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EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MEDIA HOT POTATOES UNTUK 

MENINGKATKAN  PENGUASAAN KOSA KATA BAHASA ARAB 

 KELAS VII A DI MTs ISLAMIYAH PALANGKA RAYA 

ABSTRAK 

Bahasa Arab, para pakar sependapat bahwa keterampilan berbahasa terbagi 

kepada 4, yaitu: menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Dalam empat keterampilan 

ini terdapat unsur-unsur seperti pelafalan, kosakata, dan struktur kalimat. Dari semua 

unsur-unsur tersebut, aspek kosakata termasuk unsur paling penting yang harus dikuasai 

oleh siswa dalam proses belajar mengajar bahasa Arab.  Hot Potatoes adalah program 

untuk membuat soal.Hot Potatoes bisa diterapkan di bidang pendidikan untuk tes. Nilai 

akan langsung muncul jika semua soal telah dijawab, ini sangat membantu guru untuk 

memberikan kuis ataupun tes kepada siswa. 

Rumusan masalah: apakah siswa yang diajarkan melalui media hot potatoes lebih 

efektif untuk meningkatkan penguasaan kosakatanya dibandingkan siswa yang tidak 

diajarkan dengan media hot potatoes. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur 

efektivitas media hot potatoes terhadap peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab 

siswa  VII MTs Islamiyah Palangka Raya.  

Jenis peneitian eksperiman ini menggunakan kelas control dan kelas eksperiman 

sebagai bahan studi dengan teknih pengumpulan data sperti tes dan dokumentasi dan 

analisa data. 

Tempat penelitian dilaksanakan di MTs Islamiyah yang terletak di Jl. Dr. Murjani 

No. 75 Palangka Raya. Teknik tes berupa pilihan ganda.Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa nilai rata-rata siswa pada kelompok eksperiment sebesar 82,24dan pada kelompok 

control sebesar 61,85berarti pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media 

Hot Potatoes dan tidak menggunakan media Hot Potatoes dalam pembelajaran kosakata 

selisih nilai 20,39. Jadi dengan hasil keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima Ho ditolak dan kemampuan menguasai kosakata bahasa arab dengan 

menggunakan media Hot Potatoes dan tidak menggunakan media Hot Potatoes terdapat 

perbedaan yang signifikan diantara keduanya. 

Kata kunci: Efektifitas, Penggunaan Media, Hot Potatoes. 
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لترقيه استيعاب المفردات  (Hot Potatoesفَ عَّالية استخدام البطاطس )
 لطالب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية بالنكارايا

 الملخص
 االستماع ىي اربعة أقساـ، إىل تنقسم ويةاللغ ا١تهارات أف على ا٠ترباء اتفق ،العربية اللغة

صوت كا١تفردات. كمن ٚتيع عناصر اللغة ال كىف كل مهارات عناصرىا مثلالكتابة. ك  الكالـ كالقراءةك 
ىي البطاطس. ا١تفردات ىف عملية تعٌلم اللغة العربية ٭تفظالطالب البد لو اف  ىالعربية الىت هتتم عل

برنامج ىف صناعة األسلة. ك ىي تستطيع استعما٢تا ىف قسم الًتبية لالختبار. ك الدرجة 
ىف ىذه التطبيق ٗترج مباشرة إذا كاف ٚتيع األسئلة قد أكجبت. ك ىذه تساعد مساعدة 

 ىف ا١تدرس إلعطاء ا١تسابقة أك االختبار ىف الطالب.

 عنأكثر استيعاب  البطاطس استخداـ ىل الطالب الذين ييعٌلموفالبحث كىي  سؤاؿ
 استخداـ البطاطسفعالية قياس لكىو  . كىدؼاستخداـ البطاطسالطالب الذين ال ييعٌلموف 

 . ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية بالنكارايا السابععلى استيعاب مفردات اللغة العربية ىف الفصل 

التجريبية كمواد دراسية مع كيستخدـ ىذا النوع من البحوث التجريبية فئة التحكم كالطبقة 
 تقنيات ٚتع البيانات مثل االختبار كالتوثيق كٖتليل البيانات.

 ىف الٌشارع  ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية بالنكاراياالباحث عن البحث ىف  جرل ىذا
 82,24ىي  ةأف النتيجة ا١تعدلة لطالب اجملموعة التجريبيك بالنكارايا.  75د.ر مورجاين رقم 

كىذا ٔتعٌت أف قيمة ا١تختلفة يف قياـ التعليم كالتعلم بوسيلة  61,85كاجملموعة الضابطة ىي
من نتيجة  البياف السابق ٕتاد إف قدرة كلذلك ف .20,39 ك بعدمها ىي ستخداـ البطاطسا

 كبعدمها خالفا كبَتا بينهما. البطاطساستيعاب ا١تفردات العربية بُت استخداـ 

استخداـ البطاطسالكلمات الرئيسية: فعالية, استخداـ الوسائل, 
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ركلمة الشكر والتقدي  
 ب         سم اهلل الرحمن الرحيم

بسم اهلل الرٛتن الرحيم. اٟتمد هلل رٌب العا١تُت كبو نستعُت على أمور الٌدنيا ك الٌدين. 
صٌل كسٌلم كبارؾ على أشرؼ أشهد أف ال إلو إاٌل اهلل، كأشهد أٌف ٤تٌمد رسوؿ اهلل. الٌلهم 

 األنبياء كا١ترسلُت سٌيدنا ٤تٌمد كعلى ألو كأصحابو أٚتعُت. أٌما بعد
البحث  وفيق كا٢تداية حىٌت ٘تت كتابة ىذاتم قد أعطيٍت نعمة كثَتة ك اٟتمد هلل اٌلذ

 العلمي. كالصالة كالسالـ على سٌيدنا ٤تٌمد صٌلى اهلل عليو كسلم.
اللغة العربٌية  لحصوؿ على درجة سرجانا لقسم تعليمالبحث العلمي الستفاء الشركط كل ىذا

فػىعَّالية  البحث العلمي ٖتت ا١توضوع " ذاىف اٞتامعة اٟتكومٌية اإلسالمٌية بالنكا رايا. ى
الفصل  ا١تفردات لطالبعاب يلًتقيو است (Hot Potatoesاستخداـ البطاطس )

الذين الباحث على األصحاب اإلسالمية بالنكارايا"، كقف  سابع با١تدرسة ا١تتوسطةال
البحث العلمي ك آخرىا. كلذلك يريد الباحث ليقوؿ الشكر ٢تم ىف  يساعدكنو من أكؿ الكتابة ىذا

 ىذه الفرصة:
اٟتقوؽ،   السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس ىف اٟتقوؽ. ا١تاجستَت ىف فضيل .1

 ة اإلسالمٌية بالنكا رايا.كرئيس اٞتامعة اٟتكوميٌ 
الذم  التعلميعميد كلية الًتبية كعلـو  ا١تاجستَت الًتبية، الدكتورندس فهميالسيد  فضيل .2

 إلقامة البحث.اعطى االذف 
نائب عميد اجملاؿ  ،ا١تاجستَت ىف الًتبيةاٟتاجة ركضة اٞتنة، د ر أ.  السيدةفضيلة  .3

  اٞتامعة اٟتكومٌية اإلسالمٌية بالنكا رايا.االكادٯتي يف الًتبية كالعلـو التعلمية 
فضيلة السيدة سانيت ارليانا، ـ.ؼ د، كعميد قسم التدريس اللغة اٞتامعة اٟتكومٌية  .4

 اإلسالمٌية بالنكا رايا



 ح
 

 ،عبد العزيز فضيلة ، كا١تشرؼ األكؿ ك الدكتور جسماىن، ا١تاجستَت ىف الًتبيةفضيلة  .5
البحث  ين كأرشداين حىٌت ٘تت كتابة ىذاشىجَّعا كا١تشرفة الثانية اللذاف قد، ـ,ؼ,د 
 العلمي.

ت لجامعة اٟتكومٌية اإلسالمٌية بالنكا رايا، خصوصا سادال سادات ا١تدٌرسُت كا١تدٌرسات .6
اللغة العربٌية اٌلذين قد أعطواين العلـو النافعة ماداـ  ا١تدٌرسُت كا١تدٌرسات لقسم تعليم

 الباحث تدرس ىف ىذه اٞتامعة.
س كمساعدم ا١تكتبة اٞتامعة للحكومٌية اإلسالمٌية بالنكا رايا على حسن سادة رئي .7

 مساعدهتم ىف اقًتاض الكتب احملتاجة ٢تذا البحث.
، م سوباجيو, س.ؼ.دحار تباه  اٟتاج.رئس ا١تدرسة ا١تطوسطة االسالمية بالنكاريا  .8

 السرجانا الًتبية الذم أذف يل إلقامة البحث ىف ىذه ا١تدرسة.
 .وسطة االسالمية بالنكارياا١تدرسة ا١تت ا١تدٌرسُت كا١تدٌرساتسادات  .9

ىذا كنسأؿ اهلل أف يوفقهم كيوفر ٢تم ا١تساعدة ىف الدنيا كاآلخرة كيغفر ٢تم ذنوهبم 
كيكتب ٢تم اٟتسنات ك٬تزيهم خَت اٞتزاء كيعينهم ىف أعما٢تم. حىٌت ٭ٍتملنا إىل اٞتٌنة. 

 صٌيات كاالقًتحات كااًلنًٍتقاد. آخَتنا، تتوكَّل الباحثكللتحسُت اآليت ٭تتاج الباحث إىل التو 
 .النافع لنا خصوصا الباحث البحث العلمي إىل اهلل كي سيكوف ىذا
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 ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن الرًَّحيمً 
 أهدى هذا البحث العلمي إلى :

 

فههما اهلل  ٭تلوالدم احملبوب الفاضل لوالديت احملبوبة احملًتمة، عسى اهلل يرٛتهما ك 

 لسالمة اإلٯتاف كاإلسالـ ىف الدنيا كاألخرة

 بالنكارايا جزاىم اهلل خَت اٞتزاء  ٚتيع األساتيذ ىف اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية

 بدعائهم حىت كصلت إىل هناية كتابة ىذا البحث كٚتيع أىايل الذين سعدكين

 دهتم ىف ا٘تاـ البحثاسعمالذين كثر اىتمامهم ك  أصحايب
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 شعار
 

 او ن  ي   زَ  : مَ لَّ سَ وَ  ه  ي  لَ عَ ى اهلل   لَ صَ  اهلل   لَ و  س  رَ  الَ : قَ  الَ : قَ  اءَ رَ ب َ ال   ن  عَ 
 م  ك  ات  وَ ص  اَ ب   نَ اَ ر  ق  ال  

 

Dari Al-Barra dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda Hiasilah Al-Qur’an 

dengan suaramu yang merdu.” 

( HR.Sunan An-Nasa’i) 
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث . أ

كاف اجملتمع يواصل  .اللغة ىي آلة اتصاؿ االنساف ١تواصلت مقصوده

مقامها ا١تقصود أك ا٢تدؼ إىل اجملتمع األخرل بوسيلة اللغة. إذا نهرت اللغة من 

 2011.)إماـ شيبويو فأهنا شيئ الذم ال بد تعلمها كتطبيقها يف ا١تواصلة مع الغَت.

  (8ص: 

كاف تعليم اللغة العربية )األجنبية( ٥تتلف بتعليم لغة األـ، كلذلك ا١تبدأ 

األساسي من ىذا التعليم ٥تتلف جدا سواء كاف يتعلق بطريقتها، أك مادهتا، أك 

ا١تهارة يف استيعاب اللغة العربية تشتمل على القراءة. كل الولد عملية تعليمها. ٣تاؿ 

أساسيا لو الكفاءة يف استيعاب كل اللغة بالرغم مع الكادار ك الدكافع ا١تختلفة. 

ا١تقصود من االختالفت ىنا مثل األىداؼ التعليمة ا١تطلوبة، كالكفاءة األساسية 

اـ مع االجتهاد يف تعليم اللغة لدل الولد، كالدكافع ا١توجودة يف نفسو، كاالىتم

العربية تكوف أصعب تواصلها با١تقارنة إىل لغة األـ. ٓتالؿ ا١تفردات كالقواعد كاٞتمل 

اليت نادرة استخدامها للولد. بسبب ذلك، تعليم اللغة العربية يف ا١تؤسس الرٝتي 

 غة.كغَت الرٝتي ٭تتاج إىل طريقة التعليم ا١تناسبة باألىداؼ العمة من تلك الل
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اللغة العربية ىي لغة من اللغات األجنبية اليت تنتسر انتشارا كبَتا يف سائر 

البلداف. عملية انتشار ىذه اللغة يف سائر البلداف تتأثر على تنمية دين االسالـ 

 الذم مصدر تربيتو )القرأف كالسنة( مستخدماف اللغة العربية.

كبَتا لتعليم كتعمق علـو   ال شك أف اللغة العربية احتاجها االنساف احتياجا

دين االسالـ، ألف الكتب اليت تكوف مصدر دين االسالـ عموما مكتوب باللغة 

العربية. كاف القرأف الكرًن كاٟتديث النبوم مكتوبُت باللغة العربية. ككذلك الكتب 

 اليت كتبها العلماء عن أنواع علـو دين السالـ أكثر كتابة باللغة العربية.

غريب أف ا١تسلمُت يف األندكنيسي يهتموف اىتماما كبَتا إىل  هبذا، ليس أمر

ىذه اللغة. ىذا على أساس الواقعي أف ىذه اللغة ىي لغة الدين كلغة اٖتد ا١تسلمُت 

 يف سائر البلداف.

 ،العامل أ٨تاء ٚتيع يف ا١تسلموف يستخدمهاىي اللغة الدينية  العربية اللغة

. ك كانت ا للغة العربية يستخدمها العرب ىف كالية كخصوصا ىف عبادهتم كل يـو

درس اللغة ال تي للغة اليومية ىف بعض بالد آخر كإندكنسيا. ىف إندكنسيا، االعرب ك

ىف مؤٌسسة الًتبٌية الشىكلية. إىل اشكاؿ ما تطوَّر يفقط، كلكن  العربية ىف ا١تعاىد

ا١تدارس ىف اندكنيسيا، منهج التعليم اللغة العربية يتعيٌنو اٟتكومة ىف ا١تدرسة اإلبتدائية 
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نوية. ك ىف كل مرحلة ا١تدرسة اللغةي العربية درس اك ا١تدرسة ا١تتوسطة ك ا١تدرسة الث

 Nazri Syakur.2010:55))ب. كاج

بية ١تستول البتدائية، كا١تتوسطة، كالثانوية، ا٢تدؼ ا٠تاص من تعليم اللغة العر 

كاٞتامعة ىو أف يكوف التالمذ كالطالب يفهموف ىذه اللغة ٝتاعيا كاف أك كتابة كيقدركف 

 على تعبَت تفكَتىم كذكقهم شفهيا كاف أكٖتريريا.

استيعاب اللغة يف ناحية تلفظ ا١تفرداة كاحملادثة للمدرسة ا١تتوسطة االسالمية 

خاصة للغة العربية تكوف مشكلة أساسية اليت البد للمعلم حلها لكي يقدركف بالنكارايا 

تعلم القائمات ا١تفركضة ككتب العلـو األخرل ٢تم. ىذه اللغة اليت تنبغى استخدامها ٢تم 

 قد كانت مشكلة رئيسية اليت البد ٢تم حلها.

يل معرفتهم ا١تشكلة اليت توجهها التالميذ يف تعليم اللغة العربية تأثرت إىل قل

نفسهم، كىذه بنسبة خلفيتهم من ا١تدرسة اإلبتدائية اليت فيها مل تتعلم العربية. ٬تانب 

ذلك، ىناؾ من تتخرج من ا١تدرسة اإلبتدية اليت تتعلم العربية كلكنو مل يقدر تلفظ ا١تفردة 

 العربية تلفها ٚتيال كصحيحا.

ا١تثاؿ ىف اتقاف ا١تفردات العربية. اتقاف ا١تفردات العربية ىو مهارة اليت البد 

ىف ىذ اٟتاؿ، تنبغي الطريقة ك للطالب ٘تليكها  ىف ٪تاء مهارة اللغوية األجنبية. 
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نادرة  زاؿت ال زعم ىو ىذاالوسائل ا١تستخدمة مفركحة للطالب عند عملية التعلم. 

 د تعليم اللغة العربية.عن ا١تدارس ىف بعض تنفذ مل بل

ال ٭تب الطالب  ك من ىنا ٕتد العقاعب من ىذه ا١تشكالت السابقة منها:

درس اللغة العربية ألف عملية تعليمها رتيبة أك يشعركف صعوبة لتعلمها خصوصا ىف 

تصاب ىذه ا١تشكلة أيضا ىف طالب الفصل األكؿ با١تدرسة  ا١تفردات العربية.

 ارايا.ا١تتوسطة االسالمية بالنك

على أساس ٕتربة الكتاب ىف ا١تيداف، قليل إتقاف مفرادات الطالب للغة 

حىت يكوف الطالب ال  العربية ألهنم الذين لديهم إرادة لتعلم اللغة العربية قليل جدا

 يستخدـ التعليمية العملية يف ا١تدرس ألف كذلك .يستطيعوف التقاف اللغة العربية

( دكف LKSفقط ك ٭تدؽ بكتاب الدليل ك أكراؽ عمل الطالب ) احملاضرة طريقة

استخداـ أدكات ا١تتفاخر أك الوسائل التعليمة اليت تستطيع لزيادة اتقاف ا١تفردات 

 العربية ىف الطالب.

إىل إثارة إرادة تعلم الطالب ك حافزىم هبذا ٭تتاج إىل العملية للمدرس ّتهود 

حىت يتقن  (LCD) السائل الكريستاؿ شاشاتمثال باستخداـ الوسائل ا١تعرضة ىف 

 الطالب ا١تفردات العربية قليال فقليال.
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ىف العملية التعليمية، الوسائل ٢تا كظيفة مهمة. من العمـو أف كظيفة الواسائل 

التعليمية يستطيع  ةقٌدـ حامليك أف استخداـ الوسائل ىف العلمي ىي كتوزيع الرسالة.

استخداـ  افز ك النقف ك تأثَت نفس اللطالب.الفضوؿ ك اإلرادة ك اٟتإلثارة 

الوسائل أيضا يستطيع ١تساعدة الطالب ىف زيادة الفهم ك تقدًن ا١تادة ا١تفركحة ك 

.  تسهيل تفسَت البيانات ك إكماؿ العلـو

إكماؿ الرأم السابق، ظهر حافٍت أف كظيفة الوسائل التعليمية خصوصا ىف 

الرسالة فقط فحسب بل تساعد لتبسيط ال ترسل  الوسائل السمعية ك البصرية 

 ناعمة دكف ٖتريف. عملية قبوؿ الرسالة الصاعبة حىت تكوف عملية ا١تواصالت

 الوسائل السمعية ك البصرية ٢تا تلك الوظئف ألهنا ٘تلك القدرة منها:

 ترٚتة الرسالة تكوف شيئا أساسيا .1

 كا١تكاف الزماف عرب .2

 إعطاء التجربة اإلجتماعية ك العاطفية .3

 إعطاء اٟتافز .4

 abdul wahab rosyidi.2009:28-29)) تطهَت الفهم. .5

مهتم جدا ألداء البحث باستخداـ الوسائل من خلفية السابقة، كاف الباحث 

. إذا ننهر ىف االسم، أكثرنا ال يعتقدكف بأهنا برنامج Hot Potatoesأك تطبيق 
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ٗترج  تستطيع تعبَتىا ىف قسم الًتبِت لالختبار. Hot Potatoesلصناعة األسئلة. 

. فهذه يساعد ا١تدرس جدا إلعطاء ا١تسابقة أك الدرجة مباشرة إذا ٕتاب كل األسئلة

أجناس ا١تسابقة أك االختبار ا١تقدـ. ك  اختيارات 5ىناؾ  االختبار إىل الطالب.

 .JCloze ،JMatch ،JQuiz ،JCross ،JMixأجناس ا١تسابقة منها: 

(https://hotpot.uvic.ca.9-okt:2017 مهتم بأداء ىذا البحث )من ىنا، أنا )الباحث

استيعاب مفردات للطالب ىف  Hot Potatoes فعالية استخداـ " ٖتت ا١توضوع:

لكي تكوف العملية التعليمية  "الفصل السابع با١تدرسة ا١تتوسطة االسالمية بالنكارايا

ستطيع مأكدة إىل اتقاف ا١تفردات العربية اليت ت Hot Potatoesالنشيطة بوسائل 

ك أرجوا من ىذه الوسائل زيادة اىتماـ الطالب  السشًتاؾ دكر الطالب ٚتيعُت.

طواؿ العملية التعلينمية حىت تكوف تلك العملية أكثر ا١تهتم ك ا١تفركحة ك لزيادة 

 إرادة تعلم اللغة العربية للطالب ك زيادة نتيجة تعلمهم.

 بحثأسئلة ال . ب

استيعاب مفردات للطالب ىف الفصل السابع با١تدرسة  البطاطس استخداـىل 

 لزيادة مفرادة الطالب؟ا١تتوسطة االسالمية بالنكارايا 
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 أهداف البحث . ج

التقاف ا١تفردات العربية ىف ا١تدرسة  البطاطسلتعريف فعالية استخداـ كسائل 

 لنكارايا.ابتوسطة اإلسالمية للفصل األكؿ أ ا١ت

 فوائد البحث . د

 رجي ىذا البحث الفوائد منها:

 الًتبية لإلبداع ىف ْتث عن الطرؽ اٞتيدة.أدكات ا١تراجع للمعلم ك مؤسس  .1

لكي يستطيعوا ىف  ألدكات طالب الفصل األكؿ ىف ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية .2

 اتقاف ا١تفردات العربية بسهولة

ك ا١تعلم خصوصا ىو رجي ىذا البحث يكوف ا١تسا٫تة عموما لعامل التعليم  .3

 لذم يركز ىف تعليم اللغة العربيةا

ا اإلسالمية ألدكات القراءة ىف زيادة الكنوز الفكرم ىف مكتبة اٞتامعة بالنكاراي .4

 اٟتكومية بالنكارايا

 للدراسات العلمية من أجل إجراء البحث ىف ا١تستقبل .5
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 فرضية البحث . ه

طالب الفصل األكؿ ىف ا١تردسة ا١تتوسطة االسالمية بالنكارايا الذين يتعلموف 

. اتقاف مفرداهتم أمهر من ىم Hot Potatoesالتقاف ا١تفردات باستخداـ الوسائل 

 .البطاطس ستخداـالذين ال

 هيكل البحث . و

 ىيكل البحث ىف ىذا البحث منها:

األىداؼ ك الفوائد ك الباب األكؿ يتكوف من خلفية البحث ك األسئلة ك  .1

 الفرضية ك ا٢تيكل.

من البحث السابق ك الوصف النهرم ك  الباب الثاين يتكوف من اإلطار النهرم .2

 ك تعريف ا١تفردات. البطاطستعاريف الفعالية ك كسائل 

الباب الثالث أم منهجية البحث الذم يتكوف من خطة البحث ك أدكات  .3

 ك خطوات ٖتليلها.البحث ك مصدر البيانات ك إجراءات ٚتعها 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 البحوث السابقة . أ

البحث من أريف موليانطو )اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سوناف كاليجاغا  .1

(. عمل البحث ٖتت ا١توضوع "دكر كسائل الصورة ىف اتقاف 2009 يوجياكرتا

 ا١تفردات التعربية". تركيز ْتثو ىو دكر الصورة ىف اتقاف ا١تفردات العربية.

البحث من فَتل سحَتيل فَتليٌت )اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سوناف كاليجاغا  .2

ٖتت  2014/2015( عملت البحث ىف السنة 2014/2015يوجياكرتا 

ا١توضوع "فعالية استخداـ كسائل الصورة الصامتة ىف جهود كيادة ا١تفردات 

العربية لطالب الفصل الثاين با١تدرسة التوسطة معاريف ماندم راجا بنجار 

 .2014/2015نيغارا جاكل الوصط السنة الدراسية 

بالتساكم لبحث استخداـ كسائل  ي ك البحث ألريف موليانطوْتثىذا 

)اٞتامعة اإلسالمية  بينهما أم البحث ألريف موليانطوك الفرؽ  الصورة.

( أـ ْتثي يركز عن "فعالية كسائل 2009اٟتكومية سوناف كاليجاغا يوجياكرتا 

التقاف ا١تفردات العربية" أـ البحث ألريف  Hot Potatoesالصورة بتطبيق 

 موليانطو يركز بدكر كسائل الصورة التقاهنا.
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فَتليٌت )اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية سوناف  البحث من فَتل سحَتيل ك 

( عملت البحث ىف السنة 2014/2015كاليجاغا يوجياكرتا 

ٖتت ا١توضوع "فعالية استخداـ كسائل الصورة الصامتة ىف  2014/2015

اشتماؿ ا١تبحث  البحث ٢تا بالتساكم هبذا ْتثي.". جهود كيادة ا١تفردات العربية

اـ كسائل الصورة الصامتة ا١تستخدمة لزيادة ىف ىذا البحث يراجع إىل استخد

ك الفرؽ بينهما أم أف ىذا البحث يركز عن "فعالية كسائل الصورة  ا١تفردات.

لفَتل سحَتيل  التقاف ا١تفردات العربية". أـ البحث Hot Potatoesبتطبيق 

يادة ـ كسائل الصورة الصامتة ىف جهود ز فَتليٌت يركز عن "فعالية استخدا

 العربية".ا١تفردات 

فَتل سحَتيل فَتليٌت )اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية من نتيجة البحث 

ىف جهود زيادة  ٩تتصر أف استخداـ كسائل الصورة الصامتةسوناف كاليجاغا(، 

 ا١تفردات العربية أكثر فعالية ٔتقارف دكر الصورة التقاف ا١تفلردات العربية.

عن استخداـ  لبحث متساك  حُت يف أـ البحث الذم يعمل الكاتب ىنا

الوسائل التقاف ا١تفردات ك لكن ىذا ْتثي يركز إىل استخداـ كسائل الصورة 

عى اتقاف ا١تفردات ا١تستخدمة ىف تعليم اللغة العربية  Hot Potatoesبتطبيق 

 خصوصا ىف اتقاف ا١تفردات.
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 الوصف النظري . ب

 تعريف الفعالية .1

)من أجناس كلمة  efektifitasأف  ىف ا١تعجم الكبَت للغة اإلندكنيسية

ك ىي "٢تا تأثَت" )العاقبة ك التأثَت ك  efektifاالسم( أصلها الكلمة األساسية 

 Departemen pendidikan dan.)االنطباع(، تستطيع ٟتمل النتيجة

kebudayaan.2003:284)  الكلمةefektif   تًتجم بوقوع التأثَت أة العقيبة ا١تريدة

العمل بالكفاءة ك أيضا الفعالية ألهنا نهرت من جهة كل   ىف األفعاؿ ا١تفعولة. 

ا٢تدؼ أك النتيجة أك العقيبة ا١تريدة بذلك الفعل قد كصلت بل كاملة )اٞتودة ك 

 اجملموع(.

الفعالية ىي اٟتاؿ ا١تشتمل بتعريف عن كقوع التأثَت أك العقيبة ا١تريدة إذا 

إ٧تاز ا٢تدؼ عملية تًتجم بالفعالية عمل االنساف الفعل با١تقصود ا١تعُت ا١تريد. 

العملية تقاؿ فعالية إذا تلك العملية قد كصلت إىل  الذم يقرر من قبل.

 Rahardjo Adisasmita. 2011: 21-22) .)ىدفها

 هدف تعليم اللغة العربية .2
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عملية تعليم اللغة العربية يف اٞتامعة حقيقة ٢تا نوعُت أم كاآللة كا٢تدؼ. 

ات مثل الشريعة، أصوؿ الدين، الدعوة، تربية تعليم ىذه اللغة يف بعض الكلي

دين االسلم لو مقاـ آللة ا١تساعدة يف ترقية الكفاءة األخرل اليت البد تعلمها. 

كالعكس، تعليم اللغة العربية يف كلية األدب كتربية اللغة العربية لو مقاـ هبدؼ 

و إىل الطالب إىل إنتاج ا٠تبَت يف ىذه اللغة كأدهبا حىت تكوف عملية التعليم توج

 لكي يقدرين إىل تعليم ىذه اللغة.

ىدؼ ا١تنهاج ىو ىدؼ تعليم اللغة العربية كما قد كجدت يف منهاج 

ا١تؤسسة. ىذا ا٢تدؼ يتصف عموما كالبد لو شرحو كتطبيقو تفصيليا لكي 

يكوف ا٢تدؼ النفسي من أربع األمهار أم االستماع, كالكالـ، كالقراءة، 

التعليم التفصيلي يسمى با٢تدؼ التعليمي. مثال، ىدؼ كالكتابة. كىذا ىدؼ 

مهارة االستماع ىو أف يكوف الطالب قادرين على فهم اللغة العربية ٝتاعيا. 

كا٢تدؼ التعليمي من ىذه ا١تهارة ىو أف يكوف الطالب يتعارفوف أصوات اللغة 

 Drs. H.ahmad Izzan. 2011:75-76) .)ا كيفهموف تعبَتات من ىذه اللغةكيفرقوهن

يوجو تعليم اللغة العربية إىل إيصاؿ ا٢تدؼ أم ا٢تدؼ العاـ كا٢تدؼ 

 ا٠تاص.

 ا٢تدؼ العاـ. أ
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أف يكوف الطالب قادرين يف فهم القرأف كاٟتديث الذاف ٫تا مصدر أساسي يف  .1

 حكم االسالـ كتعليمو.

أف يكوف الطالب قادرين يف فهم الكتب الدينية االسالمية كثقافتها اليت تكتب  .2

 العربية.باللغة 

 أف يكوف الطالب نشيطُت التكلم باللغة العربية كإنشائها. .3

 تكوف ىذه اللغة آلة ا١تساعدة لكفاءة أخرل. .4

 ا٢تدؼ ا٠تاص. ب

"ا٢تدؼ ا٠تاص ىو ا٢تدؼ الذم يريد تواصلو من ىذا الدرس حُت 

ذاؾ"، ىذا ا٢تدؼ البد أ٬تاده يف كتاب االستعداد. ا٢تدؼ ىو شرح من ا٢تدؼ 

ا٢تدؼ العاـ من درس ا١تطالعة ىو ٕتميل التلفظ كالقدر يف التلفظ العاـ. مثال، 

الصحيح، كالكفاءة يف الفهم كالتفكَت ما ٭تتول من ىذا الدرس، ك٪تاء كفاءة 

ا١تراجعة. كا٢تدؼ ا٠تاص من ىذا الدرس ىو تلفظ اٟتركؼ مناسبة ٔتخرجها مثل 

 Drs.AhmadMuhtadi .)ذاء )ذ(، كثاء )ث(، كجيم )ج(، كغَتىا من اٟتركؼ

Anshor.2009:7-8) 
 تعريف الوسائل .3
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ط أك ٔتعٌت الوسحرفية  mediusأصلها من اللغة الالتنية  mediaكلمة 

ك ىي اٞتمع  الوسائلبكلمة  mediaالوسيط أك التمهيد. ىف اللغة العربية تدكر 

وسط يًتجم بوقوع كلمة ال  ط.الوس ك ىي مرادؼ من كلمة الوسيلةمن كلمة 

بسبب ا١تكاف ىف  أك الوسيلة بُت اٞتانبُت. الوسيلةكىو يذكر ببُت اٞتانبُت 

الوسط، يذكر أيضا بالوسيط أك ا١توصوؿ أم موصوؿ أك قناة اٟتاؿ من اٞتهة 

 (Yudhi Munadi. 2008:6) .إىل اٞتهة األخرل

 رأل سنطوسو ىاميجيا أف الوسائل ىي كل أشكاؿ الوسيلة السمتعملة

رأل اٛتد ركحاين أف الوسائل ىي   إىل القابل. ىف ناشر الفكرة حىت تصل الفكرة

كل شيء الذم يستطيع للنهر ك لو الوظيفة كالوسيلة ك األدكات لعملية 

رأل بالكي ك حارالسُت بأف الوسائل ىي ا١تواصالت ) العملية التعليمية(. 

medium  .أك ا١تتوسطة اليت الطريقة ىي ىذها١تستعمل ٟتمل أك كصوؿ الرسالة 

رأل بريغ بأف الوسائل ىي كل . ا١تتناكؿ مع االتصاالت بُت رسالةال مع اةأدك 

األدكات اٞتسمية اليت تقدـ الرسالة اٟتافزة ا١تنسابة للتعلم مثال كوسائل اإلعالـ 

 (Ahmad Rohani.1997:2) .اإللكًتكنية وسائلك ال

 عالمات الوسائل التعليمية .4

 الوسائل التعليمية ٢تا ثالث عالمات منها:
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، ٕتب على الوسائل مهارة للتسجيل ك اٟتفظ ك إعادة ثبتعالمة ا١ت( أ

الصورة ك الفيلم  صوت شريطك  فيديو شريطا١تفعوؿ أك الوقوع كمثل 

 نستطيع نهره مرة دكف معرفة الوقت.الذم 

 فعوؿ ك الوقوع.، ٕتب على الوسائل مهارة للمتالعبة ىف ا١تعالمة ا١تتالعبة( ب

الوقوع الذم ٭تتاج إىل األكقات اليوميات يقدـ إىل الطالب ١تدة دقائق 

 فقط بأخذ الصورة أك التسجيل.

 .عالمة التوزيع، ٕتب على الوسائل مهارة للصناعة بالعدد الكبَت ك النشر( ج
(Jamil Suprihatiningrum.2014:320) 

 وظيفة الوسائل التعليمية .5

ت ا١تساعدة ىف العملية التعليمية ىف السابق أف كظيفة الوسائل ىي كأدكا

الوسيلة اليت تعطي التجربة البصرية إىل الطالب دفعا ٟتافز التعلم ك أم مثل 

التشريح ك تسهيل ا١تفهـو ا١تعقد ك ا١تلخص يكوف أكثر البسيط ك ا٠ترسانة ك 

ك استبقاء  متصاصاال لتعزيزبذلك أف الوسائل ٢تا الوظيفة  السهل ىف الفهم.

 (M. Basyiruddin Usman. 2002:20-21) .الطالب إىل ا١تواد التعليمية

 ك ست الوظائف الرئيسية من الوسائل التعليمية منها:
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أخذ اىتماـ الطالب باعراض األشياء ا١تفركحة من تلك كظيفة االىتماـ، ( أ

 الوسائل.

 كظيفة اٟتافز، زيادة كعي الطالب للتعلم النشيط.( ب

 العاطفة، زيادة كعي عاطفة الطالب ك سلوكهم ىف ا١تواد التعليمية. ظيفةك ( ج

 تستوب الطالب الضعيفُت ىف استقباؿ الدرس ك فهمو.كظيفة التعويضية، ( د

 تستوعب الطالب للعملية ٤تركة.كظيفة النفسي، ( ذ

 Jamil) .القدرة لدرجة مهارة الطالب ىف الستجابة التعليمكظيفة التقييم، ( ق

Suprihatiningrum.2014:320-321) 
إكماؿ الرأم السابق، ظهر حافٍت بأف كظيفة الوسائل التعليمية خصوصا 

ىف الوسائل السمعية البصرية ليس لرسالة الرسالة فقط فحسب بل ا١تساعدة ىف 

تبسيط عملية قبوؿ الرسالة الصعب حىت تكوف ا١تواصالت ناعمة دكف التشيويو. 

 قدرة ىف:ية ٢تا تلك الوظائف ألهنا الوسائل السمعية البصر 

 ترٚتة الرسالة إىل األشياء األساسية( أ

 تعرب الزماف ك ا١تكاف( ب

 إعطاء التجربة اإلجتماعية ك العاطفية( ج

 إعطاء اٟتافز( د
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 (Abdul Wahab Rosyidi.2009:28-29) .تشريح الفهم( ق

 درجة الوسائل التعليمية .6

 منها:قدمت نىٌت سودجىٌت درجات عملية للوسائل التعليمية 

نقع األساسيات اٟتقيقية بالوسائل للفكر ألف تلك تستطيع للحد ( أ

 اللفهي.

 نكرب إرادة الطالب ك اىتمامهم ىف التعلم بالوسائل.( ب

 نقع األساس لنماء التعلم بالوسائل حىت تكوف نتيجة التعلم ٚتيلة.( ج

 إعطاء التجربة اٟتقيقية ك ٪تاء عملية ا١تستقل لكل الطالب.( د

 ا١تتصل. ٪تاء الفكر ا١ترتب( ق

 مساعدة ٪تاء الفكر ك مراقبة ٪تاء القدرة اللغوية.( ك

الطريقة األخرل  أم يف بسهولة عليها اٟتصوؿ ٯتكن ال إعطاء ا٠تربة اليت ( ز

 ك مساعدة ٪تاء الكفاءة ك ٕتربة التعلم الكامل جدا.

أف تكوف ا١تواد التعليمية أكثر كضوحا ىف ا١تعٌت حىت يستطيع الطالب ( ح

 ا األىداؼ التعليمية جيدا.ليفهموا ىا ك يتقنو 



 

18 
 

ستكوف طريقة التعليم أكثر االختالفات ك ال يتصل شفهيا بنطق  ( ط

الكلمات من ا١تدرس فقط حىت ال يكوف الطالب ا١تللُت ك ا١تدرس ال 

 ينفد من البخار إذا كاف يعلم ىف كل كقت الدرس.

الطالب يكثركف عملية التعلم ألهنم ال يستمعوف شرح ا١تدرس فقط ( م

 يعملوف العملية األخرل كالرصد ك العمل ك التهاىر ك غَتىا. فحسب بل

(Ibrahim, R, Syaodih S. Nana.2003:67) 
 تصنيف الوسائل التعليمية .7

 من العمـو أف الوسائل التعليمية تنقسم إىل ثالثة أنواع منها:

 الوسائل السمعية ىي الوسائل ا١تعتمدة بقدرة الصوت.( أ

 ا١تعرضة بالصورة الساكتة.الوسائل البصرية ىي الوسائل ( ب

 الوسائل السمعية البصرية ىي الوسائل ا١تعرضة عن الصوت ك الصورة.( ج

 الوسائل التعليمية تستطيع أيضا تصنيفها ىف الطبقة منها:

 السمعية: شريط كاسيت ك بث راديو ك ىاتف.( أ

 الطباعة: كتاب الدراسة ك الوحدة ك الصورة ك التصوير.( ب

 الذم يكمل باألدكات الكتابية.طباعة الصوت: شريط كاسيت ( ج

 ساكتة: اال٩تفاضال ا١ترئية التوقعات( د
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 ساكتة: اال٩تفاض ذك صوت.ال البصرية السمعية توقعاتال( ق

 البصرية ا١تتحركة: فيلم صامت( ك

 السمعية البصرية ا١تتحركة: فيديو ك التلفاز.( ز

 األشياء ا١تادية: الكائنة اٟتقيقة ك النموذج( ح

 Jamil) أمُت ا١تكتبة.االنساف ك البيئة: ا١تدرس ك ( ط

Suprihatiningrum.2014:321) 
 اختيار الوسائل التعليمية .8

 ىناؾ االعتبارات ىف اختيار الوسائل التعليمية الصحيحة:

 األىداؼ التعليمية اليت تريد اال٧تاز( أ

 الطرؽ التعليمية ا١تستخدمة( ب

 خصائص ا١تواد التعليمية( ج

 فوائد الوسائل التعليمية( د

 استخداـ أجناس الوسائلقدرة ا١تدرس ىف ( ق

 فعالية الوسائل با١تقارنة مع الوسائل األخرل( ك

 ا٠تطوات ىف اختيار الوسائل التعليمية منها:

 صياغة األىداؼ التعليمية( أ
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 تصنيف األىداؼ على أساس النطاؽ )ميداف(( ب

 تقرير سيناريو التعليم ا١تستخدـ( ج

 اختيار الوسائل ا١تنسابة( د

 كتابة السبب ىف اختيار الوسائل( ق

-Jamil Suprihatiningrum.2014:322) صناعة اإلجراء الستخداـ الوسائل.( ك

323) 
 Hot Potatoesوسائل  .9

ىي  Hot Potatoesإذا ينهر إىل االسم، أكثر الناس ال يعتقدكف بأف 

ك  برنامج ىف صناعة األسلة. ك ىي تستطيع استعما٢تا ىف قسم الًتبية لالختبار.

الدرجة ىف ىذه التطبيق ٗترج مباشرة إذا كاف ٚتيع األسئلة قد أكجبت. ك ىذه 

 .تساعد مساعدة ىف ا١تدرس إلعطاء ا١تسابقة أك االختبار ىف الطالب

(Https://Hotpot.uvic.ca:9-oktober-2017) 
ستة التطبيقات اليت ٘تكن إليك لصناعة  Hot Potatoes suiteاشتملت 

ك التقاطع ك  ا١تلتبسة اٞتملالتفاعلية ك اإلجابات القصَتة ك  ا٠تيارات متعددة

. ىف World Wide Webا١تطابقةػ / اٟتجز ك ا١تمارسة ىف إمالء التدريب ىف 

 ٣تانية. Hot Potatoes، صدرت 2009التارخ األكؿ من سبتمرب ىف السنة 
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 Victoriaىف اٞتامعة  الباحثُت ك ا١تطورين Hot Potatoesخلقت 

Humaniora Computing  ك ا١تركز اإلعالمي. ك ىي اٞتوانب التجارية من

-Half-Baked Software Inc. (Https://Hotpot.uvic.ca:9الرب٣تيات اليت تناك٢تا 

oktober-2017) 
Hot Potatoes  ىي آلة لصناعة بنك األسئلة. ىذا الربنامج يتكوف من

ا . ىذWebيمية ا١تتفاعلة ا١تسندة بػػ ستة الرب٣تيات الستخدمة لصناعة ا١تواد التعل

مستقلة  Hot Potatoesتستعمل ىف كندا.   Victoriaالربنامج يصنع من اٞتامعة 

ىناؾ ٜتسة أجناس ا١تسابقات اك االختبارات ا١تستعدة. ىف ا١تؤسسات الًتبوية. 

 ( ك تشر٭تها منها:Hot Potatoesىذه أجناس ا١تسابقات )

 الفوائد اسماء القائمة النمرة

1 JBC 
الربنامج لصناعة ا١تواد التدريبية ىف االختيار من 

 (Multiple Choiceا١تتعدد )

2 JQUIZ 
الربنامج لًتتيب ا١تواد التدريبية ىف االختيار من 

 ا١تتعدد ك اإلجابة القصَتة
3 JMIX الربنامج لًتتيب ا١تواد التدريبية كًتتيب اٞتملة 

4 Jcross 
 الكلماتالربنامج لًتتيب ا١تواد التدريبية ىف شكل 

 ا١تتقاطعة
5 Jmatch الربنامج لًتتيب ا١تواد التدريبية ىف شكل ا١تبارة 
6 Jcloze  يف شغلالربنامج لًتتيب ا١تواد التدريبية ىف شكل 
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-Https://Hotpot.uvic.ca:9-oktober) .فارغة ٦تارسة

2017) 
 كيفية استخدم الوسئل البطاطاس .10

 استخداـ ىذا الوسئل على  النحو التايل:

 الربنامج أيقونة على النقر طريق عن الساخنة البطاطا برنامج بتشغيل قم. أ
 .(آخر مكاف أم يف أك) بك ا٠تاص الكمبيوتر ا١تكتب سطح على

 جكيز رمز فوؽ انقر. ب

 
 عنواف، كاكتب اسم التمرين ا١تعٍتانقر يف مربع العنواف، مربع ال. ت
 السؤاؿ، مربع السؤاؿ، اكتب سؤالكيف مربع  . ث
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ٖتقق من مربع اإٞتابة، مربع اإٞتابة، كاكتب اإلجابات ا١تمكنة يف تسلسل  . ج
كما إىل ذلك، مث ٖتقق من اإٞتابات الصحيحة يف  د،  ج،  ب،  امن 

 :ا١تربع ا١تقدـ، كما يف ا١تثاؿ التايل

 
 ىذه .خاطئة أك صحيحة كانت سواء إجابة، لكل الفعل ردكد كتابة

 إما إجابات، على التعرؼ إىل ا١تستخدمُت لتوجيو جدا مفيدة ا١ترتدة التغذية
 على جوابك" مثل قصَتة، عبارة التعليقات تكوف أف ٯتكن .صحيحة أك خطأ
 :التايل ا١تثاؿ اعتبارؾ يف ضع .ذلك إىل كما ،"أخرل مرة كرر عذرا،" أك ،"حق
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 رقم يسار على ا١توجود ألعلى السهم على بالنقر التايل السؤاؿ إجراء ٯتكند. 

 .ا١تطلوب السؤاؿ أدخل:التايل الشكل يف كما السؤاؿ،

 القائمة على النقر طريق عن إنشاؤىا مت اليت ا١تشاكل تكوين ٯتكنق. 
 ."اإلخراج تكوين" حدد مث "خيارات"

 :ذلك يف ٔتا خيارات، عدة مع جديد حوار مربع ا٠تيار ذاھ سيعرضك. 

 (العنواف كنوع شكل تغيَت أك لتكوين) التعليمات / العناكين. 1

 (عرضها ليتم )استجابة) الفعل ردكد مرفق إعداد) الفعل ردكد / موجو. 2

 إىل أك التايل االختبار إىل كصالت إلنشاء استخدامها ٯتكن) أزرار. 3
 (اإلنًتنت شبكة يف أخرل صفحات

 سبيل على مسابقات، مههر لتغيَت استعداد على ىو ا١ترفق ىذا) ا١تههر .4
 (.اللوف مههر تغيَت طريق عن ا١تثاؿ
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 البيانات ٗتزين ٯتكن .تريده الذم ا١توقع يف ا١تلف أك البيانات ىذه حفظؿ. 
 أك الصلب القرص احملموؿ الكمبيوتر / بك ا٠تاص الكمبيوتر جهاز على
 .ا١ترف القرص أك سد، فالش، مثل األخرل، ا٠تارجية على

 الويب شكل يف أك ىتمل إىل ا١تلفات أك البيانات تصدير ٯتكن كأخَتا،م. 
 أداة شريط على ا١توجود العنكبوت الويب زر على النقر خالؿ من

 صفحات شكل يف ا١تخزنة ا١تلفات أك البيانات ٬تعل كىذا .خاطئة
 ا١تثاؿ سبيل على) ا١تتصفح خالؿ من عرضها ٯتكن اليت الويب

 (.ذلك إىل كما ا١تستكشف،

 :إجراؤىا مت اليت النتائج على مثاؿ يلي ما يف

 
 تعريف المفردات .11
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أنواع ا١تفردات, كمفردات الىت حسب ا١تهارات اللغة, كا١تعٌت,  ىناؾ

  (Abdurrahman bin Ibrahim Paujan.1428:18) .كالتخصص, كاالستخداـ

ستحدد قوة اللغة. كل لغة ٢تا ا١تفردات الغنية  لا١تفردات ىي كحدة صغر 

اليت ىي بالتأكيد ليست ىي نفسها. كفقا للخرباء البحث العربية  تيعرؼ بأكثر 

 (Acep Hermawan. 2011:64) .مفردات

ا١تفردات ىي ٣تموعة من الكلمات اليت ىي جزء من لغة معينة، ا١تفردات 

يفهمها الشخص  لشخص تعرؼ بأهنا ٣تموعة من كل الكلمات اليت

يف ا١تدرسة االبتدائية   مها يف اٞتملة. يف حُت ا١تفردات اليت كانتستخدي

 Agus.)قائمة من الكلمات ا١تستخدمة يف ذلك الفصل ة٣ترد ياٟتكومية ى

wahyudi.2010:1) 
 ( بأف ا١تفردات تعرؼ بػػػػ:24: 2009رأل سودجيطا )

 كل الكلمات ا١توجودة ىف اللغة.( أ

 اليت توجد ىف ا١تتكلم أك الكاتب.كلمة الثركة ( ب

.( ج  الكلمات ا١تستخدمة ىف قسم العلـو

 .ل ا١تعجم ك تشر٭تو قصَتا ك عملياقائمة الكلمات ا١ترتبة كمث( د

(Soedjito.2009:24) 
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( رأك بأف ا١تفردات ىي ٣تموعة 1985ك ر٬تارد ك فالت ك كيبَت )

أف ىف الغضوف اللكسيم ا١تشتمل بالكلمة الواحدة ك الكلمة ا١تركبة ك االصتالح. 

( رأل بأف ا١تردات ىي الكلمة أك ٣تموعة الكلمات اليت فيها 1977فاملييت )

من الشرح السابق، ٩تتصر بأف ا١تفردات ىي الكلمات اليت فيها  ا١تعاين ا١تعينة.

 (Vallete, R.1977:73) .معاين ىف الناس الستخدامهم ىف اللغوية أك احملاكرة

 

 أجناس المفردات .12

أعطى التصنيف للمفردات بأربعة التصنيفات اليت كل تصنيفها ينقسم 

 (Rusydy Ahmad Tha’imah. juz II.616-617 )باستناد الوظيفة منها:

 تقسيم ا١تفردات ىف ناحية مهارة اللغة( أ

 استماعا كاف أك قراءة. (understanding vocabularyا١تفردات لفهم ) (1

ىف احملاكرة ٨تتاج إىل (. speaking vocabularyا١تفردات للمحاكرة ) (2

 استخداـ ا١تفردات ا١تناسبة عادية كانت أك موقفية.

الكتابة أيضا ٖتتاج إىل (. writing vocabularyا١تفردات للكتابة ) (3

ىذه  اختيار ا١تفردات اٞتيدة ك الصحيحة لكي ال يساء ترٚتتها للقارء.

الكتابة تشتمل بكتابة غَت رٝتي مثل ا١تذاكرة ك اٞتدكؿ اليومي ك 



 

28 
 

غَتىا ككذلك رٝتي مثل كتابة الكتاب ك اجملالت ك الصحيفة ك 

 غَتىا.

ا١تفردات اإلمكانية. ىذه ا١تفردات تتكوف من مفردات السياؽ اليت  (4

تستطيع تفسَتىا مناسبة بسياؽ ا١تبحث ك ا١تفردات التحليلية أم 

الكلمة   اشتقاقاتا١تفردات اليت تستطيع ٖتليلها على أساس خصائص 

 (Rusydy A. Tha’imah.1989:194) للتقصَت أك التوسيع ىف ا١تستقبل.

 ت على أساس ا١تعٌتتقسيم ا١تفردا( ب

(. ىذه ا١تفردات مفردات content vocabularyالكلمات األساسيات ) (1

 ك غَتىا. أساسية اليت تشكل بالكتابة الباطلة مثال االسم ك الفعل

(. ىذه الكالـ تلـز ك توحد function wordsكلمات الوظيفة ) (2

ا١تثاؿ ىف  ا١تفردات ك اٞتمل حىت تكوف اقًتاضا ٚتيال ىف الكتابة.

 أحرؼ اٞتار ك أدكات االستفهاـ ك غَتىا.

(. ىذه ا١تفردات ال تستطيع القياـ cluster wordsالكلمات ا١تركبة ) (3

بنفسها ك لكن مشًتؾ مرارا بالكالـ األخرل حىت تشكل ا١تعاين 

" إذا كانت تشًتؾ menyukaiمثال ىف كلمة "رغب" تًتجم بػ" ا١تعينة.

إذا تشًتؾ ْترؼ "عن" أم "رغب عن" ْترؼ "ىف" أم "رغب ىف". 
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 tidak suka."( (Rusydy A. Tha’imah.juzأك  benciتًتجم بػػ" 

II:616-617 
 تقسيم ا١تفردات على حسب خصائص الكالـ )التخاصص(.( ج

( أم الكالـ ا١تستخدمة لدؿ الوظيفة service wordsكالـ الوظيفة ) (1

 إـ فلى ميداف اٟتياة غَت الرٝتي ك إـ الرٝتي.

(. ىذه ا١تفردات special content wordsالكالـ األساسية ا٠تاصة ) (2

ىي ٣تموعة الكالـ اليت ٖتاكؿ ا١تعٌت إىل ا٠تاص ك تستخدـ ىف أقساـ 

 ا١تراجعة ا١تعينة عادة تذكر الكالـ احمللية أك الكالـ الفائدة.

 تقسيم ا١تفردات على حسب استخدامها( د

( أم ا١تفردات عموما أكثر استخداـ active wordsالكالـ النشيطة ) (1

 إـ ٤تادثة الكتابة أك تستمع ك تعرؼ كثَتا ىف ا١تقركآت.ىف اٟتوادث 

( أم ا١تفردات ىف معجم االنساف passive wordsا١تفردات اجملهولة ) (2

ىذه ا١تفردات تعرؼ ىف الكتب ا١تطبوعة فقط بل نادرا ىف استعما٢تا. 

 قالة أك اٟتبث العلمي.اليت تكوف عادة ١تلراجع ىف كتابة ا١ت

(M.Soenardi Djiwandono.1996:43) 
 المفردات و وظيفتها يمعان .13
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 ا١تفردات كخزانة الكالـ أك ا١تعجم ستملك الوظيفة عندما تكوف معٌت.

ا١تعٌت الصلي يتكوف معٌت الكلمة ٗتتلف على ا١تعٌت الصلي ك ا١تعٌت اإلضايف. 

ا١تثاؿ من ا١تعٌت اٟتقيق ك ا١تعٌت ا١تشبو ك ا١تعٌت الصلي ك ا١تعٌت اإلصتالحي. 

ك ىف كلمة "األـ" ىف اللغة العربية ٢تا ا١تعٌت اٟتقيقي بػػػ" األـ الذم يلد الولد"، 

ا١تثاؿ ىف ا١تعٌت  ا١تعٌت ا١تشبو منها أم كلمة "األـ" تستعمل ىف "أـ الكتاب".

ككلمة "ا٢تاتف" الذم معنها "االنساف الذم يهتف"، ك ا١تعٌت األصلي  

 telepon."(Ahmad Fuad Effendy.2005:97)اإلصتالحي فيها "

ا٠تاص  االنطباع أك هالؿمعٌت الزيادة ا١تشتملة بالا١تعٌت اإلضايف ىو 

رأل حارٯتوريت بأف ا١تعٌت اإلضايف ىو الكلمة  لعاقبة ا٠تربة ىف استخداـ اللغة.

أك الكالـ اليت تستند على الذكؽ أك الفكرة ا١توجودة أك توجد من الناطق 

ا١تثاؿ ىف كلمة "األـ"، ا١تنعى اإلضايف من )الكاتب( ك ا١تستمع )القارئ(. 

 ىذه الكلمة ىي "العاطفة أك اٟتماية".

 مُت منها:ىف ناحية الوظيفة أف ا١تفردات ٗتتلف بقس

ا١تفردات اجملمعية ىي ا١تفردات اليت ٢تا ا١تعاىن ىف ا١تعجم كالكالـ "قلم ك ( أ

 قمر ك بيت".
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ا١تفردات الوظيفية ىي ا١تفردات اليت ٖتمل الوظيفة ا١تعينة كأحرؼ اٞتار ك ( ب

 اٝتاء اإلشارة ك اٝتاء ا١توصوؿ ك الضمائر ك ما أشبو ذلك.

ا١تفردات ا١تعجمية ٢تا األحواؿ من الشرح السابق، ٧تدر اإلشارة إىل 

 اليت ٕتب باالىتماـ منها:

كمثل الكلمة "رأل ك نهر ك الحظ ك   ىناؾ ا١تفردات ا١تناسبة ىف ا١تعٌت( أ

 شاىد".

ىناؾ الكالـ با١تعاىن األصلية ا١تناسبة ك لكن ٢تا ا١تعاين اإلضافية ا١تختلفة ( ب

سية يباإلندكنأك ا٠تتالؼ ىف استخدامها منها ككلمة "مات ك تويف" 

 ".mati, meninggal, tewas, wafat, atau mampusتًتجم بػػػػػػ"

الكلمة اليت ٢تا ا١تعاين ا١تختلفة كالكلمة "فصل" باإلندكنيسية تًتجم ( ج

 "kelas, musim, atau pasal, dan babبػػػ"

٬تدر اإلىتماـ ك العرؼ للمدرسُت  ا١تعلق با١تفرداتالسابق الشرح 

 (Harimurti Kridalaksana.1983:157) خصوصا ١تدرسُت اللغة العربية.

 صياغات المفردات العربية .14

ا١تشتاقة  ا١تفردات العربية عموما تنقسم إىل قسمُت. األكؿ: ا١تفردات

ىي الكلمة ا١تأخوذة من الكملة األخرل ك بينهما عالقة ا١تعٌت كلو ألفاظها 
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٥تتلفة كالكلمة "مرسم ك مكتوب ك حاكم" أصلها "رسم ك كتب ك حكم ك 

ك الثاين: ا١تفردات اٞتامدة يعٌت ا١تفردات اليت ٢تا شكل ك ال تأخذ غَتىا". 

وس ك شجر ك ما أشبو من الكلمة األخرل من أك٢تا ككلمة "مشش ك جام

الكالـ ا١تشتاقة ال تغَت عن شكلها فقط  (Sukamta. 2005: 91)ذلك".

الكملة األكىل تغَت ا١تعٌت ك التعريف ككلمة "فاتح ك مفتوح". فحسب بل 

أك   terbuka( ك الكلمة الثانية ٔتعٌت "penaklukأك   pembukaٔتعٌت "

tertaklukkan."  )طريقة تشكيل الكلمتُت )اسم الفاعل ك اسم ا١تفعوؿ

 Sayyid) مفعوؿ. –ا١تتضمنُت بالفعل الثالثي اجملرد ىي تتبع الوزف  فاعل 

Ahmad al-Hâsyimi. 2007:239-241) 
ٗتتلف فقط ْتركة  اسم الفاعل ك اسم ا١تفعوؿ من الفعل الثالثي ا١تزيد

( ىف قبل اآلخر لشكل –)الكسرة  (-)" ك ْتركة الفتحة اسم الفاعل"ًِ  ِى

" ىذا شكل السم السم ا١تفعوؿ.  ا١تثاؿ ىف كلمة "مطالب" إذا قرأ "ميطىاًلبه

طريقة أك   ك العكس إذ قرأ "ميطىالىبه ىذا شكل السم ا١تفعوؿ ٢تا. الفاعل ٢تا.

كيفية شكلها باعتبار شكل الفعل ا١تضارع بتغَت األحرؼ األكىل )أحرؼ 

لتقرير ىل تلك القراءة الصحيحة ىف النص . ا١تضارعة( إىل حرؼ ا١تيم )ـ(

 بالشكل األكؿ أك الثاين فسياؽ اٞتملة تكوف النهر، النحو:



 

33 
 

 ّتد ندرس أف مطالىبوف ٨تن( أ

 ّتد األسػتاذ يدرسنا أف مطالًبوف ٨تن( ب

من السياقُت السابقُت، نستطيع لنقرر بأف الكلمة اليت ٖتتها ا٠تاط ىف 

"  dituntutاٞتملة األكىل ىي شكل "اسم ا١تفعوؿ" ٔتعٌت  البد لنقرأ "ميطىالىبه

 kita dituntut untuk belajar denganألف معٌت من تلك اٞتملة ىي "

sungguh-sungguh  ."ىي "اسم الفاعل  أـ الكلمة اليت ٖتتها ا٠تاط ىف الثاين

 kita menuntut. بذلك قرأت ٔتيطىاًلبو ألف معنها "menuntutالذم معنو 

agar dosen mengajar kita dengan sungguh-sungguh."(Sukamta. 

2005: 92) 
 تعليم المفردات .15

رأل أٛتد جاناف أسيف الدين، تعليم ا١تفردات ىو عملية اتصاؿ 

األدكات التعليمية مثل الكلمة أك معجم الكلمة لعناصر تعليم اللغة العربية. 

 بذلك أف تعليم اللغة العربية اليت تقاـ ىف ا١تؤسسة التعليمية ٖتتاج إىل اجتماع

 تعليم قواعد اٞتملة ذك صلة.

 أحواؿ اليت ٕتب االىتماـ منها:ىف تعليم ا١تفردات، ىناؾ 
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تعليم ا١تفردات ال تقيم بنافسها. ا١تفردات ال تعلم للمواد اليت تقاـ بنفسها ( أ

 ك العكس مرتبطة ارتباطا بتعليم ا١تطالعة ك االستماع ك اإلنشاء ك احملادثة.

حدكدية ا١تعٌت. ىف تعليم ا١تفردات أف يكوف ا١تعٌت ٭تدد على حسب سياؽ ( ب

١تبتدئُت، أحسنهم أف  الكلمة الواحدة ٢تا معاين كثَتة.اٞتملة فقط ألف 

يعلم عليهم إىل ا١تعاين ا١تناسبة بالسياؽ لكي ال ٮتًتؽ االىتماـ ك ا١تذاكرة 

 فكر أـ للمتقدمُت، يستطيع شرح ا١تعٌت يطور ببصائر ك ٝتاء ىف الطالب.

 أكسع عن ا١تعاىن ا١تقصودة.

األجنبية )العربية( ال تستطيع ا١تفردات ىف اللغة ا١تفردات ىف السياؽ.  ( ج

ىذه ا١تفردات تعمل ىف  لتفهم بدكف العلـو عن كيفية استعما٢تا ىف اٞتملة.

 السياؽ لكي ال تفسد فهم الطالب.

طريقة ترٚتة الكلمة إىل لغة األـ تعليم ا١تفردات ب الًتٚتة ىف تعليم ا١تفردات.( د

تقلل  منها ىذه ا١تشكالت ا١تشكالت.ىي أسهل الطريقة كلكن ىناؾ ٢تا 

تواجو شيء أك مفعوؿ الكلمة ك تلقائية الطالب حُت تستخدـ لتعبَت ىف 

ليس كل ا١تفردات األجنبية ٢تا ضعف قدرة ا١تلزمة ىف مذاكرة الطالب ك 

كلذلك، ىذه طريقة الًتٚتة توصى ١تشاركة ا١تدافع ىف  ا١تناسبات بلغة األـ.
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ك تستخدـ للكالـ ا١تلخصة أك الصعبة تهاىر لتعريف  تعليم ا١تفردات

 ا١تعٌت.

مستول الصعوبة. إذا يراجع إىل مستول الصعوبة تنقسم ا١تفردات العربية ( ق

 لدرس ىف اإلندكنيسية على ثالثة االختالفات، منها:

، ألف ا١تفردات العربية ٢تا مناسبة بللغة األندكنيسية الكالـ السهلة (1

 كرسي ك رٛتة.منها: علماء ك كتاب ك  

ال تناسب هبا ىف اللغة اإلندكنيسية منها: الكالـ غَت الصعبة بالرغم  (2

 سوؽ ك مدينة ك ذىب.

 الكالـ الصعبة، شكال كاف أك نطقا. منها: انزلق ك تدىور ك استوىل. (3

(Ahmad Fuad Effendy. 2005: 97-98) 
 أساسات اختيار المفردات .16

 الكلمة أك ا١تفردات تعلق بػػػػ:األساسات اليت تكوف توجيها ىف اختيار 

الًتدد، الًتدد ىف استخداـ الكالـ العالية ك ذلك أيضا الذم ينبغي أف ( أ

 يكوف اختيارا.

إـ ىف بلد العرب ك إـ ىف نطاؽ، أم تؤكؿ الكالـ الكثَتة السمتخدمة ال( ب

 بالد لغَت الناطقُت بالعربية أك ىف البلد ا١تعُت الذم كالمو أكثر استخداـ.
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تؤكؿ الكالـ أك ا١تفردات السهلة لتعلمها ك استخدامها ىف التوفر، ( ج

 الوسائل أك اٟتوادث.

ا١تعرفة، أم تؤكؿ الكالـ الرمعركفة ك ا١تألوفة ىف استخدامها كالكلمة ( د

 "مشس" أكثر استخداـ من الكلمة "ذكاء" بالرغم أهنما مناسب ىف ا١تعٌت.

ف مشتملتها التغطية، أم قدرة تغطية الكلمة ١تلك ا١تعاين حىت تكو ( ق

 كاسعة. ا١تثاؿ ىف كلمة "بيت" أكسع من "منزؿ" ىف التغطية.

األ٫تية، أم تؤكؿ الكالـ اليت ٢تا ا١تعاين األ٫تية لتجنب الكالـ العامة ( ك

 الكثَتة ىف تركها أك استخدامها.

العركبة، أم تؤكؿ الكالـ العربية من كالـ االمتصاص التعرييب من اللغة  ( ز

الكلمة "ا٢تاتف ك ا١تذياع ك التلفاز" مرتبة فهذه تؤكؿ األخرىز ا١تثاؿ ىف 

 Rusydy).اختيارىا من الكلمة "التليفوف ك الراديو ك التلفزيوف"

A.Tha’imahjuz II: 618-620) 
 المناهج الدراسية المفردات اللغة العربية في المدراسة المطوستة .17

كتسب ىو اختصار ١تناىج مستول التعليم ا١تناىج اليت مت تطويرىا 

 /ا١تنطقة، كا٠تصائص ا١تدرسية  /كفقا للوحدات التعليمية، كإمكانات ا١تدرسة 

 (E. Mulyasa. 2010:8)احمللية، كثقافة اجملتمع احمللي، كخصائص ا١تتعلمُت 



 

37 
 

كتقـو ا١تدارس كاللجاف ا١تدرسية أك ٞتاف ا١تدارس كا١تدارس بوضع ا١تناىج 

الدراسية كا١تناىج الدراسية على مستول الوحدة التعليمية استنادا إىل اإلطار 

 /األساسي ١تناىج الدراسات العليا كمعايَت الكفاءة ٖتت إشراؼ ا١تقاطعات 

دائية كالثانوية كا١تهنية، اإلدارات البلديات ا١تسؤكلة عن التعليم يف ا١تدارس االبت

 .اليت تتناكؿ الشؤكف اٟتكومية يف ٣تاؿ الدين ؿ مي، متس، ماجستَت، كماؾ

(E. Mulyasa. 2010:8)  لذا، يف جوىرىا، كتسب ىو ا١تناىج اليت يتم تنهيمها

 .كتنفيذىا يف كل كحدة تعليمية

 الدراسي ا١تنهج من مثاليا مكمال ا١تنهج ىذا يعد ،2006 عاـ كيف

 أمل على يشاركوف أهنم حيث با١تعلمُت كمألوفا دراية أكثر ليكوف السابق

 كك ا١تنهج كاف السابق، يف .تعليمية كحدة كل يف تنفيذه يتم منهج تطوير

 على القدرة تطوير على التأكيد يتم حيث ،(الكفاءة على القائمة ا١تناىج)

 .معينة أداء معايَت مع (الكفاءة) ا١تهاـ أداء

 على تركز اليت (1) ا١تبادئ على بناء الربنامج ىذا تطوير مت كقد

 متنوعة (2)كبيئتهم؛ ا١تتعلمُت كمصاحل كاحتياجات كتطوير إمكانات

 الصلة ذات (4)كالفن؛ كالتكنولوجيا العلم لتطور االستجابة (3) كمتكاملة؛

 (6) ك اٟتياة؛ مدل التعلم (5) كا١تستدامة؛ الشاملة اٟتياة، باحتياجات



 

38 
 

 كتسب، مكونات أربعة ىناؾ .اإلقليمية كا١تصاحل الوطنية ا١تصاحل بُت التوازف

 (3) .سبك ك٤تتول ىيكل (2) التعليمية، الوحدة مستول أىداؼ (1)كىي

 Mansur) (.ربب)التعلم تنفيذ كخطة ا١تنهج(4) ك التعليمي التقوًن

Muslich.2007:11-12) 
 إىل يشَت ا١تنهاج ىذا مع التعليم من الغرض فإف عامة، كبصفة

 :التايل النحو على للتعليم العامة األىداؼ

 كالطابع كالشخصية كا١تعرفة الذكاء أسس إرساء ىو األساسي التعليم من الغرض 

 .التعليم كمتابعة مستقل بشكل للعيش الالزمة كا١تهارات النبيل

 النبيل كالطابع كالشخصية كا١تعرفة الذكاء ٖتسُت ىو الثانوم التعليم من الغرض 

 .التعليم كمتابعة مستقل بشكل للعيش كا١تهارات

 كالشخصية كا١تعرفة االستخبارات ٖتسُت ىو ا١تهٍت الثانوم التعليم من الغرض 

 التعليم من ا١تزيد كمتابعة مستقل بشكل للعيش الالزمة كا١تهارات النبيل كالطابع

 Mansur Muslich.2017:12). )ا١تهٍت للتعليم كفقا

 تراكمي بشكل يتقن أف إىل ٖتتاج اليت ا١تفردات تسانويا، مستول على

 فصل كل يف كلمة 100 تفاصيل مع كالتعابَت، كلمة 700 حوايل إىل تصل

 700 .كالتاسع الثامن فئة كل يف ا١تفردات 250 السابع، الصف يف دراسي
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 للمتعلمُت اليومية اٟتياة يف االستخداـ من عالية كتَتة التواصلية ىي ا١تفردات

 كاألخالؽ العبادة، عقيدة، مع كترتبط ا١تنزلية كالبيئة ا١تدرسة ا١تتعلقة

(Departemen Agama RI. 2004:125) 
 ا١تدرسية، ا١تعدات ،(2) مقدمات ،(1) مقدمة السابعة الفئة متس، يف

 11 كالعنواف كالقيادة كاٟتديقة كا١تنزؿ كا١تكتبة كا١تكتبة كالطبقة األسرة يدخل

 تعلم الوقت؟ ما الثامنة الدرجة .ا١تفردات 220 = ا١تفردات 20 @ موضوع

 كيف نصلي، كيف ا١تدرسة، إىل الذىاب اليومية، األنشطة العربية، اللغة

 25 @ مواضيع 10 مهنة القدـ، كرة ا١تدرسة، مكتبة العد، نتعلم نصلي،

 سريع، رامادلوف النيب، موليد ٖتذير التاسعة الدرجة ا١تفردات 250 = ا١تفردات

 اٟتج، الزكاة، الطبيعة، خالق قمرية، أشهر االحتفاؿ، أحداث فًتم، إدكؿ

 .ا١تفردات 225 = ا١تفردات 25 @ ا١تواضيع 9 مدرستنا

 تعريف التطبيق .18

اليت تستفد قدرة  الكمبيوتر برامج من فرعية فئةىو  تطبيقاتتعريف ال

ك ىي عادة تقارف  الكمبيوتر ا١تباشر فيها لعمل الوظيفة ا١تريدة للمستعمل.

ك لكن ال تطبق تلك  ا١تختلفة الكمبيوتر قدرة تدمج اليت األنهمةبربامج 

ا١تثاؿ األكؿ لربامج التطبيق  القدرة مباشرة لعمل الوظيفة ا١تالئمة للمستعمل.
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اجملتمعة معا  التطبيقاتكرقة العمل ك العب الوسائل. ىي صناعة الكلمة ك 

 applicationالتطبيقات ) ٣تموعةاجملموعة أحيانا تذكر باجملموعة أك لكوف 

suite .) ا١تثاؿ ىفMicrosoft office  كOpenoffice.org  الذين ٬تمعاف تطبيق

التطبيقات ىف اجملموعة  صناعة الكلمة ك كرقة العمل ك التطبيقات األخرل.

٢تا كاجهة ا١تستخدـ ا١تنساب حىت تسهل ا١تستخدـ لتعلم ك استخداـ   عادة

ك ىم مرارا، ٢تم القدرة للمواصالت بعضهم البعض حىت كل التطبيقات. 

مثال كورقة العمل تستطيع لتدفن ىف ملف صناعة الكلمة تفيد ا١تستخدـ. 

 ل.بالرغم تصنع من تطبيق كراقة العمل ا١تنفص

 ,penerapan, lamaranٔتعٌت  applicationالتطبيق أصلو من كلمة 

penggunaan اٞتاىز ا١تصمم ألداء الوظيفة ربنامج ال. ك اصتالحا ىو

 Jack) با١تستخدـ أك التطبيق اآلخر ك يستخدـ لألىداؼ ا١تهدكفة.

febrian.2004:35) 
 تعاريف التطبيق للعلماء:

 هيندرى يودي رأي ( أ

 برنامج القيادة ا١تصنوعة لألعماؿ ا١تعينة.التطبق ىو ٚتع 

 هينكي و فرى مانا رأي . ب
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التطبيق ىو الربامج ا١تصنوع ١تساعدة اٟتاجة العمليات كنهاـ 

اليت  العمليات ٚتيع التجارة أك خدمة ٣تتمع األلعاب أك اإلعالف أك

 الناس تقريبا. يعملها

 رأي حاريف سوسانطو . ج

( الذم يهدؼ form, class, reportالتطبيق ىو ٣تموعة ا١تلف )

 لية األعماؿ ا١تعينة الرتبطة.لعم

 رأي إيبيسى . د

التطبيق ىو أدكات ا١تساعدة لتسهيل ك تسريع عملية العمل ك ال 

 )Id co. blogspot. .http://definisimu .يكوف التحميل للمستخدـ

/2012/ 08/ definisi –aplikasi .html. 28-sep-2016) 
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 زمان البحث و مكانه . أ

 يوليوإىل  يونيوالزماف ا١تشتخدـ ىف ىذا البحث يبلغ إىل شهرين أم من شهر 

 . ك مكانو ىف ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية بالنكارايا.2017

 جنس البحث . ب

ا١تستخدـ بفصل ا١تراقبة ك جنس البحث ىف ىذه البحث ىو البحث التجرييب 

الفصل األكؿ يكوف فصال مبحوثا ك الفصل  فصل التجريب ليكونا ىدؼ الدراسة.

 الثاين يكوف فصال مقارنا.
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يهذا البحث، يرجى ليعرؼ ظهَتا عن اختالؼ فعالية العملية التعليمية بُت 

 Hotعلى اتقاف ا١تفردات ك بدكف استخداـ كسائل  Hot Potatoesاستخداـ كسائل 

Potatoes .على إتقاف ا١تفردات العرببية 

ىف ىذا البحث ىنا متغَتاف أم مستقل ك تابع. مستقل ىو متغَت مرتبط مثل 

 Deni) .اتقاف ا١تفردات أـ تابع ىو متغَت مستقل أم فعالية استخداـ كسائل

Darmawan.2013:180) 

 

 مجتمع البحث و عينته . ج

ا١تتوسطة اإلسالمية  ٣تتمع البحث ىف ىذا البحث ىو طالب ا١تدرسة

 بالنكارايا.

. رأل ا٢تادفة العينات أخذ تقنيةتقرير العينة ىف ىذا البحث يستخدـ 

إريكونطا بأف ىذه التقنية ٢تا األىداؼ ا١تعينة على أساس النهر باستخداـ الشركط 

ك العينة ىف ىذا البحث ىي طالب الفصل األكؿ أ للفصل ا١تراقب )تعليم ا١تالئم. 

 ك طالب الفصل الثاين ب لفصل التجريب )التعليم Xا١تباشر( تعطي بعالمة 

 ىف ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية بالنكارايا. Yالتعاكين( تعطى عالمة 

 تقنية جمع البيانات  . د
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 احملصولة ىف ىذا البحث منها: يستخدـ الباحث ىذه الكيفية ٞتمع البيانات

 االمتحاف .1

االمتحاف ىو األسئلة ك األدكات األخرل ا١تستخدمة ١تقاس ا١تهرات ك 

ىذه التقنية تعمل ٟتصل  العلـو ك الذكاء ك ا١توىبة ىف الشخص أك الفرقة.

بُت الطالب الذين يعطى إليهم ٪توذج تعلم  البيانات عن نتيجة تعلم الطالب

ك الطالب الذم ال يعطى إليهم  Hot Potatoesإتقاف ا١تفردات بوسائل 

 ىف فصل ا١تراقبة ك التجريب. Hot Potatoesبوسائل 

أـ الدرجة لفصل التجربة، يعطى الكاتب امتحاف االختيار من ا١تتعدد 

. ك الدرجة Hot Potatoesك االمتحاف الصحيح ك ا٠تطء باستخداـ كسائل 

لفصل ا١تراقب، يعطى الكاتب امتحاف االختيار من ا١تتعدد ك االمتحاف 

الصحيح ك ا٠تطء باستخداـ الوسائل البصرية ا١توجودة ىف كرقة األسئلة 

 با٠تتيار من ا١تتعدد فقط.

 مقابلة  تقنية .2

مقابلة ىو اٟتصوؿ على ا١تعلومات عن طريق أم تقنية ٚتع البيانات 

 رة على ا١تدعى عليو.مباشطرح 

 تقنية التوثيق .3
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أم تقنية ٚتع البيانات بطريقة ٚتع األرشيف ك الوسائق ك الكتابات ك 

 البيانات اليت ٕتتمع هبذه التقنية منها: غَتىا.

 قائمة الطالب ىف الفصل األكؿ( أ

 دفًت اٟتضور ىف الفصل( ب

 قائمة الدراجة( ج

 كرقة إجابة اللطالب.( د

 

 مقاس البيانات و تحليلها . ه

 ا١تقاس .1

على اتقاف  ١Hot Potatoesتقاس االمتحاف ا١تستخدـ ىف استخداـ كسائل 

 ا١تفردات. نستطيع لننهر إىل ىذا ا١تؤشر التايل:

 قدرة إجابة االخيار من ا١تتعدد( أ

 قدرة تقرير الصحيح أك ا٠تطء( ب

 أف يقدر التلميذ قراءة النص بالصوت كا١تخرج الصحيح( ت

 ا١تفردةأف يقدر التلميذ ٖتديد معٌت ( ث

 أف يقدر التلميذ استخداـ ا١تفرداة يف سياؽ الكالـ( ج
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١تؤشر الدرجة ىف قدرة االختيار من ا١تتعدد، يفعل الباحث النقاط ا١توجود 

ىف االمتحاف )االختيار من ا١تتعدد ك تقرير الصحيح أك ا٠تطء(. ك نهاـ النقاط 

 منها:
S= R 

Keterangan 

S= النطاؽ 

R= ٣تموعة اإلجابات الصحيحة 

ك ٣تموعة ا١تفردات ا١تمتحنة ك كزف اإلجابة الصحيحة ستقدـ هبذه 

 القائمة منها:

 ة األكىلمالقائ

 دفًت ٣تموعة األسئلة ك كزف اإلجابة

شكل االمتحاف/٪توذج 
 األسئلة

كزف اإلجابة  ٣تموعة األسئلة
 الصحيحة

 النتيجة

االمتحاف ا١توضوعي ىف 
 ملء االختيار من ا١تتعدد

10 1 10 

االمتحاف ا١توضوعي ىف 
 10 1 10 الصحيح ك ا٠تطء

 20 األعلى ا١تثالية النتيجة
 ىنا الرمز ٟتصل ٚتيع الدرجات من شكل االمتحاف:
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 011×            النتيجةالدرجة = 

 النتيجة األعلى ا١تثالية

 Hot Potatoesٖتصل طبقة الدرجة ىف االمتحاف الستخداـ كسائل حىت 

 على اتقاف ا١تفردات منها:

 

 

 (Moh Matsna.2012:188)القائمة الثانية

 الطبقة الدرجة
 ٦تتاز 80-100
 جيد 66-79,99
 كاؼ 56-65,99
 ناقص 46-55,99
 مردكد 0-45,99

 ٖتليل البيانات .2

يستخدـ الباحث البحث الكمي بتقنية التحليل ا١تقارف أم تقنية ٖتليل 

الختبار الفرضية عى كجود أـ ال االختالؼ بُت اإلحصاء الذم يستخدـ 

إذا كجد االختالؼ، ىل ذلك االختالؼ يكوف اختالفا كبَتا  ا١تتغَت ا١تبحوث.

 حادثا فقط.أك 
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طور أكال كيلياـ سيلي ىف أحد االختيارات اإلحصائية  tاالمتحاف 

 "t" ك حرؼ "studentغوسيت. ىف ذلك الزماف، استخدـ ىو اسم ا١تستعار "

ذلك أيضا يكوف سببا ١تاذ  " ا١تأخوذ من آخر اٝتو.tا١توجود ىف االمتحاف "

 .student t."(Triwid Syafaratun Najah" ذكر مرارا باالسم "tاالمتحاف "

2010:74) 

" ىو أحد االمتحانات اإلحصائية السمتخدمة الختيار tا١تقصود بػػ "

الذم يعلن بأف متوسطُت من العينة  الصحيح أك الزيف ىف فرضية الصفر

" ىو تقنية tا١تأخوذة عشوائية من نفس السكاف ال ٮتتلفاف. إذا االمتحاف "

 .Murdan) ٖتليل ا١تقارف الذم يؤسس على االختالؼ بُت ا١تتغَتين.

2003:150)
. 

" ىي االمتحاف الذم يعمل الختبار الفرضية عن كجود أـ ال tتقنية "

( t0إذا ٙتن االمتاحن احملصوؿ ) ا١تتغَتين ا١تبحوثُت.االختالؼ ا٢تامة بُت 

( مقبولة ك Ha( فقرضية ا٠تيار )tt) tانتقاد ٙتن  القائمة. t متساكية أك أكرب من

t (tt )( أصغر من قائمة ٙتن انتقاد t0العكس إذا ٙتن االمتحاف احملصوؿ )

 ( مردكدة.Haفقرضية االنتقاد )

. ك ا١تغَت الثاين X)الفصل ا١تراقب( نعطى بعالمة  األكؿاألكؿ ١تلغَت 

درجة اال٨تراؼ للمغَت األكؿ نعطي ) الفصل التجريب(.  Yنعطي بعالمة 
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. يستخدـ ىذ الرمز yك درجة اال٨تراؼ للمغَت الثاين نعطي بعالمة  xبعالمة 

 " االمتحاف منها:tٟتساب أك ْتث "
                        M1 – M2 

t = 

  SE M1 – M2 

t " =t" الذم يبحث 

M1 = ا١تتوسط من الفصل ا١تراقب 

M2 = ا١تتوسط من الفصل التجرييب 

SE M1 = معيار خطء ا١تتوسط من الفصل ا١تراقب 

SE M2 = معيار خطء ا١تتوسط من الفصل التجرييب 

االمتحاف  tتشاكر نتيجة حساب ١تعرفة االختالؼ بُت ا١تتغَتين مث 

ا١تتغَت   tاالمتحاف متساكم أك أكرب من درجة  tا١تتغَت. إذا درجة   tالسابق بػػ

 5ا١تتغَت   tاالمتحاف أصغر من درجة  t% فنقوؿ بأهنما ٥تتلفاف. إذا درجة  5

 % فقرضية البحث مردكدة.

بإجراء اختبار الصحيحة ك الزيف من قرضيتُت ىف  tإعطاء الًتٚتة على 

" tا١تكتوبُت ىف قائمة الدرجة " tك  t0السابق با١تقارف نتيجة اٟتساب الكبَت من 

 df atau db = (N1+N2)% بتقرير الدرجة ا١تستقلة أكال بالرمز :  5على حسب 

-2 



 

50 
 

متساكم  t0%. إذا  5على حسب أ٫تية  ttيبحث ٙتن ف dbأك  dfْتصل 

مردكد. ىناؾ االختالؼ ىف متوسط األ٫تية بُت التغَتين  H0ؼ ttأك أكرب من 

مقبوؿ. بذلك، ىناؾ ليس لو  H0ؼ  ttأصغر من  t0إذا  الذم كتبو الباحث.

 االختالؼ ىف متوسط األ٫تية بُت ا١تتغَت األكؿ ك ا١تتغَت الثاين.

 ا١تعلومات:

t " قائمة ٙتن االنتقاد =t" 

X ا١تراقب= الفصل 

Yالفصل التجرييب = 

Mx  أكM1 ا١تتوسط من الفصل ا١تراقب = 

My  أكM2 ا١تتوسط من الفصل التجرييب = 

SE  ( متوسطُت العينة شركد متوسط حجماالختالؼ ) خطء= معيار

 العينة الثابتة

SD معيار اال٨تراؼ من العينة ا١تبحوثة = 

 ٣تموع اال٨تراؼ بعد عملية الًتبيع ىف السابق=  ∑

N.عدد من موضوعات البحث = (Nanang Martono.2011:173-174) 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث  

 البيانات . أ

بدأ التجار با٧تار القبلية للعيش يف ميناء رامبانغ كالناس  1967يف يناير 

السوؽ باالنغكاسارم اليت ٪تت على أساس تنمية سكاف البلدة من مدينة 

ماسة إىل كسيلة تعليمية ألطفا٢تم، استنادا إىل رغبة  بالنكارايا كا١تسلموف ْتاجة

قوية كمسا٫تة التجار ا١تسلمُت عندما تشكلت إدارة ا١تدرسة تتكوف من رياض 

األطفاؿ كمدرسة دينية ك بيسانًتف القرآف يف بالنكارايا، مث تطورت إىل ا١تدرسة 

بنكيل، اليت  الدكتور مورجاين كومبلك  .انتقلت ا١تدرسة ١تدة ٜتس سنوات إىل جل

كانت يف كقت سابق متاٜتة لورشة ا١تعدات الثقيلة الركسية اليت مهدت الطريق يف 

 .بالنكارايا تانغكيلينغ
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ازدىرت ا١تدارس حىت أف الفصوؿ الدراسية ٖتتاج إىل  1965يف عاـ 

إضافة احمللية اليت كانت أكؿ مبٌت من ا٠تشب، حيث مت استخداـ السقف من 

اف مصنوعة من لوحات كاألرض مت غطى بالرمل، كبالنهر األكراؽ، ككانت اٞتدر 

إىل ىذه الهركؼ، أعطى اٟتاكم تيليك ريوت ىدية من األرض حيث ٖتوؿ 

 .مرجاين يف ا١توقع اٟتايل .ا١تكاف قليال من ا١تكاف األصلي كالبقاء على جاالف د

ا١تدرسة اإلسالمية ىي مدرسة تأسست من قبل أكؿ ٣تتمع مسلم يف 

سنوات من  6بدأت لتخرج الطالب مع دبلـو من  1968 يف عاـ  بالنكارايا،

اختبار هناية سول عدد قليل من الطالب، كضعت ا١تدرسة بسرعة ْتيث يف عاـ 

ىناؾ مدرسة اإلسالمية األكؿ كا١تدرسة اإلسالمية الثانية على حد سواء  1975

 .اإلبتدائية مستول

اإلسالمية اليت بنيت ا١تبٌت من  ا١تتواسطة ، افتتحت مدرسة1987يف عاـ 

 25كأخَتا يف  .نتيجة صندكؽ سوادايا ماسياراكات مورين مستول بانغوناف الثاين

، خاليدبوسرا  .ماجيدم )أمل(، خ ٤تمد .نتائج الزعماء الدينيُت خ 1990يونيو 

 .ارم ك درسخعلي أسرم بو  .ارم كاٞتماعة بتكليف خخعلي أسرم بو  .خ

 .خ 2002سبتمرب  9يف  .سة الًتبية اإلسالمية اجملتهدينٞتعل مؤس احأرديانسي

ارم شعرت صحتو بدأت تشعر باالنزعاج سوء، يف ذلك اليـو خعلي أسرم بو 
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الذم كاف  احأرديانسي .عقد اجتماع ٣تلس ا١تؤسسة اليت عينت النتيجة درس

 .سابقا كزير أصبح رئيس مؤسسة اجملاىدين للتعليم اإلسالمي

 .رقمالدكتور مورجاين  سارعسالمية بالنكارايا يقع يف اإل ا١تتواسطة مدرسة

مدينة هباندكت أكرباف فيالج  05363230965/73111تلفوف  75

خلق ا١توارد البشرية ا١تؤىلة يف "اإلسالمية لديو رؤية  ا١تتواسطة بالنكارايا، مدرسة

 اٟتج.رئيس ا١تدرسة، كىي 1معلما ك  22ك٢تا  "٣تاؿ الدين كالعلـو كالتكنولوجيا

 ، س.ؼ,دتباه ىارم سوباجيو، 

طالبا   56أقاـ الباحث ىذا البحث ىو دراسة ٖتليلة ا١تختربة باستخداـ 

كاجملتمع البحث يف استيعاب ا١تفردات. ٬تاد فرقتاف يف ىذا البحث ٫تا الفرقة 

الضابطة. ك طالب الفصل اجملموعة التجريبية كالفرقة الثانية أم  اجملموعةاألكىل أم 

 2017/2018سي: ابالنكاريا يف العاـ الدر  ا١تتواسطة االسالميةا١تدرسة ب سابعال

اجملموعة طالبا ك  29التجريبية  اجملموعةطالبا يتكٌوف من   56يبلغ عددىم إىل 

  (Data Profil MTs Islamiyah.2014/2015) طالبا. 27الضابطة 

الباحث يف اجملتمع البحث كانت الطالب  ها يستخدميتال البياناتكأٌما 

 ينقسم  إىل الفرقُت، كبياف ذلك تفصيليا كالتايل:

 4الجدول 
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 بالنكاريا المتواسطة االسالميةبالمدرسة  سابععدد طالب الفصل ال

 العدد

 الفصل
ب المجموعة  -7

 الضابطة
 التجريبية أ المجموعة -7

 تالميذ تتلميذا تالميذ تتلميذا
56 14 13 10 19 

 2017مصدر البيانات .طالب ا١تدرسة ا١تتو سطة ىف الفصل السابع 
 – 7أ ك  – 7لبات يف فرقتُت ادكؿ السابق فيعلم عدد الطالب كالطاٞتيف 

ب. مث يف ىذا البحث يريد الباحث أف ٭تصل إىل البيانات لًتقية نتائج تعٌلم 

أك ال يستخدمها.  البطاطسالطالب يف تعليم ا١تفردات اللغة العربية باستخداـ 

كلذالك, لوصوؿ إىل نتائج البحث اٞتيدة، ٚتع الباحث بعض األخبار احملتاجة 

بالنكارايا ؛ ك كجد الباحث  ا١تتواسطة االسالميةمن مدرس اللغة العربية با١تدرسة 

 أحواؿ ا١تدرس ك الطالب ىف تلك ا١تدرسة كما يلي:

 ىف ُتيدرسوف اللغة العربية يف تلك ا١تدرسة متخرج ذينف الو درسا١تكاف  (1

 .ا١تعهد الديٍت االسالمى

.كمل ا١تعهد الديٍت االسالمى ىف ىف, متخرج سابعكاف ا١تدرس يف الفصل ال (2

 . بطاطسيدٌرس ا١تفردات باستخداـ أل

 .لبطاطسمل يشاركوا أنشطة اللغة العربية بأ سابعكاف ٚتيع طالب الفصل ال (3
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يف ا١تدرسة  سابعفوجد الباحث أف ا١تدرس يف الفصل ال ا٠ترب ذاكمن ى  

بالنكارايامل يدٌرس ا١تفردات اللغة العربية باستخداـ  تواسطة االسالميةا١ت

 ك ٚتيع الطالب مل يدٌرسوا الدرسة كمثل ذالك.  البطاطس

بالنكا رايا   تواسطة االسالميةأما بيانات ا١تدرسوف ك مواظف اإلدارة ىف ا١تدرسة ا١ت

 يلي:كما 

5الجدول     

بالنكا رايا متواسطة االسالميةبيانات المدرسون و مواظف اإلدارة فى المدرسة ال  

تاريخ دخول 
 المدرسة 

الشهادة 
 اآلخرة

 وظيفة
 حكومي/

 غير حكومي
 رتبة/
 طبقة

 اإلسم / الرقم التوظيف

 الرقم

1993 S.1 

رئيس 
ا١تدرس

 ة
 IV/a حكومي

تباه حارم سوباجيو, س.ؼ.د اٟتاج.  
 الرقم التوظيف:

1968021419944021001 
1 

 
2008 S.1 حكومي مدٌرس IV/a 

 أنيك كيدياستويت, س.ؼ.د
 الرقم التوظيف:

1970006111993032003 
2 

1998 S. 2 حكومي مدٌرسة IV/a 
 , ـ.ؼ,داٟتاجة نورىايايت

 الرقم التوظيف:
197203151998022001 

3 

1996 S.1 حكومي مدٌرسة IV/a 
س. ؼ. دسييت ماسيتة,   

 الرقم التوظيف:
196509192003122001 

4 

2000 S.1 حكومي مدٌرسة IV/a  ٛتدم ىَتمانتو, س. ؼ. د 
 الرقم التوظيف:

5 
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197308142003121002 

2001 S.1 حكومي مدٌرسة IV/a 
 سييدة, س.ؼ.د 
 الرقم التوظيف:

197507312005012006 
6 

2008 S.1 حكومي مدٌرسة III/d 
س.ؼ.د.ا ,سوفيتايوف  

 الرقم التوظيف:
197903172000032001 

7 

2001 S.1 حكومي مدٌرسة III/d 

 إيكا سيو ىاستويت, س.ت 
 الرقم التوظيف:

00441777711217711

0 

8 

  S.2 حكومي مدٌرسة III/d 
أغ. ـ. أنشارم, س. أ. غ  

 الرقم التوظيف:
197401012005011013 

9 

2004 S.1 حكومي مدٌرس III/d 
  س,ؼ,د, رادينا

 الرقم التوظيف:
198008202006042013 

10 

2008 S.1 حكومي مدٌرسة III/c 
 ٫تلو,  س.ؼ.د.ا
 الرقم التوظيف:

197211302002122001 
11 

2005 S.1 حكومي مدٌرسة III/b 
 أغوس سامل, س. ؼ. د

 الرقم التوظيف:
197709072007101003 

12 

  S.1 حكومي مدٌرس III/a 
أ,ـ,د, فاىوراجي  

التوظيف: الرقم  
197005052007011049 

13 

1978 MAN سالمت اٟتاج   غَت حكومي مدٌرسة  
 14 الرقم التوظيف:

1993 MAN عبديلو اٟتاج   غَت حكومي مدٌرسة  
 15 الرقم التوظيف:
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2001 D-II سوفياف نور, أ,ـ,ا   حكومي مدٌرسة 
-الرقم التوظيف:   

16 

2010 S. 1 

مدٌرس
/ 

موظٌفة 
 اإلدارة

حكوميغَت     
 أرمداين, س.س.ك,س 

 17 الرقم التوظيف:

2011 S. 1 

موظٌفة 
اإلدارة

/ 
 مدٌرس

   غَت حكومي
 ركسالف, س.ؼ.د.

-الرقم التوظيف:  18 

2004 SMK مومار   غَت حكومي مدٌرس 
-الرقم التوظيف:  19 

2007 SMA 
موٌظف 
  يتميغا أماندا الرمضاني   غَت حكومي اإلدارة

 20 الرقم التوظيف:

2014 S. 1 
موظٌفة 
و, س,ؼ,د,انورجان   غَت حكومي اإلدارة  

-الرقم التوظيف:  21 

2015 S. 1 
موظٌفة 
س,ؼ,دنوفاريانيت,    غَت حكومي اإلدارة  

-الرقم التوظيف:  22 

2015 S. 1 
موٌظف 
 غَت حكومي اإلدارة

 

س,ؼ,د,ارٛتاكايت,   
-الرقم التوظيف:  23 

 2017 االسالميةا١تدرسة ا١تتو سطة  .مصدر البيانات

تواسطة االسالمية بالنكا رايا, ٘تكن تصويرىا كما ا١تاٟتالة ا١تادية ك الدعم ىف ا١تدرسة 
 تايل:

6الجدول   
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متواسطة االسالمية بالنكا راياالالبيانات و الدعم فى المدرسة   
. البناء1  

 الرقم الجنس العدد
 1 الفصوؿ 8
 2 غرفة رئيس ا١تدرسة 1
 3 غرفة ا١تدرس 2
 4 ا١تكتبة 1
 5 موقف للمدرس 1
 6 موقف للطالب 1
 7 ا١تصلى 1
 8 مرحاض ا١تدرس 1
 9 مرحاض الطالب 2
 10 ا١تقصف 1

 2017 االسالمية ا١تدرسة ا١تتو سطة .مصدر البيانات
. مرافق الدعم2  

 العدد الحالة

س
 الجن

 المكسور الرقم

 الجيد

 1 اٟتاسوب 12 11 1
 2 آلة الكتابية - - -
 3 نوت بوكؾ 1 1 -
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 4 رؼ الكتاب 6 6 -
 5 الدكالب 6 6 -
 6 مكتب ا١تدرس 25 25 -
 7 مكتب الطالب 170 170 -
 8 كرسي ا١تدرس 25 25 -
 9 كرسي الطالب 340 340 -
 10 مركحة كهربائي 2 2 -
 11 التلفاز 1 1 -
 12 نهاـ الصوت 1 1 -
ؾ 3ؼ 1 1 -  13 
 14 دؼ د - - -
 15 السبورة 8 8 -

 2017 االسالمية ا١تدرسة ا١تتو سطة .مصدر البيانات

بالنكا رايا   لقياس نتيجة البحث بألعاب اللغة ىف ا١تدرسة ا١تتواسطة االسالمية

    ىف تلك ا١تدرسة, كما تصويره ىف اٞتدكؿ التاىل:(  KKM ) بع الكاتب ىف درجةفإتٌ 

7الجدول   

(KKM)  

بالنكا راياسالمية مدراسة المتواسطة االال  

KKM فصل السابع فصل الثماتية فصل التسع الرقم الدروس 
 
 

 
 

 
 

 1 تربية دينية اإلسالمية
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75 
75 
75 
75 

75 
75 
75 
75 

75 

75 
75 
75 

. القرآف كاٟتديث1  
. عقيدة األخالؽ2  
. فقو3  
. التاريخ كالثقايٌف اإلسالمي4  

 2 ؼ ؾ ف 78 78 78

 3 اللغة اإلندكنسية 78 78 78

 4 اللغة العربية 77 77 77

 5 اللغة األنكليزية 75 75 75

 6 الرياضات 77 77 77

 7 (IPA)  العلـو الطبيعية  75 75 75

 8 (IPS) العلـو االجتماعية 75 75 75

 9 س ب ؾ 75 75 75

 17 الرياضة 75 75 75

 11 (TIK) حاسوب     75 75 75

 12 سغل يدكم 75 75 -

 13 احملتول احمللى   

- 
75 

- 
- 

- 
- 

 قراءة ككتبة القراف
 ٦تارسة العبادة

 

 2017 االسالمية ا١تدرسة ا١تتو سطة .مصدر البيانات

 نتائج البحث . ب

يقيم كما  البطاطسك بدكف  لبطاطسا١تفردات العربية بأ انشطة تدريس

يف  بالنكارياا١تتواسطة االسالمية رىا مدرس اللغة العربية با١تدرسة اٞتدكؿ الذم قرٌ 

 جملموعة الضابطة.  ثنُتجملموعة التجريبة ك يف يـو اال معةاٞتيـو 
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، كجد نتائج الباحث من البداية ٞتمع البيانات بو كمن البحث الذم قاـ

موعة التجريبة ىي فرقة التعلم تستخدـ اجملموعة الضابطة. اجملجملموعة التجريبة ك ا

ب تفصيليا، كما لمجموعة الضابطة عكسها. كأما بياف ٧تاح الطاللك  البطاطس

 التايل:

 

 8الجدول 

 ( post testفي )   Yو  Xحساب المعدل و مقياس االنحراف للمتغير 

y2 x2 Y X Y X 

 الرقم

9,9225 5,0176 3,15 -  2,24  65 80 1 
3,4225 60,2176 -  1,85  7,76 60 90 2 
3,4225 315,4176 -  1,85  17,76 60 100 3 

172,922
5 52,4176 13,15 -  7,24  75 75 4 

172,922
5 60,2176 13,15 7,76 75 90 5 

9,9225 315,4176 3,15 17,76 65 100 6 
9,9225 7,6176 3,15 2,76 65 85 7 

140,422
5 149,8176 -  11,85  -  12,24  50 70 8 

66,4225 60,2176 8,85 -  7,24  70 75 9 
140,422

5 7,6176 -  11,85  2,76 50 85 10 
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720,922
5 

60,2176 -  26,85  -  7,24  35 75 11 

46,9225 149,8176 -  6,85  -  12,24  55 70 12 
3,4225 60,2176 -  1,85  7,76 60 90 13 

46,9225 7,6176 -  6,85  2,76 55 85 14 
66,4225 66,4225 8,85 -  12,24  70 70 15 
3,4225 149,8176 -  1,85  -  12,24  60 70 16 
3,4225 60,2176 -  1,85  -  7,24  60 75 17 

46,9225 162,8176 -  6,85  12,76 55 95 18 
66,4225 66,4225 8,85 17,76 70 100 19 
66,4225 66,4225 8,85 -  12,24  70 70 20 
140,422

5 60,2176 -  11,85  -  7,24  50 75 21 

46,9225 60,2176 -  6,85  7,76 55 90 22 
9,9225 5,0176 3,15 -  2,24  65 80 23 
9,9225 60,2176 3,15 7,76 65 90 24 

66,4225 60,2176 8,85 -  7,24  70 75 25 
9,9225 60,2176 3,15 7,76 65 90 26 

172,922
5 5,0176 13,15 -  2,24  75 80 27 

 60,2176  -  7,24   75 28 
 5,0176  -  2,24   80 29 

2257540
75 22135356   167

0 
238

6 
 

 2017يوين  17-13ر اٞتمعة صدر البيانات: االختبام

موعة اجملمن  Yك  موعة التجريبية اجملنتيحة من  Xمن ىذا اٞتدكؿ يعرؼ أف 

موعة التجريبية اجملختيارم، ك نتيجة من من إختبار اإل(  post test )الضابطة ٫تا من نتيجة 
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موعة الضابطة بدكف استخداـ اجملك نتيجة من  2385ىي  لبطاطسباستخداـ أ 

 ، فتستخدـ الصيغة Yك  ١Xتعرفة القيمة ا١تعدلة للطلبة يف متغَت   1670ىي بطاطسأل

 كالتايل:

 Xمتغَت  

M1  = 
  

 
 

M1  = 2385 = 82,241 

              29 

 Y  متغَت

M2  = 
  

 
 

M2  = 1670 = 61,851 

              27 

ىي  ةالتجريبيموعة اجملمن حساب ذلك يفهم أف النتيجة ا١تعدلة لطالب 

كىذا ٔتعٌت أف قيمة ا١تختلفة يف قياـ التعليم  108310 موعة الضابطة ىي اجملك  82,241

 .20,39كالتعلم بوسيلة ألعاب اللغة ك بعدمها ىي 

 Xمث  يقـو الباحث بالبحث ك التعيُت عن مقياس اال٨تراؼ ٨تو الفرقة األكىل أك 

 : ةبالصيغة التالي

SD1/SDx  =  
√   

 
 

   =  √        
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 =  √       

  =  8,736 

  =  8,74 

 Xكىذا ىو اٟتساب يف البحث عن مقياس ا٠تطأ ا١تعدؿ للفرقة األكىل أك 

 :ةبالصيغة التالي

SEM1/SEMx =  
   

√   
 

 =  8,74 

  √     
 = 8,74  

   √   
            = 8,74 

 5,29 

              =  1.652 
مقياس ا٠تطأ  (SD1)مقياس اال٨تراؼ للمتغَت األكؿ ك بعد معرفة النتيجة من 

فيؤدم اٟتساب بالصيغة ( SEM2كمقياس ا٠تطأ ا١تعدؿ الثاين ) (SEM1)ا١تعدؿ األكؿ 

 : ةالتالي

SD2/SDy     = 
√   

 
 

              = √
         

  
 

         = √       

            = 9.1436 
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          = 9.144 

SEM2/SEMy = 
   

√   
 

           = 9,144 

                         √     
         = 9,144 

               √   
            = 9,144 

                5,099 

          = 1,793 

ختبار اليت ستفسر بتقدير اللوحة با١ترتبة األ٫تية قبل ذلك  كأما لتقرير ٚتلة نتيجة اإل

 :ةبالصيغة  التالي M2 ك M1قـو الباحث باٟتساب على طريقة مقياس األخطاء بُت يكلو 

SE M1-M2  =  √               

                =   √                

 = √                  

 = √         

  =  2.43802235 

 =  2.44 

تقرير ٚتلة  يكبعد االكتشاؼ بُت ا١تعدؿ األكؿ كا١تعدؿ الثاين، كآخر ا٠تطوة ى

 : ةكىو بالصيغة التالي tاختبار االفًتاض ألجل تقرير نتيجة  ,ما يليك، فالصيغة  tنتيجة 

 T =      

        
 

   =              
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    =      
      

 

   = 144.609 

 : ةكىو بالصيغة التالي tأك ألداء التفسَت ٨تو df (db )  كأما للبحث عن ٚتلة

df (db)  = (N1+N2-2) 

           = (29+27-2) 

           = 56-2 

           = 54 

اٞتدكؿ نتيجة  tمن  تعرؼ، ف54ىو  df (db) ، أف ةكمن نتيجة اٟتساب السابق

اٞتدكؿ يف ا١ترتبة  tأم االختبار كنتيجة  t. ك بعد تعرؼ نتيجة  2,01ىي %5األ٫تية 

اٞتدكؿ ، يف  tأكرب من   ٬144,609تاد من نتيجة اٟتساب ىي  tاأل٫تية، فجملة 

القائل  (Ha)فأصبح االفًتاض البديل  144,609من  2,01% ىي 5ا١ترتبة األ٫تية 

كالذين  لبطاطسإف ىناؾ ا٠تالؼ الكبَت يف تعلم الطالب بُت الذين يستخدموف أ

كالفرقة الثانية  (X)اليستخدموهنا مقبوؿ، كمن مث يوجد الفرؽ الكبَت بُت الفرقة األكىل 

(Y) عرؼ أف ٚتلة نتيجة ا١تعدؿ ٨تو ت. من نتيجة اٟتسابX  كالنتيجة  ,82,241 ىي

 إف ىذين ا١تنهجُت ٢تما الفرؽ ٠تالفهما ذلك، فل61,851ىي  ٨Yتو حساب ا١تعدؿ 

20,39. 
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ُت اد إف قدرة استيعاب ا١تفردات العربية بٕت ةيجة  البياف السابقمن نتكلذلك ف

بينهما، كبسبب نتيحة ا١تقياس كاختبار  خالفا كبَتااستخداـ ألعاب اللغة كبعدمها 

أم اللوحة  tأكرب من قيمة النقد  tأم االختبار فتتاح قيمة  tاالفًتاض ٖتليليا باستخداـ 

مردكد ك   Ho، كمعٌت ذلك أف  2,01% كىو 5يف ا١ترتبة  54 (db)يف ا١ترتبة اٟترية 

Ha   مقبوؿ ألف ىناؾ الفرؽ أك ا٠تالؼ الكبَت ٨تو تعلم كتعليم ا١تفردات العربية  بُت

ا١تتواسطة با١تدرسة  سابعكالذين يستخدموهنا للفصل ال البطاطسالذين اليستخدموف 

 بالنكارايا. االسالمية 

ك ال  بطاطس١تفردات اللغة العربية تفصيليا باستخداـ ألكأما بياف نتيجة  من تعليم ا

يستخدمها, ٯتكن نهره إىل ٚتيع اٞتدكاؿ كجدكؿ اٟتساب ا١تكرر احملصولة من الطالب 

 كما يلي: (،  post test) عند االختبار 

في درس المفردات اللغة  بطاطسأ. نتيجة تعليم الطالب الذين يستخدمون أل

 العربية. 

، كلبياف  لبطاطسللطالب يف االختبار اإلختيارم باستخداـ أكىذه النتيجة 

 ذلك تفصيليا ىو ما يلي:  

 9الجدول 
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لوحة نتائج الفرقة االولى للمجموعة التجريبية في تعليم المفردات العربية باستخدام 

 .بطاطسأل

 الدرجة
 مجموع
 النتيجة

 نتيجة اإلختبار
 االسم

 اإلختبار الرقم

 بعدى

 اإلختبار
 قبلى

 1 عبد اٟتكيم 40 15 22,5 جيد

 2 أٛتد الفي 65 20 42,5 جيد جدا

 3 أميليا ىانداياين 50 70 60 جيد جدا

 4 ديانا دياين 35 70 50 جيد

 5 إميلدا 40 50 45 جيد جدا

 6 فَتم 55 90 7,25 جيد جدا

 7 خد٬تة 100 90 95 جيد

 8 حفيجة 35 60 45,2 جيد

 9 اٟتميدم 30 10 20 جيد

 10 إٝتادم 25 40 30,25 جيد

 11 زىرة نساء 30 20 25 جيد

 12 موليدا صافَتة 45 45 45 مقبوؿ

 13 مي ليانا 80 100 90 جيد

 14 ٤تمد علي 40 40 40 جيد

 15 ٤تمد أمُت 45 60 50 جيد

 16 ٤تمد عارؼ الرٛتن 45 100 70 مقبوؿ

 17 ٤تمد نوفل أزىر 30 80 40 جيد

 18 ٤تمد ٭تِت سافوترا 45 90 65,25 جيد جدا
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 19 نَتماال فًتم مايادم 65 90 75,25 جيد

 20 نورأيا 75 80 75,25 جيد

 21 نور جانايت 60 90 75 جيد

 22 ربياطل عدكية 80 70 75,25 جيد

 23 ريستو أٛتد داين 30 50 40 جيد

 24 ريسكا فوسبيتا سارم 45 40 40,25 جيد

 25 سلماف الرشيد 40 15 25,25 جيد

 26 ساتريا زياف عابيل 65 20 40,25 جيد

 27 سينتيا كوماال ديوم 50 70 60,25 جيد

سييت فاطمة فوسفتا  35 70 55,25 جيد
 28 ديوم

 29 توفيق رٛتن 40 50 45 جيد
  2017يوين  17-13ر اٞتمعة صدر البيانات: االختبام

  بطاطسباستجداـ ألإف قدرة على استيعاب ا١تفردات  كمن اٞتدكؿ السابق فيعلم

طالبا منهم  22طلبا منهم جيد جدا ك  5طلبا,  29السابق من  9كما يف جدكؿ 

 .طالبا منهم مقبوؿ 2جيد ك 

ىي  سئلة ا١تقاليةختبارات األمن نتيجة اٟتساب على اإل يؤخذاٞتدكؿ السابق 

post test dan free test التاليةختبار فيمكن النهر باللوحات . كىذا تصنيف نتائج اإل. 
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 10الجدول 

 .البطاطسختبار اإلختياري في تعليم المفردات العربية باستخدام تصنيف نتيجة الحساب لإل

 المعدل
مجموع 
 النتيجة

 األسئلة
 االسم

الرق
2 م

0 
1
9 

1
8 

1
7 

1
6 

1
5 

1
4 

1
3 

1
2 

1
1 

1
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 1 عبد اٟتكيم 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 80 4
 2 أٛتد الفي 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 90 455
 3 أميليا ىانداياين 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 5

 4 ديانا دياين 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 75 3575
 5 إميلدا 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 455
 6 فَتم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 5

 7 خد٬تة 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 85 4525
 8 حفيجة 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 70 355

 9 اٟتميدم 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 75 3575
 10 إٝتادم 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85 4525
 11 زىرة نساء 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75 3575
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 12 موليدا صافَتة 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 70 355
 13 مي ليانا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 90 455

 14 ٤تمد علي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 85 4525
 15 ٤تمد أمُت 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 70 355
 16 ٤تمد عارؼ الرٛتن 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 70 355

 17 ٤تمد نوفل أزىر 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 75 3575
 18 ٤تمد ٭تِت سافوترا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95 4575

 19 نَتماال فًتم مايادم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 5
 20 نورأيا 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 70 355

 21 نور جانايت 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 75 3575
 22 ربياطل عدكية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 90 455
 23 ريستو أٛتد داين 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80 4

 24 ريسكا فوسبيتا سارم 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 455
 25 سلماف الرشيد 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 75 3575
 26 ساتريا زياف عابيل 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 455

 27 سينتيا كوماال ديوم 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85 4525

سييت فاطمة فوسفتا  1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 75 3575
 ديوم

28 
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 29 توفيق رٛتن 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 80 4
  المجموع  2390 11955

 4102يوني  42 صدر البيانات: االختبارم
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في تعليم المفردات اللغة  لبطاطسب. نتيجة تعليم الطالب الذين يستخدمون أ

 العربية.

كٯتكن تصويرىا  .منها ةا١تستخدم بطاطسلنتيجة الطالب يف أل ىذا اٞتدكؿك 

 يف اٞتدكؿ التايل:

 11الجدول 

تعليم المفردات في  فرديا مجموعة التجريبية (اللطالب في الفرقة االولى ) انتيجة 

 .استخدام البطاطساللغة العربية ب

 مجموع المعدل الدرجة
 النتيجة

 نتيجة اإلختبار
 االسم

 اإلختبار الرقم

 بعدى

 اإلختبار
 قبلى

 1 عبد اٟتكيم 55 80 135 67,5 جيد
 2 أٛتد الفي 75 90 165 82,5 جيد جدا
 3 أميليا ىانداياين 80 100 180 90 جيد جدا

 4 ديانا دياين 60 75 135 67,5 جيد
 5 إميلدا 85 90 175 87,5 جيد جدا
 6 فَتم 80 100 180 90 جيد جدا

 7 خد٬تة 65 85 150 75 جيد
 8 حفيجة 65 70 135 67,5 جيد
 9 اٟتميدم 60 75 135 67,5 جيد
 10 إٝتادم 60 85 145 72,5 جيد
 11 زىرة نساء 70 75 145 72,5 جيد
 12 موليدا صافَتة 55 70 125 62,5 مقبوؿ
 13 مي ليانا 70 90 150 75 جيد
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 14 ٤تمد علي 65 85 150 75 جيد
 15 ٤تمد أمُت 60 70 130 65 جيد
عارؼ الرٛتن٤تمد  50 70 120 60 مقبوؿ  16 
 17 ٤تمد نوفل أزىر 65 75 140 70 جيد

 18 ٤تمد ٭تِت سافوترا 70 95 165 82,5 جيد جدا
 19 نَتماال فًتم مايادم 75 100 175 87,5 جيد
 20 نورأيا 60 70 130 65 جيد
 21 نور جانايت 55 75 130 65 جيد
 22 ربياطل عدكية 55 90 155 77,5 جيد
 23 ريستو أٛتد داين 65 80 145 72,5 جيد
 24 ريسكا فوسبيتا سارم 55 90 145 72,5 جيد
 25 سلماف الرشيد 55 75 130 65 جيد
 26 ساتريا زياف عابيل 50 90 140 70 جيد
 27 سينتيا كوماال ديوم 65 80 145 72,5 جيد
 28 سييت فاطمة فوسفتا ديوم 60 75 135 67,5 جيد
 29 توفيق رٛتن 65 80 145 72,5 جيد

  المجموع  4235 211755 
 2017يويل  1ر ختباصدر البيانات: اإلم

  بطاطسإف قدرة على استيعاب ا١تفردات باستجداـ أل كمن اٞتدكؿ السابق فيعلم

طالبا منهم  22طلبا منهم جيد جدا ك  5طلبا,  29السابق من  9كما يف جدكؿ 

 .طالبا منهم مقبوؿ 2جيد ك 

 كبعد النهر, Jquisالبطاطس ىى  ا١تستخدمةجدكؿ السابق ٭تصل من نتيجة 

اليت قد استخدـ الباحث يف ىذا البحث, إهنا أىٍكلىع  البطاطسذا اٞتدكؿ, إف ى إيل

 .الطالب
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 .بطاطسج. نتيجة تعليم المفردات العربية للطالب الذين ال يستخدمون أل

ال  مجموعة الضابطةلكىذا اٞتدكؿ نتيجة للطالب يف تعليم ا١تفردات العربية ل

ات اليت ال ختيار فجميع اإليف تعليم ا١تفردات اللغة العربية.  بطاطسيستخدموف أل

 تستخدـ كسيلة البطاطس ٯتكن أف تعرؼ نتيجتها تفصيليا:

 12الجدول 

لوحة نتائج الفرقة الثاني للمجموعة الضابطة في تعليم مفردات اللغة العربية ال 

 .بطاطسيستخدم بأل

 مجموع الدرجة
 النتيجة

 نتيجة اإلختبار
 االسم

 اإلختبار الرقم

 بعدى

 اإلختبار
 قبلى

ريزالدم ٛتدأ 50 65 55,25 مقبوؿ  1 
 2 أٛتد فوزم 50 60 55 ناقص
 3 أٛتد رحيم رسيد 40 60 50 مقبوؿ
اجيد  4 أٛتد سايويت 50 75 60,25 
اجيد ةعرف 45 75 60   5 

 6 فاىريا نور 60 65 62,5 مقبوؿ
اجيد  7 فردكس 65 65 65 

 8 فيًتم نور 50 50 50 ناقص
اجيد رمضاف اقبل 70 70 70   9 

 10 إيسمي أكليا 50 50 50 ناقص
 11 ٤تمد أبيت 35 35 35 فاشل
 12 موليفا فورناما 50 55 52,5 ناقص
ريضيا٤تمد  60 60 60 مقبوؿ  13 
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 14 ٤تمد حنفي 55 55 55 ناقص
اجيد  15 ٤تمد رٛتن 65 70 67,5 

ليفاهاموز  60 60 60 مقبوؿ  16 
ةنور جان 60 60 60 مقبوؿ  17 
لةنور ىيداياتو  50 55 52,5 ناقص  18 
اجيد  19 نور سيفا 60 70 65 
اجيد  20 رحيمة 60 70 65 

 21 ريسنو أدين 50 50 50 ناقص
راتامافساندم يودا  50 55 52,5 ناقص  22 
 23 شاك التياه 60 65 62,5 مقبوؿ
أكمايركهسييت  55 65 60 مقبوؿ  24 
اجيد  25 سلطاف نورامُت 10 70 40 

 26 ياٝتيٍت أمباركايت 20 65 40,25 مقبوؿ
 27 زام توف 40 75 55,25 مقبوؿ

 2017ر يوين صدر البيانات: االختبام

ف قدرة على استيعاب ا١تفردات أختبار اإلختيارم يف اٞتدكؿ السابق فيعلم كمن اإل

 8مقبوؿ ك  الباط 10 طالبا منهم جيد ك 8 ,طلبا 27من  بطاطسداـ ألخبعدـ است

 فاشل. ابلطالبا ناقص ك  طا

ختبار اإلختيارم. كىذا من اٞتدكؿ السابق ٬تاد من نتيجة اٟتساب على اإل

 التالية: ةاللوحمن فيمكن النهر  اتختبار تصنيف نتائج اإل
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 13الجدول 

 بطاطساإلختياري في تعليم المفردات العربية بعدم استخدام ألختبار تصنيف نتيجة الحساب لإل

 المعدل
مجموع 
 النتيجة

 األسئلة
2 الرقم االسم

0 
1
9 

1
8 

1
7 

1
6 

1
5 

1
4 

1
3 

1
2 

1
1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ريزالدم ٛتدأ 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 65 3525  1 
 2 أٛتد فوزم 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 60 3
 3 أٛتد رحيم رسيد 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 60 3

 4 أٛتد سايويت 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75 3575
ةعرف 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 75 3575  5 
 6 فاىريا نور 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 65 3525
 7 فردكس 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 65 3525
 8 فيًتم نور 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 50 255
رمضاف اقبل 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 70 355  9 
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 10 إيسمي أكليا 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 50 255
 11 ٤تمد أبيت 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 35 1575
 12 موليفا فورناما 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 55 2575

ريضيا٤تمد  1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 60 3  13 
 14 ٤تمد حنفي 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 55 2575
 15 ٤تمد رٛتن 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 70 355
ليفاهاموز  1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 60 3  16 
ةنور جان 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 60 3  17 

لةنور ىيداياتو  0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 55 2575  18 
 19 نور سيفا 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 70 355
 20 رحيمة 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 70 355
 21 ريسنو أدين 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 50 255

راتامافساندم يودا  1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 55 2575  22 
 23 شاك التياه 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 65 3525
 24 سييت أكمايركه 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 65 3525
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 25 سلطاف نورامُت 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 70 355
 26 ياٝتيٍت أمباركايت 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 65 3525
 27 زام توف 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 75 3575

8355 
167

0 
  المجموع 

 2017ر يوين مصدر البيانات : االختبا



 

80 
 

 14الجدول 

 بطاطستصنيف نتيجة الحساب في تعليم المفردات العربية بعدم استخدام أل

 مجموع المعدل الدرجة
 النتيجة

 اإلختبار الرقم االسم نتيجة اإلختبار

 بعدى

 اإلختبار
 قبلى

ريزالدم ٛتدأ 60 65 125 62,5 مقبوؿ  1 
 2 أٛتد فوزم 50 60 110 55 ناقص
 3 أٛتد رحيم رسيد 60 60 120 60 مقبوؿ
اجيد  4 أٛتد سايويت 70 75 145 72,5 
اجيد ةعرف 75 75 150 75   5 

 6 فاىريا نور 60 65 125 62,5 مقبوؿ
اجيد  7 فردكس 65 65 130 65 

 8 فيًتم نور 50 50 100 50 ناقص
اجيد رمضاف اقبل 70 70 140 70   9 

 10 إيسمي أكليا 50 50 100 50 ناقص
 11 ٤تمد أبيت 35 35 70 35 فاشل
 12 موليفا فورناما 50 55 105 52,5 ناقص
ريضيا٤تمد  60 60 120 60 مقبوؿ  13 
 14 ٤تمد حنفي 55 55 110 55 ناقص
اجيد  15 ٤تمد رٛتن 65 70 135 67,5 

ليفاهاموز  60 60 120 60 مقبوؿ  16 
ةنور جان 60 60 120 60 مقبوؿ  17 
لةنور ىيداياتو  50 55 105 52,5 ناقص  18 
اجيد  19 نور سيفا 60 70 130 65 
اجيد  20 رحيمة 60 70 130 65 

 21 ريسنو أدين 50 50 100 50 ناقص
راتامافساندم يودا  50 55 105 52,5 ناقص  22 
 23 شاك التياه 60 65 125 62,5 مقبوؿ
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 24 سييت أكمايركه 55 65 120 60 مقبوؿ
اجيد  25 سلطاف نورامُت 60 70 130 65 

 26 ياٝتيٍت أمباركايت 60 65 125 62,5 مقبوؿ
 27 زام توف 50 75 125 62,5 مقبوؿ

  المجموع  3220 1610 
 2017مصدر البيانات : االختبار يوين 

 البحث ج. 

 الباحث, حصل الباحث النتيجة إف استخداـ  عليو كبالبحث قد قاـ

يف تعليم اللغة العربية لو آثر كبَت يف مساعدة فعالية عملية التعليم البطاطس 

كالتعلم كتبليغ ٤تتويات ا١تواد الدراسية. كما النهرية اليت قدمها غاغن ك بريغز يف 

اإلعالـ يناغ التعلم كتشمل األدكات اليت كتيب التعلم باللغة العربية، كسائل 

تستخدـ جسديا لنقل ٤تتول ا١تواد التعليمية ٔتا يف ذلك الكتب كمسجالت 

الشريط كاألشرطة ككامَتات الفيديو كمسجالت الفيديو كاألفالـ كالشرائح ، 

كبعبارة أخرل، كسائل  .كالصور، كالصور، كالرسومات، كالتلفزيوف، كالكمبيوتر

عنصر من مصادر التعلم أك ا١تعدات ا١تادية اليت ٖتتوم على مواد اإلعالـ ىي 

 .التعلم يف بيئة الطالب اليت ٯتكن أف ٖتفز الطالب على التعلم

كسائل اإلعالـ لديها كظيفة كاضحة اليت توضح كتسهيل كخلق رسائل 

ا١تناىج مثَتة لالىتماـ ا١تقدمة من ا١تعلمُت إىل ا١تتعلمُت كذلك لتحفيز التعلم 
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عملية مينجفيسيانكاف التعلم، مع كسائل اإلعالـ التعلم سوؼ تكوف قادرة ك 

على مساعدة الطالب على ٖتسُت إتقاف ا١تفردات، كزيادة البصَتة للمعلمُت أف 

ا١تفردات ال يتم حفهها فقط مع طريقة ىباالف كلكن ٯتكن أف تقدـ مع مثَتة 

ـ، يرل ا١تؤلف، كركح لالىتماـ كليس ٦تال مع البطاطا الساخنة كسائل اإلعال

كما أف ٕتربة الكاتب، يف  .الطالب يف اللغة العربية ىو أكرب من ذلك بكثَت

حُت إجراء البحوث يف مدرسة تسانويا باالنغكا راية، عندما الكاتب سوؼ تبدأ 

تدريس اللغة العربية، كالطالب متحمسوف جدا كمتحمسة يف تعلم اللغة العربية، 

 سللغة العربية مع كسائل اإلعالـ الساخنة البطاطاألهنم يعرفوف أف تعلم ا

رأل اٛتد ركحاين فتعٌلم اللغة الذل قاـ بألبطاطس موافق بنهريٌة الىت قا٢تا 

أف الوسائل ىي كل شيء الذم يستطيع للنهر ك لو الوظيفة كالوسيلة ك 

أف الوسئل لو ىدؼ ليحصل األدكات لعملية ا١تواصالت ) العملية التعليمية(. 

 ا١تتعة كموافق بنتيجة التجريبية الىت قاـ عليها الباحث.

كمن األكؿ التعليم، إف للمجموعة التجريبية كللمجموعة الضابطة ٢تما 

تعلما ا١تفردات العربية باستتخداـ تقدرة متساكية يف تعليم اللغة العربية. ك٫تا مل 

راسية كالطرؽ . مث كل فرقة تشًتؾ أنشطة التعليم كالتعلم با١تواد الدالبطاطس

؛ أف اجملموعة الضابطة فقط البطاطسا١تتساكية، كالفرؽ بينمها يف استخداـ 
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, أما اجملموعة التجريبية البطاطسدرس ا١تفردات اللغة العربية بغَت استخداـ ت

. كيف آخر األنشطة للوصوؿ البطاطسفردات اللغة العربية باستخداـ مدرس ت

ترب لكل فرقة.  إىل نتيجة التعلم ٮتي

من ذلك اٟتساب كالبياف يقاؿ إف قدرة الطالب على استيعاب ا١تفردات 

كالذين اليستخدموهنا فرؽ كبَت، ألف نتيجة  البطاطسلذين يستخدموف االعربية 

منو  ادختبار ٕتأم اإل”t “   ختبار عن ٖتليل االفًتاض باستخداـا١تعيار كاإل

  54(dbرتبة اٟترية )ا١تيف  دكؿأم اٞت”t “ أكرب من قيمة نقد  ”t“ قيمة 

مقبوال ألف ىناؾ فرؽ كبَت   Haمردكدا ك Hoفيكوف  2,01% كىي  5با١ترتبة 

كباستخدامها للفصل  البطاطس٨تو تعلم ا١تفردات العربية بعدـ استخداـ 

 بالنكارايا. ا١تتوسطة االسالميةبا١تدرسة ا السابع

 البطاطسمن ىذا البياف فيبدك أف ىناؾ فرؽ كبَت بُت طريقىت استخداـ 

)اجملموعة  نهر إىل نتائج التعلم بُت الفرقة األكىلالك بعدـ استخدامها، عند 

 السابعالباحث يف الفصل  اليت حصلهاالتجريبية( كالثانية ) اجملموعة الضابطة ( 

 بالنكارايا. ا١تتوسطة االسالميةبا١تدرسة ا

 

 



 

84 
 

 الباب الخامس

 لخاتمةا 

 خالصةال . أ

يف مع اختبار الفرضيات كما كتبو الباحث بناء علي نتائج البحث كالتحليل 

 األبواب السابقة، فيمكن نهر نتيجتو كالتايل:

 ”t“ ختبار كقيمة أم اإل ”t“عرؼ أف نتيجة تكبعد انتهاء الباحث يف ْتثو ف

احملصولة من نتيجة اٟتساب كىي  ”t“أم اٞتدكؿ يف ا١ترتبة األ٫تية، فتعرؼ نتيجة  

   2,01 % كىي 5رتبة األ٫تية ا١تأم اٞتدكؿ، يف  ”t“أكرب من   133,609

القائل بأف ىناؾ فرؽ كبَت يف ( Ha)حىت يكوف االفًتاض البديل   133,609من 

استيعاب ا١تفردات اللغة العربية للطالب الذين يستخدموف ألعاب اللغة 

 (X)كاليستخدموهنا عند تعلم ا١تفردات العربية مقبوؿ للمجموعة التجريبية 

 ( لوجود الفرؽ الكبَت بينهما.Yكاجملموعة الضابطة )

 82,241كىي  Xيف كمن نتائج اٟتساب قبلها فتعرؼ أف نتيجة ا١تعدؿ 

فيكوف ىناؾ فرؽ كبَت الختالؼ  61,851 كىي  Yكنتيجة حساب ا١تعدؿ 

 .20,39بينهما 
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فيستنتج أف تعليم مفردات اللغة العربية بألعاب اللغة أحسن من تعليم 

ألف نتيجة بينهما,  ألف ىناؾ فرؽ كبَتمفردات اللغة العربية بعدـ ألعاب اللغة 

 ختبار ٭تصل منو قيمة أم اإل ”t“ختبار عن ٖتليل االفًتاض باستخداـ ا١تعيار كاإل

“t” أكرب من قيمة نقد “t” ا١تأم اٞتدكؿ يف( رتبة اٟتريةdb) 54   5با١ترتبة  %

مقبوال ألف ىناؾ فرؽ كبَت ٨تو تعلم   Ha مردكدا ك Hoفيكوف  2,01كىي 

كباستخدامها للفصل ا٠تامس با١تدرسة  البطاطسا١تفردات العربية بغَت استخداـ 

  اإلبتدئية اٟتكومية كَتينك بانكَتم  بالنكارايا.

 االقتراح . ب

 ىذا البحث، فقدـ الباحث بعض االقًتاحات ما يلي:  بناء علي

اللغة العربية يف ا١تدرسة اإلبتدئية، ا١تدرسة ا١تتوٌسطة, ا١تدرسة  سيٞتيمع مدر  .1

مدينة بالنكارايا أف ٭تاكلوا القياـ  الثانوية بكا١تنتاف الوسطى خاصة يف

 متنوعة يف تعليم كتعلم ا١تفردات العربية أك غَتىا. البطاطساستخداـ ب

لوسائل  اكلة عليهم ٤تاللغة العربية يف ا١تدرسة ا١تتوٌسطة,  سيخاصة ١تدر  .2

 يف تعليم كتعلم ا١تفردات العربية. استخداـ البطاطس التدريس

مدرسي اللغة العربية لًتقية قدرهتم كاستفادة  فعليتطور تكنولوجيا، كب .3

 التكنولوجيا لوسائل التدريس.
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يرجى للمدرسُت أف يكونوا مبتكرين يف إخًتاع الوسائل الدراسية ا١تستهوية  .4

 لية.اللطالب للوصوؿ إىل نتائج التعلم الفع

 ذم الًتبية اليزاؿ تقدًن تطوير مزيٌة الًتبية بطريقة تنميةاقًتح الباحث ١تنفٌ  .5

أـ كيفية، خاصة يف إ٬تاد ك تطوير الوسائل  تالتسهيالت الًتبوية كٌمية كان

 التعليمية.
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