
 

 

ترقية استيعاب المفردات من خالل نموذج التعليم "مباراة فريق اللعب" لتالميذ الصف 
 بندار المبونج الثّالث لحادي عشر بالمدرسة األزهر العاليةا

 ۱۰۲٥/۱۰۲۲السنة الدراسية 

 علمي حبث

 كالتعليم الًّتبية كلّية يف األكىل اجلامعّية الدرجة على للحصوؿ الالزمة الشركط لتكملة مقدـ
 المبونج احلكومية اإلسالمية انتاف رادين جبامعة

 كاضعة

 سوفارتيني

٠١٠٠١١١١٨۳ 

  العربية اللغة تعليم قسم

 ادلاجستَتة ،ساغاىل ركماداين احلاجة الدكتورة:  األكىل ادلشرفة
 ادلاجستَت إلياس، ألينيس احلاج الدكتورندكس:  الثاين ادلشرؼ

 

 

  

 



 

 

  كالتعليم الًّتبية ّيةكل

 المبونج احلكومية اإلسالمية انتاف رادين جبامعة

 ـ ٕٙٔٓ/  ىػ۷ٗٔ

ترقية استيعاب المفردات من خالل نموذج التعليم "مباراة فريق اللعب" لتالميذ الصف 
 بندار المبونج ٢الحادي عشر بالمدرسة األزهر العالية 

 ١١٠٦/ ١١٠٥السنة الدراسية 
 

 علمي حبث

 كالتعليم الًّتبية كلّية يف األكىل اجلامعّية الدرجة على للحصوؿ الالزمة الشركط كملةلت مقدـ
 المبونج احلكومية اإلسالمية انتاف رادين جبامعة

 

 كاضعة

 سوفارتيني

٠١٠٠١١١١٨۳ 

 



 

 

  العربية اللغة تعليم قسم
 

 ادلاجستَتة ،ساغاىل ركماداين احلاجة الدكتورة:  األكىل ادلشرفة

 ادلاجستَت ، إلياس ألينيس احلاج الدكتورندكس:  الثاين ادلشرؼ

 

 

  كالتعليم الًّتبية كلّية

 المبونج احلكومية اإلسالمية انتاف رادين جبامعة

 ـ ١٠٣7/  ىػ٣٤١7

 

  



 

 

 ملخص البحث

لتالميذ الصف نموذج التعليم "مباراة فريق اللعب" تيعاب المفردات من خالل ترقية اس  
 ۱۰۲٥/۱۰۲۲ بندار المبونج السنة الدراسية3 ر العالية زهعشر بالمدرسة األ   الحادي  

 كاضعة

 سوفارتيني

 "اللعػػ  فريػػ  مبػػاراة" التعلػػيم ظلػػوذج خػػالؿ مػػن مفػػرداتالْ  باسػػتيعاب يتعلػػ  العلمػػي البحػػث ىػػ ا
 ٕٙٔٓ الدراسػػػية السػػػنة المبػػػونج بنػػػدار الثّالػػػث العاليػػػة زىػػػراأْل  مدرسػػػةبالْ  عشػػػر احلػػػادم الصػػػ  لتالميػػػ 

" ضلػو اللعػ  فريػ  مبػاراة" التعلػيم ظلػوذج بيػ تطل كالتحليػ  للمعرفة العلمي البحث ى ا كيهدؼ. ٕٚٔٓ/
 فريػػ  مبػػاراة" التعلػػيم ظلػػوذج بتطبيػػ  ىػػ : ىػػي العلمػػي البحػػث ذلػػ ا بحػػثالْ  مشػػكلة أمػػا مفػػردات.م الْ تعلػػيْ 

 الثّالػث اليػةالع زىػراأْل  مدرسػةبالْ  عشػر احلػادم الصػ  لتالميػ  مفرداتالْ  استيعاب يرقي أف ؽلكن" اللع 
 .؟ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓ الدراسية السنة جنْ المبوْ  بندار

 بنػدار الثّالػث العاليػة زىػراأْل  مدرسػةبالْ  عشر احلادم الص  يف التالمي  ىو البحث ى ا موضوع
 ىػػػي بيانػػػاتالْ  مجػػػ  يف مسػػػتةدمةالْ  داةاأْل . الػػػدكرتُت بتنفيػػػ  تلميػػػ  ٚٗ إىل تصػػػ  عػػػددىم يتالّػػػ جنْ المبػػػوْ 
   البيانػات ربليػ  تقنيػات كاسػتةداـ وثػاق ،كالْ  مقابلػةالْ  كدليػ  ،للمراقبػة كراؽاأْل 
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 كنوعيػا اكميػ ربليلػو تّ  م الػ( PTK) الدراسػي للص  اإلجراقي البحث ىو البحث ى ا نوع  
 . ساسيةاأْل  ريقةكالطّ  ميدانيةالْ  مالحظةالْ  طريقة تةداـباسْ 

 



 

 

 كالكتابػػػة، القػػػرا ة علػػػى القػػػدرة ىػػػو بػػػرزاأْل  مؤشػػػرالْ  كػػػاف كىلاأْل  كرةللػػػدّ  ادلراقبػػػة جنتػػػاق إىل ادااسػػػتن
. اجليػد مسػتول يف مؤشػراتالْ   مجْيػ كػاف الثانيػة الػدكرة كيف  الكػايف، مسػتول يف خػرلاأْل  مؤشػراتالْ  ككوف
 عطػػيي أف بػػ ق% ٜٔ ةمئويّػػالْ  النسػػبة مػػن مفػػرداتالْ  السػػتيعاب االختبػػار نتػػاقج مػػن الًتقيػػة ظهػػرت بينمػػا
 اإلجراقػي البحػث تنفيػ  أف يبػُت كىػ ا. الثانيػة الدكرة يف% ٘ٛ كأصبح كىل،اأْل  كرةللدّ % ٘ٙ إىل جرا اإْل 

 أف ؽلكػػن" اللعػ  فريػػ  مبػاراة" التعلػيم ظلػػوذج بتطبيػ  الثانيػػة الػدكرة إىل األكىل الػدكرة مػػن الدراسػي للصػ 
 العاليػة زىػراأْل  مدرسػةبالْ  عشػر احلػادم الصػ  يف يةالعرب اللغة درس يف للتالمي  مفرداتالْ  استيعاب يرقي

 .ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓ الدراسية السنة المبونج بندار الثّالث

 ".اللع   فريْ  مباراة" التعليم ظلوذج للتالمي ، مفرداتالْ  استيعاب: المفتاحية الكلمة



 

 

 التصديق

"مبػػاراة فريػػ   ترقيػػة اسػػتيعاب ادلفػػردات مػػن خػػالؿ ظلػػوذج التعلػػيم"البحػػث العلمػػي بادلوضػػوع: 
السنة الدراسػية  بندار المبونج ٖاللع " لتالمي  الص  احلادم عشر بادلدرسة األزىر العالية 

قػػػػد كػػػػاف . ٖٜٕٕٓٓٓٔٔٔ: رقػػػػم التسػػػػ ي . : سػػػػوفارتيٍت سم الباحثة".بإٚٔٓ/ ٕٙٔٓ
اديػػن انتػػاف كّليّػػة الًّتبيّػػة كالتعلػػيم جبامعػػة ر ،  قسػػم تعلػػيم الّلغػػة العربيّػػةمناقشػػا بانػػامج ادلناقشػػة ب

 يف التاريخ:...................... مفونجاإلسالمّية احلكومّية ال

 المناقشة لجنة 

 )____________( : رئيس المناقشة

 )____________( : سكرتير

 )____________( : ٠المناقش 

 )____________( : ١المناقش 

 عميد،

 الدكتور احلاج خَت األنوار، ادلاجستَت
 ٖٜٜٔٓٓٔٓٚٛٔٓٔٛٓٙ٘ٔ: رقم التوظي 



 

 

 الموافقة
 

ترقيػػػػة اسػػػػتيعاب ادلفػػػػردات مػػػػن خػػػػالؿ ظلػػػػوذج التعلػػػػيم "مبػػػػاراة فريػػػػ   : موضوع البحث
 ٖاللعػػػ " لتالميػػػ  الصػػػ  احلػػػادم عشػػػر بادلدرسػػػة األزىػػػر العاليػػػة 

 ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓالسنة الدراسية  بندار المبونج

 سوفارتيٍت : ةإسم الباحث

 ۱۲ٕٜٔٓٓٓ۳ٔ : رقم التسجيل

 الّلغة العربّية تعليم قسم : سمالق

 كّلّية الًّتبّية كالتعليم جبامعة رادين انتاف اإلسالمّية احلكومّية دلفونج : الكّلّية

 

  



 

 

 وفقه الّلجنة اإلشرافّية

للمناقشة يف كّلّية مؤىلة  وحبيث أن بالتغيَتات حس  الضركرة كتصحيحو ادلشرؼ قد قاـ
 اإلسالمية احلكومية دلفونجنتاف جبامعة رادين إكالتعليم الًّتبّية 

 المشرف الثاني      المشرفة األولى         

ادلاجستَت إلياس، ألينيس احلاج الدكتورندكس    ادلاجستَتة ،ساغاىل ركماداين احلاجة الدكتورة
 قسم الّلغة العربّية ةرئيس            

 

 

 ة، الماجستير ة أيرليناالدكتور 

  



 

 

 شعار
 

 (٘ٗ: البقرة)   ٗ٘ ِشِعُتَ اخلَْ ا َعَلى ِإالَّ  َلَكِبَتَةه  َكِإنػََّها َكالصَّاَلةِ  لصَّْاِ بِا َتِعيُنواْ سْ َكا  

 “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”           (Q.S Al-

Baqarah:45) 

 
  



 

 

 إهداء

 :إىل العلمي البحث ى ا أىديت ادلتواض  كبالقل  العادلُت، رب هلل احلمد بقوؿ

 داقمػػػػان  دعػػػػاين قػػػػد فالػػػػ ا علػػػػا ةمنديّػػػػ السػػػػيدة ك توفػػػػوف السػػػػيد ُت،ببػػػػو احمل كالػػػػدمّ  .1
 .كادلعنوم ادلادم الداف  ياينعطكأ

 داقمان  صلاحي ينتظركف ال ين ،إإين، سوورني، سوانتي، سواندي، سوانطوا :اإلخوة عزيزة .2
 .العلمي البحث ى ا إلسباـ احلماسة اعطاين ال مك 

 انتػػاف راديػػن عػػةحبام ُتكادلػػوظف كالتعلػػيم الًتبيػػة بكليػػة كاحملاضػػرات احملاضػػرين كافػػة .3
 .المبونج احلكومية اإلسالمية

 .ٕٕٔٓ للمرحلة اللغةالعربية تعليم بقسم األصدقا  مجي ك  .4

 اعطػاين الػ مإنداح نوفي، نور الفرنما  سا ري، واوي ر رفاد، واسات  ي،ا لي، ل  اتي، أصحايب  .5
 .العلمي البحث ى ا إلسباـ احلماسة

 .حلكوميةا اإلسالمية انتاف رادين جامعة جامعيت، .6

 

  



 

 

 ةالباحثترجمة 

 مسةخل امسةاخل البنت، ٜٜٗٔ سبتمبَت ٓٔيف  بندار المبونجيف  الباحثة تكلد
 .،نديد كالسيدةتوفن   أطفاؿ الزكجُت السيد

سوكامينانيت  ٔاإلبتداقية احلكومية مدرسة اليت سارت هبا الباحثة التعليم  خلفيةبدأت 
بندار  ٓٔادلدرسة ادلتوسطة احلكومية يف  انتقلت الباحثة، كمث ٕٙٓٓيف عاـ  كزبرجت
 بينا موليا درسةادليف  انتقلت الباحثةكمث  ٜٕٓٓ، كيف عاـ ٜٕٓٓيف عاـ  كزبرجت المبونج

تعليم  قسميف  درست ٕٕٔٓكيف العاـ  .ٕٕٔٓيف عاـ  كزبرجت العالية بندار المبونج
 بونج.الم إنتافرادين  االًتبية كالتعليم جامعةاللغة العربية  ككلية 

أك  يةداخلاليف سلتل  األنشطة اتب   ة اجلامعةبكطال ةمي حينما تكوف الباحثة كالتل
 .كيف ارباد الطلبة داخ  ادلدرسة، يةارجاخل

  



 

 

 شكر وتقدير

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 برمحتو العلمي البحث ى ا كتابة سبت كتعاىل، سبحانو هلل كاحلمد الشكر بقوؿ
 .كتابعيو كأصحابو آلو كعلى كسلم عليو اهلل صلى حملمد كالسالـ كالصالة. كمواىبو

 على للحصوؿ الالزمة الشركط لتكملة العلمي البحث ى ا كتابة من الغرض أما
 احلكومية اإلسالمية انتاف رادين جبامعة كالتعليم الًّتبية كلّية يف األكىل اجلامعّية الدرجة
 .المبونج

 سوا  األطراؼ، سلتل  من ادلساعدة ثةالباح تحصل ،العلمي البحث ى ا إصلاز يف
 اجلزي  الشكر الباحثة ّدـقت ادلناسبة ى ه يف كل لك،. ادلعنوية ادلساعدة أك ةاديادل ادلساعدة يف

. كادلشاركة التحفيز من قدمو ما ك  م  العلمي البحث ى ا لكتابة ادلعنية األطراؼ جلمي 
 :إىل العمي  الشكر الباحثة فتقّدـ

 كالتعليم الًّتبية كلّية عميد ادلاجستَت، األنوار، خَت احلاج الدكتور اذاألست فضيلة .1
 .مفونجال احلكومّية اإلسالمّية انتاف رادين جبامعة

 قد ال م األكادؽلي كادلشرؼ ادلاجستَت، ،د.أ ػليا احلاج ندكسالدكتور  فضيلة .2
 .دراسيت مسَت يف كثَتا ساعدين

 قد ال م األكىل، كادلشرفة ادلاجستَتة ،ساغاىل ركماداين احلاجة الدكتورة فضيلةك  .3
 .العلمي البحث ى ا تّ  حىت بالصا لالشراؼ اكقاهتأ تٍتعطأ



 

 

 قد ال م الثاين، كادلشرؼ ادلاجستَت ، إلياس ألينيس احلاج الدكتورندكس فضيلةك  .4
 .العلمي البحث ى ا ت حىت لالشراؼ اكقاتو تٍتعطكأ كثَتا ساعدين

 كالتعليم كّلّية الًتبّيةبرقيس قسم الّلغة العربّية ك،  ة، ادلاجستَت أيرلينا الدكتورة فضيلة .5
 .مفونجال احلكومّية اإلسالمّية انتاف رادين جبامعة

 انتاف رادين حبامعة ُتكادلوظف كالتعليم الًتبية بكلية كاحملاضرات احملاضرين كافة .6
 .المبونج احلكومية اإلسالمية

 سوجيك السيدة  ٖاألزىر العالية  رقيس ادلدرسةاجستَت كادل ،ع ريف الدينالسيد  .7

احملمدية ادلتوسطة بادلدرسة كمدرسة اللغة العربية ككافة ادلوظفُت كالعاملُت سون رني
 اإلسالمية ال م قد أعطاين الفرصة للقياـ بالبحث يف تلك ادلدرسة.

 اإلسالمّية انتاف ينراد جبامعة كالتعليم الًّتبية كلّيةب كالعاملُت ادلظفُت كافة .8
 .المفونج احلكومّية

 .ٕٕٔٓ للمرحلة اللغةالعربية تعليم بقسم األصدقا  مجي ك  .9

 ى ا إلسباـ ساعدين قد ال م األفراد جلمي  كثَتا خَتا هلل يكت  أف الباحثة ترجو
كللقرا  عامة، أف يكوف ى ا البحث العلمي نافعا للباحثة ترجو الباحثة  العلمي البحث
 .ف يباركنا اهلل سبحانو كتتعاىل، آمُت يا رب العادلُتكعسى أ
 

  ٕٙٔٓ أككتوبر   المبزنج، بندار

 الباحثة

 

 سوفارتيٍت



 

 

 البحث محتويات

   ................................................. ادلوضوع صفحة

 ب ..................................................البحث ملةص

 ج  ......................................................... ادلوافقة

 د   ....................................................... التصدي 

 ق   .......................................................... شعار

 ك     ...........................................................إىدا 

 ز   ....................................................الباحثة ترمجة

 ح   ................................................. ..كتقدير شكر

 م  .....................................................البحث زلتويات

 ـ  ........................................................ؿاجلدك  قاقمة

 م ........................................................الصور قاقمة

 س .......................................................الح ادل قاقمة

   مقدمة:  األول الباب



 

 

 (۲ )  ................................ادلوضوع توضيح .ي 

 (۳ )  ........................ ادلوضوع اختيار أسباب .ب 

 ( ٖ)  .................................البحث خلفية .ج 

 ( ٜ)  ..........................البحث مشكلة ربديد .و 

 (۲۰)  .................................البحث مشكلة .ه 

 (ٓٔ)  ...................................العم  فرضية .و 

 (ٔٔ) ..........................كمنافعو البحث أىداؼ .ز 

 النظري اإلطار:  الثاني الباب

 (ٕٔ) ..................................التعليم ظلوذج .ي 

 (ٖٔ)  ........................التعليم ظلوذج مفهـو .1

 (ٖٔ)  .....................التعليم ظلوذج خصاقص .2

 (ٗٔ)  .............................التعليم مراح  .3

 (ٗٔ)  ...........................التعليمية ادلبادئ .4

 (ٙٔ)  .......................اللع  فري  مباراة ظلوذج .ب 

 (ٙٔ)  .............اللع  فري  مباراة ظلوذج مفهـو .1

 (ٚٔ)  ...........اللع  فري  مباراة ظلوذج خطوات .2

 (ٜٔ) ..............اللع  فري  مباراة لنموذج ادلزايا .3

 (ٜٔ)  .............اللع  فري  مباراة ظلوذج العيوب .4
 (ٕٓ) ......................................ادلفردات .ج 
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 الباب األول

 مقّدمة

 توضيح الموضوع .أ 
، نظران ألف التأليفاتي  أشكاؿ الكتابة أك جز  ىاـ فاقدتو كادلطلقة يف مج وضوعادل     

ؽلكن أف تعطي حملة عامة عن مجي  احملتويات الواردة ك صيغة اليت زبوؿ لالذباه ىو ال وضوعادل
إىل توضيح  فتحتاج الباحثة ى ا البحث العلمي موضوعفهم فهم الفيها. لت ن  أم سو  

 :على النحو التايل وضوعمعٌت ادلصطلحات ادلوجودة يف ادل

 التطبيق .1
 دلمارسة.اأك  عملية التنفي العملية، الطريقة، ك التطبي  ىو    

احلاؿ فإنو  اكيف ى 1
 .اللع  فري  مباراة ظلوذج التعليم تطبي 
 نموذج التعليم .2

Joyce         ك Weil  م ىو خطة أك ظلط ؽلكن استةدامها لتشكي  ادلناىج يتعلبأف ظلوذج ال يرل
أك  يف الص  الدراسيالتعلم إشراؼ (، تصميم مواد التعلم،الطوي الدراسية )خطة التدريس 

 .غَتىا
2 
 فريق اللعب مباراة .3

، كى ا ىو Keith Edwards ك  David Devriesيف البداية  اللع   فري طّور مباراة    
م ينوع أك ظلوذج التعل ىو اللع  فري  مباراة. Johns Hopkinsمن ااألكؿ م يتعلالب أسالو 

 كوف ىناؾ يدكف أف  للتالمي نشطة األعلى مجي   يشم م ال م سهلة التنفي ، ال التعاكين 
                                                           

1
Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 257 

2
 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 133. 



 

 

درس األقراف ادلك  التالمي على دكر  يشم م ال ، العنوافينبغي أف يكوف ىناؾ فرؽ يف 
 كربتوم على عناصر اللعبة.

 ترقية .4
 عملية الرف  )السعي أك العملية، رف  الدرجات، كالعمليةموضوع الًتقية ىي      

 (.إخل
3

يكوف ، حىت للتالمي مفردات اللغة العربية  استيعاب ًتقيةل كيف ى ه احلالة نشاط 
 .قب المن حسن أ

 المفردات .5
يف لغة ادلملكة   vocabularyباللغة العربية أك مصطلح  ادلفرداتمصطلح     

ىو رلموعة الكلمات أك ذاكرة التةزين ادلؤقت لكلمة ادلعركؼ بالشةص أك  ، ادلتحدة
 معينة. الكياف ال م يعد جز ا من لغة

عبارة عن رلموعة من ىي دات ادلفر أف  أكضحكما 4
 ادلستةدمة من قب  شةص ما أك ما شابو ذلك. لكلماتال

5 
 التالميذ .6

    Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI NO.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional siswa atau Peserta didik adalah “anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan tertentu”.
6
 

أفراد  ىو ، التلمي النظاـ الوطٍت للتعليم ضلو ٖٕٓٓلعاـ  ٕٓللقانوف رقم كفقا 
اجلمهور ال ين حاكلوا تطوير اإلمكانات ال اتية من خالؿ عملية التعلم على اخلط، 

 التالمي من الشرح أعاله ؽلكن استنتاج أنو يف تعري   .عينة من التعليمادلنواع األستول، ك ادلك 

                                                           
3
 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer. (Gita Media Press, 2006), h. 370   

4
 Syaiful Mustofa, Model Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif , (Malang: UIN-

Maliki Press, 2011), Cet 1. h. 61. 
5
Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,   (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), Cet 1. h. 109. 
6
 Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem pendidikan Nasional )UU RI No 20 Tahun 

2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 3 



 

 

مدرسة، حىت يف ى ا أك ل ين يتابعوف عملية التعلم داخ  مؤسسة رلموعة من األطفاؿ اىم 
ترقية موضوع البحث من أج  احلصوؿ على بيانات بشأف  يكوفال ين  تالمي السياؽ ال
 للتالمي .مفردات اللغة العربية  استيعاب

 أسباب اختيار الموضوع .ب 
 يعٍت: بعدة اجلوان  ،وضوعادلى ا اختيار  الباحث يف أسباب اختيار    

ادلدرسة باللغة العربية  مفردات ميتعل طلو " اللع  يفر "مباراة م يتطبي  ظلوذج التعل دلعرفة .1
 بندر المبونغ. ٖ العاليةاألزىر 

 ." اللع  يفر "مباراة م يبعد تطبي  ظلوذج التعل ادلفردات استيعاب ترقية يةكيف  دلعرفة .2
كأحد اجلهود "  اللع  يفر "مباراة م يج التعلتطبي  ظلوذ ل دلعلم اللغة العربية كاالقًتاح .3

 .للتالمي اللغة العربية  ادلفردات استيعاب ترقيةالرامية إىل 
 خلفية البحث .ج 

اللغة العربية ىي لغة القرآف الكرمي. كىك ا، اللغة العربية ػلتاج إليها مجي  
احملظورات هلل، فضال ادلسلمُت لقرا ة كفهم القرآف الكرمي، فضال عن معرفة سلتل  األكامر ك 

 :ٜ٘ٔ-ٕٜٔ اآلية الشعرا عن ساقر قوانُت الشريعة. ككما قاؿ اهلل يف سورة 

                                 

         7 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjamahnya, (Jakarta: CV. Pustaka 

Agung Harapan, 2006), h. 527 



 

 

اللغة العربية إحدل اللغات األجنبية اليت درست هبا الناس يف إندكنيسيا. 
حاضرة داقمان يف حياتنا اليومية  األهنبعد، األقرب، كاألاللغة العربية ىي الكياف األقرب 

 )الصالة كالدعا (.
 :ىو تعلم اللغة العربية أف ككفقا حملمد يونس8

 لصالة بفهم عمي .لقرا ة يف اا ك فهم  المن أج   .1
 من أج  فهم قرا ة القرآف، حىت ؽلكن ازباذ اإلرشادات كالدركس ادلستفادة منو. .2
 كمن أج  دراسة العلـو اإلسالمية يف كت  اللغة العربية كالتفسَت، احلديث إخل. .3
ليكوف ماىرا يف الكالـ كالكتابة باللغة العربية، للتواص  م  ادلسلمُت يف بلد  .4

ف اللغة العربية ىي يف الواق  لغة ادلسلمُت العامل، حىت يف أيامنا ى ه أجنيب، أل
 أصبحت اللغة العربية اللغة العلمية.

9 
ا عنصر مهم ينبغي دراسته ىي ادلفرداتعملية تعلم اللغة العربية، يف 

تعلم دل غل  أف تكوف شللوكة ،عنصر كاحد للغةىي  ادلفردات. التالمي  استيعاهباك 
دعم لشةص يف التواص  كالكتابة بتلك يللغة العربية. كنوز مفردات اللغة العربية 

 اللغة.

رلموعة من  ىيفردات ادل، كما نقلت يف كتاب سي  مصطفى، Hornكفقا 
أمر ال غٌت  األرب  ادلهارة اللغوية استيعابيف  ادلفردات الكلمات اليت تشك  لغة. دكر

تعتمد كثَتا على  األرب اللغوية  هارةالشةص على فهم ادل أف قدرة Valletعنو، ككما ذكرت 

                                                           
8
 Radliyah Zaenuddin Dkk. Metodologi Dan Model Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab, Pustaka Rihlah Group, Yogyakarta, 2005, h. 1  
9
 Muhamad Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 

2005), h. 22. 



 

 

 م ادلفردات. دبعٌت أفيم اللغة ليست مطابقة جملرد تعليم  ذلك، تعلك ادلفردات.  استيعاب
 ادلفردات. كافيان فقط حبفظ العديد من  تليس اللغوية ادلهارة

10 

، حيث ادلفردات ميتعلبعن ما يسمى  يت ز م اللغة اليت ؽلكن أف ال يتعليف 
ليس رلرد  ادلفرداتم يلغة نفسها. تعلالم يتعل أحد البنود العاجلة يف ادلفردات ميتعلأف 

 استيعابعلى  مي  قادرينالتالعتا ي، ب  أكثر من ذلك حفظهامث  فقط تعليم ادلفردات
 ص  إىل بعض ادلؤشرات احلالية، كى ه ادلؤشرات:ي كافإذا   ادلفردات

 .جيدة اللغة العربية قادرين على ترمجة مفردات كوف التالمي  .1
بشػػك  مػػرة أخػػرل  قػػادرين علػػى نطػػ  ككتابػػة مفػػردات اللغػػة العربيػػة كػػوف التالميػػ  .2

 صحيح.
ةداـ مفػػردات اللغػػة العربيػػة يف العػػدد )أحكػػاـ( قػػادرين علػػى اسػػت كػػوف التالميػػ   .3

 ما يف شك  الكالـ أك الكتابة.إبشك  صحيح، 
11 

 ادلفردات ىي: فهم معٌتادلؤشرات ل، Muhammad Ali Al-Khuliكفقا لرأم 
 التلمي  قادران على فهم معٌت الكلمات عند مساع أك قرا ة ى ه الكلمات.كوف  .1
 دران على نط  الكلمة بشك  صحيح عند استةدامو يف احملادثة.كوف التلمي  قا .2
 كوف التلمي  قادران على كتابة ى ه الكلمات بشك  صحيح.  .3
كػػوف التلميػػ  قػػادران علػػى اسػػتةداـ ىػػ ه الكلمػػات يف اجلملػػة الكاملػػة يف الكتابػػة  .4

 أك احملادثة.
يف الكتابػػة، سػػوا  يف  كػوف التلميػػ  قػػادران علػى قػػرا ة ىػػ ه الكلمػػات إذا أهنػا تػػرل .5

 .اجلم  ادلثالية كك لك عندما يق  كحدة
12 

                                                           
10

 Syaiful Mustofa, Op.Cit, h. 61-62. 
11

Ibid, h. 60. 



 

 

صة تدريس خاالأىم األشيا  اليت غل  أف ينظر فيها مدرس اللغة العربية ب
 تلمي ه.ل ةناسبادل االسًتاتي يةأنو غل  إعداد  ادلفردات

بندر المبونغ  ٖاألزىر العالية  بادلدرسةكرة تادلب ادلالحظة استنادا من نتي ة
استةداـ استيعاب مفردات التالمي  الص  احلادم عشر ال يزاؿ منةفضا، قد قاـ ادلعلم ب

استيعاب مفردات التالمي   كلكن ،ميلتعلكظلاذج ا ادلتنوعةاالسًتاتي يات ك ،  عدة الطريقة
كيشع   ال يزاؿ منةفضا كيف ى ا البحث سوؼ تقـو الباحثة بتطبي  ظلوذج التعليم ادلمت 

 مجي  التالمي  يعٍت "مباراة فري  اللع ".

لتالمي  الص  ادلفردات  القبلي الستيعاب االختبار يف التايل ىو نتاقج
 المبونج.بندر  ٖاألزىر العالية  بادلدرسة ٕ العلـو االجتماعيةاحلادم عشر بقسم 

 ٠الجدول 

الحادي نتائج اختبار القبلي الستيعاب المفردات درس اللغة العبية لتالميذ الصف 
 للعام  بندر المبونج ٢بالمدرسة األزهر العالية  ١عشر بقسم العلوم االجتماعية 
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M. Ali Al-Khuli, Model Pembelajaraan Bahasa Arab, penerjemah Hasan Saefullah 

(Yogyakarta: Basan Publishing, 2010), Cet. 2. h. 102. 



 

 

 ١١٠٥/١١٠٦الدراسي 

الرق
 أسماء التالميذ م

ال معيار االكتم

 األدنى

 معايير المفردات

 النتيجة

 

 النتيجة

 
٠ 

١٤ 

١ 

١٤ 

٢ 

١٤ 

٣ 

١٤ 

٠ Agi Imawan Saputra 65 ۲۰ ۲۰ ۲۵ ۲۰ 45 K 

١ Anggista Pratiwi 65 ۷ ۲۲ ۲۰ ۷ 35 K 

٢ Ananda Aldi Wiranata 65 ۲۵ ۲۵ ۲۰ ۲۵ 55 C 

٣ Anggraini Wahyudi 65 ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ 40 K 

٤ Aifah Namira 65 ۱۵ ۲۵ ۲۵ ۱۰ 75 SB 

٥ Ayu Agustina 65 ۲۵ ۷ ۸ ۲۵ 45 K 

٦ Bunga Refina 65 ۷ ۸ ۷ ۸ 30 K 

٧ Cecaria Rudati 65 – – – – 0 KS 

٨ Cindy Alifa 65 ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ 50 K 

٠١ Desi Sapitri Sagita 65 ۲۰ ۲۵ ۲۵ ۱۰ 60 C 

٠٠ Dheni Agustina 65 ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۵ 55 C 

٠١ Dede Saputri 65 ۲۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰ 60 C 

٠٢ Dina Damayanti 65 ۲۰ ۲۵ ۲۰ ۲۰ 45 K 

٠٣ Diana Anggita Saputri 65 ۲۵ ۱۰ ۲۰ ۱۰ 65 C 

٠٤ Dicky Ferdiansyah 65 ۲۰ ۱۰ ۲۵ ۲۰ 50 K 

٠٥ Dwi Lestari 65 ۲۰ ۲۰ ۲۵ ۲۰ 45 K 

٠٦ Eko Hardiyanto 65 ۲۵ ۲۰ ۲۵ ۲۵ 55 C 

٠٧ Elma Rini 65 – – – – 0 SK 

٠٨ Fera Anggraini 65 ۲۵ ۱۰ ۲۰ ۲۵ 60 C 

١١ Fitriyani 65 ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۵ 45 K 

١٠ Finka Ririn Indra 65 ۵ ۲۰ ۵ ۲۰ 30 K 



 

 

Sebudi 

١١ Helmayanti 65 10 20 15 15 60 C 

١٢ Isna Wati 65 10 5 10 5 35 K 

١٣ Jana Wati 65 20 15 10 20 65 C 

١٤ Jihan Novia 65 10 15 10 25 60 C 

١٥ Maryana 65 10 1- 10 15 35 K 

١٦ Maryadi 65 10 25 20 10 65 C 

١٧ Maulina Fadillah 65 15 15 15 25 70 SB 

١٨ Nova Agustina 65 25 10 15 10 60 C 

٢١ Nur Okta Viana 65 10 15 10 10 45 K 

٢٠ Paimin 65 10 10 10 15 45 K 

٢١ Putri Rahayu 65 10 10 10 5 35 K 

٢٢ Randy Maulana 65 15 15 10 15 55 C 

٢٣ Raminten 65 15 10 10 10 45 K 

٢٤ Raekhan Lie Indrapati 65 20 15 15 20 70 SB 

٢٥ Rhenaldi Al Dzikri 65 10 25 10 20 65 C 

٢٦ Rusmayan Sari 65 – – – – 0 SK 

٢٧ Roshelia 65 10 15 10 10 45 K 

٢٨ Safitri 65 25 10 15 15 65 C 

٣١ Septi Anjani 65 15 15 20 15 65 C 

٣٠ Selly Andriani Putri 65 20 15 10 15 60 C 

٣١ Shinta Afri yani 65 10 10 15 25 60 C 

٣٢ Siti Maria 65 10 10 10 15 45 K 

٣٣ Siti Nurhaliza 65 10 7 8 15 40 K 

٣٤ Suparmin 65 10 25 10 25 70 SB 

٣٥ Karina Aprilia 65 10 15 10 15 50 K 

٣٦ Indah Apriliana 65 – – – – 0 SK 



 

 

بنػػػػدر  ٖنتػػػػاقج اختبػػػػار القبلػػػػي بادلدرسػػػػة األزىػػػػر العاليػػػػة البيانػػػػات لادلصػػػػدر: 
 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالمبونج للعاـ الدراسي 

 :ادلعلومات

 كوف التالمي  القدرة على قرا ة ادلفردات جيدا. .1
 .كوف التالمي  القدرة على كتابة ادلفردات جيدا .2
 كصحيحا. كوف التالمي  القدرة على استةداـ ادلفردات يف اجلملة جيدا .3
 كوف التالمي  القدرة على ترمجة ادلفردات يف اجلملة جيدا كصحيحا. .4

 = جيد جدا ٓٓٔ-ٙٛ

 = جيد ٘ٛ-ٔٚ

 = مقبوؿ ٓٚ-ٙ٘

 = ناقص ٘٘-ٔٗ

 13ناقص جدا=   ≤ ٓٗ
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Skala Penilaian yang digunakan guru SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 



 

 

 درس اللغة العربية نتاقج اختبار القبلي

 القيمة معيار االكتمال األدنى البياف
 النسبة ادلئوية العدد

 %ٜٔ ٓٔ ٘ٙ كامل
 %ٔٛ ٖٚ ٘ٙ غير كامل

 

لتالميػػ  الصػػػ  أف نعػػرؼ مػػن البيانػػات الػػواردة يف اجلػػدكؿ أعػػػاله، ؽلكػػن أف 
السػػنة  بنػػدر المبػػونج ٖبادلدرسػػة األزىػػر العاليػػة  ٕلػػـو االجتماعيػػة احلػػادم عشػػر بقسػػم الع

ال تػزاؿ العديػد مػن الػ ين مل  تلميػ  ٚٗاليت تضي  ما يص  إىل  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسية 
 معػػػػايَت االكتمػػػػاؿ األدىتصػػػػ  إىل ألهنػػػػم    .%ٔٛيكملػػػػو يف اسػػػػتيعاب ادلفػػػػردات يعػػػػٍت 

(ٙ٘). 

 تحديد المشكلة .د 
 ، يوجد عدة ادلشكلة:أعاله البحث خلفيةاستنادان إىل 

باستةداـ رلموعة متنوعة من أسالي  كاسًتاتي يات كظلاذج  قد قاـ ادلعلم .1
 ال يزاؿ ضعيفا. استيعاب مفردات التالمي م، كلكن يتعلال

حيث  الدرسَ  ادلعلم شرحما ال ين ال تويل اىتماما للدرس عند التالمي من  كثَت .2
 .ادلعلميتم تسليمها من ال يفهموف ما  التالمي أف 

 بالتعلم. االىتماـأق   التالمي  يكوفاألسالي  ادلستةدمة رتيبة حيث  .3
، حىت تصبح عملية التعل الدراسي  صاليف  التالمي عدد  .4 غَت  ميأكثر من الالـز

 فعالة.



 

 

 مشكلة البحثحدود  .ه 
كد حدمت الباحثة جبع  قاث، مث البحتيسَت تقدمي لتحديد ادل كورة أعاله، الاستنادان إىل 
  ا البحث يف:ذل ادلشكلة

المبونج يف الص  احلادم عشػر بندر  ٖ العالية األزىربادلدرسة سي رم البحث  .1
 بادلادة "الصحة كالرياضة". ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالسنة الدراسية 

 .ادلفردات لًتقية استيعاب ظلوذج التعليم "مباراة فري  اللع "البحث باستةداـ  .2
 لبحثمشكلة ا .و 

اليت تكوف تركيز البحث بشك  ادلشكلة بعد العرض خبلفية البحث أعاله ف
ظلوذج التعليم تطبي  ب اليت عرضتها الباحثة أعاله يعٍت: "ى  البحث السؤاؿ ادلتعل  دبشكلة
 للتالمي  يف الص  احلادم عشر ادلفردات ؽلكن أف ترّقي استيعاب "مباراة فري  اللع "

 ."؟ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالسنة الدراسية  المبونجبندر  ٖ ةالعالي األزىربادلدرسة 

 فرضية العمل .ز 
دلشكلة البحث بينما مشكلة البحث معركضة يف شك   إجابة مؤقتة ىي الفرضية       

 .كلمة السؤاؿ
  thesisتعٍت أق  أك ضعيفة كاالطركحة أك  hipo الفرضية يأيت من الكلمة14

، كأنو سيغَت امسو إىل هتفسَت  hipoاليت تعٍت النظرية ادلقدمة كدلي . يف ى ا احلديث أثبت 
thesis  .ذلك ىو النظرية ، 

15 
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Alfabeta: Bandung, 2013), cet. 17, h. 96. 
15

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2007), Cet. VIII. h. 28 



 

 

كإجابة   الفرضية الباحثةقًتح تادل كورة أعاله، مث البحث مشكلة  استنادا إىل
ظلوذج التعليم "مباراة فري  تطبي  ، إال كىي: التحقي ال تزاؿ حباجة إىل  اأهنك مؤقتة 
بادلدرسة  عشرللتالمي  يف الص  احلادم  ادلفردات ؽلكن أف ترّقي استيعاب اللع "
 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالسنة الدراسية  المبونجبندر  ٖ العالية األزىر

  هومنافع البحث فهد .ح 
من خالؿ ال م سيبحث من ى ا البحث ىو اجلواب من مشكلة البحث  كاذلددؼ

 البحثساعلة اليت ؽلكن أف تعطي نتاقج ادلأك ادلنفعة  ىي كمناف  البحثأنشطة البحث. 
األكادؽلية، فضال عن ادلساعلات العملية  بشك  النظريةاليت ؽلكن القياـ بو. ادلساعلة 

 زلدد.صالح اإلتطبيقية حل  ادلشكلة أك الك 
 ؼ البحثاىدأ .1

 مباراةم يالتعل الستةداـ ظلوذج للمعلمؼ البحث ذل ا البحث العلمي ىو ىد
 .داتأف يرّقي استيعاب ادلفر   ؽلكن فري  اللع مباراة تطبي  للتالمي  ، فري  اللع

 مناف  البحث .2
مهنية، فضال عن  معلمةكتستعد لتصبح  للباحثةتوفَت خاة كبَتة للباحثة،  (ي 

 ضافة مباشرة كي  يتم استةداـ أسالي  التعلم اجليد كادلرح.اإل اخلاة
يف  العليم يف تنظيم أسالي  للمعلم ًتقية اجلهد االبداعي، لللمعلم (ب 

 ادلساعلاتعلى توفَت  قادراكوف يعن أف  لدراسة اللغة العربية، فضال خاصة
 .قارئ شةص ك غزل لادلذات 

  



 

 

 
ادلفردات  استيعابفضال عن ربسُت  كادلمت  ادلثَتم يتعلالؽلكن أف توفر جو  (ج 

 اللغة العربية. ادلفردات يف تعلم اللغة العربية. كزيادة مرج  للتالمي 
نموذج شاك  ادلتصلة بللمدرسة، كؽلكن استةدامها كالنظر يف معاجلة ادل (و 

 .استيعاب ادلفردات ترقيةإىل  مباراة فري  اللع م يالتعل
  



 

 

 الباب الثاني
 اإلطار النظريّ 

 
 نموذج التعليم .أ 

 مفهوم نموذج التعليم .1
م يف يالتعلػلقػا  م ىو خطة أك النمط ال م ؽلكن أف نستةدمها لتصػميم يظلوذج التعل
م دبػػػػػا يف ذلػػػػػك الكتػػػػػ  يالتعلػػػػػ يػػػػػة كيف شػػػػػك  مػػػػػوادأك يف الػػػػػاامج التعليم الصػػػػ  الدراسػػػػػي

 كاألفالـ، شريط، كالوساقط الكمبيوتر، كبرنامج دراسي )سلسلة من الدراسات طويلة(.
16 

من األنشطة ادلصممة للسػماح سلسلة ىو م ي، التعلVager ، كGagne ،Briggsككفقا  
 .التالميػػ حبػػدكث الػػتعلم لػػدل 

  ،عمليػػةيركػػز ضلػػو  ميتعلػػال ،"قػػاموس اللغػػة اإلندكنيسػػية" يف17
 تعلم.يف الكيفية إبراز، جع  الناس أك الكاقنات احلية 

، ىػػػو رلموعػػػة مػػػن اإلجػػػرا ات الػػػيت هتػػػدؼ إىل دعػػػم عمليػػػة Winkelم كفقػػػا يالتعلػػػ
ألحػػػػػداث اخلارجيػػػػػة الػػػػػيت تعمػػػػػ  ضػػػػػد رلموعػػػػػة مػػػػػن ل، آخػػػػػ ا يف االعتبػػػػػار للتالميػػػػػ الػػػػػتعلم 

 .التالمي األحداث الداخلية اليت كقعت يف 
18 

 كالتالميػػػ  ادلعلػػػم عمليػػػة التفاعػػػ  بػػػُت ىػػػو م يف الواقػػػ يالتعلػػػ  Dini Rosdianiكفقػػػا 
19كالتفاعػػ  اجليػػد مباشػػرة أك غػػَت مباشػػرة، باسػػتةداـ كسػػاق  اإلعػػالـ ادلةتلفػػة للتعلػػيم.

ككفقػػا  
Oemar Hamalik  كادلاديػػة، كادلرافػػ   ،العناصػػر البشػػريةمػػن تتػػأل   الػػيت موعػػةاجمل م ىػػويالتعلػػ

 .التعلمؼ كادلعدات كإجرا ات التفاع  ربقي  أىدا
20 
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 Toto Ruhimat, Dkk, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

h.198. 
17

M. Sobry Sutikno, metode dan Model-Model Pembelajaran, (Holistika, Lombok, 

2014), cet-1, h. 11. 
18

Ibid. h. 12. 
19

Dini Rosdiani, Op. Cit, h. 17 
20

Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.57  



 

 

اسػػتةداـ نظريػػة ب جعػػ  التالميػػ  يف العلػػم م ىػػويالتعلػػ Syaiful Sagalaكفقػػا 
عمليػة اتصػاؿ  ىػي التعلػيمك تعليم كىي احملػدد الرقيسػي لن ػاح الػتعلم ال التعلم فضال عن إعزاز

 .التعّلم يقـو بو التالمي ، بينما ادلريبك  ادلعلميقـو بو  التعليم. ذات اذباىُت
21 

تصػاؿ ادلعامػ  بادلثػ ، سػوا  االعمليػة  ىػو ميتعلػال أفيف الواق   كىك ا ؽلكن أف يفهم
لتحقيػػػ  األىػػػداؼ  التالميػػػ مػػػ  سػػػاقر  التالميػػػ  ، ككػػػ لك بػػػُتالتالميػػػ مػػػ   ادلعلػػػمفيمػػػا بػػػُت 
مػ  البيئػة حيػث أف ىنػاؾ تغيػَتا يف السػلوؾ  التالميػ عملية التفاعػ  بػُت  ىو ميفالتعل احملددة.

 األفض . إىل
 نموذج التعليمخصائص  .2

 :اخلصاقص التاليةلو م يظلوذج التعل
مػػن اخلػػاا  زلػػددة، علػػى سػػبي  اسػػتنادان إىل النظريػػات التعليميػػة كتػػألي  نظريػػات الػػتعلم  (ي 

. ت Jhon Deweyكاسػػتنادا إىل نظريػػة  Herbert Thelen ادلثػػاؿ، ظلػػوذج رلموعػػة البحػػوث
 تصميم ى ا النموذج للمشاركة يف التدري  يف رلموعات بطريقة دؽلقراطية.

همػػػة، مثػػػ  ظلػػػوذج التفكػػػَت االسػػػتقراقي يهػػػدؼ إىل ادلددة أك احملػػػتعليميػػػة الىػػػدؼ األ  (ب 
 عملية التفكَت االستقراقي.تطوير 

  أنشػػطة التعلػػيم كالػػتعلم يف الفصػػوؿ  ؽلكػػن اسػػتةدامها كمبػػادئ توجيهيػػة إلصػػالح   (ج 
تعلػػػػػيم يف اإلبداعيػػػػػة مصػػػػػممة لتحسػػػػػُت  synectic ظلػػػػػوذجالدراسػػػػػية، كعلػػػػػى سػػػػػبي  ادلثػػػػػاؿ 

 .اإلنشا 
كجػػػػود  (ٕلػػػػتعلم )بنػػػػا  اجلملػػػػة(  )ل ( تسلسػػػػ  اخلطػػػػواتٔأقسػػػػاـ يسػػػػمى النمػػػػوذج: ) لػػػػو (و 

ىػػو  تلػػك أربعػػة األجػػزا دعم. الػػ (، نظػػاـٗ( النظػػاـ االجتمػػاعي  )ٖفعػػ   )المبػػادئ لػػرد 
 م.يلتعلا بعملية ظلوذجادلعلم  ما سيقـولعملية عندلادلبادئ التوجيهية 

                                                           
21

 Ramayulis, Ilmu pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 339 



 

 

نتػػاقج  يعػػٍت( أثػػر الػػتعلم، ٔظلػػاذج الػػتعلم. كتشػػم  ىػػ ه اآلثػػار: ) تطبيػػ األثػػر نتي ػػة ل لػػو (ه 
 طويلة.الدراسة الصاح ، ىي نتاقج ادلر األث( ٕها  )التعلم اليت ؽلكن قياس

 م.ي( كادلبادئ التوجيهية لنموذج التعلالتفاعلي تصميمالجع  إعداد ) (و 
22 

  مراحل التعليم .3
 اخلطوات:ٖم من خالؿ يمراح  التعل بشك  عاـ، يتم

 مقدمة (ي 
 مة.ربتاج إجرا  ادلقد، )ادلقدمة( يف األنشطة األكلية

 ألنشطة األساسيةا (ب 
الستكشاؼ، دبا يف ذلك تعزيػز الػتعلم، كتشػكي  السػلوؾ تشم  األنشطة األساسية 

 .كاألخالؽ
 )االختتاـ( أنشطة النهاية (ج 

 الوظيفة.إعطا  ك  البعدم ختباراالمنح غلرم م ييف هناية أنشطة التعل
23 

 مبادئ التعليم .4
 كالتحفيز مبدأ االىتماـ (ي 
 النفسػيشةص يف زلاكلة لًتكيز العق  كالشعور عاطفيان أك جسديا كالعنصر يكوف الباالىتماـ 
ىتمػاـ ؽلكػن أف ػلػدث تلقاقيػان، كمػا أف االشي  الػ م أصػبح ىػدفا الىتمامػو. ظهػور الإىل 

 ،داف ال، مث  كجود عمداتنشأ عن قلقو. كما ؽلكن أف يعود ك ، أهنا تعكس باغ شيئىناؾ 
 شةص أف تكوف نشطة.الالطاقة )الطاقة( اليت ربرؾ سلوؾ  ،تماـاالى

 مبدأ النشاط (ب 
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ادلبػػادرة فبنفسػػو،  التالميػػ مػػا غلػػ  فعلػػو  يشػػم  الػػتعلم ىػػو"،John Deweyقػػاؿ 
 الػػتعلمقػػوؿ، أف ت  Berliner ك Gadneتعلم غلػػ  أف تظهػػر مػػن نفسػػها. النظريػػة ادلعرفيػػة للػػ
فقػػػط للحصػػػوؿ علػػػى زلتػػػول ادلعلومػػػات، كلكػػػن  شػػػَت إىل حالػػػة الػػػركح، ركح النشػػػط لػػػيسي

مػػػن خػػػالؿ تصػػػني   Edgar Daleلزراعػػػة كربويػػػ . كمبػػػدأ ادلشػػػاركة ادلباشػػػرة لػػػ كم اخلػػػاة. 
 قػادرام الػ الػتعلم  مػدخ . "التعلػيم األفضػ  مػن خػالؿ الت ربػة ادلباشػرة"الت ربة تفيػد بػأف 

 ادلػػدخ ج أكثػػر فعاليػػة مػػن نتػػاقال نشػػاط الػػتعلم سػػيكوفبالقيػػاـ مباشػػرة  التالميػػ علػى إشػػراؾ 
 ال م يص  فقط ادلعارؼ كادلعلومات.

 مبدأ تكرار (ج 
Edward I. Thorndike ّقوانُتل إىل ثالثة ، شلا أد: 

 .است ابة(–قانوف األثر )العالقة بُت التحفيز (1
 .(االست ابةن مارسة )شلارسة سوؼ ربسّ ادلقانوف  (2
 .م كال تدعم ظهور االست ابة(دعالقانوف االستعداد )الظركؼ اليت تعتا  (3

 تحدمال مبدأ (و 
يف حالة الػتعلم يػتم يف حقػ   التالمي  أف ،Kutt Lewinاقًتح نظرية احلق  )نظرية احلق ( من 

للتغلػػ  علػػى احلػػواجز الػػيت  القػػوم الػػداف  ةنشػػأ التالميػػ تكػػوف علػػى ل. النفسػػيأك احلقػػ  
الػػتعلم  ة. فرصػػللتالميػػ شػػي  ربػػديا  يػػدة، مث كيػػ  يػػتم حػػـز إىلاجلتعليميػػة الواد ادلػػتعػػًتض 
للبحػػث عػػن ادلفػػاىيم كادلبػػادئ كالتعميمػػات سػػوؼ يسػػب  البحػػث كالعثػػور  التالميػػ علػػى 

 . للتالمي  على مفهـو كمبادئ كعموميات
 تعزيزكال االست ابة مبدأ (ه 

ىػػػو تعزيػػػز اسػػػت ابة   B.F Skinerمػػػن  Operant Conditioningالػػػتعلم  نظريػػػة
 كاحلصػوؿ علػى نتػاقج جيػدة. يػػتم التالميػ أكثػر مػتحمس عنػد معرفػػة  تلميػ ه، كسػوؼ تػتعلم



 

 

لػػتعلم الػػيت تشػػك  اابعػػد الػػتعلم مػػن خػػالؿ ادلراقبػػة السػػًتاتي يات  التالميػػ جعػػ   االسػػت ابة
 مغامر كحريصة.ك لتعلم أكثر  امضطر  التالمي ربديا إلرادة 

 الفركؽ الفردية (و 
ػلصػػػػ  علػػػػى العػػػػالج  مث ذلػػػػم،كالضػػػػع   علػػػػى فهػػػػم القػػػػوة التالميػػػػ غلػػػ  مسػػػػاعدة كػػػػ        

. استةداـ أسالي  كاسػًتاتي يات الػتعلم ادلتنوعػة حيػث ؽلكػن الحتياجاهتمكاخلدمات كفقا 
 .للتالمي تقدمي ى ا التمييز ادلنتمُت 

 نموذج مباراة فريق اللعب .ب 
 مفهوم نموذج مباراة فريق اللعب .1

ادلبػػػاراة التعػػػاكين باسػػػتةداـ  ظلػػػوذج الػػػتعلم "مبػػػاراة فريػػػ  اللعػػػ " ىػػػي slavinحسػػػ  
كممثلػػػُت   التالميػػػ لتقػػػدـ الفػػػردم، الػػػيت تنػػػافس ل التقيػػػيم نظػػػاـك  ادلسػػػابقاتاألكادؽليػػػة كىػػػي 

"مبػػاراة لفػػريقهم مػػ  أعضػػا  الفريػػ  اآلخػػرين لػػألدا  األكػػادؽلي السػػاب  يعػػادؿ مػػثلهم. ظلػػوذج 
علم يف الفصػػػوؿ يف تنفيػػػ  الػػػتعلم. مػػػن خػػػالؿ اللعبػػػة، كأصػػػبح منػػػاخ الػػػت فريػػػ  اللعػػػ " لعػػػ 
 24 .للتالمي الدراسية أكثر متعة 

يف  بكيفيػة الغػالؼ اجلػوم التالميػ سػوؼ يتمتػ  "مباراة فريػ  اللعػ " م   Hudaكفقا 
يشػعر أكثػر إنصػافان "مبػاراة فريػ  اللعػ " ، ادلعادلػةيها القػدرة نافس مػ  رلموعػة لػدكادل، ادلباراة

 25 التقليدية بشك  عاـ. سةميمن ادلنافسة التعل
ىو نوع كاحد من الػتعلم التعػاكين الػ م مباراة فري  اللع  " Isjoniكمن ناحية أخرل، كفقا  

ال ين لديهم القدرة، كنوع اجلػنس  تالمي  ٙإىل  ٘يف رلموعات الدراسة م   التالمي يض  
 26".ةتلفةادلأك القباق   عراؽاالك 
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إىل رلموعػػات  ينقسػػم التالميػػ  مبػػاراة فريػػ  اللعػػ ظلػػوذج أف يف  علػػى Trianto كذكػػر
إضػػافية  نتػػاقجسػػ  أشػػةال لعػػ  اللعبػػة مػػ  أعضػػا  الفريػػ  اآلخػػرين لك ٘-ٖتتكػػوف مػػن 
 27 لدرجة فري .

تعػاكين التعلم الػىػو  مبػاراة فريػ  اللعػ من اآلرا  أعاله فإنو ؽلكن اسػتنتاج أف 
رلموعة. كلديػو القػدرة  يف ك  تالمي  ٘-ٖتوم على عناصر اللعبة اليت تتأل  من ػلم ال 

  .ادلةتلفة لل نس كالقبيلة، كالعرؽ، كاألكادؽلية
 تطبيق نموذج التعليم مباراة فريق اللعب .2

 العرض يف الص  (ي 
، ادلعلػػم فوؼصػػالتسػػليم العػػرض التقػػدؽلي للمػػواد الػػواردة يف بادلعلػػم  قػػاـ مييف بدايػػة التعلػػ     

أك  اللعبػةيف ضػ  يف كقػت فريػ  العامػ  علػى العمػ  بشػك  أف التالميػ ألف سوؼ تساعد 
 رلموعة. نتاقجسوؼ ربدد  أك ادلباراة اللعبة نتاقجبسب   ادلباراة
 (فري ال) يف اجملموعةالتعلم  (ب 

 يقػػػدـالدراسػػػية، كعػػػادة مػػػا يػػػتم مػػػ  تعليمػػػات مباشػػػرة، كادلناقشػػػات الػػػيت يقودىػػػا ادلعلػػػم،       
، كتػوفَت احلػافز. يف كقػت تقػدمي الصػ  تالميػ ادلعلم اذلػدؼ أك ادلهمػة أك النشػاط للقيػاـ بال

 من  كفهم ادلواد ادلقدمة التالمي إيال  اىتماـ  ربقي غل  
يف رلموعػات  التالمي فري (. يعم  الإىل رلموعات ) التالمي تقسيم بادلعلم قاـ 

الػػػ ين ىػػم أعضػػػا  يف القػػدرة األكادؽليػػػة غػػػَت  التالميػػ أشػػػةال انطالقػػا مػػػن  ٘إىل  ٗمػػن 
أف  يرجػىةتلفػة. مػ  عػدـ ذبػانس اجملموعػة، ادل القبيلػة أك الػ كؽ أك اجلػنسة، نػوع ادلت انسػ
غػَت ادلػاىرين  التالميػ مػ   ادلػاىرين التالميػ على مساعدة بعضهم البعض بُت  التالمي ربفز 
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، كمهمػة الفريػ  كأكثػر ربديػدان للتحضػَت ألعضػا  الفريػ  للعمػ  عند التعليم. ادلادةيف إتقاف 
 .أك ادلباراة ت األلعاباألمث  يف كقب

 ادلباراةأك  إعداد اللعبة (ج 
. مث إعػداد ادلعلػم ٓٔإىل  ٔإعداد ادلعلم على األسئلة ادلتصلة بػادلواد ادلرقمػة مػن 
جوبػة األسػئلة ك األ، ك النتػاقجأدكات لأللعاب، إال كىي: بطاقة ادلباراة اليت تتميػز باألرقػاـ، ك 

 .األسئلةحوؿ ى ه 
 اللع  أك ادلباراة (و 

رلموعػػػات كالتقػػػدمي رة الختبػػػار ادلعرفػػػة ادلكتسػػػبة زلػػػر تتكػػػوف مػػػن أسػػػئلة  اللعػػػ  أك ادلبػػػاراة
. كػػ  رلموعػػة )فريػػ ( حصػػلت علػػى فرصػػة الختيػػار البطاقػػات ادلرقمػػة الػػيت للتالميػػ  الػػتعلم

سئلة اليت تظهػر. عنػدما غليػ  كػ  عضػو األكزلاكلة لإلجابة على  مكت  ادلباراةتتوفر على 
اذبػػاه عقػػارب برلموعػػة أخػػرل،  إىل السػػؤاؿ السػػؤاؿ، مث طػػرح تطي  إجابػػة ال يسػػفريػػ  اليف 

السػػاعة. كقػػد أدرج الفريػػ  الػػ م ؽلكػػن اإلجابػػة بشػػك  صػػحيح علػػى األسػػئلة الػػيت سػػوؼ 
 الفريػػػ  نتػػػاقجخلػػػ  البطاقػػػة. ىػػػ ه النتي ػػػة الػػػيت سػػػيتم مجعهػػػا لتحديػػػد  نتػػػاقجربصػػػ  علػػػى 

اذباه عقارب الساعة، حىت ب ك  فري  بدكره النهاقي. اختيار بطاقات مرقمة سيتم سبريرىا يف
 ينتهي عدد الرقم.

 فري للاقزة اجل (ه 
 نتاقجيفوز أك ػلص  على أعلى الدرجات، الال م نظران للفري   يعطي اجلاقزة أف

. كباإلضػػافة إىل ذلػػك فإنػػو أيضػػا تعطػػي للتالميػػ يف هنايػػة ادلطػػاؼ دبثابػػة مهػػاـ قيمػػة ادلضػػافة 
مقارنة دبتوسط الدرجػة الػيت ؽلتلكوهنػا، كيػتم  التالمي  نتاقجللتعلم.  داف الجاقزة )مكافأة( ك

تسػػػاكم أك تت ػػػاكز اإلصلػػػازات مػػػن تلقػػػا  نفسػػػو.  التالميػػػ اسػػػتنادان إىل بعػػػض  النتػػػاقجمػػػنح 



 

 

ضػػافة إىل احلصػػوؿ علػػى النتي ػػة للفريػػ . كالفريػػ  الػػػ م كاإللكػػ  عضػػو يف الفريػػ    نتػػاقجال
 28 .لخر األة أك مكافأة )جاقزة( قد ؽلنح شهاد ادلعُت ادلعيارػلق  
 التعليم مباراة فريق اللعب المزايا والعيوب لنموذج .3

 المزايا
 األكادؽليػػةالقػػدرة ) الػػ كي التالميػػ فقػػط غلعػػ  لػػيس  مبػػاراة فريػػ  اللعػػ  ظلػػوذج (ي 

 األكادؽليػػػة الػػػ م لديػػػو القػػػدرة ميػػػ التال( أكثػػػر بػػػركزا يف الػػػتعلم، كلكػػػن األعلػػػى
 نشاط كذلا دكر ىاـ يف اجملموعة.يكوف  الضعيفة

أعضػػػا  بػػػُت  تبػػػادؿ ادلتقػػػدير الشػػػعور اجملتمػػػ  ك  ينمػػػوم، يمػػػ  ىػػػ ا ظلػػػوذج التعلػػػ (ب 
 موعتو.اجمل

. ألف يف متابعػػة الػػدرس يف حريصػػةأكثػػر  التالميػػ م، غلعػػ  ييف ىػػ ا ظلػػوذج التعلػػ (ج 
 فض .الفري  األأك  تالمي لل اجلاقزة كعد ادلعلم، الدرس اى 

 متابعػػة الػػدرسأكثػػر محاسػػا يف  أصػػبح التالميػػ م، شلػػا غلعػػ  ييف ىػػ ا ظلػػوذج التعلػػ (و 
 ألنو يوجد ادلباراة يف شك  النشاط يف ى ا النموذج.

 والعيوب
 .طويال ااكقتيستغرؽ  (ي 
 .يف اختيار موضوع مناس  ذل ا النموذج أف يكوف ماىرا دعي ادلعلم (ب 
إعداد ى ا النموذج جيدا قبػ  تطبيقػو. علػى سػبي  ادلثػاؿ. إنشػا   للمعلم كينبغي (ج 

عػػػػػرؼ تسلسػػػػػ  يأف  للملػػػػػم غلػػػػػ ك ادلنافسػػػػػة،  ادلبػػػػػاراةلكػػػػػ  جػػػػػدكؿ أك  األسػػػػػئلة
 29 من أعلى ادلستويات إىل أدناىا. األكادؽلي التالمي 
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 المفردات .ج 
 المفردات مفهوم .1

دراسػػتها مػػن ك يػػتقن أف ىػػو عنصػػر مهػػم ينبغػػي  ادلفػػرداتعمليػػة تعلػػم اللغػػة العربيػػة، يف 
مفػردات  للتالميػ كاحد من عناصر اللغة اليت غل  أف تكػوف شللوكػة  ىي ادلفردات. التالمي 

شػػػػةص يف الكتابػػػػة بتلػػػػك اللغػػػػة للبيػػػػة مػػػػن كنػػػػوز اللغػػػػة العربيػػػػة. الػػػػدعم الكػػػػايف اللغػػػػة العر 
 .كالتواصػ 

 ةاللغػػ ا تالميػ ادلفػردات ىػي كاحػدة مػػن عناصػر اللغػة الػيت غلػػ  أف يلػم هبػأمػػا 30
أف  أكضػػحكمػػا . األجنبيػػة ليػػتمكن مػػن اكتسػػاب ادلهػػارات الالزمػػة للتواصػػ  مػػ  تلػػك اللغػػة

 شةص أك ما شابو ذلك.الادلستةدمة من  الكلماتادلفردات عبارة عن رلموعة من 
31 

ىػػػي  vocabularyادلفػػػردات أك باللغػػػة العربيػػػة يسػػػمى ادلفػػػردات، يف اللغػػػة اإلصلليزيػػػة 
بالشةص أك الكياف ال م يعد  ةكلمة ادلعركفلرلموعة الكلمات أك ذاكرة التةزين ادلؤقت ل

أف   Aziz Fachrurroziاحلػػاؿ يف الكتػػاب ، كمػػا ىػػو Hornby . يشػػرحجػػز ا مػػن لغػػة معينػػة
( دلفػردات ٕقاقمػة مػن الكلمػات يف كتػاب مػ  التعػاري  أك الًتمجػات  )ىي ( ادلفردات ٔ)

 اللغة.ادلبلغ اإلمجايل الكلمات، اليت تشك  )م  القواعد اليت ذبم  بُت( ىي 
32 

رلموعػػػة مػػػن  ىػػػيفػػػردات ادلصػػػطفى، ادل، كمػػػا نقلػػػت يف كتػػػاب سػػػي  Horn كفقػػػا
اللغػػة أربعػػة أمػػر ال غػػٌت عنػػو، مهػػارات فػػردات يف إتقػػاف ادللغػػة. دكر الالكلمػػات الػػيت تشػػك  

بعػػة تعتمػػػد كثػػػَتا علػػػى اللغويػػػة األر  ادلهػػػارةعلػػى فهػػػم  ادلػػػاىرأف الشػػػةص  Valletككمػػا ذكػػػر 
ادلفػردات. كحػىت مػ  ذلػك، تعلػم اللغػة ليسػت مطابقػة جملػرد تعلػم ادلفػردات. دبعػٌت  استيعاب

 ة ليس كافيان فقط حبفظ العديد من ادلفردات.وياللغ استيعاب ادلهارة أف
33 
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دات ىػػػو رلموعػػػة الكلمػػػات مػػػن بعػػػض اآلرا  الػػػواردة أعػػػاله ؽلكػػػن اسػػػتنتاج أف ادلفػػػر 
الػػػيت تشػػػك  لغػػػة. مفػػػردات ىػػػي رلموعػػػة مػػػن الكلمػػػات احملػػػددة الػػػيت سػػػوؼ تشػػػك  اللغػػػة. 
الكلمة ىػو أصػغر جػز  مػن اللغػة الػيت حػرة. كسػوؼ تسػتةدـ يف صػياغة اجلملػة الكلمػة أك 

 التواص  م  اجملتم .
 مؤشرات المفردات .2

 .جيدة لعربيةاللغة ا قادرين على ترمجة مفردات كوف التالمي  .4
بشػػك  مػػرة أخػػرل  قػػادرين علػػى نطػػ  ككتابػػة مفػػردات اللغػػة العربيػػة كػػوف التالميػػ  .5

 صحيح.
قػػادرين علػػى اسػػتةداـ مفػػردات اللغػػة العربيػػة يف العػػدد )أحكػػاـ(  كػػوف التالميػػ   .6

 ما يف شك  الكالـ أك الكتابة.إبشك  صحيح، 
34 

 المؤشرات إلتقان المفردات هي:، Muhammad Ali Al-Khuliوفقا لرأي 
 التلمي  قادران على فهم معٌت الكلمات عند مساع أك قرا ة ى ه الكلمات.كوف  .6
 كوف التلمي  قادران على نط  الكلمة بشك  صحيح عند استةدامو يف احملادثة. .7
 كوف التلمي  قادران على كتابة ى ه الكلمات بشك  صحيح.  .8
ى اسػػتةداـ ىػػ ه الكلمػػات يف اجلملػػة الكاملػػة يف الكتابػػة كػػوف التلميػػ  قػػادران علػػ .9

 أك احملادثة.
كػوف التلميػػ  قػػادران علػػى قػػرا ة ىػػ ه الكلمػػات إذا أهنػػا تػػرل يف الكتابػػة، سػػوا   .10

 يف اجلم  ادلثالية كك لك عندما يق  كحدة.
35 

 المؤشرات إلتقان المفردات هي:، Abdul Hamidوفقا لرأي 
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Ibid, h. 60. 
35

M. Ali Al-Khuli, Model Pembelajaraan Bahasa Arab, penerjemah Hasan Saefullah 

(Yogyakarta: Basan Publishing, 2010), Cet. 2. h. 102. 



 

 

يشَت إىل جل  الكاقنات ادلقصود كادلث  أك الكاقن األصلي، كعلى سبي  ادلثػاؿ  (ي 
 ". مرسمالعبارة "يف كقت الدراسة ي كر  التالمي " يظهر أماـ مرسم"

التمثيػػ ، ؽلكػػن للمػػدرس إظهػػار معػػٌت ادلفػػردات بالتمثيػػ ، كمػػا يػػدؿ ادلػػدرس  (ب 
 على ذلك الشةص ال م يأك ، لشرح كلمة "أك ".

عػػرض الكلمػػات الػػيت تعػػادؿ )ادلًتادفػػات(، ؽلكػػن للمػػدرس أف تػػوفر ادلًتادفػػات   (ج 
يػػػ كر ادلػػػدرس  للمفػػػردات عنػػػد التعلػػػيم. مثػػػ  عنػػػد تعلػػػيم كلمػػػة قاعػػػد، ؽلكػػػن أف

 ادلًتادفة ذلا يعٍت "جلس".
يعطػػػي عكػػػس ذلػػػك )ادلتضػػػادات(، ؽلكػػػن أف تعطػػػي ادلػػػدرس كلمػػػة تعػػػٍت علػػػػى  (و 

عكس ادلفردات اليت ستدرسها، كما ؽلكن أف تفسر ادلدرس كلمة "طوي " ب كر  
 كلمة ادلعارضة "قصر".

لمػػة الرابطػػة ( يعطػي معػػٌت الرابطػػة، ؽلكػػن أف تفسػػر ادلػدرس كلمػػة "ادلدرسػػة" بالك (ه 
مػػ  اإلشػػارة إىل عبػػارة مثػػ : طالػػ ، مػػدرس، سػػّبورة، كغَتىػػا، حيػػث أنػػو سػػوؼ 

 تكوف ثابتة يف ذىن التلمي  معٌت كاحد، إال كىي ادلدرسة.
يشػػػػَت إىل جػػػػ ر الكلمػػػػة كتصػػػػريفها، ؽلكػػػػن للمػػػػدرس أف تفسػػػػر كػػػػ  كلمػػػػة مػػػػ   (و 

كتابػػػة، اإلشػػارة إىل اجلػػػ ر جنبػػػا إىل جنػػ  مػػػ  تصػػػريفها، مثػػ : كتػػػ ، يكتػػػ ،  
كىك ا دكاليك. ى ا ؽلكن أف يساعد التالمي  فهم ادلفردات يتواف  م  تغيػَت يف 

 الصياغة.
يسأؿ التالمي  للقرا ة مرارا كتكرارا، ؽلكن أف نطل  من التلمي  لقػرا ة ادلفػردات  (ز 

اجلديدة كادلستمدة من الػنص مػرارا كتكػرارا، لػ ا نأمػ  أنػو ؽلكػن العثػور علػى بعػد 
 لكلمات األخرل يف النص.تكوينها م  ا

الفػػتح كالبحػػث عػػن معػػٌت الكلمػػة يف القػػاموس، عنػػد تػػدريس ادلفػػردات اجلديػػدة،  (ح 
 يطل  ادلدرس التالمي  مباشرةن البحث عن معناه من خالؿ القاموس.



 

 

ترمجة ادلفردات إيل لغة األـ، ى ه الطريقة ىي ادلالذ األخَت، عنػد عػدـ اسػتطاعة  (ط 
 .ا جلع  التالمي  فاعلُتالطريقة ادلستةدمة كله

36 

 المفردات تعليمل هدافاأل .3
  يشػػم  بعػػض األشػػيا ، منهػػا مػػن تعلػػيم ادلفػػرداتاألىػػداؼ  Wahab Rosyidiكفقػػا لػػرأم 

 كما يلي:
مي ، سوا  من خالؿ قرا ة ادلواد، فضػال عػن فهػم التعرؼ بادلفردات اجلديدة للتال (ي 

 ادلسموع.
لتدري  التالمي  على تلفيظ ادلفردات جيدا كصحيحا، ألف تلفيظ ادلفػردات   (ب 

 جيدا كصحيحا ػلم  إىل اجلودة للتحدث كالقرا ة بشك  صحيح كجيد أيضا.
حػػدىا( أك اللغػػوم )تقػػ  ك  "denotasiفهػػم معػػٌت ادلفػػردات، سػػوا  كػػاف بالشػػك  " (ج 

 أك استةدامها يف سياؽ احلكم ادلعُت )النحوم كادلعٌت اللغوم(.
قػػادرة علػػى التقػػدير كاالسػػتيعاب ضلػػو ادلفػػردات الػػيت يف التعبػػَت الشػػفوم )متحػػدثان(  (و 

 .ككتابة )إنشا ( حس  السياؽ الصحيح
37 

 خطوات تعليم المفردات .4
 ىناؾ عدة خطوات يف تعلم ادلفردات، ىي: Muhamad Ali Al-Khuliككفقا 

 كيقوؿ ادلدرس كلمة بقدر اثنُت أك ثالث مرات كيقـو التالمي  باالستماع إليها. (ي 
 يكت  ادلدرس الكلمة على السبورة م  الشك  كامال. (ب 
 شرح ادلدرس معٌت الكلمة بالطريقة اليت أفض  التناس  للكلمة. (ج 
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Abdul Hamid, Mengukur kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 

2010), h. 34. 
37

 Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:  

UIN-Malang Press, 2012), Cet. II. h. 9. 



 

 

اسػػػػتةداـ ادلػػػػدرس تلػػػػك الكلمػػػػة يف مجلػػػػة كاحػػػػدة أك عػػػػدة مجػػػػ  ادلفيػػػػدة لػػػػيفهم  (و 
 التالمي  أفض  للمعٌت ككظيفة قواعدىا.

 تكرار التالمي  نط  كاحد من تلك الكلمات مجاعة، مث فئويا مث فرديا.  (ه 
فية كتابة تلك الكلمات إىل التالميػ ، تػزداد إذا كػاف لديػو الكلمػة يدّؿ ادلدرس كي (و 

 الصعبة يف الكتابة.
كيصػػػ  ادلػػػدرس شػػػرح كجبػػػات الكلمػػػات كاجلمػػػ  الػػػيت ؽلكػػػن أف تكػػػوف ربلػػػيال   (ز 

 لواجبة الكلمة يف السبورة.
 كتابة التالمي  ادلفردات اجلديدة اليت مكتوبة على السبورة.   (ح 
 .لكلمة، كمعٌت الكلمة كالعبارات على كراساهتمكتابة التالمي  ا (ط 

38 
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Muhamad Ali Al-Khuli, Op. Cit, h. 103 



 

 

 
 معيار استيعاب المفردات 05  

معيػػػار اسػػػتيعاب ادلفػػػردات ىػػػو عػػػدد مػػػن ادلفػػػردات العربيػػػة الػػػىت حفظهػػػا ك اسػػػتيعاهبا           
بػرامج تعلػيم اللغػة العربيػة لتالمي . ىناؾ خالؼ حوؿ عدد مػن ادلفػردات العربيػة للطػالب يف 

ادلفػػػػػردات العربيػػػػػة دلسػػػػػتول ادلبتػػػػػدقُت، ٓٓٓٔإىل ٓ٘ٚمػػػػػنهم عػػػػػن يقػػػػػًتح بػػػػػُت .لغػػػػػَت العػػػػػرب
ادلفػػػػػردات العربيػػػػػة.  ٕٓٓٓ-ٓٓ٘ٔللحصػػػػوؿ علػػػػػى دلسػػػػػتول ادلتوسػػػػطة، ك ٓٓ٘ٔ-ٓٓٓٔ

دلسػػتول اإلبتدقيػػة دبػػا فيػػو  ٕٓٓ٘أك  ٕٓٓٓىنػػاؾ أكلئػػك الػػ ين يقولػػوف أف ادلفػػردات العربيػػة 
 ٜٖة بالنسبة ذلم جلع  اجلملة كاستةداـ القاموس.الكفاي
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Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 70. 



 

 

 
 تعليم االلغة العربية .د 

 مفهوم اللغة العربية .1
لتتفاعػػػػ  مػػػػ  بعضػػػػها الػػػػبعض اللغػػػػة ىػػػػي كسػػػػيلة مػػػػن كسػػػػاق  االتصػػػػاؿ ادلسػػػػتةدمة 

كيستةدـ لوض  األفكار ادلوجودة يف ال ىن أعرب أيضا عن طري  الكػالـ أك الكتابػة. اللغػة 
العربية ىي إحدل لغات العامل، كاليت شهدت التنمية سبشيا م  التنمية االجتماعيػة للم تمػ  

 .كالعلم
40 

خبَت يف اخلط العريب اليت تنص علػى أف اللغػة العربيػة ىػي اللغػة الػيت كانػت موجػودة 
كمث  النػػػاس هػػػاخلقالػػػيت وؿ أف اللغػػػة العربيػػػة ىػػػي اللغػػػة األكىل القػػػمنػػػ  كقػػػت آدـ. كتػػػرل ىػػػ ه 

 .تطػورت إىل رلموعػة متنوعػة مػن لغػػات جديػدة
كباإلضػػافة إىل ذلػك، أف اللغػة العربيػة ىػػي 41

اللغػػػة الػػػيت يسػػػتةدمها العػػػرب كالشػػػريط السػػػاحلي كوسػػػيلة مػػػن كسػػػاق  االتصػػػاؿ بينهمػػػا يف 
غػػرايف اإلعػػراب عػػن بعػػض األىػػداؼ، حبيػػث تكػػوف قػػادرة علػػى التفاعػػ  اسػػتنادان إىل ادلوقػػ  اجل

 كالثقافة كاحلضارة.
42 

فػػإف اللغػػة العربيػػة ىػػي لغػػة القػػرآف كاحلػػديث، ككػػ لك لغػػة العبػػادة. كىكػػ ا، غلػػ  أف 
نػػدرس كنفهػػم اللغػػة العربيػػة هبػػػدؼ فهػػم تعػػاليم اإلسػػالـ مػػػن ادلصػػادر األصػػلية كفهػػم القػػػرآف 

 :ٕٛ-ٕٚالزمر اآلية  السورةاهلل سبحانو كتعاىل. كيف كقوؿ ث.  كاحلدي
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40
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 1. 

 
41

M khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja,  2004), h. 4. 
 

42
Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, Op. Cit. h. 1. 

43
Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 461. 



 

 

 قػػػد نػػػزؿاهلل سػػػبحانو كتعػػػاىل  اسػػػتنادان إىل الػػػنص، فإنػػػو ؽلكػػػن االسػػػتدالؿ علػػػى أف
فهػػػم زلتػػػػول القػػػػرآف لاللغػػػػة العربيػػػة مػػػػن أجػػػػ  أف يفهػػػم النػػػػاس. مث أنػػػو مػػػػن الواضػػػػح بالقػػػرآف 

تعلم اللغة العربية بسب  اللغة العربية كالقرآف الكرمي، مث  اجلانبُت تغل  أف  فاألكؿكاحلديث 
 للعملة اليت ال ؽلكن فصلها.

 م اللغة العربيةيالغرض من تعل .2
اخلَت كاحلػ  مػ  بعضػها بػ يتصػ مطلػوب حيػث أف أم شػةص ؽلكػن أف تعليم اللغة 

اللغػة العربيػة  تعلػمكالغػرض مػن . سوا  كاف ذلك عن طري  الكػالـ أك الكتابػةالبيئة، ك البعض 
 النحو، كالصرؼ.، احملادثة، ادلطالعةعلـو اللغة كإتقاف اللغة العربية، مث   يعٍت استيعاب

44 
 أما بالنسبة للغرض من تعلم اللغة العربية ىي كما يلي:

ن مصػػػادر التشػػػري  حيػػػث أنػػػو ؽلكػػػن التالميػػػ  علػػػى فهػػػم القػػػرآف كاحلػػػديث كمصػػػدر مػػػ (ي 
 اإلسالمي.

ؽلكػػػن أف نفهػػػم كنفهػػػم كتػػػ  الػػػدين كالثقافػػػة الدينيػػػة ادلكتوبػػػة باللغػػػة العربيػػػة خيػػػارات  (ب 
 متقدمة.

 .للتحدث كالكتابة باللغة العربية (ج 
 .صحيحال يعٍت ادلهٍت، العريببنا  لغوم لاستةدامها كمساعدين للمهارات األخرل  (و 

45 
من ى ه األىػداؼ، كمػن ادلعلػـو أف تعلػم اللغػة العربيػة ىػو انضػباط الػيت مثاليػة، حيػث 

(، فض  .ال عن احلياة االجتماعيةأنو يغطي إيديولوجي )الدينية(، كالعلـو )العلـو
 اللغة العربيةتعليم نطاق من  .3

ربديػػد نطػػاؽ الدراسػػة اللغػػة العربيػػة، ؽلكػػن أف يػػتم بػػالنظر مػػاىي بعػػض الفػػركع باللغػػة 
 العربية نفسها، كما كرد يف دعاية مغاىل فيها التايل:
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M. Khaliliudin, Op., Cit, h. 8 
45

Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), h. 189. 



 

 

الػػػػػيت ربققػػػػػػت يف مؤسسػػػػػة كاملػػػػػػة يف GBPP   ادلنػػػػػاىج الدراسػػػػػػية أك إذا نظرنػػػػػا إىل
نيسيا، مث ؽلكن أف يكػوف معلومػا لعلػى يقػُت مػن أف الفػركع الػيت كانػت موجػودة يف اللغػة إندك 

، النحويػة، القاعػدة إمػال ، إنشػا العربية ىو األجبدية العربية، القػرا ة كالكتابػة، ك دبػا يف ذلػك 
 زلادثة أك احلوار كادلفردات.، تدريبات، بالغة، ك صرؼ

46 
ك  لغة ؽلكن أف ينظر يف أم من العناصر الواردة يف تلك اللغػة، كمػا احلػاؿ   كلكن يف
"يف اللغػػة ىنػػاؾ كتسػػمى العناصػػر الػػيت ؽلكػػن أف ينظػػر إليهػػا كفاصػػ  علػػى  :يف العبػػارة التاليػػة

، كىنػػػاؾ أيضػػػا بػػػالتغيَتالػػػرغم مػػػن كػػػ  مًتابطػػػة مػػػ  غَتىػػػا حػػػىت تنصػػػهر حػػػىت شػػػكلت اللغػػػة. 
 47 شك  شفوم، كشكالن من أشكاؿ الكتابة ".رلموعة متنوعة إجادة اللغة يف

اللغػػة التػػدريس يهػػدؼ إىل جعػػ  الطلبة/التالميػػ  ادلهػػارات  كػػ  تعلػػيم  أف يف األسػػاس،
 مهػػرة االسػػتماع كالتحػػدث، كالقػػرا ة، كالكتابػػة. ذلػػك باختصػػار اللغويػػة. متحػػدثان مػػاىران يعػػٍت

 .واحدةمت أربعةيغطي األربعة ادلهارات اللغوية من حيث أف ى ه 
48 

 العقبات في التعليم والتعلم .4
 لم كالتعليم بشك  عاـ كؽلكن تصنيفها على النحو التايل:يف التع العقبات

الػػيت ؽلكػػن أف تنشػػأ مػػن الطفػػ  نفسػػو، كىػػ ا قػػد  العقبػػات، ىػػي (Endogeen) انػػدكجُت ( ي
 يكوف:

، مثػػ  الصػػحة كالع ػػز كاالفتقػػار إىل الغػػ ا  اجلسػػديةالبيولوجيػػة، ىػػو العقبػػة  (1
 كىلم جرا.

ىتمػػاـ، كادلصػاو، كاجلػدارة، الػػ كا ، احلػػواجز النفسػية، مثػ  االالنفسػية، ىػي  (2
 نفسية.الضطرابات االنفسية الادية ادلًتكيز مشاعر غَت الك 
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 Zulhanan, Op., Cit, h. 8 
47

Ahmad Fuad Efendi, Metodologi dan Strategi Akternatif (Pembelajaran Bahasa 

Arab).(Malang : Misykat, 2005), h. 78 
48

Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bhasa Arab II, (Bandung: Angkasa, 

1991), h. 41. 



 

 

األطفػاؿ، مثػ   العقبات اليت ؽلكن أف تنشأ من خػارجيعٍت ، (Exsogen) اكسسوجُت ( ب
، كالػػيت يأخػػ  شػػك  كيفيػػة تثقيػػ  الوالػػدين، كالعالقػػة مػػ  ابنػػو، كالغػػالؼ اجلػػوم الوالػػدين

كؽلكػػػن أيضػػػا أف  مػػػن الثقافػػػةقتصػػػادية مػػػن الاالجتماعيػػػة كا كاخللفيػػػةظػػػركؼ الالرقيسػػػية، ك 
 تنشأ من ادلدرسة كاجملتم .

49 
ؽلكػن أف تنشػأ  علػيمأف العقبػات يف الػتعلم كالت نعلممن ادلقتط  أعاله ؽلكن أف 

 الطف  نفسو )العام  الداخلي(، إال كىي: من
 أك اجلسميةكالبيولوجية  عوام ال ( ي

 الصحية عوام ال (1
 تعٍت الدكلة من أطرافو كأعضا . التالمي تعلم  صحية علىال ؽلكن أف تؤثر

توقػػ  اخلطػػر الصػػحي للشػػةص،  إذا كػػاف للشػػةص الػػتعلم سػػوؼ توقػػ  عمليػػة
أك  أقػ  الػدـ أك ىنػاؾ شػ كذ االضػطراباتخبالؼ ذلك أنو سيحص  على سرعة التعػ ، 

 كظيفة األدكات احلسية، فضال عن جسده.
50 

 اإلعاقة (2
كالصػػػم، عرجػػػا ، ككسػػػر يف  الػػػبكممثػػػ   ألعضػػػا  اجلسػػػمأقػػػ  عػػػن الكمػػػاؿ  ىػػػي عاقػػػةاإل     
حالػة مػن الع ػز ؽلكػن أف  ،التالميػ  ساؽ كغَتىا. كى ه احلالة ؽلكن أف تؤثر علػى تعلػملا

 ال ين يعانوف من صعوبات التعلم. التالمي يؤثر على تعلم 
51 

 النفسيةالعواشل   ( ب
ي  أف العام  النفسي ىو عام  يف الفرد الركحية ادلرتبطػة. العوامػ  النفسػية الػيت تػؤثر علػى ربصػ

 الدراسة،:
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Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995),h. 55. 
 

51
Ibid. h. 55. 



 

 

 االىتماـ (1
االىتمػػاـ ىػػو حيويػػة الػػركح غلػػرم تشػػكيلها للكػػاقن. لضػػماف نتػػاقج التالميػػ  
ضلػػو مػػادة معينػػة، حيػػث غلػػ  أف يكػػوف التالميػػ  االنتبػػاه إىل الػػدركس أنػػو علّػػم، إذا مػػواد 

 التعلم ليست من اىتماـ التالمي ، مث نشأ ادلل ، حيث أهنا ال ترغ  يف التعلم.
 الرغبة (2

اذبػػػػاه ثابػػػػت لالىتمػػػػاـ بشػػػػي . ضػػػػةمة مػػػػن مصػػػػلحة يف إثػػػػارة ىػػػػي  لرغبػػػػةا
 التالميػ ، سوؼ ال يػتعلم التالمي عُت ال يتف  م  مصلحة ادلالتعلم، كما عند مواد الدرس 

أنػػو مل ػلصػػ  ك تعلم، الػػفضػػال عػػن شلكػػن، نظػػران ألف ىنػػاؾ ال جاذبيػػة لػػو. أنػػو كػػاف مػػًتددا يف 
 على االرتياح من ى ا الدرس.

52 
 ادلواى  (3

كفقػا  تالميػ معرفػة، إذا كػاف يػتم إعطػا  الػدركس لللادلوىبة ىػي قػدرة الشػةص ل
 .ط يف التعلمين التالمي دلواىبهم، مث نتاقج دراستو سيكوف أفض  ألف 

 ال كا  (4
تػػأثَته علػػى تقػػدـ الػػتعلم. يف نفػػس احلالػػة، سػػتكوف أكثػػر  كبػػَتا كػػاف الػػ كا 

الػ ين يتمتعػوف دبسػتول مػنةفض  مػن التالميػ  ،ؿ من الػ كا صلاحا من كجود مستول عا
مػن الػ كا  مل يػتم بالتأكيػد يف  عػاؿالػ ين يتمتعػوف دبسػتول  التالميػ من الػ كا . غػَت أف 

ألف الػتعلم ىػو عمليػة معقػدة مػ  العديػد مػن العوامػ  الػيت تػؤثر علػى بسػب  . كىػ ا تعلمو
 ذلك.

53 
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Ibid. h. 56. 



 

 

 لثاالباب الث
 لبحثمنهجية ا

 
 منهج البحث .أ 

 54الطريقة أك الوسيلة. ىوك ، methodosمشت  من أسلوب اليوناف، ادلنهج مصطلح      
ادلنهج ىو   55إجراقية.طبيعة بأنو نهج ك الللتعبَت عن ادلواد ادلتعلقة بادلدرس كسيلة  الطريقة ىي

 كيفية العم  لفهم ادلوضوع.
56 

اجلهود ادلب كلة يف ميداف العلـو اليت يتم تنفي ىا ككيف حُت يعرؼ البحث    
  Sulaimanكرأل 57ادلشكلة. دلعرفةنه ي ادلصا ك العناية ك الللحصوؿ على احلقاق  كادلبادئ، ب

 كىو البحث حث العلميالبلكلمة راج  ىو ادل البحثاجلوان  اللغوية، قاؿ أف  من أف
 التفتيش.شي ، كالتحقي ، العلى 

58 
 كيفية العم  لفهم ادلوضوع. ىو منهج البحث

59 
 نوع البحث .1

نوع البحث ادلستةدـ من الباحثة البحث اإلجراقي للص  الدراسي، كىو البحث عن      
 األشيا  اليت حدثت يف اجملتم  أك رلموعة اذلدؼ.

اسي ىو البحث اإلجراقي للص  الدر 60
، البحث Millsالبحث ال م أجراه ادلعلم يف الص  نفسو من خالؿ التفكَت ال ايت. كفقا 
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اإلجراقي للص  الدراسي ىو البحث اإلجراقيا االستفسارم ادلنه ي، إال كىي البحث 
اإلجراقي للص  الدراسي ال م يقـو بو رقيس ادلدرسة أك ادلعلم  أك ادلوظ  اذليكلي يف 

 بيئة اجلامعة.
61 

، بادلدرس كالبحث ال م أجرل البحث اإلجراقي للص  الدراسيؽلكن تعري     
تنفي  كال، باإليثاريف الفصوؿ الدراسية أك يف تكوين اجلمعيات م  آخرين  كالباحثفضال  
يف  ميهدؼ إىل ربسُت أك تعزيز عملية التعليم كتشاركيا ال  ااإلجرا ات تعاكني كتفكَت

 ميالقياـ بو هبدؼ ربسُت نوعية شلارسة التعل اإلجرا  ال م تمن خالؿ  الصفوؼ الدراسية
 .يف الص  الدراسي
 على النحو التايل: لو ثالثة عناصرالبحث اإلجراقي للص  الدراسي يف 

باستةداـ قواعد منه ية زلددة للحصوؿ على ، كذلك تلحيظ الكاقنأنشطة البحث،  (ي 
 مستفيدات حل  ادلشكلة.بيانات أك معلومات 

 إطارشك   البحث م  ايف ى ك ادلتعمد، م  غرض زلدد،  اإلجرا ، حركة النشاط (ب 
 لًتفية أك ربسُت نوعية عملية التعليم. دكرات النشاط

 نفس الدركس من لقوف يفيتيف نفس الوقت  التالمي  ال ينرلموعة من الص ، ىو  (ج 
 ادلدرس. نفس

62 
 اإلجرائي للصف الدراسي لبحثل اإلجراء

 قبل البحث )التفكير األّولي( .1
دكرة ادلضطل  هبا، العم  قب  البحث ل يعٍت، يلالتفكَت األكّ ىي  قب  البحثمرحلة 

 أجريت األنشطة التالية:
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62
Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 
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 لمدرسة.لوضوعية ادلبيانات الصياغة تنسي  مج   (ي 
 .القبلي االختبار، كأدكات تقييم دلي  األسئلة تصميم (ب 
     .قب  البحث لمدرسة باستةداـ تنسي لوضوعية ادلبيانات المج   (ج 
 من ادلعلم.ادلمدركسة ضد ادلواد  لقبليااالختبار ا األّكيل أك تقييمالالقياـ ب (و 
نتاقج االختبار الستةدامها يف التةطيط للعم ، ك لمدرسة لوضوعية ادلبيانات الربلي   (ه 

 ناقشة للنتاقج.ادلفضال عن 
 اإلجرائي للصف الدراسي لبحثا .2

 زبطيط اإلجرا  (ي 
 تشم  العناصر التالية: ادلنّف ةم يأجهزة التعلتصميم 

 لمواد الدراسية.لادلنهج  (1
 يف الدكرة.اليت سيتم  للمواد الدراسيةادلنهج 

 .برامج الفص  الدراسي (2
 .يف الدكرةسيتم  عنو لتصميم ادلواد الدراسية اليتم ال غٌت يبرامج الفص  الدراسي للتعل

 ميخطة تنفي  التعل (3
األساسية خطة تنفي  التعليم يف الدكرة األكىل تشم  على معايَت الكفا ة كالكفا ة 

كادلؤشرات، القيم الًتبوم يف البالد، أىداؼ التعليم، كمواد التدريس، كاالسًتاتي ية 
)ادلنهج كالنموذج كأسالي  التعليم(، خطوات التعليم، كاألدكات ككساق  اإلعالـ كادلوارد 

 كالتقييم.
 كرقة مواد )ادلواد التعليمية( (4

 ادلواد التعليمية. ضلوتص  بإغلاز 
 التالمي  م عكرقة  (5



 

 

دكات ككساق  اإلعالـ كاألنشطة، كاألعنواف ادلوضوع كالغرض،  ضلو التالمي  عم كرقة 
 كاألسئلة. ادلالحظة)اإلجرا ات(، كمصفوفة  التعليمكادلواد ادلستةدمة، خطوات 

 .يةميالتعل أدكات/كساق  اإلعالـ/ ادلوارد (6
 تحديد الواضع وموضوع البحث .ب 

ؽلكن احلصوؿ  أين وع ىو ربديد مصدر البيانات، كى ا يعٍت منادلوضربديد الوكاض  ك 
 .ثالبح على بيانات

 :ى ا البحث ىو  يف اضو اليصبح  كال م63
 .المبونجبندر  ٖ العالية األزىر بادلدرسةمعلم اللغة العربية  .1
 .المبونجبندر  ٖ العالية األزىر بادلدرسةالص  احلادم عشر  تالمي  .2

التعليم "مباراة م اللغة العربية م  ظلوذج يمن ى ا البحث ىو التنفي  لتعل ادلوضوع
 .المبونجبندر  ٖ العالية األزىر بادلدرسةالص  احلادم عشر  يف فري  اللع "

 البحث اإلجرائي للصف الدراسيية إجرائ .ج 
ظلوذج البحث اإلجراقي للص  الدراسي ال م أكثر ادلعركؼ جيدا كيعا ىو النموذج 

. أما بالنسبة لنموذج البحث اإلجراقي للص  Kemmis & Mc. Taggartال م استةدمو 
 الدراسي يص  اخلطوات األرب  )كتكراره(، ال م يرد يف اجلدكؿ التايل:

 
 
 
 
 
 

                                                           
63

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), Cet.XIII. h. 114 



 

 

 ٠ الصورة
 64الدورة للبحث اإلجرائي للصف الدراسي

   

 

 

                                                              

         

     

 

 

  ?  

كىلم جرا من  والثاني فالدكرةدكرة كاحدة،  ىناؾ أكثر اإلجراقي ثالبحعندما يف 
أنو فيما بُت ادلرحلة األكىل كالثاين كادلرحلة ك جوالت متكررة من ادلراح  السابقة. ىي دكرة ال

 سوا رحلة. ل ا، بُت دكرة كاحدة م  األخرل لن تكوف ادل لك إصالح داقمان ىناؾ الالحقة 
 راح .ادلكلو من خالؿ نفس 

، حيث يف  دكرتُتلتنفي   الباحثة زبطط اإلجراقي للص  الدراسييف ى ا البحث 
أك ادلراقبة، كالتفكَت.  كادلالحظة، كالتنفي  ،دكرة كىناؾ أرب  خطوات، ىي: التةطيطالك  

نوذج التعليم  بتطبي ، %ٜٓ ىو تتلمي  ٓٗيتعُت ربقيقها من  أما بالنسبة لألىداؼ اليت
 ."مباراة فري  اللع "

 
                                                           

64
 Suharsimi Arikunto DKK, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), h. 16 

Perencanaan 

Refleksi Pelaksanaan SIKLUS I 

Pengamatan 

 
Perencanaan yang direvisi 

yang 
SIKLUS II Pelaksanaan Refleksi 

 

Pengamatan 



 

 

 ٠الدورة 
 التخطيط .1

 زبطيط إجرا  البحث اإلجراقي للص  الدراسي يشم  االنشطة التالية:
 إعداد ادلنهج ال م سيستةدـ (ي 
ي  باستةداـ نوذج التعليم "مباراة فر  (RPPم )يتنفي  التعل كتابة خطة (ب 

 اللع ".
 البطاقة اليت تكت  فيها األسئلة ادلمستةدمة لالختبار يف هناية األنشطة. إعداد (ج 
 إعداد كرقة ادلالحظة (و 
نوذج التعليم "مباراة باستةداـ كفقا دلؤشرات التعلم  تألي  أداة التقييم للدراسة (ه 

 فري  اللع ".
 التنفيذ .2

نوذج التعليم "مباراة م عن طري  تطبي  يعملية التعليف ى ا تنفي  اإلجرا ات ىو 
 .فري  اللع "

 ىي كما يلي:اإلجرا ات أما بالنسبة دلرحلة تنفي   
 .للتالمي  احلضورقرأ كش  ك  بإلقا  السالـ كالدعا  ادلعلميبدأ  (ي 
 حوؿ ادلواد اليت يتعُت دراستها. بادلقدمة للتالمي  ادلعلماـ ق (ب 
 .للمواد ادلناسبة بيةعر ادلفردات ال ادلعلمقرأ ي (ج 
 (.ادلعلم مرات بتوجيو ٖبطالقة )ادلفردات حىت  يكرر التالمي  (و 
 .للمواد ادلفردات ادلناسبةعرض الصور أك الكاقنات حوؿ ب قاـ ادلعلم (ه 
 ٙ-٘إىل رلموعات متعددة، ك  رلموعة تتكوف من ادلعلم التالمي  يقسم  (و 

 وض (  كالتعاكف كادلسؤكلية.ال) تالمي 



 

 

 ر )كض (.و ظهادلمن الصور  ادلفرداتدلناقشة  للتالمي فرل التوفَت ب قاـ ادلعلم (ز 
يف الضبط م   األسئلةلك  رلموعة، كمقدار ى ه  ادلعدة األسئلةادلعلم  يسأؿ (ح 

 .أك الفرصة ادلوجودة الوقت
ر يقدالتتعزيز اللفظي )تأكيد(  العطي كيغلابية اإل االست ابةتوفَت ب قاـ ادلعلم (ط 

 إصلازات اآلخرين.ب
م بو )تأكيد قاالقالتعلم  خاةلحصوؿ على ل تفكَتلل التالمي  تيسَتب قاـ ادلعلم (ي 

 .( كا ال
 معا. االستنتاجتقدمي قاـ ادلعلم كالتالمي  ب (ك 
 المالحظة .3

ادلالحظػػة أك ادلراقبػػة ىػػي إجػػرا  ادلالحػػزة مػػن الباحثػػة. يف مرحلػػة ادلالحظػػة الػػيت نفػػ ت 
قػػػت مػػػ  تنفيػػػ  اإلجػػػرا ات ادلتةػػػ ة، ادلالحظػػػات للمػػػدرس كالتالميػػػ  يف عمليػػػة يف نفػػػس الو 

اسػتنادان إىل كرقػة ادلراقبػة. ادلالحظػة الػيت نوذج التعليم "مباراة فريػ  اللعػ " باستةداـ التعليم 
ت احلصػػػوؿ عليهػػػا، تسػػػتةدـ لتحسػػػُت عمليػػػة التعلػػػيم مػػػن لتنفيػػػ  اإلجػػػرا ات ادلصػػػممة يف 

 الدكرة القادمة.
  تفكيرال .4

التفكػػَت ىػػو االقًتاحػػات مػػن نتػػاقج تقيػػيم ربليػػ  البيانػػات الػػيت نفػػ ت كةطػػوة العمػػ  
 للدكرة القادمة.

 الدورة الثانية
كلكػػػن ىػػػي التصػػػميم  األكىلدكرة بالػػػ العمليػػػةىػػػو نفػػػس  ةدكرة الثانيػػػللػػػالتةطػػػيط يف 

 .من حيث ادلواد كسلتلفادكرة األكىل، لل ادلصلح



 

 

يف الػػتعلم،  يكملػػوفالػػ ين  مػػن التالميػػ  %٘٘ احثػػةالب تسػػتهدؼ دكرة األكىلالػػيف 
 التعلم.يف  يكملوفال ين  من التالمي   %ٓٛ الباحثة دكرة الثانية تستهدؼالكيف 

 طريقة جمع البيانات .د 
 تاسػػتةدمفكافيػػة ككفقػػا للمشػػاك  الرقيسػػية الػػيت يػػتم حبثهػػا، البيانػػات الللحصػػوؿ علػػى 

 :الطرؽة لبعضها البعض، كتشم  ى ه جلم  البيانات كمكمل الطرؽ عدة ةالباحث
 المالحظة .1

 ىي أساس مجي  العلػم. أف ادلالحظة Nasutionرأل 
 ادلالحظػة، S. Margono كفقػا65

ث. مػن ىػ ا للبحاقن األعراض اليت تظهر على الك ضلوبصورة منه ية  التس ي ادلراقبة  ىي
بتنفيػػػػ  ادلالحظػػػػات إىل الكاقنػػػػات الػػػػيت سػػػػيتم  القيػػػػاـ ىػػػػيالػػػػرأم أعػػػػاله شػػػػرح أف ادلالحظػػػػة 

 التحقيػ  بصػػورة منه يػػة.
التسػػ ي  حػػوؿ ك  ادلراقبػػة جػػرا إلدعم الػػسػػتةدـ كىػػ ه الطريقػػة تُ 66

 .البحث دليدافايف  اجلارمراقبة حوؿ تعلم اللغة العربية ادلكادلعلمُت ك  التالمي عدد 
 أنواع المالحظة ( أ

 تشاركيةال ادلالحظة (1
يف ىػػػ ه ادلالحظػػػة تشػػػارؾ الباحثػػػة باألنشػػػطة اليوميػػػة للشػػػةص ادللحػػػوظ أك 

 ادلستةدـ كمصدر لبيانات البحث.
 السرّةأك  الحظة الصراحةادل (2

يف ى ه احلالة، الباحثة يف القياـ جبم  البيانات اليت تفيد بصراحة إىل مصدر 
انػػات، أهنػػا كانػػت تقػػـو بالبحػػث. حػػىت يعلػػم أكلئػػك ادلبحػػوث مػػن البدايػػة إىل البي

هناية أنشطة الباحثة. كلكن يف حلظػة أخػرل، كانػت الباحثػة ال تكػوف باالصػراحة 
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Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Alfabeta, Bandung), cet-17, h. 310. 
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Ibid. h. 54. 



 

 

أك السرة يف ادلالحظة، كى ا لت ن  إذا كاف البيانات ادلبحوثػة ىػي مػن البيانػات 
 السرّة.

 ادلالحظة غَت ادلنظمة (3
ادلنظمػػة ىػػي ادلالحظػػة الػػيت مسػػتعدة بشػػك  منه ػػي حػػوؿ مػػا  ادلالحظػػة غػػَت

 .سيالحظ
67 

 المقابلة .2
Muhamad Musa        ك Titi Nurfitri   كأحػد أسػالي  مجػ    ادلقابلػةيعطػي تفسػَتان دلفهػـو

. إىل اجمليبػػُت مباشػػرة السػػؤاؿاحلصػػوؿ علػػى ادلعلومػػات عػػن طريػػ   بعػػٍتقػػابالت، ادلالبيانػػات ب
 ما يفعلو كثَت يف إندكنيسيا. ةالطريقى ه ك 

68 
 األسػئلة شػفهيان للنػػاسىػي رلمػوع قابلػة أف ادل  LeCompte ك  Goetzيف  Denzinكفقػا 

 Hopkins. كيف حػػُت ذكػػر ادلهمػػة لألمػػور التوضػػيحت أك علػػى تػػوفَت ادلعلومػػا قػػادراعتػػا ي الػػ م
 .خػرلاألنظػر المػن كجهػة  اطريقة دلعرفة احلالة احملػددة يف الفصػوؿ الدراسػية نظػر ادلقابلة ىي ال

69
 

ادلقابلة ىو كسػيلة جلمػ  البيانػات عػن طريػ  اسػتةالل ادلعلومػات الشػفوية ادلعقػودة ف
 ادلعلومات. م  الناس ال ين ؽلكن أف توفر

 قابلة تنقسم إىل ثالثة، ىي:ادلتقنيات 
 رةاحل ادلقابلة (ي 

رقابػػة أك الدكف احلػػرة قابلػػة بػػُت شةصػػُت أك أكثػػر الػػيت يبػػدك أف إجػػرا  زلادثػػة يعػػٍت ادل
 .توجيوال
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Muh. Musa dan Titi Nurfitri, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Fajar 

Agung 1998), h. 49. 
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Ibid., h. 117 



 

 

 ادلرشدةمقابلة  (ب 
لقػػػة ادلتع األسػػػئلةالتوجيػػػو مػػػن خػػػالؿ ب ادلقابِػػ فيهػػػا دبثابػػػة  ادلنظمػػػة،أك  ادلرشػػػدةادلقابلػػة 
 .احلرة قابلةادل عكس ىيبادلوضوع. 

 ةكادلرشداحلرة ادلقابلة  (ج 
التوجيػو، ب ادلقابِػ ، فيهػا دبثابػة ةكادلرشػداحلػرة بػُت ادلقابلػة اجلمػ   ةكادلرشػداحلػرة ادلقابلة 

 ا.سلبيكال  شامال ليس
70 

الػػيت  ، يعػػٍت ادلقابلػػةةكادلرشػػداحلػػرة قابلػػة ادل البحػػث ىػػيتقنيػػات ادلقابلػػة ادلسػػتةدمة يف ىػػ ا 
اللغػػة  كمعلػػمإىل النقػػاط احملػػددة مسػػبقان. أمػػا بالنسػػبة للمقابلػػة كؼلصػػص دلػػدير ادلدرسػػة  تسػػتند

بنػػػدر  ٖبادلدرسػػػة األزىػػػر العاليػػػة  احلػػػادم عشػػػريف الصػػػ  اللغػػػة العربيػػػة  ميتعلػػػ ضلػػػوالعربيػػػة، 
 .المبونج
 االختبار .3

، ىنػػاؾ ثالثػػة أمػػور ىامػػة يف اإلحسػػاس باالختبػػار. أكالن، أف  Linn ك Gronlundكفقػػا 
ادلعرفة أك قدرات الشةص. ثالثا، أف  قياس. ثانيا، االختبار أداة لقياس عينةالاالختبار أداة 

يف ربقيػػ   للتلميػػ دة كفػػا ة اجلػػو رقػػاـ الػػيت ت احلصػػوؿ عليهػػا لتحديػػد  االختبػػار ىػػو تفسػػَت األ
 دؼ.اذل

71 
ن النظػػر يف االختبػػار أداة كاحػػدة للحصػػوؿ علػػى نتػػاقج البيانػػات تسػػتةدـ كواحػػدة مػػ

 .التقييم
 يقبلػال االختبػار. البعػدمختبػار كاال يقبلػال يعٍت االختبار ختباراالىناؾ نوعاف من 72

األكليػػػة أك أف تعػػػرؼ القػػػدرة األساسػػػية  يقبلػػػال، حيػػػث كظيفػػػة االختبػػػار اللقػػػا يػػػرد يف بدايػػػة 
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Arief Subyantoro, Metode dan Teknik Penelitian Sosial, (Yogyakarta, CV. Andi 

Offset, 2007), h. 105-106.  
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 Imam Asrori, Muhamad Tohir, M. Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(3rd ed), (Misykat, Malang, 2012), cet-3, h. 6. 
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M. Aini. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Miskat, 2006),  h. 
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يف  التالميػػػ دكرة هبػػػدؼ قيػػػاس قػػػدرة الػػػهنايػػػة كػػػ   م يفبعػػػدالبينمػػػا يعطػػػي االختبػػػار  للتالميػػػ 
ختبػػػػػار االختبػػػػػار ك اال شػػػػػفومعلػػػػػا العطى سػػػػػيم الػػػػػ الػػػػػدرس. أمػػػػػا بالنسػػػػػبة لشػػػػػك  االختبػػػػػار 

 .التحريرم
 قسمُت:إىل  كانت تنقسمكفقا لنوع االختبارات  

 االختبار الشفوم ( ي
اختبػػار الػػ م يتكػػوف مػػن األسػػئلة الػػيت تسػػتةدـ شػػفويا حػػوؿ االختبػػار الشػػفوم ىػػو 

 اجلوان  اليت يعرؼ أهنا تريد ظلط اإلجابات ادلقدمة شفويا ك لك.
 االختبار التحريرم ( ب

بينما ىي االختبار التحريرم على عدد من األسئلة اليت يتم استةدامها يف الكتابة 
 الكتابة أيضا.  عن اجلوان  اليت تريد أف تعرؼ نظران لنمط يف شك 

 التوثيق .4
شػػػػفهية أك البيانػػػػات البيانػػػػات للعمليػػػػة مجػػػػ  البيانػػػػات عػػػػن طريػػػػ  البحػػػػث "الوثػػػػاق  ىػػػػو       

، Koentjanaringratث. كمػا عػا عنػو البحػعلػى  كالدلي  ادللمػوسادلكتوبة كادلطبوعة ستنف   
 73.الوثاق  ىي كتابةالرلموعة من البيانات اللفظية يف شك  

 طريقة تحليل البيانات .1
 تحديد البيانات .1

ربليػػ  البيانػػات. ىػػي البحػػث، مث اخلطػػوة التاليػػة يف  بعػػد مجػػ  كػػ  البيانػػات ادلطلوبػػة
، كربقيػ  السياسػةاك ، كتشػَت إىل البيانات الػيت ت مجعهػا حلػ  ادلشػ الباحثسيتم استةداـ 
 ىػػدؼ معػػُت.

األشػػيا ، الًتكيػػز علػػى األمػػور اذلامػػة،  تلةػػيصر يػػااخت ىػػو البيانػػات ربديػػد74
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Koentjanaringrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), h. 
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Amirul Hadi dan Haryono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka 

Setia, 1998), h. 141. 



 

 

البيانػػػات الػػػيت ت احلصػػػوؿ عليهػػػا مػػػن زـك ذلػػػا. يػػػال مػػػا بحػػػث عػػػن ادلواضػػػي  كظلػػػط كذباىػػػ  كال
مػػن ىنػػا ادلناقشػػة ك كىلػػم جػػرا. حيػػث سػػيقـو كػػ  البيانػػات يف  االختبػػارادلالحظػػة، كادلقابلػػة 

 صاحلة.البيانات بال الباحثة تحصل
 عرض البيانات .2

ت القياـ بتحلي  البيانات كفقا للبيانات اليت يتم كصفها على ى ا النحو، ككفقا للشك         
 موعػةاجملعٌت. حيث سػيتم ذبهيػز البيانػات ادلعي للكلمات كاجلم  اليت ؽلكن أف تعطي الطبي

 .االستنتاجبإعطا  تفسَتان يستند إىل الواق  كتشك  
 االستنتاج رسم ربقي  البيانات أك .3

ؽلكػػن أف ؼلتصػػر كالتحيػػ . اسػػتنتاج  رسػػمكاخلطػػوة الثالثػػة يف ربليػػ  البيانػػات النوعيػػة 
 ادلرجػوة.تبػادؿ أك األىػداؼ ادلتفػاؽ االديػدة للتوصػ  إىل اجلبيانػات البالبحث عن  التحقي 

75 
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 338-345. 
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 باندار المبونج ٢للمدرسة األزهر العالية الرؤية والرسالة واألهداف 

 الرؤية  .1
 .ة"كموثوق ةؤىلادلنتظمة، كادلجع  ادلدرسة اإلسالمية "

  الرسالة .2
 لتحقي  الرؤية فادلدرسة ذلا الرسالة كما التايل:



 

 

 كاحلافة يف التعليم العاـ كاإلسالمي. ةعلم اجليدتالبنا  بيئة  (ي 
 .كادلمت  كادلبتكر كالفعاؿ، اإلسالميالتعلم  إنشا  ظالؿ (ب 
تعزيز دراسة القرآف كالصالة كالقيم لإلؽلاف الديٍت، م  رلموعة متنوعة من  (ج 

 األنشطة.
 عالية.لاتنافسية القدرة الكرؽلة ك باألخالؽ ال للتالمي ربقي  نوعية الن اح  (و 
 تنظيم أظلاط التعليم ادلهٍت. (ه 
 .كالتالمي  كادلعلمُتالتضافر كمنعشة ثقافة االنضباط ال ايت  (و 
موعة متنوعة من األنشطة اخلارجة عن ادلناىج الدراسية اليت جملتشغي  ادلتوى ة  (ز 

 .التالمي تسهم ظلو االنضباط بُت 
 األهداف .3

 :التالية األىداؼ رة أعاله ربقي الرؤية كالرسالة ادل كو  استنادا من

فعالية حيث أف النتاقج اليت ت التنفي  عملية التدريس كأنشطة التعلم الكافية ك  (ي 
 مرضية للغاية. ىي( اخلريجاحلصوؿ عليها )

يف التعلم حىت يكوف ك  ادلراف  كالبنية األساسية الكافية كأنشطة التدريس َتفو ت (ب 
 أنشطة التعلم تتسم بالفعالية كالكفا ة.دعم أمث  ضلو تنفي  التدريس ك 

عليها، كمؤيد  ة ادلعلمُت كادلؤسسات التعليمية اليت تفي بادلعايَت ادلنصوصَتفو ت (ج 
إلنشا  األنشطة للتدريس كالتعلم الفعالة، نتاقج تتسم بالكفا ة، كعلى الوجو 

 األمث .
مكونات ادلدرسة وظاق  األساسية )ادلصادقة( لك  مكوف من الك  تنفي  ادلهاـ (و 

 (.كالتالمي كادلعلمُت كادلوظفُت  الرقيس)



 

 

ادلوظفُت أك  كلك شركط تنظم عمليات ادلدرسة،  كك تنفي  مدكنة السلوؾ  (ه 
 .التالمي 

ال ين قادركف على الفوز  كالتالمي ادلوارد البشرية الوطنية  للمعلمُت كادلوظفُت  (و 
 بادلنافسة يف عصر العودلة.

القياـ احلاجة إىل فب، المبونجبندر  ٖالعالية  األزىرللمدرسة سالة لتحقي  رؤية كر 

 كما يلي:يف التطوير  القيم اإلغلابية. القيم اليت تبقى باحلراس كالتطوير 

 التعاكف (ي 
  على نتاقج أفض  ػلصأف تعاكف بال ألف التطويرقيمة كمواصلة ى ه الحراسة 

، كأنو سوؼ يكم   تعاكفكعيوبو، بال . ك  كاحد لو مزاياهادلنفردبكثَت من العم  

 ."االرباد أساس الن اح" ك  منهما اآلخر. ى ا كفقا للمبادئ

 ادلسؤكلية (ب 
، النفسلك  كظيفة ستحص  على أفض  النتاقج عند القياـ دبسؤكلية كاملة، يف 

 .، أك هلل سبحانو كتعاىلكللرقيس

 الرعاية  (ج 
وجود يف ادلعنصر الاجملتم  عند ك  ب ؤسسة بسرعة كتظ  موثوؽيف ادل سيتم النهوض

 عالية.ال الرعايةذلا مصدر  ادلؤسسة

 االنضباط (و 



 

 

  غرس االنضباط االرتفاع على مجي  العناصر يف ادلؤسسة. ذبدة اجليؤسسة ادل

كادلوظفُت كادلدرسُت ال ؽللكوف  رقيسالما حد أقصى عندوف يف كتاخلدمات لن 

 االنضباط.

 كاالبتكارية ،كاإلبداعية ة،نشطال (ه 
 ،بندر المبونغ مؤىلُت يف النشطة كاإلبداعية ٖ العالية كونوا ادلدرسة األزىرتسوؼ 

كاالبتكارية. كى ا ىو احلاؿ بالنسبة للموظفُت كادلدرسُت ال ين تلبية مباشرة 

 للمستهلكُت.

 باندار المبونج ٢للمدرسة األزهر العالية  التأسيسي مختصر التاريخ .4
حليم  كام ٔـ. نوير رقم  الشارعيف  المبونجبندر  ٖ العالية زىراأل ادلدرسة تقعك 

. إنشا  المبونج األزىرمؤسسة ربت إشراؼ  ٕٜٜٔيوليو  ٖتأسست يف  المبونجبندر 

حليم كىناؾ رلتم  كام  بندر المبونغ استنادان إىل النظر يف  ٖالعالية  مدرسة األزىر

 ذلا عدة ادلدارس على ازىر المبونغ نفسهاأل ادلؤسسةالعديد من ادلدارس ادلتوسطة ككاف 

 النحو التايل:

 رياض األطفاؿ ٕ (ي 
 ادلدرسة االبتداقية ٕ (ب 
 .ادلتوسطة ةرسادلد ٔ (ج 



 

 

 /YAL /ٕٓٔم  الرسالة رقم:  ٕٜٜٔيناير  ٕعند النظر يف ما سب ، يف 

XI/ٜٜٕٔيف  ٖاألزىر العالية ادلدرسة يدعو تأسيس  تاصلونج كارانج ، مؤسسة األزىر

إخراج رسالة ، عن المبونجلتعليم كالثقافة إىل مكت  الرقيس ادلقاطعة مكت  ا حليم،كام 

 /BI /ٕٔ-/أكؿٕٔٙعن كزير التعليم كالثقافة جلمهورية إندكنيسيا العدد: القرار 

U/ٜٜٔٗ ٕٜٜٔيوليو  ٔتعيُت من الكالسارية من   ٜٜٗٔيناير  ٕٙ، مؤرخة يف. 

درسة األزىر ها معا بادلتأسيس اليت كانت المبونجر بند ٖ العالية األزىردرسة ادل

األزىر  ادلؤسسة ، ربت رعايةٕٜٜٔيوليو  ٖ يف التاريخحليم رمسيا يق  كام  ٖالعالية 

 دبوافقة كزير التعليم كالثقافة. المبونج

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ١الصورة 

 بندر المبونج ٢الهيكل التنظيمي للمدرسة األزهر العالية 
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 باندار المبونج ٢األزهر العالية للمدرسة  الموارد التعليمية .5
 باندار المبونج ٢للمدرسة األزهر العالية أحوال التالميذ  (أ 

 
السنة الدراسية  بندار لالمبونج ٖادلصدر: البيانات للمدرسة األزىر العالية 

ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ 

L P JML L P JML L P JML L P JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 X  IPA 1 18 25 43 1 1 19 25 44

2 X  IPA 2 20 24 44 20 24 44

3 X  IPA 3 18 26 44 18 26 44

4 X  IPA 4 16 27 43 1 1 17 27 44

5 X  IPA 5 16 27 43 16 27 43

6 X  IPA 6 18 25 43 18 25 43

7 X  IPS 1 21 16 37 21 16 37

8 X  IPS 2 17 17 34 17 17 34

9 X  IPS 3 16 16 32 1 1 17 16 33

Jml 160 203 363 0 0 0 3 0 3 163 203 366 366

10 XI IPA 1 7 30 37 7 30 37

11 XI IPA 2 22 20 42 22 20 42

12 XI IPA 3 15 22 37 1 1 16 22 38

13 XI IPA 4 16 25 41 16 25 41

14 XI IPA 5 21 20 41 21 20 41

15 XI IPA 6 18 23 41 18 23 41

16 XI IPS 1 16 26 42 16 26 42

17 XI IPS 2 22 20 42 22 20 42

18 XI IPS 3 17 26 43 17 26 43

Jml 154 212 366 0 0 0 1 0 1 155 212 367 367

19 XII IPA 1 0 40 40 0 40 40

20 XII IPA 2 19 25 44 19 25 44

21 XII IPA 3 18 25 43 18 25 43

22 XII IPA 4 18 25 43 1 1 18 24 42

23 XII IPA 5 19 24 43 19 24 43

24 XII IPA 6 13 29 42 13 29 42

25 XII IPS 1 10 28 38 10 28 38

26 XII IPS 2 24 18 42 24 18 42

27 XII IPS 3 28 14 42 28 14 42

Jml 149 228 377 0 0 1 0 0 0 149 227 376 376

463 643 1106 0 0 1 4 0 4 467 642 1109

122

Jml

JML

262

104

240

127

254

II. DATA JUMLAH SISWA

SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG

Bulan Agustus  2016

NO KLS
AWAL KELUAR MASUK AKHIR



 

 

 باندار المبونج ٢بالمدرسة األزهر العالية أحوال المعلم  (ب 
 ٢الجدول 

 باندار المبونج ٖبادلدرسة األزىر العالية أحواؿ ادلعلم 

No Nama  
Ijazah 

Jabatan 
Pendidikan Jurusan 

1 2 9 10 12 

1 

Drs. Hi. Ma'arifuddin. Mz, 

M.Pd.I S2 IAIN PAI Kepala Sekolah 

2 Eko Setia Budi, S. Pd S.1. STKIP Matematika Waka Kurikulum 

3 Sri Astuti, SE S1 Darma Jaya Ekonomi Waka Kesiswaan 

4 Rohamah, S.Pd S1 UNILA Biologi Waka Sapras 

5 Agung Safitri, S.Pd S1 UNM B.Inggris Waka Humas 

6 Dra. Aisyah S1 UMS Ekonomi Guru 

7 Sumono, S.Pd S1 UNILA Sejarah Guru 

8 Susilawati, S.Sos S1 UNILA Sosiologi Guru 

9 Zuraida, S.Pd S1 UM Pend. DU. Tn Guru 

10 Roudatul Jannah, SP S1 UNILA Pertanian Guru 

11 Susarti, S.Pd S1 STKIP PGRI B. Indonesia Guru 

12 Selamet Kamso, M.Pd S2 UNILA Teknologi Pddk Guru 

13 Paridah, S.Pd S1 STKIP PGRI B.Inggris Guru 

14 Rina Mediasari, S.Pd, M.Si S1 UNSRI Kimia Guru 

15 Iis Widaningsih, S.Pd S1 UNILA B. Indonesia Guru 



 

 

16 Nurhayati, S.Pd S1 UNILA Fisika Guru 

17 Hj. Titien Idayantie, SH S1 UNSRI Hukum Guru 

18 Lida, S.Pd S1 UNILA Ekonomi Guru 

19 Mad Berawi, S. Pd S1 STKIP PGRI BP/BK Guru 

20 Septi Kamelia, S.Pd S1 UNILA B.Inggris Guru 

21 Ali Imron, S. Kom S1 STMIK Sistem Informasi Guru 

22 

Tri Nuri Hartini, S. Si, M. 

Pd S2 UNILA Teknologi Pddk Guru 

23 M. Arif Rahman, S.S S1 Teknokrat Sastra Inggris Guru 

24 Rahmah Isnaini, S.S S1 Teknokrat Sastra Inggris Guru 

25 

Hermansyah Yuldar, 

S.Kom 
S1. Komputer 

Teknik 

Informatika Guru 

26 Karnadi Irawan A.Md D.3. KOMPUTER 

Menejemen 

Informatika Guru 

27 Dewi Isnaini, S. Pd S.1. STKIP BP/BK Guru 

28 Marbi Nurwahyudi, S.Sos.I 

S.I. UIN S. 

KALIJAGA YOGYA 
BP/BK 

Guru 

29 Mulyani, S.Pd S1 UNILA Geografi Guru 

30 Surahmi, S.Pd S1 Bhs. Ind /D. IV Bhs. Indo Guru 

31 Luzy Ervina, S.T.P S1 Pertanian/D. IV Matematika Guru 

32 Suji Sunarni, S.Pd. I S1 IAIN Bahasa Arab Guru 

33 Rahmattulloh,S.Pd.I S1 IAIN PAI Guru 

34 Vera Maya Sari, S. Pd S.1. UNILA Geografi Guru 

35 Tri Paryanti, S. Si S.1. UNILA Matematika Guru 

36 Andum Basuki, SE S.1. UNISEM Managemen Guru 



 

 

37 Ice Rosina Sari, S. Pd S.1. UNILA Kimia Guru 

38 

Humaidatus Salafiyah, 

S.Sos.I S.1. INKAFA 

Komunikasi & 

Syiar Islam Guru 

39 Beni Antoni, S. Pd. I S.1. IAIN B. Arab Bahasa Arab Guru 

40 Rosmawati, S. Pd S. 1. UNILA Fisika Guru 

41 Nanik Oktaviana, S. Pd S. 1. UNILA Biologi Guru 

42 Dila Afdila, S. Pd S. 1. UNILA Geografi Guru 

43 Eliza Afriana, S. Pd S. 1. UNILA PKn Guru 

44 

Sarah Dhiba Rangkuti, S. 

Pd S. 1. UNILA B. Indonesia Guru 

45 Selvina, S. Pd S. 1. UNILA Ekonomi Guru 

46 Saeful Alfiansah, S. Pd S.1. STKIP Matematika Guru 

47 Kosmalinda, S. Pd S.1. STKIP B. Inggris Guru 

48 Yahya, S. Pd.I S.1. IAIN    PAI Guru 

49 Desi Amalia, S. Pd S. 1. UNILA Kimia Guru 

50 Aida Wulandari, S. Pd S. 1. UNY Kesenian Guru 

51 

Sutrisno Agus Setiadhi, S. 

Pd S. 1. UNILA Penjas Guru 

52 Siska Oktarina, S. Pd S.1. STKIP Matematika Guru 

53 Eka Najati.B, SS, S.Pd 

S.1. 

TEKNOKRAT+STKIP B. Inggris Guru 

54 

Putut Wisnu Kurniawan, 

M.Pd S2. UNS Sejarah Guru 

55 Khoirunnisa, S.Pd S.1 IAIN B. Inggris Guru 

56 Metral Hamijaya, S.Pd.I S.1 IAIN B. Arab Guru 



 

 

57 

Alif Achadah, S.Pd.I. 

M.Pd.I S.1 IAIN PAI Guru 

58 Astari S.Pd S.1 Unila Fisika Guru 

59 Bunga Naria S. Pd S.1 IAIN Biologi Guru 

60 Gita Shervina, S.Pd S.1 Unila Seni Tari Guru 

61 Indra Bangsawan, S.Pd.I S.1 IAIN B. Arab Guru 

62 Ery Nurma Jaya, S.Pd S.1 Unila B. Indonesia Guru 

63 

Desrika Redi Sanjaya, 

S.Pd S.1 Unila Penjas Guru 

64 Iyan Supiyan AZ. SMA SMA Ka. TU 

65 Darmala Sari SMA SMA SPP 

66 Jumari SMA 

SMAN 5 B. 

Lampung Ka Perpus 

67 

Aris Hermawan YN, S. 

Kom S1 STMIK Sistem Informasi TU Lab Komp 

68 Heri Kusdiyanto, S.T S 1 Teknik Industri Lab IPA 

69 Alviaturohmah, A.Md. Kep D.1. Kes 

ASS. 

PARAMEDIS Ka. UKS 

70 Elfitriani, S.TP S.1 UNILA THP TU 

71 Resi Juni Astuti, A.Md DCC D.3 Komputer TU 

72 Fajar IAIN Managemen Perpustakaan 

73 Andi Kurnia SMA IPS Security 

74 Panca Maulana SMA IPS Security 

75 Sastra Wihadi SMA IPS Security 

76 Ferri Adi Sinulingga SMA IPS Security 



 

 

77 Supeni SMA - OUTSORSING 

78 Andri Kurniawan SMA - OUTSORSING 

79 Muhimin SMA - OUTSORSING 

80 M. Nafis SMA - OUTSORSING 

81 Yalius / Uni Marmailis SMA - Penjaga Sekolah 

82 Agus Setiawan SMA - Penjaga Sekolah 

  JUMLAH       

 السنة الدراسية بندار لالمبونج ٖللمدرسة األزىر العالية  ادلعلم : دفًتادلصدر

ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ 

استيعاب المفردات للتالميذ في  ةيلترقتطبيق نموذج التعليم "مباراة فريق اللعب"  .ب 
 بندر المبونج ٢الصف الحادي عشر بالمدرسة األزهر العالية 

كإجرا  ادلقابالت،  الحظةادل منيف ادليداف اليت حص  الباحثة استنادان إىل نتاقج بيانات 

وذج التعليم "مباراة فري  اللع " لًتقية استيعاب ادلفردات ظللتطبي   فالوص  ،الوثاق ك 

 شرحأف ت. ؽلكن بندر المبونج ٖللتالمي  يف الص  احلادم عشر بادلدرسة األزىر العالية 

ظلوذج جيدا ذبرم كفقا دلراح  كاف  ظلوذج التعليم "مباراة فري  اللع " يف تطبي   أف الباحثة

 :"التعليم "مباراة فري  اللع 

 الدورة األولى .1



 

 

 ٘ٗ.ٛٓيف الساعة م   ٕٙٔٓ أغسطس ٕٚيف الدكرة األكىل بلقاقُت يـو السبت تنفي  

كيف ك  اللقا  ينقسم إىل أرب   ٕٙٔٓ سبتمبَت ٖٓيف ك يـو السبت  ٘٘.ٓٔإىل 

 خطوات يعٍت التةطيط، كالتنفي ، كادلالحظة، كالتفكَت.

 اللقاء األول (أ 
 التخطيط (1

 ضلو( RPPم )يخطة تنفي  للتعل ادلعلم ض أف يم أكالن يعلقب  تنفي  عملية الت

 للتعلم. كتصميم أداة التقييم، للتالمي عم  ال، كتقدمي أكراؽ "الصحة"

 التنفيذ (2
 المقدمة

اإلجابة ربيات من  التالمي ك  الدرس بقوؿ السالـ ادلعلمبدأ  اللقا ؿ يف أكّ 

 التالمي األخبار  ادلعلمأؿ ، كمن مث ادلعلم يسالدعا . تاب  افتتاح م  ادلعلم

اإلجابة  التالمي مل تكن موجودة.  التالمي طل  من ك  كيقرأ كش  احلضور

ات اللقا على مجي  احلاضرين. مث يسأؿ ادلعلم عن ادلواد اليت تدرس يف 

 لإلجابة حوؿ ادلواد اليت تدرس من قب . التالمي السابقة، ك 

 النشاط األساسي



 

 

 ٙ-٘صغَتة  رلموعةإىل  التالمي قسم ادلعلم يف ى ه األنشطة األساسية، ي

 ، فيما يتعل  بتقسيم اجملموعة:لك  رلموعة تالمي 

1المجموعة  2المجموعة   3المجموعة    

Agi Imawan S anggista P Ananda Aldi w 

Anggraini W Aifah N Ayu Agustina 

Bunga Refina Cecaria R Cindy Alifa 

Desi Safitri Dheni Agustina Dede Saputri 

Dina Damayanti Diana Anggita S Dicky Ferdiansyah 

Karina Aprilia Indah Apriliana  

4المجموعة  5المجموعة   6المجموعة    

Dwi Lestari Eko Hardiyanto Elma Rini 

Fera Anggraini Fitriyani Finka Ririn I 

Helmayanti Isna Wati Jana Wati 

Jihan Novia Maryana Maryadi 

Maulina Fadilah Nova Agustina Nur Okta Viana 

Paimin Putri Rahayu Randi Maulana 

7المجموعة  8المجموعة    

Raminten Raekhan Lie I 

Reinaldi Al-Dzikri Rusmayan Sari 

Roshelia Safitri 

Septi Anjani Selly Andriani P 

Sinta Apriyani Siti Maria 

Siti Nurhaliza Suparmin 



 

 

التلمي  ، أصبح ٛ-ٔالعدد  عن طري  ترتي  تقسيم اجملموعات قامت الباحثة يف

يشرح ، كبعد التقسيم، ٛ-ٕأيضا، كك الك لرقم  ٔغلتم  بالتالمي  ال م رالرقم  ٔلرقم 

 ضلو ادلادةعلم (، مث يشرح ادلالطريقة ادلباشرة) الطريقةاستةداـ ب الصحةعن  مفرداتادلعلم 

قرا ة ادلواد  التالمي قراعة، مث الباستةداـ أسلوب  الصحة ضلو، يقرأ ادلعلم بادلواد الصحة

، تاب  مفردات ضلو الصحةللكتابة عن  التالمي ادلعلم من  ، طل فرديا كمجاعة الصحة ضلو

فردات ضلو التالمي  حلفظ ادلسأؿ ادلعلم  بشرح ادلعٌت عن نص القرا ة اللغة العربية، معلم

 .ةالصحّ 

بشك  عشواقي  األسئلةبتوفَت  التالمي اختبار فهم ب ادلعلم قاـ كعالكة على ذلك

 ٓٔعلى يتناكؿ إجابات على كرقة فارغة، كك  رلموعة قاـ التالمي  بك  رلموعة، مث ل

ك  ناقشة اإلجابات اليت ت كتابتها لدب كالتالمي  يقـو ادلعلمأسئلة يتعُت اإلجابة عليها، مث 

 أكثركيناؿ (√اإلجابة الصحيحة حصلت على العالمة )اليت ذلا رلموعة، للم موعة 

 على اجملموعة اليت حصلت على أعلى الدرجات. اذلدايةتوفَت ب يقـو ادلعلم ، مثالقيمة

 

 



 

 

 االختتام

ؼللص الدرس، مث إعطا  تبسيط إذا مل يكن ك إعطا  التقييم ب قاـ ادلعلم

قوؿ بالدرس  ادلعلم اختتم. مث استيعاب ادلفردات يًتّقىحىت  رداتادلف حلفظت كَت الك  امناسب

 .احلمدلة مث السالـ

 المالحظة (3
كانت النتاقج اليت  أف   على حصيف ى ه الدكرة  للباحث ادلالحظةمن نتاقج 

مباراة نموذج لؿ م  اخلطوات اجدان كالفع األكؿ جيدةلقا  ال كىلاألدكرة التعليم لل عملية

 فري  اللع .

 التفكير (4
. كالباحثةاللغة العربية  اليت أجرىها معلماألكؿ  اللقا  األكىلدكرة الحوؿ  التفكَت   

م يالتعلبعملية صورة عامة فيما يتعل   نالت ادلراف  كادلعلم للباحثة ادلقابلةاستنادان إىل نتاقج 

 .األكىل يف الدكرة

، مالحظة األكؿ اللقا م األكىل من ييف دكرة التعل فكَتاستنادان إىل نتاقج ادلراقبة كالت

يف ادلفردات ، كاستةداـ اإلصالح ىو حفظ ادلفرداتأف اجلان  ال م ينبغي أف يكوف يف 

 .ادلفردات للتالمي  استيعابأنشطة التعلم ادلقب  لتعزيز  الباحثة صممتاجلملة. مث 



 

 

 اللقاء الثاني (ب 
 التخطيط (1

، "الصحة" ضلو( RPPم )يخطة تنفي  للتعل دلعلما ض أف يم أكالن يقب  تنفي  عملية التعل

 للتعلم. كتصميم أداة التقييم، للتالمي عم  الكتقدمي أكراؽ 

 التنفيذ (2
 المقدمة

اإلجابة ربيات من  التالمي ك  الدرس بقوؿ السالـ ادلعلمبدأ  اللقا ؿ يف أكّ 

كيقرأ كش   لتالمي ااألخبار  ادلعلم، كمن مث ادلعلم يسأؿ الدعا . تاب  افتتاح م  ادلعلم

مث  اإلجابة على مجي  احلاضرين. التالمي مل تكن موجودة.  التالمي طل  من ك  احلضور

يقدـ ادلعلم ضلو األىداؼ اليت سيحق  ادلتعلقة بادلادة التعليمية ضلو اذلواية مث تقدمي 

 .الكفا ة

 النشاط األساسي

صغَتة، فيما  وعةرلمإىل  التالمي يف ى ه األنشطة األساسية، يقسم ادلعلم 

 يتعل  بتقسيم اجملموعة:

 



 

 

 

1المجموعة  2المجموعة   3المجموعة    

Agi Imawan S anggista P Ananda Aldi w 

Cindi Alifa Desi Safitri S Deni Agustina 

Eko Hardiyanto Elma Rini Anggraini W 

Jihan Novia Maryana Fera Anggraini 

Randi Maulana Raminten Maryadi 

Selly Andriani P Shinta Afriyani Raekhan Lie A 

4المجموعة  5المجموعة   6المجموعة    

Anggraini Wahyudi Aifah Namira Ayu Agustina 

Dede Saputri Dina Damayanti Diana Anggita S 

Fitriyani Finka Ririn I Helmayanti 

Maulina Fadilah Nova Agustina Nur Oktaviana 

Renaldie Al-Dzikri Rusmayan Sari Roshelia 

Siti Nurhaliza Suparmin Karina Aprilia 

7المجموعة  8المجموعة    

Bunga Refina Cecaria Rudati 

Dicky Ferdiansyah Dwi Lestari 

Isna Wati Jana Wati 

Paimin Putri Rahayu 

Safitri Septi Anjani 

Indah Apriliana  



 

 

التلمي  ، أصبح ٛ-ٔالعدد  عن طري  ترتي  تقسيم اجملموعات قامت الباحثة يف

يشرح ، كبعد التقسيم، ٛ-ٕأيضا، كك الك لرقم  ٔغلتم  بالتالمي  ال م رالرقم  ٔلرقم 

 ضلو ادلادة(، مث يشرح ادلعلم الطريقة ادلباشرة) الطريقةاستةداـ ب الصحةعن  مفرداتادلعلم 

 ضلوقرا ة ادلواد  التالمي قراعة، مث الباستةداـ أسلوب  الصحة ضلو، يقرأ ادلعلم بادلواد حةالص

 ، تاب  معلممفردات ضلو الصحةللكتابة عن  التالمي ادلعلم من  ، طل فرديا كمجاعة الصحة

 .ةالتالمي  حلفظ ادلفردات ضلو الصحّ سأؿ ادلعلم  بشرح ادلعٌت عن نص القرا ة اللغة العربية،

بشك   األسئلةبتوفَت  التالمي اختبار فهم ب ادلعلم قاـ كعالكة على ذلك

على يتناكؿ إجابات على كرقة فارغة، كك  رلموعة قاـ التالمي  بك  رلموعة، مث لعشواقي 

ناقشة اإلجابات اليت ت كتابتها دب كالتالمي  يقـو ادلعلمأسئلة يتعُت اإلجابة عليها، مث  ٓٔ

 أكثركيناؿ (√اإلجابة الصحيحة حصلت على العالمة )اليت ذلا  لك  رلموعة، للم موعة

 على اجملموعة اليت حصلت على أعلى الدرجات. اذلدايةتوفَت ب يقـو ادلعلم ، مثالقيمة

 االختتام

 اؼللص الدرس، مث إعطا  تبسيط إذا مل يكن مناسبك إعطا  التقييم ب قاـ ادلعلم

قوؿ بالدرس  ادلعلم اختتم. مث اب ادلفرداتاستيع يًتّقىحىت  ادلفردات حلفظت كَت الك 

 .احلمدلة مث السالـ



 

 

 المالحظة (3
 كانت عمليةالنتاقج اليت  أف   على حصيف ى ه الدكرة  للباحث ادلالحظةمن نتاقج 

 يفكلكن ىناؾ ال تزاؿ تشم  أكجو القصور: ، جدان  الثاين جيدةلقا  ال كىلاألدكرة التعليم لل

ال ين ال يستطي  القرا ة من التالمي  زاؿ ىناؾ ي، ال للمفرداتالقرا ة كالكتابة  اجلوان 

 .جيدا كصحيحاللمفردات كالكتابة 

 التفكير (4
. استنادان كالباحثةاللغة العربية  اليت أجرىها معلم الثاين اللقا  األكىلدكرة الحوؿ  التفكَت

يف م يالتعلبعملية عل  صورة عامة فيما يت نالت ادلراف  كادلعلم للباحثة ادلقابلةإىل نتاقج 

، األكؿ اللقا م األكىل من ييف دكرة التعل فكَتاستنادان إىل نتاقج ادلراقبة كالت .األكىل الدكرة

، كاستةداـ اإلصالح ىو حفظ ادلفرداتمالحظة أف اجلان  ال م ينبغي أف يكوف يف 

ادلفردات  باستيعاأنشطة التعلم ادلقب  لتعزيز  الباحثة صممتيف اجلملة. مث ادلفردات 

 .للتالمي 

 الثانيةالدورة  .2
يف الساعة م   ٕٙٔٓ سبتمبَت ٓٔيف الدكرة الثانية بلقاقُت يـو السبت تنفي  

كما يف الدكرة األكىل كيف   ،ٕٙٔٓ سبتمبَت ٚٔيف ك يـو السبت  ٘٘.ٓٔإىل  ٘ٗ.ٛٓ



 

 

كادلالحظة، ك  اللقا  من الدكرة الثانية ينقسم إىل أرب  خطوات يعٍت التةطيط، كالتنفي ، 

 كالتفكَت.

 اللقاء األول ( أ
 التخطيط (1

 ادلعلم ض أف يأكالن  للدكرة الثانية ميقب  تنفي  عملية التعلكما يف الدكرة األكىل، 

كتصميم أداة ، للتالمي عم  ال، كتقدمي أكراؽ "الرياضة" ضلو( RPPم )يخطة تنفي  للتعل

 للتعلم. التقييم

 التنفيذ (2
لتدريس اللغة العربية م  ادلواد اليت تدرس، إال كىي  الثانية كرةدلل اللقا  األكؿ يف

 .احلوار حوؿ الرياضةك  ادلفردات

 المقدمة

. تاب  ادلعلماإلجابة ربيات من  التالمي ك  الدرس بقوؿ السالـ ادلعلمبدأ  اللقا ؿ يف أكّ 

طل  ك  حلضوركيقرأ كش  ا التالمي األخبار  ادلعلم، كمن مث ادلعلم يسأؿ الدعا افتتاح م  

مث يقدـ ادلعلم ضلو اإلجابة على مجي  احلاضرين.  التالمي مل تكن موجودة.  التالمي من 

 .األىداؼ اليت سيحق  ادلتعلقة بادلادة التعليمية ضلو الرياضة مث تقدمي الكفا ة



 

 

 النشاط األساسي

 ٙ-٘صغَتة  رلموعةإىل  التالمي يف ى ه األنشطة األساسية، يقسم ادلعلم 

 ، فيما يتعل  بتقسيم اجملموعة:لك  رلموعة  تالمي

1المجموعة  2المجموعة   3المجموعة    

Agi Imawan S anggista P Ananda Aldi w 

Anggraini W Aifah N Ayu Agustina 

Bunga Refina Cecaria R Cindy Alifa 

Desi Safitri Dheni Agustina Dede Saputri 

Dina Damayanti Diana Anggita S Dicky Ferdiansyah 

Karina Aprilia Indah Apriliana  

4المجموعة  5المجموعة   6المجموعة    

Dwi Lestari Eko Hardiyanto Elma Rini 

Fera Anggraini Fitriyani Finka Ririn I 

Helmayanti Isna Wati Jana Wati 

Jihan Novia Maryana Maryadi 

Maulina Fadilah Nova Agustina Nur Okta Viana 

Paimin Putri Rahayu Randi Maulana 

7المجموعة  8المجموعة    

Raminten Raekha n Lie I 

Reinaldi Al-Dzikri Rusmayan Sari 

Roshelia Safitri 

Septi Anjani Selly Andriani P 

Sinta Apriyani Siti Maria 

Siti Nurhaliza Suparmin 



 

 

التلمي  ، أصبح ٛ-ٔالعدد  عن طري  ترتي  م اجملموعات قامت الباحثةتقسي يف

يشرح ، كبعد التقسيم، ٛ-ٕأيضا، كك الك لرقم  ٔغلتم  بالتالمي  ال م رالرقم  ٔلرقم 

 ضلو ادلادة(، مث يشرح ادلعلم الطريقة ادلباشرة) الطريقةاستةداـ ب الصحةعن  مفرداتادلعلم 

 ضلوقرا ة ادلواد  التالمي ، مث الكالـباستةداـ أسلوب الرياضة  ضلو ، يقرأ ادلعلم بادلوادالرياضة

 ، تاب  معلممفردات ضلو الرياضةللكتابة عن  التالمي ادلعلم من  ، طل الرياضة فرديا كمجاعة

 .التالمي  حلفظ ادلفردات ضلو الرياضةسأؿ ادلعلم  بشرح ادلعٌت عن نص القرا ة اللغة العربية،

بشك  عشواقي  األسئلةبتوفَت  التالمي اختبار فهم ب ادلعلم ـقا كعالكة على ذلك

 ٓٔعلى يتناكؿ إجابات على كرقة فارغة، كك  رلموعة قاـ التالمي  بك  رلموعة، مث ل

ناقشة اإلجابات اليت ت كتابتها لك  دب كالتالمي  يقـو ادلعلمأسئلة يتعُت اإلجابة عليها، مث 

 أكثركيناؿ (√الصحيحة حصلت على العالمة ) اإلجابةاليت ذلا رلموعة، للم موعة 

 على اجملموعة اليت حصلت على أعلى الدرجات. اذلدايةتوفَت ب يقـو ادلعلم ، مثالقيمة

 االختتام

 اؼللص الدرس، مث إعطا  تبسيط إذا مل يكن مناسبك إعطا  التقييم ب قاـ ادلعلم

احلمدلة قوؿ بالدرس  ادلعلم ختتما. مث استيعاب ادلفردات يًتّقىحىت  ادلفردات حلفظت كَت الك 

 .مث السالـ



 

 

 

 اللقاء الثاني ( ب
 التخطيط (1

 ضلو( RPPم )يخطة تنفي  للتعل ادلعلم ض أف يم أكالن يقب  تنفي  عملية التعل

 للتعلم. كتصميم أداة التقييم، للتالمي عم  ال، كتقدمي أكراؽ "الرياضة"

 التنفيذ (2
تدريس اللغة العربية م  ادلواد اليت تدرس، إال ل الثانية دكرةلل اللقا  الثاين يف

 .احلوار حوؿ الرياضةك  ادلفرداتكىي 

 المقدمة

اإلجابة ربيات من  التالمي ك  الدرس بقوؿ السالـ ادلعلمبدأ  اللقا ؿ يف أكّ 

كيقرأ   التالمي األخبار  ادلعلم، كمن مث ادلعلم يسأؿ الدعا . تاب  افتتاح م  ادلعلم

اإلجابة على مجي   التالمي مل تكن موجودة.  التالمي  طل  منك  كش  احلضور

مث يقدـ ادلعلم ضلو األىداؼ اليت سيحق  ادلتعلقة بادلادة التعليمية ضلو  احلاضرين.

 .اذلواية مث تقدمي الكفا ة

 النشاط األساسي



 

 

صغَتة، فيما  رلموعةإىل  التالمي يف ى ه األنشطة األساسية، يقسم ادلعلم 

 موعة:يتعل  بتقسيم اجمل

1المجموعة  2المجموعة   3المجموعة    

Agi Imawan S anggista P Ananda Aldi w 

Cindi Alifa Desi Safitri S Deni Agustina 

Eko Hardiyanto Elma Rini Anggraini W 

Jihan Novia Maryana Fera Anggraini 

Randi Maulana Raminten Maryadi 

Selly Andriani P Shinta Afriyani Raekhan Lie A 

4المجموعة  5المجموعة   6المجموعة    

Anggraini Wahyudi Aifah Namira Ayu Agustina 

Dede Saputri Dina Damayanti Diana Anggita S 

Fitriyani Finka Ririn I Helmayanti 

Maulina Fadilah Nova Agustina Nur Oktaviana 

Renaldie Al-Dzikri Rusmayan Sari Roshelia 

Siti Nurhaliza Suparmin Karina Aprilia 

7المجموعة  8المجموعة    

Bunga Refina Cecaria Rudati 

Dicky Ferdiansyah Dwi Lestari 

Isna Wati Jana Wati 

Paimin Putri Rahayu 

Safitri Septi Anjani 

Indah Apriliana  



 

 

التلمي  ، أصبح ٛ-ٔالعدد  عن طري  ترتي  احثةتقسيم اجملموعات قامت الب يف

يشرح ، كبعد التقسيم، ٛ-ٕأيضا، كك الك لرقم  ٔغلتم  بالتالمي  ال م رالرقم  ٔلرقم 

 ضلو ادلادة(، مث يشرح ادلعلم الطريقة ادلباشرة) الطريقةاستةداـ ب الرياضةعن  مفرداتادلعلم 

قرا ة ادلواد  التالمي قراعة، مث الداـ أسلوب باستة الرياضة ضلو، يقرأ ادلعلم بادلواد الرياضة

، تاب  مفردات ضلو الرياضةللكتابة عن  التالمي ادلعلم من  ، طل فرديا كمجاعة الرياضة ضلو

التالمي  حلفظ ادلفردات ضلو سأؿ ادلعلم  بشرح ادلعٌت عن نص القرا ة اللغة العربية، معلم

 .الرياضة

بشك  عشواقي  األسئلةبتوفَت  التالمي فهم اختبار ب ادلعلم قاـ كعالكة على ذلك

 ٓٔعلى يتناكؿ إجابات على كرقة فارغة، كك  رلموعة قاـ التالمي  بك  رلموعة، مث ل

ناقشة اإلجابات اليت ت كتابتها لك  دب كالتالمي  يقـو ادلعلمأسئلة يتعُت اإلجابة عليها، مث 

 أكثركيناؿ (√العالمة ) اإلجابة الصحيحة حصلت علىاليت ذلا رلموعة، للم موعة 

 على اجملموعة اليت حصلت على أعلى الدرجات. اذلدايةتوفَت ب يقـو ادلعلم ، مثالقيمة

  



 

 

 االختتام

ؼللص الدرس، مث إعطا  تبسيط إذا مل يكن ك إعطا  التقييم ب قاـ ادلعلم

 ادلعلم اختتم. مث استيعاب ادلفردات يًتّقىحىت  ادلفردات حلفظت كَت الك  امناسب

 .احلمدلة مث السالـقوؿ برس الد

 المالحظة (3
كانت النتاقج اليت  أف   على حصيف ى ه الدكرة  للباحث ادلالحظةمن نتاقج 

قد أضلحو  أكجو القصور، جدان  الثاين جيدةلقا  ال الثانيةدكرة التعليم لل عملية

 باخلطوات لنموذج التعليم مباراة فري  اللع .

يف الدكرة  للتالمي من قيمة ادلتوسط  تادلفردا استيعابنتاقج اختبار من 

 دكرةى ه ال األكىل، يفدكرة يف ال يعٍت %٘ٛ إىل السابقةيف  %٘ٙالثانية زاد من 

، كما قد تؤدم التعليم مباراة فري  اللع اإلجرا  لنموذج  التالمي فهم قد  الثانية

 التالمي خطورة  يف احة، نظر از ادلفهم ىناؾ مل يعد التعلم كاختبار لاحلالة عند الوقت ل

 .التعليم مباراة فري  اللع عند التعلم كالفهم من خالؿ ظلوذج 

 

 



 

 

 التفكير (4
. كالباحثةاللغة العربية  اليت أجرىها معلم الثاين اللقا  األكىلدكرة الحوؿ  التفكَت

بعملية صورة عامة فيما يتعل   نالت ادلراف  كادلعلم للباحثة ادلقابلةاستنادان إىل نتاقج 

م األكىل من ييف دكرة التعل فكَتاستنادان إىل نتاقج ادلراقبة كالت .األكىل يف الدكرةم يتعلال

اإلصالح ىو حفظ ، مالحظة أف اجلان  ال م ينبغي أف يكوف يف األكؿ اللقا 

أنشطة التعلم ادلقب  لتعزيز  الباحثة صممتيف اجلملة. مث ادلفردات ، كاستةداـ ادلفردات

 .تالمي ادلفردات لل استيعاب

 المناقشة .ج 
 كاف ُتتالدكر  يفعملو  مباراة فري  اللع  التعليم التنفي  عن طري  تطبي  ظلوذج

ك  دكرة   عقدت يفنقص، الم ال يزاؿ ىناؾ ي، على الرغم من أف تنفي  عملية التعلناجحا

 تحسينات للدكرة القادمة.ال

م اللغة العربية. مث ادلضي يتعللاعملية ل إجرا  ادلراقبةب أجرا  الدرس، قامت الباحثةقب  

م مث  ادلدعي العاـ اإلقليمي، أكراؽ للمراقبة كادلالحظات ادليدانية يتعلال قدما يف كض  أجهزة

 .الدراسي كادلنهج

 مث يتبُت ما يلي: للتالمي  الستيعاب ادلفرداتالبيانات ك البيانات تس ي  من 



 

 

 األولى نتائج اإلجراء للدورة .1
 التخطيط (أ 

صعوبة يف ربديد ادلواد التعليمية كربديد  ذبد الباحثةال  األكىلتةطيط لدكرة يف ال

 .م كجع  أداة التقييميالتعل خطوات(، جع  RPPم )يخطة تنفي  التعل األسالي ، كجع 

 التنفيذ (ب 
مباراة  التعليم ظلوذجباستةداـ  ةغَت مألوف كانت الباحثة األكىلدكرة لتنفي  ليف ال

 جيدة.م يدث عملية التعلربأنو قد ال حيث  فري  اللع 

 المالحظة (ج 
 التعليمالحظ عملية  ٔ دكرةاليف  الباحثة اليت قامت هبانتاقج ادلراقبة  استنادا إىل

حفظ ، إال كىي: ادلقب  اللقا كالتعلم ال تزاؿ ىناؾ أكجو القصور اليت غل  تصحيحها يف 

 ملة.اجليف  ادلفردات، كاستةداـ ادلفردات

 كيرالتف (د 
الفش  اليت حدثت. أما بالنسبة لن احها، إال كىي ك  الن اح ىناؾٔ دكرةال ى هيف 

 اللع ،  يفر  مباراةم يم باستةداـ ظلوذج التعليتعلقملية ال عندادلتحمسُت  التالمي كجود 

. يف حُت  اللع   يفر  مباراةم يم باستةداـ ظلوذج التعليعملية التعل التالمي  سعيدا يفبدك ي



 

 

 ادلفردات، كاستةداـ ادلفرداتيف  ما زاؿ أق  احلفظ كوف التالمي  ال م عٍت  يالفشكاف 

 .يف مجلة

كؽلكن االطالع على خالصة  ٔدكرة ال يف للنظر إىل ترقية استيعاب ادلفردات

 التالية:

ال ين يكملوف  التلمي  ٚٗم  الدراسة االستقصاقية السابقة، من  يقبلالاختبار 

ترقية استيعاب ىناؾ أف . كأظهرت النتاقج تلمي ( ٘ٙ%) ٖٙإىل  يًتّقى( %ٜٔ) ٓٔ

استةداـ ظلوذج ب ٔدكرة ال إىل انتها  اللع   يفر  مباراةم يمن قب  تنفي  ظلوذج التعل ادلفردات

 .اللع   يفر  مباراةم يالتعل

 الثانية نتائج اإلجراء للدورة .2
 التخطيط (ه 

يف ربديد ادلواد التعليمية كربديد صعوبة  ذبد الباحثةال  الثانيةيف التةطيط لدكرة 

 .م كجع  أداة التقييميالتعل خطوات(، جع  RPPم )يخطة تنفي  التعل األسالي ، كجع 

 التنفيذ (و 
مباراة فري   التعليم ظلوذجباستةداـ  ةمألوف كانت الباحثة الثانيةدكرة لتنفي  ليف ال

 جيدة.م يعملية التعل تحيث أنو قد حدث اللع 



 

 

 ةالمالحظ (ز 
التعليم الحظ عملية  ٕ دكرةاليف  الباحثة اليت قامت هبانتاقج ادلراقبة  استنادا إىل

اللع  كانت جيدة، كقد حص  إىل معيار االكتماؿ   يفر  مباراةم ياستةداـ ظلوذج التعلب

 .األدى

 التفكير (ح 
 ادلت  أفض ، كالشرط للتالمي أف دكاف  التعلم كىي  لن احو الدكرة الثانيةأما بالنسبة 

أفض   التالمي ، كالًتكز اليت ؽللكها اللع   يفر  مباراةم يظلوذج التعلم باستةداـ ييف التعل

 م.يضور ى ا ظلوذج التعلحب

 كؽلكن االطالع على خالصة التالية: ٕدكرة ال يف للنظر إىل ترقية استيعاب ادلفردات

 الرقم
معيار االكتمال 

 األدنى
 البيان ١ة الدور  ٠الدورة  النتيجة األوليىة

 الكام  %(٘ٛ) ٓٗ %(٘ٙ) ٖٙ %(ٜٔ) ٓٔ ≥٥٤ ٔ

ٕ 65 ٖٚ (ٛٔ)% ٔٔ (ٖ٘)% ٚ (ٔ٘)%  غَت الكام 

 



 

 

 ٚٗ، من استيعاب ادلفردات للدكرة الثانيةاختبار استنادا إىل اجلدكؿ أعاله من 

(. %٘ٔ) تالمي  ٚ كال ين ال يكملوف( %٘ٛ) تلمي  ٓٗال ين يكملوف  التلمي 

 .ٔدكرة المن  ترقية استيعاب ادلفرداتىناؾ أف كأظهرت النتاقج 

اللغة العربية جيدا ألنو م   درسيف  ادلفردات للتالمي  استيعاب ترقيةعموما، كاف 

الص  يف  ادلفردات للتالمي  استيعاب ترقيةؽلكن اللع    يفر  مباراةم يظلوذج التعلتطبي  

 .المبونجبندر  ٖ العالية األزىرإلجتماعي يف ادلدرسة بقسم العلم ااحلادم عشر 

يشَت اللع    يفر  مباراةم يظلوذج التعلم  تطبي   ادلفردات للتالمي  استيعاب ترقية

 استيعاب ترقيةكاحلصوؿ على النتاقج أف ىناؾ  االقياـ هب الباحثةاليت ت  ادلالحظةإىل 

. كى ا اللع   يفر  مباراةم يظلوذج التعلتطبي  اللغة العربية تعلم م  لدرس  ادلفردات للتالمي 

  اللع .  يفر  مباراةم يظلوذج التعلم  تطبي   ادلفردات للتالمي  استيعاب ترقيةكاضح من 

 من اجلدكؿ كالرسم البياين أدناه: ادلفردات للتالمي  استيعاب لًتقية النظر ؽلكن

الدورة  إلىيذ من قبل اإلجراء : الرسم البياني ترقية استيعاب المفردات للتالم٢الصورة 

 الثانية



 

 

 
 

 البيانات تحليل (ط 
تحلي  البيانات اليت قد ت احلصوؿ عليها على أساس ب ستقـو الباحثةيف ى ا الفص  

 المبونجبندر  ٖ العالية يف مدرسة األزىر التوثي ، ك كادلقابلةة، ادلالحظةنتاقج االختبارات 

 .الباحثةو تاختبار احلقيقة ال م قدمهبدؼ إثبات ك 

دكرة، كاختبار الادلعقودة يف ك   الثالث اللقا ( يف البعدمكعقد االختبار )اختبار 

 ٕٓكق  يـو الثالثا   ٕدكرة ال، كاختبار ٕٙٔٓسبتما  ٙٓتاريخ  كق  يف الثالثا  ٔدكرة ال

 .ٕٙٔٓسبتما 
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 ٤الجدول 

بتطبيق نموذج التعليم مباراة فريق  ٢اللقاء  ٠ة للدور  نتائج اختبار الستيعاب المفردات
الحادي عشر بقسم العلوم لتالميذ الصف  نحو الصحة درس اللغة العبيةاللعب 

 بندر المبونج ٢بالمدرسة األزهر العالية  ١االجتماعية 

 أسماء التالميذ الرقم
معيار االكتمال 

 األدنى

 معايير المفردات

 النتيجة

 

 

 النتيجة

 

1 

25 

2 

25 

3 

25 

4 

25 

٠ Agi Imawan 

Saputra 
65 

20 15 13 20 68 B 

١ Anggista Pratiwi 65 20 20 10 20 70 B 

٢ Ananda Aldi 

Wiranata 
65 

20 20 20 10 70 B 

٣ Anggraini 

Wahyudi 
65 

15 15 15 20 65 C 

٤ Aifah Namira 65 20 15 20 20 75 B 

٥ Ayu Agustina 65 10 15 10 10 45 K 

٦ Bunga Refina 65 20 12 20 20 72 B 

٧ Cecaria Rudati 65 20 25 15 15 70 B 

٨ Cindy Alifa 65 22 15 15 15 67 B 

٠١ Desi Sapitri Sagita 65 23 10 10 25 69 B 

٠٠ Dheni Agustina 65 20 20 20 20 80 SB 

٠١ Dede Saputri 65 20 15 10 15 60 C 

٠٢ Dina Damayanti 65 10 10 15 10 45 K 

٠٣ Diana Anggita 65 15 20 15 15 65 B 



 

 

Saputri 

٠٤ Dicky Ferdiansyah 65 20 10 10 10 50 K 

٠٥ Dwi Lestari 65 22 20 20 20 82 SB 

٠٦ Eko Hardiyanto 65 20 20 20 20 80 SB 

٠٧ Elma Rini 65 20 20 15 15 70 B 

٠٨ Fera Anggraini 65 19 15 15 20 69 B 

١١ Fitriyani 65 20 15 20 20 75 B 

١٠ Finka Ririn Indra 

Sebudi 
65 

20 20 10 20 80 SB 

١١ Helmayanti 65 10 20 15 15 60 C 

١٢ Isna Wati 65 20 15 15 15 65 B 

١٣ Jana Wati 65 15 15 15 20 65 B 

١٤ Jihan Novia 65 18 15 15 20 68 B 

١٥ Maryana 65 20 20 20 20 80 SB 

١٦ Maryadi 65 15 20 15 15 65 B 

١٧ Maulina Fadillah 65 20 15 15 20 70 B 

١٨ Nova Agustina 65 15 15 20 18 68 B 

٢١ Nur Okta Viana 65 13 15 15 20 63 C 

٢٠ Paimin 65 15 15 15 15 60 C 

٢١ Putri Rahayu 65 20 20 15 20 75 B 

٢٢ Randy Maulana 65 23 20 20 25 87 SB 

٢٣ Raminten 65 20 20 20 15 75 B 

٢٤ Raekhan Lie 

Indrapati 
65 

20 20 20 20 70 B 

٢٥ Rhenaldi Al Dzikri 65 15 20 15 15 65 C 

٢٦ Rusmayan Sari 65 - - - - 0 K 

٢٧ Roshelia 65 23 20 20 25 78 B 

٢٨ Safitri 65 15 15 20 15 65 B 



 

 

٣١ Septi Anjani 65 12 20 15 15 62 C 

٣٠ Selly Andriani 

Putri 
65 

15 15 19 15 69 B 

٣١ Shinta Afri yani 65 15 14 15 20 69 B 

٣٢ Siti Maria 65 20 15 10 13 58 K 

٣٣ Siti Nurhaliza 65 20 20 20 20 80 SB 

٣٤ Suparmin 65 20 15 15 20 70 B 

٣٥ Karina Aprilia 65 15 15 15 15 60 C 

٣٦ Indah Apriliana 65 15 20 15 20 70 B 

 المبونج.بندر  ٖبادلدرسة األزىر العالية  ٔالدكر نتاقج اختبار ادلصدر: 

على  النظركؽلكن  ٔدكرة ال يف للنظر إىل ترقية استيعاب ادلفردات

 خالصة التالية:

 ٥الجدول 

الحادي عشر لتالميذ الصف  نحو الصحة درس اللغة العبية ٠للدورة  استيعاب المفردات

 بندر المبونج ٢بالمدرسة األزهر العالية  ١علوم االجتماعية بقسم ال

 الرقم
معيار االكتمال 

 األدنى
 البيان ٠الدورة  النتيجة األوليىة

 الكام  %(٘ٙ) ٖٙ %(ٜٔ) ٓٔ ≥٥٤ ٔ

ٕ 65 ٖٚ (ٛٔ)% ٔٔ (ٖ٘)%  غَت الكام 
 



 

 

من  ٔاستيعاب ادلفردات للدكرة  اختباراستنادان إىل اجلدكؿ أعاله، نتاقج 

، حيث أهنا ؽلكن أف تكوف تلمي ( %٘ٙ) ٖٙبلغت  يكملوفال ين تلمي،  ٚٗ

 .ٚٗالتالمي ( =)عدد  Nك  ٖٙ =( التالمي  الكاملوف يف التعلم) Fمعركفة: 
 

 

 

 

  

 ٖٙبلغت  يكملوفال ين ك  ٔللدكرة  استيعاب ادلفردات نتاقج االختبار

 .تلمي  (ٖ٘) ٔٔبلغت  يكملوف ال، كال ين تلمي ( %٘ٙ)

 ٔاستيعاب ادلفردات للدكرة متوسط القيمة تقييم  .1
 ، استةداـ الصيغة:كرةك  الدللبحث عن متوسط نتاقج االمتحاف  

 

 

  

100 % XPeserta didik yang tuntas belajarP =  

Jumlah peserta didik 

 

% 65100 % =  X36P =  

  47 

X = ∑X 

N 



 

 

 

احلصوؿ عليها  ت م  عدد اجلام  ٔالدكرة  اختبار قيمة أفمعركؼ  التحلي بعد 

N=ٗٚ. 

 

 ٦الجدول 

 نتائج التعلم الستيعاب المفردات

 ادلتوسط رلموع القيمة F القيمة ادلعايَت الرقم

 X = ∑X ٚٛ ٔ ٓٓٔ-ٙٛ جداجيد  ٔ

          N 

 =3144 

      47 

 ٓٙ٘ ٚ ٘ٛ-ٙٚ جيد ٕ

 ٜٕ٘ٓ ٖٓ ٘ٚ-ٔٙ مقبوؿ ٖ

 ٖٛٗ ٙ ٓٙ-ٓ٘ ضعي  ٗ

 ٜٓ ٖ ٓ٘-ٓ ضعي  جدا ٘

 ٖٜٛ،ٙٙ ٖٗٗٔ ٚٗ رلموع

X =     = 66.893 

47 



 

 

 الًتقيػػةربػػدث  اللعػػ   يػػفر مبػػاراة  ميالتعلػػ ظلػػوذج بتنفيػػ  كىكػػ ا، يف دكرة الػػتعلم األكىل

( %ٛٔ) ٓٔالػػ ين يكملػػوف  التالميػػ  ٚٗقبػػ  مػػن الادلسػػح السػػاب ، االختبػػار بادلقارنػػة مػػ  

قبػػ   للتالميػػ  اسػػتيعاب ادلفػػردات ترقيػػة. أظهػػرت النتػػاقج ىنػػاؾ تلميػػ ( %٘ٙ) ٖٙإىل  يًتقّػػى

 ميالتعلػػػ ظلػػوذج باسػػتةداـ بتنفيػػػ  ٔالػػػدكرة هنايػػة  إىل اللعػػػ   يػػفر مبػػػاراة م يالتعلػػظلػػػوذج تنفيػػ  

 .اللع   يفر مباراة 

  



 

 

 ٧الجدول 

بتطبيق نموذج التعليم مباراة فريق  ٢اللقاء  ١للدورة  نتائج اختبار الستيعاب المفردات
الحادي عشر بقسم العلوم لتالميذ الصف  نحو الرياضة درس اللغة العبيةاللعب 

 بندر المبونج ٢بالمدرسة األزهر العالية  ١االجتماعية 

 أسماء التالميذ الرقم
معيار االكتمال 

 األدنى

 معايير المفردات

 النتيجة

 

 1 النتيجة

25 

2 

25 

3 

25 

4 

25 

٠ Agi Imawan 

Saputra 
65 

18 15 15 20 68 B 

١ Anggista Pratiwi 65 15 15 10 20 60 C 

٢ Ananda Aldi 

Wiranata 
65 

15 20 20 15 70 B 

٣ Anggraini 

Wahyudi 
65 

15 15 10 21 61 B 

٤ Aifah Namira 65 20 20 15 20 75 B 

٥ Ayu Agustina 65 25 20 20 20 85 SB 

٦ Bunga Refina 65 22 15 20 15 72 B 

٧ Cecaria Rudati 65 20 15 15 20 70 B 

٨ Cindy Alifa 65 20 20 15 13 67 B 

٠١ Desi Sapitri Sagita 65 20 20 14 15 69 B 

٠٠ Dheni Agustina 65 15 25 20 20 80 SB 

٠١ Dede Saputri 65 15 15 10 20 60 B 

٠٢ Dina Damayanti 65 20 25 20 25 90 SB 

٠٣ Diana Anggita 

Saputri 
65 

20 15 20 10 65 B 



 

 

٠٤ Dicky Ferdiansyah 65 20 25 20 23 88 SB 

٠٥ Dwi Lestari 65 20 22 20 20 82 SB 

٠٦ Eko Hardiyanto 65 20 20 20 20 80 SB 

٠٧ Elma Rini 65 20 15 15 20 70 B 

٠٨ Fera Anggraini 65 15 20 15 10 60 B 

١١ Fitriyani 65 15 15 20 20 75 B 

١٠ Finka Ririn Indra 

Sebudi 
65 

25 20 15 20 80 B 

١١ Helmayanti 65 15 15 15 15 60 C 

١٢ Isna Wati 65 15 15 15 20 65 C 

١٣ Jana Wati 65 20 10 20 15 65 C 

١٤ Jihan Novia 65 18 20 15 15 68 B 

١٥ Maryana 65 20 20 20 20 80 B 

١٦ Maryadi 65 10 25 15 15 65 B 

١٧ Maulina Fadillah 65 20 15 15 20 70 B 

١٨ Nova Agustina 65 20 18 15 15 68 B 

٢١ Nur Okta Viana 65 23 25 25 20 93 SB 

٢٠ Paimin 65 20 20 20 20 80 B 

٢١ Putri Rahayu 65 25 15 20 15 75 B 

٢٢ Randy Maulana 65 23 20 20 25 87 SB 

٢٣ Raminten 65 20 25 15 15 75 B 

٢٤ Raekhan Lie 

Indrapati 
65 

20 15 15 20 70 B 

٢٥ Rhenaldi Al Dzikri 65 15 15 20 15 65 B 

٢٦ Rusmayan Sari 65  - - - 0 K 

٢٧ Roshelia 65 20 15 19 24 78 B 

٢٨ Safitri 65 20 15 15 15 65 B 

٣١ Septi Anjani 65 22 10 10 20 62 C 



 

 

٣٠ Selly Andriani 

Putri 
65 

19 20 15 15 69 B 

٣١ Shinta Afri yani 65 20 15 14 20 69 B 

٣٢ Siti Maria 65 25 15 13 25 78 B 

٣٣ Siti Nurhaliza 65 20 20 20 20 80 SB 

٣٤ Suparmin 65 20 15 15 20 70 B 

٣٥ Karina Aprilia 65 20 20 20 20 80 SB 

٣٦ Indah Apriliana 65 20 20 15 15 70 B 

 المبونج.بندر  ٖبادلدرسة األزىر العالية  ٕالدكرة نتاقج اختبار ادلصدر: 

على  النظركؽلكن  ٕدكرة ال يف للنظر إىل ترقية استيعاب ادلفردات

 خالصة التالية:

 ٨الجدول 

الحادي عشر لتالميذ الصف  نحو الصحة درس اللغة العبية ١ للدورة استيعاب المفردات

 بندر المبونج ٢بالمدرسة األزهر العالية  ١بقسم العلوم االجتماعية 

 الرقم
معيار االكتمال 

 األدنى
 البيان ١الدورة  ٠الدورة  النتيجة األوليىة

 الكام  %(٘ٛ) ٓٗ %(٘ٙ) ٖٙ %(ٜٔ) ٓٔ ≥٥٤ ٔ

ٕ 65 ٖٚ (ٛٔ)% ٔٔ (ٖ٘)% ٚ (ٔ٘)%  غَت الكام 

 



 

 

من  ٔاستيعاب ادلفردات للدكرة اختبار استنادان إىل اجلدكؿ أعاله، نتاقج 

، حيث أهنا ؽلكن أف تكوف تلمي ( %٘ٛ) ٓٗبلغت  يكملوفال ين تلمي ،  ٚٗ

 .ٚٗالتالمي ( =)عدد  Nك  ٖٙ =( التالمي  الكاملوف يف التعلم) Fمعركفة: 
 

 

 

 

  

 

 

 ٓٗبلغت  يكملوفال ين ك  ٕللدكرة  استيعاب ادلفردات نتاقج االختبار

 .تلمي  (٘ٔ) ٚبلغت  يكملوف ال، كال ين تلمي ( %٘ٛ)

 ٕاستيعاب ادلفردات للدكرة متوسط القيمة تقييم  .2
 ، استةداـ الصيغة:ك  الدكرةللبحث عن متوسط نتاقج االمتحاف  

 

 

 

100 % XPeserta didik yang tuntas belajarP =  

Jumlah peserta didik 

 

% 5100 % = 8 X36P =  

  47 

X = ∑X 

N 



 

 

احلصوؿ عليها  ت م  عدد اجلام  ٕالدكرة  اختبار قيمة أفمعركؼ  التحلي بعد 

N=ٗٚ. 

 

 ٠١الجدول 

 نتائج التعلم الستيعاب المفردات

 ادلتوسط رلموع القيمة F القيمة ادلعايَت الرقم

 X = ∑X ٕ٘ٙ ٖ ٓٓٔ-ٙٛ جيد جدا ٔ

          N 

 =3329 

      47 

 ٜٔٚ ٕٔ ٘ٛ-ٙٚ جيد ٕ

 ٖ٘ٛٔ ٕٚ ٘ٚ-ٔٙ مقبوؿ ٖ

 ٕٓٗ ٗ ٓٙ-ٓ٘ ضعي  ٗ

 ٓ ٔ ٓ٘-ٓ ضعي  جدا ٘

 ٜٕٛ،ٓٚ ٜٕٖٖ ٚٗ رلموع

 

X =     =70.829 

           47 



 

 

يف الػػػدكرة  للتالميػػػ  اسػػػتيعاب ادلفػػػرداتاسػػػتنادان إىل اجلػػػدكؿ أعػػػاله، نتػػػاقج االختبػػػار 

 ٚ يكملػػوفال الػػ ين ك ( %٘ٛ) ٓٗالػػ ين يكملػػوف  التالميػػ  ٚٗمػػن تلميػػ   ٚٗ مػػنالثانيػػة 

مقارنػة  اللعػ   يػفر مبػاراة م يالتعلػظلػوذج  . كىك ا، دكرة الػتعلم الثػاين بتطبيػ تالمي ( %٘ٔ)

( %ٛٔ) ٓٔالػػػ ين يكملػػػوف  التالميػػػ  ٚٗمػػػن ، ٔدكرة الػػػختبػػػار االدلسػػػح ك قبػػػ  ا ختبػػػاراال

 ترقيػػة. تلميػػ ( %٘ٛ) ٓٗإىل  الًتقيػػةىػػو  ةدكرة الثانيػػالػػ. كيف تلميػػ ( %٘ٙ) ٖٙإىل  يًتقّػػى

السػػابقة. كىػػ ا يػػدؿ علػػى أف  االختبػػارنتػػاقج  % مػػنٕٓ ة إىلدكرة الثانيػػالػػ يف الكػػالـ مهػػارة

اسػتيعاب  أف ترقّػياللغػة العربيػة ؽلكػن  مييف عملية تعل اللع   ير فمباراة م يالتعلظلوذج  بتطبي 

الػ ين ال يكملػوف أك ربػت  تالمي  ٚال يزاؿ تلمي   ٚٗ معالكؼ أف من . للتالمي  ادلفردات

 .احملددةاألدى  االكتماؿمعيار 

ال م   التالمي ، اللع   يفر مباراة م يالتعلظلوذج  بتطبي  يتعّود ادلعلمالدكرة الثانية، يف 

م يالتعلػػىػػ ا ظلػػوذج  بتطبيػػ لػػتعلم يف ارقيػػة، كاالفتقػػار إىل احلػػافز كادلالسػػلبية سػػابقا، كػػوهنم يف 

  يػفر مبػاراة م يالتعلػظلػوذج زلاكلػة لتعظػيم يف  قػد قامػت الباحثػة. التالمي سبكُت  أف غلع ثبت 

ادلتحمسػػػُت حيػػػث أف فرضػػػية  التالميػػػ ، كحصػػػلت علػػػى اسػػػت ابة إغلابيػػػة فضػػػال عػػػن اللعػػػ 

 أف ترقّػيؽلكػن  اللعػ   يػفر مبػاراة م يالتعلػظلػوذج  بتطبيػ أنو ؽلكن اإلجابػة  البحث ذل ا لعم ا

 .للتالمي  استيعاب ادلفردات



 

 

 الباب الخامس

 اختتام

 االستنتاج .أ 
يف  ظلوذج التعليم "مباراة فري  اللع "تطبي  أف من خالؿ  البحثنتاقج استنادان إىل 

لص  لبالتعاكف م  معلم اللغة العربية  يعم  ال م الباحثة بواليت فامت م اللغة العربية يتعل

 كما يلي:بقسم العلـو االجتماعية   احلادم عشر

 من نتاقج البحث خالؿ الدكرتُت ؽلكن االستنتاج كما التايل:

 استيعاب أف يرّقيؽلكن  ظلوذج التعليم "مباراة فري  اللع "م باستةداـ يالتعل

 ترقية القيمة. فإنو يتبُت من التالمي يدة من اجلابات ست االكاحلصوؿ على  ادلفردات

ال ين يكملوف  تلمي ، ٚٗم  عدد  لك  الدكرة. يعٍت يف الدكرة األكىل ادلفردات الستيعاب

 (.%٘ٛ) تلمي  ٓٗال ين يكملوف  يف الدكرة الثانية( %٘ٙ) تلمي  ٖٙ

 أف يرّقيؽلكن  ظلوذج التعليم "مباراة فري  اللع "من خالؿ أف ستنتاج االكؽلكن 

 ٖ العالية األزىرادلدرسة احلادم عشر يف لتالمي  الص  اللغة العربية  ادلفردات استيعاب

م ييف عملية التعل ةدكرة الثانياليف  الًتقية اجليدة قد رأت الباحثة، ألف المبونجبندر 

 .ظلوذج التعليم "مباراة فري  اللع "باستةداـ 



 

 

 االقتراحات .ب 
يف ظلوذج التعليم "مباراة فري  اللع " قج التفكَت لك  الدكرة أف تطبي  نتااستنادان إىل 

 لًتقية استيعاب مفردات التالمي مث يف زلاكلة  ،المبونجبندر  ٖ العالية األزىرادلدرسة 
 :على النحو التايلعددا من االقًتاحات  قّدمت

 اللغة العربية مدرسل .1
حىت  التالمي  سآمةمن أج  تقلي   ادلتنوعةم يتعلكطريقة ال احلاؿإعطا   (ي 
 .ادلواد للتالمي  موضوعأجزا  ك  لست ابة كنتاقج الدراسة يًتّقى اال

 قيةعطي شلارسة مستمرة م  التوجيو حس  احلاجة لًت ييستحسن أف  (ب 
 .استيعاب مفردات التالمي 

 كيرجىاصة، اخلاة اخليتطل  ظلوذج التعليم "مباراة فري  اللع " استةداـ  (ج 
م ادلناسبة للمواد يالتعل اسًتاتي يةأك  الطريقةباستةداـ أف يقـو ادلعلم ؽلكن  تطبيقهايف 

 للتالمي  بشك  كام .كمستول القدرة 
 بندر المبونج ٢في المدرسة األزهر العالية  للتالميذ .2

كيرقي كوف أكثر نشاطا، كالش اعة، كليس كثَتا ادلزاح، لي للتالمي من ادلستحسن 

 .ادلفرداتاستيعاب 

 بندر المبونج ٢األزهر العالية للمدرسة  .3
 اجليدة أف تقـواإلسالمية  كادلؤسسةبندر المبونج   ٖللمدرسة األزىر العالية 

لمناىج الدراسية، كىلم لنوعية سوا  من حيث البنية األساسية كاألنشطة اخلارجة التحسن ب
لتعلم من أج  إنتاج أفض  إصلازات كا التعليميف عملية  دافعاجرا، ك  منها ؽلكن أف يكوف 

 .للتالمي 



 

 

 للباحث القادم .4
 ا البحثتطور من ى ا البحث. يف ى الث كالبحاحلاجة إىل إجرا  مزيد من 

ث البحإجرا  ادلزيد من كيرجى فقط. ترقية استيعاب ادلفردات ز على يًتكقامت الباحثة ب
كمهارة قراعة، تابة، كمهارة المهارة الك، مهارة االستماع، بًتقيةلفحصها فيما يتعل  

 .كغَتىاكالـ، كنتاقج التعلم كالداف  ال
 االختتام .ج 

 ةلباحثلحىت ؽلكن  كىدايتو وتوفيقك  اهللكة ا ، أنو برب العادلُتهلل احلمد م  لفظ 
أف ى ا البحث العلمي ال يزاؿ لديو الكثَت  الباحثة علمكتابة ى ا البحث العلمي تإكماؿ  

كل لك ترجو الباحثة  ،حدكد العلم كاخلاة للباحثةك ر، كى ا ىو ببساطة من العيوب كالقصو 
 راجا  مفتوحا من القرا  االقًتاحات الفعالة.

كللقرا  عامة،كعسى أف أف يكوف ى ا البحث العلمي نافعا للباحثة ترجو الباحثة 
 .يباركنا اهلل سبحانو كتتعاىل، آمُت يا رب العادلُت
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