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  ملخص البحث

تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات في ترقية استيعاب المفردات لطلبة الصف 
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 حليمة الرحمة: إعداد 

 1311020033 :رقم القيد 

استنادا . واستيعا�ا تعلمها الىت على الطلبة ينبغيالعربية  اللغة تعليم يف عمليةكانت املفردات هي عنصر مهم  

بندار  2 اإلسالمية احلكومية االبتدائيةاملدرسة ب Aإىل نتيجة املالحظة، كان مدرس اللغة العربية يف الصف اخلامس 

كانت عملية املدرس بشرح املادة و يعطي   ،كمصدر املعلومات  ز التعلم على املعلمالنبونج يستخدم الطريقة اليت ترك

 جمذبة. و هذا احلال يؤثر على اخنفاض استيعاب الطلبة على املفردات، التدريبات حىت كانت الدراسة مملة و غري

 12طالبا, كان الطلبة الذين حيصلون على االكتمال  40استنادا إىل نتيجة التعليم قبل تطبيق اسرتاتيجية أن من 

م لتطوير تفكري %). فلذلك, حيتاج االختيار على اسرتاتيجية التعلي70نفرا ( 28%) و الذين مل حيصلوا 30نفرا (

على الطلبة. وأحدها بتطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بنوع ختمني الكلمات. و اما مشكلة هذا البحث هي "هل 

 Aتطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بنوع ختمني الكلمات قادر على ترقية استيعاب املفردات للطلبة الصف اخلامس 

 ؟.2017/2018عام دراسي  بندار النبونج 2 كوميةاإلسالمية احل االبتدائيةاملدرسة ب

يهدف هذا البحث لرتقية املفردات باسرتاتيجية التعليم التعاوين بنوع ختمني الكلمات. و نوع البحث هو 

البحث اإلجرائي للصف الذي خيطط بدورتني، و يف كل دورة تتكون من لقائني. و طرائق مجع البيانات هي 

  الختبار و التوثيق. و طريقة حتليلها هي الطريقة النوعية.املالحظة و املقابلة و ا

ظهرت نتيجة من البحث قبل تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بنوع ختمني الكلمات, كان استيعاب 

%) و يف 70نفرا ( 28%) و الذين مل حيصلوا 30نفرا ( 12طالبا حيصل الطلبة على االكتمال  40املفردات من 

%)، مث كان يف الدورة الثانية ترتقى 35نفرا ( 14%) و يبقى 65نفرا ( 26جنح الطلبة على احلصول الدورة األوىل 

. و 40%) من 18أنفار ( 7%) و يبقى 82طالبا ( 33حصل على االكتمال  نتائج استيعاب املفردات للطلبة

  %.52بذلك تبني نتائج التجربة الستيعاب املفردات للطلبة الصف اخلامس ترتقى 

نادا إىل نتيجة البحث و حتليل البيانات فيستنتج أن تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بنوع ختمني است

 2 اإلسالمية احلكومية االبتدائيةاملدرسة ب Aالكلمات قادر على ترقية استيعاب املفردات للطلبة الصف اخلامس 

 .2017/2018عام دراسي  بندار النبونج
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Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya 
mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang 

mempunyai fikiran. (Q.S Shaad: 29)1 
   

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 

2007), h. 252. 



 

 إهداء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :إىلمن خلوص قليب و شكر عميق أهديت هذه الرسالة العلمية 

أيب عبد الرمحن و أمي أجيه سوكايسيه حبيبيت الذاين ربياين و يرمحاين باإلخالص و  .1

 كانت أو روحانية.  يدعوان على جناحي و يعطياين أحسن الدوافع و التشجيعات خلقيا

أخوايت املشقوقات مشسية الرمحة و دينا زلفى رمحة اللتان أعطتاين التشجيع و الطلق  .2

 إلمتام دراسيت. 

و خاصة لنور رفعة  2013أصدقائي و زمالئي من قسم تعليم اللغة لعربية ملرحلة  .3

شكرا ) إيإيس سوهارتيين أودهم PPLو ( )KKNاحملمودة و عناية امللة و أصدقائي يف (

 على الدوافع و املداخلة و االقرتاحات طوال الدراسة و تصنيف البحث.

  جامعيت احملبوبة رادين إينتان المبونج اإلسالمية احلكومية. .4

   



 

  ترجمة الباحثة

مــن  1995أبريــل  24ولــدت حليمــة الرمحــة يف فجــر بــوالن، النبــونج الغربيــة يف التــاريخ 

  البنت األوىل من ثالث بنات.زوجني عبد الرمحن و أجيه سوكايسيه و هي 

ــــة  ــر بــــوالن النبــــونج الغربي ــالم فجــ بــــدأت الدراســــة مــــن روضــــة األطفــــال اإلرشــــاد دار الســ

واي تينــونج النبــونج الغربيــة، و  1. مث درســت يف املدرســة االبتدائيــة احلكوميــة 2000-2001

بــوالن و . بعــد ذلــك درســت يف املدرســة املتوســطة اإلســالمية اإلخــالص فجــر 2007متــت ســنة 

. مث دخلـــت الباحثـــة يف املدرســـة العاليـــة اإلســـالمية اإلرشـــاد دار الســـالم فجـــر 2010متـــت ســـنة 

اســتمرت الباحثــة دراســـتها إىل  2013. و يف الســنة 2013بــوالن النبــونج الغربيــة و متــت ســنة 

قسم تعليم اجلامعة يف جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية النبونج، يف كلية الرتبية و التعليم ب

 اللغة العربية.

من خربة الباحثة عن األنشطة الطالبية كانت مشرتكا يف منظمة الطلبة الداخلية للمدرسة 

)OSIS) مث اتبعــــت أنشــــطة ،(UKM HIQMA) و (HMJ PBA ــــذ . و 2014-2013) من

 ) يف قريـة سـريباوونو دائـرة واي سـيفوتيه واليـة النبـونج الوسـطى. و تنفيـذ العمليـةKKNاشـرتكت (

تيلـوك بيتـونج بنـدار  2) يف املدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية PPLالتدريس لطالب اجلامعة (

  النبونج.

   



 

  تقديركلمة الشكر و ال

محــدا هللا عــز و جــل علــى مجيــع الــنعم الكثــرية الــيت أعطاهــا للباحثــة حــىت تقــدر علــى كتابــة 

: تطبيــق اســرتاتيجية التعلــيم التعــاوين بنــوع ختمــني الكلمــات يف ترقيــة هــذه الرســالة العلميــة مبوضــوع

بنـــدار  2باملدرســـة االبتدائيـــة اإلســـالمية احلكوميـــة  Aاســـتيعاب املفـــردات لطلبـــة الصـــف اخلـــامس 

، و اسـتطاعت علــى اإلمتـام كمـا يــرام. و الصـالة و الســالم 2016/2017النبـونج عـام دراســي 

 عليــه و ســلم، و أصــحابه و آلــه و مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم علـى النــيب الشــريف حممــد صــلى اهللا

  الدين.

هــذه الرســالة العلميــة إلمتــام الشــروط للحصــول علــى الدرجــة اجلامعيــة األوىل و هــي البكالوريــة مــن  

  كلية الرتبية و التعليم جامعة رادين إينتان المبونج اإلسالمية احلكومية.

 جزيل الشكر والتقدمي إىل سادات األفاضل:فبهذه املناسبة توّد أن تقّدم الباحثة  

األستاذ الدكتور احلاج خري األنـوار، املاجسـتري كعميـد كليـة الرتبيـة و التعلـيم جبامعـة راديـن  .1

 إينتان اإلسالمية احلكومية النبونج.

الـــدكتور ســـفري املاجســـتري و حممـــد عفيـــف أمـــر هللا املاجســـتري، كـــرئيس و ســـكريتري قســـم  .2

 على مساعدة اإلدارة إلمتام هذه الرسالة العلمية.تعليم اللغة العربية 

الســيد الدكتورانـــدوس أمـــري الـــدين املاجســتري كاملشـــرف األول و الـــدكتور جونتـــور جاحايـــا   .3

 التوجيهـــاتشـــكرا جـــزيال علـــى مجيـــع اإلرشـــادات و كيســـوما املاجســـتري كاملشـــرف الثـــاين 

 .لكتابة هذه الرسالة العلمية

ة كلية الرتبية و التعليم اليت �يـئ علـى املراجـع العلميـة إلمتـام مكتبة اجلامعة املركزية و مكتب .4

 هذه الرسالة.



 

بنــدار النبــونج  2، مــدير املدرســة االبتدائيــة اإلســالمية احلكوميــة S.Pd.Iاحلــاج أغوســتامي  .5

، مـدرس اللغـة S.Pd.Iالذي أعطاين الفرصة لتنفي البحث يف تلك املدرسة. و احلـاج أرناسـا

  طوال البحث.العربية الذي يساعدين

  مجيع الناس الذين ساعدواين إلمتام هذه الرسالة العلمية أودهم شكرا جزيال. .6

و �ــذا وعــت الباحثــة أّن هــذا البحــث ال يــزال بعيــد مــن الكمــال و الصــواب. فريجــى 

  النقد و االقرتاحات للتشجيع و اإلمتام مبجرد الرجاء أن ينتفع هذا البحث للقارئني.

  

  م 2017 سبتمرب  ،بونجنباندار ال

  ة الباحث
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1311020033 
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رسالة االستئذان للقيام بالبحث من املدرسة االبتدائية اإلسالمية  :   10امللحق  .10

 بندار النبونج 2احلكومية 

 بطاقة املوافقة:   11امللحق .11

 

   



 

  الباب األول

  المقدمة

 توضيح الموضوع  .أ 

قبل أن يبحث بالدقيق عن هذه الرسالة العلمية أرادت الباحثة شرح االصطلحات 

يف موضوع هذه الرسالة بيانا عاّما حملتويات البحث املضمونة فيها. لتجنب األخطاء من فهم 

هذه الرسالة اليت كتبت مبوضوع "تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمة على ترقية 

بندار  2مبدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  Aدات لدي طلبة الصف اخلامس استيعاب املفر 

  النبونج" فاصطلحا�ا كما تلي:

 تطبيقال .1

و يف هذه الرسالة العلمية هي 2 التطبيق مبعىن العملية أو اإلجراء أو العمل أو التقنية.

 تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات.

 التعليماستراتيجية  .2

 اسرتاتيجية التعليمهي االستعداد لتخطيط شيء. و حتتوي  اسرتاتيجية التعليم

اليت ميكن تطبيقها للمدرس  اسرتاتيجية التعليمأساليب إلجراء األهداف التعليمية. مثال من 

  3 عند التعليم هي تنظيم الفصل و تقسيم احللقة و استخدام أدوات التدريس.

 

 ن الكلمات التعليم التعاوني بتخمي .3

                                                             
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 257  
3  Dini Rosdiani, Strategi  Pembelajaran Langsung , (Bandung: Alfabeta, 2013),  h. 5.  



 

هو الفكرة  بتخمني الكلمات )Cooperative Learningأي ( التعليم التعاوين

الواسعة حتيط على مجيع العمليات التعليمية باحللقة و منها عملية يرشدها املدرس أو 

   4 يوجهها.

ختمني الكلمات هو أسلوب التعليم باستخدام وسائل البطاقة املتطابقة بغجابة 

و بلعبة ختمني الكلمة استطاع أن  5 املتقاطعة بالبطاقة لنيل اإلجابة الصحيحة.الكلمات 

 جيعل الطالب جمذبني بتعلم املفردات و تسهيل حترير الدرس. 

 ترقيةال .4

 الرتقية مبعىن العملية أة الكيفية أو عمل يرتقى به شيء أي سعي و أنشطة و غريها.

 و يف هذا ا�ال أنشطة الرتقية على استيعاب املفردات لدي الطلبة بأحسن من قبل. 6

 ستيعاباال .5

يستعوعب مبعىن اإلتقان، أي الفهم أو قدرة الشخص -من كلمة استوعب

  .7 الستعمال املعلومات أو املهارة أو غريها: القدرة هي االحتمال إلجراء شيء أو السلطة

 

 مفرداتال .6

جمموعة من الكلمات اليت عرفه شخص أو جمموعة الناس و هي عنصر املفردات هي 

 9 و بالتايل أن املفردات هي جمموعة من الكلمات املستخدمة لشخص أو فرقة. 8 من لغة ما.

                                                             
4 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), h. 54.  
5  Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran, (Bandung: Kata 

Pena, 2016), h. 94 
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. 2. h. 1198.   
7 Ibid,  h. 604. 
8 Syaiful Mustofa, Model Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 

h. 61. 
9 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 109. 



 

 الطالب .7

عن نظام الرتبية  2003سنة  20قوانني الوطنية رقم  4أية  1انطالقا بقانون الفصل 

تمع الذي يقوم بتطوير نفسه عن طريق النعليم الوطنية للطالب، و هي "من أعضاء ا�

   10 بطريقة ميسرة موجودة يف كل مستوى و الطبقة و النوع املعينة.

يفهم من الرأي أن املراد من الطالب هو التلميذ و جمموعة من األوالد أو التالميذ 

الذين يشاركون التعليم يف مؤسسة ما أو مدرسة ما. و يف جمال هذا البحث صار الطالب 

 موضوع البحث لتناول البيانات عن استيعاب املفردات. 

 النبونج المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية الثانية بندار .8

هي املدرسة املتبارعة يف  املدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية الثانية بندار النبونج

 .Drsاإلجناز األكادمييكي و غريه. وقعت هذه املدرسة يف شارع دكتوراندوس وارسيطا (

Warsito كوفانج كوتا تيلوك بيتونج مشالية مدينة بندار النبونج و هي مكان هذا   50) رقم

  حث.الب

هي البحث اإلجرائي على تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين  فهذه الرسالة العلمية

املدرسة االبتدائية  Aبتخمني الكلمات يف ترقية استيعاب املفردات لدي طلبة الصف اخلامس 

اإلسالمية احلكومية الثانية بندار النبونج. و يهدف ملعرفة نوع من أساليب التعليم املبتكري و 

  اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات يف ترقية استيعاب املفردات.هي 

 أسباب اختيار الموضوع  .ب 

                                                             
10 Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem pendidikan Nasional) UU RI No 20 Tahun 2003  

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



 

تعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية البد نتيجتها بدليل، و هو القدرة على االتصال  .1

بتلك اللغة، نطقا أو كتابة. و لتحقيق هذا اهلدف احتاج املدرس اسرتاتيجية مناسبة و 

 اليت تساعد الطلبة يف ترقية القدرة على الكالم باللغة العربية الفصيحة. فعالية

املشكلة يف الفصلن و هي استيعاب املفردات ال يزال منخفضا. و أن املدرس مل  .2

يستخدم الطريقة املتنوعة و هذا الذي يسبب إىل ملل الطلبة و نقصان مشاركتهم عند 

 التعليم.

لباحثة على حتليل املشكلة املوجودة باسرتاتيجية بظهور األمور املذكورة فحاولت ا .3

التعليم لرتقية استيعاب املفردات لدي الطلبة بوسيلة التعليم التعاوين بنمط ختمني 

 الكلمات.

 خلفية البحث  .ج 

التعليم هو عنصر مهم من عناصر الرتبية و هو قلب الرتبية. فالتعليم الناجح هو 

يم يعين معاملة اجتماعية بني فرقتني حمتاجتني و هي الذي له نتائج جيدة، و بالعكس. و التعل

  املعلم و املتعلم.

و عند فتح الرمحن أن التعليم هة عملية تشمل فيه املعلم أو املدرس يعلم املعلومات 

و أما عند عبد ا�يد أنه قال أن التعليم مبعىن  11إىل الطلبة، و سعي الطالب لتعلم املعلومات.

)instructionليعّلم الشخص أو الفرقة من الناس ببذل اجلهد و بعدد االسرتاتيجية،  ) هو السعي

  12 و املدخل املستعمل يهدف لتحقيق األهداف املطلوبة.

من التعريف السابق يفهم على أن التعليم هو أنشطة خمططة اليت �ا تنظيم األفراد  

كي يتعلم باجليد و لكي مناسبا باهلدف املرجو. و يف إجراء التعليم هناك عملية التعلم و 

                                                             
11 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 2015), h. 23 
12 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4   



 

التعليم معا. و يعرف أيشا أن من يتعلم فهناك املعلم، و كا بالعكس. و ال ينفك التعليم من 

ريقة و الوسائل و االسرتاتيجية اليت ميكن استعماهلا لتحقيق أهداف التعليم باسرع املدخل و الط

  و فعاليا و مناسبا. و يف ها البحث أرادت الباحثة التحليل عن االسرتاتيجية.

و االسرتاتيجية مبعىن عامة هي التقنية أو الطريقة املستخدمة لتناول اهلدف. و أما 

من املادة و اخلطوات اليت جتري مجاعة لتأثري الطلبة على تناول  اسرتاتيجية التعليم هي التصميم

كما قال عبد احلميد و مصطفى أن اسرتاتيجية التعليم هي اإلعداد و النظم و   13 النتائج اجليدة.

اخلطوات و الوسائل اليت أجراها املعلم بتخطيط مكتوبة من االفتتاح إىل االختتام لتحقيق 

و من التعريفات السابقة فتعرف االسرتاتيجية أ�ا إعداد خمطط و إجراءها  14 األهداف املرجوة.

  لتحقيق هدف معني. 

فاستخدام اسرتاتيجية التدريس أو الطريقة البد أن يكون مطابقا بقول هللا تعاىل يف 
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شرعت تلك اآلية بأن املعلم البد أن يستخدم االسرتاتيجية أو الطريقة احلسنة يف التعليم 

  و النظر إىل حال أو شأن التعليم. 

هناك اسرتاتيجيات كثرية يف التعليم منها اسرتاتيجية التعليم التعاوين. تساعد هذه 

 Student teams-achievemen divisionst) ،(Thinkاالسرتاتيجية على التعليم و أصنافها كثرية : (

                                                             
13 Syaiful Mustofa, Op. Cit., h. 8  
14 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN Maliki Press, 2012), h. 67  



 

Pair Share) ،(Number Head Together) ،(Jigsaw) ،(Make a Match) ،(Word Square ،(

)Tutor Sebaya) و ،(Tebak Kata.15 ) أي ختمني الكلمات، و غريها  

من الرأي السابق حددت الباحثة عن اسرتاتيجية ختمني الكلمات. و هذه 

التعليم التعاوين الفعايل لتعليم اللغة العربية و خاصة عن املفردات. االسرتاتيجية من اسلوب 

التعليم التعاوين ليس فقط تقنية التعليم لرتقية اإلجناز للطلبة، و لكن أيضا لتكوين التعليم املريح 

  16 ببيئة اجتماعية يف الفصل، و فائدة مهمة يف لتوسيع اهلوية و الفعالية.

 هو إجراء التعليم مبدخل البيئة إلزالة امللل و الضجر لدي اسرتاتيجية التعليم التعاوين

الطلبة و تكوين شأن الطلبة حبّب البيئة. احدى من هذه االسرتاتيجية هي أسلوب ختمني 

الكلمات الذي يؤكد على املساعدة و التعاون بني الطلبة و املدرس لتحقيق األهداف املرجوة. 

بشكل اللعب و املناسب ملستوى املدرسة االبتدائية  اسرتاتيجية ختمني الكلمات هي األسلوب

  الذين ال يزالو على مرحلة حّب اللعبة و التسابق.

و هذا كما رأى عزيز فخر الرازي و إيرتا حمي الدين بقوهلما أن لطلبة املدرسة  

د  االبتدائية خصائص خمتلفة مبستوى املدرسة املتوسطة أو الثانوية. أ�م حيبون التعلم بشيء جدي

) مثال باللعبة أو التغنية أو حتريك أعضاء learning by doingكتعلم بأنشطة أي مسيت ب (

  17 اجلسم.

اسرتاتيجية بتخمني الكلمات هي أسلوب التعليم بوسيلة البطاقة الكلمات املتقاطعة 

املتزوجة ببطاقة األجوبة. لعبة ختمني الكلمات جتري بتطبيق بطاقة األسئلة عن الكلمات 

                                                             
15 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 188   
16 Robert E Slavin, Cooperative Learning, (Bandung: Nusa Media, 2005), h. 100  
17 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pustaka 

Cendikia Utama, 2011), h. 164  



 

طعة باإلجابة املناسبة. �ذه اللعبة جتذب الطلبة للتعلم و تسهيل إيصال املعلومات عند املتقا

  18 الدرس.

فبذلك كانت اسرتاتيجية ختمني الكلمات هي إلقاء املادة باستخدام البطاقة اللعبية 

اليت حتتوي على الشعرية أي مجلة قصرية عن مادة الدرس حىت يفهموا املعلومات بتلك البطاقة. 

ذلك هذا التعليم التعاوين باسرتاتيجية ختمني الكلمات من أحد اخليار املناسب و ميكن فل

تطبيقها يف أنشطة التعليم. لن �ذه البطاقة استطاع الطالب ختمني تلك الكلمات. و بالتخمني 

استطاع الطالب معرفة املعلومات و فهم القيم املوجودة يف املادة. و بقدر�م على ختمني 

  بالصحيح فبمعىن أ�م قد فهموا و سيطروا املادة.الكلمات 

  أما خطوات اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات كما تلي:

 استعد املدرس بطاقات التخمني املستخدمة يف التعليم. .1

 شرح املدرس األساس و املادة. .2

 أمر املدرس الطلبة بقيام حلقة مثىن مثىن أمام الفصل. .3

سينيت مرت كتبت فيها  10ضرب10ت الكبرية إىل الطلبة بشكل أعطى املدرس البطاقا .4

الكلمات اليت سوف تقرأ بأحد من فرقة مثىن. و كان أحد منهم أعطي البطاقة الصغرية 

 سينيت مرت فيها سّر ال جيوز قراء�ا إال بأمر من املدرس يعلق يف الرأس. 2ضرب5بشكل  

رأ واحد كلمة مكتوبة فيها، و صاحبه يقوم و كل حلقة مثىن الذي حيمل البطاقة الكبرية، فق .5

 بتخمني اإلجابة مناسبا بالبطاقة. 

إذا اصيبت اإلجابة مناسبا بالكلمة املكتوبة يف البطاقة، فجاز له اجللوس. و إذا مل يصب  .6

 19 اإلجابة فجاز اإلشارة بالعبارة أخرى و ال باإلجابة مباشرة.

                                                             
18 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Op. Cit., h. 94  
19 Zainal Aqib dan Ali Murtado, Kumpulan Metode Pembelajaran Kreatif dan Inovatif, (Bandung: 

Satu Nusa, 2016), h. 310  



 

من البيان السابق يفهم أن اسرتاتيجية ختمني الكلمات هي نشاطة التعليم �دف 

جناح التعليم كامال. و هذه النشاطة ملعرفة كيف أحوال الطلبة يف فهم الدرس أو استيعا�م على 

املادة. فبهذه االسرتاتيجية استطاعت أن تزيل امللل و اعتبارهم على أن درس اللغة العربية ممل و 

  صعب. 

عرفنا أن احلقيقة ليست هناك احسن االسرتاتيجية يف التعليم. و لكن لكل 

االسرتاتيجية نصقان و مزايا. فيمكن اسرتاتيجية ما مناسبة للتعليم عن موضوع معني، و لكن مل 

  يناسب ملادة آخر. و بذلك اللسوب ختمني الكلمات مزايا و نقصان.

  عند زين العقيب كما تلي:من مزايا التعليم التعاوين بتخمني الكلمات 

 إزالة امللل و الضجر من الطلبة جبذابة االسلوب كاللعب يف التعليم. )1

 ترقية التفكري بواجبتهم على إجابة الكلمات اليت حتتاج إىل تفكري دقيق. )2

 بأشد جذابة. التعليم )3

 تسهيل إدخال املعلومات يف ذاكرة الطلبة. )4

   ستخدام أنواع منط اإلجابة.تدريب الطلبة على إجياد األجوبة الصحيحة با )5

  أما النقصان من هذه اإلسرتاتيجية هي:

 احتياج الفرصة الطويلة إلجراءها. )1

 من صعوبة املدرس صناعة البطاقات ا�ذبة لدي الطلبة. )2

 إذا اخطأ الطالب يف اإلجابة فال ميكن التقدم أمام الفصل الختصار الفرصة. )3

ليس بالتعليم. مع أن إجراء هذا األسلوب اعترب الطلبة على أن هذا األسلوب لعب و  )4

   سعيا ملشاركة أجساد الطلبة يف التعليم باألنشطة احلسية كالقيام و اجللوس و حبث املثيل.



 

من البيان السابق ظهرت أن اسرتاتيجية ختمني الكلمات مناسبا مبستوى املدرسة 

صائص الطلبة الذين ما زالوا على االبتدائية ألن �ذه االسرتاتيجيةزاد التعليم فعاليا و مطابقا خب

جمال اللعب و التسابق. و ميكن تطبيق هذه االسرتاتيجية عند عملية تعليم اللغة العربية، و 

  خاصة لتعليم املفردات.   

اللغة العربية من أحد لغة العامل اليت تطورت بتقدم العمران االجتماعي و 

تطورت اللغة العربية مزدهرا, و السيما كانت بعض املدارس يف بالدنا زادت اللغة   20املعلومات.

العربية كدرس أساسي. و اللغة العربية من أحد اللغة الدولية و لكن كثريا مل يهتم ببعض الطلبة 

  لصعوبة تعلمها, نطقا و كتابة. و هذا الذي يسبب اخنفاض دوافع التعلم و نتائجهم.

عربية امتلك الشخص درجة الكفاءة املختلفة، و بعض الناس يشعرون لتعلم اللغة ال

بالسهولة على فهم اللغة العربية و بعضهم يشعرون بالصعوبة على فهمها. و هذا بسبب كون 

اللغة العربية ليست باللغة األم اليت هلا اختالف احلروف و النطق و الكتابة الذي يسبب إىل 

لك أصبحت اللغة العربية أحد اللغة األجنبية الالزمة تعلمها لطلبة صعوبة تعلم اللغة العربية. فلذ

  املدرسة اإلسالمية، و يهدف هذا التعليم لسهولتهم على تعلم اللغة العربية.

 و يف عملية تعليم اللغة العربية عناصر مهمة و هي األصوات و املفردات و القواعد.

فردات. ألن تعليم املفردات هي عنصر مهّم و يف هذا ا�ال أرادت الباحثة أن يبحث عن امل 21

  يف تعليم اللغة العربية اليت دارت كعوامل مهمة حلصول النجاح على املهارة اللغوية.

ملفردات واو رأى عبد احلميد و ناصر كما قال سلطان شهريل عن تعريف املفردات: 

كثر وتدل على معىن, سواء : اللفظة أو الكلمة الىت تتكون من حرفني فأواحدها مفردة, ونقصد �ا

                                                             
20 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Press, 2009), h.1   
21 Ibid., h. 79   



 

) أن املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت Hornو عند هورن ( 22 .أكانت فعًال أو امسًا أو أداةً 

تتكون منها اللغة و دارت املفردات يف استيعاب املهارات األربع مهمة جدا كما عرض فليت 

)Vallet رأى طعيمة  23 املفردات املكتسبة.) أن كفاءة الفرد لتعلم أربع مهارات متعلقة باستيعاب

أن املفردات كحاجة أساسية يف تعليم اللغة الثانية و أيضا أصبحت املفردات شرطا الستيعاب 

  24 اللغة باجليد. و ألن لن يستويل الشخص لغة ما، إال بغتقان املفردات، قليال كان أو كثريا.

كلمات امسا، أو فعال، من اآلراء السابقة يفهم على أن املفردات هي جمموعة من ال

أو أداة تتكون �ا اللغة و استوعبها شخص، و جمموعة الكلمات تتكون لرتتيبها على اجلملة  

كأداة االتصال، فلذلك كانت املفردات من أهم العناصر اليت البد أن يستوعبعا الطلبة يف تعلم 

الشخص يف االتصال و  اللغة األجنبية و هي اللغة العربية. خزينة املفردات الكافية ستساعد 

كتابة اللغة. و يقال غلى أن الكالم و الكتابة من املهارات اللغوية اليت الزم اكتسا�ا و البد أن 

  تساعدها خزينة املفردات اجلزيلة و املنتجة و الفعالية.

تدريس املفردات ليس مبطلق تعليم الكلمات مث أمر املدرس حلفظها، و لكن بذلك 

توعب كثريا من املفردت و حصلوا على املؤشرات املكتسبة. و هذه يعترب الطالب أنه اس

  املؤشرات ما تلي:

 قدر الطالب على ترمجة أمناط املفردات باجليد. - 1

 قدر الطالب على تلفيظ و كتابة املفردات باجليد و الصحيحة. - 2

                                                             
22 Sulthan Syahril, Tharaaiq Tadriis al-Lughah al-Arabiyah, (Lampung: Fakultas Tarbiyah IAIN 

RDI B.Lampung, 2007), h. 123 
23  Syaiful Mustofa, Op. Cit., h. 61 
24 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Op.Cit., (Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2011), h. 

28   



 

 25 قدر الطالب على استخدام اجلمل الصحيحة نطقا و كتابة. - 3

أن املؤشرات لدي الطالب على فهم معاين املفردات هي  و أما عند العلي اخلويل رأى 

 كما تلي:

 قدرة الطالب على فهم املعاين عند مساع مفردات ما. - 1

 قدرة الطالب على نطق الكلمات الصحيحة يف استعماهلا عند احلوار. - 2

 قدرة الطالب على كتابة الكلمات املذكورة. - 3

 ة كتابة أو حمادثة.قدرة الطالب على استعمال تلك املفردات يف وضع اجلمل - 4

  26 قدرة الطالب على قراءة املفردات عند نص مان إما مفردة و إما مركبة يف اجلملة. - 5

انطالقا باالراء السابقة يفهم على أن املؤشرات للحصول على استيعاب املفردات 

التامة هي عن طريق النطق مث القراءة مث إعادة الكتابة باجليد و الصحيح، و القدرة على فهم 

  معاين املفردات أي ترمجتها بوضعها يف اجلملة املفيدة.

تستند اىل نتيجة املالحظة اليت جرت �ا الباحثة على مدرس اللغة العربية يف الصف 

بندار النبونج يعرف يف تعليم اللغة العربية   2باملدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية A اخلامس 

تركيز التعلم إىل املدرس فحسب، جتري العملية إال  كان املدرس يستخدم الطريقة اليت جتعل

بشرح املواد مث إعطاء الواجبة حىت يسري التعليم بامللل و غري جمذب. قرأ املدرس املفردات 

املكتوبة يف الكتاب مث أعاد الطلبة بالتلفيظ مث إعطاء ترمجتها إىل الطلبة و بعد ذلك أعطى 

س مل يستخدم طريقة أو اسرتاتيجية جديدة حىت شعر املدرس الواجبات عن املادة. و إن املدر 

  27 الطالب بامللل و نقصان اإلرادة للتعلم طوال التعليم.

                                                             
25 Syaiful Mustofa, Op. Cit., h. 60  
26Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan Publishing, 

2010), h. 102  
27 Hasil observai, Guru Bahasa Arab,  kelas V A MIN 2 Bandar Lampung, 13 februari 2017 



 

حيقق احلال بنتيجة املقابلة اليت جرت الباحثة إىل مدرس اللغة العربية مبدرسة االبتدائية 

تلفيظها مث  بندار النبونج على أن تعليم املفردات لدي الطلبة حبسب 2اإلسالمية احلكومية 

إعطاء ترمجتها إىل الطلبة و بعد ذلك أعطى املدرس الواجبات عن املادة. و وعى املدرس أنه مل 

يكن مسيطر الطريقة او االسرتاتيجية يف تعليم املفردات مع الوسائل التعليمية الناقصة فقط 

لة بالطلبة و بكتاب مدرسي و املعلمة و السبورة. و يف هذه اخلطوة قامت الباحثة على املقاب

  28 أثبتوا على أ�م مل يستوعبوا كثريا من املفردات ألن التعليم مل يكن مرحيا و جمذبا لديهم.

من البيان السابق فهذا يسبب إىل شأن استيعاب املفردات لدي الطلبة كما تشرح يف 

  اجلدول اآليت:

  1جدول 

 Aلبة الصف الخامس النتائج المقدمة (قبل الدورة) عن استيعاب المفردات العربية لط

 بندار النبونج 2بمدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية 

  البيان  نتائج الطلبة  النتيجة المطلوبة  أسماء الطلبة  الرقم

1  Abdurahman Al Haddad 70  70  كامل  

2  Ahmad Habibi 70 60    كاملغري  

3  Ahmad Maulana Muzakki 70 70  كامل  

4  Ajeng Ayuni Wijaya 70 71  كامل  

5  Al Farel Raditia Putra 70 50    كاملغري  

6  Alfi Erdian Said 70 55    كاملغري  

7  Alvin Izzah Ramadhan 70 55    كاملغري  

8  Andien Putri Kaunang 70 50    كاملغري  

9  Azkia Nurul Muthiah 70 55    كاملغري  

10  Devi Meila 70 72  كامل  

11  Dzakiyah Atikah 70 65    كاملغري  

12  Fajar Muharam Saputra 70 50    كاملغري  

                                                             
28Hasil wawancara terhadap pendidik bahasa Arab dan peserta didik kelas V A MIN 2 Bandar 

Lampung, 13 februari 2017.  



 

13  Gunawan Yuda Pratama 70 72  كامل  

14  Hanindya Savanda 70 75  كامل  

15  Hasna Zahidan Pulungan 70 70  كامل  

16  Herlita Ahda Kusuma 70 60  كامل  

17  Ibnu Arrafi 70 65    كاملغري  

18  Jovita Anindita 70 73  كامل  

19  Kanaya Tabitha 70 67    كاملغري  

20  M. Abdurahman 70 55    كاملغري  

21  M. Farid Faiqul Umam 70 60    كاملغري  

22  M. Farel Ariza 70 55    كاملغري  

23  M. Galih Umar 70 50    كاملغري  

24  Nandya Azahra Putri 70 70  كامل  

25  Nadiyah Maziyyatul Fikroh 70 60    كاملغري  

26  Noni Hafidzah  70 65    كاملغري  

27  Putri Salma 70 72  كامل  

28  Qurratu Alina 70 75  كامل  

29  Rajwa Jauza Nuha 70 60    كاملغري  
30  Rahyang Dyah Maharani  70 65    كاملغري  
31  Rahyang Jihan Ulya 70 75    كاملغري  
32  Resqita Ummatul Umroh 70 50    كاملغري  
33  Revina Jentia  70 55    كاملغري  
34  Riska Pramedia 70 55    كاملغري  
35  Shafa Fidela 70 56    كاملغري  
36  Salwa Taskia 70 66    كاملغري  
37  Sendi Usfa  70 65    كاملغري  
38  Syarifatunnisa 70 55    كاملغري  
39  Syafia Salsabila 70 60    كاملغري  
40  Zaidan Zindafana 70 70  كامل  

  %)30نفرا ( 12  كاملون

  %)70نفرا ( 28  كاملنيغري 

  

  النتائج يف اجلدول السابق تأسيسا مبؤشرات كما يلي:



 

 القدرة على نطق و قراءة املفردات. )1

 القدرة على تكرير كتابة املفردات جبيد و صحيح. )2

 القدرة على الفهم و ترمجة املفردات. )3

  املفيدة.القدرة على وضع املفردات يف اجلملة  )4

مبدرسة االبتدائية  Aنظرا باجلدول السابق يعرف على أن عدد طلبة الصف اخلامس 

نفرا بنسبة  12نفرا، و ملن كملو من النتيجة املطلوبة  40بندار النبونج  2اإلسالمية احلكومية 

%. و هذا يدل على 70نفرا مل يكملوا بنسبة مئوية  28%. و أما الطلبة الباقني 30مئوية 

إلسرتاتيجية اجلديدة درجة إتقان املفردات لدي الطلبة ال يزال منخفضا. فلذلك حيتاج املدرس ا

  لرتقية استيعاب املفردات للطلبة.

و من البيان السابق أرادت الباحثة إجراء البحث مبوضوع "تطبيق اسرتاتيجية التعليم 

مبدرسة  Aالتعاوين بتخمني الكلمة على ترقية استيعاب املفردات لدي طلبة الصف اخلامس 

 .بندار النبونج" 2االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 مشكلة البحث  .د 

انطالقا من اخللفية السابقة فاستسألت الباحثة مشكلة البحث التالية: "هل تطبيق 

اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمة قادر على ترقية استيعاب املفردات لدي طلبة الصف 

 بندار النبونج؟ 2مبدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  Aاخلامس 

 افتراض البحث  .ه 



 

  29 فرتاض هو النتيجة املوقتة قرره الباحث مث حقق باالختبار أو بتحقيق صحته.اال

كما رأى سوكيونو أن االفرتاض هو اإلجابة املوقتة يف األول عن مشكلة البحث، اليت كانت 

تعرض باجلملة االستفهامية. يقال باملوقت ألن اإلجابة يستدل بالنظرية املناسبة و مل يقرر 

  30 بأساس احلقائق العملية املكتسبة من مجع البيانات.

الفرق أو العالقة و إمنا افرتاض اإلجراء. و ليس االفرتاض يف البحث اإلجرائي افرتاض 

افرتاض اإلجراء يتضمن العمل املرجو منه التقومي و اإلصالح. للحصول إىل اختيار اخلطوة 

املناسبة، فبدأت الباحثة من تصنيف العمليات املمكنة تطبيقها حىت حصلت على األهداف 

  جالة البحث. املرجوة. و يف هذا البحث طلبت الباحثة مداخلة متعلقة مب

لنوع افرتاض هذا البحث استدلت الباحثة لتحقيقها بافرتاض كما يلي: "تطبيق 

اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمة قادر على ترقية استيعاب املفردات لدي طلبة الصف 

 بندار النبونج" 2اخلامس  مبدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 أهداف البحث  .و 

دف العام من البحث و يف هذا ا�ال يهدف البحث لتحقيق اهلدف هو اهل

و اما األهداف اليت ترجوها الباحثة هي ملعرفة نتيجة  31 األهداف املضمونة يف عملية البحث.

تطبيق اسرتاتيجسة التعليم التعاوين بتخمني الكلمات قادرة على ترقية استيعاب املفردات لدي 

  بندار النبونج. 2ئية اإلسالمية احلكومية طلبة الصف اخلامس  مبدرسة االبتدا

  أما األهداف من هذا البحث يرجى على إتيان الفوائد كما يلي:

 للمدرس .1

                                                             
29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 64  
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  (Bandung: Alfabeta, 2011),  h. 

94   
31 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 
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 زيادة الدقة و االبتكار يف تطبيق االسرتاتيجسة املتنوعة و اإلبداعية.  ) أ

 زيادة محاسة املدرس يف التدريس    ) ب

 اللغة العربية. ترقية روح االبتكاري للمدرس على تنفيذ الطريقة يف تعليم  ) ت

 للطالب  .2

 لرتقية استيعاب املفردات يف تعلم اللغة العربية.  ) أ

 ترقية الدوافع للطلبة يف تعلم اللغة العربية.  ) ب

 للمدرسة .3

إعطاء التربعات احلسنة للمدرسة يف تنفيذ اإلصالح و التقومي على عملية التعليم   ) أ

 لرتقية إجناز الطلبة.

 إعطاء املداخلة عن البحوث لتقدم املدرسة.   ) ب

 للباحثة  .4

من اهلدف اخلاص ملعرفة أعلى النتائج يف تطبيق اسرتاتيجسة التعليم التعاوين بتخمني   ) أ

 الكلمات ترقية الستيعاب املفردات يف تعلم اللغة العربية.

 قبل.لتكون نتيجة هذا البحث مفيدة كالزواد النافعة لتكون الباحثة مدرسة يف املست  ) ب

  فوائد البحث  .ز 

 الفائدة النظرية )1

يرجى من نتيجة هذا البحث إعطاء املعلومات على ترقية استيعاس املفردات العربية. 

و خاصة للتعلم اللغة العربية يف تطبيق اسرتاتيجسة التعليم التعاوين بتخمني الكلمات ترقية 

 التعليم باهتمام الستيعاب املفردات انتقاال من التعليم باهتمام النتيجة فحسب، إىل

 العملية.

  الفائدة التطبيقية  )2



 

يرجى من نتيجة هذا البحث إعطاء املداخلة ملدرس اللغة العربية، بتطبيق 

اسرتاتيجسة التعليم التعاوين بتخمني الكلمات قادر على ترقية استيعاب املفردات للطلبة، و 

 زيادة فهمهم عن درس اللغة العربية.

   



 

  الباب الثاني

  النظرياألساس 

 استراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات  .أ 

 ستراتيجيةتعريف اال .1

لكل عملية عنصر لسهولة نيل اهلدف، كما احتاج التعليم إىل عنصر ما لسهولة 

إجراءها و نيل اهلدف منها. فلذلك ال ينفك التعليم من املدخل و الطريقة و االسرتاتيجية و 

هداف املرجوة سريعا و فعاليا و مؤثرا. و كتبت الباحثة يف هذا الوسائل التعليمية كي حيقق األ

  البحث عن االسرتاتيجية. 

ف ما. و هي ية كالتقنية املستخدمة لتحقيق هدو يف األغلب تعرف االسرتاتيج

النمط املخطط و يثبت بالقصد إلجراء إعداد األنشطة أو العملية. و تشمل االسرتاتيجية على 

و أما اسرتاتيجية  32 يف األنشطة و عمليتها و استعدادها و مساعد�ا.األنشطة فمن يتغلغل 

 33 التدريس هي التدبريات املستخدمة لتكوين احلالة اإليصالية للطلبة يف حتقيق أهدف التدريس.

وفقا برأي مهزة أن اسرتاتيجية التعليم هي الطريقة املختارة و املستخدمة باملعلم إليصال املعلومات 

حىت تسهل على مذاكرة و فهم املواد الدراسية و بنتيجة استيعاب الطلبة عليها بعد انتهاء 

  34الدرس. 

 جمموعة من اخلطوات واإلجراءاتاسرتاتيجية التدريس هي أن  غازي مفلحو قال 

اليت يقوم �ا املعلم لتحقيق أهداف التدريس, وتشتمل هذه االسرتاتيجية على متهيد للدرس يثري 

                                                             
32Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Rosda, 2015), h. 3 
33Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 18  
34Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang aktif., 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 3 



 

دافعية الطالب للتعلم, وحتديد تتابع األنشطة التعليمية التعلمية اليت تتيح حتقيق األهداف 

  35املرجوة.

رى اخلطوة أو العملية اليت جاسرتاتيجية التدريس هي من التعريفات شىت يفهم أن 

تدريس اسرتاتيجية �ا املدرس يف أنشطة التعليم حىت حيصل إىل الغاية املقصودة ناجعا و مؤثرا. و 

اللغة العربية هي الطريقةاملختارة باملدرس إللقاء املواد العربية و تسهل �ا الطلبة على فهمها و 

عرف كثريا عن التعليم مهمة جدا للمدرس لذلك البد من كل مدرس أن ي اسرتاتيجيةدراستها. 

  ات التعليم.اسرتاتيجي

 سرتاتيجيةمن البيان السابق يفهم هنا أن لتحقيق هدف ما يف التعليم حتتاج اال

اجليدة هي اليت تناسب و تالئم حبوائج الطلبة و مناسبة باملواد الدراسية.  سرتاتيجيةاملناسبة. و اال

التعليم مبحتوياته يسبب إىل نقصان الفعالية و املشكالت يف  اسرتاتيجيةألن إذا ال تناسب 

  التدريس.

 التعليم استراتيجيةأنواع  .2

احتاج املدرس يف استخدام االسرتاتيجية يف التعليم لسهولة إعطاء املعلومات. و 

احدى من االسرتاتيجية هي التعليم التعاوين. عند سيف اهلدى أن التعليم التعاوين هو أنشطة 

اليت أسسها الفكرة بأن التعليم البد أن يؤسسه تبديل املعلومات اجتماعيا بني الفروق  الفرقة

و قال  36 الطلبة و حيتوي فيها مشؤوليتهم يف التعلم يدفعه غرادة ترقية التعلم مع أعضاء أخرى.

   37 سوفرجيونو أن التعليم التعاوين هو الفكرة تشمل على مجيع أنشطة الفريقية أرشدها املدرس.

                                                             
   21), ص.  2007, ( الرياض : مكتبة الرشد دليل تدريس اللغة العربية يف مناهج التعليم العامغازي مفلح,  35

36  Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 29 
37 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAILKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), h. 54  



 

يفهم من هنا أن التعليم التعاوين هو التدريس بأساس االجتماعية اليت تؤكد على 

أنشطة التعلم اجلماعي بنفرين أو أكثر لظهور التعاون و املساعدة بني اآلخر يف الفرقة. و بوجود 

التعامل بني واحد و آخر استطاع على ترقية الول االجتماعي بني الطلبة  و لنيل نتيجة جيدة. و 

التواصل و التعاون بني الطلبة تقع املعاملة أيضا بينهم و املدرس نفسه ألن يف هذا التعليم سوى 

  أرشد املدرس مباشرة يف عمل الواجبات.

  رأى رضوان عبد اهللا ثاين بعض االسرتاتيجيات اليت تشملها التعليم التعاوين هي:
1. Student Teams-Achievement Division (STAD) 
2. Number Head Together 
3. Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) 
4. Think Pair and Share 
5. Investigasi Kelompok 
6. Cooperative Script 
7. Peer Tutoring 
8. Mencari pasangan (make a match) 
9. Tebak Kata 
10. Word Square.38 

  و أما عند أغوس سوفرجيونو بعض األساليب اليت ميكن استخدامها هي:

1. Team Game Tournament 
2. Team Assisted Individualization (TAI) 
3. Learning Together 
4. Think pair and share 
5. Role Playing 

6. Example non example 
7. Pictire and picture 
8. Tebak Kata 
9. Scamble.39 

و من تلك األساليب التعليمية تركزت الباحثة البحث على اسرتاتيجية ختمني 

  ) لسهولة الطلبة يف مقابلة الدرس مفرحا و مسرورا.tebak kataالكلمات أي (
 

                                                             
38  Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran,(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 187 
39  Agus Suprijono, Op. Cit., h. 130 



 

 التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات استراتيجيةتعريف  .3

التعليم التعاوين من االسرتاتيجية اجلماعية بفرقة، و تعاون الطلبة و تساعد يف عمل 

   40 الواجبات بتأكيد اإلسعاف بني األعضاء.

هي إلقاء املادة باستخدام كلمات متقاطعة بشكل اللعبة  ختمني الكلمات اسرتاتيجية

حىت استطاع الطلبة على نيل املعلومات من البطاقة. و صناعة البطاقة البد فيها األسئلة و 

ختمني  اسرتاتيجيةرأى إمياس و بريلني أن  41 األجوبة و حيتاج إجابة يشمل على مجيع األسئلة.

ة على الكلمة املتقاطعة و هلا مثيل لكل على بطاقة هي األسلوب باستخدام البطاق الكلمات

األجوبة من الكلمة. جيري التعليم مبطابقة البطاقة على اإلجابة الصحيحة. يرجى من هذا التعليم 

كذلك قال   42 اجتذب الطلبة على التعلم و يسهلهم يف بناء األساس اإلسالمي يف ذاكر�م.

   43 اقة الصغرية و يقوم بتخمينها بعض الطلبة.رضوان أن استخدمت يف هذه اسرتاتيجية البط

من البيان السابق يعرف التعليم التعاوين بتخمني الكلمات هي التدريس بلعبة 

التخمني على الكلمات باستخدام وسيلة البطاقة على األسئلة و األجوبة اليت �ا استطاع 

 الكلمات أن يكون الطالب أن جيتذبوا يف التعلم و يؤثر يف ذاكر�م. فللك ميكن ختمني

  اسرتاتيجية مثلى يف تعليم اللغة خاصة للغة العربية يف تعليم املفردات. 

سينيت مرت و  10ضرب  10أما الوسائل التعليمية اليت حتتاج هي البطاقة بشكل 

و تكتب فيها الكلمات  2ضرب5يكتب فيها الكلمات املخمنة. مث صناعة البطاقة بشكل 

  44 البطاقة بالتلفيف أو ميسكها الطالب أو يعلق على اجلبهة.املخمنة. و استخدام هذه 

  و األمور املهتمة يف تطبيق هذه االسرتاتيجية هي :
                                                             

40  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), h. 207  
41Zainal Aqib dan Ali Murtado, Kumpulan Metode Pembelajaran Kreatif dan Inovatif, (Bandung: 

Satunusa, 2016), h. 310   
42 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran, (Bandung: Kata 

Pena, 2016), h. 94 
43 Ridwan Abdullah Sani, Op. Cit., h. 250  
44 Imas Kurniasih dan Berlin, Op. Cit., h, 95  



 

 استعداد املادة  -  أ

 استعداد األشياء احملتاجة  - ب

 استعداد الكلمات املفتاحية  - ت

  خصائص االسرتاتيجية ختمني الكلمات:

 تكوين التعليم املريح  . أ

 يوجه الطلبة على النشاط   . ب

 45وسيلة البطاقة. استخدام  . ت

و يف تطبيق هذه االسرتاتيجية ختمني الكلمات من العملية األوىل يف حتقيق جناح 

التعليم. فلذلك البد يف هذه البطاقات معلومات كثرية باألسئلة الكثرية و اإلجابة الواحدة. 

بتخمني الكلمات يوجه الطلبة على ضبط الذاكرة من املادة الدراسية. و بقدرته على ختمني من 

   استيعا�م عن املادة. الكلمات يبني

 تخمين الكلمات استراتيجيةخطوات  .4

قال زين العقيب عن خطوات تدريس هذه االسرتاتيجية من التعليم التعاوين كما 

  يلي:

 استعد املدرس بطاقات التخمني املستخدمة يف التعليم. .7

 شرح املدرس األساس و املادة. .8

 صل.أمر املدرس الطلبة بقيام حلقة مثىن مثىن أمام الف .9

                                                             
45 Effi Aswita, Strategi Belajar Mengajar, (Medan: Diktat, 2012), h. 100 



 

سينيت مرت   10ضرب10أعطى املدرس البطاقات الكبرية إىل الطلبة بشكل  .10

كتبت فيها الكلمات اليت سوف تقرأ بأحد من فرقة مثىن. و كان أحد منهم أعطي 

سينيت مرت فيها سّر ال جيوز قراء�ا إال بأمر من  2ضرب5البطاقة الصغرية بشكل  

 املدرس يعلق يف الرأس.

مل البطاقة الكبرية، فقرأ واحد كلمة مكتوبة فيها، و و كل حلقة مثىن الذي حي .11

 صاحبه يقوم بتخمني اإلجابة مناسبا بالبطاقة.

إذا اصيبت اإلجابة مناسبا بالكلمة املكتوبة يف البطاقة، فجاز له اجللوس. و إذا  .12

  46 مل يصب اإلجابة فجاز اإلشارة بالعبارة أخرى و ال باإلجابة مباشرة.

  خطوات اسرتاتيجية ختمني الكلمات كما يلي:كما وفق مهزة أن 

 شرح املدرس الكفاءة اليت أريد �ا التعليم  . أ

 أمر املدرس بالقيم مع املثيل  . ب

سينيت مرت و يقرأ �ا  10ضرب10أعطى املدرس البطاقات الكبرية إىل الطلبة بشكل   . ت

 الصاحب املثيل

فيها سّر ال جيوز سينيت مرت  2ضرب5و كان أحد منهم أعطي البطاقة الصغرية بشكل    . ث

 قراء�ا إال بأمر من املدرس يعلق يف الرأس

قرر الطالب إىل املدرسلمن تطابقت اإلجابة و السؤال املناسبة. و إذا جنح من التطابق   . ج

بني اسؤال و اإلجابة فأجاز به اجللوس. و إذا مل يناسب اإلجابة فسيشار بالكلمات 

 أخرى.

 47 قة املختلفة.استمرت اللعبة بصاحبه املثيل من البطا  . ح

  

                                                             
46  Zainal Aqib dan Ali Murtado, Op. Cit., h. 311 
47  Hamzah B Uno, Op. Cit., h. 133 



 

من البيان السابق يفهم أن اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات يبدأ 

بإعطاء البطاقة كالوسائل مث إلقاء الدرس و الشرح و بعد تعلم الطلبة و تصنع الفرقة منهم أرشد 

 10ضرب  10املعلم كيفية التخمني على الكلمات. و الوسيلة املستخدمة هي البطاقة بشكل 

و تكتب فيها  2ضرب5سينيت مرت و يكتب فيها الكلمات املخمنة. مث صناعة البطاقة بشكل 

الكلمات املخمنة. و استخدام هذه البطاقة بالتلفيف أو ميسكها الطالب أو يعلق على اجلبهة. 

و �ذا حيتاج إىل سرعة اخلاطر و التفكري الدقيق لإلجابة و التخمني ألن بقدرته على ختمني من 

  لكلمات يبني استيعا�م عن املادة.ا

و من اآلراء السابقة استخدمت الباحثة على خطوات زين العقيب و يقارن باألنشطة 

التفكريية اليت البد به التعليم ا�ذب و املريح. و أما خطوات الباحثة على تطبيق التعليم التعاوين 

  بشكل ختمني الكلمات كما يلي:

 خدمة يف التدريساستعد املدرس البطاقة املست  . أ

 ألقى املدرس الكفاءة املنشوذة  . ب

 ألقى املدرس مادة املفردات بطريقة السمعية و الشفوية  . ت

 أمر املدرس بتكوين الطلبة مثىن   . ث

سينيت مرت كتبت فيها  10ضرب10أعطى املدرس البطاقات الكبرية إىل الطلبة بشكل   . ج

أعطي البطاقة الصغرية الكلمات اليت سوف تقرأ بأحد من فرقة مثىن. و كان أحد منهم 

 سينيت مرت فيها سّر ال جيوز قراء�ا إال بأمر من املدرس يعلق يف الرأس. 2ضرب5بشكل  

و كل حلقة مثىن الذي حيمل البطاقة الكبرية، فقرأ واحد كلمة مكتوبة فيها، و صاحبه   . ح

 يقوم بتخمني اإلجابة مناسبا بالبطاقة.

بة يف البطاقة، فجاز له اجللوس. و إذا مل يصب إذا اصيبت اإلجابة مناسبا بالكلمة املكتو   . خ

 اإلجابة فجاز اإلشارة بالعبارة أخرى و ال باإلجابة مباشرة



 

إلبداع اللعبة قسم املدرس البطاقات لألجوبة اعتباطيا. و ملن ميسك بطاقة السؤال جيب   . د

ني على عليه قراءة السؤال املكتوبة متبادال. و ملن ميسك بطاقة األجوبة البد عليه التخم

 تلك األسئلة.

و إذا وجدت يف أحد من البطاقة لدي الطلبة إجابة صحيحة من السؤال املقروء فالبد له   . ذ

 بأن يرفع يده و خيمن الكلمة املقصودة و يقرأ ثالث مرات.
 

  تخمين الكلمات استراتيجيةعيوب الالمزايا و  .5

و أحسن.  لكل اسرتاتيجة مزايا و عيوب، ألن ليست هناك طريقة مثلى و كامل 

  كذلك هلذه الطريقة مزايا و عيوب عند زين العقيب.

  من مزايا التعليم التعاوين بتخمني الكلمات عند زين العقيب كما تلي:

 إزالة امللل و الضجر من الطلبة جبذابة االسلوب كاللعب يف التعليم. )6

 ترقية التفكري بواجبتهم على إجابة الكلمات اليت حتتاج إىل تفكري دقيق. )7

 بأشد جذابة. التعليم )8

 تسهيل إدخال املعلومات يف ذاكرة الطلبة. )9

   تدريب الطلبة على إجياد األجوبة الصحيحة باستخدام أنواع منط اإلجابة. )10

  أما النقصان من هذه اإلسرتاتيجية هي:

 احتياج الفرصة الطويلة إلجراءها. )5

 من صعوبة املدرس صناعة البطاقات ا�ذبة لدي الطلبة. )6

 لطالب يف اإلجابة فال ميكن التقدم أمام الفصل الختصار الفرصة.إذا اخطأ ا )7



 

اعترب الطلبة على أن هذا األسلوب لعب و ليس بالتعليم. مع أن إجراء هذا األسلوب  )8

 سعيا ملشاركة أجساد الطلبة يف التعليم باألنشطة احلسية كالقيام و اجللوس و حبث املثيل.

48  

من البيان السابق يستنبط أن من عيوب هذه االسرتاتيجية صعوبة املدرس بتكوين 

هذه البطاقة جذابة عند الطلبة و و ليست بلعب فحسب، ألن فيها األمور البد أن يكون 

الطلبة نشيطني يف التفكري و يف إجادة األجوبة الصحيحة. و أما مزاياها هي التعليم املريح و 

و التجلي يف ختمني األجوبة الصحيحة من سؤال مثيله. و ينتج هذا  يفيد التفكري الدقيق

األسلوب فعاليا و مؤثرا يف تعليم املفردات. و هلذا األسلوب أساس اللعبة املناسب بصفات 

الطلبة للمدرسة االبتدائية حمليب اللعبة و التسابق. و صار�ذه االسرتاتيجية خيارا إلزالة امللل و 

 درس اللغة العربية.  االعتبار السليب من

 تعليم المفردات  .ب 

 استيعاب المفرداتتعريف .1

االستيعاب من قاموس اإلندونيسية مبعى العملية و الكيفية و العمل على سيطرة أو 

    49 متليك الفهم و استفهام املعلومات و املهارة و غريها. و القدرة على االستيعاب.

ببعض الناس أو الفرقة و هي جزء من أما املفردات هي جمموعة من الكلمات املعروفة 

و  50 اللغة. و عنصر مهم البد سيطر�ا ملتعلم اللغة األجنبية لتناول املهارة االتصالية بتلك اللغة.

املفردات واحدها مفردة, ونقصد �ا : اللفظة أو الكلمة الىت تتكون من قال عبد احلميد و ناصر 

املفردت من حيث  و  51. أو امسًا أو أداةً حرفني فأكثر وتدل على معىن, سواء أكانت فعالً 

                                                             
 48  Zainal Aqib dan Ali Murtado, Op. Cit., h. 311-312  
49  Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. 2. h. 604. 
50  Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit., h. 126.    
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الفعل تتكون من الفعل املاضي (طلع) والفعل املضارع (يكتب) مث الفعل األمر (اجلس). 

كتابة)، -حممد- واملفردات من حيث االسم حتتوي علي االسم العام والعلم واملصدر (رجل

املفردات من حيث  اليت)، وأما-هذه-أعلم)، والضمري (أنا-أحسن- مصري- والصفة (طويل

األداة  فيشتمل علي الروابط مثل حروف اجلّر، حروف العطف، حروف االستثناء واالستدراك. 

 52.والتحويليات و تشمل أدوات النفي  و أدوات االستفهام

) املفردات هي دفرت الكلمات يف كتاب 1رأى هورنيب كما قال فخر الرازي شرح أن (

ملفردات هي عدد من الكلمات بنظم جيمعها و تتكون منها ) ا2ما بالتعريفات أو الرتمجة. (

    53 اللغة.

من البيان السابق يفهم أن املفردات هي جمموعة من الكلمات امسا أو فعال أو أداة 

يعرف �ا شخص أو قوم لنيل املهارة يف تلك اللغة. و املراد باستيعاب املفردات هي عنصر من 

اليت تتكون �ا اللغة و يستخدم للمواصالت ألن  اللغة و مؤشراته هي جمموعة الكلمات

  استيعاب املفردات يساعد على سيطرة املهارات األربع.

جودة مهارة الشخص متعلق مبا لديه من كمية و وصفية. إذ كثر الثروات اللغوية 

  فاستكربت مهاراته. ما أهم املفردات يف تدريس، كما قال تارجيان:

رة ثرواته يف املفردات هي بيان واضح من قائمة عقله الكمية و الوصف من املرء و كث )1

 اجليدة.

تطور استيعاب املفردات هو تطور التفكري و هو هدف من التعليم االبتدائي ملرحلة  )2

 املدرسة و اجلامعة.

 كل تربية هي تطوير املفردات الذي هو نوع من تطور التفكري. )3

                                                             
52 Ibid., h. 79-80 
53 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pustaka 

Cendeka Utama, 2011), h. 29.  



 

س و االكتساب و الكفاءة الفطرية و العملية املنهجية لتطوير اللغة ستأثره العمر و اجلن )4

 الدرجة االجتماعية.

 العوامل اجلغرافية ستأثر تؤثر ايضا على تطوير املفردات )5

كعملية القراءة للطالب من املعلوم إىل ا�هول فتجريس املفردات الفعايل البد باالنتقال إىل  )6

 54 اجلهة املتساوية من الكلمات املعلومة إىل الكلمات ا�هولة.

ذا نفهم أن املفردات هلا دور مهم على سيطرة املهارة اللغوية. ألن أحدى من و �

 تكوين الكم و الوصف مبا لديه من استيعاب املفردات.

 غرض تعليم المفردات .2

  الغرض العام من تعليم املفردات العربية اجلديدة إىل الطلبة كما يلي:

 فهم املسموع. تعريف املفردات اجلديدة أىل الطلبة بوسيلة القراءة و  . أ

التدريب على الطلبة بتلفيظ املفردات اجليدة و الصحيحة حىت توصل إىل مهارة الكالم و   . ب

 القراءة اجليدة

 فهم معاين املفردات مركبا يف اجلملة أو مفردا أو جمازيا.  . ت

 55 القدرة على استعمال املفردات نطقا أو كتابة موافقا باملوضوع.  . ث

  املفردات كما يلي:و الغرص اخلاص من تعليم  

 حروف العربية.نطق قدرة الطالب على   .أ 

 قدرة الطالب على فهم معاىن حروف العربية مستقلة.  .ب 
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وصفها يف تركيب لغوي  قدرة الطالب على معرفة طريقة االشتقاق من حروف العربية و  .ج 

 صحيح.

 56 .قدرة الطالب على استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسب  .د 

السابق يفهم أن لتعليم املفردات غرض خاص و عام و من تلك األغراض من البيان 

يرجى على الطلبة قدرة على تلفيظ املفردات بلفظ صحيح و جيد مع تفهيم معانيها و انتظامها 

 يف اجلملة.

 أنواع المفردات .3

  نظر طعيمة مبا كتب من سيف املصطفى على تصنيف املفردات كما يلي:

 المهارة اللغويةالمفردات من ناحية   ) أ

 املفردات للتفهيم إما منطوقا و إما يف احملادثة و القراءة. )1

 املفردات للكالم، و هي املفردات املناسبة لالتصال رمسية كانت أو عادية. )2

املفردات للكتابة و هي املفردات املناسبة الىت البد منها اختيارها كي ال خيطئ  )3

 للقارئ

 المفردات من ناحية المعنى  ) ب

 ت اجلوهرية و هي الكلمات األصلية املشتق من الفعل أو املصدراملفردا )1

املفردات الوظيفية و هي الكلمات اليت توحد املفردات يف اجلملة، كأحرف اجلر و  )2

 أدوات االستفهام و غريها.
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املفردات املركبة و هي املفردات اليت تكون مع الكلمات األخرى ليدل على معىن  )3

طالحية. املثال: رغب يف= أحب، و رغب عن= كره  واحدا و يقال بالعبارة االص

. 57 

 المفردات من ناحية استعمالها  ) ت

املفردات اإلجيابية و هي الكلمات املستخدمة لالتصال نطقا و كتابة و استماعا  )1

 من وسائل اإلعالم.

املفردات السلبية و هي املفردات اليت تفهم بالسامع و لكن ال يستعمل يف احملادثة  )2

  58 الكتابة.اليومية أو 

و أما عند رأي بشري مصطفى و عبد احلميد عن اختيار املفردات يف تدريس اللغة 

  األجنبية لغري الناطقني �ا كما يلي:

 التواتر أي اختيار املفردات املشهورة  . أ

 التوظف أي اختيار املفردات املشهورة يف البلدان العربية و بعضه يف البلدان غري العربية.  . ب

 علفة و هي اختيار الكلمات املعروفة و ترك الكلمة املبهمة   . ت

الشمول مبعىن اختيار الكلمات اليت ميكن استخدامها يف مجيع ا�ال وليست يف قسم   . ث

 واحد.

 أمهية و هي اختيار الكلمات احملتاجة باملتكلم  . ج

 59 عروبة و هي اختيا  املفردات العربية و يقارن بلغات أخرى.  . ح

البد لكل مدرس أن يستعد املواد الدراسية خاصة عن املفردات  من أنواع املفردات

 مناسبا باملرحلة الدراسية.  و هنا عرضت الباحثة مرحلة االبتدائية خبطوات و خصائص واضحة.
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 معاني و وظائف المفردات .4

انقسمت املفردات إىل قسمني: املفردات املعجمية و املفردات من ناحية الوظيفة 

هي املفردات اليت هلا معان يف القاموس كلفظ "بيت" "قلم" "سيارة" و غريها. الوظيفية. فاألوىل 

  60 و الثانية هي املفردات بوظيفتني كأحرف اجلر و أمساء املوصول و الضمري و غريها.

يفرق معىن كلمة ما إىل قسمني و هو املعىن األصلي و املعىن اإلضايف. معىن األصل 

للمعىن األصلي نوعان معىن احلقيقي و معىن ا�ازي. على  هو املعىن املضمون يف القاموس. و

سبيل املثال كلمة "األّم" يف اإلفراد مبعىن الوالدة و لكن "أّم الكتاب" معىن ا�ازي من اسم سورة 

الفاحتة. و معىن األصل يقسم أيضا إىل األصل و االصطالح. ككلمة "اهلاتف" مبعىن اإلنسان 

  61  تيلفون/آلة االتصال.العامر و يف االصطالح مبعىن

و املعىن اإلضايف هو املعاىن الزائدة فيها التعليق اخلاصة بنسبة إىل خربة املتكلم. مثال 

إذن معىن األصل هو املعىن احلقيقي و معىن  62 من كلمة "األم" يسند املعىن إىل الرمحة و الرعاية.

 اإلضايف هو املعىن غري حقيقي.

 استيعاب المفرداتمؤشرات  .5

تعليم اللغة العربية ال ينفك من املفردات و تعليمها مهم جدا �رد تعليم تلك اللغة. 

و تعليم املفردات ال حيتوي على إلقءها مث احلفظ منها و لكن يقال بأ�م مسيطرين على تلك 

  املفردات إذا ظهرت مؤشراته.

  رأى علي اخلويل عن مؤشرات سيطرة املفردات كما يلي:

 لى تفهيم املعاين عند السماع و القراءةاستطاع الطالب ع  . أ

 استطاع الطالب على تلفيظ الكلمات و استعماهلا يف احملادثة   . ب
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 استطاع الطالب على كتابة املفردات  . ت

 استطاع الطالب على تركيب الكلمات يف اجلملة املفيدة نطقا و كتابة  . ث

 63 استطاع الطالب على قراءة املفردات مفردا أو مركبا.  . ج

  زي عن مؤشرات اليت البد أن يستحقها الطلبة هي:و رأى فخر الرا

 استطاع الطالب على تفهيم املعاين عند السماع و القراءة  . أ

 استطاع الطالب على تلفيظ املفردات   . ب

 استطاع الطالب على كتابة املفردات  . ت

 استطاع الطالب على تركيب الكلمات يف اجلملة املفيدة نطقا و كتابة  . ث

 64 .ردات مفردا أو مركبااستطاع الطالب على قراءة املف  . ج

و أما مؤشرات تعليم املفردات للصف اخلامس من املدرسة االبتدائية مبنهج التعليم 

  كما يلي:  2013

 تلفيظ املفردات املتعلقة باملادة  ) أ

 تكرير الكلمات املسموعة  ) ب

 استطاع الطالب على إجابة األسئلة عن املفردات  ) ت

 65 املسموعة.احملاكاة الصحيحة من املفردات و الكلمات   ) ث

و من اآلراء السابقة يؤخذ االستنباط منها أن املؤشرة الالزمة استوعبها الطلبة هي 

  القدرة على الفهم و التلفظ و القراءة و الرتمجة على املفردات مث استعماهلا يف اجلملة املفيدة.
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 مواد تعليم المفردات للصف الخامس بالمدرسة االبتدائية  .6

  الجوهرية الكفاءة  . أ

 استقبل، و يقوم باحرتام قيم اإلسالم - 1

ذو الصفات احملمودة كالصدق، و االنتظام و املسؤولية و حسن اخللق و التسامح و  - 2

 ثقة النفس يف التعامل باألسرة و األصحاب و األساتذة و اجلريان و الوطن.

ربه و فهم املعلومات الواقعية باملالحظة و و إلقاء السؤال و بإرادة قوية ملعرفة نفسه و  - 3

 املخلوقات و أعماهلا و األشياء يف البيت و يف املدرسة و يف البيئة.

تقدمي املعلومات الواقعية باللغة الواضحة و املنتظمة و املعقولة يف االبتكار اإلجيايب  - 4

 باحلركات يف اللعبة باألخالق الكرمية.

  الكفاءة األساسية  . ب

 الشكر باهللا على فضيلة اللغة العربية - 1

 بنعمة اهللا على اللغات املختلفة يف العاملاإلحساس  - 2

ذو صفة التسامح و الفضويل و املسؤولية و ثقة النفس يف االتصال باألسرة و  - 3

 األصدقاء و اجلريان باستعمال اللغة العربية.

ذو الصفات احملمودة كالصدق، و االنتظام و املسؤولية و حسن اخللق و التسامح و  - 4

و األصحاب و األساتذة و اجلريان و الوطن باللغة  ثقة النفس يف التعامل باألسرة

 العربية.

 القدرة على معرفة احلروف و الكلمات و اجلملة البسيطة. - 5

 معرفة املعاين من الكلمة و العبارات و اجلمل. - 6

 قادر على اكتشاف أشكال الكلمة و العبارة و اجلملة. - 7

 فهم الكلمات و اجلملة البسيطة نطقا و كتابة. - 8

 حلروف و الكلمات و اجلمل العربية.التلفظ على ا - 9

 قادر على تقدمي املعاين من احلروف و الكلمات و اجلملة. - 10



 

 قادر على استعمال احلروف و الكلمات و اجلملة - 11

  قادر على تعبري احلروف و الكلمات و اجلملة نطقا و كتابة. - 12

  للمستوى األول

  ِيف ُغْرفِة اجلُُلْوسالدرس االّول : 

  ُغْرفِة املَذاَكرَةِيف الدرس الثّاىن : 

  يف اَحلِديَقةالدرس الثألث : 

  الدرس الرّاِبع  : االَْلَوانُ 

 للمستوى الثاني

  الدرس اخلاِمس : ِيف الفْصلِ 

  الدرس السادس : يف مْكَتَبِة املْدَرَسة

  الدرس السابع : يف َمْكتََبِة اَألَدَوات الِكَتاِبّية

 66 الدرس الثامن : يف املَْقَصفِ 

يقدم إىل الطلبة  ِيف ُغْرفِة اجلُُلْوسجيري يف املستوى األول على موضوع  و هذا البحث

  يف تدريس املفردات من االسرتاتيجية ختمني الكلمات.

  مادة التدريس

  ِفي ُغْرفِة الُجُلْوس

 –غرفة االكل  –ُغْرفَُة الَنوم  – بـَْيت -قـَْريَة  -َخيَّاَطة  -َمْدَرَسة  -صِدْيٌق  -ُغْرفِة اجلُُلْوس 

َجمَلَّة ج   –ُكْرِسيٌّ ج َكَراِسيٌّ   –َمْكَتب ج َمَكاِتب  –تِْلَفاز  –تِْلُفون  –ِخزَانَة  -غرفة املذاِكرة 

ت    ِطْفٌل ج َأْطَفاٌل  -َجرِْيَدة ج َجرَائُِد  -َجمَالَّ
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تلك  –الولد أمام التلفاِز  –اَجلرِْيَدُة ىف غرفة اجللوس  –تلك غرفة الّنوم  –تلك غرفة اجللوس 

 ِكَتاُب اللَُّغِة العربية على املْكَتِب.  –غرفة االْكِل 

 نتيجة البحث الوثيق .7

و لتأييد صناعة هذه الرسالة العلمية درست الباحثة بالبحوث القدمية، و هي 

البحوث القدمية الوثيقة مبوضوع هذا البحث. و أما البحوث الوثيقة و املتساوية �ذا البحث 

  هي:

فرييانيت مبوضوع "تطبيق التعليم التعاوين بتخمني الكلمات يف البحث الذي كتبته 

دلت  67تدريس اللغة العربية للصف الرابع باملدرسة االبيدائية اإلسالمية كيمو أوكو جنوبية".

نتيجة البحث على أن تطبيق التعليم باسرتاتيجية ختمني الكلمات سار سرية كما يرام و قادر 

و النتيجة  30لعربية. و الدليل منها بارتفاع النتيجة اخلفيضة من على ترقية نتيجة تعلم اللغة ا

مبعادل  85و أرفعها  35%. و يف الدورة األوىل أخفضها 58,86مبعادل  83املرتفعة 

% 43. بنسبة مئوية 76,43مبعادل  90و أرفعها  55و يف الدورة الثانية أخفضها  66,43

  %. 86صارت 

هو عن موضوع البحث إن هذا البحث يبحث تعادل هذا البحث بالبحث السابق 

  عن املفردات.

تطبيق أسلوب ختمني الكلمات من ناحية  تينيارسيه مبوضوع "ذي كتبته لاحث الب

الفعالية حنو الرغبة و نتيجة تعلم الرتبية الوطنية لطلبة الصف الرابع باملدرسة االبتدائية احلكومية 

يهدف هذا البحث لتحقيق فعالية أسلوب ختمني الكلمات حنو نتائج تعلم  68ديبون  تيكال".
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الطلبة و رغبتهم بني الفصول الدراسية اليت أجرى �ا هذا األسلوب ختمني الكلمات و يقارن 

باألسلوب التقليدي. و من إمجالية أن نتيجة الطلبة باألسلوب ختمني الكلمات أرفع من 

 nilai hitung < tabel 1,169حساب حتقيق رغبة التعلم برموز (األسلوب التقليدي.  و لكن من 

< 2,00 / P value 0,247 < 0,005) فيقبل (Ha فال يوجد الفرق بني استخدام التعليم التعاوين (

  باألسلوب ختمني الكلمات و األسلوب التقليدي.

التساوي بالبحث السابق على استخدام التعليم التعاوين بتخمني الكلمات. و 

الفرق بينهما من نوع البحث. هذا البحث من البحث اإلجرائي و ذلك بالبحث التجرييب. و 

  الفرق أيضا عن حتليل املفردات يف اللغة العربية و أما السابق يف تعليم العلم الوطين.

البحث كتبته ريتا وينداياين باملوضوع "تطبيق طريقة التعليم التعاوين ختمني الكلمات 

علم اللغة العربية يف املدرسة االبتدائية اإلسالمية باملعهد اإلسالمي األول أولوبيلو لرتقية نتائج ت

و نتيجة البحث هي أن إجراء التعليم باسرتاتيجية ختمني الكلمات سار سرية كما   69فالينبانج".

لتافهة يرام و قادر على ترقية نتائج تعلم اللغة العربية للطلبة. من نتيجة التحليل يستنتج اآلثار ا

بني التعليم التعاوين بشكل ختمني الكلمات غلى أنشطة تعلم الطلبة يف درس اللغة العربية و 

طالبا  18%) يقرر بأنشطة الطلبة على درجة التعلم املرتفع و 14,8طالبا ( 4يعرف 

طالبا على درجة التعلم املنخفض. مث تطبيق طريقة  5%) على درجة التعلم البسيط و 66,6(

  ).rxy 0,381 <0,655> 0,487أصغر من ( rtabelالتعاوين تؤثر نتيجة التعلم برموز التعليم 

تعادل البحث السابق �ذا البحث على طريق استخدام اسرتاتيجية التعليم التعاوين 

بتخمني الكلمات و الفرق بينهما على البحث يف هذه الرسالة العلمية أن السابق يبحث عن 

  املفردات فحسب.نتائج التعلم يبحث عن 
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  الباب الثالث

 طريقة البحث

 طريقة البحث  .أ 

و أما البحث هو  70 الطريقة هي الطريق الذي سارت �ا املعلومات و البحث بالصحيح.

أنشطة لبحث شيء أو حتقيقه أو جتربة علمية يف موضوع ما لتناول احلقيقة و الفكرة اجلديدة و 

 71 يهدف لنيل التعريف اجلديد و الرتفاع درجة املعلومات مناسبا بالتقدمات التكنولوجية.

يها الطريقة الطريقة هي ألة تساعد سهولة إجراء البحث. فلذلك ليكون البحث علميا تستخدم ف

  ألن �ا استطاعت أن تكتسب الغاية املقصودة.

طريقة البحث هي كيفية تستخدم إلجياد شيء و تعمق عنها مث يقام بالتحقيق على 

و رأى حممد على كتابة خالد قال أن طريقة البحث هي كيفية لتحقيق الدالئل  72 صحتها.

و بذلك يفهم ان الطريقة  73 ليل منها.الظاهرة مناسبا باملشكلة و يقام بالدقة حىت يكتسب التح

هي اخلطوات أو الكيفيات إلجراء املالحظة و البحث باستخدام التفكري الدقيق على أساس 

  اخلطوات املعينة.  

 نوع البحث  .ب 

 Classroom Actionنوع هذا البحث هو البحث اإلجرائي للفصل الدراسي أي (

Researh و التطبيقية بطريقة العمل اإلجرائي تعاونا و ) و هو األنشطة لنيل احلقيقة و الفوائد

  اشرتاكا.

  و عّرف سوهرمسي أريكونطا أن البحث اإلجرائي للفصل بتعريقات آتية:

                                                             
70Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Grafindo, 2009), 

h. 21  
71 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010),  h. 1  
72 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekata Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 102.  
73 Narbuko Cholid, Metodologi Penelitian , (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 2  



 

البحث هو عملية لتدقيق موضوع ما باستخدام النظم الطريقية املعينة لتناول البيانات أو  )1

 الباحث أو لشيء مهم له.ااخبار أو املعلومات املفيدة يف ترقية جودة شيء ا�ذب لرغبة 

اإلجراء هو احلركة و األنشطة تقام بالقصد هلدف معني. و يف كل حبث خطوات العمل و  )2

 الدورة للطلبة.

 74 الفصل هو جمموعة من الطلبة يف وقت متساوي لنيل الدراسة املتساوية من املعلم. )3

التخطيط على من التعريفات السابقة يستنتج على أن البحث اإلجرائي للفصل هو 

  عملية التعلم بأعمال مقصودة تقع يف الفصل مجاعة.

البحث اإلجرائي للفصل هو البحث التطبيقي أجرىها املدرس كالباحث يف فصله 

تعاونا باإلنسان اآلخر بطريق ختطيطي، افجراء و االنعكاس من العمل بالتعاون و االشرتاك 

75 لفصل على األنشطة املعينية يف كل دورة.إلصالح أو لرتقية اجلودة الصاحلة بالتعليم يف ا
و  

قالت راحييت ويراأمتاجا أن البحث اإلجرائي للفصل هو كيف دبر فئة من املدرسون أحوال إجراء 

التعليم لديهم، و التعلم من خربا�م. حىت جربوا على الفكرة لإلصالح يف العملية التعليمية و 

76 يرى اآلثار احلقيقية من تلك العملية.
  

ن يعرف البحث اإلجرائي للفصل ببحث مبالحظة ختطيط املدرس يف إجراء إذ

  التدريس و العملية ببعض الطلبة و يهدف إلصالح جودة التدريس يف الفصل يف الدورة.

يهدف البحث اإلجرائي عاما للصف لتحليل  املشكالت املوجودة داخل الفصل 

الدراسي. و يف هذا البحث ال حيدد أنشطة الباحثة بتحليل املشكلة فحسب و لكن لبحث 

                                                             
74  Suharsimi Arikunto, Op, Cit., h. 130. 

  75 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru. 
Jakarta : Rajawali Press, 2011, h. 45  
 76 Rochiati Wiraatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2008) , h. 13. 



 

و هذا البحث اإلجرائي للصف يهدف إلصالح أو تطوير  77 احلل العلمي حلجة التحليل.

تحليل الصعوبة املوجهة عند التعليم. مث �دف نتائج هذا النظاما لتعليمي و عمليتها اليت وقعت ل

البحث لتعلمها املدرسون اآلخرون. و لكن هدف عام للبحث اإلجرائي للصف هو لتحليل 

  املشكلة داخل الفصل، مث حبث احلل العلمي عن حجة التحليل.

خصائص البحث اإلجرائي للصف نوعان خصائص عامة و خصائص خاصة. و اما 

  لعامة هي:اخلصائص ا

 مناسبا باحللية، مناسبا باملقام، على مقياس صغري، تطبيقيا، وثيقا مباشرة باحلقائق الواقعية.  )1

 إعطاء العناصر العملية املرتبة لتحليل املشكلة. )2

لينا و متهيئا حىت ميكن وجود التغيريات منذ التجربة و املراقبة ألن به إجياد سرعة اخلاطر و  )3

 وقع البحث.التحقيق و التجديد يف م

التقومي النفسي و هو جتديد املستمر و يقوم بالشأن الواقعي بغاية الرتقية جودة التعليم  )4

 املعني.

  التغيري يف العملية باساس مجع املعلومات أو البيانات اليت تدفع التغيريات. )5

  و أما اخلصائص اخلاصة من هذا البحث هو:

 الرتبية.يف البحث اإلجرائي للصف ارتباط برتقية جودة  )1

يف البحث اإلجرائي للصف هدف واضح لتدخل الرتقية على فهم و التطبيق لشخص  )2

 لقبول املسؤولية لنفسه.

 يف البحث اإلجرائي للصف عمل باملعلومات و االرتباط و له قيمة. )3

                                                             
77 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif di 

Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD (Center For Teaching Staff Development), 2002, h. 60.   



 

 78 للبحث اإلجرائي وصف أصلي عن العملية. )4

ار النجاح أو إذن خصائص البحث اإلجرائي لغصالح مستمر حىت قنع الباحث كمعي

جناح الدورة. و بعد االنعكاس ستظهر املشكلة عن التحليل، و اصطناعي حنو تقييم نتيجة 

  املالحظة و نتيجة اإلجراء، حىت حيتاج التخطيط التكريري.

البحث اإلجرائي للصف له مزايا و عيوب. كما رأى سومسكي و سومرسيه أن مزايا 

  البحث اإلجرائي هي:

 إلجرائي و يظهر االحرتامروح التعاون للبحث ا .1

 التعاون للبحث اإلجرائي يظهر االبتكاري و التفاهم بني الباحث و املدرس .2

 بالتعاون و املساعدة ميكن الرتقية و اإلصالح .3

  التعاون يف البحث اإلجرائي يرقي االتفاق يف حتليل مشكلة ما. .4

  و أما العيوب كما يلي:

املهارة األساسية بالبحث اإلجرائي للمدرس أو نقصان املعلومات و االبتكار على تقنية  .1

 الباحث

  79 تقسيم الفرصة اليت كانت ناقصة إلجراء تفصيل هذا البحث جبميع اخلطوات الكثرية. .2

و يف هذا البحث استعانت الباحثة مبدرس اللغة العربية يف املدرسة االبتدائية 

رس و املدرس احلقيقي كاملالحظ و بندار النبونج، بتقسيم الباحثة كاملد 2اإلسالمية احلكومية 

املراقب. هذا يهدف لنبل املشاركة اإلجيابية و الفعالية يف البحث، لئال يكون املدرس مفعول 

البحث و لكن صار املفكر على املشكلة املبحوثة و جترب بالصرب على وعايته لتطوير الكفاءة 

  الصعوبة بنجاح التعليم. يف حتليل املشكلة و يالحظ بالدقيق على عمليتها لعيار درجة

                                                             
78  Kunandar, Op. Cit.,. h. 56-58.    
79 Ibid.,  h. 69 



 

 البحثموضوع تحديد   .ج 

هو السعي لتعيني مصدر البيانات مبعىن من أين يكتسب  املوضوع و املفعول حتديد

  و املراد به ماجلماهري يف هذا البحث كاملوضوع األساسي: 80 البيانات.

 بندار النبونج 2مدرس اللغة العربية للمدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  )1

 بندار النبونج 2طلبة الصف اخلامس للمدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  )2

و اما املفعول هو تدريس اللغة العربية لرتقية استيعاب املفردات يف املدرسة االبتدائية 

  بندار النبونج. 2اإلسالمية احلكومية 

 منهج البحث  .د 

أما املنهج يف  81 ث ما.منهج البحث هو اخلطوات و الرتتيب اليت البد إجراءها يف حب

) االنعكاس، بشكل 4) املالحظة 3) التنفيذ 2) التخطيط 1البحث اإلجرائي للصف عامة : 

 82 الدورة و يكرر و البد لكل دورة أربع خطوات.

جيري خبطوات، األول التخطيط انطالقا من الرأي السابق يفهم أن البحث اإلجرائي 

النعكاس و جيري بالنظام لتحقيق اهلدف املرجو و تفهم أو االستعداد و التنفيذ و املالحظة و ا

املعلومات باجليد حنو التالميذ. و أما الطريقة يف هذا البحث الذي رأى �ا كيمس و تيغارت. 

  أن البحث اإلجرائي يبني أربع خطوات بالصورة الآلتية

  

 

  

                                                             
80  Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 129.  
81 M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian & Aplikasinya, (Jakarta: Katalog Dalam 

Terbitan, 2002), h. 29   
82 Rochiati Wiraatmadja, Op. Cit., h. 117  
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جيري بأربع خبطوات، األوىل التخطيط و االستعداد أو الثانية التنفيذ البحث اإلجرائي 

  الرابعة االنعكاس.و الثالثة املالحظة و 

يف التخطيط يبدأ باالستئذان مث تصميم اخلطط و ختطيط العملية مع املدرس. و يف 

اإلجراء حبث الددرس على ما خطط يف املبدإ. و يف املالحظة تعقد ملالحظة مجيع العمليات يف 

                                                             
83 Ibid., h. 66  
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ملية التدريس. و يف االنعكاس تقومي الدورة السابقة بالباحثة و املدرس و يهدف إلصالح الع

للدورة بعدها. و الربط من أربع خطوات هو إظهار الدورة أو العملية املكررة. و الدورة هي 

  خصائص أساسية من البحث اإلجرائي و ال يكتفي باملقابلة واحدة.

و إذا مل يكتفي الباحث باإلجراء يف الدورة األوىل و الثانية فيمكن أن خيطو إىل 

جرائي البد بابتداء الدورة األوىل و إذا يستنتج منها الصعوبة و يفهم البحث اإل 84 الدورة بعدها.

أو الرتقية فرتب املدرس أو الباحث خطوات للدورة الثانية. و يف الدورة الثانية ميكن أن يساوي 

باألوىل و لكن األغلب فيها اإلصالحات من الدورة قبلها و بعد لك التحليل من الصعوبة يف 

 الدورة األوىل.

 ثتخطيط البح  .ه 

هلذا البحث دورتان و يف كل دورة أربع خطوات و هي التخطيط و التنفيذ و 

% بتطبيق اسرتاتيجية التعليم 75طالبا هو  40املالحظة و االنعكاس. أما اهلدف الرئيسي من 

  التعاوين نوع ختمني الكلمات لرتقية استيعاب املفردات.

  

  الدورة األولى 

 التخطيط  )1

الباحث مع املدرس لتنفيذ التدريس بتخمني الكلمات لرتقية و يف هذا البحث تعاون 

  استيعاب املفردات و يظهر التعاون يف التخطيط. و أما إعداد البحث اإلجرائي كما يلي:

 املناقشة مع مدرس اللغة العربيىة لتعيني املواد و االسرتاتيجية املستخدمة.  . أ

 الكلماتتصميم اإلعداد الرتبوي للتعليم باسرتاتيجية ختمني   . ب

 استعداد الوسائل التعليمية  . ت

                                                             
84 Ibid., h. 141 



 

 صناعة الرتتيب على تنفيذ االسرتاتيجية املستخدمة  . ث

 ترتيب الصفحة للمالحظة  . ج

ترتيب آالت التقومي التعليمي مناسبا باملؤشرات على استيعاب املفردات باسنراتيجية   . ح

 ختمني الكلمات.

 التنفيذ أو اإلجراء )2

يجية التعليم التعاوين نوع ختمني هذه اخلطوة هي عملية التعليم بتطبيق اسرتات

  الكلمات. و أما عملية التنفيذ كما يلي:

 االفتتاح  -  أ

يبدأ بالربط لرتتيب الفصل استعدادا التباع الطلبة الدرس. مث تاليه ألقى املدرس 

  أغراض و فوائد الدرس و ما يرحى على الطلبة بعد انتهاء الدرس.

 التطبيق  - ب

رتاتيجية التعليم التعاوين بنوع ختمني الكلمات هذه من عملية أساسية تعقد بتطبيق اس

  يف تدريس املفرداتلرتقية سيطر�ا لدي الطلبة. و أما خطواته كما تلي:

 أعد املدرس البطاقاة املستخدمة )1

 أعاد املدرس املادة )2

 شرح املدرس عن اسرتاتيجية التعليم التعاوين بنوع ختمني الكلمات )3

 أمام الفصلأمر املدرس الطالب مثىن مثيال مبثيل  )4

سينيت مرت اليت ستقرأ مبثيل مث يقوم  10ضرب  10وزع املدرس البطاقات بشكل  )5

 مل يقرأ. 2ضرب  5بتخمينها مثيله. و أعطى املدرس بطاقة األجوبة بشكل 

 أعطى املدرس فرصة للطلبة على قراءة بطاقة األسئلة عن املفردات يف اللقاء املاضي )6

 بتخمني عما قرأ مثيله مث يقرأه بالواضحةو اما اآلخرون جييبون األسئلة  )7



 

و إذا أصيبت اإلجابة مسح هلم اجللوس. و إذا لن يكن مصيبا فتوجه املدرس بكلمات  )8

 أخرى يهدف املفردات جلديدة

لتنوع اللعبة أعطى املدرس السؤال و اإلجابة اعتباطيا. و ملن ينال البطاقة يقرأها متبادال  )9

  عليها.و واجبة الطالب االستماع و ختمني

و إذا أمسك طالب بطاقة اإلجابة من السسؤال املقروء فالزم به أن يرفع يده و خيمن  )10

 الكلمات املقصودة و يقرأها ثالث مرات.

 االختتام   - ت

 استنبط املدرس مادة التدريس )1

 أعطى املدرس فرصة لالنعكاس لتناول اخلربة من التعلم )2

 المالحظة )3

العملية التدقيقة على املدرس و الطلبة يف تعليم يف هذا  ا�ال تعقد املالحظة يتطبيق 

التعليم التعاوين بتخمني الكلمات اليت توافق الصفحة املالحظية. و من نتيجة املالحظة تستخدم 

 إلصالح التدريس من تطبيق العمل املخطط يف الدورة بعدها.

  االنعكاس )4

ودة. جيري و اخلطوة األخرية هي االنعكاس . و هو أنشطة عرض الوقائع املوج

االنعكاس بالباحث و املدرس لتفصيل و حتليل الصعوبات املوجهة لدي الطلبة و نتيجة التحليل  

لتعيني التطوير و االخنفاض املوجودة، كأساس اإلصالح نت التخطيط و العمل يف الدورة 

  بعدها.

عة من و يف هذه اخلطوة حتليل نتيجة استيعاب املفردات للطلبة. و أما البيانات ا�مو 

عملية املالحظة يقام به التحليل و التحسيب حىت يعرف هل االلعمل قبله يأيت باإلفادة و تطوير 

  مهارة القراءة للطلبة.



 

و من اخلطوات األربع يف البحث اإلجرائي دورة واحدة و هي دور العمل املرتب يبدأ 

و أما الذي ينعكس هو عملية تعليم اللغة   85 من التصنيف حىت االنعكاس و هو بالتقومي.

  العربية نظرا من مؤشرات املكتوبة.

  الدورة الثانية  

تساوي العملية يف الدورة الثانية و األوىل، و لكن يف الثانية إصالحات من الدورة 

 األوىل و تفرتق املادة.

 طريقة جمع البيانات  .و 

فاستخدمت الباحثة طرائق يف مجع لتناول البيانات الكافية و املناسبة مبشكلة البحث 

  البيانات اليت يتكامل كل واحد. و أما طريقة مجع البيانات اليت كتبت الباحثة كما يلي:

 المالحظة .1

و أما قال  86 و هي الطريقة اخلاصة يف مجع البيانات و ال يساوي باملقابلة و األسئلة.

جوكو سوباكيو أن املالحظة هي املراقبة اليت تعقد بالقصد و املنتظم عن أحوال االجتماعية و 

  87 شأن النفس لينسخ منها.

  و من ناحية الغعقاد انقسمت املالحظة إىل قسمني:

هي املالحظة باتباع الباحث على العملية اليومية للمفعول و املالحظة االشرتاكية,   ) أ

 كمصدر البحث.املستخدمة  

هي ال يشرتك الباحث يف العملية اليومية و هو مالحظ املالحظة غري االشرتاكية,   ) ب

  88 مستقلي.

                                                             
85 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010),  

h.114- 115 
86 Sugiyono, Metode Penelitaian Pendidikan, (Bandung:  Alfabeta, 2013), h. 203 
87 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori & Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 63. 



 

و يف هذا البحث تستخدم طريقة املالحظة االشرتاكية و يشرتك الباحث مباشرة إىل 

و العملية امليدانية و إىل املفعول من الناس. و تعقد املالحظة يف هذا البحث ليالحظ الطالب 

 املدرس طوال التدريس باستخدام اسرتاتيجية التعليم التعاوين نوع ختمني الكلمات. 

 المقابلة .2

املقابلة هي طريقة مجع املعلومات بطريقة إلقاء األسئلة مع احلوار شفهيا و جييب 

املقابل شفهيا أيضا. و املقابلة هي آلة جلمع البيانات عن طريق احملادثة و يهدف للذي يقوم 

إذن كانت املقابلة هي طريقة مجع البيانات بإعقاد  89 باملقابلة ملعرفة أحوال ا�يب أوضح.

  االستجواب لسانيا بالغنسنت الذي استطاع أن يعطي األخبار و البيان. 

  و يف العامة مقرر املقابلة نوعان:

ث و نتيجة و هي املقابلة بصناعة األسئلة العامة و بابتكار الباحاملقابلة غري تركيبية،   ) أ

 هذا البحث حمتاجة، و لكن متعلق بالباحث نفسه.

 chek-list(90و هي املقابلة املرتبة باألسئلة اخليارية و التفصيلية بشكل (املقابلة تركيبية،   ) ب

و هنا استخدمت الباحثة املقابلة غري تركيبية و هي املقابلة احلرية بدون املقرر. و لكن 

لكالم و يتسع عند إعقاد املقابلة و مناسبا مبقتضى احلال. و استخدمت النقاط املهمة توجه به ا

باملدرسة  Aأما هذه املقابلة يهدف إىل ويل املدرسة و مدرس اللغة العربية للصف اخلامس 

 اإلسالمية احلكومية بندار النبونج.

 االختبار .3

                                                                                                                                                                                     
88 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif  Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145  
   89 Sugiyono, Metode Penelitaian Pendidikan, Op. Cit., h. 194 

 90 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 270  



 

املرجو عن ) ألة و عملية  منتظمة و جمرد لنيل البيانات أو البيان 1و أما االختبار هو:

) االختبار هو جمموعة من األسئلة و التدريبات املستخدمة 2الشخص بطريقة مناسبة و سريعة 

) االختبار هو 3لعيار الكفاءة و املعلومات و املهارة و الكفاءة األساسية للشخص أو الفرقة 

املعقد التقييم الشامل عن شخص أو مجيع السعي ملالحظة النظام ما، و االختبار هو التجربة 

 91 ملعرفة النتائج درس معني على طالب أو جمموعة منه.

و من اآلراء السابقة يفهم االختبار هو آلة جلمع البيانات الرمسية نسبة اآلالت 

األخرى ألنه حمدود حبدود. و االختبار هو اآللة و الطريق املستخدم و هذه اآللة يصمم بشكل 

د إجابته. و أما التنفيذ شفهيا كان أو حتريريا و يعقد الواجبة ألو العمل بشكل األسئلة اليت الب

لعيار كفاءة الطلبة يف سيطرة املفردات قبل تطبيق االسرتاتيجية التعليم التعاوين بنوع ختمني 

 الكلمات و بعده. 

 التوثيق .4

و هو طريقة جلمع البينات بالوثائق املكتوبة كالسجالت و الكتب عن اآلراء أو 

و قال سوهارسيمي   92أو األحكام و غريها مناسبا مبشكلة البحث.النظريات و الدالئل 

أريكونطا أن التوثيق هو مجع البيانات بتسجيل أو الكتابة مباشرة من البيانات املوجودة يف 

 مضمون البحث كارسائل و الكتب و النسخ الشخصية.

  وفقا بقول سوهارسيمي أعقدت الباحثة التوثيق لنيل البيانات من:

 بندار النبونج 2اريخ من بناء املدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية نبذة الت  . أ

 أشعرية و أهداف املدرسة  . ب

 عدد املدرسني و األساتذة  . ت

                                                             
91  Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, (Malang: Uin-Maliki Press, 2010), h. 61.  
92  S. Margono, Op.Cit., h. 181.   



 

 عدد الطالب يف الفصل  . ث

 الوسائل التعليمية  . ج
 

 طريقة تحليل البيانات  .ز 

و اخلطوة بعد مجع البيلنات هو التحليل لنيل االستنباط التس تستخدم لتحقيق 

حتليل البيانات هو عملية البحث و التصنيف من البيانات املكتسبة اليت كانت  االفرتاض. و

نتيجة للمقابلة و ختطيط العمل امليداين و البيانات الوثيقية بتنظيم البيانات على األصناف، و 

تفصيلها يف التقسيمات و تقوم باالصطناعي، و ترتيب األمناط، و اختيار املهمات املعلومة و 

  93 باط البسيط املفهوم باآلخربن.أخذ االستن

أعقدت الباحثة التحليل ملعرفة ترقية استيعاب الطلبة على املفردات بتطبيق 

االسرتاتيجية التعليم التعاوين بنوع ختمني الكلمات. و طريقة حتليل البيانات يف هذا البحث هي 

  الطريقة النوعية.

  

 الطريقة النوعية  .1

 ختفيض البيانات  ) أ

و عملية اختيار البيانات برتكيز و تبسيط و تلخيص و تغيري شكل ختفيض البيانات ه

البيانات األولية املوجودة يف امليدان. و ختفيض البيانات هو االستنباط خليار األشياء األساسية و 

تركيز األشياء املهمة و تبحث املوضوعات و األمناط و ضياع البيانات غري مهمة لتحقيق صورة 

 ل الباحث جلمع البيانات التالية و البحث به إذا كان حمتاجا.البحث األوضح و تسهي

  عرض البيانات  ) ب

                                                             
93  Sugiyono, Op.Cit., h. 247 



 

و بعد ختفيض البيانات �يأ البيانات لعرضها، و مبعىن بلغت خطوات التحليل على 

عرض البيانات. و بعض البيانات للبحث اإلجرائي اليت تعرض بالرتتيب تصنف بالبيانات 

على ما وقعت حىت تسهل أخ االستنباط و تعيني العمل يف املنهجية و املشرتكة لسهولة الفهم 

 اخلطوة بعدها.

 حتقيق البيانات  ) ت

أي تلخيص البيانات عن ترقية أو التغيريات الواقعة و تعقد متنميا من االستنباط 

باإلصالح يف آخر الدورة األوىل و الثانية و تاليه مث االستنباط األخري يف الدورة األخرية. و 

  94 األول حىت األخري متعلقة بالألول كاملقرر.االستنباط 

مث لتحليل البيانات من نتيجة التعليم على املفردات بتطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين 

 بنوع ختمني الكلمات, القواعد املستخدم كما تلي: 

% X 100 FP=   
N     

  البيان:

P  : جناة تعلم الطلبةنسبة مئوية عن  

F  : الناجحنيعدد الطلبة 

N  :95  عدد الطلبة 

نتائج كل دورة تقارن و هي النتائج األولية و للدورة األوىل و الثانية. و ستبني النتيجة 

بيانا عن درجة مئوية من ترقية استيعاب الطلبة على املفردات بتطبيق االسرتاتيجية التعليم التعاوين 

 بنوع ختمني الكلمات.

                                                             
94  Kunandar, Op.Cit., h. 102 -103  
95  Anas Sudjiono, Statistik Pendidikan, (Jalarta: Raja Grafindo, 2011), h. 43  



 

  الرابعالباب 

  البيانات نتيجة البحث و تحليل

  وصف عام عن موضع البحث  .أ 

 بندار النبونج 2المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية نبذة تاريخية من  .1

ميالدية.  1969سنة  بندار النبونج 2املدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية قامت 

كوفانج كوتا   50) رقم Drs. Warsitoبين املباين برئيس املدينة بندار النبونج، وقعت يف شارع (
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تيلوك بيتونج من املدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية . و املراد هو انتقال مكان 2ميرتا60

  ء القوم و هم:تاجنونج كارانج. مث شاور العلماء الدينية و االجتماعية و رؤسا

 )Hasanuddin, MAالوجيه الديين ( )1

 )RI.Hayanالوجيه االجتماعي ( )2

 )Ismail Jahriرئيس القوم ( )3

 )Saprudin Jahriوجية الشبان ( )4
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ئيس املدينة بنيت املدرسة بتتة فصول و غرفة املدرسني و احلمام و . و بعد التقرير إىل ر  2ميرتا60



 

 376فتحت هذه املدرسة بعد الطلبة  1969يوليو  1غرفة الكمالة. و بعد ذلك يف التاريخ 

  طالبا. و رأس سيد حسن الدين عند ذلك، و يساعد بأساتذة:

1( M.Tohir Rabudin 

2( Abu Nawas Usin 

3( Muzna Alwi 

4( Asna Zainudin 

أعطى سيد مريايو سوكما رئيس دائرة تيلوك  1982حىت  1981و يف التاريخ  

 2400بيتونج مشالية أرض املدرسة لبناء املدرسة االبتدائية احلكومية. حىت نقصت األرض من 

  .2ميرتا 1759,6إىل 

  و بعد ذلك تطورت املدرسة و تبادلت الرؤساء منذ الزمان املاضي إىل اليوم كما يلي:

  سنة الرياسة  الرئيساسم 

Hasanuddin.MA 
Halimi Sirat 
Hi.Fahyumi 
Askanuddin 
 Khusairi Kadir,A.Ma 
 Wahyudin.SA,A.Ma 
Thintisnawati, S. Ag 
Agustami, S.Ag 

1969  – 1981  
1981  -  1982  
1982  – 1983  
1983  – 1987   
1987  – 2003  
2003  – 2007   
2007  – 2012   

  آلنا -  2012
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بندار النبونج  2بيانات الموظفين في المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية 

2017/2018  

 وظائف اخرى   وظائف زائدة وظائف مھنة نوع  األسماء/ رقم التوظیف رقم

1 

AGUSTAMI, S.Ag 
NIP. 
197208221997031003 

III 
/d 

KEPALA 
MADRASA
H 

Memimpin 
Madrasah 

Memimpin 
Madrasah 

Mengatur 
semua 
kegiatan di 
Madrasah  

2 

MELLIARNI 
NIP. 
196403051987032001 

III/
b 

TATA 
USAHA 

Adminitrasi 
Madrasah  

Administrasi 
Madrasah 

Pembina 
koperasi 
simpan 
pinjam  

3 
AGUSYUSUF 
NIP. 
195908231983031005 

III/
b 

BENDAHA
RA 

Administrsi 
Keuangan  

Penanggung 
Jawab 
Keuangan 

Pembina 
Lab. Multi 
Media  

4 
SALINAH, S.Pd I  
NIP. 
197008282005012003 

III/
a GURU  Mengajar Wali Kelas I 

A - 

5 MAHDALENA, S.Pd I 
NIP. -  - GURU  Mengajar Wali Kelas I 

A 
Pembina 
Perpustakaan  

6 

ASTUTI MARYANTI, 
A.Md 
NIP. 
197501152007012016 

II/
b GURU  Mengajar Wali Kelas I 

B 
Pembina 
UKS  

7 
MUSLIATI 
NIP. - - GURU  Mengajar Wali Kelas I 

B 

Pembina 
koperasi jual 
beli  

8 

Hj. MUTIARA, S.Pd I 
NIP. 
195810141980032002 
 

IV/
a GURU  Mengajar Wali Kelas II 

A - 

9 
SITI AMINAH, S.Pd I  
NIP. 
196703081994032003 

IV/
a GURU  Mengajar Wali Kelas II 

B - 

10 

TRISYA GUSTINA, 
A.Ma 
NIP. 
198208192007012009 

II/
b GURU  Mengajar Wali Kelas III 

A 
Pembina 
Kesenian  

11 

FADHLAH HAMHIJ, 
S.Pd I 
NIP. 
198504142005012001 

III/
a GURU  Mengajar Wali Kelas III 

B 
Pembina 
Pramuka 

12 
LISDA, S.Ag 
NIP. 
197103112000032003 

III/
d GURU  Mengajar Wali Kelas IV 

A - 

13 EVA WATI, S.Pd I III/ GURU  Mengajar Wali Kelas IV Pembina 



 

NIP. 
197909152000032002 

a B UKS 

14 

M. NASIHIN HAQ, 
A.Ma 
NIP. 
198109042007101001 

II/b GURU  Mengajar Wali Kelas V 
A 

Pembina 
Olahraga dan 
Operator 
Keuangan  

15 

ROSALINA 
NURSYAM, S.Pd 
NIP. 
197906222006042002 

III/
b GURU  Mengajar Wali Kelas V 

B - 

16 

YUYUN WAHYUNI, 
S.Ag 
NIP. 
197512051999032001 

III/
d GURU  Mengajar Wali Kelas VI 

A - 

17 
Hi. SIDIK, S.Ag 
NIP. 
196810102007011063 

III/
a GURU  Mengajar Wali Kelas VI 

A 
Pembina 
Pramuka  

18 
TATI, A.Ma 
NIP. 
197203012007012023 

II/b GURU  Mengajar Guru Mata 
Pelajaran  

Pemina 
Majalah 
Dinding  

19 
Dra.KISMIYATI 
NIP. 
196606041985032001 

IV/
a GURU  Mengajar Guru Mata 

Pelajaran  
Koordinator 
Kegiatan  

20 

TATI ASMARA 
JUITA, S.Pd I 
NIP. 
197704042005012010 

III/
a GURU  Mengajar Guru Mata 

Pelajaran  

Pembina 
Majalah 
dinding  

21 
DEVI ATIKA, S.Ag 
NIP. 
197202062007102002 

III/
a GURU  Mengajar Guru Mata 

Pelajaran  
Pembina 
Kesenian  

22 

A.SAMSUL 
KAWAKIB, S.Pd I 
NIP. 
197502112007101002 

III/
a GURU  Mengajar Guru Mata 

Pelajaran  
Pembina 
TPA  

23 
TRI MURTI AMBAR 
WULAN, S.PdI 
NIP. - 

- GURU  Mengajar Guru Mata 
Pelajaran  

Pembina 
Perpustakaan  

24 

 
 
M . ROJI  
NIP. -  
 

- GURU  Mengajar Guru Mata 
Pelajaran  

Pembina 
Kesenian, 
Oprator 
Komputer 
dan Guru 
Komputer  

25 

NUR HUDA WATI, 
S.Pd  
NIP. - - GURU  Mengajar Guru Mata 

Pelajaran  

Pembina 
Pramuka dan 
Guru 
Komputer 
serta Lab. 
Multimedia  

26 Hi. ARNASA, S.Pd.I - PENJAGA Menjaga Guru TPA  Pembina 



 

NIP. - MADRASA
H 

Keamanan 
Madrasah 

TPA  

27 

ERNI WATI 
NIP. - - 

CLEANIN
G 
SERVICE 

Membersih 
kan 
lingungan 
Madrasah 

Menjaga 
kebersihan 
Madrasah  

Pembina 
Kebersihan  

28 
SUPRAPTO 
NIP. - - SCURITY  

Menjaga 
Keamanan 
Madrasah 

Menjaga 
Keamanan 
Madrasah  

Pembina 
Keamanan  

29 
ASRIYADI 
Nip. - - SCURITY  

Menjaga 
Keamanan 
Madrasah 

Menjaga 
Keamanan 
Madrasah  

Pembina 
Keamanan  

 

 خلفية الدراسة   -  أ

الدراسةآخر  رقم  عدد 

1 ≤D 2 3 

2 D 3 - 

3 S 1 23 

 26 عدد اجلميع

 درجة التوظيف  - ب

 عدد درجة التوظيف رقم

1 
PNS  20 

2 
HONOR / GTT 6 

 26 عدد اجلميع

  نوع المدرس  - ت

 عدد نوع رقم

1 
IV 3 

2 
III 13 

3 II 4 

 20 عدد اجلميع

 



 

 7نفرا و الرجال  19امرأة بعدد اسنادا باجلدول السابق، كان العاملون أكثرهم 

أنفار.و أما من درجة البكالورية أكثر إما من الرتبية الدينية أو العلوم الطبيعية أو العلوم 

 االجتماعية و األدب و الثقافة.

 بندار النبونج 2لمدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية شأن الطلبة ل .4

كان الطلبة يف هذه املدرسة من سكان تلك الدلئرة و يتكون من أنواع الشعوب و 

القبائل و أحوال االقتصاد املتفرقة. يعرف ذلك خبلفيات مهنة أولياء األمور من الذين يتمكنون 

  يف درجة املتوسطة و العالية يف الكفاءة االقتصادية و من األقل من الضعفاء. 

 

  

  3جدول 

  بندار النبونج 2الطلبة في المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية بيانات عدد 

 سنة رقم
 الجنس

 البيان العدد
 نساء رجال

1 1997/1998 121 108 229  
2 1998/1999 122 112 234  
3 1999/2000 114 114 228  
4 2000/2001 117 113 230  
5 2001/2002 114 114 228  
6 2002/2003 122 109 231  
7 2003/2004 122 113 235  
8 2004/2005 122 130 252  
9 2005/2006 146 129 275  
10 2006/2007 165 150 315  
11 2007/2008 158 150 322  
12 2008/2009 162 151 328  
13 2009/2010 171 159 330  
14 2010/2011 172 165 337  
15 2011/2012 197 178 375  
16 2012/2013 212 183 395  
17 2013/2014 221 224 455  
18 2014/2015 275 198 474  



 

19 2015/2016 280 220 500  
20 2016/2017 280 220 500  
21 2017/2018 300 300 600  

  

 3نفرا.  600كان عدد الطلبة   2017/2018وفقا باجلدول السابق يف السنة 

فصول  3فصول للصف الثالث و  3فصول للصف الثاين و  3فصول لصصف األول و 

غرف  7للصف السادس. و هناك  2فصول للصف اخلامس و فصالن  4للصف الرابع و 

للدراسة فلذلك ال يكتفي عدد الغرف بعدد الطلبة فانقسمت احلصة للدورتني دورة الصباح و 

  نفرا كما يلي: A 40أما عدد الطلبة للصف اخلامس و  املساء.

  4جدول 

  A 2016/2017عدد الطلبة للصف الخامس 

 عدد الجنس رقم

 15 الرجال 1

 25 النساء 2

 40 عدد اجلميع

 

 بندار النبونج 2الوسائل التعليمية للمدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية  .5

ال يزال جيدا و بذلك  بندار النبونج 2احلكومية ملدرسة االبتدائية اإلسالمية اشأن 

غرف للتعليم، فلذلك بنقصان عدد الفصول البد  6جرت العملية التعليمية باجليد. للمدرسة 

ملدرسة �ا فرصة الدراسة بدورتني دورة الصباح و دورة املساء. و أما شأن الوسائل التعليمية من ا

  كما يلي:  النبونجبندار  2االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

  5جدول 

  بندار النبونج 2شأن الوسائل التعليمية للمدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية 

 عدد المباني رقم



 

 1 غرفة مدير املدرسة 1

 1 غرفة املدرس 2

 1 غرفة املوظف 3

 7 غرفة الفصل 4

 1 املصلى 5

 1 احلمام اخلاص للمدير 6

 1 احلمام اخلاص للمدرس 7

 2 محام الطلبة 8

 نصف امليدان ميدان كرة اليد 9

 موجود حديقة املدرسة 10

 موجود مواقيف 11

 موجود مكان االنتار 12

  بندار النبونج 2ملدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية وثيقة ا مصدر البيانات:

  

نتيجة البحث من تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني بنوع تخمين الكلمات على ترقية   . ب

بالمدرسة االبتدائية اإلسالمية  Aاستيعاب المفردات للطلبة الصف الخامس 

 بندار النبونج 2الحكومية 

استنادا إىل نتائج املالحظة اليت جري �ا الباحثة على تدريس اللغة العربية يف املدرسة 

أن املدرس فقط يستخدم طريقة اليت تركز التعليم  بندار النبونج 2بتدائية اإلسالمية احلكومية اال

غلى املدرس، و العملية بالشرح مث التدريب. قرأ املدرس املفردات و كرر الطلبة بعده. و بعد 

ة. و ذلك قراءة املفردات مث كتابتها و املدرس أعطى التدريبات عن تلك املادة إذا تبقى احلص

السائل املستخدمة هي السبورة و املعلمة و الكتاب املدرسي للغة اهلربية، و مل يطور املدرس 



 

طرائق التعليم و اسرتاتيجيته. و هذا يسبب إىل اآلثار على نتيجة املفردات كما بينت اجلدول 

  اآليت قبل الدورة.

  6جدول 

بالمدرسة االبتدائية اإلسالمية  Aنتائج استيعاب الطلبة على المفردات للصف الخامس 

  بندار النبونج 2الحكومية 

 مئوية عدد الطلبة النتيجة رقم

نفرا 12 كامل 1  30%  

كاملغري   2 نفرا 28   70%  

نفرا 40 عدد الجميع  100%  

  

% و مل 30نفرا بنسبة مئوية  12طالبا جنحوا  40من اجلدول السابق يفهم أن من 

بلك استنبطت الباحثة أن استيعاب املفردات من الطلبة ما زال %. و 70نفرا مبئوية  28ينجح 

  منخفضة.  و حيتاج اسرتاتيجية ما لرتقيتها.

هي مناسبة لتعليم املفردات. و  اسرتاتيجية التعليم التعاوين بنوع ختمني الكلماتو 

هذه االسرتاتيجية تعترب بالعادي يف األغلب، و لكن �ذه االسرتاتيجية يتطلب الطالب على 

متييز كفاءته و الذاكرة لتعليم املفردات بأحسن السيطرة. و هذه االسرتاتيجية ال تنفك من 

طاقة األسئلة و بطاقة الوسائل البطاقة و تستخدم لتخمني الكلمات. و هذه البطاقة هي ب

األجوبة. و يعقد التقييم باالختبار  شفهيا و حتريريا يشمل على املؤشراتاملرجوة. و نتيجة التقومي 

من الطلبة يستنتج باملدرس، مث يرشد من تلك النتيجة إذ وجدت األخطاء يف التعليم و يصلح 

. و تناسب  بنوع ختمني الكلماتاسرتاتيجية التعليم التعاوينيف أنشطة تعليم املفردات من تطبيق 

الباحثة املادة املستخدمة بالكفاءة األساسية و املؤشرات املستخدمة مبدرس اللغة العربية. و هي 

  "في غرفة الجلوس"عن 



 

 الدورة األولى )1

 التخطيط  . أ

طالبا الذين جنحوا بالدرجة تناول  40% من  30ابتداءا  خيطط هذا البحث

% لكل دورة. و لكل دورة لقاءان، يتكون من 75بنيل الكفاءة، و يرجى على النتيجة 

  التخطيط و التنفيذ و املالحة و انعكاس العمل.

  و أما أنشطة التخطيط كما يلي:

 املناقشة مع مدرس اللغة العربيىة لتعيني املواد و االسرتاتيجية املستخدمة.  . خ

 "في غرفة الجلوس"تعيني املادة عن موضوع   . د

 ختمني الكلمات التعليم التعاوين نوع اختيار اسرتاتيجية  . ذ

باسرتاتيجية  "في غرفة الجلوس"تصميم اإلعداد الرتبوي للتعليم عن املفردات مبادة   . ر

 ختمني الكلمات

 استعداد الوسائل التعليمية  . ز

 صناعة الرتتيب على تنفيذ االسرتاتيجية املستخدمة  . س

 ترتيب الصفحة للمالحظة  . ش

باملؤشرات على استيعاب املفردات باسنراتيجية  الت التقومي التعليمي مناسباآترتيب   . ص

 ختمني الكلمات

  

 تطبيق التدريس  . ب

 – 09:35يف الساعة  2017من أغسطس  7جرت الدورة األوىل يف التاريخ 

 و اما خطوات التدريس كما يلي: "في غرفة الجلوس"بتعليم املفردات على موضوع  10:45



 

 اللقاء األول للدورة األولى -1

  االفتتاح

  - أ

  -ب

  -ج

  - د

  املدرس يفتتح الدرس بسالم مث الدعاء مجاعة قبل التعلم

  الربط من املدرس بإعادة الدرس املاضي استعدادا التباع التعليم

  املدرس يلقي الكفاءة الساسية املرجوة

  املدرس يشرح أهداف الدرس اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات

  التدريس

  - أ

  -ب

  

  

 

 

  

  -ج  

  - د

  - ه

  

  

  

  

  -و

  

  استعد املدرس البطاقات للوسائل التعليمية

  " غرفة الجلوس"ألقى املدرس املواد عن 

  المفردات معنى المفردات معنى المفردات معنى

Tirai  ٌِستَار Jam  ٌَساَعة Ruang tamu ُغْرفِة الُجلُْوس 

Bayi  ٌِطفْل Tv تِلْفَاز Rumah بَیْت 
Ruang tidur ُغْرفَةُ النَوم Telephone تِلْفُون Lemari ِخَزانَة 

Ruang makan  ِغرفة االَْكل Majalah َمَجلَّة Meja َمْكتَب 
Ruang belajar غرفة المذاِكرة Koran َجِریَْدة Kursi  ٌُّكْرِسي 

Teman  ٌصِدیْق Sofa  ٌأَِریَْكة Pintu  ٌبَاب 
Penjahit  ٌ  ِجَدارٌ  Dinding ِمْصبَاحٌ  Lampu َخیَّاطَة

Desa قَریَة Vas bunga  ٌَمْزھَِریَّة Jendela  ٌنَافَِذة 
Lihatlah  ْأُنْظُر Disana  َھُنَاك  Sekolah  ٌَمْدَرَسة  

 اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلماتشرح املدرس نظم 

  طالبا و يتكون مثىن مثيال مبثيلقياما، و هكا متبادال 10أمر املدرس بأن يتقدم 

اليت تقرأ إىل مثيله، مث أعطى " غرفة الجلوس" قسم املدرس بطاقة األسئلة عن مادة 

  بطاقة األجوبة لبعض آخر

     
أعطى املدرس فرصة للطلبة ملن ميسك بطاقات األسئلة لقراءة اخلصائص املوجهة إىل 

  املفردات املخمونة.



 

  -ز

  

  -ح

  

  - ط

و ال بإعطاء  و الطلبة ميسكون بطاقات اإلجابة يقوم بالتخمني على الكلمات

  اإلجابة مباشرة.

و لتجذب اللعبة املتنوعة، قرأ الطلبة الذين ميسكون بطاقات األسئلة متبادال. و ملن 

  ميسك بطاقة اإلجابة يستمع بالدقيق لنيل التخمني من البطاقات املقروءة.

و إذا أمسك طالب بطاقة اإلجابة من السسؤال املقروء فالزم به أن يرفع يده و خيمن 

   الكلمات املقصودة و يقرأها ثالث مرات

  االختتام

  - أ

  -ب

 استنبط املدرس مادة التدريس

  اختتم املدرس بالدعاء و السالم
 

 اللقاء الثاني للدورة األولى -2

يف الساعة  2017من أغسطس  14جرى اللقاء الثاين من الدورة األوىل يف التاريخ 

. و لكن اختلف "غرفة الجلوس"استمرارا من اللقاء األول على موضوع  10:45 – 09:35

 غرفة الجلوسباللقاء األول، ألن أعقد التقومي يف هذا اللقاء شفهيا أو حتريريا عن املوضوع 

ملعرفة كفاءة الطلبة باتباع تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات و أما خطوات 

  لي:التدريس كما ي

  االفتتاح

  - أ

  -ب

  -ج

  - د

  املدرس يفتتح الدرس بسالم مث الدعاء مجاعة قبل التعلم

  الربط من املدرس بإعادة الدرس املاضي استعدادا التباع التعليم

  املدرس يلقي الكفاءة الساسية املرجوة

  املدرس يشرح أهداف الدرس اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات

  التدريس

  استعد املدرس البطاقات للوسائل التعليمية  - أ



 

  -ب

  

  

  

  

  

 -ج

  - د

  - ه

  

  

  

  

 

  

  -و

 
  

  -ز

  

  -ح

  

  - ط

  

  " غرفة الجلوس"ألقى املدرس املواد عن 

  المفردات معنى المفردات معنى المفردات معنى

Tirai  ٌِستَار Jam  ٌَساَعة Ruang 
tamu 

ُغْرفِة 
 الُجلُْوس

Bayi  ٌِطفْل Tv تِلْفَاز Rumah بَیْت 
Ruang tidur ُغْرفَةُ النَوم Telephone تِلْفُون Lemari ِخَزانَة 

Ruang makan  ِغرفة االَْكل Majalah َمَجلَّة Meja َمْكتَب 
Ruang belajar غرفة المذاكِرة Koran َجِریَْدة Kursi  ٌُّكْرِسي 

Teman  ٌصِدیْق Sofa  ٌأَِریَْكة Pintu  ٌبَاب 
Penjahit  ٌ  ِجَدارٌ  Dinding ِمْصبَاحٌ  Lampu َخیَّاطَة

Desa قَریَة Vas bunga  ٌَمْزھَِریَّة Jendela  ٌنَافَِذة 
Lihatlah  ْأُنْظُر Disana  َھُنَاك  Sekolah  ٌَمْدَرَسة  

  اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلماتشرح املدرس نظم 

  هكا متبادالطالبا و يتكون مثىن مثيال مبثيلقياما، و  10أمر املدرس بأن يتقدم 

اليت تقرأ إىل مثيله، مث أعطى " غرفة الجلوس" قسم املدرس بطاقة األسئلة عن مادة 

  بطاقة األجوبة لبعض آخر

    
أعطى املدرس فرصة للطلبة ملن ميسك بطاقات األسئلة لقراءة اخلصائص املوجهة إىل 

  املفردات املخمونة.

على الكلمات و ال بإعطاء و الطلبة ميسكون بطاقات اإلجابة يقوم بالتخمني 

  اإلجابة مباشرة.

و لتجذب اللعبة املتنوعة، قرأ الطلبة الذين ميسكون بطاقات األسئلة متبادال. و ملن 

  ميسك بطاقة اإلجابة يستمع بالدقيق لنيل التخمني من البطاقات املقروءة.

و خيمن  و إذا أمسك طالب بطاقة اإلجابة من السسؤال املقروء فالزم به أن يرفع يده

  الكلمات املقصودة و يقرأها ثالث مرات

  يعقد التقومي باالختبار على املادة اليت تعلمها الطلبة يف اللقاء األول و الثاين 



 

  -ك

  االختتام

  - أ

  -ب

 استنبط املدرس مادة التدريس

  اختتم املدرس بالدعاء و السالم
 

 المالحظة   . ت

افتتحت الباحثة التدريس بسالم  و تنفذ التعليم مناسبا يف الدورة األوىل لقاءان 

و االسرتاتيجية املستخدمة هي  .غرفة الجلوسبالتخطيط التدريس الرتبوي عن موضوع 

اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات اليت قد عرفت الباحثة إىل التالميذ عن كيفية 

  التطبيق يف اللقاء قبل اللدورة.

  املالحظة فتعرف املؤشرات املسببة إىل الطالب الراسب هي:وفقا بنتيجة 

 كان الطالب ال يرتكزون يف التدريس - 1

اسرتاتيجية التعليم التعاوين الطالب مل يقدر على ترتيب أنفسهم لتعلم اللغة العربية ب - 2

فيسبب إىل التطبيق غري ناجح و ا�م الطلبة كثريا. و مل ينجح تعليم  بتخمني الكلمات

 املفردات كامال.

 الطالب ال يهتم األنشطة اليت فعل أصحابه - 3

 استعمال الوقت أطول عند التخمني يسبب إىل نقصان الفرصة لآلخرين - 4

 االنعكاس  . ث

اسرتاتيجية لدورة األوىل الذي أجرت به الباحثة بعد تطبيق بالبحث اإلجرائي يف ا

يف نتيجة املالحظة و هي نتيجة التقومي، بينت على أن قبل  التعليم التعاوين بتخمني الكلمات

 %، و يرتقى يف الدورة األوىل كما يلي:30نفرا بنسبة مئوية  12هذا التطبيق جنح الطلبة بعدد 

  7جدول 



 

  المفردات في الدورة األولى استيعابنتيجة االختبار عن 

  بندار النبونج 2بمدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية  Aخامس لطلبة الصف ال

  اسم الطالب رقم

النتيجة 

 المطلوبة

  البيان  النتائج

1 Abdurahman Al Haddad 70 75 كامل 

2 Ahmad Habibi 70 70 كامل 

3 Ahmad Maulana Muzakki 70 75 كامل 

4 Ajeng Ayuni Wijaya 70 74 كامل 

5 Al Farel Raditia Putra 70 60 غير كامل 

6 Alfi Erdian Said 70 65 غير كامل 

7 Alvin Izzah Ramadhan 70 70 كامل 

8 Andien Putri Kaunang 70 65 غير كامل 

9 Azkia Nurul Muthiah 70 60 غير كامل 

10 Devi Meila 70 75 كامل 

11 Dzakiyah Atikah 70 68 غير كامل 

12 Fajar Muharam Saputra 70 60 غير كامل 

13 Gunawan Yuda Pratama 70 75 كامل 

14 Hanindya Savanda 70 77 كامل 

15 Hasna Zahidan Pulungan 70 72 كامل 

16 Herlita Ahda Kusuma 70 65 غير كامل 

17 Ibnu Arrafi 70 65 غير كامل 

18 Jovita Anindita 70 76 كامل 

19 Kanaya Tabitha 70 71 كامل 

20 M. Abdurahman 70 60 غير كامل 

21 M. Farid Faiqul Umam 70 70 كامل 

22 M. Farel Ariza 70 60 غير كامل 

23 M. Galih Umar 70 65 غير كامل 

24 Nandya Azahra Putri 70 72 كامل 

25 Nadiyah Maziyyatul Fikroh 70 75 كامل 

26 Noni Hafidzah  70 70 كامل 

27 Putri Salma 70 75 كامل 

28 Qurratu Alina 70 77 كامل 



 

29 Rajwa Jauza Nuha 70 65 غير كامل 

30 Rahyang Dyah Maharani  70 70 كامل 

31 Rahyang Jihan Ulya 70 80 كامل 

32 Resqita Ummatul Umroh 70 75 كامل 

33 Revina Jentia  70 70 كامل 

34 Riska Pramedia 70 70 كامل 

35 Shafa Fidela 70 65 غير كامل 

36 Salwa Taskia 70 75 كامل 

37 Sendi Usfa  70 71 كامل 

38 Syarifatunnisa 70 65 غير كامل 

39 Syafia Salsabila 70 70 كامل 

40 Zaidan Zindafana 70 75 كامل 

نفرا  26 كامل  )65(%  

نفرا  14 غير كامل  )35(%  

  

السابق أن استيعاب املفردات للطلبة باسرتاتيجية التعليم التعاوين نوع وفقا باجلدول 

و مل يكن  70%) و بنتيجة مطلوبة 65نفرا ( 26طالبا كم  40ختمني الكلمات يدل من 

  %) مل يكتفي بنتيجة مطلوبة.35طالبا ( 14ناجحا 

و من تلك البيانات استنبطت الباحثة أن من الدورة األوىل كان جيدا و لكن 

النقصان مل يكن كامال. فلذلك قامت الباحثة بالتخطيط للدورة الثانية باإلصالحات من 

األوىل. وفقا باالنعكاس من الدورة األوىل فبعض اإلصالحات املوافقة للباحثة مع مدرس اللغة 

  العربية هي األمور اآلتية:

 البد للمدرس إعطاء الدوافع حلماستهم فس تعلم اللغة العربية )1

 درس تنظيم أنشطة التعليم �ذه االسرتاتيجية يف الفصلالبد للم )2

 البد للمدرس جعل فعالية الطلبة يف التعلم �ذه االسرتاتيجية )3

 البد للمدرس انتهاز الفرصة باجليد )4

 االحتياج إىل االنعكاس من املدرس مع الطلبة ملعرفة فهمهم باملادة. )5



 

  الدورة الثانية )2

 التخطيط  . أ

الثانية خططت الباحثة إلجراء عملية التعليم نظرا من قبل إجراء البحث يف الدورة 

نتيجة الدورة األوىل برتقية جيدة يف تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات و مهما  

كان غري كامل، فلذلك كان التعليم يف الدورة الثانية يرجى على جناح التعليم بنيل النتائج 

  لتعلم.املمتازة و يكونوا فعاليني يف ا

  و أما خطوات التخطيط كما يلي:

املناقشة مع مدرس اللغة العربيىة لتعيني املواد و االسرتاتيجية املستخدمة و تعيني املادة عن  .1

 "غرفة المذاكرة"موضوع 

 اختيار اسرتاتيجية التعليم التعاوين نوع ختمني الكلمات .2

باسرتاتيجية ختمني  مذاكرة""غرفة التصميم اإلعداد الرتبوي للتعليم عن املفردات مبادة  .3

 الكلمات

 استعداد الوسائل التعليمية .4

 صناعة الرتتيب على تنفيذ االسرتاتيجية املستخدمة .5

 ترتيب الصفحة للمالحظة .6

ترتيب آالت التقومي التعليمي مناسبا باملؤشرات على استيعاب املفردات باسنراتيجية  .7

 ختمني الكلمات

 التطبيق  . ب

 اللقاء األول للدورة الثانية  -1



 

يف الساعة  2017أغسطس  21بدأت الدورة الثانية يوم اإلثنني يف التاريخ 

  و أما خطواته كما يلي: غرفة المذاكرةبتعليم املفردات على موضوع  10:45 – 09:35

  االفتتاح

  - أ

  -ب

  -ج

  - د

  املدرس يفتتح الدرس بسالم مث الدعاء مجاعة قبل التعلم

  املدرس بإعادة الدرس املاضي استعدادا التباع التعليمالربط من 

  املدرس يلقي الكفاءة الساسية املرجوة

  املدرس يشرح أهداف الدرس اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات

  التدريس

  - أ

  -ب

  

  

  

  

  -ج

  - د

  - ه

  

  

  

 
  
  

  

  -و

  استعد املدرس البطاقات للوسائل التعليمية

  " " غرفة المذاكرةألقى املدرس املواد عن 

  المفردات معنى المفردات معنى المفردات معنى
Kertas  ٌقِْرطَاس Buku pelajaran الدَِّراسَةِ  ِكتَاب Ruang belajar ُغْرفِة المَذاَكَرة 
Besar َكبِیْر Tas  ٌ َراسَةِ  Jdwal pelajaran َمْحفَظَة  َجْدَوال الدِّ

Banyak  ٌَكثِیْر Pena  ٌقَلَم Buku B.Arab  ِكتَاُب اللَُّغة
 الَعَربِیَّة

Kecil  ٌَصِغیْر Buku tulis  ٌ اسَة  ِكتَاب التَّارِیخ Buku sejarah ُكرَّ
Bersih  ٌنَِظیْف penggaris  ٌِمْسطََرة Buku hadits .كتَاب الَحِدیث 
Kotor  ٌُمتَِّسح Bagus/Indah  ٌَجِمیْل lampu  ٌِمْصبَاح 
Rajin  ٌنَِشیْط  Sedikit  ٌقَلِیْل  Baru  ٌَجِدیْد  

Mengambil  ُیَاُْخذ  Luas ٌَواِسع  Lama  ٌقَِدیْم  

  اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلماتشرح املدرس نظم 

  طالبا و يتكون مثىن مثيال مبثيلقياما، و هكا متبادال 10أمر املدرس بأن يتقدم 

اليت تقرأ إىل مثيله، مث "  غرفة المذاكرة" قسم املدرس بطاقة األسئلة عن مادة 

  أعطى بطاقة األجوبة لبعض آخر

    
  

أعطى املدرس فرصة للطلبة ملن ميسك بطاقات األسئلة لقراءة اخلصائص املوجهة إىل 



 

  

  -ز

  

  -ح

  

  - ط

  

  املفردات املخمونة.

و الطلبة ميسكون بطاقات اإلجابة يقوم بالتخمني على الكلمات و ال بإعطاء 

  اإلجابة مباشرة.

لتجذب اللعبة املتنوعة، قرأ الطلبة الذين ميسكون بطاقات األسئلة متبادال. و ملن و 

  ميسك بطاقة اإلجابة يستمع بالدقيق لنيل التخمني من البطاقات املقروءة.

و إذا أمسك طالب بطاقة اإلجابة من السسؤال املقروء فالزم به أن يرفع يده و 

  تخيمن الكلمات املقصودة و يقرأها ثالث مرا

  االختتام

  - أ

  -ب

 استنبط املدرس مادة التدريس

  اختتم املدرس بالدعاء و السالم
 

 الثانيةاللقاء الثاني للدورة  -2

يف الساعة  2017أغسطس  21يف اللقاء الثاين من الدورة الثانية جرت يف التاريخ 

. و لكن اختلف "غرفة المذاكرة"استمرارا من اللقاء األول على موضوع  10:45 – 09:35

و  غرفة المذاكرة.باللقاء األول، ألن أعقد التقومي يف هذا اللقاء شفهيا أو حتريريا عن املوضوع 

  أما خطوات التدريس كما يلي: 

  

  االفتتاح

  - أ

  -ب

  -ج

  - د

  املدرس يفتتح الدرس بسالم مث الدعاء مجاعة قبل التعلم

  التباع التعليمالربط من املدرس بإعادة الدرس املاضي استعدادا 

  املدرس يلقي الكفاءة الساسية املرجوة

  املدرس يشرح أهداف الدرس اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات

  التدريس



 

  - أ

  -ب

  

  

  

 
  

  -ج

  - د

  - ه

  

  

  

  
 

  -و

  

  -ز

  

  -ح

  

  - ط

  

  -ك

  استعد املدرس البطاقات للوسائل التعليمية

  " " غرفة المذاكرةألقى املدرس املواد عن 

  المفردات معنى المفردات معنى المفردات معنى

kertas  ٌقِْرطَاس Buku pelajaran ِكتَاب 
َراَسةِ   ُغْرفِة المَذاَكَرة Ruang belajar الدِّ

besar َكبِیْر Tas  ٌ َراسَةِ  Jadwal pelajaran َمْحفَظَة  َجْدَوال الدِّ

banyak  ٌَكثِیْر Pena  ٌقَلَم Buku B. Arab  ِكتَاُب اللَُّغة
 الَعَربِیَّة

kecil  ٌَصِغیْر Buku tulis  ٌاَسة  ِكتَاب التَّارِیخ Buku sejarah ُكرَّ
Bersih  ٌنَِظیْف penggaris  ٌِمْسطََرة Buku hadits .كتَاب الَحِدیث 
kotor  ٌُمتَِّسح Bagus/Indah  ٌَجِمیْل lampu  ٌِمْصبَاح 
rajin  ٌنَِشیْط  Sedikit  ٌقَلِیْل  Baru  ٌَجِدیْد  

mengambil  ُیَاُْخذ  Luas ٌَواِسع  Lama  ٌقَِدیْم  

  اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلماتشرح املدرس نظم 

  طالبا و يتكون مثىن مثيال مبثيلقياما، و هكا متبادال 10أمر املدرس بأن يتقدم 

ى اليت تقرأ إىل مثيله، مث أعط"  غرفة المذاكرةقسم املدرس بطاقة األسئلة عن مادة 

  بطاقة األجوبة لبعض آخر

      
أعطى املدرس فرصة للطلبة ملن ميسك بطاقات األسئلة لقراءة اخلصائص املوجهة إىل 

  املفردات املخمونة.

و الطلبة ميسكون بطاقات اإلجابة يقوم بالتخمني على الكلمات و ال بإعطاء 

  اإلجابة مباشرة.

ميسكون بطاقات األسئلة متبادال. و ملن و لتجذب اللعبة املتنوعة، قرأ الطلبة الذين 

  ميسك بطاقة اإلجابة يستمع بالدقيق لنيل التخمني من البطاقات املقروءة.

و إذا أمسك طالب بطاقة اإلجابة من السسؤال املقروء فالزم به أن يرفع يده و 

  خيمن الكلمات املقصودة و يقرأها ثالث مرات

   تعلمها الطلبة يف اللقاء األول و الثاينيعقد التقومي باالختبار على املادة اليت 

  االختتام



 

  - أ

  -ب

 استنبط املدرس مادة التدريس

  اختتم املدرس بالدعاء و السالم
 

 المالحظة  . ج

افتتحت الباحثة التدريس بسالم  و تنفذ التعليم يف الدورة الثانية لقاءان يف التدريس. 

و االسرتاتيجية املستخدمة هي  .المذاكرةغرفة مناسبا بالتخطيط التدريس الرتبوي عن موضوع 

، و قد بينت الباحثة إىل التالميذ عن كيفية اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات

  تطبيقها قبل الدورة.

وفقا بنتيجة املالحظة يف هذه الدورة يعرف أن التعليم سار سرية حسنة كما يرام. و 

الدليل من هذا يعىن أن الطلبة كانوا أشد فعالية بنشبة إىل الدورة قبلها و ال يكون حائرين أيضا. 

هذا  اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلماتو عرفت الباحثة أن الطلبة قد فهموا على 

ظر إىل أ�م قد قاموا بعمل الواجبة و اإلرشادات من املدرس باجليد. و يشرتكون يف ختمني بن

الكلمات باحلماسة و يهتمون و يستمعون األنشطة مع أصحا�م حىت اتبع اآلخرون و جيربون 

  باجليد يف دورهم عند التطبيق.

ية التعليم اسرتاتيجو بعد انتهاء التعليم حتادثت الباحثة مع املدرس عن تطبيق 

يف الدورة الثانية أن التعليم سار باجليد و املمتاز و ترتقى النتائج و  التعاوين بتخمني الكلمات

احلماسة و الفعالية و يكون شأن الفصل مرحيا بعناصر اللعبة اليت جعلت الطلبة جمذبني و 

لون. و فعالني يعرف بسعيهم إلجابة أو لتخمني الكلمات باإلجابة الصحيحية و ال يتكس

يعرف من اللقاء األخري أن الطلبة يستوعبون املفردات من ناجية احلفظ و القراءة و الكتابة و 

 الرتمجة على املفردات و تركيبها يف اجلملة املفيدة.

 االنعكاس  . ح



 

اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني لدورة الثانية بتطبيق بالبحث اإلجرائي يف ا

يف نتيجة املالحظة و هي نتيجة التقومي، بينت على أن قبل هذا التطبيق جنح الطلبة  الكلمات

%، و 35نفرا من الطلبة الذين مل ينجحوا مبئوية  14%، و 65نفرا بنسبة مئوية  26بعدد 

لدورة الثانية كانت ترتقىبارتفاع تافه يف ا اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات بعد إجراء

%). كما 18طالبا ( 7% و الذين مل ينجحوا 82طالبا ينجحون مبئوية  33بلها. و هي من ق

  يلي يف اجلدول:

  8 جدول

  المفردات في الدورة الثانيةاستيعاب نتائج االختبار عن 

  بندار النبونج 2بمدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية  Aلطلبة الصف الخامس 

  البيان  النتائج النتيجة المطلوبة  اسم الطالب رقم

1 Abdurahman Al Haddad 70 77 كامل 

2 Ahmad Habibi 70 75 كامل 

3 Ahmad Maulana Muzakki 70 77 كامل 

4 Ajeng Ayuni Wijaya 70 80 كامل 

5 Al Farel Raditia Putra 70 65 غير كامل 

6 Alfi Erdian Said 70 70 كامل 

7 Alvin Izzah Ramadhan 70 72 كامل 

8 Andien Putri Kaunang 70 72 كامل 

9 Azkia Nurul Muthiah 70 65 غير كامل 

10 Devi Meila 70 75 كامل 

11 Dzakiyah Atikah 70 70 كامل 

12 Fajar Muharam Saputra 70 66 غير كامل 

13 Gunawan Yuda Pratama 70 77 كامل 

14 Hanindya Savanda 70 80 كامل 

15 Hasna Zahidan Pulungan 70 75 كامل 

16 Herlita Ahda Kusuma 70 70 كامل 

17 Ibnu Arrafi 70 72 كامل 



 

18 Jovita Anindita 70 75 كامل 

19 Kanaya Tabitha 70 75 كامل 

20 M. Abdurahman 70 65 غير كامل 

21 M. Farid Faiqul Umam 70 70 كامل 

22 M. Farel Ariza 70 65 غير كامل 

23 M. Galih Umar 70 70 كامل 

24 Nandya Azahra Putri 70 75 كامل 

25 Nadiyah Maziyyatul Fikroh 70 77 كامل 

26 Noni Hafidzah  70 75 كامل 

27 Putri Salma 70 80 كامل 

28 Qurratu Alina 70 80 كامل 

29 Rajwa Jauza Nuha 70 67 غير كامل 

30 Rahyang Dyah Maharani  70 82 كامل 

31 Rahyang Jihan Ulya 70 80 كامل 

32 Resqita Ummatul Umroh 70 77 كامل 

33 Revina Jentia  70 75 كامل 

34 Riska Pramedia 70 70 كامل 

35 Shafa Fidela 70 70 كامل 

36 Salwa Taskia 70 75 كامل 

37 Sendi Usfa  70 70 كامل 

38 Syarifatunnisa 70 67 غير كامل 

39 Syafia Salsabila 70 77 كامل 

40 Zaidan Zindafana 70 77 كامل 

%)82نفرا ( 33 كامل  

%)18نفارا (  7 غير كامل  

 

  تحليل البيانات  . ت

يف هذا الباب تقوم الباحثة بالتحليل عن البيانات املكتسبة من نتائج املالحظة و 

 2باملدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  Aاملقابلة و االختبار و التوثيق يف الصف اخلامس 

تقام املالحظة باملشاهدة و املراقبة و  .، و لتحقيق العمل الذي نفذت الباحثة بهبندار النبونج

 A. و أما املقابلة مبدرس الصف اخلامس Aالصف اخلامس النظر إىل التدريس للغة العربية يف 



 

اسرتاتيجية مع الطلبة للحوار عن تطبيق  بندار النبونج 2باملدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

هناك. و أما االختبار املستخدم هو االختبار التحريري  التعليم التعاوين بتخمني الكلمات

  إلمكان مسؤوليته من الباحثة.

و بعد مجع البيانات قامت الباحثة على حتلبلها من النتاءج يف امليدان مث تعرض 

يقة قياسية و هي من البيانات احلقيقية و يستنبط بآراء املدعى عليه مث بالشمول و يستنتج بطر 

  االستنباط العام من الباحثة.

. و هذه اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلماتقامت الباحثة بتطبيق 

اسرتاتيجية االسرتاتيجية من أحد الطريقة املبتكرة و اخليارية جلعل التعليم املريح و اجلذاب. 

هي إلقاء املفردات بالبطاقات فيها السؤال و افجابة و  تعليم التعاوين بتخمني الكلماتال

تطبيقها بالتخمني. النشاطة األساسية هي ختمني الكلمات لتدريب عن حفظ املفردات. و 

  بقدرة الطلبة على اإلجابة دل ذلك على استيعا�م تلك املفردات.

 نتيجة الدورة األولى .1

املالحظة يف الدورة األوىل أن التعليم بتطبيق اسرتاتيجية التعليم نظرا من نتيجة 

النتيجة. نقصان  التعاوين بتخمني الكلمات سار سرية حسنة و لكن مل يكن على أقصى

املمارسة من الطلبة �ذه االسرتاتيجية دلت �ذا نتائج االختبار و ميكن مل ينجح الطالب يف 

  بها يف اجلملة.التلفيظ و الكتابة و الفهم و تركي

 

  لقد حسنت نتيجة الطلبة يف الدورة األوىل كما تبني يف اجلدول اآليت:

  9جدول 

  بيانات استيعاب المفردات قبل التطبيق و في الدورة األولى

  بندار النبونج 2بمدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية  Aلطلبة الصف الخامس 



 

  اسم الطالب رقم

النتيجة 

 المطلوبة

  البيان الدورة األولى البيانات األولية

1 Abdurahman Al Haddad 70 70 75 كامل 

2 Ahmad Habibi 70 60 70 كامل 

3 Ahmad Maulana Muzakki 70 70 75 كامل 

4 Ajeng Ayuni Wijaya 70 71 74 كامل 

5 Al Farel Raditia Putra 70 50 60 غري كامل 

6 Alfi Erdian Said 70 55 65 غري كامل 

7 Alvin Izzah Ramadhan 70 55 70 كامل 

8 Andien Putri Kaunang 70 50 65 غري كامل 

9 Azkia Nurul Muthiah 70 55 60 غري كامل 

10 Devi Meila 70 72 75 كامل 

11 Dzakiyah Atikah 70 65 68 غري كامل 

12 Fajar Muharam Saputra 70 50 60 غري كامل 

13 Gunawan Yuda Pratama 70 72 75 كامل 

14 Hanindya Savanda 70 75 77 كامل 

15 Hasna Zahidan Pulungan 70 70 72 كامل 

16 Herlita Ahda Kusuma 70 60 65 غري كامل 

17 Ibnu Arrafi 70 65 65 غري كامل 

18 Jovita Anindita 70 73 76 كامل 

19 Kanaya Tabitha 70 67 71 كامل 

20 M. Abdurahman 70 55 60 غري كامل 

21 M. Farid Faiqul Umam 70 70 70 كامل 

22 M. Farel Ariza 70 60 60 غري كامل 

23 M. Galih Umar 70 55 65 غري كامل 

24 Nandya Azahra Putri 70 50 72 كامل 

25 Nadiyah Maziyyatul  70 70 75 كامل 

26 Noni Hafidzah  70 60 70 كامل 

27 Putri Salma 70 65 75 كامل 

28 Qurratu Alina 70 72 77 كامل 

29 Rajwa Jauza Nuha 70 75 65 غري كامل 

30 Rahyang Dyah Maharani  70 60 70 كامل 

31 Rahyang Jihan Ulya 70 65 80 كامل 

32 Resqita Ummatul Umroh 70 75 75 كامل 

33 Revina Jentia  70 50 70 كامل 



 

34 Riska Pramedia 70 55 70 كامل 

35 Shafa Fidela 70 55 65 غري كامل 

36 Salwa Taskia 70 56 75 كامل 

37 Sendi Usfa  70 66 71 كامل 

38 Syarifatunnisa 70 65 65 غري كامل 

39 Syafia Salsabila 70 60 70 كامل 

40 Zaidan Zindafana 70 70 75 كامل 

%)30نفرا ( 12  كامل %)65نفرا ( 26    

%)70نفرا ( 28  غير كامل %)35نفرا ( 14    
  

ظهرت من اجلدول السابق أن استيعاب املفردات بتطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين 

بتخمني الكلمات يف الدورة األوىل ترتقى النتائج من قبل الدورة. و مهما كانت بعض الطلبة مل 

الذين بلغوا النتيجة املطلوبة. و لكن مل حيصل اإىل % 50ينجحوا و لكن جنح التطبيق  مبئوية 

 الغاية املرجوة و االحتياج إىل زيادة السعي.

  نتيجة الدورة الثانية .2

يعقد الدورة الثانية إصالحا من الدورة األوىل و يرتكز ألجل فعالية الطلبة يف التدريس 

كان الطلبة يتحمسون و كانوا   حىت حيصل إىل الغاية املقصودة. سارت العملية التعليمية باجليد و

فعاليني يف التعليم، حىت يرتقى نتيجة احلفظ و الكتابة و الرتمجة و تركيب املفردات يف اجلملة. و 

  نتائج الطلبة يف الدورة الثانية كما تلي:

  10جدول 

  الطلبة على المفردات في الدورة الثانية بيانات استيعاب

  بندار النبونج 2ية اإلسالمية الحكومية بمدرسة االبتدائ Aلطلبة الصف الخامس 

1الدورة  البيانات األولية النتيجة المطلوبة  اسم الطالب رقم 2الدورة     البيان 

1 Abdurahman Al Haddad 70 70 75 77 كامل 
2 Ahmad Habibi 70 60 70 75 كامل 
3 Ahmad Maulana  70 70 75 77 كامل 
4 Ajeng Ayuni Wijaya 70 71 74 80 كامل 
5 Al Farel Raditia Putra 70 50 60 65 غیر كامل 



 

6 Alfi Erdian Said 70 55 65 70 كامل 
7 Alvin Izzah Ramadhan 70 55 70 72 كامل 
8 Andien Putri Kaunang 70 50 65 72 كامل 
9 Azkia Nurul Muthiah 70 55 60 65 غیر كامل 

10 Devi Meila 70 72 75 75 كامل 
11 Dzakiyah Atikah 70 65 68 70 كامل 
12 Fajar Muharam Saputra 70 50 60 66 غیر كامل 
13 Gunawan Yuda Pratama 70 72 75 77 كامل 
14 Hanindya Savanda 70 75 77 80 كامل 
15 Hasna Zahidan Pulungan 70 70 72 75 كامل 
16 Herlita Ahda Kusuma 70 60 65 70 كامل 
17 Ibnu Arrafi 70 65 65 72 كامل 
18 Jovita Anindita 70 73 76 75 كامل 
19 Kanaya Tabitha 70 67 71 75 كامل 
20 M. Abdurahman 70 55 60 65 غیر كامل 
21 M. Farid Faiqul Umam 70 70 70 70 كامل 
22 M. Farel Ariza 70 60 60 65 غیر كامل 
23 M. Galih Umar 70 55 65 70 كامل 
24 Nandya Azahra Putri 70 50 72 75 كامل 
25 Nadiyah Maziyyatul  70 70 75 77 كامل 
26 Noni Hafidzah  70 60 70 75 كامل 
27 Putri Salma 70 65 75 80 كامل 
28 Qurratu Alina 70 72 77 80 كامل 
29 Rajwa Jauza Nuha 70 75 65 67 غیر كامل 
30 Rahyang Dyah Maharani  70 60 70 82 كامل 
31 Rahyang Jihan Ulya 70 65 80 80 كامل 
32 Resqita Ummatul Umroh 70 75 75 77 كامل 
33 Revina Jentia  70 50 70 75 كامل 
34 Riska Pramedia 70 55 70 70 كامل 
35 Shafa Fidela 70 55 65 70 كامل 
36 Salwa Taskia 70 56 75 75 كامل 
37 Sendi Usfa  70 66 71 70 كامل 
38 Syarifatunnisa 70 65 65 67 غیر كامل 
39 Syafia Salsabila 70 60 70 77 كامل 
40 Zaidan Zindafana 70 70 75 77 كامل 

%30نفرا/ 12  كامل %65نفرا/  26  %82نفرا/  33    
%70نفرا/ 28  غیر كامل %35نفرا/ 14  %18أنفار /  7    

  

نات السابقة دلتالبيانات على أن باإلصالح يف الدورة الثانية ترتقى نتائج من البيا

أفار من  7استيعاب املفردات للطلبة. و امتازت العملية يف الدورة الثانية مهما كان مل ينجح 



 

%. و يستنبط على ا�اء 75% و قد بلغت الغاية من 82الطلبة. و تعرف درجة االستيعاب 

  نتائج على سيطرة املفردات.الدورة بوصول ترقية ال
  

  المباحثة  . ث

يتضمن هذا البحث على شرح نتيجة البحث اإلجرائي الذي قامت به الباحثة مع 

 2باملدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  Aاملدرس يف تعليم درس اللغة العربية للصف اخلامس 

بندار النبونج. و املبحوثة هي عن األشياء املتعلقة مبشكلة البحث. بتطبيق اسرتاتيجية التعليم 

التعاوين  بنوع ختمني الكلمات اليت فيها عنصر من اللعبة اليت �ا جتذب األطفال. و بشأن 

  لم املفردات.مفرح استطاع الطالب على ترقية سيطرته يف تع

تعليم املفردات بتطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين  بنوع ختمني الكلمات و يهدف 

لرتقية االستيعاب على املفردات و تأكيد التلفيظ على املفردات و كتابتها و فهم معانيها و 

 تركيبها يف اجلملة. و الطلبة صف اخلامس هم الذين يعتربةن أن درس اللغة العربية صعب و

  يسبب امللل و لكن أنقصت هذه االسرتاتيجية على االعتبار.

يعرف هذا بأن قبل تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين  بنوع ختمني الكلمات أن 

املدرس مل يستخدم الوسائل التعليمية و االسرتاتيجية اجلديدة كالكتاب و السبورة فحسب. و 

الطلبة مجاعة بدون التجربة من كل نفر واحدا  ألقى املدرس املفردات إال بقراءة النص و تكرر

طالبا  40فواحدا. و هذا يسبب إىل اخنفاض النتائج من استيعاب املفردات كبيانات أولية من 

  %).70طالبا ( 28%) و مل ينجح 30طالبا ( 12جنح 

و يف الدورة األوىل بعد تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين  بنوع ختمني الكلمات سار 

ة حسنة و نتيجة مرتقية و لكن مل يبلغ الغاية املقصودة. و قد سببه نقصان الرتكيز و سري 

االهتمام واإل�ام من الطلبة على الدرس عند تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين  بنوع ختمني 



 

طالبا  26طالبا جنح  40الكلمات و مل يدل لك على جناح تعليم املفردات. و الرتقية هي من 

  %) ها دليل على ترقية املفردات من البيانات األولية.35طالبا ( 14و مل ينجح %) 65(

و استمرارا يف الدورة الثانية بوجود اإلصالحات من الباحثة مع املدرس. و يرتكز 

على جعل الطلبة فعاليني و مرتكزين حىت بلغت الغاية املقصودة من التعليم. و يف هذه  2الدورة 

و ال يبهمون من  1ذه االسرتاتيجية و فهم الدرس بأحسن من الدورة الدورة تعود الطلبة �

الدرس. ألن هذه االسرتاتيجية بتخمني الكلمات مناسبا لألطفال بعنصر اللعبة. و هرت دالئل 

الرتقية من الطلبة على التلفيظ و الكتابة و فهم املعاين و تركيبها يف اجلملة. و يعرف أيضا من 

%) و هذا دليل على الرتقية 18طالبا ( 7%) و مل ينجح 82ا (طالب 33طالبا جنح  40

 التافهة. و جيمع النتائج من استيعاب املفردات على اجلدول التايل:

  11جدول 

  2الدورة  –بيانات نتائج استيعاب المفردات من قبل الدورة 

  بندار النبونج 2بمدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية  Aلطلبة الصف الخامس 

  

1الدورة  قبل الدورة استيعاب المفردات رقم 2الدورة    

%)30( 12 كامل 1  26 )65(%  33 )82(%  

كاملغري   2  28 )70(%  14 )35(%  7 )18(%  

%)100( 40 عدد اجلميع   
    

و من البيانات السابقة ظهرت أن تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بنوع ختمني  

باملدرسة  Aالكلمات قادر على ترقية نتائج استيعاب املفردات لدي الطلبة الصف اخلامس 

و حتمل اآلثار اإلجيابية على ترقية أنشطة التعليم  بندار النبونج 2االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

  . و يعرف هذا بصورة البيانات اآلتية:للطلبة



 

  2رسم بياني 

بالمدرسة  Aمجموع النتائج عن استيعاب المفردات لدي الطلبة الصف الخامس 

  بندار النبونج   2االبتدائية اإلسالمية الحكومية 

  

من الرسم البياين السابق يفهم أن قبل تطبيق الدورة باسرتاتيجية التعليم التعاوين  

طالبا  40بتخمني الكلمات، أن نتائج استيعاب الطلبة على املفردات ا زالت منخفضة. من 

  %).70نفرا ( 28%) و مل ينجح 30نفرا ( 12جنح 

يف الدورة األوىل ترتقى  و بعد تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات

%). مهما مل يبلغ 35نفرا ( 14%) و مل يكمل 65نفرا ( 26طالبا كمل  40النتائج من 

  طالبا و لكن ظهرت �ا الرتقية و البد باإلصالح للعملية بعدها. 40% من 75الغاية 

و يف الدورة الثانية بعدها بإصالح التخطيط و التنفيذ و املالحظة و االنعكاس ترتقى 

%). و هذا يدل على 18نفرا ( 7%) و مل يكمل 82نفرا ( 33طالبا كمل  40النتائج من 

أن تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات ترتقى النتائج للطلبة على سيطرة 
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% يف الدورة الثانية. و النتيجة على الرتقية هي 82% صار 30املفردات، من الدورة ألوىل 

52.%  

ط على أن تطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمات قادر على و االستنبا

 2باملدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  Aترقية سيطرة املفردات عند طلبة الصف اخلامس 

  .2017/2018عام دراسي  بندار النبونج

   



 

  الخامسالباب 

  الخالصة و االقتراحات

 الخالصة  .أ 

استنادا بنتيجة البحث و حتليل البيانات استنبطت الباحثة على أن تطبيق اسرتاتيجية 

 Aالتعليم التعاوين بتخمني الكلمة قادر على ترقية استيعاب املفردات لدي طلبة الصف اخلامس 

 . تعرف هذا برتقيتها يف البيانات املبدئيةبندار النبونج 2االبتدائية اإلسالمية احلكومية مبدرسة 

  طالبا ما كملوا. 28%) و 30طالبا ( 12طالبا كملوا  40

و بالتايل بتطبيق هذه االسرتاتيجية يف الدورة األوىل يبدأ بالتخطيط، و اإلجراء، و 

املالحظة، و االنعكاس هناك الرتقية يف استيعاب املفردات لدي الطلبة مهما مل تكن كامال. 

الباقني  14%) و 65نفرا ( 26ا قد كملوا طالب 40تعرف هذا بنسبة النتيجة السابقة من 

%). و تاليه يف الدورة الثانية قام املدرس مع الباحثة بالتقومي و تطبيق اسرتاتيجية التعليم 35(

التعاوين بتخمني الكلمة قادر خبطوات متساوية يبدأ بالتخطيط، و اإلجراء، و املالحظة، و 

نفرا  33طالبا جنحوا  40ثانية و هي من االنعكاس و ظهرت الرتقية التافهة يف الدورة ال

  %).18طالبا ( 7%) و ما جنحوا 82(

% أي 30و املعرفة أن بتطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمة ترتقى من 

طالبا مل ينجحوا و لكن بعد تطبيق هذه الطريقة يف الدورة األواى و الثانية حصل  12بعدد  

  %.52%) و هذا مبعىن بلغت الرتقية على 82( طالبا ناجحني 33العمل على 

  

 

 االقتراحات  .ب 



 

انطالقا من البحث اإلجرائي بتطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمة الذي 

بندار النبونج و البذل يف ترقية استيعاب  2يعقد يف املدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

  اآلتية:املفردات قدمت الباحثة االقرتاحات 

 لمدرس اللغة العربية )1

ميكن املدرس بتقدمي الطريقة بالوسائل التعليمية املتنوعة إلنقاص امللل لدي الطلبة   ) أ

 حىت ترتقى محاستهم يف املشاركة لكل مادة مقررة.

االقرتاح من الباحثة على إعطاء التدريب املستمر باإلرشادات الكافية و بذل اجلهد   ) ب

 على استيعاب املفردات.

استخدام اسرتاتيجية التعليم التعاوين بتخمني الكلمة حيتاج إىل الدقة يف استعداد    ) ت

وسائل البطاقة اليت فيها الشعرية على بطاقة األسئلة عن املفردات و يرجى من 

املدرسني أن يستويل يف استخدام الطرائق و االسرتاتيجية املناسبة لدي الطلبة باملواد 

 الدراسية.

 طلبةلل )2

 لبة إظهار ثقة النفس عند الدراسة.ميكن الط  ) أ

 ميكن إظهار الدوافع من نفوسهم حىت ال يغريه شأن البيئة.   ) ب

ميكن الطلبة إظهار روح الفعالية و الشجاعة و ال ميزح حىت يغين على استيعاب   ) ت

 املفردات.

 بندار النبونج 2االبتدائية اإلسالمية الحكومية  للمدرسة )3



 

سة فعاليا. و يرجى من مدير املدرسة أن عسى أن يصبح التدريس يف هذه املدر 

يشجع املدرس على استخدام الطريقة و االسرتاتيجية و األسلوب املناسبة بتبسيط الوسائل 

 التعليمية.

  للباحث التالي )4

البد أن يبحث الباحث التايل حبثا علميا أحسن و أجيد مما حبثت الباحثة. و ركز 

هذا البحث عن ترقية استيعاب املفردات و الرجاء للبحث التايل على تركيز مهارات االستماع و 

الكالم و الكتابة و نتيجة الدرس و الدوافع و غريها.و الرجاء على استخدام الطريقة و 

 ليب املتنوعة و اإلبداعية الرتفاع جودة التعليم اليوم. الوسائل، و األسا

  االختتام  .ج 

محدا و شكرا هللا عّز و جّل بعونه و توفيقه ّمتت هذه الرسالة العلمية، �ذا اعرتفت 

و الباحثة على النقصان و العيوب هذه الرسالة العلمية فاحتاجت إىل االقرتاحات من القراء. 

الرسالة العلمية نافعة و مفيدة لدي مجيع ا�تمع. بارك اهللا ترجو الباحثة على أن تكون هذه 

  آمني.
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LAMPIRAN  

  



 

Lampiran I  

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Menjelaskan kompetensi dan materi 

 

 
Menjelaskan tentang strategi cooperative learning tipe tebak kata dan aturan mainnya 



 

 

 
Peserta didik berdiri di depan kelas dan diberi atau dibagi media kartu soal dan kartu jawaban 



 

 

 

Kegiatan peserta didik dalam menebak kata 



 

    

 
 



 

     

 
 



 

    

 

 

   



 

Lampiran III 
 

MATERI MUFRADAT ِفي ُغْرفِة الُجُلْوس 

  المفردات معنى المفردات معنى المفردات معنى

Tirai  ٌِسَتار Jam  ٌَساَعة Ruang tamu ُغْرفِة اجلُُلْوس 

Bayi  ٌِطْفل Tv تِْلَفاز Rumah بـَْيت 

Ruang tidur ُغْرَفُة الَنوم Telephone تِْلُفون Lemari ِخزَانَة 

Ruang makan  ِغرفة االَْكل Majalah َجمَلَّة Meja َمْكَتب 

Ruang belajar غرفة املذاِكرة Koran َجرِْيَدة Kursi  ٌُّكْرِسي 

Teman  ٌصِدْيق Sofa  ٌأَرِْيَكة Pintu  ٌبَاب 

Penjahit  ٌَخيَّاَطة Lampu  ٌِمْصبَاح Dinding  ٌِجَدار 

Desa َقريَة Vas bunga  ٌَمْزَهرِيَّة Jendela  ٌنَاِفَذة 

Lihatlah  ْأُْنظُر Disana  َُهَناك  Sekolah  ٌَمْدَرَسة  
 

MATERI MUFRADAT ِفي ُغْرفِة المَذاَكَرة 

  المفردات معنى المفردات معنى المفردات معنى

kertas  ٌِقْرطَاس Buku pelajaran الدِّرَاَسةِ  كَِتاب Ruang belajar ُغْرفِة املَذاَكرَة 

besar  َكِبْري Tas  ٌَحمَْفَظة Jadwal pelajaran  َِجْدَوال الدِّرَاَسة 

banyak  ٌر  كَِتاُب اللَُّغة الَعَربِيَّة Buku B Arab قـََلمٌ  Pena َكِثيـْ

kecil  ٌر  ِكَتاب التَّارِيخ Buku sejarah ُكرَّاَسةٌ  Buku tulis َصغِيـْ

Bersih  ٌَنِظْيف penggaris  ٌِمْسَطرَة Buku hadits  اَحلِديث.كتَاب 

kotor  ٌُمتَِّسح Bagus/Indah  ٌْيل  ِمْصَباحٌ  lampu مجَِ

rajin  ٌَنِشْيط  Sedikit  ٌقَِلْيل  Baru  ٌَجِدْيد  

mengambil  ُيَْاُخذ  Luas  ٌَواِسع  Lama  ٌَْقِدمي  
 

 

   



 

Lampiran IV (1) 

Lembar Soal Tes Siklus 1 

Nama   : 
Kelas  : 
Hari/Tgl : 
 
1. Bacalah mufradat dibawah ini dengan baik dan benar kemudian terjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia! 

    . جمََلَّةٌ ٦      . ُغْرفُة اجلُُلْوس١

 . َمْدَرَسةٌ ٧         .َخيَّاطَةٌ ٢

 . َمْكَتبٌ ٨      . تِْلُفونٌ ٣

 . َجرِْيَدةٌ ٩        . تِْلَفازٌ ٤

 ِخزَانَة ١٠      . ُغْرَفُة الَنومِ ٥

2. Terjemahkan kata dibawah ini ke dalam bahasa Arab! 
1) Kursi 
2) Meja 
3) Telephone 
4) Rumah 
5) Sekolah 

 
3. Pilihlah jawaban dalam kurung yang kamu anggap benar! 

ُبْوَرة .١ الَفْصل) - غرفة النوم –في... (غرفة الجلوس  السَّ  
الَمْكَتب) - الِخَزاَنة  – الُكرِسيّ ....( الِتْلفُْون َعَلى .٢  

ْوم ) غرفة -  احلمام –يف.....( غرفة اجللوس  املْكَتُب َوالُكْرِسيُّ  .٣   النـَّ

  الُسْوِق ) –البَـْيِت  –. املَدرَُّس ِيف .... ( املَْدَرَسِة ٤

 غرفة اجلُُلْوِس ) –غرفة النـَّْوِم  –. َجرِْيَدٌة َوَجمَلٌَّة ِيف ( غرفَة االَْكِل ٥

  
 

 

 
Lampiran IV (2) 

Lembar Soal Tes Siklus 2 

Nama   : 
Kelas  : 



 

Hari/Tgl : 
 
1. Bacalah mufradat dibawah ini dengan baik dan benar kemudian terjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia! 

رٌ . ٦      غرفة املذاِكرة. ١     َكِثيـْ

 َنِظْيفٌ . ٧       َجْدَوال الدِّرَاَسةِ  .٢

 َقلِْيلٌ . ٨      ِكَتاب التَّارِيخ. ٣

 َجِدْيَدةٌ . ٩      ِكَتاب الِفْقهِ . ٤

 مجَِْيلٌ  ١٠    ِكَتاُب اللَُّغة الَعرَبِيَّة. ٥

2. Terjemahkan kata dibawah ini ke dalam bahasa Arab! 
1) Buku sejarah 
2) Jadwal pelajaran 
3) besar 
4) luas 
5) baru 

 
3. Pilihlah jawaban dalam kurung yang kamu anggap benar! 

َرٌة)َهَذا بـَْيٌت ... . ١ ٌر/ َكبيـْ  (َكِبيـْ

 تِْلَك َجمَلٌَّة ... (َجِدْيٌد / َجِدْيَدة). ٢

َرٌة). ٣ ٌر / َكِبيـْ  تِْلَك ِخزَانٌَة ... (َكِبيـْ

ٌر / َصِغيـْرٌَة). ٤  َذِلَك َوَلٌد ... (َصِغيـْ

يْـَلٌة) ٥ ْيٌل / مجَِ   َهِذِه ُغْرفٌَة ... (مجَِ
 

 

 

 

 

   



 

Lampiran V  
Format Penilaian Penguasaan Mufradat Peserta Didik Kelas V A 

MIN 2 Bandar Lampung Siklus I 
 

No. Nama KKM 
Indikaror Penilaian 

Nilai 
1 2 3 4 

1. Abdurahman Al Haddad 70 80 80 70 70 75 
2. Ahmad Habibi 70 80 80 60 60 70 
3. Ahmad Maulana Muzakki 70 75 75 75 75 75 
4. Ajeng Ayuni Wijaya 70 80 80 75 67 74 
5. Al Farel Raditia Putra 70 70 60 60 50 60 
6. Alfi Erdian Said 70 70 70 60 60 65 
7. Alvin Izzah Ramadhan 70 80 80 60 60 70 
8. Andien Putri Kaunang 70 70 70 60 60 65 
9. Azkia Nurul Muthiah 70 70 60 60 50 60 

10. Devi Meila 70 80 80 75 65 75 
11. Dzakiyah Atikah 70 80 80 60 52 68 
12. Fajar Muharam Saputra 70 70 60 60 50 60 
13. Gunawan Yuda Pratama 70 75 75 75 75 75 
14. Hanindya Savanda 70 78 78 78 74 77 
15. Hasna Zahidan Pulungan 70 75 75 75 63 72 
16. Herlita Ahda Kusuma 70 70 60 60 50 65 
17. Ibnu Arrafi 70 70 60 60 50 65 
18. Jovita Anindita 70 76 76 76 76 76 
19. Kanaya Tabitha 70 75 75 75 61 71 
20. M. Abdurahman 70 70 60 60 50 60 
21. M. Farid Faiqul Umam 70 80 80 60 60 70 
22. M. Farel Ariza 70 70 60 60 50 60 
23. M. Galih Umar 70 70 60 60 50 65 
24. Nandya Azahra Putri 70 75 75 75 63 72 
25. Nadiyah Maziyyatul Fikroh 70 80 80 75 65 75 
26. Noni Hafidzah  70 80 80 60 60 70 
27. Putri Salma 70 75 75 75 75 75 
28. Qurratu Alina 70 78 78 80 72 77 
29. Rajwa Jauza Nuha 70 70 60 60 50 65 
30. Rahyang Dyah Maharani  70 80 80 60 60 70 
31. Rahyang Jihan Ulya 70 80 80 85 75 80 
32. Resqita Ummatul Umroh 70 75 75 75 75 75 
33. Revina Jentia  70 80 80 60 60 70 
34. Riska Pramedia 70 75 75 65 65 70 
35. Shafa Fidela 70 70 60 60 50 65 
36. Salwa Taskia 70 80 80 60 60 75 
37. Sendi Usfa  70 75 75 75 61 71 
38. Syarifatunnisa 70 70 70 55 50 65 
39. Syafia Salsabila 70 75 75 65 65 70 
40 Zaidan Zindafana 70 75 75 75 75 75 

 
 

Format Penilaian Penguasaan Mufradat Peserta Didik Kelas V A 
MIN 2 Bandar Lampung Siklus II 

 
No. Nama KKM Indikaror Penilaian Nilai 



 

1 2 3 4 
1. Abdurahman Al Haddad 70 80 80 78 70 77 
2. Ahmad Habibi 70 75 75 75 75 75 
3. Ahmad Maulana Muzakki 70 80 80 78 70 77 
4. Ajeng Ayuni Wijaya 70 80 80 80 80 80 
5. Al Farel Raditia Putra 70 70 70 60 60 65 
6. Alfi Erdian Said 70 75 75 65 65 70 
7. Alvin Izzah Ramadhan 70 80 80 64 64 72 
8. Andien Putri Kaunang 70 80 80 64 64 72 
9. Azkia Nurul Muthiah 70 70 70 60 60 65 

10. Devi Meila 70 80 80 70 70 75 
11. Dzakiyah Atikah 70 80 80 60 60 70 
12. Fajar Muharam Saputra 70 70 70 62 62 66 
13. Gunawan Yuda Pratama 70 80 80 74 74 77 
14. Hanindya Savanda 70 80 80 80 80 80 
15. Hasna Zahidan Pulungan 70 75 75 75 75 75 
16. Herlita Ahda Kusuma 70 75 75 65 65 70 
17. Ibnu Arrafi 70 80 80 64 64 72 
18. Jovita Anindita 70 76 76 76 76 75 
19. Kanaya Tabitha 70 75 75 75 75 75 
20. M. Abdurahman 70 70 70 60 60 65 
21. M. Farid Faiqul Umam 70 80 80 60 60 70 
22. M. Farel Ariza 70 70 70 60 60 65 
23. M. Galih Umar 70 80 80 60 60 70 
24. Nandya Azahra Putri 70 75 75 75 75 75 
25. Nadiyah Maziyyatul Fikroh 70 80 80 74 74 77 
26. Noni Hafidzah  70 80 80 70 70 75 
27. Putri Salma 70 80 80 80 80 80 
28. Qurratu Alina 70 80 80 80 80 80 
29. Rajwa Jauza Nuha 70 70 70 64 64 67 
30. Rahyang Dyah Maharani  70 84 84 80 80 82 
31. Rahyang Jihan Ulya 70 80 80 80 80 80 
32. Resqita Ummatul Umroh 70 80 80 74 74 77 
33. Revina Jentia  70 75 75 75 75 75 
34. Riska Pramedia 70 80 80 60 60 70 
35. Shafa Fidela 70 80 80 60 60 70 
36. Salwa Taskia 70 80 80 60 60 75 
37. Sendi Usfa  70 80 80 60 60 70 
38. Syarifatunnisa 70 70 70 64 64 67 
39. Syafia Salsabila 70 80 80 74 74 77 
40 Zaidan Zindafana 70 79 79 75 75 77 
Indikator Mufradat: 
1.Pelafalan Mufradat   3.Pemahaman arti mufradat  
2.Penulisan kembali mufradat  4.Penggunaan mufradat pada kalimat 
   



 

  


