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 احملبوبة حممد عارف. الصغري

  

وإىل مجيع أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية باركهم اهللا الذين قد   -٢

 عّلموين علوما نافعة.

 

من  خاصة أصدقائيوإىل مجيع أصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية   -٣

أقول شكرا كثريا على مساعدهم يل يف إجناز هذا البحث العلمي  قسم تعليم اللغة العربية

 هم اهللا خري اجلزاء.وجزا
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  رشكر وتقدي
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

 .جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات اليت ينطق ا اإلنسان احلمد هللا الذي

والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه 

  دايته وإحسانه إىل يوم الدين.

استخدام فقد مت الباحث بإذن اهللا وعونه من كتابة هذه الرسالة حتت املوضوع " 

 MIN 5الرتكيب"درسة جتريبية بـــ  لرتقية سيطرة التالميذ على وسيلة ورق مالحظات الصق

Banda Aceh"   قدمها إمتاما للواجبات املقررة للحصول على شهادة (اليتS.Pd ( جبامعة

  .الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشيه
يبة فيقدم الباحث شكره وتقديره إىل مجيع األساتذة الشريفني وذه املناسبة الط

جزيال للمشرفني الكرمني ومها الذين قد علموا الباحث علوما ومعارفا نافعة وأخص شكرا 

اللذان قد أنفقا أوقاما  املاجستريمسلم  الدكتور خباريو  عثمان حسني، املاجستري ،

الثمينة وتوجيههما ومساعدما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا من أوهلا إىل آخرها. 

  واآلخرة.  الدنيا وجزامها خري جزاء يف وبارك اهللا هلما

 اللغة تعليم قسم ورئيس الرتبية كلية وعميد اجلامعة ويشكر شكرا عظيما ملدير

 أصدقائي جلميع العربية ويسأهلم اهللا اخلري، إنه ال يضيع أجر من أحسن عمال. وكذلك

الصف وخاصة إىل أصدقائي من  الرسالة كتابة هذه إمتام ساعدوه بأفكارهم يف الذين قد

م وجزاهم اهللا على إحسام.٢٠١٣بقسم تعليم اللغة العربية سنة  الثاين



 

 

الذي قد  MIN 5 Banda Aceh وال ينسى الباحث أن يقّدم الشكر ملعلمي اللغة العربية 

) جلمع البيانات احملتاجة عسى ج( يف صف الرابععطاه الفرصة بقيام البحث العلمي أ

  اهللا أن يعطيه أجرا عظيما.

من الواجب على الباحث أن يقدم الشكر للوالدين احملبوبني اللذين قد ربياه مث 

  .تربية حسنة لعل اهللا أن جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة

وأخريا، يتيقن الباحث أن هذه الرسالة ال ختلو من األخطاء والنقصان، وإن كان 

لقارئني نقدا بنائيا خالصا قد بذل كل جهده يف إعداد هذه الرسالة، لذلك يرجو من ا

  .ة نافعة هلا وللقارئني مجيعاوإصالحها نافعا إلكمال هذه الرسالة، ولعل هذه الرسال
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يف عملية التعليم والتعّلم  تالميذأن  وجد الباحثإن مشكلة البحث يف هذه الرسالة هي 
تبحث عن  درسةامل مث بدأت كونوا حريصني على بدء التعلم.ي االنتباه وملإىل  قدمونتالي

كتاب املقرر اجلملة من املبتدأ واخلرب. وطلبت من التالميذ أن يعملوا التدريبات كما يف ال
هذا مل يفهموها و يكتبونه يف كراستهم، فمنهم ال يزالوا يسألون عن معىن املفردات اليت و 

السؤال تتكرر عدة مرات وأجابت املدرسة السؤال مباشرًة. حينما يعمل التالميذ 
التدريبات تركت املدرسة الفصل حوايل عشر دقائق مث عادت وطلبت من التالميذ بأن 

الميذ مل ينتهوا ألم ال يهتمون بشرح املدرسة وال ت ١٠-٥جيمعوا كراستهم. وكان 
تدريبات أو ألن املدرسة تركت الفصل فيشعرون اليفهمون املراد من األسئلة يف 

ون وكانت حالة الفصل عندما تُركت املدرسة مزدمحًا بصوت التالميذ يسأل،باحلرية
 قبل وهكذا.قد بينتها املدرسة واضحة من الىت  بعضهم بعضا عن معاين املفردات

استخدام وسيلة ورق  التعّرف على تأثري: الرسالة هذه كتابة يف الباحث ويهدف
بند ) ٥يف عملية تعلم التالميذ باملدرسة اإلبتدائية ( /sticky note post itمالحظات الصق

التعّرف على ترقي قدرة التالميذ يف عملية تعلم الرتكيب بإستخدام وسيلة ورق و  آشيه
واتمع من هذا  بند آشيه.) ٥باملدرسة اإلبتدائية ( /sticky  note post it مالحظات الصق

تلميذ وتلميذة  ٩٥٨افيهتالميذ  وعددMIN Ulee Kareng ـبـمجيع تالميذ  فهوالبحث 
للمرحلة اإلبتدئية  )ج( الرابع يف الصفهي أخذ الباحث التالميذ  البحث هلذاالعينة و 

 واالختبار القبلي واالختبار املالجظة ورقة الباحث يقّدمتالميذا. و  ٣٥وأما عددهم 
املدرس  أنشطة نأ تدل على هذا البحث يف احملصولة فالنتيجة .البحث دواتكأ البعدي



 

 

 - Test(ت -اختبار نتيجة على الباحث حصل قد وبالتايل ،جيدا التالميذو  جيد جيدا

t(  تإن نتيجة إختبار)-(مستوى اجلدول-أكرب من النتيجة ت ٥،٥١= احلساب 
، ولذلك أن الفرض ٢،٩٠: 1t.ts.(t%( ٪١ الداللة ومستوى ٢،١١ :t)t.ts.5%( ٪٥ الداللة

  .مقبول البديلفرض الصفري مردود وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Abstract 

 

Research Title : Use of sticky notes / post-it notes to improve students'             

 mastery of tarkib (experimental research at MIN 5 Banda        

 Aceh) 

Full Name : Muhammad Irfan 

NIM : 221323986 

 

The problem of research in this thesis is the researcher found that students in 

teaching and learning process not pay attention and not interested to start 

studying. Then the teacher starts to talk about mubtada` and khabar. And ask the 

students to do the exercises in the textbook and they write in their practice book, 

Some still ask about the meaning of vocabulary that does not understand and this 

question is repeated several times and the teacher answers the question directly. 

When students do the exercises, the teacher leaves the class for about ten minutes 

and then returns and asks the students to collect their practice book. 5-10 students 

have not finished because they do not pay attention to the explanation of the 

teacher and do not understand the meaning of the question in the exercise or 

because the teacher left the class so feel free, and the state of the teacher when 

leaving the class is filled with students asking each other the meaning of words 

which the teacher has explained clearly before. The purpose of this researcher: to 

know the effect of using paper stick / stiky note post-it in student learning process 

at school MIN 5 Banda Aceh and to know improvement of student development 

in tarkib learning process by using sticky note / post note paper at school MIN 5 

Banda Aceh. The population of this study were all students of MIN Ulee Kareng 

school where the number of students is 958 students and the sample of this study 

is the researchers taking fourth graders (c) the primary school level and the 

number of 35 students. Researchers use obsevation sheets and tests as research 

instruments. The results obtained in this study indicate that the activity of the 

teacher is very good and the students are good, and the researchers get the test 

results show, The test result (t-count) = 5,51 bigger than result. (Tt.ts.5%): 2.11 



 

 

and the significance level is 1% (tt.ts.1%): 2.90, therefore the null hypothesis is 

rejected, and the alternative hypothesis is accepted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrak 
Judul Penelitian : Penggunaan media kertas tempel/stiky note post-it untuk   

 meningkatkan penguasaan siswa terhadap tarkib                

(penelitian experimen di MIN 5 Banda Aceh) 

Nama Lengkap : Muhammad Irfan 

NIM   : 221323986 

 

Masalah penelitian dalam skripsi ini adalah peneliti menemukan bahwa siswa 

dalam proses belajar mengajar tidak memperhatikan dan tidak tertarik untuk mulai 

belajar. Kemudian guru mulai membahas tentang kalimat mubtada` dan khabar. 

Dan meminta siswa untuk melakukan latihan dalam buku pelajaran dan mereka 

menulis di buku latihan mereka, Beberapa masih bertanya tentang arti kosa kata 

yang tidak mengerti dan pertanyaan ini diulang beberapa kali dan guru menjawab 

pertanyaan secara langsung. Ketika para siswa mengerjakan latihan, guru 

meninggalkan kelas selama sekitar sepuluh menit dan kemudian kembali dan 

meminta para siswa untuk mengumpulkan buku latihan  mereka. 5-10 siswa 

belum selesai karena mereka tidak memperhatikan penjelasan dari guru dan tidak 

mengerti arti dari pertanyaan dalam latihan atau karena guru meninggalkan kelas 

sehingga merasa bebas, dan keadaan guru ketika meninggalkan kelas dipenuhi  

dengan suara siswa bertanya satu sama lain tentang arti dari kata-kata yang telah 

dijelaskan oleh guru secara jelas sebelumnya. Tujuan dari peneliti ini: untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan kertas tempel/stiky note post-it  dalam proses 

pembelajaran siswa di sekolah MIN 5 Banda Aceh dan untuk mengetahui 

peningkatan perkembangan siswa dalam proses pembelajaran tarkib dengan 

menggunakan kertas tempel/stiky note post-it di sekolah MIN 5 Banda Aceh. 

Populasi  penelitian ini adalah semua murid sekolah MIN Ulee Kareng di mana 

jumlah murid 958 siswa dan sampel dari penelitian ini adalah peneliti mengambil 

murid kelas empat (c) tingkat sekolah dasar dan jumlahnya 35 murid. Peneliti 

menggunakan lembaran obsevasi dan tes sebagai instrument penelitian. Hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas guru sangat 

baik dan siswa baik, dan  peneliti memperoleh hasil tes menunjukan, Hasil tes (t-



 

 

hitung) = 5,51 lebih besar dari hasil. (Tt.ts.5%): 2.11 dan tingkat signifikansi 

adalah 1% (tt.ts.1%): 2.90, oleh karena itu hipotesis nol ditolak, dan hipotesis 

alternatif diterima. 

 

 



 

١ 

  الفصل األول

  أساسيات البحث

 مشكلة البحث  -أ

اجلو التعليمي املشتهي املمتعي وتتاح "الوسائل التعليمية من العوامل اليت ُحتدُث 
استخدام يف أذهام. و  حىت يرسخ املتعلمون املادةعلى املتعلمني فرصة وخربة مباشرة،

دة، إكمال املسوغات يف الوسائل التعليمية يساعد الطلبة يف أمور كثرية منها تذكر املا
لتعليم ( خصوصًا عند التجربة ) وكذلك ،محل الطلبة إىل عامل االتعّلم، حتقيق الدراسة

يم والتعّلم يف جناح عملية التعل أيضا ساعدهى تو ١اهتمام الطلبة يف التعّلم."إثارة رغبة و 
قد نقل أزهر أرشد عن استخدام الوسائل من قول سوجنويو و  لبلوغ الغاية املخطوطة.
ىن عنها بناء على النظرية وسيلة تعليم اللغة العربية اليستغ"أمهية  درجو سومرتو أنه يقول

 اقف الىت ميتلكها الناس أكثرهاالىت تقول أن النسبة الكلية من املعلومات واملهارات واملو 
خالل مث الباقي من  عند هم، من باشرةاملس النظري والتجربة أعالها من خالل اإلحساو 

  ٢."اإلحساس السمعي واإلحساس اآلخر

 والتكون لتالميذ املبتدئني استعمال الوسيلة يف تدريس اللغة العربيةبا ومما جيدر
حيتاج إىل تصميم بشكل مناسب لسهولة  نفسها الوسائل .غريبة عند هم هي

فضال عن طرق  استخدامها من قبل التالميذ يف فهم الدروس العربية الىت درسها املعلم.
 م الوسائل املختلفة مع طرق التعليم العادية.التعليم الىت تستخد

الرابع  الصفتالميذ عن  بند آشيه )٥(درسة اإلبتدائية املالباحث يف  وقد الحظ 
على  كونوا حريصنيي ملاالنتباه و إىل  قدمونتالي التعّلمعملية التعليم و م يف حواهلأ أن (ج)

رب بطريقة احملاضرة املبتدأ واخل من تركيب اجلملة بشرحاملدرسة قامت و  بدء التعلم.
ميلون فبعض التالميذ  عروضةة اململادسئلة اأاملدرسة عن  وحينما قدمت،سئلة واألجوبةاألو 

                                                           
1 Fathul Mujib Dan Nailul Izzah, Metode Permainan-Permainan Edukatif, Diva Press, 

Hal. 66 
2 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Pustaka Pelajar, Hal. 75 
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ادة الدرس  من بعيدة عفيما بينهم ويشتغلون بأنشطة خارجة و  ويتكلمونباإلجابة بل 
 خارج الفصل بة مع أصدقائهم ويشتغلون باألمورواملكاتيشرب املاء  هناك كمن

 كتونيكاد كلهم يس،الذين جيلسون وراء الفصل تالميذوالتهامس مع اآلخر والسيما ال
طلبت من من املبتدأ واخلرب. و  اجلملةبدأت تبحث عن  مدرستهم مثأسئلة جابة إعن 

م، فمنهم ال يكتبونه يف كراستهكتاب املقرر و اليف  كما تدريباتالالتالميذ أن يعملوا 
هذا السؤال تتكرر عدة مرات وأجابت مل يفهموها و اليت معىن املفردات يزالوا يسألون عن 

لفصل حوايل ا تركت املدرسة حينما يعمل التالميذ التدريبات. املدرسة السؤال مباشرةً 
تالميذ مل  ١٠-٥كان . و التالميذ بأن جيمعوا كراستهمطلبت من دقائق مث عادت و  عشر
تدريبات أو ألن الال يفهمون املراد من األسئلة يف شرح املدرسة و با ألم ال يهتمون ينتهو 

كانت حالة الفصل عندما تُركت املدرسة مزدمحاً و ،صل فيشعرون باحلريةاملدرسة تركت الف
تها املدرسة واضحة قد بينالىت  ون بعضهم بعضا عن معاين املفرداتبصوت التالميذ يسأل

  هكذا.من قبل و 

أن يعاجل هذه املشكلة لرتقية قدرة  يودكان الباحث ،كلة املش هذه نظرًا إىل
باستخدام وسيلة ورق مسية والفعلية من اجلملة اال األساسيرتكيب ال على فهمالتالميذ 

التالميذ وترقي  تدفع انتباه ولعل هذه الوسيلة ./sticky note post itمالحظات الصق
يف  او مرّوحة ليشرتكممتعة و التعليم والتعلم عملية  عند هم تنشأيف الرتكيب إذ  جناحهم

  .التعلم
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 أسئلة البحث   -ب

الباحث املشكلة السابقة للبحث وهو   حيددى املعلومات السابقة اعتمادا عل
  :كما يلي

جيعل  /sticky note post itاستخدام وسيلة ورق مالحظات الصقهل  - ١
  ؟الرتكيبيندفعون إىل تعلم التالميذ 

 sticky noteاستخدام وسيلة ورق مالحظات الصق قدرة التالميذ بعد كيف  - ٢

post it/  ؟ ة  يف اللغة العربيةياألساستركيب اجلمل على  

 أهداف البحث  -ج

 يلي :أهداف كتابة هذا البحث كما و 
 sticky note postستخدام وسيلة ورق مالحظات الصقا التعّرف على تأثري - ١

it/ بند آشيه.  ) ٥باملدرسة اإلبتدائية (التالميذ  يف عملية تعلم  
إستخدام وسيلة ب ترقي قدرة التالميذ يف عملية تعلم الرتكيبالتعّرف على - ٢

  بند آشيه.) ٥اإلبتدائية (باملدرسة  /sticky note post it ورق مالحظات الصق

  أهمية البحث - د

  للتالميذ - ١
 .اللغة العربية اجتذاب التالميذ لتعلم -
  .باللغة العربية بسيطةتركيب اجلمل ال القدرة على -

  للمدرسة - ٢
 stickyاستخدام وسيلة ورق مالحظات الصقزيادة املعلومات للمعلم عن  -

note post it/  اللغة العربية تعلميف 
 .لدى التالميذ تركيب الكلمات بالطريقة السهلةتطبيق  -
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  للباحث -٣
وسيلة ورق مالحظات ئل منها االوسزيادة املعلومات اجلديدة عن استخدام  -

عند التالميذ األساسي لرتقية سيطرة الرتكيب  /sticky note post it الصق
 له لالستعداد قبل أن يكون مدرسا يف املستقبل. فيكون جماال

   ضهو وفر  افتراض البحث -ه
أن النجاح يف التعليم والتعّلم اعتمد الباحث يف هذا البحث على االفرتاض 

فروض  وأما ثر كثريا بالوسيلة والطرق املستخدمة يف عملية التعليم والتعّلم. تأي
  كتابة هذه الرسالة فكما يلي :

 sticky note post itإن إستخدام وسيلة ورق مالحظات الصق / :الفرض البديل -
بند ) ٥باملدرسة اإلبتدائية ( اللغة العربية ع دوافع تعّلم التالميذمؤثرا يف دفيكون 
 آشيه.

 sticky note post itستخدام وسيلة ورق مالحظات الصق/االفرض الصفري: إن  -

) ٥باملدرسة اإلبتدائية (اللغة العربية دوافع تعّلم التالميذ  عدفيف  مؤثرايكون ال 

 بند آشيه.
 sticky note post itستخدام وسيلة ورق مالحظات الصق/ ا: إن الفرض البديل -

) ٥باملدرسة اإلبتدائية (قدرة التالميذ يف عملية تعلم الرتكيب  ةيف ترقي فعاال يكون

  بند آشيه.
 sticky note post itالفرض الصفري: إن إستخدام وسيلة ورق مالحظات الصق/ -

باملدرسة اإلبتدائية قدرة التالميذ يف عملية تعلم الرتكيب  ةيف ترقي يكون فعاالال 
 بند آشيه.) ٥(
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  مصطلحات البحث -و

موضوع واردة يف الاملصطلحات  قبل أن يقوم الباحث ذا البحث يبني معاىن
ومن  عن األخطاء يف فهمهتجنب للو  عرفة األغراض من كتابة هذه الرسالةملهذه الرسالة 
  ي: هات هذه املصطلح

 استخدام -١
استخداما، اختذه خادما  -يستخدم- كلمة استحدام مصدر من "استخدم

املراد باستخدام هنا هو استعمال الشيء كآلة و  ٣وسأله أن خيدمه واستوهبه خادما".
   يعىن يف أمور تعليم تركيب اللغة العربية. عينةاملمعينة على الوصول اىل األغراض 

   ورق مالحظات الصقوسيلة  -٢

إىل  ايتقرب  ماوهي  وسيلة - يسل- مصدر من "وسليلة لغة وس
مجيع األداوت  هى واصطالحا ٥."تعليم"هي آلة لتبليغ مادة ال أو ٤.الغري"

"ورق والدارس لنقل احملتوى. واملعدات واآلالت الىت يستخدمها املدرس أو
 وخلفه حجم خمصوص له قرطاس " هى/sticky note post itمالحظات الصق

اجلمل البسيطة وألصق على اللوح وفيه املفردات  ورق تكتب عليهالهذا  ٦.صمغ
ا  تعليمة جتعلهى وسيلة بورق مالحظات الصق  إذن واملراد.إلمتام اجلمل

  .التعليم وخاصة يف تركيب اجلمل سهولة
 
 
 
  

                                                           

  ٤١م)،ص. ٢٠٠٣،الد الثالث (القاهرة: دار احلديث، لسان العربابن منظور، ٣ 
  ٩٠٠...ص،  المنجدمجيع احلقوق حمفوظات،  ٤ 

5 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, ٢٠٠٨), hal.4 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Post-it_note 
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 تركيب -٣

تركيبا، ضم أجزاء متفرقة وترتيبها وربط  –يركب  - تركيب مصدر من ركب
دراسة اللغة لكشف  وكيب هوالرت  ٧على وحدة متكاملة.بعضها ببعض للحصول 

يف املستويات  والقوانني اليت حتكم هذه العناصرعناصر تكوينها واألنظمة 
وحدد الباحث أن  ٨الصوتية والفونيمية والصرفية واملفردانية، والنحوية والداللية.

  تركيب بسيط من اجلمل االمسية والفعلية. هو هنا الرتكيب

استعمال  املصطلحات السابقة حبث الباحث عنمن  بيانبناء على 
مفردات مث تنظم منها مجل بسيطة من قراطيس حبجم خمصوص ليكتب عليها 

 بند آشيه.) ٥املدرسة اإلبتدائية (ويقوم ا الباحث يف  االمسية والفعلية

  حدود البحث  -ز

استخدام وسيلة ورق مالحظات يبحث الباحث يف  املوضوعي: احلد  -١
 لرتقية سيطرة الرتكيب عند التالميذ /sticky note post it الصق

 Ulee Kareng  ٥ املدرسة اإلبتدائيةيكون هذا البحث يف احلد املكاين:   -٢
  بند آشيه

 ٢٠١٨-٢٠١٧احلد الزماين: سنة دراسية   -٣
 
 
 
 

                                                           

لبنان: املكتبة الشرقية  -(بريوت طبعة أولى،، في العربية المعاصرةالمعجم الوسيط دار املشرق،  ٧ 
  .٤٣٦)، ص. ٢٠٠٣س. م. ل.، 
  ٩٨م)، ص.  ١٩٨٥عريب، (مكتبة لبنان  -علم اللغة التطبيقي إنكليزيحممد علي اخلويل،  ٨ 
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 الدراسات السابقة   -ح

  : نور عيني    االسم

  وتطبيقه في تدريس الجملة      Card Sort: أسلوب   الموضوع

  اإلسمية(بحث إجرائي بمعهد المنار العصري)               

أن املعلم اليستخدم األساليب املناسبة اليت جتعل الطلبة  ومشكالت البحث
مرغوبني فيها،وال يستخدم الطرق التعليمية اليت جتعل الطلبة راغبني فيها. األهداف من 

 card sortملعرفة دوافع الطلبة يف تدريس اجلملة اإلمسية بعد تطبيق أسلوب  هذا البحث
 ومعرفة ترقيةالتحصيل الدراسي لدى الطلبة يف تدريس اجلملة اإلمسية بتطبيق أسلوب  

card sort ونتائجه أن تطبيق أسلوب .card sort  يقدر أن يرفع دوافع الطلبة يف تدريس
  اجلملة اإلمسية.

  السابقة بالدراسة احلالية:  عالقة الدراسة

البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبته نور عيين يف املوضوع : وجه اإلختالف
وتطبيقه يف تدريس card sort واملكان واملشكلة، والدراسة السابقة تبحث عن أسلوب

اجلملة اإلمسية( حبث إجرائي مبعهد املنارالعصري) وأما الدراسة احلالية تبحث عن 
لرتقية سيطرة الرتكيب عند  /sticky note post it الصق استخدام وسيلة ورق مالحظات

  هلما التشابه يف تراكيب اجلملة.: منه التالميذ ووجه التشابه

  إيك مردينا:         االسم

 استخدام الطريقة القياسية في تعليم تركيب الجمل (دراسة إجرائية :   الموضوع

  ) Bandar Duaبالمدرسة   الثانوية اإلسالمية 

والسبب الذي دفعته الباحثة الختيار هذه املضوع ألن كفاءة الالب يف فهم   
تركيب اجلمل  العربية ضعيفة بدل على أن املدرس اليستخدم الطريقة التعليمية يف عملية 

اجلمل. واهلدف من هذه  يف تعليم الرتكيب التالميذالتعليم والتعلم إال قليال حىت ال تدفع 
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الرسالة هي ملعرفة فعالية استخدام الطريقة القياسية يف تعليم تركيب اجلمل (دراسة 
). وللحصول على البيانات, تقوم Bandar Duaإجرائية باملدرسة الثانوية اإلسالمية 

الباحثة بالبحث التجرييب, ويكون اتمع يف هذا البحث هو كل الطلبة باملدرسة الثانوية 
طالبا. وأخذت الباحثة  ٤٤٣وعددهم  ٢٠١٤/٢٠١٥للسنة Bandar Dua اإلسالمية 

لباحثة طالبا. وجلمع البيانات تقوم ا ١٣٥العبنة منهم الطلبة يف الفصل الثاين وعددهم 
بتعليم مادة تركيب اجلمل باستخدام الطريقة القياسيةمستعينة باالختبار القبلي والبعدي. 
وقد نالت الباحثة نتائج البحث أن استخدام الطريقة القياسية يف تعليم تركيب اجلمل 

  فعالية.
  عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية: 

يف  إيك مرديناالذي كتبته  البحث احلايل خيتلف بالبحث: وجه اإلختالف
استخدام الطريقة القياسية يف املوضوع واملكان واملشكلة، والدراسة السابقة تبحث عن 

وأما  ).Bandar Duaتعليم تركيب اجلمل (دراسة إجرائية باملدرسة   الثانوية اإلسالمية 
 /sticky note post it الصق الدراسة احلالية تبحث عن استخدام وسيلة ورق مالحظات

  هلما التشابه يف تراكيب اجلملة.: منه لرتقية سيطرة الرتكيب عند التالميذ ووجه التشابه

  : ديوي سمرني    االسم

   دراسة وصفية) ( استخدام حروف العطف في تركيب الجمل:     الموضوع

  .Rukohبالمدرسة العالية اإلسالمية الحكومية 

أما مشكلة هذا البحث فهيأناهلدف من تعليم حروف العطف فهو أن يكون 
قادرين على يفهموا املعلومات حول املهنة واحلياة ويعربوها تعبريا صحيحا  التالميذ

 التالميذحتريريا كان وكتابيا يف اجلملة. واستهدفت كتابة هذه الرسالة العلمية ملعرفة قدرة 
تملة على حروف العطف مناسبا باستفادا. وأما منهج على تركيب اجلمل العربية املش

 التالميذالبحث يف هذه الرسالة فهو منهج وصفي. ومننتـائج الرسالة هي أن قدرة 
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للفصل األول على تركيب اجلملة املشتملة Rukoh باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 
  ال يستطيعون عليها. التالميذعلى حروف العطف ضعيفة ألن أكثر 

  عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية: 

البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبته ديوي مسرين يف : وجه اإلختالف
املوضوع واملكان واملشكلة، والدراسة السابقة تبحث عن استخدام حروف العطف يف 

. وأما الدراسة Rukohومية دراسة وصفية) باملدرسة العالية اإلسالمية احلك( تركيب اجلمل
لرتقية  /sticky note post it الصق احلالية تبحث عن استخدام وسيلة ورق مالحظات

 هلما التشابه يف تراكيب اجلملة.: منه سيطرة الرتكيب عند التالميذ ووجه التشابه

  

 طريقة كتابة الرسالة -ط

وضعته كلية الرتبية  أما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمد الباحث على نظام الذى  
  جلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ، وهذا النظام مذكور ىف كتاب :

Panduan Akademik Dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN 
Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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  الفصل الثانى

 اإلطار النظري

  

 الوسائل التعليمية  -أ

 الوسيلة التعليمية  فوائد  -١
مجيع األداوت واملعدات واآلالت الىت يستخدمها املدرس  الوسيلة التعليمية هى

ملعلم على توضيح أو حركة تساعد اهى أداة أو جهاز الدارس لنقل احملتوى. و  أو
كلمته بغية إيصل املعلومة إىل ذهن الطالب وتزويده خبربة أو أكثر موضوعات الدرس و 

  ١.دون عناء

ل التفاعل بني املعلمني يف عملية التعلم هي الىت تسه بشكل عام فوائد الوسيلةو 
بالتفصيل أن فوائد الوسيلة  ولكن .كفاءةأكثر فعالية و  يعطي التعليموالطالب حبيث 

) لتحديدبعض الفوائد من الوسيلة يف التعليم  ١٩٨٥( التعليمية كما يقول كيمم ودايتون
  :٢كما يلي

 الدرس معيارا جعل عرض -١
 عملية التعلم أكثر حيوية وجذابة جعل -٢
 عملية التعلم أكثر تفاعلية جعل -٣
 الوقت كثريا اليستغرق -٤
 التالميذتعلم  حتصيلحتسني نوعية  -٥
 أكثر إجيابية ومثمرة. إيلدور املعلم  حتويل -٦

                                                           

( كلية الرتبية للبنات)،  في بيان العقيدة إلسالمية أهمية الوسائل التعليميةد. محزة حسني عبيد،  ١
  .٢٠٩ص : 

2  Azhar Arsyad, media pembelajaran .hal.21   

    



١١ 

 

 

 

 هافلوسائل التعليمية ال أحسن املعلم استعمالإن دف ارشاد ر وأ
  :٣وهيفوائد كثرية 

ومن مث تقلل من  الميذ أساسا ماديا لإلدراك احلسيتقدم للت -١
 أللفاظ ال يفهمون معناها .لاستخدامهم 

 تثري اهتمامهم كثريا . -٢
 جتعل ما يتعلمونه باقي األثر .  -٣
 تقدم خربات واقعية تدعو التالميذ إىل النشاط الذايت . -٤
هو احلال عند استخدام الصور كما   تنمي فيهم استمرارية التفكري -٥

 املتحركة ، والتمثيليات ، والرحالت .
مث يف تنمية الثروة اللغوية عند  هااملعاين ومن تنميةتسهم يف  -٦

 التالميذ. 
، احلصول عليها عن طريق أدوات أخرىات ال ميكن تقدم خرب  -٧

  .لتالميذ أكثر كفاية وعمقا وتنوعاوتسهم يف جعل ما يتعلمه ا
  

 .الوسيلة التعلمية مفيدة للدروس كذلك يف اللغة العربية إذن
إنتباه كن أيضا أن تكون جذبًا وتوجه وظيفة الوسيلة التعليمة ميف

التالميذ إىل الرتكيز على حمتوى الدروس وحتقيق األغراض 
حتفز التالميذ يف املوقف واملعلومات يف عملية التعلم وميكن أن 

 والقيمة والعاطفية.
  
  

                                                           
3 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, hlm.25 
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  كا لوسيلة التعلمية  ورق مالحظات الصق -ب

  /sticky note post itمفهم ورق مالحظات الصق -١

نة مثل األلواح، يف أماكن معي قةً صلوسيلة بصرية حيث ميكن أن تكون م هى
له حجم  قرطاسوهي  تنوعة.وغريها ويعمل بتذكري الوظائف امل ،راساتواملكاتب، والك
مثال لون أمحر ومل خيتلط بألوان  ةواحداللون هذه الوسيلة و  ٤.صمغ خمصوص وخلفه

 ٧٥   x  ٧٥مقاس هذه الوسيلة هى و  .إليها يف نظر أخرى لكي يسرتعّي مستعملها
mm    لون األصفر ، التلفة. وأكثر مايوجد اآلن خم األوانخيتا املدرس و  مربعةوشكلها
  ٥خضر.األمحر، و األ

 هي: /sticky note post itاستعمال ورق مالحظات الصق أغراض

  املتنّوعة الوظائفللتذكري على  -

  اإلبتكار  رتقيةل  -

 /sticky note post itمزايا ورق مالحظات الصق

 حيث ميكن محلها ستعماهلاابساطة لمستخدمني يف كتابه املالحظات و ل السهولة -
 أّي مكان كان. يف

 ستعماهلا.التكرار ىف اسهولة  -

  جيذب الدارسنيشكلها ولوا  -

  لها على كتابته دائماً.يذكر مستعم -

 

                                                           
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Post-it_note 
5 http://cetak-post-it.blogspot.co.id/p/sticky-note-post-it_12.html 
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  عيوا:
  استخدام ورق مالحظات الصق يؤثر يف فوضى األماكن كثرة  -

 في تعليم اللغة العربية  التركيبالبحث عن  -ج

ويلزم أن يؤدي هذا  ،عدد األلفاظ وفق نسق معنيمن : اجلملة املركبة إن الرتكيب يعين
اجلملة، اليت تنقسم إىل مجلة ب تسمىالرتكيب معىن مفيدا أو مقصوداً، ويف اللغة العربية 

اجلملة امسية ومجلة فعلية، وهلا استخدامات عديدة حسب القصد املراد منها مثل 
االبتدائية، واجلملة اإلخبارية، واجلملة البسيطة، واجلملة املركبة، ومجلة احلال، ومجلة 

  وهلا قواعد معينة. الصلة، وغريها
أن يوصف بأنه  اصطالح تقليدي يستعمل ليشمل ما ميكن) grammar( قواعدال

إىل  grammarلمة نظام السلوك للغة. ومن الناحية االشتقاقية ترجع الكقوانني املرور، أو 
أصل يوناين قدمي يدل على معىن الكتابة. وحيث إن الكتابة عند اللغوي مظهر ثانوى 

يفضل بعض اللغويني احملدثني استعمال كلمة( الرتكيب)  –للغة، والكالم مظهر أساسي 
structure  .٦اليت يدل اشتقاقها التارخيي على طريقة بناء الشيء و إقامته  

عيسى،  ضرب موسى( لمثالكلمات مهمة، ورمبا متحكمة يف املعىن ك طريقة تنظيمو  
خيتلف معنا مها إىل حد كبري على الرغم من احتاد الكلمات  وضرب عيسى موسى،

الثالث املستعملة)، ومن ناحية أخرى غالبا ما تتعرض الكلمات نفسها لتغيريات معينة 
ت الكلب) فالتغيريات احلادثة هنا رأي - يف الصيغة تؤدي إىل تغيري يف املعىن (أرى الكلب

تص بدراسة الذي خي morphologyداخل الكلمات نفسها تشكل موضوع الصرف 
. وإن الصرف  syntaxيغ. وتنظيم الكلمات يف نسق معني يشكل موضوع علم النحوالص

، أو قوانني املرور structureأو الرتكيب  grammarنحو ليكّونان ما يسمى بعلم القواعد لوا

                                                           

 
  ٥٢،ص.١٩٨٧،علم الكتب ، أسس علم اللغة، الدكتور أمحدخمتارعمر ٦

 



١٤ 

 

 

 

 ال ميكن أن تنتهك جتنبًا للوقوع يف ورطة تعوق تيار املعاين املتدفق الذي يربط اليت
 ٧متكلما بآخر، وتوقف التفاهم الذي هو اهلدف األساسي أو الوحيد للغة.

 رتكيب الو  اجلمل العربية 
فاجلملة هي  ٨.كل ما تركب من كلمتني أو أكثر، وأفاد معىن تاما  وه اجلمل

ألفاظ تتضافر مع بعضها لتؤدي فائدة ما. واجلملة وحدة تركيبية تركيب يتكون من عدة 
تؤدي معىن دالليا واحدا واستقالهلا فكرة نسبية حتكمها عالقات االرتباط والربط 

الوحدة  واالنفصال يف السياق. واجلملة هي أصغر صورة من الكالم تدل على معىن أو
ي عبارة عن فعل وفاعل (قام زيد)، يف املغين أن اجلملة ه الكالمية، وعرفها ابن هشام
الرتاكيب اللغوية هي علم يبحث عن القواعد وتركيب  واملبتدأ وخربه (زيد قائم).

اجلملة العربية نوعان: امسية وفعلية. اجلملة االمسية: هى الىت تبدأ  ٩الكلمات يف أية لغة.
) اهدون.(مثل: الرجل حاضر _ حنن جمباسم أو بضمري وتكون مركبة من مبتدأ وخرب

تبدأ بفعل وتكون مركبة من فعل وفاعل، أو من فعل ونائب  اجلملة الفعلية: هى الىت
 ١٠فاعل.(مثل: حضر الرجل).

املبتدأ: هو اسم مرفوع يقع يف أول اجلملة. وقال أمحد اهلامشي : املبتدأ هو االسم 
واألصل يف املبتدأ أن يكون معرفة ١١الصريح، أو املؤول به، ارد من العوامل اللفظية.

                                                           

 
 ٥٤،ص.١٩٨٧الكتب ، ، أسس علم اللغة،علم الدكتور أمحدخمتارعمر ٧
  ١٩، (بريوت، دار املشروق، بدون السنة)، ص. ملّخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  ٨ 

9 Abdullah Ambary, Intisari Tata Bahasa Indonesia, (Bandung: Djatnika, 1979), hal,  7. 

 

  ١٦٩السنة)، ص. ، (بريوت، دار املشروق، بدون ملّخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  ١٠ 
  ١م)،ص.  ٢٠١٢،( باندا آشية: الرانريي فريس،تيسير النحو وتطبيقهعثمان حسني،  ١١
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"ألنه حمكوم عليه" واحملكوم عليه جيب أن يكون معلوما ليكون احلكم مفيدا، وذلك ألن 
  ١٢اإلخبار عن اهول اليفيد، لتحيز السامع فيه فينفرعن اإلصغاء اليه.

واألصل يف  اخلرب: هو اجلزء املنتظم منه مع املبتدأ مجلة مفيدة، حنو: اهللا واحد
رب أن يكون نكرة ألنه وصف للمبتدأ  وقد يأيت اخلرب معرفة إذا كان املبتدأ معرفا حنو: اخل

  .اهللا موالنا، الدين املعاملة، يوسف أخوك
  كلمات تدّل على حدوث عمل معني يف زمن معني. :الفعل

فعل املاض: ما دّل على معىن يف نفسه مقرتن بالزمان املاضي كجاء واحتهد ال
  وتعلم.

املضارع: ما دّل على معىن يف نفسه مقرتن بالزمان حيتمل احلال فعل ال
  واالستقبال.

فعل األمر: ما دّل على طلب وقوع الفعل من الفاعل املخاطب بغري الم 
   ١٣األمر.

شبهة مذكور قبله ودل على نالفاعل: اسم مرفوع مسند إىل فعٍل معلوٍم تام أو 
تا. سافر: فعل ماض، العميد: فاعل مرفوع من فعل الفعل. مثل: سافر العميد إىل جاكر 

  بالضمة.
واملراد بشبه الفعل املعلوم اسم الفاعل واملصدر واسم التفضيل والصفة املشبهة 

  اسم الفاعل.ومبالغة 
كفي ما يتعدي أثر فاعله وجتاوز إىل املفعول بة، معناه أنه الي املفعول بة: هو

مثل: أّدى املؤمن الصالة. إذا قال  بدونه. والتتم اجلملة بفاعله واحتاج إىل املفعول به

                                                           

  ٢٠٠٢بريوت: دار الكتب العلمية،  ، القواعد االساسية للغة العربية،(السيد أمحد اهلامشي ١٢ 
  ٩٩م)،ص. 

 م)، ١٩٩٣، العصريّةاملكتبة بريوت:  جامع الدروس العربية،،(الشيخ مصطفى الغالييين،  ١٣ 
   ٣٣ص.
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أو املراد من اجلملة ألا مل تكن أحد {أدى املؤمن} فتوقف إىل هنا فالنفهم املعىن 
 تامة.

  
  في تدريس التركيب ورق مالحظات الصقدور  -د

يرى علي راشد"أن الوسائل التعليمية و  .هلا دور مهم جدا يف التعلم يلةوس
التعليمية واألجهزة التعليمية والواقف واألنشطة التعليمية الالزمة لزيادة جمموعة املواد 

  ١٤".تصال التعليمية اليت حتدث داخل حجرات الدراسة وخارجهاية مواقف االفعال
ورق مالحظة الصق له عدة ألوان، وهذه وسيلة تسمح التالالميذ حلفظ 

إعادة كتابة إىل وراق مالحظة الصق املفردات الىت أعطاه املعلم يف عملية التعلم بطريقة 
مع ألوان خمتلفة هذه طريقة مثالية للتالميذ الذين يقبلون الدروس عند نظر إىل الصورة أو 
الكتابة التالميذ. والتالميذ عادة ينظرون إىل رموز األلوان لتمييز املفردات الىت حفظوها 

  قبل املعلم.واملعلم حينئذ يأمر التالميذ تركيب اجلمل وفقا للوصف من 

  :يف عملية تعليم الرتكيب هي وأما دور من وسيلة ورق مالحظات الصق
 .يف عملية التعلم التالميذوسيلة ورق مالحظة الصق ميكن جذب انتباه  -
وجعل أنشطة التعلم  التالميذظة الصق ميكن حتسني تعلم وسيلة ورق مالح -

 .تصبح نشطة
يف حتسني تنمية املهارات  يذالتالموسيلة ورق مالحظة الصق ميكن أن تساعد  -

 .اللغوية
  .التالميذوسيلة ورق مالحظة الصق ميكن أن يزيد املفردات  -
 .التالميذالتعلم يرسخ يف زهن مالحظة الصق ميكن أن جيعل عملية وسيلة ورق  -

                                                           

 ٢٠١١، (ممتاز : دار السالم: تطوير منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاترميزى ننورسي،  ١٤ 
  ١٠١)، ص. 
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  الفصل الثالث 

 إجراءات البحث الميداني

  

 منهج البحث   -أ

إن منهج البحث الذي يعتمد عليه الباحث يف كتابة هذه الرسالة هو منهج   

 حيثيب. وهو منهج  البحث العلمي الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية يجتر 

يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب (املتغري املستقل) على النتيجة (املتغري 

يعىن التصميمات التصميمات التجريبية  أحديف هذه التجريبة اختار الباحث  ١التابع).

بحث التجرييب، مسيت بتصميمات متهيدية أو رديئية أو قسم من ال وهىالتمهيدية، 

م) أن ١٩٨٧غريها فهي قد اتصفت ذه الصفة ألا ال تستحق كما قال تكمان(

تكون تصميمات جتريبية ألن ال يتم فيها ضبط املتغريات ضبطا مينع من تأثري كل العوائق 

  ٢الشكل التايل: اليت تعوق الصدق الداخلى الذى على

  

  البيانات :   

  ت : يرمز للمجموعة التجريبية   

  ختبار القبلي : يرمز لال ١خ  

  ٣ختبار البعدى: يرمز لال ٢خ  

                                                           

، (الرياض : مكتبة ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف١   

  ٣٠٣م)، ص. ٢٠٠٠العبيكان،
  ١٥۳...،ص.المدخل إلىصاحل بن محد العساف، ٢

  ٣١٥، . . . ص. ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف ٣ 

  ٢خ  x  ١ت   خ
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، ربمجملامث تطبق طريقة تعليم  إجراء اختبار قبلي قبل إجراء التجربة، أي تطبيق

بني درجة تبني مدى الفرق لت ابعدي اهلم اختبار  الباحث رىويف اية الفصل الدراسي جي

  ي و البعدي.القبل يعين اختبار االختبارين

 

 مجتمع البحث    -ب

 ٩٥٨افيهتالميذ  وعدد MIN Ulee Kareng ـبـتالميذ ذا البحث هو مجيع اتمع هل

  تلميذ وتلميذة.

  

  عينة البحث   -ج

 التالميذهي  البحث هلذاالعينة ريا فيحدد الباحث عينة له و عدد اتمع كبويكون 

ختار الباحث العينة ا. ميذاتال ٣٥للمرحلة اإلبتدئية وأما عددهم  )ج( الرابع يف الصف

ا  وتسمىPorposive Sampling) (على الطريقة العمدية   باالعتماديف هذا البحث 

ختيار من خربة الباحث ومعرفته خلربة وهى تعين أساس االالطريقة املقصودة أو اإلختيار با

ألن قد تعلموا يتجه الباحث إىل الصف الرابع  ٤جمتمع البحث.بأن هذه الوسائل تتمثل 

  أسس اللغة من املفردات والرتاكيب البسطة.

  

  هاأدواتو  طريقة جمع البيانات   -د

  وأما الطريقة اليت يستخدم الباحث جلمع البيانات واملعلومات فهي:

  

                                                           

 
  ٩٩، ص. . . .  ،، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف٤
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 املالحظة  -١

تعين التتبع املباشر لبعض  البيانات عجلممن أدوات البحث  أداة إن املالحظة هي  

الظاهرة اليت يسعى الباحث لدراستها، وذلك عن طريق احلواس وحدها، أو أو أكثر من 

ويقوم الباحث ا مباشرة يف الصف حىت يكتسب إىل النتيجة أو  ٥.مع أدوات مساعدة

 باحث مبالحظةيقوم الفالباشرة  الحظةاملاألثر من إجراء الدراسة يف نفوس الطلبة. أما

والباحث  ٦تصاله مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت يدرسها.سلوك معني من خالل ا

وسيلة ورق باستخدام  الرتاكيبتعليم  حينما يقوم الرابعجيد سلوك املتعلمني يف الصف 

ويعد الباحث  .MIN Ulee Kareng  ـــبـوفعاليتها   /sticky note post it  مالحظات الصق

 استخداممن   بهم هاهتماو  يف التعلم تالميذجدية الالباحث  يسّجلرقة املالحظة وفيها و 

 القدرة على إجابة األسئلةو   /sticky note post it  وسيلة ورق مالحظات الصقالباحث 

  .القدرة على إجابة األسئلةو  حسن السؤالو  املعلم شرح االنتباه إىلو 

 االختبار  -٢

يستخدمها جلمع البيانات اليت حيتاج إن االختبار أداة من األدوات اليت متكن أن 

  باالختبار القبلي والبعدي: ويقوم الباحث، إليها إلجابة أسئلة البحث أو حتقيق فروضه

  االختبار القبلي -

ورق مالحظات قبل استخدام وسيلة  هو الذي خيتربه الباحث االختبار القبلي

  sticky   note post it/الصق

  
  

                                                           

(القاهرة : مكتبة مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم االجتماعية، إبراهيم البيومي غامن،  ٥

  ٨٧م) ص.٢٠٠٧الدولية، الشروق 

 
  ٤٠٦ص.  ،...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف،  ٦
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    االختبار البعدي -

ورق باالختبار البعدي بعد عملية التدريس بتطبيق وسيلة  يقوم الباحث

  .التالميذكفاءة   عرف الباحثيل sticky   note post it/مالحظات الصق

  

  طريقة تحليل البيانات -ه

 والطلبة للمدرسحتليل بيانات الورقة املالحظة  -١

  :  كما يلي  ورقة املالحظة فيستخدم القانون ويقوم الباحث بتحليل البيانات عن نتيجة

� = �� �	 ۰۰١٪  

  : النسبة املؤية P  البيان :

    Rصولة عليها: جمموعة القيمة احمل  

  Tالنتيجة الكاملة : 

 القبلي والبعدي ختباراال ألسئلةابيانات حتليل  -٢

ستعمل الباحث )  في”Test “t( "تاالختبار القبلي والبعدي باختبار "وحتليل نتيجة 

٧كما يلي  القانون
: 

																				�� = 		
�� � 

  البيانات :     

    to .حاصل املالحظة :  

    : DM  نتيجة املتغرية الثانية، النتيجة املتغرية األوىل و المتوسطة الفروق بني  

  من اتباع اخلطوات التالية :            

                                                           
7Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persanda, 

2009), hal. 305 
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 	� = ���         

  ΣD : ونتيجة املتغرية الثانية،وجمموع الفروق بني نتيجة املتغرية األوىلD من

 حطوات اآلتية :

D = X-Y   

X :نتيجة املتغرية األوىل.ال  

Y :نتيجة املتغرية الثانية.ال  

N.عدد العينة :  

��  التايل : املعياري للفروق وهو اتباع القانون: اخلطاء �

 ��� = ���√���       

DSD:  نتيجة املتغرية الثانية، الاملتغرية األوىل و نتيجة الملعياري للفروق بني احنراف اال

  :٨يعين

�
� = �Σ
�� �Σ
� �� 
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٢٢ 

 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 

 عرض البيانات  -أ

 لمحة عن ميدان البحث  -١

يف بندا  إحدى املدارس االسالمية) Ulee Kareng( ٥املدرسة االبتدائية احلكومية 

إن حالة هذه ). Ie Masen( ٢رقم  Ilie)(يف قرية  Mesjid Tuha)(آتشيه. تقع يف الشارع 

رأس يو  ١٩٥٣تأسست املدرسة يف يناير املدرسة يف ظل إدارة املدينة الدينية بندا آتثيه. 

  .خبتيار ادريسالذي خيدم حاليا هو الناظرينن و املدرسة العديد من 

  املدرسة كما يأيت:. وأما مهمة اوإسالمي اومهذب ارؤية املدرسة هي حتقيق املدرسة امتياز  

  ضراء.الرغداء احلمنة النظيفة املنظمة اآلاملدرسة  تنشئة. ١

  فعالة.التعليمية التعليمية والنشطة األ. تنفيذ ٢

  طريقة التفكري اإلبداعية والبصرية. غرس. ٣

  القيم اإلسالمية.للنالميذ توجيهم حنو قراءة القرآن،  إجيابتنفيذ العبادة، و . ٤

  يف تطوير العلوم والتكنولوجيا. التالميذبناء كفاءة . ٥

مدرسا.  ٥١) Ulee Kareng( ٥وعدد املدرسني يف املدرسة االبتدائية احلكومية 

 ل التايل : م الباحث يف اجلدو ويعرضه

 

 

  



٢٣ 

 

 

  :٤-١ اجلدول

  جمموعة  معلمة  معلم  وظيفة  رقم

  ٣٥  ٣١  ٤  مدرس دائم  ١

  ٦  ٦  -  معلم غري دائم  ٢

  -  -  -  معلم متعاقد  ٣

  ١٠  ٦  ٤  ياملوظف اإلدار   ٤

  ٥١  ٤٣  ٨  جمموعة

 ستة إىل فصال وينقسم ٢٥ يبلغ اآلناملدرسة  هلذه الدراسة لو الفص وعدد

  : فما يلي بياا وأّما شخصا ٩٥٨ يبلغ املدرسة كلهم هذه يف التالميذ وعدد صفوف

  :٤-٢اجلدول

  ١عدد الصف الدراسي وجمموعه

  المجموع  عدد الصف  الصف  رقم

  ١٦١  ٥  األولالصف   ١

  ١٦٠  ٤  الصف الثاين  ٢

  ١٦٥  ٤  الصف الثالث  ٣

  ١٥١  ٤  الصف الرابع  ٤

  ١٥٦  ٤  الصف اخلامس  ٥

  ١٦٥  ٤  الصف السادس  ٦

  ٩٥٨  ٢٥  المجموع

 

                                                           
1  Sumber Waka Kuriklum MIN 5 Ulee Kareng. 
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اليت قام الباحث بإجراء التجريبة يف الصف الرابع (ج) كلهم  تالميذالوأما عدد 

  :شخصا ٣٥يبلغ 

  :  ٤-٣اجلدول 

  ) ج( رابععدد الطلبة يف صف ال

  المجوع  التالميذعدد   التالميذ  رقم

  ٣٥  ٣٥  اموع  ١

تالميذا ليكون العينة هلذ البحث  ١٨ولكن يف هذه الرسالة قد أخذ الباحث 

تالميذ بعضهم حاضرون وبعضهم غائبون يف أثناء إجراء التجريبة، الألن من اموع 

 هلذ البحث. تالميذا من الصف الرابع (ج) عينة ١٨ولذلك أخذ الباحث 

 ./sticky note post itسيلة ورق مالحظات الصقبو  التركيبتعليم  -٢

للمرحلة  الرابع (ج) الصف كان الباحث مدرسا عند إجراء التجريبة يف

 مأخوذة اّدةامل. و البصريةوسيلة يستخدم الباحث ال الرتكيبتعليم . ويف عملية اإلبتدائية

األسرة يف " املوضوع حتت اإلبتدائيةللمرحلة  الرابع تعلم اللغة العربية للصفكتاب  من

وسيلة فيزودها ب الرتكيبتعليم يف عملية  تالميذال، وأّما املاّدة اليت يعّلمها الباحث "البيت

  ./sticky note post itورق مالحظات الصق

وجلمع البيانات فقام الباحث نفسه بالبحث احلقلي يف تلك املدرسة يف التاريخ 

 :يلي التوقيت التجرييب كماهنا يوضع الباحث م.  ٢٠١٨أبريل   ٢٤أبريل إىل  ١٠
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  ٤-٤اجلدول 

  التوقيت يف العملية التجربية

  الحصة  التاريخ  اليوم  اللقاء

  )١٢,٠٥-١١,٢٠(٦-٥  م ٢٠١٨أبريل   ١٠  الثالثاء  اللقاء األّول

  )١٢,٠٥-١١,٢٠(٦-٥  م ٢٠١٨أبريل   ١٧  الثالثاء  اللقاء الثاين

  )١٢,٠٥-١١,٢٠(٦-٥  م ٢٠١٨أبريل   ٢٤  الثالثاء  اللقاء الثالث

على  تالميذالقبل إجراء البحث يقوم الباحث باالختبار القبلي لكي يعرف قدرة 

سيطرة املادة التعليمية وبعد اية تعليم فيقوم الباحث باالختبار البعدي ملعرفة قدرة 

بعد جتريبيب مث يقارا مع االختبار القبلي. وأّما خطوات التعليم والتعلم يف كل  تالميذال

 : اآليتدورها فكما يف اجلدول 

  ٤-٥اجلدول 

  باستخدام وسيلة ورق مالحظات عملية تعليم وتعلم اللغة العربية 

  الصق

  (اللقاء األول والثاين والثالث)

  نشاط الطلبة  مدّرسالنشاط 

يدخل املدّرس (الباحث) يف  -

الصف بإلقاء السالم و يكّيف 

الصف ويشرح مقصود التدريس 

  يف هذا اللقاء.

 شرحيرد التالميذ السالم يسمعون  -

 بالتدريس. الذى يتعلقاملدّرس 

  

قراءة الدعاء وينظر ب يأمر املدّرس -

إىل مجيع التالميذ مث يدع التالميذ 

قرأ التالميذ الدعاء واهتمام  -

  التالميذ بدعوة كشف الغياب.
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  بكشف الغياب.

يشرح املدّرس املادة ويرابطها مع  -

  خربات التالميذ.

يستمع التالميذ إىل شرح املدرس  -

  و يتفاعل مع املدّرس.

يعرف املدّرس كيفية التعليم  -

باستخدام وسيلة والتعلم الرتكيب 

 stickyورق مالحظات الصق

note post it/.  

يستمع التالميذ إىل شرح املدرسة  -

استخدام وسيلة ورق عن 

 sticky noteمالحظات الصق

post it/  يف التعليم والتعلم

  الرتكيب.

 للتالميذ طي املدّرس تسجيعا يع -

  إليه. ونوهم مستمع

يستمع التالميذ بكل السرور إىل  -

  املدرس.

يشرح املدّرس مادة اللغة العربية  -

  حتت موضوع "األسرة يف البيت".

يستمع التالميذ إىل شرح املدّرس  -

  عن املادة املدروسة.

ينقسم املدّرس التالميذ إىل اربعة  -

باستخدام جمموعات للتعلم املادة 

 وسيلة ورق مالحظات

  ./sticky note post itالصق

جيلس التالميذ مع جمموعتهم  -

باستخدام وسيلة ويتعلم املادة 

 stickyورق مالحظات الصق

note post it/.  

يعطي املدّرس التالميذ فرصة  -

ليسألوا السؤال أو املفردات 

  الصعبة من املادة التعليم.

يسأل التالميذ ممّا مل يفهموا من  -

  مادة التعليم.

عة يعطي املدّرس على كل جممو  -

فرصة ليبحثوا معنا من املفردات 

  اليت مل يفهموهم من قبل.

كل جمموعة يبحث عن معنا من  -

املفردات اليت مل يفهموهم من 

  قبل.

حياول كل جمموعة أن جيعل مجلة  -يأمر املدرس على كل جمموعة بأن  -
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جتعل مجلة مفيدة من املفردات 

  السابقة.

  مفيدة من املفردات السابقة.

 مبتدأ"يشرح املدرس عن تركيب  -

  مث يأمرهم بتحليلها. " خرب+ 

يستمع التالميذ على شرح املدّرس  -

باحتمام جيد مما يتعلق برتكيب 

  وحيللها.

يأمر املدرس على كل اموعة  -

بأن جيعل مجلة من املفردات 

املدروسة مطابقة برتكيب "مبتدأ 

  (اللقاء الثاني)+ خرب".

جيعل مجلة حياول كل اموعة أن  -

من املفردات السابقة مطابقة 

 ."خرب+  مبتدأ" برتكيب

  (اللقاء الثاني)

يطلب املدّرس من الطلبة أن  -

يناقشوا مع جمموعتهم من املادة 

  اليت يتعلموا.

يناقش كل التالميذ مع جمموعتهم  -

  من املادة اليت يتعلموا.

يفضل املدّرس كل اموعة  -

ليعرض مناقشته أمام آخرين 

يأمرهم بتحليل اخلطأ عند و 

اموعة اآلخرين مث يقوم مدّرس 

  بتصحيح.

يعرض كل اموعة مناقشتها أمام  -

آخرين ويقوم بتحليل اخلطأ 

  عنهم.

يستمع التالميذ إىل اخلالصة  -  يعرب املدرس اخلالصة من املادة. -

  استماعا حيدا.

يقّدم املدّرس بعض األسئلة ملعرفة  -

املادة هذا قدرة الطلبة يف فهم 

  اليوم.

جييب التالميذ بعض األسئلة اليت  -

  قّدمها.

يكتب التالميذ املنعكس  -يؤدي املدّرس املنعكس  -



٢٨ 

 

 

)Refleksi وإعطاء الواجبات إن (

  احتيجت.

)Refleksi عن التعليم الذي (

  يتعلمونه.

خيرب املدّرس املادة املدروسة يف  -

اللقاء الّتايل ويأمر التالميذ أن 

  املدروسة يف بيتهم. يذّكروا املادة

  يسمع التالميذ ممّا شرح املدّرس. -

أخريا، اختتم املدّرس بدعاء كفارة  -

الس وإلقاء السالم للدليل 

  اخلروج من الفصل.

كفارة الس اليقرأ التالميذ دعاء  -

  ويرد السالم.

  

 تحليل البيانات ومناقشاتها   -ب

البيانات ومناقشاا من وملعرفة نتائج البحث فرييد الباحث أن يعرض حتليل 

  املالحظة املباشرة واالختبارين أي القبلي والبعدي كما يلي :

 تحليل بيانات المالحظة المباشرة -١

 التالميذتحليل البيانات من أنشطة املدرس و فيقوم الباحث ب ومن ظواهر السابقة

�  عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستخدام القانون كما يلي : = �� �	 ۰۰١٪  

  : النسبة املؤية P  البيان :

  Rجمموعة القيمة احلصولة عليها : 

  Tالنتيجة الكاملة :  

عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل  التالميذمعيار مستوى أنشطة املدرس و 

  مخسة أحوال : 

  جّيد جّدا=   أعلى -  ٨٠



٢٩ 

 

 

 جّيد=   ٧٩ -  ٦٦

 مقبول=   ٦٥ -  ٥٦

  ناقص=   ٥٥ -  ٤٦

  ٢= فاشل  أدىن – ٤٥

  

  كما يف اجلدول اآليت :  تالميذالفنتيجة أنشطة املدرس و 
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  المدرس   -أ

  ٤-٦اجلدول 

 نتيجة أنشطة املدرس يف عملية التعليم والتعلم

  الملحوظةالناحية   رقم
  نتائجاللقاء الثالث  نتائج اللقاء الثاني  األولنتائج اللقاء 

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

إلعداد  الفصل القدرة على كيفية تنظيم  ١

  التعليم. يف عملية التالميذ
    

  
�  

  
    �        �  

القدرة على التعبري عن جمموعة من املواد   ٢

يف  التالميذالدراسية وأهدافها وأنشطة 

  الفصل وتشجيعهم يف التعليم.

    �        �        �    

القدرة على استخدام وسيلة ورق   ٣

يف  /sticky note post itمالحظات الصق

  تعليم اللغة العربية

    �        �        �    

	�			  �          �    قدرة املدرس على قيام السؤال واألجوبة مع   ٤



 

 

 

التالميذ عن املادة الىت سيدرس باستخدام 

 sticky note/وسيلة ورق مالحظات الصق

post it  
القدرة على ربط املادة باملعلومات واخلربة يف   ٥

  حياة التالميذ
    �    

  
    �        �  

قدرة املدرس على استخدام وسيلة ورق   ٦

لبيان  sticky note post it/مالحظات الصق

  مادة التعليم عند التالميذ يف الصف

    �    

  

  �          �  

التالميذ إلتقان املفردات القدرة على تربية   ٧

والكلمات باستخدام وسيلة ورق 

  sticky note post it/مالحظات الصق

    �    

  

  �    			�	
قدرة املدرس على قيام السؤل واألجوبة   ٨

  خمتصرا باملادة اليت يناقشها
    �    

  
  �    		�		

قدرة املدرس على إجابة سؤال التالميذ   ٩

  ويشريه إىل التالميذ األخرى
  �      

  
  �        �    



 

 

 

القدرة على تطبيق طرق التعليم ومناهجه   ١٠

  وأساليبه.
    �    

  
  �    		�		

	�			  �          �      قدرة املدرس على جيعل التالميذ فعالية  ١١
    �        �        �      القدرة على تنظيم الوقت والظرف.  ١٢

  �        	�      	�      كملية التعلم تناسب تصميم خطة التدريس  ١٣

التالميذ يف جمال املعريف و  القدرة على تقومي  ١٤

  العاطفي و احلركي.
    �   

  
  �         � 

قدرة املدرس على قيام منعكس يف إعطاء   ١٥

  الوظيفة إن احتيجت
    �   

  
   �        � 

القدرة على اشارة التالميذ إلنشاء استنتاج   ١٦

  املادة اليت يتعلمون
     �  

  
   �        � 

  ٥٨  ٥٤  ٤٩  المجموع

 

نظرا إىل اجلدول السابق وجدنا البيانات اآلتية:



 

 

 

        نتائج اللقاء األول

R٤٩صولة عليها : : جمموعة القيمة احمل  

T : ٦٤: النتيجة الكاملة  

  
٤٩

٦٤
X٪١۰۰	  

٧٦،٥٦=        

        

        نتائج اللقاء الثاني

R٥٤صولة عليها : : جمموعة القيمة احمل  

T٦٤الكاملة :  : النتيجة  

  
٥٤

٦٤
X٪١۰۰		  

  ٨٤،٣٧  =  

        نتائج اللقاء الثالث

R٥٨صولة عليها: : جمموعة القيمة احمل  

T : ٦٤: النتيجة الكاملة  

  
٥٨

٦٤
X٪١۰۰	  

  ٩٠،٦٢=  

  

أا وقعت  ٧٦،٥٦وحصل الباحث على نتيجة املدرس من اللقاء األول هي 

 – ٨٠أا وقعت بني  ٨٤،٣٧ونتيجة من اللقاء الثاين هي  مبعىن جيد ٧٩ – ٦٦بني 

أعلى  – ٨٠أا وقعت بني  ٩٠،٦٢أعلى مبعىن جيد جدا ونتيجة من اللقاء الثالث هي 

ة بني جمموعة القيمة احلصولة عليها مبعىن جيد جدا. هذه النتيجة احملصولة من قسم

والنتيجة الكاملة لكل اللقاء



 

 

 

 التالميذ  -ب

  ٤-٧اجلدول 

  يف عملية التعليم والتعلم التالميذنتيجة أنشطة 

  الملحوظةالناحية   رقم
  نتائج اللقاء الثالث  نتائج اللقاء الثاني  نتائج اللقاء األول

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

		�		    �        �      قدرة التالميذ على مادة التعليم اليت اعرضها املدرس  ١
باستخدام وسيلة قدرة التالميذ على مالحظة املادة   ٢

اليت اعرضها  sticky note post it/ورق مالحظات الصق

  املدرس

  �          �        �    

  �          �          �    قدرة التالميذ على استماع بيان املدرس بشرة االهتمام  ٣
    �        �          �    قدرة التالميذ على قيام السؤال الذي ال يفهموه  ٤

قدرة التالميذ على حفظ املفردات والكلمات الىت   ٥

  تتعلق باملادة 
  �          �    			�	

  �          �          �    قدرة التالميذ على عرض الرأي على ما يبينه املدرس  ٦



 

 

 

    �        �          �    اعرضها املدرسقدرة التالميذ على فهم املادة الىت   ٧
  �        �            �    االلتندام بالنظام  ٨
قدرة التالميذ على ترمجة معىن الكلمات الىت اعرضها   ٩

  املدرس
    �        �    		�		

قدرة التالميذ على انشاء الكلمات اجلديد الىت اعرضها   ١٠

  املدرس
    �        �    			�	

باستخدام وسيلة ورق قدرة التالميذ على استنتاج املادة   ١١

الىت اعرضها   sticky note post it/مالحظات الصق

  يف اية التعّلم.املدرس 

  �    	    �	        �  

 ٣٨  ٣٤	٢٥  المجموع  

 

  نظرا إىل اجلدول السابق وجدنا البيانات اآلتية:



 

 

 

        نتائج اللقاء األول

R١٨صولة عليها : : جمموعة القيمة احمل  

T:  : ٤٤النتيجة الكاملة  

  
٢٥

٤٤
X٪١۰۰	  

   =٥٦،٨١  

        نتائج اللقاء الثاني

R٢٩صولة عليها : : جمموعة القيمة احمل  

T : ٤٤: النتيجة الكاملة  

  
٣٤

٤٤
X٪١۰۰	  

   =٧٧،٢٧  

  

        نتائج اللقاء الثالث

R٣٧صولة عليها: : جمموعة القيمة احمل  

T ٤٤: : النتيجة الكاملة  

  
٣٨

٤٤
X٪١۰۰	  

   =٨٦،٣٦  

  

أا وقعت  ٥٦،٨١من اللقاء األول هي  التالميذوحصل الباحث على نتيجة 

 ٦٦أا وقعت بني  ٧٧،٢٧ونتيجة من اللقاء الثاين هي  مبعىن مقبول ٦٥ - ٥٦بني 

أعلى – ٨٠أا وقعت بني  ٨٦،٣٦مبعىن جيد ونتيجة من اللقاء الثالث هي  ٧٩ –

النتيجة احملصولة من قسمة بني جمموعة القيمة احلصولة عليها  مبعىن جيد جدا. هذه

  والنتيجة الكاملة لكل اللقاء.

  

  

  

  



 

 

 

  

 :  درسالم  -أ

 

٩٠,٦٢		٨٤,٣٧			٧٦,٥٦

٣
=٨٣،٨٥ ٪  

 

 :  الميذلتا  -ب

 

٥٦,٨١			٧٧,٢٧			٨٦,٣٦

٣
 =٧٣،٤٨٪  

  

 .جّيد جّدامبعىن  أعلى - ٨٠وتدل على أّا وقعت بني  ٪ ٨٣،٨٥: Pقيمة املدرس

  .مبعىن جيد٧٩ - ٦٦وتدل على أّا وقعت بني  ٪٧٣،٤٨:  P لتالميذاوقيمة 

 

  

  تحليل بيانات االختبار -٢

على مهارة الكتابة بعد العملية التجريبية فاعتمد الباحث  لتالميذاوملعرفة قدرة 

 لتالميذاعلى االختبار القبلي والبعدي. وميكن بأن يعرض الباحث عن نتائج اختبار 

   كما يف اجلدول األيت :

  

  



 

 

 

  ٤-٨اجلدول 

  نتيجة االختبار القبلي والبعدي

  التالميذ  رقم
نتيجة االختبار 

  القبلي

نتيجة االختبار 

  البعدي

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

١٨  

  ١ ميذتلال

  ٢ ميذتلال

  ٣ ميذتلال

  ٤ ميذتلال

  ٥ ميذتلال

  ٦ ميذتلال

  ٧ ميذتلال

  ٨ ميذتلال

  ٩ ميذتلال

  ١٠ ميذتلال

  ١١ ميذتلال

  ١٢ ميذتلال

  ١٣ ميذتلال

  ١٤ميذ تلال

  ١٥ميذ تلال

 ١٦ميذ تلال

 ١٧ميذ تلال

   ١٨ميذ تلال

٨٥  

٧٠  

٤٠  

٨٥  

٦٠  

٨٣  

٧٦  

٨١  

٦٣  

٨٤  

٨٣  

٨٦  

٧٧  

٨٩  

٥٨  

٨٨  

٧٠  

٧٧  

٩١  

٩٤  

٨٢  

٨٨  

٩٠  

٩٢  

٩٧  

٨٨  

٨٩  

٩٠  

٩٧  

٩١  

٨٣  

٩٥  

٨٨  

٩٤  

٨٨  

٨٥  



 

 

 

) فيستخدم القانون  ”Test “tوحيلل الباحث عن نتيجة االختبارين باختبار "ت" (

  :كما يلي

 	
� = 	��� �� 

  البيانات : 

  to .حاصل املالحظة :  

DM:   من اتباع  الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية،متوسطة

  اخلطوات التالية : 

 �� = ���  

 

  ΣD :جمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية، وD من

 اخلطوات اآلتية :
D = X-Y  

  

X.النتيجة املتغرية األوىل :  

Y الثانية.: النتيجة املتغرية  

N.عدد العينة :  

  : اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل :����

  ���� = ��√� − 1 

 

 



 

 

 

DSD:  :اإلحنراف املعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة املتغرية الثانية، يعين  
 

�� = �Σ�� �Σ� �� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  ٤-٩اجلدول 

  بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي جمموع الفروق

  رقم
االختبار 

  القبلي

االختبار 

  البعدي
D=x-y ٢)y-x=(٢D 

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

١٨  

٨٥  

٧٠  

٤٠  

٨٥  

٦٠  

٨٣  

٧٦  

٨١  

٦٣  

٨٤  

٨٣  

٨٦  

٧٧  

٨٩  

٥٨  

٨٨  

٧٠  

٧٧  

٩١  

٩٤  

٨٢  

٨٨  

٩٠  

٩٢  

٩٧  

٨٨  

٨٩  

٩٠  

٩٧  

٩١  

٨٣  

٩٥  

٨٨  

٩٤  

٨٨  

٨٥  

٦ - 

٢٤-  

٤٢-  

٣ -  

٣٠-  

٩ -  

٢١-  

٧ -  

٢٦-  

٦ -  

١٤-  

٥ -  

٦ -  

٦ -  

٣٠-  

٦ -  

١٨-  

٨ -  

٣٦  

٥٧٦  

١٧٦٤  

٩  

٩٠٠  

٨١  

٤٤١  

٤٩  

٦٧٦  

٣٦  

١٩٦  

٢٥  

٣٦  

٣٦  

٩٠٠  

٣٦  

٣٢٤  

٦٤  

١٨  =N -  -  ٢٦٧ -  =Σ ٢=  ٦١٨٥Σ  



 

 

 

يف اجلدول السابق وجدنا البيانات  )t” Test“(ت  –نظرا إىل نتيجة االختبار 

  اآلتية: 

 -٢٦٧=  )∑D(جمموع الفرق بني االختبارين  .١

 ٦١٨٥=  )∑٢D(جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  .٢

  ١٨عدد العينة =  .٣

، فالباحث يتبع اخلطوات )DM(وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني 

  التالية: 

�� = Σ� 	= 	−٢٦٧

١٨
	= −١٤,٨٣	 

  

 )DSD(مث يبحث الباحث عن االحنراف املعياري للفروق بني النتيجة املتغريتني 

  وهذا ما ننظره يف الرموز التايل :

  

�� = �Σ٢� �Σ� �٢ =  ٦١٨٥

١٨
!−٢٦٧

١٨
"٢

 

 = #٣٤٣٠,٦١ − (−١٤,٨٣)٣٤٣٠,٦١#=٢— ٢١٩,٩٢ 

 = #١٢٣,٦٩ = ١١,١٢ 



 

 

 

 ) :MDSEمث يبحث الباحث عن اخلطاء املعياري للفروق (

���� = ��#� − ١
	= ١١,١٢

#١٨ − ١
	= ١١,١٢

#١٧
 

 

												= ١١,١٢

٤,١٢
= ٢,٦٩ 

 
  

  اعتمادا على هذا الفرض املذكور، أّن املقياس الرد :

 - aH مقبول وoH  : احلساب.-< تاجلدول -تمردود، إذا كان  

 - aH و مردودoH احلساب.-> تاجلدول -ت، إذا كان : مقبول  

ت عن حاصل املالحظة -وأّما اخلطوة األخرية خيترب الباحث البيانات باختبار  

)to(  : كما يلي  

  

	
� = 	��� �� 		= 		−١٤,٨٣

٢,٦٩ .
		= 		−٥, ١٥

٣

. 
 

) ويكون derajat kebebasanومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية (

من درجة احلرية يف هذا  ٪٥ (signifikansi)الفرض الصفري على مستوى الداللة 

  البحث. 

db = N-١ 

 =١٧ = ١-١٨ 



 

 

 

 ٪١وحدد مستوى الداللة  ٢،١١يعين ٪٥) signifikansiفحدد مستوى الداللة (

احلساب) أكرب من - . وذلك (ت٥،٥١يعين  )toأّما حاصل املالحظة ( ٢،٩٠يعين 

  ٢،٩٠>٥،٥١<٢،١١اجلدول) : -(ت

اجلدول) فيكون الفرض - أكرب (ت احلساب) متساوية أو-إذا كانت النتيجة (ت  

احلساب) مل تبلغ إىل - الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال. وإذا كانت النتيجة (ت

  ٣اجلدول) فيكون الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل مردودا.- النتيجة (ت

احلساب) أكرب من النتيجة -فوجد الباحث يف هذا البحث أّن النتيجة (ت  

استخدام باجلدول)، ولذلك أن الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال، يعين -(ت

فّعاال يف تعليم وتعلم  الرتكيب لرتقية سيطرة التالميذ على وسيلة ورق مالحظات الصق

 اللغة العربية.

السابقة فيجد الباحث من ورقة املالحظة أن أنشطة املدرس ومن حتليل البيانات 

استخدام ترتقي بعد  التالميذة. مث بنظري إىل االختبارين أن نتيجة جيدان يكون التالميذو 

 استخدام وسيلة ورق مالحظات الصقب. فتدل على أن وسيلة ورق مالحظات الصق

 الرتكيب على التالميذيكون فعاال لرتقية قدرة 

  

 تحقيق الفروض -ج

 وأّما الفروض اليت قدم الباحث يف هذا البحث فهي كما يلي :

فعاال  يكونال استخدام وسيلة ورق مالحظات الصقكان : الصفري الفرض -١

  الرتكيب على التالميذلرتقية قدرة 

يكون فعاال لرتقية  استخدام وسيلة ورق مالحظات الصقكان   : البديل فرض -٢

  .الرتكيب على التالميذقدرة 

                                                           
3Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hal 312-313. 



 

 

 

كرب ) أ٥،٥١ : t)0 (احلساب-ت (ت - نتيجة اختبار علىقد حصل الباحث 

 الداللة ومستوى ٢،١١ :t.ts.5%(t( ٪٥ الداللة مستوى اجلدول- من نتيجة اجلدول (ت

١٪ )%1t.ts.(t :لفرض الصفري مردود وعكسه أّن فرض البديل أّن اعلى دل تف). ٢،٩٠

 التالميذيكون فعاال لرتقية قدرة  الصق استخدام وسيلة ورق مالحظات مقبول، مبعىن أنّ 

  .الرتكيب على

 

 

 

  

 

  



 

٤٦ 

  الفصل الخامس

  الخاتمة

  

 نتائج البحث   -أ

بعد ما قام الباحث بالبحث، قدم الباحث النتيجتني الذان حصل من حبثه يف 

 هذه الرسالة، وهي كما يلي  : 

أنشطة املدرس جّيد جّدا ألن نتيجة البحث تشري إىل أن قدرة املدرس يف تنظيم  .١

على إقبال  التالميذوكذلك يف أنشطة  ٪ ٨٣،٨٥عملية التعليم والتعلم بقيمة 

 عند حتليل بيانات املالحظة املباشرة. ٪٧٣،٤٨املواد الدراسية جيدة بقيمة 

اجلدول) يف - النتيجة (تأكرب من  ٥،٥١احلساب) =-(تإن نتيجة اختبار  .٢

، ٢،٩٠يعين  ٪١و يف مستوى الداللة  ٢،١١يعين = ٪٥مستوى الداللة 

استخدام وسيلة ولذلك أن الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول، يعين 

فّعاال يف تعليم  الرتكيب يكون لرتقية سيطرة التالميذ على ورق مالحظات الصق

 .الرتكيب

  

 المقترحات  -ب

  لظواهر السابقة يقدم الباحث اإلقرتاحات اآلتية :اعتمادا على ا

أن يستخدموا الوسائل التعليمية متعّددة ومرحية  ني اللغة العربيةينبغي للمعلم .١

ورغبتها يف تعليم  التالميذلتحقيق األهداف الرتبوية، ألن هلا أثارا بالغا لرتقية قدرة 

 اللغة العربية.

 اللغة العربية ألا جزء من دين اإلسالم.ينبغي للمتعلمني أن ينشطوا يف تعلم  .٢
 



 

٧٤  

 المراجع

 المراجع العربية  -أ

      هرة, مؤسسة ادار احلديث: الق ، لسان العرب ،م ٢٠٠٣، اإلمام العالقة ابن منظور

   .بريت: دار املشرق ،الطبعة األربعون ،فى اللغة واإلعالمدار املشريف 

  .بريوت: دار املشرق، واألعالم المنجد فى اللغة  ،م ٢٠٠٣،س معلوفيلو 

  .القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ١- ٢ معجم الوسيط ،م١٩٧٢ابراهيم أنيس، 

  مكتبة لبنان  عريب، ،علم اللغة التطبيقي إنكليزي ،م ١٩٨٥حممد علي اخلويل،

العقيدة أهمية الوسائل التعليمية في بيان م،  ٢٠٠١د. محزة حسني عبيد، 

  .كلية الرتبية للبنات،إلسالمية

   .،علم الكتبأسس علم اللغةم، ١٩٨٧،الدكتور أمحدخمتارعمر

  .، بريوت، دار املشروقملّخص قواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة، بدون السنة

  .باندا آشية: الرانريي فريس ،تيسير النحو وتطبيقه ،م ٢٠١٢عثمان حسني،

بريوت: دار الكتب  القواعد االساسية للغة العربية،، م  ٢٠٠٢، السيد أمحد اهلامشي

  .العلمية

  .بريوت: املكتبة العصريّة جامع الدروس العربية، ،م ١٩٩٣الشيخ مصطفى الغالييين،

ممتاز : ، تطوير منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،م ٢٠١١ترميزى ننورسي،

  .دار السالم

   ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،م٢٠٠٠، صاحل بن محد العّساف

  .الرياض : مكتبة العبيكان 



٤٨ 

 

 

مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم ، م٢٠٠٧إبراهيم البيومي غامن، 

  .القاهرة : مكتبة الشروق الدوليةاالجتماعية، 

 

  المراجع اإلندونيسية  -ب

Anas Sudijono, 2013, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers. 
Fathul Mujib Dan Nailul Izzah,2011, Metode Permainan-Permainan Edukatif, Jogjakarta: 

Diva Press. 

Azhar Arsyad, 2010, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,, Indonesia: Pustaka 

Pelajar. 

Azhar Arsyad, 2008, Media Pembelajaran, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Abdullah Ambary, 1979, Intisari Tata Bahasa Indonesia, Bandung: Djatnika. 

 

المراجع اإلنترنيت - ج  

 

  it_12.html-post-note-it.blogspot.co.id/p/sticky-post-http://cetakمتاح على  

  ٤/٠٢/٢٠١٨تاريخ الدخول    

 

تاريخ الدخول   it_note-https://en.wikipedia.org/wiki/Postبديا التعريف من وكي

٤/٠٢/٢٠١٨  
 

 



 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

Nama Sekolah  : MIN 5  (Ulee Kareng) Banda Aceh 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : IV (4) / 2 

Alokasi Waktu  : 3 x 40 menit 

 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda- benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

 

NO KOMPOTENSI DASAR INDIKATOR 

1. 1.1 Meresapi makna anugrah Allah 

SWT berupa bahasa Arab. 

 

1.1.1 Menunjukkan sikap 

antusias dalam proses 

belajar bahasa Arab 

sebagai rasa syukur 

kepada Allah. 

2. 2.2  Memiliki kepeduliandan rasa ingin 

tahu terhadap keberadaan wujud 

benda melalui media bahasa Arab 

dalam berinteraksi dengan 

keluarga, tetangga, teman dan guru. 

 

2.2.1 Menunjukkan sikap peduli 

terhadap pelajaran, dengan 

mempraktikkan bahasa 

Arab, baik lisan maupun 

tulisan. 

2.2.2 Menunjukkan sikap ingin 

tahu dengan banyak 

bertanya saat proses 

belajar mengajar 

berlangsung. 



 

 

3. 3.1 Mengenal bunyi mufradat terkait 

topik : األسرة يف البيت 

 

 

 

 

3.1.1 Menyebutkan bunyi 

huruf dari mufradat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan : األسرة   

يف البيت        

3.1.2 Menyebutkan  bunyi 

kata bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :  األسرة

 يف البيت

3.2 Mengenal makna dari ujaran kata 

(mufradat) terkait topik :  األسرة يف

 البيت

3.2.1 Menyebutkan arti atau 

makna kata yang 

berkenaan dengan :  األسرة

 يف البيت

3.2.2 Menjelaskan makna 

mufradat yang berkenaan 

dengan :  تاألسرة يف البي  

4. 4.4     Menyalin mufradat dan teks 

sederhana terkait topik : ألسرة يف ا

 البيت

4.4.1 Menuliskan kata yang 

di dengar dengan huruf 

–huruf yang benar. 

4.4.2 Menyusun mufradat 

Arab hingga menjadi 

kalimat  yang 

benar,sesuai dengan 

gambar mufradat yang 

di tampilkan. 

  

C. MATERI PELAJARAN (TERLAMPIR) 

 

D. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan  Deskripsi kegiatan  

Pendahuluan 

( 15 menit ) 

a. Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran, kebersihan kelas dan 

kerapian. 



 

 

c. Guru mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru mempersiapkan siswa  sebelum pelajaran 

berlangsung. 

f. Guru memotivasi siswa untuk semangat dalam belajar 

bahasa arab 

 

KegiatanInti  

( 65 menit ) 

Mengamati(Observing)  

a. Siswa mengamati materi yang ditampilkan  tentang 
 dengan media kertas stiky note post-it األسرة يف البيت

b. Siswa mengamati pelafalan kata bahasa Arab yang di 

perdengarkan  dengan menggunakan media kertas stiky 

note post-it yang telah dibagikan oleh guru 

 

Bertanya (Questioning) 

c. Siswa melakukan Tanya jawab tentang cara baca huruf 

atau kata yang sukar . 

d. Siswa melakukan Tanya jawab tentang makna kata yang 

sukar. 

 

Mencoba(Experimenting) 

e. Siswa menuliskan kembali mufradat di media kertas 

stiky note post-it  yang dibagikan, guru memadu kata-

kata sehingga menjadi kalimat sederhana 

f. Siswa menghafal mufradat/ kalimat bahasa Arab sesuai 

yang di tulis pada media kertas stiky note post-it  

g. Siswa menyusun kalimat dengan menggunakan 

mufradat tentang materi dengan menggunakan media 

ketas stiky note post-it 

 

Menalar/mengasosiasi 

h. Siswa menulis menyusun kalimat dari kata-kata yang 

terdapat di kertas stiky note  

Mengkomunikasikan 

i. Siswa membedah kalimat yang telah disusun di depan 

kelas. 

j. Member tanggapan 

 

Penutup  a. Siswa di bimbing guru menyimpulkan materi yang telah 



 

 

( 10 menit ) dipelajari. 

b. Guru meminta siswa untuk menuliskan kesan mereka 

terhadap proses pembelajaran yang baru saja 

berlangsung. 

c. Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa. 

d. Guru menutup pelajaran dengan membaca do’a 

bersama-sama dan member salam 

 

 

E. PENILAIAN, REMEDIAL DAN PENGAYAAN ( FORMAT 

TERLAMPIR) 

 

F. ALAT / BAHAN, MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. ALAT / BAHAN 

• spidol 

• papan tulis 

2. MEDIA  

• Media stiky note post- it 

• Gambar mufradat 

3. SUMBER BELAJAR 

• Buku bahasa Arab kelas IV  

• Kamus Indonesia - Arab 

  

A. Penilaian  

 

1. Sikap Spiritual  

a. Teknik penilaian : Penilaian diri 

b. Instrumen penilaian  : lembar penilaian diri 

2. Sikap Sosial  

a. Teknik penilaian  : penilaian antar teman 

b. Instrumen penilaian   : lembar penilaian 

Bentuk penilain sikap  

No Aspek yang dilihat 

Pilihan jawaban 

skor 
Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1. Antusiasme dalam     



 

 

belajar 

2. Bertanggung jawab     

3. Percaya diri     

4. Peduli     

5. Santun      

 

Keterangan : 

• Baik / sering   : 70 - 100 

• Kurang / kadang-kadang : 46 - 69 

• Cukup / tidak pernah  : 0 - 45 

 Penskoran nilai : jumlah skor ÷ 5 x 100 

 

3. Pengetahuan dan Keterampilan  

a. Teknik penilaian      : perfomance 

b. Instrumen penilaian : praktek 

 

No. Aspek yang dinilai 

 

skor 

Pemahaman  1 – 4 

 Sudah tepat 4 

 Cukup tepat 3 

 Kurang tepat 2 

 Tidak tepat 1 

Keterpaduan Kalimat  1 – 4 

 Sudah tepat 4 

 Cukup tepat 3 

 Kurang tepat 2 

 Tidak tepat 1 

 Ketepatan Tata Bahasa  1 – 4 

 Sudah bagus 4 



 

 

 Cukup bagus 3 

 Kurang bagus 2 

 Tidak bagus 1 

 Skor maksimal 12 

 

Nilai akhir = jumlah skor perolehan ÷ jumlah skor maksimal. *100 = ...÷12*100 = ... 

No. Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

 

jumlah Pemahaman 
Keterpaduan 

Kalimat 

Ketepatan 

Tata 

Bahasa 

1.      

2.      

3.      

5.      

6.      

7.      

8.       

9      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRE-TEST 

Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang 

sempurna, mulai dari kata yang bergaris bawah! 

 ُهوَ  –َأِيبْ  –َفالٌح  – َهَذا  .١

ْطَبِخ  –أٌمي   .٢
َ
 ِيفْ  –ِهَي  – َهِذهِ  –امل

 يَا – أَْينَ  -َأُخْوِك ؟  –َخاِلَدُة   .٣
 

Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata dibawah ini! 

 َمْطَبخٌ  .١

 ُغْرَفُة االَْكلِ  .٢
Letakkan kata-kata di bawah dalam kalimat yang sempurna 

seperti contoh 

  مثال

  أين أبوك ؟ أيب يف غرفة اجللسابوك/غرفة اجللس: 

 أمك / املطبخ .١
 أخوك/ غرفة املذاكرت  .٢
 أختك/ غرفة االكل .٣

 
 

 

 



 

 

 

POST-TEST 

Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang 

sempurna, mulai dari kata yang bergaris bawah! 

 ُهوَ  –َأِيبْ  –َفالٌح  – َهَذا  .٤

 َهلْ  –ِيفْ  –ُغْرَفِة االَْكِل ؟  –أَبـُْوَك   .٥

 َأُخْوَك؟ – ْينَ أَ  –ِيفْ  –ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرِة  –َأِخي   .٦

 
 

Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata dibawah ini! 

 اْجلُُلْوسِ ُغْرَفُة  .٣

 َمْطَبخٌ  .٤

  مثال

  ابوك/غرفة اجللس: أين أبوك ؟ أيب يف غرفة اجللس

 أمك / املطبخ .١
 أخوك/ غرفة املذاكرت  .٢
 أختك/ غرفة االكل .٣

 

 
 



 

 

  المدرس -١

 نتيجة أنشطة املدرس يف عملية التعليم والتعلم

  الملحوظةالناحية   رقم
  نتائجاللقاء الثالث  اللقاء الثانينتائج   نتائج اللقاء األول

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

إلعداد  الفصل القدرة على كيفية تنظيم  ١
  التعليم. يف عملية الطالب

    
  

�  
  

    �        �  

القدرة على التعبري عن جمموعة من املواد   ٢
الدراسية وأهدافها وأنشطة الطالب يف 

  الفصل وتشجيعهم يف التعليم.
    �        �        �    

القدرة على استخدام وسيلة ورق   ٣
يف  /sticky note post itمالحظات الصق
  تعليم اللغة العربية

    �        �        �    

قدرة املدرس على قيام السؤال واألجوبة مع   ٤
التالميذ عن املادة الىت سيدرس باستخدام 

    �          �     � 



 

 

 sticky note/وسيلة ورق مالحظات الصق

post it  
على ربط املادة باملعلومات واخلربة يف القدرة   ٥

  حياة التالميذ
    �    

  
    �        �  

قدرة املدرس على استخدام وسيلة ورق   ٦
لبيان  sticky note post it/مالحظات الصق

  مادة التعليم عند التالميذ يف الصف
    �    

  

  �          �  

القدرة على تربية التالميذ إلتقان املفردات   ٧
وسيلة ورق والكلمات باستخدام 

  sticky note post it/مالحظات الصق
    �    

  

  �       � 

قدرة املدرس على قيام السؤل واألجوبة   ٨
  خمتصرا باملادة اليت يناقشها

    �    
  

  �      �  

قدرة املدرس على إجابة سؤال التالميذ   ٩
  ويشريه إىل التالميذ األخرى

  �      
  

  �        �    

  �      �        �    القدرة على تطبيق طرق التعليم ومناهجه   ١٠



 

 

  وأساليبه.
 �     �          �      قدرة املدرس على جيعل التالميذ فعالية  ١١

    �        �        �      القدرة على تنظيم الوقت والظرف.  ١٢

  �         �       �      كملية التعلم تناسب تصميم خطة التدريس  ١٣

جمال املعريف و  القدرة على تقومي التالميذ يف  ١٤
  العاطفي و احلركي.

    �   
  

  �         � 

قدرة املدرس على قيام منعكس يف إعطاء   ١٥
  الوظيفة إن احتيجت

    �   
  

   �        � 

القدرة على اشارة التالميذ إلنشاء استنتاج   ١٦
  املادة اليت يتعلمون

     �  
  

   �        � 

  ٥٨  ٥٤  ٤٩  المجموع
 

 

 

 

 

 



 

 

 الطالب -٢

  يف عملية التعليم والتعلم الطالبنتيجة أنشطة 

  الملحوظةالناحية   رقم
  نتائج اللقاء الثالث  نتائج اللقاء الثاني  نتائج اللقاء األول

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

  �      �        �      قدرة التالميذ على مادة التعليم اليت اعرضها املدرس  ١

باستخدام وسيلة قدرة التالميذ على مالحظة املادة   ٢
اليت اعرضها  sticky note post it/مالحظات الصقورق 

  املدرس
  �          �        �    

  �          �          �    قدرة التالميذ على استماع بيان املدرس بشرة االهتمام  ٣
    �        �          �    قدرة التالميذ على قيام السؤال الذي ال يفهموه  ٤
قدرة التالميذ على حفظ املفردات والكلمات الىت   ٥

  تتعلق باملادة 
  �          �       � 

  �          �          �    قدرة التالميذ على عرض الرأي على ما يبينه املدرس  ٦
    �        �          �    قدرة التالميذ على فهم املادة الىت اعرضها املدرس  ٧



 

 

  �        �            �    االلتندام بالنظام  ٨
التالميذ على ترمجة معىن الكلمات الىت اعرضها قدرة   ٩

  املدرس
    �        �      �  

قدرة التالميذ على انشاء الكلمات اجلديد الىت اعرضها   ١٠
  املدرس

    �        �       � 

باستخدام وسيلة ورق قدرة التالميذ على استنتاج املادة   ١١
الىت اعرضها   sticky note post it/مالحظات الصق

  اية التعّلم.يف املدرس 
  �         �         �  

 ٣٨  ٣٤ ٢٥  المجموع  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  السيرة الذاتية                           

  أوال : البيانات الشخصية

 حممد عرفان:     االسم الكامل .١

 ٢٢١٣٢٣٩٨٦:     رقم القيد .٢

 م١٩٩٥ سفتمبري ٢٤، بلنج بدي:   حمل وتاريخ امليالد .٣

 : الذكور      اجلنس .٤

 : اإلسالم      الدين .٥

 : إندونيسيا      اجلنسية .٦

 : أعزب  احلالة اإلجتماعية .٧

 لونج باتى:       العنوان .٨

 : طالب      العمل .٩

 irfanpoenya95@gmail.com:    الربيد اإللكرتوين .١٠

 الدين برهان  :    اسم األب .١١

 متقاعد:       العمل .١٢

 موايت: فت    اسم األم .١٣

 ربّة البيت:       العمل .١٤

 بندا أتشية:       العنوان .١٥

  ثانيا : خلفية التعليم 

، سنة بندا أتشية اإلسالمية احلكومية مسجد رايا املدرسة اإلبتدائية (املدرسة اإلبتدائية .١

 )م٢٠٠٧ -م ٢٠٠١

 )م٢٠١٠ -م ٢٠٠٧، سنة بندا أتشية، دار العلوماملدرسة املتوسطة (معهد  .٢

 -م٢٠١٠سنة  ،بندا أتشية، ١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانوية ( .٣

 )م٢٠١٣

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، 

 )م٢٠١٨ –م ٢٠١٣بندا آتشيه، سنة 
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