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 ملخص البحث
يف تعليم ادلفردات لدى  جلسة ادللصقةاستخدام  اسًتاتيجية . 0100، فكرى هيكل

يف معهد زين األمُت بسمبيت كاليمنتان  ادلبتدئُتطلبة الصف 
البحث العلمي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الًتبية والتعليم.  .الوسطى

. ادلشرف الثاين: دمحم   ادلشرف األول: الدكتور فطوية نور ، ادلاجستَت
 إقبال الّشوقي ادلاجسًت.

، اللغة العربية ، تعليم جلسة ادللصقةاسًتاتيجية  الكلمات الرئيسية : فعالية،
  ادلبتدئُتالصف ،ادلفردات

فمشكالت يف معهد زين األمُت  ،عن ادلفردات همفصليف تعليم اللغة العربية ال  
يعد افتقار األطفال إىل معرفة ادلفردات وإحجامهم عن احلفظ مشكلة شائعة مسبيت ىو 

يف تعلم الطفولة ، على الرغم من أن تعلم اللغة العربية يف سن مبكرة ىو تعلم ال غٌت عنو 
اسًتاتيجية جلسة ادللصق  لذلك يقدم الباحث ،التايل بسالسةال حىت يتم التعلم لألطف
تسهيل التعلم يف حسُت و االسًتاتيجية ، وذلك لت استخدام ىذه دلعرفة مدى فعالية ىذه

 البحث بصريةومدخلو ىو ادلدخل الكّمي بونوع البحث ىو البحث ادليداين الدراسي.
االختبارين. ورلتمع البحث ابستخدام اجملموعتُت و  مث تصميم البحث ىو ،شبو التجرييب

وأما عينتو  ،مبعهد زين األمُت مسبيت كاليمنتان الوسطى ادلبتدئُتىو مجيع طلبة الصف 
ة.مثّ "ب" كاجملموعة الضابط ادلبتدئُتالصف "أ" كاجملموعة التجريبية و  ادلبتدئُتىي طلبة 

جلسة حتليلها فوجدت الباحث أن استخدام اسًتاتيجية بناء على تقدمي البياانت و 
يف معهد زين األمُت بسمبيت   ادلبتدئُتيف تعليم ادلفردات لدى طلبة الصف  ادللصقة

ت يف االختبار البعدى ىي  -ألّن بياانت االختبار ،كاليمنتان الوسطى ىو فّعال
( 4737,التجريبية)مّث نتائج ادلعّدل يف االختبار البعدي للمجموعة  ، 0700<073,1

 (.73716أعلى من نتائج ادلعّدل للمجموعة الضابطة)
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 Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kita tidak lepas dengan Mufrodat، 

maka permasalahan  di ZA Amin Sampit adalah Minimnya pengetahuan anak 

akan kosakata dan enggannya untuk menghafal adalah suatu problem umum yang 

didapati dalam masa belajar kanak-kanak،padahal pembelajaran bahasa arab sejak 

dini adalah pembelajaran yang sangat diperlukan untuk anak-anak agar 

pembelajaran berikutnya berjalan dengan lancar،, oleh karna itu peneliti 

menawarkan strategi poster session ini  ،  untuk meningkatkan kemampuan 

mufrodat sehingga membawa pembelajaran didalam kelas lebih baik، dan 

mudah.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 

penelitian eksperimen menggunakan model eksperimen semu (Quasi 

Eksperimen)، dan desain penelitiannya menggunakan dua kelompok dan dua kali 

pengujian Populasi dari penelitian ini adalah semua siswa tingkat junior ponpes 

ZA sampit Kalimantan Tengah، dan sampelnya adalah siswa tingkat junior A 

sebagai kelompok eksperiment dan siswa tingkat junior B sebagai kelompok 

kontrol.Kemudian berdasarkan penyajian data dan analisisnya، maka dapat 

peneliti simpulkan bahwa penggunaan Strategi poster session pada pembelajaran 

mufrodat untuk untuk siswa tingkat junior di ponpes ZA sampit Kalimantan 

Tengah itu efektif. Hal ini berdasarkan hasil uji-T pada Post-Test dengan nilai 

0،05<0،179 maka Ha diterima dan H0 ditolak، selanjutnya pada nilai rata-rata 

siswa kelas eksperimen ujian posttest 74، 16 lebih tinggi dari nilai rata-rata siswa 

kelas kontrol pada ujian postest 69،38. 

 

 

 

 



 شعار
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

 إَّنا أَنَزلَناُه ُقرآَّنً َعَربِياً َلَعلاُكم َتعِقلونَ 

 

 

“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-

Qur’an berbahasa Arab، agar kalian mengerti“ 

(Q.S. Yusuf Ayat 2) 

 

 

 

 



 إهداء
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 واحلمدهلل ... شكرا

ن : أيب و إبذنو ميكنٍت إكمال ىذه الرسالة وأقدم ىذه البحث العلمي للمحبوبُت الكرمي
 ئًما ويدعمانٍت معنوًًي ومادًًي.يل الدعاء دا مانيقد انأمي )أمحد و سري( الذ

 أخيت و أخي و مجيع أفراد عائليت الذين قدموايل ادلساعدة والدعم. 

 رافقٍت ودعمٍت يف العمل على ىذه البحث العلمي. لذينء يف فصل "ج" امجيع أصدقا

السيدة د. فطوية نور، ادلاجستَت ، والسيد زلد إقبال الّشوقي، ادلاجستَت ، ادلشرف الذي 
 استغرق وقًتا لتوجيهي يف كتابة ىذه البحث العلمي.

السيد حسب هللا ادلاجسًت ، كرئيس لقسم تعليم اللغة العربية ابإلضافة إىل مشرف 
 أكادميي حيفزين دائما على إهناء ىذه الرسالة يف أقرب وقت شلكن. 

 .2036رفاق السالح يف قسم تعليم اللغة العربية سنة 

 كل أصدقائي الذين لونوا أًيمي.

 

 جزاىم هللا خَتا اجلزاء



 الشكر و التقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

وعلى الو  األنبياء وادلرسلُت سيدان دمحماحلمدهلل رب العادلُت الصالة والسالم على أشرف 
 وصحبو أمجعُت. أما بعد

احلمدهلل بفضل نعمة هللا وتوفيقو وفضلو وىدايتو. يتمكن الباحث من اكمال 
ىذا البحث العلمي لتحقيق بعض متطلبات احلصول على بكالوريوس الًتبية يف كلية 

 بنجرماسُت.  الًتبية والتعليم يف جامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية

الصالة والسالم على نبينا احلبيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. مع مجيع أفراد عائلة وأصدقائو 
 وأتباعو حىت هناية الزمان.

يقر الباحث بكل تواضع وتدرك أن ادلعرفة والقدرات اليت ميتلكو الباحث قليلة 
 علمي مبوضوع :مي يف شكل البحث الجدا وزلدودة لكن الباحث حياول تقدمي عمل عل

يف تعليم املفردات لدى طلبة الصف  جلسة امللصقةفعالية  استخدام  اسرتاتيجية 
 يف معهد زين األمني بسمبيت كاليمنتان الوسطى املبتدئني

تلقى الباحث يف إعداد ىذه البحث العلمي الكثَتة من الدعم واإلرشاد والتوجيو  
أن تعرب عن أمسى آًيت الشكور والتحفيز من جهات سلتلفة. لذالك تود الباحث 

 والتقدير ل:

السيد الدكتور احلاج محدان ادلاجستَت، كعميًدا لكلية الًتبية والتعليم يف جامعة  .3
أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت الذي يسعد بقبول عنوان ىذه الرسالة 

 وادلوفقة عليها. 



العربية ، كلية الًتبية السيد حسب هللا ادلاجسًت ، كرئيس لقسم تعليم اللغة  .2
والتعليم يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت وكذالك ادلشرف 

 األكادميي للباحث.
السيدة الدكتور  فطوية نور ادلاجسًت ، والسيد زلد إقبال الّشوقي ادلاجستَت ،   .1

كادلشرف الذي استغرق الوقت والطاقة واألفكار لتوجيو ىذا البحث العلمي 
 حو.وتصحي

مجيع احملاضرين ومجيع العاملُت يف كلية الًتبية والتعليم يف جامعة أنتساري  .4
اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت الذين يقدمون ادلعرفة إبخالص أثناء دراسة 

 الباحث يف كلية الًتبية والتعليم ، حبيث يكون داعما جدا يف كتابة ىذا البحث.
معهد زين األمُت بسمبيت  ير يف األستاذ احلاج زين الدين إمربان  ، كمد .0

. واألستاذ توفيق ىداًيت و األستاذ عبد اذلادى أمحد و كاليمنتان الوسطى
معهد زين األمُت بسمبيت  كمعلم اللغة العربية يف   ، األستاذة زلفيا اذلادى

. ادلدرسون اآلخرون وادلوظفون اإلداريون الذين أبدوا كاليمنتان الوسطى
عدة يف إجراء ىذا البحث.وأخَتًا أتمل الباحث أن يكون استعدادىم لتقدمي ادلسا

ىذه الرسالة مفيدة لنا مجيًعا وأن يباركها هللا سبحانو و تعاىل، آمُت ًي رب 
 العادلنب.
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