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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ۚ َوَلَقْد َضرَبْ َنا لِلنَّاِس يفْ ٰهَذا اْلُقْرٰاِن ِمْن ُكلِ  َمَثٍل لََّعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرْونَ 

 ِذْي ِعوٍَج لََّعلَُّهْم يَ ت َُّقْونَ قُ ْرٰاًنا َعرَبِيًّا َغي َْر 

 

 {28-27} سورة الزمر، اآلية: 

 

وذلك ألن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، وأكثرها أتدية للمعاين اليت تقوم 
ابلنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب أبشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف 

شهور السنة وهو  ض، وابتدئ إنزاله يف أشرفاملالئكة، وكان ذلك يف أشرف بقاع األر 
 رمضان، فكمل من كل الوجوه
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 صدق هللا العظيم

 اإلستهالل
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 اإلهداء
 

إىل أيب املكرم حممد ًنصر ابن شافعي وأمي املكرمة نورمي بنت شامعون  -1

 رة.وأبقامها يف سالمة الدنيا واألخ الذين ربياين صغريا. حفظهما هللا

فس عزايت وأخيت نزيلة الفردا أخيت نور احلبيبة وأخيت ًنإىل أخوايت املكرمة  -2

. حفظهن هللا وأبقاهن يف وأخيت نور مشيطة اليت أحاطتين ابلدعاء والتشجيع

 سالمة الدنيا واألخرة.

إىل أساتيذي يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي الذين أدين هلم ابلكثري  -3

 تقديرا وإجالال.

ائي يف اجلامعة الرانريي، أقول لكم شكرا جزيال وإىل مجيع زمالئي وأصدق -4

 .على مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمي، جزاكم هللا خريا اجلزاء
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 الشكر والتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

يتم بنعمته الصاحات وجيعل العربية لغة القران وأفضل اللغات ذي احلمد هلل ال 
ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد ابن اليت ينطق هبا اإلنسان. أشهد أن 

عبد هللا والصالة والسالم عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن اتبعه هبداية وإحسان، 
 إىل يوم الدين.

حتمد الباحثة سبحانه وتعاىل على نعم ال تتناهى وتشكره شكر مؤمل على 
دام الوسيلة اإليلكرتونية حديقة استخإهلامها بنور الفهم إلمتام هذه الرسالة عن " 

احلروف لرتقية قدرة الطالب على املفردات )دراسة جتريبية مبعهد مجال عمل بيدي 
مث تقدمها جامعة الرانريي اإلسالمية على الوجه الذي تتمىن رضاك عنها.  جااي("

 .S)احلكومية بندا أتشيه إلمتام بعض الشروط والواجبات املقررة للحصول على شهادة 

Pd)   قسم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني. علوم الرتبية ختصصيف 

األستاذ الدكتور ينهما الكرميويتم إشراف كتابة هذه الرسالة إبشراف املشرفني 
حباري مسلم، املاجستري واألستاذ سبحان، املاجستري على رعاية رسالة الباحثة وإشرافهما 

وفكرة إىل أنصارت رسالة، فلهما من هللا األجر وحفظهما هللا  منذ كان املوضوع عنواًن
 ومتعهما لصحة والعافية ومبارك يف عمورمها وعلومهما.

وتقدمت الباحثة ابلشكر العظيم لوالدين قد ربياين تربية سليما، وال تنسى 
سم الباحثة أن تواجه الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس ق

 اللغة العربية وجلميع األساتيذ واألساتيذة يف كلية جامعة الرانريي والعاملني فيها.

وكذلك ملواظفي املكتبة الذين قد ساعدوها عارة الكتب احملتاج إىل إمتام هذه 
الرسالة. ومن مث تقدم الشكر للمدرسني والطالب ابملدرسة الثانوية معهد مجال عمل 
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ساعدوها جلميع البياًنت يف أتليف هذه الرسالة. وكذلك لوالديها قد بيدي جااي الذين 
 احملبوبني الذين قد ربياها تربية حسنة ومهذبة منذ صغارها إىل اليوم.

وال تنسى أن تقدم الشكر خلالص لزمالئها احملبوبني يف قسم تعليم اللغة العربية 
عة وشجعوها تشجيعا الذين قد ساعدوها ابتقدي مبعض أفكارهم الناف 2018للمرحلة 

عظيما إىل إمتات كتابة هذه الرسالة، ودعاء احلسن ويتقبل عملهم بقبول حسن لعلى هللا 
 جيزيهم أحسن اجلزاء يف الدنيا واألخرة.

قارئني إلكمال هذه الرسالة، وأخريا ترجو الباحثة النقد البنائي واالقرتاحات من ال
 لعل هذه الرسالة ًنفعة له وللقارئني أمجعني.
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يف مهمة يف تدريس اللغة العربية ويهدف إىل أن يكون الطالب إن املفردات هي من عناصر 
ويستطيعوا أن يركبوا اجلملة حىت قادرين أن يتكلم ابللغة العربية. استخدام سيطرة املفردات 

اللوسائل يف تدريس املفردات يكون دورا مهما لتسهيل الطالب على فهم معىن الكلمات. يتم 
تعليم اللغة العربية وفقا للمنهج احلايل يف املدرسة، كان الطالب للمرحلة الثانوية مبعهد مجال 

فيه مادة اللغة العربية خاصة يتعلمون  لطالب يف الفصل األول )أ(خصا ل Pidie Jaya عمل
مادة املفردات. عندما تالحظ الباحثة وجدت املشكلة أن بعض الطالب ضعفاء يف سيطرة 
املفردات. ويتمثل هذا األمر يف نتيجة اإلمتحان حىت حتصلوا املشكلة أهنم يصعبون يف تكوين 

هذا بسبب قلة إهتمام الطالب يف فهم التعليم  اللغة العربية.مجلة مفيدة وترمجة نصوص 
املدرسة ال تستخدم الوسيلة املناسبة يف عملية التعليم والتعلم خاصة يف تعليم  ألنمفردات، 

املفردات. ولذلك هذا البحث لتعرف عملية املدرسة والطالب يف استخدام الوسيلة اإليلكرتونية 
الذي تعتمد الباحثة هو املنهج التجريبية ابلتصمية التمهيد  حديقة احلروف. إن منهج البحث

One Group Pre-test and Post-test.  وجلميع البياًنت تقوم الباحثة ابخلطة التعليم واإلختبار
القبلي والبعدي واملالحظة املباشرة. ويكون اجملتمع عن هذا البحث الطالب ابملدرسة الثانوية 

الطالب. وأخذت الباحثة منهم كلعينة وهي  903وكان عددهم معهد مجال عمل بيدي جااي 
الطالب. وأما نتائج البحث أن استخدام  34الطالب من الفصل األول )أ( وكانت عددهم 

الوسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروف يكون فعاال لرتقية قدرة الطالب على املفردات ألن 
وهو  (Sig)مستوى الداللة ( 11،125حتصل على نتيجة ) test -اإلختبار ت

(0،05<0،000.) 
 الكلمات األساسية: وسيلة اإليلكرتونية احلديقة احلروف، املفردات
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ABSTRACT  

 
The Title : Using the electronic media Alphabet Garden to improve students'  

   vocabulary ability “Experimental Research at MTsS Jeumala Amal  

   Boarding School” 

Full Name : Nora Nisa 

NIM  : 180202014 

 

Vocabulary is one of the important elements in teaching the Arabic language, this 

study aims to make the students memorize the vocabulary and be able to synthesize 

the sentence until they are able to speak the Arabic language. The use of media in 

teaching vocabulary plays an important role in making it easier for students to 

understand the meaning of the words they will express. The Arabic language is taught 

according to the current curriculum in the school. The students of the secondary stage 

at the Pidie Jaya Institute were assigned to students in the first semester (A) in which 

they learn Arabic, especially vocabulary. When the researcher notices, the problem is 

that some students are weakness in vocabulary control. This is represented in the 

result of the exam, until the student get the problem that they find it difficult to form a 

useful sentence and translate Arabic texts. This is due to the students' lack of interest 

in understanding vocabulary education, while the school does not use the appropriate 

means to alert students in the teaching and learning process, especially in teaching 

vocabulary. Therefore, this research is to know the process of the school and students 

in using the electronic medium letter garden. The researcher used pre experimental 

design with one grup pre test and post test. The population of this research was the 

students of MTsS Jeumala Amal. It consisted of 903 students, it sample was only one 

class that was VII-A that consisted of 30 students which were selected by using 

purposive sampling technique. As for the results of the research, the use of the 

electronic media, the letter garden, is effective in improving the students' vocabulary 

Because the t-test obtains a result of (11,125), the level of significance (Sig) is 

(0.05>0.000). 

Keyword: electronic media Alphabet Garden, vocabulary 
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ABSTRAK 

 

Judul   : Penggunaan Media Elektronik Hadiqatul Huruf Untuk  

     Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam kosa kata 

Nama Lengkap  : Nora Nisa 

NIM   :180202014 

 

Kosa kata merupakan salah satu unsur penting dalam pembelajaran bahasa Arab, dan 

bertujuan agar siswa dapat menguasai kosa kata dan mampu menyusun kalimat 

hingga mampu berbicara dalam bahasa Arab. Penggunaan media pada pembelajaran 

mufradat memiliki peran penting untuk memfasilitasi siswa dalam memahami arti 

dari kata-kata yang akan mereka ungkapkan. Bahasa Arab diajarkan sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku di sekolah, siswa tsanawiyah di Dayah Jeumala Amal 

khususnya kelas 1-A mempelajari pelajaran bahasa arab khususnya pelajaran 

mufradat. Ketika peneliti mencatat, masalahnya adalah bahwa beberapa siswa lemah 

dalam penguasaan kosa kata. Hal ini dijelaskan dalam hasil ujian, sehingga peneliti 

memperoleh masalah bahwa mereka sulit dalam menyusun kalimat yang sempurna 

dan menerjemahkan teks bahasa Arab. Ini disebabkan oleh kurangnya perhatian siswa 

dalam memahami pelajaran mufradat, dan guru tidak menggunakan media yang  

cocok untuk memperhatikan siswa pada proses belajar mengajar khususnya pada 

pembelajaran mufradat. Oleh sebab itu penelitian ini untuk mengetahui proses guru 

dan siswa dalam menggunakan media hadiqatul huruf. Metode penelitian yang 

digunakan peneliti yaitu metode eksperimen dengan desain One Group Pre-test and 

Post-test. Untuk semua data, peneliti melakukan sesuai rencana pembelajaran pre test, 

post test dan observasi langsung. Dan yang menjadi populasi pada penelitian ini 

siswa tsanawiyah Dayah Jeumala Amal pidie jaya yang berjumlah 903 siswa. Peneliti 

mengambil sebagai sampel yaitu siswa kelas 1-A dan mereka berjumlah 34 siswa. 

Adapun hasil penelitian bahwa penggunaan media “hadiqatul huruf” efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa pada mufradat karena uji-t diperoleh hasil sebesar 

(11,125), maka taraf signifikansi (Sig) adalah (0,05>0,000).  

Kata kunci: Media Elektronik Hadiqatul Huruf, Kosa Kata 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 

 مشكلة البحث - أ

الناس، وهي  دارةي وسيلة لتعبري الشعور والرجاء وإكما عرفنا أن اللغة ه
عتباطية يتم بواسطتها التعارف بني أفراد اجملتمع, ختضع نظام من الرموز الصوتية اإل

هذه األصوات للوصف من حيث املخارج أو احلركات اليت يقوم هبا جهاز النطق 
كانت  1هلذه الظواهر النطقية. ومن حيث الصفات والظواهر الصوتية املصاحبة

 جنلزية.اللغة العربية واإل اللغات يف العامل متوعة منها

اعدة على فهم مصادر ألهنا مسواللغة العربية إحدى اللغات العلمية املهمة، 
ب اللغة العربية املتعلقة ان الكرمي واألحاديث النبوية وكتوهي القر من تعاليم اإلسالم، 

وتكون هذه  للغة على تعليمها والسيطرة عليها،فالتزمت هذه اسالم للمتعلمني. ابإل
 ستماع والكالم والقراءة والكتابة.اللغة من أربع مهارات وهي اإل

ىل أن ة يف تدريس اللغة العربية ويهدف إن املفردات هي من عناصر املهمإ
اجلملة حىت قادرين أن  واركبعلى حفظ املفردات ويستطيعوا أن ي الطالبيكون 

ستخدم يرعي أو تيتكلم ابللغة العربية. ولتحقيق  ذلك اهلدف البد من املدرس أن 
 يف تدريس اللغة العربية. الطالبالوسائل والطرق املناسبة لتسهيل 

حيتاج على املدرس اللغة  ،لوسائل هى عنصر من عناصر تعليميةكانت ا
إن الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم،  .العربية

                                                             

 م 1987 ،1ط ،مكتبة املنار ،يف التحليل اللغوي ،خليل أمحد عمارة1
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وتوضيح معاين الكلمات وشرط األفكال وتدريب الدراسني على املهارات وإكساهبم 
العادت وتنمية اإلجتاهات وغرس القيم، دون اإلعتماد األساسىي من جانب املعلم 

تمل أمهية الوسائل التعليمية يف عملية وت 2على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام.
 يف التعليم. الطالبالتعليم ويساعده أيضا على حتسني دافيعية 

فيه يتعلمون   Pidie Jayaكان الطالب للمرحلة الثانوية مبعهد مجال عمل
مادة اللغة العربية خاصة مادة املفردات. عندما تالحظ الباحثة وجدت املشكلة أن 

سيطرة املفردات. ويتمثل هذا األمر يف نتيجة اإلمتحان بعض الطالب ضعفاء يف 
حىت حتصلوا املشكلة أهنم يصعبون يف تكوين مجلة مفيدة وترمجة نصوص اللغة 
العربية. ويف عملية املتعلم كان املدرس مل يطبق هذه الوسائل يف تعليم املفردات، 

ملتنوعة املعينة، لذلك  وكانت الطريقة املستخدمة هي الطريقة التعليمية بدون الوسيلة ا
 .املفردات تذكريشعرون ابلصعبة ىف  الطالبكان 

يكون فعاليا ىف عملية تعليم  ة حديقة احلروفاإللكرتوني يلةوسالستخدام إب
"استخدام الوسايلة االيلكرتونية و لذلك تريد الباحثة ان تبحث عن اللغة العربية، 

 مبعهد مجال عمل". حديقة احلروف لرتقية قدرة الطالب على املفردات
 

 أسئلة البحث - ب
 من البياًنت السابقة تريد الباحثة أن حتدد املشكالت منها:

حديقة ة اإللكرتوني إبستخدام الوسيلة التعليمية عملية ةقوم املدرستكيف  -1
 مجال عمل؟ لرتقية قدرة الطالب على املفردات مبعهد احلروف

                                                             

2
Tarmizi Ninoersy,  تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية ( Al-Mumtazin statute, Banda Aceh 

2010)  hal.111. 
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لرتقية قدرة الطالب هل وسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروف تكون فعاال  -2
 على املفردات؟

 
 البحث أهداف - ج

 البحث من هذه الرسالة فهى كما يلى: أهدافأما 

 حديقة احلروفة اإللكرتونياستخدام الوسيلة  عملية ةقوم املدرستملعرفة كيف  -1
 .عهد مجال عملمب على املفردات الطالبلرتقية قدرة 

فعاال لرتقية قدرة الطالب هل وسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروف تكون ملعرفة  -2
 على املفردات.

 
 أمهية البحث - د

ستخدام الوسيلة اب املفردات تذكرللطالب: لسهلة الطالب يف  -1
 االيلكرتونية حديقة احلروف.

للباحثة: زايدة املعلومات عن استخدام الوسيلة االيلكرتونية حديقة  -2
 احلروف لرتقية قدرة الطالب على املفردات.

 تذكرللمدرس: يستطيع أن حيل املشكالت اليت يعانيها الطالب يف  -3
 املفردات.

 
 إفرتاض والفروض البحث  -ه 

أما إفرتاض البحث فهو أن إختيار وسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروف  
 املناسبة يف عملية التعليم يكون فعاليا لرتقية قدرة الطالب على املفردات.

 إفرتضته الباحثة هي: الذيوأما الفروض 
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 (Ho)الفروض الصفري - أ
 يلكرتونية حديقة احلروف غري فعاالاستخدام الوسيلة اإل نإ -1

 لرتقية قدرة الطالب على املفردات.
  (Ha)الفروض البديل - ب

 يلكرتونية حديقة احلروف فعاالستخدام الوسيلة اإلن إإ -2
 لرتقية قدرة الطالب على املفردات.

 
 حدود البحث - و

 حدود املوضوع -1

لوسيلة لة على إطار الرسالة املعنونة ابذه الرسايف ه حثحدود الب
لرتقية قدرة الطالب على يلكرتونية حديقة احلروف فعال اإل

 .املفردات

 حدود املكان -2
 مبعهد مجال عمل بيدي جااي.إجراء هذا البحث يف املدرسة الثانوية 

 حدود الزمان -3
 .2022أن الباحثة يبحث هذه املدرسة يف سنة 

 
 معاين املصطلحات -ز 

حديقة احلروف  ةاإللكرتوني يلةدام الوسخإستأما موضوع هذه الرسالة فهو "
قبل إبداء البحث عما "،  و لذلك ال بد للباحثة ية قدرة الطالب على املفرداتلرتق

يتعلق هبذه الرسالة أن توضح معاين املصطلحات اليت يتضمنها املوضوع تسهيال 
 على فهم املسألة اليت تبحث عنها الباحثة و هي :
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 دامخإست -1
 استخداما – ستخدمي – ستخدام لغة: مصدار استخدمإ

فأما   3استفعاال مبعىن استعمال. –يستفعل  – على الوزن استفعل 
يلكرتونية حديقة الرسالة فهي استعمال الوسائل اإل املراد به يف هذه

 على حفظ املفردات. الطالباحلروف لرتقية قدرة 
 ةاإللكرتوني يلةوس -2

واملراد هنا وسيلة من الوسائل يف جمال الرتبية اليت يستعملها 
حديقة  ةاإللكرتونيالتعليم و التعلم. و استعمال املدرس يف عملية 

طريقة من طرق تعليم اللغة العربية مبا فيها من الوسائل  هو احلروف
ستخدم الباحثة يف عمالية الذي ت البصرية، والوسائل السمعية

 تدريس املفردات مبعهد مجال عمل.

ستخدم الباحثة يف تعليم املفردات الوسيلة اإليلكرتونية اليت ت
 يف هذا البحث فهي حديقة احلروف.

 ترقية -3
ترقية. ويف املعجم الواسط -يرقى-رقىترقية لغة مصدر من 

ومراد الرتقية يف هذه الرسالة وهي حماوالت  4معانه "إرتفع دراجة".
 املدرس إلرتفاع قدرة الطالب على املفردات.

 
 

                                                             

 
بريوت: دار العلم  ،الطبعة الثامنة عشرة، انكلزي –املورد قاموس عريٍب  ،حي البعلبكيرو 3
 87ص. ، 2008، للماليني

 87، ص. معجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون، 4
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 قدرة الطالب -4
بقدرة لغة هي قدر قدرا وقدرة ومقدرة ومقدرة ومقدرة املراد 

 5الشيئ: اقتدره.ومقدارا وقدارة وقدورة وقدورا وقدراًن وقدرا على 

الطالب:  6و طلب: التلميذ. الطالب -الطلبة والطالب مجع
يف مرحلة التعليم  الطالبالذي يطلب العلم. ويطلق عرفا على 

هي قدرة شخص يف  الطالبرأت الباحثة أن قدرة  الثانوية والعالية.
 عمل شيئ لسيطرة هدفهم كعملية يف التعليم.

 املفردات  -5
افرادا. معنها الكلمة -يفرد-وأما كلمة املفردات مجع من افرد

واصطالحي هي: أساس من كل شيء يف عملية اللغة أن اجلملة 
 7يمن عناصر التعبري تكون مطالب احلياة.هتاليت 

 
 الدراسة السابقة - ح

ها الباحثة تكانت الدراسة السابقة من أهم أساسيات البحث اليت استخدم
الدراسة اجيابتها وسلبيتها. وهذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة ملعرفة أسلوب 

ستفادة من ه احلالية والدراسات السابقة واإلالنتائج ومعرفة جوانب الفرق بني دراست
 خربات الباحثني السابقني.

                                                             
، املشروقبريوت: دار ) ،الطبعة الثامنة والعشرون ،املنجد يف اللغة واالعالم  ،دار املشرق س. م. م5

 616م ( ص.  1987
 468.... ص.  املنجد ،دار املشرق س. م. م6

 
الطبيغة الثالثة ) دار املعارف  طرق تدريس اللغة العربية يف طرق تدرسها،عبد العزيز عبد اجمليد،  7

 .280( ص. 1911القاهرة 
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 : أرنوين  اإلسم -1
: استعمال الطريقة التصويرة لرتقية قدرة الطلبة   املوضوع

 يف حفظ املفردات
 م 2013:   لسنة اإلنتهائيا

: كيف ايتعمال الطريقة التصويرية يف تعليم   مشكلة البحث
املفردات، وما هي املشكالت اليت تواجهها الطلبة 

 ابستعمال الطريقة التصويرة
 : منهج اإلجرائي  منهج البحث

: ملعرفة استعمال الطريقة التصويرية يف تعليم   اهلدف
 املفردات

استعمال الطريقة التصويرية جيعل الطلبة  : إن  نتائج البحث
 قادرين على سيطرة املفردات

يف منهج أي تستخدم دراسة أرنوين اب املنهج :   وجوه االختالف
حلالة ابملنهج التجرييب. ااإلجرائي والدراسة 

واإلختالف يف مكان الذي يقع مكان الدراسة 
احلالة مبعهد مجال عمل بيدي جااي، وأما الدراسة 
السابقة ليس فيه. واإلختالف يف مساعدة املشكلة 

 وكذلك اإلختالف يف أهداف البحث.
: يف مشكلة البحث أي مشكلة الطلبة يف سيطرة  وجوه التشابه

 املفردات.
 

 : جمار شاة  الإلسم -2
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يف تعليم املفردات عند  : استخدام لوحة الوبر املوضوع
التعليم املفردات )دراسة إجرائية يف معهد ابب 

 النجاح العصرى(
 م 2012:  السنة اإلنتهائي
: من ظواهر أن طلبة حيفظون املفردات عند  مشكلة البحث

بعده. التعليم ولكن أكثرها غائبة عن ذاكرهتم 
فأراد الباحث أن يسخدم وسيلة لوحة الوبرر يف 

 تعليم املفردات هبذا معهد. 
 : منهج اإلجرائي منهج البحث
ميلكون علما يف فهم املفردات بعدما : أن الطلبة  نتائج البحث

استخدام لوحة الوبر، وال ينسى عن أكثر كثري 
عند الطلبة حىت يستطيع ان يرتجم مواد الدروس 

 األخرى.
: يف املنهج أي يستخدم دراسة جمار شاة ابملنهج  وجه اإلختالف

اإلجرائي والدراسة احلالية ابملنهج التجرييب. 
مكان الدراسة واالختالف يف مكان الذي يقع 

وأما الدراسة احلالية مبعهد مجال عمل بيدي جااي، 
السابقة ليس فيه. واإلختالف يف مساعدة املشكلة 
أي تستخدم الدراسة السابقة بلوحة  الوبر وأما 

اإليلكرتونية تستخدم الدراسة احلالية بوسيلة 
. وكذلك االختالف يف أهداف حديقة احلروف

 البحث.
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كلة البحث أي مشكلة الطلبة يف سيطرة : يف مش وجه التشابه
 املفردات.

 حافظ عزمي: حممد   اإلسم -3
: إستخدام وسائل الصور تكون فعالية لرتقية  املوضوع

مبعهد قدرة الطلبة على اإلنشاء دراسة جتريبية 
 دار العلوم بندا اتشيه.

 : أن الطلبة ال يقدرون على اإلنشاء. مشكلة البحث
استجابة الطلبة يف استخدام الوسائل : ملعرفة  أهداف البحث

 الصور لرتقية قدرة الطلبة على على اإلنشاء.
: أن الدراسة السابقة تبحث عن وسائل الصور  وجه اإلختالف

لرتقية مهارة الكتابة خاصة يف اإلنشاء، وأما 
الدراسة احلالية تبحث عن استخدام وسائل 
 اإليلكرتونية حديقة احلروف لرتقية قدرة الطالب

 املفردات. على املفردات
: يتشابه البحث احلايل ابالبحث السابق هو يف  وجه التشابه

 استعمال الوسيلة يف تعليم اللغة العربية.

 

 كتابة الرسالة -ط 

على دليل إعداد كتابة  ةوأما طريقة أتليف هذه الرسالة فاعتمد الباحث
سم التعليم اللغة العربية  الرسالة العلمية )درجة املرحلة اجلامعة األوىل( الذي أصدره ق

 .2016كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية سنة 
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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 الباب الثاين
 اإلطار النظرى

 

 وسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية -أ 
 تعريف الوسائل التعليمية -1

ذكر أفندي أن وسائل التعليم هو ما يزيد عملية التعليم سهوال ويزيد الدرس 
تفهيم وزايدة وضوحا لعملية التعليم. لذلك، الوسائل هي كل ما يستخدم املدرس يف 

 8املهارات أو كل ما يساعد الدراس على إدراك مواد دراسية.
إن الوسائل هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح 
معاىن الكلمات وإبداء األفكار وتدريب الدرس على املهارات وإكساهبم العدات وتنمية 

ن جانب املعلم على إستخدام األلفاظ اإلجتاهات وغرس القيم، دون اإلعتماد األساس م
 9والرموز واألرقام.

وميكن القول أن الوسيلة التعليمية هي عبارة عن تركبية تضم كل من املادة 
التعليمية أو احملتوى واإلدارة واملتعلم واجلهاز الذي يتم من خالله عرض هذا احملتوي، 

اإلطار حبث يعمل على توفري  وطريقة التعامل اليت من خالهلا ربط احملتوى ابجلهاز أو
 10تصميم، وإنتاج، واستخدام وسيلة التعليمية حيقق اإلتصال الكايف.

                                                             
 .3-4...، ص. الوسائل املعيناتإمام أسراري، 8
م(، 1997)الكويت: دار القلم، يف تعليم،  االتصال والتكنولوجيةوسائل حسني محدي الطوحي، 9

 .41ص.
 .113ص. تطوير منهج تعليم...، ترميزى نوسي، 10
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وجتدد نشاطهم،  البكما شرح إبراهيم أن الوسيلة التعليمية جتلب السرور لط
 11ب، وأهنا حتي الدرس.العلى تشبيت احلقائق يف أذهان الط إهنا تساعد
 
 أمهية الوسائل التعليمية  -2

الوسائل التعليمية يف عملية التعليم تتمل يف أتثريها الفعال على العناصر وأمهية 
الرئيسة الثالثة من عناصر العملية التعليمية وهي: املعلم واملتعلم واملادة التعليمية، كما 

 يتخلص يف اآليت:
 وإستخدام الوسائل التعليمية للمعلم يف علملية التعليم وهي:

 ها والتحكم هبا. تساعد يف غرض املادة وتقومي -1
 12ب يف التعلم.التساعد على حتسني دافعية الط -2

 وأمهية الوسائل التعليمية للمتعلم وهي:

 تنمو حب الطالب يف مادة التعليم. -1
 تقوي العالقة بني املتعلم وميوله. -2
 وتعزيز إهتمام الطالب يف التعليم. -3

 أما أمهية الوسائل التعليمية للمادة وهي:

ومات واملواقف واالجتاهات واملهارات املضمنة تساعد على توصيل املعل -1
 يف املادة التعليمية.

 ذكروا املوضوعة التعليمية.من السهل أن يون الطالب جيعل -2
يساعدون الطالب على القيام أبداء املهارات كما هو مطلوب منهم. -3

                                                             
 16. ص ،(2013 رجوايل،: جاكرات) تعليم ، إعالم أزهرأرشد،11
 .126. ص تطوير منهج تعليم ...،ترميزى نورسى، 12
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 التعليميةأنواع الوسائل  -3

 13تنقسم الوسيلة التعليمية إىل ثالثة أنواع وهي:

الوسائل البصرية: وهي وسائل اإلعالم اليت تعتمد عن الشعور العني،  -1
مثل: الكتاب املدرسي وغري املدرسى وجمالت الرسوم وسبورة الصور 

 ورموز التصويرية.
األذن، الوسائل السمعية: وهي وسائل اإلعالم اليت تعتمد عن الشعور  -2

 مثل: التسجيالت الصوتية، واإلسطواًنت واهلاتف وغريها.
الوسائل السمعية البصرية وهي اليت يستفاد منها طريقة العني واألذن  -3

 معا مثل: التلفزيون وأفالم الفيديو واألفالم السينمائية وغريها.

وأما يف هذا البحث إختارت الباحثة الوسيلة السمعية البصرية وهي الوسيلة 
 لكرتونية حديقة احلروف.اإل

 

 تعليم املفردات -ب 
 تعريف املفردات -1

ن املفردات هي أساس من كل شيئ يف عملية اللغة حيث أن اجلملة اليت هي إ
وقال منري البعلبكي: املفردة هي جمموع  14من عناصر التعبري تكون مطالب احلياة.

                                                             
 .115. صتطوير منهج تعليم ...،ترميزى نورسى، 13
ص.  ،1311، القاهرة: دار املعارف ،الطبعة الثالثة ،يف تدريس اللغة العربية ،عبد اجمليد العزيز عبد14

78. 
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وأما عبد احلميد قد بني يف كتابه أن تعليم  15املفردات اليت يستخدمها شخص أو طبقة.
املفردات ال يطلبوا الطالب يف فهم معىن الكلمة أي أهنم قادرون على ترمجة إىل لغتهم. 
أو أهنم قادرون على ترمجة وفقا للقاموس، لكن الطالب أيضا قادرون على استخدامها 

 16.يف مجلة صحيحة

اجلمع، وأما  هدفها  الواحد مبقابلة إذا املفردات هي مجع من منفردة ومعناها لغة
ب يف فهم معىن الكلمة ويستطيع على ترمجة إىل لغتهم ليقدرون على الأن يطلب الط

 التكلم صحيحا.

 

 هدف تعليم املفردات -2
 وأهم األهدف يف تعليم املفردات كما يلي:

 تنمية قدرة الطالب على التعبري الوظيفي، وهو:أوال: 
قادرون على احملادثة ومناقشة وقص  زايدة املفردات طالب حبيث -1

 القصاص وكتابة الرسائل وكتابة التقريرات واملخلصات وغريها.
إستخدام لغة الدرس على القيام جبميع العناصري اللغوية من احملادثة  -2

ب مع الرس أن يتكلم الطاواملناقشة وكتابة الرسائل والبد من إقدار الد
 االخرين.

                                                             
 اإلندونيسية إىل ةالعربي من للمرتمجني إرشادات) املرجتم، الكاتبو دليل وكوستياوان، منسور حممد15
 .135.  ص(. 2002 أكونع، سيقورو مويو جاكرات،) ،(ةوالعب واإلندونيسية
)جامعة تعليم اللغة العربية، مناهج، اسرتاتيجيات، مواد ووسائل اإلعالم، عبد احلميد وأصحاهبم،  16

 .61(، ص. 2008والية ماالنج اإلسالمية 
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استخدام اللغوية على التعبري اإلبداعى، منها وتنمية وتطوير ثروة من اثنيا: 
قدرة الطالب عن أفكارهم واألحاسيس واإلنفعاالت والعواطف ومشاعل 

 احلزن والفرحهم.

تعليم املفردات هي الطالب قادرون على حمادثة ومناقشة وقصة أن أغراض 
  القصاص وكتابة وقادرين ليستخدموا كلمات مناسبة يف مكان مناسب.

 

 أنواع املفردات -3

 17وتتنوع املفردات من ثالثة أنواع على حسب املهارات اللغوية:

 مفردات للفهم -

ستماع ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت ذه املفردات تنقسم إىل نوعني: اإلوه
أحد احملادثني. القراءة يقصد ابلقراءة  الفرد التعرف عليها وفهمها عند يلتقيب يستطيع

يتصل هبا على صفحة  الفرد التعرف عليها وفهمها عند عجمموع الكلمات يستطي
 مطبوعة.

 مفردات للكالم -

( يقصد بذلك جمموع الكلمات اليت informalوهذه تنقسم إىل نوعني: )
حتفظها يقصد بذلك جمموع الكلمات اليت  formal)يستخدمها الفرد يف حياته اليومية، )

 تكن له مناسبه.الفرد ال يستخدمها إال يف موقع معني أو عندما 

                                                             

17
) السعودية: جامعة أم القرى،  املرجع يف تعليم اللغة العربية ابللغات أخرى،شيد أمحد طعيمة، ر

 161(، ص.  1987



15 

 

 

 

 مفردات للكتابة -
 وهذه أيضا تنقسم إىل نوعني: writting vocabularyمفردات للكتابة  (1

عادية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف موقف اإلتصال ( أ
 الكتيب الشخصي مثل أخذ مذاكرات، كتابة اليوميات.

يف موقف اإلتصال موقفية ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد ( ب
 الكتيب الرمسي مثل تقدمي طالب للعلم أو استقالة أو كتابة تقرير.

 إىل نوعني:وتنقسم  potential vocabularyمفردات كامنة  (2
جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها من السياق  ويقصد هبا contextسياقية ( أ

 الذي وردت فيه.
جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها استنادا إىل  ويقصد هبا analysisحتليلية  ( ب

 خصائصها الصرفية.
 

 وسيلة االيلكرتونية حديقة احلروف -ج 
 تعريف وسيلة االيلكرتونية حديقة احلروف -1

والكتابة واالستماع  القراءة الطالبتعليم  هي لعاب القدميةإمن حديقة احلروف 
سطواًنت تعليم إفضل أسطوانة من هارات اللغة العربية. تعد هذه اإلوالتلفظ وكل م

تنمي  ،لعاب مسليةإيضا أع املهارات اللغوية وتتضمن مجي الطالب القدمية حيث تعلم
لعبة الحتتوي هذه ، يلعبونوالطالب  ونحيث يتعلم بالطالسطواًنت تعليمية مواهب إ

لعاب إفضل أمن  ،طالبال التعليم لتعلمبرًنمج  التصوير على تعليم احلروف وتعليم
املعلومات هي حديقة احلروف و  (Future Soft) تعليمية مثل فيوتشر سوفتالطالب 
 للطالب.
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 املنتجة( لشركةا) Multimedia Sindbad ملتيميداي سندابد احلروف حديقة برًنمج
 على األسطوانة قسم حيتوي .احلروفالطالب  لتعليم ميزةامل تعليميةال لعابإ منللطالب 

  ،للطالب املهمة اللغوية املهارات من وغريها والكتابة والقراءة والكلمات احلروف تعليم
 املتحركة الرسومات ةطريق عن للغاية وفعاال بسيط ابسلوب احلروفالطالب  تعلم حيث

 18.الطالب حيبها لعابإو 

 فوائد وسيلة حديقة احلروف -2

 : افيها فوائد كثرية منهوسائل التعليمية ال

 .الطالب انتباه أيقظ -
 .التعلم ومصادر الطالب بني املباشر تفاعل أكثرو  ابلتعلم، تستفز -
 .بناشط قيام إىل الطالب ودعوة حقيقية جتارب تعطي -
 له اثر كبري. الطالب تعلم جتارب علجت -
 وسائل خالل من عليها احلصول ميكن ال ذيال جتارب علجت -

 .األخرى
 

 مزااي وعيوب حديقة احلروف -3

 :مزااي وسيلة حديقة احلروف كما يلي

 .والبصرية السمعية طبيعتها بسبب كبرية جباذبية تتمتع -1
 .وخرباهتم مراجعهم توسيع على املعلمني مساعدة -2
 .كتابةشفهيا   بالالط أفكار حتسني -3

                                                             

18
https://1classicgames1.blogspot.com/2020/04/LG-KIDS.html 
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 وعيوب وسيلة حديقة احلروف كما يلي:

 .تكبرية ونفقا فيه مبالغ الكهرابء استخدام -1
 غري قادر على الوصول إىل عدد كبري من األهداف. -2
 املواد يف ابمللل يشعروا حىت اإللكرتونيةالوسائل  على الطالب عتمادإ -3

 .األخرى

عن  الطالبعلى اللغة العربية هي نقص فهم  الطالبأما املشكلة الىت يواجهها 
 تعليم املفردات، ىف يلةطبق هذه الوستمل  ةواملدرسقلة املفردات، علم الصرف والنحو، و 

املستخدمة هي الطريقة التعليمية بدون الوسيلة املتنوعة املعينة، لذلك كان  وكانت الطريقة
 يشعرون ابلصعبة ىف حفظ املفردات. الطالب

 فإن اإلعالم، بوسائل املفردات لتعلم السائد التطبيق دون حتول اليت العقبة أماو 
 الوسائط على عتماداإل  طبيعة وهو ،الطالب من أييت داخلي عامل احلروفحديقة  

 .أيضاا اإللكرتونية الوسائط بدون التعلم عند التشبع تسبب اليت اإللكرتونية

 

 احلروف احلديقة عن اضافية معلومات -4
 حديقة احلروف : سطوانةاإل عنوان -
 سندابد ملتيميداي: املنتجة الشركة -
 اللغة العربية:  املنتج لغة -
 ويندوز مةنظإ من القدمية والنسخ XP ويندوز:  التوافق -

 ( 10ويندوز مثل احلديثة نظمةاإل مع متوافق )غري فقط
 1 : سطواًنتاإل عدد -
 تعليميها لطالبسطواًنت إ :  تصنيف -
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 :حمد كاتب املقالة -
 2020 أبريل 09، يوماخلميس:  املقال حتميل اتريخ -

 620MBبع  د ف  ك الض  غط عنه  ا يص  بح احلج  م الكام  ل  527MB س  طوانةحج  م اإل

بواس    طة ب    رًنمج الس    واقة الومهي    ة وتنص    يب اللعب    ة ميك    ن فتح    ه   iso حي    ث ين    تج مل    ف
 SP2 Xp Windows ه و س طوانةاإل تش غيل يف املستخدم النظام مالحظة/ وتشغيلها مباشرة

 يأ م ن حممول ة نسخة لعمل املستخدم OracleVMVirtualBox برًنمج على تثبيته مت حيث
 ." CLASSICS خبار اعمل يف موقعكالسيكياتإكاتب وحمرر ".تشغيل نظام

 خطوات التعليم ابستخدام وسيلة حديقة احلروف -د 
 املدرسة تدخل إىل الفصل -1
 أتخذ كشف الغياب على الطالب. -2
 تعطي املدرسة الدوافع وتشرح أهداف التعليم -3
 ابملقبس الطريق ربطتاملدرسة  -4
 جهاز العرض بكابل وتوصيله كمبوترفتح  ت ةاملدرس -5
 احلاسوب جبهاز الصوت مكربات توصيل -6
 سطواًنتاإل تشغيل قبل بلطالالقبلي  ختباراإل أسئلة املدرسة عطيت -7
 املدرسةت فتح ،القبلي األسئلة على بالطال أجاب أن بعد -8

 حديقة احلروف سطواًنتاإل مع املفردات وتعلمهم سطواًنتاإل
ملعرفة  البعدي االختبار أسئلة بالطال إعطاء يتم التعلم، كتمالإ بعد -9

 حديقة احلروف ابستخدام التعلم بعد قدراهتم
 تعلموهم اليت املفردات من مجل تكوين بالطال منملدرسة ا طلبت -10
قبل خروج الفصل الطالب  علىختتم املدرسة الدرس ابلسالم  -11

 وتنصحهم أبن يتعلموا جيدا.
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 الباب الثالث
 قل إجراءات البحث احل

 
 البحثمنهج  -أ 

ختتار إن طريقة البحث من هذه الدراسة هي البحث التجرييب، حيث إن الباحثة 
خاصة عند الرغبة يف معرفة أتثري متغري واحد مستقبل يف متغري اتبع،  الفروض اجملهزة

الذي تستطيع العملي  هو املنهج البحث ((Experimental Reseach فاملنهج التجرييب
بواسطته أن يعرف أثر السبب )املتغري املستقبل( على النتيجة )املتغري اتبع( الذي  الباحثة

 19.العلوم التابعاتيف تقدمي  أثر جلي  له 

-Preكون من أربعة تصميمات، وهي: التصميمات التمهيدية يومنهج التجرييب 

Experimental Designs)) التصميمات التجريبية True Experimental Designs))  التصميمات
 Quazi- Experimental)والتصميمات تشبه التجريبية Designs Factorial)العاملية )

Designs).
20

 

 ((Pre-Experimental Designs الباحثة التصميمات التمهيدية واختارتْ 

-One GroupPre-test, Post) والتصميمات اجملموعة الواحدة مع اإلختبار القبلي والبعدي

test Design) 

 :القنون التاليةعتمد الباحثة تو 

 

                                                             

 
الطبيعة الثانية، )الرايض: املكتبة املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل ابن امحد العساف، 19

 .303م(، ص.  2000العبيكان،
 

 320-314... ص. املدخل إىل البحث ىف العلوم صاحل ابن امحد العساف، 20

 2خ×  1ت خ
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 التفضيل: 

 جماعة التجريبية لل يرمز:   ت

 ختبار القبليلإل يرمز:  1خ

 ختبار البعديلإل يرمز:  2خ

 

 اجملتمع والعينة -ب 

لسنة  Pidie Jayaيف هذا البحث هم الطالب يف معهد مجال عمل  اجملتمعأما 
الطالب  هيوالعينة يف هذا البحث  21.طالبال 903أعدادهم وبلغتْ  2021 الدراسية

هذا ، طالبال 34وعدد الطالب يف هذا الفصل يف الصف األول )أ( للمرحلة املتوسطة 
وهي تعين أن أساس  ((Purposive Samplingاإلختيار يعتمد على الطريقة العمدية  

 تمثل جمتمع البحث.ت الوسائلأبن هذه  ااإلختيار خربة  الباحثة ومعرفته

اختارت الباحثة هذا الفصل ألن مناسبة ابملوضوع هذا البحث وهي عن 
  املفردات.

  

 طريقة مجع البياانت -ج 

 ستخدمها الباحثة هي: تأما أدوات البحث اليت 

                                                             

21
   ثانوية معهد مجل عمل.مصدر البياًنت: واثئق مبدرسة ال 
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مرتبطة ابفرتاض البحث  يأما معىن املالحظة فه: املالحظة املباشرة -1
املعلومات اليت ميكن تشري إىل أداة البحث اليت يتم  هبا مجُع  العلمي، ألهنا

ة املباشرة املالحظ للباحثة احلصول هبا على إجاابت من صياغة املشكلة.
األشخاص وإما ابألشياء اليت  إما مبباشرة املعينة، ةهي املراقبة السلوكي

 يتعلموهنا.
اإلختبارات: هي أداة من أدوات البحث اليت ميكن أن تستخدم الباحثة  -2

ليها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه، جلمع املعلومات اليت حيتاج إ
 قوم الباحثة ابختبارين، وهي كما يلي: تو 
 

 ((Pre-Testختبار القبلي اإل( أ

وهو االختبار الذي أجرته اجملموعة التجريبية والضابطة قبل إجراء التجربة لتحديد 
الطالب مستوى حتصيلهم األكادميي. استخدمت الباحثة هذا اخليار لطرح أسئلة على 

 حول ما كان حيدث يف الفصل.

 Post-Test) ) ختيار البعدياإل ( ب

ختبار الذي أجرته اجملموعة التجريبية والضابطة بعد إجراء التجربة لتحديد وهو اإل
مستوى حتصيلهن األكادميي بعد إجراء التجربة لقياس أثر تطبيق املتغري املستقبلي )التعلم 

ستخدمت الباحثة هذا اخليار لطرح إغيري التابع )التحصيل الدراسي(. املربمج( على الت
 أسئلة على الطالب لتقييم أحدث نتائجهم.

 طريقة حتليل البياانت -د 

 ستعمل الباحثة الرموز كما يلي:توحتليل البياًنت عن نتيجة القبلى والبعدى ف

 حتليل البياًنت للمالحظة املباشرة -1
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، استخدمْت الباحثة عدداا من صول عليها يف الدراسةيف حتليل البياًنت اليت مت احل
الصيغ املعدة لتحسني البياًنت اليت سُتحلِ لها الباحثة. وحساب البياًنت من أنشطة 

 ستخدام الصيغة:ة إبوالطالب أثناء العملي ة التعليمي   املدرسة

p =
R

𝑇
𝑥 100 % 

 التفضيل: 

P  :  النسبة املؤوية 

R  : جمموع القيمة احلصولة عليها 

N  : الكاملة النتيجة 

مجيع  من خالل البياًنت حبسابالباحثة  توملعرفة استجاابت الطالب قام
 ابملعايري التالية: likertالنتائج املصممة على مقياس ليكرت 

 = جيد جدا5,00 -4,50 -1
 = جيد4,50 -3,50 -2
 = مقبول3,50 -2,50 -3
 = ًنقص2,50 -1,50 -4
 فاشل= 1,50 -1,00 -5

 املالحظة:

 )إجيابيا( 4: مواقف بشدة بدرجة الرتجيع   م ب

 )إجيابيا( 3:مواقف بدرجة الرتجيع   م
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 )سلبيا( 2: غري مواقف بدرجة الرتجيع   غ م

 22)سلبيا(.1: غري مواقف بشدة بدرجة الرتجيع   غ م ب

 انر بااالخت من حتليل بياًنت -2

قامت الباحثة لتحليل بياًنت االختبار القبلي واالختبار البعدي ابختبار 
((Wilcoxon Sign Rank Test   أو اختبار((Paired Sample T-Test  ابستخدام الربًنمج
"SPSS 22". جمموعة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي والنتيجة  وأخذت الباحثة

وإن   . Paired Sample T-Tes))أو اختبار  Wilcoxon Sign Rank Tes))ء املعدلة إلجرا
وإن  . Paired Sample T-Tes))فقامت الباحثة ابختبار  Normal)) كانت البياًنت طبيعة

وملعرفةذلك حتتاج  .Wilcoxon Sign Rank Tes))كانت عكسها فقامت الباحثة ابختبار 
 وسيتضح فيما يلي: (Uji Normalitas) الباحثة إىل القيام ابالختبار الطبيعي

 (UjiNormalitas)اإلختبار الطبيعي  -1

االختبار الطبيعي هو االختبار ملعرفة العينة من جمموعة تكون طبيعة أو غري 
 50ألن عينة البحث أقل من  (Shapiro-Wilk)طبيعية. وتقوم الباحثة ابالختبار نتيجة 

 .(Kolmogorov-Smirnov)فأخذت الباحثة نتيجة  50وإذا كانت عينة البحث أكثر من 

 وهو أقل من 34ألن عدد العينة  (Shapiro-Wilk)ويف هذا البحث أخذت الباحثة نتيجة 
50. 

 (Homogenitas)Ujiاالختبار املتجانسي   -2

                                                             

 940-941. ص ،(2007 املفتوحة، اجلامعة: جاكرات)  الرايضيات، تعلم تقييم ًنسوتيون، نوهي22
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تجانسي هو االختبار ملعرفة أن البياًنت متجانسة أو غري متجانسة.  االختبار امل
فتكون البياًنت متجانسية وإذا كان أكثر من  50،0إذا كان مستوى الداللة أقل من 

 فتكون البياًنت غري متجانسة. 0،05

لذلك إذا كانت البياًنت طبيعية ومتجانسة بعد قيام الختبار فتقوم الباحثة 
 Wilcoxon Signوإذا كان عكسه فتقوم الباحثة ابختبار  .(Paired Sample T-test)ابختبار 

Rank Test).)  :وشرح اخلالصة كما يلي 

  

   سؤال البحث وحتليلها  1-3اجلدول 

 حتليل البياًنت أسئلة البحث الرقم

ستخدام إب التعليم عملية ةقوم املدرستكيف  1
لكرتونية حديقة احلروف لرتقية يالوسيلة اإل

قدرة الطالب على املفردات مبعهد مجال 
 ؟Pidie Jaya عمل

املعدل والنسبة املئوية 
)%( 

 )املالحظة املباشرة(

هل وسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروف يكون  2
 لرتقية قدرة الطالب على املفردات؟ فعاال

 العدلة االختبارات
Test T/ Wilcoxon Sign 

Rank Test 

 

 كما يلي:وأما الفروض لالختبار  

دل على أن تف 0،05نتيجة مستوى الداللة أقل من  تإذا كان -1
 مردود. (Ho)مقبول والفرض الصفري  (Ha)الفرض البديلي 
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دل على أن تف 0،05نتيجة مستوى الداللة أكثر من  تإذا كان -2
 مقبول. (Ho)مردود والفرض الصفري  (Ha)الفرض البديلي 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت . أ

لكرتونية يالوسيلة اإلالفصل السابق ما يتعلق ابستخدام  يف ةالباحث تقد شرح
 جااي. بيدي عمل مجال معهدب  املفرداتعلى  الطالبلرتقية قدرة  حديقة احلروف

للسنة الدراسية  هبذه املدرسة ابلبحث التجريب ةالباحث توللحصول على البياًنت فقام
اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية جبامعة الرانريي اإلسالمية . 2021/2022

 .2022يناير  14يف التاريخ B-356/Un.08/FTK.1/TL.00/01/2022احلكومية برقم: 

 

 حملة عن امليدان البحث   -1

حتت رعاية الوزارة الشؤن الدينية كان هذا   (Jeumala Amal)عهد مجال عملاملن إ
أتسست هذه املدرسة ىف سنة . و هى املدرسة الثانوية و املدرسة العالية مستوينياملعهد 
وأما  Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibarahimمؤسس هذه املعهد هو و  م. 1987

 .Drs. Tgk. Hamdani ARمدير هذه املعهد االن هو األستاذ 

وتقع يف قرية مونسة  املدرسة الثانوية مجال عمل إحدى املدارس اإلسالمية  وأما
 Pidie) بيدي جايمنطقة  (Bandar Baru) ، بندار ابرو(Meunasah Keude) كودي

Jaya) .للمرحلة الثانوية يف  طلبةأما و .قع يف أقصى غربي درسة الثانوية معهد مجل عمالامل
 .من خمتلف املناطق معهد مجال عمل أيتون
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. وأما املعلمون مدرسة.  37مدرسا و  26أهنم  مدرسا 63يف هذه املدرسة 
مدرسا كما  4هذه املدرسة الذين يعلمون اللغة العربية فعددهم الثانوية يف للمرحلة 

 ح يف اجلدول اآليت:توضي

 1-4اجلدول 

 أمساء املدرسات رقم

 أستاذة إيرين رملي 1

 فرتيةأستاذة  2

 أستاذة أيو سجيدا 3

 أستاذ فخريزال 4

 
 2-4اجلدول 

 املعهد مجال عمل بيدي جاايعدد املدرسني يف 

 عدد االرخاص عايريامل ؤررامل رقم

 مؤهالت تعليم املعلم 1

 

<= SMA Sederajat 1 
D1 - 
D2 - 
D3 - 
S1 51 
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S2 11 
S3 - 

 63 جمموع
 16 نعم شهادةال 2

 47 ال
 63 جمموع

 26 درسامل اجلنسني 3
 37 درسةامل

 63 جمموع
 PNS 8 احلالة الوظيفية 4

GTT 44 
GTY 11 

 63 جمموع

 23.ثانوية معهد مجل عملمصدر البياًنت: واثئق مبدرسة ال

 

 

 

 
                                                             

 ثانوية معهد مجل عمل.مصدر البياًنت: واثئق مبدرسة ال23
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 3-4اجلدول 
 الوسائل املهيئة ابملدرسة الثانوية معهد مجال عمل بيدي جااي

 الرقم الوسائلأنواع  العدد

 1 الدراسة غرفة غرفة 27

 2 ةمقاعد الطلب قطعة 903

 3 ةالطلب منضدة قطعة 452

 4 املدرس مقاعد قطعة 27

 6 املدرس منضدة قطعة 27

 7 املزبلة قطعة 27

 8 السبورة قطعة 27

 10 مرافق غسيل األيدي قطعة 05

 13 ساعة حائط قطعة 27

 14 خمرج كهرابئي قطعة 54

 2022.24فرباير  03-يناير 10بني التاريخثانوية معهد مجل عملمبدرسة الاملالحظة 

                                                             

24
 .2022فرباير  03-يناير 10بني التاريخ  عمل ثانوية معهد مجالمبدرسة الاملالحظة  
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طالب، وهم جيلسون يف الصف األول  903وكان عدد الطلبة يف املرحلة الثانوية 
 حىت الصف الثالث، ولكل صف من عدد الطلبة كما يتوضح يف اجلدول التايل:

 
 4-4اجلدول 
 معهد مجال عمل بيدي جاايعدد الطلبة ابملدرسة الثانوية 

 عدد الطلبة مرحلة الفصل رقم

 175 الفصل األول من الطالب 1

 175 الفصل األول من الطالبة 2

 168 الفصل الثاين من الطالب 3

 126 الفصل الثاين من الطالبة 4

 128 الفصل الثالث من الطالب 5

 131 الفصل الثالث من الطالبة 6

 903 جمموع

 

على عدد الطلبة من املدرسة الثانوية. وأن عدد الطلبة يف املدرسة  يشري اجلدول
الطالب. وهم ينقسم من الفصل األول حىت الثالث من الطالب  903الثانوية هي 

 والطلبة.
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 الوسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروفاستخدام إجراء  -2

 ةالباحث ت( كعينة هلذا البحث. وقامة الفصل األول )أالباحث تقد اختار 
الوسيلة قبل إستخدام  يقة جلمع البياًنت عن قدرة الطالبابإلختبار القبلي كما أنه طر 
 ابإلختبار البعدي بعد إجراء التعليم. ةالباحث توأيضا قامااليلكرتونية حديقة احلروف 

أدت الباحثة عملية البحث يف ثالثة أايم. وستوضح وقت التجرييب يف اجلدول 
 التايل: 

 
 5-4اجلدول 

 ت استخدام الوسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروفتوقي

 ساعة اتريخ يوم لقاء

 10.00-08.00 2022يناير  15 السبت اللقاء األول

 10.00-08.00 2022يناير  22 السبت اللقاء الثاين

 10.00-08.00  2022يناير  29 السبت اللقاء الثالث
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 6-4اجلدول 
 الوسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروفعملية تعليم املفردات ابستخدام 

 )اللقاء الألول(

 نشاط الطالب نشاط املدرسة

 تدخل املدرسة إىل الفصل ابلسالم  -
  

 يرد الطالب السالم -

 يقرأ الطالب الدعاء  - أتمر املدرسة الطالب بقراءة الدعاء -

تنظر املدرسة إىل مجيع الطالب وتدع  -
 الطالب بكشف احلضور

 بدعوة كشف احلضور يهتم الطالب -

تسأل املدرسة الطالب عن تعليم  -
 املفردات

 جييب الطالب سؤال املدرسة -

تكتب املدرسة املفردات وتشرح معنها  -
يف السبورة وأتمر املدرسة الطالب أن 

 يكتبوها

يكتب الطالب املفردات ومعنها يف   -
 كراستهم

وتقوم املدرسة ابإلختبار القبلي وتقرأ  -
 القرطاسالسؤال من 

يستمع الطالب قرأة املدرسة وجييب  -
 اإلختبار قبلي 

ختتم املدرسة الدرس ابلسالم إىل  -
 قبل خروج الفصل الطالب 

 يرد الطالب السالم -
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 7-4اجلدول 
 عملية تعليم املفردات ابستخدام الوسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروف

 )اللقاء الثاين(

 نشاط الطالب نشاط املدرسة

 تدخل املدرسة إىل الفصل ابلسالم  -
  

 يرد الطالب السالم -

 يقرأ الطالب الدعاء  - أتمر املدرسة الطالب بقراءة الدعاء -

تنظر املدرسة إىل مجيع الطالب وتدع  -
 الطالب بكشف احلضور

 يهتم الطالب بدعوة كشف احلضور -

 جييب الطالب سؤال املدرسة - تسأل املدرسة أسئلة الشرح السابق -

املفردات م يتعل ةشرح املدرس -
الوسيلة اإليلكرتونية ابستخدام 
 حديقة احلروف

 يستمع الطالب الشرح املدرسة -

أوقدت املدرسة اإلسطواًنت حديقة  -
 احلروف 

 يستمع الطالب اإلسطواًنت  -

ختتم املدرسة الدرس ابلسالم إىل  -
 قبل خروج الفصل الطالب 

 يرد الطالب السالم -
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 8-4اجلدول 
 عملية تعليم املفردات ابستخدام الوسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروف

 )اللقاء الثالث(

 نشاط الطالب نشاط املدرسة

 تدخل املدرسة إىل الفصل ابلسالم  -
  

 يرد الطالب السالم -

 يقرأ الطالب الدعاء  - أتمر املدرسة الطالب بقراءة الدعاء -

تنظر املدرسة إىل مجيع الطالب وتدع  -
 الطالب بكشف احلضور

 يهتم الطالب بدعوة كشف احلضور -

جييب الطالب سؤال اإلختبار  - البعديتقوم املدرسة ابإلختبار  -
 البعدي

تسأل املدرسة عن شعورهم تعليم  -
املفردات ابستخدام اإلسطواًنت 

 حديقة احلروف

 جييب الطالب سؤال املدرسة -

ختتم املدرسة الدرس ابلسالم إىل  -
 قبل خروج الفصل الطالب 

 يرد الطالب السالم -
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 حتليل البياانت - ب
 حتليل البياانت للمالحظة املباررة -1

عند عملية تعليم التعلم ابستخدام  املدرسةإن نتيجة املالحظة أنشطة   
 يف اجلدول التايل: اإليلكرتونية حديقة احلروفالوسيلة 

 

p =
R

𝑇
𝑥 100 % 

 التفضيل: 

P  :  النسبة املؤوية 

R  : جمموع القيمة احلصولة عليها 

T  : الكاملة النتيجة 

 :25وحتليل أنشطة املدرسة والطالب أثناء عملية التعليم يعتمد على معاير 

 % = ممتاز81-100

 % = جيد جدا66-80

 % = جيد56-65

 % = مقبول41-55

 % = ًنقص40 -0

                                                             

25
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 

hal. 43 
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 9-4 اجلدول
 املدرسةمالحظة أنشطة 

 الرقم
 الناحية امللحوظة

 النتيجة

1 2 3 4 

تدير املدرسة الفصل حىت يكون  1
 الطالب مستعدين للتعلم

   
 

بلغت املدرسة مواد التعليم وأهداف  2
 التعلم 

  
 

 

القدرة املدرسة على ربط املواد السابق  3
 ابجلديد

   
 

قدرة املدرسة على التوافق يف اختيار  4
 الطريقة

   
 

قدرة املدرسة  على تدير الوقت  5
 التعلم خاللعملية

  
 

 

تعطي املدرسة الدوافع الذي ميكن  أن  6
 ترقية رغبة التعليم الطالب

  
 

 

     املطابق يف احملادثة مع الطالب 7

الوسيلة  استخدامعلى  املدرسةقدرة  8
قدرة لرتقية  اإليلكرتونية حديقة احلروف
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 الطالب علي املفردات

الطالب تعطي املدرسة الفرصة على  9
 ليسئل سؤاال عن املواد الذي مل يفهم

   
 

ترقي املدرسة احلمية الطالب يف تعليم  10
 املفردات ابستخدام الوسيلة

  
 

 

 ونتيجة األنشطة املدرسة عند عملية التعليم والتعلم كما يلي:

 

𝑝 =
𝑅

𝑇
𝑥100% 

 

𝑝 =
35

40
𝑥100% 

 

𝑝 =
3500

40
 

 

𝑝 = 87,5 
 

 %100-81بتلك تدل على أهنا يف احلد  87،5%ونتيجة احملصولة هي  
. وهذا يدل على أن أنشطة املدرسة عند عملية التعليم جيد جدا وحصلت على درجة
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قدرة الطالب على لرتقية  اإليلكرتونية احلديقة احلروف وسيلةوالتعلم ابستخدام ال
 املفردات.

 وسيلةابستخدام الالطالب عند عملية تعليم املفردات  أنشطةإن نتيجة املالحظة  
 كما يلي:ب على املفردات  قدرة الطاللرتقية  اإليلكرتونية احلديقة احلروف

 
 10-4اجلدول 
 الطالب أنشطةمالحظة 

 الرقم
 الناحية امللحوظة

 النتيجة

1 2 3 4 

     يطيعون الطالب على نظام الدرس 1

يفهمون الطالب على الدرس وهدفه  2
 الذي تشرح املدرسة إليهم 

  
 

 

     سلوك الطالب عند التعلم  3

قدرة الطالب أن يفهموا املفردات  4
 ابلوسيلة

   
 

     ينشطون الطالب يف التعلم 5

يستنتجون الطالب املواد اليت تعطي  6
 فينهايةالدرساملدرسة 
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     القدرة الطالب يف احملادثة مع اجملموعة 7

     املدرسةيردون الطالب على األسئلة من  8

قدرة الطالب على أن يذكروا ويكتبوا  9
 ميفهموهن املفردات  اليت

    

استجابة الطالب يف استخدام الوسيلة  10
 اإليلكرتونية حديقة احلروف

    

 

 وأما نتيجة األنشطة الطالب عند عملية التعليم والتعلم كما يلي:  

𝑝 =
𝑅

𝑇
𝑥100% 

 

𝑝 =
35

40
𝑥100% 

 

𝑝 =
3500

40
 

𝑝 = 87,5 

 

وحصلت  %100-81د تدل على أهنا يف احل% 87،5أما نتيجة احملصولة هي 
. وهذا يدل على أن استجابة الطالب عند عملية التعليم جيد جداة على درج
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الوسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروف لرتقية قدرة الطالب على والتعلم ابستخدام 
 املفردات.

 

 الطالب على املفرداتحتليل النتائج ترقية القدرة  -2
الوسيلة اإليلكتونية حديقة احلروف لرتقية قدرة وملعرفة أاثر استخدام 

ابإلختبار القبلي والبعدي. وأما نتائج  ةقوم الباحثفت الطالب على املفردات.
 يف اإلختبار القبلي والبعدي، فهي كما يلي:  عليها الطالب اليت حصلت

 
 11-4اجلدول 

املفردات إبستخدام الوسيلة اإليلكرتونية ختبار القبل  يف تعليم اإلنتائج 
 حديقة احلروف

 التقدير القبل نتيجة االختبار  بالطال رقم

 مقبول 50 1-الطالب 1

 جيد 60 2-الطالب 2

 مقبول 50 3-الطالب 3

4-الطالب 4  ًنقص 30 

5-الطالب 5  ًنقص 30 

6-الطالب 6  مقبول  50 

7-الطالب 7  مقبول 50 
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8-الطالب 8  ًنقص 30 

9-الطالب 9  مقبول 50 

10-الطالب 10  ًنقص 40 

11-الطالب 11  ًنقص 30 

12-الطالب 12  جيد جدا 80 

13-الطالب 13  مقبول 50 

14-الطالب 14  مقبول 50 

15-الطالب 15  جيد 60 

16-الطالب 16  ًنقص 30 

17-الطالب 17  ًنقص 30 

18-الطالب 18  مقبول 50 

19-الطالب 19  مقبول 50 

20-الطالب 20  ًنقص 30 

21-الطالب 21  ًنقص 30 

22-الطالب 22  ًنقص 40 

23-الطالب 23  مقبول 50 
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24-الطالب 24  ًنقص 30 

25-الطالب 25  ًنقص 30 

26-الطالب 26  جيد 60 

27-الطالب 27  ًنقص 20 

28-الطالب 28  جيد 70 

29-الطالب 29  مقبول 50 

30-الطالب 30  ًنقص 40 

 ًنقص 40 31الطالب  31

 جيد 70 32الطالب  32

 جيد جدا 80 33الطالب  33

 جيد 60 34الطالب  34

 1570 جمموع

 46،17 معدل
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 12-4دول اجل
املفردات إبستخدام الوسيلة اإليلكرتونية حديقة يف تعليم  البعديختبار اإلنتائج 

 احلروف
 رالتقدي نتيجة االختبار البعدي بالطال رقم

 جيد جدا 80 1-الطالب 1

 جيد 70 2-الطالب 2

 جيد 70 3-الطالب 3

4-الطالب 4  جيد 70 

5-الطالب 5  مقبول 50 

6-الطالب 6  جيد 60 

7-الطالب 7  جيد 60 

8-الطالب 8  جيد 70 

9-الطالب 9  جيد جدا 80 

10-الطالب 10  جيد 60 

11-الطالب 11  جيد 60 

12-الطالب 12  ممتاز 90 

13-الطالب 13  جيد 70 
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14-الطالب 14  جيد 60 

15-الطالب 15  جيد 70 

16-الطالب 16  مقبول 50 

17-الطالب 17  جيد 60 

18-الطالب 18  جيد جدا 80 

19-الطالب 19  جيد جدا 80 

20-الطالب 20  جيد 60 

21-الطالب 21  ًنقص 40 

22-الطالب 22  جيد جدا 80 

23-الطالب 23  جيد 60 

24-الطالب 24  مقبول 50 

25-الطالب 25  جيد 60 

26-الطالب 26  جيد جدا 80 

27-الطالب 27  مقبول 50 

28-الطالب 28  ممتاز 90 

29-الطالب 29  جيد 70 
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30-الطالب 30  ممتاز 90 

 جيد 70 31الطالب  31

 جيد  80 32الطالب  32

 جيد جدا 80 33الطالب  33

 جيد 70 34الطالب  34

 2320 جمموع

 68،23 معدل

 1570ونتيجة من اجلدول السابق يدل على أن االختبار القبلي املعدلة بتقدير   
تقوم  (t-test)ت -قبل إجراء االختبار. 2320املعلمة بتقدير  يونتيجة االختبار البعد
 :ونتيجة االختبار الطبيعي توضيح spss ابستخدام( Uji normalitas) الباحثة بضبط الفائل

 
 13-4دول اجل
 (Normalitas Data) ئيلانتيجة ضبط الف

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

pretest ,178 34 ,008 ,917 34 ,013 

posttest ,155 34 ,038 ,939 34 ,057 

a. Lilliefors Significance Correction 
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وتشري اجلدول السابق إىل أن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي مبستوى   
 05،0. وهذان النتيجتني أكرب من 057،0و  013،0القيمة  إظهار  sig))الداللة 

 وهذا يدل أن التوزيع البياًنت الطبيعي.

  Uji (T) ت-ألن البياًنت تتم توزيعها بشكل طبيعي مث قامت الباحثة ابالختبار  
ت توضيع يف -وجمموع املرتق بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي إلجراء اختبار

 اجلدول التايل:

 
 14-4اجلدول 

 ت-حتصل االختبار
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

P

a

i

r

 

1 

pretest - 

posttest 

-21,765 11,407 1,956 -25,745 -17,785 -11,125 33 ,000 
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وهذا أصغر من  Sig. (2-tailed)0،000 هذا اجلدول يدل على أن نتيجةومن   
يلكرتونية حديقة أن إستخدام الوسيلة اإلويدل  (0،000> 0،05) 0،05الداللة 

 احلروف فعاال لرتقية قدرة الطالب على املفردات. 

 املناقشة -ج

إن أنشطة املدرسة والطالب ابستخدام الوسيلة  أما مناقشة هلذا البحث فهي  
. وبناء على جيد جدااإليلكرتونية حديقة احلروف لرتقية قدرة الطالب على املفردات 

ابلدليل على  p=87،5املباشرة للمدرسة هي بقيمة النتيجة احملصولة من مالحظة 
. وتكون داللة أن أنشطة الطالب جيد جدا% مبعىن 100-81أهنا وقع بني حد 

 .جيد جدا%، مبعىن 100-81وهذه تدل على أهنا يف حد  p= 87،5هي بقيمة 

اإليلكرتونية حديقة احلروف لرتقية قدرة الطالب على الوسيلة استخدام  كان  
حتصل على النتيجة  (T-Test)ت -يكون فعاال. وهذا يتضح من االختبار املفردات

 .0،05< 0،000(.sig)( ومستوى الداللة 11،125)

 فرضيتني حتقيق  -د

 وقد ذكرت الباحثة يف الفصل األول أن الفرضني هذا البحث مها:

يلكرتونية حديقة احلروف فعاال أن استخدام الوسيلة اإل:  Ha))الفرض البديل  -1
وهذا الفرض مقبول ألن بواسطة حتصيل يف  لرتقية قدرة الطالب على املفردات.

 (.0،000>0،05وهو ) (Sig)أن نتيجة مستوى الداللة  14-4جدول 
أن استخدام الوسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروف غري : (Ho)الفرض الصفري  -2

وهذا الفرض مردود ألن بواسطة فعاال لرتقية قدرة الطالب على املفردات. 
وهو  (Sig)أن نتيجة مستوى الداللة  14-4حتصيل يف اجلدول 

(0،05<0،000.) 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 

 نتائج البحث - أ

الوسيلة اإليلكرتونية حديقة ستخدام تهت الباحثة ابلبحث التجرييب عن إبعد ان 
 قدرة الطالب على املفردات مبعهد مجال عمل بيدي جااي فحصل لرتقية احلروف

 النتائج البحث كما يلي:

إن أنشطة املدرسة والطالب ابستخدام الوسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروف  -1
. وبناء على النتيجة احملصولة من يد جدالرتقية قدرة الطالب على املفرداجت

ابلدليل على أهنا وقع بني  p=87،5مالحظة املباشرة للمدرسة هي بقيمة 
. وتكون داللة أن أنشطة الطالب هي جيد جدا% مبعىن 100-81حد 

جيد %، مبعىن 100-81وهذه تدل على أهنا يف حد  p= 87،5بقيمة 
 جدا.

اإليلكرتونية حديقة احلروف لرتقية قدرة الطالب على الوسيلة إن استخدام  -2
-P، (T-Test)ت -ختبارإلا ونتائج .مبعهد مجال عمل بيدي جااي املفردات

Value  أصغر من مستوى الداللة(Sig). (0،50< 0،000) وهذا يدل ،
 مقبول. Ha))مردود. والفرض البديل (Ho)على أن الفروض الصفري 

 

 املقرتحات -ب

 اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية :
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ترجو الباحثة إىل املدرسة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية معهد مجال  -1
عمل بيدي جااي  أن تطبق الوسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروف لرتقية 

 قدرة الطالب على املفردات يف الدراسة اللغة العربية.
ألن يسهل بية  يف كل وقت ترجو الباحثة إىل الطالب ليمارسوا اللغة العر  -2

 املفردات. يسيطروا على أن هلم 
درسي اللغة العربية ليختاروا الوسائل املتنوعة يف تدريس اللغة وترجو إىل امل -3

املفردات.الطالب  ونالعربية حىت يسيطر 
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 املراجع

 املراجع العربية - أ

 .رجوايل: جاكرات تعليم ، إعالم، 2013 أرشد، أزهر

 بدون املدينة.، معجم الوسيطدون السنة، إبراهيم أنيس وآخرون، 

فرباير  03-يناير 10بني التاريخ ثانوية معهد مجل عملمبدرسة الاملالحظة 
.2022   

يف تعليم،  وسائل االتصال والتكنولوجية،1997 حسني محدي الطوحي،
 .الكويت: دار القلم

مكتبة الطبعة األول أتشيه: ، التحليل اللغوييف ، 1987، خليل أمحد عمارة
 .املنار

الطبعة الثامنة  ،يف اللغة واالعالم املنجد، م 1987، م. م دار املشرق س.
 .بريوت: دار املشروق، والعشرون

 املرجع يف تعليم اللغة العربية ابللغات أخرى،، 1987شيد أمحد طعيمة، ر 
 .السعودية: جامعة أم القرى

 الطبعة الثامنة عشرة، انكلزي –املورد قاموس عريٍب  ،2008 ،روحي البعلبكي
 بريوت: دار العلم للماليني.

املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، ، 2000صاحل ابن امحد العساف، 
 .الطبيعة الثانية، الرايض: املكتبة العبيكان
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 تدرسها،طرق تدريس اللغة العربية يف طرق ، 1911عبد العزيز عبد اجمليد، 
 .دار املعارف: القاهرة ة الثالثة عالطبي

القاهرة: ، الطبعة الثالثة ،يف تدريس اللغة العربية، 1311، عبد العزيز عبد اجمليد
 .دار املعارف

 ثانوية معهد مجل عمل.مصدر البياًنت: واثئق مبدرسة ال

 

 املراجع اإلندونيسية - ب

Abdul Hamid Dkk, 2008, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Strategi, 

Materi dan Media, Malang: UIN Malang. 

Anas Sudijono, 2012, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

Moh. Mansyur dan Kustiawan, 2002, Pedoman Bagi Penerjemah Arab-

Indonesia, Indonesia-Arab, Jakarta: Moyo Segoro Agung. 

Noehi Nasution, 2007, Evaluasi Pembelajaran Matematika, Jakarta: 

Universitas terbuka. 

Tarmizi Ninoersy, 2010, Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Evaluasi 

Bahasa Arab, Banda Aceh: Al- Mumtazin Statute. 

املراجع اإلنرتنيت -ج  

KIDS.html-https://1classicgames1.blogspot.com/2020/04/LG حتميل اتريخ 
 .2020 أبريل 09اخلميس، ومي  :املقال

https://1classicgames1.blogspot.com/2020/04/LG-KIDS.html%20تاريخ
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Madrasah  : MTsS Jeumala Amal 

Mata Pelajaran  :Bahasa Arab 

Materi Pokok/Tema  :  التعارف 

Kelas/ semester  :VII / I 

Alokasi Waktu  :6 x 40 menit( 2 x pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

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

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

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

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

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.. 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1 Memahami fungsi sosial, 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, 

makna dan gramatikal) dari 

teks sederhana yang 

berkaitan dengan tema 

 التعارف

yang melibatkan tindak 

tutur memperkenalkan diri 

dan orang lain, menanyakan 

asal negara/daerah 

dengan menggunakan kata 

tanya  ( أين- من - هل ). 

3.1.1 

 

 

 

 

Peserta didik dapat Melafalkan 

bunyi kata yang di 

dengartentang : التعارف 

3.1.2 Peserta didik mampu 

Menjelaskan makna kata yang 

berhubungan dengan topik 

 .التعارف

3.1.3 Peserta didik mampu  

Membedakan informasi 

(gagasan)dari teks bacaan 

tentang : التعارف 

3.1.4 Menyebutkan struktur kalimat 

yang 

berkaitan dengan topik :الساعة 

 

4.1 Mendemonstrasikan tindak 

tutur 

memperkenalkan diri dan 

orang lain, menanyakan 

4.1.1 
Peserta didik mampu Melafalkan 

dialog sederhana 

yang berhubungan dengan topik:  

 sesuai dengan strukturالتعارف

teks dan unsur kebahasaan 
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asal negara/daerah dengan 

menggunakan kata tanya ( 

 baik secara lisan ( منأين - هل

maupun tulisan.  

4.1.2 
Peserta didik mampu 

Mendemonstrasikan dialog 

sederhana tentang التعارف. 

4.1.3 
Peserta didik mampu Menulis 

dialog sederhana 

Tentang التعارف. 

 

4.1.4 
Peserta didik mampu menyusun 

dialog sederhana 

Tentang التعارف. 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan pertama 

1.  Melalui penanaman keimanan dan pemberian contoh, peserta didik dapat 

menyadari bahwa sikap jujur yang kita miliki merupakan anugerah Allah 

SWT dalam kehidupan sehari- hari. 

2. Melalui interaksi dengan lingkungan peserta didik dapat menunjukkan 

perilaku jujur dalam berkomuikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 

dan madrasah dengan baik. 

3. Melalui hadiqatul huruf, peserta didik dapat melafalkan langsung bunyi 

kata bahasa arab tentang  التعريف yang diperdengarkan dengan baik dan 

benar. 

4.  Melalui hadiqatul huruf,peserta didik dapat menemukan makna kata yang 

berhubungan dengan topik:   التعريف dengan baik benar.  
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Pertemuan Kedua 

1. Melalui penanaman keimanan dan pemberian contoh, peserta didik dapat 

menyadari bahwa sikap percaya diri yang kita miliki merupakan anugerah 

Allah SWT dalam kehidupan sehari- hari. 

2. Melalui interaksi dengan lingkungan, peserta didik dapat menunjukkan 

perilaku percaya diri dalam berkomuikasi dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan madrasah dengan baik. 

3. Melalui aplikasi hadiqatul huruf  peserta didik dapat mempraktikkan 

dialog sederhana tentang التعارف dengan baik dan benar sesuai dengan 

struktur teks dan unsur kebahasaan. 

4. Melalui pembelajaran mufradat dengan hadiqatul huruf, peserta didik 

dapat melafalkan dialog sederhana yang berhubungan dengan  التعارف

dengan baik dan benar. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Kata sifat 

Arti  ُمَؤنَّث ُمذَكَّر  Arti ُمَؤنَّث ُمذَكَّر 

Kecil  ةَصِغيْرَ َصِغيْر   Lawan kata  besar ةَكبِْيرَ َكبِْير  

Dekat  ةقَِرْيبَ قَِرْيب   Lawan kata  Jauh ةبَِعْيدَ بَِعْيد  

Pendek  ةقَِصْيرَ قَِصْير   Lawan kata  Panjang ةَطِوْيلَ َطِوْيل  

Kotor  ةُمتَِّسخَ ُمتَِّسخ   Lawan kata  Bersih ةنَِظْيفَ نَِظْيف  

Sedikit  ةقَِلْيلَ قَِلْيل   Lawan kata  Banyak ةَكثِْيرَ َكثِْير  

Jelek  ةقَبِْيحَ قَبِْيح   Lawan kata  Indah ةَجِمْيلَ َجِمْيل  

Malas  ةَكْسالَنَ َكْسالَن   Lawan kata  Rajin ةنَِشْيطَ نَِشْيط  
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Arti  ُمَؤنَّث ُمذَكَّر  Arti ُمَؤنَّث ُمذَكَّر 

Sempit  ةَضيِِّقَ َضيِِّق   Lawan kata  Luas ةَواِسعَ َواِسع  

Bodoh  ةَجاِهلَ َجاِهل   Lawan kata  Pandai ةَماِهرَ َماِهر  

Rendah  ُمْنَخِفَضة ُمْنَخِفض  Lawan kata  Tinggi ُمْرتَِفعَة ُمْرتَِفع 

 

D. METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Metode : Motivasi, Imla, Ceramah, demonstrasi,  dan insya`  

 

E. MEDIA dan Bahan 

 

1. Benda-benda peralatan sekolah yang ada di kelas (pensil, buku, pensil, 

penghapus, dll) 

2. laptop 

3. wayer 

4. infocus 

5. kabel 

6. speaker 

7. White board dan spidol 

 

 

F. SUMBER BELAJAR 

1. Buku peserta didik Bahasa arab MTs Kelas VII, Kementerian Agama 

Republik Indonesia, 2014 hal 78-89 

2. Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus 

3. Kamus Indonesia-Arab Al Munawwir 

4. Lembar Kerja Peserta didik 

5. Aplikasi Hadiqatul Huruf 
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G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama (3x40 menit) 

 

Tahapan 

Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan Guru Dan Peserta didik Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 

a. Guru mengucapkan salam; 

b. Guru meminta salah satu peserta didik 

memimpin doa; 

c. Guru mempresentasi kehadiran peserta 

didik; 

d. Guru menyiapkan peserta didik secara 

psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; 

e. Guru memberi motivasi belajar peserta 

didik agar bersikap jujur dan percaya diri; 

f. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari;  

g. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan dicapai; 

dan  

h. Guru menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.  

 

10 Menit 

Kegiatan Inti 

 

a. Mengamati 

 Peserta didik mengamati kosa kata 
yang diperdengarkan oleh guru secara 

lisan; 

 Peserta didik menirukan kosa kata 

yang dilafalkan oleh guru; 

 

b. Menanya 

 Peserta didik memberi umpan balik 
hasil mendengar bunyi kata terkait 

tema 

 Peserta didik melalui bimbingan guru 
bertanya jawab tentang bunyi kata, 

frase, dan kalimat terkait tema yang 

didengar sambil diarahkan agar 

90 Menit 
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peserta didik memberi kritik (Critical 

Thinking) 

 

c. Mengekplorasi/mengeksperimen 

Guru mengajak siswa untuk ekplorasi 

materi dalam aplikasi hadiqatul huruf 

 

d. Mengasosiasi 

 Guru bersama peserta didik membahas 
materi permainan dan guru 

memberikan skor untuk jawaban 

benar. 

 

e. Mengomunikasikan 

 Masing-masing siswa secara 

bergantian mendemonstrasikan 

pelafalan kata, frase dan kalimat  

berkaitan dengan topik العارف dengan 

baik(Communicative). 

 

Penutup 

 

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

2. Guru mengadakan refleksi (penguatan) hasil 

pembelajaran 

3. Guru memberikan tugas (tes tertulis/lisan) 

untuk mengetahui ketercapaian kompetensi 

dasar 

4. Guru menjelaskan secara singkat materi 

/kegiatan pembelajaran yang akan datang 

5. Guru memberikan pesan moral yang terkait 

dengan keimanan (KI-I) dan akhlaqul 

karimah (KI-2) 

6. Bersama peserta didik guru menutup 

pembelajaran dengan hamdalah, do’a dan 

salam  

20 menit 

 

H. PENILAIAN PEMBELAJARAN, REMIDI, DAN PENGAYAAN 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

 

a. Penilaian Sikap Spiritual 

1) Teknik  : Penilaian Diri 

2) Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
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3) Kisi-kisi penilaian : 

 

No 
Sikap yang dinilai 

 

Skor 

1 2 3 4 

1 
Bersyukur dengan mengucapkan “hamdalah” 

karena diberi Allah SWT kesempatan belajar 

bahasa Arab 

    

2 
Meyakini jika bersikap jujur, akan diberi Allah 

SWT kemudahan dalam segala hal 

    

3 
Meyakini bahwa memiliki perilaku jujur 

merupakan rahmat dari Allah SWT 

    

4 
Meyakini jika seseorang tidak berbuat jujur, 

maka akan berdosa dan tidak disenangi teman 

    

5 
Menyadai bahwa jika seseorang berperilaku 

percaya diri (penuh keyakinan), maka Allah 

SWT akan memberi jalan kemudahan 

    

 

Ket: 

1 = tidak yakin (jika ditanya terkait keyakinan tapi tidak menjawab) 

2 = kurang yakin (jika ditanya terkait keyakinan tapi jawabnya ragu) 

3 = yakin (jika ditanya terkait keyakinan dan menjawab lancar) 

4 = sangat yakin (jika ditanya terkait keyakinan dan menjawabnya sangat lantang/ 

bersuara keras) 

Nilai = yang paling dominan (modus) 
 

b. Penilai Sikap Sosial 

1) Teknik  : Penilaian Diri 

2) Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 

3) Kisi-kisi penilaian : 

 

No Sikap yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

1 
Berperilaku mengatakan apa adanya, baik 

memahami kompetensi maupun belum 

memahami. 

    

2 
Berperilaku tidak menyontek tim lain.     

3 
Berperilaku membiasakan 3S (Salam, 

Senyum, Sapa). 

    

4 
Menunjukkan perilaku tidak takut 

menyampaikan pendapat 

    

5 
Menunjukkan perilaku tidak takut tampil 

di depan kelas. 
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Ket: 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

3 = sering 

4 = selalu 

Nilai = yang paling dominan (modus) 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

a. Tekhnik  : Penugasan 

b. Bentuk Instrumen : Soal objektif 

c. Kisi-kisi  :  

 

 

No. Indikator Butir Instrumen 

1 Mengidentifikasi bunyi kata 

yang diperdengarkan 

Tulis kata yang kamu dengar! 

ضيق-كبير -واسع  

2 Mengidentifikasi makna kata 

yang berhubungan dengan topik 

 التعارف

Carilah pasangan dari kata yang 

kamu dengarkan dengan gambar 

benda yang ada di lembar kerja! 

 

 

3. Penilaian Keterampilan 

a. Tekhnik   : Praktek Lisan 
b. Bentuk Instrumen : rubrik (Praktek melafalkan kosa kata yang 

diperdengarkan) 

 

No 
NamaPeserta 

didik 

Aspek Penilaian Nilai 

Akhir Ketepatan fashohah Intonasi 

 
     

 
     

 
     

 

Ket: 

Ketepatan  Skor 

4 : Sangat tepat (tdk tersendat pengucapannya) 

3 : Tepat (jika kadang-kadang tersendat) 

2 : Kurang tepat (jika sering tersendat) 

1 : Tidak tepat (selalu tersendat) 
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Fashohah Skor  

4 :  Hampir sempurna 

3: Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 

2: Ada kesalahan tapt mengganggu makna 

1: Banyak kesalahan dan mengganggu makna  

 

Intonasi   Skor  

4 : Intonasi sudah baik dan tepat 

3: Intonasi cukup baik dan cukup tepat 

2: Intonasi kurang baik dan tidak tepat 

1: Intonasi salah dan tidak tepat 

   

Jumlah skor perolehan 

Nilai  Akhir = -------------------------------  x 100 =….. 

Jumlah skor maksimal 

 

I. Remidi dan Pengayaan 

 

a. Remidi : Dilaksanakan  setelah mengetahui hasil tes, dan diberikan bagi 

peserta didik yang belum tuntas KKM dengan format tes 

yang berbeda 

b. Pengayaan :Diberikan bagi peserta didik yang tuntas lebih awal,dengan 

tugas tambahan  yang relevan dengan materi. (materi 
terlampir). 

 

 

Lueng Putu, 15 Januari 2022 

Guru Peneliti 

 

 

 

 

 

Nora Nisa 

Mengetahui, 

Guru Bidang Studi 

 

 

 

 

 

Erni Ramli, S. Pd 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

 

Nama Guru Yang diamati : Nora Nisa 

Sekolah/ Kelas   : MTsS Jeumala Amal/ VII-A 

Hari/ Tanggal   : 15 s/d 29 Januari 2022 

 

No 

 
ASPEK YANG DIAMATI 

NILAI 

1 2 3 4 

1 
Mematuhi Peraturan dan Tata Tertib Belajar. 

 
    

2 
Memahami Materi Pembelajaran, Tujuan 

Pembelajaran dan Uraian yang Disampaikan Guru. 

    

3 
Perilaku Siswa Ketika Pembelajaran Berlangsung. 

 

    

4 
Mengungkapkan Mufradat Melalui Media. 

 

    

5 
Siswa Aktif Dalam Pembelajaran. 

 

    

6 

Menyimpulkan Materi yang Telah Diberikan Guru 

Pada Akhir Pembelajaran. 

 

    

 

 

7 

Kemampuan Siswa Dalam Berdiskusi Bersama 

Teman Sekelompok. 

 

    

 

8 

Menanggapi Pertanyaan-pertanyaan Sederhana yang 

Diberikan Oleh Guru. 

 

    

 

9 

Kemampuan Siswa Dalam Mengingat dan Menulis 

Kosakata yang Sudah Dipelajari. 

 

    

 

10 

Respon Siswa Dalam Menggunakan Media Hadiqatul 

Huruf. 

    

 

Jumlah Keseluruhan 
 

 

 

Petunjuk    : 

1. Observer mengamati aktifitas siswa dalam kelas selama berlangsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan media Hadiqatul Huruf. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Keterangan:  

 1 : Kurang 

 2 : Cukup 

 3 : Baik 

 4 : Sangat baik 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU 

 

Nama Guru Yang diamati : Nora Nisa 

Sekolah/ Kelas   : MTsS Jeumala Amal/ VII-A 

Tujuan    : Penelitian 

Hari/ Tanggal   : 15 s/d 29 Januari 2022 

 

No 

 
ASPEK YANG DIAMATI 

NILAI 

1 2 3 

 

4 

 

1 
Guru Mengelola Kelas Agar Siap Untuk Belajar. 

 
    

2 
Menyampaikan Materi Pembelajaran dan Tujuan 

Pembelajaran. 

    

3 
Kemampuan Dalam Mengaitkan Materi Baru Dengan 

Materi Sebelumnya. 

    

4 
Kesesuaian Dalam Memilih Metode. 

 

    

5 
Kemampuan Mengelola Waktu Selama Proses 

Pembelajaran. 

    

6 
Memberi Motivasi yang Dapat Meningkatkan Minat 

Belajar Siswa. 

    

 

7 
Kekonsistenan Dalam Berinteraksi Dengan Siswa. 

 

    

8 
Kemampuan Guru Dalam Menggunakan Media 

Hadiqatul Huruf. 

    

 

9 

Memberikan Kesempatan Kepada Siswa Untuk 

Bertanya Tentang Materi Pembelajaran yang Belum 

Difahami. 

    

10 

Meningkatkan Semangat Siswa Dalam Pembelajaran 

Mufradat Menggunakan Media. 

 

    

 

Jumlah Keseluruhan 

 

 

 

 

Petunjuk    : 

1. Observer mengamati aktifitas mengajar guru dalam kelas selama berlangsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan media Hadiqatul Hruf. 

2. Observer memberikan skor sesuai petunjuk berikut: 

Kualitas:  

 1 : Kurang 

 2 : Cukup 

 3 : Baik 

 4 : Sangat baik 
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Soal Pre-Test 

Nama : 

Kelas : 

Mapel : 

Tulislah arti dari mufradat berikut! 

 

 = مرتفع    = َكِبرْي 

 = مجيل    = بعيد

 = ماهر    = طويل

 = قبيحة    = واسع

 = جاهل    = نشيط

 = واسخ    = صديق

 = كثري    = قريب

 = قليل    = كسالن

 = ضيق    = قصري

 = كذب    = قليل
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Soal Post-Test 

Nama : 

Kelas : 

Mapel : 

 Tulislah lawan kata dari mufradat dibawah ini! 

 ....  xصغري 

 .... x نظيف

 ....  xكسالن

 ....  xبعيد

 ....  xطويل

 .... xكذب 

 .... xواسع 

 .... xكثري 

 .... xمجيل 

 .... xماهر 
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 وسيلة اإليلكرتونية حديقة احلروف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصرورالفوتوغرافية
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 تشرح املدرسة املفردات اليت سيتم دراستها
 

 ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعط  املدرسة اإلختبار القبل  إىل الطالب ويقومون هبذه السؤال
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 تعط  املدرسة اإلنعاش للطالب

 

 

 

 

 

 

 

 تقوم املدرسة إبعداد األدات لتشغيل التطبيق 
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 املوجودة يف التطبيقينتبهون ويستمعون الطالب إىل املواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

إبختبار البعدييقومون الطالب   
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 الصورة مع املدرسة اللغة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة مع الطالب من الصف األول )أ(

 

 

 

 


