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 استهالل

 هللا الرمحن الرحيمبسم 

 

ت   ۡلِعۡلمَ ٱأهوتهواْ  َلِذينَ ٱءَاَمنهواْ ِمنكهۡم وَ  َلِذينَ ٱ ّلَله ٱيَ ۡرَفِع   َدَرجََٰ
{ 11سورة َاجملادلة :  } 

  صدق هللا العظيم

 قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:

 جهْزء  ِمْن ِديِْنكهمْ ِاْحرِصهْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعرَبَِيِة فَِإنَ َها 

 

 الِعْلمه ِبالَ َعَمٍل َكالَشَجِر ِبالَ ََثَرٍ 
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 اإلهداء

إىل أمي احملبوبة وأيب احملبوب اللذين ربياين صغريا حفظهما هللا  .1
 وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا وااَلخرة.

الذين قد إىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،  .2
علموين أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا، هلم 

 ابلكثري تقديرا وإجالال.
إىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية. أقول  .3

عي لكتابة هذ البحث يف تشجي مساعدهتمشكرا جزيال على 
 هللا خري اجلزاء. العلمي، جزاهم
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 روتقدي شكر

    ﷽ 
احلمد هللا الذي جعل القراَن عربيا وأفضل اللغات اليت ينطق هبا اإلنسان. والصالة 
والسالم على حبيب الرمحن سيدان حممد وعلى اَله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته 

  وإحسانه إىل يوم الدين.

اللغة العربية بكلية ليم فقد مت إبذن هللا وتوفيقه أتليف هذه الرسالة اليت يقررها قسم تع
وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها الطالب  الرتبية

استخدام البطاقة لرتقية قدرة الطالبات علي سيطرة : وختتص الرسالة حتت املوضوع
  . Aceh Besarالصرف مبعهد دار اإلحسان 

 تعليم اجلامعة وعميد كلية الرتبية ورئيس قسمتقدم الباحثة الشكر اخلالص ملدير و  
 امعة الرانريي والعاملني فيها.جب الرتبية وأتهيل املعلمني اللغة العربية وجلميع األساتذة يف كلية

مساعيل حممد إالدكتور إبشراف املشرفني الكرميني مها األستاذ  ه الرسالةويتم إشراف كتابة هذ
لشكر هلما قد أنفقا أوقاهتما ، فتقدم الباحثة أفضل اتريفجرية املاجسواألستاذة  املاجستري

خرها، لعل أشرافا جيدا كامال من أوهلا إىل هما ومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة إهجيوتو 
 ريا.بك  ءجزايعطيهما باركهما و أن يهللا 

دعت الباحثة ة و تربية سليم اللذين قد ربياها هايم لوالديوتقدم الباحثة ابلشكر العظ
وكذلك تقدم جزيل الشكر لسائر  ."اصغري  ريب اغفريل ولوالدي وارمحهما كما ربياين"بدعاء 

أفكارهم يف إمتام كتابة هذه الرسالة، وابركهم هللا ىف تقدمي األصدقاء الذين قد ساعدوها ب
 الدنيا وااَلخرة.



 ز

 

 األستاذة دار اإلحسان وهيمبعهد شكر لرئيس املدرسة الثانوية الباحثة أن تقدم ال ىوال تنس
 ها جلمع البياانت احملتاجةساعدو قد  فيها الباتوالط درسني، ولسائر املجستريارمحاوايت امل

 عند عملية البحث، عسى هللا أن يسقيهم برمحته. إليها

من القارئني نقدا بنائيا خالصا وإصالحا انفعا إلكمال هذه  ةرجو الباحثتأخريا، 
 توفيقا وهداية هلالقارئني مجيعا. و يسأل هللا لوا الرسالة انفعة هلارسالة، ولعل هذه ال

 وللقارئني، إنه قريب جميب دعوة السائلني.
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 مستخلص البحث

استخدام البطاقة لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف )دراسة جتريبية للمرحلة عنوان البحث : 
 (Aceh Besarالثانوية مبعهد دار اإلحسان 

 جوت رزقى رامحياالسم الكامل : 

 180202086رقم القيد : 

 Aceh Besarأن الطالبات مبعهد دار اإلحسان  هبا الباحثة على املالحظة األوىل اليت قامت ااعتماد
ألن املدرسة ال تستخدم الوسيلة عند عملية التعليم والتعلم. و التصريفات.  حفظ الصعبة يف يواجهن
هدف هذا يسيطرة الصرف.  البطاقة لرتقية قدرة الطالبات علىم ستخدأن ت املشكلة تريد الباحثة هوهبذ

مبعهد دار اإلحسان  التعرف على تطبيق البطاقة لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف البحث
Aceh Besar  مبعهد  التعرف على فعالية استخدام البطاقة لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرفو
-one Group Pre  بنوع  ةجتريبي ويف هذا البحث تستخدم الباحثة طريقة. Aceh Besarدار اإلحسان 

test Post-test Desigh. ختبار البعدي  الاختبار القبلي و تقدم الباحثة ورقة املالحظة املباشرة واال
إن تطبيق البطاقة لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف مبعهد دار اإلحسان  كأدوات البحث.

Aceh Besar بتقدير جيد جدا ونتيجة أنشطة الطالبات  %95ن نتيجة أنشطة املدرسة جيد جدا. إ
لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف مبعهد  جدا. و إن استخدام البطاقة فعال بتقدير جيد 96%

 (Sig tailed) 2-أن نتيجة مستوى الداللة  ت –تبار خيظهر من اال .Aceh Besarدار اإلحسان 
  0،05وهي اقل من نتيجة مستوى الداللة  0،000

 

 استخدام، البطاقة، قدرة : حيةاالكلمات املفت

 

 

 



 ع

 

ABSTRACT 

 

Research Title : Application of Card Media to Improve Students' Ability in  

   Understanding Sharaf (Experimental Research at  

   Tsanawiyah Dayah Darul Ihsan) 

Author/Writer : Cut Riska Rahimi 

Student Number : 180202086 

Based on the researcher's initial observations in grade 2 at the Tsanawiyah Darul 

Ihsan level, the researchers found that students had difficulty memorizing the tashrif 

in the sharaf lesson.  Because the teacher does not use any media during the learning 

process.  Therefore, the researcher wants to examine the use of card media to improve 

students' ability to understand nerves. The purpose of this study was to determine the 

activities of students and teachers in the learning process of sharaf on the use of card 

media in sharaf lessons and to determine the effectiveness of using card media to 

improve students' ability to understand sharaf at MTsN Darul Ihsan.  The research 

method used by the researcher in this research is the experimental method with the 

type of one group pre-test post-test design.  As for the tools in collecting data, 

researchers used observation and tests. The result showed that the use of card media 

to improve stundents’ ability to understand Sharaf in the ma’had Darul Ihsan was 

very good. It is evident from the results of direct observations on teacher activities 

95% and student activities 96%, is very good categories.  This method is very 

effective to improve students' ability in learning neuroscience, with the results of the 

pre-test and post-test with a significance level (sig.2-tailed) 0.000 <0.05. 

Keywords : Application; Card ; Ability 
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ABSTRAK 

 

Judul Penelitian : Penggunaan Media Kartu Untuk Meningkatkan  

   Kemampuan Siswa Dalam Memahami Sharaf (Penelitian  

   Eksperimen tingkat Tsanawiyah Dayah darul Ihsan) 

Penulis : Cut Riska Rahimi 

Nim : 180202086 

Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada kelas 2 tingkat Tsanawiyah Darul Ihsan, 

peneliti menemukan bahwasanya siswa mengalami kesulitan dalam mengahafal 

tashrif yang ada pada pelajaran sharaf. Dikarenakan guru tidak menggunakan media 

apapun ketika proses pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang 

Penggunaan media kartu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

sharaf. Dan juga peneliti hanya mengambil satu kelas untuk dilaksanakan penelitian, 

yaitu pada kelas 2E. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas siswa 

dan guru dalam proses pembelajaran sharaf terhadap penggunaan media kartu dalam 

pelajaran sharaf dan untuk mengetahui efektifitas penggunaan media kartu untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami sharaf di MTsN Darul Ihsan. 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan jenis one group pre-test post-test design. Adapun alat dalam 

mengumpulkan data peneliti menggunakan observasi dan test. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan media kartu untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami sharaf sangat baik. Terbukti dari hasil pengamatan langsung 

(observasi) terhadap kegiatan guru sebesar 95% dan kegiatan siswa sebesar 96%, 

keduanya berkisar antara 81 – 100% dengan kategori sangat baik. Metode ini sangat 

efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pelajaran sharaf, dengan hasil 

pre-test dan post-test adalah dengan tingkat signifikansi (sig.2-tailed) 0,000 < 0,05. 

Kata kunci : Penggunaan ; Kartu ; Kemampuan 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
العربية مادة من املواد املدروسة يف املدارس واملعاهد اإلسالمية  كانت اللغة

ومهارة الكالم ومهارة هنا مكونة من أربع مهارات وهي مهارة االستماع إبندونيسيا. وإ
  مهارة الكتابة.القراءة و 

كان الصرف من مواد تدريس اللغة العربية وهو من قواعد اللغة العربية. 
التغيري. و يف االصطالح هو علم يبحث عن أبنية الكلمة فالصرف لغة هو التحويل و 

العربية وصيغتها وبيان حروفها أصالة، أوزايدة، أو خذف، أو صحة، أو إعلل، أو 
 1إبدال ....، إىل غري ذلك.

وهي البطاقة إحدى الوسائل الىت يستعني هبا املعلم يف توضيح املواد الدراسية،
حممد علي اخلولدي يف كتاب له : البطاقة هي  . وقالجتعل الدرس أكثر سهولة للفهم

وسيلة بصرية تستخدم لتعلم اللغة العربية للمبتدئني لتدفع قدرهتم على تعليم اللغة 
   2العربية.

وجدت معهد دار اإلحسان بعد ما قامت الباحثة ابملالحظة املباشرة يف 
رف، والطلبات مل يفهمن الباحثة أن املدرس مل يستخدم الوسيلة املناسبة أثناء تعليم الص

الدرس جيدا. واملدرس يشرح الدرس كما يف الكتاب املقرر دون أن يستخدم أية وسيلة 

                                                             

 19ص.  ، (2010، )القاهرة: دار التوفيق للرتاث، الصرف الكايفعبدالغىن، أمني   1
2
 Muhammad Ali A-Khuludy, Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PSIBA, 2003) 

hal. 140   
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يشعرن ابمللل أثناء التعليم حىت جيعلهن اليركزن لطريقة اإللقاية. وألجل هذا، ابإال 
 ابلدرس جيدا.

التعليم. وال وحلل هذه املشكة، على املدرس أن يطبق الوسيلة املناسبة أثناء 
م هذه استخدفحسب، وا طريقة اإللقايةلوال ابعتمد على ما يف الكتاب املقرر ي

 قدرة الطالبات على سيطرةم ولرتقية يف التعل اتلباالوسيلة املناسبة لتساعد رغبة الط
 التعلم. التدريس يف

 ر الوسيلة املناسبة لرتقيةانطالقا من املشكلة السابقة، تريد الباحثة أن ختتا
الصرف. ولعل هذه الوسيلة تساعد املعلم يف عملية التعليم.  قدرة الطالبات على سيطرة

: " استخدام البطاقة لرتقية قدرة وبناء على ذلك، املوضوع املناسب هبذا البحث هو 
حسان عهد دار اإلجتريبية للمرحلة الثانوية مبالصرف )دراسة  الطالبات على سيطرة

 (".Aceh Besarأتشية 

 

 لة البحثأسئ - ب

 وبناء على مشكلة البحث السابقة، حددت الباحثة األسئلة كما يلي :
البطاقة لرتقية قدرة  كيف عملية املدرسة والطالبات يف استخدام (1

 ؟ Aceh Besar عهد دار اإلحسانمب الطالبات على سيطرة الصرف

قدرة الطالبات على سيطرة لرتقية  استخدام البطاقة يكون فعاال هل (2
 ؟ Aceh Besarعهد دار اإلحسان الصرف مب
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 أهداف البحث - ج

 هذا البحث كما يلي :يف وأما األهداف اليت تريد الباحثة 

قدرة لرتقية البطاقة عملية املدرسة والطالبات يف استخدام التعرف على  (1
 .Aceh Besarالصرف يف معهد دار اإلحسان  الطالبات على سيطرة

قدرة الطالبات على سيطرة التعرف على فعالية استخدام البطاقة لرتقية  (2
 Aceh Besar  الصرف يف معهد دار اإلحسان

 
 أمهية البحث - د

 كما يلي :  يف هذا البحث وأما أمهية البحث

 للطلبة : (1

الطلبة قادرين على فهم علم الصرف يف فرتة   ليكون (1
 زمنية قصرية

 الصرفلسهولة الطلبة على فهم العلم  (2

 للمعلم : (2

جعا ملعلم اللغة العربية يف تطوير عملية ليكون مصدرا ومر  (1
 التعليم والتعلم

ملساعدة املعلم يف اختيار الوسيلة املناسبة يف تعليم املواد  (2
 الدراسية 

 

 للباحثة : (3
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املناسبة يف  لزايدة املعلومات اجلديدة يف اختيار الوسيلة (1
 تدريس الصرف

ابستخدام وسيلة املناسبة يف الكتسب اخلربة يف تدريس  (2
 تدريس الصرف

 
 افرتاضات البحث وفروضه - ه

يف هذا البحث فهي أن الوسيلة  ةعليها الباحث تأما االفرتاضات اليت اعتمد  
على إيصال املادة املدروسة وسائر  ةستعني هبما املدرستالتعليمية وطرائقها 

 .وتوضيحها بةاملعارف والقيم إىل أذهان الطل

 :مها ،البحث فرضانويف هذا 

 : (Ha)الفرض البديل  (1

الصرف  لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة إن استخدام البطاقة فعال
 .Aceh Besar مبعهد دار اإلحسان

 : (Ho)الفرض الصفري  (2

 قدرة الطالبات على سيطرة لرتقية الكن فعامل يإن استخدام البطاقة 
 .Aceh Besar الصرف مبعهد دار اإلحسان
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 حدود البحث - و

 : ياحلد املوضوع (1

قدرة يقتصر املوضوع هذا البحث على استخدام البطاقة لرتقية 
 الصرف  الطالبات على سيطرة

 احلد املكاين : (2

يف  Aceh Besar معهد دار اإلحسان يف مكان البحث يقتصر
 .ثانويةللمرحلة الالثاين الفصل 

 احلد الزماين : (3

جرائه يف إب ةم الباحثقو تاملعهد  ذلكالبحث يف  جراءإزمن أما 
 م. 2021/2022للعام الدراسي  الثاينالفصل 

 
 مصطلحات البحث - ز

 تضمن عليها املوضوع يف هذه الرسالة فكما يلي :أما املصطلحات اليت ت

 وسيلة البطاقة  (1

أما الوسيلة مفرد ومجعها وسائل. ومعنها لغة: " الوسائط املشتقة من 
"متوسطة" واليت تعين حرفيا "وسيط" أو الالتينية هي صيغة اجلمع من 

 3"مقدمة".

لتحسني عملية التعليم، صطالحا كل أداة يستخدمها املعلم وا
هارت املوتوضيع معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني علي 

                                                             
3
  M. Rudi Sumiharsono,  Media Pembelajaran, Cetakan Kedua, Pustaka Abadi,  Jawa Timur. 

2018. hal. 2   
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كتساهبم العادات وتنمية االجتاهت وغرس القيم، دون االعتماد من جانب وا 
 4قام.والرموز واألر  اظاملعلم على استخدام األلف

بن األعرايب هي ورقة. وقال غريه: البطاقة هي رقعة البطاقة عند ا
بناء على أنواع البطاقات الىت ذكرت و  .5رية يثبت فيها مقدرا ما جتعل فيهصغ

وسيلة تعليم ل (Random Card)بطاقة العشوائية الالباحثة فتستخدم الباحثة 
 الصرف يف هذه الرسالة.

 
 تدريس الصرف (2

صرفا"، ومعناه لغة:  -يصرف -فَ رَ وأما الصرف مصدر من " صَ 
 6حتويل وتبديل، مثل صرف الغملة أي حوهلا وبدهلا مبثلها.

واصطالحا: هو علم من علوم اللغة العربية يبحث عن أحكام بنية 
الكلمات العربية، وما حلروفها من أصالة، وزايدة، وصحة، وإعالل وشبه 

 7ذلك.

الباحثة بتدريس الصرف مبادة الثالثي املزيد  يف هذا البحث، ستقوم
حبرف واحد )الرابعي( وهو ثالثة  يعىن على الباب فعل ثالثي املزيد فيه.
 وزان: أ

 ي هَفعِ له  –فَ َعَل  (1
                                                             
4
 Tarmizi Ninoersy, Tathwir Manhaj Ta’lim wa Taqwim Al-lughah Al-‘Arabiyah Li An-

Nathiqina Bighairiha, Cetakan Kedua, Al-Mumtaz Institute, Darussalam, 2015, hal. 112 
 443م(، ص.  2006احلديث، ، )القاهرة: دار ، اجلزء األوللسان العربإبن املنظور،   5

 ، ترمجة ومعىن صرف يف قاموس املعاينمعجم املعاين  6
 2(، ص.2007-كاليكوتالناشر :  ، )تيسري الصرف، عبد القدر فيضي وعبد هللا الدارمي  7
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 ي هَفاِعله  –فَاَعَل  (2

 ي هْفِعله  –  لَ عَ ف ْ أَ  (3

  
 الدراسات السابقة - ح

متها ي إحدى أساسيات البحث اليت استخدالدراسات السابقة ه
الباحثة ملعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها وسلبياهتا. وهذه الدراسة تساعد الباحثة 

 ملعرفة مقارنة نتائج البحث والفرق بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية.

 8(2021)دراسة : جميب الرمحن  (1
لرتقية  word wallأما أهداف البحث التعرف على فعلية  

لنحوية والصرفية مث التعرف على قدرة الطلبة على فهم القواعد ا
يسهل املعلم يف شرح املادة التعلمية.  word wallاستخدام وسيلة 

تجريب. وأما الومنهج البحث الذي يعتمد عليه الباحث هو املنهج 
لرتقية  word wallنتائج البحث يف الرسالة فهي أن استخدام وسيلة 

و يسهل املعلم يف شرح  يف تعليم قواعد النحوية والصرفية ةبقدرة الطل
 .املادة التعليمية

 والعالقة بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية : 
الدراستان يف منهج البحث يعىن منهج  وجوه التشابه : اتفقت

 .جترييب

                                                             

8
لرتقية قدرة الطالب يف تعليم قواعد النحوية و الصرفية  word wallاستخدام وسيلة م، 2021جميب الرمحن،  

، رسالة ماجستري غري منشور، )جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، (Baitul Ula Tangse)دراسة جتريبية بــــــ معهد 
 م(.2021بندا اتشيه، 
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و  word wallوجوه االختالف : الدراسة السابقة تستعمل البطاقة 
مث الدراسة ،  Random Cardالدراسة احلالية تستعمل البطاقة 

تالف تعليم القواعد النحوية والصرفية، إبخالسابقة تبحث عن 
 تدريس الصرف.الدراسة احلالية وهي تبحث عن 

 9(2020)دراسة : نوفيتا سري وحيوين  (2
فهم النصوص عند  أما أهداف البحث التعرف على ترقية 

لبات ابستعمال وسيلة البطاقة يف فهم النصوص مث التعرف على االط
بوسيلة البطاقة. وأما املنهج  ليم التصريفاتتعلبات عن االط أنشطة

يب. وأما نتائج البحث يف يتجر الهو املنهج  ةالباحث الىت تعتمد عليها
فهم النصوص  التصريفات بوسيلة البطاقة ترقي الرسالة فهي تعليم
وأنشطة الطالبات عن تعليم التصريفات بوسيلة  العربية عند الطالبات

 .البطاقة
 لعالقة بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية :وا 

يف منهج و يف استخدام البطاقة الدراستان وجوه التشابه : اتفقت 
 .جترييبالبحث يعىن منهج 

   Random Cardوجوه االختالف : الدراسة احلالية تستعمل البطاقة 
مث الدراسة السابقة ، لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف

  البطاقة لرتقية فهم النصوص العربية عند الطالبات.تستعمل 

                                                             

النصوص العربية عند الطالبات تعليم التصريفات بوسيلة البطاقة لرتقية فهم ، م2020 نوفيتا سري وحيوين،  9
، رسالة ماجستري غري منشور، )جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، (MTsS Muta’allimin ـــــــ)دراسة جتريبية ب

 م(.2020بندا اتشيه، 
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 10(2021)دراسة : نذيرا أمرية  (3
لبات أما أهداف البحث التعرف على فعالية يف تدريب الطا 

 SMPS Babul Maghfirah Aceh              على تركيب اجلملة الفعلية ب

Besar  . استخدام مث التعرف على استجابة الطالبات يفCard Sort 
 SMPS Babul Maghfira Aceh                  على تركيب اجلملة الفعلية ب

Besar  . يب. يتجر الهو املنهج  ةالباحث وأما املنهج الذي تعتمد عليه
وأما نتائج البحث يف الرسالة فهي تدريب الطالبات على تركيب 

على  card shortاستجابة الطالبات يف استخدام و  اجلملة الفعلية
 .اجلملة فعليةتركيب 

 والعالقة بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية : 
الدراستان يف منهج البحث يعىن منهج  اتفقتوجوه التشابه : 

 .جترييب

 Card Sortوجوه االختالف : الدراسة السابقة تستعمل البطاقة 
مث الدراسة  ،Random Cardالدراسة احلالية تستعمل البطاقة و 

تالف الدراسة احلالية تركيب اجلملة الفعلية، إبخالسابقة تبحث عن 
 تدريس الصرف.وهي تبحث عن 

 

                                                             

يف تدريب الطالبات على تركيب اجلملة الفعلية )دراسة جتريبية  Card Sortاستخدام ، 2021 نذيرا أمرية،  10
، رسالة ماجستري غري منشور، )جامعة الرانريى اإلسالمية (SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarبـــــــــــــــ 

 م(.2021احلكومية، بندا اتشيه، 
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 طريقة كتابة الرسالة - ط

وأما طريقة أتليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على طريقة التأليف 
اجلارية املقرورة يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية يف  

 :كتاب 
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-

Raniry Banda Aceh 2016. 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 الوسائل التعليمية -أ

 الوسائل التعليميةمفهوم  .1
إن الوسائل التعليمية هي عبارة عن تركيبية تضم كال من املادة التعليمية أو 
احملتوى واإلدارة واملتعلم، واجلهاز الذي يتم خالله عرض هذا احملتوى، وطريقة التعامل 
الىت ميكن من خالهلا ربط احملتوى ابجلهاز، أو اإلطار حبيث تعمل على توفري 

 11، واستخدام فعال للوسيلة التعليمية حيقق االتصال الكايف.تصميم، وإنتاج

والوسيلة لغة هو ما يتصل به اإلنسان إىل شيئ، أو يتقرب به اىل غريه. أما 
الوسيلة التعليمية هي كل ما يستعني به املدرس علي إيصال املادة التعلمية وسائر 

عليمية هي مجيع . الوسيلة الت12املعارف والقيم إىل أذهان الطالب وتوضيحها
األداوت واملعدات واآلالت الىت يستحدمها املدرس لنقل احملتوى. وهي أداة أو 
جهاز أو حركة تساعد املعلم على توضيح موضوعات الدرس وكلمته بغية إصل 

 13املعلومات إىل ذهن الطالب وتزويده خبربة أو أكثر دون عناء.

                                                             
1
 Tarmizi Ninoersy, Tathwir Manhaj Ta’lim wa Taqwim Al-Lughah Al-‘Arabiyah Li An-Nathiqina 

Bighairiha, Cetakan Kedua, Al-Mumtaz Institute, Darussalam, 2015, hal.113   
، )القاهرة: دار السالم، الرتبية اإلسالمية وفن التدري عبد الوهاب عبد السالم طويلة،   12

 161(، ص 2008
، كلية الرتبية للبناتبغداد:، )العقيدة إلسالميةأمهية الوسائل التعلمية ىف بيان محزة حسني عبيد،   13

 209(، ص 2007
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للمدرسني أن يستخدمها إن الوسيلة العليمية هي احد األدوات اليت ميكن 
وسيلة اليت تستخدم  ىيف التدريس. أما يف التعليم هناك العديد من الوسئل. احد

 حثة يف هذه الرسالة هي الوسيلة البطاقة.االب

 فوائد الوسائل التعليمية .2
إن فوائد الوسيلة بشكل عام يف عملية التعلم هي الىت تسهل التفاعل بني 

التعليم أكثر فعالية وكفاءة. ولكن ابلتفصيل أن فوائد املعلمني والطالب حبيث يعطي 
لتحديد بعض  (Kamim Widayatun) ودايتونيقول كيمم  الوسيلة التعليمية كما

 : 14الفوائد من الوسيلة يف التعليم كما يلي

 جعل عرض الدرس معيارا (1
 جعل عملية التعلم أكثر حيوية وجذابة (2

 جعل عملية التعلم أكثر تفاعلية (3

 الوقت كثريا ال يستغرق (4

 حتسني نوعية حتصيل تعلم التالميذ (5

 حتويل دور املعلم إيل أكثر إجيابية ومثمرة. (6

 : 15فلها فوائد كثرية وهي  ،ن أحسن املعلم استعمال الوسائل التعليميةأرشاد رأى إو 

تقدم للتالميذ أساسا ماداي لإلدراك احلسي ومن مث تقلل من استخداممهم  (1
 لأللفاظ ال يفهمون معناها.

 تثري اهتمامهم كثريا (2

 تقدم خربات واقعية تدعو التالميذ إىل النشاط الذايت (3

                                                             
4
  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),  hal 21  
Azhar Arsyad, Media …, hal 255
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تنمي فيهم استمرارية التفكري كما هو احلال عند استخدام الصور املتحركة،  (4
 والتمثيليات، والرحالت

 تسهم يف تنمية املعاين ومنها مث يف تنمية الثروة اللغوية عند التالميذ. (5

الفوائد يعىن أن يساعد املدرسني يف عملية التعلم فإن وسيلة التعليمية هلا 
 .جعل عملية التعلم أكثر حيوية وجذابةى الطالب التعلم و ويسهل عل

 أمهية الوسائل التعليمية .3
إن أمهية الوسائل التعليمية تتبوأ الوسائل التعليمية مكانة مرموقة بني 

املعلمني واخماططني املدخالت الرتبوية لتعدد فوائدها وحتظي أبمهية ابلغة لدى 
الرتبويينلما هلا من أمهية يف أهنا تؤدي إىل استثارة اهتمام الطالب وإشباع حاجته 
للتعلم. ومتثيل أمهية الوسائل التعليمية يف عملية العليم والتعلم يف أتثريها الفعال على 

واملادة عليمية وهي : املعلم، املتعلم، تالعناصر الرئيسة الثالثة من عناصر العملية ال
  16التعليمية، كما يتلخص قي اآليت:

 أمهية الوسائل التعليمية للمعلم : 

 الوسائل التعليمية للمعلم على األمور التالية : ستخدامايساعد   

 تساعده على رفع درجة كفاية املهنة، واستعداده (1
 تغري دوره من الناقل وامللقن إىل دور املخطط، واملنفذ، واملقوم للتعليم (2

 على حسن عرض املادة وتقوميها، والتحكم هبا تساعده (3

 توفر وقته وجهده املذولني يف حتضري امواقف التعليمية وإعدادها (4

                                                             

16 Umar Al-Faruq  أمهية استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها, Intructional 

media,teaching arabic, Vol.01, No.02, Oktober 2014, hal 81-82, 

https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/lisanu/article/download/455/414  

https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/lisanu/article/download/455/414
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 تساعده على التغلب على حدود الزمن واملكان يف حجرة الدراسة. (5

 أمهية الوسائل التعليمية للمتعلم :

 ومتكن أمهية الوائل التعليمية للمتعلم من خالل اآليت : 

 املتعلم حب االستطالع، وترغبه يف التعلمتنمي يف  (1
 تقوي العالقة بينه وبني املعلم، وبينه وبني زمالئه (2

 توسع جمال اخلربات اليت ميرهبا (3

 تثري اهتمامه وتشوقه إىل التعلم وتوفر من وقته وجهده يف التعلم. (4

 أمهية الوسائل التعليمية للمادة التعليمية :

 للمادة التعليمية فتمكن يف النقاط التالية :أما أمهية الوسائل التعليمية  

تساعد على توصيل املعتومات، واملواقف، واالجتاهات، واملهارات املضمنة يف  (1
 املادة التعليمية إىل املتعلمني

 تساعد على إبقاء املعلومات حية وذات صورة واضحة يف ذهن املتعلم (2

 تسبيط املعلومات واألفكار وتوضيحها. (3

ل التعليمية تنقسم على ثالثة من عناصر العملية التعليمية أما أمهية الوسائ
 17املادة التعليمية.وهي : املعلم، املتعلم ، و 

، ملادة وغري ذالكأمهية الوسيلة التعليمية للمعلم يعىن تساعده و يسهله على التعليم ا 
وسيلة للمادة يف التعليم، وأمهية ال ة التعليمية للمتعلم يعىن أن تسهل الطالبمث أمهية السيل

  التعليمية يعىن تساعد على تقصري شرح اليت جتدو يف الكتاب.

                                                             

17Umar Al-Faruq أمهية استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها …, hal 

81-82 
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 أنواع الوسائل التعليمية .4

تعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية، ولكن جتميع املتشابه منها يف 
 18خصائص معينة يف األقسام التالية :

 الوسائل البصرية (1
واألدوات اليت تعتمد الوسائل البصرية هي اليت تضم جمموعة املواد 

 على حاسة البصر.

اخلرائط واجملسمات والصور، جهاز عرض الشرائح الشفاقة، جهاز :  مثل
عرض األفالم الثابتة، املكتبة، املصادر واملراجع والصحف واجملالت، الكتاب 

 املدرسي، السبورة.
 الوسائل السمعية (2

ليت تعتمد الوسائل السمعية هي اليت تضم جمموعة املواد واألدوات ا
 علي حاسة السمع.

 مثل : الراديو، اإلذاعة املدرسية، األسطواانت.
 الوسائل السمعية البصرية (3

الوسائل السمعية والبصرية هي اليت تضم جمموعة املواد واألدوات اليت 
 تعتمد على حاسة السمع والبصر.

 مثل : األفالم املتحركة، الرائي.
ى ثالثة أقسام وهي : الوسيلة البصرية، سيلة التعليمية تنقسم علو أن انواع ال

 الوسيلة السمعية، و السيلة السمعية والبصرية.

                                                             

18
 ، )سعود: عمادةاملعينات البصرية يف تعليم اللغةحممد امساعيل صيين، وعمر الصديق عبد هللا،  

40(، ص 1984شؤون املكتبات،



16 

 

 
 

وأما يف هذا البحث تستخدم الباحثة إحدى الوسيلة من الوسائل البصرية   
 وهي البطاقة.

 البطاقة  وسيلة -ب

   مفهوم وسيلة البطاقة -1

الوسائط املشتقة من الالتينية هي أما الوسيلة مفرد ومجعها وسائل. ومعنها لغة: "  
 .صيغة اجلمع من "متوسطة" واليت تعين حرفيا "وسيط" أو "مقدمة"

هي إحدى الوسائل البصرية اليت يستفيد منها العني. يصنع البطاقة  البطاقة تكان
. 19من قطع الورق املقوى يكتب على كل منها عبارة أو كلمة أو مجلة ىف بعض األحيان

 استخدام الوسائل يف اللغة العربية يساعد لرتقية كفاءة على مادة التعليمية.وجبانب ذلك أن 

ستخدمها الناس لكل األمر طاقة هي ورق كيثف مستطيل احلجم، يكانت الب
 احملتاج.

  : 20أنواع البطاقات كما يلي -2

  بطاقة األسئلة واألجوبة .1
وجه كل سؤال تعد بطاقات بعدد الدارسني يف الفرقة الدراسية. ويكتب على 

 وعلى ظهرها إجابة لسؤال آخر وتوزع البطاقات للدارسني.

 بطاقة التكملة .2

                                                             

، )مكتة : لبنان، تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب،  19
 118(، ص 1981الطبعة األوىل 

 121، ص ...تعلم اللغات احليةصالح عبد اجمليد العريب،    20 
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يكتب اجلزء األول من كلمة على بطاقة، وتكمل هذه الكلمة على بطاقة 
أخرى من بطاقات الدارسني. يطلب املعلم من أحد الدارسني قراءة اجلزء األول من 

  مجلة وحياول الباقون العثور على تكملها.

 (Random Card)طاقة العشوائية ب .3

هي عبارة عن بطاقة حتتوي على مظاريف وحتتوي  (Random Card)الوسيلة 
على مفردة من فعل املاضى وفعل املضارع و غري ذلك. وحيث يقسم املعلم 
اجملموعات إىل الطالبة لرتتيب البطاقات املوجودة يف الظرف، وإذا مت ترتيبها 

 للقراءة التصريف الذي مت الرتتيب له. صحيحة يقوم أحد من الفرقة 

 بطاقة التماثل .4
يعد املعلم نسختني من كل بطاقة أحدمها بطاقة الدارس واألخرى بطاقة 

  املعلم. ويعرض على الدارسني بطاقة املعلم اليت كتبت عليها اجلملة.

  بطاقة الواقعية .5

 تكون هذه حجم بطاقة الدارس وتوضح عليها صورة مصغرة لشبك مصريف،
أو جدول مواعيد حماضرات، أو جداول تبني مواعيد الرحيل الطائرات ووصوهلا، أو 

 إعالانت األفالم السينمائية أو ما إىل ذلك.
كان أنواع الوسيلة البطاقة تنقسم إىل مخسة أقسام : بطاقة األسئلة 

 ية.   ، بطاقة الواقعواألجوبة، بطاقة التكملة، بطاقة العشوائية، بطاقة التماثل

بناء على أنواع البطاقات الىت ذكرت الباحثة فتستخدم الباحثة بطاقة العشوائية 
(Random Card) .كوسيلة تعليم الصرف يف هذه الرسالة 
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 21البطاقات :وسيلة  مزااي وعيوب -3

 البطاقات كما يلي :وسيلة أما مزااي  

 السلعة رخيصة .1
 سهولة يف حتصيل على سلعتها .2

 مباشرةاستخدام الطالب البطاقات  .3

 جتذب انتباه الطالب .4

 يف تطبيقها يف ضوء عملية التعليمأما عيوب البطاقات فهي تستغرق الوقت الوافر 
 والتعلم.

يوب وسيلة و جيد الع سهولة يف حتصيل على سلعتهايعىن كان مزاي وسيلة البطاقة  
 .تستغرق الوقت الوافر يف تطبيقهاالبطاقة 

 

 علم الصرف -ج

 علم الصرف مو مفه .1
العلم هو الدرس. الصرف لغة : التحويل. والصرف إصطالحا : حتويل 
األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصودة، ال حتصل تلك املعاين إال هبذا التغيري. 

 22وقد مسي علم الصرف أيضا بعلم التصريف.

                                                             

21
البطاقة لرتقية فهم النصوص العربية عند الطالبات )دراسة تعليم التصريفات بوسيلة ، م2020 نوفيتا سري وحيوين، 

ية احلكومية، بندا اتشيه، ، رسالة ماجستري غري منشور، )جامعة الرانريى اإلسالم(MTsS Muta’allimin ـــــــجتريبية ب
31ص  ،م(2020
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علم الصرف هو القواعد يعرف هبا تغيري صيغة الكلمة لغرض معنوي أو 
 23لفظي.

صرفا"، ومعناه لغة: حتويل  -يصرف -فَ رَ صرف مصدر من " صَ وأما ال
واصطالحا: هو علم من علوم . وتبديل، مثل صرف الغملة أي حوهلا وبدهلا مبثلها

اللغة العربية يبحث عن أحكام بنية الكلمات العربية، وما حلروفها من أصالة، 
 .وزايدة، وصحة، وإعالل وشبه ذلك

 أمهية تعليم الصرف .2
يس من غاية التعليم، وإمنا هو وسيلة لضبط الكالم وتصحيح إن الصرف ل

االساليب يف الكالم وصوب اللسان على االخطاء يف القراءة الصحيحة جبانب علم 
النحو الذي يقارهنا. ولذلك يستعمل علم الصرف على احلدود الذي يعني علي 

 24حتقيق هذه الغاية.

اللغة العربية، أبن قواعد  إن علم الصرف مهم ملن يريد أن يتعمق يف دراسة
الصرف تبحث عن تغيريات الكلمات وحتويلها إىل صور خمتلفة، وهذا يؤثر يف قدرة 

 شخص يف فهم اللغة العربية ألن تغيري شكل الكلمات يؤثر يف املعاين.

 تعليم الصرف وائدفو  أهداف .3

                                                                                                                                                                              

22  Hasanuddin, املراجع السريعة يف علم الصرف, Cetakan 1,  Media Prestasi, Yogyakarta, 

2015, hal.  2  

23
 Hasanuddin, التطيق الصريف يف ضوء منهج األوسط , Cetakan ketiga,  Awsat, Lamgugob, 

2018, hal. 2 
  7(، ص 1989)بريوت : دار املعرفة اجلامعة،  التطبيق الصرفعبد الرجر،   24
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فإن الصرف له أغراض مهمة يف تعليمه، وعلى وجه عام فإنه يهدف ملعرفة 
الكلمة ومغرفة تغيري الكلمات، وفهم معاىن الكلمات، وتنمية شروة اللغوية. وعلى 

 وجه خاص كان الصرف يهدف لتحقيق مايلي :

مساعدة التلميذ على إدراك اخلطاء فيما يقراء ويسمع واجتنب ذلك يف  (1
 حديثة وقراءته وكتبته

 ضبط الكالم وصحة النطق والكتابة (2

 وتدريب على االثقاق زايدة ثروة اللفظية واللغوية  (3

تثقيف التلميذ وذلك عن طريقة زايدة معلومات عن طريق واألمثلة والتبيقات  (4
 25املفيدة.

أن يتدرب على و  ضبط الكالم وصحة النطق والكتابة وهأما أهداف 
 ث ابللغة العربية ابستخدام الضمري الصحيح.التحد

لتغيري اللسان والكالم من األخطاء يف ا ةعصموفائدة تعليم الصرف هي 
عرف أن علم الصرف مهما جدا يإعتمادا على شرح السابق  .شفواي كان أم حتريراي

ملن يتعلم اللغة العربية أبهنا تبحث عن تغيريات الكلمات وحتويلها إىل صور خمتلفة، 
 الىت أتثر إىل قدرة الطلبة يف فهم اللغة العربية خاصة يف القراءة.

الفائدة تعليم صرف ملعرفة التغيريات يف معىن من املتغيريات يف شكل  أما
 األساسي للكلمات.

 الثالثي املزيد فيه  -د

                                                             

 200(، ص 2008، املعرفة اجلامعةدار اإلسكندرية: ، )طريق تدري  اللغة العربيةزكراي إمساعيل،   25
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يف هذا البحث، ستقوم الباحثة بتدريس الصرف مبادة الثالثي املزيد فيه.  
 26وهي :اباب وينقسم إىل ثالثة أقسام  شرع اثينوكان الثالثي املزيد فيه يتكون من 

 الفعل الثالثي املزيد حبرف واحد ) الرابعي (  (1

 الفعل الثالثي املزيد حبرفني ) اخلماسي ( (2

 الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف. ) السداسي( (3
 فعل الثالثي املزيد حبرف واحد ) الرابعي (الالقسم األول: 

 وهو ثالثة أوزان :

  ي هَفعِ له  –فَ َعَل  .1

 الفائدة من هذا الباب هي :
مث يداخل هذا الباب  Benarالتعدية يعىن يعتدي فعل الزم، كا َصَدَق =  (1

 . وغري ذلك... Membenarkanَصَدَق = 

 .  Banyak thawafnya zaidunتظهر الكثري، مثال َطَوفه زَْيد  =  (2

 ي هَفاِعله  –فَاَعَل  .2

الفائدة من هذا الباب هي املشاركة يعىن يظهر التحالف بني شخصني. وميكن 
    اليظهر إىل املشاركة، مثال َسافَ َر، طَاَلَع ...

 ي هْفِعله   –اَفْ َعَل  .3

. اذا تريد إىل معىن  mulia=  مَ رَ الفائدة من هذا الباب هي التعدية. مثال كَ 
  memuliakan = مَ رَ كْ املتعدي ويداخل هذا الباب يعىن اَ 

                                                             

26 Hasanuddin,    ...,التطيق الصريف يف ضوء hal. 17 
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 تصريف الثالثي املزيد حبرف واحد من ثالثة أوزان :

فعل 
املضى 
 املعلوم
 

فعل 
املضارع 
 املعلوم

اسم  املصدر
 الفاعل

اسم 
 مفعول

فعل 
 األمر

فعل 
 النهي

اسم 
الزمان 
 واملكان

فعل 
املضى 
 اجملهول

فعل 
املضارع 
 اجملهول

 ُمَفعَّل   ََلتـَُفع ِّلْ  فـَع ِّلْ  ُمَفعَّل   ُمَفع ِّل   تـَْفعِّْياًل  يـَُفع ِّلُ  فـَعَّلَ 
 ُمَفعَّل  

 يـُْفَعلُ  فـُع ِّلَ 

 مهَكَرم   اَلتهَكر ِمْ  َكر ِمْ  مهَكَرم   مهَكر ِم   َتْكرمِْيًا يهَكر ِمه  َكَرمَ 
 مهَكَرم  

 يهَكَرمه  كهر ِمَ 

رْ  مهَقَدر   مهَقدِ ر   تَ ْقِديْ رًا ي هَقدِ ره  َقَدرَ   مهَقَدر   اَلت هَقدِ رْ  َقدِ 
 مهَقَدر  

رَ   ي هَقَدره  قهدِ 

 ُمَفاَعَلةً  يـَُفاعِّلُ  َفاَعلَ 
 فَِّعاًَل 

 ُمَفاَعل   ََلتـَُفاعِّلْ  َفاعِّلْ  ُمَفاَعل   ُمَفاعِّل  
 ُمَفاَعل  

 يـَُفاعِّلُ  فـًْوعِّلَ 

 م َساَعد   اَلتهَساِعدْ  َساِعدْ  مهَساَعد   مهَساِعد   مهَساَعَدةً  يهَساِعده  َساَعدَ 
 مهَساَعد  

 يهَساِعده  سهْوِعدَ 

 جمهَاَلس   اَلجتهَاِلسْ  َجاِلسْ  جمهَاَلس   جمهَاِلس   جمهَاَلَسةً  جيهَاِلسه  َجاَلسَ 
 جمهَاَلس  

 جيهَاِلسه  جهْوِلسَ 

 ُمْفَعل   ََلتـُْفعِّلْ  اَْفعِّلْ  ُمَفَعل   ُمَفعِّل   اِّفْـَعاًَل  يـُْفعِّلُ  اَفْـَعلَ 
 ُمْفَعل  

 يـُْفَعلُ  اُْفعِّلَ 

 مهْكَرم   اَلَتْكرِمْ  اَْكرِمْ  مهَكَرم   مهَكرِم   اِْكرَاًما يهْكرِمه  اَْكَرمَ 
 مهْكَرم  

 يهْكَرمه  اهْكرِمَ 
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 حمهَْسن   اَلحَتِْسنْ  َاْحِسنْ  حمهَْسن   حمهِْسن   ِاْحَساانً  حيهِْسنه  َاْحَسنَ 
 حمهَْسن  

 حيهَْسنه  اهْحِسنَ 

 

 تصريف الفعل املاضي املعروف
 يـَُفع ِّلُ  –فـَعََّل من ابب 

 –فَ َعْلِت  –فَ َعْلتهْم  –فَ َعَلتهَما  –فَ َعْلَت  –فَ َعْلَن  –فَ َعْلَتا  -فَ َعَلْت  –فَ َعلهوا  –فَ َعاَل  –فَ َعَل 
 فَ َعْلَنا –فَ َعْلته  –فَ َعْلُتهَ  –فَ َعْلتهَما 

 مثال :

  –َكَرْمِت   –َكَرْمتهْم   –َكَرْمتهَما   –ْمَت َكرَ   –َكَرْمَن   –َكَرْمَتا   –َكَرَمْت   –َكَرمهوا   –َكَرَما   –َكَرَم 
 َكَرْمَنا  -َكَرْمته   –َكَرْمُتهَ   –َكَرْمتهَما 

 تصريف الفعل املضارع املعروف
 –ت هَفعِ لهْوَن  –ت هَفعِ اَلِن  –ت هَفعِ له  –ي هَفعِ ْلَن  –ت هَفعِ اَلِن  –ت هَفعِ له  –ي هَفع ِلهْوَن  –ي هَفعِ اَلِن  –ي هَفعِ له 
 ن هَفعِ له  –اهفَ عِ له  –ت هَفعِ ْلَن  –ت هَفعِ اَلِن  –ت هَفعِ ِلنْيَ 

 مثال :

 –تهَكر ِمهْوَن  –تهَكر َِماِن  –تهَكر ِمه  –يهَكر ِْمَن  –تهَكر َِماِن  –تهَكر ِمه  –يهَكر ِمهْوَن  –يهَكر َِماِن  –يهَكر ِمه 
 نهَكر ِمه  - اهَكر ِمه  –تهَكر ِْمَن  –تهَكر َِماِن  –تهَكر ِِمنْيَ 

 
 تصريف املصدر

َلنْيِ  –تَ ْفعِْياًل   تَ ْفعِْياَلتٍ  –تَ ْفعِي ْ
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 مثال :
 َتْكرمِْيَاتٍ  -َتْكرمِْيَنْيِ  –َتْكرمِْيًا 

 تصريف اسم الفاعل
 مهَفعِ اَلت   –مهَفع ِلََتاِن  –مهَفعِ َلة   –مهَفعِ لهْوَن  –مهَفعِ اَلِن  –مهَفعِ ل  
 مثال :
 مهَكر َِمات   –مهَكر َِمَتاِن  –مهَكر َِمة   –مهَكر ِمهْوَن  –اِن مهَكر ِمَ  –مهَكر ِم  

 تصريف اسم املفعول
 مهَفَعاَلت   –مهَفَعلََتاِن  –مهَفَعَلة   –مهَفَعلهْوَن  –مهَفَعاَلِن  –مهَفَعل  
 مثال :
 َكَرَمات  مه  -م َكَرَمَتاِن  –مهَكَرَمة   –مهَكَرمهْوَن  –مهَكَرَماِن  –مهَكَرم  

 تصريف فعل األمر
 فَ عِ ْلَن  –فَ عِ اَل  –فَ عِ ِلْي  –فَ عِ لهْوا  –فَ عِ اَل  –فَ عِ ْل 
 مثال :
 َكر ِْمَن   –َكر َِما   –َكر ِِمْي   –َكر ِمهْوا   –َكر َِما   –َكر ِْم 
 

 تصريف فعل النهي
 اَلت هَفعِ ْلنَ  –اَلت هَفعِ اَل  –اَلت هَفعِ ِلْي  –اَلت هَفعِ لهْوا  –اَلت هَفعِ اَل  –اَلت هَفعِ ْل 
 مثال :
 اَلتهَكر ِْمَن  –اَلتهَكر َِما  –اَلتهَكر ِِمْي  –اَلتهَكر ِمهْوا  –اَلتهَكر َِما  –اَلتهَكر ِْم 
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 تصريف اسم الزمان واملكان
 مهَفَعاَلته  –مهَفَعاَلِن  –مهَفَعل  
 مثال :
 مهَكَرَمات   –مهَكَرَماِن  –مهَكَرم  

 ف فعل املضى اجملهولتصري
 –ف هعِ ْلِت  –ف هعِ ْلتهْم  –ف هعِ ْلتهَما  –ف هعِ ْلَت  –ف هعِ ْلَن  –ف هعِ ْلَتا  –ف هعِ َلْت  –ف هعِ لهْوا  –ف هعِ اَل  –ف هعِ َل 

 ف هعِ ْلَنا –ف هعِ ْلته  –ف هعِ ْلَُتَ  –ف هعِ ْلتهَما 
 مثال :
  –كهر ِْمِت   –كهر ِْمتهْم   –كهر ِْمتهَما   –كهر ِْمَت   –كهر ِْمَن   –َتا كهر ِمْ   –كهر َِمْت   –كهر ِمهْوا   –كهر َِما   –كهر َِم 

 كهر ِْمَنا   –كهر ِْمته   –كهر ِْمُتهَ   –كهر ِْمتهَما 
 تصريف فعل املضارع اجملهول

 –ت هَفَعلهْوَن  –ت هَفَعاَلِن  –ت هَفَعله  –ي هَفَعْلَن  –ت هَفَعاَلِن  –ت هَفَعله  –ي هَفَعلهْوَن  –ي هَفَعاَلِن  –ي هَفَعله 
 ن هَفَعله  –اهفَ َعله  –ت هَفَعْلَن  –ت هَفَعاَلِن  –ت هَفَعِلنْيَ 

 مثال :

 –تهَكَرمهْوَن  –تهَكَرَماِن  –تهَكَرمه  –يهَكَرْمَن  –تهَكَرَماِن  –تهَكَرمه  –يهَكَرمهْوَن  –يهَكَرَماِن  –يهَكَرمه 
 نهَكَرمه  –اهَكَرمه  –تهَكَرْمَن  –تهَكَرَماِن  –تهَكَرِمنْيَ 

 تصريف الفعل املاضي املعروف
 يـَُفاعُِّل  –من ابب َفاَعَل 

 –فَاَعْلتهْم  -فَاَعْلتهَما  –فَاَعْلَت  –فَاَعْلَن  –فَاَعَلَتا  –فَاَعَلْت  –فَاَعلهْوا  –فَاَعاَل  – فَاَعلَ 
 فَاَعْلَنا –فَاَعْلته  –فَاَعْلَُتَ  –فَاَعْلتهَما  –فَاَعْلِت 
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 مثال :

ْوا  –َساَعَدا  –ساََعَد  َا  –َت َساَعدْ  –َساَعْدَن  –َساَعَداَت  –َساَعَدْت  –َساَعده  –َساَعْدمته
َا  –َساَعْدِت  –َساَعْدمتهْ   َساَعْدانَ  –َساَعْدته  –َساَعْدتهَن  –َساَعْدمته

 تصريف الفعل املضارع املعروف

 –ت هَفاِعاَلِن  –ت هَفاِعله  –ي هَفاِعْلَن  –ت هَفاِعاَلِن  –ت هَفاِعله  –ي هَفاِعلهْوَن  –ي هَفاِعاَلِن  –ي هَفاِعله 
 ن هَفاِعله  –اهفَاِعله  –ت هَفاِعْلَن  –ت هَفاِعاَلِن  –َفاِعِلنْيَ ت ه  –ت هَفاِعلهْوَن 

 مثال :

 –تهَساِعده  –يهَساِعْدَن  –تهَساِعَداِن  –تهَساِعده  –يهَساِعدهْوَن  –يهَساِعَداِن  –يهَساِعده 
 نهَساِعده  –اهَساِعده  –تهَساِعْدَن  –تهَساِعَداِن  –تهَساِعِدْيَن  –تهَساِعدهْوَن  –تهَساِعَداِن 

 تصريف املصدر
 مهَفاَعاَلتٍ  –مهَفاَعَلتَ نْيِ  –مهَفاَعَلة  
 ِفَعااَلتٍ  –ِفَعاَلنْيِ  -ِفَعااًل 
 مثال :

 مهَساَعَداتٍ  –مهَساَعَدتَ نْيِ  –مهَساَعَدة  
 ِسَعاَداتٍ  -ِسَعاَدْيِن  –ِسَعاًدا 

 تصريف اسم الفاعل

 مهَفاِعاَلت   –مهَفاِعَلَتاِن  –مهَفاِعَلة   –مهَفاِعلهْوَن  –مهَفاِعاَلِن  –مهَفاِعل  

 مثال :
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 مهَساَعَدات   -مهَساِعَداَتِن  –مهَساِعَدة   –مهَساِعدهْوَن  –مهَساِعَداِن  –مهَساِعد  

 تصريف اسم املفعول

 مهَفاَعاَلت   –مهَفاَعَلَتاِن  –مهَفاَعَلة   –مهَفاَعلهْوَن  –مهَفاَعاَلِن  -مهَفاَعل  

 مثال :

 مهَساَعَدات   -مهَساَعَداَتِن  –مهَساَعَدة   –مهَساَعدهْوَن  –مهَساَعَداِن  –مهَساَعد  

 تصريف فعل األمر
 فَاِعْلنَ  –فَاِعاَل  –فَاِعِلْي  –فَاِعلهْوا  –فَاِعاَل  –فَاِعْل 
 مثال :
ْوا  –َساِعَدا  –َساِعْد   َساِعْدَن  –َساِعَدا  –َساِعِدْي  -َساِعده

 لنهيتصريف فعل ا

 اَلت هَفاِعْلنَ  –اَلت هَفاِعاَل  –اَلت هَفاِعِلْي  –اَلت هَفاِعلهْوا  –اَلت هَفاِعاَل  –اَلت هَفاِعْل 

 مثال :

ْوا  –اَلتهَساِعَدا  –اَلتهَساِعْد   اَلتهَساِعْدنَ  -اَلتهَساِعَدا  –اَلتهَساِعِدْي  –اَلتهَساِعده

 تصريف اسم الزمان واملكان
 مهَفاَعاَلت   –مهَفاَعاَلِن  –مهَفاَعل  
 مثال :
 مهَساَعَدات   -مهَساَعَداِن  –مهَساَعد  
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 تصريف فعل املضى اجملهول
ف هْوِعْلتهْم  –ف هْوِعْلتهَما  –ف هْوِعْلَت  –ف هْوِعْلَن  –ف هْوِعَلَتا  –ف هْوِعَلْت  –ف هْوِعلهْوا  –ف هْوِعاَل  –ف هْوِعَل 

 ف هْوِعْلَنا  –ِعْلته ف هوْ  –ف هْوِعْلُتهَ  –ف هْوِعْلتهَما  –ف هْوِعْلِت  –

 مثال :

ْوا  –سهْوِعَد  –سهْوِعَد  َا  –سهْوِعْدَت  –سهْوِعْدَن  –سهْوِعَداَت  –سهْوِعَدْت  –سهْوِعده  –سهْوِعْدمته
َا  –سهْوِعْدِت  –سهْوِعْدمتهْ   سهْوِعْداَن  –سهْوِعْدته  –سهْوِعْدتهَن  –سهْوِعْدمته

 تصريف فعل املضارع اجملهول

 –ت هَفاَعاَلِن  –ت هَفاَعله  –ي هَفاَعْلَن  -ت هَفاَعاَلِن  –ت هَفاََعله  –ي هَفاَعلهْوَن  –ي هَفاَعاَلِن  –ي هَفاَعله 
 ن هَفاَعله  –اهفَاَعله  –ت هَفاَعْلَن  –ت هَفاَعاَلِن  –ت هَفاَعِلنْيَ  –ت هَفاَعلهْوَن 

 مثال :

 –تهَساَعده  –يهَساَعْدَن  –تهَساَعَداِن  –تهَساَعده  –يهَساَعدهْوَن  –يهَساَعَداِن  –يهَساَعده 
 نهَساَعده   –اهَساَعده  –تهَساَعْدَن  –تهَساَعَداِن  –تهَساَعِدْيَن  –تهَساَعدهْوَن   –تهَساَعَداِن 

 تصريف الفعل املاضي املعروف
 يـُْفعِّلُ  –من ابب اَفْـَعَل 

 –اَفْ َعْلتهْم  –اَفْ َعْلتهَما  –اَفْ َعْلَت  –اَفْ َعْلَن  –اَفْ َعَلَتا  –اَفْ َعَلْت  –اَفْ َعلهْوا  –اَفْ َعاَل  –اَفْ َعَل 
 اَفْ ًعْلَنا  –اَفْ َعْلته  –اَفْ َعْلُتهَ  –اَفْ َعْلتهَما  –اَفْ َعْلِت 

 مثال :
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 –اَْكَرْمتهْم  –اَْكَرْمتهَما  –اَْكَرْمَت  –اَْكَرْمَن  –َتا اَْكَرمَ  –اَْكَرَمْت  –اَْكَرمهْوا  –اَْكَرَما  –اَْكَرَم 
 اَْكَرْمَنا  –اَْكَرْمته  –اَْكَرْمُتهَ  –اَْكَرْمتهَما  –اَْكَرْمِت 

 تصريف الفعل املضارع املعروف

 –ت هْفعِلهْوَن  –ِعاَلِن ت هفْ  –ت هْفِعله  –ي هْفِعْلَن  –ت هْفِعاَلِن  –ت هْفِعله  –ي هْفعِلهْوَن  –ي هْفِعاَلِن  –ي هْفِعله 
 ن هْفِعله  –اهْفِعله  –ت هْفِعْلَن  –ت هْفِعاَلِن  –ت هْفِعِلنْيَ 

 مثال :

 –تهْكرِمهْوَن  –تهْكرَِماِن  –تهْكرِمه  –تهْكرِْمَن  –تهْكرَِماِن  –تهْكرِمه  –يهْكرِمهْوَن  –يهْكرَِماِن  –يهْكرِمه 
 نهْكرِمه  –ْكرِمه اه  –تهْكرِْمَن  –تهْكرَِماِن  –تهْكرِِمنْيَ 

 تصريف املصدر
 اِفْ َعااَلتٍ  –اِفْ َعاَلنْيِ  –اِفْ َعااًل 
  مثال :
 اِْكرَاَماٍت  –اِْكرَاَمنْيِ  –اِْكرَاًما 

 تصريف اسم الفاعل
 مهْفِعاَلت   –مهْفعِلََتاِن  –مهْفِعَلة   –مهْفِعلهْوَن  –مهْفِعاَلِن  –مهْفِعل  
 مثال :
 مهْكرَِمات   -مهْكرَِمَتاِن  –مهْكرَِمة   –ْكرِمهْوَن مه  –مهْكرَِماِن  –مهْكرِم  

 تصريف اسم املفعول

 مهْفَعاَلت   –مهْفَعلََتاِن  –مهْفَعَلة   –مهْفَعلهْوَن  –مهْفَعاَلِن  –مهْفَعل  

 مثال :
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 مهْكَرَمات   -مهْكَرَمَتاِن  –مهْكَرَمة   –مهْكَرمهْوَن  –مهْكَرَماِن  –مهْكَرم  

 األمرتصريف فعل 
 اَْفِعْلَن  –اَْفِعاَل  –اَْفِعِلْي  –اَْفِعلهْوا  –اَْفِعاَل  –اَْفِعْل 
 مثال :
 اَْكرِْمَن  –اَْكرَِما  –اَْكرِِمْي  –اَْكرِمهْوا  –اَْكرَِما  –اَْكرِْم 

 تصريف فعل النهي

 اَلتَ ْفِعْلنَ  –اَلتَ ْفِعاَل  –اَلتَ ْفِعِلْي  –اَلتَ ْفِعلهْوا  –اَلتَ ْفِعاَل  –اَلتَ ْفِعْل 

 مثال :

 اَلَتْكرِْمَن  –اَلَتْكرَِما  –اَلَتْكرِِمْي  –اَلَتْكرِمهْوا  –اَلَتْكرَِما  –اَلَتْكرِْم 

 تصريف اسم الزمان واملكان
 مهْفَعاَلت   –مهْفَعاَلِن  –مهْفَعل  
 مثال :
 مهْكَرَمات   –مهْكَرَمِان  –مهْكَرم  

 تصريف فعل املضى اجملهول

اهْفِعْلِت  –اهْفِعْلتهْم –اهْفِعْلتهَما  –اهْفِعْلَت  –اهْفِعْلَنا  –اهْفِعَلَتا  –اهْفِعَلْت  –اهْفِعلهْوا  –اهْفِعاَل  –اهْفِعَل 
 اهْفِعْلَنا  –اهْفِعْلته  –اهْفِعْلُتهَ  –اهْفِعْلتهَما  –

 مثال :
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 –اهْكرِْمتهْم  –اهْكرِْمتهَما  –اهْكرِْمَت  –ْمَنا اهْكرِ  –اهْكرَِمَتا  –اهْكرَِمْت  –اهْكرِمهْوا  –اهْكرَِما –اهْكرَِم 
 اهْكرِْمَنا   –اهْكرِْمته –اهْكرِْمُتهَ  –اهْكرِْمتهَما  –اهْكرِْمِت 

 تصريف فعل املضارع اجملهول

 –َعلهْوَن ت هفْ  –ت هْفَعاَلِن  –ت هْفَعله  –ي هْفَعْلَن  –ت هْفَعاَلِن  –ت هْفَعله  –ي هْفَعلهْوَن  –ي هْفَعاَلِن  –ي هْفَعله 
 ن هْفَعله  –اهفْ َعله  –ت هْفَعْلَن  –ت هْفَعاَلِن  –ت هْفَعِلنْيَ 

 مثال :

 –تهْكَرمهْوَن  –تهْكَرَماِن  –تهْكَرمه  –تهْكَرْمَن  –تهْكَرَماِن  –تهْكَرمه  –يهْكَرمهْوَن  –يهْكَرَماِن  –يهْكَرمه 
نهْكَرمه  –اهْكَرمه  –ْكَرْمَن ته  –تهْكَرَماِن  –تهْكَرِمنْيَ 
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 الفصل الثالث

 منهج البحث
 منهج البحث -أ

 ابالجنليزيةإن منهج البحث الذي تستخدمه الباحثة منهجا جترييب أو مايقال  
“Experiment research”  وهو املنهج العلمي الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن تعرف أثر

السبب )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري التابع( الذى له األثر اجللي يف تقدم العلوم 
 .27الطبيعية

 One Group وتستخدم الباحثة يف هذا البحث تصميم اجملموعة الواحدة ويسمى ب            

Pre-Test, Post-Test Design”.  وتقوم الباحثة ابملقارنة بني نتائج اإلختبار )اإلختبار القبلي
 نحو التايل : الويسري هذا التصميم على  والبعدي( على حيقيق الفروض،

 2خ                X                1خ  

  التفصيل :

 : االختبار القبلي 1خ

 : االختبار البعدي 2خ

X      املعاجلة التجريبية : 

 

                                                             

، )الرايض : مكتبة العبيكان، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةاف، سعال محد صاحل بن  27
  302ه( ص  1416
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 جمتمع البحث وعينته -ب

إن اجملتمع والعينة يف البحث امليداين هي مصادر املعلومات والبياانت. يقصد   
اجملتمع .أما 28ابجملتمع مجيع األفراد )أو األشياء( الذين هلم خصائص واحدة ميكن مالحظتها

 254يبلغ عددهن  للمرحلة الثانويةفصل الثاىن ال الطالبات يفيف هذا البحث فهو مجيع 
 تكون من ستة فصول. ، وتطالبة

ة يف هذا أما العين. 29صائص مشرتكةة هي جمموعة جزئية من احملتمع له خالعين  
 31تكون من فهي الطالبات يف الصف الثاىن )ه( كالعينة هلذا البحث وهي تالبحث  

 ة العمديةطريقلاب ذلك الفصل ةالباحثت ختار ا. ةطالب

 املقصودة هي تعين أن أساس االختيار خربة الباحث  ابلطريقة أيضا تسمى الطريقة هذهو 
الطريقة ألهنا  هذه واختارت الباحثة .30املفردة أو تلك ممثل جمتمع البحثأبن هذه  هومعرفت

 يف اتباليتم تصنيف الط، وألهنا فصلنيفقط من بني ال اواحد خذ فصالأن أت ةسمح للباحثت
يف هذا الفصل قد  الباتك الطتلو ، للغاية اتسلب سنول طاتشانسن ل )ه(الفصل الثاين 

 ة.ريدها الباحثتإىل املادة اليت  ندرس

 أدوات البحثو  طريقة مجع البياانت -ج
 املالحظة املباشرة - 1

داة من رينة البحث العلمي حيث تشري إىل أاصطالحا فريتبط بق عىن املالحظةأما م    
أدوات البحث جتمع بواسطتها املعلومات الذي ميكن الباحث من اإلجابة عن أسئلة 

                                                             

28
82 ص.البحث ...،  املدخل إىل، افعسصاحل بن حممد ال 

29
 85( ص، م1989، جفاله التبمكالكويت: ،) مدخل اىل مناهج البحث الرتبويجاء حممود أبو عالم، ز  

30
.99 ص....، املدخل إىل، افعسصاحل بن حممد ال 
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البحث واختبار فروضه. واملالحظة املباشرة هي حيث يقوم الباحث " مالحظة سلوك 
 31معني من خالل اتصاله مباشرة ابألشخاص أو األشياء اليت يدرسها.

دليل املالحظة. ستقوم الباحثة إبعدادها  حيتاج يف إجراء املالحظة املباشرة إىل      
 جلمع املعلومات اليت تتمكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة البحثعدد من التصرحيات 

كيقية استخدام البطاقة لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف يف  فهي تعين األول
 معهد دار اإلحسان. 

إحدى صديقتها ملالحظة أنشطة يف هذه املالحظة املباشرة تطلب الباحثة       
 .التدريس والتعلم أثناء جتربة  استخدام وسيلة البطاقة يف مادة الصرف

 االختبارات - 2

ات أحد األدوات اليت ميكن أن يستخدمها الباحث جلمع املعلومات تعد االختبار      
البحث  . وتقوم الباحثة يف هذا32اليت يتحاجها إلجابة األسئلة البحث أو اختبار فروضه

 ابالختبارين، مها :

 االختبار القبلي -أ

إجراء التجريبة ملعرفة أثر  قبل ختبار القبلى هو اإلختبار الذي ختتربه الطلبةاال   
. وانعقدت الباحثة االختبار القبلي يف تدريس الصرف، 33التجريبة يف حتسينه

                                                             

31
 .306، ص. ... املدخل إىل البحثاف، صاحل بن محد العس 

 .306، ص. ... املدخل إىل البحثصاحل بن محد العتاف،   32
33

.307، ص. ... املدخل إىل البحثصاحل بن محد العتاف،  
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وسيلة وعرضت هذا االختبار ملعرفة مستوى التحصيل الدراسي قبل استعمال ال
 التعليمية )البطاقة( يف تدريس الصرف.

 االختبار البعدي -ب

أما اإلختبار البعدي فهو االختبار الذي ختتربه الطلبة بعد إجراء التجريبة    
. وانعقدت الباحثة 34لقياس الذي أحدثه تطبيق املتغري امليتقل على املتغري التابغ

ختبار ملعرفة مستوى التحصيل االختبار البعدي يف تدريس الصرف. وعرضت هذا اإل
 الدراسي بعد استعمال الوسيلة التعليمية )البطاقة( يف تدريس الصرف.

 15ارات من بارات نفسها. تتكون االختبتقوم الباحثة إبعداد هذه االخت
 ختترب فيها معارف الطالبات عن تصريف الثالثي املزيد فيه. دا.بن

 حتليل البياانت -د

 املالحظة املباشرةحتليل البياانت  .1

 حتسب البياانت من الطالبات عند اجراء عملية التعليم والتعلم ابستعمال القانون :
  × 100% RP =  

T 

 ؤية امل: النسبة  Pالبيان : 
R : جمموعة القيمة احملصولة عليها 
T النتيجة الكاملة : 

إىل مخسة معايري وحتليل أنشطة املدرسة والطالبات يف عملية التعليم والتعلم يسند 
:35 

                                                             

 .307، ص. ... املدخل إىل البحثصاحل بن محد العتاف،   34
35

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 

hal.281 
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 % = جيد جدا100 – 81
 % = جيد80- 61
 % = مقبول60 – 41
 % = انقص40 – 21
 % = راسب20 – 0

 
 عن اختبار  حتليل البياانت .2

ولتحليل بياانت االختبار القبلي واالختبار البعدي قامت الباحثة ابختبار 
(Wilcoxon Sign Rank Test)  أو اختبار(Paired Sample T-Test)  ابستخدام الربانمج

نتائج االختبار القبلي واالختبار  واخذت الباحثة جمموعة . ”SPSS 22“اإلحصائي 
 Paired)أواختبار  (Wilcoxon Sign Rank Test) والنتيجة املعدلة إلجراء اختبار البعدي

Sample T-Test)   .وإن كانت البياانت طبيعية (Normal)  ةومتجانس (Homogen)  

وإن كانت عكسها فقامت الباحثة ( Paired Sample T-Test)فقامت  الباحثة ابختبار 
. وملعرفة ذلك حتتاج الباحثةإىل القيام ابالختبار  (Wilcoxon Sign Rank Test)ابختبار

وسيتضح  (Uji Homogenitas)،املتجانسي  مث  االختبار  (Uji Normalitas) الطبيعي  
 بياهنما فيما يلي: 

 (Uji Normalitas) االختبار الطبيعي( -أ

طبيعية أو غري  االختبار الطبيعي هو االختبار الذي يعرف به أن البياانت
وإن   (Shapiro-Wilk)، فأخذت الباحثة نتيجة 0,05من طبيعية. وإن كان عدد العينة أقل 

. ويف هذا البحث،  (Kolmogorov-Smirnov)الباحثة نتيجة فأخذت 0,05كان أكثر من 
 .  50طالبة وهو أقل من 31ألن عدد العينة   (Shapiro-Wilk)أخذت الباحثة نتيجة
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  (Uji Homogenitas)االختبار املتجانسي  (-ب 

 االختبار املتجانسي هو االختبار الذي يعرف به أن البياانت متجانسة أو غري
وإن   ،متجانسةالبياانت  ونفتك 05،0أكثر من   (Sig.)الدالل متجانسة.  وإن كان مستوى

 البياانت غري متجانسة.  فتكون  05،0كاأنقل من 

االختبار و الطبيعي  إن كانت البياانت طبيعية ومتجانسة بعد القيام ابالختبار
، وإن كانت عكسها (Paired Sample T-Test) املتجانسي فقامت الباحثة ابختبار

 وسيتم توضيح ذلك يف اجلدول (.Wilcoxon Sign Rank Test)) فقامت الباحثة ابختبار
 التايل: 

  3-1اجلدول 

 أسئلة البحث وحتليلها 

 حتليل البياانت أسئلة البحث رقم
البطاقة  كيف عملية املدرسة والطالبات يف استخدام 1

عهد دار مب لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف
 ؟ Aceh Besar اإلحسان

 املباشرة املالحظة

هل استخدام البطاقة تكون فعالة لرتقية قدرة  2
الطالبات على سيطرة الصرف مبعهد دار اإلحسان 

Aceh Besar ؟ 

 

Test-T/ Wilcoxon Sign  

Rank Test 
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 الفصل الرابع

 تهامناقشنتائج البحث و 

 عرض البياانت -أ

لقد شرحت الباحثة يف الفصل السابق ما يتعلق مبنهج البحث . و يف هذا الفصل  
ة قدرة استخدام البطاقة لرتقيتشرح الباحثة عن النتائج البحث الىت حصلت عليها بعد 

وللحصول على البياانت .  Aceh Besarمبعهد دار اإلحسان الطالبات على سيطرة الصرف 
مبعهد دار اإلحسان  للمرحلة الثانويةقامت الباحثة ابلبحث التجرييب يف الصف الثاين " ه " 

وأتهيل املعلمني بندا اعتماد على رسالة عميد كلية الرتبية  2022/  2021للسنة الدراسية 
 . B-5687/Un.08/FTK.1/TL.00/04/2022: أتشيه برقم 

 حملة عن امليدان البحث  .1

كان معهد دار اإلحسان تنكو احلاج حسن كرونغ كايل من املعاهد اإلسالمية ب             
Aceh Besar  ويقع املعهد بقريةSiem  م ابسم ابب  1992. و أسس هذا املعهد سنة

 احلاجم مت جتديد تسمية املعهد ابسم دار اإلحسان حتت رائسة  2008اإلحسان، ويف سنة 
ىل اآلن إ تهمنذ نشئؤساء معهد دار اإلسان غريه . ومن أمساء ر ويس القراين علي السعودي و 

 ، هم : 

 احلاج قصي علي املاجستري  (1

 املاجستري اللسانيساحلاج موتيارا فهمي  (2

 املاجستري اللسانيسسهيلي  (3

 الدكتور شكري يوسف املاجستري (4

 حممد فيصال املاجستري (5
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 جستري. ايصال املفواآلن معهد دار اإلحسان حتت رئيس األستاذ حممد 

ويضم املعهد مرحليت التعليم، مها املرحلة الثانوية حتت رائسة األستاذة رمحاوايت املاجستري 
 .بكالوريس هللا عطاءو املرحلة العالية حتت رائسة األستاذ 

  عدد الطلبة .1

 الباط 754وعدد الطلبة يف املرحلة الثانوية  ملرحلة الثانوية. البحث يف وقامت الباحثة اب
يف الصف األول حىت الصف الثالث.  ون، وهم جيلس 2022/  2021للسنة الدراسية 

 ضح عددهم لكل فصل يف اجلدول التايل : توي

  4 -1اجلدول 

  2022/  2021عدد الطلبة يف املرحلة الثانوية مبعهد دار اإلحسان للسنة الدراسية 

 عدد الطلبة الفصول الدراسية الرقم
 36 أ الصف األول 1

 36 ب
 36 ج
 35 د
 37 ه
 37 و
 37 ز

 34 أ الصف الثاين 2
 34 ب 
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 34 ج
 35 د
 28 ه
 30 و
 31 ز
 30 ح

 32 أ الصف الثالث 3
 31 ب
 32 ج
 32 د
 32 ه
 32 و
 32 ز
 31 ح

 754 اجملموع
 

 نياملدرس عدد .2

، مث م 2021/2022للسنة الدرسية  امدرس 86وكان عدد املدرس يف املرحلة الثانوية 
 التايل :ضح عددهم لكل املواد يف اجلدول ت. ويامدرس 32للغة العربية ملادة ا نيعدد املدرس
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  4 -2اجلدول 

 رسني يف املرحلة الثانوية مبعهد دار اإلحسان للسنة الدراسية عدد املد

2021  /2022 

 عدد املدرسني املواد الدراسية الرقم
 32 اللغة العربية 1
 10 اللغة اإلجنلزية 2
 5 اللغة اإلندونسية 3
 8 علم احلساب 4
 7 كمياء 5
 8 فزايء 6
 11 اإلسالميةالعلوم  7
 13 العلم احلياة 8

 86 اجملموع
 

 املباين واملرافق الدراسية .3

 23ية د فيه املرحلة الثانو ، جتمكتمالاملباين واملرافق الدراسية مبعهد دار اإلحسان  تكان
ضح عدد املباين واملرافق يف اجلدول ت. وينيلمدرسلرئيس املدارسة واإلدارة لدارة اإلفصال، مث 
 التايل :
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  4 -3اجلدول 
 املباين واملرافق الدراسية مبعهد دار اإلحسان 

 العدد املباين واملرافق الدراسية الرقم
 2 إدارة رئيس املدارسة 1
 2  إدارة املدرس 2
 23 الفصول للمرحلة الثانوية  3
 18 الفصول للمرحلة العالية  4
 2 اجملفف 5
 2 املكتبة 6
 1 امللعب 7
 5 ناملسك 8
 5 املقصف 9
 1 موقف السيارة 10
 10 احلمام 11
 3 املصلى 12
 1 البستان 13
 2 طب امل 14
 1 معمل الوسائط 15

 78 اجملموع
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 استخدام البطاقة لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف .2

ة قدرة الطالبات على سيطرة لرتقيالبطاقة  تعرض الباحثة التجريبة عن استخدام
م. وكانت معها أايثالتة رحلة الثانوية مبعهد دار اإلحسان املالصرف يف الصف الثاين "ه" يف 
الحظة أنشطة املدرسة والطالبات أثناء دة الىت تساعدها ملصديقتها يعىن سيت حليمة سع

يطرة الصرف. ويتضح قدرة الطالبات على سلرتقية التعلم ابستخدام البطاقة ملية التعليم و ع
 التوقيت التجرييب يف اجلدول التايل :

  4 -4اجلدول 
 التوقيت التجرييب

 النشاط ريخاوالت اليوم اللقاء
عملية التعليم بدون  2022-5-17، الثالاثء اللقاء األول

 الوسيلة البطاقة
 و اإلختبار القبلي

 ستخدامعملية التعليم اب 2022-5-24، الثالاثء اللقاء الثاين
 البطاقة

 االختبار البعدي 2022-5- 27اجلمعة،  اللقاء الثالث
 

ختبار ملعرفة قدرة تقوم هبذا اال قاء األولختبار القبلي يف اللتقوم الباحثة ابال
مث اللقاء الثاين  بوسيلة البطاقة يف املادة الصرف، الطالبات على سيطرة الصرف قبل تعليم

مادة الصرف، مث اللقاء الثالث تقوم الباحثة يف بة بوسيلة البطاقة يتقوم الباحثة التجر 
 : التايلابإلختبار البعدي. وجتري عملية التعليم كما يف اجلدول 
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 4 -5اجلدول 
 الصرف والتعلم أنشطة املدرسة والطالبات عند عملية التعليم 
 بدون الوسيلة البطاقة
 اللقاء األول 

 الطالباتأنشطة  أنشطة املدرسة
 ترد الطالبات سالم املدرسة تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء السالم

 تقرأ الطالبات الدعاء الطالبات بقراة الدعاءأتمر املدرسة 
تسأل املدرسة الطالبات عن ثالثي مزيد 

 ئدتهاحبرف واحد وف
الثي جتيب الطالبات عما قد فهمن من الث

م اسخدائدته )قبل ازيد حبرف واحد وفامل
 البطاقة (

تشرح املدرسة ثالثي مزيد حبرف واحد 
من فعل  فاتيئدته و أتمر املدرسة التصر اوف

 املاضى واملضارع عن ثالثي مزيد حبرف واحد
 بدون الوسيلة البطاقة

 شرح املدرسة مث تصرفتستمع الطالبات 
عن و فعل املاضى واملضارع عن الالطالبات 

 .زيد حبرف واحداملثي الثال

 الختبار القبليتقوم الطالبات اب طالبات االختبار القبلياملدرسة لل توزع
 السالميرددن احلمدهللا و  قراءة الطالبات تقرأ تتم املدرسة بقراءة احلمدهللا وإلقاء السالمخت
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 4 -6اجلدول 

 والتعلم الصرفأنشطة املدرسة والطالبات عند عملية التعليم 
 ابستخدام البطاقة
 اللقاء الثاين 

 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة
تدخل املدرسة الصف إبلقاء السالم وأتمر 

 املدرسة بقراءة الدعاء
ترد الطالبات السالم و تقرأ الطالبات 

 الدعاء  
هتتم الطالبات بدعوة املدرسة عند إثبات  تقوم املدرسة بتحضري الطالبات

 احلضور
 أهداف التعلمع الطالبات تستم تقدم املدرسة أهداف التعلم

تقدم املدرسة املواد الدراسة بشكل عام 
 واألنشطة اليت يتعني القيام هبا

املواد الدراسة بشكل تستمع الطالبات 
 واألنشطة اليت يتعني القيام هباعام 

تقسم املدرسة الطالبات إىل ثالثة 
 10، كل جمموعة تتكون من اجملموعات
 أشخاص

 مع أعضاء جمموعتهن الطالبات جيلسن

 اخلطوات التعليمية يف إجراء تشرح املدرسة
 حول مادة الصرف. استخدام البطاقة

اخلطوات التعليمية يف تستمع الطالبات 
إجراء استخدام البطاقة حول مادة 

 الصرف.
بوسيلة البطاقة عن  الدرس املدرسة تشرح

 ثالثي مزيد حبرف واحد
عن تستمع الطالبات التشرح املدرسة 

 ثالثي مزيد حبرف واحد
فعل املاضى واملضارع الالطالبات  صرفتفعل التصريف بات لأتمر املدرسة إىل الطال
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املاضى واملضارع عن ثالثي مزيد حبرف 
 واحد

 عن الثالثي مزيد حبرف واحد

 الضرفألن أتخذ  الطالبات أتمر املدرسة
 الذي جيد فيه البطاقة

وأتخذ أمام السبورة  تقدم الطالبات
 الضرف الذي جيد فيه البطاقة.

اقة اليت م البطاستخدية اتشرح املدرسة كيف
 يف الضرف.

ة عن املدرس تستمع الطالبات شرح
 تقوماستخدام البطاقة اليت يف الضرف و 

 الطالبات إبجياب األسئلة
  LKPDالطالبات  تقوم LKPDاملدرسة الطالبات  توزع

للعمل على  توجه املدرسة إىل الطالبات
LKPD 

شرح املدرسة لكيفية تستمع الطالبات 
 استخدام البطاقة

 LKPDتقدم الطالبات نتائج  LKPDيقدمن لأتمر املدرسة الطالبات 
 يفاستنتاجات الطالبات  درسةامل أتمر
 التعلم

 الطالبات االستنتاجات يف التعلم تقدم

اختنمت املدرسة بقراءة احلمدهللا وإلقاء 
 السالم

الطالبات قراءة احلمدهللا ويرددن  تقرأ
 السالم
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 3 -7اجلدول 

 أنشطة املدرسة والطالبات عند إجراء اَلختبار البعدي
 اللقاء الثالث 

 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة
 ترد الطالبات سالم املدرسة تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء السالم
 الطالبات الدعاءتقرأ  أتمر املدرسة الطالبات بقراة الدعاء
هتتم الطالبات بدعوة املدرسة عند إثبات  تقوم املدرسة بتحضري الطالبات

 احلضور
 تقوم الطالبات االختبار البعدي املدرسة الطالبات االختبار البعدي توزع

املدرسة بقراءة احلمدهللا وإلقاء اختنمت 
 السالم

تقرأ الطالبات قراءة احلمدهللا ويرددن 
 السالم

 

 حتليل البياانت -ب

عملية املدرسة والطالبات يف استخدام البطاقة لرتقية قدرة عن حتليل البياانت  .1
 الطالبات على سيطرة الصرف

البطاقة لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف تقوم الباحثة تطبيق إن حتليل البياانت 
املقرر يف حتليل البياانت الىت عدد القانون اعتمدد الباحثة  على حتليل املالحظة املباشرة.

ستحل منها الباحثة. وحتسب البياانت من أنشطة املدرسة والطالبات يف عملية التعليم 
 والتعلم ابستعمال القنون :
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× 100% RP =  

T 

  ئوية: النسبة امل Pالبيان : 
R : جمموعة القيمة احملصولة عليها 
T النتيجة الكاملة : 

 36والطالبات يف عملية التعليم والتعلم يسند إىل مخسة معايري :وحتليل أنشطة املدرسة 
 % = جيد جدا100 – 81
 % = جيد80- 61
 % = مقبول60 – 41
 % = انقص40 – 21
 % = راسب20 – 0

 أ( أنشطة املدرسة 
ة قدرة لرتقيوأما بنود مالحظة أنشطة املدرسة امللحوظة عند استخدام البطاقة  

 التايل :الطالبات على سيطرة الصرف، فتتضح يف اجلدول 
 

 
 
 
 
 

                                                             
36

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 

hal.281 
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  4 -8اجلدول 
 استخدام البطاقةدليل املالحظة أنشطة املدرسة عند 

 لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف 
 النتيجة الناحية امللحوطة الرقم

1 2 3 4 
     تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء السالم 1
من خالل طرح أسئلة حول  ةاملدرسدرك ت 2

 ةاملادة السابقة لتذكري التعلم وتعزيز محاس
 الباتطال

    

     املدرسة أهداف التعلم تقدم 3
لنطاق املواد املدرسة اخلطوطالعريظة  تقدم 4

 واألنشطة اليت يتعني القيام هبا
    

تنقسم املدرسة الطالبات إىل عدة جمموعات،   5
 أشخاص 10تتكون من كل جمموعة 

    

تقدم املدرسة اإلجراء االستخدام البطاقة  6
 دةاحول امل

    

 دة الثالثي مزيد وفئدتهاتشرح املدرسة امل 7
 ابستخدام البطاقة

    

اىل الطالبات، وخترب  LKPDاملدرسة  توزع 8
اليت تعمل  LKPDتوجيهات خبصوص 

 الطالبات
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 ألن أتخذ ضرفاملدرسة الطالبات أتمر  9
 يف الضرفالبطاقة مث ،  البطاقةالذي جيد فيه 

 LKPDعلى  احلصول

    

للعمل على  توجه املدرسة إىل الطالبات 10
LKPD 

    

 LKPD    يقدمن ل الطالبات أتمر املدرسة 11
     دوافعهو حول التعلم  لنتائجا درسةامل قدمت 12

     حملة عامة عن املادة التالية درسةامل قدمت 13

     الباتالتقييم للط درسةامل قدمت 14

اختنمت املدرسة بقراءة احلمدهللا وإلقاء  15
 السالم

    

 57 اجملموع 

 
 نتيجة أنشطة املدرسة عند عملية التعليم والتعلم، هي :

× 100% RP =  

T 

           × 100% 75 P = 

60         

         

P = 95%                   

 ه تدال على هذه%. وهذ100 – 81تدل على أهنا وقعت بني حد  P = 95%وبنتيجة 
ة قدرة الطالبات على سيطرة الصرف حصلت استخدام البطاقة لرتقيأنشطة املدرسة عند 

التعلم وفًقا خلطط  عملية ةتنفيذ املدرس ألنيف تعليم الصرف، على درجة جيد جدا 
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هتمام اإل، وتسرتعي اجيديلة استخدام الوسصحيح، و وتباشر املواد بشكل متقن و الدروس، 
 على الدراسة. اتنشيطلا الباتحتفيز الط ة، املدرسالباتلط

 ب( أنشطة الطالبات
ة قدرة لرتقيوأما بنود املالحظة أنشطة الطالبات امللحوظة عند استخدام البطاقة  

 اجلدول التايل :الطالبات على سيطرة الصرف، فتتضح يف 
 

  4 -9اجلدول 
 استخدام البطاقةدليل املالحظة أنشطة الطالبات عند 

 لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف 

 النتيجة الناحية امللحوطة الرقم
1 2 3 4 

     تقرأ الطالبات الدعاء   1
حول  درسةعلى أسئلة امل الباتيب الطجت 2

 ةابلتعلم وتعزيز احلماس يذكرناملادة السابقة ل
    

أهداف التعلم اليت  إىل الباتستمع الطت 3
 درسةامل نقلهات

    

     الطالبات مع أعضاء اجملموعة جتلس 4
 هادرست يتريف الصالت الباتع الطتابت 5

 تهإىل ما هي فوائد يستمعنو  درسةامل
    

    كيفية استخدام البطاقات   طالباتفهم الت 6



52 

 

 
 

مع أعضاء  يناقشن و ضرفيف الاملوجودة 
 اجملموعة

ريف املوجود يف صمع الت الباتتطابق الطت 7
 كل جمموعة  األملوب

    

أمثلة على الكلمات  الباتعطي الطت 8
 املوجودة يف البطاقة العشوائية

    

الستكمال  ناهتمع جمموع الباتناقش الطت 9
 أوراق العمل اليت مت توزيعها

    

مع أعضاء  نتائج املناقشات الباتالط عرضت 10
  اجملموعة

    

     يفهمنهامل اليت ادة امل الباتسأل الطت 11
     استنتاجات حول التعلم طالباتال قدمت 12
     تقرأ الطالبات قراءة احلمدهللا ويرددن السالم 13
 50 اجملموع 

 
 هي :نتيجة أنشطة الطالبات عند عملية التعليم والتعلم، 
× 100% RP =  

T 

 

× 100% 50P =  

      52    

 

P = 96%           

 %. وهذه تدال على هذه100 – 81تدل على أهنا وقعت بني حد  P = 96%وبنتيجة 
ة قدرة الطالبات على سيطرة الصرف حصلت استخدام البطاقة لرتقيأنشطة الطالبات عند 
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لبطاقة دة جيدا، تشاكل ااالطالبات املتفهم  ألن على درجة جيد جدا يف تعليم الصرف.
 ،ائج املناقشاتنت الباتعرض الطتو  زايدة انتباه الطالبات، ،التصريف املوجد يف الضرف

 .استنتاجات حول التعلم طالباتال تقدم

 ستخدام البطاقةدرة الطالبات على سيطرة الصرف ابترقية قعن حتليل البياانت  .2

الثاين "ه" يف تعليم الصرف بثالثي مزيد حبرف وللحصول على نتائج طالبات الصف  
قامت الباحثة ابالختبار القبلي و االختبار البعدي، والنتائج اليت حصلت عليها  واحد،

 يف اجلدول التايل : الطالبات تتضح
 
 4 -10اجلدول 

 نتائج اَلختبار القبلي واَلختبار بعدي
 

 الطالبات
 نتيجة نتيجة

 اَلختبار 
 القبلي

اَلختبار  التقدير
 البعدي

 التقدير

 جيد 80 مقبول 50 1الطالبة
 جيد 70 مقبول 55 2الطالبة 
 جيد 75 انقص 40 3الطالبة 
 جيد جدا 90 مقبول 45 4الطالبة 
 جيد جدا 100 انقص 30 5الطالبة 
 مقبول 60 مقبول 50 6الطالبة 
 جيد 75 جيد 65 7الطالبة 
 جيد 80 مقبول 50 8الطالبة 
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 جيد 75 جيد 65 9الطالبة 
 جيد 70 مقبول 60 10الطالبة 
 جيد جدا 85 مقبول 60 11الطالبة 
 جيد 80 مقبول 55 12الطالبة 
 جيد 80 انقص 40 13الطالبة 
 جيد 80 مقبول 60 14الطالبة 
 جيد 75 انقص 30 15الطالبة 
 جيد جدا 90 انقص 30 16الطالبة 
 جيد جدا 100 مقبول 45 17الطالبة 
 جيد جدا 95 انقص 40 18الطالبة 
 جيد جدا 90 مقبول 50 19الطالبة 
 جيد جدا 100 مقبول 55 20الطالبة 
 جيد  80 مقبول 50 21الطالبة 
 جيد 80 مقبول 55 22الطالبة 
 جيد جدا 90 مقبول 45 23الطالبة 
 جيد جدا  85 انقص 40 24الطالبة 
 جيد جدا 90 مقبول 55 25الطالبة 
 جيد جدا 100 مقبول 60 26 الطالبة
 جيد جدا 90 جيد 70 27الطالبة 
 جيد جدا 95 جيد 75 28الطالبة 

  84،29  50،89 املعدلة
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   و نتيجة االختبار البعدي  50،89ومن هذا اجلدول يدل على أن نتيجة االختبار القبلي 

وال ابختبار واالختبار البعدي قامت الباحثة أ . ولتحليل بياانت االختبار القبلي84،29
 ل التايل:دو اجل، وتتضح نتيجته يف  ”SPSS 22“ابستخدام برانمج  (Uji Normalitas)الطبيعي 

 

  4 -11اجلدول 
 نتيجة اَلختبار الطبيعي

Tests of Normality 

 

 kode Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilaisiswa Pretest .112 28 .200
*
 .968 28 .526 

Posttest .161 28 .062 .948 28 .177 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

لى أن نتيجة االختبار القبلي بعد إجراء االختبار الطبيعي ومن هذا اجلدول يدل ع
ونتيجة االختبار البعدي حصلت  0،526 > 0،05 (Sig)حصلت على مستوى الداللة 

.  (Normal)دل على أن البياانت طبيعية فت 0،177 > 0،05 (Sig)علي مستوى الداللة 
    ، وتتضح نتيجته يف اجلدول التايل : (Homogenitas)مث تقوم الباحثة االختبار املتجانسي 
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  4 -12اجلدول 

 نتيجة اَلختبار املتجانسي
Test Of Homogenity Of Variance 

Sig. df2 df1 Levene 

Statistic 
 

.722 54 1 .128 Based of mean Hasil Siswa 

.758 54 1 .096 Based of Median 

.758 52.090 1 .096 Based of Median and 

Whit adjusted df 

.726 54 1 .124 Based of Trimmed 

Mean 

 
حصلت على  (Homogenitas)ومن هذا اجلدول يدل على أن نتيجة االختبار املتجانسي 

 سة. ري أن البياانت املتناج.فتش 0،05أكثر من  (sig) 0،722مستوى الداللة 
ة. فيمكن يطبيعية واملتجانساليدالن على أن البياانت قني بااعتمادا على االختبارين الس

 وتتضح نتيجته يف اجلدول التايل : (Paired Samples T- Test)ت  –إجراء االختبار 

  4 -13اجلدول 

  (Paired Samples Statistik)ت  –نتيجة اَلختبار 
Paired Samples Statistics 

 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 50.89 28 11.631 2.198 

posttest 84.29 28 10.338 1.954 
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والنتيجة االختبار  50،89يدل على أن نتيجة االختبار القبلي  4 -13ومن اجلدول 
.  T- Test اإلختبار ابستعمال فيمكن لتعرف على فعالية استخدام البطاقة، 84،29البعدي 

 :ونتيجته كما يف اجلدول التايل 
 

  4 -14اجلدول 

  Paired Samples T- Testت  –نتيجة اَلختبار 
Paired Samples Test 

 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest - 
posttest 

-33.393 16.219 3.065 -39.682 -27.104 -10.894 27 .000 

 
قل وهي أ 0،000 (Sig tailed) 2-ومن هذا اجلدول يتضح أن نتيجة مستوى الداللة 

الفرض البديل و  املردود (Ho)الفرض الصفري  فيدل أن 0،05من نتيجة مستوى الداللة 
(Ha) لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف مبعهد  ةفعالاستخدام البطاقة ، أي إن مقبول

 . Aceh Besarدار اإلحسان 
 
 ناقشة البحثم -ج

قامت الباحثة ابلبحث التجرييب يف الصف الثاين "ه" ابملرحلة الثانوية مبعهد دار 
قدرة الطالبات لرتقية تطبيق البطاقة لتعرف على البحث  وأما أهداف.  Aceh Besar اإلحسان

قدرة الطالبات على التعرف على فعالية استخدام البطاقة لرتقية و  الصرف على سيطرة
 ستخدم الباحثةوجلمع البياانت ت.  Aceh Besar  الصرف يف معهد دار اإلحسانسيطرة 
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بعد  .اختبار تو  ونسبة مائويةولتحليل البياانت تستخدم الباحثة  االختبار و املالحظة
 البياانت ، فنتيجة البحث كما يلي:قامت الباحثة ابلبحث وحتليل 

إن تطبيق البطاقة لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف مبعهد دار اإلحسان  .1
Aceh Besar نتيجة أنشطة املدرسة يف استخدام البطاقة لرتقية قدرة أما  تقوم الباحثة

 – 81تدل على أهنا وقعت بني حد  P = 95%الطالبات على سيطرة الصرف هي 
يف التعلم وفًقا خلطط   استعدادهمت ةتنفيذ املدرس % بتقدير جيد جدا. ألن100

، وتسرتعي اجيديلة صحيح، و استخدام الوسالالدروس، وتباشر املواد بشكل متقن و 
 نشيطا على الدراسة.ال الباتحتفيز الط ة، املدرس الباتهتمام الطاإل

نتيجة أنشطة الطالبات يف استخدام البطاقة لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة  نإ .2
تدل على أهنا وقعت  P = 96%هي  Aceh Besar الصرف يف معهد دار اإلحسان 

تفهم الطالبات املدة جيدا، تشاكل % بتقدير جيد جدا. ألن 100 – 81بني حد 
نتائج  الباتعرض الطتو  زايدة انتباه الطالبات، البطاقة التصريف املوجد يف األملوب،

 .استنتاجات حول التعلم طالباتال تقدم، املناقشات

جتذب انتباه بعض من مزااي وسيلة البطاقة يعىن  (Novita Sri Wahyuni)كما ذكرت 
 37الطالب.

وتقوم الباحثة . الصرفقدرة الطالبات على سيطرة لرتقية فعالة  استخدام البطاقةإن  .3
وتتضح نتيجتا  االختبار القبلي واالختبار البعدي، هذا البحث ابالختبارين، مهايف 

 SPSS“ت ابستخدام برانمج  –االختبار القبلي واالختبار البعدي إجراء االختبار 

                                                             

 ـــــــتعليم التصريفات بوسيلة البطاقة لرتقية فهم النصوص العربية عند الطالبات )دراسة جتريبية ب، م2020 نوفيتا سري وحيوين، 37
MTsS Muta’allimin) 31ص  ،م(2020ية احلكومية، بندا اتشيه، منشور، )جامعة الرانريى اإلسالم، رسالة ماجستري غري
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 Sig 0،000  (tailed-2)ونتيجة مستوى الداللة  10,984-حتصل على النتيجة  ”22
 .4 -14اجلدول  .قد كتب الباحثة جدول حتصل ت يف 0،05 >
أن استحدام البطاقة مفيد لفعالية الطالب يف التعليم، ويسهل  (Sriyanti) ذكرت كما

 38العثور على الوسيلة البطاقة.
 
 حتقيق الفرضني -د

 يف الفصل األول أن الفرضني هلذا البحث فهما : الباحثة ذكرت

إن استخدام البطاقة مل تكن فعالة لرتقية قدرة الطالبات على  : (Ho)الفرض الصفري  -أ
 .Aceh Besarسيطرة الصرف مبعهد دار اإلحسان 

إن استخدام البطاقة فعالة لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة  : (Ha)الفرض البديل  -ب
 .Aceh Besarالصرف مبعهد دار اإلحسان 

وهي  0،000 (Sig tailed) 2-يتضح أن نتيجة مستوى الداللة  4-14ومن اجلدول 
الفرض البديل و  املردود (Ho)الفرض الصفري  فيدل أن 0،05قل من نتيجة مستوى الداللة أ

(Ha)  .لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف مبعهد  ةفعالاستخدام البطاقة  أي إنمقبول
. Aceh Besarدار اإلحسان 

                                                             
38

 Sriyanti, Kemampuan Media Kartu Untuk meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa, Surabaya 

:2016 . https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paud-teratai/article/view/656/449 
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 الفصل اخلام 

متةااخل  

 نتائج البحث  -أ
ة قدرة الطالبات على سيطرة استخدام البطاقة لرتقيلقد قامت الباحثة ابلبحث التجرييب )

 ( فحصلت نتائج البحث كما يلي : . Aceh Besarمبعهد دار اإلحسان الصرف 

البطاقة لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة  عملية املدرسة والطالبات يف استخدامإن  .1
 %95جيد جدا. أن نتيجة أنشطة املدرسة  Aceh Besar عهد دار اإلحسانمب الصرف

 .بتقدير جيد جدا %96نتيجة أنشطة الطالبات و بتقدير جيد جدا 

لرتقية قدرة الطالبات على سيطرة الصرف مبعهد دار  إن استخدام البطاقة فعال .2
 2-أن نتيجة مستوى الداللة  ت –يظهر من االحتبار .  Aceh Besarاإلحسان 

(Sig tailed) 0،000  0،05وهي اقل من نتيجة مستوى الداللة  
 

 املقرتحات -ب
 اعتمادا على ظواهر السابقة تقدم الباحثة املقرتحات كما يلي :

دة الدراسية لنجاح عملية التعليم و ام الوسيلة املناسبة ابملستخدأن ي ينبغي ملدرس .1
 التعلم.

تعليم و التعلم، دة الدراسية يف عملية الام الوسيلة املناسبة ابملستخدينبغي ملدرس أن ي .2
 . فيه تنمية رغبة الطلبة يف تعليم ومحاستهمل نيرسملساعدة املد

 نقص من هذه الرسالة. وعسى أن تكونرئني أن يصححوا ما اترجو الباحثة من الق .3
 ها.الرسالة مفيدة للباحثة ولقارئي هذه
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 املراجع

 املراجع العربية  -1

 .، اجلزء األول، القاهرة: دار احلديثلسان العرب، م  2006، إبن املنظور
 

 .قاهرة: دار التوفيق للرتاثال، الصرف الكايف ،2010 أمني عبدالغىن،
 

 ، أمهية الوسائل التعلمية ىف بيان العقيدة إلسالمية،2007 محزة حسني عبيد،
 .بغداد:كلية الرتبية للبنات

 

 .، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعةق تدري  اللغة العربيةائطر ، 2008زكراي إمساعيل، 
 
ه تبمكالكويت:  ،مدخل اىل مناهج البحث الرتبوي، م1989 جاء حممود أبو عالم،ز 

 .جفالال
 

 ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،  ه 1416 صاحل بن محد العساف،
 .ايض : مكتبة العبيكانالر  

 

 ،تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق ،1981صالح عبد اجمليد العريب،
 .لبنان، الطبعة األوىلمكتة :  
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 .وت : دار املعرفة اجلامعةبري ، التطبيق الصرف، 1989عبد الرجر، 
 

 .، الناشر : كاليكوتتيسري الصرف ،2007عبد القدر فيضي وعبد هللا الدارمي،

، القاهرة: دار الرتبية اإلسالمية وفن التدري  ،2008 عبد الوهاب عبد السالم طويلة،
 .السالم

 

لرتقية قدرة الطالب يف تعليم قواعد  word wallاستخدام وسيلة م، 2021جميب الرمحن،  
، رسالة ماجستري (Baitul Ula Tangseالنحوية و الصرفية )دراسة جتريبية بــــــ معهد 

 .م(2021ية احلكومية، بندا اتشيه، غري منشور، )جامعة الرانريى اإلسالم
 

، يف تعليم اللغةاملعينات البصرية  ،1984 حممد امساعيل صيين، وعمر الصديق عبد هللا،
 .عمادة شؤون املكتبات سعود:

 

 ، ترمجة ومعىن صرف يف قاموس املعاينمعجم املعاين

يف تدريب الطالبات على تركيب اجلملة الفعلية  Card Sortاستخدام ، 2021نذيرا أمرية، 
، رسالة ماجستري (SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar)دراسة جتريبية بـــــــــــــــ 

 .م(2021نشور، )جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، بندا اتشيه، غري م
 

تعليم التصريفات بوسيلة البطاقة لرتقية فهم النصوص م، 2020نوفيتا سري وحيوين، 
، رسالة ماجستري (MTsS Muta’alliminالعربية عند الطالبات )دراسة جتريبية بـــــــ 

 .م(2020احلكومية، بندا اتشيه، ية غري منشور، )جامعة الرانريى اإلسالم
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 قائمة امللحقات

احلكومية بند إفادة عميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية  .1
 تعيني املشرفني على اَتشيه
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إفادة عميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بند  .2
 اَتشيه على القيام ابلبحث
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 على إمتام البحثبند أتشيه  دار اإلحساناملعهد  رئي  إفاد .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البطاقة الدراسة ابستخدامبعض صحف  .4
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : Mts Darul Ihsan 

Mata Pelajaran : Sharaf 

Kelas / Semester : VIII / 2 

Materi Pokok  : ثالثي مزيد (Tsulatsi Mazid) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI-1 : Menghargai dan mensyukuri ajaran agama yang di anutnya. 

KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam interaksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

procedural) Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI-4 : Mengolah menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut padang/teori. 
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B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDAKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indokator 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

belajar bahasa arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional 

dan bahasa khazanah keislaman yang 

di wujudkan dalam semangat belajar. 

1.1.1. Bersyukur kepada Allah atas 

kesempatan yang diberikan untuk 

mempelajari  dengan bersungguh-

sungguh dalam Bahasa Arab . 

1.1.2 Peserta didik memuji kepada 

Allah atas anugrah berupa 

kesempatan belajar bahasa arab. 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 

percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah. 

2.1.1 Berperilaku santun, tekun, teliti 

dan rasa ingin tahu dalam berinteraksi 

dengan menggunakan bahasa Arab 

dengan keluarga, teman , dan guru. 

3.1 Mengetahui kaedah atau wazan 

yang berkaitan dengan  

 الثالثي المزيد

Baik secara lisan maupun tulisan. 

3.1.1 Membedakan wazan-wazan 

  الثالثي المزيد 

berdasarkan contoh-contoh yang telah 

difahami dan yang telah di ajarkan. 

3.1.2 Peserta didik mampu 

mentashrifkan fi’il tsulasi mazid 

sesuai dengan wazan-wazannya 

dengan baik dan benar. Baik dengan 

lisan maupun dengan tulisan. 

4.1 Menunjukkan contoh ungkapan 

sederhana untuk menyatakan dan 

merespon tentang: 

 الثالثي المزيد

dengan memerhatikan struktur teks 

4.1.1 Memberikan contoh-contoh 

baru yang berkaitan dengan: 

 الثالثي المزيد
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dan unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai kontek. 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan pendekatan saintifik dan penggunaan media kartu siswa dapat : 

1. Membedakan wazan-wazan dari الثالثي املزيد dengan baik dan benar 

2. Mentashrifkan الثالثي املزيد sesuai dengan wazan-wazannya dengan baik 

dan benar 

3. Memberikan contoh-contoh baru yang sesuai dengan wazan الثالثي املزيد 

dengan tepat. 

 

D. MENYUSUN MATERI PEMBELAJARAN 

 الثالثي املزيد فيه

 وهي :وكان الثالثي املزيد فيه يتكون من اثنا عشر اباب وينقسم إىل ثالثة أقسام  

 فعل الثالثي املزيد حبرف واحد ) الرابعي (  (4

 فعل الثالثي املزيد حبرفني ) اخلماسي ( (5

 فعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف. ) السداسي( (6

 املزيد حبرف واحد ) الرابعي ( القسم األول: فعل الثالثي
 وهو ثالثة أوزان :

  ي هَفعِ له  –فَ َعَل  .4
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 الفائدة من هذا الباب هي :
مث يداخل هذا الباب  Benarالتعدية يعىن يعتدي فعل الزم، كا َصَدَق =  (3

 . وغري ذلك... Membenarkanَصَدَق = 

 .  Banyak thawafnya zaidunتظهر الكثري، مثال َطَوفه زَْيد  =  (4

 

 ي هَفاِعله  –فَاَعَل  .5

الفائدة من هذا الباب هي املشاركة يعىن يظهر التحالف بني شخصني. وميكن 
    اليظهر إىل املشاركة، مثال َسافَ َر، طَاَلَع ...

 ي هْفِعله   –اَفْ َعَل  .6

. اذا تريد إىل معىن  muliaالفائدة من هذا الباب هي التعدية. مثال َكَرَم = 
  memuliakan الباب يعىن اَْكَرَم = املتعدي ويداخل هذا

 تصريف الثالثي املزيد حبرف واحد من ثالثة أوزان :

فعل 
املضى 
 املعلوم
 

فعل 
املضار 
ع 
 املعلوم

اسم  املصدر
 الفاعل

اسم 
 مفعول

فعل 
 األمر

فعل 
 النهي

اسم 
الزمان 
واملكا
 ن

فعل 
املضى 
اجملهو 
 ل

فعل 
املضار 
ع 
 اجملهول

 ُمَفعَّل   ََلتـَُفع ِّلْ  فـَع ِّلْ  ُمَفعَّل   ُمَفع ِّل   تـَْفعِّْياًل  يـَُفع ِّلُ  فـَعَّلَ 
 ُمَفعَّل  

 يـُْفَعلُ  فـُع ِّلَ 

 مهَكَرم   اَلتهَكر ِمْ  َكر ِمْ  مهَكَرم   مهَكر ِم   َتْكرمِْيًا يهَكر ِمه  َكَرمَ 
 مهَكَرم  

 يهَكَرمه  كهر ِمَ 
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رْ  مهَقَدر   مهَقدِ ر   تَ ْقِديْ رًا ي هَقدِ ره  َقَدرَ   مهَقَدر   اَلت هَقدِ رْ  َقدِ 
 مهَقَدر  

رَ   ي هَقَدره  قهدِ 

 ُمَفاَعَلةً  يـَُفاعِّلُ  َفاَعلَ 
 فَِّعاًَل 

ُمَفاعِّ 
 ل  

ََلتـَُفاعِّ  َفاعِّلْ  ُمَفاَعل  
 لْ 

 ُمَفاَعل  
 ُمَفاَعل  

 يـَُفاعِّلُ  فـًْوعِّلَ 

مهَساَعدَ  يهَساِعده  َساَعدَ 
 ةً 

مهَساعَ  مهَساِعد  
 د  

اَلتهَساعِ  َساِعدْ 
 دْ 

م َساعَ 
 د  

مهَساعَ 
 د  

 يهَساِعده  سهْوِعدَ 

َجالَ 
 سَ 

َجالِ  جمهَاَلس   جمهَاِلس   جمهَاَلَسةً  جيهَاِلسه 
 سْ 

 جمهَاَلس   اَلجتهَاِلسْ 
 جمهَاَلس  

جهْولِ 
 سَ 

 جيهَاِلسه 

 ُمْفَعل   ََلتـُْفعِّلْ  اَْفعِّلْ  ُمَفَعل   ُمَفعِّل   اِّفْـَعاًَل  يـُْفعِّلُ  اَفْـَعلَ 
 ُمْفَعل  

 يـُْفَعلُ  اُْفعِّلَ 

 مهْكَرم   اَلَتْكرِمْ  اَْكرِمْ  مهَكَرم   مهَكرِم   اِْكرَاًما يهْكرِمه  اَْكَرمَ 
 مهْكَرم  

 يهْكَرمه  اهْكرِمَ 

َاْحسَ 
 نَ 

َاْحسِ  حمهَْسن   حمهِْسن   ِاْحَساانً  حيهِْسنه 
 نْ 

 حمهَْسن   اَلحَتِْسنْ 
 حمهَْسن  

 حيهَْسنه  اهْحِسنَ 
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 تصريف الفعل املاضي املعروف
 يـَُفع ِّلُ  –فـَعََّل من ابب 

 –فَ َعْلِت  –فَ َعْلتهْم  –فَ َعَلتهَما  –فَ َعْلَت  –فَ َعْلَن  –فَ َعْلَتا  -فَ َعَلْت  –فَ َعلهوا  –فَ َعاَل  –فَ َعَل 
 فَ َعْلَنا –فَ َعْلته  –فَ َعْلُتهَ  –فَ َعْلتهَما 

 مثال :

  –َكَرْمِت   –َكَرْمتهْم   –َكَرْمتهَما   –َكَرْمَت   –َكَرْمَن  –َكَرْمَتا   –َكَرَمْت   –َكَرمهوا   –َكَرَما   –َكَرَم 
 َكَرْمَنا  -َكَرْمته   –َكَرْمُتهَ   –َكَرْمتهَما 

 تصريف الفعل املضارع املعروف
 –ت هَفعِ لهْوَن  –ت هَفعِ اَلِن  –ت هَفعِ له  –ي هَفعِ ْلَن  –ت هَفعِ اَلِن  –ت هَفعِ له  –ي هَفع ِلهْوَن  –ي هَفعِ اَلِن  –ي هَفعِ له 
 ن هَفعِ له  –اهفَ عِ له  –ت هَفعِ ْلَن  –ت هَفعِ اَلِن  –ت هَفعِ ِلنْيَ 

 مثال :

 –تهَكر ِمهْوَن  –تهَكر َِماِن  –تهَكر ِمه  –يهَكر ِْمَن  –تهَكر َِماِن  –تهَكر ِمه  –يهَكر ِمهْوَن  –يهَكر َِماِن  –يهَكر ِمه 
 نهَكر ِمه  –اهَكر ِمه  –ْمَن تهَكر ِ  –تهَكر َِماِن  –تهَكر ِِمنْيَ 
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E. METODE DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN (K-13) 

Metode : القياسية (Analogi) 

Pendekatan pembelajaran : Saintifik (K-13) 

 

F. LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan pertama (KD. 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1); Metode : القياسية 

(Analogi) 

Alokasi waktu : 2 x 30 menit 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Mengucapkan salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran 

b. Menanyakan kabar dan mengabsen peserta didik 

c. Mengkondisikan mental siswa agar siap menerima materi 

pembelajaran 

d. Menyampaika KI, KD, dan Indikator pembelajaran, tujuan dan 

manfaat pembelajaran 

e. Apersepsi : Guru mengaitkan materi sebelumnya dengan mateti 

yang akan di ajarkan, serta guru juga mengaitkan dengan contoh-

contoh yang terdapat di lingkungan 

f. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

g. Guru membagikan kelompok siswa kedalam 3 kelompok serta 

menyuruh siswa untk mengambil satu amploap yang ada pada 

guru. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Mengamati dengan teliti 

 Siswa mengamati penjelasan guru mengenai materi  الثالثي

 املزيد
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 Siswa memperhatikan guru menjelaskan bagaimana 

menggunakan kartu acak yang terdapat dalam amploap dan 

di dalamnya berisi wazan atau kata-kata dari fi’il tsulasi 

mazid. 

b. Menanya dengan santun 

Peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru tentang materi 

yang belum dipahami dan tidak mengerti aturan menggunakan 

media kartu tersebut. 

c. Mencoba 

 Siswa mencoba mentashrifkan contoh-contoh kata dengan 

wazan yang sesuai 

d. Menalar dengan terampil 

 Masing-masing kelompok siswa bersdiskusi untuk 

menentukan wazan-wazan yang sesuai dengan kata yang 

didapatkan 

e. Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab. 

 Siswa maju kedepan dengan kelompok nya dan 

mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas 

 Seluruh anggota kelompok yang presentasi mentashrifkan 

wazan wazan tersebut dengan kompak 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

 Dibawah bimbingan guru : 

 siswa memberikan kesimpulan dan ringkasan materi pembelajaran.  

 Guru melakukan evaluasi berupa post test terhadap ketercapaian 

KD secara tulisan.  

 Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap proses 

pembelajaran.  
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 Guru dan siswa bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 

 

G. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Husin Ahmad. Kitab Sharaf jilid 1-3, Ribhan baghil 

H. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. Media 

a. LKPD 

b. Kartu dalam amploap yang berisi Tashrif Fi’il Tsulasi Mazid 

2. Alat 

a. Spidol 

b. Papan Tulis 

c. Ampload tashrif 

 

I. REMEDIAL 

 Melakukan remedial untuk siswa yang tidak mencukupi KKM dalam 

pembelajaran, agar nilai yang di dapatkannya itu memuaskan. Remedial 

pembelajaran di lakukan pada hari dan waktu yang telah di tentukan atas 

kesepakatan antara peserta didik dan guru. 
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INSTRUMEN PENILAIAN 

Instumen Penilaian Sikap 

 

Petunjuk pengisian : 

*berika tanda ceklis sesuai dengan apa yang di alami 

Keterangan : 

SL : Selalu 

SR : Sering 

JR : Jarang 

TP : Tidak pernah 

   

  

No Sikap 

Siswa 

KOMPONEN Indikator SL SR JR TP 

1 Sikap 

spiritual 

Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang di 

anutnya 

Meyakini 

penting nya 

berbahasa arab 

sebagai 

khazanah 

keislaman. 

    

Berdoa sebelum 

melakukan 

sesuatu. 

    

Mengucap rasa 

syukur atas 

karunia Tuhan. 

    

Memberi salam 

ketika 
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menyampaikan 

pendapat. 

2 Sikap 

Sosial 

1. Jujur 

Adalah 

perilaku 

dapat di 

percaya 

dalam 

perkataan, 

tindakan, dan 

pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Jujur dan 

percaya diri 

dalam 

berbicara. 

    

Tidak 

menyontek 

dalam 

mengerjakan 

ujian. 

    

Mengakui 

kesalahan saat 

melakukan 

kesalahan. 

    

Menyerahkan 

kepada yang 

berwenang 

barang yang di 

temukan. 

    

2. Disiplin 

adalah 

tindakan yang 

menunjukkan 

perilaku tertib 

dan patuh 

pada berbagai 

ketentuan. 

Datang tepat 

waktu ke 

sekolah 

    

Patuh terhadap 

tata tertib atau 

aturan yang di 

buat oleh 

sekolah. 
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Mengerjakan 

dan 

mengumpulkan 

tugas tepat 

waktu. 

    

3. Tanggung 

jawab adalah 

pengambilan 

keputusan 

yang patut 

dan efektif 

dari pilihan 

yang terbaik 

dalam batas-

batas norma 

sosial dan 

kesanggupan 

untuk 

menentukan 

suatu sikap 

dan memikul 

resiko 

terhadap apa 

yang telah 

dilakukannya. 

 

 

 

Bertanggung 

jawab ketika 

melakukan 

kesalahan. 

    

Bertanggung 

jawab apabila 

guru 

memberikan 

kepercayaan 

kepadanya. 

    

Bertanggung 

jawab sebagai 

aparat kelas 

apabila terpilih 

 

    

Bertanggung 

jawab atas apa 

yang telah di 

lakukan 

dilingkungan 

sekolah 

maupun di luar 

lingkungan 
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sekolah 

4. Santun adalah 

suatu sikap 

yang sopan 

terhadap yang 

lebih tua 

maupun yang 

lebih muda. 

Bersikap santun 

terhadap guru  

    

Bersikap baik 

di setiap orang 

baik lingkungan 

sekolah 

maupun di luar 

sekolah 

    

5. Percaya diri 

adalah sikap 

yang 

meyakinkan 

pada 

kemampuan 

dan penilaian 

diri sendiri 

dalam 

melaksanaka

n suatu tugas. 

Memiliki sikap 

percaya diri 

ketika maju 

kedepan kelas 

    

Percaya diri 

terhadap apa 

yang akan di 

lakukannya  

    

Percaya diri 

ketika maju 

kedepan kelas 

dll. 

    



80 

 

 

 

 

Intsrumen Penilaian Pengetahuan ( kognitif ) 

 

Petunjuk pengisian : 

*berika tanda ceklis sesuai dengan apa yang di alami 

 

No Komponen Baik 

Sekali 

Baik Cukup Kurang 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

Mampu membedakan wazan-

wazan : 

 الثالثي املزيد
Baik secara lisan mau tertulis. 

    

2 

 

 

 

Menghafal kosa kata baru 

terkait topik  (الثالثي املزيد)   

    

3 Mentashrifkan fi’il tsulasi 
mazid dengan wazan yang 

benar 
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Instrumen penilaian Psikomotorik (keterampilan) 

NAMA SISWA  : 

KELAS    : 

 

No Aspek penilaian Penskoran Sk

or 1 2 3 4 

1 Mendemonstrasikan kata- kata 

sederhana  tentang topik : 

 الثالثي املزيد

Dengan memperhatikan struktur teks 

dan unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

 

     

2 

 

 

Menyusun kata –kata baru yang 

berkaitan dengan الثالثي املزيد 
     

3 Kefashihan dalam membaca tashrif  

Tsulasi mazid Sesuai kaidah tertentu 
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LKPD 

(LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK) 

Mata Pelajaran : 

Kelas/Semester : 

Materi   : 

 

Identitas 

Nama Siswa : 

Kelas  : 

Indikator :  

 Membedakan wazan-wazan  الثالثي املزيد  berdasarkan contoh-contoh yang 

telah difahami dan yang telah di ajarkan. 

 Peserta didik mampu mentashrifkan fi’il tsulasi mazid sesuai dengan wazan-

wazannya dengan baik dan benar. Baik dengan lisan maupun dengan tulisan. 

 Memberikan contoh-contoh baru yang berkaitan dengan الثالثي املزيد 

Tujuan  :  

 Siswa dapat membedakan wazan-wazan dari زيدالثالثي امل   

 Siswa dapat mentashrifkan الثالثي املزيد sesuai dengan wazan-wazannya dengan 

baik dan benar 

 Siswa dapat memberikan contoh-contoh baru yang sesuai dengan wazan  الثالثي

 املزيد
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Alat dan Bahan 

1. Pulpen atau Spidol 

2. Karton 

 

Petunjuk 

1. Berdo’alah sebelum memulai pekerjaan 

2. Bacalah lembar kerja dengan teliti kemudian selesaikan secara berkelompok 

3. Diskusikan hasil kerja dengan kelompok 

4. Apabila telah selesai seluruh anggota kelompok maju kedepan dan silahkan 

presentasikan didepan kelas. 

 

Kegiatan yang harus dilakukan! 

1. Tulislah, nama pada tempat yang sudah disediakan 

2. Gunakan peralatan dan bahan dengan baik dan tertib 

3. Bekerjalah dengan gembira, penuh perhatian, teliti, percaya diri serta saling 

menghargai pendapat satu sama lain. 

4. Bacalah bersama kelompok kemudian tulislah tashrif sesuai dengan wazan 

yang telah di tentukan. 

5. Berikan contoh-contoh baru yang sesuai dengan wazan yang telah di 

tentukan pada setiap kelompok 

 

 

 

 فرقة األول :
و اكتب التصريف من املثال من هذا  ي هَفعِ له  –فَ َعَل اكتب تصريف  فعل املاض من الباب 

 الباب

i. Tulislah tashrif fi’il madhi sesuai dengan wazan yang telah di tentukan pada 

tabel dikarton tersebut. 
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ii. Tulislah tashrif fi’il madhi contoh baru yang sesuai dengan wazan yang 
telah di tentukan pada setiap kelompok pada tabel kedua di karton. 

 

     

     

     

 

 

 

 فرقة الثانية :
و اكتب التصريف من املثال من  ي هَفاِعله  –فَاَعَل اكتب تصريف  فعل املضارع من الباب 

 هذا الباب
 

i. Tulislah tashrif fi’il mudhari’ sesuai dengan wazan yang telah di tentukan 

pada tabel dikarton tersebut. 

 

     

     

     

 

ii. Tulislah tashrif fi’il maudhari’ contoh baru yang sesuai dengan wazan yang 
telah di tentukan pada setiap kelompok pada tabel kedua di karton. 

 

     

     

     

 

 

 

 

 

 فرقة الثالثة :
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و اكتب التصريف من املثال من هذا ي هْفِعله   –اَفْ َعَل اكتب تصريف فعل املضارع من الباب 
 الباب

i. Tulislah tashrif fi’il mudhari’ sesuai dengan wazan yang telah di tentukan 

pada tabel dikarton tersebut. 

 

     

     

     

 

ii. Tulislah tashrif fi’il maudhari’ contoh baru yang sesuai dengan wazan yang 

telah di tentukan pada setiap kelompok  pada tabel kedua di karton. 
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 طوات التعليميةاخلتطبيق . 5
 أنشطة املدرسة والطالبات عند عملية التعليم والتعلم الصرف 

 بدون الوسيلة البطاقة
 اللقاء األول

 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة
 ترد الطالبات سالم املدرسة تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء السالم
 تقرأ الطالبات الدعاء أتمر املدرسة الطالبات بقراة الدعاء

تسأل املدرسة الطالبات عن ثالثي مزيد 
 حبرف واحد وفائدته

جتيب الطالبات عما قد فهمن من الثالثي 
وفائدته )قبل اسخدام املزيد حبرف واحد 

 البطاقة (
تشرح املدرسة ثالثي مزيد حبرف واحد 

وفائدته و أتمر املدرسة التصريفات من فعل 
املاضى واملضارع عن ثالثي مزيد حبرف واحد 

 بدون الوسيلة البطاقة

تستمع الطالبات شرح املدرسة مث تصرف 
الطالبات عن الفعل املاضى واملضارع وعن 

 رف واحد.الثالثي املزيد حب

 تقوم الطالبات ابالختبار القبلي توزع املدرسة للطالبات االختبار القبلي
 تقرأ الطالبات قراءة احلمدهللا ويرددن السالم ختتتم املدرسة بقراءة احلمدهللا وإلقاء السالم
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 أنشطة املدرسة والطالبات عند عملية التعليم والتعلم الصرف
 ابستخدام البطاقة
 الثايناللقاء 

 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة
تدخل املدرسة الصف إبلقاء السالم وأتمر 

 املدرسة بقراءة الدعاء
ترد الطالبات السالم و تقرأ الطالبات 

 الدعاء  
هتتم الطالبات بدعوة املدرسة عند إثبات  تقوم املدرسة بتحضري الطالبات

 احلضور
 الطالبات أهداف التعلمتستمع  تقدم املدرسة أهداف التعلم

تقدم املدرسة املواد الدراسة بشكل عام 
 واألنشطة اليت يتعني القيام هبا

املواد الدراسة بشكل تستمع الطالبات 
 عام واألنشطة اليت يتعني القيام هبا

تقسم املدرسة الطالبات إىل ثالثة 
 10، كل جمموعة تتكون من اجملموعات
 أشخاص

 جمموعتهن الطالبات جيلسن مع أعضاء

تشرح املدرسة اخلطوات التعليمية يف إجراء 
 استخدام البطاقة حول مادة الصرف.

اخلطوات التعليمية يف تستمع الطالبات 
إجراء استخدام البطاقة حول مادة 

 الصرف.
تشرح املدرسة الدرس بوسيلة البطاقة عن 

 ثالثي مزيد حبرف واحد
تستمع الطالبات التشرح املدرسة عن 

 مزيد حبرف واحدثالثي 
أتمر املدرسة إىل الطالبات لتصريف الفعل 
املاضى واملضارع عن ثالثي مزيد حبرف 

تصرف الطالبات الفعل املاضى واملضارع 
 عن الثالثي مزيد حبرف واحد
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 واحد
أتمر املدرسة الطالبات ألن أتخذ الضرف 

 الذي جيد فيه البطاقة
تقدم الطالبات أمام السبورة وأتخذ 

 الذي جيد فيه البطاقة.الضرف 
تشرح املدرسة كيفية استخدام البطاقة اليت 

 يف الضرف.
تستمع الطالبات شرح املدرسة عن 

استخدام البطاقة اليت يف الضرف وتقوم 
 الطالبات إبجياب األسئلة

  LKPDتقوم الطالبات  LKPDتوزع املدرسة الطالبات 
للعمل على  توجه املدرسة إىل الطالبات

LKPD 
تستمع الطالبات شرح املدرسة لكيفية 

 استخدام البطاقة
 LKPDتقدم الطالبات نتائج  LKPDيقدمن لأتمر املدرسة الطالبات 

 يفاستنتاجات الطالبات  درسةامل أتمر
 التعلم

 تقدم الطالبات االستنتاجات يف التعلم

اختنمت املدرسة بقراءة احلمدهللا وإلقاء 
 السالم

احلمدهللا ويرددن تقرأ الطالبات قراءة 
 السالم
 
 
 
 
 
 



89 

 

 

 

 أنشطة املدرسة والطالبات عند إجراء اَلختبار البعدي
 اللقاء الثالث

 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة
 ترد الطالبات سالم املدرسة تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء السالم
 تقرأ الطالبات الدعاء أتمر املدرسة الطالبات بقراة الدعاء

هتتم الطالبات بدعوة املدرسة عند إثبات  بتحضري الطالباتتقوم املدرسة 
 احلضور

 تقوم الطالبات االختبار البعدي توزع املدرسة الطالبات االختبار البعدي
اختنمت املدرسة بقراءة احلمدهللا وإلقاء 

 السالم
تقرأ الطالبات قراءة احلمدهللا ويرددن 

 السالم
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 القبلي والبعدي ختباراَل قائمة أسئلة. 6

 القبلي اَلختبار الصرف

            

Choice : 

 يهَكمِ له ......... -املصدر من  َكَمَل  .1

 َتْكِمْياًل  -ج   مهَكمِ ل   –أ 
ْل   -ب  كهمِ لَ   -د   َكمِ 

 

......... -وزن من فَاَرَق  .2  ي هَفارِقه

 يَ تَ َفاَعله  -تَ َفاَعَل  -ج  ي هَفعِ له  –فَ َعَل  -أ
 ي هَفاِعله  –فَاَعَل  -د  يَ ْفَعلُّ  –اِفْ َعَل  -ب
 

 ...........يهَشرِ فه  -معىن َشَرَف  .3

 Memuliakan -ج    Mulia-أ  

 Termulia -د   Kemuliaan-ب 

 

 ي هَفعِ له ....... –فائدة من الباب فَ َعَل  .4

 كثريا  -ج   التعدية -أ
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 قليال -ج   املشاركة  -ب

 ي هَفاِعله.......... –فائدة من الباب فَاَعَل  .5

 كثريا  -ج   التعدية -أ
 قليال -ج   املشاركة  -ب

 

 ...........يهْصِغره  -معىن َاْصَغَر  .6

 Terhina -ج  Menghinakan -أ

 Hinaan -د  Dihinakan -ب

 

 فعل الثالثي املزيد حبرف واحد يسمى ب                ............... .7

 الرابعي -ج   اخلماسي -أ
 الثالثي  -د   ألسداسي -ب
 

 فعل الثالثي املزيد حبرف واحد .............كم اوزان  .8

 مخسة -ج   اإلثناين -أ
 ثالثة  -د   اربع -ب
 

 .........يهْصِلحه  -َاْصَلَح ما اسم األمر من  .9

 اهَصِلحْ  -ج   اهْصلهْح   -أ
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 َاْصِلحْ  -د   َصاِلحْ  -ب

 ....ي هْفِعله....... –مثال من الوزن اَفْ َعَل  .10

ره  –َقَدَر  -ج   يهَساِعده  –َساَعَد   -أ  ي هَقدِ 
 حيهَاِفظه  –َحاَفَظ  -د   ي هْقِعده  -اَقْ َعَد  -ب

 

Essay : 

  يزيد فيه حرفا واحدا من ثالثي مزيد.يتأكتب اوزان ال .1

 إمالء الفراغ كما يف املثال : .2

َمِ نه  -اََمَن                ي هَفعِ له  –فَ َعَل تصريف فعل املاض وزان من   ايه
 يصبح  –اصبح              ي هْفِعله   –اَفْ َعَل تصريف فعل املاض وزان من 
 يفارق  –فارق              ي هَفاِعله  –فَاَعَل تصريف فعل املضارع وزان من 

 
 فعل املضارع فعل املاض ضمائر
   اََمنَ  هو
  اصبحا  مها
 يفارقون    هم
   اََمَنتْ  هي
  اصبحتا  مها
 يفارقن   هن
   اََمْنتَ  أنت
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  اصبحتما  أنتما
 تفارقون   أنتم
   اََمْنتِ  أنت
    أنتما
 تفارقن اصبحُت  أنُت
   اََمْنته  أان
  اصبحن  حنن

 

3.  Buatlah masing-masing 3 contoh  baru dari wazan-wazan berikut ini : 

      ي هَفعِ له  –فَ َعَل 
      ي هَفاِعله  –فَاَعَل 
      ي هْفِعله   –اَفْ َعَل 
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 البعدي اَلختبار الصرف

            

Choice : 

 يهَشرِ فه ......... –املصدر من  َشَرَف  .11

 مهَشَرف   -ج   َتْشرِيْ ًفا –أ 
 َشَرًفا -د   مهَشرِ ف   -ب

 

 حيهَاِفظه......... –وزن من َحاَفَظ  .12

 يَ تَ َفاَعله  -تَ َفاَعَل  -ج  ي هَفعِ له  –فَ َعَل  -أ
 ي هَفاِعله  –فَاَعَل  -د  يَ ْفَعلُّ  –اِفْ َعَل  -ب
 

........... –ما معىن من َقَدَر  .13 ره  ي هَقدِ 

  Tertentu -ج  Menentukan -أ  
 Menentu -د  Ditentukan -ب 

 

 ي هَفعِ له ....... –فائدة من الباب فَ َعَل  .14

 كثريا  -ج   التعدية -أ
 قليال -ج   املشاركة  -ب
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 ي هَفاِعله.......... –فائدة من الباب فَاَعَل  .15

 كثريا  -ج   التعدية -أ
 قليال -ج   املشاركة  -ب

 

 يهْكرِمه........... –اَْكَرَم  معىن .16

 Termulia   -ج   Mulia -أ

 Muliakan -د  Memuliakan -ب

 

 فعل الثالثي املزيد حبرف واحد يسمى ب                ............... .17

 الرابعي -ج   اخلماسي -أ
 الثالثي  -د   ألسداسي -ب
 

 فعل الثالثي املزيد حبرف واحد .............كم اوزان  .18

 مخسة -ج   اإلثناين -أ
 ثالثة  -د   اربع -ب
 

 يهَساِعده......... –اسم األمر من َساَعَد  .19

 اهَسِعدْ  -ج   َاْسِعدْ   -أ
 ِسَعادَ  -د   َساِعدْ  -ب
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 ي هْفِعله........... –مثال من الوزن اَفْ َعَل  .20

ره  –َقَدَر  -ج   يهَساِعده  –َساَعَد   -أ  ي هَقدِ 
 حيهَاِفظه  –َحاَفَظ  -د   يهْكرِمه  –اَْكَرَم  -ب

 

Essay : 

  يزيد فيه حرفا واحدا من ثالثي مزيد.أكتب اوزان اليت .4

 إمالء الفراغ كما يف املثال : .5

 ي هَقدِ ره  – َقَدرَ                ي هَفعِ له  –فَ َعَل تصريف فعل املاض وزان من 
 يعرق –اعرق              ي هْفِعله   –اَفْ َعَل تصريف فعل املاض وزان من 
 يشارك –شارك              ي هَفاِعله  –فَاَعَل تصريف فعل املضارع وزان من 

 فعل املضارع فعل املاض ضمائر
 يشارك  َقَدرَ  هو
  اعرقا  مها
    هم
 تشارك  َقَدَرتْ  هي
  اعرقتا  مها
    هن
   َقَدْرتَ  أنت
 تشاركان اعرقتما  أنتما
    أنتم
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 تشاركني  َقَدْرتِ  أنت
  اعرقتما  أنتما
 تشاركن   أنُت
   َقَدْرته  أان
 نشارك اعرقن  حنن

 

6.  Buatlah masing-masing 3 contoh  baru selain yang sudah diajarkan dari 

wazan-wazan berikut ini : 

      ي هَفعِ له  –فَ َعَل 
      ي هَفاِعله  –فَاَعَل 
      ي هْفِعله   –اَفْ َعَل 
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 تقييم اإلختبار القبلي والبعدي. 7

NO SISWA NILAI PRE-TEST 
NILAI POST-

TEST 

1 Siswa 1 50 80 

2 Siswa 2 55 70 

3 Siswa 3 40 75 

4 Siswa 4 45 90 

5 Siswa 5 30 100 

6 Siswa 6 50 60 

7 Siswa 7 65 75 

8 Siswa 8 50 70 

9 Siswa 9 65 75 

10 Siswa10 60 70 

11 Siswa 11 60 85 

12 Siswa 12 55 80 

13 Siswa 13 40 80 

14 Siswa 14 60 80 

15 Siswa 15 30 75 

16 Siswa 16 30 90 

17 Siswa 17 45 100 

18 Siswa 18 40 95 

19 Siswa 19 50 90 

20 Siswa 20 55 100 

21 Siswa 21 50 80 

22 Siswa 22 55 80 

23 Siswa 23 45 90 

24 Siswa 24 40 85 
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25 Siswa 25 55 90 

26 Siswa 26 60 100 

27 Siswa 27 70 90 

28 Siswa 28 75 95 

JUMLAH 50,89 84,29 
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 قائمة املالحظة املباشرة. 8

LEMBAR OBSERVASI  AKTIFITAS GURU DALAM PEMBELAJARAN  

SHARAF DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KARTU 

 

Nama sekolah  : MTs Darul Ihsan 

Kelas/Semester : VIII-E / 2(Genap) 

Materi Pokok  : ثالثي مزيد 

Nama Pengamat :  

Petunjuk:  Berikan tanda (✓) pada kolom nilai yang sesuai! 

1.       : Kurang Baik 

2. : Cukup Baik 

3. : Baik 

4. : Sangat Baik 

No Aspek yang diamati Hasil Pengamatan 

1 2 3 4 

1. 3

. Guru membuka pelajaran dengan memimpin do’a belajar 
    

2. 5

. 

Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang materi sebelumnya untuk mengingatkan 

kembali pembelajaran dan menumbuhkan semangat siswa.  

    

3. 6

. 

Guru menyampaikan  tujuan  pembelajaran     

4. 7

. 

Menyampaikan  garis  besar  cakupan  materi dan  kegiatan  yang  

akan dilakukan 

    

5. 8

. 

Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok, setiap 

kelompok berjumlah 10 org. 

 

    

6. 1

0

. 

Guru menyampaikan tata cara menggunakan media kartu untuk 

pelajaran Sharaf pada materi ثالثي مزيد 
    

 

 

7.  Guru menjelaskan materi tentang ثالثي مزيد dan faedah-faedahnya     

 

8. 1

6

Guru membagikan LKPD, kepada setiap kelompok, dan memberi 

arahan mengenai LKPD yang akan dikerjakan 
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. 

9. 1

7

. 

Guru menyuruh perwakilan dari kelompok untuk maju kedepan 

dan mengambil kartu yang terdapat dalam amploap yang telah di 

sediakan, kemudian kartu yang di dapatkan akan di isi pada lkpd 

yang telah di bagikan oleh guru 

    

10. 1
8

. 

Guru membimbing siswa mengerjakan LKPD     

11. 2
1

. 

Guru menyuruh siswa untuk menyerahkan LKPD     

12. 2
2

. 

Guru memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran, dan 

memberikan motivasi 

    

13.  Guru memberikan gambaran mengenai materi selanjutnya. 

 

    

14. 2
3

. 

Guru memberi evaluasi kepada siswa     

15. Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdallah dan 

berdo’a bersama dengan tertib 

    

Jumlah  

Rata-rata  
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LEMBAR OBSERVASI  AKTIFITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN  

SHARAF DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KARTU 

 

Nama sekolah  : MTs Darul Ihsan 

Kelas/Semester : VIII-E / 2(Genap) 

Materi Pokok  : ثالثي مزيد 

Nama Pengamat :  

Petunjuk:  Berikan tanda (✓) pada kolom nilai yang sesuai! 

1. : KurangBaik 

2. : CukupBaik 

3. : Baik 

4. : SangatBaik 

 

No Aspek yang diamati Hasil Pengamatan 

1 2 3 4 

1.  
Siswa  berdo’a sebelum belajar 

    

2. 5

. 

Siswa menjawab pertanyan guru tentang materi sebelumnya 

untuk mengingatkan kembali pembelajaran dan menumbuhkan 

semangat.  

    

3. 6

. 

Siswa menyimak  tujuan  pembelajaran yang disampaikan guru.     

4. 7

. 

Siswa  duduk bersama kelompok masing masing.     

5. 9

. 

Siswa mengikuti tashrif yang diajarkan oleh guru dan menyimak 

apa saja faedah dari bab tashrif tersebut 

    

6. 1

0

. 

Siswa memahami cara menggunakan kartu acak yang terdapat 

dalam amploap tersebut dan berdiskusi dengan anggota 

kelompoknya 

    

7. 1

1

. 

Siswa mencocokkan tashrif yang terdapat dalam amploap 

masing-masing kelompok 

    

8. 1

4

. 

Siswa memberikan contoh kata kata yang terdapat di dalam kartu 

acak tersebut 

    

9. 1Siswa berdiskusi bersama kelompok masing masing, untuk     
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5

. 

menyelesaikan LKPD yang sudah dibagikan.  

10. 1
7

. 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan 

mentashrifkan sama sama di depan kelas 

    

11. 1
8

. 

Siswa bertanya, mengenai materi yang belum dipahami.     

12. 1
9

. 

Siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari     

13. 2
0

. 

Siswa menutup pembelajaran dengan membaca hamdallah dan 

berdo’a bersama dengan tertib 

    

Jumlah     

Rata-rata  
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البحثصور . 9         

 2022-5-17اللقاء األول الثالاثء، 

 عملية التعليم بدون الوسيلة البطاقة -1

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار القبلي -2
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 2022-5-24اللقاء الثاين الثالاثء، 

 البطاقة عملية التعليم ابلستخدام -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LKPDتقوم الطالبات  -2
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 2022-5- 27اللقاء الثالث اجلمعة، 

 االختبار البعدي -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



107 

 

 

 

 السرية الذاتية. 10 

 البياانت الشخصية

 جوت رزقى رامحي :  االسم الكامل -1

 180202086:   رقم القيد -2

 2000أكتوبري  Pante Rakyat ،8:  حمل واترخ امليالدي -3

 رأة: امل   اجلنس -4

 : اإلسالم   الدين -5

 : إندونيسيا  اجلنسية -6

 : غري منزوج احلالة اإلجتماعية -7

 Aceh Selatan:    العنوان -8

 ة: طالب   العمل -9

 raniry.ac.id-180202086@student.ar :  الربيد اإللكرتوين -10

 شريف الدين  :  اسم األب -11

 : الفالح   العمل -12

 جوت يت فاريدة:   اسم األم -13

 ربة البيت:    العمل -14

 Aceh Selatan:   العنوان -15

 

 

 اثنيا: خلفية التعليم

mailto:180202086@student.ar-raniry.ac.id
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 (2012-2007)سنة  SDN 1 Krueng Luas :  املدرسة اإلبتدائية -1

 (2015-2012)سنة SMPN 2 Trumon Timur:   املدرسة املتوسطة -2

 (2018-2015)سنة دار اإلحسان : معهد   سة الثانويةاملدر  -3

الرتبية وأتهيل  : قسم تعليم اللغة العربية كلية   اجلامعة -4
 (2022-2018اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه )سنة الرانريي  املعلمني جبامعة

 


