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و العلمية. مراجعها يف العقوباتادلذكورة لقبول مستعدة الباحثة
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 بإحسانإىليومالدين.
 أيبوأميالكرمان)فضلىيوبيتوزلدورين(،أشكركما
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تري(أشكرلكماعلىاحسناإلشرافيفلكرمنيادلاجس

 هبذهالرسالة.
 والنساء أمسارند، تشايسياد، دىيا، جوز انوم، )ادليد

إجناز يف ادلساعدة على جزيال شكرا لكم أقول فطري.(
يف وأصدقائي صديقايت مجيع العلمي.وعلى البحث ىذا
خريا اهلل احلكومية،جزاكم اإلسالمية الرانريي جامعة

اجلزاء.
 لكل من لكل نافعة الرسالة ىذه تكون أن وأخريا،أرجو

منذلماإلىتمامبالًتبيةومسؤليةعليها.اللهماّمني...

 



 
 

 ز

 شكر وتقدير

ــِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ِبْســ
 

 الذي احلمدهلل واإلحسانبياعرالقرآنأنزل بالتقوى وأمرنا
والصالةوالسالمعلىرسولاهللوعلىالووأصحابوأمجعني.

اليت الرسالة ىذه كتابة من اهلل بإذن الباحثة انتهت فقد
يف الشهادة على للحصول الرانريى جباميعة الًتبية لكلية تقدم

لًتقيةPuzzleاستخداموسيلةعلومالًتبية.وقداختارتالباحثة"
 اإلشارة)التالميذفهم اسم على جتريبية  ادلدرسةبدراسة

أنBanda Aceh٘اإلبتيدائية عسى الرسالة ذلذه ("موضوعا
تكوننافعةللباحثةخاصةوالقارئنيعامة.

عميقا شكرا الباحثة تقدم الفرصة ىذه للمشرفنيويف
الدكت مها و ورالكرميني ادلاجستري منان، ادلاجستريشاه فضيلة

ىذهالذ تأليف على الباحثة إشراف يف قاهتما أو أنفقا قد ين
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أحسنالثوابيفيباركهمالرسالةإشرافاجيداكامال،لعلاهللأن
الدنياواآلخرة.

الًتبية كلية وعميد اجلامعة دلدير الشكر الباحثة وتقوم
تع قسم ورئس وجلميع العربية اللغة ملم جامعةوموظفي كتبة

ساعدو قد الذين ىذهالرنريى كتابة يف احملتاجة الكتب بإعارة ىا
 الرسالة.
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قدرة  لترقية Puzzleاستخدام وسيلة : عنوان البحث 
دارسة تجريبية )التالميذ على اسم اإلشارة 

 (MIN 5 Banda Acehــــــ ب

 االسم الكامل     :  ستي نور عائشة
161111131رقم القيد          :    

لًتقيةقدرةPuzzleالبحثىو"استخداموسيلةإنموضوعىذا
 MIN 5 Banda Acehـ بـالتالميذعلىاسماإلشارة)دارسةجتريبية

أن( .  ىي البحث ىذا لكتابة الباحثة دفعتو الىت األسباب ومن
 ادلذكر MIN 5 Banda Aceh   ب   التالميذ بني الفرق يفهموا َل

التعليم عملية يف التعليمية الوسئل استخدام وقّلة وادلؤنث،
من التعليم رلال يف التعليمية الوسيلة استخدام أمهية إن والتعلم.
ادلعلوماتواألفكاروجتذب األمورادلهمةألهناهتدفاىلإيضاح

من وغريىا اللغوية الطالب ثورة وتنمى الطالب فوائداىتمام
ىذا لكتابة الباحثة دفعت الىت األسباب ومن التعليمية. الوسيلة

 ب اإلشارة اسم على التالميذ قدرة أن ىي  MIN 5البحث
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Banda Aceh. ادلقرر الكتاب ادلعلم يستخدم ادلدرسة تلك ويف
ت ولذلك العربية. الغة تعلم يف وحيدة أنكوسيلة الباحثة ريد

      ةقدرةالتالميذعلىاسماإلشارةبلًتقيpuzzleاستخداموسيلة
MIN 5 Banda Aceh. .التجريبية الطريقة فهي البحث طريقة وأما

واالختبار ادلباشرة بادلالحظة الباحثة قامت البيانات مجع ويف
مجيع فهو البحث ىذا يف اجملتمع أما واإلستبانة. والبعدي القيلى

 يف وأما.تلميذا ٜٕٜوعددىم MIN 5 Banda Acehالتالميذ
التجريبية.e٘العينةاليتأخذىاالباحثةفهيالتالميذمنالفصل

ىم عند الدراسي والتحصيل التدريس عملية ناحية من أما
 ونتيجةمرتفعة. القبلي اإلختبار نتيجة على الباحثة حصلت وقد

البديل والفرض مردودا الصفري الفرض وتكون البعدي.
النتيجة t-testمقبوال،ألن النتيجة من ىيt-tabelأكرب

(ٛٙ<ٖٔ،ٔ٘>ٕٚ). 
 اسم اإلشارة.، Puzzleالكلمات األساسية: وسيلة 
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Abstrak 

 

Judul  : Penggunaan Media Puzzle untuk Pemahaman 

Siswa Tentang Isim Isyarah di MIN 5 Banda Aceh 

Nama :  Siti Nuraisyah 

NIM : 160202134 

 

Judul penelitian ini adalah “ Penggunaan Media Puzzle untuk 

Pemahaman IsimIsyarah”. Alasan penelitian ini karena murid di MIN 5 

Banda Aceh ini masih belum bisa memahami  antara   isim isyarah  

muannas dengan isim isyarah muzakkar, dan  belum bisa membedakan 

kata benda untuk isim isyarah muannas dengan isim isyarah muzakkar, 

dan kurangnya penggunaan media dalam proses belajar dan mengajar. 

Sesungguhnya penggunaan media pembelajaran dalam ranah pendidikan 

merupakan hal yang sangat penting, karena ia bertujuan untuk 

menjelaskan pengetahuan dan pemikiran, menarik perhatian siswa, dan 

lain-lain.Selain itu, guru yang mengajar di sekolah tersebut hanya 

Menjadikan buku pelajaran sebagai  satu-satunya media pembelajaran 

bahasa Arab secara umum. Oleh karena itu peneliti ingin mencoba 

mengunakan media Puzzle untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam  isim isyarah (kata tunjuk). Metode yang digunakan dalam  

penelitian ini  adalah metode eksperimen, sedangkan untuk 

pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa instrument 

diantaranya, pre-test, post-test, dan angket. Populasi dari penelitian 

adalah seluruh siswa MIN 5 Banda Aceh yang berjumlah 929 siswa. 

Sedangkan sampel yang di ambil peneliti adalah kelas 5eberjumlah 

20orang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penggunaan media 

teka-teki silang dalam pembelajaran isim isyarah efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membedakan isim isyarah 

muannas  dengan  isim isyarah muzakkar di MIN 5 Banda Aceh, 

sedangkan hasil yang diperoleh dari segi proses pembelajaran dan hasil 

belajar adalah adanya peningkatan yang signifikan.Dan peneliti 

memperoleh hasil  pretest dan posttest yang menunjukkan  bahwa 

Hipotesis nol ( HO) di tolak dan Hipotesis Alternatif (Ha) di terima, 

karena nilai ttest lebih besar dari pada ttabel yaitu : (86<13,15>72). 

Kata kunci : Penggunaan Media Puzzle dalam Isim Isyarah 
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ABSTRACT 

 

Title of thesis  : The use of Crossword Puzzle to  Improve 

Student’s A Bility In Isim Isyarah (An 

Experiental Research at MIN 5 Banda Aceh). 

Student Name :  Siti Nuraisyah 

Number ID : 160202134 

The title of this research is “ The Use of Crossword  Puzzle to Improve 

Student’s Ability in Isim Isyarah (An Experiental Reserch at at MIN 5 

Banda Aceh). And the reason of researchers writing this study because 

the students inMin 5 Banda aceh particular grad 5e they have not been 

able to understand thedifference isim Isyarah Muannas and isim isyarah 

Muzakkar and not yet able to distinguish nous that should be place offer 

isim isyarah muannas and isim isyarah Muzakkar, and lack of media in 

teaching and learnimg process. Using the learning media in the teaching 

and learning process is very important, because it aims to explain all 

knowledge and thought, attract student’s attention, grow the students, 

linguistic welth, and ecetera. In addition to, the teachers who teach in the 

school only make the texbook as the only media to learn Arabic in 

general. The purpose of this research are to determine isim isyarah of 

using crossword media. Research method used by researcher in this 

research is experiment method, and collecting the data researcher use the  

pre-test, post test and questionnaire. The population of this research 

were all student of MIN 5 Banda Aceh that amounted 929 students, 

while, the sample taken by researcher us class 5e as experiment class. 

The result of this research is the use of crossword media in isim isyarah 

lerning is effective to improve students ability in isim isyarah by using 

arabic at MIN 5 Banda Aceh, and the result obtained from the learning 

process and learning result is showing a singnificant improvenment.And 

researchers alread know the pretest and posttes results show that the null 

hypothesis is rejected and the alternatif hypotesis is accepted,because 

the ttest value is greter than ttabel is :(86<13,15>72). 

Keywords: Crossword  Puzzle and Isim Isyarah 



األولالفصل   
 اساسية البحث

مشكلة البحث –أ   

كاف اللغة العربية ىي مادة من ادلواد الدراسية يف كل 
 أما ادلهارات اليت البد أف يسطر ادلدرس االسالمية بإندونيسيا.

والكتابة. هي:االستماع, والكالـ, والقرأة, عليها ادلدراس ف
وتصبح ىذه ادلهارات األربع ىدفا أساسيا يف تعليم اللغة األجنبية 
حيث مل يكن التعليم ناجحا دوف ربقيقها. وأما لتحقيق جودة 
ىذه ادلهارات عند الطالب فعلى ادلعلم أف يعرؼ الطروؽ 

ـ بالتعليم يف والوسائل التعليمية ادلناسبة ويطبقها أثناء القيا
 لفصل.ا

للغة العربية مادة االتصاؿ بُت ادلسلمُت يف اقطار الدنيا و ا 
العربية فيها اما اف يكاد مجيع الشؤوف ادلسلمُت تستخدموف اللغة 

و غَتىا. إف أعلية  استخداـ الوسيلة التعليمية يف أتكوف مطلقا 
يضاح التعليم والتعلم من األمور ادلهمة ألهنا هتدؼ اىل أ رلاؿ 

 وتنمي ثروة التالميذ ومات واألفكار وذبذب اىتماـ التالميذادلعل



ٕ 
. وىي "مجع األداوات ٔاللغوية وغَتوىا من فوائد الوسيلة التعليمية

وادلعدات واالالت الىت يستخدمها ادلدرس أو الدارس لنقل زلتوى 
الدرس إىل رلموعة من الدارسُت سواء دىخل الفصل أو خارجو 

 ملية التعليمية.هبدؼ ربسُت الع
التستقع ي من ادلدراس ادلشهورة ى Min 5 Banda Aceh2إف

ويتعلم فيها التالميذ مادة اللغة  Ulee Kareng Banda Acehػ بػػػػػػػػ
اسم  العربية. إف ىذه العملية هتدؼ إىل أف يكوف التالميذ لًتقية

ادلدرسة يستخدـ  . ويف تلكpuzzleإسخدـ وسيلة  ػػػػػػػاإلشارة ب
من ىذا و  .كوسيلة وحيدة يف عملية التعليم  ادلعلم الكتاب ادلقرر

لًتقية فهم  puzzleة أف تبحث عن " استخداـ وسيلة تريد الباحث
 MIN 5 لطلبة على اسم اإلشارة ) دراسة ذبريبية يف ادلدرسةا

Banda Aceh. 
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, الطبعة الرابعة, التربية اإلسالمية وفن التدريسعبد الوىاب عبد اسالـ طويلة, ٔ

 .ٖٙٔ-ٕٙٔ(,ص.ٕٚٓٓالقاىرة: دار السالـ, )
, )مصر: مكتبة المناهج والوسائل التعليميةزلمد لبيب النجيحي وزلمد منَت مرسي, ٕ

 ٜٖٕ(, ص. ٜٚٚٔاألصللو ادلصرية, 



ٖ 
البحث سؤاال   -ب    

 : وأما سؤاال البحث كما يلي     

ي فعاىل لًتقية التحصيل الدراس Puzzleىل استخداـ وسيلة  .ٔ
على اسم   MIN ٘ Banda Acehعند التالميذ ب مدرسة 

 اإلشارة؟

ستخداـ وسيلة لتالميذ يف تعليم اسم اإلشارة باما استجابة ا .ٕ
puzzle؟ 

 

 البحث افهد –ج 

 أما ىدفا البحث اليت تقدـ عليها الباحثة فهي :

م اإلشارة التالميذ يف تعليم تركيب اسالتعرؼ على استجابة  .ٔ
 .Puzzleباستخداـ وسيلة 

لًتقية التحصيل  Puzzleعلى فعالية استخداـ وسيلة التعرؼ  .ٕ
 الدراسي عند التالميذ يف تعليم تركيب اسم اإلشارة.

 
 



ٗ 
أهمية البحث –د   

 وأعلية البحث الىت تقدـ الباحثة فهي:
اإلشارة العربية بالطرؽ للمعلمُت : زيادة الرؤية دلن يعلم اسم  -

 ادلتعددة.
العرابية باستخداـ  للطالب, يسهل الطلبة أف يتحدث باللغة -

 وذبعل التالميذ فارحُت يف عملية التعليم والتعلم. وسيلة 
للباحثة : زيادة ادلعلومات لدى الباحثة عن طرؽ والوسائل  -

تعليمية ويتم إعداد الرسالة جبامعة الرانَتي اإلسالمية 
 احلكومية قسم تعلم اللغة العربية.

 

افتراضات البحث وفروضه –ه   
ادلناسبة  تفًتض الباحثة اّف دلعلم ػلتاج اىل الطروؽ والسائل 

 وأـ الفروض يف ىذا البحث فهي كما يلي:يف تعلم اسم اإلشارة. 
للًتقية قدرة  ؿغَت فعا Puzzleالصفري : استخداـ وسيلة  -ٔ

 التالميذ على اسم اإلشارة.
فعاؿ لًتقية قدرة  Puzzleالبديل : استخدىم وسيلة  -ٕ

 التالميذ على اسم اإلشارة.



٘ 
 حدود البحث  -و

بحث الباحثة عن استخداـ وسيلة حدد ادلوضوعي: ت -ٔ
Puzzle .لًتقية قدرة التالميذ على اسم اإلشارة 

 MIN 5 Bandaحدد ادلكاين : تبحث الباحثة دبدرسة  -ٕ
Aceh 

الرسالة يف السنة الدراسة ذه تبحث الباحثة ىحددالزماين: -ٖ
ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ 

 

مصطلحات البحث  -ز   
ه الرسالة ىي أما ادلوضوع الذي تبحثها الباحثة ذلذ

التالميذ على اسم اإلشارة  استخداـ وسيلة الغاز لًتقية فهم
 (MIN 5 Banda Acehػػػػػػػػػ)دراسة ربريبية ب

قبل أف تبحث الباحثة عن أشياء ادلتعلقة هبذا ادلوضوع 
ػلسن هبا أف تشرح معاين بعض األلفاظ أو ادلصطلحات ادلوجودة 

 يف ادلوضوع.

 وأما ادلصطلحات الىت تريد الباحثة شرحا فهي:
 وسائل  -ٔ



ٙ 
ىي األداة الىت تنقل الرسالة من ادلرسل أىل  

ادلستقبل, ووسائل نقل الرسالة متعديدة فقد تكوف  
كلمات أو إشارات أو حركات أو صور ثابتة أو 

 ٖ.صور متحركة أو تسجيل صويت
 (Puzzle) لغازا -ٕ

ؿ غ ز : ألغز يف كالمو أذا عمى مراده واالسم الّلغز 
االندونيسيا  ويف اللغةٗواجلمع ألغاز كرطب وأرطب.

الغاز غلهز لو  عدة السؤاؿ. الوسؤاؿ او الكامة ىي  
كشيء اساسية ال مالء رلموعة الًتبيعة ادلخهزة.على 
وجو العاـ بُت رينلدي منَت اف الغاز ىي لعبة قالب 

 ٘شكاىا مربع لوهنا االسود واالبيض عرضيا وأفقيا.

____________ 
 المناهج والوسائل العليمية،زلمد لبيب النجيحي و زلمد منَت مرسٖ

 ٖٕٗ-ٖٖٕـ,ص. ٜٜٚٔألصللو ادلصرية,ادلكتبة ا
 اللغة العربية العاصر. ،قاموس ادلعجم الوسيطٗ

5
Muslihin al-hafizh, Strategi Pembelajaran Crossword puzzle. 

(Yogyakarta : Pustaka insan madani.2013).h. 

، ألصللوادلصريةادلكتبة االتعريفاتاحلرؽلُت غلى بن زلمد اجلرجاىن، 
 22ٕٕـ، ص.ٜٜٚٔ



ٚ 
ولغز أحد األلعاب الذى تستعمل الباحثة فيهذا  

قية  ى تعليم اسم اإلشارة.ويرجوا إىل اللعبة البحث لًت 
 الغاز أف ؽلسح ادللل التالميذ.

 اسم اإلشارة -ٖ

د بأحف ًت مق َتغ ونفس ىفنىو: مادؿ على معىسم إلا
و الثابت بنفس الصيغة من ىشارة اإلو ٙ.ثةالالث وزمنألا
ما وضع و ىشارة إلاسم اٚ .ـالالك وأف سيق ل َتغ
أو أخفر منو أو  اييلـز التعرؼ دور  ملو , اليو شاردل

شار دلباية الحشارة اإلصطإلعرؼ اسم األهنو مثلو دباى
 ٛ.علـودلاإليو لغوى 

الدراسات السابقة  -ح   
كانت الدراست السابقة من أىم أساسيات البحث اليت 

 إستخدمتها الباحثة.

____________ 
 ٕٕص. ,احلرمُتلتعريفات،ازلمد اجلرجاىن على بن6
 ٕ٘....، ص. لتعريفاتعلى بن زلمد اجلرجاىن ،ا7

 ٕٗ...، ص.لتعريفاتعلى بن زلمد اجلرجاىن ،ا8



ٛ 
 سة السابقة ذلذا البحث فهي: اأما در 

 دراسة مفلحة  – ٔ
الدراسة " تطبيق لغز الكلمات ادلتقاطعة  إف موضوع ىذه

إلرتفاع إصلاز الطالب  ى تعلم اللغة العربية بالدراسة الثانوية 
ياماسا  ى سورابايا". هتدؼ ىذه الدراسة ىي دلعرفة تطبق لغز 

. أما ٜالكلمات ادلتقاطعة ودلعرفة تأثَت لغز الكلمات ادلتقاطعة
اطعة ترفع إطلاز نتائج البحث فهي تطبيق لغز الكلمات ادلتق

الطالب يف تعلم اللغة العربية. اتفقت ىذه الدراسة احلالية يف 
استعماؿ الوسيلة لغز الكلمة ادلتقاطعة. لكنهما زبتلفاف من 
منحج ناحية البحث, الدراسة السابقة تطبيقها  ى تعلم اللغة 

 العربية, أما دراسة احلالية تستخدامها يف تعليم احملادثة.
 يت إندريايندراسة فيف – ٕ

إف موضوع ىذه الدراسة " فعالية استخداـ لعبة الغاز 
ادلفردات لًتقية مهارة الكتابة". هتدؼ ىذه الدراسة ىي التعرؼ 
على استجابة الطلبة على استخداـ لعبة الغاز ادلفردات والتعرؼ 

____________ 
الكلماتالمتقاطعة إلرتفاع إنجاز الطالب فى تعلم تطبيق لغز مفلحة 9

 .ٜٕٓٓ,سورابايا,اللغة العربية



ٜ 
على ادلشكالت اليت يواجهها الطالب أثناء اجراء التدريس 

ية مهارة الكتابة. أما نتائج البحث فهي باسخدامها وفعاليتها لًتق
فعالية استخداـ لعبة  الغاز  ادلفردات ترفع قدرهتم على مهارة 

 . ٓٔالكتابة

اتفقت ىذه الدراسة مع الدارسة احللية يف استعماؿ 
الوسيلة الغاز ادلفردات. لكنهما زبتلفاف من ناحية منهج البحث, 
الدراسة السابقة تستخدمها يف مهارة الكتابة, أما الدراسة احلالية 

 تستخدمها يف تعليم احملادثة. 

 دراسة هناية مشاعة – ٖ
اسًتاتيجية لغز القصة إف موضوع ىذه الدراسة " فعالية 

لًتقية مهارة الكالـ لطلبة الصف  Reka cerita gambarادلصورة "
العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الموصلاف. هتدؼ 
ىذه الدراسة ىي دلعرفة تدريس مهارة الكالـ لطالبة ودلعرفة ترقية 

ة. أما مهارة الكالـ ودلعرفة فعالية اسًتاتيجية لغز القصة ادلصور 

____________ 
فعالية استخدام لعيبة الغاز المفردات لترقية مهارة إندرياين فيفيت, ٓٔ

 .ٕٓٔٓ, سورابايا,الكتابة



ٔٓ 
نتائج البحث فهي قبل استخداـ اسًتاتيجية لغز القصة ادلصور 

Reka cerita gambar% ٕٛحىت  ٕٚ" ادلتوسطة النتيجة %
. انتفقت ىذه الدراسة ٔٔونتيجة منها فاصحة, طلقة وذلجة

احلالية يف استعماؿ الوسيلة لغز القصة ادلصورة ويف ناحية منهاج 
تلفاف  يف مرحلة, الدراسة البحث وىي مهارة الكالـ. لكنهما زب

السابقة يف مرحلة الثانوية, أما الدراسة احلالية يف مرحلة 
 اإلبتدائية.

 
 طريقة كتابة الرسالة  –ط 

أما طريقة تأليف ىذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على 
ما قررتو جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية يف الكتاب 

 ادلسمى:
“Panduan Akademik dan Skripsi Tahun 2016” dan “ 

Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi prodi PBA Tahun 
2016”. 

____________ 
" Rekaceritagambarمشاعة هناية فالية اسًتاتيجية لغز القصة ادلصورة " ٔٔ
 .ٕٚٔٓ,سورابايا,



 

ٔٔ 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

البحث عن أنواع الوسيلة التعليمية  -أ  
 مفهوم الوسيلة التعليمية  -ا

. الوسيلة ٕٔةألالقموس إندونيسيا الوسائل ىو أل كاف
ت اليت يستخدمها آلآلية ىي مجيع األداوت و ادلعدات واالتعليم

ادلدارس أو الدارس لنقل احملتوى.ىي أداة أو جهاز أو حركة 
على توضيح موضوعات الدرس وكلمتو بغية إبصل تساعة  ادلعلم 

ذىن الطلب وتزويده خبربة أو أكثر دوف عناء,  ادلعلومة إىل
 .ٖٔولتوضيح الوسيلة التعليمية البد من ذكر أنواعها كأمثلة عليها

 

____________ 
12

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: balai pustaka,2003). Ed.h.726.  

أهمية الوسائل التعليمية في بيان الععقيدة ،. محزة حسُت عبيدد13
 ٜٕٓص.،) كلية الًتبية للبنات( ،اإلسالمية



ٕٔ 

 ئد الوسيلة التعليمية افو  -2
اف فوئد من وسائل اإلعالـ يف عملية التعلم ىي تسهيل 
التفاعل بُت ادلعلمُت والطالب حبيث التعليم سوؼ يكوف أكثر 
فعالية وكفاءة . ولكن على ضلو أكثر ربديدا وىناؾ العديد من 
الفوائد اليت وسائل اإلعالـ أكثر تفصيال كميلب ودايتوف 

ائد من وسائل (, على سبيل ادلثاؿ, لتحديد بعض الفو ٜ٘ٛٔ)
 : ٗٔاإلعالـ يف التعلم, وعلا 

 ؽلكن ادلتجانس تقدًن للموضوع   -
 تصبح عملية التعلم أكثر حيوية وجذابة -
 تصبح عملية التعلم أكثر تفاعلية  -
 كفاءة يف الوقت والظاقة -
 ربسُت نوعية سلرجات تعلم الطال -
وسائل اإلعالـ يف عملية التعليم ؽلكن القياـ بو يف أي  -

 مكن وزماف

____________ 
14

Azhar Arsyad, Media pembelajaran. h. 21 



ٖٔ 

ؽلكن لو سائل اإلعالـ أف تعزز موقفا ادلادية وعملية تعلم  -
 الطالب 

 تغَت دور ادلعلم أكثر اغلابية ومشمورة -

 نواع الوسيلة التعليمية أ -3
اف ما تشملة مدرسونا اليـو من النواع متعددة من 
الوسائل التعليمية كا ادلختربات واألفالـ ادلتحركة والثابتة والراديو 

والتسجيالت الصوتية واالسطوانات والنماذج ادلرسومة والتلفزيوف 
واجملسمة والصور والشرائح تشكل جزءا ىاما ال يتجزأ من العملية 
الًتبوية وتسهم بالتلي يف ظلو اخلربات عند ادلتعلم وتسهل عملية 

. ومن رّواد الوسائل ٘ٔالوصوؿ إىل ادلعرفة جهد أقل وبوقت اقصر
جاؿ ديل ( الذي رتب الوسائل التعليمية يف عصرنا احلاضر)اد

التعليمية على شكل سلروط ادلخربة حسب فعاليتها يف التعليم 

____________ 
,)بَتوت: دار الوسائل التغليمية التعليميةبشَت عبد الرحيم الكلوب, ٘ٔ

 ,  ٕٕـ(,ص.ٜٙٛٔأحياء العلـو



ٔٗ 

وتوصل ادلعرفة للمتعلم كما ىو مبُّت يف الشكل على الصفحة 
 ادلقابلة. 

ومن ادلالحظ أف تقسيمات ىذا ادلخروط دبجموعها 
تعتمد التعليم عن طريق احلواس كلها بالعمل أو ادلشاىدة أو 

أو السماع أو القراءة كل منها بشكل منفرد أو رلمعة.  ادلشهدة
إال أف تعدد ىذه السائل واختالؼ أنوعها ػلتاج اىل ادلعلم النابو 
الذي ؼلتاج أجودىا حبيث يتناسب مع ادلوفق التعليمي ليشَت 
الرغبة لدى ادلتعلم وؼللق عنده التشوؽ للمتابعة والقدرة على 

كل أعماؿ خيًتة ترفع من إدراؾ معٌت ما يتعلمو لينعكس بش
رلتمعة وربقق األىداؼ السامية من التعلم, وىنا البد لنا مستوى 

 ٙٔمن شرح مبسط ألجزاء ادلخروط.

  (Puzzle)تعريف الغاز -4
إف الغاز يشًتؾ فيو الطالب منذ الدراسة. ػلث الغاز 
الطالب يف كل إجراءات التعليم خلقيا وجووارحا. وهبذا األسلوب 

____________ 
 23-22,ص.لوب, الوسائل التعليمية....بشَت عبد الرحيم الك16



ٔ٘ 

بكل سورة حيث يتعلموف بكل جد. وجبانب ذلك يشعر الطالب 
إف الغاز من سًتاتيحيات التعليم ال عادة النظر اىل ادلواد 
ادلدروسة. وىذا يفيد الطالب دلراجعة مواد التعليم. حيث يقدر 
الطالب على حصوؿ اىداؼ التعليم اما اجملاؿ ادلعريف أو 

 ٚٔنفس احلركي.اإلدراكي واجملاؿ الوجداين أو االنتفعايل واجملاؿ ال

ة يفصل اإلبتكر وىذه اللغ ،ميلتعة يف الالغاز ىو من أمهات اللغ
يف تكسَت اخلفي وتعريفها منذ القدًن. وكل الثقافة عندما الغاز 
سلتليفة وتشًت دائما وادلشهور يف العامل مثال الغاز ادلفردات. 
والغاز ادلفردات ىو منافع الوسائل للمطالعت ادلفردات والقواعد 

 ٛٔثقافة وادلوضوع على أساس ادلشتمالت.وال

باستخداـ على ادلخطط الغاز ادلفردات أكتب ادلفردات اىل اللغة 
اذلداؼ يف الكسرة وادلساوة إىل اللغة إىل اإلندونسية يف الكسرة 

يستطيع أف يصنع احلدود الغاز بال ادلفردات أو ادلفردات  األمثل.

____________ 
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Muslihin al-hafizh, Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle. 

(Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.2013).h.224 
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 Amy Buttner, Aktifitas Permaianan dan Strategi Penilaian 
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ٔٙ 

قبل بداية زلملية اللعبة. الكثَتة مرات إىل ليقصوا الغاز الكسرة 
إصنع النسخ الغاز باأللواف لواف ادلتنوعة لينقص ادلتحَتة إذ أين 
الكسر الذي فيو التفاصلت األشياء فواحدا. إذ يستطيع الكسر 

 الغاز أف ػلفظ أىل الغالؼ.

 المفردات  (Puzzle)أهداف لعبة الغاز -5
أما أىداؼ لعبة الغاز ادلفردات وىي تساعد الطالب أف        

يذكروا ادلفردات ويناسبوا الكلمة إىل اللغة اإلندونسية وادلساوة إىل 
اللغة األمثاؿ بلعب الغاز. وهبذه اللعبة يشعر الطالب بالسهولة 
لفهم النصوص العريب ويستخداـ يف تركب اسم اإلشارة ألنو 

 تنمية على تركب اسم اإلشارة ونقص ادللل بًتكيز ىذه اللعبة إىل
 يف عملية التعليم.

 المفردات   (Puzzle)خطوات استخدام لعبة الغاز -6
تعليم اسم  أما خطوات تعليم لعبة الغاز ادلفردات يف

يوزع ادلدرس التالميذ إىل اجملموعات,وكل اإلشارة كما يلي: 
 رلموعات أربعة أشخاص.



ٔٚ 

 ات لكل رلموعة.شرح ادلدرس عن لعبة ادلفرد .ٔ

يوزع ادلدرس القرطاس والكسر الغاز ادلفردات لكل  .ٕ
 رلموعات.

لكل رلموعة يًتكب الغاز حىت غلعل الكلمة  .ٖ
 الصحيح.

 يناقش التالميذ مع رلموعاهتم عن الغاز. .ٗ
 ترجم التالميذ الكليمة التالية بصحيح. .٘
تكامل الوسائل التالية وتناسب با الغاز ادلردات حىت  .ٙ

 صحيحة.
من كل رلموعة أف يتقدـ إىل األماـ الوكيل  .ٚ

 للمحادثة معا.
 تصحيح مدرس الكلمة واجلملة مع التالميذ. .ٛ

 المفردات  (Puzzle)مزايا وعيوب لعبة الغاز -7

 مزايا لعبة الغاز ادلفردات  -
مزايا ىذه لعبة الغاز ىي أسهل لتعليم, وايضا ؽلكن 

 ويشخد الدماغ إلجابة األسئلة. التالميذتدريب دقة 



ٔٛ 

 عيوب ىذه لعيبة الغاز  -
عيوب ىذه لعبة الغاز ىي أف كل اإلجابة الكلمات   -

ادلنقاطعة حروفها متعلقة, حىت حاروا إذ ما استطاعوا أف 
حروفها  التالميذغليبوا واحد منها. وىذه يئثر بإجابة 

. غَت أف ذلك ىذه لعبة التالميذمتعليقة بأسئلة الغليبها 
كوف تقيما ادلدرسة ودلعرفة أىل الغاز تقدـ يف هناية الدراسة لي

 ٜٔبعد أف تعلموا. التالميذأي مدى فهم 
 

 مفهوم اسم اإلشارة  -ب
اسم اإلشارة : ما يدّؿ على سيء معُّت مع إشارة اليو حّسيو  -

معنويّة. ضلو: ىذا تلميذ، وتلك تلميذة، وىذا رأي صواب. 
أما قوؿ الشيخ مصطفى الغاليٌت يف كتب جامع الدروس  ٕٓ

: اسم اإلشارة ما يدؿ على معُت بواسطة إشارة العربىة 

____________ 
19

Muslihin al-hafizh, Stertegi Pembelajaran Crossword 
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.       ٕٔٔ، )بَتوف: دارالثقافة اإلسلمية(، ص.ملخص قواد اللغة الغربيةفؤاد تعمة، 

      
20

 



ٜٔ 

حّسّية باليد وضلوىا، إف كاف ادلشر إليو حضرا، أو إشارة 
 ٕٔمعنويّة إذ كاف ادلشر إليو معٌت، أو ذاتا غَت حاضرة.

____________ 

، )بَتوف: ادلكتبة جمع الدروس العربية الجزء األولح مصطفى الغال بيٌت، يالش 
.ٜ٘(، ص.ٕٔٓٓالعصرية،  21

 
22

Syaikhm Musthafa Al-Ghulayani, Jami’ Durusil Arabiyah, 

(Semarang: Asy-Syifa,1992), h.236. 

 ت
 

 22مشار اليه اسم اإلشارة
 رلرور منصب مرفوع

 للمفرد ادلذكر َذا َذا ذا .ٔ
 للمثٌت ادلذكر ذين ذين ذاف .ٕ
 للمفردة ادلؤنثة ذه ذه ذه .ٖ
 للمفردة ادلؤنثة تو تو تو .ٗ
 للمثٌت ادلؤّنث تُت تُت تاف .٘
جلمع ادلذكر وادلؤنث  أوآلء أوآلء أوآلء .ٙ

 للعقالء وغَت عقالء
جلمع ادلذكر وادلؤنث  أوىل أوىل أوىل .7

 للعقالء وغَت عقالء



ٕٓ 

ياء، فتقوؿ وغلوز تشديد النوف  ى مثٌت )ذاو تا( سواء كاف بال
((، كما قرئ:  ٖٕ))َفَذِنَك بُػْرَىافِ )ذاف وذين وتُت(.وقدقرئ

ومن أمساء .((، يتشديد النوف فيهمإٗ))إْحَدى اَبْنيَتَّ َىتَػُْتَ 
اإلشارة ما خاص بادلكاف، فيشار إىل ادلكاف القريب هبنا، وإىل 

 ادلرتوسط هبناؾ وإىل البعيد هبنالك ومث.

 فتكوف مراتب اسم اإلشارة ىي:
إذا أريد اإلشارة إىل القريب أو اإلشارة بصفة عامة، قدـ  -

اسم اإلشارة )ىاء( تسمى ىاء التنبيو. وغلوز أف يفصل بُت 
)ىا( التنبيهية واسم اإلشارة بضمَت ادلشار إليو، مثل: أنا ذا، 
وىا أنت ذي، وما أنتما ذاف، وىا ضلن تاف، وىا ضلن 

 ى بليغ الكالـ.  أوالء.وىو أوىل وأفصح، وىو التكثَت الوارد
والفصل بغَت قليل، مثل: )ىا إف ذا الوقت قد حاف( 

 ٕ٘والفصل بكاؼ البشبية  ى ضلن: )ىكذا( كثَت شائع.

____________ 

.ٕٖ...، ص. جمع الدروسالشيح مصطفى الغال بيٌت،  23 
ٕٚ...، ص.  جمع الدروسالشيح مصطفى الغال بيٌت،   24

 

.ٕٔٔ، )بَتوت: دارالثقافة اإلسلمية(، ص. ملخص قواد اللغة العربيةفؤاد نعمة  25
 



ٕٔ 

وعلى ذلك تكوف أمساء اإلشارة إىل القريب )أو أمساء اإلشارة 
 بصفة عامة( ىي:

 : للمثٌت ادلذكر ىذاف  : للمفرد ادلذكر ىذا
 لمثٌت ادلؤنث: ل ىاتاف  : للمفردة ادلؤثة ىذه

 : اجلمع ادلذكر وادلؤنث ىؤالء
 ىا ىنا )أوىهنا( للمكاف القريب

أما إذا أريد اإلشارة إىل البعيد أتى بالكاؼ أو  بالكاؼ  -
بالالـ   ى اخر اسم اإلشارة وتسمى الكاؼ حرؼ خطاب 

 وال موضع ذلا من اإلعراب.
 وأمساء اإلشارة إىل البيد ىي:

 : للمفرد ادلذكر.  ذاؾ وذلك
 : للمفرد ادلؤثة.  تلك

 : للمثٌت )وعلا قليال االستعماؿ(. ذنك و تانك
 : جلمع ادلذكر ادلؤنث.  أولئك

 ٕٙ: للمكاف البيد. ىاناؾ وىنالك
____________ 

ٕٔٔ، )بَتوت: دارالثقافة اإلسلمية(، ص. ملخص قواد اللغة العربيةفؤاد نعمة  26
 



ٕٕ 

 اسم اإلشارة فوائد ثالث  -ج
)ذاف وتاف( ويستعالف يف حالة الرفع، مثل: )جاء ىذاف  (ٔ

الرجالف، وىاتاف ادلرأتاف، )وذين وتُت(( : يستعمالف  ى 
اليت النصب واجلر، مثل: أكـر ىذين الرجلُت وىاتُت ح

ادلرأتُت، ومررت هبذين الرجلُت وىاتُت ادلرأتُت. وعلا  ى 
حالة الرفع مبنياف على األلف، ويف حاليت النصب واجلر 
مينياف على الياء. وليسا معريبُت باأللف رفع وبالياء نصبا 

ة فمن وجرا، كادلثٌت، ألف أمساء اإلشارة مبنية ال معرب
العلماء من يعرهبا، إعراب ادلثٌت، فلم ؼلطئ زلجة 
الصواب. أما قولو تعاىل: )إف َىِذِف َلَسِحَرِف(  ى قرأة من 
قرأ )أف( مشددة فقالوا إنو جاء على لغة من يلـز ادلثٌت 

 األلف  ى أحواؿ الرفع والنصب واجلر.
)ذه وتو(: علا يسكوف اذلاء ويسكوف اذلاء وكسرت فلك  (ٕ

 الكسرة، وأف تشبعها فتمّدىا. أف زبتلس
كاؼ احلطاب: حرؼ، وىو ككف الضمَت  ى حركتها  (ٖ

وما يلحق هبا من العالمات، تقوؿ: )ذاؾ كتابك 



ٕٖ 

ياتلميذ، وذاؾ كتابك يا تلميذ، وذلكما كتابكما يا 
تلميذاف ويا تلميذتاف، ذلكم كتابكم يا تالميذ، وذلكن  

 ٕٚكتابكن ياتلميذات.

____________ 

)بَتوت: ادلكتبة  جمع الدروس العربية الجزء األوللشيح مصطفى الغال بيٌت، 
.ٜٚ( ص. ٕٔٓٓالعصرية،  27

 



 

ٕٗ 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 منهج البحث - أ

 ادلنحج الذي تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث ىوكاف 
 ىو ”experiment research“ منهج ذبريب أو ما يقل با إلصللزية

ادلنهج العلمي الذي يستطيع الباحث بواسطتو أف يعرؼ أثر 
ادلستقل( على النتيجة )ادلتغَت التابع(. ولو األثر السبب )ادلتغَت 

اجللي يف تقدًن العلـو الطبيعية. وىذا ادلنهج ؽلكن أف يستخدـ 
 ٕٛيف العلـو السلوكية أيضا كبحث يف اللغة وتعليمها.

وتستخدـ الباحث يف ىذه الرسالة تصميم اجلموعة 
 وتقدـOne Group Pre-Test, Post Test Designالواحدة ويسمى 

الباحثة با دلقارنة بُت نتائج اال خترب )االخترب القليب  والبعدي( 
 ٜٕويأخذ الشكل التايل : على ربقيق الفروض.

____________ 
28 الرياض : مكتبة ، ) المدخل إلى البخث في العلوم السلوكيةصا حل بن محد العساؼ ،

ٖٖٓص.  (ـ ٕٓٓٓالعبيكاف ، الطبعة األوؿ   

ٜٓص.المدخل إلى البحث ...، صاحل بن محد العسق ، 29
 



ٕ٘ 

 ٕخ    x    ٔت   خ

 التفصيل :

 ت: يرمز للمجموعة التجربية 

 : االختبار القبلئخ 

 : االختبار البعديٕخ 

 xادلعاجلة التجريبية : 

التجريبية ىي ال زبتار للعينة وشبو ذبريبية قسم من حبث  
اجملموعة الضابطة، إال أهنا اجملموعة التجريبية نفسها. وشبو ذبريبية 
بأف زبضع رلموعة واحدة )بتجريبية( للمتغَت ادلستقل بعد أف يتم 
االختبار القبلي، مث زبترب الباحثة أيضا بعد التجريبية باالختبار 

 ٖٓوذلك ادلتغَت ادلستقل.البعدي دلقارنة نتائج االختبار القبلي. 
الباحث غلر البحث يف صف  واحد فقط بدأت بالتدريس ادلعتاد 
وبعد ذلك تطبق وسيلة األلغاز لًتقية فهم الطلبة على اسم 

 اإلشارة.

____________ 
 .ٖٛٓ...،ص. المدخل إلى البحثصاحل بن محد العساؼ، ٖٓ



ٕٙ 

 البحثوالعينية  مجتمع  - ب

يف اختيار العينة ذلذا البحث على  الباحثة وتعتمد  
أيضا ذلذه وتقاؿ (. Purposive Sampling)الطريقة العمدية 

الطريقة بالطريقة ادلقصودة، أو االختيار باخلربة وىي تعٍت أف 
أساس االختيار خربة الباحثة ومعرفتها بإف ىذه ادلفردة أو ذلك 

 31. سبثيل رلتمع البحث

وؽلكن  MIN 5 Banda Acehتلميذا. فأخذ  ٜٕٜوعددىم 
فصلُت من العينة الباحثة  ػػػػػػاجملتميع ذلذا البحث مجع التالميذ ب

 ٕٓ( كا اجملموعة التجريبية بعددىم eالتالميذ الصف اخلامس )
 تلميذا. 

 هاأدواتطريقة جمع البيانات و    -د

واما الطريقة ادلستخدمة البيانات قامت الباحثة بالطريقة  
 التالية:

 

____________ 
 .ٜٜ...،ص. المدخإللىالبحثصاحل بن محد العساؼ، ٖٔ



ٕٚ 

 االستبانة -1
أصبحت اإلستبانة من أدوات البحث اليت تطبق كثَتا يف 
معظم أنواع البحث الًتبوية والنفسية واإلجتماعية و اجلغرافية 
واالقتصادية واالجتماعية إىل البحوث يف العلـو الطبيعية كاطب 
واذلندسة والزراغة. تًتجم ادلتب العربية الكلمة االصلليزية 

Quistionareف يف ألفاظها وتتفق يف إىل عدة مصطلحات زبتل
تًتمجها )استفتاء( وبعضها  -مثال–معناىا، فبعض الكتاب 

تًتمجها ) استقصاء( وبعضها )استبياف(. ولكن أصلح مصطلح 
ؽلكن أف تًتجم بإستبانة حيث أنو مدلوؿ العريب الصحيح للمراد 
منها الذي يشَت إىل تلك اإلستمارة اليت ربتوي على رلموعة ـ ف 

و اآلراء  /و العبارات ادلكتوبة مزودة بإجابتها أو /األسئلة أو
 احملتملة، أو بفراغ لالجبة.

االستبانة ىو أحد الوسائل العديدة للحصوؿ على   
البيانات، والباحث الذي يريد استخداـ االستبانة غلب متأكدا 



ٕٛ 

من أنو ال توجد وسيلة أخرى اكثوصادقا وثباتا ؽلكن استخدامها. 
ٖٕ 

 االختبارات -2

ختبارات ادلقننة أحد األدوات الذي ؽلكن أف تعد اال
يستخدمها الباحث جلمع ادلعلومات اليت ربتاجها إلجابة األسئلة 
البحث أو اختبار فروضو. وتقـو الباحثة باختبارين، وعلا: 

 االختبار القبلي واالختبار البعدي.وىي كما يلي:

 (Pre- Testاالختبار القبلي ) -
وىو االختبار الذي يستخدـ قبل إجراء لتجربة بغرض 
ربديد مستوى التحصيل الدراسي لديهم يف تعليم حروؼ اجلر 

بل التجريبية وحىت يتسٌت معرفة أثر  puzzle   وسيلةباستخداـ 
 التجربة يف ربسينو.

 
 

____________ 
)الكويت: مدخل المناحج البحث التربويرجاء زلمد أبو عالـ، ٕٖ

 .ٜ٘ٔ(،ص ٜٜٛٔمكتبة الفالح، 



ٕٜ 

 (Post- Test)اإلختبار البعدي -

وىو االختبار الذييستخدـ بعد إجراء لتجربة بغرض 
ربديد مستوى التحصيل الدراسي لديهما حروؼ اجلر باستخداـ 

مد إجراء التجربة لقياس األثر الذي أحدثو تطبيق   puzzle وسيلة
ادلتغَت ادلستقل )التعليم لربمج( على ادلتغَت التابع )التحصيل 

 الدراسي(. 

 
 طريقة تحليل البيانات -ه

 ربليل البيانات عن اختبار القبلي واختبار البعدي -ٔ

أما ربليل البيانات عن نتيجة القبلي والبعدي باختبارات  
(Test- T) :ٖٖتستعمل الباحثة الرموز كما يلي 

tO=   

    
 

 البيانات :

____________ 
33

AnasSudijono, PengantarStatistikPendidikan, (Jakarta: Raja 

GrafindoPersada, 2008), hal 305 



ٖٓ 

tO =حالصة ادلالحظة 

MD = متوسط الفروؽ بُت االختبار بعدى األوؿ واإلختبار بعدى
 الثاين.

SEMD =.اخلطاء ادلعياري للفروؽ 

ولتعريف نتيجة من متوسط الفروؽ بُت االختبار  -
بعدى األوؿ ونتيجة االختبار بعدي الثاين، 

 فاستعملت الباحثة الرمز التايل: 

MD= 
  

  

 البيانات :

DΣ=  رلموع الفروؽ بُت نتيجة اإلختبار بعدي األوؿ ونتيجة
اإلختبار بعدي الثاين فهي نتيجة اإلختبار بعدى 

 (D=X-Yاألوؿ ناقصة نتيجة اإلختبار بعدى الثاين )

Nعدد أفراد العينة = 



ٖٔ 

ولتعريف نتيجة اخلطاء ادلعياري للفروؽ، فاستعملت  -
 الباحثة الرمز التايل:

SEMD=
   

√    

 البيانات:

SDD اإلضلراؼ ادلعياري للفروؽ بُت اختبار بعدى األوؿ واختبار =
 بعدى الثاين

ولتعريف نتيجة اإلضلراؼ ادلعياري للفروؽ بُت  -
اإلختبار بعدى األوؿ واإلختبار بعدى الثاين، 

 فاستعملت الباحثة الرمز التايل:

SDD=√
   

 
 (

  

 
)   

الدرجة احلرية  إضافة على الرموز السابقة، فتحدد الباحثة
(Derajat Kebebasan) 

 ( باستعماؿ الرمز التايل :T-Tesت)-الختبار
db= N-1=24-1=23 



ٖٕ 

( Signifikansiولتكوف الفردية على مستوى الداللة )  
% من الدرجة احلرية يف ىذا البحث، فينبغى أف تبلغ نتيجة إىل ٘

الفرض إذا كانت النتيجة ال تبلغ إىل تلك النتيجة فيكوف  ٛٓ،ٕ
 ٛٓ،ٕالبدؿ مردودة، وإذا كانت النتيجة متساوية أو أكرب من 

 فيكوف الفرض البدؿ مقبولة.
 ربليل البيانات عن االستبانة -ٕ

إف طريقة ربليل البيانات على استجابة الطلبة يف تعليم 
باستخداـ كما  puzzle وسيلةباستخداـ   اسم اإلشارة

 ٖٗيلي:
  P = 

 
       

 البيانات:
P   =النسبة ادلئوية 

=  fعدد الطلبة اجمليبة بإجابة الصحيحة 
= N عدد ادلشًتكات يف االستجابة 

____________ 
34

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D, 

(Bandung: Alfabeta, 2006), hal 443. 
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وربدد ادلسند ألنشطة الطلبة عند إجراء عميلة التعليم والتعلم إىل 
 مخسة احلويل   :

 % = شلتازٓٓٔ -ٙٛ .ٔ
 % = جيد جدا٘ٛ-ٕٚ .ٕ
 % = جيد٘ٚ-ٓٙ .ٖ
 % مقبوؿٜ٘ -٘٘ .ٗ
 % = ناقصٗ٘-ٓ .٘



 

ٖٗ 

 الفصل الرابع
 نتالج البحث ومنا قشتها

 تاعرض البيان - أ
 يف ىذا الفصل تريد الباحثة أف تبحثة عن استخداـ

نتائج  ةالباحثاإلشارةعلى اسم  لًتقية فهم التالميذPuzzle وسيلة 
 MIN 5 Bandaب البحث اليت وجدهتا بعد القياـ بالبحث 

Aceh للحصوؿ على البيانات احملتاج اليها و  ،للفصوؿ اخلامس
 تلك ادلدرسة للسنة الدراسة فقامت الباحثة بالبحث التجريب يف

على رسالة عميد كلية الًتبية يف  اـ اعتماد ٕٕٔٓ-ٔٔ-٘
 B- 335 شيو رتاجلامعة الرانَتي بندا أ

/Mi.01.07.18/TL.00/11/2021عن إذف مجع البيانات فيو. 

 حملة عن ميداف  البحث .ٔ
اإلبتدائية احلكومية  إحدى ادلدارس MIN 5 Banda Acehكاف 

 Ie Masen، ويقع يف قرية Mesjid Tuha no.2  Ie Masenيف شارع



ٖ٘ 

 MIN 5 من ادلدرسة قريبة هوىذ، أتشيةبندا  Ulee Kareng ناحية 

Banda Aceh .وأقمت ىذه جولة الطهي وجانبها.
باختيار دلدرسة اآلف فهو األستاذ .وأما رئيس اٜٜ٘ٔادلدرسة

. ادلاجستَت.  و معلم اللغة العربية واحد فقد وامسو سري دـر

وكاف الطلبة يف ىذه ادلدرسة جاؤوا من أضلاء ادلناطق  
 MIN 5 Banda Acehيف  تالميذكاف ال، شيوتبنداأادلتعددة في

 ، ويتكوف منتلميذاٖٙٗى عل ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓللسنة الدراسة 
وضح الباحثة . ويف اجلدوؿ اآليت تٖ٘ تلميذاٙٙٗو تلميذاٜٕٜ

 MIN 5 يف تالميذوكاف عدد ال.ادلدرس هيف ىذ تالميذعن عدد ال

Banda Aceh كما التالميذ  ،ولكل فص عدد اتلميذإٜٗىذا
يتضح يف اجلدوؿ التايل وللحصوؿ على األىداؼ الًتبية ادلرجوة 

 :فقد أعدت ادلدرسة بعض الوسائل التعليمية كما يلي

 

____________ 
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ٖٙ 

 ٗ-ٔاجلدوؿ 

 MIN 5 Banda Acehب  تالميذعدد ال

 عدد الطلبة الفصل رقم
 ٗٗٔ الفصل األوؿ ٔ
 ٛٗٔ الفصل الثاين ٕ
 ٛ٘ٔ الفصل الثالث ٖ
 ٜ٘ٔ الفصل الرابع ٗ
 ٛ٘ٔ الفصل اخلامس ٘
 ٜ٘ٔ الفصل السادس ٙ

  ٕٜٗ رلموع
 

 

 



ٖٚ 

 ٗ-ٕاجلدوؿ 
 Min 5 Banda Acehػالوسائل بػػػػػ 

 

 

  الرقم
 الوسائل

 
 عدد

 
 البيان

 جيد ٕٗ فصوؿ الدرسية ٔ
 جيد ٔ كتبةادل ٕ
 جيد ٔ معمل العامة ٖ
 جيد ٔ ادلصلى ٗ
 جيد ٔ معمل كمبيوتر ٘
 جيد ٕ ادلقصف ٙ
 جيد ٛٔ اـمّ احل ٚ
 جيد ٔ القرة قدـ ٛ



ٖٛ 

لترقية فهم التالميذ  Puzzleاستخدام وسيلة  - ب
 على اسم اإلشارة

 ٗ-ٖجلدوؿ 

لًتقية  Puzzleاستخداـ وسيلة اللغة العربية توقت عملية التعليم 
 فهم التالميذ علىاسم اإلشارة.

 ساعة تاريخ يوم اللقاء
اإلختبار 

 القبلي
نوفمرب  ٕٙ االثنُت

ٕٕٓٓ 
ٜ.ٗٓ-

ٔٓ.ٓٓ 
نوفمرب  ٖٓ اجلمعة اللقاء الثاين

ٕٕٓٓ 
ٔٓ،ٓٓ-
ٔٔ،ٗ٘ 

اإلختبار 
 البعدي

  ٖ اجلمعة
 ٕٕٓٓديسمبَت

ٔٓ،ٔٓ-
ٔٔ.ٓٓ 

 

اللغة العربية يف تعليم  ةطبقها الباحثعليميةتوأما اخلطوات الت
 ،كمايل:لًتقية فهم التالميذ علىاسم اإلشارة وسيلة األلغاز



ٖٜ 

 ٗ-ٗاجلدوؿ 
استخداـ وسيلة يف تعليم ةطبقها الباحثعليميةتوأما اخلطوات الت

Puzzle .كمايل:لًتقية فهم الطلبة علىاسم اإلشارة 
 اللقاء األول

 تالميذأنشطة ال رسةدأنشطة الم
الفصل  ةدخل ادلدراست -

 بإلقاء السالـ
 السالـ تالميذيرد ال -

عرؼ ادلدرسة امسو ويشرح ت -
اذلدؼ عن حضوره يف ىذا 

 الفصل.

إىل  لتالميذيستمع ا -
 شرحها.

الفرصة  ةعطي ادلدرست -
 أف يعرؼ نفسهم تالميذال

يعرؼ نفسهم يف اللقاء  -
 األوؿ

االختبار  ةقدـ ادلدرست -
 تالميذالقليب ال

عن اإلختبار  لتالميذغليبا -
 القليب

تتم ادلدرسة بإلقاء السالـ زب -
 قبل اخلروج من الفصل.

 السالـ لتالميذايريد  -

 



ٗٓ 

 اللقاء الثاني

 بةأنشطة الطل رسةدأنشطة الم
ل ادلدرسة الفصل تدخ  -

السالـ وتسأؿ بإلقاء
قرأ الدعاء لتالميذ وتا

 وكشف الغياب

 السالـ لتالميذايرد  -

يف  لتالميذاتدافع ادلدرسة  -
لًتقية  وسيلة األلغازالتعلم

 اسم اإلشارة.

إىل  لتالميذايسنمع  -
ادلدرسة عن  تشرح

 أىداؼ العليم
تعلم ادلدرسة ىدؼ  -

 التعلم
 يهتاـ بالدقة -

 لتالميذ دبا قراتايهتاـ  - 
 ادلدرسة

تقسم الفرقة خبمسة انفار  -
 فيها

لتالميذ دبا ا يهتاـ ا -
 ادلدرسة شرحت

ادلفردة  لتالميذايسأؿ  - تعلم ادلدرسة  -



ٗٔ 

 اجلديد
ادلدرسة القرطاس  توزع -

اسم  ليكوف الة يف تعلم
اإلشارة ب وصيلة 

 .األلغاز

ادلفردة  لتالميذايسأؿ  -
 الصعبة

 لتالميذاتأمر ادلدرسة  -
ليستملو القرطاس على 

 رئسهم

قرات اف  لتالميذاػلاوؿ  -
 لقراءةآ

 عطي ادلدرسة االصالحت -
 عن اخلطاء يف تكلم ا

 لتالميذا

 وبحثلتالميذ اف ياؿ ػلاو  -
 معٌت القرأءة 

ًتجم ادلدرسة القراة ت -
 الصحيحة

معٌت  لتالميذا يناقش -
 القراءة

لتالميذ اف ادرسة أمر ادلت -
 القراءة سرحت

خطاء  لتالميذا يناقش -
 معن القراءة

لتالميذ اف اتأمر ادلدرسة  -
 تعلم القراءةت

القراءة  لتالميذايتكلم ل -
 لاماـ الفص



ٕٗ 

من  لتالميذا يفاتشاؿ -
 فرقة االخر

ا،ربتتم ادلدرسة بإلقاء أخَت  -
 الفصل السالـ واخلروج 

 السالـ لتالميذايريد  -

 

 الثالثلقاء ال

 بةأنشطة الطل أنشطة المدرس
الفصل  ةدخل ادلدرست -

 بإلقاء السالـ
 السالـ لتالميذا يريد ا -

اإلختبار  ةقدـ ادلدرست -
 البعدي للطالب

عن  لتالميذاغليب  -
 اإلختبار البعدي

بإلقاء السالـ  ةتم ادلدرسزب -
 قبل اخلروج من الفصل.

 السالـ لتالميذايرد  -

 
 
 



ٖٗ 

 تحليل البيانات والمناقشة - ج
 اإلستبانة  ربليل بيانات عن  .ٔ

ت عملية التعليم سب البيانات من ادلدرسة والطالبارب
 :ٖٙالقانوفوالتعلم باستتعماؿ 

P = 

 
      

 ناتالبيا
P    النسبة ادلئوية : 

=  fعدد الطلبة اجمليبة بإجابة الصحيحة 
= N عدد ادلشًتكات يف االستجابة 

لتعليم والتعليم الطلبة عند عميلة او دد ادلسند ألنشطة ادلدرسةربو 
 ٖٚأحواؿ:إىل مخسة 

 %= شلتازٓٓٔ-ٔٛ
 %= جيد جدآٛ-ٔٙ
 %= جيدٓٙ-ٔٗ

____________ 
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ٗٗ 

 مقبوؿ%= ٓٗ-ٕٔ
 %= ناقصٕٓ-ٓ

طة ادلدرسة ظة أنشخحثة عند ادلالوىذ النتيجة تستعمل البا
طة كما أعدت ألنشس وىذه ايدر تقاء اللوالطلبة يف كل ال

 الباحثة يف جدوؿ ادلالحظة التالية:



 

ٗ٘ 

ٗ-٘جلدوؿ ا  
 اسم اإلشارة تعليمأنشطة ادلدرس يف ال

 النسبة ادلئوية الًتددات األسئلة الرقم
  ٗ ٖ ٕ ٔ  ٗ ٖ ٕ ٔ  
انا احب دروس اللغة  ٔ

 العربية.
ٙ ٔٓ - - 

 
ٕٗ% ٖٓ% - - 

 

مدرس اللغة العربية حب  ٕ
 الظهور.

ٕٔ ٛ - -  ٗٛ% ٕٗ% - -  

  - - %ٕٗ %ٛٗ  - - ٛ ٕٔأشعر وكأنٍت يف الفصل  ٖ



ٗٙ 
 عند تعلم اللغة العربية

أسأؿ إذا كنت ال أفهم  ٗ
 اللغة العربيةيف تعلم 

ٛ ٕٔ - -  ٖٕ% ٖٙ% - -  

أصبح التعلم باستخداـ  ٘
األلغاز الوسائط أسهل من 

 قبال.

ٔٓ ٔٓ - -  ٗٓ% ٖٓ% - -  

أنشطة التعلم شلتعة  ٙ
عند استخداـ  للغيةٓ٘

 Puzzleوسيلة 

ٔٔ ٜ - -  ٗٗ% ٕٚ% - -  

  - - %ٕٗ %ٛٗ  - - ٛ ٕٔأنا دائما أىتم يشرح ادلعلم  ٚ



ٗٚ 
 .عندما ػلدث التعلم

ؽلكن أف يؤدي استخداـ  ٛ
عل ىذه الوسائط إىل ج

 التعلم أكثر نشاطا.

ٔٓ ٔٓ - -  ٗٓ% ٖٓ% - -  

 Puzzleاستخداـ وسيلة  ٜ
يسهل عليَّ فهم معٌت 

 .وىدؼ اسم اإلشارة

ٔٗ ٙ - -  ٘ٙ% ٔٛ% - -  

يتمسَّك باستخداـ أحب ٓٔ
لًتقية فهم  Puzzleوسيلة 

 .اسم اإلشارة

ٔٙ ٗ - -  ٙٗ% ٕٔ% - -  



ٗٛ 
  - - %ٕ٘٘ %ٗٗٗ      اجملموعة 
   - %ٔ٘ %ٛ،ٛٛ      عدلةدرجة ادل 

 

 قيمة ألنشطة ادلدّرسة عند إجراء عملية التعليم التعلم، غهي:

P = 

 
      

   

  
      = 

     

   
 = 

%ٛ ،ٛٛ =



 

 

ٜٗ 
 القبلي واالختبار البعدي ربليل البيانات عن االختبار -ٕ

ستخداـ وادلعرفة قدرة الطلبة على فهم النصوص قبال
 دتفاعتماإلشارةعلىاسم  لتالميذاوسيلة األلغاز لًتقية فهم 

االختبار البعدي،وعلى و على إجراء اإلختبار القبلي  ةالباحث
 باإلجابة الصحيحة. يب األسئلة ذبالطلبة أف 

قبلي نتيجة اإلختبار ال ةقدـ الباحثتولوضيح البيانات ف
 :واإلختبار البعدي كما يلي

 ٗ-ٙاجلدوؿ 
 القبلي ختبارنتائج اإل 

 نتيجة لتالميذاأسماء  رقم
 ٓٙ (ٔ) لتالميذا ٔ
 ٓٚ (ٕ) لتالميذا ٕ
 ٓٚ (ٖ) لتالميذا ٖ
 ٓٙ (ٗ) لتالميذا  ٗ
 ٓٚ (٘) لتالميذا  ٘



٘ٓ 

 

 ٓٛ (ٙ) لتالميذا  ٙ
 ٓٚ (ٚ) لتالميذا ٚ
 ٓٛ (ٛ) لتالميذا ٛ
 ٓٚ (ٜ) لتالميذا ٜ
 ٘ٛ (ٓٔ) لتالميذا ٓٔ
 ٘ٚ (ٔٔ) لتالميذا ٔٔ
 ٓٚ (ٕٔ) لتالميذا ٕٔ
 ٘ٛ (ٖٔ) لتالميذا ٖٔ
 ٘ٙ (ٗٔ) لتالميذا ٗٔ
 ٓٚ (٘ٔ) لتالميذا ٘ٔ
 ٘ٙ (ٙٔ) لتالميذا ٙٔ
 ٘ٛ (ٚٔ) لتالميذا ٚٔ
 ٘ٙ (ٛٔ) لتالميذا ٛٔ
 ٓٛ (ٜٔ) لتالميذا ٜٔ
 ٓٙ (ٕٓ) لتالميذا ٕٓ

 ٕٚ=ٕٓ:ٓٗٗٔ معدؿ



٘ٔ 

 

القبلي على نتيجة من ىذه البيانات حصل الطلبة االختبار 
 ،ٕٚ=ٕٓ:٘ٗ.ٔ: ادلعدلة

 ٗ-ٚاجلدوؿ 
 البعدي ختبارنتائج اإل

 نتيجة أسماء الطلبة رقم
 ٜٓ (ٔ) لتالميذا ٔ
 ٓٛ (ٕ) لتالميذا ٕ
 ٓٛ (ٖ) لتالميذا ٖ
 ٜٓ (ٗ) لتالميذا ٗ
 ٘ٚ (٘) لتالميذا ٘
 ٜٓ (ٙ) لتالميذا ٙ
 ٘ٛ (ٚ) لتالميذا ٚ
 ٜٓ (ٛ) لتالميذا ٛ
 ٓٛ (ٜ) لتالميذا ٜ
 ٘ٛ (ٓٔ) لتالميذا ٓٔ
 ٜٓ (ٔٔ) لتالميذا ٔٔ



ٕ٘ 

 

 ٜٓ (ٕٔ) لتالميذا ٕٔ
 ٓٓٔ (ٖٔ) لتالميذا ٖٔ
 ٓٛ (ٗٔ) لتالميذا ٗٔ
 ٘ٛ (٘ٔ) لتالميذا ٘ٔ
 ٘ٛ (ٙٔ) لتالميذا ٙٔ
 ٜ٘ (ٚٔ) لتالميذا ٚٔ
 ٓٛ (ٛٔ) لتالميذا ٛٔ
 ٜ٘ (ٜٔ) لتالميذا ٜٔ
 ٘ٛ (ٕٓ) لتالميذا ٕٓ

 ٙٛ=ٕٓ:ٕٓٚٔ معدل
 

ى االختبار القبل عل لتالميذامن ىذه البيانات حصل 
 ٙٛ=ٕٓ:ٕٓٚٔ: نتيجة ادلعدلة 

  (t-test)وربلل الباحثة النتائج من اإلختبار ت  
 باستخداـ رموز التايل:



ٖ٘ 

 

 الييانات:                                          

   
  

    
 

 مذكور يف اجلدوؿ
 ٗ-ٛاجلدوؿ )رقم( 

 البعدير رلموع الفروؽ بُت نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبا

 لتالميذا
نتيجة  
لالختبار 

 القبلي

نتيجة  
لالختبار 
 البعدي

الفرق بين 
 اإلختبارين
D=(X-Y) 

مربغ 
)االنحراف 
عن متوسط 

 الفرق(
 ٜٓٓ -ٖٓ ٜٓ ٓٙ (ٔ) لتالميذا
 ٕٕ٘ -٘ٔ ٓٛ ٓٚ (ٕ) لتالميذا
 ٓٓٔ -ٓٔ ٓٛ ٓٚ (ٖ) لتالميذا
 ٜٓٓ -ٖٓ ٜٓ ٓٙ (ٗ) لتالميذا
 ٕٕ٘ -٘ٔ ٘ٚ ٓٚ (٘) لتالميذا
 ٓٓٔ -ٓٔ ٜٓ ٓٛ (ٙ) لتالميذا
 ٕٕ٘ -٘ٔ ٘ٛ ٓٚ (ٚ) لتالميذاا
 ٕٕ٘ -٘ٔ ٜٓ ٓٛ (ٛ) لتالميذا



٘ٗ 

 

 ٓٓٔ -ٓٔ ٓٛ ٓٚ (ٜ) لتالميذا
 ٓٓٔ -ٓٔ ٘ٛ ٘ٚ (ٓٔ)لتالميذا
 ٓٓٗ -ٕٓ ٜٓ ٓٚ (ٔٔ)لتالميذا
 ٕٕ٘ -٘ٔ ٜٓ ٘ٛ (ٕٔ)لتالميذا
 ٕٕ٘ -٘ٔ ٓٓٔ ٘ٛ (ٖٔ)لتالميذا
 ٕٕ٘ ٘ٔ- ٓٛ ٘ٙ ((14لتالميذا
 ٕٕ٘ -٘ٔ ٘ٚ ٓٚ (٘ٔ)لتالميذا
 ٓٓٗ -ٕٓ ٘ٛ ٘ٙ (ٙٔ)لتالميذا
 ٕ٘ -٘ ٜٓ ٘ٛ (ٚٔ)لتالميذا
 ٕٕ٘ -٘ٔ ٓٛ ٘ٙ (ٛٔ)لتالميذا
 ٓٓٔ -ٓٔ ٜٓ ٓٛ (ٜٔ)لتالميذا
 ٓٓٗ -ٕٓ ٘ٛ ٘ٙ (ٕٓ)لتالميذا

  ۲ٓ ٔٗٗٓ:ٕٓ
=ٕٚ 

ٕٔٚٓ:ٕ
ٓ=ٛٙ 

ٖٔٓ-= 
D∑ 

٘.٘٘ٓ= 

 

،يف اجلدواؿ  (t-test)ت  –نظرا إىل النتيجة من اإلختبار 
 ق حصل الباحثة على البيانات الساب



٘٘ 

 

 ٕٚ=ٕٓ:ٓٓٗٗٔوىوحساب متوسط اإلجبابة األوؿ  -ٔ
 ٙٛ=ٕٓ:ٕٓٚٔحساب متوسط اإلجبابة الثانية وىو  -ٕ
 -٘،٘ٔ=ٕٓ( :-ٖٓٔحساب متوسط الفرؽ وىو ) -ٖ
 ٓ٘٘.٘مربع )االضلراؼ عن متوسط الفروؽ (= -ٗ

 ت التايل –تطبيق قانوف اختبار 
   

 √  

 

 
 (

  

 
)
 

   
 √    

  
 (

    

  
)
 

       =√         0 

       =250-225 

=√ 25 =5 

مث تبحث الباحثة عن اخلطأ ادلعياري للفرؽ بُت اتباع   
 الرموز التالية :

         
   

√   
 

         
 

√۲ٓ ٔ
 

         
 

√  
 

              



٘ٙ 

 

 :Test"( tت )" –مث خطوات البحث عن حاصل من اإلختبار 

    to=   

    
 

    to=   

    
 

    to=ٖٔ.ٔ٘ 

  ٘ٔ،tٖٔومن اخلطوات السابقة فتحسب الباحثة أف النتيجة ت 
 ليقارف بالنتيجة اجلدوؿ بالرموز: -

db=N-1 

db= ٔ-ٕٓ  

db=ٜٔ 

، فتوجد النتيجة ت اجلدوؿ dbوبعد أف ربسب الباحثة 
 ( (Signifikansiعلى مستوى الداللة

ٝ ٔ(  (Signifikansiويف مستوى الداللة   ٕ.ٜٓٝ وه٘
أو        )أو نتيجة ت احلساب       <. وإذ ٕ، ٙٛوىو

       أكرب من نتيجة ت اجلدوؿ        )نتيجة ت احلساب 
أو نتيجة ت  <      وإذمقبوؿ.    مردود و    فذلك 



٘ٚ 

 

   ، فذلك       أصغر من نتيجة ت اجلدوؿ         )احلساب
 مردود.   مقبوؿ و
ومن الرمز السابقة وجدت الباحثة النتيجة ت احلساب  

(   (Signifikansiاجلدوؿ على  مستوى الداللة  ٖٔ،ٕٕ       )

 ٝ وىؤ(  (Signifikansiويف مستوى الداللة  ٕ،ٜٓٝ وىو ٘
أكرب من نتيجة ت اجلدوؿ        )نتيجة ت احلساب . فالٕ،ٙٛ
 مقبوؿ   مردود و   ( وٕ،ٙٛ>٘ٔ.ٖٔ<ٜٕٓ)      

 
 تحقيق الفروض

 الفروض من ىذا البحث تقوؿ: 
وسيلة األلغاز فعاؿ  استخداـإف  :     ديل لبالفرض ا .ٔ

على اسم اإلشارة ) دراسة ربريبية يف  لًتقية فهم التالميذ
 .Banda Aceh ٘ادلدرسة اإلبتدائية 



٘ٛ 

 

وسيلة األلغاز غَت  استخداـإن :     لصفري االفرض  .ٕ
على اسم اإلشارة ) دراسة  فعاؿ لًتقية فهم التالميذ

 Banda Aceh ٘ربريبية يف ادلدرسة اإلبتدائية 
وأف الفروض من ىذا البحث وىو ذبد فروؽ ذات   .ٖ

لًتقية فهم .التعاوين ب وسيلة األلغاز إحصائية بُت تعليم 
 مقبوؿ.  يف ىذه ادلدرسة التالميذ على اسم اإلشارة

 ٘ٔ،ٖٔ       )ونظر الباحثة اىل نتيجة االختبار ت احلساب  
 ٕ،ٜٓٝ وىو ٘(  (Signifikansiاجلدوؿ على  مستوى الداللة 

نتيجة ت . فالٕ،ٙٛٝ وىو ٔ(  (Signifikansiويف مستوى الداللة 
 .      أكرب من نتيجة ت اجلدوؿ        )احلساب 



 

 ٘ ٜ 

 الفصل الخامس
خاتمةال  

نتائج البحث -أ  

بعد ما قامت الباحثة باالبحث التجرييب قدمت الباحثة        
 بالنتائج اليت حصل عليها يف ىذا الفصل اآلخر وىي كما يلي:

 فعاؿ Puzzleالتالميذ على استخداـ وسيلة  إف استخداـ -ٔ
دؿ على ىيىذلًتقية فهم التالميذ على اسم اإلشارة فعالو 

أكرب من نتيجة ت اجلدوؿ        احلساب ) أف نتيجة ت
   مردود و   ( وٙٛ>٘ٔ،ٖٔ<ٕٚ. )      

 مقبوؿ.
لًتقية  Puzzleإف استجابة التالميذ على استخداـ وسيلة  -ٕ

فهم التالميذ على اسم اإلشارة تكوف شلتازا ىذا بنسبة 
 .%ٛ،ٛٛنتيجة اإلستبانة  

 



ٙٓ 

 

 االقتراحات  -ب
قبل اهناء الباحثة على تأليف ىذه الرسالة أردات تقدـ        

بعض االقًتاحات الضرورية للحصوؿ على النجاح، وىي كما 
 يلي:

العربية أف ينبغي للمدرس خاصة يف عملية تعليم اللغة  -ٔ
يعد ادلادة والوسيلة ادلناسبة إليصل تلك ادلادة ، حىت 

 تكوف أفكار التالميذ سهولة يف التعلم.
وينبغي دلعلمي اللغة العربية أف يطبق وسيلة األلغاز ألهنا  -ٕ

 فعالية لًتقية التحصيل الدراسي عند التالميذ
يرجى من التالميذ أف يتعلموا العربية جيدا وأف يكثروا  -ٖ

دلفرادات العربية كي يكونوا ماىرين على اسم حفظ ا
 اإلشارة.

 

 

 

 



 

 ٙ ٔ 

 المراجع 

 ادلراجع العاربية

المناهج الوسائل التعلمية ، ٜٜٚٔمحد لبيب النجيهى. 
 ، ادلصرية.المكتبة األنجلو

الوسائل التعليمية في بيان العقيدة أهمية محزة حسُت عبيد ، 
 للبنات.  ، كلية الًتبية  اإلسالمية

المناهج الوسائل التعلمية ، ٜٜٚٔمحد لبيب النجيهى. 
 ، ادلصرية.المكتبة األنجلو
مدخل الى مناهج البحث ، ٜٜٛٔرجاء زلمود أبو عالـ 

 ، الطبعة االوؿ،كويت : مكتبة الفالح.لبتربوي
المدخل الى البحث في ، ٕٓٓٓصاحل بن محد العساؼ ،
 ، الرياض مكتبة العبيكاف.العلوم السلوكية

، التربية وطرق التدريس، ٖٜٙٔ عبد العزيز وعبد اجمليد،صاحل
 مصرى : دار ادلعرؼ.

التربية اإلسالم وفن ، ٕٚٓٓعبد ادلهاب عبد السالـ طويلة ،
 القاىر: دار السالـ.،الطبعةالعربعةالتدريس، 



ٕٙ 

 

، بَتوت ، دارالثقافة قواداللغة العربّيةملخص فؤاد نعمة ، 
 ، احلرمُت.التعريفاتاإلسلمية.على بن زُلََّمد اجلرجاىن، 

جمع الدروس العربية الجزء ، ٕٔٓٓمصطفى الغال بيٍت. 
 العصرية. ، بيوت: ادلكتبةاألول
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RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan pendidikan : MIN 5 Banda Aceh 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semster : V/Ganjil 

Materi   : األدوات المدرسية 
Alokasi Waktu :2x35 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1.  Menghargai  dan menghayati   ajaran agama islam. 

2. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan 

menenya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, dan sekolah. 

4. Menyajikan  faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 



tindakan yang mencerminkan prilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

No  Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1 Meresapi makna 

anugrah Allah SWT 

berupa bahasa Arab 

1.1.1. Menunjukkakn 

sikap Antusias 

dalam 

mempraktekkan 

bahasa Arab 

sebagai rasa 

syukur kepada 

Allah 

2 2.1 Memiliki kepedulian, 

rasa ingin tahu dan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

dengan menggunakan 

media bahasa Arab 

yang dimiliki 

2.1.1. Berpengetahuan 

tinggi dan peduli 

serta percaya diri 

dalam 

berkomunikasi 

bahasa Arab. 



3 3.3 Memahami bentuk 

kata, frasa, dan 

kalimat sederhana 

terkait tarkib: 

 اسم اإلشارة

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Menggunakan kata, 

frasa, dan kalimat 

sederhana terkait 

tarkib: 

 اسم اإلشارة

3.3.1. Menyebutkan 

jenis-jenis  

 اسم اإلشارة
3.3.2 Mengungkapkan 

fungsi dari 

 اسم اإلشارة
3.3.3. Membedakan isim-

isim 

 اسم اإلشارة
3.3.4. Menjawab 

pertanyaan tentang  

 اسم اإلشارة
4.3.1 Melafalkan isim-isim 

tentang topik 

 اسم اإلشارة
 

4.3.2 Menyatakan makna 



 

C. Materi Pembelajaran ( Lampiran) 

D. Pendekatan dan  metode pembelajaran 

 Pendekatan Saintific 

 Metode Peer Teaching 

 Ceramah  

isim-isim tentang 

topik: اسم اإلشارة 

4.3.3. Mencocokan 

isim isyarah dengan 

isim yang sesuai 

kedalam kalimat 

4.3.4 Membentuk kata, 

frasa, dan kaliamat 

sederhana terkait 

tarkib: 

 اسم اإلشارة



 Tanya Jawab 

 

E. Kegiatan Pembelajaran  

No Kegiatan  Waktu 

1 Pendahuluan 

a. Orientasi  

 Guru memberi salam dan 

Menanyakan kabar peserta 

didik. 

 Guru Meminta siswa untuk 

duduk dwngan rapi. 

 Guru meminta siswa-siswi 

untuk Membaca doa belajar. 

 Guru mengecek kehadiran 

siswa. 

b. Apresepsi 

 Guru menanyai kepada siswa 

tentang pembelajaran yang 

telah lalu. 

 Guru mengaitkan materi 

pelajaran yang akan di pelajari 

c. Motivasi 

15 

menit 



 Guru memberikan kesadaran 

dan perhatian terhadap 

manfaat mempelajari pelajaran 

bahasa Arab. 

d. Pemberian Acuan 

 Guru memberikan materi yang 

akan di pelajari. 

2 Kegiatan Inti: 

1. Mengamati 

 Guru menanyakan kepada 

siswa tentang املدرسية األدوات   

dan Siswa menjawab sesuai 

dengan kemampuannya. 

 Guru memeberikan penguatan 

dari jawaban yang diutarakan 

oleh siswa dan memebenarkan 

jawaban siswa yang 

mengalami kesalahan. 

 Guru membagikan teks 

 األدوات املدرسية

 

40 

menit 



 Guru mejelaskan perbedaan 

dalam penggunaan isim 

isyarah, .هذا، هذه، ذلك، تلك  

dalam teks bacaan. 

 

2. Menanya  

 Guru menanyakan 

pemahaman siswa tentang 

topik yang telah di jelaskan. 

 Siswa menanyakan hal-hal 

yang belum mereka pahami 

tentang materi yang di 

jelaskan  

 Guru menanyakan arti 

mufradat yang telah di 

berikan sebelumnya kepada 

murid secara acak.  

3. Mengeksplorasi 

 Kerjakan secara berkelompok 

untuk menyusun puzzle ini 

menjadi kalimat yang benar. 



 Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya tentang puzzle. 

 Siswa menerjemahkan kalimat 

berikut dengan benar. 

 Menggabungkan potongan-

potongan kosa kata tersebut 

menjadi puzzle yang benar. 

 Perwakilan dari kelompok itu 

maju untuk menjelaskan hasil 

kerja kelompoknya. 

 Guru mengkoreksi kaliamat 

bersama dengan siwa. 

 Guru membegikan siswa LKS 

untuk dikerjakan secara 

berkelompok. 

3 Penutup  

 Di bawah bumbingan guru 

peserta didik memberikan 

kesimpulan dan ringkasan 

materi pembelajaran yang 

telah di pelajari. 

 Guru memberikan refleksi 

20 

menit 



terhadap proses pembelajaran. 

 Guru memberikan pesan 

moral kepada peserta didik. 

 Peserta didik bersama guru 

menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam. 

 

F. Penilaian, Remedial, dan Pengayaan (terlampir) 

G. Alat/bahan, Media dan Sumber belajar 

1. Alat /bahan dan Media 

 Spidol  

 Papan tulis 

 Buku-buku pelajaran 

 karton 

 Media puzzle 

2. Sumber belajar 

 Kemenag RI 2013, buku Bahasa Arab, 

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, 

kelas V (Jakarta, Kemang,2013 hal.25). 

 Internet  

 



H. Penilaian Hasil Belajar 

a. Rubik dari aspek penilaian 

 Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran 

dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian 

kompetensi siswa. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan 

penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 

memperbaiki proses pembelajaran. 

1.Penilaian dari Aspek Pengetahuan (knowledge) 

a. Kosa kata (al-mufradat) 

4 = Hampir sempurna 

3 = Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 

2 = Ada kesalahan dan mengganggu makna 

1 = banyak kesalahan dan menganggu makna 

 

b. Kelancaran 

4  =   Hampir sempurna 

3  =   Ada beberapa kesalahan tapi tidak mengganggu 

makna 

2  =   Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 

1  =   Banyak kesalahan dan mengganggu makna 

 

c. Ketelitian  

4 =  Teliti 

3    =  Sangat Teliti 

2    =  Kurang Teliti 

1  =  Tidak Teliti 

 

 

 



d. Pengucapan 

4  =   Sempurna 

3  =   Ada beberapa kesalahan tapi tidak mengganggu 

makna 

2  =   Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 

1  =   Banyak kesalahan dan mengganggu makna 

 

 

b. Lembar Pengamatan aspek pelafalan 
No Nama 

Siswa 

Kosa 

Kata 

Kelancaran Ketelitian  Pengucapan Intonasi Jumlah 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

Banda Aceh, 12 Oktober 2021 

Guru Penelitian Bahasa Arab 

 

 

Siti Nuraisyah 

160202134 

 



Nama kelompok : 

Lengkapilah Puzzle di bawah ini dengan menggunakan 

kata tunjuk dekat dan  kata tunjuk jauh! 

 



Nama  : 

Kelas  : 

Perhatikan gambar dan jawablah pertanyaan di bawah Ini 

dengan benar dan tepat! 

 

 

 
 

 
 

َحِقْيَبة  ؟ .........  َما َذِلكَ  -2  

 

َسب ُّْورَة   ......؟  َما َهَذا -3  
 

  ؟ ......  َمْكَتب   اذَ ا هَ مَ  -1



 
 

 
 
 
 

  

؟...... َشَجَرة   َما َهَذهِ  -4  

 ِمْصَباح   ....؟  َما َهَذا -5 

نَاِفَذة   .....َما َهَذِه؟  -6  



 
 

 
 

 
 

 

قَ َلم   ......َما َهَذِه؟  -7
 ِرَصاْص ِرصص

 

ِمْسَطَرة   ....َما تِْلَك؟  -8  
 

ُمَدرِّس   .....َما َهَذا؟  -9  
 

  ......َما َذِلَك؟  -11
 ِكَتاب  

 



Nama : 

Kelas : 

I. Isislah titik-titik di bawah ini sesuai dengan 

gambar!! 

 

 

 
 

 

 َما َهَذِه؟

 َما َذِلَك؟

 َما َهَذِه؟

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

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

. 

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

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

....... 

 

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

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

..... 

 



 
 

 

 
  

َذِلَك؟َما     

 َما َهَذا؟

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

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

 

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

........... 

 



 

  
II. Isilah titik dengan kata “ َهِذهِ  و  ا أَ َهذَ  sesuai kosa kata di 

bawah ini !! 
 نَاِفَذة  ................      -1
 ................      ِقر طَاس   -2
 ................     َحِقي َبة   -3
طَرَة   -4  ...............      ِمس 
 قَ َلم  رَِصاصِ ...............       -5
 ...............     ِم َسَحة   -6

 

،طَ  ،  ِخَزانَة ، بَاب  َساَعة ، قَ َلم . َباِشر   



 

بندا أتشية 5البيئة المدرسية اإلبتدائية   

 
االختبارالقلبي

 
 



 

 اإلختبار البعدي واالستبنة
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