
 Crossword"  الكلمات لغز طريقةدام خلية تعليم المفردات العربية باستفعا
Puzzle "السنة  تموراصا الثّانويّةرو العلوم بحالفصل السابع بمدرسة  لتالميذ

 .8ٕٔٓ/   7ٕٔٓ الدراسية
 

 علميبحث 
 الشروط ادلقررةمقدم إلكمال 
 تعليم اللغة العربية قسم يف (S.1للحصول على درجة الليسانس )

 والتدريس الًتبية علوميف كلية 
 

 
 إعداد:

 أيفى لطفينا
ٕٖٕٖٔٔٔٓٔ 

 
 والتدريس  التربيةعلوم  كلية

 بجامعة والي سونجو اإلسالمية الحكومية سمارانج
ٕٓٔ7 



. 

 التصريح 

 
 ادلوقعة أدىن ىذا البحث العلمي : 

 
 نا : اىفي لطفي االسم  

  112111321:  رقم الطلبة 
 : تعليم اللغة العربية   القسم 

تصرح بالصدق واألمانة أن ىذا البحث اليتضمن األراء من ادلتخصصُت 
أو ادلادة اليت نشرىا الناشر أو كتبها الباحثون إال أن تكون مرجعا ومصدرا ذلذا 

 البحث. 
 
 

  1316يونيو  11سيمارانج, 
 ادلصرحة 

 
 
 

 نا  اىفي لطفي
 

  

 ب



. 

 تصحيح لجنة المناقشة
 إن ىذه الرسالة الليسانس لطالبة:

 أيفى لطفينا:   اإلسم
 112111321:   رقم الطالبة

  الكلمات لغز طريقةدام خفعالية تعليم المفردات العربية باست:  ادلوضوع
"Crossword Puzzle "بحرو العلوم الفصل السابع بمدرسة  لتالميذ

 .8ٕٔٓ/   7ٕٔٓ السنة الدراسية تموراصا الثّانويّة
ناقشتها جلنة ادلناقشة لكلية علوم الًتبية والتدريس جامعة واىل سوذمو اإلسالمية احلكومية مسارانج وتقبل كبعض 

يف قسم تعليم اللغة العربية العام الدراسي   (S1)الشروط للحصول على درجة الليسانس
 م. 1316/1317

 1316يوليو  16مسارانج، 

 

 الكاتب،
 
 

 السّيدة دوي ماونتي الماجستير 
 186511361334311331رقم التوظيف: 

 

 الرئيس،
 
 

 السيد أحمد مغفورين الماجتير 
186431131333321331رقم التوظيف:  

 ادلمتحن الثاين،
 
 

 السيد احمد زخردين الماجستير
186236311335331312رقم التوظيف:   

 ادلمتحن األول،
 
 

 السيد ماد صالحين الماجستير 
185334131881321331رقم التوظيف:   

 
 ادلشرف الثاين،

 
 

 الماجستير السيد الدكتور أحمد اسماعيل
 185631371886321331رقم التوظيف: 

 
 ادلشرف األوىل،

 
 

 السيد مخفوظ صديق الماجستير
 185731161333321331رقم التوظيف:



. 

 موافقة ادلشرف
  ادلعاىل

  عميد كلية علوم الًتبية و التعليم
  جبامعة وايل سوذمو اإلسالمية احلكومية

  السالم عليكم ورضبة اهلل وبركاتو
  ربية طيبة وبعد

بعد ادلالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذا البحث 
  : للطلبة
   :ايفى لطفينا  االسم 

  112111321:  رقم الطلبة 
  : فعالية تعليم ادلفردات العربية باستخدام طريقة لغز الكلمات           ادلوضوع 

"Crossword Puzzle "  لتالميذ الفصل السابع دبدرسة الثّانوية حبر العلوم  سبوراصا
 .1317/ 1316السنة الدراسية 

  .مكموترجوا من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث بأسرع وقت دمكن وشكرا باىتما
  والسالم عليكم ورضبة اهلل وبركاتو

   1316يونيو11سيمارانج,

 
 
 



. 

 موافقة ادلشرف
 

  ادلعاىل
  عميد كلية علوم الًتبية و التعليم

  جبامعة وايل سوذمو اإلسالمية احلكومية
  السالم عليكم ورضبة اهلل وبركاتو

  ربية طيبة وبعد
بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذا البحث بعد ادلالحظة 

  : للطلبة
   االسم : ايفى لطفينا

  112111321رقم الطلبة : 
 Crossword"  : فعالية تعليم ادلفردات العربية باستخدام طريقة لغز الكلمات ادلوضوع 

 Puzzle " راصا السنة الدراسية لتالميذ الفصل السابع  دبدرسة الثّانوية حبر العلوم  سبو
1316 /1317. 

  .وترجوا من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث بأسرع وقت دمكن وشكرا باىتمامكم
  والسالم عليكم ورضبة اهلل وبركاتو

  1316يونيو  11سيمارانج, 

 
 
 



. 

 الشعار
 

 َسيَ ْهِدْيِهْم َوُيْصِلُح بَاَلُهمْ 
“Allah akan memberi petunjuk kepada mereka Dan 

memperbaiki keadaan mereka” 
(QS.Muhammad :5) 

  

 و



. 

 اإلهداء

 
 البسيط أىدى ىذا البحث

 إىل نفسي, وجسمي, وبذل جهدي
 ربياين وأنفقاين ودعواين كل يومإىل ايب سكارجا و امي علكومة 

 حىت أمت تعلمي ىف جامعة واىل سوذمو اإلسالمية احلكومية مسارانج
 صبيع أساتيذي الذين يعلموين يف علوم اللغة العربيةإىل 

 سبوراصا الثّانويّةدبدرسة حبرالعلوم إىل أساتيذي احملًتمُت ادلخلصُت 
 1311إىل أصدقائ من قسم اللغة العربية على الوجو اخلاص يف ادلرحلة 

ان الى أساتيذي المحتزميه على اعاوة ودعائة و أصدقائ مه معهد المعزفيّة بزيعه عالي

 سيماراوج

  

 س



. 

 كلمة الشكر والتقدير

 
احلمداهلل الذي أنعم علينا وىدانا إىل احلق وإىل صراط مستقيم.و الصالة 
و السالم على من تزل عليو الكتابة الكرًن وعلى الو واصحابو ومن تبعو بإحسان إىل 

 يوم الدين.
لقد مت ىذا البحث بعناية من اهلل عز وجل حىت ربصل الباحثة على    

هناية ىف كتابةىذاالبحث كإحدى اللوازم ىف االمتحان النهائ للحصول على درجة 
الليسانيس ىف قسم تعلم اللغة العربية ىف كلية الًتبية جبامعة واىل سوذمو 

حث يوجد النقصان الكثَتة اإلسالميةاحلكومية مسارنج,وتشعر الباحثة أن ىف ىذاالب
 واخلطيئة ادلتنوعة.

 واحتص إلقاء الشكر إىل: 
الًتبية جبامعة واىل  علم ادلاجسًت كهميد كلية افضيلة السيد الدكتور رىارج (1

 مسارانج. سوذمو اإلسالمية احلكومية

العربية  فضيلة السيد الدكتور أضبد إمساعيل ادلاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة (1
 .جبامعة واىل سوذمو اإلسالمية احلكومية مسارانج الًتبية والتدريسبكلية علوم 

تعليم اللغة العربية بكلية فضيلة السيدة تؤيت قرة العُت ادلاجستَت كسكرتَتة قسم  (2
 جبامعة واىل سوذمو اإلسالمية احلكومية مسارانج. علوم الًتبية والتدريس

ادلاجستَت والسيد أضبد امساعيل ادلاجستَت اللذان فضيلة السيد خمفوظ صديق  (3
قدمهما يل من أوقات ونصائح وتوجيهات. شرفاين كتابة ىذا البحث , ودلا 

وذلما األثر الكبَت يف اذماز ىذا البحث وجزامها اهلل خَت اجلزاء وجعل ذلك يف 
  ميزان حسنة يوم القيامة.

 ح



. 

ة والتدريس جبامعة واىل سوذمو بكلية علوم الًتبيصبيع ادلعلمُت وادلعلمات يف  (4
 .اإلسالمية احلكومية مسارانج

فضيلة والدّي العزيزين أيب سوكارجا و أمي الكومة الذين ربياين صغَتا واصطَتا  (5
على تربية واعتنياين يف كربي وغرسا يف قليب حب العلم زشجعاين على طلب 

 العلم وأخذ يدي إىل ربصيل العلم. 

االسالمية حبر العلوم  الثّانويّةرئيس ادلدرسة ادلاجستَت كالسيد خملصُت فضيلة  (6
 كل مساعايتو والذي قد استأذنت الباحثة لعمل البحث.  على

فضيلة معلم درس اللغة العربية يف ادلدرسة حبر العلوم الثناوية سبوراسا أستاذ نور  (7
احسن و أستاذ ارخام وثنوا علي عناية يف صبع البيانات ذلذا البحث العلم, 

  سّهل اهلل أمره

صبيع األسرة يف ادلعهد ادلعرفّية برعُت عاليان مساراذمي, و خصوصا أليب عبّاس  (8
 ُت  و ألمي سييت ميمونة على إعانة لتحصيل ىذا البحث العلم وحمسر 

الذين قد منحوا ادلساعدات  1311زمالئي قسم تعليم اللغة العربية سنة   (13
 لعلم وإشبامو واخلدمات والدوافع يف كتابة ىذا البحث ا

زمالئي األحباء واألصدقاء يف الفصل خصوصا أخيت ايكي مهارياين, عرفة   (11
الزكية, عاليانا نيلى, دينا صوفا استفدا,فائزاة , فتمو أغٍت سره,مفتو احلسنة و 
صبيع األصدقاء اليت اليستطيعُت أن يذكروا واحدا فواحدا, وعسى أن يسّهل 

 اهلل أمرىم 

يف ادلعهد ادلعرفية خصوصا دور الثالث و غرفة التفسَت جاللُت  زمالئي األحباء  (11
)الينا , اريٍت , ناظف, دياه, بياّل, علية, نايال(  و خصوصا أسرايت )افّة فينا, 
فوتري انديٍت, دينا نور فًتيّاين, كرتيكا فاراح, فوجي أيو, لندا رزقينا, نفيك 

( الذي قد ساعدين و أعطتٍت نيحال, امييل اميلّيا, نسواه, سلوا, فوتري صغَت
 القوة واألنشطة لتحصيل ىذا البحث العلم 

 ط



. 

الذين قد منحوا  1311زمالئي االحباء واألصدقاءيف ىذه معهد ادلعرفية سنة  (12
ادلساعدات واخلدمات والدوافع يف كتابة ىذا البحث العلم وإشبامو. وخصوصا ) 

ية, خنفة نعمة, فيدا حسنواذلدا ليال صافينا,عفيفة ادلخافيفة, راضبا ماوين,
 خمروس, امنوالدين, فائس سوراجا, رضبن الكيٌت( . 

فمن الباحثة ذلم جزيل الشكر وبالغ التقدير, عسى اهلل أن جيزيهم جزاء حسنا 
ويسهل ذلم أمورىم صبيعا وجيعل ذلم األجر أضعاف ماقاموا بو. تسأل اهلل أن 

يوفقنا وإياه يف تعمق و جيعل ىذا البحث العلمي نافعا لنا ودلن اطلع عليو و 
 تثقيف اللعة العربية. 

 وأخَتا, زبتم الباحثة وباهلل التوفيق ومنو العون وعليو توكلت وإليو تنوب. 
 

 

  

 ي



. 

 ملخص
 

الكلمات  لغز طريقةدام خلية تعليم المفردات العربية باستفعا : الموضوع 
"Crossword Puzzle  "ر حالفصل السابع بمدرسة ب لتالميذ

 .8ٕٔٓ/   7ٕٔٓ السنة الدراسيةتمراصا  الثّانويّةالعلوم 
 نا  : إيفي لطفي االسم 

  ٖٕٖٕٔٓٔٔٔرقم الطلبة : 
 

ويهدف ىذا البحث )أ( دلعرفة سيطرة على ادلفردات للتالميذ الذين يتعلمون 
" يف الفصل السابع من  Crossword Puzzle الكلمات " باستخدام اسًتاذبية لغز

سبوراصا, )ب( دلعرفة سيطرة على ادلفردات للتالميذ الذين  الثّانويّةادلدرسة  حبروالعلوم 
 الثّانويّة الكلمات " يف الفصل السابع من ادلدرسة يتعلمون بدون استخدام طريقة لغز

 Crosswordات الكلم لغزسبوراصا, )ج( دلعرفة أكان استخدام طريقة  حبروالعلوم
Puzzle  لو تأثَت على سيطرة على ادلفردات لتالميذ فصل السابع يف ادلدرسة حبروالعلوم "
سبوراصا. ىذا البحث العلمى ىو من البحث التجريب اليت يعقد يف ادلدرسة  الثّانويّة

سبوراصا. سكان ىذا البحث من صبيع التالميذ فصل السابع الذي يقسم  الثّانويّةحبرالعلوم 
ا فصل السابع "أ" يكون فصل التجريب يعدد تالميذه شبانية عشر تالميذا, و إىل فصلُت مه

فصل السابع "ج" يكون فصل الظابطي و عدد تالميذه شبانية عشر تالميذا كذلك. ويتم 
طرق صبع البيانات من خالل أسلوب التوثيق واالختبار. قبل التوازن من الدرجة الثانية 

ة الطبيعية والتجانس باستخدام درجات االختبار قبل تعامل مع اختبار اختبارات احليا
منتصف ادلدة. مث أعطيت فئتُت معاملة خمتلفة، الطبقة التجريبية باستخدام كلمة ألعاب 

 الكلمات الفصول الدراسية باستخدام التعلم التقليدي  ومراقبة لغز

 ك



. 

ار يف إختباري ىذه الفرضية يستخدم إختبار "ت" إختبار. بناء على "ت" إختب
=  .      ,إما   2,855=          % ينال 4مع داللة ادلستوى الكبَت 

إذن متوسط من سيطرة على ادلفردت الذي                . ألن  1,566
أحسن من تعليم التقليدية. ويستند إىل البيانات  الكلمات عند تعليم يستخدم طريقة لغز

و فصل الظابطة = 68,732ينال متزسط اآلخَتة من النتيجة فصل التجربة ىي = 
 الكلمات . و يأخد اخلالصة بأن تعليم الذي سيتخدم طريقة لغز58,333

Crossword Puzzle الكلمات " " أحسن فعالية بنسبة تعليم دون طريقة لغز 
Crossword Puzzle  خصوصا عن ادلادة ادلرافق و األدوات ادلدرسة لتالميذ الفصل, "

 . 1317 \ 1316سبوراصا السنة الدراسية  الثّانويّةالسابع دبدرسة حبرالعلوم 
 

 
  

 ل
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 محتويات البحث
 

 أ    ....................................................... صفحة ادلوضوع.
 ب   ............................................................... التصريح

 ج   ................................................... تصحيح جلنة ادلناقشة

 د   ........................................................ موافقة ادلشرف 
 ه    ......................................................... موافقة ادلشرف

 و    .............................................................. ادللخص 
 ح    ............................................................... الشعار 
 ط    ............................................................... اإلىداء 

 ي    ................................................. كلمة الشكر والتقدير.
 م   ........................................................حمتويات البحث
 ع    ....................................................... حمتويات اجلدول 
 ف    ....................................................... حمتويات ادللحق 

 
  الباب األول : المقدمة

 1    ...............................................  خلفية البحث .أ 
 5    ............................................... مسالة البحث  .ب 
 5    ...................................... ىدف البحث و منافعو  .ج 

 
 الباب الثاني : الهيكل النظري و الدراسة السابقة  

 7    ............................................... اذليكل النظري  .أ 
 6    ..................................................التعليم   .1

 م



. 

 6  ..................................... مفهوم التعليم   (أ 
 6  ...................................... منهاج التعليم  (ب 

 8  ........................................ مفهوم ادلفردات "  .2
 8   ............................ اىداف يف تعليم ادلفردات  (أ 
 13   .................................. انواع تعليم ادلفردات (ب 
 11    ..........................اساس اختيار ادلفردات ...... (ج 
 12     .......................االسلوب لتعليم ادلفردات ...... (د 
    12    .......................توجيهاد عامة لتدريس ادلفردات. (ه 
 crossword puzzle” 14“ ............ منهاج لغز الكلمات .3

   14      مفهوم ادلنهاج ..................................... ( أ
 16    ..........................هاج لغز الكلماتمفهوم ادلن ( ب

   16      مفهوم اللغز.................................. 1
 16     انوع لغز لتحسُت ادلفردات .................... 1
     17     ...........................تعريف لغز الكلمات 2
  الكلمات لغز تطبيق اخلطوة خبطوة من أساليب التعلم 3

 ........................................... 18 
 13    ............................................. الفرضية البحث  . ب

 
 الباب الثالث : مناهج البحث

 11    ........................................... نوع ومنهج البحث .أ 
 12    ........................................... مكان وقت البحث .ب 
 12    ....................................... سكاين و عينية البحث .ج 

 ن



. 

 13  ................................................. متغَت البحث .د 
 14    ........................................... طريقة صبع البيانات .ه 
 16    .......................................... طريقة ربليل البيانات .و 

 
 الباب الرابع : توصيف البيانات و تحليلها

 28  ............. يف ادلدرسة الثانوية حبر العلوم سبوراسا دمياكنظرة عامة  .أ 
   31  ............................................... وصف البيانات .ب 
 32    ............................................ مرحلة التقوًن التعلم .ج 
 43   ............................................ ربليل نتائج البحث .د 
 51   .......................................... مباحث نتائج البحث .ه 
 63   ................................................ حمدود البحث  .و 

 
 الباب الخامس

 71    ....................................................  اخلالصة .أ 
 8ٕ   .................................................. االقًتاحات  .ب 
 72   .....................................................االختتام  .ج 

 المراجع
 الملحق

 ترجمة الباحثة 

 

  

 س
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 محتويات الجدول
 

  Posttest-only control design  2.1جدول 

 االختبار البعدي تصميم سيطرة الوحيد   3.1جدول 
 نتائج عن حساب حبة السؤال  3.1جدول 
 حاصل حساب السؤال الصعوبة   3.2جدول 
 حاصل حساب مامل التمييز السؤال     3.3جدول 
 نتائج بيانات أوىل اختبار االستواء   3.4جدول 
 نتائج ذبانس اإلختبار البيانات األول   3.5جدول 
 نتائج إختباري ادلتوسط ادلساواة    3.6جدول 
 نتائج اإلختبار ادلتوسط ادلفرق   3.7جدول 
 نتائج بيانات أوىل اختبار اإلستواء       3.8جدول 
 البيانات األولنتائج ذبانس اإلختبار      3.13جدول 
 نتائج اإلختبار متوسط ادلفرق     3.11جدول 

 
 

  

 ع
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 محتويات الملحق
 

 األمساء التالميذ يف الفصل السؤال التجربة   1ملحق 
 الشبكة السؤال التجريب    1ملحق 
 السؤال االمتحان التجريب    2ملحق 
 األجوبة عن السؤال التجربة    3ملحق 
 النتيجة التالميذ عنن السؤال التجربة    4ملحق 

ربليل حبة األسئلة صدق اإلختباري, و ثبات اإلختباري, ودرجة   5ملحق  
 السؤال الصعوبة, ومعامل التمييز

  حساب صدق االختبار   6ملحق 
 حساب ثبات االختبار    7ملحق 
 حساب درجة السؤال الصعوبة    8ملحق 
 حساب معامل التمييز   13ملحق 

 األمساء التالميذ يف الفصل التجريب   11لحق م
 نتائج التالميذ فصل السابع "أ" يف النصف السنة األوىل    11ملحق 
 األمساء التالميذ يف الفصل الظابطي   12ملحق 
 نتائج التالميذ فصل السابع "ج" يف النصف السنة األوىل   13ملحق 
 التجريب  ربليل األول يف إختبار االستواء لفصل  14ملحق 
 ربليل األول يف إختبار االستواء لفصل الظابطي   15ملحق 
 ربليل األول يف إختبار التجانس لفصل التجريب و الفصل الظابطي   16ملحق 
 ربليل األول يف إختبار ادلتوسط ادلساواة   17ملحق 
 زبطيط التغليم   18ملحق 
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 تصميم التعليم يف الفصل التجريب   13ملحق 
 تصميم التعليم يف الفصل الظابطي   11ملحف 
 الشبكة السؤال االمتحان اآلخَتة   11ملحق 
 األسئلة االختبار اآلخَتة   12ملحق 
 األجوبة عن السؤال االختبار اآلخَتة   13ملحق 
 نتائج التالميذ فصل التجريب والظابطي بعد االمتحان اآلخَتة   14ملحق 
 ختبار االستواء لفصل التجريبربليل اآلخَتة يف إ  15ملحق 
  ربليل اآلخَتة يف إختبار االستواء لفصل الظابطي  16ملحق 
 ربليل اآلخَتة يف إختبار التجانس لفصل التجريب و الفصل الظابطي  17ملحق 
 ربليل اآلخَتة يف إختبار ادلتوسط ادلساواة  18ملحق 
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األولالباب   

 
 خلفية البحث . أ

اللغة العربية ىي لغة متميزة يف عيون العامل. كما نعلم أن اللغة العربية 
ليست فقط لغة الًتاث احلضاري القدمي للعرب. اللغة العربية ىي لغة القرآن، 
وذلا خطاب لطيف جدا. اللغة العربية ىي أيضا سهلة التعلم مقارنة مع اللغات 

إجادة  1العربية غري اللغة العربية ىي أيضا لغة اإلسالم.األخرى. حىت اللغة 
اللغة العربية ىي نوع واحد من القدرة على ربقيقها يف تدريس اللغة العربية، 
ألن اللغة العربية ىي الوسيلة األساسية للتواصل مع العرب وفهم الكتاب أو 

لغة العربية يف الكتب اليت تتحدث العربية. مث تعلم التحسني ادلطلوبة وتدريس ال
ادلؤسسات التعليمية الرمسية وغري الرمسية. بالنسبة لو، وجهود ربسني التعليم 

 والتعلم ىي ادلناسبة من أجل ربسني نوعية التعليم هباء العربية.
واحد من عملية التعلم لتحسني نوعية ادلوارد البشرية ىو تعلم اللغة 

ىي السائدة وال سيما إذا كان  يف اندونيسيا، وىي ذات أغلبية مسلمة .العربية
ولكن يف كتب اللغة  .درس اللغة العربية على نطاق واسع واستخدامها

العربية ليست لغة معينة من  :وأساليب تدريس اللغة العربية وصفت ما يلي
اللغة  .2اإلسالم وادلسلمني، ولكن أيضا لغة غري ادلسلمني والدين ليس اإلسالم

خيتلف عن األم،  (اخلارجية)غة العربية تعلم اللغة العربية ىي اللغة تعلم الل
وبالتايل فإن ادلبادئ األساسية للتعليم ينبغي أن يكون سلتلفا، وكالمها يتعلق 

                                                 
1
 Azhar Arsad, Bahasa  Arab Dan Beberapa Metode Pengajarannya, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 7-8 

2
Muhbib Abdul Wahab, Epistemologi dan Metodologi 

Pembelajaran Bahasa Arab,(Jakarta: UIN Jakarta Prees ,2008), hal. 147-148. 
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رلال مهارات  .، ادلواد، فضال عن عملية تنفيذ التدريس)منوذج التدريس(طريقة 
كتابة يف إتقان اللغة العربية تشمل ادلهارات وقراءة الكالم، ومهارات ال

 .واالستماع
تعلم اللغة العربية ىو عملية التحول من العلم، وادلوقف العقلي 
والسلوك للغة العربية والذي يتوقع أن يكون عملو مهنيا وادلوجهة إىل غرض 

لغة ادلصاحل العربية ال ديكن أن تتحقق على ضلو فعال إذا تسًتشد رؤية  .معني
واالسًتاتيجيات القائمة وادلناىج  ومهمة وتوجو واضح لإلجراءات ادلعمول هبا

وأساليب متناسبة ومتوافقة، وتنتج يف هناية ادلطاف االنتاج األمثل ومرضية على 
عملية  .3حد سواء للمتعلمني وادلعلمني وادلؤسسات التعليمية و اجملتمع األوسع

من أجل عملية االتصال تدير على ضلو  .التعلم ىي يف جوىرىا االتصاالت
 .يف أداة فعالة وكفؤة ودعا وسائل اإلعالم التعلم سلس أو ذبري

ذلذا، فمن ادلستحسن أن التعلم الفعال ىو زلاولة لتحديد صلاح أو 
وبالتايل  .فشل تنفيذ تعلم اللغة، وخاصة اللغة، سواء من حيث الشكل والنتائج

فإن دور ادلعلم ال يكفي مدرسا فقط، باإلضافة إىل تعليم معلم اللغة العربية 
 .اللغة العربية جيب أن يكون خبريا أو إتقان مفردات اللغة العربية أو اخلطاب

وينبغي  .ومن ادلؤثر جدا على صلاح ادلتعلمني وادلؤسسات التعليمية اللغة الوجهة
وسائل اإلعالم  (سلترب اللغة)بذل اجلهود دلركز التدريب يف رلال ادلشًتيات 

مي الذي خيدم اللغة العربية بسيطة السمعية والبصرية والكتب من العمل العل
من خالل النظر يف رلموعة واسعة من األشياء العلم أو الظواىر،  .4وسهلة

                                                 
3
Muhbib Abdul Wahab, Epistemologi dan Metodologi 

Pembelajaran Bahasa Arab,(Jakarta: UIN Jakarta Prees ,2008), hal. 147-148. 

4
 Tayas Yusuf  dan Saiful Anwar, Metodologi Pembelajaran dan 

Bahasa Arab, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), h.188-189. 
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خبصوص شراء معمل ادلعلم ليس فقط ذكية، ولكن اللغة العربية جيب أن تكون 
 .قادرة على تطوير الذكاء بالوسائل اليت مت توفريىا

يف األساس،  .ليميةادلعلم ىو واحد من عوامل صلاح عملية التع
وادلعلم ىو مصاحب للمتعلمني من أجل تطوير قدراهتم وربقيق األىداف 

التعلم ال تعمل بشكل صحيح إذا كان  /فإن عملية التعليم  .الًتبوية ادلنشودة
لذلك، جيب أن يكون ادلعلمني  .ادلعلم غري قادر على التواصل مع ادلتعلمني

ليس ذلك فحسب، وجيب أيضا أن  .لمنيالقدرة على ربط أو التواصل مع ادلتع
 /يكون ادلعلمون قادرين على التواصل مع زمالئو ادلعلمني وادلوظفني واآلباء 

القدرة ىي ما يسمى يف كثري من  .أولياء األمور الطالب، واجملتمع ادلدين
حيمل ادلعلم دورا اسًتاتيجيا يف  .5األحيان على الكفاءة االجتماعية للمعلمني

 (ادلفتاح اخلاص)يف الصف، وادلعلم ىو الشخص الرئيسي  .بتكارالتعلم واال
 .الذي يقود ويوجو أنشطة تعليم وتعلم طالهبم

ادلفردات ادلتعلقة  .الباحثون اختار ادلفردات التعلم إلتقان اللغة العربية
بالفهم دلعاين الكلمات، باإلضافة إىل القدرة على استخدامها يف السياق 

كجزء من التمكن من اللغة وادلفردات ديكن  .الصحيح التعلمالصحيح وادلكان 
 .أن تكون متباينة يف إتقان نشط ادلنتجة وسلبية وتقبال

حباث يفعل البواسطة  ادلقابلة دبدرس اللغة العربية أن تلميذ يف 
ادلدرسة نقص فهم يتعلم اللغة العربية , خاصة يف الفصل السبعة )ب(, الثامنية 

خصوصا يف ىذا الفصل الثامنية )ج( زبلف جدا يف يتعل  )أ(, )ج(, التاسع
 اللغة العربية.

                                                 
5
 Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter :Strategi Membangun 

Kompetensi dan Karakter    Guru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 

hlm.124. 
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وبناء على ىذه النتائج، ربتاج أنشطة التعليم والتعلم اسًتاتيجية بديلة 
أو أسلوب التعلم اجلديد الذي ديكن أن يعزز فهم الطالب للمفاىيم اليت يتم 

افق مع األىداف تدريسها يف نفس الوقت ديكن ربسني تعلم الطالب نتائج تتو 
مث، واحدة من اسًتاتيجيات التعلم اليت ديكن أن ربسن نتائج فهم  .التعليمية

وتعلم الطالب باستخدام اسًتاتيجية لغز الكلمات ادلتقاطعة، من خالل لغز 
الكلمات ادلتقاطعة اسًتاتيجية رباول الباحثني لبناء فهم الطالب ادلعرفة اليت 

 .تستند ذبربة التعلم
فعالة جدا لتطبيق ذلذه االسًتاتيجيات ديكن أن تزيد  ج منها ىذه 

من النشاط واإلبداع من الطالب يف شكل التفاعل اجليد بني الطالب 
ليس ذلك فحسب، ديكن  .وادلعلمني وبني الطالب مع الطالب اآلخرين

ىذه االسًتاتيجية الكلمات ادلتقاطعة تكون اسًتاتيجية التعلم اليت ديكن 
التعلم، وأيضا قادرة على تثقيف الطالب وفقا ألىداف  استخدامها يف أي

 .التعلم اليت ينبغي ربقيقها
استنادا إىل نتائج من ادلعلومات اليت حصلت عليها من مدير 

ىناك بعض الطالب  .ادلدرسة، وجد الباحثون بعض ادلشاكل يف عملية التعلم
إىل ذلك،  وباإلضافة .الذين يفتقرون إىل الًتكيز عندما تعلم تأخذ مكان

وىذا  .ىناك بعض الطالب الذين ال تويل اىتماما للمعلم يف حني تدريس
 .شلكن ألن التعلم اليت ذبري يف رتابة ذلك أن الطالب ىم أقل محاسا للتعلم

ادلتعلمني سبيل إىل أن  .ادلتعلمني النشط أيضا ليس واضحا يف ىذا الدرس
م الذي ال يزال مهيمنا يف تكون سلبية ورلرد االستماع إىل ما علمتنا ادلعل

عملية التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية )ادلعلم تركزت( حبيث التعلم يف 
التعلم يف الفصول  .الفصول الدراسية ادلزيد من يعمل يف اذباه واحد فقط

بل أكثر من ذلك، ويصبح  .الدراسية يعتمد على اذباه والسيطرة على ادلعلم
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حيدث ىذا ألن الطالب مل تكن  .للتعلم يف التعلمادلعلم ىو ادلصدر الرئيسي 
ادلتعلمني سبيل إىل أن  .قادرة على أن تكون موجهة كموضوع يف الدراسة

ذلك أن األىداف التعليمية ال ديكن أن  .تكون سلبية يف عملية التعلم
التعلم يتم يف الفصول الدراسية ىي أقل تنوعا وسبيل إىل  .يتحقق مع جيدة

ادلدرسة  .بون بادللل، والتأثري على النتائج التعليمية للطالبجعل الطالب يصا
حىت ليس لديها سوى عدد قليل من أجهزة الكمبيوتر، اليت ال تزال أقل من 

التعلم ىو أيضا ال تزال تستخدم، وفقط استخدام شاشات  .عدد ادلتعلمني
 6.الكريستال السائل

ىو اذلدف من ا ياسيم معوانرجي النظام التجاري ادلتعدد األطراف 
الباحثني يف تطوير استخدام التدريس ونظم التعلم باستخدام الوسائل 

كما يتضح من حالة ادلؤسسات التعليمية مل تستخدم الوسائل  .التعليمية
التعليمية على النحو األمثل، واستخدام وسائل اإلعالم ما زالت هتيمن عليو 

م وديكن احلصول على وسائل اإلعالم بسيطة مثل السبورات وسائل االعال
وىذا يؤدي إىل عدم وجود  .ادلواد التعليمية إال من خالل الطالب ادلعلمني

مصلحة يف التعلم للطالب وسوف تؤثر على نتائج الدراسة، وذلك بسبب 
 .عملية التعلم من مصادر التعلم ادلعلم الوحيد

واستنادا إىل ادلشاكل ادلذكورة أعاله اليت يقوم عليها ادلؤلف إلجراء 
 الكلمات لغز طريقةدام تخباس العربية فعالية تعليم ادلفردات ”:بعنوان 

"Crossword Puzzle " الثانوية  حبر العلوم للتالميذ فصل السابع دبدرسة
 ”2018/   2017 السنة الدراسية اسبوراص

                                                 
6
 Hasil Wawancara dengan bapak irkham, guru Bahas Arab MTs 

Bahrul Ulum Pada Tanggal 14 maret 2017. 



6 

 تحديد المسئلة . ب
لة وضعت أ، يف ىذا البحث ادلسدمةلة القاأعلى خلفية ادلس وبناء

 طريقةدام لية تعليم ادلفردات العربية باستخما مدى فعا: على النحو التايل
حبر الفصل السابع دبدرسة لتالميذ "  Crossword Puzzle" الكلمات  لغز

   ؟سبوراصا يةو الثّان العلوم
 

 هدف البحث و منافعهج. 
 هدف البحث   .1

الكلمات  لغز طريقةدام لية تعليم ادلفردات العربية باستخفعا دلعرفة
 "crossword puzzle "حبر العلومدبدرسة  الفصل السابع  لتالميذ 
 2018/   2017 السنة الدراسيةسبوراصا  يةو الثّان

 منافع البحث .2
 :منافع ىذا البحث ىي كما يلي

نوعية التعليم وزيادة للتالميذ : نتائج ىذه الدراسة ديكن أن ربسن  . أ
ادلواد التعليمية،  إضافة إىل اخلربة يف اتقان ادلفردات .روح ادلتعلمني

 وتسهيل ادلتعلمني على فهم معٌت الكلمات يف اجلملة. 
للمدرس : مع تنفيذ ادلعلمني دراسة ىذا ديكن أن تثري الطريقة يف  . ب

تعلم اللغة العربية، على وجو اخلصوص، سبكن التالميذ من إتقان 
 ادلفردات.  

للمدرسة : نتائج ىذه الدراسة ديكن أن تسهم قيما للغاية دلدارس  . ج
 من أجل ربسني عملية التعلم، لذلك تعلم أكثر إثارة لالىتمام
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 الباب الثاني

 الهيكل النظري . أ
 التعليم .1

 مفهوم التعليم ( أ
التعلم ىو نشاط تلك العملية، وأحد العناصر اليت تعترب 
أساسية لتنفيذ كل نوع ومستوى التعليم. وىذا يعٍت أن صلاح أو 
الفشل يعتمد على حتقيق أىداف التعلم عملية يف الطالب جيدة 

 ادلنزل والبيئة أو األسرة.الطبيعي تعلم عندما كان يف ادلدرسة أو 
التعلم جهود سيغال اليت ادلعلمُت )ادلعلمُت( لعملية التعلم 
لدى الطالب. ضمنا، يف التعلم ىناك أنشطة لالختيار، وإنشاء 

ويرتبط التعلم يف  1وتطوير وسيلة لتحقيق سلرجات التعلم ادلرجوة.
دلعلمُت جوىر بقوة مع كيفية بناء التفاعل اجليد بُت العنصرين، أي ا

والطالب. التفاعل الذي ميكن أن تكون إما وصفو الظروف اليت 
ميكن للمعلمُت جعل الطالب يتعلمون بسهولة وبتشجيع من تلقاء 

 نفسو دلعرفة ما ىو يف ادلنهج كما احتياجاهتم.
 منهاج التعليم ( ب

يف اللغة ، وميكن تعريف ىذه منهاج على النحو التايل: 
يف. منهاج  العامة ادلتوسط ىو تكتيكات، نصائح، واخلدع، وك

إذا  2سلطط القوس يف العمل من أجل حتقيق ىدف زلدد سلفا.
                                                             

1 M. Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung, prospect, 

2009), 32. 

2 Pupuh Fathurrohman, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: 

Refika Aditama, 2007), hal 3. 
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ادلرتبطة اسًتاتيجيات التدريس والتعلم ميكن أن تفسر على أهنا منط 
عام من النشاط الطالب ادلعلم يف جتسيد أنشطة التعليم والتعلم 
لتحقيق األىداف اليت مت حتديد اخلطوط العريضة. من حيث 
التدريس ىو مطلوب لتسهيل عملية التعلم حبيث ادلتعلمُت على دراية 

 أن تعطى من قبل ادلعلم.
 االسًتاتيجية األساسية يف الدراسة تشمل ما يلي:

أ. تعريف وحتديد ادلواصفات والتغيَتات التأىيل يف السلوك 
 والشخصية للطالب، كما ىو متوقع.

 ونظرهتا للحياة اجملتمع.ب. اختيار هنج التعلم القائم على تطلعات 
ج. اختيار وحتديد إجراءات وأساليب وتقنيات التعليم والتعلم اليت 

 تعترب األكثر مالءمة وفعالية وذلك للحصول على اذلدف.
 وضع معايَت واحلد األدىن للنجاح.  د.

يف حُت تدريس وتعلم اسًتاتيجيات وفقا دلفاىيم اإلسالمية، ىي  
 كما يلي:

التدريس والتعلم القائم على االلتزامات ادلرتبطة نية يف عملية  أ. 
 سبيل اهلل.

 ب. مفهوم التعليم والتعلم جيب أن يقوم على نية العبادة
ج. يف عملية التعليم والتعلم يف حاجة اىل فهم موقف كل معلم 

 باعتباره ادلعلم والتلميذ كتلميذة.
التواصل د. جيب خلق التواصل متوازن، واالتصاالت، وىذا ىو 

 واضح وشفاف.
 ه. تعليم باخلَت ادلثايل.
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 مفهوم المفردات  .2
أن ادلفردات العربية ىي أىم عناصر الًتكيب اللغوي ويعرفوهنا, بأهنا 
ىي اللغة. و مييل بعض اللغوين إىل اعتبارىا العنصر األىم من اللغة. و 

م ادلراد ذلك أن ادلفردات قد تكون العامل الرئيسي الذي يؤدي إىل فه
و تسعد تنمية 3معٌت اجلملة يف موقف االفصال أو يف فهم النص القرائي.

الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية, ذلك أن 
ادلفردات ىي أدوات محل ادلعٌت كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكَت, 

حتمل فبادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات 
ادلفردات العربية تكون ادلادة األول للمبتدئُت عند تعلم اللغة. 4مايريد.

بادلفردات نعرف معٌت كلمة واحدا فواحدا مثل : شجرة, و الكبَت, و 
االورقة, و ادلثقوطة و غَت ذلك. و من ادلفردات نستطيع أن صلعلو مجلة 

وط لبداية فهم فعلية أم إمسسة. ىذا الدليل بأن تعلم ادلفردات يكون الشر 
 اللغة األجنبية خاصا اللغة العربية. 

 أهداف في تعليم المفردات  ( أ
ال تكمن يف قدرهتا  بسبب مؤشر ادلتعلمُت إتقان ادلفردات

ذلك، ولكن القدرة على استخدامها بشكل  على حفظ ادلفردات
صحيح ادلفردات، على حد سواء باعتبارىا وسيلة لفهم النص، 

وبعبارة أخرى، تعلم  .عن ىذا التعبَتوكذلك وسيلة للتعبَت 

                                                             
, )الًتبية السعودية : مكتبة ادلمالكة, العربية السعودية, مذكرة الدورة الًتبوية القصَتةزلمد لراج عبد احلافظ,  15

  8ه ( ص  1412

)كلية الًتبية : جامعة عُت مشس,  تعليم اللغة العربية )للناطقُت بلغات أخرى(,زلمود كامل الناقي,  16
 161ه ( ص 1985
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مبثابة وسيلة لتطوير قدرة ادلتعلمُت على التواصل باللغة  ادلفردات
أن جوىري يف التعليم ادلفردات ىو  .العربية، سواء االجيايب والسليب

 : 
 إدخال مفردات جديدة للتالميذ 
  معجمية )قائمة بذاتو( /فهم معٌت ادلفردات، سواء داليل 

امها يف سياق مجلة معينة )معٌت تلميحي وعند استخد
 والنحوية(. 

  نتكون قادرة على استخدام مفردات التعبَت، سواء شفهية
 .وفقا للسياق الصحيح )احملكية( وكتب )ملفقة(

 أنواع تعليم المفردات  ( ب
  اإلفراط يف اللغة الوسيطة : كان ادلعلم يشرح معاين الكلمات

كل مرة يعطي كلمة عربية العربية يف الدروس اجلديد. وكان يف  
جديدة يشرح معناىا باللغة الوسيطة, وىي اللغة اإلصليليزية يف 
ىذه احلالة. مث كان يطلب من التالميذ أن يرددوا الكلمة العربية 

 ومعناىا اإلصليليزي معا عدة مرات. 
  ادلعٌت والسياق : أراد ادلعلم أن يشرح معٌت كلمة جديدة ىي

ضع الكلمة يف مجلة أو سياق. )سائل(. فاستخدم طريقة و 
فقال : ادلاء سائل. واقًتض أن وضع الكلمة يف مجلة. وأراد أن 
يتأكد اقًتاضو, فسأل عن معٌت )سائل(. فلم يعرف أحد من 
التالميذ ذلك ادلعٌت. فغضب صاحبنا أميا غضب ونعت 

 التالميذ بصفات الترضي أحدا. 
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 ديدة على قائمة الكلمات : كتب ادلعلم مجيع الكلمات اجل
السبورة على شكل قائمة. مث أخذ يعلم ىذه الكلمات واحدة 

 بعد األخرى. 
  األمثلة احلقيقية : أمسك ادلعلم كتابا أزرق اللون ورفعو عاليا

وقال : ىذا كتاب أخضر. وكان ىدفو توضيح معٌت كلمة 
 )أخضر(, ولكنو استخدام من أجل ذلك كتابا لونو أزرق. 

  كلمات متوالية : أراد ادلعلم أن يعلم طالبو رلموعة كلمات
جديدة ىي أمساء فصول السنة. فوضعها يف الًتتيب اآليت : 

 الصيف, الشتاء, اخلريف, الربيع. 
  .كلمة ادلعتزلة : كان ادلعلم يعلم كلمات جديدة 

وكان يطلب من التالميذ أن يكرروا الكلمة تكرارا 
مجعيا مث تكرارا فرديا. وكان التكرار للكلمة وىي منعزلة, أي 

أنواع  و غَت ذلك. ألن 5دون أن تكون جزءا من مجلة. 
 الطريقة التعليم ادلفردات العربية مل تزل كثَتة. 

من بعض ما سبق، ىناك عدد أكرب من عدد من 
نيات اليت ميكن استخدامها يف تدريس األساليب أو التق

الطريقة جيب أن تتكيف مع ادلواد اليت سيتم  .ادلفردات
استخدامها لتدريسو، باإلضافة إىل احلالة النفسية للتالميذ 

ألنو عندما مت بواسطة مربيا شلكن ولكن  .حتتاج إىل النظر فيها
لم أقل جيدة احلالة النفسية للتالميذ سوف تؤثر على عملية التع

                                                             
ص  (,1997, )عمان : دار الفالح, تعليم اللغة و حاالت و تعليقاتزلمد علي اخلوايل, 5

33-44  
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أنواع  .إعداد ادلواد واألساليب، مث مؤشر يف التعلم لن يتحقق
سلتلفة من أساليب التعلم ادلفردات اليت مت تقدميها دلساعدة 
ادلعلمُت يف تقدًن ادلواد، حىت أن ادلواد ميكن أن تكون مقبولة 

 .بسهولة ومفهومة من قبل التالميذ
 أساس إختيار المقردات  ( ج

ها, وعليك أن خنتار منها وتنتقي. اللغة كم كبَت تعطيك نفسي
فما أساس إختيار ادلقردات يف برنامج لتعليم العربية للناطقُت بلغات 

 أخرى ؟ ىناك رلموعة من األسس نذكر فيما يلي أكثرىا انتشار : 
  التواتر : تفضل الكلمة شائعة االستخدام على غَتىا. مادامت

فردات اليت أجرت متفقة معها يف ادلعٌت. وتستشار فيها قوائم ادل
 حصرا للكلمات ادلستعملة وبينت معدل تكرار كل منها. 

  التوزع أو ادلدى : تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر من بلد
عريب على تلك اليت توجد يف بلد واحد. قد تكون الكلمة ذا 
تكرار عال أو شيوع مرتفع, ولكن ىذا التكرار ادلرتفع ينحصر 

ن ختتار الكلمة اليت تلتقي معظم يف بلد واحد. لذا يفضل أ
 البالد العربية على استخدامها.  

  ادلتاحية : تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدىا حُت
يطلبها. واليت تودي لو معٌت زلددا. ويقاس ىذا بسؤال الناس 

 عن الكلمات اليت يستخدموهنا يف رلاالت معينة. 
 لوفة عند األفراد على األلفة : تفضل الكلمة اليت تكون ما

الكلمة ادلهجورة نادرة االستخدام. فكلمة "مشس" تفضل بال 
 شك على كلمة "ذكاء" وإن كانا متفقُت يف ادلعٌت. 
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 األسلوب لتعليم المفردات  ( د
يف تعليم ادلفردات وىي تساعد بدءا من ادلفردات األساسية اليت 

أمساء الناس، الضمائر،   :ليس من السهل تغيَت، على سبيل ادلثال
ىذه الطريقة ميكن أن  .واألفعال، واألفعال ختضع، وىكذا دواليك

تستخدم لتعليم ادلفردات، من بُت أمور أخرى، على الطريقة ادلباشرة، 
التلقُت واالستظهار، والقراءة الطريقة، طريقة النحوية )الًتمجة(، أو قد 

مات الًتاص، كلمة تستخدم مثل ىذه ادلباريات، وختمُت صورة، كل
 6البنغو، والكلمات الصيد و غَت ذلك. 

األساليب لتعليم ىو أساسا التقنية يف تقدًن ادلواد الدراسية 
للتالميذ الذين نوع متنوعة ومصممة خصيصا الحتياجات 

تعلم اللغة العربية على وجو اخلصوص، خصوصا ادلفردات  .استخدامو
تطبيقها دون احلاجة إىل أي تطالب الطرق األساسية اليت ميكن 

  .األدوات اليت ال تغطيها ادلؤسسات التعليمية اليت تعلم اللغة العربية
 توجيهاد عامة لتدريس المفردات  ( ه

فيما يلي رلموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف 
 تدريس ادلفردات يف برامج التعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى. 

 : يتناوت اخلرباء, حتديد القدرة ادلناسب من  القدرة الذي تعلم
ادلفردات الذي ينبغي أن نعلمو للدراسُت يف برامج تعليم لعربية 

  1444 \ 754للناطقُت بلغات أخرى. فبعضهم يقًتح من 
كلمة   1544 \ 1444كلمة للمستوى االبتدائي. من 

                                                             
6
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للمستوى ادلتقدم.  2444 \ 1544للمستوى ادلتوسط. ومن 
البعض متأثر بالرأي القائل بأن تعليم األلغال من ويبدو أن ىذا 

كلمة يف ادلرحلة االبتدائية كاف ألن يكون   2544 \ 2444
لديهم قاموسا مبتطلبات احلياة. على شريط  ة أن يتعلموا 
مهارتُت أساسيتُت : أوالمها تركيب الكلمات, وثانيتهما كيفية 

 استخدام القاموس. 
 نو ميكن تعلم العربية كلغة ثانية قوائم مفردات : يتصور البعض أ

ببساطة لو حفظ الطالب قائمة تضم رلموعة من ادلفردات 
العربية شائعة االستخدام, عالية التكرار, مًتمجة للغاهتم األوىل 
أو إىل لغة وسيطة يعرفوهنا. ذلؤالء البعض شيء من ادلنطق, إذا 

ة أن اذلدف النهائي من تعلم اللغة أن يكون الطالب ذا حصيل
من ادلفردات والًتكيب اليت يستطيع استعماذلا وقتها يريد 

  7االتصال.
ومن السابقات, تلخص الباحثة أن أساليب يف تعليم 
ادلفردات متنوعة, ومنها أساليب لغوية و غَت لغوية. أما 
أساليب لغوية ىي كما يلي : ذكر ادلضادات, ذكر ادلًتادفات, 

ين, ذكر أصل الكلمة الًتمجة إىل لغة وسيطة, تداعي ادلعا
ومشتقاهتا, شرح معٌت الكلمة العربية, تعدد القراءة. وأما 
اساليب غَت لغوية فهي كما يلي : النماذج, دتثيل معٌت, لعب 

 الدور, البحث يف القاموس. 
                                                             

(, 1989)مصر : جامعة ادلنصورة,  تعليم الغربية لغَت الناطقُت هبا,رشدي أمحد طعيمة,  7
 ه   197-196ص 
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وقد وصفت يف عدة نقاط فوق أولوية تعلم ادلفردات، والفوائد، 
ميكن استخدامها يف تعلم وادلبادئ، واألىداف، وحىت بعض األساليب اليت 

إىل  .تعلم ادلفردات ىي طريقة األصلي للبدء يف تعلم لغة أجنبية .ادلفردات
جانب التمكن من قواعد اللغة والكتابة القواعد وادلفردات التعلم دورا ىاما 

الدور احلاسم من تعلم اللغة األجنبية اليت تبدأ من ادلفردات التدريس  .للغاية
 مهارات التخاطب يتضح من الطالقة يف

  ”metode Crossword Puzzle”الكلمات منهاج لغز ( 3
  مفهوم المنهاجأ. 

األساليب ىي سبل تنفيذ عملية التدريس، أو كيف شيء الفٍت 
ادلواد التعليمية ادلمنوحة للطلبة يف ادلدرسة. يف تعليم اللغة العربية، 

ومن ادلتوقع واألسلوب ىو إحدى الوسائل لتحقيق اذلدف من التدريس. 
ىذه  8أيضا أن طريقة أكثر دقة لتكون فعالة يف حتقيق أىداف التعليم.

الطريقة اسًتاتيجية أو طرق سلتلفة لتقدًن ادلواد جلعلها أكثر جاذبية وأسهل 
للطالب لفهم ادلواد اليت قدمها مربيا. تعلم طرق لتصبح واحدة من العناصر 

 مؤشرات.حبيث أىداف التعلم ميكن أن يتحقق وفقا لل
قبل احلديث عن طريقة تعلم اللغة، وىناك بعض ادلصطلحات 
األجنبية اليت غالبا ما تستخدم يف تعلم اللغة، وخاصة اللغة األجنبية 

 )العربية( كلغة اذلدف، وىي:
هنج التعلم )ادلدخل التدريس(: موقف فلسفي حول مستوى اللغة،   .1

تكون رلموعة من  والتعلم، وتدريس اللغة، أو أنو ميكن أن يقال أن

                                                             
8
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االفًتاضات حول عملية التعلم. وبعبارة أخرى، فإن ىذا النهج ىو 
 موقف فلسفي واليت أصبحت فيما بعد دراسة قياسية.

)على مستوى التخطيط برنامج شامل وترتبط ارتباطا : أسلوب التعلم  .2
وثيقا إىل خطوات تقدًن موضوع ىو إجرائي، ال متناقضة. وبعبارة 

لتعلم ىي من التدابَت العامة لتنفيذ النظريات القائمة أخرى، أساليب ا
 على هنج معُت.

التعليم اذلندسي: ىو أكثر قابلية للتطبيق، ألنو غالبا ما يسمى أسلوب   .3
 التعلم، األسلوب ىو وضع العملي على الطريقة ادلستخدمة.

من الثالثة ادلذكورة أعاله، ميكن االستنتاج أن ينظر إىل العناصر 
كنظام مًتابط بطريقة ىرمية، أو أنو ميكن أن يقال أن ىذا النهج الثالثة  

سوف تسفر عن الطريقة اليت سوف تلد التقنيات الواردة. الفرق، آليا 
يف دور التعلم يف ادلدرسة 9النهج، يتم تطبيق أساليب وتقنيات إجرائية. 

ىو طريقة مهمة جدا، فإن الطالب يكون من األسهل فهم ادلواد 
د استخدام الطرق ادلناسبة. مربيا باستخدام طريقة جلذب ادلقدمة عن

 اىتمام الطالب يف التعلم.
وغالبا ما اجلمع بُت أسلوب التعلم مع ادلواد وسائل اإلعالم 
ادلناسبة يف االستخدام. ليست كل ادلواد ميكن استخدام طرق التدريس 

ذلك،  نفسها. أي ادلواد ادلقدمة مناقشة أساليب أخذ العينات ختتلف. ل
كمربية اختيار طريقة التعلم ينبغي أن يكون وفقا للمواد، وادلرافق، 

 واألىم ىو وسيتم تدريس ادلراحل الدراسية.

                                                             
9
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 الكلمات منهاج  لغزمفهوم . ب
 مفهوم اللغز  .1

 وفيما يلي آراء سلتلفة تتعلق معٌت اللغز:
ذكر أن األلغاز واأللعاب وادلادية لتحفيز   (Adenan)أ. وفقال 

أنفسهم بشكل حقيقي ونداء قويا. األلغاز واأللعاب لتحفيز 
 نفسك ألنو يقدم حتديا اليت ميكن تنفيذىا بنجاح بشكل عام.
 ب. وفقا ذلادفيلد "لغز أسئلة أو ادلشاكل اليت يصعب فهمها أو الرد"

عبة، وميكن فهم وشلارسة  ج. وقال تارين أنو يف عام الطالب حيبون الل
 كيفية استخدام الكلمات، لغز، لغز الكلمات ادلتقاطعة.

وتشمل األلغاز طريقة الكلمات ادلتقاطعة مجيع الطالب 
على التفكَت يف التعلم يف الكلمات ادلتقاطعة عمل )لغز 
الكلمات ادلتقاطعة( والطالب ادلتحمسُت يف أعقاب الدروس 

وىذا بدوره ميكن أن يؤثر على نتائج اليت تعلمها أقوى بكثَت، 
 التعلم.

 المفردات.فهم لغز لتحسين النوع ا.  2
ىنا ىو نوع من اللغز اليت ميكن استخدامها لتحسُت القدرة على 

 فهم ادلفردات:
أ. ىجاء اللغز، لغز يتكون من الصور والرسائل بشكل عشوائي 

 على الزواج يف ادلفردات الصحيحة.
وبالتحديد يف شكل أسئلة لإلجابة على بعض ب. اللغز، لغز 

اإلجابات مث اقتيد احلروف األوىل موتر معا يف كلمة وىذا ىو 
 اجلواب النهائي معظم األسئلة.
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ج. لغز الشيء، وىو اجلمل وصف لغز ادلتعلقة الصور من 
 الكائنات إىل التوفيق بُت.

جابة د. لغز الكلمات ادلتقاطعة، وىي لغز يف شكل أسئلة يتعُت اإل
 عن طريق إدخال األجوبة يف ادلربعات ادلقدمة أفقيا وعموديا.

ووضع اختبارات إعادة النظر يف شكل لغز الكلمات 
ادلتقاطعة حتتوي على االىتمام وادلشاركة من الطالب. ميكن ملء 

 الكلمات ادلتقاطعة من قبل األفراد أو اجلماعات.
 . تعريف لغز الكلمات3 

ىي واحدة من وسائل االعالم اليت  لغز الكلمات ادلتقاطعة
ميكن استخدامها لتعلم مهارات الكتابة. الكلمات ادلتقاطعة وعادة 
ما تتألف من األسئلة لإلجابة، وتراجع اجلواب استقر. وسائل 
اإلعالم من السهل جدا أن تتم من قبل ادلعلمُت، وميكن 

ة أو استخدامها جلميع ادلستويات، سواء بالنسبة للمبتدئُت، متوسط
 14متقدمة، باإلضافة أيضا ادلواد ميكن اختيار وفقا ألىداف التعلم.

واحدة من طريقة التعلم النشط للطالب تشمل مجيع ادلتعلمُت 
للتفكَت عندما يأخذ تعلم مكان عن طريق ملء الكلمات ادلتقاطعة 
)لغز الكلمات ادلتقاطعة( حبيث ادلتعلمُت تصبح أكثر محاسا يف 

 متابعة الدروس.
الكلمات ادلتقاطعة يعٍت أنو باإلضافة ىناك عنصر من 
عناصر اللعبة وىناك أيضا عنصر من عناصر التعليم، حيث 

                                                             
10 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab,(UIN 

Malang-Press,2009) hal.77. 
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الكلمات ادلتقاطعة العمل ىي ادلتعلمُت دون وعي دراسة اللغة 
العربية لذلك نتوقع جانب متعة أيضا احلصول على ادلعرفة من فهم 

من ادلتوقع أن فتح، للموضوع، وخاصة تعلم ادلفردات العربية. و 
قراءة والبحث عن إجابات لاللكلمات ادلتقاطعة، والطالب سوف 

 يعرفون دائما وفهم ذاتو وادلواد التعليمية ادلفردات.
 .الكلمات لغز . تطبيق الخطوة بخطوة من أساليب التعلم4

 اخلطوات يف لغز الكلمات ادلتقاطعة طريقة ىي على النحو التايل:
رئيسية أو ادلصطلحات أمساء ذات الصلة أ. أكتب الكلمات ال

 بادلوضوع اليت قدمتموىا
ب. جعل شعرية اليت ميكن شغلها مع الكلمات اليت كانت، )كما 

 يف الكلمات ادلتقاطعة(. حتويل األجزاء اليت ال حيتاج إليها.
ج. جعل األسئلة اليت اإلجابات ىي الكلمات اليت بذلت أو ميكن 

  تؤدي إىل ىذه الكلمات.أيضا جعل فقط البيانات اليت
د. مشاركة ىذا اللغز للطالب. أي فرد أو مجاعة. احلد من وقت 

 العمل.
ه. إعطاء ىدية جلماعات أو أفراد الذين يقومون مبعظم بسرعة 

 وبشكل صحيح.
 ىي، التعلم عملية إىل تشَت تزال ال ىنا اللعبة وتقدم

 ادلتقاطعة الكلمات لغز شكل ادلتعددة الوسائط وبرنامج
 ادلتعلمُت وىكذا. اللعب أنشطة خالل من التعلم أن ادلتوقع

 كانت حبيث مفهوم يدرسون الواقع يف بأهنم يشعرون ال
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 على الطالب جعل أعاله الوارد النحو تعلم وسوف 11.شلتعة
 .ادلسألة عرض موضوع أفضل فهم

 بحث فرضية ال . ب
البحثية، وقد مت الفرضية يشمل على إجابة مؤقتة لصياغة ادلشاكل 

 تعريف فوق من 12التعبَت عن صياغة ادلشاكل البحثية يف شكل اجلملة السؤال.
 ادلقًتحة واضعي أن فرضية. إلثباهتا مؤقتة إجابة الفرضية أن إىل خنلص أن ميكن

 باستخدام العربية ادلفردات تعلم على إجيايب تأثَت ىناك ىو الورقة ىذه يف
 crosswordاألطراف ادلتعدد التجاري النظام الثامن الصف من اسًتاتيجية
puzzle” “  السنة الدراسية  دتوراصا حبر العلوم الكلماتلغز 

2417/2418. 

 

                                                             
11  Ulyatis Sholikhah, Pengaruh Aktifitas Siswa Dalam Strategi 

Pembelajaran Crossword Puzzle Dengan Menggunakan Media Slide 

Presentasi Pada Mata Pelajaran IPA (BIO;OGI) 

12
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 64 
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

بعد ما شرحت الباحثة النظرية عما يتعلق مع الطريقة اللعبة اللغة لغز الكلمات 
"crossword puzzle  على استيعاب ادلفردات اللغة العربية, فأخدت الباحثة

. وتبحث حبر العلوم دتوراصا الناىج ادلخصوصة حلصول على البيانات يف مدرسة الثناوية
الباحثة عن نوع البحث والوقت وادلكان جلميع البيانات واجملتمع اإلحصائ وعينة البحث 

 ومتغريات ومؤشرات البحث وطريقة مجع البيانات وطريقة حتليل البيانات. 
 أ. نوع البحث

حبث أجراه  1ىذا البحث ىو البحث التجرييب وحتليل البيانات الكمية. 
تأثري العالج )العالج( زلدد ضد الطرف اآلخر يف  الباحث تستخدم للعثور على

أجرت الكمية طرق البحث التجارب تصميم "البعدي  2الظروف غري ادلتحكم فيها.
السيطرة فقط تصميم". مع ىذا التصميم، يف ىذه الدراسة، ىناك نوعان من 
اجملموعات اليت مت اختيارىا عشوائيا. وأعطيت اجملموعة األوىل لعالج دعا الطبقة 

أمناط  3التجريبية وأعطيت اجملموعة الثانية العالج يف الدرجة التحكم بادلكادلات.
 التصميم ىي كما يلي:

 
                                                             

1 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan penilaian pendidikan  

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm.18 

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

(Bandung: Alfa Beta, 2006). hlm 107 

3 Erwan Agus Purwanto dan Dyah Sulistyastui, Metode  Penelitian 

Kuanttatif untuk Ad. Administrasi Publlik dan Masalah-masalah Sosial, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 89. 
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 1.3جدول 
Posttest-only control design 

 Post test فعالية  الفصل
 X1 Y1 التجريبية 
 Y2 - البظاط

 
 البيان : 

X1  :  ات كلملغز   فعالية بطريقة 
Y1 :  ات كلملغز اللقياس إتقان أساليب ادلفردات باستخدام الطريقة 
Y2 :  الكلمات لغزلقياس إتقان أساليب ادلفردات دون االستخدام الطريقة 

النهج ادلتبع يف ىذا البحث الكمي، يعين أن البحوث على أساس 
 .حساب األرقام أو اإلحصاءات يف متغري لالستعراض على حدة، مث مقارنة

لنهج ادلتبع يف ىذا البحث الكمي، يعين أن البحوث على أساس 
 اإلحصاءات يف متغري لالستعراض على حدة، مث مقارنة.حساب األرقام أو 

ويف معرض حديثو عن فئة من التجارب باستخدام العصي وسائل 
االعالم صورة، يف حني أن السيطرة الصف باستخدام التعلم التقليدي. بعد 
عملية التعلم كاملة، لتحديد كانت النتائج التعليمية للطالب يف مرحلة ما 

ة الصف الثاين باستخدام أسئلة التقييم اليت مت اختبارىا بعد اختبار يف عين
على فئة زلاكمة وحتليلها صحة، وادلوثوقية، ومستوى الصعوبة، ونقطة 

 فارقة.
من نتائج درجات االختبار البعدي الصف الثاين اختبار العينة 

اجلانب  tالطبيعية، واختبار التجانس ومتوسط الفرق اختبار أو اختبار 



12 

عشرات حتقيق لتحديد ما إذا كانت االختالفات يف درجات األمين من 
 .التحصيل يف عينة الصف الثاين كبرية أو ال داللة إحصائية

 
   هومكانالبحث ب .وقت 

وقد أجري البحث يف الطبقات السابع يف مناطق النظام التجاري ادلتعدد 
لديها بعض ادلدرسة  2117  2118دتوراصا السنة الدراسية حبر العلوم األطراف 

ادلساحة يف بني، الصف الثاين إىل الصف السابع والثامن والتاسع اليت لديها ما 
طالبا يف كل فئة. لدعم تعلم أن ادلدرسة لديها مكتبة، سلترب اللغة  21يقرب من 

 والرياضيات، وقاعة.
 

  البحث عينية سكاني وج.  
 سكاني البحث  .3

السكان الكائن البحوث اجليدة ويتكون  4السكان ىو موضوع البحث.
من جسم ملموس، رلردة أو حدث أو أعراض ىو مصدر البيانات وذلا طابع 

 معني، والشيء نفسو.
يتم تعريف السكان، منطقة تعميم تتألف من األشياء أو ادلوضوعات اليت 
لديها يتم تعيني بعض الصفات واخلصائص من قبل الباحثني دلعرفة 

 5 استخالصها.واالستنتاجات مث

                                                             
4  Trianto, pengantar Penelitian pendidikan bagi pengembangan 

profesi pendidikan dan tenaga kependidikan, hlm. 255 

5 Sugiyono, Metode, hlm. 215 
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ىنا ىو السكان ىو الصف الثامن الطالب مناطق النظام التجاري ادلتعدد 
 طالبا. 51اليت بلغت  2116سنة دمياك يف يامسو معوانرجا كبونغوع األطراف 

 عينية البحث .2
العينة ىي جزء من السكان اليت لديها نفس خصائص الكائن الذي ىو 

، واليت 111يكون ادلوضوع ىو أقل من مصدر البيانات. معظم القيود عندما 
وعالوة على ذلك،  6اختذت أفضل كان كل ذلك البحوث البحوث السكانية.

: 15 -: 11إذا كان من ادلمكن اختاذ عدد كبري من ادلوضوعات البحثية بني 
 : أو أكثر ميكن.25 -: 21أو 

: من طلبة الصف الثامن النظام 38وىكذا أخذت الكتاب عينة من 
طالبا مع  51مع الطالب  يسيمو ماعونرجيا ادلتعدد األطراف  التجاري

 التفاصيل التالية:
 (11)مقربة إىل  11.25: = 38× طالبا )الصف الثامن أ(  32 (أ.

 (11)مقربة إىل  91.2: = 38× طالبا )الصف الثامن ب(  31 (ب.
مثيل طالبا الذين يعتربون من الناحية النظرية لت 21مث العينة اإلمجالية من 

 من ادلستطلعني العامة باستخدام تقنية بسيطة ألخذ العينات العشوائية.
 متغير البحث  د.

ادلتغري ىو أي شيء واليت تشكل ما يعرف من قبل الباحثني لدراستها من أجل 
يف ىذه  7  .احلصول على معلومات حول ىذا ادلوضوع واالستنتاجات مث استخالصها

                                                             
6 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka, 2001, 

hlm 203. 

7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), hlm. 38.  
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ادلتغريات اثنني مها ادلتغريات ادلستقلة وادلتغريات  الدراسة، استخدم الباحثون  من
  .التابعة

 متغري مستقل  .1
ادلتغري ادلستقل ىو السبب أو بداية ادلتغري التابع. يف ىذه الدراسة ىو 
استخدام أساليب حل الكلمات ادلتقاطعة. يف ىذه الدراسة، وادلتغري ادلستقل 

ورقة الكلمات ادلتقاطعة،  لديو مؤشر على استخدام الدليل، وحدات العربية،
 ألواح الكتابة واحملاضرات.

 متغري تالع  .2
ادلتغري التابع أو ادلتغريات اليت تصبح مستحقة للمتغريات ادلستقلة. يف 
ىذه الدراسة ىو نتيجة الطالب موضوعات العربية لغز طريقة تعلم ادلفردات 

عنصر التحكم )بعد الكلمات ادلتقاطعة الطبقة التجريبية والتعلم التقليدي فئة 
 االختبار( التعلم.

 طريقة جمع البيانات . ه
مجع البيانات ىو زلاولة جلمع البيانات بصورة منتظمة وفقا لإلجراءات 

 وىكذا، فإن اخلطوات يف مجع البيانات ىي على النحو التايل: الدراسة.
 الطريقة االختباري .1

طريقة االختبار ىو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التدريبات أو غريىا 
من األدوات ادلستخدمة لقياس ادلهارات وادلعرفة والذكاء والقدرة أو ادلوىبة 
اليت ميتلكها األفراد أو اجلماعات. وتستخدم ىذه الطريقة اختبار لتحديد 

ارات معينة يف هناية كل سلرجات التعلم الطالبية اليت البعدي. البعدي أن اختب
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وحدة من برنامج التدريس. ويهدف إىل حتديد مدى حتقيق الطلبة دلواد 
 8تعليمية )ادلعرفة وادلهارات( بعد أن شهدت نشاطا التعلم.

للحصول على البيانات من ادلفردات تعلم اللغة العربية لغز الكلمات 
اختبارات جهاز ادلتقاطعة باستخدام أعطيت بعد العالج كال اجملموعتني. 

 ادلستخدمة ىي االختيار من متعدد.
 الطريقة التوثيق .2

طريقة التوثيق ىي طريقة للعثور على بيانات حول أشياء مثل 
ادلالحظات أو ادلتغريات. النصوص والكتب والصحف، وجداول األعمال 

 9وىكذا دواليك.
طريقة التوثيق ىو أسلوب مجع البيانات من خالل مجع وحتليل الوثائق 

التوئيق يتم استخدام ىذه الوثائق  11إما الوثائق ادلكتوبة والصور واإللكرتونية.
جلمع البيانات ادلتعلقة الشخصي، وإدارة اذليكل التنظيمي النظام التجاري 

، ومجع البيانات ادلتعلقة طالب الصف  يامسو ماعونرجيا ادلتعدد األطراف
ىي قائمة بأمساء الطالب لوم حبر العالسابع النظام التجاري ادلتعدد األطراف 

الذين مت تضمينها يف السكان والعينة، وكذلك احلصول على قيم البيانات 
التحصيل العلمي للطالب يف استخدام وسائل لغز الكلمات ادلتقاطعة تعلم 

 ادلفردات العربية.

                                                             
8
 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 28.  

9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

hlm. 158. 

10
 
10

  Nana Syaodih Sukma Dinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal.221 
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 و. طريقة تحليل البيانات
ات من مجيع حتليل البيانات يف البحوث الكمية ىو النشاط بعد صدور بيان

ادلشاركني، أو غريىا من مصادر البيانات اليت مت مجعها. مث جرى حتليل البيانات 
 ادلوجودة عن طريق التحليل اإلحصائي.

ويقرتح ىذا التحليل الختبار فرضية الدراسة وضعت يف وقت سابق، ىو حتديد 
الكلمات ما إذا كان استخدام ادلفردات مناذج وطرق تدريس اللغة العربية لغز 

ادلتقاطعة تعلم. لتحليل البيانات اليت مت مجعها من ىذه الدراسة، استخدم الباحثون 
  تقنيات حتليل البيانات الكمية من خالل ادلراحل التالية:

 تحليل الاختبار أدوات  .3
أدوات أو أجهزة القياس ادلستخدمة إلجراء قياسات من أجل مجع 

باعتبارىا أداة قياس، جيب أن الصك وصفها بأهنا أداة  11البيانات البحثية.
قياس جيدة. اختبار أداة تستخدم لقياس مستوى فهم الطالب، وىذا اختبار 
األسئلة للطالب اختبارىا قبل الدراسة وبعد احلصول على العالج أن الطالب 

 . والقصد يامسو معونرجيا  من الصف السابع النظام التجاري ادلتعدد األطراف
من احملاكمة للحصول على أداة صاحلة وموثوق هبا حبيث النتائج اليت مت 
احلصول عليها يف وقت الحق لبحث صحيح وموثوق هبا. خطوة يف اختبار 

 ىذه األداة تتكون من:
 صدق االحتباري . أ

                                                             
11

 Purwanto, Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan 

Pengembangan dan Pemanfaatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 

123. 
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أداة  12يستخدم صحة كمقياس دلستويات صحة أو صحة الصك.
ى العكس، فإن أداة أقل غري صاحل أو غري صاحل لديك صالحية عالية. عل

يشار إىل صحة كإجراء الذي  13صحيح يعين وجود صالحية منخفضة.
ويقال إن االختبار لتكون صاحلة  14يشري إىل مستوى صالحية االختبار.

 15إذا يقيس االختبار ما تنوي القيام بو لقياس.
الختبار صحة كل بند على الدرجات اليت توجد يف نقطة ويرتبط مع 

أعلنت البنود وأعربت النتيجة  Xالنتيجة اإلمجالية. النتيجة لكل درجة 
، من خالل احلصول على صالحية كل بند على Yاإلمجالية حسب درجة 

ادلؤشر، ميكن أن ينظر إليو على بنود االختبار تأىل اليت يرى من صحة 
( point biserialلتحديد صالحية ادلواد ادلستخدمة )لقياسي. الرقم ا

  :صيغة االرتباط نقطة على النحو التايل 

       
     

  
√
 

 
   

 البيان : 
  : معامل اإلرتباط       

                                                             
12

 Suharsimi Arikutoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
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 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja 
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 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan 

Praktiknya, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2009), hlm. 122. 

15
 Anas sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT  Raja 

Gravindo Persada, 2012), hlm.206. 
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متوسط رلموع النقاط اليت أجابت بشكل صحيح :     
  على البنود 

  : معدل الدرجة اجلميع    
 االحنراف ادلعياري الدرجة اجلميع   :   

 P التالميذ الذين أجابوا بشكل الصحيح على كل : نسبة
  بند على

Q:   التالميذ الذين أجابوا بشكل اخلطأ على كل بند نسبة
 على

إذا كانت النتيجة  %5مع مستوى الداللة 
ويقال  rhitung > rtabelاحلسابية اليت مت احلصول عليها 

إذا كان   .البنود عددا كبريا أو أكثر صاحلةأنو كان 
rhitung < rtabel  ويقال أن ىذا البند مل يكن كبريا أو

  .غري صاحل
 ثبات االختباري . ب

ويقال إن  .يشري الثبات لفهم أن ىذا الصك ىو جدير بالثقة دتاما
االختبار أن يكون على مستوى عال من الثقة أنو إذا كان اختبار ميكن أن 

لذلك فهم موثوقية اختبار، والتعامل مع نتائج االختبار  .نتائج متسقةتوفر 
 حتليل ثبات االختباري ذلذا البحث باستعمال صيغة "  16يصدر مرسوما. 

Hyot : " 
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Edisi 

Revisi, hlm. 86.  
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 أي : 
    

     

  
 

 البيان : 
  ثبات مجيع السؤال :       

  تباين ادلستجيب :      

 22  ادلتبقي تباين :     

 
 درجة السؤال الصعوبة  . ج

السؤال اجليد ىي مسألة ليست صعبة جدا وليس من السهل للغاية 
  18الصيغة ادلستخدمة.  .وليس من الصعب جدا

  
 

  
 

 البيان : 
P :   قائمة الصعوبة 
B  : عدد التالميذ الذين أجابوا على األسئلة بشكل صحيح  
  : رلموع مجيع التالميذ متبع االختباري    

 معايري حول احتساب مؤشر صعوبة النحو التايل : 
P   :  1,31-1,11البند السؤال الصعوبة    
P  :   1,71-1,31البند الوسط السؤال   
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Edisi 

Revisi, hlm. 104. 

18
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Edisi 

Revisi, hlm. 207.  
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P   :  19  1,11-1,71البند السؤال السهلة  
 معامل التميز  . د

معامل التميز ىو مسألة القدرة على التمييز بني الطالب الذين 
 21جيدة )درجة عالية من ادلهار( مع طالب جاىل )جاىل دتكني(. 

 :  21الصيغة ادلستخدمة للبحث عن ادلعامل التميز ىو

   
  
  
 
  
  
        

 البيان : 
 معامل التميز السؤال  :   
الذين أجابوا بشكل الصحيح اجملموعة عدد التالميذ  :   

 األعلى
 عدد ادلتعلمني اجملموعة األعلى :    
عدد التالميذ الذين أجابوا بشكل الصحيح اجملموعة  :    

 السفلى
 عدد رلموعات من ادلتعلمني السفلى:    
عدد التالميذ الذين أجابوا بشكل صحيح اجملموعة :    

 األعلى
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Edisi 

Revisi, hlm. 210.  

20
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Edisi 

Revisi, hlm. 211.  

21
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Edisi 

Revisi, hlm. 214. 
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أجابوا بشكل صحيح رلموعة  التالميذ الذينعدد  :    
 السفلى

وعالمة على ذلك التمييز مسألة احلصول عليها فسره 
يتم تصنيف اخلصائص ادلميزة على النحو  .تصنيف مسألة ادلميزة

  :التايل 
 الفئة  أقبح السؤال  =   1,11
 الفئة السؤال القبيح =   1,11-1,21
 = الفئة السؤال الكفاية   1,21-1,41
 الفئة السؤال اجليد =  1,41-1,71
 = الفئة أجيد السؤال  1,71-1,11

  تحليل المرحلة المبكرة   .2
 اختبار اإلستواء  . أ

مت تنفيذ اختبار احلياة الطبيعية لتحديد ما إذا كانت البيانات 
يستخدم ىذا االختبار عندما  .اليت مت احلصول عليها وعادة توزيع أو ال

أراد الباحثون معرفة ما إذا كان ىناك أي اختالف يف نسبة من 
االختبار باستخدام معادلة  :22 ادلوضوعات واألشياء واألحداث، وغريىا.

 الصيغة ادلستخدمة ىي :  .كاي تربيع

    ∑
(     )

 

  

 

   

 

 البيان : 
 :  الثمن    
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 Sudjana, Metode Statistic, (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 231  
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Oi     : تكرار ادلالحظات  
Ei   : الوترية ادلتوقعة   
 k    :كمية من فرتة الطبقة  

  

مع القاعمة      احلاسوب     معايري االختبار 
مث التوزيع % 5 مستوى الداللة dk = k-3 درجات احلرية

  12. الطبيعي للبيانات
 اختبار التجانس . ب

محل اختبار التجانس من خالل التحقيق يف ما إذا كانت العينات    
ال. وأجري ىذا التحليل للتأكد ما تأيت من السكان مع نفس الفرق أم 

إذا كان افرتاض جتانس كل فئة من البيانات قد مت الوفاء هبا أم ال. عندما 
ثبت افرتاض جتانس، ميكن للباحث أداء على ادلسرح لتحليل البيانات 
ادلتقدمة. ولكن إذا مل يثبت ذلك، جيب على الباحث أن جتعل تصحيح 

 التصحيحات ادلنهجية.
ار جتانس لتحديد ما إذا كانت عينات البديل يستخدم اختب

يف ىذه الدراسة، وعدد من  .موحدة الواجب اختاذىا من نفس السكان
 عينات لدراستها فئتني. الفرضية ىي : 

     2    
 يعين أن الطبقات ذلما نفس التباين   2

     2   
 يعين أن الطبقات ذلما الفروق غري متكافئة  2

 24الختبار جتانس التباين كانت تستخدم الصيغة التالية. 
                                                             

23
 Sudjana, metode statistic, hlm. 231.  

24
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), hlm 274.  
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أعلى التباين
 أدىن التباين

 

 )                    مقبولة إذا    معايري االختبار 
 

 
 

 %. 5مع مستوى الداللة  ( 1 –    )   
 اختبار متوسط ادلساواة  . ج

اجملموعتني قبل موضوع حتليل بيانات االختبار لتحديد ما إذا كان 
فرضية ادلستخدمة يف االختبار ادلساواة بني  .منقطة العالج األويل نفسها
 اثنني من ادلتوسطات و ىو : 

   :      =     
   :            

 البيان : 
متوسط قيمة اجملموعة التجريبية التاريخ الثقايف   =   
 اإلسالمي
الضابطة التاريخ الثقايف متوسط قيمة اجملموعة  =    
 اإلسالمي

  :الصيغة ادلستخدمة ىي كما يلي

   
 ̅    ̅ 

 √
 
  
  
 
  

 

 مع : 

    
(    )  

   (    )  
 

        
 

 البيان : 
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t  :    إحصائية 
  متوسط درجات اجملموعة التجريبية :    ̅ 
   ومتوسط درجة من السيطرة على اجملموعة :    ̅ 
  
  اجملموعة التجريبية التباين  :   
  
   اجملموعة الضابطة التباين :  

  موضوعات عديدة من اجملموعة التجريبية  :     
  موضوعات عديدة من السيطرة على اجملموعة  :    

مع   ttabelبعد احتساب القيمة احملسوبة مث يتم مقارنة مع 
 > thitungإذا ,  dk = n1 + n2 – 2% , 5مستوى كبري 

ttabel   إذنHo  مقبول وHa  .25 .مرفوض 
 تحليل المرحلة األخيرة  .1

 اختبار اإلستواء  . أ
مت تنفيذ اختبار احلياة الطبيعية لتحديد ما إذا كانت البيانات 

يستخدم ىذا االختبار عندما  .اليت مت احلصول عليها وعادة توزيع أو ال
اختالف يف نسبة من أراد الباحثون معرفة ما إذا كان ىناك أي 

االختبار باستخدام معادلة  :26 ادلوضوعات واألشياء واألحداث، وغريىا.
 الصيغة ادلستخدمة ىي :  .كاي تربيع

    ∑
(     )
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. 274 

26
 Sudjana, Metode Statistic, (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 231  
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البيا
 ن : 

 :  الثمن    
Oi     : تكرار ادلالحظات  
Ei   : الوترية ادلتوقعة   
 k    :كمية من فرتة الطبقة   

القاعمة      احلاسوب     معايري االختبار 
% مث 5مستوى الداللة  dk = k-3مع درجات احلرية 

  27التوزيع الطبيعي للبيانات. 
 احتبار التجانس  . ب

يستخدم اختبار جتانس لتحديد ما إذا كانت عينات البديل موحدة 
يف ىذه الدراسة، وعدد من عينات  .الواجب اختاذىا من نفس السكان

 لدراستها فئتني. الفرضية ىي : 
     2    

 يعين أن الطبقات ذلما نفس التباين   2
     2   

 يعين أن الطبقات ذلما الفروق غري متكافئة  2
 28الختبار جتانس التباين كانت تستخدم الصيغة التالية. 

   
أعلى التباين
 أدىن التباين
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 Sudjana, metode statistic, hlm. 231.  

28
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), hlm 274.  
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 )                    مقبولة إذا    معايري االختبار 
 

 
  

 %. 5مع مستوى الداللة  ( 1 –    )  
 اختبار متوسط ادلفرق  . ج

بعد أن مت منح كل من عينات معاملة سلتلفة، مث أجريت االختبار 
النهائي. ىذا االختبار النهائي وسيتم احلصول على البيانات ادلستخدمة  

   29الختبار الفرضيات. كانت فرضية اختبار النحو التايل.كأساس 
H_O :  μ_1 ≤ μ_2 

H_α :  μ_1  >  μ_2  
االختبار. اختبار -Tالختبار فرضية فوق الصيغة ادلستخدمة 

ىو الفرق بني نتائج التعلم الطبقة التجريبية مع الضوابط سلرجات التعلم 
الفصول الدراسية. إذا كان ىناك اختالفات يف فئة التجريبية اليت 
ادلفردات أكرب من الطبقة إتقان السيطرة أساليب التعلم البنغو الكلمات 

  31العكس. تؤثر على زيادة ادلفردات من تالميذ والعكس ب

   
 ̅    ̅ 

 √
 
  
  
 
  

 

 مع : 

    
(    )  

   (    )  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), hlm. 165 

30
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), hlm. 223-224  
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 البيان : 
t  :   إحصائية 
  متوسط درجات اجملموعة التجريبية :    ̅ 
   ومتوسط درجة من السيطرة على اجملموعة :   ̅ 
  
  اجملموعة التجريبية التباين  :  
  
   اجملموعة الضابطة التباين :   
  موضوعات عديدة من اجملموعة التجريبية  :   
 31 موضوعات عديدة من السيطرة على اجملموعة  :   

مع مستوى كبري   ttabelبعد احتساب القيمة احملسوبة مث يتم مقارنة مع 
5 , %dk = n1 + n2 – 2  , إذاthitung < ttabel   إذنHo 

 مقبول. Haمرفوض و 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. 274 
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 الباب الرابيع
 نتايج البحث

يف ىذا الفصل الباحث ستدرس بعض ادلواد مثل حملة عامة عن ادلدارس درس، 
واألوصاف من البيانات، حتليل البيانات، ومناقشة نتائج البحوث، والقيود ادلفروضة على 

 .الدراسة
 البيانات ف وص .1

 7153مارس  51مفتعل البحث يف مدرسة الثانوية حبر العلوم اىل موعد 
. سكاين 7153 ابريل 5مارس حىت 51أسبوع ولد من موعد  3, البحث الذي 

) تلميذ  37مدرسة البحر العلوم يف اجلملة  3من البحث ىو تلميذ يف الفصل 

VIIA ) 31وتلميذ يف اجلملة VIIB))  تلميذ. 27ىو . مجيعا احلاصل 
ىذا البحث ىو التجربة احلقيقية )تصميم جترييب صحيح(، تصميم 
ادلشاركة اختبار السيطرة إال تصميم، األمر الذي يضع اخلاضعني للدراسة إىل 
رلموعتني )فئات( وتنقسم إىل فئات الطبقة التجريبية وفئة عنصر التحكم. حتليل 
البيانات لتحديد تأثري طرق التدريس ادلستخدمة، تنفيذ كميا. تأثري العالج ديكن 

بقة وسيطرة فئة جتريبية سلتلفة. وىذا ىو، حتديد من قيمة االختبار البعدي بني الط
 إذا كان متوسط قيمة الدرجة التجريبية أعلى من فئة عنصر التحكم.

قبل إجراء البحث، وتعيني الباحثني عن أداة لفحصها يف كلتا الفئتني. 
قبل اختبار الصك على فئة وسيطرة فئة التجريبية، وأداة جتربتو األوىل يف فئة الذين 

اللغة العربية مع مسألة عائلية وىذا ىو الصف الثامن. مث، ونتائج تلقوا تعلم 
االختبار من الصكوك اختبار للتأكد من صحتها، اختبار ادلوثوقية، واختبار 
مستوى الصعوبة واختبار مشاكل الطاقة ادلختلفة. من أجل احلصول على أداة 

نظر عن صحة، اليت تناسب حقا لقياس قدرات الطالب. بعد االنتهاء اختبار ال
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اختبار ادلوثوقية، واختبار مستوى الصعوبة، واختبار قوة سلتلفة ألن أداة ديكن أن 
تعطى لطالب الصف التجريبية وفئة عنصر التحكم. أدوات اختبار حول 

سؤاال وبعد الذىاب من خالل ىذه االختبارات، حول  01التجارب تتكون من 
 سؤاال. 71رلموعو  ادلعلنة صاحلة وقابلة للتنفيذ الستخدام ما
الطبقة السابعة النظام  ب  و أ فئة VIIقبل أن تعلم، اخترب الباحثون 

التجاري ادلتعدد األطراف حبر العلوم، مع احلياة الطبيعية واختبار التجانس مقدما 
باستخدام قد مت احلصول عليها قيم اختبار اليومية. وديكن االطالع على بيانات 

، بعد أن يتم اإلعالن عن الدرجة الثانية 57قيمة اختبار اليومية يف التذييل 
 Aبيعي وذلا نفس التباين )متجانسة(، مث حيدد الباحثون السابع فصل التوزيع الط

 كطبقة التجريبية. Bالطبقة كطبقة ألف والفئة السابعة فصل 
 4.1جدول       

 االختبار البعدي تصميم سيطرة الوحيد
 الفصل الفعالية  اإلختبار 
Post test X  الفصل التجربة 

Post test Y  الفصل الظابطة 

 البيان : 
Xالكلمات : استعمال طريقة لغز 
Y  تعليم التقليدي : 

 بشكل عام, تنقسم ىذه الداسة إىل ثالث مراحل : 
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 مرحلة اإلعداد  .1
 أ. مالحظة لتحديد ادلوضوع واذلدف من البحث

 (RPP)ب. وضع خطة الدرس 
 ج. تطوير اختبار صريف اختبار أداة أداة
يف شكل أسئلة مع أربعة  د. تطوير أدوات االختبار. ىذا الصك

 خيارات اختيار اإلجابة متعددة
ه. االختبارات أداة اختبار للطالب الذين حصلوا على دروس اللغة 

 العربية مع أفراد األسرة ادلادي
و. حتليل حول احملاكمة صاحلة مث تأخذ ىذه ادلسألة أن أدىل هبا عن 

 بعد االختبار
 رحلة تنفيذم. 7

 التجريبي فصلتنفيذ التعلم الأ. 
وتعقد الدروس يف الصف التجريبية من الدرجة السابعة 
وتستخدم لغز الكلمات ادلتقاطعة. الوقت ادلستخدم يف ىذه 

 2( ودورة واحدة )x 40 menit 1الدراسة ىو احلضور مرتني )
x 40 menit لصاحل االختبار البعدي. خطوات لغز الكلمات )

 ادلتقاطعة طريقة ىي على النحو التايل:
 ( يعرض ادلعلم ادلتعلمني األىداف والكفاءات إىل أن يتقن5
( سأل ادلعلم بعض األسئلة دلعرفة مدى قدرة الطالب ىو حول 7

 مدى إتقان الطالب ادلفردات العربية
( يبدأ ادلعلم عرض صور متعددة على ورقة الرسم الورق أو عن 3

 طريق القدوة يف شكل كائنات موجودة يف مجيع أضلاء
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ادلعلم إلتاحة الفرصة للطالب لتخمني الصورة على  ( حاول0
 صورة ورقة

( ادلعلم يعطي اإلجابة الصحيحة، إذا كان ىناك خطأ جييب 1
 ادلتعلمني

( ادلعلم جيعل لعبة لغز الكلمات ادلتقاطعة لإلجهاد يف ادلاجستري 2
 ادلادي

( ادلعلمون إنشاء األعمدة على السبورة اليت حتتوي على بعض 3
 العربية ادلفردات

( وعرب O( مث يف فئة تنقسم إىل رلموعتني )اجلولة رلموعة )4
 (Xرلموعة )

( ادلعلم يعطي ورقة حتتوي على لغز الكلمات ادلتقاطعة األسئلة 5
 اليت جيب اإلجابة

( يف اإلجابة على األسئلة جيب على الطالب يتناوبون يف 51
 رلموعة واحدة

 الفصل الظبطيب. تنفيذ التعلم 
التعلم الذي يتم استخدامو يف فئة عنصر التحكم من 

يستخدم التعلم التقليدي، من خالل احملاضرات  VII Bالدرجة 
وادلباشرة، واألسئلة ادلتداولة. يف ىذه العملية التعليمية ادلعلم 
يشرح ادلادة وإتاحة الفرصة للطالب لتدوين ادلالحظات وطرح 

( ودورة 2x40menitاالجتماعات ) 7األسئلة. قضى وقتا 
 ( لصاحل االختبار البعدي.1x40menitواحدة )

يف أنشطة التعليم والتعلم يف طالب الصف السيطرة تلميذ رلرد 
اجللوس وإيالء االىتمام لتفسري ادلادي للمعلم. ادلعلم يعطي أمثلة من 
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األسئلة والقيام استخالص ادلعلومات للطالب عن ادلواد اليت سيتم 
لواقع سوى عدد قليل من ادلتعلمني يف ىذه تدريسها. ولكن يف ا

ادلسألة. ادلتعلمني خيشون أن نسأل ادلعلم لذلك سيكون من الصعب 
خلق التعلم النشط الذي ادلتعلمني ديكن أن تعرب عن الصعوبات اليت 
تواجهها. عملية ألنشطة التعليم والتعلم مثل ىذه حبيث تبدو التعلم 

ادلتعلمني يشعرون بادللل وعدم  ادلتمحور حول ادلعلم شللة بالتايل
 االلتفات يف التعلم.

 مرحلة التقييم التعلم . ج
ىذا التقييم ىو اختبار التنفيذ لقياس قدرة الطالب يف الصف 
التجريبية والسيطرة على الدرجة بعد احلصول على التعلم مع ظلاذج 
التعلم ادلختلفة. ويهدف تطبيق االختبار التحريري أو التقييم للحصول 

البيانات على النتائج التعليمية للطالب بعد تلقي العالج. البيانات  على
 النهائية اليت ديكن استخدامها كدليل على فرضية.

 تحليل االختباري  .2
قبل حتليل البيانات حتليل ألول مرة عن التجارب اليت مت اختبارىا يف فئة 

الصف الثامن. يف  الذين لديهم بالفعل ادلواد األسرة واألنشطة يف األسرة اليت ىي
ىذه الدراسة باستخدام أداة اختبار يف شكل اختبار االختيار من متعدد واليت 

مادة مع أربعة أجوبة شلكنة. واليت سيتم استخدامها على سبيل  01تتكون من 
االختبار البعدي لفئة وسيطرة فئة جتريبية، ولكنها سوف ننظر أوال للصحة، 

 تمييز السلطة أوال.وادلوثوقية، ومستوى الصعوبة وال
 تحليل إختبار األداة  . أ



00 

يستخدم حتليل صحة لتحديد ما إذا كان أو غري صاحلة حول 
ىذا البند. ادلشكلة ىي غري صاحلة سيتم التخلص منها وعدم استخدامها 
يف حني أن البند صحيح يعين ديكن استخدام ىذا البند من أجل التقييم 

 النهائي للطبقة وسيطرة فئة التجريبية. 
تنفيذىا من قبل عدد من وبناء على أسئلة االختبار اليت مت 

% وينال 1و على مستوى كبري =   N  =73ادلشاركني يف التجارب,
rtabel  =1,053  إذن يقول السؤال صالحا إذا كانrhitung > 

 مث حصلت على النتيجة كما يلي : 0,413
 4.2جدول 

 نتائج عن حساب حبة السؤال
 الجمع رقم األسئلة rtabel معيار رقم

 صدق 5

1,053 

7,3,0,2,3,55,57,53,50,53,
54,55,71,77,73,72,73,74,

75,31 ,01 

73 

غري  7
 صدق

5,1,4,5,51,51,52,75,70,71
,31,35,37,33,30 ,

32,33,34,01 

53 

 01 اجملموع

 .3ينظر إليو احلسابات يف ادللحق  أن
سؤاال صاحلة،  77يف حساب حول صحة اختبار احلصول على  

 70سؤاال من  71ولكن يف ىذه الدراسة قام الباحثون استغرق فقط 
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األسئلة اليت صاحلة إال لالستخدام على سبيل االختبار البعدي لفئة 
 وسيطرة فئة التجريبية.

 
 ثبات اإلختباري . ب

بعد االنتهاء من اختبار صحة، مث إجراء اختبار ادلوثوقية على 
الصك. استخدم اختبار ادلوثوقية لتحديد مستوى اتساق إجابات الصك. 
أداة جيدة لديهم بدقة إجابة متسقة يف الصك كلما مت عرضو. حاصل 

 r11 > r tabelنتائج حساب معامل الثبات من أربعني سؤاال ينال 

لذلك ديكننا أن نستنتج أن ىذه ادلسألة  0,404 =  (0,888 < 0,8938)
ىي مسألة اليت ديكن االعتماد عليها عالية جدا، ألن قيمة معامل االرتباط 

 . دلزيد من التفاصيل ديكن العثور عليها  5,1 – 1,4ىو يف الفًتة الفاصلة 
واستنادا إىل نتائج من العناصر حساب معامل الثبات اليت فعلت 

يتم احلصول  51%ه ادلسألة من عدد اثنني على ادلرفق البحوث حول ىذ
على العديد من البنود من الطالب الذين أجابوا بشكل صحيح يف عدد 

 Σpq = 4.5أو   q ، وعدد من ص ادلنتجات وn  =52مشكلة اثنني أو 
 =  = r_11، ويف هناية احلساب احلصول S ^ 2 = 27.5161، التباين أو 
صول على سعر اجلدول ص حظة ادلنتج مع ، يف حني يتم احل0.8938

اجلدول ص  <R11. ألن 61.444 اجلدول ص = 1قدرا كبريا من 
 يف ادللحق الثمامن.( 1.444< 1.4534)
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 درجة السؤال صعوبة  . ج
يستخدم مؤشر صعوبة حتليل لتحديد مستوى صعوبة السؤال عما 
إذا كان األمر بادلعيار معتدلة، من الصعب أو السهل. استنادا إىل نتائج من 

 البنود مؤشر حساب دتايل اليت حصل عليها: 
 4.3جدول 

 حاصل حساب السؤال الصعوبة
 الجمع رقم األسئلة معيار رقم
 5 3 صعبة  5

7,0,2,3,4,5,51,55,57,5 وسط  7
3,50,51,52,53,54,55,7
1,75,77,70,71,72,73,7

4,31,35,30,31,35 

75 

,5,1,73,75,37,33,33,34 سهلة  3
01 

5 

 1 1 سهلة جدا  0

 ينظر يف ملحق التاسع.  انحسا الكام
 معامل التمييزي   . د

بناء على حسابات مت احلصول عليها عناصر قوة سلتلفة على النحو   
 التايل : 
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 4.4جدول                        
 حاصل حساب مامل التمييز السؤال

 الجمع رقم السؤال معيار رقم
 5 35 حسن جدا  5
 7 3,75 حسن  7
,7,3,0,2,5,55,57,53,50 واف  3

53,54,55,71,75,77,73,
70,71,73,31,37,30,31,

32,33 

71 

,5,4,51,52,72,74,35,33 قبيح  0
34,01 

51 

 7 1,51 قبيح جدا  1
        

بعد حتليل اختبار الصالحية، اختبار ادلوثوقية، وحساب مستوى 
صحيحة عن  سؤاال معايري  77الصعوبة، وقوة سلتلفة عن التجارب ىناك 

مادة، حول ادلعايري الصعب عنصر واحد، عن ادلعايري  54كوهنا ىناك 
األسئلة اليت ديكن  75سؤاال كان صاحل و 77بنود ، من  3بسهولة، ىناك 

األسئلة مع معايري حول ما يكفي، مشكلتني مع  54استخدامها مع معايري 
استغرق  معايري سؤال جيد، مشكلة واحدة مع معايري البند جيد جدا ..

مادة كمادة الستخدامها كمسألة آخر اختبار الصف وسيطرة  71الباحثون 
 .5فئة التجريبية. وديكن رؤية العمليات احلسابية يف ادللحق 
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 تحليل نتائج البحث  .4
 تحليل المباحث المبكرة فصل التجربة و فصل الظابطة  . أ

حتليل ادلراحل األوىل من الدراسة ىو حتليل البيانات األولية اليت 
حصل عليها باحثو كشرط أن الكائن لدراستها ىو كائن صاحلة إحصائيا 
مبثابة موضوع البحث. البيانات ادلستخدمة لتحليل ادلراحل األوىل من ىذا 

. B و Aالبحث ىي قيمة االختبارات اليومية ادلتعلمني الفصل السابع فئة 
الدرجة السابع للحصول على قائمة من القيم ديكن العثور عليها يف ادللحق 

.. 
األوىل للبحث،  وبناء على ىذه البيانات لتحليل البيانات

أجرى الباحثة ثالث اختبار احلياة الطبيعية اإلحصائية، اختبار االستواء، 
 . متوسط ادلساواةواختبار التجانس، واختبار 

 اء(. اختبار االستو أ
مت تنفيذ اختبار احلياة الطبيعية لتحديد ما إذا رلموعتني من 
عينات من التوزيع الطبيعي أم ال. يتم احتساب حساب اختبار احلياة 

 الطبيعية باستخدام خي مربع.
 dk%  بواسطة  =1وتستخدم معايري االختبار إىل حد كبري 

 =k - 5 إذا .χ العد <χ مث التوزيع الطبيعي للبيانات والعكس اجلدول ،
، مث ليست موزعة بشكل البيانات اجلدول χ  >عدد χكان صحيح إذا 

طبيعي. وديكن مالحظة نتائج اختبار احلياة الطبيعية للبيانات يف 
 اجلدول التايل:
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 4.5الجدول 
 نتائج بيانات أولى اختبار اإلستواء

χ فرقة 2
hitung Dk χ 2

table تقرير 

 طابعي 55,131 1 5,723 التجربة

 طابعي 55,131 1 5,557 الظابطة

 
من اجلدول أعاله معروفة اختبار احلياة الطبيعية القيم األولية من 

 dkمع  α = 5%الطبقة التجريبية فصل السابع "أ" إىل مستوى كبري 

χينال  5 = 1 – 6 = 2
hitung = 11,070   وχ

2
tabel = 9,263  .

دلعرفة  .ذلك ديكننا أن نستنتج أن يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي
 حساب كامل ديكن العثور عليها يف ادللحق اخلامس العاشرة. 

يف حني أن القيم اختبار احلياة االستوائية األولية من الطبقة 
ينال  dk = 6 – 1 = 5مع  α = 5%" دلستوى كبري بالظابطة السابع "

χ
2

hitung = 11,070  وχ 2
tabel = 9,992 لذلك ديكننا أن نستنتج .

دلعرفة حساب كامل ديكن العثور  .أن يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي
 عليها يف ادللحق السادس العاشرة. 

التوزيع الطبيعي للبيانات وال يتم  H_o H_aالختبار فرضية 
قبلت إذا العد  H_oتوزيع البيانات بشكل طبيعي. ادلعايري ادلستخدمة 

، 41>اجلدول. معايري االختبار لفئة التجريبية قيمة معروفة أقصاىا 
، وعدد من 31=  31-41، ورلموعة من القيم 31قيمة ال تقل عن 

فصول، وطول الطبقة  2=  1.523=  37سجل  3.3+  5الدرجة 
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قيمة . واخلطوة التالية ىي للبحث عن متوسط 5.522=  11/2
( مقسوما على عدد 5551الدرجة التجريبية اليت ىو عدد الدرجات )

 (S²) ، واالضلراف ادلعياري27،303( والنتيجة ىي 37من الطالب )
-37)  5-( يف عدد الطلبة 1505،755)ادلتوسط  X¹ - Xrataىو 

5  =35 ،)S2 = 166.1038 ،S = 12.88813،  مث من قائمة القيم
الًتدد اليت أجريت من قبل الباحثني احلصول على نتائج من حساب 

X² = 9.2631 في حيه لα = 5 بواسطة ٪dk = 6-1 = 5  احلصول
X²tabel = 11.0705 أظهر حساب جترييب اختبار الطبقة الطبيعية .

 5.7235>اجلدول )التوزيع الطبيعي من البيانات حلساب 
<55.1311) 

، قيمة ال 41لفئة معروفة للسيطرة على احلد األقصى لقيمة 
، وعدد من الدرجة 01=  01-41، ورلموعة من القيم 01تقل عن 

 01/2فصول، وطول الطبقة  2=  1.431=  31سجل  3.3+  5
. اخلطوة التالية أي إجياد القيمة ادلتوسطة للطبقة 3=  2.23= 

( مقسوما على عدد من 5421ىو عدد الدرجات )التحكم اليت 
هو  standar (S2)واالضلراف  27.11( وكانت النتائج 31الطالب )

X1 - Xrata  5- 31) 5-( يف عدد الطلبة 3141.11)ادلتوسط  =
75 ،)S² = 123.448 ،S = 11.1107 . القادم من قائمة القيم الًتدد

 = X²ائج احلسابات اليت أجريت من قبل الباحثني احلصول على نت

يتم احلصول  6dk = 6-1 = 5 بواسطة α = 5يف حني ل 9.9921
X²tabel = 11.0705 أظهر حساب اختبار فئة عنصر التحكم .

 5.5575الطبيعي التوزيع الطبيعي من البيانات حلساب >اجلدول )
<55.1311) 
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 اختبار التجانس ب(. 
اختبار التجانس ديكن استخدامها لتحديد ما إذا كانت 
البيانات ذلا نفس التباين )متجانس( أم ال. اختبار ادلساواة بني نوعني 
سلتلفني من البيانات يتم ذلك عن طريق تقسيم أكرب متغري مع أصغر 

 ادلتغري. مع الصيغة : 

         
أعلى التباين
 أدىن ألتباين

 

 فرضية اإلختباري ىو : 
                     

2   
2
 

                           
2   

2 

 α = 5%كل الطبقات لديها نفس البديل عند استخدام 
وىذا يعين أن كل الطبقات ويقال                  ينال 

 :من احلساب  .أن تكون متجانسة

  4.6جدول 
 نتائج تجانس اإلختبار البيانات األول 

         فصل رقم

 

       

 
 معيار

 السابع أ 5
السابع  7 متجانس 5,404 5,301

 ب
  ادللحق السابع العاشرة   حساب كامل ينظر يف 
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وعلى أساس احلسابات الواردة يف نتائج االختبار 
 -ادلرفق ديكن احلصول على ادلساواة بني اثنني متوسط 

 ادلتوسط على النحو التايل: 
 4.7جدول 

 نتائج إختباري المتوسط المساواة 
فصل  مورود التباين

 التجربة
 )السابع "أ"(

 فصل الظابطة
 "(ب)السابع "

 5421  5551 اجلمع 
N 37  31  
 ̅ 27,30  27,11 

 522,51 573,01 (s2)التباين 
 57,45 55,55 (s)االضلراف ادلعياري 

thitung 1,33043 
ttabel 7,13 

 
من حساب ىذا البحث ينال نتائج إختباري 

و متوسط فصل  23,34  =  1̅ متوسط فصل السابع "ا" 
 =        مع احلاصل  = 2̅    21,12الظابطة 

  = 30dkو     5   مبستوى الداللة    1,33043
 > t = 1,33043 . ألن  7,13 =       ينال    

        = 1,33334< t = 7,13    إذن مل يوجد
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فرق ادلستوى بني فصل التجربة و فصل الظابطة. حساب 
على ىذا إستواء متوسطني فصل السابع "أ" و فصل 

 العاشرة." يف ادللحق الثامن بالسابع "
 إختبار االستواء ج(. 

يتم تنفيذ اثنني من ادلتوسط اختبار سلتلفة لتحديد ما إذا كان 
اجملموعتني من العينات بعد ان تلقى عالجا لديها متوسط قيمة 

 .uji-tتساوي أو ال. ويتم اثنني ادلتوسط اختبار سلتلف باستخدام 
إذا ر ذلا  Hoر اجلدول،  ˃إذا ر  Hoحتقيق ورفض ادلعايري 

. dk = (n1 + n2) -2مع  tسعر آخر. درجات احلرية الئحة توزيع 

 جتانس التباين كان يعرف سابقا إىل كل نفس.
α = 5 6، مع 21=  7-31+  37من احلساب، مدافع = 

. ألن 1.557بينما ر =  7.111من أجل احلصول على اجلدول = 
ال أنو  H0، يتم قبول اجلدول 7.111> 1.557سعر ر >ر و

يوجد اختالف يف نتائج التعلم من طالب الصف السابع )أ( 
 .بوالسابع 

 4.8جدول 
 نتائج اإلختبار متوسط المفرق

 فصل التجربة مورود التباين
 )السابع "أ"(

 فصل الظابطة
 "(ب)السابع "

  7131 7111 اجلمع 
N 37 31 
 ̅ 35,40  25,11 
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 532,73 53,35 (s2)التباين 
 55,23 5,24 (s)االضلراف ادلعياري 

thitung 5,013 
ttabel 5,4045153 

 يف ادللحق الثامن العاشرة
عن طريق عدد اجلذر من  Sمعرفة درس الباحثون ر مقدما 

الطالب يف الصف التجريبية مت ختفيض تلو اآلخر، مث مضروبا نتيجة 
التباين يف الطبقة التجريبية خلص مع عدد الطالب يف اجملموعة 
الضابطة مت ختفيض تلو اآلخر، مث مضروبا يف مبلغ من التباين يف فئة 

( بعد 573،004س  5-31+  522س  5-37عنصر التحكم )
توزيعو من قبل عدد من الطالب يف الصف وسيطرة فئة جتريبية  أن مت

(، وادلعروف أن يؤدي 7-31+  37من قبل اثنني )
مث بالبحث عن قيمة ر عن  S. كانت تعرف قيمة 511،53437

طريق متوسط قيمة الطبقة التجريبية اطلفاض متوسط قيمة فئة عنصر 
. 1.557. = 5/31+  5/37جذور  511،534التحكم ينقسم 

جدول  6Dk = 32 + 30-2 = 60 بواسطة α = 5يف 
مث ر ىي يف منطقة  ttabel. بسبب ر أقل من 7.111حصلت = 
. وبالتايل، فإنو ديكن استنتاج أن ليس ىناك فرق بني Hoاالستقبال 

 متوسط اجملموعة رلموعة والسيطرة التجريبية.
 تحليل المباحث األخيرة فصل التجربة و فصل الظابطة   . ب

ويهدف حتليل البيانات النهائية دلعاجلة البيانات اليت مت مجعها من 
بيانات الدراسة من طالب الصف التجريبية والطبقة السيطرة، من أجل 
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إثبات قبول أو رفض الفرضية القائلة بأن وقد اقًتح من قبل الباحثني. 
أجريت التحاليل البيانات النهائية لتحديد حالة الطبقة وسيطرة فئة 

تجريبية بعد احلصول على معاملة سلتلفة، سواء فئتني تأيت من عينة من ال
متجانسة أم ال. ويستند ىذا التحليل على ادلراحل النهائية من القيم ما 
 بعد اختبار معني يف ادلتعلمني جيدا الطبقة التجريبية وفئة عنصر التحكم.

تجانس, و ىذا حتليل األخرية يشمل على إختبار اإلستواء, و إختبار ال
 إختبار متوسط ادلفرق. 

 إختبار االستواء . أ
يتم تنفيذ اختبار احلياة الطبيعية لتحديد ما إذا كانت 
دراسة عينة من طالب الصف بعد العالج ختضع للتوزيع الطبيعي 
أم ال. بيانات االختبار الطبيعية ادلستخدمة ادلرحلة األخرية ىي 

تبار احلياة الطبيعية من تعلم البيانات نتيجة االختبار البعدي. الخ
 chi kuadratالصيغة ادلستخدمة ىي 

α = 5 6مع ايري االختبار ادلستخدمة للمهمة مستوى  
. إذا العد >اجلدول مث التوزيع الطبيعي dk  =k-5بواسطة 

اجلدول، ال يتم توزيع  ˃للبيانات والعكس صحيح إذا كان عدد 
البيانات بشكل طبيعي. نتائج اختبار احلياة الطبيعية ديكن أن ينظر 

 .إليو يف اجلدول التايل:
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 4.9الجدول 
 نتائج بيانات أولى اختبار اإلستواء

χ فرقة 2

hitung 

D
k 

χ 2
table تقرير 

التجر 
 بة

4,373
5 

1 55,131
1 

إستواع
 ي

الظابط
 ة

3,313
1 

1 55,131
1 

إستواع
 ي 

 
من اجلدول أعاله معروفة اختبار احلياة الطبيعية القيم 

 = αاألولية من الطبقة التجريبية فصل السابع "أ" إىل مستوى كبري 
χينال  dk = 6 – 1 = 5مع  5% 2

hitung = 4,3735  وχ
2

tabel = 55,1311 ذلك ديكننا أن نستنتج أن يتم توزيع  .
دلعرفة حساب كامل ديكن العثور عليها يف  .البيانات بشكل طبيعي

 ادللحق السابع والعشرين. 
يف حني أن القيم اختبار احلياة االستوائية األولية من فئة 

 dk = 6مع  α = 5%فصل الظابطة السابع "ج" دلستوى كبري 
3,3131χينال  5 = 1 – 2

hitung =  وχ 2
tabel = 

. لذلك ديكننا أن نستنتج أن يتم توزيع البيانات 55,1311
دلعرفة حساب كامل ديكن العثور عليها يف ادللحق  .بشكل طبيعي

 السابع والعشرين. 
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 اختبار التجانس  . ب
حساب اختبار جتانس للعينة باستخدام سلرجات التعليم 
قيم البيانات )بعد االختبار(. للبحث عن جتانس البيانات النهائية 

 من سيطرة والطبقات التجريبية، وىي: 
جتانس اختبار العمليات احلسابية باستخدام بيانات من 

 t hitungاالسترجاع القيمة النهائية ىي قيمة ما بعد االختبار. مت 

=  5-637، وكذلك مدافع البسط = α = 5حيث  1.453 =
 t hitung <t tabel. إذا 75=  5-31وادلقام مدافع =  35

البيانات توزيع متجانسة. وترد أدناه نتائج حساب القيمة النهائية 
 :على النحو التايل

  4.11جدول 
 نتائج تجانس اإلختبار البيانات األول 

         فصل رقم

 

       

 

 معيار

 السابع أ 5
السابع  7 متجانس 5,404 5,013

 ب
   الثامن والعشرين  ادللحق يف ينظر كامل حساب

 
وقد أجريت احلسابات من قبل باحثني يف ادلرفق 

أن حساب التجانس اختبار القيمة النهائية للبيانات  72
أ -ادلصدر اليت مت احلصول عليها الباحثون، والطبقة السابع

، 7111أو فئة التجريبية لديو عدد من القيمة اإلمجالية يف 
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ادلتعلمني،  37أ ىناك -وعدد الطالب يف الصف السابع
 (S²)، التباين 35.40سط قيمة حصلت وىي ومتو 

 .11.67 (S)، واالضلراف ادلعياري 136.27
أو السيطرة الصف، وبيانات ادلوارد  VIIBبينما يف فئة 

اليت مت احلصول عليها من قبل الباحثني ىو ادلبلغ اإلمجايل من كل 
ادلتعلمني الذين ىم يف الطبقة  31من  7131ذلك كان يف 

بلغ اإلمجايل الذي مت احلصول عليو الباحثون التجريبية، فإن ادل
 ،93.79 (S²)، والتباين 25.11احلصول على قيمة ادلتوسط ىو 

 .9.68 (S)واالضلراف ادلعياري 
 fاختبار جتانس ىذه القيمة النهائية ادلقبولة ىو إذا 

hitung <f tabel. لتحديد قيمةf   مث يتم تنفيذ ادلعامالت
العمليات احلسابية باستخدام أعظم طريقة التباين مقسوما على 

 α. ل5013النتيجة ىي  53.35: 532.73أصغر الفرق ىو 
 k  =37-5  =35 -6 مع البسط مدافع = ملحوظة 5 =

 f tabel، وحصل nk - k  =31-5  =75وادلقام مدافع = 

ن قبل الباحثني ديكن . من مت القيام بو حساب م1.8481517
وفئة  ،f (1453 <1.8481517>اجلدول  fاالستنتاج بسبب 

متجانسة التباين الثاين. حلساب كامل ديكن العثور عليها ادللحق 
 السادس والعشرين.

 ج. اختبار متوسط المفرق 
يتم تنفيذ اثنني من ادلتوسط اختبار سلتلفة لتحديد ما إذا  
كان اجملموعتني من العينات بعد ان تلقى عالجا لديها متوسط 
قيمة تساوي أو ال. متوسط الفرق اختبار يقوم هبا ر االختبار. 
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وتشري احلسابات إىل أن بيانات الدراسة من طالب الصف 
س. الختبار الفرق بني التوزيع الطبيعي ومتجان VIIBأ و-السابع

متوسط اجملموعة التجريبية الثانية واجملموعة الضابطة استخدام 
( للحزب وىذا ىو اجلانب األدين. ويقال أن ىناك tاختبار )

 = n + n2-2 -2عهاختالفات يف متوسط قيمة الطبقة التجريبية 

32 + 30 = 60. 
 =  ̅ وأظهرت النتائج أن متوسط التجريبية رلموعة 

 = n1مع   69,00=  2 ̅ السيطرة    ، ومتوسط مجموعة79,844

α = 5 6مع  3.522اليت حصلت عليها ر =  n2 = 30و  32
 .t tabel   =5.235يتم احلصول  21ومدافع = 

واستنادا إىل البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق 
 حساب يف اجلدول ادللحق على النحو التايل : 

 4.11جدول 
 اإلختبار متوسط المفرقنتائج 

 مورود التباين
 فصل التجربة
 )السابع "أ"(

 فصل الظابطة
 "(ب)السابع "

 7131 7111 اجلمع 
N 377 31 
 ̅ 35,40 25,11 

  532,73 53,35 (s2)التباين 
  55,23  5,24 (s)االضلراف ادلعياري 

thitung 5,013  
ttabel 5,404  
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 .73التذييل مكن أن ينظر إليو احلسابات يف 
عن طريق عدد اجلذر من الطالب  S الباحثون األول thitungبدا للعثور 

مت ختفيض اجملموعة التجريبية تلو اآلخر، مث مضروبا يف عدد من الدرجة التجريبية 
س  5-31س  5-37التباين يضاف إىل كمية من سيطرة فئة ناقص واحد )

. كانت تعرف 51.3145577=  7 - 31+  37( مقسوما على 53.353
توسط قيمة الطبقة التجريبية اطلفاض مث بالبحث عن قيمة ر عن طريق م Sقيمة 

 51،1557akar( ينقسم 25-35،4034متوسط قيمة فئة عنصر التحكم )

 dk = 32 + 30-2 = 60٪ بواسطة α = 5. في 3.9663 = 1/30 + 1/32

مث ر ىي يف منطقة  t tabel. بسبب ر أقل من 5.235جدول حصلت = 
ليس ىناك فرق بني متوسط . وبالتايل، فإنو ديكن استنتاج أن Hoاالستقبال 

اجملموعة رلموعة والسيطرة التجريبية. حلساب كامل ديكن العثور عليها ادللحق 
 الثالثون .

 مباحث نتائج البحث .5
األحباث اليت أجريت من قبل الباحثني ىو نوع من تصميم البحوث 
التجريبية مع آخر اختبار السيطرة فقط تصميم، يف ىذا التصميم، وىناك نوعان 

رلموعات سلتارة عشوائيا. مت عالج اجملموعة األوىل أو اجملموعة التجريبية يف من 
شكل أساليب التعلم لغز الكلمات ادلتقاطعة، يف حني أن اجملموعة الثانية أو 

 رلموعة مراقبة تعامل مع ظلاذج التعلم التقليدية.
قبل إجراء الدراسة من الصف السابع، والباحثني يف إعداد أول صكوك 

لة الستخدامها على سبيل االختبار البعدي، حول األدوات ادلستخدمة مشك
أسئلة  01الختبار يف الصف الثامن االختيار من متعدد مع كمية من حوايل 

االختيار من متعدد، وسوف تستخدم أداة الختبار الطبقة السابع أول اختبار 
ة. بعد احلصول لفئة من أي وقت مضى احلصول العربية تعلم أفراد األسرة ادلادي
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على إجابات لصك أسئلة االختبار يف الصف الثامن، مث نتائج اختبار ىذه 
الصكوك يف اختبار الصالحية لتحديد ما إذا كان عناصر االختبار صاحلة، األمر 
الذي غري صاحلة الستخدامها على سبيل االختبار البعدي يف حني باطلة 

خدمة الختبار صحة اليت ىي التخلص منها وعدم استخدامها. الصيغة ادلست
تشاور مع  r_pbsi، مث قيمة r_pbsiالصيغة ارتباط. وبعد احلصول على عدد 

 6r_pbsi> r_tabel. وإذا كان عدد 1مع مستوى الداللة  r_tabelأسعار 
 r_pbsiمث ديكن أن يقال عن ذلك ىو صحيح، ولكن إذا كانت قيمة 

<r_tabel  لنتائج احلسابات اختبار فإن السؤال تعلقت حول باطلة. وفقا
حول  54عددا من األسئلة الصحيحة، و  77صحة أدىل هبا الباحثون أن ىناك 

سؤاال صاحلة اليت سيتم استخدامها دلدة االختبار البعدي، يف حني  77باطلة. 
. ولكن قبل أن يتم استخدامها 54سيتم التخلص منها تبلغ ضلو غري صاحلة إىل 

ا بعد اختبار األسئلة ىي األسئلة الصحيحة اليت ال يف ىذه ادلسألة يف مرحلة م
 تزال حباجة لفحصها باستخدام اختبار ادلوثوقية.

بعد صالحية اختبار أجري اخلطوة التالية ىي إجراء اختبارات االعتمادية 
لتحديد مستوى اتساق اإلجابات على الصك، وأداة لديو إجابات دقيقة جيدة 

كوك. حلساب موثوقية االختبار باستخدام باستمرار كلما يتم عرض ىذه الص
احلصول  r_11. ويف معايري اختبار موثوقية أي بعد السعر K-R 20الصيغة 

مع  r_tabelعلى عناصر االختبار أن يكون صاحلا مث تشاورت مع حظة ادلنتج 
مث قال أداة ديكن االعتماد عليها.  6r_11> r_tabel. إذا 1مستوى الداللة 

 r11مكس رقم اثنني مت القيام بو من قبل الباحثني لشرح يف حساب موثوقية 
ومبا يف ذلك ادلسألة مع معايري عالية  5،1-1،4يف الفًتة  1.4534قيمة = 

 جدا.
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حتليل الحقة ىو حتليل مؤشر اختبار الصعوبة، صعوبة أسئلة اختبار 
مؤشر يستخدم لتحديد مستوى صعوبة األسئلة، سواء تعلقت ادلسألة مسألة 

متوسطة، أو السهل. واستنادا إىل أدوات االختبار اليت مت تنفيذىا، ىناك  صعبة،
أسئلة مع  51سؤاال مع ادلعايري ادلعتدلة، و  75مشكلة واحدة مع معايري صعبة، 

 معايري بسيطة.
حتليل ىذا األخري لتحليل اختبار أداة خيتلف عن حتليل الطاقة وحتليل 

لة التمييز بني الطالب عالية القدرة مع السلطة مسألة سلتلفة لتحديد قدرة مسأ
الطالب القدرة ادلنخفض. وقال ادلشكلة أن تكون جيدة إذا كان ديكن اإلجابة 
على السؤال بشكل صحيح من قبل ادلتعلمني عالية القدرة. يف حساب النتائج 
دتييز فقرات االختبار وجود مشكلة مع ادلعايري بشكل جيد للغاية، سؤالني مع 

عن ادلعايري قبيحة، ومعايري  55األسئلة مع معايري كافية، و  70دة، ومعايري جي
 ادلعايري مسألة قبيحة جدا. 7

بعد حتليل صحة، وادلوثوقية، ومستوى الصعوبة والطاقة ادلختلفة حول 
األسئلة اليت ديكن استخدامها  75سؤاال صاحلة و  77احملاكمة كانت ىناك 

األسئلة اليت ديكن  75سؤاال كانت صاحلة و  77ألسئلة االختبار البعدي. من 
األسئلة مع معايري حول ما يكفي،  54استخدامها ىناك مشاكل مع معايري 

مشكلتني مع معايري سؤال جيد، مشكلة واحدة مع معايري البند جيدة جدا. ومع 
مادة كمادة الستخدامها على سبيل االختبار  71ذلك، استغرق الباحثون 

 سيطرة التجريبية الطبقة.البعدي الطبقة وال
بعد اختبار حول اخلطوة التالية ىو أن تفعل حتليل البيانات األولية. 
وأجري حتليل أويل لتحديد الفئة يتم استخدام الباحث ككائن البحوث نشأت 
من نفس نقطة البداية أم ال. البيانات ادلستخدمة يف ادلراحل ادلبكرة من التحليل 
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ر اليومي ختضع طالب الصف السابع من أفراد األسرة ادلستمدة من قيمة االختبا
 ادلادي العربية.

واستنادا إىل بيانات أولية، استخدم الباحثون قيمة نتائج االختبارات 
دتوراسا اليومية لطالب الصف السابع النظام التجاري ادلتعدد األطراف حبر العلوم 

الة الطبقة القدرة األولية لتكون مبثابة األساس األويل إلجراء البحوث. يف ىذه احل
وجوه األحباث إىل أن نرى ما إذا كانت ىي نفسها أم ال. لذلك، استغرق 
الباحثون نتائج االختبارات اليومية للطالب من الصف السابع إىل بيانات أولية. 

  KKMالذين يستوفون كانت  37أ ديكن أن يرى من -من الدرجة السابع
 السابع. أما بالنسبة للمذكرة الدرجة 27.30طالبا مع متوسط قيمة  53 (31)

 .27.11مع متوسط قيمة  51كاملة ما يصل اىل   طلبة 31 عدد
النظام التجاري السابع وعالوة على ذلك، حلل قيمة فئة اختبار اليومية 

باستخدام حتليل اختبار احلياة الطبيعية لتحديد دتوراساادلتعدد األطراف حبر العلوم 
ما إذا رلموعتني من عينات من التوزيع الطبيعي أم ال. حساب اختبار احلياة 
الطبيعية البيانات األولية باستخدام صيغة مربع تشي. بناء على حسابات 

 6x_hitung، إذا كان α = 5باستخدام الصيغة تشي مربع مع مستوى الداللة 
^ 2 <x_tabel ^ 2  فإنو ديكن أن طللص إىل أن بيانات 5 -مع مدافع = ك ،

وزعت بشكل طبيعي. من احلسابات اليت أجريت تشري إىل أن التوزيع الطبيعي 
 الطبيعية بيانات االختبار األويل.

بعد اختبار احلياة الطبيعية األويل فإن اخلطوة التالية ىي الختبار جتانس 
البداية، مت إجراء اختبار التجانس األويل للحصول على افًتاض أن العينة الثانية 
ىي عينة من نفس أو متجانسة. لتحديد التجانس ديكن استخدام اختبار 

ا الباحثون أظهرت أن ادلساواة بني اثنني من الفروق من احلساب اليت قدمه
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F_hitung <F_tabel متنوئة، لذلك ديكن أن طللص إىل أن بيانات 
 متجانسة.

، أجري حتليل اختبار البيانات األولية الثالث الذي خيترب ادلساواة بني اثنني 
من ادلتوسط ىذا االختبار لتحديد ما إذا كان رلموعيت عينة بعد ان تلقى عالجا 

أو ال. الصيغة ادلستخدمة الختبار ادلساواة بني اثنني  لديها متوسط قيمة تساوي
قبلت أن  H_0. من احلسابات بذلت ادلعروف أن tمن ادلتوسط ىي اختبار 

 أ.-السابع ب -السابع ليس ىناك فرق من الدرجة ادلتعلمني والطبقة 
وبعد حتليل البيانات األولية باستخدام حتليل اختبار احلياة الطبيعية، 

واختبار ادلساواة بني اثنني يف ادلتوسط، كان يعرف أنو ال يوجد التجانس، 
، تثبت كلتا الفئتني من ب -السابعأ و-اختالف يف الدرجة ادلتعلمني السابع

عينات نشأت من نقطة البداية من نفسو ويكون الفروق متجانسة وديكن إعطاء 
 العالج ادلختلفة.

الباحثني، ألنو ال يوجد فرق  من البيانات األولية اليت كان معروفا من قبل
الحق إنشاء ب  –السابع أ والباحثني -بني التعليم يف ادلدارس نتائجها السابع

أ كتجربة -فئة عنصر التحكم والطبقة التجريبية. واختار الباحثون الدرجة السابع
التحكم يف عدد  ب -السابعطالبا والطبقة كطبقة  37فئة مع عدد من الطالب 

ا. بعد إنشاء فئة عنصر التحكم والطبقة التجريبية مث الباحثون طالب 31الطالب 
أ( يتم التعامل ظلوذج -منح معاملة سلتلفة لكلتا الفئتني. الدرجة التجريبية )السابع

التعلم باستخدام لغز الكلمات ادلتقاطعة على تعلم العربية أفراد األسرة ادلادية 
باستخدام ظلاذج التعلم  (السابع بعضوا، يف حني أن فئة عنصر التحكم )

 التقليدية.
التعلم فئة عنصر التحكم استمرت طريقة واحدة فقط أن ادلتعلمني جيب 
ان يدرس استخدام زلاضرة، وىو مدرس ينقل ادلعلومات إىل فئة ومن مث يستمع 
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الطالب والقيام مشكلة معينة من قبل ادلعلم. وأدى ذلك إىل التشبع والتعلم 
يتم بدوافع ادلتعلمني يف السعي بنشاط معلومات أنفسهم  يصبح رتابة، حبيث ال 

كمتعلمني عندما أنشطة التعلم رلرد اجللوس وإنزال أي شيء تسليمها من قبل 
 ادلعلم.

أ(، وقدمت للمشاركني العالج الذي -يف اجملموعة التجريبية )السابع
م العربية يستخدم ظلوذج التعلم باستخدام الكلمات ادلتقاطعة لغز الطريقة على تعل

 أفراد األسرة ادلادية. اخلطوات للقيام بذلك:
. ادلعلم يشرح ادلادة مع مساعدة من كتب اللغة العربية اللغة العربية. الكتب 5

ادلدرسية ادلستخدمة دلساعدة الطالب على فهم ادلواد ادلقدمة من قبل 
 ادلعلم.

 رة.تعطى للطالب الفرصة لقراءة ودراسة ادلواد من أفراد األس . 7
 يوفر ادلعلم الوقت الكايف ذلذا النشاط. . 3
 . ماسًت كذلك الطالب أغلق الكتاب.0يسأل  . 0
 وقال ادلعلم أحد الطالب عشوائيا للمضي قدما.  .1
 الطالب تعمل على أمثلة لغز الكلمات ادلتقاطعة اليت توجد على متنها.  .2
 طالب. 1-0ة وتنقسم الطالب اىل عدة رلموعات تتكون رلموعة واحد  .3
بعد ادلعلم توزع ورقة من ورقة األسئلة الكلمات ادلتقاطعة لعبة اللغز   .4

 للمجموعة.
طالب اجملموعة الذين حصلوا على كل أسئلة أخرى يف رلموعات لإلجابة  . 5

 على األسئلة.
 ادلعلم بتقييم إجابات ادلتعلمني وتوفري التعزيز.  .51

 توفر. ادلعلمني االستنتاجات.. 55 
 . الغالف.57
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بعد انتهاء الدرس، وأعطيت اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية 
البند أسئلة  71يف االختبار النهائي )بعد االختبار( اليت تساوي 

أ الطبقة التجريبية قد تكون معروفة -االختيار من متعدد. من السابع
تليب طالبا الذين سيطروا على االختبارات، واليت  37من ما رلموعو 

KKM (70 ما يصل اىل )يف حني 35.40مع متوسط قيمة  54 ،
طالبا الذين تناولوا  31علما عدد  IVBأن فئة عنصر التحكم 

 .25.11ل متوسط قيمة  53االختبارات، اليت أصلزت ما رلموعو 
وبعد احلصول على نتائج ما بعد اختبار الطبقة التجريبية 

ويتم حتليل اخلطوة التالية  (ب-السابعأ( واجملموعة الضابطة )-)السابع
باستخدام اختبار احلياة الطبيعية، واختبار التجانس، واختبار متوسط 
الفارق من البيانات النهائية، ويستخدم ىذا التحليل لتحديد ما إذا  
كانت ىناك اختالفات يف النتائج بني دروس يتلقون عالجا اليت 

التعلم الفصول تتحكم الطبقة والفئة اليت تستخدم عنصر حتكم 
 الدراسية التقليدية.

يتم تنفيذ اختبار احلياة الطبيعية النهائي لتحديد سلرجات التعلم 
من عينة طلبة الصف بعد العالج ختضع للتوزيع الطبيعي أم ال. 
الختبار هناية احلياة الطبيعية من البيانات ادلستخدمة ىي نتائج التعلم 

حلياة الطبيعية البيانات النهائية، يف مرحلة ما بعد االختبار. الختبار ا
الصيغة ادلستخدمة لتحديد التوزيع الطبيعي للبيانات أو ال، استخدم 
الباحثون صيغة شلاثلة لصيغة تستخدم الختبار احلياة الطبيعية من 

 αالبيانات األولية غري ادلربعة تشي. مع معايري االختبار ادلستخدمة ل
 X_hitung ^ 2. إذا 5 -= ك  6dk بواسطة 1مستوى كبري = 

<X_tabel ^ 2  مث التوزيع الطبيعي للبيانات والعكس بالعكس إذا
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X_hitung ^ 2> X_tabel ^ 2 ال يتم توزيع البيانات بشكل ،
طبيعي. من وأظهرت احلسابات اليت أجريت من قبل الباحثني أن 

 التوزيع الطبيعي للبيانات.
فإن اخلطوة التالية ىي قيمة بعد حتليل اختبار احلياة الطبيعية، 

البيانات يف التحليل البعدي باستخدام اختبار التجانس. لتحديد 
اختبار التجانس ديكن استخدام التباين ادلساواة اختبار معيارين عندما 

F_hitung <F_tabel  البيانات توزيع متجانسة. اختبار التجانس
قيمة بعد االختبار، احلسابات باستخدام بيانات من القيمة النهائية ىي 

. وديكن أن F_tabel = 1.848و F_hitung = 1.453وحصل 
 طللص إىل أن بيانات توزيع متجانسة.

اخلطوة األخرية ىو اختبار متوسط الفارق يف البيانات النهائية 
لتحديد ما إذا كان اجملموعتني من العينات اليت خضعت للعالج سلتلفة 

 حساب متوسط الفرق اختبار لديها متوسط قيمة تساوي أو ال. مت
باستخدام اختبار )ت(. وتشري احلسابات إىل أن بيانات الدراسة من 

التوزيع الطبيعي ومتجانس.  ب-السابعأ و-طالب الصف السابع
الختبار الفرق بني متوسط اجملموعة التجريبية الثانية واجملموعة الضابطة 

ويقال أن ىناك للحزب وىذا ىو اجلانب األدين.  tاستخدام اختبار 
 <t_hitungاختالفات يف متوسط قيمة الطبقة التجريبية عندما 

t_tabel  معα  = 6، مدافع = 1مستوى الداللةN1 + N2 – 2 
وىكذا، ديكن القول النتائج أن الفرق بني ادلتعلمني جيب ان 
يدرس باستخدام أسلوب لغز الكلمات ادلتقاطعة من قبل ادلتعلمني 

 ام طرق التدريس التقليديةجيب ان يدرس باستخد
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طرق ظلوذج لغز تأثري إجيايب على بيئة التعلم تصبح أكثر 
نشاطا، والطالب احلصول على فرصة للتحدث لإلجابة على األسئلة 
اليت مت تعيينها من قبل ادلعلم، ديكن للمعلم حتديد قدرة الطالب على 

 إتقان ادلواد اليت قدمت.
حتسني نتائج تعلم الطالب. يف الدراسات اليت أجريت على 

وديكن أن ينظر إليو من زيادة يف متوسط قيمة الدراسة من طالب 
الصف التجريبية مقارنة مع متوسط قيمة ادلتعلمني فئة عنصر التحكم. 

يف  35.40إىل  27.30متوسط قيمة التجربة اليت كانت يف األصل 
حني أن متوسط قيمة فئة عنصر التحكم اليت كانت يف األصل 

. من وصف ديكن اإلجابة على الفرضية القائلة 25.11إىل  27.11
بأن التعلم مع الكلمات ادلتقاطعة طريقة فعالة لتعلم ادلفردات العربية 
أفراد األسرة ادلادي من الدرجة السابعة. ويتضح ذلك من خالل 
االختالفات يف نتائج التعلم بني الطبقة السيطرة والطبقة التجريبية )ر 

3،522) 
 البحث دود ح .6

يف إجراء ىذا البحث العلمي تعًتف الباحثة أنو ال يزال ىناك الكثري من 
 القيود، من بني أمور أخرى : 

 زلدود الوقت البحث  (5
ختصيص وقت يف تنفيذ ىذا البحث إىل واحدة من العقبات اليت 
تؤثر على نتائج الدراسة. حىت ىذا احلد الوقت تؤثر بشكل كبري على 

 تنفيذ و عن إستيعاب ادلفردات اللغة العربية. 
 
 



43 

 زلدود من ادلعرفة  (7
أدرك الباحثون كرجل ادلشًتكة ال يزال لديو العديد من أوجو 

الدراسة، فإن كال من حدود القوة، والقدرة على القصور واألخطاء يف 
التفكري وادلعرفة وخاصة العلمية. لكن الباحثة وحاولت قدر اإلمكان 

 إلجراء البحوث وفقا للقدرة وبتوجيو من احملاضرين. 
 زلدود يف ادلوضوع البحث  (3

ىذا البحث العلمي حيدد على ادلادة ادلرافق و األدوات ادلدرسة 
العلوم  الثانوئية ددياك. يف حال القيام بو على مسألة يف ادلدرسةحبر 

سلتلفة، ورمبا تكون النتائج سلتلفة ولكن من احملتمل أن ال خيتلف كثريا عن 
 النتائج أن الباحثني قد فعلت.

 زلدود على الكلفة  (0
الكلفة يشمل على عوامل واحد دعم األحباث اليت أجريت من 

كن أن تصبح عقبة أمام عملية قبل الباحثة. تكاليف احلد األدىن دي
الباحثة. على الرغم من أن العديد جدت القيود ادلفروضة على ىذه 
الدراسة، والباحثة شلتنون أن ىذا البحث ديكن القيام هبا، حىت أستطيع 

 أن أهني ىذا البحث على الرغم من صعوبة وكامل من النضال.
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 الباب الخامس
 تختتا اإل

 الخالصة.  .1
 العربية املفردات التعلم فاعلية" بعنوان دراسة نتائج إىل واستنادا

 العلوم حبر الكلمات لغز األطراف املتعدد التجاري السابعة الفئة باستخدام
 من النموذج ىذا أن استنتاج ميكن"   7102/  7102 الدراسية السنةا متوراص
 املواد أعضاء املفردات دراسة العربية تعلم يف الكلمات لغز باستخدام التعلم
 الطبقة التعلم 248277 من العائد ومتوسط ذلك على والدليل ، األسرة

 048118 التحكم عنصر فئة يف التعلم نتائج متوسط من أكرب التجريبية
 =  t hitung  66400 تواجد  uji_ tبستعمل  اختبار متوسط املفرق

المجتمع االحصائى   0022مه اكبر  60933الن   =  t tabel 0022بينما 

 معروصة المقبولة. 
 

 االقتراحات .2

 ميكن اليت االقًتاحات بعض وىناك الباحثة، نتائج على وبناء
 ما البحث ىذه إلغالق وصفا وكذلك املادي االعتبار بوصفها استخدامها

  :يلي
 للمدرس   (0

 على كلمة بنغو األساليب استخدام يف للنظر املعلم إىل الباحثة ويشري
 تعلم يف التعلم املتعلمني وإجنازات التالميذ لدى العربية اللغة مفردات حتسني

 8واألدوات املدرسة  املدرسية املرافق يف اللغة
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 للتالميذ  (7
 على العربية اللغة تعلم للتعليم الدافع دائما تزيد التالميذ أن جيب

 التعلم حافز مع ألنو األخرى، والتعلم املدرسة يف واألدوات املادية مرافق
 طريق عن قياسها ميكن اليت التعلم أىداف حتقيق على تؤثر سوف العايل
 8التالميذ حتقيق

 للمدرسة  (6
 زيادة يف بديلة 6كطريقة البنغو طريقة كلمة الباحثة استخدام يقًتح

 وخصوصا الدراسي، التحصيل وحتسني التالميذ، من املفردات من التمكن
 من مزيد إىل ذلك، إىل وباإلضافة8 واألدوات املدرسة املادية املرافق على

 القائم التعليم تكنولوجيا أو األدوات، يوفر أن ينبغي املدرسي لتحقيق الدعم
 أىداف حتقيق دعم يف االبتكار ىناك يكون ال حىت اإلعالم وسائل على

 8التعلم
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 (1) واحدملحق  
 األسماء التالميذ في الفصل السؤال التجربة 

 شفرة السؤال الحنس الفصل اإلسم رقم القيد رقم
ٔ ٔٓٚٚ  Abdul Fatah 8C L UC_01 

ٕ ٔٓٗٚ Aditiya Bayu Pratama 8C L UC_02 

ٖ ٔٓٛٙ Agus Ahla Naufal 8C L UC_03 

ٗ ٜٔٓٗ Darojatul Uliyah 8C P UC_04 

٘ ٔٓ٘ٓ  Diah Ayu Wulandari 8C P UC_05 

ٙ ٔٓ٘ٔ  Dwi Amelia 8C P UC_06 

ٚ ٕٔٓٙ Faridhotun 8C P UC_07 

ٛ ٔٓٚٛ Imam Fahrurozi 8C L UC_08 

ٜ ٕٔٓٙ Muhamad Khoerul A 8C L UC_09 

ٔٓ ٖٖٔٓ Muhammad Fais S 8C L UC_10 

ٔٔ ٖٔٓٙ Muhammad Rizal Alam 8C L UC_11 

ٕٔ ٔٓٙٗ Muhammad Saiful Aziz 8C L UC_12 

ٖٔ ٔٓ٘ٗ Muhammad Syaifudin  8C L UC_13 

ٔٗ ٔٓٙٙ Nimatush Sholkhah 8C P UC_14 

ٔ٘ ٔٓٗٓ  Nur Kasanah 8C P UC_15 

ٔٙ ٜٔٓٙ Rizalul Mustaghbal 8C L UC_16 

ٔٚ ٔٓٗٚ Sri Wahyuningsih 8C P UC_17 

ٔٛ ٔٓٗٗ Ul Fatul Laeka 8C P UC_18 

ٜٔ ٔٓٗ٘  Vivi Damayanti 8C P UC_19 

ٕٓ ٔٓٗٙ  Wahyu Ratnasari 8C P UC_20 

ٕٔ ٔٓٙ٘ Iffah elvina  8C P UC_21 

ٕٕ ٔٓٗٚ Putri andini 8C P UC_22 

ٕٖ ٔٓٗٛ Muhammad  assefudin 8C L UC_23 

 
 

    Semarang, 14 Maret 2017      ٔٔ:  عدد الرجل 
 حبر العلوم متوراصا مدير املدرسة          ٕٔ: عدد امللرأة

  ٖٕ:  اجملموع

         M.irkham,SA.g : ويّل الفصل

             

       Mukhlisin, MPd.I                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2ملحق إثناني )
 

KISI-KISI SOAL UJI COBA INSTRUMENT  

 

Nama Sekolah  : MTs BAHRUL ULUM Temuroso Mranggen 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas / Semester  : VIII/I  

Alokasi   : 40 Menit (1 x Pertemuan) 

Kompetensi Inti : 3. Memahami Pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Jenis 

soal 

Nomor 

Soal 

12.1 Menulis paragraf 

sederhana tentang 

Usraty dengan 

menerapkan 

kalimat 

berstruktur 

mubtada’ dan 

khobar (berupa 

kata kerja/fiil 

mudhari mufrod)  

 Mampu 

menunjukkan arti 

gambar dari frassa, 

dan kaliamat bahasa 

arab  
Pilihan 

Ganda 

 

 

 

1,2,3,4,5

,6,7,8,9,

10 

3.1.1 Mampu 

menunjukkan arti 

dari bunyi kata, 

frasa, dan kalimat 

bahasa Arab . 

11,12,13

,14,15,1

6,17,18,

19,20 

3.1.2 Mampu 

menunjukkan 

perbedaan 

penempatan 

dzomir sesuai 

bunyi kata, frasa, 

dan kalimat bahasa 

Arab yang 

dituliskan Pilihan 

Ganda 

21,22,23

,24,25,2

6,27,28,

29,30 

 Mampu 

menempatkan kata 

tanya: madza 

ya’malu? Dalam 

kalimat yang sesuai 

dengan kata, frasa, 

dan kalimat bahasa 

Arab  

31,33,34

,35,36,3

7,38,39,

40 

 

 
 
 



(3) الثملحق ث  

 
 
 

Soal Uji Coba Instrument  

 : اللغة العربية   مادة الدرس 
 : املرافق واألدوات املدراسية   املادة 

 . األسئلة ٗ:   السؤال 
 . الدقيقة ٗ:   الوقت 

 
 : ......................................................................................  اإلسم 
 ..............: ........................................................................  الفصل 

 
 

Petunjuk Mengerjakan Soal :  

1. Tulis identitas anda (Nama, Kelas) pada tempat yang tersedia  

2. Bacalah baik-baik sebelum mengerjakan  

3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar  

4. Berdoalah sebelum mengerjakan  

  إخرت أصح األجوبة ! 
 ( : أعطى الجواب الصحيح بما يسمع من االسرتى ! 11-1السؤال لرقم الواحد إلى خمس عشرة )

 اسراة  .1

 ج.                          . أ

   د.                          . ب

 اب  .2

 ج.                               . أ

 د.                                  . ب

 االستاذ .3

 ج.                                    . أ



   د.                                    . ب

 جدتي .4

 ج.                                       . أ

 د.                                   . ب

 أم .5

 ج.                                       . أ

 د.                                        . ب

 االستاذاة .6

 ج.                                   . أ

 د.                                   . ب

 جد  .7

 ج.                                           . أ

 د.                                             . ب

 طبيبة .8

 ج.                                         . أ



 د.                                           . ب

 مدرس  .9

 ج.                                            . أ

 د.                                               . ب

 بيت  .11

 ج.                                        . أ

 د.                                       . ب

 ( 21-11السؤال لرقم احد عشر الى عشرون )

ىذه صورة اسريت , اسريت كبرية , ىذا انا , وىذه اىب وىذه امي وذلك اخي و تلك اخيت وىذا جدي وىذه جديت . امسي 

كومية زىر خري النساء , انا اسكن يف شرع عاليان مسارانج , االن انا ادرس يف الفصل االول من املدرسة املتوسطة االسالمية احل

 مسارانج.

ايب امسو حممد ىديات. ىو مدرس اللغة االجنليزيو قي املدرسة الثانوية احلكومية مسارانج. وامي امسها سييت مهمده, ىي 

مدررس اللغة العربية. واخي الكبري امسو  امحد خسني. االن, ىو يدرس يف الفصل الثان من املدرسة الثانوية احلكومية. واخيت 

سييت زيناب. االن, ىي تدرس يف الفصل السادسو من املدرسة االبتدائية احلكوميو. واما جدي فهو طبيب يف الصغري,امسها 

 مستسفى "سيفواالنوار" يف مدينة مسارنج, امسو توفق حسني. وجديت ربة البيت.

ة ااملغرب, حنن نقرأ كل يوم, حنن جنلس يف غرفة اجللوس ونأكل يف غرفة االكل, وامي تطبح الطعام يف املطبح. وبعد صال

 القرأن الكرمي, وبعدصالة العشاء, حنن الواجب املنزيل يف غرفة املذاكرة. وايب يقرأاجلريدة.

 ما معىن أسريت ؟ .ٔٔ

 gurukuج.          Tetanggaku  . أ

   keluargakuد.               Saudaraku . ب

 .....كيف حالك .يَا َاِخى  .ٕٔ

 واحلمد هللخبري   .اىال بك             ج .أ 

 َصباح النور .صباح النور         د .ب 



   َىِذِه ُاْخِتي ........تِْلِمْيَذٌة َماِىَرةٌ . ٖٔ

 ِىيَ  .ج        أنَا                   .أ

 أْنتِ  .د      ُىَو                   .ب

 ِاْسِمي أْحَمد , .......طَاِلبٌ . ٗٔ

 ُىوَ  .ج            أْنَت                 .أ

  ِىيَ  .د         أنَا                     .ب

 ماذا يعمل ابي محمد ىديات بعد الصالة االشاء؟.  ٘ٔ

 ج. قرأة الكتب                     قرأة القرأن          . أ

 د. قرأة املسباقة                قرأة اجلريدة                . ب

 ما معنى مستسفى باللغة اإلندونسية ؟  .ٙٔ

 Rumah surgaج.             Rumah makan . أ

  Rumah sakitد.  Rumah inap                . ب

 ما معنى المطعام باللغة االندونسية؟  .ٚٔ

 rumh makanج.             Rumah inap . أ

 Rumah hantu د.Rumah idaman         . ب

 ما معنى الجريدة باللغة االندونسية؟   .18

  Kitabج.                       majalahأ.

  buku د.   koran                  ب.   

 ما معنى غرفة الجلس با للعة االندونسية؟.19

 Ruang sholatج.          Ruang tidur . أ

  Ruang tamuد.     Ruang makan  . ب

 يرة. ما معنى الذي تحت الخط ؟ثك  كتابجميلة و   مكتبةالبيت كبيرة, لها .21

 Perpustakaan dan Bukuج.   Meja dan Buku . أ

 Perpustakaan dan Mejaد.    Buku dan Perpustakaan . ب

 االستاذة فطريو ....... القران في غرفة الجلوس .ٕٔ

 ج. نقرأ   يقرأ                             . أ

 د. تقرأ                      اقرأ . ب

 ايب فالخ. ما معىن فالخ ؟ .ٕٕ

 penjualج.                           Petani . أ



  penjahitد.  Pedagang                     . ب

 المدرس يقوم أمام الفصل, المبتدأ في ىذه الجملة ىو....  .23

 ج. يقوم                   الفصل                         . أ

 د. املدرس                   امام                            . ب

 الجملة ىو.....الساعة أداة مهمة, الخبر في ىذه  .24

 ج. مهمة          الساعة اداة                    . أ

 د. الساعة           اداة                             . ب

 يوسوف طبيب, يريد أن يساعد..... في المدينة. .25

 ج. التلميذ          الوقت                     . أ

 د. املرضى            املدرسة                    . ب

 جد صالة العشاء في.... صلى .26

 ج. الصباح             اليل               . أ

 د. املساء          النهار                 . ب

 نحن ..... على الكراسي.  .ٕٚ

 ج. اجلسني           جنلس         . أ

 د. جنلسني        جتلس . ب

 امي..... الرز في المطعام.  .ٕٛ

 ج. تطبح        نطبح . أ

 د. أطبح        يطبح              . ب

 جدي... في القرية البعيداه عن بيتي  .ٜٕ

 ج. تسكنني          تسكن                    . أ

 د. يسكن                        اسكن . ب

 اخي كبير ..... اللغة العربية قبل النوم .ٖٓ

 ج. اتعلم              يتعلم . أ

 د. نتعلم              تتعلم . ب

 ىذا  .... جميل  .ٖٔ

 ج.  جدة                    اخ  . أ

 د.   عمة                   اخت       . ب

 ماذا ....... يا ابي؟ اشرب القهوة.  .ٕٖ



  ج. اشرب                    يشرب      . أ

 د.نشرب                تشرب            . ب

 ىذا الطعام يا ام؟ ال, ..... اشرب . .33

 ج. ذلك              ىذا               . أ

 د. تلك           ىذه                  . ب

 تلك ...... وذلك ...........   .34

 ج. ام و اخ        ام و اب . أ

 د. اخ  و اب        و اخت    ما  . ب

 ما ىذه ؟ ............ .35

 اخج. ىذه       ىذه جدة . أ

 د. ىذا اخ        ىذا اب    . ب

 ...... عم حسن الملبس في الحمام.  .ٖٙ

 ج. تغسل   أغسل  . أ

 د. يغسل     نغسل   . ب

 في البيت ذلك .... وتلك .......  .37

 ج. زىر و امحد    زىر و عائسة      . أ

 د. جد و جدة   جد و اب . ب

 انا مع اصدقائي ...... اللغة العربية في الفصل .38

 ج.  يدرس    ادرس . أ

 د.  ندرس     تدرس   . ب

 انا .... اللغة االنليزية في غرفة المذكرة  .39

 ج. ادرس     تدرسني  . أ

 د. تدرس    ندرس  . ب

 جدتي تغسل في..... .41

 ج. احلديقة         املطعام   . أ

 د. املصلى         احلمام   . ب
 
 
 



 
 (4) أربعةملحق      

 
 األجوبة عن السؤال التجربة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم الجواب رقم الجواب
 ٔ اسراة  ب. ٕٔ تقرأد. 

 ٕ ابد.    ٕٕ petani.  أ
 ٖ االستاذب.    ٖٕ المدرسة . د

 ٗ جدتي  . ج ٕٗ أدةب.
 ٘ أم  . ج ٕ٘ المرضد.  

 ٙ االستاذاة  . ج ٕٙ اليلأ.
 ٚ   د. جد  ٕٚ نجلس . أ

 ٕٛ ىبذتج. 
   . أ

ٛ 

 ٜٕ د. يسكن
  د. 

ٜ 

 ٓٔ ج.  ٖٓ يتعلم . أ

 ٔٔ tetangga د.  ٖٔ اخ . أ
 ٕٔ بخير الحمداهللج.  ٕٖ يشرب . أ

 ٖٔ ج. ىي ٖٖ تلكد.  
 ٗٔ   انا . ب ٖٗ ام و اب ب.  

 ٘ٔ قراة الجريدةب  ٖ٘ .ىذه جدة أ
 ٙٔ rumah sakitد.  ٖٙ يغسل د.

 ٚٔ rumah makan.  ج ٖٚ د.جد و جدة
 ٛٔ  koran  ب. ٖٛ ندرسد.   

 ٜٔ  ruang tamu. د ٜٖ ج. ادرس

 Perpustakaan dan . ج ٓٗ الحمامب.  
buku  

ٕٓ 



 
 (5) خمسةملحق      

 النتيجة التالميذ عنن السؤال التجربة 
 

ر 
 قم

جملة  اإلسم
 الصحيح

 شفرة السؤال النتيجة

ٔ Abdul Fatah 
26 65 

UC_0! 

ٕ Aditiya Bayu Pratama 
30 75 

UC_02 

ٖ Agus Ahla Naufal 
27 67,5 

UC_03 

ٗ Darojatul Uliyah 
27 67,5 

UC_04 

٘ Diah Ayu Wulandari 
29 72,5 

UC_05 

ٙ Dwi Amelia 
26 65 

UC_06 

ٚ Faridhotun 
33 82,5 

UC_07 

ٛ Imam Fahrurozi 
28 70 

UC_08 

ٜ Muhamad Khoerul A 
32 80 

UC_09 

ٔٓ Muhammad Fais S 
33 82,5 

UC_10 

ٔٔ Muhammad Rizal Alam 
37 92,5 

UC_11 

ٕٔ Muhammad Saiful Aziz 
24 60 

UC_12 

ٖٔ Muhammad Syaifudin  
20 50 

UC_13 

ٔٗ Nimatush Sholkhah 
19 47,5 

UC_14 

ٔ٘ Nur Kasanah 
18 45 

UC_15 

ٔٙ Rizalul Mustaghbal 
33 82,5 

UC_16 

ٔٚ Sri Wahyuningsih 
33 82,5 

UC_17 

ٔٛ Ul Fatul Laeka 
13 32,5 

UC_18 

ٜٔ Vivi Damayanti 
11 27,5 

UC_19 

ٕٓ Wahyu Ratnasari 

28 70 
UC_20 

ٕٔ Iffah elvina  
18 45 

UC_21 

ٕٕ Putri andini 
15 37,5 

UC_22 

ٕٖ Muhammad asefuddin 
16 40 

UC_23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تحليل حبة األسئلة    (6ستة )ملحق      

  صدق اإلختباري, و ثبات اإلختباري, ودرجة السؤال الصعوبة, ومعامل التمييز

 Kode رقم 
  رقم األسئلة

٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

١ UC_15 ١ ١ 0 ١ ١ ١ ١ 

٢ UC_21 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

٣ UC_06 ١ ١ 0 0 ١ ١ 0 

٤ UC_17 ١ 0 0 ١ ١ 0 ١ 

٥ UC_12 ١ ١ ١ 0 ١ ١ ١ 

٦ UC_04 ١ 0 0 ١ ١ ١ ١ 

٧ UC_09 ١ ١ 0 ١ ١ ١ ١ 

٨ UC_02 ١ ١ 0 0 ١ 0 ١ 

٩ UC_20 ١ ١ 0 0 ١ 0 ١ 

١0 UC_16 ١ ١ 0 ١ ١ ١ ١ 

١١ UC_08 ١ ١ ١ ١ 0 ١ ١ 

١٢ UC_14 ١ ١ 0 ١ ١ 0 0 

١٣ UC_03 ١ ١ 0 0 ١ 0 0 

١٤ UC_11 ١ ١ 0 0 ١ 0 0 

١٥ UC_22 ١ 0 0 0 ١ 0 0 

١٦ UC_05 0 ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

١٧ UC_19 ١ ١ 0 ١ ١ ١ ١ 

١٨ UC_13 ١ 0 0 0 ١ ١ 0 

١٩ UC_24 ١ 0 0 ١ ١ 0 0 

٢0 UC_07 ١ ١ 0 0 ١ ١ ١ 

٢١ UC_18 ١ 0 0 0 ١ 0 0 

٢٢ UC_23 ١ ١ 0 0 ١ 0 0 

٢٣ UC_01 ١ 0 0 0 ١ ١ 0 

 ١٣ ١٣ ٢٢ ١٢ ٥ ١٦ ٢٢ جمموع 

ري
ختبا

 اإل
دق

ص
 

Mp  
٢٤8٢٧ ٦٨١٨١٨8٣٢ ٩٣٧٥8٢٨ ٤8٢٤ ٥٨٣٣٣٣8٣ ٢٨ ٥08٣٨٤٦١٣ 

Mt 
٢٥80٢٥ ٤٣٤٧٨80٢٥ ٤٣٤٧٨8٢٥ ٤٣٤٧٨80٢٥ ٤٣٤٧٨80٢٥ ٤٣٤٧٨80٢٥ ٤٣٤٧٨80٤٣٤٧٨ 

P 
08٩٥٦٥٢١٧ 08٦٩٥٦٥٢٢ 08٢١٧٣٩١٣ 08٥٢١٧٣٩١ 08٩٥٦٥٢١٧ 08٥٦٥٢١٧٤ 08٥٦٥٢١٧٤ 

Q 080٤٣٤٧٨٣ 08٣0٤٣٤٧٨ 08٧٨٢٦0٨٧ 08٤٧٨٢٦0٩ 080٤٣٤٧٨٣ 08٤٣٤٧٨٢٦ 08٤٣٤٧٨٢٦ 

p/q ٢ ٢٢8٢٨٥٧١٤٣ 08١ ٢٧٧٧٧٧٨80٩0٩0١ ٢٢ ٩١8١ ٣8٣ 

St  ٧8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00١ 

R -08٢٣٤٩٤٩٣  08٦0٦00٣٣ 08٥٣٧0١١٤ 08٥١٢0٨٤٩ 08٣٥٣0٦٥٩ 08٤٦٦٨٩0٤ 08٨٤٣٤٦٦ 

rtabel  Dengan taraf signifikan 5% dan N = 24 diperoleh rtabel =  08٤١٣ 

kriteria invalid Valid valid Valid Invalid valid valid 

ؤال 
الس

جة 
ودر

عوبة
لص

ا
 

B ١٣ ١٣ ٢٢ ١٢ ٥ ١٦ ٢٢ 

Js ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ 

Ik 08٩٥٦٥٢١٧ 08٦٩٥٦٥٢٢ 08٢١٧٣٩١٣ 08٥٢١٧٣٩١ 08٩٥٦٥٢١٧ 08٥٦٥٢١٧٤ 08٥٦٥٢١٧٤ 

kriteria  mudah Sedang  Sukar sedang Mudah sedang mudah 

ييز 
التم

مل 
ومعا

 

BA ١ ١٢0 ١ ٨ ١١ ٨ ٤0 

BB ١0 ٣ ٥ ١١ ٤ ١ ٦ 

JA ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ 

JB ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ 

D 080٩0٩0٩١ 08٢٨٧٨٧٨٨ 08٢٤٢٤٢٤٢ 08٣0٣0٣0٣ 080٨٣٣٣٣ 08٢١٢١٢١٢ 08٥٦0٦0٦١ 

kriteria  jelek cukup cukup cukup 

Sanggat 

jelek  Cukup baik 

 معايري السؤال 
Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Didipakai Dipakai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تحليل حبة األسئلة
  صدق اإلختباري, و ثبات اإلختباري, ودرجة السؤال الصعوبة, ومعامل التمييز

 رقم األسئلة  
١ ٩ ٨0 ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ 

١ 0 0 0 0 ١ 0 0 ١ 

0 ١ 0 0 0 0 ١ ١ ١ 

١ 0 ١ 0 ١ 0 ١ 0 0 

0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ ١ 

١ ١ ١ ١ ١ ١ 0 0 ١ 

١ ١ ١ ١ ١ 0 ١ ١ 0 

١ ١ ١ ١ 0 ١ ١ 0 ١ 

١ 0 ١ ١ ١ 0 ١ 0 0 

١ ١ ١ ١ 0 ١ ١ 0 ١ 

0 ١ ١ ١ ١ ١ ١ 0 0 

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

0 ١ 0 0 0 ١ ١ 0 ١ 

0 0 ١ 0 0 0 0 ١ ١ 

١ 0 ١ 0 0 0 ١ 0 ١ 

١ ١ ١ 0 0 0 0 ١ ١ 

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

١ 0 ١ 0 ١ ١ 0 0 0 

0 ١ ١ 0 0 ١ 0 0 0 

0 ١ 0 0 0 0 ١ 0 0 

١ ١ 0 ١ ١ ١ 0 0 0 

0 0 ١ ١ 0 ١ ١ 0 0 

١ ١ ١ 0 0 0 0 0 ١ 

١ ١٥ ١٦ ١٥ ١٥0 ١٣ ٧ ١٥ ١٣ 

٢٦8٢٧ ٦٦٦٦٧8٢٥ ١٣٣٣٣8٢٩ ٨٧٥8٣١ ٧8٢٨ ٥8٢٧ ١٥٣٨٥8٢٧ ٣٣٣٣٣8٢٥ ٢٨٥٧١8٧٦٩٢٣ 

٢٥80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٤٣٤٨ 

08٦٥٢١٧٤ 08٦٥٢١٧٤ 08٦٩٥٦٥٢ 08٤٣٤٧٨٣ 08٤٣٤٧٨٣ 08٥٦٢١٧ 08٦٥٢١٧٤ 08٣0٤٣٤٨ 08٥٦٥٢١٧ 

08٤٣٤٧٨٣ 08٣٤٧٨٢٦ 08٣0٤٣٤٨ 08٥٦٥٢١٧ 08٥٦٥٢١٧ 08٤٣٤٧٨٣ 08٣٤٧٨٢٦ 08٦٩٥٦٥٢ 08٤٣٤٧٨٣ 

١8١ ٨٧٥8٢ ٨٧٥8٢٨٥٧١٤ 08٧٦٩٢٣١ 08١ ٧٦٩٢٣١8١ ٣8٨٧٥ 08١ ٤٣٧٥8٣ 

٧8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١0٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00١ 

08٣0٧٨٤٥ 08٣٩٦٣٥ 08١٧٤١١٩ 08٥٦٥٦٥٦ 08٧٨٤٣١٣ 08٤٩١١٨٦ 08٤٣٤٢٨١ 08٢0٥٤١٥ 08١١٤٨٦١ 

                  

Invalid Invalid Invalid invalid  valid valid Valid Invalid invalid 

١ ١٦ ١٥ ١٥0 ١0 ١٣ ٧ ١٥ ١٣ 

٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ 

08٦٥٢١٧٤ 08٦٥٢١٧٤ 08٦٩٥٦٥٢ 08٤٣٤٧٨٣ 08٤٣٤٧٨٣ 08٥٦٥٢١٧ 08٦٥٢١٧٤ 08٣0٤٣٤٨ 08٥٦٥٢١٧ 

sedang sedang Sedang Sedang sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 

٧ ٤ ٩ ٨ ٧ ٧ ٨ ٩ ٨ 

٦ ٣ ٦ ٥ ٣ ٣ ٨ ٦ ٧ 

١٢ ,١٢ ,١٢ ,١٢ ,١٢ ,١٢ ,١٢ ,١٢ ,١٢, 

١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ 

080٣0٣0٣ 08٢0٤٥٤٥ 

-

080٦0٦0٦ 08٣١0٦0٦ 08٣١0٦0٦ 08٢١٢١٢١ 08٢0٤٥٤٥ 080٦0٦0٦ 080٣٧٨٧٩ 

jelek cukup 

Sangat 

jelek cukup cukup cukup cukup Jelek jelek 

Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang 

 

 

 

 



 

 تحليل حبة األسئلة
  صدق اإلختباري, و ثبات اإلختباري, ودرجة السؤال الصعوبة, ومعامل التمييز

 رقم األسئلة

٢ ١٩ ١٨ ١٧0 ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ 

0 0 ١ 0 ١ ١ ١ ١ 0 

١ ١ 0 0 ١ 0 ١ 0 ١ 

0 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

١ ١ ١ ١ 0 0 ١ ١ 0 

١ 0 0 0 ١ ١ ١ 0 ١ 

١ ١ 0 ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

0 ١ ١ ١ 0 ١ ١ 0 ١ 

0 ١ ١ ١ ١ ١ ١ 0 ١ 

١ ١ 0 ١ ١ ١ ١ 0 ١ 

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 0 ١ 

١ ١ 0 ١ 0 0 ١ ١ 0 

0 0 0 ١ 0 0 ١ 0 0 

١ 0 0 0 ١ 0 0 0 ١ 

0 0 0 ١ 0 0 0 0 0 

١ ١ ١ ١ ١ 0 ١ ١ ١ 

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

0 0 0 0 ١ ١ 0 0 ١ 

0 0 0 ١ 0 0 ١ 0 ١ 

١ ١ ١ ١ 0 ١ ١ ١ ١ 

0 ١ 0 0 ١ 0 ١ 0 ١ 

١ 0 0 0 0 ١ 0 0 0 

0 ١ 0 0 ١ 0 ١ 0 0 

١ ١٤ ١٣0 ١٥ ٩ ١٩ ١٣ ١٥ ١٥ 

٢٨8٢٣0٢٨ ٧٧8٢٩ ٥8٢٧ ٧8٢٧ ٢٧ ٣٣٣٣٣8٢٦ ٦٩٢٣١8٢٨ ٨٩٤٧٤8٢٦ ٥٥٥٥٦8٩٣٣٣٣ 

٢٥80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٤٣٤٨ 

08٥٦٥٢١٧ 08٦0٨٦٩٦ 08٤٣٤٧٨٣ 08٦٥٢١٧٤ 08٦٥٢١٧٤ 08٤٣٤٧٨٣ 08٨٢٦0٨٧ 08٣٩١٣0٤ 08٦٥٢١٧٤ 

08٤٣٤٧٨٣ 08٣٩١٣0٤ 08٥٦٥٢١٧ 08٣٤٧٨٢٦ 08٢0٨ 08٦٦٧ 08٧0٨ 08٢٥ 08٤١٧ 

١8١ ٣8٥٥٥٥٥٦ 08١ ٧٦٩٢٣١8١ ٨٧٥8١ ٨٧٥8٤ ٣8٧٥ 08١ ٦٤٢٨٥٧8٨٧٥ 

٧8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00١ 

08٥0٣٣٣٣ 08٥٩٧0٩٦ 08٥٦٥٦٥٦ 08٤٣٤٢٨١ 08٣٧١0٦٣ 08٤١٨٣ 08٥٥٨٨٢٥ 08٣٩00١٧ 08٣٥٨٤١٩ 

                  

Valid Valid Valid valid Invalid valid Valid InValid InValid 

١ ١٤ ١٣0 ١٥ ٩ ١٩ ١٣ ١٥ ١٥ 

٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ 

08٥٦٥٢١٧ 08٦0٨٦٩٦ 08٤٣٤٧٨٣ 08٦٥٢١٧٤ 08٦٥٢١٦٤ 08٥٦٥٢١٧ 08٨٢٦0٨٧ 08٣٩١٣0٤ 08٦٥٢١٧٤ 

Sedang Sedang Sedang Sedang sedang Sedang Mudah sedang Sedang 

٨ ٦ ١٢ ٩ ٩ ٩ ٧ ٩ ٨ 

٧ ٣ ٧ ٤ ٦ ٦ ٣ ٥ ٥ 

١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ 

١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ 

08٢١٢١٢١ 08٢٩٥٤٥٥ 08٣١0٦0٦ 08٢0٤٥٤٥ 08٢0٤٥٤٥ 08٣٨٦٣٦٤8  08٣٦٣٦٣٦ 08٢٢٧٢٧٣ 080٣0٣0٣ 

Cukup cukup cukup Cukup cukup cukup Cukup cukup jelek 

Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang 

 

 

 

 



 األسئلة تحليل حبة
  صدق اإلختباري, و ثبات اإلختباري, ودرجة السؤال الصعوبة, ومعامل التمييز

 رقم األسئلة
٣ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦0 ٣٤ ٣٣ ٣٢ ٣١ 

0 0 ١ ١ ١ 0 ١ ١ ١ 

١ ١ ١ ١ 0 0 ١ ١ ١ 

١ ١ ١ ١ ١ 0 ١ ١ 0 

١ 0 ١ ١ ١ 0 ١ ١ 0 

0 0 ١ ١ ١ ١ ١ ١ 0 

0 0 0 ١ 0 ١ 0 ١ 0 

١ ١ ١ ١ 0 0 ١ ١ ١ 

0 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

١ 0 0 ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

0 ١ 0 ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

١ ١ ١ ١ ١ 0 ١ ١ ١ 

0 ١ 0 ١ ١ 0 ١ ١ ١ 

0 0 0 ١ ١ ١ ١ 0 0 

0 0 0 ١ ١ 0 ١ ١ ١ 

0 ١ ١ ١ 0 ١ ١ 0 0 

١ ١ ١ ١ 0 ١ ١ ١ ١ 

0 ١ 0 ١ 0 ١ 0 0 0 

0 0 0 0 ١ 0 ١ ١ 0 

١ ١ 0 ١ ١ 0 0 ١ 0 

0 0 0 0 0 0 ١ ١ ١ 

0 0 0 0 0 0 ١ ١ ١ 

0 0 0 ١ 0 0 0 ١ ١ 

١ ١٢ ٩0 ٢0 ١ ١٤0 ٢ ١٩0 ١٤ 

٣0 ٢٨8٢٦ ٢٩ ٢٥8٢٥ ٦8٢٨ ٦٤٢٨٦8٢٥ ٣8٢٥ ٩٤٧٣٧8٢٥ ٥٥8٩٢٨٥٧ 

٢٥80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٤٣٤٨ 

08٣٩١٣0٤ 08٥٢١٧٣٩ 08٤٣٤٧٨٣ 08٨٦٩٩٥٦٥ 08٦0٨٦٩٦ 08٤٣٤٧٨٣ 08٨٢٦0٨٧ 08٨٦٩٥٦٥ 08٦0٨٦٩٦ 

08٦0٨٦٩٦ 08٤٧٨٢٦١ 08٥٦٥٢١٧ 08١٣0٤٣٥ 08٣٩١٣0٤ 08٥٦٥٢١٧ 08١٧٣٩١٣ 08١٣0٤٣٥ 08٣٩١٣0٤ 

08١ ٦٤٢٨٥٧80٩0٩0٩ 08٦ ٧٦٩٢٣١8١ ٦٦٦٦٦٧8٥٥٥٥٥٦ 08٤ ٧٦٩٢٣١8٦ ٤٧8١ ٦٦٦٦٦٧8٥٥٥٥٥٦ 

٧8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00١ 

08٥٥0٤٢٣ 08٤٦٣٨٦٤ 08٤٨0٦٢٢ 08٥٥٦٦٣٧ 08١0٣٥٤ 08٣٩٥٥٨٩ 08٢٧٢٨٥ 08١٨١١٤ 08١٥٢٨٩٥ 

                  

Valid valid Valid Valid InValid Invalid InValid InValid InValid 

١ ١٢ ٩0 ٢0 ١ ١٤0 ٢ ١٩0, ١٤ 

٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ 

08٣٩١٣0٤ 08٥٢١٧٣٩ 08٤٣٤٧٨٣ 08٨٦٩٥٦٥ 08٦0٨٦٩٦ 08٤٣٤٧٨٣ 08٨٢٦0٨٧ 08٨٦٩٥٦٥ 08٦0٨٦٩٦ 

Sedang Sedang Sedang mudah Sedang Sedang Mudah mudah Sedang 

٨ ١٢ ١١ ٦ ٩ ١٢ ٨ ١٧ ٦ 

٦ ٨ ٨ ٤ ٥ ٨ ٢ ٥ ٣ 

١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ 

١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ 

08٢٢٧٢٧٣ 08١٢٨٧٨٨ 08٤٨٤٨٤٨ 08٢٧٢٧٢٧ 08٢٩٥٤٥٥ 08١٣٦٣٦٤ 08١٨٩٣٩٤ 08٢٧٢٧٢٧ 08١٢١٢١٢ 

Cukup jelek Baik cukup cukup Jelek Jelek cukup jelek 

Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang dibuang Dibuang Dibuang 

 

 

 

 

 



 تحليل حبة األسئلة
  صدق اإلختباري, و ثبات اإلختباري, ودرجة السؤال الصعوبة, ومعامل التمييز

 رقم األسئلة  
Y Y

2
 

٤ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥0 

١ ١ ١ ١ ١ ١ 62 272 

١ ١ ١ ١ ١ ١ 03 033 

0 ١ ١ ١ ١ ١ 67 760 

١ ١ ١ ١ ١ ١ 67 760 

0 ١ 0 ١ ١ ١ 60 148 

١ ١ ١ 0 ١ 0 62 272 

١ ١ ١ ١ ١ ١ 00 8310 

١ ١ ١ ١ ١ ١ 61 714 

١ ١ ١ ١ ١ 0 06 8364 

١ ١ ١ 0 ١ 0 00 8310 

0 ١ ١ ١ ١ ١ 07 8020 

١ ١ ١ ١ ١ ١ 64 672 

١ ١ ١ ١ 0 ١ 63 433 

١ ١ ١ ١ ١ ١ 80 028 

١ 0 ١ ١ 0 ١ 81 064 

١ 0 ١ ١ 0 ١ 00 8310 

0 0 0 0 0 ١ 00 8310 

0 0 0 ١ 0 0 80 820 

0 ١ 0 ١ ١ ١ 88 868 

١ ١ ١ ١ 0 ١ 61 714 

0 ١ 0 ١ 0 ١ 81 064 

0 ١ 0 ١ 0 ١ 86 666 

0 ١ 0 ١ 0 ١ 82 662 

١٥٦٢٤ ٥٧٦ ٢١ ١٥ ٢١ ١٧ ١٩ ١٥ 

٢٧8٢٥ ٥٣٣٣٣8٢٧ ٥٧٨٩٥8٤٧0٢٥ ٥٩8٢٧ ٢٣٨١8٢٥ ٨٦٦٦٧8٣٣٣٣٣ 

٢٥80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٢٥ ٤٣٤٨80٤٣٤٨ 

08٦٥٢١٧٤ 08٨٢٦0٨٧ 08٧٣٩١٣ 08٩١٣0٤٣ 08٦٥٢١٧٤ 08٩١٣0٤٣ 

08٣٤٧٨٢٦ 08١٧٣٩١٣ 08٢٦0٨٧ 080٨٦٩٥٧ 08٣٤٧٨٢٦ 080٨٦٩٥٧ 

١8٤ ٨٧٥8٢ ٧٥8١ ٨٣٣٣٣٣08١ ٥8١ ٨٧٥08٥ 

٧8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00٧ ١8٢٢00١ 

08٤٧٢٢١٢ 08١٦١٦٣٨ 08٥٦٥٨٤٩ 080٨٧٣٤٥ 08٥٣٥٤٣ 08١٣00٨٨ 

            

Valid Invalid Valid InValid Valid InValid 

٢١ ١٥ ٢١ ١٧ ١٩ ١٥ 

٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ 

08٦٥٢١٧٤ 08٨٢٦0٨٧ 08٧٣٩١٣ 08٩١٣0٤٣ 08٦٥٢١٧٤ 08٩١٣0٤٣ 

Sedang mudah mudah mudah Sedang mudah 

١١ ١٢ ١١ ١١ ١٢ ٩ 

١ ٣ ,١ ٦ ٧ ٦0 

١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ 

١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ 

08٢0٤٥٤٥ 08٣٦٣٦٣٦ 08٣٧١٢١٢ 0800٧٥٧٦ 08٧٢٧٢٧٣ 0800٧٥٧٦ 

Cukup cukup cukup jelek 

Baik 

sekali jelek 

Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (7)سبعة ملحق     
 

Perhitungan Soal Validitas Butir Soal Pilihan Ganda  

 

 

Rumus : 

 

 

Keterangan: 

Mp  : Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

Mt  : Rata-rata skor total  

   St : Standart deviasi skor total 

P : Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

Q : Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

  

Kriteria      : Apabila thitung  >  ttabel  maka butir soal valid  

 

Perhitungan  :  Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 2, selanjutnya untuk butir 

soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel 

analisis butir soal. 

No Kode Soal  
Butir soal 

no 1 (X) 

Skor Total 

(Y) 
X

2
 XY 

1 
Uc-1 1 26 676 26 

2 
Uc-2 1 30 900 30 

3 
Uc-3 1 27 729 27 

4 
Uc-4 1 27 729 27 

5 
Uc-5 1 29 841 29 

6 
Uc-6 1 26 676 26 

7 
Uc-7 1 33 1089 33 

8 
Uc-8 1 28 784 28 

9 
Uc-9 1 32 1024 32 

10 
Uc-10 1 33 1089 33 

11 
Uc-11 1 37 1369 37 

12 
Uc-12 1 24 576 24 

13 
Uc-13 1 20 400 20 

14 
Uc-14 1 19 361 19 

15 
Uc-15 1 18 324 18 

16 
Uc-16 0 33 1089 0 

17 
Uc-17 1 33 1089 33 

18 
Uc-18 1 13 169 13 

19 
Uc-19 1 11 121 11 

20 
Uc-20 1 28 784 28 

21 
Uc-21 1 18 324 18 

22 
Uc-22 1 15 225 15 

23 
Uc-23 1 16 256 16 

Jumlah 
22 576 15624 543 



 

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh :  

Mp   : Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1 

    Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1  

  :  543      = 24,68 

      22     

Mt   : Jumlah skor total  

    Banyaknya siswa    

  : 576   = 2504  

     23 

p   : Jumlah skor yang menjawab benar pada no 1  

               Banyaknya siswa  

  : 22  = 0,96  

    23 

q   : 1- p  = 1- 0,796 = 0,04  

 

St   :    15624– [576]
2  

            
   23   

       23  = 7,22  

 

rpbis   : 24,86 – 25,04    0,96  

   7,22       0,04 = 0,235  

 

Pada taraf signifikansi 5%, dengan N = 23, diperoleh rtabel = 0,413 

Karena rhitung > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir item tersebut tidak valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (8ثماني ) ملحق     
Perhitungan Reliabilitas Soal Pilihan Ganda 

 

Rumus : 

  

Keterangan : 

           r11 : Reliabilitas tes secara keseluruhan 

        

 
 

 

: Varian 

          P 

 

: Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

    Q 
 

: Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

∑pq : Jumlah hasil kali p dan q 

       
K 

 
: 

Banyaknya 

item  

         

Kriteria :  

Interval Kriteria 

r11 < 0,2 Sangat rendah 

0,2 < r11 < 0,4 Rendah 

0,4 < r11 < 0,6 Sedang 

0,6 < r11 < 0,8 Tinggi 

0,8 < r11 < 1,0 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan tabel pada analisis uji coba diperoleh :  

k  : 16 

∑pq   : 4,46  

 

S
2 
  :     3572 – [ 67600 ]  

     =  23  = 27,5161  

          23 

r11   :  16   27,5161 – 4,4600   = 0,8938 

       16    -  1     27,5161  

 

Nilai koefisien korelasi tersebut pada interval 0,8-1,0 dalam kategori Sangat tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

X
X

2

2 
 



(9) تسعةملحق   

 

 
 

Perhitungan Soal Daya Pembeda 

 

Rumus :  

 

Keterangan: 

                   D :  Daya Pembeda 

            BA : Banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab benar 

 

BB : 

Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang menjawab 

benar 

 JA : Banyaknya peserta didik kelompok atas  

        JB : Banyaknya peserta didik kelompok bawah 

        

Kriteria :  

Interval D Kriteria 

  

 

D < 0,00 Sangat jelek 

0,00 < D < 0,20 Jelek 

0,20 < D < 0,40 Cukup 

0,40 < D < 0,70 Baik 

0,70 < D < 1,00 Sangat Baik 

 

Perhitungan :  

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 2, selanjutnya untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 

 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 
UC_01 

1 1 
UC_13 

1 

2 
UC_02 

1 2 
UC_14 

1 

3 
UC_03 

1 3 
UC_15 

1 

4 
UC_04 

1 4 
UC_16 

0 

5 
UC_05 

1 5 
UC_17 

1 

6 
UC_06 

1 6 
UC_18 

1 

7 
UC_07 

1 7 
UC_19 

1 

8 
UC_08 

1 8 
UC_20 

1 

9 
UC_09 

1 9 
UC_21 

1 

10 
UC_10 

1 10 
UC_22 

1 

11 
UC_11 

1 11 
UC_23 

1 

12 
UC_12 

1 12 
UC_13 

1 

Jumlah 12 Jumlah 11 

 

DP   : 12/12 – 10/11 = 0,09 

 

Berdasarkan kriteria, maka soal nomor 1 mempunyai daya pembeda jelek 

B

B

A

A

J

B

J

B
    D 



(11عشر )ملحق   
 

 

Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Pilihan Ganda 

 

Rumus  : 

  

Keterangan: 

                P :  Indeks kesukaran 

B : Jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar 

JS : Jumlah seluruh peserta didik yang ikut tes 

 

  Kriteria :  

Interval IK Kriteria 

P = 0,00  Sangat sukar 

0,00 < P ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < P ≤ 1,00 Mudah 

P = 1,00 Sangat mudah 

 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.  

No Kode Skor No Kode Skor 

1 
UC_01 

1 13 
UC_13 

1 

2 
UC_02 

1 14 
UC_14 

1 

3 
UC_03 

1 15 
UC_15 

1 

4 
UC_04 

1 16 
UC_16 

0 

5 
UC_05 

1 17 
UC_17 

1 

6 
UC_06 

1 18 
UC_18 

1 

7 
UC_07 

1 19 
UC_19 

1 

8 
UC_08 

1 20 
UC_20 

1 

9 
UC_09 

1 21 
UC_21 

1 

10 
UC_10 

1 
22 UC_22 

1 

11 
UC_11 

1 
23 UC_23 

1 

12 
UC_12 

1 24 
  Jumlah 12 Jumlah 10 

 

  P  : 12 + 10 / 23  = 0,96 

Berdasarkan kriteria maka soal nomor 1 mempunyai tingkat kesukaran soal yang mudah  

 

 

 

 

 



(11) واحد عشر ملحق   
 

 

 األسماء التالميذ في الفصل التجربة

 رقم دفر القيد اإلسم الفصل الجنس شفرة السؤال

E_01 L 7A Agus Setiawan ٔٔٔٛ ٔ 
E_02 L 7A Ahmad Nur Aziz ٜٔٓٛ ٕ 
E_03 L 7A 

Ahmad Samsul Karis 
ٜٔٓٓ ٖ 

E_04 P 7A A'ina Khurriyana ٜٔٓٔ ٗ 
E_05 P 7A Akrima Zulistiyana ٜٕٔٓ ٘ 
E_06 P 7A 

Anastasya Rahma 
ٜٖٔٓ ٙ 

E_07 L 7A Andi Irawan ٕٔٔٔ ٚ 

E_08 P 7A 
Ariz Azhari 

ٜٔٓٗ ٛ 

E_09 P 7A 

Dewi Yuliyanti 

ٜٔٓٙ ٜ 

E_10 P 7A 
Dewik Susanti 

ٜٔٓ٘ ٔٓ 
E_11 P 7A 

Endang Suryani 
ٜٔٓٚ ٔٔ 

E_12 P 7A 
Eva Jamiatur Rohmah 

ٜٔٓٛ ٕٔ 
E_13 P 7A 

Febri Damayanti 
ٜٔٔٔ ٖٔ 

E_14 P 7A 
Fitri Muazidah 

ٜٜٔٓ ٔٗ 
E_15 P 7A Heni Julia Musafiazizah ٔٔٓٓ ٔ٘ 
E_16 P 7A 

Ilham Aril Wijaya 
ٔٔٓٔ ٔٙ 

E_17 L 7A Kafi Nazili ٕٔٔٓ ٔٚ 
E_18 L 7A Laelatul Istianah ٖٔٔٓ ٔٛ 
E_19 L 7A 

Maulana Aly Mustofa 
ٔٔٓ٘ ٜٔ 

E_20 L 7A Muhammad Amiqul Fahmi ٔٔٓٗ ٕٓ 
E_21 L 7A 

Muhammad Ari Saputra 
ٔٔٓٙ ٕٔ 

E_22 L 7A 
Muhammad Khoiri 

ٔٔٓٚ ٕٕ 
E_23 L 7A 

Muhammad Miftahudin 
ٔٔٓٛ ٕٖ 

E_24 L 7A 
Muhammad Tohari 

ٜٔٔٓ ٕٗ 
E_25 P 7A 

Nabilatul Alifah 
ٔٔٔٓ ٕ٘ 

E_26 L 7A Nazar Lutfiyanto ٔٔٔٔ ٕٙ 
E_27 P 7A Novitaliya ٕٔٔٓ ٕٚ 
E_28 L 7A 

Pregi Haryanto 
ٕٔٔٔ ٕٛ 

E_29 P 7A 
Puji Astutik 

ٖٔٔٔ ٕٜ 
E_30 P 7A Siti Murtafiatun ٔٔٔٗ ٖٓ 



E_31 L 7A 
Ahmad Maulana Shofyan 

ٔٓٛٛ ٖٔ 
E_32 P 7A 

Syaidatul Khusniati 
ٔٔٔٙ ٖٕ 

 

 Semarang, 26 Maret 2016      ٘ٔ : عدد الرجل
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(12) ثانية عشر ملحق   
 

 

 

 الفصل التجربة نتائج التالميذ عند اإلمتحان نصف السنة األولى

 رقم اإلسم الفصل  النتيجة  شفرة السؤال

E_01 65 7A Agus Setiawan ٔ 
E_02 85 7A Ahmad Nur Aziz ٕ 
E_03 60 7A 

Ahmad Samsul Karis 
ٖ 

E_04 65 7A A'ina Khurriyana ٗ 
E_05 55 7A Akrima Zulistiyana ٘ 

E_06 55 7A 
Anastasya Rahma 

ٙ 

E_07 60 7A Andi Irawan ٚ 

E_08 60 7A 
Ariz Azhari 

ٛ 

E_09 75 7A 
Dewi Yuliyanti 

ٜ 

E_10 65 7A 
Dewik Susanti 

ٔٓ 
E_11 65 7A 

Endang Suryani 
ٔٔ 

E_12 50 7A 
Eva Jamiatur Rohmah 

ٕٔ 
E_13 60 7A 

Febri Damayanti 
ٖٔ 

E_14 30 7A 
Fitri Muazidah 

ٔٗ 
E_15 70 7A Heni Julia Musafiazizah ٔ٘ 
E_16 75 7A 

Ilham Aril Wijaya 
ٔٙ 

E_17 65 7A Kafi Nazili ٔٚ 

E_18 70 7A Laelatul Istianah ٔٛ 
E_19 70 7A 

Maulana Aly Mustofa 
ٜٔ 

E_20 75 7A Muhammad Amiqul Fahmi ٕٓ 
E_21 55 7A 

Muhammad Ari Saputra 
ٕٔ 

E_22 75 7A 
Muhammad Khoiri 

ٕٕ 
E_23 85 7A 

Muhammad Miftahudin 
ٕٖ 

E_24 70 7A 
Muhammad Tohari 

ٕٗ 
E_25 60 7A 

Nabilatul Alifah 
ٕ٘ 

E_26 60 7A Nazar Lutfiyanto ٕٙ 
E_27 45 7A Novitaliya ٕٚ 
E_28 50 7A 

Pregi Haryanto 
ٕٛ 

E_29 30 7A 
Puji Astutik 

ٕٜ 



E_30 50 7A Siti Murtafiatun ٖٓ 
E_31 65 7A 

Ahmad Maulana Shofyan 
ٖٔ 

E_32 75 7A 
Syaidatul Khusniati 

ٖٕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (13) ملحق ثالثة عشر     
 األسماء التالميذ في الفصل الظابطة

 رقم دفر القيد اإلسم الفصل الجنس شفرة السؤال

K_01 L 7B Ahmad Fahim Ridho ٕٖٔٔ ٔ 
K_02 L 7B Ahmad Noviyanto ٕٔٔٗ ٕ 
K_03 L 7B Ahmad Valentino Rossi ٕٕٔٔ ٖ 
K_04 P 7B Anis Laelatusaadah ٔٔ٘ٙ ٗ 
K_05 L 7B Bayu Saputra Pratama ٕٔٔ٘ ٘ 

K_06 P 7B Diah Nafisatun Rodiah ٕٔٔٙ ٙ 

K_07 P 7B Dina Arina Manasikana ٕٔٔٚ ٚ 

K_08 P 7B Dinda Amelia Septi Novita Anggraini ٕٔٔٛ ٛ 
K_09 P 7B Elma Arifatul Muannisa ٕٜٔٔ ٜ 
K_10 P 7B Fia Zakiyyatur Rizqiyah ٖٔٔٓ ٔٓ 
K_11 P 7B Fina Baroroh ٖٔٔٔ ٔٔ 
K_12 P 7B Fina Sokhifatul Lutfiana ٖٕٔٔ ٕٔ 
K_13 P 7B Hesti Itasari ٖٖٔٔ ٖٔ 
K_14 P 7B Ita Nur Hidayatul Uluwiyah ٖٔٔٗ ٔٗ 
K_15 P 7B Khoirul Hadi ٖٔٔ٘ ٔ٘ 
K_16 P 7B Luluk Farikhah ٖٔٔٙ ٔٙ 

K_17 L 7B Muhamad Alex Bima Rudi ٖٔٔٚ ٔٚ 

K_18 L 7B Muhamad Rifki Aditiya Jamel ٔٔٗ٘ ٔٛ 
K_19 L 7B Muhammad Dawil Miroj ٖٔٔٛ ٜٔ 
K_20 L 7B Muhammad Fahmi Fatkurrohman ٖٜٔٔ ٕٓ 
K_21 L 7B Muhammad Febriansah ٔٔٗٓ ٕٔ 
K_22 L 7B Muhammad Khoirul Anam ٔٔٗٔ ٕٕ 
K_23 L 7B Muhammad Rizqi Alfarezi ٕٔٔٗ ٕٖ 
K_24 L 7B Muhammad Sigit Saputra ٔٔ٘٘ ٕٗ 
K_25 L 7B Muhammad Syaiful Millah ٔٔٗٙ ٕ٘ 
K_26 L 7B Muhammad Taufiqi ٖٔٔٗ ٕٙ 
K_27 L 7B Muhammad Tedy Saputra ٔٔٗٗ ٕٚ 
K_28 P 7B Nur Indah Rohmi Ningrum ٔٔٗٚ ٕٛ 
K_29 P 7B Nurul Sulistiyo Wati ٔٔٗٛ ٕٜ 
K_30 P 7B Rahma Alfiana Zulfa ٜٔٔٗ ٖٓ 
K_31 P 7B Siti Rohmawati ٔٔ٘ٓ ٖٔ 
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 (14) ملحق أربعة عشر      
 

 نتائج التالميذ فصل السابع "ج" في النصف السنة األول

نتيجة ال شفرة السؤال  رقم اإلسم الفصل 

K_01 
65 

7B Aldiansyah ٔ 

K_02 
75 

7B Aqilla Fadia Haya ٕ 

K_03 
45 

7B Asyifa Nur Annisa Husna ٖ 

K_04 
50 

7B Ayu Risma Kusuma Damayanti ٗ 

K_05 
75 

7B Camila Putri Anjali ٘ 

K_06 
40 

7B Deo Agustian Nur Iqbal ٙ 

K_07 
55 

7B Devi Rifmika Putri ٚ 

K_08 
50 

7B Ega Budi Firmansyah ٛ 
K_09 

65 
7B Gilang Ramadhan ٜ 

K_10 
60 

7B Guruh Fajar Maulana ٔٓ 

K_11 
75 

7B Kahfi Muzaki ٔٔ 

K_12 
65 

7B Khoirul Ihsan ٕٔ 

K_13 
55 

7B Marsella Sevani ٖٔ 

K_14 
70 

7B Maulana Prasetyo ٔٗ 

K_15 
65 

7B Muhammad Ferdi Ali Mustafa ٔ٘ 

K_16 
70 

7B Raafi Aulia Rozzaq ٔٙ 

K_17 
60 

7B Rachma Noramasita ٔٚ 

K_18 
50 

7B Sulthaan Luay Islam ٔٛ 
K_19 

60 
7B Muhammad Dawil Miroj ٜٔ 

K_20 
45 

7B Muhammad Fahmi Fatkurrohman ٕٓ 
K_21 

80 
7B Muhammad Febriansah ٕٔ 

K_22 
65 

7B Muhammad Khoirul Anam ٕٕ 
K_23 

50 
7B Muhammad Rizqi Alfarezi ٕٖ 

K_24 
75 

7B Muhammad Sigit Saputra ٕٗ 
K_25 

80 
7B Muhammad Syaiful Millah ٕ٘ 

K_26 
70 

7B Muhammad Taufiqi ٕٙ 
K_27 

55 
7B Muhammad Tedy Saputra ٕٚ 

K_28 
60 

7B Nur Indah Rohmi Ningrum ٕٛ 
K_29 

75 
7B Nurul Sulistiyo Wati ٕٜ 

K_30 
55 

7B Rahma Alfiana Zulfa ٖٓ 



 (15) خمسة عشرملحق       
UJI NORMALITAS NILAI AWAL 

KELAS EKSPERIMEN VII A 

 

Hipotesis :  

Ho  :  Data berdistribusi normal  

Ha  : Data tidak berdistribusi normal  

 

Pengujian Hipotesis :  

 

Kriteria yang digunakan :  

Ho  diterima jika X
2 

hitung
 
 <  X

2
 tabel  

Pengujian Hipotesis :  

Nilai Maksimal  : 85  

Nilai Minimal   : 30  

Rentang Nilai (R)  : 85 – 30 = 55  

Banyaknya Kelas (k)  : 1 + 3,3 log 32 = 5,967 = 6 kelas  

Panjang Kelas (P)  : R + 1 = 55/6 = 9,1667  

 

Tabel Mencari Rata Rata Dan Standar Deviasi  

No Kode  

Soal  
X 

 

  

1 E_01 
65 

 
2,66 

 
7,06 

2 E_02  
85 22,66 513,31 

 3 E_03  
60 -2,34 5,49 

4 E_04  
65 2,66 7,06 

5 E_05  
55 -7,34 53,93 

6 E_06  
55 -7,34 53,93 

7 E_07 
60 -2,34 5,49 

8 E_08  
60 -2,34 5,49 

9 E_09  
75 12,66 160,18 

10 E_10  
65 2,66 7,06 

11 E_11  
65 2,66 7,06 

12 E_12  
50 -12,34 152,37 

13 E_13  
60 -2,34 5,49 

14 E_14  
30 -32,34 1046,12 

15 E_15  
70 7,66 58,62 

16 E_16  
75 12,66 160,18 

17 E_17  
65 2,66 7,06 

18 E_18  
70 7,66 58,62 

19 E_19 
70 7,66 58,62 

20 E_20 
75 12,66 160,18 

21 E_21 
55 -7,34 53,93 



22 E_22 
75 12,66 160,18 

23 E_23 
85 22,66 513,31 

24 E_24 
70 7,66 58,62 

25 E_25 
60 -2,34 5,49 

26 E_26 
60 -2,34 5,49 

27 E_27 
45 -17,34 300,81 

28 E_28 
50 -12,34 152,37 

29 E_29 
30 -32,34 1046,12 

30 E_30 
50 -12,34 152,37 

31 E_31 
65 2,66 7,06 

32 E_32 
75 

12,66 
 

160,18 

 1995  5149,22 

Rata – rata (X)  =    = 1995   = 62,34375   

            32 

 

 

Standar Deviasi (S)  :  

 

  

S
2 
 =     = 5149,219  = 166,1038  

        (32 – 1)  

 

S  = 12,88813  

 

Daftar Nilai Frekuensi Observasi Kelas VII A  

Kelas Bk Zi P(Zi) Luas 

Daerah 

Oi Ei  
 

      29,5 -2,55 0,4946         

30  – 39       0,0327 2 1,0 1,0540 

      39,5 -1,77 0,4618         

40  – 49       0,11213 1 3,6 1,9147 

      49,5 -1,00 0,3405         

50  – 59       0,4278 6 12,3 3,6397 

      59,5 -0,22 -0,0873         

60  – 69       0,2980 12 7,1 1,0484 

      69,5 0,50 0,1897         

70  – 79       0,1978 9 5,2 1,5845 

      79,5 1,13 0,3697         

80 - 89    0,0740 2 2,6  0,0219 

   89,5 2,11 0,4824     

Jumlah       32 X²= 9,2631 

 

Keterangan :  

Bk   : Batas Kelas Bawah – 0,5  

Zi   :      

P (Zi)   : Nilai Zi pada tabel luas dibawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z  

Luas Daerah  : P (Z1 ) – P ( Z2 )  

Ei   : Ei x N  

Oi   : 1  

 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh X
2
 tabel  = 11,0705  

Karena X
2 
hitung < X

2
 tabel, maka data tersebut berdistribusi Normal  

 

i

ii

E

EO
2





 (16) ستة عشرملحق        
UJI NORMALITAS NILAI AWAL 

KELAS KONTROL VII B 

 

Hipotesis :  

Ho  :  Data berdistribusi normal  

Ha  : Data tidak berdistribusi normal  

 

Pengujian Hipotesis :  

 

Kriteria yang digunakan :  

Ho  diterima jika X
2 

hitung
 
 <  X

2
 tabel  

Pengujian Hipotesis :  

Nilai Maksimal  : 80 

Nilai Minimal   : 40  

Rentang Nilai (R)  : 80 – 40 = 40  

Banyaknya Kelas (k)  : 1 + 3,3 log 30 = 5,875 = 6 kelas  

Panjang Kelas (P)  : R + 1 = 40/6 = 6,67 = 7  

 

Tabel Mencari Rata Rata Dan Standar Deviasi  

No Kode  

Soal  
X 

 

  

1 K_01  
65 3,00 

 
9,00 

2 K_02  
75 13,00 169,00 

 3 K_03  
45 -17,00 289,00 

4 K_04  
50 -12,00 144,00 

5 K_05  
75 13,00 169,00 

6 K_06  
40 -22,00 484,00 

7 K_07  
55 -7,00 49,00 

8 K_08  
50 -12,00 144,00 

9 K_09  
65 3,00 9,00 

10 K_10  
60 -2,00 4,00 

11 K_11  
75 13,00 169,00 

12 K_12  
65 3,00 9,00 

13 K_13  
55 -7,00 49,00 

14 K_14  
70 8,00 64,00 

15 K_15  
65 3,00 9,00 

16 K_16  
70 8,00 64,00 

17 K_17 
60 -2,00 4,00 

18 K_18 
50 -12,00 144,00 

19 K_19 
60 -2,00 4,00 

20 K_20 
45 -17,00 289,00 

21 K_21 
80 18,00 324,00 



22 K_22 
65 3,00 9,00 

23 K_23 
50 -12,00 144,00 

24 K_24 
75 13,00 169,00 

25 K_25 
80 18,00 324,00 

26 K_26 
70 8,00 64,00 

27 K_27 
55 -7,00 49,00 

28 K_28 
60 -2,00 4,00 

29 K_29 
75 13,00 169,00 

30 K_30 
55 -7,00 49,00 

 1860  3580,00 

 

Rata – rata (X)  =    = 1860  = 62,0000  

            30 

 

 

Standar Deviasi (S)  :  

 

  

S
2 
 =     = 3580,00  = 123,448  

        (30 – 1)  

 

S  = 11,110 7 

 

Daftar Nilai Frekuensi Observasi Kelas VII A  

Kelas Bk Zi P(Zi) Luas 

Daerah 

Oi Ei  
 

      39,5 -2,03 0,4789         

40  – 46       0,0601 3 1,7 0,9084 

      46,5 -1,40 0,4185         

47  – 53       0,1406 4 4,1 0,0015 

      53,5 -0,77 0,2779         

54  – 60       0,3316 8 9,6 0,2714 

      60,5 -0,14 -0,0537         

61  – 67       0,2434 4 7,1 0,6004 

      67,5 0,50 0,1897         

68  – 74       0,1800 3 5,2 0,9443 

      74,5 1,13 0,3697         

75  - 81    0,0907 7 2,6  7,2661 

   81,5 1,76 0,4604     

Jumlah       #REF!     30 X² = 9,9921 

 

Keterangan :  

Bk   : Batas Kelas Bawah – 0,5  

Zi   :      

P (Zi)   : Nilai Zi pada tabel luas dibawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z  

Luas Daerah  : P (Z1 ) – P ( Z2 )  

Ei   : Ei x N  

Oi   : 1  

 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh X
2
 tabel  = 11,0705  

Karena X
2 
hitung < X

2
 tabel, maka data tersebut berdistribusi Normal  

 

 

i

ii

E

EO
2





 (17) سبعة عشرملحق      
 

UJI HOMOGENITAS NILAI TAHAP AWAL 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Sumber Data  : 

Kelas  VII – A VII – B 

Jumlah  1995 1860 

n  32 30 

X  62,34 62,00 

Varians (S
2
)  166,10 123,45 

Standart Deviasi (S)  12,89 11,11 

 

Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb – 1) : (nk – 1)  

  

 Daerah  

 Penerimaan  

 Ho 

 

 F 1/2a (nb – 1) : (nk – 1)  

 

Fhitung   = Varians Terbesar  = 166,10 = 1,3455 

     Varians Terkecil     123,45    

 

Untuk a = 5% dengan :  

dk pembilang  = nb – 1 = 32 – 1 = 31  
dk penyebut  = nk – 1= 30 – 1 = 29  

F (0.05) (31:29)  = 1,84815171  

 

Karena Fhitung < Ftabel  ,maka varians kedua kelas homogen  

 

  
 1,345534   1,84815171  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (18) ثمانية عشرملحق      
 

UJI KESAMAAN DUA RATA – RATA 

NILAI AWAL KELAS EKPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Uji kesamaan dua rata – rata dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok bertitik awal 

sama sebelum dikenai treatment. Pengujiannya menggunakan uji two tail test (uji dua pihak) 

dengan rumus uji hipotesisnya adalah sebagai berikut :  

 

H0 : µ1 = µ2  
H1 : µ1 ≠ µ2  

 

Keterangan :  

µ1 = rata-rata hasil belajar peserta didik kelas eksperimen 

µ2 = rata-rata hasil belajar peserta didik kelas kontrol 

 

Sumber Data :  

Kelas  Eksperimen  Kontrol  

Jumlah  2555  2070 

n  32 30 

X  79,84375 69  

Varians (S
2
)  136,265121 93,7931  

Standart Deviasi (S)  11,6732652 9,684684  

 

Perhitungan :  

 

S
2 
 =       = (32– 1). 136,27 + (30 – 1). 93,793  

          32+ 30 – 2  

 = 571,998  

S  = 23,9165  

 

thitung  =     = 79,8438  –  69    = 3,9663 

       

        10,7581  1/32 + 1/30 

 

Dengan taraf signifikan α = 5% dk = n1+n2-2 = 32 + 30 -2 = 60 diperoleh  

      

    1,671 

 

Daerah penerimaan H1 

  

Karena thitung  lebih kecil dari ttabel  maka thitung berada pada daerah penerimaan Ho. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata – rata antara kelompok kelas eksperimen dan 

kelompok kelas kontrol.  

 

 



 (19عشرون )لحق م     
 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Nama Madrasah : MTs Bahrul Ulum Mranggen 

Kelas / Semester : VII / II 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Standar Kompetensi :  12. KITABAH / MENULUS  (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, 

pengalaman, dan informasi baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan meringkas dan menulis tentang   اسرتى ) 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Nilai Budaya Dan 

Karakter Bangsa 

Kewirausah

aan / 

Ekonomi 

Kreatif 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

12.1 menulis 

paragraf 

sederhan

a tentang 

 (أسرتى  )

dengan 

menerap

kan 

kalimat 

berstrukt

ur 

mubtada 

dan 

khobar ( 

berupa 

kata 

kerja / 

fiil 

mudhori 

mufrod) 

 Isim-

isim 

dhomir 

 Jenis-

jenis 

anggota 

keluarga 

 Kata 

tanya 

madza 

ya’malu?  

 Isim 

isarah 

 Religius 

 Jujur 

 Mandiri 

 Demokrasi 

 Komunikatif 

 Tanggung 

jawab 

 Percay

a diri 

 Berori

entasi 

tugas 

dan 

hasil 

 Mengamati 

dan 

menulis 

jenis-jenis 

anggota 

keluarga ( 

membuat 

bagan) 

 Menemuka

n kata-kata 

kerja yang 

paling 

populer 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 Mengidenti

fikasi 

perubahan-

perubahan 

fiil-fiil 

mudhori 

yang 

mufrod 

 Membedak

an 

mufrodat 

jenis 

mudzakar 

dan 

muannas 

 Membuat 

kalimat-

kalimat 

sederhana 

 Menyalin / 

menulis 

kosakata / 

kalimat-

kalimat 

sesuai 

contoh 

dengan 

tepat dan 

benar 

(khat / 

imla’ 

manqul) 

 Menyusun 

huruf-

huruf 

menjadi 

kata –kata 

dengan 

benar 

 Menyusun 

kata-kata 

menjadi 

kalimat 

sempurna 

 Menyusun 

kalimat –

kalimat 

menjadi 

paragraf 

Tes 

unjuk 

kerja 

Uji petik 

kerja 

Tes tulis 

2 x 40  Buku tes 

 Lembar 

kerja 

siswa  

 Buku 

panduan 

 Gambar 

anggota 

keluarga 

(photo) 

 Gambar 

kegiatan 

anggota 

keluarga 

 

12.2  menulis 

cerita 

sederhan

a tentang 

 (أسرتى )

yang 

mencerm

inkan 

kecakapa

 Mengidenti

fikasi 

bentuk-

bentuk( 

perbedaan) 

fiil 

mudhori 

(mufrod) 

sesuai 

 Religius 

 Jujur 

 Mandiri 

 Demokrasi 

 Komunikatif 

 Tanggung 

jawab 

 Percay

a diri 

 Berori

entasi 

tugas 

dan 

hasil 

 Mengamati 

dan 

menulis 

jenis-jenis 

anggota 

keluarga 

(membuat 

bagan)  

 Menemuka

 Menulis 

karangan 

sesuai 

dengan 

tema 

secara 

terstruktur 

Tugas 

portofoli

o 

2x40  Buku 

teks 

 Lembar 

kerja 

siswa 

 Buku 

panduan 



n 

menggun

akan 

kata, 

frasa, 

dan 

kalimat 

dengan 

menerap

kan 

kalimat 

berstrukt

ur : 

mubtada

’ dan 

khobar ( 

berupa 

kata 

kerja / 

fiil 

mudhori 

mufrod) 

dengan 

mubtada’ 

mufrod  

 Kalimat 

berstrukt

ur 

mubtada

’ dan 

khobar 

dan 

maf’ul 

bih  

امي تذهب الى 

السوق وابي يقرأ 

الجريدة في غرفة 

 األكل 

 

وانا العب اغسل 

في الحمام أخى 

اسمه خليل 

  الرحمن

n kata-kata 

kerja yang 

paling 

populer 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 Mengidenti

ffikasi 

perubahan-

perubahan 

fiil-fiil 

mudhori 

yang 

mufrad 

 Membedak

an 

mufrodat 

jenis 

mudzakar 

dan 

muanats 

 Membuat 

kalimat-

kalimat 

sederhana 

/ 

terbimbing 

(misalnya 

: menulis 

tentang 

keadaan 

anggota 

keluarga) 

 Mengident

ifikasikan 

kata tanya 

madza 

ya’malu..? 

dan hal..., 

jenis 

mudzakar 

dan 

muannats 

dengan 

tepat dan 

benar dll. 

 Gambar 

lokasi 

rumah/ 

kantor 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS EKPERIMEN 

Pertemuan pertama (1)  

 

Nama Madrasah : MTs BAHRUL ULUM TEMUROSO 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas / Semester : VII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 12. KITABAH/MENULIS 

   (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan atau 

non fiksi melalui kegiatan meringkas dan menulis tentang أسرتى 

B. KOMPETENSI DASAR 

12.1 Menulis paragraph sederhana tentang أسرتى dengan menerapkan kalimat berstruktur mubtada 

dan khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa dapat Menyalin/menulis kosakata/kalimat-kalimat sesuai contoh dengan tepat dan 

benar (khat / imla' manqul)     

 Siswa dapat Menyusun huruf-huruf  menjadi kata-kata dengan benar  

 Siswa dapat Menyusun  kata-kata menjadi kalimat sempurna   

 Karakter siswa yang diharapkan :  

 Religius, Jujur, Mandiri, Demokratis, Komunikatif , Tanggung jawab 

 Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif :      

 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Isim-isim dhomir 

 Jenis-jenis  anggota keluarga  

 Kata Tanya: madza ya'malu..?   

 Isim isyarah 

E. METODE PEMBELAJARAN 

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 

kegiatan awal. 

 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang أسرتي 

 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan materi 

kegiatan pembelajaran  

 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling mengomentari 

pajangan 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Waktu 

Aspek Life 

Skill Yang 

Dikembangkan 

Nilai yang 

ditanamkan 

 Pendahuluan : 10 Pemahaman Religius, Jujur, 



Apersepsi dan 

Motivasi : 

 Menanyakan 

kepada siswa 

tentang أسرتي 

 Menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

dan manfaatnya 

dalam kehidupan 

 Kegiatan inti 

 Siswa 

Mengidentifikasi 

perubahan-

perubahan fiil-fiil 

mudhari yang 

mufrad  

(eksplorasi)  

 Siswa membaca  

berbagai sumber 

tentang أسرتي 

(Eksplorasi) 

 Siswa 

Mengamati dan 

menulis jenis-

jenis anggota 

keluarga 

(membuat bagan) 

(Elaborasi) 

 Siswa 

Menemukan 

kata-kata kerja 

yang paling 

populer dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

(Elaborasi) 

 Siswa 

Membedakan 

mufradat jenis 

mudzakkar dan 

muannats 

(Elaborasi) 

 Siswa membuat 

kalimat-kalimat 

sederhana  

(Elaborasi) 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

5 

Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri, Demokratis, 

Komunikatif , 

Tanggung jawab 



 Siswa  bertanya 

jawab dengan 

guru tentang hal-

hal yang masih 

belum jelas  

(elaborasi) 

 Guru 

memberikan 

penguatan 

tentang 

kesimpulan أسرتي 

(Konfirmasi) 

 Kegiatan penutup. 

 Guru 

melaksanakan 

penilaian lisan  

 Memberikan 

tugas pengayaan 

G. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  

 LKS Bahasa Arab kelas VII 

 Komputer dan Internet  

H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Nilai  Budaya Dan 

Karakter Bangsa 

Indikator 

Pencapaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Contoh 

Instrumen 

 Religius, Jujur, 

Mandiri, 

Demokratis, 

Komunikatif , 

Tanggung 

jawab 

 

 Menyalin/menulis 

kosakata/kalimat-

kalimat sesuai 

contoh dengan 

tepat dan benar 

(khat / imla' 

manqul)     

 Menyusun huruf-

huruf  menjadi 

kata-kata dengan 

benar  

 Menyusun  kata-

kata menjadi 

kalimat sempurna   

 Menyusun 

kalimat-kalimat 

menjadi paragraf 

Tes Lisan  Uraian 

 

 

Uraian  

 Tulikanlah 

paragraph 

sederhana 

tentang 

 أسرتى

dengan 

menerapkan 

kalimat 

berstruktur 

mubtada 

dan khobar 

(berupa kata 

kerja / fiil 

mudhari 

mufrad) 

 

 



Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

 

Muhlisin, M.Pd.I     

 Semarang, 26 Maret 2017 

Guru Bidang Studi Bahasa Arab 

 

 

 

 

M. Irkham, S.Ag  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P  P )  

Kelas Ekperimen  

Pertemuan kedua (2) 

 

Nama Madrasah : MTs BAHRUL ULUM TEMUROSO 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas / Semester : VII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 12. KITABAH/MENULIS 

   (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan atau 

non fiksi melalui kegiatan meringkas dan menulis tentang أسرتى 

B. KOMPETENSI DASAR 

12.2 Menulis paragraph sederhana tentang أسرتى dengan menerapkan kalimat berstruktur mubtada 

dan khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa dapat Menyalin/menulis kosakata/kalimat-kalimat sesuai contoh dengan tepat dan 

benar (khat / imla' manqul)     

 Siswa dapat Menyusun huruf-huruf  menjadi kata-kata dengan benar  

 Siswa dapat Menyusun  kata-kata menjadi kalimat sempurna   

 Karakter siswa yang diharapkan :  

 Religius, Jujur, Mandiri, Demokratis, Komunikatif , Tanggung jawab 

 Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif :      

 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Isim-isim dhomir 

 Jenis-jenis  anggota keluarga  

 Kata Tanya: madza ya'malu..?   

 Isim isyarah 

E. METODE PEMBELAJARAN 

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 

kegiatan awal. 

 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang أسرتي 

 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan materi 

kegiatan pembelajaran  

 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling mengomentari 

pajangan 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Waktu 

Aspek Life Skill 

Yang 

Dikembangkan 

Nilai yang 

ditanamkan 

 Pendahuluan : 10 Pemahaman Religius, Jujur, 



Apersepsi dan Motivasi : 

 Menanyakan kepada 

siswa tentang أسرتي 

 Menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan 

manfaatnya dalam 

kehidupan 

 Kegiatan inti 

 Siswa Mengidentifikasi 

perubahan-perubahan 

fiil-fiil mudhari yang 

mufrad  (eksplorasi)  

 Siswa membaca  

berbagai sumber 

tentang أسرتي 

(Eksplorasi) 

 Siswa Mengamati dan 

menulis jenis-jenis 

anggota keluarga 

(membuat bagan) 

(Elaborasi) 

 Siswa Menemukan 

kata-kata kerja yang 

paling populer dalam 

kehidupan sehari-hari 

(Elaborasi) 

 Siswa Membedakan 

mufradat jenis 

mudzakkar dan 

muannats (Elaborasi) 

 Siswa membuat 

kalimat-kalimat 

sederhana  (Elaborasi) 

 Siswa  bertanya jawab 

dengan guru tentang 

hal-hal yang masih 

belum jelas  (elaborasi) 

 Guru memberikan 

penguatan tentang 

kesimpulan أسرتي 

(Konfirmasi) 

 Kegiatan penutup. 

 Guru melaksanakan 

penilaian lisan  

 Memberikan tugas 

pengayaan 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

5 

Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri, Demokratis, 

Komunikatif , 

Tanggung jawab 

 



G. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  

 LKS Bahasa Arab kelas VII 

 Komputer dan Internet  

H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Nilai  

Budaya 

Dan 

Karakter 

Bangsa 

Indikator Pencapaian Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Contoh Instrumen 

 Religius

, Jujur, 

Mandiri, 

Demokr

atis, 

Komuni

katif , 

Tanggun

g jawab 

 

 Menyalin/menulis 

kosakata/kalimat-

kalimat sesuai 

contoh dengan 

tepat dan benar 

(khat / imla' 

manqul)     

 Menyusun huruf-

huruf  menjadi 

kata-kata dengan 

benar  

 Menyusun  kata-

kata menjadi 

kalimat sempurna   

 Menyusun kalimat-

kalimat menjadi 

paragraf 

Tes Lisan  Uraian 

 

 

Uraian  

 Tulikanlah 

paragraph 

sederhana 

tentang أسرتى 

dengan 

menerapkan 

kalimat 

berstruktur 

mubtada dan 

khobar (berupa 

kata kerja / fiil 

mudhari mufrad) 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

 

Muhlisin, M.Pd.I   

            

 Semarang, 26 Maret 2017 

Guru Bidang Studi Bahasa Arab 

 

 

 

 

M. Irkham, S.Ag  
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Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol 

Pertemuan pertama (1) 

 

Nama Madrasah  : MTs Bahrul Ulum Temuroso 

Mataa Pelajaran  : Bahsa Arab 

Kelas / Semester  : VII /2 

Alokasi Waktu  : 2x40 Menit ( 1 kali pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

10.  Berbicara / kalam 

(Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman serta informasi melalui kegiatan 

bercerita dan taggung jawab tentang  أسرتي 

B. KOMPETENSI DASAR 

10.3 Melakukan tanya jawab tentang أسرتي dengan menerapkan kalimat berstruktur meliputi : 

mubtada’ dan  khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari mufrod) 

C.  TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa dapat bertanya dengan menggunakan kata tanya meliputi : madza ya’malu...? dan  kat a 

tanya: hal dengan  tepat dan benar. 

 Karakter siswa yang diharapkan: 

 Religius, jujur, mandiri, demokrasi, komunikatis, tanggung jawab 

 Kewirausahaan / ekonomi kreatif: 

 Percaya diri, berorientasi tugas dan  hasil 

C. MATERI PEMBEAJARAN  

 أمي تذهب الى السوق 

 وأبي يقرأ الجريدة في غرفة االكل

 وانا العب اغسل في الحمام

 أخي اسمه محمد اسيفوالدين 

D. METODE PEMBELAJARAN 

 Ceramah : metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk kegiatan 

awal. 

 Kerja kelompok : kegiatan ini digunakan untuk mengumpilkan informasi tentang  أسرتي 

 Diskusi : metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan materi 

kegiatan pembelajaran. 

 Pameran dan shopping : pajangan hasil diskusi / kerja kelompok dan saling mengomentari 

pajangan. 

 



E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Waktu Aspek Life Skill 

yang 

Dikembangkan 

Nilai yang 

ditanamkan 

 Pendahuluan: 

Apersepsi dan motivasi : 

 Menanyakan kepada siswa tentang 

 أسرتي

 Menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan manfaatnya  dalam kehidupan 

 Kegiatan inti 

 Siswa beradu cepat memasangkan 

kalimat berstruktur meliputi 

mubtada’ dan khobar (berupa kata 

kerja / fiil mudhori mufrod) 

(ekplorasi) 

 Siswa membaca berbagai sumber  

tentang أسرتي 

 Siswa berlatih berbicara (diskusi 

kelompok) mengenai keadaan 

keluargga (elaborasi) 

 Siswa bertanya jawab dengan guru 

tentang hal-hal yang masih belum 

jelas (elaborasi) 

 Guru memberikan penguatan 

tenntang kesimpulan أسرتي 

(konfirmasi) 

 Kegiatan penutup . 

 Guru melaksanakan penilaian lisan 

 Memberikan tugas pengayaan  

10 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

5 

Pembahasan 

konsep 

Religius, jujur, 

mandiri, demokrasi, 

komunikatif, 

tanggung jawab 

F. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku Paket Bahasa Arab kelas VII 

 Kaset tentang lingkungan  rumah 

 Media audio visual lain 

G. ASSESSMENT / PENILAIAN 

Nilai budaya dan 

karakter bangsa  

Indikator pencapaian  Jenis 

penilaian  

Bentuk 

penilaian 

Contoh 

instrumen 

 Religius, jujur, 

mandiri, 

demokratif, 

komunikatif, 

tanggung jawab 

 Bertany dengan 

menggunakan kata tanya 

meliputi : madza 

ya’malu...? dan kata 

tanya : hal dengan tepat 

dan benar 

 Memberikan  tanggapan / 

respon dengan tepat 

 Mendemonstrasikan 

materi hiwar dengan tepat 

dan benar 

Tes lisan Uraian 

 

 

uraian 

 Buatlah 

pertanyaan 

dengan 

menggunaka

n kata tanya  

meliputi 

madza  

ya’malu..? 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

 

Muhlisin, M.Pd.I   

      

 Semarang, 27 Maret 2017 

Guru Bidang Studi Bahasa Arab 

 

 

 

 

M. Irkham, S.Ag  

  

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P  P )  

Kelas kontrol 

Pertemuan kedua (2) 

 

Nama Madrasah : MTs BAHRUL ULUM TEMUROSO 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas / Semester : VII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 12. KITABAH/MENULIS 

   (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan atau 

non fiksi melalui kegiatan meringkas dan menulis tentang أسرتى 

B. KOMPETENSI DASAR 

12.3 Menulis paragraph sederhana tentang أسرتى dengan menerapkan kalimat berstruktur mubtada 

dan khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa dapat Menyalin/menulis kosakata/kalimat-kalimat sesuai contoh dengan tepat dan 

benar (khat / imla' manqul)     

 Siswa dapat Menyusun huruf-huruf  menjadi kata-kata dengan benar  

 Siswa dapat Menyusun  kata-kata menjadi kalimat sempurna   

 Karakter siswa yang diharapkan :  

 Religius, Jujur, Mandiri, Demokratis, Komunikatif , Tanggung jawab 

 Kewirausahaan / Ekonomi Kreatif :      

 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil. 

I. MATERI PEMBELAJARAN 

 Isim-isim dhomir 

 Jenis-jenis  anggota keluarga  

 Kata Tanya: madza ya'malu..?   

 Isim isyarah 

J. METODE PEMBELAJARAN 

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama untuk 

kegiatan awal. 

 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang أسرتي 

 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan materi 

kegiatan pembelajaran  

 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling mengomentari 

pajangan 

K. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Waktu 

Aspek Life Skill 

Yang 

Dikembangkan 

Nilai yang 

ditanamkan 

 Pendahuluan : 10 Pemahaman Religius, Jujur, 



Apersepsi dan Motivasi : 

 Menanyakan kepada 

siswa tentang أسرتي 

 Menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan 

manfaatnya dalam 

kehidupan 

 Kegiatan inti 

 Siswa Mengidentifikasi 

perubahan-perubahan 

fiil-fiil mudhari yang 

mufrad  (eksplorasi)  

 Siswa membaca  

berbagai sumber 

tentang أسرتي 

(Eksplorasi) 

 Siswa Mengamati dan 

menulis jenis-jenis 

anggota keluarga 

(membuat bagan) 

(Elaborasi) 

 Siswa Menemukan 

kata-kata kerja yang 

paling populer dalam 

kehidupan sehari-hari 

(Elaborasi) 

 Siswa Membedakan 

mufradat jenis 

mudzakkar dan 

muannats (Elaborasi) 

 Siswa membuat 

kalimat-kalimat 

sederhana  (Elaborasi) 

 Siswa  bertanya jawab 

dengan guru tentang 

hal-hal yang masih 

belum jelas  (elaborasi) 

 Guru memberikan 

penguatan tentang 

kesimpulan أسرتي 

(Konfirmasi) 

 Kegiatan penutup. 

 Guru melaksanakan 

penilaian lisan  

 Memberikan tugas 

pengayaan 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

5 

Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri, 

Demokratis, 

Komunikatif , 

Tanggung jawab 

 



L. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  

 LKS Bahasa Arab kelas VII 

 Komputer dan Internet  

M. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Nilai  

Budaya 

Dan 

Karakter 

Bangsa 

Indikator Pencapaian Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Contoh Instrumen 

 Religius

, Jujur, 

Mandiri, 

Demokr

atis, 

Komuni

katif , 

Tanggun

g jawab 

 

 Menyalin/menulis 

kosakata/kalimat-

kalimat sesuai 

contoh dengan 

tepat dan benar 

(khat / imla' 

manqul)     

 Menyusun huruf-

huruf  menjadi 

kata-kata dengan 

benar  

 Menyusun  kata-

kata menjadi 

kalimat sempurna   

 Menyusun kalimat-

kalimat menjadi 

paragraf 

Tes Lisan  Uraian 

 

 

Uraian  

 Tulikanlah 

paragraph 

sederhana 

tentang أسرتى 

dengan 

menerapkan 

kalimat 

berstruktur 

mubtada dan 

khobar (berupa 

kata kerja / fiil 

mudhari mufrad) 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

 

Muhlisin, M.Pd.I   

      

 Semarang, 26 Maret 2017 

Guru Bidang Studi Bahasa Arab 

 

 

 

 

M. Irkham, S.Ag  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (22ثالثة وعشرون )لحق م     
 

KISI-KISI SOAL POST TEST   

 

Nama Sekolah  : MTs Bahrul Ulum Temuroso  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas / Semester  : VII/I  

Alokasi   : 20 Menit (1 x Pertemuan) 

Kompetensi Inti : 3. Memahami Pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Jenis 

soal 

Nomor 

Soal 

3.1 Mengidentifikasi 

bunyi kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan tema : Usroty  

3.1.3 Mampu 

menunjukkan 

tulisan sesuai 

bunyi kata, frasa, 

dan kalimat bahasa 

Arab yang 

diperdengarkan  
Pilihan 

Ganda 

 

 

 

1,2,3,4 

3.1.4 Mampu 

menunjukkan 

gambar sesuai 

bunyi kata, frasa, 

dan kalimat bahasa 

Arab yang 

diperdengarkan  

5,6,7,8,9 

3.1.5 Mampu 

menunjukkan arti 

dari bunyi kata, 

frasa, dan kalimat 

bahasa Arab . 
Pilihan 

Ganda 

10,11,12 

13,14 

3.1.4.Mampu 

melengkapi kata dalam 

kalimat yang sesuai 

dengan kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab  

15,16,17 

18,19,20 

 
 
 
 
 
 
 



 
 (23أربعة وعشرين )لحق م    

 

Soal post tes  

 مادة الدرس : اللغة العربية 

  االسراة:   املادة 

 . األسئلة ٕالسؤال : 

 . الدقيقة ٖالوقت : 

 ................................اإلسم : ......................................................

 ...............................الفصل : ......................................................

 

Petunjuk Mengerjakan Soal :  

5. Tulis identitas anda (Nama, Kelas) pada tempat yang tersedia  

6. Bacalah baik-baik sebelum mengerjakan  

7. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar  

8. Berdoalah sebelum mengerjakan  

 إخرت أصح األجوبة !  

 الجواب الصحيح بما يسمع من االسرتى ! ( : أعطى 11-1السؤال لرقم الواحد إلى خمس عشرة )

 اسراة  .1

 ج.                          . أ

   د.                          . ب

 االستاذ .2

 ج.                                    . أ

   د.                                    . ب

 جدتي .3

 ج.                                       . أ



 د.                                   . ب

 أم .4

 ج.                                       . أ

 د.                                        . ب

 االستاذاة .5

 ج.                                   . أ

 د.                                   . ب

 جد  .6

 ج.                                           . أ

 د.                                             . ب

 طبيبة .7

 ج.                                         . أ

 د.                                           . ب

 مدرس  .8

 ج.                                            . أ



 د.                                               . ب

 ( 21-11السؤال لرقم احد عشر الى عشرون )

 ما معىن أسريت ؟ .ٜ

 gurukuج.          Tetanggaku  . أ

   keluargakuد.                  saudara . ب

 ما معنى مستسفى باللغة اإلندونسية ؟ .ٓٔ

 Rumah surgaج.            Rumah makan . أ

  Rumah sakitد.   Rumah inap              . ب

 ما معنى المطعام ؟  .ٔٔ

 rumh makanج.       rumah makan أ. 

 Rumah hantu د.Rumah idaman      ب. 

 ما معنى غرفة الجلس با للعة االندونسية؟ .12

 Ruang sholatج.          Ruang mandi . أ

  Ruang tamuد.     Ruang makan . ب

 معنى الذي تحت الخط ؟يرة. ما ثك  كتابجميلة و   مكتبةالبيت كبيرة, لها  .13

 Perpustakaan dan Bukuج.   Meja dan buku . أ

 Perpustakaan dan Mejaد.    Buku dan perpustkaan . ب

 ايب فالخ. ما معىن فالخ ؟  .ٗٔ

 penjualج.                           petani . أ

  penjahitد.   Pedagang                    . ب

 .....كيف حالك .يَا َاِخى .٘ٔ

 خبري واحلمد هلل  .ج             اىال بك .أ 

 َصباح النور .صباح النور         د .ب

 صلى جد صالة العشاء في.... .16

 ج. الصباح             اليل               . أ

 د. املساء          النهار                 . ب

 نحن ..... على الكراسي.  .ٚٔ



 ج. اجلسني           جنلس         . أ

 جنلسنيد.         جتلس . ب

 ماذا ....... يا ابي؟ اشرب القهوة.  .ٛٔ

  ج. اشرب                    يشرب      . أ

 د.نشرب                تشرب            . ب

 ىذا الطعام يا ام؟ ال, ..... اشرب . .19

 ج. ذلك              ىذا               . أ

 د. تلك           ىذه                  . ب

 ...... عم حسن الملبس في الحمام.  .21

 ج. تغسل            أغسل  . أ

 د. يغسل    نغسل   . ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (24خمسة وعشرون )ملحق      
 

 الجواب إلمتحان اآلخيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم الجواب رقم الجواب

 ٔ ب. ٔٔ rumah makan ج. 

 ٕٔ Ruang tamu  د. 
 ب.

ٕ 

 ٖٔ Perpustakaan dan Buku ج. 
  ج.

ٖ 

 ٗٔ   petani أ. 
  أ.

ٗ 

 ٘ٔ خبري واحلمد هلل  .ج.  
 ج.

٘ 

 ٙٔ اليل . أ

 د. 

ٙ 

 ٚٔ جنلس     . أ

    . أ

ٚ 

 ٛٔ اشرب  ج.

 د.

ٛ 

 ٜ   keluargaku د.  ٜٔ ىذا   . أ

 ٓٔ Rumah sakit د.  ٕٓ يغسل  د. 



 (25ستة وعشرون )لحق م    
 

 التجربة و الفصل الظابطةنتائج االمتحان اآلخيرة لفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم

 الفصل

 الظابطة التجربية

 النتيجة شفرة النتيجة شفرة

١ E_01 75 K_01 65 

٢ E_02 90 K_02 70 

٣ E_03 85 K_03 75 

٤ E_04 65 K_04 65 

٥ E_05 80 K_05 70 

٦ E_06 75 K_06 65 

٧ E_07 70 K_07 60 

٨ E_08 75 K_08 85 

٩ E_09 95 K_09 80 

١0 E_10 85 K_10 70 

١١ E_11 90 K_11 70 

١٢ E_12 95 K_12 50 

١٣ E_13 95 K_13 65 

١٤ E_14 70 K_14 75 

١٥ E_15 75 K_15 70 

١٦ E_16 100 K_16 65 

١٧ E_17 75 K_17 80 

١٨ E_18 75 K_18 85 

١٩ E_19 95 K_19 75 

٢0 E_20 80 K_20 50 

٢١ E_21 85 K_21 80 

٢٢ E_22 75 K_22 60 

٢٣ E_23 80 K_23 65 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٤ E_24 65 K_24 70 

٢٥ E_25 60 K_25 50 

٢٦ E_26 95 K_26 75 

٢٧ E_27 55 K_27 65 

٢٨ E_28 85 K_28 85 

٢٩ E_29 75 K_29 60 

٣0 E_30 90 K_30 70 

٣١ E_32 60   

٣٢ E_18 85   

∑ 2555 2070 

N 32 30 

X 79,8438 69,0000 

S
2 

4224,22 93,793 

S 11,6733 9,6847 



 (26سبعة وعشرون )لحق م    
 

UJI NORMALITAS NILAI AKHIR 

KELAS EKSPERIMEN VII A 

Hipotesis :  

Ho  :  Data berdistribusi normal  

Ha  : Data tidak berdistribusi normal  

 

Pengujian Hipotesis :  

 

Kriteria yang digunakan :  

Ho  diterima jika X
2 

hitung
 
 <  X

2
 tabel  

Pengujian Hipotesis :  

Nilai Maksimal  : 100  

Nilai Minimal   : 55 

Rentang Nilai (R)  : 100 – 55 = 45   

Banyaknya Kelas (k)  : 1 + 3,3 log 32 = 5,967 = 6 kelas  

Panjang Kelas (P)  : R + 1 = 45/6 = 7,2 

 

Tabel Mencari Rata Rata Dan Standar Deviasi  

No Kode  

Soal 
X 

 

  

1 E_01  

75 

 
-4,84 

 
23,46 

 

2 E_02  
90 10,16 103,15 

 3 E_03  
85 5,16 26,59 

4 E_04  
65 -14,84 220,34 

5 E_05  
80 0,16 0,02 

6 E_06  
75 -4,84 23,46 

7 E_07  
70 -9,84 96,90 

8 E_08  
75 -4,84 23,46 

9 E_09  
95 15,16 229,71 

10 E_10  
85 5,16 26,59 

11 E_11  
90 10,16 103,15 

12 E_12  
95 15,16 229,71 

13 E_13  
95 15,16 229,71 

14 E_14  
70 -9,84 96,90 

15 E_15  
75 -4,84 23,46 

16 E_16  
100 20,16 406,27 

17 E_17 
75 -4,84 23,46 

18 E_18 
75 -4,84 23,46 

19 E_19 
95 15,16 229,71 

20 E_20 
80 0,16 0,02 

2)( XX 



21 E_21 
85 5,16 26,59 

22 E_22 
75 -4,84 23,46 

23 E_23 
80 0,16 0,02 

24 E_24 
65 -14,84 220,34 

25 E_25 
60 -19,84 393,77 

26 E_26 
95 15,16 229,71 

27 E_27 
55 -24,84 617,21 

28 E_28 
85 5,16 26,59 

29 E_29 
75 -4,84 23,46 

30 E_30 
90 10,16 103,15 

31 E_31 
60 -19,84 393,77 

32 E_32 
85 5,16 26,59 

 2555  4224,22 

  

Rata – rata (X)  =    = 2555  = 79,8438   

            32 

 

Standar Deviasi (S)  :  

 

  

S
2 
 =     = 4224,22  = 136,265   

        (32 – 1)  

 

S  = 11,6733   

 

Daftar Nilai Frekuensi Observasi Kelas VII A  

Kelas Bk Zi P(Zi) 
Luas 

Daerah 
Oi Ei 

 
  

 

      54,5 -2,17 0,4850         

55  – 62       0,0537 3 1,6 1,1970 

      62,5 -1,49 0,4313         

63  – 70       0,1431 4 4,3 0,0198 

      70,5 -0,80 0,2883         

71  – 78       0,3341 8 10,0 0,4083 

      78,5 -0,12 -0,0458         

79  – 86       0,2616 8 7,8 0,0030 

      86,5 0,57 0,2157         

87  – 94       0,1796 3 5,4 1,0589 

      94,5 1,26 0,3954         

95  – 102       0,0785 6 2,4 5,6409 

      102,5 1,94 0,4739         

Jumlah 
    #REF!     

32 
X² = 8,3279 

Keterangan :  

Bk   : Batas Kelas Bawah – 0,5  

Zi   :      

P (Zi)   : Nilai Zi pada tabel luas dibawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z  

Luas Daerah  : P (Z1 ) – P ( Z2 )  

Ei   : Ei x N  

Oi   : 1  

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh X
2
 tabel  = 11,0705 

Karena X
2 
hitung < X

2
 tabel, maka data tersebut berdistribusi Normal  

 

i

ii

E

EO
2





 (27ثمانية وعشرون )لحق م     
 

UJI NORMALITAS NILAI AKHIR 

KELAS KONTROL VII B 

 

Hipotesis :  

Ho  :  Data berdistribusi normal  

Ha  : Data tidak berdistribusi normal  

 

Pengujian Hipotesis :  

 

Kriteria yang digunakan :  

Ho  diterima jika X
2 

hitung
 
 <  X

2
 tabel  

Pengujian Hipotesis :  

Nilai Maksimal  : 85  

Nilai Minimal   : 50  

Rentang Nilai (R)  : 85 – 50 = 35 

Banyaknya Kelas (k)  : 1 + 3,3 log 30 = 5,875 = 6 kelas  

Panjang Kelas (P)  : R + 1 = 35/6 = 5,8333 = 6 

 

Tabel Mencari Rata Rata Dan Standar Deviasi  

No Kode  

Soal  
X 

 

  

1 
K_01 

65 

 
-4,00 

 

 
16,00 

 

2 K_02 70 1,00 1,00 

 3 K_03 75 6,00 36,00 

4 K_04 65 -4,00 16,00 

5 K_05 70 1,00 1,00 

6 K_06 65 -4,00 16,00 

7 K_07 60 -9,00 81,00 

8 K_08 85 16,00 256,00 

9 K_09 80 11,00 121,00 

10 K_10 70 1,00 1,00 

11 K_11 70 1,00 1,00 

12 K_12 50 -19,00 361,00 

13 K_13 65 -4,00 16,00 

14 K_14 75 6,00 36,00 

15 K_15 70 1,00 1,00 

16 K_16 65 -4,00 16,00 

17 K_17 80 11,00 121,00 

18 K_18 85 16,00 256,00 

19 K_19 75 6,00 36,00 

XX 
2)( XX 



20 K_20 50 -19,00 361,00 

21 K_21 80 11,00 121,00 

22 K_22 60 -9,00 81,00 

23 K_23 65 -4,00 16,00 

24 K_24 70 1,00 1,00 

25 K_25 50 -19,00 361,00 

26 K_26 75 6,00 36,00 

27 K_27 65 -4,00 16,00 

28 K_28 85 16,00 256,00 

29 K_29 60 -9,00 81,00 

30 K_30 70 1,00 1,00 

  2070  2720,00 

 

Rata – rata (X)  =    = 2070 = 69,000  

            30 

 

Standar Deviasi (S)  :  

 

  

S
2 
 =     = 2720,00  = 93,793 

        (30 – 1)  

 

S  = 9,6847  

 

Daftar Nilai Frekuensi Observasi Kelas VII B  

 

Kelas Bk Zi P(Zi) 
Luas 

Daerah 
Oi Ei 

 
  

 

      49,5 -2,01 0,4780         

50  – 55       0,0596 3 1,7 0,9335 

      55,5 -1,39 0,4183         

56  – 61       0,1377 3 4,0 0,2468 

      61,5 -0,77 0,2807         

62  – 67       0,3422 7 9,9 0,8615 

      67,5 -0,15 -0,0615         

68  – 73       0,2405 7 7,0 0,0001 

      73,5 0,46 0,1789         

74  – 79       0,1819 4 5,3 0,3088 

      79,5 1,08 0,3609         

80  – 85       0,1391 6 4,0 0,9568 

      85,5 8,83 0,5000         

Jumlah 
          

30 
X² = 3,3075 

 

Keterangan :  

Bk   : Batas Kelas Bawah – 0,5  

Zi   :      

P (Zi)   : Nilai Zi pada tabel luas dibawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z  

Luas Daerah  : P (Z1 ) – P ( Z2 )  

Ei   : Ei x N  

Oi   : 1  

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 – 1 = 5 diperoleh X
2
 tabel  = 11,0705  

Karena X
2 
hitung < X

2
 tabel, maka data tersebut berdistribusi Normal  

 

i

ii

E

EO
2





 (28تسعة وعشرون )لحق م     
 

 

UJI HOMOGENITAS NILAI TAHAP AKHIR 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Sumber Data  

Kelas  VII – A VII – C 

Jumlah  2555 2070 

n  32 30 

X  79,84 89,00 

Varians (S
2
)  136,27 93,79 

Standart Deviasi (S)  11,67 9,68 

 

Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb – 1) : (nk – 1)  

  

 Daerah  

 Penerimaan  

 Ho 

 

 F 1/2a (nb – 1) : (nk – 1)  

 

Fhitung   = Varians Terbesar  = 136,27  = 1,453 

     Varians Terkecil     93,79    

 

Untuk a = 5% dengan :  

dk pembilang  = nb – 1 = 32– 1 = 31  

dk penyebut  = nk – 1= 30 – 1 = 29  

F (0.05) (31:29)  = 1,848152  

 

Karena Fhitung < Ftabel  ,maka varians kedua kelas homogen  

 

  
 1,45287473   1,848151714  

 

 

 

 

 

 

 



 

 (29ثالثون  )لحق م     
 

UJI PERBEDAAN DUA RATA – RATA 

NILAI AWAL KELAS EKPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Uji perbedaan dua rata – rata dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok bertitik awal 

sama sebelum dikenai treatment. Pengujiannya menggunakan uji one tail test (uji satu pihak) 

dengan rumus uji hipotesisnya adalah sebagai berikut :  

 

 
Keterangan :  

µ1 = rata-rata hasil belajar peserta didik kelas eksperimen 

µ2 = rata-rata hasil belajar peserta didik kelas kontrol 

 

Sumber Data :  

Kelas  Eksperimen  Kontrol  

Jumlah  2555 2070 

n  32  30 

X  79,84375  69  

Varians (S
2
)  136,265121  93,7931  

Standart Deviasi (S)  11,6732652 9,684684 

 

Perhitungan :  

 

S
2 
 =       = (31 – 1). 136,27 + (30 – 1). 93,793 

          32 + 30 – 2  

 = 10,75811225  

 

thitung  =     = 79,8438  –  69   = 3,9663  

       

        10,7581  1/32 + 1/30  

 

Dengan taraf signifikan α = 5% dk = n1+n2-2 = 32 + 30 -2 = 60 diperoleh  

        ttabel  = 1,671  

 

       1,671   3,966  

Karena thitung  lebih besar dari ttabel  maka thitung berada pada daerah penerimaan Ha. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa  ada perbedaan rata – rata antara kelompok kelas eksperimen dan 

kelompok kelas kontrol.  

 

 

H0 = µ1 ≤ µ2 

H1 = µ1 > µ2 
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