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د

استهالل

بسم اهللا الرمحن الرحيم

َيوُةوَ  َ ْ ا ِذِه َ َوَلِعٌب الَما ٌو ْ َل ِإالَّ ْنَيآ َيَواُن َوإِ جدُّ َ ْ ا َ ِ َل َِخَرَة ْ اَر الدَّ جنَّ

۞ ْعَلُمْوَن َ اُنْوا َ َلْو
﴾64: ﴿العنكبوت

ْسَمُعْوَن َ َال ْم ُ َو َسِمْعَنا َقاُلْوا ِذْيَن الَّ َ َتُكْوُنْوا ۞َوَال
﴾21:نفال﴿

رَّ  عِ ِ دْ زِ ّبِ َوُقل .مًالْ ى
﴾114:طھ﴿



ه

اإلهداء

ن ربياين اذلالاملكرمة رسين (اهللا يرمحها) ،وأميإبراهيم (اهللا يرمحه)املكرم ،إىل أيب

كربين زين الدين وسليدين.خرة وإىل أخنيآلواوأبقامها يف اجلنة حفظهما اهللا ةصغري

كبرية، شكرا على دعائكم وعلى كلّ جهدكم. وإىل معهد باب إىل أسريت

الذي Islamic Reliefاحملبوبون الوالد املتبني، شكرا كثريا لتكون بيتا ثانيا يل. وإىل النجاح

شكرا على كلّ شيء، شكرا وأشكر التعلم من مدرسة املتوسطة حىت اآلن ساعدا ين يف

.وانّ اهللا خري اجلزاءجزاكم اهللا خريا.على مساعدتكم  وعلى قلبك الرحيم

، الذين قد علموين أنواع الرانريييف جامعة اإلسالمية احلكوميةاتذيتوإىل أس

ل كثري.العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا هلم تقدير وإجال

يف جامعة أما هن يف معهد باب النجاح العصري أو نيأصدقائي احملبوبوإىل مجيع

جزيال على أقول شكراUnit 1 PBA 2013الرانريي، خاصة اإلسالمية احلكومية

.مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمى، جزاكم اهللا خري اجلزاء

سري نورليتا



و

تقدير الشكر وال

بسم اهللا الرمحن الرحيم

العزيز احلكيم الذي فضل اللغة العربية على سائر اللغات، فأنزل احلمد هللا 
والصالة والسالم على سيدنا حممد القرآن باللسان العريب املبني، وجعله هدى للمتقني. 

صلى اهللا عليه وسلم نبيه ورسوله الكرمي سيد األنبياء واملرسلني، وعلى آله وأصحابه 
أمجعني. 

حتت املوضوع وقد انتهت الباحثة بقدرة اهللا تعاىل من تأليف هذه الرسالة 
(دراسة اتقية قدرة الطلبة يف سيطرة املفردلترFlashcardإستعمال الوسيلة "

قدمتها لكلية التربية جلامعة الرانريي يتال" )ـمعهد باب النجاحبية بـيجتر
للحصول على شهادة على الطلبة ة املقررة ياإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدراس

)S.Pd(

مها للمشرفني الكرميني اخلالصلشكرباتقدم الباحثة السعيدة ويف هذه الفرصة 
ن قد نوان املاجستري والفاضل ترميذي نينورسي املاجستري اللذاوالفاضل الدكتور غ

ها، لعل ركامال من أوهلا إىل آخاهذه الرسالة إشرافا جيدجهود مها يف إشراف لتابذ
اهللا يباركهما وجيزيهما خري اجلزاء. 

الرانريي وعميد كلية التربية ملدير جامعة الص الشكر خبتقدم الباحثة كما و
يف إمتام هذه الرسالة، أرشدوها رئيس قسم تعليم اللغة العربية الذين واملعلمني وتأهيل 

الباحثة يف نيل العلوم هااشكر جلميع األساتذة الذين أشرفووال تنسى أن تقدم جزيل ال
واملعارف املتنوعة.



ز

تربية ربياهان قد اذلال(اهللا يرمحهما)احملبوبنيهالشكر لوالديباوتقدم الباحثة 
آلخرة، وبالتايل جلميع جيزيهما أحسن اجلزاء يف اذيبا نافعا، لعل اهللا باهاحسنة وهذ

متام كتابة هذه الرسالة. إلبأفكارهم هاالذين قد ساعدوهاأصدقائ

صالحا نافعا إلكمال هذه إبنائيا وا وأخريا ترجو الباحثة من القارئني نقد
خاصة وللقارئني عامة حسبنا اهللا ونعم اهلةنافعهاالرسالة، وأخريا عسى اهللا أن جيعل

الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم واحلمد هللا رب 
العاملني. 

٢٠١٧يونيو ١، دار السالم

الباحثة 
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م

مستخلص البحث

لترقية قدرة الطلبة يف سيطرة Flashcardإستعمال الوسيلة : عنوان البحث
)ـمعهد باب النجاحبية بـي(دراسة جتراتاملفرد

سري نورليتا: االسم الكامل

٢٢١٣٢٣٩٥٠: رقم القيد

لترقية قدرة الطلبة يف Flashcardالوسيلة إستعمال إن موضوع هذه الرسالة "
الختيار هذا املوضوع ألنتدفع الباحثة يتالومن األسباب . "املفرداتسيطرة

تكلم باللغة يف قدرة طالبات باللغة العربية أو نثويتحدنتكلميصعبة عندالبات الط
التعليمية يف عملية التعليم م الوسائليدل على أن املدرس ال يستخد.العربية مل تترق

تريد وانطالقا من هذه الفكرة السابقة،، مفردانتعلم إال قليال حىت ال تترق وال
ن يطبق  أدة لتزويد املراجع للمدرس وميكن اجلديوسيلةالالباحثة أن تستخدم هذه 

.هنعندالطالبات يف سيطرة املفرداتيف عملية التعليم لترقية قدرة وسيلةهذه ال
واهلدف من هذه الرسالة هي ملعرفة قدرة الطالبات يف سيطرة املفردات بعد استخدام 

ويف وللحصول على البيانات، تقوم الباحثة بالبحث التجرييب. . Flashcardالوسيلة 
أما اتمع هلذا البحث مجيع .الحظة املباشرة واالختبارباملةباحثالتمجع البيانات قام

وأما . طالبا٣٠٢وعددهم للمرحلة املتوسطةاويل كارنجنجاحمعهد باب اليف الطلبة 
قصدية العمدية أو الهلذه الرسالة فاختارت الباحثة الطريقة ةا الباحثالعينة اليت أخذ
ن فعاالويكFlashcardوسيلة ستخدامان أفحصلت الباحثة .٢-وليعين الصف األ

الباحثة على أن نتيجة ت احلساب وتعتمد.قدرة الطالبات يف سيطرة املفرداتلترقية
)ttest) أكرب من النتيجة ت اجلدول (ttable ٢.٨٤>١٠.٥٤<٢.٠٩() أو(.

.ولذلك الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال



١

الفصل األول

أساسية البحث

مشكلة البحث-أ
لك من جهاتوامتياز عن غريها من اللغات، وذفضلٌاللغة العربيةإن 

هلا ا والعربية فضل من جهة اعتدال كلماللغة اوبعض من تلك جهة هي،عديدة
لذلك، اللغة العربية اآلن أهم ١.فضل من جهة فصاحة مفرداا وتعدد أساليبها

الدراسية يتعلمها الطالب يف كل املدارس اإلسالمية من املدرسة االبتدائية املواد 
إذا يتعلق اإلسالم تعلقا شديدا ا فال بد للمسلمني أن يتعلموها حىت اجلامعة.

ملساعدم يف فهم اإلسالم. 
األجنبية خصةً اللغة العربيىة اللغةتعليمكانت املفردات أهم العناصر يف

بواسطة املفردات، سيسهل الطالب يف سيطرا..اعد اللغة العربيةوتأثري يف القو
العناصر الىت البد من استيعاا حلصول على املهاراة وهلذا كانت املفردات من 

اللغوية  ومنها مهارة الكالم وغريها، فيكون تعلمها لنيل الثروة اللغوية مهما 
٢جدا.

الطالب، ومن تلك العوامل إن ىف تعليم اللغة العربية عوامل تؤثر جناح
ستخدمها املعلم لتحسني عملية االوسائل التعليمية. والوسائل هي األداة اليتهي

وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهارة ،التعليم

)،٢٠١٥، اإلسالمية احلكوميةجامعة الرانرييبندا أتشيه :، (دراسة يف فقه اللغةخباري مسلم، ١
١٥ص.

٢٤، ( اجلاصية: دار العريفة، دون السنة)، ص. تدريس اللغة العربية، طرق ذكريا ابراهيم٢



٢

ومن الوسائل الىت يستطيع ٣وإكسام العادات ليسهل الطالب يف فهم الدرس.
.Flashcardهي وسيلةتعليم املفردةها ىفاملدرس أن يستعمل

يف العصرية ببندا أتشية اويل كارنجإن معهد "باب النجاح" أحد املعاهد
أسس هذ املعهد ،Jl.Kebun Raja, Desa Doy Ulee Kareng, Banda Acehشارع 

وكان رئيس هذا املعهد حممد إمسى، الليسانس، ١٩٩٤ابريل ٢٤يف التاريخ 
باملدينة املنورة، وهذا املعهد King Abdul Azizاملاجستري، وهو متخرج يف جامعة 

يتعلم Yayasan Perguruan Islam (YPI).حتت رئاسة مؤسسة التربية اإلسالمية
ة باب النجاح املتوسطة ىف ادة اللغة العربية وفروعها كاملفردات، تم مدرسفيه امل

بندا اتشيه بتعليم اللغة العربية وما سواها من العلوم الدينية اعتمادا على املنهج 
املعهد البد هذاإذا من أهدافالدراسى الذى قررته وزارة الشؤون الدينية. 

اللغة احدهاللغة األجنبيةابثنويتحدن أن يتكلمفيهيت يدرسنالّالطالبات لل
العربية مسيطرات بكالم فصيح ألا وسيلة من وسائل االتصال اليومي يف 

وميكن أنّ لغتهن.نلكنهن ال يتكلمن ا، مع أن يتعلمن العربية مل تترق٤املعهد.
تكن مناسبة يف هذه األواخر، مثل ملصعبة بسبب الطريقة القدمية الّيتهذه ال

وجعل ذاكرة الطالبات وغريهااملستخدمة دون الوسيلةيقة حتفيظ املفرداتطر
م هذه ن تستخدتريد الباحثة أ. وانطالقا من هذه الفكرة السابقة،منخفض
يف عملية وسيلةيطبق  هذه الديدة لتزويد املراجع للمدرس وميكن ان اجلالوسيلة

عند هن.ملفرداتايف سيطرة الطالبات التعليم لترقية قدرة
إستعمال الوسيلة إعتمادا على ذلك  تريد الباحثة أن تبحث  عن " 

Flashcardعهد باب مببية ي(دراسة جتراتقية قدرة الطلبة يف سيطرة املفردلتر
.)النجاح

3 Tarmizi Ninoersy, Tathwir Manhaj Ta’lim Wa Taqwim Al-Lughah Al-‘Arabiyah Li
An-Nathiqina Bighairiha, (Banda Aceh: Alm-Mumtaz Institute, 2015) Hal. 112

4 Berdasarkan Profile Pesantren Modern Babun Najah Ulee Kareng



٣

البحثسؤاال- ب
البحث، هي :بحث السابقة، فتحدد الباحثة سؤالاعتمادا على مشكلة ال

املفردات ؟سيطرةيفتكون فعالةFlashcardهل استخدام وسيلة .١
يف تعليم املفردات ؟Flashcardكيف إجراء وسيلة .٢

البحثهدفا- جـ
البحث فيما يلي :أما هدف

سيطرة يفFlashcardلوسيلةبعد أن استخدمت البةرة الطف على قدالتعر.١
.املفردات

يف تعليم املفردات.Flashcardالتعرف على إجراء وسيلة .٢

أمهية البحث-د
:البحث هذه الرسالة هيإن أمهية 

:عهد باب النجاحي اللغة العربية مبملعلم.١
”Flashcard“التعليمية وسيلةلزيادة املعلومات عن ال-

يف لبةم لترقية قدرة الطوإعطاء اإلعانة اجليدة لتحسني عملية التعليم والتعل-
.سيطرة املفردات

عهد باب النجاحمبلطلباتل.٢
تسهيل عملية التعليم والتعلم اللغة العربية -
لزيادة الفرح وقلة امللل يف تعلم اللغة العربية.-



٤

باحثة لل.٣
سيطرة املفردات لزيادة اخلبارات واملعلومات يف عملية التعليم والتعلم يف 

Flashcard.وسيلة ستخدام با

الفروضاإلفترضات و- ه
لي :البحث فهي كما توأما الفرض الذي افترضته الباحثة يف هذا 

يف مل يرق قدرة الطلبةFlashcardاستخدمت وسيلة الفرض الصفري: إن-
. سيطرة املفردات

يف سيطرة يرقي قدرة الطلبةFlashcardاستخدمت وسيلة الفرض البديل: إن - 
املفردات.

مصطلحات البحث- و
لترقية قدرة الطلبة يفFlashcardإستعمال الوسيلة إن املوضوع هذا البحث هو 

وأرادت الباحثة أن تبني بعض . )عهد باب النجاح(دراسة جتربية مبتااملفردسيطرة
املصطلحات املهمة الىت تتضمن يف هذا املوضوع وهي كما يلي:

إستعمال: .١
٥ومعناه إستخدام.استعماالً"- يستعمل- "استعملستعمال هنا مأخوذ منإ

٦عمالً ما.واصطالحا: جعل الشيء يؤدي 

وأما املراد من كلمة اإلستعمال هنا يعين استعمال بطاقة يف املفردات.
وسيلة:.٢

.هي األدة اليت ننقل الرسالة من املرسل إىل املستقبل

تاريخ الدخول ، www.almaany.comعريب، متاح –معجم املعاين، معجم عريب ٥
م ٢٩/١١/٢٠١٦

معجم املعاين . . . ٦



٥

اما الوسيلة التعليمية هي مجيع األدوات واملعدات واآلالت اليت يستخدمها 
الدارسني سواء داخل املدرس أو الدارس لنقل خمتوى الدرس إىل جمموعة من 

٧الفصل أو خارجه دف حتسني العملية التعلمية.

٣.Flashcard(بطاقة ومضية)
يستخدم املدرس ليعرف املفردات ومعناها بواسطة هي بطاقة اليتبطاقة ومضية 

رس يلفظ املفردات ويطلب من يعرض املدرس بطاقة سريعة ويف حني املد
٨لتقليدها.الطلبة

ترقية.٤
٩".ورقيا–يرقي -رقى "من مأخوذ كلمة "ترقية" 

وهي أن يعرف حصول الدرس للطالبات لكي يبلغ إىل رغبتهن. ويقال مازال 
فالن يترقى به األمر حىت بلغ غايته أى مازال ينتقل به من حال إىل حال.

قدرة.٥
١٠. "قدرة-يقدر- قدر"منقدرة مصدر

١١فعله او تركه.قدرة هي القوة على الشيء والتمكن من 

فردة.نا يعين قدرت الطلبة يف سيطرة املوأما املراد من كلمة القدرة ه
مفردات: .٦

ها افرادا، معنا–يفرد –افرد مفردة ومأخوذ منمفردات مجع من
١٢"الكلمة".

)، ص. ١٩٧٧مكتبة األجنلو املصرية، (سنة املناهج والوسائل التعليمية،حى، ينجالحممد لبيب ٧
٢٣٤

8Imam Asrori, Media pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: CV. Bintang Sejahtera,
2014), Hal. 33

املعجم اإلليكتروين (ريستيك)لسان العرب،إبن منظور (حممد بن مكرم بن علي)، ٩
املعجم اإلليكتروين (ريستيك) العرب،لسان إبن منظور (حممد بن مكرم بن علي)، ١٠
٦١٢)، ص. ٢٠٠٣، (بريوت: دار املشرق: املنجد يف اللغة اإلعالملويس معلوف، ١١



٦

هي اساس من كل شيئ يف عملية اللغة ان اجلملة اليت هيمنواصطالحا
١٣عناصر التعبري تكون مطالب احلياة.

حدود البحث- ز

إستعمال:وضوع املتريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة حتت:املوضوعي. احلد١
سيطرة املفردات.الطلبة يفقدرةلترقيةFlashcardوسيلة

ــاملدرسة بيف فصل األولتريد الباحثة أن تبحث هذه الرسالة. احلد املكاين :٢
.عهد باب النجاحمباملتوسطة

٢٠١٧-٢٠١٦دراسيةسنةيفة تبحث هذه البحث إن الباحثاحلد الزماين :. ٣
مـ.

الدراسات السابقة- حـ
:وسيلة "الكتاب املصغر" واستخدامها يف عملية املوضووع- ١

MIN(دراسة جتربية بــ هامتعليم املفردات وتعلّ

(Lamgugob

ةإنتان مغفر:اإلسم
يف بقدرة الطالهذا البحث يعىنأما املشكلة يف :املشكلة

ضامنخفMIN Lamgugobبــحفظ املفردات 

٥٦٧)، ص. ١٩٩٩، (فروكيسف سورابيا: س البشرىوقاممنور عبد الفتاح، ١٢
املعارف، دار :القاهرة (طرق التدريس اللغة العربية يف طرق تدريسها،عبد العزيز عبد ايد، ١٣

٢٨.ص،)١٩١١



٧

الباحثة ىف هذا هاكانت الطريقة الىت تستخدم:منهج البحث
.البحث هي حبث جترييب

، p٢٨=ونتيجة املالخظة املباشرة الباحثة بقيمة :النتيجة
% ١٠٠-٨١% تدل على أا وقع بني حد  ٨٩

.ممتازمبعىن 
عن انبحثمها تأنّ الدراسة السابقة والدراسة احلالية :وجه التشابه

املفردات ومها تريدان أن ترقّيا قدرة الطلبة يف سيطرة 
يف حفظ املفردات. أو 

والفرق بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية يعىن:وجه اإلختالف
وكيفية استخدامه يف ب املصغر أا تبحث عن الكتا

تعليم املفردات أما الباحثة تبحث عن استخدام الوسيلة 
Flashcardلترقية قدرة الطلبة يف سيطرة املفردات  .

يف تدفيع تعلم (Flashcard)تأثري وسائل بطاقة الومضية:املوضووع- ٢
الكتابة باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

.أجنوج األىل تولونج 
اليانا:اإلسم

التزال حمرومة من الطالب ة يف هذا البحثأما املشكل:املشكلة
الذي كتب اللغة العربية، نظرا ألا تتأثر 

الثقة حيث أن قدراا ليست متاما ما بعوامل عدم 
الكتابة يصل إىل مهارة 

الباحثة ىف هذا البحث هاكانت الطريقة الىت تستخدم:منهج البحث
هي حبث جترييب



٨

ت= >١.٧٢١ونتيجة اإلختبار يدل على أن ت=:النتيجة
.مبعىن ممتاز٦.٨٢٥

أنّ الدراسة السابقة والدراسة احلالية مها تستخدمان :وجه التشابه
يف التعلم Flash Cardالوسيلة املتساوية يعين وسيلة 

املفردات
اختالف بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية يعىن ان:وجه اإلختالف

(Flashcard)تأثري وسائل بطاقة الومضيةث عن انه يبح

الكتابة باملدرسة الثانوية اإلسالمية يف تدفيع تعلم 
أما الباحثة تبحث عن .احلكومية األىل تولونج أجنوج 

لترقية قدرة الطلبة يف Flashcardاستخدام الوسيلة
املفردات.سيطرة 

(دراسة جتريبية باملعهد تدريس املفردات بالقصة :املوضووع- ٣
)Lampoh Beut-Lamlhomالعصري 

رمحة مولدي:اإلسم
ون ان املشكلة يف هذا البحث يعىن ان الطلبة اليستفد:املشكلة

من املفردات الذي وجدوا عند يلعب دورها يوميا بعد 
صالة الصبح

ىف هذا البحث الباحثهستخدميكانت الطريقة الىت :منهج البحث
بحث جترييبالهي 

أما نتيجة البحث اليت حصل  عليها الباحث فهي تدل:النتيجة
ت –على أن الفروض مقبولة ألن النتيجة من االختبار 



٩

(Test-T) ت–هي أن(T) أكرب من ٢،٠٦احلساب
.٣،٠١اجلدول (T)ت

أنّ الدراسة السابقة والدراسة احلالية مها تستخدمان :التشابهوجه 
يف التعلم Flash Cardالوسيلة املتساوية يعين وسيلة 

املفردات
ان إختالف بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية :وجه اإلختالف

تبحث عن تطبيق األلعاب اللغوية يف تعليم اا يعىن
تفاوت قدرة الطالب بني عرفة املفردات باألهداف مل

أما الباحثة تبحث عن والضابط الفصل التجري 
لترقية قدرة الطلبة يف Flashcardاستخدام الوسيلة
سيطرة املفردات.

وسيلة السلم والثعبان واستخدامها يف عملية تعليم :املوضووع- ٤
)MIN Tungkopاملفردات (دراسة جتريبية بــ 

سيت سارة:اإلسم
ان املشكلة يف هذا البحث يعين كانت الطلبة :املشكلة

عاجزون يف فهم معىن املفردات. 
ىف هذا ةالباحثهاستخدمتالطريقة الىت كانت:منهج البحث

بحث جترييبالهي البحث
أما نتيجة البحث اليت حصلت  عليها الباحثة فهي :النتيجة

على أن الفروض مقبولة والدليل على ذلك أن تدل
-ت احلساب أكرب من نتيجة االختبار-نتيجة  االختبار

.٣,٣٤<٢,٠٢ت اجلدول يعين 



١٠

أنّ الدراسة السابقة والدراسة احلالية مها تبحثان عن :وجه التشابه
املفردات ومها تريدان أن تستخدما الوسيلة اجلديدة يف 

.اتتعليم املفرد
ان إختالف بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية :وجه اإلختالف

استخدامها السلم والثعبان يعىن اا تبحث عن وسيلة 
فعالية وسيلة السلم باألهداف ملعرفة يف تعليم املفردات

أما الباحثة تبحث عن يف تعليم املفرداتوالثعبان 
الطلبة يف لترقية قدرة Flashcardاستخدام الوسيلة
سيطرة املفردات.

تطبيق الطريقة السمعية الشفهية على تعليم املفردات : املوضووع- ٥
)Bireun(دراسة جتريبية باملدرسة املتوسطة بــ 

عارفة سفتيان:اإلسم
أما املشكلة يف هذه الرسالة يعين أن قدرة الطلبة على :املشكلة

سيطرة املفردات ال يزال ضعيفة، ومل حيفظ 
بعض املفردات. الطلبة إال 
ىف هذا ةالباحثهاستخدمتالطريقة الىت كانت:منهج البحث

بحث جترييبالهي البحث
أما نتيجة البحث اليت حصلت  عليها الباحثة فهي :النتيجة

ن تدل على أن الفروض مقبولة والدليل على ذلك أ
-ت احلساب أكرب من نتيجة االختبار- نتيجة  االختبار

.  ١٨,٥٧<٢,٠٦٩ت اجلدول يعين 



١١

أنّ الدراسة السابقة والدراسة احلالية مها تبحثان عن :وجه التشابه
ترقّيا القدرة الطلبة يف سيطرةاملفردات ومها تريدان أن 

املفردات.
السابقة والدراسة احلالية ان إختالف بني الدراسة :وجه اإلختالف

يعىن اا تبحث عن الطريقة السمعية الشفهية على تعليم 
ترقية قدرة الطلبة على باألهداف ملعرفةاملفردات

أما استيعاب املفردات بتطبيق الطريقة السمعية الشفهية
لترقية Flashcardالباحثة تبحث عن استخدام الوسيلة

.قدرة الطلبة يف سيطرة املفردات

اخلطةطريقة كتابة -ط
دليل إعداد خطة البحث الرسالة فاعتمدت الباحثة على كتابة هذه أما الطريقة 

(البكالوريوس) قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل املعلمني جبامعة 
الرانريي اإلسالمية احلكومية.



١٢

الفصل الثاين

اإلطار النظري

مفهوم الوسيلة التعلمية-أ
تعريف الوسيلة .١

١لغة : ما يتوصل به اإلنسان إىل شيء، أو يتقرب به إىل غريه.الوسيلة

الواسيلة هي األدة اليت ننقل الرسالة من املرسل إىل املستقبل.
اما الوسيلة التعليمية هي مجيع األدوات واملعدات واآلالت اليت يستخدمها املدرس أو 
الدارس لنقل خمتوى الدرس إىل جمموعة من الدارسني سواء داخل الفصل أو خارجه 

دف حتسني العملية التعلمية.  
على وذلك دون االستناد إىل األلفاظ وحدها. وبالغاىل فإن الكتاب املدرسى إذا اقتصر

األلفاظ فهو ليس وسيلة ولكن حيتوبه من رسوم وخرائط وصور وتصميمات وغريها 
٢هي اليت ميكن اعتبارها وسائل تعليمية. 

أنواع الوسائل التعليمية :.٢
ميكن تقسيم الوسائل التعليمية إىل ثالثة أقسام هي :

األلفاظ وهي تعد أكثر الوسائل جتريدا.)١
وهي تعد وسائل بديلة عن الواقع.الوسائل السمعية والبصرية )٢
٣اخلربات اهلادفة املباشرة وهي الواقع احلى امللموس.)٣

) أن وسائل تعليم هي كل ما يستخد قناة إليصال ١٩٨٧(Suparnoذكر سوبرنو 
رسالة أو معلومة من مصدر إىل هدف (مرسل إليه). قد توصل الرسالة عن طريق 

١٦١م)، ص. ٢٠٠٨، دار السالم، (القاهرة: التربية اإلسالميةعبد الوهاب عبد السالم طويلة، ١
٢٣٤-٢٣٥)، ص. ١٩٧٧مكتبة األجنلو املصرية، (سنة املناهج والوسائل التعليمية،حى، ينجحممد لبيب ال٢
٢٣٦ص. املناهج والوسائل ...، حى، ينجحممد لبيب ال٣



١٣

(وسيلة بصرية)، أو طريق األزدواج بني السمع السمع (وسيلة مسعية) أو طريق البصر 
٤والبصر (وسيلة مسعية بصرية)، أو عن طريق االنفعال (وسيلة انفعالية).

معايري اختيار الوسيلة واستخدامها :.٣
فيما يلى نذكر بعض القواعد والتوجيهات واألسس واملعايري اليت أن يراعيها املدرس 

التعليمية :عند اختيار واستخدام الوسائل 
حتديد األهداف من استخدام الوسيلة- ١
مراعاة مستوى نضج التالميذ- ٢
ارتباط الوسيلة باملنهج والتكامل معه- ٣
مالئمة الفصل الستخدام الوسيلة- ٤
جتربة الوسيلة- ٥
استخدام الوسيلة يف املكان والزمان املناسبني- ٦
٥إعادة استخدام الوسيلة.- ٧

أمهيتها :.٤
تكمن أمهية الوسائل يف مقدار ما حتققه من أهداف تربوية ضمن نظام شامل متكامل، 

ومن أهم آثارها ما يلي : 
جتذب إهتمام الطالب، وتشد إنتباهه اىل الدرس، وتثري شوقه اىل املعرفة والرغبة يف .١

العلم، وتنمي فيه حب االستطاع، وتشعره بتغري جو الدرس وطريقته، ملا يرى فيها 
لوان جديدة، والسيما إذا استخدم املدرس أنواعا متعددة منها.من أ

تزيد يف فاعلية الطالب ونشاطه الذايت، ملا تضفيه على الدرس من حيوية وواقعية .٢
ونشاط.

.٣-٢مـ)، ص. ١٩٩٥(ابكيب مالنج :سنة ،الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسرارى، ٤
٢٣٨ص. املناهج والوسائل ...، حى، ينجحممد لبيب ال٥



١٤

تقدم للطالب خربات حسية قوية التأثري، وتعينه على تكوين معارف ومدركات .٣
له ونظره فيها.صحيحة ألا توسع جمال احلواس، حيث يعمل الطالب عق

تقلل اجلهد وتوفر الوقت، ألا تساعد على سرعة التعلم وفهم الدرس واستيعابه، .٤
وتوضح الغامض من املعلومات، وتعني على تفسري املبهم وحل املشكل. فتزيد يف 

حفظ الطالب واستيعابه.
تساعد على تثبيت املعلومات وتذكرها واستحضارها عند احلاجة، ألا تبقي يف .٥

الطالب حية ذات صورة واضحة، كما أا تنمي فيه االستمرار يف التفكري، مما ذهن
جيعل التعليم أبقى أثرا.

تساعد يف ختطي حدود الزمان واملكان واإلمكانات املادية، فتنقل العامل اخلارجي إىل .٦
الفصل، وذلك بتقريب املعلومات اليت حيول بيننا وبينها وحدود ومسافات طويلة.

إمكانات الميكن أن يدركها الطالب حبواسه، مثل تكبري األشياء وتصغريها، توفر .٧
والتحكم يف السرعة وحنو ذلك.

تساعد على تطبيق قوانني التعلم والتعليم، كاحلل والتركيب واالنتقال من البسيط إىل .٨
املركب ومن احملس اىل ارد.

اعد على تنمية املالحظة تدرب الطالب على اتباع األسلوب العلمي يف التفكري، وتس.٩
وتنسيق األفكار وترابطها.

تنمي ثروة الطالب اللغوية، وال سيما لدى مشاهدة الوسيلة ومناقشتها..١٠
تعني على مراعاة الفروق الفردية، ألن تنوع الوسائل يساعد يف تقدمي خربات .١١

متنوعة تتناسب مع حاجات الطالب وميوهلم واستعدادام املختلفة.
األسس النفسية التربوية . وقد ثبت علميا أن دور اخلربة احلسية يف تعتمد على .١٢

% من معارف العقل.٨٥تكوين اإلدراك والتعليم ميثل 
تقدم للطالب متهيدا للموضوع الذي سيدرسه، وجتعله يعيش فيه ، وال سيما إذا .١٣

كان املوضوع بعيدا عن واقعه أو اليستطيع تصوره ، كالرسم التخطيطي ملواقع 
٦ناسك، واملصورات واخلرائط يف تدريس السرية والغزوات.امل

١٦٢م)، ص. ٢٠٠٨(القاهرة: دار السالم، التربية اإلسالمية وفن التدريس، عبد الوهاب عبد السالم طويلة، ٦



١٥

عملية التعليم والتعلمدور الوسيلة التعليمية يف .٥
املعلم للطلبة يأثر إىل اإلجابة لدى الطلبة. ويرى علماء النفس أن املثري الذي يعطيه 

تعلم جناح عملية التعليم متوقف على قدرة املعلم على إجياد التناسب بني املثريات وامل
٧أثارته أثارة حية تنبعث من نفسه وتستمر حىت تتم عملية التعليم.ليضمن بذالك 

فبذلك الوسيلة التعليمية تكون ألة حيث أا جتعل مثري املعلم جيدا. 
وتتمثل أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم يف تأثري الفعال على عناصر 

العملية التعليمية وهي: املعلم، واملتعلم، واملادة التعليمية، كما الرئيسة الثالثة من عناصر 
لخص يف اآليت: يت

ويساعد استخدام الوسائل التعليمية للمعلم يف عملية التعليم على األمور التالية :
تساعده على رفع درجة كفايته املهنية، واستعداده.-
ذ، واملقوم للتعليم.تغري دوره من الناقل وامللقن إىل دور املخطط، واملنف-
حسن عرض املادة، وتقوميها، والتحكم ا.تساعده على -
متكنه من استغالل كل الوقت املتاح بشكل أفضل.-
توفر وقته وجهده املبذولني يف حتضري املواقف التعليمية وإعدادها.-
فعية طلبته.تساعد على يف إثارة دا-

زمن فات أو يف مكان وذلك من خالل عرض بعض الوسائل عن ظواهر وقت يف 
بعيد.

أمهية الوسائل التعليمية للمتعلم من خالل اآليت :ومتكن 
تنمي يف املتعلم حب االستطالع، وترغبه يف التعلم.-
وبينه وزمالءه.تقوي العالقة بينه وبني املعلم، -
توسع جمال اخلربات اليت مير ا.-
اللفظية سواء كانت عن احملسوس أم عن ارد.تزيد ثروته-
تسهم يف تكوين اجتاهات مرغوب فيها.-

١٩٧٦فتح الباب عبد احلليم سيد، إبراهيم خمائيل حفظه اهللا، وسائل التعليم واإلعالم، (القاهرة: عامل الكتب، ٧
٤٢م)، ص 



١٦

تشجعه على املشاركة والتفاعل مع املواقف الصفية املختلفة.-
تثري اهتمامه وتشوفه إىل التعلم.-
توفر من وقته وجهده يف التعلم.-

النقاط التالية:التعليمية للمدة التعليمية فتمكن يف أما أمهية الوسائل 
تساعد على توصيل املعلومات، واملواقف، واالجتاهات، واملهارات املضمنة يف املادة -

، وإن اختلف التعليمية إىل املتعلمني، وتساعدهم على إدراكها إدراكا متقاربا
مستواهم.

مفهوم املفردات- ب
تعريف املفردات .١

٨افرادا، معناها "الكلمة".–يفرد –املفردات مجع من افرد 

املفردات واحدها مفردات : اللفظية أو الكلمة اليت تتكون من حرفني فأكثر وتدل 
٩على معىن، سواء أكانت فعال أو إمسا أو أدات.

املفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة. ومع أمهية موقعها يف كل من مهارات اللغة 
١٠إالّ أن هذه املوقع يتفاوت من مهارة إىل  أخرى.األربع: استماع/كالم/قراءة/كتابة 

وتعليم املفردات مطلب أساس من مطالب تعليم اللغة الثانية وشرط من شروط 
١١إجاا.

8 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/(diakses pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016
pada pukul 11:24 WIB)

ية، (دار الغاىل: الرياض، ناصر عبد الغاىل وعبد محيد عبد اهللا، اسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعرب٩
. ٢١٥)، ص. ١٩٩١

.٦١٤مـ)، ص. ٢٠١٠(القاهرة: دار الفكر العريب، ، رجع يف مناهج تعليم اللغة العربيةاملرشدى أمحد طعيمة، ١٠
هـ)، ص. ١٤٣٣(جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، جع يفاراملرشدى أمحد طعيمة، ١١

٢١٥.



١٧

أهداف املفردات.٢
أهداف املفردات إن تعلم املفردات اليعىن أن الطالب يف تعلم اللغة الثانية قادراة على 

مقابل هلا، أو كونه قادراة على حتديد معناها يف القواميس ترمجتها إىل اللغة األم وإجياد
واملعاجم العربية فحسب، بل إن معاير الكفاءة يف تعلم املفردات هو أن يكون الطلب 
قادر على استعمال الكلمة املناسبة يف املكان املناسب، حىت يستطيع اإلتصال بالعربية 

١٢تطيع استخدامها بكفاءة.وعدد ألمناط والتراكيب اليت يسيطر عليها، ويس

طرق تعليم املفردات.٣
طرق تعليم املفردات  كما يلى:

إبراز ما تدل عليه الكلمة من أشياء (النماذج) كأن نعرض قلما أوكتابا عند ما - ١
كلمة قلم أوكتاب.ترد 

مثيل املعىن, كأن يقوم املعلم بفتح الباب عند ما ترد مجلة" فتح الباب".- ٢
يلعب املعلم دور مريض حيس بأمل يف بطنه ويفحصه طبيبلعب الدور كأن - ٣
ساخن إن . كأن يذكر هلم كلمة بارد يف مقابل كلمةantonymذكر املتضادات - ٤

هلم سابق عهدا.كان 
صمصام إن كأن يذكر هلم كلمة بارد يف مقابل كلمةsynonymsذكر املترادفات- ٥

كان هلم سابق عهدبكلمة سبق.
تداعى املعاىن وذلك بذكر الكلمات الىت تثريها يف الذهن الكلمة اجلديدة. كأن - ٦

يذكر عند ورود كلمة" عائلة" الكلمات االتية: زوج. زوجة, بيت, أسرة, 
أوالد....اخل.

ذكر أصل الكلمة ومشتقاا. وهذا أيضا من أساليب توضيح املعىن فعند ورود - ٧
كلمة" مكاتبة" مثال يستطيع املعلم بيان أصلها(كتب) وما يشتق من هذ األصل 

كلمات ذات صلة بالكلمة اجلديدة (كاتب, مكتوب, كتاب...اخل.من 

.٩٤)، ص. ١٩٩٨، (األحكام: أو جونج فاندانج، مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبيةأزهر أرشد، ١٢



١٨

شرح املعىن الكلمة بالعربية وذلك بشرح املقصود من الكلمة(مثل ذكر هذه - ٨
"اشتد إخالصه يف العمل" شرحا لكلمة""يتفاىن").العبارة 

د القراءة, يف حالة ورود كلمة جديدة يف نص يقرؤه الطالب ميكن تكليفهم تعد- ٩
بقراءة النص قراءة صامتة عدة مرات حىت يستكشف أحد هم معان.

الباحث يف القاموس, مبكن تكليف الطالب يف املستويات املتوسطة واملتقدمة -١٠
بالبحث يف القواميس العربية لتوضيح معىن الكلمة اجلديدة

اىل لغة وسيطة وهذا اخر أسلوب ميكن أن يلجأ إليه املعلم لتوضيح معىن الترمجة-١١
.١٣الكلمة

بطاقة الومضية \Flashcardوسيلةالمفهوم- جــ 
بطاقة الومضية\Flashcardتعريف الوسيلة .١

بطاقة الومضية هي وسائل اإلعالم املرئية وهي بطاقة صغرية احلجم اليت ميكن 
تعديلها مع الفئة الصغرية من مواجهة وحتتوي على صور أو نص أو رمزا وتذكر 

الطالب بالرصاص أو أي شيئ ذات الصلة للصور. 
يستخدم املدرس ليعرف املفردات ومعناها بواسطة نضرها املدرس بطاقة اليتأي

بطاقة سريعة ويف حني املدرس يلفظ املفردات ويطلب من الطالب لتقليدها واملستخدمة 
يف الكالسيكية. لذلك، هذه البطاقة صنع من حجم كاف. ميكن الطالب جيلسوا يف 

١٤الوراء أن ينضرها واضحة.

Flashcardخطوات التدريس .٢

كل طريقة هلا إجراء اإلستخدام اخلاصة ا وهكذا أيضا ذه الطريقة، أما يف
بالنسبة للخطوات كما يلي:

يعرض املعلم إىل الطلبة البطاقة حتتوي الكلمة )١

. ١٦١ص. ...املراجع يف رشدى أمحد طعمية, ١٣
14 Imam Asrori, Media pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: CV. Bintang Sejahtera, 2014),

Hal. 33



١٩

مرات وتقليدها الطلبة٣-١يلفظ املعلم املفردة اليت مكتوبة يف البطاقة )٢
يعرض املعلم  الصور متعلقا بتلك املفردة)٣
علم املفردة والصور من نظر الطلبةحيرك امل)٤
يستمر املعلم لتقدمي مبفردات أخرى مع نفس اخلطوات)٥
بعد تتم هذه اخلطوات، ميكن للمعلم يف تدرب مبكثفة)٦
١٥لإلختبار أو للمراجعة، ميكن املعلم أن جيرم باللعبة.)٧

بارز. وعند خر، أن يكتب على بطاقة كلمة واحدة خبط اآلما يشرح يف كتاب ك
املروضة مرتني مث يطلب من الطلبةاستخدامها يعرض املدرس بطاقة وينطق بالكلمة

ترديدها. وبعد ماتنتهى بطاقاته تعرض كلّ من البطاقات نفسها ملدة ثانتني أو ثالثا ويطلب 
١٦على حفظ املفردات.ءة. إن هذه البطاقة لتعويد الطلبةمن الدارس القرا

فيما يلى أعرض املقدار من الصور، إما من سنتيمتر.٢٤×١٨±هذه بطاقة صنع مبقدار 
جهة الكلمة أو الصورة أو بينهما.

١٨

٢٤

مقدار البطاقة

15 Imam Asrori, Media pembelajaran ... Hal. 35
٨٥- ٨٤مـ)، ص. ١٩٩٥(سنة،الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسرارى، ١٦



٢٠

مهندس

خمتلفةبطاقة والصورة يف الكلمة 

البطاقة والصورة يف نفس الصفحة 

هاالصورة امام البطاقة والكلمة خلف

سائق

مهندس



٢١

أنواع البطاقات.٣
بطاقات األمساء.أ

وتكتب فيها أمساء األطفال حبيث يكون لكل طفل ثالث بطاقات يكتب يف كل واحدة 
البطاقات الثالث، والثانية تبقى معه، والثالثة مع املعلم منها امسه مث يلصق واحدة من

وتستخدم هذه الطاقات بطرق خمتلفة، ويتم تدريب التالميذ عليها كأن ختتلط بطاقات 
األطفال، ويتم التعرف عليها بواسطة التالميذ حبيث يستخرج كل تلميذ بطاقته منبني 

البطاقات املختلفة.

بطاقات أمساء األشياء.ب
بطاقات بأمساء حمتويات حجرة الدراسة، أو بأمساء األشياء اليت يعرفها التالميذ، تكتب 

كا لباب والشباك والسبورة. وتلصق كل بطاقة على مسماها ومثل هذه البطاقات 
تساعد األطفال على التعرف على الكلمات والربط بني األشياء وأمسائها.

بطاقات تنفيذ األوامر.ج
وامر، مثل اجلس، قف، ارفع أصبعك، افتح الباب...إخل. وهي بطاقات يكتب عليها أ

يقرأ كل تلميذ بطاقته بطريقة صامتة، مث ينفذ ما جاء ا.
بطاقات الكلمات واجلمل املتماثلة.د

وهي بطاقات مكتوب فيها كلمات ومجل، توزع على التالميذ ويكتب املعلم الكلمة 
البطاقة املوجودة معه وبني ماهو واجلملة على السبورة، وعلى التالميذ أن يضاهي بني

مكتوب على السبورة.
ألسئلة واألجوبةبطاقات ا.ه

تكتب جمموعة من البطاقات بعدد تالميذ الفصل. يف نصف هذه البطاقات أسئلة، ويف 
النصف اآلخر اجابات عن هذه أسئلة. وتوزع البطاقات حبيث يقرأ كل تلميذ من 

ويرد عليه التلميذ الذي معه بطاقة اإلجابة التالميذ الذين معهم أسئلة بطاقته، 
الصحيحة على هذا السؤال.

بطاقات القصص القصرية ازأة.و



٢٢

ويف هذه البطاقات أجزاء من قصة، يطلب من كل تلميذ أن يرتب هذه البطاقات 
حبيث تكون القصة.

بطاقات القصة الناقصة.ز
ى كل تلميذ أن وهي بطاقات كتب على كل منها قصة قصرية جمهولة النهاية وعل

١٧يكون القصة اليت معه.

بطاقات الومضية.ح
بطاقة صغرية احلجم اليت ميكن تعديلها مع الفئة الصغرية من مواجهة وحتتوي وهي 

على صور أو نص أو رمزا وتذكر الطالب بالرصاص أو أي شيئ ذات الصلة للصور. 

مزايا البطاقات.٤

، من أمهها:للبطاقات عدة مزايا

على زيادة معدل سرعتهم يف القراءةحث التالميذ )١
مزج اللعب بالتعليم)٢
التعليم عن طريق النشاط)٣
التدريب على عدد من املهارات األساسية، كالتعرف على الكلمات والفهم وحسن اإللقاء )٤

١٨وسالمة النطق، وسالمة اهلجاء، وتنمية أساليب التعبري.

١٥٧ص. م)١٩٩١،( القاهرة: دارالشواف، تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، ١٧
١٥٩...،ص.تدريس فنون اللغة العربيةمدكور، علي أمحد١٨



٢٣

الفصل الثالث

إجراءات البحث امليداين

منهج البحث.أ
الباحثة ىف هذا البحث هي حبث جترييب أو ما يقال هاكانت الطريقة الىت تستخدم

penelitian percobaan/uji"، كما يعرف باإلندونسي "”experiment researchباإلجنلزية 

cobaأن يعرف أثر السبب (املتغري ته" هو املنهج العلمي الذي يستطيع الباحث بواسط
١املستقل) على النتيجة (املتغري التابع). وله األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية.

Factorial)بحوث العامليةتنقسم البحوث التجريبية إىل أربعة األقسام: ال Design)،
Quasiشبه التجريبية ()، وحبوث True Experiment(التجريبيةالتصميماتوحبوث

Experimental( ،) وحبوث التصميمات التمهيديةPre- Experiment: ( ينقسيم هذا البحث
One group Pre، والتصميم الثاينOne shot case studyإىل ثالثة أقسام: التصميم األول

Test Design–Test, Post–،١ت خأخذ الشكل التايل:    ويx٢خ
مرور الزمان

التفصيل :
: االختبار القبلي١خ

: االختبار البعدي٢خ
Xاملعاجلة التجريبية :

وكما يتضح من الشكل أن الفرق بينه وبني التصميم األول ميكن يف إجراء اختبار قبلي 
مج، بة، مث تطبق طريقة التعليم املربتحديد املستوى يف مقرر القواعد مثال قبل إجراء التجرل

ويف اية الفصل الدراسي جيري هلم اختبار بعدي ليتبني مدى الفرق بني درجيت 
Static-Groupاالختبارين القبلي والبعدي مما يعكس أثر التجربة. والتصميم الثالث

٣٠٣، ص. …إىل البحث يف العلومدخل املصاحل بن محد العساف، ١
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Comparison Design ،وحبوث التصميمات العاملية)Factorial Design(. ويف هذه البحث
٢استعملت الباحثة التصميمات التمهيدية من التصميم الثاين.

اتمع والعينة.ب
اتمع هي مجيع األفراد (األشياء والعناصر) الذين هلم خصائص الوحدة ميكن 

باب مبعهد توسطةللمرحلة امللباتمجيع الطافهي هذه الرسالة اتمع يفوأما ٣مالحظتها.
احثة . فأخذت البم٢٠١٧/ م۲۰١٦طالبة، لسنة دراسية ٣٠٢يبلغ ، وعددهنالنجاح

.لباتطا٢١. وعددهن٢- ألولمنهم العينة ىف الفصل ا

البحثجـ.  أدوات

ما األدوات الىت استعملها الباحثة ىف مجع تلك املعلومات فهي:وأ
املالحظة املباشرة.١

ااملالحظة أداة من األدوات البحث جتمع بواستطها املعلومات اليت ميكنإن 
هب ذلباحثة باملباشرة تار فروضة. فهي تقوم ايمن اإلجابة عن أسئلة البحث وإختةالباحث
).باب النجاح(معهد بحثالميداناىل 

ر: املكتبة العبيكان،  ، الطبعة الثانية، (الناشاملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، ٢
٣١٦-٣١٥)، ص.٢٠٠٠

3 ocw.up.edu.ps/. . . /BGGC2103.101- 02052009-1.rtf/2016/11/25. 09:36 WIB.
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LEMBAR OBSERVASI GURU

PENGGUNAAN MEDIA FLASH-CARD UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN

SISWA DALAM MENGUASAI MUFRADAT

Nama Sekolah :

Kelas/Semester :

Hari/Tanggal :

Nama Guru :

Materi Pokok :

Nama Pengamat/Observer :

A. Petunjuk : Berilah tanda (√ ) pada kolom nilai yang sesuai menurut penelitian

Bapak/Ibu :

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

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

B. Lembar Pengamatan :

No Aspek yang diamati
Nilai

1 2 3 4

1. Pendahuluan :

1. Kemampuan mengelola kelas agar siswa

siap untuk belajar.

2. Kemampuan memotivasi siswa/

mengkomunikasikan tujuan
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pembelajaran.

3. Kemampuan menginformasikan media

Flash-card dan langkah-langkah

pembelajarannya.

2. Kegiatan Inti :

4. Kemampuan menjelaskan tentang media

pembelajaran Flash-card dan

mengajarkan materi بييت  dengan

menggunakan media pembelajaran

Flashcard (kartu kilat)

5. Kemampuan membimbing siswa

menguasai kata, frase dan menyebutkan

mufradat yang berhubungan dengan

بييت dengan menggunakan media

pembelajaran Flashcard.

6. Kemampuan guru dalam mengamati

keaktifan siswa ketika pembelajaran

berlangsung.

3. Penutup :

7. Kemampuan guru dalam melakukan

tanya jawab ringkas dengan siswa

tentang materi yang didiskusikan.

8. Kemampuan mengarahkan siswa untuk

membuat kesimpulan materi yang telah

dipelajari.

9. Kemampuan guru dalam melakukan

refleksi dan dalam pemberian tugas jika

perlu.

4. Jumlah Keseluruhan



٢٧
C. Saran dan Komentar Pengamat/Observer :

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Banda Aceh, 2017

Pengamat/Observer

(…………………………..)
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قدرة الطلبة يف سيطرةلترقية Flashcardقيمة ألنشطة املدرسة عند إدارة التعليم باستخدام وسيلة
، فهي :املفردات

الناحية امللحوظةرقم
النتيجة امللحوظة

١٢٣٤

مقدمة.١

قدرة املدرسة على إدارة الفصل لكي الطلبة - ١
الستعداد التعلم.

قدرة املدرسة على تشويق الطلبة أو توصل - ٢
أهداف التعليم.

Flashcardقدرة املدرسة على ختبري وسيلة - ٣

تدريسه.وطرق

√

√

√

األنشطة األساسية.٢

Flashcardقدرة املدرسة على شرح وسيلة - ١

.مادة " بييت " باستخدام تلك الوسيلةوتعليم
قدرة املدرسة على توجيه الطالب لسيطرة - ٢

ملفردات عن "بييت"الكلمات والعبارات ويذكر ا
.Flashcardوسيلة باستخدام 

قدرة املدرسة على مالحظة أنشطة الطلبة أثناء - ٣
عملية التعليم.

√

√

√
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٣

.

خامتة

يف إجراء سؤال وجواب مع قدرة املدرسة - ١
الطلبة عن املادة.

قدرة املدرسة على توجيه الطلبة الستنباط عن - ٢
املادة يعلمهم.

قدرة املدرسة على إجراء اإلنعكاس وتقدمي - ٣
واجب إذا لزم األمر. 

√

√

√

٣٢اموع.٤
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS  SISWA

Nama Sekolah :

Kelas/Semester :

Nama Guru :

Materi Pokok :

Nama Pengamat/Observer :

A. Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian

Bapak/ Ibu :

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

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

B. Lembar Pengamatan :

No Aspek yang diamati

Nilai

1 2 3 4

1. Kegiatanawal :

1. Siswa menjawab salam guru

2. Siswa membaca doa sebelum belajar

3. Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti

pembelajaran.

4. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran

yang disampaikan guru.

2. KegiatanInti :

1. Sikap siswa selama pembelajaran

berlangsung.

2. Reaksi siswa terhadap penjelasan yang



٣١

disampaikan guru.

3. Sikap siswa melakukan tanya jawab dengan

guru.

4. Kekompakan siswa dalam belajar

kelompok.

3. KegiatanAkhir :

1. Siswa membuat rangkuman dengan

bimbingan guru tentang materi yang telah

disajikan.

2. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari

guru.

4. JumlahKeseluruhan

C. Komentardan Saran Pengamat :

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Banda Aceh, 2017

Pengamat/Observer

(…………………………….)
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لترقية قدرة الطلبة يف سيطرة Flashcardوسيلةقيمة ألنشطة الطلبة عند إجراء التعليم باستخدام
املفردات  

الناحية امللحوظةرقم
النتيجة امللحوظة

١٢٣٤

مقدمة.١

يرد الطلبة السالم - ١
يقرأ الطلبة الدعاء قبل التعلم- ٢

أحوال ودوافع الطلبة التباع التعليم- ٣
يهتم الطلبة بإلقاء أهداف التعليم- ٤

√

√

√

√

األنشطة األساسية.٢

سلوك الطلبة أثناء التعلم- ١
تفاعل الطلبة إىل الشرح الذي قدمتها - ٢

املدرسة
سلوك الطلبة، يفعلون سؤال وجواب مع - ٣

املدرسة
اكتنز الطلبة يف فرقة التعلم- ٤

√

√

√

√
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خامتة.٣

خلص الطلبة املواد التعليمية مبساعدة - ١
املدرسة

أجاب الطلبة أسئلة صورة عاكسة من - ٢
املدرسة

√

√

٣٣اموع.٤

:االختبار.٢
إلجابة أسئلة ةن يستخدمها الباحثأختبارات أحد من األدوات الىت ميكن الإن ا
يعين تقارن الباحثة بني نتائج االختبارين، ومها االختبار القبلي ختيار فروضة. االبحث أو 

واالختبار البعدي.

(Pre-Test)يختبار القبلاال- 

إجراء التجربة اموعتان التجريبية والضابطة قبل تربهختهو الذي يالقبلختبار اال
إجراء التجربة لقباس قبلا يف مهارة الكالم مبغرض حتديد احملتوى التحصيل الدراسي لديه

) على املتغري التابع (التحصيل ملتغري املستقل (التعليم املربمجاألثر الذي أحدثه تطبيق ا
.احث االختبار البعدي بعد عملية التدريسالدراسي). ويقوم الب
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٣-١اجلدول 
٤األسئلة لإلختبار القبلي

!صل املفردة مع معناها مناسبة-أ
Penjualتناول الفطور.١ -

Siswaخادم.٢ -

Pegawaiغرفة النوم.٣ -

Pembantuبائع.٤ -

Makan Pagiتناول العشاء.٥ -

Makanسائق.٦ Siang -

Ruang Belajarموظّف.٧ -

Sopirتناول الغداء.٨ –

Ruang tidurطالب.٩ -

Makan Malamغرفة املذاكرة.١٠ -

(Post-Test)االختبار البعدي- 

ة والضابطة بعد إجراء ر الذي ختتربه اموعتان التجريبياالختبار البعدي هو االختبا
ا يف مهارة الكالم بعد إجراء التجربة مالتحصيل الدراسي لديهالتجربة بغرض حتديد احملتوى 

غري التابع (التحصيل لقباس األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل (التعليم املربمج ) على املت
٥.االختبار البعدي بعد عملية التدريسةقوم الباحثالدراسي). وت

4 Kemenag RI, Buku Siswa Bahasa Arab, pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, kelas VII

(Jakarta, Kemenag, 2015, hal 95)

.٣٠٧، ص. …دخل إىل البحث يف العلوماملصاحل بن محد العساف، ٥
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٣-٢اجلدول 
٦األسئلة لإلختبار البعدي

أصح األجوبة !اختر - ب
يف غرفة النوم . . ..١

مغرفة-جــمائدة-أ
تلفزيون-دسروال- ب

يف غرفة اجللوس . . ..٢
منضدة-جـماء-أ

سور-دـصابون- ب
يف املطبخ . . ..٣

وسادة-جـبركة-أ
زهرية-درز- ب

٤.

اين يبيع بائع ؟
سوق-جـمستشفى-أ

مدرسة-دشارع- ب
ما معىن من "محام" ؟.٥

Ruang Tamu-جـSumur-أ

Kamar Tidur-دKamar Mandi- ب

بياناتالحتليل طريقة د.  

6 Kemenag RI, Buku Siswa Bahasa Arab, pendekatan Saintifik Kurikulum 2013......hal 95
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ت عن نتيجة القبلي والبعدي فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:وحتليل البيانا

t = ∑	
٧

”TTable“ال تبلغ عن نتيجة اجلدول التائي ”TTest“إذا كانت النتيجة من االختبار التائي 

متساوية أو أكرب ”TTest“فتكون النظرية مردودة. وإذا كانت النتيجة من االختبار التائي 
فتكون النظرية مقبولة. 

7 Suharsimi arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 349-351
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الفصل الرابع

نتائج البحث ومناقشتها

عرض البيانات- أ
مايتعلق بأسلوب البحث. ويف هذا الفصل تعرض األولقد قدمت الباحثة يف الفصل

، النجاح للفصل األوليف املعهد باب الباحثة نتائج البحث اليت وجدا بعد القيام بالبحث 
وللحصول على البيانات احملتاج إليها فقامت الباحثة بالبحث التجرييب يف ذلك املعهد للسنة 

عميد كلية التربية وتأهيل املعلمني جبامعة اعتمادت على رسالة م٢٠١٧/م٢٠١٦الدراسية 
٢٧التاريخ يفUn.08/TU-FTK/TL.00/03/2017الرانريي اإلسالمية احلكومية بند أتشيه رقم : 

مارس.

انطالقا مما سبق فقامت الباحثة جبمع البيانات كما يلي :
١حملة عن ميدان البحث-١

يف شارع معهد "باب النجاح" أحد املعاهد العصرية ببندا أتشية اويل كارنجكان
Jl.Kebun Raja, Desa Doy Ulee Kareng, Banda Aceh ، ابريل ٢٤أسس هذ املعهد يف التاريخ

وكان رئيس هذا املعهد حممد إمسى، الليسانس، املاجستري، وهو متخرج يف جامعة ١٩٩٤
King Abdul Aziz باملدينة املنورة، وهذا املعهد حتت رئاسة مؤسسة التربية اإلسالمية

.Yayasan Perguruan Islam (YPI) فيه مرحلتان مها مرحلة املتوسطة(MTsS) ومرحلة
(MAS).الثانوية

ـــباملتوسطةي أحد املدرسةهمبعهد باب النجاحاملدرسة املتوسطةإن

Banda Aceh اليت يتعلم فيها الطلبة مادة اللغة العربية. ترأس هذه املدرسة اآلن السيدةSri

مــ٢٠١٧أبريل ٢٣باب النجاح ثيقة مبعهدمرجع من و١
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Muliana, S.Pd.I م. ٢٠١٧- ٢٠١٦مدرسا للسنة الدراسية ١٥. وأما املدرسون فعددهم

٢:يف اجلدول اآليتالباحثةتضيحتو.اللغة العربية مدرستاندرسةموأما عدد 

٤-١:اجلدول

باب النجاحعهد مبمرحلة املتوسطةعدد مدرسة اللغة العربية يف

املتخرج يفمساء املدرسنيأرقم

الرانريي بدار السالم جامعةخدجية١

بقسم اللغة العربية. 

الرانريي بدار السالم جامعةسييت راضية ٢

بقسم اللغة العربية.

طالبا، وهم جيلسون يف ٢٨٨هي رحلةالطالب والطالبات يف هذه املوكان عدد
الصف األول والصف الثاين والصف الثالث، وعدد الطلبة من كل صف كما يتضح يف 

اجلدول التايل ويوضح عدد الطلبة يف كل فصول:

٤- ٢اجلدول 

مبدرسة املتوسطة معهد باب النجاحعدد الطلبة 

الفصلرقم
قسم

دراسي

النوع
العدد

اإلناثالذكور 

٢٠١٧أبريل ٢٣ىف التاريخاضيةقابلة الشخصية مع أستاذة رامل٢



٣٩

١

األول

VII/1-٢٩٢٩

٢VII/2-٢٣٢٣

٣VII/3٣٠-٣٠

٤VII/4٢٨-٢٨

١

الثاين

VIII/1-١٥١٥

٢VIII/2-١٥١٥

٣VIII/3٢٥-٢٥

٤VIII/4٢٣-٢٣

١

الثالث

IX/1-٢٥٢٥

٢IX/2-٢٥٢٥

٣IX/3٢٧-٢٧

٤IX/4٢٣-٢٣

١٥٦١٣٢٢٨٨جمموعة من الطالب

MTsS Babun Najahــبمن البيانات السابقة علمنا أن عدد الطالب  Banda Aceh٢٨٨
ولنيل البيانات احملتاج إليها فقامت ٢- حثة فصال لتكون عينة: الصف األولطالبا. فاختارت البا

الباحثة باالختبار واملالحظة املباشرة. 
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املدرسة بعض الوسائل التعليمية كما وللحصول على األهداف التربوية املرجوة فقد أعدت
يلي:

٤- ٣اجلدول 

مبدرسة املتوسطة معهد باب النجاحالوسائل 

العددأنواع الوسائلالرقم

١مكتب مدير املدرسة١

١مكتب املدرسني٢

١٢فصول الدراسة٣

١املكتبة٤

١٠املرحاض٥

١معمل علوم الطبيعية٦

١معمل احلاسوب٧

٢٧اموع

MTsS Babun Najahمصدر:  Banda Acehم٢٠١٧-٢٠١٦الدراسية للسنة
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٤-٤اجلدول 

التوقيت التجرييب يف اموعة التجريبية

الساعةالتاريخاليوماللقاء

١٣.٥٠-٢٠١٧١٤.٣٠مارس ١٥األربعاءاللقاء األول

١٣.٥٠-٢٠١٧١٤.٣٠مارس  ٢٢األربعاءاللقاء الثاين

١٣.٥٠-٢٠١٧١٤.٣٠مارس٢٩األربعاءاإلختبارالبعدي

املفرداتة قدرة الطلبة يف سيطرة لترقيFlashcardوسيلة استخدام-٢
قدرة الطلبة ىف لترقية Flashcardوسيلة استخدام تقوم الباحثة بالدراسة التجريبية عن 

رسة اللغة قامت الباحثة بنفسها كمدوقد. Banda AcehMTsS Babun Najahبسيطرة املفردات
ب٢-تعليم اللغة العربية للصف األول. ومادة التعلم مأخوذة من كتاب٢-العربية يف الصف األول

Banda AcehMTsS Babun Najahاملوضوع : "بييتعلى ."

نفذت الباحثة أدوات البحث واستعدادا اليت تتكون من قائمة املالحظة للطالبات 
).RPPواالختبار القبلي واالختبار البعدي واعداد الدراسة أو التحضري (

ظتان هي: نور جتري الباحثة عملية التعليم ملدة أسبوعني. وهذا البحث تالحظان مالح
، مها طالبتان جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه يف قسم تعليم الفطر و نور فهمي

اعدان الباحثة يف مالحظة األنشطة الطالب أثناء عملية التعليم والتعلم.اللغة العربية اللتان تس



٤٢

٤-٥اجلدول 

نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة التجربية

النتيجةأمساء الطالبةالرقم
٦٠ور.١
٦٠. فس. ك٢
٤٠م. س٣
٨٠ن. ف٤
٢٠س. إ. و٥
٧٠ت. د. س٦
٦٠م. ج٧
٧٠ي. أ٨
٨٠ف. أ٩
٤٠ر. س. أ١٠
٦٠ر. م١١
٨٠ز. ف١٢
٥٠ف. ف. أ١٣
٦٠ن. أ١٤
٦٠ف. أ. ز١٥
٦٠ش. ز١٦
٤٠س. أ. أ١٧
٧٠ف. ن١٨
٨٠س. ن١٩
٦٠ن. ف٢٠
٤٠ن. إ٢١



٤٣

أما نتيجة الطالبة اليت حصلتها الباحثة من اإلختبار البعدي كما يتضح يف اجلدول 
اآليت:

٤-٦اجلدول 

نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجربية
النتيجةأمساء الطالبةالرقم
١٠٠ر. و١
١٠٠س. ك. ف٢
٨٠م. س٣
٨٠ن. ف٤
٨٠س. إ. و٥
١٠٠ت. د. س٦
١٠٠م. ج٧
٨٠ي. أ٨
١٠٠ف. أ٩
٨٠ر. س. أ١٠
١٠٠ر. م١١
١٠٠ز. ف١٢
١٠٠ف. ف. أ١٣
٨٠ن. أ١٤
١٠٠ف. أ. ز١٥
٨٠ش. ز١٦
٨٠س. أ. أ١٧
١٠٠ف. ن١٨



٤٤

١٠٠س. ن١٩
١٠٠ن. ف٢٠
٨٠ن. إ٢١

حتليل البيانات ومناقشتها- ب
تاالختبار البعدي باالختبار عن نتيجة االختبار القبلي وحتليل البيانات -١

أما نتيجة الطلبة اليت حصلتها الباحثة من االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يتضح يف 
اجلدول اآليت: 

٤-٧اجلدول 

نتيجة اإلختبار القبلي ونتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجربية

ونتيجة اإلختبار البعدينتيجة  اإلختبار القبليأمساء الطالبةالرقم
٦٠١٠٠ر. و١
٦٠١٠٠س. ك. ف٢
٤٠٨٠م. س٣
٨٠٨٠ن. ف٤
٢٠٨٠س. إ. و٥
٧٠١٠٠ت. د. س٦
٦٠١٠٠م. ج٧
٧٠٨٠ي. أ٨
٨٠١٠٠ف. أ٩
٤٠٨٠ر. س. أ١٠
٦٠١٠٠ر. م١١
٨٠١٠٠ز. ف١٢



٤٥

وتستعمل (ت)وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي باالختبار التائي
٣القانون كما يلي :

t = ∑	
البيانات :

املتوسطاالحنراف  : Md∑ dعدد تربيعي من االحنراف :

:عدد أفرد العينة N

3 Suharsimi arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 349-351

٥٠١٠٠ف. ف. أ١٣
٦٠٨٠ن. أ١٤
٦٠١٠٠ف. أ. ز١٥
٦٠٨٠ش. ز١٦
٤٠٨٠س. أ. أ١٧
٧٠١٠٠ف. ن١٨
٨٠١٠٠س. ن١٩
٦٠١٠٠ن. ف٢٠
٤٠٨٠ن. إ٢١

١٢٤٠١٩٢٠اموع
٥٩.٠٤٩١.٤٢املعدل



٤٦

٤-٨اجلدول 

نتائج االختبار القبلي والبعدي

أمساء الرقم
الطالبة

اإلختبار 
القبلي

اإلختبار 
البعدي

Gain (d).

اإلختبار (
اإلختبار القبلي

)البعدي

XdX2
d

٦٠١٠٠٤٠٧.٦٢٥٨.٠٥ر. و١

٢
٦٠١٠٠٤٠س. ك. ف

٧.٦٢٥٨.٠٥

٤٠٨٠٤٠٧.٦٢٥٨.٠٥م. س٣

١٠٤٨.٥٣-٨٠٨٠٠٣٢.٣٨ن. ف٤

٢٠٨٠٦٠٢٧.٦٢٧٦٢.٨١س. إ. و٥

٥.٦٧-٧٠١٠٠٣٠٢.٣٨ت. د. س٦

٦٠١٠٠٤٠٧.٦٢٥٨.٠٥م. ج٧

٥٠٠.٩١-٧٠٨٠١٠٢٢.٣٨ي. أ٨

١٥٣.٢٩-٨٠١٠٠٢٠١٢.٣٨ف. أ٩



٤٧

٤٠٨٠٤٠٧.٦٢٥٨.٠٥ر. س. أ١٠

٦٠١٠٠٤٠٧.٦٢٥٨.٠٥ر. م١١

١٥٣.٢٩-٨٠١٠٠٢٠١٢.٣٨ز. ف١٢

٥٠١٠٠٥٠١٧.٦٢٣١٠.٤٣ف. ف. أ١٣

١٤
٦٠٨٠٢٠ن. أ

١٥٣.٢٩-١٢.٣٨

٦٠١٠٠٤٠٧.٦٢٥٨.٠٥ف. أ. ز١٥

١٥٣.٢٩-٦٠٨٠٢٠١٢.٣٨ش. ز١٦
٤٠٨٠٤٠٧.٦٢٥٨.٠٥س. أ. أ١٧

٥.٦٧-٧٠١٠٠٣٠٢.٣٨ف. ن١٨

١٥٣.٢٩-٨٠١٠٠٢٠١٢.٣٨س. ن١٩

٦٠١٠٠٤٠٧.٦٢٥٨.٠٥ن. ف٢٠

٤٠٨٠٤٠٧.٦٢٥٨.٠٥ن. إ٢١

٢١=N١٢٤٠١٩٢٠٦٨٠٦٤٧,٦٢٣٩٨٠.٩٥



٤٨

املعدل أوال. ينبغي هلا أن حتسب . (ت)قبل أن حتسب الباحثة النتيجة من االختبار التائي
كما يلي:

∑ = Md

٦٨٠
٢١ = Md

٣٢.٣٨ =Md

. ما يلي:باحثة النتيجة من االختبار توبعد ذلك. حتسب ال

t = ∑	= ٣٢.٣٨
٣٩٨٢

٢١	 ٢١ ١= ٣٢.٣٨
٣٩٨٢
٢١	 ٢٠= ٣٢.٣٨
٣٩٨٢
٤٢٠



٤٩ = ٣٢.٣٨
٩.٤٨= ٣٢.٣٨
٣.٠٧= ١٠.٥٤
. ١٠.٥٤ومن اخلطوات السابقة. فتحسب الباحثة أن نتيجة االختبار (احلساب التائي) 

بالقانون :(Derajat Kebebasan)واألخرية حتديد الدرجة احلرية 
db = N-1

db = ١-٢١

db = ٢٠

فتوجد النتيجة اجلدول التائي على مستوى . dbوبعد أن حسبت الباحثة الدرجة احلرية 
. ٢.٨٤وهو ٪١(signifikansi)ويف مستوى الداللة ٢.٠٩وهو ٪٥(signifikansi)الداللة 

من أكرب) TTest(وإذا احلاسب التائي أكرب من اجلدوول التائي أو النتيجة من االختبار التائي
مقبول. وإذا اجلدول التائي أكرب من Haمردود وHoفذلك ). TTable(النتيجة اجلدول التائي 

TTest(احلساب التائي  < TTable( أو النتيجة من االختبار التائي)TTest ( أصغر من النتيجة من اجلدول
٤مردود.Haمقبول و Hoفذلك . )TTable(التائي 

)TTest(ومن الرموز السابق. حسبت الباحثة أن النتيجة من االختبار التائي 

ويف مستوى ٢.٠٩وهو ٪٥(signifikansi)والنتيجة اجلدول التائي على مستوى الداللة ١٠.٥٤
. والنتيجة االختبار التائي أكرب من النتيجة اجلدول التائي ٢.٨٤وهو ٪١(signifikansi)الداللة 

مقبول.)Haمردود والفروض البديل ()Hoالصفري (الفروض )٢.٨٤>١٠.٥٤<٢.٠٩(

4 Anas Sudijono, Pengantar Statistik pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), H.308.



٥٠

حتليل نتائج تعلم الطالب-٢
ند إجراء عملية التعليم حتسب الباحثة البيانات من أنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء ع

والتعلم باستعمال القانون: 

P = 	x ١٠٠	٪
البيان :

P النسبة املؤية:

جمموع القيمة احملصولة عليها:

:النتيجة الكاملة

ألنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال:وحتدد املسند 

= ممتاز٪٨١١٠٠

= جيد جدا٪٨٠–٦٦

= جيد٪٦٥–٥٦

= مقبول٪٥٥–٤١

= ناقص 	٪٤٠–٠

ألنشطة املدرسة عند إجراء عملية التعلم والتعلم. فهي :نتيجة-أ
P = 	x١٠٠٪

= ٣٢
٣٦	x١٠٠٪



٥١

= ٣٢٠٠
٣٦ 	٪

= ٨٨.٨٪

مبعىن ٪١٠٠–٨١تدل على أا وقعت بني حد ٪٨٨.٨= Pوبنتيجة
وسيلة عمالممتاز. فتكون داللة أن أنشطة املدرسة يف إدارة التعليم املفردات باست

Flashcardخبطواته الصحيحة وبأحناء ومعايري عملية التعليم والتعلم اليت تلزم أن ةمطابق
تم ا املدرسة عند عملية التعليم والتعلم.

. فهي :ألنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلمنتيجة- ب

P = 	x ١٠٠٪

= ٣٣
٤٠	x ١٠٠٪

= ٣٣٠٠
٤٠ ٪

= ٨٢.٥٪

مبعىن ٪١٠٠–٨١تدل على أا وقعت بني حد ٪٨٢.٥= Pوبنتيجة
عمال وسيلة املفردات باستيف عملية التعليمةبتاز. فتكون داللة أن أنشطة الطلمم

Flashcardمشتركة خبطوات التعليم والتعلم وعمليته وهلم الرغبة يف التعليم.تابعة



٥٢

حتقيق الفروض-ج
وأما الفرض يف هذه البحث فهي : 

يكونFlashcardباستعمال وسيلة: أن تعلم املفردات)Ha(الفرض البديل -١
حسبت وهذا الفرض مقبول كما .  MTsS Babun Najahفعاال عند الطلبة يف 

الباحثة أن إذا النتيجة من االختبار التائي أكرب من النتيجة من اجلدول التائي 
)٢.٨٤>١٠.٥٤<٢.٠٩.(

Flashcard) : أن تعلم املفردات باستعمال وسيلة Hoالفرض الصفري (-٢

وهذا الفرض مردود ألن النتيجة . MTsS Babun Najahفعاال عند الطلبة يف يكون 
. )TTable(أكرب من النتيجة ت اجلدول التائي ) TTest(االختبار التائي من من 

TTableوإذا   TTest أصغر من النتيجة ) TTest(أو النتيجة من االختبار التائي >
مردود.Haمقبول و Hoفذلك .)TTable(التائي اجلدول 



٥٣

الفصل اخلامس
اخلامتة

نتائج البحث-أ
قدرة لترقيةFlashcardتعمال وسيلة السابقة عما يتعلق باسفصولوقد حبثت الباحثة يف ال

وستقدم الباحثة اخلالصة، كما تلي:املفردات. يف سيطرةالطلبة 

وتعتمد املفردات.قدرة الطلبة يف سيطرةيكون فعاال لترقية Flashcardوسيلة إن استخدام - ١
<٢.٠٩() أو ttable) أكرب من النتيجة ت اجلدول (ttestالباحثة على أن نتيجة ت احلساب (

٢.٨٤>١٠.٥٤.(
إىل الطلبة البطاقة ةعرض املعلمتكما يلي :يف تعليم املفردات Flashcardكان إجراء وسيلة - ٢

مرات وتقليدها الطلبة٣- ١املفردة اليت مكتوبة يف البطاقة ةلفظ املعلمتمثحتتوي الكلمة
املفردة والصور من نظر ةرك املعلمحتبعد الصور متعلقا بتلك املفردةةعرض املعلمتمث 

.يستمر املعلم لتقدمي مبفردات أخرى مع نفس اخلطواتواخريا الطالب

املقترحات- ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقتراحات اآلتية : 

ناسبة يف تعليم املفردات ألن هلا أثارا شديدة يف وسيلة املينبغي للمدرسني أن يستخدموا ال- ١
ترقية رغبة الطلبة وقدرم على مفردات اللغة العربية.

Flashcardوسيلة يستمروا تعليم املفردات باستخدامأنMTsS Babun Najahينبغي للطلبة- ٢

على املفردات.مؤثر يف ترقية قدرة الطلبةاأل
ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا - ٣

وأن يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباحثة والقارئني.



٥٤

املراجع
العربية- أ

.، اجلاصية: دار العريفة، دون السنة، طرق تدريس اللغة العربيةبراهيم ذكريا إ
.فاندانجونجألحكام: أو ج، مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية، ١٩٩٨،أزهر أرشد

.، ابكيب مالنجالوسائل املعينات يف تعليم العربية، ١٩٩٥، أسرارىإمام
اإلسالمية جامعة الرانريي:بندا أتشيه، دراسة يف فقه اللغة، ٢٠١٥،مسلم خباري

احلكومية.
القاهرة: دار الفكر املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية،،٢٠١٠رشدى أمحد طعيمة،

.العريب
ية، ، الطبعة الثاناملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، ٢٠٠٠محد العساف،أصاحل بن 

.العبيكانالناشر: املكتبة 
دار :القاهرة طرق التدريس اللغة العربية يف طرق تدريسها،، ١٩١١عبد العزيز عبد ايد، 

.املعارف
القاهرة: دار التربية اإلسالمية وفن التدريس،،٢٠٠٨عبد الوهاب عبد السالم طويلة،

.السالم
.بريوت: دار املشرق، املنجد يف اللغة اإلعالم،٢٠٠٣لويس معلوف،

املصرية.مكتبة األجنلواملناهج والوسائل التعليمية،، ١٩٧٧حى، ينجلبيب الحممد
.١٩٩٩، (فروكيسف سورابيا: س البشرىوقاممنور عبد الفتاح، 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : MTsS BABUB NAJAH

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB

Kelas/Semester : VII/II

Alokasi Waktu : 2X40 MENIT

Pertemuan Ke- : I

A. Kompetensi Inti

1. Kompetensi Inti (KI 1): Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.

2. Kompetensi Inti (KI 2): Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin,

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif

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

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam

serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.

3. Kompetensi Inti (KI 3): Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural 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.

4. Kompetensi Inti (KI 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 metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar & Indikator
No Kompetensi Dasar Indikator

1 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat

mempelajari bahasa Arab sebagai

bahasa pengantar komunikasi

internasional yang diwujudkan

dalam semangat belajar

1.1.1. Menunjukkan sikap antusias

dalam mempraktekkan

bahasa Arab sebagai rasa

syukur kepada Allah



2 2.1 Menunjukkan perilaku santun dan

peduli dalam melaksanakan

komunikasi antar pribadi dengan guru

dan teman

2.2 Menunjukkan prilaku motivasi internal

(intrinsik) untuk pengembangan

kemampuan berbahasa

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung

jawab dalam mempraktikkan bahasa

Arab sebagai bahasa komunikasi

internasional dan pengantar dalam

mengkaji khazanah keislaman

2.1.1. Menunjukkan sikap santun

dalam berkomunikasi dengan

guru dan teman

2.2.1. Menunjukkan sikap antusias

dan semangat dalam proses

belajar mengajar

2.3.1. Melakukan dialog sederhana

dengan guru atau teman saat

pelajaran bahasa Arab

berlangsung

3 3.3 Menemukan makna atau gagasan dari

ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa

Arab yang berkaitan dengan : بیتي

3.3.1. Siswa manpu menerjemahkan

kata, frase, dan kalimat yang

berkenaan dengan: بیتي

4 4.2 Menunjukkan contoh sederhana untuk

menyatakan, menanyakan dan

merespon tentang : بیتي

4.2.1 Siswa manpu menunjukkan

contoh sederhana dalam

menyatakan, menanyakan dan

merespon tentang : بیتي

C. Materi Pembelajaran

 بیتي (lihat lampiran)

D. Langkah- langkah Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu
Pendahuluan a. Orientasi

 Guru memberi Salam dan Menanyakan
kabar peserta didik.

 Guru meminta siswa-siswanya untuk
membaca doa belajar.

 Guru mengecek kehadiran siswa.
b. Apersepsi

 Guru menanyai kepada siswa tentang

20 menit



pembelajaran yang lalu.
 Guru mengaitkan materi yang akan

dipelajari
c. Motivasi

 Guru memberikan kesadaran dan perhatian
terhadap manfaat mempelajari pelajaran
bahasa arab.

d. Tujuan Pembelajaran
 Guru Memberitahukan materi yang akan

dipelajari/tujuan pembelajaran

Inti a. Mengamati
 Siswa memperhatikan sebuah teks yang

berkenaan dengan ”بیتي“ yang terdapat dalam
buku paket

 Siswa menyimak bacaan yang dibacakan
oleh salah satu siswa

b. Menanya
 Siswa saling bertanya tentang arti mufrodat

dan ujaran (kata, frase atau kalimat) dari
wacana lisan

c. Mencoba
 Siswa mencoba menerjemahkan sebuah teks

sederhana tentang “بیتي”
 Siswa mengerjakan LKS yang diberikan oleh

guru
d. Asosiasi

 Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran

mereka

e. Mengkomunikasikan
 Guru memberikan tanggapan dan penguatan

terhadap pembelajaran yang telah
dilaksanakan

40 menit

Penutup a. Kesimpulan

Guru dan siswa menyimpulkan pembahasan

materi sebelum mengakhiri pembelajaran kelas.

b. Refleksi

Guru bertanya tentang proses pembelajaran hari

20 Menit



ini dengan meminta kesan dari peserta didik.

c. Pesan Moral

Guru memberikan pesan moral kepada siswa

terkait dengan topik بیتي“

d. Doa

Guru mengakhiri pertemuan dengan
mengucapkan salam.

E. Sumber Belajar

a) Sumber :

1. Kemenag RI, Buku Siswa Bahasa Arab, pendekatan Saintifik Kurikulum 2013,

kelas VII (Jakarta, Kemenag, 2015, hal 95)

2. Internet

(www.academia.edu/8591674/Buku_Pegangan_Siswa_Bahasa_Arab_Mts_Kelas_7)

3. Hasan Baharun, Bahasa Arab Dunia (Surabaya: 1980), Hal. 16-17

4. Heri Gusnadi, معھدى Kamus  Indonesia Arab (Aceh, Maiza: 2011)

b) Media : Flashcard (Kartu Kilat)

c) Alat/Bahan :

1. Papan Tulis

2. Spidol

F. Evaluasi (Terlampir)

Banda Aceh, 2 Maret 2017
Peneliti,

Sri Nurlita
221323950



A. Sikap Spiritual

a. Rubrik Penilaian sikap Spiritual

No Aspek yang Dinilai Kriteria Score

1

Menambah rasa
keimanan akan
keberadaan dan

kebesaran Tuhan saat
mempelajari Bahasa

Arab

Selalu menunjukkan rasa akan keberadaan Tuhan
saat belajar

4

Sering menunjukan rasa akan keberadaan Tuhan
saat belajar

3

Kadang-kadang menunjukan rasa akan keberadaan
Tuhan saat belajar

2

Tidak pernah menunjukan rasa akan keberadaan
Tuhan saat belajar

1

2
Berdoa sebelum dan
sesudah melakukan

sesuatu

Selalu berdoa kepada Tuhan 4

Sering berdoa kepada Tuhan 3

Kadang-kadang berdoa kepada Tuhan 2

Tidak pernah berdoa kepada Tuhan 1

3

Mengucapkan rasa
syukur atas

pembelajaran bahasa
Arab

Selalu menunjukan rasa syukur 4

Sering menunjukan rasa syukur 3

Kadang-kadang menunjukan rasa syukur 2

Tidak pernah menunjukan rasa syukur 1

4

Memberi salam
sebelum dan sesudah

menyampaikan
pendapat/presentasi

Sering memberi salam sebelum/sesudah
berpendapat

4

Sering memberi salam sebelum/sesudah
berpendapat

3

Kadang-kadang memberi salam sebelum/sesudah
berpendapat

2

Tidak pernah memberi salam sebelum/sesudah
berpendapat

1



b. Lembar penilaian sikap spiritual

No Nama siswa

Aspek yang dinilai/ skor penilaian

Merasakan
keberadaan
Tuhan dalam
setiap kegiatan

Berdoa
sebelum dan
sesudah
melakukan
pekerjaan

Mengucapkan
rasa syukur
atas karunia
tuhan

Memberi
salam
sebelum dan
sesudah
memberikan
pendapat

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

1

2

3

4

5

Dst

Nilai : skor perolehan X 100 %

Skor maksimal

B. Sosial

a. Rubrik penilaian dari Aspek Sosial

No Aspek yang Dinilai Kriteria Score

1 Jujur

Selalu menunjukan sikap jujur 4

Beberapa kali menunjukan sikap jujur 3

Pernah menunjukan sikap jujur 2

Tidak pernah menunjukan sikap jujur 1

2 Disiplin

Selalu menunjukan sikap disiplin 4

Beberapa kali menunjukan sikap disiplin 3

Pernah menunjukan sikap disiplin 2

Tidak pernah menunjukan sikap disiplin 1



3 Percaya Diri

Selalu menunjukan sikap percaya diri 4

Beberapa kali menunjukan sikap percaya diri 3

Pernah menunjukan sikap percaya diri 2

Tidak pernah menunjukan sikap percaya diri 1

4 Bertanggung Jawab

Sering menunjukan sikap bertanggung jawab 4

Beberapa kali menunjukan sikap bertanggung
jawab

3

Pernah menunjukan sikap bertanggung jawab 2

Tidak pernah menunjukan sikap bertanggung
jawab

1

5 Kerja Sama

Sering menunjukkan sikap kerja sama 4

Selalu menunjukan sikap bekerja sama 3

Pernah menunjukan sikap bekerja sama 2

Tidak pernah menunjukan sikap bekerja sama 1

Pedoman Penilaian

NA=
		 X 100

b. Lembar Penilaian dari Aspek Sosial

No Nama Siswa Jujur Disiplin
Percaya

Diri

Tanggung

Jawab

Kerja

Sama

Jumlah

Skor

1

2

3

4

5



6

7

Nilai =  Skor yang diperoleh x 100

C. Penilaian Pengetahuan

a. Bentuk soal : Lisan

Soal

1. Apa arti dari ! غرفة الجلوس

2. Apa beda غرفة المذاكرة dan غرفة المكتب !

3. Apa arti dari مائدة

4. على الحائط Apa arti dari kata tersebut ?

Skor

Jika siswa manpu 4 soal dengan benar, maka nilainya 4

Jika siswa manpu 3 soal dengan benar, maka nilainya 3

Jika siswa manpu 2 soal dengan benar, maka nilainya 2

Jika siswa manpu 1 soal, maka nilainya 1

Rumus : jumlah skor yang diperoleh x 100

Skor ideal

Skor maksimum



b. Lembaran Penilaian Pengetahuan

No Nama Siswa
Pengetahuan

1 2 3 4

1.

2.

3

4

5

6

D. Keterampilan

a. Rubrik dari Aspek Pelafalan

No Aspek yang
dinilai

Kriteria Score

1 Kosa kata Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna. 4

Ada kesalahan dan mengganggu makna. 3
Banyak kesalahan dan mengganggu makna. 2

Terlalu banyak kesalahan hingga sulit dipahami. 1
2 Kelancaran .Lancar 4

Cukup lancar. 3
Kurang lancar. 2
Tidak lancar. 1

3 Ketelitian Teliti 4
Cukup teliti 3
Kurang teliti 2
Tidak teliti 1

4 Pengucapan Sempurna 4
Ada beberapa kesalahan dan menganggu makna 3

Banyak kesalahan dan mengganggu makna 2
Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk

dipahami
1

5 Intonasi Sempurna 4
Ada beberapa kesalahan dan menganggu makna 3

Banyak kesalahan dan mengganggu makna 2
Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk

dipahami
1



b. Lembar Pengamatan aspek pelafalan

N

O

Nama

Siswa

Kosa

Kata

Kelancaran Ketelitian Pengucapan Intonasi Jumlah

Skor

1

2

3

4

5

6

7

Nilai =  Skor yang diperoleh x 100
Skor maksimum



قبليالاختبار 
Nama :

Kelas :

Hari/Tanggal :

!صل املفردة مع معناها مناسبة-أ
Penjualتناول الفطور.١ -

Siswaخادم.٢ -

Pegawaiغرفة النوم.٣ -

Pembantuبائع.٤ -

Makan Pagiتناول العشاء.٥ -

Makan Siangسائق.٦ -

Ruang Belajarموظّف.٧ -

Sopirتناول الغداء.٨ –

Ruang tidurطالب.٩ -

Makan Malamغرفة املذاكرة.١٠ -



بعديالاختبار 
Nama :

Kelas :

Hari/Tanggal :

اختر أصح األجوبة !- ب
يف غرفة النوم . . ..١

مغرفة-جــمائدة-أ
تلفزيون-دسروال- ب

يف غرفة اجللوس . . ..٢
منضدة-جـماء-أ

سور-دـصابون- ب
يف املطبخ . . ..٣

وسادة-جـبركة-أ
زهرية-درز- ب

٤.

اين يبيع بائع ؟
سوق-جـمستشفى-أ

مدرسة-دشارع- ب



ما معىن من "محام" ؟.٥
Ruang Tamu-جـSumur-أ

Kamar Tidur-دKamar Mandi- ب



LEMBAR OBSERVASI GURU

PENGGUNAAN MEDIA FLASH-CARD UNTUK MENINGKATKAN

KEMAMPUAN SISWA DALAM MENGUASAI MUFRADAT

Nama Sekolah : MTsS BABUN NAJAH

Kelas/Semester : VII-2/II

Hari/Tanggal :

Nama Guru : SRI NURLITA

Materi Pokok : بييت
Nama Pengamat/Observer :

A. Petunjuk : Berilah tanda (√ ) pada kolom nilai yang sesuai menurut penelitian

Bapak/Ibu :

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

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

B. Lembar Pengamatan :

No Aspek yang diamati
Nilai

1 2 3 4

1. Pendahuluan :

1. Kemampuan mengelola kelas agar siswa

siap untuk belajar.

2. Kemampuan memotivasi siswa/

mengkomunikasikan tujuan

pembelajaran.

3. Kemampuan menginformasikan media



Flash-card dan langkah-langkah

pembelajarannya.

2. Kegiatan Inti :

4. Kemampuan menjelaskan tentang media

pembelajaran Flash-card dan

mengajarkan materi بييت  dengan

menggunakan media pembelajaran

Flashcard (kartu kilat)

5. Kemampuan membimbing siswa

menguasai kata, frase dan menyebutkan

mufradat yang berhubungan dengan

بييت dengan menggunakan media

pembelajaran Flashcard.

6. Kemampuan guru dalam mengamati

keaktifan siswa ketika pembelajaran

berlangsung.

3. Penutup :

7. Kemampuan guru dalam melakukan

tanya jawab ringkas dengan siswa

tentang materi yang didiskusikan.

8. Kemampuan mengarahkan siswa untuk

membuat kesimpulan materi yang telah

dipelajari.

9. Kemampuan guru dalam melakukan

refleksi dan dalam pemberian tugas jika

perlu.



4. Jumlah Keseluruhan

C. Saran dan Komentar Pengamat/Observer :

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Banda Aceh, 10 Maret 2017

Pengamat/Observer

(…………………………..)



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS  SISWA

Nama Sekolah : MTsS BABUN NAJAH

Kelas/Semester : VII-2/II

Nama Guru : SRI NURLITA

Materi Pokok : بييت
Nama Pengamat/Observer :

A. Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom nilai yang sesuai menurut

penilaian Bapak/ Ibu :

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

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

B. Lembar Pengamatan :

No Aspek yang diamati
Nilai

1 2 3 4

1. Kegiatan awal :

1. Siswa menjawab salam guru

2. Siswa membaca doa sebelum belajar

3. Kondisi dan motivasi siswa untuk

mengikuti pembelajaran.

4. Siswa memperhatikan tujuan

pembelajaran yang disampaikan guru.

2. Kegiatan Inti :

1. Sikap siswa selama pembelajaran

berlangsung.

2. Reaksi siswa terhadap penjelasan yang



disampaikan guru.

3. Sikap siswa melakukan tanya jawab

dengan guru.

4. Kekompakan siswa dalam membantu

kawan-kawannya selama pembelajaran

3. Kegiatan Akhir :

1. Siswa membuat rangkuman dengan

bimbingan guru tentang materi yang telah

disajikan.

2. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari

guru.

4. Jumlah Keseluruhan

C. Komentar dan Saran Pengamat :

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Banda Aceh, 10 Maret 2017

Pengamat/Observer

(…………………………….)





الصور الفوتوغرافية

إجراء االختبار القبلي

Flashcardتعليم املفردات باستعمال وسيلة 



إجراء االختبار البعدي

االختبار البعدي فحص 



تظهر من االمامFlashcardوسيلة

تظهر من وراءFlashcardوسيلة



السرية الذاتية
أوال : البيانات الشخصية

سري نورليتا:االسم الكامل.١
٢٢١٣٢٣٩٥٠:رقم القيد.٢
١٩٩٥سبتمبري١٥فلو آتشيه، :حمل وتاريخ املالد.٣
اإلناث:اجلنس.٤
اإلسالم:الدين.٥
إندونيسيا:اجلنسية.٦
غري متزوج:احلالة اإلجتماعية.٧
اويل كارنج، شرع جالن كبون راجا :العنوان.٨
طالبة:العمل.٩
dekcut.aceh@gmail.com:الربيد اإللكتروىن.١٠

إبراهيم:اسم األب.١١
-:العمل .١٢
رسين:اسم األم.١٣
-:العمل.١٤
-:العنوان.١٥

ثانيا : خلفية التعليم
SD Nاملدرسة اإلبتدائية.١ 76 Doy) ٢٠٠٧سنة(
)٢٠١٠سنة (MTsS Babun Najahاملدرسة املتوسطة.٢
)٢٠١٣سنة (MAS Babun Najahاملدرسة الثانوية.٣
قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية .٤

٢٠١٧احلكومية، بندا أتشيه سنة 

الباحثة

سري نورليتا



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Sri Nurlita

2. NIM : 221323950

3. Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Aceh, 15 September 1995

4. Jenis Kelamin : Perempuan

5. Agama : Islam

6. Kebangsaan : Indonesia

7. Status Perkawinan : Belum Kawin

8. Pekerjaan : Mahasiswa

9. Alamat : Jln Kebon raja, Desa Doy, Ulee kareng

10. Email : dekcut.aceh@gmail.com

11. Nama Ayah : Ibrahim (Alm)

12. Pekerjaan : -

13. Nama Ibu : Rusni (Almh)

14. Pekerjaan : -

15. Alamat : -

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 76 Doy Tamat Tahun 2007

2. SMP : MTsS Babun Najah Tamat Tahun 2010

3. SMA : MAS Babun Najah Tamat Tahun 2013

4. Perguruan Tinggi : Prodi Pendidikan Bahasa Arab FTK UIN

Ar-Raniry Tamat Tahun 2017

Banda Aceh, 15 Juni 2017

Penulis,

(Sri Nurlita)
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