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تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل :    قسم

 املعلمني
نتمي إىل أتليف وال تقدم للحصول على أقرر أن هذه الرسالة ت

أيّة الدرجات األكادمية يف جامعات ما، وليس فيها التأليفات 
واألراء اليت أعدها اآلخرون، إال وفقا مببادئ وإعداد البحوث 

والباحثة مستعدة لقبول . العلمية املذكورة يف مراجعها العلمية
 .ف عليها من انتحال املؤلفاتالعقوابت فيما يقذ
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 إهداء
 إىل من علمين النجاح والصرب

إىل من افتقده يف مواجهة الصعاب ومل متهله الدنيا ألرتوي من 
 حنانه

 ...أيب
 وإىل من علمتين وعانت الصعاب ألصل إىل ما أان فيه

 خفف من آالميوين اهلموم أسبح يف حبر حناهنا لتوعندما تكس
 ...أمي

ويساندوين ويتنازلون عن  احلالل طريق وإىل من كانو يضيئوين إىل
 حقوقهم إلرضائي والعيش يف هناء

 ... خوايت الكرميةأو  إخواين
 أرسلتم محاستكم ىل ومنحتم يل أيد املساعدة

 جزاكم هللا خري اجلزاء وأدعو ريب أن جيمعنا يف جنته
 آمني اي جميب السائلني
 ...أهدي هذا اجلهد املتواضع

   مولندا



 و

 شكر وتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل الذي رفع الدرجات ملن اخنفض جلالله وفاتح 
الربكات ملن انتصب لشكر فضاله، والصالة والسالم على من 
مدت عليه الفصاحة وسدت به البالغة نطاقها، املبعوث ابآلايت 
الباهرة واحلجج القاهرة، املنزل عليه قرآن عريب غري ذي عوج 

 .آله اهلادين وأصحابه الذين شادوا الدين وعلى

على نعم ال تتناهى وتشكره ىل اوتعسبحانه  حتمد الباحثة
 عنبنور الفهم إلمتام هذه الرسالة  شكر مؤمل على إهلمها

البطاقة الومضية لسيطرة الطالبات على حفظ استخدام وسيلة "
مبعهد دار  لعاليةدراسة جتريبية ابملرحلة ا)املفردات يف مادة التعبري 

. الوجه الذي تتمىن رضاك به عنهاعلى  "(Aceh Besarاإلحسان 
احلكومية ببندا أتشيه إلمتام  ها جلامعة الرانريي اإلسالميةممث تقد  

( S.Pd)بعض الشروط والواجبات املقررة للحصول على شهادة 



 و

يف علوم الرتبية ختصص قسم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل 
 .املعلمني

 نيجزيل الشكر إىل مشريف الفاضلالباحثة قد م  تمث
، املاجستري على درا مبصرةاألستاذة و  ، املاجستريقصي ستاذاأل

رسالة الباحثة وإشرافهما منذ كان املوضوع عنواان وفكرة إىل رعاية 
ا ، فلهما من هللا األجر وحفظهما هللا ومتعهمةأن صارت رسال

 . بعلومهما هاونفعابلصحة والعافية وبورك يف عمرمها 

واجه الشكر إىل مدير اجلامعة وال تنسى الباحثة أن ت
تعليم اللغة العربية  وعميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس قسم

وإىل أساتذهتا الذين قد علموها العلوم النافعة وأرشدوها إرشادا 
. جتارب احلياة املستقبلةاجهة خربة عظيمة ملو  نبيال ومنحنوا هلا

 إبعارة الكتب احملتاج ملوظفي املكتبة الذين قد ساعدوها ذالكوك
م الشكر للمدرسني والطلبة قد  ومن مث ت. إىل إمتام هذه الرسالة

جلمع البياانت يف أتليف  عهد دار اإلحسان الذين قد ساعدوهامب



 و

 تربية اهاذين قد ربيلاحملبوبني ال هاوكذالك لوالدي. هذه الرسالة
ألجدادها فلمهم رها إىل يومها هذا و حسنة ومهذبة منذ صغا

 لزمالئها اخلالص م الشكرقد  وال تنسى أن ت. الشكر العظيم
الذين قد  1026ية للمرحلة احملبوبني يف قسم تعليم اللغة العرب

 عظيما تشجيعا قدمي بعض أفكارهم النافعة وشجعوهابت ساعدوها
بول بق ة، ودعاء احلسن ويتقبل عملهمإىل إمتات كتابة هذه الرسال

  .حسن لعل  هللا جيزيهم أحسن اجلزاء يف الدنيا واألخرة

قرتاحات من وأخريا ترجو الباحثة النقد البنائي واال
نه تعاىل أن جيعل هذه تمىن إبذني إلكمال هذه الرسالة وتالقارئ

 .الرسالة رسالة انفعة للناس أمجعني
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 (د)  ............................................. استهالل

 (ه)  .............................................. اإلهداء

 (و)  ....................................... الشكر والتقدير

 (ح)  ....................................... قائمة احملتوايت

 (ك)  ........................................ لاقائمة اجلدو 

 (ل)   ...................................... قائمة امللحقات

 (م)  .................................... مستخلص البحث

 (ن)  ................... مستخلص البحث ابللغة اإلندونيسية



 ح
 

 (ع)  ...................... اإلجنليزيةمستخلص البحث ابللغة 

 
  1 ..................... ساسيات البحثأ: الفصل األول 

 1 ...........................  البحث مشكالت -أ 

. 2 

 3 ................................  البحث اأهداف -ج   

 3 .................................  البحث أمهية -د    

 3 ............................  الفروضو  االفرتاض -ه   

 4 ............................ معاين املصطلحات  -و   

 5 ................................. البحث حدود -ز   

 5 ............................  السابقة الدراسات -ح   

 6 ............................ الرسالة كتابة طريقة -ط   

 7 ....................... اإلطار النظري: الفصل الثاىن 

 7 ...................... البطاقة الومضية وسيلة  -أ 

 7 .................  الومضية تعريف البطاقة -1

 7 ..... فوائد استخدام وسيلة البطاقة الومضية -2

   ب- سؤال البحث ................................



 ح
 

ابستخدام وسيلة البطاقة  التدريس خطوات -3
 8 ................................ الومضية

مزااي وعيوب وسيلة البطاقة الومضية يف  -4
 9 ................................. التعليم

 11 ....... يف مادة التعبرياملفردات وأمهياهتا  تعريف -ب 

  11 ....................... أهداف املفردات  -1

 12 ..................... طرق تعليم املفردات -2

 11 ............ إجراءات البحث امليداين: الفصل الثالث  

 13 ................................. البحث منهج - أ

 14 ............................... والعينة  جملتمع ا -ب   

 14 ...............................  البحث أدوات -ج   

 14 .......................... املالحظة املباشرة  -1

 16 ................................ االختبار   -2

 17 ...........................  البياانت حتليل طرق - ه

 17 ............. املالحظة املباشرة البياانت حتليل  -1

 18 .................... االختبار البياانت حتليل  -2

 02 ............... نتائج البحث ومناقشتها: الفصل الرابع 
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 21 ............................ غرض البياانت - أ
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إجراء تعليم املفردات يف مادة التعبري ابستخدام  -3
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 25 .......................... أنشطة البحث ( أ

مادة يف  البطاقة الومضيةوسيلة استخدام  ( ب
 26 ................................. التعبري

 33 ............................. حتليل البياانت - ب
 33 ................... املالحظة املباشرة -1
 34 ..................... حتليل االختبار -2

 38 .................................... املناقشة     -د   
 38 .............................. حتقيق الفرضني    -ه   

 13 .............................. اخلامتة: الفصل اخلامس 
 39 .............................. نتائج البحث - أ

 43 ................................. املقرتحات - ب
 11 .............................................. املراجع

 41 ......................... مراجع اللغة العربية - أ



 ح
 

 42 ............................ مراجع األجنبية - ب
  43 ................ اإللكرتونية واإلنرتنيتاملراجع  - ت
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 ولاقائمة اجلد

 صفحة              موضوع اجلدول        رقم اجلدول
  02 .................. أسئلة البحث وحتليلها   1-3اجلدول 
يف املدرسة يف معهد دار  أمساء املدرسني   1-4اجلدول 
 00 ............................................. إلحسان
مبعهد دار الثانوية للمرحلة  الطلبةعدد   0-4اجلدول 

 3 ............................. اإلحسان
 04 الوسائل بــمعهد دار اإلحسان 3-4اجلدول 
 02 ........................ التوقيت التجرييب  4-4اجلدول 
نشاط املدرسة والطالبات يف مادة التعبري  5-4اجلدول 

 02 ............................... بوسيلة البطاقة الومضية
نشاط املدرسة والطالبات يف مادة التعبري   2-4اجلدول 

   02بوسيلة البطاقة الومضية
دليل املالحظة ألنشطة املدرسة عند عملية  2-4 اجلدول

التعليم والتعلم التعبري ابستخدام وسيلة 
 31 ......................... البطاقة الومضية

املباين و



 ك

دليل املالحظة ألنشطة الطالبات عند   2-4اجلدول 
عملية التعليم والتعلم التعبري ابستخدام 

 33 ................... البطاقة الومضيةوسيلة 
 34 ............ نتيجة االختبار القبلي والبعدي 9-4اجلدول 

   32 
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 املشرفني
إفادة عميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة  -2

الرانريي اإلسالمية احلكومية  بندا أتشيه على القيام 
 ابلبحث

 على إمتام البحثإفادة مدير معهد دار اإلحسان  -3
نشاط املدرسة والطالبات يف مادة التعبري بوسيلة  -4

 البطاقة الومضية
نشاط املدرسة والطالبات يف مادة التعبري بوسيلة  -5

 البطاقة الومضية
 البعدي و ختبار القبليأسئلة لالقائمة  -6
 ة املالحظة ألنشطة املعلم والطالباتورق -7



 ل

 (Normalitas Data )نتيجة ضبط الفائل  -8
 (Uji Normalitas)نتيجة االختبار املتجانس  -9

 Sign Rank Testحتصيل  -11
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 مستخلص البحث
 عنوان البحث

در
 (Aceh Besar مبعهد دار اإلحسان للمرحلة العالية

 مولندا:  االسم الكامل
 060202061:  رقم القيد

خيطر بباله مع  امعغة وسيلة التعبري عند اإلنسان إن الل 
ميكن اإلنسان أن حيي حياة  وال. اآلخرين يف مجيع مواقف احلياة

املفردات من عناصر و . والتعبري أساسه مفردات .كاملة بدوهنا
ومن خالل مالحظة . هتااللغة اهلامة يف استعمال اللغة وسيطر 

مبعهد دار اإلحسان تعبري لة على إجراء تعليم وتعلم مادة االباحث
 املفردات وحفظهاة سيطر الصعوبة لدى الطالبات يف  وجدتأهنا 

ووجدت . املفردات أحياان علىطاء النطق خ وهذا يتضح يف
يف هذه املادة يعلم بطريق  أن املدرس خرالباحثة العامل األ

يستخدم  ال ألن املدرس. احملاضرة اليت تسبب امللل عند التعليم
انطالقا من املشكلة . الوسائل التعليملة يف عملية التعليم و التعلم

: استخدام وسيلة البطاقة الومضية لسيطرة 
الطالبات على حفظ املفردات يف مادة التعبري )اسة جتريبية 



 م
 

 يكونلباحثة أن تستخدم وسيلة البطاقة الومضية السابقة، تريد ال
املراجع للمدرس وميكن أن يطبق  هذه الوسيلة يف عملية التعليم 

الباحثة  أهدفت .لديهن املفرداتعلى حفظ الطالبات  سيطرةل
كيفية تطبيق علي   التعرف: ني ومهايف كتابة هذه الرسالة إىل أهداف

التعرف على قدرة و  التعبري يف مادة البطاقة الومضية وسيلة
على سيطرة  البطاقة الومضيةوسيلة  ماستخدابعد  الباتالط

ه أما منهج البحث الذي استعملتو . التعبري يف مادة املفردات
ابلتصميمات التمهيدية  ة فهو منهج جتريبيةالباحثة يف هذه الرسال

(One group – Pretest Postest Design).  وجلمع البياانت
 Sign Rank-الختبار تاو استعملت الباحثة دليل املالحظة  

Test)) . عاليةال للمرحلة مجيع الطلبةواجملتمع من هذا البحث هو 
 .صّفا 06طالب وهم منقسمون على  801وكان عددهم 

فأخذت الباحثة منهم كالعينة وهي الطالبات يف الصّف األول 
 وأما نتائج احملصولة فهي أن .طالبة 22وكانت عددهّن ( د)

بطاقة الومضية لسيطرة الطالبات على حفظ استخدام وسيلة ال
يكون ممتازا ألن كل أنشطة املعلمة  املفردات يف مادة التعبري



 م
 

ريس وكانت ملحوظة كما والطالبات فيه مطابقة مبا يطلب من تد
 بطاقة الومضيةال وإن استخدام وسيلة ورد يف دليل املالحظة

لسيطرة الطالبات على حفظ املفردات يف مادة  يكون فعاال
، 4) تيجةنحتصل على ال Sign Rank Testألن االختبار ، التعبري
ويدل  .Sig(2-Tailed)  (0008<000.)ومستوى الداللة( 600

 .مردود( H0)فرض الصفر  و مقبول( Ha)فرض البديل  على أن
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ABSTRAK 

 

kemampuan  siswa dalam menghafal mufradat pada 

pelajaran ta’bir, Penelitian Exsperimen di pesantren 

Darul Ihsan Aceh Besar. 

Peneliti :  Maulinda 

NIM :  160202168            

 

mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh dirinya terhadap orang lain 

dalam semua situasi kehidupan. Bedasarkan hasil pengamatan peneliti 

terhadap proses belajar mengajar pelajaran Ta’bir di dayah Darul Ihsan 

menemukan bahwa sulit bagi siswa untuk menghafal kosa kata dan ini 

terbukti dalam kesalahan mereka saat menghafal kosakata . Peneliti juga 

menemukan faktor lainnya yaitu, bahwa guru dalam pembelajaran ini 

menggunakan metode ceramah yang menyebabkan kebosanan dalam 

proses belajar. Karena guru tidak menggunakan media dalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan masalah di atas, peneliti ingin menggunakan 

metode kartu flashcard  untuk menjadi referensi guru dan dapat 

menerapkan metode ini dalam proses pembelajaran agar siswa mampu 

menguasai dan menghafal kosakata pada pembelajaran ta’bir. Adapun 

tujuan penulis melakukan penelitian ini ada dua, yaitu:  untuk 

mengetahui bagaimana proses pembelajaran menggunakan kartu 

flashcard pembelajaran ta’bir dan untuk mengetahui kemampuan siswa 

setelah penggunaan kartu flashcard dalam penguasaan dan penghafalan 

kosakata. Adapun metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain 

One group – Pretest Postest Design. Untuk mengumpulkan data peneliti 

menggunakan lembar observasi, uji Sign Rank Test. Sedangkan populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa MAS Darul Ihsan yang berjumlah 

508  siswa, dan samplenya adalah kelas IVd yang berjumlah 27 siswa. 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media kartu 

flashcard berlangsung dengan sangat baik hal tersebut terlihat pada 

lembar observasi dimana seluruh kegiatan yang tertera terlaksana 

dengan baik, penggunaan media flashcard dalam pembelajaran ta’bir 

efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai dang 

meghafal kosakata, dimana hasil uji Sign Rank Test memperoleh hasil 

(4,601) dan tingkat signifikansi (Sig. 2-Tailed) (0,05 < 000.). Ini 

menunjukkan bahwa hipotesis Ho tertolak dan hipotesis Ha diterima. 

Judul Skripsi : Penggunaan Media Flash Card untuk meningkatkan 

 Bahasa merupakan sebuah  sarana manusia untuk 
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ABSTRACT 

 

Are Able To Memorizing The Vocabulary In 

Ta’bir Lesson 

 

 Language is a human means to express what they  think of 

others in all life situations. Humans will not be perfect if they live 

without language. Basic expressions are vocabulary. Vocabulary is a 

language element that is important in language use and control. Based 

on the observations of researchers on the teaching and learning process 

in Ta'bir lessons at Darul Ihsan Islamic boarding school, it was found 

that it was difficult for students to memorize vocabulary and this was 

proven in their mistakes when memorizing vocabulary. Researchers also 

found other factors. that the teacher in this learning uses the lecture 

method which causes boredom in the learning process. Because the 

teacher does not use the media in the learning process. Based on the 

problems above, researchers want to use the card method (flashcard) to 

reference teachers and hope they can apply this method in the learning 

process so the students can master and memorize vocabulary in ta'bir 

learning. The aim of the researchers to conduct this research is twofold, 

to find out how the learning process of ta'bir lessons after using a 

flashcard and to find out the students' ability after using flashcards in 

mastering and memorizing vocabulary. The research methodology used 

by researchers in this study was experimental research with the design of 

One group - Pretest Posttest Design. To collect the data, the researcher 

used the observation sheet, signed the Sign Rank Test. While the 

population of this study were all senior high school students' of Darul 

Ihsan  islamic boarding school, which numbered 508 students, and the 

sample was class XD which consisted of 27 students. The results of the 

study show that the use of flashcard media is very good, it can be seen in 

the observation sheet, that all activities listed are carried out well, the 

use of flashcard media in ta’bir learning is effective in increasing 

students' ability to master and memorize vocabulary, because the results 

of the Rank Test  obtained results (4,601) and significance level (Sig. 2-

Tailed) (0.05 <000.). This shows that Ho's hypothesis is rejected and 

Ha's hypothesis is accepted. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
خيطر بباله مع  امعغة وسيلة التعبري عند اإلنسان إن الل

ميكن اإلنسان أن حيي حياة  وال. اآلخرين يف مجيع مواقف احلياة
 إىل قسمني مها لغة ومن املعروف أن اللغة تنقسم. كاملة بدوهنا

التعبري . لسان أو التعبري الشفوي ولغة الكتابة أوالتعبري التحريريلا
. وغريه وسائل مساعدة عليهميتاز بني فروع اللغة العربية أبنه غاية 

  .مركبة ماإأساسه مفردات إما مستقلة و  والتعبري
 هتااملفردات من عناصر اللغة اهلامة يف استعمال اللغة وسيطر 

يف  واستعماهلا عامة هم اللغةحد فأل لسهيوابستيعاب املفردات 
تعلم  تدور دورا هاما يف  فرداتو امل .وكذلك اللغة العربية املعاملة

يف النص منها من يعرف أكثر األجانيب و عند  اللغة تعليمو 
ابللغة  كب اجلمليستطيع أن ير النص و  أن يفهم هالعربىي فيمكن
 .العربية سريعا
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التعبري له عوامل  مادة ميف تعلكما م اللغة العربية  تعلإن ىف 
. عليمية، ومن تلك العوامل هي الوسائل التلبةتؤثر جناح الط

ستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، يالوسائل هي األداة اليت 
وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على 

كّل ما اي    .يف فهم الدرس هماملهارة واكساهبم العادات ليسهل
ميكن استخدامها لتوصيل الرسالة املقصودة وإرساهلا إىل 

  .متسّلمها

يوجب للطلبة أبن  اهدكان معهد دار اإلحسان مع
هذه مادة  .ويعلم فيه مادة التعبري. زيةيللغة العربية واإلجنلا وايتكلم

-12  جديدة يف معهد دار اإلحسان يف السنة الدراسية 
 يف املدرسة األولالصف  الباتأن الط من الواقعو . 2 1 
 و ،دة يف الكتابار و ال املفردات سيطرة على نمل يقدر  العالية
،  ويشعرن بصعوبة حفظها املفردات علىأحياان النطق  نطئخي

 املتوسطة يف املدارس طالبات جديدات الاليت خترجنألهنن 
                                                             

1
 . Tarmizi Ninoersy, Tathwir Manhaj Ta’lim Wa Taqwim Al-

Lughah Al-‘Arabiyyah Li An- Nathiqina Bighairiha, ( Banda Aceh, Al- 

Mumtaz Institute, 2015) hal, 112. 
2
 Arief S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan: Pengetian, 

Pengembangan dan Pemanfaatan, (Jakarta: Raja Grafndo, 2003), h. 6. 
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 نلفظي نوه"  قلب"كلمة يف  النطق  خطاء أمثلةومن  . العامة
وكان املدرس يف هذه املادة يعلم بطريق احملاضرة اليت  ." كلب"

 . ومل يستخدم فيه الوسيلة تسبب امللل عند التعليم
 . املادة تعليم هذهيف وسيلة ىل الإ  املدرس حيتاج لذلك

التعبري  مادة هلا يف تعليماستعما املدرس كنومن الوسائل اليت مي
 بطاقات شكل على وسيلة، وهي ومضيةالبطاقة الهي وسيلة 

يف  هامن بياانتوال ظهرها على الصور ابستخدام صنعت مصورة
  .بطنها

يد الباحثة أن تبحث تر  هذه املشكلة اعتمادا على
على بات لسيطرة الطال ومضيةالبطاقة الاستخدام وسيلة "يف

دراسة جتريبية مبعهد دار " )التعبري مادةحفظ املفردات يف 
  (. Aceh Besarاإلحسان

 

 البحثسؤال  - ب
سؤال ، فتحدد الباحثة  مشكلة البحث السابقة اعتمادا على
 : البحث، هي

                                                             
3  .Hotimah,  Jurnal Pendidikan Universitas Garut Vol. 04,  No. 

01; 2010; 10-18,  Hal, 11. 
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 وسيلةكيف أنشطة الطالبات و املدرسة ابستخدام  . 
 ؟التعبري يف  مادةالبطاقة الومضية 

 سيطرةلتكون فعالية  ومضيةالبطاقة ال هل استخدام وسيلة . 
 ؟التعبري مادة الطالبات على حفظ املفردات يف 

 

 هدف البحثأ - ج
 :يما يلكهدف البحث  أتتكون 

أنشطة الطالبات و املدرسة  على التعرف . 
 يف  مادةالبطاقة الومضية  وسيلةابستخدام 

  .التعبري
م وسيلة استخدابعد  الباتالتعرف على قدرة الط . 

 يف مادة املفرداتعلى سيطرة  البطاقة الومضية
 .التعبري

 

 أمهية البحث - د
 :هذه الرسالة هيحبث إن أمهية 
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 :للمدرس - 
 أن يكون هذا البحث مفيدا للمعلم

لتحسني عملية التعليم  مبعهد دار اإلحسان
 زايدة املعلومات عن الوسيلة التعليميةوالتعلم و 

يف مادة بطاقة ومضية   وخاصة يف وسيلة
 .التعبري

 :للطالبات - 
وحفظ  التعبريمادة تسهيل عملية تعلم  -

 املفردات
 املفرداتنطق صالح إ -
 .مفرحا تعلم التعبريجعل  -

 للباحثة  - 
يف  تعليم والتعلمعملية ال عنزايدة املعلومات 

 املفردات ابستخدام وسيلةف  حلالتعبري مادة 
 .بطاقة ومضية
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 والفروض ضات فاال - ه
الباحثة يف هذا البحث  عليهاعتمدت  أّما االفرتاض الذي

التعليم  فهي أّن الوسيلة التعليمية من العناصر املهمة يف عملية
 التعبري ابلعربيةمادة والتعّلم خاصة يف عرض 

 :من هذا االفرتاض تفرتض الباحثة فرضنيو 
مل  ومضيةالبطاقة الوسيلة  استخدام إن :الفرض الصفري -

مادة الطالبات على حفظ املفردات يف لسيطرة  فعاال يكن
 .التعبري

يكن  ومضيةالبطاقة الاستخدام وسيلة  إن :البديل الفرض -
مادة الطالبات على حفظ املفردات يف لسيطرة  فعاال
 .التعبري

 

 صطلحات معاين امل - و
 ومضيةالبطاقة الوسيلة هو استخدام موضوع هذا البحث إن 

سة درا" )التعبري مادة لسيطرة الطالبات على حفظ املفردات يف
الباحثة بعض املصطلحات  تقدمو (. جتربية مبعهد دار اإلحسان

 :يف هذا املوضوع كما يلي رداملهمة اليت ت
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 :   ومضيةالبطاقة ال وسيلة -1
رسالة من املرسل إىل نقل اللة اأدهي الوسيلة 

الوسيلة التعليمية هي مجيع األدوات واملعدات  واملستقبل 
واآلالت اليت يستخدمها املدرس أو الدارس لنقل الدرس 

ارسني سواء داخل الفصل أو خارجه إىل جمموعة من الد
بطاقة كذلك و  . حتسني العملية التعلميةىل إ فدوهت
 على الصور ابستخدام صنعت مصورة بطاقةومضية هي ال

   .يف بطنها منها والبياانت ظهرها
 مصورة بطاقةواملراد ابالبطاقة الومضية هنا هي 

وتكتب فيه املعىن من الصورة  الصور ابستخدام صنعت
املوصورة ليكون وسيلة يف تعليم التعبري لتسهل الطالبات 

 . على حفظ املفردات
 
 
 
 

                                                             
سنة )، مكتبة األجنلو املصرية، املناهج والوسائل التعليميةدمحم لبيب النجيحي، .   
    -   . ، ص(211 

5 . Hotimah,  Jurnal Pendidikan Universitas Garut Vol. 

04, No. 01; 2010; 10-18, Hal, 11. 
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 تعبريالمادة  -2
مبعىن بني " يعرب -عرب"التعبري مصدر مشتق من فعل 

 كلمةئ الطلبة  شواملراد ابلتعبري هنا أن ين  .وأعرب وتكلم
يف  مادة التعبري تعليميف  سليمة صحيحة شفواي وحتريراي

 .معهد دار اإلحسان

 حدود البحث -ز

 :تتكون حدود البحث من 

 هذه الرسالة حتت املوضوع الباحثة حتدد :احلد املوضوعي . 
لسيطرة الطالبات على ومضية البطاقة الاستخدام وسيلة "

 "التعبريمادة حفظ املفردات يف 
الصف الباحثة هذه الرسالة يف تبحث :  احلد املكاين . 

 .مبعهد دار اإلحسان عاليةالاألول ابملدرسة 
هذه البحث إن الباحثة تبحث : ينااحلد الزم . 

 .مـــ 2 1 -2 1 سنة دراسية ل
 

                                                             
   2 . ص...املنجد يف اللغة واألعالممؤسسة دار املشرق، .   
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 الدراسات السابقة - ح
وبعد أن نظرت الباحثة يف مكتبة اجلامعة الرانريي ومكتبة  

الت كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي وغريمها الرسا
 بطاقة الومضيةالاستخدام وسيلة : "املبحوثة اليت تتعّلق مبوضوع

وجدت " لسيطرة الطالبات على حفظ املفردات يف تعليم التعبري
 :الباحثة كما يلي

وسيلة السلم والثعبان واستخدامها  عن سيت سارة حبث  - 
مشكلة و   MIN Tungkop يف عملية التعليم املفردات

عاجزون يف فهم الطلبة  البحث من هذه الرسالة هي إنّ 
اليت تستخدمها الباحثة  كانت الطريقةو  .معىن املفردات

نتيجة البحث اليت أما . حبث جترييبهي  ه الرسالةيف هذ
تدل على أن الفروض مقبولة  حثةالباحصلت عليها 
ت احلساب –نتيجة االختبار ذلك أن والدليل على 

،  1ت اجلدول يعين -أكرب من نتيجة االختبار
الدراسة السابقة  بني وجه التشابهو .  ،   > 

مها تبحثان عن املفردات ومها تريدان أن والدراسة احلالية 
بني  ختالفوجه االأما  .تستخدما الوسيلة اجلديدة
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 السلم وسيلة عن تبحث هناا يعىنهاتني الدراستني 
 وسيلة فعالية ملعرفة ابألهداف املفردات تعليم يف والثعبان
 عن تبحث الباحثة أما املفردات تعليم يف والثعبان السلم

الطالبات على  سيطرةلطاقة الومضية الب الوسيلة استخدام
 .املفردات حفظ

مشكلة و  ابلقصة املفردات تدريس عن مولدي رمحة حبث - 
 العصري ابملعهد الطلبةالبحث من هذه الرسالة هي أن 

Lampoh Beut- Lamlhom)) . مشكلة البحث من هذه و
 الذي املفردات من دونياليستف الطلبة الرسالة هي إنّ 

 كانتو . الصبح صالة بعد يوميا دورها لعب عند وجدوا
 هي البحث هذا ىف ةالباحث تستخدمها الىت الطريقة
 عليها حصل اليت البحث نتيجة أما. جترييب البحث
 ألن مقبولة ديلالب الفروض أن على تدل فهي الباحث
ت  -هي أن( T- Test)  ت – االختبار من النتيجة

(T )أكرب من ت   1، احلساب(T ) اجلدوال
 والدراسة السابقة الدراسة بني  التشابه وجه.  1، 
 وسيلةهي  املتساوية الوسيلة تستخدمان مها احلالية
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 بني اإلختالف وجهو .املفردات التعلم يف طاقة الومضيةالب
 عن يبحث انه يعىن احلالية والدراسة السابقة الدراسة
 الكتابة تعلمدفع  يف الومضية بطاقةال وسائل أتثري

 أجنوج تولونج األىل احلكومية اإلسالمية الثانوية ابملدرسة
طاقة الب وسيلة استخدام عن تبحث الباحثة أما. 

 .املفردات الطالبات على حفظ سيطرةلالومضية 

 طريقة كتابة اخلطة -ط

أما الطريقة كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل 
قسم تعليم اللغة العربية كلية  (البكالوريوس)إعداد خطة البحث 

 .الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

  الومضية بطاقةال وسيلة - أ
 الومضية بطاقةال تعريف -1

 صنعت مصورة بطاقات شكل يف وسيلة عن عبارة هو
 يف بطاقة الواردة الصورة من بياانت ظهرها على الصور ابستخدام
جانب األول حيتوي . ذات وجهني أي بطاقة فعالية  .الومضية

صور، النصوص ورموز، وجانب آخر حيتوي على تعريفات  فيه
اىل شيئ متعلقة  تساعد الطالب على تذكري وبياانت اليت

 مع تعديلها ميكن اليت احلجم صغرية بطاقة وهيأي   .ابلصورة
 رمز أو نص أو صور على وحتتوي مواجهة من الصغرية الفئة

  .للصورمتعلق  شيئترشد التالميذ إىل 
حدى إ ص إىل أهنالخ  ن من اآلراء السابقة  يتمكن لنا أن 

. حتتوي فيه الصور والتعريفات. ذات وجهنيالبطاقة  من أنواع
                                                             

1
 Hotimah,  Jurnal Pendidikan Universitas Garut,  Vol. 04; No. 

01; 2010; 10-18, Hal, 11. 
2
 Eralingua, Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra, 

(Volume 1 No.2, Agustus 2017),  Hal, 141. 
3
 Eralingua, Jurnal Pendidikan Bahasa Asing...Hal, 140. 
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وحفظها ولعل من أسباب جناح الطالبات على سيطرة املفردات 
 .يف مادة التعبري هي هذه الوسيلة

 فوائد استخدام وسيلة البطاقة الومضية -2
فوائد الوسائل يف مقدار ما حتققه من أهداف تربوية ضمن 

 : نظام شامل متكامل، ومن أهم آاثرها ما يلي
جتذب إهتمام الطالب، وتشد إنتباهه إىل الدرس، وتثري  - 

شوقه إىل املعرفة والرغبة يف العلم، وتنمي فيه حب 
وهذا ملا اإلستطاع، وتشعره بتغري جو الدرس وطريقه، 

ألواان  ومضيةالبطاقة الابستخدام وسيلة سريى الطلبة 
 . جديدة يف التعلم

 عند واستحضارها وتذكرها املعلومات تثبيت على تساعد - 
 صورة حية ذات الطالبة ذهن يفى تبق ألهنا احلاجة،
وهذا سيكون يف البطاقة الومضية ألن فيها صورة . واضحة

 . وبيان خلفها أو يف بطاقة أخرى
 مشاهدة لدى سيما وال اللغوية، اتالطالب ثروة تنمي - 

 .ومناقشتها الوسيلة
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 يساعد الوسائل تنوع ألن الفردية، الفروق مراعاة على تعني -4
 الطالب حاجات مع تتناسب متنوعة خربات تقدمي يف

 .املختلفة واستعدادهتم وميوهلم
 وجتعله سيدرسه، الذي للموضوع متهيدا للطالب تقدم -5

 أو واقعه عن بعيدا املوضوع كان إذا سيما وال ، فيه يعيش
 املناسك،  ملواقع التخطيطي كالرسم ، تصوره اليستطيع
 4.والغزوات السرية تدريس يف واخلرائط واملصورات

استخدام وسيلة البطاقة من األغراض السابقة تتضح أن 
ومن أهم الفائدة هي جتذب إهتمام . الومضية هلا فوائد كثرية

 .يف ذهنهن ملدة طويلة الطالبات للدرس وتبقى املفردات

 بطاقة الومضيةالابستخدام وسيلة  التدريس خطوات -3
 أما ،الوسيلة ذهأيضا هب وهكذاهبا  خاصة إجراء هلاوسيلة  كل يف

 5:يلي كما للخطوات ابلنسبة

                                                             
، الرتبية اإلسالمية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السالم طويلة،  4

 (م ٠٠٢ دار السالم، : القاهرة)
5.Eralingua, Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra 

,Volume 1 No.2( Agustus 2017), Hal, 141. 
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 الصدر مستوى ميسك ترتيبها مت اليت البطاقات ( 
 .الطالب حنو مواجهة

 .املعلم شرح بعد فواحدا واحدا البطاقة سحب ( 
 من املتقرب للطالب شرحها مت اليت البطاقات عطاءإ ( 

 أكمل مث البطاقة مالحظة الطالب من واطلب املعلم،
 .البطاقة يالحظوا مجيعهم حىت خريناآل الطالب إىل

ئة جيري التعليم على اهلي لعبة بطريقة الوسيلة كانت إذا
 : اآلتية

 صندوق يف عشوائي بشكل البطاقاتاملدرس  ضعي ( 
 . الطالب عن بعيد

 . السباق يف سيشاركون الذين الطالب املدرس هزجي ( 
 أو صورة فيها بطاقة عن للبحث الطالب املدرس مرأي ( 

 . األمر حسب رمز أو نص
 . مكانه إىل الطالب يعود البطاقة على احلصول بعد  (4
 .البطاقة على حيتوى ما بشرح الطالب يقوم مث (5
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 التعليممزااي وعيوب وسيلة البطاقة الومضية يف    -4
 : هي البطاقة الومضيةمزااي وسيلة كان  - أ

ميكن . يسهل محلها ، ألن حجمها صغرية  -
احتفاظ البطاقات التعليمية يف احلقيبة بل يف اجليب 
، وميكن استخدامها يف أي مكان ، يف الفصل أم 

 . يف خارج الفصل
، ال حيتاج سيلةعمليا ، عند استخدام هذه الو   -

املعلم أن يستعيب مهارات خاصة ، وال حيتاج هذه 
 .إىل تيار الكهرابئي سيلةالو 
سهل لذكرها، من خصائص واسطة البطاقات  -

التعليمية هي تقدمي رسائل قصرية على كل بطاقة 
إن عرض هذه الرسائل القصرية يسهل .  مقدمة

  .على الطالب لذكر ما هو مذكور يف الرسالة
نستطيع أن نستخدمها من  سيلةو ال هذه ،تعةمم  -

الطالب  : خالل اللعبة، على سبيل املثال 



21 
 

 

ابإلضافة إىل أن . يتسابقون للبحث وفًقا األوامر
  .تدرب القدرة املعرفية أيضا تدرب الرباعة

ص لخ  يتمكن لنا أن  نومن مزاايت السابقات 
على مساعدة  تمكنهذه البطاقة سهل محلها وت إىل أن

 .سريعة حفظ املفردات الطالبات على
 :هي البطاقة الومضيةوسيلة وب عي كان - ب

 .الصور تؤكد فقط على اإلدراك احلسي للعني -
صور الكائنات املعقدة للغاية أقل فعالية  -

 .ألنشطة التعلم
 .العدد حمدودة للمجموعات الكبرية -

 يلى فيما. سنتيمرت 4 ×  ٢ ± مبقدار صنعت بطاقة هذه
 أو الصورة أو الكلمة جهة من إما الصور، من املقدار أعرض
 .بينهما

 
                                                             

6 Hotimah, Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol. 04; 

No. 01; 2010; 10-18, Hal, 12. 
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 لصورة و املفردة يف بطاقات خمتلفةا

 وأمهياهتا يف مادة التعبري تعريف املفردات - ب
افرادا،  –يفرد  –مفردات مجع من مفردة ومأخوذ من افرد 

 ومع. ملادة التعبري أساسي عنصر املفرداتو   ."الكلمة"معناها 
استماع أو كالم : اللغة األربع مهارات من كل يف موقعها أمهية

 إىل مهارة من يتفاوت املوقع هذه أن إال   أو قراءة أو كتابة

                                                             
 ٢ . ، ص(.111 : فروكيسف سورااباي)، قاموس البشرى, منور عبد الفتاح   
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ما شرح املعلم يف مادة  وافهميوال يستطيع الطالبة أن  ٢.أخرى
 من أساسي مطلب املفردات ألن تعليم. التعبري دون املفردات 

  1.إجاهتا شروط من وشرط الثانية اللغة تعليم مطالب
 املفردات أهداف -1

 الثانية اللغة تعلم يف التلميذ أن اليعىن املفردات تعلم إن
 قادرا كونه أو مقابل هلا، وإجياد األم اللغة إىل ترمجتها على قادر
 إن بل فحسب، العربية واملعاجم القواميس يف معناها حتديد على
 على اقادر التلميذ  يكون أن هو املفردات تعلم يف الكفاءة معاير

 يستطيع حىت املناسب، املكان يف املناسبة الكلمة استعمال
 عليها، يسيطر اليت والرتاكيب ألمناط اوعدد ابلعربية اإلتصال
 ٠ .بكفاءة استخدامها ويستطيع

                                                             
دار : القاهرة)، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربيةرشدى أمحد طعيمة،  1

 .4  . ، ص(مـــــ ٠ ٠ الفكر العريب، 
املراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات رشدى أمحد طعيمة، 1
 5  . .، ص(هـ   4 جامعة أم القرى، )، أخرى

أو : األحكام)، مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبيةأزهر أرشد،   ٠ 
 .14. ص)، 11٢ جونج فاندانج، 
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 طرق تعليم املفردات -2
 :طرق تعليم املفردات كما يلي

  (النماذج)ابراز ماتدل عليه الكلمة من أشياء  -
نرد كلمة   قلام واباتك دنع امكأن نعرض 

 .قلم أو كتاب
 .ذكر املتضادات واملرتادفات من املفردات -
مثيل املعىن، كأن جيلس املدرس عندما ترد مجلة  -

 " أان اجلس" 
 املرتادفاتو ذكر املتضادات  -

مبكن تكليف الطالب ، الباحث يف القاموس -
يف املستوايت املتوسطة واملتقدمة ابلبحث يف 

 الكلمة اجلديدةالقواميس العربية لتوضيح معىن 

الرتمجة اىل لغة وسيطة وهذا اخر أسلوب ميكن  -
   .أن يلجأ إليه املعلم لتوضيح معىن الكلمة

                                                             
 .    . ص...املراجع يفرشدي أمحد طعمبة،    
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 الفصل الثالث
 يقلإجراءات البحث احل

 منهج البحث -أ 

كان املنهج الذي تستخدمه الباحثة يف هذا البحث هي 
 Eksperiment)                                          منهج جترييب

Research) .هالعملى الذي يستطيع ابحث وهو منهح البحث 
على النتيجة ( لتاملستق املتغري)سطته أن يعرف أثر السبب ابو 
  . عيةيجلي يف تقدم العلوم الطب الذي له أثر( املتغري التابع)

البحوث : تنقسم البحوث التجريبية إىل أربعة األقسام
 هيديةم، وحبوث التصميمات الت(Factorial Design)  العاملية

(Pre- Experimen)وحبوث جتريبية حقيقية ، (True 

Experiment)وحبوث الشبه التجرييب ، (Quasi Experiment)  ،
حبوث أما تصميم الذي خترتها الباحثة يف هذا البحث هو 

                                                             
، اهللوم السلوكيةاملدجل إىل البحث يف ، صاحل اين امحد العساف 
 ٣٢٣ .ص ، (م٠٢٢٢املكتية العبيكان، : الرايض )  ،الطبعة الثانية



11 
 

نقسم إىل التمهدية تحبوث التصميمات . هيديةمالتصميمات الت
والتصميم  ،(One short case study) التصميم األول: ثالثة أقسام

والتصميم  ،(Onegroup pre-test, post-test design) الثاين
  ٠.(static- group compasison design )الثالث

، البحث استعملت الباحثة التصميمات التمهيدية اويف هذ
 One group pre-test, post-test)  التصميم الثاينوأتخذ الباحثة 

design) يعىن أن ميكن يف إجراء االختبار القبلي  .هلذه الرسالة
مث  لتحديد املستوى يف مقرر القواعد مثال قبل إجراء التجربة،

تطبيق طريقة التعليم املربمج، ويف هناية الفصل الدراسي جيرى هلم 
االختبار البعدي لتبني مدى الفرق بني درجيت االختبارين القبلي 

لتصميم الثاين لشكل وأما ا. والبعدي مما يعكس أثر التجربة
(One group pre-test, post-test design)   التايلفيما:  

 ٠خ X  خ

 
                                                             

-3 ٣. ، ص...، املدخل إيل البحث يف العلومصاحل بن محد العساف  ٠
٣ 3 
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  :التفصيل

 االختبار القبلي:  خ

 االختبار البعدي: ٠خ

X :املعاجلة التجريبية 

بطاقة الستخدام وسيلة اب تقوم الباحثة ه الرسالةويف هذ
 .لسيطرة الطالبات على حفظ املفردات يف تعليم التعبري ومضيةال

 عينة العمت و   اجمل -ب 
اجملتمع يف هذا البحث هو مجيع الطلبة مبعهد دار 

طالب وهم  3٢5وكان عددهم  عاليةال اإلحسان للمرحلة
فأخذت الباحثة منهم كالعينة وهي  .صّفا 1 منقسمون على 

وأما . طالبة ٠2وكانت عددهّن ( د)الطالبات يف الصّف األول 
سبب اختيار الباحثة هذا الصّف كعينة هذا البحث الّن بعدما 
الحظت وقابلت املدّرس ملادة التعبري فيه، وجدت الباحثة أّن 

بات مل يقدرن على حفظ املفردات ألهنن طالبات الطال
وأما طريقة اختيار . متخرجات يف املدرسة املتوسطة احلكومية
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 (Purpossive Sampling)العينة فهي الطريقة العمدية أو الغرضية 
 ابخلربة االختيار أو املقصودة ابلطريقة أيضا تسمى الطريقة وهذه
 هذه أبن ومعرفتها ةالباحث خربة اختيار أساس تعىن أنّ  وهي
 .البحث جمتمع تتمثل املفردة
 

 أد ات البحث -ج 
 :هياملستخدمة جلمع البياانت أدوات البحث و 
 املباشرة املالحظة - 

وهي أداة من أدوات البحث جتمع بواسطتها املعلومات 
اليت تتمكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار 

فردي او  واملوجه حنو سلوكفروضه فهي تعين االنتباه املقصود 
مجاعي معني بقصد متباعته ورصد تغرياته ليتمكن الباحث من 

 ٣.وصف السلوك فقط أو وصفه وحتليله أو وصفه وتقوميه
فتقوم الباحثة يف هذا البحث ابملالحظة املباشرة إىل ميدان 

أثناء عملية التعليم والتعّلم التعبري   (معهد دار اإلحسان)البحث 
استعملت الباحثة قائمة  .ومضيةالبطاقة وسيلة الابستخدام 

                                                             
 .3٢1. ، ص... املدخل اىل البحثصاحل بن أمحد العساف،  ٣
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املالحظة اليت أعدهتا قبل دخول الفصل لنيل البياانت عن أحوال 
ت ستخدمويف هذا البحث ا.  اتباعهن الدرسالطالبات يف

 :مالحظتني مها الباحثة
 قائمة املالحظة للمدرسة ( 

قائمة املالحظة للمدرسة لتالحظ قدرة املدرسة يف إدارة 
، وأما قائمة ومضيةالبطاقة ال ابستخدام وسيلةالتعبري التعليم 

املالحظة للمدرسة تشتمل على مالحظة املعلم عن الكيفية 
اسية اليت تستخدها التدريس اليت تتكون ابلطريقة واملادة الدر 

بطاقة ال ابستخدام وسيلةجراء عملية التعليم املدرسة أثناء 
 .ومضية
 قائمة املالحظة للطالبات (٠

 لطالباتا املالحظة للطالبات هي مالحظة نشاطقائمة 
حيث تشتمل  بطاقة ومضيةالأثناء عملية التعليم ابستخدام وسيلة 

املادة أثناء إجراء عملية  لى انتباههن ونشاطهن وأتملهن إىلع
وعندما تستخدم الباحثة  .بطاقة ومضيةال التعليم ابستخدام وسيلة

تالحظ الباحثة أنشيطة طريقة املالحظة جلمع بياانت البحث ف
واملدرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستخدام  الطالبات
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واستعدت الباحثة ورقة  يف جمموعة التجريبيةبطاقة ومضية ال وسيلة
 .املالحظة
 خعمتبار الا -2

اليت ميكن أن تستخدمها  واتاألد احدختبار االإن 
الباحثة جلمع املعلومات اليت حيتاج إليها إلجابة أسئلة البحث، 

 : وتقوم الباحثة ابختبارين، يعين

 (Pre-Test) ختبار القبلياال -
 التجربية قبل إجراء التجربة ة ختبار الذي ختتربه اجملموعوهو اال

لسيطرة الطالبات على حفظ  البطاقة الومضية وسيلة ابستخدام )
 علىحىت يستطيع معرفة أثر التجربة ( املفردات يف تعليم التعبري

 .حفظ املفردات
 (Post-Test) ختبار البعدياال -

التجريبة بعد اإلجراء  ةختتربه اجملموع يتبار الذخوهو اال
التجربية لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل على 

بعد ( Post-Test)ابختبار البعدي قامت الباحثة   3.املتغري التابع

                                                             
 ٣٢5. ص ،...إىل املدجلصاحل اين امحد العساف،  3
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ملعرفة نتيجة  بطاقة ومضيةالبوسيلة التعبري إجراء عملية تعليم 
  .يف التعليم الطالبات

واألدوات البحث اجليدة جيب الباحثة أن تستوي يف 
 :شرطني مها

 احملتوى صدقمستوى  - 
احملتوى هو مدى متثيل بنود االختبار للمحتوى  صدق

مستوى الصدق هو املقياس املدلول أي  .املراد قياسة
على طبقات الصدق أو الصحة ألدوات البحث 

وتعترب أدوات البحث صدقا أو صحة إذا كانت . املعينة
احملتوى  صدقأما   3.أمكن من قياس ما هو مطلوب

األسئلة من املواد  تار فينبغي للمدرس أن أيخذمن االخب
هذا البحث أخذت لذلك كان االخبتار . الدراسية

 ضوعو من امل واد اليت قد علمنها الطالباتالباحثة من امل
 . وسائل السفر

                                                             
5 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan 

Praktik(. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 211 
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فقد أجرت الباحثة اختبار مستوى الصدق بطريقة 
“Pilot Study”  لغري إبعطاء األسئلة أي تعمل التجريبة

  سؤاال ٠٢الباحثة وقد جهزت . ة البحث احلقيقةعين
أجرت الباحثة ف  .اختبار مستوى الصدقإلجراء 

 ٢ عدد ل  "ه"يف فصل الرابع  اختبار مستوى الصدق
على مستوى الداللة   باحثة النتيجةطالبات، فوجدت ال

((Signifikansi 3 % وحصلت . 1٣٠. ٢وهو
مستوى صدق احملتوى دل على أن أسئلة اليت ت 5منها 

أسئلة مأخوذ من املواد الدراسية اليت صادقة، ألن كل 
تعملته الباحثة هو احلساب سفالتحليل الذي ا .يدرسه

وقد قامت   .”SPSS Statistik 22“على األدوات الرقمية 
 . 2 ٠٢يونيو  3 الباحثة هذا االختبار يف التاريخ 

 مستوى ثبات االختبار -٠

فائدة ثبات االختبار لتؤكد مناسبة االختبار قبل جتربة 
 .لغري العينة يف نفس اجملتمع
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 ياانتبحتليل ال طرق  -ه

 املالحظة املباشرة ياانتب حتليل -1

اعتمدت الباحثة يف حتليل البياانت اليت حصلت يف حبثها 
. القانون املقرر حسن البياانت اليت ستحللها الباحثةعلى عدد 

وحيسب البياانت من أنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء عملية 
 : التعلني والتعلم ابستعمل القانون

  
 

 
 X 011% 

 النسبة املؤية:  P :البباانت

  R  : جمموع القيمة احلصولة عليها 

  T  :النتيجة الكاملة 

عند إجراء عملية  ألنشطة املدرسة والطالباتوحتليل املسند 
 1:أحوال  التعليم والتعلم إىل مخسة

 ممتاز= ٪ ٢٢ -  5
                                                             

6
 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 281  
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 جيد جدا= ٪ 5٢ – 11

 جيد= ٪ 13 – 31

 مقبول= ٪ 33 –  3

 صانق= ٪ 3٢ – ٢

  االخعمتبار ياانتبحتليل طريقة  -2

وأاثرة فتستخدم الباحثة الطريقة  للتعرف على فعاليةأما و  
الكمية، والطريقة الكمية هي حتليل املعلومات رقميا، أي 

. وسةالرقمية الدلة على الظاهرة املدر إستنتاج املؤشرات واألدلة 
ففي هذا البحث استخدمت الباحثة طريقة حتليل البياانت 

 .حتليال كميا

 إلجابة أسئلةحتليل البياانت كميا الذي استعملته الباحثة و 
اجملموع واملعدل من إجابة هو  (بياانت االختبار) البحث األول
 وملعرفة فعالية استخدام(. االختبار القبلي والبعدي)االختبارين 

لسيطرة الطالبات على حفظ املفردات يف  ومضيةالبطاقة الوسيلة 
 (Uji Normalitas)ختبار العمل تقوم الباحثة اب .تعليم التعبري
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إن ضبط الفائيل  .(Uji Homogenitas)واختبار املتجانس 
(Normalitas Data)  واملتجاتس(Homogenitas Data)  حتصيله

مبستوى الداللة  (Distribusi Data)يدل على توزيع البياانت 
>(Sig.) ٢،٢3 .اختبار بنوع  استعملت الباحثة حتليلWilcoxon 

Sign Rank Test  وهذا بسبب استعمال اجملموعة الواحدة(One 

Group Sample)  ابستعانة احلساب على األدوات الرقمية“SPSS 

Statistik 22”. 

 Wilcoxon Sign Rankمن (.Sig)فالتحليل مبستوى الداللة 

Test  كما يلي: 

فهذا  ٢،٢3 (.Sig)< إذا كانت نتيجة مستوى الداللة  -
مردود وفرض البديل  (Ho)يدل على أن فرض الفصري 

(Ha) مقبول. 

فهذا  ٢،٢3 (.Sig)> إذا كانت نتيجة مستوى الداللة  -
 وفرض البديل مقبول   (Ho)يدل على أن فرض الفصري 

(Ha)مردود . 

-  
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 (Uji Normalitas)اخعمتبار الطبيعي -1

ويقصد اختبار الطبيعي لتعريف أن العينة من   
اختبار وتقوم الباحثة . جمموعة تكون  طبيعية أم ال

ألن العينة  )  (uji shapiro-wilk الطبيعي ابستخدام
إذا كان العينة طالبات،  ٣٢أقل من  يف هذا البحث

 uji kolmogrov) فيستخدم طالبات ٣٢أكثر من 

smirnov) 

 Uji Homogenitas))اختبار املتجانس   -٠
لتعريف أن العينة من جمموعة املتجانس ويقصد اختبار 

املتجانس وتقوم الباحثة اختبار . أم ال متجانسةتكون 
الختبار  صيغة الفروضوأما .  (Sig)ابستخدام
 :كما يلي املتجانس

 :وصيغة الفروض الختبار الطبيعي كما يلي
H0 : ليس العينة من اجملموعة طبيعية  

Ha : كانت العينة من اجملموعة طبيعية 
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لذلك إذا كان البياانت طبيعبة ومتجانسة فتقوم ابختبار   
T-Test . وإن كانت البياانت غري طبيعبة فتقوم ابختبارSign 

Rank Test 
 اخعمتبار الفر ض  -3

يف تعليم  الوسيلةويقصد اختبار الفروض لتعريف آثر 
 Wilcoxon)ختبار  الفروض ابستخدام وتقوم الباحثة ال. التعبري

Sign Rank Test)  . 
 :كما يلي صيغة الفروضوأما 

 : Ho  لسيطرة مل يكن فعاال  ومضيةالبطاقة الاستخدام وسيلة
 .الطالبات على حفظ املفردات يف تعليم التعبري

: Ha  لسيطرة يكون فعاال  ومضيةالبطاقة الاستخدام وسيلة
 .الطالبات على حفظ املفردات يف تعليم التعبري

-sig (2 بـ (0,05=%5) وحيدد مستوى الداللة

tailed) ،وأما معياره كما يلي: 

 (H0)فيكون فرض الصفر  Sig(tailed-2)   1،10إذا كان 
 مردود (Ha)فرض البديل  مقبول و
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( Ha)فيكون فرض البديل  Sig(2-tailed)   1،10إذا كان 
 مردود( H0)فرض الصفر  و مقبول

 1-3اجلد ل 
 أسئلة البحث وحتليلها

 البياانتحتليل  أسئلة البحث الرقم
أنشطة الطالبات و  كيف  

 وسيلةاملدرسة ابستخدام 
 يف  مادةالبطاقة الومضية 

 ؟التعبري

 توصيف أنشطة 
الطالبات واملدرس 
أثناء عملية التعليم 
والتعلم وحتليل على 
 حاصالت املالحظة

البطاقة  هل استخدام وسيلة ٠
تكون فعالية لسيطرة  الومضية

الطالبات على حفظ املفردات 
 التعبري ؟مادة يف 

 Sign)االختبار ت

Rank Test) 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشاهتا

  
 عرض البياانت - أ

قد قدمت الباحثة يف الفصل األول مايتعلق أبسلوب 
ويف هذا الفصل تعرض الباحثة نتائج البحث اليت . البحث

للفصل دار اإلحسان ا بعد القيام ابلبحث يف املعهد هتوجد
األول، وللحصول على البياانت احملتاج إليها فقامت الباحثة 
ابلبحث التجرييب يف ذلك املعهد للسنة الدراسية 

اعتمادت على رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل  8102/8102
-B :املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بند أتشيه رقم 

8052/Un.08/FTK.1/TL.00/06/2019  يونيو  81التاريخ يف
8102. 
 حملة ميدان البحث  -1

حسن كرونغ كايل احلاج إّن معهد دار اإلحسان تنكو 
معهد يتّم إنشاؤه ملواصلة املعهد العايل كرونغ كايل الذي يقع 
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احلاج  ، مديرية دار السالم اّلذي مّت أتسيسه تنكوSiemبقرية  
 ابملعهد تنكوحسن كرونغ كايل، ومّت جتديد هذا املعهد بتسميته 

م حتت مراعاة املؤّسسة 0222حسن كرونغ كايل يف سنة  احلاج
علي السعودي، ويف  القرين ويصولابب اإلحسان برائسة احلاج 

م تغرّيت املؤّسسة إىل مؤّسسة دار اإلحسان تنكوا ۰۲1۸سنة 
القرين علي ويصول احلاج حسن كرونغ كايل على رائسة احلاج 

معهد دار اإلحسان منذ نشأته إىل وأّما اسم رؤساء  .السعودي
 :ااَلن فهو كما يلي

 قصي علي السعودي، املاجستري احلاج -
 موتيارا فهمي، اللسانيس، املاجسترياحلاج  -
 سهيلي، اللسانيس، املاجستري -
 شكري يوسف، اللسانيس، املاجستري الدكتور -
 دمحم فيصل، املاجستري -
يف اجلدول  كما  دار اإلحسانعهد م أمساء املدرسني وأّما

 :األيت
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 1-4اجلدول 
 يف معهد دار إلحسان يف املدرسة أمساء املدرسني

 مادة دراسية أمساء املدرسني رقم
 علم الطبيعية سفرينا بكالوريس 0
 اللغة العربية  رمحاليا 8
 اللغة اإلندونيسيا مولدى ايين بكالوريس 3
 اللغة العربية املاجسرت ،مؤخر زكاراي 4
 اللغة العربية بكالوريسرمضان  5
 اللغة العربية خري أمة 6
 اللغة العربية ايدي شهداء بكالوريس 7
 اتيالرايض املاجسرتاسين وردة  2
 القرآن واحلديث بكالوريسسيت مويل عارفة  2
 فقة بكالوريسمصطفى  01
 عقيدة األخالق  يسهر 00
 فقة بكالوريسسراج الدين  08
 اللغة العربية بكالوريسدمحم أكمال  03
 اللغة العربية بكالوريس موتيا ألفة 04
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 اللغة العربية بكالوريسفسفى رمحاايين  05
 اللغة اإلندونيسيا بكالوريسجوت جولياان  06
 الرايضيات بكالوريسجوت هرلينا  07
 عقيدة األخالق بكالوريسمطمئنة  02
 اللغة اإلجنليزية  فاطمة الزهرى بكالوريس 02
 اللغة العربية بكالوريس حسمونري، 81
 اللغة اإلجنليزية املاجسرت ،مرتضى 80
 الفزايء بكالوريس عطاء هللا، 88
 اللغة العربية املاجسرت دمحم فيصال، 83
 اللغة العربية املاجسرت قي،بيه 84

 (8102واثئق معهد دار االحسان، سنة  مصادر البياانت من. 0-4)
لة املتوّسطة واملرحلة مرحلة الّتعليم، مها املرحويضّم املعهد   
 ، ويتارمح" ةاألستاذ هيّسطة رئيس املدرسة املتو . عاليةال

 .عطاء هللا" ة هو األستاذ عاليلورئيس املدرسة ا املاجستري
ليكّمل هذا البحث قد قامت الباحثة ابلبحث يف ذلك   

الطاّلب يف م، وكان عدد  8102 يوليومن  5 اريخاملعهد يف التّ 
 لرابع، وهم جيلسون يف الصّف اطالب 556هم  عاليةاملرحلة ال
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، ولكّل صّف من عدد الطاّلب كما يّتضح ادسحّّت الصّف الثّ 
 :يف اجلدول الّتايل

 2-4  اجلدول
 مبعهد دار اإلحسان     الثانوية للمرحلة  الطلبةعدد 
 عدد الطلبة الفصل الرقم
 33 أاألول الفصل  0
 30 ب األولالفصل  ۰
 34 ج األولالفصل  3
 87 د األولالفصل  4
 38 ه األولالفصل  5
 31 و األولالفصل  6
 30 زاألول الفصل  7
 86 أالثاين الفصل  7
 35 ب الثاينالفصل  2
 36 ج الثاينالفصل  2
 38 د الثاينالفصل  01
 33 ھ الثاينالفصل  00
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 83 أ الثالثالفصل  03
 88 ب الثالثالفصل  04
 37 ج الثالثالفصل  05
 37 د الثالثالفصل  06

 556 06 جمموع
  (8102واثئق معهد دار االحسان، سنة مصادر البياانت من . 8-4)

املباين والوسائل يف هذه املدرسة كما ذكر يف اجلدول 
 :التايل

 3-4اجلدول 
  املباين والوسائل بــمعهد دار اإلحسان

 البيان العدد الوسائل رقم 
 جيد 0 إدارة رئيس املدرسة  0
 جيد 0 إدارة املعلمني 8
 جيد 85 الصفوف للدراسة 3
 جيد 8 مكتبة 4
 جيد 0 ميدان كرة القدم 5
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 جيد 4 مقصف 6
 جيد 0 موقف السيارة 7
 جيد 01 محام 2
 جيد 8 مصلى 

 

إجراء تعليم مفردات يف مادة التعبري ابستخدام  -2
 وسيلة البطاقة الومضية

تعرض الباحثة العلمية التجريبية عن استخدام وسيلة 
حني تقوم هبا يف معهد  مادة التعبرييف تدريس  البطاقة الومضية

وقد قامت الباحثة بنفسها  . دار اإلحسان ابملرحلة العالية
إىل  8102 من يوليو 6من اتريخ " د"األول  كمدرسة يف الفصل

 S.Pd.Iوكانت معها األستاذة رمحاليا  8102يوليو من  7 اتريخ

اليت تساعد الباحثة يف مالحظة أنشطة املعلمة والطالبة أثناء 
إجراء تعليم مفردات يف مادة وأما نشاط املعلمة يف . عملية التعليم

 4-4اجلدول كما يف   التعبري ابستخدام وسيلة البطاقة الومضية
 :اآليت
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 أنشطة البحث ( أ
. كعينة هلذا البحث" د"األول قد اختارت الباحثة الفصل

لسيطرة  البطاقة الومضية ستخدام وسيلةوقامت الباحثة نفسها اب
ستوضح الباحثة ، التعبريمادة الطالبات على حفظ املفردات يف 

   :التوقيت التجرييب كما يلي

 4-4اجلدول 
 لتجرييبا التوقيت

 العملية التاريخ اليوم اللقاء
اللقاء 
 األول

مايو  02 السبت
8102 

 اإلختبار القبلي

اللقاء 
 الثاين

 مايو 02 األحد
8102 

تعليم مفردات يف  -
مادة التعبري 

ابستخدام وسيلة 
 البطاقة الومضية

 اإلختبار البعدي -
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يف مادة  البطاقة الومضيةوسيلة استخدام  ( ب
 التعبري

يف مادة  البطاقة الومضيةوقامت الباحثة ابستخدام وسيلة  
ومادة التعليم مأخوذة من كتاب . بــمعهد دار اإلحسان التعبري

 ".وسائل السفر: "ع  و التعبري على املوض
التجرييب بقائمة  لبحثابوقامت الباحثة هذا البحث  

املالحظة للطالبات وقائمة املالحظة للمدرسة واالختبار القبلى 
فقدمت  البطاقة الومضية قبل تستخدم وسيلة. واالختبار البعدي

احثة االختبار القبلى لكي تعرف الباحثة  عن قدرة الطالبات الب
 . فظهاحسيطرة املفردات و  على

أما أنشطة . نيلقائالقامت الباحثة ابلتعلبم مادة التعبري يف 
 :  تعليم وتعلم يف اجملموعة الرتيبية فهي كما تلي
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 5-4 اجلدول
وسيلة ابستخدام  يف مادة التعبري الطالباتنشاط املدرسة و 

 البطاقة الومضية
 اللقاء األول

املدرسةأنشطة   أنشطة الطلبة 
تدخل املدرسة الفصل  -

 إبلقاء السالم
 السالم ترد الطالبات -

خترب املدرسة الطالبات  -
أن الدرس يبدأ بقراءة 

 الدعاء

 الدعاء الطالباتتقرأ  -

تسأل املدرسة عن  -
وأتكد  الطالباتأحوال 

 الطالباتمن حضور 

 عن أحواله الطالباتجتيب  -

إىل املادة امللقاة يف  التذكري -
 لقاء القدمي

املادة  الطالباتتذكري  -
 املاضية 

 الطالباتجتيب  -لي تقدم االختبار القب -
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 االختبار القبلي  للطالبات
أخريا، اختتمت املدرسة 

 ابلقاء السالم 
السالم الطالباتترد   

 

6-4 اجلدول  
وسيلة ابستخدام  التعبرييف مادة نشاط املدرسة والطالبات 

 البطاقة الومضية
 اللقاء الثاىن

املدرسة أنشطة  أنشطة الطلبة 
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء 

 السالم
 السالم الطالباترد ت

أن خترب املدرسة الطالبات 
 الدرس يبدأ بقراءة الدعاء

 الدعاء الطالباتقرأ ت

تسأل املدرسة عن أحوال 
 وأتكد من حضورهن  الطالبات

 نعن أحواهل الطالباتجتيب 

إىل املادة امللقاة يف لقاء  التذكري
 القدمي

املادة  الطالباتيذكري 
 املاضية 
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 وسيلة نع تشرح املدرسة
مادة  البطاقة الومضية ويعلم

ابستخدام  "وسائل السفر"
  .تلك الوسيلة

بيان  الطالباتسمع ت
 املدرسة

 

مادة التعبري  تبني املدرسة مهمة
اللغة العربيةيف تعليم   

بيان  الطالباتسمع ت
 املدرسة

النص عن وسائل  ةتوزع املدرس
 السفر

 أتخذ الطالبات النص

البطاقة  املدرسة وسيلةمتسك 
أمام الفصل الومضية  

 وسيلةعلى  الطالباتتم هت
 أمام الفصلالبطاقة الومضية 

الصور املوجودة  املدرسة تظهر 
بطاقة الومضية يف   

 الصور  على الطالباتمل أت
 بطاقة الومضيةوجودة يف امل

املفردات املوجودة تقرأ املدرسة 
 خلف البطاقة الومضية

املفردات  الطالباتتردد 
املوجودة خلف البطاقة 

 الومضية
خترب املدرسة الطالبات املعىن من 

 املفردات 
إىل كالم  الطالباتتسمع 
 املدرسة
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ار يالطالبات الختتشري املدرسة 
ذكر معىن من  البطاقة مع

 الصورة

خترت الطالبات البطاقة مع 
 ذكر معىن من الصورة

أتمر املدرسة الطالبات حلفظ 
 املفردات 

 حتفظ الطالبات املفردات

الطالبات الفرصة تعطي املدرسة 
من  ليسألن السؤال مما مل يفهمن

 املفردات 

عن الشرح  الطالباتسأل ت
من املفردات الذي مل يفهمن  

الطالبات الفرصة تعطي املدرسة 
السؤال  ليجنب   

السوال من  جينب الطالبات
 صديقاهتن

الصة من املدرسة اخلتشرح 
 املوضوع

إىل  الطالباتسمع ت
 اخلالصة جيدا

أسئلة  الطالبات يبجت تقوم املدرسة ابالختبار البعدي
 االختبار البعدي 

أخريا، اختتمت املدرسة ابلقاء 
 السالم 

السالم الطالباترد ت  
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 حتليل البياانت - ب
 املالحظة املباشرة -1

حتسب البياانت من أنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء 
 :عملية التعليم والتعلم ابستعمال القانون

  
 

 
 X 011% 

 النسبة املؤية:  P :البباانت

  R  : جمموع القيمة احلصولة عليها 

  T  :النتيجة الكاملة 

ألنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء عملية وحتليل املسند 
 0:أحوال  التعليم والتعلم إىل مخسة

 ممتاز% = 011 – 20

 جيد جدا= 66-21%

                                                             
1
 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 281  
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 جيد=  56-21%

 منقول=  40-55%

 انقص=  1-41%
 أنشطة املدرسة ( أ

وأما ورقة املالحظة من بنود انحية امللحوظة ألنشطة 
 .الوسيلةاملدرسة يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق هذه 

 

دليل املالحظة ألنشطة املدرسة عند عملية التعليم والتعلم 
 البطاقة الومضيةالتعبري ابستخدام وسيلة 

 7-4اجلدول 
 0 8 3 4 الناحية امللحوظة رقم

     التمهيد 1
الفصل يف  تدخلاملعلمة  -0

 وقته 
    

    تعمل املعلمة التمهيدية  -8
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 قبل التعليم
 تشرح املعلمة أهداف -3

  تدريسه
    

 وسيلة عنسة در خترب امل -4
 البطاقة الومضية

 .تدريسهوخطوات 

    

     األنشطة الرئيسية 2
 وسيلة نشرح املدرسة عت -5

 البطاقة الومضية ويعلم
 "وسائل السفر"مادة 

 .ابستخدام تلك الوسيلة

    

تكرر املدرسة املفردات  -6
" وسائل السفر"عن 

 والطالبات يرددن 

    

تصلح املدرسة أخطاء  -7
الطالبات عند يلفطن 

 املفردات
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تشري املدرسة الطالبات  -2
على حفظ املفردات 
املتعلقة مبادة وسائل 
السفر ابستخدام وسيلة 

 البطافة الومضية 

    

قدرة املدرسة على  -2
مالحظة أنشطة الطلبة 

 .أثناء عملية التعليم

    

     نشطة اخلامتةاال 3
ة يف إجراء ساملدر قدرة  -01

سؤال وجواب مع 
 .الطلبة عن املادة

    

ترشد املعلمة يف تلخيص  -00
 املادة 

    

قدرة املدرسة على إجراء  -08
 .اإلنعكاس 

    

    تقدم املعلمة التوجيهات  -03 
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 السلوكية
ختتم املعلمة التعليم  -04 

إبعطاء التسجيعات 
لرفع احلماسة الطالبات 
 على التعلم طول حياهتن

    

 44 اجلملة 
 

 عند إجراء عملية التعلم والتعلم نتيجة ألنشطة املدرسة
 : فهي

   
 

 
 X 011% 

  
  

  
 X 011% 

  
     

  
  

         

٪ تدل على أهنا وقعت بني حد P  =26.48وبنتيجة
أنشطة املدرسة يف فتكون داللة . ٪ مبعىن ممتاز 011 – 20

مطابقة البطاقة الومضية  إدارة التعليم املفردات ابستعمال وسيلة 
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خبطواته الصحيحة وأبحناء ومعايري عملية التعليم والتعلم اليت تلزم 
  .أن هتتم هبا املدّرسة عند عملية التعليم والتعلم

 
دليل املالحظة ألنشطة الطالبات عند عملية التعليم والتعلم 

 البطاقة الومضيةابستخدام وسيلة  التعبري
 8-4اجلدول 

 النتيجة  امللحوظة الناحية امللحوظة رقم
4 3 8 0 

     الطالبات يدخلن الفصل يف وقته 0
     السالم الباترد الطت 8
     يقرأ الطلبة الدعاء قبل التعلم 3
ال تعمل الطالبات العملية اليت تشغل  4

 عملية التعلم
    

تستمع الطالبات على أهداف التعليم  5
 اليت شرحت املعلمة

    

تستمع الطالبات على ما شرحت  6
 املعلمة مما تتعلق مبادة التعبري
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     ال تتحدث الطالبات مع غريها  7
تستجيب الطالبات على ما شرحت  2

 املعلمة
    

بعض املفردات اليت مل  تسئل الطالبات 2
  يفهمن

    

حتفظ الطالبات املفردات عن وسائل  01
 السفر  

    

تلّخص الطالبات خالصة ملوضوع  00
 الذي يتعلمن

    

تستمع الطالبات على التوجيهات   08
 السلوكية

    

 44 اجلملة
 

عند إجراء عملية التعلم والتعلم الطالبات نتيجة ألنشطة 
 : فهي

   
 

 
 X 011% 
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 X 011% 

  
    

  
  

        

٪ تدل على أهنا وقعت بني حد  P  =23.33وبنتيجة
يف الطالبات أنشطة فتكون داللة . ٪ مبعىن ممتاز 011 – 20

البطاقة  ابستعمال وسيلة  يف مادة التعبري إدارة التعليم املفردات
  .مطابقة خبطواته الصحيحةالومضية 

 الختبار ل حتليل -2

يف مادة  املفرداتتعليم على  وللحصول نتائج الطالبات 
والنتائج . اختبار البعديختبار القبلي و قد قامت الباحثة اب التعبري

عرضتها ، و "د"لاألو يف الفصل  الباتاليت حصلت عليها الط
 :الباحثة يف اجلدول التايل
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 4-4 اجلدول
 والبعدي نتيجة االختبار القبلي

نتيجة اختبار  أمساء الطالبات رقم
 القبلي

نتيجة اختبار 
 البعدي

 75 37.5 (0)الطالبة  .0
 27.5 37.5 (8)الطالبة  .8
 011 51 (3)الطالبة  .3
 27.5 51 (4)الطالبة  .4
 27.5 85 (5)الطالبة  .5
 011 51 (6)الطالبة  .6
 011 68.5 (7)الطالبة  .7
 27.5 37.5 (2)الطالبة  .2
 27.5 37.5 (2)الطالبة  .2

 011 85 (01)الطالبة  .01
 6825 08.5 (00)الطالبة  .00
 75 08.5 (08)الطالبة  .08
 27.5 85 (03)الطالبة  .03
 011 51 (04)الطالبة  .04
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 011 51 (05)الطالبة  .05
 75 37.5 (06)الطالبة  .06
 011 51 (07)الطالبة  .07
 011 85 (02)الطالبة  .02
 011 85 (02)الطالبة  .02
 27.5 37.5 (81)الطالبة  .81
 27.5 08.5 (80)الطالبة  .80
 011 37.5 (88)الطالبة  .88
 27.5 37.5 (83)الطالبة  .83
 75 08.5 (84)الطالبة  .84
 27.5 85 (85)الطالبة  .85
 011 37.5 (86)الطالبة  .86
 27.5 37.5 (87)الطالبة  .87

 2425 43735 جمموع
 43735: 27 معدل

 =3437 
27 :2425 =

8438 
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على أن نتيجة املعدلة يف  اجلدول السابق يدل ومن
، ونتيجة املعتدلة يف االختبار % 34.7االختبار القبلي بتقدير 

مث استغلت الباحثة هذه البياانت %.  22.2البعدي بتقدير 
  ”SPSS 22“ابستعمال الربامج 

 

 (Normalitas Data)ضبط الفائيلتقوم الباحثة أوال ب

وتقوم الباحثة اختبار . ((Uji Normalitasابستعمال اختبار العمل
ألن العينة يف هذا  (uji kolmogrov smirnov)الطبيعي ابستخدام 

  31<البحث
  14-4اجلدول 
 (Normalitas Data )نتيجة ضبط الفائيل 

 

Tests of Normality 

 

 مجموعة

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c 
df Sig. 

Statisti

c 
df Sig. 

 نتيجة
 027. 27 913. 003. 27 211. قبلي

 000. 27 818. 000. 27 243. بعدي

a. Lilliefors Significance Correction 
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يدل على أن حتصيل االختبار  2-4ومن اجلدول     
مبستوى . Uji Nomalitas))القبلي ابستعمال اختبار العمل  

 (sig)، واالختبار البعدي 1،15، أصغر من 113 (sig)الداللة 
فتشري تلك نتيجة إىل أن البينات يتم . 1،15من  أصغر، 111

 .طبيعي، وميكن إجراء اختبار املتجانسغري توزيعها بشكل 
 Uji))وكذا تقوم الباحثة ابالختبار املتجانس        

Homogenitas يبني حتصيل االختبار املتجانس  4-2، واجلدول
((Uji Homogenitas. 

11-4 اجلدول  
 (Uji Homogenitas)نتيجة االختبار املتجانس 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Pre_test    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

 078.1 0 25 .0.. 
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يدل على أن حتصيل االختبار  2-4من اجلدول 
، 077( sig)مبستوى الداللة  Uji Homogenitas) )املتجانس 
 .، فتشري تلك النتيجة إىل أن البياانت متجانسة1،15أكرب من 

ابعتماد على البياانت السابقة أن نتيجة ضبط الفائيل 
(Uji Normalitas)  يتم توزيعها بشكل غري طبيعي ونتيجة

يشري إىل أن البياانت  (Uji Homogenitas)اإلختبار املتجانس 
 Wilcoxon sign ابختبار ميكن إجراءو  .بشكل طبيعي ومتجانسة

Rank Test  أما جمموع املتفرق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة
كما يف اجلدول   sign Rank Testاالختبار البعدي إبجراء اختبار 

 :اآليت
 12-4اجلدول 

 Wilcoxon Sign Rank Testحتصيل 

Test Statistics
a
 

بعدي -قبلي   
Z -4.601

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .444  

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
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-)Rank Test من اجلدول السابق يدل على أن حتصيل 
أصغر من  Sig. (2-Tailed)  ).111 ومستوى الداللة( 4.610
 ىلإتؤثر  البطاقة الومضية وهذا يدل على أن وسيلة 1،15

 .سيطرة الطالبات على حفظ املفردات يف مادة التعبري
 املناقشة -د

بطاقة الاستخدام وسيلة أن  أما املناقشة هلذا البحث فهي
 ى حفظ املفردات يف تعليم التعبريالطالبات عللسيطرة  ومضيةال

ودليل عنها أن كل أنشطة املعلمة والطالبات فيه . يكون ممتازا
ملحوظة كما ورد يف  وكانت تعليم التعبري مطابقة مبا يطلب من

 .دليل املالحظة

 يكون فعاال ومضيةالبطاقة ال كان استخدام وسيلةو
وهذا . التعبريمادة ى حفظ املفردات يف الطالبات عللسيطرة 

( 4.610) حتصل على التتيجة Rank Test يتضح من االختبار
 .(.111أصغر من 1215) Sig.(2-Tailed)ومستوى الداللة
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 ضنيحتقيق الفر  -ه 
كما ذكرت يف الفصل األول أن الفروض اليت افرتضتها 

لسيطرة  فعااليكن   بطاقة ومضيةاستخدام وسيلة  إنالباحثة هو 
 بواسطة حتصيل  .التعبريمادة الطالبات على حفظ املفردات يف 

Rank Test  أن نتيجة مستوى الداللة اجلدوليف (Sig.)   هوو 
مردود  ((Hoوهذا يدل على أن فرض الصفري  ،(.111>15)

 .مقبول (Ha)وفرض البديل
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث - أ
وبعد ما حبثت الباحثة ابلبحث التجرييب عن استخدام 

لسيطرة الطالبات على حفظ املفردات يف  بطاقة الومضيةالوسيلة 
ابملرحلة العالية مبعهد دار اإلحسان فحصلت النتائج  التعبري مادة

 :البحث كما تلي
لسيطرة الطالبات  بطاقة الومضيةال استخدام وسيلة نإ -1

. يكون ممتازا التعبري مادةعلى حفظ املفردات يف 
ودليل عنها أن كل أنشطة املعلمة والطالبات فيه 

بطاقة ال استخدام وسيلةمطابقة مبا يطلب من 
وكانت ملحوظة كما ورد يف دليل   الومضية
 .املالحظة

 يكون فعاال بطاقة الومضيةالكان استخدام وسيلة و -2
 مادةلسيطرة الطالبات على حفظ املفردات يف 

 Sign Rank وهذا يتضح من االختبار . التعبري
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Test ومستوى ( 106.1) حتصل على التتيجة
 .(....>0.0.) (.Sig)الداللة

 املقرتحات - ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات 

 :اآلتية
ينبغي للمعلم أن يعلم دور الطريقة والوسيلة التعليمية  -1

املناسبة يف استعماهلا عند عملية التعليم والتعلم 
لبجعلها جناحة وممتعة، كما أن العامل اليوم يتيح 

 . الوسائل اجلذابة والطرق املعية
ينبغي للمعلم أن خيتار الوسيلة املناسبة كوسيلة  -2

عملية التعليم  لنيل األهداف من بطاقة الومضيةال
 .التعبري خاصة يف مادة

ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن  -3
يتفضلوا ابلنقد، إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا فأن 
يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال 

 .ومفيدا للباحثة والقارئني مجيعا
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 56 

 املراجع
 العربيةاملراجع  - أ

مدخل إىل طرق تعليم اللغة ، ٨٩٩١أزهر أرشد، 
 أو جونج فاندانج: ،األحكاماألجنبية

املراجع يف تعليم اللغة العربية  ، ٨٣١١ رشدى أمحد طعيمة،
 .، جامعة أم القرىللناطقني بلغات أخرى

املدخل اىل البحث يف  م،0222 صاحل بن أمحد العساف،
املكتبة : الطبعة الثانية، الرايض، العلوم السلوكية

 .العبيكان
الرتبية اإلسالمية وفن ، 022١ عبد الوهاب عبد السالم طويلة،

 .دار السالم: القاهرة، التدريس
: بريوت، املنجد يف اللغة واألعالم، 022١لويس معلوف، 

 .مؤسسة دار املشرق
، املناهج والوسائل التعليمية ،٨٩11 دمحم لبيب النجيحي،
 .مكتبة األجنلو املصرية

 ، فروكيسف سوراابايقاموس البشرى ، ٨٩٩٩ ,منور عبد الفتاح
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Madrasah  :  MAS DARUL IHSAN 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  /II (satu) 

Materi Pokok : وسائل السفر 

Alokasi Waktu :  1 x 60 menit 

 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 



A. Kompetensi Dasar & Indikator 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.4. Mensyukuri 

kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional 

yang diwujudkan dalam 

semangat belajar 

1.4.1 Menunjukkan sikap 

aktif dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

 

2 2.3 Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, percaya 

diri, dan bertanggung 

jawab dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

transaksional dengan 

guru dan teman 

 

2.3.1 Terbiasa dengan sikap 

jujur dan disiplin 

dalam melaksanakan 

komunikasi 

transaksional dengan 

guru dan teman 

 

3 3.1. Mengidentifikasi bunyi 

kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :    

 baik secara وسائل السفر

lisan maupun    tertulis 

3.1.1 Menirukan langsung 

bunyi kata, frasa dan 

kalimat yang 

berkaitan dengan  

 yangوسائل السفر

diperdengarkan 

3.1.2 Menyebutkan kembali 

bunyi kata, frasa dan 

kalimat yang 

berkaitan dengan    

 yang وسائل السفر

diperdengarkan 

3.1.3 Menunjukkan tulisan 

sesuai bunyi kata, 

frasa dan kalimat 

yang berkaitan 

dengan وسائل السفر 



yang diperdengarkan 

3.1.4 Menunjukkan gambar 

sesuai bunyi kata, 

frasa dan kalimat  

Yang berkaitan 

dengan وسائل السفر 

yang diperdengarkan 

3.1.5 Mengidentifikasi arti 

dari bunyi kata, frasa 

dan kalimat yang 

berkaitan dengan 

 yang وسائل السفر

diperdengarkan 

 

 

4. 3.2  Memahami lafal kata, 

frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan : وسائل السفر     

 

3.2.1 Membaca huruf, kata, 

frase,    dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 

dengan وسائل السفر    

dengan intonasi dan 

makhraj yang benar 

3.2.2 Menentukan arti kosa 

kata dalam teks  وسائل

فرالس  

  

 

 

 

 

 

 



B. Materi Pembelajaran  

  وسائل السفر (terlampir) 

 

1. Kegiatan Awal (15  menit) : 

a. Guru memulai pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh ketua kelas. 

b. Guru menanyakan kabar siswa 

c. Guru mengisi lembar kehadiran siswa  

d. Guru mengecek kebersihan kelas siswa 

e. Guru mengapersepsikan materi pelajaran yang akan 

dipelajari 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

2. Kegiatan Inti (30 menit) : 

a. Mengamati  

 Siswa menyimak penjelasan guru tentang وسائل السفر 

yang akan dipelajari 

 Siswa mengamati sebuah teks yang berkaitan   وسائل

 السفر 

b. Menanya  

 Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 

kata, frasa dan kalimat bahasa Arab tentang  وسائل السفر.  

 Siswa menanyakan tentang tata cara pelafalan kata, 

frase dan kalimat bahasa Arab tentang وسائل السفر 

 Siswa menanyakan materi tentang  وسائل السفر yang 

belum dipahami 

 

c. Mencoba  



 Siswa mencoba menerjemahkan teks tentang  وسائل

 السفر

d. Menalar  

 Siswa saling mengoreksi pelafalan yang dilafalkan 

oleh temannya  

e. Mengkomunikasikan 

 Setiap siswa melafalkan kata, frase dan kalimat bahasa 

Arab sesuai teks   السفر وسائل 

 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) : 

a. Guru dan  siswa memberikan kesimpulan dan ringkasan 

materi pembelajaran. 

b. Guru memberikan Post Test. 

c. Guru meminta kepada beberapa siswa untuk 

mengungkapkan secara lisan kesan mereka terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung.  

d. Guru dan siswa bersama-sama menutup pelajaran dengan 

berdoa. 

 

C. Sumber Belajar 

a. Sumber: 

1. Buku ta’bir (jakarta, hal, 84). 

2. Internet  

 Kamus mu’jam Al- ma’ani 

b. Bahan: 

1. Spidol 

2. Papan tulis 

 

 

 



 

A.  Sikap Spiritual 

a. Rubrik Penilaian sikap spiritual 

No Aspek yang 

Dinilai 

Kriteria Score 

1 Menambah rasa 

keimanan akan 

keberadaan dan 

kebesaran Tuhan 

saat 

mempelajari 

Bahasa 

Arab 

Selalu menunjukkan rasa 

akan keberadaan Tuhan 

saat belajar 

4 

Sering menunjukan rasa 

akan keberadaan Tuhan 

saat belajar 

3 

Kadang-kadang 

menunjukan rasa akan 

keberadaan 

Tuhan saat belajar 

2 

Tidak pernah 

menunjukan rasa akan 

keberadaan 

Tuhan saat belajar 

1 

2 Berdoa sebelum dan 

sesudah melakukan 

Selalu berdoa kepada 

Tuhan 

4 



sesuatu 

Sering berdoa kepada 

Tuhan 
3 

Kadang-kadang berdoa 

kepada Tuhan 

2 

Tidak pernah berdoa 

kepada Tuhan 

1 

3 Mengucapkan rasa 
syukur atas 

pembelajaran 

bahasa 

Arab 

Selalu menunjukan rasa 

syukur 

4 

Sering menunjukan rasa 

syukur 
3 

Kadang-kadang 

menunjukan rasa syukur 

2 

Tidak pernah 

menunjukan rasa syukur 

1 

4 Memberi salam 

sebelum dan 

sesudah 

Sering memberi salam 

sebelum/sesudah 

berpendapat 

4 



menyampaikan 

pendapat/presentasi 

Sering memberi salam 

sebelum/sesudah 

berpendapat 3 

Kadang-kadang 

memberi salam 

sebelum/sesudah 

berpendapat 

2 

Tidak pernah memberi 

salam sebelum/sesudah 

berpendapat 

1 

 

 

b. Lembar penilaian sikap spiritual 

No 
Nama 

siswa 

Aspek yang dinilai/ skor penilaian  

Merasakan 

keberadaan 

Tuhan dalam 

setiap kegiatan 

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

pekerjaan 

Mengucapkan 

rasa syukur atas 

karunia tuhan 

Memberi 

salam sebelum 

dan sesudah 

memberikan 

pendapat 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                  



2                  

3                  

4                  

5                  

Dst                  

 

 

  Nilai : skor perolehan X  100 % 

       Skor maksimal 

 

B. Sosial  

a. Rubrik penilaian dar aspek sosial 

No Aspek yang 

Dinilai 

Kriteria Score 

1 Jujur Selalu menunjukan sikap jujur 4 

Beberapa kali menunjukan 

sikap jujur 
3 

Pernah menunjukan sikap jujur 2 

Tidak pernah menunjukan sikap 

jujur 

1 



2 Disiplin Selalu menunjukan sikap 

disiplin 

4 

Beberapa kali menunjukan 

sikap disiplin 
3 

Pernah menunjukan sikap 

disiplin 

2 

Tidak pernah menunjukan sikap 

disiplin 

1 

3 Percaya Diri Selalu menunjukan sikap 

percaya diri 

4 

Beberapa kali menunjukan 

sikap percaya diri 
3 

Pernah menunjukan sikap 

percaya diri 

2 

Tidak pernah menunjukan sikap 

percaya diri 

1 

4 Bertanggung 

Jawab 

Sering menunjukan sikap 

bertanggung jawab 

4 

Beberapa kali menunjukan 

sikap bertanggung jawab 3 

Pernah menunjukan sikap 2 



bertanggung jawab 

Tidak pernah menunjukan sikap 

bertanggung jawab 

1 

5 Kerja Sama   

Sering menunjukkan sikap 

kerja sama 

4 

Selalu menunjukan sikap 

bekerja sama 

3 

Pernah menunjukan sikap 

bekerja sama 

2 

Tidak pernah menunjukan sikap 

bekerja sama 

1 

 

b. Lembar penilaian dari aspek sosial 

No Nama siswa Jujur Disiplin Percaya 

diri 

Tanggung 

jawab 

Kerja 

sama 

Jumlah 

skor 

        

        

        

        

        

 

 

Nilai = Skor yang diperoleh  x100 

         Skor maksimum 

 

 

C. Penilaian pengetahuan 

a. Bentuk soal lisan 

Soal 



1. Apa arti dari قدم ? 

2. Apa arti dari سفينة  ? 

3. Apa arti dari سيارة  ? 

4. Apa arti dari ركاب  ? 

 

Skor 

Jika siswa mampu menjawab 4 soal dengan benar, maka nilainya 4  

Jika siswa mampu menjawab 3 soal dengan benar, maka nilainya 3 

Jika siswa mampu menjawab 2 soal dengan benar, maka nilainya 2 

Jika siswa mampu menjawab 1 soal, maka nilainya 1 

 Rumus : jumlah skor yang diperoleh x 100 

 Skor ideal 

b. Lembar penilaian pengetahuan. 

No Nama Siswa 

 Pengetahuan  

1 2 3 4 

1.      

2.      

3      

4      

5      

6      

D. Keterampilan  

a. Rubrik dari aspek pelafalan 

No Aspek yang 

dinilai 

Kriteria Score 

1 Kosa kata Ada kesalahan tapi tidak mengganggu 

makna. 

4 



Ada kesalahan dan mengganggu makna. 3 

Banyak kesalahan dan mengganggu 

makna. 

2 

Terlalu banyak kesalahan hingga sulit 

dipahami. 

1 

2 Kelancaran .Lancar 4 

Cukup lancar. 3 

Kurang lancar. 2 

Tidak lancar. 1 

3 Ketelitian Teliti 4 

Cukup teliti 3 

Kurang teliti 2 

Tidak teliti 1 

4 Pengucapan Sempurna 4 

Ada beberapa kesalahan dan 

menganggu makna 

3 

Banyak kesalahan dan mengganggu 

makna 

2 

Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit 

untuk dipahami 

1 

5 Intonasi Sempurna 4 

Ada beberapa kesalahan dan 

menganggu makna 

3 



Banyak kesalahan dan mengganggu 

makna 

2 

Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit 

untuk dipahami 

1 

b. Lembar pengamatan aspek pelafalan 

NO Nama 

Siswa 

Kosa 

Kata 

Kelancaran Ketelitian Pengucapan Intonasi Jumlah 

Skor 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Nilai =  Skor yang diperoleh        x 100 

 

 Skor maksimum 

 

 

 

 



 اختبار صدق احملتوى
 :  اسم

 : فصل
 : اخرت املعىن الصحيحة لكل مفردات مما أييت - أ
 ؟...امعناهركاب كلمة  .1

a. Penumpang  c. Manusia 
b. Mobil  d. Sepeda  

  ؟...معناه بلد كلمة .2
a. Rumah   c. Berjalan 
b. Asrama   d. Negeri  

    ؟...امعناه حيواانت كلمة .3
a. Binatang   c. manusia 
b. Unta   d.Keledai  

  ؟...كلمة ماشيا معناه .4
a. Duduk  c. Berjalan 

b. Minum   d. Duduk   
 ؟...كلمة قصري معناه .5

a. Panjang  c. Bulat 

b. Persegi  d. Pendek 
 



 ؟...كلمة قدم معناه .6
a. Perut  c. Tangan 
b. Kaki  d. Kepala   

 ؟...كلمة إنسان معناه .7
a. Pesawat  c. Manusia 
b. Kereta Api  d. Bus 

 ؟...معناهكلمة القطار  .8
c. Pesawat  c. Sepeda 
d. Kereta Api  d. Bus 

  ؟...معناهوسائل  كلمة .9
a. Alat  c. Pulang 
b. jalan  d. Pergi  

  ؟...معناه تعب كلمة .11
a. Kursi  c. Pintu 
b. Ranjang  d. Kamar   

   
 اخرت املعىن املناسب للكلمة اليت حتتها خط  - أ

 من وسائل الربية السيارة .1
a. Kapal   c. Mobil 
b. Darat   d. Laut 

 قصريا وقتااصبحت الرحلة  أتخذ  .2



a. Bepergian  c. Lelah 
b. Membutuhkan   d.  Waktu 

 السفنرأيت  .3
a. Kapal   c. Bandara 
b. pelabuhan d. Terminal 

 كالطائرات  اجلويةوسائل  .4
a. Api   c. Udara 
b. Laut   d. Tanah 

  احليواانت ظهور .5
a. Jalan-Jalan c. Punggung  
b. Unta  d. Kaki   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  املفردة اليت تتعلق ابلصورةاخرت  -ج
1.  

  
 

 سفينة. ج  قطار . أ
 دراجة. د سيارة . ب

 
2.   

 
 طائرة -ج  سيارة . أ

 دراجة -د  مساء  . ب
3.  

  
 

 سفينة. ج  حافلة . أ
 طريق. د  سيارة  . ب

 



4.  
 
 
 

 ركاب. ج  سافر . أ
 ماشيا. د  حيوان . ب

 
5.  

 
 

 رحلة. ج  متعة . أ
 مجال. د  محار . ب

 



 



 قبلياالختبار ال

 : اسم

 :فصل

 :اخرت املعىن الصحيحة لكل مفردات مما أييت - أ
 ؟...كلمة قدم معناه .1

a. Perut   c. Tangan 
b. Kaki   d. Kepala   

 ؟...كلمة إنسان معناه .2
a. Pesawat  c. Manusia 
b. Kereta Api  d. Bus 

 ؟...كلمة القطار معناه .3
a. Pesawat  c. Sepeda 
b. Kereta Api  d. Bus 

 اخرت املعىن املناسب للكلمة اليت حتتها خط  - ب
 من وسائل الربية السيارة .1

a. Kapal   c. Mobil 
b. Darat   d. Laut 

 قصريا وقتااصبحت الرحلة  أتخذ  .2
a. Bepergian  c. Lelah 
b. Membutuhkan d. Waktu 

 



 السفنرأيت  .3
a. Kapal    c. Bandara 
b. pelabuhan  d. Terminal 

  احليواانت ظهور .4
a. Jalan-Jalan  c. Punggung  
b. Unta   d. Kaki   

 املفردة اليت تتعلق ابلصورةاخرت  -ج
1.  

 

 

 سفينة. ج  حافلة . أ
 طريق. د  سيارة  . ب

 

 



LEMBAR OBSERVASI GURU 

Nama Guru  : 

Sekolah/Kelas :  

Hari/Tanggal  :                

Nama Pengamat :   

A. Petunjuk: berilah tanda () pada kolom nilai yang 

sesuai menurut penelitian Bapak/Ibu: 

1 : berarti “ Tidak Baik”  3 : berarti “ 

Baik” 

2 : berarti “ Kurang Baik”  4 : berarti “ 

Sangat Baik” 

 
B. Lembar Pengamatan : 

No Aspek Yang Diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1. Pendahuluan : 

1. Guru masuk kelas tepat 

waktu 

2. Guru melakukan apersepsi 

sebelum pembelajaran 

dimulai. 

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

4. Guru menginformasikan 

media Flash-card dan 

langkah-langkah 

pembelajarannya. 

    

2. Kegiatan Inti:     



5. Guru menjelaskan tentang 

media pembelajaran flash-

card dan mengajarkan materi 

.وسائل السفر  Dengan 

menggunakan media 

pembelajaran flashcard. 

6. Guru mengulang-ulang 

mufradat tentang وسائل السفر 

yang diikuti oleh siswa.  

7. Guru memperbaiki 

kesalahan siswa saat 

melafalkan dan 

menerjemahkan kata, frase 

yang berhubungan dengan 

 وسائل السفر

8. Guru mengarahkan siswa 

untuk menghafal mufradat 

yang berhubungan dengan 

 dengan وسائل السفر

menggunakan media 

pembelajaran flashcard 

9. Kemampuan guru dalam 

mengamati keaktifan siswa 

ketika pembelajaran 

berlangsung. 

3. Penutup : 

10. Guru dalam melakukan 

tanya jawab dengan siswa 

tentang materi yang sedang 

berlangsung 

11. Guru membimbing siswa 

dalam menyimpulkan materi 

pembelajaran 

    



12. Kemampuan dalam 

melakukan refleksi dan 

dalam pemberian tugas jika 

perlu. 

13.  
14. Guru menyampaikan pesan 

moral 

15. Guru menutup pelajaran 

dengan memberiakan 

motivasi yang dapat 

membangkitkan semangat 

siswa untuk belajar setiap 

harinya. 

4. Jumlah Keseluruhan  

 

C.  Saran dan Komentar Pengamat 

 ...................................................................................................................   

 ...................................................................................................................  

Aceh Besar,  ______________2019  

Observer 

 

 

__________________ 

 

 



LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Nama Guru  :  

Sekolah/Kelas : 

Hari/Tanggal  :                

Nama Pengamat :   

A. Petunjuk: berilah tanda () pada kolom nilai yang 

sesuai menurut penelitian Bapak/Ibu: 

1 : berarti “ Tidak Baik”  3 : berarti “ Baik” 

2 : berarti “ Kurang Baik”  4 : berarti “ Sangat 

Baik” 

 
B. Lembar Pengamatan : 

No Aspek Yang Diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1. Pendahuluan : 

1. Siswa masuk kelas tepat 

waktu 

2. Siswa menjawab salam guru 

3. Siswa membaca doa sebelum 

belajar 

4. Siswa tidak melakukan 

kegiatan lain yang dapat 

mengganggu kegiatan 

pembelajaran. 

5. Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

    

2. Kegiatan Inti: 

6. Siswa menyimak seluruh 

    



informasi yang disampaikan 

oleh guru. 

7. Siswa tidak mengobrol 

dengan teman kecuali 

membahas bahan pelajaran. 

8. Siswa memberikan 

tanggapan terhadap apa yang 

disampaikan oleh guru. 

9. Siswa senantiasa bertanya 

jika ada kosa kata yang 

belum dimengerti 

10. Siswa menghafal kosa 

kata yang berhubungan 

dengan   وسائل السفر 

3. Penutup : 

11. Siswa menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

12. Siswa menyimak pesan 

moral dari guru dengan 

santun. 

    

4. Jumlah Keseluruhan  

 

Aceh Besar,  ______________2019  

Observer 

 

 

__________________ 

 



 الصورة الفتوغرافية
 

 

 

 

 

 

 

 وسيلة البطاقة الومضية تظهر من االمام
 

 

 

 

 

 

 وسيلة البطاقة الومضية تظهر من الوراء
 



 

 

 

 

 

 

 

جراء اختبار القبليا   
 

 

 

 

 

 

 

 عليم مادة التعبري بوسيلة البطاقة الومضية

 



 

 

 

 

 

 

 

 تعليم مادة التعبري بوسيلة البطاقة الومضية
 

 

 

 

 

 

 

 

اختبار البعدياجراء   
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