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 :أهدي هذه الرسالة 

املشرفني الكرميني ومها األستاذ الدكتور أمحد فوزي، املاجستري واألستاذ إل 
الذين قد أنفقا أوقاهتما ومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة . الدكتور بدر الزمان، املاجستري

 .إشرافا جيدا كامال من أوَلا إل آخرها، وابركاهلل َلما وجزامها خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة

كرم سهوايل بن دكسور وأمي املكرمة أفري فيادا بنت دمحم جونون إل أيب امل
اللذين ربياين صغريا، حفظهما هللا وأبقامها يف السالمة الدين والدنيا واآلخرة وإل أخي 
. وأخيت الصغري احملبوب شايوك فرينكا أضحى و شقيقة فوتري رمضان، وإل مجيع أسريت

 .ل أن حيفظ لنا مجيعاجزاكم هللا خري اجلزاء ونسأل اللو تعا

وإل أساتذ وأستاذات يف اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين علموين 
 .العلوم املفيدة و إرشادا صحيحا، شكرا جزيال َلم

وإل مجيع زمالئي وأصدقائي يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي بندا 
ولعل هذه الرسالة . ال هذه الرسالةأقول شكرا جزيال الذين قد سعيدوين إلكم. أتشية

 .تنفع يل، َلم، ولكافة صنوف األمة

 



 
 

و  
 

 

 شكر وتقدير

 ِبْسِم هللِا الرَّمحِن الرَِّحْيمِ 

القرآن وأفضل اللغات الىت احلمدهلل الذي أنعمنا بنعمة اإلميان وجعل العربية لغة 
ينطق هبا اإلنسان والصالة والسالم على نبينا دمحم خري األانم، وعلى اله واصحابه واتبعه 

وأشهد أن دمحما عبده ورسوله ال نيب . على الدوام، أشهد أن ال إله إالهللا وحده الشريك له
 .بعده

مية حيث تعترب شرطا إبذن هللا تعال وتوفيقه انتهت الباحثة من هذ الرسالة العل
بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي  (S.Pd)والواجبات للحصول على شهادة 

سيطرة املفردات وتدريسها بكتاب العربية "اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه حتت املوضوع 
 " MIN 3 Bener Meriahلغري العرب ب     

شكرا جزيال إل املشرفني الكرميني ومها ويف هذه الفرصة السعيدة تشكر الباحثة 
الذين قد . األستاذ الدكتور أمحد فوزي، املاجستري واألستاذ الدكتور بدر الزمان، املاجستري

أنفقا أوقاهتما ومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال من أوَلا إل آخرها، 
  .رةوابركاهلل َلما وجزامها خري اجلزاء يف الدنيا واآلخ

وقول الشكر العال لوالدي أيب املكرم سهوايل بن دكسور وأمي املكرمة أفري 
فيادا بنت دمحم جونون اللذين قد ربياها الرتبية واألخالق كرمي عسى هللا ان حيفظهما و 

 .يسهلهما األمر يف الدنيا واآلخرة وجيمع هللا يف اجلنة العالية



 
 

ي  
 

الرانريي اإلسالمية احلكومية وعميد كلية وتقدم الباحثة الشكر ملدير جامعة 
الرتبية ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع األساتذ يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني 

وكذالك جلميع أصدقائي الذين قد ساعدوها أبفكارهم يف . والعاملني فيها، هللا جيزيكم
 .إمتام كتابة هذه الرسالة، جزاهم هللا خريا

األستاذ عبد  MIN 3 Bener Meriahباحثة أن تقدم الشكر ملدير وال تنسى ال
وجزاهم ( أ)الرمحن و أساتيذ اليت قد أعطاها الفرصة بقيام البحث العلمي يف الفصل الرابع 

 .هللا على إحساهنم

وأخريا، تدعو هللا أن جيعل هذا العمل يكون مباركة و انفعة، وترجو من القارئني 
تكميل هذه الرسالة ألهنا ال ختلو من األخطاء والنسيان وعسى أن نقذا بنائيا واصالحها ل

 .يكون مفيدا للباحثة والقارئني مجيعا

  .وسبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
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اليت يعلم فيها اللغة  Bener Meriahب    إحدى املدارس  MIN 3 Bener Meriahإن 
بناء على نتائج املالحظة يف الصف الرابع توجد الباحثة كثريا من التالميذ يشعرون . العربية

احلروف اَلجائية، صعبة على سيطرة املفردات، بسبب ينقص التالميذ على قدرة أن مييزوا 
وروان أو  ووقت قصري لتعليم اللغة العربية وكذلك يف هذا العصر بسبب الوابء فريوس ك

كتاب العربية يهدف هذا البحث التعرف على استخدام  . حىت تعليم غريفعال 19كوفيد 
انشطة املدرسة التعرف على  لغري العرب يف تنمية قدرة التالميذ على سيطرة املفردات
أما منهج البحث فهو منهج . والتالميذ يف تعلم املفردات بكتاب العربية لغري العرب

والدليل  (.One) Grup Pre-Test Post-Test Designلتمهدية بنوعجترييب بتصميمات ا
وأنشطة التالميذ   %93،6على هذا أن نتيجة املالحظة املباشرة على أنشطة املدرسة 

وتستخدم كتاب . بتقدير جيد جدا% 100-81تدل على أهنما بني حد %  89،2
والدليل على هذا أن النتيجة  .العربية لغري العرب ينمى قدرة التالميذ على سيطرة املفردات

-) .Sig)ومستوى الداللة  (4,076-) حتصل على النتيجة (Rank Test)ت –من اإلختبار 

2 tailed فيدل على أن الفرض البديل . (،،،0، > 0،0،) وهو((Ha  مقبول والفرض
مردود  (Ho)  الفري



 
 

ك  
 

Abstract 

 

 

Title :  Mastering Vocabularis and Education by using  the Kitab 

Al- ‘Arabiyyah Lighairil ‘Arab (an Experimental Research 

at MIN 3   Bener Meriah) 

Name :  Syalwana Putria Adha 

NIM :  170202011 

 

 

MIN 3 Bener Meriah is located in Bener Meriah, where Arabic is studid. 

Based on the observation in the forth gardder, the researcher found that 

students were difficult to mastery vocabularies. This situation happened 

because the student have not enough ability to differentiate Hijaiyah, difficult 

to understand teacher’s explanation and less time of learning because of 

Covid 19. This research conducted to investigated the effectiveness of Using 

‘Al-Arabiyah Lighairil Arab Book. The method was experimental with model 

(one group pre test post test design). The population in this research was 

whole students in fourth grader in MIN 3 Bener Meriah. They were 52 

students. The sample was class 4a consisted in 23 students. This proven by 

observation in teacher’s activity approximately 93,3% and in student’s 

activity approximately 89,2%, which the two of them 81-100% in very good 

category. In the implementation of Al-‘Arabiyyah Lighairil ‘Arab was 

effective showed by the result of T-Rank Test  (-4,076) and the level of Sig. 

(two tailed was 0,000 < 0,05). This showed that (Ha) was accepted and (Ho) 

was refused. 
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Abstrak 

 

Judul Penelitian :  Penguasaan Kosa Kata dan Pembelajarannya Dengan 

Kitab Al-‘Arabiyah Lighairil ‘Arab 

Nama :  Syalwana Putria Adha 

NIM :  170202011 

 

 

MIN 3 Bener Meriah adalah salah satu sekolah yang terletak di Bener Meriah 

yang disana dipelajari bahasa Arab. Berdasarkan hasil pengamatan dikelas 

empat, peneliti menemukan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam 

menguasai kosa kata. Hal itu disebabkan oleh kurangnya kemampuan siswa 

dalam membedakan huruf-huruf hijaiyyah, dan mereka juga kesusahan dalam 

memahami penjelasan yang dijelaskan oleh guru serta waktu pembelajaran 

yang berkurang disebabkan oleh wabah virus Covid 19 sehingga 

pembelajaran tidak efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan Kitab Al’Arabiyyah Lighairil ‘Arab 

dalam mengembangkan kemampuan siswa terhadap penguasaan kosa kata 

dan untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran kosa kata 

dengan Kitab Al’Arabiyah Lighairil ‘Arab. Adapun metode penelitian ini 

adalah eksperimen dengan model (One Grup Pre-Test Post-Test Design). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh murid kelas 4 di MIN 3 Bener 

Meriah yang berjumlah 52 siswa, dan sampelnya peneliti mengambil kelas 4a 

yang berjumlah 23 siswa. Terbukti dari hasil pengamatan langsung 

(observasi) terhadap kegiatan guru sebesar 93,3% dan kegiatan siswa sebesar 

89,2% keduanya berkisar antara 81 - 100% dengan kategori sangat baik.). Ini 

menunjukkan bahwa (Ha) dapat diterima dan (Ho) ditolak.  
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 ولألباب اال
 أساسية البحث

 : مشكلة البحث  - أ

ة، مجع من املفرداملفردات . صر مهم يف تعليم اللغة العربيةاملفردات هي عن إن

ون الربط مع الكلمات اآلخر وترتيب أجبداي اليت ذات التعريف ووصف الرتمجية داليت 

معلم  واعتماد على أمهية فيجب على كل  1.تستخدم من قبل شخص إم ا شفواي أو كتابيا

ه هذ هاعلمتي املفردات ويلزم للطالب أن أن يعلم هذهقسم تعليم اللغة العربية  كما على

هدف تعليم املفردات أما . حفظا صحيحاو  يدركوهاوفهما دقيقالطالب أناملفردات ويلزم ا

ن يتكلموا حىت يستطيعوا أليكون الطالب قادرين على سيطرهتا وتركيب اجلملة البسيطة 

لعوامل منها الكتب عدة ا علىتطبيق هذا الدرس استند  و. ابللغة العربية إتقاان جيدا

.قادر على استخدامه يف عملية التعليم والتعلمالواملعلم . املناسب واملطابق هبا

                                                             
1Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,(Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h.109 
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اب من  وأحد الكت. ة ومتعددة، لكل منها مزااي وعيوبمتنوعأما كتب املفردات ف

ربية لغري العرب الذي ألفه أستاذ أجوس صاحب كتب املفردات منها كتاب الع

. نة اليت تسهل يف فهمهلو مدخل الصورة املعلى أتليفه استند و، ريخرياين املاجست

يتكون و ، أبوابتةعلى س حبيث. غري الناطقني هبامهذا الكتاب لتالميذ استخدوقد

على  همليساعدوذلك.كلمة فكلمة و يلفظهمن القراءة وكتابة مفردات اللغة العربية  

 . سيطرة املفردات

من املدراس اإلبتدائية اإلسالمية مدرسةMIN 3 Bener Meriahإن 

مل فيهان التالميذوإ ،علم فيها اللغة العربيةوت ،Bener Meriahاحلكومية اليت تقع يف 

والدروس املختلفة ووقت قلة كتاب تعليم اللغة العربية لو على احلروف اَلجائية يزوامي

 يواجه التالميذ،لذا19الوابء فريوس كوروان أو كوفيد بسبباللغة العربية تعليم لقليل 

 . الصعوابت على سيطرة املفردات

سيطرة املفردات إعتمادا على ما سبق تريد الباحثة أن تبحث عن 

 (.MIN 3 Bener Meriahـدراسة جتريبية ب) بكتاب العربية لغري العربوتدريسها
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 : البحثسؤاال - ب

 :هذا البحث هي  سؤاالو  

العرب ينمى قدرة التالميذ العربية لغري كتاب تدريس اللغة العربية بهل  -1

 ؟على سيطرة املفردات 

العربية لغري كتاب ب والتالميذ يف تعلم املفرداتكيف انشطة املدرسة  -2

 ؟العرب

 : البحثهدفا   -ج

 : إلهدف هذا البحث ي

يف تنمية قدرة التالميذ على  لعربية لغري العربكتااباستخدامالتعرف على -1

 سيطرة املفردات

املدرسة والتالميذ يف تعلم املفردات بكتاب العربية انشطة التعرف على  -2

 لغري العرب

 : أمهية البحث -د

 : فهيذه الرسالة َلوأما أمهية البحث 
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 :لتالميذ ل -1

 هودوافعهم في على تعلم املفردات ترقية قدرة التالميذ -

 : للمدرس -2

العربية لغري  شرح املفردات ويرفع فعالية التعليم بكتابيسهل املدرسل( أ

 العرب

ة يف تدريس اللغة العربية بكتاب العربية لغري لزايدة املراجع اجلديد( ب

 لعرب

 : ةللباحث -3

 بكتاب العربية لغريتدريس اللغة العربية  على ادرةتكون الباحثة ق( أ

 .فرداتاملعلى سيطرة  العرب

 .ثملعلومات اجلديدة يف إجراءت البحزايدة ا( ب

 البحث وفروضه فرتاضا  -ه

اللغة العربية بكتاب العربية لغري تدريس أن فهو في هذا البحث أما اإلفرتاض

 .سيطرة مفرداتليسهل التالميذ العرب

 :أما الفرض الذي افرتضته الباحثة من هذا البحث فهو 
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 MIN 3ب  إن تدريس بكتاب العربية لغري العرب: الصفري فرض ال (1

Bener Meriah سيطرة رتقية قدرة التالميذ على لمل يكن فعاال

 .فرداتامل

 MIN 3ـب  كتاب العربية لغري العربإن تدريس ب: بديل فرض الال (2

Bener Meriahلرتقية قدرة التالميذ على سيطرة املفرداتفعاالكوني. 

 : حدود البحث-و

 :احلد املوضوعي   -1

عربية تدريس اللغة ال"وضوع إن الباحثة تبحث هذه الرسالة حتت امل 

 ."سيطرة املفرداتبكتاب العربية لغري العرب على 

 :احلد املكاين   -2

 اإلسالمية احلكومية اإلبتدائيةيف املدرسة  هذا البحثعن تبحث الباحثة 

 .MIN 3 Bener Meriah))بنر مرية3

 :احلد الزماين  -3

 2021  / 2020ة يهذا البحث يف السنة الدراسعن تبحث الباحثة 
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 : طصطلحات البحثمعاين امل-ز

 : تدريس -1

 - يدرس  -درس "لغة من تدريس : مة تدريس عدة املعان يف اللغةكلإن  

العملية اليت يوصل هبا املعلم املعلومة : اصطالحاو 2.جيعل أحد أن يدرسوهو " تدريسا

وأما املراد بتدريس يف هذه الرسالة هو تدريس اللغة العربية ختصص يف 3.إل الطالب

و علم يبحث التفاعل بني املعلم همث تدريس. تعليم املفردات يف الفصول الدراسية

وهو جمموعة النشاطات الكالمية، والكتابة اليت يقوم . والطالب واحملتوى التدريس

هبا املدرس من أجل توصيل املادة الدراسية للطالب، وأن املدرس هو املصدر الواحد 

 .للمعلومات الدراسية، وهو الذي ميتلك كافة اإلجابة حول أسئلة الطالب

 

 

 

                                                             
دار : بريوت)الطبعة الثامنة والعشرون،  املنجد يف اللغة العربية واالعالم،لويس معلوف، 2

  211. ، ص(2014املشريق، 
31.، ص(1999جامعة عجمان، : بريطانيا )مناهج وأساليب التدريس، ، حامت أمحد قضاة3
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 : كتاب العربية لغري العرب  -2

 املدرسية من كتب اللغة العربية كتابكتاب العربية لغري العرب هو    إن  

، مكتشف ريستاذ أجوس صاحب خرياين املاجستأل. فيه تدريس املفرداتيبحث 

دورات اللغة العربية يف جاكرات، )طريقة املستقلي العربية ورئيس مركز املستقلي 

 ).جديبوك، بوجور، اتجنريان

 : سيطرةال -2

مسيطرا "معناه " سيطرة –يستيطر  –سيطر "مصدر من  "سيطرة"كلمة إن  

حاهي الوسيطرة اصط4."عهدا أعماَلم وأحواَلمتطا وملعليهم أي رقيبا ومتس

، يلاز الفعاجنإلل من االكامن بدمكن ملاز اجناال ا إلإشارهت ستعداد يفالمشاهبة ا"

قد تكون فطرية وقد توقف على : هارات، مثالملتعليم ا وهكذا فإن كفاءة الفرد يف

 4.ا ما تكون كذلكري مرينوهي كثألالتعلم السابق أو قد توقف على مزيج من ا

 

 
                                                             

دار : بريوت)الطبعة الثامنة والعشرون،  املنجد يف اللغة العربية واالعالم،لويس معلوف، 4
  368. ، ص(2014املشريق، 

 393.ص, (دار العلم املاليني بدون السنة: بريوت ), معجم علم النفس, فخل عقل4
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 : املفردات -3

واصطالحا  معنها الكلمة . افرادا –يفرد  -افرد مجع من وكلمة املفردات 

تكون  أساس من كل شيئ يف عملية اللغة أن اجلملة اليت هيمن عناصر التعبري"هي

واملراد به أن املفردات منظم مهم يف تدريس اللغة العربية وأساس 6.مطالب احلياة

 .الكتساب األربعات املهارات اللغة العربية

ساس من كل أهيواصطالحا.مفردة معناها مجيع الكلمات املوجودة يف اللغة العربية

 .اطبقة م شخص أو ريهيمن عناصر التعب ملة الىتجلعملية اللغة أن ا شيئ يف

 : السابقة اتالدراس  -ح

االختالف ثة على مقارنة النتائج ومعرفة الدراسة السابقة تساعد الباح إن

 .دراسة احلالية والدراسة السابقةللواالتفاق 

                                                             
دار املعارف )الطبعة الثالث طرق تدريس اللغة العربية يف طرق تدرسها، عبد العزيز عبد اجمليد،6
   28. ص, (1911القاهرة، 
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لرتقية Scrabble Gameتطبيق  "قد حبث عسكري  عن املوضوع  -1

:"Man 1 Banda Aceh ــ سيطرة الطلبة على املفردات ب
  

على الرأي سأمون يف تعلم املفردات، و تالباحثة أن أكثر التالميذ يوجدت 

تطبيق وسيلة املناسبة يف تعليم املفردات حىت التالميذ ال يسأم يف الباحث الذي 

التعرف على فعالية آاثر : ثوهتدف الباحث يف كتابة هذا البح .تعليم املفردات

لى املفردات والتعرف على استجابة عقية سيطرة الطلبة لرت Scrabble Gameتطبيق 

وتستخدم . لرتقية سيطرة الطلبة على املفرداتScrabble Gameبتطبيق الطالب 

 Scrabbleأن تطبيق:  نتائج الدراسة. ة هذه الرسالة منهجا جتريبياالباحث يف كتاب

Game  يكون فعاال لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات، اعتماد على أن نتيجة

ل جدو -ت)أكرب من نتيجة اجلدول  ( 4،28:(t0)احلساب-ت) ت -اختبار

 .(2،10(tt.ts.5%):%4مستواى الداللة 

 Scrabbleتطبيقاختالفت الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية يف استخدم 

Gameبينما الدراسة احلالية تستخدم كتاب . لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات

                                                             
رسالة علمية، بكلية ،لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات Scrabble Gameتطبيق،  عسكري1

 2018علم الرتبية وتدريب املعلمني، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا آتشيه، 
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اتفقت الدراسة احلالية ابلدراسة السابقة يف منهج . العربية لغري العرب لتنمية قدرة

 .البحث هو املنهج التجرييب

 Contextualاستخدام أسلوب"عن املوضوع  تذكرى ينيتقد حبث -2

Teaching and Learning (CTL) لرتقية سيطرة الطالب على

:"MAN RUKOHBanda Acehاملفردات
  

 اأكثرهم مل يفهمو  MIN(1) وجدت الباحثة أانلطالب يف الصف الثاين  

وهتدف الباحثة يف كتابة هذا  .املفردات اللغوية وااللغة العربية فهما جيدا ومل يسيطر 

 Contextual Teaching andاستخدام أسلوبالتعرف على فعالية : البحث

Learning (CTL)  كيفية قية سيطرة الطالب على املفردات والتعرف على  لرت

لرتقية Contextual Teaching and Learning (CTL)استجابة استخدام أسلوب

ة هذه الرسالة منهجا وتستخدم الباحثةيف كتاب. سيطرة الطالب على املفردات

 Contextual Teaching and Learningإن استخدام أسلوب: نتائج الدراسة. جتريبيا

                                                             
لرتقية سيطرة Contextual Teaching and Learning (CTL)استخدام أسلوبذكرى ينيت،8

علمية، بكلية علم الرتبية وتدريب املعلمني، جامعة الرانريي اإلسالمية  رسالةالطالب على املفردات، 
   2011احلكومية، بندا آتشيه، 
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(CTL) ت  لرتقية سيطرة الطالب على املفردات، اعتماد على أن نتيجةيكون فعاال

 ).2،16> 21،30<04،2)أو  (ttable)ل جدو كرب من نتيجة احلساأب

سلوب أاختالفت الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية يف استخدم 

Contextual Teaching and Learning (CTL)لرتقية سيطرة الطلبة على املفردات .

اتفقت الدراسة . بينما الدراسة احلالية تستخدم كتاب العربية لغري العرب لتنمية قدرة

 .احلالية ابلدراسة السابقة يف منهج البحث هو املنهج التجرييب

" املطالعة احلديثة"كتاب " عن املوضوع  وليا عاشوراءجت قد حبث -3

 احبث إجرائي مبعهد دار العلوم العطصر بند)وتطبيق يف تدريس اللغة العربية 

  (:آتشيه

يسيطرن ويفهمن وجدت الباحثة أن الطلبة ال يستطعن على أن 

ملعرفة ترقية : وهتدف الباحثة يف كتابة هذا البحث .مضموانت الكتاب فهما جيدا

ة يف كتاب هذه الرسالة منهجا وتستخدم الباحث .قدرهتن يف فهم اللغة العربية 

أن تعليم اللغة العربية ابستخدام كتاب املطالعة احلديثة :  الدراسةنتائج . اجرائيا
                                                             

رسالة علمية، بكلية وتطبيق يف تدريس اللغة العربية، " املطالعة احلديثة"كتاب ،وليا عاشوراءج9
   2011تشيه، علم الرتبية وتدريب املعلمني، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا آ



12 
 

 
 

ونظرا على أن . ن على فهم اللغة العربية، خاصة يف مهارة القراءةيكون مرتفعا لقدرهت

أنشطتهن تكون فعالية على العام وكذ لك استجاابهتن على تعلم اللغة العربة 

 .ابستخدام كتاب املطالعة احلديثة

اختالفت الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية يف استخدم كتاب املطالعة 

بينما الدراسة احلالية تستخدم كتاب . ثة ومنهج البحث هو املنهج اجرائياحلدي

تدريس اتفقت الدراسة احلالية ابلدراسة السابقة يف . العربية لغري العرب لتنمية قدرة

 .اللغة العربية

 طريقة كتابة الرسالة   -ط

 كتابة الرسالةالوأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل 

ي وأتهيل املعلمني جبامعة الرانري  بيةرت العلمية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية ال

    ، مبا يسمى بةاإلسالمية احلكومي

“PanduanAkademik Dan PenulisanSkripsiFakultasTarbiyah Dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016”
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 الثاين الباب

 إلطار النظريا

 :املفردات ومباحثها - أ

 : تعريف املفردات -1

لن يكون قادرا على فهم  تالميذإن املفردات مفتاح التعلم األكادميي، فال"

احملاضرات، وتقدمي العروض، أو كتابة التقارير دون أن يكون لديه مفردات  

 10.لذا فإن تعلم املفردات يرتبط ارتباطا عاليا ابلنجاح األكادميي. كافية

نعد املفردات مهم يف تعليم األكادميي واستخدامها التالميذ يف تعبري عن 

اكتساب ملهارات اللغة العربية االستماع  أفكارهم مث يسهل التالميذ على

 .والكالم والقراءة والكتابة

عنصر وحصيلة الكلمات اليت ينبغي معرفتها من أجل إن املفردات هي 

االستماع لآلخرين،التوصل بفاعلية سواء أكان شفواي أثناء احلديث أو 

                                                             
دار الكتاب الرتبوي للنشر اسرتاتيجات تعليم املفردات، فريجينيا بولينروخاس، 10

 2/2020.ص .السعودية.والتوزيع
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املفردات هي عنصر : وقال لكسكون 11.أوقرائيا، أوكتابيا للتعبري عن أفكاران

وأما اخلويل  4.إعالم عن املعىن واستخدام الكلمة يف اللغةينطوى كل اللغة التي

, قد بني املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة وشخص يعرفها

 .وجمموعتها أن يستخدم يف تكلم

ع من مفردة ومعناها لغة الواحد مبقابلة اجلمع، وأما املفردات هي مج مث

 .هدف أن الطالب يستطيع على التكلم صحيحا

 : أنواع املفردات -2

 12:هناك عدة تقسيمات للمفردات نعرض فيما يلىأكثرهاشيوعا

هي مفهوم جيدا  Understanding Vocabullary))مفردات للفهم( أ

 :وهذه تنقسم إل نوعني. ابحملادثة او القراءة

                                                             
 .السعودية.دار الكتاب الرتبوي للنشر والتوزيعاسرتاتيجات تعليم املفردات، فريجينيا بولينروخاس، 11

 1/2020.ص
( املناهج والطرق التدريس)املراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخر، رشيد أمحد طعيمة، 12

 . 211-216. ص
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اإلستماع ويقصد بذالك جمموع الكلمات اليت يستطيع  (1)

الفرد التعرف عليها وفهمها عندما يتلقا ها من أحد 

 .املتحدثني

القراءة ويقصد بذالك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد  (2)

التعرف عليها وفهمها عندما يتصل هبا على صفحة 

 .مطبوعة

الكالم مهم هي يف  (Speaking Vocabullary)لكالملمفردات ( ب

وهذه أيضا تنقسم إل  .ليستخدم املفردات اجليدة يف العادية او الرمسية

 : نوعني

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ((informalعادية (1)

 .يستخدمها الفرد يف حياته اليومية

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت حيتفظ هبا (formal)موقفية (2)

عنده تكن له ني أو الفرد وال يستخدمها إال يف موقف مع

 .مناسبة
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وهذه أيضا تنقسم إل  (Writing Vocabullary)مفردات للكتابة ( ج

 :نوعني

عادية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد  (1)

مذاكرات أو   :يف موقف اإلتصال الكتاب الشخصية مثل

 .كتابة يوميات

موقفية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد  (2)

تقدمي طلب : يف مواقف اإلتصال الكتاب الرمسي، مثل

 .  للعمل أواستقالة أو كتابة تقرير

وهذه أيضا تنقسم إل (Potential Vocabullaries)مفردات كامنة ( د

 :نوعني

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن ((contextسياقية  (1)

 . تفسريها من السياق الذي وردت فيه

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن (analysis)حتليلية  (2)

استنادا إل خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد تفسريها 
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عليها من حروف أو ما نقص، أو يف ضوء اإلمام بلغات 

 .أخرى

 : طريقة تعليم سيطرة املفردات  -ب

ن اللغة العربية يف احمليط التعليمي َلؤالء الطلبة تعيش يف صراع مرير دائم إ 

مع اللغة األجنبية، ألهنا البد اهتمامهم ابللغة األجنبية على أساس أهنا اللغة 

املعتمدة يف دراسة هذه املواد، وممارستهم َلذه اللغة على مستوى واسع يف القرائة 

واحلوار، إل جانب املؤثرات اخلارجة األخرى اليت تغريهم والكتابة واحلديث واملناقشة 

 .وتدعوهم إل االحتفاء هبا

 13:هناك جمموعة من الطرق اليت تعتمد يف تدريس املفردات، منها 

 : التعليم املباشر واملوسع للمفردات -1

يتعلم التالميذ املفردات من خالل تفاعلهم اليومي العرضي مع البيئة احمليطة 

قال فيسر . ع األهل واألصدقاء وامليداين واإلنرتنت والقراءة وغريهاوتفاعلهم م

                                                             
دار الكتاب الرتبوي للنشر اسرتاتيجات تعليم املفردات، فريجينيا بولينروخاس، 13

1/2020-3.ص .السعودية.والتوزيع
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يقدر عدد املفردات اليت يتعلمها الطالب عرضيا يف سنوات املدرسة ما بني :

 .مفردة يف العام الواحد 3000-4000

ولكن االعتماد على التعلم العرضي ال يكفي لتكوين حصيلة مفردات كافية 

فا ملفردات اليت يتعلمها التالميذ . لم األكادميي واحليايتلدى التالميذ من أجل التع

على ( أو قليال ما حتتوي)عرضيا عادة ما تتعلق ببيئة التالميذ وحميط وال حتتوي 

الكلمات األكادميية العامة واخلاصة اليت حيتاجها التالميذ من أجل تعليمه 

يكون متوازان حبيث لذا فإن أي برانمج يف تعلم املفردات ينبغي أن . األكادميي

 :يتضمن 

 (Wide Reading)برانمج قراءة موسعا (أ)

 (Direct Teaching)التعليم املباشر للمفردات (ب)

 : (Repeatation)التكرار  -2

يكتفي بعض املعلمني عند تعليمه للمفردات ابملعىن كما ورد يف قاموس  

لذا فإن استعمال القاموس . املفردات، وأحياان بطلب بعضهم حفطها وترديدها

وهذا ال يعين عدم . وحده ال يؤدي إل بناء املعىن للمفردات اليت يتم تعلمها

لذا فإنه عند تعليم . استخدام القاموس من التالميذ، ولكن يعين عدم االقتصار عليه
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تشري بعض الدراسات إل أن التالميذ )املفردات، ينبغي تعليمها وتكرار تعليمها 

يف (رار يف سياقات متعددة من أجل تعلم املفرداتمن التكمرات ( 10) حيتاج إل

 .سياقات متعددة، ونصوص خمتلفة تظهر استخداما ومعانيها املتعددة

 : (Integration)دمج املفردات    -3

يتطلب تعليم املفردات اجلديدة احلرص على دجمها وإقامة روابط بينها  

عالقات وروابط بني التعلم اجلديدة واملعرفة  وبني مفاهيم ومعلومات أخرى، وإقامة

حبيث ترتابط معها بشكل ذي معىن مبا يسهل على . واملعرفة القبلية لدى التالميذ

.  فكلما زادت الروابط بني املفردة واملعرفة السابقة" هضمام وتذوي يته"التالميذ 

 .كلما كان أسهل على الطالب االحتفاظ هبا واستخدامها ال حقا

 : (Active Learning)التعلم النشط للمفردات  -4

يف املعاين ( اللعب)يتطلب تعليم املفردات تعلما نشطا يتيح للتالميذ  

وحبيث يتم تعلمها ابالتغسماس يف أنشطة . املختلفة للكلمات بطرق منعددة

 .تعليمية تتضمن النقاش واملسابقات واأللعاب والتمثليات، واألفالم، والقراءات

 

 :ب تعليم املفردات أسالي  ( أ
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 14:املفردات فهي كما يلى تعليمأما أساليب 

. بيان ما تدل عليه الكلمة إببراز عينها أو صورهتا إن كانت حمسوسة (1

 (قلم)

 (فتح الباب) متثيل املعىن  (2

 (مريض يشكو من بطنه)متثيل الدور  (3

 ذكر املتضادات (4

 ذكر املرتادفات  (5

 (زوج وزوجة وأوالد وأسرة: للعائلة تذكر املفردات )تداعي املعاين  (6

 ذكر أصل الكلمة ومشتقاهتا (7

 شرح معىن الكلمة ابلعربية (8

 .إعادة القراءة وتعددها يساعد على معرفة املعىن أكثر ( 

 البحث يف املعجم  (11

 
                                                             

. 41. الشروق، مصر، صاألساليب مناهج ومناذج يف تعليم اللغة العربية، هناد املوسى، 14
2003 




21 
 

 

 الرتمجة (11

 :أهداف تعليم املفردات   ( ب

 14:ف يف  تعليم املفردات كما يلىاهداأما 

 القراءة او الفهم املسموعإعرتف املفردات اجلديدة ال الطالب بفهم  (1

أن يدرب الطال ب يف لفظ املفردات صحيحا ألهنا أن يستطيع  (2

 الطالب ويسهله يف التكلم صحيحا وجيدا

 أن يفهم الطالب على معىن املفردات الواحد او يف اجلملة (3

 أن يستطيع الطالب ممارسة اللغة يف احملادثة او اإلنشاء (4
 

 : كتاب العربية لغري العرب(ج

كان كتاب العربية لغري العرب هو اسم كتاب صنفها أستاذ أجوس صاحب 

وهذا الكتاب مناسب للتالميذ اإلبتدائية يف تدريس اللغة العربية . خرياين املاجستري

يف هذا . ختصص يف التعلم املفردات اليت تسهل التالميذ ان سيطرة املفردات بسيط

                                                             
15Mu’at,At-Ta’dib, “peningkatan kemampuan penguasaan kosa kata melalui huruf 

bergambar siswa kelas 11”, No.1, Vol. 3, 2017, hal.2 
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جائية وملونة احلروف اَلهل يف فهمه لونة اليت تساملدخل الصورة املالكتاب هناك 

 .يف مرحلة التالميذ واملفردات املناسبةويتعود احملادثة  حيفظ املفردات تكراراو 

يقدم على عملية و يتعود عن القراءة والكتابة للمفردات  ويف هذا الكتاب 

حىت حيفظ ويكتب اجلملة البسيط اليت قد تعلم ودرب  يقرر بكثريكلمة بكلمة و 

على اعطاء الشكل ويقرء النصوص بدون الشكل يف كل مواد اليت قد تتعلم ليزداد 

 16.استطاع لقراءة الكتب العربية منذ اآلن

                                                             
 .i.ص(م2013املؤسسة املستقلي،: جاكرات)العربية  لغري العرب، أجوس صاحب خرياين، 16
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 الباب الثالث

 إجراءات البحث احلقلي

- أ  : ج البحثمنه

إن منهج البحث الذي تستعملها الباحثة يف هذه الرسالة فهو 

تجرييب املنهجالأما Research .(Experimen) أو ما يقال ابإلجنليزييبتجرياملنهجال

وتستطيع الباحثة بواسطتها أن تعرف أثر . عالقتهئه وظاهره و هو الذمينظم على إجزا

الذي له األثر اجللي يف تقدم ( املتغري التابع)على النتيجة ( املتغري املستقل)السبب 

11.العلوم الطبيعية
 

وهي  :تنقسم البحوث التجريبية إل أربعة األقسام 

 – True)التصميمات التجريبيةو ،(Pre-Experimental)لتمهديةالتصميماات

Experimental Design)،  التصميمات العامليةو(Factorial Design)، 

.(Quazi - Experimental)شبه التجريبية  والتصميمات
  

                                                             
: الرايض )الطبيعية الثانية  ىل البحث يف العلوم السلوكيةإاملدخل صاحل بن محد العساف، 17

 303.، ص(م2000ه، 1416سنة  ،املكتبة العبيكان
303.ص ،...ىل البحث يف العلوم السلوكيةإاملدخل صاحل بن محد العساف، 18
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 pre)ختصص الباحثة َلذا البحث التجرييب التصميمات التمهيدية

ExperimentalDesigns)  بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع اإلختبار القبلي

وأتخذ ”One Group Pre-Test Post Test Design“والبعدي أو ما يقال ابإلجنليزية 

 :التايلالنظاماب
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 : إنحيث 
  للمجموعة التجريبية:  ت  

 للالختبار القبلي:  1خ   
 لالختبار البعدي:  2خ  
  X  :للتجربة 

 سيطرة املفرداتلالعربية لغري العربفرقة للعينة فتجري يف تدريس اللغة العربية بكتاب 

 .MIN 3 Bener Meriah  ب

 :البحث جمتمع  - ب

يف هذا البحث  واجملتمع 19.مجيع املتابعة حتلل اليت حبثت الفرقةهو اجملتمع

عددهم  حبني يبلغ وكان .MIN 3 Bener Meriahهو مجيع التالميذ صف الرابع ب

 20.تالميذا 42

 :عينة البحث . ج

فأخذت وأما21.العينة هي جزء من العدد واخلصائص اليت ميتلكها اجملتمع 

 وعددهمحبني يبلغ (أ)الباحثة منهم كالعينة وهي التالميذ يف الصف الرابع 
                                                             

19
 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif 

Kualitatif,ALFABETA,Bandung, 2020. Hal.126. 
MIN 3 Bener Meriahب  21

 2خ X  1خ ت  
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واستخدمت الباحثة بطريقة عمدية أو مقصودة يعين هناك غرض معني .تلميذا23

توجد معرفة معينة عن العينة حىت نرغب يف البحث عن أو جتربة معينة أو 

ألن له خصائص خاصة  (أ)الصف الرابع ويف هذا البحث اختارات الباحثة 22.العينة

 .كثري من املفردات من الفصول األخرىلتحقيق أهداف البحث يعين ال يعرفون  

 : مجع البياانت وأدوات البحث قطر   -د

 : وأما طريقة جلمع البياانت فهي

 : املالحظة -1

املالحظة املنظمة يف املواقف الطبيعية وسيلة مفيدة للعاية يف مجع إن 

واملالحظة أداة من أدوات البحث جتمع  23.بياانت عن أداء األفراد وسلوكهم

بواسطتها املعلومات اليت متكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فروضه 

حنو سلوك فردي أو مجاعي معني بقصد فهي تعين االنتباه املقصود واملوجه 

                                                                                                                           
21 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif 

Kualitatif,ALFABETA,Bandung, 2020. Hal.126. 

 
مكتبة  العبيكان، : الرايض)صاحل بن محد العساف، املدخل إل البحث يف العلوم السلوكية، 22
 .91.ص(م2000

دار النشر : القاهرة )ية، لرتبيف العلوم النفسية وا هج البحثمنارجاء حممود أبو عالم، 23
 .116. ص(م2011للجامعات، 
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متباعتهورصد تغرياته ليتمكن الباحثة من وصف السلوك فقط أو وصفه وحتليله أو 

 24.وصفه وتقوميه

تستخدم الباحثة هذه األداة البحث لتعرف األثر من تطبيق تدريس اللغة 

 .على سيطرة املفردات بكتاب العربية لغري العربالعربية اباستخدام

 : اإلختبارات-2

وهي تساعد الباحثة يف , إن اإلختبارات طريقة من طرق مجع البياانت  

أألسئلة املوجودة يف أسئلة البحث اإلختبار بشكل عام أنه أداة تقيس وتقدر إجابة 

الفرق بني أألفراد يف جانب أو أكثر من جوانب السلوك وتقوم الباحثة ابختبارين، 

  :مها

 Pre-Test) : )اإلختبار القبلي - أ

قبل تدريس اللغة العربية  اوتقوم الباحثة ابإلختبار القبلي هو الذي خيتربه

 .على سيطرة مفردات ملعرفة مستوى التحصيل الدراسي" العربية لغري العرب"بكتاب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 406. ، ص...املدخل اىل البحثصاحل بن أمحد العساف، 24
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  (Post-Test) : اإلختبار البعدي  -ب

وأما اإلختبار البعدي هو الذي خيتربه بعد تدريس اللغة العربية بكتاب  

والنتائج من االختبار البعدي مقارن مع على سيطرة مفردات، " العربية لغري العرب"

وتستخدم الباحثة . عالية التدريستبار القبلي، كل منهما القياس مدى فخنتائج اال

 24.اختبار فروضهو أسئلة البحث ألإستجابة اعلىتعرف لل

تستخدم الباحثة هذه األداة البحث لتعرف األثر من تطبيق تدريس 

 .على سيطرة املفردات بكتاب العربية لغري العرباباستخدام

 : حتليل البياانت قطر   -د

 : حتليل البياانت للمالحظة املباشرة( 1

البياانت من أنشطة املدرسة والتالميذ عند إجراء عملية التعليم  ليلوأما حت 

 :لتالالقانوان عنوالتعلم 

   
 

 
   ،،  

                                                             
 328 - 321. ص... يف املدخل إىل البحثصاحل بن محد العساف، 24
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 :البياانت

P   :النسبة املئوية 

R  :جمموع القيمة احلصولة عليها 

T :النتيجة الكاملة 

وحتليل أنشطة املدرسة والتالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم يسند ال  

 26:مخسة أحوال

 جيد جدا% = 1.. -81

 جيد%   = 61 -80

 مقبول=   % 41-60

 انقص%  = 21-40

 راسب%    = 0-20

 

 

                                                             
26

SuharsimiArikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, I (Jakarta 

BumiAksara, 2003), 281 
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 : اختبار القبلي واختبار البعدي علىحتليل البياانت ( 2

فاستعملت الباحثة اجملموع ( الختباربياانت ا)لتحليل األسئلة الثانية 

فعالية  التعرف علىو (. االختبار القبلي والبعدي)امهواملعدل من إجابة االختبارين 

تدريس ابستعمال كتاب العربية لغري العرب لرتقية قدرة التالميذ على سيطرة 

قامات به الباحثة إبدخال درجة التالميذ الذي حصلوا عليها يف كل . املفردات

 21:االختبار التايل 

 جيد جدا= %  1.. - 81ما يرتاوح بني ( أ

 جيد=  % 61 -80ما يرتاوح بني ( ب   

 مقبول%   = 60- 41ما يرتاوح بني ( ج

 انقص%  = 40  - 21ما يرتاوح بني ( د   

 راسب=  %  20  - 0ما يرتاوح بني ( ه  

فاختارت الباحثة . One Group Pretest Postest Designإن منهج يف هذا البحث  

تنبغي الباحثة أن  ،T-testأو  Wilcoxon Sign Rank Testحتليل البياانت ب   

                                                             
27Stanislaus S. Uyanto, PedomanAnalisis Data dengan SPSS, (GrahaIlmu : 

Yogyakarta, 2006), hal.54 
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 (Ujiواالختبار املتجانس (Uji Normalitas)البحث اإلجراء االختبار الطبيعي تقوم

Homogenitas.) 

 

 (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي ( أ

ية العينة من جمموعة تكون طبيع التعرف علىوتقصد اختبار الطبيعي 

-Uji Shapiro)ة اختبار الطبيعي ابستخدام وتقوم الباحث. أم ال

Wilk) إذا كان العينة  04،0ألن العينة يف هذا البحث أصغر من

وصيغة (Uji KolmogrofSmirnow)فتستخدم  04،0أكرب من

 :الفروض ال ختبار الطبيعي كما يلي 

Ho : إذا كان )ليستالعينة من اجملموعة طبيعية(2-tailed)Sig.صغرأ 

 (04،0نتاليؤ.،0من مستوى الداللة 

Ha : إذا كان )كانت العينة من اجملموعة طبيعية(2-tailed )Sig. 

 (04،0أكرب من مستوى الداللة
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 (Uji Homogenitas)االختبار املتجانس  ( ب

بني  استخدمت الباحثة اختبار املتجانس داللة أن البياانت

قد استخدمت الباحثة اختبار متجانس على . اجملموعتني متجانس

 :وأما الفروض الختبار املتجانس كما يلي . 04،0 مبستوى الداللة 

Ho :  يوجد املتجانس بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة

 (04،0أصغر من مستوى الداللة .tailedSig-2))إذا كان )

 Ha :املتجانس بني اجملموعة التجريبية واجملموعة  يوجدما

أكرب من مستوى  .tailedSig-2))إذا كان)الضابطة 

 (04،0الداللة

لذلك إذا كانت البياانت طبيعية ومتجانسة، فاستخدمت الباحثة ابختبار 

T-Test  ،فاستخدمت ب    وإذا كانت البياانت غري طبيعية ومتجانسة

Rank Test. 

األيت عن أسئلة الباحثة  3-1شرحت الباحثة فعرض يف اجلدول خالصة على ما أ

 .وحتليل البياانت اليت استخدمت فيها

 



33 
 

 
 

 3-1اجلدول 
 أسئلة البحث وحتليلها

 حتليل البياانت أسئلة البحث رقم

  طة املدرسة و التالميذ يف تدريس كيف أنش 1

 MIN 3كتاب العربية لغري العرب ب    

BenerMeriah  ؟ 

 )%(والنسبة املائوية املعدلة 
 (املالحظة)

هل تدريس بكتاب العربية لغري العرب فعاال  2

 لرتقية قدرة التالميذ على سيطرة املفردات؟

T-Test / Rank Test 

   

 SPSSوتتم كل العماليات السابقة ابستخدام الربانمج اإلحصائي املسمى ب    

 ابستعانة احلساب على األدوات الرقمية. من النظام احملسوب

“SPSSStatistics”22 . كما يلي: 

فهذا يدل  04،0 أصغر (.Sig)مستوى الداللةإذا كانت نتيجة  -1

 -2.مقبول (Ha)مردود وفرض البديل  (Ho)صفري على أن فرض ال
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فهذا يدل على  04،0أكرب (.Sig)مستوى الداللةإذا كانت نتيجة 

.مردود(Ha)مقبول وفرض البديل (Ho)أن فرض الصفري 
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 لرابعالبااب

 نتائج البحث ومناقشتها

 : عرض البياانت - أ

يتعلق مبنهج البحث واألدوات لقد شرحت الباحثة يف الفصول السابقة عما 

ويف هذا الفصل تريد الباحثة أن تعرض نتائج اليت . مة جلمع البياانتاملستخد

حصلت من عملية تعليم املفردات ابستخدام كتاب العربية لغري العرب تعلم اللغة 

( أ)وللحصول على البياانت قامت الباحثة ابلبحث التجرييب يف الفصل الرابع .العربية

وقد قامت الباحثة . 2020/2021للسنة الدراسية MIN 3 Bener Meriah     ب

اعتمادا على . One Group Pre test - Post test Design ) (ابلبحث التمهيدي

جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا رسالة عميد لكلية الرتبية وأتهيل املعلمني 

انطالقا مما سبق فقامت ، B-6982/Un.08/FTK.1/TL.00/03/2021رقم أتشية

 :الباحثة جبمع البياانت كما يلي
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 حملة عن ميدان البحث -1

هي إحدى املدارس اليت تقع يف شارع MIN 3 BenerMeriahإن 

Djamaluddin-Jongok Raya JanarataKec. 

BandarKabupatenBenerMeriah. مالدية  1968أتسست هذه املدرسة يف السنة

فيها علوما متنوعايتم فيها تدريس اللغات ويدرس .Mude Saadحتت رايسة 

 2013وأما املنهج تستعمل فيها منهج الدراسية . األجنبية، منها اللغة العربية

Kurikulum 2013).)صباحا حىت  1:44 تبدأ عملية التعليم والتعلم يف الساعة

وعدد ساعات تعلم اللغة العربية يف األسبوع ساعتني يوم . هنارا 12:44الساعة 

، ولكن اآلن عدد ساعات تعلم اللغة العربية 2x34بنصيب حصة  ثنني والثالاثءاإل

جتد الباحثة هذه و  .لذا 19بسبب الوابء فريوس كوروان أو كوفيد2x24 إلقد نقص 

البياانت ابلنتائج اليت حصلت عند املقابلة الشخصية مع رئيس املدرسة 

(Abdurrahman)  2021.28مايو  21يف اتريخ 

 MIN3وعدد املدرسني ب     .S.Pd.I، عبد الرمحنهذه املدرسة اآلن  رئيس 

BenerMeriahكما يتضح يف اجلدول التايل: 
                                                             

 .2021مايو  21يف اتريخ (Abdurrahman)املقا بلة الشخصية مع رئيس املدرسة28
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 4-1اجلدول 
 MIN 3 BenerMeriahعدد املدرسني بــ 

 املناصب االسم مرق

 رئيس املدرسة S.Pd.Iعبد الرمحن،  -1

 عقيدة االخالق S.Pd.Iتنا، سوسرأي -2

 فقه S.Pd.Iألفاتة،  -3

اتريخ احلضارة  S.Pd.Iنوفا فرتي، -4

 اإلسالم

 عقيدة االخالق S.Pd.Iهدجية،  -4

 اللغة العربية S.Pd.Iأسنة،  -6

 اللغة العربية S.Pd.Iجورولة،  -1

 فن  التصوير S.Pd.Iمي أيت، ري ه -8
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 رايضة A.Maسيديين،  -9

 رايضة A.Maسوسي أان،  -10

 احلديثالقرأن  S.Pd.Iر، أ إسفندي -11

 فن  التصوير و رايضة مرجو أيت  -12

 

من الصف األول إل MIN 3 BenerMeriahوعدد التالميذ ب     

 29:واجلدول التايل يوضح عن عدد التالميذ . تلميذ 334السادس الصف

 4-2اجلدول 
 MIN 3 BenerMeriahعدد التالميذ بــ 

 عدد التالميذ طصول الدراسيةالف رقمال

 43 الفصل األول -1

 42 الفصل الثاين -2

 64 الفصل الثالث -3

                                                             
29Sumber Waka Kurikulum MIN 3 BenerMeriah 
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 44 الفصل الرابع -4

 48 الفصل اخلامس -4

 63 الفصل السادس -6

 تالميذ 335 اجملموع

 

 MIN 3 BenerMeriahمن اجلدول السابقة علمنا أن عدد التالميذ ب     

حىت الفصل السادس ( ب)إل الفصل األول ( أ)التالميذ من الفصل األول  334

( أ)  واختارت الباحثة يف هذا البحث الفصل الرابع (ب)إل الفصل السادس( أ)

 .ولنيل البياانت احملتاج إليها فقامت الباحثة ابالختبار واملالحظة املباشرة

أعدت املدرسة بعض وللحصول على األهداف الرتبوية املرجوة فقد  

 :الوسائل التعليمية كما يلي
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 4-3اجلدول 
 MIN 3 BenerMeriahالوسائل بــ 

 العدد أنواع الوسائل الرقم

 1 مكتب مدير املدرسة -1

 1 مكتب املدرسني -2

 12 فصول الدراسة -3

 1 املمكتبة -4

 1 املقصف -4

 3 املرحاض -6

  1 اجملموع

 

 : ابستخدام كتاب العربية لغري العربتطبيق تدريس املفردات  -2

ية عن تطبيق تدريس املفردات ابستخدام  يعرض الباحثة العملية التجريب 

واستخدام هذا الكتاب يف . MIN 3 BenerMeriahكتاب العربية لغري العرب ب    
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" ومادة البحث اليت أخذت الباحثة مبادة اللغة العربية مبوضوعه . الفصل الرابع

 ".املهنة

أدوات البحث واستعدادهتا اليت تتكون من قائمة املالحظة للطالب الباحثة  ذتنف

بعدي واعداد الدراسة أو وقائمة املالحظة للمدرسة واالختبار القبلي واالختبار ال

أضحى الطالب  كشايوغافرأجن: وهذا البحث تالحظ املالحظ هو.(RPP)التحضري

الذي   يف جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية معهد خادم احلرمني الشريفني

 .يساعدون الباحثة يف مالحظة أنشطة املدرسة يف عملية التعليم

ابستخدام كتاب حثة نفسه لتدريس املفردات اوجلمع البياانت قامت الب 

وهنا . م 2021مايو  29 إل 21العربية لغري العرب يف ثالث لقاءات يف اتريخ 

 .ضح الباحثة التوقيت يف العملية التدريسية التجريبية كما يف اجلدول التايلتو 
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 4-4اجلدوال 
 التوقيت يف العملية التجريبية

 اإلنشطة التاريخ اليوم اللقاء

 ختبار القبليالا 2021مايو  21 اخلميس اللقاء األول

وتدريس ابستعمال  

كتاب العربية لغري 

 العرب

لتدريس التجريبية  2021مايو  28 اجلمعة اللقاء الثاين

كتاب باملفردات 

 العربية لغري العرب 

التجريبية لتدريس  2021مايو  29 السبت ثالثاللقاء ال

املفردات ابستخدام  

كتاب العربية لغري، 

اختبار العرب 
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واملالحظة  البعدي

 املباشرة

 

 :وأما خطوات التعليم يف كل دور فهي كما يف اجلدول اآلتى

 4-5اجلدول 
 درس املفرداتتعملية تعليم وتعلم اللغة العربية يف 

 ابستخدام كتاب العربية لغري العرب 
 (اللقاء األول)

 أنشطة التالميذ أنشطة املدرسة

تدخل املدرسة الفصل إبلقاء  -

 .التحية

 .لتحيةرد التالميذ اي -

رئيس الفصل  إل املدرسةأتمر  -

 .ليقود الدعاء

 .قرأ التالميذ الدعاء ابلرتتيب -

تقرأ املدرسة كشف الغياب  -

 .وتدعو واحدا فواحد

اهتمام التالميذ عند الدعوة  -

 .بكشف الغياب
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تعرف املدرسة امسها وتسأل  -

وتكرر عن املوضوع السابق 

 .تشرح أهداف التعلمو 

جيب ويستمع التالميذ على  -

 .املدرسة

وتقوم املدرسة االختبار  -

 .القبلي

ب التالميذ األسئلة من جي -

 .اإلختبار القبلي

تشرح املدرسة املفردات عن  -

املهنة مث تذكر املفردات واحد 

 .فواحدا وأتمر التالميذ تكرارا

يستمع التالميذ إل املدرسة مث  -

 . املفردات تكرارا كرر التالميذ

تعطى املدرسة الفرصة للتالميذ  -

املفردات الصعبة من  يسألواأن 

 .املادة

سأل التالميذ عما مل يفهمن ي -

 .من املادة

 أتمر املدرسة التالميذ لتكتنب -

 .كلمةفكلمةاملفردات

يعمل التالميذ لتكتب  -

 .املفردات كلمة فكلمة

يستمع التالميذ إل املدرسة  -تشرح املدرسة اخلالصة املواد  -
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 .جيدا .الدراسية

السالم مت املدرسة إبلقاء اخت -

 .قبلى خترج من الفصل

 .رد التالميذ السالمي -

 اللقاء الثاين

تدخل املدرسة الفصل إبلقاء  -

 .التحية

 .التحيةرد التالميذ ي -

أتمر املدرسة إل رئيس الفصل  -

 .ليقود الدعاء

 .قرأ التالميذ الدعاء ابلرتتيب -

تقرأ املدرسة كشف الغياب  -

 .وتدعو واحدا فواحد

الدعوة اهتمام التالميذ عند  -

 .بكشف الغياب

تسأل املدرسة أسئلة عن  -

 .الشرح السابق

 .ملدرسةب التالميذ سؤال اجي -

املدرسة املفردات  تقرأ -

واحد فواحدا وأتمر ووذكر 

 .التالميذ املفردات تكرارا كرر -
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 .تكرارا تكررها التالميذ

تشرح املدرسة عن تصنع  - -

اجلملة بسيطة اباستخدام اسم 

 .الضمري

 .التالميذ إل املدرسة يالحظ -

توضح املدرسة ببسيط عن  -

أنشطة التعليم والطرق 

 .والكتاب املستخدمة

يالحظ التالميذ الكتاب اليت  -

 .مستخدمة

 

تعطى املدرسة الفرصة للتالميذ  -

أن يسألوا املفردات أو اجلملة 

 .الصعبة من املادة

سأل التالميذ عما مل يفهمن ي -

 .من املادة

التالميذ لتكتنب درسة امل أتمر -

 .اجلملة بسيطة

يعمل التالميذ لتكتب اجلملة  -

 .بسيطة

تشرح املدرسة اخلالصة املواد  -

 .الدراسية

يستمع التالميذ إل املدرسة  -

 .جيدا
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مت املدرسة إبلقاء اخت -

 .قبلى خترج من الفصلالتحية

 

 .التحيةرد التالميذ ي -

 اللقاء الثالث                            

تدخل املدرسة الفصل إبلقاء  -

 .التحية

 .التحيةرد التالميذ ي -

أتمر املدرسة إل رئيس الفصل  -

 .ليقود الدعاء

 .قرأ التالميذ الدعاء ابلرتتيب -

تقرأ املدرسة كشف الغياب  -

 .وتدعو واحدا فواحد

اهتمام التالميذ عند الدعوة  -

 .بكشف الغياب

تسأل املدرسة أسئلة عن  -

 .الشرح السابق

الميذ سؤال ب التجي -

 .املدرسة

كرر التالميذ املفردات  -تقرأ املدرسة املفردات ووذكر  -
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واحد فواحدا وأتمر التالميذ 

 .تكررها تكرارا

 .تكرارا

املدرسة التالميذ  تشرح -

اجلملة دون  املفردات وأنيقرأ

 . حركة

التالميذ أن يقرأ  يدرب -

اجلملة دون  املفردات و

 .حركة

للتالميذ تعطى املدرسة الفرصة  -

أن يسألوا املفردات أو اجلملة 

 .الصعبة من املادة

سأل التالميذ عما مل ي -

 .يفهمن من املادة

أتمر املدرسة التالميذ تدرب  -

 . أن حيرك املفردات و اجلملة

درب التالميذ أن حيرك ي -

املفردات و اجلملة دون 

 .حركة
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تقرر املدرسة عن املفردات  -

 .واجلملة بسيطة

مقررة يستمع التالميذ  -

املدرسة عن املفردات واجلملة 

 .بسيطة

وتقوم املدرسة االختبار  -

 .البعدي

ب التالميذ األسئلة من جي -

 .اإلختبار البعدي

أتمر املدرسةالتالميذ بتلخيص 

 .املادة

يقوم التالميذ بتلخيص  -

 .املادة

تؤكد املدرسة على صحة  -

 .خالصة التالميذ

يسمع التالميذ أتكيد  -

خالصة املدرسة على صحة 

 .التالميذ
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اختمت املدرسة إبلقاء  -

 .قبلى خترج من الفصلالتحية

 .التحيةرد التالميذ ي -

 

 : لبياانت ومناقشتهاحتليل ا - ب

 : حتليل املالحظة املباشرة- أ

تقوم الباحثة أنشطة املدرسة يف إجراء تدريس املفردات ابستخدام كتاب  

املدرسة والتالميذ عند إجراء عملية العربية لغري العرب و حتسب البياانت من أنشطة 

 30:التعليم والتعلم ابستعمال القانون كما يلي 

   
 

 
 100  

 :البياانت 

                                                             
حقوق مدخل اىل مناهج البحث الرتبوي، رجاء حممود أبو عالم، 31

، (1989مكتبة الفالحللنشر والتوزيع، : الكويت ) الطبع حمفوظة الطبعة االول، 
 194-193. ص
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P   :ئويةالنسبة امل 

R   :جمموع القيمة احلصولة عليها 

T  :النتيجة الكاملة 

شطة املدرسة والتالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم يسند ال وحتليل أن 

 31:أحوالمخسة 

 جيد جدا% = 1.. -81

 جيد%   = 61 -80

 مقبول%   = 41-60

 انقص%  = 21-40

 راسب%    = 0-20

 أنشطة املدرسة( أ

وأما دليل مالحظة أنشطة املدرسة امللحوظة عند تدريس املفردات 

 :فهي كما يف اجلدول اآلتى, ابستخدام كتاب العربية لغري العرب
                                                             

31
SuharsimiArikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, I (Jakarta BumiAksara, 

2003), 281 
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 4-6اجلدول 
 املدرسة يف عملية التعليم والتعلمدليل مالحظة أنشطة 

 ال نعم الناحية امللحوظة الرقم

   األنشطة األوىل 1

   تدخل املدرسة الفصل وتبدأ الدرس بقراة البسملة -1 

   تسجل املدرسة احلضور التالميذ بكشف الغياب -2 

حالة تدريس املفردات ابستخدام كتاب العربية لغري  -3 

 العرب

  

   األنشطة أألساسية 2

املفردات عن املهنة تطبيق املدرسة تدريس  -1 

 اباستخدام كتاب العربية لغري العرب 

  

   تذكر املدرسة املفردات بصوت واضح -2 

ترشد املدرسة التالميذ لتصنع اجلملة البسيطة  -3 

 ابستخدام اسم الضمري
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تعطى املدرسة التالميذ الفرصة ليسألن السؤل أو  -4 

 املادةاملفردات الصعبة من 

  

   تطلب املدرسة املناقشة بني التالميذ عن املادة -4 

   تدرب املدرسة التالميذ ليحرك املفردات و اجلملة -6 

تصحيح املدرسة نتائج الشكل املفردات أو اجلملة  -1 

 الكتابيةالتالميذ وتضمن عدم أخطاء 

  

  األنشطة النهائية 3

   التعليميةأتمر املدرسة التالميذ ليلخص املواد  -1 

للمواد اليت  .((Refleksiتؤدي املدرسة التعزيز  -2 

 يتعلموهنا

  

   تقوم املدرسة النصيحة للتالميذ -3 

 12 اجملموع 
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 :نتيجة أنشطة املدرسة عند عملية التعليم والتعلم، هي

    
 

 
 100  

   
12
13
  100  

   
12
13
  100  

   
1200
13

 

   93،3   
 

وهذا يدل على أن أنشطة املدرسة عند %. 93،3توجد الباحثة تقدير  

يف تدريس  درجة جيد جدااستخدام كتاب العربية لغري العرب حصلت على 

 . املفردات

 أنشطة التالميذ( ب

وأما دليل مالحظة أنشطة التالميذ امللحوظة عند تدريس املفردات 

 :اجلدول اآلتىفهي كما يف , ابستخدام كتاب العربية لغري العرب
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 4-7اجلدول 
 يف عملية التعليم والتعلم لتالميذدليل مالحظة أنشطة ا

 النتيجة امللحوظة الناحية امللحوظة الرقم

1 2 3 4 

 √    احلماسة التالميذ يف استماع املادة اليت عرضتها املدرسة -1

حالة التالميذ يف تدريس املفردات ابستخدام كتاب العربية  -2

 العربلغري 

   √ 

 √    النشاط والتساؤل حني عملية التعليم -3

اليت " املهنة"مجيع التالميذ يهتمن املادة عن املفردات  -4

 تعرضها املدرسة 

   √ 

   √  مجيع التالميذ يناقشن عن املوضوع -4

مجيع التالميذ يذكرن املفردات تكرارا للحصول على حفظا  -6

 جيدا

   √ 
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يف شرح املدرسة عن تصنع اجلملة بسيطة  فهمت التالميذ -1

 ابستخدام اسم الضمري

  √  

 √    كتبت وجعلت التالميذ اجلملة البسيطة -8

  √   تقدم التالميذ يس ألن السؤال أو املفردات الصعبة من املادة -9

  √   إجابة التالميذ أسئلة اآلصدقاء -10

املفردات و  فهمت التالميذ يف شرحت  املدرسة عن الشكل -11

 اجلملة

  √  

مجيع التالميذ يقران اجلملة البسيطة دون الشكل للحصول  -12

 على فهم الكتااب

   √ 

أو " املهنة"يلخص التالميذ املواد التعليمية عن املفردات  -13

 اجلملة بسيطة

   √ 

 √    يستمع التالميذ عن نصيحة املدرسة -14

 05 اجملموع 
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  :التالميذ يف إجراء التعليم هينتيجة أنشطة 

   
 

 
 100  

    
0،

05
   ،، 

    
4000
46

 

    89،2 

 

يدل على أن استخدام كتاب العربية لغري العرب 89،2  توجد الباحثة 

جيد جدا، وهذا يؤثر يف أنشطة تعلم التالميذ ألن نتيجتها حتصل على التقدير 

 .التعلمالتأثري ظاهر يف محاستهم عند إجراء عملية 

 ختبار القبلي والبعديحتليل البياانت اال- ب

عرف من آثر تطبيق كتاب العربية لغري العرب لتدريس املفردات يرقي قدرة  

فتقوم الباحثة . التالميذ على سيطرة املفردات من االختبار القبلي والبعدي

أما االختبار البعدي فتقوم . بلتطبيق كتاب العربية لغري العربابالختبار القبلي ق

الباحثة بعد تطبيق كتاب العربية لغري العرب ملعرفة قدرة التالميذ على سيطرة 
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وأما النتيجة . واجلدول اآليت هو نتيجة االختبار القبلي والبعدي. املفردات حيدة

 :  عدي فيما يلياليت حصلت عليها التالميذ يف االختبار القبلي والب

 4-8اجلدول 
 نتائج االختبار القبلي والبعدي

 نتيجة نتيجة التالميذ

 تقدير االختبار البعدي تقدير االختبار القبلي

 جيد جدا 100 مقبول 41 1 التلميذ

 مقبول 44 انقص 233التلميذ 

 جيد جدا 100 مقبول 44 3التلميذ 

 جيد 10 راسب 18 4التلميذ 

 جيد جدا 100 انقص 33 4التلميذ 

 جيد 64 انقص 28 6التلميذ 

 مقبول 41 انقص 23 1التلميذ 

 جيد جدا 100 مقبول 49 8التلميذ 
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 جيد جدا 100 انقص 24 9التلميذ 

 جيد جدا 90 راسب 14 10التلميذ 

 جيد 64 راسب 18 11التلميذ 

 جيد 14 مقبول 41 12التلميذ 

 جيد جدا 100 انقص 40 13التلميذ 

 جيد جدا 100 جيد 80 14التلميذ 

 جيد 80 راسب 10 14التلميذ 

 جيد 19 انقص 40 16التلميذ 

 جيد 66 راسب 18 11التلميذ 

 جيد 11 انقص 36 18التلميذ 

 جيد جدا 100 راسب 20 19التلميذ 

 جيد جدا 90 انقص 33 20التلميذ 

 جيد جدا 90 مقبول 44 21التلميذ 

 جيد 11 مقبول 49 22التلميذ 
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 مقبول 46 انقص 28 23التلميذ 

 جيد جدا 17،81 انقص 13،35 التالميذ

 

 13،34يوجد من هذا جدول أن نتيجة االختبار القبلي املعدولة بتقدير 

ولتحليل بياانت االختبار القبلي .11،81ونتيجة االختبار البعدي املعدولة بتقدير 

 Ujiالباحثة أوال ابالختبار الطبيعي واالختبار البعدي قامات

Normalitas)) ابستخدام برانمج“SPSS Statistics 22”،  وتتضح نتيجة يف اجلدول

 :التايل 

 4- اجلدول 
 ((Uji Normalitasالتوزيع االعتدايلنتيجة االختبار 

 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil PreTest .138 23 .200 .924 23 .083 

PostTest .200 23 .018 .878 23 .009 

a. Lilliefors Significance Correction 
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بعد إجراء عرف من هذا اجلدول يدل على أن نتيجة االختبار القبلي 

حصلت على مستوى  (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي 

-Sig. (2 ) (كانتالعينة من اجملموعة طبيعية ألن04،0 أكرب من 083،0(Sig)الداللة

tailedونتيجة االختبار البعدي حصلت على ( 04،0 أكرب من مستوى الداللة

ليس العينة من اجملموعة طبيعية ألن  04،0أصغر من 009،0(sig)ى الداللةمستو 

( Sig. (2-tailed04،0من مستوى الداللة صغرأ ) فتشري إل أن البياانت ال تتم

 Uji)توزيعها بشكل طبيعي، مث تقوم الباحثة ابإلختبار املتجانس 

Homogenitas) وتتضح نتيجة يف اجلدول التايل: 

 4-11اجلدول 

 ((Uji Homogenitasالتباين جتانسمعامل نتيجة االختبار 

 

Test of Homogeneity of Variance 

NILAI 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.334 1 44 .566 
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يدل على أن نتيجة االختبار ومن هذا اجلدول 

أكرب من   sig))466،0حصلت على على مستوى الداللة((UjiHomogenitasاملتجانس

 .فتشري إل أن البياانت متجانسة. 04،0

ابعتماد على البياانت السبقة أن نتيجة االختبار  

ال يتم توزيعها بشكل طبيعي ونتيجة لإلختبار  (UjiNormalitas)الطبيعي

وال ميكن إجراء . تشري إل أن البياانت متجانسة (UjiHomogenitas)املتجانس

 Wilcoxonومن مث اختارت الباحثة  ((Paired Sample T-Testت  –ابختبار 

Sign Rank Test . 

على التالميذ ملعرفة أتثري تطبيق كتاب العربية لغري العرب لرتقية قدرة  

بنظر إل نتيجة املعدلة من  Rank Testسيطرة املفردات ال بد أن حتلل اختبار 

 :االختبار القبلي واالختبار البعدي، ونتيجة كما يف اجلدول التايل
 

 4-11اجلدول 
 Uji Rank Testنتيجة اختبار ابستخدام

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 
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Post Test - Pre Test Negative Ranks 1
a

 4.00 4.00 

Positive Ranks 22
b

 12.36 272.00 

Ties 0
c

   

Total 23   

a. Post Test <Pre Test 

b. Post Test >Pre Test 

c. Post Test = Pre Test 

 

Test Statistics 

 Post Test - Pre Test 

Z -4.076 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

-Sig. (2 )ومن هذا اجلدول يتضح أن نتيجة مستوى الداللة 

tailed0،000  فيدل على أن الفرض 04،0وهي أصغر من نتيجة مستوى الداللة

فتطبيق كتاب العربية لغري العرب . مردود (Ho)قبول والفرض الصفري م(Ha)البديل 

 .يكون فعاال لرتقية قدرة التالميذ على سيطرة املفردات

 : املناقشة. ج

أنشطة املدرسة والتالميذ عند تطبيق  أما املناقشة هذا البحث فهي أن 

كتاب العربية لغري العرب حصلت على درجة جيد حدا فيدل على أهنا تؤثر يف 
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على سيطرة املفردات، كما ورد يف ورقيت مالحظة أنسطة املدرسة  ترقية قدرة التالميذ

 .والتالميذ

–ختبار العدي بعد إجراء ت وتتضح نتيجتا االختبار القبلي واال 

(RankTest) ابستخدام برانمج“ SPSS Statistics 22” دلت على نتيجة مستوى ،

وهذا  04،0وهي أصغر من نتيجة مستوى الداللة  Sig. (2-tailed000،0)الداللة 

يدل على أن تطبيق كتاب العربية لغري العرب يكون فعاال لرتقية قدرة التالميذ على 

 .سيطرة املفردات

 : حتقيق الفروض -ج

 :كما ذكرت الباحثة الفرضني يف الفصل األول، فهي

 : Ho))الصفري  الفرض -1

يكن فعاال لرتقية قدرة التالميذ على سيطرة  إن تدريس بكتاب العربية لغري العرب مل

 .املفردات

 :(Ha)بديل فرض الال -2

فعاال لرتقية قدرة التالميذ على سيطرة  كونإن تدريس بكتاب العربية لغري العرب ي 

 .املفردات
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ابستخدام  (Rank Test)–وبعد حتليل االختبار القبلي واالختبار البعدي إبجراء ت 

تتضح النتيجة حصلت على نتيجة مستوى الداللة ”SPSS Statistics 22“برانمج 

(Sig. (2-tailed  000،0  وهذا يدل  04،0وهي أصغر من نتيجة مستوى الداللة

فتدل على أن . مردود (Ho)مقبول والفرض الصفري  (Ha)على أن الفرض البديل 

تدريس بكتاب العربية لغري العرب يكون قعاال لرتقية قدرة التالميذ على سيطرة 

.املفردات
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 امسخلالبااب

 اخلامتة

انتهت الباحثة يف عرض حبثها يف الفصول السابقة عما تتعلق تدريس 

 :اخلالصة، فهيبكتاب العربية لغري العرب وستقدم الباحثة 

 : البحثئجنتا - أ

إن أنشطة املدرسة جيدة جدا ألن نتيجة البحث تشري إل أن قدرة  -1

وأما يف %  3،93املدرسة يف تنظم عملية التعليم والتعلم بقيمة 

 2،89أنشطة التالميذ على إقبال املواد الدراسية جيدة جدا بقيمة 

 . عند حتليل بياانت املالحظة املباشرة% 

إن تدريس بكتاب العربية لغري العرب فعاال لرتقية قدرة التالميذ على  -2

ت  –وتعتمد الباحثة على أن نتيجة من االختبار . سيطرة املفردات

(RankTest)   2)ومستوى الداللة (4,076-)حتصل على النتيجة-

tailed )Sig. 0،000 04،0وهي أصغر من نتيجة مستوى الداللة
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مقبول والفرض الصفري  (Ha)وهذا يدل على أن الفرض البديل 

(Ho)مردود . 

 املقرتحات  - ب

 :اعتماد على الظواهر السابقة يقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية

ينبغي املدرسة اللغة العربية أن هتتم اهتماما كبريا ابلتالميذ الذين مل  -1

 .سيطرة املفردات كاملة يقرؤوا و جائية ويفرقوا حروف اَليستطيعوا أن 

حثة من التالميذ أن يتعلموا وحيافظوا املفردات جيدة إبهتمام ترجو البا -2

 .الشكل احلروف ليسهلوا على سيطرة املفردات

اجلملة البسيطة دون احلركة ترجو الباحثة من التالميذ أن تدربوا يقرؤوا  -3

 .املدرسة عند تعليم اللغة العربية يف

نقد، وإذا وجدوا يينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن  -4

فيها خطاأ أو نقصاان فأن حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباحثة 

 .والقارئني مجيعا
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN 

(RPP) 

 Satuan Pendidikan : MIN 3 Bener Meriah 

 Kelas / Semester : IV / Semester Ganjil 

Mata Pelajaran : اللغة العربية 
Tema / Topik : املهنة 
Alokasi Waktu : 2x25 Menit 

Tahun Pelajaran : 2020 / 2021 
 

A. KOMPETENSI INTI 

 K1  : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran 

agama yang  dianutnya 

 K2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya 

 K3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual 

dengan cara mengamati, menanya dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda- benda yang dijumpainya di rumah, di 

sekolah dan  tempat bermain 

 K4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual 

dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia.   

 

  



 
 

 
 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI (IPK) 

KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

 1.3. Meyakini bahwa bahasa 

   Arab merupakan Bahasa 

 pengantar memahami 

 ajaran Islam. 

1.3.1.Mempelajari Bahasa Arab sebagai 

pengantar memahami ilmu-ilmu 

Agama . 

 2.3. Menjalankan sikap santun 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial, 

sekitar rumah dan sekolah. 

2.3.1.Menunjukkan sikap santun dan 

peduli dalam berkomunikasi 

dengan guru dan teman. 

 3.3.Memahami fungsi sosial dan 

unsur kebahasaan (bunyi, kata 

dan makna) dari teks sederhana 

terkait tema: 

 المهنة

yang melibatkan tindak tutur 

memberi dan meminta 

informasi sangat sederhana 

terkait profesi.  

3.3.1 Mengidentifikasi bunyi kata 

terkait tema المهنة  yang 

diperdengarkan 

3.1.2 Menyebutkan makna mufradat 

terkait tema  المهنة  

3.3.3 Menerjemahkan kosa kata dan 

ungkapan sederhana sesuai 

dengan tema terkait  

 

3.4. Menganalisis unsure 

kebahasaan (bunyi, kata 

dan makna) dari teks 

sangat sederhana terkait 

tema: 

 املهنة
dengan memperhatikan 

struktur 

الضمري املنفصل –اسم اإلشارة   

3.4.1 Mengoreksi ungkapan sederhana 

dengan memperhatikan  struktur  

الضمري املنفصل –اسم اإلشارة   

3.4.2 Mengidentifikasi kalimat yang 

berkaitan dengan tema dari sisi 

tulisan 

4.1.Mendemonstrasikan tindak  

tutur memberi dan meminta 

informasi sangat sederhana 

terkait profesi. 

4.1.1Meniru pelafalan guru terkait kosa 

kata baru dan kalimat sederhana 

memberi dan meminta informasi 

terkait tema 



 
 

 
 

 املهنة
dengan baik dan benar 

 

4.1.2 Mempraktekkan kosa kata baru 

dan kalimat sederhana memberi 

dan meminta informasi terkait 

tema 

 املهنة
dengan baik dan benar 

  

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah Melalui kegiatan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasi, peserta didik diharapkan dapat : 

1. Siswa mampu meniru pelafalan dan intonasi yang 

dibacakan oleh guru dari teks sederhana  المهنة dengan 

baik dan benar  

2. Siswa mampu mempraktikkan cara memberi dan 

meminta informasi terkait tema  المهنة dengan 

memperhatikan struktur bahasa 

3. Siswa mampu menyebutkan makna mufradat terkait 

 dengan tepat المهنة

4. Siswa mampu membuat kalimat sederhana, memberi 

baris dan membaca tanpa harakat terkait  المهنة dengan 

baik 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 املفردات •
 اإلستماع •
 القراءة •
 الكتاب •

  



 
 

 
 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

 

1. Pendekatan : Pendekatan Saintifik 

2. Metode : 1. Drill (Latihan) 

   2. Tanya Jawab 

    3. Sam’iyyah wa Bashariyyah 

 

F. Media/Alat/Bahan dan Sumber Pembelajaran 

 

- Media  

• Buku Ajar 

- Alat/ Bahan 

• Papan Tulis 

• Spidol 

-  Sumber 

• Kitab العربية لغري العرب 
• Kamus Bahasa Arab 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

 

Pertemuan I  

 

No Kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

 

 Guru membuka kegiatan 

belajar dengan salam dan 

menunjuk ketua kelas untuk 

memimpin  do’a bersama. 

 Guru mengabsen peserta 

didik. 

 Guru memperkenalkan diri 

10 menit 



 
 

 
 

dan menyampaikan topik 

dan tujuan pembelajaran. 

 Guru  mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan 

yang terkait dengan materi 

yang akan dipelajari. 

 Guru melakukan pre-test 

sebelum pembelajaran. 

2 
Kegiatan Inti 

 

a. Mengamati 

- Guru memperlihatkan 

materi tentang  املهنة 
melalui bahan ajar 

yang dibagikan. 

- Guru menyuruh siswa 

memperhatikan materi 

yang dipaparkan oleh 

guru terkait topik    املهنة 

dengan seksama. 

- Guru menjelaskan 

tentang mufradat  المهنة

 dan menyebutkannya 

satu persatu dan 

menyuruh siswa untuk 

mengulangi. 

b. Menanya  

- Siswa menanyakan 

kata yang belum 

difahami terkait 

materi pembelajaran. 

c. Mengeksplorasi 

- Guru meminta siswa 

30 menit 



 
 

 
 

membaca ulang dan 

menuliskan mufradat 

kata per kata.  

- Guru menuntun siswa 

dalam penulisan 

huruf-huruf yang 

bersambung. 

d. Mengasosiasi 

- Setiap siswa diminta 

untuk memperbaiki 

kembali penulisan 

yang masih belum 

sesuai. 

- Setiap siswa diminta 

untuk membaca 

mufradat berulang 

kali hingga hafal dan 

untuk menghasilkan 

pengucapan yang baik 

dan benar . 

e. Mengkomunikasi 

- Guru meminta siswa 

untuk mengartikan  

mufradat yang dibaca 

oleh teman mereka. 

- Guru meminta setiap 

siswa untuk 

mengoreksi bacaan 

dan terjemahan teman 

yang keliru. 

3 
Penutup  

 

- Peserta didik 

menyimpulkan materi 

pembelajaran secara 

demokratis dibawah 

10 menit 



 
 

 
 

bimbingan guru. 

- Guru menguatkan 

kesimpulan yang telah 

disampaikan oleh peserta 

didik. 

-      Melakukan evaluasi dan 

refleksi /  penilaian oleh 

peserta didik terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

-    Menutup pembelajaran 

dengan berdoa dan salam. 

 

Pertemuan II 

 
 

No Kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

 

 Guru membuka kegiatan 

belajar dengan salam dan 

menunjuk ketua kelas untuk 

memimpin  do’a bersama. 

 Guru mengabsen peserta 

didik. 

 Guru  mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait dengan materi yang 

telah dipelajari. 

10 menit 

2 
Kegiatan Inti 

 

a. Mengamati 

- Guru memperlihatkan 

30 menit 



 
 

 
 

materi tentang  املهنة 
melalui bahan ajar 

yang dibagikan. 

- Guru menyuruh siswa 

memperhatikan materi 

yang dipaparkan oleh 

guru terkait topik    املهنة 

dengan seksama. 

- Guru menjelaskan 

tentang mufradat  المهنة 

dan menyebutkannya 

satu persatu dan 

menyuruh siswa untuk 

mengulangi. 

b. Menanya  

- Siswa menanyakan 

kata yang belum 

difahami terkait materi 

pembelajaran. 

c. Mengeksplorasi 

- Guru menjelaskan 

kepada siswa cara 

membuat kalimat 

sederhana dengan 

menggunakan isim 

dhamir. 

- Guru menuntun siswa 

dalam membuat 

kalimat sederhana. 

d. Mengasosiasi 

- Setiap siswa diminta 

untuk memperbaiki 

kembali penulisan yang 

masih belum sesuai. 

- Setiap siswa diminta 



 
 

 
 

untuk membaca 

kalimat sederhana 

berulang kali hingga 

lancer dan faham.  

e. Mengkomunikasi 

- Guru meminta siswa 

untuk menerjemahkan 

kalimat sederhana. 

-  Guru meminta setiap 

siswa untuk 

mengoreksi terjemahan 

teman yang belum 

sesuai. 

3 
Penutup  

 

- Peserta didik 

menyimpulkan materi 

pembelajaran secara 

demokratis dibawah 

bimbingan guru. 

 

- Guru menguatkan 

kesimpulan yang telah 

disampaikan oleh peserta 

didik. 

-      Melakukan evaluasi dan 

refleksi /  penilaian oleh 

peserta didik terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

-    Menutup pembelajaran 

dengan berdoa dan salam. 

10 menit 

 

 
 



 
 

 
 

Pertemuan III 

 

No Kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

 

 Guru membuka kegiatan 

belajar dengan salam dan 

menunjuk ketua kelas untuk 

memimpin  do’a bersama. 

 Guru mengabsen peserta 

didik. 

 Guru  mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait dengan materi yang 

telah dipelajari. 

10 menit 

2 
Kegiatan Inti 

 

a. Mengamati 

- Guru memperlihatkan 

materi tentang  املهنة 
melalui bahan ajar 

yang dibagikan. 

- Guru menyuruh siswa 

memperhatikan materi 

yang dipaparkan oleh 

guru terkait topik    املهنة 

dengan seksama. 

- Guru menjelaskan 

tentang mufradat  المهنة 

dan menyebutkannya 

satu persatu dan 

menyuruh siswa untuk 

30 menit 



 
 

 
 

mengulangi. 

b. Menanya  

- Siswa menanyakan 

kata / kalimat yang 

belum difahami terkait 

materi pembelajaran. 

c. Mengeksplorasi 

- Guru menjelaskan 

kepada siswa cara 

membaca mufradat dan 

kalimat sederhana 

tanpa baris. 

- Guru melatih siswa 

dalam memberi harakat 

pada mufradat dan 

kalimat sederhana. 

- Guru menuntun siswa 

dalam membuat 

harakat pada mufradat 

dan kalimat sederhana 

sesuai struktur 

kebahasaan. 

d. Mengasosiasi 

- Setiap siswa diminta 

untuk membaca 

mufradat dan kalimat 

sederhanaberulang-

ulang. 

Setiap siswa diminta 

untuk menyebutkan 

mufradat berulang-

ulang. 

e.  Mengkomunikasi 

- Guru meminta siswa 

untuk menerjemahkan 

kalimat sederhana yang 



 
 

 
 

sudah diberi harakat. 

-  Guru meminta setiap 

siswa untuk 

mengoreksi terjemahan 

makna teman yang 

belum sesuai. 

3 
Penutup  

 

- Peserta didik 

menyimpulkan materi 

pembelajaran secara 

demokratis dibawah 

bimbingan guru. 

 

- Guru menguatkan 

kesimpulan yang telah 

disampaikan oleh peserta 

didik. 

-      Melakukan evaluasi dan 

refleksi /  penilaian oleh 

peserta didik terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

-    Menutup pembelajaran 

dengan berdoa dan salam. 

10 menit 

 

H. Penilaian 

 

Jenis instrument  : Tes Tulis 

Bentuk instrument  : “Pilihan Ganda” 

dan “Menjodohkan” 

 

 

 



 
 

 
 

SOAL PRE TEST 
Nama :  

Kelas : 

 

A. PILIHAN GANDA 

Pilih jawaban yang benar dengan member tanda (√) pada huruf a,b,c 

atau d ! 

 .......؟  وَ هُ  نْ مَ  .1
. أ  س  ر ِ دَ مُ  وَ هُ . ج  ح  الَّ فَ  وَ هُ 

 ق  ائِ سَ  وَ هُ . د   ب  يْ بِ طَ  وَ هُ . ب
ِجراة  َهِذِه َمْرمَيُ، ِهَي  .2  َتا

Arti dari kata yang bercetak tebal adalah..... 

 Dokter.ج   Petani. أ

  Guru.د   Pedagang.ب

 .......؟  وَ هُ  نْ مَ  .3
 ُهَو ُمَوظَّف   .ج    ُهَو ُأْسَتاذ   .أ
 ُهَو ُشْرِطي   .د   هو موظف .ج

 مهندسهذا ابراهيم، هو  .4
Arti kata yang bercetak tebal adalah..... 

 Polisi .ج    Guru. أ

 Nelayan .د   Insinyur. ب

 ُجْنِدي  هذا َعِلي ، ُهَو  .4
Arti kata yang bercetak tebal adalah..... 

 Nelayan.ج    Petani.أ 
 Polisi.د   Tentara.  ب       



 
 

 
 

 .......َمْن ِهَي ؟  .6
 ِهَي ُمَدرِ َسة  .  ج   ِهَي اَتِجرَة  . أ
َبة    . ب  ِهَي مُمَرِ َضة  .   د   ِهَي طَِبي ْ

 (Insinyur) .... ُهوَ . 1

 ساَِئق  . ج    ح  الَّ فَ . أ 
 ُمَهْنِد س  . د    ة  نَ هْ مِ . ب
8.artinya ....   َبة   Kataطَِبي ْ

  Guru (Lk).ج     Guru (Lk).أ

    Dokter (Lk) .د   Dokter (Pr).ب

 ( Guru Perempuan)....  ِهيَ . 9

 َساِئق  . ج    َسة  َدر ِ مُ . أ
 ُشْرِطي  . د    ح  َفالَّ . ب
 (Murid)   ....  وَ هُ . ، 

 تِْلِمْيذ  . ج    ُمَوظِ َفة  . أ 
 ُمَدرِ َسة  .  د    ح  َفالَّ . ب
َبة ، َو ُهَو . 11  ...ِهَي طَِبي ْ
 اَت ِجر  . ج    َشْرِطي  . أ

 طَِبْيب  . د  ُمَدرِ س  . ب
 تِْلِمْيذ  . ... 12
 َهَذا.ج    ِهيَ . أ

 َهِذهِ . د    ُهوَ . ب
 



 
 

 
 

B. MENJODOHKAN 

Buatlah garis yang menghubungkan mufradat dan gambar 

disamping dengan benar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ي  طِ رْ شُ  وَ هُ   

ح  الَّ فَ  وَ هُ   

ق  ائِ سَ  وَ هُ   

 ُمَدرِ َسة   يَ هِ 

 طَِبْيب   وَ هُ 



 
 

 
 

SOAL POST TEST 

 

Nama  :  

Kelas  :  

 

A. PILIHAN GANDA  

Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda () pada huruf 

a,b, c atau d ! 

 

 .......؟  وَ هُ  نْ مَ  .1
 ُشْرِطي  وَ هُ . ج   هو فالح. أ
 ُمَدرِ س  وَ هُ .د   اَتِجر  وَ هُ .  ب

 ُمواظِ ف  ُهوَ َهذا َأمْحَد ، . 2
Arti dari kata yang bercetak tebal adalah..... 

 Pegawai.ج    Nelayan.أ

   Dokter.د    Guru .ب

3.artinya ....   َبة   Kataطَِبي ْ

  Guru (Lk).ج    Guru (Lk).أ

    Dokter (Lk) .د   Dokter (Pr)   .ب

  ( Pedagang (pr) )...ِهَي . 4
 َساِئق  . ج  اَتِجَرة  . أ
 ِمْهَنة  . د    اَتِجر  . ب
4  . artinya ...   َساِئق   Kata  

 Petani .ج    Supir .أ
 Dokter  .د    Nelayan .ب



 
 

 
 

 .... (Militer)َهَذا ِإبْ َراِهْيم، ُهَو .  6
 َعْسَكرِي  .ج   ُمَوظَّف  . أ  
 تِْلِمْيذ  .د    طَيَّار  .  ب  

 ؟ ح  َفالَّ َت نْ َهْل أَ . 1
Kata yang bergaris bawah artinya adalah .... 

  Nelayan.ج    Petani. أ

   Supir   .د    Insinyur. ب

8..... artinya  ِمْهَنةKata  

  Alamat.ج    Keluarga.أ

  Jalan.د    Profesi.ب

 .......؟  وَ هُ  نْ مَ . 9
. أ  س  ر ِ دَ مُ  وَ هُ . ج    ح  الَّ فَ  وَ هُ 
 ق  ائِ سَ  وَ هُ . د    ب  يْ بِ طَ  وَ هُ . ب
َبة   ....؟  ِهيَ نْ مَ . 10  طَِبي ْ
 ِهيَ . ج  أان. أ 
 امهَُ . د    ُهوَ . ب
 َفالََّحة  ... . 11
 ُهوَ . ج     مهَُا. أ

 حَنْنُ . د     ِهيَ . ب
12 .....artinya   َحاِرس Kata 
 Satpam .ج         Dokter.أ



 
 

 
 

  Murid.د                    Guru.ج

 

B. MENJODOHKAN 

Buatlah garis yang menghubungkan mufradat dan gambar 

disamping dengan benar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ي  طِ رْ شُ  وَ هُ   

ح  الَّ فَ  وَ هُ   

ق  ائِ سَ  وَ هُ   

 ِهَي ُأْسَتاَذة  

طَِبْيب  وَ هُ   



 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Berilah tanda () untuk jawaban  “Ya”  atau  “Tidak” sesuai 

dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

 

No Aspek yang diamati Ya Tidak 

1 KegiatanAwal :   

 
1. Guru masuk kelas dan memulai pelajaran 

dengan membaca basmalah. 
√  

 
2. Guru memeriksa kehadiran siswa dengan 

absen. 
√  

 

3. Guru menunjukkan sikap senang dalam 

mengajar mufradat dengan 

menggunakanكتاب العربية لغري العرب. 
√  

2 KegiatanInti :   

 

1. Guru menerapkan pembelajaran mufradat 

tentang مهنة dengan menggunakan كتاب
لغري العرب العربية . 

√  

 
2. Guru menyebutkanmufradatdengansuara 

yang jelas. 
√  

 

3. Guru membimbingmuriddalammembuat
kalimatsederhanadenganmenggunakan
isimdhamir. 

√  

 

4. Guru memberikankesempatansiswauntuk
bertanyajikabelumdifahamiatau
mufradat yang susahdarimateri. 

√  

 
5. Guru memintasiswaberdiskusitentang

materi yang telahdiberikan. 
 √ 

 
6. Guru melatihsiswadalam memberi harakat 

mufradat dan kalimat. 
√  

 
7. Guru mengadakan perbaikan terhadap hasil 

kerja siswa dalam member harakat 
√  



 
 

 
 

mufradat. 

3 Penutup :   

 
1. Guru memerintahkan siswa untuk 

menyimpulkan materi pembelajaran. 
√  

 
2. Guru memberikan penguatan (Refleksi) 

terhadap materi yang telah dipelajari. 
√  

 3. Guru menyampaikan nasihat kepada murid. √  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan sesuai 

dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

1. Berarti “Tidak Baik”  3. Berarti “Baik” 

2. Berarti “Kurang Baik”  4. Berarti“Sangat Baik” 

 

No 
AspekPengamatan 

SkalaNilai 

1 2 3 4 

1. Siswa bersemangat dalam mendengarkan 

materi yang diajarkan guru. 

  
 √ 

2. Siswa menunjukkan sikap senang dalam 

belajar mufradat dengan menggunakan كتاب
 .العربية لغري العرب

  

 √ 

3. Siswa aktif dan menunjukkan rasa ingin tahu 

ketika proses pembelajaran. 

  
 √ 

4. Semua siswa melihat materi tentang 

mufradat المهنة yang ditujukan oleh guru. 

  
 √ 

5. Semua siswa berdiskusi tentang materi.  √   

6. Semua siswa menyebutkan mufradat 

berulang-ulang sampai menghafalnya dengan 

baik. 

  

 √ 

7. Siswa memahami penjelasan guru tentang 

cara membuat kalimat sederhana dengan 

menggunakan isim dhamir. 

  

√  

8. Siswa menulis dan membuat kalimat 

sederhana. 

  
 √ 

9. Siswa mengajukan pertanyaan atau mufradat 

yang belum dipahami dari materi.  

  
√  

10. Siswa yang lain menjawab pertanyaan 

teman-teman seputar materi yang diajarkan. 

  
√  

11. Siswa memahami penjelasan guru dalam   √  



 
 

 
 

pemberian baris mufradat dan kalimat. 

12. Semua siswa membaca kalimat sederhana 

tanpa harakat untuk menghasilkan 

pemahaman dalam menulis. 

  

 √ 

13. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

tentang mufradat املهنة   atau jumlah 

sederhana. 

  

 √ 

14. Siswa mendengarkan nasihat yang 

disampaikan guru. 

  
 √ 

       

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 الطصور الفوتوغرافية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


