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 ًبٍسًم اهلًل الرَّمحًن الرًَّحٍيمً 

ًبشىٍيءو ًمنى اْلٍىٍوًؼ كىاْلٍيوًع كىنػىٍقصو كىلىنىبػٍليوىنَّكيٍم 
كىبىشًِّر  ۗ  ًمنى اٍْلىٍموىاًؿ كىاٍْلىنٍػفيًس كىالثَّمىرىاًت 

كىَلى تػىقيوليوا ًلمىٍن يػيٍقتىلي ِف ( ُٓٓ. )الصَّابًرًينى 
ًبيًل اللًَّو أىٍموىاته  بىٍل أىٍحيىاءه كىلىًَٰكٍن َلى  ۗ  سى

 (ُٔٓ. )تىٍشعيريكفى 

 (ُٔٓ-ُٓٓ)سورة البقرة :

 صدؽ اهلل العظيم
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 أىدم ىذه الرسالة :

 مرحبابنت مورين كأمي املكرمة  سيونحممد بن  ندراچعدم إىل أيب املكـر 
أخي ذين ربياين صغَتا، حفظهما اهلل كأبقاشما ِف السالمة الدنيا كاآلخرة كإىل ال

، كإىل مجيع كأخي كبَت إركاشهفطرل الصغَت إبنو مولدين كأخيت كبَتة أرماكايت
 أسريت. جزاكم اهلل خَت اْلزاء كأطلب إىل اهلل تعاىل أف ضمفظهم مجيعا.

ِف اْلامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية، الذين  اتذتاكإىل أساتيذ كأس
 علموين العلـو املفيدة ك إرشادا صحيحا، شكرا جزيال هلم.

ندا ة اإلسالمية احلكومية الرانَتم بكإىل مجيع زمالئي كأصدقائي ِف اْلامع
قد ساعدكين إلكماؿ ىذه الرسالة. كلعل ىذه  أتشية. أقوؿ شكرا جزيال الذين

 الرسالة تنفع يل، هلم، كلكافة صنوؼ اْلمة.
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 تقديرالشكر و كلمة ال
 ًبٍسًم اهلًل الرَّمحًن الرًَّحٍيمً 

كنستغفره كنستهديو كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا إف احلمد هلل رممده كنستعينو 
. أشهد أف آل كمن سٌيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو كمن يضلل فال ىادم لو

إلو إٌَل اهلل كأشهد أٌف حمٌمدا عبده كرسولو. اللهم صل كسلم كبارؾ على حممد كعلى آلو 
 كصحبو كمن اىتدل هبداه إىل يـو القيامة.

عترب شرطا يالرسالة العلمية حيث  همن ىذ الباحث اانتهىل كتوفيقو بإذف اهلل تعا
( بكلية الًتبية كتأىيل املعلمُت جامعة الرانَتم S.Pdكالواجبات للحصوؿ على شهادة )

 لترقية سيطرة LUDOتطبيق لعبة اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو حتت املوضوع "
 " (MIN 25 Aceh Besar)دراسة تجريبية بـــ  التالميذ على المفردات

شكرا جزيال إىل املشرفُت الكرظمُت كشما  شكر الباحثيكِف ىذه الفرصة السعيدة 
الذين قد  املاجستَت.، فطريٍت ةالدكتور  ةكاْلستاذ املاجستَت ،أمحد فوذم الدكتوراْلستاذ 

أنفقا أكقاهتما كمساعدهتما إلشراؼ ىذه الرسالة إشرافا جيدا كامال من أكهلا إىل آخرىا، 
 اهلل هلما كجزاشما خَت اْلزاء ِف الدنيا كاآلخرة. كبارؾ

مورين  كأمو ينوسبن حممد  ندراچعدم املكـر  وأهب لوالدم الشكر على كقوؿ
كرًن عسى اهلل اف ضمفظهما ك يسهلهما ال هماالًتبية كاْلخالق لذين قد ربياهامرحبا بنت 

 اْلمر ِف الدنيا كاآلخرة كصممع اهلل ِف اْلنة العالية.
الشكر ملدير جامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية كعميد كلية  الباحث قدـيك 

الًتبية كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كْلميع اْلساتيذ ِف كلية الًتبية كتأىيل املعلمُت 
بأفكارىم ِف  العاملُت فيها، اهلل صمزيكم. ككذلك ْلميع اْلصدقائو الذين قد ساعدكهك 

 إدتاـ كتابة ىذه الرسالة، جزاىم اهلل خَتا.
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 MIN 25 ACEHدرسةملدير ما الكثَتا على قدـ الشكريأف  نسى الباحثيكَل 

BESAR  العلمي ِف ياـ البحث كأساتيذ اليت قد أعطاىا الفرصة بق أغوس السلم اْلستاذ
 كجزاىم اهلل خَت اْلزاء.  مساالفصل اْل

رجو من القارئُت ي، ك ا أف صمعل ىذا العمل يكوف مبارؾ ك نافعدعو اهلليكأخَتا، 
نسياف كعسى أف لو من اْلخطاء كالطم َل اصالحها لتكميل ىذه الرسالة ْلنونقدا بنائيا ك 

 كالقارئُت مجيعا. يكوف مفيدا للباحث
 ملكوت كل شيء كإليو ترجعوف.فسبحاف الذم بيده 
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)دراسة جتريبية ية سيطرة التالميذ على املفردات لًتق LUDOتطبيق لعبة :   عنواف البحث
 (MIN 25 Aceh Besarبػػػ  

 : أنوار اَلسم الكامل
 ََُُِِٕٕٓ:  رقم القيد

ىي جمموعة من احلركؼ كاحلركات اليت تتشكل  اْلصواتتنقسم اللغة إىل ثالثة عناصر : 
ىي حصيلة الكلمات كاملعاين، اليت يعرفها الفرد ِف اللغة، كما  منها الكلمة. املفردات

وىا، كالنحو ىو ىي قواعد اللغة بصرفها كرم أهنا تنمو كتتطور مع الوقت. الًتاكيب
كقواعد اإلعراب، أما الصرؼ فهو تغيَت كحتويل الكلمة بأصلها  ،ْلملكصف تكوين ا

حد من املدارس ىو أMIN 25 Aceh Besar  كافإىل أبنية خمتلفة كذات معاف مقصودة.
. فيو يعلم املعلم كل املواد العامة احدىا املدة اللغة العربية، Banda Acehاليت يقع ِف 

حفظ املفردات ، كيواجهوف صعوبة ِف ترمجة رأيت أف اْلطفاؿ يعانوف من ضعف ِف 
لًتقية  LUDOِف ىذا البحث، تطبيق لعبة  ، كسرعاف ما أصبح جو الفصل دمال اْلمل

ف طريقة البحث إ. (MIN 25 Aceh Besar)دراسة جتريبية بػػػ سيطرة التالميذ على املفردات 
 Eksperimen Researchىذه الرسالة ىو املنهج التجرييب ا الباحث ِف يعتمد عليه اليت

 MIN 25إف جمتمع البحث اليت يأخذ الباحث ىي مجيع الطلبة بػػ . اَلختبارباستخداـ 

Aceh Besar ،ختبار العينية بعض اإلعتمد الباحث على يك  .طالب ِٔٔ ككاف عددىم
أف  Test-بواسطة حتصيل ت طالبا. َِ ، ككاف عددىمساْلامِف الصف  مالطلبة كى

مستول الدَللة أم يكوف ( ٖٓٗ،ٕ-)على يدؿ  (t-hitung) النتيجة ت احلساب
(Sig.)(َ،َٓ >َ،ََ.)  كالفرض الصفرم(H0 )البديل  مردكد كالفرض(Ha)  مقبوؿ أم

 .على املفردات البفعاؿ لًتقية قدرة الط LUDOأف تطبيق لعبة 

 ، المفرداتLUDO الكلمات األساسية : لعة
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ABSTRACT 

 

Title : Application of ludo games to improve students' ability in the 

vocabulary 

Name : Annuwar 

NIM : 170202175 

 

 

Part of language into three elements: sound is a series of letters and vowels that 

make up a word. Vocabulary is the number of words and meanings that are known 

to individuals in a language, so that it grows and develops over time. Syntax is 

grammar, and the like, and grammar is the formation of sentences, and syntax, 

syntax is syntax, and syntax is the transformation of words into different ones 

with constructed meanings. MIN 25 Aceh Besar is one of the schools located on 

Jl. Blang Bintang Lama KM 10, Lambro Bileu Village where a teacher teaches all 

public materials once in Arabic.I noticed that the children had poor vocabulary, 

had difficulty translating sentences, and that the classroom atmosphere was 

boring. so the research wants to examine the application of the Ludo game to 

improve students' abilities in mufradha (experimental study with MIN 25 Aceh 

Aceh). The research method used by the researcher is the experimental research 

method, using tests. The research community that the researchers took was all 

students at MIN 25 Aceh Besar totaling 662 students. Some students, who are in 

fifth grade (v), totaling 20 students With the achievement of the test, the results of 

e (t-walking) indicate (-7,958) that is, the level of meaning (sigi.)(0, 05 >0, 00). 

The assumption of zero (h0) is helpful and an alternative hypothesis (ha) accepted, 

which means that ludo's application is effective to improve students' vocabulary 

skills. 

 

Keyword : Ludo Game, at Vocabulary 
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ABSTRAK 

 

Judul : Penerapan permainan ludo untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam mufradha. 

Nama : Annuwar 

NIM : 170202175 

 

Pembagian bahasa dibagi menjadi tiga unsur: bunyi adalah rangkaian huruf dan 

vokal yang membentuk sebuah kata. Kosakata adalah Jumlah kata dan makna 

yang diketahui individu dalam bahasa, sehingga tumbuh dan berkembang dari 

waktu ke waktu. Sintaksis adalah tata bahasa,  dan sejenisnya, dan tata bahasa 

adalah gambaran pembentukan kalimat, dan kaidah sintaksis, sintaksis adalah 

sintaksis, dan sintaksis adalah transformasi dari kata menjadi struktur yang 

berbeda dengan arti yang dimaksudkan. MIN 25 Aceh Besar adalah salah satu 

sekolah yang berlokasi di  Jl. Blang Bintang Lama KM 10, Desa Lambro Bileu 

mana seorang guru mengajar semua materi publik satu kali dalam bahasa arab. 

Saya melihat bahwa anak-anak memiliki kosakata yang buruk, kesulitan 

menerjemahkan kalimat, dan suasana ruang kelas menjadi membosankan.sehingga 

penelitian ingin meneliti tentang penerapan permainan Ludo untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mufradha (studi eksperimental dengan MIN 25 Aceh 

Aceh). Mètode penelitian yang di pakai oleh peneliti adalah mètode penelitian 

eksperiment,  dengan menggunakan tes. Komunitas penelitian yang peneliti ambil 

adalah seluruh siswa di MIN 25 Aceh Besar berjumlah 662 siswa. Beberapa 

siswa, yang berada di kelas lima (v), berjumlah 02 siswa, Dengan pencapaian tes, 

hasil E (t-berjalan) menyatakan (-7.958) yaitu, tingkat makna (Sigi.)(0, 05 >0, 00). 

Asumsi nol (H0) adalah bermanfaat dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, yang 

berarti bahwa penerapan LUDO efektif dalam meningkatkan kemampuan 

kosakata siswa siswa. 

 

Kata Kunci : Permainan Ludo, Mufradat 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1 
 

 الفصل األول
 أساسية البحث

 : مشكلة البحث - أ
يتعلمها الطلبة ِف املدرسة. كِف تعليم  اليت إف اللغة العربية إحدل املواد الدراسية

أربع مهارات، ىي: اَلستماع، كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة.  ىذه املادة تنقسم إىل
، صممع اْلشخاص كيدجموف ية. من خالؿ ىذه العمليةعملية فكرية كعاطف ستماعاإل

  ُة كمعناىا.املدخالت اْلسدية كالعاطفية كالفكرية من اآلخرين كضماكلوف التقاط الرسال
ىو شكل من أشكاؿ اللغة يستخدـ النطق أك الكلمات املستخدمة لنقل  الكالـ

ىي التعرؼ على احلركؼ كجمموعة من احلركؼ اليت هلا معٌت حمدد تعرب  : القراءة ِ.املعٌت
فكار أك اْلفكار الواردة ِف عملية إعادة اْل ىي الكتابة ّ.مكتوبة أك مطبوعة عن فكرة

 ككذلك املعلومات اليت بدأىا املؤلف. / الكتابةالنص
ليت ىي جمموعة من احلركؼ كاحلركات ا اْلصواتتنقسم اللغة إىل ثالثة عناصر : 

ىي حصيلة الكلمات كاملعاين، اليت يعرفها الفرد ِف اللغة،   تتشكل منها الكلمة. املفردات
قواعد اللغة بصرفها كرموىا، كالنحو ىو  ىي تطور مع الوقت. الًتاكيبيتنمو ك كما أهنا 

كصف تكوين اْلمل، كقواعد اإلعراب، أما الصرؼ فهو تغيَت كحتويل الكلمة بأصلها 
 إىل أبنية خمتلفة كذات معاف مقصودة.
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فيو ، Banda Acehحد من املدارس اليت يقع ِف ىو أ MIN 25 Aceh Besar كاف
رأيت أف اْلطفاؿ يعانوف من . يعلم املعلم كل املواد العامة احدىا املدة اللغة العربية

، كسرعاف ما أصبح جو  ضعف ِف حفظ املفردات ، كيواجهوف صعوبة ِف ترمجة اْلمل
لًتقية سيطرة التالميذ على املفردات  LUDOتطبيق لعبة ، ِف ىذا البحث .الفصل دمال

 (MIN 25 Aceh Besar)دراسة جتريبية بػػػ 
ِف حبث جترييب عن  LUDOتطبيق لعبة  املشكلة، يريد الباحث أف ك من ىذه

)دراسة  لًتقية سيطرة التالميذ على املفردات LUDOتطبيق لعبة موضوع رسالة كىي "
 ".(MIN 25 Aceh Besarجتريبية بػػػ 

 : البحث سؤال - ب
التالميذبػػػ  ية لًتقية سيطرة املفردات علىفعال LUDOتطبيق لعبة  ىل -ُ

MIN 25 Aceh Besar ؟ 
التالميذبػػػ  لًتقية سيطرة املفردات على LUDOتطبيق لعبة كيف  -ِ

MIN 25 Aceh Besar ؟ 
 : البحث اهدف - ج

ية لًتقية سيطرة املفردات على التالميذ بػػػ فعالLUDO تطبيق لعبةمعرفة   -ُ
MIN 25 Aceh Besar 

 MINلًتقية سيطرة املفردات على التالميذ بػػػ LUDO تطبيق لعبة معرفة   -ِ

25 Aceh Besar 
 : همية البحثأ - د

 كأما أشمية البحث عن الرسالة فهي:
 : للمدرسُت -ُ

 كاملراجع للمدريس  ِف املستقباهلم-أ 
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 تدريس املفرداتكل صعوبة الطالب ِف املعرفة مسًت  -ب 
 : للطلبة -ِ

)دراسة على املفردات  LUDOتطبيق لعبة بترقية قدرهتم على سيطرة املفردات 
 (MIN 25 Aceh Besarجتريبية بػػػ 

 : للباحث -ّ
لًتقية سيطرة التالميذ على  LUDOتطبيق لعبة لزيادة املعرفة للباحث عن 

 (MIN 25 Aceh Besar)دراسة جتريبية بػػػ املفردات 
 : افتراضات وفروض البحث - ه

أف النجاح  حبيث تعلم اللغة العربيةاضات ِف البحث ِف عملية تعليم ك اَلفًت 
فركض اليت يغًتضها    بأثر كثَت بالوسائل ك الطرؽ املستخدامة. كأما اؿ

 الباحث ِف ىذه الرسالة:
 : (Ha)الفرض البديل  -ُ

)دراسة لًتقية سيطرة التالميذ على املفردات  فعالية LUDO تطبيق لعبةإف 
 (MIN 25 Aceh Besarجتريبية بػػػ 

 : (Ho)الفرض الصفر  -ِ
لًتقية سيطرة التالميذ على املفردات غَت فعالية  LUDO تطبيق لعبةإف 

 (MIN 25 Aceh Besar)دراسة جتريبية بػػػ 
 : حدود البحث - و

 حدكد املشكلة من ىذا البحث ىي:
 : احلد املوضوعي -ُ
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لًتقية  LUDOتطبيق لعبة فإف الباحث يبحث عن ىذا البحث حتت املوضوع "
 " (MIN 25 Aceh Besar)دراسة جتريبية بػػػ سيطرة التالميذ على املفردات 

 : احلد املكاين -ِ
 MIN 25 Aceh Besarفإف الباحث يبحث عن ىذا البحث بػػ 

 : احلد الزماين -ّ
لبحث ِف العاـ الدراسى فإف الباحث يبحث عن ىذا ا

 ـَُِِ/ََِِ
 : معاني المصطالحات - ي

كلمات نشرح اليأف  لو من ىذه الرسالة، فينبغى قبل أف يبحث الباحث
قية لًت  LUDOتطبيق لعبة الىت تضمن ِف ىذه املوضوع الرسالة يعٍت " تاملصطالحا

 "(MIN 25 Aceh Besar)دراسة جتريبية بػػػ سيطرة التالميذ على املفردات
 : لعبةا -1

فعال  يفعل  لعبا : فعل–يلعب  –عو ألعاب، يعُت لعب مجكلمة "لعب" إف  
بقصد اللذة أك التنزه. مبعُت حركة أك سلسلة من احلركات يقصد ىبا التسلية أك مانعملو 

 ْمسبقة. باختيارنا ِف كقت الفر اغ أك ىو أم سلوؾ يقـو بو الفرد بدكف غاية عملية
 
 
 

                                                             
 ْٖٔ(، ص. ُٔٓٗ)بَتكت: دار املشرؽ، منجد الطالب، لويس معلوؼ، 4
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 : سيطرة املفردات -0
ا فردات كلمات تطبيقية أك كلمات ِف سياؽ الكالـ حىت تكوف هلاملإف 

 فرداتاملفإف  نورِف قاموس امل ٓجمانية.أصغر جزء من لغة  ىيمعانسياقية. كلكلمات 
فردات أك امل فردات ىية معن اململكِف قاموس اللغة اإلندنيسية الك .تسمى الكلمات

 الكلمات.
 : LUDOعبة لا -3

ىو أحد مكونات لعبة تقليدية LUDO  ىي لعبة دماثلة مع الثعابُت كالسالمل. 
اَلختيارية  LUDOبسيطة جدا معركفة من القرف السادس ِف اهلند. تكمن ميزة ألعاب 

بالكامل ِف اْلوانب املميزة للعبة، كيتم احلفاظ على القيم الثقافية كالتعليمية املتجسدة 
 ٔ.ؿ املتعاقبةفيها كونو قادرا على أف يكوف معركفا كيصبح بارزا بُت اْلطفاؿ كما اْلجيا

دمتعة جدا، كاْللعاب دمتعة ْلهنا تزرع موقفا تنافسيا، القتاؿ، احليل،  LUDOلعبة 
لعبة بسيطة  LUDOلعبة بُت شخصُت كأربعة أشخاص. كالرعاية. ظمكن أف تلعب ىذه ال

لديو جمموعة من القواعد املعقدة. الغرض الفٌخ لرحلة )لودك(  LUDOكغَت معقدة لكن 
 .خالجتميع البيادؽ تدخل املنزؿ ِف منتصف اللوحالبيدؽ كاف ميد

 

                                                             
كلية )مشكالت السيطرة على المفردات العربية لدى تالميذ الصف الخامس, , بيال راسدييانآ

 ِِ(. ص. َُِٖ, ڠاإلسالمية احلكومية مساراعلـو الًتبية كالتدريس جامعة كايل سوذمو 
6
 Pepyana, Majalah Lehren And Lehren, (Jakarta: Ikatan Guru Bahasa Jerman (Igbi), 1994), h. 30. 
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 : الدراسات السبقة - ح
يعترب الدراسات السابقة من أىم أساسية البحث اليت يساعد الباحث على معرفة 
أسلوب الدراسة كإصمابية البحث كالنقض الذم قد يقع فيو. ككذلك يساعد على مقارنة 

كالدراسات السابقة كاَلستفادة من  النتائج كمعرفة جوانب الفرؽ بُت دراستو احلالية
 خربات الدراسُت السابقُت.

 الدراسة األولى :
 : موضوع الرسالة- أ

مهارة الكالـ ك في تعلم قية سيطرة التالميذ على املفرداتلًت  LUDO تطبيق لعبة
 MTS Al Anwar Sarang Rembang الكتابة باللغة العربية لطالب الصف السابع من

 : أىداؼ ىذه الدراسة- ب
 بالنسبة أىل مشكلة البحث السابقة يهدؼ ىذا البحث إىل ما يأيت:

مهارة الكالـ في تعلم قية سيطرة التالميذ على املفرداتلًت  LUDOتطبيق لعبة ملعرفة
. MTS Al Anwar Sarang Rembang ك الكتابة باللغة العربية لطالب الصف السابع من

لًتقية سيطرة التالميذ على  LUDOتطبيق لعبة ملعرفة كيف تتغَت أجتاىات الطالب 
 .ِف تعلم مهارة الكالـ ك الكتابة باللغة العربيةاملفردات 

 : منهج الدراسة- ج
 Nonequivalent Controlع كتصميم ىذا البحث كمي كشبو جترييب مع سمطا نو أ (ُ

Grup Design 
 تقنيات مجع البيانات باستخداـ اَلختبارات كعدـ اَلختبارات. (ِ
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ِف شكل اختبار مكتوب كاختبار شفهي.  ِف حُت أف  اَلختبار املستخدمة (ّ
اْلدكات غَت اَلختبار تستخدـ ِف شكل مقابالت كمالحظات كتوثيق.  

 ٕتقنية حتليل البيانات ىي اختبار الفرضية.
  : أشمم نتائج البحث- د

)اَلستجابة البدنية الكلية( فعاَلن ِف تعلم مهارات التحدث  LUDOتطبيق لعبة 
.  MTs Al Anwar Saran Rembangكالكتابة باللغة العربية لطالب الصف السابع ِف 

يتضح ىذا من خالؿ نتائج اَلختبار اليت أظهرت أف الزيادة ِف قيمة اجملموعة 
تلك اْلاصة  البعدم أكرب منالتجريبية من نتائج اَلختبار القبلي إىل نتائج اَلختبار 

لفئة ت اَلختبار القبلي كالبعدم لدرجاكانت الزيادة ِف متوسط باجملموعة الضابطة.  
 ٓ.ّٔ قيمةاَلختبارالقبليحيث بلغ متوسط  التجريبية ملهارات التحدث،

 .ٓ.ٗٔ كاَلختبارالبعدم
 : الدراسة الثانية

 :موضوع - أ
 ِف تعلم اللغة اْلملانية LUDOتطبيق تقنيات لعبة 

 : أىداؼ ىذه الرسالة- ب
 LUDOمهارات التحدث لدل الطالب قبل كبعد تطبيق تقنية لعبة  (ُ
 ِف تعلم التحدث باللغة LUDO تقنية لعبةتطبيق  (ِ

 : منهج البحث  -ج
 استخداـ طريقة حبث شبو جتريبية بدكف جمموعة ضابطة ،ِف ىذه الدراسة

                                                             
7
Fitria Febriantic Putri, Keefektifan Penggunaan Metode Tpr(Total Physical 

Response)Dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara DanKeterampilan Menulis Bahasa 

ArabSiswa Kelas Vii Mts Al Anwar Sarang Rembang, (Semarang : Universitas Negeri 

Semarang, 2019), hml. viii 
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 : أىم نتائج البحث- د
أظهرت النتائج أف مهارات التحدث باللغة اْلملانية لدل الطالب 

 درجاتاختبارقبليمنمبتوسط  LUDOشهدت زيادة كبَتة بعد تطبيق تقنية لعبة 
 ٖ.فياَلختبارالالحق ِٖ إىل ِٓ

 : الدراسة الثالثة
 :موضوع -أ 

دات باستخداـ هنج استقرائي لتحسُت مهارات القراءة )حبث متعدد تعلم مفر 
جابونغ تالوف بليتار كمدرسة تساناكيو  ِاملواقع ِف مدرسة تساناكيو نيجرم 

حتسُت إتقاف أىداؼ ىذه الرسالةجامبيواذمي سيلوبورك بليتار  ٖنيجرم 
 .املفردات الطالب املتوسط

 : أىداؼ البحث-ب 
يصف تطبيق تعلم املفردات بنهج استقرائي لتحسُت مهارات القراءة  (ُ

 MTsN 8 Jambewangiك MTsN 2 Jabung Talun Blitarللطالب ِف 

Selopuro Blitar) 
إصماد عملية تقييم ِف تعلم املفردات باستخداـ هنج استقرائي لتحسُت   (ِ

 MTsN 8ك MTsN 2 Jabung Talun Blitarمهارات القراءة للطالب ِف 

Jambewangi Selopuro Blitar  ) 
كصف املشاكل كاحللوؿ لتعلم املفردات من خالؿ هنج استقرائي لتحسُت  (ّ

 MTsN 8ك MTsN 2 Jabung Talun Blitarمهارات القراءة للطالب ِف 

Jambewangi Selopuro Blitar  ) 
 

                                                             
8
Elza Nurfaizah, Penerapan Teknik Permainan Jenga DalamPembelajaran Berbicara 

Bahasa Jerman, (Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia), hml. 
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 : منهج البحث-ج 
ق.  ، التوثيعي.  طرؽ مجع البيانات: املالحظة، املقابالت املتعمقةكصفي نو 

/ عرض البيانات مث استخالص النتائج، التخفيض طرؽ حتليل البيانات:
 ٗالتحقق.

 : أشمم نتائج البحث- ح
، من املعركؼ أف تعلم املفردات من خالؿ هنج من نتائج ىذه الدراسة

    MTsN 2 Jabung Talunاستقرائي لتحسُت مهارات القراءة ِف مدرسة 

Blitar كMTsN 8 Jambewangi Selopuro Blitar)  للتطبيق لديهم طرؽ خمتلفة
 كطرؽ التقييم كاملشاكل كاحللوؿ.

 املواز بُت الدراسات السابقة كالدرسة احللية كما يلي: 
تطبيق اسات السابقة ىي أف كالشماأكجو التشابو بُت مناقشة الباحث كالدر  -ُ

 ِف كل عنواف. املفرداتقية سيطرة التالميذ عل لًت  LUDOلعبة 
أم باستخداـ الطريقة ديهم نفس طريقة البحث مثل البحث السابق، ل -ِ

 التجريبية
ىناؾ فرؽ بُت الدراسة السابقة كاملناقشة من حيث مكاف البحث كحدكد  -ّ

 البحث

                                                             
9
Muhamad Sirajudin, Pembelajaran Mufrodat Dengan Pendekatan Induktif Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca (penelitian multi-situs di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Jabung Talun Blitar dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Jambewangi Selopuro Blitar, (Blitar 

:Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), hml. viii 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 :اللغة العربية  -أ 
 : مفهوم اللغة العربية -1

 َُىي آلة اتصالية مستعمل هبا كل اْلفراد تعبَتا عن أغراضهم كأفكارىم. اللغة
 ُُ.)ابن جٍت("مغرضهعن أكل قـو   هباصوت يعرب  "اللغة ىي

إلينا هبا العرب عن أغراضهم, كقد كصلت ىي الكلمات اليت يعرب"اللغة العربية" 
الثقات من منثور ًن ك اْلحادث الشريفة كما الركاةمن طريق النقل, كحظها لنا القرأف الكر 

كاللغة العربية كظيفة كربل ِف لنا القرآف الكرًن ك اْلحادث الشريفة 21,العرب كمنظومهم
فهي اليت يتخذىا املرء كما الركاة الثقات من منثور العرب ك منظومهم،حيات الفرد، 

 بغَته، كىي كسيلة َل تصاؿ املرء  للتعبَت عما صميش ِف نفسو من إحساسات كأفكار،
دكرىاـ كللغة حاجات من يريده كما منمآرب إليو يصبو ما ضمقق اَلتصاؿذ ك

                                                             
تعليم مهارة الكالم بالمدخل االتصالي في المدرسة العالية اإلسالمية عباد نور احلانا مسطفى :"11

 .ْٕ(، ص. ََِِ) ٔ:ُ ماالنج"، الرحمن


11
Nahdiyyatul Azimah, Jurnal:”Arabic Linguist Perspective on Ibn Jinni’s Ideas About Derivation: 

Comparative Study of Al-Suyuti and Emil Badi’ Thought”, No 1, Vol 3, 2020, hal 36. 
، ص ُٖٗٗ, بَتكت،صيدا جامع الدروس العربية، موسوعة في ثالثة أجزاء،الشيخ مصطفى الغالييٍت، ُِ

ٕ 
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تمع فهي أداة التفاىم بُت اْلفراد كاْلماعات. كىي سالح الفرد ِف مواجهة  جملفيحياةا
 ُّأك القراءة. املواقف اليت تتطلب الكالـ أك اَلستماع أكالكتابةكثَتة من 

الػػيت عرفػػت باسػػم جمموعػػة اللغػػات  ةاللغػػة العربيػػة ىػػي إحػػدل اللغػػات القدظمػػ
ِف السػػامية، كذلػػك نسػػبة إىل سػػاـ بػػن نػػوح عليػػو السػػالـ، الػػذم اسػػتقر ىػػو كذريتػػو 

كجنوىبػػا حيػػث شػػبة اْلزيػػزة العربيػػة. كمػػن ىػػذه اللغػػات السػػامية: الكنعانية،  غػػرب آسػػيا
النبطية، البابلية، احلبشػػية. كاسػػتطاعت اللغة العربية أف تبقى، ِف حُت مل يبػػق مػػن تلػػك 

م العربيةمػػن حيػػث حتػػو ُْ.اللغػػات إَل بعػػض اآلثػػار املنحوتػػو علػػى الصخػػور ىنػػا كىناؾ
اْلصػػوات مػػا ليػػس ِف غَتىػػا مػػن اللغػػات، كفيهػػا ظاىػػرة اإلعػػراب كنظامػػو الكامػػل، 
كفيهػػا صيػػغ كثػػَتة ْلمػػوع التكسػػَت، كغػػَت ذلػػك مػػن ظواىػػر لغويػػة، يؤكػػد لنػػا الدارسػػوف 

رمػػدرت منهػػا كل اللغػػات السػػامية املعركفػػة أىنػػا كانػػت سػػائدة ِف السػػامية اْلكىل الػػيت ا
 ُٓف.لنػػا اآل
 أهمية اللغة العربية :  -2

حتويل   لذلك، حتاكؿ املؤسسات.، اللغة العربية ىي لغة دكليةأكضح السابقكما 
ليم املصادر اْلصلية للتع.باستمرار تنشيط تعلم اللغات اْلجنبية أك اللغات الدكلية كبَت

لذلك، .القرآف كاحلديث كالعلـو اإلسالمية اْلخرل باستخداـ اللغة العربيةاإلسالمية ىي 

                                                             
، ص ََِٓلبناف، -.)بَتكتطرق تدريس اللغة اللغة العربية. دار الفكر المعاصرجودت الركايب، ُّ

ٗ
 اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة، مكتبة ابن سيناء للنشر والتوزيع،غنيم، كاـر السيد، ُْ

 .َُمصر اْلديدة، القاىرة، ص: 
.ّّ، ص:ُٓٔٗالقاىرة،  ، مكتبة األنجلو مصرية،1في اللهجاتالعربية. طأنيس، ابراىيم، ُٓ
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ا أف يتعلم املسلموف اللغة العربية الدكر املهم لتعلم اللغة العربية .ُٔمن املهم جدن
 ُٕ، يعٍتللمسلمُت

 ، كىو القرآفة الوحي ، أك دليل حياة املسلمُتالعربية ىي لغ  -ُ
 كما إىل ذلكدعاء من خالؿ الصالة كالالعربية ىي لغة التواصل مع اْلالق   -ِ
العديد ، ىناؾ الدراسات اليت ِف ىذه احلالة.اللغة العربية ىي أيضنا لغة دكلية  -ّ

م لالعربية لدراسة كتب العلـو ِف عأجراىا علماء غربيوف يستخدموف اللغة 
 .الًتبية غَت اإلسالمية

الًتبية  هاالدراسات فيكما أف .لم الًتبية غَت اإلسالميةليس فقط البحث ِف ع  -ْ
 مهم دكرباللغة العربية  دكرت.اإلسالمية مؤىلة بشكل أفضل لفهم اللغة العربية

 .كالتفسَت كالفقو كاحلديث كرمو ذلك.ِف دراسة املعرفة اإلسالمية
َل يشارؾ .توضح النقاط أعاله أف اللغة العربية مهمة جدنا ِف احلياة اليومية

 .تعلم اللغة العربيةسلمُت ياملسلموف فقط، بل حىت غَت امل
 : الغرض من تعلم اللغة العربية  -3

إف الغرض من تعلم اللغة العربية ليس سول احلفاظ على اللغة العربية ْلننا  
حلديث كاملعارؼ كمسلمُت يهتدكف بالقرآف كحمتوياتو باللغة العربية. تستخدـ كتب ا

تعترب اللغة العربية أيضنا مهمة جدنا اللغة العربية. باإلضافة إىل ذلك، ب اإلسالمية اْلخرل
 .اإلسالـ العلمفهم  مظمكنك ،ِف الدراسات اإلسالمية. من خالؿ دراسة اللغة العربية

 
 

                                                             
16Asna Andriani, Jurnal : ”Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Islam”, No 1, 

Vol 3, 2015, hal 51. 
17Asna Andriani, Jurnal :”Urgensi...., hal 51-52. 
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 : طريقة تعلم اللغة العربية  -4
الطريقة ىي طريقة أك خطوة تساعد ِف حتقيق من النشاط بشكل فعاؿ 

الطريقة دكرنا مهمنا للغاية ِف عملية التعلم كتسهل  تدكرِف ىذه احلالة، ُٖ.كدقيق
 ُٗ.على املعلمُت توفَت املواد. فيما يلي بعض طرؽ تعلم اللغة العربية، منها

 طريقة القواعد كالًتمجة (ُ
 طريقة املباشرة (ِ
 silent wayطريقة  (ّ
ْ) Community language learning 
ٓ) Total phsycal respon 
 mim-mem طريقة (ٔ

 طريقة مسعية شفهية (ٕ
 مدخل اتصايل (ٖ
 طريقة اإلنتقائية (ٗ

 : LUDOلعبة ا -ب 
 : لعبةتعريف  -2

لكن املخدكع يقوؿ أف اللعبة  َِاللعبة ىي شيء يستخدـ للعب أك للعب بشع.
مث مت توضيحو ِف  ُِىي نشاط أك لعبشخص ما ليكسب ملذات كمهارات جديدة

من ىذه اللعبة ليس جمرد لعبة، بل لعبة حتفز الولد على  حادركوا اف اهلدف البحث

                                                             
18

Ariep Hidayat, Jurnal : ”Metode Pembelajaran Aktif Dan Kreatif Pada Madrasah 

Diniyah Taklimiyah Di Kota Bogor”, No 1, Vol 9, 2019, hal 73. 
19

Mulyanto sumardi, “Pengajaran Bahasa Asing (Sebuah Tinjauan Dari Segi 

Metodologi)”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal 32. 
20

 https://kbbi.kemendikbu.go.id/entri/permainan 
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"اْللعاب" ِف تعليم اللغة يعطى جماَل كاسعا ِف اْلنشطة الفصلية،لتزكيد املعلم 
دارس بوسيلة دمتعة كمتشوقة للتدريب على عناصر اللغة، كتوفَت احلوافزلتنمية املهارات كامل

ض العمليات العقلية مثل"التخمُت" إلضفاء أبعد اللغوية املختلفة. كىى أيضا توٌظف بع
اتصالية على تلك اْلنشطة، كتتيح للطالب نوعا من اَلختبارللغة اليت يستخدمها. كىذه 

 ِّاْللواف من اْللعاب ختضع إلشراؼ املعلم أك ملراقبتو ِف اْلقل.
 : LUDOتعريف  -1

LUDO " .ىي كاحدة من أنواع اْللعاب القليلة املعركفة حىت اآلفLUDO  "
ىي كاحدة من  LUDO ِْ" اليت تعٍت اْللعاب.LUDOS" مشتقة من الكلمة الالتينية

اْللعاب التقليدية اهلندية ِف القرف السادس. ىناؾ عدة أنواع من ىذه اْللعاب، مثل 
Parchesi  ،)الوَليات املتحدة(LUDO ،)إذملًتا( Parques  ،)كولومبيا(Philos 

( ىي لعبة متكاملة LUDO)باإلذمليزية:  LUDO ِٓ)جنوب آسيا(. LUDOك )اإلسبانية(
 َلعبُت، حيث يتسابق الالعبوف ْإىل  ِمن ألعاب الشبكة اليت يلعبها 

مث أكضح  ِٔيركضوف أربعة من بياكقهم من البداية حىت النهاية يلتقطوف النرد 
أصناؼ من اْلوايت أف لعبة اللودك ظمكن أف تتم ِف جمموعات من أربعة، مع أربعة 

. اللعبة مستطيلة ِف شكل رباعي ْْكاْلزرؽ محر، كاْلصفر، كاْلخضر،اْللواف، كاْل
                                                                                                                                                                       

21
 Nila Tresno Angganti, Skripsi: “Pengembangan Media Permainan Bahasa Papan 

Misteri (Mystery Board) dalam Pembelajaran Berbicara pada Siswa Kelas III Sekolah Dasar”, 

(Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2016). 
22

 Ramaikis Jawati, Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Permainan Ludo 

Geometri di Paud Habibul Ummi II, SPEKTRUM PLS, 1:1, (April, 2013), 255 

 )الرياض: اململكة العربية  األلعاب اللغوية في تعليم اللغات األجنبية،ناصف مصطفى عبد العزيز، 23
 ُالسعودة( ص. 

 
24

Sendi Ekawan, Marmi Sudarmi, Diane Noviandini, Pengembangan Desain 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Temas Games Tournament dengan Media Physics Ludo Pada 

Materi Fisika Tentang Bunyi, Jurnal Radiasi, 6:1, (April, 2015), 3. 
25

 Wening Niki Yuntari, Op. Cit, 33. 
26

 Sendi Ekawan, Marmi Sudarmi, Diane Noviandini, Op. Cit, 3. 
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متساكم، كالذييجب أف ضمكم إسًتاتيجية للتنافس حوؿ حتريك أربعة قطع على اْلرض 
 ِٕبالنرد لذلك، تتطلب اللعبة تنظيم الالعبُت

 : LUDOطبيعة لعبة  -1
كَلد، اْلربعة أفًتاضية كِف جمموعات من بأهنا لعبة ا LUDOتتميز لعبة 

صمب على اَللواف اَلربعة املمثَّلة باَلمحر، اَلصفر، اَلخضر، كاَلزرؽ، املستطيلة، 
سنتيمًتا، اف تضع اسًتاتيجية لتحريك  ِّٓف  ّٓاك املربَّعة، اليت يبلغ طوهلا 

 ِٖاربعة بيادؽ ِف نرد حمدد.
 : ( في التعلمLUDOفائدة لعبة ) -ْ

 كتتمثل فوائد لودك كوسائط للتعلم فيما يلي: 
 اْلوانب املعرفية: معرفة القراءة كالكتابة كالقدرة على التذكر (ُ
اْلوانب اْللقية: يستطيع الالعبوف تنسيق أجزاء اْلسم مع كقت اللعب   (ِ

 النشط
املنطق: القدرة على التفكَت السريعالعاطفة: يشارؾ الالعب كيشعر   (ّ

 التعاكف مع جمموعتو بعالقات شخصيةمن خالؿ
 اإلبداعية كاإلبداعية: القدرة على إنتاج اْلفكار كفقا لذلك السياؽ  (ْ
 ِٗ.البصرية: قدرة العُت على التقاط شكل كلوف اهلدؼ  (ٓ

 
 

                                                             
27

Ramaikis Jawati, Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Permainan Ludo 

Geometri di Paud Habibul Ummi II, SPEKTRUM PLS, 1:1,(April, 2013), 255. 
28

 Ramaikis Jawati, Loc.Cit, h 255. 
29

Nurhasanah Nur Azmi M, Andi Reski Amalia Yusman, Jelajah Sejarah Melalui Ludo  

Carpet : Upaya Mewujudkan Generasi Nasionalis Bagi Anak Sekolah Dasar, Penelitian 

Pendidikan INSANI, 20 (2017), h 125. 
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 : تعريف المفردات -ج 
تعلم املفردات ىي عملية تسليم املواد التعليمية ِف شكل كلمات أك املفردات  

التعريف الذم قدمو أمحد دجاناف آصف الدين يعطينا كعنصر ِف تعلم اللغة عرب. من 
فكرة أف املفركدات ىي ملف املرحلة اْلساسية ْلف جماؿ املناقشة ىو فقط الكلمات ك 
بالطبع الوظيفة العامة ىي اإلضافة املفردات اليت سيتم دجمها بعد ذلك ِف ملف اْلملة 

 َّاستمع أك اقرأ. الكاملة ، ِف كلتا احلالتُت للحصوؿ عليها تكوف من خالؿ
 : أنواع المفردات  -1

 قسم املفردات ِف سياؽ إتقاف اللغة-أ 
ىناؾ عدة أقساـ للمفردات ِف السياؽ تشمل املهارات اللغوية: أكَلن ، مفردات 
فهم )فهم املفردات( كال اللغتُت املنطوقة كالنص ، ثانينا ، مفردات التحدث )التحدث  

استخداـ املفردات مناسبة ِف كل من احملادثات كلمات(. ِف احلديث ، من الضركرم 
اإلعالمية فضال عن الرمسية ، ثالثا ، مفردات الكتابة )كتابة املفردات(. تتطلب الكتابة 

 أيضنا مفردات بالطريقة الصحيحة حىت َل يسيء القارئ تفسَت ك فهمتو.
 تقسيم املفردات حسب معناىا-ب 

الكلمات   عدة أجزاء كىي:حسب تقسيم املعٌت ، يتم تقسيم املفردات إىل
الكلمات اليت تربط كتوحد املفردات كاْلمل كذلك لتشكيل  الوظيفية كىي الكلمات 

، ، حرؼ جرة، إخل" ، الكلمات اْلساسيةرض جيد ِف مقاؿ. مثاؿ: "عامل نشبع
على سبيل املثاؿ: الفعل )القرع(،  ،اْلساسية اليت تشكل كتابة صحيحة كىي املفردات
، فردات اليت َل ظمكن أف تقف كحدىا، كىي املد(، الكلمات جمتمعةاَلسم )املسج

                                                             
30

http://Metode.multiply.com/journal/item/Metode-Pembelajaran-Mufradat/24, diakses 

pada 24-09-2013 
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كلكن يتم دجمها دائمنا مع كلمات أخرل حىت ظمكن أف تكوف كذلك تشكل معاين 
خمتلفة. مثاؿ: ظمكن للكلمة يعٍت أف ضمب عند مقارنتو مبا صمب أف يكوف بينما عند 

 ه )عن(. كضع احلرؼ جنبنا إىل جنب سيتغَت املعٌت إىل كره أك كر 
 قسمة املفردات حسب استعماهلا-ج 

، كشما قسيم املفردات إىل قسمُت، يتم تعالكة على ذلك، كفقنا َلستخدامو
عاـ املفردات النشطة كاملفردات السلبية. املفردات النشطة ىي مفردات كثَتة بشكل 

و كمعركفة من خالؿ ، الكالـ كالكتابة أك حىت مسعتتستخدـ ِف اْلطابات املختلفة
، املفردات السلبية ىي مفردات تصبح فقط مفردات الشخص لكنو نادرنا اءات خمتلفةقر 

 ما يستخدمها.
ىذه املفردات معركفة من خالؿ الكتب املطبوعة العادية أف يكوف مرجعا ِف 

 تأليف الكتب أك اْلعماؿ العلمية. 
 قسمة املفركدات )مفردات( حسب خصائص الكلمة-د 

، كلمات املهمة ىي ، أكَلن املفركدات إىل ثانيناكلمة تنقسم حسب خصائص ال
الكلمات املستخدمة إلظهار العمل اْليد ِف جماؿ احلياة بشكل غَت رمسي أك رمسي أك 
رمسي. ثانية، الكلمات اْلساسية اْلاصة. ىذه املفردات عبارة عن جمموعة من الكلمات 

ت املراجعة ، كاملعركفة أيضنا اليت ظمكن أف تنقل املعٌت إىل املعٌت كتستخدـ فيو بعض جماَل
 باحمللية كلمات أك كلمات مفيدة. 
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  : أهداف التعلم لمفردات -د 
 إضافة مفردات جديدة (ُ

بدراسة املفردات على اْلقل رمن لدينا مدخرات خزانة جديدة نستطيع أخرجها 
 عندما رمتاج إىل تكوين مجلة ِف احسن اَلحواؿ. 

 تدرب على النطق السليم كالصحيح من خالؿ  (ِ
تعلم املفردات سوؼ نعرؼ كيفية نطقها بشكل صحيح كصحيح من حيث 

 حركؼ خمرجوؿ كطوهلا باختصار إذا كاف ظمكن أف يفهمها املستمع. 
 فهم املفردات اْلديدة من حيث الدَللة كالدَللة  (ّ

ا عن ذلك ظمكننا أف نفهم معٌت الكلمة ِف السابق ،  مل نكن نعرؼ املعٌت بعيدن
أبدنا سواء بشكل دَللة أك دَللة. حىت َل ننخدع بكلمة كاحدة معاين متعددة أك 

 العكس.
 قادرة على جتميعها ِف لغة منطوقة أك مكتوبة  (ْ

على مستول أكثر نضجنا ، رمن قادركف قم بتطبيقو بلغة منطوقة أك مكتوبة مع 
إنشاؤىا لغة سهلة الفهم كالكتابة اَلختيار الصحيح للكلمات كترتيبها ، حبيث يتم 

فردات طريقة إتقاف املفردات عن طريق الغناء يقاؿ إنو قاسميسهل فهمها تفهم مؤشر إت
 ناجح إذا كصل إىل املؤشرات على النحو التايل: التالية:

إتقاف مفردات الطالب ِف تعلم اللغة العربية زاد اْلمر الذم ظمكن رؤيتو من   -1
 طالب. درجات اختبار اإلذماز 

-َُمن القيمة الضعيفة  َٕالوصوؿ إىل  قيمةإتقاسمفرداتالطالبإىليزيد متوسط   -0
ََُ  
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  : طرق وأساليب تعلم المفردات -ه 
تقنيات التعلم  -أكضح أفندم مبزيد من التفصيل حوؿ املراحل كالتقنيات 

 املفركدة أك جتربة الطالب فيها التعرؼ كاحلصوؿ على معٌت الكلمات التالية:
اَلستماع إىل الكلمة ىذه ىي املرحلة اْلكىل ، أم قبل توفَت الفرص للطالب  (ُ

لالستماع الكلمات اليت يقوهلا املعلم أك كسائل اإلعالـ اْلخرل ، إما قائمة 
بذاهتا ككذلك ِف اْلمل. عندما يكوف عنصر الصوت للكلمة مت إتقانو من قبل 

 اَلستماع بشكل صحيح. الطالب ، مث بالنسبة للطالب القادمُت قادر على 
قل الكلمة ِف ىذه املرحلة ، يوفر املعلم فرصنا لػ الطالب لقوؿ الكلمات اليت  (ِ

 مسعوىا. إف قوؿ كلمة جديدة سيساعد الطالب على تذكر الكلمة لفًتة أطوؿ. 
تعرؼ على معٌت الكلمة ِف ىذه املرحلة صمب على املعلم جتنب الًتمجة ِف إعطاء  (ّ

معٌت الكلمة للطالب ، ْلهنا إذا كانت انتهى ، لن يكوف ىناؾ اتصاؿ مباشر 
 داخل اللغة اليت يتم دراستها ، بينما معٌت الكلمة إرادة نسيها الطالب بسرعة. 

ع كقوؿ ك فهم معٌت الكلمات اْلديدة قراءة الكلمة بعد املركر مبراحل اَلستما   (ْ
)املفردات( يكتبها املعلم على السبورة. مث يتم منح الطالب الفرصة اقرأ الكلمة 

 .  بصوت عاؿو
اكتب الكلمات سيكوف التمكن من مفردات الطالب مفيدنا جدنا عندما يطلب  (ٓ

منو كتابة كلمات جديدة تعلم )امسع ، تكلم ، افهم ، اقرأ( تذكر َل تزاؿ 
 صائص الكلمة حاضرة ِف ذاكرة الطالب. خ

اصنع مجلة املرحلة اْلخَتة من نشاط تعلم املفردات ىو استخداـ تلك   (ٔ
 الكلمات اْلديدة ِف اْلملة دمتاز ، شفهينا كخطينا.
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 ثالفصل الث
 إجراءت البحث الحقلي

 : ثمنهج البح - أ
ىذه الرسالة ىو املنهج التجرييب الذم يعتمد عليو الباحث ِف  إف طريقة البحث
Eksperimen Research ، كىو املنهج الذم يستطيع الباحث بواسطتو أف يعرؼ أثر

)املتغيَت التابع( كيستعمل الباحث تصميم السبب )املتغَت املستقبل( على النتيجة 
أم تصيم الذم َل يتم فيها ضبط النتغَتات  Pre-Eksperimental Design التمهيدية

 ضبطا ظمنع من تأثَت كل العوائق اليت تعوؽ الصدؽ الداخلي للتجربة.
 one groupكيستخدـ الباحث ِف ىذه الرسالة تصيم اجملموعة الواحدة كيسمى بػػ

pre-test, post-test design ، كيقارف الباحث بُت نتائج اَلختبار القبلي كالبعدم على
 حتقيق الفركض. كالشكل التايل:

 1خ x 2ت خ
 ( يرمز َلختبار القبليُالرمز )خ -
 ( يرمز َلختبار البعدمِالرمز )خ -
 ( يرمز للتجربيةxالرمز ) -
 الرمز )ت( يرمز للمجموعة التجربية -

 : مجتمع وعينية البحث - ب
كتعتمد الباحث ِف اختبار العينة هلذا البحث على طريقة العمدية كىو الطريقة 
املقصودة أك اَلختبار باْلربة تعٌت أف أساس اَلختبار خربة الباحث كمعرفتو كمعرفتو ىذه 

إف جمتمع البحث اليت يأخذ الباحث ىي مجيع أك تلك دتثيل جمتمع البحث. اتاملفرد
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طالبا.كتعتمد الباحث على اختبار  ََّككاف عددىم، MIN 25 Aceh Besar ػػػػالطلبة بػػ
 طالبا. َِ ، ككاف عددىمامسكىو ِف الصف اْل العينية بعض ىم الطلبة

 
 : طريقة جمع البيانات وأدواتها - ج

 طريقة التالية:كأما طريقة مجع البيانات فتعتمد الباحث على 
 االختبارات  -2

اَلختبارات ىي إحدل اْلدكات اليت دتكن أف تستخدمها الباحث ْلمع إف 
املعلومات اليت حتتاج إليها لالجابة عن اسئلة البحث أك اختبار فركضها. 

 كيستعمل الباحث على اختبارين، كشما اَلختبار القبلي كاَلختبار البعدم.
 : (Pre-Testختبار القبلي )اإل-أ 

اَلختبار القبلي ىو اَلختبار ينفد قبل تطبيق التدريبات كعرض ىذا إف 
اَلختبار لتحديد مستول التحصيل الدراسُت قبل إجراء التدريس باستخداـ 

 التدريبات ِف التدريس.
 : (Post-Testاَلختبار البعدم ) -ب 

كاَلختبار البعدم ىو اَلختبار ينفد بعد انتهاء إجراء التعليم باستخداـ إف 
التدريبات كغرض ىذا اَلختبار لتحديد الدستول التحصيل الدراسي بعد 

 تعليمها باستخداـ التدريبات. 
 : أداة البحث - ج

أما أداة البحث املستخدمة ْلمع البيانات فهي قائمة اَلختبارات. ىذه القائمة 
أسئلة قبل  ُٕ بة أسئلة البحث. كقد جهرت الباحثاملعلومات احملتاجة إلجاْلمع 
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ىذه اْلسئلة لزمت عليها أف تعمل اَلختبار  إجراء البحث. كقبل أف يستخدـ الباحث
 على صدؽ احملتول كالثبات لكل أسئلة.

أم تعمل التجريبية بإعطاء اْلسئلة لغَت  LUDOتطبيق لعبة  فاختبارت الباحث
على تفتش كحتليلها. كقاـ  كىم صميبوف عليها مث بدأت الباحثحث احلقيقة عينة الب
 MIN)دراسة جتريبية بػػػ قية سيطرة التالميذ على املفرداتلًت  LUDOتطبيق لعبة  الباحث

25 Aceh Besar)  تطبيق . كنتيجة على َُِِ مربيسد ِٖف الفصل اْلامس ِف التاريخ
 كاَلختبار الثبات (Uji Validitas)باَلختبار الصدؽ  ها الباحثاستعملي LUDOلعبة 

(Uji Reliabilitas). 
 : االختبار الصدق -ُ

اَلختبار الصدؽ ىو اإلجراء الذم يدؿ على عمل أك طبيعية أداة البحث. 
. ُّلذلك، يقاؿ أف اْلداة البحث إذا كاف من املكن استخدامها لقياس ما يتم قياسو

 فهي كما التايل: "Anates V4"كأما نتيجة على اَلختبار الصدؽ هلذا البحث باستعانة 
 2-1ل الجدو 

 LUDOتطبيق لعبة األسئلة الصدق  طبقات
النتيجة المحصولة لمستوى  رقم األسئلة رقم

 الصدق
 البيان

 صدؽ ٓٔٔ،َ ُ ُ
 غَت صدؽ ُّٕ،َ- ِ ِ
 صدؽ ٖٗٓ،َ ّ ّ
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Sugiono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2008), 

hal.363 
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 غَت صدؽ ّٖٔ،َ ْ ْ
 غَت صدؽ ِٕٗ،َ ٓ ٓ
 صدؽ ُٓٔ،َ ٔ ٔ
 صدؽ َٔٓ،َ ٕ ٕ
 صدؽ ٖٗٓ، َ ٖ ٖ
 صدؽ ْٕٕ،َ ٗ ٗ

 صدؽ ْٖٕ،َ َُ َُ
 غَت صدؽ َّٓ،َ ُُ ُُ
 غَت صدؽ َِٗ،َ ُِ ُِ
 غَت صدؽ ُٖٓ،َ ُّ ُّ
 صدؽ ُْٖ،َ ُْ ُْ
 صدؽ ٓٔٔ،َ ُٓ ُٓ
 غَت صدؽ ّْٔ،َ- ُٔ ُٔ
 صدؽ َٔٓ،َ ُٕ ُٕ

 
أسئلة اليت كانت توافق على اَلختبار الصدؽ  َُفبقت منها  ُ-ّمن اْلدكؿ 

 أسئلة غَت توافق على اَلختبار الصدؽ. ٕكأما 
أسئلة اليت كانت توافق على اَلختبار الصدؽ   َُ لذلك قد استعمل الباحث

 .LUDOتطبيق لعبة كأداة البحث لالختبار القبلي كاَلختبار البعدم ِف 
 



24 
 

 
 

 :االختبار الثبات  -1
آَلة لقباس أداة البحث اليت ىي مؤشرات ملتغَت أك بناء. اَلختبار الثبات ىو 

يقاؿ إف أداة البحث ثابت أك موثوقة إذا كانت إجابة عينة ما على أسئلة ثابتة من كقت 
. كأما معيار مستول ثبات "Anates V4". استعملت البحثة اْلدكات الرقمية ِّآلخر

 اإلختبار فهو كما يلى:
 1-1ل الجدو 

 االختبارطبقات مستوى ثبات 
 المعيار درجة معامل ثبات اإلختبار

 جيد جد ََ،ُ-َٖ،َ
 جيد ٕٗ،َ-َٔ،َ
 مقبوؿ ٗٓ،َ-َْ،َ
 ناقص ّٗ،َ-َِ،َ
 ضغيف ُٗ،َ-ََ،َ

 
RELIABILITAS TES 

================ 

 

Rata2= 48.80 

Simpang Baku= 7.91 

KorelasiXY= 0.54 

Reliabilitas Tes= 0.70 

Nama berkas: C:\USERS\ACER\DOCUME~1\ANATES~4.AUR  

 

No.Urut      No. Subyek  Kode/Nama Subyek        Skor Ganjil   Skor Genap   Skor Total  

                                                             
32

 Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23, 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), hal. 47 



25 
 

 
 

            1       1                  101                                 33                  30                   63  

            2       5                  105                                 33                  28                   61  

            3       7                  107                                 24                  27                   51  

            4      3                   103                                 23                  27                  50  

            5       6                  106                                 25                  24                  49  

            6      10                 110                                 27                  20                  47  

            7       4                  104                                 21                  22                  43  

            8        2                 102                                 21                  21                  42  

            9        8                 108                                 24                  18                  42  

           10       9                 109                                 17                  23                  40 

 
أف املعاير ِف أدكات  LUDOتطبيق لعبة  ما النتائج ثبات اَلختبار أسئلةكأ

 .َٕ،َالبحث ىي جيد بنتيجت 
 : مستواى صعوبة االختبار -1

إف اَلخترب اْليد يوجد فيو مستول الصعوبة املعينة. صعوبة اإلختبار تظهر من 
باإلجابة على اْلسئلة كليس من قدرة املدرس ِف تصميم السؤاؿ. كأما  قدرة الطالب

 معيار مستول صعوبة اَلختبار فهو كما يايل:
 4-1ل الجدو 

 مستواى صعوبة االختبار
 معيار مستواى صعوبة االختبارلالدرجة 

 صعوبة َّ،َ-ََ،َ
 متوسط َٕ،َ-ُّ،َ
 سهولة ََ،ُ-ُٕ،َ
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هلذا البحث باستعانة  LUDOتطبيق لعبة نتيجة على صعوبة اَلختبار  كأما
"Anates V4" :فهي كما تايل 

 1-1ل الجدو 
 LUDOتطبيق لعبة طبقات صعوبة االختبار 

النتيجة المحصولة لمستوى  رقم األسئلة رقم
 صعوبة االختبار

 البيان

 متوسط ّّ،ّْ ُ ُ
 متوسط ََ،َٓ ِ ِ
 متوسط ََ،َٔ ّ ّ
 متوسط ّّ،ّْ ْ ْ
 متوسط ٕٔ،ُْ ٓ ٓ
 متوسط ٕٔ،ٔٓ ٔ ٔ
 متوسط ََ،َٔ ٕ ٕ
 متوسط ََ،َٔ ٖ ٖ
 متوسط ٕٔ،ٔٓ ٗ ٗ

 متوسط ٕٔ،ْٔ َُ َُ
 متوسط ٕٔ،ْٔ ُُ ُُ
 متوسط ّّ،ّْ ُِ ُِ
 متوسط ّّ،ّٓ ُّ ُّ
 متوسط ََ،ْٓ ُْ ُْ
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 متوسط ّّ،ّْ ُٓ ُٓ
 متوسط ّّ،ّٓ ُٔ ُٔ
 متوسط ََ،َٔ ُٕ ُٕ
اْلسابق يدؿ على أف مستول صعوبة اإلختبار من كل بنود  ٓ-ّمن اْلدكؿ  

 ىو متوسط. LUDOتطبيق لعبة اْلسئلة 
 : طريقة تحليل البيانات - ح

التحليل الكمي: كيقصد بو حتليل الدعلومات رقميا، أم إستنتاج املؤشرات 
 كاْلدلة الرقمية الدالة على الظاىرة املدركسة.

 البيانات ِف ىذه الرسالة حتليال كميا.فستعمل الباحث لتحليل 
 حتليل البيانات الدَلحظة املباشرة -ُ

  
 

 
      

 البياف:

P : النسبة الدؤية 

f : عشرات احلصوؿ عليها 

n : النتيجة الكاملة 

 كضمدد الدسند ْلنشطة الطالبات عند إجراء عملية التعليم إىل مخسة التحليل:
 % = دمتازََُ – ُٖ
 % = جيد جداَٖ – ٔٔ
 % = جيدَٔ – ٔٓ
 % = مقبوؿٓٓ – ُْ

 % = مرسوبَْ – َ
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 : عرض البيانات -أ 
قدمت الباحث ِف الفصل السابق حبثها عما يتعلق مبنهج البحث كاْلدكات 

حتصل عليها  الباحث النتائج اليت ضالبيانات. كِف ىذا الفصل تعر املستخدمة فيو ْلمع 
. اعتمادا لًتقية سيطرة التالميذ على املفردات LUDOتطبيق لعبة من البحث التجريبي

  . قامت   /B-17438/Un.08على رسالة عميد كلية الًتبية كتأىيل املعلمُت ببندا آتشيو رقم 
FTK.00/12/2021 بػػػػػػػػػ بالبحث التجرييب الباحث ديسمرب 08 التاريخ ِف MIN 25 Aceh 

Besar. 

 

  : لمحة عن ميدان البحث  -1
اليت  Aceh Besarبػػػػػػػػػ  رسةىي إحد املد MIN25 Aceh Besarبػػػػػػػػػ جرل البحث 

 Blang Bintang ية. كتقع ىذه املدرسة ِف شارعيتعلم فيها الطالب مادة اللغة العرب

Lama KM 10, Desa Lambro Bileu   اْلامس)ب( بالبحث ِف الصف  كقامت الباحث
أغوس اْلستاذ  كأما رئيس ىذه املدرسة اآلف فهو ،MIN25 Aceh Besarبػػػػػػػػػ  ِف املرحلة

 .S.Pdسليم،
 : عدد المدرسين (2

مدرسا ك  ْٖمدرسا يعٍت  ْٖعدد املدرسُت الذين يعلموف ِف ىذه املدرسة 
 اْلدكؿ اَلىيت:كما يٌتضح ِف مدرسات   ٗ
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 4-2 الجدول
 MIN25 Aceh Besarبـــــــــ  المدرسينعدد 

 المناصب اإلسم الرقم
 رئيس املعهد  S.Pd  أغوس سليم, ُ
 مرشدد عبادة S.Pd.I، مويت فريدا ِ
 مدرس اللغة العربية كالصرؼ كاحلديث S.Pd.I شاكرين، ّ
 مدرس الفقو كالنحو كالصرؼ S.Pd.Iرانتا،  ْ
 مدرس الفقو كالنحو كالتاريخ S.Pd.Iحممد آمُت،  ٓ
مدرس مصطلح احلديث كالتفسَت  شكرم املاجستَت ٔ

 كالتوحيد
 مدرس الفقو كالنحو كالصرؼ كالتوحيد اْلَت سوار ٕ
 مدرس الفقو كالنحو مرسد ٖ
 مدرس اْلط كاحلديث يودم إيركاف ٗ

 التوحيد كالنحو مدرس S.HIرمضاف،  َُ
 مدرسة اْلخالؽ كمرشددة عبادة S.Pd  زكرايداه، ُُ
 مدرسة اللغة العربية كالصرؼ S.Pd.I سييت ماشطة،  ُِ
 مدرسة اْلخالؽ S.Sos.Iمولديايت،  ُّ
 مدرسة اْلط كاْلخالؽ ثيثُت يونَتم ُْ
 مدرسة اإلمالء كإنشاء إفرم حمار ُٓ
 مدرسة القرآف ريٍت فسفيتا سارم ُٔ
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 مدرسة اْلخالؽ S.SI.T إيتا حميانا،  ُٕ
 مدرسة اْلخالؽ كستياح ُٖ
 الصرؼ مدرسة سرياين ُٗ

 
 : المباني والوسائل التعليمية (1

تدعم بعض الوسائل التعليمية كاملباين اليت MIN25 Aceh Besarبػػػػػػػػػ  كاف
 ذماح عملية التعليم كالتعلم كىي كما ذكر ِف اْلدكؿ التايل:

 4-1الجدول:
 MIN25 Aceh Besarبـــــــــ المباني والوسائل التعليمية 

 هيئة عدد الوسائل الرقم
 جيدة ُٕ فصوؿ الدراسة ُ
 جيدة ُ مكتب املدرسة ِ
 جيد ُ مكتب مدير املدرسة ّ
 جيد ُ ملعب ْ
 جيد ُ مقصف ٓ
 جيد ّ املرحاض ٔ
 جيد ُ املصلى ٕ
 جيد ّ احلماـ ٖ
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 : والطلبةعدد الفصول الدراسية  (1
طالبا، كىم صملسوف  MIN25 Aceh Besarِٔٔ بػػػػػػػػػ  ككاف عدد الطلبة

ِف الصف  اْلكؿ حىت الصف  السادس، كلكل صف عدد من الطلبة كما يتضع ِف 
 اْلدكؿ التايل:

 4-1الجدول :
 الفصول الدراسية والطلبة 

 عدد الطلبة  لصفوؼا الرقم
 َُْ (ُ)الصف  ُ
 َُٗ (ِ) الصف ِ
 ُِٗ (ّ) الصف ّ
 ُِٔ (ْ) الصف ْ
 ُٗ (ٓ) الصف ٓ
 َُّ   (ٔ) الصف ٔ

 661 جمموع
 

 يبلغ عددىم MIN25 Banda Acehبػػػػػػػػػ يشَت اْلدكؿ إىل أف الطلبة 
اختارت  طالبا كىم منقسموسمن الصف اْلكؿ حىت الصف السادس. ِٔٔ

الباحثة الصف اْلامس )ب( كاجملموعة التجريبية، كىذا الصف خاص للبنات. 
 .اطالب َِكعدد ىن ِف ىذا الفصل 
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 : لترقية سيطرة التالميذ على المفردات LUDOإجراءتطبيق لعبة   -2
باَلختبار لطالبات الصف اْلامس )ب( كاجملموعة  الباحثقد قامت 

 ".املواصالتىي "التعارؼ" "املهنة " فردات ة من املاملاد التجربية كما أعدت
 كيتضح التوقيت التجرييب ِف اْلدكؿ التايل:

 4-4الجدوال:
 جدول تعليم اللغة العربية

 تاريخ يـو اللقاء
 َُِِ ديسمرب ٖ السبت اللقاء اْلكؿ
 َُِِ ديسمرب ٗ اْلحد اللقاء الثاين

 َُِِ ديسمرب َُ اإلثنُت اللقاء الثالث
 َُِِ ديسمرب ُُ الثالثاء الرابعاللقاء 

 
 ديسمربُُإىل  َُِِديسمرب ٖبالبحث التجرييب من  لقد قامت الباحث

لكل لقاء ِف  LUDOتطبيق لعبة . كتتضح أنشطة املدرسة كالطالبات عند َُِِ
 اْلدكؿ التايل:

 4-1الجدول 
 LUDOتطبيق لعبة عملية تعليم وتعلم اللغة العربية 
 )اللقاء األول(

 أنشطة الطالبات ةالمدرس أنشطة
السالـ كيستمعن إىل  التالميذرد ي -دخل املدرسة الفصل بإلقاء السالـ ي -
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بكشف  التالميذكتسجل حضور 
 الغياب

 اْلمساء اليت نوديت ِف كشف الغياب

أف الدرس يبدأ  التالميذرب املدرسة  طم -
 بقراءة الدعاء

الدعاء باْلضوع  التالميذقرأ ي -
 كالًتتيب

املدرسة  امسها كتشرح اهلدؼ عرؼ ي -
 عن حضورىا

 إىل شرح املدٌرسة التالميذستمع ي -

حوؿ  سئلةعدة اْل املدرسة سأؿي -
 الدرس

 أسئلةاملدرسة التالميذ يبصم -

 فرداتعن امل التالميذسأؿ املدرسة ي -
تطبيق ِف اليومية اليت قد تعلمن قبل 

 LUDOلعبة 

عما قد فهمن من  التالميذيب صم -
اليومية من قبل )قبل  فرداتاملتعلم 

 (LUDOتطبيق لعبة 
اَلختبار  التالميذاملدرسة  تربطم -

 ( LUDOتطبيق لعبة فيالقبلي)
باَلختبار  التالميذقـو ي -

 (LUDOتطبيق لعبة فيالقبلي)
قدـ املدرسة أسئلة شفوية على كل ي -

 كأسئلة اَلختبار القبلي  التالميذ
 اْلسئلة التالميذ يبصم -

 التالميذستمع املدرسة إىل إجابة ي -
كتأخذ النتيجة اليت قد مت إعداد الورقة 

 هلا 

أسئلة املدرسة كهتتم  التالميذ يبصم -
 اْلخريات بإجابة صاحبتهن

  LUDO لعبةوزع املدرسة مجيعي -
 فرداتامل التعليمية اليت  للمادة املح

التعليمية  LUDOلعبة  التالميذتسلم ي -
 من تصميم الباحث
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 لعبةبقراءة  التالميذتأمر املدرسة  -
LUDO  ِف مسكنهن 

 ما تأمر بو املدرسة. التالميذتقرأ  -

املدرسة بقراءة الدعاء كإلقاء  تاختتم -
 السالـ

 السالـ التالميذرد ي -

 
 4-6الجدول 

 LUDOتطبيق لعبة  عملية تعليم وتعلم اللغة العربية
 )اللقاء الثاني(

 أنشطة الطالبات ةأنشطة المدرس
ملدرسة الفصل بإلقاء السالـ دخل اي -

بكشف  التالميذسجل حضور يك 
 الغياب

السالـ كيستمعن إىل  التالميذرد ي -
 اْلمساء اليت نوديت ِف كشف الغياب

طلب املدرسة  الطالبات بقراءة ي -
 الدعاء

الدعاء باْلضوع  التالميذقرأ ي -
 كالًتتيب

قدـ املدرسة اْلسئلة عما قد فعلن ي -
 هلن من املواد املوزعة

عدة اإلجابات دما قد  التالميذقدـ ي -
 فعلن ِف املسكن

بأف يفتحن  التالميذأمر املدرسة ي -
 احلوار عن التعارؼ

مادة احلوار عن  التالميذفتح ي -
 التعارؼ كما أشارت املدرسة.

لنطق  التالميذطلب املدرسة من أحد ي -
املفردات عن التعارؼ كتتبعها 

إذا أخطأت  املفردات التالميذقرأ ي -
النطق صححتها املدرسة فتتبع قراءهتا 
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 اْليخر التالميذ اْلخريات
نطق املفردات إىل أف  التالميذتبع ي - عيد املدرسة نطق املفردات مراتي -

 يتقن النطق هبا
أف  لتالميذلعطي املدرسة الفرصة ي -

يسألن عما صعب هلن نطقو من 
 املفردات

عما صعب هلن نطقو  التالميذسأؿ ي -
 من املفردات 

سأؿ املدرسة معاين املفردات ككيفية ي -
 نطقها

 ما تقدـ املدرسة التالميذيب صم -

لفظ املدرسة احلوار عن التعارؼ ي -
مرات فتتحدث املدرسة بو مع 

 التالميذ

احلوار فيتحدثن فيما  التالميذلفظ ي -
 بينهن كاملدرسة هبذا احلوار

إىل قسمُت.  التالميذقسم املدرسة ي -
الفرقة اْلكىل تقـو بدكر الشخص 

السائل ِف احلوار عن التعارؼ كالفرقة 
الثانية تقـو بدكر الشخص اجمليب فيو 

 احلوار عن موضوع التعارؼ

أنفسهن ِف الفرقتُت،  التالميذقسم ي -
الفرقة لتقدًن اْلسئلة كاآلخر لإلجابة  

 كما حتدد املدرسة

لقراءة أمر املدرسة الفرقة اْلكىل ي -
السؤاؿ من احلوار عن التعارؼ كالفرقة 

الثانية لقراءة إجابتو من احلوار عن 
 التعارؼ

قرأ الفرقة اْلكىل السؤاؿ من احلوار ي -
 عن التعارؼ

 كالفرقة الثانية تقرأ إجابتها. 
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طلب املدرسة من الفرقة تغيَت ي -
املواقف. الفرقة الثانية تقرأ السؤاؿ  من 

رقة اْلكىل تقرأ احلوار عن التعارؼ كالف
 اإلجابة احلوار عن التعارؼ.

قرأ الفرقة الثانية التعبَت السؤاؿ من ي -
 احلوار عن التعارؼ

 كتقرأ الفرقة اْلكىل إجابتها. 

أمر املدرسة كل الفرقة حماكلة التكلم ي -
 املدرسة  أعدتوباحلوار الذم 

تكلم كل الفرفة احلوار ما تقدـ ي -
 املدرسة

الفرقة ترمجة احلوار أمر املدرسة كل ي -
 الذم أعدتو املدرسة

ًتجم كل الفرقة احلوار ما تقدـ ي -
 املدرسة

مجيع املفردات  التالميذسأؿ املدرسة ي -
 ِف احلوار

 أسئلة املدرسة التالميذيب صم -

للتكلم عن اف التالميذأمر املدرسة ي -
 احلوار عن التعارؼ ِف املقعد

 مع الصديقات التالميذتحدث ي -

الطالبتُت أف تتقدماإىل  أمر املدرسةي -
التعارؼ  اْلماـ لتتدربا على احلوار عن

 أخذ املدرسة القيمة من الكالـي

على احلوار أماـ  التالميذتدٌرب ي -
 الفصل

تلخص املدرسة املادة كختتصرىا مع  -
 التالميذ

كطمتصرف املواد  التالميذلخص ي -
 التعليمية مع املدرسة

املدرسة بقراءة الدعاء كإلقاء  تاختتم -
 السالـ

 السالـ التالميذترد  -
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 4-0الجدول 
 LUDOتطبيق لعبة  في عملية تعليم وتعلم اللغة العربية

 )اللقاء الثالث(
 أنشطة الطالبات ةأنشطة المدرس

ل املدرسة الفصل بإلقاء السالـ دخي -
بكشف  التالميذسجل حضور يك 

 الغياب

السالـ كيستمعن إىل  التالميذرد ي -
 اْلمساء اليت نوديت ِف كشف الغياب

الدعاء باْلضوع  التالميذقرأ ي - بقراءة الدعاء التالميذطلب املدرسة  ي -
 كالًتتيب

قدـ املدرسة اْلسئلة عما قد فعلن ي -
 من املواد املوزعة هلن

عدة اإلجابات دما قد  التالميذقدـ ي -
 فعلن ِف املسكن

بأف يفتحن  التالميذأمر املدرسة ي -
 " املهنة احلوار عن املوضوع "

مادة احلوار عن  التالميذفتح ي -
" كما أشارت  املهنة املوضوع "

 املدرسة.
لنطق  التالميذطلب املدرسة أحد ي -

"  املهنة املفردات عن املوضوع "
 تبعها اْلخرياتيك 

 املفردات التالميذقرأ ي -
كإذا أخطأت صححتها املدرسة  
 اْليخىر التالميذتبع قراءهتا يف

نطق املفردات إىل أف  التالميذتبع ي - عيد املدرسة نطق املفردات مراتي -
 يتقن النطق هبا

 قدـ املدرسةيما  التالميذيب صم -سأؿ املدرسة معاين املفردات ككيفية ي -
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 نطقها
 قرأ املدرسة احلوار عن املوضوع "ي -

تحدث املدرسة بو مع يف ت" مرا املهنة
 الطالبات

احلوار فيتحدثن فيما  التالميذتابع ي -
 بينهن كمع املدرسة هبذا احلوار.

إىل قسمُت.  التالميذقسم املدرسة ي -
الفرقة اْلكىل تقـو بدكر الشخص 

 املهنة السائل ِف احلوار عن املوضوع "
" كالفرقة الثانية تقـو بدكر الشخص 

 املهنة يب فيو احلوار عن املوضوع "اجمل
" 

أنفسهن ِف الفرقتُت،  التالميذقسم ي -
الفرقة لتقدًن اْلسئلة كاْلخرل 

 لإلجابة كما حتدد املدرسة

أمر املدرسة الفرقة اْلكىل لقراءة ي -
السؤاؿ من احلوار عن املوضوع "ِف 

" كالفرقة الثانية لقراءة  التالميذمسكن 
 املهنة إجابتو من احلوار عن املوضوع "

" 

 قرأ الفرقة اْلكىل السؤاؿ من احلواري -
" كالفرقة الثانية  املهنة عن املوضوع "

 قرأ إجابتها.ي

طلب املدرسة من الفرقة تغيَت ي -
املواقف. الفرقة الثانية تقرأ التعبَت من 

 القسم اْلكؿ يعٍت اْلسئلة من احلوار "
قرأ القسم ي" كالفرقة اْلكىل  املهنة

الثاين يعٍت اْلجوبة من احلوار عن 

الفرقة الثانية التعبَت السؤاؿ من قرأ ي -
" كتقرأ  املهنة احلوار عن املوضوع "
 الفرقة اْلكىل إجابتها.
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 " املهنة املوضوع "

أمر املدرسة كل الفرقة بإعادة احلوار ي -
 الذم أعدتو املدرسة 

عيد كل الفرفة احلوار كما تقدـ ي -
 املدرسة

أمر املدرسة كل الفرقة لًتمجة احلوار ي -
 الذم أعدتو املدرسة

الفرقة احلوار ما تقدـ ًتجم كل ي -
 املدرسة

معاىن  التالميذسأؿ املدرسة ي -
 الكلمات ِف احلوار

 أسئلة املدرسة التالميذيب صم -

للتكلم باحلوار  أمر املدرسة الطالبتُتي -
 " املهنة عن املوضوع "

مع الصديقات ِف  التالميذتحدث ي -
 مقاعدىن

أمر املدرسة الطالبتُت أف تتقدماإىل ي -
 احلوار عن املوضوع "اْلماـ لتتدربا 

 " املهنة

 احلوار أماـ الفصل التالميذتدٌرب ي -

لخص املدرسة املادة كختتصرىا مع ي -
 التالميذ

كطمتصرف املواد  التالميذلخص ي -
 التعليمية مع املدرسة

املدرسة بقراءة الدعاء كإلقاء  تاختتم -
 السالـ

 السالـ التالميذرد ي -
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 : تحليل البياتات -ب 
 : االختبار القبلي والبعديتحليل البيانات  -2

من  لًتقية سيطرة التالميذ على املفردات LUDOتطبيق لعبة عرؼ من آثر  
تطبيق لعبة قـو الباحث باَلختبار القبلي قبلتطبيق اَلختبار القبلي كالبعدم. في

LUDOتطبيق لعبة بعد  . أما اَلختبار البعدم فيقـو الباحث LUDO ملعرفة قدرة
املفردات حيدة. كاْلدكؿ اآليت ىو نتيجة اَلختبار القبلي  التالميذ على سيطرة

فيما  كالبعدم. كأما النتيجة اليت حصلت عليها التالميذ ِف اَلختبار القبلي كالبعدم
 يلي

 4-8الجدول 
 نتيجة البيانات البحث

 نتيجة االختبار  البعدي نتيجة االختبار  القبلى أسماء الطلبات رقم
 َٗ َٖ (ُ)الطالب  ُ
 ََُ َٕ (ِ)الطالب  ِ
 َٖ َٔ (ّ)الطالب  ّ
 َٗ َٕ (ْ)الطالب  ْ
 َٔ َْ (ٓ)الطالب  ٓ
 ََُ َٖ (ٔ)الطالب  ٔ
 َٖ َٔ (ٕالطالب ) ٕ
 َٗ َٓ (ٖ)الطالب  ٖ
 َٖ َٖ (ٗ)الطالب  ٗ
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 َٔ َْ (َُ)الطالب  َُ
 َٖ َْ (ُُ)الطالب  ُُ
 َٖ َٔ (ُِ)الطالب  ُِ
 َٔ َٓ (ُّ)الطالب  ُّ
 ََُ َٗ (ُْ)الطالب  ُْ
 َٓ َْ (ُٓ)الطالب  ُٓ
 َٕ َْ (ُٔ)الطالب  ُٔ
 َٔ َْ (ُٕ)الطالب  ُٕ
 َٖ َٕ (ُٖ)الطالب  ُٖ
 َٗ َٔ (ُٗ)الطالب  ُٗ
 َٓ َْ (َِ)الطالب  َِ

 
قـو الباحث  بضبط الفائيل يRanks Test كأ T-Test تقبل إجراء اَلختبار 

(Normalitas Data)  باستعماؿ اختبار  العمل(Uji Normalitas ) يبُت عن  ٖ-ْْلدكؿ ا
 .(Normalitas Data)حتصيل ضبط الفائيل 

 

 4-9الجدول 
 (Normalitas Data)نتيجة ضبط الفائيل 

 

Tests of Normality 

 

Siswa 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

pretestposttest Pretest .191 20 .055 .920 20 .100 

posttest .214 20 .017 .869 20 .011 
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يدؿ على أف حتصيل اَلختبار القبلي كالبعدم باستعماؿ  9-4الجدول كمن 
(. ََُ،َأصغر من  َٓ،َ) (.Sig)مبستول الدَللة  (Uji Normalitas)اختبار العمل 

(. فتشَت تلك َُُ،َن أصغر م َٓ،َ) (.Sig)كاَلختبار البعدم مبستوم الدَللة 
 Uji)يتم توزيعها بشكل طبيعي ظمكن إجراء اختبار املتجانس  النتيجة إىل أف البيانات اليت

Homogenitas)  يبُت عن حتصيل اَلختبار املتجانس  َُ-ْكاْلدكؿ(Uji 

Homogenitas). ْكما ِف اْلدكؿ-َُ: 
 4-27الجدول 

 (Uji Homogenitas)ختبار المتجانس نتيجة اال
 

Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

pretestposttest Based on Mean 2.357 1 38 .133 

Based on Median 2.111 1 38 .154 

 Based on Median and 

with adjusted df 

2.111 1 36.018 .155 

Based on trimmed 

mean 

2.482 1 38 .123 

 

 (Uji Homogenitas) على أف حتصيل اَلختبار املتجانس يدؿ َُ-ْاْلدكؿ 

(. فتشَت تلك النتيجة إىل أف البيانات ُّّ،َ> َٓ،َ) (.Sig)مبستول الدَللة 
 .(Uji T)متجانسة، حىت دتكن إجراء اختبار ت 

َلبد أف  املفرداتالتالميذ على  سيطرة لًتقية LUDOلعبة طبيق تكللتعرؼ على 
باالنظر إىل نتيجة املعدلة من اَلختبار القبلى كاَلختبار البعدم، (Uji T) حتلل اختبار ت 

 اآليت: ُُ-ْكيبُت اْلدكؿ 
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 4-22الجدول 
 ت االختبار تحصيل

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 pretest 62.00 20 12.397 2.772 

posttest 82.00 20 8.944 2.000 

 

كنتيجة اَلختبار  ََ،ِٔيدؿ على أف نتيجة اَلختبار القبلي  ُُ-ْاْلدكؿ 
ملعرفة قدرة التالميذ على سيطرة LUDO تطبيق لعبة . كاْلطوات التالية ََ،ِٖالبعدم 
 اآليت: ُِ-ْكما بُت اْلدكؿ   و. كحتصيلاملفردات

 4-21الجدول 
 Test-تحصيل ت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed

) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

posttest 

-20.000 11.239 2.513 -

25.260 

-

14.740 

-7.958 19 .000 

 

مستول أم يكوف ( ٖٓٗ،ٕ-)على يدؿ  ُِ-ْحتصيل اَلختبار  ِف اْلدكؿ 
لعبة طبيق تطريقة البحث ِف على أف  (. كىذا يدؿََ،َ< َٓ،َ)(.Sig) الدَللة 
LUDO املفرداتالتالميذ على  سيطرة لًتقية. 

 : تحقيق الفروض -ج 
 :ىف ىذا البحث ىو تفًتضو الباحث الفرض الذمذكر ِف الفصل اْلكؿ أف 
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يرقي قدرة  LUDOتطبيق لعبة  البأف الط: Ha ))الفرض البديل/  -ُ
 على املفردات تالميذال

 تالميذَل يرقي قدرة ال LUDOأف تطبيق لعبة  :Ho ))الفرض الصفرم/  -ِ
 على املفردات

ِف الفصل  LUDOتطبيق لعبة بيدؿ اْلدكؿ السابق على أف استجابة الطالبات 
فهذه النتيجة تشَت إىل أف معظم الطلبة  ِٓ،ّاْلامس )ب( على نتيجة موافق جدا: 

مردكد ( H0). كالفرض الصفرم LUDOتطبيق لعبة  فرداتامل ترتفع دكافعهن ِف
تدفعهن على تعلم  فرداتللم LUDOمقبوؿ أم أف تطبيق لعبة  (Ha)كالفرضالبديل 

 املفردات.
-)على يدؿ  (T-hitung) أف النتيجة ت احلساب Test-بواسطة حتصيل ت

( H0)كالفرض الصفرم  (.ََ،َ< َٓ،َ) (.Sig)مستول الدَللة أم يكوف ( ٖٓٗ،ٕ

 ذيالتالم سيطرةفعاؿ لًتقية  LUDOمقبوؿ أم أف تطبيق لعبة  (Ha)مردكد كالفرضالبديل 
 .على املفردات
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 لخامسفصل اال
 الخاتمة

لًتقية  LUDOتطبيق لعبة الباحث ِف عرض حبثها ِف الفصوؿ السابقة عما  ىانته
 اْلالصة، فهي: كيستقدـ الباحث سيطرة التالميذ على املفردات

 :البحث  نتائج - أ
. كالدليل ىذا لًتقية سيطرة التالميذ على املفرداتفعاال  LUDOتطبيق لعبة  إف -ُ

مبستول  ٖٓٗ،ٕ- (uji paired sample test)ت -أف النتيجة من اْلتبار
 .ََ،َ<َٓ،َ (sig)الدَللة 

صمعل  MIN 25 Aceh Besar بػػػعند تدريس املفردات  LUDOإف تطبيق لعبة  -ِ
 الطلبة مفاعلينن كمتمحسُت ِف أثناء التعليم كالتعلم.  

  : المقترحات  -1
 السابقة يقدـ الباحث اَلقًتاحات اآلتية:اعتماد على الظواىر 

ينبغي املدرسة اللغة العربية أف هتتم اىتماما كبَتا بالتالميذ الذين مل يستطيعوا أف  -ُ
 يفرقوا حركؼ اهلجائية ك يقرؤكا ك سيطرة املفردات كاملة.

ترجو الباحث من التالميذ أف يتعلموا كضمافظوا املفردات جيدة بإىتماـ الشكل  -ِ
 ليسهلوا على سيطرة املفردات.احلركؼ 
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ترجو الباحث من التالميذ أف تدربوا يقرؤكا اْلملة البسيطة دكف احلركة عند  -ّ
 تعليم اللغة العربية ِف املدرسة.

أ ينبغي على القارئُت الذين يقرؤكف ىذا البحث أف ينقد، كإذا كجدكا فيها خطا -ْ
 أك نقصانا فأف حىت يكوف ىذا البحث كامال كمفيدا للباحث كالقارئُت مجيعا.
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 .اململكة العربية السعودة

االتصالي في المدرسة تعليم مهارة الكالم بالمدخل ", ََِِ, نور احلانا مسطفى
 .ٔ:ُ ماالنج"، العالية اإلسالمية عباد الرحمن
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Lampiran Anates  

 

 

  Output Anates ورقة

 

KORELASI SKOR BUTIR DG SKOR TOTAL 

================================= 

Jumlah Subyek= 10 

Butir Soal= 17 

Nama berkas: C:\USERS\ACER\DOCUME~1\ANATES~4.AUR  

 

 No Butir Baru    No Butir Asli      Korelasi    Signifikansi          

             1             1             0.665     Sangat 

Signifikan     

             2         2            -0.317     -                     

             3               3             0.598     Sangat 

Signifikan     

             4               4             0.386     -                     

             5               5             0.279     -                     

             6               6             0.651     Sangat 

Signifikan     

             7               7             0.506     Signifikan            

             8               8             0.598     Sangat 

Signifikan     

             9               9             0.774     Sangat 

Signifikan     

            10              10            0.784     Sangat 

Signifikan     

            11              11            0.350     -                     

            12              12            0.290    -                     

            13              13            0.158      -                     

            14              14            0.814     Sangat 

Signifikan     

            15              15            0.665     Sangat 

Signifikan     

            16              16            -0.346     -                     

            17              17            0.506     Signifikan    
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 TINGKAT KESUKARAN 

================= 

Jumlah Subyek= 10 

Butir Soal= 17 

Nama berkas: C:\USERS\ACER\DOCUME~1\ANATES~4.AUR  

 No Butir Baru    No Butir Asli   Tkt. Kesukaran(%)        Tafsiran  

             1               1               43.33           Sedang  

             2               2               50.00           Sedang  

             3               3               60.00           Sedang  

             4               4               43.33           Sedang  

             5               5               41.67           Sedang  

             6               6               56.67           Sedang  

             7               7               60.00           Sedang  

             8               8               60.00           Sedang  

             9               9               56.67           Sedang  

            10              10               46.67           Sedang  

            11              11               46.67           Sedang  

            12              12               43.33           Sedang  

            13              13               53.33           Sedang  

            14              14               45.00           Sedang  

            15              15               43.33           Sedang  

            16              16               53.33           Sedang  

            17              17               60.00           Sedang 
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RELIABILITAS TES 

================ 

Rata2= 48.80 

Simpang Baku= 7.91 

KorelasiXY= 0.54 

Reliabilitas Tes= 0.70 

Nama berkas: C:\USERS\ACER\DOCUME~1\ANATES~4.AUR  

 

 No.Urut   No. Subyek   Kode/Nama Subyek   Skor Ganjil    Skor Genap    Skor Total  

       1            1    101                         33            30            63  

       2            5    105                        33            28            61  

       3            7    107                         24            27            51  

       4            3    103                         23            27            50  

       5            6    106                         25            24            49  

       6           10    110                         27            20            47  

       7            4    104                         21            22            43  

       8            2    102                         21            21            42  

       9            8    108                         24            18            42  

      10            9    109                         17            23            40  
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Lampiran ( SPSS ) 

 
Tests of Normality 

 

Siswa 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pretestposttest pretest .191 20 .055 .920 20 .100 

posttest .214 20 .017 .869 20 .011 

      

 

 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Pretestposttest Based on Mean 2.357 1 38 .133 

Based on Median 2.111 1 38 .154 

 Based on Median and 

with adjusted df 

2.111 1 36.018 .155 

Based on trimmed 

mean 

2.482 1 38 .123 

 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 62.00 20 12.397 2.772 

posttest 82.00 20 8.944 2.000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed

) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

posttest 

-20.000 11.239 2.513 -

25.260 

-

14.740 

-7.958 19 .000 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan :  Madrasah Ibtidaiyah 

Mata Pelajaran    :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  v / Genap 

Tema   :   المهنه 
Alokasi Waktu  : 2  x 32 jp  

 

I. Kompetensi Inti  

 KI-1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

 KI-2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan 

guru 

 KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah 

 KI-4 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

II. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

 KI-1.2 Menggunakan kemampuan ber-bahasa yang baik sebagai wujud 

syukur atas anugerah Allah swt.tersebut 

 KI-2.2 Membiasakan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya 

diri dalam berinteraksi menggunakan bahasa arab dengan keluarga, 

teman, dan guru 

 KI-3.2 Mengenal makna dari ujaran kata (mufradat) terkait topik: 

 املهنو
 KI-4.2 Menghafalkan makna dari ujaran kata (mufradat) terkait topik: 

 املهنو
  Indikator 

1. Mampu mengucapkan “nama-nama pekerjaan” dan 

memahami artinya dengan benar 

2. Mengidentifikasi “nama-nama pekerjaan” yang 

diperdengarkan dengan benar. 

3. Mampu bertanya jawab sederhana mempergunakan mufradat 

terkait topik. 
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III.  Deskripsi Materi Pembelajaran 

 Kosakata dan ungkapan terkait topic. 

 املهنو
IV.  Proses Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1) Guru memulai pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

Untuk pembiasaan ciri khas pelajaran bahasa 

Arab, guru mengawali pelajaran dengan 

ungkapan “al-mihnah”  

 "املهنو "
 

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapihan 

berpakaian, posisi, dan tempat duduk peserta 

didik disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

4) Guru dapat memanfaatkan media/alat 

peraga/alat bantu yang telah dibuat, dapat 

berupa ilustrasi gambar di karton, kartu 

kosakata, atau menggunakan slide-slide 

animasi visual. 

 

10 Menit 

Kegiatan Inti 

 

Mengamati (observing) 

1) Menyimak pengucapan kosa kata sambil 

memperhatikan model guru/kaset/film dan 

menirukan pelafalan dan intonasinya. 

 

2) Mencocokkan gambar dengan tulisan sesuai 

apa yang didengar. 

 

Menanya (questioning) 

1) Melakukan tanya jawab sederhana tentang 

tema/topik yang dipelajari. 

 

2) Menjawab pertanyaan dalam tema/topik 

secara lisan 

 

71 menit 
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3) Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 

lawan bicara sesuai tema/topik. 

 

Mengumpulkan informasi /mencoba 

(experimenting) 

1) Melafalkan huruf-huruf hijaiyah, kata dan 

kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 

model melalui ucapan guru/kaset/film. 

 

2) Memperdengar pelafalan kosa kata 

 

Menalar/Mengasosiasi (associating) 

1) Merangkaikan huruf-huruf hijaiyah menjadi 

kata 

 

2) Menyusun kata menjadi kalimat (jumlah) 

sederhana sesuai tema/topik 

 

3) Menyalin atau menulis kembali kata-kata 

atau kalimat yang didengar 

 

4) Menemukan makna kata  

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Mengomunikasikan (communicating) 

 

1) Menunjukkan benda yang disebutkan oleh 

guru 

 

2) Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi 

kalimat. 

 

3) Merespon perintah yang didengar 

 

4) Melakukan dialog (hiwar) sesuaidengan 

tema/topik secara lisan 

 

Penutup Guru membiasakan menutup pembelajaran 

Bahasa Arab dengan menggunakan ungkapan-

ungkapan penutup berbahasa arab, seperti: 

 ىيا بنا زمتتمباحلمدلة
15 menit 

 



 
56 
 

 
 

V. Penilaian Hasil Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan  

 Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya, sesuai 

dengan kebutuhan penguatan materi untuk peserta didik 

 a.  Unjuk kerja 

  1.  Sasaran: keterampilan menggunakan bahasa Arab secara 

produktif, seperti: memajang tulisan, presentasi, membacakan, 

dan sebagainya secara bermakna dan otentik atau mendekati 

otentik. 

  2.  Peserta didik memperagakan materi dialog dan mandiri. 

  3.  Penilaian bukan hanya pada produk tetapi juga pada proses. 

  4.  Dapat diintegrasikan dengan penilaian observasi, evaluasi diri 

dan evaluasi sejawat. 

 b.  Pengamatan 

  1.  Sasaran: tindakan peserta didik belajar melakukan tindakan 

komunikatif (berbicara, menyimak, membaca, menulis) secara 

wajar, tidak disengaja untuk penilaian. 

  2.  Peserta didik menyadari dituntut untuk bertindak terbaik tetapi 

tidak menyadari jika dinilai. 

  3.  Dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. 

  4.  Jumlah peserta didik yang akan diamati pada setiap kali 

pengamatan perlu ditentukan. 

  5.  Penilaian diarahkan pada salah satu atau lebih dari keempat 

keterampilan berbahasa. 

 c.  Portofolio 

  1.  Sasaran: menilai ketekunan, minat, kemajuan, dan keberhasilan 

dalam belajar melakukan banyak kegiatan dengan bahasa Arab. 

  2.  Kumpulan pekerjaan peserta didik yang mendukung proses 

belajar, antara lain laporan kemajuan, jadwal kerja dan 

sebagainya. 

  3.  Kumpulan karya peserta didik yang mencerminkan hasil atau 

capaian belajar, antara lain teks yang disalin, diringkas, dibuat 

sendiri, yang telah dibaca, foto, video, kliping, dan sebagainya. 

  4.  Kumpulan hasil tes, ujian, nilai, dan latihan. 

  5.  Catatan atau rekaman evaluasi diri dan evaluasi sejawat, yang 

berupa komentar, checklist, dan penilaian. 

 d.  Penilaian Diri dan Penilaian Sejawat 

  1.  Sasaran: proses atau hasil belajar 

  2.  Aspek keterampilan khusus atau penilaian secara umum 

  3.  Penilaian metakognitif, untuk meningkatkan kualitas belajar 
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  4.  Bentuk: diary, jurnal, format khusus, yang berupa: komentar, 

checklist, dan penilaian 

  5.  Peserta didik diberikan pelatihan sebelum dituntut untuk 

melaksanakannya 

 Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya, sesuai 

dengan kebutuhan penguatan materi untuk peserta didik. (lihat petunjuk 

umum) pada Lampiran 2 

Pengayaan 

 Peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran diminta 

mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan, baik berupa gambar 

yang menceritakan topik, dll. (Guru mencatat dan memberikan tambahan 

nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan). 

Remedial 

 Peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 

kembali materi topik"المهنه". Guru melakukan penilaian kembali dengan 

kegiatan tadribat yang sejenis. Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari 

dan waktu tertentu yang disesuaikan.  

VI.  Alat dan  Sumber Belajar  

Media/Alat/bahan   : media gambar dan karton, perlengkapan : karton, 

lem, spidol, gambar, dll.  

Sumber  belajar : - Abdi Pemi Karyanto, Abdul Aziz, Mugi 

Nugraha. 2014. Buku Siswa “ Bahasa 

Arab “ Untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas 

5, Kementerian Agama Republik 

Indonesia. Jakarta Hal. 45-50 

- Buku Pedoman Guru Mapel Bahasa Arab 
MI 

 

 

 

Lampiran  

Prinsip-prinsip Penilaian 

Kriteria Penilaian: 

a.  Tingkat kelengkapan dan keruntutan struktur teks. 

b.  Tingkat ketepatan unsur kebahasaan: tata bahasa, kosakata, ucapan, tekanan 

kata, intonasi, ejaan, dan tulisan tangan. 

c.  Tingkat kesesuaian format penulisan/penyampaian. 

Cara Penilaian 

a.  Unjuk kerja 
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 1.  Sasaran: keterampilan menggunakan bahasa Arab secara produktif, 

seperti: memajang tulisan, presentasi, membacakan, dan sebagainya 

secara bermakna dan otentik atau mendekati otentik. 

 2.  Peserta didik memperagakan materi dialog dan mandiri. 

 3.  Penilaian bukan hanya pada produk tetapi juga pada proses. 

 4.  Dapat diintegrasikan dengan penilaian observasi, evaluasi diri dan 

evaluasi sejawat. 

b.  Pengamatan 

 1.  Sasaran: tindakan peserta didik belajar melakukan tindakan 

komunikatif (berbicara, menyimak, membaca, menulis) secara wajar, 

tidak disengaja untuk penilaian. 

 2.  Peserta didik menyadari dituntut untuk bertindak terbaik tetapi tidak 

menyadari jika dinilai. 

 3.  Dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. 

 4.  Jumlah peserta didik yang akan diamati pada setiap kali pengamatan 

perlu ditentukan. 

 5.  Penilaian diarahkan pada salah satu atau lebih dari keempat 

keterampilan berbahasa. 

c.  Portofolio 

 1.  Sasaran: menilai ketekunan, minat, kemajuan, dan keberhasilan dalam 

belajar melakukan banyak kegiatan dengan bahasa Arab. 

 2.  Kumpulan pekerjaan peserta didik yang mendukung proses belajar, 

antara lain laporan kemajuan, jadwal kerja dan sebagainya. 

 3.  Kumpulan karya peserta didik yang mencerminkan hasil atau capaian 

belajar, antara lain teks yang disalin, diringkas, dibuat sendiri, yang 

telah dibaca, foto, video, kliping, dan sebagainya. 

 4.  Kumpulan hasil tes, ujian, nilai, dan latihan. 

 5.  Catatan atau rekaman evaluasi diri dan evaluasi sejawat, yang berupa 

komentar, checklist, dan penilaian. 

d.  Penilaian Diri dan Penilaian Sejawat 

 1.  Sasaran: proses atau hasil belajar 

 2.  Aspek keterampilan khusus atau penilaian secara umum 

 3.  Penilaian metakognitif, untuk meningkatkan kualitas belajar 

 4.  Bentuk: diary, jurnal, format khusus, yang berupa: komentar, 

checklist, dan penilaian 

 5.  Peserta didik diberikan pelatihan sebelum dituntut untuk 

melaksanakannya. 

e.  Ulangan Tengah Semester (UTS) 

f.  Ulangan Akhir Semester (UAS) 
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Rincian Aspek Penilaian 

 

1.  Penilaian dari Aspek Pengetahuan (knowledge) 

 a.  Kosakata (Al-Mufradat) 

  5 = Hampir sempurna 

  4 = Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 

  3 = Ada kesalahan dan mengganggu makna 

  2 = Banyak kesalahan dan menganggu makna 

  1 = Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit dipahami 

 b.  Kelancaran (At-Thalaqah) 

  5 = Sangat lancar 

  4 = Lancar 

  3 = Cukup lancar 

  2 = Kurang lancar 

  1 = Tidak lancar 

 c.  Ketelitian (Ad-Diqqah) 

  5 = Sangat teliti 

  4 = Teliti 

  3 = Cukup teliti 

  2 = Kurang teliti 

  1 = Tidak teliti 

 d.  Pengucapan (At-Talaffudz) 

  5 = Hampir sempurna 

  4 = Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 

  3 = Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 

  2 = Banyak kesalahan dan mengganggu makna 

  1 = Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk dipahami 

 e.  Intonasi (At-Tarnim) 

  5 = Hampir sempurna 

  4 = Ada beberapa kesalahan tapi tidak mengganggu makna 

  3 = Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 

  2 = Banyak kesalahan dan mengganggu makna 

  1 = Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit dipahami 

 f.  Pemahaman (Al-Fahm) 

  5 = Sangat memahami 

  4 = Memahami 

  3 = Cukup memahami 

  2 = Kurang memahami 

  1 = Tidak memahami 

 g.  Pilihan kata (Siyaghat Al-Alfadz) 
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  5 = Sangat variatif dan tepat 

  4 = Variatif dan tepat 

  3 = Cukup variatif dan tepat 

  2 = Kurang variatif dan tepat 

  1 = Tidak variatif dan tepat 

2.  Penilaian dari Segi Sikap (attitude) 

 a.  Rasa hormat (respect) 

  5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak hormat 

  4 = Pernah menunjukkan sikap tidak hormat 

  3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak hormat 

  2 = Sering menunjukkan sikap tidak hormat 

  1 = Sangat sering menunjukkan tidak hormat 

 b.  Jujur (honest) 

  5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak jujur 

  4 = Pernah menunjukkan sikap tidak jujur 

  3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak jujur 

  2 = Sering menunjukkan sikap tidak jujur 

  1 = Sangat sering menunjukkan sikap tidak jujur 

 c.  Peduli (care) 

  5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak peduli 

  4 = Pernah menunjukkan sikap tidak peduli 

  3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak peduli 

  2 = Sering menunjukkan sikap tidak peduli 

  1 = Sangat sering menunjukkan sikap tidak peduli 

 d.  Berani (brave) 

  5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak berani 

  4 = Pernah menunjukkan sikap tidak berani 

  3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak berani 

  2 = Sering menunjukkan sikap tidak berani 

  1 = Sangat sering menunjukkan sikap tiodak berani 

 e.  Percaya diri (confidence) 

  5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak percaya diri 

  4 = Pernah menunjukkan sikap tidak percaya diri 

  3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak percaya diri 

  2 = Sering menunjukkan sikap tidak percaya diri 

  1 = Sangat sering menunjukkan sikap tidak percaya diri 

 f.  Berkomunikasi baik (communicative) 

  5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak komunikatif 

  4 = Pernah menunjukkan sikap tidak komunikatif 

  3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak komunikatif 
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  4 = Sering menunjukkan sikap tidak komunikatif 

  5 = Sangat sering menunjukkan sikap tidak komunikatif 

 g.  Peduli sosial (social awareness) 

  5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak peduli sosial 

  4 = Pernah menunjukkan sikap tidak peduli sosial 

  3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak peduli sosial 

  2 = Sering menunjukkan sikap tidak peduli sosial 

  1 = Sangat sering menunjukkan sikap tidak peduli sosial 

 h.  Ingin tahu (curiosity) 

  5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak ingin tahu 

  4 = Pernah menunjukkan sikap tidak ingin tahu 

  3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak ingin tahu 

  2 = Sering menunjukkan sikap tidak ingin tahui 

  1 = Sangat sering menunjukkan sikap tidak ingin tahu 

3.  Penilaian dari segi tingkah laku (action) 

 a.  Kerja sama(team work) 

  5 = Selalu bekerja sama 

  4 = Sering bekerja sama 

  3 = Beberapa kali melakukan kerja sama 

  2 = Pernah bekerja sama 

  1 = Tidak pernah bekerja sama 

 b.  Melakukan tindak komunikasi yang tepat (communicative action) 

  5 = Selalu melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 

  4 = Sering melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 

  3 = Beberapa kali melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 

  2 = Pernah melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 

  1 = Tidak pernah melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 
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Contoh Format Penilaian 

Format Penilaian Individu 

Nama Kegiatan  :………………………. 

Tanggal Pelaksanaan :……………………….  

Nama    :……………………….  

NIS    :……………………….  

 

No

. 
Aspek yang dinilai Nilai 

A.  Al-Ma‘ārif 

1. Kosa kata (al-mufradāt )  

2. Kelancaran (al-halāqah)  

3. Ketelitian (ad-diqqah)  

4. Pengucapan (at-talaffuz)  

5. Intonasi (at-tangīm)  

6. Pemahaman (al-fahm wa al-istī„āb)  

7. Pilihan kata (ṣiyāgah al-alfāz)  

B. Al-Adab 

1. Rasa hormat (at-ta„līm)  

2. Jujur (as-sidq)  

3. Peduli (al-„ināyah)  

4. Berani (asy-syajā„ah)  

5. Percaya diri (al-i„timād „alā al-nafs)  

6. Berkomunikasi baik (ḥusn al-mu„āsyarah)  

7. Peduli sosial (al-„ināyah al-ijtimā„iyyah)  

8. Ingin tahu (al-ḥirṣ „alā al-„ilm)  

C.  At-Taṣarruf 

1. Kerja sama (at-ta„āwun)  

2. Melakukan tindak komunikasi (sarī„ alintibāh wa al-ittiṣāl)  

Total  

Rata-Rata  

Catatan: 

a.  Skala penilaian 1-5. Usahakan tetap memberikan penghargaan kepada 

peserta didik untuk usaha yang telah dilakukan. 

b.  Jika terdapat aspek penilaian yang tidak teraplikasikan, guru dapat 

menandainya dengan N/A (Not Applicated – Tidak Terlaksana) 

 

 

 



 
63 
 

 
 

Absen kelas 

 

No

. 

 

Nama Peserta Didik 

 

Keterangan  

 

1. Aisyah  

2. Fathimah  

3. Aminah  

4. Hafshah   

5. Ruqayyah  

6. Shafiyyah  

7. Khadijah   

 

 

Mangamati  

Membaca kosakata di bawah ini berulang-ulang! 

 

 ُشْرِطي  -ُمَدِرَسة  -م َمِرَضة  -َماجر ُمَوطِّف  -ُجْنِدي  -َفاَل  -ُمَهْنِدس   -ة  طَِبْيب

Membaca gambar 
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Latihan 

1. Hubungkanlah dengan gambar yang tepat 

 

 

  

 َمْن ِإبـَْراِهُم....ـــــــــ....؟ .6
 

 َذِلَك ُعْسَماُن ُهَو...ـــــــــ.....؟  .0
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8.  Sesuaikan gambar berikut ini….. 

 

 َساِئق   .2 َرسَّام .1

ح   .3  َخيَّاط   .4 َفالَّ

 

 

a) ……….. 
b) …………. 

c) ………….. 
d) ………….. 
 

 

 

 الحوار
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 .....؟ـــــــــــــــأَِبْي َأْحَمَد... َما ِمْهَنة     .9
 َمْن يـَْعَمُل ُمَوظََّفا...ـــــــــــــــ......؟ .27
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Lampiran  

1. Dokumentasi sebelum mengunakan media ludo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dolumentasi menggunakan media ludo 



 
68 
 

 
 

 

 

 

 
 
 


