
 أ
 

 البحث اجلامعي

 باتو 2انوية اإلسالمية احلكومية دسسة ال يف امل الغناء فعالية تعليم املفردات باستخدام

 

  أغونج ويدودواعداد :  

  03001121رقم القيد : 

 املشرف : الدكتور سالمت داريين املاجستري

 100090900999901991:  رقم التوطيف

 

 

 

 

 

 تعليم اللغة العربيةسم ق

 التعليمعلوم الرتبية و كلية 

 براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إ

 6102 سبتمبري

 



 ب
 

 استهالل

 

 مِ يْ حِ الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّْْحنِ 
 

 

 

ْ َعَرِبٌّ َواْلُقْرآُن َعَرِبٌّ وََكاَلُم َأْهِل اْْلَنَِّة َعَرِبٌّ   َأِحب ُّْوا اْلَعَرَب لَِثاَلٍث : ِِلَِّنِ

 ()رواه املسلم

 

 

 «َجَعْلنُه قُ ْرانًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ اِإنَّ »

 (0 : الزخرفورة )س

 

 

 ¤الَِّذْي َعلََّم بِاْلَقَلِم ¤ اِْقرْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم 
 (2،3سورة العلق : )

 

 

ُْوا َما ِإنَّ هللَا ْلَ  ..... ُ َما ِبَقْوٍم َحَّتَّ يُ َغريِِ  ..... بِاَنْ ُفِسِهمْ  يُ َغريِِ

 (11: الرعد)سورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 إهداء

 

 أهدي هذا البحث اْلامعي إىل:

سى هللا أن يرجى رضامها، وعاحملرتمني وأسريت أِب الكرمي حممد موجب وأمي الكرمية نور عيدى 
 يرْحهما كما ربياّن صغريا

دين اآلمنني يف الدين أساتذيت ومشاخيي املكرمني عسى هللا أن ينفعين بعلومهم وجعلهم هللا من العاب
اآلخرةوالدنيا و   

  وأخيت الصغرية فرحانا نور ليلَّت

 إخواّن وإخوايت اِلحباء عسى هللا أن جيزهبم أعماهلم

 وزمالئي يف هللا ومن أحبين وأحسن إىل نفسي 

 

يميع أهلي اِلحباء على دعائهم للنجاح يف مجيع أموري وخاصة يف احلياة والتعلومج  
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 شكر وتقدير

احلمد هللا الذي أنزل القرآن بلسان عرِب مبني. والصالة والسالم على النيب العرِب اِلمني. 
 ، أما بعد.ومن اهتدي بسِنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبه أمجعني

 ْحدا وشكرا هلل بعونه متت كتابة هذا البحث اْلامعي مبوضوع " فعالية تعليم املفردات باستخدام

 الغناء يف املدسسة ال انوية اإلسالمية احلكومية 2 باتو "

أمجل الشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كانوا هلم فضل يف إمتام هذا  .  وتتقدم الباحث
 ود ومل يبخلوا أحدهم بشيء طلبت، منهم: ري الوجخالبحث إىل 

براهيم اإلسالمية ، مدير جامعة موْلنا مالك إاحلاج موجيا راهرجو اِلستاذ الدكتور فضيلة .1
 احلكومية مباْلنق

مساحة الدكتور احلاج نور عايل املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موْلنا  .2
 قومية مباْلنمالك إبراهيم اإلسالمية احلك

احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موْلنا  ةمساحة الدكتورة مملوء .3
 قمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباْلن

املشرف الذي أفاد مين عمليا وعمليا املاجستري،  املشرف الدكتور سالمت داريينمساحة  .4
لبحث منذ بداية فكرة البحث حَّت اإلنتهاء ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا ا

فلم تبخل بعلمها يوما عن مساعد البحث وتوجيهها. فلها مين خالص الشكر  منه،
 والتقدير، ومن هللا عظيم الثواب واْلزاء 

مجيع املدرسني يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موْلنا مالك إبراهيم اإلسالمية  .5
 احلكومية مباْلنق

 أستاذة دييان كوماْلساريومعلم اللغة العربية  وينارسوا الدكتوردرسة وهو املرئيس مساحة  .6

ادي احل الصفيف  قسم العلوم الطبيعي و عشرادي احل الصف يفالطالب والطالبات و 
 .باتوا 3الثانوية اإلسالمية احلكومية درسة مب يعىف قسم العلوم اإلجتما عشر

 .باتو 3انوية اإلسالمية احلكومية الثمدرسة يف  بةوالطل مساحة اِلستاذ واِلساتيذة .7
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 مستخلص البحث

أغونج ويدودو. 3106م  فعالية تعليم املفردات باستخدام الغناء يف املدرسة الثانوية احلكومية 3 باتو. 
اإلسالمية احلكومية  موْلنا مالك إبراهيم التعليم، جامعةكلية العلوم الرتبية و   العربية، قسم تعليم اللغة

 مباْلنج.

 الدكتور سالمت داريين املاجستري:  املشرف

 .الغناء، املفردات:  الكلمات اإلشاسية
 

       يف تعليم اللغة العربية، حلفظ املفردات الطالب غالبا جيدون صعو بة، ِلن يصعب          

ستطيع الطالب حلفظ الطالب حلفظ املفردات بطريقتها. ولذلك جيب أن خيتار املعلم باستخدام الغناء لي
 املفردات اللغة العربية. يف هذا البحث، تستخدم الباحث باستخدام الغناء.

للطالب املفردات باستخدام الغناء م أهداف البحث يف هذا البحث، هو أن تصف تنفيذ التعلي      
ن توضح إىل أي مدى فعالية وأ ،باتو 3مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  من الصف احلادي عشر

 مدرسة الثانوية اإلسالمية للطالب من الصف احلادي عشراملفردات باستخدام الغناء التعليم 

 .باتو 3احلكومية 

ه التجربة( بالتخاذ املنهج التجرِب )شباملدخل الكمي و  حث تستخدم الباحثيف هذا الب       
الضابطة. واِلدوات البحث املستخدمة يف مجع البيانات هي اجملموعتني ومها جمموعة التجربة و 

 (.الوثانقية، املالحظة، واإلختبار )القبلي و البعدي

وشعبة اجملموعة،   اد،تطبيق هذا الوسيلة، يبدأ باستعراض املو  أن نتائج يف هذا البحث هي       
 t بنتيجة اْلختبار فعالةاملفردات باستخدام الغناء وأن تعليم  ،ومناقشة، وعرض وتقومي وتعيينات،

=  %0 وكذلك أكرب من نتيجة املستوى 2,,6=  %1 أكرب من نتيجة املستوى 6,29اإلحصائ 

 مقبولة. H1 مردود, و HO وذلك مبعىن أن ،0,21
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        In learning the Arabic language, to memorize vocabullary students often have difficulty. 

Because the student memorization difficulties in his own way. Therefore, teachers must 

choose how to use the song so that students can study vocabullary Arabic. In this paper, the 

researchers employ a method songs. 

        The purpose in this thesis to illustrates learning of vocabullary using song in the class 11 

MAN 2 Batu, and to describe the effectiveness of learning vocabullary using song in the class 

11 MAN 2 Batu. 

       This thesis uses a quantitative research methods. By using two groups, the first class is 

class subject and the second class is class control. 

       The results of this research are the application of this learning model begins with a 

review of the material, the division of the group, assignments, discussion, presentation and 

evaluation, and to teach vocabullary using songs method, test result statistical t 2,50 is greater 

than the result of level 1%= 2,47 and also greater than the result of level 5%= 1,70, meaning 

that HO retorted, and H1 is acceptable. 
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ABSTRAK 

Agung Widodo. 2016. Efektifitas Pembelajaran Mufrodat Menggunakan Lagu di MAN 2 

Kota Batu. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. Slamet Daroini, M.A 

 

Kata Kunci : Mufrodat, Lagu. 

       Dalam Pembelajaran bahasa arab, untuk menghafal mufrodat murid sering mengalami 

kesulitan. Karena murid kesulitan menghafal dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, guru 

harus memilih cara dengan penggunaan lagu supaya murid dapat mengahafal mafrodat 

bahasa arab. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan lagu untuk pembelajaran bahasa arab. 

       Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah menggambarkan pembelajaran mufrodat dengan 

menggunakan lagu kelas 11 MAN 2 Kota Batu, dan mendeskripsikan efektifitas 

pembelajaran mufrodat dengan menggunakan lagu kelas 11 MAN 2 Kota Batu. 

     Skripsi ini menggunakan penelitian metode kuantitatif dengan menerapkan dua kelompok, 

kelompok pertama adalah kelas utama dan kelompok kedua adalah kelas kontrol. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan model pembelajaran menghafal 

mufrodat dengan menggunakan lagu ini diawali dengan review materi, pembagian kelompok, 

penomoran, penugasan membuat lagu, presentasi, dan evaluasi, dan pembelajaran mufrodat 

dengan menggunakan lagu ini menunjukkan hasil yang efektif dengan hasil hitungan uji t-tes, 

yang menunjukkan bahwa hasil t hitung adalah 2،52 lebih besar dari pada t-tabel (tabel 

signifikan) 1% = 2،47 dan 5% = 1،72, dengan demikian hasil t-tes dapat diterima.
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 الفصل األول

 إلطاس العاما

 : أساسيات البحث مبحث األول

 

 خلفية البحث .أ

وزراعة تعلم اللغة العربية هو تعلم الذي يهدف إىل تشجيع وتوجيه وتطوير، وتعزيز القدرة         
موقفا إجيابيا جتاه حسن العربية تقبال أو اإلنتاجية. قدرة تقبال هو القدرة على فهم احملادثة يف 
اآلخرين وفهم القراءات. القدرات اإلنتاجية ِلي القدرة على استخدام اللغة كأداة للتواصل سواء 

جتاه اللغة العربية مهم جداً شفهية أو مكتوبة. القدرة الناطقة باللغة العربية، فضال عن موقف إجياِب 
يف املساعدة على فهم مصدر تعاليم اإلسالم أي القرآن واحلديث، فضال عن اللغة العربية الكتب 

 1املتعلقة باإلسالم للمتعلمني.

 

ة لتعلم بنشاط عملية تعلم اللغة العربية تعلم أساليب يتطلب أكثر من إعطاء فرصة كبرية للطلب      
وحتسني اجنازاهتم التعليمية. وميكن القول أيضا أن أساليب التدخل حيث أن يرتكز التعلم على املعلم 

 أنه حيدث يف فئة الربامج املتكاملة احلادي عشر)املعلم املوجه( حتول إىل اقتصاد مركزي للطالب 

 وسؤال وجواب. الكالسيكي هو التوجه على املدرسني كالتعلم مركز مثل احملاضرات
 

املواد اخلاصة مبعرفة مفردات اللغة العربية املعلمني ليس فقط حماضرات ورمبا تانيا، لكنه يأخذ       
بعض اْلسرتاتيجية اليت قادرة على اجتذاب الطالب على فهم املواد ببالغ احليوية واملرح يف الغالف 

 احلاضر لتعلم مفردات اللغة العربية.اْلوي، والذي ميكن القيام به باستخدام املسار يف الوقت 

                                                           
1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, Tentang Standar  Kompetensi Lulusan Dan 

Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab di Madrasah,  hlm.  22 
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وضع اإليقاع بشكل منتظم يسمى اللحن، بينما نفس اِلغنية مع الغناء هو الرتفيه اليت ميكن للرتفيه 
عن النفس وهتدئة القلب واْلذنني ذهب احلامض. اِلغنية هي واحدة من اِلعمال اِلدبية اليت هي 

 0فكار أو اِلفكار اليت هلا دور هام للجمهور.مصدر للتعبري اللفظي عن الروح واملشاعر واِل

 

عريف س. سادميان، وآخرون القول أن تعليم اإلسرتاتيجية املخطط سلسلة من اِلنشطة اليت        
خدام أساليب و اإلستفادة من خمتلف املوارد أو أو قوة يف الدراسة. اسرتاتيجية هتدف إىل تشمل است

حتقيق هدف معني التعلم. و تشمل اسرتاتيجية التعلم أيضا النهج، و منوذج، و أساليب، و تقنيات  
 0التعلم حمدد.

 

قادرة على إخضاع قلب اإلنسان مثل خفية النار  التعليماْلسرتاتيجية اِلغنية يعمل يف        
واحلجر. تكون واضحة مثل الفضة يف السنة اللهب. إىل جانب اْلستماع إىل املوسيقى أو الغناء 

وكذلك كما يدركون شيئا يف حد ذاهتا دون حتقيق سارة ومتناغمة، مما تسبب يف جوهر اإلنسان، 
 ذلك.

 

الشعور وحيوية، فضال عن  ع أن تلد دفئيف الرتبية اإلسالمية مثل اللغة العربية، من املتوق         
النشاط يف الروح، اليت توفر الدافع يف الناس على تغيري سلوكهم وأن جيدد تصميمه وفقا لإلرشاد 

 ملستفادة من اِلغنية يف وقت ْلحق.والتوجيه، وأخذ الدروس ا
 

استنادًا إىل اخللفية ملا ورد أعاله الباحثني ينجذبون إىل البحث أكثر حول اْلهود املبذولة     
  2215/2216لتحسني املفردات اللغة العربية من خالل اِلغاّن يف الصف احلادي عشر 

 

 

 

 

                                                           
2 Muhammad Yusuf Qardhawi, Fiqih Musik dan Lagu, diterjemahkan Penerbit Lespidi, (Bandung: Mujahid, 

2002), hlm. 24. 
3 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 80. 
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 بحثأسئلة ال .ب

 وانطالقا باخللفية املشكلة السابقة نشأت اِلسئلة، كما يلي:
الصف احلادي عشر مدرسة الثانوية اإلسالمية كيف تعليم املفردات باستخدام الغناء يف   .1

 باتو ؟ 3احلكومية 

احلادي عشر مدرسة الثانوية  الصف يفاملفردات باستخدام الغناء كيف فعالية التعليم   .2
 باتو ؟ 3احلكومية 

 أهداف البحث ج.

 وفقا للمسائل اليت سينظر فيها، مث أن الغرض من هذا البحث:

ف احلادي عشر مدرسة للطالب من الصاملفردات باستخدام الغناء أن تصف تنفيذ التعليم  .1
 باتو. 3الثانوية اإلسالمية احلكومية 

للطالب من الصف احلادي املفردات باستخدام الغناء أن توضح إىل أي مدى فعالية التعليم  .2
 باتو. 3عشر مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 فوائد البحث. د

 الفوائد النظرية
 وميكن توفري املدخالت واملعلومات نظرياً عن اِلغنية يف املفردات تعلم اللغة العربية مبعدل عليا.

 

 الفوائد العملية
 املدرس .1

املواد واملدخالت فضال عن معلومات عن املدارس يف تطوير الطالب أساسا من حيث عملية 
 ربية، ْل سيما الزيادة يف مفردات اللغة العربية.تعلم اللغة الع

 

 الطالب .2

 ميكن للطالب املتوقع زيادة مفردات اللغة العربية يف تعلم اللغة العربية.        
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 الباحث .3

 ميكن إضافة جتربة جديدة واملعرفة يف اِلغاّن خاصة يف عملية التنفيذ لتعلم اللغة العربية.          

 

 فروض البحث. ه

الصف احلادي املفردات يف فعالة لرتقية باستخدام منوذج التعليم بالغناء إِن تطبيق تعليم        
 باتو. 3عشر مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 البحث حدودو. 

العنوان املناسبة اليت سيتم فحصها، مث وجد الباحثون نطاق املناقشة حيث أن هذه البحث         
 الرتكيز على اهلدف حتقيقها وْل اتسعت واخلروج من البحوث اِلساسية يف مشاكل أو تريد.

 النطاق يف هذا البحث:

 .املفردات باستخدام الغناءذج التعلم التعليم منو املداوْلت للبحث عن  .1

زيادة حفظ املفردات للطالب من الصف احلادي عشر مدرسة الثانوية املداوْلت للبحث  .2
 باتو. 3اإلسالمية احلكومية 

 حتديد املصطلحات. ز

يف هذه الدراسة، الباحثون احلد مث تعريف املصطلح   لفهم موحد للمصطلحات املستخدمة      
 كما يلي :

جمموعة صغرية مع مراعاة  –أسلوب تعليم التعاوّن منوذج للتعلم عن طريق تعيني جمموعة  .1
 4تنوع اجملموعة كالطالب العمل معا.

هو نوع واحد اليت تؤكد على هياكل خاصة هتدف إىل التأثري  تعليم املفردات باستخدام الغناء .2
 0على أمناط التفاعل من الطالب، وهدفا لزيادة إتقان اِلكادميية.

                                                           
4 Tukiran Taniredja, et. All., Model-model Pembelajaran Inovatif dan Efektif, (Bandung: Alfabeta, 2013),hal.56 
5 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal.62 



5 
 

املفردات )اململكة املتحدة: املفردات( هي جمموعة الكلمات أو ذاكرة التخزين املؤقت لكلمة  .3
املعروف من قبل أي شخص أو كيان، أو جزءا من لغة معينة. مفردات لشخص يعرف بأنه 
اجملموعة من كافة الكلمات اليت هي مفهومة هلذا الشخص، ومن املرجح أن تستخدم إلنشاء 

يدة. ثروة املفردات املرء يفرتض عموما هو صورة عن إينتيليجينسيا أو مستوى مجلة جد
 .6التعليم

  الدساسات السابقة ح.

لتجنب التكرار والتشابه ضد البحوث السابقة، يعرتض الباحثون البحوث السابقة يف نفس 
 الدراسة، وهي:

 نتائج البحث طرق البحث أسئلة البحث موضوع اسم الباحث عدد
تأثري  زون اهلشام .1

اْلسرتاتيجيات 
املفردات التعليم 

باستخدام منوذج 
التعليم بالغناء 

رتبية يف كلية ال
IAIN  الوايل
 سانغا

(0990) 

 ما .1

اْلسرتاتيجية 
التعليم 
املفردات 
باستخدام 

منوذج التعليم 
بالغناء يف كلية 

الرتبية 
IAIN  الوايل
 سانغا ؟

البحث الكمي. أما 
بالنسبة لنوع البحوث 
اليت استخدمت  
كانت البحوث 

 التجريبية

التطبيق التعليم 
املفردات باستخدام 
منوذج التعليم 

لغناء يف كلية با
 IAINالرتبية 
تأثري  الوايل سانغا

على الطالب نتائج 
التعلم، ويتضح 
ذلك من التحسني 
للطالب التعلم 
النتائج التجريبية فئة 
أعلى من فئة عنصر 

 التحكم

تطبيق منوذج  أداعبدالرْحن .0
التعليم التعلم 

طريقة النوعي  
بالبحث يف الفصل 

زيادة املسؤولية مع 
مؤشرات املسؤولية 

                                                           
6  Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal.22 



6 
 

 بالغناء

لتحسني نتائج 
التعلم للتعليم 

 املواطنة )املعر(
امس الصف اخل

يف مدرسة 
اإليبتيدايية 
"اخلريات"  

وارونغ بوطو 
 يوجياكارتا

 3الدراسي يستخدم 
 دورة يف أحباثه

 الفردية

واملسؤولية داخل 
 اجملموعة

وميكن حتسني نتائج 
 تعلم الطلبة

مع املؤشرات ميكن 
أن يفسر تعريف 

رار املشرتك، الق
 وأوضح

أشكال قرار 
 مشرتك،

وهكذا ميكن أن 
يثبت الطالب زيادة 
 خربة نتائج التعلم

مع درجات 
 الطالب حمسنة

 

من مثل هذا التعرض، موضع البحث خالفا للدراسات السابقة. هذا البحث يستخدم أسلوب 
ة أيضا على وجه حبث كمي باستخدام هذا النوع من التجارب البحثية مع فئات خمتلفة. الدراس

 ليست شائعة يف اللغة العربية. حفظ املفرداتالتحديد يف 

 

 املوقع اجلغرايف .ط

 

قرية طاماس ،  30وقعت يف شارع فاطيمورا رقم  باتو 3انوية اإلسالمية احلكومية مدرسة الث
 .باتو
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 تاسيخ نشأة املدسسة وتطويرها .ي

 

، 0791يف عام  13ن وزير الشؤون الدينية رقم توج سبيني سنن أمبيل مع الرسالة قرار م. 1 
 .33اْلحتالل مبىن تابعا للحجارة املعارف بن حجر الطريق سيمريو رقم 

أصبحت رمسيا املؤسفة "الرجل الثاّن" استنادًا إىل "القرار رسالة" من وزير الشؤون  0791. سنة 3
 املعارف حجر البناء- .0791يف عام  09الدينية ري رقم 

انتقل "الثاّن رجل املؤسفة" موقع املبىن ينتمي إىل مي راودْلتول  فرح يف "احلجر  0797ام . ويف ع2
 4.الطريق الشيعة" مع احلق يف اإلجيار للمبىن 32

الثاّن رجل رمسيا الفقراء اخلاصة بناء )احلكومة( الذي يقع يف جاْلن باتيمورا عدد  3,0710وقد 
 .0711/0710ة حجر بين بأموال تراجع السنة املالي 30

 

 تعديل وزاري منذ سبيني سنن أمبيل حَّت اآلن كما يلي:

 (0دوال  اجل

 سئيس املدسسة السنة سقم
 حممد رافعي  1004-1069 1
 نور غزايل 1004-1089 0

 لدكتور سوهلاّنا    1089-1080 0

 الدكتور غولتوم ترأس 1080-1000 4

 حاء الدكتور صاحل انتونغ 1000-1000 0

 بيليغوز هادي تونيم 1000-0994 6

 ألف حاء الدكتور دويري 0994-0990 0

 عريفني مسرور 0990-0998 8

 الدكتور وينارسو حَّت اآلن  0998 0
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 الوضع العام والبيئة

مدينة ستون يقع يف منطقة جبلية باهلواء البارد، وهي مدينة سياحية مع عدد من املعامل الطبيعية،      
ع مرافق الفندق والفيالت والينابيع الساخنة، وحوض سباحة وترفيه عدة أماكن، ويسرتيح مكان م

-سواء يف املدينة أو يف املناطق سايكيتارنيا. احلجارة كما تسري على الطريق الصحيح املؤسفة املرور
 موجوكريتو عن طريق عرب اْلبال.-جومبانغ، ستون-كيديري

هو معروف مدينة جتارية اليت تشتهر حمصول التفاح.  وإىل جانب كمدينة السياحة، احلجر كما     
البؤساء "حجر الرجل الثاّن" يف هذا احلي، ويقيم معظم الطالب وتنبع من اجملتمع البيئي يف مدينة 

 احلجر، جنبا إىل جنب مع املنطقة احمليطة به.

 

 أدوات املدسسية .ل

 

ارة لرئيس املدرسة، إدارة للمدرسني، أدوات املدرسية املوجودة يف هذه املدرسة تشتمل على : إد
 فصول، ملعب. 09إدارة املدرسة، مكصوف أو شركة، 

 دعم املرافق

 

 مسجد. .1

 املكتبة.. 0

 املختربات.  .0

  خمترب اللغات.  .4

  خمترب احلاسوب.. 0

 . جمال الرياضة.6

  . الكهربائية املهارات، غرفة اخلياطة.9
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 .. مساحة كوبسيس1 

  .الصحة . الفضاء7

 .. بعض أنواع الوسائط التعليمية01

 (2دوال  اجل
 أدوات املدسسية

 اجلملة أدوات املدسسية
 1 إدارة لرئيس املدرسة

 1 إدارة للمدرسني

 1 إدارة املدرسة

 1 معمل احلاسوب

 1 مسجد

 1 املكتبة

 1 خمترب اللغات

 1 خمترب احلاسوب

 1 جمال الرياضة

 09 فصول

 1 ، غرفة اخلياطةالكهربائية املهارات

 1 مساحة كوبسيس

 1 الصحةالفضاء 

 1 بعض أنواع الوسائط التعليمية

 

 

 

 



11 
 

 عدد الفصول والتالميذ .ع

باتوا تتكون من مخسة عشر الفصول، وعدد  3الفصل يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
 طالب. 693الطالب كلهم 

 

 

 (3دوال  اجل
 عدد الفصول والتالميذ

 

 عدد التالميذ رفةعدد الغ الفصل
 100 4 عشر 

 100 4 احلادية قسم اإلجتماعي

 191 0 احلادية قسم الطبيعي

 00 1 احلادية قسم اللغة

 100 4 اثنا عشر قسم اإلجتماعي 

 00 0 اثنا عشر قسم الطبيعي

 00 1 اثنا عشر قسم اللغة

 

 عدد األساتذة .ض

 ك يف جدوال التالية: تذة وشرح ذلأسا 03عدد اِلساتذة يف هذه املدرسة 

 

 (4دوال  اجل
 عدد األساتذة

 

 املواد الدساسية اسم الرقم

 التوجيه اإلرشاد S.Pdتيتيك سوسيالوايت  1



11 
 

 علم الفن و الثقافة S.Pdإنداه ساري  0

 علم اْلغرايف S.Pdنوفيتا  0

 علم اْلغرايف S.Pdأمري النجيه  4

 علم الفزياء S.SIهاّن أولفى  0

 اللغة اإلجنليزية S.S M.Pdايات مقبول هد 6

 التوجيه اإلرشاد S.Psiنور إندرياّن  0

 علم احلاسوب S.Komحممد حبر العلوم  8

 علم اإلجتماع الدكتور سوبراطى  0

 الرياضيات S.Pdإمرأة اخلاصية  19

 عقيدة أخالق S.Pdiأسالنك حقيقي  11

 الرياضيات S.Pdكاريستنا وردّن  10

 علم الفقه  S.H.Iكاسيانطى  10

 اللغة اإلندونيسية الدكتورة أتيمة نور ماىل 14

 علم اإلقتصاد S.Pdقالفي فاشى   10

 الرياضيات S.Pdداوي أستوتيك  16

 علم الفن و الثقافة أْحد شيف الدين  10

 علم احلاسوب S.Pdسييت مطمإنة  18

 اللغة اإلجنليزية SSفريدة أرياّن  10
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 علم اإلجتماع S.Sosسابيلى أمر هللا  09

 اللغة اإلجنليزية S.Pdيوسىن أفاندي  01

 علم التاريخ S.Pdميسمي  00

 اللغة اإلندونيسية الدكتورة نور احلسنة  00

 اللغة اإلندونيسية الدكتورة فوروايت  04

 علم اإلجتماع S.Pdأنا رْحاوايت  00

 الرياضيات S.Pd, M.Siريين واراسوايت  06

 علم املواطنة S.Pdسوجيبطى  00

 علم املواطنة الدكتورة لطيفة  08

 علم الكمياء S.Pdسييت مورتينيقسيه  00

 علم التاريخ S.Pdلولوك حسنِية  09

 عقيدة أخالق S.Agليلي مازيِة  01

 عقيدة أخالق S.Agنور الفرحية   00

 الرياضيات S.Pdدوي سانتوسى  00

 يزياءعلم الف S.Pd, M.Siمنِور القلوب  04

 علم اْلغرافيا S.Pdسومارسونو  00

 علم اإلقتصاد S.Pdإرنا سيتياوايت  06

 اللغة اإلجنليزية M.Pdيايوك كورنياوايت  00
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 اللغة اإلندونيسية الدكتورة دوي جاهيانينقروم 08

 قرأن حديث S.Agحممد نظام  00

 الرياضة S.Pdحممد مشرفني  49

 علم الفقه S.Pdi, MAنور جنة  41

 اللغة اإلجنليزية M.Pdحليمة السعدية  40

 الرياضة  S.Pdراته إّن جاهيا  40

 اللغة اإلندونيسية S.Pd, M.Pdألفية نور العني  44

 اللغة العربية S.Pdديان كوماْلساري  40

 علم اْلحياء الدكتورة دياه رْحوايت  46

 اللغة العربية S.Pdأمي صاحلة  40

 للغة اإلجنليزيةا S.Pdإميي سوزاىن  48

 علم اإلقتصاد S.Pdروحاّن نينقسيه  40

 قرأن حديث S.Agمسرى ماميك  09

 علم اْلحياء S.Pdوجيي أسيه  01

 علم الفقه S.Agعين نور عائشة  00

 

 تفوق املدسسة .ق

 

أن من تفوق هذه املدرسة يرجى   ،وينارسوالدكتوراندوس كما قال رئيس املدرسة 
كل يوم   21ه إماما يف الربامج الدينية مثل يف حفظ سورة يس، قراءة جزأ بأن يستطيع تالميذ
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قبل عملية التعليم. ويرجى بأن يستطيع الطلب يف قراءة صلوات النارية ويف قراءة التهليل 
 لدى اجملتمع. وهذه كانت من خصائص أهل السنة واْلمعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 الفصل ال اين

 اإلطاس النظري

 أسلوب التعليم باستخدام الغناءمبحث األوىل : 

 االسرتاتيجية .1

 

 مفهوم االسرتاتيجية .أ

 

اسرتاتيجيات التعلم بشكل عام ميكن تعريف اْلسرتاتيجية املشارب القوس كب رية للعم ل مفهوم        
 حماول  ة لتحقي  ق اِله  داف ال  يت حت  ددت. املرتبط  ة ب  التعليم وال  تعلم، اْلس  رتاتيجية ميك  ن أن دي  ارتيكن  يف

كأمن    اط نش    اط ع    ام للمعل    م والطال    ب يف أعم    ال الت    دريس وأنش    طة ال    تعلم لتحقي    ق اِله    داف ال    يت 
 وضعت.

 

اتيجية التخطيط اليت (. يف عامل الرتبية والتعليم، تعرف بأهنا اسرت 3119:036ووفقا ساجنايا، )       
تص  ف جمموع  ة م  ن اِلنش  طة ال  يت هت  دف إىل حتقي  ق أه  داف تعليمي  ة حم  ددة. ويف ح  ني يفس  ر كيم  ب 

( أن اسرتاتيجيات التعلم نشاط لتعلم أن تفعل املعلمني والطالب حَّت تعل م اِله داف ميك ن 0770)
اتيجيات ال تعلم ه ي ( أيض ا أن اس رت 0710حتقيق فعالي ة وكف اءة. م ن ه ذا ال رأي، ذك ر دي ك وك اري )

جمموع    ة م    واد تعليمي    ة واإلج    راءات ال    يت ي    تم اس    تخدامها مع    ا إلح    داث نت    ائج ال    تعلم يف الط    الب 
 7(.3119:036)ساجنايا، 

ه ميك  ن اس  تنتاج أن م  ن تعل  م يف خط  ة العم  ل اْلس  رتاتيجية )اِلنش  طة( فه  م بع  ض م  ا ورد أع  ال       
اليت تشمل أيضا استخدام ميتيدي، واْلنتفاع من الطاقة املختلفة مصادر الطاقة/يف التعلم. وهذا يعين 
أن يف إع   داد اس   رتاتيجية جدي   دة لعملي   ة ص   ياغة العم   ل خط   ة ْل بع   د ح   َّت عل   ى العم   ل. وق   د وض   ع 

                                                           

  0 كتاب" حتليل العالقات الدولية.. دراسة يف إدارة الصراع الدويل"، دار النهضة العربية، القاهرة، 3103 ص. 00
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ق هدف معني، هو أن أقول هنا أن اجتاه مجيع القرارات لصياغة هذه اْلس رتاتيجية اْلسرتاتيجية لتحقي
هو حتقيق اِلهداف، حيث أن إعداد خطوات التعلم، واْلستفادة من خمتل ف املراف ق وامل وارد التعليمي ة 
املوجهة حنو حتقيق اِلهداف يف هذا اْلهد. ولكن قبل احلاجة إىل صياغة هدف واضح ناجح ة قابل ة 

 اس.لقي

 بعض أنواع من اسرتاتيجيات التعلم:

 ( وهناك بعض اسرتاتيجيات التعلم اليت جيب أن يقوم هبا معلم316-3119:099ووفقا ساجنايا )

 . اكسبوسيتوري اسرتاتيجيات التعلم.0

 . اسرتاتيجيات لتحقيق التعلم.3

 . اسرتاتيجية التعلم القائم على املشكلة.2

 8درة الفكر.. التعلم اسرتاتيجيات زيادة ق3

حتس    ني مه    ارات التفك    ري واس    رتاتيجيات ال    تعلم ه    و تعل    م اْلس    رتاتيجيات ال    يت تؤك    د عل    ى أن ق    درة 
ة للطلبة، ولكن يسرتشد الطالب لعملية الطالب على التفكري. يف دراسة هذا املوضوع مل يكن املقدم

إجي  اد بل  ده املفه  وم ال  ذي جي  ب أن ي  تقن م  ن خ  الل عملي  ة دي  الوجيس املس  تمر باْلس  تفادة م  ن اخل  ربة 
املكتس  بة الط  الب. ال  تعلم من  وذج اس  رتاتيجيات التفك  ري الرتقي  ة ه  و من  وذج القائم  ة عل  ى ال  تعلم لتنمي  ة 

ع أو جت   ارب الطف   ل كم   واد حل   ل مش   كلة ال   يت جي   ري ق   درة تفك   ري الط   الب م   ن خ   الل البح   وث الوق   ائ
 9تدريسها.

 من اإلحساس بأعاله، هناك عدد قليل من اِلشياء اليت ترد يف قدرة التفكري اسرتاتيجيات التعلم.

                                                           

  8 كتاب" حتليل العالقات الدولية.. دراسة يف إدارة الصراع الدويل"، دار النهضة العربية، القاهرة، 3103 ص. 09

 0. روح الرتبية و التعليم، حممد عطية اِلبراسي، )مسارانج : دار إحياء الكتب العربية(، ص. 003 
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رتاتيجيات ه ذا من وذج ال تعلم ال ذي يق وم عل ى تنمي ة الق درة عل ى التفك ري، وه ذا أوًْل، التعلم اس       
يع   ين اِله   داف ال   يت ينبغ   ي حتقيقه   ا يف ال   تعلم ل   يس فق   ط طال   ب تس   تطيع الس   يطرة عل   ى ع   دد م   ن 

 املوضوع، ولكن كيف ميكن الطالب على تطوير اِلفكار واِلفكار عن طريق إتقان اللغة اللفظية.

حث عن احلق ائق اْلجتماعي ة أو التجرب ة اْلجتماعي ة ه ي اِلس اس لتنمي ة الق درة عل ى ثانيا، الب       
التفك    ري، وه    ذا يع    ين تط    وير اِلفك    ار واِلفك    ار اس    تناداً إىل التجرب    ة اْلجتماعي    ة ل طف    ال يف احلي    اة 
اليومي  ة، وتعتم  د عل  ى ق  درة الطف  ل عل  ى وص  ف نت  ائج مالحظ  اهتم للحق  ائق والبيان  ات ال  يت حتص  ل يف 

ياة اليومية. ثالثا، قدرة اهلدف النهائي م ن اس رتاتيجيات ال تعلم التفك ري ه ي ق درة الطف ل عل ى ح ل احل
 19املشاكل اْلجتماعية وفقا ملعيار تنمية الطفل.

 االسرتاتيجية أهداف  .ب

كما أوضح اخلرباء أن حتديد اسرتاتيجيات التعلم لتدريس والتعلم بني املعلمني والطالب أو        
تعزى إىل البشرية. عملية التدريس والتعلم، اسرتاتيجيات التعلم ْل غىن عنه، ِلنه يهدف إىل زيادة 

 .حتسني نوعية املتعلمني حنو ربط التعليم والعلوم بسهولة احلصول عليها

 

توضيح كيفية أمهية تعلم اْلسرتاتيجيات، مث يف املعلم جيب أن تكون ذكية يف اختيار        
اْلسرتاتيجية الصحيحة للمتعلمني من أجل العلوم اليت ميكن احلصول عليها من الطالب ميكن أن 

م ِلن كل شيء سيكون جناح التعلم ِلن التعلم يتم يف الفصل الدراسي هو عملية تعل يفهم جيدا. 
 .الطالب ليه جيدة ومقبولة

وقد يكون من الضروري أحيانا للوصول إىل اهلدف النهائي للسياسة حتديد حتقيق عدد من        
اِلهداف املرحلية اليت يؤدي حتقيقها إىل أحداث تغيريات حادة هامة يف املوقف السراطِي أو إىل 

ي، وهذه اِلهداف هي ما يسمى توجيه الوضع السراطِي باجتاه يؤدي حنما إىل اهلدف النهائ
 11باِلهداف اإلسرتاتيجية.

                                                           
  0 كتاب" حتليل العالقات الدولية دراسة يف إدارة الصراع الدويل" دار النهضة العربية، 3103 ص. 07

 19 .حسني عالوي خليفة، النظرية اْلسرتاتيجية املعاصرة، دار احلكمة، بغداد، 3102 صف 01
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 مزايا اإلسرتاتيجية .ج

يف أعلى املستويات  سرتاتيجيةعادة ما يتم اختاذ القرارات اْلاملركزية يف املستويات العليا :        
دارية، املتمثلة غالبًا يف جملس إدارة املنظمة أو املدير العام للشركة ومساعديه إلملامهم اإل

 بإمكانيات وموارد املنظمة.
قرارًا حتميًا : إذ ينبغي على املنظمة أن تتخذه قبل البدء يف سرتاتيجية يعد القرار اْل      

 عملياهتا اإلدارية والتشغيلية.

إذ غالبًا ما متثل تلك القرارات معامل رئيسة تسري املنظمة على  :غري متكرر سرتاتيجيةالقرار اْل
 .10هنجها دون تغيري يذكر

 

 الغناء .2

 مفهوم الغناء .أ

الغناء: التطريب، والرتمن بالكالم املوزون وغريه، ويكون مصحوباً باملوسيقى وغري مصحوب،        
: طِرب، وترمِن بالكالم املوزون  10، وغريه.واِلغنية: ما يرتمن به من الكالم، واْلمع: أغاّن، وغىنَّ

 14.والغناء اصطالحاً: هو ترديد الصوت بالشعر وحنوه باِلحلان، أما التغينِِ فهو الرتمنِ         

اِلسلوب "وسيلة لنقل املوضوع للطالب )املتعلمني(. " املزيد من فهم اِلغنية وفقا قارداوي بن 
يوسف مع اآلخرين آراء سليمان أبو اخلطاب قال أنه "وضع اإليقاع بانتظام مث اِلغاّن يسمى 

 هلذا وفقا للعرب".

س كبري من نفس اِلغنية مع اِلغاّن "اللغة اإلندونيسية"، إْل وهي "الرتفيه اليت بينما يف قامو  
 ميكن للرتفيه عن النفس وهتدئة القلب واْلذنني ذهب احلامض"

                                                           

 11  اسرتاتيجية الفتوحات اإلسالمية   الفصل اِلول من الكتاب د. حسني عالوي خليفة، النظرية اْلسرتاتيجية املعاصرة، دار احلكمة، بغداد 3102

.املعجم الوسيط، مادة: )َغيِنَ(، ص 663 
 10 

 10 .معجم لغة الفقهاء، حممد روَّاس، ص 212، وانظر: القاموس الفقهي، لسعدي أبو جيب، ص 391 



19 
 

( الذي، وفقا للغة العربية اِلدبية Arاِلغنية يسمى يف اللغة العربية أية )الشعر، والشعر، والشعر 
تصلة ماترا وايقاعات )الصوت التكرار( )عناصر إيقاع منقوشة "الكالم أو الصيغة اليت بالغه امل

 10على أي حال( وعادة ما تكشف عن خيال مجيلة ومغرية.

 

 أهداف الغناء .ب

طالب ، ويتحمسون ِلحلاهنا ، تنبع أمهية الغناء من كوهنا قطًعا أدبية مجيلة حيبها ال       
  وينشدوهنا يف أوقات فراغهم ، وهلوهم ، ونشاطهم.

         وحيقق املعلم من تدريس اِلغاّن واِلناشيد أهدافًا كثرية ، تربوية ، وخلقية ، ولغوية منها:

عاْلة الطالب اخلجول ، إذ تتيح له اِلناشيد فرصة النطق بصوت مرتفع مع زمالئه  أو . م0
  امنفردً 

 . حتسني النطق ، وإخراج احلروف من خمارجها بوضوح أثناء اإلنشاد. 3

 .. تعترب من بواعث السرور للطلبة ، و أثرها واضح يف جتديد نشاطهم ، وتبديد سآمتهم2

 وتبعث فيهم احلمية واحلماسة ، وتقوي شخصياهتم.  . تزيد من إثارة الطلبة ،3
 ل العليا.. إكساب الطلبة الصفات النبيلة واملث0
 16. إكساب الطلبة للمعارف واملفاهيم بصورة حمببة شائقة.6

 

 ج. مزايا و العيوب تعليم املفردات باستخدام الغناء

يدة يف درس خاص، ولكن أسلوب اِلغنية أو اِلغاّن ميكن حتفيز اِلطفال سع             
أيضا ميكن حتميل بشكل مباشر باملواد اليت جيري تدريسها. التميز أغنية اِلسلوب أكثر فعالية 
وكفاءة ومتعة. ويقال أن تكون فعالة نظراً لقادرة على تدريس مع كمية كافية من الكثري، حَّت 

وْل حتتاج إىل تكلفة أنه  ميكن أن يتبعه عدة فئات خمتلفة. قال أن تكون فعالة ِلن بوقت قصري

                                                           
15 Soepodo Atmogerjito, Nganggit Mocopat, (Purworejo, ttp, 2003), hlm. 1 

  10.حسني عالوي خليفة، النظرية اْلسرتاتيجية املعاصرة، دار احلكمة، بغداد، 3102 صف 32
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ميكن السيطرة على العديد من الدروس. قال أن يكون متعة ِلن اِلطفال يتلقون دروسا ْل 
 تشعر املثقلة باِلعباء.

ضعف اِلسلوب اِلغنية ْل تستطيع السيطرة على مجيع املعلمني واملعلمات )ميكن            
الطبع يتطلب الصرب واإلبداع. ليتمكن من اِلغنية(. ومع ذلك ميكن تعلم أسلوب اِلغنية، وب

 تعليم مع أسلوب اِلغنية ميكن استخدام اخلطوات التالية:
 

 . سعيد أغنية ضد )إبداعات اآلخرين(.0

 . انتحال شخصية أو اِلغاّن ْلجوكان )إنشاء اآلخرين( من قصيدة جيدة أو أغنية.3

 لى مادة املوضوع اليت سوف تدريس.. أغاّن القائمة مليئة بايات حملية الصنع اليت حتتوي ع2

 . وهناك اِلغاّن اليت تغريت شيئا فشيئاً 3

يف حماولة ْلعل اِلغاّن والقصائد من تلقاء نفسه. الدروس عينة معبأة مع الغناء )تسليم مع . 0
 10أساليب اِلغنية/القصيدة(.

 تعليم املفردات باستخدام الغناءد. خطوات 

حلصول على احلد اِلقصى من التعلم، مث الضرورية اخلطوات حَّت يكون التعلم يف الفصول        
 .الدراسية بسالسة وحققت اِلهداف التعليمية

 ِلطفال.  املعلم مناقشة حمتوى اِلغنية اليت سوف تدرس من خالل استجواب املدرسني يف ا1

 . ْلجوكان املعلم اِلغنية أكمله مرتني أو ثالث مرات0

. املدرسني واِلطفال ْلجوكان اِلغاّن معا، ويعد صوت املعلمني أكثر هبدوء )د( اِلغنية 0
 ْلجوكان  املعلم والصيب بطنني.

 . املعلم تالوة أية سطراً بسطر ومتبوعاً بالطفل4

 ن واِلطفال ْلجوكان اِلغنية معا. املعلم يشرح الكلمات الصعبة واملعلمو 0

. املعلمني فرصاً على طفل الذي كانت قادرة وراغبة يف ْلجوكان وحدها أو مع عدد قليل من 6
 اِلصدقاء للمضي قدما يف الفئة التالية.

                                                           
17 Syaiful Bahri Jamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 119 
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 . أوْلً املعلم توفري التوجيه والتشجيع يف اِلطفال اليت حتتاج.0

 ناسب حيث يكتسب اِلطفال اإلثارة.. جيه املعلمني إعطاء الثناء يف الوقت امل8

 . ْلجوكان املعلم وابن آخر أغنية كإهلاء.0

 18املدرسني واِلطفال ْلجوكان اِلغنية مرة أخرى. .19

خطوة بيمبيالجران استخدام اِلغنية أعاله، مث الطالب واملعلمني سوف تكون  يف خطوة       
قادرة على استخدام هذه اْلسرتاتيجية، وسيتم حتقيق اِلهداف املتوقعة من التعلم وجيعل عملية 

 التعلم يأخذ مكان جذب.

 املفردات .3

 مفهوم املفردات .أ

يتم ترتيبها يف اْلمل. املفردات يف اللغة العربية، هو املفردات هي كلمة يف اللغة العربية اليت مل     
ج  زء ْل يتج  زأ م  ن تعل  م اس  تخدام املف  ردات ، ِلن املف  ردات ه  و بداي  ة ل  تعلم التع  رف عل  ى الكلم  ة 
وال  ذي م   ن ش   أنه أن جيع   ل احلك   م ليك   ون مثالي   ا. ل  ذلك م   ن امله   م ج   دا املعلم   ني تعل   يم طالهب   م 

 كن تلقى وفهمها من قبل الطالب. املفردات جيدا أن يتم تسليم التدريس مي

وفق   ا الق   رن، املف   ردات ه   ي جمموع   ة م   ن الكلم   ات ال   يت تش   كل اللغ   ة. دور املف   ردات إلتق   ان        
مهارات اللغة اِلربع ْل غىن عنها كما جاء فاليه ه و أن الق درة عل ى فه م مه ارات اللغ ة اِلرب ع تعتم د 

ملفردات الش خص. وم ع ذل ك تعل م اللغ ة ل يس مرادف ا لل تعلم فق ط املف ردات. مبع ىن اعتمادا كبريا على ا
 10أن املهارات اللغوية ْل يكفي فقط أن حيفظ الكثري من املفردات.

 

                                                           
18 Depdikbud, Pedoman Guru Bidang Pengembangan Pengetahuan (Jakarta : Proyek Pembinaan Taman Kanak-

kanak, 2001), hlm. 8. 
19 Abdul Wahab,Muhbib,Drs, MA, Teknik dan model penyajian materi Bahasa Arab, Depag RI, Jakarta, 2004. 
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 املفرداتأهداف التعليم  .ب

بغرض إجناز باستخدام املفردات التعلم موفرودات هذا، مث أن من الواضح أن يتوقع من        
 سوف تكون قادرة على تتحقق مع اْلجتاه وحسن.   املعلمني 

 لطالب.. إدخال مفردات جديدة ل0

 . املتعلمني القطار لتكون قادرة على نطق هبا املفردات بشكل صحيح.3

. فهم معىن املفردات، سواء دْليل / معجمية )قائمة بذاهتا( وعند استخدامها يف سياق مجلة 2
 معينة )معىن تلميحي والنحوية(.

 09اق الصحيح.. أن تكون قادرة على استخدام مفردات التعبري، سواء شفهية وكتب وفقا للسي3

هكذا، سوف يتحقق اهلدف سيجعل املعلمني راضية عن نتائج ديبيوليه الطالب بعد        
أن يتحقق  فرح، وميكن أيضااستخدام هذه اْلسرتاتيجية. وكذلك ميكن أن تتعلم موريدبون مع ال

 نتيجة.

 ج. فهم قدسات مفردات اللغة العربية

القدرة هو شيء حقًا ميكن أن تقوم به أي شخص. سوريابراتا سومادي اقتبس من        
 ومورجيس تعريف القدرة )القدرة( على ثالثة معان وودوورث: 

 

 .اْلختبار. ددة أو .   اإلجناز، الذي هو القدرة الفعلية، واليت ميكن قياسها مباشرة مع أداة حم0

.  القدرة، وهي القدرة احملتملة اليت ميكن قياس غري مباشر بقياس املهارات الفردية ضد، اليت 3
 وضع فيها املهارات مع بريبادوان بني القاعدة، مع تدريب مكثف وخربة.

 01.  املوهبة، أي نوعية ميكن فقط أعرب أو قياسها باْلختبارات اخلاصة.2    

                                                           
20 Hendra, Faisal, Dr, M Ed, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Depag RI, Jakarta, 2006. 

21 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 169 
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 . املفردات املستخدمة يف اإلختباسد

       املفردات املستخدمة يف اْلختبارا اليت سوف جتري قدر عشرين مفردات اللغة العربية جنبا إىل 
 جنب مع اللغة اإلندونيسية.

 سقم املفردات املعنى
Hobi 1 اهلواية 

Sepak Bola 0 كرة القدم 

Bola Basket 0 كرة السلة 

Bola Tangan 4 كرة اليد 

Berenang 0 السباحة 

Memanah 6 الرماية 

Surat Menyurat 0 املراسلة 

Menulis 8 كتابة 

Jalan jalan 0 السفر 

Memasak 19 الطبخ 

Membaca 11 قراءة 

Sedikit 10 قليلة 

Banyak ريةكث  10 

Olahraga 14 الرياضة 

Mengoleksi Perangko 51 مجع الطوابع 

Fotografi 51 التصوير 

Menjahit 51 اخلياطة 
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Menyanyi 51 الغناء 

Jurnlistik 51 الصحافة 

Memancing 02 الصيد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



25 
 

 الفصل ال الث

 منهجية البحث

 موقع البحث .أ

 با تو 0 املكان يف هذا البحث يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

 

 مدخل البحث ونوعه .ب

يف هذا البحث يستخدم املنهج الكمي. كما حملة موجزة . املنهج الكمي هو طريقة        
البحث طرق على أساس فلسفة الوضعية. الذي يستخدم لدراسة السكان أو عينة معينة. وأخذ 

أدوات البحث وحتليل البيانات أو  العينات تقنية غري عشوائية عموما، ومجع البيانات  باستخدام
 00إحصاءات كمية من أجل اختيار الفرضية اليت كانت تعيني.

هذا النوع من البحوث التجريبية، دراسة التجريبية هي طريقة البحث اليت يتم استخدامها للبحث 
 00العالج حمدد ضد الطرق اآلخر يف الظروف غري املتحكم فيها.عن تأثري 

 

 متغريات البحث . ج

( حبوث متغري هو كائن البحوث، أو ما هي 0771:71سوهارسيمي أريكونطا )       
 الدراسة.  نقطة حمورية يف

 هناك متغريات يف هذا البحث إىل قسمني، وهي:
هو العامل الذي أن نقيس مدى تأثريه   (Independent Variable)املتغري املستقبل  .1

على املوقف. ويسمى أيضا بالتغري التجرييب. أو املتغريات اليت تؤثر أو تغيري بداية املتغري 
 املفردات باستخدام الغناء.ث هو التعلم التابع. املتغريات املستقبل يف هذا البح

هو العامل الذي ينتج عن تأثري العامل    (Dependent Variable) املتغري التابع .2
املستقبل. املتغري الذي يتأثر عواقب املتغريات املستقبل. إذان املتغري التابع يف هذا البحث هو 

 ترقية حفض املفردات لدي الطالب يف هذه املدرسة. 

                                                           
22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: Alfabeta, 2015). Hlm.14 
23 Ibid, hlm. 107 
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  جمتمع البحث وعينه .د

جمتمع البحث هو املنطقة تعميم تتكون من املفعول أو الفاعل الذي ان يكون كمية وميزة        
 04املقرر الباحث معينة ميكن تعلمها واإلستنتاجات مث تأخذ اخلالصة.

العينة هي جزء من السكاّن )بعض من اجملتمع البحث( إذا أراد الباحث يبحث من السكاّن فإن 
 (. 009: 0771جزء من جمتمع البحث هي عينة البحث )أريكونطا، 

الطالب يف الفصل احلادي العشر يف املدرسة الثانوية  جمتمع البحث يف هذا البحث يأخذ من
طالب، يتكون من الفصل العلوم الطبيعة  01باتو من اإلعداد اجملتمع  3اإلسالمية احلكومية 
 وعينة هذا البحث يأخذ منهما. والعلوم اإلحتماعية.

 

 البيانات و مصادسها .ه

أما البيانات البحث إىل قسمني، ومها البيانات اِلولية و الثانوية. البيانات اِلولية هي         
البيانات اليت يتوجد أو جيمع الباحث مباشرة من مصادر البياناته. باستخدام املالحظة واملقابلة 

 واإلختبار والتوثيق.

وية هي البيانات اليت يتوجد أو جيمع من الكتب واملوقع واجملالت واِلطروحات البيانات الثنا
وحطة البحث اْلامعي اليت جيمع من املؤسسة مجع البيانات و نشرت البيانات إىل جمتمع 

 املستخدمتها.

 

 طريقة مجع البيانات  .و

طريقة مجع البيانات هي الطريقة اليت استخدامها الباحث ْل جيمع البيانات الصك كأدة يف        
استخدام أسلوب مجع البيانات وسيلة اليت ميكن ان تتجسد يف اِلشياء مثل اإلستبهانات واختبار 

 اْلهاز مبادئ توجيهية مقابلة، واملبادئ التوجيهية املالحظة و غري ذلك. 

 طريقة مجع البيانات املستخدمة يف هذه البحيثة  كما يلي:

 

 

                                                           
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D,(Bandung: Alvabeta:2008),hlm. 18 
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 املالحظة  .1

املالحظة املنهجية وتسجيل العناصر اليت تظهر يف أعراض أو أعراض الكائن البحوث        
 25.(6:0770)النواوي ومارتيين، 

حلفظ املفردات وكيفية تقدميها من املعلم  يف هذا البحث، هتدف املالحظة لطلب البيانات املتعلقة
واستعماهلا أثناء عملية التعلم، البيانات املتعلقة بعملية التعلم ومعرفة احلال املدرسة ويستخدم 

   لية التعلم.منهجية الدراسية والفصل والطالب وعم

أن تأخذ هذه البيانات من املالحظة أجريت يف فئة حول املشكلة اليت تواجه املعلم يف        
 عملية التعليم بطريق مراقبة املشكلة املوجودة يف الفصل.

     
 

 املقابلة .2

املقابلة هي طريقة مجع البيانات عن طريق طرح شيء إىل املدعي عليه، والطريقة هي        
 26(.0776حدثة وجها لوجه )فرابووو، مب

يف هذا البحث، هتدف املقابلة هي ملعرفة أو يطلب اخلابر عن املدرسة. يف هذه املقابلة نعقد بني 
 ظفون املدرسة أو الطالب.مدير املدرسة، املدارس اللغة العربية، مو 

مث نتائج هذه املقابالت هو شرح وحل املقدمة من رئيس املدرسة، و شرح من معلمة اللغة        
العربية. من هذه البيانات، أنه ميكن تناول احللول اليت ميكن أن جتعل عملية التعليم لتكون 

 بالنجاح.

 

 

 اإلختباس .3

أواِلنش اطة املع ة التن ول ق درة وس لوك الش خص و ال يت تص ور اإلختبار ه و اآلل ة أو اإلح راء        
 00الكفاءة اليت ميلكها يف مادة دراسية معينة.

                                                           
25 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Avaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.138 
26 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Avaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.138 
27 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Avaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.139  
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دف هذه الطريقة بعدي. هتاإلختبار يف هذا البحث يستخدم اإلختبار القبلي و اإلختبار ال        
أسلوب   ملعرفة فعالية  (two stay two stray) هذه  يف ترقية حفظ املفردات العربية. مع 

ومي الطالب يف التعلم، الطريقة، والباحث حيصول عن البيانات اليت سيتم استخدامها لقياس نتائج تق
ث.وأيضا قبل أسلوب معني، وميارس بالفعل طريقة احلديث العصا املتحد  

 

 (0,0)اْلدوال 
 08معاير جناح التالميذ يف اإلختبار 

 النسبة فئة النتائج التقدير الرقم
 %199 - %01 199 – 01 ممتاز .1

 %09 - %86 09 – 86 جيد جدا .0

 %80 - %00 80 – 00 جيد .0

 %04 - %69 04 – 69 ْل متام .4

 %00 - %9 00 - 9 ضعيف .0

 

 

 الوثيقة .4

الوثيقة يشكل اآلحظ احلادثة ميكن أن تكون الوثائق مبكتبة النص أو صور أو عمل        
 00الشخص.

 

 حتليل البيانات  .ي

ذا البحث بطريقة مجع البيانات الكمية. الطريقة مجع البيانات الكمية هتدف يستخدم ه       
ملعرفة احلصول النتيجة اإلختبار القبلي والبعدي. وحتليل البيانات يف هذا البحث باستخدام الرموز 

(t-test.) 

                                                           
28 M. Soenardi Metpen Bahasa Arab, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 67 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329 
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𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑𝑥2 + ∑𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) (
1

𝑁𝑥 +
1

𝑁𝑦)

 

 

 

 

Mx= لتجربةاملقياس املعدىل من اجملموعة ا   

 My= املقياس املعدىل من اجملموعة الضابطة 

 ∑ 𝑥= العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة التجربة 

 ∑ 𝑦=  العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة الضابطة 

 Nx = عدد التالميذ يف اجملموعة التجربة 

Ny = 09.عدد التالميذ يف اجملموعة الضابطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 25 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 

الصف احلادي عشر مدسسة تعليم املفردات باستخدام الغناء  فعالية:  ولاملبحث األ .1
 باتو 2ال انوية اإلسالمية احلكومية 

، الدكتوراندوس املدرسة اخلطوة اِلوىل اليت اضطلعت هبا الباحث مقابلة الرئيس كانت
أيضا معلمي  املدرسة . الباحث املستخدمة يف إعداد اِلسئلة تكون موجهة إىل رئيسووينارس

 .اللغة العربية يف املدرسة حيث أنه ميكن أن يؤدي إىل التعلم الذي سوف يتحقق

حول املشاكل القائمة يف املدرسة. املشاكل اليت تعوق  يف مقابلة معه، طلب احملققني
 التدريسعملية التدريس والتعلم اليت تتم معاْلتها. وهناك العديد من املشاكل اليت تعوق عملية 

أواخر  عد يف احلد اِلقصى الذي هو غالباحيث أن العلوم اليت حصل عليها الطالب ليست ب
رئيس املدرسة أن وضح  معرفة الدافع للطالب. مث التالميذ يدخلون الدرجات واْلفتقار إىل

الطالب لتعزيز عملية التعلم، جيب أن تكون دوافع سياسية بينما أيضا إرشادات معينة حول 
للمشكلة الثانية، وينبغي أن زيادة تعليم  ح الرئيسأمهية التعلم والدراسة يف وقت مبكر. وأوض
ِلقصى من أجل تدريس أهداف التعلم ميكن أن إجنازات الطالب املعلم جاهزة لتوفري احلد ا

 .31يتحقق

مدرسة الثانوية  00يف الفصل اللغة العربية  املقابلة الثانية من الباحث مع معلمةجرى مث أ
ما هي مشاكل تعيق عملية التعلم  احثْلساري. سأل البدييان كوما باتو، استاذة 3احلكومية 

)خصوصا يف حتفيظ املفردات( حيث أن النتائج اليت مت احلصول عليها أقل من احلد اِلقصى. 
مث أوضح أن عدم اسرتاتيجية تستخدم لوصف املعلم للطالب. مث اإلجابة على املشكلة أعاله 

يجية املناسبة، وجذب، هو مشكلة عملية التعلم املدرسني ْلحق ينبغي استخدام اْلسرتات
اسرتاتيجية أغنية ملساعدة التالميذ على  النتيجة القصوى. مث جعل الباحث وميكن أن تكون

 .حفظ مفردات اللغة العربية

                                                           
"الدكتورانوس وينارسو" باتو 3مقابلة مع رئيس املدرسة الثانوية احلكومية  31   
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اْلتفاق على اْلسرتاتيجيات اليت سيتم تطبيقها، حيث أن يف اسرتاتيجيات  املعلمة
تخدام هذه اْلسرتاتيجية أيضا، وأخريًا جنحت يف اس ا. ويف الدراسة، والباحثالبحث ْلحق
 .32دات عن ظهر قلب أهنم مواصلة زيادة وإرضاء التعلم، مث قيمة نتيجة مفر متحمساً يف

مدرسة الثانوية  00يف الفصل اللغة العربية ع الطالب جرى املقابلة الثالثة من الباحث مأ
باتو، خممد جاذب. وضح حممد جاذب عدم اسرتاتيجية اعتمادها املعلم يف  3احلكومية 

 33حفظ املفردات. مث احلل الصحيح حفظ املفردات باستخدام الغناء.التدريس، ْل سيما يف 

البيانات اليت مت احلصول عليها من املالحظة أي مراقبة الباحث القائمة معاْلة التعلم يف 
كانو أقل ْحاسا عملية التعليم، خصوصا يف املواد حفظ املفردات. و يف الواقع تبني أن التالميذ  

ثريا من الطالب مازحا و لعبت حول اسرتاتيجيات تطبيقها مباشرة بواسطة املعلم التدريس. ك
 مع صديقهم وْل اهتمام للمعلمة.

ولذلك اإلجابة على مشكلة املذكورة أعاله أن جتعل اإلسرتاتيجية الصحيحة حَّت 
و طبعا بنجاح و ميكن الوصول إىل أهداف التعلم. هكذا يتحول تنفيذ يفرحون تعلم التالميذ 

ب التعلم. هم متحمسون، و نتيجة هلذه اسرتاتيجية الغناء حلفظ املفردات مصلحة الطال
 34اإلسرتاتيجية جيد جدا ومرضية.

 

 : عرض البيانات من نتائج اإلختباس وحتليلها ومناقشتها املبحث ال اين. 6

يف هذا  البحث. وعرض الباحث تتعلق بنتائجوفيما يلي ستعرض الباحثة البيانات اليت 
البحث نتائج اْلختبار القبلي والبعدي من اجملموعتني الضابطة والتجربة, مث حللتها باستخدام 

 .t-testالرموز اإلحصائي 

 

 

 نتائج اإلختباس القيلي والبعدي للمجموعة الضابطة .1

                                                           
  00   مقابلة مع أستاذة املواد اللغة العربية صفي احلادي عشر مدرسة الثانوية احلكومية 3 باتو "أستاذة دييان كوماْلساري"

  33. مقابلة مع طالب صفي احلادي عشر مدرسة الثانوية احلكومية 3 باتو "حممد جاذي"

 33.  مالحظة في الفصل حادي عشر مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 2 باتو
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 أما نتائج اْلختبار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي :

 (5اجلدوال  
 تائج االختباس القبلي للمجموعة الضابطةن

 

 التقدير االختباس القبلي امساء التالميذ الرقم
 جيد 00 عبد احلريس 0
 جيد 80 حسن بصري 6
 جيد 00 إخوان السفد 3
 ضعيف 09 عصي زهدا ,
 جيد 00 حيدار حافظ شه 2
 ضعيف 00 حممد صاحل الدين 2
 ضعيف 49 حممد بيقي 2
 عيفض 09 حممد إقبال 8
 جيد 00 حممد جاذب 9

 ْل متام 69 حممد رايف 01
 ضعيف 09 حممد صاحل الدين 00
 ضعيف 09 رحيان إيفيندي 06
 جيد 80 أليزى ليلي 03
 ضعيف 40 أملى شيلى ,0
 ضعيف 09 أريين هداييت 02

 911 العدد

 21 املعدل
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وأما  21 املعدلة فمن نتائج هذا اْلختبار  القبلي, ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة
ويف   0ويف مستوى جيد =  1ويف مستوى جيد جدا =  1 9التالميذ يف مستوى ممتاز = 

و من هنا فإن قدرهتم على حفظ املفردات  8ويف مستوى ضعيف =  1مستوى ْل متام = 
 بصفة ْل متامة.

 

 

 أما نتائج اْلختبار البعدي للمجموعة الضابطة كما يلي :

 (6اجلدول  

 نتائج االختباس البعدي للمجموعة الضابطة

 التقدير االختباس البعدي امساء التالميذ الرقم

 ممتاز 00 عبد احلريس 0
 جيد جدا 09 حسن بصري 6
 جداجيد  09 إخوان السفد 3

ممتاز
0%

جيد جدا
7%

جيد
33%

ال تمام
7%

ضعيف
53%

Sales

ممتاز جيد جدا جيد ال تمام ضعيف
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 جيد 89 عصي زهدا ,
 جيد 80 حيدار حافظ شه 2
 ْل متام 69 حممد صاحل الدين 2
 ْل متام 60 حممد بيقي 2
 جيد 89 حممد إقبال 8
 جيد 80 حممد جاذب 9

 ْل متام 60 حممد رايف 01
 ْل متام 69 حممد صاحل الدين 00
 جيد 00 رحيان إيفيندي 06
 جيد جدا 09 أليزى ليلي 03
 ممتاز 00 ى شيلىأمل ,0
 جيد 89 أريين هداييت 02

 0092 العدد

 29,2 املعدل

 

وأما  97،6فمن نتائج هذا اْلختبار  البعدي, ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلة 
ويف مستوى ْل  6ويف مستوى جيد=  2ويف مستوى جيد جدا=  3التالميذ يف مستوى ممتاز= 

 .نا فإن قدرهتم على حفظ املفردات بصفة جيدةو من ه 1ويف مستوى ضعيف=  3متام= 
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 نتائج اإلختباس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة .2

 يلي : أما نتائج اْلختبار القبلي للمجموعة التجريبة كما
 

 

 (2)اجلدول 

 نتائج االختباس القبلي للمجموعة التجريبة
 

 التقدير االختباس القبلي امساء التالميذ الرقم

 جيد 80 أوالية املفيدة 0

 ضعيف 00 أمريا نورانيا 6
 ضعيف 09 فريزليا باهج 3

 ْل متام 09 هانا فريوز ,

ممتاز
13%

جيد جدا
20%

جيد
40%

ال تمام
27%

ضعيف
0%

Sales

ممتاز جيد جدا جيد ال تمام ضعيف
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 ْل متام 69 حنيفة مرأة الصاحلة 2

 ضعيف 00 سابلىهارديسيت سري سل 2
 ْل متام 09 ليلي سابرنا 2

 ضعيف 09 ليلي فاندوافينوسا 8
 ْل متام 09 ناديا نور غازهان 9

 ضعيف 00 ناندى غيستا نديرا 01

 ضعيف 09 سيلفي السفائل 00

 ضعيف 00 أِم املدانيا 06

 جيد 89 يوسي يووانسا 03

 جيد 00 ياّن نيغتياس ,0

 جيد 00 زانيا الفيا 02

 932 ددالع

 %26,3 املعدل

 

وأما  %6020فمن نتائج هذا اْلختبار  القبلي, ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلة 
ويف مستوى  4 ويف مستوى جيد = 9ويف مستوى جيد جدا =  9= التالميذ يف مستوى ممتاز 

صفة و من هنا فإن قدرهتم على تعليم حفظ املفردات ب 0ويف مستوى ضعيف =  4ْل متام = 
 ْل متامة.
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 أما نتائج اْلختبار البعدي للمجموعة التجربة كما يلي :

 

 

 (8اجلدول  
 

 نتائج االختباس البعدي للمجموعة التجريبة

 التقدير االختباس البعدي يذامساء التالم الرقم

 جيد جدا 09 أوالية املفيدة 0

 جيد 00 أمريا نورانيا 6

 جيد 00 فريزليا باهج 3

 جيد 00 هانا فريوز ,

 جيد 00 حنيفة مرأة الصاحلة 2

ممتاز
0%

جيد جدا
0%

جيد
27%

ال تمام
27%

ضعيف
46%

Sales

ممتاز جيد جدا جيد ال تمام ضعيف
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 جيد جدا 09 هارديسيت سري سلسابلى 2

 جيد 80 ليلي سابرنا 2

 جيد جدا 09 ليلي فاندوافينوسا 8

 ممتاز 00 ازهانناديا نور غ 9

 جيد 80 ناندى غيستا نديرا 01

 ممتاز 00 سيلفي السفائل 00

 ْل متام 60 أِم املدانيا 06

 جيد 80 يوسي يووانسا 03

 جيد 89 ياّن نيغتياس ,0

 جيد 89 زانيا الفيا 02

 06,1 العدد

 86,2 املعدل

 

وأما  12،1ة املعدلة فمن نتائج هذا اْلختبار  البعدي, ظهر أن التالميذ نالوا الدرج
ويف مستوى  7ويف مستوى جيد =  2ويف مستوى جيد جدا=  3التالميذ يف مستوى ممتاز = 

. و من هنا فإن قدرهتم على تعليم حفظ املفردات بصفة 1ويف مستوى ضعيف= 0ْل متام = 
 جيدة.
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 مقاسنة نتائج االختباس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .3
نتائج اْلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، فقدم الباحثة  ثوبعد شرحت الباح

 كما يلي:  املقارنة بني اختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة. واملقارنة

 

 (9اجلدول  

 املقاسنة بني االختباس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

 

 

 الرقم
 

 املستوى
 

 النتيجة
 

 االختباس البعدي االختباس القبلي
عدد 
 التالميذ

 النسبة املئوية
عدد 
 التالميذ

 النسبة املئوية

 – 09 ممتاز 1

199 
1 620 % 0 1020% 

ممتاز
13%

جيد جدا
20%

جيد
60%

ال تمام
7%

ضعيف
0%

Sales

ممتاز جيد جدا جيد ال تمام ضعيف
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 %  09 0 % 0620 4 80 – 89 جيد جدا 0

 %  49 6 % 09 0 00 – 09 جيد 0

 %  0620 4 %9 9 60 – 69 ْل متام 4

 %  9 9 % 4620 0 00 – 9 ضعيف 0

 % 199 10 % 199 10 العدد

 

وبالنسبة إىل بيان املقارنة بني اْلختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة فظهر أن 
، %  1توى ضعيف, ويف مستوى ْل متام من التالميذ يف مس %  36،9يف اْلختبار القبلي 
. % 6،9ويف مستوى ممتاز  % 36،9، ويف مستوى جيد جدا % 36،9ويف مستوى جيد 

، ويف % 0620 ويف مستوى ْل متام  ،%1وأما يف اْلختبار البعدي ظهر أن ضعيف 
. وهذا % 03،2ويف مستوى ممتاز  % 31، ويف مستوى جيدجدا % 31مستوى جيد 
 سابق أن نتيجة اْلختبار البعدي أكثر من نتيجة اْلختبار القبلي.  البيان يعين ال

 

 مقاسنة نتائج االختباس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة .4

 

وبعد شرحت الباحثة نتائج اْلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة, فقدم الباحثة 
  قارنة كما يلي:املقارنة بني اختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة, وامل

 

 (01)اجلدول 

 املقاسنة بني االختباس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة

 

 الرقم
 

 املستوى
 

 النتيجة
 

 االختباس البعدي االختباس القبلي
عدد 
 التالميذ

 النسبة املئوية
عدد 
 التالميذ

 النسبة املئوية

 %1020 0 %620 1 – 09 ممتاز 1
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199 

 %09 0 %620 1 80 – 89 جيد جدا 0

 %69 0 %09 0 00 – 09 جيد 0

 % 620 1 %09 0 60 – 69 ْل متام 4

 % 9 9 %4620 0 00 – 9 ضعيف 0

 % 199 10 % 199 10 العدد

 

 

وبالنسبة إىل بيان املقارنة بني اْلختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبة فظهر أن يف 
, ويف % 31ى ضعيف, ويف مستوى ْل متام من التالميذ يف مستو  % 36،9اْلختبار القبلي 
. وأما يف % 6،9ويف مستوى ممتاز  % 6،9، ويف مستوى جيد جدا % 31مستوى جيد 

, ويف مستوى ْل % 1من التالميذ يف مستوى ضعيف  %0260اْلختبار البعدي ظهر أن 
ويف مستوى ممتاز  % 31، ويف مستوى جيد جدا %61، ويف مستوى جيد %  6،9متام  
. وهذا البيان يعين السابق أن نتيجة اْلختبار البعدي أكثر من نتيجة اْلختبار % 02،2
 القبلي. 
  

 مقاسنة نتائج االختباس البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبة .5
 

وبعد اْلكمال من عرض بيان نتائج اْلختبارين القبلي والبعدي من اجملموعتني فينبغي 
ئج اْلختبار البعدي بني اجملموعة الضابطة والتجريبة. واملقارنة للباحثة أن تعرض بيان مقارنة نتا

 كما يلي:
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 (11اجلدول  

 املقاسنة نتائج االختباس البعد  للمجموعة الضابطة والتجريبة

 

رقم
ال

 

 امساء التالميذ
 اجملموعة الضابطة

نتائج 
االختباس 
 البعدي

 امساء التالميذ
 اجملموعة التجريبة

نتائج 
االختباس 

 بعديال
 8020 أوالية املفيدة 80 عبد احلريس 1

 60 أمريا نورانيا 09 حسن بصري 0

 0020 فريزليا باهج 8020 إخوان السفد 0

 80 هانا فريوز 60 عصي زهدا 4

 6020 حنيفة مرأة الصاحلة 89 حيدار حافظ شه 0

 0020 هارديسيت سري سلسابلى 00 حممد صاحل الدين 6

 0020 سابرناليلي  0020 حممد بيقي 0

 09 ليلي فاندوافينوسا 60 حممد إقبال 8

 8020 ناديا نور غازهان 89 حممد جاذب 0

 09 ناندى غيستا نديرا 0020 حممد رايف 19

 0020 سيلفي السفائل 40 حممد صاحل الدين 11

 69 أِم املدانيا 6020 رحيان إيفيندي 10

 8020 يوسي يووانسا 0020 أليزى ليلي 10

 0020 ياّن نيغتياس 09 شيلىأملى  14

 0020 زانيا الفيا 60 أريين هداييت 10

N 1109 اجملموع 190020 اجملموع 
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 0109،0ظهر من اْلدول السابق أن نتائج اْلختبار البعدي للمجموعة التجريبة = 
 0001أكرب من نتائج اْلختبار البعدي للمجموعة الضابطة = 

 

 راف املربع من اجملموعتنينتائج عدد اإلحنراف وعدد اإلحن .6

 

وبعد مقارنة نتائج اْلختبار البعدي بني اجملموعة الضابطة والتجريبة، فشرحت الباحثة 
 من اجملموعتني وهي كما جدول يلي:بتقومي نتائج عدد اإلحنراف وعدد اإلحنراف املربع 

 

 (12اجلدول  

 نتائج عدد اإلحنراف وعدد اإلحنراف املربع من اجملموعتني
 

 قمالر 
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبة

𝒙1 𝒙2 𝒙 𝒙2
 𝒚1 𝒚2 Y 𝒚2 

0 80 09 0 00 00 00 09 499 

6 00 00 09 499 80 09 0 00 

3 09 00 40 0900 00 09 10 000 

, 09 00 0 00 09 89 09 099 

2 69 00 10 000 00 80 19 199 

2 00 09 00 1000 00 69 0 00 

2 09 80 10 000 49 60 00 600 

8 09 09 49 499 09 89 09 099 

9 09 00 00 600 00 80 19 199 

01 00 80 09 099 69 60 0 00 

00 09 00 40 0900 09 69 09 099 

06 00 60 19 199 09 00 00 600 

03 89 80 0 00 80 09 0 00 

0, 00 89 0 00 40 00 09 0099 

02 00 89 0 00 09 89 09 099 
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 8000 100 1109 099 8000 490 1049 000 اجملموع

   𝒙∑ 𝒙2∑   ∑𝒚 𝒚2∑ 

 

بعض النتائج اآلتية عدد اإلحنراف،  وضيح اْلدول السابق، ختلص الباحثوبعد ت
 وجمموعة عدد اإلحنراف املربع من اجملموعة الظابطة واجملموعة التجريبة، وهي كما يلي:

 

 (13اجلدول  

 املربع من اجملموعتنيجمموع عدد اإلحنراف وعدد اإلحنراف 

 

 اجملموع الضابطة اجملموع التجريبة

جمموع عدد 
 (∑𝒙اإلحنراف )

جمموع عدد 
اإلحنراف املربع 

(𝒙2∑) 

جمموع عدد 
 اإلحنراف

(𝒚 ∑) 

جمموع عدد 
اإلحنراف املربع 

(𝒚2∑) 

490 8000 100 8000 

 

 وفيها يلي توضيح ما يف اجلدول السابق:  

 𝒙1  =لقبلي من اجملموعة التجريبةنتائج اْلختبار ا 

 𝒙2  =نتائج اْلختبار البعدي من اجملموعة التجريبة 

 ( (𝒙 =  اجملموعة التجريبةعدد اإلحنراف من نتائج 

 𝒙2
 اجملموعة التجريبةعدد اإلحنراف املربع من نتائج =  

 𝒙 ∑  اجملموعة التجريبةعدد اإلحنراف من نتائج = جمموع 

 𝒙2∑  اجملموعة التجريبةراف املربع من نتائج عدد اإلحن= جمموع 
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 𝒚1  =نتائج اْلختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 

 𝒚2  =نتائج اْلختبار البعدي من اجملموعة الضابطة 

 ((𝒚  = اجملموعة الضابطةعدد اإلحنراف من نتائج 

 𝒚2
 اجملموعة الضابطةعدد اإلحنراف املربع من نتائج =  

 ∑𝒚  = اجملموعة الضابطةحنراف من نتائج عدد اإلجمموع 

 𝒚2∑  = اجملموعة الضابطةعدد اإلحنراف املربع من نتائج جمموع 

𝐌𝒙 = 
∑x

N
 

 = 
490

01
 

 =      00  

∑𝒙2  = ∑𝒙2    (∑𝒙)2

𝐍
 

        =    8000      (490)2

10
 

        =    8000      19000
 

        =  8000           000  

       =     0040    

𝐌𝒚     =
∑y

N
 

  =
100 

10
 

= 10 
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∑𝒚2  = ∑𝒚2    (∑𝒚)2

𝐍
 

 

         =    8000     (100 )2

01
 

         =   8000     08900

10
 

         =  8000         0000  

 =  0009  

  

𝒕 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑𝑥2 + ∑𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 0
) (

1
𝑁𝑥

+
1

𝑁𝑦
)

 

  

=
00   − 10

√(
0400 + 9000

10 + 10 − 0
) (

1

10
+

1

10
)

 

 

=
14

√(
10000

08
) (

0

10
)
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=
14

√( 084 ,0)(9, 01 )

 

 

=
14

√ 06 ,90

 

 

=
14

0,6
 

 

= 2, 15   

 

d.b   = (𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 0) 

      = 10 + 10 – 0 

      = 08  

ts 1011 =  2047  

ts 1015 = 1071 

07,1   <  77,, < 77,1 

مث قامت الباحثة بتعيني  2051اإلحصائي =  tمن اْلدوال السابق وجدت الباحثة أن نيجة 
t-table مث حبثت الباحثة ن( تيجته يف القائمة احلريةdegree of freedom ) منt-table  فوجد أن نتيجته

 (":t. وهذا تقرير "ت )1071=  %0و يف املستوى املعنوى  2047=  %0يف املستوى املعنوى 
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 "(t)تقرير "ت 

 

 

 

وكذلك أكرب  2047=  %0أكرب من نتيجة املستوى املعنوى  2051ونتيجة اإلحصائي = 
مقبول أي أن فروض البحث  1Hمردود و  oHمبعىن أن  ،1071=  %0من نتيجة املستوى املعنوى 

 .الطلبة يف تعليم له أثار لرتقية كفاءة تخدام الغناءواخلالصة أن تعليم املفزدات باس ،مقبولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.test  (t > ) احلساِب t.tabel (t  حصلت جتريبية "مقبول = ) اْلدوايل 

t.test  (t احل ) ساِب <t.tabel (t  فشلت جتريبية "مردود = ) اْلدوايل 
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 اخلامس الفصل

 تهامناقشالبيانات و 

 

 الغناءاستخدام تعليم املفردات ب .أ

مدرسة  اعتمادا مبقابلة مع مدرس اللغة العربية أن تعليم املفردات باستخدام الغناء يف
كثريًا ما تستخدم  لن تطبق، تعليم اللغة العربية يف الفصل باتو 3اإلسالمية احلكومية  ويةالثان

أن نادرًا لن تطبق اِلساليب أو اسرتاتيجيات أو  بالطريقة املباشرة. ويوضح اِلستاذ اِلستاذ
تصبح نشطة  الطلبةيستطيع أن جيعل  منوذج التعليم اِلخرى. ويرجي اِلستاذ هبذا الوسيلة

  ب بتعليم اللغة العربية.واحل

تتم تطبيق هذا التعليم يبدأ باستعراض املواد مرة أخرى من اِلستاذ  ويف تطبيقه، الباحث
يف جمموعات صغرية، وإعطاء رقم لكل  الطلبةالذين كان يدرس سابقا. مث الباحث تقسم 

دم يف وقت أعضاء يف اجملموعة، مث أوكلت إىل جمموعة من اِلصدقاء معا، ومناقشة اليت ستق
الذي يأيت إىل اِلمام وتقدمي  ْلحق. وبعد ذلك، تذكر الباحث رقم واحد من كل جمموعة

نتائج مناقشاهتا. بعد كل جمموعة العروض، إعطاء الباحث اْلستنتاجات وإغالق الدرس ذلك 
  .اليوم

 

 استخدام الغناءتعليم املفردات بفعالية  .ب

 

مدرسة  يفتعليم املفردات باستخدام الغناء  وبعد انتهاء أجراء البحث اْلامعي عن فعالية
 على اإلستنتاج اِلخري، كما يلي : ، فحصلت الباحث باتوا 3الثانوية اإلسالمية احلكومية 

مدرسة ت باستخدام الغناء ، أن تعليم املفردات باستخدام الغناء فعالية تعليم املفردا
أكرب من نتيجة  t "2051فعالة. بدليل أن نتيجة " باتوا 3الثانوية اإلسالمية احلكومية 

. 1071=  %0وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوى  2047=  %1املستوى املعنوى 
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ها أن تعليم املفردات باستخدام الغناء وذلك مبعىن أن فروض هذا البحث مقبول. وخالصت
 .فعالة و تنمية رغبة ودافع الطلبة يف تعليم باتوا 3مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

اعتماد على نتائج اْلختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية و الضابطة اليت حصل 
أن تعليم املفردات باستخدام  الطلبة، قد وجدت الباحثة بينما فرقا واضحا. و هذا يدل على

له تأثري كبري يف تعليم. معظم الطلبة حيبون التعِلم  3مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الغناء 
يفهمون املادة الدراسة بسرعة و تساعدهم على جناح  املفردات باستخدام الغناء، ِلن الطلبة

  .التعلم

يستخدم الطريقة التعليمية يف حتقيق  من جانب النظر يف هذا الظروف اِلحسان املدرس
أهدافها وجتعل تشوق الطلبة للدرس و توجيه اهتمامهم أليه و جتعل ما يتعلمونه باقيا و 

 مستمرا و تساعدهم على سرعة تذكري.
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 الفصل السادس

 اإلختتام

 

 اخلالصة .أ

مدرسة تعليم املفردات باستخدام الغناء  ث اْلامعي عنوبعد انتهاء من إجراء البح
 : فحصلت الباحث على اإلستنتاج اِلخري اآلتية ، 3الثانوية اإلسالمية احلكومية 

تتم  ، الباحث 3مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تعليم املفردات باستخدام الغناء يف  .1
مرة أخرى من اِلستاذ الذين كان يدرس تطبيق هذا أسلوب التعليم يبدأ باستعراض املواد 

يف جمموعات صغرية، وإعطاء رقم لكل أعضاء اجملموعة،  الطلبةسابقا. مث الباحث تقسم 
وقت ْلحق. وبعد مث أوكلت إىل جمموعة من اِلصدقاء معا، ومناقشة اليت ستقدم يف 

ئج الذي يأيت إىل اِلمام ويبحث نتا رقم واحد من كل جمموعة ذلك، تذكر الباحث
بعد كل جمموعة العروض، إعطاء الباحث اْلستنتاجات وإغالق الدرس ذلك . مناقشاته
  .اليوم

مدرسة الثانوية تعليم املفردات باستخدام الغناء  أن ومن املالحظة اليت عقدت الباحث
هلا أثر، ِلن الطلبة يشعرون باحلماسة و الرغبة يف عملية التعليم.  3اإلسالمية احلكومية 

 سلوب كانوا يستطيعون أن يتعاون بعضهم ببعض و جتعل عملية التعليم ممتعة.وهذا اِل

 قد فعالة، 3مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية أن تعليم املفردات باستخدام الغناء  .2
استخدام اسرتاتيجية الغناء حلفظ املفردات ناجحة وْحاسة الطالب، فضال عن احلصول 

=  %1أكرب من نتيجة املستوى املعنوى  0209ي = بنتيجة اإلحصائالقيمة كبرية، 

مردود  oH ، مبعىن أن1209=  %0أكرب من نتيجة املستوى املعنوى  وكذلك 0240
 واخلالصة أن تعليم املفردات باستخدام الغناء ،مقبول أي أن فروض البحث مقبولة 1Hو 

 يذ.التالم له أثار لرتقية كفاءة 3مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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 املقرتحات .ب

 بناء على نتائج البحث فتقدمت الباحث املقرتحات التالية :

 واملناسبة تنوعةامل التعليمية وسائل أو التعلمية الطريقة خيرت أن  العربية اللغة ملدرس ينبغي .1

 .الدراسية مبادة

على الباحثني املستقبل أن يطوروا بتطبيق هذه الطريقة يف املوضوعات اِلخرى وأن يكون  .2
 فعالية يف تطبيقه. 

إن هذا البحث مل يكون كامال يف البحث وكثريا النقصان، فلذلك ترجو الباحثة من  .3
ذه اِلسلوب لكي يكون كامال يف الباحثني اِلخرين أن جيعل أحسن عملية البحوث هب

 البحث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 قائمة املراجع
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اإلختبار القبلي فصل الضابطة (0صور )  

 

 

اإلختبار البعدي فصل الضابطة (0صور )  
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اإلختبار القبلي فصل التجربة (0صور )  

 

 

 

 

اإلختبار البعدي فصل التجربة (4صور )  
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Soal Pre Test MAN 2 KOTA BATU 

Nomor Absen (   ) 

القبلي اإلختبار  

! األسإلة هذه من األجوبة أصح اختر  

 

؟ يةالهوا العنى ما.  1  

                  Kegiatan  Hobi                              ب Cita cita                        ج Profesi د                           

. أ  

؟ القدم كرة العنى ما. 2  

Basket .أ Berenang                     ب  Bulutangkis                  ج Sepak Bola د                         

؟ السلة كرة العنى ما. . 3  

Basket .أ Berenang                     ب  Bulutangkis                  ج Sepak Bola د                         

؟ اليد كرة العنى ما. 4  

Basket .أ Bola Tangan                 ب  Bulutangkis                  ج Sepak Bola د                         

؟ السباحة العنى ما. 5  

Memanah Bersepeda د                        .أ Berlari                         ب  Berenang                       ج  

؟ الرماية العنى ما. 6  

Memanah Bersepeda د                        .أ Berlari                         ب  Berenang                       ج  

؟ المراسلة العنى ما. 7  

Surat Menyurat Filatelli د                      .أ Jalan jalan                    ب  Olahraga                       ج  

؟ الرياضة العنى ما. 8  

Surat Menyurat Filatelli د                      .أ Jalan jalan                    ب  Olahraga                       ج  

؟ السفر العنى ما. 9  

Surat Menyurat Filatelli د                      .أ Jalan jalan                    ب  Olahraga                       ج  

؟ الطبخ العنى ما. 11  

Menggambar Bersepeda د                    .أ Memasak                    ب  Menjahit                       ج  

  ؟ أحمد يا هوايتك ما. 11

! العربية اللغة إلى ترجم         “Hobiku adalah membaca buku buku”   
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. ج          المجالت قراءة هوايتي. د        الجريدة قراءة هوايتي القرأن قراءة هوايتي   .ب  الكتب قراءة هوايتي            .أ   

 

Saya membaca empat jam satu hari .12   

. ج          اليوم قراءة هوايتي. د        الغد في ساعات أقرء أنا الليل في ساعات أقرء أنا  .ب  المساء في ساعات أقرء أنا           .أ   

! اإلندوونيسية اللغة إلى ترجم". مفيدة هواية القراءة. "13  

Membaca setiap hari   د . Saya suka membaca . ج     Membaca hobi bermanfaat ب.     Membaca hobiku 

  أ

! العربية اللغة إلى ترجم"   Hobiku banyak sekali"  .14 

مفيدة هوايتي . د                        كثيرة هوايتي. ج                     قليل هوايتي  .ب  متنوعة هوايتي                  أ 

! اإلندوونيسية اللغة إلى ترجم". الرياضة هوايتي. "15  

Hobiku berenang   د .             Hobiku jalan jalan    ج .  Hobiku berolahraga ب.            Hobiku berlari أ  

؟ الطوابع جمع العنى ما. 16  

Menggambar Menulis cerita د               .أ Surat menyurat              ب  Mengoleksi perangko      ج  

؟ التصوير العنى ما. 17  

Fotografi Menggambar د                  Menyanyi                        ب  Melukis                        ج .أ  

   Apa bahasa arab dari "Menjahit" .18 

.   ج                                السباحة.  د                         الرماية الطبخ                              ب  الخياطة   .أ   

؟ الغناء العنى ما. 19  

Memancing .     د                        Olahraga .أ Menari                             ب  bernyanyi                         ج  

؟ الصحافة العنى ما. 21  

Menulis .     د                        Jurnalistik .  ج                       Mengarang  ب .               Menggambar أ.  
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Soal Pos Test MAN 2 KOTA BATU 

Nomor Absen (   ) 

البعدي اإلختبار  

! األسإلة هذه من األجوبة أصح اختر  

 

؟ الهواية العنى ما.  1  

                  Kegiatan  Hobi                              ب Cita cita                        ج Profesi د                           

. أ  

؟ القدم كرة العنى ما. 2  

Basket .أ Berenang                     ب  Bulutangkis                  ج Sepak Bola د                         

؟ السلة كرة العنى ما. . 3  

Basket .أ Berenang                     ب  Bulutangkis                  ج Sepak Bola د                         

؟ اليد كرة العنى ما. 4  

Basket .أ Bola Tangan                 ب  Bulutangkis                  ج Sepak Bola د                         

؟ السباحة العنى ما. 5  

Memanah Bersepeda د                        .أ Berlari                         ب  Berenang                       ج  

؟ الرماية العنى ما. 6  

Memanah Bersepeda د                        .أ Berlari                         ب  Berenang                       ج  

؟ المراسلة العنى ما. 7  

Surat Menyurat Filatelli د                      .أ Jalan jalan                    ب  Olahraga                       ج  

؟ الرياضة العنى ما. 8  

Surat Menyurat Filatelli د                      .أ Jalan jalan                    ب  Olahraga                       ج  

؟ السفر العنى ما. 9  

Surat Menyurat Filatelli د                      .أ Jalan jalan                    ب  Olahraga                       ج  

؟ الطبخ العنى ما. 11  

Menggambar Bersepeda د                    .أ Memasak                    ب  Menjahit                       ج  

  ؟ أحمد يا هوايتك ما. 11

! العربية اللغة إلى ترجم         “Hobiku adalah membaca buku buku”   
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. ج          المجالت قراءة هوايتي. د        الجريدة قراءة هوايتي القرأن قراءة هوايتي   .ب  الكتب قراءة هوايتي            .أ   

 

Saya membaca empat jam satu hari .12   

. ج          اليوم قراءة هوايتي. د        الغد في ساعات أقرء أنا الليل في ساعات أقرء أنا  .ب  المساء في ساعات أقرء أنا           .أ   

! اإلندوونيسية اللغة إلى ترجم". مفيدة هواية القراءة. "13  

Membaca setiap hari   د . Saya suka membaca . ج     Membaca hobi bermanfaat ب.     Membaca hobiku 

  أ

! العربية اللغة إلى ترجم"   Hobiku banyak sekali"  .14 

مفيدة هوايتي . د                        كثيرة هوايتي. ج                     قليل هوايتي  .ب  متنوعة هوايتي                  أ 

! اإلندوونيسية اللغة إلى ترجم". الرياضة هوايتي. "15  

Hobiku berenang   د .             Hobiku jalan jalan    ج .  Hobiku berolahraga ب.            Hobiku berlari أ  

؟ الطوابع جمع العنى ما. 16  

Menggambar Menulis cerita د               .أ Surat menyurat              ب  Mengoleksi perangko      ج  

؟ التصوير العنى ما. 17  

Fotografi Menggambar د                  Menyanyi                        ب  Melukis                        ج .أ  

   Apa bahasa arab dari "Menjahit" .18 

.   ج                                السباحة.  د                         الرماية الطبخ                              ب  الخياطة   .أ   

؟ الغناء العنى ما. 19  

Memancing .     د                        Olahraga .أ Menari                             ب  bernyanyi                         ج  

؟ الصحافة العنى ما. 21  

Menulis .     د                        Jurnalistik .  ج                       Mengarang  ب .               Menggambar أ.  
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RPP Bahasa Arab Kelas XI semester 2 MAN 2 BATU 

 

Nama Sekolah   : MAN 2 BATU 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Tema/Subtema  :  المعراض و الطالب الهواية  

Kelas/Semester  : XI/2 

Tahun Pelajaran  : 2015/2016 

Alokasi Waktu  : 45 menit x 2 

 

A.     STANDART KOMPETENSI 

Membaca dan menyimak tentang المعراض و الطالب الهواية  

 

B. KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, kalimat) tentang       الهواية 

المعراض و الطالب  

 

1.2 Menemukan makna atau gagasan dari mufrodat tentang المعراض و الطالب الهواية  

  

2. Membaca 
2.1. Membaca mufrodat tetang المعراض و الطالب الهواية  dan menghafalkannnya 

2.2. Membaca denganbacaan huruf hijaiyah yang jelas tentang المعراض و الطالب الهواية  

3.   Mengarang 

              3.1 menghafal mufrodat tentang المعراض و الطالب الهواية  

              3.2 Membuat khiwar berpasangan dengan pasangan satu meja minimal 10        jumlah 

 

C.        INDIKATOR 

1. Melafalkan mufrodat tentang kata-kata mufrodat المعراض و الطالب الهواية  yang digunakan 

dalam kegiatan sehari-hari degan makhraj dan pajang pendek yang benar 

2. Menyebutkan arti mufrodat tentang المعراض و الطالب الهواية أ  dengan benar 

3. Melafalkan pelajaran المعراض و الطالب الهواية  dengan intonasi yang baik dan benar 

 

D.        TUJUAN 
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1. Siswa mampu mengidentifikasi huruf hijaiyah dan menemukan makna dari wacana lisan 

sederhana tentang المعراض و الطالب الهواية  dan mampu membacanya denga baik dan benar 

serta mengarang khiwar tentang materi المعراض و الطالب الهواية  

 

E.        MATERI 

 

المعراض و الطالب الهواية  

 

 

 

F.      PENDEKATAN & METODE 
 

Pendekatan  : Scientific 

Strategi  : Reading aloud dan Information Search 

Metode  : Pengajaran Langsung  

 

G.       SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Buku Pelajaran Bahasa Arab 

  

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan dengan salam dan berdo’a 

bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh 
khidmat; 

b. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran; 
c. Mengabsen siswa satu persatu untuk mengenal nama nama siswa 
d. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan dalam 

pembelajaran; 
e. Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 

 

20 menit 

2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati 
 Siswa menyimak pelafalan teks/wacana lisan tentang الهوايةة 

المعراض و الطالب  
 menirukan pelafalan teks/wacana lisan المعراض و الطالب الهواية  

b. Menanya 

 

60 menit 
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No. Kegiatan  Waktu 

 Melalui motivasi guru mengajukan pertanyaan tentang 
teks/wacana lisan المعراض و الطالب الهواية  

 Tanya jawab tentang apa apa arti dari mufrodat tentang  الهواية 
المعراض و الطالب  

 
c. Eksperimen/Explore 

 Siswa membaca teks wacana lisan 
 Siswa menghafal mufroodat per kelompok dengan membuat 

lagu 
d. Komunikasi 

 Menyampaikan hasil pelajaran teks/wacana lisan secara 
langsung di depan kelas 

 Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, mengkonfirmasi, 
menyanggah) 

 Membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru 
3. Penutup 

a. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 
telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan 
langkah selanjutnya; 

b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan 
tugas baik cara individu maupun kelompok bagi peserta didik 
yang menguasai materi; 

c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

10 menit 
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MAN 2 KOTA BATU 

            Jl. Patimura, Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65315 
            Telepon:(0341) 592185 

 

DAFTAR ABSEN SISWA KELAS 11 IPS 1 MAN  2 KOTA BATU 

NAMA GURU : Dian Kumalasari S, Pd. 

 

NO NAMA S S R K J S M 

1 ABDUL HARIS KURNIAWAN JATMIKO        

2 HASAN BASRI        

3 IKHWANUS SAFAD ATO'ILLAH        

4 ISY ZUHDAN NADHIF ASSAIFY         

5 KHAIDAR KHAFIDSYAH ROHMAN        

6 MOCH.SHOLEHUDDIN USNI ALFARIDZI        

7 MOHAMMAD BAIQI TAUFIQ AMRULLAH        

8 MUHAMMAD IQBAL FADHLURROHMAN        

9 MUHAMMAD JADZIB MILYAN FACHRY        

10 MUHAMMAD RAFI FIRDAUS        

11 MUHAMMAD SHALAHUDDIN YUSUF        

12 RAYHAN EFFENDY FAZA        

13 ALIZZA LAILY YUHANA        

14 ALMA SHEILA SAHDANA        

15 ARINI HIDAYATI        
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MAN 2 KOTA BATU 

            Jl. Patimura, Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65315 
            Telepon:(0341) 592185 
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS 11 IPS 2 MAN 2 KOTA BATU 

NAMA GURU : Dian Kumalasari S, Pd. 

 

NO NAMA S S R K J S M 

1 AWALIYATUL MUFIDAH        

2 EMIRA NOURANIA EDLINE        

3 FIRZILYA BAHIJ        

4 HANA FAIRUZ SHOLIVITA        

5 HANIFA MAR'ATUS SHOLEHAH        

6 HERDISTI SRI SALSABIILA        

7 LAILI SABRINA RAHMAWATI        

8 LAILY PANDHUVINUSA        

9 NADYAH NUR GHOZIHAN        

10 NANDAGESTA NADHIRA CALVINA IZUMI        

11 SILVISSIFA'IL FU'ADAH        

12 UMMUL MADANIA        

13 YUSI  YUANSA LARASATI        

14 YANI NINGTYAS        

15 ZANIA ALFIA        
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الباحث السرية الذاتية  

 أ. املعلومات الشخصية

 

                 اإلسم               : أغونج ويدودو                               

 الوالد                : حممد موجب

 الوالدة               : نور عائدة

 مكان الوْلدة        : ماْلنج

0773، يوليو 39تاريخ امليالد         :   

عنوان               : شارع ووكري طاماس، باتوال  

 اْلنسية              : إندونيسي

80891864491اهلاتف اْلوايل       :   

 Agungw77@yahoo.com:   الربيد اإليليكرتوّن 
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املستوى الدساسيب.    

 الرقم املستوى الدساسي السنة
1000 - 1000 سييت فاطمة 02روضة اِلطفال    1.  

1000 - 0996 .0 املدرسة اإلبتدائية مفتاح العلوم   

0996 - 0990 .0 املدرسة املتوسطة اإلسالمية هاشيم أشعاري   

0990 - 0910 باتو 3املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية    4.  

0910 - 0916 نجاْلامعة موْلنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماْل   0.  

 

 


