فعالية استخدام تقنية "انظر وقل" بوسيلة الصورة على حفظ مفردات اللغة العربية
لدى تالميذ الصف الثالث بمدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس نجاليان
سماراڠ

البحث العلمي
مقدم الستيفاء الشروط ادلقررة للحصول على درجة الليسانس
يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علوم الًتبية والتدريس

إعداد:

نورما اربيانا
200122331

كلية علوم التربية والتدريس جامعة والي ساعا اإلسالمية الحكومية
سما راڠ
1322

التصريح
ادلوقّعة أدىن ىذا البحث العلمي

:

االسم  :نورما اربيانا
رقم القيد 311233146:
القسم  :تعليم اللغة العربية

ادلوضوع  :فعالية استخدام تقنية "انظر وقل" بوسيلة الصورة على حفظ مفردات

اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثالث بمدرسة دار العلوم اإلبتدائية

اإلسالمية واتيس نجاليان سماراڠ
ادلتخصصُت
تصرح الباحثة بالصدق واألمانة أ ّن ىذا البحث العلمي التتضمن األراء من
ّ
ّ
أو ادلادة اليت ناشرىا أو كتبها الباحثون إال أن تكون مراجع أو مصادر ذلذا
البحث.
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تقرير لجنة المناقشة
أن نسخة ىذا البحث العلمي:
ادلوضوع

 :فعالية استخدام تقنية "انظر وقل" بوسيلة الصوورة علوى حفوظ مفوردات اللغوة العربيوة
لدى تالميذ الصف الثالث بمدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس نجاليان

 :نورما اربيانا
االسم
رقم الطالب 311233146 :
 :تعليم اللغة العربية
القسم
ناقشتها جلنة ادلناقشة لكلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج .ويقبل
كشرط من الشروط ادلقررة للحصول على درجة الليسانس يف تعليم اللغة الربية .
مسارانج 13 ،يوليو 2131
جلنة ادلناقشة
السكرتَتة
الرئيس

الدكتور احمد إسماعيل الماجستير

أحمد زهر الدين الماجستير

رقم التوظيف 324012113220113113 :
ادلمتحن األول

رقم التوظيف320110132114163131 :
ادلتحن الثاين

الدكتور أحمد مغفورين الماجستير
رقم التوظيف320113212111113113 :
ادلشرف االول

الدكتور محفوظ صديق الماجستير
رقم التوظيف324112202111113113 :
ادلشرفة الثاين

الدكتور احمد إسماعيل الماجستير

فينا سعادة الماجستير

رقم التوظيف 324012113220113113 :

رقم التوظيف 320110312111322112 :

.

ج

موافقة المشرف
ادلعاىل
عميد كلية علوم الًتبية والتدريس
جامعة وايل سوجنو اإلسالمية مسارانج
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
حتية طيبة وبعد.
بعد مالحضة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذاه البحث
العلمي :
اإلسم  :نورما اربيانا
رقم القيد 311233146 :
القسم  :تعليم اللغة العربية
ادلوضوع  :فعالية استخدام تقنية انظر وقل بوسيلة الصورة على حفظ مفردات اللغة العربية
لدى تالميذ الصف الثالث مبدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس
جناليان مساراڠ
ونرجو من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على
إىتمامكم.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
مسارنج 34 ،يوليو 2131

الدكتور أحمد اسمعيل الماجستير
رقم التوظيف 324012113220113113 :
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د

موافقة المشرف
ادلعاىل
عميد كلية علوم الًتبية والتدريس
جامعة وايل سوجنو اإلسالمية مسارانج
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
حتية طيبة وبعد.
بعد مالحضة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذاه البحث
العلمي :
اإلسم  :نورما اربيانا
رقم القيد 311233146 :
القسم  :تعليم اللغة العربية
ادلوضوع  :فعالية استخدام تقنية انظر وقل بوسيلة الصورة على حفظ مفردات اللغة العربية
لدى تالميذ الصف الثالث مبدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس
جناليان مساراڠ
ونرجو من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على
إىتمامكم.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
مسارنج 34 ،يوليو 2131
ادلشرفة الثاين،
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ه

الملخص
الموضووو : :فعاليووة اسووتخدام تقنيووة "انظوور وقوول" بوسوويلة الصووورة علووى حفووظ مفووردات
اللغووة العربيووة لوودى تالميووذ الصووف الثالووث بمدرسووة دار العلوووم اإلبتدائيووة

اإلسالمية واتيس نجاليان سماراڠ

االسم  :نورما اربيانا
الرقم 311233146 :
قد مت ىذا البحث أثر تقنية انظر وقل بوسييلة الصيورة عليى حفيظ مفيردات
اللغيية العربييية لييدى تالميييذ الصييف الثالييث مبدرسيية دار العلييوم اإلبتدائييية اإلسييالمية
واتييس جناليييان مسييارانج .والغيرذ ميين ىييذا البحيث اإلجابيية عيين السي ال :ىييل تقنييية
"انظيير وقييل" بوسيييلة الصييور فعالييية علييى حفييظ مفييردات اللغيية العربييية لييدى تالميييذ
الص ييف الثال ييث مبدرس يية دار العل ييوم اإلبتدائي يية اإلس ييالمية وات يييس جنالي ييان مس ييارانج
ولالجاب يية ع يين ى ييذا السي ي ال اس ييتخدم البح ييث منه ييا نوعي ييا وطريق يية االس ييًتجاع
ألعض يياء العين يية ال يييت أجري ييت يف بس يييطو بع ييدد  67تلمي ييذا .وق ييد بع ييت البيان ييات
باستخدام طرق ادلشهادة وادلقابلة والتوثيق.
مث أظهيرت النتيائج أن عمليية تعلييم اللغية العربيية عين حتفييظ ادلفيردات ليدى
تالمي ييذ الص ييف الثال ييث مبدرس يية دار العل ييوم اإلبتدائي يية اإلس ييالمية وات يييس جناليي ييان
مسارانج باستخدام تقنية "انظر وقيل" بوسييلة الصيورة كانيت جييدة مبيا فييو الكفايية.
وقييد ثبييت لييا م يين اييالل ادلالحظييات ال يييت قييام ييا يث لييدى تالميييذ الص ييف
الثالث مبدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس جنالييان مسيارانج .التعلييم متعية
ونشطة واالقة .وميكن مالحظة لا من االل نشاط الطالب يف قيول ادلفيردات
بصوت عال ،ونشاط ادلعلم يف توجيو الطالب إىل حفظ ادلفردات بالصور.

.و

ويت لييى ل ييا يف ادلالحظييات ال يييت أدىل ييا الب يياحثون دلييدة أس ييبوعُت
مبدرس ي يية دار العل ي ييوم اإلبتدائي ي يية اإلس ي ييالمية وات ي يييس جنالي ي ييان مس ي ييارانج ونت ي ييائج
ادلقييابالت م ييع ادلعل ييم .وميك يين مالحظ يية ل ييا م يين ا ييالل نش يياط الط ييالب يف
حفييظ ادلفييردات ميين اييالل النظيير إىل الصييور وقييوذلم مباشييرة الييت دتييت كتابتييو.
يشييَت قييياس فعاليتييو إىل إج يراء تنفيييذ تقنييية انظيير وقييل بوسيييلة الصييورة ومعييايَت
فعالية التعليم وقيمة  KKMيف ادلواد العربية.
وتشيمل العوامييل الداعميية :اسييتعداد احلمياس للمعلمييُت لتطبيييق التعلييم
ادلبتك ير والفع ييال يف تعلي ييم اللغ يية العربي يية ،ومح يياس الط ييالب يف التعلي ييم ،والب ييٌت
التحتييية الكافييية وادلتكامليية .يف حييُت أن العوامييل ادلثبطيية ىييي حشييود الطييالب
عند استخدام تقنيتة انظر وقل بوسيلة الصورة ,وضيع وقيت تعلييم اللغية العربيية
يف وقت متأار بعد الظهر ،لذلا ىنياك بعيا الطيالب اليذين ىيم أقيل تركيي ا
عند التعليم.

.

Abstrak
Dalam penelitian ini, rumusan permasalhan yang diambil
adalah: apakah penggunaan teknik ubdzur wa qul dengan media
gambar efektif dalam menghafalkan kosa kata bahasa arab siswa kelas
III? Dari rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
efektif atau tidak teknik undzur dengan kosa kata siswa kelas III.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang
terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Dalam
pengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi,
dokumentasi dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran
bahasa arab tentang hafalan mufrodat pada siswa kelas III dengan
menggunakan teknik undzur wa qul sudah cukup baik. Ha ini
dibuktikan dengan adanya observasi oleh peneliti di kelas III darul
ulum. Suasana pembelajaran menyenangkan, aktif dan kreatif. Hal
tersebut terlihat dari keaktifan peserta didik dalam mengucapkan kosa
kata dengan keras, dan keaktifan guru dalam menuntun siswa untuk
menghafalkan kosa kata dengan gambar.
Hal ini dibuktikan dengan adanya observasi yang dialkukan
oleh peneliti selama 2 minggu di kelas III MI dan juga hasil
wawancara dengan pendidik. Hal ini pu;a dapat dilihat dari keaktifan
siswa dalam menghafalkan kosa kata dengan melihat gambar dan
mengucapkan secara langsung mufrodat yang dimaskud. Adapun
pengukuran efektivitasnya mengacu pada prosedur pelakasaan teknik
undzur wa qul dengan media gambar, standar efektivitas
pembelajaran, dan nilai KKM mata pelajaran bahasa arab.
Faktor-faktor yang mendukung diantaranya: adanya kemauan
dari semangat guru untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif dan
efektif dalam pembelajaran bahasa arab, antusiame siswa dalam
mengikuti pembelajaran, sarana prasana yang cukup dan lengkap.
Sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah ramainya peserta
didik ketika menggunakan teknik undzur wa qul, penempatan waktu
pembelajaran bahasa arab di waktu menjelang siang, sehingga
terdapat beberapa peserta didik yang kurang focus ketika
pembelajaran.
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الشعار
نفسا ّإال ُوسعها
ً اليكلّف اهلل
)214 :(البقرة

“Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya”.
(Al baqarah: 286)

ح.

اإلهداء
أىدي ىذا البحث العلمي إىل:
 حبييب طوال حيايت ,والدي اللذين صبباين رمحة ورأفة فلم أقدر على اجل اء,
ج امها اهلل أحسن اجل اء.
 عشَتيت وأقاريب الذين يش عونٍت وقتا بعد وقت ,أعاهنم اهلل على كل اَت.
 بيع أساتذي واحملاضرين الذي بذلوا جهدىم يف تأدييب وتعليمي علوما واسعا,
نفعنا اهلل م وبلومهم يف الدارين.
 بيع أصدقائي يف السكان ب رقم  ,4ىم يرافقٍت يف تعليم حياة الرشد
والفكرة اجليدة.
 بيع الطالب يف قسم التعلم اللغة العربية يف عام الدراسي  ,2131ااصة
جلميع االعضاء فصل ب االحياء الذين يصاحبوين يف طلب العلوم جبامعة وايل
سوجنو االسالمية احلكومية ميارانج.

.ط

كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل الواحد القهار الع ي الغفار مقدر األقدار مصرف األمور مكور الليل
على النهار تبصرة ألوىل القلوب واألبصار الذي أيقظ من القو من أصطفاه فأدالو يف
بلة األايار و وفق من اجتباه من عبيدة ف علو من ادلقربُت األبرار وبصر من أحبو
ف دىم يف ىذه الدار فاجتهدوا يف مرضاتو والتأىب لدار القرار واجتناب ما يسخطو
واحلذر من عذاب النار وأاذوا أنفسهم باجلد يف طاعتو ومالزمو كره بالعشي واإلبكار
وعند تغاير تاأحوال وبع أناء الليل والنهار فاستنارت قلو م بلوامع األنوار أمحده أبلغ
احلمد على بيع نعمة وأسألو ادل يد نت فضلو وكرمو.
وأشهد أن ال إلو إالّ اهلل العظيم الواحد الصمد الع ي الكرًن وأشهد أن حممد
عبده و رسولو وصفية وحبيبة واليلة أفصل ادلخلوقُت وأكرم السابقُت والالحقُت صلوات
اهلل وسالمة عليو وسائر النبيُت وسائر الصاحلُتّ .اما بعد
اليسعٍت يف ىذا ادلقام أال أن أقدم الشكر جي يل الشكر والعرفان مع ألف سرور أىل:
 .3اهلل سبحانو وتعاىل الذي أنعمٍت نعمة كثَتة والذي أعطاين صحة وقوة حىت
أستطيع أن أ وق نعمة الدراسة يف ىذه اجلامعة.
 .2السيد الدكتور راىرجا ادلاجسًت كعميد كلية علم الًتبية والتدريس جبامعة وايل
ساعا اإلسالمية احلكومية مساراع.
 .1السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجسًت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية و
كمشرفَيت مث السيدة ت يت قرة العُت ادلاجسًت كسكرتَتة قسم تعليم اللغة العربية
على إرشادات وتش يعهما ىف استيعاب ادلهارات اللغوية وترقيتها.
 .6السيد أمحد إمساعيل ادلاجسًت كمشرف األول للباحثة ىف إدتام ىذا البحث
العلمي ،على إاالصو ىف قضاء أوقاتو تفتيش ىذا البحث العلمي.

ي.

 .1فينا سعادة ادلاجستَت كمشرفة الثاين للباحثة ىف إدتام ىذا البحث العلمي ،على
إاالصو ىف قضاء أوقاتو تفتيش ىذا البحث العلمي.
 .4والدي جهدمها ىف تربية أوالدمها ودعائهما ورضامها ودعامتهما ىف شىت نواحي
حيايت.
 .0و أصدقائي احملبوبُت يف فصل "ب" لقسم تعليم اللغة العربية – أحسن اهلل
حياهتم – اللذين يتعاملون يف كل وقت يف الدراسة.
 .1بيع أصدقائي يف السكان ب رقم  ,4ىم يرافقٍت يف تعليم حياة الرشد
والفكرة اجليدة.
فمٍت ذلم ج يل الشكر وبالغ التقدير ،أن اهلل جي يهم ج ءا حسنا ويسهل ذلم
أمورىم بيعا وجيعل ذلم األجر أضعاف ما قاموا بو .أسأل اهلل أن جيعل ىذا البحث
العلمي نافعا لنا ودلن اطلع عليو ويوفقنا وإياه ىف تعمق وتثقيف اللغة العربية .وأاَتا ،خيتم
الباحثة بقول :واهلل ادلوفق وادلعُت إىل أقوم الطريق و إليو أستعُت.
مسارانج 31 ,يويل 2131

نورما اربيانا
رقم القيد311233146 :
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الباب األول
مقدمة

أ .خلفية البحث

تعليم اللغة األجنبية ،ال سيما اللغة العربية خيالف تعليم مادة الدروس
األخرى .ألن تعليم اللغة يقدم اؼبهارات اللغوية وهي االستماع والكالم والقرراةة
والكتابررة .وهرروا موا ر ؽبرد تعلرريم اللغررة وهررو ء ورراة وتنميررة مهررارة التالميررو ُب
اسررتعمال اللغررة .لفهررم اللغررة العربيررة والسرريةرة يليهررا حيترراج اؼبررتعلم اذل مفررردات
اللغررة العربيررة .برردون ربفرريف اؼبفررردات جيرردا ،يصررعع يل ر التالميررو هررم تل ر
اؼبادة .ال سيما ُب اؼبهارات األربع وهي القراةة واالستماع والكالم والكتابة.
اتفر لهررل اللغررة لن تعلرريم اؼبفررردات مهررم جرردا .اؼبفررردات هرري مةلوبررة
وشرط ضروري ُب تعليم اللغة األجنبية (اللغة العربية) .التالميو الوين يتعلمون
لغةً هرم يةلبرون لن يعر روا مفرردات تلر اللغرة .بردون تعريرف اؼبفرردات ال ديكرن
ٔ
يل التالميو لن يقدروا يل مهارات اللغة.
لررد ع برررانمج تعريررف اللغررة األجنبيررة ال سرريما اللغررة العربيررة ُب مر ل ر
اؼبدرسة اإلبتدائية حيتاج اذل تقنية التعليم اػباصة اليت تد ع التالميو اذل تعلمها.
اؼبفتاح الضروري ُب تنمية ربفيف اؼبفردات ُب مر لة اؼبدرسة اإلبتدائية
هو ابستخدام التعبيم الوي يعد لتفريح والتسرير كي التالميو لستماع اؼبعلم وُب
االيةرراة مررع األخررر .يررع لن يكررون ورراط تلفررف مفررردات العربيررة لن يكررون
ذبربة للتالميو اليت تد عهم التالميو اذل اتباع التعليم ىت هناية.
1
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التقنيررة الفعاليرة ؽبرا مكا رة ها ّم رة ُب تنميررة ربفرريف التالميررو اؼبفررردات ،
ولررو كرران الت فرريف ُب و ر صررَت .اسررتخدام تقنيررة التعلرريم سيسررهل للتالميررو
ربف رريف اؼبف ررردات .ولت ف رريف اؼبف ررردات حيت رراج التالمي ررو اذل لن خيةة روا وينظم روا
اؼبف ررردات اجتاج رة والض ررروري ٕ.تقني ررة "ا ظ ررر و ررل" م ررن تقني ررات تةبي ر قريق ررة
اؼبباشرررة .هررو التقنيررة هرري تعلررم اللغررة بنظررر ءذل صررورة وكتابتهررا ٍب يلفظهررا ررور .
ابستخدام هو التقنية ديارس التالميو تلفف اؼبفردات الىت ظروها كي يسهل ؽبم
ٖ
فظها.
تةبي تقنية "ا ظرر و رل" ،حيتراج اذل الوسريلة .الوسريلة تسرايد اؼبعلرم
ٗ
الدرس .استخدام الوسائل تسهل للتالميو همها.
ْ
يل تفهيم التالميو مادة
ء ر رردى الوس ر ررائل ال ر رريت تس ر ررتخدم ل ر ررد ع التالمي ر ررو اذل تنمي ر ررة ربف ر رريف
اؼبفردات العربية ُب واط التعليم هري الصرورة كري ينرد ع التالميرو ويتبعروا يمليرة
التعلرريم جيرردا .يسررتةيعون لن يتلفظ روا اؼبفررردات ررور مناسرربا للصررورة اؼبنظررورة.
ابسررتخدام الص ررورة اعباتب ررة الهتم ررام التالمي ررو يكررون تةبي ر تقني ررة "ا ظ ررر و ررل"
انج ا.
مررن تي ررة اؼبقابلررة مررع معلررم اللغررة العربيررة للصررف اللالر دبدرسررة دار
العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج ،انل البا لة لن التالميو ُب
الصف اللال ردرمم ُب اللغرة العربيرة ضرعيفة جردا .تي رة تعلمهرم للغرة العربيرة
ما زالر ربر اؼبعيرار اؼبق ّررر .اؼبوركلة األخررى هري لن تةبير اؼبعلرم تقنيرة تعلريم
2
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اللغةدل يكن اتما .قصان تنويع التقنية ُب اؼبدرسة صار موكلة للتالميو ُب تعلم
اللغة العربية.
يررادة ،التقنيررة الرريت يسررتعملها اؼبعلررم ُب ورراط التعلرريم هرري اػبةابررة.
كل التالميو
يق ّدم اؼبعلم شر اً قويال ين القايدة اؼبدروسة وال يهتم بدرجة هم ّ
ؿبور ُب يملية التعليم ,هوا عل التالميو سلبيُت ودل يفعلون
ؽبا .يكون اؼبعلم ً
شيئ ّءال اإلستماع ءذل ما يور اؼبعلم.
ً
تقنية التعليم اليت بؤرمرا هري اؼبعلرم ،ؽبرا ضرعف وهرو لن التالميرو كرا وا
يررامرين لم انيسراً .ودل يسررتةع التالميررو لن يبروا يررن األسررةلة مررن اؼبعلررم .الرروى
س رريبور اؼبعل ررم الو ر الكل ررَت ويك ررون الو رررح ال رروى يعةير ر اؼبعل ررم م ررَت مناس ررع
ألهدا التعليم.
لرول  ،تريررد حير العلميررا لن تكترع الب ر العلمري ربر اؼبوضرروع
" عاليررة اسررتخدام تقنيررة انظ ر وق ر بوسرريلة الصررورة يل ر فررف مفررردات اللغررة
العربية لدى تالميو الصف اللال دبدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس
قباليان ظبارا ج".

ب .حتديد املسألة
هررل تقنيررة
بنرراة يل ر خلفيررة الب ر السررابقة ,مورركلة هرروا الب ر
"ا ظررر و ررل" بوسرريلة الصررورة عاليررة يل ر فررف مفررردات اللغررة العربيررة لرردى
تالميررو الصررف اللالر دبدرسررة دار العلرروم اإلبتدائيررة اإلسررالمية واترريس قباليرران
ظبارا ج؟
ج .هدف البحث

3

مناسر رربة ؼبو ر رركلة الب ر ر  ,ه ر ررد ه ر رروا الب ر ر لن يع ر ررر عالي ر ررة
اسرتخدام تقنيرة "ا ظرر و رل" بوسريلة الصرورة يلر فرف مفرردات اللغرة العربيرة
لرردى تالميررو الصررف اللال ر دبدرسررة دار العلرروم اإلبتدائيررة اإلسررالمية واترريس
قباليان ظبارا ج.
د .فوائد البحث
 ,ترج لن يعةي الفوائد وهي ما يلي

من هوا الب
ٔ .الفائدة النظرية
ز دة اػبربة وتنمية اؼبعلومة اؼبتعلقة بسيةر اؼبفردات العربية من خرالل
تقنية "ا ظر و ل" بوسيلة الصورة.
ٕ.الفوائدة الوا عية
ا) للةالب
ِ
اؼبفهر رم .م ررن ه رروا,
يرجر ر لن يص ررل التالم ررو ءذل ال ررتعلم الس ررهل و ّ
سًتتفع دوا ع التالميو ءذل تعلم اؼبفردات وضباستهم هي ىت يستةيعوا
تر ية ربصيل تعلمهم وخاصة َب فف اؼبفردات العربية.
ب) ؼبعلم اللغة العربية
كم ر رواد تق ر رروصل التعل ر رريم واال ر رًتاح لًت ي ر ررة التقني ر ررة التعلمي ر ررة اؼبناس ر رربة
والفعالي ررة ررىت ديك ررن ربقي ر األه رردا التعليمي ررة ,وخاص ررة ل رردرس اللغ ررة
العربية َب مدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج.
ج) للمدرسة
يرج من هوا الب ءيةاة اػبدمة اإل ابية لًت ية جودة التعليم,
وخاص ر ررة َب مدرس ر ررة دار العل ر رروم اإلبتدائي ر ررة اإلس ر ررالمية وات ر رريس قبالي ر رران
ظبارا ج.
4

د) للبا لة
تر ير ررة القر رردرة َب اخ ر رًتاع تعلر رريم اللغر ررة العربير ررة االبتكر رراري والفعر ررال
واؼبمتع من خالل تةبي تقنية "ا ظر و ل" بوسيلة الصورة َب تعليم اللغة
العربية .ويرج من اآلخرين لن يقومروا ذروا الب ر وتنميتر واال تفراع بر
َب الفرصة اؼبستقبلة.

5

الباب الثاين

اهليك النظ ي
أ .اهليك النظ ي

ٔ .تقنية انظ و ق

أ) تع يف تقنية التعليم
تقنية التعليم هي الكيفية اؼبستعملة لتةبي اؼبنهج الدراسي
ُب الفصل .تقنية التعليم هي اؼبمارسة الفنية اليت تعتمد يل اؼبعلم
٘
ولهليت ُب ءدارة الفصل.
خيتلف تقنية التعليم حبسع ل واؽبا .بل ُب ال وا د ردبا
يوجد اختال  .لول  ،تقنية التعليم هي واط تفصيلي يةبق
اؼبعلم ُب مر ة التعلّم ويتعل ابؼبنهج الوى اختار .

ب) تقنية تعليم املف دات
ظام التعليم حيتاج ءذل اإلسًتاتي ية والتقنية ُب اختيار
وتعيُت الةريقة .الةريقة اصةال ا هي منهج اؼبعلم ُب ايةاة مادة
ٙ
الدراسة ُب يملية التعليم.
تقنية تعليم اؼبفردات تقام بكيفيتان .األوذل لن تقام بعملية
اؼبمارسة اؼبوضويية؛ واللا ية لن تةب بعملية اؼبمارسة مَت اؼبوضويية.
والبيان كما يلي
5
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ٔ) اؼبمارسة اؼبوضويية
اؼبمارسة اؼبوضويية ام ذا اؼبعلم بكيفيتان ،الكيفية األوذل كيفية
األسةلة واألجوبة .والكيفية اللا ية كيفية اجادثة.
ل) كيفية األسةلة و األجوبة
هو الكيفية ل امها اؼبعلم مع تالميو  ،لو التلميو مع
تلميو لخر ،و ام ذا رضيا لم صباييا.
ب) كيفية اجادثة
هو الكيفية ام ذا بتصوير اغبياة اليومية .كتصوير ما
يتعل ابجملاملة كإكرام الضيف ومَت تل .
ٕ) اؼبمارسة مَت اؼبوضويية
اؼبمارسة مَت اؼبوضويية ل امها اؼبعلم لبيان معٌت اؼبفردات اليت
تصعع لن تبُت معناها ابؼبمارسة اؼبوضويية .وهي ابستخدام
هو الوسائل
صورة
ل)
ب) قلة وءشارة
ج) سبليلية
د) تعريف
ه) مراد وض ّد
ز) متَ َس ْل ِسل
ح) ايالل اؼبفردات

7

ط) الًتصبة( ،هو الوسيلة يستعمل كالةريقة لخَتة ءتا كا
التقنية اؼبوضويية وسبعو التقنيات مَت اؼبوضويية اؼبوكورة
ٚ
دل تبلغ قبا ا ُب بيان معٌت اؼبفردات).
كي ينال التلميو سبام الفهم ،حيتاج اؼبعلم ءذل تقنية واسًتاتي ية
ومنهج الدراسة.

ج) تع يف تقنية "انظ وق "

ٛ

تقنية "ا ظر و ل" هي تةبي التعليم من قريقة اؼبباشرة.
قريقة اؼبباشرة هي قريقة التعليم اليت تستعمل اللغة األجنبية -اليت
ٜ
يتعلمها التالميوُ -ب يملية التعلّم بدون استعمال لغة التالميو.
ؿبمد يبد القدر ُب كتاب قرق تعليم اللغة العربية لن
ال ّ
تقنية "ا ظر و ل" تسهل ربفيف اؼبفردات" .ا ظر و ل" هي تقنية
التعليم اللغة بنظر الصور لو الكتابة ٍب رب التالميو لن يتلفظها
يما ينظرو كي يعر وا صبيع
ور  .وهوا سيمارس التالميو لتعبَت ّ
األلفاظ واألشياة ويسهل هوا التعبَت .وهوا يعتمد يل لن اللغة ليس
من التعلّم ،لول  ،اؼبفردات ال حيفظها التالميو بل يتلفظوهنا
ٓٔ
ور .
7
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و يها يبدل التالميو القراةة ابلكلمة ,ال ابغبر  .يبدل يادة
من خالل استعمال الصور حبي تتكرر الكلمات مع الصور ىت
تلب ُب تهن الةفلٍ ,ب يستغٌت اؼبعلم ين الصور الىت ترا هو
الكلماتّ ,ىت يصبح الةفل ادرا يل تعر الكلمة وسبييزها دب رد
النظر ءليها دون ارتباط ابلصورة.
وزبتار الكلمات من اؼبفردات اؼبألو ة للتلميو الىت يعر
لفظها ومعناها .ولكن اليعر شكلها ,وابلتكرار حيفف شكلها
ويتعلم ٍ ,ب يتم ءدخال الكلمات ُب صبل,لى تركيع جىمل من
الكلمات الىت ثبت ُب تهن الةفل ,كما يستفاد من هو اعبمل
تعر كلمات جديدة ,ىت ءتا لصبح لدى اؼبتعلم رصيد من
الكلمات اؼبتواذة ُب بعض األجزاة (كالتوابة أواخر الكلمات)
ٔٔ
ملل لسد ,ولد ,لضبد.

د) تطبيق تقنية "انظ وق "

هدا التعليم ابستخدام تقنية "ا ظر و ل" اليت هي تةبي
قريقة اؼبباشرة للتالميو هي تغيَت منوتج التالميو لن اللغة العربية لغة
سهلة ولد ع التالميو كي يكو وا ش ايُت للكالم ابللغة العربية و ال
يكو وا خائفُت من االخةاة.
الوسائل اؼبستعملة ُب هو التقنية هي ربضَت األشياة
(وسيلة بصرية)

11
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يبدل اؼبعلم الدراسة ابلت دث ابللغة العربيةٍ .ب يفتح اؼبعلم
تعليم اللغة العربية دبقدمة اللغة العربية .وخةواما هي
ٔ) يع ّد اؼبعلم الوسائل اجتاجة جيّداً ويلبي لن كل الوسائل ُب
ال ص يح.
ٕ) حيادث اؼبعلم التالميو ابألسةلة واألجوبة ابستعمال اللغة العربية.
ٖ) يظاهر اؼبعلم صبيع الوسائل اؼبعدة ؼبناسع هنتها.
ٗ) يلفف اؼبعلم اؼبفردات ويكررها التالميو تكررا معاً ومنفردا
بعد لن يو ع كل التلميو لن يتكلم ابللغة العربية أبن
يسأل و يع لن صبيع األسةلة من اؼبعلم ابللغة العربية ،يةلع
التالميو وا دا بعد وا د لن يتكرر مادة الدراسة مع اؼبعلم.
ري تعليم اللغة العربية ابستخدام تقنية "ا ظر و ل" هو كملل
مايلي
األول يبدل اؼبعلم الدراسة ابلكالم ابللغة العربية ،ويلقي

السالم ،وٍبّ يسأل التالميو ين مادة الدراسة ُب تل الفرصة.
و يع التالميو ابللغة العربيةٍ .ب أيمرهم اؼبعلم أب يفت و الكتاب لو
ٍ
يويئ اخر.
الثاين تنمو الدراسة ول الصورة اليت جعلها اؼبعلم وسائل

الدراسة لتعليم اؼبفردات .اػبةوات واألهد يواورها التالميو
حبسع النواط اؼبنقوش ُب الصورة .ويظاهر اؼبعلم الفكرة مَت
الظاهرة بتكرارها ىت يفهمها صبيع التالميوٍ .ب يكرير التالميو
اؼبفردات واعبمل اعبديدة وذبريبون لن عل اعبملة اعبديدة أب فسهم
جواب ألسةلة اؼبعلم.

11

الثالث بعد لن يتعلموا اؼبفردات ويفهموها ،يةلع اؼبعلم
التالميو لن يقرؤوا النسخ ين تل اؼبوضوع بصوت جهري .يضرب
اؼبعلم لمللة اعبمل اليت رئ من بلٍ ،ب يتبع التالميو .القسم
الرئيسي من مادة الدراسة ال يًتصب اؼبعلم .بل يسأل اؼبعلم التالميو
ؼبعر ة همهم إبلقاة األسةلة ابللغة العربية و يبها التالميو ابللغة
العربية .ءتا صعع يل التالميو هم تل اؼبادة ،كرر اؼبعلم بيا
ابللغة العربية ويكتبها التالميو.
ال ابع لهن اؼبعلم الدراسة ابألمنية معا.

ٕٔ

ه) مزااي ونقصان تقنية "انظ وق "
ؽبو
ٔ)
ٕ)

ٖ)
ٗ)

Metode dan Strategi

التقنية اؼبزا اآلتية
تتوا مع وا ُت التعلم الىت ترى لن اإل سان يدرك الكل بل
لن يدرك لجزاة
استخدام هو التقنية يووق التالميو ءذل الدروس ,ويبع
يهم النواط ,قراةة الكلمات دون التقنيات ءذل رو ها لمر
سهل ,وبول يوعر التالميو بسهولة القراةة ,ودييلون ءليها
متم التقنية ابؼبعٌت ,وهوا سبع من لسباب قبا ها ,القراةة
ال تتم ءال ءتا تعر التلميو الكلمة و هم معناها
يكون ُب استةاية اؼبعلم ,ذو التقنية يتمكن اؼبعلم الربط
بُت درس القراةة ودروس اإلمالة .األقفال يندم يتعلمون
الكلمات مباشرة ال يبق ال اجة للمعلم ءذل ليةائهم
12

Bisri Mustofa dan Abdul Hamid,
Pembelajaran Bahasa Arab, …, hlm. 41-42
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دروسا خاصة ُب اإلمالة ألهنم يتعلمون القراةة واإلمالة معا,
وبصورة متوازية.
ويوكر اؼبعارضون ييواب ؽبو التقنية منها
ٔ) يعزى ءذل هو التقنية ي ز كبَت من التالميو ين راةة
كلمات جديدة مَت الىت يرت ذم سابقا
ٕ) يل أ بعض اؼبعلمُت ,رمبة منهم ُب ءثراة صيلة التالميو
اللغوية ,لو تدريبهم تدريبا شامال ,ءذل مدهم بكلمات مربية
ٖٔ
ينهم ,فبا ال حيرك ُب فوسهم شو ا وميال كبو راةما.
 .2الوسائ الصورية

أ .تع يف الوسائ
الوسائل لغة صبع من وسيلة .وهي وسيط ومرسل .ليٍت
اؼبرسل ءلي  .تهع يلماة اللغة منها
وسيط ومرسل الرسالة ءرل َ
 Scharmmلن وسيلة التعليم هي التكنولوجية الوى ترسل الرسالة
وتةلع منا ع غباجة التعليم.
الوسائل هي آلة تلقي الرسالة لو اإليالم من مصدر ءذل
اؼبرسل ءلي
اؼبرسل ءلي  .الرسالة لو اإليالم ُب التعليم هي اؼبعلم .و َ
َ
ٗٔ
هو التالميو .الواسائل اصةال ا هي "كل شخص لو مادة لو

 13دمحم عبدالقادر احمد ,طرق تعليم اللغة العربية )...(,ص٤٩-٤٩ .
14

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode PermainanPermainan Edukatif Dalam Belajar Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA Press,
2013), Cet. III, hlm. 64

12

آلة لو ادثة يسهل للتالميو يل التعريف واؼبهارة واؼبو ف .دخل
٘ٔ
ُب هوا التعريف اؼبعلم والكتع واؼبدرسة"(Achsin ( .
تهع تح الرضبن و صربي سوتكنو ُب كتاذما رب اؼبوضوع

Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman

 Konsep Umum dan Konsep Islamiلن وسائل التدريس
ؽبا منا ع ،منها
ٔ) جوب مهم التالميو
ٕ) مسايدة تسريع هم التالميو ُب يملية التعليم
ٖ) تبيُت ءلقاة الرسالة كي ال يكون بلسان قط
ٗ) ل دود الغر
٘) جعل التعليم لوصل ولكلر ء تاجاً
 )ٙتنظيم لو التعليم
 )ٚءتهاب ملل التالميو ُب التعلم
 )ٛتنمية دا ع التالميو ُب التعلم
 )ٜموا قة صيغ تعلم التالميو اؼبتنوع
ٔٙ
ٓٔ) تنمية وط التالميو ُب يملية التعليم

15

Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 75
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ب .أنواع الوسائ
من الوسائل اؼبستخدمة .وهي
ُب تعليم اللغة ثالثة ل واع َ
ٔ .الوسائل السمعية
الوسائل السمعية هي كل ما ينتفع لتسهيل يملية تعليم
اللغة ويقبل ابغبس السمعي .منها اؼبس لة الوريةية ،والراديو،
والتلفزيون ،ومعمل اللغة ،ومَت تل .
ٕ .الوسائل اؼبرئية
الوسائل الصورية هي كل ما ينتفع لتسهيل يملية تعليم
اللغة ويقبل ابغبس النظري .منها األشياة األصلية واألشياة التقليدية،
والصورة ،والسبورة ،ومكان اإليالم ،و ماش صو  ،والصورة اليت
يصورها اؼبعلم ،والقرقاس ،بةا ة التوكَت ،والكتع ،و ورة،
ّ
واغباسوب.
ٖ .الوسائل السمعية اؼبرئية
الوسائل السمعية اؼبرئية هي كل ما ينتفع لتسهيل تعليم
اللغة ويقبل ابغبس السكعي والنظري .كالتلفزيون و يديو ،والفيلم،
ٔٚ
ومعمل اللغة ،واإل ًت ي  ،ومَت تل .
ج .منافع الوسائ يف التعليم

17

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,
(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014), Cet. IV, hlm 227
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الوسائل ُب التعليم ؽبا منا ع ُب ء امة يملية التفايل بُت اؼبعلم
والتالميو ،كي يتعلم التالميو بكل جيّدا Kem .و  Daytonتهبا لن
الوسائل ُب التدريس ؽبا شبا ية اؼبنا ع وهي يما تلي
ٔ) تسوية ءلقاة مادة التعليم
الوسائل تسايد التالميو يل هم اؼبادة هماً مستو ً .كل
تلميو يسمع وينظر اإلخبار من وسيلة وا دة سيقبل اإليالم
الوا د كما يقبل تلميو آخر
ٕ) يملية التعليم جعل لجوب
الوسائل تد ع ءرادة التالميو ،وتد عهم ءذل التفايل مع بيان
اؼبعلم ،وتسايدهم يل ربقي ما خيف  ،ومَت تل  .بول
تسايد الوسائل اؼبعلم يل ء ياة ل وال الفصل وذبنيع
التالميو اؼبلل.
ٖ) يملية تعلّم التالميو تكون لكلر متبادل
الوسائل تسايد اؼبعلم والتالميو يل اؼبواصالت من
جهتُت .بدون الوسائل ،سيخاقع اؼبعلم تالميو من جهة
وا دة .وابلوسائل ،يستةيع اؼبعلم لن صل تالميو كي يكون
التعليم عاال من جهتان ،وهي من جهة اؼبعلم وجهة التالميو.
ٗ) ينا ص لو ات التعليم
ال حيتاج اؼبعلم ءذل لو ات كلَتة التعليم ،الوسائل تسايد
يل التعليم ُب ل ل و .
٘) تنمية جودة تعلّم التالميو
استعمال الوسائل يسايد التالميو ُب بول مادة التعليم
سباما .استماع دب ّرد ءذل مايور اؼبعلم ُب اغبقيقة يفهم
15

التالميو اؼبسائل ُب مادة التعليم .إن يسمعوا وينظرون
وديس ون ويوعرون سيفهمون مادة التعليم لكلر.
 )ٙءمكن اجراة يملية التعلّم ُب كل و ومكان
الربانمج السمع اؼبرئي لو الربانمج اغباسوب الوى اآلن
يتوّر ُب اجملتمع منوج من وسائل التعليم اليت سبكن التالميو من
التعلّم ُب لي و ولي مكان ولو بدون معلم.
 )ٚتنمية مو ف التالميو اإلجايب ؼبادة التعليم ويملية التعليم
دبسايدة الوسائل ،تصَت يملية التعليم جاتابً .وهوا يرّي
تقدير التالميو العلوم ويملية قلع العلم.
 )ٛجعل دور اؼبعلم لكلر ء ابيا وء تاجا
األول ،ءتا استخدم اؼبعلم الوسائل ُب التعليم ،ال حيتاج
يهتم اؼبعلم
اؼبعلم ءذل تكرار البيان .اللاشل ،بنقصان البيان القورل ّ
ابعبوا ع األخرى ُب التعليم .اللال  ،دور اؼبعلم ال يكون معلما
ٔٛ
قط ،بل مور ومنصح.
د .مبادئ اختيار الوسائ يف التعليم
يهتم ابألهدا
اختيار واستخدام الوسائل ُب يملية التعليم ينبغي لن ّ
اليت سيناؽبا التالميو ،ولن يهتم دبوا قة الوسائل مع مادة ،ولوازم اؼبدرسة،
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Martinis Yamin dan Bansu I. Ansari, Taktik Mengembangkan
Kemampuan Individual Siswa, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm.
151 -154
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ٜٔ

ال انان سوجاان (ٔ )ٜٜٔلن مبادئ اختيار وسائل

وقبيعة التالميو.
التعليم هي
 استخدام الوسائل اؼبناسبة ،يل اؼبعلم لن خيتار الوسائل ؼبناسبةأبهدا ومادة التعليم.
 مناسبة الوسائل اؼبستخدمة لقدرة التالميو يرض الوسائل مناسبا ؽبدا ومادة وقريقة ولو ات التعليم ءخراج الوسائل ُب و ومكان ول وال ص ي ة .ال يستخدمٕٓ
الوسائل ُب كل لو ات التعليم بدون لهدا .
ه .تع يف الصورة

الصورة هي كل ما يظهر ظر ُب ٍ
شكل ل ُ بعدان اللا ية وتعبَتا ين
الوعور .لفف الصورة يومل يل كل رسم مستخدم ُب تعليم اللغة.
الصورة هي وسائل بيا ية العامة ُب يملية التعليم .ألن الصورة ؽبا ميزة
وهي لن اؽبا قي ووا ع ،خبال الوسائل القولية .والصورة تبُت
اؼبسألة ُب صبيع الفنون ،وُب كل يمر وهي ورخيصة ،وال ربتاج ءذل
ٕٔ
الوسيلة اػباصة ُب ءلقائها.
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Martinis Yamin dan Bansu I. Ansari, Taktik Mengembangkan
Kemampuan Individual Siswa, …, hlm. 159
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Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar
Mengajar: Strategi Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui
Penanaman Konsep Umum & Islami, …, hlm. 68-69
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الصورة تصَت لدة تبُت لفظا وا دا كي يكون هم لسهل .السهل
ُب يل الصورة ال يدل يل لن الصورة شيئ خفيض .بل يل اؼبعلم لن
ينتفع هوا السهلة ،ألن الصورة ؽبا فبيزات خاصة منها ربقي ما خيف .
إن الصورة تتعل ابلنظر .وُب وسائل التعليم ،يعر لن الصورة هي وسيلة
تةهر ظرية ُب األبعدين اإلثنُت اؼبستخدمة ؼبسايدة يل لهدا التعليم.

و .منافع الوسائ الصورية يف التعليم

منا ع الوسائل الصورتية ُب التعليم هي ما يلي
ٔ) تظهَت ءلقاة الرسالة واإلخبار لًت ية يملية التعليم و تي تها
ٕ) تر ية مهّة التالميو وتر ية دا عهم ُب التعلّم
ٖ) الوسائل الصورية ك ّل قصان اغبس واؼبكان والو واؼبقصود
ل) األشياة اليت ال ديكن يرضها لكربها ُب الفصل يبدل ابلصورة
ب) األشياة اليت ال ديكن يرضها لصغرها وال ديكن لن ينظرها
اغبس ،تعرض ابستخدام الصورة
ج) الوا عة النادرة اليت تقع ُب القدصل تعرض ابلصورة
د) األشياة لو العملية الد يقة تعرض ظاهر ابستخدام الصورة
ه) الت ربة الضارة تعرض ابستخدام الصورة
و) الوا عة العاؼبية اليت تومل يل زمن قويل تقصر ابستخدام
الصورة
ٕٕ
ٗ) تسوية مفاهيم التالميو وذبارذم ُب التعلم.

ز .تقنية انظ وق ابلوسائ الصورية

22

Azhar Arsyad, MEDIA PEMBELAJARAN, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2014), hlm. 29
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تقنية "ا ظر و ل" هي ءيةاة التالميو الت ارب بتلفف ما ينظرو من
الصورة لو الكتابةُ .ب اؼبدرسة اإلبتدائية ،هو التقنية هي كيفية اؼبعلم ُب
تعريف مفردات اللغة العربية ابستخدام الوسائل الصورتية لم الكتابية .ال
بوبو تح الرضبن ودمحم صربي سوتكنو ُب كتاذما رب اؼبوضوع

Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep
 ،Umum dan Konsep Islamiلن منا ع وسائل التعليم هي

ٔ) جوب مهّة التالميو
ٕ) مسايدة يل تسريع تفهيم التالميو ُب يملية التعليم
ٖ) تظهَت ءيةاة الرسالة
ٗ) ّل قصان اؼبكان
٘) التعليم
ّ )ٙل قصان الو
 )ٚتوهيع ملل التالميو ُب التعلّم
 )ٛتر ية دا ع التالميو ُب التعلّم
ّ )ٜل تنوع كيفية تعلّم التالميو
ٖٕ
ٓٔ) تر ية وط التالميو ُب يملية التعليم.
تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة هي ا دى من الكيفيات الضرورية
ُب ءيةاة اإليالم والت اربُ .ب اؼبدرسة االبتدائية ،درة اللغة القولية دل
تكن جيدة ،و درة اللغة الكتابية تكون ُب العملية ،ولكن للتالميو درة
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Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar:
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اللغة الصورتية .جبميع درة التالميو و هي درة اللغة الكتابية و درة اللغة
الصورتية ،يعر التالميو ما ال ؽبم اآلخرون.

 .3مف دات اللغة الع بية

أ .تع يف مف دات اللغة الع بية
اختلف يلماة اللغة ُب لهدا اللغة .ولكن يوا قون لن تعلّم اؼبفردات
هي شرط ضروري ُب تعلّم اللغة األجنبية 24.اؼبفردات هي ينصر مهم ُب
اللغة ،ءمهو ُب استخدام اللغة وليا لم كتابيا .واؼبفردات هي األساس ُب
تنمية درة اللغة العربية 25.كما ال ا دا ج روما ينسية ُب "كتاب اللعة
اإل دو يسية" اؼبفردات هي صبيع الكلمات اؼبوجودة ُب اللعة اليت
يست قها اؼبتكلم لو الكاتع ليستخدمها ُب ؾبال العلم ,وترتيع
26
الكلمات ُب اؼبع م البسيط واؼبنظم.
مفردات شخص هي صبيع اؼبفردات اليت ير ها الوخص،
وسيستخدمها ُب بناة اعبملة اعبديدة .كلرة اؼبفردات اليت ملكها الوخص
هي رينة درجة تعلم .
برانمج تعريف اؼبفردات للتالميو ُب اؼبدرسة اإلبتدائية تقدم تعريف اللغة
األجنبية وذبارب التعلم اؼبمتع.

ب .أهداف تعليم املف دات
24

رشدى احمد طعيمة ,تعليم العربية لغير الناطقين بيا( ,مصر :مناىجو ًاساليبة) ,ص٤٩ .
25

Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab: Untuk Studi
Islam, (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), hlm. 33
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Endang Rumaningsih, MAHIR
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لهدا تعليم مفردات اللغة العربية هي
ل .تعريف اؼبفردات اعبديدة للتالميو وليا وكتابيا
ب .فبارسة التالميو تلفف اؼبفردات جيّدا
ج .هم معاشل اؼبفردات
د .تةبي اؼبفردات ُب التعبَت ين الوعور وليا وكتابيا مناسبا لسياق
الكالم.ٕٚ

ج .أنواع املف دات

هناك يدة تقسيمات للمفردات عرض يما يلي لكلرها شيويا
ٔ) تقسيمها سع اؼبهارات اللغوية ,ديكن لن تقسم اؼبفردات كما يلي
(ل) مفردات للفهم ,وهو تنقسم ءذل ويُت
 مفردات للفهم اإلستماع ويقصد بول ؾبموع الكلمات اليتيستةيع الفرد التعر يليها و همها يندما يتلقاها من ل د
اؼبت دثُت
 مفردات للفهم القراةة ويقصد بول ؾبموع الكلمات اليتيستةيع الفرد التعر يليها و همها يندما يتصل ذا يل
صف ة مةبوية.
(ب) مفردات للكالم ,وهو ليضا تنقسم ءذل ويُت
 مفردات للكالم يادية ويقصد ذا ؾبموع الكلمات اليتيستخدمها الفرد ُب اغبيات اليومية
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Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab: Untuk Studi
Islam,…, hlm. 33
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 مفردات للكالم مو فية ويقصد ذا ؾبموع الكلمات اليتحيتفف ذا الفرد وال يستخدمها ءال ُب مو ف معُت لو
يندما تكن ل مناسبة
(ج) مفردات الكتابة ,وهو ليضا تنقسم ءذل ويُت
 مفردات الكتابة يادية ويقصد ذا ؾبموع الكلمات اليتيستخدمها الفرد موا ف االتصل الكتايب الوخص ملل
لخد موكرات كتابة يوميات.....اخل.
 مفردات الكتابة مو فية ويقصد ذا ؾبموع الكلمات اليتيستخدمها الفرد ُب موا ف االتصال الكتايب الرظبي ملل
تقدم قلع للعمل لو استقال لو كتاب تقرير....اخل.
(د) مفردات كامنة ,وتنقسم كول ءذل ويُت
 مفردات كامنة سيا ية ويقصد ذا ؾبموع الكلمات اليت ديكنتفسَتها من السياق الوى وردت ي
 مفردات كامنة ربليلية ويقصد ذا ؾبموع الكلمات اليتديكن تفسَتها استنادا ءذل خصائصها الصر ية كأن رى ما
زيد يليها من رو لو ما قص ,لو ُب ضؤ اإلؼبام
بلغات ءخرى.
ٕ) تقسيمها سع اؼبعٌت ,ديكن لن تقسم اؼبفردات
كمايلي
(ل) كلمات اجتوى ويقصد ذا ؾبموع اؼبفردات األساسية اليت
توكل صلع الرسالة ملل األظباة واأل عال.
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(ب) كلمات وظيفية ويقصد ذا ؾبموع اؼبفردات الىت تربط اؼبفردات
واعبمل والىت يستعان ذا يل ءسبام الرسالة ملل اغبرو اعبر
والعةف ولدوات اإلستفهام ولداوات الربط بوكل يام.
ج) كلمات ينقودية ويقصد ذا ؾبموع اؼبفردات الىت ال تنقل معٌت
معينا وهي مستقلة بواما وءمنا ذبتاج ءذل كلمات لخرى مسايدة
تنقل من خالؽبا ءذل اؼبستقيل معٌت خاصا ملل (رمع) هو
الكلمة تكون دبعٌت ل ع ُب ولنا رمع ُب وتكون دبعٌت
ا صر ُب ولنا رمع ين.
ٖ) تقسيمها سع التخصص ,و ديكن ليضا لن تقسم
اؼبفردات كما يل
(ل) كلمات خادمة ويقصد ذا ؾبموع الكلمات العامة الىت
يستخدمها الفرد ُب مو ف اغبياة العادية لو استخدامات الرظبية
مَت التخصصية.
(ب) كلمات زبصصية ويقصد ذا ؾبموع الكلمات الىت تنقل معاسل
ال معُت .وتسم ليضا
خاصة لو تستخدم بكلرة ُب
ابلكلمات اجلية وكلمات اإلستخدام.
ٗ) تقسيمها سع اإلستخدام ,ولخَتا ديكن لن تقسم
اؼبفردات ءذل
(ل) كلمات ويةة ويقصد ذا ؾبموع اؼبفردات الىت يكلر الفرد من
استعماؽبا ُب الكالم لو ُب الكتابة لو ىت يسمعها لو يقرؤها
بكلرة
(ب) كلمات خاملة ويقصد ذا ؾبموع الكلمات الىت حيتفف الفرد ذا
ُب رصيد اللغوي وءن دل يستعملها .وهوا النوع من اؼبفردات
23

يفهم الفرد دالالت واستخدامات يندما يظهر ل يل الصف ة
ٕٛ
اؼبةبوية لو يصل ءذل ظبع .
د .أسس اختيار املف دات
اللغة تعةي فسها ويلي لن زبتار منها وينتق  ,ما لساس
ءختيار اؼبفردات ُب برانمج لتعليم العربية للناققُت بلغات لخرى؟ هناك
ؾبموية من اإلسس يما يل لكلرها ء يواراّ
ٔ) التواتر فضل الكلمة شائعة اإلستخدام يل مَتها ما دام متفقة
معها ُب اؼبعٌت .وتستوار يها وائم اؼبفردات الىت ءجرت صرا
للكلمات اؼبستعملة وبين معدل تكرار كل منها.
ٕ) التوزع تفضل الكلمة الىت تستخدم ُب لكلر من بلد يرىب يل تل
توجد ُب بلد وا د.
ٖ) اؼبتا ية تقضل الكلمة الىت تكون ُب متناول الفرد دها ُت
يةلبها والىت تؤدى ل معٌت ؿبددا .ويقاس هوا بسؤال الناس ين
الكلمة الىت يستخدموهنا ُب ؾباالت معينة.
ٗ) األلفة تفضل الكلمة الىت تكون مألو ة يند األ راد يل الكلمة
اؼبه ورة اندرة اإليتخدام.
٘) الومول تفضل الكلمة الىت تغة يدة ؾباالت ُب و وا د ين
تل الىت ال زبدم ءال ؾباالت ؿبدودة.
 )ٙاألمهية تفضل الكلمة الىت تويع اجة معينة يند الدراس يل تل
الكلمة العامة الىت د ال حيتاجها ليال.
ٕٛرشدى احمد طعيمة ,تعليم العربية لغير الناطقين بيا ,)...( ,ص٦١٥-٦١٥
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 )ٚالعروبة تفضل الكلمة العربية يل مَتها .وهوا اؼبنة يفضل تعليم
ٕٜ
الدراس كلمة (اؽباتف) بدالّ من التليفون.
ه .والية املف دات
معر ة معاشل مفردات اللغة العربية و همها مفتاح للوصول ءذل
السيةرة يليها .اؼبفردات تسايد التالميو يل استخدام اللغة .وينبغي
للتالميو لن ينظموا اؼبفردات اكتساذم ،كي يوا اجامم.
التقنية اؼبناسبة لمر ضروري ُب يل اؼبفردات الكلَتة ،واؼبناسبة،
واؼبوا قة ُب و صَت .ألن و تعلم التالميو ُب مدرسة دل يكن
قويال .استخدام االستَتاتي يا والتقنية الص ي ة سيزيد اؼبفردات ،و ال
من ربفيف اؼبفردات من القموس لَم من التكرار قط .بل حيتاج التالميو
ءذل لن ينظموا ربفيف اؼبفردات اجتاجة.
مهم ُب اللغة .القدرة اللغوية تعتمد يلي يدد من
للمفردات دور ّ
مفردات حيفظها التالميو .ءن كان لكلر ،اؼبواصالت لسهل .وءالّ ال.
األهم هي لي اسًتاتي ية استخدمها التالميو لتزييد مفردات اللغة العربية.
و ُّ
لتزييد اؼبفردات خةوات ،منها
ل .ربفيف اؼبفردات من القاموس .ولكن تزييد اؼبفردات بت فيف
اؼبفردات اؼبوجودة ُب القاموس ل قصان .منها كان اؼبعٍت
 ،leksikalوردبا ال يناسع سياق الكالم ءتا استخدمها

29

Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab: Untuk Studi
Islam,…, hlm. 9٤
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التالميو ُب هم النسخ .يصعع يل التالميو الوين
يستخدمون هو التقنية ُب هم معٍت النسخ اػبفي وراة اللفف.
ب .راةة الكتع ومَتها
ٖٓ
ج .لسةلة األصد اة.
ب .الدراسات السابقة
د كلر السعي لًت ية اؼبهارات اللغوية لدى الةالب .كلَت من الب وث
ل امها يلماة اللغة والةلبة لًت ية درة التالميو .وتل الب وث مَت كاملة.
لول  ,ن ن حباجة ءذل الب وث االستمرارية إلكمال الب وث السبا ة .وفبا
اؼبوضوع اؼبناسع لو يند يال ة مع بؤرة اؼبسألة
يل الب وث الىت تب
اؼبب وثة .لما الدراسات السبا ة الىت انلتها الب لة هي
ٔ .جنيدة الب ري ( ,ٜٜٓٓٓٗ٘كلية تعليم اللغات والفنون جامعة
رب اؼبوضوع "أتثَت استخدام
ء دو يسيا الًتبوية )ٕٖٓٔ ،الب
الوسائل الصورية يل ربفيف مفردات اللغة العربية (دراسة تربوية
لدى الةالب بل دخوؽبم ُب روضة األقفال firdaus percikan
 imanاب دوع".
الوي كتبت البا لة
اؼبساواة والفرق بُت حب جنيدة الب ري والب
هو
اؼبساواة بينهما هي متغَت ُ Xب حب جنيدة الب ري وهوا
الب هو اؼبفردات.
30

Suja’I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Strategi dan Metode
Pengembangan Kompetensi, ...., hlm. 66-67
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الوي كتبت جنيدة الب ري ابستخدام
الفرق بينهما هي الب
مدخل حب  ,quasi eksperimenولكن البا لة
استخدام مدخل ء صاة الًتاجع البسيط.
ومتغَت ُ Xب حب جنيدة الب ري هو استخدام الوسائل الصورية
الوي كتبت البا لة هو قريقة "ا ظر
ولما متغَت ُ Xب الب
و ل" بوسيلة الصورة.
والنتي ة اجصولة من حب جنيدة الب ري هي لن تعليم اللغة
العربية خاصة اؼبفردات ابستخدام الوسيلة الصورة عال جدا
ٖٔ
ومناسع لًت ية فف اؼبفردات.
ٕ .يريف مولينةا(جامعة سوانن كلي جغا اإلسالمية اغبكومية
رب اؼبوضوع
يومياكرات ,)ٕٜٓٓ ,ٖٓ-ٕٜٖٓٗٗٓٙ ,ابلب
"دور الوسائل الصورية ُب ءتقان اؼبفردات العربية ُب روضة األقفال
النّور ٔ يغياكرات".
الوي كتبت يريف مولينةا وهوا
اؼبساواة والفرق بُت الب
الب هي
اؼبساواة متغَت  Yين اتقان اؼبفردات العربية ,والفرق هي لن متغَت X
الوي كتبت يريف مولينةا هو دور الوسائل الصورية ولكن
للب
الوي كتبت البا لة هو قريقة "ا ظر و ل" بوسيلة الصورية.
الب

31

Junaidah Al-Bahrie, Pengaruh Penggunaan Media Gambar
Terhadap Kemampuan Kosa Kata Bahasa Arab (Study Eksperimen Kuasi
Terhadap Anak Usia Prasekolah TK Firdaus Percikan Iman Bandung,
)(0900459, Universitas Pendidikan Indonesia: 2013
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النوي ولكن البا لة
ولن يريف مولينةا استخدم مدخل الب
اإل صائ .والنتي ة من حب يريف
استخدم مدخل الب
مولينةا هي
األول تنفيو التعليم ابستخدام الوسائل الصورية ل أتثَت يل ءتقان
اؼبفردات العربية.
إن تعليم اللغة العربية ابستخدام
اللاشل استنادا ءذل بياانت الب
الوسائل الصورية ري يل سن ,واستنادا ءذل تي ة اإلختبار ُب
تعليم العربية ابستخدام الوسائل الصورية صل تي ة ُب درجة
ٕٖ
كا ية.

32

Arief Mulyanto, Peran Media Gambar dalam Penguasaan Kosa
Kata Bahasa Arab (Mufrodat) di TK An-Nur 1Yogyakarta, (04420936-03,
)UIN Sunan Kalijaga: 2009
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الباب الثالث

مناهج البحث
أ .نوع وطبيعة البحث
هو حب ويي وصفي  .الوصفية هي ءجراةات ل
وع هوا الب
اغبارل ،استنادا ءذل
اؼبوكالت اليت ًب الت قي يها ،تصف الة كائن الب
اغبقائ اليت تظهر ٖٖ.النويي هو النهج الوي يسم ليضا هنج الت قي ألن
البا لُت يادة صبع البياانت ين قري وجها لوج وجها لوج والتفايل مع
ٖٗ
الناس بدال من الب (ماكميالن وشوماخر)ٕٖٓٓ ،
ب .مكان ووقت البحث
 ,لخوت

من لجل ربديد وصبع البياانت إليداد تقارير الب
البا لة مكان الب وو ت كماتلي
ٔ) مكان الب
ُب مدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية
لجرت البا لة هوا الب
واتيس قباليان ظبارا ج.
ٕ) و الب
لجرت البا لة هوا الب من اتريخ  ۹ءذل ٕٔ من ءبريل.ٕٓٔ۸
33

Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2002), hlm. 3.
34

Syamsuddin dan Vismaia S. Damiati, Metode Penelitian Pendidikan
Bahasa, (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2011), hlm. 73.
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ج .اجملتمع اإلحصائي والعينة
ٔ) اجملتمع اإل صائي
وهو يتكون من األشياة
اجملتمع اال صائي هو صبيع موضوع الب
 /اؼبو ّاد اليت ربتوي يل الكمية وخصائص ؿب ّددة معينة من بل البا لُت
ٖ٘
ؼبعر تها واستنتاجات ٍب استخالصها.
هو الصف اللال دبدرسة
وكان اجملتمع اال صائي ُب هوا الب
دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج.
ٕ) العينة
العينة هي جزة من اجملتمع اإل صائي .وءتا كان العدد من اجملتمع
اال صائي كبَتا ،ال ديكن لخو كل ما ُب اجملتمع اال صائي كعينة
الب  ،يل سبيل اؼبلال ،بسبع لة األموال والقوى العاملة والو
لن يستخدم العينة اؼبس وبة من اجملتمع اال صائي.
يمكن للبا
ولعينة مأخوتة من ؾبتمع اال صائي ال ب ّد لن يكون فبلال قيقيا
ٖٙ
(سبليل).
هي صبيع تالميو الصف اللال دبدرسة
وكا العينة ُب هوا الب
دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج .الفصل اللال
صالن ومها صل يبد الرضبن ويلي بن ليب قالع ,ويدد التالميو ٚٙ
تلميوا.
د .متغري البحث وامؤش اته
35

Sugiono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2016), cet.
Ke-7, hlm. 61
Sugiono, Statistik Untuk Penelitian..., hlm. 62
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ءن اؼبتغَت معرو أب لوصا الوخص ,واألشياة ,واجملمويات,
والربامج ,ومَتها اليت ؽبا القيمة لو النتي ة .وكا هو القيمة لو النتي ة كميا
لو وييا .ايتمادا يل البياانت السابقة ,متغَتات هوا الب ما يلي
 .1اؼبتغَت اؼبستقل
يكون هوا اؼبتغَت ُب مو ع تقنية "ا ظر و ل" بصورما اؼبدخالت اليت تؤثر
يل النتي ة ابؼبؤشرات األتية
ل .يبدل اؼبعلم الدراسة بتكلم اللغة العربية
ب .يبدل اؼبعلم ابلسؤال واعبواب ابللغة العربية
ج .يعد اؼبعلم الوسائل اجتاجة جيدا ,و هم كيفية استخدم هو
الوسائل
د .يةب اؼبعلم تقنية التعليم ابستخدام الوسائل اجملهزة تبعا لفوائدها
ه .يعمل اؼبعلم يملية التكرار الوي ام ذا الةلبة صباييا كا لو
رد
 .2اؼبتغَت اؼبقيد
يكون هوا اؼبتغَت ُب مو ع كفاةة اؼبفردات وا لثر اؼبتغَت اؼبستقل بكون
اؼبؤسرات فبا يلي
ل .كفاةة الةلبة ُب كتابة اؼبفردات
ب .كفاةة الةلبة ُب فف اؼبفردات
ج .كفاةة الةلبة ُب اختيار اؼبفردات الص ي ة
ه .ط يقة مجع البياانت
الةرق اليت اسن دمتها البا لة عبمع البياانت ُب هوا الب
ٔ) قريقة اؼبواهدة )(Metode Observasi
31

هي

هي التتبع اؼبباشر لبعد لو لكلر من األبعاد الظاهرة اليت تسع
البا لة لدراسنها وتل ين قري اغبواس و دها لو مع لدوات
مسايدة ٖٚ.واست دم البا لة هو الةريقة ين لثر تقنية ل ظر و ل
دبدرسة دار العلوم
يل ربفيف اؼبفردات لدى تالميو الصف اللال
اإلبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج.
ٕ) قريقة التوثي )(Metode Dokumentasi
هي قريقة صبع البياانت ول األمور لو اؼبتغَتات ُب شكل
اؼبوكرات والنصوص والكتع والص ف واجملالت والنقوش ,وؿبضر
ٖٛ
االجتماع ,وجدول األيمال ومَتها.
واست دم هو الةريقة لل صول يل اؼبعلومات لو البياانت
التوثيقىة ين صورة دبدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان
ظبارا ج ولظباة تالميو الفصل اللال .
ٖ) قريقة اؼبقابلة ()Wawancara
هي صبع البناانت بتقدصل األسةلة واألجوبية مباشرة كا
لو مَت مباشرة من مصادر البياانت ٖٜ.اؼبقابالت اؼبباشرة هي
اؼبقابالت اليت ذبرى مباشرة بُت اجاور واؼبورد .مع لن اؼبقابلة

ٖٚ

ءبراهم البيم مازل ,مناهج الب

ولصول الت ليل ُب العلوم اإلجتمايية( ,القاهرة مكتبة الورو الدولية,

 ,)ٕٓٓٛصٓٛٚ .
38

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik…, hlm 158
39

M. Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung:
Angkasa, 1982), hlm. 83
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مَتمباشرة هي يسأل اؼبقابل األشياة اذل الةالب بوسيلة األخرين او
ٓٗ
من خالل الوسائل .لول  ،ال ذبتمع مباشرة ءذل اؼبصدر.
و .أسلوب حتلي البياانت
ربليل البياانت هي ؿباولة منه ية لت ديد وتنظيم الس الت
اؼبال ظات  ،واؼبقابالت  ،ومَتها من الب وث لت سُت وشن ول ُب الة
ٔٗ
بد ة وكما الق تائج اآلخرين.
ربليل البياانت ُب الب وث النويية اليت لجري منو بل الدخول ُب
اؼبيدان ،خالل ُب اؼبيدان ،وبعد اال تهاة ُب اؼبيدان .ولكن ُب الب وث النويية،
والت ليل هو لكلر تركيزا خالل العملية ُب اؼبيدان جنبا ءذل جنع مع صبع
ٕٗ
البياانت.
استخدم البا لة منوتج Huberman & Miles
ُب هوا الب
لت ليل البياانت النويية وهي زبفيض البياانت ،ويرض البياانت،
واالستنتاجات لوالت ق  .وخةوات يملية ربليل البياانت ُب هوا الب كما
يلي
ٔ .زبفيض البياانت ()Reduksi Data
زبفيض البياانت هو التلخيص ،واختيار األشياة األساسية ،والًتكيز
ين اؼبواضع واألمناط و ءزالة مَت ضروري.
يل األشياة اؼبهمة ،والب
Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran,....hlm. 153.

40
41

Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake
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والبياانت اليت ذبمعها البا لة ُب اؼبيدان اليت دل تزال شائعة ومعقدة،
ت ري الباجلة زبفيض البياانت .ىت البياانت اؼبخفضة تقدم صورة
لكلر وضو ا ين اؼبال ظات.
ترشح البا لة البياانت اؼبةلوبة والبياانت ليس ؽبا يال ة مع
هي تي ة من
الب  .والبياانت اليت ع زبفيضها ُب هوا الب
اؼبواهدة و اؼبقابالت وربليل الواثئ اليت ربتوي يل عالية استخدام
تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل فف مفردات لدى تالميو الصف
اللال دبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج.
ٕ .يرض البياانت ()Penyajian Data
وبعد لن زبفيض البا لة تل البياانتٍ ،ب يرض البياانت ءذل لمناط
لو ةات تسهل همها .يرض البياانت ينظم البياانت بوكل واضح
عبعلها سهلة للفهم ما حيدث ،ولت ةيط العمل التارل بناة يل ما
النويي ،والةريقة اليت تستخدم مالبا لعرض
تفهم .يادة ُب الب
البياانت هو ابلنص السردي ٖٗ.والبياانت اليت ع تعرض ُب هوا
يعٍت عالية استخدام تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل فف
الب
مفردات لدى تالميو الصف اللال دبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية واتيس
قباليان ظبارا ج.
()Kesimpulan/Verifikasi Menarik
ٖ .االستنتاجات لو الت
وبعد لن تعرض البا لة البياانت ءذل ةات اليت هي سهل همهاٍ ،ب
استخالص البا لة النتائج وربققها .استخالص النتائج والت ق هو
اليت تعترب اآلراة النهائية وتعتمد يل األوصا
ملخص تائج الب
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 صناية تائج هنائية ع لن يكون تات صلة ءذل بؤرة الب،السابقة
ٗٗ
. ولهدا و تائج الب اليت لجري بل
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الباب ال ابع

نتائج البحث
أ .الصورة العامة ملدرسة دار العلو اإلبتدائية اإلسمامية واتيس اجاليان امارانج
ٔ .رؤية وما ت اؼبدرسة
مدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج تقع
مدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية ُب شارع را ل ر واتيس ,قباليان,
ظبارا ج .ر م اؽباتف (ٕٗٓ) .ٜٖٚٙٙٓٙوبني هو اؼبدرسة ُب اتريخ ٔٔ
ءبريل  .ٜٜٔٛومسا ة األرض .ٜٗ,٘ km2
الرؤية والبعلة ؼبدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج
ل) رؤية اؼبدرسة
"تكوين اؼبتخرج اؼبؤمن واؼبتقي واؼبن ر"
ب) بعلة اؼبدرسة
مدرسة دار العلوم اإلبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج ؽبا
ما ت وهي تعويد التالميو يل
 راةة الدياة ُب األيمال اليومية
 يمل صاحل ُب اغبياة اليومية
 الصالة طبس مرات كال يوم
 راةة القرلن كل ٍ
يوم
 تر ية ءقباز التالميو األكادديي
 تر ية ءقباز مَت التالميو األكادديي
 اغبياة النظيفة والص ة
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 ارتداة اؼبالبس ارتداة جيدا
 الصدق ُب اغبياة اليومية
ب .حتلي تعلم اللغة الع بية لدى تماميذ الصف الثالث مبدرسة دار العلو االبتدائية
اإلسمامية واتيس اجاليان امارانج

دبدرسة دار العلوم

ٔ .ربليل زبةيط تعلم اللغة العربية لدى تالميو الصف اللال
االبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج
هناك اجة ُب خةة تعلم التعلم (خةة تنفيو التعلم) .وتل ألن األهدا
التعليمية ال ديكن ربقيقها يل الن و األملل ءتا دل تكن هناك خةط تعلمُ .ب
هوا خةة التعلم  ،ديكن توجي التعلم و ًقا ؼبعايَت الكفاةة األساسية اليت ع
ربقيقها.
ُب تعلم اللغة العربية لدى تالميو الصف اللال دبدرسة دار العلوم
االبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج ابستخدام تقنية ا ظر و ل بوسيلة
الصورة الوسائط اؼبضمنة ُب الفةة اعبيدة .يتضح تل من خالل برانمج خةة
تنفيو التعلم الوي ليد اؼبعلم اؼبعٍت ،السيد شيف الدين والسيدة ةرية،
وكول لداة التعلم ُب شكل التزوير ،مع رسم وسائل اإليالم ومواد التعلم
اؼبستمدة من .LKS
لما ابلنسبة للمواد التعليمية ،إن البا لُت يريدون ءضا ة لن اؼبواد
التعليمية ال ع لن تكون من  LKSلو الكتع اؼبةبوية ولكن ديكن لن
تؤخو من مراجع ءذل الكتع األخرى تات الصلة ؼبنا وة اؼبوضوع .أل
و قال  ، Hermawanإن التخةيط للتعلم هو يملية ءيداد اؼبوضوع ،

37

واستخدام وسائل اإليالم ُب زبصيص مرة وا دة واليت ستنفو ُب الفصل
٘ٗ
الدراسي القادم لت قي األهدا اؼبنوودة.
دبدرسة دار العلوم

ٕ .ربليل تةبي تعلم اللغة العربية لدى تالميو الصف اللال
االبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج
ديكن لن ينظر ءلي من تنفيو التعلم من بدة ءجراةات تنفيو التعلم ،ولدوات
التعلم اؼبةلوبة ،مواد الكتابة ،وكتع اؼبفردات يل لو ة جنبا ءذل جنع مع
الصور اليت يتم راةما من بل اؼبعلم ٍب يلي قالع مرارا وتكرارا و قا بتقنية ا ظر
و ل بوسيلة الصورة.
هناك ءجراةات الستخدام تقنية اإلتزان مع وسائط الرسم ُب التعلم يل
الن و التارل
األول يبدل اؼبعلم الدراسة ابلكالم ابللغة العربية ،ويلقي السالم ،وٍبّ يسأل
التالميو ين مادة الدراسة ُب تل الفرصة .و يع التالميو ابللغة العربيةٍ .ب
أيمرهم اؼبعلم أب يفت و الكتاب لو ٍ
يويئ اخر.

الثاين تنمو الدراسة ول الصورة اليت جعلها اؼبعلم وسائل الدراسة لتعليم اؼبفردات.
اػبةوات واألهد يواورها التالميو حبسع النواط اؼبنقوش ُب الصورة .ويظاهر
اؼبعلم الفكرة مَت الظاهرة بتكرارها ىت يفهمها صبيع التالميوٍ .ب يكرير التالميو
اؼبفردات واعبمل اعبديدة وذبريبون لن عل اعبملة اعبديدة أب فسهم جواب ألسةلة
اؼبعلم.
الثالث بعد لن يتعلموا اؼبفردات ويفهموها ،يةلع اؼبعلم التالميو لن يقرؤوا النسخ
ين تل اؼبوضوع بصوت جهري .يضرب اؼبعلم لمللة اعبمل اليت رئ من بلٍ ،ب
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Hermawan, H A dkk, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: UPI Press,
2007), hlm. 38
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يتبع التالميو .القسم الرئيسي من مادة الدراسة ال يًتصب اؼبعلم .بل يسأل اؼبعلم
التالميو ؼبعر ة همهم إبلقاة األسةلة ابللغة العربية و يبها التالميو ابللغة العربية .ءتا
صعع يل التالميو هم تل اؼبادة ،كرر اؼبعلم بيا ابللغة العربية ويكتبها التالميو.
ال ابع لهن اؼبعلم الدراسة ابألمنية معا.

ٗٙ

ًب تةبي تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة الوسائط ُب تعلم اللغة العربية لدى
قالب الصف اللال دبدرسة االبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج كما تل
ٔ ) اؼبعلمون تح الدرس مع "السالم يليكم ورضبة هللا وبركت " ربية وصي ة ملل صباح
اػبَت ،مساة اػبَت ومَت تل .
ٕ) يبداة اؼبعلم  .apperceptionءيادة قرح اؼبفردات الوي سب دراست  .اتكر األسةلة
اؼبتعلقة اؼبفردات اليت ًب تدريسها بوكل متكررٍ .ب يعرض اؼبعلم موضوع التعلم الوي
ع تعلم .
ٖ ) يعد اؼبعلم الرسومات و قا للمادة .يل سبيل اؼبلال ُب مادة الفاكهة ،إن الصورة اليت
يتم ءيدادها هي صورة من النبيو واألانانس واؼباقبو والبةيخ ومَتها.
ٗ) ٍب يعل اؼبعلم الصور يل اللو ة ابستخدام شريط الص .
٘) ُب اعبزة السفلي من الصورة ،يكتع اؼبعلم مفردات ول الفواك ابللغة العربية.
 )ٙبعد تلبي تعلم وسائل اإليالم ،بدل اؼبعلم الدرس راةة اؼبفردات داخل الصورة
تتكرر ٖ ٗ-مرات ،ويلي الةالب.
 )ٚيعُت اؼبعلم الةالب وا دا تلو اآلخر ويتم قرح األسةلة ول اؼبفردات اليت ذبري
دراستها.
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ُ ) ٛب اؼبر لة اؼبقبلة ،اؼبعلم ءزالة الكتابة مفردات اللغة العربية رب الصورة من لجل
ربديد ما ءتا كان الةالب د هموا معٌت اؼبفردات لم ال.
 )ٜيكرر اؼبعلم اؼبفااتت ابإلشارة ءذل الصورة مر ًارا وتكر ًارا بواسةة الةالب.
ٓٔ) كمواد التقييم  ،يقوم اؼبعلم بتعيُت الواجبات للةالب لكتابة اؼبفردات اليت سب
دراستها ُب كتاب مهام كل قالع.
استخدام تقنيتة ا ظر و ل بوسيلة الصورة ُب يملية تعليم اللغة العربية لدى
تالميو الصف اللال دبدرسة دار العلوم االبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج
قبقا للتنفيو اإلجراة تقنيتة ا ظر و ل بوسيلة الصورة.
تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل فف مفردات العربية هي قريقة جيدة
غبفف مفردات العربيةُ .ب استخدام تقنيتة ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل فف
مفردات اللغة العربية لدى تالميو الصف اللال دبدرسة دار العلوم االبتدائية
اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج ال يزال ُب َتة ظرة ،ىت ءتا كان اؼبدرسون د
تتكرر يدة مرات .هوا و قا للبا لُت ،ال يزال ةة يادلة ألهنا ليس مألو ة.
مةلوب استخدام تقنيتة ا ظر و ل بوسيلة الصورة الستخدام اللغة العربية
لثناة التعلم دون استخدام اللغة األم .ومع تل  ،إن الظرو اليت يواجهها
اؼبعلمون رباول استخدام اللغة العربية يل الن و األملل لثناة التعلم ،ولكن هناك
بعض الةالب الوين دون صعوبة ُب الفهم .لول ال يزال اؼبعلم يستخدم اللغة
العربية ،ويسهل يل الةالب الوين دون صعوبة ُب الفهم ،ينزل اؼبعلم اللغة األم.

ج .حتلي فعالية تقنية انظ وق بوسيلة الصورة على حفظ مف دات اللغة الع بية لدى تماميذ
الصف الثالث مبدرسة دار العلو االبتدائية اإلسمامية واتيس اجاليان امارانج

ٔ .معايَت عالية التعلم

41

ل) التعلم بنواط يل د سواة يقليا وجسد  .يظهر النواط الوهٍت من خالل تةوير
القدرات الفكرية ومهارات التفكَت .وجسد يل سبيل اؼبلال ذبميع جوهر الدرس.
ب) تتنوع لساليع التعلم ،فبا عل من السهل جوب الةالب واالهتمام ابلةبيعة.
ج) يوارك اؼبعلم بنواط ُب ءيةاة التوجي والتوجي للةالب ُب التعلم.
د) توجي التعلم ُب تقنية ؿبتوى التعلم وتةوير مهارات التفكَت.
ه) ربط الدروس مع اغبياة اغبقيقية.
و) التفايالت تعليمية مالئمة ،وتو َت رية التماس بلد  ،حبي خيل شعورا مسؤولية
كبَتة ُب العمل واغبصول يل مزيد من اللقة ىت االقفال ال تعتمد يل اآلخرين.
ين العوامل اؼبسببة
ز) ءيةاة العالجات وتوخيص صعوابت التعلم اليت تنوأ  ،وتب
ٗٚ
وتو َت التعليم التعويضي والت سينات  ،ءتا لزم األمر.
ٖ .ربليل معايَت عالية التعلم و تائج يملية التعلم ين تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل
فف مفردات اللغة العربية لدى تالميو الصف اللال دبدرسة دار العلوم االبتدائية
اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج
بعد ام البا لون اؼبال ظات لدى تالميو الصف اللال دبدرسة دار العلوم
االبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج ،صل البا لون معلومات تفيد أبن تقنية
تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة اليت يتم استخدامها ُب الةبقة الصف اللال دبدرسة دار
العلوم االبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج ُب مادٌب اللغة العربية ُب فف مفردات
اللغة العربية هي مهمة جدا .الةالب سعداة للغاية و وط يندما يةلع منهم لن يكو وا
ادرين يل فف بعض مفردات من خالل النظر ءذل الصور.
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كما لن تعليم مفردات اللغة العربية ابستخدام الصور عل من السهل يل
الةالب فف مفردات .ءن استخدام تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة اليت تستخدم اللغة
العربية للتواصل لثناة التعلم عل من السهل يل الةالب االيتياد يل ة مفردات
العربية .ابإلضا ة ءذل تل  ،من اؼبرجح لن يوعر الةالب ابؼبلل ،ألن معظم الةالب
يوعرون ابلسعادة.
و قا ؼبعايَت ايلية التعلم ،واستخدام تقنيتة ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل
فف اؼبفردات بوكل عال ُب اللغة العربية لدى تالميو الصف اللال دبدرسة دار العلوم
االبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج.
يتم ءثبات الوضع من خالل لو ال ،لن يملية التعليم تتم بوكل جيد .ينوط
الةالب ُب التعلم .ويتضح تل من ضباسة الةالب ُب اإلجابة يل األسةلة من اؼبعلم
وروح الةالب ُب ة مفردات اللغة العربية ُب تل الو من دروس اللغة العربية .يل
الرمم من وجود بعض الةالب السلبيُت ،ءال لن اؼبعلم يستةيع لن يتصر بوكل جيد.
اث ياًُ ،ب درس اللغة العربية ،يستخدم اؼبعلم تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورةُ .ب بعض
األ يان ،ديزج اؼبعلم بُت تقنيات التعلم األخرى ،ملل الغناة واللعع .يتم تل حبي يهتم
الةالب ابلتعلم وليس اؼبلل .خاصة لةالب الصف اللال ُب صف يلي بن ليب تورل
ابللغة العربية ُب الساية ٔٔ .ٕٔ-يندما يوعر الةالب ابلتعع واؼبلل.
اثللًا  ،لثناة التعلم اؼبستمر ،يقوم اؼبعلم بتوجي الةالب وظرو هم بنواط ىت
سلسا ويفهم الةالب بسهولة .خاصة غبفف اؼبفردات العربية .رابعاً ،يكون
يكون التعلم ً
اؼبعلم مسؤوالً لمام الةالب ين ءتقان ؿبتوى الدروس اؼبقدمة والقادرين يل تنمية ءبداع
الةالب .وينظر هوا الوضع يندما يعةي اؼبعلم التوجي للةالب لتةوير مفردات اللغة
العربية ءذل صبل يربية.
خامسا  ،لتسهيل الةالب يل هم معٌت مفردات  ،يربط اؼبعلم الدروس مع
اغبياة اغبقيقية .كما هو اغبال يندما تسأل اؼبعلمة قالبًا وا ًدا" ،ما الفاكهة اليت رببها؟
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ما هي الفاكهة العربية؟ "وهكواٍ .ب كان لدى تالميو الصف اللال دبدرسة دار العلوم
االبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج .ينتمون ءذل قالب وةُت للغاية .هناك
ياان ُب يملية التعلم .ومع تل  ،وألن اؼبعلم سبكن
العديد من الةالب الوين يتدخلون ل ً
من تكييف الةالب ،ديكن لعملية التعلم لن تعمل بسالسة .لتوجي الةا ة النوةة
للةالب ،يوج اؼبعلم الةالب للمضي دما واؼبواركة ُب ءظهار الصورة مع اؼبعلم.
األخَت هو السابع  ،كمواد تقييم للةالب واؼبدرسُت .يعةي اؼبدرس لسةلة
للةالب للقيام ذا .بناةً يل هو األسةلة  ،ديكن للمعلم استخالص تائج تعلم الةالب
وتقييم ما ءتا كا وا د ققوا لهدا التعلم و ًقا ػبةة التعلم لم ال.
و د استو يملية التعلم معيار عالية التعلم لدى تالميو الصف اللال
دبدرسة دار العلوم االبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج .ولول  ،إن تائج الت ليل
تظهر لن يملية التعلم لدى تالميو الصف اللال دبدرسة دار العلوم االبتدائية اإلسالمية
واتيس قباليان ظبارا ج عالة وجيدة.
ٖ.استخدام ربليل عالية تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة ضد الواكرة مفردات العربية الصف
اللال دبدرسة دار العلوم االبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج الد يا بناة يل
القيمة االكتمال ( )KKMوالعائد تعلم اللغة العربية
ُب ربليل عالية استخدام تقنيتة ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل فف مفردات
العربية يل لساس اغبد األدسل من معايَت كماؽبا لو  KKMمع ـبرجات التعلم العربية
لةالب الصف اللال دبدرسة دار العلوم االبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج.
ويتم ءقباز هوا اب لُت لتأكيد تائج اؼبنا وة ،لن تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل
فف اؼبفردات بوكل عال ُب اللغة العربية .وفبا يدل يل الوضع يمة تائج تعلم
الةالب ليل من اؼبوضويات اللغة العربية .KKM
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الباب اخلامس
االختتا

أ .اخلماصة
ول عالية استخدام تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل
من تائج الب
فف مفردات اللغة العربية لدى تالميو الصف اللال دبدرسة االبتدائية اإلسالمية
واتيس قباليان ظبارا ج ،ديكن تلخيصها يل الن و التارل
ديكن تصنيف استخدام تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة يل لهنا عالة .أل
ءتا ظران ءذل الصور و لنا مرارا لن الةالب سيوعرون ابلسعادة واإلاثرة والتقليل من
درسا صعبًا.
الض ر لثناة التعلم ،خاصة ُب دروس اللغة العربية يعد ً
ويت ل تل ُب اؼبال ظات اليت لدذل ذا البا لون ؼبدة لسبويُت ُب مدرسة
االبتدائية اإلسالمية واتيس قباليان ظبارا ج وليضا تائج اؼبقابالت مع اؼبعلمُت.
وديكن مال ظة تل من خالل واط الةالب ُب فف اؼبفردات من خالل النظر
ءذل الصور و وؽبم مباشرة اؼبفردات الوي سب كتابت  .يوَت ياس عاليت ءذل ءجراة
تنفيو تقنية ا ظر و ل بوسيلة الصورة ومعايَت عالية التعلم و يمة ُ KKMب اؼبواد
العربية.
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وتومل العوامل الدايمة استعداد اغبماس للمعلمُت لتةبي التعلم اؼببتكر
والفعال ُب تعليم اللغة العربية ،وضباس الةالب ُب التعليم ،والبٌت الت تية الكا ية
واؼبتكاملةُ .ب ُت لن العوامل اؼبلبةة هي وود الةالب يند استخدام تقنيتة ا ظر
و ل بوسيلة الصورة ،وضع و تعليم اللغة العربية ُب و متأخر بعد الظهر،
لول هناك بعض الةالب الوين هم ل ل تركيزا يند التعليم.
ب .اقرتاحات
بناة يل تائج الب
لآلخرين ,وهي

واؼبنا وة واالستنتاج ,تقدم البا لة ا ًتا ات مفيدة

ٔ .للمدرسة
ُب هو اغبالة ,ينبغي لن يو ر دوا ع للتالميو ليكو وا لكلر واقا ُب التعلم.
ٕ .للتالميو
لن تهد التالميو ُب التعلم ُب اؼبدرسة لو ُب اؼبنزل.
ٖ .للبا لة
ُب تةبي تقنية "ا ظر و ل" وٍب القيام ابلب
يرج من مواصيلة الب
األوسع ين األ وال تات األثر يل فف مفردات اللغة العربية الةلبة لتكون
تائج الب اتمة كاملة.

ج .االختتا
اغبمد هلل رب العاؼبُت ىت ينته هو الرسالة .يدرك البا لة هو الرسالة بعيدة
ين الكمال .يتو ع البا لة اال ًتا ات والنقد البناة .وابلتارل ,أيمل البا لة لعل
تائج هو الرسالة مفيدة للبا لة والقارة.
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Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Dengan Guru
1. Apa yang pertama kali dipersiapkan oleh guru dan siswa sebelum memulai
pelajaran bahasa Arab di kelas III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang?
2. Apakah model pembelajaran bahasa Arab yang digunakan di kelas III MI
Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang sesuai dengan usia anak kelas III MI?
3. Apa saja model pembelajaran yng digunakan dalam menghafal mufrodat kelas
III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang?
4. Apa model pembelajaran yang paling efektif untuk menghafalkan mufrodat
kelas III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang?
5. Bagaimana keadaan kelas selama pembelajaran berlangsung?

Hasil Wawancara
1. Apa yang pertama kali dipersiapkan oleh guru dan siswa sebelum memulai
pelajaran bahasa Arab di kelas III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang?
Jawaban

: “Tentunya sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai,
yang pelu dipersiapkan guru adalah alat-alat pembelajaran,
seperti buku (LKS/buku paket), media yang akan dijadikan
dukungan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan
tentunya guru harus mempersiapkan semangat untuk
mengajar”.

2. Apakah model pembelajaran bahasa Arab yang digunakan di kelas III MI
Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang sesuai dengan usia anak kelas III MI?
Jawaban

: “Model pembelajaran yang digunakan oleh guru tentunya
sudah sesuai dengan porsi umur siswa kelas III. Karena
mata pelajaran bahasa Arab sudah dikenalkan kepada siswa
ketika siswa kelas 1, dan kelas III dimulainya model

pembelajaran dengan teknik undzur wa qul dengan media
gambar”
3. Apa saja model pembelajaran yng digunakan dalam menghafal mufrodat kelas
III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang?
Jawaban

: “Model pembelajaran yang telah digunakan oleh guru
kelas III, yaitu hafalan dengan cara mengucapkan kosa kata
secara berulang-ulang (undzur wa qul dengan media
gambar)”.

4. Apa model pembelajaran yang paling efektif untuk menghafalkan mufrodat
kelas III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang?
Jawaban

: “Model pembelajaran yang paling efektif dalam menghafal
mufrodat bahasa Arab adalah model hafalan dengan cara
menggunakan

gambar,

karena

dengan

menggunakan

gambar siswa akan merasa senang dan tidak bosan, dan
siswa lebih cepat dalam menghafal mufrodat”.
5. Bagaimana keadaan kelas selama pembelajaran berlangsung?

Jawaban

: “Keadaan kelas ketika pembelajaran dimulai dengan
menggunakan pertanyaan-pertanyaan ringan seputar hafalan
pada pertemuan sebelumnya. Suasana ramai dan siswasiswanya sangat aktif”.

Pedoman Observasi
Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati kegiatan
pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan teknik undzur wa qul dengan media
gambar di kelas III MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang, meliputi:
A. Tujuan
Untuk memperoleh informasi dan data tentang kefektifan teknik undzur wa qul
dengan media gambar terhadap hafalan kosa kata bahasa arab siswa kelas III
MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang.
B. Aspek yang diamati
1. Gambaran tentang madrasah
a. Alamat/lokasi sekolah
b. Visi dan Misi sekolah
c. Kedaan pendidik dan peserta didik
2. Kegiatan pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan teknik undzur
wa qul dengan media gambar
a. Persiapan materi dan alat pembelajaran

b. Penggunaan media gambar ketika pembelajaran bahasa arab
c. Suasana di kelas ketika pembelajaran bahasa arab

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Satuan pendidikan

: MI Darul Ulum

Mata Pelajaran

: Bahasa Arab

Kelas-Semester

:III-2 (Ali bin Abi Tholib)

Tahun Ajaran

:2017/2018

Materi Pokok/ Topik : Istima’/ حالة الحديقة
Alokasi Waktu

:2x43menit

A. Kmpetensi Inti
KI.I

Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam

KI.2.

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaannya
KI.3

Memahami

pengetahuan

(faktual,

konseptual,

dan

prosedural)

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
KI.4

Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/ teori.

B. Kompetensi dasar
1.1. Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan kata tentang حالة الحديقة
1.2. Menemukan makna kata atau kalimat dari wacana lisan tentang حالة الحديقة
C. Indikator

1.1.1. Menirukan mufrodat dengan lafal yang baik dan benar
1.1.2. Memahami makna kalimat yang didengar dengan baik dan benar
D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat melafalkan kata, frasa dengan baik dan benar
2. Siswa mampu menemukan makna kalimat sederhana dengan baik dan
benar

E. Materi pembelajaran

F. Pendekatan dan metode pembelajaran
1. Pendekatan scientific
2. Teknik undzur wa qul
3. Takbir mushowwar
G. Media / Alat dan Sumberbelajar
1. Spidol dan papan tulis, kertas plano, gambar pohon
2. Buku ajar dan LKS
H. Kegiatan Pembelajaran
No
1.

Langkah-langkah pembelajaran
Pendahuluan
-

Alokasi waktu
5 menit

Guru mengucap salam dan membuka dengan
membaca basmalah

-

Guru menanyakan kabarsiswa

-

Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi
yang akan disampaikan: kompetensi dasar dan
indicator

2.

Kegiatan inti

60 menit

a. Mengamati
-

Guru membacakan mufrodat dan siswa
menirukan

b. Menanya
-

Menanyakan kosa kata yang sulit

c. Mencoba
-siswa mencoba menjawab pertanyan yang
diberikan guru. maju kedepan menempelkan
gambar di papan tulis yang sudah disediakan.
d. Mengasosiasi
-

Siswa maju kedepan menempelkan tulisan di
kertas yang sudah disediakan

e. mengkomunikasi
-

Siswa mengkomunikasikan jawaban kepada
guru.

3.

Penutup
Guru beserta siswa melakukan refleksi untuk:

5 menit

-

Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas
pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh dari
pembelajaran yang telah berlangsung

-

Menginformasikan rencana pembelajaran untuk
pertemuan berikutnya

-

Memberi tugas rumah menghafal mufrodat yang
telah diterima.

-

Menutup kegiatan pembelajaran dengan do’a
bersama.

I. Penilaian
1. Prosedur tes:
- Tes awal

: tidak ada

- tes proses : ada
- tes akhir : ada

2. Jenis tes :
-

Tes awal : tidak ada

-

Tes proses : menempel mufrodat

-

Tes akhir : tertulis
3. Alat tes:

-

Tes awal : -

-

Tes proses

NO

Indikator

SKOR
1

1

Keaktifan peserta dalam menjawab
pertanyaan

2

Keaktifan dalam menempel

3

Keaktifan dalam menulis

4

Keaktifan dalam mempresentasikan

2

3

4

5

-

Tes akhir

Pohon kelapa (1)
Pohon pisang (2)
Pohon nanas (3)

)A) شجرة امل ْوِز
َ
)B)اح ِة
َ شجرة التُّ َف
(C( َّارِج ِيل
َ شجرة الن

Pohon jeruk (4)

)D( س
ُ شجرة االَ ََن ََن

Pohon pepaya (5)

)E( قال
ُ ُالُبت
ُ شجرة

Pohon mangga (6)

)F) ٌَزْهَرة

Pohon manggis (7)

ُّ شجرة
)G( الذ َّرِة

Pohon jagung (8)

)H)شجرة البَ بَ َاي

Pohon anggur (9)
Pohon apel (10)
Bunga (11)

Kunci jawaban
1. C
2. A
3. D
4. E
5. H
6. I
7. J
8. G
9. K

)I) شجرة املْن َج ِة
َ
(J)شجرة املْن ِج ْستَان
َ
ِ َشجرة العِن
) K( ب

10. B
11. F

Semarang,11 Pebuari 2018
Mengetahui
Kepala Madrasah

Guru Kelas

Nurul Qomariyah, M.S.I

Fitriyah, S.pd.I

TABEL ANALISIS STANDAR EFEKTIVITAS DENGAN HASIL PROSES
PEMBELAJARAN
No.

Standar Efektivitas

Hasil Proses Pembelajaran

Pembelajaran
1.

Belajar secara aktif baik mental
maupun fisik.



Proses

pembelajaran

berlangsung dengan baik.
Siswa

aktif

dalam

pembelajaran.
tersebut

Hal
dibuktikan

dengan semangat siswa
dalam

menjawab

pertanyaan dari guru dan
semangat

siswa

dalam

mengucapkan kosa kata
bahasa arab pada saat
pelajaran

bahasa

arab.

Meskipun
beberapa

terdapat
siswa

yang

pasif, tetapi guru dapat
mengkondisikan

dengan

baik.
2.

Teknik
bervariasi

pembelajaran

yang



Dalam pelajaran bahasa
arab, guru menggunakan
teknik undzur wa qul
dengan media gambar.
Terkadang

guru

mecampurkan

teknik

pembelajaran yang lain,
seperti

bernyanyi

bermain.
dilakukan

Hal

dan

tersebut

agar

siswa

tertarik untuk belajar dan
tidak

bosan.

Terutama

bagi siswa kelas III di
kelas Ali bin Abi Tholib
mata
arab

pelajaran
pada

jam

bahasa
11-12

siang. Ketika siswa sudah
mulai lelah dan bosan.
3.

Guru secara aktif terlibat dalam



pembelajaran

Selama

pembelajaran

berlangsung guru secara
aktif mengarahkan dan
mengkondisikan

para

siswa agar pembelajaran
lancar dan siswa dengan
mudah

memahami.

Terutama
mengahafal

untuk
kosa

kata

bahasa arab.
4.

Orientasi

pembelajaran



Guru bertanggung jawab

penguasaan isi pelajaran dan

kepada para siswa atas

pengembangan

penguasaan isi pelajaran

ketrampilan

berpikir

yang

disampaikan

dan

mampu mengembangkan
kreatifitas siswa. Keadaan
tersebut
guru

terlihat

ketika

memberi

arahan

siswa

untuk

mengembangkan

satu

kepada

kosa kata bahasa arab
menjadi bentuk kalimat
bahasa arab.
5.

Menghubungkan

pelajaran

dengan kehidupan nyata



Untuk memudahkan para
siswa dalam memahami
makna

mufrodat,

guru

menghubungkan
pelajaran

dengan

kehidupan nyata. Seperti
ketika

materi

buah-

buahan guru menanyakan
kepada salah satu siswa,
“buah apa yang kamu
sukai? Apa bahasa arab
buah

tersebut?”

dan

sebagainya.
6.

Interaksi belajar yang kondusif



Siswa kelas III MI Darul
Ulum

Wates

Ngaliyan

Semarang tergolong siswa
yang

sangat

aktif.

Terdapat beberapa siswa
yang

terkadang

mengganggu

proses

pembelajaran.

Namun,

karena

berhasil

guru

mengkondisikan
proses
dapat

siswa,

pembelajaran
berjalan

Untuk

lancar.

mengarahkan

energy aktif siswa, guru
mengarahkan siswa untuk
maju

dan

ikut

mendemonstrasikan
gambar bersama guru.
7.

Pemberian
diagnose

remedial

dan



Sebagai bahan evaluasi
bagi siswa dan guru. Guru
memberi

soal

dikerjakan

untuk
siswa.

Berdasarkan soal tersebut
guru dapat menarik hasil
belajar
melakukan

siswa

dan
evaluasi

apakah sudah mencapai
tujuan

pembelajaran

sesuai

perencanaan

pembelajaran atau belum.

NILAI KETUNTASAN KRITERIS MINIMUM DAN NILAI UAS BAHASA ARAB
SISWA KELAS III MI DARUL ULUM WATES NGALIYAN SEMARANG

No.
1.
2.
3.
4.
5..
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nama Siswa
Maria Mabda’ El Rahma
Fariz Dwi Farruq Arkhab
Nasywa Najwa Dina
Muhammad Fikriadin Al Haq
Azria Nasywa A.T
Annisa Puteri Kinanthi
Suci Triannisa
Yusi Adinda Dianti
Aurra Nurrohmati L.
Agista Sella Putri
Anggun Ayu Yuniarti
Reno Dwi Saputra Yudianto
Embun Putri Lisanda
Syalma Annisa
Meydilla Nugraeni Kurnia H.
Chenoa Firdaus Sashenka
Raka Tirta Zuana
Ahmad Haidar Nurrofiq
ZahraSepda Rizkiani

Nilai
100
90
100
94
82
100
86
90
95
100
100
80
95
85
90
80
90
70
100

KKM
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Naratama El Kaffi
Moh. Alifullah Ghozylhaqq
M. Haris Fabyan Pangestu
Felixia Naftali H.
Lutfiana Dwi Lestari
Khairul Umam
Hasna Cahya Ariyanti
Lintang Syifa Kaela
Muhammad Latief Ardani
Fajar Rauf Ramadhan
Gio Prayitno
Muribatul Khoir
Ahmad Jamalul Wafa
M. Abdul Rohman Sidiq
Muhammad Iskaria Syahida
Daffa Maulana Pahlevi
Novita Nila Anggraini
Deswita Alisha Finanda
Abdullah Hafizh NNuruddin
Afrik Alena Rahma
Alan Maulana
Aura Marsya Putri Khaira
Bayu Dwi Kurniawan
Bonik Yoga Prasetio

100
85
80
90
95
70
90
90
100
100
100
100
95
90
85
85
85
85
85
100
100
90
100
90

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Deaz Evan Bahtiar
Erlangga Adam Setiabudi
Haidar Ma’ali
Ilham Kusuma Rahmandani
Indah Adzkia Rahma
Janah Syalva Oktavya
Laila Shafrina Fitri
Liefa Aulia Rahma Kinanthi
Malikha Azalia Putri Febriana
Marcha Talita Sakhi
Maudy Ica Setyawati
Maulaya Zulfatun Ni’mah P.
M. Amin Makruz Mirza
Muhammad Athoilah
Muhammad Faqih Attamami
Muhammad Gibran Raditya
Muhammad Nova Ariyanto
Muhammad Rayhan Al Kahfi
Muhammad Robet Agung P.
Mutia Novita Maharani
Najwa Choirunnisa
Rehand Travis Natha Kumara
Salsa Rahmadhani
Syifa Arzaky Ramadhani

90
95
70
100
95
95
85
90
75
95
95
90
85
95
95
100
90
80
90
80
80
85
90
95

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Lampiran 3
DOKUMENTASI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS
III MI DARUL ULUM WATES NGALIYAN SEMARANG
MENGGUNAKAN TEKNIK UNDZUR WA QUL DENGAN
MEDIA GAMBAR

lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 6

ترمجة الباحثة
 :نورما اربياَن
االسم
ٖٖٕٔٔٔٓٙٗ :
رقم الطلبة
 :حرصاَن
امساء الوالد
املكان واتريح املولد  :دماك ٕ2 ،ابريل ٖٔ99
 :قرية بيغوك ,ميجان ,دماك
العنوان
الكلية  /القسم  :علوم الرتبية والتدريس /تعليم اللغة العربية
ٓ29ٖ٘292ٖٕٕٗٙ :
رقم اهلاتف
السرية الرتبوية
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

ومتخرجة فيها سنة ٕٓٓٙم
مدرسة بيغوك ٔ االبتدئية احلكومية ميجان دماك،
ّ
ومتخرجة فيها سنة ٕٓٓ9م
مدرسة مفتاح اهلدى الثانوية اإلسالمية ميجان دماك،
ّ
ومتخرجة فيها سنة ٕٕٔٓم
مدرسة مفتاح اهلدى العالية اإلسالمية ميجان دماك،
ّ
كلية علوم الرتبية و التدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج ،جاوى
الوسطى

