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 ستهاللا
 

ت م   ن   س  م   إ ن  أ ح  ك  ت م  ِل  ن  ف س  ن   س   أ ح 
" jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri 

kalian sendiri " 

 ﴾ 7: سورة اإلسراء  ﴿

 

 

م  ل لن اس ع ه  ْي   الن اس أ ن  ف   خ 
" Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi 

orang lain " 

 (3289، ص:صاحح اجلامعيف كتاب الذركتين  أمحد الطربينلشيخ )ا
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 إهداء
 

 هذا البحث اجلامعي إىل:خالصا أهدي 

 

 احلاجة نور حسنةأمي احملبوبة: 

 عسى هللا أن يرمحها ىف الدنيا واآلخرة ويعطيها طوال العمر والصحة دائما

 واِلشياء الكثْيةالىت ربتين منذ صغْيي، الىت قد نصتحين وعلمين كل العلوم 

 

 احلاج نور خالصأيب احملبوب: 

 عسى هللا أن يرمحه ىف الدنيا واآلخرة ويعطيه طوال العمر والصحة دائما

 الذى علمىن كل شي ء، الذى علمىن عن حمافظة النفس، الذى قد رابىن منذ صغْيي

 

 أمي صاحلة وايت، أيو أغستنااحملبوبة:  أخوايت

 آلخرة واجعلهما من الناجحني ىف املستقبلرمحهما ىف الدنيا واا اللهم

 

 

 

 



 ج
 

 تقديركلمة الشكر و ال
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي أنعم على العباد فصب املاء صبا، وشق اِلرض شقا، ورزقهم خْيات، 
ةوال حتصى، وأشهد  وأطعمهم فاكهة وأاب، أمحده سبحانه وأشكره على نعامه الىت ال تعد 

  وحده ال شريل له القائل وحتبون املال حبا ،اا، أما بعد أنال إله أال هللا

أشكر شكرا إىل هللا عز  وجل  على نعمه القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهيت من 
لرتقية قدرة  (Word Square) ة كلمة مربعفعالية استخدام وسيلالبحث اجلامعى ابملوضوع "

"  وقد انتهيت كتابة املتوسطة سورااباي سوانن أمبيلدرسة مباملفردات  الستيعاب الطالب
هذالبحث اجلامعي وال ميكن امتامه بدون مساعدة اآلخر، ولذالل تقدم الباحث الشكر 

 إىل:

إبراهيم فضيلة الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستْي، مدير جامعة موالان مالل   1
 إلسالمية احلكومية ماالنج

، عميدة الكلية كلية علوم الرتبية س ميمون املاجستْيو فضيلة الدكتور احلاج أغ  2
 براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجوالتعليم جبامعة موالان مالل إ

فضيلة الدكتور احلاجة مملوءة احلسنة املاجستْي، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية   3
  ماالنججبامعة موالان مالل إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

رف على كتابة هذ البحث  وأقول شكرا على  ، مشعبد العزيز املاجستْي فضيلة  4
كل ما قدموه مساعدة من نعمة من هللا سبحانه وتعاىل حىت يتسىن جلميع 
اِلشياء اجليدة الىت حتصل على مكافأة من هللا سبحانه تعاىل  وتوجيه ىف كل 

 مراحل إعداد هذالبحث اجلامعي منذ بداية فكرة الباحث حىت االنتهائي منه 
براهيم واِلستاذات ىف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالل إ ،ايع اِلساتذة  5

 اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 البحث تخلصسم

لرتقية قدرة الطالب  (Word Square) ة كلمة مربعفعالية استخدام وسيل  2017  عزيزة
 البحث اجلامعي   درسة سوانن أمبيل املتوسطة سوراابايمب الستيعاب املفردات
  نجة  جامعة موالان مالل إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالبيقسم تعليم اللغة العر 

  عبد العزيز املاجستْييف: املشر 
 تعليم املفردات، (Word Square)وسيلة كلمة مربع الكلمة األساسية: 

  
تعلم اللغة يبدأ بتدريس تعليم املفردات، إن املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف وقت 

لمات ما آخر كوسيلة للتفكْي ِلن املتكلم يستطيع أن يفكر مث يعرب ما خطر يف ابله و فكره بك
يريد  نظرت الباحثة إىل تعليم املفردات خاصة اللغة العربية ظواهرة الضعيفة للتالميذ يف املفردات  

يف تعليم املفردات   (Word Square)مث أن تعطي الباحثة بتطبيق استخدام الوسيلة كلمة مربع 
 بيقها واختيارت الباحثة مدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي الفصل الثامن لتط

 (Word Square) كلمة مربع  تطبيق وسيلة وصفل( 1و أما أهدف البحث على سؤلني : )
فعالية  وصفل( 2مبدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي ) الستيعاب املفرداتلرتقية قدرة الطالب 

 مبدرسة سوانن أمبيل الستيعاب املفرداتلرتقية قدرة الطالب  (Word Square) كلمة مربع  وسيلة
 املتوسطة سورااباي 

و أما منهج هذا البحث هو املنهج التجرييب املدخل الكمي  طريقة ،اع البياانت املستخدمة 
 هي املالحظة و املقابلة و اإلختبار )القبلي و البعدي( و الواثئق 

لرتقية قدرة  (Word Square)( تطبييق وسيلة كلمة مربع 1أما نتائج هذا البحث فيمي يلي: 
ستيعاب املفردات مبدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي، بينت الباحثة عن املادة يعين الطالب ال

عن الوسيلة يعين العربية للمدرسة، تعارف الباحثة  إلقاء املفردات عن "الساعة" من كتاب اللغة
رقة، وسيلة كلمة مربع، و يعطي الباحثة بعدها الورقة فيها وسيلة كلمة مربع، يعمل الطالب يف الو 

( 2تطلب املدرسة واحدا فواحدا من الطالب يقدم إىل أمام الفصل ليكتب املفردات على السبورة  
( ِلن نتيجة tفعال و نتيجة إحصائ أكرب من ) (Word Square)و أن استخدام وسيلة كلمة مربع 

مبعين أن "  و ذلل 4،48=  %5نتيجة املستوى املعنوي  مقبول يعين أن فروض هذا البحث 
 ة مقبول (Word Square)الستيعاب املفردات فعالية وسيلة كلمة مربع لرتقية قدرة الطالب 
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ABSTRACT 

 

Azizah. 2017. The Effectiveness of using Word Square to improve student’s 

ability in understanding vocabulary at Sunan Ampel Junior High 

School, Surabaya. Departement of Arabic Education. Faculty of 

Tarbiyah's dan Teaching Sciense. The State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abdul Aziz, M.Pd. 

Keyword: Word Square, Learning Vocabulary 

 

 Learning vocabulary is the first step to learn Arabic. Vocabulary is the 

way to understand the meaning as media to think precisely, before people say 

something. Now a days, many students are low in learning Arabic vocabulary. To 

decrease the problem, the researcher used Word Square media in learning 

vocabulary for students class VIII at Sunan Ampel Junior High School, Surabaya. 

 

The aims of this research are (1) To know the process of using Word 

Square media to improve students ability in understanding vocabulary at Sunan 

Ampel Junior High School, Surabaya. (2) To know how far the effectiveness of 

using Word Square media media to improve students ability in understanding 

vocabulary at Sunan Ampel Junior High School, Surabaya. 

 

This research used experiment method with quantitative approach. While 

the observation, interview, pre-test, post-test, and documentation are the 

instrument of this research. 

 

The result of this study indicate that: 1) the applications of word square 

media in learning vocabulary at Sunan Ampel Junior High School, Surabaya is: 

firstly, the researchers explain about the material is by conveying the Arabic 

vocabulary about "Jam" taken in Arabic book from school, then researchers 

introduce to the students of Word Square media and then the researchers give a 

paper containing the media, Student do the media or paper, the researcher asks the 

students to go forward one by one to the front of the class to write vocabulary on 

the blackboard so that students can remember the writing and can also memorize 

vocabulary longer and easier. 2) The Applications of  word square media shows 

that the H1 accepted and H0 rejected because t-test score is higher. Significance 

table 5%=4.48. This result indicated that using word square media in learning 

vocabulary can improve students class VIII at at Sunan Ampel Junior High 

School, Surabaya. 
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ABSTRAK 

Azizah. 2017. Efektifitas Penggunaan media Word Square untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami mufrodat (kosa kata) di 

sekolah Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel Surabaya. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing: Abdul Aziz, M.Pd 

Kata Kunci: Media Word Square, Pembelajaran Mufrodat 

 

Mempelajari Bahasa Arab khususnya dimulai dengan pembelajaran 

mufrodat. Definisi dari mufrodat itu sendiri yaitu alat untuk memahami suatu 

makna dan mufrodat juga sebagai media untuk berfikir karena dengan mufrodat 

seseorang bisa memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dia ungkapkan sesuai 

dengan apa yang dia inginkan. Menurut fenomena yang ada pada saat ini 

bahwasannya para siswa lemah dalam pembelajaran mufrodat (kosa kata) bahasa 

arab. Kemudian peneliti memberikan dan menerapkan penggunaan media Word 

Square dalam pembelajaran mufrodat Siswa kelas VIII Di Madrasah Tsanawiyah 

Sunan Ampel Surabaya. 

   

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui proses 

penerapan media word square untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami mufrodat di sekolah MTS Sunan Ampel Surabaya (2) Untuk 

mengetahui sejauh mana ke efektivitasan media word square untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami mufrodat di sekolah MTS Sunan Ampel 

Surabaya. 

 

Metode penelitian peneliti menggunakan metode eksperimen dengan 

pendekatan kuantitatif. Sedangkan instrument yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, tes berupa (pre-tes dan post-test) dan dokumentasi. 

 

Sedangkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bahwasanya 

penerapan media Word Square untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami mufrodat di MTs Sunan Ampel Surabaya adalah: yang pertama 

peneliti menerangkan tentang materi yaitu dengan menyampaikan kosa kata 

bahasa Arab tentang "Jam" yang diambil dibuku bahasa Arab dari sekolah, 

kemudian peneliti mengenalkan kepada siswa media Word Square dan kemudian 

peneliti memberikan sebuah kertas yang berisikan media word square tersebut, 

siswa mengerjakan apa yang ada didalam kertas, peneliti meminta siswa untuk 

maju satu persatu ke depan kelas untuk menuliskan mufrodat di papan tulis. 2) 

bahwasanya penggunaan media Word Square menunjukkan bahwa hasil uji "t" 

lebih besar, sehingga hipotesis penelitian diterima dan  ditolak. Dan hasil 

hitung "t" table signifikasi 5% = 4،48 hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan 

media Word Square dalam pembelajaran mufrodat siswa kelas VIII di MTS 

Sunan Ampel Surabaya mengalami peningkatan dalam pembelajaran mufrodat. 
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 حمتوايت البحث

 

 أ                                                                   استهالل

 ب                                                                     إهداء

 ج                                                      كلمة الشكر والتقدير

 5                                                              تقرير املشرف

 و                                                           مواعيد اإلشراف

 ز                                                                إقرار الطالبة

 ح                                          تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ط                                       التعليمو تقرير عميد كلية علوم الرتبية 

 ي                                                         تقرير جلنة املناقشة

 ك                                                          مستخلص البحث

 ل                                           مستلخص البحث ابللغة اإلجنليزية

 م                                        مستلخص البحث ابللغة اإلندونيسية

 ن                                                            حمتوايت البحث
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 الفصل األول

 مقدمة

 1                                                      لفية البحثخ  أ
 4                                                       أسئلة البحث  ب

 4                                                     أهداف البحث  ج
 4                                                      فروض البحث  د

 4                                                        أمهية البحث  ه
 5                                                      حدود البحث  و
 5                                                  حتديد املصطلحات  ز

 6                                                     الدراسة السابقة  ح

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 الوسائل التعليميةاملبحث األول: 
 11                                                   الوسائل التعليمية  أ

 11                                            مفهوم الوسائل التعليمية  ب
 12                                     فوائد استخدام الوسائل التعليمية  ج

 13                                              أنواع الوسائل التعليمية  د
 14                                             اختيار الوسائل املناسبة  ه
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 Word Square:  يناملبحث الثا
 Word Square                                              14تعريف   أ

 Word Square                                             16خطوات   ب
 16                                         ونقائصهWord Squareٍمزااي   ج

 تعليم املفردات : لثملبحث الثاا
 17                                                    مفهوم املفردات  أ

 18                                               مفهوم تعليم املفردات  ب
 19                                                أمهية تعليم املفردات  ج

 19                                              داف تعليم املفرداتأه  د
 20                                               طرائق تعليم املفردات  ه

 21                                                أنواع تعليم املفردات  و
 24                                         أسس اختيار تعليم املفردات  ز

 26                                    توجيهات عامة يف تعليم املفردات  ح

 لفصل الثالثا

 منهجية البحث

 31                                           مدخل البحث و منهجيته  أ
 31                                              جمتمع البحث و عينته  ب

 32                                                    متغْيات البحث  ج
 32                                                  البياانت مصادرها  د

 33                                               ياانتأسلوب ،اع الب  ه



 ف
 

 35                                              أسلوب حتليل البياانت  و

 لفصل الربعا

 عرض البياانت وحتليلها

 حملة عن املدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي : األولث املبح

  37                                               اتريخ أتسيس املدرسة  أ
 38                                               وقع املدرسة اجلغرايفامل  ب

 39                                   هداف املدرسةاِلرسالة و الرؤية، ال  ج
 41                                          بياانت املعلمني و املوظفني  د

 43                                                     رسةوسائل املد  ه
 44                                                    مناهج التدريس  و

 عرض نتائج البحث املبحث الثاين :
 44   ( يف تعليم املفرداتWord Squareتطبيق استخدام الوسيلة كلمة مربع )  أ

 50    ( يف تعليم املفرداتWord Squareفعالية استخدام الوسيلة كلمة مربع )  ب

 اخلامسالفصل 

 مناقشة البحث

ب يف حفظ املفردات يف الفصل تطبيق وسيلة كلمة مربع لرتقية قدرة الطال  أ
 70                       الثامن ب ابملدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي

مدى فعالية استخدام سيلة كلمة مربع لرتقية قدرة الطالب يف حفظ املفردات   ب
 72             يف الفصل الثامن ب ابملدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي
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 الفصل السادس
 ختتاماإل

 74                                                          اخلالصة  أ
 75                                                         املقرتحات  ب

 76 ........................................................... مة املراجع قائ

 76 ........................................................... عربيةاملراجع ال

 77 ......................................................... جنبيةاملراجع اال
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 قائمة اجلدول

 
 صفحة البيان اجلدول الرقم

 8 الدراسات السابقة 1،1 1

 34 عن معيار النتيجة الطلبة يف اإلختبار 3،1 2

 41 بياانت املعلمني واملوظفني 4،1 3

 43 وسائل املدرسة 4،2 4

 50 ر القبلي للمجموعة التجريبةنتائج اإلختبا 4،3 5

 52 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبة 4،4 6

 55 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة 4،5 7

 57 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 4،6 8

 59 للمجموعة التجريبةمقارنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي  4،7 9

 60 للمجموعة الضابطةنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي مقار  4،8 10
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ
 العالقات اإلنسانية اليومية، سواء اللغة هي وسيلة التواصل واالتصال يف

يف هذا العامل هناك اآلالف من  1بني اِلفراد، واِلفراد مع اجملتمع والفرد مع هللا 
لغة ت، أصبحت اللغة العربية هي اللغات املختلفة واملتنوعة  من آالف اللغا

لغة تقان  ابإلضافة إىل كوهنا لغة عاملية، اللغة العربية هي الافهم مهمة جدا لل
إان جعلناه قرءاان  للمسلمني  قال هللا تعاىل: هدىالقرآن وهو الكتاب املقدس و 

ية مزااي العربية ابملقارنة مع اللغات اآلتلل  توأشار  2.عربيا لعلكم تعقلون
 اِلخرى 

افتتاح املفتاح لفهم  ن الكرمي، واللغة العربية هيإضافة إىل كوهنا لغة القرآ
لقرآن واحلديث  لذلل فمن الطبيعي هي ااِلصلية  ودراسة اإلسالم من املصادر

 إذا حنن كمسلمني جيب أن نفهم اللغة العربية ابجليد 
 اصبحتمت  1972اللغة العربية نفسها هي اللغة الدولية اليت منذ عام 

لغة التعليم،    اللغة العربية هي(PBB)واحدة من اللغات الرمسية لألمم املتحدة 
واملعامالت االجتماعية واالقتصادية، و تكون اللغة العربية  والعلوم، والدبلوماسية،

بلدا يف الشرق اِلوسط وأفريقيا   22هي الثقافة ابلنسبة ملعظم الناس يف 
لغة الكتاب وهدي اإلسالم يف ،ايع أحناء  ة إىل ذلل، اللغة العربية هيابإلضاف

يني من املسلمني يف العامل  ولذلل، اللغة العربية هي اللغة اليت أهم ملئات املال
 3،ايع أحناء العامل، سواء من مواطين العربية أم ال 

                                                           
1 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pembelajaran Agama dan Bahasa 

Arab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 187. 
2 Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung : Fitrohu Robbani, 2009), hal. 489. 
3 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), hal. 1 
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اندونيسيا كدولة ذات أغلبية مسلمة لديها العديد من املؤسسات 
التعليمية اإلسالمية اليت جتعل العربية والشيء الرئيسي الذي جيب أن يتعلمها  

م املفردات تصبح لتكون قادرة على فهم وإتقان اللغة العربية، ماهرة يف تعلي
لتكون قادرة على  ةمطلقة ال بد هلا ليتعلها كثْيا ِلهنا هي عاصمة اِلساسي

 التواصل شفواي وكتابيا ابللغة العربية 
سورااباي أحد من املؤسسات التعليمية  املتوسطة مدرسة سوانن أمبيل

رئيسية  خالل هذا الاإلسالمية ابعتبارها أيضا جعل اللغة العربية كمواضيع 
سورااباي بعيدة  مدرسة سوانن أمبيل املتوسطةالوقت، نتيجة لتعلم اللغة العربية يف 

عن التوقعات  توجد يف هذه املدرسة دون تستعمل الوسيلة أو نقصان يف تطبيق 
يوصل الطالب يف  إتقان اللغة العربية يعين خاصة يف  أن الوسيلة اليت تستطيع

مدرسة سوانن أمبيل املتوسطة لطالب تعليم املفردات العربية, لذلل نتيجة ا
 سورااباي أقل من املتوسط 

، منخفض الطالب يف تعليم املفردات على أساسي املعلومات الطالب
اللغة العربية هو ِلن أسلوب التعلم املستخدمة جيعلها النعاس و كسالن  

م املفردات على السبورة، مث يلز  أساليب التعلم التقليدية حيث يكتب املعلم بعض
الطالب حلفظ املفردات يف بعض دقائق و هو جيعلها ابلكسالن و ال ميكن أن 
حيفظ ذلل املفردات دائما  إضافة إىل ذلل، عدم وجود الوسائل التعليمية 
إلتقان املفردات عقبة ملدرسي اللغة العربية هناك  وحلول على هذا، حنن حباجة 

سعادة واالستمتاع تعلم إىل طريقة جديدة ميكن أن جتعل الطالب يشعرون ابل
 اللغة العربية 

أسلوب واحد اليت ميكن استخدامها لتحسني يف تعليم املفردات العربية 
 Word) كلمة مربع  الوسيلة  (Word Squareكلمة مربع )وسيلة  هي الستخدام 

(Square  و  4هو مربع الكلمات هو املرتتبة اليت تتيسر قراءهتا حنو اِلمام واخللف
                                                           

3 http://wulanpmtsr.blogspot.co.id/2014/03/word-square_30.html diakses hari 

sabtu, 15 April 2017 jam 09:04  

http://wulanpmtsr.blogspot.co.id/2014/03/word-square_30.html
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تعلم جيمع بني القدرة على اإلجابة على اِلسئلة التبصر يف مطابقة هو وسيلة لل
إجاابت على منقوشة االجابة  هذا اإلعالم هو من حيث املبدأ على غرار 
الكلمات املتقاطعة، ولكن الفرق بني اجلواب هو موجودة هناك ولكن بزايدة 

وسيلة  و هذه الوسيلة هي الصندوق اليت تضع بعض اِلحرف غامض أو احملتال 
 ،(cooperative Learning) واحدة من وسائل اإلعالم يف منوذج التعلم التعاوين

اليت أكثر يف إعطاء هو عملية اجتماعية سيلة كلمة مربع كلمة و تطبيقها    ِلنه يف
توفْي املواد واملعلومات املصممة ملساعدة بالوظيفة و اِلسئلة موجه املعلم 

حفظ أو  مفرداتوهو يف هذه احلالة يتم دراسة املتعلمني لتسهيل عملية التعلم، 
  فهم اللغة العربية 

لديه العديد من املؤسسات التعليمية اليت تستخدم الساحة اإلعالمية  
كلمة من أجل تطوير مهارات اللغات اِلجنبية ونتائج تتماشى مع التوقعات  

نتائج  مهارة إتقان الطالب يف تعليم املفردات / زايدة املفردات  كما قدمت
فعالية الوسيلة  البحوث اليت كتبها نور سوغيستياريين فيداي نيعسيه يف حبثه بعنوان 

إتقان يف تعليم املفردات اللغة الفرنسية لرتقية قدرة  (Word Square) كلمة مربع
 1الطالب يف مهارة القراءة للطالب فصل الثالث املدرسة الثانوية احلكومية 

هو أكثر فعالية لتعلم  (Word Square) مة مربعكلديفوك مما يدل على وسيلة  
مهارات القراءة ابللغة الفرنسية طالب فصل الثالث من فصل الثالث طالبا الذي 

 يدرس استخدام وسائل اإلعالم التقليدية 
   (Word Square) كلمة مربعيهتم لتطبيق وسيلة   ةو من ذلل، الباحث

  انن أمبيل املتوسطة سوراابايمدرسة سو كوسيلة للتعلم املفردات العربية يف 
 (Word Square) كلمة مربع  وإجراء البحوث مع بعنوان فعالية استخدام الوسيلة

 لرتقية قدرة الطالب يف تعليم املفردات 
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 أسئلة البحث .ب
لرتقية قدرة الطالب ٍ(Word Square) كلمة مربعوسيلة   كيف تطبيق  1

 ؟ سورااباي مبدرسة سوانن أمبيل املتوسطة الستيعاب املفردات
لرتقية قدرة  (Word Square) كلمة مربعوسيلة   استخدام فعاليةمدى ما   2

 ؟ مبدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي الستيعاب املفرداتالطالب 
 أهداف البحث .ج

 بناء على أسئلة البحث فكانت أهداف البحث كما يلي :
طالب لرتقية قدرة ال (Word Square) كلمة مربع  تطبيق وسيلة وصفل (1

 مبدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي الستيعاب املفردات
لرتقية قدرة الطالب  (Word Square) كلمة مربع  وسيلةفعالية  عرفةمل (2

 مبدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي الستيعاب املفردات
 ض البحثفر  .د

حث فيما يلي: إن تنفيد هذا الب البحث كأساس ضالباحثة فر  قدمت
 فهم يفترقية قدرة الطالب تستطيع  (Word Square) كلمة مربع  يلةوس استخدام

  مبدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباياملفردات 

 أمهية البحث .ه
 تتكون اِلمهية من هذا البحث من أمهتني:

حثة التوصل إىل نتائج قيمة ذات فائدة تفيد تطبيقها اعمليا, ترجو الب  1
 بيةحتسيب العملية املتعلقة ابللغة العر 

نظراي, يرجي أن يكون نتائج هذا البحث فيما لرتقية العلوم الرتبوية خاصة يف   2
وسيلة   ملفردات ابستخدامتعليم اللغة العربية و ترقية قدرة الطالب يف تعليم ا

ستعدا مستقبل أبناء  ال  ِلن هذا أمرهم ((Word Square كلمة مربع
 املسلمني
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 حدود البحث .و
 ،و احلدود املكانية ،و هي احلدود املوضوعية ،جوانب حددت الباحثة بثالثة

 و احلدود الزمانية 
 احلدود املوضوعية .1

 كلمة مربعوسيلة  تخدام فعالية اسدد الباحثة املوضوع يف هذا البحث "حت
(Word Square)  مبدرسة سوانن أمبيل  املفردات فهم عىلرتقية قدرة الطالب

  "املتوسطة سورااباي
 احلدود املكانية .2

مبدرسة سوانن أمبيل  ر الباحثة الفصل الثامن )ه(اختا ،بة هذا البحثيف كتا
  املتوسطة سورااباي

 احلدود الزمانية .3
  2018- 2017 الزمن املستخدم يف هذه الدراسة يف السنة الدراسية

 حتديد املصطلحات .ز
" فعالية  ،تفسْيات خمتلفة هلذا املوضوعلتجتنب سوء التفاهم واحلفاظ على 

الستيعاب لرتقية قدرة الطالب  (Word Square) كلمة مربعة  وسيلاستخدام 
" الزم على الباحثة أن ترتح فيما  مبدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي املفردات

 يلى :
فعالية : هي تقرير االستخدام املؤدي إىل احلصول على اِلهداف املقصودة    1

يف كل  و عنصر أساسي للحصول على اِلغراض أو اِلهداف املعينة
 املنظمات و النشاطات أو الربامج 

الوسيلة التعليمية : اِلجهزة و اِلدوات و الطرق اليت تنقل بواسطتها املعرفة   2
ختطيطا و تطبيقا و تقوميا ملوافق تعليمية قادرة على حتقيق اِلهداف التعليمية 

 و ذلل ابستخدام أفضل الطرق لتعديل بيئة التعلم 
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3  Word Square  اِلدوات املساعدة للتعليم مبعىن أنه وسيلة من : اِلداة من
وسائل التعليم اليت تتشكل املربعات املشتملة على اِلحرف, وتلل اِلحرف 

 حتتوى على املخططات 
تعليم املفردات : أن يكون التالميذ قادرا على تر،اة الكلمة و حتديد معىن   4

مة املناسبة يف املفردات و نطقها السليم, و كذالل قدرهتم عى استخدام الكل
سياق اجلملة السليم, ِلنه اليفيد كثْيا إذا حفظ التلميذ املفردات الكثْية 
ولكن مل يقدر على تعليم املفردات أو الكلمة العربية للتالميذ اِلجانب هو 
أن يكون التالميذ قادرا على تر،اة الكلمة وحتديد معىن املفردات و نطقها 

ام الكلمة املناسبة يف قياس اجلملة السليم, و كذلل قدرهتم على استخد
السليم, ِلنه ال يفيد كثربا إذا حفظ التلميذ املفردات الكثْية و لكن مل يقدر 

 على استخدامها 
: هي املدرسة املتوسطة اليت تقع يف  درسة سوانن أمبيل املتوسطة سوراابايامل  5

 1رقم  2شارع تغكموغ واتن مرفايت 
 الدراسة السابقة .ح

 Word) كلمة مربعابقة اليت تتعلق بتعليم املفردات و وسيلة  و الدراسة الس

Square)  :كما يلي 
ترقية "  م  ابملضوع 2017 نور ،ايلة رشدي،البحث الذي قامت هبا  (1

ابستعانة وسيلة  Word Squareمهارة كتابة القصة عرب شكل تعليم 
اشم الصورة يف فن اللغة اإلندونيسييا يف الفصل الثاين مدرسة إبتدائية ه

 كيف  ( ملعرفة1و اِلهداف يف هذا البحث هي : )". أشعري موجوكرتو
ابستعانة  Word Squareترقية مهارة كتابة القصة عرب شكل تعليم  تطبيق

وسيلة الصورة يف فن اللغة اإلندونيسييا يف الفصل الثاين مدرسة إبتدائية 
   منهج البحث اليت تستخدم  هذا البحث يعينهاشم أشعري موجوكرتو

لقبلي، دورة اإلختبار امن هذا البحث   و نتيجة الفئة اإلجرائيةالبحث 
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( و مقبول) 69،3( حىت إىل نتيجة مردود) 63،75اِلول و الثاين يعين من 
  (جيد) 85،34اِلخْي بنتيجة 

استخدام الوسيلة التعليمية (, حتت املوضوع 2015إيكاوايت فوزية ) (2
  و أما أهداف هذا تعليم املفرداتل (Sirkuit Pintar)"املسار املاهر" 

( معرفة كيف استخدام الوسيلة التعليمية "املسار املاهر" 1البحث فهي: )
( 2لتعليم املفردات يف روضة احلكمة لتعليم القرآن جويوسوكو ماالنج  )

معرفة مدى فعالية استخدام الوسيلة التعليمية "املسار املاهر" لتعليم املفردات 
تعليم القرآن جويوسوكو ماالنج  و منهج البحث يف روضة احلكمة ل

املستخدم هو املنهج التجرييب الكمي بتصميم االختبار القبلي والبعدي  و 
 (Sirkuit Pintar)انتئج البحث ابستخدام الوسيلة التعليمية املسار املاهر 

  88=  % 1أكرب من نتيجة املستوى  3,7نتيجة "ت" بني فصلني = 
و كذلل بكعىن  2010=  %5جة املستوى املعنوي وكذلل أكرب من نتي

 مقبول أي أن فروض هذا البحث مقبولة 
استخدام الوسائل السمعية (, حتت املوضوع 2014نعمة النصف اليل ) (3

البصرية لرتقية كفاءة النطق الصويت يف تعليم املفردات عند تالميذ مدرسة 
  واهلدف هذا مفتاح العلوم املتوسطة ابجنارساري بولوالوانق ماالنج

( ملعرفة استخدام الوسائل السمعية البصرية يف تعليم املفردات 1البحث )
لرتقية كفاءة النطق الصويت عند عند تالميذ مدرسة مفتاح العلوم املتوسطة 

( ملعرفة فعالية استخدام الوسائل السمعية 2ابجنارساري بولوالوانق ماالنج  )
 تعليم املفردات عند تالميذ مدرسة البصرية لرتقية كفاءة النطق الصويت يف

مفتاح العلوم املتوسطة ابجنارساري بولوالوانق ماالنج  و أما منهج البحث 
الذي استخدمت الباحثة يعين البحث اإلجرائي الصفي, مدخل البحث 
الكمي  و النتيجة من هذا البحث هي االختبار القبلي و االختبار البعدي  

تبارات يعين اختبار قبلي و اختبار بعدي يكون إذا كان النظر إىل نتائج اخ
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استخدامها لتحسني نطق التالميذ, استخدام ووسائل السمعية البصرية أيضا 
أكثر فعال لتعزيز التعلم يف استخدام املفردات من أسلوب احملاضرة اململة, 
واستخدام وسائل السمعية البصرية أكثر فعال للتالميذ من أن يطلبهم حلظ 

ِلخطاء النطق اليت غالبا ما تكون خاطئة تقريبا نفس اِلحرف ما  املفردات 
 بني "أ" و "ع", "ح" و "ه" 

وسيلة الصورة الفوتوغرافية لتعليم (, حتت املوضوع 2015إرما نور هداية ) (4
  واهلدف هذا املفردات يف مدرسة سوراي بواان اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج

وسيلة الصورة الفتوغرافية لتعليم  ( ملعرفة كيفية استخدام1البحث : )
املفردات يف الفصل اخلامس يف مدرسة سوراي بواان اإلبتدائية اإلسالمية 

( ملعرفة مدى فعالية استخدام وسيلة الصورة الفتوغرافية لتعليم 2ماالنج )
املفردات يف الفصل اخلامس يف مدرسة سوراي بواان اإلبتدائية اإلسالمية 

إن املدخل املستخدم هو  املدخل الكمي ابملنهج  ماالنج  يف هذا البحث
مث  2,570التجرييب  و نتيجته هذا البحث تدل على أن نتيجة اإلحصائي= 

يف  2,42, و انتئج %5يف  1,68ونتائج t-tableٍقامت الباحثة بتعيني 
 , و هذا مبعىن مقبول t-tableاإلحصائي أكرب من  t  و ِلن نتيجة 1%

 1.1اجلدول 
 بني الدراسة السابقة و الدراسة اليت أدهتا الباحثةاملقارنة 

 الرقم
 اسم

 الباحث/ة
 اإلختالفات التشبهات موضوع البحث

نور ،ايلة    1
 رشدي

ترقية مهارة كتابة 
القصة عرب شكل 

 Worتعليم 

Square  ابستعانة

استخدام 
كلمة وسيلة  

ٍٍ  (Wordمربع 

(Square  

ترقية مهارة  
كتابة القصة 

عرب شكل 
 Wordتعليم 
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وسيلة الصورة يف 
فن اللغة 

اإلندونيسييا يف 
الفصل الثاين 

مدرسة إبتدائية 
هاشم أشعري 

 وجوكرتوم

Square 
ابستعانة 

وسيلة الصورة 
يف فن اللغة 
 اإلندونيسييا

إيكاوايت    2
 فوزية

استخدام الوسيلة 
التعليمية "املسار 

 Sirkuitاملاهر" )

Pintar لتعليم )
 املفردات

استخدام 
الوسيلة 

لتعليمية ا
لتعليم 

 املفردات

الوسيلة 
التعليمية 

 "املسار املاهر
(Sikuit 

pintar) 

نعمة    3
النصف 

 اليل

استخدام الوسائل 
السمعية البصرية 

لرتقية كفاءة النطق 
الصويت يف تعليم 

املفردات عند 
تالميذ مدرسة 

مفتاح العلوم 
املتوسطة 

ابجنارساري 

استخدام 
الوسيلة 

ليمية التع
لتعليم 

 املفردات

الوسائل 
السمعية 

 البصرية
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 بولوالوانق ماالنج

إرما نور    4
 هداية

وسيلة الصورة 
الفوتوغرافية لتعليم 

املفردات يف 
مدرسة سوراي بواان 

اإلبتدائية 
 اإلسالمية ماالنج

استخدام 
وسيلة ال

التعليمية 
لتعليم 

 املفردات

وسيلة 
 الفوتوغرافية

لف عن البحوث السابقة  من البحوث السابقة عرفنا أن هذا البحث خيت
لرتقية مهارة  Word Squareإذا كان يف البحوث السابقة استخدام الوسيلة 

  الستيعاب املفرداتفهذه البحث قامت الباحثة لرتقية قدرة الطالب  كتابةال
كلمة وسيلة  على فعالية استخدام ِلن ذلل الباحثة ركزت هذا البحث 

مبدرسة  الستيعاب املفرداتب لرتقية قدرة الطال (Word Square) مربع
  مل توجد البحث املوضوع ملثل هذا و  .سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظاري

 : الوسائل التعليمية األولاملبحث 
 الوسائل التعليمية .أ

إن التكنولنجيا احلديثة قد زودان ابلكثْية من الوسائل التعليمية من أجهزة و 
خاصة يف  ،الدراست و مواد تساهم يف تسهيل عملية االتصال بني املعلم و معدا

احلاالت اليت ال تتمكن فيها اللغة وحدها من القيام هبذا العمل ابلكفاءة املطلوبة  
إال  ،من املعامل العادي عمالقا تربوايمع أن هذه الوسائل التقنية لن ختلقس ابلضرورة 

إذا توفرت لديه املهارات الكافية لكي يسخر  ستعمل على تطوير و حتسني أداته
 5هذه اِلدوات لفائدة عملية التعليم 

 مفهوم الوسائل العتليمية .ب
دمها اِلستاذ يقصد ابلوسيلة التعليمية ما تنرتج حتت خمتلف الوسائط اليت يستخ

بغرض إصال املعارف و احلقائق و اِلفكار و املعاين للطلبة  و  ،يف املوفق التعليمي
رفها حممد زايد محدان أن الوسائل التعليمية هي وسائط تربوية يستعان هبا قد ع

إلحداث عملية التعليم  و أما انيف معروف فقد عرف الوسائل التعليمية أهنا ما 
يلجأ إليه املدرس من أدوات و أجهزة و مواد لتسهيل عملية التعليم و حتسينها و 

 6تعزيزها 

                                                           

4 صاحل عبد اجمليد العريب و عبد العزيز حممد العقلي, معامل اللغات و أثرها يف تنمية املهارات اللغوية, )الرايض: 

    11(, ص : 1986دار املريح, 
5 أوريل حبرالدين, مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفاءة, )ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالل 

   155-154م(, ص:  2011إبراهيم اإلسالمية احلكومية, 
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التعليمية هي اِلجهزة و اِلدوات و الطرق اليت  إن الوسائل ،و يف التعريف اآلخر
تنقل بواسطتها املعرفة ختطيطا و تطبيقا و تقوميا ملوافق تعليمية قادرة على حتقيق 

 7اِلهداف التعليمية و ذلل ابستخدام أفضل الطرق لتعديل بيئة التعلم 
وات و يعرف أن الوسائل التعليمية تتكون من املواد و اِلد ،و من هذه التعريفات

الربانمج و اآلالت و اِلجهزة و املعدات و املواقف و اللغة اللفظية لنقل املعارف يف 
 عملية التعلم و التعليم للوصول إىل اِلهداف التعليمية 

 فوائد استخدام الوسائل التعليمية .ج
 18-19أورد الدكتور مصطفى بدران ورفيقاه يف كتاهبم الوسائل التعليمية ص  

 ،وفن ،هوبن"ادجار ديل" أن حبثا أجرأه ثالثة من رجال الرتبية:  نقال على الكاتب
إذا أحسن استخدامها فوائد كثْية  ،لقيمة احلقيقة للوسائل التعليميةعن ا ،وديل

 8منه:
ومن مث فهي تقلل من استخدام  ،ميذ أساسا ماداي لالدراك احلاسيتقدم للتال (1

 التالميذ اِللفاظ ال يفهمون هلا معىن 
 ام التالميذ كثْيا تثْي اهتم (2
 جتعل ما يتعلمونه ابقي اِلثر  (3
 تقدم خربات واقعية تدعو التالميذ إىل النشاط الذايت  (4
كما هو احلال عند استخدام الصور   ،يف التالميذ استمرارا يف اللفكر تنمي (5

 املتحركة والتمثيليات والرحالت 
 و من مث يف الثروة اللفظية للتالميذ  ،تسهم يف منو املعاين (6
قدم خربات ال يسهل احلصول عليها عن طريق أدوات أخرى و تسهم يف ت (7

 جعل ما يتعلمه التالميذ أكثر كفاية و عمقا و تنوعا 
                                                           

6 عفاع عبد احلميد حلمي, دراسة نظرية عن مفهوم الوسائل التعليمية, جملة الرتبية املعاصرة, العدد )11(, 

  36م(, ص:  1990)القاهرة: رابطة الرتبية احلديثة, 
7 بشْي عبد الرحيم الكلوب و علم عثمان, الوسائل التعليمية التعلمية: إعدادها و طرق استخدامها, )عمان : 

   31-29م(, ص:  1987مكتبة املتحسب 
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عليمية هي اِلداة الت ،لى أن الوسائل التعليمية اجلديدةليكن االختبار مبنيا ع
لتسهم معل يف توصيل املعرفة للطالب يف  ،اليت تنبع من حاجتل عليها

 و أقل جهد أقصر وقت 
 أنواع الوسائل التعليمية .د

أهنا التقتصر عل الصور  و بيننا ،ا سبق مفهوم الوسائل التعليميةتناولنا فيم
وإمنا تضم جمموعة كبْية من الوسائل و اِلدوات و الطرق اليت التعتمد  ،واِلفالم

أساسا على استخدام الكلمات و الرموز اللفظية  و ميكن أن نقسم هذه الوسائل 
و وسائل مسعية, ووسائل  ،تها إىل ثالثة أنواع وسائل بصريةهل عرضها ودراسليس

 9مسعية و بصرية 
الوسائل البصرية: وهي تضم جمموعة من اِلدوات و الطرق اليت تستغل  (1

و  ،هذه اجملموعة الصور الفوتوغرافيةحاسة البصر و تعتمد عليها  و تشمل 
و  ،لشرائح أبنواعها املختلفةالم, واو صور اِلف ،الصور املتحركة الصامنة

و  ،لرسوم املتحركة, واِلشياء املبطةوا ،والرسوم البيانيةالرسوم التوضيحية, 
كما تتضمن هذه   ،والكرات اِلرضية ،و النماذج, واخلرائط ،العينات

واملنا  ،واملعارض ،و جتارب العرض ،لوسائل أيضا التمثيليات والرحالتا
 ،ولوحة اللشرات ،وجملة احلائط ،ة الوبريةواللوح ،واستخدام السبورة ،حف

 ومنضدة الرمل  ،واللوحة الكهربية، املغناطيية ،ةواللوح
الوسائل السمعية: و تضم جمموعة املراد واِلدوات اليت تساعد على زايدة  (2

و  ،و تشمل الراديوا ،اليت تعتمد أساسا على حاسة السمعفاعلية التعلم و 
 ستطواانت والتسجيالت الصوتية واال ،برامج االذاعة املدرسية

 تعتمد على حاسيت الوسائل البصرية و السمعية: و تضم جمموعة املراد اليت (3
و تشمل الصور املتحركة الناطقة وهي تتضمن اِلفالم و  ،البصر و السمع

                                                           

8 أمحد خربي كاظم و جابر عبد احلميد جابر, الوسائل التعليمية و املنهج, )القاهرة: دار النهضة العربية, 

   37(, ص: 1997
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التليفزيون  كما تشمل هذه الوسائل أيضا اِلفالم الثابتة والشرائح و الصور 
سبة على اسطواانت أو شرائط جيال صوتية مناعندما تستخدم مبصاحبة تس

  تسجيل
 اختيار الوسائل املناسبة .ه

 اِلهداف الرتبوية اليت حتتقيقها الوسيلة إذا قورلت الوسائل اِلخرى  (1
، ام الوسيلة من حيث احلصول عليهاالوقت واجلهد الذي يتطلبه استخد (2

ا قورلت ذلل إذا م ،وأسلوب و كيفية استخدامها ،واالستعداد الستخدامها
 بوسائل أخرى نفس اِلغراض 

وما ميمكن أن تثْيه من  ،التشويق وإاثرة اهتمام التالميذ أثر الوسيلة يف (3
 النشاطات هلا مضاميتها ز تطبيقاهتا التعليمية 

وكذذلل جودة الوسيلة و دقتها من  ،صحة احملتوى من الناحية العملية (4
 الناحية الطبيعية وصالحبتها لالستخدام 

لوسيلة ملستوايت التالميذ وإمكانية استخدامها من جانبهم على حنو مناسبة ا (5
خيدم أغراض التعلم دون أن يكون يف ذلل خطورة عليهم من جراء 

 10استخدامها أو تشغيلها 

 Word Square:  ثايناملبحث ال
  Word Squareتعريف  .أ

واحدة من وسائل اإلعالم يف منوذج التعلم  (Word Squareكلمة مربع )
هو سيلة كلمة مربع كلمة و تطبيقها    ِلنه يف ،(cooperative Learning) اوينالتع

توفْي املواد باليت أكثر يف إعطاء الوظيفة و اِلسئلة موجه املعلم عملية اجتماعية 
واملعلومات املصممة ملساعدة املتعلمني لتسهيل عملية التعلم، وهو يف هذه احلالة 

 ة العربية حفظ أو فهم اللغ مفرداتيتم دراسة 

                                                           

 9 املرجع السابق، ص: 81 
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هو مفهوم أوسع يشمل ،ايع  (cooperative Learning) التعلم التعاوين
أنواع العمل اجلماعي، مبا يف ذلل أشكال ِلكثر قاد من قبل املعلمني أو موجهة 

بشكل عام، والتعلم التعاوين ويعترب توجه أكثر من قبل املعلم،  من قبل املعلم 
وكذلل توفْي املواد واملعلومات املصممة  حيث تعيني املعلمني املهام واِلسئلة،

على املدى تعاونية له معىن  ملساعدة املتعلمني على حل املشكلة يف السؤال 
 11أوسع، والذي يصف العملية الشاملة للتعلم االجتماعي 

هو تطوير أساليب احملاضرات اليت يثريها  (Word Square)كلمه مربع 
لدراسية  وميكن ان يتم ذلل عن طريق جتميع املعلم يف تطبيق التعلم يف الفصول ا

احملاضرات اليت تثري وتيسر الطالب يف جمال التعلم كما ذكر مو،اان 
(2007 )12 

( أن  مربع الكلمات هو املرتتبة اليت 1994) (Hornby)أكد هورانيب 
 تتيسر قراءهتا حنو اِلمام واخللف 

Word Square مبعىن أنه وسيلة  هو اِلداة من اِلدوات املساعدة للتعليم
وتلل اِلحرف  ،كل املربعات املشتملة على اِلحرفمن وسائل التعليم اليت تتش

 حتتوى على املخططات 
هي  square  Wordو  wordيتكون من كلمتني مها  Word Squareإن 

هو مربع الكلمات  مربع  Word Squareتعريف  ،املربع  إذن squareالكلمة و 
ائل التعليم على طريقة اللعبة )التعلم بطريقة اللعبة( الكلمات هو وسيلة من وس

 لكن اِلفضل هو التعلم 
هو التغيْي الذي ميكن أن يغْي السلوك  متساواينفس العلم واللعب له ت

واملواقف واخلربات، وإال كل منهما أن هناك فرقا يف اهلدف، وأنشطة التعلم 
ملتعة واهلدف رضا اللعب لديهم غرض أن تقع يف املستقبل  يف حني أن أنشطة ا

 يف الوقت الذي أيخذ العمل لعبة املكان 
                                                           

55-54hal.  1) Cet. 2009(Yogyakarta: Pustaka Belajar,  Cooperative LearningAgus Suprijono,  11 
12 http://wulanpmtsr.blogspot.co.id/2014/03/word-square_30.html diakses hari 

sabtu, 15 April 2017 jam 09:04 

http://wulanpmtsr.blogspot.co.id/2014/03/word-square_30.html


16 
 

التعليمية اليت لديها  موضوع من موضوع كمثل  ، الطالبوسيلة يف هذا
القدرة على تطوير وفقا ملواهبهم وقدراهتم، لذلل يف هذه احلالة املعلم كميسر 

 للتعلم 
Word Square  يب جلميع جنس من أجناس الكلمات املتقاطعة اليت الغر

جتهز  Word Squareابلكلمات املتقاطعة اليت إال أن  Word Squareالناس  يتشبه 
فيه اِلجوببة لكن ال تظهر يف أعيان التالميذ بزايدة املربع املشتمل على أي 
حروف أو رقم خمادعة هلم  و هذه الوسيلة تناسب لكل املواد  يستطيع اِلستاذ 

هلم على النظر الفعال  وليس لألحرف و  أن يقدم اِلسئلة املختارة تشجيعا
 ،الدقة والنظر النقد  وجبانب ذلل اِلرقام امللتبسة تصعبهم بل إهنا تدرهبم على

الطريقة يف وقت فراغهم يستطيع التالميذ أن يعلموا املادة اليت تستعمل هذه 
 فقط قام التالميذ إبجابة اِلسئلة مث يطبقوها يف املربعات اجملهزة ،أبسهل طرق

الشتماهلا على اِلحرف  و على التالميذ إختار اِلحرف على شكل اجلمل 
املفيدة املناسبة لألسئلة  هذه اللعبة تفرح التالميذ جبانب أهنا تعمل يف وقت 

 فراغهم وكذالل أهنا تدرب ذكاءهم 
Word Squareخطوات  .ب

13  
 يبني اِلستاذ املادة حسب اجلدارة (1
 ب ورقة يعين ورقة وسيلة كلمة مربعواحد فواحدا من الطالاذ يوزع اِلست (2
 يطلب اِلستاذ من التالميذ الختيار اِلجوبة اجملودة يف تلل املربعات (3

 و نقائصه Word Squareمزااي  .ج
فهم املادة و أتديب  على( تلل النشاطات تساعد التالميذ 1مزاايه: )

تالميذ ( تشجيع ال3( تدريب الدقة و النظر النقد يف أنفس التالميذ )2التالميذ )
 على النظر الفعال 

                                                           
13 http://wulanpmtsr.blogspot.co.id/2014/03/word-square_30.html diakses hari 

sabtu, 15 April 2017 jam 09:04 

http://wulanpmtsr.blogspot.co.id/2014/03/word-square_30.html
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هذه الوسيلة تساعد التالميذ يف سرعة فهم املادة و تشجعهم على 
جوبة يف أوراق جترهبا  و كما أهنا تدرهبم الدقة والصواب يف اإلجابة وطلب اِل

إن اِلهم هنا هو النظر الفعال واجلواب الصواب بني  ،النشاطات  وابلطبع
 اِلجوبة اِلخرى 

لى ترقية ( لن يقدر التالميذ ع3( يتسلم التالميذ )2إبداع التالميذ ) ( قتل1نقائصه : )
 املادة بكفاءة وطاقتهم 

 : تعليم املفردات ثالثاملبحث ال
 مفهوم املفردات .أ

إن املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف وقت آخر كوسيلة للتفكْي ِلن 
و  14ره بكلمات ما يريد املتكلم يستطيع أن يفكر مث يعرب ما خطر يف ابله و فك

املفردات إحدى العناصر اللغوية اليت ينبغي على متعلم اللغة العربية من اِلجانب 
 تعلمها احيصل على الكفاءة اللغوية املرغوبة 

اإلندونيسية ألفها إخيول و شاذيل  –املفردات كما ذكرت يف القاموس اإلجنليزية 
و املفردات يف  vocabulary 15ت ب هي قائمة الكلمات ويف اللغة اإلجنليزية مسي

 اصطالح قاموس اللغة اإلندونيسية عند ابالي فوستاكا هي قائمة الكلمات 
 قالت إندانج رومانينجسية يف املفردات وهي طما يلي:

 ،اع الكلمات اليت كانت يف اللغة   1
 كثْي الكلمات عند املتكلم أ الكاتب   2
 الكلمات اليت تستخدم يف جمال العلم   3
 16لكلمات يف املعجم البسيط واملنظم ترتيب ا  4

                                                           

بلغة أخرى : أسسه مداخله طرق تدريسه )مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  حممد كامل الناقة، تعليم العربية 14 
1985 ،)161  

  ,hal. 1998(Jakarta: PT. Gramedia,  Kamus Inggris IndonesiaJhon Echol (631  يرتجم من 15 

16 Endang Rumaningsih, Bahasa Indonesia (Semarang: CV. Triadan Jaya, 2006) Cet. 3 hal. 4. 
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و من الفكرة السابقة خيلص الباحث أن املفردات ،اع الكلمات املوجودة يف 
اللغة اليت يستخدمها املتكلم أو احملدث مع الغْي لتعبْي ما يف أفكاره وهي أهم 

 عناصر الرتكيب اللغوي 

 مفهوم تعليم املفردات .ب
الميذ اِلحانب هو أن يكون التالميذ قادرا تعليم املفردات أو الكلمة العربية للت

و كذالل قدرهتم عى  ،على تر،اة الكلمة و حتديد معىن املفردات و نطقها السليم
ِلنه اليفيد كثْيا إذا حفظ التلميذ  ،استخدام الكلمة املناسبة يف سياق اجلملة السليم

ربية للتالميذ املفردات الكثْية ولكن مل يقدر على تعليم املفردات أو الكلمة الع
اِلجانب هو أن يكون التالميذ قادرا على تر،اة الكلمة وحتديد معىن املفردات و 

و كذلل قدرهتم على استخدام الكلمة املناسبة يف قياس اجلملة  ،نطقها السليم
ِلنه ال يفيد كثربا إذا حفظ التلميذ املفردات الكثْية و لكن مل يقدر على  ،السليم

يف حياهتم اليومية  ويعترب بعض اللغويني أن حفظ التالميذ  استخدامها  وابخلاصة
للمفردات العربية على املدرس أن يعد الربانمج ميكن عليهم االتصال ابلعربية و 

 17ابلرتاكيب اليت يسيطر عليهم و يستطيع استخداما بكفاءة 
 إن يف تعليم املفردات أمور حنتاج إىل االهتمام هبا يعين :

املراد به أن املفردات ميكن  ،ردات للمتعلمني يف أداء االتصالفتعيني فوائد امل .1
استخدامها يف االتصال الفعايل يف الكالم حتتاج إىل االستيعاب على 
املفردات املكتسبة متفتحة  االتصال املتفتحة من االستماع و القراءة ال خيلو 

 من االستيعاب على املفردات املكتسبة 
يعين املفردات املستخدمة لألمور  ،ت ملتعلمني مدة استخدام املفردانعيني .2

 18الدئمة و املؤقتة  وهلذين العاملني ذكر مها أتثْي كبْي يف تعليم املفردات 

                                                           
17 Lofti Ghaza. Learning Vocabulary in EFL Context Thoight Vocabulary Learning Strategies. 

Novitas – Royal Research on Youth and Language. Vol. ٍ1 .issue. 2. (oktober 2007) 84-91 
18 Celce-Murcia, M. dan F. roseinberg. 1979. Teaching Vocabulary in the ESL Classroom 
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و  ، تعليم املفردات ذو أمهية كبْيةهذا دليل على أن دور املتعلمني يف
  و املعلم ،ِلنشطة اليت تدفعهم إىل تنميتهالبيمية املفردات عليهم أن يقوموا اب

 كوسيلة هلم 
 أمهية تعليم املفردات .ج

و مع  ،و يف أهداف تعليمها ،يف معىن اللغة قد خيتلف خْياء تعليم اللغات الثانية
ذلل فإهنم يتفقون على أن تعلم املفردات مطلب اساسي من مطالب تعلم اللغة 

 19الثانية و شرط من شروط إجابتها  مهم تعلم املفردات لبعض اِلمهيات االتية:
يف استحسان الفكرة اجلميلة و اِلسلوب البليغ و  ،الذوق اِلديب تنمية (1

 اللفظ املختار و اخلط اجلميل و اخليال اخلصب و استهجان القبيح منها
مع  ،يف الكالم و القراءة ،ليم لروف اللغة: منفردة و جمموعةالنطق الس (2

 السرعة املناسبة من غْي تعشر و ال تردد و ال خطا
 ديث و الكتابةتعود الفصحى يف احل (3
 حتسني اسلوب التعبْي الكالمي و الكتايب (4
 مناء الثروة اللغوي (5

 أهداف تعليم املفردات .د
أو فهم  ،ن يتقني الطالب نطق أصواهتا فحسبليس اهلدف من تعليم املفردات أ

إن معيار الكفائة  ،و جمرد وصفها يف تركيب لغوي صحيحأ ،معناها مستقلة منها
على على استخدام الكلمة املناسبة يف املكان  شيئ أخر هو أن يكون قادرا

 20املناسب 
و فيما  ،اتيجيات اليت تعينهم على التعلميزود املعلم املتقن طالبه ببعض االسرت 

هذه  خيض املفردات ميكنه تشجيعهم على إعداد قوئم ابلكلمات اجلديدة أوال أبول 
ات ييسر عليهم ه الكلمفالتسجيل املظم املكتوب هلذ ،القوائم تساعد الطالب كثْيا

                                                           

 html7749http://www.alfusha.net/t.ٍشادي جملى سكري, 19 
  615ص:  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى,رشدي أمحد طعيمة,  20 

http://www.alfusha.net/t7749.html
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و يساعدهم على مراجعة ما كتبوه يف فرتات متباينه  و من  ،حفظها و استخدامها
اِلفضل بشجيعهم على تسجيل الكلمة يف سياق يوضح معناها  و ال تشجيعهم 

 21على تر،اة معىن الكلمة 
 طرائق تعليم املفردات .ه

يعىن قدرته على تر،اتها قد يرى البعض أن تعلم الدراس اِلجنيب معىن كلمة عربية 
إىل لغتها إىل لغته القومية و إجياد مقابل هلا  و البعض االخر قد يظن أن تعلم 

 الكلمة العربية يعين قدرته على حتديد معناها يف القواميس و املعاجم العربية 
 يقول اترغان إن تطوير مفردات الطالب كثْية و هي:

 ترقية حياة الطالب (1
 ترقية حياة العقلية (2
 ترقية تطوير تصورايت الطالب (3
 ترقية التفكْي الناقد لدى الطالب (4
 توسيعة و سعة النظر للطالب (5

و السياق  ،وهي االمتحان كتدريس ،قسما على رأي اترغان 17املفردات تطوير 
 ،و السوابق ،و أصول الكلمة ،و التجانس ،واملرتادفات ،و اِلضداد ،اللغوي

 ،و النصوص اِلدبية ،واجملاز ،و الداللة ،الرموزواِلصوات و  ،و املشتقات ،والصرفية
 22واِللعاب اللغوية  ،القواميسو استخدام 

ميفهومها الواسع تعين جمموعة اِلساليب اليت  teaching methodطريقة التدريس 
بواسطها اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة  إهنا وفق هذا 

وصيل املعريفة  ذلل أن كلمة توصيل تعين نشاطا التعريف أكثر من جمرد وسيلة لت
فضال  ،ض يف معظم اِلحيان سلبية املتعلممن طرف واحدا و هو غالبا املعلم مما يعر 

                                                           

  157ص:  اطقني هبا,إضاايت ملعلمي اللغة العربية لغْي النعبد الرمحن يب إبراهيم الفوزان,  21 

22 Tarigan, Henry Guntur, Pengajaran Kosakata (Bandung : Angkasa, 1993), Hal 

: 23. 
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عن قصر أهداف الرتبية يف بلقني معلومات و معارف مما خيالف املفهوم الواسع و 
 23الشامل للرتبية 

ا أفضل الطرائق تناسب طرق تدريس اللغة ليست هناك طريقة مثلى ميكن زعمه
،ايع خمتلف املوافق التعليمية  فعلية أال يتقيد املعلم بطريقة معينة و إمنا يستفيد من 
عدة طرائق يراها تناسب املوقف الذي جيد نفسه فيه  و طرائق التدريس ابختالف 
متادئها لن تؤدي إىل تعليم انجح إال إذا أاتحت ما يكفي من الفرصة للتدرييات 

 24واملمارسة اللغوية  اللغوية
 أنواع تعليم املفردات .و

البد من التفريق نوعني منها: كلمات نشيطة  ،ات أو املفرداتعند تدريس الكلم
و كلمات خاملة  و قصد ابلكلمات النشيطة تلل اكلمات اليت تعلم ليستخدمها 

فيقصدهتا تلل الكلمات اليت  ،ه ز كتابته  أما الكلمات اخلاملةالطالب يف كالم
إذا تكلم ولكن ال يتوقع منه أن يستخدمها  ،من الطالب أن يفهمها إذا قرأهاتوقع ي

الكلمات النشيطة تدريس لالسيعمال: أما الكلمات  ،أو كتب  وو بعبارة أخرى
 25اخلاملة فتدرس لالستعاب 

 26و هناك عدة تقسيمها للمفردات نعرض فيما يلي:
 فردات كالتاىل:تقسيمها حسب مهارات اللغوية: ميكن أن تقسم امل  1

                                                           

)الرايض : اململكة العربية إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغْي الناطقني هبا عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان,  23 
 م(2011السعودية, 

ما هلا وما  –وث الندوة الدولة حول جتريبة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا نصر الدين إدرس جوهر, جمموعة حب 24 
عليها )ماالنج: الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالل إبراهيم اإلسالمية احلكومية ابلتعون مع 

  44( ص : 2011،اعية الدعوة و التعليم يف جنوب شرق اسيا, 

دروس الدورات التدربة ملعلمى اللغة العربية لغْي الناطقني   1434محن يب إبراهيم و زمالؤه  الفوزان, عبد الر  25 
  43-42ص:  هبا,

)دون املطبع: جامعة أو القرى, دون  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشيد أمحد طعيمة,  26 
  618-616السنة(, ص: 
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و هذه تنقسم إىل  understanding vocabularyمفردات للفهم   أ
 نوعني:

 االستماع و يقصد بذلل جمموع الكلمات -
 القراءة و يقصد بذلل جمموع الكلمات -

و هذه تنقسم إىل  speaking vocabularyمفردات الكالم   ب
 نوعني:

ويقصد هبا جممع الكلمات اليت يستخدمها  informalعادية  -
  حياته اليومية يف

ويقصد هبا جممع الكلمات اليت حتتفظ هبا  formalموقفية  -
الفرد و ال يستخدمها إال يف موقف معني أو عندما تكن له 

 مناسبه 
 مفردات للكتابة  هذه تنقسم إىل نوعني:  ج

عادية و يقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد  -
  ،ذ مدكورةل الكتايب الشخصى مثل أخيف موافق االتصا

 كتابة يوميات     اخل
موقفية و يقصد هبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد  -

يف موافق االتصال الكتايب الرمسي مثل تقدمي طلب للعمل أو 
 استقالة أو كتابة تقرير      اخل

  و تنقسم ذللل إىل  potential vocabularyمفردات كامنة 
 نوعني:

 مع الكلماتويقصد هبا جم contexسياقية  -
 ويقصد هبا جممع الكلمات analysحتليل  -

 تنقسيمها حسب املعىن : ميكن أن تنقسم املفردات كالتايل:  2
 و يقصد هبا جمموع املفردات content vocabularyكلمات احملتوى   1
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 ويقصد هبا جمموع املفردات function wordsكلمات وظيفية   2
 املفردات ويقصد هبا جمموع cluster wordsكلمات عنقودية   3

 تنقسيمها حسب ختصص : وميكن أيضا أن تقسم املفردات إىل:   3
 ويقصد هبا جمموع الكلمات العامة service wordكلمات خادمة   1
 ويقصد هبا جمموع الكلمات content wordsكلمات ختصصية   2

 تنقسيمها حسب اإلستخدام: و أخْيا ميكن أن تقسم املفردات إىل:  4
 يقصد هبا جمموع املفرداتو  active wordsكلمات نشيطة   1
 ويقصد هبا جمموع الكلمات passive wordsكلمات خاملة   2

 27منها : ،ل يرى أبن تعليم املفردات متنوعةدكتور حممد علي اخلو 
 اإلفراد يف اللغة الوسيطة (1

كان املعلم يشرح معاين الكلمات العربية يف الدرس اجلديد  و كان 
و هي  ،معناها ابللغة الوسيطة ديدة يشرحيف كل مرة يعطي كلمة عربية ج

اللغة اإلجنليزية يف هذه اخلالة  مث كان يطلب من الطالب أن يرددوا الكلمة 
 العربية و معناها اإلجنليزي مرات 

 املعىن و السياق (2
أراد املعلم أن يشرح معىن كلمة جديدة هي )سائل(  فاستخدم طريقة وضع  (3

رتض أن املعىن أصبح و الضحا الكلمة يف ،الة أو السياق  املاء سائل  و اف
 ،ملة  وأراد أن يتأكد من افرتاضةلدى الطالب بعد أن وضع الكلمة يف اجل

فغضب  ،م يعرف أحد من الطالب ذلل املعىنفسأل عن معىن )سائل(  فل
 صاحبنا أيضا غضب و نعت الطالب بصفات ال ترضى أحدا 

 قائمة الكلمات (4

                                                           

)دور املطبع: جامعة مالل سعود, دون السنة(, ص : ات حاالت و تعليقات تعليم اللغحممد علال اخلويل,  27 
38-48  
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سبورة على شكل قائمة  مث أخد كتب املعلم ،ايع الكلمات اجلديدة على ال (5
 يعلم هذه الكلمات واحدة تعد اِلخرى و غْي ذلل 

 أسس اختيار تعليم املفردات .ز
و عليل أن ختتار منها و تنتقي  فما أساس  ،اللغة كم كبْي تعطيل نفسها

اختيار املفردات يف برانمج لتعليم العربية للناطقني بلغات أخرى  هناك جمموعة من 
 28ا يلي أكثرها انتشارا:اِلسس نذكر فيم

مادامت  ،لكلمة شائعة االستخدام على غْيهاتفضل ا frequencyالتواتر :  .أ
متفقة معها يف املعىن  و تستشار فيها قوائم املفردات اليت أجرت حصرا 

 للكلمات املستعملة و بينت معدل تكرار كل منها 
من بلد عريب ر تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكث Rangeالتوزع أو املدى :  .ب

و لكن هذا التكرار املرتفع ينحصر يف بلد واحد  لذا  ،على أو شيوع مرتفع
  و يفضل أن ختتار الكلمة اليت يلقي معظم البالد العربية على استخدامها

) معجم الرصيد اللغوي للطفل العريب (  و  ،من املصادر اليت تفيد يف هذا
قافة و العلوم بتونس  والذي كان الذي أعدته املنظمة العربية للرتبية و الث

للكاتب شرف االشرتاك يف إعداده  ويضم الكلمات اليت وردت على ألسنة 
اِلطفال العرب يف خمتلف الدول العربية موزعة حسب شيوعها أو تواترها و 

 حسب توزعها أو مداها 
تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها حني  Avabilityاملتاحية :  .ج

ها  و اليت تؤدي له معىن حمددا  و يقاس هذا بسؤال الناس عن يطلب
 الكلمات يستخدموهنا يف جماالت معينة 

                                                           

(, ص : 1989)مصر : إيسيكو, تعليم اللغة العربية لغْي الناطقني هبا مناهجه أساليبه رشدي أمحد طعيمة,  28 
195-196 
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تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند اِلفراد على الكلمة  familiartyاِللفة :  .د
املهجورة اندرة االستخدام  فكلمة )مشس( تفضل بال شل على كلمة 

  )ذكاء( و إن كاان متفقني يف املعىن
تفضل الكلمة اليت تعطي عدة جماالت يف وقت واحد  coverageالشمول :  .ه

على تلل اليت ال ختدم إال جماالت حمدودة  فكلمة )بيت( أفضل يف رأينا من  
كلمة )منزل(  و إن كانت بينهما فروق دقيقة  إال أهنا فروق ِلهنم الدراس 

أكرب من يف املستوايت املبتدئة خاصة  إن كلمة )بيت( تعطي عددا 
بيت اإلبرة  ،بيت هللا ،لننظر يف هذه االستخدامات: بيتنااجملاالت  و 

 بيت القصيد      اخل  ،بيت العنكبوت ،)البوصلة(
اِلمهية : تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدراس على تلل  .و

 الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليال 
لعربية على غْيها       و هبذا املنطق يفضل تعليم العروبة : تفضل الكلمة ا .ز

الدراس كلمة )اهاتف( بدال من التليفون  و )املذايع( بدال منالراديو  و 
احلاسب اِليل أو احلاسوب أو الراتب تدال من الكومبيوتر  فإذا مل توجد  

مثل  ،كتب ابلطبع ابحلرق الريبكلمة عربية تفضل الكلمة العربية, على أن ت
 ويو( )فيد

 29و هي : ،وزان أن أسس اختيار املفردات ستةقال الف
 : تفضل الكلمة الواسعة االستخدام على غْيها  الشيوع -أ

التوزع أو املدى : تفضل الكلمة املستعملة يف كل البالد العربية على  -ب
 الشيئة يف بعضها 

 : تفضل الكلمة املألوفة على  احملجورة  ِللفةا-ج

                                                           

اللغة العربية لغْي الناطقني  دروس الدورات التدربة ملعلمى  1434الفوزان, عبد الرمحن يب إبراهيم و زمالؤه   29 
   46-45ه(, ص :  1434)اجلانب النظرى(  )دون الطبعة: دون الطبع, هبا
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تعطي أكثر من جمال على احملصورة يف  : تفضل الكلمة اليت الشمول -د
 جمال 

 : تفضل الكلمة اليت حيتاج إليها الدراس أكثر على غْيها  اِلمهية -ه
 : تفضل الكلمة العربية على غْيها )هاتف أحسي من تلفون( العروبة -و

 30وهي: ،آلخر أن أسس اختيار املفردات ستةقال الفوزان يف كتابه ا

 الشيوع  1
 االرطبات حباجات الدارسني  2
 االرطبات بعامل الدارسني املعريف  3
 االرطبات مبستوى الدارسني العمري  4
 اِلمهية االتصالية  5
 الصحة اللغوية و الفصاحة   6

 توجيهات عامة يف تعليم املفردات .ح
فيما يلي جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تدريس املفردات يف 

 31برامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى 
الذي نعلم : يتفاوت اخلرباء يف حتديد القدر املناسب من املفردات  القدر (1

الذي يبغي أن نعلمه للدارسني يف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات 
كلمة للمستوى االبتدائي  و من   1000/  750أخرى  فبعضهم يقرتح من 

كلمة للمستوى املتقدم  و يبدو أن هذا البعض متأثر   1500/ 1000
كلمة يف املراحلة   2500/  2000القاتل أبن تعليم اِلطفال من  ابلرأي

االبتدائية كاف ِلن يكون لديهم قاموسا يفي مبتطلبات احلياة  على شريطة 

                                                           

)الرايض : اململكة العربية إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغْي الناطقني هبا عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان,  30 
  158م(, ص: 2011السعودية, 

(, ص : 1989)مصر : إيسيكو, ة العربية لغْي الناطقني هبا مناهجه أساليبه تعليم اللغرشدي أمحد طعيمة,  31 
199-200 
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واثنيهما كيفية  ،ساسيتني : أوال مها تركيب الكلمةأن يتعلموا مهارتني أ
 استخدام قاموس 

امج تغليم العربية  و من هنا نقول إن القدر الذي ينبغي أن يعلم يف بر 
لغوية و املهارات ال ،ر بسيب يتوقف على أهداف الربانمجأم ،كلغة اثنية

ريبهم على االتصال و املوافق اليت يراد تد ،املطلوب إكتساهبا للدارسني
قدر و ما ميكن أن نقدمه هنا هو اقرباح مبدأ عام لتحديد ال ،ابلعربية فيها

لتعليم العربية و مؤدى  ،متخصصية أي غْي ،الذي يعلم يف الربامج العامة
هذا املبدا الغام هو : أن القدر الذي ينبغي أن يعلم هو ذلل الذي حيتاج 
إليه املتكلم املتوسط الثقافة يف حياته اليومية و الذي يستجيب ملتطلبات 

و سهل االتصال بني الدراس الناطقني  ،والدقة العملية ،ضارة احلديثةاحل
 دهم ابلعربية يف خمتلف بال

قوائم املفردات : يتصور البعض أنه ميكن تعليم اللغة العربية كلغة اثنية  (2
فردات العربية الشائعة ببساطة لو حفظ الطالب قائمة تضم جمموعة من امل

عالية التكرار / مرت،اة للغاهتم اِلوىل أو إىل لغة وسيطة يعرفوهنا   ،االستخدام
دف النهائي من تعليم اللغة أن و هلؤالء البعض شيئ من املنطق  إذا أن اهل

يكون الطالب ذا حصيلة من املفردات و الرتاكيب اليت يستطيع استعماهلا و 
و متكن هذه اخلطورة  ،للغة  إال أن هلذا التصور خطورتهقتما يريد االتصال اب

 فيما يلي:
أكثر من ينطلق هذا التصور من نظرة خاطئة للغة و عناصرها  إن اللغة   1

إهنا أصوات مفردات و تراكيب مث سياق  ،من املفرداتجمرد مدموعة 
 ثقايف 

قد يؤدي مثل هذا التصور إىل تعسف بعض مناهج تعليم اللغة العربية   2
للناطقني بلغات أخرى يف اختيار مفردات ال حيس الطالب ابحلاجة إليها 

 و ليست ذا فائدة له 
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القاموسية أو من شأن هذا التصور أن حييل العملية التعليمية إىل عملية   3
 و هذا ضد االجتاه احلديث يف تعليم اللغات  ،تةمعجمية حب

الكلمات أثبتت حبوث علم النفس الرتبوي أن الطالب يستطيع أن يتعلم   4
و ليست الكلمة اجملردة عن سياقها  إن  ،الواردة يف ،ال ذات معىن

املعىن شرط للحفظ اجليد  و لقد عجز من املفحوصني عند إجراء 
نفسية يف هذا اجملال عن حفظ كلمات مستقلة أو حروف ال جتارب ال

 رابط بينها 
مث إن زعم أبن الطالب سوف حيفظ الكلمات العربية إذا كانت مرت،اة   5

للغة الدارسني ظعم خاطىء  فليس من الالزم أن جيد املعلم مقابال لكل  
كلمة عربية يف لغة الدارسني  فق تؤدي كلمة عربية واحدة معىن ،الة  

لة بلغة الدارس  و العكس صحيح خاصة إذا كان حديثا حول كام
 املصطلحات و املفاهيم 

لعل من أسباب صعوبة الرت،اة احلرفية للكلمات العربية أن الكلمة  قد   6
يتعدد معناها بتعدد السياق الذي ترد فيه بل قد يكون هلا معىن خمالف 

 متاما ملعناها و هي مستقلة 
يوضح املعلم معىن الكلمات اجلديدة؟ هناك  أساليب توضيح املعىن : كيف (3

 عدة أساليب نذكرها ابلرتكيب الذي نقرتح و رودها فيه:
كأن نعرض قلما أو كاتبا   ،عليه الكلمة من أشياء )النماذج( إبراز ما تدل -1

 عندما ترد كلمة قلم أو كتاب 
 كأن يقوم املعلم بفتح الباب عندما ترد ،الة  ،dramatizationمتثيل املعىن  -2

 )الباب( 
كأن يلعب املعلم دور مريض حيس أبمل يف   ،role playingلعب الدور  -3

 بطنه و يفحصه طبيب 
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كأن يذكر هلم كلمة )ابرد( يف مقابل ،antonymsذكر املتضادات  -4
 )ساخن( كأن هلم سابق عهد هبا 

كأن يذكر هلم كلمة )السيف( لتوضيح معىن    ،synonymsذكر املرتادفات  -5
 ان هلم سابق عهد بكلمة سيف كلمة )صمصام( إن ك

و ذلل يذكر الكلمات اليت تثْيها يف  ،associationتداعي املععاين  -6
مة )عائلة( الكلمات الذهن الكلمة اجلديدة  كأن يذكر عند ورود كل

 أوالد         اخل  ،أسرة ،زوجة ،االتية : زوج
ىن و هذا أيضا من أساليب توضيح املع ،مشتقاهتا rootذكر أصل الكلمة  -7

فعند ورود كلمة )مكاتبة( مثال يستطيع املعلم بيان أصلها )كتب(  و ما 
 ،ت ذات صلة ابلكلمة اجلديدة )كاتبيشتق من هذا اِلصل من كلما

كتاب      اخل(  و يعترب هذا اِلسلوب أكثر فاعلية يف   ،مكتوب
وائد على اللغات اليت تعتمد على اإللصاق أي تشيع فيها ظاهرة إحلاق ز 

 مثل اإلجنليزية  ،ت تغْي من معناهاالكلما
 شرح معىن الكلمة العربية و ذلل بشرح املقصود من الكلمة  -8
يف حالة ورود كلمة جديدة يف نص يقرؤه الطالب ميكن  ،تعدد القراءة -9

بكليفهم بقراءة النص قراءة صامتة عدة مرات حىت يستكشف أحدهم 
 ،دد مرات القراءةا إجيابيا حنو تعمعناها  وبذلل يكتسب الطالب اجتاه

 فالطالب مع تعدد مرات القراءة يفهم أكثر 
ميكن تكليف الطالب يف املستوايت املتوسطة و  ،البحث يف القاموس -10

 املتقدمة ابلبحث يف القواميس العربية لتوضيح معىن الكلمة اجلديدة 
 Inter mediatiate languageالرت،اة إىل لغة وسيطة  -11
حأ إليه املعلم لتوضيح معىن الكلمة و و هذا آخر أسلوب ميكن أن يل  -12

 على املعلم أال يتعجل يف هذا اِلمر 
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لذا ينبغي  ،ها التعليمية عندما يكون مبفردهااملفردات أو الكلمة بقل أمهيت
أن حيرص دائما على تعليمها يف ،ال و من خالل سياقات ذات معىن و 

تارة بعناية مفهومة للدارسني  و أن يتضمن الدرس أو الوحدة مفردات خم
و تركيز, )حبيث ال حتتوي على الكثْي من املفردات غْي الضرورية أو 
الصعبة اليت تزيد من عوائق التعليم( و أن تتكامل مع مفردات بقية 
الدروس أو الوحدات الشكل يف النهاية الذخْية املفردات )املعجمية( 

 32املستهدفة يف اخلطة أو املهج التعليمي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

)الرايض : اململكة العربية إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغْي الناطقني هبا عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان,  32 
  159م(, ص: 2011السعودية, 
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 الثالث الفصل

 منهجية البحث

 مدخل البحث و منهجيته .أ
املدخل الذي استخدمت الباحثة هو املدخل الكمي  إن املدخل الكمي 
هو مدخل يستجدم اِلرقام الذي يبدأ من ،ايع البياانت  تفسْي إىل بياانت و 

 33تقدمي من احلاصالت 
يب  و أما املنهج الذي استمتها الباحثة يف هذا البحث هو املنهج التجري

  ،و تصميم اجملموعتني ،يب على : تصميم اجملموعة و يتكون املنهج التجري
يم اجملموعتني مها اجملموعة يف هذا البحث بتصم 34تصميم اجملموعات املتكافئة 

يف هذا   و (Quasi Experiment)ة و جمموعة الضابطة و على تصميم ربيالتج
لرتقية قدرة الطالب  Word Square كلمة مربعوسيلة  املنهج تستخدمت الباحثة 

 املفردات  يف هذه الفرصة أرادت الباحثة معرفة ما تغْي يف جترييب أفعاليته  فهميف 
 جمتمع البحث و عينته .ب

إن جمتمع البحث و عينة البحث يف هذه البحث تستخدمت الباحثة هم 
من العام  املدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سوراابايالتالميذ من فصل الثامن 

  أتخد الباحثة جمموعتني من فصلني منهم التالميذ فصل الثامن 2016-2017
( أو التالميذ فصل الثامن )ٍ (Experiment Classٍ)( للمجموعة التجربية ب)

 عن طرية غارض املعينة  (Control Class)للمجموعة الضابطة 
العينة احلسنة تستطيع  35و عينة البحث هي بعض من اجملتمع البحث 

ل ،اع اجملتمع  و عينة يف هذا البحث هو ،ايع التالميذ من الفصل أن تتمث
                                                           

33 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,(Bandung : 

Alfabeta, 2010), hal. 50. 

)ماالنج : جامعة موالان مالل إبراهيم اإلسالمية منهجية البحث يف تليم اللغة العربية, شهداء الصاحل,  34 
 80(, ص: 2009احلكومية, 

35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hal : 130 
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الثامن أ و ب طريقة غارض املعينة  طريقة غارض املعينة هي طريقة ابحلساب 
 36املعينة 

 متغريات البحث .ج
 (Variabel Independent)هناك متغْيان يف هذا البحث, املتغْي املستقل 

وقف  و يسمى أيضا ابلتغْي التجربيب  هو العامل الذي نقيس مدى أتثْي على امل
هو احلامل الذي ينتج عن أتثْي العامل  (Variabel dependent)و املتغْي التابع 

ملستقل يف هذا الستقل  ويسمى أيضا العامل الناتج أو املتغْي الناتج  العامل ا
و أما العامل التابع يف هذا  Word Square كلمة مربع  البحث هو استخدم وسيلة

 املفردات  فهملبحث هو قدرة الطالب يف ا
 و مصادرها البياانت .د

البياانت اليت تريد الباحثة احلصول عليها يف هذا البحث تتكون من املعلومات 
 عن:

رأي مدرس اللغة العربية و عن درس اللغة العربية و عن تعليم املفردات   1
 ابستخدام الكتاب العربية

 واحتياجاهتم و ميوهلم يف اللغة العربيةخصائص التالميذ  و معرفتهم اِلولية   2
 نتيجة تعليم التالميذ يف تعليم املفردات  3

يتكون مصادر البياانت اِلساسية و مصادر البياانت و إن مصادر البياانت 
 الثانوية:

 البياانت اِلساسية (1
املدرسة سوانن البياانت اِلساسية يعين التالميذ من الفصل الثامن أ و ب 

 و مدرس تعليم اللغة العربية  وراابايأمبيل املتوسطة س
 البياانت الثانوية (2

                                                           
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,(Bandung : 

Alfabeta, 2010), hal. 141. 
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 من رغبة التالميذ تعليم اللغة العربية ابستخدام ملقابلةالبياانت الثانوية يعين ا
و عملية التعليم و  ،املفرداتالستيعاب  Word Square كلمة مربعوسيلة  

  ختبار القبلي و اإلختبار البعدياإل
 لبياانتا سلوب مجعأ .ه

حظة : املالحظة هي كل فعالية على احتمام كامال إىل موضوع و املال  1
تستخدم الباحثة يف هذا البحث املالحظة  37يستعمل حواس اخلمس 

يعين تشارك الباحثة يف عملية التعليم يف  partisipan observationاالشرتاك 
الفصل وكذلل ابملالحظة غْي ترتيب تعىن تالحظ الباحثة ما تراه يف الفصل 

عملية التعليم  تقوم هبا الباحثة للحصول على البياانت اليت تتعلق من 
أبنشطة الطالب يف عملية تعليم املفردات و كذلل ملعرفة ما تغيْي قبل و بعد 

 ( يف تعليم املفردات Word Squareجتريبة ابستخدام وسيلة كلمة مربع )
و مع املعلومات من خالهلا الباحثة جي املقابلة : تعترب املقابلة شفواي تقوم  2

ت ي أداة هامة للحصول على املعلوماو ه ،البياانت الشفهية من احملفوص
أما البياانت اليت تقصدها الباحثة هي اليت  38من خالل مصادرها البشرية 

 تتعلق بتطبيق الوسيلة يف عملية التعليم و التعلم 
أو اآلت  عبارة عن سلسلة من اِلسئلة أو التمريناتاإلختبار : اإلختبار هو   3

أخرى املستخدمة لقياس املفردات واملعرفة والكفاءة وامللكة اليت ميلل الفرد 
أو اجلماعة  واالختبار هو أداة النشاطات املعقدة لتقدير سلوك الشخص 

البحث  يف هذا واستخدمت الباحثة39اليت ميلكها يف املادة الدراسية املعينة 
يف اجملموعة  ي واإلختبار البعديالقبل هو نوعني من اإلختبار يعين اإلختبار

                                                           

 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik,Suharsimi Arikunto,   37

(Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hal : 199 

)عمان : دار  أسالبه,-أداواته-البحث العلم مفهومال عبيدات و عبد الرمحن علمي و كائد عبد احلق, ذوفا 38 
 135(, ص: 1987الفكر, 

39 Suharsini Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal, 139 
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أما معاير جناح الطلبة يف التجريبة و اجملموعة الضابطة ابختبار التحريري  
 االختبار ومؤشراته هي كما الرسم املعاير اآليت:

  3.1جدول 

 معيار النتيجة الطلبة يف اإلختبار

 النسبة املئوية )%( التقدير النتائج الرقم

 %95-%100 ممتاز 100-95 1

 %85-%94 جدا جيد 94-85 2

 %75-%84 جيد 84-75 3

 %65-%74 مقبول 74-65 4

  %0 -% 64 ضعيف  64-0 5

 

هو طريقة ،اع البياانت عن طريقة اِلشياء مكتوبة مثل : الواثئق الواثئق   4
امللقات واِلرشفات والكتب املكتوبة عن اِلراء أو نظرابت أو اِلحكم 

لبحث املكتوبة مثل الدفتار واجمللة والنظم واِلشياء اِلخرى اليت تتعلق اب
و الواثئق تستخدم للحصول  40وخمضر اإلجتماع واحلامش اليومي وغْيها 

على البياانت املتعلقة بتاريخ أتسيس املدرسة، و الرسالة، و حالة عدد 
التالميذ و املدرسني، و الكتب اليت تستخدم يف تعليم املفردات يف مدرسة 

 سطة سورااباي سوانن أمبيل املتو 

 

                                                           
40 Margiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rumahku Mahasetya, 2003), Hlm. 181 
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 أسلوب حتليل البياانت .و
استخدام الباحثة املقياس املعديل لتحليل نتائج االختبار يف هذا البحث 

القبلي و االختبار البعدي الذين يقامان جملومعة جتريبة و جمموعة ظابطة، و 
 41( test-Tت ) –لرموز ابهو  تستعني الباحثة يف حتليل هذه النتائج

 

 
Mx ن اجملموعة التجربية = قياس معديل م  
My = املقياس معديل من اجملموعة الضابطة 

 عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجربية    =
 التنوعي النتائج من اجملموعة الضابطةعدد =    

    Nxعدد الطالبة يف اجملموعة التجربية = 
 =  Ny  الضابطةعدد الطالبة يف اجملموعة 

 
 أما الفروض من هذه الرمز يعين:

 
 بياين تكون فعال  tإحصائ أكرب من   tإذا كان  

 
aH وسيلة كلمة مربع لرتقية قدرة : توجد الفرق الداللة بني تعليم اللغة العربية ابستخدام

يف  وسيلة كلمة مربع( و بدون استخدام ب) ثامنيف فصل ال الطالب يف فهم املفردات
  سرااباياملتوسطة  سوانن أمبيل( يف مدرسة أ) ثامنالفصل 

                                                           
41 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hal: 311-312  
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0H وسيلة كلمة مربع لرتقية قدرة الطالب يف : ال فرق بني تعليم اللغة العربية ابستخدام
 ثامناليف فصل  وسيلة كلمة مربع( و بدون استخدام ب) ثامناليف فصل  فهم املفردات

  سورااباياملتوسطة  سوانن أمبيل( يف مدرسة أ)
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 

 حملة عن املدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباياملبحث األول : 

 أتسيس املدرسةاتريخ  .أ
 مدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي : اسم املدرسة   1
 3760095 -031 :  رقم اهلاتف   2
  mtssunanampelsurabaya@gmail.com : الربيد اإللكرتوين    3
 1990 : سنة املوقف   4
 حممد حلمي املاجستْي :  املدير   5

منطقة تقع يف  1990يف يوليو  مدرسة سوانن أمبيل املتوسطةأتسست 
قرية  1 رقم 2تنغومونغ ويتان مْيابيت  الشارع يف يعينسيمامبْي سورااباي، 

هو توفْي فرص التعلم  مدرسة سوانن أمبيل املتوسطةء خلفية إنشا  نوكوسوموو 
صلة وترغب يف موامن مدرسة اإلبتدائية لطالب املدارس االبتدائية الذين خترجوا 

، منطقة سيمامبْي، مدينة ونوكوسوموشارع وخاصة حول  ،املدرسة اإلعدادية
صغار أن هناك العديد من خرجيي املدارس االبتدائية على أساس ذلل  سورااباي 

هذه  تة اإلعدادية  ومع ذلل،عددالذين يرغبون يف االستمرار يف املدرس
الصغْية، حىت ال يزال منخفضا وعدد القدرات  يف منطقة سيمامبْي املدرسة

ل اليت كان رائدا من قبل القادة الدينيني يف ين أمبانو س املتوسطةإنشاء مدرسة 
ل هو يف رعاية يأمب نانو س ةاملتوسط املدرسة قرية وونوكوسومو يف ذلل الوقت 

 اجلاجمن قبل جملس املؤسسة حتت قيادة اخلاصة  يستمروزارة الشؤون الدينية، و 
جيالين، ِلنه  ة هو الدكتور حممددرساملالدين  أول مدير مشش علي ريدلوي 

دينية حول ال و هو  تكون شخصية املشهور يف علملديه خربة يف جمال التعليم  

mailto:mtssunanampelsurabaya@gmail.com


38 
 

 الرئيسي من أربعة التغيْي تقع حىت اآلنالتاريخ هذه املدرسة  يف قرية ونوكوسومو 
 :منهم املدرسة

 الدكتور جيالين  1
 الدكتورة مصبية  2
 الدكتورة إيفي مرفوحة  3
 حممد حلمي املاجستْي  4

ل ين أمبانو س املتوسطة، فإن أتسيس إنشاء مدرسة توضيح السابقإلضافة إىل اب
عرفة تعاليم اإلسالم سوف تكون مب وبذللسالم، علم الدين اإل اإلنسان معرفةهو تكوين 

، واحلس النبيل الفاضل لزمالئه البشر، حبيث يصبح اإلنسان والغد اليوم من تقوى هللا
 هذه املدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباييف تطورها  وهو مفيد للدين، نوسا، واِلمة 

  يوجد املدرسة هذا لمالذي قد تيقن الوالد يتعحتسني نوعية الطالب  مستمرا يف أصالح
 3تتكون من الدرجة السابعة من  غرف 9ل تضم ين أمبانو س املتووسطةحاليا مدرسة 

غرف مع عدد من املعلمني +  3من درجة التاسعة غرف و  3 من درجة الثامنة غرف و
ن انو س مدرسة املتوسطةابلة مع السيد حممد حلمي كرئيس شخصا )نتيجة املق 23

  2012)ديسمرب(  30 التاريخ ل  يفيأمب

 اجلغرايف املدرسة املوقع .ب

 (KTUإدارة )إىل الواثئق اليت تقدمها واحدة من  على أساسي املعلومات
تنغومونغ ويتان مْيابيت  الشارعيقع يف  مدرسة سوانن أمبيل املتوسطةسوانن أمبيل  

  م 500± من مدينة سورااباي مع مساحة البناء  ونوكومسو منطقة سيمامبْي 1 رقم 2
مساحة الفصول الدراسية، و،ايع  9+ هكتار واحد و  مساحة اِلرض املتوسطة

 املباين املستخدمة يف عملية التعليم والتعلم، مع احلدود التالية:

 الغرب: هنر - 

 الشمال: الطريق -
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 الشرق: اإلسكان السكاين -

 اجلنوب: اإلسكان السكاين -

بعيدا عن الطريق السريع   قليال سوانن أمبيل املتوسطةة درساملو يف هذه 
وجعل هذه املدرسة مكاان مرحيا ِلنشطة التعليم  مزدمحافإن اجلو ليس  بسب ذلل

 (2012والتعلم )وثيقة كتسب متس سنان أمبل، 

 املدرسية رسالة واألهدافال ،رؤيةال .ج
 رؤية -

 "غدال وهلل اليوم  تقوىعرفة واخلْيية والنبيلة، املؤمن وال"حتقيق املوارد البشرية من امل
 رسالة -

وفقا  متاما أن تتطور حىت يستطيع تنفيذ التعلم والتوجيه بشكل فعال  1
  لقدراهتا

أجل تنمية مصاحل ( من Ekskulتنظيم املهارات وأنشطة التطوير الذايت )  2
  الطالب ومواهبهم

اجلميل النتائج لكي يعطي السعي إىل استخدام الوقت واملوارد البشرية   3
 لتطوير الطالب 

  رق تعليمية متنوعةوير طتط  4
 التحدي واملرح والتواصل والدميقراطية والدينية الذيحتسني عملية التعلم   5
 لتحصيل اِلكادميي وغْي اِلكادمييزايدة قيمة الذكاء يف ا  6
 حتسني إتقان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  7
 ت واملشورة بطريقة متنوعة وفعالةتنفيذ التوجيها  8
لبيئية، حب السالم، حب الوطن، روح غرس الشواغل االجتماعية وا  9

 مثل يف ممارسة التعاليم الدينيةالقومية واالستغالل اِل
 تنفيذ موقف اإلشراف / التعلق املتأصل يف احلياة اليومية   10
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 األهداف -
  هنج التعلم القائم على املشكلة ابستخدامحتسني عملية التعلم   1
 الرايضية والفنون كتابة املقاطعات، والبطوالت  تتبع  2
 اإلمتحان ملواجهة كزر اليت ت لتعليمز الطالب ملتابعة جمموعات اجتهي  3
تطوير  زخم مهم )مثل أوسن املنافسة، أوتس / واس واِلمم املتحدة(  4

طرق تعلم متنوعة )متعددة اِلشكال( من خالل توفْي اخلدمات للطالب 
  وفقا لسرعة التعلم لديهم

افية للدين الثق من الطالب االضطالع أبنشطة القراءة ٪90تعريف   5
 والعلوم والتكنولوجيا

من الطالب لتطوير املصاحل واملواهب من خالل اِلنشطة  ٪75جتهيز   6
 الالمنهجية 

من الطالب لتكون قادرة على الوصول إىل خمتلف  ٪75جتهيز   7
 املعلومات اإلجيابية عرب اإلنرتنت 

 التعرف على تبادل اآلراء وإجياد حلول حلل املشكالت   8
ئة املدرسية اليت لديها الوعي االجتماعي والبيئي، حب السالم، حتقيق البي  9

حب الوطن، روح اجلنسية، وميكن تنفيذ تعاليم الدين من خالل صالة 
 اجلماعة وقراءة كتابة القرآن 

 ع التسامح املتبادل وآداب السلوكجعل جمتم  10
ميكن أن  كيفيةإدراك أن كل معلم، وموظفون تربويون ومتعلمون لديهم    11

مدرسة واجبات الدينية )الوثيقة كتسب الروحانية يف جمال ال من تزيد
  (2012ل، يأمب واننس املتوسطة
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 املعلمني واملوظفنيبينات  .د
 4,1جدول 

 املعلمني واملوظفني
 الرتبية األخرية املهنة اإلسم الرقم

 S2 املدير حممد هلمي 1

 S1 انئب املدير إيكو سوبرابتو 2

S1ٍ واكا املنهج ابمبانج أدي سيسويو 3

S1ٍ واكا املنهج ابروك سابوجاغاد 4

5 
سينغجيه  ويويت

 بريهادي
S1ٍ واكا الطالب

6 
شوله احلاج حممد 

 إمساعيل
S1ٍ املعلم

S1ٍ املعلم هج  نور حيايت 7

S1ٍ املعلم سييت جوراي 8

S1ٍ املعلم دوي سري إراوايت 9

S1ٍ املعلم فاريتا بوروانيت نينغزيه 10

 D4 املعلم يونوإيدي سود 11
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S1ٍ املعلم شوتيدجاه 12

 S2 املعلم جيين سري دايانوايت 13

S1ٍ املعلم إيكو ريدلو سيتياوان 14

S1ٍ املعلم موسليش 15

S1ٍ املعلم سييت أمسا 16

S1ٍ املعلم موليونو 17

S1ٍ املعلم اإلمام غوزايل 18

 S2 املعلم نور هداييت 19

 KTU SMA/IPS سودارسيه 20

 MA/IPS أمينة الصندوق يةأمس 21

KTU S1ٍ/ موطف املعلم اإلمام الغزايل 22

 أمتاايين 23
/ موطف  املعلم

 اإلرشاد اإلرشادي
S1ٍ

 KTU MA/IPSموطف  لينتانغ كاهيو سافيرتي 24
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 وسائل املدرسة .ه
وجدت وسائل املدرسة أيضا لدعم عملية  ، جبانب املعلمني واملوظفني

لي وسائل الذين يكونون يف املدرسة سوانن أمبيل املتوسطة التعليم والتعلم  فيما ي
 سوااباي:

 4.2جدول 
 وسائل املدرسة

 العدد وسائل املدرسة رقم

 9 غرفة الفصل 1

 1 غرفة مدير املدرسة 2

 1 غرفة املدرسني 3

 1 غرفة اإلدارة 4

 1 معمل احلاسوب 5

 1 غرفة املكتبة 6

 1 غرفة التمريض 7

 1 مرحاض املدرسني 8

 4 مرحاض الطالب 9

 1 غرفة التوجيه و اإلستشارة 10

 1 غرفة ،اعية الطلبة 11
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 1 املسجد 12

 1 املقصف 13

 مناهج التدريس .و
تستخدم املدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي املنهج الوحدة للمستوى 

م   2016-2015للعام الدراسي  2013واملنهج التدريس  ، (KTSPاملدرسة )
 هذه املدرسة بتدريس العلوم الدين و العلوم الرمسية  و تقوم

كانت عملية التعليم والتعلم يف تعليم اللغة للفصل الثامن تستخدم منهج 
  و عملية التعليم والتعلم يف هذه املدرسة مخسة و أربعون  2013التدريس 

 وتكون حصتان يف اِلسبوع  ،دقيقة يف احلصة

 رض نتائج البحثاملبحث الثاين: ع

 يف تعليم املفردات (Word Square)تطبيق استخدام الوسيلة كلمة مربع  .أ
يف هذ التطبيق اختارت الباحثة الطالب من فصل الثامن ب ليعمل 
اإلختبار ابستخدام الوسيلة كلمة مربع  والتشخيع اليت تعطي الباحثة إىل 
الطالب هو اِلحوال عن جهد التعليم الطالب يف استعداد النفس يف التقاء 

 الفصل التاسع لكي يكون  شبان الذكي و النجاح 
لتعلم تبدأ الباحثة ابلبيان عن املادة "الساعة" بشكل يف عملية التعليم وا

عام اليت قد استخدمت شحصا كثْيا يعين املدرسة القاء املفردات و الطالب 
يطالع ما قرأت ابملدرسة وهكذا بعدها، هبدف ملعرفة رغبة الطالب على فهم 

ابستخدم املادة يف بيان املدرسة ابلتعليم التقليدية و للفراق عند الباحثة تطبيق 
الوسيلة كلمة مربع  هبذه الطريقة الطالب ليس هناك الرغبة يف التعليم هم فقط 
يسمع و يتبع من املدرسة، و وجدت هناك أحد من الطالب سكوات و ال يريد 
أن يتبع الدرس عند الباحثة تعطي السؤال فهم أم ال عن بيان املادة ليس هناك 

هبذه الطريقة يعين هناك الطالب الذي اجلواب، الطالب كمثل السائم أو املشبع 
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جيلس يف الوسط و يف الوراء مها ينام يف وقت قليل و أيضا وجدت من الطالب 
الذي جيلس يف أمام عادة كثْي السؤال ظهر الوجه املشبع و كمثل النعاس دقيقة  
نظرت الباحثة مثل ذلل مباشرة جتاوب الباحثة ابلسرعة و ابلدقة، تعطي الباحثة 

لكي الطالب يوجه الفكر إىل الدرس يعين اللعبة يربت الطالب كتف  اللعبة
صديقهم الذي جيلس جانب أيسر أو ايمنا منها ابلقيام يف مقعدهم  وبعد انتهاء 
جو املشبع و التشويق، الطالب يستطيع الرتكيز و اهتماما عند الدرس، يف هذا 

ى الطالب عن أحد الوقت استمرار الباحثة عن املادة "الساعة" ابلتعارف عل
الوسيلة التعليمية يعين وسيلة كلمة مربع، و مباشرة أتخد الباحثة الورقة كلمة 
مربع و مباشرة تعطي إىل الطالب واحدا فواحد، و بعد الورقة قد متسل 
الطالب واحدا فواحدا الباحثة فقط تبني و تصور دقيقة عن هذه الوسيلة و 

لباحثة و تسمح الطالب جيرب يفهم الطالب مباشرة فهم بذلل  حلظة تسكت ا
و يطالع من الورقة اليت يف يدهم  و ابلسرعة هناك الطالب الذي ارتفاع يدها و 
يسأل السؤال إىل الباحثة، جتيب الباحثة عن السؤال مث أتمر الطالب عن إجابة 
السؤال يف الرقة  ال بد هلم وجد إجابة يف املربع الذي استعددت الباحثة مث اختار 

مالء الورقة ابخلط يف اإلجابة الصحيحة  ابلنظر إىل رغبة الطالب يف القاء و إ
السؤال عند ينال وسيلة كلمة مربع، تستطيع الباحثة أن أتخد املقارنة و تنال 
الفكر أن عملية التعليم ابستخدام الوسيلة كلمة مربع أكثر فعالية و يكون 

احثة هم أفرح من عادة يف الطالب ابلفرح و احلماسة لفهم املادة  نظرت الب
التعليم الذي كمثل اللعبة و أحد منهم وجدت الباحثة هناك الطالب تسأل عن 

 اجلواب إىل اآلخر  يقارن اجلواب أبصدقاءهم اجلانب 
 ادة "الساعة"من خالل مراجعة امل التعليم و التعلمعملية  ثةالباح تبدأ

الذاكرة من ذاكرة الطالب  يوم أمس لفتح وسيلة كلمة مربعاليت مت تسليمها مع 
عندما يصبح  قبل مواصلة املواد اليت سيتم نقلها، ومدى التقاط الذاكرة الطالب

، ونتيجة لذاكرة الطالب هو بوسيلة كلمة مربعمنوذج التعلم متعة ِلنه مدعوم 
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 استمرارتسليمها أمس بسرعة وبدقة، مث أكثر وضوحا، عندما استجابوا للمواد 
من الطالب  الباحثة طلبتهي مستمرة مع املواد السابقة، و  ليتوا املواد ةالباحث

فواحدا يقدم إىل أمام الفصل و يكتب ما اإلجابة أو املفردات  ابلتناوب واحدا
على السبورة حىت يتمكنوا من التنافس مع  يف الورقة وسيلة كلمة مربع ابِلمس

ين مفرودا كان لطالب عشر  بعضها البعض لتذكر وفهم املواد  وزعت ورقة واحدة
ميكن للطالب تذكر وحفظ ما  وسيلة كلمة مربععليهم أن جيدوا اإلجاابت، مع 

فعالة جدا ومقبولة  الوسيلةمفرودات يف وقت واحد، وكانت  20و  15بني 
  يف احلفظ و الفهم لطالب بسهولة وبسرعةيصبح ا

 ةث، الباحوسيلة كلمة مربعهو تتويج تسليم املواد مع  خراآل اللقاءهذا 
يتفاعل مع واحد من الطالب من خالل طرح اِلسئلة وجيب على الطالب 

 اإلجابة على السؤال وبشكل مناسب كما تقييم االجتماع الثالث  املرحلة التالية
على ورقة من الورق املوزعة على الطالب  الوظيفةيعطي مشكلة  ةفإن الباحث

الميذ يف استالم املادة ملعرفة مدى قدرة الت اإلختبار البعديوهذا النشاط هو 
 اِلخْي، اللقاءحىت  اللقاء اِلولمن الوسيلة كلمة مربع وفهمها ابستخدام 

إن هذا االختبار البعدي أصبح اإلغالق  ثة إىل الطالبالباح تذلل قالكل
 النهائي لالجتماع يف الصف التجرييب

ذهبت الباحثة إىل املدرسة سوانن أمبيل  2017يوليو  31يف التاريخ 
توسطة سورااباي وأستأذنت الباحثة إىل رئيس املدرسة اِلستاذ حلمي  قبل أن امل

تبحث يف هذه املدرسة عقدت الباحثة املالحظة يف هذه املدرسة عند التعليم 
اللغة العربية  و حصلت الباحثة من هذه املالحظة هناك بعض املشكالت يف 

 تعليم اللغة العربية حصوصا يف تعليم املفردات 
شكالت اليت قدمه رئيس املدرسة يعين عدم الطريقة اجليدة اجلذابة اليت وامل

يستخدمها مدرس اللغة العربية حىت يشعر الطالب ابلسائم والكسالن يف تعليم 
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اللغة العربية  وأيضا يف هذه املدرسة انقص من وسائل لذلل يسبب الطالب 
 يشعرون الصعبة عند تعليم اللغة العربية   

يف  2017يوليو  31املقابلة مع رئيس املدرسة يف التاريخ عقدت الباحثة 
اإلدارة رئيس املدرسة  وحصلت الباحثة من هذه املقابلة هي التطوير هذه 

و لكن  Ktspاملدرسة ارتفاع  يف الزمن املاضي هذه املدرسة استخدمت املنهج 
" 2013اآلن تغْي املنهج التعليم املستخدم يف هذه املدرسة هو "املنهج 

(Kurikulum 2013)  يف عملية التعليم والتعلم 
انلت الباحثة البياانت عن تعليم اللغة العربية يف املدرسة سوانن أمبيل 
املتوسطة سورااباي أن تعليم اللغة العربية يشمل على أربع مهارات وهي مهارة 
االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة  و أما طريقة التعليم املستخدمة هي 

ريقة القواعد و الرت،اة و احلوار و القراءة حسب الكتاب املدرسي  و قد عرف ط
مدرس اللغة العربية عن اِلغنية العربية يف تعليم املفردات و لكنه ال يعرف كيفيته 
فلذلل ال يستخدم تلل الوسيلة  و أما املشكالت اليت توججه املدرس يف 

و أما  طلبة يف تعليم اللغة العربية عملية التعليم هو قلة الرغبة و الدوافع لدى 
 تطبيق يف الفصل يعين كما يلي:

 يف الفصل التجرييب -
يف يوم الثالاثء يف  2017أغسطوس  1يف اللقاء اِلول يف التاريخ 

اخلصة الرابعة حىت اخلامسة  قامت الباحثة ابإلختبار القبلي حتريراي جملموعة 
التشجيع و الطالب يسمعون جيدا التجريبة  قبل عمل االختبار اعطعت الباحثة 

دقيقة، مث قامت  80مث يعمل االختبار ابحلماسة  و الوقت االختبار القبلي 
 الباحثة ابلعملية اِلول يعين التعارف و التعريف واحدا فواحدا منهم 

قامت الباحثة العملية  2017أغسطوس  2يف اللقاء الثاين يف التاريخ 
عن املادة يعين إلقاء املفردات عن "الساعة" من   الثانية و الثالثة بينت الباحثة

كتاب اللغة العربية للمدرسة، ولكنهم يشعون ابلكسالن والسائم بذلل ِلن 
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هبذه الطريقة قد استخدمت مرة قبلها مبدرس اللغة العربية مث تعارف الباحثة عن 
كلمة الوسيلة يعين وسيلة كلمة مربع  و يعطي الباحثة بعدها الورقة يعين وسيلة  

مربع لكي الطالب يشعرون ابحلماسة يف التعلم املفردات  والطالب جيبون تلل 
الورقة ابجلد و الرتكيز  و هم حيبون ِلن يف هذه الوسيلة يشعرون ابللعبة اللغة 

 العربية 
قامت الباحثة العملية  2017أغسطوس  8يف اللقاء الثالث يف التاريخ 

يب مث استمرار الدرس السابق يعين تعليم الرابعة يعين تذهب إىل الفصل التجري
املفردات بوسيلة كلمة مربع  يف هذا الوقت تطلب املدرسة )أان بنفسي( عن 
جتيب معا يف تلل الورقة  و بعد ذلل تطلب املدرسة واحدا فواحدا من الطالب 
يقدم إىل أمام الفصل ليكتب املفردات يف السبورة لكي الطالب تذكر الكتابة و 

 ردات طويال و تسهيال حفظ املف
قامت الباحثة العملية  2017أغسطوس  9يف اللقاء الرابع يف التاريخ 

اخلامسة يعين قامت الباحثة االختبار البعدي  هبذه االختبار تريد الباحثة ملعرفة  
كفاءة الطالب بعد علمت الباحثة تعليم املفردات ابستخدام الوسيلة كلمة مربع  

 للقاء اِلخْي يف الفصل التجرييب و يف هذا اللقاء يكون ا
 يف الفصل الضابط -

يف يوم اِلربعاء يف  2017أغسطوس  3يف اللقاء اِلول يف التاريخ 
اخلصة الرابعة حىت اخلامسة  قامت الباحثة ابإلختبار القبلي حتريراي جملموعة 
الضابطة  قبل عمل االختبار اعطعت الباحثة التشجيع و الطالب يسمعون 

دقيقة، مث  80ل االختبار ابحلماسة  و الوقت االختبار القبلي جيدا مث يعم
 قامت الباحثة ابلعملية اِلول يعين التعارف و التعريف واحدا فواحدا منهم 

يف يوم السبت  قامت  2017أغسطوس  5يف اللقاء الثاين يف التاريخ 
املفردات عن  الباحثة العملية الثانية و الثالثة بينت الباحثة عن املادة يعين إلقاء

"الساعة" من كتاب اللغة العربية للمدرسة، و لكن يف هذا الوقت بدون الوسيلة 
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املناسبة  هم يشعرون ابحلماسة ِلن اِلستاذة جديدة  و أتمر املدرسة الطالب 
 تكرار املفردات وكنهم يشعرون كسالان يف قت طويل 

ثة العملية قامت الباح 2017أغسطوس  10يف اللقاء الثالث يف التاريخ 
الرابعة يعين تذهب إىل الفصل الضابط مث استمرار الدرس السابق يعين تعليم 
املفردات بكتاب اللغة العربية فقط  يف هذا الوقت تطلب املدرسة )أان بنفسي( 

 واحدا فواحدا من الطالب يقدم إىل أمام الفصل ليحفظ كل من املفردات 
قامت الباحثة العملية  2017أغسطوس  12يف اللقاء الرابع يف التاريخ 

اخلامسة يعين قامت الباحثة االختبار البعدي  و يف هذا اللقاء يكون اللقاء 
 اِلخْي يف الفصل الضابط 

مث بعد التجربة قامت الباحثة ابملقابلة مع مدرس اللغة العربية بعد تعليم 
و  2017أغسطوس  14املفردات ابستخدام الوسيلة كلمة مربع يف التاريخ 

 يما يلي آراء مدرس اللغة العربية بعد التطبيق:ف
 ( word squareإن الطالب يرغبون يف أن يتعلموا املفردات هبذه الوسيلة ) -
 اعتقد أبن أسلوب تعليم املفردات ابلوسيلة كلمة مربع فعال لتسهيل حفظها  -
 كانت الوسيلة كلمة مربع حيتاج إىل تكرار و استعداد -

بلة مع الطالب من اجملموعة التجرييب يف و أيضا قامت الباحثة املقا
يف الفصل  و حصلت الباحثة من هذه املقابلة  2017أغسطوس  15التاريخ 

هي حتب الطالب أن تتعلم اللغة العربية ِلن جتد املعلومات اجلديدة عن اللغة  و 
الطالب حتب أن تتعلم املفردات ابستخدام الوسيلة كلمة مربع ِلنه هذه الوسيلة  

للعبة يف اللغة و عند رأيهم هذه الوسيلة مساعدا يف ذكر املفردات يسهل كمثل ا
 الطالب يف كتابة اللغة العربية   

أغسطوس  15املقابلة مع الطالب من اجملموعة الضابط يف التاريخ و 
يف الفصل  و حصلت الباحثة من هذه املقابلة هي حتب الطالب أن  2017

بنفسي( ِلن هم يشعرون هناك الشيئ اجلديدة  تتعلم اللغة العربية ابِلستاذة )أان
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يعين أستاذة اجلديدة  ورأيها عن االختبار القبلي و االختبار البعدي صعب 
 جدا 

 يف تعليم املفردات (Word Square)استخدام الوسيلة كلمة مربع فعالية  .ب
 وحتليلها االختبار بياانتعرض  (1

لة املوجودة يف املشكلة إن نتائج االختبار تنفيد إىل استيفاء إجابة اِلسئ
البحث  و عرض الباحثة يف هذا البحث نتائج نتائج االختبارين القبلي و 
البعدي من اجملموعتني التجريبة و الضابطة مث حللتها ابستخدام الرمز 

 االحصائي 
 نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبة  1

جملموعتني التجريبة و وحيصل من إجراء اخلتبار القبلي و البعدي يف ا
 الضابطة نتائج االختبار  أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبة كما يلي:

 4.3جدول 
 لمجموعة التجريبةلقبلي لنتائج االختبار ا

 التقدير اإلختبار القبلي اإلسم رقم

 ضعيف 50 عبد الرافق  1

 ضعيف 45 أميلية أعغْييين  2

 يفضع 50 أيو دوي سرتيكا  3

 ضعيف 60 أدي فرونطو  4

 ضعيف 40 فاطمة اِلنيل ماسهدا  5

 ضعيف 60 فطمويت  6

 ضعيف 50 فردا نديرا  7
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 مقبول 65 حافظ  8

 ضعيف 55 إمام شفيعي  9

 ضعيف 60 إمرأة احلسنة  10

 ضعيف 45 إنتان فرمتا ساري  11

 ضعيف 50 خْي اِلانم  12

 ضعيف 55 ليلة العيشة  13

 مقبول 65 أفريليةليلي   14

 ضعيف 40 ليلي نور رمحي  15

 ضعيف 45 لطيفة  16

 ضعيف 50 لقمان حكيم  17

 ضعيف 40 حممد فيصل  18

 جيد جدا 80 حممد رافق  19

 مقبول 65 حممد شهرول  20

 جيد 70 حممد عارف  21

 ضعيف 50 حممد جافر صادق  22

 ضعيف 45 حممد رائس  23

 فضعي 45 نور احلسنة  24
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 جيد 70 رستياة اجلميلة  25

 ضعيف 45 راينطو  26

 ضعيف 30 رمحان  27

 ضعيف 50 سيف البحري  28

 جيد 50 شاكور  29

 مقبول 65 سنية  30

  1590 جمموع 

 53 املعدل

وأما  53ظهر أن الطلبة انلوا الدرجة املعدلة  ،من نتائج هذا االختبار القبلي
، 22، ضعيف= 4، مقبول= 3، جيد = 1جيد جدا = ، 0الطلبة يف مستوى ممتاز= 

 معىن ذلل أن قدرة الطلبة على تعليم املفردات يف مستوى ضعيف 

 و أما نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبة كما يلي:

 4.4جدول 

 لمجموعة التجريبةلبعدي لنتائج االختبار ا

 التقدير اإلختبار البعدي اإلسم رقم

 جيد جدا 80 عبد الرافق  1

 جيد جدا 85 أميلية أعغْييين  2

 ممتاز 95 أيو دوي سرتيكا  3
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 جيد جدا 80 أدي فرونطو  4

 جيد 75 فاطمة اِلنيل ماسهدا  5

 ممتاز 95 فطمويت  6

 ممتاز 95 فردا نديرا  7

 جيد جدا 80 حافظ  8

 جيد جدا 85 إمام شفيعي  9

 جيد 75 إمرأة احلسنة  10

 ممتاز 100 ساريإنتان فرمتا   11

 جيد 70 خْي اِلانم  12

 جيد جدا 85 ليلة العيشة  13

 ممتاز 90 ليلي أفريلية  14

 ضعيف 60 ليلي نور رمحي  15

 ممتاز 95 لطيفة  16

 جيد 75 لقمان حكيم  17

 ممتاز 90 حممد فيصل  18

 جيد جدا 85 حممد رافق  19

 جيد 75 حممد شهرول  20
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 تازمم 95 حممد عارف  21

 ممتاز 90 حممد جافر صادق  22

 جيد جدا 80 حممد رائس  23

 جيد 70 نور احلسنة  24

 ممتاز 95 رستياة اجلميلة  25

 جيد جدا 80 راينطو  26

 جيد 75 رمحان  27

 جيد جدا 85 سيف البحري  28

 جيد 70 شاكور  29

 جيد جدا 80 سنية  30

  2490 جمموع 

 83 املعدل

وأما  83ظهر أن الطلبة انلوا الدرجة املعدلة  ،ذا االختبار البعديمن نتائج ه
، 1، ضعيف= 0، مقبول= 8، جيد = 11، جيد جدا = 10الطلبة يف مستوى ممتاز= 

  على تعليم املفردات يف مستوى جيد جدامعىن ذلل أن قدرة الطلبة 

 نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة  2
 بار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي: أما نتائج االخت
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 4.5جدول 
 ضابطةلمجموعة اللقبلي لنتائج االختبار ا

 التقدير اإلختبار القبلي اإلسم رقم

 ضعيف 60 عبد العزيز  1

 مقبول 65 عبد الراؤف  2

 ضعيف 40 عبد الرمحن شديس  3

 جيد 70 أبو سْيي  4

 ضعيف 55 أدام فردوس  5

 جيد 75 عني الرضى  6

 مقبول 65 أمحد زبيدي  7

 ضعيف 60 عامل هندية  8

 مقبول 65 بلقض أممي  9

 ضعيف 40 داين فرمتا سري  10

 ضعيف 60 فارس ألفييت  11

 ضعيف 50 فوسيا أندان سري  12

 ضعيف 50 فرمنشه  13

 جيد 75 إىل مغفرة  14

 ضعيف 50 لندا سفطري  15
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 ضعيف 50 لوسياان  16

 ضعيف 60  الرافقحممد عني  17

 مقبول 65 مروة  18

 جيد 70 مسألة اِلوليا  19

 ضعيف 55 مصبح الظالم  20

 ضعيف 40 حممد جب ْي  21

 ضعيف 20 حممد فائز مفتاحول  22

 ضعيف 55 حممد صايف  23

 ضعيف 40 حممد رفائ ستياوان  24

 ضعيف 50 مسرفة  25

 ضعيف 50 نوفياان  26

 ضعيف 50 نزول القرآين  27

 ضعيف 40 زكية سفطري  28

 ضعيف 45 سييت نور حليزة  29

 ضعيف 50 صاحلة الرمحة  30

  1620 جمموع 

 54 املعدل
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وأما  54ظهر أن الطلبة انلوا الدرجة املعدلة  ،من نتائج هذا االختبار القبلي
، 22، ضعيف= 4، مقبول= 4، جيد = 0، جيد جدا = 0الطلبة يف مستوى ممتاز= 

  ذلل أن قدرة الطلبة على تعليم املفردات يف مستوى ضعيف معىن

 و أما نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة كما يلي:

 4.6جدول 

 لبعدي للمجموعة الضابطةنتائج االختبار ا

 التقدير اإلختبار البعدي اإلسم رقم

 جيد 75 عبد العزيز  1

 جيد جدا 85 عبد الراؤف  2

 جيد 75 يسعبد الرمحن شد  3

 ضعيف 60 أبو سْيي  4

 ممتاز 95 أدام فردوس  5

 جيد 75 عني الرضى  6

 جيد 75 أمحد زبيدي  7

 ممتاز 90 عامل هندية  8

 جيد 70 بلقض أممي  9

 جيد 75 داين فرمتا سري  10

 جيد جدا 80 فارس ألفييت  11
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 مقبول 65 فوسيا أندان سري  12

 ضعيف 60 فرمنشه  13

 ضعيف 50 مغفرة إىل  14

 ضعيف 55 لندا سفطري  15

 ضعيف 55 لوسياان  16

 جيد جدا 85 حممد عني الرافق  17

 جيد 75 مروة  18

 ضعيف 60 مسألة اِلوليا  19

 مقبول 65 مصبح الظالم  20

 ضعيف 50 حممد جب ْي  21

 ضعيف 50 حممد فائز مفتاحول  22

 جيد 75 حممد صايف  23

 جيد 70 ياوانحممد رفائ ست  24

 جيد 70 مسرفة  25

 ضعيف 60 نوفياان  26

 ضعيف 50 نزول القرآين  27

 جيد جدا 85 زكية سفطري  28
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 جيد 75 سييت نور حليزة  29

 جيد 70 صاحلة الرمحة  30

  2080 جمموع 

 70 املعدل

ا وأم 70ظهر أن الطلبة انلوا الدرجة املعدلة  ،ذا االختبار البعديمن نتائج ه
، 10، ضعيف= 2، مقبول= 12، جيد = 4، جيد جدا = 2الطلبة يف مستوى ممتاز= 

  جيدمعىن ذلل أن قدرة الطلبة على تعليم املفردات يف مستوى 

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة  3
وبعد بيان نتائج االختبار القبلي البعدي للمجموعة التجريبة، فقدمت 

 قارنة بني االختبار القبلي البعدي لتلل اجملموعة فهي كما يلي:الباحثة م

 4.7جدول 

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة

 النتيجة التقدير الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

نسبة 
 املئوية

عدد 
 الطلبة

نسبة 
 املئوية

 %33 10 - - 95-100 ممتاز 1

 %37 11 %3 1 85-94 جيد جدا 2

 %27 8 %10 3 75-84 جيد 3

 - - %14 4 65-74 مقبول 4
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 %3 1 %73 22  0-64 ضعيف 5

 %100 30 %100 30 اجملموع

وابلنسبة إىل بيان املقارنة بني نتائج االختبار القبلي واال ختبار البعدي من اجملموعة 
يف  %14ن الطلبة يف مستوى ضعيف، و م %73التجريبة فظهر أن يف االختبار القبلي 

يف مستوى جيد جدا  و أما يف  %3يف مستوى جيد، و  %10مستوى مقبول، و 
يف مستوى  %27من الطلبة يف مستوى ضعيف، و  %3االختبار البعدي ظهر أن 

يف مستوى ممتاز  وهذا البيان دليل أبن  %33يف مستوى جيد جدا، و  %37جيد، و 
 ي أكرب من نتيجة االختبار القبلي نتيجة االختبار البعد

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  4
بعد عرض بيان نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة، 
فعرضت الباحثة بيان مقارنة نتائج بني االختبار القبلي والبعدي لتلل اجملموعة 

 فهي كما يلي:

 4.8جدول 

 ضابطةج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة المقارنة نتائ

 النتيجة التقدير الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

نسبة 
 املئوية

عدد 
 الطلبة

نسبة 
 املئوية

 %7 2 - - 95-100 ممتاز 1

 %13 4 - - 85-94 جيد جدا 2

 %40 12 %13 4 75-84 جيد 3
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 %7 2 %13 4 65-74 مقبول 4

 %33 10 %74 22  0-64 ضعيف 5

 %100 30 %100 30 اجملموع

وابلنسبة إىل بيان املقارنة بني نتائج االختبار القبلي واال ختبار البعدي من اجملموعة 
 %13من الطلبة يف مستوى ضعيف، و  %74الضابطة فظهر أن يف االختبار القبلي 

ر البعدي ظهر أن يف مستوى جيد  و أما يف االختبا %13يف مستوى مقبول، و 
يف مستوى  %40يف مستوى مقبول، و  %7من الطلبة يف مستوى ضعيف، و  33%

يف مستوى ممتاز  وهذا البيان دليل أبن  %7يف مستوى جيد جدا، و  %13جيد، و 
 نتيجة االختبار البعدي أكرب من نتيجة االختبار القبلي 

 ابطةمقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبة والض  5
بعد عرض بييان نتائج االختبارين القبلي والبعدي من اجملموعتني فقدمت الباحثة 
عن عرض بيان مقارنة نتائج االختبار البعدي بني اجملموعة التجريبة والضابطة  

 فاملقارنة كما يلي:

 4.9جدول 

 ضابطةالالتجريبة و البعدي للمجموعة  نتائج االختبار

 الرقم
أمساء الطلبة من 

 وعة التجريبةاجملم

نتائج 
االختبار 

 البعدي

أمساء الطلبة من اجملموعة 
 الضابطة

نتائج 
االختبار 

 البعدي

 75 عبد العزيز 80 عبد الرافق 1

 85 عبد الراؤف 85 أميلية أعغْييين 2
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 75 عبد الرمحن شديس 95 أيو دوي سرتيكا 3

 60 أبو سْيي 80 أدي فرونطو 4

 95 فردوس أدام 75 فاطمة اِلنيل ماسهدا 5

 75 عني الرضى 95 فطمويت 6

 75 أمحد زبيدي 95 فردا نديرا 7

 90 عامل هندية 80 حافظ 8

 70 بلقض أممي 85 إمام شفيعي 9

 75 داين فرمتا سري 75 إمرأة احلسنة 10

 80 فارس ألفييت 100 إنتان فرمتا ساري 11

 65 فوسيا أندان سري 70 خْي اِلانم 12

 60 فرمنشه 85 ليلة العيشة 13

 50 إىل مغفرة 90 ليلي أفريلية 14

 55 لندا سفطري 60 ليلي نور رمحي 15

 55 لوسياان 95 لطيفة 16

 85 حممد عني الرافق 75 لقمان حكيم 17

 75 مروة 90 حممد فيصل 18

 60 مسألة اِلوليا 85 حممد رافق 19
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 65 مصبح الظالم 75 حممد شهرول 20

 50 ْيحممد جب   95 حممد عارف 21

 50 حممد فائز مفتاحول 90 حممد جافر صادق 22

 75 حممد صايف 80 حممد رائس 23

 70 حممد رفائ ستياوان 70 نور احلسنة 24

 70 مسرفة 95 رستياة اجلميلة 25

 60 نوفياان 80 راينطو 26

 50 نزول القرآين 75 رمحان 27

 85 زكية سفطري 85 سيف البحري 28

 75 حليزة سييت نور 70 شاكور 29

 70 صاحلة الرمحة 80 سنية 30

 2080 اجملموع 2490 اجملموع 

 70 املعدل 83 املعدل 

ظهر من اجلدول السابق  أن نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبة ابجملموع = 
أكرب من نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة ابجملموع =  83واملعدل =  2490
  70واملعدل =  2080
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 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني  6
بعد مقارنة نتائج االختبار البعدي بني اجملموعة التجريبة والضابطة 

فقدمت الباحثة نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملمعتني  وهي  
 كما يلي:

 4.10جدول 

 ن اجملموعتنينتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع م

 اجملمووعة الضابطة اجملموعة التجريبة الرقم
X1 X2 (X)  Y1 Y2 (Y)  

1 50 80 30 900 60 75 15 225 

2 45 85 40 1600 65 85 20 400 

3 50 95 45 2025 40 75 35 1225 

4 60 80 20 400 70 60 10 100 

5 40 75 35 1225 55 95 40 1600 

6 60 95 35 1225 75 75 0 0 

7 50 95 45 2025 65 75 10 100 

8 65 80 15 225 60 90 30 900 

9 55 85 30 900 65 70 5 25 

10 60 75 15 225 40 75 35 1225 

11 45 100 55 3025 60 80 20 400 
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12 50 70 20 400 50 65 15 225 

13 55 85 30 900 50 60 10 100 

14 65 90 30 900 75 50 15 225 

15 40 60 20 040  50 55 5 25 

16 45 95 50 2500 50 55 5 25 

17 50 75 25 625 60 85 15 225 

18 40 90 50 2500 65 75 10 100 

19 80 85 5 25 70 60 10 100 

20 65 75 10 100 55 65 5 25 

21 70 95 25 625 40 50 10 100 

22 50 90 40 1600 20 50 30 900 

23 45 80 35 1225 55 75 20 400 

24 54  70 25 625 40 70 30 900 

25 70 95 25 625 50 70 20 400 

26 45 80 35 1225 50 60 10 100 

27 30 75 45 2025 50 50 0 0 

28 50 85 35 1225 40 85 35 1225 
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29 50 70 20 400 45 75 30 900 

30 65 80 15 225 50 70 20 400 

 12575 515 2080 1620 31925 905 2490 1590 جمموع

N   
  

  
  

 

 و فيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق:

X1 = التجريبة اجملموعة من القبلي اإلختبار نتائج 

X2  =التجريبة اجملموعة من البعدي اإلختبار نتائج 

(X) = التجريبة اجملموعة نتائج من االحنراف عدد 

2X  = التجريبة اجملموعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد 

 =         ∑Xالتجريبة اجملموعة نتائج من االحنراف عدد جمموع 

2X∑        = التجريبة اجملموعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد جمموع 

Y1 = الضابطة اجملموعة من القبلي اإلختبار نتائج 

Y2 = الضابطة اجملموعة من البعدي اإلختبار نتائج 

(Y)   =الضابطة اجملموعة نتائج من االحنراف عدد 

 
2Y = الضابطة اجملموعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد 

 =         ∑Yالضابطة اجملموعة نتائج من االحنراف عدد جمموع 

2Y∑        = الضابطة اجملموعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد جمموع 
بعد توضيح اجلدول السابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج اآلتية وهي جمموع 

و جمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعة التجريبة و اجملموعة الضابطة، عدد االحنراف 
 و هي كما يف اجلدول:
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 4.11جدول 

 عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني جمموع
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبة

جمموع عدد 
 (∑X)االحنراف 

جمموع عدد 
االحنراف املربع 

(2X∑) 

جمموع عدد 
 ∑(Y)الحنراف ا

جمموع عدد 
االحنراف املربع 

(2Y∑) 
905 31925 515 12575 

 حتليل نتائج االختبار للمجموعتني  7
وقد عرضت الباحثة يف اجلدول السابق جمموع عدد االحنراف و جمموع 
عدد االحنراف املربع من اجملموعتني، مث قامت الباحثة إبدخال النتائج السابقة إىل 

 يت:الرمز اإلحصائي اآل

 
  

  

2  2  

   

   

   27300    
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2   2  
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42  

 

مث قامت الباحثة  4،48اإلحصائي = tٍول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة من اجلد
من  (degree of freedom)مث حبثت الباحثة نتيجته يف القائمة احلرية  t-tableبتعيني 

t-table  = يف املستوى  2،002و  %1يف املستوى املعنوي  2،663فوجد أن نتيجته
  ("t  وهذا تقرير "ت )2،002=  %5املعنوي 

T test  )ت" احلساىب"(>  t table  = )ت" اجلدويل"(H1  = حصلت التجريبة =
 مقبول.

T test  )ت" احلساىب"(<  table t  = )ت" اجلدويل"(OH  = حصلت التجريبة =
 مردود.

 
 2،663=  %1أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  4،48اإلحصائي = tٍو نتيجة 

مردود،  H، وذلل مبعىن أن 2،002=  %5نوي وكذلل أكرب من نتيجة املستوى املع
مقبول أي أن فرض هذا البحث مقبولة  وخالصتها أن استخدام الوسيلة كلمة مربع  

 فعالية يف تعليم املفردات 
 
 
 
 
 

 
                                                           

42 Anonim. https://hatta2stat.wordpress.com/tabel-t/. (April, 2015) 
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 الفصل اخلامس
 مناقشة البحث

 
ب بناء على أسئلة البحث، يعين اِلول تطبيق وسيلة كلمة مربع لرتقية قدرة الطال

يف حفظ املفردات و الثانية فعالية تطبيق وسيلة كلمة مربع لرتقية قدرة الطالب يف حفظ 
املفردات يف الفصل الثامن ب ابملدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي  و هبذا الباب 
ستشرح الباحثة عن تطبيق وسيلة كلمة مربع يف تعليم املفردات وفعاليتها يف ترقية قدرة 

 ظ املفردات الطالب يف حف
املفردات يف الفصل الستعاب تطبيق وسيلة كلمة مربع لرتقية قدرة الطالب  .1

 الثامن ب ابملدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي
أبربع لقاءات  (Word Squareقامت الباحثة ابستخدام وسيلة كلمة مربع )

ل استخدام يف اجملموعة التجريبة، و املشكلة املوجودة يف اجملموعة التجريبة قب
هي صعبة الطالب يف ذكر املفردات و  (Word Squareكلمة مربع )وسيلة  

 نقصان احلماسة يف تعليم املفردات خاصة يف حفظها طويال 
، (Word Squareكلمة مربع )يف هذا البحث استخدمت الباحثة وسيلة  

عىن اِلداة من اِلدوات املساعدة للتعليم مبهو  (Word Squareكلمة مربع )و أما  
وتلل  ،كل املربعات املشتملة على اِلحرفأنه وسيلة من وسائل التعليم اليت تتش

واحدة من وسائل اإلعالم يف و هذه الوسيلة  اِلحرف حتتوى على املخططات 
سيلة  كلمة و تطبيقها    ِلنه يف ،(cooperative Learning) منوذج التعلم التعاوين

يف إعطاء الوظيفة و اِلسئلة موجه اليت أكثر هو عملية اجتماعية كلمة مربع 
توفْي املواد واملعلومات املصممة ملساعدة املتعلمني لتسهيل عملية التعلم، باملعلم 

 حفظ أو فهم اللغة العربية  مفرداتوهو يف هذه احلالة يتم دراسة 
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هو مفهوم أوسع يشمل ،ايع أنواع  (cooperative Learning) التعلم التعاوين
مبا يف ذلل أشكال ِلكثر قاد من قبل املعلمني أو موجهة من العمل اجلماعي، 

بشكل عام، والتعلم التعاوين ويعترب توجه أكثر من قبل املعلم، حيث  قبل املعلم 
تعيني املعلمني املهام واِلسئلة، وكذلل توفْي املواد واملعلومات املصممة ملساعدة 

اونية له معىن أوسع، على املدى تع املتعلمني على حل املشكلة يف السؤال 
 43والذي يصف العملية الشاملة للتعلم االجتماعي 

و أما تطبيق وسيلة كلمة مربع لرتقية قدرة الطالب يف حفظ املفردات يف 
( بينت 1فهي: ) الفصل الثامن ب ابملدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي

اللغة العربية  الباحثة عن املادة يعين إلقاء املفردات عن "الساعة" من كتاب
( تعارف الباحثة عن الوسيلة يعين وسيلة كلمة مربع، و يعطي 2للمدرسة )

الباحثة بعدها الورقة يعين وسيلة كلمة مربع لكي الطالب يشعرون ابحلماسة يف 
( تطلب املدرسة واحدا فواحدا من الطالب يقدم إىل أمام 3التعلم املفردات )

كي الطالب تذكر الكتابة و حفظ الفصل ليكتب املفردات يف السبورة ل
 املفردات طويال و تسهيال 

بناء على املالحظة عند عملية التعليم و التعلم، هذه الوسيلة متلل الفوائد 
( بتطبيق وسيلة كلمة مربع، 1الكثْية لطالب يف الفصل الثامن ب منها : )

تعليم الطالب يشعرون ابحلماسة والسعادة و هم يشعرون أيضا هناك الرغبة يف 
( تعليم املفردات ابستخدام وسيلة كلمة مربع تستطيع 2املفردات اللغة العربية )

أن يسهل الطالب يف حفظ و يذكر املفردات كثيْية و يسهل أيضا عن كتابة 
( وسيلة كلمة مربع إزالة امللل عند عملية التعليم أن 3اللغة العربية صحيحة )

 خصوصا يف تعليم املفردات أتكد فهم الطالب على املواد التعليمية 
                                                           

55-54hal.  1) Cet. 2009Yogyakarta: Pustaka Belajar, ( Cooperative LearningAgus Suprijono,  43  
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 ة مربع لرتقية قدرة الطالب الستعابمدى فعالية استخدام وسيلة كلم .2

 املفردات يف الفصل الثامن ب ابملدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي
وجدت الباحثة من مالحظات أن استخدام وسيلة كلمة مربع يف تعليم 

التعليم ابلعبة و هم يشعرون املفردات هلا فعاال  ِلن الطالب يشعرون هذه 
 ابحلماسة والرغبة والرتكيز يف عملية التعليم والتعلم  

هو التغيْي  متساواينفس العلم واللعب له ت (Hornby)أكد هورانيب كما 
الذي ميكن أن يغْي السلوك واملواقف واخلربات، وإال كل منهما أن هناك فرقا 

يف املستقبل  يف حني أن  يف اهلدف، وأنشطة التعلم لديهم غرض أن تقع
أنشطة املتعة واهلدف رضا اللعب يف الوقت الذي أيخذ العمل لعبة 

لذلل هبذه الوسيلة كانوا يستطيعون أن يغْيوا رغبة الطالب يف  44املكان 
 تعليم اللغة العربية، و جيعل عملية التعليم ممتعة، و مرحية 

جملموعة الضابطة، بعد إجراء االختبار القبلي للمجموعة التجريبة و ا
إجراء التجربة للمجموعة التجريبة، وإجراء االختبار البعدي للمجموعة 

التجريبة واجملموعة الضابطة لنيل نتيجة تقومي الطالب بعد استخدام وسيلة  
مث  4،48اإلحصائي = tٍكلمة مربع  مث وجدت الباحثة نتيجة أن نتيجة 

ة نتيجته يف القائمة احلرية مث حبثت الباحث t-tableقامت الباحثة بتعيني 
(degree of freedom)  منt-table  = يف  2،663فوجد أن نتيجته

tٍو ِلن نتيجة  %5يف املستوى املعنوي  2،002و  %1املستوى املعنوي 

 2،663=  %1أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  4،48اإلحصائي = 

                                                           

diakses hari  .html30square_-/word2014/03http://wulanpmtsr.blogspot.co.id/ 44

sabtu, 15 April 2017 jam 09:04 

http://wulanpmtsr.blogspot.co.id/2014/03/word-square_30.html
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مبعىن أن  ، وذلل2،002=  %5وكذلل أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 
H  ،مقبول أي أن فروض هذا البحث مقبولة  وخالصتها أن  مردود

 استخدام الوسيلة كلمة مربع فعالية يف تعليم املفردات 
من حتليل تلل النتيجة، أن استخدام الوسيلة كلمة مربع فعالية يف ترقية 

و نتيجة  %1تعليم املفردات، ِلن نتيجة أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 
  كما قال سوكيونو "أن مقياس التجرييب هو: إذا وجد %5املستوى املعنوي 

 مردود  فذلل مبعىن أن  table-tاإلحصائي أكرب من  tالنتيجة 
فذلل مبعىن أن  table-tأصغر من  إلحصائيا tمقبول  و إذا وجد النتيجة 

 45مردود"  و  مقبول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
) hal: 2012(Bandung: Alfabeta, Peneliatian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Metode Sugiono,  45

99-100 
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 السادس الفصل
 االختتام

 اخلالصة .أ
و بعد انتهاء إجراء البحث العلمي حول تدريس املفردات ابستخدام وسيلة  

كلمة مربع يف الفصل الثامن يف مدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي وصلت 
 الباحثة إىل النتائج التالية:

 ، وهي كما يلي:عليم املفرداتتطبيق استخدام وسيلة كلمة مربع يف ت  1
بينت الباحثة عن املادة يعين إلقاء املفردات عن "الساعة" من كتاب   أ

 اللغة العربية للمدرسة
تعارف الباحثة إىل الطالب عن الوسيلة يعين وسيلة كلمة مربع، و يعطي   ب

 الباحثة بعدها الورقة فيها وسيلة كلمة مربع
 يعمل الطالب يف الورقة   ج

واحدا فواحدا من الطالب يقدم إىل أمام الفصل ليكتب تطلب املدرسة   د
 املفردات على السبورة

 الستعابفعالية استخدام وسيلة كلمة مربع لرتقية قدرة الطالب  .2
 املفردات

tٍنتيجة أن استخدام وسيلة كلمة مربع يف تعليم املفردات فعالية، 

احثة مث حبثت الب t-tableمث قامت الباحثة بتعيني  4،48اإلحصائي = 
فوجد أن  t-tableمن  (degree of freedom)نتيجته يف القائمة احلرية 

يف املستوى املعنوي  2،002و  %1يف املستوى املعنوي  2،663نتيجته = 
أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  4،48اإلحصائي = tٍو ِلن نتيجة  5%
=  %5وكذلل أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  2،663=  1%



75 
 

مقبول أي أن فروض هذا البحث  مردود،  Hذلل مبعىن أن ، و 2،002
  مقبولة  وخالصتها أن استخدام الوسيلة كلمة مربع فعالية يف تعليم املفردات 

 املقرتحات .ب
 بناء على نتائج البحث فتقدم الباحثة املقرتحات التالية :

رى، وتنمية للمعلم، يرجي من استخدام وسيلة كلمة مربع يف املهارة اِلخ .أ
 الوسائل اجلديدة يف تعليم اللغة العربية مستمرة 

للطالب، ينبغي للطالب أن يهتم كثْيا عند تعليم املفردات أو يف حفظ  .ب
املفردات يعين تكرار كثْي من املفردات اللغة العربية ِلن املفردات هي شيئ 

 الرئيس جدا للفهم اللغة اِلجنبية 
م ابلوسيلة اجلذابة واجليدة أكثر حىت يكون للباحثني اِلخرين، ينبغي أن يقو  .ج

 تعليم اللغة العربية أحسن مما قد سبق 
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 (Word Squareورقة وسيلة كلمة مربع )

اع ة  الس 
 اتاملفرد

 ا ي ة س د 1 س ل 1 ة ع 1 س ل 1

 ل ة د ح و ل ا ة ع ا س ل ا ل ل

 س ز ة ش ذ ة ع ا س م ك ل س ا س

 1 ة ص ث ي س ت ر ي ح س ا ل ر ا

 ع ع ع ن ل خ ك ش ل ا ع س س ح ع

 ة ا ن ص ا ا ج ع ع ة ا س ر ج ة

 ا س ي خ م ل ث ة ا ع د ذ ر ع ا

 ل ل م و ي ل ا ل ة ق ي ي ا ز ل

 ع ا ص س ب ل خ ا ا ي ص س ل غ ث

 1 م ط ه ث ا ل ل ل ة ي ح ش ث ا

 ش ك ذ ا م س ج ت ل أ ع ل ج غ م

 ر ي ن س ا ر د ب ي ص ح ا س ي ن

 ة ي ة ب س ع ب ف م ل ط ك س ص ة

 ة ص ع ي ن ت ه ي ث ف م ط ي ل ج

 م ة ة ع س ا ت ل ا ة ع ا س ل ا



 
 

ات ل م  ه  ال ك  م  هذ   : عب  ر  م  ال   اب ىف   و  اجل    ب  ل  ط  ب   ت  ر ج 
1 Pergi   12 Jam satu  

2 Pulang  13 Jam dua  

3 Istirahat  14 Jam tiga  

4 Sampai  15 Jam lima  

5 Selesai  16 Jam enam  

6 Bel berdering  17 Jam tujuh  

7 Jam berapa  18 Jam 
delapan 

 

8 Berapa jam  19 Jam 
sembilan 

 

9 Pada jam 
berapa 

 20 Jam 
sepuluh 

 

10 Sekarang  21 Jam 
sebelas 

 

11 Hari ini  22 Jam dua 
belas 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ورقة اإلختبار القبلي

 الساعة
Hari/ tanggal : 

Nama   : 

Kelas  : 

 إخرت اإلجابة الصحيحة بني أ, ب, ج, د .أ

؟ ) 1 ن  اع ة  اآل  م  الس   (10:00ك 
اع ة   .أ  الس 

ةاالو   حد 
ر ةب  ا اعة  الع اش  اع ة  الج   لس  س 

ع ة  الت اس 
اع ة  د   الس 

 الث ان ي ة
ا؟  2 ب اح  اب ع ة  ص  اع ة  الس  ي ذ يف   الس  ل  الت  ل م  م  اذ ا ي  ع   م 

ب  إ ىل   .أ  ه  ي ذ 
 

 
ةامل ر س   د 

ن   ع  م  ب  ي  ر ج 
 

 
دامل ج   س 

ل ي  ج  ي ص 
ر  الظ ه 

ن   د  ي ؤ ذ  
ن ؤ ذ    ال م 

اع ة  أ ن ت  ت ذ    3  يف   أ ي   الس 
 

ب  إ ىل  امل ر؟ه  ي  الظ ه 
ل   د ل ت ص  ج   س 

اع ة   .أ  يف   الس 
ةاال و   د   ح 

اع ة ب   يف   الس 
ع ة  الت اس 

يف   ج  
اع ة  الث ان ي ة  الس 

ر ة  ع ش 

اع ة  د   يف   الس 
ع ة ا الت اس  ب ح   ص 

4   
 

ن  امل ع  م  ل  أ ن ت  ت  ر ج  اع ة  الث ال ث ة؟ه  ة  يف   الس  ر س   د 
  

 
ن  امل ع  م  , أ ان  أ ر ج  اع ة  أ  ن  ع م  ة  يف   الس  ر س  د 

 الث ال ث ة
 

 
ن  امل ع  م  , أ ان  أ ر ج  ة ج  ال  ر س  د 

ر ة اع ة الع اش   يف   الس 
  

 
ن  امل ع  م  أ ر ج  أان      , اع ة  ب  ال  ة  يف   الس  ر س  د 

ر ة هن  ار ا  الث ان ي ة ع ش 
ن  ا ع  م  , أ ان  أ ر ج   د  ال 

 
ة  مل ر س  د 

ة د  اع ة  الو اح   يف   الس 
ر ة"  5 اع ة  احل اد ي ة  ع ش  ن " الس  اع ة  اآل   الس 

 11:00د   12:00ج   09:00ب   10:00 .أ 



 
 

ر؟ 6 ل  ال ف ط و  ن او  اع ة  أ ن ت  ت  ت   م  الس   ك 
اع ة   .أ  يف   الس 

ة  د  ال و اح 
ا ب اح   ص 

اع ة   يف   ب   الس 
ب اح   اب ع ة ص   االس 

 يف   ج  
اع ة الر اب ع ة  الس 

ا ب اح   ص 

اع ة   يف   د   الس 
ر ة  ي ة  ع ش  احل اد 

 هن  ار ا
7  

 
ل  يف   امل م  اذ ا ت  ع  ب ا حا؟م  ع ة ص  اع ة الت اس  ة  ع ن د  الس  ر س   د 

ر أ  ال ق ر أ ن  .أ  أ ق  
ر مي    ال ك 

ب  إ ىل   .ب أ ذ ه 
 

 
دامل ج   س 

رت  ي ح   ج  أ س 
 

 
فيف   امل ص   ق 

ي   د 
ل   أ ص 

ر  الظ ه 
اع ة؟ ) 8 ه  الس  ي ذ يف   هذ   (12:00أ ي ن  الت  ل م 

ي ذ يف    .أ  الت  ل م 
ق و   الس 

ي ذ يف    .ب الت  ل م 
 

 
ةامل ر س   د 

ي ذ  ج  الت  ل م 
 

 
ر ع ةيف   امل  ز 

ي ذ يف    د  الت  ل م 
ي ت  ال ب  

ة هن  ار ا ؟ 9 د  اع ة  ال و اح  ل  يف   الس  م  اذ ا ت  ع   م 
رأ   .أ  ي  ال ع ص 

ل   ي   .ب ص 
ل   أ ص 

اء  ال ع ش 
ي  

ل   ج  أ ص 
ر  الظ ه 

ي  
ل   د  أ ص 

ب ح  الص 
اع ة أ ن ت   10 ع  يف   أ ي   الس    ت  ر ج 

 
ن  امل ة؟م  ر س   د 

اع ة   .أ  يف   الس 
ة د   ال و اح 

اعة  .ب يف   الس 
 الث ان ي ة

ج  يف   
اع ة الر اب ع ة  الس 

اع ة  يف   د   الس 
ر ة  الع اش 

 أجب عن األسئلة اآلتية كما يف املثال  .ب
 ةد  اح  و  ن ال  اآل   ة  اع  <<< الس   01:00مثال : 

1. 01:00 >_________________________ >> 
2.  03:00 >>________________________ > 
3.  05:00 >>________________________ > 
4. 08:00 >>> _________________________ 
5. 06:00 ___________ >>>______________ 



 
 

6. 04:00 >>> _________________________ 
7. 11:00 >>> _________________________ 
8. 02:00 >>> _________________________ 
9. 12:00 >>> _________________________ 

10. 09:00 >>> _________________________ 
 

ف ي ق   و  اح و الت    م ع  الن ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ورقة اإلختبار البعدي

 ساعةلا
Hari/ tanggal : 

Nama   : 

Kelas  : 

 إخرت اإلجابة الصحيحة بني أ, ب, ج, د .أ

ىن  "  1 ع  و       الساعة الثالثة م   " ه 
 Jamد  Jam tigaج   Jam duaب   Jam satu .أ 

empat 
ة ل ي ال   2 س  اد  اع ة الس  ر أ  ال ق ر آن يف   الس        أ ق  

 Saya membaca al-Qur'an pada jam 

sepuluh malam 
 Saya membaca al-Qur'anج  

pada jam dua malam 
 Saya membaca al-Qur'an pada jam enam 

malam 
 Saya membaca al-Qur'anد  

pada jam satu malam 
م؟ ةاع  الس   ي   أ   يف    3 و  ن  الن   م  م   أ ن ت  ت  ق و 

 ة  اع  الس   يف    .أ 
 ةد  اح  و  ال  

ة اع  الس   يف   ب  
الا ب اح  ة ص  س  اد   س 

اعة الس   يف   ج  
 ةي  ان  الث  

 يف   د  
ة اع  الس  

 ةر  اش  الع  
ي ت 4 د و          ف ي ه ،ا  اع ة , مث           إ ىل  ال ب   ج  س   أ مح  د      إ ىل  ال م 

ل  ي  .أ   –ي ص 
ع    -ي  ر ج 

ب   ه   ي ذ 

ب   ب  ه   –ي ذ 
ل  ي  ع   -ي ص   ي  ر ج 

ل  ي ج    –أ ص 
ب   -ع  أ ر ج    أ ذ ه 

ب  د     أ ذ ه 
ل  ي  –  -أ ص 

ع    أ ر ج 
ر ة هن  ار ا 5 اع ة الث ان ي ة ع ش  ل  ي الظ هر؟          يف   الس  ىت  ت ص   م 

ل  ي   أ  و  ي ص  ه 
ر  الظ ه 

ل  يب   ل  ي ج   أ ان  أ ص  حن  ن  ن ص 
ر  الظ ه 

أ ان  د  
ل  ي  أ ص 



 
 

ر   الظ ه 
 

اع ة ؟  6 م  س  ىن  " ك  ع   " هو     م 
 Berapa  أ 

jam? 
 Jam  ب

berapa? 
 Jamج  

keberapa? 
 Padaد  

jam 

 ة"ر  ش  ع   ة  ي  اد  احل   ة  اع  ن " الس  اآل   ة  اع  الس   7
 02:00د   11:00ج   08:00  ب 12:00  أ 

س؟ ة  اع  الس   م  ك   8 ر  ي الد  ت ه   ي  ن  
 ة  اع  الس    أ 

 ةد  ال و ح  
 ة  اع  الس    ب

 ةر  ش  ع   ةي  ان  الث  
 ةاع  الس  ج 

 ةع  اس  الت  
 ة  اع  الس  د  

  ةع  اس  الت  
ة؟ 9 ر س  د 

 
ن  امل ع  م  ىت  ت  ر ج   م 

 ة  اع  الس   يف     أ 
ةاخل   س   ام 

 ة  اع  الس   يف     ب
 ث ال ث ةال

 ة  اع  الس   يف   ج  
رةال  ث ان ي ة ع ش 

 يف   د  
 ة  اع  الس  

 ةع  اس  الت  
ة؟ ة  اع  الس   م  ك   10 ر س  د 

 
ق  اجل  ر س يف   امل  ي د 

 ة  اع  الس   يف     أ 
 ة ع  اس  الت  

 ة  اع  الس   يف     ب
ر ةال  ع اش 

 ة  اع  الس   يف   ج  
ن ةا  لث ام 

 يف   د  
 ة  اع  الس  

اب ع ةا  ل س 
 جب عن األسئلة اآلتيةأ .ب

اء؟  1 ل ي ال ع ش  اع ة ت ص  م  الس   ________________________ ك 

ل ي ال ص ب ح؟ _______________  2 اع ة ت ص  م  الس   _________ ك 

ر؟________________________  3 ل ي ال ع ص  اع ة ت ص  م  الس   _ك 

غ ر ب؟_______________________  4 ل ي ال م  اع ة ت ص  م  الس   _ك 

ر؟________________________  5 ل ي ال ظ ه  اع ة ت ص  م  الس   _ك 



 
 

ر؟ _______________________  6 ل  ال ف ط و  ن او  اع ة ت  ت   م  الس   _ك 

م    7 ة؟______________________ك  ر س  د  ن  ال م  ع  م  اع ة ت  ر ج   الس 

ة؟______________________  8 ر س  د 
 

ب  إ ىل  امل ه  اع ة ت ذ  م  الس   ك 

اء ؟ ________________________  9 ل  ال غ د  ن او  اع ة ت  ت   م  الس   ك 

اء؟ _______________________    10 ل  ال ع ش  ن او  اع ة ت  ت   م  الس   ك 

ف ي ق   م ع   و  اح و الت    الن ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Madrasah  : Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/ 1 

Materi Pokok  : الساعة 
Maharoh   : Istima’/ Mendengarkan 

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI  

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  

KI-2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya  

KI-3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

KI-4: Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

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

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 

dalam sudut pandang/teori 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar 

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

dengan : الساعة baik secara lisan maupun tertulis. 

Indikator 



 
 

3.1.1 Melafalkan bunyi kata bahasa Arab yang berkaitan dengan : لساعةا  

3.1.2 Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : لساعةا  

3.1.3 Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 

لساعةا  

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah melaksanakan rangkaian pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 

a. Melafalkan bunyi kata bahasa Arab yang berkaitan tentang  ةلساعا  dengan 

benar 

b. Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan tentang  ةلساعا  dengan 

benar 

c. Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan tentang  ةلساعا  

dengan benar 

d. Menemukan makna dari teks tentang jam yang dilakukannya untuk 

kebersihan dan kesehatan sekitar. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة الواحدة
 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة الثانية
 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة الثالثة

 آلن الساعة الرابعةكم الساعة اآلن؟ ا
 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة اخلامسة

 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة السادسة
 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة السابعة

 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة الثامنة
 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة التاسعة
 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة العاشرة



 
 

 الساعة احلادية عشرةكم الساعة اآلن؟ اآلن 
 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة الثانية عشرة

E. METODE PEMBELAJARAN 

DRILL 

F. MEDIA PEMBELAJARAN DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media 

Word Square  

2. Sumber Belajar 

a. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 

b. Lembar Kerja Siswa 

 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

1. Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru memberi salam sebagai pembuka proses pembelajaran 

b. Guru mengajak siswa untuk berdoa sebagai permulaan proses belajar 

c. Guru memotivasi siswa tentang pentingnya pemanfaatan waktu dan 

mengaitkannya dengan jam 

2. Kegiatan inti (55 menit) 

Mengamati 

a. Siswa mendengarkan pelafalam materi ajar dari guru 

b. Siswa menirukan pelafalam materi ajar dari guru 

c. Guru memberikan media baru yaitu Word Square 

3. Menanya 

a. Siswa mengelompokkan/ mencatat kosakata yang belum diketahui 

b. Siswa menanyakan kosakata yang belum diketahui 

c. Guru memberikan penjelasan tentang kosakata yang ditanya siswa 

4. Menalar 

a. Siswa mengelompokkan kata tanya dalam tema 

b. Siswa mengelompokkan kata yang menunjukkan bilangan jam 

c. Siswa menemukan karakteristik kata yang menunjukkan bilangan jam 

d. Siswa menemukan struktur kalimat untuk mengungkapkan jam 

e. Siswa mengerjakan kosa kata yang ada di media Word Square 

5. Mencoba  

a. Siswa melafalkan kata tentang jam secara individu berulang-ulang 

b. Siswa melafalkan frase tentang jam secara individu berulang-ulang 

c. Siswa melafalkan kalimat tentang jam secara individu berulang-ulang 

d. Siswa menuliskan kosa kata media word square di papan tulis 

6. Membentuk jejaring 



 
 

a. Siswa melafalkan kata tentang jam dengan cara berhadapan dengan 

siswa lainnya 

b. Siswa melafalkan frase tentang jam dengan cara berhadapan dengan 

siswa lainnya 

c. Siswa melafalkan kalimat tentang jam dengan cara berhadapan dengan 

siswa lainnya 

d. Siswa secara individu melihat hasil tulisan di papan tulis 

 

7. Penutup (10 menit) 

a. Guru memberi penguatan terhadap materi yang telah dipelajari 

bersama 

b. Guru memberi motivasi tentang pentingnya memanfaatkan waktu 

Pertemuan II 

1. Pendahuluan )… menit ) 

2. Kegiatan inti )….. menit ) 

3. Penutup )…. menit ) 

 

H. PENILAIAN 

1. Jenis / teknik penilaian observasi 

2. Bentuk instrumen dan instrument : 

No  Nama Siswa 

Aspek yang diamati 
Jumlah 

skor 
Nilai 

Pelafalan kata 
Pelafalan 

frase 

Pelafalan 

kalimat 

1       

2       

3       

3. Pedoman Penskoran 

Keterangan: 

Skor 4 , jika pelafalan kata, frase dan kalimat dengan sopan, jelas, baik 

dan benar. 

Skor 3 , jika pelafalan kata, frase dan kalimat dengan sopan, jelas dan 

benar. 

Skor 2 , jika pelafalan kata, frase dan kalimat dengan jelas dan baik. 

Skor 1 , jika pelafalan kata, frase dan kalimat dengan tidak jelas. 

 

Nilai  = (skor perolehan/skor maksimal) x 3 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Madrasah  : Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/ 1 

Materi Pokok  : الساعة 
Maharoh   : Istima’/ Mendengarkan 

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI  

KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  

KI-2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya  

KI-3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

KI-4: Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

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

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 

dalam sudut pandang/teori 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar 

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

dengan : الساعة baik secara lisan maupun tertulis. 
Indikator 

3.1.1 Melafalkan bunyi kata bahasa Arab yang berkaitan dengan : لساعةا  



 
 

3.1.2 Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan dengan : لساعةا  

3.1.3 Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 

لساعةا  

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah melaksanakan rangkaian pembelajaran, siswa diharapkan dapat : 

e. Melafalkan bunyi kata bahasa Arab yang berkaitan tentang  ةلساعا  dengan 

benar 

f. Melafalkan bunyi frasa bahasa Arab yang berkaitan tentang  ةلساعا  dengan 

benar 

g. Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab yang berkaitan tentang  ةلساعا  

dengan benar 

h. Menemukan makna dari teks tentang jam yang dilakukannya untuk 

kebersihan dan kesehatan sekitar. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 ن؟ اآلن الساعة الواحدةكم الساعة اآل
 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة الثانية
 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة الثالثة

 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة الرابعة
 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة اخلامسة

 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة السادسة
 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة السابعة

 اآلن الساعة الثامنةكم الساعة اآلن؟ 
 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة التاسعة
 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة العاشرة

 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة احلادية عشرة



 
 

 كم الساعة اآلن؟ اآلن الساعة الثانية عشرة
E. METODE PEMBELAJARAN 

DRILL 

F. MEDIA PEMBELAJARAN DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media 

    Word Square  

2. Sumber Belajar 

c. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 

d. Lembar Kerja Siswa 

 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

1. Pendahuluan (15 menit) 

d. Guru memberi salam sebagai pembuka proses pembelajaran 

e. Guru mengajak siswa untuk berdoa sebagai permulaan proses belajar 

f. Guru memotivasi siswa tentang pentingnya pemanfaatan waktu dan 

mengaitkannya dengan jam 

2. Kegiatan inti (55 menit) 

Mengamati 

d. Siswa mendengarkan pelafalam materi ajar dari guru 

e. Siswa menirukan pelafalam materi ajar dari guru 

3. Menanya 

d. Siswa mengelompokkan/ mencatat kosakata yang belum diketahui 

e. Siswa menanyakan kosakata yang belum diketahui 

f. Guru memberikan penjelasan tentang kosakata yang ditanya siswa 

4. Menalar 

f. Siswa mengelompokkan kata tanya dalam tema 

g. Siswa mengelompokkan kata yang menunjukkan bilangan jam 

h. Siswa menemukan karakteristik kata yang menunjukkan bilangan jam 

i. Siswa menemukan struktur kalimat untuk mengungkapkan jam 

5. Mencoba  

e. Siswa melafalkan kata tentang jam secara individu berulang-ulang 

f. Siswa melafalkan frase tentang jam secara individu berulang-ulang 

g. Siswa melafalkan kalimat tentang jam secara individu berulang-ulang 

6. Membentuk jejaring 

e. Siswa melafalkan kata tentang jam dengan cara berhadapan dengan 

siswa lainnya 

f. Siswa melafalkan frase tentang jam dengan cara berhadapan dengan 

siswa lainnya 



 
 

g. Siswa melafalkan kalimat tentang jam dengan cara berhadapan dengan 

siswa lainnya 

7. Penutup (10 menit) 

c. Guru memberi penguatan terhadap materi yang telah dipelajari 

bersama 

d. Guru memberi motivasi tentang pentingnya memanfaatkan waktu 

Pertemuan II 

1. Pendahuluan )… menit ) 

2. Kegiatan inti )….. menit ) 

3. Penutup )…. menit ) 

 

H. PENILAIAN 

1. Jenis / teknik penilaian observasi 

2. Bentuk instrumen dan instrument : 

No  Nama Siswa 

Aspek yang diamati 
Jumlah 

skor 
Nilai Pelafalan 

kata 

Pelafalan 

frase 

Pelafalan 

kalimat 

1       

2       

3       

3. Pedoman Penskoran 

Keterangan: 

Skor 4 , jika pelafalan kata, frase dan kalimat dengan sopan, jelas, baik 

dan benar. 

Skor 3 , jika pelafalan kata, frase dan kalimat dengan sopan, jelas dan 

benar. 

Skor 2 , jika pelafalan kata, frase dan kalimat dengan jelas dan baik. 

Skor 1 , jika pelafalan kata, frase dan kalimat dengan tidak jelas. 

Nilai  = (skor perolehan/skor maksimal) x 3 
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Guru Mata Pelajaran 

 Mengetahui, 

Kepala Madrasah 

   

BAROK SAPUJAGAD 

S.Pd.I 

 MUHAMMAD HILMI, 

S.HI, M.Sy. 



 
 

 أسئلة املقابلة 

 

 أسئلة املقابلة لرئيس املدرسة يف مدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي

 كيف تطوير يف مدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي؟  1
 مذا منهج التعليم املستخدمة يف مدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سورااباي؟  2

 بية يف مدرسة سوانن أمبيل املتوسطة سوراابايأسئلة املقابلة ملدر س اللغة العر 

 كيف احوال الطالب يف الفصل الثامن )أ و ب( عند تعليم اللغة العربية؟  1
مذا طريقة و وسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة سوانن   2

 أمبيل املتوسطة سورااباي
يف إلقاء املفردات يف  هل هناك املشكلة عندما تعليم اللغة العربية خصوصا  3

 الفصل الثامن؟
كم شخصا يف الفصل الثامن )أ و ب( يف مدرسة سوانن أمبيل املتوسطة   4

 سورااباي؟

أسئلة املقابلة للطالب من اجملموعة التجرييب يف مدرسة سوانن أمبيل املتوسطة 
 سورااباي

 هل أنت حتبني تتعلمي اللغة العربية؟  1
 املفردات؟ ملاذا؟ هل أنت تشعرين الصعب عندما تعليم  2
 Wordهل أنت حتبني أن تتعلمي تعليم املفردات ابلوسيلة "كلمة مربع )  3

Square؟ ") 
 (؟Word Squareما رأيل عن وسيلة كلمة مربع )  4



 
 

أسئلة املقابلة للطالب من اجملموعة الضابطة يف مدرسة سوانن أمبيل املتوسطة 
 سورااباي

 هل أنت حتبني تتعلمي اللغة العربية؟  1
 ت تشعرين الصعب عندما تعليم املفردات؟ ملاذا؟هل أن  2
 هل أنت حتبني أن تتعلمي تعليم املفردات بدون الوسيلة مثال؟  3
 (؟Word Squareما رأيل عن وسيلة كلمة مربع )  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 واثئق الصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل الضابطالاإلختبار القبلي يف   

طلب الطالب و الطالبة يركز أفكارهم عن ت
لمة مربع املفردات بوسيلة ك  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظيفةإشراف الباحثة عن و 
 الطالب

تجرييباإلختبار البعدي يف الفصل ال  

ضابطاإلختبار البعدي يف الفصل ال  
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