
 أ

البحثاجلامعي
 

 ادلفرداتترقية قدرة الطلبة على استيعاب  استخدام األانشيد يف
 ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كباجنني ماالنج


إعداد:

دمحمفائزاألبرار
ٕٓٛٓٓ٘ٔٔرقمالقيد:

إشراؼ:
الدكتوراحلاجراضتوفيقالرمحنادلاجستَت

ٕٕٖٕٜٓٓٔٔٓٓٛٔٔٓٚٚٔرقمالتوظيف:





 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 6102أغسطس 



 ب

البحثاجلامعي

 ادلفرداتترقية قدرة الطلبة على استيعاب  استخدام األانشيد يف
 ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كباجنني ماالنج

(S-1مقدـإلكماؿبعضشركطاحلصوؿعلىدرجةسرجاان)
الًتبيةكالتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةب كليةعلـو

عداد:إ
دمحمفائزاألبرار

ٕٓٛٓٓ٘ٔٔرقمالقيد:

إشراؼ:
ادلاجستَتالدكتوراحلاجراضتوفيقالرمحن

ٕٕٖٕٜٓٓٔٔٓٓٛٔٔٓٚٚٔرقمالتوظيف:





 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 6102أغسطس 



 ج

 اإلهداء
 
 

أىدمىذاالبحثاجلامعيإىل:
 

 أمي الكرمية: نور فوزية
لكيأكوفمنالناجحُتكالسادلُتيفالدارين،أحسنتتربيىتبنصائحهااخلالصةقد)

عسىهللاأفيعطيهارمحةدائمةكنعمةجزيلة(
 

 أيب الكرمي: احلاج عبد الوهاب
)اللهمطوؿعمرهكيسرأمورهكأدـصحتوليكوفأسوةحسنةمداكمةألسرتو(

 
 إخويت احملبوبني

الطريقكيثبتهمفيو( )عسىهللاأفيهديهمإىلأقـو
 

 ئي الكرامزمال
،عسىهللاأفينجيهمعامليةنوررمحةكزلصةىداية)خاصةألمحدسيفيكزميليت

) كيسهلهمسلوؾاحلياةلطلبالعلـو
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 االستهالل
 


َمآءَ وََعلََّم َءاَدَم  سأ
َ مأ لََعَ  ٱۡلأ ََّها ثلمَّ َعَرَضهل أَمَلَٰٓئَِكةِ ُكل ۢنِب  ٱل

َ
َٓآءِ نِن   ل َفَقاَل أ لل َمآءِ ََٰٰٓٓ سأ

َ
ِنو ِي أِس

نتلمأ َصَِٰدقنَِي   ٣١كل
(dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!") 

 (ٖٔ)سورةالبقرةآية
 

 

ـَأَْىِلاجْلَنَِّةَعَرِبٌّ َأِحبُّوااْلَعَرَبلَِثََلٍث:أِلَِنَّْعَرِبٌَّكاْلُقْرآَفَعَرِبٌّكََكََل
)ركاهاحلاكمكالطرباِنكالبيهقي(

 
 
 
 
 
 
 
 
 













 م

 إقرار الطالب

أانادلوقعأدانه:
:دمحمفائزاألبراراالسم

ٕٓٛٓٓ٘ٔٔ:رقمالقيد
:ككنورجياغَلغةالموصلافالعنواف

البحث أبفىذا أقر لتوفَتشرطمنشركطالنجاحللحصوؿتالذمحضراجلامعي و
موالانةعلىدرج جامعة كالتعليم الًتبية علـو كلية العربية اللغة تعليم سرجاانيفقسم

األانشيديفتعليم ماالنج،ربتادلوضوع"استخداـ احلكومية مالكإبراىيماإلسَلمية
.ادلفرداتابدلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةاحلكوميةكباصلُتماالنج"

ككتبتحضر تو كمبو زكنفسي غترا إبداع من اآلخر.و أتليف أك أحدَتم ادعى كإذا
استقباالأنومنأتليفوكتبُتأنوفعَلليسمنحبثيفأانأربملادلسؤؤليةعلىذلك،كلن
الًتبيةكالتعليم تكوفادلسؤكليةعلىادلشرؼأكعلىقسمتعليماللغةالعربيةكليةعلـو

جامعةموالانمالكإبراىيماإلسَلميةاحلكوميةماالنج.
ررىذااإلقراربناءعلىرغبيتاخلاصةكالجيربِنأحدعلىذلك.ح

ٕٙٔٓأغسطسٛٔماالنج،
صاحباإلقرار




 دمحم فائز األبرار
ٕٓٛٓٓ٘ٔٔرقمالقيد:





 ؾ

 كلمة الشكر والتقدير
 


كالسَلـعلىأشرؼاألنبياءكادلرسلُت،سيدان كالصَلة احلمدهللربالعادلُت،
أمجعُت.أمابعد،دمحمكعلىآلوكصحبو

ابحلمد أحق سبحانو فلو البحث، ىذا إعداد من ابالنتهاء علي هللا من كقد
كالثناءعلىجزيلنعموكعظيمرمحتوكعطائو.كيسرِنأفأقدـابلشكركالتقديرإىلمن

كافذلمفضليفإسباـىذاالبحثكمنهم:
موالانبركبيسور.ٔ جامعة مدير راىارجو، موجيا اإلسَلميةالدكتور إبراىيم مالك

احلكوميةماالنج.
كالتعليمجبامعةموالان.ٕ الًتبية الدكتوراحلاجنورعليادلاجستَت،عميدكليةعلـو

مالكإبراىيماإلسَلميةاحلكوميةماالنج.
جبامعة.ٖ العربية اللغة تعليم قسم رئيسة ادلاجستَت، احلسنة شللوءة احلاجة الدكتورة

لكإبراىيماإلسَلميةاحلكوميةماالنج.موالانما
أعطاِن.ٗ حبيث أشرفٍت الذم ادلاجستَت الرمحن توفيق راض احلاج األستاذ

فلومنهللاخَت البحثحىتانتهائو، اإلصَلحاتكاالقًتاحاتمنذبدايةكتابة
اجلزاءكمننتإليوجزيلالشكركالتقدير.

أنواراذلدلاإلسَلميكارانجبسوكيالشيخاحلاجبيضاكممصلح،مديرمعهد.٘
ماالنجالذمأرشدِنألفأجتهديفطلبالعلمكالعبادات،أمدهللاعمرهكابرؾ

فيوكلحياتو.



 ؿ

جبامعة.ٙ كالتعليم الًتبية علـو كلية العربية اللغة تعليم قسم يف احملاضرين األساتيذ
مكلالشكركالتقديرعلىماموالانمالكإبراىيماإلسَلميةاحلكوميةماالنج،فله

كادلعارؼكالدكافعجزاىمهللاأحسناجلزاء. قدموِنمنالعلـو
كباصلُت.ٚ احلكومية اإلسَلمية ادلتوسطة ادلدرسة مدير هللا، نصر دمحم احلاج السيد

ماالنج،الذمقبلٍتأحسناالستقباؿيفإجراءىذاالبحث.
ٛ. مدرسة كورنياكايت، عيدة اإلسَلميةاألستاذة ادلتوسطة ادلدرسة يف العربية اللغة

كباصلُتماالنجاليترحبتٍتكلالًتحيبكأعطتٍتاخلرباتكاإلرشادات احلكومية
يفعمليةالتعليم.

البحثكخاصةلوالدماحملًتمُتالذينغرسا.ٜ أسريتالذينشجعٍتعلىإسباـىذا
يفنفسيحبالعلمكادلعرفةكاإلخَلصيفالعمل.

يفمعهدأنواراذلدلاإلسَلميكارانجبسوكيماالنج.زمَلئي.ٓٔ
أخيعُتالنظَتكأخيترائحةالصفية،فإليهمامٍتجزيلالشكركالتقدير..ٔٔ
زمَلئيكأصدقائيككلمنأسهميفإسباـىذاالبحث،فلهممجيعاعظيمالشكر.ٕٔ

كجزاىمهللاأحسناجلزاء.

البح منكأخَتا،كافيفىذا أرجوا ثاجلامعيكثَتمناألخطاءكالنقصاففلذا
القراءاألعزاءتصويباكتصحيحاألخطائهاادلوجودةحىتيصبحىذاالبحثكامَل.كهللا

الطريقكهللاحلمدعلىمجيعاألحواؿ. ادلوفقإىلأقـو


ٕٙٔٓأغسطسٛٔماالنج،


الباحث




 ـ

 مستخلص البحث



 فائز. دمحم ٕٙٔٓاألبرار، ادلتوسطة. ابدلدرسة ادلفردات تعليم يف األانشيد استخداـ
العربية،اإلسَلميةاحلكوميةكباصلُتماالنج البحثاجلامعي،قسمتعليماللغة .

احلكومية اإلسَلمية إبراىيم مالك موالان جامعة كالتعليم، الًتبية علـو كلية
ادلشرؼ:الدكتوراحلاجراضتوفيقالرمحنادلاجستَتماالنج.

:ادلفردات،تعليمادلفردات،األانشيداألساسيةالكلمات

للطلبة،كتستخدـ إجيابية للمستمعحىتتعطيآاثرا لألانشيداستجابةعاطفية
األانشيديفتعليمادلفرداتكبكتابةنصاألانشيدالىتتصدرمنادلوادالدراسية.

 ىي ادلفردات تعليم يف الباحث يستخدمها اليت الطريقة كيطبقهاإف األانشيد
الباحثيفادلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةاحلكوميةكباصلُتماالنجألهنامنأحدادلدارس
الباحث كخيصص الدينية، الشؤكف لوزارة التابع ابدلناىج العربية اللغة فيها تدرس اليت

.ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالطلبةيفالفصلالسابعمنىذهادلدرسةللسنةالدراسية
ىذ أسئلة أما ىي: البحث تعليمٔا يف األانشيد استخداـ عملية كيف )

(ماىيٕادلفرداتالعربيةابدلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةاحلكوميةكباصلُتماالنج؟،ك
احلكوميةفعالية اإلسَلمية ادلتوسطة ادلدرسة يف األانشيد ابستخداـ ادلفردات تعليم

كباصلُتماالنج؟
أماادلنهجادلستخدـيفىذاالبحثىوادلنهجالتجرييب.يَلحظكيقارفالباحث
كفاءةالطلبةيفحفظادلفرداتقبلتطبيقاألانشيدكبعده.كيستخدـالباحثادلنهج



 ف

كاجملموعة الضابطة اجملموعة إىل البعدم كاالختبار القبلي االختبار بتجربة التجرييب
لبياانتىيادلَلحظة،ادلقابلةكاالختبارات.التجريبية.أماأدكاتمجعا

(أفاستخداـاألانشيديفتعليمادلفرداتمخسٔكأمانتائجالبحثفتدؿعلى:
السبت، مثقاـٕٓٙ،ٙاإلحصائي= t(كجدالباحثأفنتيجةٕلقاءاتيفكليـو

أفنتيجتو=t-tableالباحثبتعيُت %،كٔمادلستولادلعنويفٓ٘ٚ،ٕفوجدمنو
ٕ،ٕٓٗ ادلعنوم ادلستول ٘يف نتيجة كألف .%t  = منٖٚٓ،ٖاإلحصائي أكرب

 ادلعنوم ٔادلستول = %ٕ،ٚ٘ٓ ادلعنوم ادلستول نتيجة من أكرب =٘ككذلك %
كذلكدبعٌتأفٕٗٓ،ٕ ،H0ك البحثمقبولة،H1مردكد مقبوؿأمأففركضىذا

دفعاؿيفتعليماللغةالعربيةخصوصايفكخَلصتهاإفكسائلتعليميةابستخداـاألانشي
تعليمادلفردات.كلذاينبغيعلىمدرساللغةالعربيةأفيهتمابستخداـىذااألسلوبيف

تدريساللغةالعربية.
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Al Abror, Muhammad Fa’iz. 2016. Using Songs to Increase Student Capability in 

Governance of Arabic Vocabulary “Experiment Research at State Islamic 

Junior High School Kepanjen Malang”. Thesis the Arabic Education 

Department, the Faculty of Education and Teachership Knowledge, the State 

Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. 

Advisor: Dr. H.R. Taufiqurrochman, M.A 

 

Keywords: Mufrodat, Mufrodat Learning, Songs 

 

Songs have emotional responses to the audience, so the song can be a 

positive influence, especially for students. Songs can be used in mufrodat learning 

by writing lyrics that come from the subject matter to be delivered.  

Strategies to be applied to research in State Islamic Junior High School 

Kepanjen Malang is using song  in mufrodat learning,  where  the  text  of  the  

song  that  will  be  applied  sourced  from material to be delivered. The reason the 

researchers chose this school because the school is one that applies curriculum 

based on the department of religion. Researchers chose seventh classes of the  

school year 2015-2016 as the research sample.  

Formulation of research problems are (1) how process to use the song in the 

mufrodat learning at the State Islamic Junior High School Kepanjen Malang? (2) 

How effectiveness of songs using in the mufrodat learning at the State Islamic 

Junior High School Kepanjen Malang? 

The method used in this research is method of Experiment Research. 

Researchers compared the ability of students to memorize vocabulary in Arabic 

before and after mufrodat learning with  songs  that  matter basic.  This  type  of  

research is experimental research with design of experiment post test and pre test 

for control and experiment group. Data collection techniques used in this research 

is observation, interview and test.  

 These  results  indicate  that:  1)  the  use  of  songs  in  Arabic  language  

learning  conducted over 5 sessions every Saturday. 2) The results of t-tests count 

test showed that the t-calculated is greater than the 6,260 t-table (list of 

significance) 2.750 2.042 a 1% and the 5% significance. Because the 7.41 t-count 

significantly larger in 1% = 2.450 as well as significantly greater than the 5% = 

2.042, this means H0 rejected and H1 in receiving. conclusion that the medium of 

learning by using songs is effective in learning the Arabic language, especially in 

mufrodat learning. 
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Al Abror, Muhammad Fa’iz. 2016. Penggunaan Lagu-lagu dalam Meningkatkan 
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Lagu  memiliki  respon  emosi  terhadap  pendengarnya,  sehingga  lagu  

bisa  memberi pengaruh positif terutama terhadap pelajar. Lagu bisa digunakan 

dalam pembelajaran kosakata bahasa  arab  dengan  cara  menulis  lirik  lagu  yang  

bersumber  dari  materi  pelajaran  yang  akan disampaikan.  

Strategi yang digunakan peneliti dalam pembelajaran mufrodat di Madrasah  

Tsnawiyah Negeri Kepanjen Malang adalah dengan menggunakan lagu-lagu,  

dimana teks lagu yang akan diterapkan bersumber dari materi yang akan 

disampaikan. Alasan peneliti memilih sekolah ini, karena sekolah ini merupakan 

salah satu madrasah yang menerapkan Kurikulum yang dinaungi Departemen 

Agama. Peneliti memilih kelas 7 tahun ajaran 2015-2016 sebagai sampel 

penelitian.  

Adapun rumusan masalah penelitian adalah: (1) Bagaimana proses  

penggunaan lagu dalam pembelajaran mufrodat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Kepanjen Malang? (2) Bagaimana efektivitas penggunaan lagu-lagu dalam 

pembelajaran mufrodat di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kepanjen Malang?  

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Eksperimen (Experiment  

Research). Peneliti membandingkan kemampuan siswa dalam menghafalkan 

kosakata bahasa arab sebelum dan sesudah diterapkanya pembelajaran kosakata  

dengan lagu-lagu yang berbasisi  materi.  Jenis penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen dengan desain eksteriment pos test dan pre test untuk kelompok  

kontrol  dan  eksperimen. Tehnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara dan tes.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan lagu-lagu dalam 

pembelajaran bahasa Arab dilaksanakan selama 5 kali  pertemuan  setiap  hari  

Sabtu. 2)  Hasil  hitungan  uji  t  tes menunjukkan  bahwa  hasil  t-hitung  adalah 

6,260 lebih  besar   dari  pada  t-tabel  (daftar signifikansi) 2,750 yang 1% dan 

2,042 dalam signifikansi 5%. Karena hasil t-hitung 7,41 lebih besar  dalam  

signifikan  1%=  2,450  begitu  juga  lebih  besar  dari  hasil  signifikan  

5%=2,042,  ini berarti  H0 di  tolak dan H1 di terima. Kesimpulannya bahwa 

metode pembelajaran dengan menggunakan lagu-lagu efektif dalam pembelajaran 

bahasa Arab khususnya dalam pembeljaran mufrodat. 
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 حمتوايت البحث
 
 

أ...........................................................صفحةالغَلؼ
ب...........................................................صفحةالعنواف

ج...............................................................ستهَلؿاال
د..................................................................ىداءاإل

ق..........................................................مواعيداإلشراؼ
ك............................................................تقريرادلشرؼ

ز........................................................جلنةادلناقشةتقرير
ح.........................................تقريررئيسةقسمتعليماللغةالعربية

الًتبيةكالتعليم ط........................................تقريرعميدكليةعلـو
م.............................................................إقرارالطالب

ؾ.....................................................كلمةالشكركالتقدير
ـ............................................مستخلصالبحثابللغةالعربية

س..........................................مستخلصالبحثابللغةاإلصلليزية
ع.......................................مستخلصالبحثابللغةاإلندكنيسية

ؼ..........................................................زلتوايتالبحث
كاجلداكؿقائ ش.....................................................مةالرسـو

ت............................................................قائمةادلَلحق

 األول : اإلطار العام الفصل
ٔ........................................................خلفيةالبحثأ.

ٖ........................................................أسئلةالبحثب.
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ٖ......................................................أىداؼالبحثج.
ٗ.......................................................فركضالبحثد.
ٗ.........................................................أمهيةالبحثق.
٘........................................................ربديدالبحثك.
٘...................................................ربديدادلصطلحاتز.
ٙ....................................................الدراساتالسابقةح.

 الثاين : اإلطار النظري الفصل
 ادلفرداتتعليم ادلبحث األول : 

ادلفرداتأ. ٜ......................................................مفهـو
ب. ٓٔ.................................................تعليمادلفرداتمفهـو
ٔٔ................................................أىداؼتعليمادلفرداتج.
ٔٔ........................................................أنواعادلفرداتد.
ٖٔ...........................................أمهيةتعليمادلفرداتللطَلبق.
ٖٔ................................................أسساختيارادلفرداتك.
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 األول الفصل
اإلطار العام

 
 
 خلفية البحث أ. 

البشرم،كىذااالتصاؿينتهياللغةأداةاالتصاؿبُترلموعةمناجلنسإف
إىلنوعمنالتفاىم.كحلاجةاإلنسافإىلالتفاىممعغَتهيفادلسافاتكاختَلؼ
ابتكراإلنسافكسائَلأخرلللتفاىم،فاخًتعطريقةصناعيةلإلفهاـىي األزمنة،
الكتابةكطريقةصناعيةللفهمىيالقراءة،كهبذاأمكنوأفيفهمعنادلاضُتبقراءة

اثرىمادلكتوبة،كأفيًتؾأفكارهليفهمهاعنومنسيأتوفبعده،ككذلكاستطاعأفآ
أركاف أربعة اللغة أصبح كهبذا كالقراءة، الكتابة طريق عن عنو الناثُت مع يتفاىم

ٔأساسيةىي:الكَلـكالكتابةكوسيلةإفهاـ،كاالستماعكالقراءةكوسيلةفهم.
مهمايف اللغةمنطوقةكانتأـمكتوبةيفإفادلفرداتتلعبدكرا عملية

ادلفردات استيعاب لو فَلبد اللغة دلتعلم السيما األكادميكية أك اليومية احلياة
كانتادلفرداتعنصرامنعناصراللغةاذلامةحبيثتتضمنعليهاادلعاِنكإتقاهنا.

ستزيدلوكاستخداـالكلماتيفاللغةمنادلتكلمنفسوأكمنالكاتب.كالشخص
مهارتويفاللغةإذاازدادمفرداتوألفكفاءةمهارةلغةالشخصمتوفقعلىادلفردات

ٕاليتاستوعبعليها.
تعليمادلفرداتمنادلدرسإىلالتَلميذىوتعليملفهمادلعٌتكلتسهيلحفظ

ا.ادلفردات.قدخيتلفخرباءتعليماللغاتالثانيةيفمعٌتاللغة،كيفأىداؼتعليمه

                                                           
.ٖٗ(،ٕٜٜٔ)رايض:دارادلسلمللنشركالتوزيع،ادلهاراتكماىيتهاكطرائقتدريسهاأمحدفؤادزلمودعلياف، ٔ

2
 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2005), 96. 
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ادلفرداتمطلبأساسيمنمطالبتعلم تعلم أف على يتفقوف ذلكفإهنم كمع
.ٖغةالثانيةكشرطمنشركطإجابتهاالل

لتعليم جذابة كسائل للمدرس بد فَل شاؽ، عمل ادلفردات تعليم إف
ادلفرداتكالديكنأفأيمرالتَلميذحبفظمجيعادلفرداتادلوجودةيفالكتابادلقرر

لةاجلذابةفيشعركابصعوبةكملل.كمنأفضلالوسائلاليتتساعدكثَتادكفالوسي
للدارسُتفهواأللعاباللغوية،تساعدعلىاجتيازجهدالفهمكالتخفيفمنراتبة

الدركسكجفافها.
مثلفرداتيستحقبدءامنادلفرداتاألساسيةاليتالتتغَتبسهولة،ادليفتعلم

عائلية عن األساسية، كاألفعاؿ الضمائر ك اجلسم، أجزاء أمساء ادلفرداتكمن، بعض
 للالسهولةاألخرل منالتعلم. التعلم، يف استخدامها ديكن ،ةادلباشرةقيطرهاطريقة

ستخداـابطريقةالالًتمجة،كالقواعدك،كطريقةالقراءةكطريقةكطريقةالسمعيةالبصرية
 ٗدعائم،كتعلمالغناءأكأغنيةالعربية.كسيلةبطاقاتالصورةكال

الطريقةكإ ادلفرحدل لتعلم تطبيقها ديكن ىيداتاليت أكاألغنيةابستخداـ
عمليةانشيداأل يف تعليمها. ليس بادلعلم ادلفردات فقطقراءة مع كلكن أكاأل، غنية

 .فيهاكلكنىناؾكسائلالًتفيواالفضلعنصرالتعليمغَت،كذلكاألانشيد
التعلمادلفرداتهتدؼإىلربفيزالطَلب الغرضمناستخداـاألغاِنيفىذا
التفكَت ك الذكاء تسهيلربسُت على تساعد أف ديكن أفضل تعليمية أبنشطة للقياـ

استخداـىذهاألغنيةهتدؼأيضاإىلجعلكغَتذلك٘النقدمكالطَلبادلبدعُت.
معيسهلأفيقبلذلكالدراسةةالعربيةكالطَلبالطَلباليشعرابدللليفتعلماللغ

.حىتحيصلالنتائجالكماليةجوسلتلفعنغَتىا،

                                                           
(،ٜٜٛٔ)جامعةادلنصورةمصر:الرابطتعليمالعربيةلغَتالناطقُتهبامناىجوكأساليبورشدمأمحدطعيمة، ٖ

ٜٔٗ.
4
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran…, hal. 71 

5
 Ibid, hal. 73-74 
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الصفالسابعمنكبعدأفالحظالباحثيفعمليةتعليماللغةالعربيةيف
كباصلُتكجدالباحثبعضادلشكَلتاليت احلكومية اإلسَلمية ادلتوسطة ادلدرسة

ضعف كىو التَلميذ تنويعيوجهها كعدـ ذلم ادلقدمة ادلفردات على استيعاهبم
ادلدرّ يستخدمها كاسًتاتيجية معاِنةسالوسائل كتوضيح تعليم عملية لتحسُت

األانشيدادلفردات. ادلفرداتألف يفتعليم الباحثاألانشيد فعلىذلكاستخدـ
يشجعالطلبةيفالتعلمكيسهلهمعلىحفظادلفردات.

استخداـاألانشيديفتعليمادلفرداتيرلالباحثأف،استناداعلىماسبق
أىداؼالتعليمكالتعلمادلنشودةتحقيقلأمرضركرمليسجملردالباحثفحسببلا

تميكسحىتيتمكنالطَلبحيثيتعلموفكيتسهلوفكيرغبوفيفاللغةالعربية.
علىاستيعاب الطلبة قدرة األانشيديفترقية البحثالعلميابدلوضوع"استخداـ
ادلفرداتابدلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةاحلكوميةكباصلُتماالنج"كجيرمالباحثيف

.ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالفصلالسابعللعاـالدراسي

 أسئلة البحث ب. 
البحثكمايلي:اعتماداعلىخلفيةالبحثفحددالباحثعلىمشكَلت

دلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةابيفتعليمادلفرداتالعربيةكيفاستخداـاألانشيد.ٔ
احلكوميةكباصلُتماالنج؟

ادلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةيفاألانشيدستخداـابتعليمادلفرداتفعاليةماىي.ٕ
احلكوميةكباصلُتماالنج؟

 أهداف البحث ج. 
إىلمعرفة:كيهدؼىذاالبحث

ٔ. اناألاستخداـ العربية ادلفردات تعليم يف اإلسَلميةابشيد ادلتوسطة دلدرسة
احلكوميةكباصلُتماالنج.
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ابألفعالية.ٕ ادلفردات احلكوميةانتعليم اإلسَلمية ادلتوسطة ادلدرسة يف شيد
كباصلُتماالنج.

 فروض البحث د. 
إىلفركضآتية:بحثيستندالباحثاليفىذا

.علىادلفرداتةبالطلاستيعابيرقييفتعليمادلفرداتاألانشيداستخداـ.ٔ
تعليمادلفرداتأكربمننتائجهميفاألانشيديفنتائجالطَلببعداستخداـ.ٕ

.عليمادلفرداتقبلاستخدامهات

 أمهية البحث ه. 
 إجيابية فوائد البحث ىذا أييت أف الباحث النظريةيرجوا الناحيتُت من

كالتطبيقيةكمايلي:
زايدةالنظرايتيف:يرجوالباحثعلىىذاالبحثإسهامالالنظريةمنالناحية.ٔ

رلاؿتعليماللغةالعربيةخاصةيفموادتعليمادلفردات.
يرجواالباحثعلىىذاالبحثإسهامايلي:التطبيقية:منالناحية.ٕ

للمعلم-أ
العربيةكينفعالبحثالعلميكادلرجعدلعلميريدتعليمادلفرداتىذا

كأسلوبيفالتعليم.األانشيد
للمتعلم-ب

يرجواالباحثابستخداـاألانشيدمساعداكمسهَلللطلبةيفحفظ
ادلفرداتكبعثمحاستهمكرغبتهميفتعليماللغةالعربية.

للباحث-ج
 الباحثعلىجعل البحثخربة العربيةىذا اللغة يفتعليم غالية

خاصةيفتعليمادلفردات.
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 حتديد البحث و. 
ىذاالبحثكمايلي:علىحددالباحث

احلدكدادلوضوعية.ٔ
البحثىو"موضوع الطلبةعلىاستخداـاألانشيديفىذا قدرة ترقية

ادلتوسطةادلفرداتاستيعاب ابدلدرسة السابع الفصل يف ذبرييب حبث كىو "
اإلسَلميةاحلكوميةكباصلُتماالنج.

احلدكدادلكانية.ٕ
 يف البحث ىذا اإلسَلميةجيرم ادلتوسطة ابدلدرسة السابع الفصل

.احلكوميةكباصلُتماالنج
نيةااحلدكدالزم.ٖ

البحث ىذا ماريسيعقد شهر إىل فرباير شهر الدراسيمن العاـ يف
ـ.ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ

 حتديد ادلصطلحات ز. 
الجتنابسوءالتفاىمكاحلفاظعلىتفسَتاتسلتلفةعنادلصطلحاتادلهمة

البحثىو: ذلذا الواردة فيجبللباحثبياهنا،كأىمادلصطلحات
ادلفردات.ٔ

للتفكَت يفكقتآخركوسيلة أهنا إفادلفرداتىيأدكاتمحلادلعٌتكما
 خطريفابلو يريد.ألفادلتكلميستطيعأفيفكرمثيعربما بكلماتما ٙكفكره

العربيةمناألجانب كادلفرداتإحدلالعناصراللغويةاليتينبغيعلىمتعلماللغة
تعلمهاليحصلعلىالكفاءةاللغويةادلرغوبة.

                                                           
تعليمالعربيةبلغةأخرل:أسسومداخلوطرؽتدريسو)مكةادلكرمة:جامعةأـالقرل،زلمودكاملالناقة، ٙ

ٜٔٛ٘)،ٔٙٔ.
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تعليمادلفردات.ٕ
تعليمادلفرداتىومعرفةادلفرداتكترمجتهاكاستطاعةلًتمجتهاكاستعماذلا

 الصحيحة اجلملة كيفيةيف معرفة دكف ادلفردات ربفيظ فقط ليس معناىا
استعماذلايفاالتصاؿحقيقة.إذفيفتطبيقىذهادلفرداتجيبعلىالطَلب

أفيفهموىاكعلىادلدرسُتأفيعلموىماستعماذلايفالنطقكالكتابة.
اجلراسية ادلواد إلقاء عملية ادلفردات تعليم أف أسيف جناف أمحد قاؿ

(عنصرامهمايفتعليماللغةالعربية.)كلمةفكلمة
انشيداأل.ٖ

تلفظالكلماتاليتينطقهباادلرءبشكلوكىاألانشيدمجعمنالنشيد
على ليسها لفظالنشيد اليتتَلئم احلركة استخداـ مع ادلعينة كالنغمة الوتَتة

النشيد هبذا ادلراد حفظو. ادلعدادلغٍت النشيد ىو ادلوضوع ىذا كتبواليتيف
الباحثحسبمضموفادلوادالدراسيةكيعلموإىلالطَلبيفالفصلالسابع

منادلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةاحلكوميةكباصلُتماالنج.

 الدراسات السابقة ح. 
منالدراساتالسابقةاليتتركزعلىتعليمادلفرداتكمايلي:

ل.ٔ سوبرااييتالبحث البحث:نيلي حسببعنواف ادلعدة األانشيد فعالية
الدراسات كلية )ماالنج: الكَلـ مهارة ترقية يف الدراسية ادلواد موضوعات

ـ(،ٕٔٔٓماالنجالعليا،قسمتعليماللغةالعربية،جامعةموالانمالكإبراىيم
كمنهج العربية. اللغة تعليم يف ادلاجستَت درجة على للحصوؿ تكميلي حبث

يب.كنتائجالبحثىي:طريقةتدريسمفرداتابألانشيدالبحثىوحبثذبري
دبشاركة فعاؿمثيبحثعنادلفرداتالصعبة ادلعدةحسبموضوعاتادلواد
الدرسُتكيكتبهاعلىالسبورة.كأىداؼالبحثىيمعرفةعنفعاليةاألانشيد
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ككيف الكَلـ مهارة ترقية يف الدراسية ادلواد موضوعات حسب ادلعدة
ا.استخدامه

البحثلزكديستراحركحانيةبعنوافالبحث:تعليمادلفرداتابلنشيديفمدرسة.ٕ
بٍترؤكؼاالبتدائيةجابونجماالنججاكلالشرقية)ماالنج:قسمتعليماللغة
اإلسَلمية إبراىيم ملك موالان جامعة كالتعليم، الًتبية علـو كلية العربية،

(دلعرفةعمليةالنشيديفتعليمٔث:ـ(.أىداؼالبحٕٕٔٓاحلكوميةماالنج
 جابونجماالنجك بٍترئوؼاالبتدائية يفمدرسة دلعرفةٕادلفرداتالعربية )

بٍترؤكؼاالبتدائيةجابونجماالنج. ادلفرداتابلنشيديفمدرسة تعليم آاثر
 البحثفتدؿعلى: نتائج ادلفرداتٔكأما يفتعليم األانشيد استخداـ أف )

السبت،مخسلقاءا اإلحصائي= t(كجدالباحثأفنتيجةٕتيفكليـو
ٖٚ،ٖ بتعيُت الباحث قاـ =t-tableمث نتيجتو أف منو يفٓ٘ٚ،ٕفوجد

 t%.كألفنتيجة٘يفادلستولادلعنومٕٗٓ،ٕ%،كٔادلستولادلعنوم

 ادلستولادلعنومٖٚٓ،ٖاإلحصائي= ككذلكٓ٘ٚ،ٕ%=ٔأكربمن
مردكدكH0،كذلكدبعٌتأفٕٗٓ،ٕ%=٘أكربمننتيجةادلستولادلعنوم

H1إفكسائلتعليمية كخَلصتها البحثمقبولة، مقبوؿأمأففركضىذا
ادلفرد تعليم يف خصوصا العربية اللغة تعليم فعاؿيف األانشيد ات.ابستخداـ

يف األسلوب ىذا ابستخداـ يهتم أف العربية اللغة مدرس على ينبغي كلذا
تدريساللغةالعربية.

تعليمادلفرداتيفكتابالعربيةبُتيديك:البحثلنوراحلكمةبعنوافالبحث.ٖ
ذبرييبيفالربانمجاخلاصلتعليماللغةالعربيةابستخداـاألغنية)حبثتطويرم

 ماالنج( احلكومية اإلسَلمية إبراىيم مالك موالان أىداؼـٕٕٔٓجبامعة .
(دلعرفةمواصفاتاألغنيةيفكتابالعربيةبُتيديكعلىالطلبةيفٔالبحث:

اإلسَلم إبراىيم مالك موالان جبامعة العربية اللغة لتعليم اخلاص يةالربانمج
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 ماالنجك يفكتابٕاحلكومية ادلفرداتابألغنية تعليم تطبيق كيفية دلعرفة )
جبامعة العربية اللغة لتعليم اخلاص الربانمج يف الطلبة على يديك بُت العربية

(دلعرفةمدلفعاليةتعليمٖموالانمالكإبراىيماإلسَلميةاحلكوميةماالنجك
بُتيديكعلىالطلبةيفالربانمجاخلاصادلفرداتابألغنيةيفكتابالعربي ة

ماالنج. احلكومية اإلسَلمية إبراىيم مالك موالان جبامعة العربية اللغة لتعليم
يفكتابالعربيةبُتيديكعلى(إفمواصفاتاألغنيةٔكنتائجالبحثىي:

إبراىيم مالك موالان جبامعة العربية اللغة لتعليم اخلاص الربانمج يف الطلبة
 ادلفردات، لتعليم مناسب ماالنج احلكومية تعليمٕاإلسَلمية تطبيق إف )

بُتيديكعلىالطلبةيفالربانمجاخلاص ادلفرداتابألغنيةيفكتابالعربية
ماالنج احلكومية اإلسَلمية إبراىيم مالك موالان جبامعة العربية اللغة لتعليم

 كىازقة، ادلفرداتشلتعة تعليم تعلٖيصنع إف يفكتاب( ادلفرداتابألغنية يم
جبامعة العربية اللغة لتعليم اخلاص الربانمج يف الطلبة على يديك بُت العربية

موالانمالكإبراىيماإلسَلميةاحلكوميةماالنجلوفعاليةكثَتةعلىالطلبة.
قاـ اليت كالدراسة السابقة الدراسات بُت الفرؽ السابقة الدراسات فتبُت

 كإف االباحث بعض ىناؾ ادلفرداتدلساكاةكاف تعليم إما كىو البحث رلاؿ يف
ابدلقالةأكابلوسائلادلعاصرةكلكنىناؾاالختَلفاتمنحيثاألىداؼكادلنهج

اخ فالباحث التعليمية. الوسائل األغكأنواع استخداـ فعالية مدل قاس ك نيةترب
ادلتوسطة كذلكابلتطبيقيفادلدرسة ادلفردات، كباصلُتلتعليم احلكومية اإلسَلمية

ماالنج.
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 الثاينالفصل 
 اإلطار النظري

 
 

 ادلفرداتتعليم  ادلبحث األول:
 فهوم ادلفرداتم أ.

للتفكَت يفكقتآخركوسيلة أهنا إفادلفرداتىيأدكاتمحلادلعٌتكما
يريد. بكلماتما خطريفابلوكفكره ٚألفادلتكلميستطيعأفيفكرمثيعربما

العربيةمناألجانب كادلفرداتإحدلالعناصراللغويةاليتينبغيعلىمتعلماللغة
تعلمهاليحصلعلىالكفاءةاللغويةادلرغوبة.

 اإلصلليزية القاموس يف ذكرت كما ك-ادلفردات إخيوؿ ألفها اإلندكنيسية
دلفرداتكاٛ .vocabularyشاذيلىيقائمةالكلماتكيفاللغةاإلصلليزيةمسيتب

يفاصطَلحقاموساللغةاإلندكنيسيةعندابالمفوستاكاىيقائمةالكلمات.
قالتإندانجركمانينجسيويفادلفرداتكىيكمايلي:

مجعالكلماتاليتكانتيفاللغة..ٔ
كثَتالكلماتعندادلتكلمأكالكاتب..ٕ
الكلماتاليتتستخدـيفرلاؿالعلم..ٖ
.ٜيفادلعجمالبسيطكادلنظمترتيبالكلمات.ٗ

                                                           
العربيةبلغةأخرل:أسسومداخلوطرؽتدريسو)مكةادلكرمة:جامعةأـالقرل،تعليمزلمودكاملالناقة، ٚ

ٜٔٛ٘)،ٔٙٔ.
 .Jhon Echol, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia, 1998) hal. 631 يًتجممن ٛ

9
 Endang Rumaningsih, Bahasa Indonesia (Semarang: CV. Triadan Jaya, 2006) Cet. 3 hal. 4. 
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السابقةخيلصالباحثأفادلفرداتمجعالكلماتادلوجودةيف كمنالفكرة
أىم كىي أفكاره يف ما لتعبَت الغَت مع احملدث أك ادلتكلم يستخدمها اليت اللغة

عناصرالًتكيباللغوم.


 تعليم ادلفردات مفهوم ب.
 العربية الكلمة أك ادلفردات التَلميذتعليم يكوف أف ىو األجانب للتَلميذ

قادراعلىترمجةالكلمةكربديدمعٌتادلفرداتكنطقهاالسليم،ككذلكقدرهتمعلى
حفظ إذ كثَتا يفيد ال ألنو السليم، اجلملة سياؽ يف ادلناسبة الكلمة استخداـ

اليومية.التلميذادلفرداتالكثَتةكلكنمليقدرعلىاستخدامهاكابخلاصةيفحياهتم
يعد أف ادلدرس على العربية للمفردات التَلميذ حفظ أف اللغويُت بعض كيعترب
كيستطيع عليهم يسيطر اليت كابلًتاكيب ابلعربية االتصاؿ عليهم ديكن الربانمج

ٓٔاستخدامهابكفاءة.
( يعٍت: دبا االىتماـ إىل ربتاج أمور ادلفردات تعليم يف فوائدٔإف تعيُت )

للم يفادلفردات استخدامها ديكن ادلفردات أف بو ادلراد االتصاؿ، أداء يف تعلمُت
إىل ربتاج كالكتابة الكَلـ يف الفعايل كاالتصاؿ كادلفتحة. الفعايل االتصاؿ

متفتحة،ك) ادلفرداتٕاالستيعابعلىادلفرداتادلكتسبة استخداـ (تعيُتمدة
ةكادلؤقتة.كذلذينالعاملُتذكرمهادلتعلمُت،يعٍتادلفرداتادلستخدمةلألمورالدائم

ىذادليلعلىأفدكرادلتعلمُتيفتعليمادلفرداتٔٔأتثَتكبَتيفتعليمادلفردات.
ذكأمهيةكبَتة،كلتنميةادلفرداتعليهمأفيقومواابألنشطةاليتتدفعهمإىلتنميتها،

كادلعلمكوسيلةذلم.


                                                           

.ٜٗٔ(،ٜٜٛٔ)مصر:إيسكو،تعلمالعربيةلغَتالناطقُتهبامناىجوكأساليبورشدمأمحدطعيمة، ٓٔ
11

 Celce-Murcia, M. dan F. Roseinberg. 1979. Teaching Vocabulary in the ESL Classroom. 
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أهداف تعليم ادلفردات ج.

ليساذلدؼمنتعليمادلفرداتأفيتقنالطالبنطقأصواهتافحسب،أك
تركيب يف كصفها رلرد أك االشتقاؽمنها، طريقة معرفة أك مستقلة، معناىا فهم

غومصحيح،إفمعيارالكفاءةيفتعليمادلفرداتىوأفيكوفالطالبقادراعلىل
قادرا يكوف أف ىو آخر شيء على ابإلضافة كلو، الكلمةىذا استخداـ على

ٕٔادلناسبةيفالسياؽادلناسب.

ادلفرداتىيصلبةاللغةذلاذاتأمهيةعنددارسياللغة.كمعرفةعددكبَت
الثركات يفاستيعابالقراءةكذلكتؤدمإىلتنمية ىاما منادلفرداتتلعبدكرا

%منٜ٘لكواكقدكجدالباحثوفأفدارسياللغةاألجنبيةالبدأفديتٖٔاللغوية.
بذلك، فعالية. أكثر القراءة تكوف حىت القرائي االستيعاِب لتحقيق ادلفردات
على فينبغي اللغة. تعلم اسًتاتيجيات من اجلزء ىي ادلفردات تعليم إسًتاتيجية
ادلستوايت رفع ضلو ادلفردات تعليم إسًتاتيجيات على طَلهبم يدربوا أف ادلعلمُت

منادلفركضأاليقتصرعلىتدريسالكلماتفحسب،كفاءهتميفاللغةاذلدؼ.ك
كلكنالبدأفهتدؼإىلتزكيدادلتعلمُتابإلسًتاتيجياتالَلزمةلتوسيعمعارفهم

ٗٔحوؿادلفرداتادلكتسبة.

 أنواع ادلفردات د.
ك حسبادلهاراتاللغوية كىيتقسيمها أقساـ، ادلفرداتإىلأربعة تنقسم

حسباالستخداـ.حسبادلعٌتكحسبالتخصصك

                                                           
التدريبيةدلعلمياللغةالعربيةلغَتالناطقُتدركسالدكرات،ٖٗٗٔالفوزاف،عبدالرمحنبنإبراىيمكزمَلؤه، ٕٔ

.ٔٗهبا،
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 Nation I.S.P, Learning Vocabulary in Another Language, (Cambridge: Cambridge University. 

Press, 2001) 144-147. 
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:٘ٔتنقسمادلفرداتحسبادلهاراتاللغويةإىلأربعةأقساـ،منها
)أ( إىلقسمُتمهاunderstanding vocabulariesمفرداتللفهم تنقسم كىي ،)

مفرداتاالستماعكمفرداتالقراءة.فاألكؿىورلموعةالكلماتاليتيستطيع
 عندما كفهمها التعريفعليها الثاِنىوالفرد كأما منأحداحملدثُت. يتلقها

ريفعليهاكفهمهاعندمايتصلهبارلموعةالكلماتاليتيستطيعالفردالتع
علىصفحةمطبوعة.

عاديةspeaking vocabularyب(مفرداتالكَلـ) (،كىيتنقسمإىلقسمُتمها
(informal(كموقفية)formalفاألكؿىورلموعةالكلماتاليت.)يستخدمها

الفرديفحياتواليومية.أماالثاِنىورلموعةالكلماتاليتحيتفظهباالفردكال
يستخدمهاإاليفموقفمعُتأكعندماتكوفلومناسبة.

(،كىيتنقسمإىلقسمُتمهاعاديةكwriting vocabulariesمفرداتالكتابة)ج(
يستخ اليت الكلمات رلموعة ىو فاألكؿ االتصاؿموقفية. موقف يف دمها

رلموعة ىو الثاِن أما يوميات. كتابة أك مذاكرات مثل الشخصي الكتاِب
الفرديفموقفاالتصاؿالكتاِبالرمسيمثلتقدمي الكلماتاليتيستخدمها

طلبالعملأككتابةالتقرير.
(،كىيكذلكتنقسمإىلقسمُتمهاpotential vocabulariesمفرداتكامنة)د(

ياقيةكربليلية.فاألكؿىورلموعةالكلماتاليتديكنتفسَتىامنالسياؽس
الذمكردتفيو.كأماالثاِنىورلموعةالكلماتاليتديكنتفسَتىااستينادا

إىلخصائصهاالصرفية،أكيفضوءاإلدلاـبلغاتأخرل.


                                                           
(ٜٙٛٔ،)مكة:جامعةأـالقرل،ادلرجعيفتعليماللغةالعربيةللناطقُتبلغاتأخرلرشدمأمحدطعيمة، ٘ٔ

.ٛٔٙ-ٙٔٙص.
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أمهية تعليم ادلفردات ه.
معٌتاللغةكيفأىداؼتعليمها،كمعقدخيتلفخرباءتعليماللغاتالثانيةيف

اللغة ادلفرداتمطلبأساسيمنمطالبتعلم يتفقوفعلىأفتعلم ذلكفإهنم
األمهيات لبعض ادلفردات تعلم للطَلب، مهم إجابتها شركط من كشرط الثانية

ٙٔاآلتية:
كاللفظ- البليغ كاألسلوب اجلميلة الفكرة استحساف يف األدِب، الذكؽ تنمية

ختاركاخلطاجلميلكاخلياؿاخلصبكاستهجافالقبيحمنها.ادل
السرعة- مع كالقراءة، الكَلـ يف كرلموعة، منفردة اللغة: لركؼ السليم النطق

ادلناسبمنغَتتعثركالترددكالخطأ.
تعودالفصحىيفاحلديثكالكتابة.-
ربسُتأسلوبالتعبَتالكَلميكالكتاِب.-
الثركةاللغظية.مناء-
حقيقةاللغةرلموعةمنادلفرداتحىتالديكنالناسفهماللغةقبلمعرفةمعاِن-

ٚٔادلفرداتمنها.
من- كثَت ابستيعاب العربية اللغة تعلم يف بسهولة يشعركف التَلميذ كانت

ادلفردات.

 أسس اختيار ادلفردات . و
يستعدمفرداتمناسبةحيتاجهباينبغيللمدرسقبلعمليةتعليمادلفرداتأف

:ٛٔ.كأمااألسسيفاختيارادلفرداتفهيألجلصلاحتعليمادلفرداتالتَلميذ
                                                           

 http://www.alfusha.net/t7749.html شادمرلليسكر، ٙٔ
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 Radliyah Zaenuddin, dkk. Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab 
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)الرابط:منشوراتادلنظميةاإلسَلميةتعليمالعربيةلغَتالناطقُتهبامناىجوكأساليبورشدمأمحدطعيمة، ٛٔ
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ٔٗ 

(Frequencyالتواتر).ٔ
كثَتاستعماذلالدلالتَلميذمثلالتواترىواختيارادلفردةعاليةالتكرار

ئلة)أب،أمأادلفرداتمنادلدرسة)فصل،قلم،مدرس،تلميذ،سبورة(،أكالعا
ابن،بنت(،أكأعضاءاجلسم)رأس،يد،عُت،أنف،فم(كغَتىا.

(Rangeالتوزع).ٕ
التوزعىواختيارادلفردةادلستخدمةيفأكثرمنبلدعرِبليسيفبلد
على العربية البَلد معظم هبا يلقى اليت ادلفردات ادلدرس أخذ لذا كاحد.

استخدامها.
(Availabilityادلتاحية).ٖ

معُت معٌت كذلا التَلميذ، ابحتياج ادلناسبة ادلفردة اختيار ىي ادلتاحية
دبعٌت حقيقة "الطريقة" الًتبية، يف يتعلق عما ادلفردات منها كادلثاؿ كزلدكد.

(.method(كلكنيفالًتبيةدبعٌتكيفيةالتعليم)streetشارع)
(Familiarityاأللفة).ٗ

اختيارادلفردةاليتتكوفمألوفةلدلالتَلميذكتركيبهاالنادرةاأللفةىي
يفاستخدامها،مثل"مشس"مألوفةمن"ذكاء"معأهنمايفنفسادلعٌت.

(Coverageالشموؿ).٘
،الشموؿىواختيارادلفردةاليتتشملعلىعدةرلاالتلدلالتَلميذ

 مستخدـ ألف"بيت" أمشلمن"منزؿ" بيتمثل"بيت" بيتهللا، يفبيتنا،
اإلبرة،بيتالعنكبوت،بيتادلاؿكاليفمفردة"منزؿ".

األمهية.ٙ
األمهيةىياختيارادلفردةاليتتشيعحاجةمعينةلدلالتَلميذعلىتلك

ادلفردةالعامةاليتقدالحيتاجوهنا.



ٔ٘ 

العركبة.ٚ
العربية،مثلخيتارادلدرسالعركبةىياختيارادلفردةاليتتشتقمنادلفردة

على ك"احلاسوب" االتصاؿ، كسيلة شرح يف "التلفوف" على "اذلاتف"
"الكومبيوتر".

كىيكما بتعليمها، يتعلق دبا يهتم للمدرسأف ادلفرداتينبغي تعليم كقبل
:ٜٔيلي
األخرلأ( اللغة عناصر بتعليم يرتبط كلكن بنفسو قائما ليس ادلفردات تعليم

،االستماع،اإلنشاء،كاحملادثة(.)ادلطالعة
للمدرسأفحيددمعناىا،كينبغيقدتكوفادلفردةذلامعٌتأكثرمنكاحدةب(

مناسبةابلسياؽ.
قدتكوفادلفردةمعركفةيفادلعٌتكلكنليستمناسبةيفالسياؽ.إذفيشرحج(

إضايف.ادلدرسادلعٌتادلناسبابلسياؽألفادلفردةذلامعنيُتحقيقيك
يتباعدادلدرستعليمادلفرداتبطريقةالًتمجة.د(
ثَلثةق( ذلا ادلفرداتالعربية لإلندكنيسيُت، نطقادلفردةكصعبتو منانحيةسهلة

مراحلكىي:
مثلٔ يفادلفرداتاإلندكنيسية، ادلساكاة يفالنطقلوجود ادلفرداتالسهلة )

علماء،كتاب،كرسي،رمحةكغَتىا.
ٕ ادلفردات( يف ادلساكاة توجد ال لكن النطق يف صعوبة ليست ادلفردات

اإلندكنيسية،مثلمدينة،سوؽ،ذىب.
استخرج0 استوىّل، استبّق، مثل كنطقها، اشتقاقها يف الصعوبة ادلفردات )

كغَتىا.
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ٔٙ 

كما هبا الناطقُت لغَت ادلفردات تدريس يف تسهم قد عامة توجيهات كأما
:ٕٓيلي
مفردة.ٓٓٓٔ/ٓ٘ٚالبتدائيللمستولاأ(

مفردة.ٓٓ٘ٔ/ٓٓٓٔللمستولادلتوسطب(
مفردة.ٕٓٓٓ/ٓٓ٘ٔللمستولادلتقدـج(

:ٕٔالنقاط ادلهمة يف تعليم ادلفردات ز.
نطقأصواهتا.-
فهممعناىامستقلة.-
معرفةطريقةاالشتقاؽمنها.-
كصفهايفتركيبلغومصحيح.-
ادلناسبةيفالسياؽادلناسب.استخداـالكلمة-

ٕٕاجلوانب ادلهمة يف تعليم ادلفردات ح.
 
 
 
 
 

                                                           
ٕٓ  مناىجوكأساليبورشدمأمحدطعيمة، لغَتالناطقُتهبا العربية اإلسَلميةتعليم منشوراتادلنظمية )الرابط:

كالثقافة، .ٜٙٔص.ـ(ٜٜٛٔللًتبيةكالعلـو
كرقةعملمقدمةلدكرةادلعلمُتكادلعلماتيفالربانمجاخلاصللغةالعربيةجامعةادلفردات،أكريلحبرالدين، ٕٔ

.ٕ(،ٕٔٔٓ-ٜ-ٗموالانمالكإبراىيماإلسَلميةاحلكوميةماالنج)ماالنج:
 ٖٓادلرجعنفسو، ٕٕ

 املفردات

 املعنى

مجاالت 

 الاستخدام

القواعد 

 والصرف
 التالزم

 الكتابة



ٔٚ 

أساليب شرح ادلفردات ط.
بيافماتدؿعليوالكلمةإببرازعينهاأكصورهتاإفكانتزلسوسة)قلم(..ٔ
سبثيلادلعٌت)فتحالباب(..ٕ
سبثيلالدكر)مريضيشكوامنبطنو(..ٖ
ذكرمتضادات..ٗ
ذكرادلًتادفات..٘
تداعيادلعٌت)للعائلةتذكرالكلمات:زكجكزكجةكأكالدكأسرة(.ٙ
ذكرأصلالكلمةكمشتقاهتا..ٚ
شرحمعٌتالكلمةابلعربية..ٛ
إعادةالقراءةكتعددىايساعدعلىمعرفةادلعٌتأكثر..ٜ

البحثيفادلعجم..ٓٔ
الًتمجة..ٔٔ

حادلفردات:كيفقوؿآخرعنأساليبشر
لغوية:التعريف،الًتادؼكالتضاد،التسلسل،االشتقاؽ،السياؽ..ٔ
غَتلغوية:ادلوقف،اإلشارة،التمثل..ٕ
.ٖٕكسائل:سبورة،صور،رسم.ٖ

أف ادلعلم فتمكن أفندم فؤاد ذكر كما ادلفردات تعليم يف األساليب كأما
يستخدمهالًتقيةقدرةتعليمادلفردات،فهي:

استماعالكلمة.ٔ
يفىذهادلرحلةاألكىلإعطاءالفرصةعلىالتَلميذالستماعالكلماتأك

ادلفرداتمنادلعلمالذميقرأىاتكرارا.
                                                           

)الرايض:فهرسةإضاءاتدلعلمياللغةالعربيةلغَتالناطقُتهبا،الطبعةاألكىلعبدالرمحنإبراىيمالفوزاف، ٖٕ
.ٜ٘ٔىػ(،ٕٖٗٔمكتبةادللكفهدالوطنيةأثناءالنشر،



ٔٛ 

تلفظالكلمة.ٕ
لتلفظ الفرصة إعطاء ادلفردات، الستماع للتَلميذ الفرصة إعطاء بعد

الكلمةاليتقدمسعوىا.
إعطاءادلعٌت.ٖ

 ادلرحلة هباىذه كيقصد ادلفردات أك للكلمة ادلعٌت إعطاء ىي األخَتة
لتسهيلالتَلميذيفتعليماللغةالعربيةكخاصةيفتعليمادلفردات.

توجداألساليبدلساعةادلعلميفإعطاءادلعٌت،منها:
عرضقلماأككتاابعندماتردداتدؿعليوالكلمةمنأشياءكأفيإبرازمأ(

.كلمةقلمأككتاب
ادلعلمبفتحالبابب( عندماترددمجلة)فتحالنافذة(.سبثيلادلعٌتكأفيقـو
ذكرادلتضاداتكأفذلمكلمة"ابرد"يفمقابل"ساخن"إفكافذلمسابقج(

عهدهبا.
كلمةد( معٌت لتوضيح "السيف" كلمة ذلم يذكر كأف ادلًتادفات ذكر

.ٕٗ"صمصاـ"إفكافذلمسابقعهدبكلمةسيف

 التعلم الذايت للمفردات العربية ي.
يعرؼالتعليمالذايتأبنوالعمليةاإلجرائيةادلقصودةاليتحياكؿفيهاادلتعلمأف
اليت ادلمارسات طريق عن كادلهارات ادلعارؼ من ادلقنن القدر بنفسو يكتسب

التكنولوجية. التطبيقات خَلؿ من يديو، بُت الذم الربانمج أىمٕ٘جيددىا كمن
النشاطات كفاءات شلارسة كفرصة حرية ادلتعلم إاتحة ىي الذايت للتعلم األسس
التعليميةبشكلفعاؿ.بعبارةأخرلالتعلمالذايتللمفرداتالعربيةيفىذاالبحث

دبعٌتأفالطلبةيتعلموفأبنفسهمابستخداـاألانشيد.
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ٜٔ 

 ارات ادلفرداتتباخ ك.
بعدةطرؽمنها:منادلمكناختَلراتادلفردات

االختبارمنمتعدد.اخًتكاحدةمنالكلماتاألربعلتناسبالفراغيفاجلملة.ٔ
اآلتية.مثاؿذلك:أكلحامد.......)الكتاب،الطعاـ،ادلاء،الشراب(.

ادلًتادفات.أعطكلمةأخرلترادؼالكلمةاآلتيةيفادلعٌت..ٕ
ي.الشرح.اشرحمعٌتكلكلمةشلايل.ٖ
القائمة(ٗ يف ادلعٌت يف ذلا نظَتة تقارب كلمة الثانية القائمة من اخًت التزاكج.

األكىل.
األضداد.أعطكلمةتضادالكلمةاآلتيةيفادلعٌت..٘
االشتقاؽ.اشتقاسمالفاعلأكاسمادلفعوؿأكالصفةادلشبهةأكادلصدرأك.ٙ

كصيغةادلبالغةمنالكلماتاآلتية.اسمادلكافأكاسمالزمافأكاسماآللةأ
ملءالفراغ.امألالفراغيفاجلملةاآلتيةابلكلمةادلناسبة..ٚ
ملءالفراغادلعاف.امألالفراغيفاجلملةاآلتيةبكلمةمناسبةمذكورأكؿحرؼ.ٛ

ٕٙمنهاأكآخرحرؼمنهاأكعددحركفها.


 يف تعليم ادلفردات شيدانألااستخدام ادلبحث الثاين: 
 شيدانمفهوم األ أ.

ىوقصائدالشعراليتتنظمأبسلوبسهلجذابكالنشيداألانشيدمجعمن
يفغرضعاـسياسيأكديٍت،لتنشدمجاعياكىيملحنة،كقدتصحبهاادلوسيقى،
يف كخيدـ ابدلناسبات، يرتبط رشيق خفيف شعر فالنشيد التَلميذ. حيبها كلذلك
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ٕٓ 

 تؤدمالغالب كىي كالتمثيليات، كالرحَلت كاأللعاب ابألطفاؿ خاصة أغراضا
ٕٚملحنةإلاثرةالعواطفالنبيلةيفمنشديهاكسامعيها.

كتنمي التَلميذ، محاس تثَت كالنشيد للتلحُت قابلة سلتارة شعرية قطع كىي
كالوطنية الدينية ادلناسبات يف كينشدكهنا كأمتهم، لوطنهم انتماءىم فيهم

بشكلٕٛتماعية.كاالج ادلرء هبا ينطق اليت الكلمات تلفظ أبهنا آخركف كيصفها
ادلغٍت على ليسهل األانشيد لفظ تَلئم اليت احلركة استخداـ مع كالنغمة الوتَتة

ٜٕحفظو.
السهولة كمعٌتآخرللنشيدىيتلكالقطعالشعريةاليتيتحرليفأتليفها

عي.كىيلوفمنألوافاألدبزلببكتنظمهاتنظيماخاصا،كتصلحلإللقاءاجلما
ٖٓإىلالتَلميذ،كيقبلوفعلىحفظهاكالتغٍتهبافرادلأكمجاعات.

ٖٔفمنحيثالغايةللنشيدىناؾكثَتمنالغاايتالًتبويةكاخللقيةكاللغوية:
فهيكسيلةرلديةيفعَلجالتَلميذالذينيغلبعلىطبيعتهماخلجلكالًتدد،.ٔ

نفردين.كيتهبوفالنطقم
كاضحيفذبديدنشاطهمكتبديد.ٕ كالنشيدمنبواعثالسركرللتَلميذ،كأثرىا

سامتهم:دلافيهامنتلحُتعذبكتوقيعمطرب.
كأثرىاقوميفإغراءالتَلميذابلصفاتالنبيلةكادلثاؿالعليا..ٖ
رجها.كالنشيدادللحنأيخذالتَلميذبتجويدالنطق،كإخراجاحلركؼمنسلا.ٗ

                                                           
.ٛٙٔ(،ٖٜٛٔ)القاىرة:دارادلعارؼ،التوجيويفتدريساللغةالعربيةزلمودعليالسماف، ٕٚ
.ٕ٘ٔطوعليحسُتالدليميكدزسعادعبدالكرميعباسالوائلي،ادلرجعالسابق، ٕٛ
شريفالدين،ادلرجعالسابق. ٜٕ
.ٕٚٔ(،ٕٕٓٓ)القاىرة:دارالفكرالعرِب،تدريسفنوفاللغةالعربيةكو،عليأمحدمد ٖٓ
ٖٔ  إبراىيم، العليم العربيةعبد الفٍتدلدرسياللغة السابعةطرؽتدريسادلوجو الطبعة ادلعارؼ، دار )القاىرة:

  .ٖٕٔ-ٖٕٓعشرة،دكفالسنة(،



ٕٔ 

كفيهاإاثرةللتَلميذكتقويةشخصيتهمكبعثحلماستهم..٘
التَلميذبصورةزلببة-كقطعاحملفوظاتاألخرل-كفيها.ٙ زاداللغوم،يكسبو

شائقة.
كالنشيدمنالوسائلالناجحةيفتزكيدالتَلميذابللغةالسليمةفتهذبلغتهم.ٚ

كيسمواأسلوهبمكيزدادالفهمللفصحى.
يهتموايف أف للمدرسُت ينبغي لتَلميذ، العربية اللغة تعليم أسلوب اختيار

ىو اللعب فأسلوب الطبيعة تلك إىل نظر األلعاب. حيبوف أبهنم التَلميذ طبيعة
أسلوبمناسبلتعليماللغةالعربية.

األسلوبادلناسبللتَلميذىوالنشيد،ألفالنشيديسهلالتَلميذيفتعليم
كيفصناعةالنشيدىناؾأنواعسنبحثها،منها:ٕٖيةكحفظها.اللغةالعرب

مايتعلقابدلوسيقىألنغمالنشيد..ٔ
ٖٖمايتعلقعناللغةألعننصالنشيد..ٕ

 شيدانألادلفردات ابأهداف تعليم  ب.
ٖٗقاؿعابدتوفيقشارحاعنأىداؼتعليماألانشيد،كىي:

لألطفاؿبسبباللحنالصويت.مبعثالنشاطكالسركر:كاحلركة.ٔ
حسن.ٕ شريطة كترمنها، غنائها حُت النشيد معاِن يف الوجدانية: ادلشاركة

االختياردليوذلم.
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ٕٕ 

أساليبتعبَت.ٖ ك أخيَل، ك أفكارا كمجَلك ألفاظا الفصحى: اللغة تعليمهم
حبفظالنشيدكالتغٍتكدقةنطقحركفهاكضبطحركاهتاكجودةإلقائها،

فتنمواقدرهتماللغويةكأذكاقهم.
ترغيبالطفلابدلدرسة:كتشويقةللمدرسشلايؤدمبوإىلزايدةالثقةبنفسو.ٗ

كقابليتوالكَلميةكاجلرأةيفاحلديث.
غرسحبالفضيلةكاخللقكالعقيدةالدينيةكاآلداباالجتماعية..٘
األدباآلخركىينواةالتذكؽالنشيدمقدمةطبيعةلدراسةاحملفوظاتكفنوف.ٙ

األدِب.

اللغوية الغاايت من كثَت ىناؾ األانشيد، ربقيق عن األخرل ادلقالة كيف
كالًتبويةمنها:

يف.ٔ الًتدد أك اخلجل عليهم يغلب الذين التَلميذ عَلج كسائل من كسيلة
النطق.

النشاطعندىمدلافيهاربرؾدكافعالتَلميذ:ألهناتبعثفيهمالسركر،كذبدد.ٕ
منموسيقىكإيقاعمجيل.

تدفعالتَلميذإىلذبويدالنطقكسَلمةاللغة..ٖ
ذلاأتثَتقوميفإكسابالتَلميذادلثلالعلياكالصفاتالسامية،كعنطريقها.ٗ

تتهذبلغتهمكيسمواأسلوهبم.

ٖ٘يف تعليم ادلفردات شيدانأسس اختيار األ ج.
عنادلعايَتيف (Nining Warningsihيفٜٙٛٔ)Sackerك Dommelقاؿ

اختيارالنشيدادلناسبالستخداـيفتعلماللغةاألجنبية،كىيتشملمايلي:
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ٕٖ 

ينبغيأفادلوسيقىكاإليقاعمننشيداليؤثرأكيسيطرعلىادلتعلمكىذاديكن.ٔ
أفيقللمنفهمادلتعلمللنشيد.

ٕ. النشيد نص أف للطَلبينبغي كسهَل الصعب من كليس كاضحا يكوف
ابلطَلب تتعلق مسائل يف ينظر أف جيب كلذلك الغناء. يف للمشاركة
البالغُت، أك كادلراىقُت للمبتدئُت األجنبية اللغات تعلم أنفسهم،فمستول

ٖٙككذلكالفائدةعلىالنشيدادلعينة.
ا ألطفاؿ ادلناسبة األانشيد اختيار يف يتوافر أف ماكينبغي االبتدائية دلرحلة

أييت:
كاإلنساف.ٔ ابلكوف تتصل عامة ك إسَلمية موضوعات ك دبناسبات تتصل أف

كاحلياة.
أفتشبعحاجةمنحاجاتاألطفاؿيفىذهادلرحلة،مثلأانشيداأللعابك.ٕ

حفَلتالرحَلتكغَتذلك.
السعيدةكضلوىا.أفتساعدالتَلميذيفإحياءادلواسمكاألعيادكادلناسبات.ٖ
كالصيادين.ٗ كالفَلحُت احلرؼ أرابب هبا يتغٍت أانشيد ىناؾ تكوف أف جيب

كالعماؿلينشدىاالتَلميذ.

ٖٚشيدانألاب تعليم ادلفرداتطرق   ه.
األطفاؿيفاحللقةاألكىلمنادلدرسةاالبتدائيةالجيدكفالقراءة،كإذاأحسن
القرائيال إفمستواىم نقوؿ: أف ادلغاالة فليسمن الصفالثاِن، الظنأبطفاؿ
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التدريس ادلدرسيفطريقة يتبع كذلذا كسهولة، النشيديفسرعة منقراءة ديكنهم
اخلطواتاآلتية:

سدلوضوعالنشيدحبديثقصَتيلقيوعلىاألطفاؿ،أكأسئلة:ديهدادلدرأكال
سهلةيوجههاإليهم.

اثنيا يوقعادلدرسحلنالنشيد،مستعينا أمكن-: ابلةموسيقية،كيكرر-إذا
ىذاالتوقيعحىتأتلفوآذافاألطفاؿ،مثيشرحذلممعويفىذاالتوقيع.

بضعمرات.:يغٍتادلدرسالنشيدكحدهمعتكرارهاثلثا
:يطلبمناألطفاؿأفيشاركوهيفىذاالنشيد.رابعا

:يغٍتاألطفاؿالنشيدكحدهحىتجييدكه.خامسا
أفيناقشاألطفاؿيفمعٌتالنشيدمناقشةقصَتة-بعدىذا-:للمدرسسادسا

 سهلة.












ٕ٘ 

 الثالثالفصل 
 منهجية البحث




 مدخل البحث أ. 
 ىنا الباحث كالبعدميستخدـ القبلي االختبار ابستخداـ التجرييب البحث

(pretest-postest)ٖٛكأف معينة، فركض إلثبات مضبوطة زلاكلة ىي التجربة إف .
أف الباحث يريد الذم التجريب، طريق عن الفركض إثبات ىو التجرييب البحث
إجراءات ازباذ كريق عن ذبربتها تصميم ىو التجريب طريق عن فركضو يثبت

ٜٖاملةلعمليةالتجريب.متك
ادلشاكل حلل البحوث مناىج أقرب التجرييب ادلنهج يعترب بدر أمحد كقاؿ
ابلطريقةالعلميةكىيزلاكلةللتحكميفمجيعادلتغَتاتكالعواملاألساسيةابستثناء
يف أتثَته كقياس زلدد هبدؼ تغيَته أك بتطويعو الباحث يقـو حيث كحدا متغَت

ٓٗالعملية.
ادلت يفىذاإف التابع ادلتغَت كأما األانشيد، ىو البحث ادلستقليفىذا غَت

البحثىوتعليمادلفردات.
اجملموعات التصميم ىو التجرييب البحث إف ىادم، سوترسنو األستاذ قاؿ

.ٔٗالعشوائيةابالختبارالقبليكاالختبارالبعدم
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ٕٙ 

رلم اجملموعتُت، إىل التجرييب البحث ىذا يف الباحث التجربةكحيتاج وعة
كرلموعةالظابطة.رلموعةالتجربةىيرلموعةتستخدـنشيدايفتعليمادلفردات،

كأمارلموعةالظابطةفهيرلموعةالتستخدـنشيدايفتعليمادلفردات.

 جمتمع البحث وعينته ب. 
السابع يفالفصل الطلبة مجيع البحثاجلامعيىو البحثذلذا رلتمع أما

ادلتوس يفابدلدرسة فهيالطلبة عينتو كأما كباصلُتماالنج، احلكومية اإلسَلمية طة
" السابع الفصل "Eالفصلُت، السابع كالفصل طالبا كثَلثوف سبعة عددىم "F"

كباصلُت احلكومية اإلسَلمية ادلتوسطة ادلدرسة من طالبا كثَلثوف مخسة كعددىم
(ألفالباحثالخيتارAccidental Samplingأخذالعينةالعرضية)ماالنجعنطريقة

فتمكنلوأفيعلميفذلكالعينةبنفسوبلعينتهامدرسةاللغةالعربيةالفصوؿأك
.FكالفصلالسابعEالفصلُتالفصلالسابع

 طرق مجع البياانت ج. 
ادلَلحظة.ٔ

خلرباتو إكتسابو يف العادل اإلنساف يستخدمها كسيلة ىي ادلَلحظة
 حيث كلكنكمعلوماتو عنو، نسمع أك نشاىده ما خَلؿ من خرباتنا صلمع

الباحثحيثيَلحظفإنويتبعمنهجامعيناجيعلمنمَلحظاتوأساسادلعرفة
معينة. لظاىرة دقيق فهم أك أكٕٗكاعية ادلنظمة ابدلَلحظة الباحث استخدـ

ادلباشرةاليتمتتصميمهابصورةمتنظمةدباسيبحثكمىتسيبحثكأينمكاف
كاالستماعا كادلظهر الباحثيشهدادلبحثمباشرة ادلَلحظة لبحث.يفىذه

ألف البياانت على للحصوؿ شلتازة كسيلة ىي ادلباشرة ادلَلحظة كالتفكَت.

                                                           
ٜٖٔ(صٜٚٛٔ،)لبناف:دارالفكر،البحثالعلميذكقافعبيدات،ٕٗ
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حبثو يف الوضع حقيقة يعرؼ دلعرفةٖٗالباحث ادلَلحظة الباحث يستخدـ .
ادلعلوماتعنعمليةالتعليمكالتعلميفىذهادلدرسة.

ادلقابلة.ٕ
إجراءزلاداثتمعالطالبأك ادلقابلةىينشاطيتطلبالباحثيعتـز
ادلوضوعقيدالدراسة،معاألسئلةالشفويةاليتأعدتللحصوؿعلىالبياانت

ىناؾٗٗادلطلوبة البياانت رلموعة يف يعٍت منظمة مقابلة الباحث يستخدـ .
 كأجوبتها. أسئلةمكتوبة ادلنظمةكلادلدعىأدكاتالبحثاليتفيها ابدلقابلة

نفسها متساكية أسئلة يف٘ٗيعطيو األسئلة لتوجيو ادلقابلة الباحث يستخدـ .
ككيفية بتاريخادلدرسة البياانتادلتعلقة جلمع ادلدرسة مدير مع ادلقابلة عملية
اللغة مدّرسة مع ادلقابلة ككذلك فيها، ادلستخدـ الدراسي كادلنهح أتسيسها

ةعمليةتدريساللغةالعربيةقبلإجراءالبحثكبعدالتجربة.العربيةدلعرف

االختبارات.ٖ
.يستخدـالباحثمصادرٙٗاالختبارىوفعلأكعمليةلتحديدالقيمة

قدرة لتعرؼ القبلي اإلختبار كمها ابالختبارتُت البحث ىذا يف البياانت
.ٛٗبرانمجالتعلم.كاالختبارالبعدملتعرؼقدرةالطَلببعدهنايةٚٗالطَلب

اختربالطَلبابالختبارأ( كادلواضع، بعدربديداجملموعة القبلي: االختبار
القبليلتعرؼقدرهتميفاستيعابادلفرداتابستخداـالنشيد.
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كيدير األسئلة يوجو الذم أما ابدلقابلة، الباحث قاـ ذلك جبانب
النقاش،فيكوفمدرساآخرأكشخصايتحدثاللغةالعربي ةلغةأكىليقـو

ابلتحدثمعالدارسيفأمموضعيعدلومسبقاكبذاتكوفادلقابلةكاقعة
ٜٗإىلحدما.

ب(االختبارالبعدم:بعداستخداـالنشيديفتعليمادلفردات،اختربالطَلب
خبطوات ادلفردات استيعاب يف قدرهتا لتعرؼ البعدم ابالختبار أيضا

االختباركاالختبارالقبلي.
البياِن يفالرسم ىيكما كمؤشراتو يفاالختبار صلاحالطلبة معيار أما
اآليت:


 0.0جدول 

 معيار جناح الطلبة يف االختبار

 )%( النسبة ادلائوية مدى الدرجة ادلستوى الرقم
%ٓٓٔ-%ٜٓٓٓٔ-ٜٓشلتازٔ
%ٜٛ-%ٜٓٛٛ-ٓٛجيدجدإ
%ٜٚ-%ٜٓٚٚ-ٓٚجيدٖ
%ٜٙ-%ٜٓٙٙ-ٓٙمتوسطٗ
%ٜ٘-%ٜٓ٘٘-ٓ٘مقبوؿ٘
%ٜٗ-ٜٓٗ-ٓضعيفٙ
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 مصادر البياانت  .د
البياانتاليتأيخذىاالباحثىي:

البياانتاألساسية:.ٔ
نتيجةتعليمادلفرداتأ(

ب(الطَلبيفالفصلالسابعابدلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةاحلكوميةكباصلُت
ماالنج.

اإلضافية:البياانت.ٕ
كتطويرأ( ادلدرسة أبحواؿ ادلتعلقة البياانت الباحث أيخذ ادلدرسة، مدير

ادلدرسةكاترخيها.
مدرسةاللغةالعربية.أيخذالباحثادلعلوماتعنالطَلبكحالةالتعليمب(

يفالفصلكمادةاللغةالعربية.

 أسلوب حتليل البياانت . ه
الكميةابدلتغَتينكيستعملالباحثاستخدـالباحثيفىذاالبحثطريقة

التحليلاإلحصائياالستداليل) التحليلanalisis statistic inferensialفيو كأما ،)
ٓ٘اإلحصائياالستداليليتضمنعلىفصلالتجربةكالضابطة.

كيستخدـالباحثادلقياسادلعديللتحليلنتائجاالختبارالقبليكاالختبار
موعةالتجربةكاجملموعةالضابطة،كاستعافالباحثيفربليلالبعدمالذميقامافجمل

 .Tىذهالنتائجمستعيناابالختبار
( التائي الرموز تقاـ للمجموعتُت الكَلـ مهارة تنمية (t-testكلتحليل

ٔ٘التايل:
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حيثأف:
التجريبية:ادلقياسادلعديلمناجملموعة  
:ادلقياسادلعديلمناجملموعةالضابطة  
∑ :عددالتنوعييفكلنتيجةمناجملموعةالتجريبية  
∑ :عددالتنوعيمننتائجاجملموعةالضابطة  
:عددالطلبةيفاجملموعةالتجريبية  
:عددالطلبةيفاجملموعةالضابطة  

يعٍت:أماالفركضمنىذاالرمز
H1توجدداللةالفرؽبُتتعليمادلفرداتابلنشيديفالفصلالسابع:Eكبدكف

ابدلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةاحلكوميةكباصلُتFاستخداـالنشيديفالفصلالسابع
ماالنج.

 مراحل تنفيذ الدراسة  .و
ادلراحلاألكليةىي:أ.

ربديدرلتمعالبحثكعينتو(ٔ
ٕ) ادلتغَتكبعد لتأثَت التجربة كىي التجربة ربديد مث البحث، عينة ربديد

ادلستقبليفادلتغَتالتابع.
ربديدمدةالبحث(ٖ
ربديدمكافالتجربة.(ٗ
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ادلراحلالتجريبيةاآلتية:ب.
إجراءاالختبارالقبلي(ٔ
إجراءالتجربة(ٕ
إجراءاالختبارالبعدم(ٖ
االختبارالبعدمصياغةنتائج(ٗ

التخطيطج.
سبعة مدة ابلنشيد ادلفردات تعليم فعالية عن البحث الباحث يقـو

لقاءاتابخلطواتالتالية:
 0.6جدول 

 خطوات البحث عن النشيد

 وقت أنشطة رقم
 ماريس فرباير

0 6 0 0 0 6 0 0 
√√٘ٗ×ٕاالختبارالقبلئ
التعريفعنتعليمٕ

 √ √٘ٗ×ٔالعربيةابلنشيدادلفردات

تطبيقتعليمادلفرداتٖ
 √ √٘ٗ×ٕالعربيةابلنشيد

تطبيقتعليمادلفرداتٗ
 √ √العربيةابلنشيد

 √ √االختبارالبعدم٘
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 الباب الرابع
 عرض البياانت وحتليلها




 16اإلسالمية احلكومية كباجننيادلبحث األول : النبذة عن ادلدرسة ادلتوسطة 
 هوية ادلدرسة أ. 

ادلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةاحلكوميةكباصلُت:االسم
ٖٖٕ٘ٓٓ٘ٔٚٙ٘ٔٔ:الرقماإلحصائي

Aدرجة:درجةاالعتماد
ٜٜٖ٘ٚ٘(ٖٔٗٓ):رقمالتلفوف

كباصلُتماالنجٖٙشارعسوكاراىارجو:العنواف
ٖٙٔ٘ٙ:شفرةالربيد

-:عنوافالشبكةالدكلية
mpcpliapg@mpenasam:الربيداإللكًتكِن

ٜٗٛٔ:سنةالبناء
الفصلالعادم-:الربامجادلنفذة

الفصلاألكدلبيادم-
الفصلالديٍت-
الفصلالتسريعي-

 
 

                                                           
البياانتمنالواثئقاليتسأذلاالباحثإىلادلوظفاإلداريةابدلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةاحلكوميةكباصلُت. ٕ٘
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 اتريخ ادلدرسة ب.
كقعتادلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةاحلكوميةكباصلُتيفقريةسوكاىارجاشارع

 رقم AAAPكباصلُتماالنجيفموضعقريبمنادلعهداإلسَلميٖٓسوكاىارجا
مرحلة يف مدارس ىناؾ ادلتساكية اجلهة من مؤثر. ك كبَت معهد كىو كيتاابنج

كىنا أىلية، كانتأـ حكومية متوسطة، ك مصليات.ابتدائية ك مساجد ؾأيضا
كافأساساجملتمعحوذلامنيعمليفادلزارع.أتىلمعظمطلبةادلدرسةيفتلك

البيئةاليتتؤثرذلمبشكلعظيم.
 التاريج يف ادلدرسة ٛبنيت كترجىٜٗٛٔأبريل تعد اليت أىلية كمدرسة

لتكوفمدرسةحكومية.كمنمؤسسيىذهادلدرسة:
دمحمطيب-
دمسوكار-
مارجيونو-
موسىغفور-
مسُتالدين-
مصرمحارثة-
عليأنصارم-

منخَلؿمديرهAAAPكغَتىمحىتادلدرسُتيفالعصوراألكائلكادلعهداإلسَلمي
الشيخاحلاجدمحمسعيدمكانوايعاكنوفعلىىذهادلدرسة.

درسة،ارتقىكضعهافأصبحمدرسةبنويةكىيفرعمنادلٜٙٛٔمنذسنة
من تقريرية برسالة ماالنج ابندكنج شارع يف األكىل احلكومية اإلسَلمية ادلتوسطة

 رقم الدينية الشؤؤف ٜٙٛٔ/E/ٕٓكزارة اتريخ ٙٔيف سنةٜٙٛٔيناير كيف .
برسالةٜٜ٘ٔ كباصلُت حكومية إسَلمية متوسطة مدسة إىل ادلدسة اسم ربوؿ

.ٜٜ٘ٔسنةA٘ٔ٘تقريريةمنكزارةالشؤكفالدينيةرقم
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 رؤية ادلدرسة ورساالهتا ج.
الرؤية:األخَلؽالكردية،التفوؽيفادلنجزاتكالثقافةالبيئية..ٔ

كتلكالرؤيةتنعكسعلىىويةادلدرسةكمهتهامايلي:
تريدالتفوؽبتقولهللاكابلتكنولوجيا..أ

تناسبابلقوانُتالدينيةكاالجتماعية..ب
إىلاىتماـاحملتمَلتادلوجودة.توجويفادلستقبل.ج
ربثرلتمعادلدرسةعلىمحاسةكتعهدابلثقافةاإلسَلميةكالبيئية..د
ربثعلىالتغَتاتاإلجيابية..ك
توجوخطواتادلدرسةاالسًتاتيجية..ق

الرسالة:.ٕ
تعويدمجيعرلتمعادلدسةعلىالصدؽ.أ.

رلتمعادلدرسة.تعويداالبتساـكالتحياتإىلمجيعب.
ج. بطريقة كالتعلم التعليم عملية النشاطيAAPKIAPتنفيذ التعليم كىو

كالفعايلكاإلبداعيكاإلسَلمي.
إجراءبرانمجتطويرالنفسليتطورالطلبةمناسبادبيوذلمكمواىبهم.د.
إجراءبرانمجالصباحالنظيفلتعوداىتماـالبيئة.ق.
عتلوثالبيئة.تطويرعادةاجملتمعيفمنك.
تعودرلتمعادلدرسةيفحفظالبيئة.ز.

 لمدرسيةهيكل التنظيم ل د.
:احلاجنصرهللامديرادلدرسة

:رمحييوليانيتانئبادلديريفرلاؿادلنهج
:سومياسيوانئبادلديريفرلاؿالطَلبية
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:نوراحلسنةانئبادلديريفرلاؿالوسائط
:أمحدفوزمرلاؿارتباطاجملتمعانئبادلديريف


 10ادلنهج والتعليم يف ادلدرسة ه.

 ادلنهج ادلستخدم يف ادلدرسة . 0
ادلنهجُت: على كباصلُت احلكومية اإلسَلمية ادلتوسطة ادلدرسة طبق

.ادلنهجادلنفذيفادلدرسةيتبعٖٕٔٓكادلنهج(KTSP)الوحدةادلدرسيةمنهج
أقرتاحلكومةمنخَلؿأمانةالقوانُتمنكزارةالشؤكفالًتبويةكالثقافية. ما
كالفصل السابع الفصل يف فصل، كل يف الوطٍت ادلنهج ذلك تنفيذ اختلف

.KTSPكيفالفصلالتاسعينفذفيوادلنهجٖٕٔٓالثامنينفذفيهماادلنهج
ىيكلادلنهجيتكوفمنادلوادالدراسيةاليتستعلمإىلطلبة.الربانمجإف

حصتو عدد كاف كباصلُت احلكومية اإلسَلمية ادلتوسطة ادلدرسة يف الًتبوم
ٖٕٔٓحصةكلأسبوعكعددحصةابدلنهجٙٗتبلغKTSPالدراسيةابدلنهج

حصةكلأسبوع،ككافكلحصةأربعُتدقيقة.ٛٗيبلغ
الرب كباصلُتكنوع احلكومية اإلسَلمية ادلتوسطة الًتبوميفادلدرسة انمج

يشتملعلىالربانمجالعاـكالربانمجاالختيارم.أماالربانمجالعاـيشملادلواد
اليتكجباشًتاكهاكلطلبة،كأماالربانمجاالختيارميشملادلواداليتسبيزت

ك احمللية. الدراسية ادلواد كىي منطقة كل اليتكجبجودة الدراسية ادلواد كاف
مادة،أماادلواداحملليةأقرىاقانوفادلدرسة.كيفٔٔاشًتاكهايفادلدرسةعددىا

                                                           
كباصلُت ٖ٘ احلكومية اإلسَلمية ادلتوسطة ابدلدرسة العربية كمدرساللغة ادلدرسة معمدير البياانتمنادلقابلة

ماالنج.
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اللغة كىي زللية مواد ىناؾ كباصلُت احلكومية اإلسَلمية ادلتوسطة ادلدرسة
اجلاكية،كتطبيقالعبادة،كاحملادثةادلختصةللفصلالديٍت.

ناسبعلىتوزيعاحلصةادلقررةيفىيكلادلنهج.إفإعدادعبءالتعلمي
يتمكنيفكلكحدةتربويةمنزايدةحصةدراسيةكلأسبوعدبراعاةحاجات
إعداد الًتبوية للوحدة جيوز احلصة بزايدة الكفاءة. حصوؿ أجل من الطلبة
ادلناسباتضلوالربانمجاإلصَلحيلطلبةاليبلغكماؿالنتيجةاألقليفالتعلم.
ادلدرسةاليتأظلتهاكزارةالشؤكفالدينيةالسيماادلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةما
عداادلوادالعامة)كادلوادادلدركسةيفادلدرسةادلتوسطةالعامة(فضَلعنذلك
اتريخ كاألخَلؽ، العقيدة كاحلديث، القرآف ضلو األخرل ادلواد أيضا تدرس

لعربية.الثقافةاإلسَلمية،الفقةكاللغةا

 عملية التعليم يف ادلدرسة . 6
كباصلُت احلكومية اإلسَلمية ادلتوسطة ادلدرسة يف التعليم عملية أما

منظورةكمايفاجلدكؿالتايل:
 0.0 جدول
 (KTSP 6112هيكل ادلنهج )

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كباجنني
 6102-6101لمستوى الثانية ل

 ادلقومات
 الفصل

التاسع 
 العادي

التاسع 
 التسريعي

 Aالتاسع 
 )التحفيظي(

 ادلواد الدراسية أ
.الًتبيةاإلسَلميةٔ
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ٕٕٕأ(القرآفكاحلديث
ٕٕٕب(العقيدةكاألخَلؽ
ٕٕٕج(الفقو
ٕٕٕد(اتريخالثقافةاإلسَلمية
ٕٕٕ .الًتبيةالوطنيةٕ
ٗٗٗ.اللغةاإلندكنيسيةٖ
ٕٕٕ.اللغةالعربيةٗ
ٗٗٗ.اللغةاإلصلليزية٘
ٕٕٕ
 ٗٗٗ.علمالرايضياتٙ
ٗٗٗ .علمالطبيعةٚ
ٗٗٗ.علماالجتماعٛ
ٔٔٔ.الفنكالثقافةٜ
ٕٕٕ.الرايضةٓٔ
ٔٔٔ.علماحلاسوبٔٔ

 ادلواد احمللي ب
ٔٔ.اللغةاجلاكيةٔ
ٔٔ.تطبيقالعبادةٕ

 تطوير النفس ج
ادلوادادلختصة
ٔ*.كتبالًتاثٔ
ٗ.حفظالقرآفٕ
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ٔ.احملادثةٖ
ٔٔٔ.اللغةاإلصلليزيةٗ
ٔٔ
ٔٔٔ.علمالطبيعة)الفيزايء(٘
ٔٔٔعلمالطبيعة)بيولوجيا(
ٕٖٖعلمالطبيعة
ٕٕٔعلمالرايضيات.ٙ
ٕٕٕعلمالرايضيات
ٔٔٔاللغةاإلندكنيسية

 16 16 16 احلصص كل أسبوع مواقيتجمموع 


 0.6جدول 
 6100هيكل ادلنهج 

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كباجنني
 6102-6101ادلستوى الثانية 

 ادلقومات

 الفصل

 السابع
السابع 

B-C 
 التحفيظي

السابع 
A 

 االمتيازي
 الثامن

 Aالثامن 
 التحفيظي

 Aاجملموعة 
 ادلواد الدراسية أ

.الًتبيةاإلسَلميةٔ
ٕٕٕٕٕأ(القرآفكاحلديث
ٕٕٕٕٕب(العقيدةكاألخَلؽ
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ٕٕٕٕٕج(الفقو
د(اتريخالثقافة

اإلسَلمية
ٖٖٕٕٕ

ٖٖٖٖٖ .الًتبيةالوطنيةٕ
ٙٙٙٙٙ.اللغةاإلندكنيسيةٖ
ٖٖٖٖٖ.اللغةالعربيةٗ
٘٘ ٘٘٘.علمالرايضياتٙ
ٔٔ
٘٘٘٘٘ .علمالطبيعةٚ
ٔٔ
ٗٗٗٗٗ.علماالجتماعٛ
ٔٔٔ.الفنكالثقافةٜ
ٗٗٗٗٗاللغةاإلصلليزية
ٔٔٔ


 Bجملموعة ا
ٕٕٕٔٔ.الفنكالثقافةٔ
ٕٕٕٔٔ.اللغةاحملليةٕ
ٕٕٖٖٖ.الرايضةٖ
ٔٔٔٔٔ.حرفةيدكيةٗ
.تطبيقالعبادة٘
ٕ*ٕ*ٕ*ٕ*ٕ*.تطويرالنفسٙ

 ادلواد اخلاصة
ٔٔ.احملادثةٔ
ٔ*ٔ*.كتبالًتاثٕ



ٗٓ 

ٕٕالقرآف.حفظٖ
*ٕ*ٕ

احلصص كل  مواقيتجمموع 
 أسبوع

03 03 03 04 04 

تنبيو:
تطويرالنفسمنفذبعدعمليةالتعليمكالتعلم)حصتاف(

كلفصلالتحفيظ:
دراسةكتبالًتاثمنفذخارجعمليةالتعليمكالتعلمادلنهجي.ٔ
منهجية)حصتُت(دراسةحفظالقرآفمنفذةمنهجية)حصتُت(كدكف.ٕ

 0.0جدول 
 دراسية يف عملية التعليم والتعلم على ادلستوى الثانيةالصة مواقيت احل

 6102-6101سنة 
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كباجنني ماالنج

 يوم الثالاثء يوم اإلثنني

الصباح٘ٔ.ٚ-٘ٗ.ٙٓ٘ٗاحلفلةالوطنيةٖٓ:ٚ-٘ٗ:ٙٓ
النظيف

ٖٓ

ٔٚ:ٖٓ-ٛ:ٔٓٗٓٔٚ،ٔ٘-ٚ،٘٘ٗٓ
ٕٛ:ٔٓ-ٛ:ٕ٘ٓٗٓٚ،٘٘-ٛ،ٖ٘ٗٓ
ٖٛ:٘ٓ-ٜ:ٖٖٓٗٓٛ،ٖ٘-ٜ،ٔ٘ٗٓ

ٓٗ٘٘:ٜ-٘ٔ:ٜٗٓالراحةٓ٘:ٜ-ٖٓ:ٜ
ٓٗالراحة٘ٔ:ٓٔ-٘٘:ٜٖٓٗٓ:ٓٔ-ٓ٘:ٜٗ
٘ٔٓ:ٖٓ-ٔٔ:ٔٓٗٓ٘ٔٓ:ٔ٘-ٔٓ:٘٘ٗٓ
ٙٔٔ:ٔٓ-ٔٔ:٘ٓٗٓٙٔٓ:٘٘-ٔٔ:ٖ٘ٗٓ

ٓٗ٘ٔ:ٕٔ-ٖ٘:ٕٔٔٚٓصَلةالظهرٓٔ:ٕٔ-ٓ٘:ٔٔ
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ٕٓصَلةالظهرٖ٘:ٕٔ-٘ٔ:ٕٔٓالراحةٖٓ:ٕٔ-ٓٔ:ٕٔ
ٓالراحة٘٘:ٕٔ-ٖ٘:ٕٔٓٗٓٔ:ٔ-ٖٓ:ٕٔٚ
ٛٔ:ٔٓ-ٔ:ٕ٘ٓٗٓٛٔ:٘٘-ٔ:ٖ٘ٗٓ
ٜٔ:٘ٓ-ٕ:ٖٜٓٗٓٔ:ٖ٘-ٕ:ٔ٘ٗٓ

ٓٗ٘٘:ٕ-٘ٔ:ٕٓٔٛٓ،ٚاجملموع
ٓ٘،ٚاجملموع


 يوم اخلميس  يوم األربعاء

الصباح٘ٔ.ٚ-٘ٗ.ٙٓ
النظيف

الصباح٘ٔ.ٚ-٘ٗ.ٖٙٓٓ
النظيف

ٖٓ

ٔٚ:ٔ٘-ٚ:٘٘ٗٓٔٚ:ٔ٘-ٚ:٘٘ٗٓ
ٕٚ:٘٘-ٛ:ٖٕ٘ٗٓٚ:٘٘-ٛ:ٖ٘ٗٓ
ٖٛ:ٖ٘-ٜ:ٖٔ٘ٗٓٛ:ٖ٘-ٜ:ٔ٘ٗٓ
ٜٗ:ٔ٘-ٜ:ٜ٘٘ٗٓٗ:ٔ٘-ٜ:٘٘ٗٓ

ٓٗالراحة٘ٔ:ٓٔ-٘٘:ٜٓٗالراحة٘ٔ:ٓٔ-٘٘:ٜ
٘ٔٓ:ٔ٘-ٔٓ:٘٘ٗٓ٘ٔٓ:ٔ٘-ٔٓ:٘٘ٗٓ
ٙٔٓ:٘٘-ٔٔ:ٖ٘ٗٓٙٔٓ:٘٘-ٔٔ:ٖ٘ٗٓ
ٚٔٔ:ٖ٘-ٕٔ:ٔ٘ٗٓٚٔٔ:ٖ٘-ٕٔ:ٔ٘ٗٓ

ٕٓصَلةالظهرٖ٘:ٕٔ-٘ٔ:ٕٕٔٓصَلةالظهرٖ٘:ٕٔ-٘ٔ:ٕٔ
ٓالراحة٘٘:ٕٔ-ٖ٘:ٕٔٓالراحة٘٘:ٕٔ-ٖ٘:ٕٔ
ٕٛٔ:٘٘-ٔ:ٖٕ٘ٗٓٛٔ:٘٘-ٔ:ٖ٘ٗٓ
ٜٔ:ٖ٘-ٕ:ٜٔ٘ٗٓٔ:ٖ٘-ٕ:ٔ٘ٗٓ

ٕٔٓ:ٔ٘-ٕ:ٕ٘٘ٗٓٔٓ:ٔ٘-ٕ:٘٘ٗٓ

٘،ٚاجملموعٓ٘،ٚاجملموع


 يوم السبت  يوم اجلمعة

الصباح٘ٔ.ٚ-٘ٗ.ٖٕٙٓ٘ٓ:ٚ-٘ٗ:ٙٔ
ٖٓالنظيف
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ٕٚ:ٕٓ-ٚ:ٖ٘٘٘ٔٚ:ٔ٘-ٚ:٘٘ٗٓ
ٖٚ:٘٘-ٛ:ٖٖٕٓ٘ٚ:٘٘-ٛ:ٖ٘ٗٓ
ٗٛ:ٖٓ-ٜ:ٖٖٓ٘٘ٛ:ٖ٘-ٜ:ٔ٘ٗٓ

ٜ:ٓ٘-ٜ:ٕٜ٘ٓٗ:ٔ٘-ٜ:٘٘ٗٓ
ٓٗالراحة٘ٔ:ٓٔ-٘٘:ٜٖ٘ٓٔ-ٕ٘:ٜ٘
ٙٔٓ-ٔٓ:ٖٖ٘٘٘ٔٓ:ٔ٘-ٔٓ:٘٘ٗٓ

ٖٓٗ٘:ٔٔ-٘٘:ٓٔٙ٘،ٖاجملموع
ٚٔٔ:ٖ٘-ٕٔ:ٔ٘ٗٓ
ٓصَلةالظهرٖ٘:ٕٔ-٘ٔ:ٕٔ
ٓالراحة٘٘:ٕٔ-ٖ٘:ٕٔ
ٕ،٘اجملموع


البياف:

حصةكلأسبوعٖ،ٖٛ:رلموعاحلصصالدراسية


تفصيلعمليةالتعليمكالتعلم)ادلنهجي(:
حصصٜ:اإلثنُت
حصةٓٔ:الثَلاثء
حصةٓٔ:األربعاء
حصةٓٔ:اخلميس
حصصٙ:اجلمعة
حصصٚ:السبت
حصةٕ٘:اجملموع
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 ادلدرسية لالوسائ و. 
 األرض ادلمتلكة  .0

عندالسندادللكيللمدرسةادلتوسطةاإلسَلميةاحلكوميةكباجُترضاأل

 ادلستخدمة غري ادلصدقة ادلصدقة مصدر األرض
غري 

 ادلستخدمة
----احلكومة

-ٕـٙٓٓٗ-ٕـٙٓٓٗالشراء
ٕـٜٕٗ٘ـٕٕٓٚـٖٗٔٔ- حقاالستخداـ

 الغرف  .6
ٕٕ:الفصلأ(

ٕ:غرفةادلدرسب(
ٔ:غرفةاإلدارةج(
ٔ:معملاحلاسوبد(
ٕ:معملاللغةق(
ك( ٔ:معملالعلـو
ٔ:ادلكتبةز(
ٔ:ادلصلىح(
ٔ:الوحدةالصحيةط(
ٕ:دكرةادلياهللمدرسم(
ٚ:دكرةادلياهللطلبةؾ(
ٔ:الشركةالتعاكانيةؿ(
ٔ:غرفةاألرشيفـ(
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 األدوات يف كل فصل .0
طقمآٗادلكتبكالكرسيللطلبة:أ(

ٔادلكتبكالكرسيللمدرس:ب(
ٔالسبورة:ج(
ٔلوحةاإلعَلـ:د(

 األدوات ادلدرسية .0
ٚ:جهازالعرضأ(

ٕ:متعددالوظائفPHAب(
ٖ:مكربالصوتادلوحدةج(
ٚ:مكربالصوتالفعاؿد(
ٕٓ:احلاسوبالذايتق(
ٚ:ادلطبعك(
ٔ:غسالةادلراكباحملركةز(
ٔ:"ٕٖ prapSتلفازح(
ٖ:"GLٖٕتلفازط(
ٕ:إنتُتالقمرالصناعيم(
ٜ:مضخةادلاءؾ(
ٖٔ:ادلقعدالبستاِنؿ(
ٔ:ادلكتبكادلقعدالبستاِنـ(
ٚٗٔ:الكرسيالبَلستيكيف(
ٔ:اجلوالةس(
ٔ:السلمادلطولع(
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ٓٗ:ادلركحةؼ(
ٕ:مكيفاذلواءص(
ٙٔ:الصندكؽؽ(
ٕ:ادلكتبكالكرسيللمديرر(

ٕ:ادلوزعش(
ٕ:الساعةادلنبهةت(
ٔ:ادلثقابث(
ٔ:ادلطحنةخ(
ٔ:ادللحمالكهرابئيذ(

 ٔ:(APAمكربالصوت)ض(
ٔ:التلفوفكالفاكسغ(
ٔ:التلفوفظ(
ٔ:مقطعالشعرأأ(

 وحدات اخلدمة الرتبوية .1
ادلكتبة(أ

الشركةالتعاكنية(ب
الوحدةالصحية(ج
اإلرشادكاالستشارة(د
اجلرموزية(ق
مجعيةالطلبةادلدرسية(ك
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 ادلبحث الثاين: عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 عرض البياانت من ادلقابلة أ.

 نتائج ادلقابلة مع مدرسة اللغة العربية ومدير ادلدرسة قبل التجربة . 0
ادلتوسطة ادلدرسة يف العربية اللغة تعليم عن البياانت الباحث انؿ
أربع على يشتمل العربية اللغة تعليم أف ماالنج كباصلُت احلكومية اإلسَلمية
التعليم طريقة كأما كالكتابة. كالقراءة كالكَلـ االستماع مهارة كىي مهارات

 طريقة ىي كالقرادلستخدمة كاحلوار كالًتمجة الكتاباءةالقواعد حسب
ادلدرسي.كقدعرفتمدرسةاللغةالعربيةعناألغنيةالعربيةيفتعليمادلفردات
كلكنهاالتعرؼكيفيتوفلذلكالتستخدـتلكالوسيلة.كأماادلشكَلتاليت
توججهاادلدرسةيفعمليةالتعليمىيقلةالرغبةكالدكافعلدلطلبةيفتعليم

اللغةالعربية.
 ج ادلقابلة مع مدرسة اللغة العربية بعد التجربةنتائ  .6

ادلفردات تعليم بعد العربية اللغة مدرسة مع ابدلقابلة الباحث قاـ
كفيمايليآراءمدرسةاللغةٕٙٔٓماريسٙابستخداـاألانشيديفالتاريخ
العربيةعنالنشيدبعدالتطبيق:

انشيد.إفالطَلبيرغبوفيفأفيتعلمواادلفرداتابأل-أ
اعتقدتأبفأسلوبتعليمادلفرداتابألانشيدفعاؿلتسهيلحفظها.-ب
كافالنشيدحيتاجإىلتكراركاستعداد.-ج

 راالختبامن بياانت العرض  ب.
،أماعددٕٙٔٓفربايرٚٔقاـالباحثابالختبارالقبليشفهيايفالتاريخ

التجريبية(Eالتَلميذيفالفصلالسابع Fطالباكيفالفصلالسابعٖٚ)اجملموعة
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 الضابطة( يفٖ٘)اجملموعة البعدمشفهيا ابالختبار الباحثأيضا قاـ ك طالبا.
.كفيمايلينتائجاختبارلكلرلموعة.ٕٙٔٓماريس٘التاريخ

كعرضالباحثنتائج البحث، علىأسئلة تفيداإلجابة إفنتائجاالختبار
حللهااالختبارين مث كالتجريبية الضابطة اجملموعة اجملموعتُت من كالبعدم القبلي

.t-testابستخداـالرموزاإلحصائي

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .0
أمانتائجاالختبارالقبليللمجموعةالضابطةكمايلي:

 0.0 جدول
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 االسم الرقم
نتيجة االختبار 

 القبلي
 ادلستوى

مقبوؿ ٘٘أمحدعفيفالدينٔ
متوسط ٓٙأمحدكريسنانورالدينٕ
متوسط ٘ٙألربايفانكااتٖ
مقبوؿ ٘٘أرامينتابيلفانسوةٗ
جيدجدا ٓٛأكدرمراما٘
جيدجدا ٓٛدانيسشاندراألفاِنٙ
متوسط ٓٙديفاأغوستينغتياسٚ
مقبوؿ ٘٘ليلةرمحوايتديومٛ
جيدجدا ٘ٛدايهأيوأككتافياٜ

متوسط ٓٙدكمىانتااتٓٔ
متوسط ٘ٙإلفاندمأانندافرااتمأٔ



ٗٛ 

متوسط ٘ٙإليسدامولياِنٕٔ
متوسط ٘ٙإفريتاسعادةٖٔ
مقبوؿ ٓ٘فارادينانورليليٗٔ
جيد ٘ٚفتولأكراركسي٘ٔ
متوسط ٘ٙفَتمأرداينطاٙٔ
جيد ٓٚليٍتأنغرايٍتٚٔ
جيد ٘ٚليسليشيكاماغاريفاٛٔ
جيدجدا ٘ٛلياهكيناسارمٜٔ
متوسط ٘ٙدمحمفضيلةعابدينٕٓ
جيدجدا ٘ٛدمحمفتحاجمليبٕٔ
متوسط ٘ٙدمحمسيفاألنوارٕٕ
متوسط ٘ٙدمحمصاحباحملبودينٖٕ
جيد ٘ٚملفينةالزىرةٕٗ
جيد ٓٚمَتمفوسفيتاسارمٕ٘
جيدجدا ٓٛدمحمسوغنجٕٙ
جيد ٘ٚدمحمأفريزاؿٕٚ
جيد ٓٚدمحمنبيلٕٛ
متوسط ٘ٙنيتادكمفرباينيتٜٕ
مقبوؿ ٘٘راِنرمضافٖٓ
جيد ٘ٚريندمأنتيكأٖ
متوسط ٘ٙريسماكةاحلسنةٕٖ
جيدجدا ٓٛسلفياخَتالنساءٖٖ
متوسط ٘ٙأكِنحسنةٖٗ



ٜٗ 

متوسط ٓٙزينالفناِنٖ٘
 6041 اجملموع


 24،00 ادلعدل

 ادلعدلة الدرجة انلوا أفالطلبة ظهر القبلي، االختبار ٗٔ،ٛٙمننتائجىذا
،مقبوؿ=٘ٔ،متوسط=ٛ،جيد=ٚكأماالطلبةيفمستولجيدجدا=

،معٌتذلكأفقدرةالطلبةعلىتعليمادلفرداتيفمستولمتوسط.٘
البعدمللمجموعةالضابطةكمايلي:كأمانتائجاالختبار

 0.1جدول 
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 االسم الرقم
نتيجة االختبار 

 البعدي
 ادلستوى

جيد ٘ٚأمحدعفيفالدينٔ
جيد ٘ٚأمحدكريسنانورالدينٕ
جيدجدا ٓٛألربايفانكااتٖ
جيدجدا ٓٛأرامينتابيلفانسوةٗ
جيدجدا ٘ٛراماأكدرم٘
شلتاز ٜٓدانيسشاندراألفاِنٙ
جيد ٘ٚديفاأغوستينغتياسٚ
جيد ٘ٚديومليلةرمحوايتٛ
جداجيد ٘ٛدايهأيوأككتافياٜ

جيدجدا ٓٛدكمىانتااتٓٔ
جيدجدا ٓٛإلفاندمأانندافرااتمأٔ



٘ٓ 

جيدجدا ٘ٛإليسدامولياِنٕٔ
جداجيد ٓٛإفريتاسعادةٖٔ
جيد ٓٚفارادينانورليليٗٔ
جيدجدا ٘ٛفتولأكراركسي٘ٔ
جيد ٘ٚفَتمأرداينطاٙٔ
شلتاز ٜٓليٍتأنغرايٍتٚٔ
جيدجدا ٘ٛليسليشيكاماغاريفاٛٔ
شلتاز ٜٓلياهكيناسارمٜٔ
جيد ٘ٚدمحمفضيلةعابدينٕٓ
جيدجدا ٓٛدمحمفتحاجمليبٕٔ
جيدجدا ٘ٛاألنواردمحمسيفٕٕ
جيد ٘ٚدمحمصاحباحملبودينٖٕ
شلتاز ٜٓملفينةالزىرةٕٗ
شلتاز ٜٓمَتمفوسفيتاسارمٕ٘
جيدجدا ٘ٛدمحمسوغنجٕٙ
جيدجدا ٘ٛدمحمأفريزاؿٕٚ
جداجيد ٓٛدمحمنبيلٕٛ
جيدجدا ٓٛنيتادكمفرباينيتٜٕ
جيد ٘ٚراِنرمضافٖٓ
جيدجدا ٘ٛأنتيكاريندمٖٔ
جيدجدا ٘ٛريسماكةاحلسنةٕٖ
شلتاز ٜٓسلفياخَتالنساءٖٖ
جيدجدا ٓٛأكِنحسنةٖٗ



٘ٔ 

جيد ٘ٚزينالفناِنٖ٘
 6411 اجملموع
 40،13 ادلعدل

الدرجةادلعدلة ٚ٘،ٔٛمننتائجىذااالختبارالبعدم،ظهرأفالطلبةانلوا
معٌتذلك،ٓٔ،جيد=ٜٔ،جيدجدا=ٙكأماالطلبةيفمستولشلتاز=

أفقدرةالطلبةعلىتعليمادلفرداتيفمستولجيدجدا.

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  .6
أمانتائجاالختبارالقبليللمجموعةالتجريبيةكمايلي:

 0.2جدول 
 للمجموعة التجريبيةنتائج االختبار القبلي 

 االسم الرقم
نتيجة االختبار 

 القبلي
 ادلستوى

جيد ٓٚأمحدشافقعبدهللأ
جيد ٘ٚأمحدكلدافسوىاالٕ
متوسط ٘ٙابيونوغركىوأجيٖ
متوسط ٘ٙبيلفاشاندراغانتارمٗ
مقبوؿ ٘٘بينتاغدكمجااي٘
جيد ٓٚبشارةالعلياٙ
جيد ٘ٚبودمىاراينطاٚ
جيد ٓٚدافازاكيندراٛ
جيد ٓٚديَلسيلفيعاملياٜ

متوسط ٘ٙدينارابيونوغركىوٓٔ



ٕ٘ 

مقبوؿ ٘٘فردكسياسلسبيَلٔٔ
متوسط ٘ٙإيكاسونياإذلئٕ
متوسط ٘ٙإيندرمحسناخلاسبةٖٔ
جيد ٘ٚإيراكوسنياسارمٗٔ
جيد ٓٚخاجنعادلشاه٘ٔ
مقبوؿ ٘٘الكسميإركاِننياٙٔ
متوسط ٘ٙدمحمأديبنصرهللاٚٔ
متوسط ٘ٙدمحمفتحالرزاؽٛٔ
متوسط ٘ٙدمحمانفعةالرافعُتٜٔ
جيد ٓٚمامككالفجاىياىنٕٓ
مقبوؿ ٘٘دمحمرايفٕٔ
جيد ٓٚدمحمعرفافالرمحنٕٕ
جيد ٓٚدمحمموالانإسحاؽٖٕ
جيد ٘ٚمبينةالعلـوٕٗ
جيدجدا ٓٛدمحمألفيافٕ٘
جيد ٓٚدمحمأريسفوركاكإٙ
جيد ٓٚدمحمأصيلإذلاميٕٚ
جيد ٓٚدمحمعزيزمٕٛ
مقبوؿ ٘٘دمحممعركؼشفيعالدينٜٕ
متوسط ٓٙنيلةالزىرةٖٓ
متوسط ٓٙنوفاؿنورأككتافيافٖٔ
مقبوؿ ٘٘نوفالدمرمضافكورنياكافٕٖ
متوسط ٘ٙفراداينيتديفاأانستاٖٖ



ٖ٘ 

مقبوؿ ٘٘أغوستيناريكافطمةٖٗ
جيد ٓٚسوِنكورنياكافٖ٘
مقبوؿ ٘٘فيفيصافيانيتٖٙ
جيدجدا ٓٛكاصلةاألرحاميةٖٚ

 6011 اجملموع


 21،30 ادلعدل
أف ظهر القبلي، االختبار ىذا نتائج ادلعدلةمن الدرجة انلو الطلبة

أ٘ٙ،ٔٚ . ما الطلبة = جدا =ٕيفمستولجيد جيد متوسط=ٙٔ، ،
عليمادلفرداتبصفةعامة.معٌتذلكأفقدرةالطلبةعلىتٛ،مقبوؿ=ٔٔ

.لجيديفمستو
كأمانتائجاالختبارالبعدمللمجموعةالتجريبيةكمايلي:

 0.3جدول 
نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 االسم الرقم
نتيجة االختبار 

 البعدي
 ادلستوى

شلتاز ٜٓأمحدشافقعبدهللأ
جيدجدا ٘ٛأمحدكلدافسوىاالٕ
جيدجدا ٓٛابيونوغركىوأجيٖ
شلتاز ٜٓبيلفاشاندراغانتارمٗ
جيدجدا ٓٛبينتاغدكمجااي٘
شلتاز ٜٓبشارةالعلياٙ
شلتاز ٜ٘بودمىاراينطاٚ



٘ٗ 

شلتاز ٜٓدافازاكيندراٛ
شلتاز ٜٓديَلسيلفيعاملياٜ

جيدجدا ٓٛنوغركىودينارابيوٓٔ
جيدجدا ٘ٛفردكسياسلسبيَلٔٔ
شلتاز ٜٓإيكاسونياإذلئٕ
جيدجدا ٘ٛإيندرمحسناخلاسبةٖٔ
شلتاز ٜٓإيراكوسنياسارمٗٔ
شلتاز ٜٓخاجنعادلشاه٘ٔ
جيد ٓٚالكسميإركاِننياٙٔ
جيدجدا ٓٛدمحمأديبنصرهللاٚٔ
جيدجدا ٓٛدمحمفتحالرزاؽٛٔ
شلتاز ٜٓدمحمانفعةالرافعُتٜٔ
شلتاز ٜ٘مامككالفجاىياىنٕٓ
جيد ٓٚدمحمرايفٕٔ
جيدجدا ٓٛدمحمعرفافالرمحنٕٕ
جيدجدا ٓٛدمحمموالانإسحاؽٖٕ
شلتاز ٜ٘مبينةالعلـوٕٗ
شلتاز ٜٓدمحمألفيافٕ٘
جيدجدا ٘ٛدمحمأريسفوركاكإٙ
شلتاز ٜٓإذلاميدمحمأصيلٕٚ
جيدجدا ٓٛدمحمعزيزمٕٛ
جيد ٓٚدمحممعركؼشفيعالدينٜٕ
جيد ٘ٚنيلةالزىرةٖٓ



٘٘ 

جيدجدا ٓٛنوفاؿنورأككتافيافٖٔ
جيد ٘ٚنوفالدمرمضافكورنياكافٕٖ
جيد ٘ٚفراداينيتديفاأانستاٖٖ
جيدجدا ٓٛريكافطمةأغوستيناٖٗ
شلتاز ٜٓسوِنكورنياكافٖ٘
جيدجدا ٓٛفيفيصافيانيتٖٙ
شلتاز ٜ٘كاصلةاألرحاميةٖٚ

 6501 اجملموع
 40 ادلعدل

كأما.ٗٛمننتائجىذااالختبارالبعدم،ظهرأفالطلبةانلواالدرجةادلعدلة
.معٌتذلكأفٙ،جيد=٘ٔ،جيدجدا=ٙٔالطلبةيفمستولشلتاز=

ادلفرداتيفمستولشلتاز.قدرةالطلبةعلىتعليم

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .0
فقدـ الضابطة، للمجموعة كالبعدم القبلي االختبار نتائج بياف كبعد

الباحثمقارنةبُتاالختبارالقبليكالبعدملتلكاجملموعةفهيكمايلي:
 0.4جدول 
 والبعدي للمجموعة الضابطةادلقارنة بني االختبار القبلي 

 درجة تقدير رقم
 اختبار بعدي اختبار قبلي

عدد 
 الطلبة

نسبة 
 مائوية

عدد 
 الطلبة

نسبة 
 مائوية

%ٚٔٙ--ٓٓٔ-ٜٓشلتازٔ
%ٜٗ٘ٔ %ٕٜٓٚٛ-ٓٛجيدجدإ



٘ٙ 

%ٜٕ ٓٔ %ٖٕٜٛٚ-ٓٚجيدٖ
--%ٖٜٗ٘ٔٙ-ٓٙمتوسطٗ
--%ٜٗٔ٘٘-ٓ٘مقبوؿ٘
----ٜٗ-ٓضعيفٙ

 %011 01 %011 01 اجملموع
من البعدم كاالختبار القبلي االختبار نتائج بُت ادلقارنة بياف إىل كابلنسبة

 القبلي االختبار يف أف فظهر الضابطة مستولٗٔاجملموعة يف الطلبة من %
%يفٕٓ%يفمستولجيد،كٖٕ%يفمستولمتوسط،كٖٗ،كمقبوؿ

أف البعدمظهر يفاالختبار أما ك يفٜٕمستولجيدجدا. الطلبة %من
%يفمستولشلتاز.كىذاٚٔ%يفمستولجيدجدا،كٗ٘مستولجيد،ك

البيافدليلأبفنتيجةاالختبارالبعدمأكربمننتيجةاالختبارالقبلي.

 البعدي للمجموعة التجريبيةمقارنة نتائج االختبار القبلي و  .0
التجريبية، للمجموعة كالبعدم القبلي االختبار نتائج بياف عرض بعد
فعرضالباحثبيافمقارنةنتائجبُتاالختبارالقبليكالبعدملتلكاجملموعة

فهيكمايلي:
 0.5جدول 

 ادلقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 درجة تقدير رقم
 اختبار بعدي اختبار قبلي

عدد 
 الطلبة

نسبة 
 مائوية

عدد 
 الطلبة

نسبة 
 مائوية

%ٖٗٙٔ--ٓٓٔ-ٜٓشلتازٔ
%ٔٗ٘ٔ%ٕٜ٘ٛ-ٓٛجيدجدإ



٘ٚ 

%ٙٔ ٙ%ٖٜٗٙٔٚ-ٓٚجيدٖ
--%ٖٜٓٔٔٙ-ٓٙمتوسطٗ
--%ٕٕٜٛ٘-ٓ٘مقبوؿ٘
----ٜٗ-ٓضعيفٙ

 %011 03 %011 03 اجملموع

من البعدم كاالختبار القبلي االختبار بُت ادلقارنة بياف إىل كابلنسبة
 القبلي االختبار يف أف فظهر التجريبية مستولٕٕاجملموعة يف الطلبة من %

%يف٘%يفمستولجيد،كٖٗ%يفمستولمتوسط،كٖٓمقبوؿ،ك
%يفمستولجيد،كٙٔدمظهرأفمستولجيدجدا.كأمايفاالختبارالبع

%يفمستولشلتاز.كىذاالبيافدليلأبفٖٗيفمستولجيدجدا،ك%ٔٗ
نتيجةاالختبارالبعدلأكربمننتيجةاالختبارالقبلي.

 مقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية .1
 كالبعدممن القبلي نتائجاالختبارين اجملموعتُتفقدـبعدعرضبياف

الضابطة البعدمبُتاجملموعة نتائجاالختبار الباحثعنعرضبيافمقارنة
كالتجريبية.فادلقارنةكمايلي:

 0.01جدول 
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية

 رقم
أمساء الطلبة من 
 اجملموعة الضابطة

نتائج االختبار 
 البعدي

أمساء الطلبة من 
 اجملموعة التجريبية

نتائج االختبار 
 البعدي

 ٜٓأمحدشافقعبدهللا ٘ٚأمحدعفيفالدينٔ
 ٘ٛأمحدكلدافسوىاال ٘ٚأمحدكريسنانورالدينٕ
 ٓٛابيونوغركىوأجي ٓٛألربايفانكااتٖ



٘ٛ 

 ٜٓبيلفاشاندراغانتارم ٓٛأرامينتابيلفانسوةٗ
 ٓٛجاايبينتاغدكم ٘ٛأكدرمراما٘
 ٜٓبشارةالعليا ٜٓدانيسشاندراألفاِنٙ
 ٜ٘بودمىاراينطا ٘ٚديفاأغوستينغتياسٚ
 ٜٓدافازاكيندرا ٘ٚديومليلةرمحوايتٛ
 ٜٓديَلسيلفيعامليا ٘ٛدايهأيوأككتافياٜ
 ٓٛدينارابيونوغركىو ٓٛدكمىانتااتٓٔ
 ٘ٛسلسبيَلفردكسيا ٓٛإلفاندمأانندافرااتمأٔ
 ٜٓإيكاسونياإذلي ٘ٛإليسدامولياِنٕٔ
 ٘ٛإيندرمحسناخلاسبة ٓٛإفريتاسعادةٖٔ
 ٜٓإيراكوسنياسارم ٓٚفارادينانورليليٗٔ
 ٜٓخاجنعادلشاه ٘ٛفتولأكراركسي٘ٔ
 ٓٚالكسميإركاِننيا ٘ٚفَتمأرداينطاٙٔ
 ٓٛهللادمحمأديبنصر ٜٓليٍتأنغرايٍتٚٔ
 ٓٛدمحمفتحالرزاؽ ٘ٛليسليشيكاماغاريفاٛٔ
 ٜٓدمحمانفعةالرافعُت ٜٓلياهكيناسارمٜٔ
 ٜ٘مامككالفجاىياىن ٘ٚدمحمفضيلةعابدينٕٓ
 ٓٚدمحمرايف ٓٛدمحمفتحاجمليبٕٔ
 ٓٛدمحمعرفافالرمحن ٘ٛدمحمسيفاألنوارٕٕ
 ٓٛدمحمموالانإسحاؽ ٘ٚدمحمصاحباحملبودينٖٕ
 ٜ٘مبينةالعلـو ٜٓملفينةالزىرةٕٗ
 ٜٓدمحمألفياف ٜٓمَتمفوسفيتاسارمٕ٘
 ٘ٛدمحمأريسفوركاكا ٘ٛدمحمسوغنجٕٙ
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 ٜٓدمحمأصيلإذلامي ٘ٛدمحمأفريزاؿٕٚ
 ٓٛدمحمعزيزم ٓٛدمحمنبيلٕٛ
 ٓٚدمحممعركؼشفيع ٓٛنيتادكمفرباينيتٜٕ
 ٘ٚنيلةالزىرة ٘ٚراِنرمضافٖٓ
 ٓٛنوفاؿنورأككتافياف ٘ٛريندمأنتيكأٖ
 ٘ٚنوفالدمرمضاف ٘ٛريسماكةاحلسنةٕٖ
 ٘ٚفراداينيتديفاأانستا ٜٓسلفياخَتالنساءٖٖ
 ٓٛريكافطمةأغوستينا ٓٛأكِنحسنةٖٗ
 ٜٓسوِنكورنياكاف ٘ٚزينالفناِنٖ٘
 ٓٛفيفيصافيانيتٖٙ
 ٜ٘كاصلةاألرحاميةٖٚ
 6501 اجملموع 6411 اجملموع
 40 ادلعدل 40،13 ادلعدل

التجريبية للمجموعة البعدم االختبار نتائج أف السابق اجلدكؿ من ظهر
أكربمننتائجاالختبارالبعدمللمجموعةٗٛكادلعدؿ=ٜٕٓٗابجملموع=

٘ٚ،ٔٛكادلعدؿ=ٕ٘٘ٛالضابطةابجملموع=

 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف ادلربع من اجملموعتني  .2
بعدمقارنةنتائجاالختبارالبعدمبُتاجملموعةالضابطةكالتجريبيةفقدـ
الباحثنتائجعدداالضلراؼكعدداالضلراؼادلربعمناجملموعتُت.كىيكما

يلي:
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 0.00جدول 
 اجملموعتنينتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف ادلربع من 

 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة رقمال
      ( )          ( )    

ٔ٘٘ ٚ٘ ٕٓ ٗٓٓٚٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓ
ٕٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ٚ٘ ٛ٘ ٔٓ ٔٓٓ
ٖٙ٘ ٛٓ ٔ٘ ٕٕ٘ٙ٘ ٛٓ ٔ٘ ٕٕ٘
ٗ٘٘ ٛٓ ٕ٘ ٕٙ٘ٙ٘ ٜٓ ٕ٘ ٕٙ٘
٘ٛٓ ٛ٘ ٘ ٕ٘٘٘ ٛٓ ٕ٘ ٕٙ٘
ٙٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓٚٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓ
ٚٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ٚ٘ ٜ٘ ٕٓ ٗٓٓ
ٛ٘٘ ٚ٘ ٕٓ ٗٓٓٚٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓ
ٜٛ٘ ٛ٘ - -ٚٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓ

ٔٓٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓٙ٘ ٛٓ ٔ٘ ٕٕ٘
ٔٔٙ٘ ٛٓ ٔ٘ ٕٕ٘٘٘ ٛ٘ ٖٓ ٜٓٓ
ٕٔٙ٘ ٛ٘ ٕٓ ٗٓٓٙ٘ ٜٓ ٕ٘ ٕٙ٘
ٖٔٙ٘ ٛٓ ٔ٘ ٕٕ٘ٙ٘ ٛ٘ ٕٓ ٗٓٓ
ٔٗ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓٚ٘ ٜٓ ٔ٘ ٕٕ٘
ٔ٘ٚ٘ ٛ٘ ٔٓ ٔٓٓٚٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓ
ٔٙٙ٘ ٚ٘ ٔٓ ٔٓٓ٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘
ٔٚٚٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓٙ٘ ٛٓ ٔ٘ ٕٕ٘
ٔٛٚ٘ ٛ٘ ٔٓ ٔٓٓٙ٘ ٛٓ ٔ٘ ٕٕ٘
ٜٔٛ٘ ٜٓ ٘ ٕ٘ٙ٘ ٜٓ ٕ٘ ٕٙ٘



ٙٔ 

ٕٓٙ٘ ٚ٘ ٔٓ ٔٓٓٚٓ ٜ٘ ٕ٘ ٕٙ٘
ٕٔٛ٘ ٛٓ -٘ ٕ٘٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘
ٕٕٙ٘ ٛ٘ ٕٓ ٗٓٓٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ
ٕٖٙ٘ ٚ٘ ٔٓ ٔٓٓٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ
ٕٗٚ٘ ٜٓ ٔ٘ ٕٕ٘ٚ٘ ٜ٘ ٕٓ ٗٓٓ
ٕ٘ٚٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓ
ٕٙٛٓ ٛ٘ ٘ ٕ٘ٚٓ ٛ٘ ٔ٘ ٕٕ٘
ٕٚٚ٘ ٛ٘ ٔٓ ٔٓٓٚٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓ
ٕٛٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ
ٕٜٙ٘ ٛٓ ٔ٘ ٕٕ٘٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘
ٖٓ٘٘ ٚ٘ ٕٓ ٗٓٓٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘
ٖٔٚ٘ ٛ٘ ٔٓ ٔٓٓٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ
ٖٕٙ٘ ٛ٘ ٕٓ ٗٓٓ٘٘ ٚ٘ ٕٓ ٗٓٓ
ٖٖٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓٙ٘ ٚ٘ ٔٓ ٔٓٓ
ٖٗٙ٘ ٛٓ ٔ٘ ٕٕ٘٘٘ ٛٓ ٕ٘ ٕٙ٘
ٖ٘ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ٚٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓ
ٖٙ٘٘ ٛٓ ٕ٘ ٕٙ٘
ٖٚٛٓ ٜ٘ ٔ٘ ٕٕ٘

 06211 201 6501 6011 3311 031 6411 6041 اجملموع

N ∑  ∑   ∑  ∑   

كفيمايليتوضيحمايفاجلدكؿالسابق:
نتائجاالختبارالقبليمناجملموعةالتجريبية=  
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=نتائجاالختبارالبعدممناجملموعةالتجريبية  
=عدداالضلراؼمننتتئجاجملموعةالتجريبية( )
عدداالضلراؼادلربعمننتتئجاجملموعةالتجريبية=  
عدداالضلراؼمننتتئجاجملموعةالتجريبية=رلموع ∑
عدداالضلراؼادلربعمننتتئجاجملموعةالتجريبية=رلموع  ∑
=نتائجاالختبارالقبليمناجملموعةالضابطة  
=نتائجاالختبارالبعدممناجملموعةالضابطة  
عدداالضلراؼمننتتئجاجملموعةالضابطة= ( )
عدداالضلراؼادلربعمننتتئجاجملموعةالضابطة=  
عدداالضلراؼمننتتئجاجملموعةالضابطةوع=رلم ∑
عدداالضلراؼادلربعمننتتئجاجملموعةالضابطة=رلموع  ∑

بعدتوضيحاجلدكؿالسابق،يلخصالباحثبعرضالنتائجاآلتيةكىي
الضابطة اجملموعة من ادلربع االضلراؼ عدد كرلموع االضلراؼ عدد رلموع

يفاجلدكؿ:كاجملموعةالتجريبية،كىيكما
 0.06 جدول

 جمموع عدد االحنراف وعدد االحنراف ادلربع من اجملموعتني
اجملموعةالتجريبيةاجملموعةالضابطة

رلموععدد
االضلراؼ

رلموععدد
االضلراؼادلربع

رلموععدد
االضلراؼ

رلموععدد
االضلراؼادلربع

ٖٜٗٚٓٔٗٙٗٓٔ٘ٛٓ
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 للمجموعتنيحتليل نتائج االختبار  .3
كقدعرضالباحثيفاجلدكؿالسابقرلموععدداالضلراؼكرلموع
عدداالضلراؼادلربعمناجملموعتُت،مثقاـالباحثإبدخاؿالنتائجالسابقةإىل

الرمزاإلحصائياآليت:


   
∑ 

 
 

 
   

  
 

    
∑   ∑   

(∑ ) 
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الباحثٕٓٙ،ٙاإلحصائي=tمناجلدكؿالسابق،كجدالباحثأفنتيجة مثقاـ
)t-tableبتعيُت احلرية -t(منdegree of freedomمثحبثالباحثنتيجتويفالقائمة

table=يفادلستولادلعنومٖٓ،ٕ%كٔيفادلستولادلعنوم ٕٚ،ٕفوجدأفنتيجتو
%=ٔربمننتيجةادلستولادلعنومأكٕٓٙ،ٙاإلحصائي= t%،كألفنتيجة٘

ادلستولادلعنومٕٚ،ٕ نتيجة كذلكدبعٌتأفٖٓ،ٕ%=٘ككذلكأكربمن ،H
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 النشيدH1مردكد، أفاستخداـ البحثمقبولة.كخَلصتها مقبوؿأمأففركضىذا
فعاليةيفتعليمادلفردات.
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 اخلامس الفصل
 مناقشة البحث

 
 

البحثاألكىلتدؿعلىصلاحإف أسئلة البحثإلجابة يفىذا نتائجادلقابلة
ذبربةاألانشيدابدلعلوماتمنمدرساللغةالعربيةقبلالتجربةكبعدالتجربة.ألفبعدما
قدرة علىتنمية بينتأفاألانشيدقادرة العربية، اللغة معمدرسة الباحثادلقابلة قاـ

ادلفر يفتعليم الطلبةالطلبة أبنفسهميفحفظادلفرداتحىتاليشعر الثقة داتكرفع
ابدلللكيتبعواتعليماللغةالعربيةبسركر.

بينهمعنموضوعادلادة قبلإجراءالنشيديتشاكرالطلبةمعزمَلئهمليتحدثوا
هي:فالدراسية.كأماادلراحليفتعليماللغةالعربيةقبلتطبيقالنشيدكبعده

ادلقابلةمعمديرادلدرسةكمدرسةاللغةالعربيةيفادلدرسةادلتوسطةاإلسَلميةتقدمي.أ
احلكوميةكباصلُتماالنج.

ربديدرلتمعالبحثكعينتو.ب
ربديداجملموعةالتجريبيةكاجملموعةالضابطة.ج
ربديدمادةالبحث.د
التعرؼعنالنشيدللمجموعةالتجريبية.ق
لقبليةللمجموعةالتجريبية،منها:إجراءاالختباراتا.ك

أمرالباحثالطلبةأفيتقدموافرادلليسأؿعنادلادةشفهيا.ٔ
أعطىالباحثنتيجةاالختبارإىلكلطلبة.ٕ

إجراءاالختباراتالقبليةللمجموعةالضابطة.ز
أمرالباحثالطلبةأفيتقدموافرادلليسأؿعنادلادةشفهيا.ٔ
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نتيجةاالختبارإىلكلطلبةأعطىالباحث.ٕ
(للمجموعةالتجريبيةٔتطبيقالنشيد).ح

يستعدالطلبةيفتطبيقالنشيد.ٔ
يبدأتطبيقالنشيد.ٕ
التقومي)ادلراجعةعنعملالنشيد(.ٖ

(للمجموعةالتجريبيةٕتطبيقالنشيد).ط
يستعدالطلبةيفتطبيقالنشيد.ٔ
يبدأتطبيقالنشيد.ٕ
)ادلراجعةعنعملالنشيد(التقومي.ٖ

(للمجموعةالتجريبيةٖتطبيقالنشيد).م
يستعدالطلبةيفتطبيقالنشيد.ٔ
يبدأتطبيقالنشيد.ٕ
التقومي)ادلراجعةعنعملالنشيد(.ٖ

إجراءاالختبارالبعدمللمجموعةالتجريبية.ؾ
شفهياأمرالباحثالطلبةأفيتقدموافرادلليسأؿعنادلادة.ٔ
أعطىالباحثنتيجةاالختبارإىلكلطلبة.ٕ

إجراءاالختبارالبعدمللمجموعةالضابطة.ؿ
أمرالباحثالطلبةأفيتقدموافرادلليسأؿعنادلادةشفهيا.ٔ
أعطىالباحثنتيجةاالختبارإىلكلطلبة.ٕ

 الباحث، هبا اليتقاـ ادليدانية نتائجنتائجالدراسة منذبريبقدحصلتفأما
استخداـاألانشيديفتعليمادلفرداتلطلبةيفاجملموعةالتجريبية.كيفذبربةىذهالوسيلة

قدـالباحثالفركض:
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كىذا.ٔ اجلدكؿفالفركضمقبولة، اتء احلسابأكربمندرجة اتء إفكانتدرجة
يعٍتاستخداـاألانشيديفتعليمادلفرداتفعاؿ.

ابأصغرمندرجةاتءاجلدكؿفالفركضمردكدة،كىذاإفكانتدرجةاتءاحلس.ٕ
يعٍتاستخداـاألانشيديفتعليمادلفرداتغَتفعاؿ.

التعليمكالتعلمأتثَتإجيابيايفتعليم ىذهتشَتأفاألانشيدترقيكتؤثريفعملية
ادلفردات)ادلادةادلعينة(.كذلكألهناتعطياخلرباتكتركحعنالنفس.
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 السادس الفصل
 االختتام



 ئج البحثنتا أ.

البحثالعلميحوؿتدريسادلفرداتابستخداـاأل شيدانبعدانتهاءإجراء
 السابع الفصل كصلابيف ماالنج كباصلُت احلكومية اإلسَلمية ادلتوسطة دلدرسة

الباحثإىلاالستنتاجاألخَت.
تضمثقةالطلبةأبنفسهميفتعليمادلفردات..ٔ

ابستخداـ التجريبية للمجموعة ادلفردات لتعليم العامة اخلطوات أما
شيدفتبُتكمايلي:اناأل
شيدانعمليةتعليمادلفرداتابستخداـاألأ(

يعرؼالباحثعنأحواؿالطلبةيفأثناءتعليمادلفرداتابستخداـ
ادلفرداتشيدأفالطلبةيشعركفابحلماسةكالرغبةكالدافعةيفتدريساناأل

كخاصةيفحفظادلفردات.
ادلقدمةب(

يلقيالباحثالسَلـكالتحية.(ٔ
كشفاحلضور.الباحثيقرأ(ٕ
ادلوضوععلىالسبورةالذمسيدرس.الباحثيكتب(ٖ
التعليمإبلقاءادلفرداتاجلديدة.الباحثأديب(ٗ
عنتطبيقالنشيد.الباحثشرحي(٘
.نصالنشيدالباحثعوزي(ٙ
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النصي(ٚ على يكتب مث يسمعوف كالطَلب اثنية مرة الباحث بدأ
الفارغ.

ثالباحثالطَلبإلعادةكتكرارالنشيد.حي(ٛ
ٜ) مث طَلب إىل أسئلة الباحث أييعطي بسرعة. جييبوا أف سأؿيمر

مث السؤاؿ إللقاء فرصة كيعطيهم ادلادة عن الطَلب فهم الباحث
الباحثللطَلبيعطي.كقبلاالختتاـةكاضحإجابةالباحثبيجي

الواجبادلنزيللتثبيتفهمهمكتدريبمهاراهتمعنادلادةادلدركسة.
الدرسابلسَلـكالتغٍتمعا.الباحثتمخي(ٓٔ

التجريبية.ٕ للمجموعة البعدم كاالختبار القبلي االختبار نتائج على اعتمادا
 عليها حصل اليت الضابطة فرقاكاجملموعة بينهما الباحث كجد قد التَلميذ،

األ استخداـ أف على يدؿ كىذا أتثَتانكاضحا. لو ادلفردات تعليم يف شيد
لتسهيلحفظادلفرداتكتنميتها.

كأماصلاحهمعلىكجوالتفصيلكمايلي:
=أ( الضابطة القبليللمجموعة نتائجاالختبار ابدلعدؿ=ٕ٘ٗٗأفعدد

ابدلعدؿٕٓٗٗختبارالقبليللمجموعةالتجريبية=كأمانتائجاالٙٚ،ٓٗ
ٕ٘،ٚٙ= الضابطة اجملموعة نتائج كانت البعدم االختبار إجراء كبعد
ٕٗٚ٘ ٚٚ،ٖٗابدلعدؿ = التجريبية اجملموعة نتائج ٕٕٓٛكصارت

كىذهتدؿعلىأفىناؾأتثَتاكاضحابعداستخداـٛٛ،ٕ٘ٔابدلعدؿ=
ة،كذلكألفنتائجاالختبارالبعدمللمجموعةاألانشيدللمجموعةالتجريبي

التجريبيةأكربمنالنتائجللمجموعةالضابطة.
%=ٔأكربمننتيجةادلستولادلعنومٖ،ٖٚٓاإلحصائي=tأفنتائجب(

ادلستولادلعنومٓٛ،ٕ نتيجة كذلكٙٓ،ٕ%=٘ككذلكأكربمن
اللةالنتائج.مقبوؿأمأففركضىذاالبحثمقبولةبدH1دبعٌتأف
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 ادلقرتحات ب.
قدـالباحثادلقًتحاتالتالية:يبناءعلىنتائجالبحث

العربي.ٔ اللغة دلعلم ىذيرجى من ينتفع أف ادلدرسة ىذه يف شيداناألهة
يف خاصة العربية اللغة على كالتعلم التعليم عملية يف كتطويرىا كاستخدامها

ادلفرداتلكيحيفظالطلتع يفنطقاألصواتبةليم اجلديدة ادلفرداتابدلادة
السليمة.

العربية.ٕ اللغة تعليم عن مثَل البحث، ىذا يطوركا أف اآلخرين الباحثُت على
يفتعليمادلفردات.الطلبةشيدلًتقيةقدرةانابأل

علىحفظادلفرداتكشلارسةهباحوؿادلدرسةبةأفيكثرادلدرستدريبالطل.ٖ
سَلميةاحلكوميةكباصلُتماالنج.ادلتوسطةاإل



















ٕٚ 

 وادلراجع قائمة ادلصادر


 ادلراجع من البحوث: أ. 
إبراىيم،دمحمأسوف.تصميممادةتعليمادلفرداتللدرساإلضايف)ماالنج:كلية .ٔ

ٖٕٓٓالدراساتالعليا،قسمتعليماللغةالعربية،جامعةموالانمالكإبراىيم
للحصوؿعلىدرجةادلاجستَتيفتعليماللغةالعربية.ـ(.حبثتكميلي

يف .ٕ الدراسية حسبموضوعاتادلواد ادلعدة األانشيد فعالية نيلي. سوبرااييت،
العربية، اللغة تعليم قسم الدراساتالعليا، كلية )ماالنج: الكَلـ مهارة ترقية

 مالكإبراىيم موالان حبثتكميليللحصوؿعلىدرجٕٔٔٓجامعة ةـ(.
ادلاجستَتيفتعليماللغةالعربية.

 ادلراجع العربية: ب.
ٔ.  الرمحن، عبد الفوزاف، لغَتالناطقُتهبا،إبراىيم العربية إضاءاتدلعلمياللغة

 األكىل النشر،الطبعة أثناء الوطنية فهد ادللك مكتبة فهرسة )الرايض:
ق(.ٕٖٗٔ

م .ٕ دأمحد علي، كور، العربية اللغة فنوف العرِب،تدريس الفكر دار )القاىرة:
ٕٕٓٓ.)

ٖ.  عابد، اذلامشي، توفيق العربية اللغة دلدرس العملي مؤسسةادلوجو )بَتت:
 (.ٖٜٛٔالرسالة،الطبعةالثالثة،

ٗ.  الدين، حبر يفادلفرداتأكريل كادلعلمات ادلعلمُت لدكرة مقدمة عمل كرقة ،
إبراىي ملك موالان جامعة العربية للغة اخلاص احلكوميةالربانمج اإلسَلمية م

(.ٕٔٔٓأبريلٗماالنج)ماالنج:



ٖٚ 

٘.  كأساليبوتعليمالعربيةرشدمأمحدطعيمة، مناىجو )جامعةلغَتالناطقُتهبا
(.ٜٜٛٔادلنصورةمصر:الرابط

دركسالدكراتالتدريبيةدلعلمياللغةالفوزاف،عبدالرمحنبنإبراىيمكزمَلؤه. .ٙ
 ق(.ٖٗٗٔ،العربيةلغَتالناطقُتهبا

 .ٜٙٛٔ،الرايض،أساليبتدريساللغةالعربيةاخلويل،دمحمعلي، .ٚ
)رايض:دارمهاراتاللغةكماىيتهاكطرائقتدريسهاعلياف،أمحدفؤادزلمود، .ٛ

 (.ٕٜٜٔادلسلمللنشركالتوزيع،
ٜ.  العربيةعليالسماف،زلمود، دارادلعارؼ،التوجيويفتدريساللغة )القاىرة:

ٜٖٔٛ.) 
طرائقتدريساللغةالعربيةلغَتلناقة،زلمودكرشدمأمحدطعيمة،كاملا .ٓٔ

هبا إيسيسكو،الناطقُت الثقافة علـو ك للًتبية اإلسَلمية ادلنظمة )ادلنشورات
ٕٖٓٓ.) 

 ادلراجع األجنبية: ج. 
1. Anas Sudijono. Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2009). 

2. Ahmad Fuad Efendi. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 

2005). 

3. Celce-Murcia, M dan F. Roseinberg. Teaching Vocabulary in the ESL 

Classroom. 1979. 

4. Hamid, Abdul dkk. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi, dan Media. Malang: UIN Press, 2008. 

5. Hamid, Abdul. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam. 

Malang: UIN Press, 2010. 

6. Hasan Iqbal. Analisis Data Penelitian dengan Statistic (Jakarta: PT. 

Bumiaksara, 2006). 

7. Istiqomah. Majalah Dimensi. MAN 1 Malang. 2011. 



ٚٗ 

8. Komalasari, Kokom. Pembelajaran Berbasis Kontekstual, Konteks dan 

Aplikasi. Bandung: Refika Aditama, 2010. 

9. Lofti Ghazal. Learning Vocabulary in EFL Contexts Throught Vocabulary 

Learning Strategies. 

10. M. Soeharto. Belajar Membuat Lagu. Jakarta: PT. Gramedia, 1986. 

11. Nation I.S.P. Learning Vocabulary in Another Language (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001. 

12. Rumaningsih, Endang. Bahasa Indonesia (Semarang: CV. Triadan Jaya, 2006).  

13. Suparno, Paul. Riset Tindakan untuk Pendidik (Jakarta: PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2008). 

14. Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009). 

15. Tim Bina Karya Guru, Seni Budaya dan Keterampilan untuk SD kelas V. 

Erlangga, 2006. 

 
 ادلراجع من مواقع اإلنرتنت د. 

1. Sarifuddin, Singing Methode untuk Pembelajaran Menghafal 

(www.duniaguru.com 22 September) 

2. http://www.alfusha.net/t7749.html 

3. http://www.hozn.com/vb/archive/index.php/t-6236.html (diakses tanggal 27 

Maret 2012) 
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 ادلالحق
 
 

البحثإلجراءرسالةال.ٔ

(Pretest.االختبارالقبلي)ٕ

(Postest.االختبارالبعدم)ٖ

تعليمادلفردات.الوصفعنعمليةٗ

(RPP.خطةتنفيذالدراسة)٘

.نصاألانشيدٙ

.الصورعنعمليةالتعليمكالتعلمٚ

.السَتةالذاتيةٛ













ٕ 

 (Pretestاالختبار القبلي )
 
 

NAMA : ................................................ 

KELAS : ................................................ 

 

A.  Terjemahkan kata-kata di bawah ini ke dalam Bahasa Arab! 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية الرقم
ٔBuku 

ٕMenulis 

ٖKalender 

ٗDapur 

٘Ruang Belajar 

 

 

B.  Terjemahkan kata-kata di bawah ini ke dalam Bahasa Indonesia! 
 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية الرقم
َمْكَتب ٔ
ِمْقَلَمة ٕ
ِمْصَباح ٖ
ُغْرَفُةاأْلَْكلِٗ
َأْجِلسُ٘

 

 



ٖ 

 

C. Isilah bagian kosong dengan jawaban yang tersedia di bawah! 

Pertanyaan: 

a. Celana __________ f. Gambar __________ 

b. Pena __________ g. Bekerja __________ 

c. Jam __________ h. Air __________ 

d. Minum __________ i. Nasi __________ 

e. Almari __________ j. Membaca __________  

 

Jawaban: 

اء مَ.ٙة اعَسَ.1
اؿ كَرْسِ.ٚة رَوْصُ.ٕ
َأْشَربُ.ٛأَقػَْرأُ.ٖ
م لَقػَ.ٜة انَزَخِ.ٗ
زٌّرُ.ٓٔأَْعَملُ.٘


D. Pilihlah jawaban yang benar di dalam tanda kurung! 

.َأاَن)آُكُل،َأْشَرُب،أَْغِسُل(الشَّاَميفُْغْرَفِةاجْلُُلْوسِٔ
زَلُْمْود )يَػْقرَأُ،َيْسُكُن،َيْطَبُخ(اْلَمَجلََّةيفُْغْرَفِةاجْلُُلْوسِ.ٕ
يفُْغْرَفِةاأْلَْكلِ.ٖ أَْنَت)أَتُْكُل،ذَبِْلُس،َتْكُتُب(الرُّزَّ
ضَلُْن)َنْطَبُخ،نَػْغِسُل،َنْدُرُس(يفُْغْرَفِةاْلُمَذاَكرَةِ.ٗ
فَاِطَمُة)ذَبِْلُس،ُتَساِعُد،تَػْعَمُل(َعَلىاْلُكْرِسيِّ.٘
 



ٗ 

 (Postestاالختبار البعدي )
 

NAMA : ................................................ 

KELAS : ................................................ 

 

A.  Terjemahkan kata-kata di bawah ini ke dalam Bahasa Indonesia! 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية الرقم
 َزْىرِيَّة ٔ

 َسرِيْػر ٕ

 النػَّْوـُِغْرَفُةٖ

 ُشْرَفة ٗ

 َصْحن ٘
 

 

B.  Terjemahkan kata-kata di bawah ini ke dalam Bahasa Indonesia! 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية الرقم
ٔSaya memasak 

ٕRuang tamu 

ٖBantal 
ٗKopi 
٘Saya Belajar 

 

 

 

C. Isilah bagian kosong dengan jawaban yang tersedia di bawah! 



٘ 

 
Pertanyaan: 

a. Pagar __________ e. Kursi __________ 

b. Telepon __________ f. Pohon __________ 

c. Kolam __________ g. Rak __________ 

d. Air __________ h. Baju __________ 

e. Teh __________ j. Sabun __________ 

 

Jawaban: 

َصابُػْوف .َ٘شَجَرة .1
ُسْور .َٙماء .ٕ
اح بَصْمِ.َٚشام .ٖ
م لَقػَ.َٛمْلَبس .ٗ
ِبرَْكة .َٓٔرؼٌّ.٘
 

D.  Pilihlah jawaban yang benar di dalam tanda kurung! 

أَْنَت)َتْسُكُن،َتْطَبُخ،ُتَساِعُد(أُمََّهايفاْلَمْطَبخِ.ٔ
(الدَّْرَسيفُْغْرَفِةاْلُمَذاَكَرةِأَْنِت.ٕ ،أَتُْكِلُْتَ ،َتْسُكِنُْتَ )َتْكتُِبُْتَ
َأاَن)آُكُل،أَقػْرَأُ،َأْشَرُب(اْلَقْهَوَةيفُْغْرَفِةاجْلُُلْوسِ.ٖ
َكرمِْي )َيْدُرُس،يَػْغِسُل،َيْطَبُخ(اْلَمََلِبسَ.ٗ
ـَيفاْلَمْطَبخِأُمِّْي)َتْطَبُخ،تَػْقرَأُ،َتْكُتُب(ا.٘ لطََّعا




ٙ 

 الوصف عن عملية تعليم ادلفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كباجنني ماالنج
 

 التفصيل التشريح مارس فرباير األنشطة الرقم
االختبارالقبلئ

أ.اجملموعةالتجريبية


ب.اجملموعةالضابطة

السبتللمجموعةٕٓيفالتاريخ .أ× فربايريـو
 ٘ٔ:ٜ-٘ٔ:ٚالتجريبيةيفالساعة

السبتللمجموعةٕٓيفالتاريخ .ب فربايريـو
٘ٔ:ٕٔ-٘ٔ:ٓٔالتجريبيةيفالساعة

يعطيالباحثاالختبارالقبلي

إجراءالتعليمعنالنشيدٕ
للمجموعةالتجريبية

األكؿ()اللقاء

السبتٕٚيفالتاريخ× فربايريـو
للمجموعةالتجريبيةيفالساعة

ٚ:ٔ٘-ٜ:ٔ٘

كشفاحلضور.أالباحثقري .ٔ
موضوعادلادةاليتستدرسعلىالباحثكتبي .ٕ

السبورة.
التعليمإبلقاءادلفرداتاجلديدة.يبدأالباحث .ٖ
عنتطبيقالنشيد.الباحثشرحي .ٗ
النشيد.نصالباحثزعوي .٘
بدأالباحثابلنشيدمرةاثنيةكالطلبةيسمعوفمثي .ٙ

يكتبوفعلىالنصالفارغ.
ثالباحثالطلبةلتكرارالنشيد)ماقالوحي .ٚ

الباحث(
مرأعضاءأييعطيالباحثأسئلةإىلكلطلبةمث .ٛ

سأؿالباحثيكلالطلبةأفجييبواإجابةسريعة.



ٚ 

اؿمثفهمهمللمادة،كيعطيهمفرصةإللقاءالسؤ
هميعطيإجابةكاضحة.كقبلاالختتاـجييب

الباحثالواجبادلنزيللتثبيتفهمهمكتدريب
مهارهتميفادلادةادلدركسة.

الدرسابلسَلـكيغٍتمعا.الباحثتمخي .ٜ








مرأي"كبييتشرحالباحثالنصيفمادة"ي .ٔ

التَلميذقراءةالنصفرادل.
".بييتوزعالباحثالنصوصعنمادة"ي .ٕ
سأؿالباحثالتَلميذعنادلفرداتمنالنصي .ٖ

اليتمليفهموه.
التقوميإبعطاءاألسئلةحوؿادلوادادلقرر(. .ٗ
الباحثالتَلميذالواجبادلأخوذمنادلواديعطي .٘



ٛ 

ادلقررة.
تمالباحثالدراسةابلدعاءكالسَلـ.خي .ٙ

إجراءتعليمللمجموعةٖ
الضابطةبدكفالنشيد

)اللقاءاألكؿ(

السبتفربايرٕٚيفالتاريخ× يـو
للمجموعةالضابطةيفالساعة

ٔٓ:ٔ٘-ٕٔ:ٔ٘.

دخلالباحثالفصلابلسَلـفيسأؿعنحاؿي .ٔ
الطلبةمثيسأؿكيذكرىمعنالدرسادلاضي.

طلبالباحثمنالطلبةأفيقرؤكاالنصوصي .ٕ
ادلوجودةيفالكتاب.

شرحالباحثادلفرداتاجلديدةكمضموفي .ٖ
نصوصالكتاب.

يسأؿالباحثالطلبةعنادلفرداتاليتمل .ٗ
يفهموىا.

الباحثالواجبادلنزيلادلأخوذمنالكتابيعطي .٘
ادلقرر.

ثالباحثالطلبةعلىمواظبةالتعليمكمطالعةحي .ٙ
 الدركس.

تمالدرسابلسَلـ.خي .ٚ

إجراءتعليمعنالنشيدٗ
للمجموعةالتجريبية

)اللقاءالثاِن(

السبت٘يفالتاريخ× مارسيـو
ةلمجموعةالتجريبيةيفالساعل

ٚ:ٔ٘-ٜ:ٔ٘

بدأالباحثالدراسةابلدعاءكالسَلـفيسأؿعني .ٔ
أحواؿالطلبة.

الطلبةبعضادلفرداتحوؿادلادةالباحثسأؿي .ٕ
السابقة.

موضوعادلادةاليتستدرسعلىالباحثتبيك .ٖ
السبورة.

ادلفرداتاجلديدة.التعليمإبلقاءيبدأالباحث .ٗ
عنتطبيقالنشيد.الباحثشرحي .٘
نصالنشيد.الباحثوزعي .ٙ



ٜ 

بدأالباحثابلنشيدمرةاثنيةكالطلبةيسمعوفمثي .ٚ
يكتبوفعلىالنصالفارغ.

ثالباحثالطلبةلتكرارالنشيد)ماقالوحي .ٛ
الباحث(

مرأعضاءأييعطيالباحثأسئلةإىلكلطلبةمث .ٜ
سأؿالباحثيإجابةسريعة.كلالطلبةأفجييبوا

فهمهمللمادة،كيعطيهمفرصةإللقاءالسؤاؿمث
هميعطيإجابةكاضحة.كقبلاالختتاـبيجي

الباحثالواجبادلنزيللتثبيتفهمهمكتدريب
 مهارهتميفادلادةادلدركسة.

تمالدراسةابلدعاءكالسَلـكيغٍتمعا.خي .ٓٔ

إجراءتعليمللمجموعة٘
النشيدالضابطةبدكف
)اللقاءالثاِن(

السبت٘يفالتاريخ× مارسيـو
للمجموعةالضابطةيفالساعة

ٔٓ:ٔ٘-ٕٔ:ٔ٘

لسَلـفيسأؿعنلقاءادخلالباحثالفصلإبي .ٔ
حاؿالطلبةمثيسأؿكيذكرىمعنالدرس

ادلاضي.
طلبالباحثمنالطلبةأفيقرؤكاالنصوصي .ٕ

ادلوجودةيفالكتاب.
ادلفرداتاجلديدةكمضموفشرحالباحثي .ٖ

نصوصالكتاب.
يسأؿالباحثالطلبةعنادلفرداتاليتمل .ٗ

يفهموىا.
الباحثالواجبادلنزيلادلأخوذمنالكتابيعطي .٘

ادلقرر.
ثالباحثالطلبةعلىمواظبةالتعليمكمطالعةحي .ٙ

 الدركس.



ٔٓ 

الدرسابلسَلـ.الباحثتمخي .ٚ

إجراءتعليمعنالنشيدٙ
التجريبيةللمجموعة

)اللقاءالثالث(

السبتٕٔيفالتاريخ× مارسيـو
مجموعةالتجريبيةيفالساعةلل

ٚ:ٔ٘-ٜ:ٔ٘

بدأالباحثالدراسةابلدعاءكالسَلـفيسأؿعني .ٔ
أحواؿالطلبة.

الطلبةبعضادلفرداتحوؿادلادةالباحثسأؿي .ٕ
السابقة.

"منيومياتاألسرةحالباحثعنادلادة"رشي .ٖ
اليتستدرساآلف.

شرحالباحثعنادلفرداتاليتقدكتبالطلبةي .ٗ
علىالسبورةكيسأذلمعنمفراتمليفهموىا.

وزعنصالنشيد.ي .٘
بدأالباحثابلنشيدمرةاثنيةكالطلبةيسمعوفمثي .ٙ

يكتبوفعلىالنصالفارغ.
ثالباحثالطلبةلتكرارالنشيد)ماقالوحي .ٚ

الباحث(.
منيومياتصوصعنمادة"وزعالباحثالني .ٛ

".األسرة
منيومياتشرحالباحثالنصيفمادة"ي .ٜ

.ادلمرالطلبةقراءةالنصفرأي"كاألسرة
سأؿالباحثالطلبةعنمفرداتالنصاليتملي .ٓٔ

يفهموىا.
إبعطاءاألسئلةحوؿادلوادالباحثالتعليمقـوي .ٔٔ

ادلقررة(.
منادلوادالباحثالواجبادلنزيلادلأخوذيعطي .ٕٔ

 ادلقررة.



ٔٔ 

تمالباحثالدراسةابلدعاءكالسَلـكيغٍتخي .ٖٔ
معا.

إجراءتعليمللمجموعةٚ
الضابطةبدكفالنشيد

)القاءالثالث(

السبتٜٔيفالتاريخ× مارسيـو
للمجموعةالضابطةيفالساعة

ٔٓ:ٔ٘-ٕٔ:ٔ٘

لسَلـفيسأؿعنحاؿدخلالباحثالفصلابي .ٔ
يسأؿكيذكرىمعنالدرسادلاضي.الطلبةمث

طلبالباحثمنالطلبةأفيقرؤكاالنصوصي .ٕ
ادلوجودةيفالكتاب.

شرحالباحثادلفرداتاجلديدةكمضموفي .ٖ
نصوصالكتاب.

يسأؿالباحثالطلبةعنادلفرداتاليتمل .ٗ
يفهموىا.

الباحثالواجبادلنزيلادلأخوذمنالكتابيعطي .٘
ادلقرر.

علىمواظبةالتعليمكمطالعةثالباحثالطلبةحي .ٙ
الدركس.

الدرسابلسَلـ.الباحثتمخي .ٚ

االختبارالبعدمٓٔ
أ.اجملموعةالتجريبية


ب.اجملموعةالضابطة




×

السبتللمجموعةٕٙيفالتاريخ .أ× مارسيـو
 ٘ٔ:ٜ-٘ٔ:ٚالتجريبيةيفالساعة

السبتللمجموعةٕٙيفالتاريخ .ب مارسيـو
٘ٔ:ٕٔ-٘ٔ:ٓٔالتجريبيةيفالساعة

عطىالباحثاالختبارالبعدمي
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

(RPP) Berkarakter 

Satuan Pendidikan : MTs. Negeri Kepanjen 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas / Semester : VII E / 2 

Materi Pokok : Pembelajaran Mufrodat tentang   ْبَْيتِي 

Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menjalankan, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 

2. Menunjukkan, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

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

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 

prosedural) berdasarkan keingintahuannya terhadap ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

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

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPENTENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar 

1.1 Menghayati dan mensyukuri anugerah Allah SWT. dalam kesempatan 

dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 

internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 

diwujudkan dalam semangat belajar. 
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Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

1. Mensyukuri nikmat Allah berupa kesempatan belajar bahasa Arab, 

2. Menunjukkan sikap semangat dalam belajar bahasa Arab. 

 

Kompetensi Dasar 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

 

Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

1. Menyebutkan nama benda-benda dalam bahasa Arab dengan benar ketika 

berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitar rumah, 

2. Menunjukkan sikap mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa 

Arab setiap hari. 

Kompetensi Dasar 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  بييت  baik secara lisan maupun tertulis.  

3.2   Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  بييت 

Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

1. mengetahui arti kata dalam bahasa Arab dengan benar terkait dengan 

topik   ْبَْيتِي  

2. memahami makna kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan topik   ْبَْيتِي 
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C. Materi Pembelajaran  
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D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 

Pendahuluan (15 menit)  

1. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa 

bersama. 

2. Guru mengondisikan kelas, agar kondusif untuk mendukung proses 

pembelajaran dengan cara meminta peserta didik membersihkan papan 

tulis dan merapikan tempat duduk, menyiapkan buku pelajaran dan buku 

referensi yang relevan serta alat tulis yang diperlukan. 

3. Guru mengajak peserta didik agar selalu mengamalkan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh di dalam kehidupan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. 

4. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi yang akan dipelajari 

beserta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

6. Guru membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait kegiatan yang 

akan dilakukan (termasuk di dalamnya tentang pembagian kelompok kerja 

peserta didik). 

 

Kegiatan Inti (80 menit)  

1. Mengamati 

 Peserta didik mengamati buku ajar terkait materi بيتي. 

 Peserta didik mendengarkan dan mengamati ujaran kata atau kalimat 

tentang بيتي 

2. Menanya 

 Peserta didik menyusun pertanyaan tentang hal- hal yang belum jelas 

dari pengamatan yang ditayangkan. 

 Peserta didik dalam suatu kelompok mengajukan pertanyaan kepada 

kelompok lain. 
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 Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik terkait materi 

yang diajarkan. 

3. Explore 

 Peserta didik berdiskusi dengan teman sebangku tentang kesesuaian 

antara materi dan visual tentang بيتي. Secara individu peserta didik 

mencari data dari visual yang ada di buku ajar terkait materi بيتي.  

4. Asosiasi 

 Peserta didik dengan kelompoknya mendiskusikan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan kepada kelompok lain. 

5. Komunikasi 

 Peserta didik mengambil satu persatu kertas tadi secara acak, peserta 

memainkan sebuah steak untuk di jalankan bersama dengan musik. 

Jika musiknya berhenti di salah satu peserta didik maka dia berhak 

membuka dan menjawab pertanyaan yang tertera dalam kertas 

tersebut. 

 Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang setiap 

kelompok terdiri dari 5 orang, Setiap kelompok akan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan seputar arti mufrodat kepada kelompok lain. 

 

Kegiatan Penutup (25 menit)  

Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok 

melakukan refleksi untuk: 

1. Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil 

yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung; 

2. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

3. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya; 

4. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama. 
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E. Penilaian 

No Kompetensi Teknik Instrumen Keterangan 

1. KI 1 dan KI 2 Observasi  

 

 Lembar observasi  Terlampir  

2. KI 3  Tes 

tertulis  

 Pilihan ganda 

 Uraian 

 Tugas (mandiri atau 

kelompok) 

Terlampir 

3. KI 4 Proyek   Lembar laporan tugas 

praktik 

 Lembar laporan tugas 

proyek 

Terlampir 

 

F. Metode Pembelajaran  

Pendekatan : Pendekatan ilmiah (scientifict approach) 

Metode : 1. المحاضرة 

ية واألناشيدقراءة جهر .2  

 رمي كرة الثلج .3

 مناقشة .4

 

G. Media dan Sumber Pembelajaran  

1. Media  

a. Teks lagu mufrodat 

b. Mufrodat 

2. Sumber Belajar 

a. Buku Ajar Bahasa Arab Kelas VII. 2014. Kemenag RI. 

b. Modul Pembelajaran Bahasa Arab Insan Cendekia Kelas VII. Citra 

Mentari. 
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Penilaian KI 1 

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL 

(LEMBAR OBSERVASI) 

 

A. Petunjuk Umum 

1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Observasi. 

2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 

B. Petunjuk Pengisian 

Berdasarkan pengamatan Anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap 

tiap peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar 

Observasi dengan ketentuan sebagai berikut:  

4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati 

3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 

2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 

1 = apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 

C. Lembar Observasi 

LEMBAR OBSERVASI 

Kelas :  VII E 

Semester :  2 

Tahun Ajaran :  2015/2016 

Periode Pengamatan :  Tanggal 20 Februari s.d 26 Maret 2016 

Butir Nilai :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

Indikator Sikap :  

Indikator Sikap Deskripsi  Skor 

1. Meneladani para 

pemimpin dalam 

mengamalkan ajaran 

agama yang dianut. 

Selalu mengamalkan ajaran agama 

yang dianut. 

4 

Sering mengamalkan ajaran agama 

yang dianut. 

3 
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 Kadang-kadang mengamalkan ajaran 

agama yang dianut. 

2 

Tidak pernah mengamalkan ajaran 

agama yang dianut. 

1 

2. Mengembangkan sikap 

toleransi antarumat 

beragama 

 

Selalu menghormati dan toleran 

terhadap pemeluk agama lain. 

4 

Sering menghormati dan toleran 

terhadap pemeluk agama lain. 

3 

Kadang-kadang menghormati dan 

toleran terhadap pemeluk agama lain. 

2 

Tidak menghormati dan toleran 

terhadap pemeluk agama lain. 

1 

 

Lembar Penilaian :  

No Nama Siswa 
Aspek Yang dinilai Nilai 

1 2  

1 
A. Syafiq Abdillah    

2 Ahmad Wildan Suhala    

3 Bayu Nugroho Adjie    

4 Belva Chanda Gantari    

5 Bintang Duwijaya    

6 Bisyarotul Ulya    

7 Budi Hariyanto    

8 Daffa Zakindra Z    

9 Della Silvi Amelya    

10 Dinar Bayu Nugroho    

11 Firdausia Salsabila    

12 Ika Sonia Ilahi    

13 Indri Khusnul Khotimah    

14 Ira Kusnia Sari    
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15 Khojin Alamsyah    

16 Laksmi Irwanil W. Nia    

17 M. Adib Nasrullah    

18 M. Fatkhur Rozaq    

19 M. Nafi’atur Rofiin    

20 Mey Wulan Cahyani    

21 Mochamad Rafi    

22 Moh. Irvan Arrohman    

23 Moh. Maulana Iskhak    

24 Mubayinatul Ulum    

25 Muhammad Alfian    

26 Muhammad Aris Purwoko    

27 Muhammad Ashil Ilhami    

28 Muhammad Azizi    

29 Muhammad Ma’ruf Shafiudin    

30 Nailatus Zahro    

31 Naufal Noor Oktavian    

32 Novaldzi Ramadhan Kurniyawan    

33 Pradianti Diva Anasta    

34 Rika Fatma Agustina    

35 Soni Kurniawan    

36 Vivi Sofianti    

37 Washilatul Arkhamia    

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Dra. Aida Kurniawati 

NIP. 196502131992032001 
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Penilaian KI 2 

 

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL 

(LEMBAR OBSERVASI) 

 

A. Petunjuk Umum 

1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Observasi. 

2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 

B. Petunjuk Pengisian 

Berdasarkan pengamatan Anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap 

tiap peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar 

Observasi dengan ketentuan sebagai berikut:  

4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati 

3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 

2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 

1 = apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 

 

C. Lembar Observasi 

LEMBAR OBSERVASI 

Kelas :  VII E 

Semester :  2 

Tahun Ajaran :  2015/2016 

Periode Pengamatan : Tanggal 20 Februari s.d  26 Maret 2016 

Butir Nilai : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif denganlingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
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Indikator Sikap :  

Indikator Sikap Deskripsi Skor 

1. Mengembangkan budaya 

bertanya kepada guru 

terhadap materi yang 

belum dipahami. 

 

Selalu menanyakan materi yang 

belum dipahami. 

4 

Sering menanyakan materi yang 

belum dipahami. 

3 

Kadang-kadang menanyakan 

materi yang belum dipahami. 

2 

Tidak pernah menanyakan materi 

yang belum dipahami. 

1 

2. Mengamalkan akhlak 

Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Selalu berperilaku sesuai akhlak 

Islam. 

4 

Sering berperilaku sesuai akhlak 

Islam. 

3 

Kadang-kadang berperilaku sesuai 

akhlak Islam. 

2 

Tidak pernah berperilaku sesuai 

akhlak Islam. 

1 

3. Mengerjakan tugas-tugas 

dengan jujur dan penuh 

tanggung jawab. 

 

Selalu mengerjakan tugas-tugas 

dengan jujur dan penuh tanggung 

jawab. 

4 

Sering mengerjakan tugas-tugas 

dengan jujur dan penuh tanggung 

jawab. 

3 

Kadang-kadang mengerjakan 

tugas-tugas dengan jujur dan 

penuh tanggung jawab. 

2 

Tidak pernah mengerjakan tugas-

tugas dengan jujur dan penuh 

tanggung jawab. 

1 
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Lembar Penilaian : 

No Nama Siswa 

Aspek Yang 

dinilai 
Nilai 

1 2  

1 A. Syafiq Abdillah    

2 Ahmad Wildan Suhala    

3 Bayu Nugroho Adjie    

4 Belva Chanda Gantari    

5 Bintang Duwijaya    

6 Bisyarotul Ulya    

7 Budi Hariyanto    

8 Daffa Zakindra Z    

9 Della Silvi Amelya    

10 Dinar Bayu Nugroho    

11 Firdausia Salsabila    

12 Ika Sonia Ilahi    

13 Indri Khusnul Khotimah    

14 Ira Kusnia Sari    

15 Khojin Alamsyah    

16 Laksmi Irwanil W. Nia    

17 M. Adib Nasrullah    

18 M. Fatkhur Rozaq    

19 M. Nafi’atur Rofiin    

20 Mey Wulan Cahyani    

21 Mochamad Rafi    

22 Moh. Irvan Arrohman    

23 Moh. Maulana Iskhak    
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24 Mubayinatul Ulum    

25 Muhammad Alfian    

26 Muhammad Aris Purwoko    

27 Muhammad Ashil Ilhami    

28 Muhammad Azizi    

29 Muhammad Ma’ruf Shafiudin    

30 Nailatus Zahro    

31 Naufal Noor Oktavian    

32 Novaldzi Ramadhan Kurniyawan    

33 Pradianti Diva Anasta    

34 Rika Fatma Agustina    

35 Soni Kurniawan    

36 Vivi Sofianti    

37 Washilatul Arkhamia    

 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Dra. Aida Kurniawati 

NIP. 196502131992032001 

 

 

PETUNJUK PENENTUAN NILAI SIKAP 

 

1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 

Skor Akhir =  4
JumlahPerolehanSkor

SkorMaksimal
  

Skor Maksimal =  Banyaknya Indikator  x4 
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2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 

Tahun 2013 yaitu: 

Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33<Skor Akhir ≤ 4,00 

Baik (B) : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33<Skor Akhir ≤ 3,33 

Cukup (C) : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33<Skor Akhir ≤ 2,33 

Kurang (K) : apabila memperoleh Skor Akhir:            Skor Akhir ≤ 

1,33 

 

Penilaian KI 3 

 

 

 Mengetahui,      

 Guru Pamong Guru Praktek 

  

 

  Dra. Aida Kurniawati Muhammad Fa’iz Al Abror  

 NIP. 196502131992032001 NIM. 12150080 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

(RPP) Berkarakter 

Satuan Pendidikan : MTs. Negeri Kepanjen 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas / Semester : VII E / 2 

Materi Pokok : Pembelajaran Mufrodat tentang  من يىميات األسرة 

Alokasi Waktu  : 3 x 40 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menjalankan, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. 

2. Menunjukkan, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

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

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 

prosedural) berdasarkan keingintahuannya terhadap ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

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

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar 

1.1 Menghayati dan mensyukuri anugerah Allah SWT. dalam kesempatan 

dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 

internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 

diwujudkan dalam semangat belajar. 

 

 



ٕٚ 

Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

1. Mensyukuri nikmat Allah berupa kesempatan belajar bahasa Arab, 

2. Menunjukkan sikap semangat dalam belajar bahasa Arab. 

Kompetensi Dasar 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

1. Menyebutkan nama benda-benda dalam bahasa Arab dengan benar ketika 

berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitar rumah, 

2. Menunjukkan sikap mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa 

Arab setiap hari. 

Kompetensi Dasar 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  من يوميات األرسة  baik secara lisan maupun tertulis.  

3.2   Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  من يوميات األرسة 

Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

1. Mengetahui arti kata dalam bahasa Arab dengan benar terkait dengan 

topik  من يوميات األسرة  

2. Memahami makna kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan topik   من

 يوميات األسرة
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C. Materi Pembelajaran  
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D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pendahuluan (15 menit)  

1. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa 

bersama. 

2. Guru mengondisikan kelas, agar kondusif untuk mendukung proses 

pembelajaran dengan cara meminta peserta didik membersihkan papan 
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tulis dan merapikan tempat duduk, menyiapkan buku pelajaran dan buku 

referensi yang relevan serta alat tulis yang diperlukan. 

3. Guru mengajak peserta didik agar selalu mengamalkan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh di dalam kehidupan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. 

4. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi yang akan dipelajari 

beserta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

6. Guru membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait kegiatan yang 

akan dilakukan (termasuk di dalamnya tentang pembagian kelompok 

kerja peserta didik). 

 

Kegiatan Inti (80 menit)  

1. Mengamati 

 Peserta didik mengamati Buku Siswa tentang من يوميات األسرة. 

 Peserta didik menirukan mufrodat tentang من يوميات األسرة secara 

terbimbing. 

2. Menanya 

 Peserta didik menyusun pertanyaan tentang hal-hal yang belum jelas 

dari pengamatan. 

 Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik terkait mufrodat 

yang telah diajarkan. 

3. Explore 

 Peserta didik berdiskusi dengan teman sebangku tentang arti kata 

mufrodat atau hal lain terkait topik من يوميات األسرة. Secara individu 

peserta didik melihat contoh lain dari Buku Siswa ataupun Buku 

Modul. 
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4. Asosiasi 

 Peserta didik mempelajari teks untuk dapat menyebutkan ungkapan, 

unsur kebahasaan dan format penulisan terkait mufrodat  من يوميات

 .األسرة

 Peserta didik mempelajari demonstrasi dari guru ataupun teman 

terkait mufrodat من يوميات األسرة. 

5. Komunikasi 

 Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang setiap 

kelompok terdiri dari 5 orang. Satu orang dari setiap kelompok 

maju ke depan untuk mendemonstrasikan suatu kegiatan sedangkan 

anggota kelompoknya akan menjawab mufrodat dari demonstrasi 

tersebut. 

 

Kegiatan Penutup (25 menit)  

Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok 

melakukan refleksi untuk: 

1. Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil 

yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung; 

2. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

3. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya; 

4. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama. 

 

E. Penilaian 

No. Kompetensi Teknik Instrumen Keterangan 

1. KI 1 dan KI 2 Observasi  

 

 Lembar observasi  Terlampir  
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2. KI 3  Tes tertulis   Pilihan ganda 

 Uraian 

 Tugas (mandiri 

atau kelompok) 

Terlampir 

3. KI 4 Proyek   Lembar laporan 

tugas praktik 

 Lembar laporan 

tugas proyek 

Terlampir 

 

F. Metode Pembelajaran  

Pendekatan : Pendekatan ilmiah (scientifict approach) 

Metode : 1. المحاضرة 

ية واألناشيدقراءة جهر .2  

 تظاهرة .3

 حل المشكلة .4

 مناقشة .5

 

G. Media dan Sumber Pembelajaran  

1. Media  

a. Teks Mufrodat 

b. Alat peraga 

2. Sumber Belajar 

a. Buku Ajar Bahasa Arab Kelas VII. 2014. Kemenag RI. 

b. Modul Pembelajaran Bahasa Arab Insan Cendekia Kelas VII. Citra 

Mentari. 
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Penilaian KI 1 

 

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL 

(LEMBAR OBSERVASI) 

 

A. Petunjuk Umum 

1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Observasi. 

2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 

B. Petunjuk Pengisian 

Berdasarkan pengamatan Anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap 

tiap peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar 

Observasi dengan ketentuan sebagai berikut:  

4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati 

3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 

2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 

1 = apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 

C. Lembar Observasi 

LEMBAR OBSERVASI 

Kelas :  VII E 

Semester :  2 

Tahun Ajaran :  2015/2016 

Periode Pengamatan :  Tanggal 20 Februari s.d 26 Maret 2016 

Butir Nilai :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

Indikator Sikap :  

Indikator Sikap Deskripsi  Skor 

3. Meneladani para 

pemimpin dalam 

Selalu mengamalkan ajaran 

agama yang dianut. 
4 
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mengamalkan ajaran 

agama yang dianut. 

 

Sering mengamalkan ajaran 

agama yang dianut. 
3 

Kadang-kadang mengamalkan 

ajaran agama yang dianut. 
2 

Tidak pernah mengamalkan ajaran 

agama yang dianut. 
1 

4. Mengembangkan sikap 

toleransi antarumat 

beragama 

 

Selalu menghormati dan toleran 

terhadap pemeluk agama lain. 
4 

Sering menghormati dan toleran 

terhadap pemeluk agama lain. 
3 

Kadang-kadang menghormati dan 

toleran terhadap pemeluk agama 

lain. 

2 

Tidak menghormati dan toleran 

terhadap pemeluk agama lain. 
1 

Lembar Penilaian : 

No Nama Siswa 

Aspek Yang 

dinilai 
Nilai 

1 2  

1 A. Syafiq Abdillah    

2 Ahmad Wildan Suhala    

3 Bayu Nugroho Adjie    

4 Belva Chanda Gantari    

5 Bintang Duwijaya    

6 Bisyarotul Ulya    

7 Budi Hariyanto    

8 Daffa Zakindra Z    

9 Della Silvi Amelya    

10 Dinar Bayu Nugroho    

11 Firdausia Salsabila    

12 Ika Sonia Ilahi    
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13 Indri Khusnul Khotimah    

14 Ira Kusnia Sari    

15 Khojin Alamsyah    

16 Laksmi Irwanil W. Nia    

17 M. Adib Nasrullah    

18 M. Fatkhur Rozaq    

19 M. Nafi’atur Rofiin    

20 Mey Wulan Cahyani    

21 Mochamad Rafi    

22 Moh. Irvan Arrohman    

23 Moh. Maulana Iskhak    

24 Mubayinatul Ulum    

25 Muhammad Alfian    

26 Muhammad Aris Purwoko    

27 Muhammad Ashil Ilhami    

28 Muhammad Azizi    

29 Muhammad Ma’ruf Shafiudin    

30 Nailatus Zahro    

31 Naufal Noor Oktavian    

32 Novaldzi Ramadhan Kurniyawan    

33 Pradianti Diva Anasta    

34 Rika Fatma Agustina    

35 Soni Kurniawan    

36 Vivi Sofianti    

37 Washilatul Arkhamia    

Guru Mata Pelajaran 
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Dra. Aida Kurniawati 

NIP. 196502131992032001 

Penilaian KI 2 

 

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL 

(LEMBAR OBSERVASI) 

 

A. Petunjuk Umum 

1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Observasi. 

2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 

B. Petunjuk Pengisian 

Berdasarkan pengamatan Anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap 

tiap peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar 

Observasi dengan ketentuan sebagai berikut:  

4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati 

3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 

2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 

1 = apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 

C. Lembar Observasi 

LEMBAR OBSERVASI 

Kelas :  VII E 

Semester :  2 

Tahun Ajaran :  2015/2016 

Periode Pengamatan : Tanggal 20 Februari s.d 26 Maret 2016 

Butir Nilai : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif denganlingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
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Indikator Sikap :  

Indikator Sikap Deskripsi Skor 

1. Mengembangkan budaya 

bertanya kepada guru 

terhadap materi yang belum 

dipahami. 

 

Selalu menanyakan materi yang 

belum dipahami. 
4 

Sering menanyakan materi yang 

belum dipahami. 
3 

Kadang-kadang menanyakan 

materi yang belum dipahami. 
2 

Tidak pernah menanyakan materi 

yang belum dipahami. 
1 

2. Mengamalkan akhlak Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Selalu berperilaku sesuai akhlak 

Islam. 
4 

Sering berperilaku sesuai akhlak 

Islam. 
3 

Kadang-kadang berperilaku 

sesuai akhlak Islam. 
2 

Tidak pernah berperilaku sesuai 

akhlak Islam. 
1 

3. Mengerjakan tugas-tugas 

dengan jujur dan penuh 

tanggung jawab. 

 

Selalu mengerjakan tugas-tugas 

dengan jujur dan penuh tanggung 

jawab. 

4 

Sering mengerjakan tugas-tugas 

dengan jujur dan penuh tanggung 

jawab. 

3 

Kadang-kadang mengerjakan 

tugas-tugas dengan jujur dan 

penuh tanggung jawab. 

2 

Tidak pernah mengerjakan tugas-

tugas dengan jujur dan penuh 

tanggung jawab. 

1 
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Lembar Penilaian : 

No Nama Siswa 

Aspek Yang 

dinilai 
Nilai 

1 2  

1 A. Syafiq Abdillah    

2 Ahmad Wildan Suhala    

3 Bayu Nugroho Adjie    

4 Belva Chanda Gantari    

5 Bintang Duwijaya    

6 Bisyarotul Ulya    

7 Budi Hariyanto    

8 Daffa Zakindra Z    

9 Della Silvi Amelya    

10 Dinar Bayu Nugroho    

11 Firdausia Salsabila    

12 Ika Sonia Ilahi    

13 Indri Khusnul Khotimah    

14 Ira Kusnia Sari    

15 Khojin Alamsyah    

16 Laksmi Irwanil W. Nia    

17 M. Adib Nasrullah    

18 M. Fatkhur Rozaq    
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19 M. Nafi’atur Rofiin    

20 Mey Wulan Cahyani    

21 Mochamad Rafi    

22 Moh. Irvan Arrohman    

23 Moh. Maulana Iskhak    

24 Mubayinatul Ulum    

25 Muhammad Alfian    

26 Muhammad Aris Purwoko    

27 Muhammad Ashil Ilhami    

28 Muhammad Azizi    

29 Muhammad Ma’ruf Shafiudin    

30 Nailatus Zahro    

31 Naufal Noor Oktavian    

32 Novaldzi Ramadhan Kurniyawan    

33 Pradianti Diva Anasta    

34 Rika Fatma Agustina    

35 Soni Kurniawan    

36 Vivi Sofianti    

37 Washilatul Arkhamia    

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Dra. Aida Kurniawati 

NIP. 196502131992032001 
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PETUNJUK PENENTUAN NILAI SIKAP 

 

3. Rumus Penghitungan Skor Akhir 

Skor Akhir =  4
JumlahPerolehanSkor

SkorMaksimal
  

Skor Maksimal =  Banyaknya Indikator  x4 

4. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 81A 

Tahun 2013 yaitu: 

Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: 3,33<Skor Akhir ≤ 4,00 

Baik (B) : apabila memperoleh Skor Akhir: 2,33<Skor Akhir ≤ 3,33 

Cukup (C) : apabila memperoleh Skor Akhir: 1,33<Skor Akhir ≤ 2,33 

Kurang (K) : apabila memperoleh Skor Akhir: 0 < Skor Akhir ≤ 1,33 

 

Penilaian KI 3 
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Mengetahui,      

Guru Mata Pelajaran Guru Praktek 

   

 

 

Dra. Aida Kurniawati Muhammad Fa’iz Al Abror  

NIP. 196502131992032001 NIM. 12150080 
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 نص األانشيد
 

 0النشيد 

 ادلادة : بييت
Irama : Jeffry Al Bukhari - Sepohon Kayu 
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6لنشيد ا  

 ادلادة : من يوميات األسرة
Irama : Titi Kamal - Jablay 

 

 
Irama : A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اقرأمناسمالضمَتمثالفعلابلعربيةمثترمجتوتنبيه
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الصورعنعمليةالتعليمكالتعلم
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 السرية الذاتية
 
 

دمحمفائزاألبرار:االسم
ٕٓٛٓٓ٘ٔٔ:رقمالقيد

ٜٜٗٔأبريلٓٔالموصلاف،:مكافادليَلدكاترخيو
الًتبيةكالتعليم/قسمتعليم:الكلية/القسم اللغةالعربيةكليةعلـو

ٕٕٔٓ:سنةبدايةالدراسة
ككنورجاغَلغةالموصلاف:العنواف

بسوكي:العنوافيفماالنج كارانج السلفي اإلسَلمي اذلدل" "أنوار ادلعهد
ماالنج

ٕٖٕٗ٘ٚٙٗٚ(٘ٛٓ):اذلاتف
)سنة-:الركايةالدراسية الموصلاف غَلغة يف "السعادة" األطفاؿ ركضة

ٜٜٔٛ-ٕٓٓٓ)
ادلدرسة"السعادة"االبتدائيةيفغَلغةالموصلاف)سنة-

ٕٓٓٓ-ٕٓٓٙ)
غَلغة- يف اإلسَلمية ادلتوسطة "السعادة" ادلدرسة

(ٜٕٓٓ-ٕٙٓٓالموصلاف)سنة
غرسيك- بوصلاه يف العامة الثانوية "السعادة" ادلدرسة

(ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓ)سنة
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بوصلاه- يف السلفي اإلسَلمي الدين" "قمر ادلعهد
(ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓغرسيك)سنة

اجلامعة"موالانمالكإبراىيم"اإلسَلميةاحلكوميةيف-
(ٕٙٔٓ-ٕٕٔٓماالنج)سنة

كارانج- يف السلفي اإلسَلمي اذلدل" "أنوار ادلعهد
(ٕٙٔٓ-ٖٕٔٓبسوكيماالنج)سنة




ٕٙٔٓأغسطسٛٔماالنج،
الطالب




 )دمحمفائزاألبرار(
 

 




