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 2102/2102جنوبية للسنة الدراسية ال المبونج
 إعداد :
 الوسيان

س واا دد   بب و  GUPPI 2 باملدرس ة اببدداية ة ابس ال ةةالص   اا ا    ةإن املشكلة اليت يواجهها طالب 
يس  دمدال اس  ايع ابع  الال  ا ابس   اتةتةا       ت   ع  يف تعل  ا الل   ة العببة  ة ا  ل  ن املعل  ا م دوبة  ةاجل  ات  اراال ب ن  و  

 WORD SQUARE ل دعلاااس  اتةتةة  تطنة  ل ا ع ا ا النح    دمفض ة  إن  ش كلة يف ا   ةإجن ااا  تعل ا طالب 

 باملدرس   ة اببدداية   ة ابس   ال ةة الص     اا   ا   ةدرس الل    ة العببة   ة ل   د  طالب    يف تبقة   ة إتق   ان املف   بدا  تق   در عل    
GUPPI 2  دوبةة اجل  اتاراال ب نو  سواا دد   ببو 
        WORDل      دعلاااس       اتةتةة  دطنة       بيه      دث النح        إج  عبد      ة  د      اي  اي      اد  إتق      ان املف      بدا  العببة      ة  

SQUARE  باملدرس  ة اببدداية  ة ابس  ال ةة الص    اا  ا   ةل  د  طالب GUPPI 2  ات  اراال ب ن  و  س  واا دد   بب  و  
يدك  ون    ر دارت  ل    ذلة  ع ا   ا ابجباي  ل اي  فل ا ا  و النح     االنح   إن    وا النح    املس  دمدال يف ا   دوبة  ةاجل

 .النح   وعةا باسدمداال املال  ة ااملقابال  اابخدنارا  االوثاي 
 22) ةاليت  ققت اادم ا  سس ة طالب WORD SQUAREلدعلاااس اتةتةة اا ت الدداي  قنع اسدمداال 

 ن  د  اي  اخدن  ار إتق  ان   اج  دWORD SQUAREل  دعلاااس   اتةتةة طالن  ا مث ب بع  د اس  دمداال  22 ع  دد٪(    ر 
طالنً  ا مث ب يف  22    ر ع  دد ةطالب   02 ال   ير لص  لوا عل    الدد  اي  الكا ل  ةا  ا  األاجدار  ال  املف  بدا  ق  د ااد  يف 

طالنً ا  ي ه ب  22 عدد ٪(  ر02طالًنا ) 01 ال ير لصلوا عل  الدداي  الكا لةمها الدار  الثا ةة اداك اياد   ب   خب  
يف  ةإتق ان املف بدا  ل د  طالب  قدر عل  تبقة ةت WORD SQUAREلدعلاااس اتةتةة  ن ا النح  ابسددداج  ر ا 

 .املواد العببةة
 

 املفبدا ، WORD SQUAREمث اس اتةتةةالما  النح : 
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“Imajinasi adalah awal dari kreatifitas” 

(Arnanda Setyawan) 

  

 

                                                             
1
 Daarul Ilmi Cendikia, http://www.dic.or.id/hadits-tentang-kewajiban-menuntut-ilmu/ 

(diakses pada tanggal 20 November 2018) 

http://www.dic.or.id/hadits-tentang-kewajiban-menuntut-ilmu/


 و
 

 إهداء

ةككإلتاتهككثالةتثنكك ل كك ل كك  للل وجيهككللولتككا م علكك  شككت تلباحثة كك لب لبحلنككحتثاللو  ككث 
قكك   ل.لل لبحلعليككللونككاعصككةلوباسككاعلعلكك لةحيحيككثلنككي اثل مكك لبا نككثا لبا لميكك صلبا ككا

ل:با نثا لبا لمي لب لثة  ل   باح

رنيثىنلويترببينللبا بن نواسرتيوباسي ةلل وصل)أمل(خمباسي للنيلوبحملرت نيثحملحونيا ول .1
لجنكثة لةكإاوصكو لعلك ل ك لولليننلعلك لأنليك عوبيت حكثاللصلولوي ن بينلويش فثىن

بحلأنلميج  ثليفلبا ايثلويفللعس وللجال حوااتثنلتاتهي ل  لدربن لجبث   لردي لت
 .بآلخ ة

 وأ  لأصححلويللأ  يا بلبا يلي فقلولأيبلجول .2
عل لتاتهثالةتثن ل   للدبئمثًلبا وبفعلوبحلمثسليق ع با ي أخ لبحملحوبلشيفلبألاوبر .3

 با نثا لبا لمي 
 لطككو لباوقككك لباكك يل  راكككثلفيككلل  كككثًصليفلف ةتيكككثلصلأشككت ةعلعلكككيفلباسكككا أصكك قثئ ل .4

يليي بلأوةتثفيثاثصليويكونلةو يكلصلصل دبئمثًليفلباتشجيعلاتتقيقلبايجث صلوشثرةيثلوُةلميث
نقسعلل2114ليفلبمل ةل .لفضالع لأص قثال ف صلوتشتقو ْ  ل  للثفيصلت ووبروباثلتشتقو 

 .صلأشت ةعلعل ل سثع  تعلوحتفيزةعبالغ لبا ني 
 .جال حوااتثنلجث   لردي لتلنثيت  ةل لبحملحول .5
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 السيرة الذائية
 ما  األوىللبنات  يااهو 7116 مااي ما  71التاايخ   يف لوسيانا بيت خمصوص تُولد

 .سولسرتيسيدة الخمصوصسيد الزوج تامل
مرباااو متااااين  مبااااون   كرناااا يا اااا2 مااا  املديسااا  اةبتد ياااا دياسااات ا الباحثااا   تأباااد 
باملدساااا  الثانوخاااا  اةسااااا مي  التحقاااات الباحثااااا  مث  2228حاااا   2222السااااان  ماااا  اجلنوبياااا 

 الباحثا  التحقاتمث  22277حا  2228السان    مباون  اجلنوبيا اةخ ص تنجون  بنتاان  
حاااا  2277السااان   مباااون  اجلنوبي اةخااا ص تنجاااون  بنتااااان   اةساااا مي  العاليااا  باملديسااا 
2271.  

عااااااان صاااااات دياساااااات ا يامعاااااا  اةساااااا مي  انجومياااااا  يادخاااااا  انتااااااا   مبااااااون  يف مث و 
يامعااا  يادخااا  انتاااا  اةسااارمي  انجوميااا   بيااا  والتعااااي  بقسااا  الاةااا  العربيااا بجايااا  الرت  2271
  مبون 
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 تقديركلمة شكر و 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

رب العددنيدلش رددالت الةنيعلددن مةددهلل وعمددن ا   إنتهتددل عددة مو  دد  الانيإةددن  دد   احلمددهلل   
ن األ ىل هدجن اجلني ع ط لةحصنل مةهلل الهللر شل  تهلل ن إلس هفنيءبعض الك نيبن  رسنيلن العةمهن   

 السدةم مةدهلل سدههللوني  مدهلل سدههلل السدني ات  الصدةة مةم الرتبهن  ال عةهم لتسم إعةهم الةغدن  ىف
 ينم ادلهعني .  مةهلل الل  صحةل اىل

ري    ادلسنيمهللة  د  ت ةد  مةهلل الال الةنيعلنص  حت، ا الةحث يف  ني لن الس امنيل هذ
جزي  الشدددال   ال تدددهلليل مةدددهلل  هددد  نالةنيعلددد  تدددهلل لذلا.، سدددناء ادلني يدددن ن  ادلع نيدددناألطدددلا 

   بنيخلصنص مىل: نيا نيبن حبل ل نج ن الذي  رجعنا   سنيمهلل ا الةنيعل

األونار، ادلنيجس ري كعمههلل كةن الرتبهن جبني عن را ي  او دنين  خرياحلنيج  /الهللك نر .األس نيذ .1
 اإلسة هن احلان هن ال ةنوج.

 مهلل مفهدد  ادلنيجسدد ري    سددههللتسددم الةغدن العلبهددن لئهسكاجملسدد ري       الدهللك نر سددفل   .2
 تسم الةغن العلبهن ب رئهسك عه

كمشدددل  ة، ادلنيجس ري ن السدددههلل يدددهللريكمشدددل  األ لددد  ، ادلنيجسددد ري سدددةم خبليالدددهللك نر  .3
 الةنيعلن مةهلل اإلو  نيء    الا نيبن هذه اللسنيلن العةمهن نين يشلت انيلرهلل الذان اللنيين

  هدد  ادلهللرسددنيت  ادلهللرسددش بتسددم إعةددهم الةةغددن العلبهددن باةهددن الرتبهددن  ال عةددهم جني عددن  .4
 .لعةم م   إلبه  م را ي  او نين اإلسة هن احلان هن ال ةنوج

 ال ةددنوج لبددن  ددنيإلام  2اإلب هللائهددن يفدد  دبهللرسددن مهلليل السددههلل  ددنيل الددهللي ، ادلنيجسدد ري ك .5
 .ث يف ادلهللرسن اليت يني هنيتتهلل مسح يل إلجلاء الةحاجل نبهن
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سنلسدددددرتينيلذاولبهنيرب  ياددددد اين  السدددددههللة   صدددددنص  ن  نيلسدددددههلل ش  احملرت ه نيحملةنبي لدددددهلل .6
 هةنصنل مةهلل مهيت   جننيع .ون مةهلل نن يهللمناي عةنيال ،    يلسهللاين  يشلتنيرب

 مةهلل  ه  ج ن الذي  رجعنا   سنيمهلل ا الةنيعلن لا نيبن حبل ني   .7
 نيد  إ لدذل  ل.نبعدهلل  دني إادنن مد  الامنيالعةمهدن متنيً ني نن هذه اللسنيلن  الةنيعلنهللرك إ
مسددددهلل نن ي فدددد  الةحددددث لددددهلل  . مةهلل اإلو تددددني ات   اإلررددددني ات   جمهعنيلتددددنيرئشنالةنيعلدددد

 .التنيؤئشالةنيعلن   زيني ة ادلعلتن لهلل  
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 لوسيانا  
1411020172    
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 األول الباب
 مقدمة
 

 توضيح الموضوع .أ 

هو عمل جوهر أو مادةة مكاة س تا  ن مشدهكا دد وةهاتا دد ووباكدد  كاةل  املوضوع

 لققام  ااسققاتاتيةية  تطبيقق ، وهاا.  اابدحثااس املوضااوع عاا مشدجا.    هاااحل اةداااس ا اا ت 

WORD SQUARE   الصقق   ارس ال غققة المتةيقة لققدى الطقق ب رقق تتقيقةتتقا  المرتااتفقق

 المبقوج ماتقارا  سقواامددي متةقو  GUPPI  2ةالمدرسة اإلةادائيقة اإلسق مية الخامس

املصط حدت اااواهةة اابدحثس كرح و ت فدن حم ويدت هاحل ااوههس   أتدل  ا جعل.جدوةية

   يدىلهو كمد  اابحث  هاا 

 تطبيق   1

و دا اد  فاا   ، املمدهتاسهاو تطبيااق  أماداااات تعام حمشحوتاسح  طباقيايت  ما  ااة ماس 

إذ  املأصااوة  اادا طبيق هااو ااشكااد  1اا طبيااق هااو دمدهتااس ااأياادم  اايتموه مرتبطااس  عماال 

  حتأيااق هاايا ةياادةة مكاارةات ااطاا ب ماا   اا    ااعر يااساااااي يأااوم  اام املع مااو  

 word square ع ن ااتطبيق ات اتيجيس 

                                                             
1
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 إت اتيجيس   2

تدئل اات تي ن دمدهتا دد ااد ات اتيجيس اا ع ن ه. اخلطس وااأواعي واخلطوات وااو 

  ااكصال اايهاتا. ا حأياق وتي ن دتريرهد م  االف  دح إىل اإلغا     عم ياس ااا ع ن 

 اهليا  

 ( word square) تدحس ااة مس  3

word square      عباادهة عاا  ك ماادت مرتبااس   مر ااهت  ةاا  هراأفااد هأتااًيد وأفأيًااد

أفأياااد واةااا  كاااةل عكاااوائ. نياااث  ةااا  هراأفاااد هتباااحل اةاااروا  اتااا اتيجيس هااااحل 

  دإلضدفس إىل غريهد م  اةروا كمد املش أيي  

 مكرةات اا غس   4

ملكااارةات هااا. عبااادهة عااا  لموعاااس مااا  ااة مااادت ااااات تكاااةل اا غاااس ااااات يعرفداااد ا

اإلنساااد  ولموعاااس مااا  ااة مااادت وتاااوا تسااا ليم ابشااادأ   اااس أو ا  وابااال ماااهت 

 2اجلمدوه 
 

 

 

                                                             
2
Syaiful Mustafa, StrategIpembelajaranBahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN-Maliki 
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 سط    5

هاان أعءاادأ ا  مااهت اااااي  طاادواو  تطااوير إمةدناادفن ماا   اا   عم يااس ااطاا ب 

 ااين ، تاواأ اا ع ااين غاري اارعيااواا ع ين اارعياواا ع ين غااري اارعاا. ااا ع ن ع ااس مساده اا ع

 ع س مس وى اا ع ين وأنواع معيشس م  اا ع ين  

 جشو يس مدتدهام المبونجتوكدمشيي مر و  GUPPI 2 امليهتس اإل  يائيس اإلت ميس  6

هو مةد  اابحث اااي ي ن إجراؤحل مبعىن اابحث ع س هيا   مشدهكس املكدكل 

تشكيااا يعاام اابحااث ا ةكاا  عاا   املوضااوع  وهةاااا ، فاا   دابحثاملوضااوعاااواهةة   

ةهس اا غاس ااعر ياس اايى      ترهياس إتأاد  املكارةاتWORD SQUARE اا ع نااتا اتيجيس 

تااوكدمشيي مر ااو  GUPPI 2   يائيااس اإلتاا ميس دمليهتااس اإل ااصاا  اخلاادم  ااطاا ب

   2117/2118ااعدم اايهات.جشو يس مدتدهام المبونج

 الموضوعأسباب اخايار  .ب 

 األتبدب اا دايس   اابدحثساملوضوع ده خت

س ااأاااايهة ع ااااس تع اااان اا غاااادت ااجشبيااااس )ااعر يااااسط يعاااام أ  ااطاااا ب مطاااادابو  مبمدهتاااا  1

دشدك حدجاااس إىل ا حأياااق هااااا اهلااايفو  اااس وااكاااكويس  تاااواأ املة و اا وابااال ماااهت اا غاااس 
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إت اتيجيس تع ن مشدتبس وفعداس تسدعي ااط ب ع س حتسا  مدادهافن   اا غاس ااعر ياس 

  كةل فعد   

واحااااية ماااا  اتاااا اتيجيدت اااااا ع ن اااااات حت ااااد  إىل  word squareاتاااا اتيجيس تع اااان  2

 ةااا  أ   word square ا  اتااا اتيجيدتامدد   أنكاااطس اا ع اااين وااااا ع ن اتااا لي

تساادعي   حتكيااط ااطاا ب وةعااوفن ايةونااوا أكثاار نكاادطًد وإ ااياًعد   أنكااطس اا ع ااين 

 واا ع ن 

 مشك ة الحدوا  .ج 

   اابدحثاسات شدةاً إىل حتييي املكة ت واملكة ت ااتدتيس املوضحس أع حل ، فا   

  ترهياس WORD SQUAREاا ع ناتشكياا اتا اتيجيس  ما  املكاة س   ح ي  ا اابحاث حتاإجراأ ها

 دمليهتااس اإل  يائيااس  ااصاا  اخلاادم  ةهس اا غااس ااعر يااس ااايى ااطاا ب   إتأااد  املكاارةات

ااعاااااااااااااادم  جشو يااااااااااااااس مدتاااااااااااااادهام المبااااااااااااااونجتااااااااااااااوكدمشيي مر ااااااااااااااو  GUPPI 2 اإلتاااااااااااااا ميس

  2117/2118اايهات.
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 البحثمشك ة  .ا 

 WORDاااا ع نااتااا اتيجيس هااال جتعااال مكاااة س اابحاااث كماااد يااادىل أ  اابدحثاااس ةااا  دت

SQUAREااصااا   ةهس اا غاااس ااعر ياااس اااايى ااطااا ب   تأااايه ع اااس  ترهياااس إتأاااد  املكااارةات

 مدتاااادهام المباااااونجتااااوكدمشيي مر اااااو  GUPPI 2 دمليهتااااس اإل  يائياااااس اإلتاااا ميس  اخلاااادم 

 ؟2117/2118ااعدم اايهات. جشو يس

 أهداف البحث  .ه 

هال ا عارا هاو  م  هاا اابحث اهليا ودغس م  املكدكل املاكوهة أع حل، وفأد ا صي

ةهس اا غااس ااعر يااس    تأاايه ع ااس  ترهيااس إتأااد  املكاارةاتWORD SQUAREااا ع نااتاا اتيجيس 

تاوكدمشيي مر او  GUPPI 2 دمليهتاس اإل  يائياس اإلتا ميس  ااص  اخلدم  ايى ااط ب

  2117/2118ااعدم اايهات. جشو يس مدتدهام المبونج

 البحث  مدافع .و 

 م  ااشدحيس ااشظريس  ة  أ  تةو  ن دئج هاحل اايهاتس مكيية ع س ااشحو اا د   

 ساعر يس م      تطبيق اتا اتيجيكبييل اطيدةة مكرةات ااط ب   تع ن اا غس ا   أ

  Word Squareاا ع ن 
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 .Word Squareكعم يس ا طوير اايهاتدت  دت ليام    ب

 عم ًيد ،  ة  أ  تةو  ن دئج هاحل اايهاتس مكيية ع س ااشحو اا د   

 غااااس ااعر يااااس اك ساااادب  ااااةة مبدباااارة   تطبيااااق تع اااان اا ةاااا دت داشساااابس ا ة اااادب    أ

 .Word Squareتع ن  س دت ليام ات اتيجي

م  امليتمو  أ  ي مةشوا م  اك سدب  اةة   داشسبس ا ط    تيمد كمواضيهت نثيس   ب

وهااو ااماار   يااس ماا   اا   اااا ع ن أعشاادأ اا عاا مبدباارة حااو  حريااس تع اان اا غااس ااعر 

 ااكثر أمهيس ا  يتكيي ع س اا ع ن  

 خ رية البحث .ز 

وتصال إايشاد ااياوم ما  حل مسا مرا ية م  اا غدت اايوايس ااات ت طاوه اا غس ااعر يس ه. واح

املصط حدت ، اا غاس ااعر ياس بادم س   مشظاوه ااسايد  اخلاد  حيس     اا حو   م  ااشد

ًيد    خم    اا غدت ااعدمليس ااعر يس كدا غاس  ة  ا غس ااعر يس أ  حت ل موهًعد ات اتيج 3 دا

املسا مو  ا  ااأرآ  مت ااةك  عشم مسا ليًمد اا غاس ااعر ياس ااات حت دجداد ااأرآنيس ااةرمي 

س اهتبدطااد وعيأااد   اغااس ااصاا ة اااااا فاا   اا غااس ااعر يااس مرتبطااكمااد تساا ليم واملساا مدت  

  يتهكد  اإلت م 

                                                             
3
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اتاا اتيجيس اااا ع ن هاا. اخلطااس وااأواعااي واخلطااوات وااوتاادئل اااات تااي ن دمدهتاا دد اااد 

وتاااي ن دتريرهاااد مااا  االف  ااادح إىل اإلغااا     عم ياااس ااااا ع ن   ااكصااال اايهاتااا. ا حأياااق 

ااات تعام ع ان اةارب أو  حstrategiaاهليا  ك مس ات اتيجيس تيت  م  ااة مس اايوندنيس ح 

ري عشداد  دع بدههاد تأشياس تسا ليم غدابد مد ي ن اا عباالت اتيجيدت اعدمس أمري اةرب     ا

ط هو ااع ن وااك  1989)ا حأيق اهليا  وفأد الت اتيجيس ااأدموس اإلنيونيس. ااةبري 

م  ات ليام مواهة اامن ا شكيا تيدتدت معيشس   اةرب وااسا م  اتا اتيجيدت ااا ع ن 

ماا  هبااال املع ماا  ا حييااي أنكاااطس اااا ع ن اااات تاااي ن  هاا. ااطاار  اااات تاااي ن اتاا ليامدد

ا  اا غااااس ااعر يااااس هلااااد مباااادةئ و صاااادئ  دميااااطة دتدًمااااد  4اتاااا ليامدد أعشاااادأ عم يااااس اااااا ع ن 

وي ط   تع ان  ئيسيس ا حصو  ع س اا ع ن ااشدجحاالت اتيجيس ه. واحية م  املكدتيح اار 

ددهات اا غويس ا ط ب  توا تثعر اا غس ااعر يس ات اتيجيدت وتأشيدت مشدتبس ا حأيق امل

ب ملسااا وى تاااادواس أو اإلتااا اتيجيس ااااات يطبأدااااد املع ااان  كااااةل كباااري ع اااس إةهاك ااطاااا 

واااات   املرح اااس اا دايااس  ةااا  أ  حتكاااط ع ااس حتسااا  مداادهات ااااا ع ن واا غاااس بااعو س اا غاااس 

 االن باااااادحل إىل ال  ياااااال املع مااااااو  أحيدنًااااااد إىلملمدهتااااااس   تع اااااان اا غااااااس ااعر يااااااس ااجشبيااااااس  ا

فدااان يأااايمو  ماااواة تع ااان اا غاااس ااعر ياااس ةو  ااشظاااار إىل  االتااا اتيجيدت املشدتااابس ا  طبياااق
                                                             

4
Syaiful Mustafa, StrategIpembelajaranBahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN-Maliki 

pres,2011),  hal. 7. 
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تكدعاال ااطاا ب وفدمداان ا اايهس هغاان أ  اإلتاا اتيجيس أو املااشدج أكثاار أمهيااس ماا  املاادةة  

اااا م  تكسري أع حل  ة  تكسري ات اتيجيس اا ع ن ه.  طس عمال واتا ليام خم  ا  

   تع ن اا غس ااعر يس  املواهة 

املكرةات ه. عبدهة عا  لموعاس ما  ااة مادت ااات تكاةل اا غاس ااات يعرفداد اإلنساد  

أماد  داشسابس 5ولموعس م  ااة مدت وتوا تس ليم ابشدأ   س أو ا  وابل مهت اجلمدوه 

اا غاس اإلذم يطياس هاو لموعاس ما      vocabulary،   حا  أنام املكارةات  ااعر ياس يسامس 

ااة ماادت أو ااةشااوة ك مااس معروفااس ماا  هباال باال  أو اا اارى اااات هاا. جااطأ ماا  اغااس 

فا   املكارةات ها. لموعاس ما  ااة مادت ااات تكاةل اا غاس  إ  ةوه  نس  ااأر معيشس  

ن املكرةات   إتأد  أه اهت مدادهات اغوياس ضاروهي جاياً  ت عا  املكارةات ةوهاً مدمادً   تع ا

اا غاادت ااجشبيااس ، ا  تع اان اا غاادت ال  ةاا  فصاا م عمااد يساامس  اادملكرةات    حاا  أ  

ا ةااو  هاادةهة ع ااس فداان وإتأااد  اا غااس ااجشبيااس 6ااة مااس هاا. أبااغر جااطأ ماا  اا غااس ا دنيااس 

 كاااةل جياااي ، فمااا  ااءاااروهي إضااادفس املكااارةات نياااث تةاااو  املكااارةات أكثااار هيماااس  إ  

ااااا يشسااس   ااطاا ب هلااد مياال ا شساايد   ساادواس   ذاكاارةإضاادفس مكاارةات جييااية معروفااس 

                                                             
5
Ibid.,hal.  88. 

6
Ibid.,hal.  61. 
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ااط ب  سرعس املكرةات اات ت أوهد ا  و  تع  ن املكرةات مدن جايا انام م ط ا  أتدتا. 

 وم ط     تع ن اا غدت ااجشبيس  

    wordااااا فااا   square ك ماااسwordك مااسماا  ك م ااا ، مهاااد  Word Squareي ةااو  

square اتا اتيجيس 7ااههادم   املر اهت امل ااوفر يأاوم مبالأ ااحارا أوWord Square  هاا. أ

 اا عبااس تساا ليم ااااوه  كوتااي س ، وامليااطة هاا. ةياادةة ذكاادأ ااطكااد    حداااس ااحاارا اااات

، حيث ُيط   م  ااط ب توبايل ااحارا  سارعس ه. ااة مس ااصحيحس   إطده مر هت

الن صااده كااال لموعاااس أو فااارة   ، إمااد   تشااادة  أو أفأااا.  ااساارعس هااا. املك ااادح اارئيسااا. 

ااكصاال  هاااحل اا عبااس هاا. نكساادد تأريبااد مثاال ااة ماادت ااعكااوائيس ،   حاا  أ  ااة ماادت 

 8ااعكوائيس ه. اااعدب اات جتي ك مدت معيشس   أعمية مرتبس عكوائيد 

اتااا اتيجيس ااااا ع ن ااااااي ط اااوي ع اااس عكاااوائيس Word Squareاتااا اتيجيدت ااااا ع ن 

يأااد    إطاااده واحاااي ا صاااشيو ، واااات مت تاااثا  املكااادهك  ا وبااايل  أاعاادب حااارا ك ماااس

،  وضوضااواارتاادئل  ساارعس إمااد يااشأ    لموعاادت   وتاادئل اإلعاا م ااوههيااس  وفأااد   

                                                             
7
DevinaJonelisa ,dkk, “Model PembelajaranInovatifTipe Word Square 

padaPembelajaranMatematika SD”, JurnalPedagogifkipUnilaJurusanPgsd, Vol: 1 No:5, 

hal.6.http://digilib.uin-suka.ac.id/19039/1/10420068_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf (diakses 30 

januari 2018). 
8
Alamsyah Said danAndiBudimanjaya, 95 StrategiMengajar Multiple Intelligences, (Jakarta: 

Kencana, 2015),  hal. 107. 
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ه. إت اتيجيس تع ميس جتمهت  ا  ااأايهة ع اس اإلجد اس عا   Word Squareف   إت اتيجيس 

إىل حااي كبااري وهاا. تكاابم 9ااتااة س و اا  اااااو    مطد أااس اإلجد اادت اصااشدةيق اإلجد ااس 

 ااال مت إ كدؤهااد عاا  طرياااق   هاااو أ  اإلجد ااس موجااوةة  داكعاال اة  ااكاار اااغاادة امل أدطعااس

س م  اا شةر  تأوم اتا اتيجيس إضدفس مر عدت إضدفيس حت وي ع س أحرا أو أعياة عكوائي

اا ع ن هاحل   يهي  ااط ب ع س تيهي  اا عدو     ا موعدت ، وااعثوه ع اس إجد ادت 

األتااة س واجلمااهت  اا  ااأاايهة ع ااس اإلجد ااس عاا  ااتااة س مااهت اةاار    مطد أااس اإلجد اادت 

س نكاد  ها. وهها Word Squareاصاشدةيق اإلجد ادت ااات كدناحل م اوفرة  ااةاة اارئيسايس ااا 

 أو وههس عمل   بةل أتة س أو  ل حت د  إىل ك د  دد   ااعموة املأيم  

ا  يائياااس اإل  ميهتاااس  سبدحثااااااتااا شدًةا إىل م حظااادت ماااد هبااال اابحاااث ااااات أجراهاااد 

Guppi 2أ  ااطاااا ب  اااايو  بااااعو س   فداااان اااااا ع ن ا  املع ماااا  م داعر يااااسمااااهت مع م 

 Wordأو االتااا اتيجيدت  اتااا اتيجيدت ااااا ع ن كثاااري مااا  وتااادئل اإلعااا م يسااا ليموا  

Square يأااد  هاااا ماا  هباال 10  اااا ع ن نيااث ال تااطا  إذماادةات تع اان ااطاا ب مشلكءااس

ااطااا ب ااااااي  يع أااايو  أ  حكاااع املكااارةات ااعر ياااس أمااار باااع   أماااد  داشسااابس إىل أحاااي 
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DalamPeningkatanPenguasaanKosa Kata BahasaInggrisSiswaKelas IV SD”, jurnalkalamcendikia 

PGSD, Fkip UNS, Vol:1 No: 4.hal.3.http://digilib.uin-suka.ac.id/19039/1/10420068_bab-i_iv-atau-

v_daftar-pustaka.pdf (diakses 28 januari  2018). 
10

HasilWawancaradengan guru bahasa Arab,padatanggal 20januari 2018. 

http://digilib.uin-suka.ac.id/19039/1/10420068_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/19039/1/10420068_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
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. فاا   اااااكدأ ااكلصاا ع  ع اايدن تع اان املكاارةات ااعر يااسااعواماال اااات جتعاال ااطاا ب يصاا

وااااي  م طا ب هادةهي  ع اس هاراأة ااأرآن مبعىن أنام   فصال واحاي هشادك خم  كس ب ياع مل

ب وفدان   تايأوم ااطا ب ااااي  دتةشاوا ما  هاراأة ااأارآ   دتا يعدهاراأة ااأارآ   ي مةشوا 

و  تد اااااس ااعر ياااااس حااااا  يةااااا1 ئاهنن يس طيعو  نطق وهراأة ااةاملكرةات  سدواس و سرعس 

إة اااد  املع ومااادت   اااااااكرة أماااراً تاااد ً ا غدياااس ، واةااا   ااا  أ  يةاااو  هشااادك تةاااراه 

ا مكاارةات حااا  ال نشساااس املكااارةات   واةااا  ا طااا ب ااااااي  ال يسااا طيعو  هاااراأة ااأااارآ  

تيةو  اييدن بعو س   ااأراأة ااعر ياس ع اس وجام اخلصاو  حاو  املكارةات، وام صاد  

   امل ع م  مهت امل ع م  اآل ري  اااي  خي  كو  جيا  ةا الم تأبل وتاكر املكرةات  

 ياال  عااط ااطاا ب إىل اا ااطاو    ااصاا  ، وي حاايعو  إىل  عشااي تع  اان اا غااس ااعر يااس

أنكسدن مهت أهراهنن ، وياهبو  إىل برح املع ن     تع ان املكارةات عشايمد يظدار ااطا ب 

أاايهة ع ااس تاااكر ااطاا ب أكثاار ماا   اا   وجااوة ااباايدأ أو ااصااوه ،  ةاا  أ   عاال اا

 بية ومراهبس ، ا  هشدك مثييي  ا  وابل مهت ااااكرة  

ما  ااءاروهي أ  تةاو  هشادك إتا اتيجيس  دكلعشي معدجلس هاحل املك ع وة ع س ذاا

و دا حييي م      تطبيق كرةات ااعر يس اات مت تع مدد تع ن دم عس و ة  أ  تطيي م  امل

 اي  مااهت  اا  اااا ع ن أعشاادأ اا عاا اهنااد حتاا  اااا ع ن اااا ، Word Squerإتاا اتيجيس تع اان 
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ح  ي مة  م  بأل هيهتم ع اس تااكر املكارةات ااات تع موهاد  تكابم هااحل االتا اتيجيس 

ملأ اغط ااة مادت امل أدطعاس واةا  ااكار  هاو أ  اإلجد اس موجاوةة  داكعال واةشداد ت شةار 

م      إضدفس مر عدت إضدفيس حت وي ع س أحرا أو أههدم عكوائيس ما  اا شةار ، وما  

اتيجيس ااطااا ب ااااااي  يكاااعرو   دمل ااال وامل ااال هااادةهي  ع اااس امل وهاااهت أ  جتعااال هااااحل االتااا  

حتسااا  ذكريااادت ااطااا ب مااا  املكااارةات تع ماااحل  إ  عااايم وجاااوة املكااارةات ااااات ي أشداااد 

 ااط ب طية إىل حي كبري ذمدح أو فكل إتأد  املوضوع كةل  

تظداار ن اادئج امل حظاادت أناام عشاايمد تاا ن عم يااس اااا ع ن  كااةل تاا   ، يةااو  اا اايتعري 

ع ااس هيماااس ااطاا ب مشلكًءاااد إىل حااي كباااري وي ميااط  ش ااادئج تع اان ااطااا ب  مثاال جااايو  

تاوكدمدنيي مري ادو 2  يائياس االيهتاس امل يدندت هاين املكارةات اطا ب ااصا  اخلادم    

 واات مت عرضدد أةندحل  مدتدهام
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 1الةدول 
ااص   سط   ةهس ااغر يس ايى اا غس ااعر يس  كرةات امل إ  بدهجيو  توةيهت اش دئج 

 مدتدهام المبونجتوكدمشيي مر و  GUPPI 2 دمليهتس اإل  يائيس اإلت ميس اخلدم  
  2117/2118ااعدم اايهات. شو يساجل

 اا غس ااعر يس ع  املكرةات مواضيهت 
 

  ن دئج اا ع ن ن يجس ههن

 نسبس مةويس عية  

1 81-100 1 1: 

2 61-80 5 25: 

3 41-60 15 75: 

4 21-40 1 1: 

5 1-20 1 1: 

 :111 21  عية

 دمليهتاس اإل  يائياس اإلتا ميس ااصا  اخلادم  ما  اا غاس  إ  بادهمصيه  

GUPPI 2  ااعاااااااااااااااااااادم  شو ياااااااااااااااااااساجل مدتااااااااااااااااااادهام المبااااااااااااااااااااونجتاااااااااااااااااااوكدمشيي مر ااااااااااااااااااااو

   2117/2118اايهات.
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 WORDاا ع ناتشكياا اتا اتيجيس ن املع ن اا ع ن اا غاس ااعر ياس ما   ا   مأيدس تأي

SQUAREااصاا  اخلاادم  سةهس اا غااس ااعر يااس ااايى ط  اا     ترهيااس إتأااد  املكاارةات 

 شو ياااساجل مدتااادهام المباااونجتاااوكدمشيي مر اااو  GUPPI 2 دمليهتااس اإل  يائياااس اإلتااا ميس

   2117/2118ااعدم اايهات.

 = جيي جيا               81-100

 = جيي               61-80

 مأبو =               41-60

 نده =               21-40

 جيا نده =               1-20

 اابدحثااس ن فااملداان جااًيا إجااراأ حتساايشدت  وهةاااا ، ماا  ا شاادًأ ع ااس االف اضاادت أعاا حل

   ترهياس إتأاد  املكاارةات  WORD SQUAREاا ع نااتا اتيجيس  ا جراأ ناث حاو  ح تطبيااق 

 GUPPI 2 دمليهتااس اإل  يائيااس اإلتاا ميس ااصاا  اخلاادم  سةهس اا غااس ااعر يااس ااايى ط  اا

 ح  2117/2118ااعدم اايهات. شو يساجل مدتدهام المبونجتوكدمشيي مر و 
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 تحديد المشك ة  .ح 

 يةو  حتييي املكة س كمد ي .    شدًأ ع س اخل كيس أع حل

   ةهوس املكرةات ااعر يس  WORD SQUARE ا ع نا تس ليم ات اتيجيدت م  1

 ال تطا  ن دئج اا ع ن مشلكءس ايهوس املكرةات ااعر يس    2

 



61 
 

 الثاني الباب
 النظري األساس
 

 مفهوم تعلم اللغة العربية  .أ 

 فهم اللغة العربية  .1

الةةةيي  يةةةا نةةة ل اك كةةةألص لةةةيل  نةةة  ا  ةةة ات الةةة   اللغةةةليف اللغةةةل الية يةةةل  ةةة    

 تح ث هبأل البشة تكم  لغةل  ذةيا التية ةو ذة  يف ةل يف اللغةل الية يةل يف اليدة ر ال   ةل 

و دةةة اهألذليةةل ولعةةط رةةه تاةة ر يف ةةل اللغةةل واعةةحب ت ةةييً أل للميةة   يةة  أص ا  دةة د رةةط 

رةل ريينةل  يف  ةن أص تية ةو اللغل يف ذيا ال قت ذ  الل جل  رل ريينل أو لغةل ريينةل  

 اللغل ويف أل للمدالح ذنألك   ة آراء وذي: 

 اللغل ذي ا   ات ال   يرب  ن أل اهميه للتيبري  ط رغبألهتل   ويف أل ال ط عا  أ 

تخ ل للتيبةةري  ةةط أاةةألء ا  ةةيألء الةةيي  كةة اللفةة ويف ةةأل ال ةةط  ةةإل ا يفةة ص اللغةةل ذةةي   ب 

 رية أل  ط ا يألين ال  مت يف م أل  
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اللغل ذي تيبري  ط       ة   النيةل الة   ة ة ذأل  التيبةري ذة  وص  كب ا ط خل   ج 

يفيةة  الفةةل الةةيي  نشةة   ةةط  يةةل أص   ةة   ا  يةة  تعةة ص ا  ةةةا  الةة  تعشةةفحب يف 

 1 ع  يفل 

 العوامل المؤثرة في تعلم اللغة العربية  .2

 ذنألك الي    رط الي ار  ال   عط أص تؤثة  ل  تيلل لغل أرا ا مبأل يف ذل : 

 يلل ا ر   ا   أ 

ا يلةةل ذةة   ندةةة  ألاةةل للغأل ةةل يف تنفيةةي ااةة.اتيجيل الةةتيلل  أرةةأل  أللنكةةبل ليمليةةل 

التيلل ليس جمةد ال ور اليي ا ةة ن ننمة ذج أو رلةأل  للاة ب  يلمة صا ولعةط أ  ةأل  

 one underlying emphasis should be  ةة     ررةةألص نةةري :     نمةة  ة الةةتيلل

noticeable: that the quality of the teacher is the essential, constant feature in 

the success of any educational system     ا ذنةألك  ة د رةط  دز عةيوويفً ةأل  ةأل ذنةة

اه ا ةب الة   عةةط أص تةؤثة  لةة  عة دة  مليةةل الةتيلل الةة   ةتل رشةةألذ هتأل رةط   ارةة  

 teacher formative experience, teacher training experience andا يلةل ا وذةي: 

teacher properties”.  

                                                             
1
fathurRohman , MetodologiPembelajaranBahasa Arab, (Malang: Madani, 2015), hal. 1-2. 
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اهةةةنسا ونةةةيل  نةةة  جتةةةألرب اميةةةألة رةةةط ا يلمةةةن  وتشةةةم ا ا يلل جتة ةةةل تع  نيةةةل

 الي ط  دبح ص اخللفيل واألئ  اال  ل االعتمأل يل  

وتشةةةةةةم  اخلةةةةةةربات ا تيل ةةةةةةل  أل  شةةةةةةال واخللفيةةةةةةل التيليميةةةةةةةل  يللا تةةةةةة ر ب جتة ةةةةةةل

 للميلمن  

ا ذةةة  نةةة  رةةةأل  تيلةةةمل الي ةةةألرات ا مل نةةةل رةةةط قبةةة  ا يلمةةةنا رلةةة  يلل أل خدألئدةةة

 ا يلمن ر قو جتأل  ا  نل  

   ار  الا ب   ب 

الاةة ب ذةةل نألئنةةألت  يةةل يفة ةة ة لتاةة  ة ويف ةةأل  ة لةةل التاةة ر  تنميةةل الافةة  ذةة  

ا يفةة ص الي ارةة  الةة   عةةط أص تةةةؤثة يف مجيةةه ع ا ةةب  خدةةيتحب  رلةة  ا يلمةةةنتاةة  ة 

ا األاةةيل للاةة ب الةةي ط ويف ةةأل   ا ةةب الاةة ب تشةةم  اه ا ةةب مليةةل الةةتيلل رةةط ع

 المل  لي ل اال جتألرب الت ريي التع  نيل والدفألت الشخديل الة   تلع ةأل    عيل

 2الا ب ) خدألئص التلميي( 

   ار  ا ةايفمل والبنيل التحتيل   ج 

                                                             
2
WinaSanjaya, KurikulumdanPembelajaran,(Jakarta:Kencana,2008), hal. 199. 
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ال األئ  ذي ن  ا  يألء الة  تة  ل ربأل ةةة  مليةل الةتيلل الكةلس ا رلة  واةألئ  

التيلل وأدوات التيلل   ينمأل البنيةل التحتيةل ذةي أي  ةيء  عةط أص  ة  ل  شةع  غةري 

ربأل ة ذمألح  مليل التيلل ا  لة  اةبي  ا لةأل  الاة ةمل ملد ا  راةل ا ملاةألءة ا  راةل ا 

 مليةةةل الةةةتيلل   تنفيةةةيالتحتيةةةل ركةةةأل  ة ا ةةةة ن يف ملخل  اةةة   انتمةةةأل  ا ةايفةةةمل والبنيةةةل 

و أللتةةألف يفةة ص ا ةايفةةمل والبنيةةةل التحتيةةل ذةةي رع  ةةألت ر مةةةل  عةةط أص تةةؤثة  لةة   مليةةةل 

 التيلل  

 الي ار  البيئيل  د 

رط البية  البيئةي ذنةألك  ةألر ص  عةط أص  ةؤثةاص  لة   مليةل الةتيلل ا و ةأل   ارة  

تمأل يةةل النفكةةيل    ارةة  التنظةةيل الاب يةةل الةة  التنظةةيل الاب ةةي والي ارةة  ا نألخيةةل االع

تشةةم   ةة د الاةة ب يف يفدةة  وا ةة  ذةةي ع ا ةةب ر مةةل  عةةط أص تةةؤثة  لةة   مليةةل 

الةةةةتيلل  يف  ةةةةن أص  ألرةةةة   لةةةةل الةةةةنفس االعتمةةةةأل ي  يةةةةا الي قةةةةل ا نكةةةةجمل  ةةةةن 

 3ا  خألص ا شألرنن يف  مليل التيلل 

 

 

                                                             
3
Ibid.,hal. 201. 
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 استراتيجية التعلم  .ب 

 فهم االستراتيجية   1

تية ةةةو اكاةةة.اتيجيل يف  ةةةأل  التيلةةةيل ا  ةةةتل تية ةةةو اكاةةة.اتيجيل  لةةة  أ ةةةأل خاةةةل ا 

 ة  ةةةةل ا وأ شةةةةال ردةةةةممل لتح يةةةةمل ذةةةة   تيليمةةةةي ريةةةةن )د فيةةةة ( ا    عةةةةط تفكةةةةري 

اكا.اتيجيل  لة  أ ةأل خاةل يتة ي  لة  الكةلل رةط ا  شةال ا دةممل لتح يةمل أذة ا  

  الةةة  تيةةا  لةةةل strategiaلعلمةةةل الي  أل يةةل   نلمةةةل ااةة.اتيجيل تةةة   رةةط ا4تيليميةةل ريينةةل

امةةةب أو أرةةةاء امةةةب    االاةة.اتيجيل ذةةي يفةةط تدةةميل  مليةةل يف امةةةب ا رلةة   ةةة  

لتنظيل ا  قو أو االا.اتيجيل حملألر ل اهيش والبحة ةل  يف االاة.اتيجيألت اليألرةل غأللبةأل رةأل 

    بً ةةةةأل للابيةةةل اللأل يةةةةل رةةةةط  ةةةتل التيبةةةةري  ن ةةةةأل  أل تبألرذةةةأل ت نيةةةةل تكةةةةتخ ل لتح يةةةمل ا ةةةة 

ال ةةةألر س اك  و يكةةةي العبةةةري ا يفةةة ص اكاةةة.اتيجيل ذةةةي  لةةةل ويفةةةط ااةةةتخ ال رةةة ارد ا رةةةل 

لتنفيةةي ايألاةةألت ريينةةل يف امةةةب والكةة ل  رةةأل  عةةط ا تبةةألر  رةةةتب   شةةع  ربأل ةةة  ف ةةل 

اكاةةة.اتيجيل يف التةةة ر س ذةةة  أص اكاةةة.اتيجيل ذةةةي خاةةةل دقي ةةةل يفيمةةةأل  تيلةةةمل  أل  شةةةال 

 5تح يمل أذ ا  حم دة ل

                                                             
4
sutarjoAdisusilo, PembelajaranNilaiKarakter, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hal. 85. 

5
Iskandarwassaiddandadangsunendar, StrategiPembelajaranBahasa, (Bandung: 

RemajaRosdakarya, 2008),  hal. 2. 
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ااةةة.اتيجيألت الةةةتيلل ذةةةي الاةةةة  الةةة  اةةةيتل ااةةةتخ ار أل رةةةط قبةةة  ا يلمةةةن لتح  ةةة  

 6أ شال التيلل ال  ايتل ااتخ ار أل أثنألء  مليل التيلل 

يف  ن أص تيلل اللغل الية يل ذ   ة  ةل  ةتل اختيألرذةأل وااةتخ ار أل رةط قبة  ا يلةل يف 

ب يف تل ي ويف ل رألدة اللغل الية يل   ص اللغل الية يل  أل ت  مي ا  اد الية يل لتك ي  الا 

لعيمةب ا  بةةب أص  ةةتل ي  ةة  ااةة.اتيجيألت الةةتيلل  ويف ةةأل 7ربةألد  وخدةةألئص دميةةإة .ألًرةةأل 

ننشةةألط تيليمةةةي رةةةط قبةةة  ا يلمةةن والاةةة ب  ةةةت  عةةةط ي يةةمل أذةةة ا  الةةةتيلل  فيألليةةةل 

ل نمةةأل ذنةذةةأل خةةرباء التيلةةيل مبةةأل يف ذنةةألك آراء خمتلفةةل  ةة   ااةة.اتيجيألت الةةتيل 8ونفةةألءة  

 ذل :

 شةع   ةألل أص ااة.اتيجيألت الةتيلل  عةط تفكةريذأل  لة  أ ةةأل   غفة رو  نشةم واةح  أ  1

نةة   شةةألط حمةة د والةةيي  عةةط أص  ةة يفة تكةة ي ت أو ركةةأل  ة للاةة ب رمةة  ي يةةمل 

 أذ ا  تيليميل ريينل  

لت ةةةة مي رةةةة اد وأواةةةةح عةةةةريالخ ومل لةةةةي أص ااةةةة.اتيجيألت الةةةةتيلل ذةةةةي الاةةةةة  ا ختةةةةألرة   2

 تيليميل يف  يئل تيليميل ريينل  

                                                             
6
Rusman, PembelajaranTematikTerpadu, (Jakarta: RajawaliPers, 2015), hal. 185. 

7
Syaiful Mustafa, Op. Cit., hal. 7. 

8
Rusman, Op.Cit.,hal. 185. 
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أواةةةةةح د ةةةةة  ونةةةةةألري أص ااةةةةة.اتيجيألت الةةةةةتيلل تتعةةةةة ص رةةةةةط مجيةةةةةه رع  ةةةةةألت ا ةةةةة اد   3

واكعةاءات التيليميل أو رةا   ا  شال ال   كتخ ر أل ا يلةل يف ركةأل  ة الاة ب 

 9 ل  ي يمل أذ ا  تيليميل ريينل 

نة  اختيةألر رةةط ااة.اتيجيألت الةةتيلل ذة  يف ا اةةألس أ ة  ا  ةةيألء ا  مةل للغأل ةةل  ص 

 ا يلل بب أص  ف ل ذيا   عط .ييإ اا.اتيجيألت التيلل  ل  النح  التألف: 

 ةاا.اتيجيل التيليل ا بأل ة   1

ذةةةة  أ ةةةة  رنةةةةألذص التةةةة ر س ا دةةةةممل خديًدةةةةأل لةةةة  ل  مليةةةةل تيلةةةةل  ةالةةةةتيلل ا بأل ةةةةة 

الةةتيلل   ةةه ا يلةةل ربأل ةةةة  10ل ةةل  أل يةيفةةل الت ة ة ةةل وا يةيفةةل اكعةائيةةل ا نظمةةل الاةة ب ا تي

نم رد تيليمي  ذي  االا.اتيجيل يفيأللل مبأل  عفي الاتخ ار أل لن   ا يل رةألت وتشةعي  

ا  ةةةألرات  اة  ةةةل ت ربيةةةل  ملص الةةةتيلل ا بأل ةةةة ذةةة   شةةةع   ةةةألل ربةةة   ا  يةةة   ةةةتل ت ةةة مي 

يف  ةن أص اةيو ذةي  االاة.اتيجيل ذة  ا رللةل ذات الدةلل  ا   مل اةألء ال  ا ة  اليألرةل

أ ةحب ال  عةةط ااةتخ ار أل لتاةة  ة ال ة رات واليمليةةألت وا  اقةو ال زرةةل للتفعةري الن ةة ي ا 

 وال  رة  ل  اليم  يف جمم  ألت  تت مط خا ات التيلل ا بأل ة اخلا ات التألليل: 

                                                             
9
HamzahB.UnodanNurdinMohamad, BelajardenganPendekatan PAILKEM, (Jakarta:Bumi 

Aksara,2013),  hal. 4-5. 
10

Ibid.,hal. 111. 
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 ت  مي ا ذ ا  ومل  اد الا ب   أ 

     الغةض   ب 

 لا ب ا  اد ا  ج 

 اليةض والتظألذة   د 

 ي يمل ال ا ح   ه 

 ال يألل ا ظألذةات   و 

 ي يمل الف ل واكت ألص   ز 

 11 لدمألرا  ح 

 لتيلل غري ا بأل ةاا.اتيجيألت ا  2

 .نإ ذيا التيلل غري ا بأل ة  ل  الا ب  ي   يم  الاة ب الةي ط  بنة ص  نشةألط 

ا يةيفةةةل وا  راةةةن نميكةةةة ط  تكةةةمح ذةةةي  االاةةة.اتيجيل للاةةة ب  ةةة ص  ع  ةةة ا رشةةةألرنن 

  ليًةأل يف ا ةاقبةةل والتح يةمل وت ةة مي التفكةريات ااةةتنألًدا ملد البيأل ةألت وملعةةةاء الفةاةيألت ورةةأل 

ئةة  الةة   ةةتل امدةة    لي ةةأل  ألاةةتخ ال ذةةي  االاةة.اتيجيل يف ز ةةألدة ملد ذلةة   تتملةة  الف ا

االذتمةةةةألل والف ةةةة   لةةةة ى الاةةةة ب وتشةةةةجيي ل  لةةةة  تاةةةة  ة خيةةةةألرات    لةةةة      لةةةةل 

                                                             
11

Ibid.,hal. 111. 
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للمشةةةع ت  ذنةةةألك ا تمةةةأل  أص ااةةةتخ ال ذةةةي  االاةةة.اتيجيل بيةةة  رةةةط ا معةةةط تاةةة  ة 

اة.اتيجيل الةتيلل غةري مل  ا  الا ب  ألكاأليفل ملد ر ألراهتل الشخدةيل وقة راهتل  اةيو ا

ا بأل ةةة ذةة  أ ةةحب  تالةةب العلةةري رةةط ال قةةت ا يفةةأل يلم ص أقةة  قةة رة  لةة  الةةتحعل يف مجيةةه 

  مليألت التيلل ا وق  ال تع ص خمةعألت التيلل أو الت ثريات نمأل ذ  رت قه  

 اا.اتيجيل التيلل التفأل ليل   3

ن زر ئ ةل الاة ب  تياي اا.اتيجيألت التيلل التفأل لي ا ول  ل   شةال ا نألقشةل  ة

تكةةةمح رنألقشةةةل ا يل رةةةألت ورشةةةألرنت أل للاةةة ب  أللتفأل ةةة  رةةةه ا يفعةةةألر واخلةةةربات وا راء 

 عةةةةط تنفيةةةةي ااةةةة.اتيجيألت الةةةةتيلل التفأل ليةةةةل   جةةةةألل   وريةيفةةةةل ا  ةةةة قألء أو ا دةةةةألدر  

اجملم  ةةةةألت ا تن  ةةةةل و ةةةةة  التفأل ةةةة  ا ختلفةةةةل ا  عةةةةط أص  عةةةة ص ذةةةةيا الةةةةتيلل يف  ةةةةع  

 دو يف جمم  ألت  غرية ا أو ا تيلمن يف أزواج يف ال يألل  أل  ألل  رنألقشألت ال

ملذا مت تابي  ةةةأل لتةةة ر ب الاةةة ب يف رةةةألدة التفأل ليةةةل  عةةةط جتميةةةه ااةةة.اتيجيل الةةةتيلل 

 احملألدثل  ل  ث ثل أ  ا  رط االا.اتيجيألت ا وذي: 

 اا.اتيجيل احملألاةة التفأل ليل    أ

 يل رألت  ت  تمعط الا ب رةط ريألهةل  تل ااتخ ال ذي  االا.اتيجيل لن   ا

 ذي  ا يل رألت  
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 اا.اتيجيل رنألقشل  ألنكل   ب

 ةةتل ااةةتخ ال ذةةي  االاةة.اتيجيل لتةة ر ب العةة ل الةةيي  تالةةب تفعةةرياً  مي ةةألً ا 

  ي  بب  ل  الا ب يف ل ويلي  وت ليو ا يل رألت ال  .ت رنألقشت أل  

 رنألقشل اجملم  ل التيألو يل االا.اتيجيل    ت

 عةةط ااةةتخ ال ذةةي  االاةة.اتيجيل ك ةةةاك الاةة ب يف التحةة ث والتفعةةري  يمةةمل 

اةةفينجري  و  ةة رت  ةة  ة  ةة   رةةأل تةةتل رنألقشةةتحب  مت تاةة  ة ا نألقشةةل اهمأل يةةل رةةط قبةة  

 ا  ي  ت لفت جمم  ل وا  ة رط ث ثل أو أر يل   ب نغط

 اا.اتيجيل التيلل التجة يب   4

 ة ذةةة  الةةةتيلل االاةةةت ةائي وال.نيةةةإ  لةةة  الاأللةةةب  لةةة  اخلةةةرب الةةةتيلل التجةةةة يب أو ال ةةةألئل 

والنشةةةألط ا  عةةةحب   ةنةةةإ الةةةتيلل التجةةةة يب يف ةةة   لةةة   مليةةةل الةةةتيلل ولةةةيس  لةةة  خمةعةةةألت 

 التيلل  خدألئص التيلل التجة يب ذي نمأل  لي: 

  شألرك الا ب يف  شألط    أ 

  يعس الا ب أو  تينةوص وحيلل ص ا  شال ال  مت تنفييذأل ا   ب 

 حيد  الا ب  ل   يء رفي   نألًء  ل  يلي  اكعةاءات ا تخية    ج 

  ابمل الا ب  تألئص و ألالت تيلل ع   ة    د 
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 ا كت للاا.اتيجيل التيلل   5

ااةة.اتيجيل الةةةتيلل ا كةةةت لل ذةةي ااةةة.اتيجيل لتاةةة  ة ربةةألدرة الاةةة ب الفةد ةةةل ا والل ةةةل 

اتيجيل لتاة  ة قة رة الاة ب  أللنفس ا وتا  ة تيلل الا ب   عط ااتخ ال ذي  اكا. 

  ل  اختألذ قةارات ركؤولل ا ويلي  ا شع ت ا والتفعري ا واختألذ ملعةاءات رفي ة  

 لاا.اتيجيل التيلل العألرل  6

عألرلةل ذةةي االاة.اتيجيألت الةة   ةتل تابي  ةةأل  لة   اةةأل  وااةةه الااة.اتيجيألت الةةتيلل 

ب قةةألدروص  لةةة  الةةتيلل  شةةةع  يف الةةتيلل  و ةةتل الةةةتيلل العألرةة   ةةةأليف.اض أص مجيةةه الاةةة 

عي  يف الظةو  ا نألابل ا وامد    ل  أقد  النتألئص هميه ا ة اد الة  .ةت درااةت أل  

 تابمل اا.اتيجيل التيلل العألرلل ا بألد  التألليل: 

جتةى االختبألرات  أل تظألل للحدة    لة  تغي ةل راعيةل  ة   ا ةألدة الة   ةتل ت ر كة أل    أ 

 بألر ت  ل التشخيص(  ن داة لتشخيص الت  ل ) اخت

 عةةط للاةة ب اهةة د الت ةة ل يف الةة رس التةةألف  يةة  ملت ةةألص رةةألدة الةة رس الكةةأل  ل ويفً ةةأل   ب 

 للميأل ري احمل دة  

 تل ت  مي خ رألت الت عيحب واكر ألد للا ب الي ط  فشل ص يف ال  ة   ملد ركةت ى   ج 

 ملت ألص نألر  ا رط خ   التيليل الي عي )التيليل التدحيحي(  
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 وتشم  ث ثل أعإاء ا وذي:  ات التيلل العألرلل ال    رهتأل  ل ل اا.اتيجيأل

 ي    الشةوط ا كب ل   أ 

 تا  ة اكعةاءات التشغيليل و تألئص التيلل   ب 

 التنفيي يف التيلل الع ايعي  ط  ة مل ت يفري  الت ا    للتعيو ره ال  رات الفةد ل    ج 

 اا.اتيجيألت التيلل التشألرنيل   7

وذةةي ملاةة.اتيجيل تيلنةةل  ةةط  ة ةةةمل  الأ ً ةةأل ذةةي الةةتيلل التشةةألرني يةويفةةلاكاةة.اتيجيل ا 

 12مل ةاك الا ب  نشألط يف التخاي  والتابيمل وت ييل التيلل 

ااةة.اتيجيل تيلةةيل اللغةةل الية يةةةل ذةةي حمألولةةل لتنظةةيل أ شةةةال )الةةتحعل( التيليميةةل  لةةة  

النألعحةل  أاألس رفألذيل وربألد  الت ر س خأل ةل  ألللغةل الية يةل لتح يةمل أذة ا  التة ر س

ال   تل ي ي  أل  شع  أنلة يفيألليل ونفألءة ومل تألعيل ره ي    اكا.اتيجيل والتخاي  ا 

مل ألء ره الت يةيل ا ورةط الت يةيل  عةط ااةتخ ارحب نخ رةل تغي ةل لتحكةن التيلةيل   شةم  

تةةةة ر س اللغةةةةل الية يةةةةل مجيةةةةه ا  شةةةةال الةةةة  هتةةةة   ربأل ةةةةةة ملد ي يةةةةمل ا ذةةةة ا  احملةةةة دة 

 غل الية يل  لت ر س الل
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 مبادئ استخدام االستراتيجية  2

 التفأل ليل   أ 

ربةة أ التفأل ليةةل  يةةةا أص التيلةةيل لةةةيس جمةةةد   ةةة  ا يةيفةةل رةةةط ا يلمةةن للمتيلمةةةنا 

 ولعط  يترب التيليل    حب  مليل تةتيب البيئل ال   عط أص يفإ ا تيلمن للتيلل 

 رل مل   ب 

و  ةةأل  ملص  مليةةل الةةتيلل تعةة ص رل مةةل ملذا نأل ةةت  مليةةل الةةتيلل تكةةمح للاةةة ب 

مبحألولل ال يألل  شيء رأل   تل يفيإ الا ب لتا  ة اك ألل اخلألص هبل ا  ية   عةط 

 تا  ة ريةيفت ل ور ألراهتل وخرباهتل  شع  ركت   وذات ري  أنرب  

  لي   ج 

 ةةألرات التفعةةري وا  ةةألرات بةةب يةة ي  مليةةل الةةتيلل رةةط قبةة  الاةة ب لتاةة  ة ر

 التابي يل وا  ألرات االعتمأل يل  
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 أنواع استراتيجيات التعلم   3

( ذنةةألك    ةةألص رةةط االاةة.اتيجيألت الةة   عةةط ااةةتخ ار أل راو ةة.ي )يف اةةألذمأل ألوويف ةةأل 

كةةةةةةةةةليل رةةةةةةةةةط قبةةةةةةةةة  ا يلمةةةةةةةةةن يف تنفيةةةةةةةةةي أ شةةةةةةةةةال الةةةةةةةةةتيلل الةةةةةةةةةتيلل ذةةةةةةةةةي: ااةةةةةةةةة.اتيجيل ت

 13  التيلل الفةد لم  ل ألجملخ.ا  التيلماال

  عط تدنيو ا   ا  ا ختلفل رط اا.اتيجيألت التيلل ا ينيل ويفً أل للخدألئص التألليل: 

 ااتنألًدا ملد  كبل ا يلمن والا ب ا شألرنن يف التيلل    أ 

 ااتنألًدا ملد من  الي قل  ن ا يلمن والا ب يف التيلل    ب 

 ة التيلل  ااتنألًدا ملد دور ا يلمن والا ب يف ملدار   ج 

 ااتنألًدا ملد دور ا يلمن والا ب يف ريألهل  الةاألئ   أو ا  اد التيليميل    د 

  14ااتنألدا ملد  مليل التفعري يف ريألهل  الةاألئ   أو ا  اد التيليميل   ه 
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Rusman, Op. Cit., hal. 188. 
14

Tim Pengembang  MKDP, KurikulumdanPembelajaran, (Jakarta: RajawaliPers, 2012), hal. 

195. 
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 WORD SQUARE .ج 
 Word Squareفهم  .1

تيةا العلمةل يف  ةن  نلمةل   Squareو  Wordرةط نلمتةن ا  Word Square تع ص 

 ذي: Word Square بألرة  ط رة ه  و أللتألف يف ص  ا ة ه

وا ةة ة رةةةط ا دوات   واةةألئ  اك ةةة ل الةةتيلل يف  ةةةع  رة يةةألت رة ةةةه نلمةةل حيتةةة ي 

 ل  جمم  ل رط امةةو   يف جمم  ةل رةط الةاةألئ  الة اردة رفةألذيل رف ة ل بةب انتشةأليفحب 

 15ا  التيلل  رط قب  الا ب ويف أل  ائلل ر ع ل رم  أذ 

Word Squareذ     د رط العلمألت رةتبةل وا ة ة يةت ا خةةى  ل را س أورداغويف أل

 Wordأواةةةح ر ليةةةألدي ور كةةةمنألوا  أص  ااةةة.اتيجيل  16يف رة ةةةه وت ةةةةأ أيف يةةةأل و ةةةإوال  

Square ذةةةي  ةةةةط رةةةه ا ليةةةألب الةةة  تكةةةتخ ل الةةة ر  ن اةةةي   ا وتتملةةة  ا يةةةإة يف ز ةةةألدة

امةةةو  ملد نلمةةألت رتفةقةةل يف مل ةةألر رة ةةه ا  يةة    الةةب رةةط ذنةةألء ا  فةةأل  يف ريألهةةل 

الاةة ب ت  ةةي  الةاةةألئ   كةةة ل ا ملد ا اةةف  أو ركةةاح  لةة  واةةألئ  الةة ر    الكةةة ل 
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TriWurianingrum, MeningkatkanHasilBelajarSiswaMelaluiMetodeObservasi Yang 

DivariasikanDengan LKS Word Square,PadaMateriKlasifikasiHewan di SMP Negeri 

8PurworejoUniversitas Negeri Semarang. Semarang. 2007, hlm.1. http://repository.uin-

suska.ac.id/8239/1/2012_2012867.pdf 

16
Laurence Urdang, TerjemahanThe Random House Dictionary Of The English Language, 

(College edition. 1968).  

http://repository.uin-suska.ac.id/8239/1/2012_2012867.pdf
http://repository.uin-suska.ac.id/8239/1/2012_2012867.pdf
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 Wordذةةةةي ا فتةةةةألح الةئيكةةةةي ال تدةةةةألر نةةةة  جمم  ةةةةل أو يفةةةةةد يف الفدةةةة   ااةةةة.اتيجيل 

Square  لةة  ا اةةئلل تاةةأل مل ذةةي ااةة.اتيجيل الةةتيلل الةة  جتمةةه  ةةن ال ةة رة  لةة  اكعأل ةةل

التبدةةة ملعأل ةةألت يف أي أع  ةةل الدةةنألد مل  ذةةي  الليبةةل ذةةي  فكةة أل ت ة بةةأل رلةة  العلمةةألت 

اليشةةة ائيل ا يف  ةةةن أص العلمةةةألت اليشةةة ائيل ذةةةي ا ليةةةألب الةةة  جتةةة  نلمةةةألت ريينةةةل يف 

 17 م د رةتبل  شع   ش ائي 

ااةةة.اتيجيل الةةةتيلل الةةةيي حيتةةة ي  لةةة   شةةة ائيل Word Squareااةةة.اتيجيألت الةةةتيلل 

أليةةألب  ةةة  نلمةةل رةةأل   ةةأل  يف مل ةةألر وا ةة  رةةط رة ةةها يفةة ص ذةةي  االاةة.اتيجيل التيليميةةل 

لتةةة ر ب ا تيلمةةةةن  لةةةة  تةةةة ر ب التيةةةةألوص  ةةةةن اهمأل ةةةةألتا واليلةةةة ر  لةةةة  ملعأل ةةةةألت  لةةةة  

 ةةةألت رة ةةةه ا اةةةئلل واكعأل ةةةل  لةةة  ا اةةةئللا رةةةه ال ةةة رة  لةةة  اهمةةةه  ةةةن التبدةةةة يف ملعأل

ا بألراة  ل  رة ه اكعأل ل ا تأل ل  واة   تكةتخ ل ذةي  االاة.اتيجيل ركةأل  ة ا تيلمةن 

الاتيألدة اليانةة رط ن ل  لل ا  اد تيلمت األ  أل  أرأل يفيمأل  تيلةمل  يمليةل الةتيلل ا يفة ص 

الاةةة ب حيةةةألول ص تةةةينة ذانةةةةة ا يةيفةةةل ا يفيمليةةةل التةةةينة والبحةةة   ةةةط العلمةةةألت اةةة   

 Word)التفعةري( للمة   ا داة الةئيكةيل  ال شةةة ا خيةليل رألت  ط عإء رط تتكبب يف ر
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Alamsyah Said danAndiBudimanjaya, Op. Cit., hal. 107. 
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Square ذةةةي ورقةةةل  شةةةةألط أو ورقةةةل  مةةةة  يف  ةةةع  أاةةةئلل أو مجةةةة  يتةةةألج ملد نتأل ت ةةةةأل يف

 اليم د ا   ل 

لتشةجيه يف ةل الاة ب للم اة   ا Word Square عط ااةتخ ال ااة.اتيجيألت تيلةل 

ا و عط ت ر ب ا  اقو ال قي ل وامةعل ا ويفيإ و عط ت ر ب الا ب  ل  اال  بألط 

 18الا ب  ل  التفعري الفيأل  

 هي: Word Squareخطوات تعلم  .2

    ل ا يلم ص ا  اد ويفً أل للم ا   قي  ال راال    أ

 شةةةألرك ا يلمةةة ص أورا  النشةةةألط يف  ةةةع  راةةةألئ  يتةةة ي  لةةة  نلمةةةألت واردة يف    ب

 ا  اد التيليميل 

علمةألت الة  تاةأل مل ا اةئلل ا   رةل ا   تظلية  امةةو     ل الا ب  ألختيألر ال   ت

 19يف ا ة ه ويفً أل لإلعأل ألت 

 20أ     أل أل لع  ملعأل ل يف ا ة ه   ث

 
                                                             

18
Lestari dkk.Penggunaan Model Pembelajaran Word Square DalamPeningkatanMotivasi 

Dan PenguasaanKosakataBahasaInggrisSiswaKelas IV SD. Jupe UNS. Vol. 4, No. 3, hal. 

6.http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdkebumen/article/view/1556/1142 
19

Ridwan Abdullah Sani, Op. Cit.,  hal.  249. 
20

HamzahB.UnodanNurdinMohamad., Op. Cit., hal. 130. 
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 هي:  Word Squareمزايا تعلم  .3

 والتيألر و  العلملالختبألر  تألئص التيلل ا تيل ل مبيةيفل  رنألاب  أ 

 لم ا   الشةنل ا دة ل ل تدألالتيف ل الا ب ل أ شالتشجه   ب 

  عط دمألرال  ةارل ور قو    ي  ج 

 يفيإ الا ب  ل  التفعري الفيأل    د 

 ا  ا  اد ا   رل الا ب  إ ت   ل وتيإ    ر   ه 

ال قل يف اكعأل ل والبح   ط ا ع  ل يف ورقل  م ا و ابييل امةأل ا يفة ص تةتيب   و 

 21ال.نيإ ذنأل  ل  التفعري الفيأل ا  ي  نألص اه اب ا نلة ر ءرل 

 وهي:  Word Squareتعلم في  عيوب .4

   الا باك  ا  رط ملاأليفل    أ

   ي ا تيلمن امد    ل  ا  اد اخلألل     ب

 يةةألت ال  عةةط للاةة ب تاةة  ة رةة اد ر عةة دة لةة   ل ال ةة رة أو اكرعأل   ت

 ا ت يفةة ل  حب

 اال تمألد  ل  ع ا ب اختبألر اليانةة     ث
                                                             

21
RusmidahYulianti. Op. Cit., hal. 7 
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 ل  ا يلمن  ص الا ب   بل ص يف   رةأل  ةتل تكةليمحب رةط قبة  ا يلةل  يف  تةنإ    ج

وال تعةة ص ملعأل ةةألت أورا  اليمةة  يليليةةل  ةةت ال  ةةتمعط الاةة ب رةةط التيمةةمل يف 

 22نم ذج الذيا ا ألدة  ألاتخ ال 

 المفردات  .د 

 فهم المفردات  .1

العلمةةألت ذةة  عألذ يةةل العلمةةألت أو ننةة ز ا فةةةدات ا فةةةدات أو اللغةةل الية يةةل تكةةم  

ال   يةيف أل  خص رأل أو نيألص آخة  عة ص عةإءًا رةط لغةل ريينةل  ا فةةدات ذةي  بةألرة  ةط 

جمم  ةةل رةةط العلمةةألت احملةة دة الةة  اةة   تشةةع  اللغةةلا والعلمةةل ذةةي أ ةةغة لغةةل قألئمةةل 

 23 ياهتأل 

ا يف ص ا فةدات ذي  جمم  ل رةط العلمةألت الة  تشةع  اللغةل    ملد ال ةصأرأل  أللنكبل 

ا قأل رةط تعةةار العشةو ا 24دات يف ملت ألص أر ه ر ألرات لغ  ل اةوري ع اً ملص دور ا فة 

   النشةةةال والعلمةةةألت الكةةةلبيلتتعةةة ص ا فةةةةدات رةةةط  ةةة  ن ا  ةةةأل العلمةةةألت  وااةةةتخ ارحب

تية و العلمل النشال ذي نلمل  تل ت ر ك أل ليتل ااتخ ار أل رط قب  الاة ب يف اللغةل 

                                                             
 

23
Syaiful Mustafa., Op. Cit., hal. 61. 

24
Loc.Cit 
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ذي نلمةةل رةةط ا ت قةةه أص  ف م ةةأل الاةة ب لبيلالكةةالشةةف يل وا عت  ةةل ا يف  ةةن أص نلمةةل 

 نةة  قةاءهتةةأل أو األ  ةةأل ا ولعن ةةأل ال تكةةتخ ل يف لغةةل احملألدثةةل الي ريةةل أو أ شةةال العتأل ةةل  

يف  ن  تل ت ر س العلمل  ت ر س العلمل النشال الاتخ ار أل  تل  و أللتألف25ا تيلمن 

الكةلبيل لةةحب تة ثري نبةةري  لةة   الكةلبيل جملةةةد الف ةل  ملص تةة ر س العلمةألت النشةةال والعلمةةألت

قةة رات الاةة ب ا ولةةيل   نةة  تةة ر س العلمةةألت النشةةال ا بةةب  لةة  ا يلمةةن تةة ر ب 

( العلمةألت 3( قة   العلمةل   2( ريةيفل ري  العلمةل   1الا ب ليع   ا قألدر ط  ل : 

( ااتخ ل العلمل  ليا يف ص ا فةدات ذي جمم  ةل رةط العلمةألت الة  تشةع  4اكر ئيل  

 يةيف أل النألس ا و تل ااتخ ار أل لتجميه اهم  للت ا   رط  ةخص رةأل رةه  ةخص لغل 

 آخة أو اجملتمه  

 أهداف التعلم  .2

 رفةدات اللغل الية يل ذ  نمأل  لي: تيلل الغةض رط 

 ا  ا    يف لا ملرأل رط خ   ر اد ال ةاءة أو دخأل  ا فةدات اه   ة للا بمل  أ 

يلةة  قةةاءة ا فةةةدات  شةةع   ةحيح  ص الناةةمل اهية  والدةةحيح  ةةؤدي تة ر ب الا    ب 

 ملد ال  رة  ل  التح ث وال ةاءة  شع   يح  
                                                             

25
Muhammad Ali Al-Khuli, StrategiPembelajaranBahasa Arab, (Yogyakarta:Basan, 2010), 

hal. 88. 
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)قةألئل  ياتةحب( أو  نة  ااةتخ ار أل  ا يجميةلأو  ال اللةلا اء رط  يف ل ريألين ا فةدات   ج 

 يف ايأل  مج  ريينل )ا يألين ال منيل والنح  ل(  

يبري  ط  ة مل الفةل )التحة ث( والعتأل ةل )التة ليو( نمأل    ر و يم  ا  يف رات يف الت  د 

 ويفً أل للكيأل  الدحيح  

 مؤشرات المفردات  .3

ليس يف   تيليل ا فةدات   ا   الاأللةب مفظةحبا  ة  أنلةة رةط ذلة   ا فةداتتيلل 

 ذا و ةةةةلت  يةةةةت ا ؤ ةةةةةات ال ألئمةةةةلا وذةةةةي  ا فةداتةةةةالاةةةة ب تيتةةةةرب قةةةةألدرة  لةةةة  ات ةةةةألص 

 ا ؤ ةات ذي: 

 بشع  عي   ا فةداتالا ب قألدروص  ل  تةمجل أ عأل    أ 

 الا ب قألدروص  ل  النامل والعتأل ل  شع   حيح و حيح    ب 

 عةةةةط للاةةةة ب ااةةةةتخ ار أل يف الةةةةةقل )اهملةةةةل(  شةةةةع   ةةةةحيح ا اةةةة اء يف  ةةةةع    ج 

 26الع ل والعتأل ل 

 

 
                                                             

26
Syaiful Mustafa., Op. Cit., hal. 60. 
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 أنواع المفورات  .4

ا نةةةة  رن ةةةةأل ر كةةةةمل ويف ةةةةأل للم ةةةةألل  4ت اةةةةيحألت رةةةةط ا فةةةةةدات  ملد   ييمةةةةل  ةةةة ل 

 وال ظألئو  ل  النح  التألف: 

 ت ز ه ا فةدات يف ايأل  ا  ألرات اللغ  ل   1

 ا فةدات لف ل نلتأل اللغتن الشف  ل والنديل    أ 

اةة اء  ةوري ااةتخ ال ا فةةدات ا نألاةبلرةط ال ة   يف احملألدثةألتلتحة ثا فةةدات   ب 

 يل وغري الةايل  احملألدثألت الةا

نتأل ةةل  تالةب أ ً ةةأل اختيةألر رفةةدات عيةة ة ورنألاةبل  ةةت ال   ا فةةدات للعتأل ةل   ج 

  فكةذأل ال ألر   

ا فةدات احملتملل   تع ص ذيا الن   رط ا فةدات رط رفةدات الكيأل  الة   عةط   د 

تفكةةةريذأل ويفً ةةةأل لكةةةيأل  ا نألقشةةةل ا ورفةةةةدات التحليةةة  وذةةةي ا فةةةةدات الةةة   عةةةط 

ااةتنألًدا ملد خدةةألئص ا ةت أل  العلمةل لت ةةيي  أل  شةع  أنةرب أو ت اةةيه  يليل ةأل

 رينألذأل  
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 ت كيل ا فةدات  كب رينألذأل   2

  ذةةي  ا فةةةدات ذةي ا فةةةدات ا األاةةيل  )حمتةة ى ا فةةدات(العلمةألت ا األاةةيل   أ 

 ال  تشع  العتأل ل لتع ص  ألملا رل  ا األءا وا يفيأل ا اخل 

ذةةي  العلمةةألت الةة  تةةة   وت  ةة  ا فةةةدات واهمةة  تشةةع     ظيفةةلالالعلمةةألت   ب 

 ورأل ملد ذل     ة  عةةالتيةض اهي  يف العتأل ل  أرللل: 

ذي  ا فةدات ذي ا فةدات الة  ال  عةط أص ت ةو و ة ذأل ا   تميلاجملالعلمألت   ج 

 ولعط دائمأل عنبأل ملد عنب ره غريذأل رط العلمألت لتشعي  ريألين خمتلفل  

 ويف أل خلدألئص نلمل ا فةداتت ز ه   3

اة اء يف جمةأل  اميةألة  شةع  ذي نلمألت تكتخ ل كظ ألر ا  ألل اخل رلنلمألت    أ

 غري راي أو راي وذي رايل  

ذي  ا فةةدات  بةألرة  ةط جمم  ةل رةط العلمةألت الة   العلمألت ا األايل اخلأل ل   ب

 عن أل ي    ا ي  ملد نلمألت ريينل وتكتخ ل يف جمم  ةل رتن  ةل رةط جمةألالت 

 ةاعيل احمل دة وال   المل  لي أل أ ً أل العلمألت احملليل أو العلمألت ا في ة ا 
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 ت ز ه ا فةدات  كب ااتخ ار أل   4

العلمألت النشال ا وال  ذي ا فةدات ال  تكةتخ ل  ةألدة يف خمتلةو اخلاأل ةألت    أ

يةة  أ ةأل .ةة ا ا اء نأل ت احملألدثألت ا والعتأل ألت أو  ت الي    رط  كةمه و 

 قةاءات خمتلفل  رب 

العلمةةةألت الكةةةلبيل الةةة  ذةةةي ا فةةةةدات الةةة  ال تدةةةبح اةةة ى رفةةةةدات الشةةةخص    ب

  ولعط  ألدرا رأل تكتخ ل  

 مبادئ النتخاب المفدرات .  .5

 ذي: غري الية يلال  بب ت ر ك أل للمتيلمن  ا فةدات بألد  يف اختيألر 

 ال  غأللبأل رأل تكتخ ل   ا فةدات يا اختيألر  ت تة  أ 

الةة  غأللبةةأل رةةأل تكةةتخ ل يف البلةة اص الية يةةل أو الةة   شةةيه  ا فةةةداتالختيةةألر ت ز  يةةا   ب 

 ااتخ ار أل رط قب  النأل  ن هبأل  

ا األو ةةل  يةةا اختيةةألر نلمةةألت ريينةةل وريةةألين ريينةةل  أي العلمةةألت ا كةةتخ رل يف    ج 

  يت ام    أ ً أل  

تيا اختيةةألر العلمةةألت ا  ل يفةةل وا يةويفةةل وتةةةك العلمةةألت الةة   ةةألدراً رةةأل ت كةةمه   ا لفةةل  د 

  أنلة يف ريةيفل رط ال ح  مشسنمأل قأل  
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 تدةةة  يةةا اختيةةألر العلمةةألت الةة   عةةط ااةةتخ ار أل يف خمتلةةو اجملةةألالت وال ت مشةة   ه 

    رنإ ذ  أنلة  ي  أل رط  يت   ل       ريينل  رل  اهملل

تيألر العلمةألت الة  حيتألع ةأل الاة ب  ةألدًة  ة الً رةط العلمةألت اخ  لميلتيا نلمل   و 

 ال  ال يتألج يف  يت ا  يألص أو  ألدراً رأل تع ص رال  ل  

 يا اختيألر العلمةألت الية يةل ا وذةي اختيةألر العلمةألت الية يةل  لة  الةةغل رةط  ة ل   ز 

 27ا ألتو رط  تاألرد   الوع د   اء  لغألت أخةى  رل  اختيألر ااتخ ال نلمل 

 مفرداتالمعنى ووظيفة  .6

  ا يةةة  اةةةأليفاك  عةةةط ت كةةةيل ريةةة  العلمةةةل ملد عةةةإأ ط ا أي ا يةةة  ال ةةةما  وا يةةة 

ا يةة  ال ةما ذةة  رية   ةةألل ال  تة ثة  تجة ةةل ا ةةةء أو ا ذةة  ا ية  الةة ارد يف ا يجةل ال ةم

 تيجةةةل رشةةأل ة   يف  ةةن أص ا يةةة  ال ةةما ذةةة  ريةة  ملاةةةأليف وارد يفيةةحب أو ا ابةةةأل  خةةألص 

لتجة ةةةةةةل ركةةةةةةتخ ري اللغةةةةةةةل ا  عةةةةةةط أ ً ةةةةةةةأل تفكةةةةةةري   لةةةةةةة  أ ةةةةةةحب ريةةةةةةة   تةةةةةة ثة  أل شةةةةةةةأل ة 

 علمل أو ريجل ا    ع ص  أل وظيفل ل   ع ص  أل ري   نا فةدات   28واخلربات 

  د قكمن ا مبأل يف ذل : ال ظيفل ا  عط ت كيل ا فةدات رط  ي 

                                                             
27

Bisri Mustafa dan Abdul Hamid, Op. Cit., hal. 69. 
28

Ahmad FuadEffendy, MetodologiPembelajaranBahasa Arab, (Malang:Misyak,2012),  hal.  

126. 
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( 2أي ا فةدات الة   ةأل رية  يف قةألر س رلة  العلمةل  يةتا قمةة ا ا فةدات ا يجميل 

 ةة  اهةة ااةل ا فةدات ال  تنفي وظيفل حم دةا  ل  ابي  ا لأل   ا فةدات ال ظيفيل   

 ا ألرة اال ر     

 اشكال المفردات  .7

رفةةدات  ةتل   شع   ألل ا  ن كل  ةع  ا فةةدات يف اللغةل الية يةل ملد قكةمن ا أو 

( ا وذةةةي العلمةةةل رةةة خ ذة رةةةط نلمةةةل أخةةةةى  نةةة  رن مةةةأل لةةةحب   قةةةل ذات )رشةةةتملتغيريذةةةأل 

رغإى  ل  الةغل رط أص الناةمل  تغةري رلة  نلمةل  ةألنل ا رعتة ب ا رةاةل الة  تة   رةط 

( ذةي ا فةةدات الة  مجية  علا نتبا راةل وذلةل عةةا  ثأل يةألً ا ا فةةدات الة  ال تتغةري ) 

  وال تؤخةةي رةةط نلمةةألت أخةةةى ا  لةة  اةةبي  ا لةةأل  العلمةةل  ةةجةا رةةط الب ا ةةل  ةةأل  ةةع

( ال تغةري يف ة  الشةع  رشتملعألر سا مشس ورأل  أل حب  يفأللعلمألت ال  تغريت الشع  ) 

 ةة  تغةةري رينألذةةأل ويف م ةةأل ا  لةة  اةةبي  ا لةةأل  العلمةةألت يفةةألتح و رفتةة ح ا العلمةةل ا ود 

ت من  ة  ل لتشعي  نلمتن     تللمأل العلمل اللأل يل تيا رفت  تيا يفتح أو الفألتح  ين

رفية   ا نلمةل تة    -يفأل ة  الة زصذة  اتبةأل  ثة ث اجملةةد يف الفية   ر  ة  و اال يفأل   

و.يةةإت  ر  ة  و يفأل ةة   ةع  ثة ث رإ ةة  رةط الفية  الةةيي ذة  أنلةةة رةط ث ثةةل أ ةة  

 ةةة   لةةل  يفأل  اةةلقبةة   أل ةةل لتشةةعي   امةةةو  لةة   نشةةةةيف ةة  رةةط قبةة   ةةة  اليلةةل  
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الةةيي  يةةا يفأل ةة    يةةا  ةةع  رالةةبا نمةةأل قيةة  راأللةةب ملذا نأل ةةت قةةةاءة  يفأل ةة لشةةةنل 

ا   ي  لعط ملذا ق ةئت ذي  العلمل ا يف يا  يا أص ال ألر   ة ة  أص  عة ص  ةع  ا ةأليف   

 يةةا رةةأل ذةة  رالةة ب    ة  ةةل أو  ة  ةةل تشةةعيلحب رةةط خةة    ةةع  ا  ةة ةي  ةةط  ة ةةمل 

 29يل ) ل ( تغيري اخل  ا رألري )  ة  ا  ح( ملد  ة  ا 

 المفردات خطوات تدريس  .8

      ا يلم ص العلمألت رةتن أو ث ث رةات و كمي أل ا تيلم ص    أ 

 العلمألت  ل  الل ح جب ائإ نألرلل   ا يلل عتب   ب 

 ري  العلمألت  اة  ل تنألاب  بييل العلمل   ا يلل شةح   ج 

ذةةةةي  العلمةةةةل يف مجلةةةةل وا ةةةة ة أو  ةةةة ة مجةةةة  رلألليةةةةل  ةةةةت  ف ةةةةل   كةةةتخ ل ا يلةةةةل  د 

 الا ب  شع  أيف   ا ي  وال ظيفل النح  ل  

 ا تيلمن ت لي   امل وا   ره  فس اهمللا ورط   نمجم  ل    شع  يفةدي    ه 

نيفيةةل نتأل ةةل العلمةةل للاةة ب ا أنلةةة ملذا نأل ةةت العلمةةل هبةةأل ركةةت ى    ة ةة  ا يلةةل  و 

  ي  ل يف العتأل ل  

                                                             
29

Syaiful Mustafa., Op. Cit., hal. 68-69. 
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ريةة  العلمةألت واهمة  الةة   عةط أص تكةأل   يف ت اةةيح ا ية   لةة  نتةب ا يلةل   ز 

 الكب رة  

رط الا ب نتأل ل ا فةدات رةط ا فةةدات اه  ة ة الة  نأل ةت رعت  ةل  لة   شألرك   ح 

 الكب رة  

  ةةةة ل الاةةةة ب  عتأل ةةةةل العلمةةةةألت وريةةةةألين العلمةةةةل واهمةةةة   لةةةة  اةةةةبي  ا لةةةةأل  يف   ط 

 العتب اخلأل ل هبل  

(  عةةط للاةة ب االاةةتمأل  ملد 1اةة ات التكةةيل أ ةة   أص ي ةةمل رةةأل  لةةي:  عةةط للخ

(  عةةةةر الاةةة ب  اةةةمل 2أرللةةةل  اةةةمل العلمةةةألت رةةةط ا يلةةةل قبةةة  ت ليةةة ذأل وتعةارذةةةأل   

( ذةةةي  اخلاةة ات  ةةةألرلل ا  يةةة    ةةة   3العلمةةألت  يةةة  يف ةةةل رينألذةةأل ولةةةيس قبل ةةةأل   

  نألرلةةةل ا و عتةةةب ا يلةةةل نلمةةةل ا و عةرذةةةأل ا و عتب ةةةأل  لةةة  اللةةة ح ا و  ةةةي أل يف مجةةة

ا يةة   و أل لةة  ا ااةةتمه الاةة ب ملد  اةةمل العلمةةألت ا وانتب ةةأل ا واقةأذةةأل ا ونةرذةةأل   

 30 (  عةر الا ب العلمألت يف ايأل  اهم  ا متألزة4

 

 

                                                             
30

Muhammad Ali Al-Khuli, Op. Cit., hal. 103-104. 
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 مفرداتال تعلمإستراتيجية  .9

 ة  ل التيلل ا األايل ذي ت نيألت ت ة مي ا  اة   للاة ب رةط خمتلةو ا  ة ا  

 وااتخ ار أل ويف أل ل  تيألعألت  

 (اكا.اتيجيل ا األايل لتيلل ا فةدات ) ربتعةة . أ

 تشم  االا.اتيجيألت رأل  لي: 

ثنةألء يف تيلل اللغل الية يل  ن الغنألء أثنةألء الةتيلل والةتيلل أ عط .ييإ ااتخ ال ا غألين   1

 الغنألء   عط ااتخ ال ا غألين ال  ألء  ل  التشبه يف التيلل  

 ةض العألئط ا يا رل  مل  ألر اليينل أو العألئط ا  لي ا  لة  اةبي  ا لةأل :   ة ل   2

 ا  رس  يةض قلل ر ألص أرألل الا ب أثنألء تيلمحب ذنة اهملل  

الةةب رةةةط  نةة رأل  الةةب رةةةط الاةة ب ال ةةةاءة  شةةةع  رتعةةةر ا  عةةط للمةةة رس أص    3

 الا ب قةاءة رفةدات ع   ة  تل امد    لي أل رط النص  

 ونةر ال ةاءة وانتب أل  ت  ف م أل الا ب و ف م  أل  ااتمه وت لي  ال ةاءة  4
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 اا.اتيجيل تيلل ا فةدات ا ت اال  . ب

 عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.اتيجيل تيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ا فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات يف ا كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ى ا ت اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 : ااتخ ارأللي   رنألالا.اتيجيألتامبأليفييل 

  ألاتخ ال  ةوض اهكل   أ 

 عط للميلمةن تظ ةة رية  ا فةةدات لت ر كةحب رةط خة   ملظ ةألرا نم راةن 

  أل ري  تنألو  الايألل  أن   خص اليي ذ  ا ن ا لشةح نلمل  ةنل 

 نتب العلمألت   ب 

اةةيتل اةةأل   الةةتمعط رةةط ا تيلمةةةن ا فةةةدات نلةةريا ملذا اةةئ  لعتأل ةةل نلمةةةألت 

 ع   ة ا كتفألدة )ايتا قأل : يف لا وقةاءة(  

 رط خ   ليب ا دوار   ج 

 ةةألدة رةةأل  ةةتل ذةةيا الشةةع  رةةط ليةةب ا دوار رةةط خةة   ليةةب الةة رارأل   لةة  

و  ةة ل  اةةبي  ا لةةأل  ا رلةة  ا ةة رس الةةيي  ليةةب دورًا رة ً ةةأل حيمةة  ريةة ة الابيةةب

 الابيب  فحدحب  
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 علملالا األء   د 

 عةةةط للميلمةةةن مل اةةةألء العلمةةةألت الةةة   ةةةأل  فةةةس ا يةةة  ا ولعةةةط ااةةةتخ ال 

 عةط للميلةل ذنةة رةةاد  ا  قية رفةدات خمتلفل ا رل   ن رأل  ينة ا يلل نلمةل 

   علسوذي 

 )ا ت ألدات(مل األء ا يألنس   ه 

للمفةةةةدات الةةة   ةةةتل  عةةةط للميلةةةل أص  ياةةةي نلمةةةل  عةةة ص رينألذةةةأل ريألنًكةةةأل 

  ةة   ا نةةأليفس الةةيي   ةة    ا ت ر كةة أل  يةة   عةةط للميلةةل أص  فكةةة نلمةةل ثةةألو 

 قشألر مل حب 

 اا.اتيجيل تيلل ا فةدات ا ت  رل  . ت

اةةةةتخ ال الي  ةةةة  رةةةةط ا عةةةةط الاةةةة.اتيجيل تيلةةةةل ا فةةةةةدات يف ا كةةةةت ى ا ت اةةةة  

 االا.اتيجيألت ا مبأل يف ذل : 

 ا ةح ري  العلمل رط خ    ةح رينألذأل    أ 

 ا    ط ري  العلمألت يف ال ألر س    ب 

  ي   دبح الديغل الدحيحل  ا فةدات ش ائيل   ج 

 اه العلمألت يف اهم     د 
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 عي  للا ب   ا فةداتاختيألر من ذج   ه 

 ال  مت ت يفريذأل   ا فةداتتةتيب اهم  الدحيحل رط   ة   و 

 أ   نلمل للعلمل    ز 

 31ا فةدات ملد اللغل ا ل تةمجل   ح 

 يلىأللنح  التألف:    رةا   وت نيألت تيلل ا فةدات ةح أيفن  بمإ   رط التفأل ي   

لعلمةةل  رةةط خةة   تةة يفري الفةةةص للاةة ب ل اةةتمأل  ملد العلمةةألت اااةةتمه   1

 ال   تح ث هبأل ا يلل أو واألئ  اك  ل ا خةى  

أل   لةةة  تةةةينة  العلمةةةل    ةةة   نلمةةةألت ع  ةةة ة اةةة   تكةةةأل   ا  فةةة  اةةةمل  2

 نلمل يف وقتأل أ     

امدةةةةة    لةةةةة  ريةةةةة  العلمةةةةةل  ذنةةةةةألك الي  ةةةةة  رةةةةةط الت نيةةةةةألت الةةةةة   عةةةةةط   3

ااتخ ار أل رط قب  ا يلل لتجنب ال.مجل وامد    ل  ري  العلمل ا أي 

 ط  ة مل مل األء ايأل  اهملل ا تية و  كي  ا ااتخ ال الد ر أو الد ر 

 ا ملخل  

                                                             
31

Syaiful Mustafa., Op. Cit., hal. 75-76. 
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ا ةةةةة  الكةةةةةمه وال ةةةةة   ويف ةةةةةل ريةةةةة  العلمةةةةةألت اقةةةةةةأ العلمةةةةةل   يةةةةة  ا ةةةةةةور مبة   4

)ا فةةةةةدات(  عتةةةةب ا يلةةةةل اه  ةةةة   لةةةة  الكةةةةب رة     ةةةةتل مل اةةةةألء الاةةةة ب 

 الفة ل ل ةاءة العلمل  د ت  أل   

انتةةب العلمةةةألت  اةةة   تعةةة ص ملت ةةةألص ا فةةةةدات للاةةة ب رفيةةةً ا للغأل ةةةل ملذا   5

اءة(  لب رن ل نتأل ل العلمألت ال  تيلم ذةأل للتة  )اةأل  ا قة   ا يف ةل ا قةة 

 ره ا خي  ين اال تبألر أص خدألئص العلمألت ال تإا  يف ذانةة الا ب  

 32اعي  اهم    6

 استراتيجية لتعليم المفردات  .11

 ذنألك   ة  ة   عط للم رس ال يألل هبأل يف ت ر س ا فةدات ا وذي: 

رةةط خةة    ةةةض العةةألئط أو ا لةةأل  ا  اةةح مبيةة  العلمةةل ا   ةة ل ا يلةةل  فةة    1

العةةألئط ربأل ةةةةة ا  لةة  اةةةبي  ا لةةأل   يلةةةل ا يلةةل  ةةةط اللةة ص ا وحيمةةة  ا ةةة رب 

 العتألب و ةيفيحب و ظ ة  للا ب و    : ذيا نتبأل 

 

 
                                                             

32
Ibid.,hal. 70-76. 
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 ض اهكل ره  ة   2

 ةةيفس - ألرس ا يلل امةنل   الً رط ا فةدات ا ياألة ا  ل  اةبي  ا لةأل  ريفةس

 وذ  رأل  يا الةن  ا  ألراحب ا  رب  ط  ة مل رن  العةة وذعيا دوالي   

 رط خ   ليب ا دوار  3

 كةةةألذل ا يلةةةل يف الليةةةب رةةةه الاةةة ب يف الةةةتيلل ا  لةةة  اةةةبي  ا لةةةأل  لعلمةةةل 

  ط  ة مل التظألذة  آالل يف ا ي ة ومح   انحب   رة ت  عط للميلل أص  ياي رلألال

  ل  ابي  ا لأل  نبري   اليعس  غري  العلملرط خ   ذنة اخلدل   4

  ل  ابي  ا لأل  رنإ    ا ةاد  ذ   يت  رط خ   ذنة رةاد   5

رلةة   أل لةةل  عةةط للميلةةل االتدةةأل  العلمةةةل  العلمةةلرةةط خةة   ذنةةة اجملم  ةةل   6

 التألليل رل  أاةة ورأل ملد ذل    

رةةةط خةةة   ذنةةةة العلمةةةألت ا األاةةةيل للعلمةةةل و ةةةع  العلمةةةألت  لةةة  اةةةبي    7

 ا لأل  ر رال ا    ا األاي ذ  درس   رس 

 رط خ    ةح ري  العلمل رط خ    ةح رينألذأل    8

      تعةار ال ةاءة   9

     يف ال ألر س رط خ   البح   ط ا ي   11
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     رط خ   ال.مجل ملد لغل الا ب   11

     ااتخ ال لغل الت ر س   12

 اةةةألء نلمةةةألت كا يلةةل يف  ةةةةح ريةةة  العلمةةألت الةةة  نأل ةةةت الية يةةل ذةةةي رةةةط واةةيلل 

 ره لغل الت ر سا رل  اللغل اكذمليإ ل    بنع   ة  ألللغل الية يل   

  ط  ة مل تيليل العلمألت    13

     ااتمأل  وت لي    14

   اه العلمألت يف اهم     15

     الت ر س ره اهم     16

 نلمل رشت ل أو نلمل رشألهبل    17

 ل  ابي  ا لأل   يلل ا  رس نلمتن يت  ألص  ل  مجلل أخةى  ذيا ذ  مجلل ذيا و 

ذل  و لعط نألص اخلل  يف ااتخ ال العلمةألت ذةيا تكةتخ ل  لة  ركةأليفل حمة ودة يف 

 ة أنرب رط ذيا ا  ن ذل  تكتخ ل أ  أل يف   ود حم ود

 ره تلميحألت خفيل    18

األء لشةةح العلمةألت يف ال اقه ا اك ألرة ملد  يء رأل يف الفد  ذي وا ة ة رةط ال اة

 ال  ذي ا    
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      ط  ة مل اختيألر رلأل  عي    19

     رط خ   تع  ط اهم   21

      ي ل نتأل ل ا ي   21

ا  د د  أل يلل ذ  مل األء ا فةدات الية يل ا   نتأل ت ةأل  لة  اللة ح  لة   ةع  قألئمةل 

ا   ملخبةةةةألر الاةةةة ب  نكةةةة  العتأل ةةةةل يف ديفةةةة.ذل     شةةةةةح ا يلةةةةل ريةةةة  العلمةةةةل دوص  

نتأل ت ةةأل   يةة  اال ت ةةألء رةةط الةة رس ا حيةةألو  مجيةةه ا ةة ر ن تعةةةار  للاةة ب  ةة   رةةأل 

ص رةةةأل قةةة ر    ذةةةيا النةةة   رةةةط  ةةةيء  عةةةط  ةةةة    ا ولعةةةط ريظةةةل الاةةة ب اينكةةة  

 التخفيو رط الاة مل : 

  عتب ا يلل  ل  الل ح  علمألت )رةاديفألت( للعلمألت  أللية يل    أ 

 انتب العلمألت ا  أل لل    ب 

 يف  يت ا  يألص  عط أص  عتب لغل . ي  ل رل  اكذمليإ ل    ج 

  ط  ة مل و ف أل  بكأل ل لي   العلمل ا ين رة    د 

                                            العلمل   امل  22

                                               األء ري  العلمل   23

  تيليل العلمألت أوالً   24
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ا  يةة  اال ت ةةألء رةةط قةةةاءة ا يلةةل  ةة وص  ةة تأي أص ا يلةةل  الةةب رةةط الاةة ب قةةةاءة 

  ياي نلمألت ع   ة رط ال ةاءة ملد الا ب  

      ر ب تةمجل قب  الت ط  ة مل   25

 33ره ا ليألب   26

 إطار التفكير ه. 

ا  راةةةةةةةةةل  رةةةةةةةةةط اخلةةةةةةةةةألرس الدةةةةةةةةةويف  للاةةةةةةةةة بال تةةةةةةةةةإا  ر ةةةةةةةةةألرات  فةةةةةةةةة  ا فةةةةةةةةةةدات 

 فةةةةدات ملد  ةةة ل وعةةةة د انخف ةةةل  كةةةبيألً   ةعةةةةه اةةةيو ر ةةةألرات  فةةةة  ر2Guppiاك ت ئيةةةل

قةألل ا يلمة ص  تة ر س  ليل يفي  ا فةدات  يف الب ا ةلاا.اتيجيألت  كتخ ر أل ا يلم ص يف تي

 ية   ةتل مل اةألء الاة ب  ةيًئأل جمةةد أو مبية  آخةة  ات يف    أللعتأل ل  لة  الل  ةل يف ة ا فةد

ا يلةةةل الةةةيي  ةةةتل ت ر كةةةحب رةةةط خةةة    ة  ةةةل احملألاةةةةة ا  يةةة  تعةةة ص أ شةةةال الاةةة ب يف ةةة  

ال تةإا   لتخي  التفكري رط ا يلل   و تيجل ليل  ا  شية الا ب  أل ل  والعك   و أللتألف ا

 تألئص تيلل ا فةدات للا ب رنخف ل ا ليل  يفة ص الاة ب  ع  ة ص أقة  ر ةألرة يف ر ةألرات 

 لةة  تغيةةري ااةة.اتيجيألت  لذةةي  الظةةةو  ا  ةةتل يفيةةإ البأل لةة  فةة  ا فةةةدات  رةةه وعةة د رلةة 

  Word Squareالتيلل ال     ل هبأل اختدأل ي  الت  يل رط خ   تابيمل ملا.اتيجيل تيلل 
                                                             

33
Ibid.,hal. 78-87. 
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 تيلمةةةةةةن   ص و ز ةةةةةألدة ر ةةةةةألرات ا فةةةةةةدات ا ا ت قةةةةةةه square الةةةةةتيللتابيةةةةةمل ااةةةةة.اتيجيل 

 ةةي ريلمةةل ذن اةةيل يف تيةة    ا ةةألدة ملد  ةةع  رةةط أ ةةعأل  الليةةب هبةة   ااةة.اتيجيل التيلم

رةةةط ا ةةةألدة الةةة   تكةةة ي   مليةةةل الةةةتيلل وعيةةة  الةةةتيلل أنلةةةة ملثةةةألرة وملرتألً ةةةأل   ةةةتل أخةةةي ا فةةةةدات

 تيلم أل الا ب  

 لبحوث ذات الصلة ا   و

اللغةةةل الية يةةةل يف الفدةةة  لتحكةةةن ا فةةةةدات يف دروس word squareتابيةةةمل ااةةة.اتيجيل 

اةة نألرأل  ي يف وقةةت اةةأل مل يف أ ةو ةةل نتب ةةأل  2  وقةة  .ةةت رنألقشةةل ا  راةةي قةة   اخلةةألرس

  اص امألف للبأل   ا مبأل يف ذل :الي    رط البأل لن ا ره ارتبأل ألت ره الين

 ر ةألرةلتحكةن  word squareالبحة  الةيي أعةةا    رواةي ا  ينة اص  تابيةمل  ة  ةل   أوال

عري   ةة  ا وو ةة عرييا الكةةنل   ةةلا   ل ربةة احملم  اللةةألين الدةةوال ةةةاءة  ألللغةةل اك  و يكةةيل رةةط 

word squareا ريألدالت البح  تةنإ  ل  البأل لن  ل   2111 2111ا نألد يل 
34 

يف  باألقل الية يةةةل ينةةة اص  ليبةةةل الةةةتيلل النشةةةا غإز   ينجكةةةيلالبحةةة  الةةةيي أعةتةةةحب ثأل يةةةألً ا  

نةنيةأل احملم  ل  ا  رال   ب الدو الةا ه رط ل ى فةدات اللغل الية يل خف  ا ع  د ت   ل 

                                                             
34

SitiNurrosidah, PenerapanMetodeMetode Word 

SqureUnutukMeningkatkanKelancaranMembacaBahasa Indonesia SiswaKelasIimuhammadiyah, 

Bulurejo, Giriwoyo, Wonogiri, TahunPelajaran 2010/2011, SkripsiPendidikan Guru Madrasah 

Intida’iyah, (Yogyakarta:PerpustakaanPpsUin suka,2011), halvii,t.d.  
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ا تةنةةةإ ريألدلةةةل البحةةة  رةةةه البةةةأل لن  لةةة   2112 2111الكةةةنل ا نألد يةةةل   ةةةةات ن تةةةن

 ألاةةة.اتيجيألت الةةةتيلل ا كةةةتخ رل ا ا البحةةة  خةةةت   رةةةه ذةةةيو ةةةةتب  اال35 فةةة  ا فةةةةدات 

وال ةةة رات الةةة  اةةةيتل تا  ةذةةةأل ا وأذةةة ا  البحةةة  ا  يةةة   كةةةتخ ل البحةةة  ليبةةةل الة أل يةةةل 

 ةةةن الية يةةل ا دمةةةأل  يةةةإز رةةةط  فةة  ا فةةةةدات الية يةةةل لاةةة ب الدةةو الةا ةةةه يف احملم  ةةةل ا يف 

 الدو اخلةألرس رة  ل  تيإ إ ا فةدات يف وال  ا word squareاا.اتيجيل التيلل لابمل البأل لت

   جن برألتألرال ا الرب ذم ا نألرن ي ور   2ا  رال اك ت ئيل غفي رط 

 

                                                             
35

RisaGowwiyuningsih, Model Active Learning 

PermainaKwartetArabiyyahDalamUpayaMemperkuatHafalanKosa Kata Bahasa Arab SiswaKelas IV 

MI MuhammadiyahKrakitanBayatKlatenTahunAjaran 2011/2012, skripsipendidikanbahasaarab, 

(Yogyakarta: PpsUin suka,2011), hal.xvii,t.d. 
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 الثالث الباب
 طريقة البحث

 نوع البحث  .أ 

. لذذا إذ ن الطريقذة هذ  الذي يعين الطريق  methodosتأيت هذه الطريقة من اليونانية ، 

حذ  ييمنوذوا مذن  يذق اههذفاا الطبوبذة لبمدذي فمٌنطريقة مرتبطة بطريقة العمل يف حتق

ةإقذا 1إهم النائن الدذيهفا الطبذويف يف واةلذة ليققيذق هذفا فة هذفا حذل ال ذنبة.

إ ن طريقة البقث ه  الطريقة العبمية لبقصذول لبذا البيانذاا  اا اهضذراض  سغيونل 

كذذذل  ةاسذذذة اذذذا فضذذذراض ةاسذذذي فاماا وذذذف  . ب ذذذنل لذذذام ، 2ةاالسذذذي فاماا اةذذذف  .

 فهفاا الفةاسة ه  ثالثة فنواع ، ه  االكي اا ةاليققق ةاليطوير. 

البقذذذث ، إ نةيوذذذا سذذذو يا. ةةإًقذذذا هذذذو البقذذذث ا ورائذذذ  ة ذذذ   نذذذوع البقذذذث يف هذذذذا

لمبية  ةاسة م اكل اليعبم يف ال صل الفةاس  مذن الذالل الي نذًن  ا ورائ  ة    ه 

ذايت يف واةلذذذة اذذل ال ذذذنبة لذذن طريذذذق موذذذراا العفيذذف مذذذن ا وذذراااا ال طذذذ  اذذذا يف الذذ

لبقذث ا ورائذ  ة ذ   ةإًقذا لنونانذفاة واةال 3مواقف حقيقية ةحتبيل كل تأثًن لبعذال..

                                                             
1
Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik,  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2011), hal.1. 
2
Sugiyono, MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hal.3. 
3
Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), hal. 26. 
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تطذذذوير القذذذفة  لبذذذا اكي ذذذاا ال ذذذنالا ةحبهذذذا فة حتدذذذٌن الواقذذذف الذذذ  حتذذذف  يف  يف

، سذيم  فةينذوطاةإقا ل سوهاة 4ياس مديوى الو اح.لمبية اليعبم يف ال صل من فول ق

ةهذذا هذو موذذراا Classroom Action Research   لغذة ا لبيييذة البقذث ا ورائذ  ة ذ ي

حبذذذذذث لمبذذذذذ  مذذذذذن قبذذذذذل العبمذذذذذٌن مذذذذذفا حتدذذذذذٌن وذذذذذو    اةسذذذذذاا الذذذذذيعبم يف ال صذذذذذول 

 5الفةاسية.

الذ  حتذف  يف  ىل حذل ال ذاكل ااقيقيذة البقث ا ورائذ  ة ذ يبووه لام ، يهفا 

ال صل الفةاس . ال يهفا هذا الو اط البقثذ  إقذ  مىل حذل ال ذاكل ، بذل يبقذث يف 

الوقذذذ  اتذذه لذذن موابذذاا لبميذذة حذذول فسذذبايف حبهذذا مذذن الذذالل ا وذذراااا الي ذذذ . يف 

بيصذذقيجم ومولذذة ميوولذذة مذذن ال ذذاكل ااقيقيذذة البقذذث ا ورائذذ  ة  يووهرهذذا يهذذفا 

اليعبم يف ال صذول الفةاسذية الذ  يذيم هربيهذا مبا ذر  يف الي الذل ةالعمبية يف حتدٌن نولية 

البقذذث لبذذا فسذذاس ةفي فلبذذا ، أ البذذ  فن 6بذذٌن العبمذذٌن ةالطذذاليف الذذذين ييعبمذذون.

ةاحذف لمبيذة اهحبذا  الذ  فوريذذ بواسذطة مذريف يف إلذة مىل حذل ف ائهذا  ا ورائ  ة   

                                                             
4
Kunandar, Penelitian Tndakan Kelas, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 41. 

5
Suharismi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015),hal. 124. 
6
Ibid,  hal. 60.   
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بطريقذة مذا ميعذاةن ة ال ذاةكة لذذل   مع الطريق تصميم ةتو يذ ةمراقبة، ة انعناس فإعاله

 لببة زيا   الويائج تعبم م اةك طالب . 

 مكان البحث  .ب 

مذذع المبذذونج سذذوكاموفي  2الفةسذذة ا بيفئيذذة ض ذذ  مت موذذراا هذذذا البقذذث العمبذذ  يف 

 ةس البغذذذة  يف يف ترقيذذذة متقذذذان ال ذذذر ااWORD SQUAREلذذذيعبما: تو يذذذذ اسذذذةاتي ية تطبيذذذق

سذوكاموفي  GUPPI 2بالفةسة ا بيفائية ا سذالمية صف اخلامسال العربية لفى الطاليف

 وووبية. ماتاةام المبونجمربو 

 وقت البحث  .ج 

. 2108/2109سذذييم موذذراا هذذذا البقذذث يف ال صذذل الفةاسذذ  مذذن العذذام اهكذذا    

يديغرق هذا البقث حوايل  هر ةاحذف ، ةسذيبفف الطذة اليو يذذ يف فضدذطس مىل الوهايذة. 

 البقذذذث ا ورائذذذ  ة ذذذ  ي ذذذًن توقيذذذذ البقذذذث مىل اليقذذذوم اهكذذذا    لبمفةسذذذة ، هن 

 ال صل الفةاس .ييطبب لف   ةةاا تيطبب تعبيًما إعالٌن يف 
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 البحث اإلجرائي وصفيدورة  .د 

من الذالل  ةةتذٌن كذل  ةة  مذن اويمذالٌن ، لعرإذة البقث ا ورائذ  ة ذ يييم تو يذ 

 باسذذذذذي ذاماليقدذذذذذن يف نيذذذذذائج الذذذذذيعبم ةفن ذذذذذطة ال ذذذذذاةكٌن اليعبمذذذذذٌن يف الذذذذذيعبم العربيذذذذذة 

 (. مغ تيغااة  كميسهذا  ةةاا هو ما يب  : )منو .   ..اسةاتي ية
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كمذذا هذو موأذجم فلذذاله هذ  فةبذع مراحذذل. هذذا البقذث  ا وذراااا الذ  مت تو يذذذها يف 

 بالي صيل ، مراحل البقث ه  كما يب  : 
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 مرحلة التخطيط .0

الي طذذذي  هذذذذو نيي ذذذذة االسذذذذيطالع الذذذذي يدذذذذي فمه العبمذذذذون كمروذذذذع ليصذذذذميم 

 : ما يب   يل لبا ن اطالطبيعية مرحبة الي طي  هذا 5ا وراااا الطبويف تو يذها.

 ملفا  الوهج الذي سوا اسي فامها  . ف

 .Word Squareمع مسةاتي ية تعبم لن الن ر اايعبم الالطة  وعل . يف

 Word Squareملفا  مسةاتي ية تعبم  . ا

 .Word Squareمع االسةاتي ية تعبم ال ر اايعبم ةةقة الراقبة ، لملفا  .  

ةةقذذة لامذذل م ذذاةك الطذذاليف الذذذين سذذوا يف االنيهذذاا مذذن  لذذ  يف ملذذفا    . .

 . .Word Squareاجملمولة تعبم 

مذذذع االسذذذةاتي ية تعبذذذم  ال ذذذر اات ذذذنل ف ا  االاليبذذذاة ل ذذذاهف  نيذذذائج تعبذذذم  . ح

Word Square. 

 تنفيذمرحلة ال .2

مذذا لذذفيها يفطذذ  يف مرحبذذة ، هذذذا هذذو يف ال صذذل . يف تطبيذذق لمذذل هذذذا تطبيذذق 

مراحذذل ت عذذل تواسذذب مذذع الطذذة تطبيذذق تعبذذم لذذه مصذذووع . ا وذذراااا الي ذذذ  زيذذا   
                                                             

7
Benidiktus  Tanujaya dan Jeinne Mumu, Penelitian Tindakan Kelas ,(Yogyakarta, Media 

akademi , 2016), hal. 20. 
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لمل هذا ضطاا ثالثة الرحبذة  .Word Square سةاتي ية بم ر اا البغة العربية  متقان

 ، مبا يف  ل  ما يب  : 

 النشاط األولي  .أ 

 ولياألنشاطال

 . الدالميبفف العبم ن اط تعبم مع نطق  .0

 .  يقراا ك ف ااضوةالعبم  .2

 هفا تعبم ة يعط  حاإي يف م اةك طالب .  العبم تدبيم .3

 الوا  ال  سوا ناقش .   يديعف العبم قراا  حول  .4

 النشاط األساسي .ب 

في لذن طريذذق تو يذذ اسذذةاتي ية  رحبذة هذذ  الو ذاط الرئيدذ  الذذذي يذيمهذذه ال

ال ذر اا . الطذواا الذيعبم الذ  سذييم تو يذذها هذ    ترقيذةيف  Word Squareتعبذم 

 كما يب : 

 الوا  ال  سوا ناقش .   يديعف العبم قراا  حول  .0

 كان ييم ة إرق م اةك طالب . Word Squareمسةاتي ية تعبم العبم ملفا   .2
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ة يعط  بعيفا توأيجم حذول الذوا  Word Squareمسةاتي ية تعبم  العبم رح  .3

 ال  جيري  ةاسيها. 

ف  يف كذذل منذذان م ذذر اا البغذذة يف تعبذذم العربيذذة العبذذم اىل الطذذاليف ةذذطبذذب  .4

 حبث بطريقة ما يف ومولاا .

 الوا  ال مولة.  لحو قراا  العبم  يدمع الطاليف .5

 إر ة مىل ميبا ل اسأل .  العبم بعف انيها يعط  .6

 الدؤال 

 م ر اا البغة حول قراا  الوا  ال مولة.  اسيعبم معىن

  اسين اا 

العثذذوة لبذذا / العثذذوة لبيهذذا معذذىن م ذذر اا البغذذة يف قذذاموس  الطذذاليف .ف 

 .قراا الحول ما   

 العبم يقرف حول ما  قراا   .يف 

ليابعذة ن ذاط الذيعبم ) الطذاليف قبذف قذراا  حذول الذوا  الطذاليف ن ذ   .. 

يف القذذذذذذذاموس ، اسذذذذذذذذأل  ال ذذذذذذذر ااال ذذذذذذذمولة. ( ، ) البقذذذذذذذث معذذذذذذذىن 

 الوا  ال مولة.   حول   لبمعبمٌن 
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  مدالف 

حول ما   بعف مواق ة معا ة اكي ف معىن الطريف يقفة لبا ترمجة  .0

 وفيف .  ال ر اا

ومولذذذاا  4يطبذذذب العبمذذذون مذذذن الطذذذاليف لي ذذذنيل ومولذذذاا يف  .2

 ف  اص أ يقرف م ر اا البغة معا .  5تينون من 

  اليوا ل 

 .  ميبفالإي بهة إلة بطريقة الطاليف القراا  ةترمجيه ملا    .0

 بطاليف فن ندأل لن الوا  ال  مل ييم إهمها. لتوإًن ال رص  .2

 .  الطاليفا   مع تالال  ال .3

 المرحلة النهائية  .ج 

 اسيويا. من لمبية تعبم النعبم يعط   .0

 محف اهللالطاليف مىل فن طة اليعبم لن قريف من الالل قراا   يفع العبم .2

 . الرة. من ال صلقبل  الطاليفمىل الدالم العبمنطق  .3
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 مالحظة  .3

يف هذذه الرحبذة ، تيضذمن: اليعذرا  .تيامن مع تطبيق العملمرحبة مالحظة  إعل

لبذذذا كذذذل مذذذا ييعبذذذق بالبقذذذث ةتدذذذ يبه ةتوثيقذذذه لوذذذف حذذذفة  لمبيذذذة الذذذيعبم. إعذذذل 

 wordمسذذةاتي ية تعبذذم يف مذذا يبذذ  لمبيذذة تعبذذم مذذع الطذذاليف ة  العبذذممالحظذذة أذذف 

square الذذ  تدة ذذف يف ةةقذذة الالحظذذة . نيي ذذة الالحظذذاا لببذذة يف اسذذي فامه مىل 

 حل لمبية تعبم يف  ةة  اليايل .

 انعكاس  .4

اهإنذذذاة ةحتبيذذذل  ذذذنل لمبيذذذة اخلطذذذو  اهالذذذًن  هذذذ  اليأمذذذل ، لبذذذا هذذذذا مرحبذذذة 

 . الويائج من لمل يف تطبيق لمبية تعبم يف كل  ةة  مىل حل تطبيق  ةة  اليايل 

 موضوعات البحثية  .ه 

بالفةسذذذذذذذذذة ا بيفائيذذذذذذذذذة هذذذذذذذذذ  طذذذذذذذذذاليف الصذذذذذذذذذف اخلذذذذذذذذذامس  البقذذذذذذذذذثمواأذذذذذذذذذيع هذذذذذذذذذذا 

 1 2، مذع لذف  الطذاليف . وووبيذة ماتاةام المبذونجسوكاموفي مربو  GUPPI 2ا سالمية

البغذة العربيذذة  مذذفةسةوذل . يف حذٌن فن  مذذن 7الودذاا ة مذن  3 0 ذ   ، مذع تنذذوين 

 لصا ة البياناا.   ركاا ميعاةن ةكذل  خيضعو ه



65 
 

 تقنيات جمع البيانات واألدوات  .و 

مذذا طريقذذة فمذذا بالودذذبة وهذذف يف مجذذع البيانذذاا الذذ  مت ااصذذول لبيهذذا ، السذذي فامها 

 يب  : 

 مالحظة  .ف 

ه  تقوية جلمع البياناا لن طريق الالحظة البا ر  ةالويظمة ليدذ يل الالحظة 

يف مرحبذة مالحظذة إعذل تذيامن مذع تطبيذق 8اهلراض فة الظواهر ال  مت اليققيذق إيهذا.

العمذذل . يف هذذذه الرحبذذة ، تيضذذمن: اليعذذرا لبذذا كذذل مذذا ييعبذذق بالبقذذث ةتدذذ يبه 

يف لمبيذذة  الطذذاليفة  العبذذممالحظذذة أذذف إعذذل ةتوثيقذذه لوذذف حذذفة  لمبيذذة الذذيعبم. 

تعبذذم مذذع تطبذذق مسذذةاتي ية تعبذذذم مووهذذة يف ةةقذذة الالحظذذة . نيي ذذة الالحظذذذاا يف 

اسذذذي فامه مىل حذذذل لمبيذذذة تعبذذذم يف  ةة  اليذذذايل . نذذذوع الالحظذذذة توطبذذذق يف لببذذذة يف 

الباحذذذث ي ذذذاةك الذذذذها قدذذذم فة يقذذذع يف  مذذذاحبذذذث هذذذذا ضذذذًن مالحظذذذة م ذذذاةك ، فيو

 ظرةا النائن احظ )ةتدما يالحظ(. 

 مقاببة  .يف 

                                                             
8
Cholid Narbuko, dan Abu ahmadi, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 70 
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القذذابالا همذذع العبومذذاا لذذن طريذذق طذذرح لذذف  مذذن اهسذذلبة ال ذذ هية ل وابذذة 

 القابالا اجملانية الووهةفي فن ةالباحث ذذه الفةاسة ، اسي فميف ه9  هياً كذل .

فحذذراة يف طبذذب في  ذذ ا ، ةلنذذن كانذذذ لذذفيهم سبدذذبة مذذن اهسذذلبة  ذكانذذ  ةالباحثذذ

 الصذذذفالي صذذذيبية يف فمنذذذاط االتصذذذال البا ذذذر. تواةلذذذذ مىل لذذذف  م ذذذاةكٌن اليعبمذذذٌن 

الذين  نن يعط  بعيفا معبوماا حول ظذرةا لمبيذة تعبذم العربية  اخلامس ة العبم

 العربية يف في ةقذ مضا  هفا كال من العبم ة م اةك طالب . 

 ةثائق .. 

كي ذذذاا لبذذا ف ذذياا يف  ذذنل مالحظذذة ، نذذذ  ، ًن بيانذذاا ال يوثيذذق ضذذطريقذذة ال

حرا الصقف ةالنيب، وبة، ةالوقوش،  قيقة اويمالاا ةوفةل اهلمال ة هبذم 

اسذذي فامه مىل ااصذذول لبذذا بيانذذاا يف احصذذل لبيذذه مذذع الطريذذق مالحظذذة ة  10وذذرا.

كينمبذذة لبقصذذول لبذذا بيانذذاا لذذن   الباحثذذةمقاببذذة . هذذذه الوثذذائق الذذ  يدذذي فمها 

الو ذذذذف العذذذذام لبمفةسذذذذة الذذذذ  تيضذذذذمن الوقذذذذع اجلغذذذذرايف ، ةالبيانذذذذاا اليعبقذذذذة بيذذذذاةي  

ة ، ةحضذوة الطذاليف ةحالذة ا اليقييذتأسيدها ، ةةؤييها ، ةةسذاليها ، ةمراإقهذا ةبوييهذ

 .العبمٌن
                                                             

9
S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 65 

10
SuharsimiArikunto,Op.Cit, hal. 274 
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 االيباة  .  

ييم تفةيس الطاليف بعذف الذوا .  الطاليفييم اسي فام االاليباةاا ليقييم قفةاا 

ةيهذذفا االاليبذذاة لبقصذذول لبذذذا يفروذذاا الذذيعبم متقذذان م ذذذر اا البغذذة العربيذذة بعذذذف 

ام مذذا قبذذل اسذذي ف ةنون الباحثذذي. االاليبذذاة سذذ تطبيذذق مسذذةاتي ية تعبذذم سذذاحة النبمذذة

برالذذة مذذا   البفايذذذة  ذذذم. االاليبذذاة البذذفئ  إعذذذل االاليبذذاة ةبعذذف االاليبذذذاة لذذن طريذذق ال

طالب ة حتفيف نيي ة البفاية . مأايف هو االاليباة الوهائ  إعذل مىل اكي ذف الويذائج 

من فوذل معرإذة مذا م ا كذان  نذن  suareتعبم اليعبمٌن بعف إعل اسي فام مسةاتي ية 

 .طالبالأولاا ااامة ةكذل   نن من قبل متقان مجيع الو 

 البياناتتحليل  .ز 

اه ةاا ال  سييم اسي فامها يف ااصول لبا البياناا اليعبقة بيو يذذ االسذةاتي ية 

تعبذذذم سذذذاحة النبمذذذة ، لذذذفيها الصذذذائ  ، ةهذذذ  اه ةاا الذذذ  توذذذيج بيانذذذاا كميذذذة لبذذذا 

قبذذل االاليبذذاة ةمذذا بعذذف االاليبذذاة ، البيانذذاا الووليذذة. ف ا  توذذيج بيانذذاا كميذذة ، ةهذذ  مذذا 

 ن القابالا ةالالحظة ةالوثائق.ةالبياناا الوولية م

البيانذذاا الووليذذة مذذن القذذابالا ةالالحظذذة ةاليوثيذذق، لرؤيذذة تو يذذذ االسذذةاتي ية  حتبيذذل

حنذذو نيذذائج تعبذذم ال ذذر اا العربيذذة الذذ  مت حتبيبهذذا باسذذي فام اليقويذذاا word squareتعبذذم 
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ا . ميبر ةهوبًنمان ، في من الالل مراحذل ف ذيا البيانذاا ، لذرض البيانذاا الوولية من

 لوولية من الالل اخلطواا اليالية:حتبيل البياناا ا  نن11(.، االسيويا. )اليققق

 تقبيل البياناا . ف

مهنذذذا لمبيذذذة حتبيذذذل لذذذن طريذذذق إذذذرز ن ذذذس البيانذذذاا ةلنذذذن مت ااصذذذول لبيهذذذا مذذذن 

مصا ة يفيب ة. يف لمبيذة االييذاة البيانذاا هذذه ، سذييم هاهذل البيانذاا ضذًن ال يذف . 

بيومذذذا سذذذييم فذذذذيين البيانذذذاا ال يذذذف  لبيقبيذذذذل يف الرحبذذذة الياليذذذة. يذذذذيم موذذذراا االييذذذذاة 

لذذي يذيم مذذن الذالل إقذ  البيانذاا ةم اة ذذا البيانذاا ب ذنل مدذيمر فثوذذاا البقذث ا

ةتبدذذيطها ةتصذذوي ها ةتب يصذذها. يف ااذذف مذذن البيانذذاا ، سذذوا ي ذذرح كذذل البيانذذاا 

اخلذام الذ  مت ااصذول لبيهذا مذن اليذفان ، تيعبذق البيانذاا العويذة بذاليطبيق مسذةاتي ية 

word square بالفةسذة ا بيفائيذة ا سذالمية الصف اخلامس لفى الطاليفGUPPI 2 

 . وووبية ماتاةام المبونجسوكاموفي مربو 

 لرض البياناا . يف

لذذرض البيانذذاا هذذو لذذرض البيانذذاا الذذ  مت ف يضذذها بطذذرق موظمذذة حبيذذث تنذذون 

سهبة لوف اسذي الص الويذائج. يف هذذه العمبيذة يذيم تبدذي  البيانذاا ةترتيبهذا ب ذنل 
                                                             

11
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hal.209. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn11
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موذذيظم مذذن فوذذل تذذوإًن  ذذوة  ةاأذذقة لةكيذذي البقذذث. أ يذذيم حتبيذذل البيانذذاا الذذ  مت 

تقف ها من الالل اليأكيف لبا الوظرية ةلبا فساس اه لذة الذ  مت مجعهذا. مذع تقذفم 

البياناا ، ومولة معبوماا ةتبذ الذي يعط  ممنانية حضذوة اندذقايف االسذيويا. 

حتبيذذل هذذ  الطبيعذذة ة ذذ   حتبيذذل هذذذا هذذو . يف لذذرض البيانذذاا،   ستذذا سذذوا ينذذون 

حتبيل يف كل منذان ال ذاهيم اااليذة لالقذة مذع مواق ذة البقذث . لذذل  كذل البيانذاا 

يف هذا اجملال يف  نل ةثائق الر ف ةاالاليباةاا ة سييم حتبيل الوثائق حبيث  نوها 

 الصذذذف اخلذذذامس لذذذفى الطذذذاليف word squareبذذذاليطبيق مسذذذةاتي ية تقذذذفم ة ذذذف 

 .وووبية ماتاةام المبونجسوكاموفي مربو  GUPPI 2فةسة ا بيفائية ا سالميةبال

 االسيويا.  . ا

بعذذذف حتبيذذذل البيانذذذاا ، إذذذ ن اخلطذذذو  الياليذذذة هذذذ  االسذذذيويا.. من اسذذذيوباط الويذذذائج 

ةاليققق هو واةلذة لبعثذوة لبذا معذاو منونذاا البيانذاا ةالن ذف لوهذا مذن الذالل 

ماا ةالعالقذذاا الدذذذببية ةمقةحذذذاا البيانذذذاا. ةيذذذيم حتبيذذل االنيظذذذام ةال ذذذرةق ةالي ذذذا

بذذذذل اجلهذذذذو  السذذذي الص الويذذذذائج ةاليققذذذذق مذذذن الذذذذالل اسذذذيعراض لذذذذرض البيانذذذذاا 

ةالدذذذذ الا يف هذذذذذا اجملذذذذال ، لبذذذذا حذذذذف سذذذذواا لبذذذذا فسذذذذاس الراقبذذذذة ، ةالقذذذذابالا ، 

 ةف ةاا اليوثيق. 
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 مؤشر النجاح  .ح 

مينو سوسذيبو تذو  لبذا فن شمؤ ذراا إيما ييعبق مبؤ راا اه اا لدوانفي ةما يو 

الذذيعبم 12اه اا هذذ   ذذيغ اه اا الذذ  سذذييم اسذذي فامها ليقفيذذف لذذاح فة ن ذذاط البقذذث.

ناوقذذة م ا كانذذذ هوذذاك زيذذا   يف نيذذائج ا البقذذث يف هذذذلذذن طريذذق تو يذذذ االسذذةاتي ياا 

 وقذذق الطذذاليف قيمذذة تعبيميذذة كامبذذة الطذذاليف: مذذن لذذف  81تعبذذم الطذذاليف ال يقذذل لذذن 

حتدذذذٌن نيذذذائج الذذذيعبم مذذذن  لبطذذذاليف نذذذن  الطذذذاليف: مذذذن ممجذذذايل 81لبذذذا اهقذذذل 71.13

 GUPPI 2بالفةسذذذة ا بيفائيذذذة ا سذذذالميةالبغذذذة العربيذذذة طذذذاليف الصذذذف اخلذذذامس  م ذذذر اا

 .وووبية ماتاةام المبونجسوكاموفي مربو 

 تحليل البيانات  .ط 

مىل االسذذيويا.. ادذذايف نيذذائج الذذيعبم  البقذثالبيانذذاا ، يأالذذذ  البقذذثبعذف فن وبذذل 

الذذذأالو   مذذذن القذذذفةاا العرإيذذذة لبطذذذاليف يف حذذذل ال ذذذنالا الذذذ  مت حتبيبهذذذا باسذذذي فام 

 ةالعايًن الدي فمة ه  كما يب :الصيغ 

                                                             
12

Suwandi dan Madyo Eko Susil, Metode Penelitian, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), 

hal. 85 
13

Menurut Guru bahasa Arab kelas V MI Guppi 2 Sukamandi. 
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فة ومولذذة. تو يذذذ االسذذةاتي ياا تعبذذم إر يًذذا هوذذاك إليذذان مذذن الذذيعبم اليعمذذق ، في 

word square  ليقدذذٌن نيذذائج تعبذذم الطذاليف البغذذة العربيذذة فضذذع الطذذاليف سذذوا تييذذف م ا

لب لاا ال ر ية. ةبالعنس ، ييم حتقيق اكيمال القرن م ا   71ويائج يبيق  الطاليف بكان 

/  قيمةاليقصذذذذذذذذذذذذذذذيل:. ادذذذذذذذذذذذذذذذايف ميوسذذذذذذذذذذذذذذذ  81كذذذذذذذذذذذذذذذان العذذذذذذذذذذذذذذذرض اليقذذذذذذذذذذذذذذذف   هذذذذذذذذذذذذذذذو 

 : يفرواتاليعبمببطالب ياسي فامالصيغةلبىالوقواليايل

 P = 
 

 
      

 مالحظاا: 

F    البقث لوه يف العرض اليقف  .  الذي= الة 

N 14= لف  اااالا  

                                                             
14

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

hal. 43. 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث والمناقشة

 

ماتارام سوكامندي مربو  GUPPI 2لمحة العامة من المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية .أ 

 zجنوبية المبونج

ماتةارام سةوكامندي مربةو  GUPPI 2بالمدرسةة اإلبتدائيةة اإلسةالميةتاريخ تأسيس  .1

 جنوبية المبونج

املنعلت  نااتتدم اقنعلتل  اقتتررالناا  عن اقنعلتتل   8998قعتتدم  2واستنادااً ىل  اقاتتد رن   ت  

طتتترقا  لتتتد  اقتتررا املنتتتناا ىل  اقسد  دستتتلو واقاستتنر  قيتتتاا ىل  مةالتتت   لتتد  ا  تتت  وم

عي ادميتتدن اد نتتدل واقنلتتدل قققتت  اقاتتاقا واق لةتتل  اقاسللتت     ا  تت  اد او لنتتل    تت 

وشلةتل   رقت  و نتنال  وشتتعر   قتاقي  املعاةت  وامليتد ا  ل اقةتجل  اةنتاق  واقاو لت   

 ندملنؤوقل  االجنمدعل  واقررال . 

هادك  دج  ىل  جيرا  ياا  و رجي  و ن د ل  و نتناا  . قنجلال  هذه ا هااا 

. وا تا   ته هتذه اةيترا هتا ىلجتااا  نتتلاد  ااممت  علتت  ؤسنت  اقنعلتل     تد ل  قتت 
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 دمتد ام ستر د ااي  انتر  GUPPI 2املا ست  ادننااملت  ادستو ل مل قاغت  ول هذا اقةاا

ل ملرقت امل تد    ل  نتج جترا  اقنعلتل  ل املا ست . هتذا  ن نعت   جارنل  ال سر ج

اقادس ال قزال قاقي  ة ا  خدرئ  نأن املاا س اقاقال  ها  ؤسند  معللمل  غري  نطتر   

 ه  لث اقعاقا  ه اةرا      د ل  ق  ؛ جرا    ه املرا ا اقس اق    واقسال  اقنجلنل  

  وخماجتتد  اقطتتود وىلاا    اا ستتي    وهتتذا االةتتًتا    واملاتتدهج اقا استتل    و تتاخو

  دمد ام ال سر جسر د ااي  انر  GUPPI 2املا س  ادنناامل  ادسو ل  ا اةع ل اقرا ع 

ىل  االستتتتنماا  ل اقنجلنتتتته واقنرانتتتت   تتتتع اقاتتتتدس نتتتتأن اقنل تتتتري ا تتتتدر  مل ق تتتته جارنلتتتت 

 نجللجًلد متدً د. 

  دمتتتد ام ال ستتتر جستتتر د ااي  انتتتر  GUPPI 2ل املا ستتت  ادننااملتتت  ادستتتو مت ملعلتتت  

 تتتتت  عدقتتتت   ؤسنتتتت  انتتتته ااوا قلنعلتتتتل  ادستتتتو ا.  اتتتتذ  8969قرقلتتتتر  88ل  جارنلتتتت 

ستر د ااي  انتر  GUPPI 2املا س  ادنناامل  ادسو ل مأسلن   ىت اآلن   قاراه  اقا 

 ةلمد قلا عمسدا املا اا و يد ي :عا   اا . جارنل   دمد ام ال سر ج

 (8998-8982نلا. احلاقث )اق .8

 (2002-8998اقنلا شل  اقاقه املدجننري ) .2

  ىت اآلن( 2002اقنلا مجدل اقاقه املدجننري ) .3
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 المدرسة لمحة  .2

 سر د ااي GUPPI 2املا س  ادنناامل  ادسو ل :   عمسدا املاا س

  888288080097/80808033:       املا س 

 ل اقند ع جنلجلد:   عاران املاا س

 :  د ا غ  جد     اق 

 :  ريندو  دمد ام     املاطا

 ل جارن: ال سر ج    املاقا 

 : ال سر ج     ادرع 

  35367:   اقا ز اقربقاي

 : خدص /  عنما    ر ع املا س 

 ىلنه ااواقًتنل  ادسو ل  ا:  ؤسن    اس  املؤسن 

  88/2080:  ن  اقنأسلس / اقنا 

  8969:  سا  مأسلس املا س 

 2082ج/:  املعنما  / اقنا احلدق  

 3م  750:    ند   ا   
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سةةةوكامندي مربةةةو  GUPPI 2المدرسةةةة اإلبتدائيةةةة اإلسةةةالميةالرؤيةةةة وال ةةةر  مةةةن  .3

 جنوبية ماتارام المبونج

  منتناا ىل  اقاتل  اقاؤق : معزقز ادميدن وا خوق  و ال  ىلذمتداا   تع  اتا  عدمللت  .أ 

 اقةادةل  اقاسلل  وةاد قلنعدقل  ادسو ل . 

 المهمة:  .ب 

 . اقاقه ادسوم معدقل  ه خول ادميدن عو اقعالا   نج  .ع 

  نج عملل  اقنعل  واقنرجل .  .د 

 ىل د   عو د   نادغم  نج املراراج.  .ج 

 األهداف:  .ج 

مي ه عن متد س اقنعدقل  ادسو ل   انلج  قعمللد  اقتنعل  وع  تط   .ع 

 اقنعرا. 

 امادن عسدسلد  اقعل  واقن ارقرجلد  جل   ملرانل   ننرى ععلت.  .د 

 مةسح  اما  و لدا  املا س  ل اجملنمع احمللط.  .ج 
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 مةسح  ا س  ل املةلجل  اقعد  .  .ا 

ماتةةارام سةةوكامندي مربةةو  GUPPI 2بالمدرسةةة اإلبتدائيةةة اإلسةةالميةحالةةة المع ةة   .4

 جنوبية المبونج

ستتر د ااي  انتتر  GUPPI 2املا ستت  ادننااملتت  ادستتو ل عن  تتىت اآلن   مي تته  ؤقتت  

  علمج نرن  املا س   ل اةاول عا ده:  80  قاق   جارنل   دمد ام ال سر ج

 2الجدول 

ماتارام سوكامندي مربو  GUPPI 2المدرسة اإلبتدائية اإلسالميةحالة المع مين في 

 جنوبية المبونج

 اقسدقدن  دا  اةاس االس      

    ملس املا س     املدجننريمجدل اقاقه     8

    عل  اقة   م جيريق   2

   عانل  اقلغ  اق ا س    شل  اقاقه املدجننري  3

    عل  اقة     مشش اقاقه املدجننري  4

   سلا اقاقدض     ناهدن اقاقه   5
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    عل  اقة   م جلار    6

    عل  اقة   م عقارك مشنل   7

    عل  اقة   م سيت  ر  نليت املدجننري   8

     ا س  قدضل م ساي اسلجلدملدجننري   9

    عل  اقة   م ةطاقد قراي املدجننري   80

 GUPPI 2ادستتتو ل املا ستتت  ادننااملتتت  مرثلتتت  نلد تتتد  املعلتتت  ل  ةتتتا  اقسلد تتتد : 

 سر د ااي

 سوكامندي GUPPI 2المدرسة اإلبتدائية اإلسالميةحالة الطالب من  .5

هتت   تته ا رلتتدل  ستتر د ااي GUPPI 2املا ستت  ادننااملتت  ادستتو ل غدقسلتت  رتتود 

اقذقه مي ه عن قادل ىلهن  قلنااون ىل  املننرى اال نةداي   وهذا قنأثا ندقعرا ت  اقعدمللت  

 واقسلئ  احمللط  اقيت ملناا ىل  املعاة . 
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 3الجدول

 سوكامندي GUPPI 2المدرسة اإلبتدائية اإلسالميةالطالب من حالة 

 عااه  ع ةت    ا  عاا اقلةرل  اقة     

8  8 8  84  8  22  

2  2 8  88  80  28  

3  3 8  7  8 4  28  

4  4 8  9  83  22  

5  5 8  7  8 5  22  

6  6 8  7  8 6  23  

  838  76  52  6   عاا 

 املةا : وثدم   دق  اقطود
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 GUPPI 2المدرسة اإلبتدائية اإلسالميةالطالب من والبنية التحتية حالة  .6

 سوكامندي

اقنجلنلتت   تتىت اآلن  تته عجتت   نتتج جتترا   لتت هاتتدك  دجتت  قزقتتدا  املااةتت  واقسا ال متتزال

 املاا س وجراهتد   وةادً قنرجل  مطرقا اقنعلل  ل احلدضا واملنناس . 

 وصف نتائج البحث  .ب 

 الدورة األولى  .1

 مرح ة التخطيط  .أ 

 ا شلدا اقيت ععاهد اقسد ةرن ل معل  اقاو   ا و  ها: 

 ىلعااا املايج.  .8

  اقا اق لداا  ا سدسل  املطلرد  الايد.  .2

 امللااا  اقعانل . معلل  السنلاا   ل  اعااا اقا وس م   .3

 Wordىل  دا مةد ل  معل  امللااا  اقعانل  ندسنلاام اسًتاملجلد  اقنعل   .4

Square. 
 ىلعااا املراا قنا قنيد قلطود.  .5
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 .ملطسرع  واق ن  اWord Squareىلعااا  را ا اقنعل  ل ش   عقعدد   .6

 نإعااا و     و اد  ملعاة  معل  امللااا  اقعانل  قلطود.  .7

 األولىدورة الإجراءات  .ب 

 االجتماع األول

 7االجنمدعتتتتتد  واملاعاتتتتتا  ننتتتتتد ق  اقةوثتتتتتدا  2مضتتتتت   8اجنمدعتتتتتد  اقتتتتتاو   

املنعلمتتتتتتتج  20و ضتتتتتتاه  28:00 تتتتتتتيت  8:00عغنتتتتتتتطس هتتتتتتر  84اقنتتتتتتمرب و

هاتتتتد قعطتتتتا املتتتتراا ندستتتتنلاام  واملعلم متتتتا س و علتتتت ل اقتتتتنعل   ماا ستتتت  واقسد ة

 تتتتع Word Squareاقنةتتتتمل  اقنعللمتتتتا ندستتتتنلاام مطسلتتتت  استتتتًتاملجلد  اقتتتتنعل  

 ا   ط  علت اقاجلر اقنديل: 

 اقا دط ا ويل: .8

رنتتتلراهت  وةجلتتتر احلضتتتر   تتته  ستتت  املعلتتت  نلتتتنح اقتتتا وس  تتتع  لدم قاتتترم . ع

اقطتتتود  تتته ختتتول احلضتتتر  عتتته راقتتت  م للتتت  مجلتتتع اقطتتتود قل ر تتترا 

  ننعاقه قلنعل . 
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ق اح اخنةدنلر اقنرعل  املؤشاا  اقاملنتل  اقتيت  ت   الايتد ل ع  تط   . د

 اقنعل    و اقًاا  رل ىلمادن امللااا . 

 ا   ط  ا سدسل :  .2

 قا    قننعا املعل  اقاااا  عه ل احلا .ع 

واقتيت مت ىلجااؤهتد Word Squareنإعااا اسًتاملجلد  معلت  قارم املعلمر  .د 

 ومانل  اقطود. 

وماتا  ىلعتدا  Word Squareنإعدا  شاح استًتاملجل  معلت   قارم املعل  .ج 

 مرضلح قلمراا اقيت قن  ا اسنيد. 

قطلتت   تته اقطتتود  اقتتا مجلتتع امللتتااا  ل معلتت  اقلغتت  اقعانلتت   تته  .ا 

 جملمرع . خول  اد  د  ا

قنتتتتنمع اقطتتتتود ىل   تتتتااا  املعلتتتت  ن تتتت   نتتتتجللح  تتتترل اقاتتتتااا ل  .ه 

 احلاقا    

نعتتتتا اال نيتتتتدا   ميتتتتاح املعلتتتت  اقطتتتتود اقلانتتتت  قطتتتتاح ا ستتتتئل  علتتتتت  .و 

 نعضي  اقسع .

 اقا دط اقايدما  .3
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 اسناندجد   ه عملل  اقنعل  اقيت  اثت  قاام املعل  .ع 

 ااا  محا اهلل اقطود ىل  ع  ط  اقنعل   ه خول   قاعر املعل  .د 

  ل  قلطود  س   غدا هت  .  قارل املعل  .ج 

 االجتماع الثاني

. 2088عغنطس  84مت عاا اجنمدع اقاو    ه اقا ج  اقةد ل  قرم اقةوثدا 

ول     Word Squareل هذه اقاو     اسنما اقا س اقنتدن  ننطسلت  ىلستًتاملجل    

تل       اقسد ةت  هتذا االجنمتدع اقةتدل   استنما  ل  ندنت  املتدا   ترل َاَ ََاَوا ل اَقَمَاَ سة

وقتن   قت  ثلتث مي ته Word Square ة  اقاج  املعل  املعندا اقنتا قس استًتاملجل  

 قلطود ىلمادن  اد االسًتاملجل . مث قال  املعل . 

 ها:   ا طرا  اقيت اختذهد اقسد ة

 اقا دط ا ويل:  . ع

دهت    ونلراهت  وةجلر احلضر   ته قارم املعلمرن نلنح اقا وس  ع  ل .8

 س  اقطود  ه خول احلضر  عه راق  م لل  مجلع اقطود قل ر را 

  ننعاقه قلنعل . 
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ق اح اخنةدنلر اقنرعل  املؤشاا  اقيت     الايد ل ع  ط  اقنعل     .2

 و اقًاا  رل اقنم ه  ه امللااا . 

 دط ا سدسااقا  . د

احلاقاتتتتت   تتتتتع  لعتتتتته   اقعانلتتتتت  قاتتتتترم اقسد تتتتتث ننالتتتتتل   تتتتتدا  معلتتتتت  اقلغتتتتت

وهتتتا عتتته راقتتت  اعتتتر  اقطتتتود حللتتت   Word Squareاستتًتاملجلد  اقتتتنعل  

جممرعتد  من تترن  5املتراا   احلاقات    مث قاترم املتتا س نن ترقه اقطتود ل 

سللنأل ا شلدص ل    عضتر ل اجملمرعت  عستئل   4   جممرع   ايد  ه 

 تتتترل املتتتتدا    احلاقاتتتت  واخنستتتتد  اقطتتتتود قلمتتتتدا  واالستتتتًتاملجلد  اقتتتتيت مت 

د اقاتتتدا قه علتتتت مامجتتت  عشتتت دل امللتتتااا  مطسلايتتتد   وندقنجلاقتتتا  تتتع اقطتتتو

ن تت   جلتتا   قنتتنطلع اقطتتود اقاطتت  واق ندنتت  ن تت   نتتجللح   قنتتنطلع 

اقطتتتود استتتنلاا يد ل ا   تتتدم )اةمتتت ( نعتتتا  قتتت    قلطلتتت   تتته اقطتتتود 

 اقناام قاؤق  اقاندمج اقنعل   ع املراا   احلاقا    

 ل دورة األولىالمالحظة  .  

لتت  معلتت  اقلغتت  اقعانلتت   تته ختتول مطسلتت  استتًتاملجلد  ل هتتذه املا لتت    متتن  عمل

 هادك اقعاقا  ه املو اد  امللاا ل    وها: Word Squareاقنعل  
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 4الجدول 

 ل دورة األولى السجل الميداني  

 مالحظات الحقل الدورة األولى

  اقةوثدا  2و  8ملسل  ل

 يت  8:00سدعد  

عغنطس  84و  7  09:00

2088 . 

علتتت ىلعتتااا   املعلتت  ال قتتزال غتتري  عنتتداقستتاو عن  .8

    شاا   قذق  قيا  اق ةري  ه اقر ت. 

 اقطود ال مساو  نجلمن  ل اقلعس .  .2

عاتتتتا د ق تتتتاح اخنةدنتتتتلر اقنرعلتتتت  املتتتتراا   ال  .3

 قزال هادك رود  املرن قا اشرن.

عاا  اد    ال قزال هاتدك اقعاقتا  ته اقطتود  .4

 اقذقه قساون  ا  . 

ل اقسااقت  قلطتود قانتأل   اعر املعل قعاا د  .5

عطتتا قنعتتا عتته املتتدا   اقطتتود قتتًتاا عن قنتتأل

ط اقتتتااةع قلمنعلمتتتج  وعختتتريا نتتتاع نعتتت  املعلمتتت

 قلجاؤ علت را يد.  اقطود
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عاتتتتتا ىلجتتتتتااا االخنستتتتتد  اق تتتتتلري املعلتتتتت  قنتتتتتأل  .6

املنعلمتتتتتتج كنتتتتتت   مي تتتتتته عن ثوثتتتتتت  املنعلمتتتتتتج 

ادجدنتت  ن تتت   نتتجللح ل  تتتج عن املنعلمتتتج 

 ل ادجدن . ع   ا   

  اقتتتيت مت ىلجااؤهتتتد  تتته  تتته  نتتتدمج اقنلةلةتتتد .7

   تتد اال هاتتدك نعتت  اقانتتدمج  تته  ستت  اقطتتود

  يدم اقطود اقيت مل م ه  اضل . 

  

ال قتتزال  اقطتتوداملو اتتد  امللاا لتت  اقنجاقتتا  ةمتته املعتتاوا عن معلتت  امللتتااا  

 Wordمل منجلنه. ل هذه اقاو     عظيتا اقتنعل   ته ختول مطسلت  ىلستًتاملجل  معلت  

Square  تتته اقانتتتس  ا وقلتتت  قعتتتا عن 25ىلماتتتدن  لتتتااا  اقطتتتود نانتتتس  ما لتتت  ل  :

 دن ق  مأثري جلتا ل  نتج ىلماتدن  لتااا    Word Squareمطسل  اسًتاملجلد  معل  

امللتااا  اقلغت   ما لت  اقطود   علت اقاغ   ته عن اقزقتدا  مل قتن  م سريهتد   علمتد نتأن

 5اقتتاو   ا و  قزقتتا ل : 25نانتتس    ستت  ىلجتتااا اقسجلتتثاقعانلتت   تتا ااا  وهتتر عاتتا د 

0.: 
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 Wordلجل  معلتت  قتتن  ىلجتتااا االخنستتد  نعتتا ىلعطتتدا املتتدا  عتته راقتت  مطسلتت  استتًتام

Square ا لا  قلطود قلعم  علت عسئل  االخنسد . اسنادًاا ىل   20. ععطت اقسد ث

 تته نتتج   Word Square تتع مطسلتت  استتًتاملجل  معلتت   8 نتدمج االخنستتد ا  ل اقتتاو   

عشتتلدص ورتود مل وااترا ىلماد ًتتد ملتد قةتت   80ردقسًتد  ااترا ا نمتتداًل قةت  ىل   20

ا و  مي ته  اقاو  ة  مراقع ىلمادن امللااا  اقعانل  قلطود ل عشلدص. ملعا  80ىل  

  ؤقنيد  ه اقاس  اقسلدل اقنديل: 
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 ل دورة األولىالتفكير  . ث

نعا ماللذ ادجااا   ةإن اق اا اقذي قن  نعا  ق   ه  س  اقسد ث واملعلت  هتر 

اقنل تتتري ل مالتتتل  ا   تتتط  و نتتتدمج اقتتتنعل  قلطتتتود. قعنمتتتا اال ع تتتدس علتتتت  نتتتدمج 

 االخنسد  و ندمج املو اد  ل اقاو   ا و    ثلث مي ه احلةرل علت  د قلا: 

ستتد ا  ل اقتتاو   ا و     تته نتتج  نتتدمج مالتتل  اقطتتود استتنادًاا ىل  االخن .8

 عشلدص.  80اقطود اقع اقه اقذقه  اارا ا نمداًل قة  ىل  

 : 50 ه املعاوا عن  نس  ا نمدل اقطود مة  ىل   .2

 مسج ع  ط  اقنعل  عن اسنلاام اقر ت قنراة   ع اقنلطلط.  .3

 تتتت  عن ق تتتترن املعلمتتتتترن  تتتتدا قه ن تتتت   عةضتتتتت  علتتتتت ىلماتتتتدن اقلةتتتتت   .4

 ال قلع  اقطود وقا اشرن عثادا عملل  اقنعل .  اقا اسا   ثلث

 مايا ع  ط  اقنعل  ع   ال قزال هادك رود مل قا طرا ل عملل  اقنعل .  .5

انلج  قلنل ري   مي ه االسناندج ع   ال قرجا  ا   اقطود علت ىلماتدن نادا  ه اق

 امللتتااا  هتتتا عن اقطتتتود ال قزاقتترن قينمتتترن ن تتت   ع تت  عاتتتا د ق تتتاح اخنةدنتتتلر

اقنرعل  املراا   وال قزال نع  اقطود غري   طج وقلعسرن  ةرياً عثاتدا عمللت  اقتنعل . 

 قذق    هادك  دج  ىل  اختد  خطرا  مةجللجلل  ل اقاو   اقندقل . 
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 الدورة الثانية

 الثانيمرح ة التخطيط  . ع

 شلدا اقيت قن  ىلعاااهد  ه  ست  اقستد ةج ل اقتاو   اقةد لت   ته اقتنعل  هتا  نتدمج 

 ا شلدا اقيت    اقالدم هبد ها:او   اقنل ري   

 السنلاا يد ل  دا  امللااا   ىلعااا اقا وسىلعااا املايج وجتملع  .8

 Wordىل  تدا مةتد ل  معلتت  امللتااا  اقعانلتت  ندستنلاام استتًتاملجلد  اقتنعل   .2

Square . 

 ىلعااا املراا قنا قنيد قلطود.  .3

 Wordىلعتتااا  تترا ا اقتتنعل  ل شتت    نتت   طسرعتت    استتًتاملجلد  اقتتنعل   .4

Square . اقيت مت ىل  دؤهد   عو د 

 Word Squareىلا اج عو اق املعلر د  قلطود ل مطسل  اسًتاملجلد  اقنعل   .5

 و    املو ا  ملعاة  معل   لااا  اقطود .  ىلا اج .6

 إجراءات الدورة الثانية  . ب

 االجنمدع ا ول  .8
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ل اقنتتتتتتتدع   2088عغنتتتتتتتطس  28االجنمتتتتتتتدع ا ول قعاتتتتتتتا قتتتتتتترم اقةوثتتتتتتتدا 

 اا ستتتتتتدً   هاتتتتتتد قاتتتتتترم  م تتتتتترن اقسد ةتتتتتت ردقسًتتتتتتد    20و ضتتتتتتاه  08.30-09.50

اخنةدنتتتتلر اقنرعلتتتت  نناتتتتا   تتتتراا ندستتتتنلاام مةتتتتمل  اقتتتتنعل  ندستتتتنلاام مطسلتتتت  

  ع ا   ط  علت اقاجلر اقنديل:  Word Squareاسًتاملجلد  اقنعل  

 :ةاألولياألنشطة 

اقا وس  ع اقنجلل  واقةتو    واقنجلات   ته  ضتر  اقطتود  قلنح املعل  .8

 تته ختتول احلضتتر  عتته راقتت  م للتت  مجلتتع اقطتتود قل ر تترا  نتتنعاقه 

 قلنعل . 

 قارم املعلمرن ناا  ا هااا اقنعللمل .  .2

 عه املراا اقيت مت ماامييد ل ا سسرع املدضا.  قنأل املعل  .3

 دقطود  س  اقاخرل ل املراا . واا املعلم .4

 األنشطة األساسية:

 قننعا املعل  اقاااا  عاد قران      .8
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واقتتيت مت ىل  تتتدؤهد Word Squareنإعتتااا استتًتاملجلد  معلتت   قاتترم املعلتت  .2

 ومانل  اقطود. 

وماتتا  ىلعتتدا  Word Squareنإعتتدا  شتتاح استتًتاملجل  معلتت   قاتترم املعلتت  .3

 مرضلح قلمراا اقيت قن  ا اسنيد. 

قطل   ه اقطود  اقا مجلع امللااا  ل معل  اقلغ  اقعانل   ه خول  .4

  اد  د  اجملمرع . 

 ا قران قننمع اقطود ىل   ااا  املعل  ن    نجللح  رل اقاااا  .5

قطتتود اقلانتت  قطتتاح ا ستتئل  علتتت نعضتتي  نعتتا اال نيتتدا   ميتتاح املعلتت  ا .6

 اقسع . 

 األنشطةاألخرة

 ل خطرا  املندنع    منضمه ا شلدا اقيت    اقالدم هبد  د قلا: 

 عشلدص.  5 ه اقطود م  ل  جممرعد   ه  قطل  املعل  .8

 قطل   ه اقطود  ل  امللااا   ع اجملمرعد .  .2
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اقلاص قلطود قطاح ا سئل   رل املراا اقيت مل قن  ةيميد  قرةا املعل  .3

 نعا. 

 . اقنوماقاواةع قلطود وقغلارن اقا س نارل  قرةا املعل  .4

 االجتماع الثاني

  واقتتذي  تتدن ل  2088 8عغنتتطس  2عاتتا االجنمتتدع اقةتتدل قتترم اقةوثتتدا 

 دقل : ردقًسد    ام املعلمرن اقا وس اقن 20و ضاه  09.50-08.30اقندع  

 :ةاألولياألنشطة 

اقتتتا وس  تتتع اقنجللتتت  واقةتتتو    واقنجلاتتت   تتته  ضتتتر  اقطتتتود  تتته  قلتتتنح املعلتتت  .8

 خول احلضر  عه راق  م لل  مجلع اقطود قل ر را  ننعاقه قلنعل . 

 ناا  ا هااا اقنعللمل .  قارم املعل  .2

 عه املراا اقيت مت ماامييد ل ا سسرع املدضا.  قنأل املعل  .3

 اقطود  س  اقاخرل ل املراا.  املعل واا  .4
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 األنشطة األساسية:

 قننعا املعل  اقاااا  عاد قران    .8

واقتتيت مت ىل  تتدؤهد ومانتتل  Word Squareنإعتتااا استتًتاملجلد  معلتت   قاتترم املعلتت  .2

 اقطود. 

وماتتا  ىلعتتدا  مرضتتلح Word Squareنإعتتدا  شتتاح استتًتاملجل  معلتت   قاتترم املعلتت  .3

 قلمراا اقيت قن  ا اسنيد. 

قطلتتت   تتته اقطتتتود  اقتتتا مجلتتتع امللتتتااا  ل معلتتت  اقلغتتت  اقعانلتتت   تتته ختتتول   .4

  اد  د  اجملمرع . 

 ا قران قننمع اقطود ىل   ااا  املعل  ن    نجللح  رل اقاااا   .5

 قسع . نعا اال نيدا   مياح املعل  اقطود اقلان  قطاح ا سئل  علت نعضي  ا .6

 خطوات المتابعة

 ل خطرا  املندنع    منضمه ا شلدا اقيت    اقالدم هبد  د قلا: 

 عشلدص.  5 ه اقطود م  ل  جممرعد   ه  قطل  املعل  .8
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 قطل   ه اقطود  ل  امللااا   ع اجملمرعد .  .2

اقلاص قلطود قطاح ا سئل   رل املراا اقيت مل قن  ةيميد  قرةا املعل  .3

 نعا. 

 . اقنوماقاواةع قلطود وقغلارن اقا س نارل  املعل قرةا  .4

 المالحظة الثانية  . ت

 Wordختتول عمللتت  معلتت  اقلغتت  اقعانلتت  ندستتنلاام مطسلتت  استتًتاملجلد  اقتتنعل  

Square :هادك اقعاقا  ه املو اد  امللاا ل    وها 

 5جدول

 مالحظة الدورة الثانية

 مالحظات الحقل الثانيةدورة

االجنمدع ا ول واقةدل   قرم 

نسدً د  8اقةوثدا  ه اقندع  

 28و  28نسدً د    9 ىت 

 . 2088عغنطس 

عاتتتتتتا د قتتتتتتاخ  اخنةدنتتتتتتلر اقنرعلتتتتتت  ىل   .8

اقلةتتتتتتتتتتت  اقا استتتتتتتتتتتا   قستتتتتتتتتتتاو اقطتتتتتتتتتتتود 

 نجلمنتتتتتتج قلغدقتتتتتت    ومي تتتتتته  ؤقنتتتتتت   تتتتتته 

اقطتتتتتتتود اقتتتتتتتذقه قعتتتتتتتاون املتتتتتتتتراا وعاوا  
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 اقنعل  علت اقطدوق .

قستتتتاو عن املعلمتتتتج قنتتتتنلا رن ل ىلعتتتتااا  .2

 تتتترا ا اقتتتتنعل  ل شتتتت    نتتتت   طسرعتتتت    

اقتيت مت Word Squareاستًتاملجلد  اقتنعل  

ىلجااؤهتتتد   عو تتتد  ثلتتتث ق تتترن اقر تتتت 

 املننلام ع ةا  لدا . 

قستتتتتتتتاو او  املعلمتتتتتتتتتج عةضتتتتتتتت  ل عمللتتتتتتتتت   .3

 اقنعل . 

عاتتتتتا د مت عختتتتتذ  اد  تتتتتد  اجملمرعتتتتت   تتتتته  .4

اد  تت  اقةتت    اقطتتود  أختتذ اةتتا ل  

 ناا ا  ا  راملدً. 

اقطتتتتتتتتود  نجلمنتتتتتتتترن قلغدقتتتتتتتت  ل و تتتتتتتتت  .5

اقطتتتتود اقنتتتتؤال واةتتتتراد   اقعاقتتتتا  تتتته 

 قاقاون اقنعسري عه  ججي .
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 5و اا علتتتت ستتتؤال شتتتلرقد املتتتانج ومي تتته  .6

 5رتتتتتتتتود عستتتتتتتتر  اقربقتتتتتتتتا  نرستتتتتتتتط  تتتتتتتته 

 جدن  علت اقنؤال سراا.املنعلمج اد

ال تتتتتتتتت  اقطتتتتتتتتتود اق ةتتتتتتتتتري عتتتتتتتتته املتتتتتتتتتتراا  .7

  .املرنرة

 تتته  نتتتتدمج امليتتتدم املعطتتتتد    ةاتتتا  عقاتتتتد عن  .8

اقطود  د را هبذه امليدم علت حممت  اةتا 

  ومتلتتتتتزوا ندقةتتتتتلرا اةلتتتتتا  واقةتتتتتلدا ل 

   اقالدم ندمليدم. 

  

ل هذه اقاو   اقةد ل    ق رن وضع اقطود عةض   ه اقاو   اقندنا . مي ااد عن 

 اى  ه  ندمج  لاا ل  مو   املنعلمج مساو  نجلمنت  قلتنعل   وقااتا ىلقلت   ته والقت  

اقطسا  ملضا واملنعلمج مساو ع ةا   درد ل امل د    ل عمللت  اقتنعل   ونعتا املتانج 

  ر   قلنعل  اقنا قس. ىلعااا اقطود ندقلع   نج اقسد ةج ماخ  ةئ   ه
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عاةتت  مراقتتع معلتت  اقطتتود قلملتتااا  ل ا وس اقلغتت  اقعانلتت  ل اقتتاو   اقةد لتت    مل

 مي ه  ؤقنيد ل اقاس  اقسلدل عا ده: 

 
اقةد لتت   تته املاا ستت   ومعلتت  امللتتااا  ل اقتتاو    اقتتاو  قنجاقتتا اقسلد تتد   تته  ناتتداا

: و ل  لنتد اقلئنتج. 0 8ل اقتاو   اقةد لت  ىل   قاماتااقاجتدل :  ه 50ا و  نانس  

: ل معلت   30وندقنديل   مي ته اقاترل ع ت  ل اقتاو   اقةد لت   د تت هاتدك اقتدا  نانتس  

اقةد لتت   د تتت  نتتس   اقتتاو   لتتااا  اقطتتود  اد  تت   تتع معلتت  امللتتااا  اقنتتدنا . ل 

 :. 70ري اد ندجل  احملاا  نانس  معل  امللااا  قلطود ها ا  ة  عو نلغت  عدق

 

 

  

Siklus I

siklus 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

siklus II siklus I
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 ةدورة الثانيل نعكا  اال . ث

نعا ماللذ ادجااا   ةإن اق اا اقذي قن  نعا  ق   ه  س  اقسد ث واملعلت  هتر 

اقنل تتتري ل مالتتتل  ا   تتتط  و نتتتدمج اقتتتنعل  قلطتتتود. قعنمتتتا اال ع تتتدس علتتتت  نتتتدمج 

 االخنسد  و ندمج املو اد  ل اقاو   ا و    ثلث مي ه احلةرل علت  د قلا: 

 20  ل اقتتتاو   ا و     تتته  نتتتدمج مالتتتل  اقطتتتود علتتتت عستتتدس االخنستتتد ا .8

 شلةد.  88ردقسد اقذقه  اارا ىلمادن  د قة  ىل  

 : 80 ه املعاوا عن  نس  ا نمدل اقطود مة  ىل   .2

 قاا ااااا   ندمج االخنسد   ه اقاو مج ا و  واقةد ل   .3

 مسج ع  ط  اقنعل  عن   دط اقطود ل عملل  اقنعل  واث.   .4

 Wordه االستتتتتتناندج عن مطسلتتتتتت  استتتتتتًتاملجل   نتتتتتتدمج اال ع تتتتتتدس   مي تتتتتت ناتتتتتتداا

Square  مي ه  نج ىلمادن امللااا  اقطود ل املراا اقعانل  قااا جلاا ل اقزقتدا  ل

    او   علت معل  امللااا    وها: 

 :  25نانس   8 س   نح قاو    . أ

 : 30ىل  اقاو   اقةد ل  ىل   واقاو   ا و  . ب
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ااترا ادتاا  اارا اقانتدمج املنر عت   هنت     قلسد ةذ اقاو   اقةد ل    وةاد ل مالل

:  ته معلت  امللتااا  ثلتث  70  عي اقطود اقذقه قاقي     ه  ؤشا ذمدح اقسد ة

 اقا اس  ل هذه اقاو   اقةد ل . ع م 

 مناقشة نتائج البحث  . ت

 البياناتتح يل مناقشة  . ع

ل Word Squareمطسل  اسًتاملجل    اقسد ة ته اقسجلرث اقعم    اسنلا هذ

عملل  اقنعل . منناا املاد    ل هذا اقسجلث اقعملا ىل   ندمج اقا اس   نسرع  ناندمج 

اقنأ   ل هندق  اقاو  . قن رن ماللذ اقنعل  ل عثدث اقعم  اقةلل   ه او مج      

وها ا   ط  ا وقل    وا   ط  ا سدسل  وا   ط  و    انم  ىل  ثوث  عجزاا ا

 اقايدمل . 

 ًعتد واقنجلات   ته  ضتر  اقطتود ومعاقت     ا   ط  ا وقلت :  لت  املعلت وم م

 ع لني  قلطود. 

ا طترط اقعاقضت  قلمتدا  وقاتا رن  اقذي ق تاح  م م  ا   ط  ا سدسل : املعل

ع ةلتتت   تتته ا نتتترا  اقعانلتتت  مث قنسعيتتتد اقطتتتود   ق تتتاح اقًتنرقتتترن  راعتتتا اقتتتنعل   تتته 
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  مث قاتتاع املعلمتترن امللتتااا  ن تت    ن تتا   نتتع اق لمتتد  ا ختتول مطسلتت  استتًتاملجل  

 وود ا املنعلمرن  لااا  املانج  ىت قن   لايد 

 تتته اقطتتتود ىل  تتتدا جممرعتتتد     اقايدملتتت   تتتد قلتتتا: قطلتتت  املعلتتت م تتم  ا   تتتط

اقتيت مل قتن  حلل  امللااا  امل ًت   ومرةري اقلاص قلطود قطاح ا سئل   ترل املتراا 

عقًضتد االخنستد ا  قلطتتود  رستلل  قنالتل  ةيت  املتدا    واقغتتا   املعلت ةيميتد. قاتام 

  ايد هر  عاة  اقزقدا  ل  ندمج اقطود ل اقاو   ا و  واقاو   اقةد ل . 

ل ىلثستتتد  واخنستتتد  ا تتتد س استتتنادااً ىل   نتتتدمج االخنستتتد ا  علتتتت رتتتود اقةتتت  

نتتلدغ  امل تت ل  ل اقلةتت  احلالاتت  اقتتيت ا ًت يتتد اقسد تتث وهتتتاا ىل  ادجدنتت  علتتت 

 ا ول   وها: 

 تتتدا   علتتتت  نتتتج ىلماتتتدن امللتتتااا    انتتتع  لمتتت   هتتت  مطسلتتت  استتتًتاملجل  اقتتتنعل  

. مي تته  ؤقتت  2ا تتد س ندملا ستت  ادنناملتت  غلتتا رتتود اقةتت  اقعانلتت  قطتتود  تته 

  لل  اقنجلنه اقذي مي ه ىلثسدم   ه اقاس  اقسلدل اقنديل: 
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اقسجلتتتث ععتتتوه    تتته املعتتتاوا عن  نتتتس  معلتتت  امللتتتااا  قتتتاى  تتته جتتتاول  نتتتدمج 

:. وهتتذا قعتتا عن هاتتدك  نتتاد ل اقانتتس  املئرقتت   50اقطتتود ل اقتتاو   ا و  مسلتتغ 

  س  ادجااا   وق ه  ن  نس  معل 

:. وه تتذا ةتتإن  70ث نانتتس  مل مةتت  ىل  هتتاا ذمتتدح اقسجلتتاقطتتود امللتتااا  

اقةد لت   ةتإن اقانتس   اقاو    نعا  ندمج اقعم  علت اقةد ل اختد  ىلجاااا  قاو     اقسد ة

 8نانتس   ا تد س امللتااا  ل اقةت  اقطود  ه معل املئرق  اقيت مت احلةرل علليد 

25% 

50% 

80% 

Pra siklus Siklus I Siklus II

Pra siklus Siklus I Siklus II
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:  وهتتر  تتد قعتتا هتتذا اقسجلتتث  تتا ذمجلتتت  ن ذمتتدح ا ثتتدث  تتا جتتتدوا  ادتتاا 0

 :. 70نانس  

خلةتتت ىل  ع تت   تته   يتتد اقسد ةتتاقرثتتدم  اقتتيت مرنتت  ىلقل تته املو اتتد  امللاا لتت  و 

ل املتتراا اقعانلتت   Word Square  ةتتإن Word Squareختتول مطسلتت  استتًتاملجل  اقتتنعل  

 تتتتتدن دتتتتتد متتتتتأثري ىل تتتتتدع مي تتتتته عن ونتتتتته عمللتتتتت  معلتتتتت  امللتتتتتااا  اقعانلتتتتت  ل اقةتتتتت  

 ته . هذا قنمدشت  ع  عي سر د ااي GUPPI 2سدملا س  ادنناامل  ادسو ل ا د ن

( 8وهتتا )  Word Square انطسلتت ىلن اقتتدا  اقتتنعل   ت دقتت ستتلا   مستتاا قرقلتتد نلر  ستت 

( مي تته عن متتتد س  را تت  ا لاتت   2اقا تتدط ق تتجع اقطتتود علتتت ةيتت  املرضتترع ؛ )

(  تتتدا    نتتتدم  ومعزقتتتز  4(  للتتتز اقطتتتود علتتتت اقنل تتتري اقلعتتتدل ؛ ) 3و اجتتت  ؛ )

قا تت  واقا ت  ل ادجدنتت  واقسجلتتث ( اقنتتا ق  علتت ا 5اقطتود علتتت املتراا املنتتلم  ؛ )

عتتته ىلجدنتتتتد  ل عو اق اقعمتتتت    ونتتتتدقطسع اقًت لتتتتز هاتتتتد علتتتتت اقنل تتتتري اقلعتتتتدل   وهتتتتر 

مي تته عن Word Squareل  تتج  تتدل  ري دالستتد ي ىلن استتًتاملجل  1اةتتراد ا  نتت .

                                                             
1
RusmidahYuliantidkk. “Penggunaan Model Word Square 

DalamPeningkatanPenguasaanKosakataBahasaInggrisSiswaKelas Iv Sd” , hal.4 (10 November 2018) 
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ختلتت  جتتًرا معللملًتتد دمنًعتتتد ثلتتث ق تترن اقطتتود ع ةتتتا   تتدرًد ومي تتاي   نتتج  ا تتتا  

 2 عملل  اقنعل  .اقطود ل

  

                                                             
2
Nirmalasaridkk.“PenerapanStrategiPembelajaranKooperatif Word Square 

UntukMeningkatkanPrestasiBelajarPesertaDidikPadaPokokBahasan Tata NamaSenyawa Di Kelas X 

Mia Sman 4 Pekanbaru”, hal .8. (10 November 2018) 
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 الخامس الباب

 وإختتام ات، افتراحاتاستنتاج

 استنتاج  .أ 

مىىخ لىىرع ةر  ىى  لئيت مت احلصىى ع عا  ىىل اإلجرا ىىو فيىى  بحىى  ائعاىىأ اسىىلو ائج ىىل   

مي ىىخ تسىى ج ل  ائرابىى و  ائبىىل  ث  ىى  و فادلراةبىى  ف  ىىفئذ فيىىن مئىىذ  ىىل  م  ىى     ائ

 : عاأ ا 

عاىأ ترة ى  تت ىل  ادل ىرلاى ئىطال ائطىر  مي ىخ word squareائى لا تطب ى  تسىتات ة    .1

 رمب ن . ادلريبلف ملتلنام س  لمجطي Guppi2ائصن اخللمس بلدلطنس  اإلب طا    

٪و 25األفو مىىخ ائطرمبىخ ةبىإ تجىىراب ائبحى  او ائىطفن  م ىىرلاى  تت ىل ه ىلل   هجىل  .2

٪. شى هط مىخ ائج ىىل   لفن  األفو فائالن ى و ة ن ىىب  33 ائىطفن  األفو او ائالن ىى عاىأ 

٪ و مخ ائج ىل   حبى  هىفا ا  ائج ىل   تىرا   ن ىب   33مئ    حم خ   حب  هفا ه  

 ةلئب .  23٪ مخ  03مئ    تللئ   م رلاى ائاغ    ائج ل   حب  ائ ي ع تو 
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 اقتراح  .ب 

بلدلطنسىى  اإلب طا  ىى  اىى     تو ت ىىطت تل  اجيلب ىىاإلبلىىا ارتةتاحىىلى  ئىىطي  بلحاىىج   

Guppi2 و ب ىىى إ لىىىل    عىىىر لنو ائلرب ىىى . امىىىل رمب ن ادلريبىىىلف ملتىىىلنام سىىى  لمجطي

 بلئج ب  ئرةتاحلى ائيت هو : 

  تطبىى  تسىىتات ة   تلاىى  مىىخ لىىرع ن ىىل   مىىلهرف اجيىىب ا    ىى    ئىىطال ادللا ىىر .1

حىى ع اسىى ل لع تسىىتات ة      ادللا ىىراف م بىىللع ت لعىىإ بىىر  ادللاىى اجمل  عىى  علمىىإ 

 ائ لا  . 

لا  ىىىل ارتب  ىىىلن ف اإلبىىطام   تصىىى    تلاىىى  ها ىىىن ا لىىىر مىىى  ادللاىىى  اجيىىب ا    ىىى    .2

 . افضإ مخ ةبإ لا  ف     ع ا   ائدل لبل  ت طت ائلصر ف ع ا   ترت ب ائ  ج ئ ج ل 

 اىىر تو ا ادللاىى  لطىىو ت ىىة    ىىفئذ مجلشىىط  تو  ا تو احلىى   مطنسىى  مىىخ ادل  ةىى   .3

 .  ائ صإتبطاعو   عرض ملل  تلا    

 جةلح ائ لا  .ئ إ ائ سل إ ف لع  ائبج   ائ ح     ا   ح   مطنس   جبغو  .4
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 إختتام .ج 

و  جل  ىفبفارتم جىل و ألنىف ف ى  شى رى ائبلحاى  عاىأ اهلل تلىلو و احل طهلل ن  ائلىلدلر

 .اائبح اس   لع تعطال هف ئابلحا ئفئذ مي خ 

رت  ىى اع هجىىل  ائلط ىىط مىىخ األلطىىلب فادلجلئ ىىلى فافجىىف ائ صىى ن    لانىى ائبلحاىى طن  تىى

ةتاحلى ائبلحا  ارت  ة  تبلئ ليل  ائبلحا حمطفل   ائ طن  فادللرف   رت فئذ فبو اائبلح هف

 مخ ائ لن رفارتن  للاى 

ب ى إ   رن لعاىأ فجىف اخلصى   فئا ى ئابلحاى م  ط   اائبلح هف ترج  ائبلحا     

 سبحلنف فتللو ئجل مج للو امراهلل بلن  علتو 
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Kisi-kisi soal test 

Satuan Pendidikan : MI GUPPI 2 Sukamandi  

Mata Pelajaran: Bahasa Arab 

Kelas/Semester: V/1 (Satu) 

Waktu :60 Menit  

 

Kompeetensi dasar 
Indikator 

Peresentase Skor  

Menerjemahkan  Menulis  Memahami 

 Memahami bunyi 

dan makna 

ungkapan 

sederhana terkait 

topik:    ىف احلديقة 

Siswa mampu 

menerjemahkan 

bentuk-bentuk 

kosakata dengan 

baik 

1,2,3,4,5      5 

Menyebutkan 

bunyi dan makna 

mufrodat dari 

ujaran kata 

sederhana terkait 

topik : 

  ىف احلديقة 

Siswa mampu 

memahami 

dalam jumlah 

(kalimat) 

 

 6,7,8,9,10    5 

 Siswa mampu 

menulis kembali 

dengan baik dan 

benar 

    

11,12,13,14,

15  5 

 
  Jumlah soal   

 

 15 

 

 

 

 



Kisi-kisi soal test 

Satuan Pendidikan : MI GUPPI 2 Sukamandi  

Mata Pelajaran: Bahasa Arab 

Kelas/Semester: V/1 (Satu) 

Waktu :60 Menit  

 

Kompeetensi dasar 
Indikator 

Peresentase Skor  

Menerjemahkan  Menulis  Memahami 

 Memahami bunyi 

dan makna 

ungkapan 

sederhana terkait 

topik: األلوان 

Siswa mampu 

menerjemahkan 

bentuk-bentuk 

kosakata dengan 

baik 

1,2,3,4,5      5 

Menyebutkan 

bunyi dan makna 

mufrodat dari 

ujaran kata 

sederhana terkait 

topik : 

 األلوان

Siswa mampu 

memahami 

dalam jumlah 

(kalimat) 

 

 6,7,8,9,10    5 

 Siswa mampu 

menulis kembali 

dengan baik dan 

benar 

    

11,12,13,14,

15  5 

 
  Jumlah soal   

 

 15 

 



Tabel  

Lembar Tes Performansi Mufradat 

Siklus I 

 Tema :    ىف احلديقة 
 Mufradat 

 

No Siswa 

Nilai 

Jml 
Rata-

Rata 
Ket menerjem

ahkan 
menulis 

Pemahama

n 

1.  
Ainun Marziah 

4 4 4 12 80 T 

2.  
Anah  

4 3 4 11 73,3    T 

3.  
Dedi irawan  

4 4 3 11 73,3 T 

4.  
Egy Mualana 

3 3 2 8 53 TT 

5.  
Eriska Aulia 

3 2 1 6 40 TT 

6.  
Indra Jaya 

3 2 2 7 46 TT 

7.  
Ira Rifatul 

3 4 4 11 73,3 T 

8.  
Khoirunisa 

3 2 3 8     53 TT 

9.  
Lutfhfi Sofyan 

2 2 2 6 40 TT 

10.  
Muhammad Arya 

2 3 2 7     46 TT 

11.  
Nur’aini  

3 3 3 9 60 TT 

12.  
Patimah 

3 3 2 8 53 TT 

13.  
Rahmat  

3 3 2 8 53 TT 

14.  
Risma Heln 

4 4 3 11 73,3 T 

15.  
Septi 

4 4 4 12 80 T 

16.  
Serawati  

4 4 3 11 73,3 T 

17.  
Silviani 

3 3 3 9 60 TT 

18.  
Siti khumairoh 

4 3 4 11 73,3 T 

19.  
Syaiful Anwar 

4 5 4 13 86,6 T 



20.  
Yuyun Septiani 

4 3 4 12 73,3 T 

 Siswa belum tuntas  10 

Hasil presentase Presentase belum tuntas 50% 

 Siswa tuntas 10 

 Presentase siswa tuntas 50% 

 

Sumber Data : hasil observasi pengambilan nilai kosakata  siswa siklus I Pertemuan kedua tanggal 

14  Agustus 2018. 

 

Skor:  

 5 = Sangat Tepat 

 4 = Sudah Tepat 

 3 = Cukup Tepat 

 2 = Kurang Tepat 

 1 = Tidak Tepat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 9 

Data Nilai Siswa Setelah Tindakan Siklus II 

 Tema : األلوان 
 Mufradat  

 

No Siswa 

Nilai 

Jml 
Rata-

Rata 
Ket Menerjem

ahkan  
Menulis  Pemahaman 

1.  
Ainun Marziah 

5 4 4 13 73.3 T 

2.  
Anah  

3 3 2 8 53,3 T 

3.  
Dedi irawan  

5 5 5 15 100 T 

4.  
Egy Mualana 

4 4 4 12 80 T 

5.  
Eriska Aulia 

4 4 4 12 80 T 

6.  
Indra Jaya 

5 4 4 13 86,6 T 

7.  
Ira Rifatul 

4 4 3 11 73,3 T 

8.  
Khoirunisa 

5 5 4 14 93,3 T 

9.  
Lutfhfi Sofyan 

5 5 4 14 93,3 T 

10.  
Muhammad Arya 

4 4 3 11 73,3 T 

11.  
Nur’aini  

4 4 4 12 80 T 

12.  
Patimah 

4 4 3 11 80 T 

13.  
Rahmat  

5 4 4 13 86,6 T 

14.  
Risma Heln 

5 5 4 14 93,3 T 

15.  
Septi 

3 3 4 10 66,6 TT 

16.  
Serawati  

5 4 4 13 86,6 T 

17.  
Silviani 

3 3 4 10 66,6 TT 

18.  
Siti khumairoh 

4 4 3 11 73,3 T 

19.  
Syaiful Anwar 

5 5 5 15 100 T 

20.  
Yuyun Septiani 

5 5 4 14 93,3 T 



 Siswa belum tuntas  2 

Hasil presentase Presentase belum tuntas 10% 

 Siswa tuntas 18 

 Presentase siswa tuntas 90% 

 

Sumber Data : hasil observasi pengambilan nilai mufradat  siswa siklus II Pertemuan kedua tanggal. 

28 Agustus 2018 



AYOK BELAJAR DAN BERMAIN DENGAN MENGGUNAKAN 

MEDIA WORD SQUARE DALAM PEMBELAJARAN BAHASA 

ARAB  

 

A. Bentuklah sebuah kata dari masing masing gabungan huruf-huruf Arab berikut 

ini menjadi kata yang mengandung arti dan sesuai dengan jawaban pertanyaan 

dibawah ini dengan cara mengarsir huruf-huruf Arab berikut ini!   

 ف ش ج ر ي ب ت ا
 ا ة ا ي ء ا ف ن
 ك م و ز ت ب ا ا
 ه ال ة و ق ا ح ن
 ة ع ن ب ط ي ة س
 ز و ال ب ث ا ذ ش
 د و ر ي ا ن ص ض
ع  ك ت ق ف ا ء ر  
 ب ر ت ق ا ل و ه
 ج و ا ف ة ظ ف خ

 

Pertanyaan:  

1. Arti kata buah-buahan dalam bahasa Arab adalah… 

2. Durian bisa disebut juga sebagai raja buah. Kata yang bergaris bawah bahasa 

arabnya adalah… 



3. Wahai ali lihatlah pohon pisang itu. Kata yang bergaris miring memiliki 

makna dalam bahasa Arab yaitu… 

4. Buah pepaya memiliki rasa yang sangat manis. Kata pepaya memiliki arti 

dalam bahasa Arab yaitu… 

5. Coba sebutkan  makna gambar disamping dalam bahasa 

Arab…  

6. Didalam kebun terdapat pohon yang sangat besar, pohon tersebut membuat 

udara sangat sejuk dan segar. Kata pohon memiliki makna dalam bahasa Arab 

yaitu… 

7. Ada berbagai jenis jambu salah satunya adalah jambu batu yang memiliki 

rasa yang sangat manis. kata yang bergaris miring dan tebal mempunyai 

makna dalam bahasa Arab yaitu… 

8. gambar disamping memiliki makna dalam bahasa Arab 

adalah… 



Tabel 6 

Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Guru 

Pada Siklus I Pertemuan I 

 

No Objek yang Diamati Ya Tidak Ket 

1.  Guru dengan baik mengucapkan salam dan 

berdoa bersama 
    

2.  Guru membiasakan siswa memulai 

pembelajaran dengan ucapan basmalah 
    

3.  Guru dengan baik memeriksa kehadiran, 

kerapian berpakaian, dan posisi tempat 

duduk  

    

4.  Guru dengan baik menyapa siswa dan 

memperkenalkan diri 
    

5.  Guru terampil dalam menyajikan materi 

dengan strategi word square. 
    

6.  Guru dengan baik menyampaikan tujuan 

pembelajaran  
    

7.  Guru dengan baik mengajukan pertanyaan 

secara komunikatif pengalaman peserta didik 

dan dikaitkan dengan tema ىف احلديقة     

    

8.  Guru dengan baik menerangkan materi ىف  
   احلديقة

    

9.  Guru dengan baik mengenalkan huruf Arab 

dalam materi ىف احلديقة   
    

10.  Guru dengan baik memperkenalkan aturan 

pembelajaran strategi word square  
    

11.  Guru dengan baik membantu anak mengenal 

kosakata baru. 
    

12.  Guru dengan baik membentuk siswa 

menjadi 5 kelompok. 
    

13.  Guru dengan baik Memberikan kesempatan  

kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum di fahami. 

    

14.  Guru dengan baik mengkondisikan suasana 

kelas sehingga materi tersampaikan dengan 

kondusif dan fokus. 

    

15.  Guru dengan baik memberikan evaluasi 

setelah waktu penerapan strategi word 

square selesai 

    



16.  Guru dengan baik menutup kegiatan belajar 

mengajar  
    

Sumber Dokumentasi: HasilPenelitian, Senin,7 Agustus 2018 

  

 

 

Bandar Lampung,7 Agustus 2018 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran bahasa Arab                     

 

 

 

Syaipuddin, S.Pd.I 

NUPTK. 

 

 

 

 

 

  



Tabel 7 

Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Siswa 

 Pada Siklus I Pertemuan I 

 

No  Objek yang Diamati  Ya  Tidak  Ket 

1.  Siswa mengucapkan salam dan berdoa bersama     

2. Siswa memulai pembelajaran dengan ucapan basmalah     

3. Siswa diperiksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 

posisi tempat duduk 
    

4.  Siswa menanggapi sapaan dan perkenalan guru     

5. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari 
    

6.  Siswa menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 
    

7. Siswa dengan serius memperhatikan penjelasan guru      

8.  Siswa memperhatikan pengenalan huruf-huruf Arab 

dalam materi  ىف احلديقة  
    

9. Siswa antusias mengikuti arahan guru     

10. Siswa belajar strategi pembelajaran word square 

dengan baik 
    

11. Siswa mampu menulis kosakata tentang  ىف احلديقة      

12. Siswa membuat 5 kelompok dan mengerjakan soal-soal 

bersama-sama  
    

13. Siswa antusias bertanya kepada guru terkait materi 

yang belum difahami 
    

14. Siswa mengerjakan evaluasi dengan baik     

15. Siswa dengan baik mengikuti siklus satu     

Sumber Dokumentasi:Hasil Penelitian,7Agustus 2018 

 

Bandar Lampung, 7 Agustus 2018 

Mengetahui, 

Peneliti  

 

 

 

Lusiana 

NPM 1411020172 

  

  



Tabel 6 

Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Guru Pada Siklus I Pertemuan II 

 

No Objek yang Diamati Ya Tidak Ket 

1 Guru dengan baik mengucapkan salam dan berdoa bersama     

2 Guru membiasakan siswa memulai pembelajaran dengan ucapan 

basmalah 
    

3 Guru dengan baik memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 

dan posisi tempat duduk  
    

4 Guru dengan baik menyapa siswa dan memperkenalkan diri     

5 Guru dengan baik menyampaikan tujuan pembelajaran      

6 Guru dengan baik mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan tema    ىف احلديقة 
    

7 Guru dengan baik menerangkan materi        ىف احلديقة 

8 Guru dengan baik mengenalkan huruf Arab dalam materi  ىف
   احلديقة

    

9 Guru dengan baik membentuk siswa menjadi 5 kelompok.     

10 Guru dengan baik Memberikan kesempatan  kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum di fahami. 
    

11 guru dengan baik memberikan evaluasi setelah waktu 

penggunaan teknik bernyanyi selesai 
    

12 Guru dengan baik menutup kegiatan belajar mengajar      

Sumber: Dokumentasi Hasil Penelitian, 14 Agustus 2018 

 

 

 

Bandar Lampung, 14 Agustus 2018 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran bahasa Arab                     

 

 

Syaipuddin, S.Pd.I 

NUPTK. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 7 

Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Siswa 

 Pada Siklus I Pertemuan II 

 

No  Objek yang Diamati  Ya  Tidak  Ket 

1.  Siswa mengucapkan salam dan berdoa bersama     

2. Siswa memulai pembelajaran dengan ucapan basmalah     

3. Siswa diperiksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 

posisi tempat duduk 
    

4.  Siswa menanggapi sapaan dan perkenalan guru     

5. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari 
    

6.  Siswa menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 
    

7. Siswa dengan serius memperhatikan penjelasan guru      

8.  Siswa memperhatikan pengenalan huruf Arab dalam 

materi ىف احلديقة   
    

9. Siswa antusias mengikuti arahan guru     

13. Siswa membuat kelompok dan mengerjakan soal 

bersama-sama  
    

14. Siswa antusias bertanya kepada guru terkait materi 

yang belum difahami 
    

15. Siswa mengerjakan evaluasi dengan baik     

16. Siswa dengan baik mengikuti siklus dua     

Sumber: DokumentasiHasilPenelitian, 14 Agustus 2018 

 

 

Bandar Lampung, 14 Agustus 2018 

Mengetahui, 

Peneliti  

 

 

 

Lusiana 

NPM 1411020172 

 

  



Tabel  6 

Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Guru Pada Siklus II Pertemuan I 

 

No Objek yang Diamati Ya Tidak Ket 

1 Guru dengan baik mengucapkan salam dan berdoa bersama     

2 Guru membiasakan siswa memulai pembelajaran dengan 

ucapan basmalah 
    

3 Guru dengan baik memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian, dan posisi tempat duduk  
    

4 Guru dengan baik menyapa siswa dan memperkenalkan diri     

5 Guru dengan baik menyampaikan tujuan pembelajaran      

6 Guru dengan baik mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan 

tema األلوان   

    

7 Guru dengan baik menerangkan materi األلوان       

8 Guru dengan baik menjelaskan aturan strategi word square 

kepada peserta didik. 
    

9 Guru dengan baik membentuk siswa menjadi 5 kelompok.     

10 Guru dengan baik Memberikan kesempatan  kepada siswa 

untuk bertanya tentang materi yang belum di fahami. 
    

11 guru dengan baik memberikan evaluasi setelah waktu 

penggunaan teknik bernyanyi selesai 
    

12 Guru dengan baik menutup kegiatan belajar mengajar      

Sumber: Dokumentasi Hasil Penelitian,21 Agustus 2018 

 

 

Bandar Lampung,21 Agustus2018 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran bahasa Arab                     

 

 

Syaipuddin, S.Pd.I 

NUPTK. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 7 

Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Siswa 

 Pada Siklus II Pertemuan I 

No  Objek yang Diamati  Ya  Tidak  Ket 

1.  Siswa mengucapkan salam dan berdoa bersama     

2. Siswa memulai pembelajaran dengan ucapan basmalah     

3. Siswa diperiksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 

posisi tempat duduk 
    

4.  Siswa menanggapi sapaan dan perkenalan guru     

5. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari 
    

6.  Siswa menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 
    

7. Siswa dengan serius memperhatikan penjelasan guru      

8.  Siswa memperhatikan pengenalan huruf Arab dalam 

materi األلوان 
    

9. Siswa antusias mengikuti arahan guru     

10. Siswa belajar strategi word square  dengan baik     

11. Siswa membuat kelompok dan mengerjakan soal 

bersama-sama  
    

12. Siswa antusias bertanya kepada guru terkait materi 

yang belum difahami 
    

13. Siswa mengerjakan evaluasi dengan baik     

14. Siswa dengan baik mengikuti siklus dua     

Sumber: Dokumentasi Hasil Penelitian,21 Agustus 2018 

 

 

                            Bandar Lampung,21 Agustus 2018 

Mengetahui, 

Peneliti  

 

 

Lusiana 

NPM 1411020172 

 

  

  



Tabel 6 

Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan GuruPada Siklus II Pertemuan ke II 

 

No Objek yang Diamati Ya Tidak Ket 

1 Guru dengan baik mengucapkan salam dan berdoa bersama     

2 Guru membiasakan siswa memulai pembelajaran dengan ucapan 

basmalah 
    

3 Guru dengan baik memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 

posisi tempat duduk  
    

4 Guru dengan baik menyapa siswa dan memperkenalkan diri     

5 Guru dengan baik menyampaikan tujuan pembelajaran      

6 Guru dengan baik mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan tema األلوان   

    

7 Guru dengan baik menerangkan materi األلوان       

8 Guru dengan baik mengenalkan huruf Arab dalam materi األلوان     

9 Guru dengan baik menjelaskan aturan strategi word square kepada 

peserta didik. 
    

10 Guru dengan baik membentuk siswa menjadi 5 kelompok.     

11 Guru dengan baik Memberikan kesempatan  kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum di fahami. 
    

12 Guru dengan baik memberikan evaluasi setelah waktu penggunaan 

teknik bernyanyi selesai 
    

13 Guru dengan baik menutup kegiatan belajar mengajar      

Sumber: Dokumentasi Hasil Penelitian, 28 Agustus 2018 
 

 

Bandar Lampung, 28 Agustus2018 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran bahasa Arab                     

 

 

Syaipuddin, S.Pd.I 

NUPTK. 

 

 

 



Tabel 7 

Instrumen Lembar Pengamatan Kegiatan Siswa 

  Pada Siklus II Pertemuan Ke II 

 

No  Objek yang Diamati  Ya  Tidak  Ket 

1.  Siswa mengucapkan salam dan berdoa bersama     

2. Siswa memulai pembelajaran dengan ucapan basmalah     

3. Siswa diperiksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 

posisi tempat duduk 
    

4.  Siswa menanggapi sapaan dan perkenalan guru     

5. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan 

dipelajari 
    

6.  Siswa menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 
    

7. Siswa dengan serius memperhatikan penjelasan guru      

8.  Siswa memperhatikan pengenalan huruf Arab dalam 

materi األلوان 
    

9. Siswa antusias mengikuti arahan guru     

10. Siswa belajar strategi word square dengan baik     

11. Siswa membuat kelompok dan mengerjakan soal 

bersama-sama  
    

12. Siswa antusias bertanya kepada guru terkait materi 

yang belum difahami 
    

13. Siswa mengerjakan evaluasi dengan baik     

14. Siswa dengan baik mengikuti siklus dua     

Sumber: Dokumentasi Hasil Penelitian, 28 Agustus 2018 

 

 

Bandar Lampung, 28 Agustus 2018 

Mengetahui, 

Peneliti  

 

 

Lusiana 

NPM 1411020172 
 



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

NamaSekolah  : MI GUPPI 2 Sukamandi 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/semester : V/1 

Tema   :األلوان 
AlokasiWaktu  : 2 X 35 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI)  

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya 

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

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia   

B. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat sederhana terkait topik: األلوان 
baik secara lisan maupun tertulis. 

2. Mampu melafalkan bunyi mufrodat terkait األلوان   



3. Mampu memahami mufradat terkait topik: األلوان 
 

C.  Indikator 

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) 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan belajar tentang teks األلوان siswa mampu mengidentifikasi bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat bahasa arab tentang topik األلوان yang baik secara lisan 

aupun tertulis. 

2. Dengan mengamati tentang teks األلوان siswa dapat melafalkan ulang kata yang 

di perdengarkan dengan baik. 

3. Dengan memahami teks ة األلوان  siswa dapat Memahami dan memaknai syair 

yang di nyanyikan tentang  األلوان 

E. Materi Ajar 

َ   ت  س  ر  د  م   ه  ذ  ه    ق  و  د  ن  ص   , و  ر  س   ا   ب  ت  ك  م   , و  اء  ض  ي  ب    ة  ان  ز  خ   , و  اء  د  و  س   ة  ر  و  ب   س   ل  ص  ف   ال  . ف  ف  ي  ظ  ن   ل  ص  ا ف   , 

 , ة  ظ  ف  م    ك  ل  ت  . و  ر  ح   ا أ  ه  ن   و   , ل  ة  ر  ط  س  م   ه  ذ  ه  . و  ر  ح   ا أ  ه  ن   و   , ل  م  س  ر  م   ك  ل  ذ  و   ق  ر  ز  ا أ  ه  ن   و   , ل  اب  ت  ا ك  ذ  ه  . و  اد  و  س  ا  

.ر  ف  ص  ا أ  ه  ن   و   , ل  اب  ا ب  ذ  ه  . و  ر  س   ا ا  ه  ن   و   , ل  ب  ت  ك  م   ك  ل  ذ  و   .ر  ض  خ  ا أ  ه  ن   و   , ل  ة  اس  ر  ك    ه  ذ  ه  . و  ق  ر  ز  ا أ  ه  ن   و  ل    

mufradat 

  أسواد , بيضاء , أسر , أزرق , أحر , أخضر , اسر , أصفر

F. Metode Pembelajaran 



Aural Oral (mendengar, berbicara, membaca dan menulis) Diskusi dan Tanya 

Jawab. 

 
G. Sumber/ alat dan bahan 

Sumber Pembelajaran    :Buku Siswa Bahasa Arab 

      Media Pembelajaran   : strategi word square,white board,spidol 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. KegiatanAwal 

  Pendahuluan  

a. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

mengajak peserta didik berdo’a bersama. 

b. Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian serta kesiapan peserta didik.  

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi pada 

peserta didik. 

d. Guru mempersiapkan bacaan tentang    األلوان. (kasus) 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menyiapkan bacaan tentang   األلوان .. 

b. Pendidik menyiapkan strategi pembelajaran word square  yang telah dibuat 

dan membagi peserta didik. 

c. Pendidik menjelaskan kembali strategi pembelajaran word square dan 

memberikan klarifikasi kembali tentang materi yang dipelajari. 

d. Peserta didik diminta mengidentifikasi seluruh kosakata dalam pembelajaran 

bahasa Arab dengan berdiskusi secara berkelompok. 



e. Peserta didik menyimak bacaan guru dengan benar tentang  bacaan     األلوان . 

f. Setelah selesai pendidik memberikan peserta didik kesempatan untuk saling 

bertanya. 

Menanya  

Menanyakan arti kosakata kepada peserta didik tentang bacaan  األلوان 

Mengeksplorasi  

1) Peserta didik mencari/menemukan arti kosakata dalam kamus tentang 

bacaan  األلوان 

2) Guru membaca tentang bacaan  األلوان dan peserta didik menirukan 

3) Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran (siswa menirukan 

bacaan tentang    األلوان. ) , ( mencari arti mufrodat dalam kamus, bertanya 

ke guru  tentang  األلوان 

Mengasosiasi  

Peserta didik dapat menerjemahkan tentang bacaan  األلوان setelah pembahasan 

bersama dan menemukan arti mufrodat baru. 

 

3. Kegiatan Akhir 

a) Pendidik memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran yang telah 

berlangsung 

b) Pendidik mengajak peserta didik menutup kegiatan belajar dengan bersama-

sama membaca Hamdallah 



c) Pendidik mengucapkan Salam kepada peserta didik sebelum keluar kelas. 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Penilaian Pengetahuan dan Ketrampilan 

a. Teknik Penilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 

c. Pedoman penskoran : kisi-kisi 

 

 

Lampung Selatan,  Agustus 2018 

       Mengetahui 

 

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa Peneliti 

 

 

Syaifuddin, S.Pd.I      Lusiana 

NUPTK:       NPM:1411020172 

     

 

 

Mengetahui, 

   Kepala Madrasah, 

 

 

Jamaluddin, S.Pd.I 

  UNPTK:     

    



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : Madrasah Ibtida’iyyah Guppi 2 Sukamandi  

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/ Semester  : V/Ganjil 

Tema    :  ىف احلديقة  
Jam Pertemuan :  2 x 30 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI)  

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang 

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

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar (KD) Dan Indikator 

1. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat sederhana terkait topik:  ؛ في
 .baik secara lisan maupun tertulis     الحديقة

2. Mampu melafalkan bunyi mufrodat terkait ىف احلديقة 

3. Mampu memahami mufradat terkait topik:  ىف احلديقة  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

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) 

 

 



D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengalami proses belajar peserta didik mampu : 

a. Dengan belajar tentang teks  ىف احلديقة   siswa mampu mengidentifikasi bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat bahasa arab tentang topik  ىف احلديقة  yang baik secara lisan 

aupun tertulis. 

b. Dengan mengamati tentang teks ىف احلديقة  siswa dapat melafalkan ulang kata yang 

di perdengarkan dengan baik. 

c. Dengan memahami teks ىف احلديقة siswa dapat Memahami dan memaknai syair yang 

di nyanyikan tentang  ىف احلديقة  
E. Materi Pokok 

 القراءة -

ٌر َنِظْيفٌ  َقة َوَراَء اْلبَ ْيِت َحِديْ َقةٌ   ِعْنِدي أُْسَرة َسِعْيَدة ِل بَ ْيٌت َصِغي ْ َها ِبرَْكة َعِمي ْ َرة  َواِسَعة. ِفي ْ وَاْشَجاٌر َكِثي ْ
َها َشَجَرة  اح َوَشَجَرة اْلَمْنَجاِمن ْ فَّ َها اْلبُ ْرتُ َقال َوَشَجَرة الت ُّ ن   َوَشَجَرة اْلَْوَّاَفة َواَْزَىار ُمتَ نَ وِّعَّة ِمن ْ زىرة اْلَياْسِْ

َرة ُمتَ نَ وَِّعة. اُْنظُر ُىَناك! َذاِلَك ِمْصَبا  َلة. ِف اْلِبَْكة َاْْسَاك َكِثي ْ ي ْ ني ِىَي َجَِ ْيل َوَمْقَعد  حَواْلَوْرَدة. ىِذِه يَاْسِْ َجَِ
اح  فَّ َرة. َىِذِه ََثََرة اْلَمْوز َلْونُ َها   َقِدْْي. ِِبَاِنِب اْلِمْصَباح َشَجَرة اْلَمْوز َوَشَجَرة الت ُّ اح ََثََرات َكِثي ْ فَّ ِلَشَجَرة الت ُّ

اح َطْعُمُو ُحْلو فَّ  .َاْصَفر. َوتِْلَك ََثََرة الت ُّ

Kosa kata ن , َوْرَدة اح , اَْزَىار,يَاْسِْ  َشَجَرة, بُ ْرتُ َقال, ت ُّفَّ

 

F. Metode Pembelajaran 

Aural Oral (mendengar, berbicara, membaca dan menulis) Diskusi dan Tanya Jawab. 

 

G. Sumber/ alat dan bahan 

Sumber Pembelajaran  :Buku Siswa Bahasa Arab tahun 2013 

      Strategi Pembelajaran   : strategi word square,white board,spidol 

H. Proses Pembelajaran 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak 

peserta didik berdo’a bersama. 

2) Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian serta kesiapan peserta didik.  



3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi pada peserta 

didik. 

4) Guru mempersiapkan bacaan tentang     في الحديقة . (kasus) 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menyiapkan bacaan tentang   ِف احلديقة . 

2) Pendidik menyiapkan strategi pembelajaran word square  yang telah dibuat dan 

membagi peserta didik. 

3) Guru dengan baik mengenalkan huruf Arab dalam materi ىف احلديقة   
4) Pendidik menjelaskan kembali strategi pembelajaran word square dan 

memberikan klarifikasi kembali tentang materi yang dipelajari. 

5) Peserta didik diminta mengidentifikasi seluruh kosakata dalam pembelajaran 

bahasa Arab dengan berdiskusi secara berkelompok. 

6) Peserta didik menyimak bacaan guru dengan benar tentang  bacaan     ِف احلديقة . 

7) Setelah selesai pendidik memberikan peserta didik kesempatan untuk saling 

bertanya. 

 Menanya  

Menanyakan arti kosakata kepada peserta didik tentang bacaan  في الحديقة  

 Mengeksplorasi  
a) Peserta didik mencari/menemukan arti kosakata dalam kamus tentang 

bacaan  في الحديقة . 

b) Guru membaca tentang bacaan  في الحديقة   dan peserta didik menirukan 

c) Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran (siswa menirukan 

bacaan tentang     في الحديقة . ) , ( mencari arti mufrodat dalam kamus, 

bertanya ke guru  tentang  في الحديقة 

 Mengasosiasi  



1) Peserta didik dapat menerjemahkan tentang bacaan   في الحديقة setelah 

pembahasan bersama dan menemukan arti mufrodat baru. 

2) Pendidik meminta peserta didik untuk membentuk kelompok menjadi 4 

kelompok yang terdiri dari 5 orang kemudian melafalkan kosakata tersebut 

dengan bersama-sama. 

 

 Mengkomunikasikan 

1) Peserta didik membaca ulang tentang bacaan   في الحديقة dan 

menerjemahkan ulang yang telah ia terima/ketahui di depan kelas secara 

bergantian. 

2) Memberikan kesempatan  kepada peserta didik untuk bertanya tentang 

materi yang belum di fahami. 

3) Menyimpulkan materi bersama peserta didik. 

c. Kegiatan akhir 

a) Pendidik memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran yang telah berlangsung 

b) Pendidik mengajak peserta didik menutup kegiatan belajar dengan bersama-sama 

membaca Hamdallah 

c) Pendidik mengucapkan Salam kepada peserta didik sebelum keluar kelas. 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Penilaian Pengetahuan dan Ketrampilan 

a. Teknik Penilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 

c. Pedoman penskoran : kisi-kisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Lampung Selatan,  Agustus 2018                                                          

Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa Peneliti 

 

 

Syaifuddin, S.Pd.I        Lusiana 

NUPTK        NPM:1411020172 

    

 

Mengetahui, 

   Kepala Madrasah, 

 

 

Jamaluddin, S.pd.I 

UNPTK: 



Tabel data hasil nilai data awal peserta didik kelas V MI Guppi 2 Sukamandi 

Lampung Selatan. 

No Nama Nilai Tes Data Awal Keterangan 

1 Ainun Marziah 75 T 

2 Anah  64 TT 

3 Dedi irawan  79 T 

4 Egy Mualana 65 TT 

5 Eriska Aulia 61 TT 

6 Indra Jaya 60 TT 

7 Ira Rifatul 79 T 

8 Khoirunisa 65 TT 

9 Lutfhfi Sofyan 65 TT 

10 Muhammad Arya 67 TT 

11 Nur’aini  60 TT 

12 Patimah 68 TT 

13 Rahmat  60 TT 

14 Risma Heln 66 TT 

15 Septi 66 TT 

16 Serawati  80 T 

17 Silviani 65 T 

18 Siti khumairoh 77 TT 



19 Syaiful Anwar 67 TT 

20 Yuyun Septiani 69 TT 

Jumlah peserta didik yang tuntas 5 

Jumlah peserta didik yang tidak tuntas 15 

  



Lampiran 

INSTRUMEN WAWANCARA PRA PENELITIAN 

A. Wawancara Dengan Kepala Sekolah MI GUPPI 2 Sukamandi (Pak 

Jamaluddin) 

1. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di MI GUPPI 

2 Sukamandi Lampung Selatan? 

2. Dapatkah Bapak menceritakan tentang sejarah berdirinya sekolah yang 

Bapak pimpin? 

3. Pelajaran Bahasa Arab diberikan pada kelas berapa saja.? 

4. Bagaimana proses pelajaran di MI GUPPI 2 Sukamandi Lampung 

Selatan? 

5. Apakah sebelumnya sudah ada yang penelitian disekolah ini? 

6. Apa harapan Bapak kedepan untuk para siswa-siswi MI GUPPI 2 

Sukamandi Lampung Selatan?  

B. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab Bapak Syaipuddin? 

1. Strategi apa saja yang sudah bapak gunakan  pada pelajaran bahasa Arab? 

2. Metode apa yang sudah bapak terapkan dalam belajara bahasa Arab? 

3. Bagaimana cara mengkondisikan siswa yang ramai ketika belajar? 

4. Bagaimana motivasi siswa  dalam mempelajari bahasa Arab? 

5. Bagaimana sikap bapak dalam menanggapi pertanyaan dari siswa? 



6. Apakah sebelumnya bapak sudah menerapkan strategi pembelajaran word 

square  kepada siswa? 

7. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab? 

C. Wawancara dengan siswa kelas V MI GUPPI 2 Sukamandi Lampung Selatan 

1. Apakah adek menyukai pelajaran bahasa Arab? 

2. Bagaimana cara guru mengajar? 

3. Jika pak syaipuddin mengajar materi bahasa Arab dengan 

menggunakan permainan strategi word square? Suka gak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 

JAWABAN WAWANCARA PRA PENELITIAN 

 

A. Jawaban bapak kepala sekolah MI GUPPI 2 Sukamandi (Pak Jamaluddin) 

1. Saya menjabat sebagai kepala sekolah disini sudah hampir 16 tahun. 

2. MI GUPPI 2 Sukamandi Lampung Selatan ini berdiri pada tahun 1969 

jadi sudah 51 tahun sekolah ini berdiri, dan sekolah ini masih berstatus 

swasta.  

3. Pelajaran bahasa Arab di MI ini sudah diajarkan dari kelas 3 sampai kelas 

6. 

4. Proses pembelajaran di MI ini sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai 

siswa-siswa setiap pagi shalat dhuha, setelah itu berdoa bersama memulai 

pelajaran dari pagi jam 07.45 sampai jam 12.00 WIB. 

5. Sebelumnya belum ada yang penelitian disini. 

6. Harapan saya kedepan untuk MI ini semoga bisa memberikan kontribusi 

yang bermanfaat buat anak bangsa sesuai dengan visi misi madrasah. 

B. Jawaban Guru bahasa Arab MI? 

1. Saya mengajar jarang memakai strategi dan teknik, karena saya mengajar 

bahasa Arab lebih menekankan pada aspek pengetahuan bahasa daripada 

praktik dan permainan bahasa. 



2. Metode yang saya terapkan adalah metode tarjamah, ceramah, tanya 

jawab dan tugas. 

3. Untuk mengkondisikan siswa yang ramai ketika belajar saya memberikan 

cerita agar siswa tidak bosan dalam belajar. 

4. Motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab ini termasuk rendah hal 

tersebut dipengaruhi oleh faktor keluarga serta lingkungan sekitar yang 

kurang terhadap pengetahuan. 

5. Jika ada siswa yang bertanya dijawab sebisa mungkin 

6. Sebelumnya saya tidak pernah menerapkan strategi pembelajaran word 

square. 

7. Pembelajaran bahasa Arab di MI ini,  sesuai dengan buku cetak bahasa 

Arab K13 Berisi qira’ah, mufradat, hiwar, tarqib dan istima’. Dan disini 

saya lebih memfokuskan kepada siswa agar bisa membaca dan menulis 

bahasa Arab terlebih dahulu. 

C. Jawaban siswa kelas IV MI (Najwa) ketika diwawancara 

1. Suka bu 

2. Pak Syaipuddin tidak banyak menggunakan permainan yang 

menyenangkan, jadi kami bosen belajar bahasa Arab 

3. Suka bu 
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