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 ملخص
لدى  نتائج التعلمتأثير أنشطة المدرس في تعليم مفردات اللغة العربية على 

 طلبة الصف الخامس بمدرسة اإلبتدائية الحكومية ليوا المبونج الغربية
 لودينا أوفاريكا

جدا للوصوؿ إىل  ةمهم يى تعليم مفردات اللغة العربيةيف أنشطة ادلدرس  تكان
أما مشكلة  .سباما من دكف األنشطة اجليدةالؽلكن تنفيذ عملية التعليم ك األىداؼ ادلطلوبة. 

نتائج ىل ىناؾ تأثَت ىاـ ألنشطة مدرس اللغة العربية يف ترقية البحث من ىذا البحث فهي "
ىدؼ ك  ؟ ."لدل طلبة الصف اخلامس دبدرسة اإلبتدائية احلكومية ليوا المبونج الغربية التعلم

تائج على ن دلعرفة أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية البحث من ىذا البحث ىو
ليوا بليك بوكيت المبونج  ٕدبدرسة اإلبتدائية احلكومية  التعلم لدل طلبة الصف اخلامس

  .الغربية
أما مصادر البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من  كمي،ىذا البحث ىو حبث  نوع 

بليك بوكيت المبونج  ٕمدرس اللغة العربية كطلبة الصف اخلامس دبدرسة اإلبتدائية احلكومية 
االستبيانات، كادلقابلة، كادلالحظة،  طريقةة الباحث تمجع البيانات إستخدمطريقة  يفك . الغربية

باستخداـ التحليل الكمي من خالؿ اخلطوات التالية: االختبار  ربليل البيانات . كأماكالوثائق
 ط.التصديق، كاالختبار ادلصداقية، كاالختبار الطبيعية، كاالختبار االضلدار اخلطي البسي

دلت نتائج البحث أف ىناؾ التأثَت اذلاـ كاإلجايب يف أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات 
(. أما الباقي منها كاليت تؤثر على ٘ٔ،ٛ)% ٘ٔٛ،ٓاللغة العربية على نتائج التعلم كىي 

دبستول  (٘ٔ،ٛ)% ٘ٔٛ،ٓ R square استنادا إىل نتيجةك العوامل األخرل ذلذا البحث.
 مقبوؿ. ىو أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية() H1 ، أف   0,5, >( Sig)األعلية 

بتطبيق أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية بشكل جيد، فكانت نتائج التعلم لدل 
 .الطلبة كصلت إىل الًتقية

 
 نتائج التعلم لدل الطلبة،  أنشطة ادلدرس  الكلمات ادلفاتيح: 
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 إىداء

 هلل رّب العادلُت، بالشكر إىل اهلل تعاىل، قّدمت  ىذه الرسالة العلمية إىل:احلمد 

صلاحي اللذاين ربياين كيرحامٍت باإلخالص كيدعواف دائما على  كالديٍت احملبوبُت .ٔ

حىت قدرت الباحثة للوصوؿ إىل ادليوؿ. عسى اهلل أف ػلفظهما كيرمحهما كيعطي 

 إليهما صحة  كعافية آمُت.

 اينف اعطاذلالاف موتيارل شلتاز كبويونج اسم رائد ديناتا علا أخوانياحملبوبكإيل  .ٕ

 النشاطة كالدعاء على صلاحي.

يف السالح ىم مَتين، مرم، إإيس،جوتا، كديدك، ديف ، يالذين  زمالئي احملبوبُت .ٖ

 اعطوين ادلدخالت كالدكافع كالتشجيعات حىت قدرت إلسباـ ىذه الرسالة العلمية.

يف كلية الًتبية كالتعليم جبامعة رادين إينتاف  ٕ٘ٔٓرحلة دلقائي زمالئي كأصد .ٗ

 .اإلسالمية احلكومية  المبونج
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 ترمجة الباحثة

كلدت لودينا أكفاريكا يف ليوا، ناحية بليك بوكيت المبونج الغربية يف 

من ادلتزكج سيد  ، كىي بنت األكىل من ثالث أخواتٜٜٚٔأبريل  ٜٔالتاريخ 

 فطرم منورة كذلا شعار ىي من جد كجد.حسناؿ كسيدة 

بادانج دالـو  ٔبدأت الباحثة الدراسة من مدرسة االبتدائية احلكومية 

. كاستمرت دراستها من مدرسة ادلتوسطة دبعهد ٜٕٓٓالمبونج الغربية كسبت سنة 

. مث كاصلت الباحثة من مدرسة الثانوية  ٕٕٔٓ"الدينية للبنات" كقد سبت سنة 

استمرت الباحثة  ٕ٘ٔٓللبنات" بيسواراف المبونج. كيف السنة  دبعهد "الدينية

دراستها إىل اجلامعة كىي جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية 

 الًتبية كالتعليم بقسم تعليم اللغة العربية. 
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 كلمة الشكر كتقدير
محدا هلل عز كجل على مجيع النعم الكثَتة اليت أعطاه للباحثة حىت تقدر على  

تأثير أنشطة المدرس في تعليم مفردات اللغة كتابة ىذه الرسالة العلمية بادلوضوع " 
العربية على نتائج التعلم لدى طلبة الصف الخامس بمدرسة اإلبتدائية الحكومية 

كالسالـ على النيب الكرمي زلمد صلى اهلل عليو كسلم كالصالة  ." ليوا المبونج الغربية
 كىو الذم أخرج الناس من الظمات إىل النور.

ىذه الرسالة العلمية إلسباـ الشركط للحصوؿ على الدرجة اجلامعية األكىل من  
فبهذه ادلناسبة أف . رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج كلية الًتبية كالتعليم جبامعة

كل مساعدة كتشجيع. كباخلصوص  لباحثة جزيل الشكر إىل مجيع األطراؼ علىتقّدـ ا
 إىل سادات األفاضيل الشكر إىل : 

ادلاجستَت، كعميد كلية الًتبية كالتعليم جبامعة  األستاذ الدكتور احلاج خَت األنوار .ٔ
 رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.

شكرا جزيال على  األكىل ةكادلشرف  ةستَت ادلاج ة رمضاين سجاال،الدكتور  ةاألستاذ .ٕ
 تقدمي ادلدخالت كالدكافع إلسباـ ىذه الرسالة العلمية.

كاألستاذ الدكتور ألينس إلياس، ادلاجستَت كادلشرؼ الثاين شكرا جزيال على   .ٖ
 تقدمي االرشادات كالتوجهات إلسباـ ىذه الرسالة العلمية بالصرب كاإلخالص.

كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كاألستاذ  ادلاجستَت فرم داكدااألستاذ الدكتور س .ٗ
زلمد عفيف أمراهلل كسيكريًت قسم تعليم اللغة العربية من كلية الًتبية كالتعليم  

 .جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج
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كلية طواؿ الدراسة يف   اللذين أعطوين علوما كمعرفة مجيع احملاضرين كاحملاضرات .٘
 . كالتعليم  جبامعة رادين إينتاف اإلسالمية احلكومية المبونج الًتبية

نتاف االسالمية يجبامعة رادين ا ادلركزية الًتبية كرئيس ادلكتبة كليةل ادلكتبةرئيس  .ٙ
من خالؿ توفَت ادلعلومات عن ادلراجع  ةالمبونج الذين ساعدكا الباحثاحلكومية 

 تاجة.احمل
حىت تقدر  كانت أك مادية   اعدة معنويةأعطاين ادلسقد  نمجيع األطراؼ الذي .ٚ

 .الباحثة إلسباـ ىذه لرسالة العلمية
كهبذا كعت الباحثة حبثها كثَت من النقائص كاخلطاءات كبعيد عن الكماؿ 

العلمية كهبذه الرسالة . كالصواب، ألف زلدكدية ادلعرفة كاخلربة اليت سبتلكها الباحثة
 عسى اهلل أف يعطيهم. رئُتانفس الق كا هلنفس احبثهنفع يعلى أف  ةالباحث ترج

 على مجيع ادلساعدة كادلشاركة. آمُت يا رب العادلُت. اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء
أبريل  ٕٕباندر المبونج 

 ـٜٕٔٓ
 الباحثة

 
 لودينا أكفاريكا

ٕٔ٘ٔٔٓٓٔٓٛ 
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 محتويات البحث

  أ ............................................................. صفحة ادلوضوع 

 ب ................................................................... خصمل

 ج ...................................................................... افقةمو 

 د .......................................................... دلناقشةتصديق جلنة ا

 ىػػ ...................................................................... شعار

 ك ...................................................................... إىداء

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

 ح ........................................................... تقديركلمةشكر ك 

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

 ـ .............................................................. قائمة اجلداكؿ

 ف ................................................................ قائمة الصور

 س ............................................................ قائمة ادللحقات

 الباب األول  : مقدمة

 ٔ ......................................................خلفيات البحث .أ 
 ٚ ..................................................... تعيُت ادلشكالت .ب 
 ٚ ..................................................... ربديد ادلشكالت .ج 
 ٚ ......................................................  مشكلة البحث .د 
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  ٛ ........................................................ فرضية البحث .ق 

  ٜ ................................................ أىداؼ كفوائد البحث .ك 

 النظري إلطارالباب الثاني : ا

  ............................................................... التأثير .أ 
 ٖٔ ................................................... تعريف التأثَت .ٔ
 ٗٔ .................................................... أنواع التأثَت .ٕ

 أنشطة المدرس في عملية التعليم .ب 
 ٘ٔ ..............................................  تعريف األنشطة .ٔ
 ٙٔ ................................أنشطة ادلدرس يف تعليم ......... .ٕ
 ٕٗ ....................... أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية .ٖ

 ج. تعليم مفردات اللغة العربية

 ٕٖ ......................... تطبيق خطوات تعليم مفردات اللغة العربية .ٔ
 ٖ٘ ..................... اسًتاتيجية تعليم ادلفردات يف مستول ادلبتدئُت .ٕ
 ٖٚ ....................... العوامل ادلؤثرة يف تطبيق مفردات اللغة العربية .ٖ
 سعي ادلدرس للتغلب على العوامل ادلؤثرة يف تطبيق تعليم مفردات  .ٗ

 ٖٛ.……………………………………  اللغة العربية

 ٜٖ...............نتيجة التعلم....................................... ٘

 ٓٗ.......................................العوامل ادلؤثرة يف نتيجة التعلمٙ

 تأثَت أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية ضلو إصلاز  .ٚ

 ٘ٗ.................................................... العربيةاللغة تعلم

 منهج البحثالباب الثالث  : 
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 ٚٗ.. ...................................................... نوع البحث .أ 
 ٚٗ ....................................................  موضع البحث .ب 
 ٛٗ ................................................... متغيَتات البحث .ج 
 ٜٗ ................................................. طريقة مجع البيانات .د 
 ٖ٘ ..................................... أساليب ربليل البيانات كمعاجلتها .ق 
 لرابع  : نتيجة البحث وتحليلهاالبابا

 67.................................................... تحليل البيانات .أ 
 

 

 االختتامالباب الخامس  : 

 ٚٚ ............................................................  خالصة .أ 
 ٛٚ ...........................................................  اقًتاحات .ب 

 ومصادره مراجع

 الملحقات
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 الباب األول

 مقدمة

 البحثخلفيات  . أ

كانت اللغة العربية لغة االتصاؿ العادلي ك ذلا دكر ىاـ يف ربويل خزائن 

العلـو من جيل إىل جيل، ك ىي تشتمل على مجيع جوانب احلياة بطريقة تبادؿ 

بعض ادلعارؼ ك النظريات ك ىي كسيلة الرباد الشعوب بفكرة كاحدة ك الشعور ك 

ىي أيضا لغة القرآف كما قاؿ يف القرآف اللغة العربية االمتثاؿ ك النتائج احملمودة.

 الكرمي يف سورة الزخرؼ:

 (.ٖ)سورة الزخرؼ: ِإفَّ َجَعْلنلُو قُػْرانَا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَػْعِقُلْوفَ 

ػلتاج تعليم اللغة العربية دلستول ادلدرسة اإلبتدائية إىل العديد من الرسـو 

. كاالسًتاتيجية التعليمية يف ىذا كالنماذج كالصور كاألنشطة ادللموسةالتوضيحية 

كىي كمحاكلة  ،تطوير كتاب اسًتاتيجية التعليم يادلستول لديها تصميم خاص كى

 دلساعدة مدرس اللغة العربية يف تصميم اسًتاتيجيات لتعليم اللغة العربية باجليد.

يف عملية تعلم اللغة العربية، غلب على ادلدرس لو اسًتاتيجية حىت يقدر ك 

لألىداؼ ادلطلوبة. كاف مدرس اللغة العربية  فعالة  كمناسبةعلى التعلم بالطالب 
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رشد الطالب إىل إذباه السلوؾ كأخالؽ كمليس كادلدرس فحسب، بل ىو أيضا  

 الكرؽلة.

عملية التعلم كالتعليم عند زلمد عزير عثماف ىي عملية ربتوم على سلسلة 

يف ادلواقف ادثة احلمن إجراءات ادلدرسُت كالطالب على أساس العالقات ادلتبادلة 

، فإف عملية التعلم كالتعليم يف كتاب بالتايلالتعليمية لتحقيق األىداؼ ادلعينة. ك 

شيئ كبادلعٌت السلسلة من ادلراحل يف تعلم كىي كمدرس الًتبية الدينية اإلسالمية 

 ابعة.تنشطة ادلدرسُت من التخطيط كاإلجراء كالتقومي كالربنامج ادلألعلى أهنا سلسلة 

من اآلراء السابقة ؽلكن االستنتاج منها أف عملية التعلم كالتعليم ربتوم على 

ادلدرس يف إظلاء اليت تبدأ من التخطيط كاإلجراء كالتقومي كمهارات ك أنشطة ادلدرسُت 

 ٔأىداؼ التعليم. تحقيقحاؿ التواصل الًتبويعلى أساس التخطيط إىل مرحلة التقومي ل

يف تعليم اللغة العربية، كلذلك ا ؽلكن تطبيقهيتخل الاىناؾ العديد من ادلد

يف تعليم مفردات اللغة  ةخل اإلبتكارياغلب على مدرس اللغة العربية اختيار ادلد

العربية ليكوف الطالب قادرين على ادلشاركة بشكل نشط كمستقل يف عملية التعلم 

من خالؿ أنشطة التعلم اليت هتدؼ إىل عملية االكتشاؼ كالبحث. ىذه النشاط ذلا 

                                                           
ٔ
 Suryosubroto,Proses Belajar Mengajar Di Sekolah Pt Rineka Cipta,ٕٜٓٓ,hlm,ٔٙ 
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اليت سبتثل يف الفهم أك ادلواقف أك ادلهارات ك النتائج اجليدة  اكتساب تأثَت إغلايب على

 ٕتلفة لدل الطالب.ادلخ

كادلشرؼ كادلرشد   أنوكاجبات كمسؤكليات يف رعاية الطالب، ك لمدرس كاف ل

درس لو كييفة يف تعزيز دلكادلدرس كمطور للمنهج الدراسي كتطوير ادلهنة، كا

الواجبات كادلسؤكليات ادلذكورة ىي الواجبات  كانت ىذهالعالقات مع اجملتمع.

ى كاجباهتفي زبطيط كإجراء التعليم، كيطلب من الرئيسية للمدرس. يؤكد ادلدرس عل

 ٖكإتقاف ادلواد الدراسية. ادلدرس لديو ادلعرفة كادلهارات التقنية للتعليم

يف زلاكلة النتائج اليت حققها الطالب بعد إدارة األعماؿ ي ى نتائج التعلم

النتائج اليت حققها الطالب بعد  ييف ىذا البحث ى نتائج التعلمرادبكادل ٗ.التعلم

إجراء أنشطة التعلم يف درس اللغة العربية دبدرسة اإلبتدائية ليوا منطقة بليك بوكيت 

 المبونج الغربية.
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 حالة المدرسين بمدرسة اإلبتدائية الحكومية ليوا المبونج الغربية
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 اإلصلاز أنشطة ادلدرس أمساء مدرس اللغة العربية  الرقم
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Siti habibah,S.Pd.I 
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 مع مدرس اللغة العربية دبدرسة اإلبتدائية احلكومية ليوا المبونج الغربية للعاـ الدراسي ادلصدر: نتيجة ادلقابلة )بداية ادلالحظة( 

ٕٓٔٛ/ٕٜٓٔ 

 اطنشأف ادلدرس يف تلك ادلدرسة قاـ ب ادلقابلة السابقة، يعرؼمن نتائج 

لكنو مل يكن كامال لذلك مل ػلصل إصلاز الطالب على النتائج ك التعليم جيد 

حصلت عليها الباحثة البياف من السيدة فدكؿ أعاله، اجلادلطلوبة. بناء على 

ليوا المبونج  دبدرسة اإلبتدائية احلكومية ٕٛٔٓمارس  ٜٔحيلدكايت يف التاريخ 

مثل توجيو ككيشرح أف ادلدرس غلب أف يطبق خطوات التعليم بالصحيح   الغربية
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اإلرشادات،كتقدمي ادلفردات، كتوجيو الطالب يف حفظ ادلفردات كتقدمي التدريبات 

 5.ةجتيالنأحسن ضلو الطالب للوصوؿ إىل 

 0جدول 

 المبونج الغربية مدرسة اإلبتدائية الحكومية ليوانتائج طلبة الصف الخامس  ب

 البيان النتيجة أسماء الطلبة الرقم
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Ahmad Irza Arsyad 

Ahmad Zaki Andira 

Alhadi Zakarin Kanis 

Alya Udza Farida 

Anisa Khusnul Khotimah 

Citra Elmadina Kasmanto 

Fitra Rizki Ramadhan 

Haya Mardiyah 

Iko Andika Prasetyo 

Joen Fasya Irawan 

Keisya Zaskia Zabel 
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٘
 Heldawati,guru bahasa arab madrasah ibtidaiyah liwa lampung barat,wawancara 

tanggal ٙ april ٕٓٔٛ 
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Okta Riana Dewi 

Raihan Elqesya Azmi 

Restiya Ayu Diniyati 

Rohaya Ramadhani 

Suci Aytul Ina 

Yopi Irawan 

Yusuf Alkahfi 

Raehan Fadil Alam 
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 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالمبونج الغربية للعاـ الدراسي دبدرسة اإلبتدائية احلكومية ليوا نتائج الطلبة لدرس اللغة العربية ادلصدر: 

 معيار النتيجة:

 جيد جدا : ٓٓٔ-ٙٛ

 : جيد ٘ٛ-ٔٚ

 : مقبوؿ ٓٚ-ٙ٘

 : ناقص ٘٘-ٔٗ

 6ناقص جدا.:  ,4>

 ٕٕدكؿ أعاله يعرؼ أف عدد الطلبة يف ذلك الفصل ىم اجلمن انطالقا 

طالبا كلذلك ؽلكن  ٓٔطالبا، كإصلاز الطلبة الذم ػلصل على النتيجة ناقص ىم 
                                                           

ٙ
 Dokumentasi Madrasah ibtidaiyah ٕٓ lampung barat tahun ٕٓٔٛ 
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االستنتاج أف النظريات ال تطابق احلقائق ادلوجودة يف ميداف البحث. كىكذا رغبت 

ة العربية لدل حث عن أنشطة ادلدرس يف ترقية إصلاز تعلم اللغإلجراء البالباحثة 

 الطلبة.

 

 تعيين المشكالت  . ب

تعُت الباحثة بعض  فؽلكن أ أعاله،استنادا إىل خلفيات البحث ادلذكورة 

 ادلشكالت التالية:

ة العربية لدل طلبة لغأنشطة مدرس اللغة العربية مع إصلاز تعلم الناسبال ت .ٔ

 الصف اخلامس دبدرسة اإلبتدائية احلكومية المبونج الغربية.

 الرغبة كالدافعة لدل الطلبة يف تعلم اللغة العربية.اطلفاض  .ٕ

 ج. تحديد المشكالت

 الباحثة ددرب فؽلكن أ أعاله،استنادا إىل خلفيات البحث ادلذكورة 

 نتائج التعلمتأثَت أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية على ادلشكالت في

 .يوا المبونج الغربيةلدل طلبة الصف اخلامس دبدرسة اإلبتدائية احلكومية ل

 د. مشكالت البحث
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أعاله، فمشكلة البحث يف ىذا استنادا إىل خلفيات البحث ادلذكورة 

 نتائج التعلميف ترقية مدرس اللغة العربية ألنشطة البحث ىي: ىل ىناؾ تأثَت ىاـ 

 لدل طلبة الصف اخلامس دبدرسة اإلبتدائية احلكومية ليوا المبونج الغربية؟.

 

 فرضية عمل اله. 

الفرضية ىي إجابة مؤقتة ضلو مشكالت البحث حىت تثبت اإلجابة الصاحلة 

كالفرضية ىي إجابة شلكنة على الرغم أهنا ال 7من خالؿ البيانات اليت مجعتها الباحثة.

تفيد فائدة حسنة دلساعدة تزاؿ يتعُت إثباهتا من خالؿ البحث، ىذه اإلجابة ادلؤقتة 

 8أكثر توجيها. الباحث حىت تكوف عملية حبثو

من البياف أعاله، ؽلكن االستنتاج منها أف الفرضية ىي كاحدة من االجابات 

أك نظريات مؤقتة للمشاكل الىت احلقيقة ربتاج اىل اختبارىا اجراء مزيد من الباحثة 

كسوؼ تعمل ربت فرضية. أف الفرضة كادلصادر يف إجراء البحث، كلذلك تفيد 

 الفرضية إىل:

 النظرياتاختبار حقيقة  .ٔ

 تقدمي اآلراء يف تطوير النظريات .ٕ
                                                           

ٚ
 Suharsimi arikunto, praktik prosedur penelitian pendekatan,Jakarta,ٕٓٔٓ,hlmٔٔٓ 

ٛ
 Tritian hariwijaya pedoman penulisan skripsi dan proposal Yogyakarta,ٕٓٓٛ 
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 9اليت سيتم تدريسها.توسيع ادلعرفة عن احلقائق  .ٖ

صياغة الفرضية يف ىذا البحث ىي تسًتشد الباحثة بالنظرية اليت تقوؿ" من 

ادلفًتض أنو ال يوجد الدرس الذم ؽلكن القياـ بو الطالب دكف الواجبات، ألف 

تعلم كالتعليم، كلذلك ينبغي على ادلدرس معرفة  الواجبات ذلا دكر ىاـ يف عملية ال

 ,1كيفية تقدمي الواجبات اجليدة ضلو الطلبة".

أنشطة ادلدرس  تؤثر ذا البحث ىي:هبهناؾ العالقة ف، السابقافمن الرأيُت 

ربية لدل طلبة الصف عيف تعليم مفردات اللغة العربية على إصلاز تعلم اللغة ال

 ومية  منطقة بليك بوكيت ليوا المبونج الغربية.اخلامس دبدرسة اإلبتدائية احلك

 و. أهداف وفوائد البحث

حبثها. كيف ىذا  لكل البحوث العلمية أىداؼ كفوائد كفقا للعلـو كاشتماؿ

 البحث ىناؾ أىداؼ كفوائد ىي كالتايل:

 أىداؼ البحث .ٔ

اللغة العربية دبدرسة اإلبتدائية يف تعليم مفردات درس ادلنشطة أدلعرفة  . أ

ليوابليك بوكيت المبونج الغربية للعاـ الدراسي  ٕاحلكومية 

ٕٓٔٛ/ٕٜٓٔ. 
                                                           

ٜ
  Suharsimi arikunto.Ibid,hlm,ٔٔٔ 

ٔٓ
 Suharsimi arikunto,ibid,hlm ٕٔٔ 
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 دلعرفة إصلاز تعلم اللغة العربية لدل الطلبة. . ب

 إصلاز تعلم اللغة العربية. علىج.دلعرفة تأثَت أنشطة ادلدرس 

 الفوائد النظرية  (ٔ

مساعلة إغلابية كتقدمي ادلعلومات نتائج البحث ىذه أف تكوف 

خاصة لتأثَت أنشطة مدرس اللغة العربية ضلو إصلاز تعلم اللغة العربية لدل 

دبدرسة اإلبتدائية احلكومية ليوا منطقة بليك بوكيت طلبة الصف اخلامس 

 المبونج الغربية كلزيادة ادلراجع كادلصادر عن طريقة تعليم اللغة العربية.

 فوائد البحث  .ٕ

إجراء البحث، حصلت عليها الباحثة بعض البيانات لدعم كتابة بعد  . أ

 ىذه الرسالة العلمية.

أف تكوف ىذه الرسالة العلمية أساسا دلدرس اللغة العربية كتشجيعا   . ب

 لدل الطلبة.  نتائج التعلملتحسُت 

ج. من نتائج ىذا البحث ؽلكن للطلبة معرفة  تأثَت األنشطة اليت يقـو هبا 

دبدرسة لدل طلبة الصف اخلامس نتائج التعلممدرس اللغة العربية ضلو 

ليوا المبونج الغربية للعاـ الدراسي  ٕاإلبتدائية احلكومية  

ٕٓٔٛ/ٕٜٓٔ. 
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 الفوائد التطبيقية  (ٕ

 للمدرس ( أ

 خلقعملية يف كخاصة الّلغةالعربية،تلمدرس  ككمدخال للنظرفيها،

التعليم أكإعداد  ختيار، يللال امهاكبد ستخد العربية،كؽلكنا للغة تعلما

 ادلريح لًتقية فهم الطلبة .

 للطلبة  ( ب

فيمهارة الطلبة  علىًتقية مهارة يكونقادرا البحث ىذا كتنفيذ

للوصوؿ إىل كؽلكن أف تعزز أفكار الطلبة يف فهم ادلواد الدراسية الكالـ، 

أىداؼ التعليم ادلطلوبة. كلتكوف عملية التعليم مرػلة حىت ال يشعر 

 الطلبة بادللل كالسئامة.

 ج( للمدارس

ؽلكن إعادة طريقة التعليم يف درس اللغة العربية لًتقية فهم 

الطلبة. أف تكوف ىذه الرسالة العلمية كالصورة كالتقومي لتطوير طريقة 

 قية نتائج التعلم لدل الطلبة.التعليم اليت تؤدم إىل تر 

 د( للباحث
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كمادة الدراسة عن تأثَت مدرس اللغة العربية ضلو إصلاز تعلم اللغة 

العربية كذلا فوائد يف ترقية أنشطة الطلبة خاصة دلهارة الكالـ يف درس 

 اللغة العربية.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 التأثير . أ

 تعريف التأثير .1

التأثَت كفقا لقاموس اإلندكنيسي الكبَت، كىو القوة الواردة أك الناشئة عن 

أف ٔٔالشيئ إما من ) األشخص أك الكائن( كالتيتشكل شخصية الثقة كتنميتها. 

ىو القوة الواردة أك الناشئة عن الشيئ إما من WJS.Poerwadamintaالتأثَت عند

على اآلخرين. لذلك تستنبط أف األشخص أك الكائن لديها سلطة كقوة كاليت تؤثر 

 التأثَت ىو القوة الواردة أك الناشئة عن الشيئ ذلا عواقب كأثر أك نتيجة.

 أنواع التأثير .0

 كاف للتأثَت أنواع متعددة منها:

 البيئة األسرية، كىي كالبيئة الرئيسية . أ

 بيئة ادلدرسة، كىي كالبيئة الثانية  . ب

 ٕٔج. بيئة اجملتمع، كىي كالبيئة الثالثة.

                                                           
ٔٔ

 Idham Saputra Jaya,Pengaruh penggunaan websitewww.digilib,unila ,ac,id ٕٓٔٙ 
ٕٔ

 Ngalim Purwanto,Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis,( Jakarta: Rosdakarya, 

ٕٖٓٓ),hlm.ٕٓٓ. 
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بناء على األراء السابقة، لقد عرفنا أف األسرة كالوالدين ذلما دكر ىاـ يف 

عملية تنمية الطالب كالذم غلتاج إىل اىتماـ خاص يف تنمية التعليم. كغلب على 

دكر الوالدين تثقيف أطفاذلم باحملبة كالًتبية كاألخالؽ احلسنة. كيف التثقيف 

ة لألطفاؿ، ألف األطفاؿ ىم ليسوا ىو " إف تربية األسرة مهم Rousseau JJعند

13بالغُت عند الصغار. 
 

يتم تشكيل شخصية الطالب من أساس تأثَت البيئة، إذا حسنت شخصية 

الطالب فحسنت شخصيتهم يف بيئة ادلدرسة. ألف الًتبية يف البيئة األسرية ذلا تأثَت  

 كبَت على إصلاز تعلم الطالب. 

على نتيجة التعلم لدل الطالب، كعملية  أما بالنسبة لبيئة ادلدرسة تأثَت كبَت

التعلم ىي التفاعالت التعليمية يقـو هبا ادلدرسوف كالطالب يف حاالت معينة. كاف 

التعليم ليس ىو عمل سهل دكف التخطيط يف السابق، كلكن التعليم ىو األنشطة 

 ٗٔادلخططة كادلصممة باتباع اخلطوات كاإلجراءات احملددة.

ىي زلاؿ للتعلم كالتعليم، كأهنا    Oemar Hamalikبيئة ادلدرسة عند 

كادلؤسسة اليت تنظم فرص التعليم كالتعلم مع اإلستفاء بعض الشركط التالية: 

                                                           
ٖٔ

Ibid,hlm ٜٚ 
ٔٗ

 Syafruddin Nurdin,M.Pd.Guru professional dan implementasi kurikulum,(Jakarta: 

quantum teaching ,ٕٓٓ٘).hlm.ٛٗ. 
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ادلدرس، كالطالب، كبرنامج التعليم، كادلرافق كالتسهيالت. لذلك، بيئة ادلدرسة ىي  

باشر كل شيئ يف البيئة احمليطة لو تأثَت على شخصية أك طبيعة الشخص بشكل م

 أك غَت مباشر. 

 أنشطة المدرس في عملية التعليم . ب

 تعريف األنشطة .1

 بينهما وفيكغلب أف ك ىي نشاط البدين كالركحاين  nasutionاألنشطة عند 

كاألنشطة عند ذكية درجات ىي القياـ بالعمل ادلوجو إىل تنمية البدنية  ٘ٔمتصال. 

كيف احلياة اليومية كجدت كثَتا من األنشطة يقـو هبا الناس، كأف  ٙٔكالركحانية. 

يف كتابو  samual Soeitoeتكوف ىذه األنشطة مفيدة اعتمادا على أنفسهم.عند 

علم النفسي بأف األنشطة ليست نشاط فحسب، كلكنها كمحاكلة لتحقيق أك تلبية 

 احتياجات.

ها أف األنشطة ىي نشاط انطالقا من بعض األراء السابقة، فاالستنباط من

يقـو بو العقل كالدماغ من خالؿ حركات اجلسم كيهدؼ دلعرفة امكانات الطالب 

 أك العمل  ػلبونو.

                                                           
ٔ٘

 S Nasution,Didaktif Asas Asas Mengajar,(Jakarta : Bumi Aksara,ٕٓٔٓ),hlm,ٜٛ. 
ٔٙ

 Zakiah Darajat,Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam,(Jakarta : Bumi 

Aksara,ٕٓٔٔ),hlm.ٖٔٛ. 
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 أنشطة المدرس في تعليم  .0

يقوؿ أمحد بدكم أف أنشطة ادلدرس يف التعليم اجليد ىي ادلدرس القادر 

يكوف ادلدرس لو القدرة من ادلتوقع أف  على ايهار أنشطة التعليم اجليد عند التعليم.

 على إدارة عملية التعليم اجليد كاليت تتكوف من :

 القدرة على إعداد التعليم .ٔ

 اخيار الطريقة ادلناسبة بأىداؼ التعليم . أ

 زبطيط خطوات التعليم  . ب

 القدرة على إعداد ادلواد التعليمية .ٕ

 إعداد ادلواد ادلناسبة بأىداؼ التعليم . أ

 إعداد زبصيب ادلواد التعليمية  . ب

 إعداد ادلواد للمراجعة ج.

 القدرة على زبطيط كسائل كمصادر التعليم  .ٖ

 اخيار كسائل التعليمية ادلناسبة . أ

 اخيار مصادر التعليم ادلناسبة  . ب
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 القدرة على زبطيط التقييم ضلو إصلاز الطالب  .ٗ

 ترتيب أدكات التقييم لنتيجة التعلم . أ

 القدرة  على إتقاف ادلواد ادلخططة  .٘

 إتقاف ادلواد ادلخططة . أ

 تقدمي التعليم للمراجعة  . ب

 القدرة على إدارة عملية التعليم كالتعلم  .ٙ

 توجيو التعليم لتحقيق األىداؼ من التعليم . أ

 استخداـ طريقة التعليم ادلخططة . ب

 ج. استخداـ طريقة التعليم البديلة

 د. أف تناسب خطوات التعليم مع اخلطوات احملططة 

 القدرة على إدارة الصف الدراسي .ٚ

 الصف ادلتناغمة أف زبلق حالة . أ

 استخداـ الصف الدراسي لتحقيق األىداؼ من التعليم  . ب

 القدرة على استخداـ طريقة كمصادر التعليم  .ٛ

 استخداـ طريقة التعليم ادلخططة . أ
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 ادلخططة استخداـ مصادر التعليم  . ب

 القدرة على إجراء تفاعل التعليم كالتعلم .ٜ

 تنفيذ عملية التعليم كالتعلم بطريقة منطقية كمتسلسلة . أ

 تقدمي التعريف كاألمثلة البسيطة  . ب

 ج. استخداـ اللغة ادلفهومة

 د. كن صادقا حقا يف التعليم 

 ق. كن مفتوحا حقا يف التعليم

 ك. ربفيز نشاط الطالب

 ز. تشجيع الطالب على أخذ ادلبادرة

 ـ. ربفيز الطالب على االستجابة للتعليم

 القدرة على إجراء التقييم ضلو نتيجة التعلم  .ٓٔ

 التقييم لنتيجة التعلمإجراء  . أ

 إجراء التقييم أثناء عملية التعليم كالتعلم . ب

 القدرة على إدارة أنشطة التعليم كالتعلم  .ٔٔ

 أف يكتب ادلدرس على السبورة . أ

 يقـو ادلدرس بإدارة الوقائع اذلامة كاحلادثة أثناء عملية التعليم كالتعلم  . ب
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 أما رأم نانا سودجانا، فقدرة ادلدرس على التعليم ىي:

 يتكوف زبطيط التعليم من :  .ٕٔ

 صياغة األىداؼ التعليمية . أ

 ربديد أدكات التقومي  . ب

 ج. ربديد ادلواد التعليمية 

 د. ربديد أنشطة التعليم كالتعلم

 ق. ربديد طريقة ككسائل التعليم

 تنفيذ التعليم دبا يف ذلك التقييم لتحقيق األىداؼ من التعليم  .ٖٔ

 ادلدرسةالقدرة على إدارة حالة التعلم يف  . أ

 القدرة على إدارة التعلم اجلماعي  . ب

ج. القدرة على تكوين الطالب ادلتحمسينللقياـ بالتعاكف يف الصف 

 7ٔالدراسي.

من الرأم السابق، ؽلكن االستنباط أف قدرة ادلدرس على إدارة عملية التعليم 

 كالتعلم ربتوم على ثالث فيئات: 
                                                           

ٔٚ
Suryosubroto,Proses Belajar Mengjar Di Sekolah,(Jakarta: Pt Rineka 

Cipta,ٕٜٓٓ),hlm.ٕٔ. 
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 القدرة على زبطيط التعليم . أ

 عملية التعليم كالتعلمالقدرة على تنفيذ   . ب

 ج. القدرة على إجراء التقومي/التقييم

كىنا سيصف الباحث كاحدا فواحدا عن األشياء ادلتعلقة باألنشطة يف إدارة 

التعليم، فَتكز الباحث على تنفيذ التعليم  كالذم ػلتوم على ثالث خطوات ىي، 

تاـ )األنشطة ادلقدمة )األنشطة األكلية(، العرض )األنشطة الرئيسية(، االخت

 األخَتة(، كىذا ؽلكن نظرىا إىل الصورة التالية :
  

 

 

 

 

 ادلقدمة .ٔ

 األنشطة ىي:ادلقدمة ىي النشاط الفتتاح التعليم، كاألىداؼ من ىذه 

 مثَت الىتماـ الطالب . أ

 تقدمي التشجيع للطالب  . ب

 ج. ربط ادلواد التعليمية خبربات الطالب

 االختتاـ
 التلخيص
 االستنتاج
 التقومي

 

 ادلقدمة
 التقدير

 االختبار البدائي
 

 األنشطة ارئيسية
 الشرح

 تقدمي األمثلة
 خربات التعلم
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للحصوؿ على النتجة ادلقصودة من األنشطة األكلية غلب القياـ باألشياء 

 التالية:

التقدير، كىو إيصاؿ ادلادة ادلوجزة كعالقتها خبربات التعلم أك ادلعرفة لدم  . أ

 الطالب

 تقدمي البياف عن ادلواد اجلديدة ذات أعلية حلياة الطالب اليومية  . ب

 ج. تقدمي ادلعلومات عن أىداؼ التعليم

د. إجراء االختبار القبلي دلعرفة مدل معرفتهم كخربهتم حوؿ ادلواد اليت 

 سيدرسها

 األنشطة الرئيسية .ٕ

يف عملية التعليم، ألف  الرئيسية ىي األنشطةيف التعليمو  األنشطة الرئيسية

كربويل ادلواد التعليمية للطالب يف ربقيق أىداؼ حدثت فيها عملية التفاعل 

التعليم ادلقرر. ىناؾ العديد من األنشطة يف ىذه األنشطة الرئيسية ىي على 

 النحو التايل:

 الشرح . أ
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هتدؼ ىذه األنشطة لتنمية ادلفاىيم، كادلبادئ، كاإلجراءات اليت 

 .يتقنها الطالب

 تقدمي األمثلة  . ب

ىذه األنشطة كمثل تقدمي األمثلة ؽلكن تكرارىا الطالب، على 

كيفية تشغيل األدكات ادلعينة، ب( تقدمي األمثلة على  ادلثاؿ: أ(   لسبي

كيفية عمل األشياء قبل أف يكمل الطالب كاجبتهم، ج( يشرح ادلدرس 

 شيئا، د( يالحظ كيقلد الطالب ما قد شرحو ادلدرس.

 التعلمج. خربات 

ىذه األنشطة ربتوم على مجيع النشاط اليت غلب أف يكوف لو 

الطالب بنفسو يف عملية التعليم ليكوف طالبا ماىرا. كأف يقـو الطالب 

بالتجربة، كادلراقبة، كادلناقشة. ىذه األنشطة سبكن القياـ هبا الطالب 

 مجاعة أك منفردا.

 االختتاـ .ٖ

أف ػلصل الغرض منهاالتعليم، ك االختتاـ ىو األنشطة األخَتة من عملية 

كيؤخر ادلدرس الدرس الطالب على صورة كاملة للمواد الرئيسية اليت يدرسها.

 باألنشطة التالية:
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 :ىذه األنشطة ىييقـو ادلدرس دبراجعة ادلواد،  . أ

 تلخيص ادلواد الرئيسية (ٔ

 يقـو باالستنتاج األخَت من ادلواد األساسية (ٕ

 إجراء التقومي  . ب

 إيهار دلهارات (ٔ

 تطبيق األفكار اجلديدة (ٕ

 التعبَت عن األراء (ٖ

 التقومي اليومي (ٗ

 ج. زبطيط أك تنفيذ التصحيح

التصحيح ىو القياـ بإعادة أنشطة التعليم على مجيع اجلوانب 

 من الدركس اليت مل يتقن الطالب.

 يكرر الطالب مجيع ادلواد (ٔ

 يكرر الطالب بعض ادلواد (ٕ

 يكرر بعض الطالب مجيع ادلواد (ٖ

 ب بعض ادلواديكرر بعض الطال (ٗ
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زبصيب ادلواد ىو زلاكلة الطالب لتوسيع كتعميق ادلواد ادلقدمة كىم 

. ؽلكن تقدمي زبصيب ادلواد ٘ٚيقدركف على إتقاف ادلواد الرئيسية باجليد ىي %

 18يف شكل  الواجبات أك السؤاؿ دبستول ادلركنة كتعميقها.

لذلك تستنبط أف ادلدرس ليس كادلدرس فحسب، فإظلا ىو يعمل  

كادلسؤكؿ، أك ادلقيم، أك ادلستشار. عملية التعليم كالتعلم ىي أمر رئيسي يف 

 ادلدرسة، لذلك ىناؾ احلاجة إىل اإلدارة يف أنشطة التعليم كالتعلم.

 . أنشطة المدرس في تعليم مفردات اللغة العربية 3

عندما نتحدث عن عملية التعليم بشكل عاـ كخاص، فيجب على ادلدرس 

على ثالثة اصطالحات ادلهمة كىي ادلدخل، كالطريقة، كاألسلوب. كالطالب فهم 

ادلدخل اصطالحا ىو رلموعة من االفًتضات ادلتعلقة حبقيقة اللغة كتعلمها. 

كالطريقة ىي اخلطة الشاملة يف عرض اللغة العربية بالنظامية استنادا إىل ادلدخل 

يف الصف الدراسي سواء ادلقرر. أما األسلوب فهو األنشطة احملددة ؽلكن تطبيقها 

أكانت الطريقة أك ادلدخل ادلختارة.غلب أف تكوف ىذه ثالثة اصطالحات الواردة 

 9ٔيف تعليم اللغة العربية.

                                                           
ٔٛ

 Zainal Aqib Elham Rohmanto Membangun Profesiobalisme Guru Dan Pengawas 

Sekolah (Bandung: Yrama Widya,ٕٖٓٔ),hlm.ٛٔ. 
ٜٔ

 Ahmad Fuad Efendy,metodologi pengajaran bahasa arab,(Malang: 

Misykat,ٕٓٔٚ),hlm.ٛ. 
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 التعريف عن احلركؼ .ٔ

 حركؼ العربية . أ

 احلركؼ ىيأصغر كحدات الكالـ تتميز هبا ادلعٌت يف اللغة العربية، كىذه ما  . ب

 حرفا كالتايل: ٜٕمن  تسمي ب "احلركؼ اذلجائية" كاليت تتكوف

 

 

 

 

 

 

ف

ف

يف اللغة اإلندكنيسية، أف ىذه احلركؼ اذلجائية سلتلفة كأهنا تسمى احلركؼ 

 الصامتة، أما احلركؼ الصائتةفهي احلركات األساسية يف اللغة العربية:

 ؽلكن كتابة كقراءة احلركؼ اذلجائية من اليمن إىل اليسر   .ٔ

 ؽلكن كتابة مجيع احلركؼ متصلة سول احلركؼ ك، ز، ر، د، ذ،ا.   .ٕ

 احلركؼ الرقم احلركؼ الرقم احلركؼ الرقم
ز    ٔٔ aا ٔ z ٕٔ    ؽ q 

ب   ٕ b ٕٔ   س s ٕٕ    ؾ k 

ت   ٖ t ٖٔ   ش sy ٕٖ     ؿ l 

ث     ٗ ts ٔٗ    ص sh ٕٗ    ـ m 

ج      ٘ j ٔ٘    ض dh ٕ٘    ف n 

ط     ٙٔ h       ح ٙ th ٕٙ    ك w 

 h    ق ٕٚ zh      ظ ٚٔ kh       خ ٚ

ع     ٛٔ d        د ٛ ’a ٕٛ    ء a 

ذ      ٜ dz ٜٔ غ      gh ٕٜ   م y 

ر      ٓٔ r ٕٓ     ؼ f   



ٖٛ 
   

 احلركؼ الصائتة  . ت

تقسم إىل  اليتاحلركؼ الصائتة يف اللغة العربية تسمى "احلركات"، ك 

 قسمُت علا:

 الصائتة القصَتة ( أ

 ُث، بُ  " ضلو: ُخ،uالضمة، كىي صوت يرمز ذلا " .ٔ

 " ضلو: َف، َع، َذ، شَ aالفتحة، كىي صوت يرمز ذلا " .ٕ

 " ضلو: ِض، ِؽ، ِؿ، ؼِ Iالكسرة، كىي صوت يرمز ذلا " .ٖ

 الصائتة الطويلة  ( ب

 يدخل ربت الصوائت اخللفية الضمتاف :القصَتة كالطويلة

" ضلو: ُدُرْكٌس، بُػيُػْوٌت، طَيُػْوٌر، uuالضمة باتباع حرؼ الواك فصار " .ٔ

 يَػْقْوؿٌ 

 " ضلو" قَاَؿ، فَاِعٌل، ُمَشاَكَرةٌ aaالفتحة باتباع حرؼ األلف فصار " .ٕ

 ٕٓ" ضلو: يَِقي، َجِدْيٌد، قَاِضي.iiالكسرة باتباع حرؼ الياء فصار " .ٖ

 

 اسًتاتيجيات لتعليم مفردات اللغة العربية  .ٕ

                                                           
ٕٓ

 Nurul Huda, Mudah Belajar Bahasa Arab,(Jakarta: Bumi Aksara,ٕٕٓٔ),hlm.ٔ-ٖ. 
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ادلفردات ىي إحدل اجلوانب اذلامة التقاف اللغة دبا يف ذلك اللغة 

طالقة  باللغة العربية اعتمادا احملادثة بالادلكتوبة أك الشفوية ك فهم النص ك العربية،

إذا أراد الطالب أف يكوف ماىرا يف التحدث باللغة  كثَتا على إتقاف ادلفردات.

العربية فعليو تنمية دكامة يف إتقاف ادلفردات. كهبذا احلاؿ فهناؾ العديد من 

 يلي: االسًتاتيجيات ادلستخدمة لتنمية ادلفردات كىي كما

 االتصاؿ بُت الكلمة . أ

االتصاؿ بُت الكلمة ىي العالقة بُت كلمة كاحدة ككلمة جديدة كمثل 

 ضلو: عالقة ترادفية أك تقابلية.

Taradufiyah Taqabuliyyah 

 طََلَب<>َكَجدَ  َجَلَس<>قَػَعدَ 

 َخرََج<>َدَخلَ  ِاْجبَػَر<> اِْلَزـَ 

 

 

 االتصاؿ بُت الكلمة كادلكاف . ب

ىو اتصاؿ الكلمة اجلديدة اليت مت احلصوؿ  الكلمة كادلكافاالتصاؿ بُت 

عليها عن طريق تذكر ادلكاف. ؽلكن تطبيق ىذه االسًتاتيجية عن طريق كتابة كل 
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ادلفردات اليت سيتم حفظها على البطاقة. كمن مث يعلقها البطاقة يف مكاف سلتلف  

عن طريق كمثل يف الباب، يف اجلدار، أكغَتىا. ػلفظ الطالب ادلفردات 

الذىاب إىل كل مكاف من ادلفردات كيتم ذلك مرارا، كمن مث يتم ربرير ادلفردات 

 من مكاهنا تدرغليا من خالؿ زبيل ادلكاف.

 ج. ادخاؿ ادلفردات يف السياؽ

دلفردةا ادلعٌت اجلملة  

 يَػْعَبثُ  Merusak األطفاؿ يعبثوف الطعاـ

 يَػْلَعبُ  Bermain التعبث بالنار

 

الطالب على كتابة الكلمات أك تطويرىا يف السياؽ، فيجب لتشجيع 

لكل صفحة توفَت عمود خاص لتطوير الكلمات. من خالؿ استخداـ ىذه 

األنشطة فصار الطالب متحمسُت لتطوير كل كلمة صعبة يف اجلملة كمن مث ىم 

 يكتبوهنا يف العمود ادلهيئة.

 د. استخداـ ادلفردات من خالؿ كسائل البصرية
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كسائل البصرية ىي استخداـ بعض الصور ادلرئية أك الظالؿ، أك تقصد 

 اخلياؿ لتذكر معاين البيانات كزبزينها.

 ق.اجلمع بُت ادلفردات ادلرئية كالصوتية

يقـو الطالب بتعيُت األصوات يف ادلفردات اجلديدة، كيبحثو بعض الصور 

سبيل ادلثاؿ كلمة "كرة" ادلرئية أك البصريةكاليت ذلا أصوات شلاثلة يف كلمتُت. على 

" كمن حيث ادلعٌت أف كالعلا صور مرئية يف kura-kura( "kuroتعينها ككلمة )

 الشكل أك األناقة.

 ك. تطبيق ادلفردات مع إجراءات االستجابة البدنية

ؽلكن تطبيق اسًتاتيجية العمل البدين من خالؿ استخداـ البطاقة، 

تطبيق ىذه إجراءات االستجابة كالتجليد، كسجالت ادلفردات منفصال. كيف 

البدنية، ؽلكن للطالب تسجيل معٌت الكلمات كخاصة لألفعاؿ ادللموسة. على 

" مت إيهارىا ya’kul" مت إيهارىا باجلرم.  كذلك كلمة "yajriyسبيل ادلثاؿ كلمة "

عن طريق ربريك أصابعو اليمٌت ضلو الفم كما أنو يضع الطعاـ يف فمو. فيما يلي 

 ن ادلفردات ادلعركضة.ىو ادلثاؿ م

 Cuci tanganmu اغسل يدؾ

 Cuci mukamu اغسل كجهك
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 Ambil pewarna خذ ادللوف

 Letakkan pewarna ضع ادللوف

 

 األمثلة :

ر   ٌْ لُح َخ  و الصُّ

Berdamai itu lebih baik 

Gerak : 

لحُ   kedua telapak tangan dijabattangankan sambil diangkat              و الصُّ

ر   ٌْ  satu atau dua ibu jari diacungkan                  َخ

ر   ٌْ  َوهللا َسِمٌع  َبِص

 

 ز. العمل ادليكانيكي

 استخداـ البطاقة . أ

تقصد البطاقة ىي بطاقة اجليب مصنوعة من كرقة مانيال حبجم اجليب. 

يكتب الكلمة دبعانيها يف أحد البطاقة األمامية، باستخداـ ىذه البطاقة كمن مث 

أف يكوف التعليم مثاليايف اختبار اكتساب ادلفردات أك الكلمات األجنبية 

 اجلديدة.
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 تدكين مالحظات ادلفردات اخلاصة  . ب

ات اخلاصة ىي اسًتاتيجية لتعلم ادلفردات كغلب ذلا سجالت ادلفرد

فيما يلي ىو األمثلة من مادة ك أسئلة  ٕٔبتدكين الكلمة كمعناىا. اىتماـ خاص

 اللغة العربية لطالب الصف اخلامس ادلدرسة اإلبتدائية:

ًْ ُغْرَفُة الُجلُْوس    ِف

Ucapkanlah kosakata  berikut dengan benar dan hafalkan maknanya! 

 Kamar Tidur:ُغْرَفُة الُجلُْوس   

ق     ٌْ  Teman:                                      َصِد

 Sekolah  :   َمْدَرَسة  

ة   ٌَ  Desa:  َقْر

Salinlah kalimat-kalimat berikut ke dalam buku tulismu : 

لَة   ٌْ    ِتْلَك ُغْرَفة  اْلُجلُْوِس َجِم

َرة  ِتْلَك َمْدَرَسُة  ٌْ َكِب   

ِت ُغْرَفُة اْلُجلُْوس ٌْ ًْ اْلَب   ِف

د   ٌْ َٕٕذلَِك ِتْلفُْون  الّتْلفُْوُن َجِد   

                                                           
ٕٔ

.Imam asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab (Malang :Misykat Indonesia,ٕٕٓٔ),hlm ٔٔ٘ 
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 تطبيق خطوات تعليم مفردات اللغة العربية   .1

على احلقيقة أف طريقة التعليم ىي األساليب ادلستخدمة يف تقدمي ادلواد 

تعليم اللغة العربية الدراسية للطالب كذلا فوائد مناسبة حسب االحتياجات. كذلك 

كخاصة للمفردات غلب أف يكوف لو طرؽ أساسية ؽلكن تطبيقها دكف احلاجة إىل 

التسهيالت غَت مهيئة من قبل ادلؤسسات التعليمية. لكنو إذا كجدت التسهيالت 

الكافية سيكوف التعليم جيدا كأف يساعد على صلاح استخداـ طرؽ أك أساليب 

 التعليم.

ات فيبدأ أكال من تقدمي ادلفردات األساسية كمثل يف كاف يف تعليم ادلفرد

اصطالحات القرابة، كأمساء أعضاء اجلسم، كالضمائر، كاألفعاؿ األساسية أك بعض 

ادلفردات األخرل اليت يسهل فهمها. ىناؾ الطريقة ؽلكن استخدامها يف تعليم 

عية الشفوية، ادلفردات منها الطريقة ادلباشرة، طريقة التقليد كاحلفظ، طريقة السم

طريقة القراءة، طريقة القواعد كالًتمجة، كالطريقة باستخداـ بطاقة الصور كالتعليم 

بالغناء. كاألساليب ادلستخدمة لتعليم ادلفردات ىي أسلوب األلعاب اللغوية عن 

 طريق ادلقارنة، كاالىتماـ بًتتيب احلركؼ، كاستخداـ القاموس كغَتىا.

                                                                                                                                                               
ٕٕ

Buku siswa bahasa arab madrasah ibtidaiyah V 
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ردات فتمكن ادلدرس أف يستخدمها لًتقية قدرة كأما األساليب يف تعليم ادلف

 تعليم ادلفردات كما يذكر افندم فهي:

 استماع الكلمة . أ

يف ىذه ادلرحلة األكىل إعطاء الفرصة على الطالب الستماع 

إذا إتقن الطالب  الذم يقرأىا تكرارا. ادلدرسالكلمات أك ادلفردات من 

 اع بالصحيح.عناصر األصوات  تلك الكلمات فيقدرىم على االستم

 تلفظ الكلمة . ب

بعد إعطاء الفرصة للطالب الستماع ادلفردات، إعطاء الفرصة 

أف يساعد الطالب يف لتلفظ الكلمة اليت قد مسعوىا. تلفظ الكلمة اجلديدة 

 تذكر الكلمة يف كقت طويل.

 

 ج. إعطاء معٌت الكلمة

ىذه ادلرحلة األخَتة ىي إعطاء ادلعٌت للكلمة أك ادلفردات كيققصد 

هبا لتسهيل الطالب يف تعليم اللغة العربية كخاصة يف تعليم ادلفردات. فهناؾ 

بعض األساليب ؽلكن استخدامها ادلدرس لتجنب عن ترمجة معٌت الكلمة 

كىي إعطاءسياؽ الكلمة، إعطاء التعريف البسيط، استخداـ 
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/ا لصور،ذكر ادلرادفاتوادلتضادات، كعرض األشياء األصلية أك الرسـو

 التقليدية، كالًتمجة.

 قراءة الكلمة . أ

  ادلدرسبعد مرحلة االستماع، كالتلفظ، كفهم معٌت الكلمات، يكتبو 

 كإعطاء الفرصة للطالب لقراء الكلمات بصوت عاؿ. يف السبورة

 كتابة الكلمة   . ب

كلمة اجلديدة اليت قد مسعوىا أف يساعد إتقاف ادلفردات على كتابة ال

 الطالب، ألف الكلمات ذلا خصائص اخلاصة يف تعليم ادلفردات.

 ج. تكوين اجلملة

ىذه ادلرحلة األخَتة ىي استخداـ الكلمات اجلديدة يف اجلملة 

ادلفيدة شفويا كاف أك كتابيا. غلب أف يكوف ادلدرس لو إبداعية يف تقدمي 

رس الطالب ليقلدكهنا. كيف ترتيب اجلمل، أمثلة اجلمل ادلتنوعة كيطلب ادلد

يستخدـ الكلمات االنتاجية حيت يقدر الطالب على فهم كاستخدامها 

 نفسها.
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أف تكوف خطوات تعليم ادلفردات دليال دلعلمي اللغة العربية، كغلب 

االىتماـ بعوامل التخصيص يف تعليم ادلفردات. لذلك ىناؾ احلاجة إىل 

 23لسهلة فهمها كمناسة بسياؽ اخلطاب.اختيار الكلمات احملددة كا

 استراتيجية تعليم المفردات في مستوى المبتدئين  .0

 اسًتاتيجية تعليم ادلفردات يف مستول ادلبتدئُت ىي:

بالغناء، يقسم الغناء يف تعليم اللغة العربية إىل قسمُت كعلا، الغناء مع التعلم  . أ

ادلفردات يستطيع أف يضيع ملل كالتعلم مع الغناء. استخداـ الغناء يف تعليم 

 الطالب كأف يعطي فرح ذلم.

باألشياء، كل ما يلـز للغرض ضلو: يظهر ادلدرس قلم الرصاص أماـ الطالب   . ب

 أثناء التعلم كيذكر كلمة "مرساـ".

ج. يطلب ادلدرس الطالب ليقرأكا ادلفردات اجلديدة بالتكرار، حيث أف غلد 

 النص الذم قرأكه. معناىا بعد ترتيب الكلمات األخرل يف

 د. يسمع ادلفردات إىل الطالب كىم يبتغوهنا كيكتبوهنا بالتكرار.

                                                           
ٕٖ

 Ahmad Fuad Effendy,Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : missykat ),hlm 

ٗ٘ 
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استخداـ الغناء يف تعليم ادلفردات يهدؼ دلعرفة تشجيع الطالب يف 

إجراء أنشطة التعليم بأحسن، كؽلكن أف يساعد الطالب على تسهيل ربسُت 

فهي ناجحة يف ترقية  ذكائهم كأفكارىم اإلبداعية. أما أنشطة كتابة ادلفردات

مهارة الكتابة للطالب كإعطاءىم الفرصة للحصوؿ على فهم ادلفردات ادلقدمة. 

كاألنشطة يف تقليد القراءة هتدؼ لتطوير قدرة الطالب على التحدث أك الكالـ. 

كاألخَت أنشطة  االستجابة للمفردات ؽلكن أف تطور اجلوانب العاطفية يف 

 24اع باجليد.التواصل كإعطاء الفرصة الستم

 العوامل المؤثرة في تطبيق مفردات اللغة العربية .3

كيف ىذا البحث ستشرح الباحثة بعض ادلشكالت احلادثة يف تعليم اللغة 

 العربية، كمن ىذه ادلشكالت ىي كما يلي:

 خلفية الطالب أجنبية ضلو اللغة العربية .ٔ

للطالب عامل موىبة، ؽلكن تعريف ادلوىبة على أهنا قدرة فطرية أساسية  .ٕ

الذين ػلتاجوف إىل التطوير أك التدريب.كادلوىبة ىي مهارة علمية 

 للحصوؿ على معرفة جديدة.

                                                           
ٕٗ

Mustofa, Syaiful,Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: Uin malang press,2,11),hlm.45 
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الرغبة ، كىي ميوؿ ثابتلتذكر كاىتاـ النشاطات، اذا يرغب الفرد يف  .ٖ

النشاطاتسيهتمها اىتماما كافيا. كاف للرغبة أثر عظيم يف تعلم اللغة 

ركف باألجانب بتعلم اللغة العربية، ألف كجد كثَتا من الطالب يشع

 العربية كيعتقدكف أهنم ال يقدركف على فهم اللغة العربية.

تشويق أك دكافع الطالب، أف العوامل األساسية للحصوؿ على النتيجة  .ٗ

 اجليدة ىي تشويق الطالب يف التعلم.

 ىناؾ العوامل اخلارجية يف مشكالت تعليم اللغة العربية، كىي :

الوقت احملدكد لدرس اللغة العربية يف ادلدارس، بوجود ىذه  . أ

ادلشكالت فصار تعليم اللغة العربية أقل ناجحا لذلك ػلتاج إىل 

 ساعات إضافية لتعلم اللغة العربية. 

أقل العوامل الداعمة للطالب يف اكتساب اللغة العربية، أم أف  . ب

كلموف باللغة الطالب نادرا ما يستمعوف إىل التعبَتات العربية كيت

 ٕ٘العربية.

 

                                                           
ٕ٘

 Alex sobur,psikologi umum,(Bandung: pustaka setia, ٕٖٓٓ),hlm. ٔٛٔ. 
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سعي المدرس للتغلب على العوامل المؤثرة في تطبيق تعليم مفردات اللغة  .4

 العربية

ىناؾ بعض زلاكالت ؽلكن استخدمها ادلدرس للتغلب على العوامل ادلؤثرة 

 يف تعلم مفردات اللغة العربية:

 تقدمي التشجيع إىل الطالب .ٔ

 تقدمي األمل الواقعي .ٕ

قدمي األمل الواقعي إىل الطالب، لذلك غلب ينبغي على ادلدرس ت

فشل الطالب. إذا فشل الطالب يف أف يكوف لو ادلعرفة الكافية لنجاح أك 

 تعلمهم، فادلدرس تقدمهم أكثر صلاحا.

 تقدمي اذلدية .ٖ

إذا صلح الطالب يف التعلم، فيجب على ادلدرس تقدمي اذلدية يف 

لتحقيق األىداؼ من  شكل ادلدح أك النتيجة اجليدة حبيث يشجع الطالب

 التعلم.

 

 تقدمي التوجيهات .ٗ
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اليت األمور  عرضغلب عل ادلدرس توجيو سلوؾ الطالب من خالؿ 

.كغلب عليو أيضا إثارة رغبة الطالب يف التعلم صحيحمت تنفيذىا بشكل 

 ٕٙعن طريق طرح السؤاؿ أك ادلشاكل.

 نتيجة التعلمد. 

ب يف رلاؿ التعلم يف كىي ربصيل الطال soebandijahنتيجة التعلم عند 

أما  7ٕشكل اجلودة كالكمية من نتائج العمل دلدة فًتة زلددة كأف يقاس باالختبار.

فهو نتيجة التعلم احلقيقية اليت فعلو الطالب، كمل يكن  S.Nasutionإصلاز التعلم عند 

 8ٕما فعلو يف السابق.

 العوامل ادلؤثرة يف نتيجة التعلم .ٔ

 طريقة التعليم منها كالتايل:ىناؾ بعض العوامل يف اختيار 

 

 تدريب ادلدرس (ٔ

                                                           
ٕٙ

 Slameto,belajar dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya,(Jakarta: Rieneka 

Cipta,ٕٓٔٓ ),hlm.ٔٚ٘-ٔٚٙ. 
ٕٚ

 Soebandijah,Pengembangan Dan Inovasi Kurikulum,(Jakarta: Rajawali,) hlm ٜٖٔ. 
ٕٛ

 S.Nasution,berbagai pendekatan dalam proses belajar mengajar,Bina 

aksara,Jakarta,,hlm.ٔٚٙ 



ٕ٘ 
   

ادلدرس الذم مل يشارؾ التدريبات ادلتعلقة بطرؽ تعليم اللغة األجنبية، 

 سيشعره بالصعوبة يف تطبيق ىذه الطريقة.

 عبء ادلدرس (ٕ

ادلدرس ادلشغوؿ يف التعليم أك األنشطة األخرل، عادة ما ؼلتاره الطريقة 

 فعالية.غَت مناسبة كمثل الطريقة أقل 

 دكافع ادلدرس (ٖ

ىناؾ عامل الدكافع للمدرس يف التعليم كالذم يسبب الكسل إلداء كاجباتو 

 كأف يضيع نشاطة تعليمو.

 طبيعة ادلدرس (ٗ

ادلدرس دائما يستخدـ الطريقة ادلعينة لفًتة طويلة، سيشعره بالصعوبة يف 

 تناكؿ الطريقة اجلديدة.

 شخصية ادلدرس (٘

ستخدامها ادلدرس لكنها غَت مناسبة الستخداـ ىناؾ الطريقة ادلناسبة ؽلكن ا

 ادلدرس األخر.

 

 طريقة التعليم (ٙ
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 كثَت من ادلدرس لو ميوؿ يف استخداـ طريقة عند  التعليم 

 الرغبة (ٚ

إذا يرغب الطالب يف تعلم اللغة ادلعينة، فيختلف ادلدرس طريقة التعليم 

ادلدرس  بالسهولة،ألف الطالب لو الدافع للتعلم. كيف ىذا احلاؿ، يشعر

 بالصعوبة يف التعليم.

 الذكاء (ٛ

دلت بعض نتائج البحث أف ىناؾ العالقة العالية بُت ذكاء الطالب 

ككفائتهم يف تعلم اللغة األجنبية.بناء على ىذه الوقائع، ىناؾ افًتاض بأف 

 طريقة التعليم للطالب األذكياء سلتلف عن الطالب األدنياء.

 عمر الطالب (ٜ

م يف تطبيق طريقة التعليم ، غلب أف تكوف كاف لعمر الطالب أثر عظي

 الطريقة مناسبة بعمر الطالب.

 

 الرجاء (ٓٔ

ػلضر الطالب إىل ادلدرسة عن طريق جلب الرجاء كالتصورات احملددة 

من خالؿ تعلم اللغة األجنبية. كال شك أف ىذا الرجاء يؤثر على طريقة 
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التفاعل مع التعليم. كؽلكن للمدرس تغيَت ىذه التصورات عن طريق 

طبيعة الطالب تدرغليا. على سبيل ادلثاؿ: يستخدـ ادلدرس لغة األـ رلربا 

 عند تعليم اللغة األجنبية ألف غلب أف يتفاعل الطالب مع طبيعتهم.

 العالقة بُت لغة األـ كاللغة األجنبية .ٔ

زبتلف لغة األـ عن اللغة األجنبية، ىذه االختالفات ؽلكن يف عدة 

م، ألف الطالب يعرفوف لغة األـ قليال كمثل يف ادلفردات اجلوانب من التعلي

 كشكل الكتابة.

 تنفيذ الربنامج .ٕ

إذا مت تنفيذ برنامج تعليم اللغة األجنبية يف كقت قصَت، فيجب أف تكوف 

ادلواد كاألىداؼ زلدكدة. على سبيل ادلثاؿ: فقط يؤكد على ادلهارات اللغوية 

 كال يهتم بادلهارات األخرل.

 

 التعليمكسائل  .ٖ

ىناؾ تأثَت ىاـ بُت برنامج تعليم اللغة األجنبية الكامل مع برنامج التعليم 

غَت الكامل من ناحية التسهيالت أك الوسائل كمثل األشرطة، كاألفالـ، 
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كالصور، كسلترب اللغة، كالبطاقات كما أشبو ذلك. كاف للتسهيالت كادلرافق 

 ادلتنوعة.ادلتعددة أثر عظيم يف اختيار طريقة التعليم 

 األىداؼ .ٗ

كانت أىداؼ التعلم ربدد على استخداـ طريقة التعليم، كغلب استخداـ 

 الطريقة مناسبا بأغراض ادلطلوبة.

 التقومي .٘

كجد كثَتا من ادلدرس كالطالب إاليهتم دبشكلة االختبار اىتماما تاما 

 كخاصة لالختبار النهائي. إذا ال يهتم نظاـ االختبار بأعلية اللغة، فسيكوف

 ادلدرس كالطالب إعلاذلا.

 

 حجم الصف الدراسي .ٙ

ىناؾ بعض الطرؽ ادلناسبة كالفعالة ادلستخدمة للفيئات الصغَتة، كلكن يف 

نفس الوقت ىذه الطريقة غَت مناسبة للفيئات الكبَتة. أم أف ىذه الطريقة 

 9ٕمناسبة حقا للفيئات الصغَتة.

                                                           
ٕٜ

 Muhammad ali al-khuli, strategi pembelajaran bahasa 

arab,(Yogyakarta:Bansam,ٕٖٓٔ) hlm.٘ٚ 
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ف يهتم أكال إىل من البياف السابق، ؽلكن االستنباط أف ادلدرس غلب أ

عوامل اختيار طريقة التعليم قبل تقدمي ادلواد اللغوية. يطلب من ادلدرس تصميم 

 أساليب التعليم مناسبا باالحتياجات، كاحلاالت، كادلواقف، كأىداؼ التعليم.

ىناؾ العديد من اخلصائص اليت غلب أف يكوف لو مدرسي اللغة العربية، 

 منها :

 

اد التعليمية ادلقدمة، ألنو إذا ال ػلب بادلواد غلب أف ػلب ادلدرس بادلو  .ٔ

التعليمية فلن يقدره على جعل الطالب ػلبوف اللغة العربية. كىذا يهدؼ 

 لتجنب عن األنشطة أك الطريقة ادلملة.

إتقاف ادلدرس يف ادلواد التعليمية، إذا ال يقدره على إتقاف ادلواد فإنو ال يقدر  .ٕ

 ات ادلناسبة.على تعليم ادلواد باستخداـ اخلطو 

يُطلب من مدرس اللغة العربية قادرا على التحدث باللغة العربية الفصيحة،  .ٖ

ألف ادلدرس لو دكر ىاـ يف تشجيع الطالب حىت قدركف على إتقاف ادلهارات 

 اللغوية كىم ال يشعركف بالسئامة يف تعلم اللغة العربية.

سع كموارد تعلم يطلب من مدرسي اللغة العربية معرفة الثقافة على نطاؽ كا .ٗ

 اللغة العربية كمثل الثقافة كالعادات.
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دكر ادلدرس يف التعليم ىو كادلشرؼ، ألف تعليم اللغة ؽلكن تنفيذه داخل  .٘

 الفصل أك خارجها.

ال يقـو مدرس اللغة العربية بالتعليم فحسب، كلكن غلب عليو إشًتاؾ يف  .ٙ

 ٖٓاللغة العربية. إعداد الكتاب التعليمي كزيادة اخلربات لتحسُت عملية تعلم

تأثير أنشطة المدرس في تعليم مفردات اللغة العربية نحو إنجاز تعلم اللغة 

 العربية 
Aktivitas guru dalam mengajar,khususnya dalam pembelajaran kosakata 

bahasa arab harus sangat diperhatikan.bagi seorang guru dan calon guru 

bahasa arab hendaknya memahami betul filosofi dan langkah-langkah yang 

harus dilakukan dalam pembelajaran kosakata bahasa arab,mencermati apa 

saja penyajian materi bahan ajar yang direkomendasikan dengan harapan 

dapat terealisasikan dengan cepat.
31

 

 

حدل من اجلوانب اذلامة يف اتقاف اللغة، تعليم مفردات اللغة العربية إ

لذلك غلب على ادلدرس اختيار الطريقة ادلناسبة قبل تعليم مفردات اللغة 

 العربية. كيف ادلقاالت العلمية، يذكر أف للمدرس خصائص كاليت تتكوف من :

 ادلدرس لو التزاـ ضلو الطالب . أ

                                                           
ٖٓ

Ibid hlm ٘ٓ 
ٖٔ

 Abdurrahman,Bahasa Arab Dan Metode Pembeljarannya, (Bandar Lampung,ٕٓٔٚ) hlm 

ٔ 
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 اتقاف ادلدرس ادلواد التعليمية بالدقة  . ب

 كؿ يف مالحظة نتائج التعلم لدل الطالبج. ادلدرس لو مسؤ 

 ٕٖد. يقدر ادلدرس على التفكَت ادلنهجي حسب ما فعلو.
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 Zainal Aqib Elham Rohmanto, Profesionalisme Guru Dan Pengawas Sekolah, 

(Bandung,ٕٖٓٔ) hlm.ٖٛ 
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 نوع البحث . أ

نوع ىذا البحث ىو البحث الكمي. البحث الكمي ىو  البحث على 
كربليلها أساس رلتمع أك عينة البحث، كمجع البيانات باستخداـ أدكات البحث 

 ٖٖربليال كميا أك إحصائيا كيهدؼ الختبار الفركض ادلقررة.

 موضع البحث . ب

 رلتمع البحث .ٔ

اجملتمع ىو مجيع موضع البحث. إذا أراد الباحث يبحث مجيع العناصر 
رلتمع البحث يف ىذا البحث  ٖٗيف رلاؿ البحث، فإف حبثو ىو حبث سكاين.

ليوا بليك  ٕطالبا دبدرسة اإلبتدائية  ٕٕمجيع الطالب صف اخلامس ىم 
 بوكيت.
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Sugiyono,Metode Penelitian Manajemen,( Bandung:alfabeta,ٕٖٓٔ ),hlm.ٖ٘ 
ٖٗ

 Suharsimi arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,( Jakarta:Rineka 

Cipta,ٕٓٔٓ ) hlm.ٖٔٚ 
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 عينة البحث .ٕ

العينة ىي بعض من رلتمع البحث، كالعينة سبلك الصفة ادلستوية 
يشرح سوىارمسي اريكونطا يف مأخذ العينة إذا عدد ادلواضيع ناقص من ٖ٘اجملتمع.
ذ كلهم كىذا البحث ىو البحث السكاين.إذا عدد مث أحسن مأخ ٓٓٔ

كيف  ٖٙ% أكثر منها.ٕ٘-ٕٓ% أك ٘ٔ-ٓٔادلواضيع أكرب مث أحسن مأخذ 
 طالبا لذلك ال تستخدمها العينة. ٕٕىذا البحث تبحث الباحثة يف 

 ج. متغّيرات البحث

ادلتغَت ىو احلاؿ الذم غلعل كل شيئ مقررة لدل الباحثة لبحثها حىت 
خبار عن احلاؿ. أما التعريف اآلخر من ادلتغَت ىو أدكات كجدت منها األ

 ٖٚالباحث أك موضو لو "تنوع" بُت شخص كاحد مع موضع كاحد.

( ىو xvariableىناؾ متغَتاف يف ىذا البحث، ادلتغَت ادلستقل )
( ىو نتائج التعلم لدل Yvariableأنشطة مدرس اللغة العربية كادلتغر التابع )

إلندكنيسية، ادلتغر التابع ىو ادلتغَت الذم سبّبو أك أثره ادلتغَت الطالب. كيف اللغة ا
نتائج التعلم ىي كادلتغَت التابع، كيف اللغة اإلندكنيسية عادة ما يسمى ٖٛادلستقل.

أما ٜٖادلتغَت الناتج. ادلتغَت التابع ىو ادلتغَت الذم ينتج عن تأثَت ادلتغَت ادلستقل.
                                                           

ٖ٘
 Ibid hlm.ٔٚٗ 

ٖٙ
 Ibid hlm.ٔٓٚ 

ٖٚ
 Sugiono ,op cit,hlm,ٜ٘ 

ٖٛ
 Sugiyono,op cit,hlm.ٜٙ 

ٖٜ
 Sugiyono,op cit,hlm.ٜٚ 
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ل الطالب ىو دلعرفة مدل قدرة الطالب على التعريف التشغيلي لنتائج التعلم لد
 ربسُت نفسو يف تعلم اللغة العربية.

 د. طريقة جمع البيانات

كيف ىذا البحث تستخدـ الباحثة بعض الطرؽ جلمع البيانات، كمن ىذه 
 الطرؽ كىي كالتايل: 

 طريقة االستبيانات .ٔ

طريقة االستبيانات كىي طريقة مجع البيانات بتوزيع رلموعة األسئلة أك 
التقارير ادلكتوبة لنيل األخبار من ادلستجبُت.ؽلكن أف تكوف رلموعة األسئلة أك 

التقارير ادلكتوبة باالستبيانات ادلفتوحة أك ادلغلقة. كانت األدكات ادلستخدمة جملموعة 
استخدمت  ٓٗأك ادلقياس. checklistعالمة األسئلة ىي يف شكل االستبياف، أك 

الباحثة االستبيانات للمستجبُت ىم طلبة الصف اخلامس يف نيل البيانات عن 
 إستجابتهم على تعليم اللغة العربية دبدرسة اإلبتدائية المبونج الغربية.

كيف ىذا البحث تستخدـ الباحثة االستبيانات ادلغلقة حيث تستكمل فيها 
كاليت مت يف االستبيانات  likertكادلقياس ادلستخدـ ىو مقياس  االجابات الديلة.

 ٔٗلقياس ادلواقف كاألراء كتصورات الفرد للظواىر اإلجتماعية.

 طريقة ادلالحظة .ٕ
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 Husein Umar,Metode Penelitian Untuk Sripsi Dan Tesis Bisnis ( Jakarta PT Raja 

Grafindo Persada ٕٓٔٗ) hlm ٜٗ 
ٗٔ

 Sugiyono op cit.hlm ٔٙٛ 
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طريقة مجع البيانات مع ادلالحظة ادلشاركة كالتسجيل طريقة ادلالحظة ىي 
كمن خالؿ استخداـ طريقة ادلالحظة  ٕٗباعراض منهجية أك الظواىر التحقيقية.

 ٖٗؽلكن معرفة سلوؾ الشخص كالوقعية الفعلية حيث ينظر السلوؾ عملية.

تستخدـ الباحثة طريقة ادلالحظة للحصوؿ على البيانات حوؿ موضوع 
البحث الذم مل يكشف عنو الباحث من خالؿ النظر يف األعراض الظاىرة. كما 

 paulina V young :observation my be defined as syistematis viewingرأم 

complex with consideration of the phenomena.ٗٗ 

 كالبيانات احملتاجة ذلذا البحث ىي كالتايل:

 أنشطة مدرس اللغة العربية يف ترقية تعليم مفردات اللغة العربية ( أ

 اجلهود ادلبذكلة يف ترقية إصلاز الطالب يف درس اللغة العربية  ( ب

 

 ادلقابلةطريقة  .ٖ

طريقة ادلقابلة ىي احملادثة على ادلشكلة ادلعينة كفيها عملية األسئلة كاإلجابة 
ىناؾ نوعاف من ادلبادئ  ٘ٗحبيث يتقابل الشخصاف أك أكثر تقابال كتواجها.

 التوجيهية للمقابلة، كعلا:

 ادلقابلة غَت ادلنظمة، كىي ادلقابلة ربتوم على رلموعة األسئلة ادلطركحة (ٔ
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Kartini,Kartono,Metode Penelitian,(Bandung Tarsito,ٕٓٔٔ ),hlm.ٕٓٓ 
ٖٗ

 Suharsimi Arikunto op cit hlm ٕٕٚ 
ٗٗ

Paulina V YoungScientific Social Survey And Research,ٕٓٔٗ.hlmٔٙٔ 
ٗ٘

 Koentjaraningrat,metode-metode penelitian masyarakat,( Jakarta gramedia,ٕٓٔٙ ) hlm 

ٖٔٚ 
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أنشطة ادلقابلة يف إعداد دفًت األسئلة ادلفصل   غَت ادلنظمة، كىيادلقابلة  (ٕ

 ٙٗيف الرقم ادلناسب. vكيضع ادلقابل عالمة  checklistكمثل عالمة 

كيف ىذا البحث تستخدـ الباحثة ادلقابلة احلرة ادلوجهة. ك ىي تسأؿ الباحثة 
ادلباشر.  عن كل شيء حرية، ك لكن ذلا قائمة األسئلة ادلفصل يف تصميم االتصاؿ

كيف تنفيذىا تقـو الباحثة بادلقابلة مع رئيس ادلدرسة كادلدرسُت دبدرسة اإلبتدائية ليوا 
 بليك بوكيت المبونج الغربية.

 

 

 

 طريقة الوثائق .ٗ

أما الوثائق عند ٚٗطريقة الوثائق ىي البيانات اللفظية يف شكل الكتابة.
من النصوص ادلالحظات عن األشياء أك ادلتغَتات مثل سوىارمسي أريكنطا كىي 

 ٛٗجداكؿ األعماؿ كىلم جرا.نقشوالدقائقواالجتماعات ك والالكتبوالصحف كاجملالت

كانت البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من بعض ادلعلومات ادلتعلقة بالبحث، 
الباحثة فحللتها الباحثة عن طريق االستنتاجية. كيف أخذ االستنتاج، تستخدـ 

 اخلطوات التالية:
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 Suharsuni arikunto,Op cit,hlm,ٕٚٓ 
ٗٚ

 Suharsuni arikunto,Op cit,hlm,ٕٚٓ 
ٗٛ

Suharsuni arikunto,Op cit,hlm,ٕٖٔ 
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تقـو الباحثة جبمع البيانات احملصولة من ميداف البحث كفقا للمشكالت  ( أ

 الواردة.

تقـو الباحثة جبمع أك توضيح البيانات اليت مت مجعتها كفقا لكل   ( ب

 رلموعة.

 ج( تقـو الباحثة بتفسَت نتيجة العرض أكثر صحة.

االستنتاج أف رلتمع البحث  من البيانات اليت مت ربليلها يف السابق، ؽلكن
 ادلستخدـ الختبار حقيقة الفرضية.

 

 ه. أساليب تحليل البيانات ومعالجتها

كيف البحث الكمي، أف البيانات ىي األنشطة اليت ذبرم الباحثة بعد مجع 
البيانات من مجيع ادلستجبُت. تعتمد األنشطة يف ربليل البيانات على ادلتغَتات 

البيانات لكل ادلتغَت ادلبحوث، مث إجراء احلساب الختبار كأنواع ادلستجيب، كعرض 
 ٜٗمشكلة البحث كفرضيتها.

كيف ىذا البحث تستخدـ الباحثة أسلوب التحليل الوصفي. التحليل 
الوصفي ىو البيانات اإلحصائية ادلستخدمة لوصف ادلوضوع من كتابة بيانات العينة 

 ٓ٘كالسكاف.
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 Sugiyono op,cit,hlm ٕٖٛ 
٘ٓ

 Sugiyono op,cit,hlm ٕٔٚ 
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احثة باختبار أدكات مجع البيانات قبل إجراء ربليل البيانات، فتقـو الب
ادلستخدمة للحصوؿ على البيانات الصاحلة كالصحيحة كادلوثوقة. كانت أدكات 

( xاختبار االضلدار البسيطة هتدؼ إىل اكتشاؼ ادلتغَتين، كعلا ادلتغَت ادلستقل )
( باستخداـ ربليل اإلحصائي االضلدار دلعرفة ىل ىو االضلدار Yكادلتغَت التابع )

كدلعرفة صحة البيانات، فتقـو الباحثة أكال باختبار البيانات احملصولة  ٔ٘ي أـ ال.اخلط
 من ميداف البحث مع استخداـ االختبار التصديق كاالختبار ادلصداقية.

 االختبار التصديق .ٔ

االختبار التصديق ىو القياس أكادلقدار الذم يشَت التكامل أك الصالح 
قية مرتفعة، أما لألدكات غَت الصالح األدكات. كانت لألدكات الصالح تصدي

 productكانت الرموز التصديقية باستخداـ رمز التقابل   ٕ٘تصديقية منخفضة.
moment  دبساعدة ،Ms excel  أك باستخداـSPSS كالرموز ادلستخدمة .

 كما يلي:

rxy 

 

              

     ٕ      ٕ    ٕ      ٕ 
 

Rxy معامل التقابل بُت :X كY 

                                                           
٘ٔ

 Husein umar,Metode Penelitian,( Jakarta PT.raja grafindo persada ٕٓٔٓ ),hlm,ٖٔٔ 
ٕ٘

 Suharsimi arikunto,op cit hlm.ٔٙٓ 
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X مجلة قيمة :X 

Y مجلة قيمة :Y 

N عدد ادلستجبُت : 

∑ :sigma )العدد( 

 

 

 االختبار ادلصداقية  .ٕ

االختبار ادلصداقية ىي الذم يشَت األداة الكافية كؽلكن استخدامو كأداة 
أف االختبار ادلصداقية ىي األداة اليت استخدمت دلقياس ادلبحوث  ٖ٘جلمع البيانات.

االختبار ادلصداقية يف ىذا البحث فالبد أف تستخدـ  ٗ٘مرارا، تظهر نتيجة سواء.
حيث سبلك صفة صدكؽ إذا ذلا قيمة  Cronbach’s Alphaقيمة ادلصداقية 

 منخفضة.

 3جدول 

 55معايير المصداقية

 تقدير rأعلى النتيجة 
ٔ،ٓٓ-ٓ،ٛٓ  شلتاز 
ٓ،ٙٓ-ٓ،ٜٚ  جيد 
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Nanang Martono,Metode Penelitian Kuantitatif, ( Jakarta: Rajawali,ٕٓٔٓ ) hlm.ٕٔٔ 
٘ٗ

Suharsimi Arikunto, Ibid, h. 319 
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ٓ،ٗٓ-ٓ،ٜ٘  مقبوؿ 
ٓ،ٕٓ-ٓ،ٖٜ  ضعيف 
ٓ،ٓٓ-ٓ،ٜٔ  ضفيف جدا 

 

 

 

 

 

 اختبار الطبيعية .ٖ

قبل إجراء ربليل االضلدار اخلطي، ينبغي عليو إجراء اختبار الطبيعية، ألف 
كلفحص البيانات التوزيع  ٙ٘االضلدار اجليد ىو الذم يقرب من التوزيع الطبيعي.

 .kolmogorov sminorvمسَتنوؼ -الطبيعي باستخداـ اختبار كودلوغركؼ

 4جدول 

 OneKolmogorov Sminorvتعيين اختبار 
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 Husein umar op,cit hlm.ٕٖ 
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 المعنى البيان احتمال
Sig > ٓ, ٓ٘ البيانات التوزبع الطبيعي أف الفرض الصفر مقبوؿ 
Sig < ٓ0ٓ٘ البيانات ال التوزيع الطبيعي أف الفرض الصفر مرفوض 

 

 االختبار الفرضية .ٗ

 اختبار االضلدار اخلطي . أ

( ىو xvariableىناؾ متغَتاف يف ىذا البحث، ادلتغَت ادلستقل )
( ىو نتائج التعلم لدل Yvariableمدرس اللغة العربية كادلتغر التابع )أنشطة 

 الطالب. كدلعرفة حقيقة الفرضية، ىناؾ الرموز اخلطي البسيط :

Y= A+ bX 

 مالحظة =

Yادلتغَت التابع = 

Xادلتغَت ادلستقل = 

 Aالدرجة الثوابت = 

 Bمعامل تراجع = 

 Uji Tاختبار الفرضية باستخداـ   . ب
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االختبار ادلستخدـ الختبار التأثَتاتاذلامة، أم الختبار ما إذا كاف ىذا 
التأثَت الذم مت احلصوؿ عليو ىوصاحل جلميع السكاف. كيف ىذا البحث يستخدـ 

 ( بالرموز التالية:uji-t studentاختبار ادلعامل اذلاـ )

t =      ٕ
 ٔ  ٕ  

 البياف :

 t  :thitung (distribusi tabel t pada α = ٓ0ٓ٘ dk = n- 
) 

 r معامل االرتباط : 

 n عدد العينات : 

-n(= dkؽلكن باستخداـ االختبار على الوجهُت )tكللبحث نتيجة 
k-ٔ  حيث أفn  ىو عدد العينات كأماk  فهو ادلتغَت ادلستقل. كاخلطوة التالية

 ، كمستول األعلية مع قواعد القرار كالتايل: ttabelك  thitungىي ادلقارنة بُت 

 مقبوؿ HIمرفوض ك  HOأف  thitung> ttabelإذا كانت  .ٔ

 مرفوض HIمقبوؿ ك  HOأف  thitung< ttabelإذا كانت  .ٕ

 مرفوض HIمقبوؿ ك  HO، أف 0ٓ٘ٓ>إذا كانت أعلية  .ٖ

 مقبوؿ HIمرفوض ك  HO، أف 0ٓ٘ٓ<إذا كانت نتيجة األعلية  .ٗ
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 الباب الرابع

 نتيجية البحث وبحثها

 البحثموضوع لالصورة العامة  . أ

ليوا بليك بوكيت المبونج  0تاريخ التأسيس لمدرسة اإلبتدائية الحكومية  .1

 الغربية

تسمي بادلدرسة  ٕيف البداية، كانت ىذه مدرسة اإلبتدائية احلكومية 

بواسطة السيد ـ. يتيم  ٜٜ٘ٔينايَت  ٕكاليت أسست يف التاريخ  (MWBاإللزامية )

 ٖمسها إىل مدرسة اإلبتدائية احلكومية غَتت ا ٜٗٙٔكمجيع رئيس ادلدرسة. كيف عاـ 

كيلو مًتا من كسط ادلدينة المبونج الغربية. مث يف  ٚ كاليت تقع يف كيتس ليوا حوايل 

 المبونج الغربية. ٕغَتت امسها إىل مدرسة اإلبتدائية احلكومية  ٕٗٔٓعاـ 
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منذ قيامو إىل اليـو يرأسها بعض رؤساء ادلدرسة مرة عديدة، كىذىأمساء 

 ادلدرسة كمدل كقتهم: رؤساء

 (ٜٓٙٔ-ٜٜ٘ٔ: ) السيد ـ. يتيم .ٔ

 (ٜٛٙٔ-ٜٓٙٔ: )  السيد طيفي حبر .ٕ

 (ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ: ) السيد نوكاماف حسن .ٖ

 (ٜٜٚٔ-ٜٜٙٔ: )  السيد صابرين .ٗ

 (ٜٜٚٔ -ٜٜٚٔ: ) السيد سيحاف .٘

 (ٕٗٓٓ-ٜٜٚٔ: )  السيد حتيمي .ٙ

 (ٗٔ-ٕ-ٕٗٓٓ: )  السيد موديح .ٚ

( -ٕٗٔٓالسيد سوناردم، ادلاجستَت : ) .ٛ  إىل اليـو

ليوا بليك بوكيت  0لمدرسة اإلبتدائية الحكومية اوالبناءحأفي و اموقع الجغر  . ب

 المبونج الغربية

تقع ىذه ادلدرسة اإلبتدائية يف بيكوف كيتس ناحية بليك بوكيت المبونج 

 الغربية بعنواف يف الشارع اجلانب األيسر من مدينة ليوا باندر المبونج.

مًتا  ٓٙ.ٗدائية المبونج الغربية بوسع مساحة األرض للمدرسة اإلبت .ٔ

 كىي على األرض ادلوقوفة
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غرفة،  ٔٔىي تتكوف من  ٕأحواؿ بناء ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  .ٕ

غرفة كاحدة لإلدارية، كغرفة كاحدة لرئيس ادلدرسة، كغرفة كاحدة 

 للمدرسُت، كغرفة كاحدة  دلخترب الكمبيوتر كاحلماـ.

 

 

ليوا بليك بوكيت المبونج  0اإلبتدائية الحكومية ج. خطة موقع المدرسة 

 الغربية

استنادا إىل البياف السابق، فيعرؼ أف ىناؾ التسهيالت كادلرافق الكافية 

ادلستخدمة ألنشطة التعليم كالتعلم. كلتوضوح ىذا البياف ستبُت الباحثة عن صورة 

 :ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓدراسي المبونج الغربية للعاـ ال ٕموقع ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 
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 د. نوع الغرفة

 ٔ:  غرفة رئيس ادلدرسة .ٔ

 ٔ:  غرفة ادلدرسُت .ٕ

 ٔ:   غرفة اإلدارة .ٖ

 ٓٔ:   غرفة التعلم  .ٗ

 ٔ:  محاـ ادلدرسُت  .٘

 ٗ:  محاـ الطالب .ٙ

 ٕ:   ادلخزف .ٚ

 ٔ:  سلتبال الكومبيًت .ٛ

 ٔ:   ادلكتبة .ٜ
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 ٔ:   ادلسكن .ٓٔ

 ٔغرفة األعماؿ الصحية ادلدرسة :  .ٔٔ

 

 

ليوا بليك بوكيت المبونج  0المدرسين لمدرسة اإلبتدائية الحكومية  أحواله. 

 الغربية

مدرسا ثابتا  ٕٗرئيس ادلدرسة ك  ٔكاف للمدرسة اإلبتدائية احلكومية، 

دلدرسة اإلبتدائية مدرسا فخريا. فيما يلي ىو البياف عن أمساء ادلدرسُت  ٕٔك

 : ليوا بليك بوكيت المبونج الغربية ٕاحلكومية 

 المهنة التربية أسماء المدرسين الرقم
ٔ 

Desi arisandi  
S.ٕ PAI رئيس ادلدرسة 

ٕ 
Matsura,S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٖ 

Siti HabibahS.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٗ 
EldarianaS.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
٘ 

Aida YunainiS.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٙ 
Husna NazilaS.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٚ 

Suryadi S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٛ 
Yeni Septiani S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
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ٜ 
Indra Suanda S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٔٓ 

Aprinalia S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٔٔ 
JamsiS.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٕٔ 

Yanti S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٖٔ 
Ahyar S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٔٗ 

Yumna Dewi S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٔ٘ 
Erimuryati S.sos.I 

S.ٔ.Sos.ٔ ادلدرس 
ٔٙ 

Sazli S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس/ادلويف 

ٔٚ 
Asep muadzin S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس/ادلويف 
ٔٛ 

Riski Olivia S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٜٔ 
Reki santoso S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس/ادلويف 
ٕٓ 

Binti lailatul mukaromah 

S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٕٔ 
Hebi marse S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٕٕ 

Irma mustiyana mutia S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٕٖ 
Yesi elka sera  S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٕٗ 

Anas juli prayogo MAN ادلويفُت اإلداريُت 
ٕ٘ 

Suparlan SMA حارس ادلدرسة 

 

 و. عدد المدرسين والموظفين

 Kamad Guru Dan Pegawai Pns Non Pns الرقم

ٔ 
Kepala sekolah madrasah ٔ ٓ 

ٕ Guru nip-ٔ٘ ٕٔ ٓ 
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ٖ Guru nip-ٖٔ ٓ ٓ 

ٗ 
Guru tidak tetap/honorer ٓ ٔٓ 

٘ 
Guru kontrak ٓ ٓ 

ٙ 
Administrasi ( tata usaha) ٓ ٓ 

ٚ 
Pustakawan ٓ ٓ 

ٛ 
BP/BK ٓ ٓ 

ٜ 
Laboratorium ٓ ٓ 

ٔٓ 
Penjaga sekolah ٓ ٔ 

ٔٔ 
Satpam ٓ ٔ 

ٕٔ 
Tenaga keterampilan ٓ ٓ 

 ٕٔ ٖٔ اجملموع 

 

 0518/0519الطلبة للعام الدراسي أحوال ز. 

 الطلبة يف أكؿ أحواؿ الفصل الرقم
 الشهر

الطلبة يف آخر أحواؿ  متصل
 الشهر

 البياف

 العدد النساء الرجاؿ العدد النساء الرجاؿ العدد النساء الرجاؿ 
 ٚٚ ٖٖ ٗٗ األكؿ ٔ

  ٓ ٗٗ ٖٖ ٚٚ 
 

 ٓٛ ٖٛ ٕٗ الثاين ٕ
  ٓ ٕٗ ٖٛ ٛٓ 

 

 ٗٚ ٖٖ ٔٗ الثالث ٖ
  ٓ ٗٔ ٖٖ ٚٗ 

 

 ٖٙ ٕٙ ٖٚ الرابع ٗ
  ٓ ٖٚ ٕٙ ٖٙ 

 

 ٕٗ ٛٔ ٕٗ اخلامس ٘
  ٓ ٕٗ ٔٛ ٕٗ 

 

 ٗٗ ٛٔ ٕٙ السادس ٙ
  ٓ ٕٙ ٔٛ ٗٗ 
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 ٖٓٛ ٙٙٔ ٕٗٔ العدد
   ٕٔٗ ٔٙٙ ٖٛٓ 

 

 

 

 

 

 المبونج الغربية 0م. ترتيب المنظمة لمدرسة اإلبتدائية الحكومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keaadaan Prestasi Belajar Bidang Studi Bahasa Arab Siswa Kelas Lima Sekolah 

Madrasah Ibtidaiyah Liwa Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat 
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بمدرسة اإلبتدائية أحوال نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف الخامس 
 الحكومية ليوا بليك بوكيت المبونج الغربية

No Nama murid Nilai  Keterangan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

21 

22 

Ahmad irza arsyad 

Ahmad zaki andira 

Alhadi zakarin kanis 

Alya udza farida 

Anisa khusnul khotimah 

Citra elmadina kasmanto 

Fitra rizki ramadhan 

Haya mardiyah 

Iko andika prasetyo 

Joen fasya irawan 

Keisya zaskia zabel 

 m.faruq fawaz 

mazaya izatil isma 

melan handiarta 

okta riana dewi 

raihan elqesya azmi 

restiya ayu diniyati 

rohaya ramadhani 

suci aytul ina 

yopi irawan 

yusuf alkahfi 

raehan fadil alam 

7, 

71 

7, 

75 

7, 

75 

7, 

7, 

78 

8, 

7, 

79 

73 

85 

75 

75 

7, 

76 

75 

7, 

81 

79 

Meningkat 

meningkat 

meningkat 

tetap  

tetap 

tetap 

meningkat 

tetap 

meningkat 

meningkat  

tetap 

meningkat  

meningkat 

meningkat 

meningkat 

tetap 

tetap 

meningkat 

tetap 

tetap 

meningkat 

meningkat 

 

 اختبار تحليل البيانات .1

 اختبار التصديق . أ

التصديق ىو الثبات أك مالحظة األدكات لقياس ما يقيس. كيف ىذا البحث 

 produk momen personبرمز  korelasi Bivariate pearsonطريقة استخدمت الباحثة
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  ٘ٓ،ٓتصديق األدكات باستخداـ قيمة أعلية إلجراء االختبار التصديق. أما معيار 

 كالتايل:

فسؤاؿ تصديق لو عالقة ىامة  ٘ٓ،ٓبقيمة أعلية  r hitung ≥ r tableإذا كانت  .ٔ

 يف رلموع النتيجة.

فسؤاؿ ال تصديق كما فيو  ٘ٓ،ٓبقيمة أعلية  r hitung ≤ r tableإذا كانت  .ٕ

 عالقة ىامة يف رلموع النتيجة.

، ٕٕ=  Nباختبار كجهُت كأف عدد البيانات  ٘ٓ،ٓيف أعلية  r tableيبحث 

 لكل ادلتغَت التايل: r hitungك r tabel. مث ادلقارنة بُتٖٕٗ،ٓ r tabelفتحصل عليها

اختبار التصديق السؤاؿ دلتغَتات أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة  .ٔ

 العربية

5جدول   

 مفردات اللغة العربيةألنشطة المدرس في تعليم bivariate pearsonنتيجة اختبار

 نتيجة r hiting نمرة السؤال نتيجة r hitung نمرة السؤال
ٔ ٓ،ٛٔٙ ٔٔ ٓ،ٛٔٙ 
ٕ ٓ،ٛٗٛ ٕٔ ٓ،ٚٙٗ 
ٖ ٓ،ٛٚٙ ٖٔ ٓ،ٛٗٛ 
ٗ ٓ،ٕٛٓ ٔٗ ٓ،ٕٚٙ 
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٘ ٓ،ٛٚٙ ٔ٘ ٓ،ٛٚٙ 
ٙ ٓ،ٕٚٙ ٔٙ ٓ،ٜٚٛ 
ٚ ٓ،ٛٗٛ ٔٚ ٓ،ٛٚٓ 
ٛ ٓ،ٕٛٓ ٔٛ ٓ،ٕٚٙ 
ٜ ٓ،ٕٚٚ ٜٔ ٓ،ٛٓٔ 
ٔٓ ٓ،ٜٚٛ ٕٓ ٓ،ٛ٘ٙ 

 

 r، كنتيجة ٖٕٗ،ٓكىي  ٕٕ=  Nؿ   r tabelيعرؼ أف نتيجة  

hitung ليست أقل منr tabel (ٓ،ٕٖٗ.كدبعٌت مجيع األدكات صاحلة كمصداقية ) 

 االختبار ادلصداقية . ب

ادلستخدمة ثابتة األداة ىل تستخدـ االختبار ادلصداقية دلعرفة أدكات القياس، 

. كيف ىذا البحث تستخدـ الباحثة االختبار قياس ادلبحوث مراراكموثوقة إذا مت 

كىذا كما  ٙ،ٓ. كلالختبار حدكد معينة كىي Cronbach’s Alphaادلصداقية بطريقة  

فتكوف كاملة أما  ٙ،ٓرأم سيكاراف يف كتابو دكم فريتنو أف ادلصداقية أقل من 

بار ىي كاملة. نتيجة االخت ٛ،ٓفهي مقبولة، كادلصداقية أكرب من  ٚ،ٓادلصداقية 

 ادلصداقية يف ىذا البحث ىي كالتايل:

نتيجة االختبار ادلصداقية دلتغَتات أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة  .ٔ

 العربية
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 6جدول 
 نتيجة االختبار المصداقية لمتغيرات أنشطة المدرس في تعليم مفردات اللغة العربية

 البيان نتيجة cronbach alpha نمرة السؤال
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٔ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٕ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٖ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٗ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٘
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٙ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٚ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٛ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٜ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٓٔ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٔٔ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٕٔ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٖٔ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٗٔ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٘ٔ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٙٔ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٚٔ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٛٔ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٜٕ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٕٓ
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بناء على بيانات االختبار ادلصداقية يف اجلدكؿ أعاله، فيعرؼ أف نتيجة 

Cronboach’s alpha لذلك نستنبط أف مجيع األسئلة مناسبة دلتغَتات  ٙ،ٓأكرب من

 أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية.

 ج.  اختبار الطبيعية

يعقد االختبار الطبيعية دلعرفة الطبيعية األسئلة عند النشر، الختبار حقائق 

. رأم دكم Kolmogorov-Smirmovبالنظر إىل النتيجة  Lillieforالطبيعية باستخداـ 

دبعٌت أف التوزيع الطبيعي ،0,5, >( Sigمقبوؿ إذا كانت النتيجة األعلية )Haفريتنو أف 

 ختبار ادلناسبة تظهر يف اجلدكؿ التايل:يطابق. نتيجة احلسابية عن اال

 7جدول 

 نتيجة االختبار الطبيعية
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Aktivitas 

Guru 

Prestasi 

Belajar 

N 22 22 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 65.59 74.41 

Std. Deviation 7.878 4.447 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .144 .2,3 

Positive .129 .2,3 

Negative -.144 -.161 
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Kolmogorov-Smirnov Z .674 .952 

Asymp. Sig. (2-tailed) .754 .325 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

أف نتيجة  Kolmogorov-Smirnovانطالقا من البياف السابق، نعرؼ من 

. كىذا كفقا لقوؿ فريتنو أف اجملتمع دبعٌت 0,5, >من كل متغَت ىيAsympاألعلية  

 التوزيع الطبيعي.

 د. ربليل االضلدار اخلطي البسيط

كيف ىذا البحث، كاف اختبار التأثَت على متغَتين علا أنشطة ادلدرس يف 

( كنتائج التعلم لدل طلبة الصف اخلامس كما X1تعليم مفردات اللغة العربية )

 دكؿ التايل: يهرت يف اجل

 8جدول 
Coefficients

a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 44.229 4.829  9.158 .,,, 
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Aktivitas 

Guru 

.46, .,73 .815 6.292 .,,, 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

 

 اختبار االضلدار يف اجلدكؿ أعاله، ؽلكن باستخداـ الرموز اإلحصائية التالية:نتيجة 

y
1
= a + b x 

 البياف :

y
 = ادلتغَت ادلستقل  1

X  =ادلتغَت التابع 

A   =الدرجة الثوابت( nilai y apabila x = , ) 

B  =معامل تراجع  

 9جدول 
 نتيجة االنحدار الخطي البسيط

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

ٔ .8ٔ٘
a
 .ٙٙٗ .ٙٗ8 ٕ4ٙٗٓ 

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Guru 

 ، أف معيار النتيجة عن تفسَت ادلعامل ىو كالتايل:رأم سوغيونو
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 = ضعيف جدا  ٜٜٔ،ٓ-ٓٓ،ٓ

 = ضعيف  ٜٖ،ٓ -ٕٓ، ٓ

 = مقبوؿ ٜٜ٘،ٓ -ٓٓٗ، ٓ

 = جيد ٜٜٚ،ٓ -ٓٙ، ٓ

  = شلتاز ٓٓٓ،ٔ -ٓٛ، ٓ

( ىي Rانطالقا من نتيجة البيانات، صلد أف نتيجة ادلعامل  االرتباط )

أك دبعٌت أف ىناؾ قوة العالقة بُت أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة  ٘ٔٛ،ٓ

 العربية كنتائج التعلم لدل الطلبة.

Rفنرل أيضا من نتيجة معامل التصميم 
ك نستنبط أف . لذلٗٙٙ،ٓىي  2

ىناؾ التأثَت أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية على نتائج التعلم لدل 

كاليت تؤثر على العوامل  ٙ،ٖٖ. أما الباقي %ٗ،ٙٙالطلبة بانسبة ادلائوية %

 األخرل ذلذا البحث.

 (Uji Fق. اختبار معامل االضلدار )
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من نتيجة ربليل االضلدار البسيط. كانت ANOVAيف Fفنرل نتيجة اختبار 

 ىي كالتايل: Uji Fاخلطوات ادلسخدمة الختبار 

 تعيُت الفرضية  .ٔ

نوع االضلدار غَت ناجح، كيتبُت  دبعٌتأك ,=   HO  :b1 =b2   =b3إذا كانت

أف نوع ادلتغَت ىو ادلتغَت ادلستقل كىذا دلعرفة مدل تأثَته على ادلتغَت 

 التابع.

نوع االضلدار ناجح، كيتبُت أف نوع  دبعٌتأك ,≠Ha  :b1≠b2≠b3إذا كانت 

 ادلتغَت ىو ادلتغَت ادلستقل كىذا دلعرفة مدل تأثَته على ادلتغَت التابع.

 تعيُت مستول األعلية .ٕ

 ( % ⱺ = 5)٘ٓ،ٓمستول األعلية باستخداـ 

 F hitungتعيُت  .ٖ

 ٜٓ٘،ٜٖبنتيجة  F hitungبناء على نتيجة البيانات فتحصل عليها 

 F tabelيُت تع .ٗ

على نتيجة F tabel، فتحصل  :ⱷ= 5 :95باستخداـ مستول الثقة 

 Haمرفوض ك  Hoفتكوف  f tabelمن≤f hitung، كألف  ٕٕ=  Nؿ  ٖٚ،ٕ

مقبوؿ أك كجود التأثَت بُت ادلتغَت ادلستقل كادلتغَت التابع. كانطالقا من 
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فنستنبط أف ىناؾ التأثَت بُت أنشطة ادلدرس يف تعليم  uji Fنتيجة اختبار 

 اللغة العربية على نتائج التعلم لدل الطلبة.

 uji tك. اختبار معامل االضلدار اجلزئي

دلتغَتات أنشطة ادلدرس يف تعليم  uji tاختبار معامل االضلدار اجلزئي  .ٔ

،كألف االختبار يف كجهُت  ٘ٓ،ٓادلفردات باستخداـ مستول األعلية 

 ٖٚٛٚٓ،ٕ t tabelمث ربصل علىٕٕ=  Nك  ٘،ٕفتكوف النتيجة %

(. لذلك t hitung ≥ t tabel) ٕٜٕ، ٙفهي من نتيجة البيانات  t hitungأما

أنشطة ادلدرس يف تعليم نستنبط أف ىناؾ التأثَت اذلاـ كاإلجايب يف 

مفردات اللغة العربية على نتائج التعلم لدل طلبة الصف اخلامس دبدرسة 

 المبونج الغربية. ٕاإلبتدائية احلكومية 
 

 

 الباب الخامس

 اختتام

 استنتاجات . أ
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عد قامت الباحثة بتحليل البيانات، فاخلطوة التالية ىي االستنتاجات من ب

نتائج نتيجة البحث عن "تأثَت أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية على 

لدل طلبة الصف اخلامس دبدرسة اإلبتدائية احلكومية ليوا المبونج الغربية".  التعلم

 قدمتها الباحثة ىي كالتايل:كيف ىذا البحث ىناؾ االستنتاجات اليت 

، ٛاستنادا إىل نتيجة ادلعامل االضلدار اجلزئي كاليت يهرت يف اجلدكؿ  .ٔ

فنستنبط أف ىناؾ التأثَت اذلاـ كاإلجايب يف أنشطة ادلدرس يف تعليم 

. أما (٘ٔ،ٛ)% ٘ٔٛ،ٓكىي  مفردات اللغة العربية على نتائج التعلم

 خرل ذلذا البحث.كاليت تؤثر على العوامل األمنها الباقي 

 >( Sig(دبستوىاألعلية )٘ٔ،ٛ)% ٘ٔٛ،ٓ R squareاستنادا إىل نتيجة  .ٕ

)أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية( ىو H1،  أف 0,5,

 مقبوؿ.

بتطبيق أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية بشكل جيد،  .ٖ

 فكانت نتائج التعلم لدل الطلبة كصلت إىل الًتقية.

 اقتراحات . ب

 للمدارس .ٔ



ٜٛ 
   

كلًتقية نتائج التعلم لدل الطلبة، غلب على ادلدرس تطبيق تعليم مفردات 

 العربية مناسبا بدليل نظريات ادلفردات يف ادلدارس.

 للباحث التايل .ٕ

يتوقع من الباحث أف يقومو ببحث دقيق ككاسع عن مشكلة تأثَت 

ادلدرس يف تعليم مفردات العربية على نتائج التعلم لدل الطلبة، كغلب أف يكوف 

 لو زيادة ادلتغَتات األخرل كادلؤثرة على نتائج التعلم. 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 التأثير . ت

 تعريف التأثير .14

التأثَت كفقا لقاموس اإلندكنيسي الكبَت، كىو القوة الواردة أك الناشئة عن 

أف 7٘الشيئ إما من ) األشخص أك الكائن( كالتيتشكل شخصية الثقة كتنميتها. 

ىو القوة الواردة أك الناشئة عن الشيئ إما من WJS.Poerwadamintaالتأثَت عند

على اآلخرين. لذلك تستنبط أف األشخص أك الكائن لديها سلطة كقوة كاليت تؤثر 

 التأثَت ىو القوة الواردة أك الناشئة عن الشيئ ذلا عواقب كأثر أك نتيجة.

 أنواع التأثير .15

 كاف للتأثَت أنواع متعددة منها:

 البيئة األسرية، كىي كالبيئة الرئيسية . ت

 بيئة ادلدرسة، كىي كالبيئة الثانية  . ث

 8٘ج. بيئة اجملتمع، كىي كالبيئة الثالثة.

                                                           
٘ٚ

 Idham Saputra Jaya,Pengaruh penggunaan websitewww.digilib,unila ,ac,id ٕٓٔٙ 
٘ٛ

 Ngalim Purwanto,Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis,( Jakarta: Rosdakarya, 

ٕٖٓٓ),hlm.ٕٓٓ. 
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بناء على األراء السابقة، لقد عرفنا أف األسرة كالوالدين ذلما دكر ىاـ يف 

عملية تنمية الطالب كالذم غلتاج إىل اىتماـ خاص يف تنمية التعليم. كغلب على 

دكر الوالدين تثقيف أطفاذلم باحملبة كالًتبية كاألخالؽ احلسنة. كيف التثقيف 

ىو " إف تربية األسرة مهمة لألطفاؿ، ألف األطفاؿ ىم ليسوا  Rousseau JJعند

59بالغُت عند الصغار. 
 

يتم تشكيل شخصية الطالب من أساس تأثَت البيئة، إذا حسنت شخصية 

الطالب فحسنت شخصيتهم يف بيئة ادلدرسة. ألف الًتبية يف البيئة األسرية ذلا تأثَت  

 كبَت على إصلاز تعلم الطالب. 

لبيئة ادلدرسة تأثَت كبَت على نتيجة التعلم لدل الطالب، كعملية  أما بالنسبة

التعلم ىي التفاعالت التعليمية يقـو هبا ادلدرسوف كالطالب يف حاالت معينة. كاف 

التعليم ليس ىو عمل سهل دكف التخطيط يف السابق، كلكن التعليم ىو األنشطة 

 ٓٙدة.ادلخططة كادلصممة باتباع اخلطوات كاإلجراءات احملد

ىي زلاؿ للتعلم كالتعليم، كأهنا    Oemar Hamalikبيئة ادلدرسة عند 

كادلؤسسة اليت تنظم فرص التعليم كالتعلم مع اإلستفاء بعض الشركط التالية: 

                                                           
ٜ٘

Ibid,hlm ٜٚ 
ٙٓ

 Syafruddin Nurdin,M.Pd.Guru professional dan implementasi kurikulum,(Jakarta: 

quantum teaching ,ٕٓٓ٘).hlm.ٛٗ. 
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ادلدرس، كالطالب، كبرنامج التعليم، كادلرافق كالتسهيالت. لذلك، بيئة ادلدرسة ىي  

صية أك طبيعة الشخص بشكل مباشر كل شيئ يف البيئة احمليطة لو تأثَت على شخ

 أك غَت مباشر. 

 أنشطة المدرس في عملية التعليم . ت

 تعريف األنشطة .3

 بينهما وفيكغلب أف ك ىي نشاط البدين كالركحاين  nasutionاألنشطة عند 

كاألنشطة عند ذكية درجات ىي القياـ بالعمل ادلوجو إىل تنمية البدنية  ٔٙمتصال. 

كيف احلياة اليومية كجدت كثَتا من األنشطة يقـو هبا الناس، كأف  ٕٙكالركحانية. 

يف كتابو  samual Soeitoeتكوف ىذه األنشطة مفيدة اعتمادا على أنفسهم.عند 

علم النفسي بأف األنشطة ليست نشاط فحسب، كلكنها كمحاكلة لتحقيق أك تلبية 

 احتياجات.

ها أف األنشطة ىي نشاط انطالقا من بعض األراء السابقة، فاالستنباط من

يقـو بو العقل كالدماغ من خالؿ حركات اجلسم كيهدؼ دلعرفة امكانات الطالب 

 أك العمل  ػلبونو.

                                                           
ٙٔ

 S Nasution,Didaktif Asas Asas Mengajar,(Jakarta : Bumi Aksara,ٕٓٔٓ),hlm,ٜٛ. 
ٕٙ

 Zakiah Darajat,Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam,(Jakarta : Bumi 

Aksara,ٕٓٔٔ),hlm.ٖٔٛ. 
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 أنشطة المدرس في تعليم  .4

يقوؿ أمحد بدكم أف أنشطة ادلدرس يف التعليم اجليد ىي ادلدرس القادر 

يكوف ادلدرس لو القدرة من ادلتوقع أف  على ايهار أنشطة التعليم اجليد عند التعليم.

 على إدارة عملية التعليم اجليد كاليت تتكوف من :

 القدرة على إعداد التعليم .ٖ

 اخيار الطريقة ادلناسبة بأىداؼ التعليم . ت

 زبطيط خطوات التعليم  . ث

 القدرة على إعداد ادلواد التعليمية .ٗ

 إعداد ادلواد ادلناسبة بأىداؼ التعليم . ت

 إعداد زبصيب ادلواد التعليمية  . ث

 إعداد ادلواد للمراجعة ج.

 القدرة على زبطيط كسائل كمصادر التعليم  .ٙٔ

 اخيار كسائل التعليمية ادلناسبة . ت

 اخيار مصادر التعليم ادلناسبة  . ث
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 القدرة على زبطيط التقييم ضلو إصلاز الطالب  .ٚٔ

 ترتيب أدكات التقييم لنتيجة التعلم . ب

 القدرة  على إتقاف ادلواد ادلخططة  .ٛٔ

 إتقاف ادلواد ادلخططة . ت

 تقدمي التعليم للمراجعة  . ث

 القدرة على إدارة عملية التعليم كالتعلم  .ٜٔ

 توجيو التعليم لتحقيق األىداؼ من التعليم . ت

 استخداـ طريقة التعليم ادلخططة . ث

 ج. استخداـ طريقة التعليم البديلة

 د. أف تناسب خطوات التعليم مع اخلطوات احملططة 

 القدرة على إدارة الصف الدراسي .ٕٓ

 الصف ادلتناغمة أف زبلق حالة . ت

 استخداـ الصف الدراسي لتحقيق األىداؼ من التعليم  . ث

 القدرة على استخداـ طريقة كمصادر التعليم  .ٕٔ

 استخداـ طريقة التعليم ادلخططة . ت
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 ادلخططة استخداـ مصادر التعليم  . ث

 القدرة على إجراء تفاعل التعليم كالتعلم .ٕٕ

 تنفيذ عملية التعليم كالتعلم بطريقة منطقية كمتسلسلة . ت

 تقدمي التعريف كاألمثلة البسيطة  . ث

 ج. استخداـ اللغة ادلفهومة

 د. كن صادقا حقا يف التعليم 

 ق. كن مفتوحا حقا يف التعليم

 ك. ربفيز نشاط الطالب

 ز. تشجيع الطالب على أخذ ادلبادرة

 ـ. ربفيز الطالب على االستجابة للتعليم

 القدرة على إجراء التقييم ضلو نتيجة التعلم  .ٖٕ

 التقييم لنتيجة التعلمإجراء  . ت

 إجراء التقييم أثناء عملية التعليم كالتعلم . ث

 القدرة على إدارة أنشطة التعليم كالتعلم  .ٕٗ

 أف يكتب ادلدرس على السبورة . ت

 يقـو ادلدرس بإدارة الوقائع اذلامة كاحلادثة أثناء عملية التعليم كالتعلم  . ث
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 أما رأم نانا سودجانا، فقدرة ادلدرس على التعليم ىي:

 يتكوف زبطيط التعليم من :  .ٕ٘

 صياغة األىداؼ التعليمية . ت

 ربديد أدكات التقومي  . ث

 ج. ربديد ادلواد التعليمية 

 د. ربديد أنشطة التعليم كالتعلم

 ق. ربديد طريقة ككسائل التعليم

 تنفيذ التعليم دبا يف ذلك التقييم لتحقيق األىداؼ من التعليم  .ٕٙ

 ادلدرسةالقدرة على إدارة حالة التعلم يف  . ت

 القدرة على إدارة التعلم اجلماعي  . ث

ج. القدرة على تكوين الطالب ادلتحمسينللقياـ بالتعاكف يف الصف 

 ٖٙالدراسي.

من الرأم السابق، ؽلكن االستنباط أف قدرة ادلدرس على إدارة عملية التعليم 

 كالتعلم ربتوم على ثالث فيئات: 
                                                           

ٖٙ
Suryosubroto,Proses Belajar Mengjar Di Sekolah,(Jakarta: Pt Rineka 

Cipta,ٕٜٓٓ),hlm.ٕٔ. 
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 القدرة على زبطيط التعليم . ت

 القدرة على تنفيذ عملية التعليم كالتعلم  . ث

 ج. القدرة على إجراء التقومي/التقييم

كىنا سيصف الباحث كاحدا فواحدا عن األشياء ادلتعلقة باألنشطة يف إدارة 

التعليم، فَتكز الباحث على تنفيذ التعليم  كالذم ػلتوم على ثالث خطوات ىي، 

ة الرئيسية(، االختتاـ )األنشطة ادلقدمة )األنشطة األكلية(، العرض )األنشط

 األخَتة(، كىذا ؽلكن نظرىا إىل الصورة التالية :
  

 

 

 

 

 ادلقدمة .ٖ

 التعليم، كاألىداؼ من ىذه األنشطة ىي:ادلقدمة ىي النشاط الفتتاح 

 مثَت الىتماـ الطالب . ت

 تقدمي التشجيع للطالب  . ث

 ج. ربط ادلواد التعليمية خبربات الطالب

 االختتاـ
 التلخيص
 االستنتاج
 التقومي

 

 ادلقدمة
 التقدير

 االختبار البدائي
 

 األنشطة ارئيسية
 الشرح

 تقدمي األمثلة
 خربات التعلم
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للحصوؿ على النتجة ادلقصودة من األنشطة األكلية غلب القياـ باألشياء 

 التالية:

ادلعرفة لدم التقدير، كىو إيصاؿ ادلادة ادلوجزة كعالقتها خبربات التعلم أك  . ت

 الطالب

 تقدمي البياف عن ادلواد اجلديدة ذات أعلية حلياة الطالب اليومية  . ث

 ج. تقدمي ادلعلومات عن أىداؼ التعليم

د. إجراء االختبار القبلي دلعرفة مدل معرفتهم كخربهتم حوؿ ادلواد اليت 

 سيدرسها

 األنشطة الرئيسية .ٗ

يف عملية التعليم، ألف  يةالرئيس ىي األنشطةيف التعليمو  األنشطة الرئيسية

كربويل ادلواد التعليمية للطالب يف ربقيق أىداؼ حدثت فيها عملية التفاعل 

التعليم ادلقرر. ىناؾ العديد من األنشطة يف ىذه األنشطة الرئيسية ىي على 

 النحو التايل:

 الشرح . ت
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هتدؼ ىذه األنشطة لتنمية ادلفاىيم، كادلبادئ، كاإلجراءات اليت 

 الطالب.يتقنها 

 تقدمي األمثلة  . ث

ىذه األنشطة كمثل تقدمي األمثلة ؽلكن تكرارىا الطالب، على 

كيفية تشغيل األدكات ادلعينة، ب( تقدمي األمثلة على  ادلثاؿ: أ(   لسبي

كيفية عمل األشياء قبل أف يكمل الطالب كاجبتهم، ج( يشرح ادلدرس 

 شيئا، د( يالحظ كيقلد الطالب ما قد شرحو ادلدرس.

 خربات التعلمج. 

ىذه األنشطة ربتوم على مجيع النشاط اليت غلب أف يكوف لو 

الطالب بنفسو يف عملية التعليم ليكوف طالبا ماىرا. كأف يقـو الطالب 

بالتجربة، كادلراقبة، كادلناقشة. ىذه األنشطة سبكن القياـ هبا الطالب 

 مجاعة أك منفردا.

 االختتاـ .٘

أف ػلصل الغرض منهاعملية التعليم، ك االختتاـ ىو األنشطة األخَتة من 

كيؤخر ادلدرس الدرس الطالب على صورة كاملة للمواد الرئيسية اليت يدرسها.

 باألنشطة التالية:
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 :ىذه األنشطة ىييقـو ادلدرس دبراجعة ادلواد،  . ت

 تلخيص ادلواد الرئيسية (ٖ

 يقـو باالستنتاج األخَت من ادلواد األساسية (ٗ

 إجراء التقومي  . ث

 دلهاراتإيهار  (٘

 تطبيق األفكار اجلديدة (ٙ

 التعبَت عن األراء (ٚ

 التقومي اليومي (ٛ

 ج. زبطيط أك تنفيذ التصحيح

التصحيح ىو القياـ بإعادة أنشطة التعليم على مجيع اجلوانب 

 من الدركس اليت مل يتقن الطالب.

 يكرر الطالب مجيع ادلواد (٘

 يكرر الطالب بعض ادلواد (ٙ

 يكرر بعض الطالب مجيع ادلواد (ٚ

 بعض الطالب بعض ادلواديكرر  (ٛ
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زبصيب ادلواد ىو زلاكلة الطالب لتوسيع كتعميق ادلواد ادلقدمة كىم 

. ؽلكن تقدمي زبصيب ادلواد ٘ٚيقدركف على إتقاف ادلواد الرئيسية باجليد ىي %

 64يف شكل  الواجبات أك السؤاؿ دبستول ادلركنة كتعميقها.

ىو يعمل  لذلك تستنبط أف ادلدرس ليس كادلدرس فحسب، فإظلا 

كادلسؤكؿ، أك ادلقيم، أك ادلستشار. عملية التعليم كالتعلم ىي أمر رئيسي يف 

 ادلدرسة، لذلك ىناؾ احلاجة إىل اإلدارة يف أنشطة التعليم كالتعلم.

 . أنشطة المدرس في تعليم مفردات اللغة العربية 3

عندما نتحدث عن عملية التعليم بشكل عاـ كخاص، فيجب على ادلدرس 

كالطالب فهم على ثالثة اصطالحات ادلهمة كىي ادلدخل، كالطريقة، كاألسلوب. 

ادلدخل اصطالحا ىو رلموعة من االفًتضات ادلتعلقة حبقيقة اللغة كتعلمها. 

كالطريقة ىي اخلطة الشاملة يف عرض اللغة العربية بالنظامية استنادا إىل ادلدخل 

كن تطبيقها يف الصف الدراسي سواء ادلقرر. أما األسلوب فهو األنشطة احملددة ؽل

أكانت الطريقة أك ادلدخل ادلختارة.غلب أف تكوف ىذه ثالثة اصطالحات الواردة 

 ٘ٙيف تعليم اللغة العربية.

                                                           
ٙٗ

 Zainal Aqib Elham Rohmanto Membangun Profesiobalisme Guru Dan Pengawas 

Sekolah (Bandung: Yrama Widya,ٕٖٓٔ),hlm.ٛٔ. 
ٙ٘

 Ahmad Fuad Efendy,metodologi pengajaran bahasa arab,(Malang: 

Misykat,ٕٓٔٚ),hlm.ٛ. 
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 التعريف عن احلركؼ .ٔ

 حركؼ العربية . ث

 احلركؼ ىيأصغر كحدات الكالـ تتميز هبا ادلعٌت يف اللغة العربية، كىذه ما  . ج

 حرفا كالتايل: ٜٕكاليت تتكوف من  تسمي ب "احلركؼ اذلجائية"

 

 

 

 

 

 

ف

ف

يف اللغة اإلندكنيسية، أف ىذه احلركؼ اذلجائية سلتلفة كأهنا تسمى احلركؼ 

 العربية:الصامتة، أما احلركؼ الصائتةفهي احلركات األساسية يف اللغة 

 ؽلكن كتابة كقراءة احلركؼ اذلجائية من اليمن إىل اليسر   .ٔ

 ؽلكن كتابة مجيع احلركؼ متصلة سول احلركؼ ك، ز، ر، د، ذ،ا.   .ٕ

 احلركؼ الرقم احلركؼ الرقم احلركؼ الرقم
ز    ٔٔ aا ٔ z ٕٔ    ؽ q 

ب   ٕ b ٕٔ   س s ٕٕ    ؾ k 

ت   ٖ t ٖٔ   ش sy ٕٖ     ؿ l 

ث     ٗ ts ٔٗ    ص sh ٕٗ    ـ m 

ج      ٘ j ٔ٘    ض dh ٕ٘    ف n 

ط     ٙٔ h       ح ٙ th ٕٙ    ك w 

 h    ق ٕٚ zh      ظ ٚٔ kh       خ ٚ

ع     ٛٔ d        د ٛ ’a ٕٛ    ء a 

ذ      ٜ dz ٜٔ غ      gh ٕٜ   م y 

ر      ٓٔ r ٕٓ     ؼ f   
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 احلركؼ الصائتة  . ح

تقسم إىل  اليتاحلركؼ الصائتة يف اللغة العربية تسمى "احلركات"، ك 

 قسمُت علا:

 الصائتة القصَتة ( ت

 ضلو: ُخ، ُث، بُ  "uالضمة، كىي صوت يرمز ذلا " .ٗ

 " ضلو: َف، َع، َذ، شَ aالفتحة، كىي صوت يرمز ذلا " .٘

 " ضلو: ِض، ِؽ، ِؿ، ؼِ Iالكسرة، كىي صوت يرمز ذلا " .ٙ

 الصائتة الطويلة  ( ث

 يدخل ربت الصوائت اخللفية الضمتاف :القصَتة كالطويلة

" ضلو: ُدُرْكٌس، بُػيُػْوٌت، طَيُػْوٌر، uuالضمة باتباع حرؼ الواك فصار " .ٗ

 يَػْقْوؿٌ 

 " ضلو" قَاَؿ، فَاِعٌل، ُمَشاَكَرةٌ aaالفتحة باتباع حرؼ األلف فصار " .٘

 ٙٙ" ضلو: يَِقي، َجِدْيٌد، قَاِضي.iiالكسرة باتباع حرؼ الياء فصار " .ٙ

 

 اسًتاتيجيات لتعليم مفردات اللغة العربية  .ٗ

                                                           
ٙٙ

 Nurul Huda, Mudah Belajar Bahasa Arab,(Jakarta: Bumi Aksara,ٕٕٓٔ),hlm.ٔ-ٖ. 
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ادلفردات ىي إحدل اجلوانب اذلامة التقاف اللغة دبا يف ذلك اللغة 

طالقة  باللغة العربية اعتمادا احملادثة بالفهم النص ادلكتوبة أك الشفوية ك ك العربية،

إذا أراد الطالب أف يكوف ماىرا يف التحدث باللغة  كثَتا على إتقاف ادلفردات.

العربية فعليو تنمية دكامة يف إتقاف ادلفردات. كهبذا احلاؿ فهناؾ العديد من 

 ت كىي كما يلي:االسًتاتيجيات ادلستخدمة لتنمية ادلفردا

 االتصاؿ بُت الكلمة . ت

االتصاؿ بُت الكلمة ىي العالقة بُت كلمة كاحدة ككلمة جديدة كمثل 

 ضلو: عالقة ترادفية أك تقابلية.

Taradufiyah Taqabuliyyah 

 طََلَب<>َكَجدَ  َجَلَس<>قَػَعدَ 

 َخرََج<>َدَخلَ  ِاْجبَػَر<> اِْلَزـَ 

 

 

 االتصاؿ بُت الكلمة كادلكاف . ث

ىو اتصاؿ الكلمة اجلديدة اليت مت احلصوؿ  بُت الكلمة كادلكاف االتصاؿ

عليها عن طريق تذكر ادلكاف. ؽلكن تطبيق ىذه االسًتاتيجية عن طريق كتابة كل 
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ادلفردات اليت سيتم حفظها على البطاقة. كمن مث يعلقها البطاقة يف مكاف سلتلف  

ردات عن طريق كمثل يف الباب، يف اجلدار، أكغَتىا. ػلفظ الطالب ادلف

الذىاب إىل كل مكاف من ادلفردات كيتم ذلك مرارا، كمن مث يتم ربرير ادلفردات 

 من مكاهنا تدرغليا من خالؿ زبيل ادلكاف.

 ج. ادخاؿ ادلفردات يف السياؽ

دلفردةا ادلعٌت اجلملة  

 يَػْعَبثُ  Merusak األطفاؿ يعبثوف الطعاـ

 يَػْلَعبُ  Bermain التعبث بالنار

 

الطالب على كتابة الكلمات أك تطويرىا يف السياؽ، فيجب لتشجيع 

لكل صفحة توفَت عمود خاص لتطوير الكلمات. من خالؿ استخداـ ىذه 

األنشطة فصار الطالب متحمسُت لتطوير كل كلمة صعبة يف اجلملة كمن مث ىم 

 يكتبوهنا يف العمود ادلهيئة.

 د. استخداـ ادلفردات من خالؿ كسائل البصرية
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كسائل البصرية ىي استخداـ بعض الصور ادلرئية أك الظالؿ، أك تقصد 

 اخلياؿ لتذكر معاين البيانات كزبزينها.

 ق.اجلمع بُت ادلفردات ادلرئية كالصوتية

يقـو الطالب بتعيُت األصوات يف ادلفردات اجلديدة، كيبحثو بعض الصور 

سبيل ادلثاؿ كلمة "كرة" ادلرئية أك البصريةكاليت ذلا أصوات شلاثلة يف كلمتُت. على 

" كمن حيث ادلعٌت أف كالعلا صور مرئية يف kura-kura( "kuroتعينها ككلمة )

 الشكل أك األناقة.

 ك. تطبيق ادلفردات مع إجراءات االستجابة البدنية

ؽلكن تطبيق اسًتاتيجية العمل البدين من خالؿ استخداـ البطاقة، 

تطبيق ىذه إجراءات االستجابة كالتجليد، كسجالت ادلفردات منفصال. كيف 

البدنية، ؽلكن للطالب تسجيل معٌت الكلمات كخاصة لألفعاؿ ادللموسة. على 

" مت إيهارىا ya’kul" مت إيهارىا باجلرم.  كذلك كلمة "yajriyسبيل ادلثاؿ كلمة "

عن طريق ربريك أصابعو اليمٌت ضلو الفم كما أنو يضع الطعاـ يف فمو. فيما يلي 

 ن ادلفردات ادلعركضة.ىو ادلثاؿ م
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 Cuci tanganmu اغسل يدؾ

 Cuci mukamu اغسل كجهك

 Ambil pewarna خذ ادللوف

 Letakkan pewarna ضع ادللوف

 

 األمثلة :

ر   ٌْ لُح َخ  و الصُّ

Berdamai itu lebih baik 

Gerak : 

لحُ   kedua telapak tangan dijabattangankan sambil diangkat              و الصُّ

ر   ٌْ  satu atau dua ibu jari diacungkan                  َخ

ر   ٌْ  َوهللا َسِمٌع  َبِص

 

 ز. العمل ادليكانيكي

 استخداـ البطاقة . ت

تقصد البطاقة ىي بطاقة اجليب مصنوعة من كرقة مانيال حبجم اجليب. 

يكتب الكلمة دبعانيها يف أحد البطاقة األمامية، باستخداـ ىذه البطاقة كمن مث 
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أف يكوف التعليم مثاليايف اختبار اكتساب ادلفردات أك الكلمات األجنبية 

 اجلديدة.

 تدكين مالحظات ادلفردات اخلاصة  . ث

ات اخلاصة ىي اسًتاتيجية لتعلم ادلفردات كغلب ذلا سجالت ادلفرد

فيما يلي ىو األمثلة من مادة ك أسئلة  7ٙبتدكين الكلمة كمعناىا. اىتماـ خاص

 اللغة العربية لطالب الصف اخلامس ادلدرسة اإلبتدائية:

ًْ ُغْرَفُة الُجلُْوس    ِف

Ucapkanlah kosakata  berikut dengan benar dan hafalkan maknanya! 

 Kamar Tidur:ُغْرَفُة الُجلُْوس   

ق     ٌْ  Teman:                                      َصِد

 Sekolah  :   َمْدَرَسة  

ة   ٌَ  Desa:  َقْر

Salinlah kalimat-kalimat berikut ke dalam buku tulismu : 

لَة   ٌْ    ِتْلَك ُغْرَفة  اْلُجلُْوِس َجِم

َرة  ِتْلَك َمْدَرَسُة  ٌْ َكِب   

                                                           
ٙٚ

.Imam asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab (Malang :Misykat Indonesia,ٕٕٓٔ),hlm ٔٔ٘ 
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ِت ُغْرَفُة اْلُجلُْوس ٌْ ًْ اْلَب   ِف

د   ٌْ 8َٙذلَِك ِتْلفُْون  الّتْلفُْوُن َجِد   

 تطبيق خطوات تعليم مفردات اللغة العربية   .1

على احلقيقة أف طريقة التعليم ىي األساليب ادلستخدمة يف تقدمي ادلواد 

تعليم اللغة العربية الدراسية للطالب كذلا فوائد مناسبة حسب االحتياجات. كذلك 

كخاصة للمفردات غلب أف يكوف لو طرؽ أساسية ؽلكن تطبيقها دكف احلاجة إىل 

التسهيالت غَت مهيئة من قبل ادلؤسسات التعليمية. لكنو إذا كجدت التسهيالت 

الكافية سيكوف التعليم جيدا كأف يساعد على صلاح استخداـ طرؽ أك أساليب 

 التعليم.

ات فيبدأ أكال من تقدمي ادلفردات األساسية كمثل يف كاف يف تعليم ادلفرد

اصطالحات القرابة، كأمساء أعضاء اجلسم، كالضمائر، كاألفعاؿ األساسية أك بعض 

ادلفردات األخرل اليت يسهل فهمها. ىناؾ الطريقة ؽلكن استخدامها يف تعليم 

عية الشفوية، ادلفردات منها الطريقة ادلباشرة، طريقة التقليد كاحلفظ، طريقة السم

طريقة القراءة، طريقة القواعد كالًتمجة، كالطريقة باستخداـ بطاقة الصور كالتعليم 

                                                           
ٙٛ

Buku siswa bahasa arab madrasah ibtidaiyah V 
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بالغناء. كاألساليب ادلستخدمة لتعليم ادلفردات ىي أسلوب األلعاب اللغوية عن 

 طريق ادلقارنة، كاالىتماـ بًتتيب احلركؼ، كاستخداـ القاموس كغَتىا.

ردات فتمكن ادلدرس أف يستخدمها لًتقية قدرة كأما األساليب يف تعليم ادلف

 تعليم ادلفردات كما يذكر افندم فهي:

 استماع الكلمة . ب

يف ىذه ادلرحلة األكىل إعطاء الفرصة على الطالب الستماع 

إذا إتقن الطالب  الذم يقرأىا تكرارا. ادلدرسالكلمات أك ادلفردات من 

 عناصر األصوات  تلك الكلمات فيقدرىم على االستماع بالصحيح.

 تلفظ الكلمة . ث

بعد إعطاء الفرصة للطالب الستماع ادلفردات، إعطاء الفرصة 

أف يساعد الطالب يف لتلفظ الكلمة اليت قد مسعوىا. تلفظ الكلمة اجلديدة 

 تذكر الكلمة يف كقت طويل.

 

 ج. إعطاء معٌت الكلمة

ىذه ادلرحلة األخَتة ىي إعطاء ادلعٌت للكلمة أك ادلفردات كيققصد 

هبا لتسهيل الطالب يف تعليم اللغة العربية كخاصة يف تعليم ادلفردات. فهناؾ 
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بعض األساليب ؽلكن استخدامها ادلدرس لتجنب عن ترمجة معٌت الكلمة 

كىي إعطاءسياؽ الكلمة، إعطاء التعريف البسيط، استخداـ 

/ا لصور،ذكر ادلرادفاتوادلتضادات، كعرض األشياء األصلية أك الرسـو

 التقليدية، كالًتمجة.

 قراءة الكلمة . ب

  ادلدرسبعد مرحلة االستماع، كالتلفظ، كفهم معٌت الكلمات، يكتبو 

 كإعطاء الفرصة للطالب لقراء الكلمات بصوت عاؿ. يف السبورة

 كتابة الكلمة   . ت

كلمة اجلديدة اليت قد مسعوىا أف يساعد إتقاف ادلفردات على كتابة ال

 الطالب، ألف الكلمات ذلا خصائص اخلاصة يف تعليم ادلفردات.

 ج. تكوين اجلملة

ىذه ادلرحلة األخَتة ىي استخداـ الكلمات اجلديدة يف اجلملة 

ادلفيدة شفويا كاف أك كتابيا. غلب أف يكوف ادلدرس لو إبداعية يف تقدمي 

رس الطالب ليقلدكهنا. كيف ترتيب اجلمل، أمثلة اجلمل ادلتنوعة كيطلب ادلد

يستخدـ الكلمات االنتاجية حيت يقدر الطالب على فهم كاستخدامها 

 نفسها.
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أف تكوف خطوات تعليم ادلفردات دليال دلعلمي اللغة العربية، كغلب 

االىتماـ بعوامل التخصيص يف تعليم ادلفردات. لذلك ىناؾ احلاجة إىل 

 69لسهلة فهمها كمناسة بسياؽ اخلطاب.اختيار الكلمات احملددة كا

 استراتيجية تعليم المفردات في مستوى المبتدئين  .4

 اسًتاتيجية تعليم ادلفردات يف مستول ادلبتدئُت ىي:

بالغناء، يقسم الغناء يف تعليم اللغة العربية إىل قسمُت كعلا، الغناء مع التعلم  . ت

ادلفردات يستطيع أف يضيع ملل كالتعلم مع الغناء. استخداـ الغناء يف تعليم 

 الطالب كأف يعطي فرح ذلم.

باألشياء، كل ما يلـز للغرض ضلو: يظهر ادلدرس قلم الرصاص أماـ الطالب   . ث

 أثناء التعلم كيذكر كلمة "مرساـ".

ج. يطلب ادلدرس الطالب ليقرأكا ادلفردات اجلديدة بالتكرار، حيث أف غلد 

 النص الذم قرأكه. معناىا بعد ترتيب الكلمات األخرل يف

 د. يسمع ادلفردات إىل الطالب كىم يبتغوهنا كيكتبوهنا بالتكرار.

                                                           
ٜٙ

 Ahmad Fuad Effendy,Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : missykat ),hlm 

ٗ٘ 
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استخداـ الغناء يف تعليم ادلفردات يهدؼ دلعرفة تشجيع الطالب يف 

إجراء أنشطة التعليم بأحسن، كؽلكن أف يساعد الطالب على تسهيل ربسُت 

فهي ناجحة يف ترقية  ذكائهم كأفكارىم اإلبداعية. أما أنشطة كتابة ادلفردات

مهارة الكتابة للطالب كإعطاءىم الفرصة للحصوؿ على فهم ادلفردات ادلقدمة. 

كاألنشطة يف تقليد القراءة هتدؼ لتطوير قدرة الطالب على التحدث أك الكالـ. 

كاألخَت أنشطة  االستجابة للمفردات ؽلكن أف تطور اجلوانب العاطفية يف 

 ,7اع باجليد.التواصل كإعطاء الفرصة الستم

 العوامل المؤثرة في تطبيق مفردات اللغة العربية .5

كيف ىذا البحث ستشرح الباحثة بعض ادلشكالت احلادثة يف تعليم اللغة 

 العربية، كمن ىذه ادلشكالت ىي كما يلي:

 خلفية الطالب أجنبية ضلو اللغة العربية .٘

للطالب عامل موىبة، ؽلكن تعريف ادلوىبة على أهنا قدرة فطرية أساسية  .ٙ

الذين ػلتاجوف إىل التطوير أك التدريب.كادلوىبة ىي مهارة علمية 

 للحصوؿ على معرفة جديدة.

                                                           
7ٓ

Mustofa, Syaiful,Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: Uin malang press,2,11),hlm.45 
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الرغبة ، كىي ميوؿ ثابتلتذكر كاىتاـ النشاطات، اذا يرغب الفرد يف  .ٚ

النشاطاتسيهتمها اىتماما كافيا. كاف للرغبة أثر عظيم يف تعلم اللغة 

ركف باألجانب بتعلم اللغة العربية، ألف كجد كثَتا من الطالب يشع

 العربية كيعتقدكف أهنم ال يقدركف على فهم اللغة العربية.

تشويق أك دكافع الطالب، أف العوامل األساسية للحصوؿ على النتيجة  .ٛ

 اجليدة ىي تشويق الطالب يف التعلم.

 ىناؾ العوامل اخلارجية يف مشكالت تعليم اللغة العربية، كىي :

الوقت احملدكد لدرس اللغة العربية يف ادلدارس، بوجود ىذه  . ت

ادلشكالت فصار تعليم اللغة العربية أقل ناجحا لذلك ػلتاج إىل 

 ساعات إضافية لتعلم اللغة العربية. 

أقل العوامل الداعمة للطالب يف اكتساب اللغة العربية، أم أف  . ث

كلموف باللغة الطالب نادرا ما يستمعوف إىل التعبَتات العربية كيت

 7ٔالعربية.

 

                                                           
ٚٔ

 Alex sobur,psikologi umum,(Bandung: pustaka setia, ٕٖٓٓ),hlm. ٔٛٔ. 
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سعي المدرس للتغلب على العوامل المؤثرة في تطبيق تعليم مفردات اللغة  .5

 العربية

ىناؾ بعض زلاكالت ؽلكن استخدمها ادلدرس للتغلب على العوامل ادلؤثرة 

 يف تعلم مفردات اللغة العربية:

 تقدمي التشجيع إىل الطالب .ٖ

 تقدمي األمل الواقعي .ٗ

ينبغي على ادلدرس تقدمي األمل الواقعي إىل الطالب، لذلك غلب 

فشل الطالب. إذا فشل الطالب يف أف يكوف لو ادلعرفة الكافية لنجاح أك 

 تعلمهم، فادلدرس تقدمهم أكثر صلاحا.

 تقدمي اذلدية .٘

إذا صلح الطالب يف التعلم، فيجب على ادلدرس تقدمي اذلدية يف 

اجليدة حبيث يشجع الطالب لتحقيق األىداؼ من شكل ادلدح أك النتيجة 

 التعلم.

 

 

 



ٔٔٙ 
   

 تقدمي التوجيهات .ٙ

اليت األمور  عرضغلب عل ادلدرس توجيو سلوؾ الطالب من خالؿ 

.كغلب عليو أيضا إثارة رغبة الطالب يف التعلم صحيحمت تنفيذىا بشكل 

 7ٕعن طريق طرح السؤاؿ أك ادلشاكل.

 نتيجة التعلمد. 

كىي ربصيل الطالب يف رلاؿ التعلم يف  soebandijahنتيجة التعلم عند 

أما  7ٖشكل اجلودة كالكمية من نتائج العمل دلدة فًتة زلددة كأف يقاس باالختبار.

فهو نتيجة التعلم احلقيقية اليت فعلو الطالب، كمل يكن  S.Nasutionإصلاز التعلم عند 

 7ٗما فعلو يف السابق.

 العوامل ادلؤثرة يف نتيجة التعلم .ٔ

 اؾ بعض العوامل يف اختيار طريقة التعليم منها كالتايل:ىن

 

 

                                                           
ٕٚ

 Slameto,belajar dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya,(Jakarta: Rieneka 

Cipta,ٕٓٔٓ ),hlm.ٔٚ٘-ٔٚٙ. 
ٖٚ

 Soebandijah,Pengembangan Dan Inovasi Kurikulum,(Jakarta: Rajawali,) hlm ٜٖٔ. 
ٚٗ

 S.Nasution,berbagai pendekatan dalam proses belajar mengajar,Bina 

aksara,Jakarta,,hlm.ٔٚٙ 



ٔٔٚ 
   

 تدريب ادلدرس (ٔٔ

ادلدرس الذم مل يشارؾ التدريبات ادلتعلقة بطرؽ تعليم اللغة األجنبية، 

 سيشعره بالصعوبة يف تطبيق ىذه الطريقة.

 عبء ادلدرس (ٕٔ

ادلدرس ادلشغوؿ يف التعليم أك األنشطة األخرل، عادة ما ؼلتاره الطريقة 

 مناسبة كمثل الطريقة أقل فعالية.غَت 

 دكافع ادلدرس (ٖٔ

ىناؾ عامل الدكافع للمدرس يف التعليم كالذم يسبب الكسل إلداء كاجباتو 

 كأف يضيع نشاطة تعليمو.

 طبيعة ادلدرس (ٗٔ

ادلدرس دائما يستخدـ الطريقة ادلعينة لفًتة طويلة، سيشعره بالصعوبة يف 

 تناكؿ الطريقة اجلديدة.

 شخصية ادلدرس (٘ٔ

الطريقة ادلناسبة ؽلكن استخدامها ادلدرس لكنها غَت مناسبة الستخداـ  ىناؾ

 ادلدرس األخر.

 



ٔٔٛ 
   

 طريقة التعليم (ٙٔ

 كثَت من ادلدرس لو ميوؿ يف استخداـ طريقة عند  التعليم 

 الرغبة (ٚٔ

إذا يرغب الطالب يف تعلم اللغة ادلعينة، فيختلف ادلدرس طريقة التعليم 

علم. كيف ىذا احلاؿ، يشعر ادلدرس بالسهولة،ألف الطالب لو الدافع للت

 بالصعوبة يف التعليم.

 الذكاء (ٛٔ

دلت بعض نتائج البحث أف ىناؾ العالقة العالية بُت ذكاء الطالب 

ككفائتهم يف تعلم اللغة األجنبية.بناء على ىذه الوقائع، ىناؾ افًتاض بأف 

 طريقة التعليم للطالب األذكياء سلتلف عن الطالب األدنياء.

 عمر الطالب (ٜٔ

كاف لعمر الطالب أثر عظيم يف تطبيق طريقة التعليم ، غلب أف تكوف 

 الطريقة مناسبة بعمر الطالب.

 

 

 



ٜٔٔ 
   

 الرجاء (ٕٓ

ػلضر الطالب إىل ادلدرسة عن طريق جلب الرجاء كالتصورات احملددة 

من خالؿ تعلم اللغة األجنبية. كال شك أف ىذا الرجاء يؤثر على طريقة 

ىذه التصورات عن طريق التفاعل مع التعليم. كؽلكن للمدرس تغيَت 

طبيعة الطالب تدرغليا. على سبيل ادلثاؿ: يستخدـ ادلدرس لغة األـ رلربا 

 عند تعليم اللغة األجنبية ألف غلب أف يتفاعل الطالب مع طبيعتهم.

 العالقة بُت لغة األـ كاللغة األجنبية .ٕ

عدة زبتلف لغة األـ عن اللغة األجنبية، ىذه االختالفات ؽلكن يف 

اجلوانب من التعليم، ألف الطالب يعرفوف لغة األـ قليال كمثل يف ادلفردات 

 كشكل الكتابة.

 تنفيذ الربنامج .ٚ

إذا مت تنفيذ برنامج تعليم اللغة األجنبية يف كقت قصَت، فيجب أف تكوف 

ادلواد كاألىداؼ زلدكدة. على سبيل ادلثاؿ: فقط يؤكد على ادلهارات اللغوية 

 بادلهارات األخرل.كال يهتم 

 

 



ٕٔٓ 
   

 كسائل التعليم .ٛ

ىناؾ تأثَت ىاـ بُت برنامج تعليم اللغة األجنبية الكامل مع برنامج التعليم 

غَت الكامل من ناحية التسهيالت أك الوسائل كمثل األشرطة، كاألفالـ، 

كالصور، كسلترب اللغة، كالبطاقات كما أشبو ذلك. كاف للتسهيالت كادلرافق 

 عظيم يف اختيار طريقة التعليم ادلتنوعة.ادلتعددة أثر 

 األىداؼ .ٜ

كانت أىداؼ التعلم ربدد على استخداـ طريقة التعليم، كغلب استخداـ 

 الطريقة مناسبا بأغراض ادلطلوبة.

 التقومي .ٓٔ

كجد كثَتا من ادلدرس كالطالب إاليهتم دبشكلة االختبار اىتماما تاما 

االختبار بأعلية اللغة، فسيكوف كخاصة لالختبار النهائي. إذا ال يهتم نظاـ 

 ادلدرس كالطالب إعلاذلا.

 

 

 

 



ٕٔٔ 
   

 حجم الصف الدراسي .ٔٔ

ىناؾ بعض الطرؽ ادلناسبة كالفعالة ادلستخدمة للفيئات الصغَتة، كلكن يف 

نفس الوقت ىذه الطريقة غَت مناسبة للفيئات الكبَتة. أم أف ىذه الطريقة 

 7٘مناسبة حقا للفيئات الصغَتة.

، ؽلكن االستنباط أف ادلدرس غلب أف يهتم أكال إىل من البياف السابق

عوامل اختيار طريقة التعليم قبل تقدمي ادلواد اللغوية. يطلب من ادلدرس تصميم 

 أساليب التعليم مناسبا باالحتياجات، كاحلاالت، كادلواقف، كأىداؼ التعليم.

 ىناؾ العديد من اخلصائص اليت غلب أف يكوف لو مدرسي اللغة العربية،

 منها :

 

غلب أف ػلب ادلدرس بادلواد التعليمية ادلقدمة، ألنو إذا ال ػلب بادلواد  .ٚ

التعليمية فلن يقدره على جعل الطالب ػلبوف اللغة العربية. كىذا يهدؼ 

 لتجنب عن األنشطة أك الطريقة ادلملة.

 إتقاف ادلدرس يف ادلواد التعليمية، إذا ال يقدره على إتقاف ادلواد فإنو ال يقدر .ٛ

 على تعليم ادلواد باستخداـ اخلطوات ادلناسبة.
                                                           

ٚ٘
 Muhammad ali al-khuli, strategi pembelajaran bahasa 

arab,(Yogyakarta:Bansam,ٕٖٓٔ) hlm.٘ٚ 



ٕٕٔ 
   

يُطلب من مدرس اللغة العربية قادرا على التحدث باللغة العربية الفصيحة،  .ٜ

ألف ادلدرس لو دكر ىاـ يف تشجيع الطالب حىت قدركف على إتقاف ادلهارات 

 اللغوية كىم ال يشعركف بالسئامة يف تعلم اللغة العربية.

العربية معرفة الثقافة على نطاؽ كاسع كموارد يطلب من مدرسي اللغة  .ٓٔ

 تعلم اللغة العربية كمثل الثقافة كالعادات.

دكر ادلدرس يف التعليم ىو كادلشرؼ، ألف تعليم اللغة ؽلكن تنفيذه داخل  .ٔٔ

 الفصل أك خارجها.

ال يقـو مدرس اللغة العربية بالتعليم فحسب، كلكن غلب عليو إشًتاؾ  .ٕٔ

كزيادة اخلربات لتحسُت عملية تعلم اللغة  يف إعداد الكتاب التعليمي

 7ٙالعربية.

تأثير أنشطة المدرس في تعليم مفردات اللغة العربية نحو إنجاز تعلم اللغة 

 العربية 
Aktivitas guru dalam mengajar,khususnya dalam pembelajaran kosakata 

bahasa arab harus sangat diperhatikan.bagi seorang guru dan calon guru 

bahasa arab hendaknya memahami betul filosofi dan langkah-langkah yang 

harus dilakukan dalam pembelajaran kosakata bahasa arab,mencermati apa 

saja penyajian materi bahan ajar yang direkomendasikan dengan harapan 

dapat terealisasikan dengan cepat.
77

 

                                                           
ٚٙ

Ibid hlm ٘ٓ 
ٚٚ

 Abdurrahman,Bahasa Arab Dan Metode Pembeljarannya, (Bandar Lampung,ٕٓٔٚ) hlm 

ٔ 



ٕٖٔ 
   

 

تعليم مفردات اللغة العربية إحدل من اجلوانب اذلامة يف اتقاف اللغة، 

لذلك غلب على ادلدرس اختيار الطريقة ادلناسبة قبل تعليم مفردات اللغة 

 العربية. كيف ادلقاالت العلمية، يذكر أف للمدرس خصائص كاليت تتكوف من :

 ادلدرس لو التزاـ ضلو الطالب . ت

 التعليمية بالدقةاتقاف ادلدرس ادلواد   . ث

 ج. ادلدرس لو مسؤكؿ يف مالحظة نتائج التعلم لدل الطالب

 78د. يقدر ادلدرس على التفكَت ادلنهجي حسب ما فعلو.

 

  

                                                           
ٚٛ

 Zainal Aqib Elham Rohmanto, Profesionalisme Guru Dan Pengawas Sekolah, 

(Bandung,ٕٖٓٔ) hlm.ٖٛ 



ٕٔٗ 
   

 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث 4 ت
نوع هذا البحث هو البحث الكم4ً البحث الكمً هو  البحث على أساس مجتمع أو عٌنة البحث، 

  79باستخدام أدوات البحث وتحلٌلها تحلٌال كمٌا أو إحصابٌا وٌهدف الختبار الفروض المقررة4وجمع البٌانات 

 موضع البحث . ث
 مجتمع البحث 4ٕ

المجتمع هو جمٌع موضع البحث4 إذا أراد الباحث ٌبحث جمٌع العناصر فً مجال البحث، فإن 

طالبا بمدرسة  ٕٕهم مجتمع البحث فً هذا البحث جمٌع الطالب صف الخامس  48ٓبحثه هو بحث سكانً

 لٌوا بلٌك بوكٌت4 ٕاإلبتدابٌة 

 

 عٌنة البحث 4ٖ
ٌشرح   8ٔالعٌنة هً بعض من مجتمع البحث، والعٌنة تملك الصفة المستوٌة المجتمع4

وهذا البحث  أحسن مأخذ كلهمثم  ٓٓٔنطا فً مأخذ العٌنة إذا عدد المواضٌع ناقص من وسوهارسمً ارٌك

وفً  8ٕ% أكثر منها4ٕ٘-ٕٓ% أو ٘ٔ-ٓٔ أحسن مأخذأكبر ثم إذا عدد المواضٌع  4هو البحث السكانً

 طالبا لذلك ال تستخدمها العٌنة4 ٕٕهذا البحث تبحث الباحثة فً 

 ج. متغّيرات البحث

المتغٌر هو الحال الذي ٌجعل كل شٌا مقررة لدى الباحثة لبحثها حتى وجدت منها األخبار عن 

ن المتغٌر هو أدوات الباحث أو موضه له "تنوع" بٌن شخص واحد مع 4 أما التعرٌف اآلخر مالحال

   8ٖموضع واحد4

( هو أنشطة مدرس اللغة العربٌة x variableهناك متغٌران فً هذا البحث، المتغٌر المستقل )

( هو نتابج التعلم لدى الطالب4 وفً اللغة اإلندونٌسٌة، المتغر التابع هو Y variableوالمتغر التابع )

نتابج التعلم هً كالمتغٌر التابع، وفً اللغة اإلندونٌسٌة عادة  8ٗمتغٌر الذي سّببه أو أثره المتغٌر المستقل4ال

أما التعرٌف  8٘ما ٌسمى المتغٌر الناتج4 المتغٌر التابع هو المتغٌر الذي ٌنتج عن تأثٌر المتغٌر المستقل4

 لطالب على تحسٌن نفسه فً تعلم اللغة العربٌة4التشغٌلً لنتابج التعلم لدى الطالب هو لمعرفة مدى قدرة ا

 جمع البيانات طريقة. د

 وفً هذا البحث تستخدم الباحثة بعض الطرق لجمع البٌانات، ومن هذه الطرق وهً كالتالً: 

 

                                                           
ٜٚ

 Sugiyono,Metode Penelitian Manajemen,( Bandung:alfabeta,ٕٖٓٔ ),hlm.ٖ٘ 
ٛٓ

 Suharsimi arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,( Jakarta:Rineka 

Cipta,ٕٓٔٓ ) hlm.ٖٔٚ 

 
ٛٔ

 Ibid hlm.ٔٚٗ 
ٕٛ

 Ibid hlm.ٔٓٚ  
ٖٛ

 Sugiono ,op cit,hlm,ٜ٘ 
ٛٗ

 Sugiyono,op cit,hlm.ٜٙ 
ٛ٘

 Sugiyono,op cit,hlm.ٜٚ 



ٕٔ٘ 
   

 طرٌقة االستبٌانات 4٘
لنٌل أو التقارٌر المكتوبة األسبلة  مجموعةطرٌقة االستبٌانات وهً طرٌقة جمع البٌانات بتوزٌع 

أو التقارٌر المكتوبة باالستبٌانات المفتوحة أو المغلقة4 األسبلة  ٌمكن أن تكون مجموعة األخبار من المستجبٌن4

 8ٙأو المقٌاسchecklist 4كانت األدوات المستخدمة لمجموعة األسبلة هً فً شكل االستبٌان، أو عالمة 

ً نٌل البٌانات عن إستجابتهم على تعلٌم استخدمت الباحثة االستبٌانات للمستجبٌن هم طلبة الصف الخامس ف

 اللغة العربٌة بمدرسة اإلبتدابٌة المبونج الغربٌة4

وفً هذا البحث تستخدم الباحثة االستبٌانات المغلقة حٌث تستكمل فٌها االجابات الدٌلة4 والمقٌاس 

الفرد للظواهر  والتً تم فً االستبٌانات لقٌاس المواقف واألراء وتصورات likertالمستخدم هو مقٌاس 

 87اإلجتماعٌة4

 طرٌقة المالحظة 4ٙ
طرٌقة جمع البٌانات مع المالحظة المشاركة والتسجٌل باعراض منهجٌة أو طرٌقة المالحظة هً 

ومن خالل استخدام طرٌقة المالحظة ٌمكن معرفة سلوك الشخص كالوقعٌة الفعلٌة حٌث  88ٌقٌة4الظواهر التحق

  89ٌنظر السلوك عملٌة4

تستخدم الباحثة طرٌقة المالحظة للحصول على البٌانات حول موضوع البحث الذي لم ٌكشف عنه 

 paulina V young :observation my beالباحث من خالل النظر فً األعراض الظاهرة4 كما رأي 

defined as syistematis viewing complex with consideration of the phenomena.9, 

 محتاجة لهذا البحث هً كالتالً:والبٌانات ال

 أنشطة مدرس اللغة العربٌة فً ترقٌة تعلٌم مفردات اللغة العربٌة ( ت
 الجهود المبذولة  فً ترقٌة إنجاز الطالب فً درس اللغة العربٌة   ( ث

 

 طرٌقة المقابلة 74
 فٌها عملٌة األسبلة واإلجابة بحٌث ٌتقابلوطرٌقة المقابلة هً المحادثة على المشكلة المعٌنة 

 هناك نوعان من المبادئ التوجٌهٌة للمقابلة، وهما: 9ٔأكثر تقابال وتواجها4ن أو الشخصا

 المقابلة غٌر المنظمة، وهً المقابلة تحتوي على مجموعة األسبلة المطروحة (ٖ

فتر األسبلة المفصل كمثل عالمة دأنشطة المقابلة فً إعداد  المقابلة غٌر المنظمة، وهً (4

checklist  وٌضع المقابل عالمةv 49ٕفً الرقم المناسب 

                                                           
ٛٙ

 Husein Umar,Metode Penelitian Untuk Sripsi Dan Tesis Bisnis ( Jakarta PT Raja 

Grafindo Persada ٕٓٔٗ) hlm ٜٗ 
ٛٚ

 Sugiyono op cit.hlm ٔٙٛ 
ٛٛ

 Kartini,Kartono,Metode Penelitian,( Bandung Tarsito,ٕٓٔٔ ),hlm.ٕٓٓ 
ٜٛ

 Suharsimi Arikunto op cit hlm ٕٕٚ 
ٜٓ

 Paulina V Young Scientific Social Survey And Research,ٕٓٔٗ.hlmٔٙٔ 
ٜٔ

 Koentjaraningrat,metode-metode penelitian masyarakat, ( Jakarta gramedia,ٕٓٔٙ ) hlm 

ٖٔٚ 
ٜٕ

 Suharsuni arikunto,Op cit,hlm,ٕٚٓ 



ٕٔٙ 
   

فً هذا البحث تستخدم الباحثة المقابلة الحرة الموجهة4 و هً تسأل الباحثة عن كل شًء حرٌة، و و

وفً تنفٌذها تقوم الباحثة بالمقابلة مع ربٌس المدرسة  لكن لها قابمة األسبلة المفصل فً تصمٌم االتصال المباشر4

 بتدابٌة لٌوا بلٌك بوكٌت المبونج الغربٌة4والمدرسٌن بمدرسة اإل

 

 طرٌقة الوثابق 84
أما الوثابق عند سوهارسمً أرٌكنطا وهً  9ٖطرٌقة الوثابق هً البٌانات اللفظٌة فً شكل الكتابة4

 والدقابق نقشوال والصحف والمجالت من الكتبالنصوص مثل األشٌاء أو المتغٌرات المالحظات عن 

  49ٗوهلم جرا جداول األعمالواالجتماعات و

كانت البٌانات التً تم الحصول علٌها من بعض المعلومات المتعلقة بالبحث، فحللتها الباحثة عن 

 طرٌق االستنتاجٌة4 وفً أخذ االستنتاج، تستخدم الباحثة الخطوات التالٌة:

 تقوم الباحثة بجمع البٌانات المحصولة من مٌدان البحث وفقا للمشكالت الواردة4 ( ت
 ة بجمع أو توضٌح البٌانات التً تم جمعتها وفقا لكل مجموعة4تقوم الباحث  ( ث

 ج( تقوم الباحثة بتفسٌر نتٌجة العرض أكثر صحة4

من البٌانات التً تم تحلٌلها فً السابق، ٌمكن االستنتاج أن مجتمع البحث المستخدم الختبار حقٌقة 

 الفرضٌة4

 

 ه. أساليب تحليل البيانات ومعالجتها

أن البٌانات هً األنشطة التً تجري الباحثة بعد جمع البٌانات من جمٌع وفً البحث الكمً، 

المستجبٌن4 تعتمد األنشطة فً تحلٌل البٌانات على المتغٌرات وأنواع المستجٌب، وعرض البٌانات لكل المتغٌر 

  9٘المبحوث، ثم إجراء الحساب الختبار مشكلة البحث وفرضٌتها4

أسلوب التحلٌل الوصف4ً التحلٌل الوصفً هو البٌانات اإلحصابٌة وفً هذا البحث تستخدم الباحثة 

 9ٙالمستخدمة لوصف الموضوع من كتابة بٌانات العٌنة والسكان4

قبل إجراء تحلٌل البٌانات، فتقوم الباحثة باختبار أدوات جمع البٌانات المستخدمة للحصول على 

ر االنحدار البسٌطة تهدف إلى اكتشاف المتغٌرٌن، البٌانات الصالحة والصحٌحة والموثوقة4 كانت أدوات اختبا

( باستخدام تحلٌل اإلحصابً االنحدار لمعرفة هل هو االنحدار Y( والمتغٌر التابع )xوهما المتغٌر المستقل )

ولمعرفة صحة البٌانات، فتقوم الباحثة أوال باختبار البٌانات المحصولة من مٌدان البحث مع  97الخطً أم ال4

 ختبار التصدٌق واالختبار المصداقٌة4استخدام اال

 

 

                                                           
ٜٖ

 Suharsuni arikunto,Op cit,hlm,ٕٚٓ 
ٜٗ

 Suharsuni arikunto,Op cit,hlm,ٕٖٔ 

 
ٜ٘

 Sugiyono op,cit,hlm ٕٖٛ 
ٜٙ

 Sugiyono op,cit,hlm ٕٔٚ 
ٜٚ

 Husein umar,Metode Penelitian,( Jakarta PT.raja grafindo persada ٕٓٔٓ ),hlm,ٖٔٔ 
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 االختبار التصدٌق 4٘
4 كانت لألدوات االختبار التصدٌق هو القٌاس أوالمقدار الذي ٌشٌر التكامل أو الصالح األدوات

كانت الرموز التصدٌقٌة باستخدام  98الصالح تصدٌقٌة مرتفعة، أما لألدوات غٌر الصالح تصدٌقٌة منخفضة4

 4 والرموز المستخدمة كما ٌلً:SPSSأو باستخدام  Ms excel، بمساعدة  product momentرمز التقابل 

rxy 

 

              

     2      2    2      2 
 

Rxy   معامل التقابل بٌن :X  وY 

X       جملة قٌمة  :X 

Y      جملة قٌمة :Y 

N     عدد المستجبٌن : 

 ∑       :sigma )العدد( 

 

 

 االختبار المصداقٌة  4ٙ
أن االختبار  499الذي ٌشٌر األداة الكافٌة وٌمكن استخدامه كأداة لجمع البٌانات ًاالختبار المصداقٌة ه

االختبار المصداقٌة فً هذا  ٓٓٔالمصداقٌة هً األداة التً استخدمت لمقٌاس المبحوث مرارا، تظهر نتٌجة سواء4

 حٌث تملك صفة صدوق إذا لها قٌمة منخفضةCronbach’s Alpha 4البحث فالبد أن تستخدم قٌمة المصداقٌة 

  

                                                           
ٜٛ

 Suharsimi arikunto,op cit hlm.ٔٙٓ 
ٜٜ

 Nanang Martono,Metode Penelitian Kuantitatif, ( Jakarta: Rajawali,ٕٓٔٓ ) hlm.ٕٔٔ 
ٔٓٓ

 Suharsimi Arikunto, Ibid, h. 319 
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 3جدول 

 101 معايير المصداقية

 تقدير rأعلى النتيجة 
ٔ،ٓٓ-ٓ،ٛٓ  شلتاز 
ٓ،ٙٓ-ٓ،ٜٚ  جيد 
ٓ،ٗٓ-ٓ،ٜ٘  مقبوؿ 
ٓ،ٕٓ-ٓ،ٖٜ  ضعيف 
ٓ،ٓٓ-ٓ،ٜٔ  ضفيف جدا 

 

 اختبار الطبٌعٌة 74
قبل إجراء تحلٌل االنحدار الخطً، ٌنبغً علٌه إجراء اختبار الطبٌعٌة، ألن االنحدار الجٌد هو الذي 

سمٌرنوف -ولفحص البٌانات التوزٌع الطبٌعً باستخدام اختبار كولموغروف ٕٓٔالتوزٌع الطبٌع4ًٌقرب من 

kolmogorov sminorv4 

 4جدول 

 One Kolmogorov Sminorvتعيين اختبار 

 المعنى البيان احتمال
Sig > ,, ,5  قبوؿمأف الفرض الصفر  البيانات التوزبع الطبيعي 
Sig < ,0,5  ضو رفمأف الفرض الصفر  البيانات ال التوزيع الطبيعي 

 

 االختبار الفرضٌة 84
 اختبار االنحدار الخطً  4 ت

العربٌة ( هو أنشطة مدرس اللغة x variableهناك متغٌران فً هذا البحث، المتغٌر المستقل )

4 ولمعرفة حقٌقة الفرضٌة، هناك الرموز لدى الطالب نتابج التعلم( هو Y variableوالمتغر التابع )

 الخطً البسٌط :

Y= A+ bX 

                                                           
 

ٕٔٓ
 Husein umar op,cit hlm.ٕٖ 
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 مالحظة =

Y المتغٌر التابع = 

X المتغٌر المستقل = 

 A الدرجة الثوابت = 

 B معامل تراجع = 

  Uji Tاختبار الفرضٌة باستخدام   4 ث
الذي تم ما إذا كان التأثٌر  الختبار المستخدم الختبار التأثٌرات الهامة، أيهذا االختبار 

( uji-t studentوفً هذا البحث ٌستخدم اختبار المعامل الهام ) صالح لجمٌع السكان4 الحصول علٌه هو

 بالرموز التالٌة:

t =  
    2

 1  2
 

 البٌان :

 t  :thitung (distribusi tabel t pada α = ,0,5 dk = n- ) 

 r معامل االرتباط : 

 n عدد العٌنات : 

هو عدد  nأن  حٌث  n- k-1(= dkٌمكن باستخدام االختبار على الوجهٌن ) tوللبحث نتٌجة 

، ومستوى األهمٌة  ttabelو  thitungفهو المتغٌر المستقل4 والخطوة التالٌة هً المقارنة بٌن  kالعٌنات وأما 

 مع قواعد القرار كالتالً:

 مقبول HIمرفوض و  HOأن  thitung > ttabelإذا كانت  4٘
 مرفوض HIمقبول و   HOأن  thitung < ttabelإذا كانت  4ٙ
 مرفوض HIمقبول و   HO، أن 0,5,>إذا كانت أهمٌة  74

 مقبول HIمرفوض و   HO، أن 0,5,<إذا كانت نتٌجة األهمٌة  84
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 الباب الرابع

 نتيجية البحث وبحثها

 البحث موضوعلالصورة العامة  . ت

ليوا بليك بوكيت المبونج  0تاريخ التأسيس لمدرسة اإلبتدائية الحكومية  .0

 الغربية

تسمي بادلدرسة  ٕيف البداية، كانت ىذه مدرسة اإلبتدائية احلكومية 

بواسطة السيد ـ. يتيم  ٜٜ٘ٔينايَت  ٕكاليت أسست يف التاريخ  (MWBاإللزامية )

 ٖامسها إىل مدرسة اإلبتدائية احلكومية غَتت  ٜٗٙٔكمجيع رئيس ادلدرسة. كيف عاـ 

كيلو مًتا من كسط ادلدينة المبونج الغربية. مث يف  ٚ كاليت تقع يف كيتس ليوا حوايل 

 المبونج الغربية. ٕغَتت امسها إىل مدرسة اإلبتدائية احلكومية  ٕٗٔٓعاـ 

أمساء  منذ قيامو إىل اليـو يرأسها بعض رؤساء ادلدرسة مرة عديدة، كىذه

 رؤساء ادلدرسة كمدل كقتهم:

 (ٜٓٙٔ-ٜٜ٘ٔ: ) السيد ـ. يتيم .ٜ

 (ٜٛٙٔ-ٜٓٙٔ: )  السيد طيفي حبر .ٓٔ

 (ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ: ) السيد نوكاماف حسن .ٔٔ
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 (ٜٜٚٔ-ٜٜٙٔ: )  السيد صابرين .ٕٔ

 (ٜٜٚٔ -ٜٜٚٔ: ) السيد سيحاف .ٖٔ

 (ٕٗٓٓ-ٜٜٚٔ: )  السيد حتيمي .ٗٔ

 (ٗٔ-ٕ-ٕٗٓٓ: )  السيد موديح .٘ٔ

( -ٕٗٔٓ)السيد سوناردم، ادلاجستَت :  .ٙٔ  إىل اليـو

ليوا بليك  0لمدرسة اإلبتدائية الحكومية ا بناء والحأفي و اموقع الجغر  . ث

 بوكيت المبونج الغربية

تقع ىذه ادلدرسة اإلبتدائية يف بيكوف كيتس ناحية بليك بوكيت المبونج 

 الغربية بعنواف يف الشارع اجلانب األيسر من مدينة ليوا باندر المبونج.

مًتا  ٓٙ.ٗرسة اإلبتدائية المبونج الغربية بوسع مساحة األرض للمد .ٖ

 كىي على األرض ادلوقوفة

غرفة،  ٔٔىي تتكوف من  ٕأحواؿ بناء ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  .ٗ

غرفة كاحدة لإلدارية، كغرفة كاحدة لرئيس ادلدرسة، كغرفة كاحدة 

 للمدرسُت، كغرفة كاحدة  دلخترب الكمبيوتر كاحلماـ.

 

 



ٖٕٔ 
   

ليوا بليك بوكيت المبونج  0المدرسة اإلبتدائية الحكومية ج. خطة موقع 

 الغربية

استنادا إىل البياف السابق، فيعرؼ أف ىناؾ التسهيالت كادلرافق الكافية 

ادلستخدمة ألنشطة التعليم كالتعلم. كلتوضوح ىذا البياف ستبُت الباحثة عن صورة 

 :ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓللعاـ الدراسي المبونج الغربية  ٕموقع ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bd.lampung    jalan provinsi    Liwa 

 

kantor 

Ruang tu 

Kelas 2 A 

Dan Kelas 

3A 
Kelas 2 B 

Dan Kelas 

3B 

Kelas 2 C 

Dan Kelas 

3C 

gudang 

Ruang kls 

V a 

Ruang kls 

V  b. 

Perpustakaan wc 

Kelas 1 a   Dan 

Kelas  

Kelas 1 b  Dan 

Kelas b 

Kelas 1 c 

 

Lab.ko

mputer 

perum

ahan 

Ruang 

kelas 

VIA 

Ruang 

kelas 

VI B 

Ruang 

Uks 

gudan

g 
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 د. نوع الغرفة

 ٔ:  غرفة رئيس ادلدرسة .ٕٔ

 ٔ:  غرفة ادلدرسُت .ٖٔ

 ٔ:   غرفة اإلدارة .ٗٔ

 ٓٔ:   غرفة التعلم  .٘ٔ

 ٔ:  محاـ ادلدرسُت  .ٙٔ

 ٗ:  محاـ الطالب .ٚٔ

 ٕ:   ادلخزف .ٛٔ

 ٔ:  سلتبال الكومبيًت .ٜٔ

 ٔ:   ادلكتبة .ٕٓ

 ٔ:   ادلسكن .ٕٔ

 ٔغرفة األعماؿ الصحية ادلدرسة :  .ٕٕ
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ليوا بليك بوكيت المبونج  0المدرسين لمدرسة اإلبتدائية الحكومية  أحواله. 

 الغربية

مدرسا ثابتا  ٕٗرئيس ادلدرسة ك  ٔكاف للمدرسة اإلبتدائية احلكومية، 

دلدرسة اإلبتدائية مدرسا فخريا. فيما يلي ىو البياف عن أمساء ادلدرسُت  ٕٔك

 : ليوا بليك بوكيت المبونج الغربية ٕاحلكومية 

 المهنة التربية أسماء المدرسين الرقم
ٔ 

Desi arisandi  
S.ٕ PAI رئيس ادلدرسة 

ٕ 
Matsura,S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٖ 

Siti Habibah S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٗ 
Eldariana S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
٘ 

Aida Yunaini S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٙ 
Husna Nazila S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٚ 

Suryadi S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٛ 
Yeni Septiani S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٜ 

Indra Suanda S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٔٓ 
Aprinalia S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٔٔ 

Jamsi S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٕٔ 
Yanti S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٖٔ 

Ahyar S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٔٗ 
Yumna Dewi S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
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ٔ٘ 
Erimuryati S.sos.I 

S.ٔ.Sos.ٔ ادلدرس 
ٔٙ 

Sazli S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس/ادلويف 

ٔٚ 
Asep muadzin S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس/ادلويف 
ٔٛ 

Riski Olivia S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٜٔ 
Reki santoso S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس/ادلويف 
ٕٓ 

Binti lailatul mukaromah 

S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٕٔ 
Hebi marse S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٕٕ 

Irma mustiyana mutia S.Pd.I 
S.ٔ PAI ادلدرس 

ٕٖ 
Yesi elka sera  S.Pd.I 

S.ٔ PAI ادلدرس 
ٕٗ 

Anas juli prayogo MAN ادلويفُت اإلداريُت 
ٕ٘ 

Suparlan SMA حارس ادلدرسة 

 

 و. عدد المدرسين والموظفين

 Kamad Guru Dan Pegawai Pns Non Pns الرقم

ٔ 
Kepala sekolah madrasah ٔ ٓ 

ٕ Guru nip-ٔ٘ ٕٔ ٓ 

ٖ Guru nip-ٖٔ ٓ ٓ 

ٗ 
Guru tidak tetap/honorer ٓ ٔٓ 

٘ 
Guru kontrak ٓ ٓ 

ٙ 
Administrasi ( tata usaha) ٓ ٓ 

ٚ 
Pustakawan ٓ ٓ 

ٛ 
BP/BK ٓ ٓ 
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ٜ 
Laboratorium ٓ ٓ 

ٔٓ 
Penjaga sekolah ٓ ٔ 

ٔٔ 
Satpam ٓ ٔ 

ٕٔ 
Tenaga keterampilan ٓ ٓ 

 ٕٔ ٖٔ اجملموع 

 

 0518/0519الطلبة للعام الدراسي أحوال ز. 

 الطلبة يف أكؿ أحواؿ الفصل الرقم
 الشهر

الطلبة يف آخر أحواؿ  متصل
 الشهر

 البياف

 العدد النساء الرجاؿ العدد النساء الرجاؿ العدد النساء الرجاؿ 
 ٚٚ ٖٖ ٗٗ األكؿ ٔ

  ٓ ٗٗ ٖٖ ٚٚ 
 

 ٓٛ ٖٛ ٕٗ الثاين ٕ
  ٓ ٕٗ ٖٛ ٛٓ 

 

 ٗٚ ٖٖ ٔٗ الثالث ٖ
  ٓ ٗٔ ٖٖ ٚٗ 

 

 ٖٙ ٕٙ ٖٚ الرابع ٗ
  ٓ ٖٚ ٕٙ ٖٙ 

 

 ٕٗ ٛٔ ٕٗ اخلامس ٘
  ٓ ٕٗ ٔٛ ٕٗ 

 

 ٗٗ ٛٔ ٕٙ السادس ٙ
  ٓ ٕٙ ٔٛ ٗٗ 

 

 ٖٓٛ ٙٙٔ ٕٗٔ العدد
   ٕٔٗ ٔٙٙ ٖٛٓ 
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 المبونج الغربية 0م. ترتيب المنظمة لمدرسة اإلبتدائية الحكومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keaadaan Prestasi Belajar Bidang Studi Bahasa Arab Siswa Kelas Lima Sekolah 

Madrasah Ibtidaiyah Liwa Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat 

 

الخامس بمدرسة اإلبتدائية أحوال نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف 
 الحكومية ليوا بليك بوكيت المبونج الغربية

No Nama murid Nilai  Keterangan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ahmad irza arsyad 

Ahmad zaki andira 

Alhadi zakarin kanis 

Alya udza farida 

Anisa khusnul khotimah 

Citra elmadina kasmanto 

Fitra rizki ramadhan 

Haya mardiyah 

Iko andika prasetyo 

7, 

71 

7, 

75 

7, 

75 

7, 

7, 

78 

Meningkat 

meningkat 

meningkat 

tetap  

tetap 

tetap 

meningkat 

tetap 

meningkat 

Wali 

kelas 1 a 

matsura 

Wali 

kelas 

1 b 

aprina

Wali 

kelas 

1 c 

habib

Wali 

kelas 

II a 

Indra 

Wali 

kelas 

IIb 

Husna 

Wali 

kelas 

iic 

erimu

Wali 

kelas 

III a 

irma 

Wali 

kelas 

III b 

Tesi 

Wali 

kelas 

III C 

yardi 

Staf Tata 

Usaha 

     Kepala madrasah 

Desi arisandi  

Komite 

Nukso Bandi 
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11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

21 

22 

Joen fasya irawan 

Keisya zaskia zabel 

 m.faruq fawaz 

mazaya izatil isma 

melan handiarta 

okta riana dewi 

raihan elqesya azmi 

restiya ayu diniyati 

rohaya ramadhani 

suci aytul ina 

yopi irawan 

yusuf alkahfi 

raehan fadil alam 

8, 

7, 

79 

73 

85 

75 

75 

7, 

76 

75 

7, 

81 

79 

meningkat  

tetap 

meningkat  

meningkat 

meningkat 

meningkat 

tetap 

tetap 

meningkat 

tetap 

tetap 

meningkat 

meningkat 

 

 اختبار تحليل البيانات .0

 اختبار التصديق . ت

التصديق ىو الثبات أك مالحظة األدكات لقياس ما يقيس. كيف ىذا البحث 

 produk momen personبرمز  korelasi Bivariate pearsonطريقة استخدمت الباحثة 

  ٘ٓ،ٓأما معيار تصديق األدكات باستخداـ قيمة أعلية    إلجراء االختبار التصديق.

 كالتايل:

فسؤاؿ تصديق لو عالقة ىامة  ٘ٓ،ٓبقيمة أعلية  r hitung ≥ r tableإذا كانت  .ٖ

 يف رلموع النتيجة.

فسؤاؿ ال تصديق كما فيو  ٘ٓ،ٓبقيمة أعلية  r hitung ≤ r tableإذا كانت  .ٗ

 عالقة ىامة يف رلموع النتيجة.
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، ٕٕ=  Nباختبار كجهُت كأف عدد البيانات  ٘ٓ،ٓيف أعلية  r tableيبحث 

 لكل ادلتغَت التايل: r hitungك  r tabel. مث ادلقارنة بُت ٖٕٗ،ٓ  r tabelفتحصل عليها 

اختبار التصديق السؤاؿ دلتغَتات أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة  .ٕ

 العربية

5جدول   

 المدرس في تعليم مفردات اللغة العربية ألنشطة bivariate pearson نتيجة اختبار

 نتيجة r hiting نمرة السؤال نتيجة r hitung نمرة السؤال
ٔ ٓ،ٛٔٙ ٔٔ ٓ،ٛٔٙ 
ٕ ٓ،ٛٗٛ ٕٔ ٓ،ٚٙٗ 
ٖ ٓ،ٛٚٙ ٖٔ ٓ،ٛٗٛ 
ٗ ٓ،ٕٛٓ ٔٗ ٓ،ٕٚٙ 
٘ ٓ،ٛٚٙ ٔ٘ ٓ،ٛٚٙ 
ٙ ٓ،ٕٚٙ ٔٙ ٓ،ٜٚٛ 
ٚ ٓ،ٛٗٛ ٔٚ ٓ،ٛٚٓ 
ٛ ٓ،ٕٛٓ ٔٛ ٓ،ٕٚٙ 
ٜ ٓ،ٕٚٚ ٜٔ ٓ،ٛٓٔ 
ٔٓ ٓ،ٜٚٛ ٕٓ ٓ،ٛ٘ٙ 
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 r hitung، كنتيجة ٖٕٗ،ٓكىي  ٕٕ=  Nؿ   r tabelيعرؼ أف نتيجة  

 ( كدبعٌت مجيع األدكات صاحلة كمصداقية.ٖٕٗ،ٓ) r tabelليست أقل من 

 االختبار ادلصداقية . ث

ادلستخدمة ثابتة األداة ىل تستخدـ االختبار ادلصداقية دلعرفة أدكات القياس، 

. كيف ىذا البحث تستخدـ الباحثة االختبار ادلبحوث مراراقياس كموثوقة إذا مت 

كىذا كما  ٙ،ٓ. كلالختبار حدكد معينة كىي Cronbach’s Alphaادلصداقية بطريقة  

فتكوف كاملة أما  ٙ،ٓرأم سيكاراف يف كتابو دكم فريتنو أف ادلصداقية أقل من 

. نتيجة االختبار ىي كاملة ٛ،ٓفهي مقبولة، كادلصداقية أكرب من  ٚ،ٓادلصداقية 

 ادلصداقية يف ىذا البحث ىي كالتايل:

نتيجة االختبار ادلصداقية دلتغَتات أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة  .ٕ

 العربية

 6جدول 
 نتيجة االختبار المصداقية لمتغيرات أنشطة المدرس في تعليم مفردات اللغة العربية

 البيان نتيجة cronbach alpha نمرة السؤال
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٔ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٕ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٖ
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 كامل ٕٜٚ،ٓ ٗ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٘
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٙ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٚ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٛ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٜ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٓٔ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٔٔ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٕٔ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٖٔ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٗٔ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٘ٔ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٙٔ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٚٔ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٛٔ
 كامل ٕٜٚ،ٓ ٜٕ
 كامل ٜٔٚ،ٓ ٕٓ

بناء على بيانات االختبار ادلصداقية يف اجلدكؿ أعاله، فيعرؼ أف نتيجة 

Cronboach’s alpha  لذلك نستنبط أف مجيع األسئلة مناسبة دلتغَتات  ٙ،ٓأكرب من

 أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية.

 ج.  اختبار الطبيعية
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يعقد االختبار الطبيعية دلعرفة الطبيعية األسئلة عند النشر، الختبار حقائق 

. رأم دكم Kolmogorov-Smirmovبالنظر إىل النتيجة  Lillieforالطبيعية باستخداـ 

دبعٌت أف التوزيع   ، 0,5, >( Sigمقبوؿ إذا كانت النتيجة األعلية )Ha فريتنو أف 

 االختبار ادلناسبة تظهر يف اجلدكؿ التايل: الطبيعي يطابق. نتيجة احلسابية عن

 7جدول 

 نتيجة االختبار الطبيعية
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Aktivitas 

Guru 

Prestasi 

Belajar 

N 22 22 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 65.59 74.41 

Std. Deviation 7.878 4.447 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .144 .2,3 

Positive .129 .2,3 

Negative -.144 -.161 

Kolmogorov-Smirnov Z .674 .952 

Asymp. Sig. (2-tailed) .754 .325 

 

a. Test distribution is Normal. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Aktivitas 

Guru 

Prestasi 

Belajar 

N 22 22 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 65.59 74.41 

Std. Deviation 7.878 4.447 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .144 .2,3 

Positive .129 .2,3 

Negative -.144 -.161 

Kolmogorov-Smirnov Z .674 .952 

Asymp. Sig. (2-tailed) .754 .325 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

أف نتيجة  Kolmogorov-Smirnovانطالقا من البياف السابق، نعرؼ من 

. كىذا كفقا لقوؿ فريتنو أف اجملتمع دبعٌت 0,5, >من كل متغَت ىي  Asympاألعلية  

 التوزيع الطبيعي.

 د. ربليل االضلدار اخلطي البسيط
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كيف ىذا البحث، كاف اختبار التأثَت على متغَتين علا أنشطة ادلدرس يف 

( كنتائج التعلم لدل طلبة الصف اخلامس كما X1تعليم مفردات اللغة العربية )

 يهرت يف اجلدكؿ التايل: 

 8جدول 
Coefficients

a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 44.229 4.829  9.158 .,,, 

Aktivitas 

Guru 

.46, .,73 .815 6.292 .,,, 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

 

 نتيجة اختبار االضلدار يف اجلدكؿ أعاله، ؽلكن باستخداـ الرموز اإلحصائية التالية:

y
1 

= a + b x  

 البياف :

y
 = ادلتغَت ادلستقل  1

X  =ادلتغَت التابع 

A   =الدرجة الثوابت ( nilai y apabila x = , ) 
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 B  =معامل تراجع  

 9جدول 
 نتيجة االنحدار الخطي البسيط

Model Summary             

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

ٔ .8ٔ٘
a
 .ٙٙٗ .ٙٗ8 ٕ4ٙٗٓ 

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Guru 

 ، أف معيار النتيجة عن تفسَت ادلعامل ىو كالتايل:رأم سوغيونو

 = ضعيف جدا  ٜٜٔ،ٓ-ٓٓ،ٓ

 = ضعيف  ٜٖ،ٓ -ٕٓ، ٓ

 = مقبوؿ ٜٜ٘،ٓ -ٓٓٗ، ٓ

 = جيد ٜٜٚ،ٓ -ٓٙ، ٓ

  = شلتاز ٓٓٓ،ٔ -ٓٛ، ٓ

( ىي Rانطالقا من نتيجة البيانات، صلد أف نتيجة ادلعامل  االرتباط )

أك دبعٌت أف ىناؾ قوة العالقة بُت أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة  ٘ٔٛ،ٓ

 كنتائج التعلم لدل الطلبة.العربية 
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Rفنرل أيضا من نتيجة معامل التصميم 
. لذلك نستنبط أف ٗٙٙ،ٓىي  2

ىناؾ التأثَت أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية على نتائج التعلم لدل 

كاليت تؤثر على العوامل  ٙ،ٖٖ. أما الباقي %ٗ،ٙٙالطلبة بانسبة ادلائوية %

 األخرل ذلذا البحث.

 (Uji Fاختبار معامل االضلدار )ق. 

من نتيجة ربليل االضلدار البسيط. كانت  ANOVAيف  Fفنرل نتيجة اختبار 

 ىي كالتايل: Uji Fاخلطوات ادلسخدمة الختبار 

 تعيُت الفرضية  .٘

نوع االضلدار غَت ناجح، كيتبُت  دبعٌتأك  ,=   HO  :b1  =b2   =b3  إذا كانت

أف نوع ادلتغَت ىو ادلتغَت ادلستقل كىذا دلعرفة مدل تأثَته على ادلتغَت 

 التابع.

نوع االضلدار ناجح، كيتبُت  دبعٌتأك   , ≠ Ha  :b1 ≠ b2 ≠ b3 إذا كانت 

أف نوع ادلتغَت ىو ادلتغَت ادلستقل كىذا دلعرفة مدل تأثَته على ادلتغَت 

 التابع.

 ُت مستول األعليةتعي .ٙ

 ( % ⱺ = 5)٘ٓ،ٓمستول األعلية باستخداـ 
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 F hitungتعيُت  .ٚ

 ٜٓ٘،ٜٖبنتيجة  F hitungبناء على نتيجة البيانات فتحصل عليها 

 F tabelتعيُت  .ٛ

على نتيجة  F tabel، فتحصل  :ⱷ= 5 :95باستخداـ مستول الثقة 

مرفوض ك  Hoفتكوف  f tabel من  ≤ f hitung، كألف  ٕٕ=  Nؿ  ٖٚ،ٕ

Ha  مقبوؿ أك كجود التأثَت بُت ادلتغَت ادلستقل كادلتغَت التابع. كانطالقا

فنستنبط أف ىناؾ التأثَت بُت أنشطة ادلدرس يف  uji Fمن نتيجة اختبار 

 تعليم اللغة العربية على نتائج التعلم لدل الطلبة.

  uji tك. اختبار معامل االضلدار اجلزئي 

دلتغَتات أنشطة ادلدرس يف تعليم  uji tاختبار معامل االضلدار اجلزئي  .ٕ

، كألف االختبار يف كجهُت  ٘ٓ،ٓادلفردات باستخداـ مستول األعلية 

 ٖٚٛٚٓ،ٕ t tabelمث ربصل على  ٕٕ=  Nك  ٘،ٕفتكوف النتيجة %

(. t hitung ≥ t tabel) ٕٜٕ، ٙفهي من نتيجة البيانات   t hitungأما 

تنبط أف ىناؾ التأثَت اذلاـ كاإلجايب يف أنشطة ادلدرس يف تعليم لذلك نس

مفردات اللغة العربية على نتائج التعلم لدل طلبة الصف اخلامس دبدرسة 

 المبونج الغربية. ٕاإلبتدائية احلكومية 
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 الباب الخامس

 اختتام

 استنتاجات . ت

عد قامت الباحثة بتحليل البيانات، فاخلطوة التالية ىي االستنتاجات من ب

نتائج نتيجة البحث عن "تأثَت أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية على 

لدل طلبة الصف اخلامس دبدرسة اإلبتدائية احلكومية ليوا المبونج الغربية".  التعلم

 قدمتها الباحثة ىي كالتايل:كيف ىذا البحث ىناؾ االستنتاجات اليت 

، ٛاستنادا إىل نتيجة ادلعامل االضلدار اجلزئي كاليت يهرت يف اجلدكؿ  .ٗ

فنستنبط أف ىناؾ التأثَت اذلاـ كاإلجايب يف أنشطة ادلدرس يف تعليم 

. أما (٘ٔ،ٛ)% ٘ٔٛ،ٓكىي  مفردات اللغة العربية على نتائج التعلم

 خرل ذلذا البحث.كاليت تؤثر على العوامل األمنها الباقي 

األعلية  دبستول (٘ٔ،ٛ)% ٘ٔٛ،ٓ R squareاستنادا إىل نتيجة  .٘

(Sig )< ,0,5    أف  ، H1  أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة(

 العربية( ىو مقبوؿ.

بتطبيق أنشطة ادلدرس يف تعليم مفردات اللغة العربية بشكل جيد،  .ٙ

 الًتقية.فكانت نتائج التعلم لدل الطلبة كصلت إىل 
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 اقتراحات . ث

 للمدارس .ٖ

كلًتقية نتائج التعلم لدل الطلبة، غلب على ادلدرس تطبيق تعليم مفردات 

 العربية مناسبا بدليل نظريات ادلفردات يف ادلدارس.

 للباحث التايل .ٗ

يتوقع من الباحث أف يقومو ببحث دقيق ككاسع عن مشكلة تأثَت 

ادلدرس يف تعليم مفردات العربية على نتائج التعلم لدل الطلبة، كغلب أف يكوف 

 لو زيادة ادلتغَتات األخرل كادلؤثرة على نتائج التعلم. 

 

 

 

 


