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 ملخص البحث
تألغننضت  لحقينن  لل عمليننا تلليلننيل عتلننليلل ونن  تعننلال تلننليلل تلننه   ننلل تعننل  تو  صننفت لنن 

جينن    علكنن     لالويننهإىل تل  رستملنن  تن حتقنن  ونني  قلنن ميكنن أعننيليا تلننليلل ب ألنلاعنن   تمل تلليليميننا
 تحلكاويا تالبل تئيا ، عخصاصي   تمل رعارس  تمل تملسل  وا كثري و  تألحيين تألعيليا تتلاتع ،  

  ررعس تللغنا تليضبيننا   لالوينهتل لنيئ  تلنليلل لنن   تع  كفنني    عنيرر  علننمل تملسنيع     حتسن    تكنمل
  جينن   تشنن تا تلننليلل للحقينن  تملنن رس عتللالويننهطض قننا تلننليلل شننا  تنني  تلننليلل تلننب  ننا تلقينني  بنن  

 عيننا تملفننضرت  تللغننا تليضبيننا ععننيطض يلت  تمل رعنن بنن تئل ونن  عبننل ك تللنن ر بي  تطبينن  طض قننا عبننهتل ، 
  ل   تالويه

لن    ععنيطض يتقن ر علنمل تضعينا تملفنضرت   عوتكلا و  شهت تلبحث شي:  شل بلطبي  طض قا 
بن تر الوبنا    عبنهتل  ركنذ شنهت تلبحنث  60ئيا تإلعالويا تتالويه تلصف تخليوس ل مب رعا تإلبل 

تضعيننا    عونيعتننا ونن  شننهت تلبحننث شنني للح  نن  خننا عننيطض يت ل تيل تلصننف تخلننيوس ل لتعيننا وفننضر
 بننن تر الوبننا   60ئيننا تإلعننالويا تلنن   تالويننه تلصننف تخلننيوس ل مب رعننا تإلبل ععننيطض ي تملفننضرت  

  بلطبي  طض قا  
هنننا تلبحنننث تإلجضتئننني عمبا نننان تلبحنننث شنننا تللالوينننه تلصنننف فننننان وننن  شنننهت تلبحنننث توننني تل

عنا تلنب تن رس تلبيحثنا كم ر  تكان تلميهت، ع  06عبي ر  5600-5602تخليوس ل للسنا تل رتعيا 
تلننن رس تللغنننا تليضبينننا، عتملننن رس تللغنننا تليضبينننا كمالححنننا  عتنفينننه شنننهت تلبحنننث علنننمل تلننن عرت  بأربينننا 

تملالححننا عتللفكننري  عتونني تعننيلا ننن  تلبيي نني  تملسننل  وا شننا ع تللنفيننه ع تحلحننات  عشنني: تلل طنني  
 ي  يا، تملقيبلا، تللاييقا ع تإلخلبير  تملالححا، تملالححا تمل

 % 06عبننني  علننمل تلنلننيئ  تملالححننا، ههننض  تن شنننيف تإلرتقنني  تملفننضرت  لنن   تللالويننه عشننا 
 لل عر  تلثي يا   %25لل عر  تألعىل ع  %00لقبل تل عر  ع 

 عنننيطض ي علنننمل تضعينننا تملفنننضرت  ع   عننن ر  تلبيحثنننا علنننمل تن تطبيننن  طض قنننا  عبنننهتل  تعل لصننن 
  بن تر الوبا   60تالويه تلصف تخليوس ل مب رعا تإلبل ئيا تإلعالويا  ل  







 إهداء

درشسععىلمعع لإ تهيعع للحععىلوقيهدتعع ل توفيقععل  عمتعع لبفضعع لألنلوتعععه  لسععانه  لهللمععالشكرععيل لش ل
إ تهيع لمعع لشكيلتهبعرل عع  لهمععرلرشد ع لش تععهنلشةسعلميرلش يلوميعرلقماععولللقاعللتعاعيللشكا ععرلشكع بيعر لولجب

لشك سهكرلشكعامير.لوب شككلقدم ل   لشك سهكرلشكعاميرلش :

 ر فهىن لوقل تعاهنلوشحملرتمنيل ور ىلولموكىن لشك شنلربيهىنلو يلربشينلو  سدشينلولوشكد هلشحملاوبنيل .1
همعععرلرشد ععع لش تععهنلشةسعععلميرلش يلوميععرلقماعععولللحععىلش تهيععع لمعع لدرشسعععىلجبلعاععأل نل عععدعوشن

 وشألخ ةلألشهللل نل يل مهمهليفلشكد يهوكتهبرل   لشك سهكرلشكعامير لعالقاللتعايللشكا رلشكع بيرل
ج لف ش  ألو محدلف حهل ور   لومجيعرل صدقهئألسورفار ل همر ل  ف لد نه لش د لكيىن ل خيلرل .2

وبهخلصععوللكصععفلشكععف لل2111يفلقاععللشكا ععرلشكع بيععرل  حاععرللإ لزملئععيللشألععع ش فعع ولول
 خ شلكث ش.لج شكللشهلل شيل كللشيل شلكث شلعاألإ تمهميلللوذك كللوعاميللل

 او ج.مولشكتعايللجبهمعرلرشد  لإ تهنلقلىفلكايرلشكرتبيرلرم حاىلشحملاوب .3

ل

 
 



 تقديركلمة شكر و 

احلمد هلل الذى جعل الّلغة العربية أفضل اللغات  االالا و االما ل  لاد اايددت  ماد 
عااك ا تبااة   ال تحثااة ياا ل اعيعااتوا أعاات بعاادت ف ااد  د  اا  ااايد المااتوا  ا لااد الااا ا اا  ا اى

تالميقق  لققد   وسققيطرت  المفققرتا  ترقيققة ل DRILLتطبيققط يريقققة مب ضاا     راااتلة العلميااة
شاار ت  بنققدار بمبقق     60ة اإلبتديققة اإلسققالمية  اليك ميققة بمدرسققب الصققا المقق م  

عك شراط النتجح عك الدرااة بتلدرجة اجلتععة األاى ل ما  ععلاي  الّلغاة العربياة ب لياة ال بياة 
 اجتععة راويك اد تن اإلا عية احل  عية الع  دج

ج اااة الااذيك شااسع ا ا اااات داا ع جزياال الرااا ر ا ال  اادير  لااد  ياا ةال تحثاا  قاادع
 ا بتخلال ص  ى  ت  تبة حبث ل ةال تحث

ال بياة اتععاة راوياك  األد ارت اعتجم ري اعميد  مياد الياة خرياألا تذ الدا  ر احلتج  ا1
 اد تن اإلا عية احل  عية الع  دجا

الاااش عرااارح ال تحثاااة اعمااات د ت    قمااا  اللغاااة العربياااة  ةرئيماااا  اااا را وااو الااادا  ر ا2
 ا تبة  ذه الراتلة العلمية

ة قاد يرااد ايرارح ال تحثاا الاذا األال رارحام اعتجما ريت ناتنالدا  رادادا  ذااحل ا3
 ت  عك ال  تبة  ذه الراتلة العلمية لد اإلهن

قااد يراااد ايراارح  الداا  راداادا  ألناايي  لياات  اعتجماا ري امراارح الثاات  الااذاا   ا4
 العلميةت  عك ال  تبة  ذه الراتلة ة  لد اإلهنال تحث

عناااات ج الدرااااااية ا عل ااااة ت  اخيلااااي  60اإلب دئيااااة دراااااة اع اعتجماااا ري اماااادير خااااري ا5
 ات  ال  تبة  ذه الراتلة العلميةإلهن ال يتدت  ىن الذى أ ط دت  اعمت د

ب ماا  ععلااي  الّلغااة العربيااة ب ليااة ال بيااة اال علااي  جتععااة  يااع اعدرااات  ااعدرااا  ا  ا0
 العلم   ا عربي   راويك اد تن اإلا عية احل  عية الع  دج 



ال رااسيع ا ال علياال  ىنا الااأ أ طاا2611أ اادقتئىف ق قماا  اللغااة العربيااة عااك عرحلااة  ا7
  ند ال عل ا

 مااد أن ا ال ااترئ   يااع  لااد اإلد  ااتوا  ا اإلرشااتوا  عااك ة  قااع ال تحثااع الااذل  
 ا  تل ا زيتوو اععرفة لدى قتؤئ  بر ل ين ع ال  ث لدى ال تحث 

 

لا1026 أبريل 22بندار الد  دجت   

 

 أيك مرغي  تى  

            

 

 



 ةترجمة الباحث 
 

 البندد ، بددوغ بكددو   م  3991 أاوسددتو غدد   60ريخ ىف التدد  ىتنأيددم غيا دد  تولدد 
 . وريىتوس  ة  غلىنغ  املتزوج س    البن ت و ى غ  األربة األ

سددددود   دددد    ائسدددد غ   رسدددد  ائبت ا  دددد  مب 3999  بسددددن  دراسددددت   الب حثدددد تبدددد  
الث نويدد  مب رسد  نويدد   الث  دراسدت   الب حثدد حصدل مثّ  . 0665ىف سددن   ومتد  الغبدون  الريب دد 

 . 0668ىف السن   مت و  الغبون  الريب  ائس غ   فجي بوالن  
بن ار الغبون  بقشم  60 احلكوغ  مب رس  الة ل   الة ل     دراست   الب حث  مثّ إلتحق
م. ل ر ددد  0633ىف السدددن    الب حثددد  و إلتحقددد م. 0633ىف السدددن   ومتددد و   اللرددد  الةيب ددد 

األو ى بكل ّد  البب دد  و التةلدد م   غةدد  راديدد  إنتد ا ائسدد غ   احلكوغ دد  النبددون  ىف  سددم اللردد  
 . 0633للسن  ال راس    الةيب  

   غةددد  راديددد  إنتددد ا ائسددد غ   احلكوغ ددد  الغبدددون  وإن ددد جب  الب حثددد  غددد دام  ةل ددد
ون  ىف  غةد  راديد  إنتد ا ائسد غ   احلكوغ د  النبدال احل  واخلد ر   اج ا ى غنظ  ت  الب حث

 . واريذالم  سم اللر  الةيب  
عند  غسدد بق  املن فسد  ال ين دد  ملسدتوي  املتوسدب  بفجددي بدوالن  للسددن   الفد  زة األو ى .3

0662 
 داحل وخ رج اج غة . املختلف  ال راس   احللق الب حث   بعيت .0



  

 

 شعار

                            

        

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 mamang benar orang-orang 

yang benar!. (Al- baqarah: 31)1 

 

                              

Artinya:   Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

                                   (Al-Mujadalah: 11)2 

 

 

                                                           
1 Depag, RI Al-Qur’an dan terjemahnya ( Bandung: Diponegoro, 2005), h. 6 

2 Depag, RI Al-Qur’an dan terjemahnya ( Bandung: Diponegoro, 2005), h. 434 ` 
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 الباب األول
 مقدمةال

 توضيح الموضوع .أ

فهم القصد من املوضوع هذه الرسالة العلمية، حتتاج الباحثة يف األخطاء  إلجتناب
لرتقية  DRILLإىل أن تعطى تأكيدا على املوضوع هذا الرسالة العلمية وهى تطبيق طريقة 

اإلسالمية  دسسة اإلبتدية امللدى تالميذ الصف اخلامس ب بوسيطرهتا املفردات 
 :بنداس المبونج، أما اإلصتالح من هذا املوضوع فهو 60احلكومية 

 تطبيق .1

اسقتمدا  أو االسقتهاليف يف هقذه الوسققة هقو اسقتمدا  أو و  1.التطبيقق هقو الاالسقتمدا 
للغقة العربيقة عنقد الصقف اخلقامس ايف تنفيقذ القتعلم  املدسسنيمن قبل  drillطريقة استعمال 

 بندس المبونج. 60اإلبتدئية اإلسالمية  دسسةاملبب 

 drill  طريقة .2
Sedangkan menurut Ulin Nuha metode drill adalah cara penyajian bahan 

pelajaran dengan cara guru memberikan latihan agar peserta didik memiliki 

keterampilan yang lebih tinggi.2 

طريقة تقوفر عن هو وسيلة تقدمي مادة الدسس  drillطريقة  Ulin Nuha، وفقا عند سأي
 .جيدةالتالميذ حبيث التالميذ لديهم الرباعة أو مهاسة  لدىاملدسس التدسيب 

                                                           
1 Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 

367   
2  Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab ( Jogjakarta: Diva Press, 

2012), Cet.I, h. 250 



هقققققق طريققققققة تققققققدمي القققققدسوس  drillمقققققن أساء أعقققققاله، فتنقققققن طكقققققن اسقققققتنتاج أن طريققققققة 
 الرباعة واملهاسة املتوقع.باستمدا  التدسيب املستمر لدى التالميذ سوف لديهم التالميذ 

 سيطرهتاو  املفرداتترقية  .3

. يف هذه احلالة انشطة 3الرتقية معنها اإلسقاء، )دسجة، املستويات، وما إىل ذلك( يرتق
  عملية التعليم لرتقية املفردات التالميذ ، لتكون أحسن من قبل أو أفضل.

هقققو عمليقققة أو أسقققلوب الققققدسة والفهقققم ، علقققى أن  ةووفققققا ققققاموس االندونيسقققيالسقققيطرة 
  4تفعل شيئا.

  Kosakata adalah merupakan kumpulan kata-kata yang membentuk bahasa 

yang diketahui seseorang, dan kumpulan kata tersebut akan digunakan dalam 

menyusun kalimat atau berkomunikasi dengan masyarakat.5 

اس، نكلمات اليت تشكل اللغة املعروفة لدى الاملفردات هق عباسة عن جمموعة من ال
  مجلة أو التواصل مع اجلمهوس. جعليف  هامويستمد

هو عملية أو الطريقة اليت يتم لشمص واملسيطرة عليها املفردات  ترقيةوهكذا، 
األصوات، وذلك للحصول على نتائج أفضل يف التعبري عن الكلمات أو اجلمل إىل 

 لفهم املعىن الواسد يف املمر.

 

 
                                                           

3 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer. (Gita Media Press, 2006), h. 370   
4  Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h.293 
5 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011), Cet.I, h. 62.   



 بندس المبونج 60 التالميذ بدسسة اإلبتدئية .4

اخلامس الصف  تالميذيف هذه احلالة وتكرس   0 الطالب يف األكادطية.التالميذ هو 
مؤسسة تعليمية مع مستوى هق بندس المبونج  60املدسسة اإلبتدئية يف حني  فقط. ب 
 االبتدائية اليت لديها قاعدة من اإلسال . سسةاملد

الققذين ينفققذون عمليققة التعلققيم  اخلققامس بالصققف  تالميققذهنققا هققو  التالميققذ لققذلك، 
 Drill بندس المبونج اليت هتدف إىل إدخقال طريققة املدسسة اإلبتدئية اإلسالمية والتعلم يف

 مفردات اللغة العربية بشكل جيد. التالميذإتقان أكثر من ذلك  ،يف تعلم 

 الوضوعأسباب اختيار  .ب

 هق:ا البحث هذ موضوع الباحثة علق أن ختتاسهنايف العديد من األسباب 

وسقققيطرهتا عنقققد عمليقققة القققتعلم لديقققن تقققأتري لرتقيقققة املفقققردات  drillباسقققتمدا  طريققققة   .1
علقققى أن املقققادة املقبقققولني عنقققد القققتعلم  drillلقققدى التالميقققذ. إلن باسقققتمدا  طريققققة 

 اللغة العربية و ينفذه التالميذ على الفوس.
اليت هلا تأتري على ترقية واملسقيطرة عليهقا  drillومل يطبق املدسس اللغة العربية طريقة  .2

لققدى التالميققذ ،وهققذ هققو الشققباب الباحثققة علققى اسققتمدا  طريقققة عنققد تعلققيم اللغققة 
 العربية، فبذلك باستحدا  هذا أسلوب يقدس على ترقية املفردات التالميذ.

طكقن أن  ، وال سقيما الرتبيقةيف عقامل  طكقن أن تسقهم ا البحقثهقذ ساجت الباحثة .3
 تبندس المبونج حيث قام 60لدى التالميذ مبدسسة اإلبتدئية اإلسالمية  تساهم
 البحوث. الباحثة

                                                           
6 Dwi Adi K., Kamus Praktis bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar Mulya,2001), h. 434 



 
 البحث خلفية .ج

Bahasa adalah alat komunikasi yang di gunakan untuk berinteraksi dengan 

sesama manusia dan di gunakan untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam 

fikiran baik di ekspresikan melalui ucapan atau tulisan.7 

وتسقتمد  إلصقداس األفكقاس القيت  بقني النقاسللتفاعقل  ملستمدمةااللغة هق أداة التواصل 
 عنها من خالل الكال  أو الكتابة توجد يف ذهن إما يعرب

املستمدمة من قبل العرب للتعبري  ةاجلمل هق  Al-Ghalayin عند سأي فهم اللغة العربية
عن أهداف )أفكاس ومشاعر( هلم.وقد أعطى العربية الكثري من املفردات إىل اللغات 

اللغة  األخرى يف العامل اإلسالمق، كما أن دوس الالتينية إىل معظم اللغات األوسوبية.
 غة الداليل.العربية هق لغة الذي هو أيضا أكرب من حيث عدد املتكلمني يف األسرة، الل

8 

احتياجات اللغة العربيقة دائمقا يقزداد يومقا  اللغات يف العامل.بني العربية لديها مركز اللغة 
 احلاجة امللحة واحلاجة إىل العربية النامجة عن عدة عوامل، وهق: بعد يو .

العربيققة حاجققة ماسققة مققن قبققل  وهكققذا، فققتن اللغققة اللغققة العربيققة هققق لغققة القققرأن .1
 القرأن ومعرفة أوامر اهلل ونواهين.مجيع املسلمني على قراءة وفهم 

 .بستمدا  اللغة العربية يصلق املسلمون  اللغة العربية هق لغة صالة.  .2

                                                           
 7 Syaiful Mustofa,  Setrategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  ( Malang: UIN Maliki Press, 

2011), Cet.I, h.3. 
8 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakarta: Diva 

Press,2012), Cet.I, h.31. 



ال بد لن مقن  و احلديث ويفهم من يريد أن يقرأ  اللغة العربية هق لغة احلديث. .3
 عرب.ال فهم اللغة

 التنمية االقتصادية لألمة العربيةالعربية لديها موقعا اسرتاتيجيا يف   .4
يسقتمد  اللغقة العربيقة بوصقفها أول مقا و  اللغقة العربيقة، كثري من الناس يستمد  .5

دولة عربية سا احلوض وكلغقة تانيقة يف أجقزاء كثقرية مقن  وعشرين يقرب من اتنني
  9 الدولة اإلسالمية.

Tujuan mempelajari bahasa Arab di Madrasah khususnya di Indonesia adalah 

untuk memahami dan mengajarkan ajaran agama Islam yang termaktub dalam Al-

Qur’an dan Hadits. Tujuan lain dari pembelajaran bahasa Arab adalah guna 

memahami ilmu-ilmu yang ditulis menggunakan bahasa Arab atau guna memahami 

dan menguasai keterampilan berbahasa (istima’, kalam, qiro’ah, dan kitabah).10  

هققو لفهققم  ةملققداسس الدينيققة خاصققة يف اندونيسققيامققا الغققرض مققن تعلققم اللغققة العربيققة يف ا
باإلضققافة إىل اهلققدف حبيققث طكققن وتعلققيم الققدين اإلسققال  املكتوبققة يف القققرأن واحلققديث. 

 استمدا  العربية إجيابية أو سلبية، لفهم الكتب الدينية. تالمبذلل

يمهيقققة مقققن كقققل األهقققو اجلانقققب األكثقققر  يف عمليقققة جوانقققب تعلقققم لغقققة أجنبيقققة، املفقققردات
واملفقردات هقق واحقدة مقن عناصققر  اجلوانقب القيت جيقب أن يقتقن ملتعلمقق اللغقة األجنبيقة.

ة مققن أجققل اكتسققاب املهققاسات مققن اللغققات األجنبيقق التالميققذاللغققة الققيت جيققب أن يلققم  ققا 
 اللغوية للتواصل مع.

                                                           
9 Muhammad Ali Al- Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Ter. Hasan Saefuloh 

(Yogyakarta: Basan Publishing, 2010), Cet.I, h. 22-23. 
10 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakarta: Diva Press, 

2012), Cet.I, h. 56. 



وفقققققا اللقققققرن، كمققققا نقلققققت يف كتققققاب سققققيف مصققققطفى، املفققققردات هققققق جمموعققققة مققققن 
ضققروسي،   ةالكلمققات الققيت تشققكل اللغققة. ودوس املفققردات يف اتقققان مهققاسات اللغققة األسبعقق

بقريا تعتمقد اعتمقادا ك ةكما قال فاليقن أن ققدسة الشقمص علقى فهقم مهقاسات اللغقة األسبعق
علقققى القققتمكن مقققن املفقققردات كتلقققك. ومقققع ذلقققك، تعلقققم اللغقققة لقققيس مرادفقققا للقققتعلم فققققط 

 11املفردات. مبعىن أن املهاسات اللغوية ال يكفق فقط حلفظ الكثري من املفردات.
Istilah kosakata dalam bahasa Arab atau kosakata dalam bahasa Indonesia 

adalah istilah yang bermakna sama dengan istilah vocabulary dalam bahasa Inggris. 

menguraikan; (1) kosakata adalah daftar kata-kata disuatu buku dengan definisi-

definisi atau terjemahan-terjemahan; (2) kosakata adalah jumlah total dari kata-kata, 

yang (dengan aturan-aturan yang mengkombinasikannya) membentuk suatu bahasa. 

Menurut definisi-definisi ini, kosakata berarti kumpulan kata-kata.12 

لغقة اإللليزيقة.  يف ال vocabularyاملفردات يف اللغة العربية أو اإلندونيسية ويسقمى 
( املفقققردات هقققق قائمقققة مقققن 1. )Aziz Fachrurroziيف الكتقققاب  Hornbyكمقققا ققققال 

( املفردات هو العدد الكلق 2الكلمات يف احدى الكتب مع التعريفات أو الرتمجة. )
للكلمققات، والققيت )مققع قواعققد جمتمعققة( تشققكل اللغققة. وفقققا هلققذه التعريفققات، واملفققردات 

 ت.تعين جمموعة من الكلما

وفققا ممقود كامقل، يف كتققاب التعلقيم اللغقة العربيققة أن املفقردات هقق أداة تسققتمد  
 ليذكر شيئا مث طكن للناس أن يتكلم، والتفكري، و قادسة على القول ما كان يف فكر.

13 

                                                           
11 Syaiful Mustofa, Op.Cit. h. 61-62. 
12 Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung : 

Pustaka Cendekia Utama, 2011), Cet.I, h. 28 
13 Mahmud Kamil, )h. 161تعليم اللغة العربية, ) حقوق الطبع واعال ته محفو ظة الجامعة ام القرى , مكة  , ٥٨٩١  

 المكرمة



مققن التعريققف أعققاله طكققن أن نلققص إىل أن املفققردات هققق عبققاسة عققن جمموعققة مققن 
تعلقم  الكلمة هقق أصقغر جقزء مقن اللغقة القيت هقق حقرة. اللغة.الكلمات اليت ستشكل 

علقى القر م مقن أن الكثقري مقن اخلالفقات يف  ،املفقردات اللغة ال طكن فصلها عن تعلم
هقو  علقى أن تعلقم املفقردات وا، لكقنهم توافققهاتدسيسقاللغقة وأ قراض الرأي حول معقىن 

تعلققم املفققردات  اللغققة عققن  تعلققمال يفضققل  دوسا مهمققا يف دعققم لققاح املهققاسات اللغويققة.
 العربية، حيث تعلم املفردات هو عنصر واحد هو أن إحلاحا يف تعلم اللغة نفسها.

الققتعلم املفققردات لققيس جمققرد تعلققيم املفققردات مث طالققب التالميققذ علققى حفظهققا، بققل 
أكثقققر مقققن ذلقققك يعتقققرب التالميقققذ ققققادسة علقققى إتققققان املفقققردات وققققادسة علقققى اسقققتمدامن 

 لت بعض املؤشرات على النحو التايل، وهق:للتواصل إذا وص

 تالميذ قدسون على ترمجة األشكال املفردات جيدا.ال .1
 تالميذ قدسون على نطق والكتابة املفردات بشكل صحيح.ال .2
تالميذ قدسون على استمدامها يف عدد مقن )اجلمقل( بشقكل صقحيح، سقواء يف ال .3

 الكال  أو يف الكتابة.

ق اخلققويل، مؤشققرات الطالققب لفهققم معققىن املفققردات  ويف الوقققت نفسققن، وفقققا  مققد علقق
 كما يايل:

 قادسون على فهم معىن كلمة عندما يسمع الكلمة أو يقرأها. تالميذال .1
 تالميذ قادسون على نطق الكلمات صحيحة عند استمدامن يف ا ادتة.ال .2
 تالميذ قادسون على كتابة الكلمة بشكل صحيح.ال  .3



كلمقة يف هقذه اجلملقة هقق مثاليقة سقواء يف كتاباتقن تالميذ ققادسون علقى اسقتمدا   ال .4
 وا ادتات.

التالميققذ قققادسون علققى قققراءة الكلمققة إذا كنققت تققرى ذلققك يف مقققال، سققواء يف مجققل  .5
 كاملة أو عندما يقف وحده.

الشقققققء األكثققققر أيمهيققققة الققققيت جيققققب مراعاهتققققا مققققن قبققققل معلققققم اللغققققة العربيققققة علققققى وجققققن 
 .تالميذب إعداد املفردات املناسبة للاخلصوص يف تدسيس املفردات هو أنن جي

 Abdul و Bisri Mustofa، كمققا نقلققت يف الكتققاب Tha'imahووفقققا عنققد ساى 

Hamid :عن املبادئ يف اختياس املفردات لتدسيسن التالميذ على النحو التايل 
1. (Frequensy) artinya memilih kosakata yang sering digunakan. 

2.  (Range) artinya memilih kosakata yang banyak digunakan di negara-negara 

Arab, yakni tidak hanya banyak digunakan di sebagian negara Arab. 

3.  (Avalability) artinya memilih kata tertentu dan bermakna tertentu pula, yakni 

kata-kata yang digunkan dalam bidang-bidang tertentu. 

4.  (Familiarty), artinya memilih kata-kata yang familiar dan terkenal serta 

meninggalkan kata-kata yang jarang terdengar penggunaannya. Seperti kata 

syamsun lebih terkenal daripada kata dzuka’ walaupun artinya sama. 

5. (Coverege), artinya memilih kata-kata yang dapat digunakan dalam berbagai 

bidang tidak terbatas pada bidang tertentu. Contoh kata baitun lebih baik 

dipilih dari pada manzil karena penggunaanya lebih umum. 

6. Ahammiyah, artinya memilih kata-kata yang sering dibutuhkan penggunaanya 

oleh siswa daripada kata-kata yang terkadang tidak dibutuhkan atau jarang 

dibutuhkan. 

7. ‘Uruubah, artinya memilih kata-kata Arab, yakni memilih kata Arab 

walaupun ada bandingannya dalam bahasa lain. Contoh memilih kata haatif 

daripada telpon, atau kata midzya’ daripada kata radio dan lain-lainnya.14 

 

                                                           
14 Bisri Mustafa, Abdul Hamid, Metode  dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 

Uin Maliki Pres, 2012), Cet.II,  h. 69. 



1. (frequensy) .يعين اختياس املفردات اليت  البا ما تستمدمها 
املققدى يعققين اختيققاس املفققردات الققيت تسققتمد  علققى نطققا  واسققع يف البلققدان  .2

العربية، والقذي مل يقتم اسقتمدامن علقى نطقا  واسقع إال يف معظقم البلقدان 
 العربية.

3.  (Avalability)  يعققين اختيققاس بعققض الكلمققات وبعققض مغققزى وباملثققل، يققتم
 استمدا  الكلمات بشكل سئيسق يف جماالت مددة.

4. (Familiarty) يعين اختياس الكلمات اليت هق مألوفقة ومعروفقة فضقال عقن ،
الكلمات وتريف نادسا ما مسعت استمدامن. كمقا ققال المسقسال أكثقر شقهرة 

 من الذكاءال على الر م من أن نفس املعىن.
5.  (Coverege) يعققين اختيققاس الكلمققات الققيت طكققن اسققتمدامها يف  تلققف ،

اجملققاالت ال يقتصققر علققى جمققال معققني. أملثققل البيققتال أفضققل إلختيققاسه مققن  
 كلمة الاملنزلال الستمدامن إلنن أكثر شيوعا.

أيمهيققة، يعققين اختيققاس الكلمققات الققيت  البققا مققا يتطلققب اسققتمدامها مققن قبققل  .0
 ىت ال حتتج التالميذ الستمدامها أو نادسا.التالميذ بدال من الكلمات ال

أسبقققة، يعقققين اختيقققاس الكلمقققات مقققن اللغقققة العربيقققة، علقققى القققر م مقققن الكلمقققة  .7
العربيقققققة القققققيت ختتاسهقققققا ال مثيقققققل هلقققققا يف اللغقققققات األخقققققرى. أمثلقققققة اختيقققققاس 

 الكلمات اهلاتف، أو كلمة مزى 'بدال من كلمة ساديو و ريها.

 ربية على النحو التايل: رض العامة ىف تعلم املفردات الع
1. Memperkenalkan kosakata baru kepada siswa atau mahasiswa, baik melalui 

bahan bacaan maupun fahm al-Musmu’. 

2. Melatih siswa atau mahasiswa untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan 

baik dan benar karena pelafalan yang baik dan benar mengantarkan kepada 

kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. 



3. Memahami makna kosakata, baik secara denotasi atau leksikal (berdiri 

sendiri) maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu (makna 

konotatif dan gramatikal). 

4. Mampu mengapresiasikan dan memfungsikan mufradat itu dalam berekspresi 

lisan (berbicara) maupun tulisan (mengarang) sesuai dengan konteks yang 

benar.15 

إدخال املفردات اجلديدة لدى التالميذ، سواء من خالل مواد القراءة والفحم  .1
 املسموع.

بشكل صقحيح ألن النطقق هقو قيقادة  تدسيب التالميذ أو على تنطق املفردات .2
 جيدة وحق حلصول مهاسة الكال   او القراءة بشكل صحيح على أي حال.

فهم معىن املفردات، إما داللة املفردات أو )تققف وحقدها( وعنقد اسقتمدامها  .3
 يف سيا  اجلملة املعينة )معاين الصرفية والنحوية(.

 ( اوالكتابقققة )اإلنسقققاء( ققققادسة علقققى وسقققري املفقققردات  التعبقققري الشقققفهق )الكقققال  .4
 وفقا على السيا  الصحيح.

املأسسقة سيكشف قطاع مشقاكل أو  الفقات يف  بحث، ختطط الباحثةال يف هذا
 الكشققققف عققققن بنققققدس المبققققونج وبعققققد أن م وهققققق مبدسسققققة اإلبتدئيققققة اإلسققققالميةالرمسيققققة 

 لتتماشقى مقع البحقث املباشقر، وهقق: البحقث اإلجرائقق يف ماولة املشكلة، فتن الباحثو
يف  التالميققققذ، وعقققدد  مقققن طبقتقققنييتكقققون  مبدسسقققة اإلبتدئيقققة اإلسقققالمية بنقققدس المبقققونج

 تلميذا 36 اخلامس ب الصف 

أن  ووفقققا للمعلومققات الققواسدة مققن مققدسس اللغققة العربيققة مققن الصققف اخلققامس ب
باملواضققيع العربيققة. ألن اللغققة العربيققة هققق معظققم التالميققذ لققديهم أقققل الفائققدة واالهتمققا  

 .املوضوع الذي بعيد املنال واللغة العربية هق لغة أجنبية

                                                           
15 Syaiful Mustofa, Op. Cit.  h. 63. 



مقا  عمليقة القتعلم يف بنقداس المبقونج وحقدها، وكثقري مقن التالميقذ الصقف اخلقامس 
زالقققت تواجقققن صقققعوبات يف حفقققظ املفقققردات. عقققد  إكتسقققاب مفقققردات القققيت  عقققل مقققن 

ملسققتوى التقايل. يف الواقققع يف حفقظ املفققردات ال يقزال العديققد الصقعوبة وضقع املققواد علقى ا
مقققن التالميقققذ القققذين يعقققانون مقققن صقققعوبات ينبغقققق أن يكقققون معرفقققة املفقققردات أكثقققر مقققن 
ذلقققك. ولكقققن يف الواققققع املفقققردات أخقققا ال تقققزال منمفضقققة جقققدا. يف املسقققح قبقققل أجراهقققا 

ربيقة، وققا  مقابلقة صقغرية مقع باحثة، طكن للباحثة تتساءل التالميذ حول تعلقم اللغقة الع
 .مدسس اللغة العربية حول ما األساليب واالسرتاتيجيات املستمدمة يف عملية التعلم

مدسس اللغة العربية لصف اخلامس يققول الأنقا أدسس باسقتمدا  أسقاليب القواعقد  
والرتمجققة، ألنققين ال طكققن العثققوس علققى طريقققة مناسققبة لصققنع الداسسققني املهتمققني يف تعلققم 

ولققذلك، إكتسققاب املفققردات العربيققة  املتعلمققني. التكيققف مققع  ققروف غققة العربيققة، وكمققاالل
  10 لدى التالميذ ال تزال منمفضة.

طكققن أن نلققص إىل   60ة الققيت نفققذهتا الباحثققة عنققد املدسسققة اإلبتدائيققة مققن املقابلقق
باسقتمدا  طريققة القواعقد عنقد عمليقة القتعلم يف جوانقب املفقردات  ونضقعفيأن التالميذ 

 لرتقية املفردات التالميذ. drillلذلك تطبيقة الباحثة طريقة  والرتمجة.

لققذلك املققدسس أن  ققاول حققل هققذه املشققاكل باسققتمدا  حلققول تعليميققة مناسققبة. 
طريقة واحدة حلل مشكلة لدى التالميذ طكن التغلب عليها باستمدا  أسقلوب جديقد 

 .هم جدا للتالميذ لتجسيد املادة املعروضة ري مناسبة. طريقة التعلم م
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تدئني جيب ان يدسس عدد املفردات ويتقن من قبل الطالب ملستوى املب              
  هو1666-756 املفردات.17  

يف حني أن املفردات املستمدمة يف املواد التعليمية باللغة العربية، جيقب أن املتعلمقني 
املفقققردات يف كقققل فصقققل  95 تكقققون ققققادسة علقققى السقققيطرة علقققى املفقققردات يف مبلققق  

 18د.يف إتقان املوا التالميذدساسق، وسوف تسهل 

-5العربيققة هققو يف هققذه الدساسققة املفققردات األهققداف املققراد حتقيقهققا يف تعلققم اللغققة 
 .املفردات اليت جيب أن يلم  ا التالميذ يف كل اجتماع 16

ذلققققك أن الققققتعلم سققققوف تكققققون قققققادسة علققققى جققققذب املزيققققد مققققن التالميققققذ يف هققققذه 
الدوسة. ألنقن مقن املفقرتض أن يكقون مربيقا للعمقل بطريققة مهنيقة، وتقوفري اخلقدمات املثلقى 

 .للتالميذ، والعمل مع الصرب

 تالميذ ليمكن حتقيقوال املدسساط التعلم اليت جيب القيا  بن طريقة التعلم هو نش
حيققدد القققوس للعمققل مققن أجقققل هققق يف حققني أن طريقققة  .فعاليققة وكفققاءة أهققداف الققتعلم

  19 حتقيق أهداف مددة.
 Menurut Syaiful Bahri Djamara, metode adalah suatu cara yang di 

pergunakan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Dalam kegiatan belajar 

mengajar, metode di perlukan oleh guru dan penggunaanya bervariasi sesuai dengan 

tujuan yang di capai setelah pengajaran berakhir.20 
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لتحقيقق  املسقتمدمةسقلوب األ، واألسقلوب هقو  Syaiful Bahri Djamara وفققا ل
التعلققيم والققتعلم،  وحيققتج املققدسس الطريقققة املتنوعققة عنققد عمليققة  وضققعها.األهققداف الققيت م

  وفقا لألهداف اليت حتققت بعد تعليمات.

سقققيتم اسقققتمدامها ككقققائن، ولكقققن  ذيالققق الصقققفيف هقققذا البحقققث ، ولقققيس كقققل 
اسقتنادا إىل األنشقطة قبققل  سقوف يسقتغر  الصقف اخلققامس ب ككقائن البحقث وحققدها.

البحقث املعققروف أن األنشققطة التالميققذ الصقف اخلققامس ب مبدسسققة اإلبتدئيققة اإلسققالمية 
 بندس المبونج على النحو التايل:

  ۱ الجدول

الخامس ب بمدرسة التالميذ الصف المفردات نتائج االختبار قائمة 
 بندر المبونج 60 اإلبتدئية اإلسالمية

 التالميذاسم  رقم

 الالحظةجوانب 

التتتتتتتتتتتتتتتتتت لم 
 الماجستير

 مؤشر المفردات
 1 البيان قيمة

52 
5 

52 
3 

52 
4 

52 

1 Adies Qusni 76 15 16 17 26 02 ج 

2 Andika Arya P. 76 26 26 15 26 75 ب 

3 Anisa Azzahra 76 16 26 16 15 55 د 

4 Anita Apriani 76 22 26 17 15 74 ب 



5 Arjun Muhammad  76 15 16 9 26 54 د 

0 Dina Jazzi Latul  76 26 16 15 16 55 د 

7 Faedah Melati P. 76 5 16 16 15 46 د 

8 Farhan Ardiansyah  76 16 16 15 26 55 د 

9 Fitri Amelia 76 26 16 26 23 73 ب 

16 Intan Nirmala Sari  76 16 5 15 15 45 د 

11 Ivan Lui Jaya  76 16 26 16 15 55 د 

12 M. Ariel Tanjung  76 26 26 26 26 86 ب 

13 Malik Ahmad 76 16 16 26 15 55 د 

14 M. Darul Hidayah 76 26 16 15 15 06 ج 

15 M. Dafa Auliya 76 15 15 16 15 55 د 

10 M. Ilham Tamami 76 15 16 15 16 56 د 

17 Mardo Tillah S. 76 26 22 23 25 96 أ 

18 M. Afif Robani 76 16 26 5 26 55 د 

19 M. Raditya 76 15 15 15 15 06 ج 



26 M. Risky Riami 76 16 16 16 26 56 د 

21 M. Rifqi 76 25 25 25 26 95 أ 

22 M. Zidan Fariz 76 15 16 18 16 53 د 

23 Nadiatus Syarifah 76 15 15 16 15 55 د 

24 Nazmi Mustofa 76 16 15 16 18 53 د 

25 Puput Seka Amelia 76 26 25 15 15 75 ب 

20 Raihan Al-Aziz 76 16 16 26 15 55 ج 

27 Sofa Bakas Syam 76 15 26 26 22 77 ب 

28 Sisika Fitria 76 15 16 15 16 56 د 

29 Vika Aflahul Azky 76 16 16 16 15 45 د 

36 Virgia Rusadi 76 15 15 15 16 55 د 

 12   كامل 
 تلميذا

  46%  

 18    ريكامل 
 تلميذا

  06%  

 60املصدس: نتائج اإلختباس املفردات التالميذ لصف اخلامس ب مبدسسة اإلبتدئية اإلسالمية 
 بنداس المبونج.



 املواصفات:
 x 166عدد التالميذ الذين يكملون التالميذ الذين يكملون = 

 عدد كل التالميذ    
 x 166عدد التالميذ الذين مل يكملون التالميذ الذين مل يكملون = 

 عدد كل التالميذ      
 

 .بشكل صحيحعلى ترمجة املفردات  =التالميذ قادسون .1

 .بشكل صحيح نطق املفرداتعلى التالميذ قادسون =  .2

 كتابة املفردات بشكل صحيحعلى  التالميذ قادسون =  .3

 21ت= التالميذ قادسون على حفظ املفردا .4

 

 :وصف القيمة

 166-80=  )أ(    جيد جدا

 79-76=  )ب(   جيد

 09-06=  )ج(  كفى

 59-56=  )د(  ناقص
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 4922-46=  )ه( ناقص جدا

 تلميقققققذا 12ن القققققذين هقققققم التالميقققققذاسقققققتنادا إىل اجلقققققدول أعقققققاله، مهقققققاسات املفقققققردات 
مل حيصققققلوا علققققى النتققققائج يف حققققني الققققذين  .حصققققلوا علققققى النتققققائج الكاملققققةلققققذين ( ا46٪)

 ( وهذا يدل على أن انفاض مهاسات املفردات.٪06) تلميذا 18أكثر من  الكاملة
قصقققققققائية أجريقققققققت يف موققققققققع بنقققققققاء علقققققققى املالحظقققققققات واملققققققققابالت قبقققققققل دساسقققققققة است

ألسقققققاليب أن املشقققققكلة نشققققأت بسققققبب عقققققد  حصققققولن علققققى ا الباحثققققة شققققكوت الدساسققققة،
مقا قبقل  وطكقن العثقوس عليهقا بعقد أجريقت الباحثقة علم.يف الت املدسسنياملستمدمة من قبل 

اللغة العربية على األساليب واالسرتاتيجيات  مدسسمع  و أجريت الباحثة مقابلة .البحث
زما  املبادسة السقتمدا  أسقاليب القتعلم  لذلك كانت الباحثة عملية التعلم. املستمدمة يف
لقققققى ماولقققققة والعمقققققل معقققققا يف الناشقققققطني والتعبقققققري اجلقققققريء، جيقققققر  ع التالميقققققذالقققققيت تتطلقققققب 

 صغرية.جمموعات 
القتعلم القذي يتقيح  طريققةالطريققة القتعلم هقو  هقذه .drillطريققة  يف السؤال هو الطريقة

بيقققة، وخاصقققة املقققواد املفقققردات سقققواء أكثقققر نشقققاطا واملسقققؤولني يف فهقققم اللغقققة العر  تالميقققذلل
 بشكل فردي أو يف جمموعات.

Sedangkan menurut Ulin Nuha metode drill adalah cara penyajian bahan 

pelajaran dengan cara guru memberikan latihan agar peserta didik memiliki 

keterampilan yang lebih tinggi.23 

هقو وسقيلة لتققدمي مقادة القدسس  drillطريققة  Ulin Nuha لفققويف الوققت نفسقن، وفققا 
 بطريقة توفر تدسيب املعلمني حبيث املتعلمني لديهم الرباعة أو مهاسة أعلى. 

                                                           
22 Buku Rapot Siswa 
23  Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab ( Jogjakarta: Diva Press, 

2012), Cet.I, h. 250 



هقققق طريققققة لتققققدمي القققدسوس  drill  مقققن أساء أعقققاله، فتنقققن طكقققن اسقققتنتاج أن طريققققة
 لديهم الرباعة واملهاسة املتوقع. تالميذباستمدا  التدسيب املستمر لل

يف هقققذه الطريققققة يبقققدأ القققدسس مقققع كقققاسين السقققمعية )مسعقققت مقققن يققققول( تليهقققا  اسسقققة  
كشققفت كلمققة، والكتابققة، واسققتمرت يف  اسسققة صققنع مجققل قصققرية بعققد أن املماسسققة  عققل 

  24من مجلة طويلة حبيث يصبح مادتة.

 :على النحو التايل drill  طريقة استمدا  خطوات

استمدا  هذا التمرين فقط عن املواضيع أو اإلجراءات اليت يتم تنفيذها تلقائيا، واليت  .1
ك بسققرعة، تققتم مققن قبققل الطققالب دون تفكققري عميققق ودساسققة. ولكققن طكققن أن يققتم ذلقق

 .مثل: حتفيظ، والفرز
جيققب علققى املدسسققني علققى أن ختققرت التمققاسين الققيت هلققا بققاملعىن الواسققع هققو الققذي طكققن  .2

  رس الشعوس وفهم املعىن والغرض من هذه العملية قبل أن  اسسة الرياضة. 
مزيققد مققن الرتكيققز علققى التشققميص منققذ  املققدسسيف  اسسققة األوليققة، وينبغققق أن يكققون  .3

نقققتج مهقققاسة الكمقققال. يف املماسسقققة لتالميقققذ يابدايقققة  اسسقققة أننقققا ال طكقققن أن نتوققققع أن 
من ذوي التالميذ حباجة إىل دساسة صعوبات أو عقبات اليت تنشأ و  املدسسنياملقبلة، و 

 اخلربة، حبيث طكنهم اختياس / حتديد مكان االحتياجات التدسيبية إىل حتسني. 
و مث  فعققل التمققاسين بشققكل صققحيح،التالميققذ يجيققب أن تعطققق األولويققة للدقققة، حبيققث  .4

 طكن أن تؤدي سرعة أو مهاسة وفقا لفرتة زمنية مددة.التالميذ الحظ سرعة حبيث 
فكققققر املققققدسس / دوسة تدسيبيققققة وقققققت قصققققري األجققققل  ققققري  لققققة. جيققققب أن تكققققون فققققرتة ب .5

التدسيب متعة وإتاسة، إذا لز  األمر عن طريقق تغيقري الظقروف واألحقوال وذلقك التفقا ل 
 ليت طكن أن تولد مهاسات جيدة.على املتعلم وإمكانية الفرح ا
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املقققدسس والتالميقققذ حباجقققة إىل التفكقققري وحتديقققد أولويقققات العمليقققات األساسقققية حقققىت ال  .0
 يغر  يف األشياء اليت أقل جديرة باملالحظة.

حيتققققاج املققققدسس إىل النظققققر يف الفققققرو  الفرديققققة للتالميققققذ، حبيققققث قققققدسات واحتياجققققات  .7
ت احلاجققة لرشقراف علقى تنفيقذ تققدسيب ، التالميقذ توجيقن لكقل منهمققا. ومقن هنقا كانق

  25وإيالء االهتما  لتدسيب األفراد.

 ، وهق: drillمزايا طريقة 

 ( وطكن احلصول على إتقان ومهاسة املتوقع يف وقت قصري نسبيا.1

 ( سيقو  التالميذ لديهم املعرفة اليت هق جاهزة لالستمدا .2

  20طفل على حدة واالنضباط.( سيتم تضمني هذا على عادات دساسية منتظمة كل 3

 ، وهق: drillعيوب طريقة 

 ( طكن أن حتول دون تطوير قوة املبادسة من التالميذ.1

 ( عد  االهتما  أيمهيتن للبيئة.2

  27( إنشاء عادات التلقائق وقاسية.3

لديققن القققدسة علققى الققذي كققائن وموضققوع التعلققيم ك التالميققذيف هققذه الطريقققة الققتعلم، ينظققر 
 ميسرا للتعلم. دسسيف هذه احلالة املو تطوير وفقا ملواهبهم وقدساهتم، 
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 ة وقيودهاكلتحديد المش .د
 تحديد المشكلة .1

 حتديد املشكلة على النحو التايل. ية املذكوسة أعاله، طكن للباحثةعلى أساس اخللف

مققا زالققت كيققل إىل اسققتمدا   دسسققنينظققا  الققتعلم الققيت يققتم تطبيقهققا مققن قبققل امل .أ
تطبيقهققا الققيت الققتعلم األنشققطة  و الكالسققكيةاألسققاليب التقليديققة أو أسققاليب 

 .والرتمجة القواعدال تزال تستمد  أساليب  دسسنيمن قبل امل
يف لققدى التالميققذ يف النمققو مققو  ضققد أوجققن واالهتمققا   دسسققنيوقققد حققاول امل .ب

يف الققتعلم التالميققذ العربيققة لكققن مققو  ضققد أوجققن والفائققدة  اللغققة الققدسستعلققم 
 تزال منمفضة.

ملفقردات علقى وجقح خقاص صعوبة يف فهم وإتقان اللغقة العربيقة  التالميذوجد  .ج
 العربية ال تزال منمفضة. اللغة التالميذ يف مادةحبيث نتائج التعلم 

 المشكلة قيود .2

لرتقية املفردات واملسيطرة عليها لدى التالميقذ الصقف اخلقامس  drillطر يقة استمدا  
 بندس المبونج. 60ب مبدسسة اإلبتدئية 

 البحثمشكلة  .ه

املشكلة هق املسافة، فتن الفجوة أو الفر  بني النظريقة والواققع )البيانقات( يقتم احلصقول 
 عليها.

Dalam suatu penelitian masalah merupakan suatu langkah yang sangat penting 

dalam pengembangan profesi kita. Profesi sebagai pendidik sering berhadapan 



dengan maslah-masalah seperti: belajar peserta didik, cara atau metode pembelajaran, 

evaluasi pembelajaran dan sebagainya.28 

وكثقققريا مقققا تواجقققن  هقققو خطقققوة مهمقققة جقققدا يف تطقققوير مهنتنقققا.العلمقققى يف قضقققية البحقققث 
مققع املشققكلة مققن القضققايا مثققل: املتعلمققني، وسققيلة أو طريقققة الققتعلم، وتقيققيم الققتعلم دسس املقق

 .وهلم جرا
يقدر   drill طريقة بتطبيق"هل  هققمن هذا البحث وبناء على هذه اخللفية، املشكلة 

 60لتتدت تالميتتذ الصتتف الختتامس ب بمدرستتة اإلبتدئيتتة  وستتيطرت اأن ترقتتا المفتتردات 
 بندر المبونج "؟

 

وفقققا  .بققات املتوقعققة علققى املشققاكل البحققثاإلجاهققق   Vockell و   Asher ل وفقققا
وققال انقن سقيتم سفقض  .أو اخلطقاء لسوتريسنو الفرضية هقو الختمقني القيت ققد يكقون صقحيح

 صحيحا.لو كانت كاذبة وتلقق إذا أن 

، الفرضقققية هققققق إجابققققة مؤقتققققة ملشققققكلة Punaji Setyosari ويف الوققققت نفسققققن، وفقققققا ل
  29 .ال تزال حباجة إىل اختباس  ريبيا حقيقتها، اليت البحث

ة يف حقققني أن بعقققض فهقققم مقققا سقققبق، فتنقققن طكقققن اسقققتنتاج أن الفرضقققية هقققق إجابقققة مؤقتققق
لققذلك طكققن  يف شققكل أسققئلة. مشققكلة البحققث، والققيت م التعبققري عنهققا يف ملشققاكل البحققث

مدعومقة احلققائق املسقتمدة أن يكون مفهومقا أن فرضقية طكقن أن يكقون مقبقوال إذا كانقت 
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Media Group, 2012), Cet.II, h. 63 
29 Ibid, h. 109-110 



ث تبققني يف وقققت الحققق مققن نتققائج البحقق ث، ولكققن طكققن أيضققا أن سفضققت اذامققن البحقق
 النتائج اليت م احلصول عليها. والتعبري، بينما تلك اليت ال تتفق مع

يقتتتتدر تلتتتتا ترقيتتتتة المفتتتتردات   drill طريقتتتتةهققققق: تطبيققققق  الفرضققققية يف هققققذا البحققققث
بنتتدر  60اإلبتدئيتتة  مدرستتةالبوالمستتيطرع تلي تتا لتتدت تالميتتذ الصتتف الختتامس ب 

 .المبونج

 بحث وفائدعأغرض ال .و
 أغراض البحوث .1

والغقققققققققققققققققرض مقققققققققققققققققن هقققققققققققققققققذها البحقققققققققققققققققث هقققققققققققققققققو حتديقققققققققققققققققد عقققققققققققققققققنال هقققققققققققققققققل 
يققققدس أن ترققققق املفقققردات واملسقققيطرة عليهقققا لقققدى التالميقققذ   drill طريققققة باسقققتمدا 

 بندس المبونج. 60الصف اخلامس ب مبدسسة اإلبتدئية 

 ث فوائد البح .2
 فائدة للمؤسسة / املداسس الدينية .أ

الكتاتيققب املسققاعدة علققى النمققو بسققبب زيققادة / التقققد  يف معلققم الرتبيققة 
 لتحسني نوعية )جودة( وتنفيذ التعلم يف املداسس.الذاتية يف املدسسة، وأيضا 

 
 دسسنيفائدة للم .ب

حتسقققني إداسهتقققا ألن اهلقققدف النهقققائق مقققن البحقققث اإلجرائقققق هقققو حتسقققني 
اليت سوف تعطق شعوسا باالستيقاح للمدسسقني للقيقا  بقتداسة والقتعلم يف التعلم 



الوققققت القققذي تسقققاعد أيضقققا املدسسقققني حتسقققني القققتعلم واملسقققاعدة يف تطقققوير 
 معاسفهم ومهاساهتم.

 للتالميذ .ت
مفيدة لتحسني نتائج التعلم من التالميذ و حتسني املماسسات التعليمية 

 يف املداسس والتالميذ طكن أن تكون حامسة بالنسبة لنتائج التعلم.
 

 باحثةفائدة ل .ث

توفري الباحثة  ربة لتكون املدسسة ، وطكن أن تضيف على  ربة كيف 
 التعلم اجليد واملرح. تستمد  وسيلة  البصرية

 



 

 الثاني بابال

 اإلطار النظرى
 تعلم اللغة العربية في المدارس الدينية .أ

 فهم العربية .1

وتستخدم إلصدار  بني الناساللغة هي أداة التواصل الذي يتم استخدامه للتفاعل 
  .1األفكار اليت توجد يف ذهن إما يعرب عنها من خالل الكالم أو الكتابة.

املسممتخدمة مممن   ممل  ةاللغممة العربيممة هممي ا  لممهممو  غلممني فهممم اللغممة العربيممة مممن   ممل  ل
العرب للتع ري عن أهداف )أفكار ومشماعر  ممم. و مد أعامع العربيمة الك مري ممن املفمردا  
إىل اللغمممممما  األخممممممرس يف العمممممماو اإلسممممممالمي  ع مممممما أ  دور الالتينيممممممة إىل مع ممممممم اللغمممممما  

املتكل ني يف األسرة  األوروبية. اللغة العربية هي لغة الذي هو أيضا أعرب من حيث عدد 
  2اللغة الداليل.

اللغممممة هممممي أيضمممما أداة االتاممممال المممميت يممممتم اسممممتخدامها لتتفاعممممل ممممم  بعضممممها المممم ع  
عتابة. اللغة العربية هي واحدة من   عالم أووتستخدم إلزالة األفكار اليت يعرب عنه بشكل  

  3  والعلوم.لغا  العاو  واليت مت تقدم مبا يت اشع م  التن ية االجت اعية لل جت 
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 العربية أمهية .2

 إىل احلاجمة وتسمت ر. العماو يف األخمرس اللغما  بمني نوعه من فريد مو ف لديه العربية
 واحلاجمة اإلحلما  ويتسم  . احلمديث العامر همذا يف امما يموم  بعمد يومما لتزداد العربية اللغة
 .العوامل من العديد   ل من العربية اللغة إىل

   ممل مممن العربيممة اللغممة إىل حاجممة هنمما  وبالتممايل . الكممرم القممر   لغممة هممياللغممة العربيممة  .1
 اهلل  مممن والنهممي األمممر املختلممف واملعرفممة القممر   والفهممم القممرا ة علممع املسممل ني مجيمم 

 .األخرس اإلسالمية القوانني وعذلك
. العربيممممة اللغمممة مممم  أعيممممدي ال صممملوا  المممذين املسممممل نياللغمممة العربيمممة هممممي لغمممة صمممالة.  .2

 لممذلك. لإلسممالم األساسممية الرعمما زممم   وثيقمما ارت اطمما يممرت   العربيممة اللغممة فمم   وبالتممايل
 .العربية اللغةعن  دراسةلمسلم  عل علع جي 

اللغة العربية هي لغة احلمديث. إذا أراد مسملم أ   مرا ة وفهمم أحاديمث النمه  عليمه أ   .3
 يفهم اللغة العربية.

 العريباللغة العربية وما مو   اسرتاتيجي يف التن ية اال تاادية لألمة  .4
العديد ممن مسمتخدميها العربيمة. يسمتخدم اللغمة العربيمة علغمة أوىل مما يقمرب ممن اثنمني  .5

  4وعشرين دولة عربية وعلغة ثانية يف أجزا  ع رية من الدولة اإلسالمية.
 أهداف تعلم اللغة العربية .3

Tujuan pemelajaran bahasa Arab di Madrasah khususnya di Indonesia adalah 

untuk memahami dan mengajarkan ajaran agama Islam yang termaktub dalam Al-

Qur’an dan Hadits. Tujuan lain dari pembelajaran bahasa Arab adalah guna 
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memahami ilmu-ilmu yang ditulis menggunakan bahasa  Arab atau guna memahami 

dan menguasai keterampilan berbahasa (istima’, kalam, qiro’ah, dan kitabah).5 
 وتمدري  فهمم همي اندونيسميا يف خاصمة الدينيمة املدارس يف العربية اللغة تعليم أهداف

 لفهمممم همممو الدراسمممة همممذ  ممممن  خمممر همممدف. واحلمممديث القمممر   يف متجمممذر اإلسمممالم تعممماليم
اللغويممممة  املهممممارا  وإتقمممما  فهممممم أجممممل مممممن أو العربيممممة باللغممممة املكتوبممممة العربيممممة اللغممممة العلمممموم

 األربعة.)مهارة الكالم  مهارة اإلست اع  مهارة القرا ة  مهارة الكتابة. 
Tujuan lain dari pembelajaran bahasa Arab bagi pendidik adalah agar dapat 

menjadikan bahasa Arab mudah dikuasai oleh para pelajar. Sedangkan tujuan bagi 

pihak pelajar adalah agar dapat menguasai bahasa Arab.6 
 اللغة جعل علع  ادرة تكو  أ  هو لدس التالميذ العربية اللغة تعلم من هدف اآلخر

  ممادرة تكممو  أ  هممو للتالميممذ امممدف أ  حممني يف. التاليممذ   ممل مممن بسممهولة يممتقن العربيممة
 .العربية اللغة إتقا  علع

 العربيمة اللغمة فقم  لمي . األخمرس اللغما  ممن خاصمة وظيفمة لديه اللغة العربية وهكذا
 واستكشاف  يعرفو  الذين ألولئك ا ودة عالية أدبية  ي ة ما اليت الكرم القر   لغة هي

 أفكمارهم لتكمري   العل ما ) املسمل ني عل ا    ل من علغة العربية أيضا تستخدم ولكنها
 .مم املقاال  من الكت  يف
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  drillطريقة  .ب
 drillتعريف طريقة  .1

أسلوب التعلم المذي يتميل للامالب أع مر نشماطا واملسم ولني يف فهمم  هي drillطريقة 
 اللغة العربية  وخاصة املواد املفردا  سوا  بشكل فردي أو يف جم وعا .

Menurut Syaiful Sagala  metode drill (latihan) merupakan suatu cara 

mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu.  Juga sebagai 

sarana untuk memperoleh suatu ketangkasan, kecepatan, kesempatan, dan 

keterampilan. Metode drill ini pada umumnya di gunakan untuk memperoleh suatu 

ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah di pelajari.7 
)ممارسمة  همو وسميلة جيمدة للتعلميم لغمرس بعم  العمادا .  Sagalaووفقا   drillطريقة 

وعمممذلك وسممميلة لللامممول علممممع خفمممة احلرعمممة والسمممرعة  فرصممممة واملهمممارة. وتسمممتخدم هممممذ  
 مهارة من ما مت تعل ه.ع وما لللاول علع الرباعة أو  drillالاريقة 

Sedangkan menurut Ulin Nuha metode drill adalah cara penyajian bahan 

pelajaran dengan cara guru memberikan latihan agar peserta didik memiliki 

ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi. Pembelajaran dengan pemikiran, 

penyelidikan dan penemuan tentang problem yang sungguh-sungguh akan lebih 

bermakna dan memberi pengertian, pemahaman atau wawasan bagi peserta didik.8 
همو وسميلة لتقمدم ممادة المدرس  drillطريقمة  Ulin Nuha ويف الو م  نفسمه  وفقما لفمي

املتعل ني لمديهم الرباعمة أو مهمارة أعلمع. تعلمم التفكمري  باريقة توفر تدري  املعل ني حبيث
والتلقيممما واعتشممماف املشممماعل علمممع ن مممل ا مممد سممميكو  أع مممر و ممموحا ويعامممي ال امممرية 

 والفهم أو ال ارية للاالب.
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همممممي طريقمممممة تقمممممدم المممممدروس  drillممممممن  را  أعمممممال   ف نمممممه طكمممممن اسمممممتنتا  أ  طريقمممممة 
 لديهم الرباعة واملهارة املتو  .سوف باستخدام التدري  املست ر لل تعل ني 

)مسعممم  ممممن يقمممول  تليهممما ممارسمممة   السممم عيةيف همممذ  الاريقمممة ي مممدأ المممدرس مممم   مممارين 
عشممف  عل ممة  والكتابممة  واسممت ر  يف ممارسممة صممن  مجممل  اممرية بعممد أ  امل ارسممة  عممل 

  9من مجلة طويلة حبيث يا ل نادثة.

 drillخاوا  طريقة  .2
 علع النلو التايل: drillخاوا  طريقة    Ulin Nuhaوفقا لفي 

استخدام هذا الت رين فق  عن املوا ي  أو اإلجرا ا  اليت يتم تنفيذها تلقا يا  واليت  .1
تممتم مممن   ممل الاممالب دو  تفكممري ع يمما ودراسممة. ولكممن طكممن أ  يممتم ذلممك بسممرعة  

 م ل: حتفيظ  والفرز  اخل
بممماملعل الواسممم  همممو المممذي طكمممن  مممرس جيممم  علمممع املعل مممني اختيمممار الت مممارين الممميت مممما  .2

الشممعور وفهممم املعممل والغممر  مممن هممذ  الع ليممة   ممل أ  ممارسممة الريا ممة. وعانمم  هممذ  
الع ليمممة  مممادرة علمممع حتقيممما املتعل مممني فا مممدة للليممماة حممم  اآل  أو يف املسمممتق ل أيضممما. 

 أيضا م  املتعل ني ممارسة تشعر باحلاجة إىل استك ال الدروس اليت تتلقاها.
ممارسة األولية  وين غي أ  يكو  املعلم مزيد من الرتعيز علع التشخيص منذ بدايمة  يف .3

ممارسممة أننمما ال طكممن أ  نتو مم  أ  املتعل ممني تنممتا مهممارة الك ممال. يف امل ارسممة املق لممة  
واملعل ني حباجة إىل دراسة صعوبا  أو عق ا  اليت تنشأ واملتعل ني ممن ذوي اربمربة  

/ حتديممممد مكمممما  االحتياجمممما  التدري يممممة إىل حتسممممني. إذا لممممزم حبيممممث طكممممنهم اختيممممار 
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األمر  أجمرس املعلمم جم وعمة متنوعمة ممن التمدري ا  لتغيمري الو م  وحالمة ممارسمة األممر 
 الذي أثار استجابة خمتلفة لزيادة وحتسني مهارا  أو املهارا .

مث  وليل  . جي  أ  تعامي األولويمة للد مة  حبيمث املتعل مني تفعمل الت مارين بشمكل صم4
 .ةنددوفقا لفرتة زمنية مهارة الحظ سرعة حبيث املتعل ني طكن أ  ت دي سرعة أو 

/ دورة تدري يممممة و مممم   اممممري األجممممل  ممممري مملممممة. جيمممم  أ  تكممممو  فممممرتة  بفكممممر املممممدرس. 5
التدري  متعة وإثارة  إذا لزم األمر عن طريا تغيري ال روف واألحوال وذلك التفاؤل علمع 

 املتعلم وإمكانية الفر  اليت طكن أ  تولد مهارا  جيدة.

األساسمممية حممم  ال حباجمممة إىل التفكمممري وحتديمممد أولويممما  الع ليممما   املمممدرس والتالميمممذ. 6
 يغرق يف األشيا  اليت أ ل جديرة باملالح ة.

  حبيممممث  ممممدرا  واحتياجمممما  تالميممممذإىل الن ممممر يف الفممممروق الفرديممممة لل املممممدرس. حيتمممما  7
توجيممممه لكممممل منه مممما. ومممممن هنمممما عانمممم  احلاجممممة لإلشممممراف علممممع تنفيممممذ تممممدري   التالميممممذ
  10  وإيال  االهت ام لتدري  األفراد.املدرسني

   وهي: drillطريقة مزايا . أ

 .نس يايف و    اري    وطكن احلاول علع إتقا  ومهارة املتو  1

 لديهم املعرفة اليت هي جاهزة لالستخدام. تالميذال  سيقوم 2

  11  سيتم تض ني هذا علع عادا  دراسية منت  ة عل طفل علع حدة واالنض اط.3
                                                           

10 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2000), Cet. I,  h. 87. 

11 Armai Arief, Op.Cit, h. 178. 



 

 :  وهي drillطريقة ب و عيب. 

 .تالميذتاوير  وة امل ادرة من الطكن أ  حتول دو    1

 عدم االهت ام أمهيته لل يئة.  2

  12  إنشا  عادا  التلقا ي و اسية.3

  هنممما  بعممم  الامممرق الممميت يمممتم اسمممتخدامها للتغلممم  علمممع نقممماط  Syaiful Sagalaوفقممما 
   من بني أمور أخرس:drillالضعف يف هذ  الاريقة 

   الت رين فق  علع املواد والع ل التلقا ي1

   جي  أ  يكو  الت رين معل واس  وبالتايل:2

 الغر  من الت رين عنأ. وصف 

 التالميذفهم فوا د الت ارين الريا ية حلياة  التالميذحبيث طكن ب. 

 لديهم مو ف أنه طارس علع  رورة إع ال الدراسة التالميذ . 

األحيما  يف أو ما   ارية نس يا فرتة التدري   ولكمن جيم  أ  يمتم ذلمك يف ع مري ممن   3
 معينة

  13  جي  أ  تكو  ممارسة م رية لالهت ام  هبيجة ولي  ممال.4

 
                                                           

12 Armai Arief, Op.Cit, h. 178. 

13 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran  (Bandung: Alfabet, 2014), Cet. I,  h.219. 



 

   وهي: drillطريقة مزايا أ. 

  إنشمما  العممادة أ  يممتم ذلممك عممن طريمما اسممتخدام هممذا األسمملوب سمموف تزيممد مممن د ممة 1
 وسرعة التنفيذ

   ال يتال  االستفادة من عادا  الك ري من الرتعيز يف تنفيذ 2

 إنشا  العادة من صن  حرعا  معقدة.  3

   وهي: drillطريقة من ب. العي  

 التالميذ  هذ  الاريقة طكن أ   ن  املواه  وم ادرة 1

  14  يف بع  األحيا  وأجري  التدري ا  بشكل مست ر هو رتي  وممل سهلة.2

 يف تعلم اللغة العربية drillطريقة تا يا . 3

 1اوة اربأ. 

 معاينة

 لدس التالميذالقرا ة  ادةموفري ي املدرس  1
عممن طريمما إدارة املفممردا  واملامماللا  المميت تعتممرب صممع ة وشممر   ي ممد  املممدرس الممدرس  2

 معناها إىل تعريف وم ال ا  ل
م مماال مممن درس ممم  مممواد القممرا ة والتجويممد جيممدة والي ممني باريقممة مممرارا  املممدرسيعاممي   3

 لفهم املعل العام.  يف ناولة امتاوتكرارا  أو يال  منهم  را هتا ص

                                                           
14 Ibid, h. 217-218 



 

 2ب. ارباوة 

 مسألة

 \إىل االهت ام وفهم معل القرا ة تالميذالاملدرس  خيرب  1
بعم  األسممئلة حممول مضم و  أو معممل لل و مموع ملعرفمة مممدس فه هممم  املممدرسيعمر    2

 أنه باستخدام ع ارة ما  ملاذا  من وعيف.
 .املدرسالرد علع األسئلة اليت  ام هبا   3

الفرصمممة لامممر  معمممل الكل ممما  والع مممارا  الممميت و يفهمممم  مث يشمممر   التالميمممذ  يمممتم ممممنل 4
 عن طريا الس ال وا واب. املدرس

 3 . ارباوة 

  رأ

لتكمممرار /  مممرا ة املفمممردا  الممميت أعايممم  جن ممما إىل جنممم  مممم   التالميمممذيسمممأل املمممدرس   1
 معناها

 املمممممدرسحتقممممما ممممممن أ   مممممرا ة أخاممممما   طكمممممن تامممممليلها عمممممن طريممممما األصمممممد ا  أو   2
 بعد ا  لة اليت حتتوي علع ارباأ مت االنتها  بالفعل القرا ة.أنفسهم. 

 4د. ارباوة 

 اخت ار

 اخت ار  واليت تقوم بع ل استعرا  فهم الناوص مت  را ة.  1
 تكرار املفردا  اليت أعاي  بالتناوب. املدرس  2



 

  إجممرا  االخت ممار بعممد  ممرا ة الممنص  ممرا ة عامممل إذا عمما  هنمما  و مم   إذا عمما  ال طكممن 3
 القيام به يف املنزل واإلبالغ عن النتا ا يف االجت اع املق ل.

 والمسيطرة عليهاالمفردات  ترقية .ج
 تعريف السيارة .1

Meningkatkan adalah menaikan derajat/taraf, mempertinggikan, 

memperhebat, memperbaiki, dan menambah.15 Dengan kata lain peningkatan 

merupakan suatu usaha untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari yang 

sebelumnya atau adanya perkembangan kemajuan yang lebih baik. 

رفمم  درجممة / املسممتوس  زيممادة  تك يممف  صممقل  وإ ممافة. وبع ممارة أخممرس   هممي رت يممةال
 لللاول علع نتا ا أفضل من سابقاهتا أو تاوير تقدما أفضل. يف ناولة الرت يةف   

ع ليممة أو أسمملوب القممدرة والفهممم والقممدرة   يهممالسمميارة قمماموس االندونيسممي لووفقمما 
. وبالتممايل  جيمم  16علممع أ  تفعممل شمميئا. املفممردا  مه ممة جممدا لكممل فممرد أ  يممتكلم مبهممارة

 علع عل فرد أ  حيتا  مفردا  للتواصل م  أفراد  خرين.

 تعريف املفردا  .2

وفقمما اللقممر   واملفممردا  هممي جم وعممة مممن الكل مما  المميت تشممكل اللغممة. دور املفممردا  
يف اتقمما  الكفمما ة أربعممة  ممروري  ع مما  ممال فاليممه أ   ممدرة الشممخص علممع فهممم مهممارا  

مممن املفممردا   تلممك. وممم  ذلممك  تعلممم  السمميارةتعت ممد اعت ممادا ع ممريا علممع  ةاللغممة األربعمم

                                                           
15 G. Setya Nugraha dan R. Maulana. F, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: 

Karina), h. 591. 

16  Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h.293. 



 

مرادفمما للممتعلم فقمم  املفممردا . مبعممل أ  املهممارا  اللغويممة ال يكفممي فقمم  حلفممظ اللغممة لممي  
  17الك ري من املفردا .

يف اللغمممة  املعممملالعربيمممة أو اإلندونيسمممية همممو املامممالل المممذي يعممم  نفممم  يف املفمممردا  
 ذلك؛ فخرورزساإلجنليزية. هورنه ارباوط العريضة  ع ا يف الكتاب عزيز 

   عل ة يف عتاب م  التعريفا  أو ترمجةاملفردا  هي  ا  ة عا  1
  18املفردا  هي العدد الكلي للكل ا   واليت )م   واعد جمت عة  تشكل اللغة.  2

يذعر لأ  املفردا  هي أداة تستخدم  اللغة العربية التعليمعامل  يف عتاب   ن ودوفقا 
  19فكر.شيئا مث طكن للناس أ  يتكلم  والتفكري  و  ادرة علع القول ما عا  يف 

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kosakata adalah perbendaharaan 

kata.20 Sedangkan menurut kamus Al-Maurid seperti yang dikatakan dalam buku 

Zulhannan, mufradat diartikan vocabulary. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mufradat 

adalah kumpulan kosakata yang digunakan oleh seseorang atau sejenisnya.21 

 الو مممممم  ويف. kosakata هممممممي واملفممممممردا  لالإلندونيسممممممية  عامممممممل  مممممماموس يف
تعريفمممه  واملفمممردا   Zulhannan الكتممماب يف جممما   ملوريمممد ع ممما لقممماموس وفقممما نفسمممه 

vocabulary .املفممممردا  مممممن اجمل وعممممة عممممن ع ممممارة هممممي املفممممردا  أ  عممممذلك وأو ممممل 
 .ما الشي  أو الشخص   ل من املستخدمة

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

2011), Cet. I, h. 61. 

18 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: 

Pustaka Cendeka Utama, 2011), Cet. I, h. 29. 

19 Mahmud Kamil, )h. 161198تعليم اللغة العربية, ) حقوق الطبع واعال ته محفو ظة الجامعة ام القرى , مكة  , ١  
 المكرمة

20 Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 289. 
21 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 

Cet. I, h. 109. 

 



 

Menurut Syaiful Mustafa, kosakata merupakan kumpulan kata-kata yang 

membentuk bahasa yang diketahui seseorang, dan kumpulan kata tersebut akan 

digunakan dalam menyusun kalimat atau berkomunikasi dengan masyarakat.22 

 ممممن  وعمممةاجمل عمممن ع مممارة همممي واملفمممردا    Syaiful Mustafa عنمممد راس وفقممما
  لمةا  ي لمف ه عنمداسمتخدام وسيتم اإلنسا   عرفها اليت اللغة تشكل اليت الكل ا 

 .ا  هور م  التواصل أو
. اللغممة تشممكل المميت الكل مما  مممن اجمل وعممة عممن ع ممارة هممي املفممردا  ف ممذالك

. ا  هممور ممم  للتواصممل يسممتخدم أو ا  لممة ل نمما  ستسممتخدم الكل مما  مممن وجم وعممة
 اللغمما  مممن التالميممذ هبمما يلممم أ  جيمم  المميت اللغممة العناصممر مممن واحممدس هممي املفممردا 
 .معهم التواصل يف اللغوية املهارا  اعتساب علع  ادرة لتكو  األجن ية

 أهداف التعلم املفردا  .3

 التايل:امدف العام من تعلم مفردا  اللغة العربية علع النلو 
a. Memperkenalkan kosakata baru kepada siswa atau mahasiswa, baik melalui 

bahan bacaan maupun fahm al-Musmu’. 

b. Melatih siswa atau mahasiswa untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan 

baik dan benar karena pelafalan yang baik dan benar mengantarkan kepada 

kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. 

c. Memahami makna kosakata, baik secara denotasi atau leksikal (berdiri 

sendiri) maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu (makna 

konotatif dan gramatikal). 

d. Mampu mengapresiasikan dan memfungsikan mufradat itu dalam berekspresi 

lisan (berbicara) maupun tulisan (mengarang) sesuai dengan konteks yang 

benar.23 

 والفلمممم القمممرا ة ممممواد خمممالل ممممن سممموا    للتالميمممذ جديمممدة مفمممردا  إدخمممال .أ
 .س وع مل

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

2011), Cet. I, h. 62.   
23 Syaiful Mustofa Op. Cit, h. 63. 



 

 الناما أل  صمليل بشمكل املفمردا  ناما علمع  ادرة لتكو  التالميذ تدري  .ب
 بشمممكل والقمممرا ة التلمممد  إجمممادة علمممع احلامممول يف واحلممما جيمممدة  يمممادة همممو

 .حال أي علع صليل
 اسمتخدامها وعنمد  وحمدها تقمف) أو املفردا  داللة إما املفردا   معل فهم . 

  .والنلوية تل يلي معاين) معينة مجلة سياق يف
 وعتابممممة  التلممممد ) الشممممفهي التع ممممري يف املفممممردا  وع ممممل تقممممدير علممممع  ممممادرة .د

 .الاليل للسياق وفقا  ملفقة)
 تعلم املفردا خاوا   .4

a. Dengan cara menunjuk langsung pada benda (kosakata) yang diajarkan.  

b. Dengan cara menghadirkan miniatur dari benda (kosakata) yang diajarkan. 

c. Dengan cara memberikan gambar dari kosakata yag ingin diajarkan. 

d. Dengan cara memperagakan dari kosakata yang ingin disampaikan. 

e. Dengan cara memasukan kosakata yang diajarkan dalam kalimat. 

f. Dengan cara memberikan padanan kata. 

g. Dengan cara memberikan lawan kata 

h. Dengan cara memberikan definisi dari kosakata yang diberikan.24 

 جيمم  المميت اربامموا  مممن العديممد وهنمما   لممدس التالميممذ املفممردا  تممدري  يف
 إمساعيممل لتسمملا وفقمما احلالممة هممذ  يف. بنجمما  العناصممر هممذ  تعلممم أ  لضمم ا  اختاذهمما
 بعمم  خممالل مممن املفممردا  تممدري  ين غممي المميت عتمماب يف جمما  ع مما و ممال اهلل  وع ممد

 :التالية املراحل
 .تدريسها يتم  املفردا ) وجو  يف م اشرة اإلشارة خالل من .أ

 .تدريسها يتم  املفردا ) الكا نا  من املن ن ا  تقدم خالل من .ب
 .تدريسها يريدو  املفردا  صورة تقدم خالل من . 

                                                           
24 Wahab Rosyodi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab (Malang: UIN Maliki Press, 2012), Cet. II, h. 124-125. 



 

 .نقلها ين غي اليت املفردا  إظهار خالل من .د
 .ا  لة يف تدرس مفردا  إدخال من حالل .ه
 .امل اثلة عل ة تقدم من حالل .و
 العك  توفري خالل من .ز
 .املعينة املفردا  تعريف تقدم خالل من . 

Langkah-Langkah kosakata menurut Aziz Fachrurozi dan Erta Mahyuddin, 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru dan rekaman mengucapkan kata-kata baru, sementara para siswa 

mendengarkannya. 

b. Guru menunjukan tulisan kata-kata tersebut dengan media yang cocok atau 

menuliskannya sendiri di papan tulis dengan tulisan yang jelas. 

c. Guru menjelaskan makna kata dengan teknik pengajaran makna kata yang 

paling cocok. 

d. Guru menggunakan kata-kata baru tersebut dalam satu atau beberapa kalimat 

untuk memberikan penjelasan fungsi kata tersebut pada struktur kalimat. 

e. Para siswa mengulangi salah satu kalimat yang mengandung kata tertentu 

secara bersama-sama, kemudian perkelompok, kemudian secara perorangan. 

f. Guru mengarahkan perhatian para siswa untuk mencoba cara menulis kata 

apabila mengandung kesulitan dalam penulisannya. 

g. Guru menulis makna kata pada papan tulis, sebagaimana dia menulis kalimat 

yang menjelaskan penggunaan suatu kata. 

h. Para siswa membaca kembali kosakata baru yang tertulis di papan tulis atau 

media lain yang di pilih guru. 

i. Para siswa menulis kata-kata dan maknanya serta kalimat-kalimat yang 

menjelaskan makna kata-kata tersebut. 

j. Pengajaran kosakata bisa dilanjutkan dengan memberikan beberapa bentuk 

latihan penguasaan kosakata yang juga sekaligus dapat dijadikan sebagai 

evaluasi penguasaan kosakata siswa.25 

                                                           
25 Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Pustaka 

Cendekia Utama, 2011), Cet. I, h. 40-41. 



 

 همي   Aziz Fachrurozi dan Erta Mahyuddin عت هما اليت املفردا  خاوا 
 :يلي ع ا
 .التالميذ يست   بين ا جديدة  عل ا املدرس   سجيلي .أ

 ارباصمة الكتابمة أو املناسم ة الوسميلة مم  الكل ما  همذ  عتابمة عر  املمدرس  .ب
 الوا لة الكتابة م  الاا رة منت علع هبم

 .مال  ة األع ر الكل ة التدري  أسالي  معل م  عل ة معل املدرس يشر  . 
 وظيفممة لشممر  مجممل بضمم  أو واحممدة جديممدة عل مما  هممذ  املممدرس يسممتخدم .د

 .ا  لة بنا  يف الكل ة
 عمممل يف مث معممما  الكل ممما  بعممم  علمممع حتتممموي واحمممدة مجلمممة يكمممرر التالميمممذ .ه

 .احلدة علع مث اجمل وعة 
 حيتمموي عمما  إذا الكل ممة عتابممة عيفيممة ناولممة إىل التالميممذ انت مما  املممدرس يوجممه .و

 .الكتابة يف صعوبا  علع
 ا  لممة علممع عتمم  ع مما الامما رة  مممنت علممع الكل مما  معمماين عتابممة املممدرس .ز

 .واحدة عل ة استخدام تاف اليت
 وسميلة اإلعمالم أو السم ورة علمع وعتم  ا ديمدة املفردا   را ة التالميذ إعادة . 

 .املدرسني اختيار يف األخرس
 .الكل ا  هذ  معل تشر  اليت وا  ل ومعانيها الكل ا  عتابة التالميذ  .ط
 أشمممكال ممممن شمممكل تممموفري خمممالل ممممن املفمممردا  تمممدري  تسمممت ر أ  طكمممن ال .ي

 التالميمممذ تقيممميم إىل أيضممما تسمممتخدم أ  طكمممن الممميت املفمممردا  نفممم  يف ممارسمممة
 .إتقا  املفردا 

 



 

Langkah-langkah pembelajaran kosakata menurut Muhammad Ali al-Khuli, 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru mengucapkan kata sebanyak dua atau tiga kali dan siswa 

mendengarkannya. 

b. Guru menuliskan kata di papan tulis dengan harakat lengkap. 

c. Guru menjelaskan makna kata dengan cara yang paling sesuai dengan 

karakter kata tersebut. 

d. Guru menggunakan kata tersebut dalam satu atau beberapa kalimat sempurna 

agar siswa lebih memahami makna dan fungsi gramatikalnya. 

e. Siswa menirukan pengucapan salah satu kalimat tersebut secara bersama-

sama, kemudian secara kelompok, lalu secara individu. 

f. Guru membimbing cara menulis kata tersebut kepada siswa, lebih-lebih jika 

kita tersebut memiliki tingkat kesulitan penulisan. 

g. Guru menulis makna kata dan kalimat yang dapat membantu kejelasan makna 

di papan tulis. 

h. Siswa menulis kosakata-kosakata baru yang sudah ditulis di papan tulis. 

i. Siswa menulis kata, arti kata, dan contoh kalimat di buku masing-masing.26 

 :يلي ع ا هي اربويل  علي حمل د وفقا املفردا  تعلم خاوا 
 .التالميذ ويست   مرا   ثال  أو مرتني إىل يال ما املدرس ويقول .أ

 الكامل علة حرف م  الاا رة منت علع الكل ا  املدرس يكت  .ب
 .الكل ة ط يعة تناس  باريقة عل ة معل املدرس يشر  . 
 علمع التالميذ حبيث ا  ل اعت اال أع ر أو واحد يف عل ة استخدام املدرس .د

 .حنوية وظيفة ملعل أفضل فهم
 .وحدة مث جم وعة مث معا  واحدة مجلة ناا تقليد التالميذ .ه
 لممدينا عمما  إذا ذلممك مممن وأع ممر للتالميممذ  عل ممة عتابممة عيفيممة املممدرس دليممل .و

 الكتابة صعوبة مستوس

                                                           
26 M. Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaraan Bahasa Arab, Ter. Hasan Saefuloh (Yogyakarta: 

Basan Publishing, 2010), Cet. II,  h. 103. 



 

 و مو  علمع تسماعد أ  طكمن الميت والع مارا  الكل ما  معاين املدرس يكت  .ز
 .الاا رة منت علع املعل

 .الس ورة علع عتابتها مت اليت ا ديدة املفردا  التالميذ يكت  . 
 لكمل عتماب يف امل ال س يل وا  ل الكل ا   ومعل عل ة  يكت  التالميذ .ط

 .منه ا
 املفممردا  تعلممم خامموا  ادوا  لتلليممل تكممو  أ  طكممن المميت اربامموا  بعمم  مممن

 :يلي ع ا هي
 .املفردا  تعليم يريدو  الذين من صورةاملدرس  يعاي .أ

 .تدريسها يتمالذي س  املفردا ) وجو  يف م اشرة املدرس يشري .ب
 .ويس   التالميذ مرا  ثال  أو مرتني بقدر املفردا  املدرس يقول . 
 .للتع ري املفردا  من املدرس يشر  .د
 عل ة الااب  تناس  اليت الاريقة هذ  يف الكل ة معل املدرس يشر  .ه
 مث جم وعمة  مث معما  واحمدة مجلمة ناما تقليمد والتالميمذ يقر  املمدرس املفمردا  .و

 .منفردة
 .الكامل علة حرف م  الاا رة منت علع الكل ا  املدرس يكت  .ز
 و مو  علمع تسماعد أ  طكمن الميت والع مارا  الكل ما  معاين يكت  املدرس . 

 .الاا رة منت علع املعل
 .الس ورة علع عتابتها مت اليت ا ديدة املفردا  يكت  التالميذ  .ط
 لكمل عتماب يف امل ال س يل وا  ل الكل ا   ومعل عل ة  يكت  التالميذ .ي

 .منه ا
  املفردا  السيارةم شرا   .5



 

 ع ما همي املفمردا  فهمم علمع  مادرو  التالميمذامل شمرا   مامافع   لسميف وفقا
 :يلي

a. Siswa mampu menerjemahkan bentuk-bentuk kosakata dengan baik. 

b. Siswa mampu mengucapkan dan menulis kembali dengan baik dan benar. 

c. Siswa mampu menggunakannya dalam jumlah (kalimat) dengan benar, baik 

dalam bentuk ucapan maupun tulisan.27 

Menurut Muhammad Ali Al-Khuli, indikator seorang siswa memahami 

kosakata sebagai berkut: 

a. Siswa mampu memahami makna kata ketika mendengar atau membaca kata 

tersebut. 

b. Siswa mampu mengucapkan kata dengan benar ketika menggunkannya dalam 

percakapan. 

c. Siswa mampu menulis kata tersebut dengan benar. 

d. Siswa mampu menggunakan kata tersebut dalam kalimat sempurna baik 

dalam tulisan maupun percakapan. 

Siswa mampu membaca kata tersebut jika melihatnya dalam sebuah tulisan, 

baik dalam kalimat sempurna maupun ketika berdiri sendiri. 

 
 .جيدا أشكال من املفردا  ترمجة علع  ادرو  التالميذ. أ

 .صليل بشكل أخرس مرة والكتابة ناا علع  ادرين التالميذ. ب
 شمكل يف إمما صمليل  بشمكل  ا  مل) م لغ يف استخدامه علع  ادرين التالميذ.  

 .عتابة أو خااب
 :التايل النلو علع املفردا  فهم علع تالعذال م شرا  اربويل  علي حمل د وفقا

 .عل ة نقرأ أو نس   عندما عل ة معل فهم علع  ادرو  التالميذ. أ
 .احملادثة يف استخدامه عند صليل بشكل الكل ا  ناا علع  ادرين التالميذ. ب
 .صليل بشكل الكل ة عتابة علع  ادرو  التالميذ.  

                                                           
27 Syaiful Mustofa, Op. Cit. h. 60. 



 

 عتاباتمه يف سموا  م اليمة همي ا  لمة همذ  يف عل مة اسمتخدام علمع  ادرين التالميذ. د
 .واحملادثا 

 مجممل يف سموا  مقممال  يف ذلمك تممرس عنم  إذا الكل ممة  مرا ة علممع  مادرين التالميمذ. ه
 .وحد  يقف عندما أو عاملة

Sedangkan menurut Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, indikator siswa 

memahami kosakata adalah: 

a. Siswa memahami makna suatu kata pada saat mendengar atau membacanya. 

b. Siswa mampu mengucapkan kata tersebut dengan benar ketika berbicara. 

c. Siswa mampu menuliskan kata tersebut secara benar. 

d. Siswa mampu menggunakan kata tersebut secara benar pada suatu konteks 

baik pembicaraan maupun tulisan. 

e. Siswa mampu membaca kata tersebut baik ketika terpisah dari kalimat 

maupun dalam konteks sebuah kalimat, dan  

f. Siswa memiliki keterampilan-keterampilan di atas secara cepat, spontan, dan 

tanpa ragu-ragu.28 

   Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin ل وفقمما نفسممه  الو مم  ويف
 :هي املفردا  فهم علع التالميذ امل شرا 
 . رأ  أو مسع  عندما عل ة معل فهم علع التالميذ .أ

 .التلد  عند صليل بشكل الكل ا  ناا علع  ادرين التالميذ .ب
 .صليل بشكل الكل ة عتابة علع  ادرو  التالميذ . 
 سمياق يف صمليل بشمكل الكل ما  همذ  اسمتخدام علمع  مادرين التالميذ .د

 والكتابة الكالم من عل
 فاملها عنمدما أفضمل حنمو علمع الكل ا  هذ   را ة علع  ادرين التالميذ .ه

 و ا  لة  سياق يف و ا  لة عن

                                                           
28 Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyuddin, Op. Cit, h. 37. 



 

 ودو  عفممموي  بشمممكل بسمممرعة  أعمممال  املمممذعورة املهمممارا  لمممديهم التالميمممذ .و
 .تردد

 التالميممذ امل شممرا  بعمم  تعل مم   ممد نسممتنتا أعممال  الكتمماب مممن م شممرا  عممدة
 :التايل النلو علع املفردا 
 .صليل بشكل الكل ة ناا علع  ادرين التالميذ .أ

 . رأ  أو مسع  عندما عل ة معل فهم علع  ادرو  التالميذ .ب
 صليل بشكل الكل ة ترمجة علع  ادرو  التالميذ . 
 .صليل بشكل الكل ة عتابة علع  ادرو  التالميذ .د
 ودو  عفممموي  بشمممكل بسمممرعة  أعمممال  املمممذعورة املهمممارا  لمممديهم التالميمممذ .ه

 .تردد

 



 الباب الثالث

 مناهج البحث

 نوع البحث .أ
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan 

kelas (PTK) adalah suatu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan 

nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan 

masalah dalam suatu kelas tertentu. Penelitian tindakan kelas atau Classroom Action 

Research (CAR) biasanya dilakukan oleh pendidik dikelas dengan penekanan pada 

penyempurnaan atau peningkatan proses pembelajaran. Menurut Mulyasa, penelitian 

tindakan kelas (PTK) adalah upaya yang diajukan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam pembelajaran.1 

  لذذي  ملشذذةب  للذذ سذذب    هذذ   إلجر ئذذ   لبحذذ .  إلجر ئذذ   لبحذذ  هذذ   لبحذذ  هذذ  
 و. عينذ  مل فئذ  يف  ملشةب  وحل هكشف يف  لقيقي   لتنمي  وعمبي   لعمل قدر ت تستخدم

عبذ   وفقذ .  لذتعبم عمبيذ  تع يذ  أو حتسذن عبذ   لرتكيذ  مذ   إلجر ئذ   لبحذ   ملدرس  يتم
 يف و جهتهذ   لذي  ملشذ كل لذل طرحهذ  لذ    جهذد هذ   إلجر ئذ   لبحذ  ،Mulyasaر ئ 
 . لتعبم

Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian tindakan kelas merupakan gabungan 

dari tiga kata yakni: 

a. Penelitian yaitu kegiatan mencermati suatu obyek, menggunakan aturan 

metodelogi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat 

bagi peneliti atau orang-orang berkepentingan dalam rangka peningkatan 

kualitas di berbagai bidang. 

b. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu yang pelaksanaannya berbentuk rangkaian periode atau siklus 

kegiatan. 

                                                           
1 Mulyasa, Praktik Penelitian Tindakan Kelas  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. I,  

h. 34. 



c. Kelas adalah sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang sama dan 

menerima pelajaran yang sama dari seorang pendidik yang sama.2 

 ثالث لذذذذ مذذذذ  مذذذذ ي  هذذذذ   إلجر ئذذذذ   لبحذذذذ  ،Suharsimi Arikuntoعنذذذذد ر    وفقذذذذ 
 :ه و  ةبم ت ل
 ق  عذذذد ب سذذذتخد م وذلذذذ  ةذذذ ئ ، ل يف تبحذذذ   لذذذي لعبمذذذ     لبحذذذ أنشذذذ   وهذذذ  .أ

 أو لببذذذذذذ حثن مفيذذذذذذد  عب مذذذذذذ ت مل أو بي نذذذذذذ ت ل عبذذذذذذ  لبحصذذذذذذ   عينذذذذذذ  مل نهييذذذذذذ  مل
 . ختبف مل جمل الت  حتسن يف يرغب ن  ل ي   ألشخ ص

عبذذ  شذذةل  ه تنفيذذ   لذذي  حملذذد    ألهذذد   مذذ  متعمذذد   لركذذ  أنشذذ   هذذ   لعمذذل . 
 .دور  ل أنش   أو  لد ئر 

 3. ملعبم نفس م   لدرس نفس وتبقتبتالمي ،  ل م  جمم ع  ه   صف ل  .ج
 .البحث إعداد .ب

 لبحذذذ   و ور  لبحذذذ ، م  قذذذ   لبحذذذ ، وقذذذت: يبذذذ     لبحذذذ  ه مذذذ هذذذ  يف  إلعذذذد  
 : لت يل  لنح  عب   إلجر ئ 

  لبح    ق م .1

بنذذذد ر  60 إلسذذذالمي    إلبتدئيذذذ درسذذذ  مب أجريذذذت  لذذذي  إلجر ئذذذ   لبحذذذ  هذذذ  
  رسذذهذذ ا  ملد ت  لب حثذذ  ر  ختذذ . ملفذذر  ت  مل ضذذ  لعربيذذ   لبغذذ ب لذذدرس  ،المبذذ ن 
 بذ لت  لذ    لذدور قبذل  لنتذ ئ  وظهرت م    لتعبم، عمبي  وتع ي  لتحسنإلهن  
 تثذذذذر أن ميةذذذذ   لذذذذي  إلعذذذذالم وسذذذذ ئل    سذذذذتخد ممل ت ملدرسذذذذ  هذذذذ ا  أن تذذذذهفمعر 
 .منخفض  تالمي  ل  ملفر  ت مت سط هجيعب مم  ،  لتعبم عمبي  عند لتالمي  

                                                           
2 Suharsimi Arikunto dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet. 12, 

h. 2. 
3 Suharsimi Arikunto dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet. 12, 

h. 16. 
 



 . لبح  وقت .2

/ 2612  لدر سذذذذي   لسذذذذن  مذذذذ   لثذذذذ ي  ملسذذذذت    يف هذذذذ    لبحذذذذ  أجذذذذر  وقذذذذد
 .2612 أغ ست س يف بدأت و لي ،2610

 .  لبح  ور .3

 عنذد  ملفذر  ت إتقذ ن لرؤيذ   ور ت عد  ب ستخد م  لبح   إلجر ئ  تنفي  يتم
 وفقذ . رئيسذي  ل   نذ  جل أربعذ  مذ  تةذ ني  لذدور كذل يف حي .  لعربي   لبغ   مل   

Suharsimi Arikunto، ( 1: ) لت ليذذ   ملر حذذل خذذال  مذذ   إلجر ئذذ  حبذذ  أجريذذت
 وشرح لبنم ذج ب لنسب  أم .  لتفةر( 4) و ر قب ، مل( 3)  لتنفي ،( 2)  لتخ يط،

 . لت يل  لنح  عب  مرحب  لةل
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 MC Taggart و Kemmisنموذج البحث اإلجرائي عند  11..الصورة 

 

                                                           
4  Euis Karwati, Doni Juni Priansa, Manajemen Kelas ( Bandung: Alfabeta, 2014 ), Cet. I, 

h.310. 

 التحظيظ

 التفكير ?

 التنفيذ المالحظة

 ( تحسين الحظة(

 المالحظة

 التفكير

 التنفيذ



شذذذذةل  ور ت تتةذذذذ ن كذذذذل منهذذذذ  مذذذذ   وميةذذذذ  اثذذذذل  لبحذذذذ   إلجر ئذذذذ  عبذذذذ 
  2خ   ت  لتخ يط و لتنفي  و ملالحظ  و لتأمل كم  ه  مبن يف شةل:

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  لدور   ألوىل

 خ   .أ
  ملفر  ت. مل    ح     مالحظ هت   لب حث و تقدمي  إلجر ئ   حبقبل إجر    (1
 . لبح   إلجر ئ تصميم وتنفي   (2
 إنش   خ   تنفي   لتعبم م   مل     لي مت حتديده . (3
 إعد   شةل تقييم  الختب ر (4

                                                           
  11، ص، 2664، مرك  إبدع  ملعبم  ليل  ملعبمن و ملعبم ت لبح   إلجر ئ  أنظر: مرك  إبدع  ملعبم، 2   

 ضع الخطة

 تامل

 

 نف  دور األول

 
 الحظ

 
 عدل الخطة

 تامل دور الثاني نفذ

 الحظ



إعذذذد   مصذذذ  ر  لذذذتعبم يف شذذذةل مذذذ     لذذذتعبم وإعذذذد    أل و ت  لذذذي تسذذذتخدم بشذذذةل  (2
 رئيس  يف عمبي   لتعبم.

  إلجر ئ تنفي   . 

وتشمل  إلجر   ت يف  لبحذ   إلجر ئذ   إلجذر   ت  لذي يتعذن  لقيذ م الذ ، فضذال عذ  
 لتحسذذذذين ت  لعمبيذذذذ   لذذذذي سذذذذيتم  لقيذذذذ م بذذذذه. يف هذذذذ ا  ملرحبذذذذ ، وخ ذذذذط  لذذذذدروس  لذذذذي مت 

 كأس س لتنظيم  لتعبم.    لب حثمع   ستخدم  درس ملإعد  ه  م  قبل 

 لبغذذذ    مذذذ  يف  drillطريقذذذ  تعبذذذم  ملفذذذر  ت س  لب حذذذ  و ملذذذدر يف هذذذ ا  ملرحبذذذ ، تنفيذذذ  
  لعربي  وفق  لبخ    ل   مت إحر زا يف حم    الذ عي .

 مالحظ  .ج

ق مذذت  ملالحظذذ ت مذذ  بذذ لت  م  مذذ  عمبيذذ   لذذتعبم.  ملالحظذذ ت  لذذي تر قذذ  كذذل عمذذل 
و لذذذذي تشذذذذمل:  لتف عذذذذل مذذذذ   ملتعبمذذذذن أو كذذذذل  لقذذذذ ئن أ نذذذذ   عمبيذذذذ   لذذذذتعبم. يف حذذذذن أن 

سذذذذب ل و لتغيذذذذر ت يف  ملتعبمذذذذن وتسذذذذييبه . وظيفذذذذ     لب حثذذذذ تحيذذذذدث، الحظذذذذ  لنشذذذذ  
  ملالحظ  لتسييل كل نش   و ملتعبمن أظهرو  قدرهتم خال   ألنش  .

  نعة س . 

يف هذذ ا  ملرحبذذ ، و ألنشذذذ    لذذي نفذذذ ت ويصذذف  إلجذذر   ت  لتحبيبيذذذ  لرصذذد  لنتذذذ ئ  
   ملتخذذذذ  ، فضذذذذال عذذذذ  معذذذذ ير و النعة سذذذذ ت عبذذذذ   لعمبيذذذذ  وأ ذذذذر  إلجذذذذر   ت  لتصذذذذحيحي

 وخ ط  لعمل يف  لدور   لق  م .

  لث ني  ور  



. تذذذذتم  ور   لث نيذذذذ  لتغ يذذذذ   لنذذذذ  ق   ألوىل ور  مذذذذ  هذذذذ ا  لذذذذدور   لث نيذذذذ  هذذذذ  حتسذذذذن 
.  ملر حذذل عبذذ   ور   لث نيذذ  هذذ  نفذذس  ملر حذذل يف  ور  أكذذدت فقذذط  ألوىل لذذ  ر   يف  ور  

 . ألوىللغرض حتسن  ور  

 هوكائنات البحث موضوعات .ج

  مذذذ   لعربيذذذ ،  لبغذذذ  ومذذذدرس  لب حثذذذ  هذذذ    لبحذذذ   إلجر ئذذذ  هذذذ  يف  لبحذذذ  م ضذذذ ع
ببندار المبونج  60اإلسالمية اإلبتدئية مدرسة ب ه   لتالمي   لبح  ه   يف  لة ئن ت
 11 مذ  تضذم تبميذ  ، 36  ىل يصذل مذ   لتالميذ  عذد  2610/ 2612  لدر سي  لبس ن 
 .تبمي   13 و تبمي  

 البيانات مصادر .د

 .و ملدرس  لبغ   لعربي   إلجر ئ  ه   لتالمي   لصف  خل مسه    لبح   مصدر

 نتذذذ ئ  عذذذ  بي نذذذ ت ل عبذذذ  لبحصذذذ    ملصذذذدر هذذذ    سذذذتخد م يذذذتم ، لتالميذذذ  .1
 . لتعبم عمبي  عند تالمي  ل وأنش    ملفر  ت

طريقذ   ت بيذنعنذد  جن ح مست   لتحديد  ملصدر ه    ستخد م يتم  ملدرس، .2
drill  لتعبم عمبي  عند  لتالمي  وجن ح . 

 .البيانات اسلوب جمع .ه

  م   لبي ن ت، مصدر م   لبي ن ت عب  لص    لبي ن ت مج  عمبي  ه  هن  و ملقص  
  لبحذذ  هذذ   يف  ملسذتخدم   لبي نذذ ت مجذذ   سذب  .  لبحذذ  م ضذذ ع هذ   لبي نذذ ت مصذدر
 :يب  كم  ه 

 



  ملالخظ   .1

 وتسذذذذذييل ر قبذذذذذ  مل خذذذذذال  مذذذذذ  يذذذذذتم  لذذذذذي  لبي نذذذذذ ت مجذذذذذ  أ   هذذذذذ   ظذذذذذ  ملالخ
 مذ   لبي نذ ت جلمذ  وسذيب  هذ  الخظ  مل ل ل . نتظم مل بشةل  لتحقين  ألعر ض
  6. لبح  حن  ب شر  مل الخظ  مل خال 

 مقذدم أن إىل ، هذ    لبحذ   ملشذ ركن عنذد غذر  لب حث  مبالحظ   ستخدمت
 طريقذذذذ  جتعذذذذل  لب حثذذذذ . مر ع هتذذذذ  يتعذذذذن  لذذذذي  ليذذذذ   يف بنشذذذذ   يشذذذذ رل مل  لذذذذبال 

 يف drillطريقذذذذذ   لعربيذذذذذ    سذذذذذتخد م  ملذذذذذدرس  لبغذذذذذ  عنذذذذذد بي نذذذذذ ت جلمذذذذذ   ملالحظذذذذذ 
 . لعربي   لبغ  م ض ع ت

  إلختب ر .2

 خص ئ  ع   ملعب م ت جلم  أ    ه   ل    لقي س لبقي م أ    ه   الختب ر
 و لف  ئذد، ،تالميذ  ل لذد   لذتعبم مهذ ر ت تةذ ن أن ميةذ   لة ئ  ه   يف. ة ئ  ل

 آخذر لذرأ  وفقذ  . لتقيذيم جذ    أل مذ  جذ   أضين ه   الختب ر. جر  وهبم و لد ف 
 لقيذذ س الذذد   السذذتي ب  تع ذذ  أن جيذذ   لذذي  ألسذذئب  مذذ  جمم عذذ  هذذ   ختبذذ ر
 يتعذذذذرض  لذذذذ    لشذذذذخ  مذذذذ  عينذذذذ  مل   نذذذذ  جل عذذذذ  تةشذذذذف أو  لشذذذذخ  قذذذذدر 

    جملذ يف  لقذدر  يضذ  عذ   ي ضذ  وكذ ل   ألسذئب ، مذ  عذد  عبذ  ر  . لالختب ر
  7.عن مل

                                                           
6 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metedologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. 

13, h. 70. 
7 Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), Cet. V,  h. 45-46. 



 يف تالميذذذذذ  ل مهذذذذذ ر ت لقيذذذذذ س ك سذذذذيب   الختبذذذذذ ر هذذذذذ   ت  لب حثذذذذذ  سذذذذتخدم 
بنددار المبدونج اإلسالمية  اإلبتدئيةمدرسة ب لصف  خل مس   لعربي   لبغ  س لدر 

  لشذذذذذذذذف    الختبذذذذذذذذ ر  لب حثذذذذذذذذ   سذذذذذذذذتخدمت. 2614/2612  لدر سذذذذذذذذي  لبسذذذذذذذذ ن 
 .ةت يب ل ختب رإلو 

a. Siswa memahami makna suatu kata pada saat mendengar atau membacanya. 

b. Siswa mampu mengucapkan kata tersebut dengan benar ketika berbicara. 

c. Siswa mampu menuliskan kata tersebut secara benar. 

d. Siswa mampu menggunakan kata tersebut secara benar pada suatu konteks 

baik pembicaraan maupun tulisan. 

e. Siswa mampu membaca kata tersebut baik ketika terpisah dari kalimat 

maupun dalam konteks sebuah kalimat, dan  

f. Siswa memiliki keterampilan-keterampilan di atas secara cepat, spontan, dan 

tanpa ragu-ragu.8 

 .قرأت أو مسعت عندم  كبم  معىن فهم عب ق  رون   لتالمي  .أ
 . لتحدث عند صحي  بشةل  لةبم ت ن ن عب  ق  رون  لتالمي  . 
 .صحي  بشةل  لةبم  كت ب  عب  ق  رون  لتالمي  .ج
 كذل سذي   يف صذحي  بشةل  لةبم ت ه ا  ستخد م عب  ق  رون  لتالمي  . 

 و لةت ب   لةالم م 
 عذ  فصذبه  عندم  أفضل حن  عب   لةبم ت ه ا قر    عب  ق  رون  لتالمي  .ه

  جلمب ، سي   يف و  جلمب 
 .تر   و ون عف  ، بشةل بسرع ، أعالا  مل ك ر   مله ر ت لديهم  لتالمي   .و
  لت  ين .3

                                                           
8 Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Pustaka 

Cendekia Utama, 2011), Cet. I,  h. 37. 



 هذ  كمذ   لبي نذ ت، عذ   لبحذ  خذال  مذ   لبي نذ ت مج  عمبي  ه  و ل   ئن
 متغذر ت أو  ألشذي   عبذ   لبي نذ ت ه  تسع  و ل   ئن.  لدر س   ليل يف مةت  

وغذذر   ألعمذ   وجذذد و  و جملذالت و لرسذذ ئل و لةتذ  حم ضذذر، مذ كر ت، شذةل يف
  ملدرسذذي ،  لتشذذةيالت مثذذل  لبي نذذ ت عذذ  و سذذتخدم  لب حذذ   ل  ذذ ئن  9 .ذ لذذ 
 .وغرذ ل  ونت ئ   لنتالمي   لتالمي  أمس   و لرس ل ، و لرؤي  تأسيس، ت ريخ

 :ع  ملعرف   ألسب   ه   خال  م  مجعه  مت  لي  لبي ن ت

 لصذذذذف  خلذذذذ مس مبدرسذذذذ    لعربيذذذذ   لبغذذذذ   لذذذذدرس يف  لتالميذذذذ  مهذذذذ ر ت .أ
 . إلبتدئي   إلسالمي  بند ر المب ن 

   مل ق  مبدرس   إلبتدئي   إلسالمي  بند ر المب ن  خ   . 
 لصذذذذذذف  خلذذذذذذ مس مبدرسذذذذذذ   إلبتدئيذذذذذذ   و ملذذذذذذدرس  لتالميذذذذذذ  مذذذذذذ  عذذذذذذد  .ج

 المب ن  إلسالمي  بند ر 
 .البيانات تحليل .د

  لبي نذ ت مع جل  تتم مث و لت  ين، و الختب ر،  ملالحظ  خال  م   لبي ن ت مج  مت بعد
  لبي نذ ت جبمذ   لبي نذ ت مجذ  خذال  مذ   لبي نذ ت، مجذ ( 1: ) لت ليذ   خل   ت ب ستخد م

  لبي نذذ ت، مذ   لذد( 2. ) لبي نذذ ت مجذ  أ    إعذد   ومت خذال  مذذ  عبيهذ   لصذ   مت  لذي
( 3) .ومنهييذ  تفصذيال أكثر وصف شةل يف  لبي ن ت جتمي  وإع    تسييل خال  م 

 مذذذذ  معينذذذ  ألجذذذ    أو  لع مذذذ ،  لصذذذذ ر  عبذذذ  نظذذذر  إللقذذذ   حم ولذذذذ  وهذذذ   لبي نذذذ ت، عذذذرض
 . لتفسر طرين ع   لبي ن ت معىن شرح كم   لبي ن ت م   لتحقن( 4. ) لبي ن ت

                                                           
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet. 12,  h. 202. 



  لتحبيذذذذل  لب حثذذذذ  و سذذذذتخدمت  لبي نذذذذ ت، حتبيذذذذل يف.  لبي نذذذذ ت حتبيذذذذل ويذذذذتم وألخذذذذر،
 مذذ   . لنتذ ئ  عبذ  لبحصذ    لفئذ  مفصذ ل   جلمذذل أو  لةبمذ ت تصذف  لذي وهذ   لنذ ع ،
 مذذذ   الصذذ ن عي  وسذذيب   طريقذذعذذ   سذذذتخد م ب  السذذتنت ج ويسذذتند  لبي نذذ ت، تفسذذر فهذذم

: Sutrisno Hadi عذذر كمذذ  عذ م، ل طذذ ب  ذ ت لبحذذل حمذد   هذذ   لذذي  ملعرفذ  عبذذ   لتفةذر
  صذذ  خلو  فريذذد  و لقذذ ئن  حملذذد  ،  ملعرفذذ  عبذذ   ملبذذي  لتفةذذر مذذ   الصذذ ن عي   طريقذذىف "

  10.ع م ل   ب  ل ذ ت حل يف نس 

 أن ر جذذذذت  لب حثذذذذ   لبي نذذذذ ت، هذذذذ ا حتبيذذذذل يف  لتفةذذذذر مذذذذ   الصذذذذ ن عي  طريقذذذذ  مذذذذ 
 مع جلذذذذ  عبذذذذ  تعمذذذذل أن حقيقذذذذ  إىل تقذذذذدميه  ميةذذذذ   لذذذذي  لدقيقذذذذ   لنتييذذذذ  عبذذذذ   لصذذذذ  
 . لق ئم   ملش كل

 .البحث إجراءات .و

 : لت يل عب   لدور تنفي ا مت  لبح  ه  

 . لت جيه جم   .1
  ملالخظذذذ  نفذذذ  مث  لعالقذذذ ، ذ ت  جلهذذذ ت عبذذذ   لتصذذذ ري   لبحذذذ ث رع يذذذ  (1

 .مبدرس   إلبتدئي   إلسالمي  بند ر المب ن    مليد ني
 حتذذدث  لذذي  ملشذذةالت عبذذ  ويسذذتند drillطريقذذ    سذذتخد م عبذذ   مل  فقذذ  (2

 . خل مس  لصف يف
 . لتعبم خ   .2

 كذذلعنذذد   يف  لصذذف تنفيذ ه  سذذيتم  لذذي  لذذدرس خ ذ عذذ   ومن قشذذ  وضذ  .أ
 . لدور

                                                           
10 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research , Jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), Cet. 2,  h. 2. 



 drillطريق   ب ستخد م  لتعبم خ   تقدمي . 
 .و ملدرس  لتالمي لد   لتعبم  خ   لرؤي   ملالحظ  ورق  تقدمي .ج

  لعمل تنفي  .3

.  ملتذذذ ح  ل قذذذت مذذذ  1/3 مذذذ  يقذذذر  مذذذ  غضذذذ ن     كالسذذذية  ملذذذ يذذذتم عذذذرض
    نشذذ يسذذيل سذذ     ملر قبذذ.  ملذذ    مذذ   لرئيسذذي   لنقذذ   تغ ذذ   لذذي  ملذذ    عذذرض
 . لتعبم وعمبي   لتالمي 

  الحظ ت مل .4

.  لتالميذذذذ  تقيذذذذيمل  لتمرينذذذذ ت إع ذذذذ   خذذذذال  مذذذذ   ملالحظذذذذ ت هذذذذ ا وقذذذذدمت
  لتقيذيم إجذر   ت بعذد وفع ليذ   لتالميذ   ملفذر  ت لتحديذد أجريذت  لي  ملالحظ ت

 وذلذذ  كةذذ ئ ،(   لب حثذذ) درسو ملذذ  لتالميذذ  يقذذ م حيذذ  ،  ملذذدرس الذذ  يقذذ م  لذذي
 لتحديذد  ملالحظذ ت وهتد . إعد  ه  مت  لي و أللع    ملالحظ  ورق  ب ستخد م
 . لت ىل مرحب  عند وحتسن  ملع ق ت

 تأمالت .2
 و ملعبمذن بذ حث ن أجر هذ   نعة س. م  قبل تحد  م  ع   ال  ألنش   وه 
  ستةشذذ   تنفيذذ  ونتذذ ئ   لتالميذذ  ت  جذذه  لذذي  لقيذذ   وحتبيذذل تفصذذيل مذذ  شذذري 
  لتخ ذيط لتحسن كأس س حيدث، وضعف  لتقدم لتحديد وإصالحه   ألخ   
 . لت لي   لدور  يف و لعمل

  ألنشذذ   مذ  متت ليذ  جذ الت أن  ور ، هذ   لبحثذ   لعمذل مذ   لر بعذ   ملرحبذ 
 ب لنسذذذب  أمذذذ .  لتقيذذيم سذذذ   ليسذذت و لذذذي  لتفةذذر، إىل  لصذذذي غ  مرحبذذ  مذذذ  بذذد  



 يف  لنظذذذر خذذذال  مذذذ   ملفذذذر  ت تعبذذذم عمبيذذذ  يف تذذذنعةس أن  لبحذذذ  هذذذ   حيتذذذ ج
 .هل   لتخ يط مت  لي  ملؤشر ت

 (بعده  وم   ألوىل  ملرحب  إىل  لع   ) مت بع . 0

 

 

 



 
 الرابع الباب
 البحث نتائج

 بندر المبونج 6 من المدرسة اإلبتدئيةلمحة  .أ

اشاا ا نمااوت روم ااان  رواا لى أاا    ااا  أا  0222وساا    02يف قااون ا روبيانااوا  قاا  
ت ما   5491روم ان  رو لى روقوئ   ا  روبونشوسان  يسسام   ور  أا  ونييننسانو يف  اوت 

حضاااو   رومبريفااا  يف سااانول ررناااو  رو مبأااا    ااا  تيااا أب روقاااي   يت منااا  روش  ااان  ي اا و 
وم ااابال رن اااوا يرهللمبسااا    ساااب ون   م يفنااا وأليفااا ا يرواااإ  اااير وم تيااا أب ويفموناااو  رو

ا يص ن ا رهللؤيف نيا يقوس   يخ ق ا يفمم ن  ذرتنو حبنث ت بال يف يأح ل رومبمييت وما 
 يقت نحق رهلل رل ني ييفسؤيو .

  يفاااال خااا ل روم اااان ا  اااا  رو ااا نيأال روب ااا  يقاااي سااا ت ررم يفااا  وم ت قنااا  ر يفااا
وام اااان ا يقاااي ر اا ر ررممااا  رو بصااا   يفااال روبي ااا  حااا. ر ويف اا . يروم ااان   اااظ رو ماااويف .

ياوهلل اااا ا ماااا ا يفي ساااا   و قااااي سي  روم ااااان  ي اااا و  يف ر راااا س روبريفناااا  وم ت قناااا  ر يفاااا .
أضاااو يفرمااا  نبناااا ا ا اااي  نيفبااا نة  ماااوس  يفاااال رهللؤسساااو  روم انمنااا    اااو  أ 20رناميرئنااا  

 س  ر (. 4س  ر  روم ان  رإلوزريف  )رو وسو   4يخوص  يفال أج  حتقنق رو جوح 

 

 

 



 بندر المبونج 6 من المدرسة اإلبتدئيةلمحة  .5
 1الجدول 

 بندر المبونج 6 من المدرسة اإلبتدئيةلمحة 
 

 رهللي س    أ   ق 

 ا ي  نيفب نة 20يفي س  رمبميئن   رس  رهللي س   .5

 رن مموس  .0

  يس .أ

 تو أخ .ب

 بن ع 

080/BAP-SM/12-LPG/2011 

 0252ن ممرب  00

 ي   رهللير س رويأ ن   .2

  يس .أ

 تو أخ .ب

 ااي
 5444أ واس   151
 5441ن ممرب  01

    را رهللير س رويأ ن   .9

 لبأق .أ

 قبأ  .ب

يف يق   .ج

رران  ا ي   يي 12يفوجو    . ج .
 نيفب نة

 رران  يي
 س  و يف 

 ا ي  نيفب نة
 نيفب نة



 ج  ب

يف يق  /  .س
 يفيأ  

 قس  .ه

1.  NSM 555557852220 

0.  NPSN 02821449/52728217 

 885994( 2805)  وت   .8

 5407 س   روم سنس  .7

 خظأ  رهللوجسمظ رس  يفيأب رهللي س   .4

 يف    ا وء رروو   .52

 ت 2915 ا وء        .55

ا ي  نيفب نة يف رو وت روي رس   20يفال رهللي س  رإلاميئن  رهلل ي : يثوئق 
0251/0250 

 بندر المبونج 6من المدرسة اإلبتدئية تاريخ إنشاء  .0

ا ااي  نيفباا نة خا ناا  روياااع رو ااوت  ااا  يفي ساا  راميرئناا  يف  رهللي ساا  رإلاميئناا ونشااوء 
ررااان  ا ااي ذواا  أياابح يفباوس   إلنشااوء رهللااير س رويأ ناا  ر وصاا ا روااإ  ييذوا  رو قاات يف 



وبنيفااا  رإلسااا يفن  روب ااا  وا اااوس يف را ومزيأاااي رهللؤسساااو  روم انمنااا  5407أنشااايفت يف  اااوت 
     مو أا : رحملني ا يف  ش  نو  يفؤسس 

 مبرلىنسني س ج  رو .5
 روسني سرن  ي .0
 يفن ىنروسني  .2
 روسني ش  يأ  .9

ت سساااات  اااا   رهللي ساااا   ااااا  أ ك رو قاااا  روسااااني روم ناااا  ا يتبااااا  يفسااااوح  أ ك 
رهللاير س ا اي  يفا  يفباا . 0290 مو تسم يت رآلا ا وء يفساوح   يف  يفبا  متويفو. 2915

رهللااير س رويأ ناا  ر وصاا   5440رويأ ناا  تشااري يفبن و ااو وسر   رو اا   تااا  رو اا  ا   يف  ااوت 
وامبساااا ت رو ااااوس  يفااااال ي أااااب  نيفباااا نة ررم يفاااا  رهللي ساااا  رناميرئناااا  ا ااااي  مي ساااا    نااااو  

ا ااي  نيفباا نة  20رهللي ساا  رناميرئناا  ا يف اا  ونشااوئ  يحاا. 0/5440روشااؤيا رويأ ناا   قاا  
 روإ ت وين روبئنسن  مبو يف ذو  يفو أا : رومغنظر 

 يفنن ىنروسني  .5
 روسني محويف  .0
 روسني  بي ر  .2
 آ ي سني ىروسني  .9
 سبأ  س  ي  روسني  .1
 س  ىيروسني  .0
 0222-5440روسني روس نيي روبمحال  وت  .8
 0229-0222روسني  بي روبمحال  .7



 0250-0229س  ر   ريمن  سحان و .4
 ن  ون   رروج. .52
 خظ  رهللوجسمظ روسني  .55

وم ساني ن  نا  روم اان  يروماي أسا يتسا   خاظ  رهللوجسامظ حتت قنوس  روساني 
 نماا  يف رإلبوانااا  ي اا و  س رسااا  يف اا ب رو ااوس حااا. ن أماا ا   ااو  رهللزأاااي يفااال روق

 ا ي  نيفب نة. 20رهللي س  رإلاميئن  

 بندر المبونج 6 من المدرسة اإلبتدئية بعثةالرؤية وال .3
 ا ي  نيفب نة 20رهللي س  رإلاميئن   ؤأ   .5

رإلسااا يف ا ذ ااا ا يرإلاير نااا ا رهللراااب ا يفسااامق  ييفساااؤيل  روم يفنااا مماااو ب ااا  
 يرو بنا  يرهلل ا ني   سب ون  يت وم.

 ا ي  نيفب نة 20 رهللي س  رإلاميئن ا    ب. 
 .ويى رهللي سني رهللر ن  يرهلل ظ ني تبقن  .5
 حتسني أسرء ون  يفم نو  رهللي س . .0
 هللمو س  رو ان  رإلس يفن  رويأ ن  م يفن  أوس  وا .2
  مان  روم ان  رهللم ا يفبرمق يروب ن  روم من  روإ تي   حتسني  .9
 يف ر  وس ن  يرو يف رجن . روم يفن  أوس  ويفمونو   .1

 ا ي  نيفب نة 20 رهللي س  رإلاميئن ج.ر يرر 

يف أسرء  وم ساني ن  نا  رهللي ساني يرهللا ظ ني رواا أال أمق ا ا رهللا رسا رهللراب  يس رأاا . 5
 يرجبو  



ا رهللرااب ا ييفساامقا ا يف نااي يرإلاير ناا إلنمااوج ن  ناا  ر ااببني يرإلساا يفن ا يذ اا ا  .0
 وا لال وأليف  يرويأال

ومابنااااا  رنحمنوجاااااو  روم انمنااااا  وامجممااااا  يمقاااااو وميااااا   رو اااااا  يرومم  و جناااااو  .2
 يرإل واي 
 وم سني ن  ن  رو بيل رويقنق  يف رو ان  رإلس يفن  .9
 رإلس يف  يرإلايرع يف ررمم  رهللقبا . إلنموج ن  ن  روم ان  .1

روم ان     قضان   ويفا  جاير وما  أيفا ا يخوصا  اوو ساب  وألشا وي روا أال أب ا ا 
يوا و  ناال  ازر  رو مانا  روم انمنا  رهلل بيما   يأا روم ان     روشبر   رواإ   ت ما  أااير.

ر خاابى  ررنااو    )روم ااان  يفاايى ررنااو (ا ويفااو  ااال لبأااق رومامااو ت ااا  لاا ل اوساا   
ينماابر  روب ناا  ي ااظ روب ناا ا أي يف روااإ يفااال شاا مو أا روم ااان  ن أماا ا  ااو حااي  يفااى.
 وازأوس  سرئمو ر ل ول يف سال رهللي س ا حيموج ررمم  يف روم ان  ي أوس  أأضو.

 بندر المبونج 6والطالب م في  المعلمون الدولة .9
 2الجدول 

 بندر المبونج 66اإلبتدئية من المدرسة والموظفين  مدرسينأسماء ال
 تصريح الموقف خطة التنفيذ الوطنية االسم الرقم
5 Khoiri, S.Ag 548225200228255295 Kamad PNS 

0 Apriyati, S.Pd.I 547929520228520225 Wali Kelas 1a PNS 

2 Sabta Ma’rifah, S.Pd.I 548420215444220220 Wali Kelas 1b PNS 

9 Nurjanah, S.Pd.I 548052255444220225 Wali Kelas 1c PNS 



1 Nur Fatonah, S.Pd.I 547528000224500222 Wali Kelas 1d PNS 

0 Siti Zaenaf, S.Pd.I 547220290221250225 Wali Kelas 2a PNS 

8 Sukminah, S.Pd.I 540820025445250225 Wali Kelas 2b PNS 

7 Harani Vitriani, S.Pd 547221580222500220 Wali Kelas 2c PNS 

4 Ayumas, S.Pd.I 548527005449220225 Wali Kelas 2d PNS 

52 Nurbaiti Adnin, S.Pd.I 541022295484220222 Wali Kelas 3a PNS 

55 
Masroro Hasta 

Handayani, S.AG  
548029220222220220 Wali Kelas 3b PNS 

50 Nur Asiah, S.Pd.I 540724205442220220 Wali Kelas 4a PNS 

52 Pili Fajri, S.Pd.I 547952020220295225 Wali Kelas 4b PNS 

59 Cahri Hidayat, S.Pd.I 548420210221255227 Wali Kelas 5a PNS 

51 Ervina, S.Pd 548824015444220222 Wali Kelas 5b PNS 

50 Septianingsih, S.Pd.I 547255020228520220 Wali Kelas 6b PNS 

58 Afrida Erni. D., S.Pd.I 541427205479250225 Guru B.Studi PNS 

57 A. Syarifuddin, A.Ma 541050085475225229 Guru B.Studi PNS 

54 Nur'aini, S.Pd.I 541022215484220220 Guru B.Studi PNS 

0 2 
Rosalina Nursyam, 

S.Pd 
548420000220290222 Guru B.Inggris PNS 

0 5 Siti Aminah, S.Pd.I 540822275449220222 Guru Kelas PNS 



0 0 Murniati, S.Pd.I 541828275484220220 Guru Kelas PNS 

0 2 
Tri Maylina 

Widyastuti,S.Pd 
- Guru B.Studi GTT 

09 
Febri Catur Saputra, 

S.Pd.I 
- Guru B.Studi GTT 

01 
Annisa Rahmawati, 

S.Pd 
- Guru B.Studi GTT 

00 
Amrulloh Rofa’i, 

S.Pd.I 
- Guru B.Studi GTT 

08 Rosina Bahsan,S.Ag 541729595472220225 TU PNS 

0 7 Agung Kurnia 547022090224525225 Bendahara  PNS 

04 
Okta Ria Supemi 

Hany, A.Md 
- Staf TU Honorer  

2 2 Ramli  - SATPAM Honorer  

2 5 Hery Yusmar - Penjaga Sekolah Honorer  

 

 

 

 

 



 3الجدول 

الخامس للسنة  األول الصفمن  التالميذ عدد بيانات
 2612/2616 .الدراسية

  يس رو   ل
حجب  
 روي رس 

حجب  
 روي رس 

حجب  
 روي رس 

حجب  
 روي رس 

حجب  
 روي رس 

حجب  
 روي رس 

  يس
حجب  
 رو   روي رس 

5 0 2 9 1 0 
 ت   ت   ت   ت   ت   ت  

5 2 89 02           131 
0 0   00 10         111 
2 0     92 21       11 
9 0       25 04     66 
1 0         00 00   81 
0 0           07 58 82 

 816 82 81 66 11 111 131 3 1 عدد
 ا ي  نيفب نة 0حم يف  رهلل ي : يثوئق رهللي س  رناميرئن  

 بندر المبونج 66من المدرسة اإلبتدئية اإلسالمية ظروف البنية التحتية  .1

ا ي  نيفب نة ويأرو ا ن  حتمن  جني ا وس س   مان   20رهللي س  رإلاميئن  رإلس يفن  
روم ا  حبنث  مال واي ب س رس  يف ر و ج اشم  يفبأال حبنث    مال وام ا  ت ان  يف 

 ا ي  نيفب نة     مو أا : 20رهللي س  رإلاميئن  رإلس يفن  رهللبرمق يف  س ت.



 3الجدول 

 رسةالبيانات / مرافق المد حالة

 المجموعة / خدماتحالة رقم
 رو ضوء 0 5 رو   5.5   

 رو ضوء 7  بم  روم ا  5.0

  بم  رهلليأب رهللي س  5.2
 رو ضوء 5

  بم  رهلل ل ني 5.9

 -  بم  ر ويف   5.1

 -  بم  رهللشبأ  5.0

 رو ضوء 5  بم  رهللي سني 5.8

 -  بم  رومسع 5.7

 -  بم  رو ا  رو و  5.4

 -  بم  رو ال 25:52

رو    بر  25:55  رو ضوء 5 

 -  بم  روممبن تب 25:50



 رو ضوء 5  بق  25:52

 -  بق  رو و   25:59

 رو ضوء 5 رهللممب  25:51

 رو ضوء 5 رهللسجي 25:50

 

 عرض البيانات. ب

 02روااااإ أجبأاااات يف ا ااااي  نيفباااا نة يف  20رهللي ساااا  رإلاميئناااا   ااااايأ  اااا ر روب ااااث يف
مبساااااااو ي   27:92حااااااإ  8:22روسااااااو و    ا يف0251أ مااااااا اب  5أ ساااااايس يحاااااا. 
ر يم  اا   رواايي  يفاا   رواغاا  رو باناا  أصااب ت صاايأقو وام ااويا يف ت  ناا  . رهللااي س روااي س

 سرء رهلل حماااو  يفاااال س رسااا  أجبأااات يفاااال قبااا  رهلل اااا  مضااا   اااال أنشاااي  رهللبرقبااا  يروااام ا  
 روم يفن 

 العمل األولي .5

 20رهللي ساا  رإلاميئناا  يف ث وذا يفااال يفاايأب رهللي ساا  إلجاابرء روب ااا ااي رر اا ل  ااا  
ا اي  نيفبا نة   20رهللي س  رإلاميئن  رواغ  رو بان  يف  يأجبي رهللقواا  مبي سا ي  نيفب نة 

يف روماااي أس يروب ااا ا   ااا  ر اااييل  هللاااي سوم يأاااي ماااة روااام ا  رهللسااام ييف  يفاااال قبااا  ر
 روزيفى وام  ن .



يف رو مانااا  روم انمنااا  ييفبرقبااا  روبنيفااا   رهللاااي سا اااي وجااابرء رهللقاااوا  ا يرهلل حماااو  يفاااال 
 أث وء  مان  روم ا . روم يفن رهللي سن  ييفبرقب  أنشي  

أأضااو ااا جبرء رخمبااو ر  هلل بجااو    قااوا   يرهلل حمااو ا ي  ااو روبوح ااا ااي وجاابرء رهلل
أ يااا   ااا ر  روم اااان  يفااا  أنااا رع يفاااال رهللشاااو   رهللااا      يف رهلل ااابسر  رو بانااا  رواااإ   ت امااا .

 )يفو قب  رنيفم وا(. يف ت ا  رو بان  drillلبأق  رنخمبو  قب  اوسم يرت 

روا أال  م يفنا يا وء  ا  نموئة رنخمباو  روا ي أام  و ياوء ن أازرل   او  رو يأاي يفاال رو
ح اا ر  اا  روا أال  م يفن ح    انرو رو سب  رهلليف أ  وا ن حيقق ا وتقوا يف رهلل بسر  روإ

يفاااال  ٪02يرراااي ر سىن يفاااال ر مماااول رهللي سااا  رهلل اااني   أااام  روم صااا   ٪92 ااا   رو جاااوح
 روب اااثروبنوناااو  قبااا   .روااا أال   حي اااا ر  اااا  رو جاااوح( روم يفنااا  57يفاااال  50) م يفناا رو

  ا  رو    رومويل:

 8الجدول 

 التالميذاسم  رقم

 المالخظجوانب 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتعلم 
 الماجستير

 مؤشر المفردات
 1 البيان قيمة

22 
2 

22 
3 

22 
8 

22 

5 Adies Qusni 82 51 52 58 02 00 ج 

0 Andika Arya P. 82 02 02 51 02 81 ب 

2 Anisa Azzahra 82 52 02 52 51 11 د 



9 Anita Apriani 82 00 02 58 51 89 ب 

1 Arjun Muhammad  82 51 52 4 02 19 د 

0 Dina Jazzi Latul  82 02 52 51 52 11 د 

8 Faedah Melati P. 82 1 52 52 51 92 د 

7 Farhan Ardiansyah  82 52 52 51 02 11 د 

4 Fitri Amelia 82 02 52 02 02 82 ب 

52 Intan Nirmala Sari  82 52 1 51 51 91 د 

55 Ivan Lui Jaya  82 52 02 52 51 11 د 

50 M. Ariel Tanjung  82 02 02 02 02 72 ب 

52 Malik Ahmad 82 52 52 02 51 11 د 

59 M. Darul Hidayah 82 02 52 51 51 02 ج 

51 M. Dafa Auliya 82 51 51 52 51 11 د 

50 M. Ilham Tamami 82 51 5 2 5 1 5 2 12 د 

58 Mardo Tillah S. 82 02 00 0 2 01 42 أ 

57 M. Afif Robani 82 52 02 1 0 2 11 د 



54 M. Raditya 82 51 51 51 51 02 ج 

02 M. Risky Riami 82 52 52 52 02 12 د 

05 M. Rifqi 82 01 01 01 02 41 أ 

00 M. Zidan Fariz 82 51 5 2 57 52 12 د 

02 Nadiatus Syarifah 82 51 51 52 51 11 د 

09 Nazmi Mustofa 82 52 51 52 57 12 د 

01 Puput Seka Amelia 82 02 01 51 5 1 81 ب 

00 Raihan Al-Aziz 82 5 2 5 2 02 51 1 1 ج 

08 Sofa Bakas Syam 82 51 02 02 00 88 ب 

07 Sisika Fitria 82 51 52 51 52 12 د 

04 Vika Aflahul Azky 82 52 52 52 51 91 د 

22 Virgia Rusadi 82 51 51 51 52 11 د 
 ٪92 ش  و 50  ويف 

 ٪02 ش  و 57  ظ  ويف 

رهللي ساااا   يف روم يفناااا  رو اااا  ر ااااويفس برهلل اااي : نمااااوئة رخمبااااو  رهلل اااابسر  رو باناااا  
 ا ي  نيفب نة  20رإلاميئن  

 رهلل رص و :



 x 522 يس روم يفن  رو أال أمما ا روم يفن  رو أال أمما ا = 
  يس    روم يفن     

 x 522 يس روم يفن  رو أال   أمما ا روم يفن  رو أال   أمما ا = 

   يس    روم يفن       

 .اشم  ص نال ا  تبو  رهلل بسر   ياقوس   روم يفن = .5

 .اشم  ص نال نيق رهلل بسر  ا   ياقوس   روم يفن =  .0

  موا  رهلل بسر  اشم  ص نال ا    ياقوس   روم يفن =  .2

 رهلل بسر ح ظ  ا   ياقوس   روم يفن =  .9

 :يص  روقنم 

 522-70=  )أ(    جني جير

 84-82=  )ب(   جني

 04-02=  )ج(     

 14-12=  )س(  نوق 

 94-92=  )ه( نوق  جير

روااا أال رتب ااا ر  تامنااا ر 22رسااام وسر وم ر اااييل أ ااا    ماااال أا أ ماااب وونااا  ذوااا  يفاااال 
ح اااا ر  اااا  ( روااا أال ٪92) تامنااا ر 50ا روااا أال  ااا  روم يفنااا رنخمباااو  روقباااا ا  اااوا   اااو  



 تامنااااا ر 57أ  اااااب يفاااااال    حي اااااا ر  ااااا  رو ماااااوئة رومويفاااااا يف حاااااني روااااا أال  .رو مااااوئة رومويفاااااا 
  ت اااا  ررااااي ر سىن رهلل  اااا ي  انرااااو يف يفي سااااا   م يفناااا ي اااا ر أاااايل  ااااا  أا رو .(02٪)

 ≤روممااولا ي اا ر أمرااب أأضااو أا رهللؤشااب   حتقااق رو جااوح رواا ي أقااول أا تماا ا نوج اا  وذر 
 ( يأ م  س رسمر .روم يفن  22يفال  01) 72٪

يرهللسااانيب   انراااو رهلل ااابسر   و قنااا  drill لبأقااا  روبوح ااا  ي ااا ي   اااا  ذوااا ا ي ت يباااق
ا ااااااي  نيفباااااا نة  20رإلساااااا يفن   رهللي ساااااا  رإلاميئناااااا  يف واااااايى ت يفناااااا  رو اااااا  ر ااااااويفس ب 

 روب ث رإلجبرئ .اوسم يرت 

 دورة التنفيذ .0
 األولىدورة 

 خطة .أ
 ح ل رهلل زل.رو بان  ت ان  رواغ   يفوس  حتيأي .5
 ننجممو ني ر يل يرو وين.  روم ا تي أب خي   .0
 نسم يريفرو يف شم  روممع رهلليب   . يسنا  روم امن و يرس  .2
 .روم يفن ونشوء ي ق   م ا يأي رل رو م  يف وقش   .9
 .نموئة روم يفن تي أب خ ص   .1
 روبنت ىف ر يم    رو ب ن  يف   ع رويي  رهلل رس روإ تي س يف  .0
 رهللوس  (5

 ت  ن  وبا  ر ر     .    إ   ن  اا      و  ! ذ  ت  بن  و  ر      و  ذ   ب  م  ن  . ر  س  نو  و  ر   نو  .ر  رين      خ  و ر  أ  
 وت  يف ا. ر  ى   م  ن  ي      رس  ي   ىت  وب  ر ر     .       ب  س   8 ق   ا  يفو     س     س   ع  و   روش   ىف  
اي   ء   او  و   ر ر     .    ء   و   م  .  ن  اا   ا   ق اأا  ي  ح   ء   او  و   ر   ع  ون ا. ج     ن ام  ن  ي      رس    ر  .   



ااااااااي      ق ااااااااأا  ي  رر   اااااااا ت  ن ااااااااوبا  ر   ل     .ح     ا اااااااانا  و   ي         رس  ااااااااج  نو  س  اااااااا   .     ج  نو  ر روس 
 وء  س  رهلل           ئ  قو  ي  ص  ر      يف   ء   و     رو   ىف   ع  و   .ر     أ     ل  

Luas     ي رس 

Bersih     ن م ن  

Panjang     ل   أ 

Pagar   نو ج  س 

Meja   م ع  يف م 

Rumah   اا ن ت 

Pintu   او ب 

Rumah   اا ن ت 

Pintu   ا وب 

Jendela       نو م 

Lampu   بو ح  يف   

Lantai       ا 

Jam      س و 



Kursi     ب س   

Meja   م ع  يف م 

Tempat tidur   م ب رش 

Luas     ي رس 

 التنفيذإجراء  .ب

يأمماااا ا يفااااال يف  اااا ع  0251أ ساااايس  02ر يم أاااا ت ر ماااانس  رواااايي  ت  ناااا  
 0x 21روااااي س سااااو   ) 0 قااااي رجممو ااااو  يفاااابتني تضاااا   روبناااات ىف يرحاااايا ي ااااو

.يف حااني أ قاي رهلل حمااو  رو باناا  تماا ا روبوح اا   مي سا يف  اا ر رنجمماوع  سقنقا (.
ي ماناااا  رواااام ا  روااااإ تقاااا ت  ااااو   يفااااي س وغاااا  ن اااا    ماناااا  رواااام ا  يفااااال قباااا  روبوح اااا

 مال يص رو  ا   ر روب ثيف    drillلبأق  هللزأي يفال روم وصن ا يتيبنق  رهللم امني.
 رو    رومويل:

 االجتماع األول .5

ا وناااااااام  27:92حااااااااإ  8:22ا يف 0251أ ساااااااايس  02 قااااااااي  أاااااااا ت ر ماااااااانس 
يف      .تامن ر 22رو أال حضبير  روم يفن يرخمبو  يف   يس يفال  drillيبأق  رسم يريف
 رواغ  رو بان .يفي س مبسو ي    مي س   تم ا روبوح  رراق  

رهللؤشابر   ت روبوح ا شابح  را يف أيل رجمماوع رنجمموع ر يل يف رويي   ر يم يفال 
أيف ااا  يفااال قاابرء  رهلل اابسر  اشاام    يخوصاا  رو باناا ا  مااو تاا مب روبوح ااا رهلل اابسر  رواام ا 



ا    قااااابرء  يف ااااابسر  يف اااااو روم يفنااااا صااااا نال ي ن نااااا  ح مااااا  اساااااب  ا   أيااااااع يفاااااال 
رنمرا  رواقاوء ر يل يفا  و ياوء رهللراوت  ا  هللمو سا  روقابرء  يف رهلل ازل  ررم  و  رو بسأ .
 أ  ب يفال ذو .

سااانم  ت امااات يف ااابسر  رهللااا رس  اااا  شااام ا رهللاااي س رهلل ااازل ت يااا  ر يل خااا ل يرهللااا رس 
يتساام يت  أا ن راا  حقااو رهللاا رس روااإ ساانم  تي أساارو.روم يفناا  يأاام  ذواا  حاا.  مااال 

رهللساام ييف  ر ياا ر   أيفااو.  ت ااا  روممااع رو باناا  رإلسا يفن  رناميرئناا  ا  يفيف اوس  رواام
     مو أا :

 ر نشي  ر يون :

 .روبوح   روي س اس ت تمم  .5
 .م يفن    وقنوس  قنوت  وممب رو ون  رو أس رو  روبوح  تلاب ي .0
 يف أنشي  روم ا . روم وءر  رهللبرس حتقنقروشبحت روبوح    .2
 يروإ سنم  رسم يريفرو يف روم ا .  لبأق  ال   روبوح  تيأي   .9

 ر نشي  روبئنسن :
 روبنت ىف الرهلل رس   ت روبوح  شبح .5
 . أمب   م يفن يرو روم يفن   رسمم   روبنت ىف قبرء  رهلل رس ح ل   روبوح  .0
 .يأمب   روم يفن  روبنت ىف قبرء  رهلل بسر   روبوح  .2
رهلل اااااااابسر  ساااااااااامت  ااااااااظ ر روم يفنااااااااا  واااااااايىوبضااااااااا   سقااااااااوئق   روبوح اااااااات ياااااااا   .9

 روبنت ىف ح ل
 ا روبنت ىف رهلل بسر  يقي أ ينت ح ل  ظر يأياع يفال روم يفن  .1



رو  ا    اا  أيل ر ج اا  يرهللضا  قاييفو  ابأ   م يفنا قنم  و ومن  وا ت ي  روبوح   .0
 وا يف .

 اووساا وس  يرهللزأااي يفااال رو ول اا  يف ح ااظروم يفناا  أشاا بيا  drillلبأقاا   اوساام يرت .8
 .   ل  ا  قنم  و ومن  يفال روبوح يفال أج  رر رهلل بسر 

 وط ر خظ:شنر 

 .روم يفن يفو    رهلل رس   أم  مرمرو يفال قب    روبوح  تس و .5
 .روي وء أقبرء رهللي س يروم يفن  .0

 االجتماع الثاني .0

ا يف رنجممااوع 7:92حااإ  8:22ا يف 0251أ ساايس  08 قااي  أاا ت ر ماانس 
نيااق أي قاابرء  رهلل اابسر ا يأاام  رهللااي س حاا ل رهلل اازل  يأسااممب رهللي ساا   ااال رهللااوس رو ااوينا 

 رهلل بسر  اشم  ص نال ا ح ظ وام يفن ذو  حبنث  مال 

ايء أ مول رنجمموع رو وين  ال لبأق لبح رجبو   يتقيمي ر سيفا  رهللم اقا  رهللا رس رواإ 
رهلل ااابسر  يرلااااع يفاااال رهللي سااا  متااات س رسااامروا ييف ر اسااا  رو وننااا  يفاااب  أخااابى تقااايمي 

ر يم    يفؤشب  اا   رويي  يف  هللموا   يف و ير مو و  ير مبرس  يل رخمبو . ن روم يف
رو جاوح يف رهلل ابسر  روم سانمن  ن تازرل يف   ضاا  جاير م نا  حيماوج وم أا تسااممب يف 

 رويي   روقوسيف .

 ر نشي  ر يون :

 .مم ت روبوح   روي س اس ت .5
 .م يفن  أس رو   وقنوس  قنوت  وممب رو ون  رو  روبوح  تلاب ي .0



 يروإ سنم  رسم يريفرو يف روم ا   لبأق  ال   روبوح  تيأي   .2

 ر نشي  روبئنسن : 

 .drill لبأق  وسم يرت ا روبنت ىف ال  قيمي يفقييف  يف جز  أي روم  نالأ رهللي س .5
 رهلل بسر  روإ سنم  تي أسرو ت ع رهللي س .0
 .روم يفن أسم   رهلل بسر  اقي  يفبتني أي ث ا يفبر  ي  رهللي سيأق ل  .2
ر مااااا  يف ااااوا   ررم  اااا     روم يفناااا قاااابرء  رهلل اااابسر  يرو يااااق يرحااااي يفااااال  رهللااااي س .9

 اشم  مبسي.
  موا   ام ا ييف ىن رومامو  ير يف ا  ر ما  يف رومموب وم  يف رمو.  روم يفن  .1
 رنخمبو . ي سيرهلل روم يفن  قي  .0

 رو شوط ر خظ:

 روم يفن يفو    رهلل رس   أم  مرمرو يفال قب    روبوح  تس و .5
 يف  روم ن . أ يق رهللي س يروم يفن  روس ت .0

وقباا  يفقو ناا   رهللمااوا أأضااو تقناان   اا  م اا  رواام ا .   خاا  روبوح ااتأث ااوء  ماناا  رواام ا  
 ا ي رو م   مو أا :ي رهللسال  روب ث

 

 

 



 2الجدول 

 1في دورة  drill بستحدام طريقةالتعلم المفردات األنشطة نتائج 

 روبنت ىف :يفوس   ال

 التالميذاسم  رقم

 المالحظةجوانب 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتعلم 
 الماجستير

 مؤشر المفردات
 1 البيان قيمة

22 
2 

22 
3 

22 
8 

22 

5 Adies Qusni 82 01 0 1 51 51 72 ب 
0 Andika Arya P. 82 01 02 01 51 71 أ 
2 Anisa Azzahra 82 02 02 02 02 72 ب 
9 Anita Apriani 82 52 52 02 51 11 د 
1 Arjun Muhammad  82 51 02 5 8 5 7 82 ب 
0 Dina Jazzi Latul  82 51 51 52 51 11 د 
8 Faedah Melati P. 82 51 02 52 02 01 د 
7 Farhan Ardiansyah  82 51 58 02 50 07 ج 
4 Fitri Amelia 82 52 51 52 02 17 د 
52 Intan Nirmala Sari  82 00 02 02 02 70 ب 



55 Ivan Lui Jaya  82 02 51 02 01 72 ب 
50 M. Ariel Tanjung  82 01 01 01 02 41 أ 
52 Malik Ahmad 82 51 5 2 57 52 12 د 
59 M. Darul Hidayah 82 00 02 5 7 51 81 ب 
51 M. Dafa Auliya 82 52 51 52 57 12 د 
50 M. Ilham Tamami 82 02 01 51 5 1 81 ب 
58 Mardo Tillah S. 82 5 2 5 2 02 51 1 1 د 
57 M. Afif Robani 82 51 02 02 00 88 ب 
54 M. Raditya 82 51 52 51 52 12 د 
02 M. Risky Riami 82 02 51 02 02 87 ب 
05 M. Rifqi 82 00 05 57 01 70 أ 
00 M. Zidan Fariz 82 51 01 01 01 42 أ 
02 Nadiatus Syarifah 82 02 51 57 02 82 ب 
09 Nazmi Mustofa 82 00 00 00 00 77 أ 
01 Puput Seka Amelia 82 02 51 02 02 87 ب 
00 Raihan Al-Aziz 82 02 51 55 52 10 د 
08 Sofa Bakas Syam 82 02 51 02 02 87 ب 



07 Sisika Fitria 82 51 01 01 01 42 أ 
04 Vika Aflahul Azky 82 51 50 51 52 11 د 
22 Virgia Rusadi 82 51 02 02 00 88 ب 
 ٪00 ش  و 02  ويف 

 ٪29 ش  و 52  ظ  ويف 

روم يفن  رو   ر ويفس ب مبي س  رإلاميئنا  رهلل ي : نموئة رخمبو  رهلل بسر  رو بان  
 ا ي  نيفب نة 20

 رهلل رص و :

 .اشم  ص نال ا  تبو  رهلل بسر   ياقوس   روم يفن =  .5
 .اشم  ص نال نيق رهلل بسر  ا   ياقوس   روم يفن =  .0
  موا  رهلل بسر  اشم  ص نال ا    ياقوس   روم يفن =  .2
 ح ظ رهلل بسر  ا   ياقوس   روم يفن =  .9

 :يص  روقنم 

 522-70=  )أ(    جني جير

 84-82=  )ب(   جني

 04-02=  )ج(     

 14-12=  )س(  نوق 



 941-92=  )ه( نوق  جير

 6الجدول 

 1على دورة  drillطريقة عرض 

  يس رويي   ر يم  يس قب  روب ث جونع
 ش  و 02 ٪00 ش  و 50 ٪92  ويفا   ٪
 ش  و 52 ٪29 ش  و 57 ٪02   تممم  ٪

 ش  و 22 ٪522  ج  ٪522  يس
 x 522 يس روم يفن  رو أال أمما ا روم يفن  رو أال أمما ا = 

  يس    روم يفن     
 x 522 يس روم يفن  رو أال   أمما ا روم يفن  رو أال   أمما ا = 

 ااااااااايس  ااااااااا       
 روم يفن 

  مو أن  يفموح يف روبس  روبنوين رومويل:

 

 

 

 
                                                           

1 Buku Rapot Siswa 



 1 صورةال

Iدورة  البحث حتي تحسين المفردات من قبل

 
 

  ساانم    روم يفناا ر اايريل يروبساا ت روبنونناا  أ اا  ا ممااال رهلل اابير أا رهلل اابسر  
 وب ااثيف رومجااو ب روااإ أجبأاات قباا  ر حاا. رواايي   ر يم قااي ر سرس. روب ااثيفااال قباا  
يف حااني أا  رواا أال حيققاا ا رواامممال يفااال رهلل اابسر . روم يفناا يفااال  ٪92أي  50  ااو  
رواااااااا أال حيققاااااااا ا رواااااااامممال يفااااااااال  روم يفناااااااا يفااااااااال  ٪00أي  02ر يم   ااااااااو   رواااااااايي  
ر يم يفااااال ريل رواااايي   قباااا  روااايي    رهلل ااابسر    ااااو  رإل تقااااوءي اااا ر أ اااى أا  رهلل ااابسر 
يمب جااع شاابيط يفااال رهللااير سا يقااي حققاات نسااب   .٪00=  ٪92 - ٪00جونااع 

  تمرااااب  أااااوس  يف حتقنااااق يفؤشاااابر    يومااااال روبوح اااا ي ر سىن و  ممااااول.رو اااابك رراااا
 حميس  يفسبقو وا جوح.
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 األولى مرحلة المالحظة دورة .ت

رهلل ااااابسر     حاااااظ روبوح اااااتي  .ي سيرهللااااا  سي   م حمااااا  روبوح ااااا روااااايي  يف  ااااا   
وت رويبقا ا ياووماويل يف  ا   روايي    ماي س أيفا  روبوح ا   اييفو أنشاي  روام ا . روم يفن 

ر  رناااع  ااااوومزريفال يفااا  يفبحاااا  روم  نااا . روااايي  .يجتبي  ااا   أمااا ا رهللاااي س  م حمااا 
يف يقاااااات روم  ناااااا ا ي اااااا  رومج أااااااي يرويقاااااا    يفااااااو  رو قاااااان ا يروي قاااااا ا  رهلل حماااااا 
يف  بمااااا  رو ااااا   ااااا  يمقاااااو وايبأقااااا   رهللاااااي سرحاااااظ  يف حاااااني أا ج رناااااع يرو وااااا .

  drill  لبأقا  رسام يرت   سنا  إل يرس ييفيى يف ءيف   drillي   لبأق  رهللسم ييف  
 يف  رهلل رس رهللقييف .

 1انعكاس دورة  .ث

ا اااااي تيبناااااق أساااااا ب روااااام ا     ااااا  أا ت  ااااا  روبوح ااااايف روااااايي   ر يم ون ماااااوس 
drill  نموئة رهللبرقب    : أيفو 

رواا أال   أاامقال رهلل اابسر  رو باناا  اوساام يرت  روم يفناا ن تاازرل   ااو  رو يأااي يفااال  .5
 . drillلبأق  

روا أال ح اظ  روم يفنا حبأ  ا جاير وامايخ  يفا   اظ  يفاال  روم يفن   ظ يفال  .0
 رهلل بسر ا

 خت ن  رو قت    أق  م وون  .2
 0ت    أوس    ر     5يفال نموئة رومقنن  أجب  شويفا  يأي ال أن  يف سي    .9

أي  5يفقو ناا  يفاا  روبنونااو  ر يوناا  روااإ  اا  رو ونناا  مقاا   ٪00رهللم امااني أي  2
 رو أال حيقق ا رومممال يفال رهلل بسر . روم يفن يفال  92٪



. ر يموام ياان  يف رواايي   رو ونناا  يفااال روضاابي ي راممااو  يفبرج اا  رهلل ياا  واايي   
 ا وء  ا  نموئة رويي   ر يم وام مظا    ي  ت قن و      مو أا :

 يفزأي يفال روم وصن  خت ن  رو قت وام ا . رهللي س .5
 .أ  ب سر و   م  يفال أج  مر  روي سروم يفن   أوس  تب نز  .0
 يأ بغ  أا تم ا قوس    ا  شبط رويبق  وم ر ييء يف روم ا . .2

 الثانيةدورة 
 خطة .أ

تسااويي   ااثا ير نشااي  رو ويفاا  يفااال روبروم ياان  رو ونناا يف  اا   رواايي   يفااال سي   
. ييفااا  ذواا ا   اااو  ا ااال رإل ااومو  رواااإ ساانم  وجبرؤ اااو يف  ااا   5تقبأبااو وم سي   

 رويي   رو ونن ا ي  :

 يفزأي يفال روم وصن  خت ن  رو قت وام ا . رهللي س .5
 سر و .أ  ب   م  يفال أج  مر  روي سروم يفن   أوس  تب نز  .0
 يأ بغ  أا تم ا قوس    ا  شبط رويبق  وم ر ييء يف روم ا  .2
يف  يسنقيت  يس يأن رع رومقننمو ا يذو  وقنوس يفايى رو جاوح رهللي س أوس   .9

 .روم يفن  حتسني رو موئة رهلل بسر 
 ةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِفِِ رهلل رس روإ تي س يف رويي   ر يم    يف   ع .1

 

 

 

 



 عما  تا سْ اْلا ا  

اأو   اي أا ق إ  .    . ر ن م ب   ذ و ا   ر ر  ي أا ق ا  ! ذ و ا   ح  . ر ن وأا   س        ق اأا  ي  ر   ر         ر ص ي ق وئ   

ا 5۰    ق ا    را  ي     ر  اا   ع  و   ش   يف   ت  ن  وبا  ر ر     .    ت  ن  با  و  ر   ع  ون  ج      ق  أا  ي  ر   . ر     ا  نا  و    ر    .   

 .    رس  ي  ي   ب  نا  ب       ت  ن  وبا  ر  

اااار   ظ   غ  رو  اااا    ق ااااأا  ي  ر  ر   يف   اااا ا  . يف       اااا    ا  ما  يف   و   ج  ش  اااار  اااا   ن  ج  و   رو    و   ج  و ش  اااا   .    ب  وج  ر روش 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   و  ث  . ر  ويل     ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  و  

 .ت  ج  ض  ر ن  ذ  ر   رء  ب     ص  ي      وء  ر ن  ذ  ر   رء  ب  ض  و خ        و  ث  .ر  ول  ق  تا  ب  وبا  ر   ب  ج  رش     .       ب  نا        

Arti  Kata  Arti  Kata  

Pohon   ش ج ب Melati    أ و   ني 

Buah-buahan     م و  ر Buah   ث  ب 

Kelapa     ن  ن و  ج 
Bunga     ب      

Apel   تا   وح Kuning    ر ص   ب 

Anggur   ع     Hijau   ر خ ض ب 



Duriyan   س ي   أ وا Merah   ر مح  ب 

Jeruk   اا ب تا ق ول putih   ر اا ن ل 

Nanas   ر نو ن س 
Jambu     ج  ر م 

Papaya   ا واو أو Mentah   ن وء 

Pisang        يف Matang   ة  ن ض 

Mawar     ي   س 
Warna   و   ا 

 
 نفيذت .ب
 االجتماع األول .5

ساابممرب  52ت  ناا  رواايي   رو ونناا  يف رنجممااوع ر يل رواا ي  قااي أاا ت ر ماانس 
. وجممااوع  وجمم ااني 0يتمماا ا  اا   رواايي   يفااال  .27:92حااإ  8:22يف  0251
 رهللاااااي س وننااااا ا اااااايءر يفاااااال تااااا مظ يف ااااابسر  يسااااانم  تاااااي أسا يقااااابرء  رويف سي   ر يل 

يف   بو وم ج عا يأأضو ت جنا  روبوح اهللموا   ج    روم يفن رهلل بسر  اشم  ص نال 
رو بسأاا  أ  ااب سقاا  يت اا نال قاابرءر  بسر  اشاام  صاا نال يف ام  ااو  ي قاابرء  رهلل اا

 خوليف  يأس ل و ر  رهلل بسر .

 

 



 ر نشي  ر يون :

 .مم ت روبوح   روي س اس ت .5
 .م يفن  أس رو   وقنوس  قنوت  وممب رو ون  رو  روبوح  تلاب ي .0
 يروإ سنم  رسم يريفرو يف روم ا   لبأق  ال   روبوح  تيأي   .2

 ر نشي  روبئنسن :

 ةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِفِِرهلل رس  ت روبوح  شبح .5
ََي ِدِِلحِا ِِِفِِ قاابرء  رهللاا رس حاا ل  روبوح اا .0 يروم يفناا   رهللااي س  رساامم  روم يفناا  وم   ةِِقح

 . أمب  
 .م يفن رو يأمب   ةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِفِِ رهلل بسر روبوح   قبرء    .2
ِِفِِ    اظ رهلل ابسر  ساامت حا لرروم يفن  ويى روبوح ني أ ي  وبض   سقوئق  .9

 ةِِقحِي ِدِِلحِاِ 
 ةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِفِِ روم يفن  ر ظ رهلل بسر  روإ أ ينت ح لطلبِ .1
روا أال باييا أين رإلجوااو  يرهللضا  قاييفو  م يفنا قنما  و اومن  وا  روبوح  تقيت .0

  بأ  وا يف .
اووسااااا وس  يرهللزأاااااي يفاااااال رو ول ااااا  يف ح اااااظ روم يفنااااا  شااااا ب لبأقااااا  أاوسااااام يرت  .8

 رهلل بسر  يفال أج  رر  ل  ا  روبقوء قنم  و ومن  واب ث.

 رو شوط ر خظ:

 .روم يفن يفو    رهلل رس   أم  مرمرو يفال قب    روبوح  تس و .5
 يف  روم ن .   يروم يفن  ر اق روي سروبوح  .0

 



 االجتماع الثاني .0

حااإ  8:22يف  0251ساابممرب  58سي ر  يفااال  0 قااي رنجممااوع رو ااوين يف 
 ا   ا   روايي   رو وننا   رهللسم ييف رهلل رس  يتمم ا     رويي   يفال سي تني. .27:92

. ت  أا  رو قات ر يميومال يف  رهلل بسر  رهلل ما   يفا  سي      يف رريأق     يف   ع
يف  (سقااوئق 0x21) نيمتاا  ع سااو  ن ااس رواايي   ر يم  اا  رو ونناا  رهلل  اا  وااايي   

 .drillلبأق   اوسم يرت ب ثأا رنجمموع ر يل وم  ن  رو رجممو ني

  تااي أس رنجممااوع رو ااوين رخمبااو  رهلل اابسر  اشاام  ماابسي  ااير قنااوس قااي   
ي ماال  ساو  . 5 ا   يف رنخمباو  رو اوين روم يفنا ا يرو قت رهللما  ا  يفاال قبا  روم يفن 
 اا ر رنجممااوع  اا  رنجممااوع  يف رهلل وقشاا  روسااواق .روم يفناا    رهلل اابسر  رو مااوئة ؤأاا  

أقا   اال لب  روم يفنا ر خظ واباوح ني يروير سانيا حبناث   و ا ل  ا ر رواقاوء اساؤرل 
drill ا  ناا  يفاا   اا   رويبأقاا  أمااو أ  ااب ر ممويفااو حيباا ا  اا   رويبأقاا   يرتضااال أماا ا

شااااجو   أ  ااااب  يرواااابيحا ممااااال ر ساااار  مراااا  رهلل اااابسر  رو باناااا ا أ  ااااب جوذاناااا  يا ااااوء
 أااوس   يف  اا ر رهللؤشااب سي   و جااوح رهلل اابسر  رو قاناا ا يواانس  توااا  حاا. أماا  ساا يرء.

نساا   رحمنولناا  وااايي    رإلجاابرءث روسااواق ا حبنااث أاام  سماا  تااا  روب اا يفااال رواايي  
 رو ونن  مق .

 ر نشي  ر يون :

 .اس ت ت روبوح   روي سمم  .5
 روم يفن  أس رو   وقنوس  قنوت  وممب رو ون    روبوح  تيلاب .0
 يف أنشي  روم ا . روم وءر  رهللبرس حتقنقروشبحت روبوح    .2
  ال رويبأق  روإ سمسم يت يف روم ا . روم يفن   يأي ال روبوح  .9



 

 ر نشي  روبئنسن :

 .drill  وسم يرت رويبقا يف رريأق  تقيمي يفقييف  يف جز  أي روم  نال رهللي س  .5
 ت بت رهلل بسر  روإ سنم  تي أسرو رهللي س  .0
 رنسمموع. روم يفن رهلل بسر  اقي  يفبتني أي ث ا يفبر  ي  هللي سيأق ل ر .2
ر مااااا  يف ااااوا    و يااااق روم يفناااا قاااابرء  رهلل اااابسر  يرو يااااق يرحااااي يفااااال  رهللااااي س .9

 ررم      اشم  مبسي.
 .يف ر يف ا  ر ما  يف رومموب وم   موا   ام ا ييف ىن رومامو  ير   روم يفن  .1
  قي رنخمبو . رهللي سي  روم يفن  .0
 ر خظ:  ينشر 

 وم يفن يفو    رهلل رس   أم  مرمرو يفال قب  ر  روبوح  تس و .5
 يف  روم ن . روي وءوقبرء   روم يفن س      روبوح  .0

ا اااي روااام ا   اااال  يف ااابسر  رواغااا  .تامنااا ر 22رخمباااو  يف روااايي   رو وننااا ا تانراااو 
 20رو ا  ر اويفس ب مبي سا  رإلاميئنا  رإلسا يفن  وايى ت يفنا   drillلبأق   تيبنق
 :نيفب نة يف رويي   رو ونن ا ي   ا ي 

 

 

 



 1الجدول 

 2في دورة   drillة طريقتطبيق نتائج التعلم المفردات عن 
 رريأق  ىف : رهللوس :

 التالميذاسم  رقم

 ب المالحظةجوان

التتتتتتتتتتتتتتتتتتعلم 
 الماجستير

 مؤشر المفردات
 1 كيت قيمة

22 
2 

22 
3 

22 
8 

22 

5 Adies Qusni 82 01 0 1 02 51 71 ب 
0 Andika Arya P. 82 01 02 01 58 78 أ 
2 Anisa Azzahra 82 02 02 02 01 71 ب 
9 Anita Apriani 82 51 52 55 5 0 11 د 
1 Arjun Muhammad  82 02 58 58 57 80 ب 
0 Dina Jazzi Latul  82 5 0 5 9 51 57 02 ج 
8 Faedah Melati P. 82 02 02 02 02 72 ب 
7 Farhan Ardiansyah  82 51 54 02 50 82 ج 
4 Fitri Amelia 82 5 0 51 5 2 52 12 د 
52 Intan Nirmala Sari  82 00 02 02 02 71 ب 



55 Ivan Lui Jaya  82 02 50 02 01 75 ب 
50 M. Ariel Tanjung  82 01 01 01 00 48 أ 
52 Malik Ahmad 82 01 01 57 01 42 أ 
59 M. Darul Hidayah 82 52 5 2 51 5 1 12 د 
51 M. Dafa Auliya 82 09 57 57 57 87 ب 
50 M. Ilham Tamami 82 02 01 58 5 1 88 ب 
58 Mardo Tillah S. 82 5 2 02 02 51 01 ج 
57 M. Afif Robani 82 51 02 02 02 87 ب 
54 M. Raditya 82 51 52 51 02 01 ج 
02 M. Risky Riami 82 02 51 02 01 72 ب 
05 M. Rifqi 82 00 05 02 01 77 أ 
00 M. Zidan Fariz 82 52 52 55 58 15 د 
02 Nadiatus Syarifah 82 00 57 01 01 42 أ 
09 Nazmi Mustofa 82 09 00 00 00 42 أ 
01 Puput Seka Amelia 82 02 51 02 01 72 ب 
00 Raihan Al-Aziz 82 55 5 2 51 55 12 د 
08 Sofa Bakas Syam 82 02 51 00 02 72 ب 



07 Sisika Fitria 82 58 01 01 01 40 أ 
04 Vika Aflahul Azky 82 50 01 01 01 45 أ 
22 Virgia Rusadi 82 51 02 0 2 00 88 ب 
 ٪72 ش  و 01  ويف 

 ٪58 أش وي 1  ظ  ويف 

روم يفن  رو   ر ويفس ب مبي س  رإلاميئنا  نموئة رخمبو  رهلل بسر  رو بان   رهلل ي :
 ا ي  نيفب نة 20

 رهلل رص و :

 .اشم  ص نال ا  تبو  رهلل بسر   ياقوس   روم يفن = .5
 .اشم  ص نال نيق رهلل بسر  ا   ياقوس   روم يفن =  .0
  موا  رهلل بسر  اشم  ص نال ا    ياقوس   روم يفن =  .2
 ح ظ رهلل بسر  ا   ياقوس   روم يفن =  .9

 :يص  روقنم 

 522-70=  )أ(    جني جير

 84-82=  )ب(   جني

 04-02=  )ج(     

 14-12=  )س(  نوق 



 94-92=  )ه( نوق  جير

 1الجدول 

 الثانيةعلى دورة  والمسيطرة عليها نسبة المفردات

 التالميذعدد  لدورة  قبل الدورة جانب
 قبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الثانية األولى

 الدورة
 الثانية األولى

 01 02 59 ٪72 ٪00 ٪92  ويفا   ٪
 1 52 0 5 ٪58 ٪29 ٪02   تممم  ٪

 36 36 36 ٪166 ٪166 ٪166 عدد
  

 x 522 يس روم يفن  رو أال أمما ا روم يفن  رو أال أمما ا = 
  يس    روم يفن     

 x 522 يس روم يفن  رو أال   أمما ا روم يفن  رو أال   أمما ا = 

 ااااااااايس  ااااااااا      
 روم يفن 

 روبنوين رومويل: مو أن  يفموح يف روبس  

 

 



 2الشكل 

 والثانية من قبل الدورة والدورة األولى و والمسيطرة عليها المفردات ترقية

 
رساااام وسر وم ر ااااييل يروبساااا  روبنااااوين أ اااا  ا م ناااا   مااااال يف حماااا  أا نسااااب  

يف رخمبااو  أجاابي  رو ونناا . رواايي   ر يما ي رواايي   قباا  رواايي   يريلرو ااوج ني  روم يفناا 
يف حااني  .ح ااا ر  ااا  رو مااوئة رومويفااا رواا أال  ٪92أي  تامناا ر 50  ااو   رواايي  قباا  
ح اااااا ر  اااااا  رو ماااااوئة روااااا أال روااااا أال  ٪00أي  تامنااااا ر 02ر يم   اااااو   روااااايي  أا 

ح اا ر  اا  روا أال روا أال  ٪72أي  تامنا ر 01رو ونن    و   رويي  ان مو يف  .رومويفا 
 روايي  يف نماوئة روام ا  يف  ٪01يتشاظ روبنوناو  وم أا  أاوس  ا ساب   .رو موئة رومويفا 

يا ااوء  اا   اا    حاا. روايي   رو وننا . قبا  روايي  يفااال  ٪92وايي   رو وننا  ي ريل رر يم 
روبنونااااااااااااو  أظرااااااااااااب  أأضااااااااااااو أا رهللؤشاااااااااااابر  رو جااااااااااااوح أي حتقنااااااااااااق رواااااااااااامممال يفااااااااااااال 
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 ر ي ماا ر سم اات  اا .وسارأن     ساا رء يفاال رهللي ساا  أي يفااال روبوح ااروم ساانمن رهلل ابسر 
 ح. سي   رو ونن  مق . روب ث

 مالحظة .ت

يف  ااااوومزريفال يفااا  يفبحاااا  روم  نااا . روااايي  متويفااو يف ااا  روااايي   روساااواق ا يأ قاااي  ااا   
لبأقاااا  رساااام يرت خااا ل رهللي ساااني يفبرقباااا   . مبرقااااع  رواااإ أ ماااا  رهلل اااا  رواااايي   ااا   
drill   ر  رناع رواإ و حمات  .روم يفنا  يفال قب  روباوح ني يرحملققاني م ا  رهلل ابسر

  ا  حي س رء يفال روبوح ني أي رهللم ا   ال ر  رنع يف  ال يف رويي   روسواق .

يأؤ اااي روباااوح  ا أا   ااا  جناااي جاااير   drill يف  ااا   ر نشاااي  سي   اوسااام يرت
رهلل اابسر ا يفااال أجاا  ح ااظ رهلل اابسر   روم يفناا   اااليمراا   يرهللساانيبى  انرااو رهلل اابسر 
يفاال أي يقات  روم يفنا  روايي   شاري   أاوس  رهلل ابسر يف  ا    .أ  اب سار و  رو بان 
يفاال رو ابيك  ٪72يف  ا   روايي   أساويي  روم يفنا يوتقومو  ابك يف ابسر   يفض .

يف ر ممول روم سنمن  يفاال روبنوناو  رواإ   رر ا ل  انراو  روم يفن رهللي ج  يف ميف  
و يف يفزأاي يفاال روم وصان   ماال رو  ا    انرا مقا . ٪92خ ل يفبحاا  يفاو قبا  يفساال 

 رهللا ق.

 الثانيةدورة  البحث اإلجرائيتأمالت في  .ث

   drill لبأق  يا وء  ا  نموئة ر حبوا يرهلل حمو  يرهللقوا   رهلل ا  ي تيبنق
 ماااااال أا أ مااااااب وونااااا  يفااااااال   ااااااال ت  نااااا  يفااااااال روااااايي   روسااااااواق .  رواااااإ أجبر ااااااو اوح ااااا

 يف     رويي   رو ونن  يفال رويي   روسواق ا ي  : روم يفن رهلل بسر  يفال   أوس 



 يفال    سي   روم يفن يرسمجوا     و   أوس  رهلل بسر  .أ
 يفاااااليصااااات اوو  اااا  ام  اااا  يفؤشاااابر ا يفؤشااااب  روم يفناااا جنااااوح رو اااابك يفااااال  .ب

 . روبوح ن يفي س  أي يفؤشبر يفال
 ا شوط يف روم ا . روم يفن تقبأبو ون   .ت
 ٪72أي  تامناا ر 01يفااال نمااوئة رومقناان ا رواا ي  اا  متويفااو يف رواام ا  ت اا  وم  .ث

 يفال روقوس أال  ا  روسنيب   ا  يف بسر  رواغ  رو بان .

ييفاااااال رهلل رااااا ت    drillلبأقااااا  ميبناااااق ايرسااااام وسر وم رو ماااااوئة رواااااإ ح ااااا   انراااااو 
اا  قابرء  قاوس ر   رهللاي س يروم يفنا ا روم يفنا يرسم يريفرو ونم  تيبنقرو س رء يفاال قبا  

رهلل بسر  اشم  ص نالا يمتماال يفاال وتقاوا )حي ما ا(ا جبأيفا  ي ماال  ؤأمراو ا  ا ح 
روا أال  ا  أقا  نشاولو يأقا   روم يفنا رومممال يفال رهلل ابسر ا  اا  رواب   يفاال أا   او  

 جبأيف .

 تحليل النتائج .ج

 ماااال أا أمااا ا يف بمااا  أا    drillخااا ل تيبناااق لبأقااا  يفاااال رو ماااوئة روب اااث يفاااال 
رواااا أال واااايأر  رساااامجوا  جناااي  يف أ قااااوب  ماناااا  روم ااااان  يرواااام ا  يف  روم يفناااا نساااب  

ا  مااال أا أ مااب رو ونناا يف  اا ع رواغاا  رو باناا  يرصااات وزأااوس  يفااال رواايي   ر يم وااايي   
رتبو راو وا صا ل وم نساب   رو بانا رواغا  روام ا  يف  روم يفنا وون  يف رسامجوا  جناي  يفاال 

 .0يف سي    ٪72يف رويي   ر يم ي  00٪

روا أال مرما ر شابيط روامممال روم يفن يفال حتان  نموئة روم ا  روا ر س  اوو  ا  يف ما  
ي مال يف حم  ذو  يف متبأب يف رهلل بسر  روإ يصات وم نسب   يفال رهلل بسر  رو بان .



 روم يفنا حا. يوا  ونات   او   سا   رو ونن يف سي    ٪72يف رويي   ر يم ي  00٪
 رو أال   أمما ر  بك مبسي يف ر ييل رومويل:
 9الجدول 

اللغة دروس في  الخامس بالصف  تالميذ لدى سيطرتهاو المفردات ترقية 
 بندر المبونج 66بمدرسة اإلبتدئية اإلسالمية العربية 

 التالميذاسم  رقم
 إتقانها المفردات التالميذالنتائج 

 2دورة  1دورة  الدورةقبل 

5 Adies Qusni 00 72 71 

0 Andika Arya P. 81 71 78 

2 Anisa Azzahra 11 72 71 

9 Anita Apriani 89 11 11 

1 Arjun Muhammad  19 82 80 

0 Dina Jazzi Latul  11 11 02 

8 Faedah Melati P. 92 01 72 

7 Farhan Ardiansyah  11 07 82 

4 Fitri Amelia 82 17 12 

52 Intan Nirmala Sari  91 70 71 



55 Ivan Lui Jaya  11 72 75 

50 M. Ariel Tanjung  72 41 48 

52 Malik Ahmad 11 12 42 

59 M. Darul Hidayah 02 81 12 

51 M. Dafa Auliya 11 12 87 

50 M. Ilham Tamami 12 81 88 

58 Mardo Tillah S. 42 11 01 

57 M. Afif Robani 11 88 87 

54 M. Raditya 02 12 01 

02 M. Risky Riami 12 87 72 

05 M. Rifqi 41 70 77 

00 M. Zidan Fariz 12 42 15 

02 Nadiatus Syarifah 11 82 42 

09 Nazmi Mustofa 12 77 42 

01 Puput Seka Amelia 81 87 72 

00 Raihan Al-Aziz 11 10 12 

08 Sofa Bakas Syam 88 87 72 



07 Sisika Fitria 12 42 40 

04 Vika Aflahul Azky 91 11 45 

22 Virgia Rusadi 11 88 88 

 2212 2166 1111 عدد

 16.16 12 66.36 معدل

 22 26 18 الذين اجتازوا التالميذ

 ٪13 ٪66 ٪86 نسبة مئوية

 مناقشة .ح

يرساام وسر وم رو مااوئة رهللاا      أ اا  ا م ناا   مااال يف حماا  أا اااني رو مبأاا  روقوئماا  يفاا  
يقول ونم ا يف وسبو ونم  ممو سا  روموونا  رو مبأاو   رهللمو س  روإ   روقنوت ا     يف وسع.

 .drillتيبنق لبأق  ي  ر  مال أا أ مب وون  يفال يفبحا   روقوئم .

رواربريفة رو مبأا  ا روغابك يف ا   ا  أا ن ماب وم  ا يفال أج  روم ابر  اا رهللقييف يفبحا  
( يخوصااا  روم يفنااا يفااايى يف ءيفااا  رواااربريفة رواااإ   ونشاااوؤ و اوسااام يرت رهللااا رسا ير اااير )

بااع أا   ااو  أأضااو حتيأااي يفاايى تاا رمب  روقااي   خا ناا  يرو مااب ييفساام ى روم ااان  أأضااو.
 يف ر س روي   يف   رو   ا ي ظ و.

رهللا رس يف  رس روير ما  يمقاو نحمنوجاو  يأ ايرر يفوسأا .رو ونن ا يأقول  م  رهلل   رويي  
 روإ أم  رسم يريفرو وام ا . drill لبأق 



رو وو   أن  ا ي رننمروء يفال روربناويفةا   رسام يريفرو  اا  رو ا   أ بغا   رويي  يقول وا 
أا أام  رساام برك روربناويفة يفااال حناث رواغاا ا يروا  ا يروم ياان ا يحقنقا   اا ر رهلل راا تا 

 اااا  رهللمو سااا  رهللنيرننااا ا ا اااي وجااابرء ابناااويفة أسااام يت    رهلل ق ااا  يجاااو ز  و سااام يرت.
 روبوح  ا رواغ  / رومموا  اشم   وت.

 اااا  أأضااااو ونساااات مقاااا  أا أ مااااب ووناااا  يفااااال  drill لبأقاااا     ر ياااا ر  رساااام يرتصاااا
ا ااي تيبنااق  اا   رويبأقاا  يفااال قباا  روبوحااثا  . ن ااا ر ياا ر ا يومااال أأضااو يفااال يفزرأااو ي 

  مال وابوحث أ بر حقو م رئي أي  ن ب     رويبأق .

وس  ااا  أسااوس رهللنااز  رو مبأاا   اا ر ر سااا ب  اا  حتاناا  أسل حبنااث  مااال أا جت اا  رو اا
يف  drill لبأقاا   يف ممو سااو  روااام ا  اوساام يرت أ رماا ا حقااو رحملماا ى وناام  تسااانمرو.

 روم ا .
 



 
 

 الباب الخامس

 اإلختتام

 الخالضة .أ

عااا   العربيااا  اللغااا  تعلااا عمليااا   عنااا  drillطريقااا    ساااتم ا ب ثالبحااا نتااا    علااا  بنااا  
 اخلا م    الصا العربي   وم رس اللغ  الب حث  بني ب لتع ون ه أجريت اليت املفرداتامل دة 

 :الت يل النحو عل  واالستنت ج

 :الت يل النحو عل  استمالصه  ميك  و ال وري  أجريت اليت ثالبح نت    م 

 ،املفاارداتعاا   هااوو  العربياا  اللغاا  نتاا    حتساا  أن ميكاا  drillطريقاا    سااتم ا ب تعلاا 
 كااا  يفالتالميااا   املفاااردات تعل الااا نتااا    يتزايااا  و. حاااالل التالميااا  مااا  جيااا ة واساااتة ب 

 ما يك الثا ىوعنا  الا ور  ،٪66 أو تلميا ا 02 ما كما  بينم  عن  الا ور اوول ي دورة،
 .٪38 أو تلمي ا 02

 تقتاااا اال  . 

ب مل رسا   ملا دة املفاردات drillطريقا   وتطبيا  ،الا ور كا  نعك ساإل نت    إىل استن دا
 االقرتاحااا ت مااا  عااا دا الب حثااا  تقااا م  لكفبااا ،بنااا ار المباااون  26اإلساااالمي   اإلبت  يااا 
 .الت يل النحو عل  تالمي ال التعل  نت    لتحسني

 .العربي  اللغ  م رس .1
  و تشاابع للتالمياا  كااي ال يكااون التالمياا  بإعطاا   أساا ليت املتنوعاا  نصا ي .أ

 .ج ا جي  بشك  العربي  فردات اللغ امل النت    ترتفع



 
 

 املفااااارداتإلتقااااا ن  الاااااال   التوجيااااا  ماااااع ساااااتمرةامل م رسااااا امل لتاااااوفر ينصااااا  . 
 .التالمي 

 بن ار المبون  26اإلسالمي   اإلبت  ي ب مل رس  التالمي   .0

وال مياازع عناا  تعلاا  املفااردات  ،والسااة   ،نشاا   أكثاار لتكااون علاا  التالمياا  يتطلاات
 .التالمي ل ى  املفردات نت    رتق ت أن ميك  ل لك ،اللغ  العربي 

 بن ار المبون  26اإلسالمي   اإلبت  ي امل رس    .8

  تعليميااااا ال سؤسسااااا امل احااااا ى مااااا  بنااااا ار المباااااون  26اإلساااااالمي   اإلبت  يااااا امل رسااااا  
 واونشاااط  التحتيااا ، والبنيااا  املرافااا  حياااث مااا  ساااوا  نوعيااا  حتساااني أجااا  مااا  ،ي اإلساااالم
افضاا   تكاون أن وميكا  والاتعل  التعلااي  عمليا عنا   كلها و وغار االاك. يوجاا   الالصافي ،

 .النت    ل ى التالمي 

 للب حث   .4

 فقاا الب حثاا   تركااز هاا ا البحااث يف. البحااث هاا ا تطااوير إىل البحااث ماا  ملزياا  حياات 
مها رة  ان يبحاث عا  التا ىل ثعلا  البحا راجت الب حث . املفردات م  ترفي  اإلتق ن عل 
 .وغره  وال افع ، التعل نت    و  الكال  مه رة ،مه رة الكت ب  ،مه رة اإلستم   ،القرا ة

 اإلختت   .ج

 للرمحاااا ، وتعاااا ىل ساااابح ن  اب إىل االمتناااا ن عاااا  احلااا ب ر  العاااا ملني بااااكرت الب حثاااا 
 حبثه  ومتك  الب حث  عل  إنته   والتوجي ، ونعم ،



 
 

 كااا ن ملااا  الكثااار يااازال ال ب لتأكيااا  وب لتااا يل العياااو ، مااا  بينااا  علااا  باااعرت الب حثااا 
 التقريااااار يتوقاااااع لااااا لك،. الب حثااااا  قااااا رة وجاااااود وعااااا   القياااااود إىل الاااااك ويرجاااااع. متوقعااااا 

 .اوطراف مجيع عل  اإلرب داتو  االقرتاح ت

عساا  أن . القاا ر ني مجيااع ماا علاا  اإلنتقاا دات و اإلرباا دات  الب حثاا  تتوقااع ولاا لك
 .ق ؤ نيينفع البحث ل ى الب حث  و  ي دة املعرف  ل ى 
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Lampiran I 

 

 

 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS VB MIN 6 BANDAR 

LAMPUNG 

 

 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1.  Adies Qusni P 

2.  Andika Arya P. L 

3.  Anisa Azzahra P 

4.  Anita Apriani P 

5.  Arjun Muhammad  L 

6.  Dina Jazzi Latul  P 

7.  Faedah Melati P. P 

8.  Farhan Ardiansyah  L 

9.  Fitri Amelia P 

10.  Intan Nirmala Sari  P 

11.  Ivan LizaWijaya  L 

12.  M. Ariel Tanjung  L 

13.  Malik Ahmad L 

14.  M. Darul Hidayah L 

15.  M. Dafa  L 

16.  M. Ilham Tamami L 

17.  Mardo Tillah S. L 

18.  M. Afif Robani L 

19.  M. Raditya L 

20.  M. Risky Riami L 

21.  M. Rifqi L 

22.  M. Zidan Fariz L 

23.  Nadiatus Syarifah P 

    24. Nazmi Mustofa L 

    25. Puput Seka Amelia P 

26. Raihan Al-Aziz L 

27. Sofa Bakas Syam L 

28. Sisika Fitria P 

29. Vika Aflahul Azky P 

30. Virgia Rusadi P 

 



 

قائمة نتائج االختبار المفردات التالميذ الصف الخامس ب بمدرسة 
 بندر المبونج 60اإلبتدئية اإلسالمية 

 

 اسم التالميذ رقم

 جوانب الالحظة

التتتتتتتتتتتتتتتتتت  م 
 الماجستير

 مؤشر المفردات
 1 البيان قيمة

52 
5 

52 
3 

52 
4 

52 

1 Adies Qusni 07 11 17 10 07 20 ج 

0 Andika Arya P. 07 07 07 11 07 01 ب 

3 Anisa Azzahra 07 17 07 17 11 11 د 

4 Anita Apriani 07 00 07 10 11 04 ب 

1 Arjun Muhammad  07 11 17 9 07 14 د 

2 Dina Jazzi Latul  07 07 17 11 17 11 د 

0 Faedah Melati P. 07 1 17 17 11 47 د 

8 Farhan Ardiansyah  07 17 17 11 07 11 د 



9 Fitri Amelia 07 07 17 07 03 03 ب 

17 Intan Nirmala Sari  07 17 1 11 11 41 د 

11 Ivan Lui Jaya  07 17 07 17 11 11 د 

10 M. Ariel Tanjung  07 07 07 07 07 87 ب 

13 Malik Ahmad 07 17 17 07 11 11 د 

14 M. Darul Hidayah 07 07 17 11 11 27 ج 

11 M. Dafa Auliya 07 11 11 17 11 11 د 

12 M. Ilham Tamami 07 11 17 11 17 17 د 

10 Mardo Tillah S. 07 07 00 03 01 97 أ 

18 M. Afif Robani 07 17 07 1 07 11 د 

19 M. Raditya 07 11 11 11 11 27 ج 

07 M. Risky Riami 07 17 17 17 07 17 د 

01 M. Rifqi 07 01 01 01 07 91 أ 

00 M. Zidan Fariz 07 11 17 18 17 13 د 

03 Nadiatus Syarifah 07 11 11 17 11 11 د 



04 Nazmi Mustofa 07 17 11 17 18 13 د 

01 Puput Seka Amelia 07 07 01 11 11 01 ب 

02 Raihan Al-Aziz 07 17 17 07 11 11 ج 

00 Sofa Bakas Syam 07 11 07 07 00 00 ب 

08 Sisika Fitria 07 11 17 11 17 17 د 

09 Vika Aflahul Azky 07 17 17 17 11 41 د 

37 Virgia Rusadi 07 11 11 11 17 11 د 

 10   كامل 
 تلميذا

  47%  

 18   غريكامل 
 تلميذا

  27%  

 



  

 1في دورة  drill بستحدام طريقةالتعلم المفردات األنشطة نتائج 

 

 التالميذاسم  رقم

 المالحظةجوانب 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتعلم 
 الماجستير

 مؤشر المفردات
 1 البيان قيمة

52 
5 

52 
3 

52 
4 

52 

1 Adies Qusni 07 52 5 2 12 12 07 ب 
5 Andika Arya P. 07 52 57 52 12 02 أ 
3 Anisa Azzahra 07 57 57 57 57 07 ب 
4 Anita Apriani 07 17 17 57 12 22 د 
2 Arjun Muhammad  07 12 57 1 0 1 0 07 ب 
6 Dina Jazzi Latul  07 12 12 17 12 22 د 
0 Faedah Melati P. 07 12 57 17 57 62 د 
0 Farhan Ardiansyah  07 12 10 57 16 60 ج 
9 Fitri Amelia 07 17 12 17 53 20 د 

17 Intan Nirmala Sari  07 55 57 57 57 05 ب 



11 Ivan Lui Jaya  07 57 12 57 52 07 ب 
15 M. Ariel Tanjung  07 52 52 52 57 92 أ 
13 Malik Ahmad 07 12 1 7 10 17 23 د 
14 M. Darul Hidayah 07 55 57 1 0 12 02 ب 
12 M. Dafa Auliya 07 17 12 17 10 23 د 
16 M. Ilham Tamami 07 57 52 12 1 2 02 ب 
10 Mardo Tillah S. 07 1 7 1 7 57 12 2 2 د 
10 M. Afif Robani 07 12 57 57 55 00 ب 
19 M. Raditya 07 12 17 12 17 27 د 
57 M. Risky Riami 07 57 12 57 53 00 ب 
51 M. Rifqi 07 55 51 10 52 06 أ 
55 M. Zidan Fariz 07 12 52 52 52 97 أ 
53 Nadiatus Syarifah 07 57 12 10 57 03 ب 
54 Nazmi Mustofa 07 55 55 55 55 00 أ 
52 Puput Seka Amelia 07 57 12 57 53 00 ب 
56 Raihan Al-Aziz 07 57 12 11 17 26 د 
50 Sofa Bakas Syam 07 57 12 57 53 00 ب 



50 Sisika Fitria 07 12 52 52 52 97 أ 
59 Vika Aflahul Azky 07 12 15 12 13 22 د 
37 Virgia Rusadi 07 12 57 57 55 00 ب 

 ٪66 شخصا 57 كامل

 ٪34 شخصا 17 غري كامل
 

 



 

  

 2في دورة   drillة طريقتطبيق نتائج التعلم المفردات عن  

 

 التالميذاسم  رقم

 ب المالحظةجوان

التتتتتتتتتتتتتتتتتتعلم 
 الماجستير

 مؤشر المفردات
 1 كيت قيمة

22 
2 

22 
3 

22 
4 

22 

1 Adies Qusni 07 52 5 2 57 12 52 ب 
5 Andika Arya P. 07 52 57 52 10 50 أ 
3 Anisa Azzahra 07 57 57 57 52 52 ب 
4 Anita Apriani 07 12 13 11 1 6 22 د 
2 Arjun Muhammad  07 57 10 10 15 05 ب 
6 Dina Jazzi Latul  07 1 6 1 4 12 15 63 ج 
0 Faedah Melati P. 07 57 57 57 57 57 ب 
5 Farhan Ardiansyah  07 12 11 57 16 07 ج 
1 Fitri Amelia 07 1 5 12 1 3 17 27 د 

17 Intan Nirmala Sari  07 55 57 57 53 52 ب 



 

11 Ivan Lui Jaya  07 57 16 57 52 51 ب 
15 M. Ariel Tanjung  07 52 52 52 55 10 أ 
13 Malik Ahmad 07 52 52 15 52 13 أ 
14 M. Darul Hidayah 07 17 1 7 12 1 2 27 د 
12 M. Dafa Auliya 07 54 15 15 15 05 ب 
16 M. Ilham Tamami 07 57 52 10 1 2 00 ب 
10 Mardo Tillah S. 07 1 7 57 57 12 62 ج 
15 M. Afif Robani 07 12 57 57 53 05 ب 
11 M. Raditya 07 12 17 12 57 62 ج 
57 M. Risky Riami 07 57 12 57 52 57 ب 
51 M. Rifqi 07 55 51 57 52 55 أ 
55 M. Zidan Fariz 07 13 17 11 10 21 د 
53 Nadiatus Syarifah 07 55 15 52 52 17 أ 
54 Nazmi Mustofa 07 54 55 55 55 17 أ 
52 Puput Seka Amelia 07 57 12 57 52 57 ب 
56 Raihan Al-Aziz 07 11 1 3 12 11 27 د 
50 Sofa Bakas Syam 07 57 12 55 53 57 ب 



 

55 Sisika Fitria 07 10 52 52 52 15 أ 
51 Vika Aflahul Azky 07 16 52 52 52 11 أ 
37 Virgia Rusadi 07 12 57 5 3 55 00 ب 

 ٪53 شخصا 52 كامل

 ٪10 أشخاص 2 غري كامل
 



 

دروس في  الخامس بالصف  تالميذ والمسيطرة عليها لدىالمفردات ترقية 
 بندر المبونج 60بمدرسة اإلبتدئية اإلسالمية اللغة العربية 

 التالميذاسم  رقم
 إتقانها المفردات التالميذالنتائج 

 2دورة  1دورة  الدورةقبل 

1 Adies Qusni 26 08 08 

2 Andika Arya P. 58 08 05 

3 Anisa Azzahra 88 08 08 

4 Anita Apriani 57 88 88 

5 Arjun Muhammad  87 58 56 

6 Dina Jazzi Latul  88 88 26 

7 Faedah Melati P. 78 28 08 

8 Farhan Ardiansyah  88 20 58 

9 Fitri Amelia 56 80 88 

10 Intan Nirmala Sari  78 06 08 

11 Ivan Lui Jaya  88 08 08 

12 M. Ariel Tanjung  08 58 55 

13 Malik Ahmad 88 86 56 



 

14 M. Darul Hidayah 28 58 88 

15 M. Dafa Auliya 88 86 50 

16 M. Ilham Tamami 88 58 55 

17 Mardo Tillah S. 58 88 28 

18 M. Afif Robani 88 55 50 

19 M. Raditya 28 88 28 

20 M. Risky Riami 88 50 08 

21 M. Rifqi 58 02 00 

22 M. Zidan Fariz 86 58 88 

23 Nadiatus Syarifah 88 56 58 

24 Nazmi Mustofa 86 00 58 

25 Puput Seka Amelia 58 50 08 

26 Raihan Al-Aziz 88 82 88 

27 Sofa Bakas Syam 55 50 08 

28 Sisika Fitria 88 58 56 

29 Vika Aflahul Azky 78 88 58 

30 Virgia Rusadi 88 55 55 



 

 2212 2106 1111 عدد

 20.10 22 06.00 معدل

 22 26 11 الذين اجتازوا التالميذ

 ٪10 ٪00 ٪16 نسبة مئوية
 



Lampiran 6 

KERANGKA DOKUMENTASI 

1. Sejarah berdirinya MIN 6 Bandar Lampung. 

2. Keadaan Guru dan Karyawan MIN 6 Bandar Lampung. 

3. Keadaan Sarana Prasarana MIN 6 Bandar Lampung. 

4. Visi, Misi dan Tujuan MIN 6 Bandar Lampung. 

5. Struktur Organisasi MIN 6 Bandar Lampung. 

6. Kendala pembelajaran bahasa Arab pada mata pelajaran kosakata dengan 

penggunaan metode drill. 

 



Lampiran 7 

LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah  :  MIN 6 Bandar Lampung 

Kelas    : VB 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

No Aspek Pengamatan Terlaksana 

  Ya Tidak 

I 

A. Kegiatan Awal   

1. Pendidik mengucapkan salam dan berdoa bersama    

2. Memeriksa kehadiran peserta didik     

3. Mempersiapkan peserta didik untuk belajar    

4. Membangkitkan rasa ingin tahu/memotivasi peserta didik    

II 

B. Kegiatan Inti 

Pemberian materi pendidik memberikan materi 

tentang ِفى ْاملْدَرَسة 

  

1. Pendidik menjelaskan materi    

2.  Pendidik membacakan teks tentang ِفى ْاملْدَرَسة 
   

3. Pendidik meminta peserta didik untuk membaca teks 

qiro’ah secara individu dan kelompok 

   

4. pendidik membimbing  peserta didik untuk membaca 

kosakata secara individu dan kelompok 

   

5. Metode yang digunakan dapat di mengerti dengan mudah    

C. Penutup    

1. Pendidik menutup dan mengakhiri pelajaran dengan 

membaca lafaz hamdalah 

   

2. Pendidik mengucapkan salam sebelum keluar kelas.    
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS 1, PERTEMUAN 1 

 

Nama Madrasah  : MIN 6 Bandar Lampung 

Kelas/Semester  : VB / 1 

Tema    : اْلبَ ْيتِىِفِى  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) 

 

Standar Kompetensi  :  

Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  secara lisan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang  تِىيِْب َِالِِْفِى  

Kompetensi Dasar  :  

1. Mengidentifikasi huruf  hijaiyah dan ujaran (kata, frase atau kalimat) tentang 

اْلبَ ْيتِىِفِى  

2. Menemukan informasi dari wacana lisan sederana tentang  اْلبَ ْيتِىِفِى  

3. Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 

tentang اْلبَ ْيتِىِفِى  

 

Karakter siswa yang diharapkan:  

Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif rasa ingin tahu, gemar 

membaca, peduli lingkungan, tanggung jawab. 

 



Indikator : 

1. Mampu mengucapkan kata tersebut dengan benar. 

2. Memahami makna suatu kata pada saat mendengar atau membacanya. 

3. Mampu menuliskan kata tersebut secara benar. 

4. Mampu menerjemahkan kata tersebut dengan benar 

5. Mampu menggunakan kata tersebut secara benar pada suatu konteks baik 

pembicaraan maupun tulisan. 

Tujuan Pembelajaran:  

1. Siswa mampu mengucapkan kata tersebut dengan benar. 

2. Siswa mampu memahami makna suatu kata pada saat mendengar atau 

membacanya. 

3. Siswa mampu menuliskan kata tersebut secara benar. 

4. Siswa mampu menerjemahkan kata tersebut dengan benar 

5. Siswa mampu menggunakan kata tersebut secara benar pada suatu konteks 

baik pembicaraan maupun tulisan. 

 

Materi Pokok  : 

 المفردات: 

Arti  Kata  Arti  Kata  

Bersih  َِنظىْيف Luas   ِع  َواسى

 

 

Panjang 

 َساَعةِ  Jam َطوىْيلِ 
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Pagar  ِياَج يِ  Kursi سى  ُكْرسى

Meja  َِمْكَتب Meja  َِمْكَتب 

Rumah  ِبَ ْيت Tempat 

tidur 
 فىرَاشِ 

Pintu  ِبَاب Luas  ِع  َواسى

Rumah  ِبَ ْيت Lantai  ِبىالَة 

Pintu  ِبَاب Kamar 

mandi  
 ََحاَمِ 

Jendela  ِناَفىَذة Lemari   ِزاَنَة  حى

Lampu  ِمىْصباَح Dapur   َِمْطَبح 

 

 

Metode dan pendekatan pembelajaran  

Metode        : Audiolingual (dengar ucap) 

Media   : Buku cetak, kamus bahasa Arab,  dan lembar soal 

Pendekatan : Saintific  

 

Sumber Pelajaran  

Sumber belajar : Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab  Kelas V 

 

 

 



 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 

2. Guru mengabsen peserta didik 

3. Guru menyapa peserta didik dengan 

memperkenalkan diri kepada peserta didik 

4. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

berkaitan dengan tema 

10 menit 

Kegiatan Inti 1. Guru menyampaikan pengantar atau ilustrasi 

singkat tentang اْلبَ ْيتِىِفِى  mengggunakan metode 

drill. 

2. Guru memperlihatkan kosakata yang akan di 

ajarkan. 

3. Guru mengucapkan kosakata sebanyak dua atau 

tiga kali dan siswa mendengarkannya. 

4. Guru membacakan kosakata tersebut dan siswa 

menirukan pengucapan salah satu kalimat 

tersebut secara bersama-sama, kemudian secara 

kelompok, lalu secara individu. 

5. Siswa menulis kata, arti kata, dan contoh kalimat 

di buku masing-masing. 

6. Guru mengadakan Post Test  

 

  55  menit 

Penutup 1. Guru membiasakan mengajak siswa mengakhiri 

pelajaran dengan membaca hamdalah. 

5 menit 
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Penilaian:  

I. Penilaian 

a. Tes Lisan 

- Hafalan kosakata tentang اْلبَ ْيتِىِفِى  
- Mampu menerjemahkan kosakata tentang اْلبَ ْيتِىِفِى  

b. Tes Tulisan 

- Mengerjakan soal tentang اْلبَ ْيتِىِفِى  

-  menuliskan kosakata ke depan kelas tentang اْلبَ ْيتِىِفِى  

 

II. Instrumen Pembelajaran 

No Katagori Skor Nilai 

1 Menguasai mufradat sangat baik 80-100 A 

2 Menguasai mufradat dengan baik 70-79 B 

3 Kurang menguasai mufradat 60-69 C 

4 Tidak menguasai mufradat 0-50 D 

 

Lembar Penilaian 

 

No Nama Siswa Nilai  

1.  Adies Qusni  

2.  Andika Arya P.  

3.  Anisa Azzahra  

4.  Anita Apriani  

5.  Arjun Muhammad   

6.  Dina Jazzi Latul   

7.  Faedah Melati P.  

8.  Farhan Ardiansyah   

9.  Fitri Amelia  



10.  Intan Nirmala Sari   

11.  Ivan LizaWijaya   

12.  M. Ariel Tanjung   

13.  Malik Ahmad  

14.  M. Darul Hidayah  

15.  M. Dafa Auliya  

16.  M. Ilham Tamami  

17.  Mardo Tillah S.  

18.  M. Afif Robani  

19.  M. Raditya  

20.  M. Risky Riami  

21.  M. Rifqi  

22.  M. Zidan Fariz  

23.  Nadiatus Syarifah  

    24. Nazmi Mustofa  

    25. Puput Seka Amelia  

26. Raihan Al-Aziz  

27. Sofa Bakas Syam  

28. Sisika Fitria  

29. Vika Aflahul Azky  

30. Virgia Rusadi  
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Bandar Lampung, 20  Agustus 2015 

 

 

Menyetujui, 

Guru Bahasa arab 

 

 

Amrulloh Rofa’i, S.Pd.I 

  

Peneliti 

 

 

                  Eka Margiyanti 

   

Mengetahui, 

Kepala MIN 6 Bandar Lampung 

 

 

 

Khoiri S.Ag 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS 1, PERTEMUAN 2 

 

Nama Madrasah  : MIN 6 Bandar Lampung 

Kelas/Semester  : VB / 1 

Tema    : اْلبَ ْيتِىِفِى  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) 

 

Standar Kompetensi  :  

Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  secara lisan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang  تِىيِْب َِالِِْفِى  

Kompetensi Dasar  :  

1. Mengidentifikasi huruf  hijaiyah dan ujaran (kata, frase atau kalimat) tentang 

اْلبَ ْيتِىِفِى  

2. Menemukan informasi dari wacana lisan sederana tentang  اْلبَ ْيتِىِفِى  

3. Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 

tentang اْلبَ ْيتِىِفِى  

 

Karakter siswa yang diharapkan:  

Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif rasa ingin tahu, gemar 

membaca, peduli lingkungan, tanggung jawab. 
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Indikator : 

1. Mampu mengucapkan kata tersebut dengan benar. 

2. Memahami makna suatu kata pada saat mendengar atau membacanya. 

3. Mampu menuliskan kata tersebut secara benar. 

4. Mampu menerjemahkan kata tersebut dengan benar 

5. Mampu menggunakan kata tersebut secara benar pada suatu konteks baik 

pembicaraan maupun tulisan. 

Tujuan Pembelajaran:  

1. Siswa mampu mengucapkan kata tersebut dengan benar. 

2. Siswa mampu memahami makna suatu kata pada saat mendengar atau 

membacanya. 

3. Siswa mampu menuliskan kata tersebut secara benar. 

4. Siswa mampu menerjemahkan kata tersebut dengan benar 

5. Siswa mampu menggunakan kata tersebut secara benar pada suatu konteks 

baik pembicaraan maupun tulisan. 

 

Materi Pokok  : 

 املفردات: 

Arti  Kata  Arti  Kata  

Bersih  َِنظىْيف Luas   ِع  َواسى

 

 

Panjang 

 َساَعةِ  Jam َطوىْيلِ 
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Pagar  ِياَج يِ  Kursi سى  ُكْرسى

Meja  َِمْكَتب Meja  َِمْكَتب 

Rumah  ِبَ ْيت Tempat 

tidur 
 فىرَاشِ 

Pintu  ِبَاب Luas  ِع  َواسى

Rumah  ِبَ ْيت Lantai  ِبىالَة 

Pintu  ِبَاب Kamar 

mandi  
 ََحاَمِ 

Jendela  ِناَفىَذة Lemari   ِزاَنَة  حى

Lampu  ِمىْصباَح Dapur   َِمْطَبح 

 

ِتماَعُ   َاْلاِسا

ِْوَِخِْاِاِىيَِ ِنَِماَِرِْدِىوِْسُِِعِىارىِالشِ ِفِىِتُِيِْلب َِاِاِْذَِ.ِهَِتىِْيِْب َِِكَِلِى!ِذَِتَِبيَِْلِْاِِكَِلىِذَِِرِْظُِنِْ.ِاُِسُِياَِْلِاىِِناَِ,اَِانى

.ِفِ يِْظِىَنِوَِِعِ اسِىوَِِءِ ناَِلفِىاِاِْذَِ.ِهَِءِ ناَِِفِىتىِيِْب َِِامَِمَِ.ِاَِىفِ ظِىَنِوَِِعِ اسِىوَِِىتُِلبَِاِاِْذَِ.ِهَِعِ بِْس٧َِِرقمِ

ِجِ ياَِاِالسِ ذَِ.ِهَِجِ ياَِسِىِتِىيِْلب َِْاِِلَِوِْ.حَِةِ لَِي ِْجَِىوَِِةِ عَِاسِىوَِِةُِقَِي ِْدِىالَِِذاَِ.ِهَِةِ قَِي ِْدِىحَِِءُِناَِلفِىْاِِبَِانِىجَِ

ِكُِئِىقاَِدِىصَِْاِِعَِمَِِءُِناَِفِىالِِْفِىِبُِلعَِ.اِْلِ ْيِوِىطَِ .اءِىسَِالِىِلِ ي  
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Metode dan pendekatan pembelajaran  

Metode        :Drill  dan Audiolingual (dengar ucap) 

Media   : Buku cetak, kamus bahasa Arab,  dan lembar soal 

Pendekatan : Saintific  

 

Sumber Pelajaran  

Sumber belajar : Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab  Kelas V 

 

 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 

2. Guru mengabsen peserta didik 

3. Guru menyapa peserta didik dengan 

memperkenalkan diri kepada peserta didik 

4. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

berkaitan dengan tema 

10 menit 

Kegiatan Inti 1. Guru menyampaikan pengantar atau ilustrasi 

singkat tentang اْلبَ ْيتِىِفِى  mengggunakan metode 

drill. 

2. Guru memperlihatkan kosakata yang akan di 

ajarkan. 

3. Guru mengucapkan kosakata sebanyak dua atau 

tiga kali dan siswa mendengarkannya. 

4. Guru membacakan kosakata tersebut dan siswa 

menirukan pengucapan salah satu kalimat 

tersebut secara bersama-sama, kemudian secara 

kelompok, lalu secara individu. 

5. Siswa menulis kata, arti kata, dan contoh kalimat 

di buku masing-masing. 

  55  menit 
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6. Guru mengadakan Post Test  

 

Penutup 1. Guru membiasakan mengajak siswa mengakhiri 

pelajaran dengan membaca hamdalah. 

5 menit 

 

Penilaian:  

I. Penilaian 

a. Tes Lisan 

- Hafalan kosakata tentang اْلبَ ْيتِىِفِى  
- Mampu menerjemahkan kosakata tentang اْلبَ ْيتِىِفِى  

b. Tes Tulisan 

- Mengerjakan soal tentang اْلبَ ْيتِىِفِى  

-  menuliskan kosakata ke depan kelas tentang اْلبَ ْيتِىِفِى  

 

II. Instrumen Pembelajaran 

No Katagori Skor Nilai 

1 Menguasai mufradat sangat baik 80-100 A 

2 Menguasai mufradat dengan baik 70-79 B 

3 Kurang menguasai mufradat 60-69 C 

4 Tidak menguasai mufradat 0-50 D 
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Lembar Penilaian 

 

No Nama Siswa Nilai  

1.  Adies Qusni  

2.  Andika Arya P.  

3.  Anisa Azzahra  

4.  Anita Apriani  

5.  Arjun Muhammad   

6.  Dina Jazzi Latul   

7.  Faedah Melati P.  

8.  Farhan Ardiansyah   

9.  Fitri Amelia  

10.  Intan Nirmala Sari   

11.  Ivan LizaWijaya   

12.  M. Ariel Tanjung   

13.  Malik Ahmad  

14.  M. Darul Hidayah  

15.  M. Dafa Auliya  

16.  M. Ilham Tamami  

17.  Mardo Tillah S.  

18.  M. Afif Robani  

19.  M. Raditya  

20.  M. Risky Riami  

21.  M. Rifqi  

22.  M. Zidan Fariz  

23.  Nadiatus Syarifah  

    24. Nazmi Mustofa  

    25. Puput Seka Amelia  

    26. Raihan Al-Aziz  

    27. Sofa Bakas Syam  

    28. Sisika Fitria  

    29. Vika Aflahul Azky  

    30. Virgia Rusadi  
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Bandar Lampung, 27 Agustus 2015 

 

 

Menyetujui, 

Guru Bahasa arab 

 

 

Amrulloh Rofa’i, S.Pd.I 

  

Peneliti 

 

 

                  Eka Margiyanti 

   

Mengetahui, 

Kepala MIN 6 Bandar Lampung 

 

 

 

Khoiri S.Ag 

 

 

 



 
 

  
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS 2, PERTEMUAN 1 

 

Nama Madrasah  : MIN 6 Bandar Lampung 

Kelas/Semester  : VB / 1 

Tema    : ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) 

 

Standar Kompetensi  :  

Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  secara lisan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang   

Kompetensi Dasar  :  

1. Mengidentifikasi huruf  hijaiyah dan ujaran (kata, frase atau kalimat) tentang  

ةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِفِِ  
2. Menemukan informasi dari wacana lisan sederana tentang  ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  

3. Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana 

tentang ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  

 

Karakter siswa yang diharapkan:  

Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif rasa ingin tahu, gemar 

membaca, peduli lingkungan, tanggung jawab. 

 

Indikator : 

1. Mampu mengucapkan kata tersebut dengan benar. 

2. Memahami makna suatu kata pada saat mendengar atau membacanya. 



 
 

  
 

3. Mampu menuliskan kata tersebut secara benar. 

4. Mampu menerjemahkan kata tersebut dengan benar 

5. Mampu menggunakan kata tersebut secara benar pada suatu konteks baik 

pembicaraan maupun tulisan. 

Tujuan Pembelajaran:  

1. Siswa mampu mengucapkan kata tersebut dengan benar. 

2. Siswa mampu memahami makna suatu kata pada saat mendengar atau 

membacanya. 

3. Siswa mampu menuliskan kata tersebut secara benar. 

4. Siswa mampu menerjemahkan kata tersebut dengan benar 

5. Siswa mampu menggunakan kata tersebut secara benar pada suatu konteks 

baik pembicaraan maupun tulisan. 

 

Materi Pokok  : 

: املفردات  

Arti  Kata  Arti  Kata  

Pohon 

ْيٌنسٌْمايٌَ Melati َشَجرٌ   

Buah-buahan ٌَةٌ هٌَاكٌمف  Buah ٌََرٌ ث  
Kelapa 

ْيلٌن ٌة ٌَرٌهٌْزٌَ Bunga نَاَرجم  
Apel احٌ فٌَت ٌن  Kuning  

 َاْصَفرٌ 



 
 

  
 

Anggur بٌ َنٌعٌم  Hijau 
 َاْخَضرٌ 

Duriyan انٌْيٌَرمٌوٌْدٌن  Merah 
 َاْْحَرٌ 

Jeruk الٌ قٌَت نٌرٌْب ٌن  putih  ٌاَبْ َيض 

Nanas ٌَسٌْنٌَناٌَا  Jambu  ٌَجواََّفة 

Papaya ٌَياٌَاباٌَب  Mentah ٌَنَاء 

Pisang  ٌَزٌ وٌْم  Matang ٌَج  َنضم

Mawar ٌَةٌ َدٌْرٌو  Warna  ٌَلْون 

 

 

Metode dan pendekatan pembelajaran  

Metode        : Eklektik ( Campuran semua metode ) 

Media   : Buku cetak, kamus bahasa Arab, karton,  dan lembar soal 

Pendekatan : Saintific  

 

Sumber Pelajaran  

Sumber belajar : Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab  Kelas V 

 

 

 

 

 

  



 
 

  
 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 

2. Guru mengabsen peserta didik 

3. Guru menyapa peserta didik dengan 

memperkenalkan diri kepada peserta didik 

4. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

berkaitan dengan tema 

10 menit 

Kegiatan Inti 1. Guru menyampaikan pengantar atau ilustrasi 

singkat tentang ِِِا لحِدي قحة  mengggunakan metode ِفِ

drill. 

2. Guru memperlihatkan kosakata yang akan di 

ajarkan. 

3. Guru mengucapkan kosakata sebanyak dua atau 

tiga kali dan siswa mendengarkannya. 

4. Guru membacakan kosakata tersebut dan siswa 

menirukan pengucapan salah satu kalimat 

tersebut secara bersama-sama, kemudian secara 

kelompok, lalu secara individu. 

5. Siswa menulis kata, arti kata, dan contoh kalimat 

di buku masing-masing. 

6. Guru mengadakan Post Test  

 

  55  menit 

Penutup 1. Guru membiasakan mengajak siswa mengakhiri 

pelajaran dengan membaca hamdalah. 

5 menit 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Penilaian:  

I. Penilaian 

a. Tes Lisan 

- Hafalan kosakata tentang ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  
- Mampu menerjemahkan kosakata tentang ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  

b. Tes Tulisan 

- Mengerjakan soal tentang ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  

-  menuliskan kosakata ke depan kelas tentang ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  

 

II. Instrumen Pembelajaran 

No Katagori Skor Nilai 

1 Menguasai mufradat sangat baik 80-100 A 

2 Menguasai mufradat dengan baik 70-79 B 

3 Kurang menguasai mufradat 60-69 C 

4 Tidak menguasai mufradat 0-50 D 

 

Lembar Penilaian 

 

No Nama Siswa Nilai  

1.  Adies Qusni  

2.  Andika Arya P.  

3.  Anisa Azzahra  

4.  Anita Apriani  

5.  Arjun Muhammad   

6.  Dina Jazzi Latul   

7.  Faedah Melati P.  

8.  Farhan Ardiansyah   

9.  Fitri Amelia  

10.  Intan Nirmala Sari   



 
 

  
 

11.  Ivan LizaWijaya   

12.  M. Ariel Tanjung   

13.  Malik Ahmad  

14.  M. Darul Hidayah  

15.  M. Dafa Auliya  

16.  M. Ilham Tamami  

17.  Mardo Tillah S.  

18.  M. Afif Robani  

19.  M. Raditya  

20.  M. Risky Riami  

21.  M. Rifqi  

22.  M. Zidan Fariz  

23.  Nadiatus Syarifah  

    24. Nazmi Mustofa  

   25. Puput Seka Amelia  

   26. Raihan Al-Aziz  

  27. Sofa Bakas Syam  

  28. Sisika Fitria  

  29. Vika Aflahul Azky  

  30. Virgia Rusadi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

Bandar Lampung,  10 September 2015 

 

 

Menyetujui, 

Guru Bahasa arab 

 

 

Amrulloh Rofa’i, S.Pd.I 

  

Peneliti 

 

 

                  Eka Margiyanti 

   

Mengetahui, 

Kepala MIN 6 Bandar Lampung 

 

 

 

Khoiri S.Ag 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS 2, PERTEMUAN 2 

 

Nama Madrasah  : MIN 6 Bandar Lampung 

Kelas/Semester  : VB / 1 

Tema    : ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) 

 

Standar Kompetensi  :  

Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  secara lisan dalam 

bentuk paparan atau dialog sederhana tentang   

Kompetensi Dasar  :  

1. Mengidentifikasi huruf  hijaiyah dan ujaran (kata, frase atau kalimat) 

tentang  ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  
2. Menemukan informasi dari wacana lisan sederana tentang  ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  

3. Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  

 

Karakter siswa yang diharapkan:  

Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif rasa ingin tahu, gemar 

membaca, peduli lingkungan, tanggung jawab. 

 

Indikator : 

1. Mampu mengucapkan kata tersebut dengan benar. 



 
 
 
 
 
 
 

2. Memahami makna suatu kata pada saat mendengar atau membacanya. 

3. Mampu menuliskan kata tersebut secara benar. 

4. Mampu menerjemahkan kata tersebut dengan benar 

5. Mampu menggunakan kata tersebut secara benar pada suatu konteks 

baik pembicaraan maupun tulisan. 

Tujuan Pembelajaran:  

1. Siswa mampu mengucapkan kata tersebut dengan benar. 

2. Siswa mampu memahami makna suatu kata pada saat mendengar atau 

membacanya. 

3. Siswa mampu menuliskan kata tersebut secara benar. 

4. Siswa mampu menerjemahkan kata tersebut dengan benar 

5. Siswa mampu menggunakan kata tersebut secara benar pada suatu 

konteks baik pembicaraan maupun tulisan. 

 

Materi Pokok  : 

: املفردات  

Arti  Kata  Arti  Kata  

Pohon 

ْيٌنسٌْمايٌَ Melati َشَجرٌ   

Buah-buahan ٌَةٌ هٌَاكٌمف  Buah ٌََرٌ ث  
Kelapa 

ْيلٌن ٌة ٌَرٌهٌْزٌَ Bunga نَاَرجم  
Apel احٌ فٌَت ٌن  Kuning  

 َاْصَفرٌ 



 
 
 
 
 
 
 

Anggur بٌ َنٌعٌم  Hijau 
 َاْخَضرٌ 

Duriyan انٌْيٌَرمٌوٌْدٌن  Merah 
 َاْْحَرٌ 

Jeruk الٌ قٌَت نٌرٌْب ٌن  putih  ٌاَبْ َيض 

Nanas ٌَسٌْنٌَناٌَا  Jambu  ٌَجواََّفة 

Papaya ٌَياٌَاباٌَب  Mentah ٌَنَاء 

Pisang  ٌَزٌ وٌْم  Matang ٌَج  َنضم

Mawar ٌَةٌ َدٌْرٌو  Warna  ٌَلْون 

 

عَ ما َتَاسَْْلَااَ   

.ٌانْنظنْرٌٌَذلمَكٌَاْلَْدميْ َقَة!ٌَذلمكٌَ ْ.ٌهٌٌَياٌََاْصدمقَائمْي,ٌاَنَاي نْوسنفن ٌةٌنقٌَي ٌْدٌمْلٌََْاٌٌهٌمذٌمَحدميْ َقِتم

اٌذٌَ.ٌه۰١ٌٌٌَمٌ ْقٌرٌٌَانٌموٌَلٌَهٌْب ٌٌَعٌمارمٌشٌٌَفٌمٌتٌنيٌْلب ٌَاٌاٌْذٌَ.ٌهٌَتٌميٌْب ٌَْلٌَاٌٌبٌَانٌمجٌٌَةٌنقٌَي ٌْدٌمْلٌَْ.ٌاٌَةٌ لٌَي ٌْجٌَم

.ٌعٌ اسٌمَوٌوٌٌَرٌ ي ٌْبٌمكٌٌٌَتٌميٌْلب ٌَاٌْ  



 
 
 
 
 
 
 

ٌ عٌٌَرٌناجٌَاٌالشٌَّذٌَ.هٌَلٌميٌْجٌمارٌَالنٌَّارٌ جٌَاٌشٌَهٌَن ٌْ.ٌمٌمةٌ عٌَوٌ ن ٌَت ٌَمٌنٌارٌنجٌَشٌَْاٌٌْيٌمغٌمالصٌٌَّةٌمقٌَي ٌْدٌمْلٌَْاٌٌفٌم .ٌالم
اهٌَرنٌاٌَثٌْاٌَ  

.تٌْجٌَضٌماٌنٌَذٌَامٌٌاءٌنَرٌفٌْصٌَوٌٌَتٌْاءٌَاٌنٌَذٌَامٌٌاءٌنرٌَضٌْاٌخٌَهٌَرنٌاٌَثٌْ.اٌَالٌمقٌَت نٌرٌْلب ٌنْاٌٌرٌنجٌَاشٌَذٌَ.ٌهٌَة ٌرٌَي ٌْثٌمكٌَ  
Metode dan pendekatan pembelajaran  

Metode        : Eklektik ( Campuran semua metode ) 

Media   : Buku cetak, kamus bahasa Arab,  dan lembar soal 

Pendekatan : Saintific  

 

Sumber Pelajaran  

Sumber belajar : Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab  Kelas V 

 

 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam dan berdo’a 

bersama 

2. Guru mengabsen peserta didik 

3. Guru menyapa peserta didik dengan 

memperkenalkan diri kepada peserta didik 

4. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

berkaitan dengan tema 

10 menit 

Kegiatan Inti 1. Guru menyampaikan pengantar atau 

ilustrasi singkat tentang ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  

mengggunakan metode drill. 

2. Guru memperlihatkan kosakata yang akan 

di ajarkan. 

3. Guru mengucapkan kosakata sebanyak dua 

  55  menit 



 
 
 
 
 
 
 

atau tiga kali dan siswa mendengarkannya. 

4. Guru membacakan kosakata tersebut dan 

siswa menirukan pengucapan salah satu 

kalimat tersebut secara bersama-sama, 

kemudian secara kelompok, lalu secara 

individu. 

5. Siswa menulis kata, arti kata, dan contoh 

kalimat di buku masing-masing. 

6. Guru mengadakan Post Test  

 

Penutup 1. Guru membiasakan mengajak siswa 

mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah. 

5 menit 

 

Penilaian:  

I. Penilaian 

a. Tes Lisan 

- Hafalan kosakata tentang ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  
- Mampu menerjemahkan kosakata tentang ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  

b. Tes Tulisan 

- Mengerjakan soal tentang ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  

-  menuliskan kosakata ke depan kelas tentang ِِةِِقحِي ِدِِلحِا ِِِف  

 

II. Instrumen Pembelajaran 

No Katagori Skor Nilai 

1 Menguasai mufradat sangat 

baik 

80-100 A 

2 Menguasai mufradat dengan 70-79 B 



 
 
 
 
 
 
 

baik 

3 Kurang menguasai mufradat 60-69 C 

4 Tidak menguasai mufradat 0-50 D 

 

Lembar Penilaian 

 

No Nama Siswa Nilai  

1.  Adies Qusni  

2.  Andika Arya P.  

3.  Anisa Azzahra  

4.  Anita Apriani  

5.  Arjun Muhammad   

6.  Dina Jazzi Latul   

7.  Faedah Melati P.  

8.  Farhan Ardiansyah   

9.  Fitri Amelia  

10.  Intan Nirmala Sari   

11.  Ivan LizaWijaya   

12.  M. Ariel Tanjung   

13.  Malik Ahmad  

14.  M. Darul Hidayah  

15.  M. Dafa Auliya  

16.  M. Ilham Tamami  

17.  Mardo Tillah S.  

18.  M. Afif Robani  

19.  M. Raditya  

20.  M. Risky Riami  

21.  M. Rifqi  

22.  M. Zidan Fariz  

23.  Nadiatus Syarifah  

    24. Nazmi Mustofa  

   25. Puput Seka Amelia  



 
 
 
 
 
 
 

   26. Raihan Al-Aziz  

  27. Sofa Bakas Syam  

  28. Sisika Fitria  

  29. Vika Aflahul Azky  

  30. Virgia Rusadi  

 

Bandar Lampung, 17 September 2015 

 

 

 

Menyetujui, 

Guru Bahasa arab 

 

 

Amrulloh Rofa’i, S.Pd.I 

  

Peneliti 

 

 

                  Eka Margiyanti 

   

Mengetahui, 

Kepala MIN 6 Bandar Lampung 

 

 

 

Khoiri S.Ag 
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Soal Siklus 1 

 

 

 

 

  Luas بَ ْيتٌ 
 

  Bersih بَابٌ 
  panjang ناَِفَذةٌ  
 

  Pagar ِمْصباَحٌ 
  Meja ِباَلةٌ  
  rumah َساَعةٌ  
 

  Pintu ُكْرِسيٌ 
 

  pandai َمْكَتبٌ 
 

   ِفَراشٌ 
 

   َواِسعٌ 
 

   ََحاَمٌ 
 

   ِفناَءٌ 
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Jawaban Siklus I 
 
 

 

Rumah 

 Luas بَ ْيتٌ 

 َواِسعٌ 
Pintu 

  َنِظْيفٌ  Bersih بَابٌ 
Jendela  ٌناَِفَذة panjang 

 َطوِْيلٌ 
Lampu 

 ِسياَجٌ  Pagar ِمْصباَحٌ 
Lantai  ٌِباَلة Meja 

 َمْكَتبٌ 
Jam  ٌَساَعة rumah 

 بَ ْيتٌ 
Kursi 

 بَابٌ  Pintu ُكْرِسيٌ 
Meja 

 pandai َمْكَتبٌ 

 َماِهرٌ 
Tempat tidur 

   ِفَراشٌ 
Luas 

   َواِسعٌ 
Kamar mandi 

   ََحاَمٌ 
Halaman 

   ِفناَءٌ 
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Soal Siklus II 

 

 

 

 

 

سَ نَ ناَ اَ    Jeruk   

 

ياَ اباَ بَ   Apel   

 

زَ وَ مَ   Pohon  

 

ةَ دَ ر َوَ   Nanas  

 

َنس َمايَ  ي   Mawar  

رَ ث َ    Papaya  

  Buah زهرةَ 

 

رَ    Pisang ش ج 

ةَ هَ اكَمفَ    Apel   

 

ي لَن   Rumah ن ار جم

احَ فَ ت َن   Kebun  

بَ ن َعَم   Bunga  

 

انَ ي َرمَوَ دَن  Durian  

 

الَ قَ ت نَرَ ب َن  Anggur  
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Jawaban Soal Siklus II 

 

Nanas  َسَ نَ ناَ ا  Jeruk  

القَ ت  َرَ ب َ   

Pepaya 

ياَ اباَ بَ   Apel   َ احَ فَ ت  

Pisang 

زَ وَ مَ   Pohon 

رَ   ش ج 

Mawar 

ةَ دَ ر َوَ   Nanas  َسَ نَ ناَ ا  

Melati 

َ س َمايَ  ي   Mawar 

ةَ دَ ر َوَ   

Buah  َ رَ ث  Papaya 

ياَ اباَ بَ   

Bunga َزهرة Buah  َ رث  

Pohon 

رَ   Pisang ش ج 

زَ وَ مَ   

Buah-buahan  َةَ هَ اكَمف  Apel   َ احَ فَ ت  

Kelapa 

ي لَ   ب  ي تَ  Rumah ن ار جم
Apel  َ احَ فَ ت  Kebun 

دمي  ق ةحَ   
Anggur بَ ن َعَم  Bunga زهرة 

Duriyan 

انَ ي َرمَوَ دَ   Durian 

انَ ي َرمَوَ دَ   

Jeruk 

الَ قَ ت  َرَ ب َ   Anggur بَ ن َعَم  



 

 

 

 

  



Dokumentasi kegiatan pembelajaran 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II 

 

 

Nama Sekolah : MIN 6 Bandar Lampung 

Kelas   : VB 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

No. ASPEK PENGAMATAN 

 

TERLAKSANA 

 

Ya 

 

Tidak 

 

 A. Kegiatan Awal 

 

  

 

 

 

 1. Pendidik mengucapkan salam dan 

berdoa bersama 

   

 2. Memeriksa kehadiran peserta didik 

 

   

I 3. Mempersiapkan peserta dididik untuk 

belajar 

 

   

 4. Mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif berkaitan dengan tema 

 

   

 B. Kegiatan inti pemberian materi 

pendidik memberikan materi 

tentang 

حديقةفى  ال   
 

  

 1. Pendidik menjelaskan materi 

menggunakan metode drill 

   

 2. Pendidik membacakan kosakata yang 

akan di ajarkan 

   

 3. Pendidik mengucapkan kosakata 

sebanyak dua atau tiga kali dan 

peserta didik mendengarkanya 

   

II 4. Pendidik membacakan kosakata 

tersebut dan siswa menirukanya 

secara bersama-sama, kelompok, lalu 

secara individu 

   

 5. Peserta didik menulis kata, arti kata, 

dan contoh kalimat di buku masing-

masing 

   

 6. Pendidik mengadakan Post Tes 

 

 

   



 

 

 

 

       Bandar Lampung, 20 Agustus 2015 

Pendidik Bahasa Arab    Peneliti, 

  

 

Amrullah Rofa’I, S.Pd.I    Eka Margiyanti    

   

 C. Penutup 

 

   

III 1. pendidik membiasakan mengajak 

siswa mengahiri pelajaran dengan 

membaca hamdalah 

   

 2. pendidik mengucapkan salam 

sebelum keluar kelas 

   



LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 

 

 

Nama Sekolah : MIN 6 Bandar Lampung 

Kelas   : VB 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

No. ASPEK PENGAMATAN 

 

TERLAKSANA 

 

Ya 

 

Tidak 

 

 A. Kegiatan Awal 

 

  

 

 

 

 1. Pendidik mengucapkan salam dan 

berdoa bersama 

   

 2. Memeriksa kehadiran peserta didik 

 

   

I 3. Mempersiapkan peserta dididik untuk 

belajar 

 

   

 4. Mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif berkaitan dengan tema 

 

   

 B. Kegiatan inti pemberian materi 

pendidik memberikan materi 

tentang 

  فى  البيت
 

  

 1. Pendidik menjelaskan materi 

menggunakan metode drill 

   

 2. Pendidik membacakan kosakata yang 

akan di ajarkan 

   

 3. Pendidik mengucapkan kosakata 

sebanyak dua atau tiga kali dan 

peserta didik mendengarkanya 

   

II 4. Pendidik membacakan kosakata 

tersebut dan siswa menirukanya 

secara bersama-sama, kelompok, lalu 

secara individu 

   

 5. Peserta didik menulis kata, arti kata, 

dan contoh kalimat di buku masing-

masing 

   

 6. Pendidik mengadakan Post Tes 

 

 

   



 

 

 

 

       Bandar Lampung, 20 Agustus 2015 

Pendidik Bahasa Arab    Peneliti, 

  

 

Amrullah Rofa’I, S.Pd.I    Eka Margiyanti    

   

 C. Penutup 

 

   

III 1. pendidik membiasakan mengajak 

siswa mengahiri pelajaran dengan 

membaca hamdalah 

   

 2. pendidik mengucapkan salam 

sebelum keluar kelas 
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