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اجلليد لرتقية ادلفردات اللغة العربية  لطلبة  الصف السابع يف ادلدرسة  تطبيق كسر
 الثانوية دمحمية توالدا ماالجنكي منطقة لوو الشمالية

 رسالة

بعض الشروط ادلطلوبة للحصول على درحة سرجاان الرتبية ستكمال مقدمة إل
شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 فالوفو

 
 الباحثة

 تينري سأىن

 71 0000 0000رقم القيد : 

  اللغة العربية شعبة تدريس

 يةلتعليما كلية الرتبية والعلوم

 اإلسالمية احلكومية فالوفواجلامعة 

۰۲07 



 

تطبيق كسر اجلليد لرتقية ادلفردات اللغة العربية  لطلبة  الصف السابع يف ادلدرسة 
 الثانوية دمحمية توالدا ماالجنكي منطقة لوو الشمالية

 رسالة

 ول على درحة سرجاان الرتبية شعبةستكمال بعض الشروط ادلطلوبة للحصمقدمة إل

 العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمية ابجلامعة إلسالمية احلكوميةتدريس اللغة  

 فالوفو

 
 الباحثة

 تينري سأىن    

 71 0000 0000:  قيدرقم ال

 حتت إشراف

 M.HIالدكتور مرضي تقوًن،  .7
 S.Ag., M.A، دينال رفان حسنعدمحم  الدكتور  .0

 يةلتعليما كلية الرتبية والعلوم اللغة العربية شعبة تدريس

 ولوفااإلسالمية احلكومية ف اجلامعة

۰۲07 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 كلمة التقدير والعرفان

أشرؼاحلمدهللالذمعلمابلقلم،علماإلنسافمادليعلم،كالصالةكالسالـعلى

األنبياءكادلرسلُتسيداندمحمكعلىآلوكصحبوأمجعُتأمابعد.

 كلكنالباحثةكاجهت كالصعوابت. العقبات من العديد الرسالة ىذا إعداد يف

بفضلالدعاء،كالعملالشاؽ،كاجلهداجلاد،كالدعممنسلتلفاألطراؼالذينجاىدكايف

جززالتتلكالعقباتهلللذلكأقدـكلمةالشكرإعطاءالدعمادلعنوم،كالتغلبعلىاحلوا

علىبعضاألشخاص:

ىمالباحثةكسائرأسرةاحلاجمصطفىكاحلاجةنورىاكايداحضرةكالدمالكرميُت .ُ

الذينساعدكينيفمواصلةالتعليمحىتإسباـالتعليميفىذهاجلامعة،كأساؿهللاتعاذل

أفيرمحهمكيساعدىم.

اجلا .ِ رئيس فَتكؿادلكـر عبدكؿ بركفيسور األستاذ فالوفو، احلكومية اإلسالمية معة

 كالثالث،الذينقدرقواعلىدرجةجودةاجلامعة. كالثاين، ادلاجستَت،كالنائباألكؿ،



 ك
 

التعليميةالدكتورنورالدينكسوادل .ّ عميدكليةالًتبيةكالعلـو اجستَت،كالنائبادلكـر

التعليمية.،كليةالاألكؿ،كالثاين،كالثالث  ًتبيةكالعلـو

كسكرتَتشعبة، كارتيٍتادلاجستَتةتدريساللغةالعربيةالدكتورة ادلكرمةرئيسةشعبة .ْ

أختنا العربية تدريساللغة شعبة كعالجة ادلاجستَت. مصطفى العربية تدريساللغة

الك كانئبيهم فالوفو احلكومية اإلسالمية زلاضرلاجلامعة كمجيع ركستينا، راـ،كبَتة

األخرل.  الذينساعدكينيفمعرفةاللغةالعربيةكالعلـو

ٓ.  ادلشرؼاألكؿالدكتور كادلشرؼالثاينمرضيتقوًنادلكـر ادلاجستَت، دمحم الدكتور

عرفافحسنالدين اإلشراؼكاإلىتماـالكبَتحىتالباحثةادلاجستَت،الذينأعطوا

 إسباـىذالرسالة.

ماكردل ادلكـر .ٔ األكؿ، الدينادلناقش مشس انيدين الثاين، كادلناقش ادلاجستَت،

 ادلاجستَت

مستشارأكادميي،دمحمعرفافحسنالدينادلاجستَت. .ٕ  ادلكـر

اإلسالميةاحلكوميةكإذلمجيعاحملاضرينكاحملاضراتكادلوظفُتكادلوظفاتيفاجلامعة .ٖ

 اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةفالوفوكالذينالباحثةفالوفوالذينربوا يفأثناءإقامتها

 ساعدكينحىتإسباـىذهالرسالة.



 ز
 

احلاجمدىانج، .ٗ رئيسادلكتبة اجلامعة.ادلاجستَتادلكـر كادلوظفُتكادلوظفاتدبكتبة

ذلذا ادلتصلة كادلراجع ادلواد مجع يف ساعدكين الذين فالوفو، احلكومية اإلسالمية

 البحث.

ا .َُ ،ادلاجستَت،كادلعلمةاللغةنورالديناألستاذتوالدا ادلدرسةالثانويةدمحميةرئيسدلكـر

 العربيةاألستاذةغوسًتايف،ادلاجستَتة،لتعاكهنممنحيثبياانتىذاالبحث.

َُِٔسنةكإذلمجيعأصدقائييفشعبةتدريساللغةالعربيةكخباصةصديقايتيفال .ُُ

قيمة آمل الرسالة. ىذه اعداد اقًتاحتيف مقدمُتدائما ك ساعدين كانو الذين

 العبادةكاحلصوؿعلىاجرمنهللاسبحانوكتعاذل.



 

 َُِِيوليوِّفالوفو،
 الباحثة

 
 تينرمسأىن

 َََََُِّٕٔرقمالقيد:

    



 ح
 

 حمتوايت البحث

 أ................................................. صفحةغالؼالبحث

ب.................................................. البحثصفحةعنواف

ج........................................................ موافقةادلشرفُت

د.................................................... بيافأبصالةالبحث

ق.............................................. كلماتالتقديركالعرفاف

ح....................................................... زلتيواتالبحث

 ؾ......................................................... فهرسالقائمة

ؿ......................................................... الصورة فهرس

 ـ.............................................................. ادللخص

 ادلبحث األول: ادلقدمة

 ُ..................................................... خلفيةالبحث .أ
 ٔ...................................................... أسئلةالبحث .ب
  ٕ ....................................................أىداؼالبحث .ج
 ٕ...................................................... فوائدالبحث .د
  ٗ............................... كنطقادلناقشةالتعريفالعلميةللمتغَتة .ق

 



 ط
 

  الدراسات النظرية ادلبحث الثاين:

 ُُ................................... الدراساتالسابقةادلتعلقةابلبحث .أ
 ُٓ.................................................... األساسالنظرية .ب

 ُٓ................................................... كسراجلليد .ُ
 ِّ................................................ ميادلفرداتللتعل .ِ

 ِٕ....................................................... إطارالفكرج.

 ِٖ.................................................... صياغةالفرضيةد.

 ادلبحث الثالث: مناهج البحث

 ِٗ..................................................... تصميمالبحث .أ
 ّٔ...................................... كموقعالبحثكاحداتالبحث .ب
 ّٕ................................................ أدكاتمجعالبياانت .ج
 ّٗ............................................. اساليبربليلالبياانت .د
 ّٗ......................................................مؤشرالنجاح .ق

 ادلبحث الرابع: نتائج البحث وادلناقشة

 ُْ........................................ نظرةعامةعلىموقعالبحث .أ
 ْٗ...................................................... نتائجالبحث .ب

 ادلبحث اخلامس: اخلامتة

ٖٔ.......................................................... اخلالصة .أ
 ٕٖ........................................................ اإلقًتاحات .ب



 م
 

 ٖٖ............................................................... ادلراجع

ٖٗ.............................................................. ادلالحق

 ...........................................................سَتةذاتية
  



 ؾ
 

 فهرس القاميات

  ْٔ ............. توالدادمحمية دلدرسةالثانويةااذليكلالتنظيميُ.ْالقائمة

  ْٖ ...................... َُِِ/ََِِالسنةةقائمةطلبِ.ْالقائمة

سنةتوالدا دمحمية النظاـالتجارمادلتعدداألطراؼ البٌتالتحتيةّ.ْالقائمة
ََِِ/َُِِ .............................................. ْٖ  

  ُٓ ...............................  قبلالدكرةتقنيةالتقييمْ.ْالقائمة

  ْٓ .............................. درجاتالطلبةقبلالدكرةٓ.ْالقائمة

  ٕٓ .......................... قبلالدكرةتوزيعترددعملمأ.ْالقائمة

  ْٔ ........................ األكذلمنتقنياتالتقييمدكرةال ٕ.ْالقائمة

  ٓٔ ............................. درجاتطلبةالدكرةاألكذلٖ.ْالقائمة

 ٗٔ........األكذلالدكرةةبرتوزيعادلفرداتالعربيةعلىطلتواتٗ.ْالقائمة
  ٕٕ ..................... الطالبةالدرجةالثانيةمندرجاتَُ.ْالقائمة

  َٖ ...... األكذلالدكرةةبرتوزيعادلفرداتالعربيةعلىطلتواتُُ.ْالقائمة

  ّٖ.......الثانيةالدكرةةبرتوزيعادلفرداتالعربيةعلىطلتواتُِ.ْالقائمة
 قبلالدكرة،الدكرةاألكذل،كالدكرةترقيةادلفرداتالطلبةُّ.ْالقائمة

  ٖٓ ........................................................... الثانية

الدكرةاألكذلكرةكلدا،التوزيعالتكرارملعملماقبلالدكرةُْ.ْالقائمة



 ؿ
 

  ٕٖ ........................................................... الثانية



 ـ
 

 فهرس الصورة

ِٕ.................................................رإطارالفكُ.ِصورة

 ّٓ.................................................... الدكرةُ.ّصورة

ٔٓ..................قبلالدكرةالطالبةسلططمفرداترسمبياينُ.ٓ صورة

َٕ................ دكرةاألكذلمفرداتالطلبةيفال زايدةرسمبياينِ.ٓصورة

ْٖ................الدكرةالثانيةمفرداتالطلبةيف زايدةرسمبياينّ.ٓصورة

الطلبةقبلالدكرة،الدكرةاألكذل،كالدكرة الًتقيةادلفرداترسمبياينْ.ٓصورة

َٗ................................................................ةالثاني

َٗ.............................الًتقيةادلفرداتالطلبةرسمبياينٓ.ٓصورة

َٔ................................ادلفرداتالعربيةالدكرةاألكذلُ.ٔصورة

ّٕ.................................الدكرةالثانيةادلفرداتالعربيةِ.ٔصورة

 

   

 

 



 ف
 

 ادللخص

اللغةالعربيةادلفرداتًتقيةل."تطبيقكسراجلليدَُِِحبثاإلجراءاتالفصلية،،تينرمسأىن
توالداالصفلطلبة دمحمية ادلدرسة يف السابع الشماليةماالصلكي لوك ".منطقة
 اللغةالعربيةشعبةتدريسرسالة

ا .ادلشرؼاألكؿالدكتورمرضيتقوًن،اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةفالوفويةلتعليمكليةالًتبيةكالعلـو
عرفافحسنالدينادلاجستَت.دمحمادلاجستَت،ادلشرؼالثاين

البحثىوادلعرفة ادلفرداتاذلدؼمنىذا العربيةقبلكبعدتطبيقكسرلتعليمالطلبة اللغة
اللغةالعربية.موضوعىذاتعليميفادلفرداتاجلليدكمعرفةماإذاكافتطبيقكسراجلليدفعااليفترقية

تسعةيفالفصلالسابعيفادلدرسةالثانويةدمحميةتوالداماالصلكيمنطقةلوكالشماليةالبحثىوالطلبة
 ىيالطالبةكعشركف ادلستخدمة البياانت مجع تقنيات الدراسية. الفصوؿ يف العلمي البحث ىذا .

أداةدلالحظة،أداةاإلختبارادلسبقكادلراقبة،كادلقابلة،كإلختبار،كالتوثيق.أداةالبحثبلستخداـكرقةا
نوال،كذلكأل%ُْتبلغنسبةمئويةُيفاحللقةةبييظهرالدافعالتعليميللطل ختبارمابعد.امابعد

الطل من ةبيزاؿىناؾالعديد يكونوا كحفظادلفرداتالذيندل لذلكاليزالوفقادرينعلىالسمعة ،
%ٖٔىناؾىيزايدةبنسبةِيواجهوفصعوبةيفالتفاعلكاحملادثةيفالفصلأثناءكجودىميفاحللقة

جدا جيدة يففئة تضمينها كيتم الطلبةيقدر. إجراء بعد الطلبة ربفيز إثباتذلكمنخالؿرؤية
،يصبحوفأكثرنشاطا،كأسهليفحفظادلفردات.لذلكلتعليمادلتحفزينبعدالقياـبكسراجلليديفا

اجلليديفيقدر منخالؿتطبيقكسر تعليماالستنتاجأنو العربية ادليقدراللغة اللغةفرداتأفيزيد
السابعيفادلدرسةالثانويةدمحميةتوالدا.صفالالعربيةلطلبةيف

تعليمادلفرداتللالكلمةااللة:كسراجلليد،



1 
 

 لادلبحث األو 

 ةادلقدم

 خلفية البحث . أ

سلتلفةمنغالبنامانواجوأنواعنا اللغةالعربيةىيأحداألجزاءالرئيسيةيفاإلسالـ.

 يف العربية.تعليمالصعوابت من اللغة لذلك إشكالية، كتصبح الصعوابت ىذه تنشأ

التحدايت. ىذه مواجهة يف ابتكارات إجراء عدة الضركرم ىناؾ ذلك، إذل ابإلضافة

ليتعليمأسبابذبعلالشخصيًتدديف العربية أفاللغة العربيةالعتقاده ستسولاللغة

من  الدين.تعليمجزء أف يعٍتتعليملذلكيعتقدكف العربية يفالواقع، الدين.تعليماللغة

حىتاللغة اللغةالعربيةىيأيضناكسيلةتواصلبُتاألممكالتقلأمهيةعناللغاتاألخرل.

بُت التجارة طرؽ خالؿ من سلتلفة بلداف امتدتإذل كاجلالعربية الياتاجملتمعاتالعربية

ابحلاجاتالدنيوية األخرل. بل فقطابآلخرة، ليستمرتبطة العربية اللغة أف يعٍت كىذا

 .أيضنا

-۲۹۱: سورةالشعراء يف اللغةالعربيةتعليمن كمسلمُتجيبأف قاؿهللاعزكجل

۲ٗٓ
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اٍلٰعلىًمٍُتىاًنَّوكى رىبًٌ لىتػىٍنزًٍيلي نػىزىؿى ااٍلىمً الرٍُّكحي ًبًو ًمنى لًتىكيٍوفى قػىٍلًبكى عىٰلى ٍُتي

مًُّبٍُتو عىرىًبٌو اٍلميٍنًذرًٍينىبًًلساىفو
(۲۹ٓ-۲۹۱الشعراء: )سورة.ُ

الركحاألمُت)جربيل(يفبوسيطةكاحلقيقةأفىذا)القرآف(أنزلوربالعادلُت،الذم

(۲۹ٓ-۲۹۱الشعراء: قلبك)دمحم(حىتتكوفمنادلنذرين،مععربكاضح(.)سورة

 :كىومايعٍتمايليقاؿيفتفسَتىذهاآلية،شرحابنكثَتفضائلالعربية،

ككاضحة " طالقة األكثر اللغة ىي العربية اللغة ألف ابلعربية( نزؿ القرآف )أف أم

ك ابلركحالبشرية.ككاسعة، صلة أكثر علىأشرؼ معناىا لذلكنزؿأشرؼكتاب)القرآف(

الرسوؿدمحمشوؿهللاعليوكسلم،أبشرؼلغة)العربية(،عربكسيطأشرؼمالؾ)جربيل(،

كنزؿ.يفأركعسهوؿاألرض)أرضالعرب(،كبدايةنزكذلايفأركعشهر)رمضاف(حىتيصَت

 ِ". القرآفكامالمنكلاجلهات

                                                           
1
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim : Tajwid dan Terjemahannya, 

(Surabaya: Halim, 2018), h.375 
،ادلتوىفتفسَتالقرآفالعظيم،إمياعيلبنكثَتالقرشىالدمشقىالدينأبالفداءلإلماـاجلليلاحلافظعمادِ
ّْٕق،اجلزءالثالث،ْٕٕ.ُ
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يفإندكنيسيا،منادلتوقعأفتكوفاللغةالعربيةلغةأجنبيةشائعة،لكناحلقيقةىي

العربيةيعترب"فاشالنتعليمأفتطبيق مالحظةذلكمناخللفيةالدينية،يقدردلاذا؟، ."اللغة

ربظىىذايعٍتأفاللغةالعربية لكنيفالواقعتصبحاللغةالعربيةلغةأشخاصمعينُتفقط.

بشعبيةفقطبُتادلدارسالداخليةاإلسالميةكحىتادلدارسالتابعةلوزارةالدينمثلادلدرسة

يعد العليةكادلدرسةالثانوية.منالضركرمابتكارهنجمؤسسيكإشراؾالعديدمناألطراؼ.

 فرصة العربية اللغة الليقدرتعليم لعشاؽدراسة كاعدة إشراقنا أكثر آفاقنا العربيةأفتوفر غة

تكوين كالناشطُتيفادلستقبل. ضلو العلميكتوجيههما كادلنهج ادلعرفة نظرية  جيبمعاجلة

العصرالعادلي. العمل كلذلكيتطلبمنالعديدمناألطراؼ ادلهاراتالتنافسيةيفىذا

 ّ.تعمقةمعنايفتوحيدالرؤيةكالرسالةكتوجيوالسياسةكالتنميةبناءنعلىدراساتأكادمييةم

كادلهارات األكادمييُت يف الطلبة صلاح على كبَت أتثَت ذلم الذين رائدين احملًتفوف

االباحثةمنادلتوقعأفيكوف كاألخالؽ. علىإتقافادلكوانتيفعملية كمنلتعليمقادرنا ،

ادلفكريناإلسالميُتمنالعصرلتعليملطادلاكانتطريقةجذبتانتباها .لتعليمبينهاطريقةا

التعليم أحدركادنظرية ادلعركؼعلىنطاؽكاسعأبنو أبوحنيفة القدًنمناحدىماإلماـ

                                                           
3
Muhammad Zainuri,  “Perkembangan Bahasa Arab Di Indonesia, Jurnal Tanling”, Vol. II, 

No.2, Tahun 2019 
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إذلالباحثةألف اإلسالمية. اجليدالميتلكفقطمعرفةمؤىلةأكعميقة،كلكنوحيتاجأيضا

يفطرؽا اخلربة "جسرلتعليمألفطرؽا.لتعليمادلهاراتأك بُتىو يفالباحثة" كالطلبة

الفصل. يف كخاصة الًتبوية ا األنشطة طريقة بدكف أخرل، كالواضحةلتعليمبعبارة ادلناسبة

لذلكفإفالطريقةملحة.بالشكصعوبةيفتعليمادلعرفةلطلبةىمالباحثةكادلنظمة،سيجد

فإفجوالفصل يفصلاحأكفشوؿأمنشاطتعليمي. إذلذلك، الدراسيادلريحابإلضافة

 .يفالفصللتعليمليكونواأكثرنشاطناأثناءعمليةالتعليمسوؼيثَتاىتماـالطلبةاب

الحتياجات كفقنا ادلقدمة األساليب تعديل على ادلربيقادرنا يكوف أف جيب لذلك

 الطلبة. حياكؿ احلاالت، ىذه مثل رؤية زايدةالباحثةعند يف اجلليد مفرداتكسر تطبيق

.اللغةالعربيةلتعليماللغةالعربية،علىأملربفيزالطلبةتعليمكفاءةالطلبةيف

درمنشحأف ،يوضحلتعليمفيمايتعلقابألساسالتجرييبألمهيةكاسحاتاجلليديفا

أكثرفعاليةإذاكافسيكوفلتعليماألخَتةتكشفأفا اجملموعة علىلتعليمنتائجالبحثيفا

 .الطلبةتعليمذلاأتثَتىائلعلىنتائجلتعليملقدثبتأفادلتعةيفا الطلبةسعداء.

علىلتعليمإذلأفكسراجلليديفاالباحثةلذلكخلص منادلتوقعأفيكوفقادرنا

 تركيز فعاؿ.تعليمزايدة بشكل ير الطلبة ادلعلوماتكاالتصاالتكىذا إدارة يف تبطخاصة
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ستجعلالتواصلموجهنا اجليدة فإفادلهاراتاللغوية للطلبة، ابدلهاراتاللغوية كثيقنا ارتباطنا

ذبربةطرؽسلتلفةدلساعدةالطلبةالباحثةذلذاالسبب،جيبعلى بشكلأفضلمعاحملاكر.

لديوسيقاؿإفادلهاراتاللغويةللشخصمثاليةإذاكاف .اعلىإتقافادلفرداتبشكلجيد

ليسىذافقط،منخالؿدراسةاللغة ابلفعلثركةمنادلفرداتلتسهيلتفاعالتالتواصل.

على سيسهل األخرل ادلعارؼ كتعميق ادلختلفة الدراسات مع شامل بشكل العربية

 .ادلتحمسُتدراسةالدينكالقرآفكاحلديثكماإذلذلك

ادلدرسةالثانويةدمحميةتوالداالسابعيفصفيفالبعملمالحظاتالباحثة عندماقاـ

الطلبةتعليممالحظةالصعوابتاليتيواجههاالباحثة،رباكؿماالصلكيمنطقةلوكالشمالية

.التعليمية،كيبدكأفبعضادلعوقاتىيمشاكل اللغةالعربيةيفالتفاعلأثناءالعملية

 كجيبحلها. الذين الطلبة من العديد ىناؾ يزاؿ ال بينهم يفمن صعوبة جيدكف

الطلبةكقدرهتمعلى يةربفيزمايسببقلة كىذا االستماعكالتحدثكالقراءةككتابةادلفردات.

العربية. الباحثةلذلكحيتاج التحدثابللغة ابتكارات ابتكار يقدرإذل إشراؾ الباحثةىا

ىناؾاستجابةمتبادلةبُتاالثنُت،كمنىذهاحلالة.كالطلبةيفالتفاعالتاجلسديةكالعقلية

 ترقيةالباحثةحياكؿ الطلبة على تسهل اليت األلعاب من سلتلفة أبنواع اجلليد كسر تنفيذ
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ادلناقشة. مادة مغادرة على ادلفرداتدكف إذلشرطالًتكيز النظر عند ادلبادرة ظهرتىذه

ؼيكسرالباقوفتركيزىمكيبدأكفيفاإلحراج،سو.دقيقةفقط۱۲دلدةلتعليماألطفاؿيفا

أفتزيدمنيقدرلذلكمنالضركرمالتفكَتمنأجلكسراجلليدمنخالؿتوفَتألعاب

الواحد. الفصل يف للطلبة الكلي كاإلاثرة النشاط ابحلماس الطلبة سيشعر الطريقة، هبذه

 .لتعليمدلواصلةاالتحفيزلذلكسينشأفيو .لتعليمل

ًتقيةلبناءنعلىماسبق،سيتمإجراءالبحثعلىالنحوالتارل:تطبيقكسراجلليد

السابعيفادلدرسةالثانويةدمحميةتوالداماالصلكيمنطقةصفيفالطلبةلاللغةالعربيةدلفرداتا

الشمالية لوك رباكؿ الباحثة. حلفظ سهلة طريقة البحثمناقشة ىذا خالؿ ادلفرداتمن

.اللغةالعربيةتعليممنخالؿتنفيذكسراجلليدعلىشكللعبةتؤدممواصفاهتاإذلالطلبة

 أسئلة البحث . ب

الدراسةيقدربناءنعلىاخللفيةأعاله،  كصفالقضاايالرئيسيةاليتأثَتتابعتبارىا

:الرئيسية،كىي

ادلفرداتلتطبيقكسراجلليدكيف .۲  ًتقية لطلبة السابعيفادلدرسةفصيفالالعربية

 ؟الثانويةدمحميةتوالداماالصلكيمنطقةلوكالشمالية
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الثانويةادلفرداتالعربيةيفالصفًتقيةلكسراجلليدكيفأتثَت.۱ السابعيفادلدرسة

 ؟دمحميةتوالداماالصلكيمنطقةلوكالشمالية

 أهداف البحث .ج

دل.۲ ما اجلليدعرفة كسر ادلتطبيق لًتقية اجلليد كسر تطبيق بعد الطلبة لًتقيةفردات

السابعيفادلدرسةالثانويةدمحميةتوالداماالصلكيصفال اللغةالعربيةلطلبةادلفردات

 .منطقةلوكالشمالية

دل.۱ ما أتثَتعرفة اجلليد لكسر يلتعلادلفرداتًتقية العربية اللغة السابعيفصفيفالم

 .ادلدرسةالثانويةدمحميةتوالداماالصلكيمنطقةلوكالشمالية

 فوائد البحث د.

 ابلنسبةللطلبة،منادلتوقعأفيقدـىذاالبحثاإلجرائيفوائد

 للطلبة.۲

 اللغةالعربيةتعليمتقدًنخرباتجديدةللطلبةيفأ(

 اللغةالعربيةتعليمشجيعالطلبةعلىب(

 الطلبةكتسهيلإتقاهنمللمفرداتالعربيةمساعدة (ج
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 للمعلمُت.۱

 ابلنسبةللمعلمُت،منادلتوقعأفيقدـىذاالبحثاإلجرائيفوائد

ا (أ الدراسة،منادلتوقعأفيتمتنفيذتصميمعملية بدقةكربقيقلتعليممننتائجىذه

 لتعليمأىداؼا

 ادلفرداتالعربيةتعليمأيضنااستخداـنتائجىذهالدراسةكموادلالرتباطيفيقدر (ب

 للباحثة.۳

 كدراسةحبثيةتعليمية (أ

 اللغةالعربيةتعليمكتجربةيفتطبيق (ب

 للمدارس.ْ

 .منادلتوقعأفتكوفنتائجىذهالدراسةمفيدةللمدارس

يفالفصلالسابعاللغةالعربيةتعليمكنخطةتعليميةكخططلتحقيقاكتماؿطلبة (أ

 يفادلدرسةالثانويةدمحميةتوالداماالصلكيمنطقةلوكالشمالية

 .ترقيةجودةالتعليمللطلبةكادلدارس (ب
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 تعريف العمليات للمتغرية ونطاق ادلناقشة . ه

 تعريفادلتغَتاتالتشغيلية.۲

حيتاج البحث، كالتفسَتاتيفىذا الفهم إذلتوضيحالباحثةمنأجلذبنبسوء

 :ادلصطلحاتالتاليةكالتأكيدعليها

كسراجلليد (أ

كسراجلليدىوحالةانتقاليةمنادلملكالنعاسكادلللكالتوترإذلاالسًتخاءكاحلماس

أماـ الناسيتحدثوف رؤية أك لالستماع ابدلتعة شعور كىناؾ اىتماـ كىناؾ كليسالنعاس،

 ْ.الفصلأكغرفةاالجتماعات

لتغيَتادلواقفكالظركؼاليتالباحثةالغرضمن اجلليدىوطريقة ىوأفكسر ىنا

كصلبناإذلكونوأكثرمتعة،كيكوف كىادًئن تعتربقادرةعلىإضعاؼجوالفصلمنكونوشلالن

ادلخططذلامنلتعليمربقيقعمليةايقدر،حبيثلتعليمالطلبةأكثرنشاطناكمحاسنايفتلقيا

                                                           
4
Adui Soenarno,  Ice Breaker Permainan Atraktif-Edukatif, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 

h.1 
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ابخلوؼكادلللمن فعاؿ.خالؿ الطلبة بلسيكونوفتعليمكابلتارللنيشعر العربية، اللغة

 .اللغةالعربيةلتعليمأكثرمحاسناكربفيزنا

تطبيقنظريةكطريقةكأشياءأخرللتحقيقأىداؼمعينةمتالتخطيطذلا التطبيقىو (ب

 " كترتيبها

الكلمات " ادلفرداتىيج( من رلموعة معينةادلفرداتأك لغة من جزءنا اليتتشكل

 " تيستخدـيفتكويناجلمل.

 الًتقيةىوعمليةيتمتنفيذىاجبهودجادةإلجراءتغيَتات)ترقية(شيءإذلاألفضلد(

 نطاؽادلناقشة.۱

ربقيقها،يتمإجراءىذاحىتالتنحرؼادلناقشةيفىذهالدراسةعناألىداؼادلراد

العملي الفصل البحث  لدكرتُت يف الفصل يف دمحميةادلدرسة   .توالدا  الثانوية



 

11 
 

الثاين بحثادل

 ةالنظري الدراسات

 الدراسات السابقة ادلتعلقة ابلبحث . أ

نوفيئكرنيئسح.۲ يفآيو بعنواف"تطبيق۱۲۲ٓسنة، )ا ، اجلليد ادلنعش(لتعليمكسر

يفلتعليمنتائجالًتقية الفصلالثامن.أادلدرسةادلتوسطةالنورفالفربندار لطلبةالعلـو

ىوربديدنتائج"جااي الدراسة كافالغرضمنىذه طلبةتعليم. ابستخداـ العلـو

اجلليد الثامن الفصل جااي لكسر بندار فالفر النور ادلتوسطة ادلدرسة سنة يف

 الدرس. من الدراسة ىذه بندار طلبةكانتمواضيع فالفر النور ادلتوسطة ادلدرسة

مننتائجىذه .لذميتكوفمندكرتُتا CARوىذاالبحثى .ةطلبال۳۲جاايمع

يقدر الدراسة اجلليد كسر ابستخداـ أنو يقدراستنتاج نتائج حيسن تعليمأف

 ٓ الطلبة.

                                                           
5
Ayu Novia Kurniasih, Penerapan Ice Breaking (Penyegar Pembelajaran) Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas VIIIA MTs An-Nur Pelopor Bandar Jaya, Vol. III. No. 1. Maret 2015. 

h.27 
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سوزان.۱ ةراي ،۱۲۲ٔ كس"، تطبيق يف اجلليد لًتتعليمر كنتائجقيةالفيزايء التحفيز

ىواحلصوؿعلى ."لتعليما الدراسة كاحلصوؿلتعليملالتحفيزكافالغرضمنىذه

يف۲ترميورجو دمحميةادلدرسةالثانوية،الفصلالعاشر منطلبةالفئةلتعليمعلىنتائجا

اجلليد.تعليم كسر ابستخداـ  العلـو ادلواد يفالبحثكانت العاشر الصف لطلبة ة

 ۲دمحميةمدرسة الثانوية البحث .ةطلبال۱ٓترميورجو ىذا )إجراء CAR يستخدـ

دكراتف. لو الدراسي( الفصل  حبثيف الدراسة، ىذه نتائج أفةللباحثيقدركمن

ٔ.الطلبةتعليمكنتائجلتعليمأفيزيدمنحافزايقدريستنتجأفتطبيقكسراجلليد

إتقافادلفرداتالعربية)ادلفردات(منخالؿترقية،بعنواف"َُِٓزىرةالفجريٌة،عاـ.ّ

بطاقات كسائط التصويرية استخداـ البحث ."الكلمات الدراسة ىذه تستخدـ

الدراسية الفصوؿ يف العمل، (PTK) العملي من دكرتُت تنفيذ خالؿ من

طل يفةبكموضوعاهتما عشر كيديرمالصفالتاسع احلكيم نور اإلبتدائية ،ادلدرسة

ٕ.زايدةيفإتقافادلفرداتالعربية كتظهرالنتائج .لومبوؾغرب

                                                           
6
Riya Susanah, “Penerapan Permainan Penyegar (Ice Breaking) dalam Pembelajaran Fisika 

Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar”, vol.2, no.1 
7
 Zahratun Fajriah, Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab (Mufradat) Melalui 

Penggunaan Media Kartu  Kata Bergambar, Vol. 9, edisi I, April 2015, h.123 
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بو الوقتىوتطبيقمفرداالباحثةالبحثالذمسيقـو تكسراجلليدلزايدةيفىذا

ةبمفرداتالطل منمدرسة يفالصفالسابع توالداالثانويةالعربية منطقةماالصلكيدمحمية

الشبوكاالختالؼبُتىذهالدراسةكالدراساتفيمايليجدكؿألكجو .رجينسيالشماليةلوك

.السابقةذاتالصلة

ادلساكاة فرؽ عنواف اسم رقم
كسرِ.ُ تطبيق

عل اجلمود التعليمى
لًتقية تعليمنتائج
ةبالطل


علىِ.ُ الًتكيز
 دركسالعلـو


ىدؼّ.ُ موقع

 البحث


موضوعاتْ.ُ
 شخصاُّالبحث



كالمهاُ.ُ
كسراجلليد يطبق
 التعليميف

اجلليدكسر تطبيق
لًتقيةادلنعش(لتعليم)ا

ا لطلبةلتعليمنتائج
يف الفصل العلـو

ادلدرسة الثامن.أ
فالفر النور ادلتوسطة

بندارجااي.

،آيونوفيئكرنيئسح
 ۱۲۲ٓيفسنة

ُ. 
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ادلدرسةٓ.ُ موقع
الركادبندردمحمالنور

 جااي
ألعابُ.ِ تطبيق

تعليمكسراجلليديف
العلـو

 
كسرأتثَتِ.ِ

اجلليديفزايدةربفيز
التعليمكنتائجةبالطل

مدرسةّ.ِ  موقع

 ترميورجو۲دمحمية

كسرُ.ِ تطبيق
 اجلليد

كسُ.ِ رتطبيق
 يف تعليماجلليد

لًت التحفيزقيةالفيزايء
لتعليمكنتائجا

،ةسوزانراي
۱۲۲ٔ 

ِ. 

استخداـُ.ّ
بطاقة كسائط

 الصورة


البحث مواضيعِ.ّ
كمواقعطالبناُٗ ،

الصف يف البحث

إتقافترقيةُ.ّ
للمفرداتةبالطل

العربية

إتقافترقيةُ.ّ
العربية ادلفردات
منخالؿ )ادلفردات(
كسائط استخداـ

الكلمات بطاقات
التصويرية

،الفجريٌةزىرة
َُِٓ 

ّ. 
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ادلدرسة يفاألكؿ
اإلبتدائيةنوراحلكيم

 لومبوؾ كيديرم
  

 

 ةالنظرياساس  . ب

 دكسراجللي.۲

 تعريفالتطبيقككسراجلليد (أ

الكبَت اإلندكنيسية اللغة قاموس كفعل،(KBBI)يف كطريقة، عملية، التطبيق يعد

كفقنالبعضاخلرباء،ييقاؿأفالتطبيقىوفعلشلارسةنظريةأكطريقةأكأشياءأخرلٖ.تطبيق

 ٗ.لتحقيقأىداؼمعينةكلصاحلرغبةرلموعةأكرلموعةمتالتخطيطذلاكترتيبهامسبقنا

ادلصطلحاإلصلليزم مصطلحمشتقمن ىو كالذم "breaker"ك "ice" آيسكاسر ،

ىذايعٍتأنوجيب“  ”ice breakerكالذمسبتترمجتوالحقناابسم، "breaker"ك "ice" يعٍت
                                                           

8
Departemen Pendidikan Nasional,   Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2011) ed. 3 –cet 1, h. 1180 
9
Media Belajar, Pengertian Penerapan , terdapat pada laman http://internetsebagai 

sumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html?m=1, diakses pada hari selasa tanggal 

07 april 2020 
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منخالؿزبفيفاجلوليكوفأكثرمحيميةكمتعة، اجلليدادلتجمدحىتيصبحسائالن.كسر

البعضيقدرحبيث معبعضهما أفيذكببعدتفاعلهما ىوقاسيأكمتوتريفالبداية دلا

 َُ.بطريقةشيقة،أممنخالؿكسراجلليد

 قالو دلا فإفدمحمكفقنا اجلليد سعيد، أكنشاطيعملعلىتغيَتجو كسر ىيلعبة

تقنية تتمثلمسة )مرحنا( اجلليديفاجملموعة. تعليمييكوفشلتعنا اجلليديفخلقجو كسر

كسراجلليداليتيتمإدخاذلايف تتمثلإحدلالطرؽيفإعداد كجادناكلكنوسايت)رقيب(.

القياـهبامنخالؿتقدًنالنكات،كأشكاؿسلتلفةمنالتصفيق،يقدر،كاليتلتعليمعمليةا

تسليم كالشعارات،كالغناء،كاأللعاب،كماإذلذلكعندفتحالدركس،كالتوقفيفمنتصف

استنتاجأفيقدر،حأعالهمنالشر ُُ.عنقربلتعليمادلوادالتعليميةكعندالساعة.أنشطةا

ا.يقدركسراجلليدىوتكييفيفالفصل،حبيث  ُِتنسيقادلوقفيفالفصلجيدن

األنشطةعلىدعوةالطلبةللقياـابلعديدمنيهدؼكسراجلليديفعادلالتعليمإذل

 إفلعبةؿ:قاىذايتماشىمعمايعربـ.سائد .لتعليمللقضاءعلىادللليفالتعليمىامشا

يهدؼتطبيقكسراجلليدإذل .ىيلعبةتعملعلىتغيَتاجلويفذبميداجملموعة كسراجلليد
                                                           

10
Muhammad  Said,  Ice Breaker For All (Jakarta, 2015), h.2 

11
Sunarto, Ice Breaker dalam Pembelajaran Aktif, (Surakarta: Cakrawala Media, 2012),  h. 1 

12
Rian Hidayat Abi, 100 Ice Breaker For Teaching , (Indonesia, Guepedia), h. 2 
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كيكملذلكبيافمتالتعبَت .ُّمنعالطلبةمنالًتكيزالشديدعلىالدرسيفمتابعةالدرس

كيفالوقتنفسو،يتمتعريف عنوأبفكسراجلليديهدؼإذلتسهيلاستالـادلوادادلنقولة.

شلايعٍتطريقةشلتعةلتحقيقأىداؼطريقةشلتعةلدعمىدؼالعرضاجلليدأبهناكسركظيفة

 ُْ.لتعليما

طريقة (ب

يلييقدراجلليداليتكسرتشملطرؽ ما القياـهبا احملاضرة: طريقةدراسة،طريقة

طرؽاحملاكاةكاللعبة،طريقةادلدخلمليئةاباللتواءات،ادلتهكمةالطريقة،احلالة

ربضَتأنواعسلتلفةمنالباحثةجيبعلى ىيأسهلطريقةللقياـهبا.ىذهالطريقة

اجلليد(. )ألعابكسر اجلمود أشكاؿعديدة األلعاباليتهتدؼإذلكسر ذلا اللعبة ىذه

 :هتدؼىذهاحملاكاةإذل كغَتىا.زيكزاؾ،سلسلةرسائل،كوكاردمرمي ،منها

 لكلمشارؾحفظىوايتادلشاركُتاآلخرينيقدر،خلقالعالقةاحلميمةبُتالطلبة

.)تضامن(األكذلالغرسفيهمكحدةك

                                                           
13

Andrew Wright, Games for Lenguage Learning, (Cambridge University Press), 1979, P.2 
14

Gagan Aditya Fauzan and Usman Aripin, “Penerapan Ice Breaking dalam Pembelajaran 

Matematika Untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa VIII B SMP Bina Harapan Bangsa”, vol.2, 

no.1, h.18, 2019 
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 كسراجلليدانواع(ج

القياـهبا،كلىذايتوقفيقدر،ىناؾأنواعسلتلفةمنكسراجلليداليتسنةبشكل

ىناؾ .يفالفصلالدراسييفالتغيَتلتعليمعلىادلواقفكالظركؼالالزمةعندماتبدأعمليةا

أنواعمن كىييقدراجلليدكسرستة )تطبيقها، :۲( الصراخ، )۱( التصفيق، الغناء،۳( )

  ُٓ(األلعاب.ٔ(حركاتاألطراؼ،ك)ٓ(احلركاتكاألغاين،)ْ)

:يفىذهالدراسة،استخداـكسراجلليدعلىشكلألعاب،تعليماتاللعبةكالتارل

 يغٍت .ُ
 البورة،سبورة،كتبكاسطة:ىاتف،مكربالصوت،قلم .أ

ِ،أمساءاأللوافعلىالسبورةالباحثة(يكتبُطريقة: .ب بتشغيلأغنيةالباحثة(يقـو
معابعدعزؼاألغنيةكالطلبةالباحثة(يغٍتّ،عناأللواف،كيستمعالطلبة

ىدؼ:الغناءزلفزجيد،منخالؿغناءالطلبةسيكوفمناألسهلاستيعابكتذكرج.
تعليمو،ابستخداـالوسائطأعاله،سيتمتدريبالطلبةعلىترقيةمهاراتشيءيتم

إلستماعلديهم.

 كلماتمتقاطعة.ِ

كاسطة:كرقةاأللغازأ.
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Rian Hidayat Abi, 100 Ice Breaker For Teaching, (Indonesia,  Guepedia) ,  h.13 
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يمالطلبةإذل(بعدتكليفالطلبةدبهمةالًتمجةعلىمادةالقرأ،يتمتقسُطريقة:ب.
محسرلموعات ،ِ على للعثور رلموعة كل توجيو يتم مث منن( شلكن قدر أكرب

(اشخصالذمجيدأكربعددمنادلفرداتكاألسرعىوّ،ادلفرداتإبعطاءسطر
الفائزكحيصلعلىجائزة

،تدريبعقوؿالطلبةعلىالتفكَتاألكذلىدؼ:بناءالتعاكفبُتالطلبةيفرلموعةج.
اإلبداعيكاحلماس.

زبمُتالكلمةكاأللوف.ّ

ملوفكاسطة:كرؽرسمأ.

لوف،يتمذلكحىتالطلبةكرؽملوفمثيقوؿالطلبةاسماألالباحثةطريقة:يظهرب.
مننطقأمساءاأللوافبشكلصحيح.

ترقيةج. ك تدريسها مت اليت ادلفردات كتذكر رؤية على الطلبة تركيز تدريب ىدؼ:
مهاراتالكالـالطلبة.

كتابة.ْ

كاسطة:أقالـ،كتبأ.

(يتمتوجيوِ،(بعدأفحيفظالطلبةأمساءاأللوافالتارلىولعبةالكتابةُ:طريقةب.
الطلبةلكتابةأمساءعناأللوافسواءيفشكلمؤنثكمذكر
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ىدؼ:لتدريبالطلبةعلىالفكَتالنقدل،مهر،بسرعة،كبناءمهاراتالكتابةلدلج.
 ُٔالطلبة.

 لتعليمتقنياتتطويركسراجلليديفا .د

التصفح:إذلقسمُت،كمهالتعليم،تنقسمتقنياتتطويركسراجلليديفاسنةبشكل

                  االبتكار،التعديل،كادلشاركة

 لتعليممبادئاستخداـكسراجلليديفا .ق

 استخداـ أف اكسرصرحسوانرتو يليلتعليماجلليديفعملية ما مراعاة من :البد

،التحفيز،غَتمفيديفمواقفمعينةلتعليماليتذبعلااجلليدأنواعكسرجيبذبنب

 .الربتومعلىعناصرإابحية،احلقيفادلوقف،المبالغة،متزامن

اليت اجلليد هبايقدرىناؾالعديدمنأنواعكسر حيثجيبأفالباحثةأفيقـو ،

كجيبأفيكوفقادرناعلىفرزماىوجيدكماىوغَتجيد،لذلالباحثةكالباحثةيكوف

ماىرنايفتوفَتكسراجلليدالذمحيتومعلىعناصرتعليميةكتعليميةكالحيتومعلىالباحثة

 عناصرإابحية.

                                                           
16

األلعاباللغويةيفتعليماللغاتاجلنبيةمعأسئلةلتعليمالعربيةلغَتالناطقُتبدالعزيز،"انصفمصطفىع 
ُٗ"،هبا  
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 لتعليمالغرضمنكسراجلليديفا .ك

أىداؼلكسراجلليديفالدرسكىي احلواجزبُتالطلبة :ىناؾعدة أمال .إزالة

،حبيثيكوفخلقظركؼديناميكيةبُتالطلبة،كاألغبياءفرؽكمقارنةبُتالطلبةاألذكياء

،لتعليمخلقاحلافزبُتالطلبةعندحدكثا،لتعليمأثناءعمليةالتعليمىناؾشغفألنشطةا

اجعلالطلبةيعرفوفبعضهمالبعضكالقضاءعلى،حىتيتمكنوامنأفيكونوانشطُتككل

مناالس كالتدفقاالختالفاتادلوجودة،حىتيتمكنوا كالسالسة للًتكيز،ًتخاء الطلبة توجيو

 ُٕ.علىموضوعادلناقشة

 لتعليممتطلباتكسراجلليديفا .ز

يتم:شركطكسراجلليديفالفصلكاليتتعملعلىإعادةالطلبةإذلمنطقةألفاىي

للمدرسأفيقدرحضرمجيعالطلبةعمليةكسراجلليد،سراجلليديففًتةزمنيةقصَتة،ك

إذامتربقيقاذلدؼ،يفكقتقصَت. يشرحإبجيازنقطةالتدريسأكالغرضمنكسراجلليد

ا اجلليدكعملية ألفكقتالتعليمفتجنبالفارؽالزمٍتبُتكسر زلدكدلتعليم، يفادلدرسة

 ُٖ.قادرناعلىاستخداـالوقتبكفاءةالباحثةلذلكجيبأفيكوف للغاية.

                                                           
17

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ, (Surabaya, 2011), h.19 
18

L. A. Hili and R. D. S Fielden, English Language Teaching Games For Adult Student, 1974, 

P.24 
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 اجلليدكسرفوائد .ح

اجلليد،دبايفذلك:القضاءعلىمللكسرىناؾالعديدمنالفوائدللقياـأبنشطة

الطلبة،كادللل،كالقلق،كالتعبألنكتستطيعاخلركجمؤقتنامنركتُتالدرسمنخالؿالقياـ

مثل أخرل مزااي إذل ابإلضافة كمرحة، رلانية حركة التفكَت:أبنشطة على الطلبة تدريب

كاسع نطاؽ كعلى ك ،اإلبداعي كإبداعهم الطلبة عقوؿ ىاترقيةتنمية على، الطلبة تدريب

فريق يف معنا كالعمل رلموعات يف التفاعل حلل، كاإلبداعي ادلنهجي التفكَت تدريب

ادلشكالت ابلنفس، الثقة زايدة بعناية، االسًتاتيجية تدريبلتحديد دبواد، اإلبداع شلارسة

 ،زلدكد على األخطاءتدرب من زباؼ التصرؼكال على كذبرؤ الًتكيز العالقات، تعزيز

اذلشة الدكلية اآلخرين، احًتاـ على تدرب الذات، مفهـو يرصد القيادة، تدريب تدرب،

 .تدريبصنعالقراركالعمل،لتكوفعلمية

 اجلليدكسرمزاايكعيوب .ط

لتعليميفتوفَتطرؽا كعيوبلكلمنها ابلطبعىناؾمزااي يتعلقدبزاايكسر، فيما

ذلك يف دبا بسرعة:اجلليد، يشعر طويل كقت جيعل ا، على شلتع أتثَت لتعليمذلا يقدر،

                  .جعلالطلبةأكثرنشاطناكسباسكنا،استخدامهابشكلعفومأكمفاىيمي
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 .اجلليد،يتمتعديلتطبيقوكفقناللوضعكالظركؼاحلاليةكسرابلنسبةلضعف

 لتعليملفرداتادل.۱

 تعريفادلفردات .أ

ادلفرداتىيرلموعةمنالكلماتأككنزدفُتمنالكلماتاليتيعرفهاشخصما

معينة. لغة من األعراؽاألخرلاليتتشكلجزءنا أهنايقدر أك ادلفرداتعلى تفسَت أيضنا

رلموعةمنالكلماتاليتيفهمهاالشخصابلفعلكمناحملتملأفيتماستخدامهالبناءمجل

 ُٗ.ادلفرداتىيإحدلأدكاتتطويرمهاراتاللغةالعربية جديدة.

 ادلفرداتيفاللغةالعربيةأكمايسمىادلفردات

 :مفرداتاللغةالعربيةىيلتعليمسنةاألىداؼال .ب

تدريبالطلبةعلىنطق،تعريفالطلبةدبفرداتجديدةيفالقراءةكيففهمادلسموع

ادلفرداتبشكلصحيحكصحيح،ألفالنطقاجليدكالصحيحيؤدمإذلالقدرةعلىالتحدث

كصحيح صحيح بشكل كالقراءة عند، أك معجمية أك داللة إما ادلفردات، معٌت فهم
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Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ, (Surabaya, 2011), h.61 
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معينةاستخ مجل سياؽ يف دامها التعبَت، يف ادلفردات كعمل تقدير على قادرا يكوف أف

 .كالكتابةكفقاللسياؽ

 ادلفركدةلتعليماسًتاتيجيةا .ج

۲) االسًتاتيجياتالتالية:يقدرعلىادلستولاألساسي، استخداـ للمدرسُتاستخداـ

 األغاين.الًتانيم/ أنمل األغنية أك األغنية ىذه خالؿ أثناءمن الطلبة ملل على تقضي أف

ادلفرداتلتعليما خزينة زايدة ادلفرداتأك إتقاف زايدة أجل من ادلتعة الكائن ،كتوفر إظهار

االستماع ،طلبمنالطلبةالقراءةبشكلمتكرا ،ادلعٍتمثلإحضارالعينةأكالكائناألصلي

 َِالطلبةكيتقنها.إذلالقراءةكتقليدىاكتكرارقراءهتاككتابتهاحىتيفهمها

 )ادلتوٌسط(مفرداتادلستولادلتوسطتعليماسًتاتيجيات (۱

يفيقدرتتضمنالعديدمناالسًتاتيجياتاليت مفرداتادلستولتعليماستخدامها

 يليادلتوسط  :ما اجلسم، منذجة خالؿيقدرابستخداـ من الكلمة معٌت إظهار للمدرس

إظهارىا ، الكلمات، طيلبمنالطلبةكتابة سيساعدإتقافمفرداتالطلبةبشكلكبَتإذا

إعطاءاألضداد)ادلتضادات(إلعطاء،توفَتكلماتمعادلة ،خالؿلعباألدكار من،كتابتها
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Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ, (Surabaya, 2011), h.73 
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اجلمعيات  ،ادلعٌت للتغيَتات(،الباحثةيذكر )الكلماتاليتزبضع الكلماتكتفانيها جذر

 ُِ.دلفرداتكفقناللتغيَتاتيفاجلملةأفيساعدالطلبةعلىفهمايقدركىذا

 ادلفرداتادلتقدمة)ادلتقدـ(تعليماسًتاتيجيات(۳

:ادلفرداتالعربيةادلتقدمةمايليتعليماستخدامهايفيقدرتشملاالسًتاتيجياتاليت

بشرحمعناىا يفالقاموس ،شرحمعٌتالكلمة احبثعنمعٌتالكلمة ادلفرداتبتبديل قم،

 .نذرللكلمة ،كضعالكلماتيفاجلمل ،حبيثتصبحالًتتيبالصحيحللكلمات

 طرؽالتدريسيفادلفرداتد.

 :استخدامهايفتدريسادلفرداتللطلبةكمنهايقدركفيمايليعدةطرؽ

                  قدـمثاال (۲

أكإظهاركائنلوالباحثةيشرح معٌتمطابقمعٌتادلفرداتاجلديدةإبعطاءمثاؿ،

 .للكلمةاجلديدةادلعنية

                  التمثيلالدرامي(۱
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معٌتادلفرداتاجلديدةمنخالؿالتدربعلىمعٌتالكلمةادلعنيةأكالباحثةيشرح

 .جعلهامسرحية

                  لعباألدكار(۳

مطلبةالباحثةيشرح أك منخالؿتورلدكرشخصآخر، معٌتادلفرداتاجلديدة

الذميريدكنو بلعبالدكر ادلتضادات.الطلبة اذكر ادلرادفات، االرتباط ،اذكر تقدًن اذكر،

 ،تكرارالقراءة،الًتمجةمباشرة،احبثيفالقاموس،تكرارالقراءة،اشرحالنقطة،أصلالكلمة

 .لعبة،ضعالكلماتيفاجلمل،تماعكالتقليداالس،استخداـلغةالتدريس

 داـالبطاقاتكاألقراصادلضغوطةلتعليمادلفرداتابستخداـىذهاللعبةاستخيقدر

ِِ.أيضنااستخداـاأللعابابستخداـأدكاتالتكنولوجيااألخرليقدرك األلغاز
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فكرإطارالُ.ِصورة  

  

باحثةال  
 

 الطلبة

 العملية

ميالتعل  

     
 

 

يفةالبحثاإلجرائي
ةالدراسييةالفصل  

 (تطبيق كسر اجلليد)

 
 

لدلفرداتمنادلتوقعأفيزيدادل
ماللغةالعربيةيالطلبةيفتعل  
 

مالطلبةيتعلمفرداتيزداد 
 بعدتطبيقكسراجلليد

 يف تعلم اللغة العربية
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يفإجراءالبحوثبطريقةموجهةالباحثةىوتصميممتتنفيذهمنقبل أعاله اإلطار

 يفمجعالبياانتكادلعلوماتادلتعلقةبعنوافالبحثادلراددراستو

 صياغة الفرضية . د

على أعاله، األطر بناءن علىيقدر النظرية سبتصياغتها كفرضية يلي ما استخداـ

 .النحوالتارل

كاف اجل إذا مفرداتكسر تطبيق يقدرليد من يزيد لدلطلبةلتعليماادلفرداتأف

تعليم العربية لوكاللغة ماالصلكيمنطقة توالدا دمحمية الثانوية يفادلدرسة السابع يفالفصل

 .الشمالية
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 الثالث بحثادل

 البحث مناهج

 البحث تصميم . أ

الصفي العملي البحث من نوع ىو البحث الوصفي (CAR) ىذا البحث من

يتمتضمُتالبحثاإلجرائييفالفصلالدراسييفنطاؽالبحثالتطبيقيالذم .النوعي

كسيلةجملموعةمن إفالبحثاإلجرائيىو كيٌميس قاؿ .جيمعبُتادلعرفةكالبحثكالعمل

،ابإلضافةإذلذلك ِّ.منذبارهبماخلاصةالتعليمىميفظلهايقدرالظركؼاليت لتهيئة الناس

إجراءحبثعملي منخالؿ يؤدمإذلمدارسكمنظماتترقيةللباحثُتيقدر، شلا أدائهم

  .أفضل

الذميركزالتعليمجودةترقيةأكترقية يتمإجراءالبحثاإلجرائييفالفصلهبدؼ

 عملية أك الفصل الفصلالتعليمعلى الفصلإجرا أثناء .اليتربدثيف يف حبثإجرائي ء

أفمكوفالبحثالعملييفالفصوؿالدراسيةميجتٌغار ك كيٌميس ،اقًتحكلمنالدراسي

تنفيذ من ىو العملإذلآخرىا األنشطة سلسلة منخطة التفكَت بدءنا ييعرؼ .كىيعملية
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 Riskawati Hajis, Improving Student’s Vocabulary By Using Visual Media at SMP Negeri 10 

Makassar .Thesis, (Makassar :  Alauddin State Islamic university of Makassar, 2014), h.19 



31 
 

 

(ِ(زبطيطالعمل،)ُمنأربعمراحل:)لدكرةتتكوفك .ىذاأيضناابسمالبحثالدكرم

 .(التفكَتْ،)(ادلالحظةّتنفيذاإلجراء،)

إجراءيتخذه إذلأفالبحثاإلجرائيالصفيىوالباحثةكمنالوصفأعالهخلصت

.ادلشكالتاليتيعاينمنهاادلعلميفاجملاؿكاليتمتترتيبهايفاخلطة ادلعلميفزلاكلةحلل

 تنفيذسيتم يتم دكرتُت يف ىذا البحث تصميم يف كل إجراء دكرة

،ادلراددراستوتعليمكادلعلموفمنالتكيفمعمنوذجاللطلبةادلقررأفيتمكنا من .اجتماعُت

إذا .التاليةتعليماستخداـنتائجالبحثاإلجرائييفالفصلالدراسييفعمليةاليقدرحبيث

الثالثةالدكرة،فستستمرلطلبةزايدةمفرداتاللغةالعربيةلدلا دلتتمكنىااتفالدكراتفمن

 .ابللغةالعربيةلطلبةا مفردات يف حىتييعرؼأفىناؾزايدة

 الدراسة، ىذه كاحد تنفيذ الذين كادلدرسُتالباحثةيف كاختيار الشخص العمل

 .يتصرؼبصفةمراقبمتعاكف ادلختاركما

األكؿىومرحلة .ىذهالدراسةعلىمرحلتُت يفإجراءاتالبحثاليتنفذت كانت

 .ماقبلالعملكالثاينىومرحلةتنفيذالعمل

 :فيمايليتفاصيلمراحلىذاالبحث



31 
 

 

 الدكرةقبل .ُ

عن  كالبحث دلعرفة أكذل كخطوة العمل قبل ذلك حوؿ ادلعلومات كيتم

العربيةتعليم يف مشاكل علىالباحثة،كانتاألنشطةاليتقاـهبايفالتفكَتاألكرل .اللغة

   :النحوالتارل

 .استئذافكإجراءادلقابالتمعمديرادلدرسةإلجراءالبحوثيفادلدرسة (أ

 تعليماللغةالعربيةحوؿادلشاكلاليتكاجهتهاأثناءعمليةال مدرسي مع مقابالت  (ب

ربديدموضوعاتالبحثبناءنعلىادلشاكلاليتمتالعثورعليهاخالؿادلالحظاتج(

 .توالدادمحميةالثانويةالصفالسابعابدلدرسةطلبةاألكليةكىي

 كذلاألقمإبجراءاختبارد(

 عمل .ِ

للمشاكل ،متكضعخطةعملتصحيحيةالواردةيفاإلجراءادلسبق النتائج بناءنعلى 

 سبت الاليت عملية يف ادلرحلة .تعليممواجهتها ىذه يف يقـو كادلتعاكنوف الباحثة،
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 كتطوير بتحديد النموذجالذم .تعليمالترقيةخطة الدراسة تتبعادلراحلاليتنفذتيفىذه

  :مراحلكىيْكضعوكورتلوينكالذميتكوفمن

 زبطيط .أ

 :يفمرحلةالتخطيطعلىالنحوالتارلالباحثةكانتاألنشطةاليتقاـهبا

 ربضَتادلوادالتعليمية (ُ

ال (ِ أدكات إبعداد قم الدركستعليم خطط شكل الدراسية، (RPP) يف كادلناىج

،كقوائمالنتائج،كمفرداتكسراجلليد،كأسئلةلطلبة،كأكراؽعملاكالكتبادلدرسية

 دكرة،كأسئلةالنصالنهائيلكلماقبلاإلجراء

 .ملطلبةكأكراؽمالحظةالنشاطاالبحثذبميعكإعدادأكراؽمالحظةالنشاط(ّ

ال(ْ عملية لتسهيل الالزمة التعليمية الوسائل كإعداد إبنشاء شاشاتتعليمقم مثل ،

.،إخلالكريستاؿالسائل،كمكرباتالصوت،كالعالمات
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 تطبيق .ب

التنفيذ مرحلة يف يتم ادلفًتضأف من ، تعليميتعليم بتصميم العربية خطة .اللغة

 :ىذهىيكمايليتعليمالعمليفعمليةال

لطلبةكفقنالتوفَتكاسراجلليدلتسهيلحصوؿاتعليمقمبتنفيذأنشطةالتدريسكال (ُ

 .اللغةالعربيةتعليمعلىادلواداليتيتمتدريسهاحىتيكوفلديهمالدافعل

ِ)   أسئلةالباحثةكأعطت االختبارما بعد ما كأسئلة التمهيدية األنشطة يف قبل

 .تعليميفكلدكرةيفأنشطةالتدريسكال االختبار

 ادلالحظة .ج

تشملتعليممتإجراءادلالحظاتأثناءتنفيذاإلجراءكمحاكلةلتحديدمسارعمليةال

 :أنشطةادلراقبةمايلي

 تعليمكضعأنشطةالتدريسكال(ُ

 الطالبةنشاط(ِ

 علىفهمالتفاعليفالفصللطلبةقدرةا(ّ

 يفالفصللطلبةسلوؾا(ْ
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 انعكاسد.

ىوربليلتقييمنتائجالتخطيط التفكَت .القياـبو مت ىذهادلرحلةىونشاطألكررما

  :كتشملاألنشطةاليتنفذت .كالتنفيذكادلالحظاتاليتأبديت

ربليلعملالطلبة (ُ

 ربليلنتائجادلقابلة (ِ

 الباحثةربليلكرقةمالحظة (ّ

 الطالبةربليلأكراؽمالحظة (ْ

استخداموكأخذبعُتاالعتبارماإذايقدرانعكاسناالباحثة،قدـمننتائجالتحليل

العمل، دكرة تتوقف إذامتربقيقهاكصلحت، .كانتادلعايَتاحملددةمسبقناقدربققتأـال

 .أداءاإلجراءيفاإلجراءالتارل ترقيةدكرةالعملمنخالؿ الباحثة،يكرركلكنإذادلتنجح
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 األكذلالدكرة ادلالحظة التخطيط  

 التأمل

 التخطيط

 التنفيذ
 

 الدكرة الثاين ادلالحظة

 التأمل

التاذلدكرةال  

 

 التنفيذ
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 البحث وموقع البحثواحدات  . ب

 مواقعالبحث .ُ

اليت يفالصفالسابعمنمدرسةدمحميةتوالدا،ةالدراسيةكافموقعالبحثاإلجرائي 

تنغكارا قرية يف تقع اإلسالميةكانت الداخلية ادلدارس إحدل كىي منطقةال ، يف واقعة

الفرعية الشماليةماالصلكي لوك  .منطقة حبث كموقع ادلوقع ىذا اختيار مراعاةمت مع

     :االعتباراتالتالية

تلقياإلصالحاتيفدمحميةتوالدامنفتحوفعلىالثانويةادلدراءكادلعلموفيفمدرسة(أ

  .يفالفصلالدراسيالتعليمعملية ،كخاصةيفرلاؿالتعليم

توالدا يفمدرسة(ب دمحمية اجلليديفالثانوية منوذجكسر استخداـ يسبقذلم دل تعليم،

  يفاللغةكادلفرداتةبلًتقيةمهاراتالطل اللغةالعربية

حبيتعليم عمومناةبالطل يعترب(ج ثيكوفلوأتثَتعلىافتقاراللغةالعربيةأمرناصعبناكشلالن

  .اللغةالعربيةتعليمإذلالدافعلةبالطل

 مواضيعالبحثكاألشياء .ِ
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مه الدراسة موضوعىذه كعددىمتوالدادمحميةلثانويةاال الصفالسابعدبدرسةطلبة

كمواضيعحبثألنومتالعثورعلىادلشاكلكماىوموضحلطلبةمتاختيارىؤالءا .فرداِٗ

  .يفخلفيةادلشكلة

ةبلًتقيةفهمالطليفحُتأفاذلدؼمنىذاالبحثىواستخداـمنوذجكسراجلليد

.اللغةالعربيةتعليميفللطلبةاللغةالعربيةتعليميف

 أدوات مجع البياانت ج. 

 تقنيةمجعالبياانت .ُ

البياانت البحث تقنيات مجع لنجاح مهم عامل يستخدـ .ىي احلالة ىذه يف

  :،منبُتأمورأخرلتقنياتمجعالبياانتيفالبحثالباحثة

 ادلالحظة (أ

ذلدؼالبحث ادلالحظةىيإجراءمالحظة اجلليدمباشرة كىوتطبيقكسر لزايدة،

 .اللغةالعربيةتعليمالعربيةيفلطلبةمفرداتا

 



38 
 

 

 مقابلة (ب

ادلقصودمنحديثىوكسيلةجلمعالبياانتكادلعلوماتاليتتتم ماىو بشكلعاـ،

   .عنطريقإجراءاألسئلةكاألجوبةعنطريقالفمللحصوؿعلىالنتائجادلرجوةمقابلة

 توثيق (ج

التوثيق .تعليميةأثناءعمليةاللطلبةتصورلألنشطةاالتوثيقىوكسيلةللحصوؿعلى

 .ادلستخدـعبارةعنصورفوتوغرافيةأكصورمتعلقةدبشكلةالبحث

 اختبار (د

ادلرجوة النتائج على للحصوؿ الدراسة، ىذه يف استخدـ القبليالباحثة، االختبار

ادلسبق .كالبعدم االختبار  تنفيذ قبل متإجراء كمتإجراء الالحقبعدتنفيذاإلجراء االختبار

  .اإلجراء

 اةمجعالبياانتكأد .ِ
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الباحثةاليتاستخدمها تقنياتمجعالبياانتاليتمتربديدىا،فإفاألدكات بناءنعلى

 .توثيق،كالاختبار،كثيقة،كرقةادلراقبة :أثناءالبحثىيكمايلي

 حتليل البياانتاساليب  . د

 ىذه البياانتيف ربليل النوعياستخدـ الوصفي التحليل تقنية تيستخدـ .الدراسة

البحث من بدءنا أبكملها األحباث سلسلة لشرح التحليلية هنج .التقنيات ابستخداـ

 .شخصي أف يعٍت الذايت ادلوضوعات أكثر يتفاعلوف الباحثةالنهج ةالبحث مع أم طلبة،

ادلوضوعاتالصفالسابع كفهم بينهم التواجد منخالؿ مالبحث، نموضوعاتالبحثة

البياانتاليتمتاحلصوؿعليهامنىذاالبحثىييفشكلبياانتمنادلالحظات .نفسها

ال عملية أثناء االختبارات .كالواثئقتعليم من فيها للنظر بياانتإضافية على احلصوؿ مت

مث .العربية(كنتائجادلقابالتغَتادلنظمةمنمديرمادلدارسكمعلمياللغةةكالتوثيق)الصور

البياانتاليت ربليل البياانتمت مجع كىي: مراحل، عدة على عليها احلصوؿ مت كتقليل،

   .،كاالستنتاجاتالبياانت،كعرضالبياانت

 مؤشر النجاح ه.

 :ادلكوانتاليتتعتربمؤشراتالنجاحيفىذاالبحثىيكمايلي 
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أظهرتالبياانتاليتمتاحلصوؿعليهايف   .ُ تعليم زايدةيفنتائج هنايةكلدكرةإذا

    .منالدكرةالسابقةَٕادلفرداتالعربيةمنالقيمةالقياسية أك لطلبةا

معايَتدائمنايتبع،يتماحلصوؿعلىالبياانتاليتتوضحأفادلتوسطيفهنايةكلدكرة .ِ

  (KKM) .االكتماؿمناألدىناحلد

أظهرتالبياانتأفمؤشراتيقاؿإفربقيقمؤشراتالنجاح النجاحيف يتزايدإذا

   ك.جاحيفالدكرةاألكذلكماإذلذلالن أكربمنمؤشراتالثانيةالدكرة
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 الرابع بحثادل  

 نتائج البحث وادلناقشة

 موقع البحث نع سنةنظرة  . أ

،يفقريةتنغكاراتوالداادلدرسةالثانويةدمحميةالباحثةكافموقعالبحثالذماختاره

 .الشماليةلوكمنطقةماالصلكي .كيكس

 .  توالدادمحميةللمدرسةالثانوية اتريخموجز .ُ

،كىيإحدلتينكار يفُٕٖٗسنةيفتوالداالثانوية توالدادمحمية أتسستمدرسة

 أكفواللو ندلالبانداأ احلاج،ُْٖٗسنةيف .الصغَتة توالدا قريةيف مجعيةاحلي مناطق

مجعيةاحليىكتارتقعيفّٔحاء ب أرضمساحتهاحوارلجنيو توالدا رئيسالقريةتربعت

تينكار الذمأصبحاآلفقرية تينكار ادلواقع األمليفىذه مع ادلؤسساتيقدر، تنشأ أف

 .التعليمية

 ُٕٖٗيوليوٓيف الثانويةدمحمية دمحمأمُت احلاج منقبل أتسستتوالداادلدرسة

مسَتنغ دينغ ادلهندس ندلالبانداأ احلاج، اللو، دركيس أكفو اب احلاج كتوردال، راكأبو
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ك اإلقليميوفيفدكراحلاجنواكم مالينتا القادة ُٖٖٗسنةيف التارل أنشأت .لوكدمحمية

أماالذم .توالداعاليةدمحميةالأنشأتمدرسةُٗٗٗسنةيفتوالدامدرسةاالبتدائيةدمحمية

 .دمحميةيفذلكالوقتفهورجلالديندمحميونس ادلدرسة شغلمنصبقائد

أماأعضاءىيئةالتدريسفقدمتمنحهميفذلكالوقتتكرمينامنتربعاتالسكاف

الكاكاك حدائق  ادلدرسة تنظيم مت .كمنتجات قبل الوقت ذلك يفاتوالددمحمية القيادة من

لوكمشاؿ متتسليمادلنظمُتإذلالقيادةاإلقليميةدمحميةَََِسنةيفكلوكدمحميةاإلقليمية

التوزيععلىالعماؿلزراعةالكاكاك طريق مثنظاـالعملكقتاألرضعن .اليتمتتشكيلها

متاستبداؿنبااتتالكاكاكأبشجارََُِسنةمثيف .)الشوكوال(كيقسمعلىطوؿأرضو

 .ىكتاركدليتماعتمادىابعدْٖٓ.ُٕزيتالنخيلدبساحةتقارب

 علىذلك، اليتعقدىا كادلدارسالدينية توالدا دمحمية قيادةَُِّ-ُٔٗٗكعالكة

ك ف.سوديرما كىيَُِّسنةيف سوالكيزم، جنوب يف دمحمية اإلقليميوف القادة قاد

،ابلكاملكاليتنصسوفارم كأخَتناعهدإذل َُِْ سنةعمراتصلونجكاستقاؿيف ادلهندس

القيادةاإلقليميةحملمديةجنوبسوالكيزمبتاريخ  .حىتاآلفَُِْنوفمربٓعليهامرسـو
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 :ىيتوالدا دمحميةالثانويةادلدرسة يف الربامج/األنشطة اما

 (ترقيةة/أالعبادة،الدعوة،القر دركسبيسانًتيناف)العقيدة،اآلداب، (أ

 . ،كالفنوففرقةالطبل،الزراعة/ادلزارع/صيداألمساؾ،الرايضة،الفنوفالعسكرية (ب

 تطويراللغتُتالعربيةكاإلصلليزية (ج

 (رباسوس)حفظالقرآفد(

 .توالدا دمحميةالثانويةادلدرسةرسالةالرؤيةك  .ِ

 رؤية (أ

 للمثل معيارنا لتكوف الرؤية بناء ربققهامت أف جيب اليت دمحمية كاألىداؼ ادلدرسة

زمٍت يف توالدا  إطار رللس منظمة قبل من مشًتؾ بشكل كضعو الباحثةمت

 رؤية .كاجملتمع دمحمية الثانوية عبادةىي" توالدامدرسة نبيلة، أخالؽ اثبتة، عقيدة

. "كجاىزةللعمل كذكية طيبة

 ادلهمة (ب

سلتلف من اخلطط لتأطَت كجهد حبيثادلهمة ربقيقها التطلعاتكاألىداؼادلراد

 .تصبحمادةلتقييماألداءحبيثيتمخلقالتوازفبُتالعملكالنتائج
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 :ىي توالدادمحمية مدرسةالثانوية مهمات

                  أتكيدأصوؿالعقيدةمنمجيعاجلوانب (ُ)

(ِ)  البشر من النفسكإخوانو ذباه احلميدة كالبيئة،غرسأساسياتاألخالؽ كإخوانو

       ككذلكيفهللاسبحانوكتعاذل

كللمحيط (ّ) كتعاذل سبحانو هلل التكريس أشكاؿ من كشكل العبادة أسس ترسيخ

   الطبيعي

 يوفرأحكامناحللادلشكالتكمهاراتالتفكَتادلنطقيكالنقدمكاإلبداعي (ْ)

 اإلمكانياتكقدمالتحفيزحىتتتمكنمنربفيزنفسكعلىأفتكوفأكثرتقدمناكفقن (ٓ)

ىدؼ.ّ

كادلعرفة الذكاء زايدة ىو الوطٍت التعليم ىدؼ من كجزء ادلدرسة من الغرض

التعليم يف كادلشاركة مستقل بشكل للعيش كادلهارات النبيلة كالشخصية كالشخصية

 :ىيكمايليتوالدادبزيدمنالتفصيل،أىداؼمدرسةالثانويةدمحمية اإلضايف.

 شركط يف ميزة لديو اإلخراج .أ

 اإلسالـ منوذجي تتميز اليت ادلدرسة دبثابة كاحد تعاذل ك هللا يف اإلمياف ك اإلمياف(ُ

 عالية ىي حبالوطن ك القومية(ِ
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 كاسعة عميقة اليتىي التكنولوجيا ادلعرفةمن علـو رؤل(ّ

من (ْ قوية شخصية ذلا كيكوف كالتميز اإلصلاز لتحقيق كااللتزاـ ربفيز ارتفاع

 اجملتمع يف مشاركة ك إشراؾ خالؿ

 قلق ك حساسية االجتماعية (ٓ

 التميز البدنية حالة إيو رأ دعمت اليت عالية ىي االنضباط .أ

 . ادلهنية يف التعليم تنظيم قادرةعلى كانت ادلدارس ادلؤسساذبعل يف .ب

الالمنهجية زايدة .ج ادلواطنُت، الربامج جلميع الكشفية تتطلب أجل اليت من

 من األكذل كما لطلبة ادلشاركُت مصاحل ك مواىب لل كفقا كفاءة ك فعالية أكثر

 .ُتتعليمادل مشارؾ الذات تطوير كسائل

إدراؾترقيةجودةاخلرجيُتالذينلديهممواقفكمعرفةكمهاراتمتوازنة،ابإلضافةإذلد.

العارل، التعليم اخلرجيُتالذينيواصلوف عدد كعلى زايدة بسكلمنظم نظاـ كتنفيذ كضع

 .مجيعاألحكاـاليتتنظمعمليةادلواطنُتمنادلدرسة
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 اذليكلالتنظيمي.ْ

 ُ.ْالقائمة

 َُِِ/ََِِتوالدادمحمية دلدرسةالثانويةااذليكلالتنظيمي

مهنةاسمرقم

القاداإلقليميوفالدينمصباححَتالدكتور .ُ

مدرسةرئيسS.Pd ،M.Pd،سوابرم .ِ

الكوخرئيسS.Pdصبارالدين، .ّ

انظرادلدرسةS.Pdنوردين، .ْ

امينةصندكؽ S.Pd ،نوربيدا .ٓ

مدرسفنوفS.Pdسلطاف، .ٔ

عقيدةأخالؽةمدرس S.Siرامسيتا، .ٕ

ةصلليزيإلا لغةةمدرسS.Pdليها، سا .ٖ

فقو مدرسS.Pd.Iأردمكيرانتا، .ٗ
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لغةاصلليزيةةمدرسS.Pdسيتختيجة، .َُ

رايضياتةمدرسS.Pdسوريدا، .ُُ

عربيةاللغةةمدرسS.Pd.Iوستَتايين،غ .ُِ

أمُتادلكتبةS.Pdإندرمأمالياآكو، .ُّ

دينةمدرسS.Pd ىارنيايت، .ُْ

رايضيات ةمدرسS.Pdموسليكا، .ُٓ

تربيةبدنيةةمدرسإيدمسوكليوف .ُٔ

ةاتريخاإلسالـمدرسS.Pd،جويتا .ُٕ

اإلدارةS.Pd،إسنااي .ُٖ

ناألمعابدين .ُٗ
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 ةالطلبالتحا.ٓ

 ِ.ْالقائمة
َُِِ/ََِِالسنةةقائمةطلب

عددطالبةلباطفصلرقم

 ِٗ ُٖ ُُ السابعفصلُ

 َِ ٖ ُِ الثامنفصلِ

 ّّ ُٖ ُٓ التاسعفصلّ

َّْْٖٕاجملموع

 َُِِ/ََِِ توالدادمحمية مصادرالبياانت:مدرسةالثانوية

 ابدلدرسيةادلرافقكالبنية.ٔ

 ّ.ْالقائمة

توالدا دمحمية النظاـالتجارمادلتعدداألطراؼ البٌتالتحتية

 َُِِ/ََِِسنة 

عددالغرفةبنايةنوعالرقم

ُ مكتبمديرادلدرسةُ

 ُ الباحثةغرفةِ
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 ّ قاعةالدراسةّ

 ُ قاعةْ

 ُ مسجدٓ

 ّ اتالطالبةمساكنٔ

 ّ لطلبةمساكنإ

 ّ موقفالسياراتٖ

 َُ احلماـ/ادلرحاضٗ

 ُ سنةمطبخَُ

َُِِ/ََِِ توالدادمحمية مصادرالبياانت:مدرسةالثانوية

 

 البحث ائخنت ب.

متكصفنتائجىذهالدراسةعلىمراحليفشكلدكرتُتتعليميتُتمتإجراؤمهايف

التدريسك الدراسة .يفالفصلالتعليمعملية يفىذه إجراؤهالتعليمكصفيقدر، الذممت

:علىالنحوالتارل
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 نتائجحبثماقبلالدكرة .ُ

األكرليفالفصلمتإجراءحبثعمليقبلالد قبلاإلجراء كقدمتتنفيذىذاكرة ،

االثنُتاإلجراءال ية،يفالصفالسابعمنمدرسةتساانكيةدمحمَُِِأبريلٓتمهيدميـو

أكالنالباحثة،أجرلالتعليمقبلإعطاءإجراء .منطقةلوكالشمالية،توالدا،انحيةماالصلكي

للطلبةمالحظات أثناء التعليمعملية حالة الطالبةلتحديد قاـ مث الباحثة، الطلبةبتوجيو

اللغةالعربيةتعليماألكليةيفالطلبةكإجراءاختبارربريرمللحصوؿعلىحملةعامةعنقدرات

 .بكسراجلليدالباحثة،قاـ،يفىذاالبحثالتمهيدمالطلبةلقياسقدرات .ادلتعلقةمفردات

 :اجلليدىيكسرابستخداـالباحثةاخلطواتاليتازبذىا

اليتمتإعطاؤىاالباحثةسألت .أ أخرلادلادة العربيةمرة اللغة ،منقبلمدرسمادة

 .وىاتعليمخبصوصادلادةاليتالطلبةكعقدتجلسةأسئلةكأجوبةمع

 .ب الربكتوكوؿالطلبةالباحثةكجهت ابتباع مسافة كعلى جيد بشكل اجللوس إذل

 .الصحي

 .الطلبةبتوزيعالورقةاليتمتإعدادىاكتوزيعهاعلىالباحثةقامت .ج
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د. الطلبةالباحثةيوجو اليتكزعها علىالورقة مثيكتبالباحثةدللءىوايهتماخلاصة ،

،كالشخصالذميكتبأكربعددمنادلفرداتادلفرداتأكربعددشلكنمنالطلبة

 .بشكلصحيحىوالفائزيفىذهاللعبةمنكتابةأكربعددمنادلفردات

النتائجاالختبارادلعطاةالباحثة،أجرلبعداالنتهاء ابستخداـللطلبةبعدذلكتقييمن

:نظاـالتسجيلالتارل

ْ.ْالقائمة

 تقنيةالتقييمقبلالدكرة

نتيجةاجلانبادلقدرإسمرقم

رلموعادلفردات

خاطئصحيح

 ٗٔ ٕ َِ هللاشيف دمحمأندم ُ 

 ٔٔ ٓ ُٗ يسرافابسودمحم ِ

 ٗٔ ٖ َِ بيسأماليا ّ

 ٔٔ ٗ ُٗ فجرأنديكا ْ

 ٕٔ ٓ ِِ رحزليخةانورف ٓ
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 ٔٔ ُُ ُٗ فَتاسارتيكا ٔ

 ْٓ ُِ ُّ ادلياين ٕ

 ٔٓ ٗ ُٔ جوسنيتا ٖ

 ٔٔ ٕ ُٗ كاميليا ٗ

 َٔ ٓ ُٓ خَتاكراـ َُ

 ِٓ َُ ُٓ ابرمُتهبميدمحم ُُ

 َٖ ُِ َِ ريسكيدمحم ُِ

 ّٔ ٗ ُٖ يلفجردمحم ُّ

 ْٓ ٗ ُّ ريفاؿدمحم ُْ

 ٔٓ ٗ ُٔ أككازاي دمحم ُٓ

 ٔٔ ٖ ُٗ دمحمفرحاف ُٔ

 ٗٔ ٕ َِ نوراندايكايت ُٕ

 ّٔ ٕ ُٖ نوركؿفكريةـ ُٖ

 ّٔ ٓ ُٖ نورالعزة ُٗ

 ْٓ ٔ ُّ رسكيزىرينيت َِ

 ِٓ ٕ ُٓ رزقيكرداان ُِ
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 ْٓ ْ ُّ رينافَتان ِِ

 ّٔ ّ ُٖ ريندا  ِّ

 َْ ِ ُُ ريسما ِْ

 ْٓ ٗ ُّ ريتا ِٓ

 ٔٓ ٖ ُٔ ركحياف ِٔ

 َْ ٖ ُُ سيسكا ِٕ

 ْٓ ٕ ُّ سرمكاىيوين ِٖ

 َٔ ٕ ُٓ سوسيسانتيكا ِٗ

رلموع النقاط ادلكتسبة=القيمةالنهائ
   =ََُ رلموع أقصى درجة

۱۹ ََُ.....=  



،كالتابةادلفرداتالصحيحةكادلثاليةيتمتقييمادلفرداتأعالهمنخالؿالنظريفك

الكلمات يف السطور يف التغيَتات عن انذبة ادلعٌت يف كتغيَتات النطق يف أخطاء توجد

التقييمادلنفذ .ادلكتوبة بناءنعلىنظاـ يفادلرحلةالطالبةرؤيةجدكؿربصيلدرجاتيقدر،

.علىالنحوالتارلالباحثةالتمهيديةاليتأجراىا
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 ٓ.ْالقائمة

قبلالدكرةةبلدرجاتالط

نتيجةاسمرقم

ٗٔ هللاشيف دمحمأندم ُ

 ٔٔ يسرافابسودمحم ِ

 ٗٔ بيسأماليا ّ

 ٔٔ فجرأنديكا ْ

 ٕٔ رحزليخةانورف ٓ

 ٔٔ سارتيكافَتا ٔ

 ْٓ ادلياين ٕ

 ٔٓ جوسنيتا ٖ

 ٔٔ كاميليا ٗ

 َٔ خَتاكراـ َُ

 ِٓ ابرمُتهبميدمحم ُُ

 َٖ ريسكيدمحم ُِ

 ّٔ يلفجردمحم ُّ
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 ْٓ ريفاؿدمحم ُْ

 ٔٓ أككازاي دمحم ُٓ

 ٔٔ دمحمفرحاف ُٔ

 ٗٔ نوراندايكايت ُٕ

 ّٔ نوركؿفكريةـ ُٖ

 ّٔ نورالعزة ُٗ

 ْٓ زىرينيترسكي َِ

 ِٓ رزقيكرداان ُِ

 ْٓ رينافَتان ِِ

 ّٔ ريندا  ِّ

 َْ ريسما ِْ

 ْٓ ريتا ِٓ

 ٔٓ ركحياف ِٔ

 َْ سيسكا ِٕ

 ْٓ سرمكاىيوين ِٖ

 َٔ سوسيسانتيكا ِٗ
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 ٗٓمتوسط



ُ.ٓصورةرسمبياين

الدكرةقبلالطالبةسلططمفردات
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،َٕؿللمدرسةدمحميةتوالداىومنخالؿالنظرإذلاحلداألدىنمنمعايَتاالكتما

يوضحأفىناؾطالب البياينأعاله الرسم أف علىدرجاتدبدلاميكنمالحظة فحصلوا

دلحيققاحلداألدىنمنمعايَتاالكتماؿبدرجاتجيدةكاستوفوآٖ-َٕدرجات بينما ،

احلداألدىنمنمعايَتاالكتماؿِٕ علىدرجةدبدلدرجاتمن طالبنا إذلَّكحصلوا

لذلكحيتاجالباحثٗٔ األكذلعلىأملزايدةالدكرةإذلازباذإجراءيفةمعنتيجةسيئة،

 .األكذلالدكرةإتقافادلفرداتيف

 ٔ.ْالقائمة
توزيعترددعملماقبلالدكرة

 قبلدكرةما فاعل فًتةرقم
ُ.

ٖٔ-ََُ 
 - أ

ِ.
َٕ-ٖٓ 

 طالباف ب

ّ.
َّ-ٔٗ 

 طلبةِٕ ج

ْ.
َ-ِٗ 

 - د

 طلبةِٗ اجملموع
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إذلجدكؿالتوزيعالتكرارمللط قبلالدكرةلبةاستنادنا ،ميكنمالحظةإلجراءاتما

،حيثيوجدطالبافحاصلُتعلىدرجاتجيدةبدرجةكافيةكةبنتائجدرجاتالطل أف

درجاتسيئةلبةطِٕ على نقحصلوا ذلكإذل كيرجع يواجهها، ادلفرداتاليت صمن

حل يفةبكالطلة،لذلكيواجهوفصعوبةيفاالستماعكالكتابةكالكتابة.تساعدالباحثةبالطل

  .ىذهادلشكلة

 الدكرةاألكذلنتائجالبحث.ُ

 زبطيط .أ

يفمرحلةالتخطيطىذهقاـ .التخطيطىوالتحضَتلتنفيذالبحثالعملييفالفصل

 :ابلتحضَتاتالتاليةالباحثة

 لوافربديدموضوعاأل(ُ

 اجلليدكسرادلفرداتمعتعليمترسيخأساليب     (ِ

  (RPP) التعليمتطويرخطةتنفيذ    (ّ

 الطالبةقمإبعدادأكراؽمالحظاتادلعلمك(ْ



59 
 

 

العرض،كمكربات،كأجالطلبة،ككتبإعدادأدكاتالتدريس،كىيكتبادلعلم(ٓ هزة

 ،كأقالـالتحديدالصوت،كاللوحاتالبيضاء

 .قمإبعدادأسئلةاالختبارللمناقشةكتقييماإلجراءات(ٔ

 اإلجراءالتنفيذ/ب.

 األكذلللدرةاالجتماعاألكؿ (ُ

للدرة،يفاالجتماعاألكؿاللتخطيطالذممتإعدادهمسبقنامتتنفيذاإلجراءاتكفقن

 االثنُت يـو عقد الذم ٓاألكذل  َُِِأبريل الوقتَّ.َُ-ََ.َٗالساعة

 األكسط. اإلندكنيسي قاـ الدراسة ىذه طريقة الباحثةيف ابستخداـ ادلواد كتقدًن توفَت

 .احملاضرة النشاط خالؿالتعليميبدأ  من معاالطلبةدعوة الصالة  .لقراءة يعتٍت الباحثةمث

منالباحثةمثطلبت .ادلرادربقيقهاالتعليمكيربطابدلواداليتمتدراستهاكينقلأىداؼلطلبةاب

كفتحالفصلالرابعيف مناىجدراسيُّ فتحكتابحزمةاللغةالعربيةللصفالسابعالطلبة

 كالنظرٓٓالصفحة الصفحة يف بعناية الصورة ٔٓإذل قاـ ذلك كبعد بتدكينالباحثة،

العل كطلبمفردات السبورة على احملمولةطلبةواف الكمبيوتر أجهزة أخرليف مرة لكتابة

 :ادلفرداتىيكمايلي اخلاصةهبم.التوارل
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 ادلفرداتالعربيةالدكرةاألكذلُ.ٔالصورة
Warna –warna = األلواف 

Putih: أىبٍػيىضي .ُ
Merah Muda: كىٍرًدمُّ .ِ
Abu-Abu:رىمىاًضيُّ .ّ
Krem: كىرميًٍيُّ .ْ
ٓ. : Unguبػىنػىٍفسىًجيُّ
 Orange: بػيٍرتػيقىًليُّ .ٔ

  

  أكضح ذلك، حىتالباحثةبعد مفهوما، يكن دل اليت ادلواد تتعلق أسئلة كطرحوا

اجلليدكسرأغنيةعناللوف،الباحثةمنتذكربسهولةمفرداتمعينة،كقدـالطلبةيتمكن

كالتس كسائلاإلعالـيفشكلمنمكرباتالصوت، مثكذلكابستخداـ الباحثةجيالت،

ىذاكسراجلليدىوالشيءالذميتمتعاألطفاؿ،منخالؿالغناءتصبح .يغنوفمعاالطلبةك

األصغريفتذكرادلفرداتاللوفكتصبحأكثرمحاسا،مرح،كيصبحاجلوادلرح.كبعدذلك،

،ءىامعاألصدقأٓيفاستكماؿقراءاتكجدتيفالصفحةللطلبةالتدريباتالباحثةقاـ

 الدرس يغلق أف الباحثةقبل كتبتإذلالطلبةتعيُت كانتقد ادلفرداتاليت حفظ على

كافاجتهادايفالدراسةكتكرارالدرسيفالطلبةالدافعحىتيتمكنالباحثةأسفل،مثقدـ

 .يعززتقدـصالةاخلتاـسأؿزعيمالطبقةأفالباحثةادلنزؿ،بعدأف
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 ُاالجتماعالثاينمنالدكرة(ِ

ا األكذل للحلقة الثاين االجتماع تنفيذ مرحلة اخلميسيف يـو عقد أبريلٖلذم

َُِِ الساعة األكسطََ.َٗ-َّ:ٕ، اإلندكنيسي الوقت بدأ بفحصالباحثة،

 الطلبةجاىزية بدء  .التعليمقبل الكفاءات أك األىداؼ ربطت .ادلطلوبربقيقهانقل مث

 منهاجدراسيُّبفتحالكتابادلدرسيالطلبةادلفرداتاليتسبقدراستهاككجهتالباحثة

 .كاالىتماـابحلواركسبارينهاكشلارستهامعمقاعدىمٖٓ

 :نصكتاباحلوارلتعليماللغةالعربيةكالتارل

احًلوىاري

عىلىىاحلًٍوىاري التٍَّدرًيٍػبىاتي

كىمىايٍفاٍلًمثىاًؿ!أىٍجًر .أ  احلًٍوىارى

:اٍلبػىٍيضىةي/أىبٍػيىضه ًمثىاؿه

مىالىٍوفياٍلبػىٍيضىةي؟لىٍوفياٍلبػىٍيضىًةأىبٍػيىضه

بىةي/كىٍرًدمُّ .ُ /بػيٍرتػيقىارلُّ.ٔاحلٍىًقيػٍ  اٍلبػيٍرتػيقىاؿي
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/أىٍصفىري .ِ /أىٍخضىري.ٕاٍلوىرىؽي  اٍلمىٍكتىبي

 السىاعىةي/رىمىاًدمُّ.ٖاٍلوىٍردىةي/أىمٍحىري .ّ

بػٍُّورىةي/أىسوىدي .ْ /كرميًٍيُّ.ٗالسى  اٍلًكتىابي

5. ُّ  ادلًٍرمسىىةي/أىٍزرىؽي.َُاٍلقىلىمي/بػيٍتًٌ

إذلمخسرلموعاتككجههملاللتقاءمعأصدقائهمالطلبةالباحثةبعداالنتهاءقسم

الطلبةبعملألغازالكلماتادلتقاطعةلكسراجلليدعلىالباحثة،قاـبعدذلك .يفاجملموعة

،ستكوفاجملموعةاليتحصلتعلىأكربوعةكرقةىويةاجملموعةكألغازىاككزععلىكلرلم

منمنادلفرداتادللونةىيالفائزةعدد جزءنا ،بينماكافكسراجلليدالذممتإجراؤهاليـو

منالعملمعأصدقائهميفالطلبةعلىأملأفيتمكن .ادلهمةاحلفظكادلوادادلعطاةسابقا

أفالطلبة،يتطلبكسراجلمودىذامنمجيعوعةللحصوؿعلىاإلجاابتالصحيحةاجملم

تفاعالتمعبعضهمالبعض نشطُتيفرلموعاتكأفيبنيوا إحساسنا .يكونوا سيخلقىذا

.معبعضهمالبعضالطلبةابلثقةابلنفسبُت

 ادلالحظة .ج
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منخالؿقياسماإذاكانتىناؾزايدةالطلبةالباحثة،الحظتمرحلةادلالحظةيف

ادلتكسرةيفالطلبةيفمفردات العربيةتعليمبعدتطبيقادلفرداتالعربية ادلتغَتاتاللغة أما ،

أثناءعمليةالطلبةكىيكيفيةالنطقكالتنغيمكالتعبَت.كطالقةالطلبةالفرعيةيفتقييممفردات

العلوافتعليم العربيةمعمادة إذلاحلصوؿعلىبياانتكمعلوماتتتعلق .اللغة يهدؼىذا

خالؿأدكاتكسراجلليدادلفرداتالعربيةمنتعليمالعربيةأثناءعمليةالطلبةبزايدةمفردات

الطلبةيكوف،حبيثكونوانشيطُتسبامنايففصلكاحدأفيالطلبة،شلايتطلبمنادلختلفة

حظةذلكمنخالؿجوماليقدر،كالباحثةمتحمسُتكيركزكفعلىادلادةادلقدمةمنقبل

كنتائجاالختباراتاليتالطلبة،كحضوراللغةالعربيةتعليميفالطلبة،كنشاطالفصلاللطيف

 .طادلاأفادلعلميطبقمفرداتعربيةحوؿاأللوافالطلبةحصلعليها

 انعكاسد.

متالعثورعلىنقاطالضعفيفالدكرةاألكذلالباحثة،حيددمرحلةالتفكَتىذهيف

 التعليممن كقاـ مسبقالباحثة، اختبار شكل يف انعكاس بينمابعمل يقدر ،

 :التقييمأدانه خطوات رؤية
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 ٕ.ْالقائمة
 منتقنياتالتقييماألكذلدكرةال

نتيجة  رقم اجلانبادلقدر
 النطق ْ-ُ


ُ. 

 جيدجدا ْ
 جيد ّ
 مقبوؿ ِ
 انقص ُ
 ترتيل ْ-ُ


ِ. 

 جيدجدا ْ
 جيد ّ
 مقبوؿ ِ
 انقص ُ
     تعبري ْ-ُ


ّ. 

 جيدجدا ْ
 جيد ّ
 مقبوؿ ِ
 انقص ُ
 نعومة ْ-ُ


ْ. 

 جيدجدا ْ
 جيد ّ
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 مقبوؿ ِ
 انقص ُ

  أقصى درجة 70

رلموع النقاط ادلكتسبة=القيمةالنهائ
   =ََُ رلموع أقصى درجة

۱۹ ََُ.....= 

  
 

علىشكلاختباراتكاردةيفكتابةبختبارالتمهيدمالذمييعطىللطليكوفاال

ةبتمهيدميتضحأفنتائجدرجاتالطل،كبعدإجراءاالختبارالةالثالثعشرةادلنهاجالعربي

:ابستخداـادلتغَتاتالفرعيةاألربعةىيكمايلي

 ٖ.ْالقائمة

 األكذلالدكرةةلبدرجاتط

قيمة
ُالدكرة

اجملموع اجلانبادلقدر الطلبةاسم رقم
 النطق ترتيل تعبَت نعومة

 ُ هللاشيف دمحمأندم ّ ِ ِ ِ ٗ ٕٓ

 ِ يسرافابسودمحم ّ ِ ِ ِ ٗ ٕٓ

 ّ أماليابيس ّ ِ ِ ِ ٗ ٕٓ

 ْ فجرأنديكا ِ ِ ُ ِ ٕ ٗٓ
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 ٓ رحزليخةانورف ِ ِ ُ ّ ٖ ٕٔ

 ٔ فَتاسارتيكا ِ ُ ِ ِ ٕ ٗٓ

 ٕ ادلياين ِ ُ ُ ِ ٔ َٓ

 ٖ جوسنيتا ِ ِ ُ ِ ٕ ٗٓ

 ٗ كاميليا ِ ِ ُ ِ ٕ ٗٓ

 َُ خَتاكراـ ِ ُ ُ ِ ٔ َٓ

 ُُ ابرمُتهبميدمحم ّ ِ ُ ِ ٖ ٕٔ

ْٖ  ُِ ريسكيدمحم ّ ِ ِ ّ َُ

 ُّ يلفجردمحم ِ ِ ُ ُ ٔ َٓ

 ُْ ريفاؿدمحم ّ ُ ُ ِ ٕ ٗٓ

 ُٓ أككازاي دمحم ّ ِ ُ ِ ٖ ٕٔ

 ُٔ دمحمفرحاف ِ ُ ُ ِ ٔ َٓ

 ُٕ نوراندايكايت ِ ِ ُ ِ ٕ ٗٓ

 ُٖ نوركؿفكريةـ ِ ِ ُ ِ ٕ ٗٓ

 ُٗ نورالعزة ِ ِ ُ ِ ٕ ٗٓ

 َِ رسكيزىرينيت ِ ِ ِ ِ ٖ ٕٔ
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 ُِ كرداانرزقي ِ ِ ُ ِ ٕ ٗٓ

 ِِ رينافَتان ّ ِ ُ ِ ٖ ٕٔ

 ِّ ريندا ِ ِ ُ ِ ٕ ٗٓ

 ِْ ريسما ِ ِ ُ ِ ٕ ٗٓ

 ِٓ ريتا ِ ِ ُ ِ ٕ ٗٓ

 ِٔ ركحياف ّ ِ ُ ِ ٖ ٕٔ

 ِٕ سيسكا ّ ِ ُ ُ ٕ ٗٓ

 ِٖ سرمكاىيوين ِ ِ ُ ِ ٕ ٗٓ

 ِٗ سوسيسانتيكا ِ ِ ُ ِ ٕ ٗٓ

ِٔ ٗ متوسط

 

َتاتفرعيةدبايفذلكمتغْمنإمجارلةبالطلاءتالدرجاتاليتحصلعليهاج

احلصوؿعليهامن،النتائجاليتمتاألكذلالدكرةختبارالتمهيدميف،بعدإجراءاال(النطقُ)

،كافجيدجداسبكنوامننطقادلفرداتةبطلِدبايفذلك،كافىناؾةبنطقمفرداتالطل

،مقبوؿأقلقدرةعلىنطقادلفرداتةبطلٓكجيدطالبناقادرينعلىنطقادلفرداتِِ

رتيلطالبناأقلقدرةعلىنطقتِٔ،ىناؾمنحيثالتنغيميفذكرادلفردات،تيلالًت (ِ)
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دبقبوؿادلفردات الطلّك ادلفرداتةباليستطيع نغمة )علىذكر ّانقص. يف( التعبَت،

ُٗ،كالتعبَتعنادلفرداتبشكلجيدلىأقلقدرةعةبطلَُالتعبَتعنادلفردات،ىناؾ

ُْ،ىناؾنعومة(ْك) .لتعبَتعنادلفرداتاليتمتإعطاؤىاانقصطالبناغَتقادرينعلى

مننطقادلفرداتب سبكنوا ناقصطالبنا ك أقلُْ، كطالبكاحداليستطيعمقبوؿطالبنا

ادلفرداتب نناقصقراءة كرؤية الفرعي، ادلتغَت ىذا حيتتائج الباحث، منةاج مزيد ازباذ إذل

  .اإلجراءاتمنخالؿتطبيقكسراجلليدعلىتعلماللغةالعربية

نت على الطلللحصوؿ عليها حصل اليت الدرجات اختبار بعدةبائج إجراء

    :،ميكنإجراؤىاابستخداـالصيغةةبدلفرداتالطل مسبق

رلموع النقاط ادلكتسبة=القيمةالنهائ
   =ََُ رلموع أقصى درجة

۱۹ ََُ.....=

بعد،ٗىواألربعةالفرعيةادلتغَتاتيفةبالطلعليهاحصلاليتالدرجاتمتوسط

أعالهةبللطلالنهائيةالدرجةعلىاحلصوؿ الصيغة ابستخداـ مجيعككل مجع يتم مث ،

األكذلالدكرةيفةبالطلدرجات،حبيثيكوفمتوسطُِلدرجاتالنهائيةكتقسيمهاعلىا

ٕٗ. 
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على  متوسط بناءن ادلعركؼأف من األكذل، حصلاليتالدرجةنتائجحبثادلرحلة

نخالؿتطبيقمفرداتكسراجلليدم.ٕٗىوالتمهيدماالختبارإجراءبعدالطلبةعليها

زادطلب العربية، اللغة ةلتعلم الثانالصفالسابعيفمدرسة ابلرغممنليسيةتوالدادمحموية

علىنطقادلفردات.ىناؾشخصافبشكلصحيح،ةبشكلكبَت،كالذميتضمنقدرةالطلب

 يتمكنُِك كدل نطقدقيقللمفردات، لديهم مننطقمفرداتاأللوافةطلبٔشخصنا

مزيدمناإلجراءاتللحصوؿعلىالنتائجكفقنا .بشكلصحيح لذلكمنالضركرمازباذ

دلزيد .يفزايدةإتقافادلفرداتالعربيةةربديدىاللتغلبعلىمشاكلالطلبلألىداؼاليتمت

 أدانهالقائمةمنالتفاصيل،انظر

ٗ.ْالقائمة
األكذلالدكرةةبرتوزيعادلفرداتالعربيةعلىطلتوات


 األكذلدكرةال فاعل فًتةرقم
ُ.

ٖٔ-ََُ 
 طالباف أ

ِ.
َٕ-ٖٓ 

 طلبةُِ ب

ّ.
َّ-ٔٗ 

 طلبةٔ ج
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ْ.
َ-ِٗ 

 - د

 طلبةِٗ اجملموع
 

الرسمالبياينِ.ٓصورة

   األكذلدكرةيفالالطلبةمفردات زايدة

 
َانقص=ِٓمقبوؿ=ْجيد=َ=جيدجدا

 تنفيذ مفرداتالطلباألبعد مقارنة ادلعركؼأف من الدكرة، قبل ما إجراء يفةكؿ

طلب ىناؾ يزاؿ ال ألنو مهمة، ليست أهنا من الرغم على زادت قد التمهيدم ةاإلجراء

من الثانية أمالدكرة التارل، اإلجراء لذلكمنالضركرمازبذ يواجهوفبعضالصعوابت،
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دكرة األكذل الدكرة يف ادلشكالتادلوجودة حل الباحثمن يتمكن أف أمل على العمل،

 .العملاألكذل

 :ىياألكذليفلفظادلفرداتيفدكرةةبأسبابالصعوابتالطل ك 

 .ليسواعلىدرايةبنموذجتعلمكسراجلليدادلقدـكيبدكخجولُتةببعضالطل(ُ

عنادلفرداتصعوبةيفنطقادلفرداتكمييلوفإذلالًتدديفالتعبَتةبيواجومعظمالطل(ِ

 .صحيحأقلطالقةيفنطقادلفرداتبشكلةببنربةكتعبَتجيد،شلاجيعلالطل

 .يغشوفيفإجاابتأصدقائهمةبيفكقتاختبارالتقييم،كافاليزاؿىناؾطل(ّ

طل(ّ ىناؾ يزاؿ اخلوؼمنةبال إذل كمييلوف مباشرة ادلفردات قوؿ على جيرؤكف ال

 ارتكاباألخطاء

تنفيذأفعاؿ،لكنهاليستكبَتةكةبتزدادالزايدةيفمفرداتالطل(ٓ الثانيةالدكرةكيلـز

 الثانيةالدكرةنتائجأحباث .ّ

 زبطيطأ.

التخطيط للدرةمت كفقنا التخطيطىذهللدرةالثانية يفمرحلة األكذل. قاـ الباحثة،

 لأللواف،دبايفذلكمايلي:ربديدموضوعابلتحضَتات
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 اجلليدكسرادلفرداتمعتعليمترسيخأساليب(ُ

 (RPP) التعليمتطويرخطةتنفيذ(ِ

 الطالبةقمإبعدادأكراؽمالحظاتادلعلمك(ّ

العرض،كمكرباتالطلبة،ككتبإعدادأدكاتالتدريس،كىيكتبادلعلم(ْ ،كأجهزة

  كأقالـالتحديد ،كاللوحاتالبيضا ،الصوت

 .ربضَتأسئلةللمناقشةكتقييماإلجراءات(ٓ

 اإلجراءالتنفيذ/ .ب

 الثانيةللدرةاالجتماعاألكؿ(ُ

  من الثاين االجتماع سيعقد الثانيةالدكرة االثنُت ُِيـو الساعة َُِِأبريل

،األكذلعلىغراراالجتماعاألكؿللحلقةالوقتاإلندكنيسياألكسط،َّ.َُ-ََ.َٗ

الدرساليتمتكضعهاالثانيةالدكرةيفالتعليممتتنفيذعملية الدراسة .كفقناخلطة يفىذه

 احملاضرةالباحثةاستخدـ النشاطالتعليمي .طريقة  يبدأ معناالطلبةبدعوة الصالة مث .لقراءة

  .ادلرادربقيقهاالتعليمكيربطادلواداليتسبتدراستهاكينقلأىداؼالطلبةحيضرادلعلمإذل
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مادةلأللوافكشرحتعنالقرعةادلوجودةيفالباحثةاألساسيأعطتالتعليم كأثناء

.ّٔالصفحة

 ادلفرداتالعربيةالدكرةالثانيةِ.ٔالصورة

Warna –warna=األلواف

ُ. ُّ  Coklat : بػيٍتًٌ
Hitam: أىٍسوىدي .ِ
Merah: أىمٍحىري .ّ
 Kuning : أىٍصفىري .ْ
Hijau:أىٍخضىري .ٓ
 Biru: أىٍزرىؽي .ٔ





 :كمايليككانتمادةالقرعة

اٍلًقرىاءىةي

يفٍاٍلفىٍصًلالدًٌرىاًسيًٌ
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اٍلمىٍدرىسىًةاٍلميتػىوىًسطىًةاإًلٍسالىًميًَّة يفٍاٍلفىٍصًلاألىكًَّؿًمنى ٍيلهُأىانىطاىًلبه مىاالىنج.فىٍصًلىمجًى

مىٍكتػىبىًةاٍلمىٍدرىسىًة. جىاًنبى مينىظَّمه.ىيوى كى

الصٍُّورىًة. .ايٍنظيٍرًإذلى عىلىىاحلىاًئًط.احلٍىاًئطيلىٍونيويأىٍصفىره صيٍورىةيرىئًٍيًساجٍليٍمحيٍورًيًَّة.كىًىيى تًٍلكى

. اأىبٍػيىضي بػٍُّورىةهيفٍاٍلفىٍصًلىلىٍونػيهى بػٍُّورىةه.السى سى ايٍنظيٍر!تًٍلكى

عىلىىمىٍكتىًباٍلميدىرًًٌس.أىٍلوىا زًىيى
اجلٍىافًٌ أىٍكالىـً ايٍنظيٍرًإذلى كىأىمٍحىري نػيهىاميتػىنػىوًٌعىةه)أىٍسوىديكىأىٍزرىؽي

) كىأىٍخضىري

 أىٍكالىـً ًإذلى الطلبةايٍنظيٍر مىٍكتىًب عىلىى ًىيى )أىٍسوىديالطلبة. أىٍيضنا ميتػىنػىوًٌعىةه أىٍلوىانػيهىا .

كىرىمىاًدمُّكىكرً كىكىٍرًدمُّكىبػيٍرتػيقىارلُّكىأىٍزرىؽي كىأىمٍحىري ُّ(كىبػىنػىٍفسىًجيُّ بػيٍتًٌ كىأىٍخضىركى  ميًٍيُّ

لطرحاألسئلةحوؿادلواداليتدلللطلبةأعطىالفرصة الباحثةكعالكةعلىذلك،فإف

مفهومة ابستخداـ الباحثةك .تكن كذلك كاأللواف، الكلمات التخمُت اجلليد كالكسارة دل

يغنوفالطلبةكالباحثةبعداالنتهاء، .ينالباحثةكسائلاإلعالـالورقيةاليتمتإعدادىامنقبل

النشاطالطلبةكالطلبةالباحثةمعا،مثسأؿ بشكلعشوائيإذلاجلواب،كأجرمىذا كانوا
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الطلبةكيعُتالباحثةحيفزالطلبةقبلأفيغلقالدرس،ك .بطالقةالطلبةمراراكتكراراحىتكاف

 .وتعليمعلىحفظكتكرارادلفرداتاليتمت

 الثانيةالدكرةتماعالثاينمناالج(ِ

  من الثاين االجتماع سيعقد اخلميسالثانيةالدكرة ُٓيـو الساعةَُِِأبريل

االجتماعكفقناخلطةالدرساليتمتالوقتاإلندكنيسياألكسط ََ.َٗ-َّ.َٕ يتمىذا

الدراسةالباحثة يربط.كضعها  يفىذه ادلراد ابدلواد اليتسبقدراستها بشكلادلادة دراستها

يفُّأكربابستخداـطريقةاحملاضرةكيشرحمادةاحملدثةادلوجودةيفكتاباللغةالعربيةؾ

 .ٓٔالصفحة

:فهوكالتارلالتعليمأمانصاحملدثةيف

اٍلميحىادىثىةبػىٍُتىسىٍلوىلكىصلىٍوىل

 .!ىٰصلىٍوىلسىٍلوىل:ايى اأىٍزرىؽي ًمٍسطىرىتيًك؟ًذًهًمٍسطىرىًتٍى.لىٍونػيهى أىٍينى

ًة.:ىٰصلىٍوىل ىًفاٍلًمٍقلىمى .ًىيى ًمٍسطىرىًتٍى.لىٍونػيهىاأىٍخضىري ًذًهًىيى

. ـىاٍلمىٍكتىًباٍلبػيٍتًًٌٌ بىًةأىمىا سىٍلوىل:ًمٍسطىرىًتٍىىًفاحلٍىًقيػٍ
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سىٍلوىل!أيٍنظيٍر!ىٰصلىٍوىل ٌّأىٍيضنا.كىىٰ:ايى بػٍُّورىةه.لىٍونػيهىاأىٍسوىدي.ًذًهذىكيٍرًسيٌّبػيٍتًٌ سى

 .صلىٍوىلسىٍلوىل:نػىعىٍمايى احلٍىاًئًط.لىٍونيويأىبٍػيىضي  .أيٍنظيٍرأىٍيضناًإذلى

كتنقلالطلبةالباحثةمثربضر .لقراءةالصالةمعناالطلبةبدعوة يبدأالنشاطالتعليمي 

 .ادلرادربقيقهاالتعليمأىداؼ

طلباألساسيالتعليم أثناء معزمالئهميفشلارسةالطلبةمنالباحثة، نصاحملدثة

،يفكتبهماخلاصةالطلبة،مثقاـادلعلمبكسراجلليدبذكربعضالنصوصمثكتبالفصل

 تدريبقدرة ىو ىذا اجلليد كاكتبادلفرداتالطلبةككافىدؼكسر امسع التذكر. على

بتكرارادلفرداتالطلبةكيكلفالطلبةم،حيفزادلعلقبلإغالؽالدرس .بشكلجيدكصحيح

  .وىاتعليماليت

 ادلالحظةج.

أكجوالقصوركالضعفادلوجودةالباحثة،الحظالثانيةالدكرةرحلةادلالحظةمنيفم

كاليتسبتمالحظتهادلعرفةالزايدةيف .الثانيةالدكرةيفمرحلةالدكرةاألكذلكقاـبتحسينهايف

الطلبةمفردات عملية أثناء ادلختلفةادلفرداتالعرتعليمالعربية اجلليد كسر خالؿ من .بية
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،حبيثيكوفنوانشطُتبشكلكامليففصلكاحدأفيكوالطلبةاألمرالذميتطلبمن

كترالطلبة محاسنا فأكثر قدمها اليت ادلواد على الباحثةيزنا خالؿمالحظةيقدر، ذلكمن

اجلو يف ادلرح كفصوؿ الطلبة، يف العربيةتعليمالنشطاء اللغة كحضور كنتائجالطلبة،

.طادلاأفادلعلميطبقادلفرداتالعربيةحوؿاأللوافالطلبةاالختباراتاليتحصلعليها

 انعكاسد.

من األكذل متالعثورعلىنقاطضعفيفالدكرةالباحثة،حيدديفمرحلةالتفكَتىذه

للطلبةمنخالؿإجراءاختبارمابعدمنخالؿإعطاءنصوصالباحثة،مثعكستالتعليم

 .ٓٔصفحةُّليتمكتابتهاكترمجتهايفالصفالسابعاالبتدائيمنهجكتاباللغةالعربية

منالبحثاإلجرائيالصفيىيكماالثانيةالدكرةتقنياتالتقييماليتمتإجراؤىايف

 :يلي

 
 َُ.ْالقائمة

 الطالبةالدرجةالثانيةمندرجات
  

قيمة
ُالدكرة

اجملموع اجلانبادلقدر اسمالطلبة رقم
 النطق ترتيل تعبَت نعومة
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 ُ هللاشيف دمحمأندم ْ ِ ِ ّ ُُ ِٗ

 ِ يسرافابسودمحم ْ ِ ِ ّ ُُ ِٗ

 ّ بيسأماليا ْ ِ ِ ّ ُُ ِٗ

 ْ فجرأنديكا ْ ِ ُ ّ َُ ْٖ

 ٓ رحزليخةانورف ّ ِ ُ ّ ٗ ٕٓ

 ٔ فَتاسارتيكا ّ ِ ِ ّ َُ ْٖ

 ٕ ادلياين ّ ِ ِ ِ ٗ ٕٓ

 ٖ جوسنيتا ّ ِ ِ ّ َُ ْٖ

 ٗ كاميليا ّ ِ ِ ّ َُ ْٖ

 َُ خَتاكراـ ّ ِ ِ ّ َُ ْٖ

 ُُ ابرمُتهبميدمحم ّ ِ ِ ِ ٗ ٕٓ

 ُِ ريسكيدمحم ْ ّ ِ ّ ُِ ََُ

 ُّ يلفجردمحم ّ ِ ِ ّ َُ ْٖ

 ُْ ريفاؿدمحم ّ ِ ِ ِ ٗ ٕٓ

 ُٓ أككازاي دمحم ّ ِ ِ ِ ٗ ٕٓ

 ُٔ دمحمفرحاف ّ ِ ُ ّ ٗ ْٖ
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 ُٕ نوراندايكايت ّ ِ ِ ّ َُ ْٖ

 ُٖ نوركؿفكريةـ ّ ِ ِ ّ َُ ْٖ

 ُٗ نورالعزة ّ ِ ِ ّ َُ ْٖ

 َِ رسكيزىرينيت ّ ِ ِ ِ ٗ ٕٓ

 ُِ رزقيكرداان ّ ِ ِ ّ َُ ْٖ

 ِِ رينافَتان ّ ِ ِ ِ ٗ ٕٓ

 ِّ ريندا ّ ِ ِ ّ َُ ْٖ

 ِْ ريسما ّ ِ ِ ِ ٗ ٕٓ

 ِٓ ريتا ّ ِ ِ ِ ٗ ٕٓ

 ِٔ ركحياف ّ ِ ِ ّ ٗ ٕٓ

 ِٕ سيسكا ّ ِ ِ ِ ٗ ٕٓ

 ِٖ سرمكاىيوين ّ ِ ِ ِ ٗ ٕٓ

 ِٗ سوسيسانتيكا ّ ِ ِ ّ َُ ْٖ

ِٖ َُ متوسط

استنتاجأنومنبُت،الالحقالبحثبعدإجراءاالختبارمننتائجالدكرةالثانيةمن

للمتغَتات ىناؾُاليتتشمل)اجلوانباألربعة النطق، مننطقةبطلٓ( مفرداتسبكنوا
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مننطقمفرداتاأللوافجيدطالِْ،كسبكنجدااأللوافبشكلجيد ،تيل(الًتِ،)بنا

ىناؾطاللتنغيمعندذكرمفرداتاأللواف ادلفرداتدب، قبوؿلبكاحدقادرعلىذكر كال،

دلةبطلّ(التعبَت،ىناؾّلتنغيمالصحيح،)طالبنايفتقركفإذلذكرادلفرداتكفقناِٖيزاؿ

 قادركفعلىِٕ،كمنالتعبَتعنادلفرداتبشكلجيديتمكنوا التعبَتكلكنهمماطالبنا

اتالقادرينعلىنطقادلفردةبالطلُٕىناؾنعومة،منحيثاللنعومة(اْزالوايفتقركف،)

 .ةنعومقادركفعلىنطقادلفرداتبشكلجيدكلكنليسبةبطلَُنعومة،بشكلجيدك

 بنتائج مقارنتها البحثعند من الثانية الدكرة نتائج البحثمن األكذلمن الدكرة

،مالحظةأفىناؾزايدةجيدةككبَتةإذلحدمايفمتغَتاتالنطقكالتنغيمكالتعبَتاإلجرائي

األلواةبلدلالطلنعومةكال عن ادلفرداتالعربية للط.. الالحق نتائجاالختبار قيمة لبةرؤية

 :أدانه

ُُ.ْالقائمة
 األكذلالدكرةةبرتوزيعادلفرداتالعربيةعلىطلتوات

فاعل ُالدكرة اسم رقم

أ  ُ هللاشيف دمحمأندم ِٗ

أ  ِ يسرافابسودمحم ِٗ
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أ  ّ بيسأماليا ِٗ

ب  ْ أنديكافجر ْٖ

ب  ٓ رحزليخةانورف ٕٓ

ب  ٔ فَتاسارتيكا ْٖ

ب  ٕ ادلياين ٕٓ

ب  ٖ جوسنيتا ْٖ

ب  ٗ كاميليا ْٖ

ب  َُ خَتاكراـ ْٖ

ب  ُُ ابرمُتهبميدمحم ٕٓ

أ  ُِ ريسكيدمحم ََُ

ب  ُّ يلفجردمحم ْٖ

ب  ُْ ريفاؿدمحم ٕٓ

ب  ُٓ أككازاي دمحم ٕٓ

ب  ُٔ دمحمفرحاف ْٖ

ب  ُٕ نوراندايكايت ْٖ

ب  ُٖ نوركؿفكريةـ ْٖ
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ب  ُٗ نورالعزة ْٖ

ب  َِ رسكيزىرينيت ٕٓ

ب  ُِ رزقيكرداان ْٖ

ب  ِِ رينافَتان ٕٓ

ب  ِّ ريندا ْٖ

ب  ِْ ريسما ٕٓ

ب  ِٓ ريتا ٕٓ

ب  ِٔ ركحياف ٕٓ

ب  ِٕ سيسكا ٕٓ

ب  ِٖ سرمكاىيوين ٕٓ

ب  ِٗ سوسيسانتيكا ْٖ

ِٖ متوسط

ٕٓ  أدىنقيمة

ْٖ  القيمةادلتوسطة

ََُ  أعلىدرجة
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ُِ.ْالقائمة
الثانيةالدكرةةبرتوزيعادلفرداتالعربيةعلىطلتوات

 الثانيةدكرةال فاعل فًتةرقم
ُ.

ٖٔ-ََُ 
 طلبةْ أ

ِ.
َٕ-ٖٓ 

 طلبةِٓ ب

ّ.
َّ-ٔٗ 

 - ج

ْ.
َ-ِٗ 

 - د

 طلبةِٗ اجملموع
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البياينالرسمّ.ٓصورة

مفرداتالطلبةيفالدكرةالثانية زايدة


َانقص=َمقبوؿ=ِٓجيد=ْجيدجدا=
الثانيةابستخداـمفرداتكسراجلمودلزايدةالدكرةالعمليف نتائجتقييم بناءنعلى

العربية،مالحظةأفتقنيةالتقييمتستخدـمتغَتاتفرعية،يفشكلالنطق،ةمفرداتالطلب

كتيلكالًت كالتعبَت، ملحوظ،نعومة، زايدة تظهر كالنتائج أربعة ادلفردات، ىناؾ حيثكاف

ادبدلدرجاتمن ةطلب طالبنايفِٓ،كسجلََُ-ٖٔسجلوادرجاتيففئةجيدةجدن

در نطاؽ مع ما إذلحد جيدة فئة الصعوابتاليت .ٖٓ-َٕجاتمن إف القوؿ ميكن

،كأظهرتالنتائجأنومنخالؿتطبيقتكسَتقدمتحلهاكحلهابشكلجيدةبيواجههاالطل

 :نتائجالدراسةعلىالنحوالتارلة،يستنتجالباحثتالعربيةيفتعلماللغةالعربيةادلفردا
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 علىدرايةبنموذجتعلمكسراجلليدادلقدـةبأصبحالطل(ُ

 كلديهمتنغيمكتعبَتجيدنعومةنطقمفرداتاأللوافبةبيستطيعالطل(ِ

 .يفاالستقالؿةبيفكقتاختبارالتقييم،بدأالطل(ّ

 يفاجلرأةعلىنطقادلفرداتمباشرةكعلىالرغممنأهناالتزاؿخاطئةةبيبدأالطل(ْ

ادلالحظاتال من خالؿ إجراؤىا البحثاإلجرائييتمت األكذلمن خلصالدكرة ،

الدةالباحث تنفيذ أف انجحناإذل كاف العمل من الثانية ىدؼادلتغَتاتكرة حيثكصل ،

احلديفذكرادلفردات.اذلدؼكقدالتقىمدرسةةبقكالتنغيمكالتعبَتكطالقةالطلالفرعيةللنط

 .َٕبرقمالثانويةدمحميةتوالدا درسةيفادلالسابعالصف األدىنمنمعايَتاإلكتماؿ

 بياانتادلراقبة .ّ

الباحثوفخالؿماقبلالدكركبناءعلىنتائجاإلجراءاتاليتحصلع دكرةال ،ليها

أفينظرإذل م،يتعل العربية دكرةالثانيةمنخالؿتطبيقكسراجلليديفالكاإلجراءاتاألكذل

  :التوزيعالتكرارمكالنسبادلئويةعلىالنحوالتارل

ُّ.ْالقائمة

 ترقيةادلفرداتالطلبةقبلالدكرة،الدكرةاألكذلكالدكرةالثانية
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قبلاسمرقم
الدكرة

فاعلِالدكرةفاعلُالدكرةفاعل

ُ  شيف دمحمأندم
 هللا

 ٕٓ جٗٔ

 أ

 أ ِٗ

 أ ِٗ أ ٕٓ ج ٔٔ يسرافابسودمحم ِ

 أ ِٗ أ ٕٓ ج ٗٔ بيسأماليا ّ

 ب ْٖ ب ٗٓ ج ٔٔ فجرأنديكا ْ

 ب ٕٓ ب ٕٔ ب ٕٔ رحزليخةانورف ٓ

 ب ْٖ ب ٗٓ ج ٔٔ فَتاسارتيكا ٔ

 ب ٕٓ ج َٓ ج ْٓ ادلياين ٕ

 ب ْٖ ب ٗٓ ج ٔٓ جوسنيتا ٖ

 ب ْٖ ب ٗٓ ج ٔٔ كاميليا ٗ

 ب ْٖ ب َٓ ج َٔ خَتاكراـ َُ

 ب ٕٓ ب ٕٔ ج ِٓ ابرمُتهبميدمحم ُُ

 أ ََُ أْٖ ب َٖ ريسكيدمحم ُِ

 ب ْٖ ب َٓ ج ّٔ يلفجردمحم ُّ

 ب ٕٓ ج ٗٓ ج ْٓ ريفاؿدمحم ُْ
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 ب ٕٓ ب ٕٔ ج ٔٓ أككازاي دمحم ُٓ

 ب ْٖ ب َٓ ج ٔٔ دمحمفرحاف ُٔ

 ب ْٖ ب ٗٓ ج ٗٔ نوراندايكايت ُٕ

 ب ْٖ ب ٗٓ ج ّٔ نوركؿفكريةـ ُٖ

 ب ْٖ ب ٗٓ ج ّٔ العزةنور ُٗ

 ب ٕٓ ب ٕٔ ج ْٓ رسكيزىرينيت َِ

 ب ْٖ ب ٗٓ ج ِٓ رزقيكرداان ُِ

 ب ٕٓ ب ٕٔ ج ْٓ رينافَتان ِِ

 ب ْٖ ب ٗٓ ج ّٔ ريندا  ِّ

 ب ٕٓ ج ٗٓ ج َْ ريسما ِْ

 ب ٕٓ ج ٗٓ ج ْٓ ريتا ِٓ

 ب ٕٓ ب ٕٔ ج ٔٓ ركحياف ِٔ

 ب ٕٓ ج ٗٓ ج َْ سيسكا ِٕ

 ب ٕٓ ج ٗٓ ج ْٓ سرمكاىيوين ِٖ

 ب ْٖ ب ٗٓ ج َٔ سوسيسانتيكا ِٗ

َْٕٓٗٓ أدىنقيمة
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 القيمةادلتوسطة

 أعلىدرجة

َْْٖٖٔ

َََََُُٖ

 

 إذل استنتأعالهالقائمةاستنادنا ميكن الدكرة، قبل ما إجراءات يف أنو كمعرفةاج ،

مشكالتحلل،ةبالطلمفرداتإتقافإذلاالفتقاربسببىذاحيدث،ٗٓىوةبالطلمتوسط

ئجنتامن،ٕٗىوادلتاحُتةبالطلعدد،متوسطالفصليةإجراءاألساسيُتةبالطلمعةبالطل

بعضالطالفصليةحبثإجراءات ىناؾ يزاؿ ال كلكن ا، جدن جيد ىناؾربسن الذينةبل،

ادلفردات عن أقل بشكل كنعومةيتحدثوف الباحثبًتتيل يتخذ منة. مزيد الزباذ ادلبادرة

اإلجراءالتارل،أمإجراءينلدكرتٍُتة،مثيتخذالباحثاإلجراءاتللحصوؿعلىنتائجأفضل

ادلفردات اجلليد تطبيقكسر سيكوفعنطريق يفالوقتاحلارل، حسننا، العربية. يفاللغة

أسهليفإتقافادلفرداتالعربية.ةبالطل

 ُْ.ْالقائمة

 الدكرةالثانيةاألكذلكرةكلدا،كرارملعملماقبلالدكرةالتوزيعالت

الدكرة الدكرةقبل فاعل فًتةرقم
األكذل

الدكرة
الثانية
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ُ.
ٖٔ-ََُ 

طلبةْطالباف - أ

ِ.
َٕ-ٖٓ 

طلبةِٓطلبةُِ طالباف ب

ّ.
َّ-ٔٗ 

-طلبةٔ طلبةِٕ ج

ْ.
َ-ِٗ 

 - - - د

طلبةِٗطلبةِٗ طلبةِٗ اجملموع

األدىن عرؼأفي امتثاؿ احلد  ةلبالط لقيمة إذلَٕىو استنادنا الًتددالقائمة، توزيع
مالحأعاله الدكرة، قبل ما إجراءات يف أنو علىظة حيصالف طالباف ىناؾ ،
طالبنااليلتقوفاحلداألدىنمنالتحسُتحيثيوجدطالبافِٕ،كٖٓ-َٕ من قيم نطاؽ

كََُ-ٖٔحيصالفعلىنطاؽقيممن تًتاكحقيمتهمبُتُِ، كٖٓ-َٕطالبنا ،ٔ
ةبطل علىقيمة كاحدةىناؾٗٔ-َّحصلوا يتمااللتحاؽهبمقادرةبطلٔ،يفدكرة دل

علىقيمةتًتاكحبُتةبطلْمعكجودربسنجيدللغاية،حيثحصل ادلفردات علىإتقاف
ٖٔ-ََُ كحصل ،ِٓ من قيم نطاؽ على بناءنٖٓ-َٕطالبنا األد، احلد ىنمنعلى

نوفيفدكرةاحلداألدىنمن،كمنمثسيكوعامنإَمنالعمرةبمعايَتاالمتثاؿيبلغالطل
كبتطةبالطل علىاجلليد، ىناؾربسنجيبيقادلفرداتالعربية يفإتقافادلفرداتيف، ا دجدن
  يفادلدرسةالثانويةدمحميةتوالدا.السابعفصال
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الرسمالبياين

الدكرةالثانيةالطلبةقبلالدكرة،الدكرةاألكذل،ك الًتقيةادلفردات

 
 الدكرةالثانيةالدكرةاألكذلقبلالدكرة


رسمبياينٓ.ٓالصورة

 الًتقيةادلفرداتالطلبة


 الثانيةالدكرةابللغةالعربية،ماقبلالدكرة،الدكرةاألكذلكةزايدةمفرداتالطلبرسمالبياين
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منخالؿتطبيقكسرةبسننايفإتقافادلفرداتلدلالطظهرصورةادلخططأعالهرب

يفالدكرةاألكذلكالدكرةالثااجلليد



 
 

92 
 

 الفصل اخلامس

 اخلامتة

   اخلالصة . أ

مفرداتكسراجلليديفيفىذهالدراسةحوؿتطبيق بناءنعلىنتائجربليلالبياانت

 :لذلكيقوؿادلؤلف .العربيةةزايدةمفرداتالطلب

العربيةمييتمتطبيقادلفرداتالعربيةابستخداـطريقةفصلاحلركؼادلتعلقةدبوادالتعل .ُ

ةبللط اجلليد على ادلفردات كسر اللوف. شكلحوؿ يف توفَتىا يتم اليت

الكلمااألغاين/ كزبمُت كاأللغاز كاألغاين ادللونة سيعودت لذلك ادلفردات. كتابة

 .ماللغةالعربيةيإذلالنشطاءكاحلماسةكالدكافعيفتعلةبالطل

ادلفرداتيفتعل .ِ آيسلكسر أتثَتكبَتعلىربينيكا ادلفرداتالعربية سُتاللغتُتم

األكذلةدكرالعلىةبكسلططقيمةالطلالقائمة،كميكنرؤيتهايفةلبالعربيةاللغويةللط

يفالنطقكالنغمةكالتعبَتكسيلةب.طرؽالطلاألكذلدكرةال،كاحدةمعالثانيةدكرةالك

،كقدحدثىذاالتحسنفرداتالعربيةبشكلجيدللغايةيفاإلفصاحعنادلةبلطل

   ماللغةالعربية.يكسراجلليديفتعلمنخالؿتطبيقتقنية
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 اتقرتاحإلا . ب

 :الباحثةذلذاالبحثفيمايلياقًتاحات

قادرينعلىالتغلبعلىادلشكالتاليتربدثيفإدارة .ُ ادلعلموف جيبأفيكوف

األساليب كستساعد الطلبة، الحتياجات كفقنا ادلناسبة اإلجراءات كتقدًن الفصل

ا  .كالتقنياتادلمتعةالطلبةعلىفهمالدرسجيدن

كسراـبالقييقدرك اللمادةلتسهيلفهمالطلبة،جيبتعديلطريقةكسراجلليدكفقن .ِ

طرؽشلتعة اجلليداجلليدبعدة ،كجيبأفيكوفادلعلموفقادرينعلىتعديلكاسر

اجلليد كاسر نفس ابستخداـ رتيب كذلك. يكوف ال .حبيث
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 ادلراجع

القرآفالكرًن
 اجلنبية اللغات تعليم يف للغوية األلعاب مصطفى، انصف العزيز، لتعليمعبد أسئلة مع

 العربيةلغَتالناطقُتهبا

كثَت بن إمياعيل الفداء أب الدين عماد اجلليلاحلافظ لإلماـ الدمشقى، تفسَتالقرشى ،
ق،اجلزءالثالثْٕٕ.ُالقرآفالعظيم،ادلتوىف
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 ادلالحق
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بوابةادلدرسةصورة


ؿوفصصورة
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 صورةاختبارقبلالبحث

 
 توالدايةرؤيةكادلدرسةالثانويةدمحمصورة
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ُمالدكرةيتعلالصورةأثناءعملية



ُكسراجلليدالدكرة
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ُاختبارالدكرة
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 ِمالدكرةيتعلالصورةأثناءعملية
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ِكسراجلليدالدكرة

 

 ِاختبارالدكرة
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VII MTs/  II (Genap) 

Materi   : األلواف 

Pertemuan  : I (Pertama)  

Alokasi Waktu : 2 X 40 (1 Pertemuan) 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
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B. KOMPETENSI DASAR 

2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar 

khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 

bahasa arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 

dalam mengkaji khazanah keislaman 

2.5 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang 

 األلواف

2.6 Menyusun teks sederhana tentang  

  األلواف

Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar sesuai konteks. 
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C. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Ice Breaking tentang األلواف 
 

INDIKATOR 

PEMBELAJARAN 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

 Melafalkan bunyi kata, frasa 

dan tulisan yang di 

perdengarkan dengan topik : 

 األلواف

 Menunjukkan tulisan sesuai 

bunyi kata, frasa dan kalimat 

bahasa arab    yang di 

perdengarkan tentang topic : 

 األلواف

 Menujukkan gambar sesuai 

bunyi kata, frasa dan kalimat 

bahasa arab yang di 

perdengarkan tentang topik  

 األلواف

Setelah mengamati, menanya, 

mencoba, menalar dan 

menkomunikasikan tentang 

topik  

  األلواف

Siswa dapat melengkapi 

kalimat dengan ungkapan yang 

benar dan menyusun kata-kata 

acak menjadi kalimat sempurna 
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Warna –warna = األلوان 
Putih: أىبٍػيىضي .ٕ

Merah Muda: كىٍرًدمُّ .ٖ

Abu-Abu:رىمىاًضيُّ .ٗ

Krem: كىرميًٍيُّ .َُ

ُُ. : Unguبػىنػىٍفسىًجيُّ

 Orange: بػيٍرتػيقىًليُّ .ُِ

 

ُّ. ُّ  Coklat : بػيٍتًٌ

Hitam: أىٍسوىدي .ُْ

Merah: أىمٍحىري .ُٓ

 Kuning :أىٍصفىري .ُٔ

Hijau:أىٍخضىري .ُٕ

 Biru: أىٍزرىؽي .ُٖ

 
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan  : Scientific Approach (Pendekatan Ilmiah) 

2. Metode   : Ice Breaking kosakata 

 

F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media : Papan Tulis, Spidol, Speaker, projector  

2. Alat/Bahan :Gambar/ Tulisan Kertas, Audio  

3. Sumber Belajar : Buku Paket Kelas VII MTs, Kamus 
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G.  KEGIATAN PEMBELAJARAN  

No  Aktivitas guru Aktivitas Siswa 

 Pendahuluan (10 menit)  

1 Guru mengucapkan salam dan 

Guru meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa 

Siswa menjawab ucapan 

salam, kemudian berdoa 

bersama 

2 Guru mengabsen siswa Siswa memperhatikan 

dengan seksama 

3 Guru mempersiapkan kesiapan 

siswa dalam belajar 

Siswa mempersiapkan diri 

dan peralatan belajar 

4 Guru mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang materi yang 

telah dipelajari dan terkait dengan 

materi yang akan dipelajari 

Siswa menjawab pertanyaan 

guru terkait materi yang 

telah dipelajari 

5 Guru mengantarkan siswa topik 

materi yang akan dipelajari 

kemudian menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau KD yang akan 

dicapai 

Siswa mengamati topik dan 

KD yang akan dicapai 

6 Guru menyampaikan garis besar 

cakupan materi dan penjelasan 

tentang proses pembelajaran yang 

akan dilakukan serta bentuk tes 

dan tugas selesai pembelajaran 

Siswa mendengarkan 

cakupan materi yang akan 

dilakukan dan tugas yang 

akan dilaksanakan 
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yang akan dilaksanakannya. 

 Kegiatan inti (40 menit)  

7 Guru menjelaskan pelafalan kata, 

frasa dan kalimat Bahasa Arab 

tentang اىأٍلىٍلوىافي 

Siswa mendengar dan 

menyimak yang dijelaskan 

guru 

8 Guru meminta siswa untuk 

mengikuti pelafalan kata, frasa 

dan kalimat Bahasa Arab tentang 

 اىأٍلىٍلوىافي

Siswa mengikuti pelafalan 

kata 

9 Guru meminta siswa untuk 

mengamati gambar dibuku sesuai 

dengan teks yang disajikan 

Siswa mengamati gambar di 

buku  

10 Guru memberikan ice breaking 

kosakata tentang اىأٍلىٍلوىافي 
Siswa melakukan ice breakin 

kosakata sesuai instruksi 

guru  

11 Guru melakukan Tanya jawab 

terkait materi yang belum 

dipahami. 

Siswa bertanya terkait materi 

yang belum dipahami 

 Penutup (10 menit)  

12 Guru meminta siswa untuk 

mengulang-ulang materi yang 

telah diajarkan 

Siswa mengulang-ulang 

materi yang telah diajarkan 

13 Guru menugaskan siswa untuk Siswa mengerjakan latihan-
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mengerjakan latihan-latihan yang 

ada di buku 

latihan yang ada di buku 

14 Guru menginformasikan materi 

selanjutnya 

Siswa mendengar  informasi 

materi selanjutnya 

15 Guru menutup pelajaran dengan 

memberikan motivasi belajar 

bahasa arab,  membaca Hamdalah, 

do’a dan memberi salam penutup. 

Siswa mendengarkan 

motivasi belajar bahasa arab, 

membaca hamdalah, doa dan 

salam penutup. 

 

H. PENILAIAN 

1. Penilaian terstruktur 

a. Penilaian performansi 

Menirukan dan melafalkan ungkapan yang mengandung kata tanya 

dan jawabannya. 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

 Pelafalan 1-4 

 Pelafalan sudah tepat 4 

1. Pelafalan cukup tepat 3 

 Pelafalan kurang tepat 2 

 Pelafalan tidak tepat 1 



111 
 

 

 Intonasi 1-4 

 Intonasi sudah tepat 4 

2. Intonasi cukup tepat 3 

 Intonasi kurang tepat 2 

 Intonasi tidak tepat 1 

 Ekspresi  1-4 

 Ekspresi sudah tepat 4 

3. Ekspresi cukup tepat 3 

 Ekspresi kurang tepat 2 

 Ekspresi tidak tepat 1 

 Kelancaran 1-4 

 Kelancaran sudah lancar 4 

4. Kelancaran cukup lancar 3 

 Kelancaran kurang lancar 2 

 Kelancaran tidak lancar 1 

 Skor maksimal 12 
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 Nilai Akhir = 
                     

                    
   100 = 

   

  
 ˣ 100 = …..  

 

Pedoman penskoran: 

Nilai Akhir =  
            

             
         

    

  
         

Rentang skor sikap 

 

No. Nilai  Keterangan 

1. 86-100 Sangat baik 

2. 70-85 Cukup Baik 

3. 30-69 Kurang baik 

4. 0-29 Sangat kurang baik 

 

Penilaian tugas tidak terstruktur 

No  Aspek yang dinilai   Skor 

1 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman diluar 

kelas dengan mengguanakan bahasa arab saat 

berkenalan, dan membicarakan kondisi sekolah. 

1-5 

Selalu 5 
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Sering 4 

Kadang-kadang 3 

Pernah 2 

Tidak pernah 1 

Nilai Akhir =  
            

             
         

    

 
         

 

5 

 

Palopo, 04 April 2021 

Mengetahui, 

Guru Pelajaran Bahasa Mata Arab  Peneliti  

Gusteriyani, S.Pd.I  Tenri Sa’na 

 

 Kepala MTs. Muhammadiyah 

 

  Nurdin, S.Pd 
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Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tolada 

Kec. Malangke Kab. Luwu Utara 

No. Aktivitas guru 1 2 3 4 

 Pendahuluan (10 menit)     

1.  Guru mengucapkan salam     

2.  Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 

doa 

    

3.  Guru mengabsen siswa     

4.  Guru mempersiapkan kesiapan siswa dalam 

belajar 

    

5.  Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang materi yang telah dipelajari dan terkait 

dengan materi yang akan dipelajari 

    

6.  Guru mengantarkan siswa topik materi yang 

akan dipelajari kemudian menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau KD yang akan dicapai 

    

7.  Guru menyampaikan garis besar cakupan 

materi dan penjelasan tentang proses 

pembelajaran yang akan dilakukan serta 

bentuk tes dan tugas selesai pembelajaran yang 

akan dilaksanakannya. 

    

 Kegiatan inti (40 menit)     

8.  Guru menjelaskan pelafalan kata, frasa dan 

kalimat Bahasa Arab tentang   َلأَوان  اَْلأ

    

9.  Guru meminta siswa untuk mengikuti pelafalan 

kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab tentang 

َلأَوان    اَْلأ

    

10.  Guru meminta siswa untuk mengamati gambar 

dibuku sesuai dengan teks yang disajikan 

    

11.  Guru memberikan ice breaking kosakata 

tentang   َلأَوان  اَْلأ
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12.  Guru melakukan Tanya jawab terkait materi 

yang belum dipahami. 

    

 Penutup (10 menit)     

13.  Guru meminta siswa untuk melakukan materi 

yang telah diajarkan dirumah 

    

14.  Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan 

latihan-latihan yang ada di buku 

    

15.  Guru menginformasikan materi selanjutnya     

16.  Guru menutup pelajaran dengan memberikan 

motivasi belajar bahasa arab, membaca 

Hamdalah, do’a dan memberi salam penutup 
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Ice Breaking Teka-Teki Silang 

1. Tulislah nama teman kelompok kalian! 
2. Carilah kosakata nama-nama warna dalam kotak dengan 

menghubungkan garis dibawah ini 

 د ج ض ث ؽ س ا ل ك ز ء ئ ؤ ا ث ض أ
 ز ت ؿ م ة ف ت أ خ ض ر ك ل ق د ئ س
 ش ت ة ش ح ئ ؿ غ ؼ م م ز ـ ع ج ث و
 ؾ ء ب ر ت ق ا ل ي ؾ ا ؼ ك ا ط ؽ د
 ر ؿ ت ؼ ف ؽ ء ت ؾ ر د س ة ؿ ؾ ب ب
 ش ك ق ك ئ م ق ش ض ش ي ؿ ة إ ـ ؿ م
 ث ر غ ؿ ظ أ ء ة ت ع ش ب ل ب ف ا ص
 خ م ؽ ئ ش ص ش ؿ ك ف ق ف ز س ب ت ض
 ئ ي خ ت ث ف ر ة ؽ ة ع ـ ؾ ث ن ـ ء
 ث ر ش ض ء ر ؿ ئ ض ف خ ص ب ص ف ف ؤ
 د ك د ظ أ ز ر ق ت ع غ ض ن ؼ س ـ ر
 خ م ث ت ز و ؿ ث ر و ر د ي ص ج ؾ ال
 ع س د ش ف ع ص ف ؽ ء آ م ط ف ي ط ل
 ض ث أ ح م ر ة ر ق ف آل س ل ؿ ث ظ ة
 ظ ج ت ج ة م ؿ ر أ ب ي ض ئ ؽ ص ز ك
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Soal Pre-Tes Penelitian 

 Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tolada 

Kec. Malangke Luwu Utara 

Nama   : 

Kelas   : 

Mata pelajaran : Bahasa Arab 

Hari/Tanggal :  

Waktu  :  

 ِاْختَ ْر أَْنَسَب األَْلَوانِ 

بىةًُ     .لىٍوفياحلٍىًقيػٍ

 ج.بػىنػىٍفسىًجيُّب.كىٍرًدمُّأ.أىبٍػيىضي

   .لىٍوفياٍلبػيٍرتػيقىاؿًِ

ُّأ.بػيٍرتيقاىرلُّ ج.أنٍصفىريب.بػيٍتًٌ
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؟   .لىٍوفياٍلوىٍردىةًّ

أ.أىٍزرىؽي ج.كرميًٍيُّب.أىمٍحىري

؟   .لىٍوفيالسىاعىةًْ

أ.أىمٍحىر ج.أىبٍػيىضيب.أىٍخضىري

بػٍُّورىةًٓ      ؟     .لىٍوفيالسى

ج.أىٍسوىديب.أىٍزرىؽيأ.رىماىًدمُّ

؟   .لىٍوفياٍلًكتاىبًٔ

ُّ ج.بػىنػىٍفسىًجيُّب.بػيٍرتيقاىرلُّأ.بػيٍتًٌ
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؟   .لىٍوفياٍلقىلىمًٕ

ج.بػيٍرتيقاىرلُّب.كرميًٍيُّأ.أىٍزرىؽي

؟   .لىٍوفياٍلًمٍرمسىىةًٖ

 بػيٍرتيقاىرلُّج.ب.كىٍرًدمُّأ.أنٍصفىري

؟   .لىٍوفياٍلوىرىؽًٗ

ج.أىٍزرىؽيب.كىٍرًدمُّأ.رىماىًدمُّ

؟   .لىٍوفياٍلمىٍكتىبًَُ

ُّ  ج.أىبٍػيىضيب.رىماىًدمُّأ.بػيٍتًٌ
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Soal Post-Tes Penelitian 

 Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tolada 

Kec. Malangke Luwu Utara 

 إىل اإلندونيسية ! ترجم . أ

اأىٍزرىؽي .ُ بىًةكىلىٍونػيهى  ًمٍسطىرىةيسىٍلوىليفاحلٍىقىيػٍ

ًةكىلىٍونػيهىاأىٍخضىري .ِ  ًمٍسطىرىةيصلىٍوىليفاٍلًمٍقلىمى

ُّكىلىٍوفيالسَّبػٍُّورىًةأىٍسوىدي .ّ يفاٍلفىٍصًلبػيٍتًٌ  لىٍوفياٍلكيٍرسىيًٌ

ْ. ُّ بػيٍتًٌ كىمىٍكتىبه حاىًئطهأىبٍػيىضي  ذىاًلكى

بىةهكىلىٍونػيهىاكىٍرًدمُّ .ٓ ًقيػٍ ،كىىىًذًهحى ًمٍقلىمىةهكىلىٍونػيهىاأىمٍحىري تًٍلكى
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PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA KEPALA SEKOLAH  MADRASAH 

TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH TOLADA 

 KEC. MALANGKE LUWU UTARA 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah Tolada Kec. Malangke Luwu Utara? 

2. Apa tujuan didirikannya Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 

Tolada Kec. Malangke Luwu Utara? 

3. Apa Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tolada 

Kec. Malangke Luwu Utara? 

4. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas tujuh Madrasah 

Tsanawiyah Muhammadiyah Tolada Kec. Malangke Luwu Utara? 

5. Apakah  setiap pembelajaran sudah menggunakan metode dan 

media yang tepat? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA GURU BAHASA ARAB  MADRASAH 

TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH TOLADA  

KEC. MALANGKE LUWU UTARA 

 

1. Bagaimanakah kegiatan proses belajar mengajar bahasa arab kelas 

tujuh madrasah tsanawiyah tolada selama ini? 

2. Apa metode dan media yang Bapak/Ibu terapkan dalam mengajar 

Bahasa Arab?  

3. Kesulitan apa yang biasa Bapak/Ibu dapatkan dalam mengajar 

Bahasa Arab? 

4. Bagaimana respon siswa dalam belajar Bahasa Arab? 

5. Bagaimana dengan hasil belajar dan motivasi belajar Bahasa Arab 

siswa kelas tujuh selama ini?  
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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