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مسالكها فاعلم ترجو النجاح ولم تسلك 

 فان السفينة التجرى على اليبس
“Kamu Mengharapkan Kesuksesan Tetapi 

Kamu Tidak Menempuh Jalannya Maka 

Ketahuilah Seseungguhnya Perahu Itu Tidak 
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 إهداء

 هذه الرسالة أهديها إلى :

  اللذان قد دفعانى و أبي و أمي " رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ,"

 دعانى لنجاح دراستى.

 دعواني وشجعواني ألّن هذه سوندارياناو  لسمياني" الكبيرة يتأخ , "

 دراستي وعسى الله أن يجعلهم من الناجحين و العالمين.

 حبيبي قلبي المحبوبه ميري سوسنطو 



 ج
 

 جمان الدين  الماجستيرة و المشرف الثاني وسيلة ىالمشرفة األول

 الماجستير.

 .أساتذتي األعزاء الذين علمواني علما نافعا و أرشدواني إرشادا طيبا 

  2102أصدقائي المحبوبين في قسم تعليم اللغة العربية العام الدراسي 

 الذين رافقوني و دفعواني لنهاية هذه الرسالة.

 

 

 

 

 

 شكر و تقدير

جزيل النوال، الحمدلله على كل حال، وأشكره على فضله المتوال، وأسأله 

والثبات في الحال والمآل، وأصلي واسلم على خير الصابرين الشاكرين و هو 

سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين،والتابعين 

 ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، أما بعد.

حكومية أقدم هذه الرسالة إلي كلية التربية بجامعة ردين فتاح اإلسالمية ال

فالمبانج لوفاء شرط من الشروط الالزمة للحصول على شهادة سرجانا فنديديكان 

( S.Pd) . 

و في هذه الفرصة الثمينة أقدم شكرا جزيال إلى من ساعدني إلتمام هذه 

 الرسالة خصوصا إلى: 
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رادين فتاح  مدير الجامعةسيرازي الماجستير كالمكرم فروفسور الدكتور  .0

 فالمبانج. اإلسالمية الحكومية

 المكرم الدكتور كاسينجو هارتو، الماجستير كعميد الكلية التربية. .2

 كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية. ةالماجستير الدكتورة يونيار المكرمة .3

الذى أعطاني اإلرشاد و توجيه  ىكالمشرفة األول الماجستيرةوسيلة  المكرمة .4

 في كتابة هذه الرسالة.

كالمشرف الثاني التي أعطاني اإلرشاد و توجيه  لماجستير اجمان الدين المكرم .5

 في كتابة هذه الرسالة.

اإلسالمية  رادين فتاح بجامعةالمكرم المعلمين و المعلمات لكلية التربية  .6

 المبانج الذين رشدوني في توجيه المعلومات نافعة.بالحكومية 

رادين فتاح اإلسالمية  المكرم الموظفين و الموظفات لكلية التربية بجامعة .7

 المبانج الذين رشدوني في توجيه المعلومات المنافعة.بالحكومية 

اللغة العربية و المعلمين و اللجان و الطالب في معهد  المكرم مدير معهد .8

بإعطاء البيانات ردين فتاح اإلسالمية الحكومية فالمبانج  اللغة العربية بجامعة

 المحتاجة في هذه الرسالة.

 األحبّاء الذين قد أعطاني الدوافع و الدعاء في كتابة هذه الرسالة.أسرتي  .9

 المحبوب أصدقائي في الجامعة الذين يرافقوني في صعود و هبوط. .01

 عسى الله تبارك و تعالى أن يجزيهم بأحسن الجزاء. آمين
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90226113رقم التسجيل :         

 

 

 

 

 



 و
 

 

 

 جمهورية إندونيسيا
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 وزارة الشؤون الدينية

 المبانجبح اإلسالمية الحكومية جامعة رادين فتا

 كلية التربية, قسم تعليم اللغة العربية

 اعتماد لجنة المناقشة

 العنوان

 يعاب المفرداتالصورة بالكلمة لترقية است تزويجطريقة لعبة  تطبيق

 في الصف السابع بالمدرسة الثانوية عائشية بالمبانج التالميذ لدى

 الرسالة لنيل الدرجة العلمية  في تعليم اللغة العربية

 ساري ايتي مااليا:  ةاعداد الطالب

 02261139رقم التسجيل : 

الرسالة أمام مجلس المناقشة وتم تقرير قبولها  ةالطالب تقد دافع

(  وذلك في S.Pdشرطا للحصول على درجة علمية )سرجانافنديديكان 

من     /م  2108شهر ديسمبير سنة  يوم الجمعة, الموافق بالتاريخ من

 ه .0441شهرشعبان سنة 



 ح
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 ةاقرار الطالب

 ، وأفيدكم علما :اأدناه تأنا الموقع

 ساري ماالياايتي :  االسم

 39022611: رقم التسجيل

في  التالميذ لدى يعاب المفرداتالصورة بالكلمة لترقية است تزويجطريقة لعبة  تطبيق:  العنوان

 الصف السابع بالمدرسة الثانوية عائشية بالمبانج

أقرر بأن هذه الرسالة التى حضرتها لتوفير شرط لنيل درجة علمية في 

التربية جامعة رادين فتاح اإلسالمية الحكومية فالمبانج  تعليم اللغة العربية, كلية

 تحت عنوان:

 يعاب المفرداتالصورة بالكلمة لترقية است تزويجطريقة لعبة  تطبيق"

 " في الصف السابع بالمدرسة الثانوية عائشية بالمبانج التالميذ لدى

حضرتها وكتبتها بنفسي وما زورتها من ابداع غيري أو تأليف اآلخر. 

ذا ادعى أحد استقباال أنها من تأليفه وتبين أنها فعال ليست من بحثي فانا أتحمل وا

المسؤولية على ذلك، ولن تكون المسؤولية على المشرف أو عميد كلية التربية 

 جامعة رادين فتاح اإلسالمية الحكومية فالمبانج.

هذا, و حررت هذا األقرار بناء على رغبتي الخاصة و ال يجيرني أحد 

 ى ذلك.عل

 م ٠٢08ديسمبير  المبانج،ب       

 االقرار ةصاحب ةتوقيع       

  ساري ايتي مااليا

       02261139 
 البحث ةمستخلص
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 يعاب المفرداتالصورة بالكلمة لترقية است تزويجطريقة لعبة  تطبيق:   م , 2108ساري,  ايتي مااليا

 في الصف السابع بالمدرسة الثانوية عائشية بالمبانج التالميذ لدى

 الماجستيرجمان الدينالماجستيرة، والمشرف الثاني:  وسيلة: المشرفة األولى

 

 .استيعاب المفردات, الصورة بالكلمة تزويجلعبة طريقة الكلمات األساسية:

وسائل الصورة. في هذا لعبة الذي باستخدام  طريقة لعبة تزويج الصورة بالكلمة هو الطريقة لعبة

 متوفر. تزويج الصورة بالكلمة وجب التالميذ

الصورة  تزويجطريقة لعبة  تيعاب المفردات التالميذ قبل تطبيقكيف اسالمشكلة هذا البحث هي 

تيعاب المفردات التالميذ بعد كيف اسمدرسة الثانوية عائشية بالمبانج و بال "أ" بالكلمة في الصف السابع

 هل وبالمدرسة الثانوية عائشية بالمبانج  "ب" الصورة بالكلمة في الصف السابع تزويجطريقة لعبة  تطبيق

في الصف السابع  التالميذ يعاب المفرداتلترقية است تؤثير الصورة بالكلمة تزويجطريقة لعبة  تطبيق

 بالمدرسة الثانوية عائشية بالمبانج 

, فأخذ الباحثة  تالميذ46و كانت جميعهم السابعفى الصف  ذتالميالممثلة للمجتمع لهذا البحث هى ال 

 ،طريقة التجريبية. وطريقة جمع البيانات فى هذا البحث هي : بطريقة تالميذ 011كله منهم ألّن ناقص من 

 وتحليل البيانات يستعمل الباحثة برموز اإلحصائية :  طريقة الوثيقة ،طريقة المالحظة ،طريقة االختبارات

الصورة بالكلمة دخلت الى  تزويجطريقة لعبة  اللغة العربية التالميذ قبل تطبيق المفرداتعاب ياست

وقرينة منخفضة  %13التلميذان أو  3وأما قرينة مرتفعة هي  %74 التالميذ أو  17قرينة متوسطة الّن 

بية التالميذ لعراللغة ا المفردات استيعاب (mean)ومن هنا عرفنا أن المتوسطة  %13التالميذ أو  3هي 

 64,78الصورة بالكلمة يعنى  تزويجطريقة لعبة  قبل تطبيق

الصورة بالكلمة دخلت  تزويجطريقة لعبة  المفردات اللغة العربية التالميذ بعد تطبيق استيعاب

وقرينة متخفضة  %35التالميذ أو  8وأما قرينة مرتفعة هي  % 61التالميذ أو  14 الى قرينة متوسطة النّ 

المفردات اللغة العربية التالميذ بعد  استيعاب (mean). ومن هنا عرفنا أن المتوسطة % 4الميذ أو الت1 هي 

 .90الصورة بالكلمة يعنى تزويجطريقة لعبة  تطبيق

الصورة  تزويجطريقة لعبة  بين قبل تطبيق و بعد تطبيق تؤثيرهناك إختالف إيجابي يوجد 

نت فى طرف بالكلمة في تعليم اللغة العربية ألن قيمة " تى " أكبر من نتيجة "ت" فى الجدول سواء كا

 2،12< 10,19> 2,69يعنى  %0أو  %5المعنى 
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