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   عنوانالبحث  على: الطلبة قدرة لرتقية املناقشة بطريقة الصورة بطاقة استخدام
(MTsN 2 Aceh Besar)دراسةجتريبيةبإتقاناملفردات

فاطمةالزهراءاالسمالكامل:
 180202082رقمالقيد:

العربيةاللغةلفهممهمعنصرهواملفردات  املالحظةتقام. التجربةأثناءالباحثة
الةبمعظمالطلهيMTsN 2 Aceh Besarيفالباحثةاوجدهتاليتواملشكلةامليدانية،

ويعتربواالعربيةاللغةحيبون جدا منخفضا الطلبة بني املفردات إتقان يكون أنحبيث
معوسائليفهذهاملدرسةمليطبقواالن.واملعلموأيًضاويصعبوناحملادثةةصعباملفردات
أتخذلذلك.ختلفةاملةرساملدمنخترجالطلبةهواآلخرالعاملبينماواملناسبةالطريقة
الغرض.املفرداتإتقانيفةاملناقشبطريقةةالصوربطاقةتطبيقاملوضوعلهذاالباحثة

الدراسةهذهمن لتعرف وملعرفةةاملناقشبطريقةةالصوربطاقةاستخدامفاعليةهي
.ةاملناقشبطريقةاملصورةبطاقةاستخدامبعدالطلبةاستجاابت البحثهذاجمتمعأما

واطالب655ًبعددMTsN 2 Aceh Besarالطلبةمجيعهو الباحثة منالعينةأتخذ
1)السابعالفصل اتبتصميمالبحثطريقةالباحثةتستخدم.طالبة32وعددهم(

( الباحثةالبياانتوجلمع(Onegroup pre-test, post-test designالتمهيدية استعملت
احملصولعليهافهوأنالبحثنتائجوكانت.واالستبانةالبعدياالختباروالقبلياالختبار

اختبارنتائجويدلعلىذلك مقبول (Ha) (مردودوالفرضالبديلH0الفرضالصفري)
(Wilcoxon Sign Rink Test)الداللةستوىمب (Asymp.sig2-Tailed)(0،000>

استخدامحيصلبينما(0،05 علىميالتعلعمليةيفةاملناقشطريقةبةالصوربطاقة
االستجابةأعلىإجيابيةاستجابةعلىدليلوجودمعالطلبةمنإجيابيةاستجابة من
.٪2أكثرمن٪98بنتيجةالسلبية

 الكلماتاألساسية:بطاقةالصورة،طريقةاملناقشة،املفردات.
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Research Title : Using Card Picture With The Discussion Method To Improve  

   Student’s Ability To Mastery Vocabulary (Eksperimental  

   Research in MTsN 2 Aceh Besar) 

Full Name : Fatimah Az-Zahra 

NIM : 180202082 

Vocabulary is an important element to understand Arabic. Researchers have made 

observations during field experience practice, the problem that researchers found 

at  MTsN  2 Aceh Besar is that many students do not like Arabic so they do not 

master vocabulary and think that memorizing vocabulary and speak is difficult 

and the teachers here have never  applying the media together with the method 

while the other factor is that they graduated from different schools. Therefore, the 

researcher raised this title to try to apply picture cards with the munaqasyah 

method in mastering vocabulary. The purpose of this study was to determine the 

effectiveness of picture cards with the discussion method to determine student 

responses after learning to use picture cards with the discussion  method. The 

population of this research is all students of  MTsN 2 Aceh Besar  with a total of  

655 students and the sample is class ( VII / 1 ) which consists of  32 students. The 

research method uses an experiment with a one-group pretest-posttest design and 

for data collection using pre-test and post-test as well as a questionnaire. The 

results of the study showed that H0’s was rejected and Ha’s was accepted, the 

evidence of which can be seen from the results of the test (Wilcoxon Sign Rink 

Test) and the level of significance (Asymp.sig. 2-Tailed) (0,000 < 0,05) while the 

use of picture cards with the discussion method  in the learning process getting a 

positive response from students with evidence of a positive response is higher 

than a negative response with a result of  98% > 2%. 

Key Word: Card Picture, Discussion Method, Vocabulary. 
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ABSTRAK 

Judul Skripsi : Penggunaan kartu gambar dengan metode munaqasyah untuk     

   meningkatkan kemampuan siswa terhadap penguasaan  

   mufradat. Penelitian Eksperiment di MTsN 2 Aceh Besar. 

Peneliti  : Fatimah Az-Zahra 

NIM : 180202082 

Kosa kata merupakan unsur penting untuk memahami bahasa arab. Peneliti telah 

melakukan pengamatan selama praktek pengalaman lapangan, masalah yang 

peneliti temukan di sekolah MTsN 2 Aceh Besar adalah siswa banyak tidak 

menyukai bahasa arab sehingga penguasaan kosa kata dikalangan siswa sangat 

rendah dan menganggap menghafal kosa kata itu sulit dan mareka juga susah 

untuk berbicara dan guru disini belum pernah menerapkan media bersamaan 

dengan metode sedangkan faktor lainnya mareka tamatan dari sekolah yang 

berbeda beda. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul ini untuk mencoba 

menerapkan kartu gambar dengan metode munaqasyah dalam menguasai 

mufradat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan kartu gambar 

dengan metode munaqasyah untuk mengetahui respon siswa setelah belajar 

menggunakan kartu gambar dengan metode munaqasyah. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa MTsN 2 Aceh Besar dengan jumlah siswa 655 dan 

sampelnya adalah kelas (VII/1) yang berjumlah 32 siswa. Metode penelitiannya 

menggunakan eksperimen dengan desain one grup- pretes postes design dan untuk 

pengumpulan datanya menggunakan pre-tes dan post-tes serta angket. Adapun 

hasil penelitian yang diperoleh bahwa Ha diterima dan H0 di tolak yang buktinya 

dapat dilihat dengan hasil uji Wilcoxon Sign Rink Test dengan tingkat signifikasi 

(Asymp.sig. 2-Tailed) (0,000>0,05) sedangkan penggunaan kartu gambar dengan 

metode munaqasyah dalam proses belajar mendapatkan respon positif dari siswa 

dengan bukti respon positif lebih tinggi dibandingkan respon negatif dengan hasil 

98% <2%. 

Kata Kunci: Kartu Gambar, Metode Munaqasyah, Mufradat. 
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 الفصل األول

 تساسية البحث

مشكلة البحث-أ

مكونيفاملفردات هي العربية اللغة ق تعليم أوال تدريسها جيب اليت بلاللغة
زايدةإتقاناملهاراتاللغوية.وإبتقانيفإىلمادةاخرى.ألندوراملفرداتأكربانتقال

على الشخص ويستطيع جاملفردات بشكل  ومشاعرهالتواصل األفكار ونقل يد
التعليمية العربيةمنالضروريإجرللمخاطبمعاللغة اءمتارين.لذلك،يفتعليماللغة

    1.هاواستخدامهاصحيحاحفظوملعينفهماللطلبةلنطقاملفرداتو

حبيث     مالئم جو املفرداتوليحضر إتقان لرتقية مها دورا تدور كانتالوسيلة
ألنمهتمنيونشيطنييفعمليةالتعليم.لذلك،حيتاجاملعلمونإىلوسائلةبيكونالطل

وماتتنقلرسائلومعلعواملمهمةللحصولعلىنتائجتعليميةمرضية.الوسائلهي
 2تنوعةمنهابطاقةالصورة.امل.فالوسائلالتعليميةلغرضالتعلم

كيفيةطريقةهيالتؤثرالطريقةأيضاعلىعمليةالتعلم.إلضافةمهمةالوسائل
التعلم هدف لتحقيق ذلك.منظمة اىل جيب3وما الطريقةاملععلىأن اختيار لم

هناكطرقميكنأن.يفوقتالتعلمقاملناسبةأبحوالالطلبةكونالطرالصحيحةحىتت
جيبعلىأناملعلمنيهذايدلويفتنفيذالتعليممنهاطريقةاملناقشة.تساعداملعلمني

طالهبمعلىاالهتمامابلتعلم.لتشجيعأنيطورواالوسائلوالطرقالتعليم

                                                             
1
 Abdul Mutholib : Lu’batul Qamus: cara unik memperkaya mufradat, (Arabia, Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab, IAIN Kudus), vol. 7, No.1, Januari – Juni 2015. 

http://journal.iainkudus,ac.id   

2
Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, metode, strategi, materi dan 

media). Yogyakarta:UIN Malang Press, 2008, hlm. 168-169. 
3
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 787.  

http://journal.iainkudus,ac.id/
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،يتعلمفيهاTungkobهىتقعيف2Aceh Besarدرسةاملتوسطةاحلكوميةاملأما
عربية.اللغةالعربيةهيدرسمنالدروساليتالترغباملواداملختلفة،مثلاللغةالالطلبة

ويعترب املفردات يتقنون ال ألهنم تذكونالطلبة، رأن صعبةاملفردات وأحياانالعربية
وبعضهممتخرجمنمدارساخللفية قديصعبوناحملادثة املدرسة املعلمنييفهذه أن .

وسائل ولكنالنتائجملتصلإىلاهلدف.طبقوا العربية اللغة رأتواإلعالمعلىتعلم
.املناقشةمعالطريقةاحثةأنهذهاملدرسةملتطبقالوسيلةبطاقةالصورةالب

عناملوضوع:"استخدامبطاقةةأنتبحثالباحثبناءعلىهذهاملشكلة،أرادت
 MTsN) بةعلىإتقاناملفردات)دراسةجتريبيةبالصورةبطريقةاملناقشةلرتقيةقدرةالطل

2 Aceh Besar 
 تسئلة البحث -ب

 بناءعلىالبياانتالسابقةفتحددالباحثةأسئلةالبحثإىلسؤلنيمها:

لىإتقانلرتقيةقدرةالطلبةعاقةالصورةبطريقةاملناقشةفعاليةهلاستخدامبط -1
 ؟ MTsN 2 Aceh Besarباملفردات

لىعيقةاملناقشةلرتقيةقدرهتمبطاقةالصورةبطراستجابةالطلبةابستخدامكيف -2
 ؟ MTsN 2 Aceh Besarبإتقاناملفردات

 تهداف البحث -ج 

 أماأهدافالبحثيفهذهالرسالةفهو:  

قدرةالطلبةفعاليةاستخدامبطاقةالصورةبطريقةاملناقشةلرتقيةالتعرفعلى -1
  MTsN 2 Aceh Besar. بعلىإتقاناملفردات

الطلبة -2 استجابة املناقشةالتعرفعلى بطريقة الصورة بطاقة استخدام على
 MTsN 2 sAceh Besar.      بلىإتقاناملفرداتلرتقيةقدرةالطلبةع

 تمهية البحث -د
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 :يةهلذاالبحثفهيأماأمه

 للطلبة:يسهلعلىالطالبإتقاناملفردات. -1

 يفحتسنيتعلماللغةالعربيةيفاملستقبل.جعأنيكونمر:للمدرس -2

 كخربةوحتضريقبلأنتصبحمدرساللغةالعربية.للباحثة: -3

  يتضات البحث وفر افرتاض -ه 

اعتمدتالباحثةعلىاالفرتاضيفهذالبحثأنبطاقةالصورةوطريقةاملناقشة
املفردات.لرتقيقدرةالطلبةعلىإتقانإحدىالوسائلوالطروقفعالة

وفرضيةيفهذاالبحثفهي:

:إناستخدامبطاقةالصورةبطريقةاملناقشةغريفعال(Ho)الفرضالصفري -1
 لرتقيةقدرةالطلبةعلىإتقاناملفردات.

:إناستخدامبطاقةالصورةبطريقةاملناقشةفعاللرتقية(Ha)الفرضالبديل -2
 قدرةالطلبةعلىإتقاناملفردات.

 لبحثحدود ا -و

ارادتالباح -1 املوضوعي: أنحتثاحلد بطاقةة عناستخدام الرسالة هذه دد
 الصورةبطريقةاملناقشةلرتقيةقدرةالطلبةعلىإتقاناملفردات.

املكاين -2 :احلد احلكومية املتوسطة البحثيفاملدرسة هذا  2Acehيتحدد

Besar.يفالصفاألول 

3-  تبحث الزماين: ةالباحثاحلد يف البحث سنةالهذا /2021الدراسية
2022. 

 

 مصطلحات البحث  -ز
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فرت التجربة الباحثقبل ةيد املصطلحات معاين بعض هذاشرح يف املستخدمة
املوضوع.وأماتلكاملصطلحاتفهي:

 استخدام -1

4".مأخوذمنخادماستخداما"–يستخدم-ماستخداملغةمصدراستخد

هنااستعمالبطاقةالصورةكألةخاصةستخدامابشيء.املرادالاستخدامهواستعمال
 5.لسهولةالطلبةعلىسيطرةاملفردات

 بطاقةالصورة -2

يشتملفيهامقدارصغريةكلمة"بطاقة"لغةمبعىن"الورقة"،واصطالحاهىرقعة
وكذلكبطاقة7الصورةهيالشكلةأوالتمثيلاملرئيلشيئأوشخص.و6.جتعلفيهما

جمهز الصورة بطاقات هي 8ابلكلمات.ةالصورة مصنوعةواملراد هي الصورة ببطاقة
تكتباملعىنفيهالتسهلالطلبةعلىإتقاناملفردات.ابلصورةو







 

 طريقةاملناقشة -3

                                                             
4
  معلوف، املشرق،)بريوتاملنجد يف اللغة واإلعمام، الطبعة التاسعة والثماثونلويس دار :

.171.ص (،2002
5
 https://kbbi.kemendikbud.go.id/penggunaan  

.443(،ص.2009)القاهرة:داراملعارف،،لسان العربابنمنظور،6
7
.528ص.،2008ر،جممعاللغةالعربيةابلقاه،املعجم الوسيطابراهيممدكور، 

8
Alamsyah Said dan Andu Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences, 

(Jakarta: Kencana,2015, hlm. 211. 

https://kbbi.kemendikbud.go.id/penggunaan
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9طريقةمبعىن"السبيل"،–طريق–طرقا-يطرق–طريقةلغةمصدرمنطرق
واصطالحاهيتشرياىلإجراءاتوخطواتحمددةيتبعهاالفردعندإجنازمهمةأوعمل

  10حمدد.

مبعىن"حوارلتحقيقاىل–مناقشة–يناقش–املناقشةلغةمصدرمنانقش
11نتائج". تبادلبواملراد خالل من التعليمية املواد لتقدمي طريقة هي املناقشة طريقة

واملتعلمأوبنياملتعلمني.األفكاربنياملعلم

 ترقيةقدرةالطلبة -4

نيرفعوأ12تْرقية"أى"رفعوصعد".–يُ َرقِّّى–كلمةترقيةمصدرمن"َرقَّى
وأمااملرادبرتقيةيفهذه13.نتائجتعلمالطلبةمناملستوىاملنخفضإىلاملستوىالعايل

الرسالةفهيلريفعقدرةالطلبةعلىإتقاناملفردات.

 قدرةالطلبة -5

قدرأوقدرةمبعىن"القدرةعلىفعلماشيء–يقدر–وكلمةقدرةمنقدر
14أوتركه.

                                                             
معلوف،9 املشرق،الثماثونواإلعمام، الطبعة التاسعة و د يف اللغة جاملنلويس دار : )بريوت

.665.ص (،2020
.20ص.طريق التدريس،و  املدخل للمناهجماهرإمساعيلصربيحممديوسف، 10

11
Almaany.com معجماملعاين عريب dictionary, معجماملعاينقاموسعريب  

12
.376ص.،نجد...امللويسمعلوف، 

13
 Purwadarminta, Cara Peningkatan Pendidikan (Surabaya: Jaya Baru, 2012), hlm. 23. 

)بريوت:داراملشرق،الثماثونواإلعمام، الطبعة التاسعة و د يف اللغة جاملنلويسمعلوف، 14
.212-211.ص (،2002



 

6 
  

ك أما العلم الذييطلبون هو مجعمنطالبواصطالحا الطلبة يفمرحلةلمة
الرسالةهيقدرةالطلبةعلىإتقانهقدرةالطلبةهبذبواملراد15والعالية.التعليماملتوسطة

املفرداتمنخاللاستخدامبطاقةالصورةبطريقةاملناقشة.

 املفردات -6

املفرداتمجعمنمفردةومعناهالغةالواحدمبقابلةاجلمع.وهياسماملفعولمن
آخروواملفرداتاصطالحاهيجمموعةمنالكلماتاليتيفهمهاشخص16يفرد.-أفرد

لغرض إعدادها معنيويتم يفجمال شخصما ويستخدمها كلماتمعروفة قائمة أو
17معني.

ح. الدراسة السابقة

18(.2020إيراكسماوندا،).1

كيفاستخدمبطاقةاملصورةيفعمليةالتعلمولتحديدهذاالبحثيهدفملعرفة
 استخدام بعد الطالب اقدرات سيطرة على املصورة  MTsS بملفرداتالبطاقة

Asaasunnajaah  .على قادرين غري معظمهم أن املدرسة تلك يف التالميذ مشكالت
.إالبعضاملفرداتواليستطعنخمتلفةاملفرداتبصحيحاملفرداتسيطرة

.ةاملنهجالتجرييبيفهذاالبحثالباحثتستعمل

ةالبطاقةاملصورةهيفعاليةلثمنهذهالرسالةأناستخداموسينتائجالبحوأما
املفردات.ةسيطراتعلىبةالطالرتقيةقدرل

                                                             
.587ص.املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ابلقاهر،ابراهيممدكور،15

16
(،1986ريوت:املكتبةاملشريف،)ب،30املنجد يف اللغة واإلعمام، الطبعة مؤسسةداراملشرق، 

.261.ص
17

 Abdul Mutholib, Lu’batul Qamus: Cara Unik Memperkaya Mufradat, Volume 7 No. 1 

Januari – Juni 2015, hlm. 7 
18

 MTsS )دراسةجتريبيةبسيطرة املفرداتاستخدام البطاقة املصورة لرتقية قدرة الطالبات على  

Asaasunnajaah2020بنداآتشيه–ة،جامعةالرانريياإلسالميةاحلكومية،دارالسالمي(،الرسالةاجلامع.
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تبحثانعناستخدام أنكليهما احلالية ابلدراسة السابقة بنيالدراسة والعالقة
البطاقات، سيطرة ملعرفة السابقة الدراسة ابستاملفرداتوأهداف الطالبات خداممن

هتدفإىلترقيةقدرةالطلبةالدراسةاحلالية،MTsS Asaasunnajaahبطاقةاملصورةب
 إىل إبستخدام املفردات املتوإتقان املدرسة يف املناقشة وطريقة الصورة سطةبطاقة

 .2Aceh Besarاإلسالميةاحلكومية

19(.2020.دراسةالفىمطيعرفني،)2

البحثإىلالتعرف لتزويدwallchartعلىفعاليةاستخداموسيلةيهدفهذا
وسيلة استخدام عند الطالبواملدرسة أنشطة الطالبابملفرداتوالتعرفعلىكيفية

wallchart.لتزويدالطالبابملفردات

منهجأمامشكالتالطالبفهيمليطبقاملعلمالطريقةاملناسبةأثناءتعليمه.و
يببتصميماتالتمهيدية.يالرسالةهوالتجرههلذةالبحثالذىيستحدمهالباحث

الرسالةأناستخداموسيلةو يكونفعااللتزويدwallchartنتائجالبحثهلذه
الطالبابملفردات.

علىتزويدبقدرةالطالهيترقيةوالعالقةبنيالدراسةالسابقةابلدراسةاحلالية
كيفيةأنشطةالطالبيفحفظاملفرداتوتزويداملفردات،أنالدراسةالسابقةهتدفإىل

هتدفلرتقييةقدرة،والدراسةاحلاليةwallchartستخداموسيلةعنداالطالبواملدرسة
إتقاناملفردات.الطلبةعلى

20(.2018.دراسةهسرتمهة،)3

                                                             
19

لتزويد الطماب ابملفردات يف املدرسة املتواسطة اإلسمامية  wallchart استخدام وسيلة 
دارAceh Besar 8اكحكومية  احلكومية، اإلسالمية الرانري جامعة اجلامعية، الرسالة جتريبية(،  )دراسة

2020بندآتشيه–السالم
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أغراضالبحثاليتيريدهاالباحثيفهذهالرسالةفهيملعرفةرغبةالطلبةيفو
ثة.نعلىاحملادلرتقيةقدرهتخدامطريقةاملناقشةبفلمغرغزوستاحملادثةإب

وأمامنهجالبحثالذىيستخدمهالباحثلكتابةهذهالرسالةهوحبثجترييب

رغبةالطلبةيفاحملادثة.وأمانتائجالبحثفهيطريقةاملناقشةفعاليةلرتقية

 احلاليوالعالقة ابلدراسة السابقة علىبنيالدراسة تعتمدان كليهما أن تطبيقة
 الدراسةاملناقشة.طريقة وأما احملادثة. على الطلبة رغبة لرتقية هتدف السابقة الدراسة

إتقاناملفردات.دفإىلترقيةقدرةالطلبةعلىاحلاليةهت

 طريقة كتابة الرسالة - ط

ليماللغةهلذهالرسالةفتعتمدالباحثةعلىدليلقررتهقسمتعتأليفالطريقةوأما
 ،فهي:2016رانريياإلسالميةاحلكوميةامعةالالعربيةبكليةالرتبيةوأتهيلاملعلمنيجب

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh”.  

 

                                                                                                                                                                       
)دراسةجتريبيةمبعهدهدايةاستخدام بطريقة املناقشة بفلم غرغر لرتقية رغبة الطلبة على احملادثة 20

2018بندآتشيه–السالمهللا(،الرسالةاجلامعية،جامعةالرانرياإلسالميةاحلكومية،دار
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظر ي

 بطاقة الصورة  - ت
 بطاقة الصورةتعريف  -1

للتطبيق. وقابلة عملية رسومية وسيلة هي الصورة جاروكيقولهحبسببطاقة
،يفصميمةيد،ذاتجودةجكلماتوصورلصورةهيبطاقةحتتويعلىفإنبطاقةا"

بعبارةآخرى1"لةوغريها،مثريةلالهتماموبسيطةوكاماملوضوع أنبطاقةالصورةهي.
كلعبةوتعلممجاعيكتابةبشكلمنفصل،وميكناستخدامهابطاقةحتتويعلىصورو

2يبلغاملعلممنهااملادة.،حىتيفهمالطلبةمافردو

ةهياحدىالوسائلالبصريةيعىنالوسائلاليتيستعملمنهاالعني،أماالبطاق
قطعمنالورقاملقوييكتبعلىكلمنهاعبارةأوكلمةأوتصنعالبطاقاتمنخالل

3مجلةيفبعضاألحيان.

الوسائليفأنلكاذوسائليفعمليةالتعلمأنالضروريإليها،مناسبابالكانت
احدهابطاقةالصورة،ولقدكانتبطاقةورتقيةعلىاتقاناملفرداتمهمةلتعلماملفردات

ال يف املستجدمة الصورة بني حجمها تبلغ هي 15x10تعلم سنتيمرت طوهلا ،15
10.4سنتيمرتوواسعها

                                                             
1 Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak, (Jakarta, Prenadamedia 

Group, 2016), hlm. 214 
2
 Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak, (Jakarta, Prenadamedia 

Group, 2016), hlm. 215 
:لبنان،الطبعة)مكتبةتعلم اللغات اكحية وتعليمها بني النظرية والتطبيق،صالحعبداجمليدالعريب،3

.118.(،ص1981األوىل،
4
 Muhammad Fadlillah, Desain Pembelajaran PAUD, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 

hlm. 173 
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ألفكاريشّجع،إنظهوراةرجديداأفككحافزلظهورعملبطاقةالصورةتست
يتبعمنطيفاالعتبارمثلالصوراليتيزيدمنهااحلماسةللتعلم،إلضافةالطلبةلتصرفو

يسهلالطالباتلتلفظوعباراتايفقراءةكلماتوطالهباستخدامبطاقةالصورةلتمرين
املفردات.






 مثل بينها املختلفة املواد من الصورة بطاقة كل البيتحتتوي صورة، وتلصق
ىمثقصالورقةحبيثخرعلىالورقأكتابةاملفرداتباملقوىعلىالورقأدواتالبيت

املفرداتإظهاربطاقةالصورةللطلبةوملعلميتمليلصقوراءالصورة.لذلك،ميكنا يقرأ
مرتنيعلىظهرالبطاقة.

 ةبطاقة الصور  تهداف استخدام -2

علماجليديستفيدعمليةالتمعالطلبةوأهدافالوسائللتسهيلاملعلمإىلتعامل
جيعلالطلبةفهماملوادالىتيعرضعليها.أماأهدافبطاقةالصورةهيتساعدالطلبةو

 ملفرداتولتدريبقدرةدماغاليمنييفتذكرالصورةعلىاملفردات.يفحفظا
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 فوائد بطاقة الصورة -3

 :5أمافوائدبطاقةالصورةكالتايل

 ميكنموحد.يةميأنيكونارسالمناملوادالتعل -

 فيه.أمحسيصبحعمليةالتعلم -

 .تسهلالطالباتللفهمالدروس -

 ميكنحتدمنالوقت. -

 

 بطاقة الصورةخطوات صناعة وظيفية  -4

كلالسائلذاتاخلطواتصناعيةاملختلفة،ومنهذهخطواتصناعةبطاقة
:6الصورة

 سنتيمرت.15x10إعدادبعضكرتون،حبجم -

 قطعكرتونحبجمالبطاقة -

 نقطعمنقبلهصورةعلىالكرتونامللصقالت -

 املفرداتةكتبقطعالكرتونمرةأخرىلمث، -

 .املفرداتعلىالكرتونبشكلمنفصلةباكت -

:7وظيفةبطاقةالصورة

 ويسرععمليةالتعليموالتعلميساعد -

 تعلمعلىهتمامترقيةاإل -

 .ممالاليكونعمليةالتعليموالتعلم -

                                                             
5 Muhammad Fadlillah, Desain Pembelajaran PAUD, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 

hlm. 207 

 
6
 Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak, (Jakarta, Prenadamedia 

Group, 2016), hlm. 215 
7
 Sudjana, Nana dan Riva, Ahmad. 2010. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru, hlm. 26 
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 8بطاقة الصورةكيفية استخدامها  -5

 تعرفاملعلمبطاقةالصورةللطلبة،هميرونويستجيبوهنا -

 بطاقةالصورةأوالصورةعلىعرضاملعلمت -

 بطاقةالصورةمعتنطقمنهاعلىتعرضاملعلماملفردات -

 هاثالثمراتيفكلاملفرداتلتذكروتكررالطالباتاملفردات -

 بطاقةالصورةإىلكلالطلبةوزعاملعلمي -

 ةناسباململفرداتابطاقةالصورةابةبيصلقالطل -

 بطاقة الصورةمزااي وعيوب  -6

 :9بطاقةالصورةمايليمزاايمن

 ةبأنيشرحاملدرساملوادالتعليميةإىلالطلسهلي -

 الطالبليفهماملوادممايشرحسهلي -

 املشكلةتوضيح -

 محلهاأيضاسعررخيص،سهلاحلصولو -

 ميكناستخدامهابرتيب -

 جيذباالهتماممنالطالب -

:10بطاقةالصورةكمايليأماعيوب

 الكبريةيفعمليةالتعلمحجمهاحمدودللمجموعات -

 تؤكدالصورةعلىالعنيفقط -

 إستجابةاملختلفةعنالصورةعلىنفسها -

 يفالتعلمةصعبالليةالصورةاعالتكونف -

 

                                                             
8 Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak, (Jakarta, Prenadamedia 

Group, 2016), hlm. 216 
9 Arief S. Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27 
10 Arief S. Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29-31 
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 طريقة املناقشة - ب

 مفهوم طريقة املناقشة -1

هياسلب املناقشة طريقةكقولعث.حلاملشكلةالتدريسيفطريقة مانهو
التعليم املواد الطالبمعيةالرسال والطالبأو بنياملعلم األفكار تبادل منخالل

فعالطالبللتفكريأوالتعبريعنآرائهممبعرفةإلضافة،تنشأطريقةاملناقشةدالطالب.
11.تإجاابةعلىالعثورقادراثقبة

 تمهية استخدام طريقة املناقشة -2

بعضهمبعضاكبريةبفعاليةاألفرادمشاركةيضمنإجيايباليتتفاعلاملناقشةهى
واملعلومات،لتبادل تنمووأفكار الطريقة والتعلمالتعليمعمليةهذه ال. املناقشة أمهية

فقط،وخرباتومعلوماتيكتسبمن جديدة تدربأفكار مواجهةعلىاألفرادبل
أيضا،أماموأرائهمأنفسهمعنوالتعبرياآلخرين مهاراتاكتسبحبيثاآلخرين
 12املعقولة.

 انواع املناقشة -3

يف قال يوسف حممد صربي إمساعل املناقشة .كتابه ماهر علىتنقسم
:13القسمني

 (Discussion Free) مناقشةمفتوحة -أ

هي مفتوحة بنيحتدثاليتاملناقشةمناقشة بعضواملتعلماملعلم حول
توجيهيباينحيثحمدد،غريموضوعات اىل أنفسهمللمناقشنياملناقشةحرية لقد.

                                                             
11

 Jurnal Sorot, Volume 10, Nomor 2, LPPM Universitas Riau, Oktober 2015 hlm. 159 
12

 )الرايض:،املدخل للمناهج وطرق التدريس، الطبعة األوىلماهرإمساعيلصربيحممديوسف، 

310ص.،م(210مكتبةالشقري،
13   رايض:)ال،التدريس، الطبعة األوىلاملدخل للمناهج وطرق ماهرإمساعيلصربيحممديوسف،

 310ص.،م(210مكتبةالشقري،
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البعضبعضهماملتعلمونيسألحمددأيضا.واحدموضوعحولاملناقشةاملفتوحةتكون
يفهمماكلعن املعلميديرأناملوضوع،هذاحولواستفساراتأسئلةمنهلممل

املناقشةوتوجيهاليها.

 (Controlled discussionة)مناقشةمقيد-ب

مقيد مناقشة هي وة املغلق مناقشة على املنادال هذه املعلم يفيستخدم قشة
ويبحثموضوعمعنيالىتتعلقمبوض منالتعليم جتاوز ينبغياملناقشة أن وعالدرس.

األسئلةحمددةيفعمليةالتعلم.غالباماأتيتاجاابتمناألسئلةطاملامقيد،وحيدث
احلصة.وقتعلىللحرصأوحساسة،موضوعاتمناقشةعندذلك

 طريقة املناقشة مزااي وعيوب -4

:14مايليكطريقةاملناقشةمزاايمن

 حتفيزإبداعالطلبةيفشكلفكرة -

 أنتطويرموقفاحرتامآراءاآلخرين -

 أنتوسعاملعرفة -

 بناءلتعتادعلىاملشورة -

15:كمايليطريقةاملناقشةأماعيوب

 صةللهروبمناملسؤوليةأنيكسبالطلبةمنالفر -

 ميكناتقاناملناقشةمنقبلالطلبةاليتيربزيفالفصل -

 حيصلاملشاركونيفاملناقشةعلىمعلوماتحمدودة -


                                                             

14
 https://jurnal.untan.ac.id  

15
 https://eprints.uny.ac.id  

https://jurnal.untan.ac.id/
https://eprints.uny.ac.id/
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 تعريف املفردات وتمهياهتا-ج

 تعريف املفردات -1

-يفرد-داتمن"افرادتعلماللغةالعربية.كلمةمفرأساسييفراصاملفرداتعن  
إناملفرداتهيلفظأوكلماتتتكونمن16.مجعمنمفردةافراد،مبعن"الكلمة"و

هىجمموعالكلماتالعربيةاليتواحلروفأوأكثرتدلعلىاألمساءواألفعالوحرفني
ولقد17الكتابة.ادثةواملناقشةواحملوتركيباجلملةامسيةوفعليةويستعملهاالطلبةللتفكري

املفردات إذاهمةمتعلم ت، أن الطالبة تستطيع ويقرأفهمواال لرتكباجلملة فصعبة ها
احملادثة.النصو

املفرداتدورمهميفاتقاناملهاراتاللغويةاألربعألنالقدرةعلىفهمهاتعتمد
علىاتقانالفردللمفردات.

 تهداف املفردات -2

:18أمااألهدافمنتعليماملفرداتاللغةالعربيةفهي

جعلالطلبةمستطعنيعلىنطقالكلماتبتماممناسبابملخرجالصحيح -
 لرتقيةاملفرداتجديدةلطلبة -

 تطويرقدرةالطلبةعلىتركيباجلمل -

 أنيستطيعالطلبةعلىشرحمعناهايفترتيباللغةالصحيح -



 

                                                             
2.ص(،1999:سورااابي)فروكيسف،البشرى قاموس,الفتاحعبدمنور 16
القرى،امجامعةاملكرمة، )مكة ،تخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليمالناقة،كاملحممود 17

161.ص،(1980
18

 Abdul Mutholib : Lu’batul Qamus: cara unik memperkaya mufradat, vol. 7 No. 1 Januari 

– Juni 2015, hlm. 75 
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 تمهية املفردات -3

:19أماوظيفةاملفرداتإىلقسمني

أنيكون - هو بيتوقمراملفرداتاملعجمية معىنيفالقاموسمثلالكلمة هلا
 وقلم.

املفرداتالوظيفيةهويستعملوظائفمعينةمثلحرفاجلرواسماالشارةواسم -
 املوصولوضمائروكذلك.

 تنواع املفردات  -4

لواجباهتا للمفرداتإىلأربعة،تقسيمكلمنهاوفقا يعطيرشيدىأمحدثيمةتصنيفا
20ووظائفها:

 سياقاتقاناللغةاملفرداتيفقسم (أ

 مفرداتللفهموهذهتنقسمإىلنوعني: -1

عليها - التعرف الفرد يستطيع اليت الكلمات جمموعة بذلك ويقصد االستماع،
 وفهمهاعندمايتلقاهامنأحداملتحدثني.

القراءةويقصدبذلكجمموعةالكلماتاليتيستطيعالفردالتعرفعليهاوفهمها -
 علىصفحةمطبوعة.عندمايتصلهبا

 مفرداتالكالموهذهتنقسمإىلنوعني: -2

 عادية،ويقصدبذلكجمموعةالكلماتاليتيستخدمهاالفرديفحياتهاليومية. -

الفردواليستخدمهاإال - موقفية،ويقصدفيهاجمموعةالكلماتاليتحيتفظهبا
 يفموقفمعنيأوعندماتكنلهمناسبة.

                                                             
19 Moh. Matsna HS, Diagnosis Kesulitan Belajar Bahasa Arab, makalah disampaikan pada 

Diklat Guru Bahasa Arab SMU di Jakarta tanggal 10-23 September 2003. 
،الرايض:منشورةاملنظمةتعليم العربية لغي الناطقني هبا مناهج  وتساليب رشدأمحدطعيمة، 20

.618-616ص..1989اإلسالميةللرتبيةوالعلوموالثقافة،
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3-  للكتابة، الاملفردات حىت ومناسبة جيدة املفردات اختيار إىل الكتابة تتطلب
خاطئيفالتفسريعندالقارئ.تتضمنهذهالكتابةمنعاديةمثلدفرتاليومية

 وجدولاألعمال،وموقفيةأيضامثلأتليفالكتابوجريدةوجملةوغريها.

 قسماملفرداتأيابلنظراإىلمعناها: (ب

هياملفرداتاألساسيةاليتأيلف(content vocabulary)الكلماتاألساسية -1
 منهاالكتابةحىتتكونصحيحةمثلاسموفعلوكذلك.

،تربطهذهالكلماتاملفرداتواجلمل(function words)الكلماتالوظيفة -2
وتوحدهاحىتينشأعرضجيديفاملقالمثلحرفاجلروأدواتاإلستفهامإىل

 آخره.

املركبة -3 وحدها (cluster words)الكلمات تقف أن ميكن ال املفردات هى
 ولكنموحدمعكلماتأخرىحىتيكوِّنمعاينخمتلفة.

 تقسيماملفرداتوفقااخلاصائصها (ت

ليظهرمهم (service words)الكلماتاملهمة -1 هيالكلماتاملستخدمة
 يفاجملالاحلياةبعاديةوموقفيةوهورمسي.

هذهاملفرداتهي (special content words) الكلماتاألساسيةاخلاصة -2
جمموعةمنالكلماتاليتميكنأنتنقلاملعينإىلكلمةمعينةوتستخدميف

 بعضاجملاالت.

 تقسيماملفرداتوفقاالستخدامها (ث

1-  يفخمتلف(active words)الكلماتالنشطة بشكلعام هيتستخدم
 القراءةخمتلفة.اجملاالتمثلاحملادثةوكتابةحىتمسعوعرفمنخالل

2-  خاملة اليت(passive words) الكلمات الكلمات جمموعة هبا ويقصد
 حيتفظالفردهبايفرصيداللغويوإنمليستمعها.
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 طرق تعليم املفردات -5

:21طرقتعليماملفرداتكمايلي

املباشرة،يستخدماملدرس .1 الصف،التكلمعنداملفرداتمباشرةطريقة إذاأمام
الطل فةبكانت املفردات ملفهم ويظهرصعبة التمرين آبلة يفسرها املدرس إن

 إبمياءاتوغريها.

درسامليستطيعمعنيحىتمكانإىلالطالبدرساملحيملالطبيعية،طريقة .2
 .بيةالعرابللغةالطالبحولتقدماألدوات

عمليتهمعنالبعضبعضهميتكلمأنلطالبادرسامليدعواحملادثة،طريقة .3
 .املفرداتفيسألونإىلمدرسالطالبيعرفالوإذااليومية

العربيةالنصوصلقراءةطالبالإىلدرساملأيمرالقراءة،طريقة .4 يعرفالوإذا
 .أناملدرسيبينهاقراءةمنالفرداتامل

املدرسالنصويستمعالطالبإليهالسمعية،طريقةال .5 كانتاملفرداتوإذايقرأ
 .سيخربهأناملدرسالصعبة

يعرفالوإذاملاجلإىلالكلمةكيبلرتالطالبيطلباملدرسالكتابة،طريقة .6
 .درساملإىلفيسألفرداتامل

ستماعإلامهارةإبتقانجنبيةاأللغةتدرسطريقةالشفوية،السمعيةطريقةال .7
 أيضا.رحهالشمألالغةإستخدامميكنووالكامل

وحفظ .8 تقليد يقلد، (Method Mim-Mem) طريقة مث املفردات املعلم يتلو
 الطالبويتلوها.





 

                                                             
21

 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 149. 
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 وسائل يف تعليم املفرداتال -6

.الوسائلهىمجيعأشكالالوسطاءلنشرالرسائلالوسائلمجعمنكلمةوسيلة
إىلاملستلم. نقلها أو ومحلها ترتبط22واألفكار وسائلاإلعالم يتعلقابستخدام بينما

:23تصنفوسائلاإلعالمإىلثالثةأنواعهيحبواسالبشريةالكتساباملعرفة،

 البصريةالوسائل (1

استخدامعلىأساساتعتمدالىتواتاألدجمموعةتضمهىالبصريةالوسائل
 :مثل,البصرحاسة

 الثابتةواألفالموالشرائح،املعتمة،الصور.1

 والثابتةاملتحركةاألفالم.2

 السبورة.3

 اخلرائط.4

 األرضيةالكرة.5

والبطاقاتاللوحات.6

 البيانيةالرسوم.7

 السمعيةالوسائل (2

استخدامعلىأساساتعتمدالىتاألداواتجمموعةتضموهىالسمعيةالوسائل
 :24مثل,السمعحاسة

 الراديو.1

                                                             
22

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 3. 
23

 Ahmad Izan, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, 2004), hlm. 32 
24 Ahmad Izan, Metode............, hlm. 33. 
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"اجلرامفون"احلاكي.2

الصويتالتسجيلأجهزة.3

 البصريةالسمعيةالوسائل(3

,والبصرالسمعحاسىتاستقباهلاىفتعتمدالىتوهىوالبصريةالسمعيةالوسائل
 :مثل

 والناطقةاملتحركةاألفالم.1

 صوتيةبتسجيالتواملصحوبة،الثابتةاألفالم.2

 التليفزيون.3

 تساس اختيار املفردات -7

 25أماأساساختياراملفرداتأنجيبعلىاملعلممراعاهتا،فيمايلي:

 هوخيتصالختيارالكلمةاليتاستخدامهاغالبا.التواتر -

التوزعأواملدىهوخيتصالكلمةتستخداميفأكثرمنبلدعريبعلىتلك -
 اليتتوجديفبلدواحد.

املتاحيةهيخيتصالكلمةاليتاتقاهناعلىتلكغرياملعروفةعنداستخدامها. -
 مثل،كلمة"جلس"سابقيعرفويتقنمن"قعد".

األلفةهيخيتصالكلمةاملألوفةواملعروفةوالتستخدمالكلمةاليتاندرامايسمع -
 عنها.

الحمدد - جماالتخمتلفة يف استخدامها ميكن اليت الكلمة اختيار هو الشمول
 علىجماالتمعينة.

                                                             
25 M. Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 60. 
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اندرا - اليت الكلمة من غالبا الطلبة حيتاجها اليت الكلمة اختيار هي األمهية
 مطلوبة.

 ةهيخيتصالكلمةصدرعنالعربيةاألصليةمناملعرب.العروب -
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 الفصل الثالث

إجراءات البحث اكحقلي

 ج البحثمنه - ت

هو   البحث هذا يف الباحثة تستخدمه الذي " املنهج أو جترييب  منهج

Experiment Research ،"املنهج أنيعرفهو العلميالذييستطيعالباحثبواسطته
التابع(. )املتغري النتيجة على املستقل( )املتغري السبب تقدمي1أثر يف اجللى األثر وله

التصميمات وهى: اقسام أربعة إىل التجرييب املنهج وتصميمات الطبيعية. العلوم
( احلPre-Experiment Designالتمهيدية التجريبية التصميمات ،)(  -Trueقيقية

Experiment(التصميماتالعاملية،)Factorial Designوالتصميماتشبهالتجريبية،)
(Quasi Experiment.)2التجرييب املنهج هو الباحثة عليه يعتمد الذي التصميم أما

( التمهيدية التمهيديةDesign Pre-Experimentبتصميمات التصميمات وحبيث ،)
ثالثة على )تنقسم األول التصميم الثاينOne short case studyأقسام: التصميم ،)

(Onegroup pre-test, post-test design(الثالث التصميم ،)Static-group compasison 

design.)

فتأخذ   التمهيدية. التصميمات الباحثة تستعمل أن التجرييب البحث هذا ويف
(.Onegroup pre-test, post-test design)الباحثةهلذاالبحثالتصميمالثاينيعين

 العينةاجملتمع و  - ب

                                                             
كتبةملا :الناشر)،الثانية الطبعة السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخل ،افسّصاحلبنمحدالع1

303ص،(2000العبيكان،
كتبةملا :الناشر) ،الثانية الطبعة السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخل ،افسّصاحلبنمحدالع 2

 315-314.ص،(2000العبيكان،
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خصائصهم.   دراسة سيتم االمجايلمناألفراد عدد البحثهو اجملتمع3جمتمع
،2021/2022 العامالدراسيMTsN 2 Aceh Besarهلذاالبحثهومجيعالطلبةيف

.655يبلغعددهم

علىجمتمعالبحث.أماطريقةاختيارأماعينةالبحثهىمتثلالفصلالوثيقة
( العمدية هلذالبحثفهيطريقة مبعىنأناختيارجمموعةPurposive samplingعينة )

املوضوعمبناسبةخصائصأوصافمعينةهلاعالقةوثيقةابخلصائصوالصفاتابجملتمع
 وعددهم األول، يفالفصل البحثالطلبة هلذا والعينة قبل. عرفمن 32الذىقد

املفردات إتقان على يقدروا مل الطلبة ألن كعينة، الصف هذا الباحثة واختار طالبا.
بسببصعوبةيفحفظمفرداتاللغةالعربية.

 طريقة مجع البياانت وتدواهتا -ج

هلذاالبحثفاستعملتالباحثةاألدواتالتالية:

 االختبار -1

الباحثةجلمعاملعلوماتاليتحتتاجارأداةمناألدواتاليتتستخدمإناإلختب
ملعرفةقدرهتمحثةإبختبارالطلبةيفالصفاألولإليهاإلجابةأسئلةالبحث.وتقومالبا

:مرتني،ومهاعلىفهممعينمفردات.وتعملالباحثةهذااإلختبار

 (pre-testاالختبارالقبلي) -أ

امبتعليماملفرداتابستخداماالختبارالقبليهوأنختتربالباحثةالطلبةقبلالقي
االختبارملعرفةمستوىاحلصيلقبلتطبيق املناقشة.وغرضهذا بطريقة بطاقةالصورة

تعليماملفردات.

 (post-test)االختبارالبعدي-ب

                                                             
كتبةملا:الناشر)،الثانية الطبعة السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخل ،افسّصاحلبنمحدالع 3

 93.ص،م(2000العبيكان،
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الباحثةالطلبةبعداستخدامبطاقةالصورةبطريقةأنختترباالختبارالبعديهو
وترقيةفهماملفرداتعلىالطلبةثةهذااالختبارملعرفةاستطاعةاملناقشة.تستخدمالباح

الطلبةبعداستخدامبطاقةالصورةبطريقةاملناقشة.حتصيلالتعليمعند

 اإلستبانة -ب

ستخدمالباحثةاالستبانةهيإحدىالوسائلاملتنوعةللحصولعلىالبياانت،ت
ملعرفةرأيالطلبةعلىاستخدامبطاقةالصورةبطريقةاملناقشةيفتعليماملفردات.

كتوبةاملتاالعبارأوسئلةاألمنجمموعةعلىويحتتاليتستمارةهياألاالستبانة
4الطلبةإلستجابةمافهمها.ويطلبجابةلالبفراغراءاآلأوإبجابتهامزودة

طريقة حتليل البياانت-د
(أوt- Tesار"ت")بابختحتليلالبياانتعننتيجةاالختبارالقبلىوالبعدي -1

من Wilcoxon Sign Ranks Test االختبار احلساب الباحثة فتستعمل
منخاللبرانمج وإنكانتالبياانتطبيعيةSPSS  25األدواتالرقمية .

( ابختبار الباحثة عكسهاPaired Sampel T-Tesفقامت كانت وإن .)
(.Wilcoxon Sign Ranks Testفقامتالباحثةابختبار)

حتليلالبياانتعناستبانة -2

صولعلىاجملموعةواملعدلةونسبةاملئويةحتليلالبياانتعناستبانةالطلبةأناحل
ملعرفةنتائجإستبانةالطلبة.

 

𝑃 =
𝑓

𝑛
𝑋 1۰۰٪  


                                                             

كتبةملا:الناشر) ،الثانية الطبعة السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخل ،افسّصاحلبنمحدالع 4
 406.ص،م(2000العبيكان،
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البيان:
𝑝املئوية:الدرجةالنسبة
𝑓:جمموعنتائجالطلبةملوضوعواحد
𝑛جمموعةالطلبة: 
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 الفصل الرابع

اعرض البياانت وحتليله

 عرض البياانت -ت

يتعلقمبنهجالبحثوقدحبثتالباحثةيفالفصلالسابق الفصل،يفهذاما
منذعمليةتعليماللغةالعربيةمبوضوعاستخدامالباحثةنتائجالبحثاليتوجدهتاستقدم

 MTsN 2بطاقةالصورةبطريقةاملناقشةلرتقيةقدرةالطلبةعلىاتقاناملفرداتللمرحلة

Aceh Besarالبياانت1)يفالصفالسابع وللحصولعلى ا(. البحثةلباحثفتقوم
اعتماداعلىرسالة .2022/2021للسنةالدراسيةMTsN 2 Aceh Besarيفالتجرييب

الرانريي جبامعة الرتبية كلية  اإلسالمية عميد     برقم: -Bاحلكومية

5910/Un.08/FTK.1/TL.00/05/2022 . 

 حملة عن ميدان البحث -1

.MTsN 2 Aceh Besarتريدالباحثةأنتقدمحملةعامةعنميدانالبحثيف
الثانويةآبتشيةبيساراليتتقعيفشارع)وهيإحدىمدارس  Jln. Tgk. Gleeمرحلة

Iniem Tungkob( تونكوب قرية يف )Tungkob( دارالسالم منطقة )Darussalam.)
فصال.21محىتاآلنوهلا1962أبريل2أتسستهذهاملدرسةيف

 نةآتشيةبيساريفهذهالس2وانظراملدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية

 املدرسةهلو (Sudirman M, S. Ag)هواألستاذسوديرمانم ذه مبستوى55هلا معلما
مدرسة.أماعدداملدرسةاليتتعلماللغةالعربيةيفهذه42مدرسا13ختصصهامنهم

املدرسةكمايفاجلدوليلي:
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 1-4اجلدول:

اللغة العربية عدد املدرسات

 اللغة العربية ةتمساء املدرس رقم
 S. Agسييترمحة،1

إيدىوايناملاجستري2
S. Ag رحيانة،3

 يف الطلبة عدد يف655ابلتمامMTsN 2 Aceh Besarأما ويدرسون طالبا
اجلدول يف يتضح الفصلكما لكل الطلبة وعدد التاسع الفصل حىت السابع الفصل

اآليت:

 2-4 :اجلدول

آتشي  بيسار سنة  2الفصل والطلبة يف املدرسة الثانوية اإلسمامية اكحكومية عدد 
 م 2021/2022دراسية 

 اجملموع لبةاالط لباالط الفصول رقم
 32 22 10 (1الفصل السابع ) 1
141832(2الفصلالسابع)2
161632(3الفصلالسابع)3
141832(4الفصلالسابع)4
161632(5)الفصلالسابع5
141832(6الفصلالسابع)6
121931(7الفصلالسابع)7
 32 24 8 (1الفصل الثامن ) 8
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112031(2الفصلالثامن)9
122032(3الفصلالثامن)10
111930(4الفصلالثامن)11
102030(5الفصلالثامن)12
121931(6الفصلالثامن)13
111829(7الفصلالثامن)14
 31 24 7 (1الفصل التاسع ) 15
141630(2الفصلالتاسع)16
122032(3الفصلالتاسع)17
141832(4الفصلالتاسع)18
121931(5الفصلالتاسع)19
122032(6الفصلالتاسع)20
111829(7الفصلالتاسع)21

253402655اجملموعاالمجايل


 فردات ابستخدام بطاقة الصورة بطريقة املناقشة املتعليم  -2

الثانوية ابملدرسة البحث ونتائج عملية عن الباحثة تبني اجلزء هذا يف كان
  One group pre tes-postآتسيةبيسارواختارتالباحثةالبحث)2اإلسالميةاحلكومية

test design)(وأخذتالباحثةاملوضوع"بييت".1لتجريبيفالفصلالسابع)

وقبلإجراءالعمليةالتعليميةأعدتالباحثةأدواتالبحثكاإلختبارالقبليهو
بطاقةالصورةبطريقةاملناقشةوإختبارالبعديهوميتحنميتحنإىلالطلبةقبلاستخدام

واالستبانة.(RPP)ةاملناقشةوخطةالدرسبطاقةالصورةبطريقإىلالطلبةبعداستخدام



 

29 
  

قامتالباحثةبعمليةالتعليملقاءينوستوضحالباحثةالتوقيتالتجرييبوخطواتالتعليم
يفاجلدولكاآليت:

 3-4:اجلدول

توقيت عملية التعليم 

 البيان ساعةال تاريخال يومال للقاء
اللقاء
األول

مايو24الثالاثء
2022

-االختبارالقبلي09.10-07.45
استخدامبطاقةالصورة

بطريقةاملناقشة
اللقاء
الثاين

مايو26اخلميس
2022

استخدامبطاقةالصورة09.10-07.45
–بطريقةاملناقشة

االختبارالبعدى
واإلستبانة

أماخطواتالتعليماليتترتبتالباحثةكمايفاجلدولالتايل:

 4-4 :اجلدول

تخدام بطاقة الصورة بطريقة املناقشة لرتقية قدرة الطلبة على اتقان عملية التعليم ابس
املفردات

)اللقاءاألول(

 تنشطة الطلبة تنشطة املدرسة
يردالطلبةالسالممنمدرسهمتدخلاملدرسةالفصلإبلقاءالسالم

يقرؤونآيةالقرآنوالدعاءقبلالطلبةأتمراملدرسةرئيسالفصلليقيدقراءة
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درسبعضآيةالقرآنوالدعاءقبلدرسهم
أتخذاملدرسةكشفالغيابلتنظر

حضورالطلبة
جييبالطلبةنداءاملدرسة

تربطاملدرسةمادةعنبييتابملادة
السابقة

الطلبةيسمعونماشرحاملدرسة

توضحاملدرسةأهدافتعليماللغة
العربيةوخصوصاعناملفردات

مناملدرسةهتتمالطلبةمبادة

تسألاملدرسةإىلالطلبةبعضاملفردات
عن"بييت"اليتتعلموهامنقبل.

يذكرالطلبةاملفرداتعن"بييت"

تعطىاملدرسةورقسؤالاالختبار
القبلىإىلالطلبة

أجابالطلبةالسؤالمناالختبار
القبلىاليتقدماملدرسة

توزعاملدرسةاجملموعةللمناقشةويكون
مخسةطالباكلاجملموعة

أييتالطلبةماتطلباملدرسةبعديتم
االختبارالقبلى

يبصرالطلبةبطاقةالصورةتعرفاملدرسةبطاقةالصورةللطلبة
أتمراملدرسةالطلبةإلهتمامبطاقة

الصورة
يلحظالطلبةبطاقةالصورةاليتتبديها

درسةامل
تبتدأاملدرسةالدرسابستخدامبطاقة

الصورةوتبديهالكلاجملموعة
يهتمكلاجملموعةابستخدامالبطاقة.

يبصرالطلبةاملفرداتوكررواثالثيظهراملدرسةبطاقةالصورةوترتمجها
مرات.

توزعاملدرسةالبطاقةاليتصورهتاعن
بييتوملتلصقاملفرداتأيضالكل

اجملموعة

استعدادالطلبةليلصقاملفرداتوراء
بطاقةالصورة

يهتمالطلبةبقولاملدرسةأشدتاملدرسةالطلبةكيفاستخدام
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بطاقةالصورة
تطلباملدرسةالطلبةيفاجملموعةلتآزر
ويلصقالطلبةاملفرداتمناسبابلصورة
بعدذلككلعضواجملموعةجيبونإىل
حفظاملفرداتاليتألصقهمدونالبصر

بطاقةأيضا

يعملكلاجملموعةماأدارتاملدرسة

أتمراملدرسةالطلبةلتقدميالصورةاليت
منبطاقةالصورةألصقوااملفرداتكامال

كلعضواجملموعةيشرحونماعمله

أتمراملدرسةكلعضواجملموعة
ويفرضونحلفظاملفردات

كلالطلبةحيفظوناملفردات

تطلباملدرسةكلعضواجملموعة
ليكتباملفرداتالذيحفظوايف

السبورةمنذعمليةالتعليمابستخدام
بطاقةالصورةبطريقةاملناقشة

لطلبةيكتبوناملفرداتيفالسبورةكلا

تراجعاملدرسةاملفرداتوتظهربطاقة
الصورةأيضاقبلانتهاءالدرس

الطلبةيتلفظوناملفرداتاليتقاهلا
املدرسة

ختتتماملدرسةالدرسبقراءةالدعاء
وتقول"شكراعلىاهتمامكم"وإلقاء

السالم

الطلبةيقرؤونالدعاءبعدالدرسويرد
لبةالسالمالط
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 5-4 :اجلدول

عملية التعليم ابستخدام بطاقة الصورة بطريقة املناقشة لرتقية قدرة الطلبة على اتقان 
املفردات

)اللقاءالثاين(

 جييبالطلبةالسالممناملدرستهم تدخلاملدرسةالفصلإبلقاءالسالم

أتمراملدرسةرئيسالفصللقراءةبعض
 درسهمآيةالقرآنوالدعاءقبل

الطلبةيقرؤونآيةالقرآنوالدعاءقبل
 درس

أتخذاملدرسةكشفالغيابلينظر
 حضورالطلبة

 جييبالطلبةنداءاملدرسة

توضحاملدرسةأهدافتعليماللغة
العربيةوخصوصاعناملفردات

يهتمالطلبةماوضحاملدرسة

تسألاملدرسةإىلالطلبة:ماذايتذكرون
؟البيتعنمادةاملفردات

جييبالطلبةالسؤال

أتمراملدرسةالطلبةلشكلاجملموعةمن
قبله

يكونالطلبةاجملموعة

تطلباملدرسةالطلبةلتلحظبطاقة
الصورة

يلحظالطلبةبطاقةالصورةاليتتبديها
املدرسة

تبتدأاملدرسةالدرسابستخدامبطاقة
الصورةبتبديبطاقةلكلاجملموعة

يهتمكلاجملموعةاهتمامجيدا

يبصرالطلبةاملفرداتوكرروابثالثمرةتظهراملدرسةبطاقةالصورةوترتمجها
توزعاملدرسةبطاقةالصورةاليتألصقوا

املفرداتلكلاجملموعة
جياهدالطلبةيفحفظاملفردات
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تطلباملدرسةرئيساجملموعةلريقب
إىلعضواجملموعةحىتيقدرالطلبة

اتقاناملفرداتعنالبيت

يقومالطلبةمباقولاملدرسة

أتمراملدرسةالطلبةإىلحفظاملفردات
عنبييتيفأمكاهنم

الطلبةيكرروناملفرداتعنالبيت

أتمراملدرسةكلعضواجملموعة
ويفرضونحلفظاملفردات

كلالطلبةحيفظوناملفردات

تطلباملدرسةكلعضواجملموعة
ليكتباملفرداتاليتحفظوايفالسبورة

منذعمليةالتعليمابستخدامبطاقة
الصورةبطريقةاملناقشة

كلالطلبةيكتبوناملفرداتيفالسبورة

تراجعاملدرسةاملفرداتوتظهربطاقة
الصورةأيضاقبلانتهاءالدرس

قالالطلبةيتلفظوناملفرداتاليت
املدرسة

تعطياملدرسةورقةاالختبارالبعديبعد
الدرسالطلبةببطاقةالصورةبطريقة

املناقشة

يتمالطلبةالسؤالاالختبارالبعدياليت
أعطىاملدرسة

ميألالطلبةالتصرحياتمناالستبانةاليتتوزعاملدرسةاالستبانةللطلبة
قدمتهاملدرسة

اءةالدعاءختتتماملدرسةالدرسبقر
وتقول"شكراعلىاهتمامكم"وإلقاء

السالم

الطلبةيقرؤونالدعاءبعدالدرسويردون
السالم
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 حتليل البياانت  -ب

 حتليل اإلختبار -1

وملعرفةقدرةالطلبةعلىاتقاناملفرداتابستخدامبطاقةالصورةبطريقةاملناقشة
 القبلي االختبار مها االختبارين الباحثة اآليتقتقوم اجلدول الباحثة توضح والبعدي.

لتعرضنتيجةاالختبارالقبليواالختبارالبعديالذيحيصلعلىالطالبة.

 6-4: اجلدول

نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعد ي

 
 رقم

 
 تمساء الطلبة

 

 النتيجة
 االختبار البعد ي االختبار القبلي

(1طالبة)1  6095
(2)طالب2  5595
(3)طالب3  5065
(4لبة)اط4  70100
(5لبة)اط5  7595
(6لبة)اط6  65100
(7لبة)اط7  7095
(8لبة)اط8  80100
(9)طالب9  7095
(10لبة)اط10  7090
(11لبة)اط11  7095
(12لبة)اط12  8095
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(13لبة)اط13  6095
(14)طالب14  5070
(15)طالب15  5570
(16)طالب16  5070
(17لبة)اط17  7095
(18لبة)اط18  7095
(19لبة)اط19  8095
(20لبة)اط20  3070
(21لبة)اط21  5080
(22لبة)اط22  5060
(23لبة)اط23  5075
(24لبة)اط24  5080
(25لبة)اط25  6090
(26لبة)اط26  85100
(27لبة)اط27  6590
(28لبة)اط28  5090
(29لبة)اط29  65100
(30لبة)اط30  5065
(31لبة)اط31  7095
(32لبة)اط32  7095

19952800اجملموع
62،3487،5املعدل

ونتيجة62،34علىأننتيجةاملعدلةمناالختبارالقبلي4-6يدلاجلدول
 (uji normalitas)االختبارالطبيعي.وأنتقومالباحثة87،5املعدلةمناالختبارالبعدي
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 برانمج البعديابستخدام القبليواالختبار البياانتاالختبار حتليل .”SPSS 25“قبل

 :(uji normalitas)الطبيعياالختبار ةاجلدولالتاىليثبتعلىنتيج

 7-4اجلدول: 

 (uji normalitas) نتيجة االختبار الطبيعي

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil 

Belajar 

Pre Test .152 32 .058 .930 32 .038 

Post Test .289 32 .000 .805 32 .000 



 الطبيعييوضح اختبار ابختذ القبلي االختبار حتصيل أن السابق  uji)اجلدول

normalitas)(مبستوىالداللةsig)0،038وحتصيلاالختبارالبعدي0،05أصغرمن
(0،000 من تقوم0،05أصغر مث طبيعي. غري البياانت أن إىل النتيجة فيوضح ،)

  الباحثةاالختباراملتجانسيفاجلدولالتاىل:

 



 8-4اجلدول:

 (Uji Homogenitas)نتيجة اختبار املتجانس 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

HasilBelajar Based on Mean .035 1 62 .852 

 

(Sig(مبستوىالداللة)Uji Homogenitasيدلعلىأنحتصيل)9-4واجلدول
.تجانسةاملوضحالنتيجةإىلأنالبياانت.فت0،05أكربمن0،852
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اعتمادعلىاالختبارالطبيعيغريطبيعي.ألنالبياانتالتتمتوزيعهابشكل
 Wilcoxon Signهواالختبار Statistik non-parametrikفتقومالباحثةاالختبار.طبيعي

Rank.يشرحاجلدولفيمايلي:لتحليلاالختبارالقبليواالختبارالبعدي

 9-4اجلدول:

 ( Wilcoxon Sign Rank) واالختبار البعد ينتيجة االختبار القبلي 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest - Pretest Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 32
b
 16.50 528.00 

Ties 0
c
   

Total 32   
a. Postest< pretest 

b. Postest> pretest 

c. Postest = pretest 

Test Statistics
a
 

 

Posttest - 

Pretest 

Z -4.956
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a.Wolcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on Negative Rank 

 حتصيل أن على رأصغ 0،000 (Asymp.Sig2-tailed)بناء وهذه0،05من
بطاقةالصورةبطريقةاملناقشةفعاللرتقيةقدرةالطلبةعلىالنتيجةتدلعلىأناستخدام

املفردات.اتقان

استجابة الطلبة عن استخدام بطاقة الصورة بطريقة املناقشة لرتقية قدرة  -2
 الطلبة على اتقان املفردات.

االختبارالبعديوتوزعالباحثةورقةاالستبانةعلىالطلبةملعرفةالطلبةأمتواأن
بطاقةالصورة.أمانتيجةاستجابةالطلبةعلىذلكاستجابةالطلبةبعدالتعلمابستخدام

فكمايلي:
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 10-4اجلدول: 

بطاقة الصورة بطريقة املناقشة لرتقية قدرة الطلبة  نتيجة استجابة الطلبة عن استخدام
 على اتقان املفردات

نسبةاملؤية)%(  (F)  الرتددات
التصرحيات

 

 
 رقم

غ
م
 ب

غم مب م غم
 ب

م م غم
 ب

- - 47%  53% تعلم 17 15 - -  يف أجتهد
ألن املفردات

املادةإ يصال
بطاقة ابستخدام

بطرقةالصور ة
سهلةاملناقشة
 للفهم.

 
1 

-  47%  53% طريقة 17 15 - -  تعجبين
توصيل يف املعلم
املفردات مواد
بطاقة ابستخدام
بطريقة الصورة

املناقشة

 
2 

-  47%  53%  - - 15 17  أذكر املفرداتأان  
3 
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اب ستخدامبسرعة
الصورة بطاقة

 بطريقةاملناقشة
-  34% 66% - - 11 21 

  بطاقةبالتعلم
ب طريقةالصورة

جيعلين املناقشة
حفظاملفرداتيف

بسرعة

 
4 

-  53%  44% املفردات 14 17 1 -  تعلم إن
بطاقة ابستخدام
بطريقة الصورة
جيعلين املناقشة

مزيد علىالرتكز
 التعلم

 
5 

-  41%  59% ابستخدام 19 13 - -  التعلم
 الصورة معبطاقة

املناقشة طريقة
أكثر جيعلين

 حلفظمحاسة
 املفردات

 
6 

-  75%  25%  - - 24 8  التعلمعملية
بطاقةاب ستخدام
بطريقةا لصورة

جتعلين املناقشة

 
7 
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شجاع أكثر
لتقدمياألسئلةعن

املفرداتالصعبة
-  47%  53% استخدام 17 15 - -  تعلم

مع الصورة بطاقة
املناق شةطريقة

حييي أن ميكن
ألن الفصل جو

 الطلبةنشيطون

 
8 

-  56%  44% استخدام 14 18 - -  تعلم
الصورة بطاقة

املن اقشةبطريقة
متحمسا جيعلين

 عمليةالتعلميف

 
9 

-  41%  59% املفردات 19 13 - -  تعلم
بطاقة ابستخدام

بطريقةال صورة
أجذب املناقشة

ةمعالصورنابملقار
الورق على

 فقطالعادي

 
10 

-  59%  41%  - - 19 13  ستخدامابتعلم
الصورة بطاقة
املناقشة بطريقة

 
11 
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إلتقان جدا مفيد
 املفردات

- 6%  50%  44% املفردات 14 16 2 -  تعلم
بطاقة ابستخدام

بطريقةال صورة
جعلين املناقشة
كتابة يف قدير
العربية الكلمات

 حاصحي

 
12 

- 6%  53%  41% املفردات 13 17 2 -  تعلم
ب الصورةبطاقة

املناقشة بطريقة
إىل محاسة أكثر

 حفظاملفردات

 
13 

- 9%  34%  56% املفردات 18 11 3 -  تعلم
بطاقة ابستخدام

بطر يقةالصورة
جعلين املناقشة
لفظ يف قدير

 صحيحااملفردات

 
14 
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- 12%  44%  44% املفردات 14 14 4 -  تعلم
بطاقة ابستخدام

بطريقةا لصورة
جعلين املناقشة

منمهتما ابلتعلم
البدايةإىلالنهاية

 
15 

- 2%  49%  49%  اجملموع 16 15 0،8 - 
2%  98%  0،8 31 

 

التقرير:

)إجيابيا(:موافقبشدةمب

:موافق)إجيابيا(م

:غريموافق)سلبيا(غم

:غريموافقبشدة)سلبيا(غمب

بطاقةالصورةبطريقةابستخدامالسابقةإىلنتيجةالطلبةاالستبانة أبرزجدول
املناقشةلرتقيةقدرةالطلبةعلىاتقاناملفرداتفيمايلي:

 أجابالطلبةموافقابشدة49٪ .1

 أجابالطلبةغريموافق49٪ .2

 أجابالطلبةغريموافق2٪ .3

 أجابالطلبةغريموافقبشدة0٪ .4
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على منالطلبةالبياانتابناء اجلواباإلجيايبستجابة نتيجة الباحثة أننظر
( املئوية ابلنسبة السليب اجلواب من أن%2>%98أكثر على تدل النتيجة وهذه )

الصورةبطريقةاملناقشةلرتقيةقدرةالطلبةعلىاتقانبطاقةاستجابةالطلبةعلىاستخدام
املفرداتإجيابية.

املناقشة-ج

لرتقيةقدرةبطاقةالصورةبطريقةاملناقشةفعالتريدالباحثةهناأنتؤكداستخدام
فعاالأبن املناقشة بطريقة الصورة بطاقة والدليلاستخدام علىاتقاناملفردات. الطلبة

االختب )نتيجة )(Wilcoxon Sign Rank Testار الداللة مستوى -Asymp.Sig2تدل

tailed)0،000ودليلعناإلستبانةأناإلستجابةاإلجيابيةأكثر.0،05أصغرمن
مناإلستجابةالسلبيةوهذهالنتيجةتدلعلىأناستجابةالطلبةعلىاستخدامبطاقة

الصورةبطريقةاملناقشةلرتقيةقدرةالطلبةعلىإتقاناملفرداتإجيابية

حتقيق الفروض-د

ولهوفرضان،مها:أنالفروضهذاالبحثيفالفصلاأل

بطاقةالصورةبطريقةاملناقشةفعاللرتقية(:إناستخدامHaالفرضالبديل) -1
 قدرةالطلبةعلىاتقاناملفردات.

بطاقةالصورةبطريقةاملناقشةغريفعال(:إناستخدامHoالفرضالصفري) -2
 لرتقيةقدرةالطلبةعلىاتقاناملفردات.

 حتصيل طريق عن ينظر أن )ميكن يف(Wilcoxon Sign Rank Testاالختبار
 10-4اجلدول الداللة مستوى نتيجة <0،000) وهو(Asymp.Sig2-tailed)أن

(مقبولHa(مردودوالفرضالبديل)Ho(وهذهتدلعلىأنالفرضالصفري)0،05
 املفردات.بطاقةالصورةبطريقةاملناقشةفعاللرتقيةقدرةالطلبةعلىاتقاناستخداموإن
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لفصل اخلامسا  
 اخلامتة

مراحلاستخدامبطاقةالصورةبطريقةاملناقشةلرتقيةالبحثعننتهتالباحثةا
:تعربالباحثةالنتائجواملقرتحاتكالتايلاآلنولذلك.علىإتقاناملفرداتقدرةالطلبة

 النتائج - ت

بطاقةالصورةبطريقةاملناقشةلرتقيةقدرةالطلبةعلىإتقاناملفرداتاستخدامإن (1
يتبنيمننتائج (وأنWilcoxon Sign Rank Testاالختبار)هيفعال.وهذا

 0،000" (Asymp.sing2-tailed)حتصيل " الداللة مستوى من "0،05"أصغر
 أن على يدل املناقشةوهذا بطريقة الصورة بطاقة استخدام قدرةفعالة لرتقية

املفردات علىإتقان الطلبة والفرضHo)الفرضالصفريحىتيكون مردودا )
 (مقبوال.Haالبديل)

علىإتقانوكانيف (2 الطلبة قدرة لرتقية املناقشة بطريقة الصورة بطاقة استخدام
 .٪2>٪98املئويةإستجابةإجيابيةمنالطلبةابلنسبةاملفردات

 اإلقرتاحات - ب

علىالنتائجالسابقةتقدمالباحثةعدةاإلقرتاحاتفيمايلي:بناء

تستخد (1 أن الباحثة الوسيلةبطاملدرسةمترجو إلن املناقشة بطريقة الصورة اقة
 والطريقةتؤثرانيفتعليماللغةالعربية.

لترتقياملفردات (2 العربية ابللغة الكتباملتعلقة كلالطلبة أنيقرأ الباحثة ترجو
 غةالعربيةوممارستهمالتكلمهبايوميا.وأحبالل
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ابلنقدالبنائيوإذا (3 البحثللقيام منالقارئنيالذينيقرؤونهذا الباحثة ترجوا
البحثكامالومفيدا العيوبحىتيكونهذا هذه فيصلحوا فيهاخطأ وجدوا

 للباحثةوالقارئنيمجيعا.
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : MTsN 2 Aceh Besar 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VII/Ganjil 

Materi Pokok   :  بيتي  

Alokasi Waktu  : 3  x 40 menit 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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. 

KI 2 : 

KI 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 

KI 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. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.2 Meyakini adanya motivasi 

internal (intrinsik) 

sebagai anugerah Allah 

1.2.1 Memprakarsai motivasi internal ( 

intrinsik ) sebagai anugrah Allah 

untuk pengembangan 
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untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa 

arab. 

kemampuan berbahasa Arab 

2.2 Menunjukkan perilaku 

motivasi internal (intrinsik) 

untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

 

2.2.1 Memiliki perilaku motivasi 

internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 

frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan: 

 بيتي؛
baik secara lisan maupun 

tertulis 

 

3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, 

frasa dan kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan 

 

3.1.2 Menunjukkan tulisan sesuai 

bunyi kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

 

4.1  4.1.1 Memperagakan bunyi kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

 

4.1.2 Menunjukkan gambar sesuai 

bunyi kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

 

4.1.3 Mengungkapkan kembali 

(bercerita) tentang isi wacana 

yang telah didengar 
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 

tentang بيتي , siswa mampu melafalkan bunyi huruf bahasa Arab dan mampu 

menunjukkan gambar sesuai dengan kosa kata yang benar. 

D. Materi Pembelajaran 

Materi : Mufradat 

 

 
   

 

ُغْرفَةُ 

 اْلُجلُْوِس 

ُغْرفَةُ 

 اْلُمذَاَكَرة
 ُغْرفَةُ األَْكل

ُغْرفَةُ 

 اْلَمْكتَب

    

 
 

 

 

ام ُغْرفَةُ النَّْوم اْلَمْطبَخ اْلَحِدْيقَة  اْلَحمَّ

 

Arti Kata 
 

Arti Kata 
 

Arti Kata 
 

Nasi   ُرز  
Meja 

tamu ِمْنَضدَة  
Pensil6 ِمْرَسم  

Teh َشاي  
Bunga َزْهَرة  

Buku   ِكتَاب  

Garpu ِمْلعَقَة  
Vas َزْهِريَّة  

Tempat 

pena ِمْقلََمة  

Piring َصْحن  
TV تِْلِفْزيُْون  

Pena قَلَم  

Kolam بِْرَكة  
Balkon ُشْرفَة  

Telpon تِْلفُون  

Toilet 
ِمْرَحا

  ض
Pagar ُسْور  

Gambar ُصْوَرة  

Gayung ِمْغَرفَة  
Pohon َشَجَرة  

Meja َمْكتَب  
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Arti Kata 
 

Arti Kata 
 

Arti Kata 
 

Sabun َصابُْون  
Kopi قَْهَوة  

Kursi   ُكْرِسى  

Air َماء  
Meja 

makan َمائِدَة  
Rak   َرف  

 

E. Pendekatan/ Model/ Metode Pembelajaran 

 Pendekatan   :Saintifik 

 Model    : STAD 

 Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab 

F. Media/ Alat dan Bahan Pembelajaran 

 Media 

Kartu gambar tentang kosa kata 

LKPD 

 Alat 

Spidol 

Papan tulis 

G. Sumber Belajar 

Buku paket siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2014  

Kementerian Agama Republik Indonesia 2014 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 

sebelumnya 

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran 
yang akan dilakukan. 

Motivasi 
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 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 
berlangsung 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan cakupan materi pelajaran yang akan di bahas pada 
pertemuan saat itu 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator 

dan KKM pada pertemuan yang berlangsung 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai 
dengan langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti (90 Menit ) 

Tahap Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

Exsplorasi  Guru mengadakan Pre-Tes 

 Peserta didik menyimak pengucapan 

kosa kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang diperdengarkan guru dengan 

seksama terkait materi 

 بيتي 

 Peserta didik mengamati kartu gambar 

yang ditunjukksn guru 

 Peserta didik memperhatikan kartu 

mufradat yang ditampakkkan oleh guru 

 Peserta didik mendengarkan tata cara 

penggunaa kartu gambar 

 

Menanya  Peserta didik bertanya tentang kosa kata 

yang tidak di pahami dari kata, frasa, 

dan kalimat bahasa Arab terkait tema 

 yang diperlihatkan guru بيتي

 Peserta didik diberikan kesempatan 

untuk menyanggah  

 Peserta didik bertanya kepada guru 

apabila ada arti kosa kata yang tidak 

diketahui 

Mengeksplorasi  Peserta didik mencari kosa kata di 

kamus secara individu 

 Peserta didik menggunakan kartu 

gambar sesuai petunjuk guru  

 Peserta didik menyebutkan mufradat 

yang berkaitan dengan materi yang di 

bahas 

 Peserta didik mencoba membuat 

kalimat sederhana 

Mengasosiasi  Peserta didik secara individu 

mencocokkan gambar dengan kosa kata 

yang terkait dengan materi  

 بيتي

 Peserta didik menempelkan kosa kata 
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sesuai gambar yang telah disediakan 

berbentuk kartu gambar terkait materi  

 بيتي

Mengkomunikasikan  Peserta didik memaparkan hasil kerja 

kelompok mareka 

 Guru memberikan penguat, perbaikan  

dalam diskusi peseta didik. 

 Guru mengadakan post-tes 

 Guru membagi angket 
 

Catatan: Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa 

dalam pembelajaran yang  meliputi sikap: disiplin, tanggungjawab, peduli, ( 

gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif. 

 

Kegiatan Penutup ( 15 Menit) 

 Guru memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merangkum 

materi pembelajaran tentang بيتي 

 Guru memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi 
materi pembelajaran  

 Memberikan apresiasi kepada siswa yang cepat saat menjawab 

 Guru mengevaluasi pembelajaran yang sudah berlangsung 

 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan 

berikutnya berupa materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk 

kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 

sekolah atau di rumah. 

 Memberi salam. 

 

I. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

a. Teknik Penilaian 

NO Aspek yang dinilai Tehnik Waktu 

1 KI. 1 Non Test(observasi)  

2 KI. 2 Non Test(observasi)  

3 KI. 3 Test  

4 KI. 4 Unjuk kerja  

 

b. Bentuk dan Instrument Penilaian, serta Pedoman penilaian 

1) KI. 1 
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PEDOMAN OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 

Petunjuk : 

Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. 

Berilah tanda cek ( v ) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan 

oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

 4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-

kadang tidak melakukan 

2 = Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 

melakukan 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

Nama Peserta Didik : 

Kelas   : 

Tanggal Pengamatan : 

Materi Pokok  : 

No Aspek Pengamatan Skor 

1 2 3 4 

1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu     

2 Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan     

3 Memberi salam sebelum dan sesudah 

menyampaikan pendapat/persepsi 
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4 Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun 

tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran 

Tuhan 

    

5 Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat 

mempelajari ilmu pengetahuan 

    

Jumlah Skor     

LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP JUJUR 

Nama Peserta Didik : 

Kelas   : 

Materi Pokok  : 

Tanggal  : 

PETUNJUK 

 Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti 

 Berilah tanda cek (v) sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian sehari-hari 

No Pernyataan TP KD SR SL 

1 Saya tidak menyontek pada saat mengerjakan 

ulangan 

    

2 Saya menyalin karya orang lain dengan 

menyebutkan sumbernya pada saat mengerjakan 

tugas 

    

3 Saya melaporkan kepada yang berwenang jika 

menemukan barang 

    

4 Saya berani mengakui kesalahan yang saya 

lakukan 

    

5 Saya mengerjakan soal ujian tanpa melihat 

jawaban antar teman yang lain 
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 Keterangan : 

 SL = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

 SR = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-

kadang tidak melakukan 

 KD = Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering 

tidak melakukan 

 TP = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 

2) KI. 2 

LEMBAR PENILAIAN ANTAR PESERTA DIDIK SIKAP DISIPLIN 

 (PENILAIAN TEMAN SEJAWAT) 

Petunjuk : 

Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap tanggungjawab yang 

ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-

kadang tidak melakukan 

2 = Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 

melakukan 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

Nama Paserta Didik yang dinilai  : 

Kelas     : 

Tanggal Pengamatan   : 

Materi Pokok    : 

No Aspek Pengamatan Skor 

1 2 3 4 

1 Masuk kelas tepat waktu      

2 Mengumpulkan tugas tepat waktu     

3 Memakai seragam sesuai tata tertib     
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4 Mengerjakan tugas yang diberikan     

5 Tertib dalam mengikuti pembelajaran     

6 Membawa buku teks sesuai mata pelajaran     

Jumlah Skor     

 

Petunjuk Penskoran KI. 1 dan KI. 2 : 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

Penggunaan skor akhir menggunakan rumus : 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 4 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

 

Contoh : 

Skor diperoleh (SD) = ...., skor maksimal (SM) = 4 x 6 pernyataan = 24, maka 

skor akhir : 

𝑆𝐷

𝑆𝑀
𝑋4 = 𝑆𝑘𝑜𝑟        

Peserta didik memperoleh nilai: 

Sangat Baik  : apabila memperoleh skor : 3.33 <skor≤4.00 

Baik  : apabila memperoleh skor : 2,33 <skor≤3,33 

Cukup  : apabila memperoleh skor : 1,33 <skor≤2,33 

3) KI.3 

LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 

A. Menunjukkan kata bahsa Arab yang sesuai dengan gambar 

 ِصْل بَْيَن الُمْفَردَات بالصْوَرةِ الُمنَاِسَب َكَما فِي الِمثِْل !

Kunci jawaban  
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Nilai = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

10
𝑋100 

4) KI. 4 

NO NAMA ASPEK YANG DINILAI SKOR 

  1 2 3 4 1/25 

      1/25 

      1/25 

      1/25 

Keterangan : 

1. Partisipan Bahan 

2. Keaktifan mengikuti kegiatan 

3. Keaktifan (saran, usul, bertanya) 

4. Keaktifan mendemontrasikan/menyampaikan hasil 

Skor akhir = 
𝑆𝐷

𝑆𝑀
𝑋100  

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Topik  : بيتي 

Tujuan   : Peserta didik mampu menjodohkan kosakata berkaitan dengan 

peralatan rumah dengan kata bahasa Arab terkait tema بيتي dengan baik dan benar 

Prosedur   : Hubungkan kosakata yang berkaitan dengan peralatan rumah 

dengan kata bahasa Arab yang sesuai berikut ini ! 

 

 ُغْرفَةُ الُمذَاَكَرة 

 

 ُغْرفَةُ األَْكل 
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 اْلَحِدْيقَة 

 

 ُغْرفَةُ الَمْكتَب 

 

 ًغْرفَةُ النَّْوم 
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 (pre-tes)   اإلختبارالقبلي

 اسم : 

 فصل : 

 اخرْت تصح األجوبة ! - ت
َزْهرِّيَّة.معىنالكلمةاليتحتتهاخط...املِّْنَضَدةفوق .1

a. Meja makan 

b. Ranjang 

c. Meja tamu 

d. Kalender 

 .معىنالكلمةاليتحتتهاخط...ُرزّيفاملطبخ .2

a. Dapur 

b. Nasi 

c. Piring 

d. Bunga 

 .معىنالكلمةاليتحتتهاخط...احَلمَّامأمييف .3

a. Ruang tidur 

b. Sabun 

c. Kolam 

d. Kamar mandi 

 يفاحَلمَّام.معىنالكلمةاليتحتتهاخط...املِّْغَرَفة  .4

a. Gayung 

b. Air 

c. Toilet 

d. Lampu 

ائَِّدة.معىنالكلمةاليتحتتهاخط...الَصْحنُ .5
َ
 علىامل

a. Gelas 

b. Sendok 

c. Kopi 

d. Piring 
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 إمماء الفراغ بكلمة مناسبة ! - ج

املَْعَن    الرَّْقم   الَكِلَمة   
Kamar Mandi ... 1 

Piring ... 2 

Meja makan ... 3 

Nasi ... 4 

Gayung ... 5 

 

 

 ِاْختَـْر الصَِّحْيح ِمَّا بـَنْيَ الَقْوَسنْيِ ! -د

1.  ...)ُغْرَفةِّالن َّْومِّ اُءَوالصَّابُ ْون يفِّ
َ
(–احلَْمَّام–امل ُغْرَفةِّاجلُُلْوسِّ

الزَّْهَرُة .2 ْكَتبِّ
َ
...)ُغْرَفةِّامل -وَزْهرِّيَّة يفِّ (-ُغْرَفةِّاجلُُلْوسِّ ْطَبخِّ

َ
 امل

-َجانَِّباحَلمَّام...)السَّرِّْير .3 ْطَبخِّ
َ
ْقَلَمة(-امل

َ
 امل

ْغَرَفةُ  َصْحن  مِّ

ْنَضَدة   ُرزّ مِّ

 َماء  َزْهرِّيَّة 

 مَحَّام 
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 (pos-tes)   بعدىاإلختبارال

 اسم : 

 فصل : 

 اخرْت تصح األجوبة ! - ت
 .معىنالكلمةاليتحتتهاخط...َزْهرِّيَّةاملِّْنَضَدةفوق .6

e. Meja makan 

f. Ranjang 

g. Meja tamu 

h. Kalender 

 .معىنالكلمةاليتحتتهاخط...علىالرفّلَعَقةُاملِّ .7

e. Gelas 

f. Sendok 

g. Kopi 

h. Piring 

 ام.معىنالكلمةاليتحتتهاخط...مَّيفاحلَ املِّْغَرَفةُ .8

e. ung 

f. Air 

g. Toilet 

h. Lampu 

 

يف .9
َ
 اليتحتتهاخط....معىنالكلمةُرزّخبَطْامل

e. Dapur 

f. Nasi 

g. Piring 

h. Bunga 

 .معىنالكلمةاليتحتتهاخط...احَلمَّامأمييف .10

e. Ruang tidur 

f. Sabun 

g. Kolam 

h. Kamar mandi 
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B. Pasangkan kosa kata sesuai gambar 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  

 
 

 

  

 

 

 

 



 

68 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إمماء الفراغ بكلمة مناسبة ! - ح

 

املَْعَن    الرَّْقم   الَكِلَمة   
Toilet ... 1 

Sendok ... 2 

Meja makan ... 3 

Gayung ... 4 

Nasi ... 5 

 

 ِاْختَـْر الصَِّحْيح ِمَّا بـَنْيَ الَقْوَسنْيِ ! - د
4. ... اُءَوالصَّابُ ْون يفِّ

َ
)امل  (ُغْرَفةِّاجلُُلْوسِّ–احلَْمَّام–ُغْرَفةِّالن َّْومِّ

5.  ...)الزَّْهَرُةوَزْهرِّيَّة يفِّ ْكَتبِّ
َ
-ُغْرَفةِّامل ْطَبخِّ-ُغْرَفةِّاجلُُلْوسِّ

َ
 (امل

-السَّرِّْير...)َجانَِّباحَلمَّام .6 ْطَبخِّ
َ
ْقَلَمة-امل

َ
 (امل

 َمْطَبخ 

ْغَرَفةُ  مِّ

 َماء 

ْنَضَدة   مِّ

ن حْصَ  

 مِّْرَحاض 

يَّة َزْهرِّ  



 

69 
  

ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA 

GAMBAR DENGAN METODE MUNAQASYAH UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA TERHADAP PENGUASAAN 

MUFRADAT 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk Pengisian: 

a. Berilah tanda centang (√) pada pernyataan yang dianggap sesuai dengan 

diri anda. 

Ketentuan: SS: Sangat Setuju, S: Setuju, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat 

Tidak Setuju. 

b. Jawaban tidak boleh ganda 

c. Pengisian angket ini tidak mempengaruhi nilai pelajaran bahasa arab anda. 

d. Partisipasi anda dalam menjawab angket ini dengan sebaik-sebaiknya 

sangat membantu dalam pengumpulan data. 

 

NO 

 

PERNYATAAN 

RESPON SISWA 

SS S TS STS 

4 3 2 1 

1. Saya semakin tekun belajar mufradat karena 

penyampaian materinya menggunakan kartu 

gambar dengan metode munaqasyah. 

    

2. Saya sangat suka metode guru dalam 

menyampaikan materi mufradat menggunakan 

kartu gambar dengan metode munaqasyah. 

    

3. Saya lebih cepat mengingat mufradat karena 

menggunakan kartu gambar dengan metode 

munaqasyah. 

    

4. Pembelajaran dengan kartu gambar disertai 

metode munaqasyah dapat mempercepat saya 

menghafal mufradat. 

    

5. Belajar mufradat menggunakan kartu gambar 

dengan metode munaqasyah membuat saya lebih 

fokus dalam pembelajaran 

    

6. Pembelajaran menggunakan kartu gambar 

dengan metode diskusi menjadikan saya lebih 

semangat menghafal mufradat. 

    

7. Belajar menggunakan kartu gambar dengan 

metode munaqasyah membuat saya berani 

bertanya kepada teman sekelompok tentang arti 

mufradat yang sulit 

    

8. Belajar menggunakan kartu gambar dengan 

metode munaqasyah dapat menghidupkan 
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suasana kelas karena semua siswa aktif 

9. Belajar menggunakan kartu gambar dengan 

metode munaqasyah membuat saya tidak bosan 

selama proses belajar 

    

10. Belajar mufradat menggunakan kartu gambar 

dengan metode munaqasyah lebih menarik 

dibandingkan gambar yang hanya tertera di 

kertas biasa 

    

11. Belajar menggunakan kartu gambar dengan 

metode munaqasyah sangat bermanfaat terhadap 

penguasaan mufradat 

    

12. Pembelajaran mufradat menggunakan kartu 

gambar dengan metode munaqasyah membuat 

saya mampu menulis kata bahasa Arab dengan 

benar 

    

13. Pembelajaran mufradat mengunakan kartu 

gambar dengan metode munaqasyah 

meningkatkan semangat saya dalam menghafal 

mufradat 

    

14. Belajar mufradat menggunakan kartu gambar 

dengan metode munaqasyah membuat saya 

mampu mengucapkan mufradat dengan benar  

    

15. Belajar mufradat menggunakan kartu gambar 

dengan metode munaqasyah membuat saya 

memperhatikan pembelajaran dari awal sampai 

akhir 
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 صور البحث

 اإلختبار القبلي

 
 عملية استخدام بطاقة الصورة
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عملية املناقشة    

 

 

 اإلختبار البعد ي
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