
 
 

 
 

 يجامعالبحث ال

 لترقية استيعاب المفردات Snowball Throwing استخدام طريقة 

 كارانج بيسوكي ماالنجبتدائية  الاسونان كاليجوكو درسة في م

 إعداد

 ستي وردة حمراء

 (ٕٓٗٔٓ٘ٔٔ)رقم القّيد

 حتت إشراف

 الدكتورة الحاجة ديوي حميدة الماجستير
 (ٜٕٕٜٜٓٓٔٓٛٓٓٙٓٓ٘ٚٔ) رقم التوظيف

 

 

 

 

 

 قسم تعليم الّلغة العربّية

الّتعليمعلوم الّتربّية و كلّية   

اهيم اإلسالمّية الحكومّية ماالنجإبر جامعة موالنا مالك   

6102 



 يجامعالبحث ال

 لترقية استيعاب المفردات Snowball Throwing استخدام طريقة  

 كارانج بيسوكي ماالنج(بتدائية  الا)بحث تجريبي في مدرسة سونان كاليجوكو 

 (S-1)شروط للحصول على درجة سرجانا المقدم إلكمال بعض 

 إعداد

 ستي وردة حمراء
 (ٕٓٗٔٓ٘ٔٔ) رقم القيد

 فاشر حتت إ

 دة الماجستيريمة ديوي حالحاج ةالدكتور 

 (ٜٕٕٜٜٓٓٔٓٛٓٓٙٓٓ٘ٚٔ) رقم التوظيف

 

 

 

 

 قسم تعليم الّلغة العربّية

الّتعليمكلّية علوم الّتربّية و   

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية الحكومّية ماالنج

6106 



 
 

 
 

 استهالل
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 

 (( نًا َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ اِإنَّآ أَنْ زَْلَنُو قُ ْرءَ  ))

 (ٕف : )سورة يوس
 

 

. َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن  . نَ َزَل ِبِو الرُّْوُح اْْلَِمُْتَ )) َوِإنَُّو لَتَ ْنزِْيُل َربِّ اْلَعاَلِمُْتَ
 بِِلَساٍن َعَرِبٍّ ُمِبُْتَ ((اْلُمْنِذرِْيَن. 

 (ٜ٘ٔ-ٕٜٔالشعراء :   )سورة
 
 
 
 
 
 
 

 



 إهداء
ىذا البحث اجلامعي إىل: ىأىد  

  موسى صائمالكريم وأبي  الكريمة قادريّة أمي

يرجى رضامها، وعسى اهلل أن يرمحهما كما ربياين صغَتا وحفظهما اهلل وأبقامها يف سالمة 
 محةذين ربياين باإلخالص والرّ  اتحمًتمُت الّ وأسريتالدين والّدنيا واآلخرة، 

 

المحبوبين أخان  

رمضان ان الّدين وزلمد عبد القادر الشفويزلمد إحس  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 شكر وتقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

. والصالة والسالم ىدانا ذلذا وما كّنا لنهتدي لوآل أن ىدانا اهللذي احلمد اهلل الّ 
. وعلى آلو وصحبو أمجعُت، دنا وموالنا زلمد رؤوف رحيمسيّ على النيب العرِب اْلمُت. 

 أما بعد.

حتت بعونو دتت كتابة ىذا البحث اجلامعي محدا وشكرا هلل القادر ادلنان، 
لًتقية استيعاب ادلفردات مبدرسة سونان   Snowball Throwingاستخدام طريقة وضوع "ادل

الباحثة أمجل الشكر والتقدير  ".  وتتقدمكاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج
  قد ساعدوين يف اهناء كتابة ىذا البحث وادتامو، منهم: والعرفان إىل الذين 

لك إبراىيم ، مدير جامعة موالنا ماورجاىر اْلستاذ الدكتور موجيا  فضيلة .ٔ
 .االنجماإلسالمية احلكومية 

والتعليم  لي ادلاجستَت، عميد كلية علوم الًتبيةالدكتور احلاج نور عفضيلة  .ٕ
 .ماالنجالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا م

احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  ةالدكتورة شللوء فضيلة .ٖ
 .ماالنجالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا م

مشرفة ىذا البحث اجلامعي ادلاجستَت،  احلاجة ديوي محيدة ةالدكتور فضيلة  .ٗ
 يت أرشديت وواجهيت يف كل مراحل إعداد ىذا البحث حىت انتهائو.ال

يف قسم تعليم اللغة  مجيع اْلساتذةم بكل الشكر والتقدير إىل كما أقد .٘
العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 



لعلوم ماالنج. فلهم مٍت كل الشكر والتقدير على ما قدموا من اة احلكومي
 وادلعارف والتشجيع وجزاىم اهلل عٍت خَت اجلزاء

 والدّي اتحمًتمُت وأخوّي اتحمبوبُت، الذين يشجعوين دائما. .ٙ

فضيلة أمحد أسهاري باكالوريوس، بوصفو مدير ادلدرسة يف مدرسة سونان   .ٚ
 كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج.

لغة العربية يف مدرسة سونان  فضيلة نور ىايايت باكالوريوس، بوصفو معّلم ال .ٛ
 كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج.

وختاما، فإنٍت أتقدم بالشكر والتقدير لكل الزمالء والزميالت يف قسم تعليم  .ٜ
اللغة العربية  كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

اهتم وتعليقاهتم يف ادلناقشة، وعلى احلكومية مباالنج على أرشاداهتم  وتوجيه
دعمهم وتشجيعهم لنا على إدتام ىذا البحث وأدتٌت ذلم دوام النجاح 

 .والتوفيق

. أسعدكم ٕٙٔٓ ىذا البحث بعون اهلل وتوفيقو يف شهر يوين سنة مت
اهلل يف الدارين وأشكركم جزيل الشكر على اىتمامكم وكرمكم واهلل ويل التوفيق 

 واذلداية. 

طيع اجلزاء على مساعدهتم إال الدعاء عسى اهلل أن جيزيهم أحسن ال أست
 اجلزاء ويزيدىم ادلن والفضل، آمُت يا رّب العادلُت.

 

 

 

 
 ٕٙٔٓيونيو  ٕٚماالنج، 

 

 الباحثة

 

 سيت وردة محراء



 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
 ةتقرير المشرف

 الذي قدمتو:إن ىذا البحث اجلامعي  

 سيت وردة محراء:  االسم

 ٕٓٗٔٓ٘ٔٔ:  رقم القيد

يف )لًتقية استيعاب ادلفردات  Snowball Throwingاستخدام طريقة :  البحث انعنو 
 (مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج

حات الالزمة ليكون على الشكل الوأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصقد نظرنا 
 (S-1)درجة بكالوريوس على دتام الدراسة واحلصول الفاء شروط ادلناقشة تيدلطلوب السا

 .ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓللعام الدراسي م اللغة العربية يقسم تعليف لكلية علوم الًتبية والتعليم 

 

 

 ٕٙٔٓيونيو  ٕٚ ماالنج،

 ةادلشرف

 

 ادلاجستَت ديوي محيدة ةاحلاج ةالدكتور 
 ٜٕٕٜٜٓٓٔٓٛٓٓٙٓٓ٘ٚٔرقم التوطيف: 

 



 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
 الباحثة تقرير

 ادلوقع أدناه، وبيانايت كاآليت: أنّ 

 سيت وردة محراء:  االسم

 ٕٓٗٔٓ٘ٔٔ:  رقم القيد

يل درجة بكالوريوس يف بأن البحث الذي حضرتو لتوفَت شروط النجاح لن أقرّ  
ة قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمي

لًتقية استيعاب  Snowball Throwing: "استخدام طريقة  احلكومية مباالنج، حتت العنوان
 "(يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائّية كارانج بيسوكي ماالنج)ادلفردات 

تأليف اآلخر. وإذا ادعى  من إبداع غَتي أوا حضرتو وكتبتو بنفسي وما زورهت 
أحد استقباال أنو من تأليفو وتبُت أنو فعال ليست من ْتثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على 

كلية مسؤولية قسم تعليم اللغة العربية يف  ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرفة أو على 
 م.علوم الًتبية والتعلي

 اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.ىذا حرر  

 ٕٙٔٓيونيو  ٕٚماالنج، 
 ة اإلقراربصاح

 
 سيت وردة محراء
ٕٔٔ٘ٓٔٗٓ 



 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
 جاح البحث الجامعيتقرير لجنة المناقشة بن

 

 لقد دتت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو: 
 سيت وردة محراء:  االسم

 ٕٓٗٔٓ٘ٔٔ:  رقم القيد

يف مدرسة )لًتقية استيعاب ادلفردات  Snowball Throwing"استخدام طريقة  : البحث انعنو 
 "(سونان كاليجوكو االبتدائّية كارانج بيسوكي ماالنج

كلية علوم الًتبية لدرجة بكالوريوس يف قسم تعليم اللغة العربية  قهاة بنجاحها واستحقاوقررت اللجن
 امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.ّتوالتعليم 

 ٕٙٔٓيونيو  ٕٚحتريرا مباالنج، 
 جلنة ادلناقشة: 

 )..............................(    احلاج أوريل ْترالّدين الدكتور .ٔ

 ٖٕٖٕٜٕٜٓٓٔٔٓٓٓ٘ٓٚٔ:  رقم التوظيف
 )..............................(  احلاج عبد الوّىاب راشيدي ادلاجستَتالدكتور .ٕ

 ٖٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٚٓٚٔ:  رقم التوظيف

 )..............................(   ادلاجستَتة ديوي محيدة احلاج ةالدكتور  .ٖ

 ٜٕٕٜٜٓٓٔٓٛٓٓٙٓٓ٘ٚٔ:  رقم التوظيف

 ٕٙٔٓيونيو  ٕٚمباالنج، تقريرا 
 عميد كلية علوم الًتبية والتعليم

 

 
 الدكتور احلاج نور علي ادلاجستَت

 ٕٖٜٜٖٜٓٓٔٓٛٔٓٗٓ٘ٙٔرقم التوظيف: 



 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
 لعربيةتقرير رئيسة قسم تعليم اللغة ا

 

البحث  قد استلمت جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 اجلامعي الذي كتبتو الطالبة:

  سيت وردة محراء:  االسم

 ٕٓٗٔٓ٘ٔٔ:  رقم القيد

يف )لًتقية استيعاب ادلفردات  Snowball Throwing"استخدام طريقة :    البحث انعنو 
 "(دائّية كارانج بيسوكي ماالنجمدرسة سونان كاليجوكو االبت

 
صالحات الالزمة ليكون على وقد نظرنا وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإل 

 راسة واحلصول على درجة بكالوريوسدتام الداء شروط ادلناقشة الفستيادلطلوب ال الشكل
 ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓيف قسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم الًتبية والتعليم للعام الدراسي 

 وتقبل من فائق االحًتام وجزيل الشكر.
 ٕٙٔٓ يونيو ٕٚمباالنج،  اتقرير 

 قسم تعليم اللغة العربية ةرئيس
 

 

 الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجستَت
 ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔ: رقم التوظيف

 



 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم
 كومية بماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الح

 عميد كلية علوم التربية والتعليمتقرير 
 

البحث  قد استلمت جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 اجلامعي الذي كتبتو الطالبة:

 سيت وردة محراء:  االسم

 ٕٓٗٔٓ٘ٔٔ:  رقم القيد

يف )يعاب ادلفردات لًتقية است Snowball Throwing"استخدام طريقة :    البحث انعنو 
 "(مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائّية كارانج بيسوكي ماالنج

 
صالحات الالزمة ليكون على وقد نظرنا وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإل 

 راسة واحلصول على درجة بكالوريوسدتام الداء شروط ادلناقشة الفستيادلطلوب ال الشكل
 ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓوم الًتبية والتعليم للعام الدراسي يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية عل

 وتقبل من فائق االحًتام وجزيل الشكر.
 

 ٕٙٔٓيونيو  ٕٚتقريرا مباالنج، 
 عميد كلية علوم الًتبية والتعليم

 

 
 الدكتور احلاج نور علي ادلاجستَت

 ٕٖٜٜٖٜٓٓٔٓٛٔٓٗٓ٘ٙٔرقم التوظيف: 



 قسم تعليم اللغة العربية
 عليمكلية علوم التربية والت

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
 مواعيد اإلشراف

 

 سيت وردة محراء:  االسم
 ٕٓٗٔٓ٘ٔٔ:  رقم القيد

يف )لًتقية استيعاب ادلفردات  Snowball Throwing"استخدام طريقة :   البحث انعنو 
 "(مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائّية كارانج بيسوكي ماالنج

 ادلاجستَتة ديوي محيدة احلاج ة: الدكتور   شريف ادل
  

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  الفصل اْلول ٕٙٔٓأبريل  ٜٔ اخلميس، ٔ
  الفصل الثاين ٕٙٔٓ مايو ٓٔ ثاء،الثل ٕ
  الفصل الثالث ٕٙٔٓ مايو ٔٔ، ْلربعاءا ٖ
  الفصل الرابع ٕٙٔٓمايو  ٕٓ اجلمعة، ٗ
  لفصل الرابعا ٕٙٔٓ مايو ٕٚ اجلمعة، ٙ
  الفصل اخلامس –الفصل الرابع  ٕٙٔٓيونيو  ٛ ،ْلربعاءا ٚ
  الفصل السادس –الفصل الرابع  ٕٙٔٓيونيو  ٔٔ السبت، ٛ

 قسم تعليم اللغة العربية ةرئيس
 

 الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجستَت
 ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔ: رقم التوظيف



 
 

 
 

 مستخلص البحث 

مبدرسة  لًتقية استيعاب ادلفردات Snowball Throwingتخدام طريقة اس. ٕٙٔٓمحراء سيت وردة. 
. البحث اجلامعي. كلية علوم الًتبية والتعليم سونان كاليجوكو كارانج بيسوكي اإلبتدائية ماالنج

 بقسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

 ديوي حميدة الماجستير المشرفة: الدكتورة الحاجة

 .ترقية استيعاب ادلفردات، Snowball Throwing طريقة،: الكلمة المفتاحية 

إّن ادلفردات عنصر من عناصر اللغة. استيعاب ادلفردات اجليد يساعد اإلنسان لإلتصال شفهيا أو  
م ادلفردات. يف تعليم ادلفردات حتريريا يف فهم ادلقروؤ وادلسموع. ىناك بعض الطرائق، االسًتاتيجيات وأسلوب تعلي

( التالميذ ٔقي ادلدرسة سونان كاليجوكو كارانج بيسوكي اإلبتدائية ماالنج. وجدت الباحثة ادلشكالت. منها 
( التالميذ ينقص ثقة ٖ( التالميذ يشعرون من الصعوبات يف فهم الّنص. ٕيشعرون بادللل بطريقة يستعمل ادلعّلم. 

ليثّبت ادلشكالت  Snowball Throwingمن ادلعّلم. إذن، أراد الباحثة التطبيق بطريقة  بالنفس يف اإلجابة السؤال
 كلعبة. إذن التالميذ يشعرون مفّرحة ويهتّم حصل على مّدى تعليم. Snowball Throwingادلذكور. أّما طريقة 

ان  ( كيف كانت عملية تعليم ادلفردات يف مدرسة سونٔاْلسئلة البحث من ىذا البحث ىي،  
لًتقية  Snowball Throwing( كيف كانت عملية استخدام طريقة ٕكاليجوكو االبتدائّية كارانج بيسوكي ماالنج. 

( ما فعالية استخدام طريقة ٖاستيعاب ادلفردات يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائّية كارانج بيسوكي ماالنج. 
Snowball Throwing سونان كاليجوكو االبتدائّية كارانج بيسوكي ماالنج. أما يف مدرسة  لًتقية استيعاب ادلفردات

الكمي. وىذا البحث يستعمل من الفصلُت، ىو الفصل التجرييب  منهج ىذا البحث ىو ادلنهج التجرييب بادلدخل
والفصل الضابطة. أسلوب مجع البيانات باستخدام ادلالحظة، ادلقابلة، االختبارات والوثائق. حتليل البيانات 

 .t -ام حتليل اإلحصائي يف شكل إختبارباستخد

% = ٔأكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  ٕٜ،ٖاإلحصائي ىو  t-نتائج ىذا البحث، أّن نتائج  
، وذلك مبعٌت مقبول أن فروض ىذا البحث. ٓٚ،ٔ% = ٘، وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي ٙٗ،ٕ

دلفردات يف ادلدرسة سونان كاليجوكو كارانج بيسوكي الفعالة لًتقية استيعاب ا Snowball Throwingاستخدام طريقة 
 جّدا.
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Vocabulary Mastery at Madrasah Ibtidaiyah of Sunan Kalijogo Karang 

Besuki of Malang. Thesis, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, 

Arabic Education Department, Maulana Malik Ibrahim Malang state 

Islamic University of Malang.  

Supervisor: Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd 

 

Keywords: Methods, Snowball Throwing, Improving Vocabulary Mastery. 

Vocabulary is one element of language. Good mastery of vocabulary will 

help a person in communicating, writing, speaking, understanding the text and 

listening. There are several methods, strategies, and models of vocabulary 

learning. In vocabulary learning at Madrasah Ibtidaiyah of Sunan Kalijogo 

Karang Besuki of Malang, researcher founds some problems. Among them, 1) 

Students is bored with the methods used by teachers. 2) Students find difficulties 

in understanding the text. 3) Students are less confident in the answer questions 

from teachers. Thus, researcher wants to apply the snowball throwing method to 

resolve the problems. As for snowball throwing method is like game. Therefore, 

students will be happy and interested for learning is going. 

The research question of this study are, 1) how are the processes of 

Vocabulary learning in Madrasah Ibtidaiyah of Sunan Kalijogo Karang Besuki of 

Malang, 2) how are the processes of method snowball throwing using to improve 

the mastery of vocabulary in Madrasah Ibtidaiyah of Sunan Kalijogo Karang 

Besuki of Malang, 3) how is the effectifiness of method snowball throwing using 

to improve the mastery of vocabulary in Madrasah Ibtidaiyah of Sunan Kalijogo 

Karang Besuki of Malang. This study uses experimental research with 

quantitative approach. This study uses two classes, namely one experimental class 

(get the application snowball throwing method), and one control class (without 

using the snowball throwing method). To method of collecting data, the 

researcher uses observation, interview, test and documentation. Last, the analysis 

of data uses statistical analysis of inferential in the form of T-test. 

This study indicates that the results of t arithmetic were 3.92 t greater 

significance 2,46 = 1.70 = 1% and 5%, it indicates that the results of t-test is 

accepted. Use of snowball throwing method to improve the vocabulary mastery in 

Madrasah Ibtidaiyah of Sunan Kalijogo Karang Besuki of Malang is very 

effective. 
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 Mufrodat merupakan salah satu unsur bahasa. Penguasaan mufrodat yang 

baik akan membantu seseorang dalam berkomunikasi, menulis, berbicara, 

memahami teks dan mendengar. Ada beberapa metode, strategi, dan model 

pembelajaran mufrodat. Dalam pembelajaran mufrodat di MI Sunan Kalijogo  

Karang Besuki Malang, peneliti menemukan beberapa masalah. Diantaranya, 1)  

Siswa merasa bosan dengan metode yang digunakan guru. 2) Siswa merasa 

kesulitan dalam memahami teks. 3) Siswa kurang percaya diri dalam menjawab 

pertanyaan dari guru. Maka, peneliti ingin menerapkan metode snowball throwing  

untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun metode snowball throwing tersebut 

seperti permaianan. Jadi, siswa akan merasa senang dan tertarik selama 

pembelajaran berlangsung. 

  

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, adalah 1) bagaimana proses 

pembelajaran Mufrodat di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Kalijogo Karang Besuki 

Malang?. 

2) bagaimana proses penggunaan metode snowball throwing untuk meningkatkan 

penguasaan mufrodat di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Kalijogo Karang Besuki 

Malang?. 3) bagaimana efektifitas penggunaan metode snowball throwing untuk 

meningkatkan penguasaan mufrodat di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Kalijogo 

Karang Besuki Malang?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Dan penelitian ini menggunakan dua 

kelas, yaitu satu kelas  eksperimen (mendapatkan penerapan metode snowball 

throwing), dan satu kelas kontrol (tanpa menggunakan metode snowball 

throwing). Metode pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi, 

wawancara, tes dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan analisis 

statistic inferensial yang berupa T-test. 

  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil t hitung adalah 3,92 lebih 

besar signifikasi 2,46 = 1% dan 1,70 = 5%, hal ini menunjukkan bahwa hasil dari 

t-test diterima. Penggunaan metode snowball throwing untuk meningkatkan 

penguasaan mufrodat di MI Sunan Kalijogo Karang Besuki Malang sangat efektif. 
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 األّول فصلال

 المقّدمة

 خلفية البحث . أ
إّن الّلغة ىي وسيلة فرد يف الّتعبَت عن أفكاره ومشاعره ومشاكلو، كما 

االتصال مع أهّنا أسلوب من اْلساليب اليت يستعُت هبا يف حّل مشاكلو و 
خرين. يف الّلغة يتعّلم اإلنسان من اآلخرين ويكتسب معارفو وجزء كبَتا من آلا

 ٔثقافتو.
ماًما يف تعليمها إّما يف ادلدارس وادلعاىد، كانت الّلغة العربّية أكثر اىت

ْلهّنا من إحدى الّلغات السامية وذلا دور ىام لكوهنا ذات أدب جّيد وأسلوب 
كذلك يف إندونسيا، إّن الّلغة العربّية  ٕ حسن وكوهنا لغة القرآن واْلحادث الّنبوية.

اجلامعات وما نالت اىتماًما كبَتًا من رلتمعهم بتدريسها يف ادلعاىد وادلدارس و 
أشبو ذلك من ادلؤّسسات رمسية  كانت أو غَتىا. وأّما أىداف تدريسها  

فمتنّوعة، إّما لفهم العلوم اإلسالمّية وإّما لفهم الّثقافة العربّية وإّما للعمل وىلم 
 جرّا.

أّن الّلغة العربّية تتكّون من أربع مهارات ىي مهارة االستماع، مهارة 
، ومهارت الكتابة. وثالثة عناصر الّلغة ىي اْلصوات، الكالم، مهارة القراءة

ادلفردات والًّتاكيب. فاالستماع ىو الفّن الّلغوي الذي جيب التدريب عليو من 
البداية. والكالم ىو التعبَت الّشفوي. والقراءة تتضّمن اْلدب والّنصوص 

ّط واْلناشيد والقصص وغَت ذلك. والكتابة تتضّمن التعبَت الّتحريري واخل
 ٖواإلمالء.
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ة ْتيث تتضّمن عليها ة اذلامّ غمن عناصر اللّ  كانت ادلفردات عنصر
استخدام الكلمات يف الّلغة من ادلتكّلم نفسو أو من الكتاب. ادلعانِت و 

والّشخص ستزيد لو مهارتو يف الّلغة إذا ازداد مفرداتو ْلّن كفاءة مهارة لغة 
 ٗيها.الّشخص متوفق على ادلفردات اّليت استوعب عل

، يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنجكما 
يشعرون من تالميذ ال ة وجدتمشكالت كثَتة. الباحث وجدت ةالباحث

ويف  ظ.فالتلفيظ، الًّتمجة، الكتابة واحلالّصعوبات عند الّتعليم الّلغة العربّية. مثل 
. ْتيث والًتمجة عند الدارسيالقواعد طريقة التعليم ادلفردات، يستعمل ادلعّلم 

الحيّبون الّلغة العربّية ويظّنون أّن  همحباط، وبعضالوا بادللل،يشعرون  تالميذال
 الّلغة العربّية لغة صعبة.

ىل إج إّن تعليم مهارات الّلغة العربّية وخاصة يف تعليم ادلفردات حيتا 
والطريقة الّتعليمّية الّلغويّة  يف استيعاهبا، تالميذدلساعة ال ،الفعالة الطريقة الّتعليمّية

جّدا، ْلّن يستعملها ادلعّلم لتسهيل تعليم الّلغة اجلنبّية. كان تعليم الّلغة طلوب م
، إذن التالميذ ادلاضي تخدم الطريقة الّتعليمّية البسيطالعربّية يف ادلاضي يس

 يشعرون من الصعوبة عند نالت مواد الدراسية.
الطريقة التعليمّية اليت يستخدمها ادلعّلم يف مع مرور تقدم الزمان، تطورت 

ادلدارس، يستخدم ادلعّلم الطريقة التعليمّية على أساس الّلعبة. وىذه الطريقة 
م حىّت تصبح عملية يمي حّب ادلتعّلم ورغبتو يف التعلالتعليمّية تستطيع أن تن

 م فعالة.يالتعل
وىي ، Snowball Throwing طريقةالّتعليم ىي  طريقةومن أحد أنواع 

ليجعل عملية الّتعليم والّتعّلم فعالة. ولذلك عّلم الّتعليم اليت يستخدمها ادل طريقة
أن تبحث ْتثا الباحثة أن تطبقها يف تعليم ادلفردات و على ىذا احلال، أرادت 

                                                             
4
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لًتقية استيعاب  Snowball Throwing طريقةعلميا عن ادلوضوع استخدام 
 .جوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنجيف مدرسة سونان كاليادلفردات 
  

 أسئلة البحث . ب
 :، أرادت الباحثة أن جتيب اْلسئلة التاليةعتمادا على خلفية البحث الّسابقةا

يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية  عملية تعليم ادلفردات  تكيف كان .ٔ
 ؟كارانج بيسوكي ماالنج

 استيعابلًتقية  Snowball Throwing طريقةعملية استخدام كانت كيف   .ٕ
 ؟يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنجادلفردات 

يف لًتقية استيعاب ادلفردات  Snowball Throwing طريقةفعالية استخدام  ما .ٖ
 ؟مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج

  

 أهداف البحث . ج
الباحثة فيما سبق،  عرضتهاليت بالّنظر إىل مشكالت أو أسئلة البحث ا

 فاْلىداف اليت أرادت كما يلي:
يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج دلعرفة عملية تعليم ادلفردات  .ٔ

 .بيسوكي ماالنج
لًتقية استيعاب ادلفردات  Snowball Throwing طريقةدلعرفة عملية استخدام  .ٕ

 .سوكي ماالنجيف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بي
لًتقية استيعاب ادلفردات  Snowball Throwing طريقةدلعرفة فعالية استخدام  .ٖ

 .يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج
 

 

 



 
 

 
 

 فوائد البحث . د
الّنوعُت، وىي  منالفوائد الكثَتة. فهذه الفوائد تتكّون  ذا البحثذلإّن 

 بيقّية.الفائدة الّنظريّة والفائدة الّتط
تعليم  طريقةالفائدة الّنظريّة: دلزيد ادلعلومات يف رلال الًّتبّية وخصائص يف  .ٔ

 كارانج بيسوكي ماالنج.  االبتدائيةسونان كاليجوكو  درسةمادلفردات يف 
يف أنشطتهم التعليمّية ويطرح منهم الًتدد  تالميذالفائدة الّتطبيقّية: يسهل ال .ٕ

اْلخطاء، ويسهل على معّلم الّلغة يف  يف تعليم ادلفردات ولقصر اخلوف من
 تأدية عملية الّتدريس ليقضى الوقت ادلؤثّر.

 

 فروض البحث . ه
ترقية استيعاب نستطيع أن  Snowball Throwing طريقةاستخدام  إنّ 
الفصل اخلامس )أ( يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية   تالميذادلفردات ل

 كارانج بيسوكي ماالنج.
 

 حدود البحث . و
دود ادلوضوعية: حتّدد الباحثة ادلوضوع يف ىذا البحث "استخدام طريقة احل .ٔ

Snowball Throwing لًتقية استيعاب ادلفردات. 
يف مدرسة البحث يف الفصل اخلامس )أ( اختارت عينة احلدود ادلكانية: و  .ٕ

 .سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج
يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية  حث احلدود الزمانية: وحيّدد الباحثة الب .ٖ

مايو  –. يف الفصل اخلامس يف الّشهر أبريل كارانج بيسوكي ماالنج
ٕٓٔٙ. 

 

 



 الّدراسات الّسابقة . ز
 أما الدراسات السابقة اليت قامت هبا الباحثة فسيأيت بياهنا كما يلي :

 (Talking Stick)، استخدام أسلوب متحدث العصا ٖٕٔٓسييت رمحاوايت،  .ٔ

تومبانج ماالنج. "كلّية العلوم  االبتدائيةلًتقية مهارة الكالم يف مدرسة الّنور 
اإلنسانّية والّثقافة، قسم تعليم الّلغة العربّية، يف جامعة موالنا مالك إبراىيم 

 اإلسالمّية احلكومّية مباالنج".
 أىداف البحث :

 الفصل دلعرفة استخدام أسلوب العصا ادلتحدث لًتقية مهارة الكالم يف . أ
 تومبانج ماالنج. االبتدائيةاخلامس مبدرسة "النور" 

دلعرفة فعالية استخدام أسلوب العصا ادلتحدث لًتقية مهارة الكالم يف الفصل  . ب
 تومبانج ماالنج. االبتدائيةاخلامس مبدرسة "النور" 

 منهج البحث :

أّما منهج ىذا البحث ىو ادلنهج التجرييب بادلدخل الكمي، وبالتخاذ  
موعة الضابطة واجملموعة التجريبية. وأّما أدوات البحث ادلستخدمة ىي: اجمل

 .االختبارادلالحظة، وادلقابلة، و 

 نتائج البحث :

أكرب من  ٚ٘,ٔٔاإلحصائي=  tنتائج ىذا البحث تدّل أن نتيجة  
%= ٘وكذلك من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  ٜٖ,ٕ%= ٔنتيجة ادلستوى ادلعنويّة 

وخالصتها أن استخدام  ن فروض ىذا البحث مقبولة.وذلك مبعٌت أ ٚٙ,ٔ
أسلوب العصا ادلتحدث فعالية يف ترقية مهارة الكالم وترقية رغبة الطلبة يف تعليم 

 الّلغة العربّية



 
 

 
 

 استخدام البطاقة القصَتة لتنمية مهارة القراءة. ٖٕٔٓووالن، غندوك، نوانج.  .ٕ
طة كدونج ادم ّتونغارا(. البحث )ْتث جترييب يف ادلدرسة زلّمديّة الثانية ادلتوسّ 

اجلامعى. كلية العلوم اإلنسانّية والّثقافة بقسم تعليم اللّلغة العربّية ّتامعة موالنا 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومّية ماالنج.

 أىداف البحث :

للّصّف  التالميذدلعرفة استخدام البطاقة القصَتة يف تعليم مهارة القراءة لدى  . أ
 رسة زلّمديّة الثانية ادلتوّسطة كدونج ادم ّتونغارا.الثامن يف مد

دلعرفة فعالية استخدام البطاقة القصَتة يف تنمية مهارة القراءة لفهم ادلقروء  . ب
للّصّف الثامن يف مدرسة زلّمديّة الثانية ادلتوّسطة كدونج ادم  التالميذلدى 

 ّتونغارا.

 منهج البحث :

الّتجرييب بإخّتاذ اجملموعتُت وىو  تستخدم الباحثة ادلدخل الكمى وادلنهج
البعدى  ختبارالقبلي وال ختبارالّتجريبّية والضابطة وكذلك قامت الباحثة ال

للمجموعة الّتجريبّية واجملموعة الّضابطة. وأّما أدوات البحث ادلستخدمة يف ىذا 
 ، و ادلالحظة، والوثائق.االختبارالبحث وىي 

 نتائج البحث :

أكرب من  ٕٜٚ,٘على أن نتيجة اإلحصائي=  نتيجة ىذا البحث تدلّ 
%= ٘وكذلك أكرب من نتيجة التقدير  ٜٖ,ٕ%= ٔنتيجة التقدير ادلعنوي 

مقبول أي أن فروض ىذا البحث مقبول، وأّما   H1وذلك مبعٌت أن  ٚٙ,ٔ
 اخلالصة أن استخدام البطاقة قصَتة فعالية لتنمية مهارة القراءة.



يف تعليم ادلفردات  (Anchor)ريقة اإلرساء . استخدام طٖٕٔٓواحدة، فوزية.  .ٖ
اإلسالمية فاكيس ماالنج.  االبتدائيةبالتطبيق على مدرسة ىاشم اْلشعري 

البحث العلمي. قسم تعليم الّلغة العربّية. كّلية العلوم اإلنسانّية. جامعة موالنا 
 مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج.

 أىداف البحث :
يف تعليم ادلفردات بالتطبيق  (Anchor)تخدام طريقة اإلرساء دلعرفة يتّم اس . أ

 اإلسالمية فاكيس ماالنج. االبتدائيةعلى مدرسة ىاشم اْلشعري 
يف تعليم ادلفردات  التالميذلًتقية قدرة  (Anchor)دلعرفة فعالية طريقة اإلرساء  . ب

 اإلسالمية فاكيس ماالنج. االبتدائيةبالتطبيق على مدرسة ىاشم اْلشعري 

 منهج البحث :

استخدمت الباحثة يف ىذا البحث التجرييب مبدخل الكمي بتطبيقو يف 
الفصل الرابع )أ( للمجموعة التجرييب والفصل الرابع )ب( للمجموع الضابطة 

اإلسالمية فاكيس ماالنج، وجرى ىذا البحث  االبتدائيةمبدرسة ىاشم اْلشعري 
 .االختبارحظة، ادلقابلة و أربعة لقاءات، وأدوات مجع البيانات ىي ادلال

  نتائج البحث : 

( عن تطبيق، تعليم ادلفردات العربّية يف مدرسة ٔنتائج البحث ىي: 
أفضل من تعليم  (Anchor)اإلسالمّية طريقة اإلرساء  االبتدائيةىاشم اْلشعري 

يف تعليم ادلفردات  (Anchor)( أن استخدام طريقة اإلرساء ٕبطريقة قبلها. 
-tمث قامت الباحثة بتعيُت  ٕٓ,ٕالباحثة أن نتيجة اإلحصائي=  فعالية. وجدت

table  يف ادلستوى ادلعنوي  ٚٙ,ٔ% و ٔيف ادلستوى ادلعنوي  ٜٖ,ٕونتائج
مقبول أي  H1مبعٌت مردودو  Hoوذلك  t-table%. ونتيجة اإلحصائي أكرب من ٘



 
 

 
 

يف  (Anchor)فروض ىذا البحث مقبولة، وخالصتها أن استخدام طريقة اإلرساء 
 تعليم ادلفردات فعال.

 

 تحديد المصطلحات . ح
ادلذىب. ومجعها الطرائق، وأّما طرق  لغة مبعٌت السَتة، أو احلالة، أو: الطريقة  .ٔ

ىي الكيفية أو الحا طالعلماء الطريقة اصبعض مجع من الطريق. وقال 
اْلسلوب الذي خيتاره ادلدرس ليساعد التالميذ على حتقيق اْلىداف 

سلوكّية، وىي رلموعة من اإلجراءات وادلمارسات واْلنشطة التعليمّية ال
 .العلمّية اليت يقوم هبا ادلعّلم

 
ٕ. Snowball Throwing :  لغة اإلصلليزيّةSnowball  مبعٌت كرة الثّلج. أّما

Throwing  مبعٌت رمي، ْتيث ككّل مبعٌت رمي كرة الثّلج. معروف رمي كرة
، مّث يكون  يصنع ورقةيكتب السؤال يف يدعى ل تالميذالثّلج ْلّن يف تعليم ال

الكروي الذي معتمد ككرة الثّلج ورمي إىل طاّلب  ورقةالكرّة. ىكذا ال
 Snowball Throwingينال كرة الثّلج يفتح وجييب الّسؤال.  تلميذاْلخرى. ال

ومهارة ليصنع رّد على الّسؤال  موعةيف اجمل تلميذحفر كفاءة الرّئيسّية ال
 .احلليف بالّلعبة

 
ادلفردات: ىي أدوات محلت ادلعٌت كما أهنا يف وقت اخر كوسيلة للتفكَت.  .ٖ

أن يفكر مث يعرب ما خطر يف بالو وفكره بكلمات ما  يستطيعْلن ادلتكلم 
يريد. وادلفردات إحدى العناصر اللغوية اليت ينبغي على متعلم اللغة العربية 

 غوبة.من اْلجانب تعلمها ليحصل على الكفاءة اللغوية ادلر 
 



 هيكل البحث . ط
 يف ىذا البحث كما يلي :أّما ىيكل البحث 

 الفصل الرقم
: مقّدمة، تشمل على خلفية البحث، أسئلة البحث، أىداف  الفصل األّول ٔ

البحث، فوائد البحث، حتديد البحث، حتديد ادلصطلحات، دراسة سابقة 
 وىيكل البحث.

بحث اْلول، تشمل على : اإلطار النظري، حيتوى على ادل الفصل الثاني ٕ
، اخلطوات الدراسية، Snowball Throwing مفهوم طريقة، مفهوم طريقة 

وشلّيزات طريقة. أّما ادلبحث الثاين، تشمل على مفهوم تعليم ادلفردات، أمهّية 
ادلفردات، أىداف تعليم ادلفردات، أنواع تعليم ادلفردات، أسس اختيار 

طريقة تعليم ادلفردات، توجيهات عامة يف  ادلفردات، تقومي استيعاب ادلفردات،
 تدريس ادلفردات.

: منهجية البحث، تشمل على مدخل البحث ومنهجو،  الفصل الثالث ٖ
متغَّتات البحث، رلتمع البحث وعينتو، البيانات ومصادرىا، أدوات البحث، 

 أسلوب مجع البيانات، مجع البيانات، إجراءات البحث.
بيانات وحتليلها، حيتوى على ادلبحث اْلّول تحمة عن : عرض ال الفصل الرابع ٗ

مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج، تشمل على ادلوقع 
اجلغرايف، تاريخ تأسيس ادلدرسة، نبذة عن ادلدرسة، حالة ادلعّلمُت وادلتعّلمُت، 

رسة، أىداف ادلنهج الدراسي، أدوات ادلدرسة، الرؤية ادلستقبلة والرسالة للمد
( عملية ٔادلدرسة، أّما ادلبحث الثاين عرض البيانات وحتليلها، تشمل على 

لًتقية استيعاب ادلفردات التالميذ:   Snowball Throwing استخدام طريقة 
عملية تعليم ادلفردات يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي 

لًتقية استيعاب ادلفردات  Snowball Throwing ماالنج، عملية استخدام طريقة 



 
 

 
 

يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج، وفعالية استخدام 
لًتقية استيعاب ادلفردات يف مدرسة سونان   Snowball Throwing طريقة

( حتليل النتائج االختبار ٕكاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج، 
 للمجموعُت.

، تشمل على عملية تعليم ادلفردات، عملية ادلناقشة:  الخامس الفصل ٘
لًتقية استيعاب ادلفردات، فعالية استخدام  Snowball Throwing استخدام طريقة

 لًتقية استيعاب ادلفردات. Snowball Throwing طريقة
: االختتام، حيتوى على أ( خالصة البحث، تشمل على  الفصل السادس ٙ

لًتقية  Snowball Throwing فردات، عملية استخدام طريقةعملية تعليم ادل
لًتقية  Snowball Throwing استيعاب ادلفردات، فعالية استخدام طريقة

 استيعاب ادلفردات، أّما حيتوى على ب( االقًتاحات.
 

 

 

 

 

 

 

 



 الثاني فصلال

 اإلطار الّنظري

 Snowball Throwing طريقةالمبحث األّول: 

 طريقةالمفهوم  . أ
ادلذىب. ومجعها الطرائق، وأّما  طريقة لغة مبعٌت السَتة، أو احلالة، أوال

 الحا كما يلي:طوقال العلماء دلفهوم الطريقة اص ٘طرق مجع من الطريق.
قال أجيف ىرماوان: الطريقة ىي الكيفية أو اْلسلوب الذي خيتاره ادلدرس  .ٔ

وىي رلموعة من ليساعد التالميذ على حتقيق اْلىداف التعليمّية السلوكّية، 
  ٙاإلجراءات وادلمارسات واْلنشطة العلمّية اليت يقوم هبا ادلعّلم.

وقال زلمود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة: الطريقة ىي عبارة عن خطة  .ٕ
 ٚوتنظيم وعرض ادلادة الّلغويّة. ختيارعامة ال

وقال زلمود على السمان: الطريقة ىي اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحقق هبا  .ٖ
 ٛدفا معينا من عمل من اْلعمال بأقل جهد ويف أقصر وقت.ى

وقال عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان: الطريقة ىي خطة عامة الختيار ادلادة  .ٗ
 ٜوتنظيمها وعرضها.
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 Throwing Snowball طريقةالمفهوم  . ب
مبعٌت رمي، ْتيث  Throwingمبعٌت كرة الثّلج. أّما  Snowballلغة اإلصلليزيّة 

يدعى  تالميذ رمي كرة الثّلج. معروف رمي كرة الثّلج ْلّن يف تعليم الككّل مبعٌت
الكروي الذي  ورقة، مّث يكون  يصنع الكرّة. ىكذا الورقةليكتب السؤال يف 

ينال كرة الثّلج يفتح  تلميذاْلخرى. ال تالميذمعتمد ككرة الثّلج ورمي إىل 
موعة يف اجمل تلميذسّية الحفر كفاءة الرّئي Snowball Throwingوجييب الّسؤال. 

أفضل  التالميذومهارة ليصنع رّد على الّسؤال احلليف بالّلعبة. ىذه طريقة ديّرس 
جتاوب يتناول الّرسالة من شخصّية اْلخرى، ويعرض الّرسالة إىل صاحبو يف 

 .رلموعة
Snowball Throwing  الّتعليم اليت تعطي موّجو إىل  طريقةىي أحد من

، متعّرض، ويلزم ادلتبارى ليجاوب الّسؤال. يف تعليم ةيقة مفّرح. ىذه طر التالميذ
تلميذ يكون النشط، ْلّن أنشطة ال موعةاْلنشطة رمي الكرّة الّسؤال سيصنع اجمل

ليس يفاكر، يكتب، يسأل ويتكّلم فقط. بل ىم سيأيت اْلنشطة اجلسم يعٍت 
سيستعّد النفس.  ةموعاْلخرى. ىكذا أعضاء اجمل تلميذويرميو إىل ال ورقةيطوى ال

  ٓٔ.ورقةْلهّنم كّر على رّد على الّسؤال من صحابتو يكون يف كرة ال
 

 Snowball Throwing خطوات الدراسي طريقة . ج
 ىي: Snowball Throwing طريقةالتدريس  واتخطأّما 

 أن ينفذىااليت يريد  يةكفاءة اْلساسال، و قدمهاسي م يبّلغ ادلاّدة اليتادلعلّ  (ٔ
 ادلعّلم.

ئيسة ، مّث نادى كّل ر يوزع التالميذ ليدرسوا يف اجملموعات الدراسيةم ادلعلّ  (ٕ
 ليعطى الّشرح عن ادلاّدة. موعةاجمل
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 Suprianto, Joko,  Cooperatif Learning, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hal. 61 



كّلها، مّث يشرح ادلاّدة اليت يبّلغ عن   موعةرجع إىل اجمل اجملموعةئيسة كّل ر  (ٖ
 ادلعّلم إىل أصدقائها.

لّسؤال أّي ليكتب واحد ا الفرض ورقةيعطى واحد الّصحيفة ال تلميذمّث كّل ال (ٗ
 .موعةاّليت فيما يتعّلق بادلاّدة اّليت يشرح عن الرّئيسة اجمل

يصنع ككرّة و رمي من واحد  الورقة الذي يكتب اْلسئلة التلميذ ادلذكور،مّث  (٘
 .يقةدق مخس عشرةاْلخرى على مّدى نوعاً  التلميذ

ذ تلميبعد ينال واحد الكرّة أو واحد الّسؤال يعطى الفرصة إىل ال تلميذال  (ٙ
 الكروّي عرًضا ادلذكور. الورقةليجاوب الّسؤال ادلكتوب يف 

 ادلعّلم. يقّوم (ٚ
 ٔٔ.اختتام التعليم (ٛ

 
 Snowball Throwing األسلوب مميزات . د

 منها: Snowball Throwing اْلسلوب شليزاتأّما 
مثل الّلعبة برمي الكرّة إىل  تلميذبيئة الّتعليم يكون مفّرحة ْلّن ال .ٔ

 اْلخرى. تلميذ
نال الفرصة لتنمية كفاءة الفكرة ْلّن سيعطي الفرصة ليصنع ي تلميذ .ٕ

 اْلخرى. تلميذالّسؤال و تعطي إىل 
غَت معروف الّسؤال الذي  تلميذيستعّد بَتّجح ْلّن  تلميذيصنع  .ٖ

 يصنع صاحبو.
 يتوّرط فاعل يف الّتعليم. تلميذ .ٗ
 يشًتم يف الّتطبيق. تلميذغَت جيهد يصنع الوسائل ْلّن  معّلم .٘
 يكون فائض الّتفاعل. الّتعليم .ٙ
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 Huda, Miftahul, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), hal 227 



 
 

 
 

 ٕٔثالثة وجو ىي وجو ذىنية، سلوكّية، وحركّية يقدر يتحّقق. .ٚ
 

 المفردات المبحث الثاني:

 تعليم المفرداتمفهوم  . أ
إن ادلفردات ىي أدوات محلت ادلعٌت كما أهنا يف وقت اخر كوسيلة 

أن يفكر مث يعرب ما خطر يف بالو وفكره بكلمات  يستطيعللتفكَت. ْلن ادلتكلم 
وادلفردات إحدى العناصر اللغوية اليت ينبغي على متعلم اللغة العربية  ٖٔيريد. ما

 من اْلجانب تعلمها ليحصل على الكفاءة اللغوية ادلرغوبة.
ة اذلاّمة ْتيث تتضّمن عليها ادلعانِت و غإن ادلفردات عنصر من عناصر اللّ 

الّشخص ستزيد استخدام الكلمات يف الّلغة من ادلتكّلم نفسو أو من الكتاب. و 
لو مهارتو يف الّلغة إذا ازداد مفرداتو ْلّن كفاءة مهارة لغة الّشخص متوفق على 

 ٗٔادلفردات اّليت استوعب عليها.
ادلفردات يف اصطالح القاموس العام اللغة اإلندونيسية ىي قائمة 

ويعرف ادلفردات بقائمة الكلمات مع القوائد، هبا تًتكب وتتوّحد  ٘ٔالكلمات.
 ٙٔغة توحيًدا.يف اللّ 
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 Widodo, Rachmad. 2009. Model Pembelajaran Snowball Throwing. Tersedia di 
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 ٔٙٔص. 
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 Ahmad, Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hal: 96 
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 Purwadinata, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal 572 
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 Yuni Pratiwi, Penggunaan Nyanyian Sebagai Media Pengajaran Kosakata Siswa Kelas III SD 

Sendang, (Tulungagung: JAwa Timur: 1984), hal 30 
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 Soedjito, Kosakata Bahasa Indonesia, (Jakarta Gramedia: 1988), hal 35 



( مجيع الكلمات ادلضمونة يف ٔويقّدم اخر ادلفردات على أهّنا ىي: )
( الكلمات ادلستخدمة ٖ( الكلمات اليت يستوعبها ادلتكّلم والكاتب، )ٕلغة، )

 ٚٔ( قائمة ادلفردات ادلنّظمة مع البيان ادلوجز مثل القاموس.ٗيف العلوم، )
ذ اْلجانب ىو أن يكون التلميذ تعلم ادلفردات أو الكلمة العربية للتالمي

قادرا على ترمجة الكلمة وحتديد معٌت ادلفردات ونطقها السليم، وكذلك قدرهتم 
على استخدام الكلمة ادلناسبة يف سياق اجلملة السليم، ْلنو ال يفيد كثَتا إذ 
حفظ التلميذ ادلفردات الكثَتة ولكن مل يقدر على استخدامها، وباخلاصة يف 

ة، إذ أريد تقومي قدرة التالميذ دلعرفة قدرهتم اللغوية على ادلدرس أن حياهتم اليومي
يعّد الربنامج ديكن عليهم اإلتصال بالعربية وبالًتاكيب اليت يسيطر عليهم 

 ٛٔويستطيع استخدامها بكفاءة.
 

 أهّمية المفردات . ب
ادلفردات دورىام يف فهم أفكار وخربات شخص منطوقة كانت أم 

ى أن استيعاب الشخص على ادلفردات دورىام يف عملية ىذا دليل عل ٜٔمكتوبة.
 الّلغة يف احلياة اليومّية أو اْلكادديية. 

 
 أهداف تعليم المفردات . ج

ن الطالب نطق أصواهتا فحسب، قس اذلدف من تعليم ادلفردات أن يتلي
أو فهم معناىا مستقلة، أو معرفة طريقة اإلشتقاق منها، أو رلرد وصفها يف 

ح، إن معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات، ىو أن يكون تركيب لغوي صحي
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 Depdukbud, Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Juklak Sistem Penilaian, 

(Jakarta: Dekdikbud), hal 24 



 
 

 
 

الطالب قادرا على ىذا كلو، باإلضافة على شيء آخر ىو أن يكون قادرا على 
  ٕٓاستخدام الكلمة ادلناسبة يف السياق ادلناسب.

 

 أنواع تعليم المفردات . د
 ٕٔدكتور زلمد علي اخلويل يري بأن تعليم ادلفردات متنوعة، منها:

 الّلغة البسيطةاإلفراط يف  (ٔ
كان ادلعلم يشرح معاين الكلمات العربّية يف الدرس اجلديد. وكان يف كل مرّة 
يعطي كلمة عربّية جديدة يشرح معاناىا بالّلغة الوسيطة، وىي الّلغة اإلصلليزيّة 

أن يرّدوا الكلمة العربّية ومعناىا  التالميذيف ىذه احلالة. مث كان يطلب من 
 اإلصلليزيّة مرات.

 عٌت والسياقادل (ٕ
أراد ادلعلم أن يشرح معٌت كلمة جديدة. فاستخدام طريقة وضع الكلمة يف 

 مجلة أو سياق.
 قائمة الكلمات (ٖ

كتب ادلعلم مجيع الكلمات اجلديدة على السبورة على شكل قائمة، مث أخذ 
 ىذه الكلمات واحدة بعد اْلخرى.

 اْلمثلة احلقيقة (ٗ
قال: ىذا كتاب أحضر وكان ىدفو ادلعلم كتابا أزرق اللون ورفعو عاليا و 

توضيح معٌت كلمة )أحضر(، ولكنو استخدام من أجل ذلك كتابا لونو 
 أزرق.

                                                             
، دروس الدورات التدريس لعلمي اللغى العربية لغَت الناطقُت هبا)اجلانب النظرى(الفوزان عبد الرمحن بن إبراىيم وزمالؤه،   ٕٓ

 ٘ٗه(، ص  ٖٗٗٔ)مؤسسة للوقف االسالمى، 
 ٛٗ -ٖٖ، )دون ادلطبع: جامعة مالك سعود: دون السنة(، ص: تعليم اللغات حاالت وتعليقاتزلمد علي اخلويل،   ٕٔ



 كلمات متوالية (٘
أراد ادلعلم أن يعلم طالبو رلموعة كلمات جديدة ىي امساء فصول السنة. 

 فوضعها اآليت: الصيف، الشتاء، اخلريف، الربيع.
 اإلصغار والتكرار (ٙ

 التالميذواحدة فيعيد لمات اجلديدة. ينطق الكلمة و الك كان ادلعلم يدرس
من بعده. فقال ذلم: لصغوا وال تعيدوا من بعدي. فنطق وصغوا ولكنهم 
أعادوا. فعادوا وأصدر تعليماتو باإلصغاء دون اإلعادة. مث نطق فأصغوا، 
ولكنهم أعادوا. فغضب صاحبنا غضبا شديدا واستمر يف حالة ضيق اْلخر 

 الدرس تقريبا.
 لكلمات يف اجلملةا (ٚ

شرح ادلعلم معاين الكلمات اجلديدة بعد أن كتبها على السبورة واحدة بعد 
أنفسهم  التالميذاْلخرى. مث يستعمل ىذه الكلمات يف مجل ومل يستخدمها 

 بل اكتفى ادلعلم بشرح معانيها.
 التعليم باجلملة (ٛ

يعا مث كتب ادلعلم سبع الكلمات على السبورة على شكل قائمة مث نطقها مج
 شرح معانيها مجيعا مث استخدام كال منها يف مجلة مفيدة.

 كلمات منعزلة (ٜ
أن يكرروا  التالميذكان ادلعلم يعلم الكلمات اجلديدة. وكان يطلب من 

الكلمة تكررا فرديا. وكان تكررا للكلمة وىي منعزلة، أي دون أن تكون جزؤا 
 من اجلملة.

 
 
 



 
 

 
 

 إشارة دقيقة (ٓٔ
البو كلمة )رأس(. فأشار إىل رأسو. وقال ىذا رأسي. أراد ادلعلم أن يعلم ط

ادلقصود، تبُت أن بعضهم فهم  وعندما أراد أن يتأكد من فهمهم للمعٌت
 ( على أهنا )شعر( و بعضهم فهمها على أهنا )غطاء الرأس(.س)رأ

 تكوين اجلمل (ٔٔ
بعد أن قدم ادلعلم الكلمات اجلديدة، طلب من التالميذ أن يستخدمها يف 

ا أجاب أي منهم. ودىش ادلعلم وغضب لعدم استجابة الصف مجلة. فم
 لطلبو.

 معان غَت مكتوبة (ٕٔ
علم ادلعلم الكلمات اجلديدة جيدا. مث طلب من التالميذ أن يكتبوا يف 
دفاترىم قائمة الكلمات ادلكتوبة على السبورة. وأثناء قيامهم بعملية الكتابة، 

فغضب ادلعلم وبقي يف  اهنمرت على ادلعلم اْلسئلة عن معاين الكلمات.
 حالة غضب وتوثر حىت هناية الدرس.

 استخدام ادلعجم (ٖٔ
كان معلم طموحا نشيطا، فأراد أن يدرب طالبو على استخدام ادلعجم 

 ْلول مرة يف حياهتم. فرجع معهم معرفتهم لأللفاظ العربية.
 نطق الكلمات (ٗٔ

ائفها شرح ادلعلم معاين الكلمات اجلديدة. واستخدامها فيجمل البيان وظ
 أن ينطقوىا مجاعيا أوفرديا. التالميذاللغوية والسياقية. ومل يطلب من 

 شكل الكلمة (٘ٔ
 التالميذكتب ادلعلم الكلمات اجلديدة على السبورة وشرحها. مث طلب من 

 أن ينسحوىا يف دفاترىم ولكن الكلمات كانت دون الشكل.
 



 المفردات اختيارأسس  . ه
أن ختتار منها وتنتقي فما اللغة شيء كبَت تعطيك نفسها، وعليك 

ادلفردات يف برنامج لتعليم العربية للناطقُت بلغات اخرى. ىناك  اختيارأساس 
 س نذكر فيما يلي أكثرىا انتشارا:رلموعة من اْلس

تفضل الكلمات شائعة االستخدام على غَتىا، ما   frequencyالتواتر: -ٔ
 دامت متفقة معها يف ادلعٌت.

تخدم يف أكثر من بلد تفضل الكلمة اليت تس rangeالتوزع أو ادلدى :  -ٕ
 ك اليت توجد يف بلد واحد.عرِب على تل

تفضل الكلمة اليت دتون يف متناول الفرد جيدىا  availabilityادلتاحية :  -ٖ
 واليت تؤدي لو معٌت زلددا. حُت يطلبها

تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند اْلفراد على  familiarity: اْللفة  -ٗ
. فكلمة ))مشس(( تفضل بال شك االستخدامهجورة نادرة الكلمة ادل

 على الكلمة ))ذكاء(( و إن كان متفقُت يف ادلعٌت.
تفضل الكلمة اليت تعطى عدة رلاالت يف وقت  coverageالشمول :  -٘

واحد على تللك اليت ال ختدم إال رلاالت زلدودة. فكلمة ))بيت(( 
 أفضل يف رأينا من كلمة ))منزل((.

تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الّدارس على تللك اْلمهية :  -ٙ
 الكلمة العاّمة اليت قد ال حيتاجها قليال.

العروبة : تفضل الكلمة العربية على غَتىا وهبذا ادلنطق يفضل تعليم  -ٚ
الّدارس كلمة ))اذلاتف(( بدال من التليفون. و ))ادلذياع(( بدال من 

تفضل الكلمة ادلعربة مثل : التلفاز على الرّاديون. إذ مل توجد كلمة عربية 



 
 

 
 

التلفيزيون، وأخَتا تأيت الكلمة اْلجنبية اليت ال مقابل ذلا يف العربية، على 
 ٕٕأن تكتب بالطبع باحلرف العرِب مثل ))فيديو((.

 
 تقويم استيعاب المفردات  . و

يعرف البلوم عن التقومي بقولو رلموعة منظمة من اْلدلة اليت تبُت فيما إذا 
بالفعل تغَتات على رلموعة التعلمُت. مع حتديد مقدار أو درجة ذلك التغَت  جرت

 ٖٕعلى التلميذ مبفردة.

التعليمية  إذا كان التقومي مبفهومة العلم عملية مستمرة لتوجية مسار العملية
 ٕٗبرمتها، فإنو يف ضوء ىذا ادلدلول يكون للتقومي وظائف متعددة منها كما يلى:

ىم اختبار عادة يدرسون ما سيتم  التالميذأثناء التعلم، ف يذالتالمالتقومي يوجو  (ٔ
ات اليت تعقد ذلم. ومن االختبار فيو، بل أهنم يدرسون بالطريقة اليت تناسب أنواع 

 التالميذمها ديكن أن يكون التقومي وسيلة جيدة لتوجيو اىتمام ادلعلمُت و 
 باْلىداف اليت نسعى إليها.

ناء التدريس، فادلعلم عادة يستخدم اسًتاتيجيات التقومي يوجو جهود ادلعلمُت أث (ٕ
ات لو االختبار ات، ومعٌت ذلك أن االختبار التدريس اليت تناسب مع نوعية 

أكدت جوانب أخرى باإلضافة إىل التذكر فإن اسًتاتيجيات التدريس سيتم 
 تطويعها وقفا لتلك اْلىداف.

 الدراسات إىل أن التقومي التقومي وسيلة فعالية لتقدمي التغذية الراجعة، إذا تشَت (ٖ
يساعد على التعريف على مدى حتقيق اْلىداف التعليمية، كما أنو يساعد على 
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 ٕٕٛ  -ٕٕٚ، ص ية للناطقُت بلغات أخرىادلرجع يف تعليم اللغة العربرشدي أمحد طعيمة،  ٖٕ
، )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل ْتر الدين،   ٕٗ

 ٜٜٔ -ٜٛٔ( ص: ٜٕٓٓاإلسالمية احلكومية : 



 التالميذتدعيم عملية التعليم والتعلم، فقد تبُت من تلك الدراسات أن معرفة 
 لدرجتو يف اإلمتحان تساعدىفي حتسُت أدائو يف اإلمتحان التايل.

ات الًتبوية، كالقبول بادلدارس، وحتديد وضع التقومي يساعد يف اختاذ القرار  (ٗ
الطالب، ونوع الربنامج الذي سيدرسو، وانقل يف ادلرحلة إىل مرحلة، كما يفيد يف 
اختاذ القرارات الًتبوية ادلتعلقة مبحتوى ادلناىج وادلواد التعليمية، وأسالب 

ق أدوات التدريس، والتجارب، والتطوير الًتبوي، وفقا دلا تسفر عنو نتائج تطبي
 التقومي.

 

 طريقة تعليم المفردات . ز
 إىل الكلمة االستماع .ٔ

ىذا من قسم الثاين يف تعليم ادلفردات للتالميذ اْلجنبية، بإعطاء ذلم 
 أو موقعها يف اجلملة. الفرصة ليسمعوا الكلمة من ادلدرس، إما مستقال

 نطق الكلمة .ٕ
صة نطق ما بعد إمثال الكلمة من ادلدّرسة ويسمعون جيدا، فللتالميذ فر 

مسعهم، ْلن التجرب ادلباشرة يساعد ذكر الكلمة كثَتة، وديكن ادلعلم أن 
 يستخدم أسلوب عرض ادلفردات التالية:

إلقاء نظرة على كل الصور )إذا كان ىناك صور(  التالميذأطلب من  ( أ
 خصائصها.

 أطلب منهم الًتكيز على الصورة اْلوىل فقط. ( ب
 .التالميذبينما يستمع نطق الكلمة ثالث مرات نطقا واضحا، أ ( ج

نطق الكلمة ثالث مرات نطقا واضحا، وأطلب منهم اإلعادة أ ( د
 مجاعيا بعدك يف كل مرة.

 لنطق الكلمة فرديا، وصوب أخطائهم. التالميذخًت بعض ا ( ه



 
 

 
 

 شرح ادلعٌت الكلمة .ٖ
يف ىذه ادلرحلة يشرح ادلدرس ادلعٌت ادلفردات بقدر ما استطع باْلساليب 

 اْلخيار. ختيارعن الًتمجة إال يف االاليت سبق شرحها وجيتنب 
 قراءة وكتابة الكلمة .ٗ

ونطق الكلمة وشرح ادلعٌت، يقرأ ادلدرس النص  االستماعبعد مرحلة 
الذي يضعو مع التالميذ مث ديتبو على السبورة. وبعد القراءة سيقوم التالميذ 

ت كتب التالميذ الكلما بالقراؤة ويطالبهم ادلدرس بنطق السليم. وبالتالىي
ادلكتسبة، ويؤّخر الكتابة من النطق ْلن البد تبدأ الكتابة إال بعد أن يتم 

 اكتساب ادلفردات شفويا.
 استخدام الكلمة يف اجلملة .٘

 يطلب ادلدرس من تالميذه تكوين مجل حول ادلفردات ادلكتسبة.
يعطي ادلدّرس بعض التمرينات التحريرية دلراجعة العناصر ادلدروسة )مثل  .ٙ

إكمال أخرى بادلفردات اجلديدة( وديكن مزجها مع بعض  تكوين مجل أو
 ٕ٘تدريبات اْلمناط.

 
 توجيهات عامة في تدريس المفردات . ح

 كثَت من توجيهات عامة يف تعليم ادلفردات، من بعضها:
القدر الذي نعلمو: يتفاوت اخلرباء يف حتديد القدر ادلناسب من ادلفردات الذي  .ٔ

بعض العادلُت  Stricklandتعليم العربية، يرى ينبغى أن نعلمو للدارسُت يف برامج 
كلمة   ٓٓ٘ٔ -ٓٓٓٔكلمة للمستوى اإلبتدائي، ومن   ٓٓٓٔ -ٓ٘ٚمن 

 كلمة للمستوى ادلتقدم.  ٕٓٓٓ -ٓٓ٘ٔللمستوى ادلتوسط، ومن 
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"أن القدر الذي ينبغى أن يعلم ىو ذلك الذي حيتاج إليو ادلتكلم ادلتوسط الثقافة 
لبات احلضارة احلديثة، والدقة العلمية، ويسهل يف حياتو والذي يستجيب دلتط

 اإلتصال بُت الدارس والناطقُت بالعربية يف سلتلف بالدىم".
قوائم ادلفردات: يرى بعضهم بأن تعليم الّلغة العربّية أمر سهلة أي بسيطة، لو  .ٕ

حفظ التلميذ بعض ادلفردات فسهل للتالميذ استيالء الّلغة العربّية. "ان اذلدف 
من تعليم الّلغة أن يكون الطالب ذاحصيلة من ادلفردات والًتكيب اليت النهائى 

يستطيع استعماذلا وقتما يريد اإلتصال بالّلغة". يطهر بعض اخلطور يف تعليم 
 الّلغة العربّية عند رشيد امحد، ودتكن ىذه اخلطور كما يلي:

من ينطلق ىذه التصور من نظرة خاطئة الّلغة وعناصرىا. إن الّلغة أكثر  ( أ
 رلموعة من ادلفردات، إهنا أصوات ومفردات وتراكيب مث سياق الكالم.

قد يئدي ىذا التصور من نظرة خاطئة إىل تعسف بعض مناىج تعليم العربّية  ( ب
 ادلفردات ال حيس التالميذ باحلاجة إليها وليست ذافائدة لو اختباريف 

موسية أو من شأن ىذه التصور أن حييل اللعملية التعليمية إىل عملية قا ( ج
 معجمية ْتتة، وىذا ضد التجاة احلديث يف تعليم الّلغات.

يغفل ىذا التصور أيضا أىم أساليب توصيل ادلعٌت عند اإلتصال الشفهي.  ( د
وليست القضية قاصرة على ضم رلموعة من ادلفردات بعضها إىل بعض، إن 
النتحدث يستخدم غالبا عند احلديث رلموعة من اْلساليب اليت تتعدي 

 اْللفاظ. حدود
أثبتت ْتوث علم النفس الًتبوي أن التلميذ يستطيع أن يتعلم الكلمات  ( ه

الواردة يف جعل ذات معٌت، وليست الكلمات اجملردة عن سياقها. إن ادلعٌت 
شرط للحفظ اجليد. ولقد عجزت كثَت من اتحموصُت عند إجراء جتارب 

 ط بينها.نفسية يف ىذا اجملال عن حفظ كلمات مستقلة أو حروف ال راب

 



 
 

 
 

 الثالث فصلال

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه . أ
ىو ادلنهج التجرِب، وىو  استخدمتها الباحثةمنهج البحث الذي  إن

وبنظام ومراقبة جهيدة لتنبؤ ومراقبة حالة ظاىرة. تفعل ادلنهج  ةدراسة موضوعي
حثة ويف ىذا ادلنهج تستخدمت البا تغَت. دلعرفة ماالتجرييب الرابطة السببية و 

لًتقية استيعاب ادلفردات. ويف ىذا الفرصة أرادت  Snowball Throwingالطريقة 
 الباحثة معرفة ما تغَّت يف جترييب أو فعاليتها يف الّتعليم.

الكمى. ْلن الكيفي و وادلدخل الذي استخدمتها  الباحثة ىو ادلدخل 
ب لًتقية استيعا Throwing Snowballالباحثة تبحث عن استخدام طريقة 

  Snowball Throwingاليت حيتاج إليها الباحثة التكونادلفردات. مث البيانات 

ىل إلك حتتاج الباحثة ادلعلومات البيانية والتفصلية عن مضمون ادلدخل فقط، ولذ
  ىل الرموز اْلرقامية.إالكمى اليت حتتاج ادلدخل 

 

 متغيرات البحث . ب
أثَته على ادلواقف. ادلتغَتات ادلستقل ىو العامل الذي أن تفيس مدى ت

ستخدام ادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو ويسمى أيضا بادلتغَت التجرييب. وا
يف تعليم اللغة العربية أما ادلتغَت التابع فيو ادلفردات  Snowball Throwingطريقة 
 يف ىذه ادلعلمة. تالميذلدى ال

 
 
 



 مجتمع البحث وعينته . ج
يف مدرسة سونان   تالميذالباحثة ىو ال رلتمع البحث الذي ستعرضو

. ولكثرة ٕٙٔٓ – ٕ٘ٔٓللّسنة  كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج
عدد رلتمع البحث، فأخذت الباحثة عينة البحث يف الفصل اخلامس )أ و ب( 

يف  تالميذ. وعدد السونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنجللمدرسة 
، وىي العينة باجملموعتُت ادلتكافئتُت، ومها اجملموعة تلميذا ٖٚىذا الفصل 

، واجملموعة التجربة للفصل اخلامس تلميذا ٜٔالضابطة للفصل اخلامس )ب( 
. ولذلك ىذه الّدراسة ستًتكز إليو من تطبيق ىذه الطريقة من تلميذا ٛٔ)أ( 

تابع من  البحث اإلجرائي ىو ْتث (Arikunto)خالل ادلنهج كما قال أريكونتو 
 ٕٙالبحث الّتجرِب.

 
 البيانات ومصادرها . د

 ادلراد مبصادر البيانات يف البحث ىو من أين البيانات فاعل يف ادلتناول.
مصادر البيانات يتضّمن من اإلجابة الشفهية أو ىو  الشخص (ٔ

 ادلكتوبة.
 عرض البيانات كحالة ادلتحّرك أو ادلستقر.ىو  ادلكان (ٕ
ن من حرف، ورقم، وصورة أو مصادر البيانات يتضمىو  الورقة (ٖ

 ٕٚغَتىا.

إن تصميم ىذا البحث ىو تصميم البحث التجرييب الذي حيتاج إىل 
، تالميذمن  االختبارالبيانات الكمية والكيفية. البيانات الكمية ىي نتائج 
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والبيانات الكيفية ىي الوصف والتفسَت من تلك النتائج. فمن البيانات اليت 
 حتتاج هبا الباحثة ىي :

 لبيانات عن ترقية استيعاب ادلفردات، فهي:ا .ٔ
 ) ورقة ( االختبارنتيجة  ( أ

  ) شخص (نشيط نطق ادلفردات عند عملية التعليم  ( ب
 ) شخص (أو صديقهم  عّلمعن اْلسئلة من ادل تالميذج( إجابة ال

 Snowballعملية التعليم يف تعليم ادلفردات باستخدام طريقة  البيانات عن  .ٕ

Throwing )مكان( 

 
 أدوات البحث . ه

 أدوات البحث يف ىذا البحث تتكّون من :
 الحظةادل (ٔ
 قابلةادل (ٕ
 االختبار (ٖ
 توثيقال (ٗ

 
 أسلوب جمع البيانات . و

أسلوب مجع البيانات ىي اخلطوة اْلساسي من خطوات البحث ْلّن 
اذلدف من البحث أخذ البيانات. دون أسلوب مجع البيانات فال تستطيع 



مّث حتّدد جودة  ٕٛشروط ادلعيار البيانات.الباحثة أخذ البيانات اليت توفَت 
 ٜٕالبيانات ّتودة آلة اليت تأخذىا البيانات.

 ادلالحظة .ٔ
يف ىذا ادلالحظة تقوم الباحثة مبالحظات اْلحداث والّظواىر اليت تتعّلق 
بأنشطة يف عملية الّتعليم والّتعّلم، واستخدام طريقة الّتعليمّية ادلستخدمة. 

الذين يدرسون  تالميذة الّتعليم والّتعّلم واصلازات اليف عمليّ  تالميذومشاركة ال
خاصة يف تعليم ادلفردات. وللمالحظة صار  Snowball Throwingباستخدام 

 الّلغة العربّية والّصاحب مالحظة عملية الّتدريس لبحثي. عّلمم
 ادلقابلة .ٕ

تستخدم الباحثة مقابلة لتجمع البيانات يف ىذا البحث. ادلقابلة أداة 
ف إىل مشكالت اْلفراد واجتاىاهتم ضلو يمن أدوات مجع ادلعلومات والتعر  ىامة

 القضايا ادلطروحة. وتعترب ادلقابلة نوعا من االستبيان الشفهي.
 وديكن تصنيف ادلقابلة من حيث طبيعة اْلسئلة إىل نوعُت:

ادلقابلة ادلقننة وحيتوى على أسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق وزلدة     -ٔ
 .اإلجابة

ادلقابلة غَت ادلقننة ويتصف ىذا النوع من ادلقابلة بادلرونة واجلرية اليت تتيح   -ٕ
 للمفحوص التعبَت بصورة تلقائية.

ادلقابلة ادلقننة وغَت ادلقننة كالمها حلصول ادلعلومات  ةالباحث اختارت
امس ادلهمة من ادلخربين أدق وأبُت. فكان ادلخربون ىم التالميذ بفصل اخل

سونان كاليجوكو االبتدائية  م ومعلموا اللغة العربية ورئيس ادلدرسة ومدرسوهن
 كارانج بيسوكي ماالنج.
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 االختبار .ٖ
ىو آلة أو إجراء أو أنشطة معقدة لتناول قدرة سلوك الشخص اليت  االختبار

واستخدمت الباحثة يف ىذه  ٖٓتصور الكفاءة ديلكها يف ادلاّدة الّدراسّية الدعنية.
 االختبارالقبلي، قامت الباحثة ىذا  االختبار: أّوال، االختبارمن الّدراسة نوعُت 
قبل أن ديّروا بالّتجريبة.  استيعاهبمدلعرفتهم  Snowball Throwingقبل استخدام 

البعدي دلعرفة فعالية  االختبار ااالختبار البعدي، وقامت الباحثة ىذوثانيا، 
 يف تعليم ادلفردات. Snowball Throwingاستخدام 

 

 ختبارمعيار الدرجة يف نتيجة اال

 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 جيد ٜٛ-ٓٚ ٕ
 مقبول ٜٙ-ٓ٘ ٖ
 ناقص ٜٗ-ٖ٘ ٗ
 ضعيف ٖٗ-ٕٛ ٘
 أكثر ضعيف ٕٚ-ٔ ٙ

 
 التوثيق .ٗ

حتليل وثائق، على حد ثيق أساليب مجع البيانات جلميع و ىذا الدراسة ىو تو 
 الًتكيز ذلذه ادلشكلة.ة. وثائق وقفا لغرض و ر إليكًتونيسواء وثائق مكتوبة وصو 

 
 

                                                             
30

  Soenardi, Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran (Bandung : ITB, 1996). Hlm 87. 



 تحليل البيانات . ز
تستعمل و الكمية بادلتغَتتُت، منهجاستخدام الباحثة يف ىذا البحث 

، وأما (analisis statistic inferensial)الباحثة فيو التحليل اإلحصائي اإلستداليل 
 بطة.ضااليتضمن الفصل التجريبة والفصل التحليل اإلحصائي اإلستداليل 

 االختبارالقبلى و  االختبارخدام الباحثة ادلقياس ادلعديل لتحليل نتائج استو 
، واستعان الباحثة يف الضابطةذين يقامان جملموعة التجريبة واجملموعة ال البعدي

 .T االختبارحتليل ىذه النتائج مستعينا ب
 ٖٔالتايل: (t-test)ولتحليل  تنمية ادلفردات للمجموعتُت تقام الرموز التائي 

 
  

     

√{
∑    ∑   

       }  
 
   

 
  

 

 

 
 

Mx  ادلقياس معديل من اجملموعة التجريبية = 

My ادلقياس معديل من اجملموعة الضابطة = 

∑  نوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجريبية= عدد ال   

∑  النتائج من اجملموعة الضابطة نوعيعدد ال =    

Nx يف اجملموعة التجريبية تالميذ= عدد ال 
Ny يف اجملموعة الضابطة تالميذ= عدد ال 
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 أما الفروض من ىذا الرمز يعٍت :

  Snowballتوجد الفرق الداللة بُت تعليم ادلفردات باستخدام طريقة      

Throwing   دام طريقة بدون استخ( و أ ٘) يف الفصل اخلامس ألفSnowball 

Throwing  يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية   ب( ٘) يف الفصل اخلامس ب
 .كارانج بيسوكي ماالنج

 Snowballبُت تعليم ادلفردات باستخدام طريقة  الداللةال توجد الفرق     =
Throwing ( و أ ٘يف الفصل اخلامس ألف ) بدون استخدام طريقةSnowball 
Throwing  يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية   (ب ٘)يف الفصل اخلامس ب

 .كارانج بيسوكي ماالنج

 

 إجراءات البحث . ح
 تتبع الباحثة يف إجراء ْتثو ىذه ادلراحل الثالث التالية:

 هالة بتحديد موضوع ْتثمرحلة التخطيط: تقوم الباحثة يف ىذه ادلرح .ٔ
ووضعت الدراسات  ،ا، وحتديد أدواهتهايقوم بتصميم، و اومركزاهت

 السابقة اليت ذلا عالقة بو، وتناول الّنظريّات اليت ذلا عالقة بو.
مرحلة الّتنفيذ: تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة ّتمع البيانات، وحتليلها  .ٕ

 ومناقشتها.
هناء: يف ىذه ادلرحلة تكمل الباحثة ْتثها وتقوم بتغليفها مرحلة اال .ٖ

ع عنها، مث تقوم بتعديلها وجتليدىا. مّث تقدم للمناقشة للدفا 
 وتصحيحها على أساس مالحظات ادلناقشُت.

 



 الرابع فصلال

 عرض البيانات وتحليلها

المبحث األّول: لمحة عن مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي 
 ماالنج

 الموقع الجغرافي . أ
ماالنج ىي يف شارع جاندي  االبتدائيةوقعت ادلدرسة سونان كاليجوكو 

د كارانج بيسوكي ماالنج. وىي توجو برامج تعليمها إىل ادلنهج  ٖ رقم
للشؤون الدينية وأكثر إىتمامها إىل ادلواد الدينية من ادلواد العلوم العامة. 
وبناء ادلدرسة وتطورىا حتت إرشاد وإشراف الشؤون الدينية وجتري من 

اليت نشأت  تصريفات التالميذ بواجباهتم الشهرية وىذه ادلدرسة من ادلدارس
ىيئات من اللجنات ادلؤسسات سونان كاليجوكو وتتكون من ثالث مراحل 

ومستوى ادلدرسة  االبتدائيةوىي مستوى روضة اْلطفال ومستوى ادلدرسة 
 ادلتوسطة.

 

 تاريخ تأسيس المدرسة . ب
، ٜٚٙٔماالنج يف السنة  االبتدائيةأسست مدرسة سونان كاليجوكو 

ماالنج وىم احلاج زلمد  االبتدائيةوكو من مؤسسات ادلدرسة سونان كاليج
قاسم واحلاج زلمد جومائن مصلح واحلاج خَت الدين وغَتىا. ورئيس 

 ادلدرسة اآلن ىو أمحد أسهاري.
 
 



 
 

 
 

 نبذة عن المدرسة . ج

 سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنجادلدرسة  : اسم ادلدرسة
 ماالنج كارانج بيسوكي  ٕٗٗد/ ٖشارع جاندي  : العنوان

 ٜٕٙٚٓٚٓٙ : رقم تسجيل ادلدرسة
 ٖٖٕٗٗٓٓٚ٘ٔٔٔ : رقم إحصاء ادلدرسة

 ٕٕٛٗٚ٘( ٖٔٗٓ) : رقم اذلاتف
 سوكون : ادلنطقة

 ماالنج : ادلدينة
 أ : ادلعتمدة

 Swasta : وضعية ادلدرسة

 ٜٚٙٔ : سنة الواقف ادلدرسة
 

 حالة المعلمين والمتعلمين . د
، ىذه تلميذا ٕٗٔ تالميذوعدد ال ،عّلمام ٘ٔ عّلمُتوكان عدد ادل

يف  تالميذم. أما كان جدول عدد ال ٕٙٔٓالبيانات مأخوذه يف شهر أبريل 
 ماالنج فصل اخلامس. االبتدائيةمدرسة سونان كاليجوكو 

 
 (ٔاجلدول )

 موظف ادلدرسة وعددىا 
 عدد الوظيفة اإلسم الرقم

 ٔ مدير ادلدرسة أمحد أسهاري ٔ
 ٔ صندوقأمُت ال أنيق عزيزة ٕ
 ٔخدم رئيس ادلدرسة منهاج  فوجييايت ٖ



 التدريس
خدم رئيس ادلدرسة العالقات  دوي موكتيأين ٗ

 العامة
ٔ 

 ٔ منّسق الكتاب سوفرييايت ٘
 ٔ منّسق ادلتجر نور ىايايت ٙ
 ٔ رتيب ادلكتبة إيدا نورة عاريٍت ٚ
 ٔ رتيب ادلخرب حسن ادلبارك ٛ
 ٔ موظف معمل احلاسوب ماستوتيك ٜ

 

 (ٕاجلدول )

 عدد ادلعلمُت وادلعلمات

 اإلسم الرقم اإلسم الرقم
 دار سونو ٜ أمحد أسهاري ٔ

 سونارتُت ٓٔ أنيق عزيزة ٕ

 نور عائشة لطيفة ٔٔ فوجييايت ٖ

 ديوي فاطمة ٕٔ دوي موكتيأين ٗ

 أينداه نور واحيوين ٖٔ سوفرييايت ٘

 ئيئيس فوسفا رافيعة ساري ٗٔ نور ىايايت ٙ

 حسن احلميديّة ٘ٔ ا نورة عاريٍتإيد ٚ



 
 

 
 

   حسن ادلبارك ٛ

 
 المنهج الدراسي . ه

كارانج بيسوكي ماالنج   االبتدائيةتستخدم مدرسة سونان كاليجوكو 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  ، للمواد الدراسية العامة

 – ٕ٘ٔٓالدراسي  سنةلل للمواد الدراسية الدينية ٖٕٔٓوادلنهج الدراسي 
 م ىذه ادلدرسة بتدريس العلوم الدينية والعلوم الرمسية.دم. وتق ٕٙٔٓ

وكانت عملية التعليم يف تعليم اللغة العربية للفصل اخلامس تستخدم 
. وعملية التعليم يف ىذه ادلدرسة مخسة وثالثون دقيقة يف ٖٕٔٓادلنهج الدراسي 

 احلصة.

 (ٖاجلدول )

 ادلواد الدراسية

 ادلواد الدراسية الرقم سيةادلواد الدرا الرقم
ٔ Quran Hadist ٛ IPA 

ٕ Aqidah Akhlaq ٜ IPS 

ٖ Fiqh ٔٓ PKN 

ٗ SKI ٔٔ Matematika 

٘ B.Arab ٕٔ Penjaskes 

ٙ B.Indonesia ٖٔ SBK 

ٚ B.Inggris ٔٗ BTQ 

 
 



 أدوات المدرسة . و
أدوات ادلدرسة ادلوجودة يف ىذه ادلدرسة تشتمل على: إدارة لرئيس 

 الفصول، احلمام. ة، إدارة للمعلمُت، ادلكتبة، ادلطعم، ادليدان،ادلدرس

 

 (ٗاجلدول )

 ادلدرسة أدوات

 اجلملة أدوات ادلدرسة الرقم
 ٔ إدارة لرئيس ادلدرسة ٔ
 ٔ إدارة للمعّلمُت ٕ
 ٔ ادلكتبة ٖ
 ٔ ادلطعم ٗ
 ٔ ادليدان ٘
 ٓٔ الفصول ٙ
 ٘ محام التالميذ ٚ
 ٔ محام ادلعّلمُت ٛ

 

 ية المستقبلة والرسالة للمدرسةالرؤ  . ز
رؤية ادلستقبلة ادلدرسة ىي: تشكيل الّشباب اإلنضباط، العلم، ادلنجز،  .ٔ

 وأخالق الكردية.
 وأّما رسالة ادلدرسة ىي:  .ٕ

 تطبيق الًتبية اإلسالمّية وادلزيّة. - أ



 
 

 
 

 تنفيذ الّدراسة احلركة، ادلخًتعة، اإلبتكارة، ادلفّرحة واإلسالمّية. - ب
 مي أخالق الكردية يف احلياة اليومّية.تطوير و تنفيذ تقو  - ج

 منوُّ دراية العبادة لكّل رلتمع ادلدرسة ادلناسبة بتعاليم اإلسالم.  - د
 تشجيع وحتقيق الّتدمَت ادلنافسي يف الّدراسّية وغَت الّدراسّية.  - ه

 منوُّ الّتجّرد والّدّقة على البيئة.  - و
 تركيز مبصر الوطنّية. - ز

 

 أهداف المدرسة . ح
ة ادلستقبلة والّرسالة اليت ُسِبك واْلحوال يف ادلدرسة. بتوجيو على الّرؤي
 وأّما أىداف ادلدرسة ىي:

 ادلؤمن والّتقوى على اهلل. تالميذحتقيق ال - أ
 شلارسة الّسلوكّية اإلسالمي يف بيئة ادلدرسة. - ب

 تّية اإلبتكارة، اْلدبة، والبساطة.ّذاال بٌت - ج
 ترفع قدرة ادلنجز يف الّدراسّية وغَت الّدراسّية.  - د
ترفع اْلنشطة يف بيئة ادلدرسة: صالة الّضحى والّظهر مجاعًة، حفظ  - ذ

 (.BTQ)زلافظة(، القراءة وكتابة القرآن ) ٖٓالّسور القصَتة أو جزء 
 
 
 
 
 

 



 لهاوتحلي المبحث الثاني: عرض البيانات

يف ىذا البحث تقدمت الباحثة حتليل البيانات ونتيجتها يف فعالية استخدام 
فردات يف الفصل اخلامس مبدرسة سونان  ادل استيعابلًتقية  Snowball Throwingطريقة 

كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج وعلى الًتتيب التايل تكون نتيجة عرض 
  .القبلي والبعدي ختبارين. ىم االختبار البيانات على حسب نتيجة اال

 

 (٘اجلدول )

 اآليت االختبارينمعيار الدرجة يف نتيجة 

 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 جيد ٜٛ-ٓٚ ٕ
 مقبول ٜٙ-ٓ٘ ٖ
 ناقص ٜٗ-ٖ٘ ٗ
 ضعيف ٖٗ-ٕٛ ٘
 ٕٖأكثر ضعيف ٕٚ-ٔ ٙ
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مفردات استيعاب اللترقية  Snowball Throwing طريقةاستخدام عملية  .0
 تالميذال
في مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج عملية تعليم المفردات  ( أ

 النجبيسوكي ما
 معّلمقامت الباحثة قبل أن تشرع باحلوار وادلناقشة ادلكشفة مع 

يف مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية  اللغة العربية عن تصميم البحث 
مبثابة الفصل التجرييب، وكثَتا ما جرت ىذه  كارانج بيسوكي ماالنج

 احلوارات يف ساعات الراحة.
سونان  من مدرسة حصيلة عن مقابلة ادلعّلم اللغة العربّية 

ىو ىناك مدرسة ال خيلو من  كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج
البحث عن اللغة العربّية وتعليمها. وحيتوى تعليم اللغة العربّية على خلفية 

 تعليم اللغة العربّية ومنهج وأسس التعليم والًتبية يف ىذا ادلدرسة.
االبتدائية كارانج  سونان كاليجوكوتعليم ادلفردات يف مدرسة 

عموما يستعمل بطريقة قواعيد وترمجة، أو على ماشاء  بيسوكي ماالنج
سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج ادلعّلمُت. تعليم ادلفردات يف مدرسة 

أحيانا ال يستعمل طريقات اْلخرى. لذلك التالميذ  بيسوكي ماالنج
 يشعرون بادللل بطريقة الذي يستعمل مع ادلعّلم.

اللغة العربية رغبة الباحثة وأعرب موافقتها على ىذا  عّلمب محر 
كا الفرصة ادلوسعة للباحثة، وأن تبحث الباحثة اْلمر مع   البحث تار

معّلم الفصل الذي سوف يكون موضع البحث، ناقشنا فيما بعد عن 
 اختيارخطة أعمال البحث، واتفقنا على بعض اْلمور اذلامة حيث مث 

مس )أ( على الفصل التجرييب، وعدد التالميذ يف ىذا تالميذ الفصل اخلا



. وتالميذ الفصل اخلامس )ب( على تلميذا ٛٔالفصل يتكون على 
 ٖٖميذا.تل ٜٔلتالميذ يف ىذا الفصل يتكون الفصل الضابط، وعدد ا

سونان كاليجوكو أّما ادلالحظة من عملية التعليم يف مدرسة 
عّلم يستعمل إجراء التعليمية. ، ىي ادلاالبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج

لكن ادلعّلم فحسب يستعمل طريقة القواعد والًتمجة أو أحيانا يستعمل 
 ىطريقة اْلخرى. إذن التعليم فحسب ادلنظور ادلمل وغَت محاسة عل

 ٖٗالتالميذ.
 

لترقية استيعاب  Snowball Throwing طريقةعملية استخدام   ( ب
بتدائية كارانج بيسوكي في مدرسة سونان كاليجوكو االالمفردات 

 ماالنج
وأما اخلطوات العامة لتدريس ادلفردات للمجموعة التجريبة 

 فتبُت الباحثة كما يلي:  Snowball Throwing طريقةباستخدام 
القبلي حتريريا يف التاريخ  االختباريف اللقاء اْلول قامت الباحثة ب -ٔ

 ٕٓ.ٓٔ-ٓٔ.ٜٓيف يوم اجلمعة يف الساعة  ٕٙٔٓأبريل  ٜٕ
 ٛٔيف ذلك الفصل فهو  تالميذا عدد اللمجموعة التجربة. وأمّ ل

 . وأما أنشطتها فيما يلي:تلميذا
 بدأت الباحثة بالسالم. ( أ)
عّرف نقسو الباحثة إىل التالميذ ويعطي التبيان أّن سيأيت  ( ب)

 البحث يف ىذا الفصل.
 قراءت الباحثة كشف احلضور. ( ج)
 وّزعت الباحثة أسئلة االختبار القبلي. ( د)

                                                             
 ماالنج االبتدائيةونان كاليجوكو كارانج بيسوكي ادلقابلة مع ادلعّلم اللغة العربية مدرسة س  ٖٖ
 ماالنج االبتدائيةادلالحظة عند تعليم اللغة العربية يف مدرسة سونان كاليجوكو كارانج بيسوكي   ٖٗ



 
 

 
 

 حثة بعملية االختبار.حرست البا ( ه)
 أمرت الباحثة التالميذ جلمع اْلجوبة. ( ه)
 ختمت الباحثة عملية التعليم بالسالم. ( ز)

يف ىذا اللقاء اْلول، أجرى الباحثة االختبار القبلي فقط. إذن 
 .طريقةالباحثة مل توجد تغَّت يف تعليم عند استخدام 

 

 Snowball طريقةيف اللقاء الثاين قامت الباحثة بعملية  -ٕ

Throwing  يف يوم اجلمعة يف  ٕٙٔٓ مايو ٙيف التاريخ
دة يف مكتبة اللمجموعة التجريبة بادل ٕٓ.ٓٔ-ٓٔ.ٜٓ

 اْلدوات الكتابّية. وأما أنشطتها فيما يلي:
 بدأت الباحثة عملية التعليم بالسالم. ( أ)
سألت الباحثة حول ادلفردات عن ادلادة "يف مكتبة  ( ب)

 اْلدوات الكتابّية".
ادلفردات عن ادلادة "يف مكتبة قرأت الباحثة حول  ( ج)

 اْلدوات الكتابّية".
 أمرت الباحثة التالميذ لقراءة ادلفردات بالّدور. ( د)
 مث الباحثة يعطي الوقت حلفظ ادلفردات. ( ه)
 أمرت الباحثة تغّطي كّل الكتب. ( و)
قسمت الباحثة الورقة، مث أمرت الباحثة ليكتب ادلفردات  ( ز)

 يف ورقتها.
 لورقة.أمرت الباحثة التالميذ ليكّور ا ( ح)



أمرت الباحثة من أحد التالميذ لرمي الورقتها إىل التلميذ  ( ط)
اْلخرى، مث التالميذ اليت ينال الورقة أمر ليجاوب 

 ادلفردات فيها حىّت كل التالميذ ينال رماية الورقة.
تقومي الباحثة حول ادلفردات عن ادلادة "يف مكتبة  ( ي)

 اْلدوات الكتابّية".
 يوم بالسالم.ختمت الباحثة عملية التعليم ال ( ك)

إذا نظرت الباحثة نتيجة ادلالحظة على سلوك التالميذ يف ىذا 
اليت سيستخدمها. ْلّن  طريقةالثاين، فحسب التالميذ مل يفهموا ب اللقاء

ىذا الطريقة جديد يف ىذا ادلدرسة. إذن فحسب التالميذ مزاحة. لكن 
 التعليم مازال سرى الفعالة.  

  

 Snowball طريقةحثة بعملية يف اللقاء الثالث قامت البا -ٖ

Throwing  يف يوم اجلمعة يف  ٕٙٔٓ مايو ٖٔيف التاريخ
دة يف مكتبة اللمجموعة التجريبة بادل ٕٓ.ٓٔ-ٓٔ.ٜٓ

 اْلدوات الكتابّية. وأما أنشطتها فيما يلي:
 بدأت الباحثة عملية التعليم بالسالم. ( أ)
سألت الباحثة حول ادلفردات عن ادلادة "يف مكتبة  ( ب)

 لكتابّية".اْلدوات ا
قرأت الباحثة النص القراءة عن ادلادة "يف مكتبة اْلدوات  ( ج)

 الكتابّية".
 شرحت الباحثة عن النص القراءة. ( د)
 لقراءة النص القراءة بالتناوب. تالميذأمرت الباحثة ال ( ه)



 
 

 
 

مث الباحثة يعطي الوقت حلفظ ادلفردات اجليدة يف ىذا  ( و)
 النص القراءة.

 .أمرت الباحثة تغّطي كّل الكتب ( ز)
، مث أمرت الباحثة ليكتب ادلفردات ورقةت الباحثة قسم ( ح)

 ها.ورقتيف اجلّيدة 
 .ورقةليكّور ال تالميذأمرت الباحثة ال ( ط)
ها إىل ورقتلرمي ال تالميذأمرت الباحثة من أحد ال ( ي)

لورقة أمر اليت ينال ا تالميذاْلخرى، مث ال تالميذال
ليجاوب ادلفردات فيها حىّت كّل التالميذ ينال رماية 

 .الورقة
تقومي الباحثة النص القراءة عن ادلادة "يف مكتبة اْلدوات  (ك )

 الكتابّية ".
 ختمت الباحثة عملية التعليم اليوم بالسالم. (ل )

إذا نظرت الباحثة نتيجة ادلالحظة على سلوك التالميذ يف ىذا 
مبعيار صلاح التعليم من ناحية عمليتها فتمكن القول أن  لثالثا اللقاء

لًتقية استيعاب ادلفردات ناجح.  Snowball Throwing طريقة استخدام
%( من التالميذ اشًتكوا يف عملية ٘ٚ-%ْٓ٘لّن بعض التالميذ )

التعليم والتعّلم اإلجيابيُت. ويظهر ذلك واضحا يف انتباه التالميذ بصورة  
كبَتة هبذه عملية التعليمية ْلّن محاستهم فيها جّيد، وكذلك استبشارىم 

ءىم مقبول ْلّن سأل بعض التالميذ عن ادلادة اليت فيها جّيد أيضا، وإبدا
 ال يفهمون هبا.

 



 Snowball Throwing طريقةيف اللقاء الرابع قامت الباحثة بعملية  -ٗ

-ٓٔ.ٜٓيف يوم اجلمعة يف  ٕٙٔٓ مايو ٕٓيف التاريخ 
دة يف مكتبة اْلدوات الكتابّية. اللمجموعة التجريبة بادل ٕٓ.ٓٔ

 وأما أنشطتها فيما يلي:
 أت الباحثة عملية التعليم بالسالم.بد ( أ)
دات عن ادلادة "يف مكتبة سألت الباحثة حول ادلفر  ( ب)

 الكتابّية".اْلدوات 
قرأت الباحثة احلوار عن ادلادة "يف مكتبة اْلدوات  ( ج)

 الكتابّية".
 شرحت الباحثة عن احلوار. ( د)
لقراءة احلوار يف كتاب التالميذين أمرت الباحثة  ( ه)

 بالتناوب.
الوقت حلفظ ادلفردات اجليدة يف ىذا مث الباحثة يعطي  ( و)

 .احلوار
 أمرت الباحثة تغّطي كّل الكتب. ( ز)
، مث أمرت الباحثة ليكتب ادلفردات الورقةقسمت الباحثة  ( ح)

 .ورقتهااجلّيدة يف 
 .ورقةليكّور ال التالميذأمرت الباحثة  ( ط)
ها إىل ورقتلرمي ال تالميذأمرت الباحثة من أحد ال ( ي)

أمر ورقة اليت ينال ال التالميذاْلخرى، مث  تالميذال
ينال رماية  التالميذليجاوب ادلفردات فيها حىّت كل 

 .ورقةال



 
 

 
 

تقومي الباحثة النص القراءة عن ادلادة "يف مكتبة اْلدوات  ( ك)
 الكتابّية ".

 البعدي. االختباروّزعت الباحثة اْلسئلة  ( ل)
 .االختبارحرست الباحثة بعملية  ( م)
 جلمع اْلجوبة. تالميذأمرت الباحثة ال ( ن)
لها وختمت عملية لباحثة شكرا كثَتا على تعامنطق ا ( س)

 التعليم بالسالم.

يشرح من نتيجة ادلالحظة على سلوك التالميذ يف ىذا اللقاء 
لًتقية استيعاب  Snowball Throwing طريقةالرابع، أّن استخدام 

أكثر التالميذ ) أغلبْلّن ادلفردات ناجح أيضا من ناحية عمليتها. 
ًتكوا يف عملية التعليم والتعّلم اإلجيابيُت. %( من التالميذ اش٘ٚمن

ويظهر ذلك واضحا يف انتباه التالميذ بصورة كبَتة هبذه عملية التعليمية 
ْلّن محاستهم فيها جّيد، وكذلك استبشارىم فيها جّيد أيضا، وإبداءىم 

ويف ىذا  مقبول ْلّن سأل بعض التالميذ عن ادلادة اليت ال يفهمون هبا.
نطق الباحثة شكرا كثَتا  ، أجرى الباحثة االختبار البعدي واللقاء الرابع

 لها.على تعام

 

 

 

 



استيعاب لترقية  Snowball Throwing طريقةفعالية استخدام  ( ج
في مدرسة سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي  مفرداتال

 ماالنج

 (ٙاجلدول )

 أمساء التالميذ يف كل اجملموعة

 عة الضابطةاجملمو  اجملموعة التجريبة
 التالميذأمساء  الرقم التالميذأمساء  الرقم

1 Achmad Arif Yahya 1 Afifah Fathur Rohmah 

 

2 Achmad Galang 

Anggriawan 

2 Alifia Adzania Ramadhanti 

3 Achmad Nazril Sobirin 3 Alvani Putri Uriyanti 

 

4 Alfania Elok Faiqoh 4 Athiya Enggal Stefanni 

5 Aulia Nabila Afifah 5 Elinda Yuliana Sufiatul 

'Asyiah 

 

6 Diana Safira Faradis 6 Fadlillah Karina Abidah 

 

7 Kunanti Andini Budi P 7 Fakhruddin Hasan 

 

8 Maulana Wildan 8 Fattasya Maharani 

 

9 Miftahul Huda 

 

9 Fauzan Rihan Ananta Putra 

 

11 Muchamad Rizky 11 Iva Pusvawati 

 

11 Muhammad Irfan Arifandi 

 

11 Moch. Farros Ilham 

Romadhona 

 

12 Nafila Azzalia Nur Rofiq 

 

12 Muhamad Adam Fauzan 

 

13 Naila Aqilah Fadliya 

Hayah 

13 Muhammad Bilal Kurniawan 

 

14 Najma Habibatul Ulfa 14 Nabila Farida Farah 



 
 

 
 

 

15 Najwa Shefira Ghaida 15 Nur Aini Firdianti 

 

16 Nasywa Zahra  Apta Raya 16 Siti 'Ilma Talia Zahro 

 

17 Raihan Sulthonun Asyar 17 Vickry Syahputra 

18 Violitha Putri Agnecynthia 18 Yuriko Yoga Pradana 

 

  19 Zakiyyah Faizahtul Fazahro' 

 

 

 (ٚاجلدول )

 لقبلي يف الفصل التجريينتائج االختبار ا

 االختبار القبلي أمساء التالميذ الرقم
 التقدير الدرجة

ٔ Achmad Arif Yahya ٚٓ جيد 
ٕ Achmad Galang Anggriawan ٗ٘ ناقص 
ٖ Achmad Nazril Sobirin ٘ٓ مقبول 
ٗ Alfania Elok Faiqoh 

 
 جيد ٓٚ

٘ Aulia Nabila Afifah ٙ٘ مقبول 
ٙ Diana Safira Faradis ٛٓ جيد 
ٚ Kunanti Andini Budi P ٚ٘ جيد 
ٛ Maulana Wildan ٙ٘ مقبول 
ٜ Miftahul Huda 

 
 مقبول ٓ٘

ٔٓ Muchamad Rizky ٘٘ مقبول 
ٔٔ Muhammad Irfan Arifandi 

 
 جيد ٓٚ



ٕٔ Nafila Azzalia Nur Rofiq 
 

 جيد ٓٚ
ٖٔ Naila Aqilah Fadliya Hayah ٚٓ جيد 
ٔٗ Najma Habibatul Ulfa ٙ٘ مقبول 
ٔ٘ Najwa Shefira Ghaida ٙ٘ مقبول 
ٔٙ Nasywa Zahra  Apta Raya ٚ٘ جيد 
ٔٚ Raihan Sulthonun Asyar ٗ٘ ناقص 
ٔٛ Violitha Putri Agnecynthia ٛٓ جيد 

 ٘ٙٔٔ العدد
 ٕٚ،ٗٙ العدل

 

 (ٛاجلدول )

 نتائج االختبار البعدي يف الفصل التجرييب

 االختبار القبلي ذأمساء التالمي الرقم
 التقدير الدرجة

ٔ Ahmad Arif Yahya ٔٓٓ جيد جدا 
ٕ Achmad Galang Anggriawan ٛ٘ جيد 
ٖ Achmad Nazril Sobirin ٛٓ جيد 
ٗ Alfania Elok Faiqoh 

 
 جيد جدا ٓٓٔ

٘ Aulia Nabila Afifah ٔٓٓ جيد جدا 
ٙ Diana Safira Faradis ٔٓٓ جيد جدا 
ٚ Kunanti Andini Budi P ٔٓٓ جيد جدا 
ٛ Maulana Wildan ٜٓ جيد جدا 



 
 

 
 

ٜ Miftahul Huda 
 

 جيد ٘ٛ
ٔٓ Muchamad Rizky ٚٓ جيد 
ٔٔ Muhammad Irfan Arifandi 

 
 جيد جدا ٜ٘

ٕٔ Nafila Azzalia Nur Rofiq 

 
 جيد جدا ٓٓٔ

ٖٔ Naila Aqilah Fadliya Hayah ٛٓ جيد 
ٔٗ Najma Habibatul Ulfa ٜ٘ داجيد ج 
ٔ٘ Najwa Shefira Ghaida ٛٓ جيد 
ٔٙ Nasywa Zahra  Apta Raya ٜٓ جيد جدا 
ٔٚ Raihan Sulthonun Asyar ٚ٘ جيد 
ٔٛ Violitha Putri Agnecynthia ٔٓٓ جيد جدا 

 ٕ٘ٙٔ العدد
 ٕٚ،ٜٓ العدل

  

وبعد معرفة بيان نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة، فقدمت 
 ة ادلقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة. ادلقارنة كما يلي:الباحث

 (ٜاجلدول )

 ادلقارنة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة

 االختبار البعدي االختبار القبلي التقدير النتيجة الرقم
عدد 

 التالميذ
النسبة 

 ادلنوية
عدد 

 التالميذ
النسبة 

 ادلنوية
 %ٔ،ٔٙ ٔٔ - - جيد جدا ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 %ٜ،ٖٛ ٚ %ٓ٘ ٜ جيد ٜٛ-ٓٚ ٕ



 - - %ٜٛ،ٖٛ ٚ مقبول ٜٙ-ٓ٘ ٖ
 - - %ٔٔ،ٔٔ ٕ ناقص ٜٗ-ٖ٘ ٗ
 - - - - ضعيف ٖٗ-ٕٛ ٘
أكثر  ٕٚ-ٔ ٙ

 ضعيف
- - - - 

 % ٓٓٔ ٛٔ % ٓٓٔ ٛٔ العدد
  

هر بالنسبة إىل بيان ادلقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة فظ 
% يف ٜٛ،ٖٛ% من التالميذ يف مستوى ناقص، و ٔٔ،ٔٔأن يف االختبار القبلي 

 % يف مستوى جيد. ٓ٘مستوى مقبول، و 

% من التالميذ يف مستوى جيد، و ٜ،ٖٛوأما يف االختبار البعدي ظهر أن 
% منهم يف مستوى جيد جدا. وىذا البيان يعٍت أن نتيجة االختبار البعدي أكرب ٔ،ٔٙ

 لقبلي.من نتيجة ا

 

 (ٓٔاجلدول )

 نتائج االختبار القبلي يف الفصل الضابط

 االختبار القبلي أمساء التالميذ الرقم
 التقدير الدرجة

ٔ Afifah Fathur Rohmah 

 
 مقبول ٓٙ

ٕ Alifia Adzania Ramadhanti ٘٘ مقبول 
ٖ Alvani Putri Uriyanti 

 
 جيد ٓٚ



 
 

 
 

ٗ Athiya Enggal Stefanni 
 

 ناقص ٘ٗ
٘ Elinda Yuliana Sufiatul 'Asyiah 

 
 مقبول ٓ٘

ٙ Fadlillah Karina Abidah 

 
 مقبول ٘ٙ

ٚ Fakhruddin Hasan 

 
 مقبول ٘ٙ

ٛ Fattasya Maharani 

 
 مقبول ٓ٘

ٜ Fauzan Rihan Ananta Putra ٚٓ جيد 
ٔٓ Iva Pusvawati ٚ٘ جيد 
ٔٔ Moch. Farros Ilham 

Romadhona 

 

 مقبول ٓٙ

ٕٔ Muhamad Adam Fauzan 

 
 جيد ٓٚ

ٖٔ Muhammad Bilal Kurniawan 

 
 مقبول ٘٘

ٔٗ Nabila Farida Farah 

 
 مقبول ٘٘

ٔ٘ Nur Aini Firdianti 

 
 مقبول ٘ٙ

ٔٙ Siti 'Ilma Talia Zahro 

 
 مقبول ٓٙ

ٔٚ Vickry Syahputra ٚٓ مقبول 
ٔٛ Yuriko Yoga Pradana 

 
 مقبول ٓٚ

ٜٔ Zakiyyah Faizahtul Fazahro' 

 
 مقبول ٘ٚ

 ٘ٛٔٔ العدد
 ٖٙ،ٕٙ العدل

 

 

 



 (ٔٔاجلدول )

 نتائج االختبار البعدي يف الفصل الضابط

 االختبار البعدي أمساء التالميذ الرقم
 التقدير الدرجة

ٔ Afifah Fathur Rohmah ٚٓ جيد 
ٕ Alifia Adzania Ramadhanti ٙ٘ مقبول 
ٖ Alvani Putri Uriyanti 

 
 جيد ٓٛ

ٗ Athiya Enggal Stefanni 

 
 مقبول ٓٙ

٘ Elinda Yuliana Sufiatul 'Asyiah 

 
 جيد ٓٛ

ٙ Fadlillah Karina Abidah 

 
 جيد ٓٚ

ٚ Fakhruddin Hasan 

 
 مقبول ٘ٙ

ٛ Fattasya Maharani 

 
 جيد ٓٚ

ٜ Fauzan Rihan Ananta Putra ٚٓ جيد 
ٔٓ Iva Pusvawati ٚ٘ جيد 
ٔٔ Moch. Farros Ilham 

Romadhona 

 

 جيد ٓٚ

ٕٔ Muhamad Adam Fauzan 

 
 جيد ٓٚ

ٖٔ Muhammad Bilal Kurniawan 

 
 جيد ٓٛ

ٔٗ Nabila Farida Farah 

 
 جيد ٘ٛ

ٔ٘ Nur Aini Firdianti 

 
 جيد ٓٚ

ٔٙ Siti 'Ilma Talia Zahro 

 
 جيد ٘ٛ

ٔٚ Vickry Syahputra ٚٓ جيد 



 
 

 
 

ٔٛ Yuriko Yoga Pradana 
 

 جيد ٓٚ
ٜٔ Zakiyyah Faizahtul Fazahro' 

 
 جيد ٘ٚ

 ٖٓٛٔ العدد
 ٖٙ،ٕٚ العدل

 

وبعد معرفة بيان نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، فقدمت 
 الباحثة ادلقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة. ادلقارنة كما يلي:

 (ٕٔاجلدول )

 بطةادلقارنة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضا

 البعدي االختبار القبلي االختبار التقدير النتيجة الرقم
عدد 

 التالميذ
النسبة 

 ادلنوية
عدد 

 التالميذ
النسبة 

 ادلنوية
ٔ ٜٓ-

ٔٓٓ 
 - - - - جيد جدا

 %ٕٔ،ٗٛ ٙٔ %ٙ،ٕٔ ٗ جيد ٜٛ-ٓٚ ٕ
 %ٜٚ،٘ٔ ٖ %ٛٙ،ٖٚ ٗٔ مقبول ٜٙ-ٓ٘ ٖ
 - - %ٕٙ،٘ ٔ ناقص ٜٗ-ٖ٘ ٗ
 - - - - ضعيف ٖٗ-ٕٛ ٘
أكثر  ٕٚ-ٔ ٙ

 ضعيف
- - - - 

 % ٓٓٔ ٜٔ % ٓٓٔ ٜٔ العدد
 



بالنسبة إىل بيان ادلقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فظهر  
% يف ٛٙ،ٖٚ% من التالميذ يف مستوى ناقص، و ٕٙ،٘أن يف االختبار القبلي 

 % يف مستوى جيد.ٙ،ٕٔمستوى مقبول، و 

% من التالميذ يف مستوى مقبول، و ٜٚ،٘ٔظهر أن  وأما يف االختبار البعدي
% منهم يف مستوى جيد. وىذا البيان يعٍت أن نتيجة االختبار البعدي أكرب من ٕٔ،ٗٛ

 نتيجة القبلي.

وىذه النتائج عدد االضلراف وعدد االضلراف ادلربع من اجملموعُت. ومها كما يف  
 اجلدول التايل:

 

 (ٖٔ)اجلدول 

 وعدد االضلراف ادلربع من اجملموعُتنتائج عدد االضلراف 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبة الرقم
X1 X2 (X) X

2 
Y1 Y2 (Y) Y

2 

ٔ ٚٓ ٔٓٓ ٖٓ ٜٓٓ ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٕ ٗ٘ ٛ٘ ٗٓ ٔٙٓٓ ٘٘ ٙ٘ ٔٓ ٔٓٓ 
ٖ ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٗ ٚٓ ٔٓٓ ٖٓ ٜٓٓ ٗ٘ ٙٓ ٔ٘ ٕٕ٘ 
٘ ٙ٘ ٔٓٓ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ 
ٙ ٛٓ ٔٓٓ ٕٓ ٗٓٓ ٙ٘ ٚٓ ٘ ٕ٘ 
ٚ ٚ٘ ٔٓٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٙ٘ ٙ٘ ٓ ٓ 
ٛ ٙ٘ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ 



 
 

 
 

ٜ ٘ٓ ٛ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ 
ٔٓ ٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ 
ٔٔ ٚٓ ٜ٘ ٕٓ ٗٓٓ ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٕٔ ٚٓ ٔٓٓ ٖٓ ٜٓٓ ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ 
ٖٔ ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ ٘٘ ٛٓ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٔٗ ٙ٘ ٜ٘ ٖٓ ٜٓٓ ٘٘ ٛ٘ ٖٓ ٜٓٓ 
ٔ٘ ٙ٘ ٛٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٙ٘ ٚٓ ٘ ٕ٘ 
ٔٙ ٚ٘ ٜٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٙٓ ٛ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٔٚ ٗ٘ ٚ٘ ٖٓ ٜٓٓ ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ 
ٔٛ ٛٓ ٔٓٓ ٕٓ ٗٓٓ ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ 
ٜٔ     ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ 

 ٕ٘ٔٗ ٜ٘ٔ ٖٓٛٔ ٘ٛٔٔ ٜٕٓ٘ٔ ٓٙٗ ٕ٘ٙٔ ٘ٙٔٔ اجملموعة
N   x∑ x

2
∑   y∑ y

2
∑ 

 

 وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق:

X1  القبلي من اجملموعة التجريبة االختبار= نتائج 

X2  البعدي من اجملموعة التجريبة االختبار= نتائج 

X  من نتائج اجملموعة التجريبة االضلراف= عدد 

X
 ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبة االضلراف= عدد  2

x∑  من نتائج اجملموعة التجريبة االضلراف= رلموع عدد 

x
2

 من نتائج اجملموعة التجريبةادلربع  االضلراف= رلموع عدد  ∑



Y1  القبلي من اجملموعة الضابطة االختبار= نتائج 

Y2  البعدي من اجملموعة الضابطة االختبار= نتائج 

Y   من نتائج اجملموعة الضابطة االضلراف= عدد 

Y
 ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة االضلرافعدد =  2

y∑  ة الضابطةمن نتائج اجملموع االضلراف= رلموع عدد 

y
2

 .ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة االضلراف= رلموع عدد  ∑

 

بعد توضيح اجلدول السابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج اآلتية وىي رلموعة  
عدد االضلراف ورلموعة عدد االضلراف ادلربع من اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة، 

 وىي كما يف ىذا اجلدول :

 (ٗٔ)اجلدول 

 ادلربع من اجملموعتُت االضلرافوعدد  االضلرافرلموعة عدد 

 اجملموعة التجريبة اجملموعة الضابطة
رلموع عدد 

 ∑x االضلراف
رلموع وعدد 

xادلربع  االضلراف
2

∑ 
رلموع عدد 

 ∑y االضلراف
رلموع وعدد 

yادلربع  االضلراف
2

∑ 
ٗٙٓ ٕٜٔ٘ٓ ٜٔ٘ ٕٗٔ٘ 

 

 

 



 
 

 
 

 للمجموعين االختبارتحليل النتائج  .6
وعدد  االضلرافقد عرضت الباحثة يف اجلدول السابق رلموع عدد و 

ادلربع من اجملموعتُت، مث قامت الباحثة بإدخال النتائج السابقة إىل  االضلراف
 الرمز اإلحصائي اآليت:

H0  :طريقة Snowball Throwing  بدون فعالية التالميذ يف ترقية استيعاب
 ادلفردات

H1  :طريقة Snowball Throwing  فعالية التالميذ يف ترقية استيعاب
 ادلفردات

Mx = 
∑ 

 
 = 

   

  
 = 25,55 

∑x
2 
= ∑x

2
 ─  

 ∑     

 
 = 12950 – 

      

  
 

= 12950 – 11755,55 

= 1194,45 

My = 
∑ 

 
 = 

   

  
 = 10,26 

∑y
2 

= ∑y
2
 ─ 

 ∑     

 
 = 4125 - 

      

  
 

 = 4125 – 2001,3 

 = 2123,7 

  
     

√{
∑    ∑   

       
}  

 
   

 
  

 

 

    

   
           

√{
              

       
}  

 
  

 
 
  

 

 



   
     

√{
       

  
}  

     
    

 

   
     

√{
       

  
}  

  
    

 

   
     

√         
     

 

   
     

√     
 

   
     

    
 

    3,92 

     d.b   (Nx + Ny - 2)   (18 + 19 - 2)   35 

    jadi d.b   35 

   t.0   3,92 

    t.s 0,01   2,46 

    t.s 0,05   1,70 

 

مث قامت  ٕٜ،ٖاإلحصائي =   tمن اجلدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة
من  (Defree of freedom)مث ْتثت الباحثة نتيجة يف القائمة احلرية  t-tableالباحثة بتعيُت 

t-table  = يف ادلستوي ادلعنوى  ٓٚ،ٔ%، ٔيف ادلستوى ادلعنوي  ٙٗ،ٕفوجد أن نتيجة
وكذلك  ٙٗ،ٕ  % ٔأكرب من نتيجة ادلعنور  ٕٜ،ٖ  اإلحصائى  t%. وْلّن نتيجة ٘

 مقبول أو فروض H1مردود و  H0، وكذلك مبعٌت أن ٓٚ،ٔ  % ٘من نتيجة ادلعنوى 

لًتقية فعالية ا ذل Snowball Throwing طريقةىذا البحث مقبولة. وخالصتها أن استخدام 
 استيعاب ادلفردات



 
 

 
 

 الخامس الفصل

 المناقشة

 عملية تعليم المفردات .0
كما ْتثت الباحثة يف عرض البيانات من نتائج ادلقابلة وادلالحظة ىي 

يقة قواعيد وترمجة، أو على ماشاء ادلعّلمُت. و ادلعّلم عموما يستعمل بطر 
أحيانا ال يستعمل طريقات اْلخرى. لذلك التالميذ يشعرون بادللل بطريقة 

 الذي يستعمل مع ادلعّلم.
ومتعّرض ْلّن   ةالبد مفّرح طريقةعند رأى جاكا سوفرييانتو، إذ يستعمل 

 .عند التدريس كيال التالميذ ال خيف وال يشعرون بادللل
دكتور تعليم ادلفردات ورأى  طريقةند رأى رمحن إبراىيم أّن إحدى وع

أن إحدى أنواع تعليم ادلفردات، ىي نطق الكلمة. إذن  زلمد علي اخلويل
يف ادلدرسة سونان كاليجوكو كارانج بيسوكي مل فعالة، ْلّن تعليم ادلفردات 

 . فحسب يستعمل طريقة قواعيد وترمجةىناك التعليم 
 

 لترقية استيعاب المفردات Snowball Throwing طريقةم استخدا عملية .6
 طريقةاستخدام  عمليةكما ْتثت الباحثة يف عرض البيانات أن 

Snowball Throwing .يستطيع أن تنمية رغبة التالميذ 
اليت  طريقةإحدى من  Snowball Throwing طريقةإّن استخدام 

 ادلتبارى ليجاوب الّسؤال، متعّرض، ويلزم ةمفّرحتستخدمها لتجعل التالميذ 
إذن من الذي ينال  عند عملية التعليم ْلّن طريقتها كلعبة رمي كرة الثّلج.

رمي الّسؤال، ىي البد الواجبة عن الّسؤال ادلذكور والبد الواجبتها بنطق 
 الكلمة لكن ليست بكتابة. وكّل التالميذ ال زلالة أن حيتّج علىيها.



يشجع لتنمية  ريقتهاطة ابتدائية. ْلّن مناسب للتالميذ مدرس طريقةىذه 
 رغبة التالميذ ووصول إىل أىداف ادلشًتك، ويساعد التالميذ النتهاء الواجبة.

دكتور ورأى  كما رأى رمحن إبراىيم أّن إحدى طريقة تعليم ادلفردات
ىي نطق الكلمة. عند أن إحدى أنواع تعليم ادلفردات،  زلمد علي اخلويل

إمثال الكلمة من ادلدّرسة ويسمعون جيدا، فللتالميذ  بعد رمحن إبراىيمرأى 
فرصة نطق ما مسعهم، ْلن التجرب ادلباشرة يساعد ذكر الكلمة كثَتة، 

 عرض ادلفردات التالية: طريقةخدم وديكن ادلعلم أن يست
لصور )إذا كان ىناك صور( إلقاء نظرة على كل ا التالميذأطلب من  ( أ

 .لصورة اْلوىل فقطأطلب منهم الًتكيز على ا. خصائصها
 .التالميذنطق الكلمة ثالث مرات نطقا واضحا، بينما يستمع أ  ( ب

نطق الكلمة ثالث مرات نطقا واضحا، وأطلب منهم اإلعادة أ  ( ج
 مجاعيا بعدك يف كل مرة.

 لنطق الكلمة فرديا، وصوب أخطائهم. التالميذخًت بعض ا  ( د
معاين الكلمات شرح ادلعلم يعٍت  دكتور زلمد علي اخلويلوأّما عند رأى 

اجلديدة. واستخدامها فيجمل البيان وظائفها اللغوية والسياقية. ومل يطلب 
 أن ينطقوىا مجاعيا أوفرديا. التالميذمن 

ْلّن يساعد التالميذ إىل ترقية قدرة  طريقةلذلك استخدمت الباحثة ىذه 
التعاوين لوصول إىل أىداف مشًتك. وكّل التالميذ جيتهدون عند التعليم 

صول إىل فهم ادلادة الدراسية. ولنجاح التعليم وجب على كّل التالميذ أن لو 
حًتام من غَته ْلّن عدم اال حيًتم على رأي غَته وال يشعروا رأيو أحسن

 يعّدي إىل فشل التعليم.



 
 

 
 

يساعد التالميذ حلل  Snowball Throwing طريقةتطبيق استخدام 
 Snowball طريقةادلشكلة عن النطق الكلمة. من أىداف استخدام 

Throwing .ىي تشجع التالميذ لنطق وحفظ ادلفرات عميقا 
 

 لترقية استيعاب المفردات Snowball Throwing طريقةفعالية استخدام  .3
 طريقةترقية نتيجة التالميذ يف استيعاب ادلفردات باستخدام موجودة وإّن 

Snowball Throwing . طريقةأّن Snowball Throwing لرئيسي ىي العامل ا
ادلشًتك يف معظم العروض الضوئية وادلباشرة يف التعليم، وأهّنا أساسية يف 
ادلطبوعات التعليمية ادلنهجية، وأهّنا عصب العروض الضوئية بصفة خاصة، 

 Snowball Throwingإذ إّن غالبية أجهزة العرض الضوئي تعريض الطريقة 

 التعليمية فيما عدا النادر منها.
ة لتعليم ادلفردات ْلّن بعض نتيجة التالميذ يف مناسب طريقةىذه 

 Snowball طريقةومن أىداف استخدام . KKMاستيعاب ادلفردات يبلغ حد 

Throwing .ىي ترقية نتيجة التالميذ يف استيعاب ادلفردات 
وعند التالميذ يف اختبار، ىم النتيجة ادلفردات يكون أحسن. وتلك يف 

 عٍت نتيجة اختبار القبلي واختبار البعدي.تعّرض على نتيجة عرض البيانات ي

 

 

 

 

 



 السادسالفصل 

 ختتاماال

 خالصة البحث . أ
 Snowball طريقةحول استخدام  امعيوبعد انتهاء إجراء البحث اجل

Throwing  سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج يف الفصل اخلامس )أ( ادلدرسة
 اْلخَت. االستنتاجوصلت الباحثة إىل  بيسوكي ماالنج

 
 عملية تعليم المفردات .0

سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي تعليم ادلفردات يف مدرسة 
عموما يستعمل بطريقة قواعيد وترمجة، أو على ماشاء ادلعّلمُت. تعليم  ماالنج

أحيانا ال  سونان كاليجوكو االبتدائية كارانج بيسوكي ماالنجادلفردات يف مدرسة 
لذلك التالميذ يشعرون بادللل بطريقة الذي يستعمل يستعمل طريقات اْلخرى. 

 مع ادلعّلم.
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 لًتقية استيعاب ادلفردات Snowball Throwing طريقةىذه خطوات استخدام 

 بدأت الباحثة عملية التعليم بالسالم. - أ
ادة "يف مكتبة اْلدوات سألت الباحثة حول ادلفردات عن ادل - ب

 الكتابّية".
 قرأت الباحثة حول ادلفردات عن ادلادة "يف مكتبة اْلدوات الكتابّية". - ج

 أمرت الباحثة التالميذ لقراءة ادلفردات بالّدور. - د
 مث الباحثة يعطي الوقت حلفظ ادلفردات. - ه



 
 

 
 

 أمرت الباحثة تغّطي كّل الكتب. - و
 ادلفردات يف ورقتها. قسمت الباحثة الورقة، مث أمرت الباحثة ليكتب - ز

 أمرت الباحثة التالميذ ليكّور الورقة. - ح
أمرت الباحثة من أحد التالميذ لرمي الورقتها إىل التلميذ اْلخرى، مث  - ط

التالميذ اليت ينال الورقة أمر ليجاوب ادلفردات فيها حىّت كل التالميذ 
 ينال رماية الورقة.

 ة اْلدوات الكتابّية".تقومي الباحثة حول ادلفردات عن ادلادة "يف مكتب - ي
 ختمت الباحثة عملية التعليم اليوم بالسالم. - ك

، أّن استخدام  وك التالميذ عند تعليمفمن نتيجة ادلالحظة على سليشرح 
ْلّن ازداد يف كّل اللقاء. لًتقية استيعاب ادلفردات  Snowball Throwing طريقة

لية التعليم والتعّلم %( من التالميذ اشًتكوا يف عم٘ٚأغلب التالميذ )أكثر من
اإلجيابيُت. ويظهر ذلك واضحا يف انتباه التالميذ بصورة كبَتة هبذه عملية 
التعليمية ْلّن محاستهم فيها جّيد، وكذلك استبشارىم فيها جّيد أيضا، وإبداءىم 

 مقبول ْلّن سأل بعض التالميذ عن ادلادة اليت ال يفهمون هبا.
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ذلا  لًتقية استيعاب ادلفردات Snowball Throwing طريقةاستخدام 

فعالية، كثَتة بالنظر إىل نتائج الذي حصل عليها التالميذ، فنتائج ىذا البحث 
 ٕٚ،ٗٙبالعدل  ٘ٙٔٔإن عدد نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبة : 

. ٕٚ،ٜٓبالعدل  ٕ٘ٙٔبعدي للمجموعة التجرييب : وأّما نتائج االختبار ال
 Snowballوأّما نتائج االختبار للمجموعة الضابطة يعٍت ال يستعمل طريقة 

Throwing   ذلا فعالة أيضا. فنتائج ىذا البحث إن عدد نتائج االختبار القبلي



وأّما نتائج االختبار البعدي  ٖٙ،ٕٙبالعدل  ٘ٛٔٔللمجموعة الضابطة : 
بُت  (t). ونتيجة اإلحصائي ٖٙ،ٕٚبالعدل  ٖٓٛٔة الضابطة : للمجموع

%. ٘يف ادلستوي ادلعنوى  ٓٚ،ٔ%، ٔيف ادلستوى ادلعنوي  ٙٗ،ٕ الفصلُت :
 ٙٗ،ٕ  % ٔأكرب من نتيجة ادلعنوى  ٕٜ،ٖ  اإلحصائى  tوْلّن نتيجة 

 H1مردود و  H0، وكذلك مبعٌت أن ٓٚ،ٔ  % ٘وكذلك من نتيجة ادلعنوى 

 ا البحث مقبولة.ىذ روضمقبول أو ف
 

 قتراحاتاال . ب
 وبعد انتهاء البحث يريد الباحثة يقدم اإلقًتاحات ما يلي:

ينبغي للمعّلمُت اللغة العربّية كيال يستعمل طريقة قواعد وترمجة عند تعليم  .ٔ
 ادلفردات.

ينبغي للمعّلمُت اللغة العربّية اإلىتمام باختيار يستعمل أنواع الطريقة التعليمية يف  .ٕ
 طريقةإحدى  Snowball Throwing طريقةيم اللغة العربية خصوصا ادلفردات، تعل

 التعليمية الفعالة لتعليم ادلفردات.
 طريقةيرجى أن يكون ىذا البحث مصدرا ومرجعا للبحوث الالحقة ادلتعّلقة ب .ٖ

 يف تعليم ادلفردات. Snowball Throwingالتعليمية وخاصة 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 دراصالمالمراجع و قائمة 

 العربّية ادرصالم

 STAIN Pamekasan. مبكاسان :مهارة الكالم وطريقة تدريسهاأمحد سللص.  .0

Press. 

، دون الكويت : مكتبة الفالح) ،تدريس الفنون اللّغة العربيّة ،أمحد على مدكور .6
 السنة(

)مصر:  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو، أمحد رشدي طعيمة .3
 (ٜٜٛٔإسسكو، 

دروس الدورات التدريس لعلمي اللغى ن عبد الرمحن بن إبراىيم وزمالؤه، الفوزا .4
)اجلانب النظري( )مؤسسات للموقف اإلسالمي،  العربية لغَت الناطقُت هبا

ٖٔٗٗ) 
، مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل ْترالدين،  .5

 (ٜٕٓٓاحلكومية،  )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
 ادلراجع نفسو .6
إلجهاد ادلعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلياة اْلخرى رمحن إبراىيم،  .7

 (ٜٚٛٔ)القاىرة: دار الفكر العرِب،  لغَت الناطقُت هبا

، إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ،ىيم الفوزانعبد الرمحن إبرا .8
 (ٖٖٗٔ ،ة ادللك فهد الوطنية أثناء النشرفهرسة مكتب الطبعة اْلوىل . الرياض:)

. بَتوت: دار ادلشرق، الطبعة الثالثة ادلنجد يف اللّغة واْلعالملويس معلوف.  .9
 واْلربعون.

طرائق تدريس اللغة العربيّة لغَت رشدي أمحد طعيمة،  ،زلمود كامل الناقة .01
، ة والعلوم والثقافةالمية للًتبيسكو: منشورة ادلنظمة اإلسإس)النّاطقُت هبا. 

ٕٖٓٓ) 



مداخلو  –، تعليم اللغة العربية بلغات أخرى: أسسو زلمود كامل الناقة .00
 (ٜ٘ٛٔطرق تدريسو )مكة ادلكرمة: جامعة أم القرى،  –

القاىرة: دار ، )التوجيو يف تدريس اللغة العربيّة، زلمود على السمان .06
 (ٖٜٛٔادلعارف: 

)دون ادلطبع: جامعة  وتعليقاتتعليم اللغات حاالت زلمد على اخلويل،  .03
 مالك سعود، دون السنة(
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