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ب

  ملخص البحث

  

ا املس  و ال حيتوي عنصر األصوات. و و اللعب بالتالميذ اللعبة من الوسيلة التعليمية املنظورة و ميكن 

باآلخرين أما سيطرة املفردات هي قدرة شخص يف استخدام ما لديه من الكلمات يف االتصال و املعاملة 

ا يف تعلم اللغة العربية. و لكن كان بعض التالميذ عربية. و املفردات من أهم العناصر اليت البد سيطر

يشعرون بالصعوبة يف حفظ املفردات. و أما سبب ذلك لنقصان الوسائل التعليمية من املدرس عند التعليم 

فال يستخدم إال املعلمة و السبورة و الكتاب املدرسي و الطريقة غري كاملة و االسرتاتيجية غري منهجية 

  ل و نقصانن اجلذابة للتعلم.حىت شعر التالميذ باملل

اهلدف من هذا البحث هو حلل املشكلة املوجودة يف الصف السادس و ملعرفة الرتقية من استخدام الوسيلة 

عن سيطرة التالميذ على املفردات للطلبة الصف السادس مبدرسة Permainan ular tanggaلعبة

  و مشكلة البحث هي هل استخدام الوسيلة لعبة نج.املهاجرين االبتدائية اإلسالمية كارانج ماريتيم فاجنا

Permainan ular tangga قادر على ترقية سيطرة التالميذ على املفردات للطلبة الصف السادس مبدرسة

  املهاجرين االبتدائية اإلسالمية كارانج ماريتيم فاجنانج؟.

و اآللة املستخدمة جلمع هذا هو البحث اإلجرائي للصف و يصمم يف دورتني و لكل دورة لقاءان.

البيانات هي االختباري و غري اختباري. و أساليب مجع البيانات هي املالحظة و املقابلة و التوثيق. و 

  أسلوب حتليل البيانات هو التحليل النوعي.

فاستنادا إىل نتيجة البحث الذي جرت به الباحثة فظهر أن سيطرة املفردات من دورة إىل بعدها ترتقى 

تالميذ 6فه. و من االختبار الشفهي مثال يعرف أن ترقية السيطرة من الدورة الثانية تكون جيدا جدا  بالتا

%. و اما 6تلميذ واحد %، و ناقص 13تالميذ 3%، و مقبول 37تالميذ 7%، و جيدا 41و هي 

ملقابلة و %. و من عملية البحث السابقة وفقا بنتائج ا79% و يف الثانية 70متعادل الدورة األوىل 

االختبار فاستنبطت الباحثة على أن استخدام الوسيلة لعبة السلم و الثعبان قادر على ترقية سيطرة 

التالميذ على املفردات للطلبة الصف السادس مبدرسة املهاجرين االبتدائية اإلسالمية كارانج ماريتيم 

فاجنانج بالرتقية التافهة.

  Permainan ular tanggaالكلمة الرئسييه: المفردات , 







ھـ

  شعار

  

بسم اهللا الرحمن الرحيم

ئَِكةِ ُكلَّھَا ثُمَّ َعَرَضھُۡم َعلَى ٱۡألَۡسَمآءَ َءاَدَم َوَعلَّمَ 
ٓ ُٓؤَالِٓء ٔ ُ فَقَاَل أَۢنبِ ٱۡلَملَٰ ونِي بِأَۡسَمآِء ھَٰ

ِدقِیَن    ٣١إِن ُكنتُۡم َصٰ

Artinya:

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: 
"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar 
orang-orang yang benar!.” (Q.S Al-Baqarah: 31)1

                                                          
1Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahanny, (Jawa Barat: Diponegoro, 2005 )
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  تقديرالشكر و ال

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه الرسالة العلمية ذاحلمد هللا رب العاملني بفضله العضيم قامت الباحثة على امتام ه

الصفللطلبة permainan ular tanggaترقية إستيعاب المفردات بوسيلة مبوضوع 

السادس بمدرسة المهاجرين االبتدائية اإلسالمية كارانج ماريتيم فانجانج للعام 

  م2016/2017الدراسي 

و الصالة و السالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و علــى اصــحابه و 

  .من تبعه باحسان اىل يوم الدين

هـــذه الرســـالة العلميـــة شـــرط للحصـــول علـــى الدرجـــة اجلامعيـــة االوىل يف كليـــة

  الرتبية و التعليم بقسم اللغة العربية جامعة رادين اينتان االسالمية احلكومية النبونج.

ذا  وعت الباحثة أّن هــذا البحــث ال يــزال بعيــد مــن الكمــال و الصــواب. و 

فريجــى النقــد و االقرتاحــات للتشــجيع و اإلمتــام مبجــرد الرجــاء أن ينتفــع هــذا البحــث  

  ة خاصة و عامة للمجتمع و للقارئني.آمنيكمصدر املعلومات و تفيد للباحث

و يف تصــنيف هــذه الرســالة العلميــة نتاولــت الباحثــة  املســاعدة الكثــرية روحيــا كــان أو 

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



ح

الدكتور احلاج خري األنوار، املاجستري كعميد كليــة الرتبيــة و التعلــيم جبامعــة راديــن .1

إينتان اإلسالمية احلكومية النبونج.

، كرئيســة و حممــد عفيــف أمــراهللا املاجســتري املاجســتريداودســفريسفري الدكتور.2

الة و ســـكريترية قســـم تعلـــيم اللغـــة العربيـــة علـــى مســـاعدة اإلدارة إلمتـــام هـــذه الرســـ

العلمية.

أمــي هجريــةلــدكتورة ستاذ الــدكتور امحــد اســراري املاجســتري كاملشــرف االول  و اال.3

لكتابــة التوجيهــاتشــكرا جــزيال علــى مجيــع اإلرشــادات و ، املاجســترية  كاملشــرفة 

.هذه الرسالة العلمية

ـــ.4 ذين هيئـــة األســـاتذة و املـــوظفني يف كليـــة الرتبيـــة و التعلـــيم جامعـــة راديـــن إينتـــان ال

.ساعدواين على نتاول العلوم النافعة

سيدة نور جسنة كمدير املدرسة للمدرسة املهــاجرين االبتدائيــة االســالمية فاجنــانج .5

الذين قد ساعدوين يف امتام هذه الرسالة العلمية.و مجيع املدرسني و املوظفني 

تالميــذ الصـــف الســـادس باملدرســـة املهــاجرين االبتدائيـــة االســـالمية فاجنـــانج شـــكرا .6

على التنفيذ معهم هلذا البحث.

رلكيليـــا و نـــور بيـــيت و ريـــا هريـــاين و ديانـــا ليـــزا زيـــن وبيرتيـــكأصـــدقائي احلميمـــة .7

أشــكر علــى التشــجيعات و املداخلــة إلمتــام ديمفتاح اهلدى و عبد اهللا مفيت فــؤا

هذه الرسالة العلمية.

دة و شــــكرا علــــى املســــاع2013زمالئــــي مــــن قســــم تعلــــيم اللغــــة العربيــــة مرحلــــة .8

الدوافع النافعة.

مجيع الناس الذين ساعدواين إلمتام هذه الرسالة العلمية أودهم شكرا جزيال..9



ح

رادين اينتان االســالمية احلكوميــة جامعيت احملبوبة كلية الرتبية و التعليم يف .10

  النبونج

اخريا لعل اهللا اعطانا رمحة و التوفيق و اهلداية و تكون االعمال الصاحلة بقاء  

كاحلسنات و عسى ان تنفع هذه الرسالة العلمية للباحثة خاصة و للقارئني عامة 

  آمني.

  م2017بندار النبونج ديسمبري

  ةالباحث

  

  دوي فطريانا

1311020140
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  الباب األول

  المقدمة

توضيح الموضوع  .أ

البحث العميق أرادت الباحثة على شرح االصطلحات املوجودة يف هذه قبل 

و أما موضوع هذه الرسالة هي: الرسالة العلمية لتجنب األخطاءعند القارئني.

         Permainan ularلعبة المفردات بوسيلة استيعابترقية "

tangga مدرسة المهاجرين االبتدائية اإلسالمية  بسالسادللطلبة الصف

و أما البيان كما ."2016/2017للعام الدراسي كارانج ماريتيم فانجانج

  يلي:

الترقية)1

و يف هذا 1الرتقية هي االرتفاع حنو الدرجة أو الرتبة و الرتفيع عليها.

ا عملية لرتقية سيطرة مهارة القراءة ال إ للطلبة، حىت تكون أحسن ا

  قبل.من

                                                          
1Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer. (Gita Media Press, 2006), h. 370  
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  االستيعاب)2

و الفهم و القدرة على السيطرةمبعىن سري العملية على االستيعاب

استعمال املعلومات و املهارات و غريها. و القدرة على عمل شيء 

ذا التعريف فيقال أن السيطرة هي الفهم. و ليس 2بسيطرته. وفقا 

ا الفهم مبعرفة احلفظ فحسب لكنها الفهم على مادة و القدرة على بيا

بشكل آخر.

المفردات)3

يف أساسي عنصراملفردات هي قالت راضية زين الدين أن 

3هي جمموعة من املفردات.تعليماللغة ألن اللغة يف احلقيقة 

سيلةالو )4

ا وصلت املعلومات و تساعد على  الوسيلة هي مصدر التعلم اليت 

تتكون سهولتها. و الوسيلة يف التعليم تعين آالت مادية و تصويرية

4املعلومات البصرية و الشفوية و هذا عند رأي أزهر أرشد.

                                                          
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 604.
3  Radliyah Zaenuddin dkk, Metodologi & Startegi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta : Pustaka Rihlah Group, 2005), h.89.
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5(Permainan Ular tangga

Permainan Ular tanggaاللعب باللوح لألطفالوه

انقسم اللوح للعب إىل صورة املربعات باشرتاك نفرين أو أكثر. و 

عدد الصورة من السلم و على تلك املربعات يرسم الصغرية و 

  اعتباطيا.و أخرىبني مربعاتالثعبان تعلق

و مجيع املستوى ميكن استخدام هذه اللعبة جلميع الدروس

للفصول الدراسية، و يف تلك املربعات أسئلة البد إجابتها بالطالب 

بوسيلة تلك اللعبة و تطابق األسئلة مناسبا باملستوى الدراسي على 

و صورة .مع كيفية سري اللعبةمادة درس معني. و تستعدد األسئلة 

السلم هي عالمة من العمل اإلجيايب كالصدق و الثعبان عالمة من 

و استطاع املدرس على صناعة هذا اللعب العمل السليب كالكذب.

5نفسه مناسبا بأهداف التعليم.

الطلبة)6

                                                                                                                                                                    
4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h.3 
5 Rahina Nugrahani, Media Pembelajaran Berbasis Visual Berbentuk Permainan Ular 

Tangga untuk Meningkatkan Kualitas Belajar Mengajar di Sekolah Dasar (Jakarta, Pt Raja Grafindo: 
2007) h. 23
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هو الطلبة مجع من طالب و مبعىن من القاموس الوطين اإلندونيسي 

ال6التلميذ. هو الطالب الذي يتعلم يف املرسة االبتدائية . و يف هذا ا

مدرسة المهاجرين اإلسالمية الحكومية كارانج ماريتيم فانجانج)7

مدرسة املهاجرين هي املدرسة األهلية مبعظم السكان األصليني من 

شواطئ البحر الذين يتدرسون يف تلك املدرسة، و كان املدرسون أكثرهم 

  يسكنون حول املدرسة.

و من التوضيح يفهم هذا املوضوع بأنه ترقية املفردات بوسيلة لعبة 

ا مدرس اللغة العربية يف  السلم و الثعبان يف عملية التعليم اليت قام 

اإلسالمية كارانج ماريتيم فاجنانج.مدرسة املهاجرين االبتدائية 

أسباب اختيار الموضوع  .ب

  اختارت الباحثة هذا املوضوع بأسباب ما يلي:

تعلم اللغة العربية مبعىن البد للطالب على تعلم العربية بتطبيقها يف االتصالية .1

احتاجت الباحثة و لتحقيق تلك األهداف العربية مكتوبة كانت أو املنطوقة.

                                                          
6 Suharto, Tata Iryanto, Kamus Bahasa Indonesia Terbaru, ( Surabaya: Indah, 2004), h. 240.
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يف ترقية املهارة بتطبيق الوسيلة التعليمية املناسبة و الفعالية و تساعد الطلبة 

اللغوية العربية.

مدرسة املهاجرين االبتدائية اإلسالمية  يف عملية تعليم اللغة العربية كانت .2

بتطبيق الطريقة اخلطابية و الوسائل التعليمية  جتري كارانج ماريتيم فاجنانج 

يف ترقية التعليم و استيالء املفردات و لكن مل كالكتاب و املعلمة و السبورة 

.ممتازةتكن النتيجة 

خلفيات البحث  .ج

اليت استخدامها املشرقيني كأساس احتاد األمة اللغة الرمسية ة هي اللغة العربي

الشرقية. و قد اشهدها العامل بعد اللغة اإلسبانية و هلا دور كبري يف ترقية و تسابق 

و هذا ليس فقط يف ترقية اللغة و العلوم اللغوية، و لكن أكثر يف الدرجة العاملية

للغة العربية أكثر 7و األساليب التعليمية.من ذلك هو جتديد و التطوير يف الطريقة 

ا يف األنواع اللغوية السامية. الناطقني  مليون نفرا. و 280أكثر من و ينطقون 

لسكان الشرق األوسط و أفريقا الشمالية. و هذه اللغة هي اللغة كاللغة األوىل 

القرآن بالدا، و هو لغة العبادة لدين اإلسالم ألنه أيضا لغة 25الرمسية من 

                                                          
7Zulhanan,Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,(Jakarta: Rajawali Press,2014), h.1 
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الكرمي. و تدرس اللغة العربية يف املدارس و اجلامعات و عادة يف مكان العمل  

  كاملواصالت أو الوسيلة العامة.

ذه اللغة بوسيلة القرآن  اللغة العربية هي اللغة الشريفة يكلم اهللا الناس 

الكرمي. مع أن القرآن هو رمحة جلميع العامل و ليس للمسلمني فحسب، منذ عهد 

و ما اهللا بغافل على تنوع اللغات الرسول صلى اهللا عليه و سلم إىل آخر الزمان. 

عل الناس باختالف الشعوب و يف العامل فإنه خالق كل شيء و هو الذي ج

اللغات و هو الذي قدر العربية كلغات لوسيلة تفهيم اهلدى و هو القرآن الكرمي 

مادة مهمة البد تعلمها فلذلك أصيحت العربية8الناس يف مجيع أحناء العامل.

للناس، و واجب للمسلمني. و ينبغي تعلم اللغة العربية منذ وقت الطفولة حىت 

  غة العربية يف احلوار و املفردات.فهم الطالب الل

ا اهتمامنا اهتمتما تاما. و كان الدين  مشكلة الرتبية هي شيء مهم البد 

أيضا حيرتم العلماء الذين لديهم املعلومات الدينية و العامية ألن بالعلم استطاعوا 

و بالنظر الدقيق إىل9أن حيصل على الدرجة العالية يف إتاحة حوائج احلياة.

تعريف الرتبية فهي كل خربة احلياة اليت تشجع الطالب أو الطالبة ملعرفة املعلومات 

                                                          
8Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,(Malang: Misykat,2005), h.23
9zakiyah Derajat, Ilmu Pendidikan Islam( Pt Bina Aksara:2002), h. 40
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و رغبة الشخص للتعلم 10و لتعلم األخالق حىت يستعمل عند حياته اليومية.

أنشطته التعليمية إذا جتذب االهتمام من الطالب فاسرتغب لظهور إرادة تؤثر على 

  التعلم.

يف البيئة األسرتية و املدرسية و االجتماعية تنفذ سارت الرتبية طوال احلياة و 

تم سلوك  تمع و احلكومة. و  فلذلك أصبحت الرتبية مسؤولية األسرة و ا

  املدرس و أخالقه كأسوة حسنة لتكوين أخالق التالميذ.

أحد العامل من عوامل جناح تعليم اللغة األجنبية هي تعليم املفردات. ألن 

ا مضمون التعليم و كيفيته. و الطريقة هي املفردات من ناحية طري قية اليت تؤدي 

ذا كانت الطريقة التعليمية طبيعية و خيارية.  جمموعة نظرية من طرائق التدريس و 

  تساعد العوامل األخرى يف عملية التعليم.و طريقة التعليم 

يف للنجاح يف عملية التعليم هو تعليم املفردات ألن هلا دور كبري عنصر مهم

فهم اللغة األجنبية. و لنجاح تعليم املفردات احتاج املدرس إىل األسلوب املناسب 

  يف التعليم و خاصة لألطفال رمبا احتيجت اللعبة كلعبةالسلم و الثعبان.

                                                          
10Suhartono dan Suparlan, wawasan pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media: 2009) h.43
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إذا نظرنا إىل شأن التعلم عند الدرس مع شأن الراحة فرأينا أن الطالب 

ة فتحمس الطالب و فرحوا ألن أكثرهم ينشطون يف الراحة فغذا دّق اجلرس للراح

جاء وقت الراحة. ملاذا يكون بذلك؟ فيمكن اجلواب أن يف الراحة استطاع 

م حرية و ال حيدد بالنظام كوقت التعلم يف  الطالب أن يشرتك الطالب مع أصحا

الفصل. فمنهم من يلعبون كرة القد و التسابق يف اجلري و لعبة السلم و الثعبان و 

ة. و من هذا الشأن فاستنبط بأن الطالب يرغبون يف اللعب بدون غريها عند الراح

حدود النظام لذلك رمبا ينبغي هلم األلعامبع التعليم بالتدريج كي وصلت املعلومات 

  حبماستهم للعب.

م حكى ما افرح بلعبته بتلك اللعبة السلم و الثعبان.   و اذا التقوا باصحا

ال حياة اللعب و الفرحة و كان املنهج ) ان لالطفkak Setoكما قال كاك سيتو (

اصبح كون الطالب كاملفعول فاعال يف هيئة االن يلزم بفعالية االطفال عند التعلم 

الرتبية و التعليم و بذلك جيب للمدرس جعل االوالد فعاليني يف التعلم و التعليم 

دنيسيا و يف الفصل. و املدرسة االبتدائية هي اقصى املراحل يف عملية التعلم يف ان

يف هذه املرحلة كفاءة اساسية للوصول اىل املرحلة اعالها. فنجاح التعليم يف هذه 
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فلذلك جيب هلم سيطرة مجيع الدروس و ال ينفك املرحلة تقرر كيف خطوته بعدها 

  منها درس اللغة العربية.

ذبة عند التالميذ حىت رغبوا يف ة يو لكن كيف طريق تعلم اللغة العربية ا

بعد . هناك كثري من الطرائق احدها بالطريقة احلفظية و تعلم اللغة العربيةولوع

تناول املعلومات جربوا على مذاكرة الدروس. و لكن من بعض الطلبة من يقدرون 

على ذكر الدروس بسهل و منهم من ال يقدرون بذكر الدرس اسرع و هذا دليل 

قيقة ان هناك كثري من على اختالف كفاءة التالميذ على حفظ الدروس. يف احل

الطرائق الفريدة يف تدريب احلفظ لتعليم اللغة العربية خاصة للمفردات منها لعبة 

ة للمدرسة السلم و الثعبان للمدرسة االبتدائية اليت كانت مطابقة بشؤون الطلب

ذه اللعبة كوسيلة سيطرة النفس لديهم حلفظ املفردات العربية مرحلة  االبتدائية و 

  11االبتدائية.املدرسة 

ا :   و ارادت الباحثة لتعليم املفردات بوسيلة لعبة السلم و الثعبان ال

كانت لعب السلم و الثعبان غري اجنبية عند االطفال.1

و كانت اللعبة سهلة جدا.2

                                                          
11 Yasin yusuf dan Umi auliya  Sirkuit Pintar,(Jakarta: cet.pertama,2011), h.3
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لعبة الفرقة اليت لعبها جمموعة االطفاال.3

ذه اللعبة ازدادت محاسة الطلبة للتعلم.4

ت خطرية الطلبة لتفهيم املفردات من بلعبة السلم و الثعبان سرع.5

  املدرس

مدرسة املهاجرين وفقا مبقابلة الباحثة مع املدرس لدرس اللغة العربية 

و هي استاذة فريدة اغوستومي يف اإلسالمية احلكومية كارانج ماريتيم فاجنانج

لتعليم كل يوم قالت ان الطريقة اليت استخدمت2017من ابريل 10التاريخ 

  12هي طريقة اخلطابة و بتلك الطرية ال تزال النتيجة منخفضة.

  1الجدول 

نتيجة االختبار الشفهي عن سيطرة المفردات قبل البحث في الصف 

الخامس مدرسة المهاجرين اإلسالمية الحكومية كارانج ماريتيم فانجانج 

  النبونج جنوبية.

  

  

                                                          
12Ustadzah Farida Agustumi, Pendidikan Bahasa Arab, Pengamatan, MI Al- Muhajirin 

Panjang, 10 April 2017
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الرقم
اسم الطالب

Master 
Learning PAM P BK PM العدد النتیجة

البیان

Bela Ananda 
Putri

100 75 76 80 70 301 75,3 جید

2.
Dadang 
Danuarta

100 55 60 63 60 238 59,5 مقبول

3. Eva Pratiwi 100 75 80 81 70 306 76,5 جید
4. Feni Aulia 100 70 72 75 65 282 70,5 جید
5. Gerald Pratama 100 60 65 67 63 255 63,7 مقبول

6.
Gustian 
Fernando

100 65 70 73 62 270 67,5 جید

7.
Jaya Indra 
Setiadi

100 60 61 65 60 246 61,5 مقبول

8.
M. Ridho 
Setiawan

100 50 52 55 50 207 51,7 ناقص

9.
Okta Septian 
Pramana

100 70 72 75 68 285 71,3 جید

10. Rafli Ramdhani 100 65 67 70 64 166 66,5 جید
11. Rehan Rafanza 100 75 76 80 70 301 75 جید
12. Ridho Setiawan 100 55 57 60 50 222 55,5 مقبول
13. Sekar Pratiwi 100 50 53 55 50 208 52 ناقص

14.
Shandy Husada 
Eka Putra

100 65 67 70 64 266 66,5 جید

15.
Sherly Amanda 
Putri

100 80 82 85 80 327 81,7 جید جدا

16. Sugalih 100 67 68 70 65 270 67,5 جید

17.
Tegar 
Janupurwanto

100 50 53 55 51 209 52,3 ناقص

  املصدر وثيقة الصف اخلامس 

  

  



12

  2الجدول 

  بيانات الرموز

الرموز البیان النتیجة
PAM Pemahaman Arti 

Mufradath/
فھم المفردات

100

P Pengucapan/
تلفیظ

100

BM Bacaan Mufradath/
قراءة المفردات

100

PM Penggunaan Mufradath/
استعمال المفردات

100

Jumlah 400

  

  3الجدول 

  اي سيطرة المفرداتانتاج المفردات العربيةمقياس 

رقم مئویة البیان

1 80% – 100% جید جدا

2 66%– 79% جید

3 56% – 65% مقبول

4 40%– 55% ناقص

5 30%-39% راسب
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ان النتائج اليت ظهرت من االختبار وسط املستوى ال وفقا باجلدول السابق 

طالبا و كان معتدل النتيجة من الصف اخلامس 17من 3تزال منخفضة و هي 

. و هذا يدل 80و اما النتيجة املقررة لكل فرد البد ان يصل اىل 57,75هي 

  الفعالية من تعليم اللغة العربية بالطريقة اخلطابة فحسب.على نقصلن

و اما لعبة السلم و الثعبان هي اللعبة التقليدية اليت تكون عاملية و هذه لعبة 

ا عدد من االنفار و ر يستطيع اال بواحد.  و اما التعليم بوسيلة الفرقة اليت لعب 

االسئلة، نرد، و املاّر. و لتناول خطوات: ورقة مربعة، ورقة 4لعبة السلم و الثعبان 

ا كثرية يف دكاكني األلعاب و اما اذا نصنع بايدينا  هذه اللعبة سهلة جدا أل

  فنستطيع ان جندد كما نريد من التجديد.

و اما تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة تستند اىل املنهج املقرر من الوزارة 

بيق يف كل مدارس من املدرسة تظهر ان الشؤون الدينية الوطنية و لكن كان التط

و مل يبلغ احلد املقرر الطلبة مل يكونو فعاليني و يتحمسون يف تعلم هذه املفردات 

و هذا الذي يدافع الباحثة على الغرة يف اختاذ البحث الجياد الرتقية من املنهج. 

املوجودة ارادت بنظر اىل املشكلة بتطبيق لعبة السلم و الثعبان يف تعليم املفردات. 

  الباحثة على ان تبحث حبثا علميا ميدانيا يف تلك املدرسة.
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اضا من تلك املشكلة السابقة فارادت الباحثة ان تبحث حبثا اجرائيا  ا

ترقية سيطرة املفردات بوسيلة لعبة السلم و الثعبان للطلبة الصف للصف مبوضوع "

  ."كارانج ماريتيم فاجنانجاخلامس مبدرسة املهاجرين االبتدائية اإلسالمية  

مشكلة البحث  .د

مشكلة البحث هي وجود االختالف بني النظرية و راى سوريابراتا ان 

  13احلقيقة و بني ما يرجى من عمل و ما حتقق يف امليدان و غريها.

وفقا بالراي السابق ان املشكلة هي سؤال و ستظهر االجابة بعد تطبيق 

  البحث.

  فمشكلة البحث هلذه الرسالة العلمية كما يلي:و لتوجيه التحديد الوثيق 

؟سيطرة املفردات للطلبة بوسيلة لعبة السلم و الثعبانهل ترتقى .1

؟سيطرة املفردات بوسيلة لعبة السلم و الثعبانكيف .2

  

                                                          
13Sumadi Saryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo,1998), h.68
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افتراض البحث  .ه

اليت جتيب ان افرتاض البحث هو االجابة املوقتة قال سوهارمسي اريكونتو 

موعة.حىت حتقق مشكلة البحث  العمل افرتاض البحث يشمل على14البيانات ا

  15للحصول على وزنة اخلطوات لتجديد العمل.املفروض 

ان افرتاض العمل سؤال البد حتقيقه و استنبطت الباحثة من الراي السابق 

و التطبيق و املالحظة و و تنفذ بالتخطيطخيطط يف دورتني اجراء يف الفصل 

  16االنعكاس.

يت تدير الصلة الفعالية بني شيئني هي الفلينينج ان الوسيلة التعليمية و راى 

ا كل نظام التعليم تفيد الوسيلة مثال الوسيلة تصورو جبانب ذلك يف التعليم.  ا

ا استخدم املدرس الة التكنولوجية الثمينة تقال بالوسيلة  و لكنها يف جمال التعليم ا

  17.الة اليصال املعلومات الدراسية

                                                          
14Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta,1994), h.
15Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai pengembangan profesi guru, 

(jakarta: Rajawali Pers,2011), h.90
16Djarwanto, Pokok-Pokok Metode Vised dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, 

(Yogyakarta: liberty,1984), h.13
17Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), h.3 
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ذا   تستخدم هذا لرتقية االنشطة و الكفاءة على القراءة و املفردات. و 

كان افرتاض هذا البحث استطاعت ان ترتقى سيطرة املفردات لطلبة الصف 

  اخلامس باملدرسة املهاجرين االبتدائية االسالمية.

أهداف البحث  .و

هدف البحث.1

النكشاف املقصود املضمون يف البحث و هو و اهلدف العام من البحث

لطلبة الصف اخلامس ملعرفة سيطرة املفردات بوسيلة لعبة السلم و الثعبان 

باملدرسة املهاجرين االبتدائية االسالمية.

البحثمنفعة .2

أ. املؤسسة الرتبوية اليت تعلم الناس فيها اللغة العربية خاصة يف املدرسة 

ذا البحث معلومة واسعة الستخدام املهاجرين االبتدائية االسال مية عسى 

  الوسيلة لعبة السلم و الثعبان.
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صالح و ب. رئيس املدرسة املهاجرين االبتدائية االسالمية يرجى عليه اال

االشراف لرتقية تعليم اللغة العربية و االهتمام عليه لتكوين البيئة املهنية 

  اجليدة.

املدرسة املهاجرين االبتدائية العربيةكالوثيقة املراجعة ملدرسي اللغة ج.  

  التعليميةاملفردات االسالمية يرجى التجديد و جة الطلبة على فعايل لرتقية 

اتبع الطالب حبماسة و املادة استخدم املدرس وسائل التعليم حىت د.

  املناسة دون االجبار.

فوائد البحث.3

  اما فوائد هذا البحث هي :

الفائدة النظرية  )أ

اخلزينة النافعة لتطوير املعلومات بوسيلة اللعبة الرتبوية اعطاء )1

لرتقية سيطرة املفردات

تكون هذه الرسالة العلمية مراجعا لزيادة معلومات املدرس )2

خاصة عن عوامل اليت تصعب الطالب على سيطرة املفردات و 

احلل عليها
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الفائدة التطبيقية  )ب

بوسيلة لعبة السلم و الثعبان استطاع املدرس ان يدفع و جيدد و )1

يصلح الوسائل التعليمية ليكون التعليم فعاليا و يسهل سيطرة 

املفردات للطلبة

يدافع املدرس الستعداد و سيطرة و استيالء املهارات و القاء املواد )2

  بوسيلة لعبة السلم و الثعبان خاصة لرتقية سيطرة املفردات
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  الباب الثّانى

  النظرياألساس

تعليم المفردات  .أ

تعريف تعليم المفردات.1

املفردات هي جمموعة من خزينة الكلمات اليت عرفها شخص او جمموعة 

ا جمموعة من الكلمات .الناس و هي جزء من لغة ما و تعرف املفردات با

انسان يف خزينة املفردات من املعروفة بانسان و تستخدم جلعل اجلملة اجلديدة. 

العامة تعترب انه تصوير من عقلية او درجة تربوية. املفردات احد من العناصر 

الثالثة اما العنصر النطقي و الكتايب و هي ايضا اداة لتطوير القدرة اللغوية العربية 

  من شخص.

قال نوركيانطو ان املفردات هي خزينة اللغة املعينة. و هذا مناسب براي 

جيواندونو تعين املفردات كخزينة الكلمات يف اشكال و تطوف الكلمات احلرية 

و يؤيد بذلك كوريس جرياف الذي يعرض او الكلمات مبعىن مفرد. دون الزيادة 
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ص و يظهر بذلك ان املفردات هي جمموعة الكلمات املوجودة يف ذاكرة شخ

  املسموعة و املقروءة.

ا تكونت اللغة. و دور  و قال هورن ان املفردات جمموعة الكلمات اليت 

املفردات يف سيطرة املهارات اللغوية مهم جدا كما قال فاليت ان قدرة التلميذ 

و مهما بذلك تعليم اللغة ال لفهم املهارة اللغوية االربعة متعلق بسيطرة املفردات 

  1ي بتعليم املفردات. و سيطرة اللغة ليست باتقان املفردات فحسبيساو 

تكون ذلك بسبب كثرة املوضوعات يف تعليم اللغة العربية مشكالت صرفية و 

من اللغة العربية كاالفراد و التانيث و التذكري و اجلمع و التثنية و ما اشبه ذلك و 

  تعليم املفردات من امر بسيط مهم.

املفردات و اتفقوا بان تعليم و هدف تعليمه معىن اللغة عناختلف العلماء 

ا استطاعت الطالب ان يتعلم  مهم كشرط اساسي يف تعليم اللغة االجنبية الن 

و يسيطر املهارات اللغوية اي مبعىن البد تعليم اللغة العربية باكتساب املفردات 

  اجليد.

                                                          
1Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), h. 61
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تعلم الطالب املفردات العربية و السؤال ما املراد بتعليم املفردات؟ و هل مبعىن 

هو بقدرته على الرتمجة اىل تلك اللغة او بقدرته على معرفة املعاين املناسب 

  2بالقاموس؟ و مبعىن آخر.

املفردات البد ان يستويل التلميذ يقال بانهيبني هنا ان تعليم املفردات

بفهم املفردات و ليست برتمجتها من شكل املفردة او النتظم يف اجلملة املفيدة. 

امها يف االتصال. و مبعىن يف التطبيق ان بعد ان دون تفهيم املعاين و استخد

  3يفهم التالميذ املفردات فيتعلمون كيف انتظامها يف اجلملة نطقية و كتابة.

و من تلك التعريفات شىت استنبطت الباحثة ان املفردات هي جمموعة 

ا تكونت اللغة املعروفة  موعة تستخدم جلعل الكلمات اليت  لشخص، و تلك ا

تمع. عملية االتصال  باستخدام املفردات لشخص اجلملة املفيدة لالتصال با

  و درجة تربيته ملستعمل اللغة.تظهر مهارة شخص املناسبة و الكافية 

بفون مهبولت ان علم اللغة من امريقا له راي متساوي علماءايدوارت سفري 

تمع تقام اللغة هي الة االتصال يف احلياة االجتماعية.  و من احلقائق ان حياة ا

                                                          
2Bisri Mustofa & Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang, UIN 

Maliki: 2012). H.68
3Ibid, h. 69 
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فلذلك ال تكون اللغتان املتساويتان من تلك اللغة. و االوصاف على طبيعيات 

تمع الواحد.   حىت اعتربها جمموعة ا

تمع قد أقامت حلقة نفسية  اذن كم . ملتكلمي تلك اللغةكل لغة من تلك ا

متني انه من جمتمع الناس يف هذه الدنيا متساوية بعدد اللغة املستعملة. و بتأكيد 

يف احلال بسبب االوصاف اللغوية و قال ان ما مسعنا و ما سار منا و ما عملنا 

  سرتها من قبل.

هو الذي اختلف بسفري ان فياكيت كان بكالورية من فرنسي راى ان التفكري 

اذا ال يوجد التفكري فال ميكن ان يثبت العناصر النحوية و و لكناللغة. يؤثر

املعنوية و ال العكس. تطور فياكيت نظرية نشاة العقلية و قال ايضا اذا كان 

االطفال استطاع ان يصنف االشياء بطرائق متنوعة باستخدام الكلمات املتساوية 

  4استعمال اللغة.و متشابه بتلك االشياء فتطورت العقلية و وقعت قبل قدرته يف 

لغتهم األوىل و هي العملية الكفائية و عمليتان عندما اكتسب االطفال 

  العملية املعرضية و هذه عمليتان متساويتان.

                                                          
4Abdul Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoritik( Jakarta, Rineka Cipta: 2009). H, 51



23

وفقا بنظرية جومسكي ان التسابق حيتوي على عناصر القواعد اللغوية و هي 

النحو و النحوية و الداللية و االصوات. لذلك اكتساب هذه اللغة الزم بتقسيم 

و هذه الداليل و االصوات و سوى ذلك ايضا اكتساب املعاين و املفردات. 

ا واحد بآخرالعناصر الثالثة  و لسهولة الفهم كتبت الباحثة واحدا ال ينفك كو

فواحدا و لكن قبل حبث اكتساب العناصر الثالثة يبحث النظرية او االفرتاض من 

  مشكلة اكتساب تلك اللغة.

قال ان معلومات االطفال عن عالقة القواعد اللغوية العاملية قال م ج نيل 

نحوي منذ اول اخلطوة. فلذلك ستؤثر اكتساب العنصر التكون لبية. فلذلك 

  العاملية.اكتساب النحو متعلق بعالقة القواعد اللغوية 

تؤيد بآراء قبلها. و نظرية العالقة من القواعد اللغوية اللبية و قال بويرمان ان 

و سعي االطفال استخدموا الرموز املرتبة للكلمات اليت متأل انواع النحو.  ان اعترب

اليت املعنويةبظهور وجدانه عن طريق ايصال العالقة االطفال التصال الكلمات 

وعايتهم ان االسم من دور هي نشأة زيادة بعدلديها فعالقة القواعد اللغوية 

املعنوية املتفرقة و تقام بطريقة متساوية و عالقتها بصفوف الفعل املتفرقة. و لكن 
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النقصان من نظرية بوميان ملاذا كان اال"فال استخدموا انواع العالقة املعينة اليصال 

  5العالقة املعنوية.

  اخلطوة يف مقابلة الدراسة  

قد استوىل قبوال قدر شهرا 13راى بينيديت عن تطورات املفردات يف عمر 

شهرا انتاجية باخراج الكلمات السابقة. و يف 19كلمة و لكن يف عمر   50

سنوات فرتة تطور تلك املفردا. و قال جالرك يف عمر 4السنة االوىل او حىت 

  6تصور معني.لسنتني حىت ست سنوات مال الطالب بتكوين الكلمات اجلديدة 

سيطرة املفردات هي خزينة الكلمات الذي استحقها الشخص فسيطرة 

املفردات يف عدد كافية حمتاج لعملية االتصال باللغة و سيطرة املفردات االكثر 

  ميكننا لقبول او ايصال املعلومات الواسعة و املتنوعة.

و االنتاج و قال نوركيانطو ان سيطرة املفردات اليت تقسم باالستيعاب القبول

  اما قدرة استخدام املفردات الظاهرة يف انشطة النطق و الكتابة.

                                                          
5Ibid, h.167
6Ibid, h.237
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تناسب ذلك راي دويواندونو الذي يقسم استيعاب املفردات نوعني و هي 

سيطرة املفردات السليب هو قدرة استيعاب املفردات السليب و االجيايب الالنتاجي. 

تقرا و يف نص اخر بارجتالية او لفهم ملعلومات من كلمة عندما تسمع الكلمة 

عن استخدام النص. مع ان سرية املفردات االجيابية ال تكون بالفهم عن املعاين و 

  لتعبري عن افكارهم. لكن السيطرة تقوم على اساس

ذا النص استنبطت الباحثة ان سيطرة املفردات هي قدرة فهم اخلزائن و  وفقا 

  ليت استوعبها الشخص.ااملفردات او خزينة الكلمة او الكفاءة 

  

طريقة اإلستر اتيجية لعدد الرئيس المتكاملىخطوات .2

  يلى: كما  اهداف عامة من تعليم املفردات العربية 

غلى التالميذ او طالب اجلامعة مبادة القراءة و فهم تعرف املفردات   .أ

املسموع. 

تدريب التلميذ بتلقني املفردات الصحيحة الن به تؤدي اىل سيطرة   .ب

املهارة الصحيحة.

فهم املفردات عند االفراد او يف اجلملة املفيدة بالقواعد الصحيحة  .ت
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القدرة على افادة املفردات نطقا و كتابة مناسبا باملوضوع الصحيح  .ث

انواع المفردات.3

  هي كما يلي:قال طعيمة ان تفصيل املفردات اربعة و 

تقسيم املفردات و موضوع املهارة اللغوية  .أ

تقسيم املفردات من خصائصها  .ب

تقسيم املفردات من معانيها  .ت

دات من استخدامهار تقسيم املف  .ث

الطريقة السمعية و الشفوية.4

على بعض االراء و منها ان اللغة هي اللفظ الطريقة السمعية و الشفويةتؤسس

االصوات اللغوية بشكل الكلمات او اجلملة مث  و لذلك البد ان يبدا باستماع

  تلقينها قبل القراءة و الكتابة يف التعليم.

و كان الراي االخر من هذه الريقة ان اللغة هي املمارسة و العمل سيكون العادة 

اذا كا، يكرر و ميارس عليه مرات. فلذلك تعليم اللغة البد ان يطبق باسلوب 

تعليم اللغة و ليس بتعليم نفس اللغة و لكن البد بعمليات التكرير او املمارسة و 

  لغوية لتعليم القواعد اللغوية.
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و تؤسس هذه الطريقة على راي ان اللغات يف هذه العامل يتفرق واحد بآخر 

فلذلك الختيار املواد الدراسية البد بتحليل تقابلي بني اللغة األم و اللغة 

  7املنشوذة.

  كما تلي:  و الشفويةالطريقة السمعيةخصائص 

هدف التدريس لسيطرة املهارات االربع مبعتدل  .أ

كان الرتتيب باالستماع مث الكالم مث القراءة و الكتابة  .ب

نوع اجلملة للغة االجنبية اعطيت بشكل احلوار للحفظ  .ج

درس الكتابة هو نيابة من درس الكالم و يف تعليم الكتابة و تتكون من   .د

 تعلمها التلميذ شفويةامناط اجلملة و املفردات اليت

جتنب االخطاء من التالميذ عند القاء االجابة   .ه

يكون املدرس مركزا مهما يف الصف  .و

استخدام االدوات التسجيلية للصوت او معمل اللغة و الوسيلة البصرية   .ز

  خطوات العرض

                                                          
7Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat,2012), h.59 
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بطريقة القراءة املكررة من املدرس و استمع التالميذ عرض احملادثة القصرية   .أ

اىل النصدون النظر 

التقليد و احلفظ من احملادثة القصرية باسلوب التقليد من قراءة املدرس كلمة   .ب

بعد كلمة تفصيليا حبفظ اجلمل املعينة.

عرض االمناط املوجودة يف احلوار و خاصة للكلمات الصعبة الن فيها عبارة   .ج

متفرقة من اللغة االم و هذا يعقد بطريقة منهجية

ا جترب الطالب او متثلواها متثيلية احلوار او احلادثة القصرية   .د عن املدربة و 

احلوار الذي تعلموه متبادلة

8التدريب جبعل اجلملة املناسبة بامناط اجلملة اليت قد تعلموها يف احلوار.  .ه

  المزايا و العيوب

  المزايا:

قدر الطالب على مهارة التلفيظ اجليد  .أ

                                                          
8Ibid, h. 61



29

املفيدة املقررة اليت قد اجرى جعل امناط اجلملةصار الطالب براعيني يف  .ب

بالتدريب

اتصل التالميذ اتصاال شفويا بعناصر صحيحة بتدريب االستماع و الكالم و   .ج

تدريب انشاء اجلملة املكثفة

تعمر االحوال يف الفصل الدراسي و ال يكون ساكتا و ممال باستجوالب   .د

  9التالميذ حنو الدوافع من املدرس.

  العيوب:

او ال يفكر املعاين من مكننة و كثريا ما ال يعرف وب الطلبة على التعليم جت  .أ

و حىت شعر الطالب بامللل اللفظ امللقن و هذا احلال جيري عدد اشهر 

عندكربه

اذا جترب بالكالم من مجلة يف استطاع الطالب على الكالم االتصايل املرتاح   .ب

الفصل اوال

                                                          
9Ibid, h. 62
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عادة تكون خاليا من املوضوع حىت فهم ين الكلمات اليت درسها املدرس معا  .ج

مع ان كل عبارة او كل مجلة معان خاصة الطالب بفهم معىن واحد فقط

مناسبا باملوضوع.

من حسب دوافع ال تكون مستمرا الن كل جتوب يايت علىفعالية التالميذ   .د

و كل تدريبات من مادة الدراسة حىت اسلوب االسئلة و االجوبة ، املدرس

كما يكتب يف الكتاب املدرسي و ليس مبادرة من ابتكار الطلبة  تقرر باملدرس

قبل ان بني التالميذ او كتابةالن اخلطأ يعترب بالذنب فال جيوز املعاملة شفوية  .ه

خاف الطالب يف استعمال و العاقبة منها يتقن باجليد امناط اجلمل املعددة. 

اللغة ابتكارا

و غري حقيقية. استصعب تكون التدريبات صنعية و ال تكون مقامية   .و

10الطالب عند تطبيقها يف املوضع الالتصايل احلقيقي.

في تعليم المفردات)Talking Stick(ستراتيجية اال.5

يف استخدام الوسيلة لعبة السلم و الثعبان استخدمت الباحثة اسرتاتيجية 

)Talking Stick(ة ليشجع الطالب على القاء آراءهم. تبدا و هي اسرتاتيجي

                                                          
10Ibid, h. 63
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ة االساسية اليت سيتعلمها االسرتاتيجية بالبيان من املدرس عن املادهذه

الطالب. مث اعطى املدرس فرصة لقراءة تلك املواد و فهمها باعطاء فرصة  

  11هلذه النشاطة.كافية 

طلب املدرس الطالب باقفال الكنب مث اخذ عصا الذي مث بعد ذلك 

باملدرس. اعطي العصا اىل احد الطلبة و البد له اجابة االئلة من استعد قبله

  املدرس مث تاليه متبادال. و ينبغي عند سري العصا بالتبادل مع الغناء.

و خلطوة االخرية من هذه االسرتاتيجية هي باعطاء الفرصة للطلبة على 

  12باط.انعكاس املواد الدراسية و ربط املدرس باجابة اجلميع المتام االستن

قواعد هذه االسرتاتيجية هي استعداد املدرس على العصا و عرض املادة 

االساسية كامال يف النص مث اخذ املدرس عصا مث اعطاه اىل التلميذ و من 

من املدرس و ن امسك بعده ايضا اىل لديه عصا فالبد له اجابة السؤال 

نعكاس و و جبانب ذلك اشرف املدرس و اجرى باالستنباط و اال.االخري

13التقييم.

                                                          
11Agus Suprijono, Cooperative Learning  Teori dan Aplikasi PAIKEM (Jogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2013), h.128
12Ibid, h. 129
13Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2012), h.174
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مفرداتالمؤشرات تعليم .6

  مؤشرات الطالب على فهم معاين الكلمات باالمور اآلتية:

فهم املفردات عند السماع او القراءة  .أ

لقن الطالب بتلقني صحيح عند الكالم يف احملادثة  .ب

كتابة املفردات كتابة صحيحة  .ج

نطقا و كتابةقدر الطالب استعمال املفردات يف اجلملة املفيدة الصحيحة   .د

14قدر الطالب على قراءة املفردات مفردا او يف اجلملة املفيدة.  .ه

مؤشرات اساسية يف سيطرة املفردات هي فهم من البيان السابق يفهم ان 

الكلمات من ناحية التلقني و كتابتها مما مسعه من الكلمات و انتطامها 

ا لصحيحة.يف اجلملة املفيدة و  قراء

مفرداتالمادة تعليم .7

  املادة لتعليم املفردات هي مادة بسيطة سهلة مثال:

املفردات عن االدوات يف البيت  .أ

املفردات عن انواع الفواكه  .ب

                                                          
14Muhammad Ali Al- Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010) , h. 102
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املفردات عن انواع االزهار  .ج

املفردات عن انواع االشياء يف الفصل  .د

  

الوسيلة التعليمية لعبة السلم و الثعبان  .ب

التعريف.1

وسيلة او الذي يصيل شيء اىل شيء قال سادميان ان الوسائل التعليمية هي 

و اما اصطالحا ان الوسيلة 15معني. اي هي وسيلة الرسالة اىل مستحقها.

مصدر التعليم و التعلم اليت تساعد املتعلم يف فهم املواد الدراسية التعليمية هي 

  حىت سها الفهم لدي الطالب.

مستحقها و هي الوسائل التعليمية هي وسيلة الرسال الرسالة من املرسل اىل 

ذا كانت الوسائل  آلة تستخدم لتناول اهلدف الرتبوي من االنشطة يف الفصل و 

ا الوسائل التعليميةتعين املدرسية. هي كاملدرس و الكتاب و النص و البيئة  با

  16كما قال ازهار ارشد.الة مادية او تصوير و تصمم شفهية كانت او بصرية  

                                                          
15Sadiman,et.,al, Media Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa,2014), h.6 
16 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h.3 
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الوسائل البد بالنظر اىل موضع املنهج الكلي و قال منادي ان لسهولة اختيار

و خيارها كرتكيز الوسيلة بني الوسائل و هي ما تلي: خصائص الطالب او الطلبة 

و املادة الدراسية و اهلدف من التعليم و اخلصائص من الوسائل نفسها و 

  وصفها.

ا من صنفني الوسيلة  تصنيف الوسائل التعليمية كما قال ازهر ارشد ا

ليدية و التكنولوجية. و تتضمن الوسيلة التقليدية كافالم و الكتاب و التق

لعبة و الكلمات املتقاطعة و اللوحة و البطاقات و غريها. و اما التلفيزيون و ال

تشمل على الوسيلة االتصالية و غريها و اما الوسائل اليت التكنولوجيةالوسيلة

ادس من املدرسة االبتدائية ستطبقها الباحثة هنا الوسيلة بلعبة للصف الس

  االسالمية.

مهمة جدا ان الوسيلة التعليمية اليت استخدمها املدرس يف التدريس و يفهم 

ا استطاع الطلبة ان يتحسون اكثر من قبله.   الن 

بدرس واملعلم من الوسائل املعية يف النسر عمر ماروري أن يستفيدضمن ال

  ثالثة أنواع :تنقسم الوسائل إىل اللغة خصوصا. و

  وسائل مسعية , مثل الشريط املسحل والراديو)1
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    17وسلئل مسعية بصرية , مثل األفالم النطقة)2

ا الة ملساعدة شخص  و من التعريفات السابقة تفهم الوسائل التعليمية با

ا ايصال املعلومات اىل مستحق الوصية و اما عند املدرس فهو  على عمل 

التالميذ عن مواد الدرس حىت يكون شان التعلم اجيد و اليصال املعلومات اىل 

  املفرح.

و كما قال عمر مهاليك ان الوسائل التعليمية هي الة لالتصال اي لسهولة 

العملية االتصالية حىت سارت سرية حسنة و تسمى ايضا وسيلة اتصالية. و اما 

سائل التعليمية املعىن اخلاص من الوسيلة التعليمية كما قال كاكين و بريك ان الو 

هي الة مادية تستخدم اليصال املعلومات اليت تشمل على الشريط و الراديو و 

الفيديو و الصور و الرسم الصويت و الكومبيوتور و غريها. و مبعىن اخر ان 

ليجعل التالميذ يتحمسون يف الوسائل التعليمية هي عناصر التعليم و التعلم 

  18التعلم.

ا نفران او اكثر و  لعبة السلم و الثعبان هي لعبة باستخدام لوح يلعب 

يقسم اللعب اىل مربعات صغرية و يتصل بينها و يرسم عليها الثعبان و السلم 

                                                          
17 171). ص,1982محمد على الخولى , اسلیب تدریس اللخة العربیة ( الیاص : البملكة العربیة السعرثیة : 
18Ibid, h.4
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للوصول اىل غاية مقصودة من اللعبة. و هذه اللعبة مناسبة لكل مرحلة من مرحتل 

ا تعين السلم بالسلوك احلسنة و االفع ال االجيابية كالصدق و الثعبان التعلم و 

تعىن باالعمال السيئة كعدم الصدق و استطاع كل مدرس لتصميم هذه اللعبة 

  19باسئلة متنوعة مناسبا بالدرس املنشوذ.

و قال سادميان و اخواته ان اللعبة هي معاملة اشرتاكية بني الالعب و اخيه 

ة من اللعب و قال ايضا ان كل باتباع النظم املوفقة فيها للوصول اىل الغاية املعين

  لعبة اربع عناصر و هي:

الالعب اقله نفران  أ

البيئة االشرتاكية  ب

نظام اللعب  ت

  الغاية املقصودة من اللعب  ث

  و قال سادميان ايضا ان للعبة مزايا منها:

اللعب من عملية مفرحة عند االطفال و مسرور ايضا  أ

الدراسي باللعبةوجود االشرتاك االجيايب من الطلبة يف الفصل   ب

                                                          
19 Rahina Nugrahani, Media Pembelajaran Berbasis Visual Berbentuk Permainan Ular 

Tangga untuk Meningkatkan Kualitas Belajar Mengajar di Sekolah Dasar (Jakarta, Pt Raja Grafindo: 
2007) h. 23
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وجود املعاملة اجليدة بني الالعب و غريه  ت

تمع  ث باللعبة ميكن تطبيق املنهج او دور حقيقي يف ا

كانت اللعبة لينة  ج

  سهل تنوع االلعاب   ح

  و اما قال ايضا عن عيوب اللعب :

نقصان تطبيق النظام   أ

ظهور النظام للغالب ميكن ان جيعل ضياع روح االجتماعي  ب

سيسبب اىل بطل الطلبة اآلخرين، مع ان االهم من حتديد الالعب   ت

20ذلك فعالية التعليم و التعلم من الطلبة.

و اما لعبة السلم و الثعبان هي اللعب على اللوح بشاركني او اكثر و يقسم 

صورة اللوح على املربعات الصغرية و يرسم عليها السلم و الثعبان بعدد معني و يتصل 

و ال حيدد 1870يربع هذا اللعب قدر سنة عني برقم.املربع من كل جهة بعدد م

مث يسري الالعب و ميشي ارقاما من النرداللوح على طول معني و يبدا اللعب برمي 

                                                          
20 Sadiman, Arief S. Rahardjo, R, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, Dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
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مربع فيه سلم فجاز له الصعود اىل نرد الذي يظهر. و اذا وقف الالعب على عالمة ال

  21ل اىل الرقم اصغر.اعلى الرقم و اما اذا وفق يف املربع للثعبان فالبد له النزو 

العطاء الدوافع لدي الطلبة هدف التعليم بوسيلة لعبة السلم و الثعبان هو

على املذاكرة و املراجعة بالدروس السابقة و ميتحن عليهم باالمتحان بوسيلة لعبة كي 

استخدام ادوات اللعب تنقسم على ثالثة سهل يكون االمتحان مفرحا عندهم. 

مناسبا اهلدف املرجو من التعليم و وسطي و صعب. و البد ان تتنوع ادوات اللعب 

دجة الصعوبة. و ادوات اللعب اليت استعدها املدرس جاز للطلبة اختيارها كانشطة 

  تقرر منو الطلبة مناسبا مبراحلهم.

ل التعليمية من خيار مناسب لدي استخدام لعبة السلم و الثعبان كالوسائ

لتطوير كفاءة الطلبة يف تعرف االرقام. و استطاع ايضا باستخدام وسيلة لعبة املدرس 

ا من احد اللعبة الـي احبها االطفال جمذبة و السلم و الثعبان للمرحلة االبتدائية ال

  .سهلة

                                                          
21Ular tangga. http://id.wikipedia.org/wiki/Ular_tangga (10 juni 2017) jam 14.00
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سنوات يف تكوين 7-5كانت لعبة السلم و الثعبان مناسبة لالطفال بعمر 

و املهارة اللغوية اليت تكتسب من هذه الدوافع على تطوير العقل و اللغة االجتماع. 

اللعبة على املفردات الصعود و النزول و غريها. و من الناحية االجتماعية تدريب 

لتعاوين بينهم.على االطفال باتباع النظام و االشرتاك ا

فوائد لعبة السلم و الثعبان.2

  22و اما فوائد هذه اللعبة هي:

تعرف الطالب بالغالب و املغلوب  .أ

االشرتاك بالتعاون و التبادل  .ب

تطوير اخليالية و مذاكرة نظم اللعبة  .ج

حبساب اخلطوة من كل املربع باالرقام تدريب الطالب على تعلم الرياضية   .د

يف النرد

املشكلةالتجربة حلل   .ه

العيوب من هذه اللعبة.3

احتياج الفرصة اكثر للشرح اىل التالميذ  .أ

                                                          
22Opcit. Sirkuit pintar,h. 20
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ا تطوير كل مادة  .ب لعبة السلم و الثعبان ال ميكن 

نقصان النظام يسبب اىل االعصار  .ج

23الصعوبة ملن ال يفهم جيدا عن املادة.  .د

كيفية التطبيق في الفصل.4

املقصودة يف التعليم. البيان و الشرح على نظام اللعب حىت حصل على الغاية 

طالبا. و للفرقة الغالبة فلها اهلدايا 5تقسيم الطالب اىل حلقات و يف كل حلقة 

من املدرس جلعلهم يتحمسون.

خطوات التدريس باستراتيجية لعبة السلم و الثعبان.5

  اما خطوات تدريس بلعبة السلم و الثعبان كما تلي:

سؤاال 16اىل 1تكتب من استعد املدرس الوسائل من اجليب فيه االسئلة   .أ

للعب

استعدت كل حلقة بقلم و قرطاس  .ب

طالبا6طالبا اي 5قسم املدرس الطالب اىل حلقات لكل منها   .ج

بعد التقسيم بدا املدرس بلعبة السلم و الثعبان  .د

                                                          
23Ibid. H, 26
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بعد ان تستعد كل حلقة اعطى املدرس عصا للفرقة االوىل  .ه

احللقة االوىل العصا مث بدا املدرس باالغنيةامسكت  .و

و استمر العصا اىل حلقة بعدها بعد انتهاء الغناء و للحلقة اليت متسك العصا   .ز

هلا وفد للعب السلم و الثعبان

اهتم املدرس سري اللعب على الطالب  .ح

ارقام مث اخذ االسئلة من اجليب5فدل على سري اىل 5ان ظهر النرد منرة   .ط

اىل حلقته مث يتشاور مع اعضاء احللقة للمناقشة عن السؤالفرجع الوفد  .ي

اذا ما استطاعت احللقة بالسؤال فالبد االجابة من احللقة بعدها  .ك

انتهاء السؤال بعد االجابة الصحيحة منهم.ل

صنع املدرس لوح النتائج  .م

جيب ان تكون اللعبة حسنة و ليس فيه الغش  .ن

السرعة و الشجاعة و االستجواب استندت هذه اللعبة على اجيابيتهم و   .س

24الصحيح مناسبا باالسئلة.

                                                          
24http://andinurdiansah.blogspot.com/2010/10/karakteristik-pembelajaran-

matematika.html[14juni2017]



  الباب الثالث

طريقة البحث

البحثطريقة   .أ

قال سوكيونو ا ان طريقة البحث العلمي هي كيفية لتناول البيانات باهدف 

ذه الفكرة فتوجد اربع اصطلحات و هي كيفية علمية و  مستفيدة معينة و 

1البيانات و اهلدف و الفوائد.

نوع البحث  .ب

كما يهتم يف هذا   و كذلكاستخدام الطريقة من اهم االمور يف البحث 

 Classroom Action(البحث و نوع هذا البحث هو البحث االجرائي للصف

Research(شكالت املوجودة يف الفصل الدراسي.لتحليل و تطوير م امل  

قال سوهارسيمي اريكونطا ان البحث االجرائي للصف هناك تعريفات 

  2:منها

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

ALFABETA, 2013), h. 2. 
2 Suharsimi Arikunto, Suhardjono, dan Supardi, Penelitian Tindakan Kelas ( Jakarta: Pt 

Bumi Aksara, 2007)h. 2-3
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منهجية البحث هو عملية لنظر شيء او موضوع بطريقة . ١

لتناول املعلومات او االخبار لرتقية اجلودة او جلعل شيء جمذب 

و مهم عن الباحث

االجراء هو احلركة بقصد لغاية ما و يف هذا البحث  . ٢

كتخطيط الدورة للطلبة

الصف او الفصل هو جمموعة الطلبة يف وقت متساوي و . ٣

  يتناولون املعلومات مجاعة و سواء من مدرس واحد 

التعريفات شىت استنبطت الباحثة على ان انشطة التعليم هي من تلك 

  حبث او نقد عن عملية التعليم اليت تظهر القصد يف الفصل الدراسي.

و اما قال كورت ليوين ان البحث االجرائي للصف هو خطوات 

  تتكون من التخطيط و التطبيق و املالحظة و االنعكاس
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للصف هو شكل و قال كيميس و تيغارت ان البحث االجرائي

موع من املشرتكني لرتقية اجلودة العقلية و التطبيق االجتماعي  التطوير ا

  3الرتفاع الفهم و التطبيق حيث ان التطبيق يعقد.

البحث االجرائي للصف كما كان البحوث األخرى ان له العيوب و 

  4عن البحث االجرائي للصف:مزايا و كما قال شومسكي و سوارسيه 

البحث االجرائي للصف:مزايا 

التعاون يف البحث االجرائي للصف يظهر روح التسامح  .أ

التعاون يف البحث االجرائي للصف يظهر االبتكار و القدرة   .ب

الفعالية من الطلبة و املدرس و الباحث

بالتعاون ميكن الرتقية و التفيري للجودة  .ج

التعاون يف البحث االجرائي للصف يرقي االتفاق يف انتهاء   .د

شكلة املوجودةامل

  و اما العيوب من البحث االجرائي للصف:

                                                          
3Kunandar , Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011)h. 42
4Ibid, h. 69
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نقصان املعلومات و املهارات يف اسلوب اساسي يف   .أ

البحث االجرائي للصف للمدرس او الباحث

نقصان الفرصة او الوقت املهيإ، ألن يف العملية احتاج   .ب

البحث االجرائي للصف دور كبري من الباحث و فرصة 

قت مشكالت يف جيدة كافية. يسبب تقسيم الو 

  انشطته.

و اما تعريف البحث االجرائي للصف هو شكل االنعكاس النفسي 

من مقيمي الرتبية يف حالة ما الصالح االحوال و املعادلة عن أ) عمليات 

  الرتبية ب) فهمهم عن العمليات ج) احوال موضع التطبيق من العملية.

حظة ملعرفة من التعريف السابق يفهم ان هذا البحث يقام على املال

عملية التعليم من املدرس للطلبة يف الفصل الدراسي حىت ميكن ان يعرف 

  5النجاح من التعليم فيه.

عرب البحث االجرائي للصف على املشكلة بني النظرية و التطبيق. و 

هذا الن العملية تسري يف الفصل بتعليم املدرس الطالب و يصمم االعداد و 

                                                          
5Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan kelas, (Jakarta: Rajawali Pers ,2011), 

h.46
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ا . و بذلك تناول املدرس االستجواب املنهجي من التطبيق منها و التقييم 

الطلبة عما تعلموا من درس و ما تناولوا من عملية التعليم. التخطيط كالبداية 

يف هذا البحث مث التطبيق او العمل مث املالحظة و التقييم و االنعكاس و  

  6كذالك مستمرا حىت تناول االصالحات يف مقياس النجاح.

  البحث االجرائي للصف كما يلي:اما عناصر اساسية يف 

اعداد التخطيط. ١

و ختطيط البحث التخطيط هو التطوير النقدي عما يقع 

االجرائي للصف البد بالرتتيب و قبل املالحظة اىل امليدان او 

املدرسة البد للباحث ان يقوم باملقابلة اوال مع مدرس اللغة 

املوجودة فبدا العربية املتعلق بالبحث و بعد معرفة املشكلة 

الباحث باعطاء االخبار عن طريقة البحث االجرائي للصف 

مناسبا بالتخطيط الذي صنع من قبل مث صناعة االعداد مع 

الحظة.املدرس و اعداد ورقة امل

تطبيق البحث. ٢

                                                          
6Prof. Suharsimi Arikunto, Prof. Suhardjono dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2012), h.103
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التطبيق هو السعي بالقصد و االعداد الكامل و يف هذا كان 

التعليمية لعبة السلم  استخدما الوسيلة الباحث و املدرس 

الثعبان كتخطيط لرتقية استيعاب املفردات.

البحثالحظةم

يفيد هذا لتوثيق تاثري العمل من البحث االجرائي للصف و  

كان طوال سري التعليم الحظت الباحثة على انشطة الطلة و 

م و يكتب يف الورقة للبحث. حركا

االنعكاس. ٣

ما كتبت يف املالحظة و و هو لتذكرة او لتفريق العمل مثل

هذد اخلطوة يفهم العملية و املشكلة و احلل املوجودة يف 

و انعكاس العمل يف الدورة االوىل 7احلقيقة عند البحث.

مبؤشرات آتية: أ) البحث عن جودة العملية يف الفصل ب)

موعة.   دوافع تعلم الطلبة ج) نتيجة تعلم األفراد أو ا

  االجرائي للصف متنوعة و االساس منها ما يلي:اما خطوات البحث 

                                                          
7Kunandar, Op.cit, h.75 
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حتليل املشكلة.1

تركيز املشكلة.2

حتقيق افرتاض العمل.3

صناعة التخطيط العملي و املالحظة.4

تطبيق العمل و مالحظته.5

حتليل البيانات و تفسريها.6

حتليل البيانات.7

حتقيق البيانات و توثيق البحث االجرائي.8

  تقرير نتيجة البحث.9

عن هذذا النوع و لكن اعم اخلطوات الالزمة منها اختلف املفكرون 

  هي:
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  ٢و ١رسم بياني من الدورة

8دورة البحث اإلجرائي عند كيمس و تيغارت

                                                          
8Kemmis, S & Mc Taggart, R. The Action Research Planner ( Australia, Deakin 

University Press: 1992)

Observasi Awal Perencanaan

Observasi

TindakanRefleks SIKLUS I

Observasi

Refleksi SIKLUS Tindakan

Hasil

Observasi
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) action research spiralهذا االسلوب اللوليب و يعرف باصطالحة (

مبعىن ان البحث االجرائي للصف يبدا من اربع خطوات مرسوم و يكرر 

العمل من هذا البحث فيه اربع عمليات التخطيط مث التطبيق و املالحظة و 

االجرائي للصف بدورة االوىل فيها تلك اخلطوات االنعكاس. و جيري البحث 

و بعد التطبيق خيطط املدرس بدورة بعدها و اذا مل ينال الرتقية منها فيستمر 

  9الباحث اىل دورة بعدها.

  التخطيط1الخطوة   

و كيف و مىت و اين و من يوضع البحث ملاذا عما و يف هذه اخلطوة تبين 

جيري البحث. و اما البحث االجرائي لكامل ال يطبق اال مبوافقة الباحث و املالحظ 

على سري عملياته. و يسمى ايضا البحث التعاوين هذه من طريقة مثالية النقاص 

  العناصر املرادية من الباحث و جودة الدقة للمبحوث. 

  التطبيق2الخطوة   

                                                          
9Ibid., h. 74
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اىل اخلطوات احلقيقية يف امليدان و البد العمل اي تنفيذ التخطيط التطبيق هو  

بالذكرة القوية على ان التطبيق يف هذا البد ان يسلك املدرس باطاعة ما كتب من 

التخطيط و ال يصنع تصنعا. و يف االنعكاس البد فيه التسوية بني التطبيق و التخطيط  

  كي ال خيتلف البعض باآلخر.

  المالحظة3الخطوة   

يف احلقيقة ال ينفك من عملية التطبيق اي يقع معا الن انشطة املالحظة و هي   

املالحظة تقع طوال التطبيق فتقع يف وقت واحد و هنا يكون املدرس مالحظا عند 

  التعليم.

  االنعكاس4الخطوة   

االنعكاس هو تثنية العمل اي تكريره بعد انتهاء لعمل فوجه الباحث مع   

  ظيم من التخطيط.املدرس ملناقشة التن
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و هذه اخلطوات االربعة من العناصر أليت تكون الدورة و هي دورة 

و املراد العمل العمل املسلسل اىل اخلطوة االوىل و اما الدورة االخرية هو التقييم 

  10او التطبيق هو الدورة.

ال تكتب الباحثة يف هذا البحث عدد الدورة و لكن فب املبدا تطابق 

امليدان اذا احتاج البحث اىل الدورة بعدهاالباحثة يف 

الموضعتقريرطريقة   .ج

يكون مصدرا من بيانات البحث. و التقرير هو االنسان الذي موضع 

اريكونطا ان موضع البحث هو البيانات املكتسبة من اما قال سوهارسيمي 

  11اجلامد او عملية معينة.

و اما 12لتعميمها.النموذجبطريقة سكانية من االفراد املبحوثة مث اخذ

  :املوضع اليت تكون مصدر البيانات ايضا هي

رئيس املدرسة املهاجرين االبتدائية االسالمية كارانج ماريتيم )1

فاجنانج
                                                          

10Ibid., h. 16-20
11Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik, (Jakarta: Rineka 

cipta,2002), h. 107
12Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, (Yogyakareta: Yayasan penerbit Fakuktas 

Psikologi GM, 1986), h. 70
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مدرس اللغة العربية)2

طلبة الصف السادس)3

البحثمنهج   .د

اسلوب البحث االجرائي للصف تتعلق بني خطوة و اخرى و هي 

املالحظة و االنعكاس جتري كل دورة تلك االمور التخطيط و التطبيق و 

  13االربعة.

للصف بالراي السابق ان تطبيق العمل من البحث االجرائي استنادا

لتكون املادة يطبق خبطوة منهجيةحىت االنعكاس من التخطيط خبطوات ري جت

كما يف اجلدول التايل:و اما مناهج البحث االجرائي  الدراسية 

  4جدول 

  خطوات البحث اإلجرائيخطيط و ت

                                                          

13 Jamal Ma’mur Asmani, Penelitian Tindak Kelas, (Jogjakarta: Laksana, 2011) , h. 77.
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  التخطيط  1الدورة 

  تعرف املشكلة 

  و التحليل اخلياري

  للمشكلة

صناعة إعداد التدريس لإلجراء  )أ

تعيني املواد الدراسية  )ب

تطوير خطوات التدريس  )ت

إعداد مراجع التعليم  )ث

تطوير عملية التقييم  )ج

  تطوير شكل املالحظة للتدريس  )ح

  التدريستطبيق العمل مستندا خبطوات   التطبيق

تطبيق املالحظة باستخدام املنهج اخلاص   .أ  المالحظة

للمالحظة

  تقومي نتيجة اإلجراء باملنهج املعني  .ب

إجراء التقييم من العمل، بتقومي اجلودة و   .أ  االنعكاس

العدة و الزمان من كل العمل

اللقاء للمناقشة عن نتيجة التقييم من   .ب

خطوات التدريس و غريه
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املناسب بنتيجة التقيم إصالح اإلجراء   .ت

الستخدامها يف الدورة الثانية

  1تقييم اإلجراء   .ث

تعرف املشكلة و تعيني اخليار حلل   .أ  التخطيط  2الدورة 

املشكلة

  2تطوير العملية لإلجراء   .ب

  2تطبيق العملية لإلجراء   التطبيق

  2مجع البيانات لإلجراء   المالحظة

  2تقومي لإلجراء   االنعكاس

  بعدهاالدورة 

  14االستنباط و االقرتاحات.

  

تطبيق البحث اإلجرائي يف دورتني. و يبدأ بالدورة األوىل إذ ظهر فيها التغيري   

من النجاح و كذلك الصعوبة فيها فالبد للمدرس تصميم اخلطوات للدورة الثانية. و 
                                                          

14 Kunandar, Op.Cit., h. 96. 
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الإلجراء قبله األنشطة يف الدورة الثانية متساوية باألوىل و لكن فيها زيادة اإلصالح من 

و تظهر إلصالح و لتحليل الصعوبات لدي الطلبة يف التدريس من الدورة األوىل. و 

إذا مل يقنع املدرس أو الباحث فيمكن العمل باالستمرار إىل الدورة بعدها حىت يكتفي 

  15.من البحث اإلجرائيبالنتيجة اجليدة لديه

مث تصميم البحث، تبدأ خطوة التخطيط باملالحظة و االستئذان إلجراء  

اإلعداد مع املدرس. و أما عند التطبيق تعقد املالحظة لتعريف العمليات يف التدريس 

أو التعليم. مث يعقد االنعكاس لتقييم  العملية يف الدورة بعدها.

بياناتالجمع طريقة   .ه

قبل البيان عن طريقة مجع البيانات و حيتاج مصدر البيانات من هذا 

لرتقية استيعاب و كما توجد يف هذا البحث لعبة السلم و الثعبان البحث. 

املفردات من الصف السادس باملدرسة املهاجرين االبتدائية االسالمية فاجنانج. 

  يف مجع البيانات طرائق منها:. وو مصدرها الطلبة و مدرس اللغة العربية

طريقة المالحظة.1

                                                          
15 Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan Supardi , Op.Cit., h. 74 – 75, 117.
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منهجيا مبنهج طريقة املالحظة هي السعي بطلب البيانات 

مقرر. تكاد لكل طريقة اهداف لتناول املتغري. مث تاليه اجراء العيار من 

  16املتغري.

  من ناحية التطبيق انقسمت املالحظة اىل نوعني:

املالحظة املشرتكة  .أ

و هي اشرتك الباحث على العملية اليومية مبوضوع 

.املبحوث كمصدر البياناتصالبحث او الشخ

مشرتكةاملالحظة غري   .ب

و هي ال يشارك الباحث على العملية اليومية يف 

  البحث اي يكون مالحظا حريا.

و يف هذا البحث استخدمت الباحثة  على املالحظة املشرتكة حيث     

ااشرتكت الباحثة على العملية اليومية مبوضوع البحث او الشخص املبحوث و املالحظة 

بوسيلة تعليمية لعبة السلم و عليم هنا ملالحظة سلوك الطلبة و املدرس طوال الت

  .الثعبان

                                                          
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), h.265
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و اما موضع البحث يف هذا البحث هو الصف السادس 

يم لتناول نج يف التعلباملدرسة املهاجرين االبتدائية االسالمية فاجنا

الكتساب املفردات عن السلم و الثعبان لعبةالبيانات من استخدام 

و اما .كالوسائل التعليميةاالشياء و اجلوامد املوجودة يف املدرسة  

و اما من الطرائق البيانات املوجودة من املالحظة تكون بيانات متهيدية

.اخرى تكتب بالبيانات الثانوية

طريقة االختبار.2

كل بيانة من البحث تكون احلقيقة و الراي و الكفاءة للعيار عن 

17) و الولوع و الكفاءة و غريها.IQحاصل الذكاء (

الطريقة املقدمة اىل طلبة الصف السادس باملدرسة استخدام 

البيانات عن استيعاب املفردات و كاالبتدائية لعيار الكفاءة االساسية

ا لدي طلبة الصف السادس بلعبة السلم و الثعبان. اكتسا

وثيقيةطريقة.3

                                                          
17Ibid,.h.266
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هذه هي طريقة للبحث عن االشياء او املتغري بشكل النص او 

و مبعىن آخر ان 18او املذاكرة و غريها.الكتابات او كشف الدرجات 

  املراد بالوثيقة هي جمموعة الرسائل الرمسية املهمة.

فتبينت بذلك ان الوثيقة هي مجعالرسائل الرمسية املهمة او 

احلقائق عن امر تاريخ قيام املؤسسة او غريها و عناصر التنظيم و عدد 

املدرس و لطلبة و شأن الوسائل التعليمية.

المقابلةطريقة .4

يطبق عند املقابلة مباشرة مع و هي اسلوب مجع البيانات

املبحوث الذي يقوم عليه الباحث بعملية املقابلة و استطاع الباحث 

و املقابلة كآلة مجع باعطاء األسئلة اليه و جييب يف املناسبة اآلخر.

لة و املقاب19البيانات باحلوار ملعرفة االخبار من االنسان باجابة اسئلة.

  تقام شفهيا اىل املبحوث.

  انواع املقابلة:

املقابلة احلرية  )أ

                                                          
18Ibid.,h.274
19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung, Alfabeta,2013), h. 194



60

اساسية من مشكلةو هي تركيز السؤل اىل 

نسان املبحوثاال

املقابلة املرتبطة  )ب

املقابلة مبقرر او منهج الكتاب عن املشكلة 

  االساسية املبحوثة.

خصائص هذه املقابلة لتسهيل العمل بتقرير 

كمنهج من   الكتاب او البيانات احملققة

البيانات املبحوثة.

املقابلة احلرية و املرتبطة  )ت

هي املقابلة باختالط النوع االول و الثاين اذن 

قام اللباحث على البحث عن املشكلة 

االساسية برتكري احلال من الباحث ليكون 
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احلوار مستقيما يف التفكري االساسي بتقرير 

  20املنهج.

املقابلة احلرية و املرتبطة و و يف هذا لبحث استخدمت الباحثة 

هي االستجواب باالسئلة مبنهج من الكتابة عن املشكلة االساسية 

املستعدة قبل العمل. و اما االسئلة امللقاة اىل رئيس املدرسة من مدرسة 

  املهاجرين االبتدائية االسالمية فاجننانج.

طريقة تحليل البيانات  .و

و بالوصف االستقرائي هي التحليل النوعي طريقة حتليل البيانات هي 

ا التطوير باشكال مث تاليه هي التحليل على البيانات املكتسبة  يقوم الباحث 

العالقة املعينة و تكون افرتاضا. استنادا اىل االفرتاض من هذا البحث تبحث هلا 

البيانات مرات حىت ميكن االستنباط منه هل االفرتاض مقبول او املرفوض 

                                                          
20Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian(Jakarta: Bumi 

Aksara,2007), h. 83-85 
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تكرير مجع البيانات باسلوب الثالثية حىت يقبل با بالبيانات املوجودة. مناس

  21االفرتاض  و يطور لتكون نظرية.

  اجراء البحث للبيانات النوعية بعد مجع البيانات خبطوات تالية:

ختفيض البيانات)1

التخفيض على البيانات هو التلخيص على االمور االساسية و 

ازالة البيلنات الزائدة غري مهمة. و الرتكيز االشياء املهمة و 

يف مجع البيانات  وضح و بذلك تبينت البيانات بالتصوير األ

  التالية.

اذن يكون التخفيض عملية االختيار و تركيز االهتمام اىل 

النص املكتوب و التبسيط و التلخيص يف امليدان املتعلق 

لعبة السلم و الثعبان.باستخدام الوسائل التعليمية

البياناتعرض)2

                                                          
21Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan, (Bandung: Alfabeta,2013), h.335
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ميكن اخذ االستنباط من جمموعة االخبار و املعلومات بعرض 

و يف عرض البيانات كانت البيانات احملللة نوعية و هي. البيانات

  تبسيط كل املنهج املتعلق بالبحث.

فلذلك كانت البيامات يف امليدان اليت تشكل الوثائق 

من نتيجة املالحظة و االختبار و الوثيقة و اما البيانات احملللة 

حىت ظهرت منها الوصوف عن استخدام الوسيلة لعبة السلم و 

الثعبان لرتقية استيعاب املفردات للصف السادس باملدرسة 

  املهاجرين االبتدائية االسالمية فاجنانج.

عرض البيانات جيري بشكل ملخص قصرية بني 

) و غريها. عرض flowchartالعالقة و التخصيص كشكل (

البيانات يطبق لسهولة فهم ما وقعت من العمل اىل بعده 

مناسبا مبا يفهم.

االستنباط)3
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الجابة مشكلة البحث و االستنباط يف البحث النوعي 

ث يف لكن ميكن املشكلة تتصف موقتة و تتطور بعد البح

امليدان. تؤيد بدالئل احلقيقة و املستقيمة عند العودة اىل امليدان 

فاالستنباط احملققة هي البيانات باستخدام لعبة السلم و 

  الثعبان فاالستنباط املعروضة احملققة مناسبا بنظرية سادميان.

خطوة أخذ االستنباط تأسس على عالقة املعلومات 

رأت انات من تلك االخبار، املرتبة يف شكل و يوجه بعرض البي

ما تبحثها راية صاحلة الخذ االستنباط من موضع الباحثة ان 

و حيقق االستنباط طوال البحث و هذا التحقيق البد البحث. 

و هي فكرة ختطر يف ذهن االنسان به التفكري و التكرار فيه 

يف امليدان.اعادة التحليل 

التقييمةآل  .ز

نتيجة استيعاب المفردات .1
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ذا قامت الباحثة على العيار لدي الطلبة ملعرفة استيعاب املفردات  و 

استيعاب املفردات باالختبار الشفهي عن املفردات العربية يف الكتاب 

املدرسي للصف السادس للمدرسة االبتدائية

  ورقة المالحظة.2

و فيها انشطة الطلبة طوال ان متألها الباحثة اليت البد ورقة املالحظة 

تبحث ما كتبت يف ورقة املالحظة عن استيعاب و يف هذا البحث التعليم. 

درس رقة املبوسيلة لعبة السلم و الثعبان و يف هذا البحث يكون املاملفردات 

و يقوم بالتعاون الذي يبحث عن استيعاب املفردات يف و شريكا او صاحبا 

:التايليف اجلدولتكتب نتيجة املالحظة كما تبني 

  5الجدول 

  المالحظة على المفرداتلة آ

  البيان  المؤشرة  المفردات  رقم

  ناقص  مقبول  جيد  جيد جدا

        قدر الطلبة على فهم معاين فهم معىن   1
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  املفردات العربية يف االختبار  املفردات

قدر الطلبة علىتلقني املفردات   تلقني  2

  املناسبة

        

قدر الطلبة على قراءة املفردات   قراءة املفردات  3

  جيدا

        

استعمال   4

  املفردات

قدر الطلبة على استعمال 

املفردات بانتظامها يف اجلملة 

  باجليد

        

  

  6جدول 

  شعرية التقويم عند التعليم 

  عدد السؤال  رقم السؤال  مؤشرات  عناصر  رقم

االستعداد -  المقدمة  1

للتعليم

1  

  

2  
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  2  الربط-

فهم المادة-  تطبيق التعليم  2

تعويد المادة-

  تقييم المادة-

3  

4  

5  

3  

االستنباط-  األنشطة األخيرة  3

اعطاء الواجبة-

اعطاء االخبار -

للمعلومات 

  التالية

6  

7  

8  

  

3  

اظهار -  استيعاب المادة  4

االستيعاب الى 

المادة

ارتباط المادة -

  بانشطة الحياة

9  

  

  

10  

2  
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تطبيق المدخل-  استراتيجية التعليم  5

اسلوب تطبيق -

التعليم بالفرقة

تطبيق طريقة -

  التعليم المتنوعة

11  

12  

  

13  

3  

استخدام -  اإلفادة  6

الوسيلة 

التعليمية

استعمال -

األدوات 

للتعليم

استعمال مصدر -

التعلم

  انتفتع البيئة -

14  

  

  

15  

  

  

16  

  

17  

4  
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جعل اشتراك -  التعليم المؤثر  7

الطلبة

اظهار روح -

التقارب

جعل فعالية -

  الطلبة

18  

  

19  

  

20  

  

3  

استعمال اللغة -  استيعاب اللغة  8

الصحيحة نطقا 

و كتابة

القاء االخبار -

المناسب 

بالسلوك

  

21  

  

  

22  

2  

  2  23مالحظة التطوير -تقييم العملية و نتيجة   9



70

من التعلم   التعلم

تقييم األخير -

مناسسبا 

  باألهداف

  

24  

  االنعكاس  االختتام  10

  الخطط التالي

25  

26  

2  

  28  العدد
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  الرابعالباب 

  المناقشةو نتيجة البحث

مدرسة المهاجرين االبتدائية االسالميةصورة جانبية عن   .أ

نبذة تاريخية .1

مع هيئة العمال حول ميناء فاجنانجمؤسسة املهاجرين اقام سيد استاذ حممد زين 

. و يف اول وحلتها كانت هلذه 1982و يؤيده جمموعن الناس يف حولية تلك الدائرة سنة 

و من دوافع املؤسس فصول فقط و هي وقعت يف دائرة انيمري ميناء فاجنانج. 3املدرسة 

استاذ حممد زين انه يريد ان جيعل كل اطفال يستطيعون ان يتعلموا يف املدرسة الرمسية حىت 

ذا  العمل تطورات و تقدم ال يكونوا اميني يف القراءة يف هذه الدائرة و بعد وفاته امستمر 

  .حىت اليوم

البصيرة و البعثة.2

البصيرة   )أ

  "تكوين املؤسسة اإلسالمية و اجليدة و املمتازة" 

البعثة  )ب

االميان باهللا و تقوى اهللا و الذكاء و املاهر و يتخلق باألخالق الكرمية.1

تتنمية املهنة املدرسية باساس القيم االسالمية و البشرية.2

تمعتنمية احلماسة .3 املتقنة ليكون تقليدا جلميع ا
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تطبيق التعليم و االشراف الفعايل و اجليد حىت تطور التعليم املمثل مناسبا .4

بالكفاءة املوجودة

تنفيذ االدارة عن نوعية املدرسة باتباع املقومات املدرسية .5

  الهدف   ج) 

  رار الدراسة العليا""تكوين االساس التفكري و العلم و االبتكار للحياة السعيدة و استم

كارانج في المدرسة المهاجرين االبتدائية االسالمية  شأن المدرسين و الموظفين .3

مريتيم فانجانج

  6جدول 

في المدرسة المهاجرين االبتدائية االسالمية  المدرسين و الموظفين بيانات 

  2016/2017كارانج مريتيم فانجانج 

رقم االسم جنس مھنة
خلفیة 
الدراسة

بدایة
التعلیم

نوع الدرس

1.
Siti NurHasanah, 

S. Pd.I
مرأة مدیر المدرسة SI IAIN 1997 مدیر المدرسة

2.
Roiyah, S.Pd. I

مرأة مدرس SI IAIN 2012 الفقھ

3.
Kamsriati, S. Pd. I

مرأة
مدرس SI 

STAINI
1992 اللغة االندونیسیة

4.
Sarman, S. Pd. I

رجل
مدرس SI 

STAINI
1993 علم الطبیعي

5.
F. Widya A, S.Pd.I

مرأة
مدرس SI 

STAINI
2000 اللغة االنجلیریة     

6. Farida A. K, S. Ag مرأة مدرس SI IAIN 2000 اللغة العربیة      
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7.
Yuliana, S. Pd

مرأة
مدرس

SI STKIP 2003 الفنون

8.
Handayani, A. Md

مرأة
مدرس

SI Prog 2008 الریاضیة

9.
Siti Jubaidah, S. 

Pd مرأة
مدرس

SI STKIP 2008 علم االجتماعي

10. Nora Kamelia, S. 
Pd

مرأة مدرس SI STKIP 2008 عقیدة االخالق

11. Rifmawan W. N. 
S, Th. I

مرأة مدرس SI IAIN 2008 القران و الحدیث

12. Siti Rohimah, S. 
Pd. I

مرأة مدرس SI IAIN 1997 علم الوطن

13. Novi Rachmawati, 
S. Pd

مرأة مدرس SI UPI 2014 الریاضة

14. Ressa Agustina R, 
S. Pd

مرأة مدرس SI STKIP 2011 الریاضة

15. Suhaidi, S. Pd رجل مدرس SI STKIP 2014 الرعایة و االستشارة

16 Putrid Safara 
Mahardhika

مرأة موظف SI Prog 2015 اداریةموظف 

  

  7جدول 

  بيانات عن كون الموظف الوطني للمدرسين

NO

Status 
Kepegawaian

Pendidikan Terakhir
GURU MI yang 

Bersertifikasi

PNS
Non 
PNS

≤ 
Diploma

S.I S.2 S.3 PNS
Non 
PNS

LK PR
L
K PR

L
K PR

L
K PR

L
K PR

L
K PR

L
K PR

L
K PR

1 - 1 2 13 - 1 2 12 - - - - - 1 2 13
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مراة و رجالن 12وفقا باجلدول السابق ان املدرسني يف املدرسة املهاجرين يتكون من 

اثنان و كانو منهم بكالوريوس يف بعض العلوم كالعلم الطبيعي و العلم االجتماعي و 

  .األدب و الثقافة

كارانج مريتيم فانجانجفي المدرسة المهاجرين االبتدائية االسالمية  بيانات الطلبة .4

كان الطلبة يف املدرسة املهاجرين اكثرهم من دائرة حول املدرسة يتكون من 

تنوع الشعب و القبائل املختلفة. و كان شان ماليتهم خاصة اولياء االمور اكثرهم 

  مكتفي و دناه و قليل منهم من يكتفي مث عال.

بتفصيل فصالن اثنان فصول البعشرة نفرا 239عدد الطلبة اآلن قدر و كان 

.للصف االول و الرابع و اخلامس و السادس و فصل واحد للصف الثاين و الثالث

  8جدول 

KELAS

AWAL BULAN MUTASI AKHIR BULAN
KET

LK PR JML LK PR JML LK PR JML

I 19 27 46 - - - 19 27 46

II 25 12 37 - - - 25 12 37

III 13 21 34 - - - 13 21 34

IV 21 30 51 - - - 21 30 51

V 23 14 37 - - - 23 14 37

VI 16 17 33 - - - 16 17 33
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JUMLAH 117 121 238 - - - 117 121 238

  9جدوا 

  عدد حلقة التعلم

NO Kelas Jumlah Siswa Rombel

1 Kelas I 46 2 Rombel

2 Kelas II 37 1 Rombel

3 Kelas III 34 1 Rombel

4 Kelas IV 51 2 Rombel

5 Kelas V 37 2 Rombel

6 Kelas VI 33 2 Rombel

Jumlah 238 siswa 10 Rombel

فانجانجاالبتدائية اإلسالمية المهاجرينلمدرسةشأن الطلبة ل.5

املباين  .أ

نمرة تملیك

سعة االرض

Sudah sertifikat Belum sertifikat المجموع

1 Milik sendiri 680 680

2 Sewa/pinjam
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استخدام االرض  .ب

  

  

  

  

  

  

  

شان البناء  .ج

نمرة نوع البناء
عدد الغرفة بالشان
جید فاسد فاسد جدا

1 Ruang kelas 4 1
2 Ruang Kepala Madrasah 1
3 Ruang Guru 1
4 Ruang Tata Usaha 1
5 Laboratorium IPA (sains) 0
6 Laboratorium computer 0
7 Laboratorium Bahasa 0
8 Ruang perpustakaan 1
9 Ruang Usaha Kesehatan Siswa 1
10 Ruang Keterampilan 0
11 Ruang Kesenian 0
12 Toilet Guru 1
13 Toilet Siswa 5

نمرة استعمال

سعة االرض

Sudah sertifikat Belum sertifikat المجموع

1 Bangunan 351 351

2 Lapangan 

olahraga

200 200

3 Halaman 129 129

4 Kebun

5 Belum 

digunakan
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14 Ruang Bimbingan Konseling 0
15 Ruang Serbaguna (aula) 0
16 Ruang pramuka 0
17 Mushala/Masjid 1
18 Gedung/Ruang Olahraga 0
19 Rumah Dinas guru 0
20 Pos Satpam 0
21 Kantin 1

الوسائل التعليمية  .د

نمرة نوع الوسائل
عدد الوحدة مناسبا 

بالشان عدد المطلوب
Baik Guru

1 Kursi Siswa 189 21
2 Meja Siswa 100 10
3 Loker Siswa 0
4 Kursi Guru d Ruang Kelas 1
5 Meja Guru di Ruang Kelas 1
6 Papan Tulis 1
7 Lemari Kelas 1
8 Alat Peraga PAI 1
9 Alat Peraga IPA (Sains) 1
10 Bola Sepak 2
11 Bola Voli 1
12 Bola Basket 1
13 Meja Pingpong (Tennis) 0
14 Lapangan Sepak Bola 1
15 Lapangan Bulutangkis 0
16 Lapangan Basket 0
17 Lapangan Bola Voli 0
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  10جدول 

  بيانات عدد الفصول

نمرة الصف عدد الفصل
عدد المكتب عدد  /

المقعد

الشان

جید فاسد

1 Kelas I 2 Lokal 30 Stel 19 stel 11 Stel

2 Kelas II 1 Lokal 20 stel 12 Stel 8 Stel

3 Kelas III 1 Lokal 34 stel 20Stel 14 Stel

4 Kelas IV 2 Lokal 40 stel 25 stel 15 stel

5 Kelas V 2 Lokal 40 stel 22 stel 18 stel

6 Kelas VI 2 Lokal 34 stel 20 stel 14 stel

العدد 10 Lokal 198 Stel 118  Stel 80 Stel

  : موجوداالرضبطاقة تمليك 

  

في ترقية استيباب المفرداتلعبة السلم و الثعبان بوسيلة باستخدام تعليمعملية   .ب

اليت تتكون بعدد الدورة املعينة تطبيق البحث االجرائي للصف يف هذا البحث 

  الدورة.كلمن التخطيط و التطبيق و املالحظة و االنعكاس يف  

  الدورة االولى

التخطيط.1

تتكون من تطبيق التعليم بدورتني لكل دورة لقاءانيفيصصم هذا البحث 

  . التخطيط و التطبيق و املالحظة و االنعكاس من العمل
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  و اما خطواته كما تلي:

بوسيلة لعبة السلم و الثعبان يف بوسيلة ختطيط اعداد التدريس .1

تتكون االنشطة من التخطيط و التطبيق و املالحظة و االنعكاس 

من العمل.

بيتيصناعة ورقة االنشطة مبادة .2

االدوات ملعرفة الرتقية من استيعاب املفردات العربية للطلبة.اعداد .3

دف لرتقية نتائج .4 صناعة االسئلة و هي بعد تطبيق الدورة االوىل 

التعلم خاصة يف استيعاب املفردات

و وسيلة لعبة السلم و الثعباناعداد الكتاب املدرسي .5

التطبيق.2

  االولاللقاء 

2017من اكتوبر 4يوم االربعاء يف التاريخ البحث االجرائي للصف يعقد 

حىت الساعة يف احلصة الثالثة و الرابعة يف الساعة الثامنة و مخسة و اربعون 

  .يف هذا اللقاءاملدرس باملالحظة من الباحثة او الطلبةتالعاشرة. و قام

  و اما خطوات تطبيق التعليم للباحثة كما تلي:

  االفتتاح

  -أ

  - ب

  - ج

  املدرس يفتتح الدرس بسالم

  املدرس يطلب التالميذ بقراءة البسملة يف مبدإ الدرس

  املدرس يالحظ نظافة و ترتيب الفصل و يقرأ كشف احلضور
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  -د

  - ه

  املدرس يشرح أهداف الدرس 

  املدرس يشرح عن وسيلة لعبة السلم و الثعبان

  التدريس

  -أ

  - ب

  - ج

  

  -د

  - ه

  

  -و

  

  -ف

  املدرس التالميذ بفتح الكتاب املدرسيطلب 

  و التالميذ يستمعونبيتي يشرح املدرس مبوضوع 

مرات مث سال عن املفردات املبهمة عندهم 3قلد الطلبة على كالم املدرس مجاعة 

  بيتييف موضوع 

  دقيقة لتكرير القراءة10اعطى املدرس الفرصة قدر 

فتح املدرس وسيلة السلم و الثعبان و البطاقة تتضمن الصورة عن املفردات تتعلق 

  بيتيمبوضوع 

) عند تبادل العصا بوسيلة لعبة talking stickبدا الباحث بلعبة املوسقى بطريقة (

  السلم و الثعبان مع كتابة املفردات على السبورة

  بيتي.موضوع تدرب الطلبة لرتكيب املفردات يف اجلملة املفيدة عن

  االختتام

  -أ

  - ب

  سال املدرس عن النص و توجه الطلبة و عقد الطلبة االنعكاس عن االنشطة

  املدرس خيتتم الدرس بقراءة الدعاء

  

    اللقاء الثاني  

بلعبة السلم و الثعبان على 2017من اكتوبر 11يوم االربعاء يف التاريخ يعقد اللقاء الثاين

  .فهما عميقاعلى تلفيظ املفردات حىت سيطر الطلبة و فهموا عنها. فقام الباحثبيتيمادة 

  و اما خطوات تطبيق التعليم للباحثة كما تلي:
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  االفتتاح

  -أ

  - ب

  - ج

  -د

  - ه

  املدرس يفتتح الدرس بسالم

  املدرس يطلب التالميذ بقراءة البسملة يف مبدإ الدرس

  املدرس يالحظ نظافة و ترتيب الفصل و يقرأ كشف احلضور

  املدرس يشرح أهداف الدرس 

  املدرس يشرح عن وسيلة لعبة السلم و الثعبان

  التدريس

  -أ

  - ب

  - ج

  

  -د

  - ه

  

  -و

  طلب املدرس التالميذ بفتح الكتاب املدرسي

  و التالميذ يستمعونبيتي يشرح املدرس مبوضوع 

مرات مث سال عن املفردات املبهمة عندهم 3قلد الطلبة على كالم املدرس مجاعة 

  بيتييف موضوع 

  بيتيقسم املدرس البطاقة تتضمن الصورة عن املفردات تتعلق مبوضوع 

) عند تبادل العصا بوسيلة لعبة talking stickبدا الباحث بلعبة املوسقى بطريقة (

  املفردات على السبورةالسلم و الثعبان مع كتابة 

  بيتي.تدرب الطلبة لرتكيب املفردات يف اجلملة املفيدة عن موضوع 

  االختتام

  -أ

  - ب

  سال املدرس عن النص و توجه الطلبة و عقد الطلبة االنعكاس عن االنشطة

  املدرس خيتتم الدرس بقراءة الدعاء

من التطبيق في الدورة االولىالمالحظة.3
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مث تطبيق االعداد و افتتاح الدرس بالسالم تعقد هذه الدورة بلقائني 

بوسيلة لعبة السلم و الثعبان عن ". بيتيو املادة مبوضوع ". التدريسي

طريقة السمعية و الشفوية مع اعطاء التصور اىل الطلبة عن كيفية التعليم 

  بوسيلة لعبة السلم و الثعبان عن طريقة السمعية و الشفوية.

فتعرف الباحثة على ان مؤشرات اليت تسبب اىل بنتيجة املقابلة وفقا 

  نقصان الرتكيز منها:

الشرح من املدرسبعض الطلبة مل يهتم   .أ

وجود الصعوبة يف فهم املواد الدراسية  .ب

بعض الطلبة ال يرتكزون يف فهم املفردات  .ج

بعض الطلبة ميزحون طوال الدرس  .د

  درسكثري من الطلبة الذين يتحادثون يف ال  .ه

حىت االجيابية طوال عملية التعليم االمورو من تلك العوامل ان هناك 

ذا و يهتم الطلبة الدرس باجليد. يسري التعليم سريا تاما حسنا  و يتغلب 

املدرسون الفعاليون و اما الذي يكون سلبيا بسبب االختالف النفسية 

م من الطلبة  املمتازين و هلم من الطلبة. و اما الذين يهتمون كثريا ا

االجناز يف الفصل و الباقني الذين كانت دوافعهم قليلة.
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من التطبيق في الدورة االولىاالنعكاس.4

التعليم بوسيلة لعبة السلم و االنعكاس يف الدورة االوىل بعد تطبيق 

الثعبان و طريقة السمعية و الشفوية يف نتيجة االختبار و تذكر يف نتيجة 

طالب بنتيجة 7%) و 27طالب بنتيجة جيد(4التقييم تينب ان هناك 

%) و معتدل النتيجة 16طالب بتنيجة ناقص(6%) و 65مقبول (

االوىل ترتقى و اما تطبيق البحث يف الدورةطالبا.17%) من 55(

6%) و جيد 27طالب حيصل على مقياس جيد جدا (5بوجود 

%) 10طالب (3%) و 20طالب (3%) و مقبول 41طالب (

  طالبا.17%) من 74(مبعتدل النتيجة

من البيان السابق يستنبط ان االنعكاس املوافق لرتتيب اخلطوات بعد 

  التطبيق كما يلي:

لطلبة لتطبيق جيد من وسيلة احملافظة على الروح الفعايل من ا  أ

لعبة السلم و الثعبان عن طريقة السمعية و الشفوية 

بيان اخلطوات يف استخدام الوسائل التعليمية اسهل من قبل   ب

يف فهم املواد الدراسية 

اعطاء الدوافع و التشجيع و التجزية ليكون فعاليا عند   ت

التدريس

رفة الفهم وجود االستجواب من الطلبة بعد تطبيق العمل ملع  ث

م يف التعلم من املواد الدراسية الدقيق 
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الدورة الثانية

التخطيط  .أ

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

  .استيعاب املفرداتمن نتيجة الدورة األوىل برتقية جيدة يف 

  ما خطوات التخطيط كما يلي:أو 

"الرحلة"عن موضوعختطيط االعداد.1

الوسيلة لعبة السلم و الثعبان مناسبا باملواد الدراسيةصناعة.2

استخدام طريقة السمعية و الشفوية.3

صناعة االعداد بطريقة السمعية و الشفوية.4

عن كتابة خطوات احلكاية بصناعة املؤشرات و االهداف و التعليم و االعداد.5

الرحلة"موضوع 

اعداد الة التقييم للطلبة.6

النقصان املوجود من الدورة االوىل لئال تقع يف هذه الدورةاستثمار .7

يدافع املدرس الطلبة و يبني عن الوسيلة لعبة السلم و الثعبان مناسبا باملواد الدراسية .8

استخدام طريقة السمعية و الشفوية

التطبيق  .ب

اللقاء األول للدورة الثانية-1
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يف احلصة الثالثة 2017أكتوبر18بدأت الدورة الثانية يوم اإلثنني يف التاريخ 

و أما الرحلةبتعليم املفردات على موضوع 10:45–09:35يف الساعة و الرابعة 

  خطواته كما يلي:

  االفتتاح

  -أ

  - ب

  - ج

  -د

  - ه

  املدرس يفتتح الدرس بسالم

  املدرس يطلب التالميذ بقراءة البسملة يف مبدإ الدرس

  يقرأ كشف احلضوراملدرس يالحظ نظافة و ترتيب الفصل و 

  املدرس يشرح أهداف الدرس 

  عن طريقة السمعية و الشفوياملدرس يشرح عن وسيلة لعبة السلم و الثعبان

  التدريس

  -أ

  - ب

  - ج

  

  -د

  - ه

  

  -و

  -ف

  طلب املدرس التالميذ بفتح الكتاب املدرسي

  و التالميذ يستمعونالرحلةيشرح املدرس مبوضوع 

مرات مث سال عن املفردات املبهمة عندهم 3قلد الطلبة على كالم املدرس مجاعة 

  الرحلةيف موضوع 

  الرحلةقسم املدرس الصور تتعلق مبوضوع 

) عند تبادل العصا بوسيلة لعبة talking stickبطريقة (االغنيةبدا الباحث بلعبة 

  السلم و الثعبان مع كتابة املفردات على السبورة

  قلد الطلبة مجاعة عن مواد املفردات بعد تقسيم الفرقة 

فتحوا جيوب االسئة و اجابوا االسئلة الطلبة الذين يلعبون لعبة السلم و الثعبان 

ا   بكتابتها على السبورة ما ذكر يف دهنه من الصورة مع مفرد

  االختتام
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  -أ

  - ب

  عن االنشطةل املدرس عن النص و توجه الطلبة و عقد الطلبة االنعكاسسأ

  املدرس خيتتم الدرس بقراءة الدعاء

الثانيةاللقاء الثاني للدورة -2

أغسطس 21يف التاريخ يوم االربعاءيف اللقاء الثاين من الدورة الثانية جرت

قامت الباحثة بالتعليم 10:00–08:45الساعة احلصة الثالثة و الرابعة يفيف2017

و أما خطوات التدريس كما يلي:.يف هذه الفرصة

  

  االفتتاح

  -أ

  - ب

  - ج

  -د

  - ه

  املدرس يفتتح الدرس بسالم

  املدرس يطلب التالميذ بقراءة البسملة يف مبدإ الدرس

  املدرس يالحظ نظافة و ترتيب الفصل و يقرأ كشف احلضور

  املدرس يشرح أهداف الدرس 

  املدرس يشرح عن وسيلة لعبة السلم و الثعبان

  التدريس

  -أ

  - ب

  - ج

  

  -د

  - ه

احملادثة مرات و مرارا حىت قدروا على تفرق االصوات و املفردات يف التالميذ استمع

  اجلملة

  كل فرقةو جهريةقلد الطلبة على كالم املدرس مجاعة 

كرر الطلبة مادة التعلم و اذا تبطأى الطالب اي تصعب يف قراءته فكرر املدرس 

  التعليم تامااالنشطة حىت سار 

جليوب فيها االسئلة و شرح اهلدف من تلكفتح املدرس وسيلة السلم و الثعبان و ا
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  -و

  

  -ف

  اللعبة

بدا الباحث بلعبة انفار لكل مث 5طلب املدرس من الطالب لصناعة الفرقة 

و عندما وفق الغناء فيجب ملن ) عند تبادل العصاtalking stickاملوسقى بطريقة (

رقته بان يتقدم امام الفصل و ياخذ من جيب االسئلة اليت ميسك العصا وفدا من ف

  و جعل اجلملة املفيدة منهاةعلى السبور لكتابتهافيها صورة و مفردة 

  االختتام

  -أ

  - ب

  سال املدرس عن النص و توجه الطلبة و عقد الطلبة االنعكاس عن االنشطة

  املدرس خيتتم الدرس بقراءة الدعاء

من الدورة الثانيةالمالحظة  .أ

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

املستخدمة هي الوسيلةو .الرحلةالتعليم مناسبا بالتخطيط التدريس الرتبوي عن موضوع 

  .لعبة السلم و الثعبان عن طريقة السمعية و الشفوية

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

م بة إىل الدورة قبلها  أن الطلبة كانوا أشد فعالية بنسو الدليل من هذا يعىن ترتقى استيعا

  .على املفردات و دلت

لعبة املستخدمة هي وجدت الباحثة دليال على ان الطلبة قد فهموا بالوسيلة

م يف تطبيق اللعبة باجليد و السلم و الثعبان عن طريقة السمعية و الشف ذا عمليا وية دلت 

و يكونوا فعاليني و يتعاونون بعضهم ببعض و يدافعون اتباع اوامر املدرس باجليد كما يرام
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بينهم و اآلخرون و بذلك استطاع املدرس ان يشرح الدرس اىل الطلبة بالتعاون و ترتقى 

  .اجلملمحاستهم و اعدادهم يف استيعاب املفردات و تركيب 

) مدرسة اللغة العربية ان طوال Faridaو هذا مناسبا بقول املدرس استاذة فريدة (

ال يستحيون كما كان املاضي التعليم يف هذه الدورة اصبح الطالب فعاليني يف التعلم و 

للتقدم امام الفصل و استطاعوا ان حيفظ املفردات العربية و الرموز يف تلك البطاقات و  

  .شجاعا عند القاء االسئلة امام الفصلكذلك كانوا 

من الدورة الثانيةاالنعكاس  .ب

التعليم بوسيلة لعبة السلم و الثعبان االنعكاس يف الدورة االوىل بعد تطبيق كان 

4و طريقة السمعية و الشفوية يف نتيجة االختبار و تذكر يف نتيجة التقييم تينب ان هناك 

طالب بتنيجة 6%) و 65يجة مقبول (طالب بنت7%) و 27طالب بنتيجة جيد(

طالبا. و اما تطبيق البحث يف الدورة 17%) من 55%) و معتدل النتيجة (16ناقص(

طالب 6%) و جيد 27طالب حيصل على مقياس جيد جدا (5االوىل ترتقى بوجود 

%) من 74%) مبعتدل النتيجة (10طالب (3%) و 20طالب (3%) و مقبول 41(

  طالبا.17

طبيق العمل يف الدورة الثانية استخدمت الباحثة طريقة السمعية و و بعد ت

الشفوية و اخلطوات املتفرقة بالدورة االوىل و فيها الرتقية التافه من الدورة قبلها و هي هناك 

طالب بتنيجة 3%) و 37طالب بنتيجة جيد (7%) و 41طالب بنتيجة جيد(6

طالبا. 17%) من 80%)  و معتدل النتيجة (6وطالب واحد (%)13مقبول(
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  تحليل البيانات  .ت

بتطبيق طريقة الوسيلة التعليمية نتيجة حتليل البحث يف الدورة االوىل عن التعليم 

  بلعبة السلم و الثعبان عن طريقة السمعية و الشفوية.

نتيجة الدورة األولى.1

لعبة السلم و الثعبان  ن التعليم بتطبيق نظرا من نتيجة املالحظة يف الدورة األوىل أ

كالوسيلة التعليمية عن طريقة السمعية و الشفوية تتشكل على السري احلسن و مل تكن  

و ان املدرس مل يتم على التعليم و يشرتك الطلبة االجيابيني دون اشرتاك االخرين. و .كامال

 الفصل الدراسي و هذا هذا يدل على نقصان فعالية الطلبة و كثري منهم من يلعبون يف

يسبب اىل نقصان كمالية التعليم خاصة يف استيعاب املفردات. هذا يدل من البيانات يف 

  اجلدول التايل:

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

  11جدول 

  بيانات استيعاب المفردات في الدورة األولى

  بتطبيق لعبة السلم و الثعبان مدرسة المهاجرين االبتدائية االسالمية 

نمرة اسم الطالب
Mastery 
Learning

مقیاس النتیجة
المجموع النتیجة   البیان

PAM P BM PM
1 Bella Ananda putrid 100 80 80 85 77 322 80,5 جید
2 Dadang Danuarta 100 60 65 70 65 260 65 مقبول
3 Eva Pratiwi 100 79 80 85 76 320 80 جید جدا
4 Feni Aulia 100 70 72 75 70 287 71,5 جید

5 Gerald Pratama 100 65 70 75 70 280 70 جید

6 Gustian Fernando 100 65 70 75 62 272 68 جید
7 Jaya Indra Setiadi 100 60 63 67 62 252 63 مقبول
8 M. Ridho Setiawan 100 50 52 58 55 215 53,5 ناقص
9 Okta Septian Pramana 100 80 83 87 82 332 83 جید جدا
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10 Rafli ramdhani 100 70 75 80 75 300 75 جید
11 Reihan Rafanza 100 80 82 85 80 327 81,5 جید جدا
12 Ridho Setiawan 100 55 56 60 55 226 56 مقبول
13 Sekar Pratiwi 100 50 57 59 50 216 54 ناقص
14 Shandi Husada Eka Putra 100 70 72 75 70 287 71,5 جید
15 Sherly Amanda Putri 100 85 100 100 82 367 91,5 جیدجدا
16 Sugalih 100 70 75 80 70 295 73,5 جید
17 Tegar janupurwanto 100 50 55 59 50 214 53,5 ناقص
المجموع 1191
النتیجة المعتدلة 70

  12جدول 

  مالحظة الرموز

الرموز البیان النتیجة

PAM فھم معاني المفردات 100
P التلفیظ او التلقین 100
BM قراءة المفردات 100
PM استعمال المفردات في الجملة 100

المجموعةس 400

موع : PAM+P+BM+PMنتيجة (مقياس التقييم:   االخرية= نتيجة4)= ا

  13جدول 

  مقياس التقييم عن سيطرة المفرداتمالحظة
نمرة مثویة البیان

1 80% – 100% جید جدا

2 66%– 79% جید

3 56% – 65% مقبول

4 40%– 55% ناقص

5 30%-39% راسب
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  14جدول 

  مالحظة مقياس التقييم عن سيطرة المفردات

  

  

  

    

طالبا 5تظهر ان الطلبة الذين حيصلون على نتيجة جيد جدا من البيانات السابقة   

و %25طالبا مبئوية 3و نتيجة مقبول %36طالبا مبئوية 6تيجة جيد% و27مبئوية 

و هذا يدل على ان نتيجة التعلم للصف السادس .%12طالبا مبئوية 3نتيجة ناقص

ال يزال منخفضة.استيعاب املفرداتنتيجةخاصة يف

  نتيجة الدورة الثانية.2

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

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

يتحمسون و كانوا فعاليني يف التعليم، حىت يرتقى نتيجة احلفظ و الكتابة و الرتمجة و تركيب 

  املفردات يف اجلملة. و نتائج الطلبة يف الدورة الثانية كما تلي:

  

نمرة مقیاس المجموع مثویة
1 جید جدا 5 27 %

2 جید 6 36%

3 مقبول 3 25%

4 ناقص 3 12%

5 راسب - -
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  15جدول 

  بيانات استيعاب المفردات في الدورة األولى

  االبتدائية االسالميةبتطبيق لعبة السلم و الثعبان مدرسة المهاجرين 

نمرة اسم الطالب
Mastery 
Learning

مقیاس النتیجة
المجموع النتیجة   البیان

PAM P BM PM
1 Bella Ananda Putri 100 90 100 100 87 377 94,5 جیدجدا
2 Dadang Danuarta 100 70 72 75 65 282 70,5 جید
3 Eva Pratiwi 100 90 100 100 85 375 93,7 جیدجدا
4 Feni Aulia 100 75 80 85 75 315 78,7 جید

5 Gerald Pratama 100 75 79 85 74 313 78,3 جید

6 Gustian Fernando 100 74 75 84 72 305 76,5 جید
7 Jaya Indra Setiadi 100 70 75 77 72 294 73,5 جید
8 M. Ridho Setiawan 100 60 65 67 60 252 63 مقبول
9 Okta Septian Pramana 100 90 100 100 85 375 93,7 جیدجدا
10 Rafli Ramdhani 100 85 100 100 82 367 91,7 جیدجدا
11 Reihan Rafanza 100 88 100 100 82 370 92,5 جیدجدا
12 Ridho Setiawan 100 60 65 70 65 260 65 مقبول
13 Sekar Pratiwi 100 52 57 60 50 219 54,5 مقبول
14 Sherly Amanda Putri 100 75 80 88 70 313 78,3 جید
15 Shandi Husada Eka Putra 100 95 100 100 90 385 96,3 جیدجدا
16 Sugalih 100 75 80 85 70 310 77,5 جید
17 Tegar Janupurwanto 100 55 60 70 60 245 61,5 مقبول
المجموع 1339
النتیجة المعتدلة 79

  مقياس التقييم:

موع : PAM+P+BM+PMنتيجة ( = نتيجة االخرية4)= ا
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  16جدول 

  مالحظة مقياس التقييم عن سيطرة المفردات

نمرة مثویة البیان

1 80% – 100% جید جدا

2 66%– 79% جید

3 56% – 65% مقبول

4 40%– 55% ناقص

5 30%-39% راسب

  17جدول 

  مقياس التقييم عن سيطرة المفرداتمالحظة 

  

  

  

  

  

  

اجلدول السابق ان نتيجة استيعاب املفردات باستخدام يف نات من البيااستنادا 

حصول. بياناتترتقى يف الدورة الثانيةعن طريقة السمعية و الشفوية لعبة السلم و الثعبان 

طالبا 6%) و بنتيجة جيد 27طالبا (5نتيجة جيد جدا بالنتائج يف الدورة االوىل

نمرة مقیاس المجموع مثویة
1 جید جدا 6 41 %

2 جید 7 37%

3 مقبول 3 13%

4 ناقص 1 6%

5 راسب - -
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%) مبعتدل 10طالبا (3%) و نتيجة ناقص 20طالبا (3%) و نتيجة مقبول 41(

%) و 41طالبا (6و اما بيانات حصول النتائج يف الدورة الثانية بنتيجة جيد جدا 70%

طالب 1%) و نتيجة ناقص13طالبا (3%) و نتيجة مقبول 37طالبا (7بنتيجة جيد 

% تقارن 79%. و اما نتيجة االختبار الشفهي يف الدورة الثانية ترتقى 79%) مبعتدل 6(

.%70وىل حتصل على ختبار الشفهي يف الدورة االالبا

  المباحثة  .ث

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

السادس مع استاذة فريدة على االمور املتعلقة مع املدرس يف تعليم درس اللغة العربية للصف

  بالبحث.

السمعية و بدات الباحثة بتطبيق لعبة السلم و الثعبان كالوسيلة التعليمية بطريقة 

و الشفوية حيث كان التعليم تؤكد على فعالية الطلبة ف التعلم يف الفصل و معاونتهم بني 

ذه الوسيلة اللعبية تعين لعبة السلم و  اآلخرين و تسهيل امرهم يف حفظ املفردات. و 

و ال الثعبان اسرع هلم احلفظ و اسهل هلم و كانت عملية التعليم ال يكون مصعبة هلم 

ه الوسائل استطاع ان يزيل امللل الضجر لديهم و يسبب اىل امللل بل عكسه ان 

م يف تعلم اللغة العربية و هذا التطبيق بدورتني و  لقاءات.4تساعدهم يف اصالح استجوا

من املؤشرات يف هذا حتدد نتائج االستجواب من اتفاق املدرس و الباحثة

  .البحث

% 70و يف تنفيذها ان الرتقية من نتيجة املفردات العربية يف الدورة االوىل 

تية:آليعرف هذا بصورة البيانات او % (جيد) 79(مقبول) و يف الدورة الثانية 
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2رسم بياني 

  

  

استخدام لعبة السلم و الثعبان بطريقة من الرسم البياين السابق يفهم أن قبل 

السمعية و الشفوية لطلبة الصف اخلامس مدرسة املهاجرين تدل على استجواب االختبار 

  .بنتيجة جيدة 
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  الخامسالباب 

  االختتام

االستنباط  .أ

استنادا من نتائج البحث يف امليدان، و يعرف ذلك من نتائج االختبار يف الدورة 

على ان اجلودة يف استنبطت الباحثة البحث و التحليلاألوىل و الثانية، و نظرا من 

مبعتدل كما حصل يف الدورة االوىل عن مادة "بييت" تعليم املفردات ترتقى من قبل.  

طالبا و يف الدورة الثانية عن مادة "الرحلة" مبعتدل 17% و عددها 70النتيجة 

  طالبا.17و عددها % 79النتيجة 

ذا البحث    Permainanحصلت النتيجة ان سيطرة املفردات بوسيلة وفقا 

Ular tangga انفارا 6الثعبان ترتقى ترقية تافهة و حصلت النتيجة بنتيجة جيد جدا

%   و 13انفارا اي 3%   و مقبول 37انفارا اي 7% و بنتيجة جيد 41اي 

%   فبهذا كانت 70%   و عدد النتيجة املعتدلة هي 6ناقص نفر واحد اي 

17%   بعدد الطالب 79النتيجة من االختبار الشفهي يف الدورة الثانية ترتقى 

  نفرا.

الكرمية لدي الطلبة اليت الرتقية املكونة من هذا البحث تظهر ايضا من االخالق 

و تظهر اصبحت احسن من قبل و هذا تعرف من نتيجة املالحظة بغري االختبار 

ايضا من ارادة الطلبة للتعلم على املفردات العربية و تستدل باستجواب معهم و  

. و قالوا بان االن اسهل هلم حلفظ املفردات العربية كانوا حيبون اللغة العربية اكثر
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ذا حتقق البيان ان لعبة السلم و الثعبان لوسيلة بوسيلة  لعب ة السلم و الثعبان. و 

قادر على جعل ترقية ارادة الطلبة و دوافعهم تعليمية يف تعلم مفردات اللغة العربية

للتعلم.

االقتراحات  .ب

يف يف ترقية نتائج تعلم اللغة العربية انطالقا من البحث اإلجرائي 

قدمت سعي املدرس على ترقية نتيجة تعلم الطلبة يف سيطرة املفردات العربية 

  اآلتية:. الباحثة االقرتاحات

لمدرس اللغة العربية)1

لدي ميكن املدرس بتقدمي الطريقة املتنوعة إلنقاص امللل   )أ

رتقى محاستهم يف املشاركة لكل مادةالطلبة حىت ت

مقررة.

ميكن املدرس بتقدمي الواجبات بإرشاد كافية على تعلم   )ب

اجليدة.اللغة العربية

خاصة املبارةأسلوب التعليم يف لعبميكن استخدام   )ت

.يف كل خطوة هلذه الطريقةإعقاد اإلصالحات على 

المدرسة المهاجرين االبتدائية االسالمية فانجانجلطلبة )2

ميكن الطلبة إظهار روح الفعالية و الشجاعة و ال ميزح   )أ

تعلم اللغة سيطرة املفردات العربية يفحىت حيصل على 

اجليدة.العربية
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عم شرح املدرس عند ميكن الطلبة االهتمام و الرتكيز   )ب

التدريس.

المهاجرين االبتدائية االسالمية فانجانجلمدرسة ل)3

سالمية فاجنانجاملهاجرين االبتدائية االللمدرسة 

كي تنهض جودة على أساس اإلسالم،  كمؤسسة الرتبية 

ة الدراسية و و النشاطالتعليمية الوسائل املدرسة من ناحية

.غريها لرتقية نتائج الطالب

  للباحث التالي)4

تركز هذا البحث على البحث عن سيطرة املفردات 

علميا أحسن و أجيد البد أن يبحث الباحث التايل حبثا و 

نتائج تعلم مشلت هذا البحث علىمما حبثت الباحثة. و 

االستماع و الكالم و ومهارة القراءة اللغة العربية من

استخدام الطريقة و و يرجى من للبحث التايل على الكتابة، 

الوسائل، و األساليب املتنوعة و املناسبة كي استطاع أن 

. عامام يلالتعالطلبة خاصة و جودةيرقي 

  االختتام  .ج

.الرسالة العلميةهذهاحلمد هللا رب العاملني تشكر الباحثة على كتابة

وعت الباحثة على النقصان و األخطاء من املعلومات و القدرة فلذلك ترجو 

  على النقد و االقرتاح املفيد إلصالح هذه الرسالة العلمية.
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على أن تكون هذه الرسالة العلمية نافعة و مفيدة ةرجو الباحثو ت

تمع.جللدي    ميع ا
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Lampiran 1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan :  MI Al-Muhajirin Karang Maritim panjang

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas / Semester : VI (Enam)

Tema : بیتي

Alokasi Waktu       :  2 Jam Pelajaran (2 x 35 menit)

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 :    Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

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

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

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

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

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata.

KI 4    : Mencoba, Mengolah, menyajikan dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)

1.1. Mampu meyakini adanya motivasi internal (instrinsik) sebagai anugerah 

Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 
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2.1. Mampu menunjukkan perilaku motivasi (instrinsik) untuk pengembangan   

kemampuan berbahasa. 

4.1.Mampu mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab 

tentang topik  بیتي baik secara lisan/tulisan.

4.2. Mampu melafalkan bunyi, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab tentang 

بیتي 

4.3. Mampu menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase dan 

kalimat tentang  بیتي

4.4. Mampu mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang بیتي dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks

4.5. Mampu menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan 

menanya dan merespon tentang  بیتي dengan memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks

4.6. Mampu menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang 

بیتي 

4.7. Mampu mengungkapkan informasi secara tertulis tentang 

بیتي  dalam berbagai struktur dan unsure kebahasaan yang benar sesuai 

konteks 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

1.2.1 Menunjukkan keyakinan bahwa motivasi sebagai anugerah Allah 

dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab. 

2.2.1 Menunjukkan perilaku termotivasi untuk mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Arab. 

2.2.2  Menunjukkan perilaku motivasi (instrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

4.1.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab tentang 

topik  بیتي  baik secara lisan/tulisan.

4.1.2 Melafalkan bunyi, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab tentang  بیتي



3

4.1.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase dan kalimat 

tentang بیتي 

4.1.4 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang  بیتي dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks 

4.1.5 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan menanya 

dan merespon tentang  بیتي dengan memperhatikan teks mufradat dan 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks

4.1.6 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang

بیتي 

4.1.7 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang   بیتي dalam berbagai 

struktur dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan belajar tentang teks  بیتي siswa mampu menceritakan dan 

memahami tentang بیتي dengan menggunakan bahasa Arab

2. Dengan mengamati tentang teks  بیتي  siswa dapat menambah kosa kata 

bahasa Arab

3. Dengan memahami teks  بیتي  siswa dapat menyebutkan ide pokok dalam 

teks. 

4. Dengan memahami teks  بیتي siswa dapat menyebutkan tentang rumahku 

dengan bahasa Arab 

5. Dengan memahami teks  بیتي siswa dapat menjawab soal dari teks 

mufradat bahasa Arab 

6. Dengan memahami teks  بیتي siswa dapat mendapatkan pengetahuan 

melalui empat keterampilan berbahasa yaitu mendengar, membaca, 

berbicara, dan menulis. 
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E. MATERI PEMBELAJARAN 

المفردات yang terdapat dalam Buku Bahasa Arab siswa kelas VII. 

F. METODE, STRATEGI PEMBELAJARAN 

Pendekatan :  Pendekatan ilmiah (Scientifict Approach)

Model :   mengamati, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi(menalar), dan mengkomunikasi

Metode : Audiolingual (Sam’iyyah Syafawiyyah), Diskusi dan

Tanya Jawab.

G. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN

1. Spidol/white board

2. Buku Bahasa Arab 

3. Permainan Ular tangga dan Katong Soal dari Karton

4. Laptop

H. SUMBER BELAJAR

 Materi terdapat di Buku Belajar Bahasa Arab Untuk Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas VI KTSP SKL&SI 2008

 Gambar – gambar yang berkaitan dengan tema  بیتي dari internet

I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

No Kegiatan Waktu

1 Pendahuluan

a. Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a 

bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik 

dengan penuh khidmat;

b. Memulai pembelajaran dengan membaca Al-Qur’an 

surah pendek pilihan dengan lancar dan benar (nama 

surah sesuai dengan program pembiasaan yang 

ditentukan sebelumnya);

10 Menit
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c. Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran.

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan 

belajar dengan bahasa sederhana dan dapat di pahami 

e. Guru menanyakan pelajaran yang telalu lalu dan 

mengaitkan dengan pelajaran yang baru

f. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

g. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi 

kegiatan mengamati, menyimak, menanya, berdiskusi. 

Mengkomunikasikan dengan menyampaikan, 

menanggapi dan membuat kesimpulan hasil diskusi.

2 Kegiatan Inti

a. Mengamati

 Siswa mendengarkan guru membaca teks mufradat

bahasa Arab tentang  بیتي

 Siswa mengamati pelafalan kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yan di perdengarkan tentang  بیتي

 Siswa menirukan pelafalan kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang diperdengarkan dalam teks tentang 

بیتي 

 Siswa dipersilahkan bertanya kepada guru tentang kosa 

kata atau pelafalan kata, frase, dan kalimat dalam 

bahasa Arab yang belum di fahaminya

b. Menanya

90 Menit
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 Siswa melakukan tanya jawab sederhana tentang teks 

بیتي 

 Siswa bertanya jawab tentang pelafalan kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab yang terdapat dalam teks  بیتي

 Siswa bertanya jawab berkaitan dengan makna kata, 

frase dan kalimat bahasa Arab yang terdapat teks 

secara tertulis/lisan.

c. Eksperimen/Eksplore

Dalam Kegiatan Eksplorasi :

 Guru mengucapkan kosakata tentang materi بیتي

 Siswa diminta menyimak dan menirukan serta 

membaca ujaran/kosakata yang diucapkan oleh Guru 

sebanyak 3x. (nilai yang ditanamkan : Rasa ingin 

tahu, mandiri, kreatif, kerja keras, demokratis)

 Siswa maju maju kedepan untuk memainkan 

permainan ular tangga dan mengambil soal dari 

kantong soal yang telah ada, lalu menuliskannya 

dipapan tulis

 Siswa diminta mengucapkan kembali kosakata yang 

telah dicocokan/dipasang dipapan tulis

 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks.

d. Asosiasi

 Siswa menjawab pertanyaan dari teks mufradat yang 

berkaitan dengan  بیتي yang telah dipelajari dengan 

dengan tepat

 Siswa dapat menyebutkan Mufradat tentang      بیتي
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dengan baik dan benar

e. Mengkomunikasikan
 Setiap kelompok siswa yang memegang tongkat saat musik 

berhenti maka perwakilan dari kelompok tersebut maju 

kedepan kelas untuk memainkan ular tangga dan 

mengambil soal yang ada di kantong soal, lalu menuliskan 

jawabannya dipapan tulis.

 Siswa menjelaskan cara menyapa, berpamitan, terima

kasih, meminta izin, instruksi dan anggota keluarga dalam

bahasa arab

 Peserta didik membuat kalimat sederhana dari mufradat 

yang telah dipelajari tersebut kemudian dibacakan didepan 

temannya dengan baik dan benar.

3 Penutup 

 Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya;

 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan 

hal yang terkait dengan topik materi dalam bahasa 

Arab 

 Guru memberikan tugas kepada siswa yang berkaitan 

dengan percakapan

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya

 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 

bersama.

10 menit
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J. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa. Adapun penilaian lain

yaitu penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Penilaian ini bertujuan untuk 

mengukur tingkapa pencapaian spiritual dan sosial siswa dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan 

hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran.

Tugas

 Melafalkan bunyi, kata, frase, kosakata dan kalimat bahasa Arab 

tentang  بیتي

 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase dan kalimat 

tentang  بیتي

Observasi

 Mengamati pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

lembar observasi terkait dengan: 

1. Pelafalan ujaran, kata, frase, dan kalimat dalam mufradat tentang 

materi  بیتي

2. Sikap yang ditunjukkan peserta didik saat melakukan kegiatan 

pembelajaran.

 Penilaian Sikap (Afektif)

No Nama 

Peserta 

didik 

Perubahan tingkah laku Jumlah 

nilai Percaya 

diri

Santun Tanggung 

jawab

Jujur Berani Kemahiran 

berbahasa 

B

T

T M B

T

T M B

T

T M B

T

T M B

T

T M B

T

T M

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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Keterangan :

Berilah tanda conteng pada kolom yang sesuai 

BT (1) = Belum tuntas

T (2) = Tuntas

M (3) = Menonjol 

Rantang skor  = skor maksimal : 6 

                        = 18:6 = 3

Keterangan jumlah skor penilaian: 

MK = 14-16

MB = 11-13

MT = 7-10

BT = 4-6

Keterangan:

BT : Belum terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

MT : Mulai terlihat (apabila peserta didik sudah mulai 

memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang 

dinyatakan dalam indikator  tetapi belum konsisten).
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MB :Mulai berkembang (apabila peserta didik sudah 

memperlihatkan bebagai tanda perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator dan mulai konsisten).

MK :Membudaya (apabila peserta didik terus menerus 

memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam idikator 

secara konsisten)

 Penilaian Pengetahuan (Kognitif)

Materi المفردات

Soal tes lisan 

No Instrument Indikator

1. Artikan mufradat yang ada pada kartu Gambar yaitu: 

  غرفة اجللوس

Kemudian sebutkan peraalatan yang ada di ruang tamu  

(غرفة اجللوس)

Pemahaman Arti 

Muradat

2. Ucapkanlah/sebutkanlah mufradat-mufradat yang 
berkaitan dengan tema بیتي!

  مصلى البيت، وسادة ، منضدة، مصباح، تقومي، مقلمة

Pengucapan 

mufradat

3 Bacalah mufradat-mufradat yang ada pada kartu gambar!

ملبس ,رف ,وسادة
Bacaan Mufradat

4 Pilihlah jawaban yang sesuai dengan yang ada didalam 
kurung agar dapat menjadi kalimat yang benar lalu 
ucapkan kembali kalimat tersebut!

احلمام)-غرفة النوم–الصابون يف... (غرفة اجللوس ء و املا

)على املاىدة- على احلائط–زانة امللبس و السر وال....(ىف اخل

األكل )غرفة- احلمام- يف.....( غرفة املكتبلصحن املائدة و

Penggunaan 

kalimat dalam 

mufradat
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!PENILAIAN  

No Kegiatan guru Kegiatan siswa 

1 Mengajak siswa untuk fokus pada materi  Memperhatikan arahan 

guru 

2 Memberikan instruksi kepada siswa 

untuk siap melakukan tugas terstruktur 

Siswa menyiapkan latihan 

sesuai instruksi dari guru 

3 Mengarahkan siswa untuk melafalkan 

bunyi kata, frase, dan kalimat yang 

dibacakan oleh guru 

Siswa melafalkan bunyi 

kata, frase, dan kalimat 

yang telah dibacakan guru

4 Mengarahkan siswa untuk mengulangi 

mufradat yang dibacakan oleh guru

Siswa mengulangi 

percakapan sesuai dengan 

kata, frase dan kalimat 

yang telah di dengar secara 

berkelompok 

- PENILAIAN HASIL BELAJAR

Berdasarkan indicator :

 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat yang sudah di 

perdengarkan 

No

Nama 

peserta

Didik

Aspek yang di nilai penguasaan mufaradat

Jumlah 

Skor

Pemahaman 

Arti 

Muradat

Pengucapan

Mufradat
Bacaan 

Mufradat

Punggunaan

kalimat

Mufradat

1

2

3
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4

5

 Penskoran

Indikator
Skors Instrumen

1. Pemahaman 
Arti 
Mufradat

80-100 Memahami semua mufradat tanpa mengalami kesulitan dengan Sangat Baik

66-79 Memahami sebagian besar mufradat yang telah dipelajari baik dari segi arti 
atau tulisan dengan baik

56– 65 Cukup Susah memahami dari mufradat tersebut

40– 55 Kurang dalam memahami mufradat yang telah dipelajari 

30-39 Tidak memahami sama sekali mufradat tersebut

2. Pengucapan 
Mufradat

80-100 Mengucapkan mufradat dengan menggunakan pelafalan yang sesuai dengan 
bunyi dan makhraj dengan sangat baik

66-79 Mengucapkan mufradat dengan menggunakan pelafalan yang sesuai dengan 
bunyi dan makhraj dengan baik.

56-65 Mengucapkan mufradat dengan menggunakan pelafalan yang sesuai dengan 
bunyi dan makhraj dengan cukup

40-55 Mengucapkan mufradat dengan menggunakan pelafalan yang sesuai dengan 
bunyi dan makhraj dengan kurang baik

30-39 Tidak bisa mengucapkan mufradat dengan baik dan benar

3. Bacaan 
Mufradat

80-100 Membaca mufradat terang, jelas, dan  tidak tersendat-sendat dengan sangat 
baik

66-79 Membaca terang, jelas, dan  tidak tersendat-sendat dengan baik

56-65 Membaca mufradat terang, jelas, dan  tidak tersendat-senat dengan cukup baik

40-55 Membaca mufradat kurang terang, kurang jelas, dan  tersendat-sendat.

30-39 Tidak bisa membaca mufradat dengan baik

4. Penggunaan 
Mufradat 
dalam 
Kalimat 

80-100 Menggunakan mufradat dalam kalimat sempurna baik tulisan atau percakapan 
sangat baik

66-79 Menggunakan mufradat dalam kalimat sempurna baik tulisan atau percakapan 
dengan baik

56-65 Menggunakan mufradat dalam kalimat sempurna baik tulisan atau percakapan 
dengan cukup baik

40-55 Menggunakan mufradat dalam kalimat sempurna baik tulisan atau percakapan 
kurang baik
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30-39 Tidak bisa menggunakan mufradat dalam kalimat dengan baik

Panjang,   Oktober 2017

Guru Mata Pelajaran                    Mahasiswi

Farida Agustumi        Dwi Fitriana

Mengetahui

Kepala Madrasah Ibidaiyah Al-Muhajirin

Siti Nurhasanah, S.Pd.I
NUPTK: 4955758660300022
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pLampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan : MI Al-Muhajirin Karang Maritim Panjang

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VI(enam) / 1

  Materi Pokok :  ُْحلَة الرِّ

  Jam Pertemuan : 2 x 35

KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

I. Kompetensi Inti (KI)

KI-1 Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam.

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,  peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air.

KI-3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan   menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.

KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

II. Kompetensi Dasar (KD) Dan Indikator

1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab

1.2 Meresapi anugerah Allah SWT atas terciptanya bahasa yang beragam

2.1 Memiliki kepedulian, rasa ingin tahu dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan menggunakan media bahasa Arab yang dimiliki 
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2.2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga dan guru dengan menggunakan 

media bahasa Arab yang dikuasai

3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat sederhanaterkait topik: 

ْحلَة الرِّ

baik secara lisan maupun tertulis

3.2 Menemukan makna dari ujaran kata, frasa, dan kalimat sederhana terkait topik : 

ْحلَة الرِّ

a. Mampu melafalkan teks qira’ah tentang ْحلَة dengan benarالرِّ

b. Mampu menerjemahkan teks qira’ah tentang ْحلَة   الرِّ dengan benar

c. Mampu menyusun kalimat sederhana yang berhubungan dengan ْحلَة الرِّ

4.1 Menyampaikan makna dari ujaran kata, frasa, dan kalimat kalimat sederhana 

terkait topik: ْحلَة الرِّ

a. Mampu mempraktekkan bacaan teks qira’ah tentang  ْحلَة  dengan  الرِّ

benar

b. Mampu menyebutkan namanya dalam bahasa Arab dengan benar

c. Mampu menyebutkan asal daerahnya dalam bahasa Arab dengan benar

HIWAR

1. Indikator Pencapaian Kompetensi

 Mampu melafalkan hiwar tentangْحلَة الرِّ dengan benar

 Mampu menterjemahkan teks hiwar tentang   الرحلةdengan benar

 Mampu mempraktekkan bacaan teks hiwar tentang الرحلةdengan benar

 Mampu melafalkan nama dalam bahasa arab denghan benar

2. Tujuan pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya dan memahami peserta didik mampu :

 Melafalkan teks hiwar tentang الرحلةdengan baik

 Menterjemah teks hiwar الرحلةdengan baik

 Mempraktekkan di depan kelas teks hiwar tentangالرحلة dengan baik
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 Memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa arab dengan baik

3. Alokasi waktu

2 x 35 menit

4. Materi pokok

َالُم َعلَْیُكْم , یَا أْحَمُد ؟   َعلِيٌّ : السَّ

َالُم یَا َعلُِي    آْحَمُد : َوَعلَْیُكْم السَّ

  علي : ْأْیَن َذھَْبَت بِاألَْمِس ؟

  أَحمُد : َذھَْبُت الى اْلَمْتَحِف اْلَوطَنِيِّ 

یَاَرةَ    إِلَى اْلَمْتَحِف ؟علي : ھَْل َرِكْبَت السَّ

  أحمد : الَ , أَنَا َرِكْبُت اْلقِطاََر 

  علي : ھَْل َرأَْیَت اثَّأًرا قَِدْیَمةً فِي الَْمْتَحِف ؟

  أحمد : نََعم , َرأَْیُت فِْیِھ اثَّاًرا قَِدْیَمةً 

  وطيّ ِف الْ حا , نَْذھَُب مًعا إلَى اْلَمتْ بِنَ علي : ھَیَّا

  

5. Proses pembelajaran

a. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama

 Guru mulai mengajak siswa untuk mengaji seperti biasa

 Guru memulai pelajaran dengan mengajak siswa membaca basmallah  بسما

الرحمن الر حیم

 Guru mengabsensi peserta didik dan melihat kerapian peserta didik

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

b.    Kegiatan Inti

 Guru meminta peserta didik mengamati gambar yang sedang berdialog

 Peserta didik diberi kesempatan membaca hiwar  pada buku panduan

 Guru mengembangkan pembelajaran dengan strategi talking stick

Langkah – Langkah Pembelajaran :
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 Guru membagi kelompok menjadi 3 kelompok

 Lalu guru mulai memutar lagu lalu siswa menjalankan tongkatnya dan 

apabila tongkat berhenti ketika music diberhentikan

 Siswa menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh guru dengan 

menggunakan permainan ular tangga sampai 4 kali putaran

c.Penutup 

 Peserta didik menyimpulkan hasil perkenalan

 Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas menulis kosa 

kata baru pada kartu untuk dihafal

 Guru membiasakan siswa mengakhiri pelajaran dengan membaca 

lafadz Hamdallah 

6. Remedial

Guru memberikan remedial kepada peserta didik jika belum mencapai ketuntasan 

sebagaimana pada criteria ketuntasan tersebut sebagaimana pada criteria ketuntasan 

tersebut. Materi remedial diberikan hanya aspek yang tidak tuntas saja.

 َرِكَب     ..............      طَائَِرةً 

 .................           فَِرْیُد     تَْذِكَرةً 

 قََرأَْت      ُحَمْیَرةُ    ............

 َذاكَر       .............            الدَّْرسَ 

 اثَاًراقَِدیَْمةً َرأَى       ............       

JAWABAN :

1. أَْحَمدْ 

2. اشترا

3. مجالةٌ 

4. عليٌ 

5. فاطمةٌ 

     7.           Pengayaan

Guru memberikan pengayaan kepada peserta didik yang telah mencapai ketuntasan 
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pada semua aspek penilaian, yaitu dengan cara guru membagikan sepasang kartu 

yang berisi mufrodath dan artinya disesuaikan dengan tema diatas secara acak pada 

semua peserta didik kemudian guru memberikan tugas pada peserta didik untuk 

mencari pasangan nya.

Contoh :

ھَبَ ذ                                                    pergi

VI. Sumber/ Media Pembelajaran

        Permainan Ular Tangga, Buku paket, Kamus Bahasa Arab, Buku guru, Laptop

7. Penilaian 

a. Penilaian keterampilan

b. Penimpalan pengetahuan

Contoh : Rubrik penilaian keterampilan dan pengetahuan

a. Contoh penilaian keterampilan

No.
Nama Peserta Didik

Aspek Penilaian

Total 

Skor

Ketuntasan Tindak Lanjut

P
el

af
al

an

K
el

an
ca

rn

K
os

a 
ka

ta

S
tr

uk
tu

r

T TT R P

1.
2.
3.

Deskripsi

Aspek Penilaian Deskripsi Skor

Pelafalan Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli 5

Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu 4

Ada masalah pengucapan yang membuat 3
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pendengar harus konsentrasi penuh dan kadang-

kadang ada kesalahpahaman

Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, 

sering diminta mengulangi

2

Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisa 

dipahami

1

Kelancaran Lancar seperti penutur asli 5

Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh 

masalah bahasa

4

Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah 

bahasa

3

Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan 

bahasa

2

Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga 

percakapan tidak mungkin terjadi

1

Kosa kata Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti 

penutur asli

5

Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang 

tidak tepat

4

Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, 

percakapan menjadi terbatas karena keterbatasan 

kosa kata

3

Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa 

kata terbatas sehingga sulit dipahami

2

Kosa kata sangat terbatas sehingga percakapan 

tidak mungkin terjadi

1

Struktur Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa 5

Kadang-kadang membuat kesalahan tata bahasa 

tetapi tidak mempengaruhi makna

4
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Sering membuat kesalahan tata bahasa yang 

mempengaruhi makna

3

Banyak kesalahan tata bahasa yang menghambat 

makna dan sering menata ulang kalimat

2

Kesalahan tata bahasa begitu parah sehingga sulit 

dipahami

1

Pemahaman Memahami semua tanpa mengalami kesulitan 5

Memahami hampir semuanya, walau ada 

pengulangan pada bagian tertentu

4

Memahami sebagian besar apa yang dikatakan 

bila bicara agak diperlambat walau ada 

pengulangan

3

Susah mengikuti apa yang dikatakan. 2

Tidak bisa memahami walaupun percakapan 

sederhana

1

  

b. Contoh penilaian pengetahuan

No Nama KI KL KB KB
Nilai 

Akhir
Deskripsi 

1.

2.

3.

4.

Keterampilan menyusun kalimat.

Aspek Penilaian Deskripsi Skor

Kesesuaian isi Menanggapi tugas dengan sempurna; pembahasan 

sempurna; informasi relevan dan tepat; interpretasi 

sangat kuat dan mendukung.

4
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Mampu menanggapi tugas; pembahasan mampu; 

informasi umumnya relevan dan tepat; interpretasi 

umumnya mendukung.

3

Kurang mampu menanggapi tugas; pembahasan 

dapat diterima tapi kadang tidak konsisten; 

informasi kadang tidak relevan/tidak tepat; 

interpretasi kadang tidak konsisten dengan fakta.

2

Tidak bisa menanggapi tugas; pembahasan tidak 

lengkap dan tidak konsisten; informasi sering 

tidak relevan/tidak tepat; interpretasi tidak 

konsisten dengan fakta.

1

Mengabaikan atau kurang memahami tugas; 

minim pembahasan; informasi dan interpretasi 

tidak relevan.

Kesesuaian 

langkah retorika

Komunikasi efektif, sangat konsisten dengan 

bentuk teks khusus, ungkapan tertata dengan baik 

dan teratur, hubungan antar bagian teks jelas

4

Komunikasi cukup efektif, umumnya konsisten 

dengan bentuk teks khusus, organisasi dan urutan 

ungkapan umumnya tertata dengan baik dan 

teratur, hubungan antar bagian teks umumnya 

jelas

3

Komunikasi kadang cukup efektif, konsisten 

bentuk teks khusus kadang terabaikan, penataan 

ungkapan kadang sulit diikuti, hubungan antar 

bagian teks kadang tidak jelas

2

Komunikasi tidak efektif, maksud tidak jelas, 

tidak mengikuti bentuk teks khusus, penataan dan 

urutan ungkapan antar bagian teks tidak jelas.

1

Tidak bisa dipahami sama sekali, mangabaikan 



9

bentuk teks khusus, tidak ada penataan teks.

Kesesuaian 

bahasa

Bahasa yang digunakan sangat sesuai dengan 

bentuk teks yang diberikan dan konteks 

komunikasi

4

Umumnya bahasa yang digunakan sesuai dengan 

bentuk teks yang diberikan dan konteks 

komunikasi

3

Bahasa yang digunakan tidak konsisten dengan 

bentuk teks yang diberikan dan konteks 

komunikasi

2

Bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan 

bentuk teks yang diberikan dan konteks 

komunikasi

1

Bahasa yang digunakan sangat buruk

Kelayakan 

bentuk

Layout, spelling, capitalization, dan neatness 

sangat memenuhi aturan-aturan teks (genre)

4

Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, 

accents, agreements, capitalization, dan neatness 

umumnya memenuhi aturan-aturan teks (genre)

3

Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, 

accents, agreements, capitalization, dan neatness 

sebagian memenuhi aturan-aturan teks (genre)

2

Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, 

accents, agreements, capitalization, dan neatness 

umumnya tidak memenuhi aturan-aturan teks 

(genre)

1

Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, 

accents, agreements, capitalization, dan neatness 

tidak memenuhi aturan-aturan teks (genre)
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Panjang,   Oktober  2017

Guru Mata Pelajaran                    Mahasiswi

Farida Agustumi        Dwi Fitriana

Mengetahui

Kepala Madrasah Ibidaiyah Al-Muhajirin

Siti Nurhasanah, S.Pd.I

     NUPTK: 4955758660300022

                         



Susunlah kalimat dibawah ini!!

) قـَرَأَ  +  َفرِْيٌد  +  ِكَتابًا                                                                      1

                                        

                                          ....................................               

                                  

) َأْمحَُد  +  ِقطَارًا  +  رَِكَب                                                                  2

                                       

                       .........................................                            

                                          

َرُة                                                                   ) َجمَلًَّة  +  قـَرََأْت  +  3 ُمحَيـْ

                                    

    .....................................                                                    

         

  

) رََأى  +  اثَارًاَقِدْميًَة  +  َخاِلٌد 4

..................................................

) َتْذِكَرًة  +  ِاْشتَـَرى  +  َفرِْيدٌ 5

................................................



          



Soal Pre Test

1. Artikan kedalam bahasa arab kata “ kursi” !

2. artikan kedalam bahasa arab gambar terssebut!

3. Apa arti dari kata  ُبَاب ?

4. Artikan kedalam bahasa arab kata “ meja “!

5. artikan kedalam bahasa arab gambar tersebut !

6. مفتاح apa arti kata tersebut?

7. Terjemahkan kedalam bahasa arab “ ini teras” !

8. Artikan kedalam bahasa arab kata “ lantai “!

9. terjemahkan kedalam bahasa arab gambar tersebut!

10. Apa arti kata “ سریر “ ?



17 18 19 20
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9

7 6 5

10 11 12

8

2 3 41


	01 sampul 1.docx
	02 sampul 2.docx
	03 abstrak.docx
	06 motto.docx
	09 kata pengantar.docx
	10 DAFTAR ISI.docx
	BAB I dwi firiana.docx
	BAB II dwi firiana.docx
	BAB III dwi firiana(1).docx
	BAB IV dwi firiana.docx
	BAB V dwi firiana.docx
	DAFTAR PUSTAKA.doc
	DAFTAR MUFRADAT.docx
	kartu bimbingan Arab.docx
	lampiran foto.docx
	RPP  siklus I.docx
	RPP siklus II.docx
	soal post test.doc
	soal pree test.doc
	ULAR TANGGA ANA.doc

