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 ومل أكن هنا إال باهلل ورضامها 

 من ربياين منذ صغاري حىت اآلن.
 وال القدرة يل إال بإذن اهلل والتشجيع

والدفع منهما. مها اللذان أكرم وأرحم طول حيايت  
 وسأحفظهما بكل قويت وسعيي

 لعل اهلل حيفظهما يف الدنيا واألخرة.
 وأهدى هذه الرسالة إهداءا خملصا 

 إيدى ستياويتووالديت  هلما والدي هبار الدين
 وإىل أخي احملبوب حممد نوفل وأخيت سافريى

 ون.ائي احملبوبوجدي حممد سليما ومجيع أسريت وأصدق
 إليكم أهدى هذه الرسالة.
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 شكر وتقدير

احلمدهلل الذي أنزل القرآن عربيا و هدى للناس وبينات من 
اهلدى و الفرقان، والصالة والسالم على رسولنا الكرمي حممد صلى اهلل 

 عليه وسلم وعلى آله و أصحابه أمجعني.
لرسالة وتوفيقه من تأليف هذه اوقد انتهت الباحثة بإذن اهلل 

علمني اليت يقررها قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل امل الوجيزة
جلامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدراسية املقررة 

 لغة العربية.يف تعليم العلى الطلبة للحصول على شهادة  البكالوريوس 
 املباركة، تقّدم الباحثة جزيل الشكر للذينالفرصة  ويف هذه

 ساعدوها يف كتابة هذه الرسالة، وعلى حنو خاص منهم :
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 احلكومية الرانريى بندا أتشيه.
 يةالرتب كليةاملاجستري عميد   جميب الرمحن د.مساحة أ.  -2

 .مية احلكومية الرانريى بندا أتشيهوالتأهيل باجلامعة اإلسال
يم اللغة تعل قسماملاجستري رئيس د. خباري املسلم مساحة أ.  -3

 العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه.
 صةالدكتورة خمل جزيل الشكر للمشرفتني الكرميتني مها -4

مها وأوقاهتما دو املاجستري وفجرية املاجستري اللتان قد بذال جه
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شرافها على  إعداد هذه الرسالة إشرافا  كامال من بدايتها إل
 إىل هنايتها، لعل اهلل أن يباركهما وجيزيهما جزءا حسنا. 

مجيع األساتذ واألساتذة املكرمني الذين قد علمها العلوم  -5
املفيدة وأرشادوها إرشادات صحيحا، والشكر ملوظفي املكتبة 

ة هذه تاجة يف كتابالذين قد ساعدوا يف استعارة الكتب احمل
 الرسالة.

الفاضل  Peunitiرئيس مؤسسة تعليم القرآن الرسالة ب  -6
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لذان ربياها ال الدين وإيدا ستياوايت(هباري الوالدان احملبوبان ) -7
تربية حسنة وهذباها هتذيبا نافعا، لعل اهلل جيزيهما أحسن 

 الثواب  يف  الدنيا واآلخرة.
ة واخلاصة للوحدوكذلك تقدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء  -8

وأفكارهم  مبأوقاهتساعدوها  الذين قدالثانية وملرحلتها شباراهلل 
 ة.الة، وباركهم اهلل يف الدنيا واآلخر يف إمتام كتابة هذه الرس
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و يف هذا البحث ترجو  الباحثة  من القارئني نقدا بنائيا 
وإصالحا نافعا إلكماهلا إذا وجد فيها أخطاء ولعل اهلل  جيعلنا من 
عباده الصاحلني. وحسبنا اهلل ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم الّنصري 

 يم واحلمد هلل رب العاملني.باهلل  العلّي العظ والحول وال قوة إال
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 تعليم يفة الومضي البطاقة وسيلة تطبيق:  موضوع البحث

 مبؤسسة تعليم جتريبية دراسة) األعداد
 (Peuniti ب الرسالة (TPA) القرآن

 
يف  Peuniti الرسالة ب  (TPA)مؤسسة تعليم القرآن  بةطل كانت

املرحلة الثانية يتعلمون القرآن والدروس الدينية منها اللغة العربية،  
كاملفردات اليومية واألساليب وكذلك األعداد. ولكن بعضهم يصعبون 

ذكري بعضها وقد يتبادلون يف ت ،يف حفظ األعداد ويف ذكر رموز كتابتها 
بعضا. وهم يعتمدون على الغناء ما قد علم معلمهم فحسب دون 

ر إىل عدده ومعناه ورمزه ذكرا حسنا. أما أهداف هذا البحث فهي الذك
التعرف على أنشطة الطالب يف تعليم األعداد بتطبيق وسيلة البطاقة 

 رفع يفالبطاقة الومضيفة  وسيلة تطبيق الومضية وللتعرف على فعالية 
 ب الةالرس القرآن تعليمبــمؤسسة   األعدادقدرة الطالب على سيطرة 

Peuniti. رسالةلوأما املدخل الذي تستخدمه الباحثة يف كتابة هذا ا 
ميمات شبه التصب فهو املدخل الكيفي والكمي على املنهج التجرييب

. وأدوات مجع البيانات املستعملة للحصول على البيانات التجريبية



 
 

 ف
 

ن هذا مونتائج  .ث: املالحظة املباشرة، واالختبارالبح ااملرجوة هلذ
البطاقة  يف تعليم األعداد بتطبيق وسيلة اتبالة الطإن أنشط البحث هي

حصلت ا أهنحيث  كون جذابة يف عملية التعليم والتعلمتالومضية 
، جيد جدابتقدير  ٪ P  =95مالحظة أنشطة الطالبات من نتيجة ال
 أيضا. جيد جدابتقدير  ٪ P  =96 علمةنتيجة مالحظة أنشطة املو 

 الباتع قدرة الطعلى رف فعاليةوإن تطبيق وسيلة البطاقة الومضية تكون 
لها وتعتمد الباحثة على نتيجة اإلختبار اليت حتل .األعداد تعليم يف

 .1،125 >1،15على أن التحصيل   21SPSSبربامج 
. 
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ABSTRAK 

 

Nama                        : Humaira                      

Nim                      : 140202050 

Judul Penelitian    : Aplikasi Media Kartu Flash 

dalam Pembelajaran Angka 

pada Taman Pendidikan Al-

quran (TPA) Ar-Risalah di 

Peuniti 
 

Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Ar-Risalah Peuniti merupakan 

salah satu lembaga yang mengajarkan Alquran dan pelajaran dinul 

islam, termasuk bahasa Arab, seperti kosa kata dan metode harian 

serta angka, khususnya para santri ditingkatan kedua. Namun, 

sebagian dari mereka sulit menghafal dan mengingat angka – angka 

arab yang telah diajarkan oleh guru, dan belum mampu menuliskan 

simbol – simbolnya dengan benar. Dan mereka hanya mengandalkan 

hafalannya pada nyanyian yang telah diajarkan guru mereka tanpa 

mengetahui angka dan makna serta tulisan dengan baik. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan siswa dalam 

pembelajaran angka menggunakan media kartu flash dan untuk 

mengetahui efektivitas penerapan media kartu flash untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran angka di 

lembaga pengajaran Alquran TPA Ar-Risalah Peuniti. Metode yang 

digunakan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini adalah metode 

kualitatif dan kuantitatif dengan rancangan quazi eksperimental. Dan 

alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang 

diinginkan untuk penelitian ini adalah pengamatan langsung, dan 

pengujian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa aktivitas siswa 

dalam pembelajaran angka dengan menerapkan media kartu flash 

sangat menarik dalam proses belajar mengajar. Dan penerapan media 

kartu flash efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran angka. Dan ini berdasarkan hasil dari program SPSS 20 

yang menunjukkan bahwa 0,025 < 0,05. 

 

 

 



 
 

 ق
 

ABSTRACT 

 

Name            : Humaira  

Student Number       : 140202050 

Title of Research      : The Application of Flash Card in 

Teaching Numbers at Taman  

Pendidikan Al-quran (TPA) Ar-

Risalah Peuniti 
 

Al-Quran Educational Park (TPA) Ar-Risalah Peuniti is one of 

the institutions that teach the Qur'an and the lessons of Dinul 

Islam, including Arabic, such as vocabularies, daily Du’a and 

numbers, especially for the students in the second level. 

However, some of them are difficult to memorize and 

remember the Arabic numbers that have been taught by the 

teacher and have not been able to write the symbols correctly. 

They only rely on the songs that their teachers have taught 

without knowing the numbers and meaning and writing 

properly. The purpose of this study is to find out the students 

activities in learning numbers using flash card media and to 

determine the effectiveness of the application flash card media 

to improve the students’ ability in numerical learning at the 

institution of Al Qur'an Ar-Risalah Peuniti. The method used is 

qualitative and quantitative method with a quasi-experimental 

design. The data collection tools used to obtain the data for this 

study is direct observation and experiment. The result of this 

research showed that the application of flash card method in 

numerical learning was interesting for the students with the 

achievement of observation value of student activity is  P = 

96% with very good category, and observation value of teacher 

activity is P = 95% with very good category too. This method 

was effective in improving students' ability in teaching 

numbers. And this is based on the results of the SPSS 20 

program which shows that 0.025 <0.05. 
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 األول فصلال

 أساسية البحث

 مشكلة البحث  -أ 

 املفردات،األصوات،  اللغة هلا ثالثة عناصر منهات كان
نمو توجد اللغة من دوهنا وال يهي أساس لغوي ال والرتكيب. واملفردات 
تتكون من األمساء، واألفعال، واألعداد، ، وهي مفهوم اللغة بغريها
ة ولذلك البد من استيعاهبا حلصول على املهارة اللغويواحلروف وغريها. 

سيما الالتكلم هبا تكلما جيدا. و األربعة ولسهولة على فهم اللغة 
علموا املفردات أن يت يهملزم علطالب اللغة العربية لغري الناطقني هبا ي

علم املواد الدراسية اللغوية. وأما م سيطرةوحيفظوها حىت قادرين على 
 اللغة لغري الناطقني هبا فهو مركز العملية الرتبوية وكل شيء يف العملية

الرتبوية مرتبط باملعلم، لذا فيجب أن يكون ذا خربة ودراية مبا يعلم 
حتقيقا كل أهداف التعليم البد عليه أن  وملساعدته 1وبكيفية التعليم.

                                                           
ة لغير الناطقين ، تعليم اللغة العربياملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم1

 .43(، ص 1992)تونس: ، بها



 
 

 

يستخدم االسرتاتيجيات والوسائل التعليمية املتنوعة لسهولة الطالب 
 يف تعلم و فهم الدرس. 

وأما الوسائل التعليمية كما ذكر سوبرنو هي كل ما يستخدم 
قناة إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل هدف )مرسل إليه(. 

 التعليمية هي ما يزيد عملية التعليم سهال وأضاف أفندى أن الوسائل
ويزيد الدرس وضوحا للدارس. وتشمل الوسائل غالبا مواد التعليم من  
كتب وجمالت وغريها من مصادر معلومات مضبعات، وتشمل 

  2معينات تعليم.

 (TPA)واعتمادا على مالحظة الباحثة يف مؤسسة تعليم القرآن 
يف  الباتأن الط 2117بريل أ 4-6يف تاريخ  Peuniti الرسالة ب

املرحلة الثانية يتعلمون القرآن والدروس الدينية منها اللغة العربية،  
كاملفردات اليومية واألساليب وكذلك األعداد. ولكن بعضهم يصعبون 

 تذكري بعضها يف ونوقد يتبادل ، هاويف ذكر رموز كتابت يف حفظ األعداد
م معلمهم فحسب دون . وهم يعتمدون على الغناء ما قد علبعضا

ويتعرض هذا من إجاباهتم  الذكر إىل عدده ومعناه ورمزه ذكرا حسنا.

                                                           
مالنج : ايكيب  ، )الوسائل المعينات في تعليم العربيةإمام أسرارى، 2

 .2مالنج، دون السنة(، ص.



 
 

 

؟ (lima) 5ملا يسأل املعلم "ماذا نقول يف العربية  ،االمتحان ونتائجهم
دون  وعشوائيا ارجتاالاليقدرون على إجابتها  الباتمن الط %61و

ويتبادل  ض األعدادبعوقد ينسون ومل يعرفوا رموز كتابتها برتمجته  الغناء
". وال يؤثر األعداد يف أذهاهنم إال 8و7" وعدد "6و2بينها، كعدد " 

 لغناءا استخدم املعلم. ومن املمكن أن هذه املشكلة بسبب قليال منها
قلة و  ، دون الوسيلة األخرى ملساعدهتم يف احلفظ والذكرفحسب

أذهاهنم.  يف تعليمها حىت ال يؤثر املادة يف استخدام االسرتاتيجيات
وبناء على هذه املشكلة تريد الباحثة أن تبحث عن " تطبيق وسيلة 

-TPA Arيف تعليم األعداد " )مبؤسسة تعليم القرآن البطاقة الومضية 

Risalah  بPeuniti.)  ملساعدة املعلم وحفز نشاط الطالبات يف
لبصرية اتعليمها، ولسهولة الطالبات يف ذكرها بالرؤية إىل هذه الوسيلة 

 اليت تتكون فيها من رموز األعداد والصور امللونة مباشرة.

 

 البحث سؤاال -ب
البطاقة سيلة و كيف أنشطة الطالبات يف تعليم األعداد بتطبيق  -1

 الومضية ؟
 الباتدرة الطفعالية لرتقية قالبطاقة الومضية هل تطبيق وسيلة  -2

 يف تعليم األعداد ؟



 
 

 

 البحث اضغر  -ج

سيلة و التعرف على أنشطة الطالب يف تعليم األعداد بتطبيق  -1
 البطاقة الومضية.

درة لرتقية ق البطاقة الومضيةوسيلة  التعرف على فعالية تطبيق -2
 الطالب يف تعليم األعداد.

 

 أهمية البحث -د

 وأما أمهية البحث هلذه الرسالة فهي: 

 للطالب -1
لعربية التكون رغبة الطالب ودوافعهم يف تعلم اللغة   (1)

 مرتفعة.
 لتكون الطالب سهلة يف تعلم وفهم األعداد. (2)
لتكون الطالب قادرين على حفظ األعداد وتؤثر يف  (3)

 أذهاهنم أثرا.
 للمعلم -2

ليكون املعلم قادرا على استعمال الوسيلة املناسبة  (1)
 يف تعليم األعداد.



 
 

 

 ليكون املعلم سهال يف إلقاء املادة إىل طالبه. (2)
ب ارتفاع رغبة ودوافع الطالليكون املعلم قادرا على  (3)

 يف تعلم األعداد.
 للباحثة -3

لتكون الباحثة قادرة على تطبيق الوسيلة املناسبة يف  (1)
 م األعداد.يتعل
 

 هفروضفتراض البحث و ا -ه

 وسيلة من البطاقة الومضيةأن  الفرتاض من هذا البحثا
يشجع  ةالبطاقة الومضيوسائل عملية التعليم والتعلم. واستخدام هذه 

توصيل  وترفع قدراهتم فيها، ويسهل املعلم يف عدادالطالب يف تعليم األ
 املادة إىل أذهان الطالب. 

 فيما يلي:هلذا البحث  وأما الفروض

 :  (aH)الفرض البديل 

يكون تطبيق وسيلة البطاقة الومضية فعاال لرتقية قدرة  -أ
 .األعدادالطلبة على تعلم 



 
 

 

 :(oH)الفرض الصفري 

رتقية قدرة فعاال ل تطبيق وسيلة البطاقة الومضيةمل يكن  -ب
 األعداد.الطلبة على تعلم 

 
 حدود البحث  -و

 احلد املوضوعي -1
  ومضيةالبطاقة ال تبحث الباحثة عن تطبيق وسيلة

 يف تعليم األعداد. 
 احلد املكاين -2

الرسالة  (TPA)مبؤسسة تعليم القرآن تبحث الباحثة 
 للمرحلة الثانية.  Peuniti ب

 د الزمايناحل -3 

تبحث الباحثة هذه الرسالة يف السنة الدراسية 
 . ر واحدشه ملدة  2117 /2118

 معاني المصطلحات  -ز



 
 

 

قبل أن تبحث الباحثة هذه الرسالة، فهي تريد أن تبين بعض 
 املصطلحات اليت تتضمنها الرسالة فهي كما يلي:

 تطبيق   -1

ا "على تطبيق –يطّبق  –كلمة "تطبيق"  مصدر من " طّبق 
ا تفعيال"  : أي مألما وعّمها طبق الشيء تطبيق –يفّعل  –وزن "فّعل 

واصطالحا هو وضع شيئ موضع التنفيذ أو قيد اإلختبار  3 مبعىن اجراء.
  4واإلستعمال.

يء التطبيق يف هذه الرسالة هو التنفيذ أو القيام بشوأما املراد ب
لرتقية قدرة ية البطاقة الومض كتطبيق وسيلةمن الوسائل والطرق التعليمية  

  .األعداد الطالب يف التعليم

 الوسيلة -3

                                                           
، ، لسان العربأيب الفضل مجل الدين حممد بن مكرم ابن منظور3

 .211(، ص 1355)عمان: دار الفكر،
وىل، األ، الطبعة  المنجد الوسيط في العربية المعاصرة دار املشرق،4

 .667(، ص. 2113)بريوت: دار املشرق، 



 
 

 

الوسيلة لغة هي حيلة وسبيل، وأما اصطالحا هي مالدى  -4
اإلنسان من امكانيات مهارة وبراعة يستخدمها عند 

  5االقتضاء.

وأما املراد بالوسيلة يف هذه الرسالة هي كل ما يستخدم املعلم 
احثة . واستخدمت الباملعلومات إىل أذهان الطالبملساعدته يف إلقاء 

 وسيلة البطاقة الومضية يف تعليم األعداد.

 (Flash Card) البطاقة الومضية  -5

 Flash card berasal dari bahasa Inggris, flash 

(cepat), card (kartu) jadi flash card artinya kartu cepat. 

Flash card adalah salah satu media yang berisi gambar, 

teks, atau simbol yang menuntun siswa kepada sesuatu 

yang berhubungan dengan gambar, teks, atau simbol 

tersebut.6 

  flashأصلها من اللغة اإلجنليزية،   flash cardأي كلمة  
ومضية. وهي إحدى من البطاقة المبعىن  (بطاقة) card( وومضية)

                                                           

 .751ص.  ....، المنجد الوسيط دار املشرق،5 
6Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2006) , hal. 119.  



 
 

 

وسائل البصرية اليت تتضمن فيها من الصور، أو الكلمات أو الرموز 
 7اليت يرشد الطالب إىل األشياء املرتبطة هبا.

 يف هذه الرسالة فهو وسيلة من البطاقة الومضيةوأما املراد ب 
عن األعداد اليت  فيها الرموز والصور امللونة  الوسائل التعليمية

 للحصول على املعرفة عنها. يستخدمها املعلم واملتعلم 

 األعداد  -6

 8العدد مجع "األعداد" لغة: اسم من عد مبعىن األحصاء. 
واصطالحا ما دل على كمية األمساء املعدودة وترتيبها مع نقل األرقام 

 9يف اللغة العربية إىل ما يالئمها من اللفظ العريب السليم.

أما املراد باألعداد يف هذه الرسالة هي املادة من مواد اللغة  
 Peunitiالرسالة ب  (TPA)العربية اليت تدرس يف مؤسسة التعليم القرآن 

 (.1-11ون من عدد واحد إىل عشرة )اليت تتك

                                                           

 
 719....، ص. المنجد الوسيط ،دار املشرق8
) القاهرة: مكتبة األدب،  ،معجم قواعد اللغة العربية انطوان الوجدح ،9

  .81بدون السنة( ص: 



 
 

 

 ةالدراسات السابق -ح

  11 (2119) دراسة عصرى رمضانى -0
هم مهي ملعرفة دور ا البحث وهتدف الباحثة من هذ 

يف تدريس العدد بتطبيق الوسائل التعليمية ومعرفة قدرة 
 الطالبات يف تدريس العدد بعد تطبيق الوسائل التعليمية.

ومنهج البحث الذي تقوم الباحثة فهو منهج 
اإلجرائي، واستخدمت الباحثة املالحظة املباشرة واملقابلة 

  الشخصية.
نتائج اليت حصلت عليها الباحثة أن درجة  وأما

، وللمرحلة الثانية  66،9املعدلة يف االمتحان للمرحلة األوىل 
 .86،3، وللمرحلة الرابعة 81،6، وللمرحلة الثالثة  71،7

 عالقة الدراسة السابقة بدراسة احلالية :  

                                                           
تطبيق الوسائل التعليمية في تدريس العدد ) دراسة عصرى رمضاىن، 10

مدرسة علوم القرآن الثانوية  اجرائية على الطالبات في الفصل الثاني من 
، رسالة علمية، ) بندا أتشيه: جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ، ( Langsaب

 م(. 2119



 
 

 

وجه اإلتفاق: كانت الرسالة السابقة والرسالة احلالية  -أ 
 تبحث عن تعليم العدد.

الرسالة السابقة تستخدم الوسائل وجه اإلختالف: كانت  -ب
البطاقة  وسيلة التعليمية وأما الرسالة احلالية تستخدم

 .الومضية

 11(2102)دراسة مغفرة  -2
 هي ملعرفة كيفية ا البحثهذمن هتدف الباحثة  

يف تعليم األعداد وملعرفة ترقية  make a matchإجراء أسلوب 
 makeقدرة الطلبات على فهم األعداد بعد تطبيق أسلوب 

a match.  
أما منهج البحث الذي تستعمله الباحثة فهو طريقة  

أي تقوم الباحثة نفسها  (action research)البحث اإلجرائي 
يف تعليم األعداد مبعهد دار  make a matchبتطبيق أسلوب 

 اإلحسان يف الصف الثاين )ب( للمرحلة الثانوية. 

                                                           

وتطبيقه في تعليم األعداد  make a match، أسلوب مغفرة11          
، ( Siem Aceh Besar)بحث إجرائي في المدرسة بمعهد دار اإلحسان  

 رسالة علمية، 
 م(. 2112) بندا أتشيه: جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ، 



 
 

 

هي إن تطبيق  ا البحثونتائج البحث من هذ 
يف تعليم األعداد مناسب وترتقي به  make a matchسلوب أ

 رغبة ودوافع الطالبات يف تعليم األعداد.   
 عالقة الدراسة السابقة بدراسة احلالية :  
وجه اإلتفاق: كانت الرسالة السابقة والرسالة احلالية  -أ

 عن تعليم العدد. تبحث
وجه اإلختالف: كانت الرسالة السابقة تستخدم  -ب

يف تعليم األعداد وأما الرسالة  make a matchأسلوب 
 .البطاقة الومضية وسيلة احلالية تستخدم

 
    12(2104) دراسة هارذ أظفر -1

ة ملعرفة ترقية قدرة الطلب من هذا البحثاستهدف الباحث   
 بطاقة.واستجابة الطلبة بوسيلة العلى الكتابة باستخدام البطاقة 

                                                           

ة )دراسالبطاقة واستخدامها لترقية مهارة الكتابة ، هارذ أظفر12 
رانريي رسالة علمية، ) بندا أتشيه: جامعة ال ،(معهد علوم القرآن فغر أيير تجريبية ب

 م(. 2115اإلسالمية احلكومية ، 



 
 

 

البحث اليت اعتمد عليها الباحث يف هذا البحث هي  ومنهج
 طريقة جتريبية. 

وأما النتائج اليت حصل عليه الباحث يف هذا البحث فهي أن 
استخدام االبطاقة يرقي قدرة الطلبة على الكتابة وهذا يتأسس على 

( 2،11اجلدول )  (t1)( أكرب من  2،6احلساب ) (t0)أن نتيجة 
. واستخدام البطاقة يكون فعاال ألنشطة الطلبة يف تدريس مهارة 

 الكتابة.

 عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية:

وجه اإلتفاق: كانت الرسالة السابقة تستخدم وسيلة  -أ
البطاقة  وسيلة البطاقة وأما الرسالة احلالية تستخدم

 .الومضية
السابقة تبحث عن  وجه اإلختالف: كانت الرسالة -ب

مهارة الكتابة وأما الرسالة احلالية تبحث عن تعليم 
 العدد.

 
 
 



 
 

 

 طريقة كتابة الرسالة –ط 

وأما كيفية كتابة هذه الرسالة اعتمدت الباحثة على طريقة  
ي التأليف اجلارية املقررة يف كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانري 

 اإلسالمية احلكومية يف كتاب: 
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah & Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

2016.”  
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 الثاني فصلال

 اإلطار النظري

 الوسيلة التعليمية -أ 

 تعريف الوسيلة التعليمية -0

قرب به أو يتالوسيلة لغة هي ما يتصل به اإلنسان إىل شيء،   
إىل غريه. أما الوسيلة  التعليمية هي كل ما يستعني به املدرس على 
إيصال املادة العلمية وسائر املعارف والقيم إىل أذهان الطالب 

وتكمن أمهية الوسائل يف مقدار ما حتققه من أهداف  13.وتوضيحها
ومن أهم آثارها هي جتذب اهتمام تربوية ضمن نظام شامل متكامل، 

الطالب وتشد انتباهه إىل الدرس، وتثري شوقه إىل املعرفة والرغبة يف 
العلم وتنمي فيه حب االستطالع، تساعد على تثبيت املعلومات 
وتذكرها واستحضارها عند احلاجة وتوفر إمكانات ال ميكن أن يدركها 

احلواس هي املنافذ الطبيعية للتعلم، ويقول بعض  14الطالب حبواسه.
                                                           

 ،التربية اإلسالمية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السالم طويلة، 13
 .161(، ص 2118القاهرة: دار السالم ، )

...، .اإلسالمية وفن التدريسالتربية عبد الوهاب عبد السالم طويلة، 14
 .162ص. 
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ب أن يوضع كل شيء أمام احلواس كلما كان ذلك كمكنا، املربني : "جي
ولتبدأ املعرفة دائما من احلواس"، وهلذا دعا املربون إىل استخدام الوسائل 
التوضيحية. ألهنا ترهف احلواس وترقظها، وتعينها على أن تؤدي 
وظيفتها يف أن تكون أبوابا للمعرفة. وبديهى أن هلذه الوسائل أمهية  

 15املواد املختلفة ومن بينها اللغة العربية. كربى يف تدريس

علم كل ما يستخدم امل  وه ا البحثوأما املراد بالوسيلة يف هذ
ب يف ، ولسهولة الطالملساعدته يف إلقاء املعلومات إىل أذهان الطالب

 فهمها.

 أنواع الوسيلة التعليمية -2

للوسائل التعليمية أنواع كثرية تتنوع بتنوع احلاجات والدواعي   
هلا، وكلما تقدم العلم وتطورت احلياة ابتكرت وسائل جديدة. وهي 
ختتلف باختالف احلواس اليت تتعامل معها، فثمة وسائل مسعية ووسائل 

 بصرية ووسائل مسعية بصرية.

 الوسائل السمعية :  –أ 

                                                           
ار ، ) دالموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةالعليم إبراهيم،  عبد15

 .432املعارف، دون السنة( ص 
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الوسائل السمعية  هي اليت تضم جمموعة املواد واألدوات اليت   
 تعتمد على حاسة السمع.

 مثل : الراديوا، اإلذاعة املدرسية، األسطوانات. 

 الوسائل البصرية : –ب 

الوسائل البصرية هي اليت تضم جمموعة املواد واألدوات اليت   
 تعتمد على حاسة البصر.

مثل : ذوات األشياء، اخلرائط واجملسمات والصور، جهاز عرض  
الشرائح الشفاقة، جهاز عرض األفالم الثابتة، املكتبة، املصادر واملراجع 

 والصحف واجملالت، الكتاب املدرسي، السبورة.

 الوسائل السمعية البصرية : –ج 

الوسائل السمعية البصرية هي اليت تضم جمموعة املواد   
ت اليت تعتمد على حاسة السمع والبصر. مثل:  األفالم واألدوا

 16املتحركة، الرائي.

                                                           

ة في المعينات البصري حممد امساعيل صيىن، وعمر الصديق عبد اهلل،16 
 .4(، ص. 1984، )سعود : عمادة شؤون املكتبات، تعليم اللغة
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ن موسيلة إحدى ال ا البحث تستخدم الباحثةيف هذ وأما
 ي البطاقة.هالوسائل البصرية و 

 البطاقة  وسيلة -ب 

 تعريف البطاقة  -0

البطاقة هي ورق كثيف مستطيل احلجم، تستخدمها الناس   
 : وأنواع البطاقة اليت تستخدم يف تعليم اللغة هيلكل األمر احملتاج. 

 (flash card)البطاقة الومضية  (1)
 بطاقة املفردات (2)
 بطاقة اجلملة (3)
 بطاقة األسئلة واإلجابة (4)
 17بطاقة الدور (5)

 وتبحث الباحثة يف هذه الرسالة عن وسيلة البطاقة الومضية.
 
 

                                                           
5Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin, Media 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Bintang 

Sejahtera, 2015),  hal. 33. 
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  البطاقة الومضية تعريف -2

 flashأصلها من اللغة اإلجنليزية مبعىن  البطاقة الومضية كلمة  

card   ،وهي إحدى من وسائل البصرية اليت تتضمن فيها من الصور .
أو الكلمات أو الرموز اليت يرشد الطالب إىل األشياء املرتبطة هبا. 

، طبيب Gleen Domanهي بطاقة مصورة اليت قدمها   flash cardو
هذه البطاقة  تتضمن من جراح الدماغ من فيالدلفيا. وكان صور 

 18احليوانات، والثمرات، واملالبس، واأللوان وغري ذلك.

تستخدم هذه البطاقة الومضية ملعرفة على املفردات اجلديدة   
ومعناها، ولتدريب قدرة الدماغ األمين على تذكر املفردات والصور، 
وترقية قدرات الطالب على مهارة القراءة بعرضها سرعة )بضع ثوان( 

م الغرفة وينطق  املعلم الكلمة املعينة فيها والطالب يقلدون بعده. أما
ويتم انشاء هذه البطاقة حبجم كبري حىت يراها الطالب من كل أركان 

ومن مواصفات الصورة أهنا جيب أن تكون بسيطة  19.الغرفة رؤية واضح
جمردة عن العناصر اليت ال لزوم هلا حىت ال تشتت انتباه الدارس، كذلك 

أال تكون مطابقة للعبارة مطابقة تامة حىت ال تدفع إىل الرتمجة  جيب

                                                           
6Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran ...., hal. 

33. 
1Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran ...., hal. 33. 
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الالارادية حىت تدفع الدارس إىل بذل شيء من اجلهد الذهين يف حماولة 
  21الوصول إىل ادراك املقصود منها.

وأما البطاقة الومضية يف هذا البحث تتضمن من الكلمات   
غرية وحجم البطاقة ص ومعانيها، والرموز، والصور املناسبة بالكلمات.

 مناسبة باجملموعة الصغرية وجمهزة باأللوان املتنوعة.

  (Flash Card) البطاقة الومضية أهمية وسيلة -1
  (flash card) البطاقة الومضية فيما يلي أمهية استخدام وسيلة

 21يف التعليم:
ادخال الطالب إىل املادة اجلديدة وتركزهم على املفاهيم   (1

 املستفادة.
 انتباه الطالب بصور جمتذبة.جذب   (2
توفري الطرق والوسائل يف التعليم لكي ال يضجرو   (3

 الطالب.
 سهولة املعلم يف إلقاء املواد الدراسية إىل أذهان الطالب.  (4

                                                           
المعاصرة في تدريس اللغة العربية اإلتجاهات امحلوه ابراهيم، 21

(، 1987، )القاهرة: دار الفكر العريب، واللغات الحية األخرى لغبر الناطقين بها
 .174ص.

9Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran ...., 

hal. 34. 
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 سهولة الطالب يف تذكري املواد برؤية الصور.  (5
 حتفيز الطالب على االستجابة.  (6

 flash) البطاقة الومضية أمهية استخدام وسيلةأما  

card)   تعليم األعداد يف هذا البحث هي :يف 

 الطالب يف تعلم اللغة العربية.حتفيز  (1
 لة الطالب يف تعلم وفهم األعداد.و سه (2
حفظ األعداد وتؤثر يف أذهاهنم يف لة الطالب و سه (3

 أثرا.
ليم استعمال الوسيلة املناسبة يف تعيف املعلم مساعدة  (4

 األعداد.
ق أهداف وحتقي املادة إىل طالبهاملعلم يف إلقاء ولة سه (5

 .التعليم
يف  الطالبونتائج  ارتفاع رغبةيف املعلم مساعدة  (6

 تعلم األعداد.
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  (flash card) البطاقة الومضية طريقة صنع وسيلة  -5

 flash) البطاقة الومضية املكونات الالزمة يف صنع وسيلة  

card)   ،وهي ورقة كرتون السميكة، واملسطرة، واملقص، والقلم أواملرمسة
 واملمحاة . 

وأما األشياء اليت البد أن هنتم هبا يف صنع هذه الوسيلة هي   
:22 

 حجم الوسيلة البد أن يكون كبريا وواضحا. (1
 الصور البد أن تكون قادرا على نقل الرسالة أو املادة بوضوح.  (2
البد   (flash card) البطاقة الومضية طريقة استخدام وسيلة (3

أن تكون صحيحة، من طريقة القبضة حىت طريقة استبدال 
 الصورة. 

 
 Flash) البطاقة الومضية مزايا وعيوب استخدام وسيلة -4

Card)     
 هي: البطاقة الومضيةكان مزايا وسيلة 

                                                           
01Kasihani, K. E. Suyanto, English For Young Leaners, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hal. 109. 
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 ميكن ترمجة األشياء اجملردة إىل شكل حقيقي.  (1
ميكن احلصول عليها بسهولة من الكتب، أواجملالت، أو  (2

 الصحف. 
كان الوسيلة سهلة يف االستخدام ألهنا ال حيتاج إىل أداة   (3

 كثرية. 
 كان الوسيلة رخيصة للشراء وسهلة للصنع.   (4
 ميكن استخدامها ملختلف املستويات وجماالت الدراسة.  (5
 ب.يساعد املعلم يف إلقاء املادة أواملفاهيم إىل الطال (6
 يسهل الطالب يف فهم وتذكري املادة. (7

 هي: البطاقة الومضيةوأما عيوب وسيلة 

 قد يكون حجم البطاقة صغريا لعدد كبري من الطالب. (1
 أحيانا، الطالب ال يعرفون كيفية تفسري الصور املعينة. (2
 ال يعطي االنطباع املتعلق باحلركة، والعاطفة، والصوت. (3
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 البطاقة وعدد الطالب يف صنعإذا البد أن يهتم املعلم حجم   
هذه البطاقة، وكيفية استخدامها حىت يقدر الطالب يف تفسري الصور 

 23تفسريا صحيحا.

     (Flash Card) البطاقة الومضية كيفية استخدام وسيلة  -6

ء ملعرفة وإثرا البطاقة الومضية كما ذكر، أن هدف استخدام  
 24 مفردات اجلديدة ومعناها، وفيما يلي كيفية استخدام هذه الوسيلة:

 ( يعرض املعلم الكلمة املكتوبة على البطاقة أمام الطالب.1

 مرات ويقلد الطالب بعد ذلك.  1-3( يقرأ املعلم الكلمة 2

 ( ينزل املعلم البطاقة من وجهة نظر الطالب.3

 كلمات أخرى بالعملية املذكورة.( يستمر املعلم يف إدخال  4

( بعد انتهاء عرض البطاقات والكلمات أمام الطالب، ميكن 5
باألفرادي أو تقسيم الفرقة   للمعلم كمارسة النطق مكثفا مع طالبه

. 
                                                           

00Kasihani, K. E. Suyanto, English For Young Leaners...., 

Hal. 106.  
01Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin, Media 

Pembelajaran....,Hal. 35. 



25 
   

 

 األعداد -ج 

 تعريف األعداد -0

كلمة العدد مجع "األعداد" لغة: اسم من   األعداد أصله من 
واصطالحا ما دل على كمية األمساء املعدودة  25عد مبعىن األحصاء.

 وترتيبها مع نقل األرقام يف اللغة العربية إىل ما يالئمها من اللفظ العريب
  26السليم.

أما املراد باألعداد يف هذه الرسالة هي املادة من مواد اللغة  
 Peunitiالرسالة ب  (TPA)العربية اليت تدرس يف مؤسسة التعليم القرآن 

 (.1-11تتكون من عدد واحد إىل عشرة )اليت 

 قواعد العدد -2

يأيت العدد على صور خمتلفة،  وكل العدد من األعداد له حكم 
خاص به من حيث تذكريه وتأنيثه ويكون مركبا أو معطرفا ومعطوفا 

 عليه، والشرح فيما يلي:

                                                           
 719....، ص. المنجد الوسيط ،دار املشرق25
، ) القاهرة: مكتبة األدب، معجم قواعد اللغة العربية انطوان الوجدح،26
  .81 .ص، بدون السنة(
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 العدد من حيث التذكري والتأنيث :  -أ

لتأنيث وا دائما من حيث التذكري يوافقان املعدود   2و  1( العددان 1)
 سواء أكانا مفردين أم مركبني أم معطوفا عليهما. 

لفظان ومها : واحد ومؤنثه واحدة،  وأحد ومؤنثه  1وللعدد أ( 
 إحدى.  

 فألفاظه : اثنان واثنتان يف حالة الرفع واثنتني يف 2أما العدد   (ب
مع  مركبا 2حاليت النصب واجلر وحتذف النون إذا كان العدد 

 العشرة. 

 بالقرية مدرسة واحدٌة ( 1 مثل :

 بعض الشهور واحٌد وثالثون يوما ( 2           

تكون على عكس املعدود تذكريا وتأنيثا  9إىل  3( األعداد من 2)
سواء أكانت مفردة أم مركبة أم معطوفا عليها. وعند حتديد نوع 

ثالثة جنيهات تكتب  3املعدود ينظر دائما إىل مفرده )فمثال 
. استعمال 27جنيهات حيث أن مفرد املعدود مذكر وهو جنيه(

                                                           
، )بريوت : دار الثقافة ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 27

 .88اإلسالمية، بدون سنة (، ص. 
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) مخسة (،  5) أربعة (،  4) ثالثة (،  3العدد للمعدود املذكر: 
  28) تسعة (.  9) مثانية (،  8) سبعة (،  7) ستة (،  6

 قرأت أربعَة كتب( 1مثل : 

 باملنزل مخس حجرات( 2        

املعدود إذا كان مفردا، ومن نوع يكون على عكس  11العدد  (3)
 املعدود إذا كان مركبا.

مفتوحا  11واألصل أن يكون حرف )) الشني (( يف العدد 
) عَشر (. وجيوز تسكني )) الشني (( إذا اتصلت به التاء ) عشرة 

يكون معربا  11(. هذا وكما سبق شرحه يف البند السابق فإن العدد 
 على الفتح إذا كان مركبا. إذا كان مفردا ويكون دائما مبنيا

 حضر عْشرُة رجال ( 1مثل : 

 قابلت َعَشَر سيدات (2          

                                                           
مقرر حسب  المناهج الدارسي بقسم اللغة  1النحو عثمان حسني، 28

 .58(، ص.  2118: جامعة الرانريي اإلسالمية،  ، )بندا أتشيةالعربية
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والعدد يف الكالم العرب مؤنث يف أصل وضعه،    
كتأنيث قدر ومشس، ألن قدرا ومشسا مؤنثتان من غري عالمة 
التأنيث فيهما بل حكما، وكذلك العدد مؤنث من غري عالمة 
التأنيث، كقولك : هذه مخس وست، ورأيت مخسا وستا. فهذا 

 مؤنث بالزضع. 

والدليل على تأنيث العدد، وتأنيث مشس وقدر   
وعني، وذلك أنك إذا صغرته ظهرت فيه عالمة التأنيث، فتقول 

وهي  -قدر، ومشسية، ومخسية، وسديسة، فظهرت عالمة التأنيث
اهلاء يف مجيع ذلك. من حيث إن التصغري يرد األشياء إىل 

        29أصوهلا.

( ولفظ مائة وألف ومضاعفاهتما  91 -21ألفاظ العقود ) من  (4)
املعدود مذكرا ومؤنثا سواء أكانت مفردة ختتلف صيغها مع  ال 

 أم معطوفة. 

 وواعدنا موسى ثالثني ليلة  (1مثل :   

                                                           
ار ، )القاهرة : دالمحرر في النحواهلرمى، عمر بن عيسى بن إمساعيل 29

 .339(، ص .  2115السالم، 



21 
   

 

 املسافر من القاهرة إىل االسكندرية يقطع حوايل ( 2
 مائتني  وعشرين كيلو مرتا.

 تعريف العدد بال :  -ب

 تعريف العدد ب )) ال ((:

فإن كان مفردا أدخلت )) ال (( على االسم الذي يلى  (1
 العدد ) أي املضاف إليه (. 

 جاء ستة الطلبة ( 1)مثل :  
 استدلت مخسة الدينارات  ( 2)               

وإن كان مركبا أد خلت )) ال (( على صدره ) أي على  (2
 جزئه األول (.

 قضينا اجلمسة عشر يوما باملصيف. ( 1)مثل :  
كان معطوفا ومعطوفا عليه أدخلت )) ال (( على وإن   (3

 اجلزأين.
 قرأت اخلمسة والعشرين كتابا( 1)مثل :  

وتطبق نفس القواعد السابق شرحها فيما يتعلق بتذكري العدد 
  31وتأنيثه وإعرابه وبنائه. 

                                                           
 .91....،ص. ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 31
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أما املراد باألعداد يف هذه الرسالة هي املادة من مواد  
 (TPA)سة التعليم القرآن اللغة العربية اليت تدرس يف مؤس

اليت تتكون من عدد واحد إىل عشرة  Peunitiالرسالة ب 
(11-1.) 

 

 

 

 

 



31 

 الثالث فصلال

 إجراءات البحث الحلقي

 منهج البحث -أ

ييب هو حبث جترييب. حبث جتر ا البحث إن منهج البحث هلذ
املناهج العلمية اليت يستعملها الباحث الختيار الفروض اليت هو أحد 

يضعم خاصة عند الرغبة يف معرفة تأثري متغري واحد مستقل يف متغري 
تابع، ومع إبعاد أو حتييد أثر املتغريات املستقلة األخرى اليت قد تدخل 

أما تصميمات املنهج التجرييب  31يف عالقة بني املتغريين الرئيسية.
-pre)لى أربعة أنواع وهي التصميمات التمهيدية ينقسم ع

experimental designs)والتصميمات التجريبية ، (true- 

experimental designs) والتصميمات العاملية ، factorial 

)designs ،)والتصميمات شبه التجريبية (experimental  -quazi

designs) .32  الباحثة  استخدمتألن شبه التجريبية واختارت الباحثة

                                                           
مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم إبراهيم اليومي غامن، 31

 144( ص. 2118، )القاهرة : مكتبة الشروق الدولية، الطبيعة األوىل، اإلجتماعة
 ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية العساف، صاحل بن محد22

 .314(، ص. 2111)الرياض : مكتبة العبيكان، 
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لباحثة فصلني ا أي اختارتلعينة اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، ا
اثنني للعينة فيجري التعليم مرة باستخدام الوسيلة ومرة أخرى بدون 

 استخدامها.

  المجتمع والعينة -ب

رحلة هو مجيع الطالب يف امل ه الرسالةيف هذ البحث فمجتمع
 21وعددهم  Peunitiالرسالة ب  TPQ))الثانية مبؤسسة تعليم القرآن 

كاجملموعة  TPQ-Aالفصل  لعينة هذه الرسالةتلميذا. وأخذت الباحثة 
 كاجملموعة الضابطةTPQ-B والفصل  طالبا 6وعددهم  التجريبية

دية أي العم. وللعينة فاستخدمت الباحثة الطريقة طالبا 5وعددهم 
ة الباحثة وهي تعين أن أساس اإلختيار خرب الباحثة  ومعرفة االختيار خبربة

واختارت الباحثة  33ومعرفته بأن هذه األعداد متثل جمتمع البحث.
كالعينة ألن بعضهم يواجهون مشكالت يف حفظ   TPQ-Aالفصل 

 وفهم األعداد.

 

                                                           
 المدخل إلى البحث في العلم السلوكيةصاحل بن محد العساف، 22

 .99...، ص.
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 هاأدواتطريقة جمع البيانات و  -ج

فتعتمد الباحثة على  جلمع البياناتوأما أدوات البحث  
 التالية: األدوات

 املالحظة املباشرة  -1

إن املالحظة املباشرة هي أداة من أدوات البحث اليت جتمع 
بواسطتها املعلومات اليت متكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة 
البحث واختبار فروضها، فهي تعين اإلنتباه املقصود واملوجه حنو 

  34مجاعي معني بقصد متابعته ورصد تغرياته.سلوك فردي أو 

لبطاقة ا قامت الباحثة باملالحظة املباشرة ملعرفة تطبيق
 .يف تعليم األعداد الومضية

 االختبار   -2

إن االختبار هو احدى األدوات اليت ميكن أن يستخدمها 
الباحث جلميع املعلومات اليت حيتاج إليها إلجابة أسئلة البحث أو 

 سئلة مقالية أوأويقدم االختبار على شكل اختبار فروضه. 
                                                           

.. . ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف34
  .416،ص. 
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موضوعية، شفهية أو حتريرية، نظرية أو عملية ويطلب من 
املفحوص هلذه أن جييب عليها، ومن خالل استجابات املفحوص 
هلذه األسئلة نتعرف إىل مدى ما حققه من أهداف، أو ما حصله 

  35من معلومات ومفاهيم.

لى حفظ هتم وتنميتهم عوقامت الباحثة باختبارهم ملعرفة قدر 
 ة باالختباروقامت الباحثبتطبيق البطاقة الومضية،  األعداد وسيطرة
 : (post- test) يف آخر التعليم واللقاءالبعدي 

 (post- test) االختبار البعدي  -

وهو االختبار الذي جتريها الباحثة جملموعتني التجريبية 
لتحصيل ا والضابطة بعد إجراء التجريبة بغرض حتديد مستوى

الدراسي لديهما بعد إجراء التجريبة لقياس األثر الذي أحدثه 
تطبيق املتغري املستقل )التعليم املربمج( على التغيري التابع 

 )التحصيل الدراسي(.

 

                                                           
مناهج البحث العلمي وأساليبه، الطبعة في سامي عرريفج واآلخرون، 35

 .87(، ص. 1999)عمان : دار جمدال وي للنشر،  الثانية،
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 طريقة تحليل البيانات -د

وأما طريقة حتليل البينات للمالحظة املباشرة فتقوم  
الباحثة بالنظر إىل األحوال يف عملية التعليم والتعلم الذي 

ليل البيانات وحتيقوم املعلم يف تعليم األعداد ورغبتهم فيها. 
من أنشطة الباحثة والطالبات عند إجراء عملية تعليم األعداد 

 بالرموز كما يلي:
 

𝑃 =
𝑅

𝑇
𝑥 011% 

 : النسبة املؤية 𝑃البيان: 
       𝑅 جمموعة القيمة احلصولة عليها : 

                     𝑇النتيجة الكاملة : 

وأما االختبار، فتقوم الباحثة باالختبار بعد إجراء عملية 
التعليم والتعلم يف الفصل ملعرفة نتيجة وقدرة الطالب بعد تعلم 

حثة تلك مع الباجتمث . الومضيةوسيلة البطاقة األعداد بتطبيق 
 ة.بيانات وتقارهنا وحتللها وتستفسرها  قبل أن تكتبها يف الرسالال

 :ولتقومي بنود االختبار استخدمت الباحثة 
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 مستوى صدق االختبار -

مناسبة  إن االختبار يكون صادقا إذا كان نتيجة االختبار
 وز:الرموملعرفته ميكن أن نستخدم .ملعيار أو املقياس املقرربا

𝐫
𝐱𝐲= 

∑ 𝐱𝐲

√(∑ 𝐱𝟐)(∑ 𝐲𝟐)

 

𝐫𝐱𝐲 :  معامل مرتبط بني متغري𝐱  متغري𝐲( ،𝐱 =  𝐱 − �̅� )
𝐲و) =  𝐲 − �̅�) 

 ∑ 𝐱𝐲  : حاصل الضرب بني𝐱   و𝐲 

 𝐱𝟐 تربيع من :𝐱 

 𝐲𝟐  تربيع من :𝐲36 

 ال تقوم الباحثة بتنفيذ هذا املستوى ألن األداة قياسية. 

 مستوى ثبات االختبار -

                                                           
6Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi , ( Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2016), hal. 85. 



21 
   

 

االختبار يكون ثابتا إذا كان تطبيقه على نفس األفراد إن  
 . ةتائج ثباتوتكون النّ أ مرتددا وحيصلوا على نفس النتائج

وملعرفة مستوى ثبات االختبار فاستخدمت الباحثة القانون كودر 
 وهذا بيانه :( KR -21) ريتشاردسون

r11  = (
𝒏

𝒏−𝟏 
) (

𝐬𝟐−∑𝐩𝐪

𝐬𝟐
) 

: r11    مجعامستوى ثبات االختبار 

p  : عدد الطلبة اجمليبات بإجابة صحيحة 

q : ( 1عدد الطلبة اجمليبات بإجابة غري صحيحة-p=q) 

pq∑  :  " جمموع حاصل الضرب بنيP" و "q" 

N :  عدد البنود 

S    :37االحنراف املعياري 

 ال تقوم الباحثة بتنفيذ هذا املستوى ألن األداة قياسية. 

                                                           
1Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi ...., hal. 115. 
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   البعدي باختبارات االختبارالنظام حتليل البيانات لنتيجة 

(Test-T) دوات الرقمية الباحثة األ فتستعمل"SPSS 20"  بتحليل
independent simples test. Independent simples test  هو واحد من

ني ب مستوى الداللة حتليل البيانات املستخدمة ملقارنة أو اختبار
 indipendent من التحليلوأما تفسري  38 جمموعتني. يمتوسط

simples test  :هو 

أكرب من   (Sig. 2 Tailed)إن كانت النتيجة مستوى الداللة -
1،15 (1،15> Sig.2 Tailed  )  فيكون الفرض الصفري

 .مردودامقبوال والفرض البديل 
أصغر  (Sig. 2 Tailed)وإن كانت نتيجة مستوى الداللة   -

فيكون الفرض  ( Sig.2 Tailed >1،15) 1،15من نتيجة 
 الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال. 

  

 

 

                                                           
1 http://tutorialcontoh.blogspot.com 2011 – 1 -10   

 

http://tutorialcontoh.blogspot.com/2016/11/independent-sample-t-test.html
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

عرض البيانات -أ  

 لمحة عن ميدان البحث -0
 Peunitiالرسالة ب  (TPA)مؤسسة تعليم القرأن 

إحدى مؤسسات تعليم القرأن ببندا أتشية، وقد أسست يف 
 .Jl. T.M. Pahlawan, no. 10, gpم وتقع يف  1994سنة 

Peuniti   بندا أتشية. وختتص هذه املؤسسة يف جمال تعليم
 القرأن والرتبية اإلسالمية  حتت رعاية أستاذ حممد إيدي.

 . طالبا 213فصوال، و 14تتكون هذه املؤسسة من 
 

 5. 0الجدول 
 عدد الفصول والطلبة بمؤسسة تعليم القرأن الرسالة

 المجموع الطالبات الطالب الفصل الرقم

0 TKQ-A 12 8 21 

1 TKQ-A 5 7 12 
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3 TKQ-B 9 14 23 

4 TKQ-B 6 7 13 

5 TPQ-A 13 8 21 

6 TPQ-A 4 7 11 

7 TPQ-B 9 13 22 

8 TPQ-B 7 9 16 

9 TPQL-A 7 6 13 

01 TPQL-A 5 8 13 

00 TPQL-B 3 6 9 

01 TQA-A 4 7 11 

03 TQA-A 3 6 9 

04 TQA-B 3 7 11 

 211 001 91 المجموع
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يتضح اجلدول على أن عدد الطالب مبؤسسة تعليم القرأن 
، وجمموع بني  113، ويبلغ عدد الطالبات  91الرسالة يبلغ عددهم 
 فصال. 14. وعدد الفصل هلذ املؤسسة 213الطالب والطالبات  

 46وأما عدد املدرسني الذين يدرسون يف هذه املؤسسة فهم 
 من املدرسة. 27من املدرس و 19مدرسا، 

 

 تحليل البيانات ومناقشتها -ب 
 تقوم الباحثة بعملية جتريبية عن استخدام البطاقة الومضية يف

، وقد  Peunitiالرسالة ب (TPA)تعليم األعداد مبؤسسة تعليم القرأن 
قامت هبا يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف املرحلة الثانية. 

كاجملموعة التجريبية والفصل  (TPQ-A)فاختارت الباحثة الفصل 
(TPQ-B)   كاجملموعة الضابطة. ومادة التعليم هي األعداد من عدد
 بزيادة الوسيلة يف اجملموعة التجريبية.  1-11

البيانات  ث فرتيد الباحثة أن تعرض حتليلوملعرفة نتائج البح  
 ومناقشتها من االختبار البعدي واملالحظة املباشرة كما يلي: 
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 حتليل البيانات املالحظة املباشرة -1
وتقوم الباحثة يف مجيع البيانات باملالحظة املباشرة أثناء  

تعليم األعداد يف ميدان الفسيح ملعرفة أحواهلا باستخدام وسيلة البطاقة 
الومضية وفعاليتها يف ترقية قدرة الطالبات يف تعليم األعداد. وجتري 
عملية تعليم األعداد يف ميدان الفسيح باستخدام وسيلة البطاقة 

. وحتليل البيانات من أنشطة (TPQ-A)يف اجملموعة التجريبية الومضية 
الباحثة والطالبات عند إجراء عملية تعليم األعداد يف هذه اجملموعة  

 كما يلي:
 

𝑃 =
𝑅

𝑇
𝑥 011% 

 : النسبة املؤية 𝑃البيان: 
         𝑅 جمموعة القيمة احلصولة عليها : 
          𝑇النتيجة الكاملة : 

 
معيار املستوى أنشطة الباحثة والطالبات عند إجراء عملية   

 التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال : 
 = جيد جدا  111 – 81
 = جيد    79 – 22
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 = مقبول    65 – 56
 = ناقص    55 – 46
 =  فاشل      1 – 45

 فنتيجة أنشطة الباحثة والطلبة كما يف اجلدول اآليت : 

 املعلمة  (1
 

 5.  5الجدول 
نتيجة أنشطة المعلمة في عملية تعليم األعداد باستخدام وسيلة 

 البطاقة الومضية

 5 1 2 0 البيان الرقم

 √    مقدرة املعلمة يف بداية وافتتاح التعلي 1

ارتباط  قدرة املعلمة يف ارشادات و 2
 املادة خبربات وحيات الطالبات.

   √ 

 √    قدرة املعلمة يف إلقاء أغراض التعلم 3
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4 
قدرة املعلمة يف ارشادات كيفية 
 √    استخدام وسيلة البطاقة الومضية

5 
قدرة املعلمة يف بيان املادة باستخدام 

 وسيلة البطاقة الومضية
   √ 

6 
قدرة املعلمة يف بيان املادة باألسلوب 

 الواضحة واللغة الفصحة
   √ 

7 
قدرة املعلمة يف تنظيم الغرفة وتنشأ 

 وبسطاالتعلم نشاطا 
   √ 

8 
قدرة املعلمة يف بيان األشياء مامل 

 يفهم الطالبات
   √ 

قدرة املعلمة يف تنظيم واستخدام  9
 األوقات يف عملية التعلم

  √  

قدرة املعلمة يف إجراء االختبار  11
 شفاهيا متعلقة باملادة

   √ 
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11 
قدرة املعلمة يف تقومي وتقدير 

 √    الطالبات

12 
يف معاكس الطالبات قدرة املعلمة 

 الستنباط املادة
  √  

 √    قدرة املعلمة للتبصر يف أخري التعلم 13

 05 مجموع

 

  نظرا إىل اجلدول السابق وجدت الباحثة البيانات اآلتية :

 R = 51: جمموعة القيمة احلصولة عليها 

 T:  = 52 النتيجة الكاملة  

𝑃 =
𝑅

𝑇
𝑥 111% 

𝑃 =
51

52 𝑥 111%                                                                                                

%111 x 1،96  = 
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  %96  = 

أهنا وقعت  96وحصلت الباحثة على نتيجة املعلمة هي  
مبعىن جيد جدا. هذه النتيجة احملصولة من قسمة   111 – 81بني 

ر يها والنتيجة الكاملة. ولكن مل تقدبني جمموعة القيمة احلصولة عل
 املعلمة يف تنظيم أوقات التعلم ومعاكس الطالبات الستنباط املادة. 

 الطالبات  (2
 

  5.  4الجدول 
 نتيجة أنشطة الطالبات في عملية التعلم

 5 1 2 0 البيان الرقم

إجابة سالم املعلمة مجاعة حني دخلت  1
 الغرفة

   √ 

معن قبل التعلم ويستالطالبات يقرأن الدعاء  2
 إىل كشف احلضور اليت قرأهتا املعلمة

   √ 
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يستمع الطالبات إىل بيان املعلمة عن أغراض  3
 التعلم

   √ 

يستمع الطالبات إىل بيان املعلمة عن مادة  4
باستخدام وسيلة البطاقة الومضية   األعداد

 استماعا حسنا

   √ 

يستجيب الطالبات على مادة التعلم اليت  5
 بينتها املعلمة

   √ 

 √    حياكي الطالبات الكلمة اليت وردهتا املعلمة 6

يبحث الطالبات الصور املناسبة بالكلمات  7
 واألعداد

   √ 

يفرق الطالبات األعداد والصور اليت وجدن  8
 على البطاقات 

   √ 

 √    حيفظ الطالبات املفردات اليت تدرسها املعلمة 9

األعداد وفقا مبا تعلمها يكتب الطالبات  11
 املعلمة

   √ 
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يسأل الطالبات املعلمة كل األشياء ال  11
 يفهمنها

  √  

جيب الطالبات أسئلة التقومي املقدم من  12
 املعلمة إجابة صحيحة  

  √  

يستطيع الطالبات إلقاء املعلومات والردود  13
 ألجوبة أصدقائهن

   √ 

 املواد اليتقادر الطالبات على استخالص  14
 قدمتها املعلمة

  √  

سلوك الطالبات يف الفصل الدراسي أثناء  15
 الدرس

   √ 

 05 مجموع

 

  نظرا إىل اجلدول السابق وجدت الباحثة البيانات اآلتية :

 R = 57: جمموعة القيمة احلصولة عليها 
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 T:  61=  النتيجة الكاملة 

𝑃 =
𝑅

𝑇
𝑥 111% 

𝑃 =
57

61
𝑥 111% 

%111 x 1،95  = 

  %95 = 

أهنا وقعت بني  95وحصلت الباحثة على نتيجة املعلمة هي  
مبعىن جيد جدا. هذه النتيجة احملصولة من قسمة  بني   111 – 81

جمموعة القيمة احلصولة عليها والنتيجة الكاملة. ولكن الطالبات مل 
ة أسئلة إجابيقدرن يف إلقاء األسئلة عما مل يفهمن وقد خيطئن يف 

 املعلمة ويف استخالص املواد.

اقة طوقد قام الباحثة بتعليم األعداد دون استخدام وسيلة الب
، وجيري هذا البحث وهي   (TPQ-B)الومضية يف اجملموعة الضابطة 

 كما يلي:
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 املقابلة األوىل )اجملموعة الظابطة( -أ
أوال، يدخل الباحثة قاعة التعلم وتسلم على الطالبات 
مث تراقب أحوال الفصل. والطالبات جيلسن مرتبات ومتحلقات 

تش الباحثة مث يفحول الباحثة ويفتحن التعلم بدعاء االفتتاح. 
حضورهن وبعده تلقي الباحثة أغراض التعلم. ويسأل الباحثة 
الطالبات عن معرفتهن األوىل عما تتعلق مبادة التعليم وهي 
األعداد. بعد يعرِّف الباحثة املعلومات األوىل عن األعداد تدخل 

وتكتبها  11-1الباحثة إىل املادة  ببيان رموز األعداد من عدد 
. مث تذكر الباحثة عربية واحدا فواحدا حىت يفهمن على السبورة

وحيفظن كل األعداد، وتأمر الباحثة الطالبات ليكتنب رموز 
 األعداد كتابة صحيحة كما تكتب الباحثة.

ثانيا، بعد أن متت العملية التعليمية فتأمر الباحثة واحدة   
فواحدة من الطالبات لتذكراألعداد وتكتب رموزها واألخرى 

لبة إىل ذكرها وكتابتها. والباحثة هتتم وتصلح إذا ختطئ  الط يهتمن
 يف ذكر األعداد وكتابتها. 

 واآلخري قبل اختتام التعليم ترشد الباحثة  الطالبات ملراجعة
 الدرس وكمارسة املادة يف يومياهتن.



51 
   

 

 املقابلة الثانية -ب
قد جرى التعليم يف هذه املقابلة كمقابلة األوىل ولكن قبل   

م سألت الباحثة الطالبات مادة التعليم اليت قد تعلمن يف التعل
اللقاء األول. والطالبات جينب أسئلة الباحثة مراجعة عن مادهتن 
السابقة، ويأمر الباحثة الطالبات واحدة فواحدة لتذكر األعداد 
أمام زمالئهن وتكتب رموزها على السبورة. مث يأمر الباحثة كل 

تتابعا أو عشواعيا مجاعة ويكتبنها الطالبات ليذكرن األعداد م
 على السبورة حىت تبقى األعداد يف أذهاهنن. 

ويف أخري التعلم تقدم الباحثة االختبار البعدي شفهيا،         
وتدعو الباحثة طالبة طالبة وتسأهلا أسئلة واضحة. مث جينب 

ة.حصول على أحسن اإلجابة والنتيجالطالبات األسئلة جمتهدة لل
  

مث قام الباحثة بتعليم األعداد باستخدام وسيلة البطاقة    
، وجيري هذا البحث (TPQ-A)الومضية يف اجملموعة التجريبية 

 على مقابلتني اثنني، وهي كما يلي:
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 املقابلة األوىل )اجملموعة التجريبية( -أ
أوال، يدخل الباحثة قاعة التعلم وتسلم على الطالبات مث 
تراقب أحوال الفصل. والطالبات جيلسن مرتبات ومتحلقات 
حول الباحثة ويفتحن التعلم بدعاء االفتتاح. مث يفتش الباحثة 
حضورهن وبعده تلقي الباحثة أغراض التعلم. ويسأل الباحثة 

م وهي دة التعليالطالبات عن معرفتهن األوىل عما تتعلق مبا
األعداد. بعد يعرِّف الباحثة املعلومات األوىل عن األعداد تدخل 
الباحثة إىل املادة  ببيان كيفية استخدام وسيلة بطاقة الومضية يف 
تعليم األعداد. ويعرض الباحثة البطاقات اليت  كانت فيها رموز 

.  مث يعرض 11-1األعداد والصور اليت تتعلق هبا من عدد 
ة البطاقة واحداة فواحداة متتابعة بقراءهتا تامة. مث تبني الباحث

رموزها وكيفية كتابتها وتأمر الباحثة الطالبات ليذكرن األعداد 
املناسبة بالبطاقة املعرضة حىت يفهمن وحيفظن كل األعداد حفظا 

 حسنا. 

ثانيا، بعد أن متت العملية التعليمية فتقسم الباحثة         
ع الطالبات، وتأمر الباحثة واحدة فواحدة من البطاقات إىل مجي

الطالبات لتذكرالعدد مابني يديها مث تبني رمزها واألخرى يهتمن 



52 
   

 

 إىل ذكرها وبياهنا. والباحثة هتتم وتصلح إذا ختطئ  الطلبة يف ذكر
 األعداد. 

واآلخري قبل اختتام التعليم ترشد الباحثة  الطالبات 
 يومياهتن. ملراجعة الدرس وكمارسة املادة يف

 املقابلة الثانية  -ج
قد جرى التعليم يف هذه املقابلة كمقابلة األوىل ولكن    

قبل التعلم سألت الباحثة الطالبات مادة التعليم اليت قد تعلمن 
يف اللقاء األول. والطالبات جينب أسئلة الباحثة مراجعة عن مادهتن 

لعدد ر االسابقة، ويأمر الباحثة الطالبات واحدة فواحدة لتذك
املناسبة بالصورة املعرضة أو أن ختتار البطاقة املناسبة بالعدد أمام 
زمالئهن وتكتب رموزها على السبورة. مث يأمر الباحثة كل 
الطالبات ليذكرن األعداد متتابعا أو عشواعيا مجاعة ويكتبنها 

 على السبورة حىت تبقى األعداد يف أذهاهنن. 
يا، الباحثة االختبار البعدي شفه ويف أخري التعلم تقدم        

وتدعو الباحثة طالبة طالبة وتسأهلا أسئلة واضحة كما سألت يف 
الفصل الضابط. مث جينب الطالبات األسئلة جمتهدة للحصول على 

 أحسن اإلجابة والنتيجة. 
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 حتليل بيانات االختبار -2
وملعرفة قدرة الطلبة يف تعليم األعداد باستخدام وسيلة   

الومضية أو بدوهنا يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الظابطة  البطاقة
فاعتمدت الباحثة على االختبار البعدي. فتعرض الباحثة عن نتائج 

 اختبار الطلبة كما يف اجلدول اآليت :
 

 5.  2الجدول 
 نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الظابطة

 نتيجة االختبار البعدي الطلبة رقم

 71 1الطلبة  1

 85 2الطلبة  2

 71 3الطلبة  3

 81 4الطالبة  4

 77 5الطلبة  5

 382 اجملموع
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 76،41 املتوسط

 

 5.  1الجدول 
 نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 نتيجة االختبار البعدي الطلبة رقم

 98 1الطلبة  1

 81 2الطلبة  2

 91 3الطلبة  3

 95 4الطالبة  4

 81 5الطالبة  5

 85 6الطالبة  6

 528 اجملموع

 88،11 املتوسط
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بني  اتالبوأما اجلدول الختبار الفروض لتعريف نتيجة الط
 اجملموعة الظابة واجملموعة التجريبية كما يلي :

 

 
Group Statistics 

 

postest_kontrol N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

postest_eksperiment kelas eksperiment 6 88.0000 7.61577 3.10913 

kelas kontrol 5 76.4000 6.50385 2.90861 

 

 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Posttest

 

eksperi

men 

Equal 

variances 

assumed 

.413 536 2.682 9 .025 11.60000 4.32529 1.81551 21.38449 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  2.725 8.982 .023 11.60000 4.25754 1.96582 21.23418 
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-2)ومن هذا اجلدول يدل على أن نتيجة املستوى الداللة 

tailed)Sig أصغر من نتيجة  1،125 هيP-Value (1،15.) 
فيكون  فرض الصفري مقبوال وفرض البديل مردودا. فتخلص أن نتائج 
الطلبات اليت تدرس املعلمة باستخدام وسيلة البطاقة الومضية يف 

استخدامها  الطلبات اليت تدرس بغري من نتائج أكرباجملموعة التجريبية 
 يف اجملموعة الظابطة.

 

من حتليل البيانات السابقة فتجد الباحثة من لذالك انطالقا  
ر جيدة. واآلخ انورقة املالحظة أن أنشطة املعلمة والطالبات تكون

بنظر إىل االختبارين أن نتيجة الطالبات يف اجملموعة التجريبية أعلى 
يم استخدام وسيلة البطاقة الومضية يف تعلبطة بعد من اجملموعة الظا

ون فعاال يكاستخدام وسيلة البطاقة الومضية . فتدل على أن األعداد
 .يف تعليم األعدادلرتقية قدرة الطلبة 

 

 تحقيق الفروض -ج  

وأّما الفروض اليت قدمت الباحثة يف هذا البحث فهي كما 
 يلي :
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وسيلة البطاقة  تطبيق كان  : (Ha)البديل الفرض -1
. م األعداديف تعلي اتقدرة  الطلب لرتقية فعاال الومضية 

>وهذا الفرض مقبوال ألن  مستوى ) 1،125  1،15
 (.1،15الداللة أصغر من  

وسيلة البطاقة تطبيق  كان :(Ho) الصفري الفرض -2
تعليم  يف قدرة  الطلبات لرتقية فعاال يكون الالومضية 
>وهذا الفرض مردود ألن  .األعداد 1،15  1،125 

  . (1،15مستوى الداللة أصغر من  )
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث -أ

يم بواب السابقة عن تعلاألالباحثة يف  حبثتوقد 
ن ، اعتمادا على أباستخدام وسيلة البطاقة الومضية األعداد

يم األعداد تعل ترقي قدرة الطلبات يف تطبيق هذه الوسيلة
 والتعلم. وهذا كما جند دليال على أن :  التعليم وعملية

كانت أنشطة الطالبات يف تعليم األعداد بتطبيق وسيلة  -1
عند حتليل بيانات  ٪95البطاقة الومضية جيدة بقيمة 

املالحظة املباشرة. وكذلك أنشطة املعلمة جيدة ألن نتيجة 
البحث تشري إىل أن قدرة املعلمة يف تنظيم عملية التعليم 

 . ٪96والتعلم بقيمة 
درة الطالبات ية فعالية لرتقية قوكان تطبيق وسيلة البطاقة الومض -2

يف تعليم األعداد، بناء على أن نتائج االختبار البعدي يف 
اجملموعة التجريبية أكرب من نتائج اجملموعة الظابطة. وهذا كما 

-2)توجد أن نتائج   spssنتائج من برنامج  ننظر إىل
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tailed)Sig 1،125و ،< )مستوى  1،125  1،15
  (. 1،15الداللة أصغر من 

 
 المقترحات -ب
وهناك بعض املقرتحات اليت رآهتا الباحثة ضرورية    

 تقدمها، وهي كما يلي :
 ترجو الباحثة على معلم اللغة العربية يف مؤسسة التعليم القرآن  (1

أن يستخدم وسيلة البطاقة الومضية يف   Peunitiالرسالة ب 
تعليم األعداد، ألن هذه الوسيلة فعالية لرتقية قدرة الطلبة يف 

 تعليم األعداد. 
وترجو الباحثة من القارئني االصالح إذا وجدوا األخطاء   (2

والعيوب يف هذه الرسالة حىت تكون رسالة كاملة للباحثة 
 والقارئني.
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 لصور إلجراء البحثا

  داد: تطبيق وسيلة البطاقة الومضية يف تعليم األعالتجرييب الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

: تعليم األعداد دون تطبيق وسيلة البطاقة  الفصل الظابط  
 الومضية

 
 
 



 
   

 

 
 
 
 

 



 
   

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

Jumlah Siswa : 

Kelas : 

Hari/ tanggal : 

Petunjuk penggunaan 

 Berilah skor pada aspek-aspek aktifitas siswa dalam 

pembelajaran sesuai dengan pernyataan tentang penggunaan 

media flash card pada pembelajaran bilangan. 

 

No Objek Pengamatan 
Pilihan Jawaban Skor 

4 3 2 1 

1 

 

Siswa menjawab 

salam dari guru 

     

2 

Siswa membaca doa 

sebelum memulai 

pelajaran 

     

3 

Siswa mendengarkan 

tujuan pembelajaran 

yang disampaikan 

oleh guru 

     



 
   

 

 

4 

Siswa  mendengarkan 

penjelasan guru 

dengan baik 

     

5 

Siswa memberi 

tanggapan atau 

respon terhadap 

materi yang 

disampaikan guru  

     

6 

Siswa menirukan 

bunyi kata yang 

diucapkan oleh guru 

     

7 

Siswa mencari 

gambar yang sesuai 

dengan kata dan 

angka 

     

8 

Siswa membedakan 

angka-angka yang 

terdapat pada kartu  

     

9 

Siswa menghafalkan 

kosa kata yang 

diajarkan guru  

     

10 

Siswa menulis angka-

angka sesuai dengan 

yang diajarkan guru 

     



 
   

 

 

11 

Siswa menanyakan 

hal-hal yang belum 

dipahami kepada 

guru 

     

12 

Siswa mampu 

menjawab pertanyaan 

dari evaluasi  yang 

diajukan oleh guru 

dengan tepat 

     

13 

Siswa mampu 

memberi tanggapan 

dan informasi yang 

tepat atas jawaban 

temannya 

     

14 

Siswa menyimpulkan 

materi yang diberikan 

oleh guru 

     

15 

Tingkah laku siswa di 

dalam kelas selama 

pembelajaran 

berlangsung 

     

Jumlah skor      

Keterangan 



 
   

 

4 : jika 99% dari siswa telah mengerjakan sesuai dengan 

aspek-aspek penilaian 

3 : jika 75% dari siswa telah mengerjakan sesuai dengan 

aspek-aspek penilaian 

2 : jika 50% dari siswa telah mengerjakan sesuai dengan 

aspek-aspek penilaian 

1 : jika 25% dari siswa telah mengerjakan sesuai dengan 

aspek-aspek penilaian 

Catatan : 

 

 

 

 

             Banda Aceh, ................................ 

                                      Observer 

 

 

                                    (                                         ) 

 

 



 
   

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU 

Nama Guru       : 

Kelas : 

Hari/ tanggal : 

 

Petunjuk penggunaan 

Berilah skor pada aspek-aspek aktifitas guru dalam 

pembelajaran sesuai dengan pernyataan tentang penggunaan 

media flash card pada pembelajaran bilangan 

 

No 
Pernyataan 

 

Pilihan Jawaban 
Skor 

4 3 2 1 

1 

Kemampuan 

guru dalam 

memulai dan 

membuka 

pembelajaran 

     

2 

kemampuan 

guru 

memberikan 

motivasi dan 

mengaitkan 

     



 
   

 

materi ajar 

dengan 

pengalaman 

dan kehidupan 

siswa 

3 

Kemampuan 

guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran  

     

4 

Kemampuan 

guru 

menyampaikan 

arahan dan 

petunjuk 

penggunaan 

media flash 

card 

     

5 

Kemampuan 

dan keahlian 

guru 

menjelaskan 

materi ajar 

kepada siswa 

menggunakan 

     



 
   

 

media flash 

card  

6 

Kemampuan 

guru 

menggunakan 

bahasa atau 

gaya 

komunikasi 

ketika 

menjelaskan 

materi ajar 

     

7 

Kemampuan 

guru dalam 

mengelola 

kelas untuk 

menciptakan 

pembelajaran 

yang aktif dan 

menyenangkan 

     

8 

Kemampuan 

guru 

menjelaskan 

tentang hal-hal 

yang belum 

     



 
   

 

dipahami 

siswa 

9 

Kemampuan 

guru 

menggunakan 

dan mengatur 

ketepatan 

waktu selama 

proses 

pembelajaran  

     

10 

Kemampuan 

guru 

memberikan 

evaluasi secara 

lisan terkait 

tentang materi 

ajar 

     

11 

Kemampuan 

guru 

memberikan 

penilaian dan 

apresiasi 

kepada siswa 

     

12 Kemampuan 

guru mengajak 

     



 
   

 

siswa 

menyimpulkan 

hasil dari 

pembelajaran 

13 

Kemampuan 

guru 

memberikan 

refleksi pada 

akhir 

pembelajaran 

     

Jumlah skor      

Keterangan 

4 : jika 99% dari siswa telah mengerjakan sesuai 

dengan aspek-aspek penilaian 

3 : jika 75% dari siswa telah mengerjakan sesuai 

dengan aspek-aspek penilaian 

2 : jika 50% dari siswa telah mengerjakan sesuai 

dengan aspek-aspek penilaian 

1 : jika 25% dari siswa telah mengerjakan sesuai 

dengan aspek-aspek penilaian 

Catatan : 

 



 
   

 

 

 

Banda Aceh, ................... 

                                                    Observer 

 

 

                                                     (                                   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

Soal – soal ujian lisan 

 

1. Bahasa Arab dari5 (lima) adalah? 

2. Apa arti dari تسعة ? 

3. Simbol ini ( 7 ) adalah simbol dari angka? 

4. Apa arti dari ثالثة ? 

5. Tuliskan angka 6 dalam simbol arab! 

6. Bahasa Arab dari 8 (delapan) adalah? 

7. Simbol ini ( 1 ) adalah simbol dari angka? 

 ? adalah b. Arab dariعشرة  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 التعريف بالباحثة

 
 ىمحري :   الامس

 051212141:   رمق القيد
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