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 إهداء

 شكرا جزيال دائما والزما إلى اهلل عز وجل
الذي قد أعطاين نعما كثَتة وىداية حىت أستطيع أن أكتب ىذا البحث حىت النهاية 

 بالصحة والعافية
 صالة وسالما دائمين متالزمين

 إىل حبيبنا ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم
 

 :إلى هذا البحث الجامعيأهدى 
خير األبادي ونور الودايمة :والدي ووالديت  

عائشة النبيال ومحمد سلطان ركا الريانأخيت الصغَتة وأخي الصغَت:   
 )عسي اهلل أن يرٛتهم يف الدنيا واألخرة(

 جميع األساتيذ واألستادات من المعهد المودة اإلسالمي للبنات 
 ذوا بيدي يف سبيل ٖتصيل العلم، وا١تعرفة اّلذين عّلموين ولوكان حرفا، وأخ

 حفظهم اهلل

 وٚتيع العائلة الكبَتة من مدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ

 اليت ٝتحتٍت بالفرصة والثقة إلجراء ىذا البحث.

  3102ٚتيع اإلخوان واألخوات من قسم تعليم اللغة العربية مرحلة و 

  الدين والدنيا واألخرةعسى اهلل أن ٬تعلن أمورنا سهال يف

أمين دوي تجهيونووأخي احملبوب : 



 

 ه

 استهالل

 

اَعةَ  َعْت اأَلَمانََة فَانْ َتِظْر السَّ  ِإَذ ُضي ِّ

 قَاَل َكْيَف ِإَضاَعتُ َها يَا َرُسوَل اهللِ 

 قَاَل ِإَذا ُأْسِنَد اأَلْمُر ِإَلى َغْيِر َأْهِلهِ  

اَعةَ   فَانْ َتِظْر السَّ

 
Rasulullah shallahu `alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah 

disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi”. Ada seorang sahabat 

bertanya: `bagaimana maksud dari amanat disia-siakan?` Nabi 

menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka 

tunggulah kehancuran itu.” 

(HR. Bukhari, 6105) 
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 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت، والصالة والسالم على عبده نبينا، ٤تمد بن عبد اهلل ا١تبعوث  

 رٛتة للعا١تُت، وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، أما بعد.

أشكر شكرا إىل اهلل عز وجل على نعمو القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهت كتابة  
 Discovery) اإلكتشافي نموذج التعلمفعالية اٞتامعي با١توضوع " ىذا البحث

Learning)   لترقية استيعاب المفردات )بمدرسة المتوسطة الحكومية تمبك براس
وقد انتهت كتابتو وال ٯتكن إ٘تامها بدون مساعدة اآلخر، ولذالك قدمت ". جومبانغ(

 الباحثة الشكر إىل:
جامعة موالنا مالك جيا راىارجو بوصفو مدير فضيلة األستاذ الدكتور اٟتاج مو  .0

 .قاإلسالمية اٟتكومية ماالن إبراىيم
جامعة  كلية علوم الًتبية والتعليمعميد  بوصفو فضيلة الدكتور اٟتاج نور علي  .3

 .قاإلسالمية اٟتكومية ماالن موالنا مالك إبراىيم
كلية علوم  بيةقسم تعليم اللغة العر رئيسة  بوصفوفضيلة الدكتورة ٦تلوءة اٟتسنة  .2

 .قاإلسالمية اٟتكومية ماالن جامعة موالنا مالك إبراىيم الًتبية والتعليم
، مشرف يف كتابة ىذا البحث اٞتامعي. ا١تاجستَت سالمت دارينفضيلة الدكتور  .4

وأقول شكرا على إشراف األستاذ سالمت دارين ا١تاجستَت. على كل ما قدموه 
ىل حىت يتسٍت ٞتميع األشياء اٞتيدة اليت مساعدة من نعمة من اهلل سبحانو وتعا

ٖتصل على مكافأة من اهلل سبحانو وتعاىل. وتوجيو يف كل مراحل إعداد ىذا 
 البحث اٞتامعي مند بداية فكرة الباحثة حىت اإلنتهائي منو.



 ي

 كلية علوم الًتبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربيةٚتيع األساتيذ واألستاذات يف  .5
 .قاإلسالمية اٟتكومية ماالن مالك إبراىيمجامعة موالنا 

رئيس ا١تدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ الذي قد منحٍت الفرصة  .6
 الثمينة لعملية البحث اٞتامعي.

وخالص الشكر وجزيل الثناء ٞتميع إخواين وأخوايت الذين قد صاحبوين يف ىذه  .7
 الفرصة النبيلة.

حد ٢تا وأن يثيبنا ْتسن الثواب. وأخَتا، أدركت عسى اهلل أن ٯتن علينا رٛتتو ال
الباحثة أن كتابة ىذا البحث اٞتامعي وىناك بالتأكيد الضعف أوالقصور، يتوقع التقرير 
انتقادات واقًتاحات بناءة من أي طرف ١تزيد من التحسن، وىذا قد يكون البحث 

 كثَتا أحسن اٞتزاء.  اٞتامعي مفيدة لنا ٚتيعا. آمُت يارب العا١تُت. جزاكم اهلل خَتا
 

 3107أبريل  34ماالنق، 
 الباحثة
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 مستخلص البحث
 

  (Discovery Learning) اإلكتشايف تعلمال٪توذج  فعالية. 3107مناسكنا، أرنا. 

البحث . غٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانلًتقية استيعاب ا١تفردات 
موالنا مالك إبراىيم اٞتامعي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الًتبية والتعليم، جامعة 

 اإلسالمية اٟتكومية ماالنق. ا١تشرف: الدكتور سالمت دارين ا١تاجستَت

 .استيعاب ا١تفردات، (Discovery Learning) اإلكتشايف تعلمال٪توذج :الكلمات األساسية

يف  عند تلميذات يف استيعاب ا١تفردات وفهمها وحفظها خاصة تعليم اللغة العربية
أهنا صعبة و٥تفية، وىذا يسبب إىل  كومية ٘تبك براس جومبانجمدرسة ا١تتوسطة اٟت

كتابيا أوشفاىيا. اعتمادا على  اللغة العربية ومهاراهتا عند تعربهنا إما الضعف فهم مادة
 Discovery) اإلكتشايف تعلمال٪توذج ا١تشكالت، ٕترب الباحثة يف حلها باستخدام 

Learning) لًتقية استيعاب ا١تفردات. 

 Discovery) اإلكتشايف تعلمال٪توذج اف يف ىذا البحث ىي لبيان تطبيق فاألىد

Learning)  اإلكتشايف تعلمال٪توذج و١تعرفة فعالية (Discovery Learning)  لًتقية استيعاب
 Discovery) اإلكتشايف تعلمال٪توذج ا١تفردات و١تعرفة استيجابة الطلبات عن فعالية 

Learning) رداتلًتقية استيعاب ا١تف. 

منهج ىذا البحث ىو ا١تنهج با١تدخل الكمي التجرييب. وأدوات البحث 
 ا١تستخدمة ىي اإلستبانة واإلختبار.

 اإلكتشايف تعلمال٪توذج تدل نتائج ىذا البحث أن استيعاب ا١تفردات باستخدام 

(Discovery Learning)  يتكون من ٜتس مراحل. واستخدامو لًتقية استيعاب ا١تفردات
بُت   "t"جومبانغ فعالية. بدليل نتيجة ة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس يف مدرس

 3،119=  %5و 3،678=  %0نتيجة ا١تستوى ا١تعنوي أكرب   %٣2،07تموعتُت 
وذالك ٔتعٌت أن فروض البحث مقبول. وناسب جدول مقياس ا١تعيار  ليكَتت فحصلت 

 .وذجباستخدام ىذه ٪تالتعليم من ا١تعيار موفق بشدة وغالبا منهن  %79نتيجة 
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ABSTRACT 

 

 
Manasikana, Arina. 7102. The Effectiveness of The Discovery Learnig Model in 

Increasing the Mastery of Vocabularies among Students of Junior Islamic High 

School Tambakberas Jombang. Thesis. Arabic Language Education Department, 

Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. Maulana Malik Ibrahim, State Islamic 

University of Malang. Advisor: Dr. Slamet Daroini, M.A. 

 

Keywords: Discovery Learning Model, Mastery of Vocabularies 

According to students of Junior Islamic High School of Tambakberas 

Jombang that Arabic language teaching especially for mastering of vocabularies is 

difficult and heavy things to understanding and memorizing, it causes on the 

weakness of Arabic language lesson to understand and express it when them skills 

in the form of oral or writing. Based on that problem, researches try in this 

condition to apply discovery learning models in increasing the mastery of 

vocabularies. 

The objective of this research are: First, to describe of applying discovery 

learning models. Second, to know the effectiveness of using discovery learning 

models in increasing the mastery of vocabularies. Third, to know the students 

response among the Junior Islamic High School Tambakberas Jombang students 

to increase the mastery of vocabularies of using discovery learning models. 

The method of this research uses quantitative and experimental method. 

While for the data collection techniques are: question form and tests. 

The result shows that mastering of vocabularies by using discovery learning 

model consists of 5 steps. Finally, the use of discovery learning model among 

Junior Islamic High School Tambakberas Jombang students is effective. As the 

results of the “t-test” between two group 3102 % is greater than level of 

significance 01 = 71622 and 5% = 71112, it means that the hypothesis research is 

accepted or acceptable. And the used of discovery learning model is getting up of 

motivation majors and they are thinking of discovery learning model accord with 

the mastery of vocabularies. 
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Kata Kunci: Model Pembelajaran Discovery Learning, Penguasaan Mufrodat. 

Menurut siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambakberas Jombang 

bahwasanya pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam penguasaan kosakata 

bahasa Arabpemahamannya dan juga penghafalannya adalah suatu hal yang sulit 

dan memberatkan, hal ini menyebabkan pada kelemahan pemahaman dalam 

pelajaran bahasa Arab itu sendiri dan keterampilan dalam mengekspresikannya 

dalam lisan maupun tulisan. Berdasarkan pada masalah tersebut, pada kondisi ini 

peneliti mencoba untuk menggunakan model pembelajran discovery learning 

guna meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arabsiswi. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan model 

pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan pengusaan kosakata bahasa 

Arabdan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran discovery learning  

untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arabdan untuk mengetahui 

respon siswa MTsN Tambakberas Jombang dalam meningkatkan penguasaan 

kosakata bahasa Arabdengan menggunakan model pembelajaran discovery 

learning. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan eksperimen. 

Adapun teknik pengumpulan data adalah tes dan angket. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan kosakata bahasa 

Arabdengan menggunakan model pembelajaran discovery learning terdiri dari 2 

langkah. Dan penggunaan model pembelajaran discovery learning  untuk 

meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswi MTsN Tambakseras 

Jombang adalah efektif. Dengan hasil “uji t” antara 7 kelompok 31021 lebih besar 

dari tingkat signifikasi 01 = 71622 begitu pula 51 = 71112, yang artinya diterima 

atau hipotesis penelitian ini diterima. Serta respon siswa terhadapa model 

pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan penguasaan kosakata 

bahasa Arab adalah setuju sekali dengan hasil presentasi mencapai 221 dengan 

menggunakan skala Likert dari jumlah total keseluruhan siswa. 
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 الفصل األول

 مقدمة

  خلفية البحث . أ

سطح األرض ، و أنو ال يوجد على اإلنسان بغَت لغة من أىم وسائل اتصال
إنسانية، مهما قل حظها من اٟتضارة أو ا١تدينة، بدون لغة تتفاىم أية ٚتاعة 

 :كما قال اهلل تعاىل.0وتتبادل األفكار هبا                   

واللغة العربية اليت  .اللغة العرابيةىي  ذلك كما عرفنا أن إحدى لغات العامل. 7
مية، و ىي اللغة القرأن الكرًن، والكتاب شاركت يف نشر الثقافة العربية الإلسال

 الذي أنزلو اهلل ىدى للناس. 

١تفردات، تكون من ثالثة عناصر ىي األصوات، واومعلوم أن اللغة العربية ت
وىذه العناصر ىي ا١تادة اٟتقيقية اليت تعُت ا١تتعلم على تعلم والًتاكب أوالقواعد. 

ت اللغة مهارات اللغة، ومن مل يسيطر عليها ال يتمكن من السيطرة على مهارا
اإلستماع، والكالم، والقراءة، األربع ىي ومهارات اللغوية  .3ٔتستوياهتا ا١تتعددة

 والكتابة. 

                                                           
 237مصطفي رسالن، تعليم اللغة العربية، صفحة:  0

7
 9، األية: ()سورة اٟتجر 05القران،  

ه(، صفحة:  0423ٛتان بن إبراىيم الفوزان، إضاءات للمعلمِت اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، )رياض: عبد الر 3
046  
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ىي اللفظ والكلمة اليت  ،أقل الوحدة يعُت على قوة اللغةي ا١تفردات ى
. وا١تفردات 4تتكون من حرفُت فأكثر وتدل على معٌت، سواء فعال أم اٝتا أم أداة

 ، ألن ا١تتكلم يستطيع أن يفكر مثىي أدوات ٛتل ا١تعٌت كما أهنا وسيلة للتفكَت
 أن ا١تفردات ىيوىذا يعٍت . 5يعرب ما خطر يف بالة وفكرة بكلمات ما يريد

أي ٚتع  ا١تعجمي والسياقى وا١تقصودى عند اٞتملةالكلمات اليت ٢تا ا١تعٌت 
الكلمات يشكل اللغة اليت يعرفها األشخاص وسيستخدمو لًتكيب اٞتملة 

 أوليتصل مع اجملتمع.

وا١تفردات ىي من أحد أىم عناصر اللغة وٯتيل بعض اللغويُت اىل اعتبارىا 
، وىي أيضا أحد أساس إما مستخدما يف اللسان و الكتابةالعنصر أىم يف اللغة، 

أن ا١تفردات أحوال الرئيسية اليت وا١ترادىا . 6مهم يف تطوير مهارات اللغوية العربية
تؤدى لفهم معٌت اٞتملة يف موقف اإلتصال أو يف دراسة اللغة العربية. وتكون 

األجنبية أن يقدروا  ٬تب على طالب اللغاتا١تفردات عنصرا من عناصر اللغة اليت 
عليها فيها ىي اللغة العربية الكتساب ا١تهارات اللغوية يف التواصل. لذالك عندما 

 ٯتلك الطالب كثَتا من ا١تفردات فيسهل عليو أن يدرس مادة اللغة العربية.

يم العربية، ٗتتار استنادا من مقابلة بعض مصادر البيانات عن عملية التعل
وسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانج، كما قال ا١تعلم اللغة درسة ا١تتالباحثة يف م

عند  ا١تشكالت ىناكالعربية يف مدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانج 
 . أهننيعاب ا١تفرداتاستخاصة الضعف يف و  تدريس اللغة العربيةيف  باتلاالط

يسبب أيضا  وىذا تدريس اللغة العربية يف أن تقوًن حفظ ا١تفردات صعوبة شعرنت
                                                           

ناصر عبد اهلل الغايل وعبد اٟتميد عبد اهلل، أساس إعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية، )الرياض: دار  4
 78الغايل، دون السنة،( ص. 

طرق تدريسو، )مكة ا١تكرمة: جامعة أم  –مداخلو  –تعليم اللغة العربية بلغات أخرى:أساسو ٤تمود كامل ناقة،  5
 060م( ص. 0985القرى،

6
  Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN-Maliki 

Press, 7101) hlm. 33. 
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بة إىل الضعف فهم ا١تسموع، وإلقاء الكالم واحملدثة، وقراءة وفهم النصوص، وكتا
عربون اللغة العربية كتابيا كان إما شفاىيا، كان البات عند توكثَت من الطاإلنشاء. 

، خاصة يف ٖتويل ا١تعٌت من اللغة نموجودة كثَتة يف تعبَتى تاألخطاء مازال
واختيار ا١تفردات ا١تناسبة للغة العربية بسبب ضعف العربية اإلندونيسيا إىل اللغة 

ات ا١تاضية واٞتديدة. وعلى الرغم أن الطلبة قد وصلت إىل دحفظهن عن ا١تفر 
مدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس التعليم يف . وطريقة 2ا١ترحلة ا١تتوسطة

الطالبات وبيان ا١تادة جومبانج يف مادة اللغة العربية يعٍت إلقاء ا١تعلم األسئلة إىل 
وإصالح األخطاء عند الطالب كعملية التعليم والتعلم اليومية، وبعد ذالك يفسر 

هتتمن ا١تعلم الدرس أو ا١تادة يف أخر االلتقاء. ولكن الطلبة عندما ىن تتسلمن و 
وتتعلمن الدرس ا١تدروس بغَت الذقة النشط، فلذالك ىذا يسبب أن األخطاء 

ن تكون عملية وشعرت الطلبة با١تلل أل. تعبَتىنت يف ا١توجودة عند الطلبا
 .2وتكون الطلبة سلبيا عند عملية التدريس من ا١تعلم ا١توجوالتدريس 

إلجراء  (Discovery Learning)واختارت الباحثة ىذا ٪توذج تعلم اإلكتشايف 
 تعليم اللغة العربية ذقة وثيقة جيدة خاصة الستيعاب ا١تفردات. وىذا ٪توذج تعلم

ىو طرق تدريس ا١تنظم لتدريس ا١تادة، ْتيث  (Discovery Learning)الإلكتشايف 
يكتسب الطالب ا١تعرفة أوالعلوم غَت معروف ليس بسبيل اإلعالم ولكن بسبيل 

من ا١تعلم دريس تستطيع أن ٕتعل عملية الت ٪توذج. وىذا أن هبذه 2اإلكتشاف
 وتساعد، (Student Oriented) إىل الطالبات ا١توجو( Teacher Oriented)ا١توجو 

على تطوير واعتبارات أن تزيد اإلمتدادات واكتساب العمليات ا١تعرفية ٔتعنة تعميق 
الطلبة توجو التعلم ا٠تاصة هبا حيت تشعر الفهم واالحتفاظ ٔتا ونقلها، وتؤدي 

                                                           
2
 Wawancara dengan Ibu Adatul Istiqomah, Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas 2j dan 2k di 

MTsN Tambakberas Jombang, tanggal 17 Januari 7102. 
2
 Observasi kelas 2J dan kelas 2K di MTsN Tambakberas Jombang, tanggal 06 Januari 7102. 

2
 Agus N. Cahyo, Panduan Aplikasi Teori-teori Belajar Mengajar Teraktual dan Terpopuler, 

(Yogyakarta: DIVA Press, 7103) hlm. 011 
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الطلبة العاملة وتدفع النفس للتعلم، وتساعدىا على تعزير خاصة مع زيادة الثقة يف 
 نفسها.أ

٪توذج التعليم ىو اإلطار ا١تفاىيمى الذي يصور إجراء النظامي يف تدبَت 
خربة التعلم للحصول إىل أىداف التعلم ا١تعُت، وينفع كدليل للمصمم التعليم 

يرى أن ٪توذج   Joyce & Weilوعند  .01وا١تعلم يف تصميم أنشطة التعلم والتعليم
   ين ا١تنهج )خطة التعليم يف مد طويلالتعليم ىو خطة أواإلطار ا١تستخدم للتكو 

ٔتعٌت أن ٪توذج  .00( وتصميم ا١تادة التعليم وإرشاد التعليم يف الفصل وغَت ذالك
التعليم ىي كإجراءات من ىاجات يف تنظيم خربات التعلم لتحقيق أىداف التعلم 
أوا١تنهج الذي يستخدم يف أنشطة التعلم. ويشعر ا١تعلم بأن تلك اٟتالة صعوبة 

عل عملية التعليم والتعلم بُت ا١تعلم والطلبات يف الفصل حسبا للمنهج التعليمى ٞت
3102. 

 كما عرفنا أنٟتل ا١تشكالت السابقية فإن الباحثة تقدم حلوال مناسبا.  

ىو مستخدما با١تنهج التعليم  3107 -3106تعليم يف السنة ١تنهج الا
تعليم العلمي أو   مىو باستجدام تعلي 3102ولتطبيق منهج التعليم .3102

أما  وأيضا ٞتعل عملية التدريس أثرا عميقا للطالبة. مستندا على منهح العلمى
تطبيقها من خالل دمج عناصر  ناسبي٪توذجات التعليمية  بالنسبة لبعض من

يف ومن حالل ا١تشكالت  3102من خالل ا١تناىج الدراسية و النهج العلمي 
  .07(Discovery Learningتشايف )التعلم اإلك استخدام ٪توذجي التعلم ى

٪توذج تعلم فعالية  انطالقا ٦تا سبق ذكره، اخًتت الباحثة ىذا العنوان "
درسة ا١تتوسطة )ٔتا١تفردات  استيعابلًتقية  (Discovery Learning)إلكتشايف ا

                                                           
01

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progessif Konsep, Landasan dan 

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Satuan (KTSP), (Jakarta: Prenada 

Media Group, 7112), hlm. 77 
00

 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Professionalisme Guru, (Jakarta: PT 

Grafindo, 7100), hlm. 033 
07

 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 7103, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 7104) hlm. 26 
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" ومن ا١ترجوة لطالب تعريف النقائص وٖتسُت (جومبانغس ااٟتكومية ٘تبك بر 
. ٔترفة أىداف ا١تهمة استيعاب الفرداتعلى الطالب  قدرة أوتنمية كفاءت

 لطالب، فلذالك ىذا البحث البد أن يعملو صحيحا جيدا.
 

 أسئلة البحث . ب

 الباحثة أسئلة البحث كما يلي: توجد، ا١تذكورانطالقا من خلفية البحث 

مدرسة يف  (Discovery Learning)تعلم اإلكتشايف ال٪توذج  تطبيقكيف  .0
 ؟ة ٘تبك براس جومبانغا١تتوسطة اٟتكومي

لًتقية استيعاب  (Discovery Learning)تعلم اإلكتشايف ال٪توذج فعالية  ما .3
 ؟جومبانغس ادرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك بر ا١تفردات ٔت

لًتقية  (Discovery Learning)تعلم اإلكتشايف ال٪توذج عن  الطالبة استجابةما   .2
 ية ٘تبك براس جومبانغ؟استيعاب ا١تفردات ٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكوم

 

 أهداف البحث . ج

نظرا إىل أسئلة البحث السابقة، فاألىداف اليت أرادت الباحثة من البحث 
 ىي:

مدرسة ا١تتوسطة يف  (Discovery Learning)تعلم اإلكتشايف ال٪توذج  تطبيقيبان  .0
 .جومبانغس ااٟتكومية ٘تبك بر 

لًتقية استيعاب  (Discovery Learning)تعلم اإلكتشايف ال٪توذج فعالية معرفة  .3
 .جومبانغس ادرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك بر ا١تفردات ٔت

  (Discovery Learning)تعلم اإلكتشايف ال٪توذج عن  ةالطلب استجابةمعرفة  .2
 .لًتقية استيعاب ا١تفردات ٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ
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 فروض البحث . د

 :ة إل فروض األتية٘تكن أن تستند الباحث ىذا البحث

لًتقية  (Discovery Learning)تعلم اإلكتشايف ال٪توذج م الباحثة ستخدت .0
 معلومات وهبذا البحث أيضا يرجو الطالب أن يواسعون ،استيعاب ا١تفردات

   .مفردات اللغة العربيةعن معرفات ويسهلون 

هارات تعليم اللغة العربية أوا١تكفائة الطالب يف ٞتعل  ا١تفردات  يعابباست .3
نموذج بالذين يتعلمون الدرس فرق بُت الطالب ترقية جيدة، وىناك  اللغوية

 .هغَت والطالب الذين يتعلمونو ب  (Discovery Learning)تعلم اإلكتشايف ال

 أهمية البحث . ه

 تتلخص فائدة ىذه البحث يف االيت:
 من الناحية النظرية .0

 Discovery)تشايف تعلم اإلكال٪توذج بيق بتط تطوير تعليم اللغة العربية . أ

Learning) درسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك لًتقية استيعاب ا١تفردات ٔت
  .جومبانغس ابر 

تعلم اإلكتشايف النموذج باستيعاب ا١تفردات تقدًن االقًتاحات الًتبوية يف  . ب
(Discovery Learning). 

 

 من الناحية التطبيقية .3

تعلم اإلكتشايف ال ٪توذجبيق بتط تعليم اللغة العربيةمعرفة إجراءات  . أ
(Discovery Learning)  ا١تتوسطةلًتقية استيعاب ا١تفردات ٔتدرسة 

 .جومبانغس ا٘تبك بر اٟتكومية 

استيعاب تقدًن مدرسي اللغة العربية االقًتاحات الًتبوية للباحثة يف  . ب
 .(Discovery Learning)تعلم اإلكتشايف ال٪توذج ا١تفردات 
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 حدود البحث . و

 (Discovery Learning)تعلم اإلكتشايف ال٪توذج ية تطبيق فعال اٟتد ا١توضوع: .0
ومن  .جومبانغس ادرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك بر ٔتا١تفردات  استيعابلًتقية 

ا١تراد ليساعد الطالب ولنيل البيان عن ا١تادة يف تعليم  التجرييبىذه البحث 
 .يف استيعاب ا١تفرداتاللغة العربية خاصة 

على الطالب  (الكاف والياء) سابعالىذا البحث يف فصل رى ٬تاٟتد ا١تكاين:  .7
 . جومبانغس امدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك بر يف 

 م. 3.07 – 3.06رى ىذا البحث للسنة الدراسة  ٬تاٟتد الزماين:  .3

 تحديد المصطلحات . ز

ٖتاول الباحثة أن ٖتدد مصطلحات ىذا البحث لتوضيع ا١توضوع وتسهيل 
 يلي: وتركيز البحث كما الفهم

 التعليم ٪توذج .0

كإجراءات من ىاجات يف تنظيم خربات التعلم  يعٍت٪توذج التعليم تقصد 
 لتحقيق أىداف التعلم أوا١تنهج الذي بستخدم يف أنشطة التعلم.

 (Discovery Learningتعلم اإلكتشايف )ال.3
ىو يعرف بأنو إجراء التدريس اليت  Discovery Learningتقصد الباحثة أن 

فرد، وٕتارب أخرى قبل أن يتم فهم الطالب، ومل توضع ا١تعلم يفضلو لل
طريقة الكتشاف يف التعليم الذي قام بو الطالبة استنداد إىل وىو   .بالكلمات

 الداللة ا١تعلم. 
 
 

 ا١تفردات  استيعاب.2

عملية تكوين معان تنشأ من التكامل بُت ا١تعلومات اليت يقدمها النص 
 يؤدي إىلا١تفردات القرئ ا١تعرفة. وىذا االستيعاب  وا١تعلومات الكامنة يف خلفية
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، وتقوًن حفظ ا١تفردات باكتساهبا بطريقة معرفة وفهم ا١تفردات الكثَتة وا١تختلفة
  معينة.

 الدراسات السابقة . ح

نور حسنة: طالبة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج ْتث  . أ
 Discovery Learningلتعلم االكتشايف م ٔتوضوع فعالية طريقة ا3106ٕترييب 

يف تعليم مهارة القراءة لطلبة الفصل اٟتادي عشر يف مدرسة منبع العلوم 
با٧تارجو. وأما منهج البحث ا١تستخدم ىو ا١تنهج ا١تيداين با١تدخل  ا١تتوسطة

الرموز اإلحصائية باستخدام ٖتليل كمي بصيغة ٖتليل البيانات الكمي. 
 Discoveryونتائج تطبيق طريقة التعلم االكتشايف  .(T-test)اختبار "ت" 

Learning  يف تعليم مهارة القراءة لطلبة الفصل اٟتادي عشر يف مدرسة منبع
 (T-test)اختبار "ت" اإلسالمية فعال، ألن نتيجة  ا١تتوسطةالعلوم 

وكذالك أكرب من  3،65=  % 0أكرب من نتيجة ا١تستوى ا١تعنوي  3،74= 
وذالك أن فروض ىذا البحث  3،111=  % 5ا١تعنوى نتيجة ا١تستوى 

 مقبول.

ليلة الوحيوين: طالبة جامعة سونان أمبيل اإلسالمية اٟتكومية سورابايا ْتث  . ب
م ٔتوضوع فعالية تطبيق الطريقة التعليمية "التفتيش والكشف" 3102التجرييب 

(Inquiry-Discovery)  لفصل فهم قواعد اللغة العربية للطالب يف ايف ترقية
اٟتادي عشر با١تدرسة الثانوية "اإلسالم" كريان سيدوارجو. وأما ا١تدخل 

الرموز اإلحصائية اختبار ا١تستخدم وىو با١تدخل الكمي. وأما ٖتليلو بصيغة 
 T-tableاختبار "ت" أكثر من قيمة وىذه اٟتالة يرى من قيمة . (T-test)"ت" 

 مقبول. ٦Haتنوع و  Ho ٔتعٌت (08،984-< 3،130-)
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 (0اٞتدول )
 الفرق هبذا البحث نتائج البحث منهج البحث موضوع البحث الباحثة رقم

 فعالية طريقة نور حسنة .0
التعلم االكتشايف 

(Discovery 

Learning)  يف
تعليم مهارة 
القراءة لطلبة 
الفصل اٟتادي 
عشر يف 
مدرسة منبع 

 ا١تتوسطةالعلوم 
 با٧تارجو

منهج البحث 
 ا١تدخل الكميب

ئج تطبيق نتا -
طريقة التعلم 

االكتشايف 
(Discovery 

Learning)  يف
تعليم مهارة 
القراءة لطلبة 
الفصل اٟتادي 
عشر يف 
مدرسة منبع 

 ا١تتوسطةالعلوم 
اإلسالمية 

 فعال

أن نتيجة   -
اختبار "ت" 

(T-test)  =
أكرب  3،74

من نتيجة 
ا١تستوى 
 % 0ا١تعنوي 
 =3،65 

وكذالك أكرب 

الفرق بُت البحوث 
السابقة و ىذا 
البحث يعٍت أن 
ىذا البحث، 
 الباحثة تطبيق

٪توذج التعليم 
Discovery 

Learning  لًتقبة
اب استيع

 ا١تفردات 
واالصطالحية 

 تعليمتسهيل يف 
اللغة العربية عند 
ا١تنهج التعليم 

.  أما 3102
البحوث 

بقة، ْتث السا
ة  عن الباحث

 طريقة
التعلم االكتشايف 

(Discovery 

Learning) 
 واالصطالحية
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من نتيجة 
ا١تستوى 

 % 5وى ا١تعن
 =3،111 

وذالك أن 
فروض ىذا 

البحث 
 مقبول.

يف تعليم  خاصة
 .القراءة مهارة

ليلة  .3
 الوحيوين

ٔتوضوع فعالية 
تطبيق الطريقة 
التعليمية 
"التفتيش 
والكشف" 

(Inquiry-

Discovery)  يف
ترقية فهم 
قواعد اللغة 
العربية للطالب 
يف الفصل 

شر اٟتادي ع
با١تدرسة 
الثانوية 
"اإلسالم"  
كريان 

 البحث منهج

 با١تدخل الكمي
ٖتليلو بصيغة  -

الرموز 
اإلحصائية 
اختبار "ت" 

(T-test) . وىذه
اٟتالة يرى من 
قيمة اختبار 
"ت" أكثر من 

 T-tableقيمة 
(-3،130 >

-
(ٔتع08،984

٦تنوع  Ho ىن 
 مقبول. Haو 

الفرق بُت البحوث 
ة و ىذا السابق

لبحث يعٍت أن ا
 ىذا البحث ىو عن

٪توذج التعليم تطبيق 
Discovery 

Learning  لًتقبة
استيعاب ا١تفردات  
واالصطالحية يف 
تسهيل تعليم اللغة 
العربية عند ا١تنهج 

.  3102التعليم 
أما البحوث 
السابقة، ْتث 

تطبيق عن  ةالباحث
الطريقة التعليمية 
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"التفتيش  .سيدوارجو
والكشف" 

(Inquiry-

Discovery) 
يف   واالصطالحية

فهم قواعد اللغة 
العربية )النحو 

 .والصرف(

 موقع البحث . ط

 Discoveryتعلم اإلكتشايف )فعالية تطبيق ٪توذج أما الباحثة ٗتتار ا١توضوع 

Learning)  درسة ا١تتوسطة اٟتكومية ْتر العلوم ٘تبك ٔتا١تفردات  استيعابلًتقية
مل (Discovery Learning)تعلم اإلكتشايف ٪توذج ، ألن ىذا جومبانغبرس 

تستعملها أحد من الطالب ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية 
. وعسى أن خاصة لتعليم استيعاب ا١تفردات ماالنج لقسم تعليم اللغة العربية

م يف تدريس اللغة العربية خاصة الستيعاب ٕتعلوا الطالب ترقية جيدة عن كفاءهت
نموذج ب ا١تختلفةيستطيعون الطالب أن يعرفوا ا١تفردات  . وهبذا البحثا١تفردات

 .3102لسهولة تطبيق منهج التعليم  التعليم مناسبا
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظاري

 تعريف االستيعاب .أ 

استيعابا" وىو فهم  –يستوعب  –مصدر من "استوعب  االستيعاب لغة
وىو على فعل  "Mastery"إل٧تلزية إدراك، وا١تراد باستيعاب ىنا سيطرة أو يقابلو با

شئ أواستخدمو. وقال ٤تمود أفندى، االستيعاب ىو ا٢تدف النهائي لعمليىة 
معان تنشأ من التكامل بُت ا١تعلومات اليت يقدمها القراءة، وىو عملية تكوين 

النص وا١تعلومات الكامنة يف خلفية القرى ا١تعرفة. أما يف تعليم ا١تفردات أن يتعلم 
لنطق حروفها، بفهم معنها مستقلة، أومعرفة طريقة االشتقاق منها، أو الطالب 

٣ترد وصفها يف تركيب لغوي صحيح. إن معيار الكفاءة يف تعليم ا١تفردات ىو أن 
يكون الطالب قادرا على ىذا كلو باإلضافة على أخر ال يقل عن كلو أ٫تية، وىو 

ويف استيعاب ا١تفردات  .03بةقدرة يف استخدام الكلمة ا١تناسبة يف اٞتملة ا١تناس
ترقية كفاءة الطالب وأنشطتهم يف تعليم ا١تفردات.  يف توجد ا١تواد ا١تهمة للمعلم

)أ( استماع ا١تواد عن ا١تعلم، )ب( يعد الطالب أنشطتهم يف تعليم ا١تفردات ىي: 
ٟتفظ ا١تفردات )ج( حفظ ا١تفردات جيدا وصحيحا )د( يقيم ا١تعلم ليتحصل 

   يم وتعلم ا١تفردات.ا٠تالصة عن تعل

 المفردات .ب 

 مفهوم المفردات .ٔ

ا١تفردات ٚتع من مفردة، وىي اللفظ أوالكلمة اليت تتكون من حرفُت 
قال أحكادية إن  04.فأكثر وتدل علي معٍت، سواء كانت فعال أم اٝتا أم أداة

( الكلمات اليت 3) ،( ٚتيع الكلمات ا١تضمونة يف اللغة0ا١تفردات ىي )
                                                           

03
  092ص. ، سابق أٛتد رشدي طعيمية، مرجع  

04
 78ناصر عبد اهلل الغايل وعبد ااٛتيد عبد اهلل،مرجع سابق، ص.   
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حص أو الكلمات اليت يستخدمها ٚتاعة يف نفس البيئة، استوعب عليو الش
( يف علم اللغة ليس ٚتيع الكلمات 4( الكلمات ا١تستخدمة يف العلوم، )2)

( قائمة الكلمات والعبارات وا١تصطلحات يف اللغة اليت تنظم 5مفردات، )
 .05ىجائية ومعها ٖتديدىا

نة يف اللغة، ( ٚتيع الكلمات ا١تضمو 0أما ا١تفردات عند سوجيطا فهي )
( الكلمات 2( الكلمات اليت يستوعب عليها ا١تتكلم والكاتب، )3)

( قائمة الكلمة ا١تنظمة مع البيان ا١توجز مثل 4ا١تستخدمة يف العلوم، )
 .06القاموس أوا١تعجم

انطالقا من ا١تفهوم السابق إىل أن ا١تفردات ىي أدوات ٛتل ا١تعٍت كما 
يستطيع أن يفكر مث يعرب ما خطر يف بالة أهنا وسيلة للتفكَت، ألن ا١تتكلم 

 02وفكره بكلمات ما يريد.

 أنواع المفردات.ٕ

ا١تفردات إىل أربعة أقسام، وىي تقسيمها حسب ا١تهارات تنقسم 
اللغوية، وحسب ا١تعٌت وحسب التخصص وحسب االستخدام. يأيت بياهنا 

 02فيما يلي:

 تقسيمها حسب ا١تهارات اللغوية .أ 

 وىي تنقسم إىل (،understanding vocabularies)ا١تفردات للفهم  .0

قسمُت ٫تا مفردات االستماع ومفردات القراءة. مفردات االستماع 
ىي ٣تموعة الكلمات اليت تستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها 
عندما تتلقها من أحد ا١تتحدثُت. وأما الثاين ىي ٣تموعة الكلمات 
                                                           
05

  Akhadiyah, MK. Sabarti, dkk, Pengajaran Kosa Kata, (Jakarta: Dikti, 0220), hlm. 40. 
06

 Soedjito, Kosa Kata Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 0222), hlm. 34. 
02

 .060ل ناقة، مرجع سابق، ص: ٤تمود كام  

02
)مكة ا١تكرمة: جامعة أم القري، ا١ترجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى،رشدي أٛتد طعيمة،   

   608 -606م(، ص. 0986
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تتصل هبا على  اليت تستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما
 صفحة مطبوعة. 

وىي تنقسم إىل قسمُت ، (speaking vocabularies)ا١تفردات للكالم  .3
فاألوىل ىي ٣تموعة ، (formal)وموفقية  (informal)٫تا عادية 

الكلمات اليت تستخدمها الفرد حياة اليومية. أما الثاين ىي ٣تموعة 
 موقف معُت أو الكلمات اليت ٖتتفظ هبا الفرد وال تستخدمها إال يف

 عندما تكون لو مناسبة.

وىي تنقسم إىل قسمُت ٫تا ،(writing vocabularies)ا١تفردات للكتابة  .2
عادية وموفقية. فاألوىل ىي ٣تموعة الكلمات اليت تستخدمها يف 
موقث االتصال الكتايب الشخصي مثل مذكرات أوكتابة يوميات. أما 

الفرد يف موقث االتصال  الثاين ىي ٣تموعة الكلمات اليت تستخدمها
 الكتايب الرٝتي مثل تقدًن طلب العمل أوكتابة التقرير.

وىي تنقسم إىل قسمُت ،(potential vocabularies)ا١تفردات الكامنية  .4
فاألوىل ىي ٣تموعة ، (analysis)وٖتليلية  (context)٫تا سيقية 
ين أما الثا٘تكن تفسَتىا من السياق الذي وردت فيو.  الكلمات اليت

، ٘تكن تفسَتىا اسنادا خصاصها الصرفية ىي ٣تموعة الكلمات اليت
 أو يف ضوء اإل١تام بلغات أخرى.

 تقسيمها حسب ا١تعٌت .ب 

٣تموعة الكلمات اليت وىي ، (content vocabularies)كلمات احملتوى  .0
تربط ا١تفردات األساسية اليت تشكل صلب الرسالة مثل األٝتاء 

 واألفعال.
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٣تموعة الكلمات اليت تربط وىي ،(function words)كلمات وظيفية  .3
ا١تفردات واٞتمل واليت تستعان هبا على ا٘تام الرسالة مثل اٟتروف اٞتر 

 والعطف وأداوات االستفهام وأداوات الربط بشكل عام.

٣تموعة الكلمات اليت ال تنقل وىي ،(cluster words)كلمات عنقودية  .2
ٖتتاج إىل كلمات أخري مساعدة معٌت معينا وىي مستقلة بذاهتا وإ٪تا 

تنقل من خال٢تا إىل ا١تستقبل ٔتعٌت أحب، وتكون ٔتعٌت الصرف يف 
 )رغب عن(. 

 تقسيمها حسب التخصص .ج 

٣تموعة الكلمات اليت وىي ، (service words)كلمات خادمة  .0
 تستخدمها الفرد يف موقف اٟتياة العادية  أو الرٝتية غَت التخصصية.

٣تموعة الكلمات وىي ،(special content words) ٗتصصية كلمات .3
اليت تنقل معان خاصة أو تستخدم بكثرة يف ٣تال معُت، وتسمي 

 utility)والكلمات االستخدام  (local words)أيضا بالكلمات احمللية 

words). 

 االستخدامتقسيمها حسب  .د 

٣تموعة الكلمات اليت وىي  ،active wordsكلمات نشيطة )إ٬تابية(  .0
من استعما٢تا يف الكالم أو الكتابة أو حيت يسمها أو يكثر الفرد 

 يقرؤىا بكثرة.

٣تموعة الكلمات اليت وىي  ،passive wordsكلمات خاملة )سلبية(  .3
ٗتتفظ الفرد يف رصيده اللغوى وإن مل تستعملها. وىذا النوع من 
ا١تفردات تفهم الفرق دالالتو واستخدامها عندما تظهر ٢تا علي 

 صفحة ا١تطبوعة.
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 02المفردات اختيار سسأ.ٖ

 ىناك .تنتقي و منها بزتار أن وعليك نفسها، تعطيك كبت   كم   اللغة

 يلي نذكر فيما العربية لتعليم برنامج يف اختيار ا١تفردات األساسمن  ٣تموعة

 :انتشارا أكثرىا

 متفقة معها دامت ما غت ىا، على االستخدام شائعة الكلمة تفضل :التواتر .أ 
 حصرا للكلمات أجرت اليت ا١تفردات قوائم فيها رتستشا و ا١تعٌت. يف

 .منها كل تكرارا معدل بينت و ا١تستعملة
 على عريب بلد من أكثر يف تستخدم اليت الكلمة تفضل :دى١تا أو التوزع .ب 

 شيوع أو عال تكرار ذا الكلمة تكون قد .واحد بلد يف توجد اليت تلك
 أن ٯتفضَّل لذا .واحد بلد يف ينحصر رتفع١تا التكرار ىذا لكن و مرتفع،
من  و .استخدامها على العربية البالد معظم تلتقي اليت الكلمة مبزتار

 و ."العريب للطفل اللغوي الرصيد معجم" ىذا، يف تفيد اليتا١تصادر 
 كان الذي و .بتونس العلوم و الثقافة و للًتبية العربية أعدتو ا١تنظمة الذي

 على وردت اليت الكلمات ضمي و .إعداده يف االشًتاك شرف للكاتب
 أو شيوعها حسب موزَّعة العربية الدول بـتلف يف العرب األطفال ألسنة
 .مداىا أو توزعها حسب و تواترىا

 حت   هبدىا الفرد متناول يف تكون اليت الكلمة تفضل :ا١تتاحية .ج 
 عن الناس بسؤال ىذا ويقاس .معنمى ٤تددا لو تؤدي واليت.يطلبها

 معينة. االتموهنايف ٣تيستخد الكلمات اليت

                                                           
02

الرباط: منشورات ا١تنظمة اإلسالمية (، أساليبو و مناىجو هبا الناطقُت   لغَت   العربية تعليم طعيمة، أٛتد رشدي  
 091( ص: 0989للًتبية والعلوم والثقافة:
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 الكلمة ا١تهجورة على األفراد عند مألوفة تكون اليت الكلمة تفضل :األلفة .د 
 و "كلمة "ذكاء على شك بال تفضل "مشس" فكلمة .االستخدام نادرة

 .ا١تعٌت يف ُتمتفق كانا إن
 تلك على واحد وقت يف ٣تاالت عدة تغطي اليت الكلمة تفضل :الشمول .ه 

 كلمة من رأينا يف أفضل "بيت"فكلمة .دودةاالت ٤ت٣ت إال بزدم ال اليت
 يف الدارس هتم ال فروق أهنا إال .دقيقة فروق بينهما كانت إن و. "منزل"
 من أكرب عددا تغطي "بيت" كلمة إن .خاصة بتدئة١تا ستويات١تا

 اإلبرة بيت اهلل، بيت بيتنا، :االستخدامات ىذه يف لننظر و .اجملاالت
 .القصيد بيت كبوت،العن بيت ،)البوصلة(

 تلك على رس الدا عند معينة حاجة تشيع اليت الكلمة تفضل :األبنية .و 
 .قليال بوتاجها أو بوتاجها ال قد اليت العامة الكلمة

 تعليم يفضَّل ا١تنطق هبذا و .غت بنا على العربية الكلمة تفضل :العروبة .ز 
 .الراديو نم بدال "ذياعا١ت" و .التليفون من بدال "اتف٢تا" كلمة الدارس

 مل فإذا .الكومبيوتر من بدال الرتاب أو ابغاسوب أو اآليل ابغاسبو 
 التليفزيون، على التلفاز :مثل عربة،ا١ت الكلمة تفضَّل عربية كلمة توجد
 تكتب أن على العربية، يف ٢تا مقابل ال اليت األجنبية الكلمة تأيت وأخت ا

 ."فيديو" مثل العريب بابغرف بالطبع
 المفردات متعلي عريفت.ٗ

 قدرتو يعٌت عربية كلمة معٌت األجنيب الدارس تعلم أن البعض يرى قد 
 أن يظن قد اآلخر والبعض ٢تا، مقابل وإ٬تاد القومية لغتو إىل ترٚتتها على
 وا١تعاجم القواميس يف معناىا ٖتديد على قدرتو يعٌت العربية الكلمةمعٌت  تعلم

 31صحيح. غَت الرأيُتوكال .العربية
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 حروفها نطق الطالب يتعلم أن ا١تفردات تعليم يف القضية ليست
 أو منها، االشتقاق طريقة معرفة أو .فقط مستقلة معناىا فهمأو  فحسب،

 ا١تفردات تعليم يف الكفاءة معيار إن صحيح، تركيب لغوي يف وصفها ٣ترد
 عن يقل ال آخر، شيء إىل باإلضافة على كلو قادرا الطالب يكون أن ىو
 ا١تكان يف ا١تناسبة الكلمة أن يستخدم على قدرتو وىو أال ٫تية،أ كلو ىذا

 .30ا١تناسب
 22نوع تعليم المفردات.٘

 اإلفراط يف اللغة الوسيطة  (0

كان ا١تعلم يشرح معاين الكلمات العربية يف الدرس اٞتديد. وكان يف كل 
مرة يعطي كلمة عربية جديدة يشرح معنها باللغة الوسيطة، وىي اللغة 

يف ىذه اٟتالة. مث كان يطلب من الطالب أن يرددوا الكلمة العربية اإل٧تليزية 
 ومعنها اإل٧تليزية مرات.

 ا١تعٍت والسياق (3

أراد ا١تعلم أن يشرح معٌت كلمة جديدة ىي )سائل(. فاستخدم طريقة وضع 
فقال: ا١تاء سائل. وافًتض أن ا١تعٌت أصبح واضحا الكلمة يف ٚتلة أوسياق. 

الكلمة يف اٞتملة. وأراد أن يتأكد من افًتاضو،  لدي الطالب بعد أن وضع
فسأل عن معٌت )سائل(. فلم يعرف أحد من الطالب ذلك ا١تعٌت، فغضب 
صاحبنا أٯتا غضب ونعت الطالب بصفات ال ترضى أحدا. كتب ا١تعلم 
ٚتيع الكلمات اٞتديدة على السبورة على شكل قائمة. مث أخذ يعلم ىذه 

 الكلمات واحدة بعد األخرى.
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 األمثلة اٟتقيقية (2

ىذا كتاب أخضر وكان مثل: ا١تعلم كتابا أزرق اللون ورفعو عاليا وقال: 
 ىدفو توضيح معٌت كلمة )أخضر(، ولكنو استخدم من أجل ذلك كتابو لونو

أزراق. إذا كان الكتاب أزراق اللون. وكانت كلمة )أخضر( جديدة على 
يف  ضر( سيكون )أزراق(ا١تتعلمُت، أي مل يسمعوىا من قبل. فإن معٌت )أخ

 ىذه اٟتالة. وهبذا يكون ا١تعلم قد علم الطالب خطأ بُت نتج عن عدم
التطابق بُت ا١تثال والواقع. وإذا مل يكن يف غرفة الصف أي شيء أخضر، 
فيمكن للمعلم أن ٮتصر معو ورقة خضراء أو كتابا أخضر أوقطعة قماش 

    خضراء أو يشَت إىل شجرة خضراء.

 يةكلمات متوال (4

أراد ا١تعلم أن يعلم طالبو ٣تموعة كلمات جديدة ىي أٝتاء فصول السنة. 
 فوضوعها يف الًتتيب االيت: الصيف، الشتاء، ا٠تريف، الربيع.

 اإلصغاء والتكرار (5

كان ا١تعلم يدرس الكلمات جديدة. ينطق الكلمات الواحدة فيعيد 
ق واصغوا الطالب من بعده. فقال ٢تم: اصغوا وال تعيدوا من بعدي. فنط

ولكنهم أعادوا. فعاد وأصدر تعليماتو باإلصغاء دون اإلعادة. مث نطق 
 حالة فأصغوا، ولكنهم أعادوا. فغضب صاحبنا غضبا شديدا واستمر يف

 ضيق االخر الدرس تقريبا.

 الكلمات يف اٞتمل (6

شرح ا١تعلم معاين الكلمات اٞتديدة بعد أن كتبها على السبورة واحدة بعد 
مل ىذه الكلمات يف ٚتل ومل يستخدمها الطالب أنفسهم األخرى. ويستع

 بل اكتفي ا١تعلم بشرح معانيها.

 التعليم باٞتملة (7
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كتب ا١تعلم سبع كلمات على السبورة بشكل قائم ونطقها ٚتيعا وشرح 
 معانيها ٚتيعا واستخدم كال منها يف ٚتلة مفيدة.

 كلمات منعزلة (8

الطالب أن يكرروا  كان ا١تعلم يعلم كلمات جديدة. وكان يطلب من
وكان تكرر للكلمة وىي منعزلة، أي دون الكلمة تكررا ٚتيعا وتكررا فرديا. 

أن تكون جزءا من اٞتملة. أن ا٢تدف النهائي من تعليم الكلمات ما ىو 
 تعليم الطالب استخدام الكلمة منعزلة. من األفضل أن يكرروىا يف اٞتملة.

 إشارة دقيقة (9

)رأس(. فأشار إىل رأسو. وقال: ىذا رأسي.  طالبو كلمةأراد ا١تعلم أن 
أراد أن يتأكد فهمهم للمعٌت ا١تقصود، تبُت أن بعضهم فهم )رأس( وعندما 

على أهنا )شعر( وبعضهم فهمها على أهنا )غطاء الرأس(. وأراد معلم أخر 
شرح معٌت كلمة )سقف( فأشار إىل السقف، وقال: ىذا سقف. وكررىا 

تبُت أن كثَتا من الطالب فهم )سقف( على الصف من بعده. وفيما يعد 
أهنا تعٍت )أبيض( ألن سقف الغرفة كان أبيض. وبعضهم فهم )سقف( على 

 أهنا )فوق(. وبعضهم فهمها على أهنا )مصباح(.

 تكوين اٞتمل (01

يعد أن قدم ا١تعلم الكلمة اٞتديدة، طلب من الطالب أن يسخدمها يف 
ضب لعدم استجابة الصف ٚتلة. فما أجاب أي منهم. ودىش ا١تعلم وغ

 لطلبو.

 تقويم اإلستيعاب المفردات.ٙ

برمتهاء تقوًن ٔتفهومو العلم عملية مستمرة لتوجيو مسار العلمية التعليمية 
  :73فإنو يف ضوء ىذا ا١تدلول يكون للتقوًن وظائف متعددة منها ما يلى
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سيتم ما  التقوًن يوجو الطالب أثناء التعلم، فالطالب عادة يدرسون (0
رىم فيو، بل أهنم يدرسون بالطريقة اليت تناسب أنواع اإلختبارات ااختب

التقوًن وسيلة جيدة لتوجيو اليت تعقد ٢تم. ومن ٫تا ٯتكن أن يكون 
 اىتمام ا١تعلمُت والطالب باألىداف اليت نسعي إليها.

التقوًن يوجو جهود ا١تعلمُت أثناء التدريس، فا١تعلم عادة يستخدم  (3
يت تناسب مع نوعية اإلختبارات، ومعٌت ذالك أن اسًتإتيات التدريس ال

ضافة إيل التذكر فإن اإلختبارات لو أكدت جوانب أخرى باإل
 اسًتإتيات التدريس سيتم تطويعها وقفا لتلك األىداف.

 عناصر استيعاب المفردات.ٚ

 :74ىناك عناصر لتسهيل ا١تتعلم يف استيعاب ا١تفردات، ىي

 وف ا١تفردات.أن يكون ا١تتعلم قادرا على نطق حر  -0

أن يكون ا١تتعلم قادرا على فهم معٌت الكلمة وىي بطريقة تعلم االرتباط  -3
بُت الكلمة الصعبة والكلمات األخرى اليت يف إلطارىا على سياق 

 وتركيبها يف اٞتملة.

 أن يكون ا١تتعلم قادرا على معرفة طريقة االشتقاق منها. -2

 ب لغوي صحيح.أن يكون ا١تتعلم قادرا على ٣ترد وصفها يف تركي -4

 أن يكون ا١تتعلم قادرا على مرادف الكلمات. -5

 

  (Discovery Learningتعلم اإلكتشافي )النموذج  .ج 

 (Discovery Learningتعلم اإلكتشافي )المفهوم نموذج  .0

ىو عملية العقلية اليت يقدرون الطالب أن ( Discoveryاإلكتشايف) أن
ا٢تضم والفهم ودة ىي ا١تراقبة و يشبو ا١تفهوم أوا١تبدأ، وعملية العقلية ا١تقص
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عند  .75والتنسيق وصنع الفرض والبيان وا١تعايد وأخذ ا٠تالصة وغَت ذلك
ا١تفهوم من خالل سلسلة من  أو االكتشايف ىو إنتقاد Discoveryأن  االخر

 البيانات أو ا١تعلومات اليت مت اٟتصول عليها عن طريق ا١تالحظة أو التجربة.

ىو طريقة التعليم ا١تعريف  (Discovery Learning)وأما التعلم االكتشايف 
الذي يتطلب ا١تزيد من ا١تعلمُت ا١تبدعُت تقدًن ا١تشورة للطالب لتعلم بنشاط 

ٔتعٌت أنو يعرف بأنو إجراء التدريس اليت يفضلو للفرد،  .76لبناء مفهوم ومبدأ
 وٕتارب أخرى قبل أن يتم فهما الطالب، ومل توضيح ا١تعلم بالكلمات. وىو

تشجع التعليم طريقة التعليم اليت  بو يعٍت مكون من ٦تارسة التعليم اليت تشمل
 النشط، والًتكيز على العملية التوجيو نفسو وعاكس.

التعلم االكتشايف أخَتا جوىر ىذا ا١تفهوم يعٍت أن ىذا ٪توذج 
(Discovery Learning)  السلبية إىل التعلم النشط ىو تغيَت الظروف التعليمية

التعلم السابق من ا١تعلم أصبحت مركزا للمعلومات بداع. وتغيَت واإل
(Teacher Oriented)  إىل الطالب كا١توضوع للتعلم النشط(Student 

Oriented)الطالب الذين يكتسبون معلومات  طريقة من ىذه . وأيضا تغيَت
إىل أن مطلوب من الطالب اكتشاف  (Exspository Mode) ا١تعلمُت عموما

 Discovery) أوا١تعلومات على نفسهم بالنشط من خالل توجيو ا١تعلمالعلوم 

Mode)
72
.  

 (Discovery Learning)التعلم االكتشافي  نموذج أهداف .2

يم اإلكتشايف، وىو ، أن أىداف ا١تعينة من تعل0978 (Bell)من خالل بيل 
 مايلي: 
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ى لدي الطالب اإلمكان للمشاركة نشطا يف التعليم. واٟتقيقية تعكس عل .0
 اإلكتشايف.أن سهم الطالب يف تعليم ترقية باستخدام 

وأيضا يستطيع تعلم الطالب أن يكتشف خطة يف حال ٤تصوص أو٣ترد،  .3
 ا١تعلومات ا١تزيدة ا١تعطيئة. (Extrapolate)الطالب أن يتنبأون 

اسًتإتية األسئلة ا١تتداولة غَت غميضة تعلم الطالب أن يسبكون   .2
 ة الكتساب ا١تعلومات ا١تفيدة يف اإلكتشاف.واستخدام األسئلة ا١تتداول

يساعد الطالب على تكوين سبيل التعاون ا١تفعول،  اإلكتشايفبتعليم  .4
 واستماع واستخدام ا٠تاطرات األخرى.

يدل على ا١تهارات وا١تفاىم وا١تبادئ  ا١تعنوية ىناك بعض من اٟتقائق .5
 ا١تدروس.

هل منقوال ومكتسبا يف ا١تهارات ا١تدروسية يف حالة التعليم اإلكتشاف أس .6
   حال التعلم اٞتديد. 

 (Discovery Learning)التعلم االكتشافي خطوات نموذج  .3

 :72ما يلي (Discovery Learning)التعلم االكتشايف أن خطوات ٪توذج 

 بتقدمأنشطة التعليمية تبدأ ىو  (Stimulation) أوجائزة التحفَت التنبيو (0
واألنشطة دراسة أوا١ترجع،  الكتب واالقًتاح للقراءة، أواألسئلة سؤال

يعمل على توفَت  ستوىا١ت ىذا .أخرى اليت أدت إىل إعداد حل ا١تشكلة
الظروف للتفاعل التعلم اليت ٯتكن أن تساعد ووضع ا١تتعلمُت يف 

ا١تتعلمُت تواجو شيء ٯتكن أن يسبب االرتباك  .استكشاف ا١تواد
 .ها سيواجههاللمشاركُت الطالب لديهم الرغبة يف ٖتقيق مشاكل

 يف ىذه ا١تستوى،أن ا١تعلمىو  (Problem Statement)ا١تشكلة  ٖتديد (3

توفَت فرص للمتعلمُت التحديد على أكثر من ا١تمكن عن مشكالت 
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وثيقا مناسبا با١تواد التعليمية، ويتم اختيار واحد منهم، وصياغتها يف 
  .الفرضيةشكل 

رصة ا١تعينة للمتعلمُت إعطاء الفىو  (Data Collection)ٚتع البيانات  (2
وٯتكن مقبوال أومرفوضا.  ثبات الفرضيةإلّتمع أكثر ا١تعلومات اإلمكنية 

، تحدثُت، وا١تقابالت مع ا١تمطبوعاتمن خالل قراءة  القيام بذلك
 .غَت ذالك، وٕتارب، و ومالحظ على ا١توضع

 ىي يف ىذه ا١تستوى يعمل فيها (Processing Data) معاٞتة ا١تعلومات (4

وا١تعلومات اليت مت ا١تتعلمُت اٟتصول عليها من خالل  البيانات معاٞتة
 ا١تقابالت أوا١تالحظات وتفسَتىا.

ىذه ا١تستوى  ا١تتعلمُت يفأن ىو  (Generalization) التحقيق أواإلثبات (5
مت حلهاصياغة ا١تبادئ األساسية،  تاال شكالتجوبة على ا١تاألٮتلص 

 .النظر يف نتائج التحقق وبالطبع مع

 (Discovery Learning)التعلم االكتشافي مزايا في نموذج ال .4

 :72كما يلي (Discovery Learning)التعلم االكتشايف أن ا١تزايا يف ٪توذج 

مساعدة الطالب على تطوير واغتبارات أن تزيد اإلمتدادات واكتساب  .0
 ا١تهارات والعمليات ا١تعرفية للطالب.

لشخصي جدا ىي معرفة قوية ا١تعرفة ا١تكتسبة من خالل ىذه الطريقة ا .3
 جدا ٔتعنة تعميق الفهم واالحتفاظ ٔتا ونقلها.

طريقة االكتشاف يأثرر الطالب مثل الطالب يشعر كشف أْتاثو وجدت  .2
النجاح و الفشل يف بعض األحيان. تعطي ىذه الطريقة فرصة للطلبة يف 

 التقدم وفقا لقدرتو ا٠تاصة.
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هبم، حيت يشعر الطالب اصة ىذه الطريقة تؤدي الطالب توجو التعلم ا٠ت .4
العاملُت ويدفع النفس للتعلم، على األقل يف مشروع االكتشاف  

 ا٠تاص.

٘تكن ىذه الطريقة أن تساعد على تعزيز الطالب خاصة مع زيادة الثقة يف  .5
 أنفسهم. 

 (Discovery Learning)التعلم االكتشافي عيوب في نموذج  .5

ىي كما  (Discovery Learning)التعلم االكتشايف وأما عيوب يف ٪توذج 
 :31تلي

 ٬تب أن يكون الطالب على االستعداد ونضع العقل ىذا طريقة التعليم. .0

 ىذه الطريقة أقل ٧تاحا لتدريس الفصول الكبَتة. .3

 ال تعطي الفرصة للتفكَت االبداع.٘تكن ىذه الطريقة أن  .2
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ 

البجث، تستخدم الباحثة عن ا١تنهج با١تدخل الكمي التجرييب، ويف ىذا 
وتقصد بذالك لوجود البيانات عددية مستخدما األرقام واٞتداول مع ٖتليل ىذه 
البيانات بدرجة عالية من ا١توضوعية اليت ٖتت إليها الباجثة. وتصف الباحثة صورة 

 Discovery)علم االكتشايف التطبيق ٪توذج ا١تعلومات البيانية التفصيلية عن كيفية ت

Learning)  ية إدارتو واألنشطة اليومية يف بيئة الفصل وكيفا١تفرادات استيعاب لًتقية
التعلم ٪توذج  فعالية باختيار ا١توضوع عن ةالباحث أقامت ألن يبيسمى بالتجري فيو.

 . لًتقية استيعاب ا١تفرادات (Discovery Learning)االكتشايف 
إجراء البحث الذي ينتج البيانات اليت تكون على والبحث الكمي ىو 

اىرة أوحجمها صورة العددية أو يعطي وصفا رقيما يوضح مقدار ىذه الظ
وأما ا١تنهج التجرييب ىو  30ودرجات ارتباطها مع الظواىر ا١تختلفة األخرى.

البحث الذي يبحث العالقة سبب من األسباب من عا١تُت عمدا يف اصناعو ٞتعل 
  37الواقع.

 أقامت ألن يبيسمى بالتجريوىذا البحث يدل على البحث التجرييب، 
 Discovery)التعلم االكتشايف ٪توذج  الباحثة باختيار ا١توضوع عن فعالية

Learning) بالنوع التصميم  وىذا البحث التجرييب .لًتقية استيعاب ا١تفرادات
تغَت ا٠تارجي اليت ( ألّن ىناك ا١تTrue Experimental Designالتجرييب اٟتقيقي )

ا١تؤثر با١تتغَت التابع. لذا النتيجة من التجرييب ىو ا١تتغَت التابع اليت مل يؤثر 
يف ىذا التصميم ىناك نوعان من ٣تموعات ٥تتارة عشوائية مثّ   با١تتغَتات ا١تستقلة.
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 Bambang Setiadi, Metode Penelitian untuk Bahasa Asing Pendekatan Kualtitatif dan 

Kuantitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 7116) hal. 022. 
37

 Syarqowi Dhofir, Pengantar Metodologi Riset, (Surabaya: Ima Bela, 7111) hal. 71. 
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تقدًن اإلختبار القبلي ١تعرفة اٟتالة األولية فيها الفرق بُت اجملموعة التجريبية 
 .33موعة الضابطةواجمل

الباحثة ىذا البحث ٔتجموعتُت، اجملموعة األوىل ىي  تستخدملذالك ا
طالب الذين يتعلمون الدراسة اليومية يف مدرسة  اجملموعة الضابطة، تتكون من

ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ. وأما اجملموعة الثانية ىي من اجملموعة 
تعلمون بالدراسة ا١تتعلقة با١توضوع يف مدرسة التجريبية، تتكون من طالب الذين ي

 .ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ

 مجتمع البحث وعينته .ب 

 ٣تتمع البحث .0

تقصد ٔتجتمع البحث ىو ٚتيع الناس الذين يـمكن اشًتاكهم يف ىذا 
مدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٣تتمع ىذا البحث ىي الطالب من البحث. و 

 . م 3107-م  3106الدارسي العام  جومبانغس ا٘تبك بر 

 عينة البحث  .7
والفصل الثانية من  الياءيف الفصل األوىل من الفصل وعينتو ىي الطالب 

أخذ  .(36) ستة وعشرون. ويبلغ عدد طالب لكل فصل منها الكافالفصل 
العينة يف ىذا البحث بالطريقة اإلحتماالت، ىي أخذ العينة واجملتمع بصورة 

 34الطبقات اليت توجد يف عدد اجملتمع. عشوائية دون النظر إىل
 متغيرات البحث .ج 

 أّن ا١تنهج التجرييب يف ىذا البحث يتكون من متغَتتان، ٫تا كما يلي:
 
 
 

                                                           
33

 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).  0227. 
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 ا١تتغَت ا١تستقل (0

ىو العامل الذي يقيس مدى  (variabel independent)ا١تتغَت ا١تستقل 
ستقل يف ىذا ا١تتغيَت ا١ت 35تأثَت على ا١توقف ويسمى أيضا بالتغيَت التجرييب.

 .  (Discovery Learning)التعلم االكتشايف تطبيق ٪توذج البحث ىو 

 ا١تتغَت التابع (3

ىو العامل الذي ينتاج عن فعالية العامل  (variabel dependent)ا١تتغَت التابع  
 .استيعاب ا١تفراداتوا١تتغَت التابع يف ىذا البحث ىو  36 ا١تستقبل.

 بعالمتغير التا المتغير المستقل
 Discovery)التعلم االكتشايف تطبيق ٪توذج 

Learning) 
 استيعاب ا١تفرادات

 مصادر البيانات .د 

در البيانات ىو موضوع حيث يتم اسًتداد البيانات. عندما اأن مص
استخدمت الباحثة ا١تقابالت يف ٚتع البيانات، مث مصدر البيانات يسمى ا١تدعي 

ىذا  32ة، إما أسئلة مكتوبة وشفية.عليو أي الناس الذين ٬تيب أسئلة الباحث
 البحث، تستخدم الباحثة مصادر البحث. منهما :

 األساسية ا١تصادر .0

البيانات اليت ٚتعها ومعاٞتها وعرضها الباحثة من ا١تصادر األوىل. وا١تصادر 
علومات وم األوىل ىي ورقة األسئلة واإلجابة ونتائج الطالب يف االختبار

 .ىذا البحث يف الفصل من نتيجة اإلستبانةواألراء الطالب عن تطبيق أ
 

                                                           
م ، ص 3111رجاء وحيد دويدري. البحث العلمي أساسيتو النظرية و٦تارستو العملية. )دمسق: دار الفكر(، 35

203  

 203ا١ترجع نفسو، ص  36
32

 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter . (Jakarta: Rineka Cipta, 
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 ا١تصادر الثانوية .3

عن البيانات اليت ٚتعها ومعاٞتها وعرضها الباحثة من األخرين كا١تعلومات 
حملة مدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ واألراء من مقابلة ا١تعلمة 

 قبل بداية ىذا البحث.

 جمع البيانات سلوبأ . ه

جريت الباحثة عملية ٚتع اليبانات باستخدام تقنيات ٚتع ويف ىذه ا١ترحلة أ
ٚتع البيانات الكمي  سلوبأالبيانات الىت مت القيام هبا مند البداية. وتشمل عملية 

 بطريقة اإلستبانة واالختبار.
 اإلستبانة .0

طريقة اإلستبانة ٚتع البيانات بإعطاء بعض األسئلة أو  طريقة اإلستبانة
ُت. ستكون ىذه اإلستبانة كفاءة إذا عرف الباحث عن التأكيدة إىل ا١تستجيب

ا١تتغَتات ا١تقيسة منو. ىذه الطريقة تتكون من األسئلة والتأكيدة مفتوحة  
طريقة اإلستبانة ىي جدوال األسئلة ليجيبها عينة و  32كانت أو مقفولة.

 . 32البحث ٖتت رعاية الباحثة لنيل البيانات ا١تتعلمة بالبحث
ىذا البحث ىي االستبانات ا١تعلقة. ىي  دمة يفواالستبانات ا١تستخ

االختبار اإلجابة ا١تصممة من ٣تموعات األجوبة اليت تقدم إىل ا١تستجيبُت. 
س اا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك بر حثة ىذه األسئلة إىل طالب ا١تدرسة باوتعطي ال
التعلم ٪توذج استخدام  اراءىن يف. واستخدمت ىذه الطريقة ١تعرفة جومبانغ

عند طالبات يف لًتقية استيعاب ا١تفردات  (Discovery Learning)تشايف االك
 .جومبانغس ا٘تبك بر  رسة ا١تتوسطة اٟتكوميةٔتد الفصل السابع الياء

وا١تقياس ا١تستخدم ٢تذا البحث وىو ّتدول مقياس ا١تعيار ليكَتت 
"Likert:فيما يلي " 
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 (3اٞتدول )

 ”Likert“41مقياس ا١تعيار ليكَتت 

 النتيجة بةاالستجا
 5 موافق جدا

 4 موافق
 2 قليل ا١توافق
 3 غَت موافق

 0 غَت موافق جدا
 االختبار .3

رأى أري كونتو أن اإلختبار ىو عبارة عن السلسلة من األسئلة أو 
ت األخرى ا١تستخدمة لقياس ا١تهارات و ا١تعرفة و الذكاء و الالتمرينات أو اآل

االختبار ىو ٣تموعة من ا١تثَتات  40عة.الكفاءة اليت ٯتلكها الفرد أو اٞتما
)أسئلة شفوية أو ٕتريرية أو صور أو رسوم( أعدت لتقيس بطريقة كمية أو  

التعلم االكتشايف تطبيق ٪توذج وىذا االختبار للدراسة الداخلية ) 47كيفية.
(Discovery Learning) وتأخذ الباحثة االختبار لًتقية استيعاب ا١تفرادات .)

بعد الدراسية الداخلية عند اجملموعة التجريبية. وأما اجملموعة قبل الدراسية و 
الضابطة، تأخذ الباحثة االختبار قبل الدراسية وبعد الدراسية اليومية فقد. 
وهبذا اإلختبار تأخذ الباحثة البيانات من نتائج الطالب عند اإلختبار القبلي 

 والبعدي. 
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 _Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta, 7107). Hlm.036 
40

 Suharsimi Arikunto. 7117. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 032. 
47

 . 057، ص:  ذوقان عبيدات، وعبد الرٛتن،البحث العلمي مفهومو أدواتو أساليبو. 
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 (2)اٞتدول 

 43ارمعايَت ٧تاح الطالبات يف اإلختب
 النسبة ا١تأوية التقدير فئة النتائج رقم
 % 011 -% 95 جيد جدا  011 – 95 3
 %94 -% 85 جيد  94 – 85 2
 % 84 -% 75 مقبول  84 – 75 4
 %74 -% 1 ضعيف 74 – 1 5

 

 أسلوب تحليل البيانات . و

ٖتليل البيانات بعد أن ٚتع الباحثة البيانات. والبيانات تبدأ الباحثة عن 
إجابة ونتيجة االختبار عند الطالبات، ونتيجة اإلستبانة. ألن استخدام  تتكون من

( و٣تموعة الياءىذا البحث التجرييب ٣تموعتُت، ٫تا من ٣تموعة التجرييب )الفصل 
١تعرفة االرتباط وأثر بيتهما، فيستخدم الباحث (. فلذالك الكافالضابطة )الفصل 

 44:لييليل االختبار كمالتح  (T-test)الرموز اإلحصائية اختبار "ت" 

t=  

= Mx ا١تقياس ا١تعديل من اجملموعة التجريـبة 
Mx = ا١تقياس ا١تعديل من اجملموعة الضابطة 

 ٣تموع عدد اال٨تراف ا١تربع من نتائج اجملموعة التجريبة = 

 طة٣تموع عدد اال٨تراف ا١تربع من نتائج اجملموعة الضاب = 

Nx = عدد الطالب من اجملموعة التجريـبة 
= Ny عدد الطالب من اجملموعة الضابطة 
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 ("t)تقدير "ت 

t.test (t  )اٟتسايب< t.table (t "حصلت ٕتريبية "مقبول = )اٞتدويل 
t.test (t )اٟتسايب>  t.table (t "حصلت ٕتريبية "مردودا = )اٞتدويل 

 أما الفروض من ىذا الرمز فهي :

 Discovery)التعلم االكتشايف تطبيق ٪توذج  بُت الداللةتوجد الفرق  =

Learning) التجرييب والفصل الضابطة عند يف الفصل  لًتقية استيعاب ا١تفرادات
 .جومبانغدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس الطالب ٔت

 Discovery)االكتشايف التعلم تطبيق ٪توذج  بُت الداللةال توجد الفرق  =

Learning) التجرييب والفصل الضابطة عند يف الفصل  لًتقية استيعاب ا١تفرادات
 .جومبانغٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس الطالب 

ت الباحثة صيغة مؤشرة النسبة ا١تئوية لتحليل النتيجة اإلستبانة كما استخدامو 
 :45يلي

 % x 011     قيمة =                                 

 

 ٣تموعة النتيجة ا١تقياس=  

 النتيجة األعلى = 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 

46لمحة عن ميدان البحث .أ 
 

 نبذة تاريخية مدرسة المتوسطة الحكومية تمبك براس جومبانغ وموقعها .ٔ

 سطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ: مدرسة ا١تتو   اسم ا١تدرسة
 885951-1230:   رقم ا٢تاتف

 mtsntaras@gmail.com :  الربيد اإللكًتوين

 : مؤسسة ا١تعهد ْتر العلوم  اسم ا١تؤسسة
 0969:   سنة ا١توقف 

 : الشيح عبد الفتاح   ا١تؤسس
 : الشيح عبد الناصر الفتاح   ا١تدير 
 : اٟتاج ٤تمد شعيب    الرئيس

ومبانغ ىي مدينة مستندة من ا١تعهد. يعرف ذلك بوجود ا١تعهد مدينة ج
ا١تتنوعة تنمو وتزدىر  سريعا فيها. واحد منهم ىو معهد ْتر العلوم. ْتر العلوم 

. عند السنة 0967ىو إسم الوصية من اٟتاج عبد الوىاب حسب اهلل يف السنة 
اس فيوافق إىل ٘تبك بر   ، عندما اٟتاج ٤تمد دىال كوزير الدين يزور0967

بُت اٟتاج عبد الوىاب واٟتاج ٤تمد دىال( تأسيس ىذه ا١تدرسة. عليهما )
مارس  4فتحت مدرسة  ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ رٝتيا يف التاريخ 
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 Wawancara dengan Ummi Mahmudah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum MTsN 

Tambakberas Jombang, tanggal  70 Februari 7102. 
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السنة  32من وزير الدين البالد اإلندونسيا النمرة  (SK)بالرسالة التقريرية  0969
 (MTsAIN)وسطة اإلسالمية اٟتكومية باسم ا١تدرسة ىو مدرسة ا١تت 0969

. جعلت ىذه ا١تدرسة يف تلك السنة موقعا واحدا ٔتدرسة ٘تبك براس جومبانغ
 ا١تعلمُت قدر  ستة سنوات التعليمية.

 (MTsAIN)ا١تتوسطة اإلسالمية اٟتكومية حينما افتتاح ىذه ا١تدرسة 
ب وليس من الطال 090٘تبك براس جومبانغ قد تكون فيها ثالثة فصول بعدد 

(. مند أول بناء 0972فيها الطلبات. ففتح تسجيل للطلبات يف السنة التالية )
، يتغَت ىذا ا١تؤسس (MTsN)ا١تدرسة ويكون االن ٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية 

 برئيس ا١تدرسة ٜتسة مرات تقدما وازدىار دقيقا، وىي :
- 0969الدكتور الشيخ اٟتاج ٤تمد مشس ا٢تدى ا١تاجستَت ) .0

0981)  

 (0992 - 0981الشيخ اٟتاج أٛتد الفاتح ) .3

 (0998 - 0992الدكتور الشيخ اٟتاج أمن اهلل ) .2

 (3118 - 0999الدكتور الشيخ اٟتاج أٛتد حسن ا١تاجستَت  ) .4

 (3104 - 3118الدكتور اٟتاج أنصارى ) .5

 (3104الفًتة االنتقالية : ٤تمد عمران ا١تاجستَت )

 ن (األ – 3104اٟتاج ٤تمد شعيب ا١تاجستَت ) .6

 موقع الجغرافي .ٕ

تقع مدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ يف شارع اٟتاج وىب 
 . 60409، ٘تبك براس، ٘تبك رجا، جومبانغ، جوى الشرقية 2حسب اهلل زقاق 
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 (0الرسم )ىذه 

 42خريطة من موقع مدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ

 

 طة الحكومية تمبك براس جومبانغ.رؤية مستقبلية ورسالة مدرسة المتوس .ٖ

 رؤية مستقبلية .أ 

 توجيد الشباب الصاحل والذكي والطابعي على مبصر البيئة

 الرسالة .ب 

توجيد الطالب ا١تتدين وا١تتخلق بأخالق الكرٯتة وا١تتملك على ٤تافظة  .0
 البيؤة اٟتياة.

 توجيد الطالب ا١تتوفق ولديو القدرة التنافسية العالية. .3

 ر يف اللغة األجنبية )اللغة العربية واإل٧تليزية(توجيد الطالب ا١تاى .2

 وتنظيم ا١تشاريع.
ترقية عملية التدريس النشط واإلبداعي وا١تبتكرة والفعال وا١تمتعة اٖتادا  .4

 لتعليم البيئة اٟتياة

                                                           
42

 Aplikasi Googlle Maps, (http:www.google.co.id/maps/place, diakses 71 Maret 7102 jam 12.31 

wib). 
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ترقية االحًتاف ا١تعلم أو ا١تدرس والعمال على ٣تال ا١تعرفة واألداء وقادرا  .5
 ة.على االستفادة البيئة اٞتواري

ترقية جودة العلوم العامة والدينية ٞتميع أعضاء ا١تدرسة عند اٟتياة  .6
 اليومية.

 تلبية وترقية الوسائل وبنية التحتية مضياف للبيئة. .7

إعطاء ا٠تدمة على أصحاب ا١تصلحة )ا١تعلم أو ا١تدرس والعمال  .8
 والطالب واجملتمع( ٔتعايَت ا٠تدمة.

 درسة واجملتمع. ٗتلق العالقة اٞتيدة وفعالة بُت أعضاء ا١ت .9
 أهداف المدرسة .ٗ

 مدخالت ا٢تدفية .أ 

: مسا٫تة الطالب ٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس  3109 – 3105
 جومبانغ لديهم أساس ا١تعرفة الدينية و٦تارسة العبادة.

 عملية ا٢تدف  .0

إدارة النظام التعليم باستخدام ا١تناىج الدراسية الوطانية )ا١تناىج الدراسية  .أ 
3102/ K03 وا١تناىج الدراسية احمللية ا١تعهدية ا١تتكملة بتعليم البيئة )
 ، مع تركيز ٦تيزة التالية:(PLH)اٟتياة 

الدينية: عقيدة األخالق، فقو ٜتسة )الطهارة والصالة والصوم والزكاة  .0
 واٟتج( بتأكيد على ٦تارسة الصلوات وقراءة القرأن.

 علوم الرياضيات .3

 العلوم .2
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 ندونيسية واإل٧تليزية والعربية.علوم اللغوية: اللغة اإل .4

إدارة تعليم العلوم بتمهيد اللغة اإل٧تليزية، أما تعليم العلوم الدينية بتمهيد  .ب 
 اللغة العربية.

 إدارة التعليم بالتكنولوجية ٚتيها. .ج 

 أىداف االنتاج .3

 صورة ا١تتخرج .أ 

 أن يكون بالعقيدة القوية (0

 أن يكون بأخالق الكرٯتة (3

 بادة أن يكون إستقامة ألداء الع (2

 أن يكون ماىرا لقراءة القرأن والكتب السلفية. (4

 أن يكون ماىرا لًتٚتة القرأن (5

أن يكون ماىرا يف كالم اللغة اإل٧تليزية والعربية عند اليومية أواجمللس  (6
 الرٝتي.

 أن يكون ماىرا يف العلوم والرياضية. (7

 أن يكون ماىرا يف صناعة ورقة علمية. (8

 لة )زيارة األعمال(.أن ٯتلك ا١تهارة األساسية ا١تعام (9

 العناية بالبيئة اٞتوارية. (01

 اإل٧تاز األكادٯتي .ب 

  % 011 التمرير . أ

 9،11قيمة ا١تتوسط على ا١تتخرج  . ب
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 النتائج .2

 ا١تتخرج مقبول يف ا١تدرسة ا١تفضلة.
 هيكل تنظيمي في مدرسة المتوسطة الحكومية تمبك براس جومبانغ .٘

 (4)اٞتدول 

 ٘تبك براس جومبانغمدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية منظمة مؤسسة   .1

 الشيخ اٟتاج عرفا صاحل  رئيس ا١تؤسسة
   

 اٟتاج ٤تمد شعيب   رئيس ا١تدرسة
نائب رئيس ا١تدرسة )٣تاالت ا١تناىج 

 اٟتاجة لؤلؤ شريفة اٟتسن ا١تاجستَت  ا١تدرسية( 

نائب رئيس ا١تدرسة )٣تاالت 
 مسهدى  الطلبات(

نائب رئيس ا١تدرسة )٣تاالت 
 ٤تمد مصرل  الت(الوسائل والتسهي

نائب رئيس ا١تدرسة )٣تاالت ا١تعاملة 
 اٟتاج سلما الفارسى   (

 اٟتاجة لياى إراوتى حسن ا١تاجستَت  رئيسة اإلدارة
   

 ٣تاالت ا١تناىج ا١تدرسية
 مناسف األنام ا١تاجستَت  منسق لتنفيذ التعلم

منسق ا١تعلم مناشقة 
 :(MGMP)ا١تواضيع

 العلوم العامة
 

 

 

 إدى مريت ننغسو
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 دينيةالعلوم ال
 العلوم ا١تهدية

 سييت ٤تمودة
 حبيب اهلل

 اٟتاج رفيع الدين  رئيس ا١تكتبة
 ايندانج فوجي رىيو  مدبرة ا١تسابقة األو١تبياد
 أداة اإلستيقامة  منسق الفصول ا١تمتازة

   

 ٣تاالت الطلبات
منسق الوحدة الصحية الطالبية 

(UKS) 
 ىالدكتور رىيو سَتي أتام 

 ٭تِت خوضارى  ت5 /ك 9منسق 
 حبيب اهلل  منسق التخصص
 نور ا١تهي الدين  منسق التحفيد

 الدكتور ىريونو فرونتو  منسق السركة الطالبية
 سلطان أغونغ  منسق الدينية

 منسق أنشطة ا٠تارجية الدراسية :
 قسم الفنون وا١تهارات

 قسم الرياضة
 قسم تطوير اللغة

 

 

 

 صافية
 عبد الرزاق
 إدام خالد

   

 ٣تاالت الوسائل والتسهيالت
 فندك إندرمنتو  منسق ٣تاالت الوسائل والتسهيالت

 ٥تالص عبيد اهلل  رئيس ا١تعمل الطبيعة
 اٟتاج ٥تصوص  رئيس ا١تعمل اللغة
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 زين العارفُت  رئيس ا١تعمل اٟتاسوب
 اٟتاجة إيليل معيدة  مدبرة ا١تخصف

   

 ٣تاالت ا١تعاملة
 دينا إىل رٛتتيكى  االت ا١تعاملةمنسق ٣ت

 اٟتاجة عماد األمة  ا١تسؤولية ا١تذياع
 طالب ىريونو  ICTا١تسؤولية 

 حبيب اهلل  تعمَت ا١تصلى
 تفتح العارفيت  التوثيق
   

 قسم اإلدارة
 زين العارفُت  اإلدارة العامة

 سوليستياننغسيو  اإلدارة الطالبية
 فطرىأري أين س  اإلدارة التوظيف

 اٟتاجة ىندن حرية  أمُت الصندوق العام
 إيإد واحد الدين   DIPAأمُت الصندوق 
 ٥تالص عبيد اهلل   BOSأمُت الصندوق 

 خَت الرٛتان   IKN/BMNاإلدارة 
 ٤تمد إٝتاعيل  خدمة التنظيف

 ٤تمد زمراين  قسم األمن
 المنهج الدراسي .ٙ

جومبانغ ا١تنهج على  استخدمت مدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس
 .(K 7103)مدخل ا١تنهج الوحدة ا١تستوى ا١تدرسية 
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 وتحليلهاعرض البيانات  .ب 

 (Discovery Learningم اإلكتشافي )تطبيق نموذج التعل.ٔ

عرض البيانات من ا١تالحظات عن تعليم الدرس اللغة العربية خاصة 
بك براس جومبانغ الستيعاب ا١تفردات يف مدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ْتر العلوم ٘ت

للطالب فصل السابع الياء  (Discovery Learningم اإلكتشايف )التعلعلى ٪توذج 
كمجموعة التجريبية، وىي تشتمل على ٜتس مراحل، ىي مرحلة التمهيد، و 
مرحلة األنشطة األساسية، و مرحلة اإلختتام. مرحلة األنشطة والتعليم بنموذج 

تشتمل على ٜتس مراحل وىي جائزة   (Discovery Learningم اإلكتشايف )التعل
التحقيق التحفَت ، وٖتديد ا١تشكلة، وٚتع البيانات، ومعاٞتة ا١تعلومات، 

 .أواإلثبات

ا١ترحلة التمهيد و ا١تقدمة ىي ا١ترحلة اليت افتتحت الباحثة عملّية الّتعليم 
م، وبدأت بإلقاء الّسالم و اٟتمد لّلو و الّصالة على رسولو صّلى الّلو عليو وسلّ 

الباحثة بالدعاء التعليم. وشرحت الباحثة ما يتعّلق با١توضوع اليوم. و ا١توضوع 
يف تعليم الدرس اللغة  (Discovery Learningم اإلكتشايف )التعليعٍت تطبيق ٪توذج 

 .العربية خاصة الستيعاب ا١تفردات

, مرحلة األنشطة و التعليم ىي مرحلة مهمة عن عملية التعليم و التعلم
ألن ىذه ا١ترحلة ىي مرحلة نواة يف التعليم و التعلم. يف ىذه ا١ترحلة، أعطت 

 Discoveryم اإلكتشايف )التعلالباحثة ا١تواد اٞتديدة يعٍت ا١تواد اللغة العربية بنموذج 

Learning) قبلها سألت الباحثة الطالب على التعليم والتعلم عن كيفية استيعاب .
يعرف معرفة الطالب عن تلك ا١تواد. حىت تستطيع الباحثة ا١تفردات اللغة العربية ل

 أن من أين ستبدأ ىذا التعليم.
مرحلة اإلختتام ىي ا١ترحلة تعقد يف االخر الدراسة، وفيو اختتمت بعد 
عملّية الّتعليم بالتقوًن وا٠تالصة عن الدراسة وبالقاء الّسالم. يف ىذه ا١ترحلة 
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إجراء دراسة اللغة العربية خاصة الستيعاب الحظت الباحثة معارف الطالبات بعد 
 ا١تفردات اليومية. 

يف ترقية  (Discovery Learningم اإلكتشايف )التعلأما تطبيق ٪توذج 
 ا١تفرادات ٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ كما يلي: استيعاب

 قامت الباحثة باإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية و اللقاء األول،
ي -7للمجموعة الضابطة. االختبار القبلي للمجموعة التجريبية يف الفصل 

ك ٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس -7وللمجموعة الضابطة يف الفصل 
يف الساعة  3107فرباير  5جومبانغ. و ىذا العمل يعقد يوم األحد يف التاريخ 

أما   طالبة. 36، و عدد الطالب يف ىذه الفرصة 41: 18 – 17:31
ك يف ا١تدرسة الًتاقي ٔتاالنق. -7االختبار القبلي للمجموعة الضابطة يف الفصل 

، و عدد الطالب 01:11 – 18:41و ىذا العمل يعقد يوم واحد يف الساعة 
 طالبة.  36يف ىذه الفرصة 

م اإلكتشايف التعلو اإلجراءت السابقة تدل على أن قبل تطبيق 
(Discovery Learning) ب ا١تفرادات، البد علينا أن نقام االختبار ىو يف استيعا

االختبار القبلي. و ىذا االختبار يهدف إىل معرفة كفاءة الطالب قبل تطبيق 
 يف استيعاب ا١تفرادات.  (Discovery Learningم اإلكتشايف )التعل

من ىذه اللقاء عرفت الباحثة حال الطالبات لعملية التعلم درس اللغة 
الطالبات حينما جاءت الباحثة لتدريس الفصل ىن ٖتنب العربية. أن معظم 

إليها. لذالك يف ىذا اللقاء أن الطالبات قد تكون نشطا شديدا با١تدرسة 
 اٞتديدة وىي الباحثة. 

 Discoveryم اإلكتشايف )التعل، قامت الباحثة تطبيق ٪توذج اللقاء الثاني

Learning)  6م اإلثنُت يف التاريخ يف استيعاب ا١تفرادات و ىذا العمل يعقد يو 
ي يف مدرسة -7يف الفصل  00:41 – 01:31يف الساعة  3107فرباير 
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 36ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ. وعدد الطالب يف ىذه الفرصة 
 طالبة.

أما نشاطات عملية التعليم ىي بدأت الباحثة عملية التعليم بالسالم و 
أمرت الطالب لًتتيب و  وىن ٕتنب باتالو سألت الباحثة عن أحوال الطالدعاء. 

، حينما يف ىذا اٟتال كان الطلبات صعبة لًتتيب فدار اٞتلوس يف مكاهنن
. مث شرحت الباحثة عن تعريف على ٪توذج الباحثة دور الفصل لسهولة عملها

ومراحلو عند تعليم اللغة العربية خاصة  (Discovery Learningم اإلكتشايف )التعل
م التعلمراحل ٪توذج ات. بعد شرحت عن مدخل تعريف و راداستيعاب ا١تف
، قبل أن ٩تطو إىل التدريس أمرت الباحثة (Discovery Learningاإلكتشايف )

، وتقدمت كل من صورة بيتهن تقدمبات أن تقدمن عمل البيت يعٍت بالطال
 . الطالبات إىل ا١تكتب ا١تدرسة ليقدم العمل

وىذه مرحلة مهمة ٜتس مراحل اللقاء، يتكون التدريس على  ىذاويف 
(، أوال أعطت الباحثة Discovery Learning)التعلم اإلكتشايف الستخدام ٪توذج 

اليت عملتها يف البيت لعمل البيت. وكل  صورة البيتمن  جائزة التحفَتعن 
يف ىذه اٟتالة بدأت الطالبة الكالم مع غَته  .يهاالطالبات أن هتتمن وأن تعُت إل

كمثل   ١تناقشةة إىل الباحثة عن ما خطرت يف ذىنها. فوقعت اأو سألت الطالب
إما باللغة اكتشاف ا١تفردات من الصورة، وكتنب كل ا١تفردات االت وجدن  عن

وىذه اٟتالة تسمي يف ىذا ٪توذج بتحديد ا١تشكلة. إذا  العربية واإلندونيسية
اقشت . ونوأعطت الباحثة ٢تا الفرصة لسهول ٚتع البيانات ١تناقشةوقعت ا

الطالبات مع أصدقائو بعد اكتشاف ا١تفردات من صورة البيت. وىن تعارفن بُت 
أهنن تشعرن باٟتماسي عن ىذا عملية التدريس.    أصدقائهن ٔتعارف ٢تن.

يف  أوا١تفردات اٞتديدة ناقشت الطالبات الكتشاف ا١تعٌت وْتثت ا١تعٍت اٞتديد
ويف  لومات يف صورة البيت.القاموس والكتب والكرسات الطالبات. وْتثت ا١تع
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ىذه اٟتالة عندما لكل الطالبات ٢تن العمل يف كل عملية الدراسة، ال أحد من 
الطالبات تشعر با١تالل واىتمت الباحثة لكل حركة الطالبات ١تعاٞتة ا١تعلومات. 

التحقيق ألن الوقت ا١تعينة من الدراسة إال ساعتُت يف اليوم، آلخر ا١ترحلة وىي 
إنتهت الوقت ١تناقشة وأمرت الباحثة على وحدة من الطالبات لتقدم أواإلثبات، 

راجعت الطالبات اكتشافهن وحققت أمام الفصل، وأما األخرى هتتمن إليها و 
الباحثة تقدير الطالبة. أمرت الباحثة طالبتُت من الطالبات لتقدم إىل أمام الفصل 

يف انتهاء الوقت أعطت و  واحد لقراءة عن اكتشافهم وواحد لكتابة على السبورة.
مت الباحثة عمل البيت يعن جعل اٞتملة ا١تفيدة  الكثَتة من ا١تفردات. خت

 الباحثة بالدعاء و السالم. 
كان الطالبات نشطا وٛتاسا يف ىذه اللقاء الثاين تدل على أن الطالبات 
حينما سألت الباحثة بسؤال ىن ٕتنب بصوت جهرية وإذا أقامات الباحثة لبيان 

شرح ا١تادة الطالبات هتتمن إليها كثَتا. ولكن يف األول حينما بدأت تغَتت أو ل
الباحثة أن أقيمت عملية التعلم هبذا ٪تودج التعلم اإلكتشايف من عملية التعلم 
اليوميو ا١تاضية، أن الطالبات تشكون بصعبة أو أن ىذا التعليم جعلنها أصعب 

 يف فهم ا١تادة. 
 Discoveryم اإلكتشايف )التعلة تطبيق ٪توذج قامت الباحث اللقاء الثالث

Learning)  03يف استيعاب ا١تفرادات. و ىذا العمل يعقد يوم األحد يف التاريخ 
ي يف مدرسة -7يف الفصل  18:41 – 17:31يف الساعة  3107فرايَت 

 36ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ. و عدد الطالب يف ىذه الفرصة 
 .طالبة

ة التعلم سعت الباحثة أن تبحث ا١تادة ا١تلونة لكل اللقاء. يف هبذا أنشط
أما نشاطات عملية التعليم ىي ىذا اللقاء أن أنشطة التعلم بشهادة الفيديو. و 

بدأت الباحثة عملية التعليم بالسالم و الدعاء. و سألت الباحثة عن أحوال 
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الفيديو أمرت الطالب و أمرت الطالب لًتتيب اٞتلوس يف مكاهنن. قبل شهادة 
من اللقاء األول أن معظم الطالبات  الباحثة األمور لعمل الطالبات يف الفصل.

 شكون أن ىذا عملية التعلم هبذا ٪توذج صعبة للفهم لذالك يف ىذا للقاء الثالث 
، ولكل فرقة تتكون من لسهولة عملية التعلم الباحثة الطالبات الفراق تقسم

وقعت على ٜتسة ا١تراحل.  راحل يف ىذه دراسةطالبة. وأما ا٠تطوات أوا١ت 2-4
 أمرت الباحثة مشهاىدة الفيديو عن أنشطة اليومية يف البيت. ائزة التحفَتأوال ٞت

يف ىذه اٟتالة أن الطالبة تشعرن بالسرور ألن يف ا١تاض أهنن دائمة سلبية يف 
من مشاىدة الفصل، أن العلم ٤تدود من ا١تدرسة فقط. ولكن يف أول الوقت 

كثَت من الطالبات تشكون عن الفيديو ألنو متكلما باللغة العربية ومعظم   الفيديو
أمرت الباحثة عن اكتشاف  منهم ال تستطيع أن تفهم فهما جيدا. لذالك

ا١تفردات الصعبة أواٞتديدة وكتابة ا١تفردات ومناقشة عن مشكلة عمل الواجب 
بسبب إىل ما  .شكلة(بُت األعضاء لكل الفرقة )ٖتديد ا١ت من ذالك الفيديو

شكى الطالبات على أن ىذا الفيديو صعبة للفهم وكررت الباحثة عن عرض ىذا 
الطالبة الفيديو ثالثة مرات لسهولة فهم الطالبة. ووقعت حالة ٞتمع البيانات أن 

وكل جربت إلجابة األمور السابقة من الباحثة بأجوبة من مناقشة لكل الفرقة. 
ة. حينما ىن تناقشن ومل تنلن ا١تعلومات الكاملية لفرقمن الطالبة تناقشن يف ا

ومعاٞتتو كبحث ْتثت الطالبات لتمة الفهم الفيديو، بذلك ا١تعلومات ا١توجودة 
معٍت ا١تفردات بنظر القاموس. وأمرت الباحثة لكل فرقة وكيل لكتابة ا١تفردات 

ات، تقدم وكيل اٞتديدة متتابعا ومستمرا على السبورة. وبعد انتهاء كتابة ا١تفرد
وىذه كتابة تقصد على سهول فهم بغَت  لكل طالبتُت لبيان عملهن أمام الفصل.

راجعت الطالبات األراء أو ا١تعلومات بُت الفراق. وقعت ا١تناقشة بذالك 
 اكتشافهن وحققت الباحثة تقدير الطالبة. وكتبت الطالبة مادة اليوم يف كراسة.
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لعمل البيت يعٍت جعل اإلنشاء ٔتوضوع بعد انتهاء الوقت، أعطت الباحثة ا
 أنشطة اليومية باستخدام ا١تفردات اٞتديدة، وختمت الباحثة بالدعاء والسالم. 

 Discoveryم اإلكتشايف )التعلقامت الباحثة تطبيق ٪توذج  اللقاء الرابع،

Learning)  02يف استيعاب ا١تفرادات و ىذا العمل يعقد يوم اإلثنُت يف التاريخ 
ي يف مدرسة -7يف الفصل 00:41 – 01:11يف الساعة  3107 فرباير

 36ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ. وعدد الطالب يف ىذه الفرصة 
 طالبة.

أما نشاطات يف ىدا اللقاء أن مادة التدريس تأخد من النص احملادثة. 
 عملية التعليم ىي بدأت الباحثة عملية التعليم بالسالم و الدعاء. و سألت

الباحثة عن أحوال الطالب و أمرت الطالب لًتتيب اٞتلوس على مكاهنن. قبل 
بداية الدراسة، يف ىذا اللقاء أمرت الباحثة لكل الطالبات ٞتمع عمل البيت إىل 

من النص احملادثة. يف  ائزة التحفَتتبدأ ّت طوات أوا١تراحلمكتب ا١تدرس. وأما ا٠ت
أن الكالم يف اللغة العربية صعبة  البداية الدرس أن معظم الطالبات تشكون

للعمل وكذالك أهنن تشعر با٠تجل عند الكالم وٗتاف عن خطاء كالمهن. لذا 
أمرت الباحثة بعض من طالبات لقراءة جرت الباحثة عملية التعلم متمعلة. 

حكايتهن أمام الفصل وكل طالبة ٝتعت إليها. قسمت الباحثة نص  احملادثة عن 
تعمل عن ٖتديد ا١تشكلة  الطالبة أن بات ذالك النص."البيت" وقرأت الطال

 عن ا١تفردات اٞتديدة أو الصعبة وٖتديد نص احملادثة اليت قسمت الباحثة. سألب
جربت الطالبة بأجوبة من مناقشة بُت الطالبات ٔتعارفهن. وكل من ا١تشكلة ٟتل 

طالبة طالبة ٢تذا النص احملادثة اخًتت لكل ال الطالبة تناقشن وتغايَتن األراء.
معٍت  ومعاٞتتو وْتث ْتثت الطالباتواحدة أخري ٞتعل احملادثة بنص معُت. 

ا١تفردات بنظر القاموس وكراسة لسهولة عن فهم نص احملادثة. كتبت الطالبة 
أمام الفصل لبيان  الدرس اليوم وا١تفردات اٞتديدة إىل السبورة. تقدمت الطالبة
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احملادثة بذالك  احثة طالبتُت فأكثر ٞتعلاحملادثة. أمرت الب صعن فهمهن عن ن
، ألن معظم من الطالبات تريدن أن تقدمن ولكن الوقت ليس فيو ٦تكن النص

راجعت الطالبات اكتشافهن  التحقيق أواإلثبات. يف طالبتُتفأمرت الباحثة إال 
أن ٖتقيق من الباحثة ليس إال بإصالح ا١تفردات وحققت الباحثة تقدير الطالبة.

وكتبت الطالبة مادة اليوم يف   ة ولكن أيضا لنطق لكل الطالبة. يف اآلخَتا١تخطيئ
بعد انتهاء الوقت أمرت الباحثة طالبة لقراءة الدعاء وختمت الباحثة كراسة. 
 بالسالم. 

 Discoveryقامت الباحثة تطبيق ٪توذج التعليم اللقاء الخامس، 

Learning  09م األحد يف التاريخ يف استيعاب ا١تفرادات و ىذا العمل يعقد يو 
ي يف مدرسة -7يف الفصل 18:41 – 17:31يف الساعة  3107فرباير 

 36ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ. وعدد الطالب يف ىذه الفرصة 
 طالبة.

يف ىذا اللقاء أن ا١تادة ا١تلونة اليت أعطت الباحثة وىي الصوار ٞتعل عمل 
التعليم ىي بدأت الباحثة عملية التعليم  أما نشاطات عمليةالكتابة للطالبات. 

بالسالم و الدعاء. و سألت الباحثة عن أحوال الطالب و أمرت الطالب 
لًتتيب اٞتلوس على مكاهنن. قبل بداية الدراسة، يف ىذا اللقاء أمرت الباحثة 
لكل الطالبات ٞتعل الفراق ولكل فرقة تكونت من ٜتس أوالسادس طالبات. 

عاينة ٔت جائزة التحفَتالطالبات ، األوىل إعطاء دراسة ىيوأما ا٠تطوات ىذه 
سألت وعن ٖتديد ا١تشكلة من اكتشاف،  الصوار  االت قسمت عليها الباحثة.

الطالبات عن ا١تفردات اٞتديدة أو الصعبة وٖتديد الصوار االت قسمت عليها 
بُت  جربت الطالبة إلجابة ا١تشكلة بأجوبة من مناقشة مع البياناتٞتالباحثة.

الطالبات يف كل الفرقة ٔتعارفهن. وكل من الطالبة تناقشن وتغايَتن األراء من 
ْتثت الطالبات معٍت ا١تفردات بنظر القاموس  عاٞتة ا١تعلوماتو١تاكتشافهن. 
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وكراسة لسهولة عن جعل الكتابة من تلك الصوار. تقدمت وكيل من كل فرقة 
التحقيق و ك الفصل اىتمن إليها. طالبتُت لبيان عن عملهن وكل الطالبات يف ذال

راجعت الطالبات اكتشافهن وحققت الباحثة تقدير العاملة ىي  أواإلثبات
بعد انتهاء الوقت أمرت الباحثة الطالبة. وكتبت الطالبة مادة اليوم يف كراسة. 

 طالبة لقراءة الدعاء وختمت الباحثة بالسالم.
اللقائ األول بإعطاء  وقد ٘تت ىذا ٪توذج التعلم ٓتمسة اللقاءات وأما

اإلختبار. نظرت الباحثة أن الطالبات لكل اللقاء تكون تنمية وترقية إما يف  
كفاءة الفهم ا١تادة أونطق اللغة العربية أوكتابة ا١تفردات وا١تادة أومهاراهتن يف اللغة 
العربية. كمثل ٢تذا اللقاء يعٍت جعل اٟتكاية أواإلنشاء من الصوار. وليس الفرقة 

 لفصل من سئامة لعمل اإلنشاء كل منهن نشطا.يف ا
قامت الباحثة باإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية و اللقاء السادس، 

ي -7للمجموعة الضابطة. االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يف الفصل 
ك ٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس -7وللمجموعة الضابطة يف الفصل 

 09عمل يعقد يوم اإلثنُت للمجموعة التجريبية يف التاريخ جومبانغ. و ىذا ال
، وعدد الطالبات يف ىذه الفرصة 00:41 – 01:31يف الساعة  3107فرباير 

ك عقد يوم -7طالبة. أما  االختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف الفصل  36
، و عدد 18:41 – 17:31السبت يف يوم واحد يف ساعة ٥تتلفة يعٍت 

 طالبة.  36ىذه الفرصة  الطالب يف
م اإلكتشايف التعلو اإلجراءت السابقة تدل على أن بعد تطبيق ٪توذج 

(Discovery Learning)  يف استيعاب ا١تفرادات، البد علينا أن نقام االختبار ىو
االختبار البعدي. و ىذا االختبار يهدف إىل معرفة كفاءة الطالب بعد تطبيق 

 يف استيعاب ا١تفرادات. (Discovery Learningم اإلكتشايف )التعل٪توذج 
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 (Discovery Learningفعالية نموذج التعلم اإلكتشافي ) .ٕ

 العربية مادة اللغة يف الطالب قدرة ١تعرفة القبلي باإلختبار الباحثة قامت

 Discoveryم اإلكتشايف )التعلاستخدام ٪توذج  يف تعليم ا١تفردات قبل خاصة

Learning) وأما السؤال ،3107فربايَت  5التاريخ  عاب ا١تفردات يفيف ترقية استي 

 من كتب التعليم ا١تعُت من ا١تدرسة، يؤخذ اإلختبار سؤاال،وأسئلة 25 اإلختبار

 من ٣تموعتان و٫تا القبلي اإلختبار ىذا يف البيت". واشًتك يف"ا١توضوع  ٖتت

 :يلياإلختبار كما  نتائج الضابطة. و و اجملموعة التجريبية اجملموعة

  للمجموعة الضابطة والتجريبية نتائج اإلختبار القبلي .أ 

 (5اٞتدول )  

 42الضابطة والتجريبية للمجموعة القبلي نتائج اإلختبار

 اجملموعة التجريبية
 اإلسم

 اجملموعة الضابطة
 الرقم اإلسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 58 ضعيف
عبيدة نور 

 زكية
 54 ضعيف

أديندا تاشى 
 يا ف.رٛتل

0 

 51 ضعيف ألفية العلمية 51 ضعيف
ا١تسآ شريفة 
 السكمى ف.

3 

 56 ضعيف
النساء فاتح 
 نور ف. ب.

 2 أ١تا فاتح رزقيا 48 ضعيف
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 4 أليا نيل ا١تٌت 51 ضعيف أتيك رسناويت 53 ضعيف

 61 ضعيف
جيندي أيوندا 

 فوزية
 44 ضعيف

أودي ألفينا 
 شهران

5 

 66 مقبول
دية رٛتة 

 الفائزة
 46 ضعيف

دوي إكفينا 
 سلوى

6 

 53 ضعيف
فئيدة األمة 

 اٟتكمة
 56 ضعيف

ديانا زىرة 
 اٟتمَتة

7 

 56 ضعيف
فر٭تا أوليا 

 الزىرى
 53 ضعيف

حليمة 
 السعدية

8 

 58 ضعيف
فريدا لوليتا 
 ىافساري

 71 ضعيف
إلفينا مولدية 

 ٤تمودة
9 

 58 ضعيف
ىنة أميليا 

 تزكية
 53 ضعيف

جزيلة فرسكى 
 ر.

01 

 63 ضعيف
نيفا  إنتان

 حسن أشرف
 78 مقبول

مولد فطري 
 يف أرض اهلل

03 

 61 ضعيف
مرجيال 

 السلسابيال
 

 53 ضعيف
لزا ألفي رزقيا 

 رٛتويت
00 

 53 ضعيف
نبيال بريليان 

 ج.
 54 ضعيف

نيال أٛتد 
 أرلندو

02 
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نبيال إزايت  78 مقبول
 زتاديٍت

 63 ضعيف
هنديا زىارا 

 الرٛتة
04 

نبيال نسوة  61 ضعيف
نيال بيتا فخريا  53 ضعيف الرٛتة

 05 ه.

نورى دينادا  58 ضعيف
نورة ىسنا  66 ضعيف سلسابيال

 06 ىو٭تا

نور ليلة  68 ضعيف
أكتافيانا إمراءة  44 ضعيف الزلفيانا

 07 ن.

فًتي لريسا  55 ضعيف
فًتي ثانيا تارا  64 ضعيف سلسابيال 

 08 مكرمة

ريسا أيو نانا  58 ضعيف
 09 رٛتويت 46 ضعيف نرواىن

 56 ضعيف سنديا الزىرة 63 فضعي
رسيت عادلكى 

 31 نسوى

سربينا فاره  58 ضعيف ثانيا نور ىالزا 43 ضعيف
 فؤديا

30 

صافية نور  68 ضعيف
سربينا كنزى  63 ضعيف عزيزة

 33 ن. ف. أ.

 56 ضعيف
وردة ىوال 

 56 ضعيف ٧تما
سافَتا أحسن 

 32 النداء

زاكية موليدنا  53 ضعيف
عزم سربينا  44 ضعيف عارفُت

 34 الفاز

زىَتنا سربينا  61 ضعيف  35 تاليا عفيفة 46 ضعيف
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 زاكية

زىَتين سربينا  56 ضعيف
 36 ثانيا قرة العُت 53 ضعيف زاكية

 العدد 0404 العدد 0502
 ا١تعدل 54،4 ا١تعدل 58،3

كما ا١تذكور قبلها، كان بُت اإلختبارين يعٍت بعد اإلختبار القبلي وقبل اإلختبار 
يف تعليم  (Discovery Learningم اإلكتشايف )التعلالبعدي تصرف أي استخدام ٪توذج 

اللغة العربية خاصة يف استيعاب ا١تفردات، أما اجملموعة التجريبية متصرف باستخدام 
عند التعليم واجملموعة الضابطة بدون  (Discovery Learningم اإلكتشايف )التعل٪توذج 

 التصرف، أما البيانات لإلختبار القبلي قد ذكرت قبلها.
 (3 )رسم بياين

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة
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 (2)رسم بياين 
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية

 

، والبيانات لإلختبار 3107فربايَت  31التاريخ  يف يقدم البعدي وأما اإلختبار 
 البعدي ستذكر يف جدول اآليت:

 للمجموعة الضابطة والتجريبية نتائج اإلختبار البعدي .ب 

 (6اٞتدول )

 49الضابطة والتجريبية للمجموعة البعدي نتائج اإلختبار

 اجملموعة التجريبية
 ماإلس

 اجملموعة الضابطة
 الرقم اإلسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 88 جيد
عبيدة نور 

 زكية
 66 ضعيف

أديندا تاشى 
 رٛتليا ف.

0 

ا١تسآ شريفة  63 ضعيف ألفية العلمية 83 مقبول 3 
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 السكمى ف.

 82 مقبول
النساء فاتح 
 نور ف. ب.

 2 أ١تا فاتح رزقيا 61 ضعيف

 4 أليا نيل ا١تٌت 66 عيفض أتيك رسناويت 87 جيد

 93 جيد
جيندي أيوندا 

 فوزية
 56 ضعيف

أودي ألفينا 
 شهران

5 

 86 جيد
دية رٛتة 

 الفائزة
 51 ضعيف

دوي إكفينا 
 سلوى

6 

 75 مقبول
فئيدة األمة 

 اٟتكمة
 56 ضعيف

ديانا زىرة 
 اٟتمَتة

7 

 68 ضعيف
فر٭تا أوليا 

 الزىرى
 61 ضعيف

حليمة 
 السعدية

8 

 86 جيد
ليتا فريدا لو 

 ىافساري
 71 ضعيف

إلفينا مولدية 
 ٤تمودة

9 

 76 مقبول
ىنة أميليا 

 تزكية
 58 ضعيف

جزيلة فرسكى 
 ر.

01 

 86 جيد
إنتان نيفا 

 حسن أشرف
 63 ضعيف

لزا ألفي رزقيا 
 رٛتويت

00 

 83 مقبول
مرجيال 

 السلسابيال
 78 مقبول

مولد فطري 
 يف أرض اهلل

03 
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 74 ضعيف
نبيال بريليان 

 ج.
 64 ضعيف

ال أٛتد ني
 أرلندو

02 

نبيال إزايت  90 جيد
 زتاديٍت

 63 ضعيف
هنديا زىارا 

 الرٛتة
04 

نبيال نسوة  84 مقبول
 الرٛتة

نيال بيتا فخريا  63 ضعيف
 ه.

05 

نورى دينادا  81 مقبول
 سلسابيال

نورة ىسنا  68 ضعيف
 ىو٭تا

06 

نور ليلة  91 جيد
أكتافيانا إمراءة  48 ضعيف الزلفيانا

 07 ن.

 73 مقبول
فًتي لريسا 
 68 ضعيف سلسابيال 

فًتي ثانيا تارا 
 08 مكرمة

ريسا أيو نانا  73 ضعيف
 09 رٛتويت 53 ضعيف نرواىن

رسيت عادلكى  56 ضعيف سنديا الزىرة 91 جيد
 31 نسوى

سربينا فاره  61 ضعيف ثانيا نور ىالزا 69 ضعيف
 30 فؤديا

صافية نور  94 جيد
 عزيزة

سربينا كنزى  76 مقبول
 ف. أ. ن.

33 

وردة ىوال  76 مقبول
سافَتا أحسن  65 ضعيف ٧تما

 32 النداء

زاكية موليدنا  66 ضعيف سربينا عزم  54 ضعيف 34 



56 
 

 

 الفاز عارفُت

زىَتنا سربينا  94 جيد
 35 تاليا عفيفة 65 ضعيف زاكية

زىَتين سربينا  94 جيد
 36 ثانيا قرة العُت 64 ضعيف زاكية

 العدد 0599 العدد 3027
 ا١تعدل 60،5 ا١تعدل 83،3

 (4رسم بياين )
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة
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 (5بياين )رسم 
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 

 متفقد للمجموعتُت، البعدي القبلي و اإلختبار نتائج بيان معرفة بعد و

 :يلي كما ا١تقارنة و ٢تما. البعدي و القبلي اإلختبار بُت ا١تقارنة الباحثة

 (7اٞتدول )
 الضابطة للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بُت ا١تقارنة

 التقدير النتيجة الرقم
 البعدي اإلختبار القبلي اإلختبار

 عدد
 الطالب

 النسبة
 ا١تئوية

 عدد
 الطالب

 النسبة
 ا١تئوية

 %1 - %1 - جدا جيد 95-011 0
 % 1 - %1 - جيد 85-94 3
 % 7،7 3 % 2،8 0 مقبول 75-84 2
 % 93،2 34 % 96،3 35 ضعيف 1-74 4

 %011 36 %011 36 العدد
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 (6رسم بياين )

 الضابطة للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بُت ا١تقارنة

 

الضابطة  للمجموعة والبعدي القبلي اإلختبار بُت نةا١تقار  بيان إىل بالنسبة
 % يف 2،8مستوى ضعيف، و يف الطالب % من 96،3اإلختبار القبلي  يف أن فظهر

 يف وأما مستوى جيد جدا. % يف 1مستوى جيد، و  % يف.مستوى مقبول، و
مستوى مقبول،  % يف 7،7مستوى ضعيف، و % يف 93،2ظهر أن  البعدي اإلختبار

 نتيجة أن يعٍت البيان مستوى جيد جدا. وىذا % يف1ستوى جيد، وم % يف.و
 .القبلي نتيجة من أكرب اإلختبار البعدي
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 (8اٞتدول )
 التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بُت ا١تقارنة

 التقدير النتيجة الرقم
 البعدي اإلختبار القبلي اإلختبار

 عدد
 الطالب

 النسبة
 ا١تئوية

 عدد
 الطالب

 النسبة
 ا١تئوية

 %1 - %1 - جدا جيد 95-011 0
 %  46،3 03 %1 - جيد 85-94 3
 % 24،6 9 % 7،7 3 مقبول 75-84 2
 % 09،3 5 % 93،2 34 ضعيف 1-74 4

 %011 39 %011 39 العدد
 (7رسم بياين )

 التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بُت ا١تقارنة
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التجريبة  للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بُت ا١تقارنة بيان إىل بالنسبة
% يف  7،7مستوى ضعيف، و يف الطالب % من 93،2اإلختبار القبلي  يف أن فظهر

 يف أما مستوى جيد جدا. و % يف 1مستوى جيد، و  % يف.مستوى مقبول، و 
% يف مستوى  24،6ى ضعيف، ومستو  %  يف09،3ظهر أن  البعدي اإلختبار

 البيان ىذا مستوى جيد جدا. و % منهم يف 1% يف مستوى جيد، و 46،3مقبول، و

 نتيجة اإلختبار القبلي. من أكرب اإلختبار البعدي نتيجة أن يعٍت
كانت البيانات وجدت الباحثة الفرق بينهما يف حصة الدراسة. أما يف اجملومعة 

لة وال تظهر ٛتاسة لدى الطالب، وبعض منهم نائمون الضابطة، كان التعليم ٬تري ٦ت
عند التعليم. وأما يف اجملموعة التجريبية، كان التعليم ملون بنشاط الطالب عند التعليم 

استيعاب ا١تفردات بنموذج التعلم والسؤال، ىم يهتمون ٔتا شرح ا١تعلم عن ا١تادة يف 
ؤقت، ألن تركيز ىذا البحث يف ، ىذه البيانة ظن م(Discovery Learningاإلكتشايف )

 البيانات الرقمية من اإلختبار كما ستذكر بعدىا.
وبعد معرفة مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعتُت فشرحت 

 يف ىي كما اجملموعتُت السابقتُت. و من ا١تربع اال٨تراف عدد و اال٨تراف الباحثة عدد
 :التايل اٞتدول

 (9اٞتدول )
 اجملموعتُت من ا١تربع اال٨تراف عدد و ال٨ترافا عدد نتائج

 ا١تـجموعة التجريبية الضابطة ا١تـجموعة
 الرقم

Yٕ (Y) Yٕ Yٔ Xٕ (X) Xٕ Xٔ 

044 03 66 54 911 21 88 58 0 
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044 03 63 51 
013

4 
23 83 51 3 

044 03 61 48 739 37 82 56 2 

356 06 66 51 
033

5 
25 87 53 4 

044 03 56 44 
013

4 
23 93 61 5 

06 4 51 46 411 31 86 66 6 
1 1 56 56 539 32 75 53 7 

64 8 61 53 044 03 68 56 8 
1 1 71 71 784 38 86 58 9 

26 6 58 53 235 08 76 58 01 
011 01 63 53 576 34 86 63 00 

1 1 78 78 484 33 83 61 03 
011 01 64 54 484 33 74 53 02 

1 1 63 63 069 02 90 78 04 
011 01 63 53 576 34 84 61 05 

4 3 68 66 484 33 81 58 06 
06 4 48 44 484 33 91 68 07 
06 4 68 64 389 07 73 55 08 
26 6 53 46 096 04 73 58 09 
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1 1 56 56 784 38 91 63 31 
4 3 61 58 739 37 69 43 30 

096 04 76 63 676 36 94 68 33 
80 9 65 56 411 31 76 56 32 
011 01 54 44 096 04 66 53 34 

011 01 65 46 005
6 

24 94 61 35 

044 03 64 53 044
4 28 94 56 36 

0945 085 
059

9 
040

4 
063
01 

634 
302

7 
050

2 
 اجملموع

  
  

  
  N 

 :السابق اٞتدول يف ما توضيح يلي فيما و

X0التجريبية اجملموعة من القبلي اإلختبار = نتائج 

X7التجريبية اجملموعة من البعدي راإلختبا = نتائج 

(X)التجريبية اجملموعة نتائج من اال٨تراف = عدد 

X7التجريبية اجملموعة نتائج من ربعا١ت اال٨تراف = عدد 

 =∑Xالتجريبية اجملموعة نتائج من اال٨تراف عدد ٣تموع 

 =∑X7التجريبية اجملموعة نتائج من ربعا١ت اال٨تراف عدد ٣تموع 

Y0 =الضابطة اجملموعة من القبلي راإلختبا نتائج 

Y7الضابطة اجملموعة من البعدي اإلختبار = نتائج 



63 
 

 

(Y)الضابطة اجملموعة نتائج من اال٨تراف = عدد 

Y7 الضابطة اجملموعة نتائج من ربعا١ت اال٨تراف = عدد 

 =∑Yالضابطة اجملموعة نتائج من اال٨تراف عدد ٣تموع 

 =∑Y7ة.الضابط اجملموعة ئجنتا من ربعا١ت اال٨تراف عدد ٣تموع 

 (01اٞتدول )
 اجملموعتُت من ربعا١ت اال٨تراف عدد و اال٨تراف ٣تموع عدد

 التجريبية اجملموعة الضابطة اجملموعة

 عدد ٣تموع

 (∑Yاال٨تراف )

 عدد ٣تموع

 اال٨تراف

 (∑Y7ربع )ا١ت

 عدد ٣تموع

 (∑Xاال٨تراف )

٣تموع عدد 
اال٨تراف ا١تربع 

(X7∑) 

025 0245 674 06701 

 :اآليت اإلحصائي الرمز إىل السابق النتائج بإدخال الباحثة قامتمث 

 

  

  

7  7  
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7   7  
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 51  

 

                                                           
51

 Anonim, STATISTIKA. https://hatta7stat.wordpress.com/tabel-t/, diakses 6 April 7102 jam 
00.45. 

https://hatta2stat.wordpress.com/tabel-t/
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مث قامت  2،07اإلحصائي =  t من اٞتدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة
 (degree of freedom)وْتثت الباحثة أن نتيجة يف القائمة اٟترية  t-tableالباحثة بتعيُت 

% 5وي ونتيجة يف التقدير ا١تعن3،678% = 0أن نتيجة يف التقدير ا١تعنوي  t-tableمن 
 =3،119. 

 تقرير "ت"

t.test (اٟتسايب t)< t.table  (t  = )حصلت التجريبة = مقبولجدوايل 
t.test (اٟتسايب t)< t.table  (t  = )فشلت التجريبة = مقبولجدوايل 

% = 0ا١تعنوي  التقدير نتيجة من أكرب 2،07=  اإلحصائي ونتيجة
 مقبول 0H أن ٔتعٌت 3،119= % 5 ا١تعنوي تقدير نتيجة من أكرب كذلك و3،678

التعلم اإلكتشايف أن استخدام ٪توذج  ىذا دليل و مقبول. البحث ىذا فروض أن أو
(Discovery Learning) ،اللغة العربية. وىذا  تعليم يف ترقية استيعاب ا١تفردات يف فعالية

 لتلميذات.اٟتصيل معزز بالبيانات التالية من اإلستبانة اليت تتكون باألسئلة ا١توافقة ل
 (Discovery Learningالتعلم اإلكتشافي )نموذج  استجابة الطلبة عن فعالية .ٖ

طريقة اإلستبانة ىي جدوال األسئلة ليجيبها عينة البحث ٖتت رعاية 
أما جدوال األسئلة أواإلستبانة ونتائجها  .50الباحثة لنيل البيانات ا١تتعلمة بالبحث

 اليت أعطت الباحثة إىل التلميذات فهي:
 
 
 
 

                                                           
50

 Nasution, Op.Cit, hlm. 072 
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 (00اٞتدول )

 57نتائج االستبانة للمجموعة التجريبية

 بنود اإلستبانة رقم

 اإلستجابة
موافق 

 جدا
قليل  موافق

 ا١توافق
غَت 

 موافق
غَت 

موافق 
 جدا

٣تموع 
 التلميذات

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

0 

أشعر باٟتماسة يف 
اشًتاك عملية تعليم 
ا١تفردات بنموذج 

اإلكتشايف  ملالتع
(Discovery 

Learning)  

9 05 3 - - 36 

24،6 ا١تئوية النسبة
% 

57،7
% 

7،7
% 

- - 011% 

 ( 8رسم بيان البنود لنمرة األوىل )

 
                                                           
57

 Pemberian angket kelas 2J (kelas eksperimen) di MTsN Tambakberas Jombang, tanggal 72 

Februari 7102. 
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3 

ال أشعر بالسئيم 
بعد عملية تعليم 
ا١تفردات  بنموذج 

م اإلكتشايف التعل
(Discovery 

Learning) 

9 04 2 - - 36 

 ئويةا١ت النسبة
24،6

0% 
52،8

5% 
00،5

4% 
- - 011% 

 
 (9رسم بيان البنود لنمرة الثانية )

 

2 

أشر أنٍت أكثر 
نشطا يف اشًتاك 
عملية تعليم 
ا١تفردات بنمودج 

م اإلكتشايف التعل
(Discovery 

Learning) 

7 07 0 0 - 36 

65،4 %37 ةالنسبة ا١تئوي
% 

2،8
% 

2،8
% 

- 011% 
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 (01رسم بيان البنود لنمرة الثالثة )

 

4 

أنا أكثر اجتهادا 
يف اشًتاك تعليم 

فردات أم اللغة ا١ت
العربية بنمودج 

م اإلكتشايف التعل
(Discovery 

Learning) 

5 06 5 - - 36 

09،3 النسبة ا١تئوية
2% 

60،5
4% 

09،3
2% 

- - 011% 

 (00رسم بيان البنود لنمرة الرابعة )

 
 36 - - 8 06 3أشعر أكثر مرونة  5
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يف مواجهة 
شكالت بعد ا١ت

عملية التعليم 
م التعل بنمودج

اإلكتشايف 
(Discovery 

Learning) 

7،7 النسبة ا١تئوية
% 

60،5
% 

21،8
% 

- - 011% 

 (٠03تامسة )رسم بيان البنود لنمرة ا

 

6 

أستطيع أن أنطق 
ا١تفردات بالنطق 
جيد بعد عملية 
التعليم بنمودج 

م اإلكتشايف التعل
(Discovery 

Learning) 

8 02 5 - - 36 

 %011 - -09،3 %21،851 النسبة ا١تئوية
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% % 
 (02رسم بيان البنود لنمرة السادسة )

 

7 

أسهل أن أذكر 
ا١تفردات بعد عملية 
التعليم بنمودج 

 Discoveryالتعليم 
Learning 

7 02 6 - - 36 

 %011 - - %32 %51 %37 النسبة ا١تئوية
 (04رسم بيان البنود لنمرة السابعة )

 

8 

أسهل أن أفهم 
ا١تفردات بعد عملية 
التعليم بنمودج 

م اإلكتشايف علالت

7 05 4 - - 36 
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(Discovery 

Learning) 

57،7 %37 النسبة ا١تئوية
% 

05،2
% 

- - 011% 

 (05رسم بيان البنود لنمرة الثامنة )

 

9 

أكشف أكثر حزينة 
ا١تفردات بعد عملية 
التعليم بنمودج 

م اإلكتشايف التعل
(Discovery 

Learning) 

02 00 - 3 - 36 

43،2 %51 النسبة ا١تئوية
% 

- 7،7
% 

- 011% 
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 (06رسم بيان البنود لنمرة التسعة )

 

01 

أستطيع أن أكتب 
ا١تفردات بكتابة 
جيدة بعد عملية 
التعليم بنمودج 

م اإلكتشايف التعل
(Discovery 

Learning) 

0 09 4 0 0 36 

2،8 النسبة ا١تئوية
% 

72،0
% 

05،5
% 

2،8
% 

2،8
% 

011% 

 (07رسم بيان البنود لنمرة العاشرة )

 
 36 - 0 5 08 3أستطيع أن  00
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أستخدم ا١تفردات  
بعبارة اللسان 
والكتابة بعد عملية 
التعليم بنمودج 

 Discoveryالتعليم 
Learning 

7،7 النسبة ا١تئوية
% 

69،3
5% 

09،3
5% 

2،8
% 

- 011% 

 (08رسم بيان البنود لنمرة اٟتادية عشر)

 

03 

أستطيع أن أجيب 
رس داألسئلة من ا١ت

بالسهل بعد عملية 
التعليم بنمودج 

م اإلكتشايف التعل
(Discovery 

Learning) 

7 02 6 - - 36 

 %011 - - %32 %51 %37 النسبة ا١تئوية
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 (09رة الثانية عشر )رسم بيان البنود لنم

 

02 

أسهل أن أعمل 
عمل البيت من 
ا١تدرس بعد عملية 
 التعليم بنمودج

م اإلكتشايف التعل
(Discovery 

Learning) 

4 05 6 0 - 36 

05،4 النسبة ا١تئوية
% 

57،7
% 

32،0
% 

2،8
% 

- 011% 

 (31رسم بيان البنود لنمرة الثالثة عشر )

 
 36 - - 0 34 0أسهل أن أفهم  04
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ا١تادة الدرس اللغة 
العربية بعد عملية 
التعليم بنمودج 

م اإلكتشايف التعل
(Discovery 

Learning) 

 النسبة ا١تئوية
2،8

% 
93،2

% 
2،8

% 
- - 011% 

 (30رسم بيان البنود لنمرة الرابعة عشر )

 

05 

بعد اشًتاك عملية 
التعليم بنمودج 

م اإلكتشايف التعل
(Discovery 

Learning ) أشعر
أن أدفع قدريت يف 
فهم ا١تادة اللغة 

 العربية 

3 31 4 - - 36 

 %011 - -05،2 %7،777 النسبة ا١تئوية
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% % 
 (33رسم بيان البنود لنمرة ا٠تامسة عشر )

 
 291 0 6 63 328 82 عدد٣تموع  

30،2 النسبة ا١تئوية 
% 

60،1
3% 

05،9
% 

0،52
% 

1،35
% 

011% 

 

 (32رسم بيان اإلٚتال جملموع عدد نتائج البنود )

 
بالنسبة إىل بيان من اٞتدول السابق، تستطيع الباحثة أن تأخذ اإلستنباط أن معظم 

باستجابة موافق بنظر إىل رسم بيان اإلٚتال وبدليل أن التلميذة أوا١تستجبة تستجيب 
% من تلميذة يف استجابة موافق 30،2% من تلميذة يف استجابة موافق، و60،13
% من تلميذة يف 0،52% من تلميذة يف استجابة قليل ا١توافق، و05،9جدا، و

% من تلميذة يف استجابة غَت موافق جدا. فقدمت 1،35استجابة غَت موافق، و
 كما يلى: ”Likert“لباحثة اٞتدول عن اٟتساب نتائج االستبانة ٔتقياس ا١تعيار ليكَتت ا
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 (03اٞتدول )

 ”Likert“نتائج االستبانة ٔتقياس ا١تعيار ليكَتت 
رق
 م

إسم 
المستجي

 بات

مجموع  نتيجة اإلجابة
 النتيجة

نتيجة 
ٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ اإلجمالية

ٓ 
ٔ
ٔ 

ٔ
ٕ 

ٔ
ٖ 

ٔ
ٗ 

ٔ
٘ 

عبيدة نور  ٔ
 زكية

4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 67 4،46 

ألفية  ٕ
 العلمية

4 4 5 4 2 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 61 4 

النساء  ٖ
فاتح نور 
 ف. ب.

4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 2،92 

أتيك  ٗ
 4،4 66 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 رسناويت

جيندي  ٘
أيوندا 
 فوزية

5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 66 4،4 

دية رٛتة  ٙ
 الفائزة

5 4 2 2 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 65 4،2 

فئيدة  ٚ
األمة 
 اٟتكمة

4 4 4 4 2 4 5 5 5 4 2 4 4 4 4 60 4،16 

فر٭تا أوليا  ٛ
 الزىرى

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 59 2،92 

فريدا لوليتا  ٜ
 ىافساري

4 4 4 5 5 4 2 5 4 4 5 4 4 4 4 42 3،86 

ٔ
ٓ 

ىنة أميليا 
 تزكية

2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 4 4 59 2،92 

 4،3 62 4 4 4 2 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4إنتان نيفا ٔ
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حسن  ٔ
 أشرف

ٔ
ٕ 

مرجيال 
السلسابي

 ال
 

4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 5 63 4،02 

ٔ
ٖ 

نبيال 
 بريليان ج.

4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 47 2،02 

ٔ
ٗ 

نبيال إزايت 
 ديٍتزتا

5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 59 2،92 

ٔ
٘ 

نبيال نسوة 
 الرٛتة

5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 58 2،86 

ٔ
ٙ 

نورى 
دينادا 

 سلسابيال
4 5 4 2 4 5 2 4 4 2 4 4 2 4 4 63 4،02 

ٔ
ٚ 

نور ليلة 
 الزلفيانا

5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 54 2،52 

ٔ
ٛ 

فًتي 
لريسا 

 سلسابيال 
5 4 4 4 2 2 4 2 3 0 4 5 2 4 2 53 2،46 

ٔ
ٜ 

ريسا أيو 
 4،2 65 4 5 5 5 2 4 5 5 5 4 2 2 4 5 5 نانا نرواىن

ٕ
ٓ 

سنديا 
 الزىرة

4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 56 2،72 

ٕ
ٔ 

ثانيا نور 
 ىالزا

5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5  4 4 4 67 4،46 

ٕ
ٕ 

صافية نور 
 4،02 63 4 4 2 4 2 5 5 5 5 5 2 4 5 2 4 عزيزة

ٕ
ٖ 

وردة ىوال 
 ٧تما

4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 55 2،66 

ٕ
ٗ 

زاكية 
موليدنا 
 عارفُت

2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 41 3،66 
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ٕ
٘ 

زىَتنا 
سربينا 
 زاكية

4 5 4 4 4 5 4 4 5 2 4 4 4 4 4 62 4،3 

ٕ
ٙ 

زىَتين 
سربينا 
 زاكية

4 5 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 65 4،22 

ٖ٘ٔ مجموع
٘ 

ٔٓٔ،ٕ
ٔ 

 ٣تموع ا١تستجيبات X النتيجة مقياس األعلى Xالنتيجة األعلى = ٣تموع األسئلة 

05 X 5 X  36  =0951 )النتيجة األعلى( 

 ٣تموع ا١تستجيبات  X النتيجة مقياس األقل Xالنتيجة األقل = ٣تموع األسئلة 

05 X 0 X 36  =291 )النتيجة األقل( 

 النتيجة األخَتة = 

 ∑٣تموعة النتيجة ا١تقياس         
011 % X                                                                 قيمة = 

 ∑النتيجة األعلى          
 

 X 011 % = 79 % 

يؤديها التجربة المبدائية / بناء على اٟتساب السابق، فا١تالحظة اليت 
%. إذا ناسب جدول مقياس ا١تعيار ليكَتت 79ى بأكملو حصل علالمحدودة 

“Likert” موفق بشّدة، فهذه النتيجة من ا١تعيار. 
في اشتراك بالحماسة  الطالبة تشعر بنود األوىل أن بنود اإلستبانةيف كما 

 (Discovery Learningاإلكتشايف ) ملبنموذج التع المفرداتاستيعاب عملية تعليم 
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تسع طالبة أجابت با١توفق جدا  يف اإلستجابة تدل على ينتج أن معظم طالبة توافقن
بنود الثانية أن معظم ُت أجابا بقليل ا١توافق، و وٜتسة عشر طالبة أجابت با١توفق وطالبت

الطلبة  تجعلما نموذج ذا الا١تفردات هباستيعاب عملية تعليم طالبة توافقن بأن 
أربعة عشر طالبة أجابت تسع طالبة أجابت با١توفق جدا و بدليل على أن  بالسأمة

ىذا أن معظم طالبة توافقن بأن با١توفق وثالث الطالبة أجابت بقليل ا١توافق، وبنود الثالثة 
سبع طالبة أجابت با١توفق جدا بدليل على أن  التدريسعملية يف  ها نشطتجعلنموذج ال

وبنود وغَت موافق،  أجابت بقليل ا١توافق وطالبتُتوسبعة عشر طالبة أجابت با١توفق 
التدريس عملية يف  أكثر اجتهاد تهاجعلنموذج ىذا ال أن معظم طالبة توافقن بأنالرابعة 

 ٜتسعشر طالبة أجابت با١توفق و  ستةطالبة أجابت با١توفق جدا و  ٜتسبدليل على أن 
 نموذجىذا الأن معظم طالبة توافقن بأن ، وبنود ا٠تامسة الطالبة أجابت بقليل ا١توافق

 بدليل على أنالتدريس عملية عند  ونة في مواجهة المشكالتجعلتها أكثر مر 
الطالبة أجابت  ٙتاينعشر طالبة أجابت با١توفق و  ستةطالبتُت أجابت با١توفق جدا و 
جعلتها استطاع نموذج ىذا الأن معظم طالبة توافقن بأن بقليل ا١توافق، وبنود السادسة 

طالبة أجابت با١توفق جدا  ٙتاين بدليل على أن التدريس بعد النطق المفردات فيجيد 
أن ، وبنود السابعة طالبة أجابت با١توفق وٜتس الطالبة أجابت بقليل ا١توافق عشر ثالثةو 

عملية بعد  جعلتها سهولة في الذكر المفرداتهبذا النموذج معظم طالبة توافقن 
ت أجاب عشر طالبة أجابت با١توفق جدا وثالثة طالبات سبعبدليل على أن  التدريس
أن معظم طالبة توافقن هبذا أجابت بقليل ا١توافق، وبنود الثامنة  ست طالباتبا١توفق و 
أجابت با١توفق  طالبات سبعبدليل على أن  سهولة في فهم المفرداتجعلتها النموذج 

، وبنود أجابت بقليل ا١توافق أربع طالباتطالبة أجابت با١توفق و ٜتسة عشر جدا و 
 جعلتها اكتشاف في حزينة المفرداتفقن هبذا النموذج أن معظم طالبة تواالتاسعة 

عشر طالبة أجابت با١توفق  إحديأجابت با١توفق جدا و  ثالثة عشر طالبةبدليل على أن 
جعلتها أن معظم طالبة توافقن هبذا النموذج ، وبنود العاشرة ا١توافق غَتأجابت ب تُتوطالب
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طالبة أجابت يس بدليل على أن بعد عملية التدر استطاع في بكتابة المفردات جيدة 
با١توفق جدا وتسعة عشر طالبة أجابت با١توفق وأربع طالبات أجابت بقليل ا١توافق 

 وطالبتُت أجبا منهما غَت موافق وغَت موافق جدا.
أن معظم طالبة توافقن هبذا النموذج وأما البنود التالية ىي بنود اٟتادية عشر 

طالبتُت أجابت با١توفق جدا  بدليل على أن استطاع في استخدام المفرداتجعلتها 
وسبعة عشر طالبة أجابت با١توفق وٜتسة طالبات أجابت بقليل ا١توافق وطالبة بغَت 

استطاع وسهول جعلتها أن معظم طالبة توافقن هبذا النموذج موافق، وبنود الثانية عشر 
طالبات أجابت سبع بدليل على أن  بعد عملية التدريس في إجابة األسئلة من المدرس

، بنود طالبات أجابت بقليل ا١توافق ستةعشر طالبة أجابت با١توفق و  ثالثةبا١توفق جدا و 
سهولة في صنع عمل البيت جعلتها أن معظم طالبة توافقن هبذا النموذج الثالثة عشر 

أربع طالبات أجابت با١توفق جدا وٜتسة عشر طالبة  بدليل على أن من المدرس
ة طالبات أجابت بقليل ا١توافق وطالبة بغَت موافق، وبنود الرابعة عشر أجابت با١توفق وست

المادة الدرس اللغة  سهولة في فهمجعلتها أن معظم طالبة توافقن هبذا النموذج 
طالبة  ونعشر  أربعأجابت با١توفق جدا و  ةطالب بدليل على أن بعد عملية التدريسالعربية 

أن معظم ، وبنود األخَتة )خامسة عشر( وافقأجابت بقليل ا١ت ةأجابت با١توفق وطالب
دفع على قدرتها في فهم المادة الدرس اللغة جعلتها طالبة توافقن هبذا النموذج 

طالبتُت أجابت با١توفق جدا وعشرون  بعد اشًتاك عملية التدريس بدليل على أن العربية
 طالبات أجابت با١توفق وأربع طالبات أجابت بقليل ا١توافق.

ٖتنب التعليم باستخدام ٪توذج  الطالبات غالبا منمن البيانة السابقة أن استنادا 
، ليس لتعليم ا١تفردات، بل للغة العربية أيضا. (Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )

التعلم ٪توذج  وخالصة ٢تذا البحث ّتميع البيانات اليت ٚتعتها الباحثة، أن استخدام
 رغبة يف ترقية استيعاب ا١تفردات وتنمية فعالية (Discovery Learningاإلكتشايف )

 يف مدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ. اللغة العربية تعليم يف الطالب
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 الفصل الخامس

 مناقشة البحث

ْتثت الباحثة مناقشة البحث بعد انتهاء عملية التعليم والبحث العلمي عن  
ٔتدرسة لًتقية استيعاب ا١تفردات  (Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )فعالية ٪توذج 

فحصلت الباحثة على اإلستنتاج األخَت، كما ، ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ
 يلي:

في مدرسة المتوسطة  (Discovery Learningالتعلم اإلكتشافي )تطبيق نموذج  .أ
 .الحكومية تمبك براس جومبانغ

التعلم اإلكتشايف دات بنموذج قامت الباحثة تعليم استيعاب ا١تفر  
(Discovery Learning)   ٓتمس مراحل أو ا٠تطوات يف اجملموعة التجريبية، يعٍت

بأنواع الكثَتة كمثل شهاىدة الفيديو عن  جائزة التحفيرأوال عملت الباحثة 
ثانيا عملت . ا١تادة، ووصف الصوار ، وقراءة نص احملادثة، وٖتديد الصوار

اليت فيها ا١تناقشة الكتشاف ا١تفردات الصعبة  شكلةتحديد المالطالبات 
أواٞتديدة واكتشاف مشكلة األخري عن ا١تادة. ثالثا أجابت الطالبات ٖتديد 

على معارفهن أوتغيَت األراء بُت الطالبة األخري أومناقشة  جمع البياناتا١تشكلة 
 تمعالجة المعلومابُت أصدقائو أومناقشة الفصل. رابعا عملت الطالبات 

ناقشت الطالبات الكتشاف ا١تعٌت وْتثت لتحقيق صياغة الفريضة عندىن كمثل 
ا١تعٍت اٞتديد يف القاموس والكتب والكرسات الطالبات. وْتثت ا١تعلومات من 
ا١تادة. خامسا عملت الطالبات مراجعة ا١تناقشة عن اكتشاف ا١تعلومات 

نات أوا١تعلومات من وحققت الباحثة تقدير الطالبة ووجدت الطالبات عرض البيا
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ٖتقيق االكتشاف وكتبت الطالبات عنها، وىذه مرحلة أوا٠تطوة تسمي 
التعلم ٪توذج وىذه ىي مرحلة أوا٠تطوة األخَتة عند . بالتحقيف أواإلثبات

 . (Discovery Learningاإلكتشايف )

ا١تشكلة ا١توجودة يف اجملموعة التجريبية قبل تطبيق يعٍت كثَت من الطالبات 
ون على استيعاب ا١تفردات كمثل مشكلة يف نطق ا١تفردات، وكتابة تصعب

ا١تفردات، وحفظ ا١تفردات اٞتديدة أوا١تاضية، واستخدام ا١تفردات يف تعبَت 
الكالم أوالكتابة، وىذه مشكالت فطيطبعا تؤثر إىل صعوبة الفهم اللغة العربية. 

 (Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )٪توذج فلذالك قامات الباحثة بتعليم 
لسهولة استيعاب ا١تفردات يف اللغة العربية باستخدام القصة أوالفرصة الدراسة 
ا١تتتابعة بقدر جدول الدرس اللغة العربية يف مدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك 
براس جومبانغ. وتتكون قصة ا١تستعملة يف ىذا التعليم من ستة اللقاء. وهبذه 

ت ا١تفردات للغة العربية بنشاط وٛتاسة ودقة وترقية كفائهن اٟتالة، تعلمت الطالبا
 بو.

من ا١تالحظة ظهر أن الطالبات رغبت يف تعليم ا١تفردات للغة العربية 
مند اللقاء األول حيت اللقاء   (Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )نموذج ب

للقاء، وىن األخَت  أواللقاء السادس تعرف أن رغبتهن وٛتاستهن زادت لكل ا
شعرن بنشطة ودقة جيدة وسهولة يف عملية التعليمية، وحينما أعطت الباحثة 
ا١تادة اٞتديدة فاىتمت الطالبات إليها كثَتا. وعرفن بتلك ا١تعلومات أن تطبيق 

يف عملية التعليم لو أثر كبَت يف   (Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )٪توذج 
 إثراء تعليم ا١تفردات.
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لترقية استيعاب  (Discovery Learningالتعلم اإلكتشافي )الية نموذج فع .ب
 .المفردات بمدرسة المتوسطة الحكومية تمبك براس جومبانغ

لًتقية استيعاب  (Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )إن ٪توذج  
ا١تفردات ٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغ فعالية. بدليل إن نتيجة 

% = 0أكرب من نتيجة التقدير ا١تعنوي  2،07(" بُت فصلُت أو٣تموعتُت tت )"
وذلك ٔتعٍت  3،119% = 5وكذالك أكرب من نتيجة التقدير ا١تعنوي  3،678

٪توذج بُت  الداللةالفرق  توجد) أن فروض ىذا البحث مقبول أؤتعٌت أن 
يف الفصل  استيعاب ا١تفرادات لًتقية (Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )

التجرييب والفصل الضابطة عند الطالب ٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس 
التعلم اإلكتشايف ٪توذج  بُت الداللةال توجد الفرق ) مقبول وأن ( جومبانغ

(Discovery Learning )التجرييب والفصل يف الفصل  لًتقية استيعاب ا١تفرادات
 مردود.( بطة عند الطالب ٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس جومبانغالضا

لًتقية استيعاب  (Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )وخالصتها أن ٪توذج 
ا١تفردات فعالية وتنمية ودافعة للطالبات يف عملية التعليم اللغة العربية خاصة 

 . استيعاب ا١تفردات

ر القبلي واإلختبار البعدي للمجموعة اعتمادا على نتائج اإلختبا
التجريبية وللمجموعة الضابطة اليت حصلت الطالبات، وقد وجدت الباحثة بينما 

لو ( Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )فرقا وضحا. وىذا يدل على ٪توذج 
 . تأثَت كبَت يف استيعاب ا١تفردات
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لترقية ( Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )استيجابة الطلبات عن نموذج  .ج
 استيعاب المفردات بمدرسة المتوسطة الحكومية تمبك براس جومبانغ.

االستبانات ا١تستخدمة يف ىذا البحث ىي االستبانات ا١تعلقة. ىي 
االختبار اإلجابة ا١تصممة من ٣تموعات األجوبة اليت تقدمت إىل ا١تستجيبات. 

عملت الباحثة سة عشر أسئلة. وأعطت الباحثة ىذه االستبانة تكونت من ٜت
التعلم اإلكتشايف االستبانة بعد عملية التعليم أوبعد كفاية تطبيق ٪توذج إعطاء 

(Discovery Learning)  ي ٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ٘تبك براس -7يف الفصل
 جومبانغ.

من ا١تعيار ىي جابة ا١تستجيبات أوالطالبات استبناء على اإلستيبانة أن 
بأكملو  ة بدليل أن مالحظة اليت يؤديها التجربة ا١تبدائية / احملدودةموفق بشدّ 

إذا وأما  .”Likert“. إذا ناسب جدول مقياس ا١تعيار ليكَتت %79حصل على 
أن معظم طالبة توافقن يف اإلستجابة أوأن عرفنا  ماكنظرنا إىل بنود اإلستبانة  

( Discovery Learningايف )اإلكتش ملبنموذج التع ا١تفرداتاستيعاب عملية تعليم 
 تدل على أن يأثر ا١تؤثرات اإل٬تابية وليس ا١تؤثرات السلبية يف ذىن الطالبات

ما وأن عملية التدريس هبذا النموذج ، في اشتراكتشعر بالحماسة  الطالبة
أكثر مرونة في مواجهة و أكثر اجتهادو جعلتها نشطبل  بالسأمة تهاجعل

سهولة في الذكر و طق المفرداتاستطاع جيد في النو المشكالت
 اكتشاف في حزينة المفرداتو سهولة في فهم المفرداتو المفردات

استطاع و استطاع في استخدام واستطاع في بكتابة المفردات جيدة و
سهولة في صنع عمل البيت من ووسهول في إجابة األسئلة من المدرس 

دفع على قدرتها ضا وأيسهولة في فهم المادة الدرس اللغة العربية و المدرس
 غالبا منمن تلك ا١تعلومات . ؤتعٌت في فهم المادة الدرس اللغة العربية

 . للغة العربيةاالدراسة  عند ن يرتفع كفاءة استيعاب ا١تفرداتن أطعتست الطالبات



22 
 

 

 ادسسالفصل ال

 خاتمةال

 مالخص نتائج البحث . أ

احثة ٦تا قد شرحت الباحثة شرحا واضحا يف الفصل السابق ،استخلصت الب
 تتضمن يف ىذا البحث من نتائج البحث كمايلي :

ٜتس يشتمل على ( Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )تطبيق ٪توذج  .1
جائزة مراحل أو ا٠تطوات يف اجملموعة التجريبية، يعٍت أوال عملت الباحثة 

بأنواع الكثَتة كمثل شهاىدة الفيديو عن ا١تادة، ووصف الصوار ،  التحفير
 تحديد المشكلةثانيا عملت الطالبات . اءة نص احملادثة، وٖتديد الصواروقر 

اليت فيها ا١تناقشة الكتشاف ا١تفردات الصعبة أواٞتديدة واكتشاف مشكلة 
على  جمع البياناتاألخري عن ا١تادة. ثالثا أجابت الطالبات ٖتديد ا١تشكلة 
 أصدقائو أومناقشة معارفهن أوتغيَت األراء بُت الطالبة األخري أومناقشة بُت

لتحقيق صياغة الفريضة  معالجة المعلوماتالفصل. رابعا عملت الطالبات 
ناقشت الطالبات الكتشاف ا١تعٌت وْتثت ا١تعٍت اٞتديد يف عندىن كمثل 

القاموس والكتب والكرسات الطالبات. وْتثت ا١تعلومات من ا١تادة. خامسا 
١تعلومات وحققت الباحثة عملت الطالبات مراجعة ا١تناقشة عن اكتشاف ا

تقدير الطالبة ووجدت الطالبات عرض البيانات أوا١تعلومات من ٖتقيق 
بالتحقيف االكتشاف وكتبت الطالبات عنها، وىذه مرحلة أوا٠تطوة تسمي 

التعلم اإلكتشايف ٪توذج وىذه ىي مرحلة أوا٠تطوة األخَتة عند . أواإلثبات
(Discovery Learning) .التعلم ىذا البحث على ٪توذج  . أن التعليم يف
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يف ترقية استيعاب ا١تفردات للغة العربية  (Discovery Learningاإلكتشايف )
ٔتدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ْتر العلوم ٘تبك  ي-7جملموعة التجريبية يف الفصل 

 .براس جومبانغ

لًتقية استيعاب  (Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )أن استخدام ٪توذج  .2
فردات للغة العربية يف مدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ْتر العلوم ٘تبك براس ا١ت

من اإلختبار )اإلختبار   اإلحصائي(" tجومبانغ ٢تا فعالية. بدليل نتيخة "ت )
 2،07القبلى والبعدي( بُت اجملتمعتُت )اجملموعة الضابطة والتجربية( يعٌت 

% 0توى الداللة عند مس (t-table)(" جدول tوىي أكرب من قيمة "ت )
(. وذلك ٔتعٌت 3،119% وىي )5( وعند مستوى الداللة 3،678وىي )

= غَت  Ho= فعالية أو مقبول و أما  H0أن فريضة ىذا البحث مقبول أو )
 مقبول(. 

 (Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )موذج لن استجابة الطالبات معرفة أن .3
جعلن و  لبية يف ذىن الطالباتاإل٬تابية وليس الس  استجابةيستجاب إىل 

أكثر مرونة و اأكثر اجتهاد جعلنو  سأمةوليس  ةنشطو  حماسةالطالبات 
فهم و الذكر و النطق سهولة في وا استطاعو ،في مواجهة المشكالت

واستخدام  كتابةاستطاع في  و ،اكتشاف في حزينة المفرداتو ،المفردات
من  البيتوصنع عمل  وسهول في إجابة األسئلةالمفردات جيدة، 

دفع على قدرتها المادة الدرس اللغة العربية.  سهولة في فهمو ،المدرس
تستطعن أن يرتفع كفاءة  الطالبات غالبا منمن تلك ا١تعلومات ؤتعٌت 

استيجابة أن  وتدل على . للغة العربيةاالدراسة  استيعاب ا١تفردات عند
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أن مالحظة اليت  من ا١تعيار ىي موفق بشّدة بدليلا١تستجيبات أوالطالبات 
%. إذا ناسب 79بأكملو حصل على  يؤديها التجربة ا١تبدائية/احملدودة
وغالبا منهن توافقن الدراسة بنموذج  .”Likert“جدول مقياس ا١تعيار ليكَتت 

 . (Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )

 مقترحات البحث . ب

احات حول ما من نتائج البحث، فسوف تقدمت الباحثة بعض اإلقًت  انطالقا
 تتعلق بالبحث فهي :

لًتقية استيعاب  فعالية (Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )٪توذج أن   .1
٪توذج  على استخدام فًتجو الباحثة على ا١تعلمُت وا١تدرسُت ا١تفردات

لتعليم اللغة العربية خاصة يف  (Discovery Learningالتعلم اإلكتشايف )
 استيعاب ا١تفردات.

التعلم اإلكتشايف لباحثة على الطالبات استخدام ٪توذج ترجو ا .2
(Discovery Learning) يف استيعاب ا١تفردات وفهم ا١تادة اللغة العربية. 

التعلم على الباحثة التالية تبحث عن استيعاب ا١تفردات بنموذج  .3
إلكمال وٖتسُت وتعميق البحث  (Discovery Learningاإلكتشايف )

 . اآلن
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

 

Satuan Pendidikan : MTsN Tambakberas Jombang 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VII / 7 

Alokasi Waktu  : 7 x 41 Menit 

Pertemuan Ke : 0 

 

A. KOMPETENSI INTI 

0. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampat mata. 

B. KOMPETENSI DASAR 

0. Mengidentifikasikan bunyi kata, frase dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 

 .baik secara lisan maupun tertulis  في البيت

2. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: تفي البي  

C. INDIKATOR 

0. Mengetahui kosakata bahasa Arab baru tentang في البيت melalui gambar. 

7. Melafalkan kalimat atau kosakata bahasa Arab tentang في البيت dengan baik dan benar. 

3. Menuliskan kosakata bahasa Arab tentang في البيت dengan baik dan benar. 

4. Memahami makna kosakata bahasa Arab tentang في البيت. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

0. Siswa dapat mengetahui kosakata baru bahasa Arab tentang في البيت melalui gambar. 

2. Siswa melafalkan kalimat atau kosakata bahasa Arab tentang في البيت dengan baik dan 

benar 

3. Siswa dapat menuliskan kosakata bahasa Arab tentang في البيت dengan baik dan benar. 

4. Siswa dapat memahami makna kosakata bahasa Arab tentang في البيت. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 ا١تفردات: )يف البيت(



 

 

 الغرفة  .0
 غرفة الضيوف .3
 غرفة النوم .2
 غرفة الطعام .4
 مطبخ .5
 اٟتمام .6
 يتناول –تناول  .7
 الفناء .8
 ظيستيق -استيقظ  .9

 الساحة .01
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F. METODE PEMBELAJARAN 

0. Pendekatan : Scientific 

2. Model  : Discovery Learning 

3. Metode : Tanya Jawab dan Diskusi 

 

G. SUMBER BELAJAR 

Buku Cetak Bahasa Arab MTs  

LKS Bahasa Arab Kelas VII 

Kamus Bahasa Arab – Bahasa Indonesia 

 

H. MEDIA PEMBELAJARAN 

0. Gambar tentang البيت 

2. Papan Tulis dan Alat Tulis 

 

I. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Orientasi 

- Mengucapkan salam 

- Peneliti meminta salah seorang siswa untuk memimpin do`a 

bersama sebelum memulai pelajaran  

- Mengabsen dan mengkondisikan kelas. 

Apersepsi 

- Peserta didik dan pendidik melakukan curah pendapat tentang 

kosakata bahasa Arab dalam materi في البيت yang akan 

disampaikan melalui beberapa pertanyaan secara komunikatif. 

Motivasi 

- Peserta didik diberi penjelasan tentang manfaat mempelajari dan 

memahami kosakata bahasa Arab atau mufrodat untuk 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik 

Pemberian Acuan 

- Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

- Peserta didik menyimak pelaksanaan pembelajaran. 

5 menit 

Inti Pemberian Rangsangan 

- Peserta didik diminta untuk menujukkan tugas masing-masing yang 

telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu membawa 

print foto atau gambar rumah masing-masing kepada pendidik. 
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menit 



 

 
 

- Pendidik meminta peserta didik untuk mengamati gambar yang 

telah ditunjukan. 

Identifikasi Masalah  

- Peserta didik diminta untuk menyebutkan dan menuliskan seluruh 

isi dan barang yang ada digambar rumah dalam bahasa Arab. 

- Peserta didik menanyakan beberapa mufrodat yang dirasa sulit dan 

mengidentifikasikannya. 

Merumuskan Hipotesis 

- Melalui bimbingan pendidik, peserta didik mencoba menjawab 

pertanyaan atau mengidentifikasikan masalah dengan tukar 

pendapat sesama teman sebangku atau sejawat sesuai dengan 

pengetahuan yang telah mereka miliki. 

Mengumpulkan Data  

- Peserta didik diminta untuk menuliskan seluruh kosakata yang 

sudah mereka dapatkan secara bergantian dipapan tulis dengan 

rapi 

- Pendidik meminta peserta didik untuk bertukar pendapat tentang 

kosakata yang sudah mereka temukan dengan menerjemahkannya 

kedalam bahasa Arab sebagai tambahan mufrodat baru 

- Peserta didik memberikan tanggapan baik berupa pertanyaan, 

sanggahan atau dukungan secara santun  

- Penguatan dan perbaikan dari pendidik. 

Menarik Simpulan/ Generalisasi 

- Peserta didik menarik simpulan dan merevisi temuannya tentang 

beberapa mufrodat yang telah didapatkan dalam gambar yang 

diamati dan juga diskusi kelas  

- Peserta didik menuliskan semua mufrodat yang sudah mereka 

dapatkan kedalam buku tulis. 

Penutup - Guru mengadakan evaluasi. 

- Guru menugaskan peserta didik untuk terus mengulang, membaca 

dan menghafal materi atau mufrodat sebagai tugas diluar jam 

pelajaran. 

- Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari selanjutnya 

- Salah seorang peserta didik diminta untuk memimpin doa 

mengakhiri pembelajaran. 

- Mengucapkan salam penutup. 

5 menit 

 

 

 

 



 

 
 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

 

 

 

\Adatul Istiqomah 

Peneliti 

 

 

 

Arina Manasikana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

 

Satuan Pendidikan : MTsN Tambakberas Jombang 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VII / 7 

Alokasi Waktu  : 7 x 41 Menit 

Pertemuan Ke : 7 

 

J. KOMPETENSI INTI 

2. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampat mata. 

K. KOMPETENSI DASAR 

3. Mengidentifikasikan bunyi kata, frase dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  في

 .baik secara lisan maupun tertulis  البيت

4. Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  في

 البيت

5. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan: في البيت 

L. INDIKATOR 

5. Mengidentifikasi kosakata bahasa Arab baru melalui video yang ditayangkan tentang  أنشطت

البيت اليوميت في  . 

6. Menyebutkan kosakata bahasa Arab tentang في البيت dengan baik secara lisan maupun 

tulisan . 

2. Memahami makna kosakata bahasa Arab tentang في البيت. 

2. Membuat kalimat sederhana atau  .dalam bentuk lisan atau tulisan الجملت المفيدة 



 

 
 

M. TUJUAN PEMBELAJARAN 

5. Siswa dapat mengidentifikasi kosakata bahasa Arab baru melalui video yang ditayangkan 

tentang البيت أنشطت اليوميت في  . 

6. Siswa dapat menyebutkan kosakata bahasa Arab tentang في البيت dengan baik secara lisan 

maupun tulisan.  

7. Siswa dapat memahami makna kosakata bahasa Arab tentang في البيت. 

8. Membuat kalimat sederhana atau  .dalam bentuk lisan atau tulisan الجملت المفيدة 

N. MATERI PEMBELAJARAN 

0. Video tentang البيت أنشطت اليوميت في  

2. Tugas harian kelompok: 

0. Temukanlah mufrodat sebanyak-banyaknya yang terdapat dalam video yang ditayangkan 

beserta artinya! 

2. Ceritakanlah kembali video yang telah ditayangkan secara singkat atau inti dari cerita 

dengan bahasamu sendiri? 

3. Tugas harian individu: 

Buatlah minimal 5 kalimat dari mufrodat yang telah kamu dapatkan pada hari ini! 

لبيت(ا١تفردات: )يف ا  

 اإلسم:

 Sapuمكنسة =  .00
  =  Sofa   األريكة .03
  = Karpet البساط .02
 Gordynالستارة =  .04
  = Atap السقف .05
  = Lemari ا٠تزانة .06
  = Pagar السور .07
  = Garasi اٞترج .08
 Bak Mandiبركة =  .09
 Sendok =ا١تلعقة  .31
  = Garpu الشوكة .30

 = Kloset / WCمرحاض .33



 

 
 

 الفعل:

 Menyapuيكنس =  –كنس .0
 Membersihkanينّظف =  –نّظف .3
 Memasakيطبخ =  –طبخ .2
 Sarapanالفطور = .4
 Mencuciيغسل =  –غسل  .5

O. METODE PEMBELAJARAN 
4. Pendekatan : Scientific 

5. Model  : Discovery Learning 

6. Metode : Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok 

 

P. SUMBER BELAJAR 

Buku Cetak Bahasa Arab MTs  

LKS Bahasa Arab Kelas VII 

Kamus Bahasa Arab – Bahasa Indonesia 

 

Q. MEDIA PEMBELAJARAN 

3. Video tentang البيت أنشطت اليوميت في  

4. LCD dan Proyektor 

5. Papan Tulis dan Alat Tulis 

 

R. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 

Kegiatan  Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Orientasi 

- Mengucapkan salam 

- Peneliti meminta salah seorang siswa untuk memimpin do`a 

bersama sebelum memulai pelajaran  

- Mengabsen dan mengkondisikan kelas. 

Apersepsi 

- Guru mengajukan beberapa pertanyaan mufrodat dan materi yang sudah 

mereka pelajari dalam pertemuan sebelumnya tentang البيت في  secara 

komunikatif. 

Motivasi 

- Peserta didik diberi penjelasan tentang manfaat mempelajari dan 

5 menit 



 

 
 

memahami kosakata bahasa Arab atau mufrodat untuk 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik 

Pemberian Acuan 

- Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

- Peserta didik menyimak pelaksanaan pembelajaran. 

Inti Sebelum memulai untuk ke materi inti hari ini, peneliti terlebih dahulu 

memberikan instruksi agar seluruh siswa membuat sebuah kelompok yang 

terdiri dari 3-4 orang sesuai denga urutan absen. 

Pemberian Rangsangan 

- Peserta didik diminta untuk mendengarkan penjelasan dari peneliti 

tentang tugas yang harus mereka kerjakan 

- Peserta didik diminta untuk mengamati video yang telah disiapkan 

oleh peneliti tentang البيت اليوميت في أنشطت  

Identifikasi Masalah  

- Melalui diskusi kelompok, peserta didik diminta untuk 

menyebutkan dan menuliskan seluruh mufrodat yang mereka 

peroleh melalui video tersebut. 

- Peserta didik menanyakan beberapa mufrodat yang dirasa sulit, 

mengidentifikasikannya dan mendiskusikannya dengan teman 

kelompok.  
Merumuskan Hipotesis 

- Melalui diskusi kelompok, peserta didik mencoba menjawab 

pertanyaan atau mengidentifikasikan masalah dengan tukar 

pendapat sesama teman kelompok, mulai mencoba menjawab 

beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 

Mengumpulkan Data  

- Peserta diminta untuk mencari makna mufrodat didalam kamus atau 

dalam catatan buku peserta didik masing-masing. 

- Peserta didik diminta untuk menuliskan seluruh kosakata yang 

sudah mereka dapatkan secara bergantian dari perwakilan masing-

masing kelompok dipapan tulis dengan rapi. 

- Dari masing-masing kelompok peneliti meminta perwakilan salah 

satu atau dua anggota kelompok untuk maju kedepan dan 

mempresentasikan hasil kerja tugas yang sudah mereka kerjakan. 

- Peserta didik memberikan tanggapan baik berupa pertanyaan, 

sanggahan atau dukungan secara santun. 

- Penguatan dan perbaikan dari pendidik. 

21 menit 



 

 
 

Menarik Simpulan/ Generalisasi 

- Peserta didik menarik simpulan dan merevisi temuannya tentang beberapa 

mufrodat yang telah didapatkan dalam video yang diamati, diskusi 

kelompok maupun kelas termasuk penjelasan ulang tentang video yang 

ditayangkan. 

- Peserta didik menuliskan semua mufrodat yang sudah mereka dapatkan 

kedalam buku tulis. 

Penutup - Guru meminta semua kelompok untuk mengumpulkan hasil kerja 

tugas kepada peneliti. 

- Guru mengadakan evaluasi. 

- Guru menugaskan peserta didik untuk terus mengulang, membaca 

dan menghafal materi atau mufrodat sebagai tugas diluar jam 

pelajaran. 

- Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari selanjutnya 

- Salah seorang peserta didik diminta untuk memimpin doa 

mengakhiri pembelajaran. 

- Mengucapkan salam penutup. 

5 menit 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

 

 

 

Adatul Istiqomah 

Peneliti 

 

 

 

Arina Manasikana 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 



 

 
 

 

Satuan Pendidikan : MTsN Tambakberas Jombang 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VII / 7 

Alokasi Waktu  : 7 x 41 Menit 

Pertemuan Ke : 3 

 

S. KOMPETENSI INTI 

3. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar dan mengarang) sesui dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainyang 

semua dalam sudut pandang/teori. 

T. KOMPETENSI DASAR 

6. Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  في

 البيت

7. Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, kalimat dan paragraf  bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: في البيت 

8. Mengungkapkan informasi baik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan :  في

 البيت

U. INDIKATOR 

2. Melakukan tanya jawab sederhana/hiwar tentang في البيت 

01. Mengidentifikasi kosakata bahasa Arab baru melalui teks bahasa Arab tentang في البيت 

00. Memahami makna kosakata bahasa Arab dalam bentuk teks tentang في البيت. 

07. Melafalkan kata, frasa maupun kalimat bahasa Arab dengan baik dan benar tentang في

 .البيت

V. TUJUAN PEMBELAJARAN 



 

 
 

9. Siswa dapat melakukan tanya jawab sederhana/hiwar tentang في البيت 

01. Siswa dapat mengidentifikasi kosakata bahasa Arab baru melalui teks bahasa Arab tentang 

 في البيت

00. Siswa dapat memahami makna kosakata bahasa Arab tentang في البيت. 

03. Siswa dapat melafalkan kata, frasa maupun kalimat bahasa Arab dengan baik dan benar 

tentang في البيت. 

W. MATERI PEMBELAJARAN 

4. Teks percakapan 

 فِي الَبيِت

ٌ
 
ِزٍَذة

َ
خِتي؟ٌف

ُ
ا أ ًَ ِىيَن 

ُ
طى

َ
ًَ ح ً

ً
ٌ: أ

ٌ
 
اَدة

َ
ؤ

ُ
اَراَم( َركُم ٌف

َ
ارِِع )َماج

َ
ًُ ِفي  غ ُ

ضى
َ
!17: أ

ُ
ٍِ الُصىَرة ِذ

ََ ِزي ِإلَى 
ُ
هظ

ُ
ٌ، أ

ٌ
 
ِزٍَذة

َ
.ٌف ِبير  َوَجِميل 

َ
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ٌ
 
اَدة

َ
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ُ
.ٌف

ُ
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ُ
هظ

ُ
ٌ: الَحمُذ ِللِه. َوأ

ٌ
 
ِزٍَذة

َ
ىِص؟ٌف

ُ
ِت الُجل

َ
زف

ُ
جِلِطيَن في غ

َ
هِذ ج
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ٌ
 
اَدة

َ
ؤ

ُ
خِتي.ٌف

ُ
ِمي وأ

ُ
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َ
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ٌ
 
ِزٍَذة

َ
وِل.ٌف

َ
 ألا

ُ
ت

َ
زف

ُ
ٍِ غ ِذ
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ٌ
 
اَدة

َ
ؤ

ُ
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َ
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َ
زف

ُ
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َ
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َ
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ُ
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ٌ
 
اَدة

َ
ؤ

ُ
ٌٌف

ُ
كَزأ

َ
َعم، أ

َ
َىاَن. : و َُ دُرُص 

َ
هُخُب وأ

َ
ٌوأ

ٌ
 
ِزٍَذة

َ
؟ٌف ًَ خُخ

ُ
ٍِ أ ِذ

ََ ل  ََ  :ٌ

ٌ
 
اَدة

َ
ؤ

ُ
طَبِخ.ٌف

َ
َعاِم ِفي اإلا

َ
طَبُخ الط

َ
مي، ج

ُ
ٍِ أ ِذ

ََ ِبَظ، و
َ
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َ
غِطُل اإلا

َ
خِتي، ِهَي ح

ُ
ٍِ أ ِذ

ََ َعم، 
َ
ٌ: و

ٌ
 
ِزٍَذة

َ
؟ٌف ٍِ ِذ

ََ ٌ: َمً 



 

 
 

ٌ
 
اَدة

َ
ؤ

ُ
مي إِلعَذاِد ٌف

ُ
ِعُذ أ

َ
طا

ُ
، ِهَي ح

 
اِدَمت

َ
ٍِ ِهَي خ ِذ

ََ ىِظيِف الَبيِذ. : 
َ
َعاِم َوج

َ
ٌالط

ٌ
 
ِزٍَذة

َ
 الَىىِم؟ٌف

ُ
َزف

ُ
ًَ غ ً

َ
ٌ: َوأ

ٌ
 
اَدة

َ
ؤ

ُ
ِىِي.ٌف

ُ
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َ
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ُ
َزف

ُ
ٌ: غ

 

X. METODE PEMBELAJARAN 

7. Pendekatan : Scientific 

8. Model  : Discovery Learning 

9. Metode : Tanya Jawab dan Active Learning 

 

Y. SUMBER BELAJAR 

Buku Cetak Bahasa Arab MTs  

LKS Bahasa Arab Kelas VII 

Kamus Bahasa Arab – Bahasa Indonesia 

 

Z. MEDIA PEMBELAJARAN 

6. LCD dan Proyektor 

7. Papan Tulis dan Alat Tulis 

 

AA. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan  Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Orientasi 

- Mengucapkan salam 

- Peneliti meminta salah seorang siswa untuk memimpin do`a 

bersama sebelum memulai pelajaran  

- Mengabsen dan mengkondisikan kelas. 

Apersepsi 

- Guru mengajukan beberapa pertanyaan mufrodat dan materi yang sudah 

mereka pelajari dalam pertemuan sebelumnya tentang البيت في  secara 

komunikatif. 

Motivasi 

- Peserta didik diberi penjelasan tentang manfaat mempelajari dan 

memahami kosakata bahasa Arab atau mufrodat untuk 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik 

Pemberian Acuan 

- Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

5 menit 



 

 
 

yang akan dilaksanakan. 

- Peserta didik menyimak pelaksanaan pembelajaran. 

Inti Sebelum memulai untuk ke materi inti hari ini, peneliti terlebih dahulu 

meminta siswa untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan pada 

pertemuan kemaren ke meja guru. 

Pemberian Rangsangan 

- Beberapa peserta didik diminta maju kedepan untuk membacakan 

hasil kerja yang telah dikumpulkan ke meja guru. 

- Peserta didik diminta untuk membaca dan mengamati sebuah teks 

percakapan yang telah diberikan oleh peneliti. 

Identifikasi Masalah  

- Peserta didik menanyakan beberapa mufrodat yang dirasa sulit, 

mengidentifikasikan teks percakapan yang telah dibagikan. 
Merumuskan Hipotesis 

- Peserta didik mencoba menjawab pertanyaan atau 

mengidentifikasikan masalah dengan tukar pendapat sesama 

teman sebangku, mulai mencoba menjawab beberapa pertanyaan 

yang ada dibenak mereka. 

Mengumpulkan Data 

- Peserta diminta untuk mencari makna mufrodat baru yang telah 

mereka temukan dalam kamus atau dalam catatan buku peserta 

didik masing-masing untuk mempermudah dalam memahami teks 

percakapan. 

- Peneliti meminta salah satu peserta didik untuk menuliskan seluruh 

kosakata yang sudah mereka temukan dipapan tulis dengan rapi. 

- Peserta didik diminta untuk mempresentasikan pemahaman mereka 

tentang teks percakapan kedepan kelas. 

- Peserta didik memberikan tanggapan baik berupa pertanyaan, 

sanggahan atau dukungan secara santun. 

- Peneliti meminta dua pasang peserta didik untuk maju kedepan 

untuk memperagakan percakapan secara berpasangan. 

- Penguatan dan perbaikan dari pendidik. 

Menarik Simpulan/ Generalisasi 

- Peserta didik menarik simpulan dan merevisi temuannya tentang beberapa 

mufrodat yang telah didapatkan dalam teks percakapan dan juga 

pemahamannya. 

- Peserta didik menuliskan semua mufrodat yang sudah mereka dapatkan 

kedalam buku tulis. 

21 menit 

Penutup - Guru mengadakan evaluasi. 

- Guru menugaskan peserta didik untuk terus mengulang, membaca 
5 menit 



 

 
 

dan menghafal materi atau mufrodat sebagai tugas diluar jam 

pelajaran. 

- Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari selanjutnya 

- Salah seorang peserta didik diminta untuk memimpin doa 

mengakhiri pembelajaran. 

- Mengucapkan salam penutup. 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

 

 

 

Adatul Istiqomah 

Peneliti 

 

 

 

Arina Manasikana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJ ARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MTsN Tambakberas Jombang 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VII / 7 

Alokasi Waktu  : 7 x 41 Menit 

Pertemuan Ke : 4 

 

BB. KOMPETENSI INTI 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar dan mengarang) sesui dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainyang 

semua dalam sudut pandang/teori. 

CC. KOMPETENSI DASAR 

9. Mendemostrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang في البيت dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai  konteks. 

DD. INDIKATOR 

02. Mengidentifikasi kosakata bahasa Arab baru melalui beberapa gambar yang telah dibagikan 

bahasa Arab tentang في البيت 

03. Memahami makna kosakata bahasa Arab tentang في البيت. 

04. Menggunakan mufrodat dalam membuat kalimat atau teks bahasa Arab tentang في البيت. 

EE. TUJUAN PEMBELAJARAN 

0. Siswa dapat mengidentifikasi kosakata bahasa Arab baru melalui teks bahasa Arab tentang  في

 البيت

7. Siswa dapat memahami makna kosakata bahasa Arab tentang في البيت. 

3. Siswa dapat menggunakan mufrodat dalam membuat kalimat atau teks bahasa Arab tentang  في

 .البيت



 

 
 

4.MATERI PEMBELAJARAN 

Gambar – gambar mengenai topik tentang البيت. 

 

 

 

 

0.METODE PEMBELAJARAN 

01. Pendekatan : Scientific 

00. Model  : Discovery Learning 

02. Metode : Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok 

 

2. SUMBER BELAJAR 

Buku Cetak Bahasa Arab MTs  

LKS Bahasa Arab Kelas VII 

Kamus Bahasa Arab – Bahasa Indonesia 

 

3.MEDIA PEMBELAJARAN 

8. Gambar tentang “ البيت” 

9. Papan Tulis dan Alat Tulis 

 

4.LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 



 

 
 

 

Kegiatan  Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Orientasi 

- Mengucapkan salam 

- Peneliti meminta salah seorang siswa untuk memimpin do`a 

bersama sebelum memulai pelajaran  

- Mengabsen dan mengkondisikan kelas. 

Apersepsi 

- Guru mengajukan beberapa pertanyaan mufrodat dan materi yang sudah 

mereka pelajari dalam pertemuan sebelumnya tentang البيت في  secara 

komunikatif. 

Motivasi 

- Peserta didik diberi penjelasan tentang manfaat mempelajari dan 

memahami kosakata bahasa Arab atau mufrodat untuk 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik 

Pemberian Acuan 

- Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

- Peserta didik menyimak pelaksanaan pembelajaran. 

5 menit 

Inti Sebelum memulai untuk ke materi inti hari ini, peneliti terlebih dahulu 

meminta untuk peserta didik untuk membentuk beberapa kelompok yang 

tediri dari 5 – 6 siswa. 

Pemberian Rangsangan 

- Peserta didik diminta untuk mengamati beberapa gambar yang telah 

dibagikan kepada masing-masing kelompok. 

Identifikasi Masalah  

- Peserta didik menanyakan beberapa mufrodat yang dirasa sulit, 

mengidentifikasikan gambar-gambar yang telah dibagikan. 
Merumuskan Hipotesis 

- Peserta didik mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan – 

pertanyaan yang mereka temukan dengan mengamati gambar. 

Mengumpulkan Data 

- Peserta diminta untuk mencari makna mufrodat baru yang telah 

mereka temukan dalam kamus atau dalam catatan buku peserta 

didik masing – masing untuk mempermudah dalam 

mendeskripsikan gambar kedalam bentuk kalimat hingga menjadi 

21 menit 



 

 
 

satu cerita. 

- Peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka 

kedepan kelas. 

- Peserta didik memberikan tanggapan baik berupa pertanyaan, 

sanggahan atau dukungan secara santun. 

- Penguatan dan perbaikan dari pendidik. 

Menarik Simpulan/ Generalisasi 

- Peserta didik menarik simpulan dan merevisi temuannya tentang beberapa 

mufrodat yang telah didapatkan dalam diskusi kelompok maupun kelas. 

- Peserta didik mengumpulkan hasil kerja kepada peneliti. 

Penutup - Guru mengadakan evaluasi. 

- Guru menugaskan peserta didik untuk terus mengulang, membaca 

dan menghafal materi atau mufrodat sebagai tugas diluar jam 

pelajaran. 

- Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari selanjutnya 

- Salah seorang peserta didik diminta untuk memimpin doa 

mengakhiri pembelajaran. 

- Mengucapkan salam penutup. 

5 menit 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

 

 

 

Adatul Istiqomah 

Peneliti 

 

 

 

Arina Manasikana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

بِلي 
َ
 (Pretest)إلِاخِتَباُر الق

 سُمإلاِ
َ
بَالِالط

ُ
:...............................ت

اِ
َ
ًَيَمفِ يَحِحالَص اَبوَر الَجخت   !ىِلا 

  (Pilihlah jawaban yang benar diantara berikut!) 

ٌَجٌ .1
َ
ٌ َظٌل

َ
ٌي وٌَبٌِأ

ُ
ٌي عٌَمٌِأ

َ
ِت فيٌِل

َ
ِرٍى

َ
ٌ ى ألا

ُ
ٌغ

َ
ِت زف

.لبٌَضخٌِؤلاٌِ ٌِ  ا

ٌَمٌ ىٌٌََُ
َ
ٌي ٌ............ ان 

َخلِلي فٌِ.أٌ
َ
ٌيٌُالضٌُ يِهٌه

َ
 ىف

َخلِلي فٌِ  .بٌ
َ
ِجٌ يِهٌه

َ
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ي فٌِ .جٌ ّدِ
َ
ؤ

ُ
ٌالصٌَ يِهٌه

َ
 اِثٌىٌَل

لَجٌ .دٌ
َ
اَحِتٌه يِه للزَّ

َ
 ِإل

ُ
 أ

ٌَضٌ .2
َ
ٌى ٌي فٌِ ذ ٌمٌََّحٌُمٌ ًَ

َ
ٌاإلا ٌِ ٌ نِز

َ
 .يرٌِبٌِالى

ٌَمٌ ىٌٌََُ
َ
ٌي ٌ........... ان 

ٌ يِهٌفٌِ امٌُىًٌٌََ.أٌ
َ
ٌي وٌَبٌِأ

ُ
 يمٌِأ

جَخِمُع ِفيِهٌ .بٌ ضَزةٌِ ًَ
ُ
 ألا

زِجُع إٌِ .جٌ ًٌَ
َ
 يِذٌلمٌِالخٌِ يِهٌل

ٌَذٌالٌِوٌَ يِهٌفٌِ ُظٌجلًٌٌَِ .دٌ ًِ ً 

يٌَ !ا َضاِئُم ًٌَ .3 خزِج الطَّ
َ
ٌارٌَأ

َ
ٌمٌِ ة ًَ .......... 

 يُذٌالبٌَ.أٌ
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ُ
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 اُجٌزٌَالَجٌ .دٌ
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َ
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َ
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ل بَِص
َ
 ين

ُ
 َلك

َ
َملِك

َ
ت

َ
َمهُين ل

َ
ا ال

َ
عن

َ
  !هُفَسى ه

(Hubungkanlah dua kalimat yang mempunyai makna dibawah ini)
ٌٌأ.ٌيُذٌالبٌٌَ. 1

ُ
ٌغ

َ
ٌزف

ُ
ٌىِمٌالىٌَ ت

2.ٌٌ
ُ
ٌغ

َ
ٌزف

ُ
ٌ ت

َ
ٌٌٍِب.ٌوِلٌألا  اإلِاَيا

ُ
ٌَدوَرة

ٌجزٌَُحٌٌ. 3
 
ٌَرَجَعٌٌج.ٌة

ٌٌد.ٌامٌُمٌَّالَحٌٌ.4
 
ٌُمخَخِلَفت

َظٌٌٌ.ٌَعادٌٌَ.5
َ
ٌَجل

َعَذٌٌ.6
َ
ٌَرضم ٌٌو.ٌك

ٌَسَزٌٌِ.7
 
ٌٌس.ٌٍت

 
ٌَحذًَلت

8.ٌٌ
 
َعت ٌٌح.ٌُمَخَىّىِ

 
ت

َ
ٌَباك

ٌطخٌَبٌٌُ.9 ٌٌط.ٌان 
َ
ٌطَعُمٌاإلا

ٌىَرٌصٌٌُ. 11
 
ٌٌي.ٌة ٌَدار 

 

َ
ِجأ

َ
سئِب لا

َ
ل

َ
 ت

َ
يَتِلا

َ
وََجبِ ت ِحَص اب    !يح 

(Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!) 

َبِن ؟ يٌَا ِهٌَمٌ .1
َّ
زِب الل

ُ
 ِلػ

ُ
ت

َ
 آل

 لَخىِظيِف ال يٌَا ِهٌَمٌ .2
ُ
ت

َ
اِجِب ؟آل

َ
ي واإلاي س ِ

َ
زا

َ
 ى

سِح أولَخىِظيِف البالط ؟ يٌَا ِهٌَمٌ .3
َ
 إلِا

ُ
ت

َ
 آل

 لَخصِذًِف الَهَىاِء؟ يٌَا ِهٌَمٌ .4
ُ
ت

َ
 آل

اِثٌ .5 ََ ٌ
َ
ٌعنٌَاإلا

ُ
ٌلٌِ َبٌاِضٌىٌَى اإلا

َ
 :ِتٌيٌَّآلاجٌِ اِثٌَمٌلٌِلي

=.أٌ
 
 ِبَطاط

َم  .بٌ
َ
غل

َ
غِلُم= –أ ٌُ 

ىًبا مٌِ .جٌ
ُ
ٌو ًَ ٌ

َ
 =اِءٌاإلا

= .دٌ  ِفَزاع 

ٌٌ.  
َ

ف
َّ
ظ

َ
= –ه

ُ
ف ِ

ّ
ىظ ًُ 

= .وٌ
 
ت

َ
ىه

َ
 غ

= .سٌ
 
َفت

َ
 ِميػ

 َمٌ .حٌ
َ َ
= –َل

ُ َ
مَل ًَ 

 الَهَىاِء= .طٌ
ُ

ف يَّ
َ
 ُمى

ِبَظ  .يٌ
َ
لَبُظ= –ل ًَ



 

 
 

ل ُججعَاِ
َ
مل

 
يَدفُِم ت

 
   ن:مِ ة

(Buatlah kalimat sempurna dari beberapa kata dibawah ini!) 
ٌبٌِ .1

َ
ٌزه

ُ
 اِمٌمٌَّالَحٌ ت

 ٍز ٌزٌَِضٌ .2

 خ ٌطبٌََمٌ .3

4. ٌ
ُ
 ىُبٌالي

5. ٌ
ُ
 اإلِالَعَلت


َ
م الرِجت

َ
ت

َ
يَآلاتِ ُجمل

َ
إِ ت

َ
ل

 
ي الل

َ
 !ِتي بِرَالعَ ِتغ

(Terjemahkanlah kalimat dibawah ini kedalam Bahasa Indonesia ) 

 

0. Jangan melempar batu ke jendela! 

7. Dimana kamu membeli vas bunga ini? 

3. Saya izin mau ke toilet.  

4. Matikan lampu itu! 

5. Ambilkan saya piring didapur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 (Postest)إلِاخِتَباُر الَبعِدي 

 سُمإلاِ
َ
بَالِالط

ُ
:...............................ت

اِ
َ
ًَيَمفِ يَحِحالَص اَبوَر الَجخت   !ىِلا 

  (Pilihlah jawaban yang benar diantara berikut!) 

ٌَجٌ .6
َ
ٌ َظٌل

َ
ٌي وٌَبٌِأ

ُ
ٌي عٌَمٌِأ

َ
ِت فيٌِل

َ
ِرٍى

َ
ٌ ى ألا

ُ
ٌغ

َ
ِت زف

.لبٌَضخٌِؤلاٌِ ٌِ  ا

ٌَمٌ ىٌٌََُ
َ
ٌي ٌ............ ان 

َخلِلي فٌِ .ٌٌ
َ
ٌٌىيٌُالضٌُ يِهٌه

َ
 ف

َخلِلي فٌِ  .وٌ
َ
ِجٌ يِهٌه

َ
 الِعال

ي فٌِ .سٌ ّدِ
َ
ؤ

ُ
ٌالصٌَ يِهٌه

َ
 اِثٌىٌَل

اَحِتٌ .حٌ يِه للزَّ
َ
 ِإل

ُ
لَجأ

َ
 ه

ٌَضٌ .7
َ
ٌى ٌي فٌِ ذ ٌمٌََّحٌُمٌ ًَ

َ
ٌاإلا ٌِ ٌ نِز

َ
 .يرٌِبٌِالى

ٌَمٌ ىٌٌََُ
َ
ٌي ٌ........... ان 

ٌ يِهٌفٌِ امٌُىًٌٌََ .ٌٌ
َ
ٌي وٌَبٌِأ

ُ
 يمٌِأ

جَخِمُع ِفيِهٌ .وٌ ضَزةٌِ ًَ
ُ
 ألا

زِجُع إٌِ .سٌ ًٌَ
َ
 يِذٌلمٌِالخٌِ يِهٌل

ٌَذٌالٌِوٌَ يِهٌفٌِ ُظٌجلًٌٌَِ .حٌ ًِ ً 

يٌَ !ا َضاِئُم ًٌَ .8 خزِج الطَّ
َ
ٌارٌَأ

َ
ٌمٌِ ة ًَ .......... 

 يُذٌالبٌَ .ٌٌ

ٌ .وٌ ٌاَحٌالطَّ
ُ
 ت

 اءٌُىٌَالفٌِ .سٌ

 اُجٌزٌَالَجٌ .حٌ

ٌَضْع َمٌ .9
َ

ٌَطٌبٌِال  ي ...........فٌِ ًَ

ٌالزٌَّ .ٌٌ
ُ

 ف

ٌشٌَالِخٌ  .وٌ
َ
ٌاه

ُ
 ت

 ٍُزٌزٌِالَطٌ .سٌ

ٌ .حٌ
ُ
ٌالغ

َ
ٌزف

ُ
 ت

ٌَ إليٌَ .11 َىاَو
َ
ىَر فٌِ اُصٌج

ُ
 ي ............الُفط

ٌٌ. ٌ
ُ
ٌغ

َ
ٌزف

ُ
ٌالُجٌ ت

ُ
 ِصٌىٌُل

ٌ .وٌ
ُ
ٌغ

َ
ٌزف

ُ
ٌ ت

َ
 وِلٌألا

ٌ .سٌ
ُ
ٌغ

َ
ٌزف

ُ
 ِمٌٌىالىٌَ ت

ٌ .حٌ
ُ
ٌغ

َ
ٌزف

ُ
ٌ ت

ُ
ٌاإلا

َ
ٌذ

َ
 ةٌِزٌَاه

 

 

 

 



 

 
 

ل بَِص
َ
 ين

ُ
 َلك

َ
َملِك

َ
ت

َ
َمهُين ل

َ
ا ال

َ
عن

َ
  !هُفَسى ه

(Hubungkanlah dua kalimat yang mempunyai makna dibawah ini)
ٌٌأ.ٌيُذٌالبٌٌَ. 1

ُ
ٌغ

َ
ٌزف

ُ
ٌىِمٌالىٌَ ت

2.ٌٌ
ُ
ٌغ

َ
ٌزف

ُ
ٌ ت

َ
ٌٌٍِب.ٌوِلٌألا  اإلِاَيا

ُ
ٌَدوَرة

ٌجزٌَُحٌٌ. 3
 
ٌَرَجَعٌٌج.ٌة

ٌٌد.ٌامٌُمٌَّالَحٌٌ.4
 
ٌُمخَخِلَفت

َظٌٌٌ.ٌَعادٌٌَ.5
َ
ٌَجل

َعَذٌٌ.6
َ
ٌَرضم ٌٌو.ٌك

7.ٌٌ
 
ٌٌس.ٌَسَِزٍت

 
ٌَحذًَلت

8.ٌٌ
 
َعت ٌٌح.ٌُمَخَىّىِ

 
ت

َ
ٌَباك

ٌطخٌَبٌٌُ.9 ٌٌط.ٌان 
َ
ٌطَعُمٌاإلا

ٌىَرٌصٌٌُ. 11
 
ٌٌي.ٌة ٌَدار 

 

َ
ِجأ

َ
سئِب لا

َ
ل

َ
 ت

َ
يَتِلا

َ
وََجبِ ت ِحَص اب    !يح 

(Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!) 

َبِن ؟ يٌَا ِهٌَمٌ .6
َّ
زِب الل

ُ
 ِلػ

ُ
ت

َ
 آل

اِجِب ؟ يٌَا ِهٌَمٌ .7
َ
ي واإلاي س ِ

َ
زا

َ
 لَخىِظيِف الى

ُ
ت

َ
 آل

سِح أولَخىِظيِف البالط ؟ يٌَا ِهٌَمٌ .8
َ
 إلِا

ُ
ت

َ
 آل

 لَخصِذًِف الَهَىاِء؟ يٌَا ِهٌَمٌ .9
ُ
ت

َ
 آل

اِثٌ .11 ََ ٌ
َ
ٌعنٌَاإلا

ُ
ٌلٌِ َبٌاِضٌىٌَى اإلا

َ
 :ِتٌيٌَّآلاجٌِ اِثٌَمٌلٌِلي

= .نٌ
 
 ِبَطاط

َم  .ٌٌ
َ
غل

َ
غِلُم= –أ ٌُ 

ىًبا مٌِ .مٌ
ُ
ٌو ًَ ٌ

َ
 =اِءٌاإلا

= .نٌ  ِفَزاع 

  .صٌ
َ

ف
َّ
ظ

َ
= –ه

ُ
ف ِ

ّ
ىظ ًُ 

= .عٌ
 
ت

َ
ىه

َ
 غ

= .فٌ
 
َفت

َ
 ِميػ

  .صٌ
َ َ
= –َمَل

ُ َ
مَل ًَ 

 الَهَىاِء= .قٌ
ُ

ف يَّ
َ
 ُمى

ِبَظ  .رٌ
َ
لَبُظ= –ل ًَ



 

 

ل ُججعَاِ
َ
مل

 
يَدفُِم ت

 
   ن:مِ ة

(Buatlah kalimat sempurna dari beberapa kata dibawah ini!) 
ٌبٌِ .6

َ
ٌزه

ُ
 اِمٌمٌَّالَحٌ ت

 ٍز ٌزٌَِضٌ .7

 خ ٌطبٌََمٌ .8

9. ٌ
ُ
 ىُبٌالي

ٌاإلِالعٌَ .11
ُ
 َلت


َ
م الرِجت

َ
ت

َ
يَآلاتِ ُجمل

َ
إِ ت

َ
ل

 
ي الل

َ
 !ِتي بِرَالعَ ِتغ

(Terjemahkanlah kalimat dibawah ini kedalam Bahasa Indonesia ) 

 

6. Jangan melempar batu ke jendela! 

2. Dimana kamu membeli vas bunga ini? 

2. Saya izin mau ke toilet.  

2. Matikan lampu itu! 

01. Ambilkan saya piring didapur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANGKET SISWA 

 

“Efektifitas Model Pembelajaran Discovery Learning dalam  

Meningkatkan Penguasaan Mufrodat di MTsN Tambakseras Jombang”  

Petunjuk Pengisian Angket: 

0. Isilah terlebih dahulu identitas siswa dengan lengkap! 

7. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai menurut pendapatmu dari pertanyaan 

yang ada dalam tabel dibawah ini dengan memberi tanda centang (  √   ) 

pada kolom jawaban yang telah disediakan. 

3. Keterangan dari masing-masing kategori jawaban adalah sebagai berikut: 

 

SS    Sangat Setuju 

S    Setuju 

KS    Kurang Setuju 

TS    Tidak Setuju 

STS    Sangat Tidak Setuju 

 

Nama  : ........................................ 

No. Absen : ........................................ 

Kelas  : ........................................ 

 

Berilah tanda centang (  √   ) sesuai dengan pendapat saudari! 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S KS TS STS 

0. 0 

Saya merasa lebih bersemangat saat 

mengikuti pembelajaran bahasa Arab 

(terutama pembelajaran mufrodat) dengan 

model pembelajaran discovery learning 

     

7.  

Saya merasa tidak bosan dalam 

pembelajaran mufrodat (bahasa Arab) 

setelah diajar menggunakan model 

pembelajaran discovery learning 

     

3. 7 Pembelajaran mufrodat dengan model 

pembelajaran discovery learning membuat 

     



 

 

saya lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran  

4. 3 

Saya lebih tekun mengikuti pembelajaran 

mufrodat (bahasa Arab) setelah diajar 

menggunakan model pembelajaran 

discovery learning 

     

5. 4 

Saya merasa lebih ulet menghadapi 

kesulitan dalam kegiatan pembelajaran 

mufrodat (bahasa Arab) setelah diajar 

menggunakan model pembelajaran 

discovery learning 

     

6. 3 

Saya bisa melafalkan kosakata dengan baik 

dan benar setelah diajar menggunakan 

model pembelajaran discovery learning  

     

2. 4 

Saya mudah mengingat mufrodat setelah 

diajar menggunakan model pembelajaran 

discovery learning  

     

2. 5 

Saya mudah memahami mufrodat setelah 

diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran discovery learning  

     

2. 6 

Saya banyak mendapatkan tambahan 

perbendaharaan mufrodat setelah diajar 

menggunakan model pembelajaran 

discovery learning 

     

01. 2 

Saya bisa menuliskan mufrodat dengan baik 

dan benar setelah diajar menggunakan 

model pembelajaran discovery learning 

     

00. 2 

Saya merasa lebih mudah menggunakan 

mufrodat dalam berekspresi lisan maupun 

tulisan setelah diajar menggunakan model 

pembelajaran discovery learning 

     

07.  
Saya merasa lebih mudah menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru setelah 

diajar menggunakan model pembelajaran 

     



 

 

discovery learning 

03.  

Saya merasa lebih mudah mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru setelah diajar 

menggunakan model pembelajaran 

discovery learning 

     

04.  

Pembelajaran mufrodat (bahasa Arab) 

dengan menggunakan model pembelajaran 

discovery learning memudahkan saya untuk 

memahami materi dengan mudah 

     

05.  

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

mufrodat dengan menggunakan model 

pembelajaran discovery learning , 

kemampuan saya dalam memahami 

pelajaran bahasa Arab mengalami 

peningkatan. 

     

 

TERIMA KASIH! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الصوار
 

  
 اإلختبار القبلى في الفصل التجريبي الفصل الضابطاإلختبار القبلى في 

  
عملية التعليم في اللقاء الثاني عند 

 الفصل التجريبي
العرض التقديمي من تلميذة لكل الفرقة 

 في الفصل التجريبي

  
المنافشة بين تلميذات في الفصل 

 التجريبي
عملية التعليم في اللقاء الثالث عند 

 الفصل التجريبي



 

 

  
كتابة المفردات على السبورة في الفصل  المحاذثة في الفصل التجريبي

 التجريبي

  
 اإلختبار البعدي في الفصل التجريبي اإلختبار اليعدى في الفصل الضابط

  
 مدرسة اللغة العربية  أخذ البيانات من اإلستبانة

 
 

 

 

 



 

 

 السيرة الذاتية
 

 المعلومات الشخصية . أ
 كناأرنا مناس:  اإلسم

 0995يوليو  8، ماالنق:  ا١تكان/تارخ ا١تولود
 : اإلندونيسية اٞتنسية

 : كلية علوم الًتبية والتعليم/ قسم تعليم اللغة العربية كلية/قسم
 –تورين  –يف قرية كيدوك  15"23ركسان ٪ترة:: شارع  العنوان

 ماالنق 
 185791862474:  رقم اٞتوال

 hyorindnna04@gmail.com:  الربيد اإليليكًتوين
 

 المستوى الدراسي: . ب
 السنة المستوى الدراسي

 م3110-0999 ىدية اهللروضة األطفال 

 م3117-3110 رياض ا١تبتدعُت كيدوك تورينمدرسة اإلبتدائية 

 م3101-3117 عهد ا١توّدة اإلسالمي للبنات مدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية ٔت

 م3102-3101 مي للبناتعهد ا١توّدة اإلسالمدرسة الثناوية اإلسالمية ٔت

بكلوريوس )سرجانا( ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية 
 والتعليم ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنق

 م3102-3107



 

 

 

 

 

 

 

 

 


