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ّ
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ّ
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شعبةّتعليمّاللغةّالعربية
الجامعةّاإلسالميةّالحكوميةّميتروّ
1٠٢7ﻡ ٢419 /ﻫ
ب

شعار

إن الله هل ُ غهي ر هما ب هقوم هح ىّت ُ غهي روا هما بأهن فسهم
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
(QS. Ar ra’d: 11)

ج

إﻫداءّ
الرسالة العلميّة إىل:
أهدُت هذه ّ
 .1أيب سهرُل و ّأمي سولييان اللذان تلقيت على ُدُهما مبادئ الصدق
والوفاء وعرفت يف نفسهما السمحة الطيبة وسالمة الطوُة ونقاء
الضمري تقدمت إجالل واحرتاما هلما.
 .2مساحة سيدة الدكتورندة ختيجة املاجسترية وهي املشرفة األوىل وسيدة
دُان إُكاوايت املاجسترية وهي املشرفة الثانية.
 .3أساتذيت الذُن ُقومون يف شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة مبيرتو .فقد
الرسالة
قدموا للباحثة ك ل العون وتشجيع الطوال فرتة إعداد هذه ّ
العلمية فلم ُبخلوا بعلمهم ومل ُضيقوا صدرہم ُوماً عن مساعدة الباحثة
ومن لل عظيم الثواب
وتوجيه هم فلهم مين خالص الشك ر والتقدُر ّ
واجلزاء.
ّ

د

كلمةّشكرّوتقديرّ
احلمد والشكر لل الذى أعطى الباحثة الرمحة والتوفيق واهلداُة والعناُة،
أمتّت الباحثة هذا الرسالة العلمية باملوضوعّ" :تأثري استخدام وسيلة الصورة على
سيطرة املفردات العربية لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة
الثالثة ميرتو للعام الدراسي 2112/2112م".
جزُل ُّ
التشكر تق ّدم الباحثة إىل:
 .1السيدة اُنيزر  ،املاجسترية رئيسة اجلامعة اسإسالميّة احلكوميّة مبرتو.
 .2السيدة الدكتورندة ختيجة ،املاجسترية املشرفة األوىل.
 .3األستاذة دُان إُكاوايت ،املاجسترية املشرفة الثانية.
 .4األب واألم واألهل الذُن لُنف ّكون بدعائهم على لباحثة.
 .5احملاضرُن واحملاضرات جبامعة اسإسالميّة احلكوميّة واألصحاب الذُن
ُنصرون الباحثة ىف انتهاء هذا الرساالة العلمية.
واعرتفت الباحثة ىف كتابة هذا الرسالة العلمية ببقآء وجود النقآئص
والغلطات .ولذالك ،رجت الباحثة ج ّدا النقدات والقرتاحات املبنيّتهني سإصالح
هذا الرساالة العلمية.
ميرتو ،نوفمبري 2112
الباحثة
ررستنا أغراُين
رقم التسجيل 13111122ّ:

ه

و

ز

اقرارّالطالبة
املوقع أدناها
إسم
رقم التسجيل

 :رستنا أنغراُين
13111122 :

كلية
شعبة

 :الرتبية
 :تعليم اللغة العربية

الرسالة العلميّة كلّها أصلية من ابداع فكرة الباحثة
تشهد على أ ّن هذه ّ
إلّ يف األقسام املعينة اليت كتبها يف األس النظرُّة.

ميرتو ،دُسمرب 2112
الباحثة
ّّّّ

رستنا أغراُين
رقم التسجيل 13111122:

ّ
ح

تأثيرّاستخدامّوسيلةّالصورةّعلىّسيطرةّالمفرداتّالعربيةّلدىّتالميذّ
الفصلّالسابعّبمدرسةّمحمديةّالمتوسطةّالثالثةّميتروّ
للعامّالدراسيّ7102/7102مّ
ملخصّالبحثّ

إعدادّالطالبةّّ:رستناّأغراينيّ
التح ّدُات يف عملية تعلم اللغة العربية الفصل السابع مبدرسة حممدُة
املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي 2112/2112م متعلقةً بدراسة اللغة
العربية خصوصا بدرس املفردات كما بيّنت املصادر املختلفة أي التالميذ

واملعلم أ ّن تعليم اللغة العربية م ّدة هذا الوقت باملدرسة حممدُة املتوسطة
املوجهة يف عملية
اسإسالمية احلكومية ميرتو ناقص بسبب وجود املشكالن ّ
التعلم ،وهي مل ُقدروا تالميذ يف ترمجة املفردات نفسها ومل ُقدروا تالميذ يف
تكوُن اجلمل باملفردات املعينة ومن غري التنوع املدرس على استخدام الوسيلة
املناسبة .ولذلك تستخدم الباحثة وسيلة الصورة على سيطرة املفردات العربية.
وسؤال هذا البحث يف هذه الرسالة العلمية هو "هل ُؤثر استخدام وسيلة
الصورة على سيطرة املفردات العربية لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة
املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي 2112/2112م؟"ّ .أما الغرض من هذا
البحث فهو معرفة أثر تدرُ اللغة العربية باستخدام وسيلة الصورة على سيطرة
املفردات لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام
الدراسي 2112/2112م.

ط

وجن البحث هو البحث التجرُيب احلقيقي  .ومجع البيانات ىف هذا
البحث باستخدام طرُقة الختبار والوثيقة واملالحظة.
من نتائج هذا البحث توجد تأثري استخدام وسيلة الصورة على سيطرة
املفردات العربية لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة ميرتو للعام
الدراسي 2112/2112م ّو بعد حتليل البيانات من حاصلة البحث املؤدُة
باستعمال الرموز Uji t,بالنتيجة احلساب tأكثر  2،223وبعد املنشورة جبدوال
 )1،2111(tونتيجة احلسابtاكرب من اجلدوال  tوفيه املؤثرةّ.
hitung

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ي

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR DALAM PENGUASAAN
KOSAKATA PESERTA DIDIK KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 3
METRO TAHUN AJARAN 2017/2018
ABSTRAK
Oleh :
RISTINA ANGGRAINI

Masalah yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa Arab
khususnya tentang pembelajaran kosakata bahasa Arab siswa kelas VII SMP
Muhammadiyah 3 Metro dapat diidentifikasi bahwa faktor yang menyebabkan
rendahnya kemampuan

Beberapa masalah yang berkenaan dengan topik

penelitian ini dapat di identifikasi, yaitu faktor dari siswa terdapat permasalahan
antara lain minat belajar Bahasa Arab siswa masih rendah, penggunaan media
masih terbatas, siswa kurang menguasai kosakata, penggunaan media masih
terbatas dan rendahnya hasil belajar siswa.
Pertanyaan penelitian dalam sekripsi ini adalah: Apakah dengan
penerapan pengaruh penggunaan media gambar dalam penguasaan kosa kata
(eksperimen pada peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Metro TP.
2017/2018) ?.
Jenis penelitian ini adalah Penelitan eksperimen

sungguhan. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan jenis tes yaitu pre test dan post tes.
Pengumpulan data dalam penggunaan media gambar ini menggunakan metode tes
dan dokumentasi
Adanya Pengaruh penggunaan media gambar dalam penguasaan kosa kata
(eksperimen pada peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Metro Tahun
Pelajaran 2017/2018. Hal ini terlihat dari hasil analisis data dengan menggunakan
rumus Uji t, dengan hasil perhitungan t
dikonsultasikan dengan t

tabel

hitung

sebesar 2,783. Setelah

(1,7111), ternyata t hitung lebih besar dari t tabel,

yang berarti ada pengaruh yang cukup kuat.

ك

صفحةّالغالف

محتوياتّالبحث

صفحةّالموضوع
شعار
اسإهداء

......................
 ................................ا
......................
................................
ب

................................
................
ج
.....................
................................
د
......................
................................
ه
.............................
.......
و

كلمة شكر وتقدُر
تقرُر املشرفني
إقرار الطالبة
ملخص البحث باللغة العربية
ّ

........................
 ..ز
..................
................................
ح
....................
................................
ي
................................
..............
ك
....................
................................
ن

ملخص البحث باللغة اسإندونيسية
ّ
حمتوُات البحث
قائمة اجلداول
الرسم البيانات
قائمة ّ
قائمة املالحق
الفصلّاألولّّ:مقدمة
أ .الدوافع إىل البحث
ب .حتقيق املشكلة
ج .حتدُد البحث
د .سؤال البحث
ه .غرض البحث ومنافعه

..............................
........
1
................................
..........
5
................................
............
5
................................
.............
5
............................
......
6

ل

الفصلّالثانيّاإلطارّالنظري
أ .الوصف النظري
 .1سيطرة على املفردات
أ .مفهوم سيطرة املفردات
ب .مبفهوم املفردات
ج .أنواع املفردات
د .أهداف تعليم املفردات
ه .اختبار املفردات العربية
و .تقنية تعليم املفردات
ز .استريجتية تعليم املفردات
ح .مؤشرات املفردات
 .2وسيلة الصورة
أ .مفهوم وسيلة التعلمية

................................
...............
2
..............................
..........
2
....................
2
.........................
.....
2
..........................
......
2
....................
1
....................
11
......................
13..
....................
15
......................
16..
................
................................
16
.......................
16
...

ب .انواع الوسيلية التعلمية 12 ...................................
....................
11
ج .معيار اختيار وسيلة الصورة
....................
21
د .مزاُا وعيوب وسيلة الصورة
....................
21
ه .الشروط يف اختيار الصورة
..............................
..........
21
ب -الدراسات السابقة
................................
..............
23
ج -فرض البحث
الفصلّالثالثّمنهجّالبحثّ

.................
................................
24

أ -تصميم البحث

م

ب -جمتمع البحث وعينة وأسلوب اختيارها
للمتغريات
ج -التعرُف اسإجرائي
ّ
د -أدوات مجع البيانات
ه -صحة األدوات وثقتها
و -أسلوب حتليل البيانات
ز -مراحل تنفيذ البحث

الفصلّالرابعّ:عرضّالبياناتّالبحثّوتحليلهاّومنقشتها

....................
26
..........................
......
22

................................
............
21
..............................
..........
35
...............................
...........
33
................................
.............
35

أ .حملة عن ميدان البحث
حممدُة املتوسطة
 .1التارُخ املختصر عن تأسي ملدرسةّ ّ
................
................................
36
الثالثة ميرتو
....................
32
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو
 .2هوُة ملدرسةّ ّ
.....
31
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو
 .3شعار والبعثو وأهداف ملدرسةّ ّ
.........
41
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو
 .4أحوال التسهيالت ملدرسةّ ّ
.5
.6
.2
.2

.............................
.........
36

............
42
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو
أحوال التالميذ ملدرسةّ ّ
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو 46..
أحوال املدرسني واملوظفني ملدرسةّ ّ
..........
42
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو
الشكل التنظيمي ملدرسةّ ّ
خرُطة موقع ملدرسة املتوسطة اسإسالمية احلكومية ميرتو للعام

......................
42..
الدراسى  2112/2112م
ب .عرض البيانات البحث البيانات عن تأثري استخدام وسيلة الصورة
على سيطرة املفردات العربية لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة
.......
42
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي 2112/2112م
ن

الفصلّالخامسّ:الخالصةّواالقتراحات
..................
................................
52
................................
...............
51

أ .اخلالصة
ب .القرتاحات

المراجعّالعربيةّ

المراجعّاألجنبيةّ
الجدولّ
السيرةّالذاتيةّللباحثةّ

س

قائمةّالجداول
 .1اجلدول  :1بيانات عن املالحظة الفصل السابع مبدرسة حممدُة
.2
.3

.4
.5
.6
.2

2112/2112م......................

3

املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي
اجلدول  :2األدوات البحثية 31 .........................................................
اجلدول  :3ختطيط استخدام وسيلة الصورة بسيطرة على املفردات
الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي
2112/2112م31 ........................................................................
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو يف
اجلدول  :4تبادل رئي املدرسة ّ
املراحل األوىل اىل السادسة32 ...........................................................
اجلدول:5أحوال التسهيالت والوسائل ملدرسة املتوسطة الثالثة ميرتو 41 ...
اجلدول ّ :6أحوال التالميذ مبدرسة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام
الدراسي  2112/2112م42 ..........................................................
اجلدول  :2أحوال املدرسني واملوظفني ملدرسة املتوسطة الثالثة ميرتو

للعام الدراسى 43 ................................. 2112/2112
 .2اجلدول  :2البيانات من حاصلة الختبار القبلي لفصل التجرُيب
والفصل الضابط عن تأثري استخدام وسيلة الصورة على سيطرة
املفردات العربية لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة
الثالثة ميرتو للعام الدراسي 2112/2112م 41 ......................
 .1اجلدول  :1بيانات نتيجة الختبار البعدى بتطبيق وسيلة الصورة
على سيطرة املفردات العربية لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي 2112/2112م 51 ......
ع

قائمةّالرسومّالبيانية
.1

الشكل التنظيمي مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام

.2

الدراسي 2112/2112م 46 ...................................
خرُطة مو قع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي
2112/2112م 42 ...........................................
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ف

قائمةّالمالحق












رسالة توجيه الرسالة العلمية
بطاقة التشاور للتوجيه
تصرُح القبلي األول
تصرُح البحث
األدوات جلمع البيانات (االختبار والوثيقة)
املنهج
خطة التعليم
البيانات حلاصلة الختبار البعدي ىف اجملموعة التجرُبية واجملموعة
الضابطة
رسوم من عملية التعليم
املالحق
ّ
ّ

ص

الفصلّاألول
مقدمةّ

ّأ -الدوافعّإلىّالبحث
اهتم تعلمها كما ىف سائر اللغات األجنبية
اللغة العربية هي لغة قد ّ
األخرى ،ألن اللغة العربية هي لغة ل تفرق عن اسإسالم الذى تدُّن به أكثر
وخاصة بإندونيسيا.
الناس يف هذا العا همل
ّ

اهتمت معرفة أ ّن منو تعليم اللغة العربية سرُع جدا ،ولكن مل تفرق
و ّ
تلك احلالة عن املشكالت الناشئة يف عملية التعلم والتعليم بني التالميذ
واملعلم وخاصة استيعاب املفردات العربية .واملفردات هي من العناصر املهمة
يف تعليم اللغة العربية ،وإن ازدادت املفردات العربية املقدورة فقد ازدادت
فرصة للشخص يف السيطرة على مجيع مهارات اللغة العربية ،كالستماع
والكالم أو احملادثة والكتابة والقراءة.
وأما أغراض ختزُن املفردات فهي:
“Mempermudah dalam penyampaian apa yang dibicarakan oleh
sangat penting karena dapat membantu

pembicara, Peranan kosa kata

menginformasikan, menstimulasikan, menyakinkan, dan menggerakkan alat
bicara tanpa ragu jika siswa mengetahui kosa kata apa yang digunakan”. 1

وسيلة التعليمية هي أدة التعليمية لتسهيل أنواع الدراسة جلعل التلميذ
إجيابيا نشطا أثناء تعلمه وهي أُضا أدة لزُادة قدرة التلميذ على التفكري وحل
1

Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Metode &Strategi Pembelajaran Bahasa Arab.(Malang:
UIN Maliki Press, 2101), h. 68.

2

املشكالت ،ذالك كنتيجة طبيعية لزُادة للمحتوى العلمي ،لذا ُنبغي
للمدرس املخرتيف أن ُقدر يف استخدام أنواع وسائل التعليمية املناسبة.
تدور وسيلة التعليمية يف تعليم اللغة األجنبية كالغة العربية دورا عميقا.
ول ُستخدم وسيلة التعليمية يف مرحلة البتدائية فحسب لكن حيتاجها يف
ترقي التالميذ
مستوى العايل.إ ّن استخدامها الرائعة ُستطيع أن ُرتقي وُرتفع ّ
على املواد الدراسية قدرة اعميقا ولكن أكثر املدرسني مل ُستخدموها غي
عملية تدرُسهم إل قليال وكثرية من احلاجات لكي استخدام مدرس اللغة
العربية وسيلة التعليمية يف عملية تدرُسيه بسبب كان حيتاج على عطبة كثرية
وأوقات واسعة ول ُستطيع املدرسون يف عالجها إل قليال حيت جتري عملية
تدرُ العربية جرُا ممال ول ميلك التالميذ مهّة عالية يف غتباع تدرُسهم
واخريا طبعا ُعاقب هذا احلال على حتصيل تعلم اللغة العربية ومهارات اللغوُة
عند التالميذ غري مقنعة.
ولرتقية القدرة على اللغة العربية يف هذه احلالة كان استيعاب املفردات
تؤدى بانتفاع أنواع الوسيلة الصورة .وحاولت هذه الوسيلة الصورة
العربية ّ
سإعطاء األثر األعلى وإعطاء التالميذ انطباعا جيدا كالشعور من الراحة
احلث والتجنّب عن إمكاهنم أن ُشعرون بامللل ،وجبانب ذلك جيب أن
و ّ
تستطيع هذه الوسائل املطبّقة تقليل مجيع إمكان صعوباهتم يف حفظ
املفردات العربية.

3

وبناء على املالحظة القبلية اليت ّأدهتا الفصل السابع مبدرسة حممدُة
املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي 2112/2112م متعلقةً بدراسة اللغة

العربية خصوصا بدرس املفردات كما بيّنت املصادر املختلفة أي التالميذ
واملعلم أ ّن تعليم اللغة العربية م ّدة هذا الوقت باملدرسة حممدُة املتوسطة ميرتو
املوجهة يف عملية التعلم ،وهي مل ُقدروا
ناقص بسبب وجود املشكالن ّ
تالميذ يف ترمجة املفردات نفسها ومل ُقدروا تالميذ يف تكوُن اجلمل باملفردات
املعينة ومن غري التنوع املدرس على استخدام الوسيلة املناسبة .ولذلك
تستخدم الباحثة وسيلة الصورة بسيطرة املفردات العربية وبناء على نتائج
املالحظة نيلت البيانات عن اكتمال تعلمهم من الختبار يف نصف السنة
املتناولة بالوثيقة اآلتية:
الجدولّاألول

بياناتّعنّنتيجةّالمفرداتّالفصلّالسابع

ّبمدرسةّمحمديةّالمتوسطةّالثالثةّميتروّللعامّالدراسيّ7102/7102م
الرقم

النتيجة

عددّالتالميذ النسبةّالمئوية

المعيار

1

111-25

4

%16

العايل

2

24-65

6

%24

املتوسط

3

64-1

15

%61

املنخفض

72

%011

المجموع

4

املصدر :التحصيل الدراسي يف نصف السنة األوىل عن سيطرة على
املفردات لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام
الدراسي 2112/2112م (بناء على أدىن معيار النجاح).
ونظرا إىل تلك احلالة أهلمت الباحثة لتعرُض الوسيلة التعليمية وهي
وسيلة الصورة ،وهو تعليم أكثر تأثريا ومساعدا على التالميذ للوصول إىل
األغراض املرادة وتكوُنا لتصري العملية التعليمية محاسة.
والبحث التجرُيب الذي فعلته الباحثة يف هذه احلالة قد أراد أن ُوقّع
اهتمام استخدام التعليم اللغوي الفعايل وهو باستخدام الوسيلة الصورة لرتقية
سيطرة على املفردات.
واستنادا إىل ما سبق من الدوافع إىل البحث أرادت الباحثة تركيز الهتمام
هبا إىل استخدام وسيلة الصورة على سيطرة املفردات ا لدى تالميذ الفصل
السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي

2112/2112م .وأما موضوع البحث الذي ستبحثه الباحثة فهوّ " :تأثري
استخدام وسيلة الصورة على سيطرة املفردات العربية لدى تالميذ الفصل
السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي
2112/2112م.
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بّ-تحقيقّالمشكلةّ
استنادا إىل ما سبق من الدوافع إىل البحث فتح ّقق املشكالت اآلتية:
 - 1مل ُقدروا تالميذ يف ترمجة املفردات نفسها
 - 2مل ُقدروا تالميذ يف تكوُن اجلمل باملفردات املعينة
 - 3من غري التنوع املدرس على استخدام الوسيلة املناسبة.

جّ-تحديدّالمشكلة
ّأما حتدُد املشكلة الذي تقدمه الباحثة متعلّقا هبذا البحث فهو":

تأثري استخدام وسيلة الصورة على سيطرة املفردات العربية لدى تالميذ
الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي

2112/2112م.

دّ-سؤالّالبحث
بعد أن لحظت الباحثة عن بيان الدوافع إىل البحث واملشكالت
الناشئة وسؤال هذا البخث هي :كيف تأثري استخدام وسيلة الصورة
على سيطرة املفردات العربية لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة
املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي 2112/2112م؟

وّ-غرضّالبحثّومنافعهّ
-ّ 0غّرضّالبحثّ

أما الذي صار غرضا من هذا البحث فهو معرفة أثر تدرُ
املفردات باستخدام وسيلة الصورة على سيطرة املفردات لدى تالميذ
الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي
2112/2112م.

6

-ّ 7منافعّالبحثّ
ُرجى من نتائج هذا البحث أن تنفع النواحي الكثرية ومنها
التالميذ ومعلمو املدرسة والباحثة.
أ -لدى مؤسسة املدرسة
املشكالت املتعلقة بنقصان سيطرة على املفردات لدى
التالميذ مغلوبة يف سعي ترقية كمية التعليم وكيفيته بتلك املدرسة.
ب -لدى التالميذ
ترقّي نتائج هذا البحث النشاطة والتحصيل الدراسي لدُهم

يف حتزُن املفردات بوسيلة الصورة.
ج -لدى املعلمني

الصف وترقّي
تصلح نتائج هذا البحث الوسائل التعليمية يف
ّ
عمل املعلمني ىف التعليم.

ّالفصلّالثاني
ّاإلطارّالنظري
لوصفّالنظريّأ ا

ّسيطرةّعلىّالمفردات-0ّّّّّ

مفهوم سيطرةّعلىّالمفردات- ّأ

: أ ّن سيطرة على املفردات هيW.J.S.Poerwardamintaّعرب
ّ

Penguasaan dalam kamus besar bahasa indonesia yaitu berkaitan

dengan perbuatan menguasai.1

:  أ ّن سيطرة على املفردات هيAlwi Hasan وعرب
ّ
“Penguasaan berkaitan dengan pemahaman tentang kemampuan
dalam menggunakan atau keterampilan yang dimilki, ini berarti bahwa
penguasaan

memahami

merupakan

kemampuan

seseorang

dengan

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang pelajar miliki.2

من األراء السابقة فاستخلصت الباحثة أ ّن سيطرة على املفردات األشياء
.الّت تتعلق مبهارة التفهيم على القدرة مهارته
ّمفهومّالمفردات-ّّّّّّّب

: قال سيف املصطفي أن املفردات هي

 فبا،"أدوات محل املعىن كما أهنا ىف دات الوقت وسائل للتفكري

1

W.J.S. poerwardaminta, Kamus Umum bahasa Indonesia,Ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka,

tt), h. 662.
2

Alwi Hasan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT.Gramedia, 2001), h. 8.

8

املفردات ُستطيع املتكلم أن ُفكر مث ُنرحيم فكره إىل كلمات حتل ما ُرُد"
مث قال دكتور رشدي امحد طعيمة ان تعلم املفرادات :
هلا.

4

معىن كلمة عربية ُعىن قدرته على ترمجها اىل لغة القومية واجياد مقابل

وقال حممود كمل الناقة املفردت هي ادوات محل املعىن كما اهنا يف ذات
5
الوقت وسائل للتفكري.
وعرب : Fuad Efendi
ّ
Kosakata adalah merupakan suatu unsur bahasa yang harus dikuasai oleh

pembelajar bahasa asing untuk memperoleh kemahiran berkomunikasi dengan
bahasa tersebut.6

من اآلراء السابقة تعرف الباحثة أن املفردات هي جتميع الكلمة املرتبة
وتصري اجلمل املفيدة وُتكلم الفردهبا لتعبري اآلراء واألفكار .وسيطرة املفردات
وهي كفاءة الفرد يف استعمل العلوم واملهارات بعد اتّباع عملية معيّنة.
وبالنسبة اللغة العربية فقدرة املفردات وهي كفاءة التالميذ يف فهم
معاين الكلمات ىف اللغة العربية واستخدامها ىف اجلمل إما ىف الكلم أم
ىف الكتابة.
3

Syaiful Mustofa (Menurut Horn), Strategi Pembelajaran Bahasa Inovatif , (Malang: UINMaliki Press Malang, 2011), h. 61.

4رشدي أمحد طعيمة ،تعليم اللغة لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبه ( ،املنشورة افسالمية الرتبية والعلوم
والثقافة ،)1121 ،ص.114 ،
5حممود كمل الناقة تعليم الغة العربية للناطقني بلغاة اغرى( ،مكة املكارمة :جامعة ءم القرى معهد اللغة العربية)
ص ّ161
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Misycat, Malang, 2005), h.96.
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جّ-أنواعّالمفردات ّ
ملدرس،
الكلمة هى اللفظ املفرد الدال على معىن .مثل كا :ا ّ
الكرسي.
على،
ّ
ّ
والكلة ثالثة أقسام  :اسإسم والفعل واحلرفّ .
األول ،اسإسم هوما ُدل على معىن مستقل بالفهم ولي الزمن
خرأ منه .مثل  :إنسان ،وفضةّ.
الثاىن ،الفعل هوما ُدل على معىن مستقل بالفهم الزمن خرء منه .مثل :
كتبُ ،كتب ،أكتب .
الثالث ،احلرف ما ُدل على معىن غري مستقل بالفهم .مثل  :مل ،وعلى،
1
وهل وغري ذالك.

دّ-أﻫدافّتعليمّالمفرداتّّّّ

عربّ Abdul Hamidأهداف تعليم املفردات هي :
ّ

1) Memperkenalkan kosa kata baru kepada siswa/i, baik melalui bahasa
bacaan maupun fahm al-masmu’.
2) Melatih siswa/i untuk dapat melafalkan kosa kata itu dengan baik dan
benar.
3) Memahami makna kosa kata, baik secara denotative atau leksikal
(berdiri sendiri).
4) Mampu mengapresiasi dan mengfungsikan mufrodat itu.10

2أمحد مزكى ،اهلدى يف علم الصرف ( ،مطبعة جامعة مولنا ملك إبرهيم اسإسالمية احلكومية ،مالنق،
 ،)6111ص2 .
2اسإمام الصنهاجي ،منت األجرومية ،ص.2 ،
1أمحد مزكى ،اهلدى يف علم الصرف ،ص2 .
10

Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (UIN: Maliki,
2010), h. 33.
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بناء على األراء السابق ،فاستخلصت الباحثة أن اهداف تعليم املفردات
هي تعرف املفردات اجلدُدة اىل التالميذ ،وتدرب التالميذ ان تعرب املفردات
الصحيح.

ّّّّّّّّّهّ-اختبارّالمفردات العربية
- 1

2
3
4
5

-

من املمكن اختبار املفردات بعدة طرق منها :
الختيار من متعدد :اخرت واحد ة من الكلمات األربع لتناسب الفر
اغ يف اجلملة الاتبة .مثل ذلك :أكل الولد – (الشراب ،الطعام،
الكتاب ،املاء).
املرتادفات :أعط كلمة أغرى ترادف الكلمة الا تية يف املعىن.
الشرح .اشرح معىن كل كلمة مما ُلي.
الألضداد .أعط كلمة تضاد الكلمة الاتية يف املعىن.
الشتقاق .اشتق اسم الفاعل أو اسم الالة أو صيخة املباخلة من
الكلمات الاتية.

 - 6التزاوج .اخلرت من القائمة الشانية كلمة تقارب نظرية هلا يف املعىن يف
القائمة الأل وىل.
 - 2ملء الفراغ .امأل الفراغ يف اجلملة الاتية بالكلمة املناسبة.
 - 2ملءالفراغ املعان .امأل الفراغ يف اجلملة الاتية بكلمة مناسبة مذكور
أول حرف منها أو اخر حرف منها أو عدد حاروفها أو أول حرف
واخر حرف منها.

00حممد على احلوىل ،ءساليب تدرُ الغة العربية( عمان دار الفالح.)1112،ص151 .

00

وما سيأيت من بيان معاين املفردات مع تصيريها مقيسة لقياس سيطرة
على املفردات التالميذ على معاين املفردات العربية وهي:
 )1ظهور الكائن املقصود مثل جلب العينة أو الكائن األصليُ :ظهر
قلم الرصاص مثال أمام التالميذ أثناء الدرس بذكر كلمة مرسم.
 )2الشرح :املعلم ميكن أن ظهر املعلم معىن املفردات لتدرُسها من
خالل اسإظهار ،مثل املعلم ُدل على أن الناس كانوا ُتناولون الطعام،
لشرح كلمة أكل.
 )3إعطاء املرادف :ميكن للمعلم أن ُعطي ما ُعادل للمفردات
لتدرُسها ،مثل كلمة قعد وميكن للمعلم أن ُذكر مرادفه وهو جل .
 )4إعطاء األضداد :ميكن للمعلم أن ُعطي كلمة معناها هو عك
املبني كلمة طوُل وميكن للمعلم أن
املفردات لتدرُسها مثل املعلم ّ
مضادته وهو قصري.
ُذكر ّ
 )5إعطاء مجعية املعىن :ميكن للمعلم أن ُفسر كلمة مدرسة بذكر
مدرس وسبورة وغريها ،حبيث أن ُرتكز عقل
الكلمات مثل :طالب و ّ
التالميذ على املفهوم وهو املدرسة.
 )6ذكر جذر الكلمة واشتقاقها :ميكن للمعلم أن ُفسر كلمة مكتب
بإرشاد جذرها ومشتقاهتا ،مثل كتب يكتب كتابة وهلم جرا .وهذه
احلالة ُساعد التالميذ على فهم املفردات وفقا لتصرُفه.
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ُ )2طلب املعلم من التالميذ القراءة مرارا .وُطلب منهم قراءة املفردات
اجلدُدة من النص  م احلصول عليها مرارا ،حّت ُرجى أن ُتمكنوا من
إجياد املعىن بعد تركيبها مع الكلمات األخرى يف النص املقروء.
 )2فتح معىن الكلمة وطلبه يف القاموس .عند تدرُ املفردات اجلدُدة،
ميكن للمعلم أن ُطلب مباشرا من التالميذ البحث عن معانيها
بالقاموس.ومن املمكن اختبار املفردات بعدة طرق منها:
أ ) -الختيار من متعدد .اخرت واحدة من الكلمات األربع
لتناسب الفراغ يف اجلملة اآلتية .مثال ذلك  :أكل الولد –
(الشراب ،الطعام ،الكتاب ،املاء).
ب ) -املرتادفات .أعط كلمة أخرى ترادف الكلمة اآلتية يف املعىن.
ج ) -الشرح .اشرح معىن كل كلمة مما ُلي.
د) -األضداد .أعط كلمة تضاد الكلمة اآلتية يف املعىن .وقد
ُنص السؤال على إضافة حرف العلة احملذوف أو إضافة احلرف
الصحيح احملذوف أو إضافة واحد من عدة حروف حمددة .وقد
ُنص السؤال على إضافة حرف واحد إذا كان ذلك ضرورُا.
ه ) -الشتقاق .اشتق اسم الفاعل أو اسم املفعول من الفعل
اآليت .مثل ذلك :سأل.
و ) -الدمج .ادمج الكلمتني يف كلمة إذا كان الدمج ضرورُا .مثل
ذلك :أن  +ل.
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 ُسأل الطالب عن قواعد اسإمالء مثل.  أحكام التهجئة-) ز
قاعدة اهلمزة أو األلف املمدودة واملقصورة أو التاء املربوطة والتاء
12

.املفتوحة
من األراء السابق فاستخلصت الباحثة أن الختبار املفردات املتنوعة من
.األنواع الختبار ملقياس قدرة التالميذ على سيطرة املفردات اجليدة

ّّتقنيةّتعليمّالمفردات-ّّّّّّّو

أن لتعليم املفردات بالنسبة إىل متعلم اللغة األجنبية حتتاج إىل
 فعندما،تقنية خاصة اليت تساعده يف تسري اسإجناج وحتقيق اجلوانب املؤثرة هلا
ُسمع الطالب الكلمة األجنبية فيحتاج إىل تفكري الكيفية اليت تسهل هلفهم
 وأُضا حيتاج إىل ترشيخ تلك الكلمة حّت ُكون،معناها وكيفية استخدمها
 أما تقنية،لدى الطالب ملكة راسخة ُستطيع هبا التعبري مّت شاء وكيف شاء
:  فهي كما ُليWa Muna تعليم املفردات كما ُراها
1. Mendengarkan kata
Dalam pembelajaran kosakata mendengarkan kata menempati urutan
pertama. Diharapkan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mendengarkan apa yang diucapkanya. Mendengarkan ini merupakan hal
penting dalam pembelajaran bahasa karena kesalahan dalam pendengaran
berakibat pada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan.
2. Mengucapkan kata
Setelah siswa mendengarkan kosakata dari ucapan gurunya, tahapan
selanjutnya adalah pemberian kesempatan kepada siswa untuk
mengucapkan apa yang telah didengarnya dalam hal ini guru harus benar
benar memperhatikan ketepatan.
3. Mendapatkan makna kata
Pemberian arti kata kepada siswa sedapat mungkin agar menghindari
terjemahan secara langsung agar makna kata yang dipelajari tidak cepat

، اململكة العربية السعودُة: (الرُاض، تعليم اللغة العربية للناطفني باللغة الخرى، حممود كامل الناقة12

111 . ص،)1۸۹1
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dilupakan oleh siswa.13

اعتمادا على الرأي السابق ،أن تقنية تعليم املفردات ،تتكون على
ولكل
ثالثة مراحل ،وهي  :استماع الكلمة ،مث تكلّمها ،مث تناول املعينّ ،
هتتم مراعتها اليت ميكن توضيحها مبا ُلي )1:استماع
واحد منها وجوه ّ
املفردات وهي التقنية األوىل يف تعليم املفردات العربية ،واألمر الذي ُهتم به
إتاحة الفرصة على الطالب لستماع الكلمة الصحيحة ،سليمة عن سبهة
احلروف ،أو اختالط خمارجها ،ألن اسإستماع مبدأ أول لتناول املهارة التالية
من الكالم والكتابة )2.التكلّم ( تعبري املفردات وهي ُع ّد التكلم من تقنيات
جمرد استماع الكلمات ل ُكفي لتحصري
تعليم املفردات بعد اسإستماع ،ألن ّ
صورهتا الكاملة يف الذهن حيت ُنطقها الطالب ،وكذالك حتصل لدى
التالميذ زُادة املفردات املقنعة وخيفظ عن ظاهر قلبه ،حّت ُستطيع على
نطق ما ُسمعه بنطق جيد )3.تناول املعين وهي ُع ّد تناول املعين من
التقنيات يف اكتساب املفردات األجنبية ،بعد تدرُب الستماع والتكلم،
حيث ُستطيع الطالب ختضري املعين عند استماع أو نطقها ،لكن ُنبغي يف
تناول املع ىن اجتناب الرتمجة املباشرة ،أي تقدمي املفردات العربية على الطالب،
مث ترمجتها بعدها.

Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, )Bandung: Alfabeta,

13

2011(, h. 147.
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ّّاستيراتيجيةّتعليمّالمفردات-ّّّز
 إعددها وتصميمها قبل تقدميها،ُلزم على املدرس يف تعليم املفردات
 وهي، فهنا اسرتاتيجية الّت تساعد املدرس يف تعليم املفردات،على الطالب
: كما ُلي
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Tawatur ( frekuensi) artinya memilih mufrodat atau kosakata yang
sering digunakan.
Tawazzu ( range ) artinya memilih mufrodat yang banyak digunakan di
negara arab.
Mataahiyah ( availability) artinya memilih kata tertentu dan bermakna
tertentu pula yakni kata kata yang digunakan dalam materi tertentu.
Ulfah ( familiarity), artinya memilih kata kata yang familiar dan terkenal
serta meninggalkan kata kata yang jarang terdengar penggunaanya.
Syumuul ( cofferege) artinya memilih kata kata yang digunakan dalam
berbagai bidang tidak terbatas pada bidang tertentu contoh kata : baitun
lebih baik dipilih dari pada kata manzil karena penggunaanya lebih
umum.
Ahmmiyah, artinya memilih kata kata yang sering dibutuhkan
penggunaanya oleh siswa dari pada kata kata yang terkadang tidak
dibutuhkannya atau jarang dibutuhkan.
‘Uruuba, artinya memilih kata kata arab yakni memilih kata arab
walaupun ada bandingannya dalam lain.14

 كان يف تعليم املفردات استرياتيجية اليت،اعتمادا على ارأي السابق
، واأللفة، واملتاحية، والتوازع، وهي التواتر،ُنبغي على املدرس مراعتها
 فمعين التواتر يف تعليم املفردات أن تكون، والعروبة، واألمهية،والشمول
 وأما التنزع فهو اختيار،املفردات املقدمة ُغلب استخدامها يف احملادثة
.املفردات اليت تغلب استخدمها يف بالد الغرب

14

Ibid, h.129-130.
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ّّّحّ-مؤشراتّالمفراتّّ
وذكر ،عبد احلميد هناك تنقسم املؤشرات لرتس املفردات وُأيت
بياهنا كاألتيةّ:
1. Siswa mampu menerjemahkan bentuk – bentuk mufrodat dengan
baik.
2. Siswa mampu mengucapkan dan menuliskan kembali kembali
dengan baik dan benar
3. Siswa mampu menggunakannya dalam jumlah (kalimat) dengan
baik dan benar dalam ucapan maupun tulisan .15

من األراء السابق فاستخلصت الباحثة أن مؤشرات املفردات هي قدرة
التالميذ على ترمجة املفردات جيدة ،وقدرة التالميذ تعرب والكتابة الكلمات
اجليدة ،قدرة التالميذ على استخدام اجلملة جيدة باللسان والكتابة.
 -7وسيلةّالصورةّ

ّأ ّ-مفهومّالوسيلةّالتعليميةّ
تعد الوسيلة التعليمية عنصر أساسي من عناصر املنهج املدرسي،

والوسيلة ُفهمومها العام" هي كل ما ُستخدمه لتحقيق غاُة أو هدف
معني" وُستعني املعلم بالوسيلة التعليمية لتحقيق غاُته التعليمية .إن
استخدام الوسيلة التعليمية جاء ترمجة للمقولة" أن الفرد ُتعلم بطرُقة أُسر
إذا استخدم أكثر من حاسة" ومن هذا املنطلق تطورت الوسائل التعليمية
من حيث طرق إنتاجها حيث كانت قدميا تعتمد كثريا على احلواس البصرُة
مث بعد الك بدأت ختاطب حاسة السمع ومن مث اصبحت بصرُة مسعية يف
نف الوقت مث ظهر بعد ذالك نوع من الوسائل التفاعلية اليت ُتفاعل معها
15

Syaiful mustofa, Strategi Pembelajaran Bhasa Arab Inovatif,(UIN Maliki
Press,2011), h,60
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املتعلم بالصوت والصورة وبالستعانة بوسائل التصال احلدُثة.
وميكن توضيح الوسائل التعليمية بالتعرُف التايل:
الوسائل التعليمية هي أي شيئ ُستخدم يف العملية التليمية هبدف
مساعدة املتعلم على بلوغ األهداف بدرجة عالية من اسإتقان ،وهي مجع
املعدات واملواد ،واألدوات اليت ُستخدمها املعلم لنقل حمتوي الدرس إىل
جمموعة من الدارسني داخل خرفة الصف أو خارجها هبدق حتسني العملية
16
التعاميية وزُادة فاعليتها دون اسإستناد إىل األلفاظ وحدها.
وعرب سيف البحر أن الوسيلة التعليمية هي :
ّ

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak
dari”medium”, yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar”,
dengan demikian media merupakan wahana penyalur informasi belajar
dan penyalur pesan.17

فقال:

Oemar Hamalik

وأما عند

“Gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam
bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan dan pikiran”.18

ويف القاموس الكبري ( )321 :2111أن الصورة هي تقليد شيئ أو حيوان
أو نبات أو غريه.
من األراء السابق ،أ ّن وسيلة الصورة وفقا بفر قتها هي وسيلة مرائيه

ثنائيه األبعاد على امللعب الذي لي شفافا .ودخلت وسيلة الصورة يف
املرئية مثل متشيل صورة كالرسو مات واللوحات أو الصور الدالة على ظهور
شيئ.
16حممد ابراهيم راشد وخالد حلمى خشان ,مناهج الرُاضيات وأساليب تدرُسها( ,عمان :دار اجلنادرُة
للنشر والتوزُع ,)2111 ,ص155 .
Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h.120.
Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1986), h. 43.

17
18
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ّأنواعّالوسيلةّالتعليمية- ّب
وأما أنوا السائل التعليمية فالعام أ ّن تقسيمها على ثالثة
:  وهي،أجناس
1.

Media Auditif
Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan
suara saja, seperti radio, cassete recorder, printing hitam, media ini
tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam
pendengran.

2.

Media Visual
Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra
penglihatkan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam
seperti film trip, (film rangkai), slides (film bingkai) foto, gambar atau
lukisan, dan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar
atau simbol yang bergerak seperti film bisu, dan film kartun.

3.

Media Audiovisual
Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan
unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemmpun yang lebih baik,
karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. 19

ومما سبق من أجناس وسائل يف التعليم استخدمت الباحثة وسيلة الصورة
صامتة ستكون تستحدم يف ترقية سيطرة املفردات لدى تالميذ الفصل السابع
مبدرسة حممدُة املتوسطة اسإسالمية احلكومية ميرتو للعام الدراسي
م ووسيلة الصورة صامتة هي وسيلة تظهر بالصورة ولي2112/2112
بالصوت وتكون وسيلة البصرُة من األنواء الصورة حتصل من الصورة الصامتة
 احليوان، الصورة ولوحة والصورة تكون من الصناعي (اسإنسان،املثال الرسوم
.)والنبات وغري ذلك

19

Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, “Strategi Belajar Mengajar”,(Jakarta: Rineka
Cipta,2010).hlm.124
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ّمعيارّاختيارّالوسيلةّالصورةّالصامتة- ّج
ّلتصل الصورة إىل األهداف العليا أدا ًة مرئية ختتار الصورة

ّ:بالشروط املخصوصة وهي

1. Gambar harus bagus, jelas, menrik, mudah dimengerti, dan cukup
besar untuk dapat memperlihatkan detail.
2. Apa yang tergambar harus cukup penting dan cocok untuk hal yang
sedang dipelajari atau masalah yang sedang dihadapi.
3. Gambar harus benar dan autentik, artinya menggambarkan situasi
yang serupa jika dilihat dalam keadaan yang sebenarnya.
4. Kesederhanaan penting sekali. Gambar yang rumit sering
mengalihkan dari hal-hal yang penting.
5. Gambar harus sesuai dengan kecerdasan orang yang melihatnya.
6. Warna walau tidak mutlak dapat meninggalkan nilai sebuah gambar,
menjadikannya lebih realistis dan merangsang minat untuk
melihatnya. Akan tetapi penggunaan warna yang salah sering
menghasilkan pengertian yang tidak benar.
7. Ukuran pembanding penting pula. Hal ini sebgai pembeda dari
ukuran gambar dengan ukuran yang sebenarnya.20

واألخرون قالوا لزمت الصورة اجليدة باستخدام
1.

2.

وعند
:املعاُري ومنها

Daryanto

Gambar harus cukup memadai artinya pantas untuk tujuan
pengajaran yaitu harus menampilkan gagasan, bagian informasi
atau satu konsep jelas yang mendukung tujuan serta kebutuhan
pengajaran.
Gambar itu harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. 21

املعربة هي أن يف استخدام وسيلة الصورة طرُقتهني
ّ واحلالة األخرى
،املكون قبل
ّ ) األوىل إنتاج بنفسه على أساس التصميم (اخلطة،املؤدُتني

احملصلة من اسإنرتنت والكتب والسجالت واجملالت
ّ والثانية انتفاع املواد
.وغريها من املواد املطبوعة
وبناء على البيان السابق ُستخدم نظري مؤشرا على تقييم وسيلة
20
21

http://pustaka).ut.ac.id. Tgl 10 Agustus 2017
http://thsumantri.blogspot.co.id/2016/08/Kriteria-Memilih-Media-Gambar.html?m=1
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 وآخرون حمتوُة علىArief S. Sadiman الصورة املنمية باستخدام دراسة نظرُة
صورة من األصالة والبساطة وشكل العناصر واسإجراءات والتصوُر
.الفوتوغرايف والفنّية

ّّمزايا وعيوبّالوسيلةّالصورةّالصامتة-ّّج
ّمزاياّوسيلةّالصورةّالصامتة-0

:ومزاُا من الوسيلة الصورة الصامتة هي

1. Sifatnya konkret, gambar/foto lebih realistis menunjukan pokok
masalah dibandingkan dengan media verbal semata.
2. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu.
3. Media gambar/foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita.
4. Foto dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan
untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau
membetulkan kesalahpahaman.
5. Foto harganya murah dan gampang didapat serta digunakan, tanpa
memerlukan peralatan khusus.22

من األراء السابق فاستخلصت الباحثة مزاُا وسيلة الصورة الصامتة
متنوعية كلها تدفع على الفعال الوسيلة الصورة ألن ثنال السهلة ومثن
.الرخيص
ّّوعيوبّوسيلةّالصورة الصامتة-2
:

واما عيوب وسيلة الصورة الصامتة هي

1. Gambar atau foto hanya menekankan persepsi indra mata.
2. Gambar atau foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk
kegiatan pembelajaran.
3. Ukuranya sangat terbatas untuk kelompok besar.23

22

Arief S Sadiman dkk, Media Pendidikan:Pengertian
pemanfaatanya,( Jakarta Rajawali Pers 2009), 29-31
23
Ibid, h 31

pengembangan

dan

20

من األراء السابقة تعرف أن الوسيلة الصورة له مزاُا وعيوب املتنوعة
.وهناك ستة شروط ل بد أن تكملها تلك الصورة او الرسم البياين
ّّالشروطّفيّاختيارّالوسيلةّالصورة الصامتة-د
: وشروط اختيار الوسيلة الصورة الصامتة هي
a) Gambar harus bagus, jelas menarik, mudah dimengerti dan cukup
besar dilihat oleh anak dan serta mampu memperlihatkan detail.
b) Apa yang tergambar harus cukup penting dan cocok dengan hal yang
dipelajari atau masalah yang sedang dihadapi.
c) Gambar harus autentik.
d) Gambar harus sederhana, artinya terjangkau oleh kemampuan guru
dan sekolah.
e) Gambar harus sesuai dengan kecerdasan pada orang yang melihatnya.
f) Penggunaan warna walau tidak penting tetapi apabila dapat disajikan
gambar yang berwarna baik maka akan sangat membantu.
g) Ukuran perbandingan penting juga untuk diperhatikan sebagai
tambahan pemahaman agar para siswa tidak salah persepsi akan benda
yang tergambar.24

 تفهم أن الشروط يف اختيار الوسيلة الصورة هي من،من األراء السابق
.األنواع الصوة ُازم من الصورة احلياة واملتحركة
ّالدراساتّالسابقة- ب
ّ
:بناء على مالحظة وتفتيش الباحثة يف مكتبة هي
فعالية استخدام وسيلة الصورة الصامتة لرتقية على سيطرة املفردات- 1
العربية لدى تالميذ الفصل الثامن مبدرسة الثانوُة معارف ماندي رجا
م2115/2114 بنجار خنارا جوا الوسطى للعام الدراسي

24

Amir Hamzah Sulaiman, Media Audio Visual, Untuk Penerapan dan Penyuluhan, h 29
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ُناسب البحث السابق هبذا البحث من جهة وسيلة الصورة املستخدمة،
لكن مع وجود الفرق بينه وبني هذا البحث من جهة حفظ املفردات ،ففي
هذا البحث تستخدم الباحثة وسيلة الصورة لرتقية قدرة املفردات ،والبحث
السابق ُركز ترقية التحصيل الدراسي ،ولذلك ميكن أن ُفرق بني البحث
السابق وهذا البحث وهو البحث اسإجرائي.
- 2ترقية مهارة القراءة باستخدام وسيلة الصورة (البحث اسإجرائي لدى
تالميذ الفصل السابع مبدرسة معارف  12روضة العلوم الثانوُة
فاسريسكيت لمبونج الشرقية للعام الدراسي  2116/2115م
ُناسب البحث السابق هبذا البحث م ن جه ة املف ردات ،لك ن م ع وج ود
الفرق من جهة وسيلة الصورة املستخدمة ،ففي هذا البحث تستخدم الباحث ة
وس يلة الص ورة ،أم ا البح ث الس ابق ُس تخدم وس يلة الص ورة ،ول ذلك ُظه ر
وج ود الف رق ب ني ه ذا البح ث والبح ث الس ابق ون وع البح ث البح ث
اسإجرائي.
- 3تعليم املفردات بطرُقة التقليد والتحفيد ( )MIM-MEMلدى تالميذ
الفصل السابع مبدرسة وايل سوجنو الثانية أبونج اجلنوبية لمبونج
الشمالية للعام الدراسي .2112/2116
ُناسب البحث السابق هبذا البحث من جهة وسيلة الصورة املستخدمة،
لكن مع وجود الفرق بينه وبني هذا البحث من جهة حفظ املفردات ،ففي
هذا البحث تستخدم الباحثة وسيلة الصورة لرتقية قدرة املفردات ،والبحث
السابق ُركز ترقية التحصيل الدراسي ،ولذلك ميكن أن ُفرق بني البحث
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السابق وهذا البحث ونوع البحث البحث الوصفي.
- 4أثر استخدام وسائل الصور على قدرة املفردات (البحث التجرُيب) يف
الفصل السابع مبدرسة معارف املتوسطة اسإسالمية  6سبوتيه رامان
لمبونج الوسطى للعام الدراسي .2112/2116
ُناسب البحث السابق هبذا البحث من جهة وسيلة الصورة ،لكن مع
وجود الفرق بينه وبني هذا البحث من جهة املهارة املقصودة ،ففي هذا
البحث تقصد الباحثة سيطرة املفردات ،والبحث السبق ُقصد سيطرة
املفردات ،ولذلك ميكن أن ُفرق بني البحث السبق وهذا البحث.
ج -فرضّالبحثّ

تقدم الباحثة الفرض يف هذا البحث كما ُلى:

 :وجود تأثري استخدام وسيلة الصورة على سيطرة املفردات العربية لدى
تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام
الدراسي 2112/2112م
 :عدم تأثري استخدام وسيلة الصورة على سيطرة املفردات العربية لدى
تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام
الدراسي 2112/2112م

الفصلّالثالث
منهجّالبحث
ّأ -تصميمّالبحثّّ
ترُ د الباحث ة تص ميم ه ذا البح ث عل ى ن وع البح ث التج رُيب
( ،)eksperimenوالبحث التجرُيب كما ُراه ُ Arikuntoعرف مبا ُلي:
Eksperimen adalah suatu cara untuk mengetahui hubungan sebab akibat
(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti
dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain
yang mengganggu. Eksperimen dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat
1
suatu perlakuan .

ان البحث التجرُيب ل ُقتصر على إجراء الختبارات لتحدُد
أسباب الظاهرة ،وإمنا ُتعدى إىل تنفيد اسإجراءات األخرى بعناُة
2
تامة.
بن اء عل ى ال رأي امل ذكورُ ،فه م أن البح ث التج رُيب ه و البح ث
ال ذي ُقص د ب ه اس تخدام التجرب ة يف إثب ات الف روض البحثي ة ،ع ن طرُ ق
التجرُ ب ويف إط ار ه ذا املفه ومُ ،قص د بالبح ث التج رُيب الفح ص ع ن
امكاني ة وج ود العالق ة الس ببية ب ني املتغ ريُن ،أو أكث ر بإُق اع التجرُب ة
لفص ل التجرُبي ة (،)kelas eksperimenأي الفص ل ال يت جت ري عملي ة ال تعلم
باس تخدام طرُق ة الت درُبات ،وُق هارن حص وهلا الفص ل الض ابطة (
 )kontrolأي الفصل اليت ل جتري عملية التعلم باستخدام وسيلة الصورة.

kelas

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: rineka cipta 2010), h. 9

2رحيم ُون كروالعزاوي ،مقدمة يف منهج البحث العلمى  ،عمان :داردجلة ،ص111 .

1

25

ويف ضوء التصور املذكور ،تسعى الباحثة لتجرُب طرُقة التدرُبات
ال يت ه ي املتغ ري املس تقل ،يف عملي ة تعل يم اللغ ة العربي ة ملعرف ة أثره ا عل ى
سيطرة املفردات ،ومدى أثرها لتحقيق فرض البحث.
الصورة األوىل
تصميم البحث التجرُيب
Pos-Test
T2

Eskperimen

3

Pre-Test
T1

X

T1

T2

البيان:
T1

= الختبار القبلي

T2

= الختبار البعدي

X

= التجرُبة

إض افة إىل التص ميم امل ذكورُ ،ع رف أث ر التجرُب ة بوج ود املس افة ب ني
نتيج ة T -Tللفص ل التجرُبي ة ،وب ني نتيج ة T -Tللفص ل الض ابطة ،وُرج ى أن
2

1

2

1

Sumadi Suryabrata, MetodologiPenelitian, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h.105.

3
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تك ون تنيج ة الختب ار للفص ل التجرُب ة تزُ د م ن احلال ة قب ل التجرُب ة ،بس بب
أثر التجرُبة أي بسبب تطبيق وسيلة الصورة.
ب -مجتمعّالبحثّّوعينتهّوأسلوبّاختيارﻫا
ّ
- 0المجتمع

ُراد باجملتمع هنا جمموع األفراد أو األشخاص الذُن ُقع عليهم
البحث ،وميكن أن ُقال أهنم اجملموعة الكلية من العناصر اليت تسعى
الباحثة إىل أن تعم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة الدراسية،
واجملتمع كما ُراه  M.Iqbal Hasanهو :
“populasi (universe) adalah totalitas dari semua objek atau
individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan
di teliti (bahan penelitian)”.4

نظرا إىل الرأي السابق ،فإ ّن اجملتمع يف هذا البحث كل الفصل
السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي
2112/2112م ،وهم ُنقمسون على الفصلني ،ومها الفصل األلف
عددهم  25تلميذا والفصل الباء عددهم  25تلميذا.
أما الفصل الذي ختتاره الباحثة لتجرُب هذا البحث هو
الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي
2112/2112م الذي ُتكون على  25طالبا ،أما الدافع لختيار
ذالك الفصل ،لكون سيطرة على املفردات لدى الطالب يف ذالك
الفصل أقل بالنسبة إىل الطالب يف الفصل األخر ،ولذا كان الطالب يف
4

M.Iqbal Hasan Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensi),(Jakarta:Bumi
Aksara,1999),H.83
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 والذُن،)kelas eksperimen( الفصل الباء ختتارهم الباحثة الفصل جترُيب
 هم الطالب يف الفصل،)kelas kontrol( ختتارهم الباحثة للفصل الضابطة
. طالبا أُضا25 األلف )الذُن عددهم
أسلوبّاختيارﻫا
ّ
العينةّ ّو- 2
“Sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diambil melalui caracara tertentu yang juga mewakili karakteristi tertentu, jelas, dan lengkap yang
di anggap bisa mewakili populasi.”5

ومن الرأي السابق ُفهم أن العينة هي جمموعة فرعية من السكان
.اليت سيتم فحصها
إ ّن العينة البحث وهي تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة
م لفصل األلف اجملموعة2112/2112 الثالثة ميرتو للعام الدراسي
25  تلميذا والفصل التجريب الفصل الباء عددهم25 الضابط عددهم
.تلميذا
Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
sampling Random (sampel acak). sampling Random atau sampling probabiitas adalah
cara pengambilan sampel dengan semua objek atau elemen populasi memiliki
kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Hasil dari sampling random
memiliki sifat yang objektif.6

:ّ ّّّّّمن الرأي السابق فتعرُف العملي للمتغريات يف هذا البحث هو
 ونتيجة من طرُقة،طرُقة ألخد العينة جبميع اجملتمع وختتاره وتكون العينة
.األخد العينة الببحث هو املمثل
5

Ibid., h. 83
M.Iqbal Hasan Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensi),(Jakarta:Bumi
Aksara,1999),H.85
6
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جّ-التعريفّاإلجرائيّللمتغيرات
مفهوم املتغري هو عنصر من العناصر املهمة يف البحث ألن
هذا التعرُف اسإجرائي تستطيع الباحثة أن تصمم أدوات البحث
احملتاجة.
وذكر  Edi kusnadiأ ّن :
“Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifatsifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi serta dapat
diukur”.7

بناء على الرأي السابق فإن التعرُف اسإجرائي هو شرح واضح عن
متغري من متغريات البحث حّت تسهل الباحثة على تقوميهّ.
املتغري املستقيل  :سيطرة على املفردات هو أي نشاط حنو جسمي
ّ -1
وعقلي واجتماعي أو انفعايل ُصدر من التلميذ تفاعل بينه وبني البيئة احمليطة
به باملشري:
 )1سيطرة التلميذ يف ترمجة املفردات نفسها.
 )2سيطرة التلميذ يف تكوُن اجلمل باملفردات املعينة.
املتغري التابع :وسيلة الصورة ُعين مستوى حمدد من اسإجناز وهو
ّ -2
قدرات التلميذ بعد عملية التعليمية به باملشري :
1. Keaslian gambar, gambar menunjukkan situasi yang sebenarnya
seperti melihat keadaan benda sesungguhnya.

Edi kusnadi, Metodologi Penelitian:aplikasi praktis, (Jakarta:Ramayana Press,2005), h.75
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2. Kesederhanaan, sederhana dalam warna menimbulkan kesan tertentu
yang mempunyai nilai estetis secara murni dan mengandung nilai
praktis.
3. Bentuk item, mudah dipahami dapat digunakan pada gambar dari
majalah, surat kabar, dsb.

دّ-أدواتّجمعّالبياناتّّ
يف هذا البحث حتتاج الباحثة البيانات وطرق مجعها ،فإن كانت
البيانات رقيمة عدُدة فتستخدم الطرق املناسبة لعملي التحليل ،وإن
كانت البيانات غري رقيمة كالوصف واملالحظة فتستخدم الطرق
املناسبة للتحليل النوعي الوصفي .أماّ الطرق املستخدمة يف هذا البحث
فهو:
- 0طريقةّاالختبار
الختبار هو:
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang
digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi,
kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.8

بناء على الرأُني السابق ،فإن الختبار هو األسئلة املستخدمة
ملقياس نتيجة تعلم التالمبذ بعد التعليم الختبار املستخدم ىف هذا
البحث هو الختبار القبلي والبعدي ،الختبار البعدي تستخدم
ملقياس قدرة املفردات قبل باستخدام الوسيلة الصورة وملقياس نتيجة
املفردات.
 - 7طريقةّالوثيقة
طرُقة الوثيقة هي:
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: rineka cipta 2010), h. 193

8
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“dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barangbarang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan, notulen rapat,catatan harian, dan sebagainya ”9

من الرأي السابق رأىت الباحثة أن طرُقة الوثيقة ملعرفة البيانات
املكتوبة من املصادر املكتوبة .استخدمت الباحثة هذه الطرُقة لنيل
بيانات عن سيطرة على املفردات لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي  2112/2116م والبيانات
عن تارُخ تأسي هلذه املدرسة ونشأهتا.
هّّ-أدواتّالبحث
 ّّ-0جنسّاألدواتّّ
من حيث التخطيط أدوات  ،املسودة األوىل التخطيط أدوات كل
متغري جبعل مواصفات اجلدول إعداد التخطيط أدوات استناداً إىل تعرُف

املفهوم والتنفيذُة.

الجدولّالثانيّ
األدواتّالبحثيةّ

الرقمّ

الطريـقةّ

األدواتّ

1

الختبار

أسئلة الختبار

Ibid., h. 201

9
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2

دليل الوثيقة

الوثيقة

الجدولّالثالثّ
وسيلةّالصورةّبسيطرةّعلىّالمفردات الفصلّ
ّ
تخطيطّاستخدامّ
السابعّبمدرسةّمحمديةّالمتوسطةّالثالثة ميتروّللعامّالدراسيّ
7102/7102م
أدواتّاالختبار

رقمّ

ّعددّ

الرقم

األسئلة

األسئلة

قدرة التالميذ
على ترمجة
املفردات

5-1

5

7

ُقدر التالميذ يف
تكوُن اجلملة
باملفردات

11-6

5

8

ُقدر التالميذ
على تلفيظ وكتابة

15-11

5

1

ّ

متغيرّالبحث
املتغري املستقل
:سيطرة املفردات

مؤثر

32

املفردات جيدا
02

العدد األسئلة

ّاختبارّاألدوات-7
ّأ) الصحة
content ( ففي هذا البحث ُستخدم الباحث صدق احملتوى
) وهو ُعتمد الصدق على أسئلة اسإختبارُة املأخوذ من املنهجvaliditty
Suharsimi عربت
ّ ُنتفع هذا الصدق سإعطاء الفهم عن احملتوى احملتاج
:Arikunto
"Sebuah tes dapat dikatakan valid apabila tes tersebut dapat
mengukur apa yang hendak diukur”.10

ب) الثقة
ّ
:الثقة هى
"Reliabilitas menunjukkan kemampuan memberikan hasil
pengukuran yang relatif tetap.”11

: بأن الثقة هيSuharsimi Arikunto عربت
ّو

"Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat
pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.”12

ومن الرأُني السابقني ُفهم أن الثقة هي ضبط األدوات
h.59.

10

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),

11

Purwanto, Metode Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 196.
Suharsimi Arikunto, ibid, h., 178

12
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وإستدامتها يف قياس ماُرُد به أن ُقاس و تستخدم الباحثة ثقة
األدوات ملعرفة ثبوت أدوات الختبار وملعرفة ُقة األدوات فتقوم
الباحثة بالختبار إىل من خارج العينة.

وّ-أسلوبّتحليلّالبياناتّ

الباحثة تستخدم أسلوب حتليل البيانات  t-testملعرفة البيانات عن تأثري
استخدام وسيلة الصورة بسيطرة على املفردات العربية لدى تالميذ الفصل
السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي
2112/2112م ،يف اجراء حتليل البيانات استخدمت الباحثة رموز t-test
كما ُلي :
عربت  Hartonoأن  T-Testهو :
ّ
“T-Test adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada
atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua mean sampel dari dua
variabel yang dikomparatifkan”.13

يف اجراء حتليل البيانات استخدمت الباحثة رموز  t-testكما تلي:
= S2 1

= S2 2

Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 178.

13
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Keterangan :
n =jumlah sampel
= rata-rata nilai
S2=varians sampel

=

t hitung =

Keterangan =

t hitung = uji t
n
= jumlah sampel
= nilai rata-rata data
S2

= varians sampel

= simpangan baku gabungan”.14

14

Handoko Riwidikdo, Statistik Kesehatan, (Yogyakarta: CV. Rohima Press,2013), h.125.

35

زّ-مراحلّتنفيذّالبحث
تع ّد الباحثة هذا البحث على ثالث مراحل وهي مرحلة الستعداد
ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقرُر .وتشتمل كل املرحلة كما اآلتيةّ:
 .1مرحلة الستعداد تتكون من :
أ.مالحظة القبلي لتعيني املشكالت يف ميدان البحث
ب.حتدُد املشكالت
ج .رمز أسئلة البحث
د .اعداد خطة البحث العلمي
 .2مرحلة التنفيذ تتكون من :
أ.ثبوت عدد العينة
ب.ترتيب األدوات
ج.انتشار الدوات إىل العينة
 .3مرحلة التقرُر تتكون من:
أ.حتليل البيانات ومناقشتها
ب.كتابة خالصة الدراسة
ج .عرض البحث العلمي
ّ

الفصلّالرابع
عرضّالبياناتّالبحثّوتحليلهاّومناقشتها
ّأ .لمحةّعنّميدانّالبحث

.0التاريخ ّالمختصر ّعن تأسيس ّالمدرسة ّمحمدية ّالمتوسطة ّالثالثةّ
ميتروّللعامّالدراسيّّ7102/7102

حممدُ ة املتوس طة الثالث ة مي رتوّيف املوق ع اجلغ ريف يف الش ارع
ُق ع مدرس ةّ ّ
إميام بوجنول منرة  121األلف بقرُة هادي مليا الشرقية ميرتو .وتكون املدرس ة
حممدُ ة املتوس طة مي رتو يف
املتوس طة األولي ة مبي رتو ،وك ان أول تأس ي مدرس ة ّ

الع ام 1121م ،وتس تمر اىل العملي ة يف الع ام 1121بنم رة -11/225
حممدُ ة يف الع ام
1121/21-/LP/152واملؤس جمل الرتبي ة والثقاف ة ّ
1
1121يف الشهر ُوليو .1121
حممدُ ة املتوس طة مي رتو تب دأ العملي ة يف الع ام الدراس ي
مدرس ةّ ّ
الرس الة التقرُ ر يف الت ارُخ  22دُس مبري  1111بوض عية
 1121/1121م ن ّ
حممدُ ة املتوس طة
 1111/I/KEP/II.G/1345ول ألرض او البن اء ملدرس ةّ ّ
اسإسالمية احلكومية ميرتو  m 2111واسع األرض m 636
حممدُة املتوسطة ميرتو ،نشأت حتت إدارة
ويف التطور مدرسة ّ ّ
مدرسة على رئي املدرسة مخسة مراحل تبدأ يف املؤسسة األوىل يف العام
حممدُة املتوسطة ميرتو بني 105 0 17° BTو 506°-508تقع
1121وتقع مدرسةّ ّ
0البيانات عن تارُخ اسإختصار ملدرسة الثانوُة األوىل لمبونج الشرقية  ،ستجلها الباحثة يف ت ارُخ  11ن وفمبري
2112
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حممدُة املتوسطة ميرتو:
مدرسةّ ّ
أ .ناحية الشمالية متحددة ببوجنور لمبونج الوسطى
ب .ناحية الشرقية متحددة ببيكالوجنان باتانج هاري لمبونج الشرقية.
ج .ناحية اجلنوب متحددة مبيرتو كيبانج.
د .ناحية الغربية متحددة برتي مورجا.
حممدُة املتوسطة ميرتو يف الشارع إميام بوجنول الرقم
وعنوان تقع مدرسة ّ ّ
 112هادي مليا الشرقية مبيرتو.
حممدُ ة املتوس طة مي رتو تب دأ يف الس نة األوىل
وام ا املهن ة رئ ي املدرس ة ّ
 1121حّت اآلن.
الجدولّالرابعّّ

تبادلّرئيسّالمدرسةّمحمديةّالمتوسطةّ الثالثةّميتروّفيّالمراحلّ
األولىّالىّالسادسة

االسمّ
دوى فارميان
1
الدكتورندوس حمسني أنصاف
2
ورسيطو
3
4
5
ّ6

نور هاسني
الدكتورندوي جومريي صدُق
أغوس فوجينطو

السنةّ
من السنة 1122-1121
من السنة 1123-1122
من السنة 1114-1124
من السنة 2111-1112
من السنة 2115-2114
من السنة  -2111حّت اآلن
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املصدر :الوثيقة رئي
2112/2112

املدرسة ّحممّدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي

ّ.7ﻫويةّلمدرسةّمحمديةّالمتوسطةّالثالثةّميترو

ّ
ّ

1

السم املدرسة

2

العنوانّ

3
4

السم املؤسسة
عنوان املؤسسة

5
6

منرة اهلاتف
اسم رئي املدرسة

2
2
1

ترتيب املدرسة
سنة املؤسسة
وضعية األرضّ

مدرسة املتوسطة اسإسالمية احلكومية
ميرتو
الشارع إميام بوجنول منرة  112األلف
هادي مليا ميرتو الشرقية
حممدُة
ّ
شارع بينتينج هادي مليا الشرقية
ميرتو
(225111)1225
أغوس فوجينطو
SSN

1121/1121
حممدُة املتوسطة اسإسالمية
ملدرسة ّ
احلكومية ميرتو
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ّ.8شعارّوالبعثاتّوأﻫدافّلمدرسة محمديةّالمتوسطةّالثالثةّميترو
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتوّفهيّ:
وأما شعار ملدرسة ّ
أ .شعار المدرسة
"تقدم الجناز اىل رضى الل"
 .1فاخر يف نتيجة اسإمتحان آلخر السنة
.2
.3

فاخر إىل تعلم إىل اجلامعة العالية
فاخر على إتقان األساس املعلومات التكنولوجيا

.4
.5

فاخر يف املسابقة التالميذ خارج الفصل
فاخر يف عملية الدُنية

.6

فاخر يف عملية اسإجتماعي.

بّ.البعثة المدرسة
.1
.2
.3
.4
.5

منو نشاط العمل.
ّ
تعمل تعليم التدرُب الفعال.
منو النشاط اسإجناز إىل التالميذ واملدرسني.
ّ
تد ّكر علوم الدُنية اسإسالمية.
تقيم نشاط األسرة إىل املدرسني والتالميذ واجملتمع.

جّ.أﻫدافّالمدرسة محمديةّالمتوسطةّالثالثة ميتروّ

منو العلم
 .1ترقية معرفة التالميذ إىل اجلامعة العالية وقدرة على ّ
واملعرفة والتكنولوجيا والفنون.
 .2ترقية قدرة تالميذ وتكون األعضاء اجملتمع والعالقة بالبيئة
اسإجتماعي والثقافة والعامل.

41

 .3تصل مهارة املوظفني.
صحة املدرسة.
 .4تصل النظام وترتيب البيئة ّ
 .5جعل مزُة التالميذ املتخرج املدرسة .
منو دافع التالميذ.
 .6ترقية ّ

ّ.4أحوالّالتسهيالتّوالوسائلّلمدرسة المتوسطةّالثالثة ميترو

أما أحوال التسهيالت والوسائلّملدرسة املتوسطة ميرتو وهي كما ُلي :
أ) أحوال البناء
الجدوالّالخامسّ

أحوالّالتسهيالتّوالوسائلّلمدرسةّالمتوسطةّالثالثة ميتروّ
النمرةّ
ّ1
1
2
3
4
5

جنسّ

الفصولّ

العددّ

المقاسّ

 3فصول

الفصل
السابع
الفصل الثامن  3فصول
الفصل التاسع  3فصول
مكتبة
معمل
اليبولوجي

1
1

أحوالّالتسهيالتّ
جيد فاسد فاسد
اخلفيف املثقال

2x2

-

3

-

2x2
2x1

2

3
-

1

2x11
2x15

1

1
-

-

41

6

معمل
احلسوب

1

2x11

1

-

-

1
1

2x12
2x13

-

1
1

-

غرفة األمن
2
 2غرفة الدُوان
مصدر :وثيقة أحوال التسهيالتّملدرسة املتوسطة الثالثة ميرتو
ب) أحوال الفصول
اما الفصول ملدرسة املتوسطة الثالثة ميرتو عددهم  1فصول5 ،
فصول موقع يف الطابق الثاين ،و  4فصول موقع يف الطابق األول3 ،
فصول لفصل السابع األلف والباء واجليم و  3فصول لفصل الثامن األلف
والباء واجليم و  3فصول لفصل التاسع األلف والباء واجليم ،والفصل
التاسع األلف موقع يف الطابف األول والفصل التاسع الباء موقع حتت
غرفة املدُر املدرسة ولفصل التاسع اجليم موقع يف الطابق الثاين على
املعمل البيولوجي.

.2وأحوال ّالمدرسين ّبمدرسة ّالمتوسطة ّالثالثة ميترو للعام ّالدراسيّ
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ّ7102/7102مّّّّ
.1وأحوال التالميذ فتقدم الباحثة اجلدوال التاىل:
الجدولّالسادسّ

أحوالّالتالميذّبمدرسةّالمتوسطةّالثالثة ميتروّللعامّالدراسيّ
ّ7102/7102مّّّّ
العددّكلّالفصول

التالميذ

الفصل
السابع

الفصل الثامن الفصل التاسع

الرجال

32

31

31

116

البنات

31

32

42

114

العدد

62

62

21

211

املصدر :الوثيقة ملدرسة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسى
.2112/2112
.6وأحوالّالمدرسينّوالموظفينّ
أما أحوال املدرسني واملوظفني ىف املدرسة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام
الدراسى  2112/2112عددهم  23مدارس تتكون من  12مدرس الدئم
و  2مدرس العائدات .و عدد املوظفني  3أنفار و  1نفرتعمل يف املكتبة.
]
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الجدولّالسابعّ

أحوالّالمدرسينّوالموظفينّلمدرسةّالمتوسطةّالثالثة ميتروّللعامّ
الدراسىّّ7102/7102
الرقمّ االسمّ

الجنسّ

التربيةّ

 1أغوس

الرجال

الدرجة اجلامعة اسإقتصاد

رئي

األوىل

املدرسة

الدرجة اجلامعة الرُاضية

موظف

األوىل

دائم

فوجينطو
 2الدكتورندوس الرجال
جوماري

الدرسّ

الصدُق
 3الدكتورندة

الوظيفةّ

املدرسة
نساء

حسين

الدرجة اجلامعة العلم
األوىل

اسإجتماعي

 4رماله

نساء

الدبلوم الثالث

اللغة

 5الدكتورندة

نساء

الدرجة اجلامعة العلم النف

نائب
رئي
املدرسة
موظف

اسإندونسسية دائم
املدرسة
باتني نيمبانج

األوىل

و الفنون

موظف
دائم
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املدرسة
 6سري

نساء

الدبلوم الثالث

ُونياريت

اللغة

موظف

اسإندونيسيا

دائم
املدرسة

 2ليلى قمرُة

النساء

 2سرميولت

الرجال

الدرجة اجلامعة اللغة
األوىل

اسإجنليزُة

موظف
دائم
املدرسة

وُسوورو

الدرجة اجلامعة ترتيب
األوىل

الوطنية

موظف
دائم
املدرسة

 1الدكتورندة

النساء

ترُك

الدرجة اجلامعة العلم
األوىل

اسإجتماعي

رئيسة
املكتبة

ستياوايت
 11فيين غوليا

النساء

الدرجة اجلامعة العلم
األوىل

موظف

اسإجتماعي

دائم

واللغة

املدرسة
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لمبونج
 11ليدي

النساء

هداُيت
 12هامينيم

النساء

الدرجة اجلامعة العلم النف

رئيسة

األوىل

املعمل

احملمدُة
الدرجة اجلامعة ّ

األوىل
 13موجي راهاُو النساء
 14سيف البحر الرجال

التوجيه

الدرجة اجلامعة العلم النف

و نائبة
املكتبة
مدرس

األوىل

والفنون

دائم

الدبلوم الثاين

الفنون

مدرس
دائم

 15مرتُننسيه

النساء

الدرجة اجلامعة الرتبية الدُن مدرس
األوىل

 16ميلي

نور النساء

ماوايت
 12موجيونو

الرجال

اسإسالم

دائم

الدرجة اجلامعة الرُاضية

نائبة

األوىل

الدُوان

املدرسة العالية

الرُاضة

نائب
اجملتمع

46

الرجال

 12أرُ
سومنطونو
 11أمي سربُنا

النساء

 21إُكو نوغراها الرجال

الدرجة اجلامعة الرتبية الدُن املالية
األوىل

اسإسالم

الدملوم األول

التكنولوجيا

مدرس

والكومبوتري

دائم

الدرجة اجلامعة اللغة
األوىل

النساء

 21سوراين

 22رتين غومسيتا النساء
 23أُسا

فريي الرجال

نوغلراها

اسإجنليزُة

مدرس
دائم

الدرجة اجلامعة الرُاضة

مدرس

األوىل

دائم

الدرجة اجلامعة نائبة الدُوان مدرس
األوىل

دائم

الدرجة اجلامعة اللغة العربية

مدرس

األوىل

دائم

املصدر :الوثيقة ملدرسة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسى
2112,/2112
ّ .2الشكل ّالتنظيمي ّلمدرسة ّالمتوسطة ّالثالثة ميترو ّللعام ّالدراسىّ
7102/7102
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ّّ ىف تأدُة نشاطة التعليم والتعلم حتتاج إىل الشكل التنظيمي الذى ُنظم
العمل لكل قسم تنظيما عادل وخمطوطا ،ملدرسة ّاملتوسطة الثالثة ميرتو للعام
الدراسى ّ2112/2112ولتوضيح الشكل:
رئي املدرسة
أغوس فوجينطو

نائب التالميذ
موجيونو

نائب املدرسة
حسين

مدرسني
تالميذ

املصدر :الوثيقة ملدرسة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسى .2112/2112
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. 2خريطةّموقعّلمدرسةّالمتوسطةّالثالثةّميتروّللعامّالدراسىّّ7102/7102
الصورةّاألولىّّ

خريطةّموقعّمدرسةّالمتوسطةّالثالثة ميتروّللعامّالدراسىّ7102/7102

ّ

49

بّ -عرض ّالبيانات ّالبحث ّالبيانات ّعن ّتأثير ّاستخدام ّوسيلة ّالصورةّ
على ّسيطرة ّالمفردات ّالعربية ّلدى ّتالميذ ّالفصل ّالسابع ّبمدرسةّ

محمديةّالمتوسطةّالثالثة ميتروّللعامّالدراسيّ7102/7102م
ملعرفة البيانات عن ّتأثري استخدام وسيلة الصورة على سيطرة املفردات
ّ
العربية لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام
الدراسي 2112/2112م فاستعمل الباحثة طرُقة التجرُيب تستخدم الباحثة
فصلني الفصل السابع األلف تكون الفصل التجرُيب والفصل السابع الباء
تكون فصل الضابط وهي إعطاء األفعال كالطرُقة يف املدرسة وبعد تطبيق
طرُقتني تعمل الختبار ملقياس املهارة او نتيجة من تأثري استخدام وسيلة
الصورة على سيطرة املفردات العربية لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو ،أما بيانات من الختبار املنشود فتدخلها
الباحثة ىف اجلدول التاىل:
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الجد ّولّالثامنّ

البياناتّمنّحاصلةّاالختبارّالقبليّلفصلّالتجريبيّوالفصلّالضابطّعنّ
تأثيرّاستخدامّوسيلةّالصورةّعلىّسيطرةّالمفرداتّالعربيةّلدىّتالميذّ
الفصلّالسابعّبمدرسةّمحمديةّالمتوسطةّالثالثة ميتروّللعامّالدراسيّ
الفصل الضابط
الرقم

اسم

7102/7102مّ

نتيجة

الرقم

الفصل التجرُيب
اسم

نتيجة

1

أدُب أفيف الدُن

15

1

عبد العزُز

41

2

على فاجار فراُوغا

61

2

بينتانج راكا فريمانا

65

3

أنيساء نور فردوسي

كالرى سلسابيل
رمحة

51

4

جيكو ساترُيا أنندى

35

4

دُكي نوغراها

25

5

دففا ألفين ذُكور

51

5

دوين سافرتى

25

6

دُكا سافا فراسوان

25

6

غاليه أرمندى

61

2

دُتا سوجرتى

15

2

هارس مونندر

35

2

كيفن فرتى بنساوان

41

2

ليياودُا

31

1

لطيفة هندُاين

21

1

لندرى إنتان فرتيوي

61

31

 11ميكا أولغا رمداين

41

25

حممد خري األنام
ّ 11

21

11
حممد إهلام رمضان
ّ
 11ندُا فرتي دوُينيت

41

51

 12ندُال سافرتي

45

 13نول سكيت رُهنزُرى

21

حممد سادام
ّ 12

 13نيسا رمهاداين

35

 14فندو دوي كوجنارى

35

 14هيزرى رزقي فاضلة

21

 15فرميا مليا فرامانا

25

 15رُضى فريماتا

21

 16ريف جاهاُا رمضان

45

 16رُيو رمداين

51

 12رُهان دوي جهيا

51

 12رُيو سافرتى

21

 12رُقي مرتا فراناتا

25

 12رزقي سافرتى

51

 11سرتُا رضى إسكوبر

55

 11رافق هانايف

21

 21سيفييانا ساري

55

 21سافورى رودا براكة

15

 21سيلفي رمحاوايت

55

 21سرييل نور جنّة
سوجي إنده
 22سيسميانا

31

35

 23سهرامان فراتاما

55

25

توفيق كامل أمحد
 24داود

41

 22ودُا
ُ 23يسا رمضان
ُ 24وكي كرنياوان
 25رهرى أوليا
Jumlah

41

25
1170
=
= 46,8
Median = 45
Modus = 40
2

25
Jumlah

55

25

زاقي فرادانا فرتى

35
1140

=
= 45,6
Median = 40
Modus = 40
1
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من تيجة الختبار القبلي السابق ،تعرف النتيجة
من الفرقتني لي فيه الختالف السابقة يف اخلطوات بعد تطبيق وسيلة الصورة
nilai mean=median=modus

على سيطرة املفردات العربية لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة
املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي 2112/2112م يف الفصل التجرُيب ،واما
الفصل الضابط مل تستخدم وسيلة الصورة وبعد تطبيق طرُقتني وإعطاء الختبار
البعدى ملقياس على سيطرة املفردات من نتيجة بعد تطبيق طرُقة التمثيلية من
نتيجة الختبار البعدي هي:
الجدولّالتاسعّ

بياناتّنتيجةّاالختبارّالبعدىّبتطبيقّّوسيلةّالصورةّعلىّسيطرةّ

المفرداتّالعربيةّلدىّتالميذّالفصلّالسابعّبمدرسةّمحمديةّالمتوسطةّ
الثالثة ميتروّللعامّالدراسيّ7102/7102م
الفصلّالضابطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفصلّالتجريبي
الرقم

اسم

نتيجة

الّرقم

اسم

نتيجة

1

أدُب أفيف الدُن

55

1

عبد العزُز

21

2

علي فاجار فراُوغا

25

2

بينتانج راكا فريمانا

25

3

النساء نور فردوسي

4

جيكو سسرتُا

61
51

كالرى ساسابيل
3

أمحد

4

دُكي نوغراها

21
55

53

أنندى
دففا ألفاين دُكو

65

5

إحسان

6

دُكا سلفا فساوان

41

2

دُتا سوجرتى

55

2

2

كيفني فرتى بنساوان

21

2

1

لطيفة هندُاين

11

حممد دففا إهلام
ّ

25

25

5

دوين سافرتى

6

غاليه أرمندى

25

هارس مونندر

21

لييا ددُيا

21

ليندرى إنتان

25

1

فرُتيوي

51

11

ميكا أولغا رمحاداين 21

11

نادُا فرتى دوُينيت

21

11

12

نادُال سافرتى

41

12

حم ّمد خري األنام

21

13

ناكول سكيت

25

13

حممد سادام
ّ

نيسا رمحاداين

21

14

فاندو دوي كوجنارى

65

14

رجيا هجرى فضيلة

15

15

فرميا مليا فرتى

15

15

رضي فراتاما

25

16

رايف جاهاُا رمضان

51

16

رُيو رمداين

55

12

رُهان دوي جاهاُا

21

12

رُيو سافرتى

51

12

رُقي مرتا فراتاما

51

12

رزقي سافرتى

21

11

ساترُيا رُضى

41

11

رافق هانايف

51

25

54

21

سيلفي ُانا ساري

65

21

21

سيلفي رمحاوايت

21

21

سرييل نور جنة 25

22

ودُا

21

22

سوجي إندة إمسيانا 25

23

ُيسا رمهاداين

61

23

سهرمان فراتاما

41

24

ُوكي كرنياوان

51

24

توفق كامل أمحد

21

25

زهرى أوليا

25

25

زاكي فرادانا فرتى

65

1490

Jumlah

=
= 59,6
Median = 60
Modus = 50
2

Jumlah

سافورى روض بركة

21

1780
=
= 71,2
Median = 70
Modus = 70

ج.تحليلّوتفسيرّنتائجّالدراسةّ
بعد معرفة بيانات من كل متغري (بيانات عن تأثري استخدام وسيلة
الصورة على سيطرة املفردات العربية لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي 2112/2112م) فىهذا
البحث فتحللها الباحثة ملعرفة صحيحة الفرض املقدم ،ولتسهيل التحليل
فتعطى الباحثة وىف هذا التحليل هي:
)1

توجد تأثري استخدام وسيلة الصورة على سيطرة املفردات العربية
لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو
للعام الدراسي 2112/2112م.

1

55

)2

ل توجد تأثري استخدام وسيلة الصورة على سيطرة املفردات العربية
لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو

للعام الدراسي 2112/2112م.
واما خطوات اليت تستخدم الباحثة يف حتليل ومتحن فرض البحث
وهي تدخل بيانات يف اجلدول وتقسيم تفعل التجربة الفرضية وهي التجربة
املستقر.
من البيانات نتيجة الختبار يف الفصل التجرُيب ،تنال النتيجة
 dimana mean = medianمن الختبار السابق أُن21modus21،2و21medianو
وتقال أن البيانات السابقة يف = modus atau tidak jauh menyimpang
distribusi normal.اجلود
و ّأما اخلطوات الّت تعمل الباحثة على البيانات النتيجة الختبار يف
الفصل الضابط ومن البيانات نتيجة الختبار يف الفصل الضابط تنال النتيجة
51،6،meanو 06medianو51modusومن الختبار أُن = mean = median
ن البيانات يف األنواع distribusi normal.
modusاولي البعيد الزاع ،أ ّن تقال أ ّ
وبعد تعمل الختبار السابق ،أن اخلطوات بعدى وهي حتليل البيانات
البحث تأثري استخدام وسيلة الصورة على سيطرة املفردات العربية لدى
تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو ،واخلطوات األوىل
وهي تعيني عدد العينة والفيئة البيانات وانواع العينة من كل الفصول.

56

)الفصلّالتجريبي(الفصلّالباء
n1 = 25
=

1

= 71,2

S21=

=

=

= 169,333

)الفصلّالضابطّ(الفصلّاأللف
n2 = 25
2

=

= 59,6

S22=

=

=

= 264,417

Keterangan :
n =jumlah sampel
= rata-rata nilai
S2=varians sampel

52

وبعد أن تعرف من كل األنواع العينة ،اخلطوات البعدى وهي تعييني
األنواع اجملموع بالرموز األتية :
=

=

=

=

=

= 14,727

=

وبعد تعرف األنواع اجملموع ،اخلطوات األخري وهي الختبار البيانات
باستخدام uji t,بطرُقة ادخال البيانات السابق يف الرموز .uji t
=thitung

=

=
=

= 2,783

=

=
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وبعد تعرف الثمن  )2،223( tاخلطوات البعدى وهي ُفسر
الثمن  tبثمن df = n-1 = 25-1 = 24 tومستوى امهيّة  %5ألن قائمة
hitung

hitung

tabel

النتيجة =df= t table
(t
من النتيجة احلساب السابقة تعرف > t ).2,783 > 1,711
ولذالك أن Hoمرفوض و Haمقبولة وهي توجد تأثري استخدام وسيلة
الصورة على سيطرة املفردات العربية لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة
حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي 2112/2112م.
.1,711

tabel

hitung
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الفصلّالخامس
الخالصةّواإلقتراحات
ّأ.

الخالصة
إضافة إىل حتليل البيانات من حاصلة البحث الّت أدهتا الباحثة ،فتقدم
الباحثة ان ّتأثري استخدام وسيلة الصورة على سيطرة املفردات العربية لدى
تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي

2112/2112م.
فاستحلصت الباحثة ا ّن ّ:

 .1توجد تأثري استخدام وسيلة الصورة على سيطرة املفردات العربية لدى
تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام
الدراسي 2112/2112م وبعد حتليل البيانات من حاصلة البحث
املؤدُة باستعمال الرموز Ujit,بالنتيجة احلساب  tأكثر 2،223وبعد
املنشورة جبدوال  )1،211( tونتيجة احلساب  tاكرب من اجلدوال  tوفيه
املؤثرة.
 .2من النتيجة احلساب السابقة تعرف  (t > t ). 2, 783> 1,711ولذالك
hitung

tabel

hitung

أن Hoمرفوض و Haمقبولة وهي توجد تأثري استخدام وسيلة الصورة على
سيطرة املفردات العربية لدى تالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة
املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي 2112/2112م.
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ّب .اإلقتراحات
إضافة إىل اخلالصة السابقة فتقدم الباحثة اسإقرتاحات اىل مجيع الّت
تصاهر يف عملية الرتبية والتعليم مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو للعام
الدراسي 2112/2112م ممالتالية:
 .1للمدرس وباخلصوص إىل املدرس اللغة العربية مبدرسة حممدُة
املتوسطة الثالثة ميرتو للعام الدراسي 2112/2112م لتعليم
الكالم تنشاط يف التعلم.
 .2للتالميذ الفصل السابع مبدرسة حممدُة املتوسطة الثالثة ميرتو
للعام الدراسي 2112/2112م

أن جيتهدوا ىف تعليم اللغة

العربية على سيطرة املفردات.
 .3للمدرسة ترجى على تفهيم على إعطاء التسهيالت يف عملية
منو الوسيلة التعليم.
التعليم على ّ
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المراجعّالعربيّة
أمحد مزكى ،اهلدى يف علم الصرف ،مطبعة جامعة مولنا ملك إبرهيم
اسإسالمية احلكومية ،مالنق.6111 ،
اسإمام الصنهاجي ،منت األجرومية.
رحيم ُون كروالعزاوي ،مقدمة يف منهج البحث العلمى  ،عمان :داردجلة.

رشدي امحد طعيمة ,تعلم العربية لغري النا طقني هبا مناهجه واساليبه,منشورات
اسإسالمية للرتبية والعلوم والثقافة.1121 ,
حممد ابراهيم راشد وخالد حلمى خشان ,مناهج الرُاضيات وأساليب
تدرُسها ,عمان :دار اجلنادرُة للنشر والتوزُع.2111 ,
حممد على احلوىل ،ءساليب تدرُ الغة العربية عمان :دارالفالح.1112،
حممود كمل الناقة  ،تعليم الغة العربية للناطقني بلغاة اغرى ،مكةاملكارمة :جامعة ءم
القرى معهد اللغة العربية.
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Alat Pengumpul Data
Soal Pre Test dan Post Test
A. Pilihlah satu jawaban yang tepat, dengan memberi tanda (x) pada huruf

، ب،أ

 د،ج

ك مم هس هحة
ك؟ تل ه
 هما تل ه.1
Apa arti kata yang bergaris bawah di atas..?
Kitab
Pintu

.ج
.د

 كتهاب.ج
 هحقيبهة.د

كتهاب
همكتهب

.ج
.د

.أ
Buku Tulis .ب
 هما هذ ه هذه صوهراة ؟.2

Penghapus

 قهلهم.أ
 همكتهب.ب
 هما هذ ه هذه صوهراة؟.
 قهلهم.أ
 هحقيبهة.ب
 ههذه مسطههرة, ههل ههذه مسطههرة ؟ نه هعم.4
Apakah arti kata yang bergaris bawah di atas?

Penggaris
Kursi

.ج
.د

Meja
Penghapus

.أ
.ب

 هماذه ه هذه صوهراة ؟.5
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 كتهاب.ج
 همكتهب.د
B.

 هحقيبهة.أ
اسة
 كر ه.ب

Jodohkanlah kosa kata di bawah ini dengan menarik garis yang sesuai !

o



همكتهبهة

.1

o



فهصل

.2

o



همط هعم

.3

o



همسجد

.4

o



اعة
قه ه

.5
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! C. Susunlah menjadi kalimat yang tepat dari kata acak di bawah ini

.1
.2
.3
.4
.5

يف – ال هقلهم – احلهقيبهة
ت – همن؟ تلمي هذ – أهنها
أهن ه
ك – النهاف هذة
هكبي هرة – تل ه
ه هذا – مسطههرة – كتهاب – هو – هذه
ك – همل هعب
ك – هو –تل ه
همد هر هسة – ىذل ه

22

Kunci Jawaban Soal Pre Test Dan Post Test
A. Pilihlah satu jawaban yang tepat, dengan memberi tanda (x) pada huruf  د، ج، ب،أ

1.
2.
3.
4.
5.

أ
د
أ
ج
ب

A. Jodohkanlah kosa kata di bawah ini dengan menarik garis yang sesuai !

o



همكتهبهة

.1

o



فهصل

.2

o



همط هعم

.3

o



همسجد

.4

o



اعة
قه ه

.5
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! B. Susunlah menjadi kalimat yang tepat dari kata acak di bawah ini

 .القلم يف احلقيبة
ت؟ أهنا تلميذ
 .2همن أهن ه
 .3تلك النافذة كبرية
 .4هذا كتاب و هذه مسطرة
 .5تلك مدرسة و ذلك ملعب
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah

: SMP Muhammadiyah 3 Metro

Kelas/Smt

: Tujuh (VII) / Ganjil

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Materi Pokok

:

Pertemuan

: 1 (satu)

Alokasi Waktu

: 2 x 40 Menit

همد هر هسّت

A. Kompetensi Inti
KI :

Mengolah,

menyaji,

dan

menalar

dalam

ranah

konkrit

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan menbuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar,
dan mengarang ) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar :
1. Melakukan dialog sederhana tentang همدرسّت

هه

2. menyampaikan Informasi secara lisan dalam kalimat sederhana
tentang همدرسّت

هه

C.

Indikator Pencapaian kompetensi
1.

Siswa mampu menerjemahkan bentuk-bentuk mufradat dengan
baik

25

2.

Siswa mampu mengucapkan dan menulis kembali dengan baik dan
benar

3.

Siswa mampu menggunakan dalam jumlah (kalimat) dengan benar,
baik dalam ucapan maupun tulisan.

D.

Tujuan Pembelajaran
1.

Siswa mampu menerjemahkan bentuk-bentuk mufradat dengan baik
berkaitan dengan همدرسّت

هه

2.

Siswa mampu mengucapkan dan menulis kembali dengan baik dan
benar berkaitan dengan همدرسّت

هه

3.
E.

Siswa mampu menyusun kalimat yang terkait topik همدرسّت

هه

Materi Pembelajaran
1. 10 mufrodat tentang  همدرسّتdalam bahasa arab

هه

2. Membedakan mudzakar dan mu’annats

F. Metode Pembelajaran
1. Ceramah:

Metode

ini

digunakan

untuk

memulai

kegiatan

pembelajaran terutama untuk kegiatan awal.
2. Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang
berkenaan dengan materi kegiatan pembelajaran
3. Penugasan
G. Langkah-Langkah Pembelajaran

Kegiatan

Waktu

Aspek Life Skill
Yang Dikembangkan

26

 Pendahuluan :
Apersepsi dan Motivasi :




Menanyakan

15

kepada

siswa

tentang همدرسّت

هه

Menjelaskan
tujuan
pembelajaran dan manfaatnya
dalam kehidupan
 Kegiatan inti
 Guru mengadakan soal pretest
yang berjumlah 15 soal pilihan
ganda dan lisan yang dikerjakan
secara individu
 Menyebutkan
8
mufrodat
tentang

همد هر هسّت

melalui

alat

peraga (media gambar) dan
mengartikannya.
 Melafalkan 2 mufrodat tentang

همد هر هسّت

dalam

bahasa

Arab

dengan lafal yang benar
 Membaca 2 mufrodat tentang

همد هر هسّت

dalam

bahasa

Arab

dengan kaidah membaca yang
benar
 Menyalin tulisan 2 mufrodat
tentang

همد هر هسّت

dalam bahasa

Arab dengan kaidah penulisan
yang benar
 Menyempurnakan huruf yang
kurang pada tulisan 2 mufrodat
tentang

همد هر هسّت

dengan kaidah

penulisan yang benar
 Menunjukkan hafalan

همد هر هسّت

di kelas melalui alat peraga

50

Pemahaman Konsep
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(media gambar)
 Kegiatan penutup.
 Guru melaksanakan penilaian
lisan
 Memberikan tugas pengayaan
 Guru bersama siswa mengakhiri
pelajaran
15

H. Alat/ Bahan/ Sumber Pembelajaran
1. white Board, spidol, Lembar Kerja Siswa, Alat Peraga, dan Buku Bahasa
Arab kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Metro
I. Assessment / Penilaian
Indikator
Pencapaian

Jenis
Penilaian

Bentuk
Penilaian

Contoh Instrumen

1. Siswa mampu
menerjemahkan
bentuk-bentuk
mufradat dengan
baik

Tes tulis

Pilihan
Ganda

Pilihlah satu jawaban yang
tepat, dengan memberi tanda

2. Siswa mampu
mengucapkan dan
menulis kembali
dengan baik dan
benar

Tes lisan

(X) pada huruf

Lisan

Angket

ب أ، ، ج.د

22

3. Siswa mampu
menggunakan
dalam jumlah
(kalimat) dengan
benar, baik dalam
ucapan maupun
tulisan.

Tes tulis

Jawablah pertanyaan dengan
jawaban yang tepat.

Esay

Metro , 26 Oktober 2017
Guru Bahasa Arab

Praktikan

Aesa Ferry Nugroho, S. Pd.I
NIP.

Ristina Anggraini
NPM.13100982
Mengetahui
Kepala Sekolah

SMP Muhammadiyah 3 Metro

Agus Pujianto, M.Pd
NIP.
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SILABUS
Satuan Pendidikan :SMP Muhammadiyah 3 Metro
Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Kelas

: VII (Tujuh)

Semester

: 1 (Satu)/ Ganjil

Tahun

: 2017/2018

A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1

:Menghargai dan menghayati ajaran agaama yang dianutnya

KI 2

:Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi dan gotong royong), santun,
percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya

KI 3

:Memahami dan menerapkan pengetahuan ( faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI 4

:Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret ( menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan
membuat) dan ranah abstrak ( menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang
dipelajari disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/ teori.
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Kompetensi Dasar

Materi

Proses Pembelajaran

Penilaian

Pembelajaran
(1)
1.1.Menyadari
pentingnya
kejujuran dan
percaya diri
sebagai
anugerah Allah
dalam
berkomunikasi
dengan

(2)

همد هر هسّت

(3)

(4)

Afektif:
 Guru

membiasakan

peserta

didik agar bersikap jujur dan
percaya

diri

dalam

berkomunikasi menggunakan
bahasa arab
 Guru memotivasi peserta didik
untuk jujur dan percaya diri

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

(5)

(6)



Pengamatan



Penilaian diri

bahasa arab



Penilaian antar

kelas VIII

teman

Kurma 13

12 Jp

- Buku paket

- Kamus
Bahasa
arab
- Bendabenda

lingkungan

dilingkung

sosial sekitar

an peserta

rumah dan

didik yang

madrasah

terjangkau
- Gambargambar

11

yang sesuai
dengan
tema
- Internet/
VCD
 Pengamata

2.1.Menunjukkan
perilaku jujur dan

 Penilaian diri

percaya diri dalam

 Penilaian antar

berkomunikasi

teman
 Jurnal

dengan lingkungan
sosial sekitar rumah
dan sekolah

3.1.Memahami bunyi

 Mufradat,

makna dan gagasan

Hiwar, Qira’ah

dari kata, frase,

dan

kitabah

Bentuk penilaian

Mengamati:


kata,

 Tes tulis

frase dan kalimat bahasa arab

 Tes lisan

Mengamati

pelafalan

12

kalimat,bahasa arab
sesuai dengan

tentang همدرسّت

هه

 Penugasan

yang diperdengarkan


Menirukan

pelafalan

kata,

struktur kalimat

frase dan kalimat bahasa arab

yang berkaitan

yang diperdengarkan

dengan topik

همد هر هسّت



guru/kaset/film dan menirukan

baik secara

lisan maupun tulisan

Menyimak wacana dari suara

pelafalan dan intonasinya


Memperhatikan

struktur

kalimat-kalimat dalam isi teks
lisan sesuai konteks


Menyimak

dan

menirukan

pengucapan ujaran kata terkait
topik tentang “همدرسّت

هه

”

dengan tepat


Mengamati teks yang terdapat
pertanyaan-pertanyaan tentang
“” همدرسّت

هه

13

Menanya:
 Melakukan

tanya

jawab

sederhana terkait topik tentang
“” همدرسّت

هه

 Melakukan

dialog

(Hiwar)

terkait topik tentang “” همدرسّت

هه

 Menceritakan
keadaan/kegiatan yang tampak
pada gambar sesuai wacana
secara lisan
 Menayakan kata/kalimat yang
belum difahami kepada teman
atau guru terkait topik tentang
“ ” همدرسّتsecara lisan

هه

 Menayakan tentang Jumlah

14

ismiyah yang belum difahami
Mengeksplorasi:
 Melafalakan

kata/

frase/

kalimat topik tentang “

” همد هر هسّت

sesuai

diperdengarkan

yang

oleh

model

ucapan guru/ kaset/ film
 Menunjukan gambar/ peragaan
sesuai dengan bunyi kata, frase
dan

kalimat

yang

diperdengarkan
 Mencari dari berbagai sumber
informasi

tentang

struktur

kalimat dalam isi teks lisan
terkait topik tentang “” همدرسّت

هه

 Melafalkan kata/ frase/ kalimat

15

yang

mengandung

strukur

kalimat yang menanyakan

همد هر هسّت
 Menentukan isi wacana lisan
maupun

tulisan

secara

perorangan

maupun

berkelompok
 Merangkaikan
kalimat

yang

kata/

frase/

mengandung

struktur kalimat sesuai dengan
kaidah tentang “ ” همدرسّتdan

هه

jumlah ismiyah
 Menentukan struktur jumalh
ismiyah

Tentang

همد هر هسّت

Mengasosiasikan:


Membandingkan antara

16

kalimat mubtada’ dan khobar
terkait topik tentang همدرسّت

هه



Menemukan makna kata
dalam teks terkait tentang “

” همد هر هسّت


Menyimpulkan

isi

wacana

lisan maupun tulisan terkait
tentang “” همدرسّت

هه



Membedakan penggunaan kata
untuk mubtada’ dan khobar



Mencari

informasi

umum

terkait topik tentang “” همدرسّت

هه



Menemukan

makna

kata

dalam teks terkait tentang “

12

” همد هر هسّت


Menyimpulakan isi

wacana

lisan maupun tulisan terkait
tentang “” همدرسّت

هه

Mengkomunikasikan:


Memperagakan sesuai dengan
kata, frase, dan kalimat yang
diperdengarkan



Menyampaikan

isi

wacana

tulis terkait tentang “” همدرسّت

هه

secara lisan maupun tulisan


Menjelaskan isi wacana yang
dipertanyakan terkait tentang “

 ” همد هر هسّتsecara lisan maupun

12

tulisan


Menyusun karangan sederhana
terkait tentang “” همدرسّت

هه

4.1.Mendemonstrasikan
ungkapan informasi
lisan dan tulisan
sederhana tentang
topik

همد هر هسّت

dengan

memperhatikan
struktur teks dan
unsur kebahasaan
yang benar dan sesuai
konteks

Bentuk Penilaian


Praktek



Proyek



Unjuk kerja



Portofolio

11

Metro, 26 Oktober 2017
Mengetahui,
Guru Matapelajaran

Kepala Sekolah
SMP Muhammadiyah 3 Metro

Aesa Ferry Nugroho, S. Pd.I
NIP:

Agus Pujianto, M.Pd
NIP:

011

الصورةّالبحثّ
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السيرةّالذاتيةّللباحثةّ
ولدت رستنا أغراُين  13مارس ۱115بقرُة
الدُها
تيغي نينينج وكانت بنتا األوىل من ثالثة أخوات لو ه
السيد رسوانطو والسيدة سولياين وتسكن الباحثة يف
غونونج أغونج سيكامبونج أودُك لمبونج الشرقية.
وأما السرية الرتبوُة ّأدهتا الباحثة فهي:
 .1املدرسة اسإبتدائية الثانية احلكومية دُبوك رجيو لمبوج الوسطى ومتت
بالشهادة ىف سنة 2112
 .2مثّ املدرسة املتوسطة احلكومية  1ميرتو لمبونج الشرقية ومتت بالشهادة
سنة 2111
 .3املدرسة العالية احلكومية الثانية ميرتو لمبوج ومتت بالشهادة سنة ۰۲13
 .4مثّ اجلامعة اسإسالمية احلكومية مبيرتو بقسم الرتبية وشعبة تعليم اللغة العربية
للعام الدراسي .2114/2113
ّ

