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، رقم القيد: 0441يو نيو  32، بكت سالمتتاريخ ادليالد: و  ، مكانانتان الفيا دايفاسم: 
ترقية الثروة اللغوية على وتطبيقها  Word Wall وسيلة " ، موضوع:0033002001
 كلما ادلفردات بفهم تتعلق اللغة مهارات إن. " MTsN Alue Lhokعند الطالب بـ 

مهم  فرادتوتعليم ادل. ادلهارة اللغوية ازدادت حىت عنها ادلعرفة ازدادت و ادلفردات ازدادت
التعليم ادلناسب يف  وسيلة. وينبغى على ادلدرس أن خيتار عند الطالبىف ترقية الثروة اللغوية 

األىداف ادلطلوبة يف تعليم تساعد ادلدرس ليصل إىل  لوسيلةعملية التعليم والتعلم، ألن ا
ستخدمها ادلدرس اليت يستطيع أن ي ميةالتعلي وسيلةىي إحد ال word wall وسيلة. فالفرادتادل

أرادت الباحثة أن تبحث  ولذلك. عند الطالبعلى ترقية الثروة اللغوية  فرادتيف التعليم ادل
 MTsN Alueترقية الثروة اللغوية عند الطالب بـ على وتطبيقها  word wallعن وسيلة 

Lhok . وسيلة تطبيق للتعرف على يهدف ىذا البحثWord Wall  ـ بىف تعلم ادلفردات
MTsNفعالية استخدام وسيلة  . ، و Word Wallـ بالثروة اللغوية لدى الطلبة  ترقية يف

MTsN Alue Lhok.  وقد اتبعت الباحثة ادلدخل الكمى باستخدام حبث التجرييب يف رلتمع
 3003/3002الدراسي يف عام  MTsN Alue Lhokمن صبيع الطالب يف الفصل الثاين بـ 

طالبا. وآخذت الباحثة فصلُت كعينة البحث يعٍت  041فصول وعددىم  4اليت تتكون من 
طالبا،  14كاجملموعة الضابطة وعددىم "د"   3 كاجملموعة التجريبية و فصل"ب"  3فصل 

استخدمت  .(purposive sampling) وىذه العينة أخذت الباحثة بأسلوب العينة القصدية
واإلختبار )القبلي والبعدي( كأدوات جلمع ادلعلومات والبيانات يف  ، ادلقابلة، ادلالحظةالباحثة 

 Wordاما تطبيق وسيلة  ىذه البحث. وبعد إجراء البحث توصلت الباحثة إىل النتيجتُت مها:

Wall الكلمات معُت من خالل عملية معٌت ىذه الوسيلة تبحث ،ىف تعلم ادلفردات 
الثروة اللغوية  ترقية يفWord Wall استخدام وسيلة فعالية أن  صريح.التفاعلي و  التعلم

حساب  (t)نتيجة االختبار ت ، ودليل على ىذا أن MTsN Alue Lhokـ بلدى الطلبة 
اجلدول، فذلك يدل على أن فرض البحث  (t)من درجة ت  30000أكرب من  23،33
 مقبول.
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 تعلموا العربية فإنها جزء من دينكم

 )عمر بن اخلطاب(

 ومااللذة اال بعد التعب 
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 هداءا

 إلى والدي ووالدتي

 والوفاء لقيت على يديو الكرديتُت أول مبادئ الصدقنادلعلم األول الذي 

 وعرفت ىف نفسو السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمَت 

 إجالل واحًتامتقددية 

 إلى أساتذي الذين أدين لهم بالكثير

 تقديرا وإجالال

 إلى من هم عندي في مقام االبن واالبنة

 مودة وتقديرا ورغبة يف التقدًن العلمي 

 إلى الذين يؤمنون بأن النحو العربي لم ينضج ولم يحتريق

 والذين لم يؤمنوا

 إلى الذين يحرصون على اللغة العربية حرصهم  على 

 وجود المة وبقائها 

 رسل حضارة أسهمت وتسهم في خدمة اإلنسان

 



 وتقدير شكرا
 

هلل على كل، وأشكره على فضلو ادلتوال، وأسألو جزيل النوال، والثبات يف  احلمد
احلال وادلال، وأصلي وأسلم على خَت الصابَتن الشاكرين، وعلى آلو وأصحابو الغر 

 بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:ادليامُت، والتابعُت ومن تبعهم 
وقد من اهلل على باإلنتهاء من إعداد ىذا البحث، فلو سبحانو أذلج باحلمد 
 والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعامك وعظيم عطائك ويشرفٍت

اهلل تعاىل أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف خروج  بعدضبد
البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل  أحدىم بشيئ طلبت، ومل يكن حيدوىم إال  ىذا

 العمل اجلاد ادلخلص. ومنهم:
اإلسالمية احلكومية مساحة الدكتور احلاج ذوالقرنُت ادلاجيسًت، مدير جبامعة  -0

 لنجسا.
امعة  جب علم التدريسادلاجيسًت، عميد كلية الًتبية و  يمساحة الدكتور أضبد فوز  -3

 ة احلكومية لنجسا.اإلسالمي
علم ادلاجيستَت، رئيس قسم التعليم اللغة العربية كلية الًتبية و  ىمساحة زلمد فضل -2

 امعة اإلسالمية احلكومية لنجسا.جب التدريس
ادلاجيسًت، ادلشرف األول الذي أفاد الباحثة علميا  يمساحة الدكتور أضبد فوز  -4

نذ بداية فكرة البحث وعمليا ووجو خطواتو ىف كل مراحل إعداد ىذا البحث م
 حىت اإلنتهاء منو، فلو من اهلل خَت اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير.

مساحة حىت صربي ادلاجيسًت، ادلشريف الثاين، فحقاً يعجز لساىن عن شكره وتقديره  -1
فقد قدم للباحثة كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث فلم يبخل بعلمو 
ومل يضق صدر يومًا عن مساعدة الباحثة وتوجيو، وكان لتفضيلو دبناقسة ىذا 



ٌت خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم البحث أكرب األثر ىف نفس الباحثة فلو م
 الثواب واجلزاء.

كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل األستاذ ادلعلمُت يف قسم التعليم 
اللغة العربية.فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف 

 والتشجيع وجزىم اهلل عٌت خَت اجلزاء. 

على رأسها والدي الكرًن الذي كان لو بعد اهلل تعاىل فضل إسبام ىذا أما أسرتى و   
البحث دبا غرسو ىف نفسي  من حب للعلم وادلعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديت احلبيبة 

 اليت يطوق فضلها عنقي وكان  دعائها ادلستمر خَت  معُت يل حياتى.

العمل ادلتواضع إىل  وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساىم ىف إخراج ىذا
اهلل ، خَت الوجود ولو بكلمة تشجيع، ذلم صبيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

 .ويل التوفيق

 م 3002يوليو  31لنجسا، 
 الباحثة
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 Kab. Aceh Timur Bukit Selamat, kec. Sungai Raya :   العنوان

يف قسم التعليم  .S. Pdأقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة 
 :اإلسالمية احلكومية لنجسا ربت عنوان جبامعة علم التدريس للغة العربية كلية الًتبية وا

 MtsNترقية الثروة اللغوية عند الطالب بـ على وتطبيقها Word Wall وسيلة 

Alue Lhok  
بنفسي وما زورهتا من إبداع غَت ي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى حضرهتا وكتبتها 

ا أربمل ادلسؤولية على أحد استقباال أهنا من تأليف وتبُت أهنا فعال ليست من حبث فأن
اإلسالمية احلكومية لنجسا.ىذا، وحررت  لغة العربية جامعةعلى قسم تعليم ال ادلشرف أو

 لك.جيربين أحد على ذبيت اخلاصة وال ىذا اإلقرار بناء على رغ

 م  3002 يوليو 31 لنجسا،
 

 انتان الفيا دايف
 0033002001: قيد رقم ال

 
 



 البحث مستخلص
ترقية الثروة اللغوية عند على وتطبيقها  word wallوسيلة  م،3002 ،انتان الفيا دافي

وادلشرف ، ادلاجستَت الدكتور أضبد فوز :األول دلشرفا، MTsN Alue Lhokالطالب بـ 
 ادلاجستَت. الثاين حىت صربي

 الثروة اللغوية، word wall: وسيلة  الكلمات الساسية
 
 عنها ادلعرفة ازدادت و ادلفردات ازدادت كلما ادلفردات بفهم تتعلق اللغة مهارات إن

. وينبغى على عند الطالبىف مهم  فرادتتعليم ادللذلك و  .ادلهارة اللغوية ازدادت حىت
تساعد ادلدرس  لوسيلةعملية التعليم والتعلم، ألن االتعليم ادلناسب يف  وسيلةادلدرس أن خيتار 

 وسيلةىي إحد ال word wall وسيلة. فالفرادتاألىداف ادلطلوبة يف تعليم ادلليصل إىل 
عند وة اللغوية على ترقية الثر  فرادتستخدمها ادلدرس يف التعليم ادلاليت يستطيع أن ي ميةالتعلي

ترقية على وتطبيقها  word wallوسيلة أرادت الباحثة أن تبحث عن  ولذلك الطالب. 
وإلجراء ىذا البحث حاولت الباحثة . MTsN Alue Lhokالثروة اللغوية عند الطالب بـ 

 MTsNـ بىف تعلم ادلفردات  Word Wallوسيلة تكون تطبيق كيف اإلجابة عن السؤلُت :

 MTsNـ بالثروة اللغوية لدى الطلبة  ترقية يفWord Wall فعالية استخدام وسيلة ما ؟، 

Alue Lhok وسيلة تطبيق للتعرف على يهدف ىذا البحث  .؟Word Wall  ىف تعلم
الثروة اللغوية لدى  ترقية يفWord Wall فعالية استخدام وسيلة ، وMTsNـ بادلفردات 

وقد اتبعت الباحثة ادلدخل الكمى باستخدام حبث التجرييب يف  .MTsN Alue Lhokـ بالطلبة 
يف عام الدراسي  MTsN Alue Lhokرلتمع من صبيع الطالب يف الفصل الثاين بـ 

طالبا. وآخذت الباحثة فصلُت   041فصول وعددىم  4اليت تتكون من  3003/3002
كاجملموعة الضابطة "د"   3 كاجملموعة التجريبية و فصل"ب"  3كعينة البحث يعٍت فصل 

 purposive) طالبا، وىذه العينة أخذت الباحثة بأسلوب العينة القصدية 14وعددىم 

sampling). واإلختبار )القبلي والبعدي( كأدوات  ، ادلقابلة،استخدمت الباحثة ادلالحظة



 جلمع ادلعلومات والبيانات يف ىذه البحث. وبعد إجراء البحث توصلت الباحثة إىل النتيجتُت
الكلمات  معٌت ىذه الوسيلة تبحث ،ىف تعلم ادلفردات Word Wallاما تطبيق وسيلة  مها:

 Wordاألمثلة  ،موضوع عملة اليومية التفاعلي و صريح. التعلم معُت من خالل عملية

Wall الكلمات زبمُت ىي اسًتاتيجيات. مدرسة، مكتبة، مطبخ، بيت، غرفة اجللوس. 
 MTsN Alueـ بالثروة اللغوية لدى الطلبة  ترقية يفWord Wall استخدام وسيلة أن فعالية 

Lhok ودليل على ىذا أن نتيجة االختبار ت ،(t)  من  30000أكرب من  23،34حساب
 اجلدول، فذلك يدل على أن فرض البحث مقبول. (t)درجة ت 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRAK 



 

Intan Elvia Devi, 2017. Media Word Wall dan Penerapanya untuk Meningkatkan 

Pegayaan Bahasa di MTsN Alue Lhok, Pembimbing: 1) Dr. Ahmad Fauzi, M.Ag. 

dan Pembimbing 2) Hatta Sabri, M.Pd. 

 

Kata Kunci : Media Word Wall, Pegayaan Bahasa 

 

Keterampilan bahasa berkaitan dengan pemahaman kosakata semakin bertambah 

kosakata dan pengetahuan tentang bahasa akan meningkatkan keterampilan 

berbahasa. Oleh karena itu  pembelajaran kosakata sangat penting  untuk siswa. 

Dengan demikian seorang  guru memilih media pembelajaran yang sesuai dalam 

melakukan proses pembelajaran. Karena media dapat membantu keberhasilan  

guru dalam mencapai tujuan pembelajaran kosakata yang diinginkan. Maka media 

Word Wall adalah salah satu media pembelajaran yang bisa digunakan guru dalam 

pembelajaran kosakata untuk meningkatkan pegayaan bahasa untuk siswa. Oleh 

karena itu  peneliti ingin melakukan penelitian tentang media Word Wall dan 

penerapannya untuk meningkatkan pengayaan bahasa untuk siswa di MTsN Alue 

Lhok. Dengan demikian peneliti ingin menjawab pertayaan berikut: Bagaimana 

penerapan media Word Wall dalam pembelajaran kosakata di MTsN Alue Lhok ?, 

apakah efektif  menggunakan  media Word Wall dalam meningkatkan pengayaan 

bahasa untuk siswa di MTsN Alue Lhok ?. 

penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penerapan media Word Wall 

dalam pembelajaran kosakata di MTsN Alue Lhok, dan untuk mengetahui  

efektifitas penggunaan media Word Wall dalam meningkatkan pengayaan bahasa 

untuk siswa di MTsN Alue Lhok. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen, dengan populasi penelitian 

yaitu semua siswa kelas delapan sebanyak empat kelas dengan jumlah siswa 146 

orang, dan adapun sampel penelitian adalah siswa kelas VIII B dan VIII D, Kelas 

VIII B sebagai kelas eksperimen dan kelasVIII D sebagai kelas control. Dan 

teknik pengambilan sampel adalah dengan purposive sampling. 



Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, 

dan tes (tes awal dan tes akhir) sebagai instrument dalam pengumpulan data, dan 

setelah melakukan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa: penerapan 

media Word Wall dalam membelajaran kosakata, mencari arti kata tertentu 

dengan judul Aktifitas sehari-hari. Contoh: sekolah, perpustakaan, dapur, rumah 

dan ruang belajar. Strateginya adalah: Menebak kata. penggunaan media Word 

Wall dalam meningkatkan pengayaan bahasa untuk siswa di MTsN Alue Lhok 

Efektif. Hal ini dibuktikan dengan tes akhir yang dilakukan didua kelas karena 

hasil dari uji (t) 38,84 lebih besar daripada 2.000 pada uji (t) table< maka hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesa diterima. 
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 الفصل الول
 اإلطار العام 

 
 : مقدمة - أ

 مصادر من وكثَت 0.اإلطالق على وأغناىا اللغات أقدم من ىي العربية اللغة إن  

 العربية اللغةو كانت  ،اللغة هبذه جاءت الدينية وادلعارف العلوم السيما وادلعارف العلوم

 مسلم مليون من مائيت أكثر هبا يتحدث اليت العامل يف الرئيسية اللغات ةواحد ىي

  3.دولة عشرين من يقرب ما قبل رمسيا اللغة ىذه خدمتوتس

االستماع  يف التالميذ تكوين منها أغراض لو العربية اللغة متعل إن احلقيقة يف 

 بعضها عن يفرق ال األربعة ادلهارات تلك فيها، ماىرين ليكون والكتابة والقراءة والتكلم

  .متكاملة متعلقة حدةاو  ألهنا البعض

                                                             
 إبراىيم مالك موالنا جامعة :ماالنج (،الطراز من اإلسالمية دلدارس العربية اللغة منهح ضبيدة، ديوي1

   12(، ص.3000، احلكومية اإلسالمية
2 Taufiqurrohman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 185 



 الثروةىو  اللغة استعمال ىف ماىرا الشخص يكون اليت النواحى من الناحية 

 ازدادت كلما ادلفردات بفهم تتعلق اللغة مهارات إن" تاريغان قاذلا كما وىذه ت،ادلفردا

 2.ادلهارة اللغوية ازدادت حىت عنها ادلعرفة ازدادت و ادلفردات

تعلم اللغة العربية لدى الطلبة منها:  يف ادلشكالت ةت الباحثوجد من ادلالحظة

وىذا ديكن أن ينظر الطالب ال يعمل الواجب ادلنزيل، ال  قلة الدوافع يف نفس التالميذ

إجابة عندما ادلعلم يعطي األسئلة. و الصعوبات التالميذ يف استيعاب ادلفردات إلن 

 عملية التعليم والتعلم يف ادلدارس أقل فعالية و كفاءة يف استخدام وسائل. 

 عائقة ادلشكلة تكون لغويةالالثروة  ىف حبثا عميقا تبحث ال ادلشكلة كانت إذا 

 أما .والكتابة والقراءة االستماع والكالم مهارات وىي االخرى اللغوية ادلهارات سيصرة

عالج وحل تلك  منمعرفة تلك ادلشكالت، نعرفة أشياء اليت سبكن  ذلذا الفائده

استخدام   MTsN Alue Lhokادلشكالت. بُت احللول يستطيع تنفيذ حلل ادلشاكل الطلبة 

اللغة العربية ىي كما وسائل  مناسبة، أما الوسيلة يستطيع استخدام ىف تعلموسيلة 

  .Word Wall امسو Greenمستهدف 

                                                             
3
Tarigan, Keterampilan Berbahasa, (Online), (http://myuci.blongspot.co.id, diakses 20 

Mei  2017). 08:45 



ألن  عالية اإلصلاز وربفيز لتحدي العام التصميم ىو   Word Wall نإ Greenقال 

 واستكشاف ادلفردات وترقية ندرهتم على تعلم زيادة يف مًتددة األوىل اللغة يف التالميذ

4.ادلفردات اجلديدة
 

 األجنبية خاصة اللغة مدرسُت من كثَت ىناك يزال ال يكون قد الوقت ىذا

 تدريس ادلفردات ىف التقليدية الطريقة يستخدمون يزالون ال الذين العربية اللغة مدرس

 ودقة جيدة وسيلة ادلدرسُت حيتاج ضروري أمر ىي ادلفردات ىذه تعليم أن مع للتالميذ،

 .تعلمهم عملية ىف

ىف تعلم اللغة العربية بـ  Word Wallفأردت الباحثة أن ذبرب ىذه الوسلة   ولذلك

MTsN Alue Lhok .  وسيلة ربت ادلوضوع "  ىذا البحث الباحثة نتفعي Word Wall 

 " MTsN Alue Lhokترقية الثروة اللغوية عند الطالب بـ على وتطبيقها 

 

  : البحثسؤاال  - ب

 : ماا الباحثة يف ىذه الرسالة فهمبحثهاليت تريد أن ت سؤاالن اللذانأما ال

 ؟ MTsN Alue Lhokـ بىف تعلم ادلفردات  Word Wallتكون تطبيق وسيلة  كيف -8

 
                                                             

4
 Green J, The Word Wall: Teaching Vocabulary Through Immersion Ontario, (Canada: 

Pippin Publishing Limited, 1993 ), h. 2 



 MTsNـ بالثروة اللغوية لدى الطلبة  ترقية يفWord Wall فعالية استخدام وسيلة  ما -7

Alue Lhok ؟ 

 

  : البحثهدفا     -ج

 : ادلوضوع مهاأما ىدفا البحث يف ىذا 

 .MTsN Alue Lhokـ بيف تعلم ادلفردات  Word Wallللتعرف على تطبيق وسيلة   -8

الثروة اللغوية لدى  ترقيةىف  Word Wall فعالية استخدام وسيلة  على للتعرف -7

  .MTsN Alue Lhok ـبالطلبة 

 

 :البحث ضافر    -د

 :أما لفرضا الذين افًتضتهما الباحثة فهما

 MTsN Alueـ بتعلم ادلفردات  يستطيع أن يرقي Word Wall بوسيلةإن  تطبيق  -8

Lhok. 
ـ بلثروة اللغوية ل تعلم الطلبةنتيجة  فعالية جدا يف ترقية Word Wallوسيلة إن  -7

MTsN Alue Lhok.  
 

 



 : أهمية البحث  -ه

 :  تتنوع األمهيات من ىذه الرسالة فهي 

تدريس   Word Wall وسيلةفعالية  على هى لتعرففللمعلم أما أمهية  : للمدرس -0

 .اللغة العربية

 ـب Word Wall دلدخل أن يزيد قدرة الطالب على اللغة العربية بوسيلة : للطلبة -3
MTsN Alue Lhok. 

الثروة  ىف ترقية Word Wallأن تزيد من ادلعرفة ما ىي فعالية وسيلة  : للباحثة -2

 .MTsN Alue Lhokـ باللغوية عند الطالب 

 

 :  البحثحدود  -و

وتطبيقها لًتقية Word Wall  وسيلةموضوع ىذا البحث إن :  احلدود ادلوضوعية -0

 . MTsN Alue Lhokالثروة اللغوية عند الطالب بـ 

 .MtsN Alue Lhok مدرسة ـري ىذا البحث بجي:  احلدود ادلكانية -3

 .3002ري ىذا البحث ىف العام الدراسى جي  : احلدود الزمانية  -2

 

 



 : المصطلحاتتحديد  -ز

 وسيلة " :قبل أن تبحث الباحثة عن األشياء ادلتعلقة بالرسالة ربت ادلوضوع  

Word Wall  ترقية الثروة اللغوية عند الطالب بـ على وتطبيقهاMTsN Alue Lhok ،لذا "  

حيسن للباحثة أن تبُت للقارئُت معاىن ادلصطلحات ادلتعلقة باادلوضوع، أما ادلصطلحات 

 بياهنا فهى كما يأتى :الىت تريد 

 :Word Wall وسيلة  -0

ىى كل أداة وسيلة ىف االصطالح ، وسيل مفرد من وسائل وىى الوسيطة 

 التدريب أو واألفكار ادلعاين توضيح و ليم والتعلمالتع عملية لتحسُت ادلعلم تستخدمها

 1.الصاحلة عادات الطالب تعويد أو ادلهارات على
 Word wall adalah kumpulan kosakata yang terorganisir secara sistematis 

yang ditampilkan dengan huruf yang besar dan ditempelkan pada sebuah dinding 

kelas. 
Word Wall  األحرف مع تقدم بشكل منهجي نظمت ادلفردات رلموعة: ىو 

 1.الفصول جدار على ولصق الكبَتة

 

 
                                                             

5
 Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Bandung: C.V. Sinar Baru Bandung, 1997), h. 1 

6
 Alam Setiadi. Upaya Peningkatan Vocabulary Siswa dengan Media Word Wall. 

(Online), (http://alamsetiadi08.wordpress.com, diakses 26 April 2017). 10.15 



 : الثروة اللغوية ترقية -3

واصطالح ىي  .وصع ده رفعو دبعٌت ترقية - يرقى - رقي من مصدرة ترقيإن  

إتاحة الفرصة للموظف للحصول على مزايا او بشغلو لو ظيفة أخرى ذات مستوى أعلى 

 .2و مسؤولية او سلطة و تعبَت حق من حقوق ادلوظف

ن الثروة ىى ا إلغة دبعٌت عملية، طريق، إثراء، و ضرب. واصطالح الثروةإن     

ة حبيث تعطى للطالب، الىت وصلت أحكام ىف تعلم أضاف تبصر أو ياألنشطة الزياد

 3وسع معرفتو ىف ادلادة الدروس ادلستفادة.

ىف االصطالح قد عرفها ابن جٌت بأهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن  وللغة 

4أغراضهم.
 

الثروة للغوية ىي قدرة فائقة على تفكَت و التعبَت عما يف النفس من مشاعر و    

 00ورؤى وافكر، وسبده بقدرة على التأثَت و اإلقناع.

                                                             
، بوسيلة منتدى ادلوارد البشرية) ،مفهوم النرقية و أمهيتها و أسسها ز انواعهازلمد أضبد امساعيل،  7

 (3002يونيو  02الوصول 

8
Warkitri, dkk, Program Layanan Bimbingan Belajar dalam Buku Materi Pokok 

Penilaian Pencapaian hasil Belajar, ( Jakarta: Karunika, 1991), h. 53 

(، 3001جامعة الرانَتى االسالمية احلكومية، ، )بندا أتشيو: ادلدخل إىل علم اللغةخبارى مسلم،   4

 0ص. 
10

 Riham, Pegayaan bahasa, (Online), (http://sites.google.com, diakses 20 juni 

2017).14:22 

http://sites.google.com/


الثروة اللغوية يف ىذا البحث ىي الىت تعد مراجع لغوية فإن  خالصة القول

 ا،الكلماهتالىت تعُت  مصادر  Word Wall لتفسَت معٌت اللفظ، وضع ادلفردات بوسيلة 

إذا، فادلراد ترقية الثروة اللغوية ىف ىذا البحث ىى ترقية فهم عن  ادلفردات، من ادلفردات 

 مؤنث. –مذكر  -صبع  –مثٌت  -واحد ديكن أثرى يكون شكل مفرد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثانى
 االطار النظرى

 

 و مباحثها:   التعليمية الوسيلة - أ

 : التعليمية الوسيلة تعريف -8

:  عمليةال ىذه  من ءاجز أ ثالث وجدت 00.مواصالت عملية التعليمية العملية إنف

 .طالبأى   توصية مستلم و ادلعلمأى   توصية لسار  و نهجادل أى التوصية

 التعليمية وسيلةالف .التعليمية الوسيلة إىل تاجرب اليةع  ف و ةمؤثر  ادلواصالت العملية كونتل

 واألفكار توضيح ادلعاينالتعلم   و ميالتعل عملية لتحسُت ادلعلم تستخدمها أداة كل ىي

و وسيلة ىى ما تندرج  03.الصاحلة عادات الطالب تعويد أو ادلهارات على التدريب أو

ادلعارف  ربت سلتلف الوسئط الىت يستخدمها ادلعلم ىف ادلوقف التعليمى بغرض إيصال

 02واحلقائق واألفكر و ادلعاىن للدارسُت.

  
                                                             

11
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki 

Press,2009), h. 25 

12 Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Bandung: C.V. Sinar Baru Bandung, 1997), h. 1  

(، 0443)بَتوت لبنان: دار النفائس،  ،خصائص العربية و طرائق تدريسهانايف زلمود معروف،  02
 342ص. 



يستعان  تربوية وسائط التعليمية الوسيلة أنبوصفة  ضبدان زياد زلمد دلا قالىذا مناسب 

  .التعليم عملية اإلحداثهبا 

الىت  الوسائل صبيع باختصار وىي واحد مفهوم إىل تؤدي التعارف ىذه كل

 04.إسراعو إىل وتؤدى احلقائق لتوصيل التعليم موقف يف ادلعلم تستخدمها

 و أن يدرسها الىت ادلادة لطبيعة ادلالئمة الوسيلة اختيار سنحي أن ادلعلملذا فعلى 

 01.استعماذلا ىف واليبالغ ادلناسب الوقت ىف استخدامها على يتدرب

 : التعليمية الوسيلة أهمية -7

ىف  العميق تأثَتىا خالل من ظهري فوائدىا و التعليمية الوسيلة استخدام إن

 التعليم(. ومادة وادلتعلم، )ادلعلم،التعليم  عملية من الثالث الرئيسية العناصر

 :يلى دبا التعليم عملية ىف التعليمية الوسيلة تلعبو

 .الشرح أثناء ىف تستخدم الىت األلفاظ بعض معٌت فهم على تساعد - أ

 ة.التعليمي التوصية أو ادلعلومات توضيح - ب
                                                             

 جامعة )ماالنج : مطبعة ء،الكف العربية اللغة مدرس إعداد ضلو التدريس مهارات  الدين، حبر أوريل 04

 011(، ص. 3000احلكومية،  م اإلسالميةھإبرا مالك موالنا
  321(، ص. 0431دارالنفائس،  :، )بَتوتاھتدريس وطرائق العربية خصائصنائف،  معروف01



 وادلكانية. الزمانية احلدود على تغلب - ج

 01.ادلعلم وجهد وقت توفَت على تساعد - د

 التعليم إثراء يربز - ه

 .للتعلم حاجتو إشباع و الطالب اىتمام استثارة على مساعدة - و

 غربة الطالب بإختلف و الطالب غربة حبدود بتعلو و الطالب غربة حبدود تعلو - ز

 .التعليمية بوسيلة فعلو

 02.أذىان التالميذ ىف واضح بشكل و حية ادلعلومات استمرارية على تساعد - ح
 

 : التعليمية الوسيلة أنواع .4

 ثالثة إىل الوسيلة إليها تتوجو الىت ،احلواس على اعتمادا التعليمية الوسيلة تنقسم

 .بصرية مسعية تعليمية وسيلة بصرية، تعليمية وسيلة مسعية، تعليمية وسيلة : ىي، و  أنواع

 أما توضيحها كما يلي :
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Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI (Metode Aplikatif & Inovatif Berbasis ICT), 

(Surabaya: PMN, 2011), h. 134 

17
Chaidar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 226 



 : السمعية التعليمية الوسيلة - أ

 اللغة سلترب برمج و الراديو إذاعة مثل السمع حاسة اذباه تقدم الىت ىي

 االحتكاك على الدارس لتدريب غالبا السمعية التعليمية الوسيلة تستخدم 03وغَتىا.

 .االستماع و والنطق

 : البصرية التعليمية الوسيلة - ب

البصرية  ادلعينات الوسائل تنقسم 04.العُت نافذة طريق عن منها تستفاد الىت ىي

 جهاز إىل حيتاج ال وما (الشاشة على) العرض جبهاز يعرض ما مها قسمُت إىل عادة

 .العرض

 . الشرائحو  الثابتة األفالم: العرض جبهاز تعرض الىت ادلعينات تشمل

 احلقيقة واحلوادث الطبيعية األشياءعلى :   فتشمل باجلهاز تعرض ال الىت وأما

 والتمثيل النماذج مثل الصناعية واحلوادث األشياء، و جيلس و والنظارة، القلم، مثل

 .الفوتوغرافية وغَت الفوتوغرافية الصور مثل والرسومات الصور، و احلركى
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 322(، ص.0431دارالنفائس،  :، )بَتوتاھتدريس وطرائق العربية خصائصنائف،  معروف04



 :  البصرية السمعية التعليمية الوسيلة -ج

 عربحواس الدارسون ليتناوذلا الدراسية ادلادة تقدًن ىف ادلدرس بو تستعُت ما ىي

 تضم .وحركة سكت البصرية السمعية ىي قسمُت اىل معا. وينقسمها بصرىم و مسعهم

 .ادلتحركة الصور، و التلفاز اذاعة، و السينما فالمأ:  البصرية السمعية الوسيلة

 :  التعليمية الوسيلة اختيار فى العامة المعايير .4

عليها  االعتماد يتم معايَت عدة ىناك إمنا دبتعددة التعليمية الوسيلة اختيار يتم ال

 باإلىداف مناسبتهاىي :  ادلعايَت ىذه ومن هبا، ادلنوط عملها الوسائل ىذه تؤدى لكى

 و الدارس اىتمام إثارة من الوسيلة سبك ن، و الدراسية بالطرائق مناسبتها، و الدراسية

 احملتوى صحة، و اعدادىم و الطالب بكفاءة مناسبتهاو  30،الدراسة عملية إىل شوقتو

 الوقت ىف تستعمل أن، و ابتكاره و إجراءىا ىف ادلدرس مهارة، و العلمية الناحية من

 .ادلناسب والشكل وادلكان
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 و مباحثها : Word Wall  -ب

 Word wall adalah kumpulan kosakata yang terorganisir secara sistematis 

yang ditampilkan dengan huruf yang besar dan ditempelkan pada sebuah dinding 

kelas
21

. Adam mengatakan bahwa word wall berfungsi sebagai catatan permanen 

dari pembelajaran bahasa yang dilakukan siswa.  

 Word wall adalah sebuah media pembelajaran yang harus digunakan 

bukan hanya ditampilkan atau dilihat
22

. Media ini dapat didesain untuk 

meningkatkan kegiatan kelompok belajar dan juga dapat melibatkan siswa dalam 

pembuatannya serta aktif, media word wall diharapkan dapat meningkat 

pemahaman kosakata bahasa arab siswa tanpa harus selalu tergantung pada 

penggunaaan kamus atau juga arti kata yang diberikan guru. 

 ب، ىي :الىذا ادلبحث مطيشمل 

 : Word Wallتعريف  -8

 لقد وصف جانيول وغتاف وأخوه االم ستييادى بقوذلما :

 منهجي تقدم مع بشكل نظمت ادلفردات رلموعة ىو Word Wall ن: إ أى

على  مشتغل Word Wallأن  قال أدم .الفصول جدار على لصقم و الكبَتة األحرف

 تالحظ دائم من ادلتعلمة اللغة تنفذ الطالب.  
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 أو معروضة ليست تستخدم أن ينبغي الىت وسيلة التعليم ىى Word Wall و

سبكن تصميم على ترقية األنشطة تعلم اجملوعة و سبكن ايضا  ىذه الوسيلة وإمنا مشاىدة.

متوقع أن ترقي فهم الطالب ىف  Word Wallزباًف الطالب يف صنعها و فع ال، وسيلة  

 ادلفردات العربية بال تعتمد على القاموس أو ترجم الكلمة تعطى ادلعلم ايضا.

 وأما فامها إىل قوذلما إن :
Ada beberapa cara untuk membuat word wall efesien, praktis dan mudah 

diingat. Word wall adalah media interaktif dalam ruang kelas untuk mendukung 

pembelajaran mendengar, berbicara, membaca dan menulis.Adapun beberapa cara 

tersebut adalah
23

 :  

a. Buatlah agar mudah diingat dengan menggunakan kata-kata favorit pada tema 

tertentu. 

b. Buatlah menjadi berguna dengan sering menggunakan kata-kata tersebut 

dalam berbagai kegiatan yaitu mendengar, berbicara, membaca dan menulis. 

c. Buatlah mudah dilihat dengan menuliskannya dengan huruf yang besar dan 

ditempelkan pada sebuah dinding kelas. 

 

 Word.أن تذكر بسهولةعملية و  فع الية و Word Wall ريقة استخدامطشبة :  أى

Wall  وسيلة متفاعلة يف الفصل دلساعدة الطلبة على مهارة االستماع و الكالم و ىي

 السهل تذكر أن صنع: )أ( ت، فهي يلي كما استخدامها طريقة وأماالقراءة والكتابة. 
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 أن غالبا ادلفيد من تكون تصنعمعُت، )ب(  موضوع على ادلفضلة الكلمات باستخدام

 ع والكالم والقراءة والكتابة،ستما اال يعٌت مهارة متنوعة يف األنشطة االكلماهت استخدام

 و ملصق جبدار الفصول.  كبَتة كتب حبروفتو رأى  السهل منتصنع )ج( 

 :  Word Wall اعة صن -7

 وىى كما وصف جابيل وغتاف بقولو إن : Word Wallأما كيفية صناعة 
Pada pembuatan media ini penulis membuat kata-kata kunci dalam tema-

tema tertentu sesuai dengan kurikulum dan menuliskannya dengan huruf yang 

besar diatas karton dengan ukuran yang sedapat mungkin dapat dilihat dengan 

jelas oleh seluruh siswa dalam kelas. Kata-kata kunci ini dapat berupa Adjectives, 

nouns, verb atau adverb yang disesuaikan dengan tema yang akan dipelajari. 

Penulis memberikan anatara 5 sampai 10 kata dalam tiap minggu. Hal yang 

penulis tekankan adalah dari segi kualitas yaitu kata-kata tersebut akan selalu 

mudah diingat oleh siswa dan bukan dari banyaknya kosakata tapi mudah terlupa 

bagi siswa. 

Untuk tahap selanjutnya maka penulis dapat berkolaborasi dengan siswa 

dalam pembuatan word wall ini. Siswa disuruh membuat sebuah kosakata pada 

karton yang berhubungan dengan tema pembelajaran tertentu. Setelah itu 

dikumpulkan dan diseleksi kata-kata mana yang paling sesuai dengan tema yang 

akan diajarkan. Semua hasil karya siswa ini penulis kumpulkan sebagai portofolio 

siswa dan diberi nilai
24

. 
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 معُتات وضوعادل يف سريةال الكلمات تصنع الكاتبة وسيلةال ىذه: ىف ذبعل  أى

 صبيع يرى أن كنسب كما ىف الورق كبَتة كتب حبروفتو  ناىج الدراسيةدلادلناسب با

 مصممة وغَتىا واألمساء الصفات ىي سريةال ذلذه الكلمات كنسبو  .الفصل يف الطالب

 كل جديدة كلمات 00إىل  1 بُت الكاتبة تعطي .دراستها اليت ادلوضوع ذلذا خصيصا

 ذكرا سريعا الكلمات ىذه نوعية من حيث ىي عليها التأكيد الكتاب ىو ىذا .أسبوع

  طالب. ل  بسهولة تنسى ادلفردات ولكن من عدد طريق عن وليس طالبال

 Word Wall.صناعة يف الطالب مع التعاونعالوة على ذلك، فالكاتب  للمرحلة
 واختيار صبعها بعد .معُت تعلم موضوع ادلرتبطة الورقيف  ادلفرداتصنع  طالبالتأمر 

ذلذا  الكاتبة صبع التالميذ عمل من كل .تدريسهامناسب بادلوضوع الىت الكلمات 
 .تعطى درجة و زلافظها
 

 :  Word Wall استخدام  استراتيجيات -4
 التعلم عمليةمعُت من خالل  الكلمات معٌت الوسيلة تبحث ىذه استخدام إن         

 معٌت على البحث يف الكاتبة يفعل ما قليلة على أمثلة وىناك و صريح. التفاعلي

 31الكلمة.
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 0 :   مثال

 اخلضروات : موضوع

 .والبصل ،الطماطم،اجلزر ،الفلفل، الباذصلان : رية اجلدا الكلمات

 الكلمات زبمُت : ىي اسًتاتيجيات

 وطويلة مستديرة ىو -

 زلبوب وىو -

 األضبر الوانو -

 اخلضر وىو -

 ألهنا حار -

 اخلضروات؟ ىل -

 االندونيسية اللغة يف معٌت ما -

 االسًتاتيجيات من دلزيد .االندونيسية وادلعٌت مقصد ما زبمُت التالميذ ذلك بعد       

 أخرى اسًتاتيجيات باستخدام ذلك للمدرسُت تطوير ديكن

 

 3:   مثال

 اإلسالمية األعياد : ادلوضوع



 .األضحى وعيد ،الفطر عيد ،معراج و إسرأ، النيب ميالد : اجلدارية كلمات

 الكلمات بسرعة تعريف : االسًتاتيجية

 للكلمة تعريف إعطاء  -

 ادلعلم  منإدارة  للتعريف وفقا الكلمات وخيتار يكتب التالميذ  -

 لتالميذ التشجيع توفَت مع أخرى مرة كرر -

 الطالب إجابات من التحقق -

 

 و مباحثها : الثروة اللغوية  -ج

 الثروة اللغوية كما قال سومنًتى و مليان بوصفة : وادلراد 

Pengayaan adalah kegiatan tambahan yang diberikan kepada siswa yang 

telah mencapai ketentuan dalam belajar yang dimaksudkan untuk menambah 

wawasan atau memperluas pengetahuannya dalam materi pelajaran yang telah 

dipelajarinya.
26 Pengayaan pada kegiatan pembelajaran ditunjukkan dengan 

digunakannya sumber belajar, metode pembelajaran, dan media pembelajaran 

yang bervariasi dibandingkan pembelajaran biasa. Dengan pemanfaatan 

komponen-komponen yang disesuailan dengan karakter siswa, maka siswa dapat 

melakukan proses belajar secara efektif.  
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 تعريف الثروة اللغوية :  -8

أن الثروة ىى األنشطة الزيادة حبيث تعطى للطالب، الىت وصلت أحكام ىف تعلم 

ىف ادلادة الدروس ادلستفادة. يف الثروة اآلنشطة تعر ض أضاف تبصر أو وسع معرفتو 

باستخدامها مرجع الدراسة و الطريقة التعليمية و الوسيلة التعليمية منوعات مقارنة 

التعليمية العام. استخدامات مكونات ادلناسب بفطرة الطلبة، فطالب إجراء العملية 

 التعلمية فع الية.

دعا وسعى ورضى وذبمع على: لغى ولغات  فأما اللغة ككرة أصلها لغو من باب

ولغون. ومعناىا: الصوت مطلقا واللهج ) الولوع( بالشئ واخلطأ والسقط ) ماال يعتديو( 

والنطق. واللغة ىف االصطالح قد عرفها ابن جٌت بأهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن 

بواسطتها يتعاون أغراضهم، واما بعض احملدثُت يعرفة بأهنا نظام من رموز ملفوظة عرفية 

 32ويتعامل أعضاء اجملموعة االجتماعية ادلعينة.

الثروة للغوية ىي قدرة فائقة على تفكَت وعلى التعبَت عما يف النفس من مشاعر 

 و ورؤى وافكر، وسبده بقدرة على التأثَت و اإلقناع.
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 :ف الثروة اأهد -7

 هبدف تزويد الثروة اللغوية إىل ما قال صربى بوصفة :
a. Menerapkan pengetahuan atau keterampilan dalam suatu situasi baru. 

b. Menerapkan lebih lanjut kemampuan siswa pada pengajaran pokok. 

c. Melatih cara berpikir untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. 

 

 أى :

 33.ةجديدالة حن تطبيق معرفة او ادلهارات ىف كو أن ي - أ

 يكون تطبيق أوصل القدرة على طالب يف التعليم األساسى. أن - ب

 أن يكون التفكَت القطار لتحقيق مستوى أعلى. - ت

 

 :  نواع الثروةأ -4

 بالنسبة  إىل أنواع تزويد الثروة اللغوية لقد وصف صربى بقولو إن : 
Kegiatan pengayaan ini ada dua macam, yaitu:  

1.  Pengayaan horizontal, yaitu upaya memberikan tugas sampingan yang akan 

memperkaya pengetahuan siswa  mengetahui materi yang sama, karena dalam 

suatu kelas, siswa dan teman-temannya yang memiliki perbedaan tingkat 

pengetahuan, mungkin akan merasa bosan atau jenuh bila seseorang guru tetap 

menerangkan bahan yang sudah dikuasainya. 
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2.   Pengayaan vertikal, yaitu kegiatan pengayaan yang berupa peningkatan dari 

tingkat pengetahuan yang sedang diajarkan ke tingkat yang lebih tinggi yang 

akan diajarkan, sehingga siswa maju dari satuan pelajaran yang sedang 

diajarkan kesatuan pelajaran berikutnya menurut kemampuan dan 

kecerdasannya sendiri. 

 

 34: إن األنشطة الثروة نوعُت ىى : أى

 :  (Horizontal ) ةفقياألالثروة  - أ

معرفة طالبة يعلم متساو ادلادة، إلن يف الفصل   ة واجبات سأثروةيعطى احملاول ىي

أصحاب لديك مستوى اختالف معرفة، سبكن الطالب سيدرك ملل عند كان طالبة و 

 معلم إشرح تغلبوا ادلادة. 

 :    (Vertikal)الثروة رأسية  - ب

ىي األنشطة الثروة يشكل زيادة من ادلعرفة مستوى يعلم اىل مستوى إرتفاع  

 علم، حىت طالبة قدما من الدورس يعلم اىل الدروس التاىل وفقا كفائة الفطنة الوحدة. 

 

 : الثروة مبادئ تعليم  -3

 شبة مبادئ تعليم الثروة اللغوية، وفقا دليل تزويد عملية التدريس : 
prinsip-prinsip pegayaan sebagai berikut :   
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a. Inovasi: guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan 

kekhasan peserta didik, karakteristik kelas serta lingkunga hidup dan budaya 

peserta didik.   

b. Kegiatan yang memperkaya: dalam menyusun materi dan mendesain kegiatan 

pembelajaran pengayaan, membangkitakan minat, merangsang pertanyaan, dan 

sumber-sumber yang bervariasi dan memperkaya. 

c. Merencanakan metode yang luas dan metode yang bervariasi: misalnya dengan 

memberikan project, mengembangkan minat dan aktiitas-aktivitas 

mengunggah. Menerapkan informasi baru, hasil-hasil penelitian atau kemajuan 

program-program terkini. 

 

: إن مبادئ تعليم الثروة ىيأى : 
30

 

برنامج تطبيقها التميز الطالب، كان الفصل  معلم واحتاج ضبط: أى االبتكار - أ

 اخلصائص مع البيئة حياة والثقافة الطالب.  

ادلتعلمة الثروة، التهيج رغبة، أثار  األنشطة الثروة: يف تركيب ادلادة و تصميم انشطة  - ب

 سؤال، و تنوع مصادر الثروة.

غبة وعملية الطريق يضع الوسع و الطريق ادلنو عات، مثل: يعطى الواجبات، تطوير ر   - ت

 جذاب. تطبيق ادلعلومات جديد او التطورات برنامح مستجدات. 
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   :الثروة تطبيق تعليم  أشكال -5

 ديكننا أن نقول أن أشكال تطبيق تعليم الثروة ىى :
a. Belajar kelompok. 

b. Belajar mandiri. 

c. Pembelajaran berbasis tema. 

d. Pemadatan Kurikulum. 

 

    20: تعليم الثروة ىىإن أألشكال تطبيق أى : 

 . الدراسة اجملموعة  ان تكون  - أ

 .الدراسة األفراد ان تكون  - ب

 ان تكون ادلتعلمة أساس ادلوضوع. -ج

 ان تكون الضغظ مناىج الدراسى.  - خ

 

 : الثروة تقويم تعليم  -6

 إن عملية تقوًن مهمة ىف التعليم، فتقوًن الثروة ىى كما قال سالمتو إنة :
Sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran 

tidak lepas kaitannya dengan penilaian. Penilaian hasil belajar kegiatan 

pengayaan, tentu tidak sama dengan kegiatan pembelajaran biasanya, tetapi cukup 
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dalam bentuk portofolio, dan harus dihargai sebagai nilai tambah (lebih) peserta 

didik yang normal. 

 

علمة، منها أنشطة تزويد الثروة متعلقة باتقوًن. من االنشطة ادلت أقسام ادلتكاملة

. ولكن تائج التعلم من أنشطة التعلم، باأكيد أنو ليس مع أنشطة التعلم متساوياًن نالتقو 

  23كقيمة مضافة من ادلتعلمُت العادي.ما يكفي ىف شكل زلفظة، وينبغي أن يكون  
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 :  منهج البحث - أ

يف ىذا البحث ستستخدم الباحثة ادلدخل الكمي و الكيفى باستخدام منهج   

ذبريب. البحث التجريب يعٌت ادلنهج احملاولة ليدرس تأثَت من متغَت خاص دلتغَت آخر، من 

 22اخلاصة الىت خلق عمداد.خالل االختبار يف شروط 

والطريقة الذى تستخدمها الباحثة ىف البحث التجريىب ىى تقسيم الطلبة إىل   

وىذا تصميم جملموعات  24اجملموعتُت، تقسيما عشوائيا، فصل للتجربية وأخر للضابط.

وربتاج الباحثة إىل اجملموعتُت، رلموعة التجربية ورلمموعة الضابطة. رلموعة  21متكاملة.

ىى اجملموعة الىت تتعرض ادلتغَت ادلستقل دلعرفة تأثَت ىذا   Ekperimental groupربية التج
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للمتغَت  ضىى اجملموعة الىت ال تتعر و  Controlled groupادلتغَت عليها. ورلموعة الضابطة 

 21التجريب وتبقى ربت ظروف عادية.

-Pretestتصميم البحث ادلنهج ذبريب استخدمتو الباحثة يف ىذا البحث ىو  

posttest Control Group Desain .تصميم عملية التجربية كما يلى: 

 

 4.8الجدول 

 تصميم عملية التجربية

 اإلختبار البعدى السلوك اإلختبار القبلي اجملموعة

 + + + التجربية

 + _ )+( الضابطة

 

 : موقع البحث - ب

شية تأ Alue Lhok يف قرية MTsN Alue Lhokبـ  قامت الباحثة ىذا البحث   

 .الشرقية
                                                             

      
الرياض دار ) ،أدواتو أساليبو البحث العلمي مفهوموذوقان عبيدات و عبد الرضبن عدس واألصدقاء،  21

  323ص.(، م0442أسامة للنشر والتوزيع، 



 : متغيرات البحث -ج

من ىذا تابع " و متغَت  Word Wallمن ىذا البحث ىو " وسيلة ادلستقل متغَت   

 .البحث ىو " على ترقية الثروة اللغوية "

 

 : مجتمع البحث وعينته واسلوب اختيارها -د

    مجتمع البحث : -8

 . طالبا 101 وبلخ عددىم، MTsN Alue Lhokرلتمع البحث ىم كل الطلبة بـ   

 : وعينته واسلوب اختيارها -7

 MTsN Alue Lhokبـ  (VIII)البحث ىم الطلبة يف الصف الثاين  واما عينو  

 Purpose. واختيار الطلبة ىذا الصف عينة ذلذا البحث بفرضية طالبا 014وعددىم 

Sampling22.. وىي اسلوب اختيار عينة البحث بالنظر ادلعُت  

وىذا على النظر: الطلبة ىف الصف االول طلبة جديد وقدرهتم على مهارات   

اللغة العربية ناقص وبعض منهم مل يدرسوا اللغة العربية، وقد درس الطلبة يف الصف 

الثاين  وكثَت منهم مل يفهموا ادلفردات قصوص يف الثروة اللغوية، والطلبة ىف الصف 

                                                             
37

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 85 

 



وهبذا النظر زبَت الباحثة العينة طلبة يف  فردات.الثالث ما عندىم ادلشكلة يف تعليم ادل

 .MTsN Alue Lhokبـ   D3 و B 2الصف 

 

 أدوات البحث : -ه

 23تقوم الباحثة هبذا البحث باستخدام األدوات التالية: 

 ادلالحظة :  -0

تستخدم الباحثة ادلالحطة جلمع البيانات عن الظواىر ادلوجودة من نشاطات   

الطلبة من اشًتاكهم واىتمامهم هبذ العملية التعلمية. و تقوم الباحثة باادلالحظة 

 األنشطة التعلمية الىت تتعلق بُت ادلدرس والتالميذ يف عملية التعلمية يف الفصل. 

 ادلقابلة : -3

من خالذلا الباحثة جيمع معلومات وبيانات شفوية من  ىى استبيان شفوي تقوم  

تستخدام الباحثة بادلقابلة جلمع البيانات مع مدرس اللغة العربية عن تعليم  24ادلفحوص.

 .MTsN Alue Lhokاللغة العربية ىف 
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 021م(، ص: 0443دارأسامة النشر ولًتزيع، سنة 



 أإلختبار :  -2

 تستخدام الباحثة يف ىذا البحث االختبار القبلى و االختبار البعدي.   

ثة رلموعة من األسئلة شفحية لقياس كفاءة الطلبة يف ادلفردة قبل تطبيق وتستخدام الباح

 ادلنتج وىو مواد اللغة العربية ادلطورة وبعدىا فيمايلي:

م يف الثروة اللغوية قبل ذبربة عرفة قدرة وكفائة لطلبة و مشكالهتاإلختبار القبلى دل -

 اإلنتاج.

 .لًتقية الثروة اللغوية Word Wallاإلختبار البعدى دلعرفة فعالية وسيلة  -

 

 : ب جمح البياناتأسالي -و 

 أما أساليب صبع البيانات استخدمنها الباحثة يف ىذا البحث ىي :  

ادلالحظة، ىي مقابلة بُت الباحثة وادلدرس حاصل من البحث ذبريب للتحصول  -

 على البيانات عن درجة احلصول يف تطبيق التعليم اللغة العربية.

األسلوب أستخدمتها دلالحظة احلدوث اليت وقعت عند التعليم اللغة ادلقابلة، ىذا  -

 العربية.

 إختبار، تستخدمو الباحثة للقياس قدرة الطلبة يف الثروة ادلفردات. -



 أحوال عن وادلعلومات البيانات إىل للوصول ىذه الطريقة الباحث استعملالوثائق،  -

 .ادلدرسة ىذه ىف ادلعل مُت والطال ب وصبلة وتارخيها ادلدرسة
 

 : معيار النجاح -ز

 معيار النجاح يف ىذا البحث نوعُت، مها معيار النجاح الكيفى و الكمى.   

معيار النجاح الكيفى، وىذه يقيس بادلالحظة ومقابلة الىت تقوم بالباحثة وادلدرس  -0

 عند تعليم الثروة اللغوية. 

 إن كان الطلبة يذكرون مفردات عن عملية اليومية. ( أ

 الطلبة يرصبون ادلفردات.إن كان  ( ب

 .كان الطلبة يقرأون ادلفردات صحيحاإن   ج(

 د( إن كان الطلبة حيول مذكر و مؤنث أو مفرد و صبع. 

 ح( إن كان أحوال الطلبة عند التعليم عملية.

معيار النجاح الكمى، وىذا يقيس باإلختبار وتقوم هبا ادلدرس. تكون اإلجتبار  -3

 من إختبار الكمى ىف فهم الثروة اللغوى. إن كان نتائج الطلبةادلفردي، 

 

 



 4.7الجدول 

 معيار النجاح الكمى

 التقدير الدرجة
 شلتاز 31-000

 جيد جدا 21-34
 جيد 11-24
 مقبول 11-14
 راسب 1-14

 

 أسلوب تحليل البيانات : -ح

ربليل البيانات ىى العملية الىت تنظم او تكون بواسطتها ادلالحظات الناذبة عن   

ىف ىذا  اسلوب ادلطبق 40تطبيق خطة حبث معينة حبيث ديكن احلصول منها على نتائج.

يهدف دلقارنة العالقة القوية بُت  (ekperimen research )البحث ىو دراسة ذبربية 

ادلتغَتات. ادلتغَت ىو كل شيئ غَت ثابت. ادلتغَت احلار ىو عنصر يرجى أن يتأثر. وادلتغَت 

 wordعلى ادلتغَت احلار. وىذا البحث يعتمد على ذبربة وسيلة ادلعقد ىو عنصر يعتمد 

wall .على ترقية الثروة اللغوية 
                                                             

، عامل الكتب: القاىرة، ، البحث الًتبية أصولو ومناىجود منر مرسىضبد لبيب النحيحى و زلم40

   310م، ص. 0432



البحث ىو اإلحصاء االستداليل. وتقوم الباحثة  أسلوب ربليل البيانات ذلذا  

.(t-test)ت -باالختيبار
41

 

 

t =      

√(
         

           
) (

 

  
   

 

  
)

 

 

 :  معاين

Mx  =  ادلقياس ادلعديل من فرقة التجربة 

My  =  ادلقياس ادلعديل من فرقة الضابطة 

∑x2  = عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة 

∑y2  = عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطة 

Nx  = عدد الطلبة يف فرقة التجربة 

Ny  = عدد الطلبة يف فرقة الضابطة 
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بعد صبع البيانات هتدف الباحثة دلراجعة البيانات الىت فعلتها يف البيانات اجملتمعة   

من ادلالحظة و كذلك اإلصالح والتطور على التحليل لتأكيد التحليل السابق حىت 

 تستطيع أن تأخذ النتائج ادلرجوة من البحث. 

 

 : مراحل تنفيذ الدراسة -ط

 وىذه اإلجراءت تقوم الباحثة بتنفيذىا باخلطوات اآلتية :   

 االستعداد -0

 .Lhok MTsN Alueتالحظ الباحثة بادلالحظة ادلدنية بـ  -3

 Word Wallوسيلة تستأذن الباحثة من رئيس ادلدرسة أن تقوم البحث عن تطبيق  -2

 .Lhok MTsN Alue  بـ يف الثروة اللغوية

 Wordوسيلة تكتسب الباعثة توجيهات وإرشادات من رئيس ادلدرسة عن تطبيق  -4

Wall بـ يف الثروة اللغوية  Lhok MTsN Alue. 

 ربديد وتعيُت رلموعتُت وىى رلموعة التجربية ورلموعة الضابطة. -1

 و الضابطة. التجربيةتقوم الباحثة باإلختبار القليب ذلا تُت اجملموعتُت ومها  -1

 تعليم بدون ، و Lhok MTsN Alue  الثروة اللغوية بـلًتقية Wall Wall تعليم بوسيلة  -2

 .الضابطةاستخدامو جملموعة 



الثروة لًتقية Wall Wall تقوم الباحثة بادلالحظة العميقة من خالل استخدام وسيلة  -3

 اللغوية.

يف صبع ادلظاىر التعليمية الذي يشمل عملية التعليم، حصيلة أن تقوم الباحثة  -4

و أن يقام بالتقوًن أثناء الدرسة وهنايتها، إلن االختبار إحدى الوسائل ىف  التعليم

 صبع ادلعلومات للتقوًن.

 تقوم الباحثة باإلختبار البعدى ذلا تُت اجملموعتُت ومها رلموعة التجربية الىت تطبق  -00

، و رلموعة الضابطة Lhok MTsN Alue  الثروة اللغوية بـلًتقية Wall Wall وسيلة 

 .استخدامهابدون 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع

 الدراسات الميدنية
 

 وتعليم العربية فيه :  لمحة عن ميدان البحث - أ
 تعلق بالبحث ادليداين عن استخدامفيما يلقد حبثت الباحثة ىف الباب السابق 

ومن البيانات اجملموعة  MTsN Alue Lhok بـ الثروة اللغوية ترقية يف Word Wallوسيلة 
وإلجراء ىذا الباب،  الباحثة يف الباب األول. عرضتهاربقيقا جلمع الفروض الىت  منها

فقد قامت الباحثة بالبحث ادليداين اعتمادا على رسالة اجلامعة اإلسالمية احلكومية زاوية 
 جوت كاال لنجسا.

قية ك الشر الببَت ( Alue Lhok) لو لوكأقرية  تقع ىفمدرسة  MTsN Alue Lhok إن
كيلو مًتا، أو حواىل   400بندا أتشية دلوقف -موقعها جبانب شارع ميدان ،تشيةأعاصمة 

 0413. ىذه ادلدرسة أساست ىف سنة (Peureulak)كيلو مًتا من مدينة بَتالك  01
 ميالدية.
رئيس ادلدرسة اآلن ىو دكتوراندوس. يونس ادلاجستَت. وأما عدد مدرسُت فيها  

شية، ومنهم من زبرج يف جامعة شيخ كواىل و سحصا منهم متخرجا من زبرج يف بأت 34
منهم من زبرج يف جامعة الرانَتى و منهم من زبرج يف جامعة زاوية جوت كاال و منهم 
من زبرج يف جامعة سامدري بلنجسا وغَتىا من اجلامعات الىت توجد ىف أتشية. وأما 

لطلبة من عدد مدرس اللغة العربية ىف ىذه ادلدرسة ىي ثالثة أشحاص. وأما عدد ا
 43طالبا. 101الصف األول اىل الصف الثالث على حسب 
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 Profil MTsN Alue Lhok, h.1 



 أحوال ادلدرس  -0

ودلعرفة أحوال معلمي اللغة العربية ىف ادلدرسة فهي أن عدد مدرس اللغة العربية بـ 

MTsN Alue Lhok رجون من الكلية الًتبية خنها ادلتتكون من ثالثة أشخاص كل م

 و جامعة زاوية جوت كاال لنجسا من شعبة اللغة العربية. شيةجامعة الرانَتى بند أت

 ولتوضيح نرى ىف جدول التاىل:

 3.8 جدولال
 أسماء المدرس اللغة العربية

 متخرج من أمساء ادلدرسى رقم
 كلية الًتبية جامعة الرانَتى بند آتشية نور فجرية. س.ف.د.إ 0
 لنجساكلية الًتبية جامعة زاوية حوت كاال  سفر.س.ف.د.إ 3
 كلية الًتبية جامعة زاوية حوت كاال لنجسا أبيدة.س.ف.د.إ 2

 
 أحوال الطلبة -3

دلعرفة أحوال الطلبة ىف ادلدرسة قامت الباحثة بعض البيانات تقدير الطلبة بـ 

MTsN Alue Lhok طالبا 101 يبلغحبيث م  3003-3002 يىف العام الدرس.  

 ولتوضيح نرى ىف جدول األتى:

 



 3.7جدول ال
 MTsN Alue Lhok أحوال الطلبة بـ

 اجملموع الطالبات الطالب عدد الفصل صفال الرقم
 030 44 30 فصول 4 األول 0
 041 12 32 فصول 4 الثاىن 3
 030 002 22 فصول 4 الثالث 2

 101 311 340 03 اجملموع
 

 و مناقشتها : الدراسة عرض نتائج - ب

 Word Wallالطالب فى ترقية الثروة اللغوية بوسيلة  كفاءةعرض البيانات عن   -8

قدمت  ىف عملية التعليم والتعلم، Word Wallقبل أن تستخدم الباحثة وسيلة 

اإلختبار القبلى طالب. وأما ىدفو فلمعرفة الكفائة األساسية لكلهم  ىف الثروة ادلفردات. 

 موعتُت: وأما اجلدول اآليت يعرض نتيجة الطالب ىف االختبار بُت اجمل

 3.4جدول ال
 الضابطة لفصل )ب(نتائج اإلختبار القبلى 

 التقدير النتيجه اسم الطلبة الرقم
 مقبول 10 ش -ر -أ 0
 راسب 14 أ 3
 راسب 44 خ 2



 راسب 43 أ -ر -د 4
 مقبول 12 د 1
 مقبول 13 ل -أ 1
 راسب 13 ما -أ 2
 جيد 20 ر -ف -أ 3
 مقبول 11 ر -ف 4

 مقبول 11 ز -ف 00
 راسب 14 ح 00
 راسب 13 ر -ح 03
 مقبول 14 ب -إ 02
 راسب 41 ي -ل 04
 راسب 10 م 01
 مقبول 10 ح -م 01
 مقبول 10 أ -م 02
 مقبول 11 م  -ن 03
 مقبول 10 ف -ن 04
 مقبول 10 إ -ن 30
 مقبول 11 ج -أ 30
 جدا جيد 32 ب -ف 33
 جيد 22 ر 32
 مقبول 13 ف -ل -ر 34
 راسب 10 ب -س 31
 مقبول 11 ن -ش 31



 مقبول 14 ر -أ 32
 جيد 22 ن -إ 33
 جيد 20 ن -ر -ف 34
 مقبول 14 ك -ي 20
 مقبول 11 ي 20
 مقبول 13 ذ 23

  8977 العدد 
  61.16 المعدل 
 

، ظهرت أن الطلبة نالوا الدرجة لضابطن نتائج ىذا االختبار القبلى ىف الفصل اإ

الثروة اللغوية يف ادلستوى ترقية الطلبة ىف  تدل على أن كفاءةأي   %10.01 ادلعدلة

 ىف الثروة اللغوية بصفة عامة مقبول. ، فإن كفاءةومن ىناادلقبول، 

 3.3جدول ال
 نتيجة االختبار القبلى للمجموعة الضابطة 

 النسبة المؤية العدد التقدير النتيجة الرقم
 - - شلتاز 31-000 0
 %2.03 0 جيد جدا 21-34 3
 %03.1 4 جيد 11-24 2
 %11.31 03 مقبول 11-14 4
 %33.03 4 راسب 1-14 1

 %000 23 المجموع



وجدنا ىف اجلدول السابقة أن بعض الطلبة ىف اجملموعة خالصة القول، فإننا 

الثروة اللغوية، إلن درجتهم يف  امتالك ىف هم من ضعفمن( %11.31)الضابطة 

 منهم(%03.1)، ومن حصل على درجة راسبةمنهم  (%33.03)درجة مقبول. وال

 %( ومنهم يف الدرجة جيد جدا .2.03من نال درجة جيدة، )

 3.5جدول ال
 نتائج اإلختبار القبلى لفصل )د( التجربة

 
 التقدير النتيجه اسم الطلبة الرقم

 راسب 44 أ -ع 0
 راسب 43 م -أ 3
 جيد جدا 33 س -أ 2
 جيد 11 ح 4
 جيد جدا 33 ك 1
 مقبول 11 إ -م 1
 جيد جدا 21 س -م 2
 جيد 13 ف -م 3
 مقبول 12 ن -م 4

 جيد جدا 21 د -م 00
 راسب 41 ل -م 00
 شلتاز 32 م 03
 راسب 43 و -م 02



 راسب 43 ز -م 04
 جيد 23 ن –إ  -م 01
 جيد 20 إ -م 01
 جيد جدا 21 ر -م 02
 جيد 13 ج -م 03
 مقبول 13 ق -م 04
 مقبول 11 ه -م 30
 مقبول 13 ك -م 30
 مقبول 10 ب -م 33
 مقبول 12 ض -م 32
 مقبول 11 ش -م 34
 راسب 44 ح -م 31
 مقبول 11 ر 31
 جيد جدا 21 ي -ر 32
 راسب 43 أ -س 33
 مقبول 12 أ -ن 34
 مقبول 11 ح -ص 20
 جيد 11 ر -ذ 20
 جيد 11 ل -ذ 23

  7161 المجموع 
  63.47 المعدل 



الطلبة نالوا  لنا ، ظهرت أناالختبار القبلى ىف الفصل التجرين نتائج ىذا إ

الثروة اللغوية يف  ترقية الطلبة ىف % أي تدل على أن كفاءة14.22الدرجة ادلعدلة 

 ىف الثروة اللغوية بصفة عامة مقبول.ادلقبول، ومن ىنا فإن كفاءة ادلستوى 

 3.6جدول ال
 ة التجربيةنتيجة االختبار القبلى للمجموع

 النسبة المؤية عدد التقدير النتيجة الرقم
 %2.03 0 شلتاز 31-000 0
 %03.21 1 جيد جدا 21-34 3
 %30.32 2 جيد 11-24 2
 %24.22 00 مقبول 11-24 4
 %30.32 2 راسب 1-14 1

 %000 23 المجموع
 

 اجملموعةوجدنا ىف اجلدول السابقة أن بعض الطلبة ىف خالصة القول، فإننا 

درجة الالثروة اللغوية، إلن درجتهم يف  امتالك ىف هم من ضعفمن (%24.22التجريبة )

درجة منهم  (%30.32)، ومن حصل على درجة راسبةمنهم  (%30.32)مقبول. و

( منهم يف درجتهم %2.03)و ،منهم يف درجتهم جيد جدا (%03.21)، وةجيد

 شلتاز.



 3.7جدول ال
 اإلختبار البعدى لمجموعة الضابطة و التجربيةالمقارنة بين نتيجة 

 الفصل التجربية الفصل الضابطة التقدير النتيجة الرقم

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المنوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

 %2.03 0 - - شلتاز 31-000 0
 %03.21 1 %2.03 0 جيد جدا 21-34 3
 %30.32 2 %03.1 4 جيد 11-24 2
 %24.22 00 %11.31 03 مقبول 11-14 4
 %30.32 2 %33.03 4 راسب 1-14 1

 %000 23 %000 23 العدد 
 

طلبة من اجملموعة الضابطة مل حيصلوا  أن ةالباحث إعتماد على اجلدول السابق ذبد

(الطلبة من 0و )، شلتاز درجةنالوا على  ( طلبة من رلموعة التجربية0على درجة شلتاز و)

جيد جدا  درجة ( طلبة من رلموعة التجربية 1اجملموعة الضابطة نالوا على جيد جدا و)

اجملموعة من  ةبالطل (2)و نالوا على درجة جيد اجملموعة الضابطة من طلبة( 4)و

من  ةب( طل00)اجملموعة الضابطة و من  طلبة (03)ودرجة جيد ،  على نالوا التجربية

 ةب( طل2)طلبة من اجملموعة الضابطة و (4)و ،مقبول درجة على نالوا بيةلتحر ااجملموعة 

 راسب. درجة علىنالوا لتحربية امن اجملموعة 



ىف اللقاء ن قامت بو وبالتايل قدمت الباجث االختبار البعدى على الطلبة الذي 

 .النهائى

 3.8جدول ال
 الفصل الباء الضابطة نتائج اإلختبار البعدي

 التقدير النتيجه الطلبةاسم  الرقم
 مقبول 10 ش -ر -أ 0
 مقبول 13 أ 3
 راسب 13 خ 2
 راسب 10 أ -ر -د 4
 مقبول 12 د 1
 مقبول 13 ل -أ 1
 راسب 13 ما -أ 2
 جيد 20 ر -ف -أ 3
 جيد 13 ر -ف 4

 مقبول 13 ز -ف 00
 مقبول 10 ح 00
 راسب 14 ر -ح 03
 مقبول 13 ب -إ 02
 راسب 12 ي -ل 04
 راسب 10 م 01
 مقبول 13 ح -م 01
 جيد 11 أ -م 02



 مقبول 12 م  -ن 03
 مقبول 13 ف -ن 04
 مقبول 13 إ -ن 30
 جيد 11 ج -أ 30
 شلتاز 40 ب -ف 33
 جيد جدا 21 ر 32
 جيد 11 ف -ل -ر 34
 مقبول 14 ب -س 31
 جيد 13 ن -ش 31
 مقبول 12 ر -أ 32
 جيد جدا 21 ن -إ 33
 جيد 24 ن -ر -ف 34
 جيد 11 ك -ي 20
 مقبول 10 ي 20
 جيد 11 ذ 23

  8965 المحموع 
  61.31 المعدل 
 
أن الطلبة نالوا  لنا ، ظهرتاالختبار القبلى ىف الفصل الضابطن نتائج ىذا إ

الثروة اللغوية يف  ترقية الطلبة ىف % أي تدل على أن كفاءة10.40الدرجة ادلعدلة 

 ىف الثروة اللغوية بصفة عامة مقبول. فإن كفاءة ادلقبول، ومن ىناادلستوى 



 3.9جدول ال
 لمجموعة الضابطة لنتيجة االختبار البعدى 

 النسبة المؤية عدد التقدير النتيجة الرقم
 %2.03 0 شلتاز 31-000 0
 %1.31 3 جيد جدا 21-34 3
 %33.03 4 جيد 11-24 2
 %41.32 01 مقبول 11-24 4
 %01.13 1 راسب 1-14 1

 %000 23 المجموع
 

وجدنا ىف اجلدول السابقة أن بعض الطلبة ىف اجملموعة خالصة القول، فإننا 

درجة الالثروة اللغوية، إلن درجتهم يف  ترقية ىفهم من ضعف من( %41.32)الضابطة 

من نال  منهم(%33.03)، ومن حصل على درجة راسبةمنهم  (%01.13)مقبول. و

%( منهم من  2.03%( منهم من يف الدرجة جيد جدا، ، و )1.31درجة جيدة، و )

 يف الدرجة شلتاز.

 

 

 

 



 3.81جدول ال
 فى ترقية الثروة اللغوية  Word Wallوسيلة نتائج اإلختبار البعدى 

 الفصل )د( لتجربية
 
 التقدير النتيجه اسم الطلبة الرقم

 راسب 10 أ -ع 0
 راسب 14 م -أ 3
 شلتاز 42 س -أ 2
 جيد 12 ح 4
 جيد جدا 34 ك 1
 جيد 11 إ -م 1
 جيد جدا 23 س -م 2
 جيد 13 ف -م 3
 جيد 11 ن -م 4

 جيد جدا 21 د -م 00
 راسب 44 ل -م 00
 شلتاز 34 م 03
 راسب 14 و -م 02
 مقبول 12 ز -م 04
 جيد 24 ن –إ  -م 01
 جيد 22 إ -م 01
 جيد جدا 33 ر -م 02



 جيد 13 ج -م 03
 مقبول 13 ق -م 04
 مقبول 14 ه -م 30
 مقبول 14 ك -م 30
 مقبول 12 ب -م 33
 مقبول 10 ض -م 32
 مقبول 13 ش -م 34
 مقبول 13 ح -م 31
 جيد 11 ر 31
 جيد جدا 21 ي -ر 32
 راسب 41 أ -س 33
 جيد 14 أ -ن 34
 مقبول 13 ح -ص 20
 جيد 24 ر -ذ 20
 جيد 14 ل -ذ 23

  7834 المجموع 
  66.96 المعدل 
 
أن الطلبة نالوا لنا ، ظهرت االختبار القبلى ىف الفصل التجريبن نتائج ىذا إ

الثروة اللغوية يف  ترقية الطلبة ىف % أي تدل على أن كفاءة11.41الدرجة ادلعدلة 

 .جيد ىف الثروة اللغوية بصفة عامة اجليد، ومن ىنا فإن كفاءة ادلستوى



  3.88 جدولال
 لمجموعة التجربةلنتيجة االختبار البعدى 

 النسبة المؤية عدد التقدير النتيجة الرقم
 %1.31 3 شلتاز 31-000 0
 %01.13 1 جيد جدا 21-34 3
 %24.22 00 جيد 11-24 2
 %33.03 4 مقبول 11-24 4
 %01.13 1 راسب 1-14 1

 %811 47 المجموع
 

وجدنا ىف اجلدول السابقة أن بعض الطلبة ىف اجملموعة خالصة القول، فإننا 

ن ترقية الثروة اللغوية، إل ىف هم من نال على درجة جيدمن( %24.22)الضابطة 

، من حصل على درجة راسبةمنهم  (%01.13). وجيد درجةالدرجتهم يف 

%( منهم من نال يف الدرجة 01.13من نال درجة مقبول، و ) منهم(%33.03)و

 %( منهم من نال يف الدرجة شلتاز.1،31، و )جيد جدا، 

 

 

 

 



 3.87جدول ال
 المقارنة بين نتيجة اإلختبار البعدى المجموعة الضابطة و التجربة

 الفصل التجريبي الفصل الضابطة التقدير النتجة الرقم
 عدد 

 الطالب
النسبة 
 المنوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

 %1.31 3 %2.03 0 شلتاز 31-000 0
 %01.13 1 %1.31 3 جيد جدا 21-34 3
 %24.22 00 %33.03 4 جيد 11-24 2
 %33.03 4 %41.32 01 مقبول 11-14 4
 %01.13 1 %01.13 1 راسب 1-14 1

 %000 23 %000 23 العدد 
 

طالبا واحدا من اجملموعة الضابطة نال  أن ةالباحث إعتماد على اجلدول السابق ذبد

من طلبة ( 3)، وشلتاز درجة ( طلبة نالوا على رلموعة التجربية3على درجة شلتاز و)

 علىنالوا اجملموعة التجربية  ة منب( الطل1)و نالوا على درجة جيد جدا اجملموعة الضابطة

ة بطل (00)وجيدة  نالوا على درجةاجملموعة الضابطة  من طلبةال (4)ودرجة جيد جدا، 

على  اجملموعة الضابطةمن طلبة ال (01)وجيدة،  على درجةنالوا لتحربية ااجملموعة  من

من طلبة ( 1)ومقبول،  درجة علىالتحربية نالوا اجملموعة  ة منبالطل (4)و درجة مقبول



 علىنالوا اجملموعة التجربية  ة منب( الطل1)ونالوا على درجة مقبول  اجملموعة الضابطة

 درجة مقبول.

 

 3.84الجدول 
 نتائج الطلبة في اإلختبارين ) القبلي والبعدي (

 االسماء الرقم   
 للصف الضابط

النتائج الصف 
 الضابط

 االسماء  
 للصف
 التجربي

النتائج الصف 
 التجربي

 بعدي قبلي بعدي قبلي
 10 44 أ -ع 10 10 ش -ر -أ 0
 14 43 م -أ 13 11 أ 3
 42 32 س -أ 13 44 خ 2
 12 11 ح 10 43 أ -ر -د 4
 34 33 ك 12 12 د 1
 11 11 إ -م 13 13 ل -أ 1
 23 21 س -م 13 13 ما -أ 2
 13 13 ف -م 20 20 ر -ف -أ 3
 11 12 ن -م 13 11 ر -ف 4

 21 21 د -م 13 11 ز -ف 00
 44 41 ل -م 10 14 ح 00
 34 32 م 14 13 ر -ح 03
 14 43 و -م 13 14 ب -إ 02



 12 43 ز -م 12 41 ي -ل 04
 24 23 ن -إ  -م 10 10 م 01
 22 20 إ -م 13 10 ح -م 01
 33 21 ر -م 11 10 أ -م 02
 13 13 ج -م 12 11 م  -ن 03
 13 13 ق -م 13 10 ف -ن 04
 14 11 ه -م 13 10 إ -ن 30
 14 13 ك -م 11 11 خ -أ 30
 12 10 ب -م 40 32 ب -ف 33
 10 12 ض -م 21 22 ر 32
 13 11 ش -م 11 13 ف -ل -ر 34
 13 44 ح -م 14 10 ب -س 31
 11 11 ر 13 11 ن -ش 31
 21 21 ي -ر 12 14 ر -أ 32
 41 43 أ -س 21 22 ن -إ 33
 14 12 أ -ن 24 20 ن -ر -ف 34
 13 11 ح -ص 11 14 ك -ي 20
 24 11 ر -ذ 10 11 ي 20
 14 11 ل -ذ 11 13 ذ 23

 7834 7161 العدد 8965 8977 المجموع 
61.16 المعدل 

% 
68.31

% 
63.47 المعدل

% 
66.96

% 
 



 : في الثروة الغوية Word Wallعرض البيانات عن فعالية استخدام وسيلة  -7

، تقوم الباحثة باإلختبار يف الثروة الغوية Word Wallودلعرفة فعالية استخدام وسيلة 

 (. كما ىف اجلدول اآليت:t-testت )

 3.83الجدول 
 نتيجة اإلختبار القبلى والبعدى بين الفصلينتحليل 

 الصف التجربي الصف الضابط الرقم
      (Y)          (X)     

0 10 10 - - 44 10 2 24 
3 11 13 2 4 43 14 1 21 
2 44 13 3 14 32 42 1 21 
4 43 10 2 4 11 12 3 4 
1 12 12 - - 33 34 3 4 
1 13 13 - - 11 11 4 30 
2 13 13 - - 21 23 3 4 
3 20 20 - - 13 13 - - 
4 11 13 2 4 12 11 3 4 

00 11 13 3 4 21 21 - - 
00 14 10 1 21 41 44 4 01 
03 13 14 3 4 32 34 3 4 
02 14 13 2 4 43 14 4 30 
04 41 12 2 44 43 12 1 21 



01 10 10 0 0 23 24 3 4 
01 10 13 3 4 20 22 2 4 
02 10 11 1 21 21 33 2 44 
03 11 12 2 4 13 13 - - 
04 10 13 3 4 13 13 - - 
30 10 13 3 4 11 14 3 14 
30 11 11 0 0 13 14 3 4 
33 32 40 2 4 10 12 3 4 
32 22 21 2 4 12 10 4 01 
34 13 11 2 4 11 13 2 4 
31 10 14 3 12 44 13 4 30 
31 11 13 03 044 11 11 1 21 
32 14 12 4 01 21 21 - - 
33 22 21 3 4 43 41 4 01 
34 20 24 2 4 12 14 1 21 
20 14 11 3 4 11 13 3 4 
20 11 10 1 31 11 24 3 14 
23 13 11 3 14 11 14 2 4 

897 المجموع
7 

896
5 

816 611 716
1 

783
4 

86
7 

756 

N   Y   ∑   X   ∑ 

 



وتقوم الباحثة أسلوب ربليل البيانات ذلذا البحث ىو اإلحصاء االستداليل. إن 

 42(.t-test) ت -باالختبلر

 معاين: 

Mx  = ة يادلقياس ادلعديل من فرقة التجرب 

My  =  فرقة الضابطة الادلقياس ادلعديل من 

∑x2  = عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة 

∑y2  =  فرقة الضابطةالعدد التنوعي النتائج من 

Nx  = عدد الطلبة يف فرقة التجربة 

Ny  =  فرقة الضابطةالعدد الطلبة يف 

 حيث:

X1نتائج اإلختبار القبلى الصف التجربة = 

X2نتائج اإلختبار البعدى الصف التجربة = 

(x) االخراف من نتائج اإلختبارات القبلية والبعدية الصف التجرىب = 

Y1نتائج اإلختبار القبلى الصف الضابطة = 

                                                             
43 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitin  dan Pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 112 



Y2نتائج اإلختبار البعدى الصف الضابط = 

(Y)االخراف من نتائج اإلختبارات القبلية والبعدية الصف الضابط = 

Nعدد الطلبة لكل للصف = 

 

 فنظرنا: 

=     ∑y   001     =   ∑x   013 

=   ∑    100     =  ∑    211 

=      N  23     =      N  23 

 

Mx = 
 

 
 = 

   

  
 

      =  5.06 

∑   = ∑   – 
(  ) 

 
 

      = 756 – 
(   ) 

  
 

       = 756   
     

  
 

      = 756 – 820.125 

∑   = 64.125 



My  = 
 

 
 = 

   

  
 

      = 3.34 

∑  = ∑   
(  ) 

 
 

     = 600  
(   ) 

  
 

     = 600  
     

  
 

    = 600  357.78 

∑  = 242.22 

 

 

 t =      

 (
 

  
   

 

  
) √(

         

           
)

 

 

  t =         

 (
 

  
   

 

  
) √(

             

           
)

 

t =       

 
  

    
 √(

       

  
)

 

t =        

 √      (    )
 

t =       

 √     (    )
 



t =       
     

  = 38.84 

 

ىو (  ) من احلساب السابق ظهرت لنا أن ادلتوسط من اجملموعة التجربية 

  ) مث ادلتوسط من اجملموعة الضابطة  1.01
مث  43.42ىو (t) وقيمة تـ  2.24ىو (

 مث ىذا العدد  62 =2-(32 +32) وحصل علىdf= (Nx + Ny) بالرمز   dfحسب البحث

وأخذت الباحثة   (t) نظر إىل نتيجة قائمة ت ىف اجلدول.(t) يرجع اىل درجة ت  13

 ".3.000فهو(df) % بـ 1% فذلك: " مستوى ادلعنوية 1مستوى ال ادلعنوية 

 : وتفسير نتائج الدراسةتحليل  -ج

ىف الثروة  Word Wallادليدانية مث ربليل الباحثة عن ذبريب الوسيلة  ىف الدراسة

 للمجموعة التجربية، ففي ىذه اجملموعة بعرض الفروض:  اللغوية

جدول فالفروض مقبول. وىذا يعٌت (t) احلساب أكرب من تـ   (t)إن كانت درجة تـ -

 فعالية ومؤثرة على ترقية الثروة اللغوية. Word Wallأن ذبريب الوسيلة 

اجلدول أو متساويُت   (t)تاءالاحلساب اصغر من درجة (t) تاء الإن كانت درجة  -

على ترقية الثروة اللغوية  Word Wallفالفروض مردود. وىذا يعٍت أن ذبريب الوسيلة 

 غَت فعالية وال مؤثرة.



ىف  Word Wallأن الوسيلة  وىذا يشَت إىلفعرفنا أن فروض السابقة مقبولة.  

وكانت ذبريبها تقدر على ترقية قدرة الطلبة ىف الثروة اللغوية.  الية و مؤثرة.عالثروة اللغوية ف

قد صبعت الباحثة البيانات ووجدت أن حيصل الطالب على حيسُت النتائج، وىي 

فعالية ومؤثرة ىف  Word Wall. وىذه حال تدل على أن عملية التعليمية بوسيلة 43.42

ة الطالب ىف تعلم اللغة العربية مؤثر على ترقية رغب Word Wallوسيلة بالثروة اللغوية. و 

 صوصا ىف ترقية ادلفردات.خ

 

 

 

 

 

 

 

 



الخامس فصلال  
 الخاتمة

  : البحث ائجنت - أ

ترقية الثروة على وتطبيقها  Word Wall وسيلة قامت الباحثة بتجريب أنبعد 
وىذه . هنتائج األخَت الاىل ىي قد وصلت  MTsN Alue Lhokاللغوية عند الطالب بـ 

اإلختبارين القبلى األعتمادات على النتائج الىت حصلت عليها اجملموعة التجربية يف 
 ذبريب.تغزي اىل تأثَت الوجدت بينهما الفرق احلق و و والبعدى 

البحث ادليداىن   باحثة نتائج مهمة منوىف إختمام ىذه الرسالة ستقدمها ال
 اإلقًتاحات وىي:

يؤثر للطلبة ىف تعلم اللغة العربية خصوصا ىف تعلم  Word Wallوسيلة  ان تطبيق -0
 ىذه الوسيلة تبحث ،ىف تعلم ادلفردات Word Wallادلفردات. واما تطبيق وسيلة 

 أمثلة وىناك التفاعلي و صريح. التعلم الكلمات معُت من خالل عملية معٌت
 ،معٌت الكلمة. موضوع عملة اليومية على يف البحث الكاتبة يفعل ما قليلة على
مدرسة، مكتبة، مطبخ، بيت، غرفة  ىي اسًتاتيجيات: Word Wallاألمثلة 
 وادلعٌت مقصد ما زبمُت التالميذ ذلك الكلمات. بعد زبمُت اجللوس

 باستخدام ذلك للمدرسُت تطوير ديكن االسًتاتيجيات من دلزيد .االندونيسية
 أخرى. اسًتاتيجيات

ـ بالثروة اللغوية لدى الطلبة  ترقية يفWord Wall استخدام وسيلة أن فعالية  -3
MTsN Alue Lhok ودليل على ىذا أن نتيجة االختبار ت ،(t)  23،34حساب 



اجلدول، فذلك يدل على أن فرض البحث  (t)من درجة ت  30000أكرب من 
 مقبول.

 
 التوصيات : - ب

 انطالقات من نتائج البحث شبة ضرورة تقدًن التوصيات كما يلي:
  ترقيةعند تعليم اللغة العربية و يف Word Wallان يهتم ادلدرس باستخدام وسيلة  -0

و ترجم مفردات الثروة اللغوية على وجو خاص، لكي يذكر مفردات الطالب 
 ، و غَت ذلك.صحيحا

التعليمية ادلناسبة لتدريس الثروة اللغوية وجيعل الطلبة ان يزود ادلدرس وخيتار ادلواد  -0
 مفرحُت ىف تعليم اللغة العربية. 

 ان يكثر ادلدرس تدريب الطالب على ادلفردات وادلمارسة هبا يف العملية التعليمية -3
ان يكثر ادلدرس إعطاء التوصيات للطالب عن امهية تعلم اللغة العربية و تدريس  -2

 الثروة الغوية.
  

 : اإلقتراحات - ج
ن تقدم األقًتاحات الىت رأهتم ل انتهاء من كتابة ىذه الرسالة، حيسن الباحثة أوقي

 منافع وىى كما يلى: ولعلها تعود اىل صبيع القارئُت نافعة تقدديها 

و  ادلدرسة عناصر بُت االتصالية الًتبوية حالة خيًتع أن على رئيس ادلدرسة ينبغي -0

 لًتقية للمعلمُت باادلناقشة يقيم وأن، والتعليم التعلم عملية فتنفذ ادلعلمُت ضباسة

 MtsN Alue Lhokبـ الطالب  الثروة اللغوية جلميع



 تعليميف  ادلناسبة التعليمية الوسيلة يستخدم أن العربية اللغة مدرس على ينبغي -3

 أ رغبةشوتن والدرس ثروة اللغويةال يف الطالب فهم تساعد حىت العربية اللغة

 .العربية اللغة درس يف وضباستهم الطالب

 و جيعلون العربية اللغة تعلم يف ونشاطهم جهدىم يرفعوا نأ الطالب على ينبغي -2

 يتناولوا كلهم لكى ادلدرس إىل يطيعوا نأ عليهم و زلبوبة مادة العربية اللغة مادة

 .النافعة علم

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : المراجع العربية - أ
 الكفء، العربية اللغة مدرس إعداد ضلو التدريس مهارات، 3000، الدين أوريل حبر

 احلكومية م اإلسالميةھإبرا مالك موالنا جامعة مطبعة، ماالنج

رانَتى االسالمية جامعة ال، بندا أتشيو ،ادلدخل إىل علم اللغة ، 3001، مسلم خبارى

 احلكومية

 جامعة ،ماالنج ،الطراز من اإلسالمية دلدارس العربية اللغة منهح، 3000، ديوي ضبيدة

 احلكومية إبراىيم اإلسالمية مالك موالنا

 ، عاملالبحث الًتبية أصولو ومناىجو ، 0432،زلمد منر مرسى و ضبد لبيب النحيحى

 القاىرة ،الكتب

، البحث العلمي مفهوم وأدواتو وأسالبية،  0443، عبد الرضبن عدسو  ذوقان عبيدات

 دارأسامة النشر ولًتزيع ،الرياض

جاكرتا،  ،مفهوم النرقية و أمهيتها و أسسها ز انواعها، 3001، امساعيل أضبدزلمد 

 منتدى ادلوارد البشرية

 دارالنفائس، ، بَتوتاھتدريس وطرائق العربية خصائص، 0431، معروف نائف
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PEDOMAN OBSERVASI 

KEGIATAN BELAJAR SISWA DI MTsN ALUE LHOK 

 

KEGIATAN 

Respon 

YA TIDAK 

Persiapan murid dalam belajar 

a. Siswa mempunyai minat dalam belajar mufradat 

b. Siswa ada mempersiapkan bahan yang akan 

dipelajari 

c. Siswa ada mengulang pelajaran yang telah 

dipelajari 

 

  

 

Kegiatan siswa dalam proses belajar 

a. Siswa aktif dalam pembelajaran mufradat yang 

diberikan 

b. Siswa ada mengerjakan tugas yang diberikan dalam 

proses belajar 

c. Siswa dapat mengulang kosakata yang diberikan 

Evaluasi setelah pembelajaran 

a. Siswa sudah mengerti dengan bahan pelajaran yang 

diberikan dalam proses pembelajaran tadi 

b. Siswa ada kemajuan dalam pegayaan pembelajaran 

mufradat 

c. Waktu yang digunakan efektif atau tidak 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

MTsN ALUE LHOK 

 

1. Kapan berdiri MTsN Alue lhok ? 

2. Berapa Jumlah guru yang mengajar di MTsN Alue lhok ? 

3. Ada berapa siswa yang belajar di MTsN Alue lhok ? 

4. Ada berapa guru bahasa arab di MTsN Alue lhok ? 

5. Kurikulum apa yang dipakai di MTsN Alue lhok ? 

6. Bagaimana keberhasilan guru dalam dalam mengajarkan bahasa arab ? 

7. Apakah siswa senang dengan guru bahasa arab ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : MTsN Alue Lhok 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : VIII / Ganjil  

Alokasi Waktu  : 3 jam pelajaran 

 

 

Standar Kompotensi : 

Memahami informasi lisan tentang kosakata baru dalam segala bentuk atau 

wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang aktifitas 

sehari-hari. 

 

Kompetensi Dasar :  

1.1 Menyadari kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT. 

1.2 Menunjukkan prilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru dan teman. 

3.1 Melafalkan huruf hijaiyah, kata, frasa, kalimat dan wacana tertulis dengan 

baik dan benar tentang : أعمالنا اليومية 
3.2 Mengidentifikasi kata, frasa,dan kalimat dari wacana tertulis sederhan 

tentang:   أعمالنا اليومية 

3.3 Menemukan makna, gagasan atau pikiran dari wacana tertulis sederhan 

tentang : أعمالنا اليومية 
 

 

1. Indikator 

Pertemuan 1 

3.1.1 Menirukan bacaan dialog  terkait topik : أعمالنا اليومية 

3.2.1 Memahami isi dialog  terkait topik : أعمالنا اليومية 
3..3.1 Menemukan arti kosakata baru dan menerjemahkannya. 

 

 

Pertemuan 2 



3.1.2 Memahami نثؤ و م الًتكيب عن مذكر  

3.2.2 Menjelaskan perbedaan نثؤ و م الًتكيب عن مذكر  

3.2.3 Mengubah مذكر  menjadi  نثؤ م    

3.3.3 Membuat kalimat terkait topik : أعمالنا اليومية 
Pertemuan 3 

3.1.3 Melafalkan bacaan dengan lafal dan intonasi yang benar  terkait topik : 
 أعمالنا اليومية

3.2.4 Memahami isi bacaan  terkait topik : أعمالنا اليومية 
3.2.5 Menjelaskan isi bacaan secara lisan. 

3,3,4 Menuliskan ide pokok yang terkandung dalam paragraf. 

 

2. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan 

menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: أعمالنا اليومية 

 

3. Materi Ajar 

 احلوار 
 الًتكيب 
 القراءة 

 

 

 

 

 

4. Metode Pembelajaran 



 

Pendekatan : Pendekatan ilmiah (scientific approach) 

Model  : 1. Komunikatif Elektik 

  2. Komunikatif – Kooperatif 

Metode  : 1. Istiqraiyyah 

     2. Qiraah 

     3. Sam’iyah – Syafawiyah 

     4. Diskusi  

 

 

5. Media dan Sumber Pembelajaran  

1. Media   

 Laptop 

 Word Wall 

 

2. Sumber Belajar 

 Buku Siswa” Bahasa Arab kelas VIII Madrasah Tsanawiyah “ 
Kemenag tahun 2015 

 Kamus Bahasa Arab 

 Referensi lain yang relevan 

 Internet (jika tersedia). 
 

6. Penilaian 

 

 Proses : Pengamatan selama proses pembelajaran. 

 Bentuk : Lisan, tertulis, dan peragaan  

 

7. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke- 1 

 

KEGIATAN URAIAN AW 

Awal  Guru mengucapkan salam pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa. 

 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat 
pembelajaran. 

 Guru memberikan motivasi dengan kata-kata pembangkit 

semangat serta manyampaikan tujuan dari materi yang akan 

diajarkan. 

 Siswa menyebutkan kata-kata yang biasa dipakai dalam 
pekerjaan. 

 

 

 

 

 

10 M 

Inti 
 Guru memberikan mufradat terkait topik : أعمالنا اليومية  

 



Dengan menggunakan media word wall. 

 Guru memberikan materi dialog bacaan terkait topik. 

 Guru menjelaskan sinopsis dari dialog secara singkat. 

 Guru mengucapkan materi dialog kalimat perkalimat 
secara keseluruhan. 

 Siswa mendengar dialog yang dibacakan guru secara 

berulang-ulang. 

 Siswa menyebutkan kata-kata yang didengar. 

 Siswa mampu menulis kata yang telah diucapkan. 

 

 

 

70 M 

Penutup  Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran 
dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara 

bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 

langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. 

 Guru membimbing peserta didik menyimpulkan 
pembelajaran. 

 Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 

 

 

 

10 M 

Pertemuan ke- 2 

 

KEGIATAN URAIAN AW 

Awal  Guru mengucapkan salam pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa. 

 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat 
pembelajaran. 

 Guru memberikan motivasi dengan kata-kata pembangkit 
semangat serta manyampaikan tujuan dari materi yang akan 

diajarkan. 

 Siswa menyebutkan kata-kata yang biasa dipakai dalam 

pekerjaan. 

 

 

 

 

 

10 M 

Inti 
 Guru memberikan mufradat terkait topik : أعمالنا اليومية 

dengan menggunakan media word wall. 

 Guru menjelaskan نثؤ و م الًتكيب عن مذكر  

 Siswa mengamati penjelasan yang dipaparkan melalui 
Media word Wall. 

 Guru menjelaskan perbedaan نثؤ و م الًتكيب عن مذكر  

 Siswa mencoba mengubah bentuk مذكر menjadi نثؤ م  

 Guru dan siswa Menbuat Media word Wall. 

 

 

 

 

 

70 M 

Penutup  Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran 

dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara 

 

 



bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 

langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. 

 Guru membimbing peserta didik menyimpulkan 

pembelajaran. 

 Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya. 

 

10 M 

 
Pertemuan ke- 3 

 

KEGIATAN URAIAN AW 

Awal  Guru mengucapkan salam pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa. 

 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat 
pembelajaran. 

 Guru memberikan motivasi dengan kata-kata pembangkit 

semangat serta manyampaikan tujuan dari materi yang akan 

diajarkan. 

 Siswa menyebutkan kata-kata yang biasa dipakai dalam 
pekerjaan. 

 
 

 

 

 

10 M 

Inti 
 Guru memberikan mufradat terkait topik : أعمالنا اليومية 

dengan menggunakan media word wall. 

 Guru memberikan materi dialog bacaan terkait topik. 

 Siswa bertanya tentang mufradat yang belum mereka 

ketahui. 

 Guru membaca teks bacaan. 

 Siswa mendengar teks bacaan yang dibacakan guru. 

 Siswa membaca teks bacaan dengan lafal yang benar. 

 Siswa mencoba menjelaskan isi teks bacaan dan 

menyimpulkannya. 

 

 

 

 

 

70 M 

Penutup  Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran 

dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara 

bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 

langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. 

 Guru membimbing peserta didik menyimpulkan 
pembelajaran. 

 Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya. 

 

 

 

10 M 

 



 فى الثروة اللغوية  ختبار القبلي للطلبةإلا
   MTsN Alue Lhokبـ 

 عن عملية اليومية! مفرداتعشر ادكر  .0
 ترجم  ادلفردات االتية إىل اللغة األندونسية !   .3
   دروس -
 تعد   -
 نستعَت -
 ذىب -
 رجع -
 أخًت الكلمة الصحيحة فيما بُت القوسُت ! .2
 ندرس ... يف معمل العلوم  -

 واجلعرفية ( –الرياضيات  -) العلوم الطبيعية 
 أذىب اىل ادلكتبة، واستعَت ... -

 أحيانا أخرى ( –بعض الكتب  –)ىذه القصة 
 حًول كلمة مذكر اىل مؤنث ! .4
 الطلب -
 خادم -
 طبيب -
 اجلملة من عملية اليومية !أصنع ثالث  .1

 



 فى الثروة اللغوية  للطلبة بعدىختبار الإلا
   MTsN Alue Lhokبـ 

 عن عملية اليومية! ادكر عشر مفردات .1
 ترجم  ادلفردات االتية إىل اللغة األندونسية !   .2
 مدرسة -
 مكتبة -
 مطبخ -
 بيت -
   غرفة اجللوس -
 أخًت الكلمة الصحيحة فيما بُت القوسُت ! .3
 عائشة اىل ....تذىب السيدة  -

 ادلكتبة ( -ادلدرسة  -) ادلطبخ  
 أخو عائشة طالب ىف ادلدرسة... -

 الثانوية ( –ادلتوسطة  –) اإلبتدائية 
 حًول كلمة مذكر اىل مؤنث ! .4
 تالميذ -
 مدرس -
 مهندس -

 أصنع ثالث اجلملة من عملية اليومية ! .00
 



 

 


