجانس واالخعبار ((uji normalitas قوم ساخعبار ضبط الصائي ة أن تالباحث

) (uji Homogenitas ساتعخدام spss واجلدول العايل تعضح عقى نعيجة ضبط الصائي . uji 

normalitas)). 

 12-4ل اجلدو 
 نتيجة ضبط الفائيل
Tests of Normality 

KELOMPOK 
aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

NILAI 
SEBELUM .011 01 .111 .909 01 .780 

SESUDAH .066 01 .100 .910 01 .796 
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ان االخعبار القبقي  ( Distribusi Data )تشري اجلدول الااق  أن توزتع البياانت
 ( Distribusi Data ) وأن توزتع البياانت 0.03 أكرب ان0.032  ( sig ) مباعوى الداللة

وهذه تدل عقى أن  0،03 أكرب ان0.092 ( sig )ان االخعبار البلدي مباعوى الداللة
 .تكون طبيليةالبياانت 

(. وأاا Uji Homogenitasواخلطوات العايل تقوم الباحثة ساالخعبار املعجانس )
 .(Uji Homogenitasالنعيجة ان االخعبار املعجانس )

 11-4ل اجلدو 
 ( Uji Homogenitas ) نتيجة اختبار املتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.109 0 01 .190 

 Uji) االخعبار املعجانس دل عقى أن حتلي  ت 22-4ل اجلدو  وان

Homogenitas) (. فعشري تقك النعيجة إىل أن البياانت 0،03اكرب ان  0.190)نعيجة ق
  كما تقي:  (Paired Samples Test) ، وميكن إجراء اخعبار تاعجاناة

 12-4ل اجلدو 
 نتيجة املعدلة من االختبار القبلي والبعدي

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Posttest 77.10 01 01.190 1.474 

Pretest 69.10 01 .011 .740 

ونعيجة االخعبار البلدي  0.116تدل أن نعيجة االخعبار القبقي  26-4اجلدول 
. واخلطوة العالية هي نظر أتثري اتعخدام القلة امللورة لرتقية قدرة الطالب عقى 160.

 اآليت: 29-4وحتليقه كما قني اجلدول  ،Test -فهم املقروء ساتعلمال ت
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 13-4ل اجلدو 
 Test-حتصيل ت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

posttest 

pretest 
23.930 20.266 2.934 29.230 23.260 34.329 39 222 

 sig. (2-tailed) P-Value 0،000)وان اجلدول الااق  تدل عقى أن حتلي  
وهذا تدل عقى أن اتعلمال املصردات حول البيئة املدرتية فلاال لرتقية  0.03 أصغر ان

 قدرة الطقبة عقى اهارة الكعاقة. 
 

 املناقشة -ج
تكون فلاال تكون اتعلمال املصردات حول البيئة املدرتية البحث   وملناقشة هذا

ساتعلمال نعيجة أنشطة املدرتة عند إدارة تلقيم و  عقى اهارة الكعاقة. ةلرتقية قدرة الطقب
 %200 -32قني حد  ت ااتدل عقى أهنا وقل p  =33  املصردات حول البيئة املدرتية

قني  ت ااتدل عقى أهنا وقل 𝑝  =3623نعيجة أنشطة الطقبة هي و جيد جدا.  عقدترق
 .جيد جدا عقدترق %200 -32حد 

 وااعوى الداللة( 01.169) يجةنعحيل  عقى ال ( (T-Testت -وتعضح ان االخعبار
(Sig) (0،000 0.03 أصغر ان)ة أن اتعلمال املصردات حول البيئة الباحث ت. لذا رأ

 .القغة اللرقية لرتقية قدرة الطقبة عقى اهارة الكعاقةاناتبة يف تلقم املدرتية 
 

 حتقيق الفروض -د
 :ت مهاا الباحثمهعني القذتن افرتضضيف الصل  األول أن الصر  كما ذكر

تكون فلاال يف  املدرتية املصردات حول البيئةإن اتعلمال   صرض البدت  :ال (2
 حصظ املصردات وترقى قدرة الطقبة عقى اهارة الكعاقة.
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إن اتعلمال املصردات حول البيئة املدرتية مل تكن فلاال  : يصرض اللصر ال (6
 لرتقية قدرة الطالبة عقى اهارة الكعاقة.

 أن نعيجة ااعوى الداللة 4-29اجلدول يف  ت-اإلخعبار قواتطة حتلي 

(Sig.)   صرض اللصري الوهذا تدل عقى أن (، 0.03 أصغر ان 0،000)وهوHo)) 
اتعلمال املصردات حول البيئة املدرتية فلال  أى إن قبولا  (Ha)صرض البدت الو  اردود

 لرتقية قدرة الطقبة عقى اهارة الكعاقة.
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 

 نتائج البحث  -أ
ما حبثت الباحثة ابلبحث التجرييب عن استعمال املفردات حول البيئة  بعدو 

املدرسية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة ابملرحلة املتوسطة ابملدرسة املتوسطة التابعة 
 :، فحصلت النتائج البحث كما يليAceh Besar دار املتعلمنيإىل معهد 

املفردات حول البيئة املدرسية لرتقية قدرة إن أنشطة املدرسة والطلبة ابستعمال  (4
الطلبة على مهارة الكتابة جيد جدا. بناءا على النتيجة احملصولة من مالحظة  

 411-54ابلدليل على أهنا وقع بني حد  =58Pاملباشرة للمدرسة هي بقيمة 
. فتكون داللة ان أنشطة املدرسة يف عملية التعليم والتعلم جيد جدامبعىن  %
ال املفردات حول البيئة املدرسية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة ستعماب

جيد جدا، والنتيجة احملصولة لطلبة هي بعد ماحصلت الباحثة من البياانت 
، مبعىن أن عملية %411-54وهذه تدل على أهنا يف حد  =5,28Pالسابقة 

لرتقية قدرة الطلبة على ستعمال املفردات حول البيئة املدرسية التعليم والتعلم اب
 مهارة الكتابة جيد جدا.

مبعهد إن استعمال املفردات حول البيئة املدرسية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة  (,
حتصل على نتيجة  Test-بـــ تفعاال. وهذا يتضح  Aceh Besarدار املتعلمني 

(sig. (2-tailed) P-Value 111 أصغر من مستوى الداللة ،(Sig.). 
 
 املقرتحات -ب

 اإلقرتاحات اآلتية: ةالباحث تاعتمادا على البياانت السابقة قدم



1, 
 

 
 

عملية عند استعمال املفردات حول البيئة املدرسية  ي اللغة العربيةدرسمل ينبغي -4
 .ترقى قدرة الطلبة على مهارة الكتابة أن والتعلمتعليم ال

 .ستعملوها حوهلنوت ةبطلالعربية لل فرداتامل واأن يكثر  ي اللغة العربيةدرسينبغي مل -,
 اللغة العربيةتلفة يف تعليم الوسائل املخ واأن يستخدمي اللغة العربية درسينبغي مل -3

 .جيداابللغة العربية  أن تفهمن املفردات بةلطلقدر ات حىت
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Satuan Pendidikan : MTsS Darul Mutaalimin  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas/Semester           : VIII/1 

Tahun Pelajaran        : 2019/2020 

Materi Pokok/ Topik : Menulis tentang : درسية املفردات حول بيئة امل  
Alokasi Waktu            : 2 x 40 menit 

 

A.  KOMPETENSI INTI : 

KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  

dalam  jangkauan  pergaulan  dan keberadaannya 

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

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI.4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. KOMPETENSI DASAR : 

2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

3.1  memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik  

 سية در املفردات حول بيئة امل
4.1 Mendemontrasikan ungkapan informasi secara tulisan sederhana tetntang 

topik  



 

 

 سية در املفردات حول بيئة امل
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar 

sesuai konteks. 

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI : 

1  Melengkapi kalimat bahasa Arab dengan kata dan ungkapan yang tepat.  

2  Menyusun mufradat menjadi sebuah kalimat  

3  Menulis kalimat sederhana tentang materi 

 سية در املفردات حول بيئة امل
yang mengandung struktur kalimat 

 اخلرب )الصفة( واجلهات +  إشارة مفردة املبتدأ )ضمائرمفردة(؛
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan menkomunikasikan 

tentang topik:  

 سية در املفردات حول بيئة امل
siswa dapat melengkapi kalimat dengan ungkapan yang benar dan menyusun 

kata-kata acak menjadi kalimat sempurna 

 

E. MATERI POKOK/ESENSIAL : 

Menulis tentang topik: 

 سيةدر املاملفردات حول بيئة 
 

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN : 

1. Struktural dan ScientificMethod (metode ilmiah) 

2. Muhakkah  

 

G. Media, Alat dan Sumber Belajar  

1. Media  

 Gambar terkait materi 

 Papan tulis  

 Spidol  



 

 

2. Sumber belajar  

 Kamus Indonesia-Arab  

 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 

a.  Pendahuluan (10 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter 

Guru mengucapkan salam 

sebagai pembuka pertemuan 

dan menanyakan kabar 

siswa, kemudian berdo’a  
bersama. 

Siswa menjawab 

ucapan salam, 

kemudian berdo’a 

bersama. 

Rasa hormat, 

religius 

Guru mengabsen siswa Siswa menjawab dan 

menyebutkan siswa 

yang tidak hadir 

Jujur 

Guru menyampaikan 

informasi tentang materi 

yang akan disampaikan. 

Siswa memperhatikan 

dengan seksama. 

Rasa ingin tahu, 

Kritis 

 

b. Kegiatan inti (40 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter 

- Mengamati 
Menyampaikan mufradat 

disekitar sekolah 

menggunakan media 

gambar dan alat peraga 

Peserta didik 

memperhatikan gambar 

yang ditunjukkan oleh 

guru 

Tanggung Jawab 

Mengulang-ulang kosakata 

yang diberikan dan 

menjadikan sebuah kalimat 

Ikut mengikuti 

pengulangan kosakata 

yang diajarkan oleh 

guru dan 

memperhatiakn secara 

seksama 

Mandiri 

- Menanya 
Memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

bertanya tentang materi 

yang belum dipahami 

Peserta didik bertanya 

tentang materi dan 

kosakata yang belum 

dimengerti 

Kerja Keras dan 

Kreatif 

- Mengeksplorasi 

Mempersilahkan peserta 

didik untuk berdiskusi 

dengan temannya terkait 

materi 

Peserta didik 

mendiskusikan dengan 

temannya masing-

masing terkait materi 

yang telah diajarkan 

oleh guru 

Rasa Ingin Tahu 



 

 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter 

- Mengasosiasi 

Guru memberikan lembar 

kerja peserta didik 

Peserta didik 

mengerjakan LKPD 

yang diberikan oleh 

guru 

Kreatif 

- Mengkomunikasi 

Meminta setiap peserta 

didik mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya 

Secara individu, 

mempresentasi-kan 

hasil kerjanya 

Toleransi 

Meminta peserta didik 

untuk mengkritisi hasil kerja 

temannya 

Secara bergantian, 

mengkritisi hasil kerja 

peserta didik yang lain 

Kreatif dan Rasa 

ingin tahu 

 

c. Penutup (10 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter 

Menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari 

Mendengarkan 

kesimpulan dari guru 

Kerja Keras 

Memberikan pertanyaan / 

soal latihan tentang materi 

yang sudah dipelajari 

Menjawab pertanyaan 

guru 

tentang materi yang 

sudah 

dipelajari 

Tanggung Jawab 

Menjelaskan dan 

meluruskan konsep jika ada 

yang kurang tepat 

Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

Tanggung Jawab 

Merefleksi proses 

pembelajaran yang telah 

berlangsung, bersama siswa, 

meliputi; kelemahan dan 

kelebihan, perasaan dan 

kesulitan yang dihadapi 

siswa 

Merefleksi proses 

pembelajaran: 

kelemahan dan 

kelebihan, perasaan dan 

kesulitan yang dihadapi 

dalam memahami 

materi 

Kreatif 

Memberikan motivasi 

kepada 

siswa agar lebih memahami 

materi yang dipelajari 

Memperhatikan dengan 

khidmat 

Taat dan hormat 

Menutup pelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah, 

do’a dan salam 

Berdo’a bersama 

menjawab salam 

Religius 

 

 

H. PENILAIAN : 

1. Teknik   : Tes dan Non tes 

2. Bentuk   : Tertulis dan Observasi 



 

 

a.  Penilaian Performansi 

(Melengkapi kalimat yang belum lengkap, menyusun kata acak dan 

menulis kalimat sederhana sesuai struktur yang diprogramkan)  

No. Aspek yang dinilai Skor  

1 

Ketepatan melengkapi kalimat dengan kata/ungkapan 1-4 

a. Sesuai dan tepat 4 

b. cukup sesuai dan cukup tepat 3 

c. Kurang sesuai dan kurang tepat 2 

d. Tidak sesuai dan tidak tepat 1 

2 

Menyusun Kalimat 1-4 

Tepat 4 

Cukup tepat 3 

Kurang tepat 2 

Tidak tepat 1 

3 

Menulis kalimat sesuai dengan struktur 1-4 

a. Tepat dan sesuai strukur 4 

b. Cukup tepat dan sesuai struktur 3 

c. Kurang tepat dan tidak sesuai struktur 2 

d. Tidak tepat dan tidak sesuai struktur 1 

 Skor Maksimal 12 

 

Pedoman Penskoran: 

 

Nilai Akhir      = Jumlah Skor Perolehan x 100 

 Jumlah Skor Maksimal 

 

= ....... x 100 = ........  

     12 

  



 

 

b. Penilaian Sikap (observasi) 

No. Nama Siswa 

Pilihan Jawaban 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang - 

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam belajar      

2 Bertanggung jawab/peduli      

3 Percaya diri dalam berinteraksi      

4 Menghargai orang lain      

5 Santun      

 JUMLAH      

 

 Rentang Skor Sikap 

No. Keterangan Jumlah Skor 

1 Baik Sekali/Selalu 76-100 

2 Baik / Sering 51-75 

3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 

4 Kurang/Tidak pernah 0-25 

   

 

 

Rentang Skor Sikap 

Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 

5  



 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) 
 

 

Nama Kelompok    : 

Anggota kelompok : 

 

 

Petunjuk : 

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal  

 Bacalah setiap pertanyaan dengan benar  

 Berdiskusilah dalam mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
berikut ini dengan anggota kelompokmu  

 

 

Soal sebagai berikut:  

1. Sebutkan kosakata disekitarmu 10 buah! 

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

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

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

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

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

 

 

2. Buatlah kalimat dengan mufradat yang telah disebutkan! 

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

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

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

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

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

 

 

3. Buatlah kalimat yang mengandung jumlah ismiyah dan fi’liyah dari mufradat 

berikut:  

a. املكتبة 
.............................................................................................................................. 
 

b. املكنسة 
.............................................................................................................................. 
 

c. املقصف 
.............................................................................................................................. 
 



 

 

d. نامليدا  
.............................................................................................................................. 
 

e. الفصل 
.............................................................................................................................. 
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Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas/Semester           : VIII/1 

Tahun Pelajaran        : 2019/2020 

Materi Pokok/ Topik : Menulis tentang : درسية املفردات حول بيئة امل  
Alokasi Waktu            : 2 x 40 menit  

 

A.  KOMPETENSI INTI : 

KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  

dalam  jangkauan  pergaulan  dan keberadaannya 

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

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI.4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. KOMPETENSI DASAR : 

2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik  

 سية در املفردات حول بيئة امل
4.1 Mendemontrasikan ungkapan informasi secara tulisan sederhana tetntang 

topik  



 

 

 سية در املفردات حول بيئة امل
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar 

sesuai konteks. 

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI : 

1  Melengkapi kalimat bahasa Arab dengan kata dan ungkapan yang tepat.  

2  Menyusun mufradat menjadi sebuah kalimat  

3  Menulis kalimat sederhana tentang materi 

 سية در املفردات حول بيئة امل
yang mengandung struktur kalimat 

 اخلرب )الصفة( واجلهات +  ةإشارة مفرد املبتدأ )ضمائرمفردة(؛
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan menkomunikasikan 

tentang topik:  

 سية در املفردات حول بيئة امل
siswa dapat melengkapi kalimat dengan ungkapan yang benar dan menyusun 

kata-kata acak menjadi kalimat sempurna 

 

E. MATERI POKOK/ESENSIAL : 

Menulis tentang topik:  سيةدر املاملفردات حول بيئة  
 

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN : 

1. Struktural dan ScientificMethod (metode ilmiah) 

2. Cooperative Learning 

3. Muhakkah  

 

G. Media, Alat dan Sumber Belajar  

1. Media  

 Gambar terkait materi 

 Papan tulis  

 Spidol  



 

 

2. Sumber belajar  

 Kamus Indonesia-Arab  

 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 

a.  Pendahuluan (10 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter 

Guru mengucapkan salam 

sebagai pembuka pertemuan 

dan menanyakan kabar 

siswa, kemudian berdo’a  

bersama. 

Siswa menjawab 

ucapan salam, 

kemudian berdo’a 

bersama. 

Rasa hormat, 

religius 

Guru mengabsen siswa Siswa menjawab dan 

menyebut-kan siswa 

yang tidak hadir 

Jujur 

Guru menyampaikan 

informasi tentang materi 

yang akan disampaikan. 

Siswa memperhatikan 

dengan seksama. 

Rasa ingin tahu, 

Kritis 

Guru membagi siswa 

kedalam beberapa 

kelompok  

Siswa mengikuti arahan 

guru  

Kekompakan dan 

rasa hormat  

 

b. Kegiatan inti (40 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter 

Membagi kelompok siswa, 

yang setiap kelompok terdiri 

dari 5 org siswa 

Mendengarkan guru 

tentang pembagian 

kelompok  

Tanggung jawab 

- Mengamati  
Menyampaikan mufradat 

disekitar sekolah 

menggunakan media 

gambar dan alat peraga 

 

Peserta didik 

memperhatikan gambar 

yang ditunjukkan oleh 

guru 

Tanggung Jawab 

Mengulang-ulang kosakata 

yang diberikan dan 

menjadikan sebuah kalimat 

Ikut mengikuti 

pengulangan kosakata 

yang diajarkan oleh 

guru dan 

memperhatiakn secara 

seksama 

Mandiri 

- Menanya  
Memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

bertanya tentang materi 

yang belum dipahami  

 

Peserta didik bertanya 

tentang materi dan 

kosakata yang belum 

dimengerti  

Kerja Keras dan 

Kreatif 

- Mengeksplorasi 

Mempersilahkan peserta 

 

Peserta didik 

Rasa Ingin Tahu 



 

 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter 

didik untuk berdiskusi 

dengan kelompok terkait 

materi  

mendiskusikan dengan 

anggota kelompoknya 

masing-masing terkait 

materi yang telah 

diajarkan oleh guru 

Mempersilahkan kepada 

kelompok untuk mencari 

kosakata dan membuat 

kalimat sesuai dengan 

materi yang telah diajarkan 

oleh guru 

Secara berkelompok, 

siswa membagi tugas 

dan mencari kosakata 

den menjadikannya 

kedalam kaliamt sesuai 

yang telah diajarkan 

oleh guru 

Kerja Keras dan 

bekerja sama 

- Mengasosiasi  

Guru memberikan lembar 

kerja peserta didik  

 

Peserta didik 

mengerjakan LKPD 

yang diberikan oleh 

guru  

Kreatif 

- Mengkomunikasi  

Meminta setiap kelompok 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 

 

Secara bekelompok, 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya  

Toleransi 

Meminta setiap kelompok 

untuk mengkritisi hasil kerja 

kelompok lain 

Secara bergantian, 

mengkritisi hasil kerja 

kelompok lain 

Kreatif dan Rasa 

ingin tahu 

 

c. Penutup (10 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter 

Menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari 

Mendengarkan 

kesimpulan dari guru 

Kerja Keras 

Memberikan pertanyaan / 

soal latihan tentang materi 

yang sudah dipelajari 

Menjawab pertanyaan 

guru 

tentang materi yang 

sudah 

dipelajari 

Tanggung Jawab 

Menjelaskan dan 

meluruskan konsep jika ada 

yang kurang tepat 

Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

Tanggung Jawab 

Merefleksi proses 

pembelajaran yang telah 

berlangsung, bersama siswa, 

meliputi; kelemahan dan 

kelebihan, perasaan dan 

kesulitan yang dihadapi 

siswa 

Merefleksi proses 

pembelajaran: 

kelemahan dan 

kelebihan, perasaan dan 

kesulitan yang dihadapi 

dalam memahami 

materi 

Kreatif 



 

 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter 

Memberikan motivasi 

kepada 

siswa agar lebih memahami 

materi yang dipelajari 

Memperhatikan dengan 

khidmat 

Taat dan hormat 

Menutup pelajaran dengan 

mengucapkan hamdalah, 

do’a dan salam 

Berdo’a bersama 

menjawab salam 

Religius 

 

H. PENILAIAN : 

1. Teknik   : Tes dan Non tes 

2. Bentuk   : Tertulis dan Observasi 

 

 

a.   Penilaian Performansi 

(Melengkapi kalimat yang belum lengkap, menyusun kata acak dan 

menulis kalimat sederhana sesuai struktur yang diprogramkan)  

No. Aspek yang dinilai Skor  

1 

Ketepatan melengkapi kalimat dengan kata/ungkapan 1-4 

a. Sesuai dan tepat 4 

b. cukup sesuai dan cukup tepat 3 

c. Kurang sesuai dan kurang tepat 2 

d. Tidak sesuai dan tidak tepat 1 

2 

Menyusun Kalimat 1-4 

Tepat 4 

Cukup tepat 3 

Kurang tepat 2 

Tidak tepat 1 

3 

Menulis kalimat sesuai dengan struktur 1-4 

a. Tepat dan sesuai strukur 4 

b. Cukup tepat dan sesuai struktur 3 

c. Kurang tepat dan tidak sesuai struktur 2 

d. Tidak tepat dan tidak sesuai struktur 1 

 Skor Maksimal 12 

 

Pedoman penskoran: 

 

Nilai Akhir      = Jumlah Skor Perolehan x 100 

 Jumlah Skor Maksimal 

 

= ....... x 100 = ........  

     12 

 

 



 

 

b.  Penilaian Sikap (observasi) 

No. Nama Siswa 

Pilihan Jawaban 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang - 

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam belajar      

2 Bertanggung jawab/peduli      

3 Percaya diri dalam berinteraksi      

4 Menghargai orang lain      

5 Santun      

 JUMLAH      

 

 Rentang Skor Sikap 

No. Keterangan Jumlah Skor 

1 Baik Sekali/Selalu 76-100 

2 Baik / Sering 51-75 

3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 

4 Kurang/Tidak pernah 0-25 

   

 

 

Rentang Skor Sikap 

Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 

5  



 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) 
 

 

Nama Kelompok    : 

Anggota kelompok : 

 

 

Petunjuk: 

 Berdoalah sebelum mengerjakan soal  

 Bacalah setiap pertanyaan dengan benar  

 Berdiskusilah dalam mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
berikut ini dengan anggota kelompokmu  

 

 

Soal sebagai berikut:  

1. Sebutkan kosakata disekitarmu 10 buah! 

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

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

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

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

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

 

2. Buatlah kalimat dengan mufradat yang telah disebutkan! 

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

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

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

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

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

 

3. Buatlah kalimat yang mengandung jumlah ismiyah dan fi’liyah dari mufradat 

berikut:  

a. املكتبة 
.............................................................................................................................. 

b. املكنسة 
.............................................................................................................................. 

c. املقصف 
.............................................................................................................................. 

d. نامليدا  
.............................................................................................................................. 

e. الفصل 
.............................................................................................................................. 



 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan mufradat yang sesuai dengan gambar!  

 

1-  ……… 

2-   ……… 

3-   ……… 

4-   ……… 

 



 

 

5-   ……… 

 

6-   ……… 

 

7-    ……… 

 

8-    ……… 

 



 

 

9-    ……… 

11-   ……… 

11-   ……… 

12-   ……… 



 

LEMBARAN OBSERVASI 

AKTIVITAS GURU DAN SISWA 

 
Nama Guru :  

Kelas  : 

Hari/tanggal: 

 

A. Petunjuk: 

Berilah tanda (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut penelitian Bapak/Ibu 

: 

1: berari “Tidak Baik” 3: berarti “Baik” 

2: berarti “Kurang Baik” 4: berarti “Sangat Baik” 

 

a) Aktivitas Guru 

 

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Kemampuan guru mengelola kelas agar siswa siap 

untuk belajar 

    

2 Kemampuan guru menyampaikan materi 

pembelajaran tentang مفردات حول البيئة 
    

3 Kemampuan guru dalam melakukan tanya jawab 

dengan siswa tentang materi yang didiskusikan 

    

4 Kemampuan guru dalam menjelaskan materi tentang 

 مفردات حول البيئة
    

5 Kemampuan guru dalam membuat beberapa contoh 

terkait مفردات حول البيئة 
    

6 Guru menjelaskan dengan suara yang jelas     

7 Kemampuan guru dalam menguasai struktur Bahasa 

dalam membentuk kalimat 

    

8 Kemampuan guru dalam mengawasi keaktifan siswa 

ketika pembelajaran berlangsung 

    

9 Kemampuan guru dalam mengarahkan siswa 

membuat  

kesimpulan materi yang telah dipelajari 

    

10 Kemampuan guru dalam melakukan refleksi     

 

  



 

b) Aktifitas Siswa 

 

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Membaca do’a secara bersama ketika memulai 

pelajaran 

    

2 Antusias dalam mengikuti pelajaran     

3 Siswa memperhatikan contoh yang diberikan guru 

dipapan flannel 

    

4 Siswa mendengar penjelasan guru dengan penuh 

perhatian 

    

5 Siswa menayakan hal-hal yang belum dipahami     

6 Siswa tidak mengobrol kecuali membahas pelajaran     

7 Siswa berdiskusi seputar materi yang diberikan     

8 Kekompakan siswa dalam belajar kelompok     

9 Antusias siswa dalam membuat contoh tentang  مفردات
 حول البيئة

    

10 Membaca do’a secara bersama sama ketika 

mengakhiri pelajaran 

    

 

 

 

 

Aceh Besar,                    2019 

Pengamat/Observer 

 

 

 

 (………………….) 



 

 

Tests of Normality 

 
posttest 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest 
pretest .188 30 .008 .939 30 .087 

posttest .166 30 .035 .941 30 .096 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

 

Test of Homogeneity of Variances 
pretest 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

.019 1 58 .891 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 
pretest 77.45 60 10.893 1.406 

posttest 1.50 60 .504 .065 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

pretest - 
posttest 

75.950 10.722 1.384 73.180 78.720 
54.86

9 
59 .000 

 



 

 

 لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة ال املفردات حول البيئة املدرسيةاستعم
 

 

 
 تتعلم الطالبات ابستعمال املفردات حول البيئة املدرسية

 
حول البيئة املدرسية عملية التعليم ابستعمال املفردات



 

 

 

 
 االختبار القبلي

 

البيئة املدرسية إىل الطالباتاملدرسة تشرح املفردات حول   



 

 

 
 تكتب الطالبات املفردات

 

 

 االختبار البعدي
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