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 أىدي ىذه الرسالة إليكم
، وعلمتان اللذين ربياين صغَتاسلوى  وأمي ادلكرمةمسدا أابين إىل أيب ادلكرم 

حفظهما هللا وأبقامها علوما كثَتا عندما كنت يف ادلهد حيت أن أكون يف اللهد 

ىذه ىادية ، ال أستطيع يف سداد خدماتكما، يف سالمة الدين والدنيا واألخرة

 مٍت اي أمي وأيب وأان أحبكما حبا كبَتا.

جدي عبد احلميد، وروح جديت ساري، وروح جدي نور دين، وجديت وإىل 

الذين أدين ذلم ابلكثَت نورمى اللذين يدافعونٍت منذ صغَت يف طلب العلم 

 .تقديرا وإجالال

أرغب  أخوي مثٌت دايرا ومثٍت دايرا أىدي ىذه الرسالة إليكما ألنٍتوإىل 

 فيكما رغبة شديدة.
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 تقديرالو  شكر
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل الذى جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات  
ينطق هبا اإلنسان. والصالة والسالم على حبيب الرمحن وعلى آلو 

 وأصحابو أمجعُت ومن تبعو هبدايتو وإحسانو إىل يوم الدين.
من كتابة ىذه الرسالة  توفيقوإبذن هللا و  ةالباحث تقد انتهو  

عن األشياء حول املدرسة يف  إستعمال املفرداتحتت ادلوضوع "
إدتاما لبعض الشروط  هاقدمت الىتتدريس اجلملة اإلمسية" 

علوم الًتبية  يف   (S.Pd)والواجبات ادلقررة للحصول على شهادة 
 جبامعة الرانَتى احلكومية اإلسالمية بندا أتشيو.

جبزيل الشكر  ةم الباحثتتقدىذه الفرصة السعيدة  ويف 
 للذين ساعدوىا يف كتابة ىذه الرسالة، وعلى حنوى خاص منهم :

مساحة أ. الدكتور وار الوالدين ادلاجستَت، مدير  -1
 تشيو.اإلسالمية احلكومية بندا آالرانَتى اجلامعة 

ادلاجستَت، مدير كلية مسليم رزايل مساحة أ. الدكتور  -2
اإلسالمية الرانَتى الًتبية وأتىيل ادلعلمُت ابجلامعة 

 احلكومية بندا آتشيو.
مفحر ادلاجستَت بوصفو أمحد مساحة أ. الدكتور   -3

رئيس قسم تعليم اللغة العربية لكلية الًتبية وأتىيل 



 

 ز

 

ة احلكومية بندا ادلعلمُت جبامعة الرانَتى اإلسالمي
 آتشيو. 

الدكتورة  جزيل الشكر للمشرفُت الكرميُت مها الفاضلة -4
فجرية ادلاجستَت  ةوالفاضل ادلاجستَت سالمي حممود،

اللذين قد بذال جهودمها وأوقاهتما إلشرافها على 
إعداد ىذه الرسالة إشرافا كامال من بدايتها إىل 

 هنايتها، لعل هللا أن يباركهما وجيزيهما جزءا حسنا.
رئيسة ادلدرسة الثانوية احلكومية اخلامسة أبتشية  -5

إلجراء ىذا  ت قد مسحاليت مسليلةوسطى الفاضلة 
يد ادلساعدة لبيل  تومدتلك ادلدرسة يف البحث 

 البياانت احملتاجة، جزاكم هللا خَت اجلزاء.
الوالدان احملبوابن اللذين ربياىا تربية حسنة وىذهبا  -6

هتذيبا انفعا، لعل هللا جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا 
 واآلخرة.

رزقا أوالينا، وسلميايت، وإذلام  نو احملبوب هالزمالئ -7
ىف قسم اللغة ن ل الزمالئها احملبوبو ليانشاة، ولكىر 

بتقدمي بعض  ىاالذين قد ساعدو  2414 العربية دلرحلة
 ىف إدتام كتابة ىذه الرسالة.  اأفكارىم النافعة  ودافعوى
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واإلقًتاحات من القارئُت  نقدا بنائيا ةرجو الباحثت ويف ىذا البحث
ابلدعاء عسى هللا أن جيعل ىذه الرسالة  ةتتم الباحثخت، و إلكماذلا

انفعة للناس أمجعُت. حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم ادلوىل ونعم النصَت 
 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم واحلمد هلل رب العادلُت.
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 مستخلص البحث

    ألشياء حول املدرسة يف تدريس اجلملة اإلمسية ا: إستعمال املفردات عن عنوان البحث
 يف أتشية وسطى( Ratawali)دراسة جتربية ابملدرسة الثانوية احلكومية 

املشكلة اليت توجد يف هذا البحث هي أن الطلبة يصعبون يف إنشاء اجلملة اإلمسية ألن 
املدرس يعطي األمثلة من اجلملة اإلمسية هي األمثلة اليت توجد يف الكتاب فقط حيت 

التعرف وأما الغرض هلذا البحث هو  .ابلكتاب املفردات اليت جييد الطلبة حمددايكون 
اجلملة اإلمسية بعد تعليمها إبستعمال املفردات عن األشياء إنشاء يف  ةعلى قدرة الطلب

يف إستعمال املفردات عن األشياء حول  ةالطلباإلستجابة التعرف على و  حول املدرسة
هذا البحث طريقة جتربية ويف مجع يف . وطريقة البحث املدرسة يف تعليم اجلملة اإلمسية

و أما اجملتمع يف هذا البحث والبعدي واإلستبانة. البياانت قامت الباحثة إبختبار القبلي 
عينة اليت أخذهتا لاو أبتشية وسطى  Ratawaliاحلكومية  درسة الثانويةاملبـــــــ مجيع الطلبة

ا. و أما نتائج يف هذا طالب 42 موعددهاألول "ب" ىف الصّف الباحثة فهي الطلبة 
إن إستعمال املفردات عن األشياء حول املدرسة يكون فعاال لرتقية قدرة  البحث هي

-احلساب( أكرب من )ت -على الدليل أن نتيجة )ت الطلبة يف إنشاء اجلملة اإلمسية
املدرسة  لو إستعمال املفردات عن األشياء حوا 0،،40<،0،00>40،2اجلدوال( 

اإلجيابة  على الدليل هلا إستجابة إجيابية عند الطلبة يف تدريس وإنشاء اجلملة اإلمسية
% أكثر من اإلجيابة السلبية )أقل موافق وغري موافق( 39اإلجابية)موافق بشدة وموافق( 

  .%7  >% 39 :% ابلنسبة7
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ABSTRACT 

Research Title            : Use of Vocabulary About Something 

in the Around School in Compiling 

Jumlah Ismiah (Experimental 

Research at Ratawali MTsN School in 

Central Aceh 

The problem in this research is that students find it difficult 

to make or compile Jumlah Ismiah because the teacher only 

gives examples in the book so that the vocabulary they have 

can be limited by the book. The purpose of this research was 

to determine the ability of students in compiling Jumlah 

Ismiah after learning using vocabulary about something 

around the school and to find out the students' responses to 

vocabulary learning about something around the school in 

compiling Jumlah Ismiah. And the research method used by 

researchers is experimental research and in collecting 

research data the researchers conducted a pre-test and post-

test and questionnaire. The population of this research is all 

students in the MTsN Ratawali School in Central Aceh and 

the sample chosen by the researcher is students of class VII 

B, amounting to 24 students. The results of the research 

obtained in this reseach are the use of vocabulary about 

something around the school effective in increasing the 

ability of students in compiling the Jumlah Ismiah evidence 

with T-count is greater than the T-table is 2.80 <10.10> 2.06 

and the use of vocabulary about something around the 

school in compiling Jumlah Ismiah received a positive 

response from students with evidence of a positive response 

greater than the negative response with a value of 93> 7. 
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ABSTRAK 

Judul Penelitian: Penggunaan Kosa Kata Tentang Sesuatu 

yang ada di Sekitar Sekolah dalam 

Menyusun Jumlah Ismiah (Penelitian 

Eksperimen di MTsN Ratawali Aceh 

Tengah) 

Masalah dalam penelitian ini adalah siswa sulit dalam 

membuat atau menyusun jumlah ismiah karena guru hanya 

memberikan contoh yang ada di buku saja sehingga kosa 

kata yang mereka dapat terbatas. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan 

respons siswa dalam menyusun jumlah ismiah setelah 

melakukan pembelajaran dengan menggunakan kosa kata 

tentang sesuatu yang ada di sekitar sekolah. dan Metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

eksperimen serta dalam mengumpulkan data penelitian 

peneliti melakukan pre-test dan post-test serta angket. 

Adapun populasi dari pelitian ini adalah seluruh siswa yang 

ada di sekolah MTsN Ratawali Aceh Tengah dan sampel 

yang di pilih oleh peneliti adalah siswa kelas VII B yang 

berjumlah 24 siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

penggunaan kosa kata tentang sesuatu yang ada di sekitar 

sekolah efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menyusun jumlah ismiah. Hal ini dibuktikan dengan 

T-hitung lebih besar daripada T-tabel yaitu 2,80<10.10>2,06 

dan penggunaan kosa kata tentang sesuatu yang ada di 

sekitar sekolah dalam menyusun jumlah ismiah mendapat 

respon positif dari siswa dengan bukti respons positif lebih 

besar dari respons negatif dengan nilai 93>7. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
ذلا أربع مهارات، ىي مهارة  إن اللغة العربية  

م ىذه ياإلستماع والقراءة والكالم والكتابة. لتسهيلة التعل
أن يتعلموا القواعد النحوية ألنو  ةبادلهارات فيجب على الطل

إحدى العناصر اللغة ادلهمة. والنحو ىو قواعد يعرف هبا 
وظيفة كل كلمة داخل اجلملة و ضبط أو اخر الكلمات 

ىذا العلم فيمكنهم الطلبة إذا تعلم ادلرء أو  1وكيفية إعراهبا.
أن يعربوا آرائهم يف صورة الكالم أو الكتابة و يفهموا ادلقروء 

إذن للحصول على النتيجة اجليدة  ستماع سريعا،و اإل
 أن يفهموا قواعدىا فهما جيدا.الطلبة فيجب على 

تشتمل القواعد على ادلباحث اليت وضعها العلماء  
مسية ىي اجلملة اليت مسية. اجلملة االمنها اجلملة اال يف كتبهم

                                                             
)بَتوت: دار الثقافة اإلسالمية، ملخص قواعد اللغة العربية،  فؤاد نعمة،  1

 .17 .دون السنة(، ص
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و ىي مجلة تًتكب من  2تبتدئ ابإلسم مث أييت بعده فعل.
كما عرفنا أن ادلبتدأ و اخلرب عنصران مهمان  و خرب. أمبتد

يف اللغة العربية، ألهنما مجلتُت مًتابطُت. اجلملة ادلفيدة 
تتكون من كلمتُت أو أكثر وإذا مل يكن مبتدأ رلهوزا خبربه 

وإحدى من أركان ادلبتدأ و اخلرب  فليست من مجلة مفيدة، 
 يعٍت خرب يف اجلملة يتبع مبتدأ دائما أبدا.

مسية تتضمن فيها من وكذلك علمنا أن اجلملة اال 
اإلسم و الفعل و احلرف،  والكلمة ينقسم إىلعدة الكلمة، 

و ىذه كلها نقول يف اللغة العربية ابدلفردات. لذلك ادلفردات 
اجلملة ادلفيدة. عندما حيفظ تكون شيء مهم جدا يف بناء 

ما يف كثَتة من ادلفردات فسوف يسهلوهنم يف نطق ة  الطلب
 ةبعس. مع ىذا البيان فيجب على الطلرئيهم و كذلك ابلك

 أن يسيطروا كثَتة من ادلفردات ووفقا لسياقهم.

                                                             
جاكرات: ) ، الطبعة الثانية،العربية امليسرةالفخري احلاج مصطفى دمحم نوري،  2

 .88 .(، ص2111،  مكتبة العارف
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و يف تعليم القواعد النحوية لو طرق ووسائل لكي  
يف  ةبرح ادلادة اللغة وكذلك يسهل الطليسهل ادلدرس يف ش

رلموعة من السبل والوسائل  فهمها. و الطريقة ىي
ادلعدات اليت يتم بواسطتها توصيل ادلادة من والنشاطات و 

لتحقيق أىداف التعلم جيب أن يكون  3ادلعلم إىل ادلتعلم.
إختالف ادلعلم نشطًا يف اختيار طرق التعلم، وذلك ألن 

م إذا كانت الطريقة ييف التعل ةب، لن ينجح الطلةبقدرات الطل
ليست مع ادلادة ادلقدمة، اليت يستخدمها ادلعلم غَت متوافقة 

دمها يرغبون عن ادلواد ولكن الطريقة اليت يستخ ةبمن الطل
 ةبم، وإذا كان الطليابلتعل ةبادلعلم ال جتذب اىتمام الطل

يف فهم ادلواد اليت  ةبرغبون يف الطريقة فسوف يسهل الطلي
 يوفرىا ادلعلم.

و من ادلالحظة الباحثة يف ادلدرسة الثانوية  
 رس ال يستخدمأن ادلد أبتشيو وسطى Ratawaliاحلكومية 

خصوصا ادلناسبة يف تعليم النحو ألسلوب االطريقة والوسيلة و 
                                                             

3  Tarmizi Ninoersy, Tathwir Manjhaj Ta’lim wa Taqwin 

Al-Lughah Al-Arabiyah Li An-Nathiqina Bighairiha, (Darussalam 

Banda Aceh: Al-Mumtaz  2015), hal. 92. 
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مسية حىت ال يفهم الطلبة عن ادلادة يف تعليم اجلملة اال
يعطي األمثلة من القاعدة اجلملة اإلمسية رس ادلدو ، ادلقدمة

وىذا احلال يكون  فقط يعٌت األمثلة اليت توجد يف الكتاب
الطلبة يصعبون يف إنشاء أو يف تركيب اجلملة اإلمسية ألن 

، وادلدرس يقرأ و ابلكتاب ادزلدادلفردات اليت جييد الطلبة 
يًتجم ادلادة اليت توجد يف الكتاب و أحياان أيمر ادلدرس 

و ىذا احلال جيعل الطلبة لكتابة النص أو القراءة عن ادلادة 
سائمُت عند التعلم و يهتم الدرس إىتماما انقصا، و  ةبالطل

 يصَت التدريس غَت فعالية.
ملة شكلة أن يفضل ادلعلم ليعلم اجلحلل ىذه ادل 

. إن إستخدام ةبإبستعمال ادلفردات حول بيئة الطل مسيةاال
مسية إنشاء اجلملة االسهال يف  ةبجيعل الطلادلفردات ىذه 

وا ويشاىد األشياء اليت ألهنم ميكنون أن يالحظوا وميسك
توجد حوذلم مباشرة حىت يكون ذلم أتثَتا طويال يف ذىنهم 

. فلذلك تعليم رحهاويسهلوهنم يف ش أو يسهلوهنم يف ذكرىا
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مسية يف إستعمال ادلفردات حول بيئة الطلبة مهم اجلملة اال
 .مسيةًتقية قدرهتم يف تركيب اجلملة االل

لذلك أرادت الباحثة أن تعاجل ىذه ادلشكلة  
" إستعمال إبستعمال ادلفردات حول ادلدرسة حتت ادلوضوع 

حول املدرسة يف تدريس اجلملة  املفردات عن األشياء
ملدرسة الااووية الطلبة ابمسية" دراسة جتربية على اال

 تشيه وسطى.آب Ratawaliاحلكومية 

 أسئلة البحث -ب
السابقة ميكن أن حتدد الباحثة ادلسائل كما و من البيانت 

 يلى :
عن األشياء حول ادلدرسة  ىل إستعمال ادلفردات -1

يف  ةبمسية ترقي قدرة الطلاجلملة اال دريسيف ت
 مسية ؟اجلملة االإنشاء 

مسية م اجلملة االيعند تعل ةباإلستجابة الطلما ىي  -2
 إبستعمال ادلفردات عن األشياء حول ادلدرسة ؟
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 أهداف البحث -ج
إعتمادا على ادلشكلة السابقة فكانت األغراض من ىذا 

 البحث ىي : 
مسية اجلملة االإنشاء يف  ةبالتعرف على قدرة الطل -1

بعد تعليمها إبستعمال ادلفردات عن األشياء حول 
 ادلدرسة.

يف إستعمال  ةبالطلاإلستجابة التعرف على  -2
حول ادلدرسة يف تعليم ادلفردات عن األشياء 

 مسية.اجلملة اال

 أمهية البحث -د
 ىي : ا البحثو أما أمهية البحث يف ىذ

 :للطلبة -1
 مسية.اجلملة االإنشاء يف الطلبة سهيل ت

 للمدرس : -2
اجلملة  وتركيب سهيل ادلدرس يف شرح القواعدت

 مسية.اال
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 للمدرسة : -3
لزايدة ادلراجع دلن تقومون بتدريس النحو و اللغة 

 العربية.
 للباحثة :  -4

 يكون ىذا البحث خربة ذلا يف إجراء البحث.أن 

 افرتاضات البحث و فروضه -ه
ضات واعتمدت الباحثة يف ىذا البحث على االفًتا 

ادلستخدمة يف عملية ابألسلوب  أن جناح التعليم يتأثر كثَتا
 التعليمية.
 ا البحثافًتاضتها الباحثة يف ىذو أما الفروض اليت  

 ىي :
عن  إستعمال ادلفرداتإن : (Ha) فرض البديل  -1

مسية ملة االاجل دريساألشياء حول ادلدرسة يف ت
 . مسيةيف إنشاء اجلملة االالطلبة يرقي قدرة 
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إن إستعمال ادلفردات عن : (Ho) فرض الصفري  -2
مسية ال اجلملة اال دريسادلدرسة يف تاألشياء حول 

 .مسيةإنشاء اجلملة اال يفالطلبة يرقي قدرة 

 حدود البحث  -و
 احلد ادلكاين :  -1

تبحث الباحثة ىذا البحث يف ادلدرسة الثانوية 
 تشيو وسطى.آيف  Ratawaliاحلكومية 

 احلد الزماين : -2
يف العام الدراسي ا البحث حتدد الباحثة ىذ

 م. 2118-2119
 احلد ادلوضوعي : -3

يف إستعمال ادلفردات ا البحث حتدد الباحثة ىذ
 أو اإلنشاء تركيبعن األشياء حول ادلدرسة يف 

 .مسيةاجلملة اال
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 معاين املصطلحات -ز
يليا عن األشياء ادلتعلقة صقبل أن تبحث الباحثة تف  

هبذا ادلوضوع ترى أن تبُت أوال الباحثة معاين ادلصطلحات 
يف ادلوضوع ليفهم القارؤون ما قصدتو الباحثة، و ىذه 

 ادلصطلحات ىي :
 األشياء حول املدرسةعن  املفردات -1

ادلفردات ىي اللفظية أو الكلمة اليت تتكون من 
، سواء أكان فعال حرفُت فأكثر و تدل على معٌت

أما ادلفردات يف ىذه الرسالة  4.تأو إمسا أو أدا
ىي الكلمات اليت ذلا ادلعٌت مما توجد جانب 

يف ادلدرسة أما يف الفصل أو خارجة الطلبة 
األشياء لغة مجع من شيء، و الفصل. 

إصطالحا: مواد كاملة من مجاد أو نبات أو 

                                                             
أسس إعداد الكتب التعليمية ،  انصر عبد الغاىل و عبل محيد عبد هللا 4

 .78( ص. 1991: الرايضي ، ، )دار الغاىللغري الناطقني ايلعربية
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اء حول ادلدرسة ىي الشيء مثل و األشي 5حيوان.
ت و األدوات و الظواىر اليت توجد جانب آلاأل

 مثل السبورة أو ادليدان و غَت ذلك.الطلبة 
 مسيةاجلملة اال -2

مسية ىي اليت صدرىا إسم كمحمد اجلملة اال
اجلملة االمسية ما كان ادلسند فيها يف  6.حاضر

األصل إمسا، ونقول ألنو قد حيل زلل اإلسم 
تركيب لغوي يؤدي وظيفة اإلسم ادلفرد، أو يكافئو 

 7يف الوظيفة النحوية كاجلملة أو شبو اجلملة.
مسية اليت تقصد الباحثة يف ىذه البحث واجلملة اال

تدأ رب مفرد، ومبمسية مبتدأ مفرد خملة االىي اجل
 .مفرد خرب مجلة، ومبتدأ مفرد خرب شبو اجلملة

                                                             
الوسائل التعلمية و أمحد خَتي دمحم كاظم و جابر عبد احلميد جابر،   5

 .۱۹م( ص. ۹۱7۱، ) دار النهضة العربية، املنهج
،)جامعة دمحم أقسام اجلملة يف اللغة العربيةالزاىراء فاطمة ردوزي،  6

 .21. م( ص 2118-2117: ادلسيلة، بوضياف
 .ادلسيلة، دون السنة( ص دمحم بيضياف: )جامعة اجلملة اإلمسيةدمحم دلود،   7

6. 
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 الدراسة السابقة -ح
نظرت الباحثة يف مكتبة اجلامعة ومكتبة الكلية  

الًتبوية وغَتمها الرساالت أو البحوث اليت تتعلق ابدلوضوع 
حول ادلدرسة يف تدريس  ") إستعمال ادلفردات عن األشياء

تشيو آيف  Ratawaliاحلكومية مسية ابدلدرسة الثانوية اجلملة اال
مل جتد ادلوضوع متساواي هبذا ادلوضوع، ولكن ىناك  وسطى("

 ما يتعلق بو ومنها:
 8(2115رسالة نور جنة، ) .1

 أما األىداف البحث من ىذه الدراسة ىي
رة الطالبات يف ادلادة اجلملة التعرف على سيط

. إن منهج مسية إبستخدام الطريقة اإلستنباطيةاال
ي الذي تستعملها الباحثة يف ىذه الدراسة ىالبحث 

ستخدام الطريقة منهج جترييب. ونتائج البحث أن ا

                                                             
تطبيق الريقة اإلسطنباطية يف مادة اجلملة اإلمسية عن كتاب نور جنة،   8

دراسة جتريبية على الطالب الفصل األول مبعهد دار األمن اجلورومية 
، رسالة جامعة األوىل غَت منشورة )دار السالم بند أتشية: كلية قسم التقليدي

 (  2115تعليم اللغة العربية، جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، 
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ة الطالبات على ادلادة اإلستنباطية فعالية لًتقية سيطر 
عالقة الدراسة السابقة ابلدراسة مسية. اجلملة اال

ت احلايل حيتلف ابلبحث الذي كتب دراسةال، احلالية
ت والطريقة. ووجو نور جنة يف ادلكان وادلشكال

ادة البحث يعٍت اجلملة ا وممنهجه تشبو ذلما يف
 .مسيةاال

 9(2115ملياان أرنيس، ) .2
 أما أىداف البحث من ىذه الدراسة ىي

 Number Headعلى تطبيق األسلوب  التعرف

Together مسية ة قدرة الطلبة على فهم اجلملة االلًتقي
 . إن منهج البحث الذىو إسم النكرة وادلعرفة

 .جترييب يستعملو الباحثة يف ىذه الدراسة ىو منهج
 Numberتطبيق أسلوب  أنوأما نتائج البحث 

                                                             
لترقية  Number Head Togetherتطبيق أسلوب مليانا أرنيس،   9

ة على فهم الجملة اإلسمية وإسم النكرة والمعرفة دراسة تجريبية قدرة الطلب

، )دار ة منشور َترسالة جامعة األوىل غ، MAN Darussalamب 
جامعة الرانَتي  ،السالم بند أتشية: كلية قسم تعليم اللغة العربية

 (2115، اإلسالمية احلكومية
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Head Together  مل يكون فعاال لًتقية قدرة الطلبة
عالقة . على فهم اجلملة اإلمسية وإسم النكرة وادلعرفة

 ةاحلالي دراسةال، الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية
ملياان أرنيس يف ادلكان ت حيتلف ابلبحث الذي كتب

هجها من . ووجو تشبو ذلما يفوادلشكالت واألسلوب
 . مسيةومادة البحث يعٍت اجلملة اال

 11(2117إيدار رحيان فوتري، )  .3
 أما أىداف البحث من ىذه الدراسة ىي

على سيطرة التالميذ يف تعليم ادلفردات  التعرف
. إن منهج البحث الذى يستعملو ابلطريقة الصوتية

وأما نتائج  .جترييب الباحثة يف ىذه الدراسة ىو منهج
تعليم ادلفردات ابلطريقة الصوتية فعايل يف أن البحث 

                                                             
تعليم المفردات بالطريقة الصوتية عند إيدار ريحان فوتري،  10

رسالة  ،cot gueالكومية التالميذ بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
جامعة األوىل غَت منشورة )دار السالم بند أتشية: كلية قسم تعليم 

 (  2117، اللغة العربية، جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية
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عالقة الدراسة سيطرة التالميذ على ادلفردات. 
حيتلف  ةاحلالي دراسةال، السابقة ابلدراسة احلالية

إيدار رحيان فوتري يف ادلكان ت ابلبحث الذي كتب
وىو  اذلما يف منهجه . ووجو تشبووادلشكالت

 . جترييب منحج

 طريقة كتابة الرسالة -ط
كيفية كتابة ىذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على وأما  

النظام الذي وضعتو كلية الًتبية جلامعة الرانَتي اإلسالمية 
 احلكومية، وىذا النظام مذكور يف كتاب:

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi bagi 

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-

Raniry Banda Aceh Tahun 2016”.  
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 الثاين الفصل
 إطار النظري

 تعليم املفردات -1
 مفهوم املفردات (1

امة عنصور من عناصر اللغة اذلادلفردات إف   
ستخداـ يف اللغة من احبيث يتضمن عليها ادلعاىن ك 

تزدادلو ادلتكلم نفسو أك من الكاتب، كالشخص 
مهاراتو يف اللغة إذا إزدادت مفرداتو، ألف كفاءة مهارة 
لغة الشخص متوقف على ادلفردات اليت إستوعب 

كادلفردات ىي أدكات محل ادلعٌت    5معانيها اللفظية.
كسائل للتفكَت فبادلفردات  كما أهنا يف ذات الوقت

 يستطيع ادلتكلم أف يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات
ك أما مفهـو ادلفردات يف كتاب عبد  2يريد.حتمل ما 

                                                             
1 Handri Guntur Tariga, Pengantar Kosa Kata, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 1990)  hal. 2. 
، العربية للناطقني بلغات أخرىتعليم اللغة زلمود كامل الناقة،   2

 .565 .ـ(، ص5985: جامعة أـ القرل، )السعودية
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العزيز عبد اجمليد ىي أساس من كل شيء يف عملية 
من عناصر التعبَت تكوف اللغة أف اجلملة اليت ىي 

 3مطالب احلياة.
قد خيتلف خرباء تعليم اللغة يف معٌت اللغة،   

كيف أىداؼ تعلمها. كمع ذلك فإهنم ينفقوف على أف 
أساسي من مطالب تعلم اللغة م ادلفردات مطلب يتعل

بناء على ذلك  4األجنبية كشرط من شركط إجابتها.
أف ادلفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة. كمع 
أمهية موقعها يف كل من مهارات اللغة األربعة : 
اإلستماع كالكالـ كالقراءة ك الكتابة إىل أف ىذا ادلوقع 

ك لذلك تكوف ادلفردات  يتفاكت من مهارة إىل أخرل.
 حالة مهمة يف تعليم اللغة األجنبية.

 

                                                             
، طرق التدريس اللغة العربية يف طرق تدريسها عبد العزيز عبد اجمليد،  3

 .78 .( ص5995: دار ادلعارؼ، )القاىرة
مدخل إىل طرق تعليم اللغة العربية األجنبية ملدرسي اللغة أزىر أرشد،   4

 .94 .( ص5998)مطبعة "األحكاـ" أك جونج فاندانج، ، العربية
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 أنواع املفردات( 2
ادلفردات إىل أذىاف التالميذ،  ىك قبل أف يلق

بل بداية التعليم قادلدرس أف يستويل ك يعرؼ متاما  فعلى
أنواع ادلفردات اليت ديكن يشتمل عليها. ىناؾ عدة 

شيوعا ىي  تقسيمات للمفردات نعرض فيما يلي أكثرىا
تقسيمها حسب ادلهارات اللغوية كتقسيمها حسب 
ادلعٌت ك تقسيمها حسب التخصص كتقسيمها حسب 
اإلستخداـ، كتقسيمها حسب ادلهارات اللغوية ديكن أف 

 5تقسم ادلفردات كما التايل:
 Understandingمفردات للفهم  - أ

Vocabulary : كىذه تنقسم إىل قسمُت 
اإلستماع كيقصد بذلك رلموع  (5

التعرؼ     فردالكلمات اليت يستطيع ال
عليها كفهمها عندما يتلقاىا من 

 أحد ادلتحدثُت.
                                                             

اللغة العربية للناطقني  املرجع يف مناهج تعليمرشيد أمحد طعيمة،   5
 .258-256 .ص( 2252: دار الفكر العريب، )القاىرةابللغات األخرى، 
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القراءة كيقصد بذلك رلموع  (2
الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرؼ 
عليها كفهمها عندما يتصل هبا على 

 صفحة مطبوعة.
 Speaking  مفردات للكالـ   - ب

Vocabulary: كأيضا تنقسم إىل قسمُت 
كيقصد هبا رلموع  Informalعادية ( 5

الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف 
 حياة اليومية.

كيقصد هبا رلموع  Formalموقيف ( 2
الكلمات اليت حيتفظ هبا الفرد كال 
يستخدىا إال يف موقف معُت أك 

 عندما تكن لو مناسبة.
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 Writing Vocabularyمفردات للكتابة   -ج
 كىذه أيضا تنقسم إىل قسمُت :

عادية كيقصد هبا رلموع الكلمات ( 5
اليت يستخدمها الفرد مواقف 
اإلتصاؿ الكتايب الشخصي مثل 

 أخذ مذكرات، كطلبة يوميات.
موقفية عادية كيقصد هبا رلموع ( 2

الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف 
مواقف اإلتصايل الكتايب الرمسي 
مثل تقدمي طلب للعمل أك غستقالة 

 أك كتابة تقرير.
 Potential Vocabularyكامنة مفردات   - د

 كتنقسم كذلك إىل قسمُت :
كيقصد هبا رلموع  Contextسياقية ( 5

الكلمات اليت ديكن تفسَتىا من 
 السياؽ الذم كردت فيو.



22 
 

 
 

كيقصد هبا رلموع  Analysisحتليلة ( 2
الكلمات اليت ديكن تفسَتىا 
إستنادا إىل خصائصها الصرفية كأف 

ما  نرل ما زيد عليها من حركؼ أك
نقص، أك يف ضوء اإلدلاـ بلغات 

 أخرل.
 

أما ادلفردات ادلستعملة يف ىذا البحث عن األشياء 
تقسيم  Speaking Vocabularyحوؿ ادلدرسة ىي نوع من 

كادلفردات اليت يسهل الطلبة يف فهمها ىي  .Informalمن 
ادلفردات اليت توجد حوذلم يعٍت ادلفردات اليت يستعملها كل 

الكتابة أك يف الكالـ أك يف القراءة أك يف السماع، يـو شلا يف 
ألف ادلفردات اليت جييد يف حياهتم اليومية أك اليت توجد يف 
بيئتهم سيكوف ذلم أتثَتا طويال يف ذىنهم. مثل أف يتكلم 
الفرد مع أصدقائو عن ادلدرسة فذلك ديكن أف يفتح فكره 

 كسهلة يف توصيل ما يف رأيو.
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 رداتاملف أمهية تعليم( 3
 كأما أمهية تعليم ادلفردات كما اتيل:   

ستجعل الطلبة قادرين على الفكر فيستطيعوف  - أ
 أف يعربكا ما يريدكف يف فكرىم.

سيعرؼ الطلبة طريقة نطق حرفها كسهلة يف  -ب
فهم معٌت أك ترمجة العبارات كسهلة كمنسجم 

 يف تكلم اللغة العربية أك األجنبية.
حتديد معناىا يف القوامس يرقي قدرة الطلبة على  -ج

 كادلعاجم العربية.
تكوف الطلبة قادرين على إستعماؿ الكلمة  -د

حىت يستطيع  ادلناسبة يف ادلكاف ادلناسب
 6اإلتصاؿ ابلعربية كعدد األمناط كالًتاكيب.

كمن ىذه األمهية نعرؼ أبف ادلفردات شيء مهم يف 
تعليم اللغة األجنبية، ابدلفردات يستطيع الفرد أف يتكلم ما 
يف رأيو، كيسمع كالـ أصدقائو أك يستطيع أف يتحث بغَته، 

                                                             
 95-94 .ص.… مدخل إىل طرق تعليم اللغة العربيةأزىر أرشد،   6
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كيستطيع أف يقرأ كيفهم النصوص، كيستطيع أف يكتب ما 
 يف ذىنو.

 أهداف تعليم املفردات (4
 ادلفردات كما اييل:ك أىداؼ تعليم  

تقدمي مفردات جديدة للطلبة سواء من خالؿ أ. 
 مواد القراءة كفهم ادلسموع.

تدريب نطق ادلفردات بشكل صحيح ألف النطق ب. 
دث ىو قيادة جيدة يف احلصوؿ على إجادة التح

 .كالقراءة بشكل صحيح
دـ عنفهم معٌت ادلفردات سواء داللة أك معجمية ك ج. 

 لة معينة.تستخدـ يف سياؽ مج
قدر إستعماؿ ادلفردات يف الكتابة أك اللساف د. 

 7حسب سياقو.
بناء على ىذا، كاف تعليم ادلفردات ىي عملية 
تعليمية يقصد هبا دفع الطلبة لتنمية مهارة اللغة 

                                                             
7  Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 

Inovatif, ( Malang : UIN Maliki, 2011), hal. 63. 
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العربية، كلًتقية قدرة الطلبة على نطقها فتحتاج 
 يف تعليم. إىل الطريقة كالوسيلة كاألسلوب ادلناسبة

 أو تقدميها طرق تدريس املفردات (5
 أما طرؽ تعليم ادلفردات أك تقدديها كما اييل: 
الطريقة ادلباشرة، ادلدرس يستخدـ ادلفردات اللغة  - أ

العربية مباشرة عند التكلم أماـ الفصل، كعندـ 
كالـ فأخذ ادلدرس الأحد من تالميذه ال يفهم 

 شكلها. ادلمارسة للصور  أآلت
الطبيعية، ادلدرس حيمل تالميذه إىل مكاف الطريقة  -ب

معُت كي يستطيع ادلدرس أف يعرؼ األدكات اليت 
 توجد حوؿ التالميذ ابللغة العربية.

الطريقة احملادثة، يسمح ادلدرس لتالميذه أف يتكلم   -ج
كعندـ ال  بعضهم البعض عن عمليتهم اليومية

 يعرؼ التالميذ عن األشياء فادلدرس يساعدىم.
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طريقة القراءة، يف ىذه احلالة يسمح ادلدرس ال  -د
تالميذه لقراءة النصوص العربية كإذا ال يعرؼ 

 ادلفردات عند القراءة فيسأؿ إىل ادلدرس.
اعة الطريقة السمعية، ادلدرس يسمح تالميذه لسم  -ق

النص الذم يقرأ ادلدرس كإذا إكتشف التالميذ 
 ادلفردات الصعبة فيسألوف إىل ادلدرس.

الطريقة الكتابة، ادلدرس يسمح تالميذه لًتكيب   -ك
الكلمة إىل اجلمل ك إذا كجد التالميذ ادلفردات 

 8إىل ادلدرس. الصعبة فيسألوف
يف تعليم ادلفردات كجب ادلدرس إلستعداد ادلفردات 

أما الطريقة اليت يستطيع ، ك ادلناسبة لتالميذه لسهولة فهمها
قة ادلباشرة كالطريقة إلستخداـ يف تعليم ادلفردات ىي الطري

كأما يف ىذا  قراءة كالًتمجة كالطريقة القراءة كغَت ذلك.ال
البحث تستخدـ الباحثة الطريقة ادلباشرة كالطريقة الكتابة. 

                                                             
8
 Mega Pratiwi Aziz, “ Metode Pengajaran Mufradat”, 

Muslimah Daily, di akses dari 

http://www.megainfo92.blogspot.com/2013/12/metode-

pengajaran-mufrodat.html?m=1, pada tanggal 28 Desember 2018 

pukul 12.55 

http://www.megainfo92.blogspot.com/2013/12/metode-pengajaran-mufrodat.html?m=1
http://www.megainfo92.blogspot.com/2013/12/metode-pengajaran-mufrodat.html?m=1
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شرح الباحثة ادلفردات عن األشياء حوؿ ادلدرسة مباشرة 
ابللغة العربية مبساعدة كسيلة الصورة مث أتمر الباحثة الطلبة 

 اإلمسية بتلك ادلفردات. إلنشاء اجلملة

 ومباحثها مسيةاجلملة اال -ب
 مسيةمفهوم اجلملة اال (1 

اجلملة ىي الكالـ ادلركب ادلفيد مثل : قاـ زيد  
يرل ابن جٍت أف الكالـ كاجلملة مًتادفاف،  9كالعلم كنز.

كأهنما ما يؤدم معٌت مفيدا مستقال بنفسو، أما ما ال يؤدم 
معٌت مستقال بنفسو فسماه قوال، إذا القوؿ لديو أعم من 
الكالـ، فالكلمات ادلفردة كادلركبات اليت مل تتضمن معٌت 
مستقال ال تسمى كالما بل تسمى قوال. كيفهم من متثيل 

شرم أف إفادة معٌت حيسن السكوت عليو شرط يف الززل
تعريف الكالـ، ك ىذا التعريف الضمٍت للجملة يتفق مع 

                                                             
: مجيع احلقوؽ زلفوظة ، )بَتكتالقواعد لكل املراحلإبراىيم مشس الدين،   9

 8 .ـ( ص 2229كمسجلة للناشر، الطبقة األكىل، 
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تعريفها يف النحو التقليدم لدل األكربيُت إذ ىي : التعبَت 
 52عن فكرة كاملة مبا يتضمن مسندا كمسندا إليو.

ك قد تنقسم اجلملة إىل قسمُت : ىااتف اجلملة  
كرات اليت حتتوم النصوص العربية مع توجداف دائما يف الف

أف اجلملة يف األساس تعٍت ابجلملة ادلفيدة كىي كل ما 
تركب من كلمتُت أك أكثر، أكال اجلملة الفعلية ىي اليت تبدأ 

اثنيا  55ادرس.-بفعل مثل : حضر الرجل، يكتب الطالب
ىي اجلملة اليت تبدأ ابإلسم مثل مسية ملة االكتعترب اجل

مثاؿ قولو تعاىل : )اَّللهُ نُػْوُر ، دمحم ماىرالكتاب جديد ك 
السهَمَواِت َك اأَلْرِض( فنجد يف ىذه األية أف ادلبتدأ ىو هللا ك 

  .ىو مرفوع، كاخلرب ىو نور كىو أيضا مرفوع
مسية ىي اجلملة اليت تبدأ ابإلسم، إذف اجلملة اال 

كفيها تتضمن ادلبتدأ كاخلرب، كما عرفنا أف ادلبتدأ ىو إسم 
مرفوع الذم يقع يف أكؿ اجلملة، كاخلرب ىو ما يكمل معٍت 

                                                             
: مكتبة األداب، دكف السنة( ، )القاىرةاجلملة العربيةدمحم إبراىيم عبادة،   52

 25 .ص
 59 .ص.،...ملخص قواعد فؤاد نعمة،   55
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ادلبتدأ. ادلبتدأ كاخلرب ذلما أحكاـ كاألنواع كي يستطيع الفرد 
كاـ لفرؽ بُت ادلبتدأ اخلرب ابلقواعد األخر ك بوجود ىذا األح

أك الطلبة يف إنشاء اجلملة  كاألنواع يسهل الفرد أك ادلدرس
 مسية.اال

 املبتدأ (2
ادلبتدأ ىو اإلسم، أك مبنزلة اإلسم، رلرد من العوامل 
اللفظية، أك مبنزؿ اجملرد، مسند إليو اخلرب، سلرب عنو، كقد 

 أييت كصفا دلكتف بو.
 كأحكاـ ادلبتدأ ىي : 

 كجوب رفعو -5
 معرفة كال أييت نكرة إال مبسوغو كجوب كون -2
 جواز حذفو إذا دؿ عليو دليل -3
 حذفو يف مواضع سيأيت احلديث عنهاكجوب  -4
 ك األصل فيو أف يتقدـ على اخلرب -5
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 ىي :ثالثة أقساـ إيل ادلبتدأ كأنواع ادلبتدأ، تنقسم 
 . ادلبتدأ الظاىرة، أك إمسا معراب.5

 حنو : هللا ربنا، الفصل كبَت 
ادلبتدأ يكوف إمسا مبنيا من الضمَت أك اإلسم . 2

 اإلشارة أك اإلسم ادلوصوؿ أك إسم الشرط.
 حنو: أنت رلتهد، ىذا معمل اللغة 

 . ادلبتدأ يكوف مصدرا مؤكال من أف كالفعل.3
 حنو : أف تذاكر الدركس مفيد لك 

 اخلرب (3
كاخلرب ىو ادلسند إىل ادلبتدأ ادلخرب بو عنو الذم  

  .الفائدة مع ادلبتدأ غَت الوصفحصلت بو 
 :ىيك أحكاـ اخلرب 

 كجوب رفعو -5
األصل فيو أف يكوف نكرة ألف اإلخبار ابدلعرفة ال  -2

 كأييت معرفة إذا حصلت بو فائدة يفيد
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كجوب مطابقتو للمبتدأ يف اإلفراد كالتثنية كاجلمع  -3
 َت كالتأنيث كذلك إذا كاف مفرداكالتذك

 عليو دليلجواز حذفو إذا دؿ  -4
حالة معينة كأف يقع بعد "لو أنو جيب حذفو يف  -5

 ال"
جواز تعديده كادلبتدأ كاحد، كاألصل فيو أف يتأخر  -6

 52عن ادلبتدأ.
 

 ىي: واع اخلرب، ينقسم اخلرب إىل ثالثة أقساـك أن
 خرب مفرد -5 
 ةحنو : ادليداف كاسع، ادلسطرة طويل  
 خرب اجلملة -2 
 اإلمسيةأ. خرب اجلملة   

 الكتاب لونو أبيض، أمحد علمو كاسعحنو : 
 الفعليةب. خرب اجلملة   

                                                             
جامعة الرانَتم اإلسالمية  :، )بندا أتشيوالنحو التطبيقيعثماف حسُت،   52

 6-4 .( ص2254احلكومية، 
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حنو : أمحد يكتب الرسالة، سعيدة تقرأ  
 الكتاب

 خرب شبو اجلملة -3 
حنو : الفصل جانب الديواف، السبورة أماـ 

  53.الفصل

مسية إبستعمال املفردات تدريس اجلملة االخطوات  -ج
 حول املدرسةعن األشياء 

 مسية يف ىذا البحث إبستعماؿتعليم اجلملة اال
حوؿ ادلدرسة. ادلفردات حوؿ ادلدرسة عن األشياء ادلفردات 

دائما أبدا، مثل: الطلبة ىي ادلفردات اليت ينظر كيسمع 
السبورة كالكتاب كالقلم كادلكتبة كادلقصف كغَت ذلك، كىذه 

 خطوات تعليمها كالتايل:ك . بالطلبةادلفردات أقرب
 

                                                             
13 Umi Salamah Kebumen, “Makalah Bahasa Arab 

Tentang Susunan Jumlah Ismiah”, Anak KPOPERS dan Anak NU 

dalam Satu Jiwa, di akses dari 

http://www.umisalamahkebumen19.blog.com/2016/11/makalah-

mubtada-dan-khabar.html?m=, pada tanggal 28 Desember 2018 

pukul 15.32 

http://www.umisalamahkebumen19.blog.com/2016/11/makalah-mubtada-dan-khabar.html?m
http://www.umisalamahkebumen19.blog.com/2016/11/makalah-mubtada-dan-khabar.html?m
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 ادلدرس الفرقة ينقسم -5
تعماؿ دلدرسة إبسادلفردات حوؿ ا درسيشرح ادل  -2

 . ةكسيلة الصور 
تعريف اجلملة اإلمسية كأحكامها ادلدرس يشرح  -3

  كأنواعها.
من ادلفردات  يعطي ادلدرس األمثلة اجلملة اإلمسية -4

مناسب ابألحكاـ ك  اليت قد يتعلم الطلبة
 كاألنواعها.

ادلادة الذم يسمح ادلدرس تالميذه أف يسألوا عن  -5
 .وامل يفهم

يسمح ادلدرس تالميذه لبحث ادلعلومات األخرل  -6
عن ادلفردات حوؿ بيئتهم كاجلملة اإلمسية من 

 مصادر سلتلفة.
أيمر ادلدرس تالميذه أف ينشأ اجلملة اإلمسية  -7

 مناسبة حسب األحكاـ كاألنواع.
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أحد من األعضاء الفرقة أف يكتب أيمر ادلدرس  -8
 السبورة. قد صنعهم علىاجلملة اإلمسية اليت 

يسأؿ ادلدرس عن تعريف اجلملة اإلمسية كأنواعها  -9
 كأحكامها يف كل فرقة.
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 الباب الثالث
 إجراءات البحث احلقلي

 
 منهج البحث - أ

إن منهج البحث الذي يستخدمها الباحثة يف ىذا 
ىو منهج البحث العلمي الذي و البحث ىو منهج جتريب. 

)ادلتغًن تستطيع الباحثة بواسطتو أن تعرؼ أثر السبب 
ادلستقل( على النتيجة )ادلتغًن التابع( الذي لو األثر اجللي يف 

أما تصميمات ادلنهج التجريب  1تقدم العلوم الطبيعية.
-Preعلى أربعة أنواع وىي التصميمات التمهيدية )

Experimental Design( والتصميمات التجريبية ،)True-

Experimental Design العاملية )(، والتصميماتFactorial 

design( والتصميمات شبو التجريبية ،)Quazi 

                                                             
، ) السلوكية املدخل إىل احلث يف العلومصاحل ابن أمحد العساؼ،   1

 303 .( ص141: ادلكتبة العبيكان، الرايض
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Experimental).2  وىذه التصميمات تتكّون على ثالث
 3تصميمات أي:

  One Shot Case Studyالتصميم األول .1
 One Group Pre-test Post-test    التصميم الثاين .2

Design  
  Static Group Comparison Design التصميم الثالث .3

 و تستخدم الباحثة يف ىذا البحث التصميمات

One Group Pre-test Post-test  Design .إجراء ىذه  وكيفية
التصميمات ىي إجراء اختبار قبلي لتحديد ادلستوى قبل 
إجراء التجريبية، مث يتم تطبيق ادلتغًن ادلستقل ويف هناية 
الفصل الدراسى جيري ذلم إختبار بعدي لتبٌن مدى الفرؽ 
بٌن درجيت اإلختبارين القبلي والبعدي مما يعكس أثر 

 التجريبية.
 
 

                                                             
 320 .....،ص املدخل إىل احلث يفصاحل ابن أمحد العساؼ،   2

 .316-315، ص. ..…املدخل إىل صاحل بن محد العساؼ، 3
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 4التايل:وىذا التصميم أيخذ الشكل 
 

 2خ  x 1ت  خ
 التفصيل :

 ت = الفصل التجرييب

                       = x  ادلعاجلة التجريبية 

 = اختبار القبلي 1خ

 = اختبار البعدي 2خ
 

 البحثمتع  جم - ب
درسة ادلبػػػػػػػ الطلبةإن اجملتمع ذلذا البحث التجرييب، مجيع 

 دراسيةلسنة تشية وسطى آب Ratawaliاحلكومية  الثانوية
 .اطالب 158 عددىم يبلغ 2018/2019

 
                                                             

 .315ص.، ......املدخل إىل محد العساؼ،أصاحل ابن  4
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 البحث عينة -ج
األول "ب" ىف الصّف الطلبة فأخذت الباحثة  كالعينة  

ا. أما الطريقة يف طالب 24 مليكون فصال جتريبيا وعددى
، (Purposive Samplingلطريقة العمدية )إختيار العينة ىي ا

االختيار وىذه الطريقة تسمى أيضا ابلطريقة ادلقصودة أو 
ابخلربة وىي تعىن أساس اإلختيار من خربة الباحثة ومعرفتها 

 5أبن ىذه ادلفردة تتمثل رلتمع البحث.

 طريقة مج  البياانت وأدواهتا -د
إن طريقة مجع البياانت يف ىذا البحث ىي 

 اإلختبارات واإلستبانة، وىي كما اتيل:

 اتاإلختبار  .1
 وأ ادلعلومات مجع أدوات أكثر من اراالختب إن

 ىو األسئلة، إلجابة الباحثة إليها  حتتاج اليت البياانت

                                                             
 .9ص. .، .ل اىل البحث..خاملدصاحل بن محد العساؼ، 5
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 لفصل أو لطالب والقدرات التحصيل لتقومي امتحان
  6معٌن(. مبوضوع اخلاصة ادلعرفة )مثال، مدرسي

ن أاليت ميكن  الطريقة تعد االختبارات ادلقنتة أحد
ليت حتتاجها إلجابة ا ماتو ستخدمها الباحثة جلمع ادلعلت

واألدوات اليت تستخدم   و اختبار فرضو.أأسئلة البحث 
الباحثة يف تقدمي ىذان اإلختباران ىي األسئلة، وعددىا 

، ويف كل أسئلة تكون نتائجها عشرة إذا كان عشرة أسئلة 
 وتقوم الباحثة إبختبارين، ومها :صوااب، 

 (Pre-Test)االختبار القبلي  - أ
ادلفردات عن ىو ختترب الباحثة قبل استعمال 

، األشياء حول ادلدرسة يف تدريس اجلملة اإلمسية
وغرض ىذا االختبار دلعرفة مستوى التحصيل 

ادلفردات عن األشياء حول  الدراسى قبل استعمال
 .ادلدرسة يف تدريس اجلملة اإلمسية

                                                             
الطبعة األوىل، ، معجم املصطلحات الرتبويةيوسف خليل يوسف،   6

 .343(، ص. ، بدون السنةبًنوت: مكتبة لبنان انشرون)
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 (Post-Test)اإلختبار البعدي  - ب

ادلفردات عن مال ىو ختترب الباحثة بعد استع
. األشياء حول ادلدرسة يف تدريس اجلملة اإلمسية

والنتائج من االختبار البعدي يقارن بنتائج االختبار 
 7القبلي، مث كل منهما لقياس مدى فعالية التدريس.

تقارن الباحثة بٌن االختبار القبلي واالختبار البعدي 
ادلفردات عن األشياء وحتلل بينها دلعرفة استعمال 

حول ادلدرسة يف ترقية قدلرة الطالب يف فهم اجلملة 
 اإلمسية.

 اإلستبانة  .2
ىو ادلدلول العريب الصحيح للمراد منها الذي يشًن 
إىل تلك اإلستمارة اليت حتتوى على رلموعة من األسئلة أو 
العبارات ادلكتوبة مزودا إبجابتها واألراء احملتملة أو بفراغ 

                                                             

7
M. Ngalim Purwanto, Prinsip - Prinsip dan Teknik 

Evaluasi Pengajaran, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984, hal. 

28. 
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الباحثة اإلستبانة دلعرفة إستجابة  تإستخدام 8لإلجابة.
التالميذ إبستعمال ادلفردات عن األشياء حول ادلدرسة يف 

 إنشاء اجلملة اإلمسية.

 طريقة حتليل البياانت -د

الباحثة إىل اخلطوة  وبعد أيتم مجع البياانت فتخط
 ة :دالبحث وىو حتليل البياانت ادلوجو التالية ىف 

حتليل البياانت ىي عملية البحث بشكل منهجي 
ومجع البياانت الىت مت احلصول عليها من  ادلالحظة و 

ظيم البياانت وترمجتها إىل وحدات جتمع تنالواثئق عن طريقة 
تعلم وجعل  يفوتنظيم ىف منط، واختبار أمرىم و 

  9االستنتاجات كي يفهم لنفسو وآلخرين.

                                                             
 343 .....،صمعجم املصطلحات يوسف خليل يوسف،   8

9
 Sugiono,  Memahami  Peneliti  Kualitatif, (Bandung: 

Alfabert 2010,) hal. 88. 
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االختبار القبلي و وحتليل البياانت عن نتيجة  .1
( فتستعمل الباحثة t’ Test‘البعدي ابختبار "ت" )

    :10الرموز التالية
  

    
 

 البياانت: 
 11: حاصلة ادلالحظة  

: متوستط الفروؽ بٌن نتيجة ادلتغًنة األوىل و نتيجة   
   اخلطوات التالية :تغًنة الثانية، فهو من اتباع ادل

    
∑ 

 
 

 

: رلموع الفروؽ بٌن نتيجة ادلتغًنة األوىل و  ∑
من  D نتيجة ادلتغًنة الثانية، و 

 خطوات اآلتية: 
D= X-Y 

                                                             
 

10
 Sugiono, Memahami Penelitian,....hal. 88. 

11
Anas  Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,  )Raja 

Grafindo Persada, 2005(  hal. 307 
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D      نتيجة ادلتغًنة األوىل انقصة بنتيجة ادلتغًنة :
 الثانية

X .نتيجة ادلتغًنة األوىل : 

Y .نتيجة ادلتغًنة  الثانية : 

N .عدد العينة : 
 للفروؽ اتباع الرموز التالية : اخلطاء ادلعياري:     

 

      
   

√   
 

 

ألوىل و : اإلحنراؼ ادلعياري للفروؽ بٌن نتيجة ادلتغًنة ا   
 : 12يعيننتيجة ادلتغًنة الثانية، 

 

     √
∑  

 
 (

∑ 

 
)

 

 

 13: العدد الثابت.1

                                                             
12

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan... hal. 

305-306. 
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 . حتليل البياانت اإلستيبانة2

وحتليل البياانت عن نتيجة اإلستبانة فتستعمل  
 الباحثة الرموز كما يلي: 

p= 
 

 
      

 : النسبة ادلؤيةp البيان :

 f رلموع القيمة احملصولة عليها : 

 nالنتيجة الكاملة : 
 

                                                                                                                  
13

Anas  Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan... hal. 

282. 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت  -أ 
السابق عن أدوات الفصل قد شرحت الباحثة يف 

تشرح الفصل . يف ىذا البحث وىي االختبار واالستبانة
ونتيجتهم يف الطلبة الباحثة عن ىذه البياانت ملعرفة قدرة 

وإستجابة الطلبة يف إستخدام  تدريس اجلملة اإلمسية
. املفردات عن األشياء حول املدرسة يف تعليم اجلملة اإلمسية

وقد قامت الباحثة ابلتصميمات التمهيدية للحصول على 
أبتشية  Ratawali درسة الثانوية اكحووميةاملتلك البياانت يف 

املعلمٌن  الرتبية وأتىيل ى إفادة عميد كليةاعتمادا علوسطى 
  B- 14232: جامعة الرانًني دار السالم بند آتشيو رقم

/Un.08/TU-FTK/TL.00/12/2018. 
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 حملة عن ميدان البحث -1
أبتشية وسطى  Ratawaliاملدرسة الثانوية اكحوومية  إن

إحدى  وهي MTsN 5 Aceh Tengahأو يقول ابإلسم 
اليت توجد يف أتشية وسطى يعين يف الطريق املدرسة 

Takengon Lukup Sabun  بناحيةKute Panang  مبنطقة
 م.0871يف السنة  أسس ىذه املدرسةو  .وسطى ةأتشي

 وكانت رئيسة املدرسة يف ىذه املدرسة ىي مسليلة املاجسرت.
 كما يلى:املدرسة  وأما الرؤية هلذه أ( 

ط واإلبداء جلميع مووانت دفع النشا -0
 املدرسة

حتسٌن التعلم من أجل لتحسٌن مهارات  -2
 الطلبة

تنفيذ التعلم والتوجيو الفعالية حيت  -4
 يتمونوا من صقل ذكاء الطلبة

متحمسون لتطوير العلوم أو املعلومات  -3
 والتونولوجيا
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 تنمية الشعور ابلنظافة واجلمال -4
ب. عدد املدرسٌن الذين يعلمون يف املدرسة الثانوية 

 .أبتشية وسطى Ratawaliاكحوومية 
 4-1اجلدول

 األساتيذ واألساتيذة عد
 العدد اجلنس الرقم
 04 اإلانث 0
 04 ذكرال 2

 25  اجملموع
 

الثانوية اكحوومية  املدرسة ىذه يف الطلبة وعددج. 
Ratawali أبتشية وسطى 
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 4-2اجلدو 
  الطلبةعدد 

 اجملموع عدد الصف الصف رقم
 36 2 الصف األول 0
 46 2 اينالصف الث 2
 43 2 الصف الثالث 4

 047 5 اجملموع
 
حول املدرسة يف تدريس  أسلوب املفرداتإجراء  -2

 مسية اجلملة اال
املدرسة الثانوية قبل إجراء  عملية البحث يف 

ستوضح الباحثة التوقيت التجرييب  Ratawaliاكحوومية 
وخطوات التعليم،  وبعض الوسائل التعليمية املتعلقة 

حول املدرسة يف تعليم اجلملة  ستعمال املفرداتاأبسلوب 
الطلبة ما  الوتاب والقرطاس لتوتب عليو ، مثلمسيةاال

وجلمع  .مسيةإنشاء اجلملة اال تناقشو عن املدروسة يف
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تلك البياانت فقامت الباحثة نفسها ابلبحث اكحقلي يف 
 عدم. ست2108يناير  00إىل يناير  6يف التاريخ  املدرسة

 لتوقيت التجرييب كما يف اجلدول  التايل :الباحثة اب
 4-3اجلدول

 توقيت يف العملية التجربية
 األنشطة الساعة التاريخ اليوم اللقاء
اللقاء 
 األول

يناير  6 اإلثنٌن
2108 

توزيع  18.11
اإلختبار 

القبلي وشرح 
املفردات 
ابالوسيلة 

 الصورة
اللقاء 
 الثاين

يناير  8 األربعاء
2108 

اجلملة تعليم  16.41
مسية اال

إبستعمال 
املفردات عن 
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األشياء حول 
 املدرسة

اللقاء 
 الثالث

يناير  00 اجلمعة
2108 

توزيع  18.11
اإلختبار 
البعدي 
 واإلستبانة

 
 4-4اجلدول 

م إبستعمال املفردات عن األشياء يم وتعلعملية تعل
  مسيةاجلملة االتدريس يف  حول املدرسة

 )اللقاء األول(
 ةبالطل ةطأنش املدّرسة أنشطة

 إىل املدرسةدخلت  -
إبلقاء السالم الفصل 

 .وتعّرف نفسها
املدرسة الطلبة عن تشرح  -

 .السالم ونبيالطلبة جي -
 
 
الطلبة يسمعون شرح  -
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 أمهية تعليم اللغة العربية
إبستعمال الوسيلة 

 الصورة.
سأل املدرسة عن املادة ت  -

 .تعلم الطلبةاليت قد 
يعطي املدرسة اإلختبار   -

 الطلبة.إىل البعدي 
تقسم املدرسة الطلبة إىل   -

 ست فرقة
تشرح املدرسة عن   -

املفردات اليت توجد حول 
 املدرسة.

تسمح املدرسة الطلبة   -
لبحث املعلومات عن 

املفردات حول املدرسة 
 مع أصدقائهم يف الفرقة.

 املدرسة
 
 
 الطلبة جييبون الألسئلة -

 
الطلبة يعمل اإلختبار  -

 البعدي
 
 
يسمع الطلبة عن شرح  -

 املدرسة
 
الطلبة يبحثون املعلومات  -

 األخرى 
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تسمح املدرسة الطلبة   -
لتقدم األسئلة من املادة 

 اليت مل يفهموا.
تساعد املدرسة الطلبة   -

يف أخذ اإلستنباط عن 
 املادة.

املدّرسة ختتم الدرس   -
وتلقي السالم إىل الطلبة 

 .قبل خروج الفصل

يسألون عن املادة  الطلبة -
 .مل يفهموا 

 
الطلبة أيخذون اإلستنباط  -

 من املادة.
 

 الطلبة جييبون السالم -
 

 
 4-5اجلدول 

ستعمال املفردات عن األشياء م إبيم وتعلعملية تعل
  مسيةيف تدريس اجلملة اال حول املدرسة

 الثاين( اللقاء)
 أنشطة الطلبة أنشطة املدّرسة

 .السالم ونبيالطلبة جي -املدّرسة الفصل تدخل  -
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وتسلم على الطلبة مث 
 يسأهلم عن حاهلم.

تلقي املدّرسة األىداف   -
 .التعليمية للطلبة

لطلبة إىل اتقسم املدّرسة  -
 ست فرقة.

كيفية تشرح املدرس    -
مسية إنشاء اجلملة اال

املفردات عن إبستعمال 
 األشياء حول املدرسة.

تشرح املدرسة عن اجلملة   -
 مسية وأمثلة منها.اال

تسمح املدرسة الطلبة   -
عن املادة مع ليناقشون 

 أصدقائهم.
التدريبات توزيع املدرسة   -

 
 
 
 
 
 
يسمعون شرح الطلبة  -

 املدرسة.
 
 
 
 
يبحثون املعلومات الطلبة  -

 عن املادة مع زمالئهم.
 
الطلبة يعملون ما طلب  -
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 .إىل الطلبة
تطلب املدرسة إحدى  -

ما الطلبة من الفرقة إللقاء 
قد يناقشون يف فرقتهم أمام 

 .الفصل
تسمح املدرسة الطلبة  -

لتقدم األسئلة من املادة 
 اليت مل يفهموا.

تساعد املدرسة الطلبة   -
يف أخذ اإلستنباط عن 

 املادة.
ّرسة ختتم الدرس املد  -

الطلبة  وتلقي السالم إىل
 قبل خروج الفصل.

 املدرسة. 
 
 
 
 

يسألون ما مل  لطلبةا -
  يفهموا.

 
أخذ الطلبة اإلستنباط من  -

 املادة.
 

 الطلبة جييبون السالم. -
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 4-6اجلدول 
م إبستعمال املفردات عن األشياء يم وتعلعملية تعل

 مسية يف تدريس اجلملة االحول املدرسة 
 )اللقاء الثالث(

 أنشطة الطلبة أنشطة املدّرسة
املدّرسة الفصل تدخل  -

على الطلبة مث وتسلم 
 يسأهلم عن حاهلم.

عن املادة املدّرسة رر تو -
 .لطلبةمع ا

توزع املدرسة اإلختيار  -
 البعدي إىل الطلبة.

 
توزع املدرسة اإلستبانة   -

 إىل الطلبة.
 

 .السالم ونبيالطلبة جي -
 
 
 رر و يتذكر عن املادةيو -

 
الطلبة جييب األسئلة  -

املوجودة يف اإلختبار 
 البعدي

الطلبة جييب األسئلة  -
 املوجودة يف اإلستبانة
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املدّرسة الدرس وتلقي ختتم  -
 الطلبة قبل السالم إىل

 خروج الفصل.

 الطلبة جييبون السالم. -
 

 
 حتليل البياانت -ب

 حتليل البياانت من اإلختبار -1 
بعد مسية إنشاء اجلملة االعلى الطلبة وملعرفة قدرة    

ستعمال املفردات عن األشياء حول املدرسة تعليمهم إب
فاعتمدت الباحثة على إجراء اإلختبار القبلي والبعدي 

بوا عن األسئلة املقدمة هلم ابإلجابة يأن جيالطلبة وعلى 
تيجة االختبار الصحيحة. ولتوضيح البياانت فتقدم الباحثة ن

 القبلي والبعدي كما اييل: 
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 4-7 اجلدول
 والبعدي القبلينتيجة االختبار 

نتيجة  الطلبة رقم
 االختبار
 القبلي

نتيجة 
االختبار 
 البعدي

0 
2 
4 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
01 
00 

 0الطلبة 
 2الطلبة 
 4الطلبة 
 3الطلبة 
 4الطلبة 
 5الطلبة 
 6الطلبة 
 7الطلبة 
 8الطلبة 
 01الطلبة 
 00الطلبة 

61 
41 
51 
31 
51 
34 
51 
41 
64 
21 
44 

81 
81 
81 
71 
71 
71 
51 
011 
61 
71 
011 
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02 
04 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
21 
20 
22 
24 
23 

 02الطلبة 
 04الطلبة 
 03الطلبة 
 04الطلبة 
 05الطلبة 
 06الطلبة 
 07الطلبة 
 08الطلبة 
 21الطلبة 
 20الطلبة 
 22الطلبة 
 24الطلبة 
 23الطلبة 

51 
44 
44 
31 
41 
44 
21 
31 
31 
41 
31 
51 
64 

51 
011 
61 
84 
011 
84 
011 
84 
84 
84 
61 
84 
011 
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وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي 
 فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي: (t-testت) ابختبارات

 

to =
  

    
 

 كما يلي:   وبتعبًن رايضي يصاغ القانون
 

    
= 

   

√   
 

 

القبلي  االختباربٌن نتيجة أما جمموع الفروق 
      كما يف اجلدول اآليت:  والبعدي

 4-8اجلدول 
 جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي
D

2
=(x-y)

2 
D=x-y  االختبار

 البعدي
االختبار 

 القبلي
 رقم

311 21- 81 61 0 
0511 31- 81 41 2 
811 41- 81 51 4 
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0511 31- 71 31 3 
311 21- 71 51 4 
0224 44- 71 34 5 

1 1 51 51 6 
4511 51- 011 41 7 
24 4- 61 64 8 

4511 51- 71 21 01 
3224 54- 011 44 00 

1 1 51 51 02 
3224 54- 011 44 04 
0224 44- 61 44 03 
4124 44- 84 31 04 
2411 41- 011 41 05 
0511 31- 84 44 06 
5311 71- 011 21 07 
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2411 41- 84 31 08 
2411 41- 84 31 21 
3224 54- 84 41 20 
811 41- 61 31 22 
0224 44- 84 51 24 
524 24- 011 64 23 

   

 34351
 
 
    

549-  
- - N= 

23 

 
يف اجلدول   (t-test)ت  – نظرا إىل نتيجة اختبار

 ت اآلتية:اناالبي ت الباحثةالسابق وجد
 -549=  ( D)ين تبار االخجمموع الفرق بٌن  .0
)ين تبار االخجمموع مربعات الفرق بٌن  .2

2
D )= 

34351 
  23= عدد العينة  .4



51 
 

وملعرفة داللة املتوسط الفرق بٌن النتيجتٌن املتغًنتٌن  
(MD) :فالباحث يتبع اخلطوات التالية ، 

   
  

 
   

 549

23  
  48،4 

 

ملعياري للفروق بٌن راف احنعن األ ةحث الباحثمث يب 
   وىذا ما ننظره يف الرموز التايل : (SDD)يتٌن النتيجة املتع

    √  2

 
 (

  

 
)

2

 √
34351

23 
 (

 549

23 
)

2

 

 

 √0783،0    48،4   
2
=√0783،0  0433،38 
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          √ 437،50  07،56 

 
                  

  عن اخلطأ املعياري للفروق ةبحث الباحثمث ت 
(SEMD)  : 

    
 

   

√  0
  

07،56

√23  0
  

07،56

√ 24
  

             
07،56
    3،68

 4،78 

وبعد كل خطوات من اكحساب السابق فوصلت الباحثة إىل 
 أناخلطوة األخًنة الختبار فروض حبثها. لون على الباحثة 

  تعرب االحصائية كما يلي :

2µ  <1µ  =Ha : إستعمال املفردات عن  أن الداللة على
قدرة  األشياء حول املدرسة يف تدريس اجلملة اإلمسية يرقي

 .مسيةالطلبة يف إنشاء اجلملة اال
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2µ  ≥ 1µ  =HO : إستعمال املفردات عن  أن الداللة على
قدرة الطلبة يف إنشاء اجلملة  األشياء حول املدرسة ال يرقي

  مسية.اال
 املقياس الرد : أناعتمادا على ىذا الفرض املذكور، 

- Ha  مقبول وHo  اجلدول -ت:  أنمردود، إذا ك < 
 اكحساب.-ت

- Ha  و مردودHo  اجلدول -ت:  أن، إذا كمقبول  >
 اكحساب.-ت

-ت ابختباراناوأّما اخلطوة األخًنة ختترب الباحثة البي 
 كما يلي :   (to)ت عن حاصل املالحظة 

     
  

    
     

 48،4
4،78

 

       01،01

  01،01                        
 

حتديد الدراجة اكحرية  ومن اخلطوات األخًنة يعين 
(derajat kebebasanويوون الفرض الصفري على مستوى  ) 
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من درجة اكحرية يف ىذا  09و 49 (signifikansi)الداللة 
 البحث. 

db = N-0                                      
 = 23-0= 24 

يعين  49( signifikansiفحدد مستوى الداللة ) 
أّما حاصل  2،71يعين  09 وحدد مستوى الداللة 2،15

كحساب( أكرب ا-. وذلك )ت01،01يعين  (to املالحظة )
 .2،71 <01،01>  2،15اجلدول( : -من )ت
اكحساب( متساوية أو أكرب -النتيجة )ت كانتإذا   

اجلدول( فيوون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل -)ت
اكحساب( تبلغ إىل النتيجة -النتيجة )ت كانتمقبوال. وإذا  

اجلدول( فيوون الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل -)ت
 0مردودا.
-النتيجة )ت أنفوجدت الباحثة يف ىذا البحث  

 أناجلدول(، ولذلك -اكحساب( أكرب من النتيجة )ت
                                                             

1
 Anas Sudijono,Pengantar Statistik Pendidikan..., hal. 312-313. 
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إستعمال  الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال، يعين
 ول املدرسة يف تدريس اجلملة اإلمسيةاملفردات عن االشياء ح

 فّعاال.
  

 حتليل البياانت اإلستبانة -2
ملعرفة استجابتهم الطلبة توزع الباحثة اإلستبانة إىل 

إستعمال املفردات عن االشياء حول املدرسة يف  على
إجيابية أم سلبية. ويف  ىل ىي توون مسيةاال تدريس اجلملة

حتليل البياانت من االستبانة يستعمل الباحثة الرموز لتحليلها  
 كما يلي: 

p=  
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 4-9اجلدول 

 نتيجة إجابة اجمليبات على األسئلة من اإلستبانة

 املؤشرات بنود اإلجابة نسبة مؤية)%(
 

 منرة
TS 

K

S 
S SS TS KS S SS 

. 1 
46،4

% 
52،4
% . 1 8 04 

أرغب يف تعليم 
 0 اللغة العربية

02،4
% 

3
% 

32%  32%  4 0 01 01 

التعليم 
ابستعمال 

املفردات عن 
األشياء حول 
املدرسة ىي 

اخلربة اجلديدة 
 لدّي.

2 

. 1 41%  41%  . 1 02 02 

ارغب يف 
التعلم 

ابستعمال 
املفردات عن 
األشياء حول 

 املدرسة.

4 
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. 
7
% 28%  

52،4
% . 2 6 04 

التعليم 
ابستعمال 

املفردات عن 
األشياء حول 

املدرسة جيعلين 
بسهولة على 

فهم املادة عن 
تركيب اجلملة 

 اإلمسية.

3 

. 1 43%  35%  . 1 04 00 

التعليم 
ابستعمال 

املفردات عن 
األشياء حول 

املدرسة جيعلين 
بسهولة يف 

حفظ 
 املفردات.

4 

. 
7
% 32%  41%  1 2 01 02 

التعليم 
ابستعمال 

املفردات عن 
األشياء حول 

املدرسة 
يسهلين يف 

تركيب اجلملة 
 اإلمسية.

5 
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1 
3
% 35%  41%  1 0 00 02 

التعليم 
ابستعمال 

املفردات عن 
األشياء حول 
املدرسة ترقية 
قدريت على 

تركيب اجلملة 
 اإلمسية.

6 

1 1 43%  35%  1 1 04 00 

ملة التعلم اجل
اإلمسية 

  عمالابست
املفردات عن 
األشياء حول 

املدرسة 
يدافعين يف 
تعليم اللغة 

 العربية.

7 

1 7
% 

32%  41%  1 2 01 02 

ملة التعلم اجل
اإلمسية 

  عمالابست
املفردات عن 
األشياء حول 
املدرسة متعة 

 جدا.

8 
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 من نتائج البحث عرف الباحث مع أن اإلجيابة

 % أكثر من اإلجيابة84)موافق بشدة وموافق( اإلجابية
  >% 84 :% ابلنسبة6السلبية )أقل موافق وغًن موافق( 

% وىذه النتيجة تشًن إىل أن معظم الطلبة يشعرون 6
ستعمال ابرتفاع دوافعهم يف تدريس اجلملة اإلمسية اب

 .عن االشياء حول املدرسةاملفردات 
 
 
 

20%  
3
% 

7%  56%  4 0 2 05 

ملة التعلم اجل
اإلمسية 

  عمالابست
املفردات عن 
األشياء حول 

 جيعليناملدرسة 
  ممال.

01 

6%  84%  اجملموع 224 06 
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 حتقيق الفروض -ج
يف ىذا البحث فهي   ةالباحث توأّما الفروض اليت قدم

 كما يلي :
إستعمال املفردات  كان : (Ho) الصفري الفرض -0

قدرة الطلبة  عن األشياء حول املدرسة ال يرقي
 مسية. يف إنشاء اجلملة اال

إستعمال املفردات عن  كان :( Ha) البديل فرضال -2
قدرة الطلبة يف إنشاء  األشياء حول املدرسة يرقي

 مسية.اجلملة اال
-ت )ت -على نتيجة اختبارقد حصلت الباحثة 

-( أكرب من نتيجة اجلدول )ت01،01:  (t0)اكحساب
 ومستوى 2،15 : (tt.ts.5%)9 4 الداللة مستوى اجلدول
تدل على أن الفرض ف(. 2،71: (tt.ts.1%) 9 0 الداللة

الصفري مردود وعوسو أن فرض البديل مقبول، مبعىن أن 
إستعمال املفردات عن األشياء حول املدرسة فعاال إلنشاء 

 اجلملة اإلمسية. 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث -أ

بناء على عرض البياانت وحتليلها يف الفصل السابق  
 هبذا البحث هي كما اييل:فبيان اخلالصات 

إن إستعمال ادلفردات عن األشياء حول ادلدرسة يكون   -1
مسية. قدرة الطلبة يف إنشاء اجلملة اال فعاال لرتقية

رب أك (احلساب -ت)وتعتمد الباحثة على أن نتيجة 
 .60،7<17017>6072اجلدوال( -من )ت

يف  ادلدرسة إستعمال ادلفردات عن األشياء حول إن -6
عند ذلا إستجابة إجيابية  مسيةتدريس وإنشاء اجلملة اال

أن اإلجيابة اإلجابية)موافق بشدة الطلبة0 على الدليل 
% أكثر من اإلجيابة السلبية )أقل موافق 39وموافق( 

 .%0  >% 39 :% ابلنسبة0موافق( وغري 



01 
 

 
 

 املقرتاحات -ب

إعتمادا على الظواهر السابقة تقدمت الباحثة اإلقرتاحات  
 كما التايل:

اليت  أو الظواهر ترجو من ادلدرس أن يستخدم األشياء  -1
سهولة الطلبة ل بيئة الطلبة لادلدرسة أو حو توجد حول 

 مسية.االيف عملية تعليم خاصة يف إنشاء اجلملة 

ترجو الباحثة من الطلبة أي يدرسوا اللغة العربية جيدا   -6
 ويفهم ادلادة اللغة العربية فهما اتما.

إىل الباحون األخرى ليبحث عن   ترجو الباحثة  -9
 .ادلشكلة يف تعليم القواعد اللغة العربية
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 املراجع

 املراجع العربية -أ 

 ،القواعد لكل املراحلم ،  7002إبراهيم مشس الدين،
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دمحم  جامعة ،اجلملة اإلمسية ،دون السنة دمحم دلود،
  .املسيلة ضياف:و ب

تعليم اللغة العربية للناطقني   ،م8211 حممود كامل الناقة،
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RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VII / Ganjil 

Materi   : Mufradat dan Jumlah Ismiah 

 ( األدوات المدرسية ) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 

 

A. Kompetensi Dasar (KI) 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama  

yang dianutnya. 

KI2 : Menghargai dan menghayati prilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong-royong) santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaanya. 

KI 3 :  Memahami pengetahuan (faktual, konseptural 

dan prosedural) berdasarkan rasa ingintahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 



budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata. 

KI 4 :  Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah 

kongkret ( menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan memuat) dan ranah abtrak ( 

menulis, membaca, menghitung, menggambar 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi dasar (KD) 

1.1 :  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari 

bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional dan bahasa pengantar 

khazanah keislaman yang diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

2.1 :  Menunjukan prilaku jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan social sekitar 

rumah dan sekolah. 

3.1 :  Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, 

frasa dan kalimat bahasa Arab sesuai dengan 

struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 

المدرسية األدوات . 

4.1 :  Mendemonstrasikan ungkapan informasi secara 

tulisan sederhana tentang topik األدوات المدرسية 



dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 

 

C. Tujuan dan Indikator Pembelajaran 

Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 

setelah terjadinya 

proses mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

informasi, menalar dan 

memberikan informasi 

siswa dapat 

memdemonstrasikan 

ungkapan sederhana, 

menunjukan contoh 

dari ungkapan 

sederhana untuk 

menyatakan, menanya, 

merespon dan 

menyampaikan 

berbagai informasi 

tentang األدوات المدرسية. 

1.1.1 Meminati 

belajar bahasa 

Arab sebagai 

bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional 

dan bahasa 

pengantar 

khazanah 

keislaman. 

 

2.1.1   Menunjukan 

prilaku disiplin, 

tanggung jawab 

dalam 

melakukan 

praktik 

menyusun 

karangan 

sederhana 

terkait topik. 

 

3.1.1   Menjelaskan 

pengertian 

jumlah ismiah, 



ciri-ciri 

mubtada’ ciri-

ciri khabar. 

 

4.1.1   Membuat 

contoh struktur 

jumlah ismiah 

dari kata, frasa 

dan kalimat 

bahasa Arab 

yang sesuai 

dengan topik 

 .األدوات المدرسية 

  

 

D. Materi Pembelajaran 

 Menyusun jumlah ismiah dari mufradat yang 

ada pada topik  األدوات المدرسية 

 

E. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan saintifik 

 Penilaian autentik 

 Metode sam’iah syafahiyah 

 Diskusi dan penugasan terstruktur 

 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

 Media 

- Gambar 

- Papan tulis 



 

 Alat dan bahan 

- Kertas Karton 

- Spidol 

- Gambar terkait materi 

- Gunting 

- Isolasi 

 

 Sumber Belajar 

- Buku siswa bahasa Arab pendekatan 

saintifik kurikulum 2013 kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah. 

- Buku mulakhas bahasa Arab. 

- Kamus Indonesia-Arab. 

- Materi pelatihan guru implementasi 

kurikulum 2013 kementerian pendidikan 

dan kebudayaan. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Guru 

Kegiatan 

Peserta didik 

Alokasi 

Waktu 

 

Pendahuluan 

-  Guru 

memberi 

salam. 

 

-  Guru 

mempersi-

lahkan 

siswa 

membaca 

- Peserta didik 

menjawab 

salam. 

 

- Peserta didik 

membaca 

do’a 

bersama. 

 

 

15 Menit 



do’a. 

 

-  Guru 

mengabsen 

peserta 

didik. 

 

 

-  Guru 

memberikan 

apersepsi 

dengan cara 

mengaitkan 

materi yang 

akan 

dipelajari 

dengan 

materi 

sebelumnya

. 

 

-  Guru 

memberikan 

motivasi 

kepada 

peserta 

didik. 

 

 

-  Guru 

menjelaskan 

tujuan dari 

materi yang 

akan 

dipelajari. 

 

 

 

- Peserta didik 

mendengar-

kan 

pengabsenan. 

 

 

- Peserta didik 

mengulang 

sedikit 

pembelajaran 

yang sudah 

lalu. 

 

 

 

 

 

 

 

- Peserta didik 

mendengar-

kan motivasi 

yang 

disampaikan 

guru. 

 

 

- Peserta didik 

mendengar-

kan setiap 

informasi 

yang 

diberikan 

guru. 



 

-  Guru 

membagi 

peserta 

didik 

menjadi 8 

kelompok 

setiap 

kelompok 

terdiri dari 4 

orang. 

 

 

- Peserta didik 

dibagi 

menjadi 8 

kelompok. 

 

Inti 

Mengamati 

- Guru 

menyampai

kan 

mufradat 

disekitar 

sekolah 

mengguna-

kan media 

gambar. 

 

- Guru 

menjelaskan 

jumlah 

ismiah serta 

ciri-ciri 

mubtada’ 

dan khabar. 

 

Menanya 

-  Guru 

memberikan  

kesempatan 

kepada 

 

- Peserta didik 

memperhati-

kan gambar 

yang 

ditunjukan 

oleh guru. 

 

 

 

 

- Peserta didik 

memperhati-

kan 

penjelasan 

guru. 

 

 

 

 

 

- Peserta didik 

bertanya 

tentang 

 

50 Menit 



peserta 

didik untuk 

bertanya 

tentang 

materi yang 

belum 

dipahami. 

 

 

 

Mengumpul-

kan 

Informasi 

-  Guru 

mempersila

hkan 

peserta 

didik untuk 

mendiskusi

kan dengan 

anggota 

kelompok-

nya terkait 

materi. 

 

 

 

 

-  Guru 

mempersila

hkan 

kepada 

setiap 

kelompok 

untuk 

mencari 

materi yang 

belum 

dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Peserta didik 

mendiskusika

n dengan 

anggota 

kelompoknya 

masing-

masing 

tentang 

materi yang 

sudah 

dijelaskan 

guru. 

 

 

 

- Peserta didik 

mencari 

informasi 

dari berbagai 

sumber 

tentang 

mufradat dan 

jumlah 



infomasi 

lain tentang 

jumlah 

ismiah dan 

mufradat 

dari 

berbagai 

sumber. 

 

Mengasosiasi 

-  Guru 

memberikan 

lembar 

kerja 

peserta 

didik. 

 

Mengomuni-

kasikan 

-  Guru 

mempersi-

lahkan 

peserta 

didik untuk 

mempresen-

tasikan hasil 

kerja 

kelompok-

nya di 

depan kelas. 

 

ismiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Peserta didik 

mengerjakan 

LKPD yang 

diberikan 

oleh guru. 

 

 

 

 

- Peserta didik 

mempresen-

tasikan hasil 

kerja 

kelompoknya 

di depan 

kelas. 

 

Penutup 

-  Guru 

memberikan 

penguatan 

tentang 

materi. 

- Peserta didik 

memperhati-

kan 

penguatan 

materi yang 

 

15 Menit 



 

 

-  Guru 

membimbin

g siswa 

dalam 

menyimpul

kan materi 

yang baru 

dipelajari. 

 

-  Guru 

melakukan 

refleksi 

terhadap 

pembelajara

n. 

 

 

 

-  Guru 

menutup 

pelajaran 

dengan do’a 

dan salam. 

dijelaskan 

guru. 

 

- Peserta didik 

menyimpul-

kan materi 

yang baru 

dipelajari. 

 

 

 

- Peserta didik 

memberikan 

refleksi 

terhadap 

pembelajaran

. 

 

 

- Peserta didik 

menutup 

pelajaran 

dnegan 

membaca 

do’a dan 

menjawab 

salam. 

 

H. Penilaian 

1. Penilaian Pengetahuan 

Indikator Soal :    Menjelaskan pengertian jumlah 

ismiah, ciri-ciri mubtada’ dan 

khabar. 



 

Kriteria Sekor 

-  Jika penjelasan jelas dan 

menyebutkan ciri-siri mubtada’ 

dan kabar. 

 

-  Jika Penjelasan kurang jelas dan 

menyebutkan ciri-ciri mubtada’ 

dan khabar. 

 

- jika penjelasan jelas dan tidak 

menyebutkan ciri-ciri mubtada’ 

khabar. 

 

- Jika penjelasan tidak jelas dan 

tidak  menyebutkan ciri-ciri 

mubtada’ dan khabar. 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Rumus : 

 

      
               

              
     

 

2. Penilaian Keterampilan 

Indikator  Soal :   Menyusun kalimat sederhana 

yang sesuai dengan kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab terkait 

topik  األدوات المدرسية serta 

struktur jumlah ismiah. 



 

Kriteria sekor 

-  Jika membuat kalimatyang 

mengandung jumlah ismiah dan 

sesuai dengan kaidahnya 

 

-  Jika membuat kalimat yang 

mengandung jumlah ismiah dan 

kurang sesuai dengan kaidahnya 

 

-  Jika membuat kalimat yang 

mengandung jumlah ismiah dan 

tidak sesuai dengan kaidahnya 

 

-  Jika membuat kalimat yang tidak 

mengandung jumlah ismiah 
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3 

 

2 

 

 

1 

 

 

Rumus : 

 

     

 
               

              
     

  



  

 

 

 

 

 

Petunjuk 

 Berdo’alah sebelum mengerjakan soal 

 Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat 

 Berdiskusilah dalam mengerjakan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) berikut ini dengan 

anggota kelompokmu. 

 

Soal sebagai berikut : 

1. Jelaskan pengertian jumlah ismiah! 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………… 

2. Sebutkanlah ciri-ciri dari mubtada’ dan khabar! 

………………………………………………………

………………………………………………………

Nama Kelompok:    

…………………………………………………….. 

Nama Anggota Kelompok 

:…………………………………………………….. 

        

…………………………………………………….. 



……………………………………………………….

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

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

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

3. Buatlah kalimat yang mengandung jumlah ismiah 

dari mufradat berikut: 

 a. املكتبة 
    
 b. القرطاس 
  
 c. الكتاب 
 d. املكنسة  
 
4. Buatlah kalimat yang mengandung jumlah ismiah 

dari gambar berikut: 

 

 
   



 
 

 
 

 

5. Buatlah kalimat yang mengandung jumlah ismiah 

dari mufradat yang kamu ketahui! 

  



SOAL PRETEST 

A. Soal Pilihan Ganda 

Pilihlah salah satu jawaban a,b,c atau d yang paling 

benar! 

 

 القلم يف..... -1

 ب. الديوان  الفصل . أ

 د. الرف  ج. احلقيبة

 السبورة أمام..... -2

 ب. املكتبة  أ. الفصل

 د. املدرسة  ج. املقصف

 هذه..... -3

 ب. املقصف  اجلدارأ.  



 د. املكتب  ج. النافذة

 أين صورة رئيس اجلمهورية؟ -4

 ب. على اجلدار  أ. على املكتب 

 د. يف احلقيبة  ج. يف امليدان 

 

 

B. Soal Menyusun Kalimat 

buatlah jumlah ismiah dari gambar  berikut! 

  

5. 



  

 

Buatlah jumlah ismiah dari kata berikut! 

 املسطرة -7

 املزبلة -8

 

Buatlah 2 kalimat yang mengandung jumlah 

ismiah! 

9……………………………………………………… 

10…………………………………………………….. 

  

6. 



SOAL POSTEST 

A. Soal Pilihan Ganda 

Pilihlah salah satu jawaban a,b,c atau d yang paling 

benar! 

 

 املدرسة..... -1

 ب. أكرب  كبري . أ

 د. كبرية  ج.أصغر

 هذه.....-2

 ب. املكتبة  أ. الفصل

 د. الكتاب  ج. املقصف

 .....يف املقصف-3

 ب. الديوان  أ.  الشراب



 د. امليدان  ج. املكتبة

 كرة القدم يف....  -4

 ب. املكتبة  أ. الفصل 

 د. املزبلة  ج. امليدان 

 

 

B. Soal Menyusun Kalimat  

Buatlah 2 kalimat yang mengandung jumlah 

ismiah! 

5…………………………………………………… 

6……………………………………………………  

Susunlah jumlah ismiah dari kata berikut! 

 املدرسة -7

 املقلمة -8

 



 

buatlah jumlah ismiah dari gambar  berikut! 

  

  

 
 

  

9. 

10. 



ANGKET RESPON SISWA TERHADAP 

PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN 

MUFRADAT di SEKITAR SEKOLAH dalam 

MENYUSUN JUMLAH ISMIAH 

Nama  :  

Kelas  : 

Petunjuk :  Pilihlah salah satu dari empat item   

yang sesuai dengan apa yang anda 

rasakan! 

1. Saya sangat suka belajaran bahasa Arab  

a.  Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

 

2. Mengikuti pembelajaran menggunakan 

mufradat tentang benda yang ada di sekitar 

merupakan pengalaman baru bagi saya. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

 

3. Pembelajaran seperti ini sesuai dengan 

pembelajaran yang saya inginkan. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 



c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

 

4. Pembelajaran menggunakan mufradat yang ada 

di sekitar sekolah untuk menyusun jumlah 

ismiah membuat saya lebih memahami materi. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

 

 

5. Dengan menggunakan mufradat yang ada di 

sekitar sekolah memudahkan saya dalam 

menghafal kosa kata. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

 

6. Dengan menggunakan mufradat yang ada di 

sekitar sekolah memudahkan saya dalam 

menyusun jumlah ismiah. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

 



7. Saya merasa ada peningkatan kemampuan 

dalam menyusun jumlah ismiah dengan 

menggunakan mufradat yang ada di sekitar 

sekolah. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

 

8. Pembelajaran dengan menggunakan mufradat 

yang ada di sekitar sekolah memotivasi saya 

dalam belajar. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

 

9. Pembelajaran jumlah ismiah dengan 

menggunakan mufradat yang ada di sekitar 

sekolah sangat menarik. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

 

 



10. Pembelajaran jumlah ismiah menggunakan 

mufradat yang ada di sekitar sekolah membuat 

saya bosan. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

  



 



 

GAMBAR 1 ( ketika guru menjelaskan tentang jumlah 

ismiah) 

 

GAMBAR 2 (ketika siswa mmendiskusikan kosa kata 

tentang benda  yang ada disekitar sekolah) 



 

GAMBAR 3 ( ketika guru membagikan kelompok) 
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