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  استهالل

  

 بسم هللا الرمن الرحيم
 

َا يـََتذَكَُّر ُأْوُلوا  ﴿ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذْيَن يـَْعَلُمْوَن َوالَِّذْيَن َال يـَْعَلُمْوَن ِإمنَّ

  اْألَْلَباِب﴾

  }٩: سورة الزمار{

  

  )صدق هللا العظيم(

  

  لَْيَس اجلََماُل ِ�َثـَْواٍب تـَُزيِّنُـَنا

  الِعْلِم َوْاَألَدبِ ِإنَّ اجلََماَل َمجَاُل 

  ِاْجَهْد َوَال َتْكَسْل َوَال َتُكْن َغاِفًال فـََنَداَمةُ 

  الُعْقَىب ِلَمْن يـََتَكسَّلُ 

  

}قول أحل احلكمة{   
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  إهداء

إىل أيب املكرم زكوان إمساعيل وأمي املكرمة حنضة عمار الذين ربياين 

  .صغريا حفظهما هللا وأبقهما يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين قد علموين 

  .أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا 

وإىل مجيع صديقايت وأصدقائي احملبوبني يف جامعة الرانريي اإلسالمية 

احلكومية، أقول هلم شكرا جزيال على مساعدتكم يف إجناز هذه الرسالة 

 . العلمي، جزاكم هللا خري اجلزاء

                

 إرما فريدى            
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  كلمة الشكر 

ا ا ا   

احلمد � رب العاملني الذي جعل اإلنسان يف أحسن تقومي والذي قال يف  

الصالة والسالم على سيد األ�م ". إ� أنزلناه قرآ� عربيا لعلكم تعقلون"كتابه الكرمي 

  .دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله وأصحابه الكرام

فإن الباحثة تشكر هللا عّز وجلَّ على نعمه الوفرية، الذي أعطاها الصرب 

واجلهد والتوفيق حىت تتمكن من إمتام هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة 

جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  كمادة من  الرتبية و�هيل املعلمنيالعربية بكلية 

إستخدام وسيلة  :وختتص الرسالة حتت املوضوع .املواد املقررة يتعلمها الطلبة

"Indeks Card Match " ب دراسة جتريبية (لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم املفردات

MTsN 1 Bireuen( .  

مث توجه شكرها وتقديرها إىل فضيلتا املشرفتني مها األستاذة الدكتورة  

خملصة، املاجستري واألستاذة فضيلة، املاجستري حلسن إشرافهما على هذه الرسالة 

وإرشادا�ما وتوجيها�ما القيمة حىت تتمكن من فهم هذه الرسالة وكيفية البحث 

  . عنها لعل هللا �ركهما وجزامها خريا كثريا

مث من الواجب على الباحثة أن تقدم شكرا عميقا واحرتاما عظيما 

لوالديها احملبوبني أبيها زكوان وأميها حنضة الذين ربياها تربية حسنة وهذ�ها تذهيبا 

�فعا ومنحاها فرصة مثينة إلمتام لدراسة، عسى هللا أن جيزيهما أحسن الثوب يف 

  .الدنيا واآلخرة
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  وعميد كلية الرتبية ورئيس قسم اللغة العربية وتشكر كذلك ملدير اجلامعة

يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا  كما تشكر بقية األساتذ املكرمني

أتشيه، أل�م قد بذلوا جهدهم يف سبيل تدريس طالب وطالبات جامعة الرانريي 

  .اإلسالمية احلكومية و�ركهم هللا يف الدنيا واآلخرة

ات وكل من له أسهام يف إمتام هذه الرسالة، مث تشكر مجيع األخو 

  .والتستطيع ذكر كل واحد منهم يف هذه الرسالة القصرية

األستاذ MTSN 1 Bireuen والتنسى أن تقدم شكرا لرئيس مدرسة 

الدكتور صربي أ غين وملدرسة اللغة العربية األستاذة زليفة وجلميع املدرسني والطلبة 

البيا�ت عند عملية البحث، عسى هللا أن يعطيهم فيه الذين قد أعانوها يف مجع 

  . مجيعا أجرا عظيما

وإن هذه الرسالة ال ختلو من األخطاء والنقصان، لذلك ترجو الباحثة 

من القارئني نقدا بنائيا خالصا وإصالحها �فعا إلكمال هذه الرسالة، ولعلها �فعا 

ونعم النصري وال حول وال قوة إال وللقارئني مجيعا، حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل 

  .�� العلي العظيم واحلمد � رب العاملني

  

  ٢٠١٨ديسنبري  ٢٨بندا أتشيه، 
 

 

   الباحث
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  قائمة احملتو�ت

  صفحة               

  )ب(........................................... موافقة املشرفني

  )ج( ............................................. إقرار الباحثة

  )د( ................................................. استهالل

  )ه( ................................................... إهداء

  )و( .............................................. كلمة الشكر

  )ح( ........................................... قائمة احملتو�ت

  )ل( ...................................... قائمة اجلدوالوالرسوم

  )ن( ......................................... قائمة املالحقات

  )س( ........................................ مستخلص البحث

  )ف( ...................... مستخلص البحث �للغة اإلندونيسية

  )ص( ........................ مستخلص البحث �للغة اإلجنليزية

  أساسية البحث:الفصل األّول

 ١ ....................................مشكلة البحث  -  أ

 ٤ ..................................... سؤاال البحث  -  ب

 ٥  ....................................  البحثهدفا   -  ج

 ٥  ..............................  أمهية البحث  - د
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 ٦  .....................  اهفرتاضا�لبحث وفرضا  -  ه

 ٦ ................................... حدود البحث  - و

 ٧ ............................... معاين املصطلحات  -  ز

 ١٠ ............................. الدراسات السابقة  - ذ

 ١٥ ............................ طريقة كتابة البحث  - ط

  اإلطار النظري: الفصل الثاين

 ١٥  ................................  تعليم املفردات  -  أ

 ١٥ ................. تعريف تعليم املفردات وأمهيته -١

 ١٧ ....................... أساس إختيار املفردات -٢

 ١٩ ................................ أنواع املفردات -٣

 ٢٤  ....................  أهداف التعليم املفردات -٤

 ٢٥  ..............  أساليب توضيح معىن املفردات -٥

 ٢٧  ...............................  وسيلة التعليمية  -  ب

 ٢٧  ....................  مفهوم الوسيلة التعليمية -١

 ٢٩ ....................... أمهية الوسائل التعليمية -٢

 ٣٠ ................................ أنواع الوسائل -٣

 ٣٢ ................ طرق اختيار الوسائل التعليمية -٤

 ٣٣  .............  indeks card matchمالئمة   وسيلة  -  ج



 ي 

 

 ٣٣  ....  indeks card matchمالئمة   وسيلةتعريف  -٥

 ٣٦ .... indeks card matchخطوات طريقة مالئمة  -٦

 ٣٧ ..... indeks card matchأهداف طريقة مالئمة  -٧

 ٣٨ عيو�او indeks card match مزا� طريقة مالئمة  -٨

  إجراءت البحث احلقلي: الفصل الثالث

 ٤٠  .................................    منهج البحث  -  أ

 ٤٢  ..................................  ا�تمعالبحث  -  ب

 ٤٤  ...................................  العينةالبحث  -  ج

  ٤٥  .....................  طريقة مجع البيا�ت وأدوا�ا   -د  

  ٤٨  ........................... طريقة حتليل البيا�ت  - ه  

  نتائج البحث ومناقشا�ا: الفصل الرابع

 ٥١  .................................  عرض البيا�ت   -  أ

 ٧٦  .................................  حتليل البيا�ت    -  ب

 ٨٧  .......................................  املناقشة  -  ج

  ٨٧  ................................  ضنيحتقيق الفر   - د

  اخلامتة: الفصل اخلامس

 ٨٩  ..................................  نتائج البحث  -  أ
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  ٩٠  .....................................  املقرتحات  -  ب

  املراجع

 ٩٢  .................................  املراجع العربية  -  أ

 ٩٤  ................................  املراجع األجنبية  -  ب

  ٩٦  ...............................  اإلنرتنيتاملراجع   -  ج
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  والرسوم  قائمة اجلداول

  

  صفحة         موضوع      رقم اجلدول

  ٥٣  ..............    MTSN 1 Bireuenبعدد الطلبة :  ١- ٤اجلدول 

  ٥٤  ............   MTSN 1 Bireuenب عدد املدرسون:  ٢- ٤اجلدول 

  ٥٥    MTSN 1 Bireuenب  أمساء مدرسي اللغة العربيةة:  ٣- ٤اجلدول 

  ٥٦  ........  التجريبيةالتوقيت التجرييب يف ا�موعة :  ٤- ٤اجلدول 

  ٥٨  .....  اإلختبار القبليأنشطة املدّرسة والطلبة يف :  ٥- ٤اجلدول 

  ٥٩  .......................  اإلختبار القبلينتائج  : ٦- ٤اجلدول 

  ٦٢  .........  أنشطة املدّرسة والطلبة يف اللقاء األول: ٧- ٤اجلدول 

  ٦٥  .........  أنشطة املدّرسة والطلبة يف اللقاء الثاين: ٨- ٤اجلدول 

  ٦٧  .....  يبعداإلختبار الأنشطة املدّرسة والطلبة يف : ٩- ٤اجلدول 

  ٦٨  .....................  بعدياإلختبار النتائج  :١٠- ٤اجلدول 

  ٧١  .  نتيجة أنشطة املدّرسة يف عمالية التعليم والتعلم:١١- ٤اجلدول 

  ٧٤  .  نتيجة أنشطة الطلبة يف عمالية التعليم والتعلم: ١٢- ٤اجلدول 

  ٨٠  ........  (Normalitas Data)نتيجة ضبط الفائيل :١٣- ٤اجلدول 

  ٨١  ..  )UjiHomogenitas(نتيجة االختبار املتجانس :١٤- ٤اجلدول 
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جمموع الفرق بني نتيجة االختبار القبلى واالختبار  :١٥- ٤اجلدول 

  ٨٢  ........................................................  البعدي

  ٨٥  ....................  Paired Samples Statistics:١٦- ٤اجلدول 

  ٨٦  ..........................  Test -تحتصيل : ١٧- ٤اجلدول 

 

 



 ن 
 

  قائمة امللحقات

جبامعة الرانريي  الرتبية و�هيل املعلمني كليةخطاب اإلشراف   -١

  اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه على القتعيني املشرفني

جبامعة الرانريي اإلسالمية  الرتبية و�هيل املعلمني كليةإفادة عميد   -٢

 احلكومية بندا أتشيه على القيام �لبحث

 . على القيام �لبحث Bireuen بإفادة دوان وزراء الشؤون الدينية  -٣

 على إمتام البحث MTSN 1 Bireuen بإفادة  -٤

 SPSS 20 Output       ورقة -٥
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  مستخلص البحث

لرتقية قدرة   "Indeks Card Match" إستخدام وسيلة: عنوان البحث    

 MTsN 1بدراسة جتريبية (املفردات  يف تعليم الطلبة

Bireuen (  
  ارما فريدى:  االسم الكامل

 ١٤٠٢٠٢١٨٢:     رقم القيد

  

كانوا MTsN 1 Bireuen تعتمد الباحثة على املالحظة أن الطلبة يف 

يف تعلم اللغة العربية حىت يشعروا أنتعلم اللغة العربية صعبة الفهم  وناليرغب

 سيطرةاحلماس، والدوافع القوية ل ليسوا عندهمومالل، والطلبة أيضا 

ومن األسباب اليت تؤدي إىل . التعبري اللغة العربية يفاملفردات وتطبيقها 

. اء تعليمهتلك املشكلة هي عدم استخدام الوسيلة اجلذابة عند املعلم أثن

لرتقية قدرة Indeks Card Match لذلك تقوم الباحثة �ستخدام وسيلة 

يف هذه الرسالة فهي  البحثوأما أغراض . الطلبة يف تعليم املفردات

عرف يف تعليم املفردات وت Indeks Card Matchاستخدام وسيلة لتوصيف 

طلبة يف لرتقية قدرة ال Indeks Card Matchاستخدام وسيلة  على فعالية

استعملته الباحثة  ذيالبحث ال منهجوأما .تعليم املفردات وحفظ املفردات

فهىي دراسة جتريبية �لتصميمات التمهيدية بشكل تصميم ا�موعة 
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، وجلمع البيا�ت )One group pre-test post-test design(الواحدة 

الذي واملدخل . القبلي والبعدي ختباراستعملت الباحثة املالحظة واإل

البحث هو املدخل الكمي، وكان ا�تمع من هذا  هذا تعتمد الباحثة يف

، واختارت الطلبة يف  MTsN 1 Bireuenبمجيع الطلبة هو  البحث 

وتستعمل . طالبا ٢٩أكعينة يف هذا البحث وكان عددهم -الفصل األول

 Test-ت وحتليل الحظةالباحثة نتيجة املاؤوية واملعدلة لتحليل بيا�ت امل

 Indeks Cardوسيلة تطبيق البحث أنّ  هذا وأما نتائج. حلصول على التأثري

 Matchباملفردات على  الطلبة قدرة لرتقية فعاالMTsN 1 Bireuen  . وهذا

الظاهر يف النتائج اليت حصل عليها الطلبة بعد التعليم وهي ارتفاع 

أصغر من  p-value تيجةنحتصل على  )T-test(ت - نتائجهم أّن إختبار

  .)٠,٠٥>٠٠٠.() ٠،٠٥=α( مستوى الداللة
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ABSTRAK  

 

Judul Penelitian : Penggunaan Media Indeks Card Match untuk 

Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam 

Pembelajaran Mufradat (Penelitian Eksperimen 

di Sekolah MTsN 1 Bireuen) 

Nama Lengkap : Irma Farida 

NIM   : 140202182 

Pada penelitian ini, Peneliti mengamati bahwa siswa MTsN 1 Bireuen 
kurang tertarik dalam belajar Bahasa Arab, mereka merasa bahwa 
Bahasa Arab itu sulit dipahami dan juga membosankan sehingga siswa 
tidak memiliki antusiasme, motivasi yang kuat untuk memperkaya 
kosakata untuk menerapkannya  lalu  mengekspresikan pengetahuan 
mereka dalam bahasa Arab.Salah satu alasan dari permasalahan tersebut 
adalah guru tidak  menggunakan media yang menarik selama 
berlangsungnya proses belajar. Adapun upaya untuk mengatasi masalah 
tersebut, peneliti menggunakan media Indeks Card Matchuntuk 
meningkatkan kemampuan menghafal mufradat siswa. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 
penggunaan metode Indeks Card Match dalam pengajaran kosa kata dan 
untuk mengetahui efektivitas penggunaan media Indeks Card Match 
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajar kosa kata dan 
menghafal kosa kata. Metode penelitian  yang digunakan oleh peneliti 
adalah  pre- eksperimen dengan desain pre-test pos-test dalam satu 
kelompok, dan  untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan 
lembar observasi dan tes pretest postest. Pendekatan yang digunakan 
peneliti adalah  kuantitatif, adapun populasi  dari penelitian ini adalah 
semua siswa di MTsN 1 Bireuen, dan siswa di kelas 1-A terpilih sebagai  
sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 29 siswa. Peneliti 
menggunakan nilai persentase dan nilai rata-rata untuk menganalisa data 
observasi dan menganalisa ujiT demi memperoleh pengaruhnya. 
Adapun hasil dari penerapan media Indeks Card Match sangat efektif  
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajar kosakata.  Dan 
ini jelas dari hasil yang diperoleh siswa setelah pembelajaran, hasilnya 
menunjukkan bahwa hasil uji-T dalam nilai-p lebih kecil daripada 
signifikansi α = 0,05 (0,000 <0,05).  
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ABSTRACT 

Research title :The Used Index Card Match Media to Improve 

Students' Ability inLearning Arabic Vocabulary 

(Research Experiments at MTsN 1Bireuen) 

Name   : Irma Farida 

NIM   : 140202182 

 

In this research, the researcher found out that student at MTsN 1 Bireuen 

were less interested in learning Arabic, they felt that Arabic was difficult 

to understand and also boring. They were not enthusiastic about learning 

and not strongly motivated to enrich their vocabularies to be applied in 

expressing their knowledge in Arabic. One of the reasons of the 

problems was that teachers did not use the means of interest during the 

learning process. The solution to solve and remove the problems is, the 

reasearcher use Index Card Match Media to improve students’ their 

ability to memorize and learn vocabulary. The purposes of this study is 

to describe the use of the Index Card Match Media that matches the 

vocabulary words and to understand using the Index Card Match Media 

that is suitable for improving students' ability to teach vocabulary and 

memorize vocabulary.The method used in this research was pre-

experiment with one group pretest and posttest design. For collecting the 

data, the researcher used questionnaire and test. The researcher used 

quantitative approach. Additionally, the population of the research was 

all students in MTsN 1 Bireuen and the sample was first grade students 

consisting of 29 students.The researcher used the percentage value and 

the average value to analyze the observation data and analyze the T test 

to gain influence. The results of the application of Index Card Match 

media were very effective to improve students' ability to teach 

vocabulary. And this can be seen from the results obtained by students 

after learning, the results showed that the results of the T-test in p-values 

are smaller than the significance of α = 0.05 (0,000 <0.05). 
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 الفصل األول

  أساسيات البحث

 مشكلة البحث  - أ

واللغة العربية . ألفاظ يعرب كل قوم عن مقاصدهم هي اللغة

اللغة . اليت تعرب �ا العربية عن أغرضهم أو التعبري هي الكلمات

العربية لغة مهمة ألن اللغة العربية مكا�ا خاصة بلغات العامل، إن 

اللغة العربية هي اللغة اليت نزلت �ا القرأن الكرمي و هي بتلك 

اللغة اليت حيتاج  إليها كل مسلم ليقرء أو يفهم القرآن الذي 

 ١.األحكام الشريعةوالنواهي و مد عليه املسلم يف فهم األوامر يعت

واللغة أيضا تكون وسيلة التعبري عند اإلنسان مما بباله مع 

والميكن اإلنسان أن حيي حياة  . اآلخرين يف مجيع مواقف احلياة

 .كاملة بدو�ا

                                                           
، .ص. ٢٠٠٩مسرنج، . سرتجتية تعليم اللغة العربيةغمام معروف، ١

٢١٩.  
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أل�ا من عناصر . يف تعليم العربية، املفردات شيء هام

) العربيةاللغة (اليت جيب أن يستوعبها دارسو اللغة األجنبية 

تعليم املفردات ال يقتصر على أن . إلكتساب مهارة اإلتصال �ا

يعرف التلميذ معىن الكلمات العربية يعين القدرة على ترمجة 

و القدرة على التعريف مناسبا أ ،ة األمإىل لغالكلمة العربية 

�لقاموس، ولكنه يقال يستوعب املفردات القدرة على ترمجة صيغ 

يعين ال . على استخدامها يف اجلملة املفيدةالكلمات، والقدرة 

حيفظ املفردات فحسب دون معرفة استخدامها يف اإلتصال 

 .الواقعي

الطرق  من املدارس تستخدم يف تعليم اللغة العربية كثري

 لائالوسوأما . هج واألهداف لتسهيل التعليماواملن لائوالوس

يستعملها املدرس واألدواة واملواد اليت كافة اإلجهزة التعليم فهي  

. لتحسني عملية التعليم والتعلم وحتقيق األهداف التعليمية احملددة

قدر املدرس على التعليم تعليما حسنا، فعليه أن يستخدم  ماإذا 

عليم متنوعة تال لائالوسإن  .الطرق يف التعليمو  لائالوسأنواع 

ن أاليت تستطيع  يلةوسوهي   Indeks Card Match  وسيلة وأحدها
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ألن هلا مزا� كما . املفردات واحلفظ على فهم الطلبةتـُْنِمى قدرة 

تنمية الفرح يف عملية التعليم والتعلم، القدرة على إبتكارية : يلي 

  .أحوال التعلم النشاطي املرحية وغريها

ومن املعروف ينبغي للمتكلم أن جييد املفردات الكثرية ليعّرب 

يف عملية اللغة حيث أن  ألن املفردات مؤسسة. ما تبادر بباله

يعرب  أن لذلك املتكلم ال يستطيع. املفردات هي من عناصر اللغة

  . ألن الكالم واملفردات ال مفصل هلما ،شيئا دون املفردات

هي املدرسة من  MTsN 1 Bireuenكما حدث يف املدرسة 

، وتعلم فيها اللغة العربية أيضا gandapura -Bireuenاملدارس يف 

وقد الحظت الباحثة  ووجدت أن يف . ولو حصتني يف األسبوع

قليلون يفهمون على مادة اللغة  الطلبةتعليم اللغة العربية معظم 

العربية ومعظمون ال حيبون اللغة العربية ألن قلة املفردات يف 

يجا�ت  دون استساكتني الطلبةذهنهم، وحينما شرح املعلم، كان 

، وهذه األحول يسبب بقلة ما شرح املعلمأل�م ال يفهموا

 الطلبةأثناء إجراء التعليم حىت يستقلوا  والطروق استخدام الوسائل

  . عن تعليم اللغة العربية
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وانطالق من تلك الظواهر تريد الباحثة أن جتّرب استخدام 

ومن الظن هذه . حملاولة حل املشكلة indek card   match وسيلة

املفردات  واحلفظ يف فهم الطلبةتؤثر على ترقية قدرة   الطريقة

  :   اللغة العربية، لذلك إختارت الباحثة �ملوضوع هلذه الرسالة 

 الطلبةلرتقية قدرة  Indeks Card Match وسيلةإستخدام "   

 ".MTsN 1 Bireuen باملفردات  يف تعليم

  

 البحث سؤاال  - ب

ومن هذه املعلومات اليت بني الباحثة فيما سبق، فرتيد 

  :الباحثة أن حتّدد يف املسألتني األتيتني

" Indeks Card Match وسيلة "كيف إجراء استخدام  - ١

 ؟يف تعليم املفردات  الطلبةلرتقية قدرة 

" Indeks Card Match" وسيلةهل يكون استخدام  - ٢

  ؟يف تعليم املفردات  الطلبةة فعاال لرتقية قدر 

 

 



٥ 
 

 البحث اهدف  - ج

  :لكتابة هذه الرسالة فهي كما يلي اليت �دف الباحثة اهدف

 Indeks Card  وسيلة "التعّرف على إجراء استخدام  - ١

Match " يف تعليم املفردات الطلبةلرتقية قدرة. 

 Indeks Card" وسيلةالتعّرف على فعالية استخدام  - ٢

Match "تعليم املفردات يف الطلبة لرتقية قدرة. 

 

 أمهية البحث  -  د

قادرين يف تعليم املفردات  لبة، أن يكون الطلبةللط - ١

 . Indeks Card Match  وسيلةاللغة العربية �ستخدام 

 Indeks وسيلةلم، أن يكون تطبيق إستخدام للمع - ٢

Card Match يف تعليم الطلبةلرتقية قدرة ا مساعد 

  . املفردات

 Indeks وسيلةللمدرسة، أن يكون تطبيق إستخدام   - ٣

Card Match اجليد يف تعليم  ةقادرة على إخراج الطلب

  .الوسيلةاملفردات بعد تطبيق هذه 
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 اإلقرتاضات والفروض البحث  -  ه

وأما الفرضان اّلذان إفرتضتهما الباحثة من هذا البحث فهي  

  : كما يلي 

كون فعاال يIndeks Card Match وسيلة أن إستخدام   - ١

 .تعليم املفردات يف  الطلبةلرتقية قدرة 

ن مل يك Indeks Card Match وسيلةأن إستخدام  - ٢

 .يف تعليم  املفردات الطلبةفعاال لرتقية قدرة 

 

 حدود البحث  -  و

  حدود املوضوع  - ١

" تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة حتت املوضوع 

 الطلبةلرتقية قدرة  Indeks Card Match وسيلةإستخدام 

  ".يف تعليم املفردات 

  حدود الزمانية  - ٢

  .م ٢٠١٨حتديد الباحثة حبث هذه الرسالة يف السنة 

  حدود املكانية   - ٣
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، MTsN 1 Bireuen بتريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة   

  .يف هذه املدرسة األولوالبحث هذه الرسالة لصف 

  

 معاين املصطلحات  - ز

فيحسن به أن تشرح قبل أن تبحث الباحثة هذه الرسالة 

بعض معاين املصطلحات يف موضوع الرسالة تسهيال ملعرفة 

 :املقصود وجتنب عن األخطاء يف فهمها وهي 

 استخدام - ١

 - لغة هو مصدر من استخدم " استخدام" كلمة  

استفعاال  - يستفعل  –استخداما على وزن استفعل  –يستخدم 

واملراد �ستخدام يف هذه الرسالة هو  ٢.اختذه خادما" ه امعن

    .Indeks Card Matchتقدمي املادة اللغة العربية بوسيلة 

وغريها  والوسيلة إستعمال شيء كاملهارة، والطريقة: املعىن

واملراد �ستخدام هنا هو استعمال الشيء كآلة . لغرض معّني 

  . معينة لسهولة وصول اىل أغراض معينة

                                                           
  .١٨٧. ، ص)م ١٩٩٥(، املعجم الوجيز، جمموع اللغة العربية٢
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ومعىن اإلستخدام يف هذه الرسالة العلمية هي استفادة أو 

يف الفصل الدراسي لرتقية   Indeks Card Matchوسيلة استعمال 

 .اللغة العربيةوفهم  حفظ املفرداتعلى  الطلبةقدرة 

  الوسيلة - ٢

الوسيلة يف هذه الرسالة هي ". الواسطة"معناها  الوسيلة

يف فهم معاين  األلة اليت تساعد املعلم وتدافع الطلبة أو تشجيعهم

  ٣.الكلمات املكتوبة أو املنطوقة

 ترقية - ٣

ويف املعجم ترقية،  - ييرقّ  -ىمن رقّ  مصدر كلمة الرتقية  

واصطالحا أن ترقية  ٤.الوجيز معناها ارتفع من دراجة إىل دراجة

  ".مازال ينتقل به من حال إىل حال: "هي

واملراد �لرتقية يف هذه الرسالة هي حماوالت املدرس      

 .إلرتفاع قدرة الطلبة على تعليم املفردات

                                                           
3Munawir, Kamus Al-Munawir Arab – Indonesia Terlengkap, 

(Yogyakarta: Pustaka Progerssif, 1984), Hal. 1559 
٤
  .٢٧٥. ص، ...املعجم الوجيز، جمموع اللغة العربية 
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 الطلبةقدرة  - ٤

ة مبعىن القوة قدار وقدر  -يقدر - كلمة قدرة من قدر

هي وأما القدرة يف االصطالح  ٥.منه على الشيء والتمكن

واملراد �لقدرة ٦ .الصفة اليت يتمكن احلي من الفعل وتركه �إلرادة

يف هذا البحث هي حماولة املعلم لرتقية طاقة قدرة الطلبة يف تعليم 

    .Indeks Card Match وسيلةاملفردات �ستخدام 

 املفردات م تعلي - ٥

تعليما وعالما  –يعلم  –التعليم لغة هي مصدر من علم 

والتعليم يف الرسالة هي عملية  ٧".جعله يعلمها: "وغريها مبعىن

 .املعلم يف إلقاء املعلومات إىل ذهن الطلبة

                                                           
أغكسا، : القاهرة( املعجم الوسيط،إبراهيم أنيس وآخرون، ٥

  .٢٤٤.،ص)١٩٧٢
دار الكتاب : بريوت(، كتاب التعريفاتالشريف علي بن دمحم اجلرجاين،  ٦

  .١٧٣. ، ص)م ١٩٨٨العلمية، 
دار املشرق الطبعة (، اللغة واألعالم، املنجد يف مؤسسة دار املشرق ٧

  . ٥٢٦. ، ص) ٢٠٠٦التاسعة والثالثون، 
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مجع من  إفرادا وهو -يفرد -أفردهي مشتق من  املفردات

و أما  ٨.املوجودة يف اللغة الكلماتمجيع  : اللغة املفردات، مفردة

أساس من كل شيء يف عملية اللغة حيث أن  :هي حاالاصط

   ٩.اجلملة الىت هي من عناصر التعبري تكون مطالبا احلياة

وتريد الباحثة بتعليم املفردات يف هذه الرسالة هي تعليم 

  .املفردات اجلديدية اليت حتتوى يف كتاب مقرر اللغة العربية

 الدراسات السابقة  - ح

نظرت الباحثة يف مكتبة اجلامعة ومكتبة كلية الرتبية و�هيل 

إستخدام "( املعلمني الرساالت أو البحوث اليت تتعلق �ملوضوع

ب  يف تعليم املفردات  الطلبةلرتقية قدرة Indeks Card Match  وسيلة

MTsN 1 Bireuen"( ووجدت الباحثة كما يلي: 

 الدراسة األوىل  - ١
                                                           

8 http://www.almaany.com/,   ٢٠١٨/ ١٠/ ٧تریخ الدخول   .
 ، طرق التدريس اللغة العربية يف طرق تدريسها،عبد العزيز عبد ا�يد٩

  ٧٨. ، ص)١٩٩١دار املعارف، : اهرةالق( الطبعة الثالثة، 
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استخدام الطريقة املباشرة حبث أغوس سفوترا، عن 

 Tgk. Chiekبوسيلة الصور لتدريس املفردات واحملادثة مبعهد

Eumpe Awee )لرسالة اجلامعية، جامعة ) البحث إجرائي�

  . م ٢٠١٥الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا أتشيه 

 وأما مشكالت البحث من هذه الرسالة هي أن معهد

Tgk. Chiek Eumpe Awee د الذي يعّلم الطلبة فية أحد املعاه

العلوم اإلسالمية واللغة العربية مبا فيها املفردات واحملادثة، ولكن 

املدرس مل يطبقوا الطريقة الفّعالية يف تدريس املفردات واحملادثة، 

وكانت الطريقة املستخدمة هي طريقة القواعد والرتمجة بدون 

فردات لذلك كان الطلبة يشعون �لصعبة يف فهم امل ،وسيلة

وبذلك يستخدم الباحث لتدريس املفردات واحملادثة . واحملادثة

 .بطريقة املباشرة بوسيلة الصور

مرتفع وعملية  الطلبةوأما نتائج البحث منها أن دافع 

املفردات مرتفعة ما  تدريسيف  الطلبةالتعليم والتعلم رائع ونتيجة 

واختالف الدراسة السابقة واحلالية، إن الوسيلة يف . دام إجراء

بطريقة الصور الباحث استخدام تدريس املفردات واحملادثة ترقية 
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ومكان Indeks Card Match  وسيلةأما الدراسة احلالية بو املباشرة 

بدراسة حالية هي استخدام  وعالقتها. البحث خيتلف بينهما

ومتغري �بع متساوي يعين  ةطريقاليب املتساوية يف تطبيق الاألس

 .الطلبةتعليم املفردات عند يف ترقية 

 الدراسة الثانية  - ٢

حبثت سوارثة أمك عن األلعاب اللغوية والتطبيق عليها يف 

 Suakتعليم املفردات �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

Bakong ،)اجلامعية، غري منشورة، �لرسالة ) البحث إجرائي

 .م ٢٠١٢جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ، بندا أتشيه 

من هذه الرسالة هي أن املدرسة  وأما مشكالت البحث

 مبنطقة أتشيه تقعSuak Bakong الثانوية اإلسالمية احلكومية 

اجلنوبية �تم بتعليم اللغة العربية ولكن على ترى الباحثة أن 

ا مل يطبقوا الوسائل التعليمية املناسبة يف تعليم املدرسني ما زالو 

املفردات كأدة أساسية الكتساب اللغة، ويظهر ذلك يف الفصل 

. الثاين الذي جتد الباحثة الطلبة مل يعرفوا املفردات إّال قلة منهم



١٣ 
 

نظر إىل هذه الظاهرة أرادت الباحثة تطبيق األلعاب اللغوية يف 

  .تعليم املفردات

بحث منها إن إجراء األلعاب اللغوية تؤثر  وأما نتائج ال

يف ترقية قدرة الطلبة على تعليم املفردات ويستجيبها الطلبة  كثريا

واختالف الدراسة السابقة واحلالية، . استجابة يف تعليم املفردات

إن أساليب تطبيق الوسيلة املختلفة ويف الرسالة السابقة تستعمل 

 Indeks Card  وسيلةبوأما الدراسة احلالية  األلعاب اللغويةالباحثة 

 Matchومكان البحث خيتلف بينهما ومن أدوا�ا املقابلة .

خمتلفة أيضا هي منهج البحث السابقة واحلالية وعالقتها بدراسة 

الدراسة السابقة يستعمل البحث إجرائي وأما الدراسة احلالية  يعين

عين يف ترقية تعليم متساوي يجتريبية ومتغري �بع  تستعمل البحث

  . الطلبةاملفردات عند 

 لثةالدراسة الثا  - ٣

وسيلة السلم والثعبان واستخدامها يف عن  سيت سارةحبثت 

، �لرسالة )MIN Tungkob بدراسة جتريبية ( عملية املفردات
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، بندا اإلسالمية احلكومية اجلامعية، غري منشورة، جامعة الرانريي

  .م ٢٠١٦أتشيه 

تعليم  من هذه الرسالة هي أن البحثوأما مشكالت 

املفردات يف مرحلة اإلبتدائية هو الدرس الذي مهم ومؤثر يف 

لكن وجدت الباحثة اآلن أن عملية تعليم املفردات قي . الطلبة

وال يزال أن استخدام . هذه املرحلة مل حتصل إىل النتائج املنشودة

ة تعليم املعلمون األسلوب القدمي ومل حيققوا تقدما يف عملي

تستخدم وسيلة إىل هذه الظاهرة أرادت الباحثة  تنظر  .املفردات

، حىت MIN Tungkob ب تعليم املفردات عملية يف السلم والثعبان

  . املفرداتيسبب على قدرة الطلبة يف فهم معىن 

إستخدام وسيلة السلم وأما نتائج البحث منها إن إجراء 

تعليم املفردات  يف عمليةتؤثر كثريا يف ترقية قدرة الطلبة  والثعبان

واختالف الدراسة . ويستجيبها الطلبة استجابة يف تعليم املفردات

السابقة واحلالية، إن أساليب تطبيق الوسيلة املختلفة ويف الرسالة 

وأما الدراسة  وسيلة السلم والثعبانالسابقة تستعمل الباحثة 

ومكان البحث خيتلف بينهما  Indeks Card Match  وسيلةباحلالية 
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وعالقتها بدراسة حالية هي منهج البحث . ومن أدوا�ا املقابلة

يعين يف ترقية تعليم  متساو� هماو�بعمتساوي يعين جتريبية 

 . الطلبةاملفردات عند 

 رسالةطريقة كتابة ال  - ط

الباحثة ا فاعتمدت وأّما طريقة التأليف هذه الرسالة وكتابته

جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف كتابة  على ما قّرر�ا

 :املسمى

"Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah Fakultas Tarbiyah 

  Darussalam Banda Aceh tahun 2016 ” Uin Ar-Raniry 
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  الفصل الثاين

 اإلطار النظري 

  تعليم املفردات  - أ

 تعريف تعليم املفردات وأمهيته -١

دراسة املفردات ومعانيها ((قال علي القامسي يف تعريفه �نه 

يف لغة واحدة أو يف عدد من اللغات، ويهتم علم املفردات من 

 حيث األساس �شتقاق األافاظ ومعانيها، وأبنيتها ودالال�ا

اإلصطالحية، واملرتادفات وتعدد  املعنوية واإلعراببية، والتعبري

فهو علم يدرس املفردة، ويبحث يف جزئيا�ا، ويبني  ١)).املعاين

أصوهلا وحيلل بنيتها، ويقابلها مبدلوهلا ومعناها، ويظهر املعىن 

وقد وجد اتفاق بني القدماء واحملدثني، وبني العرب . وجيليه

  .الغربني على هذا التعريف

                                                           
مطابع جامعة (، علم اللغة وصناعة املعجم، الطبعة الثانيةعلي قامسي، ١

  ٣. ص) ١٩٩١امللك سعود، 



١٦ 

 

 الطلبةمن املعروف أن املفردات وفهم معانيها أن تساعد 

بذلك كانت املفردات تؤثر على التعبري ألنه على التعبري، و 

شتمل على وأما املفردات بتحفيظها هو ي. اتمراكبة من املفرد

  ٢.أنشطة التعليم الذي يهتم �لرتمجة دون الفهم

يكتسب عام املفردات أمهية �للغة بني علوم اللغة، بل ميثل 

قاعد�ا ومرجعها األول واألخري، وقد اكتسب هذه املكانة 

العلم الذي خيتص بدراسة املفردات، وجتلية معانيها،  ةار ب�عت

وتطوير ألفاظها واشتقاق كلما�ا، وحتديد أبنيتها، وبيان 

مرتادفا�ا ومتضاد�ا، ومتييز الدخيل مناألصيل، واملهمل من 

املستعمل فيها، وقبل ذلك كله هو مجع مفردات اللغة، وتسهيل 

  .الوصول إليها من الدارسني والباحثني

وقد خيتلف خرباء التعليم اللغات يف معىن اللغة ويف أهداف 

  ٣:وأما أهية املفردات يف تعليمها فهي كما تلي. تعليمها

                                                           
2 Nana Syaodih, Perencanaan Pengajaran, Jakarta, Rineka 

Cipta : 2003. H, 12 
مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسى اللغة أزهر أرشد،   ٣

  .٩٧. ، ص)م ١٩٩٨األحكام،  :حونج فاندانج(، العربية



١٧ 

 

إّن تعلم املفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم   - أ

 . اللغة األجنابية وشرط من شروط إجابتها

كان التالميذ استيعا� كثريا من املفردات يشعر   -  ب

 . ربية�لسهولة يف اللغة الع

إّن حقيقة اللغة جمموعة من املفردات حىت ال ميكن   -  ج

 .الناس فهم اللغة قبل معرفة معاين املفردات منها

اإلستماع : موقعها يف كل من مهارات اللغة األربع  - د

والكالم والقراءة والكتابة إال أن هذه املوقع يتفاوت 

   ٤.من مهارة إىل أخرى

  

 أساس إختيار املفردات -٢

فأما أساس اختيار املفردات هناك جمموعة الكثرية من 

  : انتشار كما يلي

                                                           
 مناهجي، ر ير رشدي أمحد طعيمة، وعلي أمحد مدكور، وإميان أمحد ه  ٤

 ٢٠١٠العريب،  الفكر دار: القاهرة(، اللغة العربية للناطقني بلغات األخرىتعليم 

  . ٦١٤. ، ص)م



١٨ 

 

تفضل الكلمة الشائعة ) Frequency(التواتر  )١

. اإلستخدام على غريها، دامت متفقة معها يف املعىن

وتستشار فيها قوئم املفردات اليت أجرت حصرا 

 . للكلمات املستعملة وبينت معدل تكرار كل منها

تفضل الكلمة اليت  )Range(التوزع أو املدى  )٢

تستخدم يف أكثر من بلد عريب على تلك اليت توجد 

وقد تكون الكلمة ذا تكرار عال أو . يف بلد واحد

شيوع مرتفع، ولكن هذا التكرار املرتفع ينحصر يف 

لذا يفضل أن ختتار الكلمة اليت تلتقي . بلد واحد

 .معظم البالد العربية على استخدامها

تفضل الكلمة اليت تكون يف  )Availability(املتاحية  )٣

. متناول الفرد على الكلمة املهجورة �درة االستخدام

 "ذكاء"تفضل بال شك على كلمة " مشس"فكلمة 

 وإن كا� متفقني يف املعن

تفضل الكلمة اليت تكون  (Familiarity) األلفة  )٤

مألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة �درة 



١٩ 

 

تفضل بال شك على  " مشس"فكلمة . الستخداما

 وإن كا� متفقني يف املعن "ذكاء"كلمة 

تفضل الكلمة اليت تعطي عدة  (Coverage) الشمول  )٥

جماالت يف وقت واحد على تلك اليت ال ختدم إال 

 .جماالت حمدودة

تفضل الكلمة تشيع حاجة معينة عند : األمهية )٦

ال حيتاجها  الدارس على تلك الكلمة العامة اليت قد

 .أو حيتاجها قليال

و�ذا . تفضل الكلمة العربية على غريها: العروبة )٧

بدال من " اهلاتف"املنطق يفضل تعليم الدارس كلمة 

   ٥.التليفون

 

 أنواع املفردات  -٣

 أربعة أنواع، أو هلا نوع على حسبتتنوع املفردات من 

  :أن تقسم املفردات كالتايل اللغوية ميكناملهارات 
                                                           

 ١٩٥. ، ص�ا تعليم اللغة العربية لغري الناطقنيرشدي أمحد طعيمة، ٥

-١٩٦  



٢٠ 

 

وهذه  (Understanding Vocabulary)مفردات للفهم   ) أ

 : ناتنقسم إىل نوع

اإلستماع ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت  -

يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما 

 .يتلقاها من أحد املتحدثني

القراءة ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت  -

 يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما يتصل

 .صفحة مطبوعة ا على�

وهذه  (Speaking Vocabulary)مفردات الكالم    ) ب

 : أيضا تنقسم إىل نوعان

ا جمموع الكلمات � ويقصد )Informal( عادية -

 .اليت يستخدمها الفرد يف حياته اليومية

ا جمموع الكلمات � ويقصد )Formal( موقفية -

وال يستخدمها إال يف موقف  ا الفردهاليت حيتفظ

 .تكن له مناسبةمعني أو عندما 

وهذه أيضا  (Writing Vocabulary)مفردات الكتابة    ) ج

 : تنقسم إىل نوعان



٢١ 

 

ا جمموع الكلمات اليت � عادية ويقصد -

تصال الكتايب اإليستخدمها الفرد يف مواقف 

 .الشخصي مثل أخذ مذكرات، كتابة يوميات

ا جمموع الكلمات اليت � موقفية ويقصد -

تصال الكتايب اإليستخدمها الفرد يف مواقف 

الرمسي مثل تقدمي طلب للعمل أو استقالة أو  

 .كتابة تقرير

وتنقسم   (Potential Vocabulary)مفردات كامنة   ) د

 : كامنة إىل قسمان

ا جمموع الكلمات � ويقصد  )Context( سياقية -

 .اليت ميكن تفسريها من السياق الذي وردت فيه

ا جمموع الكلمات � ويقصد )Analysis( حتليلية -

اليت ميكن تفسريها استنادا إىل خصائصها الصرفية  

ما نقص،  كأن نرى ما زيد عليها من حروف أو

 .أو يف ضوء اإلملام بلغات أخرى

  : قسم املفردات حسب املعىن كالتالنت



٢٢ 

 

ا � ويقصد )Content Vocabulary( كلمات احملتوى  ) أ

جمموع املفردات األساسية اليت تشكل صلب الرسالة 

 .واألفعالمثل األمساء 

ا � ويقصد )Function Words( كلمات وظيفية  ) ب

جمموع املفردات اليت تربط املفردات واجلمل واليت 

ا على إمتام الرسالة مثل حروف اجلر � يستعان

والعطف وأدوات االستفهام وأدوات الربط بشكل 

 .عام

ا � ويقصد )Cluster Words( كلمات عنقودية  ) ج

معىن معينا وهي جمموع املفردات اليت ال تنقل 

ا وإمنا حتتاج إىل كلمات أخرى مساعدة �مستقلة بذا

تنقل من خالهلا إىل املستقبل معىن خاصا مثل 

: فهذه الكلمة تكون مبعىن أحب يف قولنا) رغب(

  .رغب عن: رغب يف وتكون مبعىن انصرف يف قولنا 

وميكن أيضا أن تقسم : تقسيمات حسب التخصص

  :املفردات إىل



٢٣ 

 

ا � ويقصد )Service Words(  كلمات خادمة  ) أ

جمموع الكلمات العامة اليت يستخدمها الفرد يف 

مواقف احلياة العادية أو استخداماته الرمسية غري 

 .التخصصية

 )Special Content Words( كلمات ختصصية   ) ب

ا جمموع الكلمات اليت تنقل معاين خاصة � ويقصد

وتسمى أيضا . أو تستخدم بكثرة يف جمال معني

وكلمات  )Local Words( �لكلمات احمللية

 .)Utility Words( االستخدام

وأخريا ميكن أن تقسم : تقسيمات حسب االستخدام

   : املفردات إىل

ا جمموع � ويقصد )Active Words( كلمات نشيطة  ) أ

املفردات اليت يكثر الفرد من استعماهلا يف الكالم أو 

 .بكثرةيف الكتابة أو حىت يسمعها أو يقرؤها 

ا جمموع � ويقصد )Passive Words( كلمات خاملة  ) ب

ا يف رصيده اللغوي وإن � الكلمات اليت حيتفظ الفرد



٢٤ 

 

وهذا النوع من املفردات يفهم الفرد . مل يستعملها

دالالته واستخداماته عندما يظهر له على الصفحة 

 ٦.يصل إىل مسع املطبوعة أو

  

 أهداف التعليم املفردات -٤

يف تعلمه اللغة الثانية  ةبلال يعي أّن الطإّن تعليم املفردات 

قادرا على ترمجتها إىل اللغة األم واجياد مقابل هلا، أو كونه قادرا 

على حتديد معناها يف القواميس واملعاجم العربية فحسب، بل 

قادرا على  معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطلبة

ملناسبة يف املكان املناسب، حىت يستطيع استعمال الكلمة ا

اإلتصال �لعربية وعدد األمناط والرتاكيب اليت يسيطر عليها، 

 تعليم املفردات هو إحدى  ٧.ويستطيع استخدامها كفاءة

                                                           
املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات رشدي أمحد طعيمة،  ٦

   ٦١٧-٦١٦. ، ص) السنةدون بجامعة أم القرى،  : السعودية العربية(، أخرى
  . ٩٤. ، ص... مدخل إىل طرق تعليم أزهر أرشد،   ٧



٢٥ 

 

استطاعة �للغة األجنابية أو لتطوير قدرة  الطلبةالوسائل جلعل 

  . الكالم والقدرة حفظ املفردات الكثرية

 

 توضيح معىن املفرداتأساليب  -٥

هناك عدة أساليب تذكرها برتتيب الذي نقرتح وردوها 

  ٨:فيه

إبراز : إبراز ما تدل عليه الكلمة من أشياء، مثل  ) أ

 ".قلم"القلم، عندما ترد كلمة 

، كأن يقوم املعلم )Dramatization(ىن متثيل املع   ) ب

 ".فتح"بفتح الباب عندما ترد كلمة 

أن يلعب املعلم دور ، ك)Role Playing(لعب الدور   ) ج

 .مريض حيس بـلم يف بطنه ويفحصه طبيب

، كان يذكر هلم كلمة )Animation(ذكر املتضادات   ) د

 .ساخن" يف مقابل"�ردة 

                                                           
٨
  ٩٧. ، ص... مدخل إىل طرق تعليم أزهر أرشد،  



٢٦ 

 

، كأن يذكر هلم كلمة )Synonyms(ذكر املرتادفات   ) ه

 .لتوضيح معىن كلمة صمصام" السيف"

، وذلك بذكر الكلمات )Association(تداعي املعاين   ) و

كأن يذكر . تثريها يف ذهن الكلمات اجلديدةاليت 

زوج وزوجة : الكلمات األتية" عائلة"عند ورود كلمة 

 .اخل.... وأسرة وأوالد 

، ومشتقا�ا، مثل كلمة )Root(ذكر األصل الكلمة    ) ز

 ".كتب"يذكر معلم أصلها وهو " مكاتب"

 .شرح معىن الكلمة العربية بشرح املقصود من الكلمة  ) ح

ن يقرأ التلميذ النص القراءة صامطة تعدد القراءة، كأ  ) ط

عدة مرات حىت يستكشف معىن الكلمة جلديدة يف 

 .النص

التالميذ يف  البحث يف القاموس، وميكن تكليف  ) ي

املستو�ت املتوسطة واملتقدمة �لبحث يف القواميس 

 .العربية

الرتمجة إىل لغة وسيطة، وهذا آخر أسلوب ميكن أن   ) ك

بشرط أن يكرر يلحأ إليه املعلم لتوضيح معىن الكلمة 



٢٧ 

 

التلميذ الكلمة األجنبية حىت رسخت يف ذهنه، 

  .وعلى املعلم أال يتعلج يف هذا األمر

  

 وسيلة التعليمية  - ب

  مفهوم الوسيلة التعليمية - ١

دمحم لبيب . العناصر يف التعلم هي إحدىإّن الوسيلة 

أّن الوسيلة " املناهج والوسائل التعليمية"النجيمى يقول يف كتابه 

هي مجيع األدوات واآلالت اليت يستخدمها املدرس أو الدارس 

لنقل حمتوى الدرس إىل جمموعة من الدارسني سواء داخل الفصل 

  ٩ .أو خارجها �دف حتسني العملية التعليمية

التعليم هي كل ما يستخدم قناًة إليصال رسالة إّن وسائل 

قد توصل الرسالة ). مرسل إليه(أو معلومة من مصدر إىل هدف 

عن وسيلة السمع أو وسيلة بصرية أو مسعية بصرية أو وسيلة 

                                                           
مكتبة األجنلوا (، املناهج والوسائل التعليميةدمحم لبيب النجيمى،  ٩

  .  ٢٣٤. ، ص)م ١٩٧٧املصرية، 



٢٨ 

 

وسائل التعليمية يف  ويقصد �ل ١٠.انفعالية أو عن وسيلة متثيلية

ملية كتاب أخرى هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني ع

وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكر وتدريب , التعليم

الدراسني على املهارات وإكتسا�م العادات وتنمية اإلجتاهات 

وغررس القيم، دون اإلعتماد األساسي من جانب املعلم على 

   ١١.استخدام األلفاظ والرموز واألرقام

ومن هذا التعريف فرتى الباحثة أّن الوسيلة التعليمية هي 

شياء اليت يستخدمها املدرس يف توضيح املواد الدراسية وإيصال األ

إىل أذهنان الدارس حىت تكون العملية التعليمية حسنة املعارف 

   .ويسهل الدارس يف فهم املواد الدراسية

 

 

  

                                                           
اليليب : ماالنج(، الوسائل العينات يف تعليم العربيةإمام أسرارى، ١٠

  . ٢-٤. ، ص)م ١٩٩٠ماالنج، 
تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني نينورسي،  يترميز   ١١

  . ١١٢. ، ص)م ٢٠١٥املمتز استيتوت، : بندا أتشيه(، بغريها



٢٩ 

 

 أمهية الوسائل التعليمية -٢

يساعد استخدام الوسائل التعليمية للمعلم يف عملية التعليم 

  ١٢:التاليةعلى األمور 

 .تساعد على رفع درجة كفايته املهنية -

تغري دوره من الناقل إىل دور املخطط، واملنفذ،  -

 .واملقوم للتعليم

تساعده على حسن عرض املادة، وتقوميها، والتحكم  -

 .�ا

 .متكنه من استغالل كل الوقت املتاح بشكل أفضل -

تساعده على التغلب على حدود الزمان واملكان يف  -

 .الدراسةحجرة 

  ١٣:فمن خالل اآليتأما امهية الوسائل التعليمية للمتعلم 

 .تقوي جمال اخلربات اليت مير �ا -

 .تسهم يف تكوين اجتاهات مرغوب فيها -

                                                           
  .١١٦ .، ص... تطوير منهج تعليمنينورسي،  يترميز   ١٢
  .١٢٦-١٢٧ .، ص... تطوير منهج تعليمنينورسي،  يترميز  ١٣



٣٠ 

 

 .تسري إهتمامه وتشوقه إىل التعلم -

 .توفر من وقته وجهده يف التعلم -

  ١٤:أما أهية الوسائل التعليمية للمادة التعليمية فهي

املعلومات حية وذات صورة تساعد على غبقاء  -

 .واضحة يف ذهن املتعلم

 .يتشوق املتعلم للمادة اليت يعتملها ويشاركها -

املواقف التعليمية منظمة حىت ميكن كل طالب من  -

 .التعلم وفقا ملستواه

   

 أنواع الوسائل -٣

ميكن تقسيم الوسائل التعليمية إىل تالتة أقسام رئسية 

  ١٥:هي

 الوسائل البصرية  - أ

                                                           
  .١٢٧. ، ص...تطوير منهج تعليم ترميزي نينورسي،  ١٤
١٥

   .٦-٧. ص، ... الوسائل العيناتإمام أسرارى،  



٣١ 

 

. البصرية هي ما يتوجه إىل حاسة البصرالوسائل 

وتنقسم الوسائل املعينات البصرية عادة إىل قسمني، 

كاألفالم ) على الشاشة(ض العر  مها ما يعرض جبهاز

الثابتة، وال تعرض �جلهاز كاألشياء الطبيعية مثل 

القلم والكتاب، الصور والوسومات واللوحات مثل 

  .لوحة اجليوب

 الوسائل السمعية  -  ب

ئل السمعية هي اليت تعتمد على حاسة السمع الوسا

مثل إذاعة الراديو والتسجيالت الصوتية كعرض 

  .الغناء �جهزة احلاسوب

 الوسائل السمعية البصرية  -  ت

الوسائل السمعية البصرية هي ما يستعني به املدرس 

يف تقدمي املادة الدراسة ليتناوهلا الدارسون عرب حواس 

التيليفزيون مسعهم وبصرهم معا، وتشمل على 

 .التعليمي واألفالم والفديو
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 طرق اختيار الوسائل التعليمية -٤

البد للمدرس اختيار الوسيلة اليت يريد اإلستعانة �ا كما 

واملعايري اليت . جيب عليه العناية مبعايري ومقابيس أثناء اختيارها

  ١٦:يعنيها هذا الكالم هي

 .يعرف خصائص الوسائل  - أ

 . اختيار الوسائل مناسب �ألهداف  -  ب

 .اختيار الوسائل مناسب بطريقة  -  ج

 .اختيار الوسائل مناسب �ملادة  - د

اختيار الوسائل مناسببحالة التالميذ، عدد، حىت   -  ه

 .الدرجة الرتبية

 .اختيار الوسائل مناسب حبال املكان  - و

اختيار الوسائل مناسب مبهارة املدرس يف إجرائها   - ز

 .وابتكارها

 

 

                                                           
١٦

  . ١٥-١٦. ، ص... الوسائل العيناتإمام أسرارى،  



٣٣ 

 

 indeks card matchمالئمة   وسيلة  - ج

 لبطاقة املطابقة وسائل حول دورت بحثال هذا أن ملعرفة

indeks card match، طريقة حول مناقشة الباحثة وجدت هنا 

يف هذه  ةالباحث مقصودلكن  ،indeks card match مطابقة بطاقة

 .للبحث عن الوسيلة الرسالة يعين

 بشكل البطاقة استخدام ألن اإلعالم وسائل الباحثة تناقش

 مهيمنة اللعبة فإن و�لتايل. التعلم يف لعبة وجود على يدل عام

 بدالً وسيلة  كلمة الباحثة لذلك تستخدم. اإلعالم وسائل لتكون

 ةالباحث ستخدمت ال الفصل، هذا يف ولكن. ةالطرقكلمة   من

  .طريقة كلمات ستخدمت بل ،وسيلة كلمة

  indeks card matchمالئمة   طريقةتعريف  -١

 أن الطريقة يف التدريس هي النظام الذي يسري املدرس يف

إلقاء درسه ليوصل املعلومات إىل أذهان التالميذ بشكل يتحسن 

العمل  الطريقة بشكل عام هي خمطط لالجتاه ١٧.أغراض الرتبية

                                                           
السالم دار : كونتور(، الرتبية والتعليمحممود يونس ودمحم قاسم بكر، ١٧

 ١٢. ، ص)للطباعة والنشر، دون سنة



٣٤ 

 

يوصل �لتعليم والتعلم، . يف حماولة لتحقيق األهداف املذكورة

يف حتقيق  الطلبةأنشطة املعلم و  طعامة أمناالطريقة يقصد أيضا أ�ا 

 ١٨.حتقيق األهداف املوضحة مبعىن آخر أنشطة التعليم والتعلم،

الطريقة مبعىن األخرى هي اخلطوات اليت اختذها املعلم لتسهيل 

 يف التعلم، والتسارع، والتمتع �ملزيد، وأسهل يف الفهم الطلبة

 .إىل مواقف جديدةمباشرة، وأكثر فعالية، وأكثر سهولة جلبها 

سيربمني إن طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة . قال ملفني ل

)indeks card match( مرحية ملراجعة الدرس طريقة عملية .

وميكنبها للتالميذ فرقا أزواجا وإعطاء األسئلة 

هي  indeks card match وأيضا إن طريقة مالئمة ١٩.لألصحاب

طريقة حل املشكالت املستخدمة يف ترقية نشاط التالميذ 

على ترقية  indeks card matchمالئمة وتستطيع طريقة . وإجنازهم

 .اشرتاك التالميذ يف جواب األسئلة أو تالءم البطاقات يف أيديهم

                                                           
18 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, 

(Jakarta: Prenada Gramedia Group, 2011), hal.139 
19 Melvin L. Sibermen, Active Leaning; 101 Cara Belajar 

Siswa Aktif, hlm. 250  



٣٥ 

 

وعملية التعلم والتعليم �ذه الطريقة جذابة ألن التالميذ يبحثون 

  ٢٠.وراقعن الزواج املناسبباأل

 indeks cardإحدى طريقة التعليم الفعالة هي طريقة مالئمة 

match وأما . وهي الطريقة اليت تبحث الباحثة يف هذا البحث

فهي طريقة يستخدم املعلم  indeks card matchطريقة مالئمة 

دعي إىل التالميذ لنيل اإلجابة املناسبة بني بطاقات أسئلة 

   .وأجوبة

 indeksمن البيان السابق، يعرف الباحثة أن طريقة مالئمة 

card match  هي طريقة أو استرياتيجية التعليم املرحية املستخدمة

وهي طريقة مرحية تدعو . لتقوية معارف التالميذ ملادة الدرس

اق أو ر التالميذ للنشاط يف عملية التعلم والتعليم حيث يالئم األو 

وتصور هذه الطريقة  .سبة مبادة الدرسالبطاقات املوجودة املنا

ا عملية التعلم والتعليم يف الفصل ال يقتصر على تقدمي ��

                                                           
20nongkrongplus.wordpress, metode – pembelajaran – index – 

card match, 2012  /https://nongkrongplus.wordpress.com متاح على  م,

metode-pembelajaran-index-cardmatch ٨/١١/٢٠١٨  تريخ الدخول.  



٣٦ 

 

املعلومات فحسب، حيضر التالميذ ويستمعون، ولكنهم يشرتكون 

 .�لنشاط يف عملية التعلم والتعليم

 indeks card matchخطوات طريقة مالئمة  -٢

على عدة عوامل  جناح أو فشل عملية التعليم والتعلم يعتمد

إذا كان . املستخدمة عند املعلمني طروق، أحدها هو وجود 

يستخدم املعلمون وسائال جيدة وإعطاء الطلبة استجابة جيدة، 

ولذلك يف هذه الرسالة . فسوف توفق عملية التعليم والتعلم

 طروقوهو ال، indeks card match طريقةتستخدم الباحثة 

لتحسني أو ترقية قدرة الطلبة على حفظ املفردات يف رواية 

 indeks card طريقةوأما اخلطوات الالزمة الستخدام . القصص

match فيما يلي:  

يصنع املعلم قطع األوراق مناسبة مبجموع التالميذ يف   ) أ

 الفصل

 يوزع املعلم قطع األوراق للقسمني  ) ب

للمادة يكتب املعلم يف بعض األوراق من البطاقات   ) ج

 .، وبعضها األجوبة)األسئلة(



٣٧ 

 

 يوزع املعلم البطاقات جلميع التالميذ  ) د

�مر املعلم التالميذ للبحث عن البطاقة املناسبة   ) ه

 )األجوبة(

وبعد أن جيد التالميذ األزواج، فيأمرهم املعلم لتبليغ   ) و

 .حاصلهم أمام الفصل

 ٢١.يستخلص املعلم مادة الدرس  ) ز

  

  indeks card matchأهداف طريقة مالئمة  -٣

نوع من الطريقة indeks card match أهداف طريقة مالئمة 

وهدف هذه الطريقة إىل تدريب ٢٢.التعليمية املبتدعة املبتكرة

   :ا�وأهدافها أيضا أ .التالميذ أدق وأقوى يف فهم موضوع الدرس

  .لرتقية ضبط التالميذ ودقتهم  ) أ

                                                           
21sekolahdasar.net, metode – pembelajaran – index – card - 

match, 2013 م   لىعمتاح  ,   http://www.sekolahdasar.net/metode-

pembelajaran-index-card-match.html, ١١/٩/٢٠١٨ تريخ الدخول.  
22Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis 

PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan 
Menyenangkan, hlm. 82 
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  .أن يشعر التالميذ �لسهولة يف فهم مادة الدرس  ) ب

االجتناب عن امللل والسآمة يف عملية التعلم   ) ت

 ٢٣.والتعليم

  

 عيو�او indeks card match مزا� طريقة مالئمة  -٤

كثرية، منها ما indeks card match مز� طريقة مالئمة 

 :يلي

  .تنمية الفرح يف عملية التعلم والتعليم  ) أ

مادة الدرس اليت يلقيها املعلم أشد جذا� �هتمام   ) ب

  .التالميذ

 .القدرة على ابتكارية أحوال التعلم النشاطي املرحية  ) ت

  

 

                                                           
23fitaharyani84, metode – index – card - match, 2013 متاح  ,م

لىع      http://fitaharyani84.blogspot.co.id/metode-index-card-

match.html, ٢٨/٩/٢٠١٨ تريخ الدخول.  



٣٩ 

 

القدرة على ترقية حتصيل إجناز التعلم للحصول على   ) ث

  ٢٤.معيار جناح التعلم

  :فهيindeks card match طريقة مالئمة  عيوبوأما 

اإلحتياج إىل وقت طويل للتالميذ إلمتام الوظيفة   ) أ

 .واإلجناز

 .يوسع املعلم الفرصة األكثر  ) ب

 .إىل وقت طويل يف اإلعداد االحتياج  ) ج

  ٢٥.يكون الفصل جلبة حىت يوسوس الفصل  ) د

 

                                                           
24nongkrongplus.wordpress, metode-pembelajaran-index-

cardmatch 2012 م , ,لىعمتاح    . https://nongkrongplus.wordpress.com/ 

metode-pembelajaran-index-cardmatch .  ٨/١١/٢٠١٨تریخ الدخول    

25sekolahdasar.net, metode – pembelajaran – index – card - 

match, 2013 م   لىعمتاح  ,   http://www.sekolahdasar.net/metode-

pembelajaran-index-card-match.html, ١١/٩/٢٠١٨ تريخ الدخول.  
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  الفصل الثالث 

  إجراءت البحث احلقلي

 منهج البحث  -أ 

للبحث العلمي أثر �رز يف تقدم العلوم عامة الطبيعية 

واإلنسانية، ألن أثره يف تقدم العلوم الطبيعية أكرب وأوضح بسبب 

إن منهج البحث الذي تعتمد الباحثة عليه . ١عدد من العوامل

يف تقدم العلوم  يف هذه الرسالة هو حبث جترييب ألن له أثر جلي

الطبيعية و�ذا املنهج تستطيع الباحثة بواسطته أن تعرف أثر 

 ٢).املتغري التابع(على النتيجة ) املتغري املستقل(السبب 

                                                           

: ر�ض( ،السلوكيةفيالعلوماملدخل إىل البحث ،صاحل بن محد العساف١

  .٣٠٣. ص،)٢٠٠١مكتبة العبيكان،

 .ص،...،السلوكيةفيالعلوماملدخل إىل البحث ،صاحل بن محد العساف٢

٣٠٣.  
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أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع 

والتصميمات ، )Pre - Experimental(التصميمات التمهدية  وهي

، والتصميمات )True – Experimental Designs(التجريبية 

، والتصميمات شبه التجريبية )Factorial Design( العاملية

)Quazi – Experimental(واختارت الباحثة التصميمات  .٣

التمهيدية بشكل تصميم ا�موعة الواحدة مع اختبار قبلي 

 One group pre-test post-testوبعدي أو ما يقال يف اإلجنليزية 

design. وسيلةويف هذا البحث تقوم الباحثة تعليم اللغة العربية ب 

indeks card match  ويسري  .يف تعليم املفردات الطلبةلرتقية قدرة

  :هذا التصميم على حنو التايل

  ٢س  م       ٣  ١س

    مرور الزمن             

  :البيان 
                                                           

، ...يف العلوم السلوكية املدجل اىل البحثصاحل بن محد العساف، ٣

  .٣٢٠. ص



٤٢ 

 

  االختبار القبلي:   ١س

  االختبار البعدي:    ٢س

  املعاجلة التجريبية:   ٣م

 البحث تمع جم  -ب 

قد قّدمت الباحثة يف هذا القسم بعض تعريفات ا�تمع 

فالتعريف األول من ا�تمع هو الكائن اليت قد حبث سواء . والعينة

كان يف شكل األشخاص أو األشياء أو األحداث أو النتيجة أو 

والتعريف الثاين هو مصدر البيا�ت  ٤.األشياء اليت حتدث

والتعريف الثالث هو جمموعة من الكائنات اليت تكون  ٥.الشاملة

 ٦.غاية للبحث

والتعريف األخري أطول من التعريف األخرى وهو أن 

وقد ذكر أيضا يف . ا�تمع جمموعة اليت تكون انتباهة للباحث
                                                           

4
Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma 

Baru,(Bandung: Remaja Rosdakarya,2012),hlm.215. 
5Mohammad Ali, Metodelogi dan aplikasi Riset Pendidikan, 

(Jakarta Pusat: Bumi Aksara,2014), hlm.227. 
6Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Semarang: Citapustaka Media, 2014), hlm.51. 
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ي جمموعات جمال التعليم أن ا�موعة اليت قد تكون ا�تمعة ه

واملعلمني وغريهم من األفراد أو قد  الطلبةفردية من الناس مثل 

تكون جمموعات ليست األفراد مثل الفصل أو املدرسة أو املرافق 

ا�تمع يف هذا البحث  أما �لنسبة لغرض الباحثة عن ٧.املختلفة

عن جمموعات ليست األفراد وهو املدرسة،  Fraenkelوفقا ملا قال 

وأما  .طلبة ٨١٥بعددهم  MTSN 1   Bireuenب الطلبة يعين مجيع

 طلبة ٢٨٠موعدده ٢٠١٨/٢٠١٩يف الصف األول يف السنة 

بحث جلميع تأن  ةالينبغي للباحث. تسعة فصول الذي ينقسم إىل

  .ا�تمع ولكن يكفى أن خيتار عينات فقط

  

  

  

  

                                                           

7 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan 
Prosedur, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013 ), hlm.228. 
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 البحث عينة  - ج

بحث تأن  ةالباحث هاريدت يتالفالعينة هي جزء من ا�تمع 

والعينة هي جزء من ا�تمع  ٨.حىت متثل مجيع ا�تمع هاوقد اختار 

  ٩.الذي مت حتقيق فيها أو يقال أيضا ا�تمع يف شكل مصغرة

يف هذا البحث هي الطلبة يف الفصل األول  وكانت العينة

ويكون هذا الفصل كعينة يف هذا . طالبا ٢٩أوكان عددهم 

البحث ألن بعض الطلبة فيه مل يكونوا قادرين على تعبري أفكارهم 

حىت يشعروا مبلل  سائلالوأيضا بسبب عدم استخدام . مباشرة

أثناء تعّلم والتكون عندهم احلماسة والدوافع القوية لثروة املفردات 

  . العربية وتطبيقها على التعبري عن املعرفة يف اللغة

وأما طريقة اختيار العينة يف هذا البحث هي الطريقة 

وتسمى أيضا هلذه الطريقة الطريقة  purposive( sampling) العمدية

                                                           

8
Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan..., 

hlm.51. 
9Zainal Arifin, ainal Arifin, Penelitian Pendidikan...hlm.215. 
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املقصودة، أو االختيار �خلربة وهي تعين أن أساس االختيار خربة 

  ١٠.الباحث ومعرفتها �ن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث

 اأدوا�و  البيا�تطريقة مجع   -ج 

وأما الطريقة جلمع البيا�ت استخدمت الباحثة األدوات 

 :املتعددة التالية

 املالحظة املباشرة - ١

إن املالحظة أدة من أدوات البحث جتمع بواسطتها 

واملالحظة . املعلومات اليت متكن الباحثة من اإلجابة عن البحث

ة، املالحظة احملددة املالحظة املباشرة وغري املباشر : فهي اأنواع كثري 

وغري احملددة، مالحظة مبشاركة وبدون مشاركة، مالحظة مقصود 

    ١١.وغري مقصود

                                                           

  .٩٩. ، ص.... املدخل إىل البحث صاحل بن محد العّساف، ١٠

  ٤٠٦. ، ص.... املدخل إىل البحث صاحل بن محد العّساف، ١١
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فاستعملت الباحثة هلذه الرسالة املالحظة املباشرة حيث 

تقوم الباحثة مبالحظة السلوك معني من خالل إتصاله مباشرة 

 وتقوم الباحثة �ا. يدرسهم الذين  MTsN 1 Bireuen  ب لطلبة�

 .لضبط البيا�ت املوجودة وتثبيت احلصيلة امليدانية

  ختباراتاإل - ٢

ختبارات هي الطريقة املستخدمة ملعرفة القياس والنتيجة اإل

يف جمال الرتبية بطريقة توزيع التصرحيات أو األسئلة أو الوظيفات 

اليت حيتاج إىل اإلجابة عليها املتعلمون حىت حتصل الباحثة �ا 

 ١٢.تصور سلوك املتعلمني أو معرفا�معلى التحصيل الذي 

يف هذا البحث استخدمت الباحثة طريقة االختبار ملعرفة 

يف  الطلبةلرتقية قدرة  indeks card match وسيلة�ثري استعمال 

ختبار ختبار القبلي واإلتقوم فيه الباحثة �إل. املفردات تعليم

ختبار الذي ختتربه قبل إجراء ختبار القبلي هو اإلاإل. البعدي

                                                           

12 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2012), hlm. 67. 



٤٧ 

 

التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديه يف ماّدة 

حىت يتسىن  indeks card match وسيلةاللغة العربيةبدون استعمال 

ختبار ختبار البعدي هو اإلوأّما اإل. ة أثر جتربة يف حتسينهمعرف

ل الذي ختترب بعد إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى التحصي

 indeks card وسيلةالدراسي لديه يف ماّدة اللغة العربية �ستعمال 

match  لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل على املتغري

  .التابع

حتتاج الباحثة أن جتهز قائمة  ختبارتنيوأما لتعمل اإل

ختبار البعدي وهدفها جلمع اإلختبارات يف اإلختبار القبلي واإل

�ثري على التعرف ختبار اإل إلجابة سؤال البحث وهياملعلومات 

جهزت الباحثة يف وقد  .indeks card match ستخدام وسيلة ا

أسئلة قبل إجراء  ١٥ياري واملناسيب على ختشكل املعنوي واإل

  .وبعد إجراءه البحث

  

  



٤٨ 

 

 طريقة حتليل البيا�ت  -د 

تعترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم 

الباحثة طريقة حتليل  تستخدماففي هذا البحث . البحث

استعملته  الذي كّميا حتليل البيا�تفأما  .البيا�ت حتليال كّميا

 ) املالحظةبيا�ت (إلجابة أسئلة البحث األوىل الباحثة 

كيفية ملعرفة   النسبة املائويةو  للحصول على ا�موع واملعدل

يف تعليم  الطلبةقدرة لرتقية  indeks card match استخدام وسيلة

  .تاملفردا

فستعملت الباحثة لتحليل البيا�ت يف هذه الرسالة حتليال  

  :كميا وحتليل البيا�ت املالحظة املباشرة كما يلي

  

  النسبة املؤية =  �: البيان

R =عشراة احلصول عليها  

T = النتيجة الكاملة 

� =
� × 100%

�
 



٤٩ 

 

عند إجراء عمالية التعليم  الطلبةوحتدد املسند ألنشطة 

  : والتعلم إىل مخسة احلويل

  ممتاز=  ٪١٠٠-٨١

  جيد جدا=  ٪٧٠ -٦٦

  جيد=  ٪٦٥-٥٦

  مقبول=  ٪٥٥ -٤١

  ١٣راسب=  ٪٤٠- ٠

) ختباربيا�ت اإل(األسئلة الثانية وكذلك لتحليل 

ختبارين اإلإجابة فاستعملت الباحثة ا�موع واملعدلة من 

 indeks وسيلةوملعرفة �ثري استعمال ). ختبار القبلي والبعدياإل(

card match   فالتحليل الذي  .يف تعليم املفردات الطلبةقدرة لرتقية

 T( تاإلختباراأما من أنواع . تاستعملته الباحثة هو اختبارا

Test(  لتحليل البحث يف هذه الرسالة هو  الباحثة ستعملهاتاليت

الذي قد  املنهج التجرييبألن  Paired Sample T Testاختبار 

                                                           

13 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hal. 281 



٥٠ 

 

بشكل تصميم ا�موعة  ديةيالتصميمات التمهالباحثة هو  ةاختار 

 One الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنليزية 

Group Pre-Test Post-Test Designانة احلساب على �ستع

 . ”SPSS Statistics 22“ ت الرقميةاألدوا

 ختبارا فهماT-test تقوم الباحثة بشرطي t-test قبل اجراء و 

 Uji(ملتجانس  اختبار إلاو   (Uji Normalitas)طبيعية البيا�ت

Homogenitas(.  ت الرقميةاألدواعلى“SPSS   Statistics 18  إن

 Homogenitas  (تجانس وامل (Normalitas Data)طبيعية البيا�ت 

Data(  توزيع البيا�ت إىل حتصيله يدل(Distribusi Data) ستوى مب

  ..٠،٠٥>(.Sig)الداللة 

 - Paired Sample T   من (.Sig) مبستوى الداللةفالتحليل 

testكما يلي:  

فهذا يدل  ٠،٠٥ >  (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كان   -

 (Ha) وفرض البديل مردود )(Hoفرض الصفري على أن 

  .مقبول



٥١ 

 

فهذا يدل  ٠،٠٥ <  (.Sig)  نتيجة مستوى الداللةإذا كان   -

  .مردود (Ha) وفرض البديل مقبول )(Hoفرض الصفري على أن 

  

 



٥١ 

 

  الفصل الرابع 

  نتائج البحث ومناقشا�ا

 عرض البيا�ت  - أ
 وسيلة يتعلق �ستعمالكلما قد قامت الباحثة بتوضيح  

Indeks Card Match  يف  يف تعليم املفردات الطلبةلرتقية قدرة

ففي هذا الفصل تعرض الباحثة عن نتائج . الفصول السابقة

البحث اليت وجد�ا بعد القيام �لبحث التجرييب يف الصف 

وقد قامت  .MTsn 1 Bireuen ب للمرحلة املتوسطة ١-األول

 One Group Pre Test- Post Test)الباحثة �لبحث التمهيدية

Design)   للحصول على تلك البيا�تMTsN 1 Bireuen 

على رسالة عميد كلية الرتبية و�هيل املعلمني ببندا آشيه اعتمادا 

 Un.08/TU-FTK/TL.00/11/2018 .برقم

 

 



٥٢ 

 

 حملة ميدان البحث -١

 املدارس اإلسالميةإحدى  MTsN 1 Bireuenكان 

يف  هذه املدرسة ويقع. Bireuenيف  Gandapuraب  احلكومية

 Lapang Timu, Cotبقرية  ٤منرة  بندا آشيه  - ميدانالشارع 

Jabet- Bireuen. عامةال درسةمب املدرسة هذه تصبح أن قبل ، 

 هذه تسمىو  دينيةال تعليميةال ؤسسةمب تسمى املدرسة هذه كانت

 أصدر ، ١٩٦٨ عام يف ولكن. علوم دارو درسةمبيعين  درسةامل

 )K.H.M Dahlan( دحالن دمحم ةاإلندونيسي ةاجلمهوري يةالدين وزير

 Gandapura ب يصبح أن على العلوم دار بتأكيد يقضي مرسوًما

MTsAIN.  يعّلم فيه العلوم الطبيعية والعلوم واآلن يف هذه مدرسة

ظة ورئيس حمافم ١٩٦٨سنة  درسةامل هوقد أسس هذ. اإلسالمية

. )Tgk. H. Usman Makam( حني ذلك تنغك احلاج عثمان مكم

 .Sabri A(رئيس صرب أ غين حتت  ه املدرسةأما اآلن، هذو 

Gani .(   



٥٣ 

 

طالبا، ويتكون  ٨١٥ درسةامل هيف هذ الطلبةوكان عدد 

 يف الطلبةوتوضح الباحثة عدد . طالبة ٥٠١و طالب ٣١٤من 

  : األيت ١- ٤اجلدول 

  ١- ٤اجلدول 

    MTsN 1 Bireuen  ب الطلبةعدد 

  الفصل  الرقم
   الطلبةعدد 

  ا�موع
  الطالبة  لباالط

  ٢٨٠  ١٦٢  ١١٨  األول  ١

  ٢٤٨  ١٣٤  ١١٤  الثاين  ٢

  ٢٨٧  ١٦٣  ١٢٤  الثالث  ٣

  ٨١٥  ٤٥٩  ٣٥٦  ا�موع

  )٢٠١٨مصادر البيا�ت من و�ئق املدرسة، سنة . ١-٤(

. مدرسا ٨١فعددهم  MTsN 1 Bireuen باملدرسون وأما   

درس املبعضهم . مدرسة ٥٠مدرسا ومن اإل�ث  ٣١من الذكور 



٥٤ 

 

-Non(غري احلكومي  درساملوبعض اآلخر ) PNS(احلكومي 

PNS( ٢-٤اجلدول كما يتضح يف:  

  ٢- ٤اجلدول 

  MTsN 1 Bireuen ب نيعدد املدرس

  عدد املدرسني  الرقم

احلكومي 

)PNS(  

غري 

احلكومي 

)Non-

PNS(  

  ا�موع

  
  ٤  ٢٧  املدرسون  ١

  ١٦  ٣٤  املدرسات  ٢

  ٨١  ٢٠  ٦١  ا�موع

   )٢٠١٨مصادر البيا�ت من و�ئق املدرسة، سنة . ٢-٤(

 MTsN بومن اجلدول السابق، تعلم الباحثة أن املدرسني     

1 Bireuen  ٧عّلمو اللغة العربية عددهم امل وأما. املدرس ٨١ 



٥٥ 

 

، فهم  جامعة اإلسالمية احلكومية خترّج ِمن  مجيعهمو . معلمني

  : ٣- ٤اجلدوليف كما يتضح 

  ٣- ٤اجلدول 

  MTsN 1 Bireuen  ب أمساء مدرسي اللغة

  متخرج  مادة  اسم  الرقم

  جامعة الرانريي  اللغة العربية  رمسين إمساعيل  ١

  جامعة الرانريي  اللغة العربية  نيلى وايت  ٢

  جامعة الرانريي  اللغة العربية  زليفة  ٣

  جامعة الرانريي  اللغة العربية  ةرشدم  ٤

  جامعة الرانريي  اللغة العربية  ميا سري هرتنا  ٥

  الرانرييجامعة   اللغة العربية  الدين رانز   ٦

  جامعة الرانريي  اللغة العربية  زكية  ٧

 )٢٠١٨مصادر البيا�ت من و�ئق املدرسة، سنة . ٣-٤(

 

  



٥٦ 

 

 توقيت قيام العملية التجريبية  -٢

اليت قامت الباحثة �جراء التجريبية يف  الطلبةوأما عدد 

وجلمع البيا�ت . طالبات ٢٩أ  كلهم يبلغ إىل  -الصف األول

قلي يف تلك املدرسة يف فقامت الباحثة نفسها �لبحث احل

ستوضحها . م ٢٠١٨نوفنرب سنة  ٢١نوفنرب إىل  ١٨التاريخ 

اجلدول �لتوقيت التجرييب يف ا�موعة التجريبية كما يف الباحثة 

٤-٤:   

  ٤- ٤اجلدول 

  التوقيت التجرييب يف ا�موعة التجريبية

 الساعة  العملية  التارخ  اليوم  اللقاء

  السبت  اللقاء األول

١٧ 

نوفنرب 

٢٠١٧  

  اختبار القبلي
٠٩ -١٠ 

 

 



٥٧ 

 

  اإلثنني  اللقاء الثاين

١٩ 

نوفنرب 

٢٠١٧  

تعليم اللغة العربية 

 indeksوسيلة �ستعمال 

card match  لرتقية قدرة

 يف تعليم املفردات الطلبة

  )اإلستماع(عن األلوان 

 

 

٠٨ -٠٠ 

  األربعاء  اللقاء الثالث

٢١ 

نوفنرب 

٢٠١٧  

وسيلة تعليم اللغة العربية  
indeks card match 

يف  الطلبةلرتقية قدرة 

عن يف  تعليم املفردات

  )القراءة(فصل الدراسي 

 

 

٠٨ -٠٠ 

  األربعاء  اللقاء الرابع

٢١ 

نوفنرب 

٢٠١٧  

 ٠٩ -١٠  اختبار البعدي

  



٥٨ 

 

 القبلي اإلختبار -٣

القبلي قبل إجراء البحث ملعرفة  إلختبارقامت الباحثة �

على حفظ املفردات وتطبيقها يف اجلملة املفيدة  الطلبةقدرة 

أما . Indeks Card Match وسيلةوغريها قبل استخدام 

  :القبلي فهي اإلختباراخلطوات 

  ٥- ٤اجلدول 

  القبلي اإلختباريف  الطلبةسة و أنشطة املدرّ 

  الطلبةة طأنش  سةاملدرّ  ةطأنش

سة الفصل �لقاء املدرّ تدخل 

  السالم 

ويستمعون  السالم الطلبة ردي

  إىل املقدمة

 اإلختبارسة أهداف تشرح املدرّ 

  وتبني كيفية إجابتها  القبلي

  سةإىل بيان املدرّ  الطلبةيسمع 

 اإلختبارسة أسئلة تقدم املدرّ 

  القبلي

 اإلختبارأسئلة  الطلبةجييب 

  القبلي



٥٩ 

 

ختتتم الدرس  سةأخريا، املدرّ 

بقراءة الدعاء وتلقي السالم 

  .قبل اخلروج من الفصل

 الطلبة الدعاء ويردّ  الطلبةيقرأ 

  السالم

فكما املكتوبة  القبلي اإلختباراليت حصلت من  الطلبةأما نتيجة 

 :يف اجلدول األتية

  ٦- ٤اجلدول 

  القبلي اإلختبارنتائج 

  النتيجة  الطلبة  رقم

  ٦٥  ١ ةالطالب  ١

  ٥٥  ٢ ةالطالب  ٢

  ٦٥  ٣ ةالطالب  ٣

  ٧٠  ٤ ةالطالب  ٤

  ٦٥  ٥ ةالطالب  ٥

 ٥٥  ٦ ةالطالب  ٦

  ٧٠  ٧ ةالطالب  ٧



٦٠ 

 

  ٦٥  ٨ ةالطالب  ٨

  ٦٠  ٩ ةالطالب  ٩

  ٦٥  ١٠ ةالطالب  ١٠

  ٧٠  ١١ ةالطالب  ١١

  ٥٠  ١٢ ةالطالب  ١٢

  ٧٠  ١٣ ةالطالب  ١٣

  ٦٠  ١٤ ةالطالب  ١٤

  ٦٥  ١٥الطالبة   ١٥

  ٦٥  ١٦الطالبة   ١٦

  ٧٥  ١٧الطالبة   ١٧

  ٧٠  ١٨الطالبة   ١٨

  ٥٥   ١٩الطالبة   ١٩

  ٥٥   ٢٠الطالبة   ٢٠

  ٦٠  ٢١الطالب   ٢١

  ٥٥  ٢٢الطالب   ٢٢



٦١ 

 

  ٦٠  ٢٣الطالب   ٢٣

  ٦٠  ٢٤الطالب   ٢٤

  ٧٠  ٢٥الطالب   ٢٥

  ٦٠  ٢٦الطالب   ٢٦

  ٥٠  ٢٧الطالب   ٢٧

  ٥٠  ٢٨الطالب   ٢٨

  ٦٠  ٢٩الطالب   ٢٩

  ١٧٩٥  اجلملة

   ١٧٩٥:٢٩  املعدل

٨٩،٦١ =   

إىل درجة  ةلبعند الطالقبلي  اختبارمن هذه البيا�ت قد حصل 

  .)٨٩،٦١(بتقدير  الطلبةمتوسطة 

 

 

 



٦٢ 

 

 Indeks Card وسيلةستخدام أنشطة التعليم املفردات � -٤

Match  
القبل  إلختبار� بحث التجرييب قامت الباحثةوهلذا ال

. استيعاب مفردات اللغة العربية الطلبةوالبعدي لتعريف على قدرة 

إن مادة التعليم مأخوذة من كتاب دروس اللغة العربية للمدرسة و 

يف فصل " األلوان" اإلسالمية لصف األول �ملوضوع  املتوسطة

  .من فصل الدراسي أوىلالرابع 

 Indeks Card Match وسيلةب املفرداتتعلم وأما اجراء تعليم و 

  :التاىل  ٨-٤و  ٧-٤اجلدول فكما يعرض يف  ئني�للقا

  ٧- ٤اجلدول 

  )اللقاء األول(

  يف اللقاء األول الطلبةسة و أنشطة املدرّ 

  الطلبة ةطأنش  سةاملدرّ  ةطأنش

سة الفصل �لقاء املدرّ تدخل 

  السالم 

  السالم الطلبة ردي



٦٣ 

 

  الدعاء الطلبةقرأ ي  سة بقراءة الدعاء�مر املدرّ 

سة بقراءة كشف تقوم املدرّ 

  الغياب وتدعو واحدا فواحدا 

بدعوة كشف  الطلبةهتم ي

  الغياب

يم التعلف ادأه سةاملدرّ  تشرح

 Indeks Card Match وسيلةب

  وتوضح خطوات التعلم به

شرح  اىل الطلبةستمع ي

  .املدرسة

مادة التعلم يف  سةاملدرّ  تكرر

   أسبوع املاضى

املفردات إىل  الطلبةستمع ي

  اليت تلفظفها الباحثة ويكرروها

املواد الدراسية  سةاملدرّ تشرح 

، عن العربية تعليم املفردات

  "األلوان" املوضوع

شرح إىل  الطلبةع تسمويهتم ي

   املفردات األلواناملدرسة على 

عن  الطلبة سةتسأل املدرّ 

 املفردات اليت ال يفهمواها

األسئلة من  الطلبة استجابة

  املدرسة

تلفظ �ن  الطلبةسة �مر املدرّ 

 مرة كل من املفردات

  املفردات السابقة الطلبة يعّود



٦٤ 

 

سة كيفية لعب تشرح املدرّ 

  Indeks Card Matchوسيلة 

شرح املدرسة  الطلبةيستمع 

  ويسألو�ا ما مل يفهموه

 سة بطاقاتتعطي املدرّ 

ملعرفة  الطلبةجلميع  مفهرسة

  يف فهم املفردات الطلبةسيطرة 

بطاقات  على الطلبةيبحث 

  مطابقة �صدقائهم 

 يعرضل الطلبةسة �مر املدرّ 

  بطاقا�م أمام الفصل

إىل أمام الفصل  الطلبةإجابة 

  إذا وجد�م بطاقات مطابقة

سة اخلالصة من تشرح املدرّ 

 املوضوع

 إىل اخلالصة الطلبة ستمعي

 الطلبة، و�خذ جيدا استماعا

  اخلالصة الدراسة

ختتتم الدرس  سةاملدرّ أخريا، 

بقراءة الدعاء وتلقي السالم 

  .قبل اخلروج من الفصل

 الطلبة الدعاء ويردّ  الطلبةيقرأ 

  السالم
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  ٨- ٤اجلدول 

  )ثايناللقاء ال(

  يف اللقاء الثاين الطلبةسة و أنشطة املدرّ 

  الطلبةة طأنش  سةاملدرّ  ةطأنش

سة الفصل �لقاء املدرّ تدخل 

  السالم 

  السالم الطلبة ردي

  الدعاء الطلبةقرأ ي  سة بقراءة الدعاء�مر املدرّ 

سة بقراءة كشف تقوم املدرّ 

  الغياب وتدعو واحدا فواحدا 

بدعوة كشف  الطلبةهتم ي

  الغياب

التعليم ف ادسة أهاملدرّ  تشرح

 Indeks Card Match وسيلةب

  وتوضح خطوات التعلم به

اىل شرح  الطلبةستمع ي

  .املدرسة

مادة التعلم يف  سةاملدرّ  تكرر

   أسبوع املاضى

املفردات إىل  الطلبةستمع ي

  اليت تلفظفها الباحثة ويكرروها

شرح إىل  الطلبةع تيهتم ويسم العربية املفردات سةاملدرّ تشرح 
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" عن  على النص القراءة

  "األلوان

 النص القراءة املدرسة على

  األلوان 

عن  لطالبسة تسأل املدرّ 

 املفردات اليت ال يفهمواها

األسئلة من  الطلبة استجابة

  املدرسة

تلفظ �ن  الطلبةسة �مر املدرّ 

 مرة كل من املفردات

  املفردات السابقة الطلبة يعّود

سة كيفية لعب تشرح املدرّ 

  Indeks Card Matchوسيلة 

شرح املدرسة  الطلبةيستمع 

  ويسألو�ا ما مل يفهموه

 بطاقاتسة تعطي املدرّ 

ملعرفة  الطلبةجلميع  مفهرسة

  يف فهم املفردات الطلبةسيطرة 

بطاقات  على الطلبةيبحث 

  مطابقة �صدقائهم 

ليعرض  الطلبة�مر املدّرسة 

  بطاقا�م أمام الفصل

أمام الفصل إذا  الطلبةإجابة 

  وجد�م بطاقات مطابقة

سة اخلالصة من تشرح املدرّ 

 املوضوع

 إىل اخلالصة الطلبة ستمعي

 الطلبة، و�خذ جيدا استماعا
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  اخلالصة الدراسة

تم الدرس ختت سةاملدرّ أخريا، 

بقراءة الدعاء وتلقي السالم 

  .قبل اخلروج من الفصل

 الطلبة الدعاء ويردّ  الطلبةيقرأ 

  السالم

 البعدي اإلختبار -٥

إجراء البحث ملعرفة  بعد البعدي إلختبارقامت الباحثة �

على حفظ املفردات وتطبيقها يف اجلملة املفيدة  الطلبةقدرة 

أما اخلطوات . Indeks Card Matchوسيلة استخدام  بعدوغريها 

  :القبلي فهي اإلختبار

   ٩- ٤اجلدول 

  يبعدال اإلختباريف  الطلبةسة و أنشطة املدرّ 

  الطلبةة طأنش  سةاملدرّ  ةطأنش

سة الفصل �لقاء املدرّ تدخل 

  السالم 

ويستمعون  السالم الطلبة ردي

  إىل املقدمة
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 اإلختبارسة أهداف تشرح املدرّ 

  وتبني كيفية إجابتها  يبعدال

  سةإىل بيان املدرّ  الطلبةمع تيس

 اإلختبارسة أسئلة تقدم املدرّ 

  بعديال

 اإلختبارأسئلة  الطلبةجييب 

  يبعدال

ختتتم الدرس  سةأخريا، املدرّ 

بقراءة الدعاء وتلقي السالم 

  ..قبل اخلروج من الفصل

 الطلبة الدعاء ويردّ  الطلبةيقرأ 

  السالم

بعدي فكما املكتوبة ال اإلختباراليت حصلت من  الطلبةأما نتيجة 

  :يف اجلدول األتية

   ١٠- ٤اجلدول 

  بعديال اإلختبارنتائج 

  النتيجة  الطلبة  رقم

  ٩٥  ١ ةالطالب  ١

  ٧٢  ٢ ةالطالب  ٢

  ٨٠  ٣ ةالطالب  ٣
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  ٩٥  ٤ ةالطالب  ٤

  ٧٧  ٥الطالبة   ٥

  ٨٧  ٦الطالبة   ٦

  ٩٠  ٧الطالبة   ٧

  ٧٧  ٨الطالبة   ٨

  ٨٠  ٩الطالبة   ٩

  ٨٥  ١٠الطالبة   ١٠

  ٨٧  ١١الطالبة   ١١

  ٨٥  ١٢الطالبة   ١٢

  ٨٧  ١٣الطالبة   ١٣

  ٩٠  ١٤الطالبة   ١٤

  ٨٥  ١٥الطالبة   ١٥

  ٨٥  ١٦الطالبة   ١٦

  ٨٧  ١٧الطالبة   ١٧

  ٩٥  ١٨الطالبة   ١٨
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  ٧٢   ١٩الطالبة   ١٩

  ٧٧   ٢٠الطالبة   ٢٠

  ٨٥  ٢١الطالب   ٢١

  ٨٠  ٢٢الطالب   ٢٢

  ٩٠  ٢٣الطالب   ٢٣

  ٨٥  ٢٤الطالب   ٢٤

  ٨٧  ٢٥الطالب   ٢٥

  ٧٥  ٢٦الطالب   ٢٦

  ٨٧  ٢٧الطالب   ٢٧

  ٨٥  ٢٨الطالب   ٢٨

  ٩٠  ٢٩الطالب   ٢٩

  ٢٤٥٢  اجلملة

  املعدل
٢٤٥٢: ٢٩  

٨٤,٥٥=  



٧١ 

 

إىل درجة  ةلبعند الطبعدي ال اختبارمن هذه البيا�ت قد حصل 

 )٨٤,٥٥(بتقدير  الطلبةمتوسطة 

  املالحظة املباشرة  -٦

وتقوم الباحثة يف مجع البيا�ت �ملالحظة املباشرة أثناء 

التعليم ملعرفة أحوال عملية تعليم املفردات وتعّلمها 

فهي كما . وفعاليتها �Indeks Card Matchستخدام وسيلة 

  :يظهر يف اجلدوال التايل

   ١١- ٤اجلدول 

  سة يف عمالية التعليم والتعلمنتيجة أنشطة املدرّ 

  ٤  ٣  ٢  ١  الناحية امللحوظة  رقم

          األنشطة األوىل  أ

سة �دارة الفصل قدرة املدرّ   ١

  وتنظيم الفصل إلستعداد التعليم

      √  

  √      سة على ربط املاّدة قدرة املدرّ   ٢
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�ملاّدة  الطلبةاحلالية خبربة 

  السابقة 

على استخدام  سةاملدرّ  قدرة  ٣

  الوائل التعليمية

    √    

على إدارة املواد  سةاملدرّ  قدرة  ٤

   التعليمية

      √  

          األنشطة األساسية  ب

على سيطرة املواد  سةاملدرّ  قدرة  ٦

   التعليمية

      √  

 الطلبةإرشاد سة على قدرة املدرّ   ٧

  وتوجيههم أثناء التعليم

    √    

سة على تقدمي قدرة املدرّ   ٨

التعليقات واإلقرتاحات عن 

  الطلبةأفكار 

    √    

  √      سة على أخذ اخلالصة قدرة املدرّ   ٩
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  املواد التعليمية واضحا وموجزا

 الطلبةسة على تقييم قدرة املدرّ   ١٠

مع بعض األسئلة الشفوية وقفا 

  للمادة

      √  

          ا�ايةاألنشطة   ج

    √      سة تقدم املنعكس املدرّ   ١١

سة على تنظيم الوقت قدرة املدرّ   ١٢

  والوضع

    √    

  ٣٩                  ا�موع           

  راسب=  ١: تقدر النتيجة   

  مقبول =  ٢    

  جيد=  ٣    

  جيد جدا٤    
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   ١٢- ٤اجلدول 

  يف عمالية التعليم والتعلم الطلبةنتيجة أنشطة 

  ٤  ٣  ٢  ١  الناحية امللحوظة  رقم

          ستعداد اإل  أ

  √        السالم الطلبة ردّ   ١

الدعاء واستجابة  الطلبةقراءة   ٢

  يف تسجيل الطلبة

      √  

  √        �رشاد املدّرسة الطلبةإهتمام   ٣

  √        �هداف التعليم الطلبةإهتمام   ٤

 يف للمشاركة الطلبة ودافعية حالة  ٥

  التعلم

      √  

          التطبيقمرحلة   ب 

  √        خبطوات التعليم الطلبةإهتمام   ٦

بعملية التعليم  الطلبةإهتمام   ٧

  والتعلم

    √    
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على نطق الكلمات  الطلبةقدرة   ٨

  واجلملة 

    √    

فهم املواد على  الطلبةقدرة   ٩

 الدراسية

      √  

عند يهتم  الطلبةمحاسة وتركيز   ١٠

  شرح املادة

    √    

يف تقدمي األسئلة  الطلبةشجاعة   ١١

عن األشياء اليت مل يفهموها وقفا 

  للماّدة الدراسية

    √    

    √      يف تقدمي غفكارهم الطلبة�شط   ١٢

على إصالح  الطلبةقدرة   ١٣

اآلخرين إذا   الطلبةاإلجا�ت من 

  كان اجلواب غري صحيح

    √    

          مرحلة تقييم  ج

    √    على أخذ خالصة  الطلبةقدرة     ١٤
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  التعليميةاملواد 

  √        يفرحون يف التعليم الطلبة   ١٥

    √      طاعة على نظام التعلم الطلبة   ١٦

  ٥٦  ا�موع           

  راسب=  ١: تقدر النتيجة   

  مقبول =  ٢    

  جيد=  ٣    

  جيد جدا٤    

 حتليل البيا�ت  - ب

 املالحظة املباشرة حتليل البيا�ت -١

عند أجراء  الطلبةأنشطة املمدّرسة و حتسب البيا�ت من 

  : عمالية التعليم والتعلم �ستعمال القانون

  

  النسبة املؤية =  �: البيان

� =
� × 100%

�
 



٧٧ 

 

R =عشراة احلصول عليها  

T = النتيجة الكاملة 

عند إجراء عمالية التعليم  الطلبةألنشطة  وحتدد املسند

  : والتعلم إىل مخسة احلويل

  ممتاز=  ٪ ١٠٠-٨١

  جيد جدا=  ٪  ٧٠ -٦٦

  جيد=  ٪   ٦٥-٥٦

  مقبول=  ٪  ٥٥ -٤١

   راسب=  ٪    ٤٠ -٠

يف عملية تعليم املفردات  دّرسةوأما نتيجة أنشطة امل

  : فهي Indeks Card Matchوسيلة ّلمها �ستخدام وتع

p =
� ×���%

�
    

p =
١٠٠× ٣٩ ٪

٤٨
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p =
٣٩٠٠ 

٤٨
٪   

p = ٨١,٢٥ ٪       

pوبقيمة = ٢٥,  -٨١تدل على أ�ا وقع بني حد   ٪ ٨١

فتكون داللة أن أنشطة املدّرسة يف عملية . مبعىن ممتاز ٪١٠٠

 Indeks Card Matchوسيلة �ستخدام تعليم املفردات وتعّلمها 

  . جيدا

يف عملية تعليم املفردات  الطلبةوأما نتيجة أنشطة 

     :فهي Indeks Card Matchوسيلة وتعّلمها �ستخدام 

 p =
� × ��� ٪

�
 

 p =
١٠٠× ٥٦ ٪

٦٤
  

 P =
٥٦٠٠ 

٦٤
٪ 
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p = ٨٧,٥ ٪   

 

pوبقيمة = تدل على أ�ا وقع بني حد   ٪ ٨٧,٥

يف  الطلبةفتكون داللة أن أنشطة . مبعىن ممتاز ٪١٠٠ -٨١

 Indeks Cardوسيلة �ستخدام عملية تعليم املفردات وتعّلمها 

Match وهذا السبب جيعل عملية التعليم أحسن �ستخدام . اجيد

. عند التعّلم الطلبةامليول والرغبة لدى  Indeks Card Matchوسيلة 

يف إبقاء املعلومات  الطلبةوكذلك �ستخدام هذه الوسيلة يسهل 

  . أي يف حفظ املفردات يف أذها�م

 اإلختبار حتليل البيا�ت -٢

عدلة يف على أن نتيجة امل ومن اجلدوال السابق يدل

 اإلختبار، ونتيجة املعدلة يف )٠٣٤،٧١(القبلي بتقدير اإلختبار

مث استغلت الباحثة هذه البيا�ت . )٨٥,٣٤(البعدي بتقدير 

واستخدمت أداة  ”SPSS Statistics 22“�ستعمال الربامج 

  .T - Test بــــــالتحليل 
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ضبط ، تقوم الباحثة بT-Testبــــــ  اإلختبارقبل إجراء 

 �Ujiستعمال اختبار العمل  (Normalitas Data) الفائيل

Normalitas)(  ضبط الفائيل يبني عن حتصيل ١٣ -٤واجلدول
(Normalitas Data). 

  ١٣- ٤اجلدول 

  Normalitas Data)(نتيجة ضبط الفائيل 

Tests of Normality 

 

Siswa 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Datatest Pretest ,٠٧٨, ٢٩ ٩٣٦, ٠٦٥, ٢٩ ١٥٧ 

Postest ,٠٨٩, ٢٩ ٩٣٨, ٠٠١, ٢٩ ٢١٨ 

 

 اإلختبارحتصيل  أن على يدل ١٣-٤اجلدول من و 

ستوى الداللة مب )(Uji Normalitas العمل �ستعمال اختبارالقبلي 

(Sig.) اإلختبارو ).٠,٠٥ < ،٠٧٨(٠,٠٥أكرب من  ،٠٧٨ 
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فتشري تلك النتيجة إىل أن البيا�ت  )٠,٠٥  <،٠٨٩(البعدي 

 .وميكن إجراء اختبارات املتجانس يتم توزيعها بشكل طبيعي،

 Uji( املتجانس إلختبارتقوم الباحثة � اوكذ

Homogenitas( اإلختبار يبني عن حتصيل ١٤-٤اجلدول و 

  .)Uji Homogenitas( املتجانس

١٤- ٤اجلدول   

 Uji Homogenitas)(املتجانس  اإلختبارنتيجة 

Test of Homogeneity of Variances 

Datatest 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

,٣٨٦, ٥٦ ١ ٧٦٣ 

 اإلختبارحتصيل  أن على يدل ١٤-٤اجلدول من و 

أكرب  ،٣٨٦  (.Sig)ستوى الداللةمب )Uji Homogenitas( املتجانس
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فتشري تلك النتيجة إىل أن  .)٠,٠٥ < ،٣٨٦( ٠,٠٥من 

 ).uji t(ت  - اختبار وميكن إجراء ،ةتجانسم البيا�ت

القبلى ونتيجة  اإلختبارجمموع الفرق بني نتيجة وأما  

واجلدول ت كما يف  -جراء اختبارالبعدي إل اإلختبار

 .١٥-٤اجلدول

  ١٥-٤اجلدول

 اإلختبارالقبلى ونتيجة  اإلختبارني نتيجة جمموع الفرق ب

  البعدي

  رقم

نتيجة  

 اإلختبار

  قبلي

 نتيجة

 اإلختبار

  بعدي

D=X-Y  D2=(X-Y)2 

٩٠٠  ٣٠  ٩٥  ٦٥  ١  

٢٨٩  ١٧  ٧٢  ٥٥  ٢  

٢٢٥  ١٥  ٨٠  ٦٥  ٣  

٦٢٥  ٢٥  ٩٥  ٧٠  ٤  
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١٤٤  ١٢  ٧٧  ٦٥  ٥  

١٠٢٤  ٣٢  ٨٧ ٥٥  ٦  

٤٠٠  ٢٠  ٩٠  ٧٠  ٧  

١٤٤  ١٢  ٧٧  ٦٥  ٨  

٤٠٠  ٢٠  ٨٠  ٦٠  ٩  

٤٠٠  ٢٠  ٨٥  ٦٥  ١٠  

٢٨٩  ١٧  ٨٧  ٧٠  ١١  

١٢٢٥  ٣٥  ٨٥  ٥٠  ١٢  

٢٨٩  ١٧  ٨٧  ٧٠  ١٣  

٩٠٠  ٣٠  ٩٠  ٦٠  ١٤  

٤٠٠  ٢٠  ٨٥  ٦٥  ١٥  

٤٠٠  ٢٠  ٨٥  ٦٥  ١٦  

١٤٤  ١٢  ٨٧  ٧٥  ١٧  

٦٢٥  ٢٥  ٩٥  ٧٠  ١٨  

٢٨٩  ١٧  ٧٢  ٥٥  ١٩  

٤٨٤  ٢٢  ٧٧  ٥٥  ٢٠  

٦٢٥  ٢٥  ٨٥  ٦٠  ٢١  
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٦٢٥  ٢٥  ٨٠  ٥٥  ٢٢  

١٢٢٥  ٣٥  ٩٠  ٦٠  ٢٣  

٦٢٥  ٢٥  ٨٥  ٦٠  ٢٤  

٢٨٩  ١٧  ٨٧  ٧٠  ٢٥  

٢٢٥  ١٥  ٧٥  ٦٠  ٢٦  

١٣٦٩  ٣٧  ٨٧  ٥٠  ٢٧  

١٢٢٥  ٣٥  ٨٥  ٥٠  ٢٨  

٩٠٠  ٣٠  ٩٠  ٦٠  ٢٩  

  
٦٦٢  ٢٤٥٢  ١٧٩٥D=  

١٦,٧٠٤

D
2=  

ت، يف اجلدول السابق وجدت -اإلختبارنظرا إىل النتيجة من 

  : البيا�ت اآلتية

 ٦٦٢=  )D(جمموع الفرق بني اإلجابتني  -

 ١٦,٧٠٤) = D2(جمموع مربعات الفرق بني اإلجابتني  -

  ٢٩) = N(عدد العينة  -
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البد أن  Indeks Card Matchوسيلة إستخدام ملعرفة �ثري 

 اإلختباربنظر إىل نتيجة املعدلة من  )uji t(ت  - حتلل اختبار

  :اآليت١٣-٤اجلدول البعدي، ويبني  اإلختبارالقبلي و 

  ١٦- ٤اجلدول 

Paired Samples Statistics 

 
Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Pretest ١,٢٧٥ ٦,٨٦٨ ٢٩ ٦١,٩٠ 

Postest ١,١٧٦ ٦,٣٣٤ ٢٩ ٨٤,٥٥ 

القبلي  اإلختبار أن نتيجةعلى يدل  ١٤- ٤ومن اجلدول 

واخلطوة التالية هي . ٨٤,٥٥البعدي  اإلختبار نتيجةو  ٦١,٩٠

لرتقية قدرة  Indeks Card Matchوسيلة إستخدام نظر إىل �ثري 

وحتصيله كما بني . �T- Testستعمال  تعليم املفردات يف الطلبة

  :اآليت ١٧- ٤اجلدول 

 



٨٦ 

 

  ١٧- ٤اجلدول 

 Test-حتصيل ت
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviat

ion 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pretest 

- 

Postest 

٢٢,٦٥

٥-  
١,٣٥٧ ٧,٣٠٦ 

٢٥,٤٣

٤-  

١٩,٨٧٦

- 

١٦,٦٩

٩-  
٠٠٠ ٢٨,  

أصغر   p-valueمن اجلدول السابق يدل على أن حتصيل و 

وهذا يدل ) ٠,٠٥> , ٠٠٠( )٠،٠٥= α( مستوى الداللة من

ترقية ىل إتؤّدى  Indeks Card Matchوسيلة إستخدام على أن 

  .يف تعليم املفردات الطلبةقدرة 

  

  



٨٧ 

 

  املناقشة  - ج

 ةأن نتيج )t-test(ت -اإلختبارحتصيل اعتمادا على 

. )٠٠،٠>٠٥،٠(.Sig)( ومستوى الداللة) -١٦,٦٩٩(هو

 Indeks Card Match استخدام وسيلةدل على أن الدليل ي ذاوه

يدل على تعليم املفردات وهو يف  الطلبةعلى قدرة  الطلبةيؤثر 

  . درجة العليا

ب  الطلبةجيعل  Indeks Card Match وسيلةإن استخدام 

MTsN 1 Bireuen  مسرورين يف تعلم اللغة العربية، كما ظهر من

فقد حصلتها الباحثة من ورقة املالحظة بقيمة املدّرسة . نشاطهم

وهذان تدالن على أ�ما ) ٪٨٧,٥( الطلبةوبقيمة ) ٪ ٨١,٢٥(

  .٪ مبعىن ممتاز ١٠٠ - ٨١ا بني وقع

  ضنيحتقيق الفر  - د

  :ا هلذ البحث مهايف الفصل األول أن الفرض تكما ذكر 



٨٨ 

 

 indeks card وسيلةأن إستخدام  :(Ha) وفرض البديل - ١

match يف تعليم  الطلبةكون فعاال لرتقية قدرة ي

 .املفردات

 indeks وسيلةأن إستخدام : )(Hoفرض الصفري وأما  - ٢

card match يف تعليم   الطلبةفعاال لرتقية قدرة  غري

 .املفردات

أن نتيجة  ١٧-٤اجلدول يف  Test-تبواسطة حتصيل   

p-value  مستوى الداللة أصغر من (Sig.)  )α =٠،٠٥( 

 )(Ho، وهذا يدل على أن فرض الصفري ) ٠,٠٥> ٠٠٠.(هوو 

 indeks وسيلة ستخداماأي أن  مقبول (Ha)مردود وفرض البديل 

card match يف تعليم  املفردات الطلبةلرتقية قدرة  أو فعاال مؤثر.  



٨٩ 

 

  الفصل اخلامس

  اخلامتة

 نتائج البحث  - أ

استخدام وبعد ما حبثت الباحثة �لبحث التجرييب عن 

 تعليم املفردات يف الطلبةلرتقية قدرة     Indeks Card Match وسيلة

فحصلت النتائج ، �MTsN 1 Bireuenملرحلة املتوسطة مبدرسة 

  :البحث كما تلي

 مييف تعل Indeks Card Match وسيلةاستخدام إن  - ١

 MTsN 1 Bireuenمبدرسة  الطلبةجتعل  ملفرداتا

مسرورين يف تعلم اللغة العربية، كما ظهر من 

 فقد حصلت الباحثة من ورقة املالحظة. نشاطهم

 واملالحظة أنشطة )٪٨١,٢٥( املدّرسة بقيمة أنشطة

وهذه تدل على أ�ا وقع بني  )٪٨٧,٥(بقيمة  الطلبة

 .مبعىن ممتاز ٪١٠٠-٨١حد 



٩٠ 

 

على  فعاال  Indeks Card Match وسيلةاستخدام إن  - ٢

. MTsN 1 Bireuenب  الطلبة عند تعليم املفردات ترقية

 تيجةنحتصل على  Test ت - وهذا يتضح من االختبار

p-value مستوى الداللة أصغر من )α=٠،٠٥( 

).٠,٠٥>٠٠٠.( 

  

 املقرتحات  - ب

الباحثة االقرتاحات  تاعتمادا على الظواهر السابقة تقدم

  :اآلتية

يستخدموا ترجو على مجيع مدرسي اللغة العربية أن  - ١

ألن  يف تعليم املفردات Indeks Card Matchوسيلة 

 على تعليم اللغة   الطلبة�ستخدامها يرقي دوافع 

 .حصة على تعلم املفردت

البد ملدرسي اللغة العربية أن يهتموا اهتماما كبريا  - ٢

وما حفظوه  الذين مل يفهموا جيدا ما استمعوه لطلبةل

 .من النصوص العربية



٩١ 

 

ني لمعترجو على كل مدرسة من املدارس أن تست - ٣

بوسيلة وطرق تعليمية أخرى عن تعليم اللغة العربية 

 . على التعلم الطلبةلرتقية رغبة 

أن يتعلموا اللغة العربية بطرق  الطلبةعلى  ينبغي - ٤

 .ووسائل متنوعة

ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن  - ٥

يتفضلوا �لنقد، إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا فأن 

يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال 

  .ومفيدا للباحثة والقارئني مجيعا
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  املراجع العربية  - أ
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  .أغكسا

مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ، ١٩٩٨أزهر أرشد، 

  . األحكام: ، حونج فاندانجملدرسى اللغة العربية

، الوسائل العينات يف تعليم العربية، ١٩٩٠إمام أسرارى،

  . اليليب ماالنج: ماالنج

تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة ، ٢٠١٥ترميزي نينورسي، 
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املرجع يف تعليم اللغة العربية رشدي أمحد طعيمة، دون سنة، 
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Output Spss Pre-test Dan Pos-test 

Tests of Normality 

 

siswa 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Datatest 1 ,157 29 ,065 ,936 29 ,078 

2 ,218 29 ,001 ,938 29 ,089 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Test of Homogeneity of Variances 

datatest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,763 1 56 ,386 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 61,90 29 6,868 1,275 

postest 84,55 29 6,334 1,176 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

postest 
-22,655 7,306 1,357 -25,434 -19,876 -16,699 28 ,000 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah/Madrasah : MTsN 1 Bireuen 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VII/Ganjil 

Materi Pelajaran : األلوان 

Alokasi Waktu  : 2 x 60 menit  

 

A. Kompetensi inti 

K.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

K.2. Mengahargai dan menghayati perilaku jujur, displin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaan. 

k.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. 

k.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 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional dan 

bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan 

dalam semangat belajar.  

1.1.1 Menunjukkan sikp siap dan 

bersemangat dalam 

mempelajari bahasa arab. 

1.1.2 Membaca doa sebelum dan 

bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan 

dalam semangat belajar.  

 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

2.1.1 Menampakkan sikap jujur, 

percaya diri dan tanggung 

jawab disetiap kegiatannya 
dalam proses belajar 

mengajar terhadap guru dan 

teman –temannya. 

 

3.2  Memahami lafal bunyi huruf, 

kata, frase, dankalimat 

bahasa Arab yang berkaitan 

dengan   األلوان   

3.2.1   Membaca huruf, kata,frase, 

dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan األلوان   

dengan intonasi dan makhraj 

yang benar. 

3.2.2   Menentukan arti kosa kata 

dalam teks  األلوان 

3.2.3   Menggunakan kosakata dalam 



Konteks kalimat 

 

4.1   Mendemonstrasikan ungkapan 

sederhana tentang  topik  

 dengan memerhatikanاأللوان

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan  

sesuai konteks 

 

4.1.1   Menirukan contoh ungkapan 

Sederhana tentang  األلوان 

4.1.2   Menunjukkan hafalan 

ungkapan sederhana tentang  

 األلوان

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan 

mampu melafalkan kosa kata dengan pelafalan yang baik 

dan benar serta dapat menggunakannya secara tepat 

dalam berbagai kalimat. 

D. MATERI PEMBELAJARAN (terlampir) 

 

E. MODEL DAN METODE PEMBELJARAN 

1. Model  : Active learning dan Pendekatan Saintifik 

2. Metode : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, Intiqa’iyyah 

 

F. MEDIA / ALAT PEMBELAJARAN 

a. Gambar berwarna 

b. Media indeks card match 

c. Papan tulis 

d. Spidol 

e. Penghapus 

f. LKS 



 

G. SUMBER BELAJAR 

1. Kemenag, Buku siswa Darsu Al-lughah Al-‘Arabiyyah 
untuk MTS kelas VII, (Jakarta : Kementrian Agama 

Republik Indonesia, 2014) 

2. Kemenag, Buku siswa Darsu Al-lughah Al-‘Arabiyyah 
untuk MTS kelas VII, (Jakarta : Kementrian Agama 

Republik Indonesia, 2014). 

3. http://kamusmufradat.blogspot.co.id/2017/07/percakapa

n-bahasa-arab-tentang-warna .html (diakses pada 28-10-

2018 ) 

4. Kamus Mahmud Yunus 

5. Guru dan lingkungan.  

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan pertama (Alokasi waktu: 1 x 60 menit) 

1. Kegiatan Awal (10 menit) : 

 Peserta didik menjawab salam dan berdoa Bersama 

 Peserta didik mendengarkan pengabsenan, 

merapikan pakaian, posisi duduk dan kebersihan 

kelas. 

 Guru mengulang sedikit pembelajaran yang 

sebelumnya dan peserta didik memperhatikan 

informasi tentang keterkaitan pembelajaran 

sebelumnya dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan  



 Peserta didik memperhatikan setiap informasi 

tentang materi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

 Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok. 

 

2. Kegiatan inti (40 menit) 

a. Mengamati dengan teliti 

 Siswa dalam kelompoknya mengamati pelafalan 

kata bahasa arab yang diperdengarkan tentang 

 األلوان

 Siswa menirukan pelafalan kata bahasa arab yang 

diperdengarkan tentang   األلوان  

b. Menanya  

 Siswa menanyakan bunyi kata dari mufradat yang 

telah diperdengarkan oleh guru tentang topik: 

 األلوان

 Siswa melakukan tanya jawab tentang makna kata 

yang sukar dan huruf atau kata yang memiliki 

kemiripan.  

c. Mengumpulkan informasi 

 Setiap kelompok mencoba memahami setiap kata 

yang terdapat pada LKS yang dibagikan guru. 



 Setiap kelompok berdiskusi tentangkata atau 

gambar yang tertera di dalam LKS. 

 Setelah selesai siswa menukar LKS masing-masing 

dengan kelompok lain untuk memeriksa 

kebenarannya. 

 

d. Menalar dengan terampil 

 Setiap siswa mendapatkan kartu yang berbeda-

beda (berupa card match)ada yang mendapatkan 

kartu berupa kalimat dan juga ada yang 

mendapatkan kartu berupa kosa kata. 

 Setiap anggota kelompok menuliskan arti dari 

kalimat atau kosakata yang didapat sesuai dengan 

yang telah dipelajari.  

 Setiap anggota kelompok berpencar untuk mencari 

pasangan dari kartu yang didapat, baik dari segi 

kosakata maupun kalimat. 

 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan 

tanggung  jawab 

 Setiap anggota mempresentasikan hasil yang 

didapat dari gabungan kartu/pasangan kartu 

masing-masing. 



 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap 

kosakata dan kalimat yang telah dipaparkan oleh 

setiap pasangan. 

 Guru memberikan apresiasi pada setiap usaha 

siswa dalam mencari kalimat dan kosakata yang 

sesuai dengan pasangan masing-masing. 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 

 Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi yang telah 

dipelajari 

 Guru meminta siswa untuk menuliskan kesan 

mereka terhadap peoses pembejaran yang baru saja 

berlangsung. 

 Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa. 

 Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap 

proses pembelajaran 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 

 

G.   KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan kedua (Alokasi waktu: 1 x 60 menit) 

1. Kegiatan Awal (10 menit) : 

 Peserta didik menjawab salam dan berdoa Bersama 



 Peserta didik mendengarkan pengabsenan, 

merapikan pakaian, posisi duduk dan kebersihan 

kelas. 

 Guru mengulang sedikit pembelajaran yang 

sebelumnya dan peserta didik memperhatikan 

informasi tentang keterkaitan pembelajaran 

sebelumnya dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan  

 Peserta didik memperhatikan setiap informasi 

tentang materi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

 Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok. 

 

2. Kegiatan inti (40 menit) 

a. Mengamati dengan teliti 

 Siswa menyimak bacaan teks qira’ah yang 

dibacakan oleh guru 

 Siswa mencermati isi kandungan teks qira’ah. 

 Siswa mencermati pola kalimat yang terdapat 

dalam teks qira’ah 

 Siswa dalam kelompoknya mengamati mufradhat 

yang ditayangkan guru di depan kelas.  

b. Menanya  



 Siswa menanyakan makna kata (mufradat) baru 

dalam teks qira’ah. 

 Siswa menanyakan tentang isi kandungan teks 

qira’ah. 

 Siswa menanyakan unsur kebahasaan yang 

terkandung di teksqira’ah. 

 Siswa menanyakan arti beberapa mufradhat yang 

sulit diterjemahkan yang terdapat dalam teks 

qira’ah. 

c. Mengumpulkan informasi 

 Siswa dalam kelompoknya atau secara individu 

berlatih membaca teks qira’ah 

 Siswa dalam kelompoknya bekerja sama mencari 

arti mufradhat yang terdapat dalam teks qira’ah 

melalui buku ajar dan kamus 

 Siswa dalam kelompoknya bekerja sama untuk 

menterjemahkan teks qira’ah 

 Siswa dalam kelompoknya mendiskusikan isi 

kandungan teks qira’ah. 

 Setiap kelompok mencoba memahami setiap kata 

yang terdapat pada LKS yang dibagikan guru. 

 Setiap kelompok berdiskusi tentangkata atau 

gambar yang tertera di dalam LKS. 



 Setelah selesai siswa menukar LKS masing-

masing dengan kelompok lain untuk memeriksa 

kebenarannya. 

d. Menalar dengan terampil 

 Setiap siswa mendapatkan kartu yang berbeda-

beda (berupa card match) yang dibagikan guru,  

ada yang mendapatkan  kartu  berupa kalimat dan 

juga ada yang mendapatkan kartu berupa kosa kata 

dan ada juga yang mendapatkan kartu berupa 

gambar. 

 Setiap anggota kelompok menuliskan arti dari 

kalimat atau kosakata yang didapat sesuai dengan 

yang telah dipelajari.  

 Setiap anggota kelompok berpencar untuk mencari 

pasangan dari kartu yang didapat, baik dari segi 

kosakata, gambar maupun kalimat. 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan 

tanggung  jawab 

 Setiap anggota mempresentasikan hasil yang 

didapat dari gabungan kartu/pasangan kartu 

masing-masing. 

 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap 

kosakata dan kalimat yang telah dipaparkan oleh 

setiap pasangan. 



 Guru memberikan apresiasi pada setiap usaha 

siswa dalam mencari kalimat dan kosakata yang 

sesuai dengan pasangan masing-masing. 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 

 Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi yang telah 

dipelajari 

 Guru meminta siswa untuk menuliskan kesan 

mereka terhadap peoses pembejaran yang baru saja 

berlangsung. 

 Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa. 

 Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap 

proses pembelajaran 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Lampiran 1.2 (Lembar materi pembelajaran) untuk 
pertemuan pertama  

              

               

                     

        
 

 

  

 

 

 

 

 

 هذه وردة لو�ا محراء= أمحر

 

 شربت حليب األبيض= أبيض

 أخضرالورق لونه = أخضر

 أسودهذا قلم لونه = أسود

 أصفرلون الكتاب = أصفر

 برتقايل برتقاللون = برتقايل

 لون أزرقلون السماء = أزرق

   أمثر /لون حقيبيت بين=  أمثر /بين



2. Lampiran 1.1 (Lembar materi pembelajaran) untuk 

pertemuan kedua 

Lampiran 1.1 (Lembar materi pembelajaran) untuk 

 

 

 



3. Lampiran 1.2 (LKS/Lembar Kegiatan Siswa) untuk 
pertemuan pertama 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Cocokkanlah  kata-kata berikut yang sesuai dengan gambar 
dibawah ini ! 

 

 أخض

 أصفر

   أزرق

  أمثر

    أمحر

 أسود

 برتقايل

 أبيض

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 



4. Lampiran 1.2 (LKS/Lembar Kegiatan Siswa) untuk 
pertemuan kedua  

Nama  : 

Kelas  : 

1. Bacalah kalimat dibawah ini dengan cermat! 
2. Terjemahkanlah kalimat-kalimat dibawah ini dengan 

benar! 
3. Carilah kata-kata yang menunjukkan kata warna, 

kemudian buatlah kalimat baru dengan kata warna 
tersebut. 

4. Presentasikan bersama anggota kelompok mu kedepan 
kelas. 

 

على  وهي. ة، تلك صورة رئيس اجلمهوريةأنظر إىل الصور  -١

 .احلائط لونه أصفر. احلائط

 . لون مصطريت أخضر لون -٢

ألوا�ا متنوعة وهي أسود وأمحر . األقالم على مكتب الطالب -٣

 . دي وأزرق وغري ذلكماور 

 .شربت القهوة عند الصباح لو�ا سوداء  -٤

  .والبيضة لو�ا بيضاءأكلت الرز  -٥

 

 

 



5. Lampiran 1.2 (LKS/Lembar rubrik prnilaian) untuk 
kedua pertemuan 

a. Penilaian Sikap Sosial 

No Nama Siswa Aspek yang diamati Keterangan 

1 2 3 4 5 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 Aspek yang dinilai 

1. Keaktifan  

2. Kerjasama 

3. Keberanian  

4. Keterbukaan terhadap pendapat orang lain 

5. Sikap tanggung jawab 

 

Jumlah nilai =
����� ���������

����� ��������
 x 100 

 Kriteria nilai  

A = 80 – 100 : Baik sekali 

B = 70 – 79  : Baik 

C = 60 – 69  : Cukup 

D = < 60  : Kurang 



 

b. Penilaian Sikap Spiritual  

No Nama 

siswa 

Aspek penilaian yang dinilai Ket 

Antusias  Renponsif  Kedisiplinan  Kelengkapan   

alat belajar 

1       

2       

3       

4       

5       

 

c. Penilaian Pengetahuan dan Keterampilan 

Melafalkan bunyi kata, frase dan kalimat 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Pelafalan  1-4 

 Pelafalan sudah tepat 4 

 Pelafalan cukup tepat 3 

 Pelafalan kurang tepat 2 

 Pelafalan tidak tepat  1 

2 Kelancaran  1-4 

 Sangat lancar  4 

 Cukup lancar 3 

 Kurang lancar 2 

 Tidak lancar 1 



3 Kefasihan  1-4 

 Kefasihan sudah tepat 4 

 Kefasihan cukup tepat 3 

 Kefasihan kurang tepat 2 

 Kefasihan tidak tepat 1 

4 Ketelitian  1-4 

 Sangat teliti 4 

 Cukup teliti 3 

 Kurang teliti 2 

 Tidak teliti 1 

 Skor Maksimal  16 

  

Nilai Akhir = 
���� ���������

���� ��������  ��
 x 

100 =...... 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI SISWA 

PENGGUNAAN MEDIA INDEKS CARD MATCH 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA 

PADA PEMBELAJARAN MUFRADAT 

 

Nama Sekolah   : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Materi Pokok   : 

Nama Pengamat/Observer : 

 

A. Petunjuk : berilah tanda ceklis ( √ ) pada kolom 

nilai yang sesuai menurut penelitian bapak/ibu : 

1 : Berarti “Tidak Baik” 

2 : Berarti “Kurang Baik” 

3 : Berarti “Baik” 

4 : Berarti “Sangat Baik” 

 

B. Lembar Pengamatan 

No Aspek yang Diamati Nilai 

1  Kegiatan Awal : 

1. Siswa menjawab salam guru 

2. Siswa membaca doa sebelum 

belajar 

3. Siswa memerhatikan bimbingan 

guru. 

4. Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

1 2 3 4 



guru. 

5. Kondisi dan motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran.  

2  Kegiatan Inti : 

1. Siswa memerhatikan langkah-

langkah pembelajaran. 

2. Siswa memerhatikan proses 

belajar mengajar. 

3. Siswa mampu mengucapkan kata 

dan kalimat dengan benar. 

4. Siswa mampu memahami 

pelajaran dengan baik. 

5. Antusias dan konsentrasi siswa 

ketika memerhatikan materi 

pembelajaran. 

6. Keberanian siswa dalam bertanya 

tentang hal yang tidak mereka 

pahami. 

7. Siswa aktif dan kompak dalam  

menyajikan ide-ide mereka.  

8. Siswa mampu mengoreksi 

jawaban dari siswa lain jika 

jawabannya salah. 

 

    

3  Kegiatan Akhir : 

1. Siswa mampu untuk mengambil 

kesimpulan materi dengan 

bimbingan guru. 

2. Siswa senang dalam mengikuti 

    



proses belajar mengajar bahasa 

arab. 

3. Siswa mematuhi peraturan dalam 

pembelajaran. 

4  Jumlah Keseluruhan   

 

C. Komentar Saran Pengamatan : 

  

 

 

 

Banda Aceh,                2018 

Pengamat/Observer 

 

 

(..............................................) 



 LEMBAR OBSERVASI GURU 

Penggunaan Media Indeks Card Match Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Siswa Pada Pembelajaran 

Mufradat 

 

Nama Sekolah   : 

Kelas/Semester  : 

Hari/Tanggal   : 

Nama Guru   : 

Materi Pokok   : 

Nama Pengamat/Observer : 

 

A. Petunjuk : berilah tanda ceklis (√) pada kolom nilai 

yang sesuai menurut penelitian bapak/ibu : 

1: berarti “tidak baik” 

2: berarti “kurang baik” 

3: berarti “baik” 

4: berarti “sangat baik” 

 

B. Lembar pengamatan 

No Aspek Yang Diamati Nilai 

1 2 3 4 

1 Pendahuluan: 

1. Kemampuan Guru dalam 

mengelola dan mengatur kelas 

agar siswa siap untuk belajar. 

    



2. Kemampuan Guru dalam 

mengubungkan materi saat ini 

dengan materi sebelumnya. 

3. Kemampuan Guru dalam 

menggunakan fasilitas 

pendidikan dengan baik. 

2 Kegiatan inti: 

1. Kemampuan guru dalam 

menjelaskan dan mengelola 

materi pembelajaran. 

2. Kemampuan Guru dalam 

mengontrol materi 

pembelajaran. 

3. Kemampuan guru dalam 

membimbing siswa selama 

pembelajaran berlangsung 

4. Kemampuan guru dalam 

mengamati keaktifan siswa dan 

mampu memberikan komentar 

serta saran tentang gagasan 

siswa ketika pembelajaran 

berlangsung. 

    

3 Penutup : 

1. Kemampuan Guru dalam 

mengevaluasi siswa dengan 

beberapa pertanyaan berupa 

lisan sekaligus pengambilan 

kesimpulan materi yang telah 

dipelajari. 

    



2. Kemampuan guru dalam 

memberikan refeksi terhadap 

siswa 

3. Kemampuan guru dalam 

mengatur waktu dan siuasi kelas 

dengan baik. 

 

4 Jumlah keseluruhan  

 

C. Saran Dan Komentar Pengamat/Observer : 

 

 

 

Banda Aceh,                    2018 

Pengamat/Observer 

 

 

(.......................................) 



  اإلختبار القبلي

Nama  : 

Kelas :  

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf ج -ب - أ   dan   
 !pada jawaban yang paling benar د

 

 .....اذَ ا ؟ هَ ذَ ا هَ مَ  .١

 ةُ ضَ يْ بَـ   -د       ةُ رَ هْ زَ   - ج        قُ رَ وَ   - ب       ةُ دَ رْ وَ   - أ

 .....كَ لْ ؟ تِ  كَ لْ ا تِ مَ  .٢

 لاُ قَ تُـ رْ بُـ   -د       ةُ دَ رْ وَ   - ج     ةُ بَ يْـ قِ حَ   -ب      قُ رَ وَ   - أ

 .الُ قَ تُـ رْ بُـ ا ذَ هَ  .٣
Arti dari kata yang bergaris bawah adalah.... 

 jeruk -د      pohon  - ج    daun  -ب    Bunga  - أ
 

٤. setiap hari. telur putih Saya makan  



Bahasa arab dari kata yang digaris bawahi 
adalah.... 

   اءُ دَ وْ سَ  ةُ ضَ يْ البَـ  -ب   رُ محَْ أَ  ةُ ضَ يْ البَـ   - أ

  اءُ ضَ يْ بَـ  ةُ ضَ يْ البَـ   -د   قُ رَ زْ أَ  ةُ ضَ يْ البَـ  -ج 

٥. Tas disamping warnanya adalah.... 

 رُ فَ صْ أَ - د    دُ وَ سْ أَ  -ج      ضُ يَ بْـ أَ  -ب     رُ ضَ خْ أَ   - أ

 .ةُ رَ وْ بـُّ سَ  هِ ذِ هَ  .٦

Arti dari kata yang bergaris bawahi adalah.... 

  papan tulis - ب Meja tulis         - أ

 pulpen-د      penggaris -ج 

 .رُ محَْ أَ  ةُ دَ رْ الوَ  نُ وْ لَ  .٧

Arti kata yang bergaris bawahi adalah.... 

  kuning-د      hijau -ج      merah-ب     Putih  - أ



 .....هِ ذِ ؟ هَ  هِ ذِ ا هَ مَ  .٨

        ةُ بَ يْـ قِ حَ  - د      ةُ رَ هْ زَ  -ج     الُ قَ تُـ رْ بُـ  -ب      ةُ اعَ سَ   - أ

 ؟ ةُ رَ وْ بـُّ السَ  نُ وْ ا لَ مَ  .٩

 رُ فَ صْ أَ  -د      دُ وَ سْ أَ  -ج     قُ رَ زْ أَ  -ب      رُ محَْ أَ   - أ

١٠. ....dalam bahasa arab disebut Peta 

  ةُ رَ طَ سْ مِ  -د     ةُ انَ زَ خَ  - ج    ةُ رَ وْ بـُّ سَ  - ب    ةُ طَ يْ رِ خَ    - أ

  :إلجابةا

 ب. ٦      ب .١

 ب. ٧      ج .٢

 أ. ٨      د .٣

 ج. ٩      د .٤

  أ. ١٠      ج .٥

  



  بعدياإلختبار ال

Nama  : 

Kelas :  

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf ج -ب - أ  dan  د 

pada jawaban yang paling benar! 
 

 .....كَ لِ ؟ ذَ  كَ لِ ا ذَ مَ  )١

 ةُ دَ رْ وَ -د       يُّ شَ  - ج      ةُ وَ هْ قَـ  - ب    الُ قَ تُـ رْ بُـ   - أ

 ....هِ ذِ ؟ هَ  هِ ذِ ا هَ مَ  )٢

 ةُ بَ يْـ قِ حَ  -د     ةُ رَ وْ بـُّ سَ  - ج    ةُ رَ طَ سْ مِ  -ب    ةُ طَ يْ رِ خَ   - أ

 

 .احِ بَ الصَ  دَ نْ عِ  ةَ وَ هْ القَ دمحم  بَ رَ شَ  )٣
Arti ari kata yang bergaris bawah adalah.... 

 air putih-د     susu - ج     kopi -ب      Teh  - أ



 .قُ رَ زْ أَ ا هَ نُـ وْ لَ  ةُ بَ يْـ قِ حَ  كَ لْ تِ  )٤
arti dari kata yang bergaris bawah adalah.... 

 putih-د kuning      -جmerah     -ب     Biru  - أ

 

 ؟الُ قَ تُـ رْ بُـ  نُ وْ ا لَ مَ  )٥

 دُ وَ سْ أَ  -د       رُ مثَْ أَ  -ج     قُ رَ زْ أَ  -ب      اِيلُّ قَ تُـ رْ بُـ   - أ

 

٦( setiap hari putihSaya makan telur  
Bahasa arab dari kata yang bergaris bawahi adalah.... 

 رُ ضَ خْ أَ  -د     رُ فَ صْ أَ  - ج    ضُ يَ بْـ أَ  - ب      دُ وَ سْ أَ   - أ

٧( gambar disamping adalah....     
 الُ قَ تُـ رْ بُـ  -د      قُ رَ وَ  - ج       ةُ رَ جَ شَ  - ب      ةُ رَ مثَْ   - أ

 

 َىل إِ  ابِ هَ الذِ  دَ نْ عِ  ةُ طَ يْ رِ خَ  تُ يْ أَ رَ  )٨
َ
 .ةِ نَ يْـ دِ  امل

Arti dari kata yang bergaris bawahi adalah.... 

 peta-دpenghapus    -ج   buku  -ب   Penggaris  - أ



 ؟ ةُ اعَ السَ  كَ لْ تِ  نُ وْ ا لَ مَ  )٩

 دُ وَ سْ أَ   -د     رُ مثَْ أَ  -ج      رُ فَ صْ أَ  -ب      رُ ضَ خْ أَ   - أ

 
١٠( .  merah ditaman bunga mawarSaya memetik  

Bahasa arab dari kata yang bergaris bawah adalah.... 

 ةُ رَ هْ زَ  -د        رُ محَْ أَ   - ج      قُ رَ وَ  -ب      ةُ دَ رْ وَ   - أ

  

  :اإلجابة

 ب. ٦        أ .١

 ج. ٧        د .٢

 د. ٨        ب .٣

 ب. ٩        أ .٤

  أ. ١٠        أ .٥



 أنشطة الطلبة أثناء إجراء تعليم املفردات �ستخدام وسيلة 
Indeks Card Match  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  السيرية الذاتية

  البيا�ت الشخصية: أوال 

 إرما فريدى:   االسم الكامل -١

 ١٤٠٢٠٢١٨٢:     رقم القيد -٢

 ١٩٩٦نوفنبري  ١٥بندا أتشيه، :   حمل و�ريخ امليالد -٣

 اإل�ث:     اجلنس -٤

 اإلسالم:     الدين -٥

 إندونيسية:     اجلنسية -٦

 غري متزوجة:   احلال اإلجتماعية -٧

  مشلية أتشيهKrueng Mane قرية :     العنوان -٨

 الطالبة:     العمل -٩

 IrmaFarida569@gmail.com:   الربيد اإللكرتوىن - ١٠

 زكوان :     اسم األب - ١١

 التاجر:     العمل - ١٢

 حنضة عمار:     اسم األم - ١٣

 املوظفة:     العمل - ١٤

 أتشيه مشليةKrueng Mane قرية :     العنوان -١٥

 



      خلفية التعليم: �نيا 

 MIN 8 Bireuen) ٢٠٠٨: (  املدرسة اإلبتدائية -١

 مصباح العلوماملدرسة املتوسطة :   املدرسة املتوسطة -٢

)٢٠١١( 

 مصباح العلوماملدرسة الثانوية :   املدرسة الثانوية -٣

)٢٠١٤( 

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و�هيل املعلمني جبامعة  -٤

- ٢٠١٤شيه سنة أت االرانريي اإلسالمية احلكومية، بند

٢٠١٩ 
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