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ن عربيا وأفضل اللغات اليت ينطق هبا احلمد هلل الذي جعل القرآ
والصالة السالم على حبيب الرمحن سيدان دمحم وعلى اله . اإلنسان

 .وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته وإحسانه إىل يوم الدين
ادته انتهى الباحث

العلمية حيث يعترب شرطا للحصول على درجة املرحلة اجلامعية األوىل 
(S.Pd )رانريي اإلسالمية احلكومية املعّلمني جامعة ال وأتهيل الرتبية بكلية

استخدام خريطة العقل ابلصور لرتقية قدرة "تشيه حتت املوضوع أبندا 
 ".( MTsN 7 Aceh Besarجتريبية  بـــ دراسة)املفردات  الطلبة يف استيعاب

الشكر والتقدير إىل مجيع  ةوهبذه املناسبة الطبيبة فيقدم الباحث
علوما ومعارفا انفعة وأخص  ةني قد علموا الباحثتني التاألساتذة الشريف

 ، املاجستريسالميالدكتورة ني ومها تني الكرمتشكرا جزيال للمشرف
قاهتما الثمينة وتوجيههما  قد أنفقا أو اللتاناملاجستري  ة،خملص والدكتورة

. ومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا من أوهلا إىل آخرها
 . .واآلخرة الدنيا يفزا  اجلوجزامها خري  وابرك هللا هلما

ة من كتابة هذه الرسالة  بعناية هللا تعاىل وتوفيقه وإر



 ورئيس الرتبية كلية وعميد اجلامعة شكر شكرا عظيما ملديروت
اخلري، إنه ال يضيع أجر من أحسن  هلم هللال العربية ويسأ اللغة تعليم قسم
وكذلك تشكر مجيع األخوات وكل من له أسهام يف إمتام هذه  .عمال

الرسالة، والتستطيع ذكر كل واحد منهم يف هذه املعجالة القصرية وجزاهم 
 .هللا على إحساهنم

ابمبانج MTsN 7 Aceh Besarوالتنسى أن تقدم شكرا لرئيس 
وجلميع  اثنانحفظه هللا وملدرسة اللغة العربية األستاذة  إيراوان سيمبريينغ
فيه الذين قد أعانوها يف مجع البياانت عند عملية  املدرسني والطلبة

 . البحث، عسى هللا أن يعطيهم مجيعا أجرا عظيما
شكر شكرا عميقا واحرتاما تأن  ةومن الواجب على الباحث

تربية حسنة  االلذين قد ربّياه واين سري و احملبوبني رزيل عظيما لوالدين
هتذيبا انفعا أبخالق كرمي ولعّل هللا تعاىل جيزيهما أحسن الثواب  اوهّذابه

 .يف الدنيا واآلخرة ويسكنهما يف جّنة عالية
وأخريا، يدعو هللا أن جيعل هذا العمل مثرة انفعة ويرجو من 

اإلنسان ال خيلو لتكميل هذه الرسالة ألن القارئني أن يقدموا نقدا بنائيا 
 .من اخلطأ والنسيان وعسى أن تكون انفعة للباحثة وللقارين مجيعا
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مدرسة من املدارس اليت يتعلم MTsN 7 Aceh Besar كانت 

 وتعلم الباحثة عملية تعليم تالحظ لقد ،العربيةالطلبة فيها اللغة 
جيدا الطلبة اليفهمون املفردات أن اللغة العربية يف تلك املدرسة 

يهتم على البد أن درس ا ملفهتمام املدرس يف تعليمها، ا لقلة
. جيدا يف فهم اللغة طلبةتدريس املفردات ألن املفردات تؤدي ال

ة يالتعرف على فعال :فهما الرسالة هذه فيكتابةالبحث  اهدفأما 
 ــ ـيف استيعاب املفردات ب طلبةلرتقية قدرة ال ابلصورخريطة العقل 



 م
 

 MTsN7 Aceh Besar ند التعلمع ستجابة الطلبةا على التعرفو 
 MTsN 7 Acehـــب يف استيعاب املفرداتابلصور  ريطة العقلخب

Besar . ـــبفهو مجيع الطلبة واجملتمع من هذا البحث MTsN 7 

Aceh Besar  من الصف  طلبة 54 اوعينته طلبة 012عددهم و
 البعدي واالختبار القبلي االختبار ةالباحث قّدموت. ولاأل

 هذا البحث يف احملصولة فالنتيجة .البحث دواتكأ واالستبانة
 .ممتازةستخدام خريطة العقل ابلصور قدرة الطلبة اب نأ تدل على

 أنّ T-(Test) ت -اختبار نتيجة على ةالباحث تحصل قد وابلتايل
( اجلدول-ت)اساب أك ر من نتيجة حلا-نتيجة ت

 مردود الصفري الفرض لذالك أنّ  ،5041<494 2>5022
 أن الباحثة من ورقة االستبانة جتدو . مقبول البديل فرضو 

ستجابة اجيابية، وهذه النتيجة تتضح من ا هذه الوسيلة استخدام
 .التعلم هبذه الوسيلةحيبون  ٪92044يعين , الطلبة
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Abstract 

 

Title : The Used Mind Mapping Media to Improve 

Students' Ability in Absorption Arabic Vocabulary 

(Research Experiments at MTsN 7 Aceh Besar) 

Name : Siti Khumairah 

NIM : 150202216 

 

MTsN 7 Aceh Besar is one among public schools which 

provide Arabic language as one of obligatory courses for its 

students. Based on the research conducted, it is found that 

the students of MTsN 7 Aceh Besar are lacking in their 

knowledge of Arabic vocabulary due to insufficient teaching 

of vocabulary from the teachers in charge. Therefore, it is 

essential for the teachers to pay more attention to their way 

of teaching vocabulary, because mastery of vocabulary 

results in the betterment of students’ language proficiency. 

The aim of this study is to find out effectiveness of mind 

mapping using pictures in order to improve students’ 

vocabulary and to understand their perception on mind 

mapping strategy. The study population is all of students of 

MTsN 7 Aceh Besar: 310 students, with the sample of 24 

students from the seventh grade. The study used pre-test and 

post-test along with questionnaire as the instruments. The 

result of this study shows that the use of mind mapping with 

pictures is an effective approach to improve the mastery of 

the students’ vocabulary. Moreover, the result of T-Test was 



 س
 

found to be bigger than table T-Table 2,81<5,894<2,07. 

Therefore, null hypotheses is rejected and alternative 

hypotheses is accepted. The results of the questionnaires 

proved that the students perceive positively towards mind 

mapping strategy using pictures in learning vocabulary. The 

results showed that 90,4 % of the students favour learning 

with the mentioned method. 
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Abstrak Penelitian 

 

Judul skripsi    : Penggunaan Peta Pikiran Dengan Gambar 

untuk Meningkatkan kemampuan siswa 

dalam penyerapan kosakata 

Nama Lengkap  : Siti Khumairah 

NIM                   : 150202216 

 

MTsN 7 Aceh Besar adalah salah satu sekolah dari sekolah-

sekolah yang didalamnya siswa belajar bahasa Arab. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang 

pengajaran bahasa Arab di sekolah tersebut, diketahui 

bahwa siswa-siswanya tidak memahami kosakata dengan 

baik karena kurangnya perhatian guru dalam 

pembelajarannya. Oleh sebab itu guru harus lebih 

memperhatikan dalam proses pembelajaran kosakata, karena 

kosakata menjadikan siswa memahami bahasa dengan baik. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

efektivitas peta pikiran dengan gambar untuk meningkatkan 

kemampuan penyerapan kosakata serta untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran peta pikiran dengan 

gambar dalam penyerapan kosakata. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa MTsN 7 Aceh Besar yang berjumlah 

310 siswa sedangkan sampel penelitiannya adalah 24 siswa 

kelas satu. Peneliti menggunakan pre-test dan post-test serta 

angket sebagai instrument penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan peta pikiran dengan 

gambar efektif untuk meningkatkan penyerapan 

kosakata.Selain itu, ditemukan hasil kalkulasi Uji-T lebih 

besar dari Tabel-T 2,81<5,894<2,07. Dengan demikian, 

hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternative diterima. Dan 
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hasil lembar tanggapan siswa membuktikan bahwa siswa 

menanggapi positif terkait penggunaan peta pikiran dengan 

gambar dalam penyerapan kosakata. Hasil ini telah terlihat 

pada jawaban siswa, yaitu 90,84 % menyukai pembelajaran 

dengan menggunakan media ini. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 
 مشكلة البحث - أ

ت ااحدى اللغات االتصاليكانت اللغة العربية 
قد جرى يف وينطق هبا الناس ويعاشرون هبا بعضهم بعضا، و 

من املستوايت اإلبتدائية  ية، يبدءاماكن كثرية ومستوية تربو 
يف تعليم اللغة الميكن أن يفصل من  .والثانوية سطةاملطو و 

خالية من عناصر اللغة، وهي أنشطة تعليم اللغة العربية 
قادرين  طلبةللوتعليم املفردات هتدف.صوت، مفردة، وقواعد

ظ حىت  تستطيعوا على التكلم يعلى حفظ املفردات والتلف
املفردات هي ضرورة اساسية يف تدريس  ألن .ابللغة العربية

لتكون من املتطلبات االزمة  ةواحد االلغة الثانية وابعتباره
ولن يسيطر اللغة قبل إتقان  .قادرة على إتقان اللغة جيدا

اليفهمون  طلبةثر من المفردات، ولكن يف احلقيقة أك
البد أن درس ا ملفهتمام املدرس يف تعليمها، ا يدا لقلةاملفرداجت
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يف فهم  طلبةيهتم على تدريس املفردات ألن املفردات تؤدي ال
 .جيدا اللغة

كل أداة يستخدمها املدرس لتحسني عملية التعليم، 
وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب 

خريطة كوسائل   ىل وسائل تعليماملدرسإتا  حي،الدارسني
اهيم تقدمي األفكار أو املف إن خريطة العقلهو.ابلصور العقل

اليت تتم مناقشتها يف جمموعات صغرية ميلواملشاكل يف التع
إن أول من   .معاجلة مشكالت خمتلفةحىت حيصل على 

 طلبةوضع خريطة العقل يف العملية اجلديدة املهمة ملساعدة ال
  (Toniراسية أثناء الدرس هو توين بوزانداخل املادة الد

(Buzan املساعدة املرئية وخريطة العقل توفر . سبعينات سنة
على تنظيم املواد واملعلومات قبل طلبةالالواضحة وتساعد

كلمة الصور مجع من الصورة ومفهومها عند ابن   .درسها

                                                             
1
Istarani,58 Model pembeljaran inovatif , referensi guru dalam 

menentukan model pembelajaran, edisi revisi,(Medan: Media 

Persada,2014) Hal: 60  
2
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-berorientasi 

Konstruktivistik. (Jakarta: Tim Prestasi Pustaka.2007) hal.157  
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والصور   .السيد يف كتاب لسان العرب هو الشكل واهليئة
إصطالحا هي تسحيل للحقيقة وليست حقيقة ذاهتا، وهلا 

  .وجه عام أسهل فهما من اللفظ املكتوب

علم يتمن املدارس اليت  مدرسةMTsN 7 Aceh Besar كانت 
. داملدرسةوهذه اللغةمادة من املوا ،اللغة العربية فيها طلبةال

 .يف حفظ املفردات ابلصعوبةيشعرون ولكن كثريا منهم 
تريد الباحثة أنتطبيق التعليم ظواهر واعتمادا على هذه ال

خريطة العقل ابلصور لتكثر مفردهتم وال جيعل  ابستخدام
ابمللل أثناء الدراسة وهم يستطيعون على تطبيق تلك 

 .   ءة و كتابة الناصااملفردات يف قر 
 البحث سؤاال - ب

 :فهماالبحث يف  هذه  الرسالة  أما سؤاال 

                                                             
عامل الكتب، : القاهرة)، لسان العرباإلمام العالمة ابن منظور،  
 9  . ، ص(791 

عامل : القاهرة)، وسائل التعليم واإلعالمفتح الباب عبد احلليم سيد،  
    . ، ص(791 الكتب، 
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قدرة  لرتقية فعال ابلصورهل استخدام خريطة العقل  -1
 ؟  MTsN 7 Aceh Besarـــيف استيعاب املفردات ب طلبةال
ابلصور ريطة العقل خب ند التعلمع طلبةالإستجابة كيف  -2

 ؟ MTsN 7 Aceh Besarـ ــب يف استيعاب املفردات

 البحث اهدف-ج

 :فهماأما هدفا البحث يف كتابة  هذه الرسالة 

لرتقية قدرة  ابلصورة خريطة العقل يالتعرف على فعال - 
 . MTsN 7 Aceh Besar ـــيف استيعاب املفردات ب طلبةال
 ريطة العقلخب ند التعلمع طلبةستجابة الا على التعرف - 

 . MTsN 7 Aceh Besar ـــب يف استيعاب املفرداتابلصور 

 أمهية البحث -د

 :وأما أمهية هذا البحث فهي 
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 للمدرس - 
أن تكون الوسيلة لتسهيل املدرس عند يعلم املفردات 

 .يف املدرسة
  طلبةلل - 

 قيةلرت و  طلبةالبحث مهما لرتقية دوافع الا أن يكون هذ
خريطة العقل  ابستخدام قدرهتم يف استيعاب املفردات

 . ابلصور

 للباحثة - 
 الستفادةاملعرفة و أن يكون هذا البحث مفيدا لزايدة 

 .سيةار الد طلبةبعض ال

 هضو فر و البحث افرتاضات  -ه

الباحثة يف هذا البحث  عليها تعتمد اليت اتأما االفرتاض
 . هناك وسائل كثرية يف تعليم املفردات، منها خريطة العقل هي أن

 :يف كتابة هذه الرسالة فهي  فرضاأما 
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غري  بالصورخريطة العقل إن استخدام: الفرض الصفرى  - 
 .على استيعاب املفردات طلبةفعال لرتقية قدرة ال

 فعالابلصور  خريطة العقل إن استخدام: ض البديل الفر  - 
 .على استيعاب املفردات طلبةلرتقية قدرة ال

 حدود البحث  -و

 "يقتصر موضوع هذا البحث على : احلد املوضوعي  - 
يف  طلبةرة اللرتقية قدابلصور استخدام خريطة العقل 
وأما املادة . نه  التجربيةاستيعاب املفردات مب

بية اللغة العر  مدرساملقصودة هي املادة اليت يعلمها 
 .بالصورابستخدام وسيلة خريطة العقل

 MTsN 7 Aceh بـــ حثيقتصر هذا الب: احلد املكاين  - 

 Besar ولاأل صلالف اخلاصة يف. 
تقوم الباحثة ابستخدام هذه الوسيلة : احلد الزمين  - 

 .م 7 0 -8 0  للسنة الدراسية
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 البحث مصطلحات -ز

 استخدام - 

 -يستخدم –كلمة استخدام لغة مصدر من استخدم 
اختذه "استفعاالً معناه  –يستفعل  –استخداماً على وزن استفعل 

املراد ابستخدام هنا هو استعمال الشيء كآلة معينة   ".خدماً 
 .لسهولة على الوصول إىل أعراض معينة

 اخلريطة العقل - 

الباحثة تبني . تكون من كلمتني وهي خريطة والعقل
يف اللغة العربية ( خريطة) لمةك. نها مث تلخص املعىن املرادواحد م

خرطا ورسم على نطاق ضّيق  –خيرط  -لغة مأخوذة من خرط
 1.لسطح الكرة األرضية الشمل أو اجلزئي

                                                             
، الطبعة التاسعة املنجد يف اللغة واإلعالممؤسسة دار املشرق، 5
  9 .،ص ( 00 دار املشرق : بيوت)والثالثون، 
  7 .ص....مؤسسة دار املشرق، املنجد الوسيط6
  7 .ص....مؤسسة دار املشرق، املنجد الوسيط9
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يعقل  –يف اللغة العربية، مصدر من عقل ( العقل) كلمةو 
وهو ما يكون به التفكري . ادرك، بلغ سّن الرشد عقال وهو –

 9.واالسدالل عن غري طريق احلواسّ 

 :هو خريطة العقل

هو كيفية إبتكارية لكل الطلبة احلصول  خريطة العقل
 .على الفكرة ويكتب ما يتعلمونه أو خيططون الوظيفة اجلديدة

ي يف هذه الرسلة فه م خريطة العقلاابستخدوأما املراد 
 هادرس اللغة العربية واستخدامملصممتها  خريطة العقل اليت

 .يف استيعاب املفردات طلبةلتسهيل ال

 الصور - 
كلمة الصور مجع من الصورة ومفهومها عند ابن السيد 

 اصطالحاوالصور  8.يف كتاب لسان العرب هو الشكل واهليئة

                                                             

 
عامل الكتب، : القاهرة)العرب، إلمام العالمة ابن منظور، لسان ا8
 9  . ، ص(791 



9 
 

هي تسجيل للحقيقة وليست حقيقة ذاهتا، وهلا وجه عام أسهل 
 7.فهما من اللفظ املكتوب

طة تطبيق اخلري: وأما املراد الصور يف هذه الرسالة فهي
 .ابستخدام الصور يف تعلم املفردات العقل

 الرتقية - 

ترقية، معناها  –ترّقى  –كلمة الرتقية لغة مصدر من رّقى 
 0 ".رفعه و صدره وأن يرفع حصول الدرس للتالميذ: "

مازال يتنقل به من حال إىل : " وهي  واصطالحا أن ترقية
واملراد ابلرتقية هنا حماوالت يقدمها املدرس لرفع كفاءة    ".حال

 .الدارسني على اللغة العربية للحصول على األغراض املرجوة

 

 
                                                             

عامل : القاهرة)فتح الباب عبد احلليم سيد، وسائل التعليم واإلعالم، 9
     . ، ص(791 الكتب، 

  91 . ،ص....مؤسسة دار املشرق، املنجد يف اللغة 1
  91 . ،ص....مؤسسة دار املشرق، املنجد يف اللغة11



1  
 

 قدرة   - 

قدرة وهي القوة  -يقدر  -كلمة قدرة مشتقة من قدر
واصطالحا هي قدرة على أداء    .على الشيء واملتمكن منه

وأما    .عمل، جسميا كان أم ذهنيا وقد تكون فطرية أو مكتسبة
ــ رسالة فهي جناح طلبةيف هذه ال طلبةاملراد قدرة ال  MTsN 7بـ

Aceh Besar  يف استيعاب املفردات ابستخدام خريطة العقل 
 .للتعبري عما يف نفوسهم وذهنهم ابلصور

 استيعاب -1

 –يستوعب  –من استوعب استيعاب مصدر 
استيعاابً، الشيء أخذه ابمجعه أو استأصله واستوعب 

   .احلديث أو ألقاه واستوقاه

                                                             
 97 . ،ص....اللغةمؤسسة دار املشرق، املنجد يف 12
يوسف خاليل يوسف، معحم املصطلحات الرتبية، الطبعة األوىل، 13

  3، ص(م 778 مكتبة أابن انشون، : البيان)

 م 0080 ،ص....لويس معلوف، املنجد يف اللغة14
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سالة هي هذه الر فيوآاثر استيعاب الذي قصدته الباحثة 
 طلبة اليتظهر لقدرة الت ليتا فرداتشيء ما نتيجة أو رد امل

 .بكيفية مباشرة وغري مباشرة طلبةؤثر التتحصل أن ت

 فرداتامل -9

ما كانت مشولة  : املفردات مجع من مفردة ومعناها 
واصطالحا أساس من    .كالواحد والثالثة واخلمسة وغريها

كل شيء يف العلمية اللغوية حيث أن اجلملة اليت هي من 
 ا قصدهتيتردات الفامل 1 .احلياة اعناصر التعرب تكون مطالب
كل كلمات املكتوبة يف كتاب   يالباحثة يف هذه الرسالة ه

 .تعليم اللغة العربية

 

 
                                                             

املكتبة : بريوت)،78لويس معلوف، املنجد يف اللغة و األعالم، الطبعة 15
  9 ،.،ص( 77 الشرقية، 

عبد اجمليد، فن طرق تدريس اللغة العربية يف تدريسها، الطبعة عبد العزيز 16
 8 .،ص( 77 دار املعارف، : القاهرة)الثالثة، 
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 الدراسات السابقة -ح
نظرت الباحثة يف مكتبة اجلامعة ومكتبة كلية الرتبية أو       
استخدام خريطة العقل ابلصور الىت تتعلق ابملوضوع  البحوث

 ــ ـبالدراسة جتريبية )لرتقية قدرة الطلبة يف استيعاب املفردات 
MTsN 7 Aceh Besar  وجدت الباحثة كما يليو : 

 فطر موليا رزقا - 

استعمال خريطة العقل " موضوع هذه الرسالة 
" ”Mind Mapping لرتقية قدرة الطالب يف

املوضوع ألن األسباب إختارت الباحثة هذا ."النحو
قليدية دون تتستعمل األساليب التعليمية الاملدرسة 

عند  استخدام األساليب احلديثة األخرى اجلذابة
الطالبات حىت ال تكون عندهّن دوافع يف تعليم النحو 

أما نتائ  .ستطعن أن تفهمن الدرس فهما جيداوال ت
 Mind)إن استعمال خريطة العقل البحث ا من هذ

Mapping ) فعالية لرتقية قدرة الطالبات يف تعليم
النحو، أهنا جتعل الطالبات راغبات يف تعلم وفهم 
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وعالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية سواء  .املواد
اختالف مث .جترييبيف منه  البحث يعين منه  

، أما يف  النحو الدراسة السابقة تبحث عن تدريسبين
 .دراسة احلالية تبحث عن  تدريس املفرداتال

 أغوس سفوترا - 
استخدام الطريقة " موضوع هذه الرسالة 

املفردات املباشرة بوسيلة الصور لتدريس 
املوضوع األسباب إختارت الباحثة هذا ."واحملادثة
املدرس مل يطبقوا الطريقة الفعالة يف تدريس ألن 

املفردات واحملادثة، وكانت الطريقة املستخدمة هي 
طريقة القواعد والرتمجة بدون وسيلة، لذلك كان 

. ردات واحملادثةلبة يشعرون ابلصعبة يف فهم املفالط
استخدام الطريقة إن البحث ا أما نتائ  من هذ

املباشرة بوسيلة الصور وهي مل يكن فعاال جيدا، 
بعض الطالب متحريون يف الفهم وبعضهم نقصان 

وعالقة  .قدرة على القدرة املفردات واحملادثة
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تدريس الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية سواء يف 
تطبيق الدراسة السابقة  أن ختالفاالمث .املفردات

والبحث . أساليبها ومنهجها املختلفة يعين إجرائية
 يف الدراسة السابقة تستخدماملشكلة  يف حل

 .اإلستبانة تستخدماملالحظة، ويف الدراسة احلالية 
 نور هواين - 

 )أسلوب خريطة " موضوع هذه الرسالة 
Mind Mapping )  تطبيقها يف تعليم النحوو". 

راءت  املوضوع ألناألسباب إختارت الباحثة هذا 
تعلم درس النحو أبنواع الصعبة  املدرسةالباحثة ان 

أما نتائ  من . حىت جيعل الطلبة الصعبة يف تذكريه
 Mind)إن استعمال خريطة العقل البحث ا هذ

Mapping ) فعالية لرتقية قدرة الطالبات يف تعليم
النحو، أهنا جتعل الطالبات راغبات يف تعلم وفهم 

وعالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية سواء .املواد
ومنه  البحث  خريطة العقل م الوسيلةااستخديف 
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 تستخدم  لدراسة السابقةاب اختالفا مث .التجرييب
اشرة، ويف الدراسة احلالية تستخدم املالحظة املب

الدراسة السابقة يف تدريس . نةاإلستبا الباحثة
 .املفرداتنحو والدراسة احلالية يف تدريس ال
 طريقة كتابة الرسالة -ط

 ةعتمد الباحثة هذه الرسالة فتكتابوأما أتليف و 
درجة املرحلة اجلامعية )على دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية 

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية أتهيل املعلمني ( األوىل
 1 0 جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية سنة 

 



 
 

61 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املفرداتمفهوم  - أ
 تعريف املفردات -1

إن املفردات هي أدوات محل املعين كما أهنا يف وقت آخر  
ألن املتكلم يستطيع أن يفكر مث يعرب ما خطر . كوسيلة للتفكري

واملفردات إحدى العناصر  1.ابله وفكره بكلمات ما يريد يف
اللغوية اليت ينبغي على متعلم اللغة العربية من األجانب تعلمها 

املفردات كما ذكرت يف و  .كفاءة اللغوية املرغوبةليحصل على ال
شاذيل هي قائمة اإلندونسية ألفها إخيول و  –القاموس اإلجنلزية 

  . vocabularyـــة بالكلمات ويف اللغة اإلجنلزي

                                                             
مداخله  –أسسه : حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية بلغات أخرى6

 161. ، ص(1891جامعة أم القرى، : مكة املكرمة)طرق تدريسه،  –
2
Jhon Echol, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 

1998) hal: 631 



11 

 

وهي اللفظ أو الكلمة اليت . املفردات واحدها مفردة
سواء كانت فعال أم  تتكون من حرفني فأكثر وتدل على معىن،

املفردات أو الكلمات هي الوحدات اليت ترتتب .  امسا أم أدة
 .أفقيا وفقا نظام حنوي خاص لتكوين اجلملة

 
 أنواع املفردات وعملية تعليمها  -2

و , خيتلف اخلرباء تعليم اللغات الثانية يف معىن اللغةقد 
ومع ذلك فإهنم يتفقون على تعليم املفردات . يف أهداف تعليمها

مطلب أساسي من مطالب تعليم اللغة الثانية وشرط من شروط 
 .وتتنوع املفردات من أربعة أنواع  .إجابتها

 :ا نوع على حسب املهارات اللغويةأوهل

                                                             
 ميةيهللا الغايل عبد احلميد عبد هللا أسس إعداد الكتب التعلانصر عبد  

 19.ص( دار الغاىل، دون السنة: الرايض)لغري الناطقني ابلعربية، 
أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجة  رشدي أمحد طبيعة 
والثقافة، الرابط، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم : إيسيسكو)و أساليبه، 

  18. ، ص(م1898
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 (Understanding Vocabulary)مفردات للفهم  -1
االستماع ويقصد بذلك جمموع : تنقسم إىل نوعنيهذه و 

عندما يتلقاها  وفهمهاالكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف عليها 
ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت . من أحد املتحدثني والقراءة

يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما يتصل هبا على 
 . صفحة مطبوعة

 ،Speaking Vocabulary))مفردات الكالم  - 
 :وهذه أيضا تنقسم إىل قسمني

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت  ،(Informal) عادية -
 .حياته اليوميةيستخدمها الفرد يف 

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت حيفظها  ،(Formal)موقفيه  -
له إال يف موقف معني أو عندما تكن  الفرد وال يستخدمها

 .مناسبة
 ، Writing Vocabulary)) مفردات للكتابة - 

 :منيسوهذه أيضا تنقسم إىل ق     



18 

 

وع الكلمات اليت ويقصد هبا جمم ،(Informal)عادية  -
يستخدمها الفرد يف مواقف االتصال الكتايب الشخصى مثل أخذ 

 .اخل,كتابة يوميات,مذكرات
مات اليت ويقصد هبا جمموع الكل ، (Formal)موقفية - 

يستخدمها الفرد يف  مواقف االتصال الكتايب الرمسى مثل تقدمي 
 .اخل,تقريرطلب للعمل أو كتابة 

 ،Potential Vocabulary))كامنة مفردات   - 
 :وتنقسم كذلك إىل نوعني

جمموع الكلمات اليت  ويقصد هبا ،(Context)سياقية  -
 .ميكن تفسريها من السياق الذي وردت فيه

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن Analysis) )حتليلية  -
ما زيد عليها تفسريها استنادا إىل خصائصها الصرفية كأن نرى 

 .و يف ضوء اإلملام بلغات أخرىأ, من حروف أو ما نقص
 :اثنيها نوع على حسب املعىن



 2 

 

ويقصد هبا  ،Content Vocabulary) )كلمات احملتوى   -1
جمموع املفردات األساسية اليت تشكل صلب الرسالة مثل األمساء 

 .اخل, فعالواأل
ويقصد هبا جمموع  ،Function Words))كلمات وظيفية   - 

املفردات اليت ال تنقل معىن معينا وهي مستقلة بذاهتا وإمنا حتتاج 
عدة تنقل من خالهلا إىل املستقبل معىن إىل كلمات أخرى مسا

: فهذه الكلمة تكون مبعىن أحب يف قولنا( رغب)خاصا مثل 
 .رغب عن: رغب يف وتكون مبعىن انصرف يف قولنا

 :اثلثها نوع على حسب التخصص
ويقصد هبا جمموع ، Service Words) ) كلمات خادمة  -1

العامة اليت يستخدمها الفرد يف مواقف احلياة العادية أو الكلمات 
 .استخداماته الرمسية غري التخصصية

ويقصد هبا  ،(Special Content Words)كلمات ختصصية - 
جمموع الكلمات اليت تنقل معاىن خاصة أو تستخدم بكثرية يف 

 Local (Words)لية وتسمى أيضا ابلكلمات احمل. جمال معني
 .Utility Words))والكلمات االستخدامية 



 1 

 

  :أربعها نوع علي حسب الستخدام 
هبا جمموع ويقصد  ،Active Words))كلمات نشيطة   -1

الفرد من استعماهلا يف الكالم أو الكتابة أو املفردات اليت يكثر 
 .حىت يسمعها أو يقرؤها بكثرة

ويقصد هبا جمموع  ،Passive Words))كلمات خاملة   - 
الكلمات اليت حيتفظ الفرد هبا يف رصيدة اللغوى وإن مل 

وهذا النوع من املفردات اليت يفهم الفرد دالالته . يستعملها
على الصفحة املطبوعة أو يصل إىل واستخداماته عندما يظهر له 

 .مسعه
 :وأما أساس إختيار املفردات هي

تفضيل الكلمة شائعة الستخدام على  ،Frequency))التواتر  -1
وتستشار فيها قوائم . مادامت متفقة معها يف املعىنغريها، 

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

، تفضل الكلمة اليت تستخدم يف Range))التوزع أو املدى  - 
قد تكون . أكثر من بلد عريب على تلك اليت توجد يف بلد واحد



   

 

كرار املرتفع الكلمة ذا تكرار عال أو شيوع مرتفع، ولكن هذا الت
لذا يفصل أن ختتار الكلمة اليت تلتقي . بلد واحدينحصر يف 

ومن املصادر اليت تفيد يف . مهامعظم البالد العربية على استخدا
والذي أعدته ". معجم الرصيد اللغوي للطفل العريب"هذا، 

والذي كان للكاتب . املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتونس
ويضم الكلمات اليت وردت على . يف إعدادهشرف االشرتاك 

ألسنة األطفال العرب يف خمتلف الدول العربية موزعة حسب 
 .ا أو تواترها وحسب توزعها أو مداهاشيوعه

، تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول  (Availability)املتاحية - 
ويقاس هذا . واليت تؤدي له معىن حمددا. الفرد جيدها حني يطلبها

 .بسؤال الناس عن الكلمات اليت يستخدموهنا يف جماالت معينة
، تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند Familiarity))األلفة  - 

" مشس"فكلمة . األفراد على الكلمة املهجورة اندرة االستخدام
 .وإن كاان متفقني يف املعىن" ذكاء"تفضل بال شك على كلمة 

، تفضل الكلمة اليت تغطي عدة Coverage))الشمول  -1
جماالت يف وقت واحد على تلك اليت ال ختدم إال جماالت 



   

 

وإن  ". منزل"أفضل يف رأينا من كلماة " بيت"فكلمة . حمدودة
إال أهنا فروق ال هتم الدارس يف . فروق دقيقة بينهماكانت 

تعطي عددا أكرب من " بيت"إن كلمة . املستوايت املبتدئة خاصة
بيتنا، بيت هللا، بيت : ولننظر يف هذه االستخدامات . اجملاالت

 .، بيت القصيد، اخل، بيت العنكبوت(البوصلة)برة اإل
األمهية، تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس  -6

 .على تلك الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليال
وهبذا املنطق . تفضل الكلمة العربية على غريها العروبة، -1

" املذايع"و. بدال من التلفون" اهلاتف"يفضل تعليم الدارس كلمة 
يسمى يف )واحلسب اآليل بدال من الكومبيوتر . ن الراديوبدال م

فإذا مل توجد كلمة عربية (. املغرب ابحلاسوب ويف اجلزائر ابلراتب
يفيزيون، وأخريا أتيت التلفاز على التل: تفضل الكلمة املعربة مثل



   

 

الكلمة األجنبية اليت ال مقابل هلا يف العربية، على أن تكتب 
 1".فيديو"ثل ابلطبع ابحلرف العريب م

 
 طرق تدريس املفردات  -3

دمها كان يف تعليم مفردات الطرق متنوعة الذي يستخ
 :املعلم يف تعليم املفردات، منها

األجسام أو أمثلة اليت تدل على املعىن املفردات، يعرض  - أ
 مثل يعرض املعلم الكتاب أو القلم

عندما تريد    املعلم بفتح الباب متثيل املعىن، كأن يقوم  - ب
 "فتح األستاذ الباب" مجلة

يلعب املعلم دور مريض حيس أبمل يف لعب الدور، كأن   -ج
 .بطنه و يفحصه طبيب
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يف مقابل " ابرد " ذكر املتضادات، كأن يذكر كلمة  -د
 "ساخن"

لتوضيح معىن " سيف"رتادفات، كأن يذكر كلمة ذكر امل -ه
 "صمصام"
 الذهن تداعى املعىن، وذلك بذكر الكلمات اليت تثريها يف -و

يذكر املعلم " عائلة"ويف ورود كلمة . الكلمة اجلديدة
 .زوج، زوجة، أوالد: الكلمات اآلتية

يذكر املعلم " مكاتب"ذكر أصل الكلمة، مثل كلمة  -ز
 .كتب"أصلها وهو 

 .العربية يشرح املقصود من الكلمة شرح  معىن الكلمة -ح
تعدد القراءة، كأن يقرأ التلميذ النص قراءة صامتة عدة  -ط

يف مرات حىت يستكشف معىن الكلمة اجلديدة 
 6.الناص
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 اغراض تعليم املفردات -4
 :هم األغراض يف تعليم املفردات هي كما يليأو 

 :تنميه قدرة الدراسني على التعبري الوضيفي، وهذا يعين: أوال
احملادثة واملناقشة وقص تنميه ثروة لغة الدارس على  - أ

 .سالة وكتابة التقارير واملخلصات وغريهاالقصاص وكتابة الر 
على القيام جبميع ألوان النشاط  إفصاح لغة الدارس - ب

تابة الرسالة والبد من إقدار اللغوي من حمادثة ومناقشة وك
 .الدارس على التحديث اآلخرين

اإلبداعي، منها تنميه الثروة اللغوية للدارس على التعبري : اثنيا
عبري عن األفكار واألحاسيس وإلنفعاالت قدرته على الت

 .والفرح واألمل ابللغة الساليمةوالعواطف ومشاعراحلزن 
وسواء كان التعبري وظيفيا أو إبداعيا، فإنه البد من تدريب 
الدارس على الرجوع إىل املصادر واملعرفة واملعلومات، وتعويدهم 

املكتبات والبحث عن الكتب واملرجع يف املفردات على إرتياد 
 .الصعبة عندهم
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 مفهوم خريطة العقل - ب
 تعريف خريطة العقل -1

تقدمي األفكار أو املفاهيم  هو إن خريطة العقل
حىت اليت تتم مناقشتها يف جمموعات صغرية  ميلواملشاكل يف التع

إن أول من وضع خريطة . 1حيصل على معاجلة مشكالت خمتلفة
داخل املادة  ية اجلديدة املهمة ملساعدة الطلبةيف العمل العقل

سنة Toni Buzan) )الدراسية أثناء الدرس هو توين بوزان 
 ساعدوخريطة العقل توفر املساعدة املرئية الواضحة وت. سبعينات
 9.على تنظيم املواد واملعلومات قبل درسها الطالب

 خطوات يف تطبيق خريطة العقل -2
 يقدم املدرس املواد الدراسية ابستخدام خريطة العقل  - أ

 ابلصور

                                                             
7
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8
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، جمموعاتيقدم املدرس بتقسيم الفصل إىل عدة   - ب
 .طالبني إىل ثالثة طلبةتتكون من  موعاتوكل اجمل

يتعلمون مبدخل التعاوين ويناقشون املواد الراسية  الطلبة  -ج
 .ابستعمال خريطة العقل

 .زمالئهكل عضو مسؤل عن جناح      -د
إبلقاء نتيجة البحث،  جمموعاتبعد املناقشة تقوم كل    -ه

تسهيل للمدرس يف تسوية آرائهم على ما نقشوا من 
 .املواد الدراسية

ينبغي للطلبة أن يصمموا خريطة العقل أبنفسهم حيس   -و
 8.إهنا متعلقة ابملواد الدراسية

 يف تعليم املفرداتابلصور تطبيق خريطة العقل   -3

ن تكون لديهم القدرة أل طلبةالاملفردات هو توجيه  تعليم
على نطق حروف املفردات وفهم معناها ومعرفة طرقة اإلشتقاق 
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 بَ ْيِتْْ

 
 ُغْرَفُة اْلُمَذاَكَرة  

 طالبة
 

 املْكَتب   ُغْرَفةُ 

 البةط
 

 فَاْكس  
 ب رَْكة   

 طالبة

 

 مْطَبخ  
 

 ُمَصلَّى اْلبَ ْيت  

 ُلْس   الُْ  ُغْرَفةُ 
 طالبة

 

 ُغْرَفُة اْلنَ ْسم  
 

 اأَلْكل   ُغْرَفةُ 
 طالبة

 

 ت ْلُفْسن  
 طالبة
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 ب لغوي صحيح ابستخدام خريطة الغقلمنها ووصفها يف تركي
 .ميف عملية تعليمه ابلصور

 ابلصور ألن تريدين ستعمل خريطة العقلوكانت مدرسة ت
وفهم املفردات وتذكرة  املفرداتستيعاب وال طلبةاللدوافع 

 

 

 

 

 

 

 

 

املفردات حلصول على أهداف تعليمهم. 
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 فوائد خريطة العقل -4

يف حتقيق  طلبةالتساعد اخلريطة العقل للمدرس و 
 :التايل
 .تنظيم البناء املعريف واملهاري لدى كل منهما -1
فالفضاء الفسيح الذي ترمسه : املراجعة للمعلومات السابقة - 

العقل للتعلم متنحه فرصة مراجعة معلوماته السابقة اخلريطة 
فرتسخ البياانت واملعلومات اجلديدة يف مناطق  .عن املوضوع

 .العقل تعرفاهتا
إذ أهنا توسع الفهم وإضافة : املراجعة املتكررة للموضوع  - 

فبعض املتعلمني قد . بياانت ومعلومات جديدة ملا هو موجود
قل للدرس أثناء عرضه، جيدون صعوبة يف رسم خريطة ع

 .ولكن يسهل عليهم ذلك عند مراجعه
إذ أن كل منهم يرسم صورة : طلبةالعند مراعة الفروق الفردية  - 

الذي توضحه  العقلخاصة للموضوع بعد مشاهدة خريطة 
 .حسب قدراته ومهاراته



 1 

 

قد  تطوير املتعلمني ألسئلة جديدة عن بياانت ومعلومات -1
اخلريطة، واليت تطور أيضا العمق ها من خالل حصلوا علي

 .واملهاري للمتعلم يف موضوعيف  املعر
إعداد االختبار املدرسي، وذلك من خالل وضوح اجلزئيات  -6

 .التفصيلية للموضوعات
 .امللخص السبوري -تلخيص املوضوع عند عرضه -1
 .توثيق البياانت واملعلومات من مصادر حبثية خمتلفة -9
املراجعة السريعة للموضوعات من قبل املتعلمني، عندما ال  -8

 .يوجدون متسيعا من الوقت ملراجعة تفصيلية
سهولة تذكر البياانت واملعتومات الواردة يف املوضوع من  -12

 .خالل تذكر األشكال املرتسمة يف أذهاهنم
 .التفصيلي رسم صورة كلمة جلزئيات املوضوع -11
لمني يف اإلبداع الفين لتوضيح البياانت تنمي مهارات املتع - 1

 12.واملعلومات املكونة للموضوع
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 أنواع خريطة العقل - ه
 :إن خريطة العقل تنقسم إىل أربعة أنواع وهي

 (Network Tree)الشبكة شجرة  - أ
ومن خصائص شجرة الشبكة هي جتعل األفكار الرئيسية 
يف املربع، يف حني أن بعض عبارة أخرى مكتوبة على 

اخلطوط على خريطة العقل تبني العالقة . الربطخطوط 
على السطر تظهر  ةالكلمات املكتوب. بني األفكار

 اكتبمن بناء شجرة الشبكة، . العالقة بني املفاهيم
. املفهوماملوضوع وقيد املفاهيم الرئيسية املتعلقة هلذا 

وحتقق القائمة والبدء يف وضع األفكار أو املفاهيم ترتيب 
فرع املفاهيم املتعلقة هبا من املفاهيم . اخلاصالعام إىل 

شجرة الشبكة . الرئيسية وتوفري االتصال على اخلطوط
 :سبة لتصوير األحوال التاليةمنا
 عرض السببية  -1
 والرتاتب  - 
 واملتفرعة  - 



   

 

 واإلجراءات  - 
صطلحات املتعلقة اليت ميكن استخدامها لشرح وامل  -1

 العالقات
 (Events Chain)سلسلة األحداث  - ب

خدامها لتوفري خريطة العقل سلسلة األحداث ميكن است
ترتيب األحداث أو اخلطوات يف إجراء أو الطبقات يف 

فإن أول شيء  أن  يف بناء سلسلة األحداث،.عملية
ويسمى هذا . حداثيوجد عثور من بداية سلسلة األ

وسوف يستمر بعد ذلك إىل . احلدث احلدث األول
هذه السلسلة من . ئجاحلدث املقبل للتوصل إىل نتا

املراحل عملية واخلطوات يف : األحداث مناسبة لتصور
 .حداثاإلجراء اخلطي وتسلسل األ

 Cycle) (Concept Map خريطة مفهوم الدورة   - ج
إن سلسلة األحداث يف خريطة مفهوم الدورة ال تنتج  

. النتيجة النهائية، وهي املميز خلريطة مفهوم الدورة
واألحداث األخرية يف سلسلة من األحداث ربط العودة 



   

 

وكانت . إىل البداية، وتتكرر نفسها وليست هناك هناية
خريطة مفهوم الدورة مناسبة استخدامها إلظهار 

 وهي تتفاعل لتنتج. األحداث العالقات بني سلسلة
 .جمموعة من النتائج املتكرر

 (Spider Concept  Map)خريطة مفهوم العنكبوت   -د

خريطة مفهوم العنكبوت ميكن استخدامها لتبادل اآلراء 
اتبعة من فكرة مركزية، وذلك للحصول على عدد كبري 

تبطة ابلفكرة وكثري من األفكار مر . األفكار اخلتلطة من
املركزية ولكنها ليست ابلضرورة تتعلق بعضها ببعض 

ميكننا أن ننبدأ من خالل فصل وجنمع . عالقة واضحة
الشروط وفقا لشروط حمددة حبيث يصبح مصطلحا أكثر 

وخريطة املفهوم . فائدة للكتابة خارج املفاهيم الرئيسية
العنكبوت مناسبة لتصور املفاهيم اليت مل تتم وفقا 

سلسل الرتاتب إال من نوع واحد، والفئات ليست لت
 .موازية ونتائج العصف الذهين
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 مزااي و العيوب خريطة العقل - و

 خريطة العقل مزااي -1

 أبكملها الصورة نرى أن لنا ابلنسبة السهل من جتعل - أ
 وجعل ومقارنة، وتذكر تنظيم: على الدماغ يساعد - ب

 االتصاالت
 جديدة معلومات إلضافة السهل من جيعل - ج
 أسرع يكون أن ميكن مراجعة - د
 .11نوعها من فريدة خريطة كل - ه
 

 عيوب خريطة العقل - 
املشاكل اليت تنشأ مع قدرة  يف بعض األحيان ال تتوافق - أ

 على التفكري طلبةال
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وجد عدم توافق بني املشاكل اليت متت مناقشتها وما  - ب
لذلك ينحرف عن املناقشات مع القضااي  .متت مناقشته
 مناقشتهااليت ينبغي 

أحياانا يكون استخدام الوقت أقل فعالية عند إجراء  - ج
 املناقشات

لتدريب مسارات التفكري التفصيلية للطالب أمر صعب  - د
 للغاية

الرتكيز  طلبةيتطلب تركيزاا عاٍل ، يف حني يصعب تعلم ال - ه
  1.بشكل كامل أو كلي

 مفهوم الصور - ج
 تعريف الصور وتقسيمها -1

ومفهومها عند ابن السيد كلمة الصور مجع من الصورة 
والصور إصطالحا   1.يف كتاب لسان العرب هو الشكل واهليئة
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هي تسحيل للحقيقة وليست حقيقة ذاهتا، وهلا وجه عام أسهل 
  1.املكتوبفهما من اللفظ 

 :والصور تنقسم إىل قسمني

 الصور الثابتة - أ

يعين كل أنواع التمثيل الصور، وأبسط ( صورة)اللفظ 
ذلك النوع املكون من الرسومات نوع من الصور هو 

التوضيحية اليت ميكن نزعها من الكتب واجملالت واجلرائد، 
 11.مثل الصور الفتوغرافية والصور امللونة والكاريكاتورية

 الصور املتحركة - ب
                                                                                                                           

عامل الكتب، : القاهرة)، لسان العرباإلمام العالمة ابن منظور،  1
 1  . ، ص(1816

عامل : القاهرة)، وسائل التعليم واإلعالمفتح الباب عبد احلليم سيد،  1
 1  . ، ص(1816الكتب، 

املعينات  دمحم امساعيل صيين وعمر الصديق عبد هللا،11
 12.ص...البصرية
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الصور املتحركة ويقصد هبا األفالم وبرامج التلفيزيون مبا 
. فيها من األغراض الرتبوية يف عرض الفالح وغريها

تخدمت صور األفالم املتحركة لألغراض التعليمية يف أس
ويزداد اهتمام املدرسة . املدارس منذ أكثر من ثالثني عاما

احلديثة اليوم ابستخدام وسائل التعليمية السمعية والبصرية 
ومن بينها األفالم، وخاصة بعد أن أكدت خربات املدرسني 

ومزاايها نتائج الدراسات واالحباث فوائد هذه الوسائل و 
 .التعليمية

 اختيار الصور - ج
تمد املدرس على خربته غالبا يف اختيار الصور اليت يع

قط التالية عند اختيار يستعملها مع الدرس وجيدر بنا أن الن
 :هذه الصور

الطلبة حبيث جتذب انتباهه  أن تكون الصورة مثرية الهتمام -
 .ونستحوذ على اهتمامه

الصورة حىت تزداد االستفادة مراعاة البساطة وعدم التعقد يف  -
 .منها



 8 

 

 . يكون ملهتوايهتا أمهية تعليمية لرتقيق أهداف الدرس أن -
مراعاة صحة املعلومات والدقة العلمية وتقدمي البياانت  -

 احلديثة
 16.أن يكون انتاجها من الناحية الفنية جيدا -

 
 استخدام الصور -2

يشيع استخدام الصورة يف التعليم ألسباب 
 :رئيسية منها

 .مالعمة الصورة لتحقيق أهداف تعليمية خمتلفة - أ
الصورة الثابتة خفيفة الوزن، غري : سهولة استخدام الصورة - ب

قابلة للكسر ال تنأثر كثريا ابلعوامل اجلوية من حرارة 
 .ورطوبة كما تنأثر األفالم السينمائية مثال

الصورة املتحركة تزيد املفاهيم والقيام وضوحا، وهي كذلك  - ج
 .اإلستخدام يف املدرسة ويف اجملمعسهلة 

                                                             
دار القلم )، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسني محدى الطوحبي، 16

 1 1.ص( 1886: للنشر والتوزيع
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يف هذه  خريطة العقلومن هذا التعريف فرتى الباحثة أّن 
درس اللغة العربية ملصممتها  خريطة العقل اليتي الرسلة فه
والباحثة  .يف استيعاب املفردات طلبةلتسهيل ال هاواستخدام
  .شجرة الشبكة أنواع خريطة العقل هيمن  تستخدم



 
 

14 
 

 الفصل الثالث

 لقي إجراءات البحث احل

 منهج البحث - أ

 وه هذا البحثإن منهج البحث الذي تستعمله الباحثة يف 
تستطيع الباحثة  ذيال منهج البحث العلمي ووه. املنهج التجرييب

على النتيجة ( املتغري املستقل)أن تعرف أثر السبب  بواسطته
  (.املتغري التابع)

 :يما يلالتجرييب فهي خطوات البحث وأما 
 .حتديد جمتمع البحث ومن مث اختيار عينة  منه - 
 .اختبار عينة البحث يف موضوع التجربة اختبارا قبليا -2
 .تقسيم عينة البحث -3
 .لتصبح اجملموعة التجريبية يار أحد اجملموعاتختا -4

            

                                 
 

م،  املدخل إىل  2222ه، 1 4 صاحل بن أمحد العساف، سنة   
 .323، ص (املكتبة العبيكان: الناشر)البحث يف العلوم السلوكية الطبيعية الثانية 
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دون ل على اجملموعة التجريبية و تطبيق املتغري املستق -5
 .ستخدامه يف اجملموعة الضابطة ا

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

 .حتليل املعلومات -7
 .ات يف ضوء أسئلة البحث أو فروضهتفسري املعلوم -8
لبحث وأظهر أهم النتائج اليت توصل تلخيص ا -9

 2.إليها
التصميمات شكل هذا البحث التجريب يف وختصص الباحثة

هي تصميم و الباحثة على إحدى تصميمتها  تالتمهيدية واعتماد
يف  سمىبعدي أو ما يالقبلي و الختبار االاحدة مع جمموعة الو 
 . One Grup Pre-Test, Post-Test Designاإلجنيليزية

 
            

                                 
 

م،  املدخل إىل  2222ه، 1 4 صاحل بن أمحد العساف، سنة 2
 .325ص، (املكتبة العبيكان: الناشر)البحث يف العلوم السلوكية الطبيعية الثانية 
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 اجملتمع والعينة - ب

 MTsN 7ـــب طلبةمجيع الا البحث التجرييب إن اجملتمع يف هذ

Aceh  Besar   وأما طريقة اختيار العينة هي طلبة 2 3وعددهم ،
ألن فيها وجود امليزان ( Purposive Sampling) الطريقة العمدية

اخلاص الذي تطبقه الباحثة وتالحظ صفة أو مميزة اجملتمع كما 
يف  طلبةال أيبطريقة عمدية وأخذت الباحثة العينة 3.قبلعلم من 

كثريا ألن   طلبة 24، وعددهم الثانوية (VII4-) 4-ألولاف  صال
و يوجد الطلبة يف حفظ املفردات  ابلصعوبةيشعرون منهم 
 .اللغة العربية واأن يقرأ يصعبون

 وأدواهتاطريلقة مجع البياانت -ج

هذا تستعملها الباحثة يف  اليت طريقة مجع البياانتوأما 
 :هيفالبحث
 

            
                                 

 
3
Tim Tarbiyah IAIN. Metodelogi Penelitian, Ar-Raniry Press 

Darussalam 2004, hal.46. 
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 ختباراتاال . 
 موعة من األسئلة أو الواجبات اليتجم يختبارات هاال

ما حيتاج  اهتدف إليه اليتهلا و  االستجابة طلبةيطلب من ال
وتعرض الباحثة ورقة االختبار لنيل البياانت من هذه  .4البحث
 :وتقوم الباحثة ابختبارين.األدة

 ختبار القبلياال - أ
استخدام قبل  رىختبار القبلي هو الذي جياال

يف استيعاب  طلبةخريطة العقل ابلصور لرتقية قدرة ال
 .املفردات

 ختبار البعدي اال - ب
وأما اإلختبار البعدي هو الذي خيتربه بعد 

ة ، لتعرف الباحثبالصوراخلريطة العقلإستخدام 

            
                                 

 
، ط تعييم العربية والدين بني العيم و الفن، 2222رشدى أمحد طعيمة،  

 .89، ص (دار العرىب: القاهرة)، 
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يف  ،بالصوراخلريطة العقلواستطاعة  طلبةإستجابة ال
 .  بعد تطبيقها طلبةدراسي الترقية حتصيل 

 االستبانة -2
واملراد إبستبانة هي اإلستمارة اليت حتتوي على جمموعة من    

السئلة أو العبارات املكتوبة مزودا إجابتها واآلراء املختلفة، أو 
  5.بفراغ لإلستجابة ليطلب من اجمليب عليها

 أدوات البحث -د

 ورقة اإلستبانة . 
 االختبار القبلي والبعديأسئلة  .2
-  طريلقة حتييل البياانت ه

وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي 
 1:فيستعمل الباحث الرموز كما يلي (T” Test“)ابختبارات 

            

                                 
 

 342:، ص.....دخل إىل البحث ، املصاحل بن أمحد العساف4
6
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 305. 
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to = 
  

    

 

 : البياانت
 .حاصل املالحظة:   
املتغرية متوستط الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة :   

   :الثانية، فهو من اتباع اخلطوات التالية 

  

    
  

 
 

جمموع الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة :   
 : من خطوات اآلتية D املتغرية الثانية، و

D     : نتيجة املتغرية األوىل انقصة بنتيجة املتغرية
 الثانية

X  :نتيجة املتغرية األوىل. 

Y  :نتيجة املتغرية  الثانية. 

N  :عدد العينة. 

    
اخلطاء املعياري للفروق اتباع الرموز التالية : 

:  
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اإلحنراف املعياري للفروق بني نتيجة املتغرية :    
   7: األوىل ونتيجة املتغرية الثانية، يعن

      
   

 
  

  

 
 

 

 

 

 ستبانةالبياانت للورقة اإلحتليل   - 

ستبانة فيعتمد اإل حتلياللبياانتعننتيجةورقةة ويقومالباحثب
 : 8على القانون ةالباحث

  
 

 
   ۰۰٪  

 
 

            
                                 

 
7
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, . . .hal.305-

306 
8
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan...,  hal. 43. 
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 :البيان 
P  :النسبة املؤية 
 الرتددات:   
N       :طلبةجمموعة ال   
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشاهتا

 عرض البياانت - أ
تستددا  رييةة ابيتعلق كلما قد قامت الباحثة بتوضيح  

ل يف الفصاتستيعاب املفيدات يف  الةلبةلرتقية قدرة  ابلصورالعقل 
ففي هذا الفصل تعيض الباحثة عن نتائج البحث اليت . ولاأل

للميحلة  4-األولوجدهتا بعد القيا  ابلبحث التجيييب يف الصف 
وقد قامت الباحثة ابلبحث . MTsN 7 Aceh Besarـــ ب املتوتسةة
للحصول ( One Group Pre Test- Post Test Design) التمهيدية

اعتمادا على رتسالة  MTsN 7 Aceh Besar بـــعلى تلك البياانت 
-Bشيه بيقمالرتبية وأتهيل املعلمني ببندا أت عميد كلية

248/KK01.04/PP.00.01/03/2019. 
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 حملة ميدان البحث -1

 إحدى املدارس اإلتسالمية MTsN 7 Aceh Besar كان 
ــ احلكومية  حتت رعاية ابمبانج إيياوان تسيمبريينغ  Aceh Besarبـ

 Blang Bintang Aceh Besarيف الشارع هذه املدرتسة قعوت.

,Lama .  بـــ قبل أن تصبح هذه املدرتسةMTsN 7 Aceh Besar ،  
وتعلم فيه .  MTsN Kuta Baroــبـكانت هذه املدرتسة تسمى 

كان عدد و . العلو  الكثرية من العلو  الةبيعية والعلو  اإلتسالمية
 طالب 173، ويتكون من طلبة 013 درتسةامل هيف هذ الةلبة
 4-1اجلدول  يف الةلبةوتوضح الباحثة عدد . طالبة 143
 :األيت
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 4-1اجلدول
  MTsN 7 Aceh Besarب الةلبةعدد 

 الفصل الرقم
 الطلبةعدد 

 اجملموع
 الطالبة لباالط

 111 25 77 األول 1
 52 02 23 الثاين 5
 137 20 20 الثالث 0

 011 141 171 اجملموع
 (5311ق املدرتسة، تسنة مصادر البياانت من واثئ. 1-4)

 01فعددهم MTsN 7 Aceh Besar املدرتسون يف وأما  
بعضهم . مدرتسة 55 ثمدرتسا ومن اإلان 11من الذكور . مدرتسا

غري احلكومي  درساملوبعض اآلري ( PNS)احلكومي درس امل
(Non-PNS) 4-2اجلدول كما يتضح يف: 
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 4-2اجلدول 
 MTsN 7 Aceh Besar نيعدد املدرتس

 عدد املدرسني الرقم
احلكومي 

(PNS) 

غري 
احلكومي 

(Non-

PNS) 
 اجملموع

 
 4 7 املدرسون 1
 1 11 املدرسات 5

 03 10 22 اجملموع
  (5311لبياانت من واثئق املدرتسة، تسنة مصادر ا. 5-4)

ومن اجلدول السابق، تعلم الباحثة أن املدرتسني يف   
MTsN 7 Aceh Besar 01 7عددهم  علممو اللةة امل وأما. املدرس 

 :4-0اجلدوليف فهم كما يتضح  .معلمني
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 4-0اجلدول
  MTsN 7 Aceh Besarــــمدرتسي اللةة بأمساء 

 متديج مادة اتسم اليقم
 جامعة اليانريي اإلجنلزيةاللةة  أرميا 1
 جامعة اليانريي اللةة العيبية كيتين 5
أبو جامعة  اإلجنلزيةاللةة  رمسان 0

 مىااليت
 جامعة اليانريي اللةة العيبية أزهار 4
 جامعة اليانريي اللةة العيبية اثنان 2
 جامعة اليانريي اإلجنلزيةاللةة  تسيي وهيين 7

 ( 5311البياانت من واثئق املدرتسة، تسنة مصادر. 0-4)

 توقيت قيام العملية التجريبية  -2

جياء التجييبية يف اليت قامت الباحثة إب الةلبةوأما عدد 
وجلمع . لبةط 54 كلهم يبلغ إىل(-4VII) 4-الصف األول

قلي يف تلك املدرتسة ابلبحث احلالبياانت فقامت الباحثة نفسها 
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تستوضحها .  5311تسنة مارس   03مارس إىل  14يف التاريخ 
اجلدول ابلتوقيت التجيييب يف اجملموعة التجييبية كما يف الباحثة 

4-4: 
 4-4اجلدول 

 التوقيت التجيييب يف اجملموعة التجييبية
 العملية التاريخ اليو  اللقاء

 اجلمعة اللقاء األومل
 مارس 12

5311 
االرتبار 
 القبلي

 مارس 12 اجلمعة اللقاء الثاين
 التعليم 5311

 اجلمعة اللقاء الثالث
 مارس 55

 التعليم 5311

 مارس 51 اجلمعة اللقاء اليابع
 التعليم 5311

ارتبار  مارس 51 اجلمعة اخلامس اللقاء
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 البعدي 5311
 القبلي اإلختبار -0

القبلي قبل إجياء البحث ملعيفة  إلرتبارقامت الباحثة اب
رييةة على حفظ املفيدات قبل اتستددا   الةلبةقدرة 
 :القبلي فهي اإلرتبارأما اخلةوات . ابلصورالعقل 

 4-5اجلدول 

 القبلي اإلختباريف  الطلبةسة و أنشطة املدر  

 الطلبةأنشطة  سةأنشطة املدر  
 ( ةالباحث) تسةتدرل املدرم 

 الفصل إبلقاء السال  

السال  ويستمعون  الةلبةيد ي
 إىل املقدمة

 اإلرتبارتسة أهداف تشيح املدرم 
 وتبني كيفية إجابتها  القبلي

 تسةإىل بيان املدرم  الةلبةيسمع 

 اإلرتبارتسة أتسئلة تقد  املدرم 
 القبلي

 اإلرتبارأتسئلة  الةلبةجييب 
 القبلي
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اإلرتبار جتمع املدرمتسة أتسئلة 
 من الةلبة  القبلي

اإلرتبار يعةي الةلبة أتسئلة 
 الذي قد جييبهم القبلي

أرريا، املدرمتسة ختتتم الدرس 
بقياءة الدعاء وتلقي السال  

 .قبل اخليوج من الفصل

 الةلبةالدعاء وييدم  الةلبةيقيأ 
 السال 

 ابلصوراستخدام خريطة العقل بأنشطة التعليم املفردات -4

القبل  إلرتباراب بحث التجيييب قامت الباحثةوهلذا ال
فيدات اللةة املاتستيعاب  الةلبةوالبعدي لتعييف على قدرة 

إن مادة التعليم مأروذة من كتاب دروس اللةة العيبية و . العيبية
يف  "بييت"اإلتسالمية لصف األول ابملوضوع  املتوتسةةللمدرتسة 

 .اثينن فصل الدراتسي فصل السادمس

اتستددا  رييةة العقل بتعلم املفيداتوأما اجياء تعليم و 
 :التايل 4-7و 4-2اجلدول فكما يعيض يف  ئنيابللقاابلصور 
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 4-2اجلدول 
 (اللقاء األول)

 يف اللقاء األول الطلبةسة و أنشطة املدر  

 الطلبةأنشطة سةأنشطة املدر  
تسة الفصل إبلقاء تدرل املدرم 

 السال  
 السال  الةلبةيد ي

 الدعاء الةلبةقيأ ي تسة بقياءة الدعاءأتمي املدرم 
تسة بقياءة كشف تقو  املدرم 

 الةياب وتدعو واحدا فواحدا 
بدعوة كشف  الةلبةهتم ي

 الةياب
يم التعلف ادأه تسةاملدرم  تشيح

رييةة العقل ابتستددا  
وتوضح رةوات التعلم  ابلصور

 به

 .الىشيح املدرتسة الةلبةستمع ي

تسبع تنقسم املدرتسة الةلبة إىل 
 جمموعات

 مبا أمي املدرسالةلبة يتحيك 
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يف  املفيدات تسةاملدرم  تكير
 أتسبوع املاضى

املفيدات إىل  الةلبةستمع ي
 الباحثة ويكيروها اليت تلفظ

 املفيدات العيبية تسةاملدرم تسأل 
 "بييت" املوضوع عن

السؤال من  جييب الةلبة
 "بييت" املوضوع عنتسة املدرم 

تسأل املدرمتسة الةلبة عن 
 يفهمواهااملفيدات اليت ال 

اتستجابة الةلبة األتسئلة من 
 املدرتسة

 والفظأتمي املدرمتسة الةلبة أبن ي
 كل من املفيداتأريى  مية 

املفيدات  يذكيون الةلبة
 السابقة

رييةة تسة شكل تشيح املدرم 
 لعبو كيفية  ابلصورالعقل 

 ابلصور ييةة العقل خب

يستمع الةلبة شيح املدرتسة 
 ويسألوهنا ما مل يفهموه

تعةي املدرمتسة الصور 
 واملفيدات جلميع الةلبة 

 واملفيدات الصورالةلبة  ىتلقي
 املدرمتسة قدمها اليت
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أتمي املدرمتسة الةلبة لتناتسب 
يلصقون مثالصور واملفيدات 

 تشكل حبيث على اللوح
 العقل رييةة

الصور  يبحث الةلبة عن
مث يلصقون  ناتسبةاملواملفيدات 
 على اللوح 

وا يقيأأن أتمي املدرمتسة الةلبة 
أما  يلصقون على اللوحما

 الفصل

يلصقون على ا مبوا يقيأ الةلبة
 اللوح

بعض األتسئلة  ةقدم  املدرمتسي
اتستيعاب  ملعيفة قدرة الةلبة يف

 .املفيدات 

جييب الةلبة بعض األتسئلة 
 هقدمم ذيال

تسة اخلالصة من تشيح املدرم 
 املوضوع

 إىل اخلالصة الةلبة ستمعي
الةلبة ، وأترذ جيدا اتستماعا

 اخلالصة الدراتسة
الةلبة قبل  املدرمتسة تدافع

 النهاية الدرس
 املدرمتسة إىل الةلبة ستمعي
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أرريا، املدرمتسة ختتتم الدرس 
بقياءة الدعاء وتلقي السال  

 .قبل اخليوج من الفصل

يقيأ الةلبة الدعاء وييدم الةلبة 
 السال 

 4-7اجلدول 
 (ثايناللقاء ال)
 يف اللقاء الثاين الطلبةسة و أنشطة املدر  

 أنشطة الطلبة أنشطة املدر سة
تدرل املدرمتسة الفصل إبلقاء 

 السال  
 ييد الةلبة السال 

 الدعاءالةلبة قيأ ي تسة بقياءة الدعاءأتمي املدرم 
تقو  املدرمتسة بقياءة كشف 

 الةياب وتدعو واحدا فواحدا 
بدعوة كشف  الةلبةهتم ي

 الةياب
تشيح املدرمتسة أهداف التعليم 

رييةة العقل ابتستددا  
يستمع الةلبة اىل شيح 

 .املدرتسة
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وتوضح رةوات التعلم  ابلصور
 به

تسبع تنقسم املدرتسة الةلبة إىل 
 جمموعات

 الةلبة يتحيك مبا أمي املدرس

يف  املفيدات تسةاملدرم  تكير
 أتسبوع املاضى

املفيدات إىل  الةلبةستمع ي
 اليت تلفظفها الباحثة ويكيروها

 املفيدات العيبية تسةاملدرم تسأل 
يف احلما ،  وندجت ذاما" عن 

... في غيفة النو  وندذا جتماو 
 "و غري ذلك

 من سؤالال جييب الةلبة
يف  وندذا جتما" عن تسة املدرم 

يف غيفة  وندذا جتماو احلما ، 
 "و غري ذلك... النو  

الةلبة عن تسأل املدرمتسة 
 املفيدات اليت ال يفهمواها

اتستجابة الةلبة األتسئلة من 
 املدرتسة

 والفظأتمي املدرمتسة الةلبة أبن ي
 كل من املفيداتأريى  مية 

املفيدات  يذكيون الةلبة
 السابقة
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رييةة تسة شكل تشيح املدرم 
 لعبو كيفية  ابلصورالعقل 

 ابلصور ييةة العقل خب

يستمع الةلبة شيح املدرتسة 
 ويسألوهنا ما مل يفهموه

تعةي املدرمتسة الصور واملفيدات 
 جلميع الةلبة 

 واملفيدات الصور الةلبة تلقىي
 املدرمتسة قدمها اليت

أتمي املدرمتسة الةلبة لتناتسب 
يلصقون  مثالصور واملفيدات 

 تشكل حبيث على اللوح
 العقل رييةة

الصور  يبحث الةلبة عن
مث يلصقون  ناتسبةاملواملفيدات 
 على اللوح 

 وا مايقيأأن أتمي املدرمتسة الةلبة 
أما   يلصقون على اللوح

 الفصل

يلصقون على ا مب وايقيأ الةلبة
 اللوح

بعض األتسئلة  ةقدم  املدرمتسي
اتستيعاب  ملعيفة قدرة الةلبة يف

 .املفيدات 

جييب الةلبة بعض األتسئلة 
 هقدمم ذيال
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تسة اخلالصة من تشيح املدرم 
 املوضوع

 إىل اخلالصة الةلبة ستمعي
الةلبة ، وأترذ جيدا اتستماعا

 اخلالصة الدراتسة
 الةلبة قبل املدرمتسة تدافع

 النهاية الدرس
 املدرمتسةإلى الةلبة ستمعي

أرريا، املدرمتسة ختتتم الدرس 
بقياءة الدعاء وتلقي السال  

 .قبل اخليوج من الفصل

يقيأ الةلبة الدعاء وييدم الةلبة 
 السال 

 البعدي اإلختبار -5
بعد إجياء البحث ملعيفة  البعدي إلرتبارقامت الباحثة اب

رييةة العقل  على حفظ املفيدات بعد اتستددا  الةلبةقدرة 
 :القبلي فهي اإلرتبارأما اخلةوات . ابلصور
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 4-8اجلدول 
 يبعدال اإلختباريف  الطلبةسة و أنشطة املدر  

 الطلبةأنشطة  سةأنشطة املدر  
تسة الفصل إبلقاء تدرل املدرم 

 السال  

السال  ويستمعون  الةلبةيد ي
 إىل املقدمة

 اإلرتبارتسة أهداف تشيح املدرم 
 وتبني كيفية إجابتها  يبعدال

 تسةإىل بيان املدرم  الةلبةمع تيس

 اإلرتبارتسة أتسئلة تقد  املدرم 
 بعديال

 اإلرتبارأتسئلة  الةلبةجييب 
 يبعدال

اإلرتبار جتمع املدرمتسة أتسئلة 
 بعدي من الةلبة ال

اإلرتبار يعةي الةلبة أتسئلة 
 الذي قد جييبهم القبلي

أرريا، املدرمتسة ختتتم الدرس 
بقياءة الدعاء وتلقي السال  

 ..قبل اخليوج من الفصل

يقيأ الةلبة الدعاء وييدم الةلبة 
 السال 
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 حتليل البياانت ومناقشاهتا - ب
 حتليل بياانت االختبار -1

املستددمة جلمع بياانت البحث هي وأداة التحليل 
لرتقية قدرة ابلصور  اتستددا  رييةة العقل قبل االرتبار،
تقو  الباحثة بتقدمي االرتبار  يف اتستيعاب املفيدات،الةلبة 

 اتستددا  رييةة العقل أتثري وملعيفة. القبلي للمجموع
فاعتمدت يف اتستيعاب املفيدات لرتقية قدرة الةلبة  ابلصور

ففي . الباحثة على نتيجة االرتبار القبلي واالرتبار البعدي
 على لبةالباحثة عن حتصيل الة ستعيضاآلتي 4-3اجلدول 

 :االرتبار القبلي
 4-3اجلدول 

 اإلختبار القبلينتائج 

 النتيجة الطلبة رقم
 12 1الةالبة  1
 02 5الةالبة  5
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 12 0الةالبة  0
 53 4الةالبة  4
 12 2الةالبة  2
 43 7الةالبة  7
 42 7الةالبة  7
 72 5الةالبة  5
 72 1الةالبة  1
 72 13الةالبة  13
 42 11الةالبة  11
 52 15الةالبة  15
 02 10الةالبة  10
 02 14الةالبة  14
 13 12الةالبة  12
 52 17الةالبة  17
 53 17الةالبة  17
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 133 15الةالبة  15
 22  11الةالبة  11
 53  53الةالبة  53
 22 51الةالب  51
 23 55الةالب  55
 73 50الةالب  50
 12 54الةالب  54

 1111 اجلملة
اتضحت على أن نتيجة من هذه البياانت 

 .1133الةلبة يف االرتبار القبلي بتقديي 
االرتبار البعدي فبينت الباحثة  على ةحتصيل الةلبوأما 

 :اآليت 4-11 اجلدوليف 
 4-11اجلدول 

 بعدياإلختبار النتائج 

 النتيجة الطلبة رقم
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 22 1الةالبة  1
 53 5الةالبة  5
 23 0الةالبة  0
 73 4الةالبة  4
 72 2الةالبة  2
 72 7الةالبة  7
 72 7الةالبة  7
 12 5الةالبة  5
 12 1الةالبة  1
 133 13الةالبة  13
 53 11الةالبة  11
 72 15الةالبة  15
 73 10الةالبة  10
 73 14الةالبة  14
 73 12الةالبة  12
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 22 17الةالبة  17
 133 17الةالبة  17
 12 15الةالبة  15
 13  11الةالبة  11
 22  53الةالبة  53
 133 51الةالب  51
 12 55الةالب  55
 133 50الةالب  50
 133 54الةالب  54

 1885 اجلملة
اتضحت على أن نتيجة من هذه البياانت 

 1552بتقديي  بعديلاالةلبة يف االرتبار 
أما حتليل البياانت عن نتيجة االرتبار القبل والبعدي  

 :فتستدد  الباحثة اليموز كما يلي T”- Test“)  ) ابرتبارات



55 

 

    
  

    
 

 : البياانت  
 to  : ملالحظةاحاصل. 
 :MD وىل ونتيجة األمتوتسةة الفيوق بني نتيجة املتةرية

   املتةرية الثانية، 

   
  

 
 

جمموع الفيوق بني النتيجة املتةرية األوىل والنتيجة :    
 :من اخلةوات اآلتية D املتةرية الثانية، و

D = x-y 

  :xالنتيجة املتةرية األوىل. 
   :yنتيجة املتةرية الثانيةال 

N :عدد العينة. 
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 :وهو اتباع القانون التايل اخلةأ املعياري للفيوق :     

     
   

   1
 

 : SDD االحنياف ملعياري للفيوق بني النتيجة املتةرية األوىل
 :والنتيجة املتةرية الثانية، يعين

    
   

5

 
 
  

 
 

5
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 4-11اجلدول 
 جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي

 االختبار القبلي الطلبة  رقم
(x) 

 االختبار البعدي
(y) 

 

D=x-y 
2
(x-y=)

2
D 

 1733 -43 22 12 1الةالبة  -1
 5352 -42 53 02 5الةالبة  -5
 1552 -02 23 12 0الةالبة  -0
 1733 -43 73 53 4الةالبة  -4
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 0733 -73 72 12 2الةالبة  -2
 752 -52 72 43 7الةالبة  -7
 433 -53 72 42 7الةالبة  -7
 433 -53 12 72 5الةالبة  -5
 433 -53 12 72 1الةالبة  -1
 752 -52 133 72 13الةالبة  -13
 1552 -02 53 42 11الةالبة  -11
 5233 -23 72 52 15الةالبة  -15
 1552 -02 73 02 10الةالبة  -10



05 

 

 1552 -02 73 02 14الةالبة  -14
 5233 -23 73 13 12الةالبة  -12
 133 -03 22 52 17 الةالب -17
 433 -53 133 53 17 الةالب -17
 52 2 12 133 15 الةالب -15
 1552 -02 13 22  11 الةالب -11
 1552 -02 22 53  53الةالب -53
 5352 -42 133 22 51الةالب  -51
 5352 -42 12 23 55الةالب  -55
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 1733 -43 133 73 50الةالب  -50
 52 -2 133 12 54الةالب  -54

 54  =N 
- - 772- =

   
03752 =

5   
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يف اجلدول السابق  (T” Test“)ت  –نظيا إىل نتيجة االرتبار 
 : وجدان البياانت اآلتية

- 772=  (∑D)جمموع الفيق بني االرتبارين  -1
)جمموع ميبعات الفيق بني االرتبارين  -5

2
D∑) = 03752 

 54= عدد العينة  -0

وملعيفة داللة املتوتسط الفيق بني النتيجتني املتةريتني  
(MD)تبع اخلةوات التاليةت ة، فالباحث: 

   
  

 
 
 772

54
  57 7350 

نتيجة ال عن االحنياف املعياري للفيوق بني ةبحث الباحثتمث 
 : وهذا ما ننظيه يف اليموز التايل (SDD)تني املتةري 
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5

 
 
  

 
 

5
  

03752
54

 
 772

54
 

5

 

              1577 3417   57 7350 5 

= 1577 3417— 777 7415 

  235 5115  55 242 

 : (SEMD)عن اخلةأ املعياري للفيوق  ةحثابحث البتمث  

     
   

   1
  

55 242

 54 1
  

55 242

 50
 

 
55 242
4 712

 4 731 
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 :الفيض املذكور، ملقياس اليد  هذا اعتمادا على

- Haمقبول وHo ت> اجلدول -ت: ميدود، إذا كان-
 .احلساب

- Haو ميدودHoت< اجلدول -ت: ، إذا كان مقبول-
 .احلساب

ت -فتدترب الباحثة البياانت ابرتبار اخلةوة األررية أمماو  
 :كما يلي   (to)املالحظة عن حاصل

    
  

    
 
 57 7350

4 731
  2 514

0
 

ومن اخلةوات األررية يعين حتديد الدرجة احليية  ويكون 
من درجة احليية  ٪1و ٪2 لةالفيض الصفيي على مستوى الدال

 . يف هذا البحث

db= N-1 
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= 54-1=50 

وحدد مستوى  5037يعنزي  ٪2 فحدد مستوى الداللة 
. 514 2يعين  (to)أمما حاصل املالحظة 5051يعين  ٪1الداللة 
 5037( : اجلدول-ت)أكرب من ( احلساب-ت)وذلك 

<2 514>5051 

-ت)متساوية أو أكرب ( احلساب-ت)إذا كانت النتيجة  
. مقبوالفيكون الفيض الصفيي ميدودا وفيض البديل ( اجلدول

-ت)مل تبلغ إىل النتيجة ( احلساب-ت)وإذا كانت النتيجة 
 1.فيكون الفيض الصفيي مقبوال وفيض البديل ميدودا( اجلدول

-ت)فوجدت الباحثة يف هذا البحث أنم النتيجة  
، ولذلك أن الفيض (اجلدول-ت)أكرب من النتيجة ( احلساب

رييةة  تستددا الصفيي ميدودا وفيض البديل مقبوال، يعين اب
                                                             

1
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal 312-313. 
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يكون فعاال لرتقية قدرة الةلبة ورفع دوافع الةلبة يف  العقل ابلصور
 .اتستيعاب املفيدات

 ت استجابة الطلبةحتليل بياان -2
رييةة العقل ابتستددا  ويكون حتليل اتستجابة الةلبة 

يف تدريس املفيدات لرتقية قدرة الةلبة يف اتستيعاب  ابلصور
 : على القانون اآليتاملفيدات 

  
 

 
  1۰۰ 

 :البيان 

P  :النسبة املئوية 
 الرتددات:   
N  :جمموع الةلبة 
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 4-12اجلدول 
 نتيجة استجابة الطلبة

 (٪)النسبة املئوية  (F)الرتددات  البياانت رقم
4 0 2 1 4 0 2 1 

 - - 24،17 42،50 - - 10 11 الوتسيلةتعلم هبذه عند عملية التعليم وال بفيح شعيأان أ 1
 4،17 5،00 25،04 51،17 1 5 14 7 جيذب متعلوال يف التعليم  ةاملدرمتس استعملهت يتال وتسيلةال هذه 5
 - 4،17 24،17 41،77 - 1 10 13 علمتوال التعليم  ةشيح املدرتسا تعندم بفيح شعيأان أ 0
 4،17 - 25،04 07،2 1 - 14 1 عن البييتا حيفظ املفيدات عندم بفيح شعيأان أ 4
 - 5،00 23 41،77 - 5 15 13 املستقبليف  وتسيلةال هوافق على اتستددا   هذأان أ 2
 - - 72 52 - - 15 7 جتعلون احلماتسة وتسيلةال هتستددا  هذاب تعليم 7
 4،17 5،00 25،04 51،17 1 5 14 7 رفظ املفيداتيف  سهلت وتسيلةال هاتستددا  هذ 7
 - 53،50 41،77 07،2 - 2 13 1 اللةة العيبية تعلمأشعي ابلةيب يف  5
 5،00 4،17 24،17 00،04 5 1 10 5 رفظ املفيداتيف هذه الوتسيلة جتعلين متحمسا  1
 4،17 15،2 07،2 42،54 1 0 1 11 هذه الوتسيلة تساعدين على تتذكي املفيدات لفرتة طويال 13
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 :ملالحظة 
 (.إجيابيا) تسعيد جدا،موافق بشدة، :    4
 (.إجيابيا) تسعيد،موافق، :   0
  (.تسلبيا) تسعيد،غري موافق، غري :   5
 (.تسلبيا)جيدا  تسعيدغري موافق جيدا، غري :   1
 
 
 

 54،17 77،74 241،7 077،71 7 17 103 55 اجملموع 
 5،417 7،774 24،17 07،771 3،7 1،7 10،3 5،5 درجة املعدلة 

٪13054 (٪)النسبة املؤية    
 إجيابيا

1،17٪ 
 تسلبيا
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رييةة العقل ابتستددا  طلبة الذين درتسوا  54من  أنم  تعيف الباحثةومن اجلدول السابق 
 :تيددات اتستجابتهم كما يلي  األوليف الصف  ابلصور

1- 4 :07،771٪ 
5- 0 :24،17٪ 

13054٪ 
 

0- 5  :7،774٪ 
4- 1 :5،417٪ 

1،17٪ 

للجواب  يةئو امل النسبةنتيجة  أنم وورقة االتستجابة للةلبةتعيف الباحثة  البياانت السابقة ومن
 ، هذه تدل على أن٪1،17 بقيمةمن النسبة املؤية للجواب السليب  أكثي ٪13054 بقيمةاإلجيايب 
 .جيد اتستجابة إجيابية لرتقية قدرة الةلبة يف اتستيعاب املفيدات ابلصوررييةة العقل اتستددا  

 حتقيق الفروض -ج

 :يف هذا البحث فهي كما يلي  ةالباحث تالفيوض اليت قدم أمماو 
على اتستيعاب  ةلبةغري فعال لرتقية قدرة ال ابلصور رييةة العقل إن اتستددا : الفيض الصفيى  -1

 .املفيدات
على اتستيعاب  ةلبةلرتقية قدرة ال فعالابلصور  رييةة العقل إن اتستددا : الفيض البديل  -5

 .املفيدات

أكرب من نتيجة اجلدول ( 2 514:  (t0)احلساب-ت)ت  -على نتيجة ارتبار ةالباحث تقد حصل
تدل على ف(. 5051:(tt.ts.1%) ٪ 1 الداللة ومستوى 5037 :(tt.ts.5%)٪ 2 الداللة مستوى اجلدول-ت)

 ابلصوررييةة العقل اتستددا   أنم فيض البديل مقبول، مبعىن الأنم الفيض الصفيي ميدود وعكسه أنم 
 .يف اتستيعاب املفيدات هملرتقية قدرة الةلبة ورفع دوافع فعااليكون 
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث -أ 

استخدام السابقة عن  يف الفصول ةالباحث تثدحتقد  
يف لرتقية قدرة الطلبة ورفع دوافعهم  ابلصورخريطة العقل 

هذا الفصل تقدم الباحثة النتائج ويف ، استيعاب املفردات
 :واالقرتاحات عما يتعلق ابملوضوع

-ت)أكرب من النتيجة ( احلساب-ت)ّن النتيجة إ -1
 وهذه، 7041<498 5>70,2 :وهي، (اجلدول
فرض الو  أن الفرض الصفري مردود دل علىت النتيجة

 ابلصورخريطة العقل استخدام ، يعين البديل مقبول
يف  هملرتقية قدرة الطلبة ورفع دوافع فعااليكون 

 .املفرداتاستيعاب 
حتليل  يفجابية، وهذا كما نرى استجابة الطلبة ا -7

 .٪9,048البياانت بقيمة  
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 املقرتحات -ب 

 قرتاحاتإاعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة  
 :البحث وهي

 ابلصورخريطة العقل  وامستخديأن  ينبغي للمدرسني -1
 األهداف تعليمية متعّددة لتحقيق ه بطرقوجيمع

يف  مورغبتهلبة هلا آاثر لرتقية قدرة الطألن الرتبوية، 
 .يف استيعاب املفرداتصة اخ م اللغة العربيةتعل

يف ا وهنوميارساللغة العربية وا يتعلمأن  ةبطللل ينبغي -7
هم يف سهلفيدهم يف املستقبل ويتل ياة اليوميةاحل

 .   اهاوفهم معن املفرداتحفظ 
ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن  -3

يتفضلوا ابلنقد، إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا فأن 
يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال 

 .ومفيدا للباحثة والقارئني مجيعا
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 املراجع

 املراجع العربية - أ

دار املشرق، دون : لقاهرةاتدريس فنون اللغة العربية،  ،9191 أمحد على مذكور،
 .السنة

 دار النهضية العربية: القاهرة الوسائل التطيحية واملنهج،أمحد خريى كاظم، 
 (عامل الكتب،: القاهرة)، لسان العرب م،9191 اإلمام العالمة ابن منظور،

لغري الناطقني هبا مناهجة  تعليم العربية ،م9191رشدي أمحد طبيعة أمحد طعيمة، 
منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، : إيسيسكو وأساليبه،

 .الرابط
القسم املرجع يف تعليم اللغة العربية اللناطقني ابلغات أخرى، رشدي أمحد طعيم، 

 أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث واملناهججامية : مكة املكرمة ،الثاين
 .سلسلة دراسات يف تعليم اللعربية

عة األوىل، الطبتعليم العربية والدين بني العلم والفن،  ،0222 رشدي أمحد طعيمة،
 .دار العريب: لقاهرة

املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية  م،0222ه، 9191 صاحل ابن أمحد العساف،
 .املكتبة العبيكان: الناشرة الثانية، الطبيعي

 الطلبة ،فن طرق تدريس اللغة العربية يف تدريسها ،9119 عبد العزيز عبد اجمليد،
 .دار املعارف: القاهرة)الثالثة، 

 .عامل الكتب: القاهرة، التعليم واإلعالموسائل  ،9191 فتح الباب عبد احلليم سيد،
املكتبة : ، بريوت19الطبعة املنجد يف اللغة واألعالم،  ،9111 لويس معلوف،
 .الشرقية
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الطبعة التاسعة والثالثون، املنجد يف اللغة واإلعالم،  ،0220 مؤسسة دار املشرق،
 .دار املشرق:بيوت

 -مداخله -أسسه: تعليم اللغة العربية بلغات أخرى ،9191 حممود كامل الناقة،
 .أم القرىجامعة : مكة املكرمة، طرق تدريسه

أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني انصر عبد هللا الغايل عبد احلميد عبد هللا، 
 .دار الغاىل، دون السنة ابلعربية،

: البيان الطبعة األوىل،معجم املصطلحات الرتبية، ، م9119يوسف خاليل يوسف، 
 .مكتبة أابن انشون

 سيةياملراجع اإلندون - ب
Rosyidi, Abdul Wahab. 2009. Media Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: UIN 
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Menentukan Model Pembelajaran. Medan: Media Persada. 

Trianto. 2007. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif- berorientasi 

Konstruksivistik. Jakarta: Tim Prestasi Pustaka. 

Sudijono, Anas. 2009. Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 

 املراجع اإلنرتنيت -ج

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/19/model-pembelajaran-

inovatif/diakses 5 oktober 2017. 

http://www.ras-eko.com/2017/10/13 model-pembelajara-mind-mapping.html 

diakses pada tanggal 13 oktober 2017 
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RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah/ Madrasah   : Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 

Aceh Besar 

Mata Pelajaran     : Bahasa Arab ( mufradat) 

Kelas/ Semester     : VII/(Genap) 

Materi Pelajaran     : ْْبَْيتِي 

Alokasi Waktu     : 3 x 40 menit  

 

A. Kompetensi Inti 

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

di anutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli, (gotong                   

royong, kerjasama, toleran, damai) santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
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3. Memahami, menerapkan, manganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan, faktual,    konseptual, 

prosedural, dan metekognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusian, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak       terkait 

dengan pengembangan dari yang di pelajarinya di 

sekolah secara mandiri, serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi  Dasar Dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

1.1.Mensyukuri 

kesempatan mempelajari 

bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar 

komunikasi internasional 

dan bahasa pengantar 

khazanah keislaman yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

1.1.1.Terbiasa dengan 

rasa syukur terhadap 

kesempatan 

mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa 

pengantar dan 

komunikasi antar 

sesama.   

 

2.1. Menunjukkan perilaku 

jujur dan  percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah. 

2.1.1.Terbiasa dengan 

sikap jujur, percaya 

diri, dan tanggung 

jawab pada setiap 

kegiatan 

pembelajaran baik 

dengan guru 

maupun teman-
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temannya. 

 

3.1. Mengidentifikasi bunyi 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  

 يبيت

3.1.1Menirukan 

langsung bunyi 

kata, frasa 

dankalimat yang 

berkaitan dengan 

يبيت  yang 

diperdengarkan 

3.1.2 Menyebutkan 

kembali bunyi 

kata, frasa 

dankalimat yang 

berkaitan dengan 

 yang  يبيت

diperdengarkan 

3.1.3 Menunjukkan 

tulisan sesuai 

bunyi kata,frasa 

dan kalimat yang 

berkaitan dengan 

yang 
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diperdengarkan 

3.1.4 Menunjukkan 

gambar sesuai 

bunyi kata,frasa 

dan kalimat yang 

berkaitan dengan 

يبيت  yang 

diperdengarkan 

3.2 Memahami lafal bunyi 

huruf, kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan: 

يبيت   

 

3.2.1 Membaca huruf, 

kata,frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan dengan يبيت  

dengan intonasi dan 

makhraj yang benar 

3.2.2 Menentukan arti 

kosakata dalam 

teks يبيت  

3.2.3 Menerjemahkan 

frase,dan kalimat 

bahasa Arab dalam 

teks يبيت  dengan 
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bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

dengan bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar 

 

4.1 Mendemonstrasikan 

ungkapan sederhana 

tentang  topik يبيت  

dengan memerhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar 

dan  sesuai konteks 

 

4.1.1 Menirukan contoh 

ungkapan 

sederhana tentang 

يبيت   

4.1.2 Menunjukkan 

hafalan  

ungkapan sederhana 

tentang يبيت  

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu menunjukkan bunyi-bunyi huruf, 

kata dan uangkapan sederhana yang terdapat pada teks 

bacaan serta mampu menjelaskan makna teks bacaan beserta 

mufradatnya yang berkaitan dengan يبيت  
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D. Materi Pembelajaran (terlampir) 

E. MODEL DAN METODE PEMBELJARAN 

1. Model  : Active learning dan Pendekatan 

Saintifik 

2. Metode  : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, 

Intiqa’iyyah 

 

F. MEDIA / ALAT PEMBELAJARAN 

a. Gambar berwarna 

b. Media mind mapping 

c. Papan tulis 

d. Spidol 

e. Penghapus 

 

G.   Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama (Alokasi waktu: 3 x 40 

menit) 

1. Kegiatan Awal (15  menit) : 

a. Guru membuka pembelajaran dengan 

salam dan berdo’a bersama  

b. Guru memperhatikan kesiapan belajar 

siswa dan mengisi lembar kehadiran  dan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 
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tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan 

mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif yang berkaitan  dengan  

materi pelajaran sebelumnya. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru memberi penjelasan tentang tentang 

langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran 

f. Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok 

2. Kegiatan Inti (90  menit) : 

a. Mengamati 

 Siswa memperhatikan mufradat dan 

media yang diberikan oleh guru 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru di 

depan kelas tentang tata cara penggunaan 

media 

 Siswa dalam kelompoknya mengamati 

pelafalan kata bahasa arab yang   

diperdengarkan tentang يبيت  
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 Siswa menirukan pelafalan kata bahasa 

arab yang diperdengarkan tentang    يبيت  

b.  Menanya 

 Siswa menanyakan tentang penjelasan 

yang kurang jelas dari yang telah 

diamati 

 Siswa bertanya tentang cara 

penggunaan  media yang akan 

digunakan 

 Siswa menanyakan bunyi kata dari 

mufradat yang telah diperdengarkan 

oleh guru tentang topik: يبيت  

 Siswa melakukan tanya jawab tentang 

makna kata yang sukar dan huruf atau 

kata yang memiliki kemiripan.  

 

c. Mengeksplorasi 

 Siswa dalam kelompoknya bermain 

dengan menggunakan media mind 

mapping  
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 Setiap siswa mencari 

pasangan/mencocokkan antara gambar 

dan mufradat yang di berikan oleh guru 

 Setelah siswa mencocokkan antara 

gambar dan mufradat yang di berikan 

oleh guru, kemudian siswa membaca 

mufradat dengan benar. 

d. Mengasosiasi 

 Sikap siswa saat berdiskusi dalam 

mencari arti kosakata bersama teman 

kelompoknya. 

 Siswa dalam kelompoknya mengoreksi 

hasil bacaan temannya 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri 

dan tanggung jawab 

 Setiap anggota mempresentasikan hasil 

yang didapat dari gabungan gambar dan 

mufradat /pasangan gambar dan 

mufradat masing-masing. 

 Kelompok lain memberikan tanggapan 

terhadap gambar dan mufradat yang telah 

dipaparkan oleh setiap pasangan. 
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 Guru memberikan apresiasi pada setiap 

usaha siswa dalam mencocokkan gambar 

dan mufradat yang sesuai dengan 

pasangan masing-masing. 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) : 

 Siswa mengerjakan soal evaluasi hasil 

belajar 

 Guru bersama siswa memberikan refleksi 

terhadap proses pembelajaran 

 Siswa mendengarkan pesan moral yang 

disampaikan oleh guru 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan 

berdoa. 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan kedua (Alokasi waktu: 3 x 40 menit) 

1. Kegiatan Awal (15  menit) : 

 Guru membuka pembelajaran dengan 

salam dan berdo’a bersama  

 Guru memperhatikan kesiapan belajar 

siswa dan mengisi lembar kehadiran  dan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 
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tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru memberikan motivasi dan 

mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif yang berkaitan  dengan  

materi pelajaran sebelumnya. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru memberi penjelasan tentang tentang 

langkah-langkah pelaksanaan  

pembelajaran 

 Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok 

2. Kegiatan Inti (90  menit) : 

a. Mengamati 

 Siswa memperhatikan teks dan  media 

yang diberikan oleh guru 

 Siswa mendengarkan penjelasan guru 

di depan kelas tentang tata cara 

penggunaan media 

 Siswa mengamati mufradhat yang 

diberikan oleh guru.  
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b.  Menanya 

 Siswa menanyakan tentang penjelasan 

yang kurang jelas dari yang telah 

diamati 

 Siswa menanyakan tentang mufradat 

yang belum dipahami 

 Siswa bertanya tentang cara 

penggunaan  media yang akan 

digunakan 

c. Mengeksplorasi 

 Siswa dalam kelompoknya bermain 

dengan  menggunakan media gambar 

dan teks qira’ah 

 Setiap kelompok  mencari 

pasangan/mencocokkan antara gambar 

dan teks kalimat yang di berikan oleh 

guru 

 Setelah siswa mencocokkan antara 

gambar dan teks kalimat, kemudian 

siswa menempelkan  pada kertas yang 

diberikan oleh guru, lalu menyusun 
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setiap kalimat menjadi teks qiraah yang 

baik. 

d. Mengasosiasi 

 Siswa dalam kelompoknya mengoreksi 

hasil bacaan temannya 

 Setiap kelompok mengoreksi hasil 

diskusi kelompok lain tentang isi 

kandungan teks qira’ah. 

 Setiap kelompok membuat kesimpulan, 

rumusan dari isi kandungan teks qira’ah 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri 

dan tanggungjawab 

 Setiap kelompok mempresentasikan 

bacaan teks qira’ah  

 Kelompok lain memberikan tanggapan 

terhadap bacaan teks qira’ah yang 

dibacakan oleh oleh setiap kelompok  

 Siswa mempresentasikan isi kandungan 

teks qira’ah secara individu maupun 

kelompok 

 Guru memberikan apresiasi pada setiap 

penampilan kelompok 
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3.    Kegiatan Akhir (15 menit) : 

 Siswa mengerjakan soal evaluasi hasil 

belajar 

 Guru bersama siswa memberikan 

refleksi terhadap proses pembelajaran 

 Siswa mendengarkan pesan moral yang 

disampaikan oleh guru 

 Bersama-sama menutup pelajaran 

dengan berdoa. 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

(Bambang Irawan Sembiring, S.Ag) 

NIP: 

Banda Aceh, 14 Februari 

2019 

Mengetahui, 

Peneliti 

 

 

(Siti Khumairah) 

NIM: 15020202216 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian  

 

1. Jenis/Teknik Penilaian 

 Tes tulis (pre-tes +post tes) 

2. Bentuk Intrumen 

 Menerjemahkan 

 Performa  

 Mempresentasikan hasil kerja kelompok 

3. Pedoman Penskoran 

Jumlah Skor jika jawaban benar 10 

Nilai= 
              

             
   0 

A. Penilaian dari Aspek Sikap (kelompok) 

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Kriteria Score 

1 Jujur  

Sangat sering 

menunjukkan sikap 

jujur 

A 
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Sering menunjukkan 

sikap jujur 

B 

Beberapa kali 

menunjukkan sikap 

jujur 

C 

Pernah menunjukkan 

sikap jujur 

D 

Tidak pernah 

menunjukkan sikap 

jujur 

E 

2 Disiplin  

Sangat sering 

menunjukkan sikap 

Disiplin 

A 

Sering menunjukkan 

sikap Disiplin 

B 

Beberapa kali 

menunjukkan sikap 

Disiplin 

C 

Pernah menunjukkan 

sikap Disiplin 

D 

Tidak pernah 

menunjukkan sikap 

E 
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Disiplin 

3 Percaya Diri  

Sangat sering 

menunjukkan sikap 

Percaya Diri  

A 

Sering menunjukkan 

sikap Percaya Diri 

B 

Beberapa kali 

menunjukkan sikap 

Percaya Diri 

C 

Pernah menunjukkan 

sikap Percaya Diri 

D 

Tidak pernah 

menunjukkan sikap 

Percaya Diri 

E 

4 
Bertanggung 

Jawab 

Sangat sering 

menunjukkan sikap 

Bertanggung Jawab 

A 

Sering menunjukkan 

sikap Bertanggung 

Jawab 

B 

Beberapa kali 

menunjukkan sikap 

C 
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Bertanggung Jawab 

Pernah menunjukkan 

sikap Bertanggung 

Jawab 

D 

Tidak pernah 

menunjukkan 

Bertanggung Jawab 

E 

5 Kerja Sama 

Sangat sering 

menunjukkan sikap 

Kerja Sama 

A 

Sering menunjukkan 

sikap Kerja Sama 

B 

Beberapa kali 

menunjukkan sikap 

Kerja Sama 

C 

Pernah menunjukkan 

sikap Kerja Sama 

D 

Tidak pernah 

menunjukkan sikap 

Kerja Sama 

E 

 

*Pedoman Penilaian 
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A = 86 - 100 

B = 76 - 85 

C = 60 - 75 

D = 50 - 59 

E = 0 – 49 

 

B. Penilaian dari Aspek Pengetahuan (kelompok) 

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Kriteria 

Sco

re 

1 Kosa kata 

Hampir sempurna. A 

Ada kesalahan tapi 

tidak mengganggu 

makna. 

B 

Ada kesalahan dan 

mengganggu makna. 

C 

Banyak kesalahan dan 

mengganggu makna. 

D 

Terlau banyak 

kesalahan hingga sulit 

dipahami. 

E 

2 Kelancaran Sangat lancar A 
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Lancar B 

Cukup  lancar C 

Kurang lancar D 

Tidak lancar E 

3 Ketelitian 

Sangat teliti A 

Teliti B 

Cukup  teliti C 

Kurang teliti D 

Tidak teliti E 

4 Pengucapan 

Hampir sempurna. A 

Ada kesalahan tapi 

tidak mengganggu 

makna. 

B 

Ada kesalahan dan 

mengganggu makna. 

C 

Banyak kesalahan dan 

mengganggu makna. 

D 

Terlau banyak 

kesalahan hingga sulit 

dipahami. 

E 

5 Intonasi Hampir sempurna. A 
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Ada kesalahan tapi 

tidak mengganggu 

makna. 

B 

Ada kesalahan dan 

mengganggu makna. 

C 

Banyak kesalahan dan 

mengganggu makna. 

D 

Terlau banyak 

kesalahan hingga sulit 

dipahami. 

E 

 

*Pedoman Penilaian 

A = 86 - 100 

B = 76 - 85 

C = 60 - 75 

D = 50 - 59 

E = 0 – 49 
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C. Penilaian Unjuk Kerja (presentasi kelompok) 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek yang 

dinilai 
Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 2 3 4 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Aspek dan Rubrik Penilaian 

1. Kejelasan dan kedalaman informasi 

a. Jika kelompok tersebut dapat memerikan 

kejelasan dan kedalaman informasi lengkap dan 

sempurna, skor 30. 

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan 

kejelasan dan kedalaman informasi kurang 

sempurna, skor 20. 
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c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan 

kejelasan dan kedalaman informasi dan kurang 

lengkap, skor 10. 

2. Keaktifan dalam diskusi 

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif 

dalam diskusi, skor 30. 

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam 

diskusi, skor 20. 

c. Jika kelompok tersebut berperan kurang aktif 

dalam diskusi, skor 10. 

3. Kejelasan dan kerapian presentasi 

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan 

dengan sangat jelas dan rapi, skor 30. 

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan 

dengan jelas dan rapi, skor 20. 

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan 

dengan kurang  jelas dan rapi, skor 10. 

 

Skor maksimum = 90 

 

- Nilai= 
              

             
   00% = .......... 
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Lampiran 2 :  

Materi pembelajaran 
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  والبعدي إختبار القبلي

َْاْلَشجََ -1  ...َرُةَِفي
ْكَتبَيُغْرفََ -َأ

َ
 َاحلَدييْ َقةَََُ-جَََةيَامل

 احلَّماَمَيََ-دَََََاملْطَبخَي -َب
 ...الَشاُيََوَالَقْهَوُةََعلىََ -2

 احلاَئيطَََُ-جََََاخليزَانَةَُ -َأ
 الَسرييْ رَََُ-دَََََاملاَئيَدةََُ -َب

3- َْ  ُغْرَفةيَاملْكَتبَيَُمَوظٌَّفَِفي
Arti dari kata yang digaris bawahi adalah… 

a. Dapur   c. Ruang kerja  

b. Ruang tamu  d. Kamar mandi  

 

4- َْ ََْتْطَبُخَِفي  املْطَبخَُُأْخِتي
a. Ranjang  c. Meja   

b. Dapur   d. Kebun 

 

 

 

 



5- baru di pasar. bajuKhadijah membeli  

Bahasa Arab dari kata yang digaris bawahi  

adalah… 

ْرَوالٌَ َ-ج ََمْلَبسٌَ -َأ  ََسي
زَانَةٌَََ-دَ َميْرََسَةٌَ -َب  خي

 
6- َ َُْغْرَفةيَاأَلْكلي  ...ِفي

 ََمائيَدةٌَََ-جََميْرََسَة -َأ
 َمْلَبسٌَََ-دَََبيرَْكةٌَ -َب

 

   ...َماََهذيهي؟ََهذيهيَ -7
 َََزْهَرةٌَََ-جَََشايَُ -َأ

زَانَةٌَََ-دََكيَتابٌَ -َب  خي

 



 

8- Apa bahasa Arab dari kolam… 

َقَ ْهَوةٌََ-جََصْحنٌَ.َبََشاُيَ .َأ
 بيرَْكةٌََ-دَ

9- setiap pagi kopiAyah minum   

 Bahasa Arab dari kata yang digaris bawahi  

adalah… 

 

 َََشايَََُ-جَََرفَ  -َأ
 ُرزَ َََ-دَََقَ ْهَوةََُ -َب

 

 

 

 

 

 ...ماَََذليَكَ؟ََذليَكَ -11
 ََفَاْكسٌَََ-جََميْرََسَةٌَ -َأ

ي َََ -َب  ُسْورٌَََ-دََُكْرسي



 

 

 

 

 

 ...تيْلَكَماََتيْلَك؟َ -11
 ُصْورَةٌَ.َدَويَسَدةٌَ.َجَُشْرَفةٌَ.َبََرةٌََشجََ .َأ
َْاملْطَبُخَ -12  ...ِفي

 َزْهَرةٌَ.َدََُرز َ.َجَويَسَدةٌَ.َبَبيرَْكةٌَ .َأ
13- َْ  امليْقَلَمةيََامليْرََسُةَِفي

Arti dari kata yang digaris bawahi adalah… 

a. Lemari  c. Tempat pena   

b.  Meja  d. gayung 

14- televisiIbu menonton  

yang digaris bawahi  adalah… Bahasa Arab dari kata  

 ََصْحنٌَََ-جََتيْلفيزيي ُّْونٌَ -َأ
 ُصْورَةََ-دَََُسْورٌََ -َب

 



15- َ َْاحْلَمَّامي  ...ِفي
 ُشْرَفةٌَََ-جَََمْلَبسٌَ -َأ

 مائيَدةٌََ-دََميًرَحضٌَََ-ب

16- َ ًَُمَصّلىَالبَ ْيتي  ...ِفي
 ََزْهرييَّةٌَََ-بََقَ ْهَوةٌَ -َأ

 الُقْرأنٌَََ-دََتيْلفيزيي ُّْونٌَََ-ج

17- َ   َحدييْ َقةٌََورَاَءَالبَ ْيتي
 Arti dari kata yang digaris bawahi adalah… 

a. Kopi b.bunga  c. sabun  d. kebun 

 

...َماََهَذاَ؟ََهَذاَ -18

 



 َََماءٌَََ-جََفَاْكٌسَ -َأ

 تَ ْقوييٌَََْ-دََََرفَ َ -َب

19- lampu.Ahmad  menyalakam   

Bahasa Arab dari kata yang digaris bawahi adalah ... 

 َسرييْ رٌَََ-جََميْصَباحٌَ -َأ
 تيْلُفْونٌَََ-دَََُشْرَفةٌَََ-ب

 ...الويساَدٌةََعلىَ -21
ْكَتبَي -َأ

َ
 َالَشَجَرةٌَََ-جَامل

َحلَدييْ َقةَيََ-دَالَسريْيرَي -َب

 

 



 
 
 
 

 

ANGKET UNTUK SISWA 

 

Nama : 

NIS : 

Kelas : 

 

Petunjuk pengisian angket! 

Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang tersedia dengan 

memberi tanda (√) pada jawaban yang anda pilih. 

Keterangan: 

 SS : Sangat Setuju 

 S  : Setuju 

 TS : Tidak Setuju 

 STS : Sangat Tidak Setuju 

NO PERTANYAAN 
PILIHAN JAWABAN 

SS S TS STS 

1. Saya senang selama 

mengikuti pembelajaran 

dengan media ini 

    

2. Media yang digunakan 

dalam pembelajaran ini 

    



 
 
 
 

 

menarik 

3. Saya senang ketika guru 

menjelaskan pembelajaran 

    

4. Saya senang ketika 

menghafal kosakata 

tentang baiti 

    

5. Saya setuju pembelajaran 

dengan media ini 

dipergunakan untuk 

kedepanmya  

    

6. Saya bersemangat dalam 

belajar dengan 

menggunakan media ini 

    

7. Media ini memudahkan 

saya dalam menghafal 

kosakata 

    

8. Saya merasa tertarik untuk 

mempelajari bahasa Arab 

    

9. Media ini membuat saya 

bersemangat dalam 

menghafal kosakata 

    

10. Media ini membantu saya 

mengingat kosakata lebih 

lama 

    

 



 الصور الفوتوغرافية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa dan siswi sedang mengerjakan soal ikhtibar 

qabli 

Siswa dan siswi sedang memperhatikan penjelasan 

guru menggunakan media mind mapping 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru meminta murid maju kedepan untuk 

menempelkan gambar yang  sesuai kosakata 

Siswi menempelkan gambar dan kosakata 

diselembar kertas 



TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI df ATAU db 

df atau db 

 
Harga Kritik “t” Pada Taraf Signifikansi 

 

 
5% 

 
1% 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 

12,71 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

2,14 

2,13 

2,12 

2,11 

2,10 

2,09 

2,09 

2,08 

2,07 

2,07 

2,06 

2,06 
2,06 
2,05 
2,05 
2,04 

63,66 

9,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

2,98 

2,95 

2,92 

2,90 

2,88 

2,86 

2,84 

2,83 

2,82 

2,81 

2,80 

2,79 
2,78 
2,77 
2,76 
2,76 



30 
35 
40 
45 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 

1000 

2,04 
2,03 
2,02 
2,02 
2,01 
2,00 
2,00 
1,99 
1,99 
1,98 
1,98 
1,98 
1,97 
1,97 
1,97 
1,96 
1,96 

2,75 
2,72 
2,71 
2,69 
2,68 
2,65 
2,65 
2,64 
2,63 
2,63 
2,62 
2,61 
2,60 
2,59 
2,59 
2,59 
2,58 
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