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 كلمة الشكـرح

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي أنزل على رسولو قرآنا اللغة العربية لغة القرآن و اللغة ينطق هبا 
االنسان. والصالة والسالم على سيد األنام حممد صلى اهلل عليو وسلم على آلو وصحبو 

 الكرمي.

حتت العنوان:" فبعون اهلل وقدرتو، امتت الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة 
قدمتها كلية الرتبية جامعة الرانريي الىت " و تطبيقو يف تعليم املفردات Kokamiأسلوب

اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد املقررة للحصول على الشهادة العلمية يف قسم اللغة 
 العربية.

اللذين قد تقّدم الباحثة جزيل الشكر لوالدين احملبوبني املباركة،  يف ىذه الفرصةو  
ري اجلزاء و أحسن  إليهما جيزيهما خ أدباىا تأديبا مجيال ، لعل اهلل و ربياىا تربية حسنة

الدنيا واآلخرة. وعلى األخص الشكر اجلزيل للمشرفني الكريـمني مها األستاذة  يف
، محمد رضىالفاضلواألستاذ  وس عائشة إدريس، املاجستريالدكتوراند الفاضلة

اد ىذه الرسالة وأوقاهتما إلشراف  الباحثة  على  اعدقد بذال جهودمها اللذاناملاجستري. 
 .نهايتهاإشرافا  كامال من بدايتها حتى

 جامعة الرانريي اإلسالميةبكلية الرتبية و تأىيل املعلمنيمث تقدم الباحثة الشكر لعميد 
ين الذين قد ومجيع األستذة املكر  اللغة العربية تعليم قسمدار السالم بندا أتشية ورئس 

علموىا أنواع العلوم املفيدة وأرشيدوىا ارشاد صحيحا ىف ىذه الكلية، و كذلك للرئيسة 



 ه
 

واملدارس الذين SMP muhammadiyah 1 Banda Acehباملدرسة املتواسطة احلكوميةاملدرسة 
 يساعدوىا ىف ىذا البحث.

م اللغة العربية كما ال تنسى الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل جلميع األصدقاء ىف قس  
 .م النافعة على إمتام ىذه الرسالةالذين قد دافعوا الباحثة ببعض أفكارى

وأخريا، عرفت الباحثة أن ىذه الرسالة بعيدة من الكمال، لذالك ترجو من قارئها 
أن ينقدىا نقدا بنائيا لكل نقائصها، حىت تكون ىذه الرسالة جيدة ومفيدة للقارئني. 

 واهلل أعلم بالصواب وإليو املرجع واملآب. 

 

 2102أغوسطس  22بندا أتثية 

 فرح مرياند
 



 و
 

 مصتصخلص

 SMPو تطبيقو يف تعليم املفردات )حبث إجرائ بــ Kokamiموضوع ىذه الرسلة ىي " أسلوب 

Muhammadiyah 1 Banda Aceh  إن اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرمي واألحاديث االلشريفة و .")
العامل. مها مصدران ألحكام الدين اإلسالمى، ويستخدمها بعض الناس لالتصال عند احلديث يف 

وىذه اللغة من املواد الدراسية يف املدارس اإلسالمية من املدرسة اإلبتدائية حىت اجلامعات. البد لنا 
أن هنتم بطريقة تدريسها ألن الطريقة ىي عنصر من العناصر املهمة يف عملية التعليم والتعلم 

س يستخدم طريقة احلفظ للحصول على األىداف الرتبوية املعينة، ولكن يف ىذه املدرسة كان املدر 
و طريقة إلقائية حىت يشعر الطلبة بامللل عند التعلم و ىذه الطريقة غري فعال يف تعليم املفردات. 

يف تعليم املفردات باملدرسة Kokamiبوهتذف الباحثة هبذا البحث ملعرفة اثار استخدام أسلو
صيل الدراسى للطلبة التح ملعرفة، SMP Muhammadiyah 1 Banda Acehاملتواسطة احلكومية

 Muhammadiyah 1يف تعليماملفردات باملدرسة املتواسطة احلكومية Kokami باستخدامأسلوب

BandaAceh وأما منهج البحث الذى تستعملو الباحثة يف ىذه الرسالة فهي البحث اإلجرائ ويف .
مجيع البيانت قامت الباحثة باإلجراء واملالحظة املباشرة وتقوم النتائج الىت حصل عليها الباحث يف 

يستطيع أن يرقى  Kokamiالبحث اإلجرائ. ومن النتائج احملصولة يف ىذا البحث ىي إن أسلوب 
. Muhammadiyah 1 Banda Aceh طلبة على فهم وحفظ املفردات باملدرسة املتواسطة احلكومية قدرة

( أعلى من نتيجة االختبار القبلى 8،،5)وىو  كما ظهرات أن نتيجة الطلبة يف االختبار البعدى
يرقى رغبة طلبة يف تعليم املفردات باملدرسة املتواسطة  Kokami استخدام أسلوب (.57،08)وىو 

. كما وجدت الباحثة من نتيجة الطلبة مرتفعة من كل Muhammadiyah 1 Banda Aceh حلكوميةا
 الدور حىت يكون نتيجة الطلبة أحسن من قبلو.
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 الباب األول

 مقدمة

 مشكالت البحث -أ

إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرر    احاديثرا اشليررثوة   مرد انر  ان 

حاكررردل الرررر ثى او ررررداها   ث ررررس  اتد بعررر  اليررررد  لد نررررد   يرررر  ا رررر ثا   

العررردول  لقررر  ألررر ال اللغرررة العربيرررة امسن ارررى اللغرررة الرميرررة ال دي رررة   هي رررة احاررر  

اكمررد كد ررل هررغة اللغررة اررى املرر اي ال  ا ررية   املرر ا   او ررداية اررى (PBB)املسارر ة

 امل   ة اوبس ائية اىت اجلداعدت.

    علررري  هرررغة اللغرررةا شبررر  ليرررد أن سرررس  بلرثقرررة    ث رررتد حن اللرثقرررة هررري 

 ينر ارى العيدلرر املتمرة    مليرة السعلري   الرسعل  للانر    لره احهر ا  ال ب ثرة 

اررد يرثقررة السعلرري  هرري ألم  ررة ال  رردليه الررل ث ررس  اتد املعلرر     قيرر  املعييررة.  أ

 جيرره  لرره امل   ررس أن ث ررس  ا ا اللرررو املسي  ررة    1احغررراا السعليميررة املييرر ية.

اجل ثرر ة    رر  ثل اللغررة العربيررة  شبرر  أرر  ثعريرر ا أ ررد   علرري  اللغررة العربيررةا أررد أ برر  

                                                           
 .10(اص 2004 داه بيل حمم يا ا خل إىل  علي  اللغة العربيةا )بي  أ يية: الرا ريىا  1
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اءة  الكسدبررة. حن   علرري  اللغررة العربيررة لرريل أارررا اتررد ت هرري: ال ررسمدل  الكلرر   القررر 

  تد   ثقف جنداه إىل الع اال ال يك ل جية  ال  دئل السعليمية. 

   "Muhammadiyah 1 Banda aceh"  كد ررل امل   ررة املس  ررلةا ك اية

ثرسعل  ييترد اللل رة ي   رد اسي  ررة  إار ئ ايترد اللغرة العربيررة.  أارد أغررا  علري  اللغررة 

العربيرررةا  ارررى املدا رررة العربيرررة   هرررغة امل   رررة ليكررر ن اللل رررة ا ررريلرثى  لررره اللغرررة 

 بدمل   رة املس  رلةا ك اية(PPL)   ير اد اداررل ال دابرة بعمليرة السر  ثل امل دشررة

"Muhammadyah 1 Banda Aceh"  علري  املورريات كردن املر    ث رس  ل يرثقرة   

ا وظ   يرثقة إلقدئية اىت ثيعر اللل رة بدمللرل  ير  الرسعل    هرغة اللرثقرة غرري يعرد  

 2   علي  املوريات.

  ل قره    علري   Kokami   اى هغا الي ررا  رثر  ال دابرة أن   ارا أ رل ب

حن ال دابرة  "Muhammadiyah 1 Banda aceh" املورريات بدمل   رة املس  رلةا ك اية

 رى هرغا اح رل ب يعرد     علري  املورريات.  هر  ث رسعمل   ريلة ال لدارة ييره   كمرد 

أن هغا اح رل ب جيعرل عير  اللل رة اير ثكس    مليرة السعلري   الرسعل  ارىت ثكر ن 

 اللل ة حيو  ن املوريات بدا ر ة.

                                                           
2

  نتيجة المالحضة المباشرة االولى في ميدان البحث
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 أسئلة البحث  -ب

ى ال يدنل رثررررررررررررر  ال دابرررررررررررررة أن  ررررررررررررر ي   ا سمررررررررررررردي  لررررررررررررره ارررررررررررررد  ررررررررررررر   اررررررررررررر

 هغا امل دئل ال ااا كمد ثله:

   علي  املوريات امل   ة املس ا لة  Kokami كيف آثد  ا س  ال أ ل ب -1

 ؟  Muhammadiyah 1 Banda acehا ك اية

ثراه السانيل ال  ا ه للل ة امل   ة Kokami  أ ل بهل ا س  ال  -2

 ؟ Muhammadiyah 1 Banda Aceh املل  لة ا ك اية

 معانى المصطلحات -ج

   ل يقه    علي  اللغة العربية )حبا  Kokamiإن ا ض ل أغة الر دلة أ ل ب 

(. ا ل أن   جا ال دابة هغة SMP Muhammadiyah 1 Banda acehإجرائ بر

الر دلة ييا ى هبد أن   ض  بع  اعدىن املضللادت اىت ثوت  القرؤ ن املقن ي 

 يتي:
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 )ارب  بلداة غداضة(Kokamiأ ل ب  -1

.  املرررررراي بدح ررررردليه هررررري 3أ رررررل ب ععررررره "أ ررررردليه"  هررررر  ير يقرررررة    ررررر  

  غريررة ال  ا ررة   هرري كررغال   اخللرر ات  السرر ابري  ال  رردئل الررل  اخررغ اكدسررد يعررد

 .4السكسي  الغي ث كله امل      الس  ثل

Kokami (kotak kartu misterius) merupakan salah satu jenis media yang di 

kombinasikan dengan permainan bahasa.Penerapannya melibatkan seluruh 

siswa baik siswa yang pasif maupun yang aktif.
5 

Kokami هررغا اح ررل ب  ى ال  رريلة السعلميررة   رر  ييرره لع ررة اللغررة.    ل يرراررهرري إ  

 ثيمل عي  اللل ة.

  هررغا الر رردلة هرر  اح ررل ب الررغي  ل رر  ال دابررة    Kokami  أاررد املررراي با ررل ب 

 .Muhammadiyah 1 Banda Aceh علي  اللغة العربية بدمل   ة املس  لة ا ك اية 

  ل ي  -2

 ل يقد"  السل ي   ي  احمل ثس ه  ال عه  -ثل   - ل ي  ه  ان  ان اى "ي    

 .6الغثى ثرغ  ن    سعمدأ إىل اشسمدلة الي ص أ  احش دص 
                                                           

يا  امليروا اؤ  ة يا  امليرو الكي ليكيةا امليج    اللغة  اش دلا ي عة البد ية ز العير نا )بري ت: 3
 .507(.ص1978

أزهر أ ش ا ا خل إىل يرو  علي  اللغة العربية مل    اللغة العربيةا )أج  ج يد  ا ج: ال عة اشاكدلا 4
 90(.ا.1998

5
 http;//learningmodels.blogspot.com/2011/05/media-pengajaran-kotak-kokami-kartu-

dan-kartu.html, di akses pada tanggal17 Desember 2012 
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  علي  املوريات  -3

 عليمد    داد    ملة النيعة   غريهد مبعر   -ثعل  - علي  لغة ان   اى  ل   

.  إللداد   الل املعل اردت أ  املعرد   ارى املعلر  إىل املرسعل  الرغى 7جعله ثعلمتد

 .8ليل له إش أن ثسق ل اد ثلقيه املعل 

.   هي ا   املوعر   ارى " 9املورية: ال ا ة ثقدبله اجلم  املوريات لغة  ع  اى   

ثوري".   إللداد: أ د  اى كل شري    العمليرة اللغ ثرة ايرا أن  اجلملرة  -أيري

 10يدلر السع ري  ك ن الدله ا يدةالل هي اى  

  املرراي بسعلرري  املورريات   هررغة الر ردلة هرري  علري  املوررريات ارى أارر ى العيدلررر   

 .Muhammadiyah 1 Banda Acehة ل  عل  بدمل   ة املس ا لة ا ك اياللغ ثة ال

 أهداف البحث  -د 

   أاد أه ا  ال اا الىت هت   إليتد ال دابة   هغة الر دلةا يتي:  
                                                                                                                                                               

اؤ  ررررررة يا  امليررررررررو الكيرررررر ليكيةا امليجررررررر    اللغرررررررة  اش رررررردلا ي عرررررررة البد يرررررررة ز العيررررررر نا )برررررررري ت: يا  امليرررررررروا 6
 461-460(اص. 1978

 .232ال ثى حمم  بى اكرلا ل دن العربا اجمل لة البدلبة  يرا )بري ت : ب  ن ال ية(. ص عد 7
 3000 ش ى أمح  يعيمة  حمم  ال ي  ايدلا    ثل العربية    علي  العداةا   رثدت   جتد با العكر العرىب:8
 .585رو الكي ليكيةا امليج ...اص. اؤ  ة يا  املي9

يررررو  ررر  ثل اللغرررة العربيرررة ا يررررو     ررريتدا النرررع ة البدلررراا )القررردهرة: يا  املعرررد  ا    ررر  الع ثررر    ررر  اجمليررر ا يرررى10
 .28(. ص.1911
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   علري  املورريات بدمل   رة املس ا رلة  Kokamiاعرية اثد  ا رس  ال أ رل ب  -1

 .Muhammadiyah 1 Banda Acehا ك اية 

   علرررررري   Kokamiالسانرررررريل ال  ا رررررره لللل ررررررة بد ررررررس  ال أ ررررررل باعريررررررة  -2

 Muhammadiyah 1 Banda Acehاملوريات بدمل   ة املس ا لة ا ك اية 

 فروض البحث -ه 

 ستمد   كسدبة هغة الر دلة يتي:   أاد الورضدن اللغان اي ض  

 Muhammadiyah 1 Banda رير  ار  ة يل رة بدمل   رة املس ا رلة ا ك ايرة  -1

Aceh بد س  ال أ ل ب Kokami علي  املوريات   . 

ثكرر ن يعررد     علرري  املوررريات بدمل   ررة املس ا ررلة Kokami إن أ ررل ب  -2

 . Muhammadiyah 1 Banda Acehا ك اية 
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 الباب الثانى

 اإلطار النظرى

 المفردات و مبحثها -أ

إؼادلفرررت ايىرررةاملقطرررعادلحسطرررعمقرررىلاألررر  حألرررل و إ ا  ررر   ا  طررر غ 

احلررت و ىررةرل ررلماملاق رر ياملطتيلررعاملرراطألررلط لقو املسررب ملقلفارر  مل  لرر 

 1اجل قفىلاحمل  ثع ادلن قشع املال يع.

 طتطفويأؼادلفت ايىة راسعادلفت اي مط نلور  ق غاملد للرمقىلاملح  ىلىف

ىفملغرررع اارررد أ ممرررد مرررياملقغررر يف طورررليمقررريادلفرررت ايمررريالررر ا سررر س

ي سلألرررررررح ظا ملفررررررر ا مط نلوررررررر ف اينللوررررررر   ععبررررررر ادلطنلطرررررررعف ا متايلرررررررع امللطررررررر ي 

 2املإلصسبالعف ادل ا   ي  طد ادلط ىن.

 ر يررة مم قلررعاملقطررعالر أؼاجل قررعاملرر ىررةإؼادلفرت ايىررةأسرر سمرري

.  طرد ن لرعاملررلر املقف لرعىرد  مياىرداو3ميمن صتامللطب  الؼمس مل احلل  

                                                           
.1981فماعادلاتمع:ج مطعأػاملحتىفاملقغعاملطتيلعملقن طحنييقغ يأختىزل ل   م املن قعف1
(فص.1991ف)مس يعج مطعادلقكسطل :صن معادلطجيفاملسبطعاملر نلعمقياملقغع مقىلاملح  ىلف2
 .1911فاملصطبعاملر مل فاملح ىت : ارادلط روف يطتظ درطساملقغعاملطتيلعىفطتظ درسلو مبداملطزطزمبداجمللدف3
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أيخسررعمللطقررلياملقغررعأجنبلررع. مرر  ا مرر  الألررل ادلفررت ايماملقغررعا جنبلررعمرري

 راب املابػ املال يع.خبغادلو رايإسلحب غ ىةا سل  م املحتا  فمث أ ىلمو 

 أغراض تعليم المفردات -1

 طقرررليادلفررررت ايىررررلإارررردىامللسرررر ا جلطرررر امللبملرررر اسررررلس معاملررررلاقيي ملقغررررع

ا جنبعأ مللسرلطتقردر املاربػ املحردر مقرىلاحلفردادلفرت اياملارر  . بملركمن سر 

أس سىلميمسقر دل  صفوزل ل إ  مل صلىنيحلملو"إؼ طقليادلفت ايمسق 

.4 طقلياملقغع يتطمييت طإج  ب "

مللألتاملحضلعقة طقليادلفت ايأؼطلطقياملس مل نسقات  و  حألر أ  وري

مطن ىرر مألررلحقع فرردا مطت ررعطتطحررعا يلألررح ظمنورر رلررت  صررفو م ت لرر ملغررلى

 قرر  رامقررىلىرر اىررلأؼطاررلؼاملس ملرر طقررليادلفررت ايصررحل .إؼمطلرر راملافرر   م

مرتا  قوي  ضر  عإ أؼطألرلمدػاملاق ر يادلن سربعىفادلار ؼادلن سر ف أىريا 

:5   طقىلم طقليادلفت اي

: ن لعقدر املدراسمقىلامللطب امللظلفىلى اططىن -1

                                                           
.1991املتط  :ج مطعادلقكسطل ففاجلزا املر ىنادلتجعم طقلياملقغعاملطتيلعملغ املن طحنيهب زل ل إ  مل ف4
فاملح ىت : ارادلشتظ:يد ؼينع درطس نلؼاملقغعاملطتيلعأمحدمقىلمد لرف5
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 ن لررعثررت  ملغررعاملرردراسمقررىلاحمل  ثررع ادلن قشررع قررااملحصرر ص  ل يررعاملتسرر ا  - أ

 . ادلقمص ي غ ى   ل يعامللح رطت

 ادلن قشعإ ص ملغعاملدراسمقىلاملحل ػجب لعأمللاؼاملنش طاملقغلىميزل  ثع - ب

  املال يعاملتس ا  عيدميإقداراملدارسمقىلامللحدثإ ا اتطي.

2-  املقغلطع ميملاملرلر  امللطب  مقىل قدر و  ن لع منو  ا يدمىلف امللطب  قدراسمقىل

ي املطلاط  مش متاحلزؼ املفتح ا  مي ملقغعا  ا ر ا ا سلس اعنفط ع

 املأل دلع.

 سلا   ؼامللطب  ظلفل أ إيدامل ف إنوعيدمي درط املدارسمقىلاملتجلم

إ ادلص  ر ادلطت ع ادلطقلم يف  طلطدىيمقىلإر ل  ادلالب ي املبح مياملال 

  ادلتجعمادلفت اياملصطبعمندىي.

مب يت  لحل جا افدادلفت اياملار  نلطقييألتمع نلاقي  إبانتطدأؼ 

مفولػ صل حادلطقيم درطسادلفت ايمقىلاس اجتلع ططل د املقغع.  جب ن قلامد

 مفت اي طقل و ملقدارسني.أؼمأللست  ويىد و   لفلع حدميو  طقليادلفت ايف

ا سل  يستطحع ميايأؼطحلػ املطتيلع يألتمعاملقغع نسحو  ملحدر   م امللقفلد املحتا  ف

 سوقع  صلحع لحل جإ املستطحع امللسلقعادلن سبعم طقل و .
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 أنواع المفردات  -2

 لنلمادلفت ايميأريطعانلام:أ ذل نلممقىلاألر ادلور راياملقغلطرع:مياريأؼ

 6 حألي  ملل  :

ملقفو (1  نحأليunderstanding vocabulary  مفت اي نلمني:ا سل  م ى ه إ 

مندم    و و  امللطتومقلو   طحصدي ملكرل لماملاق  ياملاطأللسلعاملفت 

ادللحدثني. ميأاد  طحصدي ملكرل لماملاق  ياملاطأللسلعطلقحو   املحتا  

 املفت امللطتومقلو   و و مندم طلص هب مقىلصفحعمسبلمع.

speakingvocabulary مفت ايملقابػ (2 م  طع ى ا إ قأل ني:  نحألي  أطض 

informalطألل املا املاق  ي ال  و طحصدهب رل لم م املفت  مدمو 

عformal  ملقفلعاملللملع. املفت   حيف و  املا املاق  ي رل لم هب   طحصد

 طأللمدمو إعمملق مطنيأ مندم  ايملومن سبع.

 طحصدwriting vocabularyمفت ايملقال يع (3 إ نلمني:م  طع  نحألي أطض   ى ا

املفت مملاق اع ص غاملالىباملشمصىل هب رل لماملاق  ياملاطأللمدمو 

املاق  ي رل لم هب  طحصد طلمل ي....احل. ملقفلع   ل يع م  تايف أخ  مر 

                                                           
فاجلزا املر ىنفج مطعأػاملحتى:يد ؼاملألنع.ادلتجعم طقلياملقغعاملطتيلعملقن طحلنبقغعأختىريدىأمحدططل عف6
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املاطأللمدمو املفت مملاق اع ص غاملال ىباملت ىلمر  حدميطق ملقط  

 عأ  ل يع حتطت....احل.أ اسلح مل

 non قأل رني:سل قرررلع  نررحأل ا مررنعإ potential vocabularyمفت اياملا منع (4

text املاق رل لم هب  املألل ظ طحصد مي  فأل ى  مياي املا  ر ي  ي ملدى

 طحصدهب رل لماملاق  ياملامياي فأل ى إسلن  اإ analysis  لو. خقلقلع

 املصت لع أؼنتىم زطدمقلو ميات  و أ م نحا.خص اصو 

 :7 ث نلو نلممقىلاأل ادلطىن:ميايأؼ حأليادلفت اي  ملل  

 طحصدهب رل لمادلفت ايا س سلعاملاcontent vocabulary ق  ياحملللى (1

  شا صق املتس ملعمر ا     ا  ط غ...احل.

 طحصدهب رل لمادلفت اياملا تيطادلفت ايfunction words  ق  ي ظفلع (2

 اجل   املاطأللط ؼهب مقىلإمت ػاملتس ملعمر ات واجلت املطس  أ  اي

 ا سلفو ػ أ  اياملتيطيشا م ػ.

 طحصدهب رل لمادلفت اياملاع نح مطىنcluster words ق  يمنحل طع (3

حتل ج إمن    ي اب  مأللحقع  ىة ميمطلن   نح  مأل مد   ق  يأختى إ 

                                                           
7

 .507-505نفسالمرجع،ص.
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مبطىن املاق  ي الؼ  و ه رغ ( ( مر  ادلطىنخ ص  إ ادلأللحب  خبذل 

 أا مقلملن :رغ م  الؼمبطىنانصتومقلملن :رغ مي.

 :8 ثقرو نلممقىلاأل امللمصا: ميايأطض أؼ حأليادلفت ايإ 

طأللمدمو  طحصدservice words  ق  يخ  مع (1 رل لماملاق  ياملط مع هب 

 املفت مملاق احلل  املط  طعأ اسلمدام ب املتسيغ امللمصصلع.

املاق  ياملاspecial content words  ق  يامللمصصع (2 رل لم هب   طحصد

ي ملاق  ي  نح مط ىنخ صعأ  أللمدػيارت مرل غمطني.  أل ىلأطض 

 .local wordsاحملقلع

 :9أريطو نلممقىلاأل ا سلمداػ: أخ اميايأؼ حأليادلفت ايإ  

رل لماملاق  ياملاطالن ملفت ميactive words ق  ينشلسع (1  طحصدهب 

 اسلط  ذل ماملابػأ ماملال يعأ ا طأل طو أ طحتؤى يارت .

حيلفداملفت  طحصدهب رل لماملاق  ياملاpassive words  ق  يخ مقع (2

املنلمميادلفت ايطفوياملفت  املقغلى إؼ مطأللط قو . ى ا هب مرصلده

  عع و إسلمداملومندم ط وتملومقىلاملصفحعادلسبلمعأ طص إ  طو.

 
                                                           

8
 .507-505نفسالمرجع،ص.

9
 507-505نفسالمرجع،ص.
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 أساليب تعليم المفردات -3

  أم خسلاي أس ملل  طقليادلفت ايم وي  لجلدمطىنادلفت ايفمنو :

 إ املاق عاعسل  م -1

ىررر هىرررةاخلسلا رررعا   . نلررر ج لوررر املفتصرررعاملدارسرررنيمللألرررل طلا ق رررعطحلاذلررر 

ادلررررردرسمفرررررت    نرررررتماقرررررعمفلرررررد .ىررررر هاخلسرررررلا مو رررررعجررررردا ؼاخلسررررر  م

ا سل  مطؤ ىإ اخلس  ىفاملنسق املال يع.

 نسقاملاق ع -2

دلررردرس. نسرررق ق رررع  نلررر جاملدارسرررني لوررر املفتصرررعمللسرررق ق رررع طلىررر مررريا

اجلدطررد طألررر مداملدارسرررنيمقرررىلب تىررر أ اعاسفررر امقلوررر ىفمرررد طلطقرررع.  ررر 

ملق رردرسأؼطوررلي رر إىل رر ػيصررحعنسررقاملدارسررنياملاق ررع. ؼاجلسرر  منسحورر 

طؤ ىإ اخلس  م ل يلو .

 ا لأل  مطىناملاق ع -3

ميارريملق رردرسا  اررتمطررىناملاق ررعمررعاعجلنرر  مقررىلقرردرشلارريمرري تالورر 

إعإبا م رردطتطحرر سررلاى . ىرر امسقررل  ؼمرردارس مطألررلمدػملغررعا ػمنررد
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إملحرر  ادلطررىن ررب ررتىاع صرر غادلب يررتيقغررعاذلرردو  رر ملكنألررىةاملدارسررلؼمرري

ملاق عيشتمع.مطىنا

  مررري تارررعمطرررىناملاق رررعمرررر  حررردميو مقرررىلا سررر ملل ملبجلنررر ىنررر عيطررر 

غبايا سل  أ صلرى  غ ى .األ املألل ظف امللطتط امللأل ف اسلط  

ادلتاض  املضد -4

مرررر  رررر ؼمطررررىناملاق ررررعاملرررر ىطررررزا يل نرررروبىمررررتا وططت ررررواملدراسررررلؼ ررررل اي

دميملق دارساسلمداموملقبل ؼميبملكادلطىن.   ملكاحل غمياياسلط  غاملض

املاق عملقبل ؼميمطن ى 

 احلت  ي -5

مرريادل اررياسررلطتا احلت رر يأ ا  طرر غملللضررل مطررىناملاق ررع خ صررعمطررىن

ا  ط غفمنو : ل فجقسفمأل .

 قتا  املاق ع -6

 يطررد ررت داملدارسررنيمررياسررل  ماملاق ررع نسحورر   ورريمطن ىرر  ررل ايملق رردرس

نياملفتصعملحتاالور يصرليجورت. ىنر  ل يلو م املألبلر . يطدبملك ل جملقدارس

ميايملق درسحتحلقصحعقتاالوي ىلسق لامياخلس  ىفاملنسق.
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  ضعاجل قع -7

 اخلسررل ا خرر  مرريم قلررع لضررل املاق ررعىررة ضررعاملاق ررعاجلدطررد ماقررع

مفلررررد يررررفولع  نررررتأػحتتطتطررررع.قرررردػادلرررردرسمنلبجرررر مررررياجل قررررعفمثطقرررر مرررري

 إ ل ؼاجل قعا ختىادللش هبعهب .املدارسني

 وخطواط تطبيقهاKokamiمفهوم األسلوب -ب

 Kokamiمفهوم األسلوب -1

طلارررلؼمررريمتيرررع  س قرررعغ مضرررعف طحررر غغ ضرررعف  ررر  Kokamiإؼ سرررلقع

ا خرر غاملبس قررعمم ررت ومثسررللي ضررعادلغقرر ىفمتيررعقلرر مرر ىفاملبس قررعغرر 

طارررلؼ لرررومررر   فأسررر قعفصرررلرفأ أمرررتمررري يس قررر يغ مضرررعمياررريأؼمطرررت و.

 .11املدعملع

                                                           
10

 Contoh Model Pembelajaran Inovatif Dan Menyenangkan Pendekatan, Model, Teknik, 

Strategi, Metode, Pembelajaran. Di akses dari: 

http://learningmodels.b;ogspot.com/2011/05/media-pengajaran-kokami-kotak-kartu.html, pada 

tanggal 27-03-2015 

http://learningmodels.b;ogspot.com/2011/05/media-pengajaran-kokami-kotak-kartu.html
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 سبلحررررو.املللج طررررتي ملقطررر املقغررررلىجررررنسامللسررر ا املرررر  Kokami  سرررلقع

أؼحي رر حرردطتطىرر ااملقطرر ف بملررك ي مللرر ي   مقلرر أاملسقبعسررقبل طلضرر يالررع

 .11مم قلعامللطقيعاملسقبع اسلط  غرغبلويملقفط غأمهلع مس    ا 

31×21×15 قررررردرأمررررر  سبلحررررروي سرررررلطدا ا   اي صرررررند ظ  ت رررررلؼ 

سررنلل   ميررب مشررتطيصررحل املات ررلؼف14× 8سررنلل  ثبثررنيغب رر قرردر 

 ملبألرلط  ظلفور  رأؼمار ؼي Kokami ضرعسرنلل  ف5ف7× 5ف12 املتس ملعقدرى 

 ردخ ىفادلغقرلوادلغق حتللىمرلا املرلطقياملللرلط قيادلردرسالنر ي. ىر ااملبس قرع

امل ى لوحيللىادللا امللطقل لعاملر سرلبقاادلردارساملسقبرعفمثططقريىفا مرتاذلردىف

 .12ا س قعزمفولػاملصلر  اجل از أ املطحليع

 وعيوبها Kokami مزايا أسلوب -2

 : مللهب Kokamiمزاط أسقل  ام 
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 Media Pengajaran Kokami, di akses 

dari:http:learningmodels.blogspot.com/2011/05/media-pengajaran-kotak-kartu-dan-kartu.html, di 

akses pada tanggal 24 Desember 2013 

 
12

Media Pengajaran Kokami (kotak dan Kartu Misterius), di akses dari:http://cephy-
net.blogspot.com/2008/12/pelajaran-dengan-permainan-kokami.html. Pada tanggal 27-03-2015 
 

http://cephy-net.blogspot.com/2008/12/pelajaran-dengan-permainan-kokami.html
http://cephy-net.blogspot.com/2008/12/pelajaran-dengan-permainan-kokami.html
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امللطقرررلياملسرررب   غلررر اياجل رطرررعفامللحصرررل  رررعت طر رررعقررردر طقبرررعف -أ 

 أم ىفامللطقيأ امللحصل امللطقل وي.

اىل رر مويم ألرر مدادلدرطألررفةإجلرر ا رغبررعاملسقبررعمقررىلىرر هطتطحررع -ب 

 . طقلي مللىفا  ق يا خ  أثن  امللطقلي

طالؼاملسقبعاحل  سىلميى ااملدرسف ى ااحل غسلق يأل ق يمي -ج 

 قبقو.

ىررررر ااملقطررررر طألرررررلسلعينررررر  املطحررررر املألرررررقىبف إيلاررررر رىف خسرررررتاررررر  -د 

 املسب  النلاق  ر مقىل ويرس ملعمطلنع.

مshindy Grafina Callista   رر  لبررتKokami أمرر ملررل امللسرر ا 

 Teknik Permainan berbasis media kokami (kotak kartu misterius) dalam“رس ملع

pembelajaran bahasa perancis”  ر طقرىلىف طقرليططرىناسرلمداػامللقرتاجلر ىت  

غرررر املفطرررر غ ؼىرررر ها ملررررعصررررنطتمررررياملحتطرررر سأ املات ررررلؼ. قرررر ملكمقلنرررر أؼ

13نأللط قو يإن  ػ امل  ل .
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 Shindy Grafina Callista, ( Teknik Permainan Berbasis Media Kokami (Kotak Kartu 

Misterius) Dalam Pembelajaran Bahasa Perancis), (Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia, 

2014). 
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 فى تعليم المفردات Kokami خطوات تطبيق أسلوب -3

إ قألررررررلؼطللاجررررررو سقبررررررع.  رررررر  تقررررررعامل8-6 رررررر  تقررررررعماررررررلؼمرررررري -أ 

 أ ا  رررروأؼطلضررررعمقرررىلادلالرررر ادلدرسررررع.  Kokami سررر ا  املألبلر .

 .ادلدرسع ال جد غاملدراجعىفاملألبلر 

ادلدرسرع املسرب املر تر )رارلساملفتقرع(   تقعذليملا قعمياملفتقع -ب 

 مط .

 .أل مدمعأمض اوفرالسطم قلعاملقط  -ج 

رارررلساملفتقرررعمألرررغلغأؼطأخررر إاررردىرسررر ملعمرررياملصرررند ظامللسررر ا   -د 

Kokami العا مض  .ي ملصليم غ عيدمقلواىل  ػمعحتا  ىلط 

 أمض  املفتقعمألؤ ملعأؼطل لا قكاملبس قع -ه 

املفتقررعا خررتىأؼطألررلححلامقررىلا مترر ػطررليمرر عطنلوررىلمررعإارردىمرري -و 

 .املفتقع

 14 حتحلقاملف از ميال نللجلويأمقىلف ذليحيقاذلدطع. -ز 

 

                                                           
14

 http://learningmodels.blogspot.com/2011/05/media-pengajaran-kokami-kotak-dan-

kartu.html.di akses pada tanggal 24 desember 2013 

http://learningmodels.blogspot.com/2011/05/media-pengajaran-kokami-kotak-dan-kartu.html.di
http://learningmodels.blogspot.com/2011/05/media-pengajaran-kokami-kotak-dan-kartu.html.di
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

 طريقة البحث -أ 

 اإلجقائاابلارهحااهل اابلارهحااهلاأمااالاريقة ااىتلاراادلا ااباحمةلارها  ااىتل ل اا 

(ActionReseach)لأيلإجااااااقاحلارها  ااااااىتلل يهاااااا لأ اااااا  ب،لKokami و يه اااااالل ل   اااااات ل

 لارصاا ل "Muhammadiyah 1 Banda aceh"لباملحر ااىتلاملب  اايىتاية متىتاملفااقتاتل

 األواللوامل اتلارحرا تىتلمأخ ذةلمنلكبابلار غىتلار قبتىت.

كماالاااالل ااميلجااقةفدلوخاراحل  ااألمصا حل"لأجلارهحااهلااجقائابل اا لترا ااىتل

إجقائتاااىتلج متاااىتلمهاواااقةلة ااا الةاااالهاااقتلأولاجاااىت،ل  اااب ح لار  ااا للإ ل  ااا لل ةااانل

 .1ماتلج ت الر مشةالتلاملبص للباجقائاتلار مللار يلة م  جلبل"لاإلجب

وةشمللارهحهلاإلجقائيلا بمحلج يلأربا لخيا اتل ابلللارباياتالولاإلجقائايل

ل.ل2ولاملال ظىتلولارب  مي

 
                                                           

9
 . 9111، عمان: دار مجدالوء للنشر، في مناهج البحث العامى وأساليبهسامى عريفنج وأصدقائه، 

 
2
Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).hal, 213 
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 اربايتا -أل

اربايااتال اا ل يااتالامل  اا لإل ااالال اا  دلارحار ااألجلااحلارب  اات .لأوللمااال

اري هاىتل لارفصاللارا دلااحلإخباارتلجتلاىتلاملهحاه،لاامةلبللارها  اىتل ا لارب قةا لما ل

لمثلأجيةلارها  ىتلإخبهارلار ه يلمل قهىتلاحرهت لج يل تيقةلمفقتاتلار غىتلار قبتىت.

 اإلجقائب -بل

اإلجقائبلل  لاإلجقاحل ا لااوراىتلارها  اىتلإل االال ا  دلارحار األكماال اقات.ل

  ااات لارب  متاااىتلإ لول ل ااا الارهحاااهلااماااةلارها  اااىتلبااااجقاحلتوراج.لوكا اااةلارها  اااىتل 

لرةيل لجحلجم تىتلارب  ت لو   ت .Kokamiار اتسلر احاتلببيهت أ   ب

 املال ظىت -جل

املال ظاىتل ابلأجل ال امللاملحر اىتلج ايلايصاتللأولاألإاقلمانلإجاقاحلارحرا ااىتل للل

 فاا سلارحار ااأ.لاامااةلارها  ااىتلباملال ظااىتلاملهاوااقةلإ لارحرجااىتلامل حرااىت،ل اا  لارلبتجااىتل

 .Kokamiةلاري هىتلمق ف ىتلب حلإجقاحلارب  ت لببيهت للبأ   ب حللأجلتواه لواحرل
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 ارب  مي -تل

ارب اااا ميل اااا لار  اااات ىتلاراااادل  ااااباحالاملحر ااااىتلمل قهااااىتلم ااااب دلاااااحرةلارحار ااااأل

و ال اااامللاملحر ااااىتلاإلجااااقاحاتلإل ااااالالأ اااا  بلارب  اااات .لول  اااا ميلب  اااات ىتلاملال ظااااىتل

  اجحىت.لاملهاوقةلواإلخبهار.لولةة جلارب  ت لب حلإجقاحلارب  ت 

 المجتمع و عينته - ب

لجمبماا لارهحااهل ل اا الارق ااارىتله اابللتاا لاري هااىتلباملحر ااىتلاملب  اايىتلاوأماالل

منلار لىتلاألو لإ لار لىتلار ار اىت.لوكااجل" Muhammadiyah 1 Banda aceh"لاية متىت

.لهأخاااا تلارها  ااااىتلجتلااااىتل اااا ال2114/2115طارهااااالر  اااالىتلارحرا ااااتىتلل117جااااحت  

طارهااا.لواخبااارتلارها  ااىتل اا الارفصاالللل21ارهحااهل اا لاألوللولكاااجلجااحت  لةه اا ل

كاجتلىتلأل للهصللأ  نلر ها  ىتلج يلارهحهلاإلجقائلو  لاملهبحئأل لامل قهاىتلار غاىتل

تااىت.للواريقة ااىتلاراادلاامااةلةااالارها  ااىتلإلخبتااارلار تلاااتل اابلم بمااحةلج اايلأ ااقا لار قب

ارهحهل تهلاهنال ت لاةلأجلار تلااتلاملاباارةل االمتاخاتلوخصاائبلملا اهىتلأل اقا ل

ارهحه.للولكااجل ا الم اه االباارلظقيلاربا دلجقتاللتكب ر ااميلجاقةفدلوأ احاا  ل لل

أجلار تلىتلار صاحةىتلاار محةاىتهل ابلار تلاىتلكباة ل لملا دلارهحهلار  ميلولأ ارتهل"ل
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اريتلةب محلارها هلألجل بة جلمنل ااتلم تلىت،لأل للةاقدلأهناالل اللاعبما لاأل الل

 .3ل تالل اتاالحت  لرللارغق لمنلترا بل"

 أدوات البحث -ج

واملاااقاتلباااأتواتلارهحاااهلار  مااايل ااا لار  ااات ىتللارااايتلةمااا لةاااالامل   مااااتلب ا ااايىتلل

 لل4منلاألتواتلاربارتىتوا حةلأولأك قل

 املال ظىتلاملهاوقة -1

واملال ظااااىتل اااابلأتةلماااانلأتواتلارهحااااهلةماااا لب ا اااايب الامل   ماااااتلاراااايتللةاااانل

ارها  ىتلمنلاإلجابىتلجنلأ ئ ىتلارهحهلولاخبهارلهقوتل،له بل  ىنلاإل بها لامل صا تلول

لامل جللحن ل   دلهقتيلأوللاجبلم ألب صحلمباب ىتلولر حل غريا ل.

 اإلخبهار -2

إجلاإلخبهاااااااراتلإ ااااااحدلاألتواتلاراااااايتللةاااااانلأجل  ااااااباحم الإخبهااااااارلهقوتااااااىت.ل

واإلخبهاااارلةل  ااا لإ لإالإاااىتلأ ااا ارلو ااابللاخبهااااراتلاا اااب حاتلواخبهااااراتلاربحصاااتلل

لواخبهاراتلاملت ل،لارشاصتىتلواإلةا ات.

                                                           
 

3
 .9111، عمان: دار مجدالوء للنشر، في مناهج البحث العامى وأساليبهسامى عريفنج وأصدقائه، 

4
، الطبعة الثانية، الناشر: المكتبة العبيكان، سنة المدخل إلى البحث فى العلوم السلوكيةصالح ابن حمد العساف، 

 م0222 -ه 9491
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  Evaluasi) لكباباال (Wawan Nur Kencana)لم بمااحلج اايلارااقأيلواواجل اا رلكلجلااا

Pendidikan)  هل لحرجلإ لمخسلطه اتلل111هلإ لا1أجلارلبائدلمنلارصفقلا 

لممبازل91-111

لجتحلجحا81-89

لجتحل65-79

لم ه لل55-64

ل5 اابل1-45

بة تاىتللهببها لارها  اىتلج ايلطقة اىتلاةارةاىتوأمالطقة ىتلارباأرت لوارةباباىتل ا  لارق اارىتل

م اااىتلاةالاإل حو ت اااتىتلج اا لاريبتاااىتلو اااحرة لامل  ماااأل لوزارةلارشاالوجلارحةلتاااىتلر جم  رةاااىت

 امل قرل لارةبابلم ميللارقا رييلاا المتىتلاية متىت

“ Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertai) oleh Tim 

Penyusun  IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2014”. 

 

 
                                                           

5
Wawan Nur Kencana, P.P.N. Sumatra, Evaluasi Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 

1986, Hal. 80. 
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 الباب الربع

 البيانت و تحليلها

 عرض البيانت -1

 تصدددد لتتKokamiقددددحت ددددحثةتا الثاددددلتاتا اددددلبتتا سددددل  ت ددددلت ث  دددد ت   دددد  بت 

ا الثالتاتا البتا ا ثت لت ث   ت     بتا احث.تف ىتىذاتا البت ثشححتا الثالتعنت

 Muhammadiyah لملحر دلتاملث ا د لتاوم  يدل  Kokamiت  يمتا  غلتا  ح يلتت   د  بت 

1 Banda aceh، ل احثتاإلجحائتاتىذهتتع ىتا ايلنلتتعنوتفقل ةتا الثالتو  حص ل 

اعثمددل اتع ددىتر ددل لتعميددحت  يددلتع ددمتوتددحر  تت4102/4102املحر ددلت  سددنلتا حرا دديلت

اجلل  ددددلتا ددددحانيةتا  دددد  يلتتنتا ح نيددددلت  رمة ر ددددلتاإلنحونيسدددديلامل  مددددوتاتو ارةتا شدددد وت

ت42اتتددلر  ت 2015Un.01/FTK1/TL.00/4124اوم  يددلت ارتا سدد مت نددحاتبتشدديوت ددحقمت 

 م.4102ب ح لت

 محة عن ميدان البحثل -أ 

 ندحاتت0املحر دلتاملث ا د لتادمح دلت(Muhammadiyah 1 Banda aceh) تإن

ذاتامل ةدحتاتاملحر دلتبتشيلت نتاملدحار تاإل د  يلتاوم  يدلت ندحاتبتشديل،توت قد تىد
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مبن يقدددلت ندددحاتبتشددديلتوت (Merduati)تنلثيدددلت دددح وي (Lam Paseh)تاتقح دددلتستفسددديل

م.تت0894ىددذهتاملحر ددلتقح اددلت ددنت دد يت نددحاتبتشدديل.توب ل ددثةذهتاملحر ددلت تعددلمت

وب ددلترسيسددةذهتاملحر ددلتا نتىدداتندد رتثيددلتى.تواملحر دد نتا ددذ ت حر دد نت تىددذهت

 حر ددلتوثدد ثتعشددحةت حر ددل.تب ددلت ددحر تا  غددلتتمخدد  حر ددلت ددنةمتت49املحر ددلت

 ا  ح يلتفيةلت حر لن.

 Muhammadiyah 1اوم  يدددلتتاملث ا دددد لوب دددلتعددددح تا  ل ادددلت تاملحر ددددلت

Banda aceh طل ادددل،توب دددلتا  يندددلتفةدددات ددد م ،ةت دددنت  ددد تا ثمددد ،تت002فيمددد نت

 طل ال.ت41وبثذتتا الثالتا   الت لا  صلتاألول،توعح ىمت

فمدددنتاملادددلستوا   دددلسلتر دددلت ادددلستوا   دددلسلتا ث  يميدددلتتاملثن عدددل،توهلدددذهتاملح

 ا رت يلتتوا ث  يمتىات ل ثليلتتا ث  يميلتا حاف لت رتقيلتغحض
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 0،2اجلحولت ت

ت0 .ا   لسلتاملالستوتا   لسلتا حاف لت رتقيلتغحضتا رت يلتوتا ث  يم

تا  ح تاملالسترقم

ت0تنلظحةتاملحر لغحفلتتت0

ت0تاملحر وغحفلتت4

ت0تغحفلتا ش ونتاإل ار لت3

ت0تاملمثالت2

ت0ت  ملتع متاويلةت2

ت4تمحلمتاملحر وت2

ت0ت  ملتاول  ت2

ت0تغحفلت نظملتا   الت9

                                                           

4 .3122أكتوبر  6املقابلة ..... 
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ت

ت2تفص لتا حر يلت8

ت0ت ص ىت01

ت3تمحلمتا   بت00

ت0تا شح لتا ث لونيلت04

ت41تا م عت

 

 Kokamiاجراء تعليم المفردات بأسلوب  - ب

 Muhammadiyah 1اوم  يدلتاملث ا د لقالتاجدحا تعم يدلتا احدثتاتاملحر دلت

Banda Aceh اتسث حتتا الثالت لمل ثظلتاملال دحةت تقدح ةتا الثادلتا مثادلرتا قا دىت

،تو، كتمل حفلتعم يلتا دث  متوت  ديمتوقدحرةتkokamiقالتإجحا تت  يمتامل ح اتت     بت

 Muhammadiyah 1 Bandaاوم  يددلتتث ا دد لاملا   اددلتات ددل ةتامل ددح اتتاملحر ددلت

Acehت،توب لتم  اتتعم يلتاتا مثالرتا قا ىتفث حضت ملت  ى ت
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 المقبلة األولى فى الدور األول -

  ددحتإ قدددل تا سددد متعحفدددةتا احادددلتن سدددةلتب دددلمتا   ادددلت ال دددحةتو يددد تا   ادددلت

   ل،ت تتق متاملحار لت ل مثالرتا قا ى،ت، كتمل حفلتعم يلتا ث  متوت  يمتوقحرةت

اددلتاتت  دديمتا  غددلتا  ح يددل.تت  ددىتفحصددلت    تkokamiا   اددلتقاددلتت ايدد ت   دد  بت

  التو س لتإىلتاملحر دلتوتسدلعحتاملحر دلتست  ةمتا بنت س   اتعملت ت  ةم ا،تإ،ا

ع ددىتا   ادددلتادثلجادددلتإىلتاملسدددلعحةتئ دددححتعددنتاأل دددت لب،توانثةدددىتا  قدددةتت  ددد ت

 املحر لتجلم تورقلتا مثالرت  حتث ثوت قيقلوتس متاملحر لتوختحجت نتا  صل.ت

 المقبلة الثانية في الدور األول -

 دلتع ديةمتامل دح اتتعدنتتحملتاملحر لتو ي تا   الت   لتو سد لتاملحرت

ا ث  دديمتعددنتتقددحاتاأل ددحة،ت تاملحر ددلتت ددحةتوتاددوتفلسددحةتواملن  ددلتوبغددحاضتقددحاتا 

تقسيمتا الطقلتع دىتا   ادلت  دث ةلمتامل دستوا دثمتحامتندلمت دنتامل دح اتتاجلح دحةت

 ل ثمتحامت نت   تعنلصحتا ث  يم،تثىتت سدةلتا   ادلت ي اود  اتا   ادلتاملنل د ت

 ددىتتوجددحتتب ددلمتا سددا رةتوتنل دد ةمت تتحىتددلتامل ددستا ددىتتوجددحتت ت دد تتا صدد رةتا

ا ا لقلتعنتتحاتاأل حةت ل صحيح.تو  حت، دك،تتددو تاملحر دلتا دثنال تعدنتتقدحات
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األ ددحةت ل رت يدد توددميت ن صددلت  ددح تاتا م مددلتتوب ددلتإثددح ت ددنتا ثقدد ات  ددست

 صد رةتا دىتتوجدحتتاثثالرتا مثل لتو ملت نتا ثق ات  ست نل د تامل دح اتت د تا

ب ددلمتا سددا رةت ل صددحيحتوا سدد بلتوجددحتت تا دد را .توانثةددىتا  قددةتختددحجتاملحر ددلت

  نتا  صل.

 مقبلة الثالثة في الدور األول -

تددحملتاملحر ددلتو يدد تا   اددلت دد  لت تتقدد متاملحر ددلتمبحاج ددلتاملدد ا تا حرا دديلت

 ادلتبنت سد   اتعمدلت تامللويلتا ىتتت  مثةلتا   الت تا  قل تا ادل تت  دىتفحصدلت   

ست  ةددددمتا   اددددلتوت سدددد لتإىلتاملحر ددددلتوتسددددلعحتاملحر ددددلتع ددددىتا   اددددلت  ةمدددد اتإ،ا

ادثلجادلتإىلتاملسدلعحةتئ ددححتعدنتاأل ددت لب،توانثةدىتا  قدةتت  دد تاملحر دلتجلمدد ت

تورقلتا مثالرت  حتث ثوت قيقلوتس متاملحر لتوختحجت نتا  صل.

 مقبلة الرابعة في الدور الثانى -

لتاملحر دددلتو يددد تا   ادددلت ددد  لتو سددد لتاملحر دددلتع ددديةمتامل دددح اتتعدددنتتدددحم

تقددددحاتا  ددددحةتوتاددددوتفلسددددحةتواملن  ددددلتوبغددددحاضتتا ث  دددديمتعددددنتاأل واتتاملحر ددددل،ت ت

املحر لتتقسديمتا الطقدلتع دىتا   ادلت  دث ةلمتامل دستوا دثمتحامتندلمت دنتامل دح اتت

ا   ادلت ي اود  اتا   ادلتتاجلح حةت ل ثمتحامت نت   تعنلصحتا ث  ديم،تثدىتت سدةل



31 
 

املنل ددد ت دددنت    حقدددلت شدددححتا ثحصددديلت دددنت نلقشدددثةمتو  اصدددلتعم يدددلتوتادددل لت

ا نثدددلسرت رجدددثةمت دددنت دددلتا  حقدددل.تو  دددحت، دددك،تتددددو تاملحر دددلتا دددثنال تعدددنتتقدددحات

وب لتإثح ت نتا ثق اتتملاأل حةت ل رت ي تا متا  لرةت  ح تاتا م ملتوب لتا م 

ملت دنتا ثقد ات  دست  اود تامل دح اتتاتاملمدلنتاملنل د ت  ستاثثادلرتا مثل دلتو د

  دست دوتا  دمتبوتا صد لتا دىتتوجددحتتوجدحتتب دلمتا سدا رةت ل صدحيحتوا سدد بلت

توجحتت تا  را .توانثةىتا  قةتختحجتاملحر لت نتا  صل.

 مقبلة الخامسة في الدور الثانى -

لتاملدد ا تا حرا دديلتتددحملتاملحر ددلتو يدد تا   اددلت دد  لت تتقدد متاملحر ددلتمبحاج دد

امللويلتا ىتتت  مثةلتا   الت تا  قل تا ادل تت  دىتفحصدلت    ادلتبنت سد   اتعمدلت ت

  ةمددد اتإ،اتست  ةدددمتا   ادددلتوت سددد لتإىلتاملحر دددلتوتسدددلعحتاملحر دددلتع دددىتا   ادددلت

ادثلجادلتإىلتاملسدلعحةتئ ددححتعدنتاأل ددت لب،توانثةدىتا  قدةتت  دد تاملحر دلتجلمدد ت

تحتث ثوت قيقلوتس متاملحر لتوختحجت نتا  صل.ورقلتا مثالرت  

 مقبلة السادسة في الدور الثانى -

تدددحملتاملحر دددلتو يددد تا   ادددلت ددد  لت تتقددد متاملحر دددلتا  ثحدددلنتا مثادددلرت

ست  ةدمتا   ادلتوت سد لت ادلتبنت سد   اتعمدلت ت  ةمد اتإ،ا  حةتوت  ىتفحصدلت   
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تجاددددلتإىلتاملسددددلعحةتئ ددددححتعددددنإىلتاملحر ددددلتوتسددددلعحتاملحر ددددلتع ددددىتا   اددددلتادثل

األ دددددت لب،توانثةدددددىتا  قدددددةتت  ددددد تاملحر دددددلتجلمددددد تورقدددددلتا مثادددددلرت  دددددحتث ثدددددوت

ت قيقلوتس متاملحر لتوختحجت نتا  صل.

صد ةتا   ادلتع دىتا مثادلرتا قا دىتفةدات مدلتاتاجلدحولتثوب لتا نثيردلتا دىتت

تاآلي 

 االختبار القبلىنتيجة

ت31 ت21، ت21، ت32، ت21، ت31، ت42، ت42، ت41، ت41، ت21، ت21، ت21، ،ت31،

ت.01،ت21،22

صددد ةتا   ادددلتع دددىتا مثادددلرتاتا دددحورتاألولتفةدددات مدددلتاتثوتب دددلتا نثيردددلتا دددىتت

تاجلحولتاآلي 

 االختبار في الدور األولنتيجة

،ت41،ت21،ت22،ت21،ت21،ت41،ت21،ت41،ت31،ت21،ت21،ت32،ت22،ت22،ت32

ت.ت21،ت21،ت21،ت22،ت22
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فةدددات مدددلتاتتادددل ا   ادددلتع دددىتا مثادددلرتاتا دددحورتا صددد ةتثوتب دددلتا نثيردددلتا دددىتت

تاجلحولتاآلي 

 االختبار في الدور الثانىنتيجة

،ت21،ت21،ت92،ت21،ت21،ت21،ت21،ت21،ت21،ت91،ت92،ت91،ت91،ت92،ت21

ت.91،ت21،ت21،ت22،ت22

تفةيمملتاتاجلحولتاآلي تا ا حةص ةتا   التع ىتا مثالرتثوب لتا نثيرلتا ىتت

 االختبار البعدي نتيجة

ت22 ت92، ت92، ت91، ت81، ت92، ت91، ت21، ت81، ت21، ،ت81،ت011،ت92،ت21،

ت.91،ت82،ت82،ت91،ت011،ت21

تص ةتا   التع ىتا مثالرتا قا ىتفةات ملتاتاجلحولتاآلي ثوب لتا نثيرلتا ىتت

 4،2الجدول : 

 االختبار القبلى الطلبة نتيجة

 FX  (f) راجلتتا ثمحار (X) راجلتتا مثالرتترقم
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ت1ت3ت1ت0

ت01ت0ت01ت4

ت21ت4ت41ت3

ت21ت4ت42ت2

ت041ت2ت31ت2

ت021ت2ت21ت2

ت21ت0ت21ت2

ت041ت4ت21ت9

ت22ت0ت22ت8

تFX∑= 202تN=41تا م عت

 

وتب ددلتا نثيرددلتا ددىتتوصدد ةتا   اددلتع ددىتا مثاددلرتاتا ددحورتاألولتفةددات مددلتات

تاجلحولتاآلي 
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 4،2الجدول :     

 الدور األولاالختبار  في نتيجة الطلبة

 راجلتتا مثالرت رقم
(X) 

 FX (f) راجلتتا ثمحار

ت41ت0ت41ت0

ت31ت0ت31ت4

ت21ت4ت32ت3

ت21ت0ت21ت2

ت81ت4ت22ت2

ت411ت2ت21ت2

ت311ت2ت21ت2

ت031ت4ت22ت9

ت21ت0ت21ت8
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ت22ت0ت22ت01

تFX∑= 929تN=41تا م عت

فةددات مددلتاتتاددل ا ددحورتا وتب ددلتا نثيرددلتا ددىتتوصدد ةتا   اددلتع ددىتا مثاددلرتات

تاجلحولتاآلي 

 2،2الجدول : 

تثانيالدور الاالختبار  في نتيجة  الطلبة

 راجلتتا مثالرت رقم
(X) 

 FX (f) راجلتتا ثمحار

ت21ت0ت21ت0

ت22ت0ت22ت4

ت311ت2ت21ت3

ت321ت2ت21ت2

ت211ت2ت91ت2
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ت422ت3ت92ت2

تFX∑=ت0201تN=41تا م ع 

تفةيمملتاتاجلحولتاآلي تا ا حةوب لتا نثيرلتا ىتتوص ةتا   التع ىتا مثالرت

 4،2الجدول : 

 البعدياالختبار  في نتيجة  الطلبة

 راجلتتا مثالرت رقم
(X) 

 FX (f) راجلتتا ثمحار

ت21ت0ت21ت0

ت041ت4ت21ت4

ت22ت0ت22ت3

ت21ت0ت21ت2

ت341ت2ت91ت2

ت321ت2ت92ت2
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ت421ت3ت81ت2

ت82ت0ت82ت9

ت311ت3ت011ت8

تFX∑= 0231تN=41تا م عت

 

 التقويم   -ج

ت  ملت  ىتتوب لتنثيرلتا   التع ىتا مثالرتا قا ىتفةا

 4،2الجدول : 

 االختبار القبلىالطلبةنتيجة

 راجلتتا مثالرت رقم
(X) 

 FX (f) راجلتتا ثمحار

ت21ت3ت1ت0

ت01ت0ت01ت4
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ت21ت4ت41ت3

ت21ت4ت42ت2

ت041ت2ت31ت2

ت021ت2ت21ت2

ت21ت0ت21ت2

ت041ت4ت21ت9

ت22ت0ت22ت8

 FX∑=202تN=41تا م ع 

 مددلتا سددل  تتتتلجلددحواليفتا مثاددلرا قا ى رجددلتتامل ح ددلت ددنت رجددلتتتو  احددثتعددن

  تتت  ى

 

   7،03= 

516 

Mx= 

0، 

fx∑ Mx= 

N  
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ا قا ددىتبنتتصددلتا   اددلتتا مثاددلرت ددىتا نثيرددلتا دد توصدد ةتا   اددلتت عان دد يت

وع ددىتىددذاتظةددحتبنتقددحرةتا   اددلتع ددىتانتوىددات رجددلتنلقصددل،تت31،2إىلت رجددلتامل ح ددلت

وا نثيردددلت. Kokami  ةمدد اتوتظ ظدد اتوددد ي ل.ت تاجددحا تا الثادددلتت  دديمتامل دددح تت   ددلسلت

ىاتبر  دلتو دثو،تتKokamiا ىتتتغيتا الثالت قا  تاتت  يمتامل ح تت ل ثمتحامتو لسلت

ت ت ثل و.تتل حبةتواوانتن رت نرنلبةتىذهتا نثيرلت ثربت قا ل،توتىذات  ثمحتع ى

ت  ملت  ىتتفةاتا حورتاألولوب لتنثيرلتا   التع ىتا مثالرتت

 4،2الجدول : 

 الدور األولاالختبار في نتيجة الطلبة

 راجلتتا مثالرتترقم
(X)ت

تFXت(f) راجلتتا ثمحار

ت41ت0ت41ت0

ت31ت0ت31ت4

ت21ت4ت32ت3

ت21ت0ت21ت2
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ت81ت4ت22ت2

ت411ت2ت21ت2

ت311ت2ت21ت2

ت031ت4ت22ت9

ت21ت0ت21ت8

ت22ت0ت22ت01

تFX∑=ت929تN=41تا م ع 

اجلددددحوالتتتو  احددددثتعددددنت رجددددلتامل ح ددددلت ددددنت رجددددلتا مثاددددلرتاتا ددددحورتاألولتا

 ا سل  ت ملت  ات 

ت

ت

ت

fx∑ Mx= 

N  

   9004= 

8،8 

Mx= 

0، 
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اجلدددحوالتتتتاتا دددحورتاألولتتاتا مثادددلر رجدددلتتامل ح دددلت دددنت رجدددلتتتعدددنتو  احدددث

ت ت،تتسثمتحمتتا الثالتامل ح لتت تا سل 

وتع ىتىذاتاجلدحولتنظدحتتا الثادلتبنتعم يدلتا ثدحر  تا د تقل دةتحدلتا الثادلتات

ا دددحورتاألولت تظدددلتاملشدددم لت نت دددلتعم يدددلتا ددد ت دددح تا الثادددلت نل دددالت دددل ثمت ي تا دددىتت

م  ةتا الثال،ت نتىدذهتاجلدحولتتسدثنثرتا الثادلتبنتعم يدلتت  دمتا   ادلتتدحلتع دىتب دلت

ادلتع ددىتا  ةدمتامل دح اتتوتت ايقةدلتاتا مد مت حت  دلت مددلتبثسدنتادلتقا دو،تألنتقدحرةتا   

وتمذات حلتع ىتبنتعم يلتا ثحر  تا دذ تقل دةتت24،8اتنثيرثةمتوت رجلتامل ح لتفيوت

تحلتا الثالتاتا حورتاألولتنلجح.تو منت

 وب لتنثيرلتا   التع ىتا مثالرتا حورتا الستفةات ملت  ى 

 4،2الجدول : 

تثانيالدور الاالختبار في نتيجة  الطلبة

 راجلتتا مثالرت رقم
(X) 

 FX (f) راجلتتا ثمحار

ت21ت0ت21ت0
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ت22ت0ت22ت4

ت311ت2ت21ت3

ت321ت2ت21ت2

ت211ت2ت91ت2

ت422ت3ت92ت2

تFX∑= ،191تN=41تا م ع 

 جحتتا الثالتبنتا حرجلتامل ح ل تف ت

تتت

ت

ت

وتىدددات رجدددلتت91،2ع دددىت رجدددلتامل ح دددلتاتا دددحورتا ادددل توىددداتوتنظددددتا الثادددلت
تجيح.

ت

fx∑ Mx= 

N  

   3،06= 

191، 

Mx= 

0، 
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تفةات ملت  ى تا ا حةوب لتنثيرلتا   التع ىتا مثالرت

 4،2الجدول : 

 نتيجةالطلبةفياالختبارالبعدي

 راجلتتا مثالرت رقم
(X) 

 FX (f) راجلتتا ثمحار

ت21ت0ت21ت0

ت041ت4ت21ت4

ت22ت0ت22ت3

ت21ت0ت21ت2

ت341ت2ت91ت2

ت321ت2ت92ت2

ت421ت3ت81ت2

ت82ت0ت82ت9
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ت311ت3ت011ت8

 N 0231 =∑FX=41تا م ع 

 جحتتا الثالتبنتا حرجلتامل ح ل تف ت

ت

ت

ت

 رجدددلتتوىدددات90،2 دددلتاتا مثادددلرتا ا دددحةتوىددداوتنظدددحتا الثادددلتع دددىت رجدددلتامل ح

اتت (Wawan Nur Kencana)ت نرنددل  ثمددحتع ددىتا ددحبةتواوانتندد رتتو، ددكتتجيددحتجددحا.

بتتندحرجتإىلتمخد ت011بتإىلتئ1بنتا نثدلسرت دنتا صد حتئ  (Evaluasi Pendidikan) ثل دو

تطاقلت ت

تاثل ت81-011

تجيحتجحا91-98

تجيحت22-28

fx∑ Mx= 

N  

   8106= 

157، 
Mx= 

0، 
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ت قا لت22-22

ت4نلقص 1-22

 تحليل البيانات  -2

  ل نسالتتإىلتا  ح قلتوتاملحر ل -بت

و دددثم نتا   ادددلتتا   ادددلتتع دددىتا دددث  م،اجلل دددحةت ددد ثحتات فددد تإنتا دددث مللتا  ح قدددلت

مي   نتتاتا ث  متتوت ةم  نتاملل ةتا حرا يل.توتب دلتطح قدلتا ث  ديمتوتم  اتدلتتث قد ت ت

املحر ل،تإ،اتفقحتتا  ح قلتا  تإ دث م ثةلتاملحر دلتف قدحتتنثدلسرتا   ادل،ت دذ كت ت دحت

ت  تع ىتا نثلسرتامل سمل.  محر لتت نتامثيلرتطح قلتا ث  يمتاملايةتوتا ذ لت ماتظص

ت ل نسالتإىلتا   الت-ب

مثسددددد تا   ادددددلتا دددددربةتاجلح دددددحةتاتا دددددث  م،توىدددددذهت  Kokamiت ل دددددث مللتطح قدددددل

ألنتىنلكت سدم  اتا ايدلنتتا  ح قلت حف تا   التع ىتا ث  متوملصلتع ىت ل ةتا  غلتا  ح يل.

املحر لت ل يتوىمت س   اتاملل ةتت  حىلتعنح لتاتت  يمتوب ادحت دنةمتبف ل دلتاتت  ديمتا  غدلت

                                                           
2
Wawan Nur Kencana, P.P.N. Sumatra, Evaluasi Pendidikan, Surabaya: Usaha 

Nasional, 1986, Hal. 80. 
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وب اددحت ددنةمت  حثدد نتو ددحف  اتاتت  دديمتا  غددلتا  ح يددلت Kokamiتا  ح يددلت ل ددثمتحامتب دد  ب

ت.وثلصلتاتت  يمتامل ح ات

ت ل نسالتإىلتا نثيرلت-ج

بج  ددلتا   ادلتاتاإل ثحدلنت دنت ددلت ورىدلت  دحتإجدحا تا ث  دديمتت  دحبنتل دلتا الثادل

 ددددلتاتاإلثثاددددلرتا قا ددددىتفةدددداتف جددددحتتا الثاددددلتا حرجددددلتامل ح Kokamiت ل ددددثمتحامتطح قددددل

ا حرجددددلت،توت24،9ىددددات Kokami ددددلتاتا ددددحورتاألولت ددددنتب دددد  بتا حرجددددلتامل ح،توت31،9

ا ثثادددددلرتا ا دددددحةتىدددددات دددددلتاتا حرجدددددلتامل ح،تثدددددىتت21،2 دددددلتاتا دددددحورتا ادددددل تىددددداتامل ح

ت90،2.3

 تحقيق الفروض -3

اعثمددل تغ ددىت ددلت ددي ت ددنتا ايلنددةتتسددث ي تا الثاددلتبنتلقيدد تىتيدد تا  ددحوضتا ددىتت

تالتاتا البتاألول،تفةات ملت  ى افرتوثةلتا الث

 سددددث ي تبنت حقددددىتا ثحصدددديلتا حرا ددددىت    اددددلتاتامل ددددح اتت Kokamiتإنتا دددد  ب -0

فثحقيد تا الثادلت. Muhammadiyah 1 Banda acehت لملحر دلتاملث ا د لتاوم  يدل

                                                           
3

 نتيجة المالحظة المباشرة في 
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ىدددذاتا  دددحضتبندددوت قاددد ل،توظةدددحتتبنتنثيردددلتا   ادددلت تا ثثادددلرتا ا دددحةتئوىددد ت

 ب.31،2بتبع ىت نتنثيرلتا مثالرتا قا ىتئوى ت90،2

 حقدددددىترغادددددلتا   اددددلت تت  دددددمتامل دددددح اتت لملحر دددددلت Kokamiإنتا ددددثمتحامتب ددددد  بت -4

 مدلتوجدحتتا الثادلت دنتتت.Muhammadiyah 1 Banda acehتاملث ا د لتاوم  يدل

نثيرددلتا   اددلت حت  ددلت ددنت ددلتا ددحورتاألوىلتثددىتت مدد نتبثسددنت ددنتقا ددو،تو ث  يددحت

 ىذاتا مثالرتفثقحمتا الثالتامل ثظل.ت
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث -أ

بعدددددددددالبحدددددددددال البباندددددددددبالعابلدددددددددب  الب ب دددددددددب  البدددددددددب ال دددددددددبب لددددددددد 

 لددددد تلدددددا اليق ادددددب  دل ددددد ال ددددد     لدددددامالبباندددددب Kokamiتطب ددددد أ ددددداب 

   بئجالبحثكبل بىل:

ةالطاببيفتعامك بءد ررائع لهميفت ح ب Kokamiأ اب إنا  خاام -1

 الطابب  ذلككمبظه  يفدا لأجببب يفاإلخ ببرلكلد ربعاال  دا .

يفKokami أ اب ا  خاام الارجب أن الببانب  بجا  اللباىاالخ ببر

0 اإلخ ببرلاا رKokami8،03 0 اإلخ ببرلاا راأل لل أ اب 8،03

 .03،07 االا ببرالبعاي5،07النبىن

2-  ا  خاام لاطابب.Kokami أ اب إن الارا ى ال حص ل ظه  ا حى كمب

 اللباىاىتاخ ببرالبعايهيبكاكبن عبلب.ل الارجباخ ببرالببانب
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 االقتراحت:  - ب

اع مبدعاىالقباه ال ببلبتلامالببانباإلحرتااب اآلت ب:

الببانبل الار بالار بأنتطب  أ اب   -1 ط البالخ ا ب تعا مت جبا

 النهلباثبركبريلرتح برغببالطابب تعا مالاغبالع ب ب

األجيب بل بعاة -2 الاغب الببانبل الار بأناكملاال اب ال عا م ب ت جبا

 ال عا مالاغبالع ب ب

3-  الىت Kokamiأ اب  الار ب عاى ت جى  لذلك الكنري0 البح  إىل حي بج

ال   بدالبح لؤث .Kokamiب ت  عملأ ا
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 المراجع

 المراجع العربية - أ
 لة قددرة :لدلرة لةرقدد ددل ددع للتددع  فلوندد للة  لددبلة     ددبأمحددعلى ددكلرددع    ل

لشنب
 لأجد ج لردعل لىل لرد دلت  د للة  لدبلة     دبلردع ةلة  لدبلة     دبأزة لأ شع ل

ل.8991ورجعةج دلرطب بلةالحكرم ل
 ددد   لدلل لةجملع دددبلة ثر ثددبلىقددد   سدددرللة  دد  مجددرالة دددع  لن ددعل ددد لركدد م ل

ل232 ع للة سنب.
 لةجلداة لةر جعليفلت  د للة  لدبلة     دبل  نررق نب لدبلألد ى شعىلأمحعلر   ب ل

لة ثرىن لجرر بلأملة ق ىدل ع للة سنب.ل
 لرصد دلت   للة     بل ل لة نررقنيلهبرلرنرةجبل أسدر  ب  شعىلأمحعلر   ب ل

ل-مل8919ىلسدك  لل–بلرنق  ة لةرنظ بلةإلسالر بل  رت  بل لة    مل لة ثقرود
لهل8381

 لتدددع  فلة     دددبليفلت  ددد للة  رردددب شدددعىلأمحدددعلر   دددبل ن دددعلة سددد علرندددر  ل
ل2111جظ  ر ل لجتر   لة  ك لة   ىبدل

ل.ل2114 ل نعلأتث ب لةرعل لىل لت   للة  لبلة     بسالركل نتلن  ر ل
 لى دددرلدلرة ليفلرندددرة لة بادددملة  دددرركل أسدددر  ب سدددرركلىددد  صن ل أ،دددع ر   ل

ل.لل8999جمعال  ل  نق  ل
 لوددد لرددد دلتدددع  فلة  لدددبلة     دددبل لرددد دلتع سددد  رىبدددعلة  ا دددالىبدددعلةجمل دددع ل

ل.ل8988ة ص ببلة ثر م لة قرة :دلرة لةر ر ف ل
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 ل)رطددر علجرر ددبلى ددللة  لددبل ل،ددنرىبلةر جددل لة طب ددبللة ثرج ددبى ددكلة قددر ك ل
ل( ص.ل8998ةر كلس  ردل

 لرب ددبلة ثرج ددبلزلةرنجددعليفلة  لددبل ةالىددالم   ك ب لرؤسسددبلرة لةرقدد دلة كقدد
ل.ل8991ة  ق  ل ل    دلرة لةرق د ل

 لركدددبللةرك ردددبدلة  لدددبلة     دددبل  ندددررقنيل  لدددر لألددد ىن ددد رل ررددد لة نر دددب ل
ل.8911جرر بلأملة ق ى ل
 لةجلداة لة ثدرىنلةر جدعليفلت  د للة  لدبلة     دبل لد لة ندررقنيلهبدرن  رلىل رى د  ل

ل.8991رضدلجرر بلةر كلس  ر لة   
 لة طب دددبلةردددعل لىل لة بادددمل لة   ددد ملة سددد    ب،دددربلة ددد لمحدددعلة  سدددرف ل

لم2111ل-هل8481ة ثرج ب لة نرش دلةركتببلة  ب كرل لسنبل
 المراجع اإلندونيسية - ب

Shindy Grafina Callista, (Teknik Permainan Berbasis Media Kokami 

(Kotak Kartu Misterius) Dalam Pembelajaran Bahasa 

Perancis), الرسالة :Universitas Pendidikan Indonesia, 2014 

Nur Kencana Wawan, P.P.N. Sumatra, Evaluasi Pendidikan, 

Surabaya: Usaha Nasional, 1986 
Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2008. 

 
 المرجعمناإلنترنيت -ج

Media Pengajaran Kokami (kotak dan Kartu Misterius), di akses dari: 

http://cephy-net.blogspot.com/2008/12/pelajaran-dengan-

permainan-kokami.html. Pada tanggal 27-03-2015 

 

http://cephy-net.blogspot.com/2008/12/pelajaran-dengan-permainan-kokami.html
http://cephy-net.blogspot.com/2008/12/pelajaran-dengan-permainan-kokami.html
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Pemanfaatan Pengajaran Kokami 

http;//learningmodels.blogspot.com/2011/05/media-pengajaran-

kotak-kokami-kartu-dan-kartu.html, di akses pada tanggal17 

Desember 2012 
Media Pengajaran Kokami, di akses dari: 

http:learningmodels.blogspot.com/2011/05/media-

pengajaran-kotak-kartu-dan-kartu.html, di akses pada 

tanggal 24 Desember 2013 

 



 



 



 



 4ملحق: 
LEMBAR OBSERVASI 

RESPON SISWA TERHADAP KEGIATAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE KOKAMI DI SMP MUHAMMADIYAH 1 BANDA ACEH 

No Objek Pengamatan Ya Tidak 

1 Siswa mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik √  

2 Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada guru √  

3 Siswa dapat menjawab pertanyaan / soal yang diajukan oleh guru √  

4 Siswa dapat bekerja sama dengan teman-temannya √  

5 Siswa sangat aktif dalam belajar √  

6 Siswa mengerjakan apa yang diperintahkan guru ketika proses pembelajaran 
sedang berlangsung 

√  

7 Keaktifan siswa dalam menggunakan kokami 
a. Sebagian kecil siswa aktif menggunakan kokami 
b. Sebagian besar siswa aktif menggunakan kokami 
c. Semua siswa aktif menggunakan kokami √ 

 

8 Keefektifan pembelajaran b.arab melalui kokami 
a. Sebagian kecil siswa merasa senang dan tertarik dalam mempelajari 

b.arab 
b. Sebagian besar siswa merasa senang dan tertarik dalam mempelajari 

b.arab 
c. Semua siswa merasa senang dan tertarik dalam mempelajari b.arab 

 
 
 
√ 

 

 



  5ملحق : 

 االمتحان: االختبار القبلى   الدرس: اللغة العربية

 SMP Muhammadiyah 1 Banda acehاملدرسة:     الفصل : األول

 ترجم إىل اللغة اإلندونيسيا الصحيحا!

 ( فصل    = ...11  =  ...   ( متسخ1

 ( الدراجت = ...12  =  ...   ( نشيط2

 ...( الضيق  = 13  ( ماهر   =  ...3

 ( معلمت   = ...14  ( كسالن =  ...4

 ( جديد     = ...15 ( نظيف  =  ...     5

 ( شركت    = ...16  =  ...   ( واسع6

 ( مجتهد   = ...17  =  ...   ( كبير7

 (سريع     = ...18  ( صغير =  ...8

 ( الحمام   =  ...19  ( جميل  =  ...9

 (السيارة  = ...21  =  ... ( فناء11

 



  6ملحق :  

 لقاء : الثالث

    الدرس: اللغة العربية

 SMP Muhammadiyah 1 Banda acehاملدرسة:     الفصل : األول

 يف حرف أ، ب، ج، أو د على إجابة صحيحا! (x)ضع عالمة التصليب 

 artinya، أب .1
 Ayahد.   Pamanج.   Nenekب.  Ibu . أ

 artinyaأم،  .2
 Ayahد.   Pamanج.   Nenekب.  Ibu . أ

 artinyaقلم،  .3
 Pulpenد.   Penghapusج.   Penggarisب.  Pensil . أ

 artinya، ابنت  .4
 Adikد.   Kakakج.   Anak(lk)ب.  Anak(pr) . أ

 artinya، أخت .5
 Bibiد.  Saudara (Pr)ج.   Pamanب.  Sepupu . أ

 artinya، أخ كبير .6
 Kakekد.   Pamanج.   Adik (lk)ب.  Adik . أ

 artinya، فصل .7
 Kelasد.   Mejaج.   Tamanب. Rumah . أ



 artinya، صورة .8
 Petaد.   Bukuج.   Kertasب.  Foto . أ

 artinyaأسرة،  .9
 Temanد.  Sepupuج.   Keluargaب.  Sahabat . أ
 artinyaعم،  .11

 Bibiد.  Adikج.   Pamanب.  Ayah . أ
 artinyaأخ صغري،  .11

 Ibuد.  Pamanج.   Kakakب.  Adik . أ
 artinyaتلميذ،  .12

 Kakakد.  Adikج.  Guruب.  Murid laki-laki . أ
 artinyaجد،  .13

 Pamanد.  Bibiج.  Nenekب.  Kakekأ.
 artinyaأخ،  .14

 Ayahد.   Pamanج.   Nenekب. 
 من هذا؟ .15

د. هذا   ج. هذا قلم  ب. هذا أستذاة  هذا أستاذ . أ
 تلميذة

 artinyaكرسة،  .16
 Pensilد.   Gelasج.   Mejaب. Buku . أ
 artinyaإبن،  .17



 Adikد.   Kakakج.   Anak(lk)ب.  Anak(pr) . أ
 artinyaفصل،  .18

د.   Mejaج.   Rumahب.   Kelas . أ
Sekolah 

91. Itu pulpen...terjemahannya? 

 د. هذه قلم  ج. ذلك قلم  ب. هذا قلم تلك قلم  . أ
 

 artinyaكتاب،  .21
 Bukuد.   Mejaج.   Kelasب.  Rumah . أ

 
 



  7ملحق : 

 لقاء : اخلامس

    الدرس: اللغة العربية

 SMP Muhammadiyah 1 Banda acehاملدرسة:     الفصل : األول

 يف حرف أ، ب، ج، أو د على إجابة صحيحا! (x)ضع عالمة التصليب 

 ما هذا؟هذا... .1
 د. نافذة  ج. كرسي  ب. مكتب السبورة . أ

  ما ذلك؟ذلك... .2
 د. كرسي   ج. كراسة   ب. مقلمة  أ. قلم 

 ...اماهذا؟هذ .3

 د. ممسحة  ج. قلم   ب. قلم الرس  أ. مسطرة

 . ما إمسك؟إمسى...4

 د. أيشة  ج.أمحد   ب. فاطمة   أ. زينب 



 . تلك...5

 د. سبورة  ج. مسطرة  ب. كراسة  أ. صورة

6.  ...Gambar disamping adalah 

 د. مدرسة  ج. مسجد   ب. بيت   أ. فصل 

7 .  ...Gambar disamping adalah 

 د. مدرسة  ج. مسجد   ب. بيت   أ. فصل 

 من هو؟هو..... 8

 د. أخت   ج. أم   ب. مدرسة   أ. مدرس 



 من هو؟هو... .9

 د.مدرسة  ج. مدرس  ب. تلميذة   أ. تلميذ

 من هو؟هو.... 11

 ج. مدرس  ب. أستاذة   أ. أستاذ  
 د.مدرسة 

  من هو؟هو... .11

 د.أخت  ج. أم  ب. أخ   أبأ. 

 . ما معىن: أسرة...12

 د.مدرسة  ج. مدرس  ب. أستاذة   أ. أستاذ

 من هو؟هو. 13



 د.جد  ج. عم  ب. أب   أ. أم

14. ...Gambar disamping adalah 

 د.أخ صغري  ج. أب  ب. أم   أ. أسرة

 

 . ما معىن: مذكر...15

 ’Jamaج.  Perempuanب.   Laki-lakiأ. 
 Berjama’ahد. 

 . ما معىن: مؤنث...16

 ’Jamaج.  Perempuanب.   Laki-lakiأ. 
 Berjama’ahد. 

17.Terjemahkan kalimat berikut ini kedalam bahasa arab                              

                

“ Saya seorang murid laki-laki”...                                                                     

              

 ج. أنا مدرس  ب. أنا تلميذة   أ. أنا تلميذ
 د.أنامدرسة 



18 .Terjemahkan kalimat berikut ini kedalam bahasa arab 

“ Saya seorang guru laki-laki”...                                                                        

          

 ج.أنا مدرس  ب. أنا تلميذة   أ.أنا تلميذ
 د.أنامدرسة 

19 .Terjemahkan kalimat berikut ini kedalam bahasa arab 

“ Saya seorang guru perempuan”...                                                                   

               

 ج. أنا مدرس  ب. أنا تلميذة   أ. أنا تلميذ
 د.أنامدرسة 

21.Terjemahkan kalimat berikut ini kedalam bahasa arab 

“ Saya seorang murid perempuan”...                                                                 

                 

 د.أنا مدرسة  ج.أنا مدرس  ب.أنا تلميذة   أ. أنا تلميذ



  8ملحق : 

  االمتحان: االختبار البغدى    الدرس: اللغة العربية

 SMP Muhammadiyah 1 Banda acehاملدرسة:     الفصل : األول

 يف حرف أ، ب، ج، أو د على إجابة صحيحا! (x)ضع عالمة التصليب 

 ىل الفصل نظيف؟ال،... .1
د.  ج. فصل نظيف  ب. الفصل مسيخ أ. الفصل نظيف 

 الفصل صغري

 ىذه ؟أحت حممد،...فريدة،ىي طالبة .2

د.   ج. إمسها   ب. قلمها    أ. إمسو 
 درجتها

 . أنظر إىل...الصورة3

 د. ىو  ج. ذلك   ب. تلك    أ. ىذا

 . ىذا املكتب مجيل ىو...4

 د. كبري  ج. دفرت   ب. قرطس    أ. كبرية 

 . ىذه...نشيطة، ىي ماىرة5

د.    ج. التلميذة  ب. الطالب   أ. التلميذ 
 طلحة



6 .Terjemahkanlah kalimat ini “ Tas ini bagus”... 

ب. ىذه احلقيبة مجيلة   ج. ذلك احلقيبة مجيلة   د. تلك    أ. احلقيبة مجيلة 
 احلقيبة مجيلة

 . ىذه الكراسة...7

 د. طالسة  ج. منضدة   ب. جديدة   أ. تاجرة 

 . ىل التلميذة كسالنة؟ ال،...8

  د. ىو جمتهدة ج. تلك جمتهدة   ب. ىي جمتهد  أ. ىي كسالنة 

 . ىذه سبورة، السبورة...9

 د. منشة  ج. نظيفة   ب. منقلة  أ. طالسة 

11 .Terjemahkanlah kalimat ini “ kelas ini luas”... 

 أ. ىذا الفصل واسع  

 ب. ىذا الفصل نظيف 

 ج. ىذا الفصل متسخ  

 د. ىذا الفصل جيد 

 جديدة؟ال.... ىل ىذه املنقلة 11

  د. تلك جديدة  ج. ىي قدمية  ب. ذلك جديدة  أ. ىي جديدة 



 . ىذا صديقي، ىو ... ماىر.12

 د. جديد  ج. واسع   ب. تلميذ  أ. اجلميل 

 . البيت واسع، و املسجد...14

 د. ماىر  ج. الكسالن  ب. النشيط   أ. الكبري 

 . ىذه بيىت،...فاطمة، ىي تلميذة.15

 د. إمسى  ج. إمسها   ك ب. إمس  أ. إمسو 

 . ىذا ولد ماىر، و ...بنت...16

 ماىر–د.ىذه   ماىرة-ج. ىذا ماىرة -ب. ىذه ماىر -أ. ىذا

 . مسطرة طويلة، وطالسة...17

 د.كبري  ج. طويل  ب. صغرية   أ. قصرية 

 . ىذا أىب، و...أمى18

 د.أنت  ج. تلك  ب. ىذا   أ. ىذه

 . تلك فطيمة، و... حممد19

 د.أنت  ج. تلك  ب. ىذا   أ. ىذه

 . ىذه نافذة، و ىذا...، وتلك...21

 نافذة-د.مكتبة كرسي   -قلم    ج. نافذة-ب. مكتبة   سبورة-أ. باب



 9ملحق: 

 SMP Muhammadiyah 1 Bandaبمدرسة Kokami  أسلوبعملية التدريس ب

aceh 

 
 

 

 
 



 9ملحق: 

 السيرة الذاتية للباحثة
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

1. Nama Lengkap   : Farah Miranda 

2. Tempat/ Tgl. Lahir  : Langsa, 22 Agustus 1989 

3. Jenis Kelamin   : Perempuan 

4. Agama    : Islam 

5. Kebangsaan/Suku   : Indonesia/Aceh 

6. Status Perkawinan   : Menikah 

7. Pekerjaan    : Mahasiswi 

8. Alamat    : Jln. Prada Utama Lr. Meulu Banda Aceh 

9. Pendidikan : 

a. SDN Bertingkat Lhokseumawe : Tahun Lulus : 2001 

b. MTsS Ulumul Qur’an Langsa : Tahun Lulus: 2004 

c. MAS Darul Ulum Bnada Aceh : Tahun Lulus: 2009 

d. Perguruan Tinggi  : Jurusan Pendidikan Bahasa Arab FTK 

UIN Ar-Raniry masuk tahun 2009 s/d tahun 

2015 

10. NIM    : 220919052 

11. Nama Ayah   : H. Nasrul SE 

- Pekerjaan   : Pensiunan BUMN 

12. Nama Ibu    : Hj. Syamsidar 

      -    Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga 

13. Alamat Orang Tua               : Jl. Darussalam Gg. Damai Lr. Sosial  no.18 

Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe 

 

 



Demikianlah Daftar Riwayat hidup ini saya perbuat agardapat dipergunakan 

seperlunya. 

 

Darussalam, 3Agustus 2015 

   Penulis, 

(Farah Miranda) 

       220919052 

 


	1. cover
	2. lembar pengesahan pembimbing
	3. lembar pengesahan sidang
	4. kata pengantar
	5. abstrak
	6. daftar lampiran
	7. daftar tabel
	8. surat pernyataan
	9. daftar isi
	10. bab1
	11. bab 2
	12. bab 3
	13. bab 4
	14. bab 5
	15. daftar putaka
	16. surat keputusan dekan
	17. surat izin mengumpulkan data
	18. surat penelitian
	19. lembar observasi
	20. soal Ikhtibar qably
	21. soal Pertemuan ke 3
	22. soal Pertemuan ke 5
	23. soal Ikhtibar ba'di
	24. dokumentasi penelitian
	25. riwayat hidup

