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إهداء
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رضا ملينا: االسم الكامل
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إىلدفعت الباحثةاليت ومن األسباب . الطالبات على النعت واملنعوت مبعهد علوم الدين
كتابة هذه الرسالة أن الطالبات يف الصف الثاين مبعهد علوم الدين مل يسيطرن اللغة 

لقد شعرت الطالبات أّن القواعد أصعب املادة . مادة النعت واملنعوتالعربية خاصة يف 
تسمع حينما منهاويف الواقع تصيب الطالبات املشكالت،. يف تعلم اللغة العربية

ولكنهن يشعرن . 
لذالك تريد الباحثة . قدمها املعلم

. على النعت واملنعوتاستخدا
أن يرقي قدرة الطالبات ووأما غرض البحث فه

هلذه الرسالة فهو وأما منهج البحث . وملعرفة فعاليته يف التعليمالنعت واملنعوتعلى 

. والبعدى
وأما العينة يف هذا البحث فهي الطالبات يف الصف . ١٤٦مبعهد علوم الدين، وعددهم 

ي أنوأما نتائج من هذا البحث فه). ه(و ) د(ثاين ال
يكون فعاال لرتقية قدرة الطالباتو يرقي قدرة الطالبات على النعت واملنعوت،التقدميية

أكرب من نتيجة ت )ttest(والدليل على هذا أن نتيجة ت احلساب. على املادة
). ٢,٠٢من أكرب٢,٩٤(، فهي )ttable(اجلدول



حيث حصلت الباحثة على . 
٦٦,٨٦٨١=Pنتيجة مالحظة أنشطة الطالبات

٪ تدل على ٩٣,٣٣=Pنتيجة مالحظة أنشطة املدّرسة، و ة٪ بتقدير ممتاز ١٠٠–
.ة٪ بتقدير ممتاز ١٠٠–٨١

ABSTRACT

Title : The Application of Power Point to Improve  Student’s
Ability to Understanding Na’at Man’ut in Arabic text
(Experimental Research at MAS Ulumuddin
Lhokseumawe).

Name : Ridha Mulyana
Student Registration : 140202054

This thesis entitled “The Application of Power Point to Improve  Student’s Ability

to Understanding Na’at Man’ut in Arabic text (Experimental Research at MAS

Ulumuddin Lhokseumawe)”. The reason of this title because students in second

grade have not mastered Arabic especially Na’at Man’ut. They assume qawaid is

the most difficult material. When the teacher has explained them the material,

they listen to the teacher’s  explanation and they feel that they understand what

the teacher explained. But they find it difficult when the teacher give them arabic

text, and the teacher ask  them to find the example of qawaid has been taught on

text. Because of the difficulties the researcher wants to use power point to

improve students' ability to understand Na’at Man’ut in Arabic text. This research

aims to find out how the use power point can  improve student ability at Na’at

Man’ut in arabic text, and to find out the use of power point is effective. The

research method of this thesis is experimental research (Quazi Experimental) by

using pre test and post test. Population in this research is all student of  MAS

Ulumuddin, totaling student are 146 persons. The selected sample is clas IX-D as

experimental class and IX-E as control class. The  results of the research, the use

of power point can improve students' abilities in obedient material Na’at Man’ut



and the use  of power point  is effective. The proof is that the value of t is

greater than the value of t . That is (2,94 biggest than 2,02) and the students

response in Na’at Man’ut using power point is very good with the achievement of

observation value of student activity is P = 86, 66% between 81-100% with

excellent category, and observation value of teacher’s activity is P = 93, 33%

between 81-100% With excellent category.

ABSTRAK

Judul Skripsi : Penggunaan Media Power Point untuk Meningkatkan
Kemampuan Siswa Terhadap Na’at Man’ut Dalam Teks Bahasa
Arab (Penelitian Eksperimen di MAS Ulumuddin Lhokseumawe).

Nama : Ridha Mulyana
Nim : 140202054

Skripsi ini bejudul Penggunaan Media Power Point Untuk Meningkatkan
Kemampuan Siswa Terhadap Na’at Man’ut Dalam Teks Bahasa Arab. Penyebab
peneliti mengangkat judul ini karena siswi di kelas dua Aliyah belum menguasai
Bahasa Arab khususnya pada materi Na’at Man’ut. Mereka  menganggap bahwa
qawaid merupakan materi yang paling susah dalam pembelajaran bahasa arab.
Sebenarnya mereka mengalami banyak kesulitan, diantaranya yaitu ketika guru
menjelaskan materi, mereka mendengarkan penjelasan guru dan mereka merasa
paham dengan apa yang telah dijelaskan oleh guru. Tetapi mereka merasa
kesulitan ketika guru memberikan teks bacaan kepada mereka dan guru menyuruh
mereka untuk mencari dan menemukan contoh qawaid yang telah diajarkan. Oleh
karena itu peneliti ingin menggunakan media power point untuk meningkatkan
kemampuan siswa terhadap materi Na’at Man’ut.  Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana media power point dapat  meningkatkan
kemampuan siswa pada materi Na’at Man’ut didalam teks bahasa arab dan untuk
mengetahui keefektifan penggunaan media powerpoint. Jenis penelitian ini adalah
penelitian eksperimen (Quasi Eksperimen) dengan menggunakan pre test dan post
test. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MAS Ulumuddin yang
berjumlah 146 siswa. Adapun sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah
siswa kelas IX-D sebagai kelas eksperimen dan kelas IX-E sebagai kelas kontrol.
Hasil penelitian yang didapatkan peneliti bahwa penggunaan media power point
ini dapat membantu siswa untuk mengatasi kesulitan  mereka dalam mencari
contoh Na’at Man’ut dalam teks bahasa arab dan penggunaan media power point
efektif dalam pembelajaran Na’at Man’ut. Hal ini dibuktikan dengan thitung lebih



besar dari ttabel (thitung > ttabel) nilainya yaitu (2,94 lebih besar dari 2,02). Respon
siswa dalam pengajaran dengan menggunakan power point sangat baik dengan
perolehan nilai lembar observasi kegiatan siswa yaitu P = 86, 66% berkisar antara
81-100% dengan kategori sangat baik, dan nilai observasi kegiatan guru yaitu P =
93, 33% berkisar antara 81-100% dengan kategori sangat baik pula.

الفصل األول
أساسية البحث

مشكلة البحث-ت
تعترب القواعد من أهّم الدروس العربية. حبث من مباحث القواعدالنعت واملنعوت

القواعد له دور هام يف تعلم اللغة العربية حيث ال ميكن أن درس و . ملتعلمي اللغة العربية
.يف تعلم هذه اللغة دون معرفة قواعدهاتعلمون نجح املي

نظريةيدرس فيها اللغة العرية على ليتصرية ااملعاهد العمن إن معهد علوم الدين 
هداف من أو . واملطالعة واحملفوظاتالفروع من علم النحو والصرف واإلمالء واإلنشاء

هم أو أغراضمعن مقاصدهوابلغيلاستطاعة املتعلمني تعليم اللغة العربية 
. ايومي

ستماع ومهارة الت وهي مهارة امهاراكما عرف يف تعليم اللغة العربية هلا أربع
ق على سيطرة أربع مهارات الزم يحقتولذلك ل. الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

على علم قواعد اللغة أو يسمى بعلم النحو وعلم واأن يسيطر ى متعلمى اللغة العربيةعل
. تغيري الكلمات أو يسمى بعلم الصرف

أن القواعد الباتالطتعلوم الدين لقد شعر واعتمادا على خربة الباحثة يف معهد 
منها حينما املشكالت، تصيب الطالبات ويف الواقع . أصعب املادة يف تعلم اللغة العربية

نولكنه. على املادةنقد فهمننشرح شعر هذا الشرح املعلم، وبعد الباتالطتسمع 
. املعلمقدمها اليتاألمثلة يف النصوصيطلنب 



ألن. يف عملية التدريسالوسائل املناسبةخدامستعاجلة هذه املشكالت مومن 
كمثل احلاسوب فهو . الطالباتهتمامتسرتعي االوسائل تستطيع أن أن تشعر الباحثة

.هتماما جيدااملادة ذه الوسيلةهكن مت
إحدى من التطبيقات ويستخدمها إ"Azhar Arsyadوقال 

١".الناس لعرض املواد التعليمية أو التقرير أو خطة البحث العلمي أو احلالة 

. على استيعاب املواد الدراسيةالبات ساعد الطي
استخدام وسيلة "خدامستا

على النعت واملنعوت يف النصوص البات
".العربية

سؤال البحث - ث
:يلىكماوفهيف هذه الرسالة البحثسؤال وأما 

قدرة  الطالبات رقييستطيع أن ي- ١
لنصوص العربية اليت قدمها االنعت واملنعوت يفطلب أمثلةعلى 
املعلم؟

البات- ٢
؟يف النصوص العربيةالنعت واملنعوتطلب أمثلة على 

هدف البحث-ج
:وأما هدف البحث يف هذه الرسالة فهو كما يلي

1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali, 2014), hal. 193



قدرة الطالبات يستطيع أن يرقيكيفية ملعرفة- ١
.النصوص العربيةالنعت واملنعوت يفطلب أمثلةعلى 

الطالبات - ٢
.على النعت واملنعوت يف النصوص العربية

أمهية البحث-د
:فهي كما يلييف هذه الرسالةوأما أمهية البحث

للمعلمني- ١
-.
يطلنب األمثلة يف الطالبات على أن قدرة تستطيع أن تزيل عدم -

.يف عملية التعليم
للطالبات- ٢

. تساعد الطالبات على أن يطلنب األمثلة يف النصوص العربية-
على مادة النعت واملنعوتالطالباتلرتقية قدرة-

.العروض التقدميية
-.

للباحثة- ٣
.استخدام الوسائليف -
تعرف -

.التدريس

هفروضو ات البحثافرتاض-ه
التعليمية تسهل الطالبات وسيلةأن استخدام الوفرتاض يف هذا البحث فهاالأما

.يف عملية التعلم ونيل األهداف التعليمية



:وفهالبحثهذاالباحثة منهتافرتضذىالفرض الوأما
دميية فعالية لرتقية قدرة : (ha)البديل -

.على النعت واملنعوتالبات الط

) : ho(الصفري -
.على النعت واملنعوتالبات قدرة الط

حدود البحث- و
تريد الباحثة أن : د املوضوعي احل- ١

على النعت الباتروض التقدميية لرتقية قدرة الط
.

عهد علوم الدين هذه الرسالة مبتريد الباحثة أن حتدد: املكاينداحل- ٢
.)ه(و ) د(خاصة يف الفصل الثاين

وسيلة يف استخدامالبحثتريد الباحثة أن حتدد وقت: الزماينداحل- ٣
.م٢٠١٨- ٢٠١٧ة  ي

مصطلحات البحث-ز
أن تريد تقبل أن 

:كما يليوهيلبحثاشرح بعض مصطلحاتت

استخدام- ١
استخداما على وزن –يستخدم -استخدام لغة مصدر من استخدم 

واصطالحا مبعىن ٢".اختذه خادما: "استفعاال، معناها–يستفعل –استفعل 

، )٢٠٠٣دار املشرق، : بريوت(الطبعة األربعون، املنجد يف اللغة واإلعالم،٢
١٧١.ص



٣".استعمل شيئا لغرض ما"

. لرتقية قدرة الطالبات غلى النعت واملنعوت

وسيلة- ٢
معناها . مجع وسائلوسيلة - يسل –كلمة وسائل مصدر من وسل 

كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني "واصطالحا هي ٤."سبيلالداة و األاملواسطة، "
٥".عملية التعليم

٣ -
واصطالحا ٦".مليكوروسوفالتطبيق آلة "لغة 

واملراد بوسيلة ٧".إحدى من التطبيقات اليت يستخدمها الناس لعرض املواد" هو 

.تستخدمها الباحثة لرتقية قدرة الطالبات على النعت واملنعوت

ترقية- ٤

. ، ص)٢٠٠٣، دار املشرق: بريوت(، املنجد الوسيط يف العربية واملعاصرةمؤسسة دار املشرق، ٣
٢٨٩

4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali, 2014). Hal. 3

بندا أتشيه، :دار السالم(، تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريهاي، سترميزي نينور ٥
١١٢. ، ص)م٢٠١٥

6 Imam Asrori dan Moh, Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab dari Kartu
Sederhana Sampai Web Penjelajah Dunia, (Malang: Bintang Sejahtera,2014). Hal. 179

7Laksamana Media, Pasti 6 Jam PowerPoint 2007, (Yoyakarta: Andi). Hal.1



دره رفعه وص": ، معناها"ترقية–يرّقى –رّقى "كلمة الرتقية لغة مصدر من 
": هيفاصطالحا أن ترقية أما ٨".وأن يرفع حصول الدرس للتالميذ

دراجة إجناز قدرة : واملراد برتقية يف هذه الرسالة٩".درجة القدرات وجلعلها فاضال
.الطالبات على النعت واملنعوت

قدرة الطلبة- ٥
القوة "وقدرة مبعىن –قدرا –يقدر –قدر"مصدر من قدرة لغة كلمة 

الصفة اليت "وأما القدرة اصطالحا فهي ١٠."على شيئ والتمكن من فعله أو تركه
هي مجع من طالب لغة الطلبة كلمة ١١".

وأما . """ –يطلب –طلب "وهو اسم الفاعل من 
واملراد ١٢."يف مرحلة التعليمعرفوالالذى يطلب العلم "هو الطلبة فاصطالحا أن 

.القوة التلميذ حينما يطلب العلم يف مرحلة التعليم: قدرة الطلبة يف هذه الرسالة 

٢٧٦. ، ص...املنجد٨

9 http://www. Duniapelajar. Com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut- para –
ahli/, diakses pada jam 21. 47 pada tanggal 14 november 2017.

٧١٨. ، ص)١٩٧٦،كتبة الدوليةامل: القاهرة (٢-١معجم الوسيطإبرهيم أنيس، ١٠
٧١٧.ص، ...معجم الوسيطإبرهيم أنيس، ١١

٥٦١. ، ص... معجم الوسيطإبرهيم أنيس، ١٢



الدراسات السابقة-ح
الرسالة األوىل-أ

فطىن دار : االسم-
٢٢٠٨١٧٩٨: رقم القيد-
: البحثوضوع م-

.Samahani) اهلجرةيحبث إجرائ(
إن الطلبة يف تلك املدرسة يكسلون يف تعلم القواعد : مشكلة البحث-

.النحوية ويسئمون منه ومل تستخدم املدرسة الوسيلة التعليمية املناسبة اجلاذبة
يف ملعرفة مستوى قدرة الطلبة :هدف البحث-

وملعرفة التطبيق أو األنشطة الدراسية يف تعليم كان . ض التقدمييةو 
 .

.يحبث إجرائوهفأما منهج البحث من هذه الرسالة : منهج البحث-
ر إ:نتائج البحث-

.يف ترقية قدرة الطلبة، ويرفع قدرة الطلبة عليه
تسمها ي: عالقة -

.
منهج البحث اليت كتبتها فطين دار يعين حبث : منهج البحث :ختالفالاوجه -

أما يف هذه الرسالة فهي التجريبية على تعليم .
.النعت واملنعوت

الرسالة الثانية-ب
صفوة : سماال-
٢٢١٠٢٠٤٧٥: رقم القيد-



و : موضوع البحث-
.مبعهد روح اإلسالم دراسة إجرائية

هذا املوضوع إىل اختيارالباحثةالسبب الذي يدفع : مشكلة البحث-
. املدرسة التستخدم الوسائل التعليميةتلك 

: هدف البحث -

. الطالب هلذه الوسيلة
. فهو حبث إجرائياملستعمل حثأما منهج الب: منهج البحث-
على قدرة الطالب : نتائج البحث-

، أالتقدميية
وصلوا إىل الدرجة املعدلة حىت ٦٥،١الوسيلة كما ظهرت من الدرجة املعدلة 

٧٧، ٥.
: السابقة وعالقة الدراسة-

. العروض التقدميية
منهج البحث يف الدراسة اليت  : يف منهج البحث: وجه االختالف -

فهو حبث وأما يف هذه الرسالة . كتبتها صفوة يعين حبث إجرائي يف درس النحو
.جترييب لرتقية قدرة الطلبة على النعت واملنعوت

الثالثةالرسالة - ج
سعدية : االسم -
٢٢١٣٢٤٠٠٢: رقم القيد-
: موضوع البحث-

MIN Montasikعلى الثروة اللغوية دراسة جتريبية ب  Aceh Besar.

. عدم سيطرة املفردات لدى الطلبة يف تلك املدرسة: مشكلة البحث-



: هدف البحث-
power point.

-one group(:منهج البحث-

pretest-post test Design(

- :
.التقدمييةالعروض 

مواد التعليمية : واالختالف بينهما يف املواد التعليمية: وجه االختالف-
وأما . لرتقية سيطرة الطلبة على الثروة اللغويةيف الدراسة اليت كتبتها سعدية يعين

.يف هذه الرسالة فهو لرتقية قدرة الطلبة على النعت واملنعوت
طريقة كتابة الرسالة-ط

النظام الذي وضعته  كلية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة علىأما كيفية  و 
:الرتبية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،وهذا النظام يف الكتاب املسمى

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN AR-Raniry Banda Aceh Tahun 2016”.13

13 Tim Penyusun, Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Ar-Raniry. Banda Aceh 2016 (Banda Aceh, FTK Ar-Raniry,2016).



ثاىنالفصل ال
اإلطار النظري

نظرية عامة عن الوسائل التعليمية-أ
الوسائل التقان والختيار ومتنوعة، وعلى املدرس أن يقدر الوسائل التعليمية كثرية 
كل أداة "التعليمية . إىل موضوع الدرساملناسبة للمادة  التعليمية اتباعا 

، وتوضيح املعاين الكلمات وشرح األفكار ميستخدمها املعلم لتحسني عملية التعلي

١٤".االعتماد األساسي من جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام

والوسيطة أو ط لغة الوسافمعناه"Medius"من اللغة الال تينية " Media"الكلمة 
الوسائل : ")Ely(وألىي )Gerlach(قال جريجل " الوسائل"املقدمة، ويف اللغة العربية 

مفهومها العام تشتمل على اإلنسان أو املواد أو احلوادث الىت تنشأ
(Hamalik)وذهب محالك ١٥".الطلبة قادرين على إدراك العلوم أو املهارة أو الشخصية

. ام الوسائل التعليمية يدفع دوافع الطلبة ورغبتهم يف عملية التعليم والتعلمأن استخد
١٦.ويؤدى عملية التعليم والتعلم فاعلة

أمهية الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية ووظائفها-ب
يشتمل عن تطور تعلم الوسائل التعليمية على كل اجلوانب املتعلقة بعملية تعليم 

وتعلمها، وهذه كلها إىل التطور العظيم يف ميدان التكنولوجية حىت تصبح ما الوسائل 
.يعرف اآلن بتكنولوجية التعليم

بند : ار السالم د(تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريها، ، ترميذي نينورسى١٤
١١٢.ص،)٢٠١٥أتشيه  

15 Azhar Arsyad, Media Pengajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 3

16 Azhar Arsyad, Media . . ., Hal. 15



:أما أمهية الوسائل التعليمية ووظائفها فهي

.املسامهة يف عالج الفروق الفردية بني التالميذ- ١
.تقريب الواقع إىل أذهان التالميذ- ٢
.السليمتسهم يف تدريب على التفكري العلمى - ٣
.اإلسهام يف التقليل من مقدار النسيان- ٤
.تثري إىل درجة كبرية اهتمام الطالب- ٥
٦ -.
١٧.تسهم يف منو املعىن ومن مث تزيد ثروة الطالب اللفظية- ٧

عن فوائد استخدام الوسائل التعليمية (Rifa’i)وريفاعى (Sudjana)وقال سودجاىن 
:يف عملية التعلم الطلبة فهي

.إن التعليم جذابة للطلبة فتنمو الدوافع للتعلم- ١
٢ -.
٣ -.
١٨.- ٤

ها هلا دور مهمة  يف ائف
.تعليم اللغة العربية

مكتبة:مصرى (، املطبعة الفتية احلدسة، املناهج والوسائل التعليميةحى ورفقائه، جيدمحم لبيب الن١٧
٢٤٠. ص، )١٩٩٨ة،صرياملاألجنلوا

18 Azhar Arsyad, Media . . . , hal. 24



-ج
ها الناس يف عرض يستخدمإحدى من التطبيقات و 

صمم ياوهذ١٩.املواد التعليمية أو تقريره أو خطة البحث العلمي أو السرية الذاتية
كومات أو احلها املؤسسات أو الشريكات أو تستخدمة للعروض التقدميية اليت خاص

ذبة يف استعماهلا وهلا إن ب. شخصياتالتعليميات أو ال
.

. ت املكافحةمن العناصر البصرية وعملياعنصور يف احلقيقة 
لبصرية العناصر اتجعل. العناصر البصرية منها الشرائح، والنص والصور واأللوانتكان

. ميكن للمدرس أن يصمم كل من الربامج مناسبة حباجتهم.ةبدون حركة أو حبركة معين
كما عرفنا عندما تستخدم لتوصيل املواد التعليمية اليت تؤكد التفاعل بني املتعلمني مع 

.)Mouse(الطريقة اليدوية فيستخدم املدرساملعلمني

النعت واملنعوت يف قواعد اللغة العربية-د
 .

ويذكر أيضا يف كتاب آخر . ملنعوت أو الوصفواالسم الذي يصاف فيه يسمى 
اسم ليبني بعض أحواله أو أحوال ما يتعلق النعت يسمى أيضا الصفة هو ما يذكر بعد "
والنعت يتبع املنعوت يف . ٢٠".به

مثل . ٢١
مرأتني الكرميتني، جلني الكرميني، االمرأًة كرميخرج الرجُل الكرُمي، رأيت ا

.حضر رجاٌل كرامٌ 
19 Tim peneliti dan pengembangan wahana komputer, Microsoft Power point 2007 untuk

menyusun presentasi bisnis, (Jakarta: Salemba Infotek, 2007), hal. 2.

.٥٨ص ) ٢٠١٢بندا أتشيه، :جامعة الرانريي اإلسالمية (يسري النحو وتطبيقهتعثمان حسني، ٢٠
) ٢٠٠١، األزهر: وىاجل( أضح املناهج يف معجم قواعد اللغة العربيةأغوس صاحب اخلريين، ٢١

٢٦٥.ص



واألصل ىف النعت أن يكون امسا مشتقا واألمساء املشتقة هي اسم الفاعل واسم 
وقد يكون النعت امسا جامدا مؤوال مبشتق وذلك . املفعول وصيغة املبالغة واسم التفضيل

املصدر، اسم اإلشارة،  ذو ذات، مادل على عدد املن: يف 
٢٢.النسبة، وكلمة كل

:م النعت قسمانقسين
نعت حقيقي وهو مادل على صفة يف نفس متبوعه ويتبع متبوعه يف تعريفه "- ١

وإذا كان املنعوت . جاء الرجل الفاضل: مثل ". وتنكريه يف العدد ويف النوع
. مؤنثاأو مجعاجازا أن يكون النعت احلقيقي مفردة مؤنثةمجعا لغري عاقل 

.اجلبال العالية أو اجلبال العاليات: مثل 
ويتبع متبوعه يف . "- ٢

جاء الرجل الفاضل : مثل . ٢٣"
–م –جاء رجالن فاضل أخومها –أخوه 

.
الرتكيب النعيتأمناط-ه

ؤنث واملعرفة مع املنعت يتبع منعوته، فاملذكر مع املذكر واملؤنث مع الكل إن  
٢٤:وأما أمناط الرتكيب النعيت فهي كما يلي. . . وهكذا إخل. املعرفة

النعيت بني معرفة املذكرالرتكيب- ١
-
املدرس -

٥٧- ٥٦.ص) ٢٠١٦بندا أتشيه، :جامعة الرانريي اإلسالمية (النحو وتدريبه، عثمان حسني٢٢

.٥٢. ص) ، بدون السنةبريوت: المية سدار الثقافة اإل(العربيةملخص قواعد اللغة فؤاد نعمة، ٢٣
.٨٨-٨٦. ص) ٢٠١٨، منهج ميدان(تعلم اللغة العربيةعثمان حسني، ٢٤



الرتكيب النعيت بني معرفة املؤنث- ٢
املدرسة الكبرية نظيفة-
التلميذة النشيطة حمرتمة-

الرتكيب النعيت بني نكرة املذكر- ٣
هو طالب جمتهد-
هذا رجل صاحل-

الرتكيب النعيت بني نكرة املؤنث- ٤
املرأة مدرسة ماهرة-
اجلّوالة جديدة مجيلة-

النكرةالرتكيب النعيت بني تثنية املذكر - ٥
-
اخلادمان عامالن نشيطان-

الرتكيب النعيت بني تثنية املؤنث النكرة- ٦
-
مها فالحتان مسكينتان-

الرتكيب النعيت جلمع املذكر السامل- ٧
-
املسلمون فالحون أمينون-

كيفية استخدام - و
:فهي أما كيفية استخدام 

، اضغط على زر Windows Xp MSإذا كنت تستخدم نظام التشغيل - ١
.البداية يقع يف الزاوية اليسرى السفلى

”All program“اخرت اخليار - ٢



٣ -“Microsoft Office”

٢٥.”Microsoft office Power Point 2007“هناك - ٤

:يف عملية التعليم فهيالعروض التقدمييةوأما خطوات استخدام 

.تعد املدرسة ما حتتاج إليه يف عملية التدريس- ١
.تشرح املدرسة أهداف التعليم- ٢
.تعرض املدرسة املعرض التقدميي- ٣
٤ -.
إلجابة األسئلة، وإذا كانت فواحدا تشري املدرسة بعض الطالبات واحدا - ٥

.الطالبات اليستطعن أن جينب السؤال مث جتيب املدرسة السؤال
٦ -.
٧ -.
.التعليميةتطلب املدرسة الطالبات أن يلخصنا املواد - ٨

وهذه خطوات استخدام العروض التقدميية يف عملية التعليم النعت واملنعوت، 

.تشتمل على املدخل العلمي٢٠١٣للسنة 

-ز
. إن للغة العربية هلا أربع مهارات وهي االستماع، الكالم، القراءة والكتابة

 .
العروض التقدميية، وهو إحدى من التطبيقات اليت يستخدمها الناس لعرض املواد 

. التعليمية أو التقرير أو احلالة

25Panduan aplikatif : Microsoft Power point 2007 untuk menyusun presentasi profesional
, (Yoyakarta CV ANDI OFFSET, 2007), hal 49-50



وعندما يعرض املعلم النصوص،  . التقدميية يستطيع املعلم أن يرقي على قدرة الطالبات
يفكرن  . 

ببعض األشياء جتعل هذه الوسائل جذابة "يعين .ويسئلن، ملاذا ببعض الكلمات امللونة
٢٦".وهي قدرة املختلفة من جتهيز النصوص، األلوان والصور والرسوم املتحركة

وتعرض الوسيلة . وهذه الوسيلة تدفع عملية التعليم النعت واملنعوت إىل النجاح
األلوان اخلاصة للنعت واملنعوت، من استخدام األلوان عندما ينظرن الطالبات النعت

فضال عن الصور . واملنعوت وبذالك تشكل منط النعت واملنعوت يف أذهان الطالبات
وهذا ما يرقي على قدرة الطالبات . والرسوم املتحركة جتعل الطالبات أعجب يف التعلم

.على التعلم النعت واملنعوت

الفصل الثالث
احلقليإجراءات البحث

منهج البحث-أ
أو ما .كتابة هذه الرسالة هو منهج جترييبإن منهج البحث الذي يستخدم يف

)(Experiment research منهج البحث العلمى الذي له األثر "وهو
عرف أثر السبب تأن ةستطيع الباحثتاملنهج ٢٧".اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية

).املتغري التابع(على النتيجة ) املستقبل(

26Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin. Media Pembelajaran Bahasa Arab Dari Kartu
Sederhana sampai Web Penjelajah dunia, (Malang: 2015), hal. 179

ة مكتب: (، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف، ٢٧
.٣٠٣. ، ص)م٢٠٠٠العبيكان،



البحث التجرييب ينقسم إىل قسمني ومها التصميمات ":وقال سوهرمسي أركنتو 
وقال ٢٨)".True experiment(التصميمات التجريبية ) Quasi Experiment(شبه التجريبية

حبث جترييب ينقسم إىل ثالثة أقسام وهو التصميمات التمهيدية : "دمحم عمن يف كتابه
)Pre Experiment( والتصميمات التجريبية)True Experiment ( والتصميمات شبه

٢٩).Quasi Experiment(التجريبية 

واعتمادا على هذين رأيني، تستطيع أن تلخص الباحثة امجاال أّن البحث ينقسم 
إىل ثالثة أقسام، وهو التصميمات التجريبية والتصميمات شبه التجريبية والتصميمات 

قسمني، والرأي الثاىن ينقسم غري أّن الرأي األول ينقسم البحث التجرييب إىل . التمهيدية
.البحث التجرييب إىل ثالثة أقسام

مسيت هذه "(Quasi Experiment)وختصص الباحثة التصميمات شبه التجريبية
االسم ألنه اليتم فيها االختيار والتعيني عشوائيا، وكذالك اليتم فيها 

٣٠".التجريبيةضبط املتغريات اخلارجية مبقدار ضبطها يف التصميمات 

:وأما شكل تصمييها فهو كما يلي 
االختبار البعدياملعاجلةاالختبار القبليالفرقة

EX

K

28Suharsimi Arikunto, Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), Hal. 7.

29 Moch Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal, 2007), hal. 81.

٣٢٠. ص،. . .صاحل بن محد العّساف، ٣٠



:
: E

K: O     :االختبار القبلي للمجموعة التجريبية االختبار البعدي للمجموعة التجريبية:    0

االختبار القبلي للمجموعة الضابطة: 

االختبار البعدي للمجموعة الضابطة:   

X :املعاجلة

البحثتمع جم-ب
واحدة الذين هلم خصائص) أو األشياء، أوالعناصر(مجيع األفراد 

. ميكن مالحظتها
.١٤٦الثاين مبعهد علوم الدين، وعددهم 

عينة البحث-ج
ذفأخ٣١"."والعينة هي 

و . الطالبات٢٢وعددهم XI IPA/D)د(عمدية وهي الطالب يف الصف الثاينال
على العينة يف هذا البحث ةالباحثتختار ا. ٢٠وعددهم XI IPA/E)ه(

ختيار الأو ا،وتسم") Purposive Sampling(الطريقة العمدية 

دار النشر للجامعات، : القاهرة(، علوم النفسية والرتبويةمناهج البحث يف الرجاء حممود، ٣١
.٢١٩. ، ص)٢٠١١



متثلاومعرفتهةخربة الباحثختيار من الأساس اأن
) ه(و ) د (واسباب االختيار الباحثة  العينة، ألن هذين فصلني ٣٢."جمتمع البحث

وتسأل الباحثة أيضا مبعلم اللغة . ولديهما يف نفسى القدرة.
.العربية

-د
الزمة "

وأما أدوات البحث املستخدمة جلمع ٣٣."إلجابة أسئلة البحث أو اختبار وفروضه
:

املباشرةاملالحظة.١
ةالباحثمن أدوات البحث وبواسطتها جتمع املعلومات اليت ميكنأداة 

ةستخدم الباحثتف.االنتباه املقصود واملوجوب، فهي بة  أسئلة البحث وفروضهمن اإلجا
عني من خالل املقوم مبالحظة السلوك تاملباشرة حيث الرسالة املالحظةيف كتابة هذه

.درسهاتا اتصاهل
الباحثةتستعملف. صليف الفييف النشاط التعلمنّ وأحواهلالباتأن تالحظ الط

يف الباتب
.الدرسنّ اتباعه

ختبارالا.٢
جلمع ةالباحثهاستخدمتميكن أن أداة من أدوات البحث اليت هو ختبار الا"

وتقوم الباحثة ٣٤،"املعلومات اليت حيتاج إليها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه
:

٩٩. ، ص. . .ن العّساف صاحل ب٣٢
١٠٠. ، ص. . .صاحل بن العّساف ٣٣



)Pre-test(ي لختبار القبالا-
وللمجموعات الضابطة بة يجموعات التجر جتريها الباحثة للمختبار الذي الوهو ا

لبحث حلصول املثال عن فيه قبل إجراء ابغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسى
.

(Post-test)ختبار البعدىالا-
التجريبية والضابطة بعد إجراء التجريبة نيمجموعتللجتريها الباحثة ختبار الذي الوهو ا

بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسى لديهما بعد إجراء التجريبة لقياس األثر الذي 
).التحصيل الدراسى(على التغيري التابع ) املربمجالتعليم (أحدثه تطبيق املتغري املستقل 

-ه
)“t” Test (

:٣٥فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي

= ∑ + ∑+ − 2 +.

١٢٠.، ص. . .صاحل بن العّساف ٣٤
35Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.

305-306.



الفصل الرابع
نتائج البحث وحتليلها

-أ
قدمت الباحثة يف الفصل السابق مما يتعلق مبنهج البحث واألدوات املستخدمة 

عرض النتائج اليت حصلتها رتيد الباحثة أن تفأما يف هذا الفصل . 
قدرة الطالبات على النعت واملنعوت يف رتقية ل

MAS Ulumuddin Lhokseumaweبـستقدم الباحثة نتائج البحثو .النصوص العربية

اوقامت الباحثة
يفUn.08/TU-FTK/TL.00/05/2018: الرانريي اإلسالمية احلكومية بند أتشيه رقم 

ذكرهسبقعتمادا على ماا.م٢٠١٨يوليو ٢التاريخ 
:كما يلي 

حملة عن ميدان البحث-١
ليت اLhokseumaweهي إحدى املدارس اإلسالمية يفMAS Ulumuddinإن 

كان معهد علوم الدين من املعاهد . األجنبية، منها اللغة العربيةاتفيها تدريس اللغيتم
Tgk. H. Meunasahويقع يف الشارع. Lhokseumaweالرتبوية اإلسالمية املشهورة يف 

م ويكون ١٩٩٠سنةيف Tgk. H. Syamaun Risyadوقد بناه Uteunkot-Cundaبقرية 
. رئيسا فيه

ويف السابق، املرحلة الدراسة يف املعهد تبدأ من املدرسة املتوسطة، واملدرسة 
املرحلة الدراسة تبدأ من املدرسة االبتدائية، واملدرسة ٢٠١٦ويف السنة . الثانوية

بعضهم جاءوا من مجيع مناطق االتشيه وختتلف خلفيتهم . املتوسطة، واملدرسة الثانوية
وهذا . ملدرسة االبتدائية العامة واملدرسة االبتدائية اإلسالميةالدراسية، منهم من خيرج من ا



وهذا البحث جتريه الباحثة يف املدرسة الثانوية مبعهد علوم الدين ورئيسها . اللغوية املختلفة
Ilyas Ibrahim.

، وهلذا املعهد مرحلتان ١٠٧٠عدد الطلبة الذين يدرسون يف هذا املعهد وكان 
وكان الطالب والطالبات يف هذه .دراسيتان يعين املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية

:يوضح عدد الطلبة يف هذا املعهد١-٤طالبا، واجلدول ١٠٧٠املدرسة يبلغ عددهم 

١-٤اجلدوال 
دينعدد الطلبة يف معهد علوم ال

الصفاملرحلةالرقم

املتوسطة١

األول

٥٥٨ الثاين

الثالث

الثانوية٢

األول

٥١٢ الثاين

الثالث

٦١٠٧٠العدد اإلمجايل

) د و ه(وقد اختارات الباحثة طالبات من الفصل الثاين 
فصال ) ه(فصال جتريبيا والفصل الثاين ) د(الثاين ويكون  الفصل يف هذا البحث، 



االختبار : . ضابطا
القبلي يعىن ملعرفة قدرة الطالبات ومستوى التحصيل الدراسي فيه قبل إجراء عملية 

درة الطالبات ومستوى التحصيل واالختبار البعدي ملعرفة ق. 

) د(وأما عدد الطالبات يف الفصل الثاين .مينشاط التعليف نّ وأحواهلالباتتالحظ الطل
٤٢إذا أصبحت الطالبات . طالبا٢٠فهو ) ه(طالبا، ويف الفصل الثاين ٢٢فهو 
.طالبا

فقد . ملعهد علوم الدين مبان يستخدمها الطلبة يف قضاء حوائجهم اليومية
:أعدت املدرسة بعض املباين كما يلي

العدداملباينأنواع الرقم

١مكتب مدير املعهد١

٢مكتب املدرسني٢

٣٠غرفة الدراسة٣

١املكتبة٤

٦املرحاض٥

١معمل اللغة٦

٧١

١معمل البيولوجي٨

١معمل احلاسوب٩



١مصلى١٠

٤٥

فهو غرفة الدراسة، . بعضها تستخدم كوسائل التعليم اللغة العربيةاملباين ذلكو 
وذلك املباين تساعدهم وتسهلهم يف عملية التعليم والتعلم اللغة . املكتبة ومعمل اللغة

.العربية

التقدميية لرتقية قدرة الطالبات على النعت -٢
واملنعوت يف النصوص العربية

التجرييب للطلبة
وتدرس . جتري الباحثة البحث يف ذلك املعهد يصاحبها معلم اللغة العربية. علوم الدين

.ستخدام الشاشة

٣-٤اجلدول 

اللقاء األول

الرقم
التعليميةالنشاط 

الوقت
أنشطة الطالباتأنشطة املدرسة

فتتاحاال١

جتيب الطالبات السالم--

١٥



السالم
سة بقراءة الدعاء-

قبل بداية التعليم
تدعو املدرسة الطالبات على  -

كشف احلضور 
تعارف املدرسة عن نفسها -

وتشرح اهلدف عن حضورها 
يف هذا الفصل

الختبار القبليتقدم املدرسة ا-
إىل الطالبات

تؤدي املدرسة التمهيدية إىل -

اجلديدة عن املوضوع النعت 
هل مسعنت : "املثل. واملنعوت

الرتكيب عن النعت 
"واملنعوت؟

تعطى املدرسة الدوافع وتشرح -
وأما : "املثل. أهداف التعليم

هدف التعليم اليوم فهو 
لالستطاعة يف كتابة اجلملة 

"واملنعوت
apersepsiتعطى املدرسة -

تقرأء الطالبات الدعاء -

تستمع الطالبات إىل االمساء -
املدعوة

تستمع الطالبات إىل شرح -
املدرسة

االختبار القبليجتيب الطالبات-
جتيب الطالبات املادة عن -

املوضوع النعت واملنعوت

الطالبات إىل شرح تستمع -
املدرسة



القراءة، من منكن قرأتن (
مثاال من تستطعن أن تذكرن

الكالم اجلديد وجدتّن يف 
).  املادة السابقة

من apersepsiجتيب الطالبات -
.املدرسة

ساسيةاأل٢

الراعى
تعرض املدرسة الكلمة -

فيها النعت واملنعوت من 
الشاشة
السؤال
تعطي املدرسة الطالبات -

مخس دقائقالفرصة
ليسألن السؤال عن املادة

.ما مل يفهمن
إذا وجد الطالبات -

املدرسة السؤال
. الطالبات إلجابة األسئلة

فإذا مل تستطيع الطالبات 
فعليها املدرسة إلجابة 

األسئلة
احلفر

الطالبات الشاشة عن النعت -
واملنعوت

تنظر الطالبات الشاشة مث تسألن  -
املشكالت املوجودة يف الشاشة 

ما مل يفهمنها

٦٠



ملدرسة الطالباتاترشد-
النعت عن قشة املن

واملنعوت
التفكري
ترشد املدرسة الطالبات -

لريكنب ثالثة اجلمل 

واملنعوت
التبليغ
املدرسة الطالباتترشد-

فرقة فرقة أن يتقدم لعرض 
اجلمل اجلديد

-
النعت واملنعوت

يركنب الطالبات اجلمل اجلديدة ما -
واملنعوت وببيئتهن

تقوم الطالبات فرقة فرقة لعرض -
اجلمل اجلديدة حتت إشراف 

املدرسة
االختتام٣

املدرسة الطالبات  رشدت-
ليلخصن اخلالصة من 

حتت إشراف املوضوع 
املدرسة

-

تلخص الطالبات اخلالصة من -
املوضوع حتت إشراف املدرسة

١٥



مستعدة
تؤدي املدرسة املنعكس -

. املتعلقة مبوضوع الدرس
الطالبات ترشد املدرسة -

بقراءة احلمدلة
ختتتم املدرسة الدرس -

خروج الفصل وتنصحهن 

جتيب الطالبات التقومي من -
املدرسة

من الطالبات املنعكستستمع-
املدرسة

تقرأ الطالبات احلمدلة-

تستمع الطالبات إىل نصيحة -
املدرسة وجتيب الطالبات السالم

٤-٤اجلدول 
اللقاء الثاين

الرقم
التعليميةالنشاط 

الوقت
أنشطة الطالباتأنشطة املدرسة

فتتاحاال١

-
السالم

سة بقراءة الدعاء-
قبل بداية التعليم

تدعو املدرسة الطالبات على  -
كشف احلضور 

تؤدي املدرسة التمهيدية إىل -

جتيب الطالبات السالم-

تقرأء الطالبات الدعاء -

تستمع الطالبات إىل االمساء -
املدعوة

جتيب الطالبات املادة عن -

١٠



عن املوضوع النعت 
ما هو : "املثل. واملنعوت

"النعت واملنعوت؟ 
تعطي املدرسة الدوافع وتشرح -

وأما : "املثل. أهداف التعليم
أهداف التعليم يف هذا اليوم 
فهي الستطاعة يف كتابة 

"عن النعت واملنعوت

املوضوع النعت واملنعوت

تستمع الطالبات إىل شرح -
املدرسة

ساسيةاأل٢

الراعى
تعرض املدرسة النصوص -

املعرض التقدميي يف 
للطالبات

السؤال
تعطي املدرسة الطالبات -

الفرصة ليسألن السؤال 
ما مل يفهمنعن املادة

إذا وجد الطالبات -
السؤال

الطالبات إلجابة 
فإذا مل تستطيع . األسئلة

-
التقدميي

تسأل الطالبات السؤال -
عن املادة عما مل يفهمنها

٧٠



الطالبات فعليها املدرسة 
إلجابة األسئلة

احلفر
املدرسة الطالبات ترشد-

وجدن يف ما ملناقشة 
املعرض التقدميي عن 

النعت واملنعوت
التفكري
ترشد املدرسة الطالبات -

لريكنب اجلمل أربعة 
اجلمل اجلديدة

التبليغ
املدرسة الطالباتترشد-

بفرقتهن أن يتقدمن 
لعرض اجلمل اجلديد

وجدن تناقش الطالبات ما -
يف املعرض التقدميي عن 

النعت واملنعوت

تركب الطالبات اجلمل اجلديدة -
فيها النعت واملنعوت ومتعلقة 

ببيئتهنّ 

تقوم الطالبات أمام الفصل -
لعرض اجلمل اجلديدة



االختتام٣

-
ليلخصن اخلالصة من 

حتت إشراف املوضوع 
املدرسة

تؤدي املدرسة املنعكس -
. للطالبات

-
الشفوي للطالبات

-
بقراءة احلمدلة

ختتتم املدرسة الدرس -

خروج الفصل

تلخص الطالبات اخلالصة من -
املوضوع حتت إشراف املدرسة

وتستجيب الطالبات تستمع-
من املدرسةاملنعكس

جتيب الطالبات االختبار -
الشفوي

تقرأ الطالبات احلمدلة-

تستمع الطالبات إىل نصيحة -
املدرسة وجتيب الطالبات 

السال

١٠

٥-٤اجلدول 
لثاللقاء الثا

الوقتالتعليميةالنشاط الرقم



أنشطة الطالباتأنشطة املدرسة

فتتاحاال١

تدخل-
السالم

سة بقراءة الدعاء-
.قبل بداية التعليم

تدعو املدرسة الطالبات على  -
كشف احلضور 

تؤدي املدرسة التمهيدية إىل -

. عن املوضوع النعت واملنعوت
ما هو النعت : "املثل

"واملنعوت؟ 
تعطىي املدرسة الدوافع وتشرح -

وأما : "املثل. أهداف التعليم
أهداف التعليم اليوم فهو 
الستطاعة لكتابة اجلملة 

"واملنعوت

جتيب الطالبات السالم-
تقرأء الطالبات الدعاء -

تستمع الطالبات إىل االمساء -
املدعوة

جتيب الطالبات املادة عن -
املوضوع النعت واملنعوت

إىل شرح تستمع الطالبات-
املدرسة

١٥

ساسيةاأل٢

الراعى
تعرض املدرسة املادة عن -

-
واملنعوت

٦٠



النعت واملنعوت
السؤال
تعطي املدرسة الطالبات -

الفرصة ليسألن السؤال 
عن املادة

إذا وجد الطالبات -
السؤال

. الطالبات إلجابة األسئلة
فإذا مل تستطيع الطالبات 
فعليها املدرسة إلجابة 

األسئلة
احلفر
ملدرسة الطالبات اترشد-

ليفرق بني النعت 
واملنعوت

التفكري
ترشد املدرسة الطالبات -

لريكنب  اجلمل عن النعت 
واملنعوت ومتعلقة ببيئتهن

التبليغ
املدرسة الطالباتترشد-

فرقة فرقة لعرض اجلمل 
اجلديدة ومتعلقة ببيئتهن

الطالبات املادة  عما مل تسأل -
يفهمنها

تفرق الطالبات بني النعت -
واملنعوت

تركب الطالبات اجلمل اجلديدة -
عن النعت واملنعوت



تقوم الطالبات فرقة فرقة أمام -
الفصل لعرض اجلمل اجلديدة 

االختتام٣

-
ليلخصن اخلالصة من 

حتت إشراف املوضوع 
املدرسة

تؤدي املدرسة املنعكس -
. للطلبات

تعطى املدرسة الطالبات -
االختبار البعدي

-
بقراءة احلمدلة

-
للطالبات قبل خروج الفصل 

وتنصحهن 

الطالبات اخلالصة من تلخص -
املوضوع حتت إشراف املدرسة

وتستجيب الطالبات تستمع-
من املدرسةاملنعكس

جتيب الطالبات االختبار البعدي-
تقرأ الطالبات احلمدلة-

تستمع الطالبات نصيحة املدرسة -
وجتيب الطالبات السالم

١٥



٦-٤اجلدول
النعت واملنعوت خطوات الباحثة يف العليم

اللقاء األول

الرقم
التعليميةالنشاط 

الوقت
أنشطة الطالباتأنشطة املدرسة

فتتاحاال١

تدخل املدّرسة الفصل -

سة بقراءة الدعاء-
قبل بداية التعليم

تدعو املدرسة الطالبات -
على كشف احلضور 

تؤدي املدرسة التمهيدية إىل -

املادة عن املوضوع النعت 
ما هو : "املثل. واملنعوت

"النعت واملنعوت؟ 
تعطي املدرسة الدوافع -

. وتشرح أهداف التعليم
وأما أهداف التعليم : "املثل

يف هذا اليوم فهي 

جتيب الطالبات السالم-

تقرأء الطالبات الدعاء -

تستمع الطالبات إىل االمساء -
املدعوة

جتيب الطالبات املادة عن -
املوضوع النعت واملنعوت

تستمع الطالبات إىل شرح -
املدرسة

١٥



الستطاعة يف كتابة اجلملة 

"النعت واملنعوت
ساسيةاأل٢

الراعى
تعطي املدرسة الرتكيب -

عن النعت واملنعوت 
السؤال
تعطي املدرسة -

الطالبات الفرصة 
عن ليسألن السؤال

املادة
إذا وجد الطالبات -

السؤال
الطالبات إلجابة 

فإذا مل . األسئلة
تستطيع الطالبات 
فعليها املدرسة إلجابة 

األسئلة
احلفر
املدرسة الطالبات ترشد-

ما وجدن يف ملناقشة 
اجلملة عن النعت 

-
النعت واملنعوت من املدرسة

تسأل الطالبات املادة  عما -
مل يفهمن 

تناقش الطالبات اجلملة عن -
النعت واملنعوت

٦٠



واملنعوت

التفكري
ترشد املدرسة الطالبات -

لريكنب ثالثة اجلمل 
اجلديدة 

التبليغ
املدرسة الطالباتترشد-

لعرض اجلملة بفرقتهن 
أمام الفصل

تركب الطالبات اجلمل -
اجلديدة فيها النعت 

واملنعوت ومتعلقة ببيئتهن
تقوم الطالبات بفرقتهن أمام -

الفصل لعرض اجلملة

االختتام٣

-
يلخصن اخلالصة من ل

املوضوع حتت إشراف
املدرسة

تؤدي املدرسة التعزيز إىل -
. الطلبات

-
للطالباتالشفوي 

-
بقراءة احلمدلة

ختتتم املدرسة الدرس - 

تلخص الطالبات اخلالصة -
من املوضوع مبساهة املدرسة

تستمع وتستجيب -
الطالبات التعزيز من 

املدرسة
جتيب الطالبات االختبار -

الشفوي

١٥



تقرأ الطالبات احلمدلة-خروج الفصل وتنصحهن 

تستمع الطالبات إىل نصيحة -
املدرسة وجتيب الطالبات 

السالم

٧-٤اجلدول
اللقاء الثاين

الرقم
التعليميةالنشاط 

الوقت
أنشطة الطالباتأنشطة املدرسة

فتتاحاال١

-
السالم

سة بقراءة الدعاء-
قبل بداية التعليم

-
على الطالبات

تؤدي املدرسة التمهيدية إىل -

. عن املوضوع النعت واملنعوت
ما هو النعت : "املثل

"واملنعوت؟ 

جتيب الطالبات السالم-
تقرأء الطالبات الدعاء -

تستمع الطالبات إىل االمساء -
املسجلة

جتيب الطالبات املادة عن -
املوضوع النعت واملنعوت

تستمع الطالبات إىل شرح -
املدرسة

١٠



تعطىي املدرسة الدوافع وتشرح -
وأما : "املثل. أهداف التعليم

أهداف التعليم يف هذا اليوم 
الستطاعة يف كتابة فهي 

"النعت واملنعوت
ساسيةاأل٢

الراعى
املدرسة الرتكيب تعرض -

عن النعت واملنعوت
السؤال
تعطي املدرسة الطالبات -

الفرصة ليسألن السؤال 
عن املادة

إذا وجد الطالبات -
السؤال

. الطالبات إلجابة األسئلة
فإذا مل تستطيع الطالبات 
فعليها املدرسة إلجابة 

األسئلة
-

احلفر

-
النعت واملنعوت 

تسأل الطالبات عما مل يفهمنها -
عن املادة

٧٠



ترشد املدرسة الطالبات -
فيها النعت ملناقشة اجلملة 

واملنعوت
التفكري
ترشد املدرسة الطالبات -

لريكنب اجلمل اجلديدة عن 
النعت واملنعوت ومتعلقة 

ببيئتهن
التبليغ
املدرسة الطالباتترشد-

بفرقتهن أمام الفصل 
لعرض اجلمل

تناقش الطالبات اجلملة فيها -
النعت واملنعوت

تركب الطالبات اجلمل اجلديدة -
عن النعت واملنعوت ومتعلقة 

ببيئتهن

تقوم الطالبات بفرقتهن أمام -
الفصل لعرض اجلمل



االختتام٣

-
ليلخصن اخلالصة من 

حتت إشراف املوضوع 
املدرسة

املنعكس إىل تؤدي املدرسة -
تسأل "املثل . الطلبات

املدرسة كيف عملية التعليم 
"اليوم؟ 

-
البعدي للطالبات

-
بقراءة احلمدلة

ختتتم املدرسة الدرس -

خروج الفصل وتنصحهن 

تلخص الطالبات اخلالصة من -
املوضوع مبساهة املدرسة

وتستجيب الطالبات تستمع-
من املدرسةاملنعكس

جتيب الطالبات االختبار البعدي-
تقرأ الطالبات احلمدلة-

تستمع الطالبات إىل نصيحة -
املدرسة وجتيب الطالبات السالم

١٠



-ب
١-
إدارة التعليمعلى قدرة املدرسة -أ

٩-٤اجلدول 
ستخدام وسيلة العروض التقدمييةينتيجة أنشطة املدّرسة عند إجراء التعل

النتيجة امللحوظةالناحية امللحوظةرقم

١٢٣٤

√إلقاء املدرسة السالم وافتتاح الدرس بقراءة الدعاء١

√تكشف املدرسة حضور الطالبات٢

الطالبات على على إدارة الفصل حىت تكونر املدرسةتقد٣
.استعداد التعلم

√

إىل نشاطهنفعتقدمي املدرسة املادة، وأهداف التعليم، وتد٤
.اجليدالتعليم

√

√تعطى املدرسة الطالبات االختبار القبلي٥

√.املدرسة املادة للطالباتتقدم ٦

تعرض املدرسة املعرض التقدميى ٧
التقدميية

√

√عما مل يفهمن عن ليسئلن لطالبات الفرصة لاملدرسة تعطي٨



 :

.

املادة

√ترشد املدرسة الطالبات ملناقشة عن النعت واملنعوت٩

√ترشد املدرسة الطالبات لريكنب اجلمل اجلديدة ما ١٠

لعرض اجلمل فرقة فرقة أن يتقدمترشد املدرسة ١١
اجلديدة

√

√تعطى املدرسة االختبار البعدي١٢

√.املدرسة الطالبات أن يلخصن املادة املدروسةتطلب ١٣

√)Refleksi(تؤدي املدّرسة املنعكس ١٤

١٥

اخلروج من الفصل
√

١٢٤٤

٥٦العدد اإلمجاىل



األو 
٣٦:القانون

= fN 100%
:

النسبة املؤية: P: البيان 

f :صولة عليهاجمموع القيمة احمل
N :النتيجة الكاملة
املدرسةأنشطة أما نتيجة

يف أنشطة املدرسة يف تعليم النعت (F)العروض التقدميية فهي أن النتائج احملصولة عليها 
:٩-٤وهو واضح من اجلدول ٦٠هلا (N)، والنتيجة الكاملة ٥٦واملنعوت عددها 

= fN 100% = 5660 100% = 560060 = 93,33%
٣٧:أحوالأن نتائج تنقسم إىل مخسةيف كتابهAnas Sudijonoواعتمادا على رأي  

ممتاز= ٪١٠٠-٨١
جيد جدا= ٪٨٠-٦٦
جيد= ٪٦٥-٥٦
مقبول= ٪٥٥-٤١
راسب= ٪٤٠–٠
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وهذه٪١٠٠–٨١٪٣٣,٩٣= Pونتيجة
فتكون داللة على . ممتازةالنتيجة 

.الطالبات على النعت واملنعوت

إدارة التعلمعلى قدرة الطالبات-ب
١٠-٤جدول 

النتيجة امللحوظةالناحية امللحوظةرقم

١٢٣٤

√السالم و تقرأ الدعاء قبل بداية التعلمالطالبات بيجت١

√ضورتم الطالبات بدعوة كشف احل٢

√التعلمأنفسهن قبلتستعّد الطالبات٣

√تستمع الطالبات أهداف ودفع التعليم من املدرسة٤

√جتيب الطالبات االختبار القبلى٥

√إرشادات املدرسةتستمع الطالبات ٦

٧√



 :

وإذا وجدت ثالثة منها فالنتيجة ثالثة، إذا فعلت الطالبات النشاط قلة من بعضها 
.

تسأل الطالبات املشكالت املوجودة يف الشاشة ما مل ٨
يفهمنها

√

√النعت واملنعوت٩

١٠

واملنعوت و ببيئتهنّ 
√

تقوم الطالبات فرقة فرقة لعرض اجلمل اجلديدة أمام ١١
الفصل

√

√جتيب الطالبات االختبار البعدى١٢

√تلخص الطالبات املادة املدروسة١٣

√تستجيب الطالبا املنعكس من املدرسة١٤

√تقرأ الطالبات احلمدلة وترد السالم١٥

٢١٨٣٢

٥٢اإلمجاىلالعدد 



عند إجراء عملية التعليم والتعلم األنشطة الطالبات و 
:٣٨

= fN 100%
:

النسبة املؤية: P: البيان 

f :صولة عليهاجمموع القيمة احمل
N :النتيجة الكاملة

وسيلة بات الطالأنشطة أما نتيجة
يف أنشطة املدرسة يف تعليم (F)فهي أن النتائج احملصولة عليها 

فهو واضح من اجلدول ٦٠هلا (N)، والنتيجة الكاملة ٥٢النعت واملنعوت عددها 
٤-١٠ :

= fN 100% = 5260 100% = 520060 = 86,66 %
وهذه ٪١٠٠–٨١٪٨٦,٦٦=Pونتيجة 

. النتيجة ممتازة
.الطالبات على النعت واملنعوت

حتليل نتائج التحصيل الدراسي عند الطلبة-ج
١ -
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) د(وأما نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف الفصل  الثاين 
:التجريبية  اليت حصلت عليها الطالبات كما يلي 

١١-٤اجلدول 

ة

الرقم
االختبار نتيجة 
القبلي

نتيجة االختبار 
البعدى

)الفرق )
١٦٥٨٠١٥٢٢٥

٢٦٠٧٠١٠١٠٠

٣٥٠٨٠٣٠٩٠٠

٤٧٠٨٠١٠١٠٠

٥٧٠٨٥١٥٢٢٥

٦٥٠٨٠٣٠٩٠٠

٧٦٠٩٠٣٠٩٠٠

٨٧٠٩٠٢٠٤٠٠

٩٦٠١٠٠٤٠١٦٠٠

١٠٦٥٩٠٢٥٦٢٥



١١٥٥٨٥٣٠٩٠٠

١٢٧٠٩٥٢٥٦٢٥

١٣٦٠٩٠٣٠٩٠٠

١٤٤٠٧٥٣٥١٢٢٥

١٥٦٥٩٠٢٥٦٢٥

١٦٦٥٩٠٢٥٦٢٥

١٧٨٠١٠٠٢٠٤٠٠

١٨٧٠١٠٠٣٠٩٠٠

١٩٥٠٩٠٤٠١٦٠٠

٢٠٦٠١٠٠٤٠١٦٠٠

٢١٥٠٧٥٢٥٦٢٥

٢٢٥٠٨٠٣٠٩٠٠

٢٢:١٣٣٥٢٢:١٩١٥٥٨٠١٦٩٠٠

--٦٠,٦٨٨٧,٠٤الدرجة املعتدلة



وهذا جدول نتائج االختبار القبلي 
.) د(الثاين 

) ه(وأما نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي يف الفصل  الثاين 
:الضابطة اليت حصلت عليها الطالبات كما يلي 

١٢-٤اجلدول 

نتائج االختبار القبلي واالخ

نتيجة االختبار الرقم
القبلي

نتيجة االختبار 
البعدى

الفرق

١٥٠٦٥١٥٢٢٥

٢٤٥٧٥٣٠٩٠٠

٣٤٥٦٠١٥٢٢٥

٤٥٠٦٠١٠١٠٠

٥٥٠٦٠١٠١٠٠

٦٤٠٧٠٣٠٩٠٠

٧٣٥٥٥٢٠٤٠٠

٨٦٠٧٠١٠١٠٠

٩٤٠٦٥٢٥٦٢٥



١٠٥٠٨٠٣٠٩٠٠

١١٧٠٧٠١٥٢٢٥

١٢٣٠٦٠٣٠٩٠٠

١٣٥٥٦٥١٠١٠٠

١٤٥٠٧٥٢٥٦٢٥

١٥٧٠٨٥١٥٢٢٥

١٦٤٥٦٥٢٠٤٠٠

١٧٥٠٦٠١٠١٠٠

١٨٥٥٧٠١٥٢٢٥

١٩٣٠٦٠٣٠٩٠٠

٢٠٥٥٧٠١٥٢٢٥

٢٠:٩٧٥٢٠:١٣٣٥٣٨٠٨٤٠٠

__٤٨،٧٥٧٦,٧٥الدرجة املعتدلة



)“t” Test (
٣٩:فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي

مبعىن الفصل Yمبعىن الفصل التجرييب و xو”Mean“مبعىن ”M“لنتيجة 
: الضابط، وفروق نتيجة بني جمموعتني يستطيع أن ننظر كما يلى

:التجريبية

= 26,36

= − (∑ )2
= 16900 -

( )
= 16900 -

( )
= 16900 – 15290

= 1610

 :

= 19
= (∑ )2
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= 8400 − ( )
= 8400 − ( )
= 8400 − 7220
= 1180

:للمجموعتني الضابطة والتجريبية فهي(t..tes)وأما دراجة االختبار  = ∑ + ∑+ − 2 +.
= 26,36 − 191610 + 118022 + 20 − 2 22 + 2022 . 20

= 7,36279040 42440
= 7,36(69,75)(0,09)

= 7,36√6,27
= 7,362.50

t = 2,94

أما الدراجة . ٢,٩٤(t)ومن اخلطوات السابقة، فتحسب الباحثة أن النتيجة 
(Nx + Ny-2)فهي(T-test)الداللة يف االختبارات الختبار (Derajat Kebebasan)احلرية 

، جيب ٪٥(Significant)وللحصول على مستوى الداللة . ٤٠= )٢-٢٠+٢٢(أو
فتصبح النظرية مردودة، ٢,٠٢إذا كانت النتيجة مل تبلغ إىل٢,٠٢أن تبلغ النتيجة إىل 

.الطالبات



فتصبح النظرية مقبولة، أي ٢,٠٢أعلى من وأما إذا كانت النتيجة متساوية أو 
 .

(T-test) ،سواء كانت يف اجلدول أو ما يف احلساب
= (T-tabel)وقد جدول ٢,٩٤(T-test)، فتصبح أن جدول tفيتضح أن جدول 

%. ٠= ومستوى الداللة ٤٠= (db)من الدرجة احلرية ٢,٠٢
= (T-tabel)و ٢,٩٤= اليت املوجودة يف حساب (T-test)وإذا قرنت نتيجة 

. )٢,٠٢أكرب من ٢,٩٤((T-tabel)أكرب من نتيجة (T-test)فتصبح نتيجة، ٢,٠٢
التقدميية ترقي قدرة 

.الطالبات على النعت واملنعوت

حتقيق الفروض-ج

:
لرتقيةفعالية إن استخدام: (Ha)الفرض البديل - ١

وهذا .النعت واملنعوت يف النصوص العربية مبعهد علوم الدينعلىالطالباتقدرة 
)ttable(أكرب من النتيجة ت اجلدول ) ttest(الفرض مقبول ألن نتيجة ت احلساب 

)٢,٠٢<٢,٩٤.(
: (Ho)الفرض الصفري

وهذا الفرض . قدرة الطالبات على النعت واملنعوت يف النصوص العربية مبعهد علوم الدين
فالنتيجة ت ) ttable(من النتيجة ت اجلدول صغرأ) ttest(مردود ألن نتيجة ت احلساب 

.)٢,٠٢>٢,٩٤(أصغر من نتيجة ت اجلدول 



اخلامسالفصل
اخلامتة

نتائج البحث-أ

التقدميية لرتقية قدرة الطالبات على النعت واملنعوت يف النصوص العربية يف الفصل الثاين 
:تية

. ممتازةتكونإن استجابة الطالبات- ١
. يف عملية التعليمالطالباتعلى أنشطة ٪٨٨,٦٣=Pبنتيجة 

أن أنشطة فتكون داللة. ةبتقدير ممتاز ٪١٠٠–٨١وقعت ما بني حد 
فعالية الطالبات

. لرتقية قدرة الطالبات على النعت واملنعوت
رتقية قدرة الطالبات على لفعالية- ٢

والدليل على هذا أن نتيجة ت احلساب . النعت واملنعوت يف النصوص العربية
)ttest ( أكرب من النتيجة ت اجلدول)ttable .( فحصلت الباحثة على النتيجة ت

) ttable(أكرب من نتيجة ت اجلدول)ttest(احلساب فالنتيجة ت. ٢,٩٤
)٢,٠٢<٢,٩٤(.

املقرتحات-ب
: اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية 

التعليم والتعلم ينبغي للمدرسني مبعهد علوم الدين أن يطّبقوا ويستمروا عملية- ١

.



٢ -
ومفيدا أو نقصان فأن يصلحهوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال 

.للباحثة والقارئني

املراجع

املراجع العربية-أ

).١٩٧٦،كتبة الدوليةامل: القاهرة (٢-١معجم الوسيطإبرهيم أنيس، 

:وىاجل(،أضح املناهج يف معجم قواعد اللغة العربية،أغوس صاحب اخلريين
.)، بدون السنةاألزهر

دار : بريوت(، واملعاصرةاملنجد الوسيط يف العربية مؤسسة دار املشرق، 
.)٢٠٠٣، املشرق

، املطبعة الفتية احلدسة، املناهج والوسائل التعليميةحى ورفقائه، جيدمحم لبيب الن
.)١٩٩٨ة،صرياملمكتبة األجنلوا:مصرى (

بندا أتشيه، :جامعة الرانريي اإلسالمية (النحو وتدريبه، عثمان حسني
٢٠١٦(.

بندا اتشيه، : جامعة الرانريي اإلسالمية (وتطبيقه، عثمان حسني، تيسري النحو 
٢٠١٢.(

.)٢٠١٨، منهج ميدان(تعلم اللغة العربية عثمان حسني، 



، بدون بريوت: المية سدار الثقافة اإل(،ملخص قواعد اللغة العربيةة،فؤاد نعم
.)السنة

: (، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،صاحل بن محد العّساف
.)٢٠٠٠،مكتبة العبيكان

دار النشر : القاهرة(، مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةرجاء حممود، 
.)٢٠١١للجامعات، 

دار : بريوت(بعون، الطبعة األر املنجد يف اللغة واإلعالم،
.)٢٠٠٣املشرق، 

دار (العربية للناطقني بغريها، ترميزي نينورسي، تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة 
).٢٠١٥بندا اتشية، : السالم 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah : MAS Ulumuddin

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas/Semester : II / I (Ganjil)

Materi Pokok : )الرتكيب النعت واملنعوت(
Alokasi Waktu : 6 x 45 menit (3x Pertemuan)

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,

peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan

faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan

prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan

minatnya untuk memecahkan masalah.

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah

secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

No Kompetensi Dasar Indikator
1 1.1Menyadari pentingnya

kejujuran dan percaya
diri sebagai anugerah

1.1.1Meyakini pentingnya kejujuran dan percaya diri
sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan



Allah dalam
berkomunikasi
dengan lingkungan
sosial sekitar rumah
dan madrasah.

madrasah.

2 2.1Menunjukkan
perilaku jujur,
disiplin, percaya diri,
dalam berkomunikasi
dengan lingkungan
sosial sekitar rumah
dan sekolah.

2.1.1 Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah
dan sekolah.

3 3.1 Memahami secara
sederhana unsur
kebahasaan, struktur
teks dan unsur
budaya dari teks
terkait topik

3.1.1 Membuat contoh kalimat sederhana dengan
susunan tarkib naat manut

٣.1.2 Membedakan penggunaan Naat dan Manut

dengan tepat dan benar

C. Materi Pembelajaran

الرتكيب عن النعت واملنعوت
D. Metode Pembelajaran

 Sam’iyyah Syafahiyyah
 Tanya jawab
 Diskusi

E. Media Pembelajaran
 Lembar kerja Guru dan Siswa
 Aplikasi Power point
 Soal Pre test dan Post test
 Papan Tulis
 Spidol

 Penghapus



 Proyektor
 Laptop

F. Sumber Belajar
 Buku siswa Ta’lim Al- Lughah Al-‘Arabiyyah kelas XI Aliyah

Soal Post- test

َرْأ ُمثّ َعنيِّ -أ ُعْوت(ِاقـْ !ِمَن اجلَُمِل اآلتَِية ) النَـْعت واملنـْ
َمَصاِدِر املَِياه، - ١

.
َره ِمَن اَألْمرَاض - ٢ رَا َوَغيـْ ُقُل الُكْوليـْ َونـََهى َعْن تـَبَـوُّل ِيف املَاء، فَاملَاء املَُلوَّث يـَنـْ

.الضَّارَّة
َما قَاَل الرَُّسْول َصلَّى كَ :ُهَناَك َأَحاِدْيث نـََبوِيَّة َتُدلُّ َعَلى هَذا اِالْهِتَمام الَكِبْري - ٣

رواه )َال يـَبـُْوَلنَّ َأَحدُُكم ِيف املاَء الَداِئم، ُمثّ يـَتَـَوضَّأ ِفيه: (
.الرتمذى والنساء

٤ -
ُقُلَها ِإَىل َمَكان ُخمَصَّص هلَا .َويـَنـْ

ذََكَر ُأْسَتاذ َأْمحَد بـَْعَض اَألَحاِدْيث لَِيْشرَح ِلُطالَّب الصَّّف الثَاِين َكْيَف َخرََج - ٥
 .

Soal Post-test

َرْأ ُمثّ َعنيِّ -ب ُعْوت(ِاقـْ !ِمَن اجلَُمِل اآلتَِية ) النَـْعت واملنـْ



٦ -
.

َره ِمَن اَألْمرَاض َونـََهى َعْن تـَبَـوُّل- ٧ رَا َوَغيـْ ُقُل الُكْوليـْ ِيف املَاء، فَاملَاء املَُلوَّث يـَنـْ
.الضَّارَّة

َكَما قَاَل الرَُّسْول َصلَّى :ُهَناَك َأَحاِدْيث نـََبوِيَّة َتُدلُّ َعَلى هَذا اِالْهِتَمام الَكِبْري - ٨
رواه )ملاَء الَداِئم، ُمثّ يـَتَـَوضَّأ ِفيهَال يـَبـُْوَلنَّ َأَحدُُكم ِيف ا: (

.الرتمذى والنساء
٩ -

ُقُلَها ِإَىل َمَكان ُخمَصَّص هلَا .َويـَنـْ

ذََكَر ُأْسَتاذ َأْمحَد بـَْعَض اَألَحاِدْيث لَِيْشرَح 
.



أنشطة البحث يف الفصل التجريبيةالصور

االختبار القبلي

عملية تعليم وتعلم



ختبار البعدياال

الصوار أنشطة البحث يف الفصل الضابطة



عملية تعليم وتعلم

االختبار البعدي



السرية الذاتية

: أوال
رضاملينا: االسم الكامل

١٤٠٢٠٢٠٥٤: رقم القيد

١٩٩٦أبريل ١٨غندافرا، : 

: اجلنس

اإلسالم: الدين

إندونيسيا: اجلنسية

غري متزوجة: احلالة االجتماعية

كوفلما دار السالم بندا أتشيه: العنوان

طالبة: العمل

RidaMulyana093@gmail.com: الربيد اإللكرتوين

أنوار يوسوف: اسم األب

الفالح: العمل

رمحيدية: اسم األم

مدرسة: العمل

Dusun Mane raya.Kec. Gandapura Kab. Bireuen: العنوان



خلفية التعليم: 

٢٠٠٨سنة MIN Asan Biduen: املدرسة اإلبتدائية

٢٠١١معهد علوم الدين سنة : املدرسة املتوسطة

٢٠١٤معهد علوم الدين سنة : الثانويةاملدرسة 

٢٠١٨-٢٠١٤بندا أتشيه، سنة 

الباحثة






