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 استهالل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 جيَ ْرَفِع اهللُ الَِّذْيَن ءَاَمنُ ْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُْوُتواْ اْلعِْلَم َدَرَجات  }
 {َواهللُ ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْر  

 "11سورة اجملادلة آية " 

 (2)إناَّ أَنْ زَْلناَُه قُ ْرآناً َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن 
 2سورة يوسف آية 

 
 صدق اهلل العظيم

 :قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
﴿ِاْحرُِصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة   
 فَِإن ََّها ُجْزء  ِمْن ِديِْنُكْم﴾
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 :إهداء 

 ما يل مسك اهلل وليس سواك اخشاه وأسبح با
وال أنسى أن أشكرمها قد . هللحيلة وال قوة إال با

بعد حق اهلل  ىإن للوالدين حقا عل .ربياين صغريا
هناية فاستحقا  .يف االحرتام أوجداين وربياين صغريا

كرمين يف أكرم مها يف اآلخرة كما أ .هلما ا  مكراإ
 .معروفني الدنيا

لقد متّمت كتابة هذه الرسالة بكل جهد ودعاء 
وتشجيع منهما ومن مجيع أسريت وتضحية 

 .وأساتذيت وأصدقائي

لوالدي ومجيع  ةخملص اةهذه الرسالة إهداء يوأهد
 .أسريت وأصدقائي احملبوبني ولكافة القارئني
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 شكر وتقدير
بسماهللالرمحنالرحيم

اهللالذ وأفضلاللغاتعربياجعلالقرآنياحلمد
والصالةوالسالمعلىحبيبالرمحن.ينطقهبااإلنساناليت

هبدايته تبعه ومن أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد سيدنا
.وإحسانهإىليومالدين
بإذن الرسالةفقدمت تأليفهذه وتوفيقه اليتاهلل

املعلمنيأهيلالعربيةبكليةالرتبيةوتاللغةقسمتعليميقررها
امعةالرانيرياإلسالميةاحلكوميةمماةةمناملواةيتعلمااجب

املوضوع حتت الرسالة وختتص الطلبة تحفيظ المفردات :
دراسة تجريبية بالمدرسة ( تطويرها في المحادثةو 

 (Nagan Raya 1 المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
تو الرسالة هذه متابة إشراف املشرفنيبإتم شراف

األستاذالكرمي األستاذزاراملاجستيروحسينالدمتورنيمها
الفكر املاجستير ممتاز هلمافتقد ، الشكر أفضل الباحثة م

أنفقذاالل قد وتوجيان الثمينة أوقاهتما ومساعدهتماا  ما
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 مامال جيدا إشرافا الرسالة هذه إىلاإلشراف أوهلا من
.لعلاهللبارماماوجزامهاخيرامثيراو.آخرها

العظ بالشكر الباحثة ربياىنوتتقدم قد لوالدين يم
،ريباغفريلولوالديوارمحامامماربياينصغيراتربيةسليمة

وجلديت صغيرةوجلدى وألخيت صغيير وجلميعوألخي
.األساتذةاللاماجعلنامنعباةكالصاحلني

احثةالشكراخلالصمالبتقد علىماذمر،إضافةو
اجلامعة الرتبيةوملدير ملية العربيةعميد اللغة قسم ورئيس

 وجلميع الرانيرياألساتذة جامعة ملية فياايف .والعاملني
 قدتومذلك الذين األصدقاء لسائر الشكر جزيل قدم
إمتاممتابةهذهالرسالة،وبارماماهللبأفكارهميفاساعدوه

.ىفالدنياواآلخرة
تقد  أن الباحثة تنسى الشكروال رئيسةلالعظيمم

 ,Teuku Meurah Iskandar .األستاذMTsN Jeuram املدرسة

S.pd.I األستاذ العربية اللغة  Fajrul وللمدرس

Hadi,S.Pd.I،و املدرسني قدالتالميذوجلميع الذين فيه
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.عمليةالبحثعندإلياامجعالبياناتاحملتاجةأعانوهايف
.عسىاهللأنيعطيامأجراعظيما

من ختلو ال الرسالة هذه أن الباحثة تتيقن وأخيرا،
،وإنمانتقدبذلتملوالنسياناتاتاناألخطاءوالنقص

يف جادها لذلك الرسالة، هذه القارئنيتإعداة من رجو
خالصا بنائيا الرسالة،نقدا هذه إلممال نافعا واصالحاا

 .الةنافعةهلاوللقارئنيمجيعالعل هذهالرسو
 


م8152نوفمرب51ةارالسالم،

 
           الباحثة 
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 مستخلص البحث
دراسةجتريبية(احملادثةحتفيظاملفرداتوتطويرهايف:عنوانالبحث

Nagan Raya”)

كسابايينان:اإلسمالكامل

املدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةبتعتمدالباحثةعلىاملالحظة
MTsN 1 Nagan Raya اللغةوهيإحدىاملدارساليتتدرس مادة فيها

مناملفرداتاألمثلةتقرأةاملدرسو.احملادثةواملفرداتيتعلمونوالطلبة.العربية
 مباسرةحمادثتهامث والطلبةأمام ويوضحها الطلبة املفرداتمطالبة لنطق

 املدرسة يف يومياتنا باملوضوع الفصلةاملدرستقرأما وجدت.أمام ولكن
 الباحثة  أن ب حتفيظ”MTsN 1 Nagan Raya“الطلبة يف ضعيفون

اجلملة يعربوا أن يستطيعون ال وهم الكاملة اجلملة يف املفرداتوتطويرها
واليفهموناملقاصدعنداحلوارمعأصدقائهموهميصعبون.العربيةباجليد

حفظاملفرداتواليستطعونأنيضعوااملفرداتيفمجلةمفيدة،يصعبيف
ومن.يفاجلملةاملفيدةهلمحفظاملفرداتملااليستطيعونتركيباملفردات

املفردات من لديهم ما لقلة احملادثة على يقدرون ال .هذا سةاملدرتعطى
يف وتطويرها حلفظها الطلبة مالزما املفرداتعلى واستمرارااحملادثة هذاو.

حلفظاملفرداتوجيعلالط أنيستطيعوا لبة ومناحملاولة.يفاحملادثةتطبيقها
تطويرهاوحتفيظاملفرداتتطبيقالطريقةبملعاجلةهذهاملشكالتتقومالباحثة

ملعرفةفعاليةتطبيقالطريقةوأماأغراضالتأليفهذهالرسالةفهي.يفاحملادثة

“MTsN 1 ب احلكومية اإلسالمية املتوسطة باملدرسة

780202041: رقمالقيد
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لرتقيةقدرةالطلبةعلىرالصوباستعمالتطويرهايفاحملادثةحتفيظاملفرداتو
املفرداتميفتعلالتعرفعلىكيفيةاستجابةالطلبةواملفرداتواحملادثةفهم

حتفيظاملفرداتوتطويرهابالطريقةتعلمهاواستعدادالتعليمأنشطةوواحملادثة
ثةفهياستعملتهاالباحوأمادراسةالبحثاليت.رالصوباستعماليفاحملادثة

وجلمع،(pre-Experimental Designs)التمهيديةبالتصميماتدراسةجتريبية
 الباحثة استعملت والبعديواالختباراالستبانةالبيانات واملالحظةالقبلي

الطلبة.الوثائقو مجيع هو البحث هذا من املتوسطةبواجملتمع املدرسة
احلكومية اإلسالمية هذـ ”MTsN 1 Nagan Raya“ب من العينة وأما

الفصلالبحث (2)الثاينوهو طلبةال33وعددهم النتائجمنهذا. وأما
نأهيفالبحث يفاحملادثةحتفيظاملفرداتوتتطبيقالطريقة كونيطويرها

وتعتمدالباحثةعلىأن.املفرداتواحملادثةلرتقيةقدرةالطلبةعلىفهمفعاال
 احلساب ت ttest)نتيجة ) اجلدول ت النتيجة من (ttable)أكرب

فرضالصفري>750252>2003852أو أن على يدل (Ho)وهذا
 .مقبول(Ha)مردودوفرضالبديل
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ABSTRACT 

vocabulary in a conversation 

 

  Based on the researchers observation at MTsN 1 

Nagan Raya, the researcher found that the majority of 

students were weak in memorizing and developing the 

vocabulary in simple sentences. Unable to express 

Arabic sentences correctly, lack of understanding of 

conversations with their friends, difficulty memorizing 

vocabulary, not being able to arrange vocabulary into 

complete sentences and lack of mastery of vocabulary. 

These showed that students do not understand and 

master the vocabulary and conversation as a whole. The 

teacher gives vocabulary to students and tells them to 

memorize vocabulary and develop it in conversation 

continuously. This can make children able to memorize 

vocabulary well and be able to practice it in 

conversation. So the researcher try to overcome these 

problems by applying the method of memorizing and 

developing the vocabulary in a conversation to improve 

students's ability to understand vocabulary and 

conversation. The purpose of this study is to determine 

the effectiveness of the application of this method in an 

effort to improve students's ability to understand 

vocabulary and conversation. In this study, the 

researcher used the experimental method (pre-

experimental design). The tools to obtain data were by 

questionnaire, teachers’ observation, students, 

documentation and test. The population in this study 

Thesis title         : memorizing and developing the       

Author                      : Naniek sabaya 
Student ID Number : 140202087 
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were all students’s at MTsN 1 Nagan Raya school and 

researcher took a sample of research in class II-2 with a 

total of 33 students’s. The results of the study applying 

the method of memorizing and developing the 

vocabulary in conversations to improve students’s 

'ability to understand vocabulary and conversation is 

very effective and increases students's  ability to master 

vocabulary and conversation with the results of the T-

test was greater than the T-table ( 30.2253<550355 ) 

which showed that the null hypothesis (Ho) was 

rejected and the Alternative Hypothesis (Ha) was 

accepted, meaning that the application of the method of 

memorizing and developing the vocabulary in a 

conversation can improve students' ability to 

understand vocabulary and conversation.  
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ABSTRAK 

Judul Skripsi : Menghafal Mufradat dan 

Mengembangkannya dalam 

Muhadatsah 

Nama Penulis : Naniek Sabaya  

 Berdasarkan pengamatan peneliti di MTsN 1 

Nagan Raya, Peneliti menemukan keadaan sebagian 

besar siswa lemah dalam menghafal mufradat dan 

mengembangkannya dalam kalimat sederhana, kurang 

bisa mengungkapkan kalimat bahasa arab dengan 

benar, kurang memahami maksud percakapan bersama 

teman mereka, sulit menghafal kosa kata, belum 

mampu untuk menyusun mufradat kedalam  kalimat 

yang lengkap,dan kurangnya penguasaan terhadap 

mufradat, ini menunjukkan bahwasanya siswa belum 

memahami dan menguasai mufradat dan percakapan 

secara menyeluruh. Guru memberikan mufradat kepada 

murid dan memberi arahan kepada mereka agar 

menghafalkannya dan mengembangkannya dalam 

muhadatsah secara berlanjut dan terus menerus. Hal ini 

dapat membuat anak-anak mampu menghafal mufradat 

dengan baik dan mampu mempraktekkannya dalam 

muhadatsah. arahan kepada murid untuk menghafal 

mufradat   Peneliti berusaha untuk mengatasi masalah 

ini dengan menerapkan metode menghafal mufradat 

dan mengembangkannya dalam muhadatsah untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

mufradat dan muhadatsah. Adapun tujuan penulisan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan  

Penerapan metode ini dalam upaya meningkatkan 

NIM : 140202087 
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kemampuan siswa untuk memahami  mufrdat dan 

muhadatsah. Metode yang peneliti gunakan pada 

penelitian ini adalah metode Eksperimen (pre-

Experimental Design). Alat-alat untuk memperoleh 

data adalah dengan angket, observasi guru, siswa  

dokumentasi dan tes. Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa disekolah MTsN 1 Nagan Raya 

dan peneliti mengambil sampel penelitian di kelas II-2 

dengan jumlah siswa 33 orang. Adapun hasil penelitian 

Penerapan metode menghafal mufradat dan  

mengembangkannya dalam muhadatsah untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

mufradat dan muhadatsah adalah sangat efektif dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai 

mufradat dan muhadatsah dengan hasil T-test lebih 

besar dari pada T-tabel 30.2253<550352  yang 

menunjukkan bahwa Hipotesa nol (Ho) ditolak dan 

Hipotesa Alternatif (Ha) diterima, artinya  Penerapan 

metode menghafal mufradat dan mengembangkannya 

dalam muhadatsah dapat  meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memahami mufradat dan muhadatsah. 
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 الفصل األول
 مقدمة

 مشكالت البحث - أ
 يفاللغة العربية  إن املفردات أساس من أسس تعلم

أهم عنصر يف  ي مناملراحل الدراسية وه كل مرحلة من
يعترب  1.لغة األم أم اللغة األجنبية تسواء كان، تعلم اللغة

النشاط الذي يشتمل فيه وتعليمها هو تعلم اللغة العربية 
مهارة :منها ،عليها الطلبة دراسة جيبأربع املهارات اليت 

مهارة و  ومهارة القراءة ومهارة الكالم االستماع
مجيع  يف من الدروس املدروسة واللغة العربية درس .الكتابة
          لطلبةلبد سالمية، ولتعلم اللغة العربية الاإل املدارس

وهبا  .سيطرة مطلقة املفردات املتوفرة أن يسيطروا على
، اتكلم اللغة العربية جيد   اد ة أوحمليستطيع الطلبة فهم ا

                                                             
والوسائل المناهج يب النجمي و محيد مرسي، يحممد الل1

 32 .ص( 1711مكتبة األجنلواملصرية،: القاهرة ) ،التعليمية
2
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Bandung:  Remaja Rosdakarya 2013), hal. 100. 



  

 

 
 

وها . وهناك طرق متنوعة إلعانة الطلبة على سيطرة املفردات
 .ة عند احملاد ةيهي دراسة مهمة وأساس

قسمني  على وتعبري 3.املفردات هي تطوير من التعبري
 هذان التعبريانو . بري الشفوي والتعبري التحريريلتعا: ومها

 .ة األحوالية  وأغراض املتكلم هبامطابقان بألغراض احملتاج
 

                                                             
الطبيعة  الموجة الفنى لمدرسي اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم،3

 121.ص ( 03 املعارف دار : القاهرة ) السابعة عشر، 
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ومنها  2.ولقد قام تطوير املفردات بتعليم التصريف
 .دراسة تصريف األفعال واألمساء جبانب تطوير النحو

ضعيفون يف ”MTsN 1 Nagan Raya“ بالطلبة و  
يف اجلملة الكاملة وهم  حتفيظ املفردات وتطويرها

يفهمون وال. عون أن يعربوا اجلملة العربية باجليديستطيال
وهم يصعبون يف حفظ  املقاصد عند احلوار مع أصدقائهم

يف مجلة مفيدة،  يستطعون أن يضعوا املفرداتاملفردات وال
ردات يستطيعون تركيب املفيصعب هلم حفظ املفردات ملا ال

ما  ال يقدرون على احملاد ة لقلة ومن هذا. اجلملة املفيدةيف 
ولذلك تريد  الباحثة أن حتلل  املشكلة . لديهم من املفردات

على سبيل أن حتاضر تعبريا ”MTsN 1 Nagan Raya“ ب
وأما املشكلة . بتكثري املفردات على احلوار وتكرارها مباشرة

فأهنم ضعيفون يف تطوير املفردات يف احملاد ة حىت فرأت 
وأما املعاجلة اليت . الكالمتكون هذه األشياء تشكلهم يف 

                                                             
دار : القاهرة ) على أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، 2

  22 .ص(  1771الشواف 
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فهي لتحفيظ رجائتها املفردات  ها الباحثة لتطويرهاتريد
حثة أن هذه املعاجلة وترجو البا. الكثرية  وتطويرها يف احملاد ة

 . تكون تطويرا جيدا يف تعليم اللغة العربية
 أسئلة البحث  –ب 

سألة اليت قدمتها الباحثة من البيانات املومن خلفية 
السابقة، فكان الرتكيز من هذا البحث وهو كيف ترقية على 

. سيطرة املفردات واستعماهلا يف احملاد ة عند الطلبة
فتقدم  اإلجابية لتلك املسألةوللحصول على البيانات 

 :الباحثة أسئلة البحث اآلتية وهي 
كيف استعداد املدرسة واستطاعتها يف إعداد  -1

 الدروس وتوجهها أمام الطلبة؟
كيف أنشطة املدرسة والطلبة يف إجراء عملية    - 

 يف احملاد ة؟ التعليم والتعلم يف حتفيظ املفردات
ركيبها يف تتجابة الطلبة يف تعلم املفردات و كيف اس -3

 احملاد ة؟
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التعليم بطريقة حتفيظ ما هي نتيجة الطلبة بعد إجراء  -2
 تطويرها يف احملاد ة؟املفردات و 

 أهداف البحث  -ج 
ف البحث اليت هتدف إليها الباحثة يف اهدأأما        

 :تأليف هذه الرسالة فهي
استعداد املدرسة واستطاعتها يف إعداد الدروس ملعرفة   -1

 الطلبةوتوجهها أمام 
إجراء عملية التعليم  أنشطة املدرسة والطلبة يفملعرفة   - 

 احملاد ةو  حتفيظ املفرداتوالتعلم يف 
تركيبها يف تجابة الطلبة يف تعلم املفردات و ملعرفة اس  -3

 احملاد ة
التعليم بطريقة حتفيظ ملعرفة نتيجة الطلبة بعد إجراء   -2

 تطويرها يف احملاد ةاملفردات و 
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  أهمية البحث -د
 :  وأما أمهية هذا البحث فهي 

أن يكون هذا البحث تزيد خربهتا يف : للباحثة  أمهيتها -1
 .تطويرها يف احملاد ةحتفيظ املفردات و 

فيدا للدارسني أن يكون هذا البحث م: للدارسني أمهيتها - 
تطويرها يف املفردات و فيهها حت على لبةلرتقية قدرة الط

 .احملاد ة
يكون هذا البحث مفيدا أن : للمدرسنيأمهيتها  -3

عن حتصيل  على املدرس سني إلعطاء املعلوماتللمدر 
 تطويرهافردات و ملالدراس يف تعليم املفردات بتحفيظ ا

 .يف احملاد ة
مفيدا للمدرسة أن يكون هذا البحث : للمدرسة أمهيتها  -2

 تعليم املفردات توجيها ىل افتكار يفإ توجه املدرسني أن
 . يف احملاد ة تطويرهاواضحا وحتفيظ املفردات و 
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 االفتراضات والفروض - ه
أن استخدام  لرسالة فهوا أما االعتبار األساسي هلذه

رغبة يف الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم يؤ ر 
 .الطلبة عند التعلم تأ ريا كثريا

الباحثة يف هذه الرسالة  وأما الفروض اليت قدمتها 
يف تعلم احملاد ة ترقية سيطرهتا  إن حتفيظ املفردات"كما يلي

 ."عند الطلبة

 حدود البحث -و
 علىيقتصر موضوع الباحث  :احلد املوضوعي .1

فكان الرتكيز ) .حتفيظ املفردات وتطويرها يف احملاد ة
من هذا البحث وهو كيف ترقية على سيطرة 

(. يف احملاد ة عند الطلبة     املفردات واستعماهلا
النقطة املهمة وهي املفردات املكتوبة يف كتاب : احلد

جورم نغان رايا،  1املقرر بتلك مدرسة الثانوية 
الطلبة يف حفظ املفردات، واملدرس حيفظ : احلجة

 .املفردات إليهم
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تريد الباحثة أن تبحث هذه الرسالة : احلد املكاين . 
جورم نغان رايا، يف 1 ثانوية احلكوميةباملدرسة ال

 .الفصل الثاين
قامت الباحثة هبذا البحث سنة  :احلد املكاين .3

 .م01  -011 م

 المصطلحاتي ىمعان -ز
حتفيظ املفردات "أما موضوع هذه الرسالة فهو

بداء إولذلك البد للباحثة قبل  ".تطويرها يف احملاد ة و 
هبذه الرسلة أن يوضح معاين  شالبحث عما يتعلق

املصطلحات الذي يتضمنها املوضوع بسهل على فهم 
 :وهي . املسألة الذي يبحث عنها الباحثة

 فيظ حت .1
 حتفيظ  -حيفظ -من كلمة حفظ يكلمة حتفيظ ه
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منعه من الضياء والتلف  يءالش أو 1.وهو مصدر من حفظ
ال  لكي يءمبعىن حرس أو حيرس الش 2صانه من االبتذال

حماولة املدرس أن حيفظ :واملراد هبا، حتفيظ هو.يكن ضيعا
  .املفردات للطلبة بطرق مناسبة لسهولة فهمها

 املفردات  . 
الواحد  يأ مجع من املفردة:لغة " ملفرداتا"كلمة   

واملفردات . يفرد -عول من أفردسم املفاوهي . ويقابله اجلميع
يف ذات الوقت  حا هي أدوات محل املعىن كما أهناالطاص

كر مث فردات يستطيع املتكلم أن يفملاوسائل للتفكري، فب
واملراد هبا، املفردات  1.ما يريد يرتجم فكره إىل كلمات حتمل

حيفظ الطلبة املفردات من الكتاب املقرر يف تلك : هي
 .ةاملدرسة واملفردات مقصور 

                                                             
دار الفكر : بريوت) ، فقه اللغة وخصائص العربية. حممد مبارك1

 .12. ص( 1722
طبة جديدة : جاكرتا. ) ، المنجدفى اللغة العربيةدار املشرق2

 .8 1. ص(   00 . منقحة
7
Aziz Fachrurrozy dkk. Tehnik Pembelajaran Bahasa 

Arab. ( Bandung:  Pustaka cendekia utama), Hlm 29 



10 

 

 
 

 تطوير  .3

أو  8لغة تعديل وحتسن إىل ما هو أفضل إن التطوير 
: بالتطوير هو واملراد. 7إىل طور التعبري أو حتويل من طور

التحسني وصوال إال حتقيق األهداف املرجوة بصورة أكثر  
ومعىن تطوير يف قاموس املعاين هو املالية املسئولة . كفاءة

عن إنشاء أو تعديل إحدى خدمات تكنولوجيا املعلومات 
حث و البمعىن التطوير هنا ه وأما 10أو أحد التطبيقات

نتا  الرتبوي اإلالعلمي والتطوير الذي يغرض لتنمية 
 .يف العملية التعليمية وتوظيفه يف حال املشاكل املوجودة

وبعد احلفظ أمر املدرس الطلبة لتطوير : واملراد هبا، تطوير هو
 .املفردات يف مجلة مفيدة

                                                             
 001 1الساعة  011 نوفمبري  10وصل الباحث في التارخ 8

www . Almaany.com 
(   171: القاهرة) ،  المعجم الوسيطإبرهيم أنيس وأصحابه، 7

 172. ،ص
 7 0 1الساعة 011 نوفمبري  10وصل الباحث في التارخ 10

www. Almaany.com 
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 احملاد ة   .2

حادث "غة مصدر من حادثل" اد ةحملا"كلمة 
 يلصقال أومنه كنصل السيف حودث با. جاله: السيف
 .11لصقالجلي با

 لها عدة تعرفات متنوعة يففوأما احملاد ة اصطالحا 
 :اللفظ ولكن متساوية يف املعىن، ومنها

: تعريف األستاذ حممود يونس وحممد قاسم بكرى ( أ
لفظ عما يف احملاد ة هي التعبري الصحيح با"

  1."النفس ويكون باللسان
والشيخ مصطفى  يسكندر محد اإلأتعريف شيخ  ( ب

هي حديث يدور بني الناس احملاد ة : "عناين
صالح شؤون املعيشة واجتالب إوبعض يف 

 ."ضروب املصاحل واملنافع
                                                             

 1 1،...نفس املراجع،ص11
، اجلزء التربية والتدريسحممود يونس وحممد قاسم بكرى، 1

 33.الثالث،بدون السنة،ص
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ن احملاد ة هي أا تقدم من التعرفات ميكن القول بومم
ملرء مع أخيه يف شأن من الذي به يتصل ا يالتعبري الشفه

املعيشة،  ويف مصلحة من مصاحل  يحية من نواحشؤون ونا
 13.احلياة يف املعاملة كانت أو املناقشة وغريها

على حترير   بةبسيطرة احملاد ة هنا قدرة الطل فاملراد
واملراد هبا،  .كالم عريب صحيح كوسيلة االتصال إبانة اآلراء

بدء احلوار املناسب جبملة بسيطة كما : هوفاحملاد ة 
 .املكتوب

 السابقةالدراسات  -ح

الباحثة يف مكتبة اجلامعة ومكتبة كلية الرتبية حبثت 
ول حبتتعلق  البحوث اليتأو  املعلمني الرساالتوتأهيل 

                                                             
الوسيط فى األدب امحد االسكندرى والشيخ مصطفى عناىن، 13

. ة، ص،الطبعة الثامنة عشرة، دار املعارف، مصر، بدونالسنالعربي وتاريخه
 1
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 MTsNتطويرها يف احملاد ة ب حتفيظ املفردات و " ) املوضوع 

1 Nagan Raya ." ) 

 الدراسة األوىل   -1
استخدام وسائل طربوش املفردات : عنوان البحث   -

دراسة جتريبية باملدرسة املتوسطة " يف تعليم احملاد ة 
كربى   يف آتشيهKutaBaroاإلسالمية احلكومية 

 .م011 
 دينا إرما موليين: الباحثة -
أن الطلبة قليلون الفامهون على مادة اللغة : املشكلة  -

ية ألهنا صعبة العربية ومعهمهم ال حيبون اللغة العرب
ومن عواملها قلة من الدوافع . يف تعلم اللغة العربية

وعندما . يف تعليم اللغة العربية وقلة الوسائل فيها
تعليم احملاد ة هم ال يستطيعون أن يتحد وا باللغة 

 .العربية
 دراسة جتريبية : منهج البحث  -
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أن استخدام وسائل طربوش املفردات يف : النتائج  -
حىت تدافعهم يف  ة مناسب لدى الطلبةتعليم احملاد 

 .تعليم احملاد ة وجتعل قدرهتم على احملاد ة مرتفعة
استخدام تعليم املتساوية أي : جوانب اإلتفاق  -

رييب وطريقة تدريس احملاد ة ومنهجهما يعين منهج جت
حتبار القبلي والبعد واملالحهة مجع البيانات يعين ال

 .املباشرة
حتالف هي حية الوجه االمن نا: جوانب االحتالف  -

الدراسة  كتبتها دينا  إرما مولياين تعين استخدام 
ملدرسة ش املفردات يف تعليم احملاد ة باوسائل طربو 

 يف آتشيه KutaBaroاملتوسطة اإلسالمية احلكومية 
وأما الدراسة  احلالية تعين حتفيظ املفردات . كربى 

 . MTsN 1 Nagan Rayaو تطويرها يف احملاد ة ب 
 الدراسة الثاين - 

ستخدام الطريقة املباشرة باملعينات ا: موضوع البحث  -
 البصرية يف تعليم احملاد ة 
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 طورسينا: الباحثة  -
املفردات  الطلبة فيها حيفهون: مشكلة البحث  -

وأسلوب اللغة العربية لكن كثري منهم ال يقدرون على 
أن يطبقوا مما يتعلموهنا من املفردات واألسلوب يف 

 .احملاد ة
ملدرسة املتوسطة باب حبث جترييب با: طريقة البحث  -

 Aceh Besarاملغفرة 
كانت احملاد ة من النشاط اللغوي أهم : نتائج البحث  -

، فالناس يستخدمون أكثر الكبار ولصغار على السواء
من الكتابة يف حياهتم أي أهنم يتكلمون أكثر مما 

 .يكتبون
استخدام تعليم املتساوية أي : جوانب اإلتفاق  -

تدريس احملاد ة و منهجهما يعين منهج جترييب 
 .وطريقة

ي حتالف همن ناحية الوجه اال: جوانب االحتالف  -
قة ستخدام الطريالدراسة  كتبتها طورسينا تعين ا
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ة ملدرسات البصرية يف تعليم احملاد ة بااملباشرة باملعين
وأما . كربى   املتوسطة باب املغفرة  يف آتشيه

   تطويرها تعين حتفيظ املفردات و فالدراسة  احلالية 
 .MTsN 1 Nagan Rayaيف احملاد ة ب 

 الدراسة الثالثة -3
ستخدام الصوار الصامتة لرتقية ا: موضوع البحث  -

 لى احملاد ة قدرة الطلبة ع
 أمساء احلسىن: الباحثة  -
ة الطلبة مبعهد باب املغفرة أن قدر : مشكلة البحث  -

 ضعيفة وهذه تتمثل يف وقوع األخطإ الكربى آتشيه
حنوية كانت أم صرفية لدى الطلبة أ ناء ممارسة الكالم 

 .داخل الفصل وخارجه
درسة املتوسطة باب حبث جترييب بامل: طريقة البحث  -

 KutaBaroكربى   يهاملغفرة آتش
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ستخدام الصوار الصامتة لرتقية إن ا: نتائج البحث  -
قدرة الطلبة على احملاد ة يساعد طلبة على حفظ 

 .املفردات
منهج جترييب  هذا البحث فهو: جوانب اإلتفاق  -

البحث اليت استعملها الباحثة هي وأدوات 
 .ختباراتاال

ختالف هي من ناحية الوجه اال: نب االختالف جوا -
ستخدام الصوار راسة  كتبتها أمساء احلسىن تعين االد

درسة الصامتة لرتقية قدرة الطلبة على احملاد ة بامل
وأما .  KutaBaroكربى   املتوسطة باب املغفرة آتشيه

          تعين حتفيظ املفردات فهي الدراسة  احلالية
 .MTsN 1 Nagan Rayaتطويرها يف احملاد ة ب و 

 الدراسة الربع -2
حتفيظ املفردات عند الطلبة : ع البحث موضو  -

 وتطبيقها على التعبري 
 حممد:الباحث  -
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ختارت الباحثة هذا املوضوع ألهنا ا: مشكلة البحث  -
ترى أن الطريقة اليت استخدامها املعلم هي طريقة 

فيظ املفردات، ولكن الهواهر اليت تبد وللباحث حت
على التعبري هبذا املعهد مل تكن   أن قدرة الطلبة

يف الفصل وجد الباحث كثريا من الطلبة . فيةكا
الثاين من هذا املعهد هم حافهون املفردات لكن مل 

ها على التعبري سواء كان شفويا و يستطيعوا أن يتبيق
ولذالك أرادت الباحثة أن تطبيق طريقة . وحتريا

 .عبريحتفيظ املفردات عند الطلبة وتطبيقها على الت
 دراسة إجرائية مبعهد أم األميان: طريقة البحث  -
وأما نتائج البحث من هذه الرسالة : نتائج البحث  -

. تكون قدرهتم جيدةفبعدما تعلموا اللغة العربية 
 2، 2وهذا ظهرت من نتيجة قبل اإلجراء على 

 1،11واملرحلة الثانية  28،3ويف املرحلة االول 
وتكون .  11،2جراء وبعد إ 22،1واملرحلة الثالثة 

 .هذه النتيجة كما ترجى إليه
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استخدام تعليم املتساوية أي : جوانب اإلتفاق  -
طريقة مجع و  تدريس املفردات لتعبري اللغة العربية 

ختبار القبلي والبعد واملالحهة البيانات يعين اال
 .املباشرة

حتالف هي من ناحية الوجه اال: جوانب االحتالف  -
الدراسة  كتبته حممد يعين حتفيظ املفردات عند 

وأما . الطلبة وتطبيقها على التعبري مبعهد أم األميان 
رها تطويتعين حتفيظ املفردات و فهي الدراسة  احلالية 

 . MTsN 1 Nagan Rayaيف احملاد ة ب 
 ةطريقة كتابة الرسال  -ط

دليل  رسالة فاعتمدت الباحثة علىأما كيفية كتابة ال
( درجة املرحلة اجلامعة األوىل)عداد وكتابة الرسالة العلمية ا

 .قسم تعليم اللغة العريب
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh 2016.” 
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 الفصل الثاني
 إلطار النظريا

 المفردات - أ

 تعريف المفردات  -1

كانت املفردات من عناصر اللغة املهمة مثال 
نظام صويت مفرداهتا ونظام صريف ونظام حنوي ونظام 

ن تععل  اللغة اجأننيةة ن  ملومن املعروف . داليل
  .تعرف قيل ن  تونه إىل نحناء آخر من اللغة

 ةكعسيتكو  اللغة منكر بعض اللغوتني ن  ت
تكو  املعكل  على ن   .يف شكل كلمات مفردة

إ  هؤالء . فردة حني تعكل وعي بالكلمات م
ن  تعحثوا عن العملةة اللغوتة على نهنا تيين  تفضلو 

وهناك شك حول . على مجل نو جمموعات كالمةة
وعلى ني حال، وسواء كانت . "صدق هذه النظرتة

                                                             
1
Aziz Fachrurrozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, ( 

Bandung : Pustaka Cendekia Utama, 2011 ), hal.29. 
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ردة قد قيلها علماء صحةحة نوال، فإ  الكلمة املف
ضوعات الرئةسةة لعل  اللغة على نهنا موضوع من امل

تعرف بعل  اللغة، وعلى نهنا حمل اهعمام ما 
 0."املفردات
املفردات هي ندوات محل املعىن كما نهنا يف "

ذات الوقت وسائل للعفكري، وباملفردات تسعطةع 
املعكل  ن  تفكر مث ترتن  فكره إىل كلمات حتمل 

ن  املفردات نساس يف تعلة  اللغة الثانةة   ."ما ترتد
و املفردات نو هي . ومن شروط سةطرة اللغة نةدة

اللفظ اليت ترتكب من حرفني تدل على معىن االس  
حدى نقسام الكلمة باملعىن العقلةدي هي إ. دةنو اجأ

 ونما الكلمة مبعىن نظامي. ود معنياللغة هلا مقص
وكلمة املفردات . ةفهي قس  صغري من اللغة املسعقل

                                                             
(  891 : القاهرة )  أسس علم اللغة، القاهرةنمحد خمرت عمر، 0
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يف بعض الكعب      عند العربةة هي عدد الكلمات
املفردات هي جمموعة الكلمة ". بالععرتف نو الرتمجة

  ."اليت ترتكب والنظام لغة
تعلة  اللغات الثانةة يف  قد خيعلف خربة

معىن اللغة ويف نهداف تعلةمها ومع ذلك فإهن  
من  دات مطلب نساسيتعفقو  على ن  تعل  املفر 
. وشرط من شروط إنادهتامطالب تعل  اللغة الثانةة 

وتععمد جناح املعل  يف تدرتس املفردات على عدة "
عوامل منها مفهومه للمقصود بععل  املفردات، 
وكةفةة تقدميها وفهمه لفلسفة الكعاب املقرر يف 

 5."تقدمي املفردات ونخريا طرتقة تعلةمها للدارسني
ارس اجأننيب قد ترى اليعض ن  تعل  الد

قدرته على ترمجعها إىل لغعه  معىن كلمة عربةة تعين
واليعض اآلخر قد تظن ن  . القومةة وإجياد مقابل هلا

                                                             
4
Aziz Fachrurrozi, Teknik Pembelajaran Bahasa 

Arab,...hal.28. 
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تعل  معىن الكلمة العربةة تعىن قدرته على حتدتد 
وكال الرنتني . معناها يف القوامةس واملعان  العربةة

لةست القضةة يف تعلة  املفردات ن  . غري صحةح
طالب نطق حروفها فحسب نو فه  معناها تععل  ال

منها نو جمرد مسعقلة فقط نو معرفة طرتقة االشعقاق 
إ  معةار الكفاءة يف ". وصفها يف تركةب لغوي

تعلة  املفردات هو ن  تكو  الطالب قادرا على هذا  
تقل عن هذا كله  كله باإلضافة إىل شيء نخر ال

اسية على ن  تسعخدم الكلمة املن نمهةة وهو قدرته
 1."يف املكا  املناسب

إ  تعلة  املفردات هو سعي التصال الطلية 
على سةطرة املفردات وترمجعها وقدرة اسععماهلا يف 
اجلملة الصحةحة وال تطلب الطلية حلفظ املفردات 
فحسب ولكن علةه  ن  تطيقها يف اإلتصال شفوتا 
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ورنى نمحد ننا  نسةف الدتن، تعلة  ". وتقرترتا
اتصال مواد الععلة  سواء من ناحةة املفردات هو 

  1."الكلمة وتراكةيها كعنصر تعلة  اللغة العربةة

ولذالك املفردات  :واخلالصة من الياحثة هي
يف هذه الرسالة هو عنصر نساسي عند اللغة العربةة 

جأ  املفردات نداة . وجيب على املعكل  لعمكنه
    .  صني نو نكثرللمحادثة واتصال بني الشخ

 أنواع المفردات  -2

فسعيحث تقسة  املفردات حسب املهارات اللغوتة "
 9:" يفةما تل الياحثة

وهذه  Understanding Vocabularyمفردات للفه ( ن    
 :تنقس  إىل نوعني

                                                             
7
Abie Bram, Pengajaran Mufrodat, http://abiebram-

bram.blogspot.com/2012/11/pengajaran- mufrodat_15.html, 

diakses tanggal 21 Oktober 2017. 
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 االسعماع وتقصد بذلك جمموع الكلمات ( 
وفهمها اليت تسعطةع الفرد الععرف علةها 

 .عندما تعلقاها من نحد املعحدثني
لكلمات اليت القراءة وتقصد ذلك جمموع ا (0

           علةها تسعطةع الفرد الععرف 
وفهمها عندما تعصل هبا على صفحة 

 .مطيوعة
وهذه  Speaking Vocabularyمفردات للكالم   ( ب

 :نتضا تنقس  إىل نوعني
وتقصد هبا جمموع  informalعادتة  ( 

الكلمات اليت تسعخدمها الفرد يف حةاته 
 .الةومةة

وتقصد هبا جمموع الكلمات formalموقفةة (0
وال              اليت حيعفظ هبا الفرد

تسعخدمها إال يف موقف معني نو عندما 
 .تكن له مناسية
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وهذه نتضا Writing Vocabularyمفردات للكعابة  ( ج
 :تنقس  إىل نوعني

عادتة وتقصد هبا جمموع الكلمات اليت  ( 
الكعايب تسعخدمها الفرد يف موقف االتصال 

كعابة الشخصىي مثل نخذ مذكرات،  
 .تومةات

موقفةة وتقصد هبا جمموع الكلمات اليت  (0
تسعخدمها الفرد يف موقف االتصال الكعايب 
الرمسى مثل تقدمي طلب للعل  نو اسعقالة نو  

 .كعابة تقرتر
وتنقس    Potential Vocabulary مفردات كامنة ( د

 :كذلك إىل نوعني
وتقصد هبا جمموع الكلمات  contextسةاقةة   ( 

الذي وردت  اليت ميكن تفسريها من السةاق 
 .فةه

وتقصد هبا جمموع الكلمات  analysisحتلةلةة  (0
اليت ميكن تفسريها اسعنادا إىل خصائصها 
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كأ  نرى ما زتد علةها من حروف الصرفةة  
نو يف ضوء اإلملام بلغات  نقص، مانو 

 .نخرى

تقسة  املفردات  :واخلالصة من الياحثة هي 
 ملهارات اللغوتة فةما تلي، مفرداتحسب ا

للكالم، مفردات للكعابة، للفه ، مفردات 
 .واملفردات كامنة

 المحادثة - ب
 مفهوم المحادثة -1

هلا تعرتف كثري، منها   لقد عرفنا ن  احملادثة
املرنع "كعاب علي سامي احلالق يف   كما ذكر يف

: قال"، "يف تدرتس مهارات اللغة العربةة وعلومها
تعد احملادثة ونها آخر مكاكال لعملةة االسعماع إذ 
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ومسعمع ( مرسل)ال تواصل دو  معحدث 
 8."(مسعقيل)

واسعخدم اإلنسا  العواصل الشفوي منذ "
قدمي العصور واععمد علةه يف حتقةق ما حيعاج إلةه 

اره وانفعاالته وبواسطعه عرب عن مشاعره ونفك
فعن طرتقه تعحقق إىل اآلخرتن واجتاهاته وآرائة 

وال . العفاعل وتع  العالقات االنعماعةة بني الناس
ميكن جأحد ن  تنكر ما للمحادثة من نمهةة يف حةاة 
اجأفراد السةاسةة واالنعماعةة واالقعصادتة والنفسةة 

يف حةاة  فال ميكن جأحد ن  تعحقق العواز  املنشود
إال عن طرتق العواصل مع غريه ونساس   اإلنسا 
لعواصل وتركةزته اجأساسةة هو احملادثة فكثري من هذا ا

                                                             
المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية علي سامي احلالق، 8

 50 . ، ص(م  2 02املؤسسة احلدتثة للكعاب، : ليا  ) ، وعلومها
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من  85الدراسات بةنت ن  اجلانب الشفوي تشكل 
 2 ".العواصل اللغوي

واملراد باحملادثة يف  :واخلالصة من الياحثة هي
هذا اليحث هي عملةة توصةل املعلومات بني 

يف ذهنهما نو املعكل  واملسعمع مناسية مما 
 .مقصودمها

 تعريف المحادثة -2
الععارتف اليت قدمها الياحثو   تتعدد

للعحدث فأرسطوا ترى ن  احملادثة هي 
العحدث وهو نعاج صويت مصحوب بعمل "

ري صوتا له اخلةال من ننل ن  تكو  الععي
ع  من خالهلا إنعاج عملةة ت"هو (.  ")معىن

اجأصوات تصحةيها تعيريات الونه اليت تسه  
وهذه العملةة . املسعمعنييف عملةة العفاعل مع 

نظام معكامل تع  تعلمه صوتةا وداللةا وحنوتا 
                                                             

. ، ص...،المرجع في تدريس مهاراتعلي سامي احلالق،  2 
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بقصد نقل الفكرة نو املشاعر من املعحدث إىل 
القدرة على عملةة تعضمن (. "0".)اآلخرتن

داء الصويت والععيري العفكري واسععمال واآل
امللمحي وهو نظام مععلمني وآداء فردي تع  يف 

تعيريا عن إطار انعماعي نقال للفكر و 
القدرة على الععيري الشفوي "هو (.  ".)املشعر

عن اجأفكار واملشاعر اإلنسانةة واملواقف 
االنعماعةة والساسةة واالقعصادتة والثقافةة 
بطرتقة وظةفةة نو إبداعةة مع سالمة النطق 

وترى مؤلف هذا "(.  ".)وحسن اإللقاء
الكعاب ن  العحدث هو قدرة الفرد على نفل 

علومات واخلربات واآلراء واالجتاهات وتوصةل امل
إىل اآلخرتن بطرتقة منطقةة منظمة جتد القيول 
واالسعحسا  عند املسعمعني مع سالمة اللغة 

وهذا اليةا  موافق على رني    ."وحسن الععيري
                                                             

. ص ،...،المرجع في تدريس مهاراتعلي سامي احلالق،   
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الياحثة جأنل ن  احملادثة نمر فه  عند القاء 
حةنما حياضر الفرد . نفكار على املعكل 

 .اجأحوال مقاصدة يف نثناء

م نو نول اجأهد ن  توضح الياحثة ما هي الكال"
نما احملادثة مصدر من  (.احلدتثنو )تقال بالعحدث 

نطقا، ومبعىن -تنطق-حمادثة، مبعىن نطق-حيادث-حادث
 0 ".تكلما، حتدث الشةئ مبعىن تكل  ونخري-تعكل -تكل 

العحدث هو عملةة تع  من خالهلا إنعاج اجأصوات "
الونه اليت تسه  يف عملةة العفاعل مع تصحيها تعةريات 

املسعمعني، وهذه العملةة نظام معكامل تع  تعلمه صوتةا 
  وداللةا وحنوتا بقصد نقل الفكرة نو املشاعر من املعحدث

   ."إىل اآلخرتن

                                                             
الطيعة الثمانة اإلعالم،و المنجد في اللغة لوتس معلوف، 0 
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الكالم  تععرب: وقال نمحد فؤاد حممد علةا  يف كعابه
اجأربعة بعد  تصال اللغويالعنصر الثاين من عناصر ا

لسا  عما تعلمه اإلنسا  عن طرتق ترمجة ال: وهو". عماعسا
سعماع والقراءة والكعابة، وهو من العالمات املمةزة ا

اللفظ : للإلنسا ، فلةس كل صوت كالما، جأ  الكالم هو
اجأصوات : الكالم يف نصل اللغة عيارة عن "   ."واإلفادة

تعرب  املعىن القائ  بالنفس الذي: املفةدة، وعند املعكلمني هو
: يف نفسي كالم، ويف اصطالح النحاة : عنه بألفاظ، تقال

تف تعر  حد ن  حياضرجأ وميكن" 5 ."اجلملة املركية املفةدة
ما تصدر عن اإلنسا  من :الكالم تعرتفا اصطالحا بأنه 

صوت تعرب به عن شةئ له داللة يف ذهن املعكل  وترعى فةه 
 1 ."قواعد اللغة املنطوقة
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دد السمات ن  حت جأحد السابقة ميكنومن الععارتف 
 :اجأساسةة للمحادثة بأنه 

عملةة انعماعةة طيةعةة تؤدتها املععل  وغري املععل   . ن
 .واملثقف وغري املثقف ىف إلقاء نفكاره 

تكعسب الفرد القدرة على العدث باحملاكاة وتؤته   . ب
بعلقائةة بعض النظر عن نعةجة هذه العملةة يف 

 .سا  نو رفض واسعنكاراآلخرتن من قيول واسعح
تسعطةع الفرد عن طرتق العحدث نقل املعلومات  . ج

واخلربات واجأفكار واآلراء واملشاعر واالجتاهات 
 .وتوصةلها إىل اآلخرتن

معحدث من عدرتب والععلة  املقصودا  ميكن لللا . د
امعالك القدرة على الععيري الشفوي املؤثر يف املسعمع 

  .د املسعقيلنيبطرتقة جتد القيول واالسعحسا  عن

 

 



   

 

حملادثة يف ولذلك املراد با: واخلالصة من الياحثة هي
من مهارات تعلة  اللغة العربةة الذي  هذه الرسالة هي مهارة
وهي عنصر نساسي عند اللغة العربةة . ترتبط بعضه  بعضا

ونداة لععيري عن شةئ يف ذهن املعكل  عندما تعكل  مع 
 .نصدقائه

 العربيةأهمية  المحادثة   -3

ة من تعد احملادثة كوسةلة اللغوتة اجأوىل املسعخدم
من نفكار نو ما تدور يف قيل اإلنسا  إلتصال ما لدته 

نفسه من مشاعر ونحاسةس لآلخرتن ومهارة احملادثة تأيت يف 
 .املرتية الثانةة بعد االسعماع من حةث كثرة االسعخدام

ملهارات ومع ذلك فإ  مهارة احملادثة تععرب من نه  ا
وترى العلماء ". على اإلطالقاللغوتة إ  مل تكن نمهها 

اللغوتو  ن  هذه املهارة البد ن  تعقدم الفرد عند تعلمها 
على تعل  املهارات القرائةة جأسياب عده لعل من نمهها ن  
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كا  ال بد ن  تععلمها تعحدث قيل ن  تععل  القراءة   اإلنسا 
 1 ."الطفل قيل ن  تععل  القراءة

ميكن تلخةص نمهةة احملادثة نو الععيري الشفوي يف و "
 :النقاط العايل 

احملادثة نو الععيري الشفوي خادم وخمدوم فمن  . ن
حةث كونه خادما فهو مدخل اجأطفال حنو تنمةة 
ثروهت  من اجأفكار واملفردات قيل تعلةمه  القراءة 
والكعابة، ومن حةث كونه خمدوما فإ  مهارات 

من سعماع وقراءة وكعابة  اللغة اآلخرى جمعمعة
تعمل معضافرة من ننل متكني الطفل من الععيري 
اجلةد واحملادثة بلياقة وتزوتده بالععيريات اجلمةلة 
والرتكةيات املفةدة وإعانعه على تنظة  نفكاره 

 .وحسن الععيري عنها

                                                             
 ،....،المرجع في تدريس مهاراتعلي سامي احلالق، 1 
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احملادثة هي الوسةلة السهلة والسرتعة اليت   . ب
 .خرتنتسعخدمها اإلنسا  يف عالقاته مع اآل

احملادثة هي اليت ترس  الصورة الشخصةة يف . ج
 ريتن فقد ترى إنسانا فععجيك هةئةنذها  اآلخ

ومسعه فإذا ما تكل  فإما ن  تزدادبه إعجابا نو 
 .سقط من نظرك

إ  من ميعلك ناصةة احملادثة ميكنها إقناع اآلخرتن   . د
بلياقعه وكةاسة حدتثه والنجاح يف احملادثة حيقق  

 .اجأهداف احلةوتة يف املةادتن املخعلفةكثريا من 
احملادثة هي الشكل الرئةسي لالتصال اللغوي جأي  . ه

 .إنسا  ونه  نزء يف املمارسة اللغوتة
الدقة يف الععيري عند الكالم تؤدي إىل خري كثري  . و

بةنما اإلحفاق فةه تؤدي إىل فوات الفرص وضةاع 
 .الفوائد الكثرية املرنوة
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الوسائل املهمة اليت ميكن احملادثة هي نبرز  . ح
لإلنسا  ن  تؤكد هبا ذاته، وترضي هبا نفسه يف 

 9 ."موانهة اآلخرتن
وترى باحثة ن  : واخلالصة من الياحثة هي 

احملادثة عنصر مه  يف تعلة  اللغوتة لكي ن  
وكذلك . تسعطةع ن  تكلةما اللغة العربةة خاصة

مل تسعطةع احملادثة فإ  اجأطفال         عكسه إذا 
 .  تكلما اللغة العربةةنمل تقدر 

 :أهداف تعليم مهارات المحادثة   -4

إ  اهلدف من تعلة  احملادثة حتقةق اجأهداف "
 8 : "العالةة

                                                             
 ،....،المرجع في تدريس مهاراتعلي سامي احلالق، 9 

 . 5 .ص
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ن الفرد من القةام جبمةع نلوا  النشاط اللغوي يف متك . ن
اجملعمع والععود على النطق السلة  للغة مما تدفعه إىل 
تعل  اللغة وقواعدها وتوظةف اجألفاظ لدالالت 
املعا  املعنوعة اليت ترد يف نثناء الكالم وصةاغعها يف 

 .عيارات صحةحة
ن اجأفراد من الععيري عما يف ننفسه  نو عما متك  . ب

تشاهدونه بعيارة سلةمة من خالل تزوتده  باملادة 
اللغوتة فرتتقي لغعه  وتصيح لدته  القدرة على 

كار بعوظةف الكلمات املناسية توضةح اجأف
واجأسلوب االناسب جأ  اجألفاظ حتمل شحنات 

 .معنوتة ال تنفصل عنها

ن اجأفراد من تنسةق عناصر اجأفكار املعرب عنها متك .ج
مما تضفي علةها مجاال وقوة تأثري يف السامع فضال 
عن متكةنه  من نقل ونهة نظره  إىل غريه  من 

 .الناس بععيري سهل ومفهوم
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لسرعة يف العفكري املنطقي والععيري وكةفةة موانهة ا . د
املواقف الطارنة واملفانئة وتعوتده  كذلك على 
تنظة  تعيري ه  عن طرتق تدرتيه  على مجع 

 .اجأفكار وترتةيها ترتةيا منطقةا وربط بعضها بيعض
القدرة على موانهة اآلخرتن وتنمةة الثقة بالنفس  . ه

عطلب الفصاحة واإلعداد للمواقف احلةوتة اليت ت
يف  والقدرة على االرجتال والععود على االنطالق

احلدتث والطالقة فةه والقدرة على الععيري عما يف 
على االسعقالل  ةر ة وصدق وتنمةة القدخبرب  النفس

 .يف الرني
اتساع دائرة العكةف ملواقف احلةاة كو  الكالم  . و

وإلقاء تعضمن السؤال واجلواب واملناظرات 
واإلرشادات وإدارة احلوار واملناقشات الععلةمات 

 .والععلةق على اجأخيار

اتقا  املالحظات السلةمة عند وصف اجأسةاء . ز
فالفرد تدقق يف  . واجأحداث وتنوعها وتنسةقها
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كعاباته لكنه ال تكو  مدققا بصورة نةدة عندما 
وهذا االتقا  جيب على املعكل  ن  . تعحدث

ء اجألفاظ املناسية تعصف بالسرعة املناسية مع انعقا
للمعاين كذلك الرتاكةب والعيارات والعزود هبا 

 ."يف حةاته اللغوتة املعكل  سةحعاج إلةها

كار هتذتب الوندا  والشعور وممارسة العخةل واالبع". ح
واملشاعر واجأكار  والععيري الصحةح عن اجأحاسةس

 02."بأسلوب واضح مؤثر

ن  احملادثة وترى باحثة : واخلالصة من الياحثة هي 
عنصر مه  يف تعلة  اللغوتة لكي ن  تسعطةع ن  تكلةما 

          وكذلك عكسه إذا مل تسعطةع احملادثة. اللغة العربةة خاصة
 .فإ  اجأطفال مل تقدر ا  تكلما اللغة العربةة
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 عوامل النجاح في المحادثة  -5

ن توافر عدة عوامل لدى املعحدث لعكو  عملةة ملال بد 
 :احملادثة نانحة منها 

إ  جناح عملةة احملادثة تععمد : الرغية يف احملادثة  ( ن
إىل حد كيري على رغية املعحدث يف احلدتث نو 
الكالم فإذا كانت هذه الرغية قوتة ننعجة حدتثا 
نةدا وتظهر ذلك يف ردود فعل املسعمعني 

نما إذا كانت . للحدتث ويف املشاركة واحلوار
حدتثه باهعا فاترا كما ن   الرغية ضعةفة فاكا 

 .نعائجة تكو  باهعه ضعةفة
من اجأمور اليدهةة ن  خيطط : اإلعداد للحدتث   ( ب

جيب علةه ن  تفكر     ما تعحدث به حدث إاملع
ملةا وتعرف تفاصةل ما سةعحدث به خاصة إذا  

كما . كا  موضوع احلدتث معروفا لدى املسعمعني
حبةث ن  على املعحدث ن  تكو  واضحا ومنظما 

خيرج عن املوضوع نو  التكو  حلدتثة بداتة وهناتة و 
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اهلدف وال تنعقل من فكرة إىل نخرى قيل اسعةفائها 
ون  تكو  لدته بعض املعلومات اجلدتدة املهمة 

 .املدعومة باالدلة
تعد الثقة من اجأمور املهمة اليت : الثقة بالنفس  ( ج

تعوقف علةها جناح عملةة احملادثة وهي من اجأمور 
ضرورتة اليت حيعاج إلةها كل معحدث لكسب ثقة ال

اجلمهور وحىت تسعطةع ن  تفكر هبدوء يف نثناء 
ن  تعوفر لدى كل  جأحد وهذا اجأمر ميكن. حدتثه

 .معحدث إذا توفرت لدته الرغية الصادقة يف ذلك
تنيغي للمعحدث ن  تكو  : تذكر اجأفكار الرئةسة   ( د

سة اليت تنوي الرئة   مدركا جلمةع اجأفكار واملعاين 
احملادثة فةها ذلك ن  من نكثر اجأمور إحزانا 
للمعحدث ن  تعحدث عن فكرة مث تنسى الفكرة 
العالةة نو تسهو عن بعض اجأدلة واجأمثلة اليت تقوي 

وإذا حدث مثل هذا . ونهة نظره يف تلك الفكرة
إىل إحدى "       السهو فال بد للمعحدث ن  تلجأ



   

 

عه وتيعد عنه اللجانة الوسائل العالةة لةصحح وض
 :واحلرج ومنها 

تدوتن اجأفكار الرئةسة حبةث تكو  مبقدور  ( )    
إىل الورقة اليت حتمل  املعحدث ن  خيعلس بني النظر

هذه اجأفكار فةعذكر ما سهى عنه شرط نال تكثر 
إىل الورقة جأ  يف ذلك نضعافا ملوقف   من النظر
 .املعحدث

 .نو نزء منهاتكرار اجلملة اجأخرية  (0)   

حماولة صةاغة مجلة ندتدة نو معىن ندتد  ( )       
  0."منها

هل صويت : تونةه اجأسئلة إىل املسعمعني كأ  تقول 
هل عند نحد ما ميكن  واضح ؟ هل الفكرة واضحة ؟ 

 .إضافعه تضةفه إىل ما قلت
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إذا عوامل النجاح يف   :واخلالصة من الياحثة هي 
يف احملادثة، اإلعداد للحدتث،  احملادثة هي البد هناك الرغية

 .الثقة بالنفس، و تذكر الفكار الرئةسة

 :مهارات المحادثة  -6

 :تعيابني مهارات احملادثة وفقا لعوامل مععددة منها "
حةث إ  املهارات الذكورتة : ننس املعحدث  ( ن

 .ختعلف عن املهارات اجأنثوتة
حةث إ  مهارات الصغار : عمر املعحدث   ( ب

الكالمةة ختعلف عن مهارات الشياب كما ن  
 .مهارات الشياب ختعلف عن مهارات الشةوخ

حةث ختعلف مهارات احلدتث :املسعوى الععلةمي  ( ج
عند طلية املرحلة االبعدائةة عنها عند طلية املرحلة 
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عن الثانوتة الثانوتة كما ن  مهارات طلية املرحلة 
 00."ات طلية اجلامعاتمهار 

 : وتعمثل مهارات احملادثة بالعناصر العالةة 

القدرة على اإللقاء اجلةد مبا تعصف به من جتسةد  . 
للمعاين وترمجة للمواقف واالنفعال  معها والعحك  
يف نغ  الكالم وموسةقاه اليت تدل على املعاين 
فللععجب نربته وصوته وللزنر نغمعه ولالسعفهام 

وللسخرتة واالسعهزاء ما تدل علةها، وكأ  رنعه 
 .املعحدث تضع كل العالمات بصوته

نطق احلروف من خمارنها اجأصلةة بشكل واضح  .0
وهذه املهارة من املهارات املهمة، جأ  احلرف ما مل 
تنطق بشكل سلة  وواضح فقد تفه  على ونه 

: كثرية ولعل من نمهها  ذلك على آخر والشواهد 
 (.ذهاب،زهاب)، (من،السمنالث)، (حرث،حرس)
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ترتةب اآلفكار وإعدادها ذهنةا يف تسلسل منطقي  . 
جيعل املسعمع حرتصا على معابعة املعحدث من 

ولكي تكو  املعحدث . الفكرة اجأوىل وحىت اجأخرية
قادرا على توضةح الفكرة واالقناع هبا علةه ن  تكو  
ماهرا يف عرض نفكاره بطرتقة مرتية من اليسةط إىل 

ب ومن اجلزء إىل الكل ومن االلغامض إىل املرك
الواضح فإ  مل تفعل املعحدث ذلك ال ميكنه اتصال 

 .رسالعه إىل املسعمعني وافهامه  ما ترتد
مهارة الضيط النحوي  والصريف اليت تععلق باجأداء  . 

اللغوي حةث ن  ذلك يف غاتة اجأمهةة جأ  تغةري 
ري حركة واحدة من حركات الكلمة قد تؤدي إىل تغة

ومعروف (. عربة بالكسر،وعربة بالفعح)معناها مثل 
ن        ن  املعىن مرتيط بالضيط الصريف وكما

الضيط النحوي جأخر الكلمة تؤثر يف املعىن نتضا، 
والضيط النحوي والصريف من . واإلعراب فرع املعىن

نبرز املهارات النحوتة اليت متّثل دورا رئةسا يف صحة 
للمعكل  من ن  تعدرب علةها املعىن وتوضةحه والبد 
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لةقف على اجأخطاء اليت قد تقع فةها كأ  تسعمع 
 .إىل تسجةل كالمه، مث تقوم بإعادة العسجةل

توظةف املفردات اللغوتة جأ  اجألفاظ قوالب املعاين  .5
ن  تؤدي اللفظ الواحد معاين عدة  لألحد وميكن

فعلى سيةل املثال ال احلصر فإ  العني اس  مدتنة يف 
اإلمارات العربةة، والعني نيع املاء، والعني  دولة

الشخص املخعار يف جملس االعةا  وال تسعطةع 
الفرد ن  تدرك اي معىن من املعاين لكلمة العني إال 
من خالل الععامل مع السةاق اللغوي ووضع كل 
لفظ يف موضوعه الصحةح لةسعطةع املسعمع فه  

 .املعاين املطلوب
ني والقدرة على اسعقطاهب  العأثري القوي يف السامع .1

وإثارهت  وشد انعيهه  وذلك حبسن العرض وقوة 
االداء وسالمة الععيري والعفاعل مع االداء واسعخدام  
كل اإلمكانةات العقلةة واجلسمةة لةشعر السامع ن  
حمادثه مقعنع متاما بكل ما تقوله وعلى عل  تام خبط 

 .سري احلدتث
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ة املعربة لشد احلركات اجلسمة)توظةف لغة اجلس   .1
 (.انعياه املسعمعني

إ  كل هذه املهارات متثل دورا بارزا ورئةسا "
يف تأثر املسعمعني هبا واسعجاباهت  ملا تقوله املعكل  
فكلما كا  املعحدث واضحا معواضعا ماهرا يف 
مونهة املسعمعني كا  مقيوال وحميوبا من املسعمعني 

  0."وتسعطةع اتصال رسالعه بوضوح وفه 
نما اخلالص و  :واخلالصة من الياحثة هي 

ن  املفردات ال تعوقف على   من محةع امليحث هو
حفظ املفردات فقط، ولكن حيعاج إىل فه  اجألفاظ 
 .قوالب املعاين، جأ  االتصال اجلةد من حمادثة اجلةد
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 : مراحل إعداد المحادثة الجيد  - 7

العأثري تنيغي للمعحدث إذا نراد ن  حيقق حدتثه 
ن  تعد له اإلعداد اجلي ( املسعقيل)املناسب لدى املسعمع 
 :من خالل املراحل العالةة 

وتعضمن هذه املرحلة على . اإلعداد احملادثة:  ( ن
 :اخلطوات العالةة 

عندما تعحدث . هتدتد اهلدف من احملادثة. 
الفرد فهو تسعى للعأثري يف اآلخرتن سواء 

تعين  لألمعاع نو لإلقناع وحتدتد اهلدف
ملاذا تعحدث : نساسا تونةه السؤال العايل 

الشخض ؟ واإلنابة عن ذلك تساعد يف 
حتدتد اهلدف وحتدتد قةمة احملادثة ويف 

فاحملادثة . معروفة مدى تقيل اآلخرتن ملا تقال
اجلةدة هي الليت جتمع املعحدث واملسعمع فةه 

 .رابطة مشرتكة
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لكي حيقق . حتدتد موعد القاء احلدتث .0
النعائج املرنوة منه تنيغي االتفعق  احلدتث

على موعد حمدد تكو  مناسيا للمعحدث 
وذلك لضما  توفر ( املسعقيال)واملعلقي 

االسععداد النفسي والعقلي للطرفني وضما  
 .اسععداد املهعمني باملوضوع

تنيغي االهعمام . اخعةار املكا  املناسب . 
بعوفري املكا  املناسب وإعداده إعدادا نةدا 

ري املسعلزمات الضرورتة كانهزة تكيري وتوف
الصوت والعسجةل واليعد عن املؤثرات 

 .الصوتةة املزعجة
عند اخعةار مادة . اخعةار مادة احلدتث"  . 

 :احلدتث جيب احلرص على 
ن  تكو  حيطى موضوع احلدتث  - ن

باهعمام مشرتك بني املعحدث 
 .واملسعمع



5  

 

ن  تكو  املعلومات املقدمة صحةحة  - ب
وكافةة ومعصلة وندتدة وصادقة 

 .باملوضوع الرئةس للحدتث
إذا تطليت طيةعة املوضوع املراد  - ج

العحدث فةه اسعخدام وسائل إبضاح 
 .فةجب إعدادها بشكل نةد

تنظة  احملادثة تنظةما منطقةا تيدن  - د
باملقدمة املشوقة والعرض الواضح 
واخلامتة املناسية اليت تلخص افكار 

  0."املوضوع
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وتعضمن هذه املرحلة اجلوانب . تونةه احملادثة":   ( ب
 05:العالةة 
امليادرة بالعحةة : حسن االسعحالل وتسمل  . 

 . والعأكةد على نمهةة املوضوع
 .العرض املناسب واملنظ  .0
 .اسعخدام اللغة املناسية . 
االهعمام باملسعمع واحلرص على نذبه  . 

بصرتا باحلركات وإلشارات والنظرات 
واهلعمام وخماطية اجلمةع على قدر املساواة 

 .هب 
جتنب كل ما من شأنه صرف املعحدث عن  .5

ال فراط يف االسععانة باجأوراق  :مسعمعةه 
املكعوبة كذلك احلركات العصةية واالسععرا 

 .ال ضرورة هلا ضةة املنفرة اليت
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اسعخدام وسائل اإلتضاح يف الوقت  .1
 .املناسب وللغرض احملدد

الرتكةز على تنظة  الوقت بني االسعهالل  .1
 .ض واخلامتةوالعر 

 .جتنب العطوتل اململ، واإلجياز املخل .9
تفضل اليدء باآلراء املقيولة للحضور  .8

 .لكسب ثقعه 
تنيغي احلرص على اخلامتة اجلةدة اليت تيلور  .2 

 .املوضوع
معروفة مدى اسعجابة احلرص على   .  

 ."املسعقيلني للموضوع
 01."اخععةار الوقت املناسب للخامتة"  .0 

وهذه املرحلة مهمة لةقف . تقومي احملادثة :( ج
املعحدث على اجلوانب اإلجيابةة والسليةة يف 
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حدتثه من خالل مالحظات املسعمعني حىت 
تععرف املعحدث على اإلجيابةات فةثريها 

 .وتعالىف السليةات يف املسعقيال

 :مجاالت المحادثة  -8

الطلية عملةة احملادثة ضمن حدود املدرسة يف مواقف "
 01:عدة نمهها 

وهو نسيق : الععيري الشفوي نو اإلنشاء الشفوي :  - 
من الععيري الكعايب  وكثر اسععماال يف حةاة الفرد 

حةث إنه نداة االتصال السرتع بني اجأفراد ونداة 
العفاعل بةنه  واليةئة احملةطة هب  وتعد الععيري 
الشفوي اجأساس الذي تيين علةه الععيري الكعايب 

 "فوي باجأغراض العالةةوتعلخص نهداف الععيري الش
: 
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إثراء حصةلة الطلية اللغوتة من اجألفاظ   (ن
 ليت تسعفه  يف الععيري إضافة إىلواجأسالةب ا

متكةنه  من توظةف هذه اجألفاظ واجأسالةب 
 . من جمرتات احملادثة توظةفا سلةما فةما تناسيها 

رفده  بأفكار ومعا  مفةدة تعالءم ومسعواه  ( ب 
على ربط هذه اجأفكار  العقلي وتعوتده 
 .وتسلسلها وترتةيها

متكةنه  من طالقة اللسا  وحسن اآلداء  (ج
وإنادة النطق ومتثةل املعاين وخاصة عند إلقائها 

 .واحلدتث عنها

تدرتيه  على املواقف اخلطابةة واالرجتال ( د
واإلفصاح عما يف سرائر ه  بوضوح ونالء دو  

رني انفعال واضطراب وحفزه  على إبداء ال
 .واحلرتة يف احملادثة
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جترته  من املشكالت النفسةة اليت تعمثل يف  (ه
 .اخلجل واخلوف وعدم الثقة باالنفس والعلعث 

تعوتده  سرعة اإلنابة وتقوتة مالحظعه  ومترتنه ( و
مع مراعاة الصحة     على االنطالق يف احملادثة 

 .والوضوح

س االرتفاع بأذواقه  اجأدبةة والفنةة لإلحسا (ز
اخعةار نب اجلمال يف اللغة وتدرتيه  على جبوا

 ."الكلمات العذبة والععابري اجلمةلة
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توسةع خةاهل  وزتادة مسعواه  الثاقفي "( ح
ومتكةنه  من الععيري عما ترغيو  فةه بدقة 

 09."وصدق ووضوح

 االتتعين نحد من جم  :هيواخلالصة من الياحثة 
حكاتة الشفوي، و  اإلنشاءنو احملادثة هو الععيري الشفوي 

 .والطرف والنوادر القصص

  :ونشكال الععيري الشفوي يف املدرسة كثرية منها "

الععيري عن الصور املخعلفة اليت حيضرها املعل  نو  . 
نو الصور املونودة يف بداتة كل درس من  ةالطلي

 .دروس القراءة
الععيري الشفوي يف دروس القراءة املعمثل بالعفسري  .0

 .اجأسئلة والعلخةصوإنابة 
 .القصص وتعمثل ذلك يف سردها وتلخةصها . 

                                                             
. ص ،......،المرجع في تدريس مهاراتعلي سامي احلالق، 09

 1 . 
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يف  الطليةاحلدتث عن النشاطات اليت تقوم هبا  . 
 .رحالهت  وزتاراهت  ونعماهل 

 .احلدتث عن نعمال الناس ومهنه  يف اجملعمع .5
عن املوضوعات الدتنةة والوطنةة احلدتث  .1

 08."وغريها

إ  حكاتة ": حكاتة القصص والطرف والنوادر  -0
وس الطلية القصص والنودر من املوضوعات احمليية إىل نف

ميكن للمعل  ن  تسوق من خالله ما ترتد ومن القصص 
. إىل عقول طليعه مما تسه  يف حتسني قدارهت  اللغوتة

فالطلية عندما تقصو  حكاتة بسةطة نو طرفة فإهنا تدخل 
ولكي حتقق . السرور إىل نفوسه  ونفوس زمالئه 

النوادر نهدافها املرنوة يف حصص القصص والطرف و 
 : الععيري الشفوي على املعل  ن  تراعي ما تلي 

                                                             
. ص ،.....،المرجع في تدريس مهاراتعلي سامي احلالق، 08

 1 . 
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طلية ومن ن  تكو  القصص نابعة من ال ( ن
على الطلية     املعل   اخعةاره ، حبةث ال تفرض

قصة مل حييوها إذ سةنصر فو  عنها وال 
 .تسعفةدو  منها

ن  تكو  القصة هادفة تعل  قةما محةدة نو  ( ب
 .نفسةةنو  انعماع تتعاجل مشكال

صص واحلكاتات من اجأفضل ن  حتمل الق (ج
حةث ن  ذلك ذاتةة  خربات شخصةة ومواقف

 تكو  مناسيا لنقل اخلربات من املعل  إىل الطلية 
 .إىل زمالئه  نو من بعض الطلية 

تعجنب املعل  إمساع الطلية قصة ال تسعمععو  ن   (د 
ذلك جأ  : هبا نو تكرر مساعها مرات عدتدة 
 .تقعل يف نفوسه  الرغية يف املعابغة
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ن  ترتك املعل  الطلية على سجةعه  ون  جيعل ( ه 
مواقف العحدث طيةعةة حىت تثري محاس الطلية 

  2 ."وتقوي رغيعه  يف احملادثة املطلقة

تععرب احملادثة من نه  نلوا  النشاط اللغوي : احملادثة - 
تساعد للصغار والكيار على حد سواء، حةث إهنا 

الطلب يف اخلروج من عزلعه والعكةف االنعماعي مع 
جمموعة الزمالء وتطلق اللسا  من عقاله وحىت حتقق 

على تنمةة  خدافها تنيغي على املعل  الرتكةزاحملادثة ن
 :املهارات العالةة 

 .االنعياه والرتكةز عند االسعماع للمعحدث .ن 
 .الطالقة يف الععيري .ب 
 .ترتةب اجأفكار وتواصلها .ج 
ن اخعةار اجأدلة واجأامثةلة والشواهد لعأكد حس .د 

 .رني نو دع  ونهة نظر
                                                             

. ص، ....،المرجع في تدريس مهاراتعلي سامي احلالق، 2 
 1 . 
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 .العحدث يف نقطة حمددة .ه 

 أنواع التعبير فى المحادثة  -9

الععيري الوظةفي : تنقس  الععيري ىف احملادثة إىل نوعني 
كما تنقس  من حةث اجأدآء إىل . والععيري اإلبداعي
. والععيري الشفويالععيري العحرتري : نوعني نتضا ومها 

فإذا كا  الغرض من الععيري هو اتصال الناس بعضه  
بيعض لعنظة  حةاهت  وقضاء حوائجه  فهذا ما تسمى 
بالععيري الوظةفي، مثل احملادثة واملناقشة، وقض القصص 
واجأخرب، وإلقاء الععلةمات واإلرشادات، وعمل 
        اإلعالنات، وكعابة الرسائل واملذكرت والنشرات

 .إىل ذلكوما 

نما إذا كا  الغرض هو الععيري عن اجأفكار واخلواطر 
النفسةة ونقلها إىل اآلخرتن بطرتقة إبداعةة مثوقة ومثرية، 
فهذا هو الععيري اإلبداعي نو اإلنشائي مثل كعابة 
املقاالت وتألةف القصص والعمثةلةات والرتان  ونظ  

 .إخل... الشعر
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ضرورتا  لكل إنسا  يف ا  من الععيري وهذا  النوع"
اجملعمع احلدتث، فاجأول تساعد اإلنسا  يف حتقةق 
حاناته ومطاليه املادتة واالنعماعةة، والثا  ميكنه من 

وإذا كا  . يف اخةاة العامة بأفكاره وشخصةة ن  تؤثر
الععلة  والعدرتب على النوع الثاين ذا نمهةة خاصة يف 

فةما قيل ذلك من  املرحلة الثانوتة، فإ  باالهعمام اجأول
   ."مراحل

وعا  ننواع احملادثة ن  :واخلالصة من الياحثة هي  
ما نراده وتعطي تأثريا يف تعين تساعد اجأفراض ن  تعرب 

 .حةاته نو يف اإلنعماعةة

 وسائل تعلم النطق والحديث عند إلقاء األفكار  -11

حيعاج تعل  هذه املهارة إىل الكثري من الوسائل 
واملعةنات، جأ  احلجل والرتدد واخلوف من ارتكاب اجأخطاء 

                                                             
دار : بريوت ) ، تدريس فنون اللغة العربيةعلى نمحد مدكزر،   

 .25 . ص (م 0222الففكر العريب،
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تغلب على املععل  يف املراحل اجأول وتعوقه عن االشرتاك يف 
وسنغرض هنا ليعض الوسائل الفعالة يف ". النطق واحلدتث

تعل  النطق واحلدتث ميعدئني بأبسطها ونقلها كلفة مع 
نما الوسائل . بعض الشرح لطرق اسعخدام هذه الوسائل

 :تعل  النطق واحلدتث فمنها 

 لوحات العرض . 
 السيورة الطياشريتة .0
 (املمغنطة)اللوحات الوبرتة واملغناطةسةة  . 
 صور احلئط . 
 مةناء الساعة .5
 الشرائح الشفافة واجأفالم الثابعة .1
 الرحالت .1
 اجألعاب اللغوتة .9
 0 ."لعية السقي، وغري ذالك .8

                                                             
   

) ، تعلم اللغات الحية وتعليمهاصالح عيد اجملةد العريب، 0 
 .9  . ص(م  89 مكعية لينا  ساحة رتاض الصلح بريوت 
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نما وسائل تعل  النطق : واخلالصة من الياحثة هي
واحلدتث عند إلقاء اجأفكار تعين، لوحات العرض، السيورة 

 . الطياشريتة، و الصور احلئط

 تمرينات النطق والحديث واختباراتها -11

هتدف مترتنات النطق واحلدتث إىل تعوتد الدارس على 
اجأصلةو  االتصال اللغوي الشفهي حبةث تسعطةع نهل اللغة 

فه  حمعوى ما تقال دو  عناء ونهد كيريتن، كما هتدف 
اخعيارات النطق واحلدتث إىل قةاس مدى جناح الدارس يف 

وال بدتل ملمارسة النطق واحلدتث من وصول . حتقةق ذلك
ومل تثيت حىت . الدارس إىل مسعوى مناسب يف هذه املهارة

ارسة اآل  صحة الرني العقلةدي القدمي الذي تقول إ  مم
القراءة نو االسعماع نو الكعابة خري وسةلة لععل  النطق 

حقا قد تساعد هذه املهارات الدارس على . واحلدتث
ممارسة عناصر اللغة من حنو ومفردات وصرف وغريها، لكن 
النطق واحلدتث مهاراتا  ال ميكن إال باملمارسة الفعلةة 
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ننسها  وتنقس  العمرتنات إىل نشكال كثرية من. ملكّوناهت 
 :ما تلى 

 مترتنات النطق . 
وقد سيق ن  نضحنا ن  النطق هو الشق 
اآليل هلذه املهارة، ون  شقها االنعماعي هو 
احلدتث يف إطار موقف اتصال لغوي تعوافر له 
عناصر حسةة ونفسةة وانعماعةة وحضارتة، 

 .وسنغرض هنا ملكّونات كل من املهاراتني
 العكرار واحملاكاة .0

مضةفا إىل هناتعها  كرر اجلمل اآلتةة
ن  تصيح   الكلمات اليت تذكرها املدّرس مراعةا 

 .مجلعك اجلدتدة وحدة معكاملة تعرّب عن العىن العام
 مترتنات احلدتث والععيري احلر . 

لعل من نشق اجأمور علىالدارس ن  حياول 
عن نفكاره يف حدود بضع كلمات وتراكةب . الععيري

 .لغوتة تسنطةع اسعخدامها باطمئنا 
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 اخعيارات النطق واحلدتث . 
زال احلك  على النطق واحلدتث مبعاتري ما 

موضوعةة مقننة مصيوطة من نشق اجأمور يف جمال 
 .االخعيارات والقةاس

 االخعيار الشفهي .5
تعكو  جلنة االخعيار عادة من معلمني نو 
نكثر تقومو  بسؤال املمعحن نسئلة معفقا على 

 .مضموهنا عامة
مترتنات النطق : هياخلالصة من الياحثة و 

واحلدتث واخعياراهتا تعين، مترتنات النطق، احلدتث 
والععيري احلر، اخعيارات النطق واحلدتث، االخعيار 

 .الشفهي
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 طريقة البحث  - أ
. حبث جترييب وإن منهج البحث عن هذه الرسالة ه

هو التسمية اليت تطلق على تصميم فبحث التجرييب الأما 
واملعلول البحث الذي يهدف إىل اختبار عالقات العلة 

وإذا صمم البحث . حىت يصل إىل أسباب الظواهر
 ةالتجرييب بعناية يصبح أداة قوية جدا يف يد الباحث

على اختبار فروضه بطريقة ال تعادهلا طريقة  هاتساعد
  .أخرى
على أربعة  يما تصميمات املنهج التجرييب فتجر أ

 ،(Pre- Experimental)أنواع وهي التصميمات التمهدية 
 True – Experimental) يمات التجريبيةوالتصم

Designs)العاملية  ، والتصميمات(Factorial Design) ،
                                                             

وم النفسية لج البحث في العهمنارجاه حممود أبو عالم،   
 .96 . ص، (  11دار النشر للجامعات، : القاهرة ) والتربوية، 
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 1.(Quazi – Experimental) والتصميمات شبه التجريبية
-One group pre)واختارت الباحثة التصميمات التمهدية 

test post-test design). 
الشكل  ويف حبث هذه الرسالة فستأخذ باستعمال

 :التايل 
 2خ        Xم          1خ   

 
  :التفصيل

  االختبار القبلي :   خ
 االختبار البعدي:   1خ
 املعاجلة التجريبية:  Xم 

وال ختتار الباحثة للعينة اجملموعة الضابطة، إال أهنا 
واملراد هبا ختتار الباحثة فصال . اجملموعة التجريبية نفسها

حتفيظ واحدا للعينة فتجرى تدريس بدون استعمال 

                                                             

ل الى البحث في العلوم خالمدصاحل بن محد العساف، 1 
 .011.، ص( 4 املكتبة العبيكان، : الرياض )السلوكية، 



79 

 

 MTsN 1 Nagan ب مليدانبا املفردات وتطويرها يف احملادثة

Raya  حتفيظ املفردات  الفسيح ومرة أخرى باستعمال
  MTsN 1 Nagan Raya ب مليدانبا وتطويرها يف احملادثة

 .الفسيح
ا، وحتضر واحد ويف هذا البحث ختتار الباحثة فصال

القبلي  اختبار. البعدي واختبار القبلي اختبارامتحاتني، مها 
 باختبارالبعدي يسمى  اختبارالضابط و  باختباريسمى 
بتحفيظ  الطلبةالقبلي ال يتعلم  اختبارويف . التجرييب

باستعمال   ونيتعلم همتطويرها يف احملادثة ولكناملفردات و 
وهم . م 0 11كتاب اللغة العربية مبنهج الدراسية،

وأما . هاوافيظ املفردات ومل يطوير يستعملون الكتاب بتح
متحان البعدي فتجري بعد تطبيق حتفيظ املفردات وتطويرها ا

 . يف احملادثة

 المجتمع والعينة.ب 

 الطلبةمع يف هذا البحث فهم مجيع أما اجملت
. طالبا 066وعددهم   MTsN 1 Nagan Raya ب



61 

 

يف الفصل الثاين  الطلبةوالعينة يف هذا البحث هو 
 .طالبا  00حيث عددهم ( 1)

تعتمد الباحثة يف اختيار العينة هلذا البحث و 
 (Purposive Sampling) على الطريقة العمدية
أو االختيار  املقصودةلطريقة ويسمى هذه الطريقة با

باخلربة وهي أن أساس االختيار خربة الباحثة و 
معرفتها بأن هذه املفردة أو تلك متثيل جمتمع 

ينة الطريقة العمدية هي احتيار ع: أي 0.البحث
أو الصفات املعينة البحث باعتماد على اخلصائص 
من  هتالصفاته املعروفاليت تتعلق خبصائص اجملتمع أو 

  .قبل

ينة يف هذا اختارت الباحثة هذه اجملموعة كع    
مع مدّرسة اللغة العربية،  البحث ألن بعد مقابلة

رائت الباحثة أن بعضهم مل يقدروا على فهم اللغة 

                                                             
 99. ، ص...المدخالصاحل ابن امحد العساف،  0
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وطريقة البحث اليت . العربية على وجه عام
تستخدمها الباحثة الختيار العينة هي الطريقة 

 . (Purposive Sampling)العمدية 

من يسمى هذه الطريقة بالطريقة وهناك     
املقصودة، أو االختيار باخلربة وهي تعين أن أساس 

فردة أو بإن هذه امل ة ومعرفتهااالختيار خربة الباحث
عندما  ةنصح الباحثوت. تلك متثل جمتمع البحث

ختيار أن االيضطر إىل تطبيق هذا األسلوب يف 
     4.يربره تربيرا علميا حىت ال يتهم بالتحيز

 أداوت البحث. ج

وأما أداوت البحث املستخدمة جلمع البيانات فيعتمد على 
 :األداوت التالية 

 

 
                                                             

  99. ص، ...المدخل إلى، صاحل بن محد العساف  4
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 االختبارات . 
االختبارات إحدى األدوات اليت متكن أن 

تاج إليها إلجابة تستخدمها جلمع البيانات اليت حت
 :ختبارين، يعين الباحثة باقوم أسئلة البحث، وت

 االختبار القبلي  -
تطبيق  القبلي هو الذي خيتربه قبلاالختبار 
" تطويرها يف احملادثةحتفيظ املفردات و " طريقة 

 .على فهم احملادثة يف الكالم
 االختبار البعدي -

تطبيق  االختبار البعدي هو الذي خيتربه بعد
"  تطويرها يف احملادثة حتفيظ املفردات و " طريقة 

 . على فهم احملادثة يف الكالم
 مالحظة مباشرة .1

الباحثة تقوم مبالحظة مباشرة وهي عملية 
يالحظ املظاهر يف الفصل، ويالحظ عن مواقف 

 .مدرسة مورود الثانوية احلكومية اإلسالمية
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 االستبانة  .0
أكثر الوسائل استخداما   تعترب االستبيان

للحصول على معلومات وبيانات عن األفراد، 
وميكن إرساله إىل أشخاص يف مناطق بعيدة وميكن 

ن سرية االستجابات كما أنه ميكن صياغة ضما
 . األسئلة أو البنود لتناسب  أغراضا حمددة

 الوثائق .4
كانت الوثائق أدة من أدوات البحث، وهي 
مجع البيانات بوسيلة استعراض املعلومات من 

وقامت الباحثة بالوثائق يف  إجراء املالحظة 7.الوثيقة
 . املباشرة

 

                                                             
 مدخل الى مناهج البحث التربوي،رجاء حممود أبو عالم،  

 .9  . ، ص(م  969 مكتبة الفالح ، : كويت ) الطبعة االوىل، 
 

ذوقان عبيدات واخرون، البحث العلمى مفهومه وادواته واساليبه،   
   14 : ، ص (6111دارالفكر : عمان )
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 طريقة تحليل البيانات. د

للحصول على البيانات احلقيقة والصادقة، حتتاج 
فحللها باستخدام . الباحثة إىل أسلوب حتليل البيانات

 ز االحصائي ما يسمى ىب اختباراتاملنهج التجرييب هو الرم
(T- Test.) 

ختبار االتحليل بيانات االختبار القبلي و  -1
 البعدي

وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي 
فتستخدم   ( T- Test‘)باختبارات و البعدي 

 :الباحثة القانون التايل

= ت 
م ف

٢ح  مج 

ن ن ١ 

 

 

 



6  

 

 6:حيث أن 

 متوسط الفروق:    م ف

 جمموع مرباع إحنرافات الفروق: 1مج ح

 عدد أفراد العينة:  ن

 تحليل بيانات المالحظة المباشرة -2
اعتمدت الباحثة يف حتليل البيانات اليت لقد    

سن حبحصلت يف حبثها على عدد القنون املقرر 
وحيسب البيانات من أنشطة . البيانات اليت ستحللها

املدرسة والطلبة عند إجراء عملية التعليم  والتعلم 
 : نوناباستعمال الق

٪100 X P =  
 

 
 النسبة املؤية :   P :الببانات

   : R القيمة احلصولة عليهاجمموع 
    T  :النتيجة الكاملة 

                                                             
 4 . ص، ...المدخل إلى، صاحل بن محد العساف  
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وحتليل املسند ألنشطة املدرسة والطلبة عند  
 6:إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال 

 ممتاز= 11٪  –  6
 جيد جدا=   61٪ –  6
 جيد=  ٪ 61 – 7 
 منقول=  ٪    –  4
  ناقص=    ٪ 41- 1

 االستبانةتحليل البيانات عن   - 3

إن طريقة حتليل البيانات على استجابة   
تطويرها يف و  الطلبة يف التدريس حتفيظ املفردات 

 :احملادثة كما يلي

P = 
  

 
 x 100٪ 

:البيانات   

جابة الصحيحةبا اجمليبنيعدد الطلبة =   f 

                                                             
8 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003). Hal. 281 
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عدد املشرتكات يف االستجابة=   n 

:وأما معيار املؤية الستجابة الطلبة كما يلي  

 .ممتعة جّدا يكون غري 01٪-  - 

 .يكون غري ممتعة 71٪- 0 -1

 .يكون ممتعة 61٪- 7 -0

 9.يكون ممتعة جّدا 11٪ - 6 -4

 

 

 

                                                             
9 Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R 

dan D, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal.443 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات - أ
ما يتعلق  ةيف األبواب السابق ةالباحث حتلقد شر 

. مبنهج البحث واألدوات املستخدمة فيه جلمع البيانات
اليت  أن تعرض نتائج ةيد الباحثت فأما يف هذا الفصل 

في  حت تعلم اللغة العربية بتطبيق عملية حصلت من
. MTsN 1 Nagan Rayaيف  تطويرها يف احملادثةاملفردات و 

بالبحث التجرييب  ةالباحث توحلصول على البيانات قام
 م7107/م7108املدرسة للسنة الدراسية هذه يف 
على رسالة عميدة لكلية التبية جامعة الرانريي   عتماداا

بالتاريخ  Un.08/FTK I/TL.00/09/2018تشيه برقم آبندا 
انطالقا مما سبق فقامت الباحثة  .م7107 سفتمبري 01

 : جبمع البيانات كما تلي 
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 لمحة عن ميدان البحث -1
يف البحث حتسن بالباحثة أن توضح  عقبل الشرو 

كانت  ،MTsN 1 Nagan Rayaعن ميدان البحث وهي 
   شارعالاحدى املدارس اإلسالمية  تقع يف  هذه املدرسة

Nasional Jeuram-Beutong،  وكان ناظر هذه املدرسة
، وعدد املعلمني Teuku Meurah Iskandar, S.pd.Iاآلن

 07و  ونمعلم 01 الذين يعلمون يف هذه املدرسة
فعددهم   الذين يعلمون اللغة العربيةن علمو ا املم  أ. معلمة

 :يف اجلدول اآليت ضحيت    كما. علمانم

 0-4اجلدول 
 عدد معلمة اللغة العربية

 المتخرج في اسماء المدرسين رقم
فجر اهلدي  0

 بكالوريس
 ابند يجامعة الرانر 
 هتشيآ

 STAIN TEUNGKU بكالوريسيل رسل و  7

DIRUNDENG 

MEULABOH 

  7 اجملموع
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 :7-4اجلدول 
 احلكوميةاملعلمني يف املعلمة الثانوية الإلسالمية عدد 

0 Nagan Raya 

 دراسة المعلميناسماء  رقم
 عيةاجتمعلم اال كالوريسإيك سوسنيت  ب 0
 تربية مدنية كالوريسروسفيت ب 7
 علم الفين كالوريسنور ليل ب 3
 تربية مدنية كالوريسنور ليسماوت ب 4
 اللغة العربية كالوريسرسلي وايل ب 5
 علم الرياضية كالوريسشهريل أفظال ب 6
 نحف  القرآ كالوريسنرما يونيت ب 8
 علم الطبيعية كالوريسأج روحان ب 7
 علم الطبيعية كالوريسليلني سرجان ب 7
شريفدين زيكاين  01

 كالوريسب
 اللغة اإلجنليزية

 اللغة اإلجنليزيةوحيو أوغيسي مارنديك  00
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 كالوريسب
 فقه كالوريسإيرناين ب 07
 الطبيعيةعلم  كالوريسإرما جونيت ب 03
 علم الرياضية كالوريسأيت ننغسيه ب 04
سندي موالت شهفوترا  05

 كالوريسب
 اللغة اإلجنليزية

 علم الرياضية كالوريسنيل وايت ب 06
 يايندونيساللغة اال كالوريسروسنا وايت ب 08
 فقه كالوريسأمي سلمة ب 07
 عيةاجتماالعلم  كالوريسمرلني ب 07
هيدريياين إيك فتييا  71

 كالوريسب
 اللغة اإلجنليزية

 خالقعقيدة اال كالوريسحممد ب 70
 الرياضات كالوريسفحريزال ب 77
 اللغة العربية كالوريسفجر اهلدي ب 73
 عقيدة األخالقتوكو مورح إسكندر  74
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 كالوريسب
 اللغة اإلندونيسيا كالوريسحجارة ب 75
 علم الطبيعية كالوريسرسليدار ب 76
 ن واحلديثالقرآ كالوريسإبن حجار ب 78
ريخ احلضارة اتعلم  كالوريسمشسينر ب 77

 اإلسالمية
 

 MTsN 1 ب هذه املدرسةوكان عدد الطلبة يف 

Nagan Raya 377 وهم جيلسون يف الصف طالبا ،
بة  لمن عدد الط صف   الث، ولكل  الث   األول حىت الصف  

 :ايلضح يف اجلدول الت  كما يت  
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 3-4اجلدول 
 MTsN Jeuramيف عدد الطلبة 

 
 الفصل

 
عدد 

 الفصول

  الطلبة
 االناث الذكور مجموع

الفصل 
 األول
الفصل 
 الثاىن
الفصل   

 الثالث

4 
4 
4 

54 
54 
44 

87 
71 
74 

076 
034 
077 

 377 736 057 07 اجملموع
ومن البايانات السابقة تريد الباحثة أن تشرح عدد 

 MTsN 1 بالطلبة باملدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية 

Nagan Raya  .377عدد الطلبة يف هذه املدرسة  وكان 
طالبا، وهم جيلسون يف الص ف األول حىت الصف 

يتض ح يف عدد الطلبة كما الث الث، ولكل  صف  من 
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، وأما فصل فصالة عأربول يوجد يف الفصل األ .لاجلدو 
، وكذلك من الفصل األخر حىت (د،جأ،ب،) األول يعين

طالبا  54عدد الطلبة يف الص ف األول و . فصل الثالثال
 71 طالبا 54عدد الطلبة يف الصف  الثاين الطلبة ، 87و

 74طالبا و 44، و عدد الطلبة يف الصف  الثالث الطلبة
 MTsN 1 Nagan بيف كل الصف  وأما احلصول . الطلبة

Raya ،طالبا، الفصل الثاين  076األول  يعين يف الفصل
حىت  عدد .طالبا 077طالبا، و يف الفصل الثالث  034
 .طالبا 377: وهي MTsN 1 Nagan Raya بالطلبة 

تحفيظ المفردات وتطويرها تطبيق إجراء  -2
 في المحادثة

وقامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية 
بع ر أ تطويرها يف احملادثةحتفي  املفردات و  بتطبيق

الباحثة التوقيت التجرييب وخطوات ستوضح لقاءات، 
 :التعليم، أما التوقيت عملية التعليم والتعلم كما يلي
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 4–4اجلدول 
 التوقيت الت جرييب يف اجملموعة التجريبية

 مالحظة ساعة تاريخ يوم القاء
 

 

اللقاء 
 األو ل

من  71 ساخلامي
سفتم
 بري

7107 

17.11
- 

17.51 

 استاحة
01.31-
01.51 

اللقاء 
 الثاين

من  14 اخلاميس
 اكتوبري
7107 

17.11
- 

17.51 

 استاحة
01.31-
01.51 

اللقاء 
 الثالث

من  00 اخلاميس
 اكتوبري
7107 

17.11
- 

17.51 

 استاحة
01.31-
01.51 

اللقاء 
 الرابع

من  07 اخلاميس
 اكتوبري
7107 

17.11
- 

17.51 

 استاحة
01.31-
01.51 
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 5 – 4اجلدول 
 املفردات حتفي بتطبيق  بيةيالتجر عملية 

 اللقاء األول

 بةأنشطة الطل املدر سة أنشطة
 الفصل املدر سة تدخل -

  السالم بإلقاء
 رئيس املدر سة تأمر -

 قراءة لقيادة الفصل
 الدعاء

 على الغياب كشف  تأخذ -
 الطلبة

 
 نفسها عن املدرسة تعرف -

 
 االختبار املدرسة تقدم -

 .للطلبة القبلى

 السالم الطلبة جتيب -
  حالتهم عن وخيرب
 الدعاء الطلبة تقرأ -

 
 إىل الطلبة معتس -

 املسجلة االمساء
 

  الطلبة معتس -
 

  ذلك الطلبة عملت -
 االختبار
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 إىل السالم املدرسة تلقى -
 الفصل خروج قبل الطلبة

 يتعلموا بأن وتنصحهم
 .جيدا

 إىل الطلبة معتس -
 املدرسة نصيحة

 .السالم الطلبة يبجتو 

 

 6 – 4اجلدول 
تطويرها يف حتفي  املفردات و بتطبيق  بيةيالتجر عملية 

 ثايناللقاء ال احملادثة

 بةأنشطة الطل        املدر سة أنشطة        
 الفصل املدر سة تدخل -

  السالم بإلقاء
 رئيس املدر سة تأمر -

 قراءة لقيادة الفصل

 السالم الطلبة جتيب -
  حالتهم عن ربختو 
 الدعاء لبةالط تقرأ -
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 الدعاء
 الغياب كشف   تأخذ -

 الطلبة على
 الدوافع املدرسة تعطي -

 التعليم أهداف وتشرح
 اليت ملادةا املدرسة تكرر -

 يف الطلبة علمها قد
 ياملاض سبوعأ

 إىل الطلبة معتس -
 املسجلة االمساء

 شرح إىل الطلبة تسمع -
 املدرسة

 
 اليت املادة لطلبةا تكرر -
 سبوعأ يف علموها قد
 ياملاض

 عن قليال املدرسة تسأل -
 املدرسة يف يومياتنا مادة
 بتعليم املدرسة بدأت -

 املدرسة يف يومياتنا مادة
 حتفي  بالطريقة
 يف وتطويرها املفردات
 :يعين احملادثة
 تقسم : أوال -

       الطلبة املدرسة

طلبة عن مادة يب الجت -
 املدرسة يف يومياتون
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 فرقة ست إىل
 تشرح :  ثانيا -

 مادة املدرسة
 يف يومياتنا
 املدرسة
 حتفي  بالطريقة
 . املفردات
 تشرح : مثاال

 عن املدرسة
 املفردات عرفت

 مث،بالصوار
  املدرسة تأيت
 املفردات بأمثلة
 هذا عن اليومية
 .املوضوع

 تعطي : ثالثا -
 للطلبة املدرسة

جتلس الطلبة حبسب  -
 فرقتهم
 
 

 شرح عن الطلبة تسمع -
 جبيد املدرسة

 
 
 

 مل مما الطلبة سألت -
 .يفهموا
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 ليسألوا  الفرصة
 عن املادة

    اليت املفردات
 .يفهموا مل
 تلصق : رابعا -

 الورقة املدرسة
 السبورة على
 فيها توجد اليت

     مفردات
  املوضوع عن

   يومياتنا
 تعطي: خامسا -

 لكل املدرسة
 الصوار فرقة
 فيها توجد اليت

 املفردات
 تعطي: سادسا -

 
 
 إىل الطلبة الح ت -

 يف بالصوار املفردات
 الصبورة

 تأمر مبا الطلبة عملت -
 صديقهم مع املدرسة

 
 يف صورهتم الطلبة لصقت -

 الطلبة قرأت و .الصبورة
 بتجيمها املفردات
 .والفصيح بالوضح

 
 
 شرح عن الطلبة تسمع -

 املدرسة
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 لكل املدرسة
 ةالفرص فرقة
          املفردات تكريرل
 أصدقائهم مع
 تأمر :   سابعا -

 كل  املدرسة
 واناقشلت فرقة
 املفردات عن

 بالصوار املناسبة
 تأمر :    ثامنا -

 كل  املدرسة
 والصقلت فرقة

 يف صورهتم
 ةبور الس

 إىل وترجيمها
 اللغة

   اإلندونيسي
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 املدرسة تأمر مث
 ليقرؤا الطلبة
 املفردات تلك

 بالوضح
   والفصيح

 :   تاسعا -
 املدرسة  تشرح
 عن ثانية مرة

 املفردات
 يف يومياتنا
  املدرسة

 قليال املدرسة تتحدث -
  املادة حول الطلبة مع
 تستخلصهاو 

 ليعكس املدرسة تأمر -
 لطلبةا على اليوم مادة

 مع املادة الطلبة تلخص -
 املدرسة

 
 مادة الطلبة عكست -

 اليوم
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 من وخترج املدر سة تسلم -
 الدراسي الفصل
 بتهذيب

 السالم الطلبة جتيب -
 

 8– 4اجلدول                      
حتفي  املفردات وتطويرها يف بتطبيق  بيةيالتجر عملية 

 احملادثة
 ثالثاللقاء ال

 بةأنشطة الطل        املدر سة أنشطة        
 الفصل املدر سة تدخل -

  السالم بإلقاء
 رئيس املدر سة تأمر -

 قراءة لقيادة الفصل
 الدعاء

 الغياب كشف  تأخذ -
 الطلبة على

 السالم الطلبة جتيب -
  حالتهم عن ربختو 
 الدعاء طلبةال تقرأ -

 
 إىل الطلبة معتس -
 املسجلة مساءاأل
 رحش إىل الطلبة تسمع -
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 الدوافع املدرسة تعطى -
 التعليم أهداف وتشرح

 اليت ملادةا املدرسة تكرر -
 يف الطلبة علموها قد
 ياملاض سبوعأ

 املدرسة
 

 اليت املادة لطلبةا تكرر -
 سبوعأ يف علموها قد
 ياملاض

 عن قليال املدرسة تسأل -
 مفردات مادة
 بتعليم املدرسة بدأت -

 بالطريقة املفردات مادة
 املفردات التحفي 
 احملادثة يف وتطويرها
 :يعين 
 تقسم :والأ -

 الطلبة املدرسة
 ست إىل

 الفروق
 تشرح :ثانيا -

يب الطلبة عن مادة جت -
 املفردات

 

 

 

   جتلس الطلبة حبسب  -
 فرقتهم

 
 شرح عن الطلبة تسمع -

 جبيد املدرسة
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 عن املدرسة
 املفردات مادة

 بالطريقة
 مثاال .التحفي 

 املدرسة تشرح :
 تعرف عن

 و املفردات
 يف عهاأنو 

 يف نايوميات
 تأيت مث املدرسة،
 بأمثلة  املدرسة
 .املفردات

 تعطي :ثالثا -
 للطلبة املدرسة
 ليسألوا  ةالفرص
 مل اليت املادة
 .يفهم

 
 
 
 
 
 مل مما الطلبة تسأل -

 .يفهموا
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 إىل الطلبة الح ت -
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 تلصق :رابعا -
     رالصو  املدرسة
 السبورة على
 فيها توجد اليت

 كاملة  املفردات
 تعطي :خامسا -

 لكل املدرسة
 الصوار فرقة
 فيها توجد اليت

 املفردات
 تعطي :سادسا -

 لكل املدرسة
 الفرصة فرقة

 واليالحظ
 كاملة  املفردات

 رالصو  يف
 تأمر :سابعا -

 الصوار يف املفردات
 
 تأمر مبا الطلبة عملت -

 صديقهم مع املدرسة
 
 بالصوار الطلبة يلصق -
 قرأتو  املفردات تلك يف

 املفردات تلك الطلبة
 .والفصيح بالوضح

 
 
 
 شرح عن الطلبة تسمع -

 املدرسة
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 فرقة كل  املدرسة
 عن واليناقش
 املفردات
 ربالصو  املناسبة

 تأمر :ثامنا -
 فرقة كل  املدرسة
 صورهتم واليلصق
 مث   السبورة يف

 تأمرون املدرسة
 ترجيمها الطلبة
 مجلة تكون حىت
 تأمر مث مفيدة
 الطلبة املدرسة
 املفردات ليقرؤ

 بالوضح
 تعطى والفصيح
 املدرسةإىل
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 مث   الطلبة،
 درسةامل تعطي
 احملادثة الن ص
 للطلبة، بسيطة
 املدرسة تطلب
 الطلبة من
 ونحيفظ

 مع املفردات
 يف أصدقائهم
 يف أو الفصل
 يعل م مث   البيت،
 ةالطلب املدرسة
 احملادثة مبمارسة
 حتفيظها اليت
 مع الفصل أمام

 من جمموعة
  األصدقاء



77 

 

 تشرح :تاسعا -
 مرة املدرسة
 عن   ثانية
 احملادثة

 قليال املدرسة تتحدث -
 و املادة حول الطلبة مع

 تستخلصها

 ليعكس املدرسة تأمر -
 لطلبةا على اليوم مادة

 من وخترج املدر سة تسلم -
 الدراسي الفصل
 بتهذيب

 املادة الطلبة تلخص -
 املدرسة مع

 
 مادة الطلبة عكست -

 اليوم
 
 

 السالم الطلبة جتيب -
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 7 – 4اجلدول 
حتفي  املفردات وتطويرها يف بتطبيق  بيةيالتجر عملية 

 احملادثة
 رابعاللقاء ال                         

 بةأنشطة الطل        املدر سة أنشطة        
 الفصل املدر سة تدخل -

 وسألت السالم بإلقاء
 حالتهم

 رئيس املدر سة تأمر -
 قراءة لقيادة الفصل
 الدعاء

 كشف  املدرسة تأخذ -
 الطلبة على الغياب

 املواد املدرسة راجعت -

 السالم الطلبة جتيب -
  حالتهم عن ربختو 
 الدعاء الطلبة  تقرأ -

 
 االمساء إىل الطلبة تسمع -

 املسجلة
 

 شرحت ما الطلبة تسمع -
 املدرسة
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   املاضية  الدراسية
 الثاين اإللقاء يف

 والثالث

 

 املدرسة تعطى -
 على البعدي االختبار
 الطلبة

 وخترج املدر سة تسلم -
 الدراسي الفصل من

 بتهذيب

 االختبار الطلبة تعمل -
 البعدي

 
 السالم الطلبة جتيب -

 

 
 تحليل البيانات ومناقشتها - ب

 المفرداتفي تعليم  ةباستجابة الطل -1
في تطويرها تحفيظ المفردات و بالطريقة 
 المحادثة

د الباحثة أن تعرف استجابة ويف هذا البحث تري 
 يف املدرسة عن يومياهتم املفرداتيف تعليم  الطلبة
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باملدرسة  حتفي  املفردات و تطويرها يف احملادثةبالطريقة 
، ظهرت Nagan Raya 0اإلسالمية احلكوميةاملتوسطة 

 : إجابتهم يف اجلدول التايل 

 : 7-4اجلدول 
 استجابة الطلبة يف حتفي  املفردات و تطويرها يف احملادثة

 البيان رقم

 النسبة املؤية
0 
٪ 

(SS) 

7 
٪ 
(S) 

3 
٪ 

(TS

) 

4 
٪ 

(STS

) 

0 

تعليم 
اللغة 
العربي ة 
بطريقة 
حتفي  
املفردات 
مفيدا 

07 
58،58
٪ 

04 
47،47
٪ 

- 
1٪ 

- 
1٪ 
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للط لبة 
يف تعلم 
اللغة 
 العربي ة

7 

طريقة 
تعليم 
اللغة 
العربي ة 
بتحفي  
املفردات 
  متكني 
يف ترقية 
قدرة 
الطلبة 
 يف

التواصل 
والتكلم 

03 
37،37
٪ 

71 
61،61
٪ 

- 
1٪ 

- 
1٪ 



014 

 

 ئهبأصدقا

3 

فرحت 
الطلبة 
يف تعلم 
اللغة 

لعربي ة ا
بطريقة 
حتفي  
املفردات 

تتطبيقهو 
يف  ا

 احملادثة

00 
33،33
٪ 

70 
63،63
٪ 

0 
1٪ 

- 
1٪ 

4 

إتقان 
د ة ام

اللغة 
     العربي ة 

هزها جتو 

04 
47،47
٪ 

07 
58،58
٪ 

- 
1٪ 

- 
1٪ 
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يف طريقة 
حتفي  
املفردات 

 تطبيقهاو 
يف 

احملادثة 
تسر  و 

 الطلبة
يف تعليم 
 احملادثة

5 

طريقة 
حتفي  
      املفردات

تطبيقها و 
يف 
ادثة احمل

فعال يف 

06 
47،47
٪ 

08 
50،50
٪ 

- 
1٪ 

- 
1٪ 
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ترقية 
حب  
 الطلبة
يف 

التكلم 
باللغة 
 العربي ة

6 

طريقة 
حتفي  

تطبيقها و 
يف 

احملادثة 
إحدى 
    طريقة 

اليت متت ع 
الطلبة 

يف تعليم 

07 
36،36
٪ 

70 
63،63
٪ 

- 
1٪ 

- 
1٪ 
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 احملادثة

  اجملمع
75 

٪25،7 
007 
7،33٪ 
 

0 
0٪ 

- 
1٪ 

نتيجة 
املعد
 لة

 
6 ،57٪ 0٪ 

 
STS    :جدا غري موافق 

 

TS     : غري موافق 
 

S       : موافق 

SS     : جدا موافق 

لطلبة يف تدريس إىل نتيجة ا 7-4أشار اجلدول 
 تطويرها يف احملادثةحتفي  املفردات و 
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 ٪ 75:جدا     موافق

 ٪ 007:         موافق

 ٪ 0:     غري موافق

 ٪1: جدا   غري موافق

ية اإلجابمن نتائج السابقة عرفت الباحثة مع أن اإلجابة 
) ما اإلجابة السلبية وأ 57، 6( موافق بشدة وموافق) 

لذلك اإلجابة اإلجابية 1 غري موافق وغري موافق بشديد،
 57، 6٪  :من اإلجابة السلبية بالتسبت       أكثر
>0٪ 

تحليل البيانات عن االختبار القبلي   -2
 واالختبار البعدي

والبعدي والتحليل عن نتيجة االختبار القبلي  
فتستخدم الباحثة القانون كما (  ”Test “t)باختبارات 

 :يلي
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= ت 
م ف

7ح  مج 

ن ن 0 

 

 

 :حيث أن 
 متوسط الفروق:      م ف
 ع إحنرافات الفروقجمموع مرب:   7مج ح

 عدد أفراد العينة:        ن
 01-4اجلدول 

النتائج بني الدرجة يف اإلجابة األوىل و درجة يف اإلجابة 
 الثانية

درجاتهم  الّطلبة ت
في 

االجابة 
 األولى

درجاتهم في 
االجابة 

 الثانية

الفرق بين 
 االجابتين

االنحراف 
عن 

متوسط 
 الفروق

مربع 
االنحراف )

عن متوسط 
 (الفروق

الطلبة  0
-0 

41 71 41 5،46 77،70 

-الطلبة 7
7 

71 81 51 05،46 737،10 
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-الطلبة 3
3 

31 81 41 5،46 77،70 

-الطلبة 4
4 

71 81 51 05،46 737،10 

-الطلبة 5
5 

31 81 41 5،46 77،70 

-الطلبة 6
6 

31 71 51 05،46 737،10 

-الطلبة 8
8 

71 61 41 5،46 77،70 

-الطلبة 7
7 

71 51 31 4،54 -71،60 

-الطلبة 7
7 

31 81 41 5،46 77،70 

-الطلبة 01
01 

51 81 71 04،54
 -

700،40 

-الطلبة 00
00 

31 81 41 5،46 77،70 

-الطلبة 07
07 

31 71 51 05،46 737،10 

 77،70 5،46 41 71 41-الطلبة 03



000 

 

03 
-الطلبة 04

04 
41 51 01 74،54

 -
617،70 

-الطلبة 05
05 

41 81 31 4،54 -71،60 

-الطلبة 06
06 

41 71 41 5،46 77،70 

-الطلبة 08
08 

31 81 41 5،46 77،70 

-الطلبة 07
07 

31 51 71 04،54
 -

700،40 

-الطلبة 07
07 

51 61 01 74،54
 -

617،70 

-الطلبة 71
71 

41 51 01 74،54
 -

617،70 

-الطلبة 70
70 

41 51 01 74،54
 -

617،70 

-الطلبة 77
77 

31 71 51 05،46 737،10 

-الطلبة 73
73 

31 61 31 4،54 -71،60 
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-الطلبة 74
74 

31 71 51 05،46 737،10 

-الطلبة 75
75 

71 61 41 5،46 77،70 

-الطلبة 76
76 

41 81 31 4،54 -71،60 

-الطلبة 78
78 

51 81 71 74،54
 -

700،40 

-الطلبة 77
77 

31 71 51 05،46 737،10 

-الطلبة 77
77 

51 71 31 4،54 -71،60 

-الطلبة 31
31 

41 81 31 4،54 -71،60 

-الطلبة 30
30 

51 81 31 4،54 -71،60 

-الطلبة 37
37 

51 81 31 4،54 -71،60 

-الطلبة 33
33 

71 61 51 05،46 737،10 

 5،407 -7،77 0041 7751 0041 اجلموع 
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األوىل  وهو  االختبارحساب متوسط  -0
0041  :33  =34.54 

الثانية وهو   االختبارحساب متوسط  -7 
7751  :33  =67.07  

 0041 حساب متوسط الفروق وهو        -3 
 :33    =34.54 

= ت 
م ف

٢ح  مج 

ن ن ١ 

 

    = ت 

      

 ٣  ٣ ١ 

 

     = ت   

      

 ٣    

 

     = ت   
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     = ت    

      
   =     

     
   =

05،4778 

دراجة احلرية من اخلطوات األخرية يعين حتديد و 
(Derajat Kebebasan).  ويكون الفرض الصفري على

 .يف هذا البحث ٪ 5 (signifikasi)مستوى الداللة 

  0-ن=   دراجة احلرية  

   =33-0  

  = 37 

٪ يعين 5 (signifikansi)مستوى الداللة فحدد   
 (ttest)احلساب  ت  حاصل املالحظة و 7.13457

أكرب   (ttest)احلساب  ت كولذل.  05.4778يعين  
 7.13457 < 05.4778 :(ttable)اجلدول  ت من

أكرب من النتيجة  (ttest)احلساب  ت النتيجة ألن
 .مقبوال (Ha)الفرض البديل  فيكون (ttable)اجلدول  ت
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تحليل البيانات عن األنشطة الطلبة  -3
 والمعلمة

الطريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع بيانات 
فتالح  رفيقة للباحثة . البحث هي املالحظة املباشرة

أنشيطة الطلبة وأنشطة املعلمة عند إجراء عملية التعليم 
تطويرها يف قة حتفيي  املفردات و والتعلم بإستخدام الطري

واعدت الباحثة ورقة املالحظة من بنود ناحية . احملادثة
بتطبيق  امللحوظة ألنشطة الطلبة يف عملية التعليم والتعلم

يف احملادثة، فهي كما يف حتفي  املفردات وتطويرها 
  :اجلدول التايل

 00-4اجلدول 
والتعلم بتطبيق قيمة ألنشطة الطلبة عند عملية التعليم 

 يف احملادثة تطويرهاملفردات و حتفي  
 رقم 

 أنشطة الطلبة
 ترتيب
0 7 3 4 

قدرة الطلبة على  0
االمتثال القواعد و 
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 قواعد الدراسة
قدرة الطلبة على  7

االنتباه إىل التعلم 
 الذي يدرسه املعلم

     

قدرة الطلبة على  3
االستماع إىل 

عبارات املفردات 
اليت يقدمها املعلم 

 بشكل جيد
 وبصورة مدروسة

     

قدرة الطلبة على  4
نطق املفردات 
بشكل جيد 

 وبشكل صحيح

     

قدرة الطلبة على  5
حتفي  املفردات 

باستخدام الوسائط 
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 اليت يعرضها املعلم
قدرة الطلبة على  6

تطوير هذه 
املفردات يف حمادثة 

 بسيطة

     

قدرة الطلبة عل  8
فهم معىن املفردات 

من كلمات 
 أصدقائهم

     

قدرة الطلبة على  7
استخدام اللهجة 
تتوافق مع لغة 

 التجويد

     

قدرة الطلبة علة  7
قراءة و حتفي  

أو  املفردات
احملادثات بأحرف 
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 جيدة وصحيحة
قدرة الطلبة على  01

تطبيق املفردات يف 
 نصوص احملادثة

     

قدرة الطلبة على  00
تطوير احملادثات من 

 احملفوظةاملفردات 

     

قدرة الطلبة على  07
االستجابةملا نقله 
املعلم تتعلق مبواد 

 التعليم

     

قدرة الطلبة على  03
املناقشة مع 

جمموعات حول 
 املادة املقدمة

     

قدرة الطلبة على  04
فهم املادة املقدمة 
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 من املعلم
قدرة الطلبة على  05

التواصل مع 
           املدرسني 

 األصدقاءو 

     

قدرة الطلبة على  06
العمال معا يف 

 جمموعات

     

قدرة الطلبةعلى  08
التواصل بنشاط بني 

 اجملموعات

     

قدرة الطلبة على  07
القيام مبهام 
 اجملموعات

     

قدرة الطلبة على  07
العمال و إكمال 
 أوراق عمل الطلبة
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قدرة الطلبة على  71
إهناء املواد التعليمية 
اليت يقدمها املعلم 
 يف هناية التعلم

     

 66 اجملموع
 معاير التقييم

 مقبول: 7ناقص                    : 0                

جيد : 4جيد                      : 3               
 جدا

حتسب البايانات من أنشطة الطلبة عند إجراء عملية 
 :  التعليم والتعلم باستعمال القنون

  ٪100 X P =  
 

 

 النسبة املؤية :  P:          الببانات 

 جمموع القيمة احلصولة عليها:                       
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 النتيجة الكاملة :                       

وحتليل املسند ألنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء 
 :عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال 

 ممتاز= 011٪ – 70

 جيد جدا= ٪ 71 – 66

 جيد= ٪ 81 – 56

 منقول= ٪ 55 – 40

 ناقص = ٪ 41- 1

 :فهي  ة الطلبة يف عملية تعليم والتعلم،و أما قيمة أنشط

٪100 X P =  
 

                     

٪X 100 P =   
  

 

٪X 100   P =     
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P =  82, 5  

بعد ما حصلت الباحثة  و النتيجة احملصولة هي  
و هذه تدل أهنا يف احلد  ٪ 5 ,82من البيانات السابقة 

مبعىن عملية التعليم و التعلم بتطبيق  ٪ 100 – 81
 .ممتازحتفي  املفردات و تطويرها يف احملادثة 

يف ورقة  او هذا يدل على أن حاصلة اليت وجدهت 
ألن نتيجتها  كثرية يف نقطة . املالحظة قريب بالتمام

 ".جيد جدا"

و أما ورقة املالحظة من بنود ناحية امللحوظة  
ألنشطة املعلمة يف عملية التعليم و التعلم بتطبيق هذه 

 :الطريقة فهي كما يف اجلدول التايل 
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 07-4اجلدول 

والتعلم قيمة ألنشطة املعلمة عند إجراء عملية التعليم 
 تطويرها يف احملادثةبتطبيق حتفي  املفردات و 

 رقم 
 أنسطة املعلمة

 ترتيب
0 7 3 4 

قدرة املعلمني على  0
إدارة الفصول الدراسية 
حبيث يكون الطلبة 
 مستعدين للتعليم

  

  

 

 على قدرة املعلمني 7
نقل نطاق املادة 

أهداف و  التعليمية
التعلم ووصف أنشطة 
الصف وحتفيز الطلبة 

 على التعليم
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قدرة املعلمني على  3
القيام بإدارة الوقت يف 

 كل فصل دراسي

     

قدرة املعلمني على  4
طرح األسئلة واإلجابة 
مع الطلبة فيما يتعلق 
 باملواد اليت يتم دراستها

     

قدرة املعلمني على  5
ربط مادة التعلم 
باملعروفة واخلربة يف 

 احلياة اليومية 

     

قدرة املعلمني على  6
توجيه الطلبة إلتقان 
املفردات  و ميكن 
تطويره يف احملادثات 
املتعلقة باملواد قيد 

 الدرس
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قدرة املعلمني على  8
تنفيذ أسئلة وإجابات 
موجزة مع الطلبة حول 

 املراد مناقشتهااملواد 

     

قدرة املعلمني على  7
االستجابة وتوجيه 

مجيع أسئلة الطلبة إىل 
 األصدقاء

     

قدرة املعلمني على  7
تطبيق األساليب 
واالستاتيجيات 

وتقنيات التعلم باللغة 
 العربية

     

قدرة املعلمني على  01
 تطبيق وسائل التعلم

     

قدرة املعلمني على  00
التعلم ضبط عملية 
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بالتصميم حطة 
 التدريس

قدرة املعلمني على  07
توجيه الطلبة إىل إهناء 

 املواد اليت تعلمها

     

قدرة املعلمني على  03
القيام بالتوجيه، وتوجيه 

الطلبة عند القيام 
 بعملية التعلم

     

قدرة املعلمني على  04
تنشيط الطلبة يف 
 جمموعات املناقشة

     

املعلمني على قدرة  05
تنشيط الطلبة بني 
 جمموعات املناقشة

     

قدرة الطلبة على تنفيذ  06
 املهام اجلماعية
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قدرة املعلمني على  08
القيام الطلبة من ناحية 
العلوم  الطبيعة واملهارة 

 الطلبة

     

قدرة املعلمني على  07
إجراء اتصاالت 

نشطة، وخاصة يف 
استخدام اللغة أثناء 

 التعلمعملية 

     

قدرة املعلمني على  07
 توفري التفكري

     

قدرة املعلمني على  71
 تقييم الطلبة 

     

 80 اجملموع
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حتسب البايانات من أنشطة الطلبة عند إجراء 
 :باستعمال القنون8عملية التعليم والتعلم 

 

٪100 X P =  
 

                         

٪X 100 P =   
  

 

٪X 100 P =     
  

 

P = 88, 75             

تدل على أهنا وقع بني  P   =77،85٪وبقيمة  
فتكون داللة أن أنشطة . مبعىن ممتاز ٪011 – 70حد 

املعلمة يف عملية تعليم والتعلم بتطبيق حتفي  املفردات 
   .وتطويرها يف احملادثة  ممتاز

دل على أن حاصلة اليت وجدت الباحثة وهذه ت 
ألن نتيجتها  كثرية يف . املالحظة قريب بالتماميف ورقة 
 ".جيد جدا"نقطة 
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يدل اجلدول السابق على أن أنشطة الطلبة 
واملعملة يف تعليم املفردات واحملادثة بالطريقة حتفي  

خلالصة أن هذه وبا. املفردات وتطويرها يف احملادثة ممتاز
أي يف عملية التعليم املفردات واحملادثة  الطريقة الئقان

 .يصري عالج يف هذه املشكالت

 تحقيق الفروض -ج

تريد الباحثة أن وفقا للبيانات اليت سبق حتليلها،  
    :،    كما تليافتضتها حتقق الفروض اليت

مل  تطويرها يف احملادثةحتفي  املفردات و تطبيق إن  -0
املفردات يكن فعاال  لتقية قدرة الطلبة على فهم 

النتيجة وهذا الفرض مردود ألن  .(Ho) احملادثةو 
ت اجلدول  النتيجةأكرب من  (ttest)ت احلساب 

(ttable)  05.4778>  7.13457أو  
 تطويرها يف احملادثةحتفي  املفردات و تطبيق  إن -7

املفردات يكون فعاال لتقية قدرة الطلبة على فهم 
ت وهذا الفرض مقبول ألن نتيجة . (Ha) احملادثةو 
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احلساب أو النتيجة ت اجلدول أصغر من 
7.13457  <05.4778 

قارن انات السابقة فوجدت الباحثة  أن تومن البي
 :ت احلساب أكرب من النتيجة  يعين بني ت اجلدوال و 

7.13457  <05.477 . 
 



131 

 

 الفصل الخامس
 خاتمة

 نتائج البحث - أ
السابقة عما يتعلق  فصولوقد حبثت الباحثة يف ال

من ذلك و . تطويرها يف احملادثةحتفيظ املفردات و تطبيق ب
 تقدم الباحثة اخلالصة، كما تليالبحث ف

أما ترقية على سيطرة املفردات واستعماهلا يف و 
أربع ادوات، اعتمادا على . ممتاز فهو احملادثة عند الطلبة

 :وهي

إن استعداد املدرسة واستطاعتها يف إعداد الدروس  -1
اعتمادا على املدرسة يف . الطلبة جيد وتوجهها أمام

استعداد خطة التدريس قبل التعليم حتفيظ املفردات         
 .و تطويرها يف احملادثة

طة املدرسة والطلبة يف إجراء عملية التعليم يف أن أنش -2
على التتيجة بناءا . حتفيظ املفردات يف احملادثة ممتاز
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وبقيمة احملصولة من مالحظة املباشرة للمدرسة هي 
P   =77،88٪  71تدل على أهنا وقع بني حد 
فتكون داللة أن أنشطة . مبعىن ممتاز 111٪ –

بتطبيق حتفيظ املعلمة يف عملية تعليم والتعلم 
 هيوللطلبة  ،املفردات وتطويرها يف احملادثة  ممتاز

النتيجة احملصولة هي  بعد ما حصلت الباحثة من و 
هذه تدل أهنا يف احلد و  ٪ 5 ,82البيانات السابقة 

التعلم و     مبعىن عملية التعليم  ٪ 100 – 81
 .ممتازتطويرها يف احملادثة بتطبيق حتفيظ املفردات و 

 

تطويرها يف احملادثة فعاال حتفيظ املفردات و تطبيق إن  -3
، لطلبة وتسهيل هلم على فهم املفردات واحملادثة

تركيبها يف احملادثة تجابة الطلبة يف تعلم املفردات و اسو 
وتكون . ألهنم يفرحون ويرغبون هبذه الطريقة. ممتنعة

يف تعليم  ةباستجابة الطل هذه النتيجة بناء على
تطويرها يف حتفيظ املفردات و قة بالطري املفردات
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 likert Scale”  =4“  مقياس ليكرت بقيمة احملادثة
 . وافقمبعىن م

الطلبة  جابةج السابقة عرفت الباحثة مع أن إيمن نتائ       
واما اإلجابة السلبية  59,6( موافق بشدة وموافق)  إجابية  

اإلجابية لذلك اإلجابة ، 1 غري موافق وغري موافق بشديد) 
 ٪1< 85، 6٪  : كثر من اإلجابة السلبية بالتسبت أ

تطويرها يف احملادثة مل دات و إن تطبيق حتفيظ املفر  -4
قدرة الطلبة على فهم املفردات  لرتقيةن فعاال يك
ت النتيجة وهذا الفرض مردود ألن  .(Ho)احملادثة و 

أو  (ttable)ت اجلدول  النتيجةأكرب من  (ttest)احلساب 
2013482  <1804778 

تطويرها يف احملادثة يكون تطبيق حتفيظ املفردات و إن 
احملادثة قدرة الطلبة على فهم املفردات و  فعاال لرتقية

(Ha) . ت اجلدول وهذا الفرض مقبول ألن نتيجة
>  2013482احلساب أو النتيجة ت أصغر من 
1804778 
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ت الباحثة  أن يقارن بني ومن البيانات السابقة فوجد
 :ت احلساب أكرب من النتيجة  يعين ل و اجلدو ت 

ل على أن تطبيق وهبذه تد. 180477>  2013482
ن فعاال لرتقية قدرة و تطويرها يف احملادثة يكحتفيظ املفردات و 

   .الطلبة على فهم املفردات واحملادثة

 المقترحات - ب
وهناك بعض االقرتاحات اليت رأهتا الباحثة ضرورية 

 :تقدمها، وهي كما يلي 
املعلم طريقة حتفيظ املفردات أن يستخدم  -1

خرى أو الطرق اآل تطويرها يف احملادثةو 
جذب ويسهل املختلفة يف أثناء التعلم لي

 .الطلبة على فهم املفردات واحملادثة
 MTsN 1 Naganوترجو الباحثة على الطلبة  -2

Raya    نتبه تعليم املفردات واحملادثةأن يهم و 
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جدوا صالح إذا و القارئني اإلوترجو الباحثة من  -3
أو العيوب حىت يف هذه الرسالة االخطاء 

 .تكون رسالة كاملة ومفيدة للباحثة والقارئني
 

 



    631 

 

631 
 

 المراجع

 :المراجع العربية  - أ
الوسيط في أمحد االسكندرى والشيخ مسطفى عناىن،  

الطبعة الثامنة عشرة، دار  األدب العربي وتاريخه،
 املعارف، مصر، بدونالسنة

المهارات اللغوية ماهيئها وطرق أمحد فؤاد حممود علبان، 
      0262دار املسلم، : الرياض تنميتها، 

: القاهرة القاهرة  ،اسس علم اللغة ،أمحد خمرت عمر
6891 

: القاهرة  المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وأصحابه، 
6810 

طبة : جاكرتا المنجد في اللغة العربية دار املشروق، 
  0220جديدة منقحة 



631 

 

 

مدخل إلى مناهج البحث رجاء حممود أبو عالم، 
مكتبة الفالح، : الطبعة االوىل، كويت  التربوي،
 م 6898

 المرجع في تعليم اللغة العربية، رشدى أمحد طعيمة،
 بدون السنة:جامعة أم القرى,دينةبدون امل
المدخل إلى البحث في العلوم محد العساف، أصاحل ابن 

 ه  6161 العبيكان،مكتبة : الرياض  ،السلوكية
 تعلم اللغات الحية وتعليمها،صالح عبد اجمليد العريب، 

 م 6896مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح بريوت 
الموجة الفنى لمدرسي اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم، 

 023دار املعارف: الطبيعة السابعة عشر،  القاهرة 
: بريوت  تدريس فنون اللغة العربية،علي أمحد مدكور، 

 م0222دار الففكر العريب، 
 



639 

 

 

المرجع في تدريس مهارات اللغة علي سامي احلالق،  
املؤسسة احلديثة : لبان  العربية وعلومها،

 م 0262للكتاب،

الطبعة  ،و اإلعالم المنجد في اللغة، لويس معلوف 
 6891 ،داراملشرق: بريوت ،الثامنة وعشرون

العربية للناطقين بلغات تعليم اللغة ,الناقةمدكام  حم  
 6891جامعة أم القرى، :  السعودية، أخرى

المناهج الوسائل لييب النجيمى وحممد منرب موسي، حممد 
 6811:مكتبة اآلجنلوا املصرية، التعليمية
دار : بريوت  فقه اللغة وخصائص الغربية،حممد مبارك، 
  6811الفكر 

اجلزء التربية والتدريس، حممد قاسم بكرى، حممود يونس و 
 الثالث، بدون السنة

 



638 

 

 

 :المراجع اإلندونسية  - ب
 

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa 

Arab,  Bandung : Remaja Rosdakarya 2013  

 Aziz Fachrurrozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, 

Bandung: Pustaka Cendekia  Utama, 2011 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R 

Dan D, Bandung: Alfabeta, 2006, hal.443 

Suharsimi Arikunto, Dasar –Dasar Evaluasi 

Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara. 2003 , hal. 

281 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu 

Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta. 

2002  

 

  :المراجع اإلنترنيت  -ج    

 الساعة 0261نوفمرب  62وص  الباحث يف التارخ 
6021 www. Almaany.com 

http://abiebram.blogspot.com/2012/11/pengajaran-

mufrodat_15.html,diakes tanggal 21 Oktober  

2017. 









 

  



RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah/ Madrasah  : MTsN 1 Nagan Raya 

Mata Pelajaran     : Bahasa Arab ( mufrodat/ 

muhadatsah) 

Kelas/ Semester     : VIII/ 1 (Ganjil) 

Materi Pelajaran     : يوميّاتنا في المدرسة 

Alokasi Waktu     : 3 x 45 menit (4 x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama  

yang di anutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli, (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai) santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif, sosial dan alam serta dalam 



menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, manganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan, faktual,    

konseptual, prosedural, dan metekognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusian, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta 

dalam ranah konkret dan ranah abstrak       

terkait dengan pengembangan dari yang di 

pelajarinya di sekolah secara mandiri, serta 

bertindak secara efektif dan kreatif, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan. 

 



B. Kompetensi  Dasar Dan Indikator 

Pencapaian Kompetensi 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

1.1.   Mensyukuri 

kesempatan 

mempelajari 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional dan 

bahasa pengantar 

khazanah 

keislaman yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

1.1.1.  Terbiasa dengan rasa 

syukur terhadap 

kesempatan 

mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa 

pengantar dan 

komunikasi antar 

sesama.   

 

2.1. Menunjukkan 

perilaku jujur dan  

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

dengan 

2.1.1.Terbiasa dengan 

sikap jujur, percaya 

diri, dan tanggung 

jawab pada setiap 

kegiatan 



lingkungan sosial 

sekitar rumah dan 

sekolah. 

pembelajaran baik 

dengan guru maupun 

teman-temannya. 

 

3.2.   Menemukan 

makna atau 

gagasan dari 

ujaran kata, frase 

dan kalimat 

bahasa Arab yang  

berkaitan dengan 

 يوميّاتنا في المدرسة

3.2.1.Menyebutkan arti 

kata, frase dan 

kalimat bahasa Arab 

dengan baik dan 

benar secara lisan 

dan tulisan tentang 

 .يوميّاتنا في المدرسة

3.2.2.Menjelaskan makna 

atau gagasan dari 

ujaran kata, frasa 

dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan  يوميّاتنا في

  .المدرسة

3.2.3.Membedakan bunyi 

arti kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan 



dengan  يوميّاتنا في

 المدرسة

3.2.4.Menghafal bunyi 

kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan  يوميّاتنا في

 .المدرسة

3.2.5.Merancang konsep 

percakapan 

sederhana sesuai 

dengan kosa kata 

yang diberikan 

dengan cara 

seksama. 

 

4.4.   Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frase 

dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 

 يوميّاتنا في المدرسة

4.4.1.Membaca huruf, 

kata, frase dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan  يوميّاتنا في

 dengan baik المدرسة



dan benar. 

4.4.2.Mendemonstrasikan 

muhadatsah dari 

kosa kata yang telah 

di pelajari bersama 

teman sekelompok. 

 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

Terlampir : Rancangan Muhadatsah 

: المواد القّررة، منها  -أّوال  

 –الفقه  –التفسري واحلديث  –العقيدة واألخالق : الرتبية الدينية 

 تاريخ احلضارة اإلسالمية

العلوم االجتماعية  –العلوم الطبيعية  –الرياضيات   

اللغة اإلندونيسية –اللغة اإلجنليزية  -اللغة العربية : اللغات   

العبارت –ثانيا   

 ندرس ستة أيام يف األسبوع 



 ندرس حوايل مثاين حصص يف اليوم

نسرتيح قليال  –نسرتيح ملدة ربع ساعة   

تنتهي السرتاحة –تبدأ االسرتاحة   

 ترجع إىل الصّف مرّة ثانية

نتحّدث العربّية جّيدا –أحيانا نقرأ القّصة يف املكتبة   

نرجع إىل البيت –نستعري الكتب يف املكتبة أحيانا أخرى   

D. METODE PEMBELAJARAN 

1. Sam’iyah syafahiyah 

2. Diskusi (kelompok) 

3. Tanya jawab 

E.    MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Spidol 

2. Papan tulis 

3. Gambar 

F. SUMBER  PEMBELAJARAN 

1. Direktorat pendidikan madrasah, direktorat 

jenderal pendidikan islam, dan kementrian 

agama republik indonesia,Buku Siswa 

Bahasa Arab Pendekatan Saintific 



Kurikulum 2013, Jakarta, dirjen pendidikan 

islam, 2015. 

2. Kamus Al- Munawwir 

G.  Langkah – Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan - Guru 

mengondisikan 

kelas dengan 

tertib dan nyaman 

belajar. 

- Guru dan siswa 

melaksanakan 

salam. 

- Guru meminta 

siswa untuk 

membacakan doa 

dan mengabsen 

kehadiran siswa. 

- Guru mengaitkan 

materi pokok 

10 

menit 



dengan materi 

sebelumnya atau 

pengalaman siswa 

sehari-hari. 

- Apersepsi dan 

motivasi. 

Inti Mengamati 

- Siswa mengamati 

gambar tentang 

mufradat yang 

ditempelkan oleh 

guru dipapan 

tulis. 

- Siswa 

mencermati 

gambar tersebut 

secara seksama. 

Menanya  

- Siswa melakukan 

tanya jawab 

sederhana tentang 

mufradat yang 

50 

menit 



terdapat pada 

topik  يوميّاتنا في

 yang المدرسة

belum dipahami 

di bawah 

bimbingan dan 

arahan guru. 

Mengeksplorasikan 

(mencoba) 

- Guru menjelaskan 

pelajaran secara 

ringkas tentang 

bunyi, kata, frasa, 

dan kalimat-

kalimat 

sederhana, secara 

samar-samar  

tentang teks yang 

ada dalam buku.   

Mengasosiasi (menalar) 

- Siswa dibagi 

menjadi beberapa 



kelompok. 

- Siswa diajak 

untuk berdiskusi 

dengan anggota 

kelompoknya 

masing-masing. 

- Siswa mulai 

menyebutkan arti 

dari kata, frasa 

dan kalimat yang 

berkaitan dengan 

mufradat yang 

telah dipelajari. 

- Selanjutnya siswa 

dituntut memberi 

penjelasan 

tentang makna 

atau gagasan dari 

ujaran kata, frasa, 

dan kalimat 

bahasa Arab 

dengan baik dan 



benar. 

Mengkomunikasikan 

- Guru memberikan 

penilaian 

terhadap karya 

siswa yang telah 

dipajangkan 

didepan kelas. 

Penutup - Guru melakukan 

Tanya jawab 

singkat diseputar 

mufradat yang 

didiskusikan. 

- Guru bersama 

siswa 

menyimpulkan 

hasil 

pembelajaran 

yang telah 

dipelajarinya. 

- Guru memberikan 

beberapa soal 

10 

menit 



tertulis singkat 

untuk menguji 

indikator 

pemahaman siswa 

(evaluasi).  

- Guru 

mengadakan 

refleksi secara 

tertulis atas 

proses 

pembelajaran 

yang telah 

dilaksanakan. 

- Dari analisis 

refleksi, guru 

memberikan 

tugas jika 

diperlukan. 

- Guru memberi 

arahan singkat 

tentang materi 

yang akan 



dipelajari pada 

pertemuan 

berikutnya. 

- Guru meminta 

siswa untuk 

mengulang 

pelajaran yang 

telah dipelajari di 

rumah. 

- Menutup dengan 

doa dan salam. 

  

   Pertemuan Kedua 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan - Guru 

mengondisikan 

kelas dengan 

tertib dan nyaman 

belajar. 

- Guru dan siswa 

melaksanakan 

10 

menit 



salam. 

- Guru meminta 

siswa untuk 

membacakan doa 

dan mengabsen 

kehadiran siswa. 

- Guru mengaitkan 

materi pokok 

dengan materi 

sebelumnya atau 

pengalaman siswa 

sehari-hari. 

- Apersepsi dan 

motivasi. 

Inti Mengamati 

- Siswa mengamati 

gambar tentang 

mufradat yan 

ditempelkan oleh 

guru dipapan 

tulis. 

- Siswa 

50 

menit 



mencermati 

gambar tersebut 

secara seksama. 

Menanya  

- Siswa melakukan 

tanya jawab 

sederhana tentang 

mufradat yang 

terdapat pada 

topik  يوميّاتنا في

 yang المدرسة

belum dipahami 

di bawah 

bimbingan dan 

arahan guru. 

Mengeksplorasikan 

(mencoba) 

- Guru menjelaskan 

tentang cara 

memperhafalkan 

mufradat dengan 

baik dan benar, 



serta mudah 

dipahami. 

Mengasosiasi (menalar) 

- Siswa mampu 

membedakan 

bunyi kata, frasa, 

dan kalimat 

bahasa Arab yang 

telah dipelajari 

dengan baik dan 

benar. 

- Siswa diarahkan 

untuk menghafal 

mufradat yang 

telah diberikan 

guru secara 

seksama. 

- Siswa diarahkan 

untuk menghafal 

dengan 

mengingat 

gambar yang 



berkaitan dengan 

kosa kata secara 

langsung, 

- Siswa diarahkan 

untuk 

memperbanyak 

pengulangan 

mufradat secara 

berulang-ulang 

agar mudah 

terhafal. 

- Siswa menghafal 

mufradat bersama 

teman-teman 

sekelompok dann 

saling menyimak 

satu sama lain. 

Mengkomunikasikan 

- Siswa 

menghafal 

mufradat 

kedepan kelas 



secara 

individual. 

- Siswa menyetor 

hafalan mereka 

tanpa melihat 

konsep. 

- Guru memberikan 

penilaian 

terhadap hafalan 

siswa berupa 

penilaian huruf  

yang diberikan 

guru kepada 

siswa setelah 

mereka 

menyelesaikan 

hafalannya secara 

langsung. 

Penutup - Guru melakukan 

hiwar singkat 

dengan siswa 

seputar mufradat 

10 

menit 



yang telah 

dihafal. 

- Guru bersama 

siswa 

menyimpulkan 

hasil 

pembelajaran 

yang telah 

dipelajarinya. 

- Guru memberikan 

beberapa soal 

tulisan singkat 

untuk menguji 

indikator 

pemahaman siswa 

(evaluasi).  

- Guru 

mengadakan 

refleksi secara 

tertulis atas 

proses 

pembelajaran 



yang telah 

dilaksanakan. 

- Dari analisis 

refleksi, guru 

memberikan 

tugas jika 

diperlukan. 

- Guru memberi 

arahan singkat 

tentang materi 

yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan 

berikutnya. 

- Guru meminta 

siswa untuk 

mengulang 

pelajaran yang 

telah dipelajari di 

rumah. 

- Menutup dengan 

doa dan salam. 



 

      Pertemuan Ketiga 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan - Guru 

mengondisikan 

kelas dengan 

tertib dan 

nyaman belajar. 

- Guru dan siswa 

melaksanakan 

salam. 

- Guru meminta 

siswa untuk 

membacakan 

doa dan 

mengabsen 

kehadiran siswa. 

- Guru 

mengaitkan 

materi pokok 

dengan materi 

10 menit 



sebelumnya atau 

pengalaman 

siswa sehari-

hari. 

- Apersepsi dan 

motivasi. 

Inti Mengamati 

- Siswa 

mengamati 

gambar tentang 

mufradat yan 

ditemelkan oleh 

guru dipapan 

tulis. 

- Siswa 

mencermati 

gambar tersebut 

secara seksama. 

- Siswa membaca 

muhadatsah 

sederhana yang 

ada dibuku 

50 menit 



dengan seksama 

Menanya  

- Siswa 

melakukan 

tanya jawab 

sederhana 

tentang 

mufradat yang 

terdapat pada 

topik  يوميّاتنا في

 yang المدرسة

belum dipahami 

di bawah 

bimbingan dan 

arahan guru. 

Mengeksplorasikan 

(mencoba) 

- Guru 

menjelaskan 

tentang cara 

merancang 

muhadatsah 



sederhana 

dengan baik dan 

benar. 

 

Mengasosiasi 

(menalar) 

- Siswa dibagi 

menjadi 

beberapa 

kelompok 

- Siswa 

diintruksikan 

untuk membuat 

muhadatsah 

sederhana 

terkait topik 

yang 

bersangkuatan 

secara seksama 

dengan anggota 

kelompok 

masing-masing. 



- Siswa dibantu 

oleh guru dalam 

membuat 

rancangan 

tersebut, 

- Siswa membuat 

rancangan 

tersebut sesuai 

kosa kata yan 

telah dipelajari. 

Mengkomunikasikan 

- Siswa mulai 

membaca teks 

muhadatsah 

yang telah 

mereka rancang 

dengan bacaan 

yang baik dan 

benar sesuai tata 

bahasa sekaligus 

suara yang 

nyaring. 



- Siswa membaca 

teks muhadatsah 

tersebut didalam 

kelompoknya 

dengan anggota 

mereka masing-

masing.  

Penutup - Guru melakukan 

hiwar singkat 

dengan siswa 

seputar materi 

yang telah 

dipelajari. 

- Guru bersama 

siswa 

menyimpulkan 

hasil 

pembelajaran 

yang telah 

dipelajarinya. 

- Guru 

memberikan 

10 menit 



beberapa soal 

tertulis singkat 

untuk menguji 

indikator 

pemahaman 

siswa (evaluasi).  

- Guru 

mengadakan 

refleksi secara 

tertulis atas 

proses 

pembelajaran 

yang telah 

dilaksanakan. 

- Dari analisis 

refleksi, guru 

memberikan 

tugas jika 

diperlukan. 

- Guru memberi 

arahan singkat 

tentang materi 



yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan 

berikutnya. 

- Guru meminta 

siswa untuk 

mengulang 

pelajaran yang 

telah dipelajari 

di rumah. 

- Menutup 

dengan doa dan 

salam. 

  

   Pertemuan Keempat 

 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi 

waktu 

Pendahuluan - Guru 

mengondisikan 

kelas dengan 

tertib dan 

10 menit 



nyaman belajar. 

- Guru dan siswa 

melaksanakan 

salam. 

- Guru meminta 

siswa untuk 

membacakan 

doa dan 

mengabsen 

kehadiran siswa. 

- Guru 

mengaitkan 

materi pokok 

dengan materi 

sebelumnya atau 

pengalaman 

siswa sehari-

hari. 

- Apersepsi dan 

motivasi. 

Inti Mengamati 

- Siswa 

50 menit 



mengamati 

gambar tentang 

mufradat yan 

ditemelkan oleh 

guru dipapan 

tulis. 

- Siswa 

mencermati 

gambar tersebut 

secara seksama. 

- Siswa 

mencermati 

kembali 

muhadatsah 

sederhana yamh 

telah mereka 

rancang. 

Menanya  

- Siswa 

melakukan 

tanya jawab 

sederhana 



tentang 

mufradat yang 

terdapat pada 

topik  يوميّاتنا في

 yang المدرسة

belum dipahami 

di bawah 

bimbingan dan 

arahan guru. 

- Siswa bertanya 

kepada guru 

tentang 

muhadatsah 

yang belum 

dipahami baik 

itu tulisan, 

bacaan, dan 

lain-lain. 

Mengeksplorasikan 

(mencoba) 

- Guru 

menjelaskan 



tentang cara 

mendemonstrasi

kan muhadatsah 

yang telah 

dirancang 

bersama dan 

telah dihafal 

untuk mereka 

tampilkan 

didepan kelas 

bersama teman 

kelompoknya. 

Mengasosiasi 

(menalar) 

- Siswa 

diinstruksikan 

untuk 

mempraktekkan 

muhadatsah 

sesuai dengan 

rancangan teks 

sederhana yang 



telalah 

dihafalkan 

bersama teman 

kelompok 

mereka masing-

masing. 

Mengkomunikasikan 

- Siswa 

melakukan 

praktik 

bermuhadatsah 

bersama teman 

kelompoknya 

masing-masing 

di depan kelas. 

- Siswa 

bermuhadatsah 

dengan lafaz 

dan tata bahasa 

yang baik dan 

benar. 

- Guru 



memberikan 

reward terhadap 

siswa yang 

mampu 

menyelesaikan 

tugas dengan 

baik dan benar. 

Penutup - Guru melakukan 

hiwar singkat 

dengan siswa 

seputar materi 

yang telah 

dipelajari. 

- Guru bersama 

siswa 

menyimpulkan 

hasil 

pembelajaran 

yang telah 

dipelajarinya. 

- Guru 

memberikan 

10 menit 



beberapa soal 

tertulis singkat 

untuk menguji 

indikator 

pemahaman 

siswa (evaluasi).  

- Guru 

mengadakan 

refleksi secara 

tertulis atas 

proses 

pembelajaran 

yang telah 

dilaksanakan. 

- Dari analisis 

refleksi, guru 

memberikan 

tugas jika 

diperlukan. 

- Guru memberi 

arahan singkat 

tentang materi 



yang akan 

dipelajari pada 

pertemuan 

berikutnya. 

- Guru meminta 

siswa untuk 

mengulang 

pelajaran yang 

telah dipelajari 

di rumah. 

- Menutup 

dengan doa dan 

salam. 

 

G. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian 

 Tes tulis (pre-tes +post tes) 

2. Bentuk Intrumen 

 Menerjemahkan 

 Performa  



Mempresentasikan hasil kerja kelompok 

3. Pedoman Penskoran 

Jumlah Skor jika jawaban benar 10 

Nilai= 
              

             
   0 

a. Penilaian dari Aspek Sikap (kelompok) 

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Kriteria Score 

1 Jujur  

Sangat sering 

menunjukkan 

sikap jujur 

A 

Sering 

menunjukkan 

sikap jujur 

B 

Beberapa kali 

menunjukkan 

sikap jujur 

C 

Pernah menunjukkan 

sikap jujur 

D 

Tidak pernah 

menunjukkan 

E 



sikap jujur 

2 Disiplin  

Sangat sering 

menunjukkan 

sikap Disiplin 

A 

Sering 

menunjukkan 

sikap Disiplin 

B 

Beberapa kali 

menunjukkan 

sikap Disiplin 

C 

Pernah 

menunjukkan 

sikap Disiplin 

D 

Tidak pernah 

menunjukkan 

sikap Disiplin 

E 

3 Percaya Diri  

Sangat sering 

menunjukkan 

sikap Percaya 

Diri  

A 

Sering 

menunjukkan 

B 



sikap Percaya 

Diri 

Beberapa kali 

menunjukkan 

sikap Percaya 

Diri 

C 

Pernah 

menunjukkan 

sikap Percaya 

Diri 

D 

Tidak pernah 

menunjukkan 

sikap Percaya 

Diri 

E 

4 
Bertanggung 

Jawab 

Sangat sering 

menunjukkan 

sikap 

Bertanggung 

Jawab 

A 

Sering 

menunjukkan 

sikap 

B 



Bertanggung 

Jawab 

Beberapa kali 

menunjukkan 

sikap 

Bertanggung 

Jawab 

C 

Pernah 

menunjukkan 

sikap 

Bertanggung 

Jawab 

D 

Tidak pernah 

menunjukkan 

Bertanggung 

Jawab 

E 

5 Kerja Sama 

Sangat sering 

menunjukkan 

sikap Kerja Sama 

A 

Sering 

menunjukkan 

sikap Kerja Sama 

B 



Beberapa kali 

menunjukkan 

sikap Kerja Sama 

C 

Pernah 

menunjukkan 

sikap Kerja Sama 

D 

Tidak pernah 

menunjukkan 

sikap Kerja Sama 

E 

 

*Pedoman Penilaian 

A = 86 - 100 

B = 76 - 85 

C = 60 - 75 

D = 50 - 59 

E = 0 - 49 

b. Penilaian dari Aspek Pengetahuan (kelompok) 

No 
Aspek yang 

Dinilai 
Kriteria Score 

1 Kosa kata 

Hampir 

sempurna. 

A 

Ada kesalahan B 



tapi tidak 

mengganggu 

makna. 

Ada kesalahan 

dan mengganggu 

makna. 

C 

Banyak kesalahan 

dan mengganggu 

makna. 

D 

Terlau banyak 

kesalahan hingga 

sulit dipahami. 

E 

2 Kelancaran 

Sangat lancar A 

Lancar B 

Cukup  lancar C 

Kurang lancar D 

Tidak lancar E 

3 Ketelitian 

Sangat teliti A 

Teliti B 

Cukup  teliti C 

Kurang teliti D 

Tidak teliti E 



4 Pengucapan 

Hampir 

sempurna. 

A 

Ada kesalahan 

tapi tidak 

mengganggu 

makna. 

B 

Ada kesalahan 

dan mengganggu 

makna. 

C 

Banyak kesalahan 

dan mengganggu 

makna. 

D 

Terlau banyak 

kesalahan hingga 

sulit dipahami. 

E 

5 Intonasi 

Hampir 

sempurna. 

A 

Ada kesalahan 

tapi tidak 

mengganggu 

makna. 

B 

Ada kesalahan C 



dan mengganggu 

makna. 

Banyak kesalahan 

dan mengganggu 

makna. 

D 

Terlau banyak 

kesalahan hingga 

sulit dipahami. 

E 

 

*Pedoman Penilaian 

A = 86 - 100 

B = 76 - 85 

C = 60 - 75 

D = 50 - 59 

E = 0 – 49 

c. Penilaian Unjuk Kerja (presentasi kelompok) 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek yang 

dinilai 

Skor 

Penilai

an 

Nilai 

1 2 3 4 

1        

2        

3        



4        

5        

 

Aspek dan Rubrik Penilaian 

1. Kejelasan dan kedalaman informasi 

a. Jika kelompok tersebut dapat memerikan 

kejelasan dan kedalaman informasi lengkap 

dan sempurna, skor 30. 

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan 

kejelasan dan kedalaman informasi kurang 

sempurna, skor 20. 

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan 

kejelasan dan kedalaman informasi dan 

kurang lengkap, skor 10. 

2. Keaktifan dalam diskusi 

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif 

dalam diskusi, skor 30. 

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam 

diskusi, skor 20. 

c. Jika kelompok tersebut berperan kurang 

aktif dalam diskusi, skor 10. 



3. Kejelasan dan kerapian presentasi 

a. Jika kelompok tersebut dapat 

mempresentasikan dengan sangat jelas dan 

rapi, skor 30. 

b. Jika kelompok tersebut dapat 

mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 

skor 20. 

c. Jika kelompok tersebut dapat 

mempresentasikan dengan kurang  jelas dan 

rapi, skor 10. 

 

Skor maksimum = 90 

 

- Nilai= 
              

             
   00% = .......... 

 

 

 



Lembar Kerja Siswa 
(LKS) 

 Petunjuk: 
     1. terjemahkanlah kalimat dibawah ini dengan baik 

dan benar! 

     2. hafalkanlah kalimat dibawah ini dengan anggota 

kelompokmu! 

     3. praktekkanlah muhadatsah ini bersama teman 

kelompok di depan kelas! 

 

ةَ عَ الَ َقَ افَ رَ مَ ل َاَ  ر س  امَّة َِف  َال م د   

َ َأَ ِف   َج ل س  َاأل يَّام  َأَ ي  و ٍمَم ن  َم ع  َع ن َْح  د  ث  و ن  َي  ت ح دَّ ص د ق ائ ه َو 

 َ َال ع امَّة َِف  َأ ْح  د ََال م ر ا ف ق  ر س ت ه م َو ق ال  َ:م د 

ََْح  دَ أَ  َأَ : َل ك نَِّن   َو  ر س ة  َال م د  َه ذ ه  َِف   َط ال ٌب َن ا َع ر ف ت  م ا
َال ع امََّ َف ي  ه اال م ر اف ق  َال م و ج و د ة  ََ.ة  َأ ن  َُي  ك ن ك م  ه ل 
َت ذ ك ر و ه اَإَل ََّ؟

ََس ل و ي ًداَ: َج  ث ي  ر ٌة َك  ر س ة  َال م د  َِف   َال ع امَّة  َال م ر اف ق  َإنَّ ن  ع م ،
َا َوم ع م ل  َالل غ ة  ت ب ة َوم ع م ل  َو ال م ك  َالف ص ل  ن  ه ا َم  ل ع ل و م 



َو الدُّك انَ  َو ال م ل ع ب  د ار ة  َو اْل   َو اْل  مَّام  َالطَّب ي ع يَّة  و م اَ.
اَالف ص لَ َي كَ ر أَ  َه ذ  ك ام لَ َع ن  َ؟ََياَ 

ََك ام لَ  َأَ وَ : َر أ ِي  ر سَ َنََّع ل ى َل ن د  َم ك اٌن َالف ص ل  ا الع ل و م ََه ذ 
َ ن  ه ا َم  ث ي  ر ة  َالك  َو اْل دَ : ي  ر  َواللُّغ ة َالت َّف س  َوالف ق ه  ي ث 

َوَ  ي ات  ال م يَّوالرِّي اض  َاْل  س  َاْل  ض ار ة  َوال ع ل و م َت ار يخ  ة 
ن يََّوالع ل و مَ َالطَّب ي ع يَّةَ  َالدِّ َوالت َّر ب و يَّة  ت م اع يَّة  ج  .َََََََةَ اِل 

ت ب ة َي اَس ل م يِف  َو م اَ َ؟َال م ك 

ََس ل م ي َد و را نَ : َو َل  ا ث ي  ر ٌة َك  َك ت ٌب ت ب ة  َال م ك  َو ِف   وَ . َاألوَّلَ الدَّ َر 
َ َالثَّان  َوالدَّو ر  . َ ََِف  َالك ت ب  َم ن  ََي  ت و ي َاألوَّل  الدَّو ر 

ين يَّ ََي  ت و يالدِّ َالثَّان  َالدَّو ر  َِف  َو  ََة ، َالك ت ب  م ن 
َاأل ن  و اعَ  َم ن  ت ل ف ة  َال م خ  َن سَ . َو  َن  ق ر أ َال ك ت ب  َأن  ت ط ي ع 

ت ع ي  ر ه ا َون س  َف ي  ه ا َلَُّو ك ي فَ . َم ع م ل  َه ذ ه ََو يغَ ِف   ع ن د 
ر س ة َي ا َ؟َو م اَف ي هَ ََ،َم اذ اَن  ف ع ل َف ي هَ م و س ىَال م د 

َاللُّغ ة ،َ:ََم و س ي َن  ت د رَّب  َاللُّغ ة  َم ع م ل  ََف ي هَ وَ و ِف  م ك وِّن اٌتَم ن 
ب ي  و ت ر ََو ي اعَ َال صَّو تَ َم ك ّبَِّ ال ك م  َ.و ال م ذ 



َدَ أ ْح َ  َ ََ َ َاْل  ب  رَ : َا و ض ح  َم ا َاهلل، َم اش اء  ََو م اذ ا. ِف  َن  ف ع ل 
َالطَّب ي ع يَّةَ  َالع ل وم  َك م لَ َم ع م ل  َ؟َو م اَف ي ه َي ا

ََك ام لَ  َالطَّب ي ع يَّةَ : َالع ل و م  َم ع م ل  ََت  ل ي لَ َِف   َِف   َف  ن ب ح ث 
ا َغ ْي  ه  َو  َاِلن س ان  و ال  َو ا ح  ي  و ان ات  َو ح   .النَّاب ات ات 

َو اْل  ي  و ان اتَ َو ف يهَ َ ن س ان ي ة  َاْل  َاأل ج س ام  َو إ ط ار  ر س ك و ب  َم ك 
َالطَّب ي ع يَّة ََاأل  خر ىَو ال م و از نَ  َ.و األ  د و ات 

َ؟َي اَس ل و يَأي ن َو ق ع َاْل  مَّامَ ،َ!س ال مَ ي اَ:َأ ْح  د ََ

،َم نَ !َاْل مَّامَ :َس ل و يَ د اَج ان بَ َأ و  َ.ضٌَر ة َو ف ي ه َب ر ك ٌةَوم ر ح ااْل  

َي اَم و س يأ ََ:ك ام ل َ َال م ل ع ب  َ؟َََي ن 

َم و سَ  َي ر س ةَ : َال م د  َه ذ ه  َع ن  َب ع ي ٌد َج ان بَ َال م ل ع ب  َذ ل ك  َو 
ف ىَال ق ر ي ة َ ت ش  ب اتَ َإذ اَأ ر د ن ا وم س  ر و  َو ال م ش  ت  َال م أ ك و ِل 

نَ  َف  ن ح  م  َال ق د  َق  رَّة  َل ع ب  َإَ َب  ع د  ه ب  َو ف ي ه َن ذ  َالدُّكَّان  َل 
ث ي  ر و نَ  َك  َأ سئ ل ةٌَ.َبا ئ ع و ن  ر ىَي اَأ ْح  دَ أ ََه ل َل ك  َ؟َخ 



َكَ َاءَ اشَ مَ :َََْح  دَ أَ  َالع امَّة  ت ن ااهلل،َال م ر اف ق  ر س  ًداَِفَم د  ،َث ي  ر ٌةَج 
َسَ  َأ يِّ َو ن  ن ت ه يو ِف   َت  ي ح  َن س  ََاع ٍة َالدِّر اس ة  َم ن  ي اََ

َ؟َس ل م ي

ََس ل م ي َون  ن ت ه ي َ : ر ة  َالع اش  َالسَّاع ة  َِف   َت  ي ح  َالسَّاع ة ََه ان س  ِف  
د ةَ  َ.َالو اح  ع  ر َإ ََُث ََّن  ر ج  َالظُّه  ََص ال ة  د اء  َب  ي  و ت ن اَأل  َل 

اءَ  َالغ د  َ.َو ت  ن او ل 

رًاَل ك م َي اَأ ص د ق ائ يَ :َأْح  دَََ َ.َش ك 

َ.ع ف واًَي اَأ ْح  د:َََج  اع ًةََ

َ

َ

ََ

ََ

َ
 

 



LEMBAR EVALUASI ( LE )  

!أجري الحوار كما في المثال   
عائشة / يقرأ القرأن : مثال   

عائشة تقرأ القرأن :  -من يقرأ القرأن ؟  = + :   

 أحمد / يدرس التاريخ  -1
 الطاّلب / يكتب الحديث  -2
 أّمي/ يطبخ الّطعام  -3
 الطّالبة/ يستعير هذه المجّلة  -4
 أخي / يعمال الواجب المنزيلّي  -5
 أنا/ كتاب الفقه   يريد -6



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

SKRIPSI 

Instrumen pengumpulan data yang akan 

saya gunakan di dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Lembaran observasi langsung                          

 ( ورقة املالحظة املباشرة )  
 

2. Soal-soal pre-test                                         

       (ختبار القبلي الأسئلة ا)    

 

3. Soal-soal post-test                                              
(   ( بعديختبار الالأسئلة ا

 

4. Angket                                                                

ستبانةا )  ) 

  



LEMBAR OBSERVASI GURU 

berikan tanda (√ ) pada kolom penilaian yang di 

sediakan sesuai dengan pendapat bapak/ ibu secara 

objektif. 

1: berarti “tidak baik”                                                          

3: berarti “baik” 

2: berarti “kurang baik”                                                       

4: berarti “sangat  baik” 

    

No Aspek yang diamati Kategori 

1. Kemampuan guru mengelola 

kelas agar siswa (i) siap 

untuk belajar. 

1 2 3 4 

2. Kemampuan guru dalam 

menyampaikan cakupan 

materi pembelajaran, tujuan 

pembelajaran, uraian 

kegiatan di kelas, serta 

1 2 3 4 



memotivasi siswa dalam 

belajar. 

3. Kemampuan guru dalam 

melaksanakan  manajemen 

waktu pada setiap 

pembelajaran di kelas. 

1 2 3 4 

4. Kemampuan guru dalam 

melakukan tanya jawab 

dengan siswa terkait materi 

yang dipelajari. 

1 2 3 4 

5. Kemampuan guru dalam 

mengaitkan materi 

pembelajaran dengan 

pengetahuan dan pengalaman 

dalam kehidupan sehari-hari. 

1 2 3 4 

6. Kemampuan guru dalam 

membimbing siswa  untuk 

menguasai mufradat serta 

dapat mengembangkannya 

dalam muhadatsah yang 

berhubungan dengan materi 

1 2 3 4 



yang sedang dipelajari. 

7. Kemampuan guru dalam 

melakukan Tanya jawab 

ringkas dengan siswa tentang 

materi yang akan 

didiskusikan. 

1 2 3 4 

8. Kemampuan guru dalam 

menanggapi dan 

mengarahkan semua 

pertanyaan siswa kepada 

teman-temannya. 

1 2 3 4 

9. Kemampuan guru dalam 

mengaplikasikan metode, 

strategi, dan teknik 

pembelajaran bahasa Arab. 

1 2 3 4 

10. Kemampuan guru dalam 

mengaplikasikan media 

pembelajaran. 

1 2 3 4 

11. Kemampuan guru dalam 

menyesuaikan proses 

pembelajaran dengan desain 

1 2 3 4 



RPP. 

12. Kemampuan guru 

mengarahkan siswa untuk 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

1 2 3 4 

13. Kemampuan guru dalam 

melakukan arahan, dan 

bimbingan siswa saat 

melakukan proses belajar 

mengajar. 

1 2 3 4 

14. Kemampuan guru dalam 

mengaktifkan siswa dalam 

kelompok diskusi. 

1 2 3 4 

15. Kemampuan guru dalam 

mengaktifkan siswa antar 

kelompok diskusi 

1 2 3 4 

16. Kemampuan siswa dalam 

melaksanakan tugas-tugas 

kelompok. 

1 2 3 4 

17. Kemmpuan guru dalam 

memberikan penilaian siswa 

1 2 3 4 



baik aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. 

18. Kemampuan guru dalam 

melakukan komunikasi aktif 

terutama dalam penggunaan 

bahasa saat berlangsungnya 

proses belajar mengajar. 

1 2 3 4 

19. Kemampuan guru dalam 

memberikan refleksi. 

1 2 3 4 

20. Kemampuan guru dalam 

mengevaluasi siswa. 

1 2 3 4 

Komentar dan saran pengamat 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

                                       Banda Aceh, 05 Agustus 2018 

 

                                                  Pengamat / Observer 

                                                    ( Intan Marsenda )                                                            



LEMBAR OBSERVASI SISWA 

berikan tanda (√ ) pada kolom penilaian yang di 

sediakan sesuai dengan pendapat bapak/ ibu secara 

objektif. 

1: berarti “tidak baik”                                                          

3: berarti “baik” 

2: berarti “kurang baik”                                                       

4: berarti “sangat  baik” 

No Aspek yang diamati Kategori 

1. Kemampuan siswa dalam 

mematuhi peraturan dan tata 

tertib belajar. 

1 2 3 4 

2. Kemampuan siswa 

memperhatikan 

pembelajaran yang diajarkan 

guru.  

1 2 3 4 

3. Kemampuan siswa dalam 

mendengarkan 

1 2 3 4 



pengungkapan mufradat 

yang disampaikan guru 

dengan baik dan penuh 

perhatian. 

4. Kemampuan siswa dalam 

mengucapkan mufradat 

dengan baik dan benar. 

1 2 3 4 

5. Kemampuan siswa  dalam 

menghafal mufradat dengan 

menggunakan media yang 

ditampilkan guru. 

1 2 3 4 

6. Kemampuan siswa dalam 

mengembangkan mufradat 

tersebut ke dalam 

muhadatsah sederhana. 

1 2 3 4 

7.  Kemampuan siswa 

memahami maksud kosa kata 

dari ucapan teman-temannya. 

1 2 3 4 

8. Kemampuan siswa 

menggunakan dialeg  sesuai 

dengan intonasi bahasa. 

1 2 3 4 



9. Kemampuan siswa dalam 

membaca dan menghafal 

mufradat atau muhadatsah 

dengan makharijul huruf 

yang baik dan benar. 

1 2 3 4 

10. Kemampuan 

mengaplikasikan mufradat 

dalam teks hiwar. 

1 2 3 4 

11. Kemampuan siswa dalam 

mengembangkan 

muhadatsah dari mufradat 

yang telah dihafal. 

1 2 3 4 

12. Kemampuan siswa dalam 

memberikan tanggapan 

terhadap apa yang 

disampaikan guru berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

1 2 3 4 

13. Kemampuan  siswa 

berdiskusi dengan kelompok 

seputar materi yang 

diberikan. 

1 2 3 4 



14. Kemampuan siswa 

memahami materi yang 

disampaikan guru. 

1 2 3 4 

15. Kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi dengan guru 

dan teman-teman. 

1 2 3 4 

16. Kemampuan siswa bekerja 

sama dalam kelompok. 

1 2 3 4 

17 Kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi aktif antar 

kelompok. 

1 2 3 4 

18. Kemampuan siswa dalam 

mengerjakan tugas-tugas 

kelompok. 

1 2 3 4 

19. Kemampuan siswa dalam 

mengerjakan dan 

menyelesaikan  LKS. 

1 2 3 4 

20. Kemampuan siswa dalam 

menyimpulkan materi ajar 

yang diberikan guru di akhir 

pembelajaran. 

1 2 3 4 

 



Komentar dan saran pengamat : 

……………………………………………………………

…………………………………………………………....  

Banda Aceh, 05 Agustus 2018 

 

                                                      Pengamat / Observer 

                                                (Intan Marsenda) 

 

 



 االختبار القبلي

 تدريبات على المفردات

المناسبة  و االسم  الفرا   اافأعاا امأل( : 1)تدريب 
! اآلتية   

!تاطي الحركة عي الكلمات اآلتي :                 

!ترجم الكلمات اآلتي :                 

يذهب  –يقرأ  –ندرس  –يستريخ  –يتحّدث  –تنتهي 
يرجع  –  

 –الااشرة والّنصف  -الااشرة  –اإلسالمّية  –الّطاّلب 
مامل اللغة –المكتبة  –الّصف   

 .......عي هذه الحّصة تاريخ الحضارة .....  -1
 و الطّالبات...... االاراّية مع ..... المدّرس  -2



والّراوع، ثّم ........ الّدراسة عي الّساعة  تنتهي  -3
 الّطاّلب لمّدة راع ساعة..... 

تبدأ االستراحة عي الّساعة الااشرة والّراوع،  -4
 .......عي الّساعة ..... و
...... الّطاّلب إلى ..... تنتهي االستراحة، ثّم  -5

 مّرة ثانية

 تدريبات على الحوار

 ! أجر الحوار كما عي المثا  ( : 2)تدريب 

 القرآن الكريم / تقرأ : مثا  

 أقرأ القرآن الكريم :  -ماذا تقرأ ؟ = + : 

 الّتاريخ اإلسالميّ / تدرس  -1
 الحديث الّنبويّ / تكتبين  -2
 هذه المجّلة / تستاير  -3



 المنزليّ الواجب / تاملين  -4
  كتاب الفقه/ تريد  -5

 



البعدياالختبار   

 تدريبات على المفردات

المناسبة  و االسم  الفرا   اافأععا امأل( : 1)تدريب 
! اآلتية   

!تعطي الحركة عي الكلمات اآلتي :                 

!ترجم الكلمات اآلتي :                 

يذهب  –يقرأ  –ندرس  –يستريخ  –يتحّدث  –تنتهي 
يرجع  –  

 –العاشرة والّنصف  -العاشرة  –اإلسالمّية  –الّطاّلب 
معمل اللغة –المكتبة  –الّصف   

 .......عي هذه الحّصة تاريخ الحضارة .....  -1
 و الطّالبات...... االعراّية مع ..... المدّرس  -2



والّراوع، ثّم ........ الّدراسة عي الّساعة  تنتهي  -3
 الّطاّلب لمّدة راع ساعة..... 

تبدأ االستراحة عي الّساعة العاشرة والّراوع،  -4
 .......عي الّساعة ..... و
...... الّطاّلب إلى ..... تنتهي االستراحة، ثّم  -5

 مّرة ثانية

 تدريبات على الحوار

 ! أجر الحوار كما عي المثا  ( : 2)تدريب 

 القرآن الكريم / تقرأ : مثا  

 أقرأ القرآن الكريم :  -ماذا تقرأ ؟ = + : 

 الّتاريخ اإلسالميّ / تدرس  -1
 الحديث الّنبويّ / تكتبين  -2
 هذه المجّلة / تستعير  -3



 المنزليّ الواجب / تعملين  -4
  كتاب الفقه/ تريد  -5

 



ANGKET (استبانة) 

RESPON SISWA (I) TERHADAP PEMBELAJARAN 

BAHASA ARAB DENGAN MENGGUNAKAN  " حتفيظ
  "املفردات و تطويرها يف احملادثة

Nama siswa (i)           : 

Kelas                         : 

Hari/tanggal              : 

Petunjuk pengisian    : 

Pilihlah salah satu jawaban yang telah disediakan dengan 

cara  memberi silang (x) pada jawaban yang sesuai dengan 

pendapat anda. 

1. pembelajaran bahasa Arab dengan model 

penghafalan kata sangat membantu saya dalam 

belajar bahasa Arab! 

a. Sangat setuju  

b. Setuju  

c. Tidak setuju 

d.  Sangat tidak setuju 

 

2. Model Pembelajaran bahasa Arab dengan 

penghafalan kosa kata dapat meningkatkan 



kemampuan saya dalam  berkomunikasi  setiap 

hari dengan      teman-teman! 

a. Sangat setuju 

b. Setuju   

c. Tidak setuju 

d.  Sangat tidak setuju 

 

3. Saya sangat suka dan aktif dalam belajar bahasa 

Arab dengan model penghafalan mufradat dan 

penerapannya dalam muhadatsah!  

a. Sangat setuju   

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

 

4. Penguasaan materi pelajaran bahasa Arab yang 

ditampilkan dengan model penghafalan mufradat 

dan aplikasinya pada muhadatsah sangat 

menyenangkan saya dalam belajar! 

 

a. Sangatsetuju  

b. Setuju 

c.  Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

 

5. Model penghafalan kosa kata dan penerapannya 

pada muhadatasah telah membangkit semangat 

belajar saya menguasai  komunikasi dalam bahasa 

Arab! 

 

a. Sangat setuju   

b. Setuju 



c. Tidak setuju  

d. Sangat tidak setuju 

 

6. Model penghafalan kosa kata dan penerapannya 

dalam muhadatsah adalah suatu model yang tidak 

memboankan saya dalam belajar! 

 

a. Sangat setuju    

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

 

 

 

 

 

  



FOTO PENELITIAN 
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