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ABSTRAK 
 

Nama    : Isti Mauly Zainuddin 

Nim    : 32154087 

Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab 

Pembimbing I     : Dra. Azizah Hanum OK, M.Ag 

Pembimbing II  : Dra. Rahmaini, M.Pd 

Judul  : Penggunaan Media Flash Card (Kartu Bergambar) 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa 

pada Materi Afradu Al Usrah Kelas IV A di MIS 

Parmiyatu Wassa’adah 

Kata Kunci   : Flash Card, Hasil Belajar 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil belajar bahasa 

Arab siswa kelas IV A di MIS Parmiyatu Wassa’adah. Penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang menggunakan 3 siklus 

penelitian. Masing-masing siklus terdapat prosedur penelitian yang meliputi 

tahap: Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi dan Refleksi. Standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70 dengan Ketuntasan Klasikal (KK) 

80% dari jumlah subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah 

peserta didik kelas IV A MIS Parmiyatu Wassa’adah yang berjumlah 36 

orang. Sedangkan objek penelitian ini adalah proses pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan media flash card (kartu bergambar) 

kelas IV A di MIS Parmiyatu Wassa’adah. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui lembar observasi, soal tes dan lembar refleksi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa 

penggunaan media flash card sangat efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar bahasa Arab siswa kelas IV A MIS Parmiyatu Wassa’adah. Hasil tes 

belajar menunjukkan pada pre tes diperoleh nilai rata-rata 43,88. Pada siklus 

I peserta didik memperoleh nilai rata-rata 57,77. Pada siklus II mencapai 

65,55. Dan pada siklus III mencapai 77,69. 
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 التمهيد 

احلمد هلل رب العاملني الذين قدموا التوفيق واهلداية والرمحة حىت تتمكن الباحثة من 

استكمال إعداد هذا البحث. يتم منح شالوات وحتية إل النيب حممد الذي نتطلع إليه 

 دائًما لشفاعه يف العامل ويف اآلخرة.

 

إستخدام وسيلة بطاقة املصورة  املوضوع " قد متت الباحثة يف كتابة هذا البحث حتت 

لرتقية حتصيل تعليم اللغة العربية يف مادة أفراد األسرة للصف الرابع أ يف املدرسة  

 اإلبتدائية برمياة والسعادة".
 

 أعظم أصبحت اليت وارلينا  العزيزة واألم الدين زين  احلبيب لألب  الشكر خالص تقدير

  والصالة واالهتمام واملودة واحلب واملشورة واحلماس الدافع بتوفري دائًما قم. الكون آابء

 يضفي وتعال سبحانه هللا. الوالدين خدمات  مجيع على الرد ةالباحث يستطيع ال حبيث

 أعطيت اليت  الصاحلة  األعمال  على  اآلخرة  ويف  العامل  يف  والربكات   ،ة اهلداي  الصحة،  الرمحة،

 املساعدة  من  يتجزأ  ال  جزء  ابلتأكيد  هو  الرسالة  هذه  من  االنتهاء  أن  ةالباحث   يدرك.  ةللباحث

 : بينها من. األطراف خمتلف من والدعم والتوجيه

 أ



 
 

السيد األستاذ الدكتور كياي احلاج سيد الرمحن املاجسرت مدير اجلامعة اإلسالمية   .1

الرتبية  احلكومية سومطرة الشمالية،  و السيد أمري الدين سياحأن عميد كلية علوم 

 و التعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية. 
 

األستاذ الدكتور سالم الدين املاجستري يف إدارة شعبة تدريس اللغة العربية ومعه  .2

طاقم شعبة تدريس اللغة العربية ال ميكن الباحثة ذكره واحًدا تلو اآلخر. حيث 

 حبيث ميكن إكمال هذا البحث.قدموا الكثري من التوجيه واإلرشاد واملشورة 
 

 

األستاذة عزيزة هانوم أوك املاجسرت املشرفة األول، و األستاذة رمحيين املاجسرت  .3

املشرفة الثان، اللتان قدمتا النقد واالقرتاحات البناءة يف إعداد هذا البحث على 

الرغم من أهنما كانتا مشغولتني ولكنهما ال تزاالن من املمكن أن تستغرقا بعض 

 لوقت لتوجيه الباحثة حىت ميكن االنتهاء من هذا البحث.ا

ال ننسى أيًضا إخوان إيدلني ريفانتو زين الدين و اإلمام ورداان زين الدين و حممد  .4

حافظ العزيز و عزيزان أمحد زيدان الذين شجعوا على مواصلة االرتفاع يف استكمال  

كن للباحثني ذكر واحدا هذا البحث. جنبا إل جنب مع األسر الكبرية اليت ال مي

 تلو اآلخر. شكرا لك على االهتمام والدعاع. 

 ب 



 
 

سادات وأكادميية الطربية وتدريب املعلمني الذين ساعدوا يف إعداد ملف الباحثة.   .5

السيد والسيدة احملاضرون الذين قاموا بتعليم الباحثة أثناء التعليم يف كلية الرتبية 

 احلكومية سومطرة الشمالية.  وتدريب املعلمني يف اجلامعة اإلسالمية
 

املاجستري، أخي حممد إقسان   وخاصة أولئك األعزاء أخيت أومي هداييت بوراب  .6

س.كوم، واألصدقاء يف املدرسة الثانوية نور حسنة انسوتيون الذين شجعوا 

 وساعدوا يف عملية العمل على هذا البحث.
 

 

ليليس داينيت، ليليس دميانيت، شكرًا لألصدقاء يف مسكن الفاريب: رمية داملونيت،  .7

موتيارا أنسأ، نسما هنداين، عائشة بوتري، مزدلفة، نوفيتا ساري،  صونيا براب، 

سوسياان، نورمحيدة داملونيت، ديليا ساري دوالي، سانيايت ابردوزي، و ريزكا ديزايان  

 هاسيبوان. 
 

ميكن للباحثة مجيع األصدقاء يف األسلحة، وخاصة الشعبة اللغة العربية األول، ال  .8

ذكرهتا واحدة تلو األخرى واليت أعطت أيًضا احلماس والتشجيع للباحثة يف إكمال 

 هذا البحث.
 

 

للمعلمني من املدرسة االبتدائية حىت العالية وموظفيها. واألصدقاء يف السالح يف  .9

املدرسة العالية أيك كوو ابدنج هالبن. لذلك، تود الباحثة أن تشكر مجيع 

أن حتصل املساعدة املقدمة على رد متعدد من هللا سبحانه  األطراف، وأنمل

 ج



 
 

وتعال.آمني. يدرك الباحثون متاًما أنه عند كتابة هذا البحث ال يزال هناك العديد 

من أوجه القصور والضعف. لذلك، من املتوقع أن يتم توجيه النقد والنصيحة 

 والتوجيه إل حد الكمال. 
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 املقدمة

 خلفية البحث .أ

  استخدامها   ميكن  اليت  والتعلم  التعليم  عملية   يف   العناصر  أهم  هي أحد التعليمية    لوسائ

 إل  . التعليمية واملواد واألشخاص أدوات  شكل يف وهي .للطالب  تسليمها ليتم كرسالة

  . فاعلية  أكثر ليكونوا معهم والتواصل الطالب  لتحفيز هي طريقة التعليمية ل وسائ جانب

 مطلوب؟ هو  والتعلم. ملاذا التدريس  إل احلاجة عند التعليمية ل وسائ لذلك 

 ابلتعلم. الطالب  اهتمام جيذب  أن ميكنالتعليمية ل وسائ ألن .1

 .نقلها املطلوب  املعلومات  توضيح اإلعالمالتعليمية ل وسائ .2

 .للطالب  وإبداعية نشطة  أدوارًاالتعليمية ل وسائ .3

 .الطالب  تعلم نتائج حتسني اإلعالمالتعليمية ل وسائ .4

التعليمية  ل  وسائ  يستخدم  ال  مدرس  التعليمية،  املؤسسات   يف  حيدث   الذي  الواقع  لكن

والكتاب.    السبورة   التعليمية ل  وسائستعمل  ي. مدرس مرار  يف الصف  والتعلم  التعليم  عملية  يف

 وتدوين والسمع، إنتبه  املعلومات  تسجيل جمرد هي الطفل تعلم عملية  فإن لذالك 

 األفكار عن التعبري يف بداعإلا عدم على واعتاد أخرى، إختالفات  أي دون املالحظات 

 فعال. بشكل املشكالت  وحل
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  يكونوا  أن واملتعة الفعالني درسامل على يتعني النشط، التعلم من جو خللق لك،الذ

 ت حاول ذلك، على بناءً . التعليميةل وسائو يستعمل  التصميم يف وابتكارًا إبداًعا أكثر

 للطالب  العربية  اللغة  تعلم  نتائج   حتسني  على  درسامل  تساعد  أن  ميكن  حلول  إجياد  الباحثةة 

  سوف  الطريقة هبذه . الصورة هي صور امل بطاقة لوسائة. صور امل  بطاقة  لوسائ إبستخدام

ة هي صور امل  بطاقة لوسائملموس.  شيئا يعرفون ألهنم. املوضوع بسهولة الطالب  يتلقى

 اليت  بقةالط حجم حسب  حجمها ضبط ميكن صغرية   لبطاقة مرئي شكل التعليمية  لوسائ

 أو الطالب  تذكر رمزية عالمات  أو نصوص أو صور على حتتوي  أن ميكن. تواجهها 

 . ابلصورة يتعلق بشيء توجههم

 أ الرابع الصف يف العربية اللغة مدرس مع مقابالت  الباحثةة ت أجر  ،البحث اهذ يف

  زالت   ما  عربيةلا  اللغة  تعلم  عملية   أن  درسامل  وأوضح .  سعادةالو   املدراسة اإلبتدائية ابرمياة   يف

  اليت  التعليميةل وسائ إل االفتقار بسبب. التعليميةل وسائ تطبيق يف األدىن احلد إل متيل

 اليت   والكتب  التعليميةل  وسائ  متيل  احملاضرة،   طريقة  تستخدم  تزال  ال  حبيث.  املدارس  توفرها

 التعلم، يف ابلبطء  الطالب  يشعر األدىن، احلد إل التعلم يف والدافع االهتمام تسبب

  نتائج  من العديد ذلك  عن وينتج العربية، اللغة تعلم عملية يف وامللل ابلنعاس، ويشعرون

 (. 70) أدىن االكتمال معيار قيمة دون الطالب  تعلم

   .تتحقق  مل  التعلم  أهداف  أن  القول  ميكن  ،70  من  أقل  التعلم  نتائج  على  احلصول  مع

  املواد  يف لالستخدام مناسبة  ليست ب كتاوال السبورة  ل وسائ أن  يعين ال  هذا ذلك، ومع
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 جتعل  أن ميكن اليت العوامل أحد  هو التعلم عملية  أثناء الطالب  نشاط  عدم لكن. العربية

 على  احلصول إل ذلك  يؤدي فقد ذلك، حدث  إذا . املادة مفهوم فهم يصعب الطالب 

 .األمثل احلد من أقل تعليمية نتائج 

 من أفضل، بشكل العربية ابللغة التعلم جنتائ حتسني جهود على احلصولحماولة 

 شكل يف ل هيوسائ تتعلم حيث بطاقة املصورة لوسائ إبستخدام التعلم جتربة الضروري

  املصورة،  للبطاقة  املصورة  لوسائ هذه مع. أدانه للمواد بتفسري مصحوبة بطاقة املصورة 

 املواد  تعلم على مةاع نظرة تقدمي خالل من العربية  اللغة فهم يف الطالب  تساعد أن ميكن

 كلعبة  املصورة لبطاقةا لوسائ استخدام ميكن. ممتعة  بطاقة  لعبة منوذج خالل من العربية

  البطاقة   وراء  ما  الطالب   يعرف  أن  دون  عشوائي  بشكل  بطاقة  كل   اختيار  سيتم  ما؛  بطريقة

  صور  على حتتوي أو أسئلة على البطاقة حتتوي أن كنمم. عشوائي بشكل أيخذوهنا اليت

 ملا  استعداًدا التعلم يف نشاطًا أكثر الطالب  هذه الورق ألعاب  ستجعل. أبسئلة جمهزة

  بني   ابملنافسة  حتمًسا  أكثر  الطالب   وسيصبح  اختاروها  اليت  البطاقة  على  عليه   العثور  ميكنهم

 القول  وميكن  وعاطفًيا  إدراكياً   الطالب   عقلية  حيسن  أن  ميكن  حبيث.  اجملموعات   أو  الطالب 

 .العربية اللغة دروس يف الطالب  تعلم نتائج  يف ةدزاي هناك أن

  املدراسة اإلبتدائية ابرمياة  يف وخاصة اجملال، هذا يف حتدث  اليت احلقائق إل استناًدا

"إستخدام وسيلة بطاقة املصورة لرتقية حتصيل تعليم اللغة العربية يف مادة  :سعادةالو 

 . رمياة والسعادة"ائية اباإلبتدأفراد األسرة للصف الرابع أ يف املدرسة 
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أ يف املدرسة اإلبتدائية   الرابع يف الصف املصورة لبطاقةا لوسائ استخدام خالل من

  وتسهل   للطالب  مغزى  ذات   جتارب   تقدم  أن   املتوقع  من  العربية،  اللغة  لتعلم  رمياة والسعادةاب

  املصورة  لبطاقةا لوسائ استخدام يساعد أن أيًضا املتوقع من. املعلم قدمها اليت املواد فهم

 .الطالب  تعلم  نتائج تتحسن حىت الطالب  حتفيز يف املدرس
 

 تعرف البحث  .ب

 الرئيسية املشكالت  وجود تعريف ميكن أعاله، املوضحة املشكالت  خلفية على ناءً ب

 الدراسة:  هذه يف

  فقط املعلم يستخدم. العربية اللغة معلمي قبل من املستخدمة التعلم وسائل نقص .1

 .لوسائال استخدام دون كأداة  السبورة

 . العربية اللغة بتعلم الطالب اهتمام قلة .2

 .العربية ابللغة التعلم نتائج اخنفاض .3

 
 

 سئلة البحث أ .ج

 هو: البحث يف هذا سئلةأ

يف مادة أفراد  املصورة البطاقة لوسائ استخدام قبل العربية اللغة تعلم نتائج  كيف .1

 رمياة والسعادة؟الرابع أ يف املدرسة اإلبتدائية اب األسرة للصف 
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يف مادة أفراد  املصورة  البطاقة لوسائ استخدام بعد العربية اللغة تعلم نتائج  كيف .2

 األسرة للصف الرابع أ يف املدرسة اإلبتدائية ابرمياة والسعادة؟

الرابع أ يف املدرسة  للصف  العربية اللغة تعلم نتائج حتسني املصورة البطاقة لوسائ هل .3

 السعادة؟اإلبتدائية ابرمياة و 
 

 أهداف البحث . د

 هو: البحث يف هذا أهداف

يف مادة أفراد  املصورة البطاقة لوسائ استخدام قبل العربية اللغة تعلم نتائج لوصف .1

 األسرة للصف الرابع أ يف املدرسة اإلبتدائية ابرمياة والسعادة.

أفراد يف مادة  املصورة  البطاقة ل وسائ استخدام بعد العربية اللغة تعلم نتائج  لوصف .2

 سرة للصف الرابع أ يف املدرسة اإلبتدائية ابرمياة والسعادة.األ

للصف الرابع أ يف  العربية اللغة تعلم نتائج حتسني املصورة البطاقة لوسائ لوصف هل .3

 املدرسة اإلبتدائية ابرمياة والسعادة.
 

 فوائد البحث  .ه

 هو: البحث يف هذا فوائد

 النظرية الفوائد .1
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و   والتدريس، التعليم تطوير يف علمية مسامهات  ميتقد البحث النظرية، من

 البحث. من ملزيد مرجعية كمواد  إستخدامه

 العملية الفوائد .2

 للمؤسسات (أ

  وكذلك   للمؤسسة  كمنصة  أو   فيها  للنظر  املصورة كمواد  البطاقة   لوسائ  استخدام

 بشكل أفضل. العربية اللغة بتدريس  املتعلقة األمور تطوير يف مرجعي إطار

 للمعلمني  (ب 

 تدريس على للمعلمني املصورة البطاقة لوسائ استخدام يسهل أن املتوقع من

 ليسوا  الذين  الطالب   حنو   خاصةً   الطالب   توجيه  على  قادرًا  ويكون   املواد،  تسليم  أو

 والتعلم. التعليم أنشطة يف جادين

 للطالب (ج

 يكون أن املتوقع من مدرس، املستعمل من املصورة البطاقة لوسائ لتطبيق

 جيد، بشكل والتعلم التعليم  عملية ومتابعة  الدروس لقبول استعداًدا أكثر الطالب 

 وتلقي التفكري على قدراهتم تطوير من الطالب  يتمكن حىت العربية  املواد وخاصة

 جيًدا.  املواد

 للباحث (د
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 الطالب  قدرات  إعطاء مدى معرفة للباحث املصورة البطاقة لوسائ إستخدام

  اثقبة  نظرة وإضافة العربية املواد مهام  جتاه الطالب  ت ومسؤوليا العربية  املواد يف

 احملتملني. للمدرس

  

7 



 
 

 الباب الثاين 

 دراسة النظرية 

 النظرية الدراسات .أ

 املصورة  البطاقة لوسائ .1

 تعريف وسائل  ( أ

  الكلمة كلمة وسائل من  والتعلم. التعليم لعملية أداة  أو وسيلة هي وسائل

  العربية،  املقدمة. ابللغة أو الوسيط  أو  الوسط  حرفًيا تعين  " واليتماديوس الالتينية "

الرسالة. وفًقال   مستلم  إل  املرسل  من  الرسالة  رسول  أو  الوسيط   هي  وسائلال  تكون

 الظروف   هتيئ   أحداث   أو   مادية  أو  هي إنسانية   "وسائل   أن   على  جرالج و إيلي نص

  1. اقف"املو  أو املهارات  أو املعرفة على احلصول على قادرين الطالب  جتعل اليت

 : 31 اآليةقرأن الكرمي السورة املائدة  يف موضح هذا

يهي قَاَل  اَي َويْ َلَتا  فَ بَ َعَث اَّللهُ ُغرَااًب يَ ْبَحُث يفي األْرضي ليرُيييَُه َكْيَف يُ َواريي َسْوأََة َأخي

ي فََأْصَبَح مي  ْثَل َهَذا اْلُغرَابي فَُأَواريَي َسْوأََة َأخي  َن النهاديمينيَ أََعَجْزُت َأْن َأُكوَن مي

 كيفية  على مثال إلعطاء كوسيلة  الغراب  أن  نستنتج أن  ميكن أعاله  اآلية من

 أي املعلمني، قبل من املستخدمة التعلم وسائل فإن وابملثل، . شقيقه جثة دفن

 .الرسالة مستلم إل الرسائل لتسليم الوسطاء

 
1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 3 
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  مراسلة تقنية  عنالتكنولوجيا  هي  التعليمية لوسائ أنسجرام  جيادل

 وسيلة  هي التعليمية لوسائ أن برجيز ذكرت  بينما. التعلم ألغراض استخدامها

 إل وما الفيديو ومقاطع واألفالم الكتب مثل التعليمية املواد/  احملتوى لنقل مادية

 الطالب  أفكار  لتحفيز  استخدامه  كل  هي  التعليمية  لوسائ  نأ  ميارسو  وقال.  ذلك 

 لدى التعلم عملية يشجع أن ميكن حبيث م،ورغباهت واهتماماهتم ومشاعرهم

 2.الطالب 

 ال حقيقة والتعلم التعليم عملية يف أداة هي التعليمية لوسائ" مجارة، وفًقال

 3". إنكارها ميكن

  لنقل كقناة  استخدامه يتم ما  كل  هي التعليمية ل وسائ أن طبق سوفارنو 

 4. الرسالة مستلم إل واحد مصدر من املعلومات  أو الرسائل

  دورا تلعب التعلم عملية يف التعليمية  لوسائ أن إل الباحثةة  لصخت لك،ذل

 تبسيط  أجل  من اتصال أداة هي نفسها  لوسائال. التعلم أهداف حتقيق يف هاما

 املواد  خصائص  أو  مفاهيم  متيز  أو  توضح  اليت  لوسائال  فإن  وابلتايل،.  التعلم  عملية

 .أكرب بسهولة  املادة مفه للطالب  حبيث تدريسها،  يتم اليت التعليمية

 
2 Andi Prastowo, Menyusun Rencana Pelaksanaa Pembelajaran (RPP) Tematik Terpadu, 

(Jakarta : Prena Media Group, 2015), h. 293 
3 Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Prenamedia 

Group, 2015), h. 205 
4 Imam Asrori dan Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Bintang Sejahtera, 2015), h. 3 
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 التعليمية  لوسائوظيفة  (ب

 يثري  أن  والتعلم  التعليم  عملية  يف  التعليمية  لوسائال  استخدام  أن  هاماليك   يقول

 أتثريات  وجيلب  بل  التعلم،  ألنشطة  وحتفيزًا  دافًعا  ويولد  جديدة،   واهتمامات   رغبات 

 5الطالب. على نفسية

 :هي التعلم وسائل استخدامات  أبن  ساردميان . س  عارف صرح

 لفظية.  تكون ال  حىت  الرسالة عرض توضيح  (1

 .القوة والشعور والوقت الفضاء على املفروضة القيود على التغلب (2

 مواقف  على  التغلب  إل  واملتنوعة  املناسبة   التعليمية  ل وسائ  استخدام  يؤدي   أن (3

 .اإلجيابية الطالب 

 .التعلم حافز نفس إعطاء (4

 . متساوية جتربة (5

6. التصور نفس تسبب (6
  

 هي:  التعليمية  لوسائ وظيفة أن سودراجات  ذكر حني يف

 الطالب. ميتلكها اليت اخلربة قيود على تتغلب أن  التعليمية لوسائ (1

 .الدراسي الفصل حدود  يتعدى التعليمية أن  لوسائ (2

 
5 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ….. h. 23 
6 Arif S. Sardiman, Interaksi &Motivasi BelajarMengajar,  (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011), h. 15 
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 . والبيئة الطالب  بني مباشر تفاعل وجود من التعليمية لوسائ تزيد (3

 . املالحظات  توحيد تنتج   التعليمية وسائل (4

 .وواقعي وملموس حقيقي  أساس غرس التعليمية لوسائل كنمي (5

 .التعلم على األطفال وحتفز الدافع التعليمية وسائل تثري أن ميكن (6

 7. اجملردة إل امللموسة من شاملة  جتربة  التعليمية وسائل توفر (7

 الوسائل استخدام من الغرض (ج

 لوماتعامل أو  الرسالة  أن  هي  التعليمية وسائل استخدام من الرئيسي لغرض

 متلقي  مثل الطالب  قبل من اإلمكان قدر استيعاهبا ميكن إيصاهلا يتم اليت

 املعلومات.

 دون للمعاجلة الطالب  على وأسهل أسرع املعلومات  ستكون وابلتايل،

 العربية  اللغة تعلم بعملية يرتبط. مشبعة جتعلها طويلة عملية متابعة إل االضطرار

   املمارسة خالل من اللغة مهارات  تعلم أو علمنياملت جتهيز سيتم حيث ، (لغة أي)

 8.املهارات  هذه على للحصول املستمرة

  الوسائل استخدام مميزات  فالته محمد بن مصطفى ذكر

 9: وهي التعليمّية

 
7 Ibid, ..... h. 20 
8 Abdul Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), h. 104 
حسن بن علي البشاري، استخدام الرسول صلى هلال عليه وسلم الوسائل التعليمية، الطبعة األولى )الدوحة : وزارة  9

39-40. ص) م 2000 اإلسالمية،  والشؤون األوقاف  
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  يساعد سوف الكفء املدرس بوساطة التعليم لتقنيات  اأملثلة استخدام إن (1

 من ثبت  حيث  ة،ئقفا وجودة  عالية  بكفاءة  عمله أداء على املدرس هذا

  أن  بصرية مسعية تعليمية  يستخدم وسيلة الذي املّدرس أن للمؤلف  دراسة

 تعليمي مستوى على احلصول إمكانية مع احلصة، وقت من ٪50 يوفر

 .أفضل

 استخدام  أن كما (2

  العلمي،  مستواه من يطور أن على املدرس يساعد سوف  التعليم تقنيات 

 . حةاملتا الرابمج من يستفيد عندما خاصة 

 مشوق، أبسلوب  ة ّ التعليمي امالدة تقدمي على قادرة التعليم تقنيات  إن (3

 . وخارجه  الفصل  داخل  اجلماعي  والعمل  التفاعل  من  جوا   ختلق  أن  وتستطيع

 الطالب أمام الفرصة  تستطيع أن  التعليم تقنيات  استخدام بكثرة  فإن  وأخراي (4

 . لقدراته وفقا وحصيلته مواهبه وينمي يتعلم لكي

 املصورة البطاقة  لوسائتعريف  ( د

  شكل   يف  تعليمية ال  لوسائ  هي  املصورة  بطاقة  فكرة  فإن   وراينة،  لسوسيالان  وفًقا

 ستخدامإ  الصورة،   أو   ابليد   املصورة   إجراء  يتم.  سم  30×    25  حبجم  املصورة   بطاقة

 . بطاقة املصورة  أوراق على لصقها ت  اليت املوجودة الصور
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×  8 حبجم تكون  ما عادة  صورةة املبطاق أبن أرشاد  عنه أعرب  خمتلف رأي

  البطاقة هذه حتتوي اليد، متناول يف الفصل حجم مع تكييفها ميكن أو سم 12

 تدريب يف استخدامها ميكن( ذلك  إل وما  مثار أشياء، حيواانت،) صور على

 .  املفردات  وإثراء وهتجئة

  بوصة  16×  18 حبجم لصحف دعائم هي  بطاقة املصورة أبن  إزان  جادل

  سورايان   اقرتح  بينما.  لالهتمام  مثرية   مجل  أو  تعبريات   أو  كلمات   أو  صور   على  ويحتت

 حتتوي   ةبطاقا  شكل  يف  التعليمية  األلعاب   أشكال  من  شكل  هي  بطاقة املصورة  أن

 ذلك  يف مبا املختلفة اجلوانب لتحسني متعمد بشكل مصممة وكلمات  صور على

 10.املفردات عدد وزايدة  االستقالل وممارسة الذاكرة تطوير

 25  حبجم  صور  بطاقاة  شكل  يف  الوسائل  بطاقة املصورة  تتعلم  لكاسيان،  وفًقا

 على  وضعها  ت  اليت  الصور  إبستخدام  أو  الصور  أو  ابليد  الصور  إجراء  يتم.  30×  

 11بطاقة املصورة. ال أوراق

  صور  بطاقاة  شكل على الوسائل تتعلم بطاقة املصورة  أن  أيًضاديين أندرايان 

 12.سم 30×  25 حوايل  أو بريدية قةبطا حبجم

 
10 Hotimah, Penggunaan Media Flashcard Dalam MeningkatkanKemampuan Siswa Pada 

Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris Kelas II MI Ar-Rochman Samarang Garut, (Jurnal 

Pendidikan Universitas Garut: Vol. 04 No. 01 2010), h. 11 
11 Kasihani K.E Suyanto, English for Young Learners Melejitkan Potensi Anak Melalui 

English Class yang Fun, Asyik, dan Menarik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 109 
12 Dina Indriana, Ragam Alat bantu Media Pengajaran, (Yogyakarta: Diva Press,        

2011),h. 68 
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 :استخدامها سيتم اليت ةصور امل بطاقة وسائل  على مثال يلي فيما

 1 صور
 املصورة(  بطاقةال وسائل )مثال

 
 بطاقة املصورةالتعليمية  وظيفة وسائل (ه

 وغريها:  بطاقة املصورةالتعليمية  وظيفة وسائل

 وتعزيزها. املستفادة ابملفاهيم الطالب  تعريف (1

 . لالهتمام مثرية صور مع الطالب  انتباه  جذب  (2

 .مملة ليست فهي لذا التعلم، عملية يف للطالب  االختالفات  أعط (3

 .للطالب  الفهم توفري يف املعلمني تسهيل (4

 .الصور إل النظر أثناء ألنه املتعلمني تذكر السهل من سيكون (5

  ة، العملي املمارسة  يف املثال سبيل على إجاابت، تقدمي على الطالب  حتفيز (6

 .العربية املفردات  قراءة تسريع

 . جديدة ومعلومات  جديدة مفردات  تقدمي على الطالب  تدريب (7
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 يف الدروس تكرار) االختبارات  واستعراض الذاكرة، ألعاب  ختلق أن ميكن (8

 13التخمني(. ) التخمني ألعاب  ، (املدرسة

  

 
13 Asnawir, M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 34 
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 بطاقة املصورة وعيوب مزااي ( و

 بطاقة املصورة  مزااي (1

 مكان  كل  يف محلها يسهل (أ)

  يف حىت  حقيبة  يف  ختزينها ميكن احلجم صغرية بطاقة املصورة  مع أي

  مكان،  أي  يف استخدامها ميكن  كبرية،  مساحة يتطلب ال لذلك  اجليب،

 الدراسية. الفصول خارج أو الدراسية الفصول يف

 عملي (ب )

 تعترب واستخدامها، تصنيعها هبا يتم اليت للطريقة نظرًا آخر، مبعىن

  إبستخدام   خاصة   خربة  إل  املعلم  حيتاج  ال  حيث  جًدا،   عملية   بطاقة املصورة

  كنت  ذا  .أيًضا الكهرابء إل الوسائل هذه حتتاج وال الوسائل، هذه

  رغبتك، حسب الصور ترتيب ترتيب إل فقط فستحتاج ستستخدمها،

 قد كنت  وإذا عقب، على رأًسا ليس الصورة موضع أن من وأتكد

 صندوق استخدام أو ربطها قطري عن أخرى مرة فاحفظها استخدمتها،

 . توزيعها  يتم ال حىت  خاص
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 نتذكر أن السهل من (ج)

 على التعرف الطالب  على السهل من جيعل والنص الصور من مزيج

 والعكس الصورة، تساعده أن ميكن ما كائن  اسم ومعرفة شيء، مفهوم

 . النص  أو   احلروف  يف  النظر  خالل  من  مفهوم  أو  كائن  اسم   ملعرفة  ابلعكس

 املرح ( د)

 على.  األلعاب   خالل   من  يكون  أن  ميكن  استخدامها  يف  بطاقة املصورة

بطاقة  ل  معينة   أمساء  أو  كائن  على  العثور  على  الطالب   يتنافس  املثال،  سبيل

 يتنافسون  الطالب  تشغيل طريق عن عشوائي، بشكل ختزينها يتم املصورة

 14.أمر على العثور على

 بطاقة املصورة  وجود عدم (2

 العني حاسة رتصو  فقط تؤكد الصور (أ)

 . الصغرية  الصور  بطاقات   نوع   بسبب  البصر،  حاسة  ميل   هو  فقط  هذا

  

 
14 Eka Fitriyani & Putri Zulmi Nulanda, Efektivitas Media Flash Cards dalam 

Meningkatkan Kosakata Bahasa Inggris, (Psympathic Jurnal Ilmiah Psikologi: Desember 2017, Vol. 

4, No. 2), h. 172 
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 التعلم ألنشطة فعالية أقل للغاية  املعقدة األشياء صور (ب )

  يفتقر  األحيان بعض يف لذلك  جًدا،  صغرية أو صغرية  ألهنا نظرًا

 .الفوضى من جو وحيدث  التعلم يف الرتكيز إل الطالب 

 الكبرية وعات للمجم للغاية حمدود حجم (ج)

.  حجمها صغر بسبب الصغرية للمجموعات  فقط استخدامها ميكن

 .الكبرية للمجموعات  استخدمت ما إذا كافية  غري

 على التغلب عند أنه  يستنتج  أن للباحث ميكن  أعاله،  االقتباس من

  الطالب  توجيه للمدرس ميكن ،بطاقة املصورة وسائل يف الضعف نقاط

يف   مسؤولية وأكثر الدراسي  يف الصف نشاطًا أكثر ليكونوا نشاطًا األقل

 .الصف

 التعلم  يف  بطاقة املصورة وسائل استخدام ( س

  فعالة  وسيلة مبثابة التعلم عملية يف بطاقة املصورة وسائل استخدام يعد

  رمزية  عالمات  أو نصوص أو صور على حتتوي اليت التعلم ةبطاقا الستخدام

 أو  النص أو ابلصور متعلق شيء  إل توجيههم أو الطالب  تذكري يف للمساعدة

 بزايدة الطالب  واهتمام العقل وتنشيط البطاقة على املوجودة الرمزية العالمات 

 يفهم  حىت الرموز هذه لتقليل املكتوبة  واألنشطة الرموز على التعرف على القدرة

 . املكتوبة  املادة يف املوجود املعىن/  املعىن الطالب 
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 : هي املصورة بطاقة وسائل الستخدام اخلطوات 

  اتبع  ث  دراسته،  متت الذي التعلم كتاب   األصلي، املصدر تقرأ أن جيب (1

 .بطاقة املصورة وسائل استخدام

 الطالب  يكون  أن  جيب  ذلك، بعد.  أوالً   األمامية  املصورةبطاقة    الطالب   يقرأ (2

 .الظهر على املوجودة للصورة وفًقا يُطلب  عما اإلجابة على قادرين

 بطاقة املصورة من اخللفي اجلزء رؤية للطالب ميكن ح،وضيالت أو اإلجابة بعد (3

  أو  صحيحة اإلجابة  كانت  سواء الطالب،  وصفها اليت اإلجاابت  ملطابقة

 . خاطئة 

  حماولة  طريق  عن إغالقه الطالب  على جيب  ،بطاقة املصورة استخدام بعد (4

 .التمرين كتاب   يف األسئلة على العمل

 اطلب.  املعلم  من  ابلقرب   جيلسون  ذينلا  للطالب   شرحها   ت  اليت  ةالبطاق  أعط (5

 الطالب  إل بتمريرها قم ث األخرى، تلو واحدة البطاقة مراقبة الطالب  من

 15.حصتهم على الطالب  مجيع حيصل حىت اآلخرين

  :يلي  كما   هي  بطاقة املصورة  وسائل  استخدام  خطوات   فإن  إندرايان،  لدينا  فًقا

 . الطالب  وتواجه الصدر ىتو مس  على ترتيبها ت  اليت البطاقة حفظ يتم (1

 . التوضيح  من املعلم انتهاء  بعد اآلخر  تلو واحداً  البطاقة إبزالة قم (2

 
15 Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran Hakikat, Pengembangan, 

Pemanfaatan, dan Penilaian, (Bandung: Wahana Prima, 2012), h. 93 
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 الطالب  من اطلب. املعلم من املقربني للطالب  شرحها ت اليت البطاقة أعط (3

 . الطالب  مجيع  يالحظ  حىت آخرين طالب  إل بتمريرها قم ث البطاقة، مراقبة

 بشكل بطاقات  وضع( أ: )لعبة طريقة يستخدم التقدميي العرض كان  إذا (4

 الذين الطالب  إعداد( ب ) الطالب، عن بعيد صندوق  يف عشوائي

 على حتتوي اليت البطاقة عن للبحث الطالب  يرشد املعلم( ج) سيتنافسون،

/  الطالب  إل البطاقة إعادة  بعد( د) للتعليمات، وفًقا الرمز أو  نص، صور، 

 16. البطاقة حمتوايت  الطالب  يشرح( ه ) األصلي، مكاهنم

  وهي   احملمولة،  الكمبيوتر  أجهزة  مع  بطاقة املصورة  وسائل  دمج  أيًضا  ميكن

 : يلي كما

  ث  أوالً  دراسته تتم الذي املدرسي للكتاب  األصلي املصدر بقراءة ملزم (1

 . بطاقة املصورة يستخدم

  يكون  أن  جيب ث أواًل،  األمامية بطاقة املصورة  بقراءة  الطالب  يقوم ث (2

 . ظهره  على  موجود  هو   ملا  وفًقا  طرحه  يتم  عما  اإلجابة  على  قادرين  الطالب 

بطاقة  ل  اخللفية  الصفحة  على  مطبوع  هو   ما  شرح  أو  اإلجابة  للطالب   ميكن (3

 . املصورة

 
16 Dina Indriana, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, h. 138 
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  دفاتر على االطالع لألطفال فيمكن التفسري، اكتمال بعدم شعرت  إذا (4

  التوضيح   أو  ةاإلجاب  بعد.  إلكماهلا  املدرسية  الكتب  أو  املدرسية   املالحظات 

  كانت  إذا ما معرفة أو  ملطابقة اخللفي الفناء  إل  النظر لألطفال ميكن ،

 .خاطئة  أو صحيحة اإلجابة

بطاقة   تغيري أو اسرتاحة أخذ طريق عن إما اسرتاحة أحياانً  الطالب  امنح (5

 . آخر  ملوضوع املصورة

 مدرسي درس أو مالحظات  دفرت يف مهمة معلومات هناك كانت  إذا (6

  الفور  على إضافتها  فيمكن ، بطاقة املصورة إنشاء يتم مل  هنأ مفادها

 . جديدة  بطاقة املصورة إبستخدام

  املمارسة   أسئلة  مع  إغالقه  الطالب   على  جيب  ،بطاقة املصورة  استخدام  بعد (7

 . الطباعة أو املالحظات  دفرت يف املوجودة

 17. ودائمة األمد طويلة  الذاكرة أتثري على للحصول التكرار القيام (8

 التعلم  ج نتائ .2

 التعلم  خمرجات فهم ( أ

 
17 Ibid, ..... h. 140 
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 تغيريا هناك  أن هو ما شخص  تعلمه الذي الدليل فإن  هلامليك، عمار  وفقا

 ومن املعرفة، إل املعرفة عدم من املثال سبيل على الشخص، ذلك  يف السلوك يف

 18.الفهم إل الفهم عدم

 19: 9 اآلية الزمر سورة  يف موضح وهذا

ًدا  لي اللهيْ   آاَنءَ   قَانيت    ُهوَ   أَمهنْ  َرةَ   حَيَْذرُ   َوقَائيًما  َساجي  َهلْ   ُقلْ   َربّيهي   َرمْحَةَ   َويَ ْرُجو  اآلخي

َا يَ ْعَلُمونَ  ال َوالهذيينَ  يَ ْعَلُمونَ  الهذيينَ  َيْسَتويي  . األْلَبابي  أُولُو يَ َتذَكهرُ  إيمنه

  من  يعرف الذي نفسه الشخص ليس  أنه  نستنتج أن ميكن أعاله الفقرة من

 بني التعلم نتائج  نفسها هي ليست إهنا. التعلم عملية مع ثلوابمل. يعرف ال

 .التعلم عند يلعبون الذين وأولئك  التعلم يف  جادين الذين األشخاص

  من  مشاهدهتا ميكن أشياء  هي التعلم نتائج  فإن ، دميايت و مظيونو ل  لاوفق

 علمالت  نتائج  تعترب  الطالب،  جانب  من.  املعلم  وجانب  الطالب  جانب  ومها   جانبني،

 20.التعلم قبل مقارنته عند العقلي التطور من أفضل مستوى

. والعادات  املهارات ( 1: التعلم نتائج من أنواع 3 يقسم كينجسلي،  هوارد

 كينجسلي  هوارد  من  الرأي  هذا   يوضح.  العليا  واملثل  املواقف(  3  و  والفهم  املعرفة(  2

 
18 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Bumi Aksara, 2008), h. 30 
19 Alqur’anul Karim, Surah Az Zumar, ayat 9 
20 Dimyati dan Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta,   1999), h. 35 
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  الدراسة هذه  ائجتن إرفاق ستستمر . التعلم عمليات  مجيع  يف التغيريات  نتائج 

 21. الطالب حياة من جزًءا أصبحوا ألهنم ابلطالب 

 النهائي التقييم هي التعلم نتيجة أن إل الباحثةة لصخت أعاله، الوصف من

 أو  طويلة لفرتة ختزينها وسيتم. متكرر بشكل به القيام ت الذي واالعرتاف للعملية

  دائًما   يرغب  الذي  الفرد  وينكت  يف   تشارك  التعلم  نتائج   ألن   األبد  إل  تضيع   لن  حىت

 .أفضل عمل سلوك وينتج التفكري طريقة يغري حبيث أفضل نتائج حتقيق يف

 التعلم  خمرجات يف  املؤثرة العوامل (ب

  هو  هنا  شرحه يراد ما ولكن كثرية،   أنواع هي التعلم على تؤثر اليت العوامل

 :تشمل واليت املدرسة  جانب من التعلم على تؤثر اليت العوامل

 التدريس  قةطري (1

إلجن.  وفقا. التدريس يف متريره جيب مسار أو طريقة هي التدريس طريقة

  قبوهلا  يتم اليت لآلخرين التعليمية املواد تقدمي هو التدريس س.أويل ب. كارو،

  تؤثر  التدريس  أساليب  أن الواضح  من أعاله،  الوصف  من. وتطويرها وتعلمها

 .التعلم على

 الدراسية  املناهج (2

 
21 Sulastri, dkk, Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi Pembelajaran 

Berbasis Masalah Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas V SDN 2 Limbo Makmur Kecamatan Bumi 

Raya, (Jurnal Kreatif Tadulako Online: Vol. 3 No. 1), h. 92 

23 



 
 

  .للطالب  املقدمة األنشطة من عدد أهنا على الدراسية  املناهج تعريف يتم

 الطالب  يتمكن حىت التعليمية املواد تقدمي إل الغالب يف النشاط هذا يهدف

 . وتطويرها وإتقاهنا التعليمية املواد تلقي من

 الطالب مع املعلم عالقات  (3

  أيًضا ليةالعم تتأثر . والطالب  املعلمني بني والتعلم التعليم عملية حتدث 

  تتأثر  الطالب  تعلم طريقة فإن  وابلتايل . نفسها العملية يف  املوجودة ابلعالقات 

 .املعلم مع بعالقتهم أيًضا

 ابلطالب  الطالب  عالقة (4

 لألصدقاء متعة األقل السلوكيات  أو الصفات  من الطالب  عزل سيتم

  ة تيجالن.  داخلية  لضغوط  يتعرضون   أو  الذات   تقدير  يف  تدن  لديهم  أو  اآلخرين،

 .التعلم مع تتداخل أن وميكن سوًءا تزداد
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 املدرسي  االنضباط (5

 وكذلك  املدرسة يف الطالب  مبهارة وثيًقا ارتباطًا  املدرسي االنضباط يرتبط

  ختصص ألن  التدريس يف املعلم ختصص جوانب  مجيع ذلك  ويشمل التعلم، يف

 22.الطالب  أو للطالب   مثااًل  يكون أن ميكن املعلم
 

 التعلم  خمرجات قياس (ج

  الدراسي  التحصيل مستوى معرفة يف األساس يف التعلم نتائج  قياس  يتمثل

 إبستخدام الطالب  تعلم نتائج قياس  ميكن. معينة مادة يف الطالب  حققه الذي

 .االمتحاانت  أو  االختبارات  أو االختبارات 

 : وهي أنواع ثالثة إل االختبار تقسيم  ت ،سوهرسيمي أريكونطل وفقا

  القوة  ونقاط  الضعف نقاط لتحديد يستخدم اختبار  هو خيصيتش ال االختبار  (1

 نقاط  عالج  ذلك   بعد  ميكن  حبيث  أعراضهم  يف  النظر  خالل  من  الطالب   لدى

 .لذلك  وفقاً  املعروفة والضعف الضعف

 تقدمي يتم. معني لدرس الطالب  فهم مدى حتديد هي التكوينية االختبارات  (2

 .لمالتع عملية لتحسني كمحاولة  االختبار هذا

 
22 Ibid, ..... h. 93 
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  يتم  اليت العامة االختبارات  يف استخدامها ميكن اليت التلخيصية االختبارات  (3

  االختبار  هذا من. للشطرنج الدراسي الفصل أو الربع  هناية يف عادة إجراؤها

 23. ابلنتائج معروفًا للطالب الدراسي التحصيل يكون  سوف
 

 دراسة السابقةال .ب

 لتحسني وسائل املصورة بطاقة استخدام بعنوان ابسم وينينج سيكاريين أطروحة .1

 املتكاملة اإلبطائية املدرسة مدرسة لطالب العربية املفردات حفظ  على القدرة

 (. 2015) سوكرام  01 احملمدية

 املفردات   حفظ  يف  صعوبة  جيدون  زالوا  ما  الذين  الطالب   مشكلة  البحث  هذا  حيفز

 قلة  أن كما  التعلم، على الرتكيز يف نقص هناك وكان مشغولني، الطالب  كان.  العربية

 إل أدى  مما العربية، املفردات  مواد يف خاصة  لالهتمام املثرية التعلم وسائل استخدام

  الباحثةة  يهتم املشكلة، هذه ملعاجلة. الطالب  مفردات  حفظ على القدرة اخنفاض

 .بطاقة املصورة وسائل إبستخدام

  قادر  صورةة املبطاق وسائل استخدام هل" هي الدراسة هذه يف املشكلة صياغة

 ". سوكرمي؟  01  حممدية   معهد  لطالب   العربية   املفردات   حفظ  على  القدرة  حتسني  على

 
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktik,  (Jakarta: Rinoko Cipta, 2010), h. 26 
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 حتسني يف بطاقة املصورة  وسائلال استخدام معرفة إل التدرييب البحث هذا يهدف

 البحث   هذا.  سوكرمي  01  حممدية  معهد طالب   على  العربية  املفردات   حفظ  على  القدرة

 بلغ  ب،  الرابع الصف طالب  الدراسة هذه  موضوع نا ك.  مجاعي حبثي عمل هو

  ت  اليت النتائج  إل استناًدا . مرحلتني على البحث هذا إجراء ت . طالًبا 26 عددهم

  زايدة  نتائج : يلي ما  توضيح ميكن ، الصفيف  العمل حبث تنفيذ  أثناء  عليها احلصول

  الدورة  قبل  ما مرحلة يف . الفالش وسائل تطبيق بعد الطالب  حفظ على القدرة

 يف. مكتملة غري كانت٪(   65.38) 17 و٪(  62,34) 9 أكملوا الذين للطالب 

 وأولئك ٪(  85,53) 14 أمتوا الذين الطالب  يف  زايدة هناك كانت  األول الدورة

  طالبا  26 من زايدة  هناك  كانت  الثانية  الدورة  يف ٪(.  15,46) 12 يكملوا  مل الذين

 ٪(. 08,23)  أشخاص 6 وامل يك مل الذين٪(  92,76) 20 أمتوا

 وسائل  استخدام أن نستنتج أن ميكن البياانت، وحتليل البحث نتائج إل استناًدا

  حممدية   معهد  لطالب   العربية  املفردات   حفظ  على  القدرة  حيسن  أن  ميكن  بطاقة املصورة

 .سوكرمي 01
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 خالل  من  (املفردات)  العربية  املفردات  إتقان  حتسني"  بعنوان  جملة  يف   فجرية  زهرات .2

 يف  األول الصف طالب عن عملي  حبث ". )الكلمات بطاقات وسائل استخدام

  9 اجمللد (. 2015 عام يف  لومبوك غرب كيديري  احلكيم نور ابتدائية مدرسة

 . 2015 أبريل  ،1 العدد

 اإلعالم وسائل إبستخدام التعلم ونتائج العملية وصف إل الدراسة هذه هتدف

 املفردات  يف األول الصف طلبة إتقان لتحسني ةصور امل الكلمات  ببطاقات  اخلاصة

 عام يف لومبوك غرب  كيديري،  احلكيم نور ابتدائية مدرسة يف( املفردات ) العربية

 البياانت  حتليل تقنية . طالب  9 1 البحث يف املشاركني عدد إمجايل بلغ. 2015

 البياانت  دمُتستخ البياانت  حتليل. والكمية النوعية البياانت  حتليل هي املستخدمة

 ومالحظات  املالحظة وأوراق امليدانية  املالحظات  خالل من البياانت  جلمع النوعية

  املئوية   النسبة  لتحديد  الكمية  البياانت   حتليل  ويستخدم  الواثئق،  ومالحظات   املقابالت 

 بطاقة  وسائل إبستخدام إجراء بعد( املفردات ) العربية املفردات إتقان يف للزايدة

  العربية  املفردات  إتقان يف زايدة إل الدراسة هذه نتائج تشري. رةاملصو  الكلمات 

 على   احلصول  ت   األول،  الدورة   يف.  اإلعالم  وسائل  كلمة  بطاقات   إبستخدام  للطالب 

 البياانت  إل استناًدا . الثانية  الدورة يف٪  56,81 إل  وزايدة٪  17,52 قدرها زايدة 

 بطاقات   وسائل  استخدام  يؤدي  أن   ميكن   اليت  ة وعيالن  البياانت   نتائج  تعززها  اليت  الكمية 

 (.املفردات ) العربية املفردات  استخدام زايدة إل منها  املصورة الكلمات 
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 خمرجات لتحسني التعليمية البطاقة وسائل  استخدام"  بعنوان جملة يف  زهدي احلق .3

  02 لد اجمل". االبتدائية املدارس يف  املواضيعي التعليم يف  االجتماعية العلوم تعلم

 . 2014 لعام 03  رقم

 حول الثالث الصف يف االجتماعية العلوم لطالب  التعلم نتائج حتسني أجل من

 يتعني اليت األهداف تتمثل. الدراسي يف الصف البحث به  قام الذي العمل موضوع

  نتائج   وحتسني  التعلم،  عملية  أثناء  والطالب   املعلم  أنشطة  زايدة  يف  حتقيقها  املراقب  على

 العقبات   ووصف  التعليمية  البطاقة  وسائل  استخدام  بعد  االجتماعية  العلوم  ب طال  تعلم

 حتليل تقنيات  مع  دورتني من البحث هذا  يتكون. التعلم عملية  خالل  صودفت اليت

 وهي  مراحل، ثالث  خالل من تنفيذها يتم اليت والكمية النوعية الوصفية  البياانت 

  ومها  مراقبان،  البياانت  مجع  يف عداس . تعكس واملراقبة، اإلجراءات  وتنفيذ  ختطيط

  والطالب،  املعلم نشاط أوراق يستخدمون الذين واألقران الثالث الصف معلمو

 املالحظات  خالل من البياانت  هذه على احلصول يتم. للطالب  تقييم وصحائف

 املعلم   نشاط  أن  النتائج  أظهرت .  االجتماعية  الدراسات   التعلم  ونتائج  الدراسية  الفصول

.  الثانية الدورة يف٪  6,89 إل األول الدورة  يف٪  3,76 من٪  13.3 ة سببن زاد

٪   3,89  إل  األول  الدورة  يف٪   8,76  من٪    5,12  بنسبة  الطالب  نشاط  زاد  بينما 

 3,24  بنسبة  الطالب   تعلم  لنتائج  الكالسيكي  االكتمال  أن  حني   يف  الثانية،   الدورة  يف

 االستنتاج  ميكن.  الثانية  الدورة  يف٪    9  ،93  إل  األول  الدورة  يف٪    6,69  من  أي٪  
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 لطالب  االجتماعية  الدراسات  تعلم نتائج حتسني يف التعليمية  البطاقة استخدام أن

 . جومبانج  يف االبتدائية الثان ديناران مدرسة يف الثالث الصف
 

 العمل فرضية .ح

 : التالية الفرضيات  ترتيب ميكن املوصوف،  النظري األساس وصف  على بناءً 

 لطالب  العربية اللغة تعلم نتائج على بطاقة املصورة  وسائل على أتثري أي يوجد ال .1

 . وسعادة  برمياتو اإلبتدائية املدرسة  يف الرابع أ الصف

  الصف  لطالب  العربية اللغة تعلم نتائج على بطاقة املصورة وسائل على أتثري هناك .2

 وسعادة.  برمياتو  اإلبتدائية املدرسة يف الرابع أ
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 الثالث  ابالب

 البحث طريقة

 البحث نوع  .ت

 هذا  استخدام  يعتمد.  الكمي  النهج   هو   اتباعه  الواجب  النهج   فإن  الدراسة،   هذه  يف

 اليت املختلفة األعراض عن الكشف إل يسعى البحث هذا أن فكرة على الكمي  النهج

 . البياانت  مجع خالل من منه والغرض البحث لسياق وفًقا واملعلومات  املعىن توفر

  بيئة  على البحث هذا يعتمد تنفيذها،  سيتم اليت البياانت  مجع عملية  خالل من

 .البياانت  مجع عملية يف رئيسية كأداة  الباحثة  مع طبيعية

 الفصل  أحباث   هو  الدراسة  هذه  يف  الباحثةة  يستخدمه  الذي  األحباث   من  النوع  هذا

 .الدراسي

 خالل  من  يف الصف  التعلم  مشكالت   لتقييم  عملية  هو  الدراسي  يف الصف  البحث

 حتسني أجل من خمتلفة إجراءات  اختاذ خالل من مشكلة حلل حماولة يف الذايت التفكري

 24.التعلم أهداف حتقيق ميكن حبيث التعلم وتعزيز

  يواجهها   اليت  الفعلية  املشاكل  تثري  دراسة   هو  يف الصف  العمل  حبث  فإن  ، ويباوال   ووفًقا

 .اجملال هذا يف املعلمون

 
24 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26 
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 شكل يف التعلم ألنشطة اختبار هو يف الصف العمل حبث  فإن نتو، يكو ألر  وفًقا

  بتوجيه   أو  املعلم  بواسطة  اإلجراء  تقدمي  يتم.  مًعا  يف الصف  وحيدث   تعمده   يتم  والذي  إجراء،

 25.الطالب  به يقوم املعلم من

  حماولة  هو يف الصف العمل حبث أن  ستنتجت أن ة للباحث ميكن ، أعاله الفهم من

  ت . تعمده يتم( عالج) إجراء توفري خالل من الطالب  من جملموعة التعلم أنشطة لدراسة

 البحث  هذا يستخدم. التعلم جودة وحتسني حتسني هبدف  املعلم، قبل  من اإلجراء تنفيذ

  يف الصف العرب  الطالب  تعلم نتائج وحتسني حتسني يريد  ألنه الدراسي يف الصف حبثًا

 التعليم عملية يف تطبيقها يتم مل وسائلال هذه ألن بطاقة املصورة وسائل إبستخدام الرابع

 .والتعلم

 وخطوات  إجراءات  تتبع  تطبيقه، املراد" الدراسي الفصل إجراء " وتصميم  لنهج  وفًقا

كميس    اقرتحه كما  احللزون حلزون بنموذج العمل لبحوث  األساسية املبادئ البحث هذا

 . و اليوت 

 :من هذا الدورة منوذج يتكون عام، بشكل

 التخطيط .1

 اإلجراءات  تنفيذ .2

 املالحظات  .3

 
25 Tukiran Taniredja dkk, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 16 
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  .التفكري .4

 :وهي اإلجناز أهداف إل عام بشكل الفصل داخل العمل أحباث  توجيه  يتم

 . التعلم ونتائج والعملية، واملدخالت، احملتوى، جودة بتحسني االهتمام .1

 ملشاكل حلول إجياد يف نشاطًا أكثر  لتكون التعليم يف للعاملني البحث ثقافة تطوير .2

 .لمتعال

 حلول  عن  البحث  سيما  ال  الرتبويني،  واملوظفني  واملعلمني  البحث  إنتاجية  وزايدة  زايدة .3

 .التعلم ملشاكل

 26.التعلم مشاكل حل يف التعليم وموظفي املعلمني بني التعاون  زايدة .4

 من  احلركي البحث تصميم إبستخدام البحث من النوع هذا تصميم ت  وابلتايل،

  ، ( التنفيذ) التمثيل ، (التخطيط) التخطيط خطوات  لتشم منهجية  إجراءات  خالل

 (. االنعكاس) التأمل ،(  واملراقبة االستماع  الرؤية،) املالحظة

  برمياتو  يةائبتدإلا درسةامل يف أ الرابع يف الصف الباحثةة إجراءات  الباحثةة ت أجر 

 اليت ت املعلوما من عليها احلصول ت  اليت السابقة  املالحظة على مبنية حجة مع وسعادة

   وسعادة برمياتو يةائبتدإلا درسة امل يف أ الرابع  يف الصف العربية اللغة تعلم عملية أبن  تفيد

 التعلم   يف  فعالني  غري  الطالب   يصبح .  متنوعة  تعليمية ال  وسائل  تطبق  وال  راتبة   تعمل  تزال  ال

  الرئيسي العامل أن كافرتاض  هذا يعد. منخفضة العربية ابللغة التعلم نتائج تزال ال حبيث

 
26 Fauzan, Penelitian Tindakan Kelas, (Fakultas Tarbiyah IAI Hamzanwa Pancor,       2012 

), h. 107 
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 التعلم  وسائل يف  واالختالفات  والتقنيات  األساليب تطبيق عدم هو  ذلك  يف يساهم الذي

 .التعلم يف الطالب  كفاءات   تستكشف اليت
 

 البحث  نطاق  .ث

 واألشياء البحث مواضيع .8

 يعين مما البياانت، مصدر لتحديد  حماولة هو البحث من واهلدف  املوضوع  حتديد

 هذه  يف   السكان  عدد   هو   ما  هي  النقطة  وهذه .  البحث  بياانت   على  احلصول  ميكن  أنه

 :ذلك  يف مبا موضوع هي اليت الدراسة

 يف املدرسة اإلبتدائية برمياتو وسعادة. العربية  اللغة مدرس ( أ

 . وسعادة برمياتو اإلبتدائية املدرسة يف الرابع أ طالب الصف (ب

 تعلم   نتائج   لتحسني  العربية  اللغة  تعلم  تنفيذ  هو  البحث  هذا  من  اهلدف   أن  حني  يف

 يف املدرسة اإلبتدائية برمياتو وسعادة.  أ يف الرابع الصف لطالب  العربية اللغة

 البحث  ومكان وقت .9

يف املدرسة اإلبتدائية    2019  مايو   13  إل  2019  أبريل  8  يف  البحث  هذا  إجراء   ت

 . تيمبونج 7 ، ابسار سعادةالبرمياتو و 
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 البحث  أدوات .10

 :هي الدراسة هذه يف األدوات 

 باحثةة لا ( أ

 .البحث يف  رئيسية  كأداة   هنا الباحثةة 

 مراقب  (ب

 التعليم  أنشطة  ومراقبة  رؤية   يف  مهمته   تتمثل  العربية  للغة  مدرس  هو  هنا  املراقب

 .مسبًقا تلخيصها  ت  اليت املالحظة أبوراق تسرتشد اليت والتعلم

 املالحظة ورقة (ج

  إجراء  يف تعبئة  ورقة أو توجيهي  كمبدأ  تستخدم أداة  هي املالحظة  ورقة

 عملية  يف بطاقة املصورة وسائل تطبيق ملعرفة مفيدة املالحظة ورقة . املالحظات 

 .التعلم

  أدل  اليت املالحظات  احلالة هذه يف . التعلم أثناء إجراؤها يتم اليت املالحظات 

 عناصر على حتتوي اليت املالحظة ورقة على بناءً  كمراقب  العربية اللغة مدرس هبا

  هنا   الباحثةة  عملت.  التعلم  عملية  من  مالحظتها  سيتم  اليت  اهرظو ال  أو  األعراض  من

 إل املالحظات  املراقب يقدم التعلم، إجراء  اكتمال بعد . مدرس أو كمدرس

 . تقييم  مادة أهنا على حتليلها ليتم الباحثةة 

 االختبار  بعد  وما االختبار  قبل ما أسئلة (د

35 



 
 

  وسائل  تنفيذ   قبل  الطالب   متعل   نتائج   لتحديد  االختبار   قبل   ما  أسئلة  ُتستخدم

الرابع   الصف  لطالب   العربية  اللغة  كتاب   إل  التمهيدي  السؤال  يشري.  بطاقة املصورة

 لتحديد   االختبار  بعد   ما  أسئلة  أن  حني   يف .  وسعادة   برمياتو  اإلبتدائية   املدرسة  يف  أ

 ما  أسئلة إجراء يتم. بطاقة املصورة اإلعالم وسائل تنفيذ بعد الطالب التعلم نتائج

 املراد  املؤشر ابلفعل ميثل كتايب  اختبار شكل يف االختبار  بعد وما  االختبار قبل

 .حتقيقه

 العلمي البحث  إجراء  الدراسي الفصل .11

 يتم  اليت املراحل من جمموعات  أربع  الدراسي  يف الصف العمل حبث منوذج حيدد

( 4)  ة،املالحظ( 3) التمثيل، ( 2) ،(التخطيط) التخطيط( 1) وهي عادة، اجتيازها

  يكون   أن  جيب  دورة   وكل  مكررة  دورات   شكل  يف   تنفيذها  يتم  واليت  ،(التفكري)  التفكري

 .األربع املراحل كل

قبل كميس   من  املقرتح  النموذج  هو  استخداًما  واألكثر  شهرة  األكثر  البحثي  النموذج

 . اتغارت .  و مج

 الرسم  يف  مقدمة  خطوات   أربع  هناك  أن  الدراسي  الفصل  عن  البحث  منوذج  يوضح 

 27: التايل البيان

 

 
27 Suharsimi Arikunto dkk, Penelitian Tindakan Kelas Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h. 211 

 مالحظة التنفيذ  خطة
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 البيان الرسم يف موضح هو كما  الفصل إجراء حبث يف  املطبقة اإلجراءات  تتألف

 :مراحل 4 من أعاله

 (للعمل التخطيط) التخطيط مرحلة (أ

  املراد  املشكلة حتديد عملية  من للعملية التخطيط يبدأ املرحلة، هذه يف

  لإلجراءات  الباحثةة ططخت املرحلة، هذه يف البحث، نتائج ذلك  يف مبا حبثها،

  إجراء  يتم. وغريها الالزمة التعلم أدوات  جتميع ذلك  يف مبا اختاذها، يتعني اليت

  الذي واحلزب  ابلعمل يقوم الذي  الطرف بني أزواج يف املثايل العملي البحث

  ميم، التص هذا جتميع مراحل يف. التعاون البحث مصطلح. العمل سري يراقب

  مراعاهتا،   جيب  خاصة  عناية  إل  حيتاج  الذي  احلدث   حمور   أو  نقطة  الباحثةة  ددحت

  أثناء   حتدث   اليت  احلقائق  تسجيل  على  الباحثةة  ملساعدة  مراقبة  أداة   بعمل  قومت  ث

 .العمل

 التنفيذ مرحلة (ب 

 التنفيذ  التخطيط املنقح  انعكاس

 

 مالحظة

 

 انعكاس ؟
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 من  بدًءا  التعلم  أدوات   إبستخدام  يف الصف  التعلم  تنفيذ  هو  العملي  التنفيذ

  تنفيذ   يتم.  الدرس  خلطة  وفًقا  النهائية   األنشطة  وحىت  األساسية،  نشطةألوا  البداية،

  املرحلة،   هذه   يف.  الثانية  والدورة  األول  الدورة   مها  دورتني،  خالل  من  النشاط  هذا

  ولكن  التصميم، يف صياغته متت ما يطيع أن وحياول يتذكر أن املعلم على جيب

 . مكّوانً  وليس معقواًل، يكون أن جيب

 املراقبة مرحلة (ج

  أو /   و املتعاونون  هبا يقوم اليت التعلم أنشطة أثناء املالحظة هي املالحظة

 (.التعلم حدوث  عند مًعا) واحد وقت يف املراقبون

 املرحلة  انعكاس (د

 الذين  املتعاونني  مع  البياانت   حتليل  نتائج  بتقييم  يقوم  نشاط  هو  االنعكاس

 مجيع  من  البحث  حتقيق  أجل  نم  املتخذ  اإلجراء  نتائج  بشأن  هبم  التوصية  سيتم

 واإلجراءات   النتائج   ومراجعة  مبراجعة  الباحثةة   قومت.  احملددة  املؤشرات /    اجلوانب

 على حتسينات  إجراء للباحثني ميكن التفكري، نتائج  على بناءً . املتخذة

 .األويل التخطيط

 الباحثةة  تصميم .12

 كل   الدراسي،  صلالف  حبث  لتنفيذ   للتخطيط  دورات   ثالث   هناك   أعاله،   الصورة  يف

 والتفكري  ،( املالحظة)  واملالحظة  ،(الفعل)  والعمل  ،(اخلطة)   التخطيط  من  تتكون  دورة
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  الدورة   يف  ولكن  والثانية،   األول  الدورة   مثل  تقريباً   تكون   الثالثة،   الدورة   يف(.  االنعكاس)

.  داملوا حيث من خمتلفة وهي األول، الدورة من املنقحة اخلطة بتحسني قامت الثالثة،

  دورة  كل  توجد حيث دورات، ثالث  لتنفيذ الباحثةة ططخت  التدرييب، البحث هذا يف

 36 من حتقيقه املراد اهلدف . والتفكري واملراقبة والتنفيذ التخطيط وهي خطوات  أربع

 . بطاقة املصورة تعلم وسائل تطبيق خالل من كالسيكي  اكتمال مع٪  80 هو  طالًبا

 األول  الدورة ( أ

 التخطيط  (1

 إبستخدام التعلم تنفيذ يف واملعلمون  الباحثةة تعاون ت الدراسة،  هذه يف

  املعلم  تعاون تنفيذ  ت. الطالب  تعلم نتائج لتحسني بطاقة املصورة وسائل

  العملية  الباحثةة تنفيذ  خطط تتضمن. التعلم تنفيذ خطة  إعداد عند  الباحثةة و 

 :تشمل أنشطة للفصل

 يف للخطوات  وفًقا التعلم ةعملي لتنفيذ كمرجع  التعلم تنفيذ خطة وضع (أ)

 وسائل  املعلم  يستخدم  احلالة،  هذه  يف.  تطبيقها  ليتم  التعلم  وسائل  استخدام

 .التعلم يف بطاقة املصورة

 .التعلم مؤشرات /  التعلم أهداف تطوير (ب )

 .التعلم يف استخدامها سيتم اليت اإلعالم وسائل تطوير (ج)

 . ابملوضوع املتعلقة املفردات ذكر التقييم، أدوات  أو توجيهية  مبادئ وضع ( د)
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 . املراقبة أوراق ترتيب (ه)

 وسائل إبستخدام للمؤشرات  وفقا التعلم على النهائي االختبار  ترتيب (و )

 . بطاقة املصورة

 التمثيل  (2

  يف  إدراجها ت اليت واإلجراءات اإلجراءات  الدراسة هذه إجراءات  تشمل

  ينة الباحث من الدراسة هذه يف التعليمية اإلجراءات  مثل التعلم، جمموعة

 .واملراقبني

 

 املالحظة (3

 اليت الرصدية اإلجراءات  تنفيذ مع ابلتزامن هذه املالحظة مرحلة تنفيذ يتم

بطاقة  وسائل تطبيق خالل من التعلم عملية يف والطالب  املعلمني على تتم

 ت  اليت املالحظات  تستخدم. املالحظة ورقة على توجيهها يتم اليت املصورة

 . التالية  الدورة   يف  املصممة  اإلجراءات   تنفيذ  تعلم  يةعمل   لتحسني  عليها  احلصول

 التفكري  (4

  الباحثةة  نفذت. حدث  ما لتكرار نشاط وهو التفكري، هي األخرية اخلطوة

 الطالب  يواجهها  اليت العقبات وحتليل تفصيل خالل من التفكري واملعلمون
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  ،دث حت اليت الضعف وأوجه احملرز التقدم لتحديد املشكالت  حل  تنفيذ ونتائج 

 . املقبلة الدورة يف والعمل التخطيط لتحسني كأساس

  البياانت  حتليل يتم. الطالب  تعلم لنتائج حتليل إجراء يتم اخلطوة، هذه يف

 كانت  إذا ما معرفة يتم حبيث وتفسريها الرصد أنشطة من مجعها ت اليت

 .الطالب  تعلم نتائج حسنت قد املتخذة اإلجراءات 

 األنشطة دورة وهي  واحدة، دورة العملي ثبحال يف األربع املراحل تشكل

  سوى  ليست واليت التفكري، إل التصميم  صياغة مرحلة من تبدأ  اليت املتعاقبة

 من  العربية  اللغة  تعلم  عملية  فهو  البحث  هذا  يف  ينعكس  أن  جيب  ما  أما.  تقييم

 . هلا املخطط املؤشرات  يف النظر خالل

 الثانية جعالدورة (ب

 التخطيط  إعادة (1

 التعلم عملية  لتنفيذ  خطة  الباحثةة  ضعت األول، الدورة  انعكاس  على بناءً 

 معايري  يف  األساسية  والكفاءات   الكفاءة  ملعايري  وفًقا  التعلم  تنفيذ  خطة.  للطالب 

 :يلي كما  وهي للطالب،  تدريسها  سيتم اليت احملتوى

 يف للخطوات  وفًقا التعلم عملية لتنفيذ كمرجع  التعلم تنفيذ خطة وضع (أ)

 وسائل  املعلم  يستخدم  احلالة،  هذه  يف.  تطبيقها  ليتم  التعلم  وسائل  ماستخدا

 .التعلم يف بطاقة املصورة
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 .التعلم يف الستخدامها اإلعالم وسائل إعداد (ب )

 وسائل  إبستخدام ابملوضوع املتعلقة املفردات  وذكر التقييم،  أدوات  تطوير (ج)

 . بطاقة املصورة

 . املراقبة أوراق ترتيب ( د)

بطاقة   وسائل تستخدم اليت للمؤشرات  وفًقا للتعلم النهائي  االختبار رتب (ه)

 . املصورة

 التمثيل  (2

  الدورة  نتائج  من تطويرها ت اليت الدرس خطة على بناءً  التعلم املعلم ينفذ

 .األول الدورة قيمة نتائج يف النظر خالل من األول

 املالحظة (3

 ا هتأجر  اليت الطالب  تعلم مالحظة أوراق إبستخدام املالحظات  إجراء ت

 .التعلم تقدمي  عند ةللباحث العربية اللغة معلمي مالحظات  وكذلك  الباحثةة 

 التفكري  (4

  2دورة  الصف الرابع أ من الباحثةة األنشطة تنفيذ نتائج على بناءً 

 : التايل النحو على بطاقة املصورة وسائل إبستخدام

 عن   التعبري  أو  األسئلة  لطرح  ابلشجاعة  التحلي  على  الطالب   الباحثةة   حيفز (أ)

 . املواد ومالحظات  آراء
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  لالهتمام  إاثرة  أكثر التعلم يكون  حبيث بطاقة املصورة وسائل تطوير (ب )

 . محاسة أكثر والطالب 

 .املفردات  حفظ  يف محاسا أكثر يكونوا  أن على الطالب  حتفيز وكذلك  (ج)

 

 

 الثالثة الدورة (ج

 التخطيط  إعادة (1

 : هي املرحلة هذه  يف هبا القيام يتعني اليت االستعدادات 

 .مناقشتها املطلوب  املادة أو املوضوع  دديحت (أ)

  اليت  التعلم وسائلو  اسرتاتيجيات  على بناءً  للتعلم تنفيذ خطة بوضع قم (ب )

 . استخدامها سيتم

  وصحائف  الطالب  تعلم اختبارات  شكل يف البياانت  مجع أدوات  إعداد (ج)

 .التعلم مراقبة

بطاقة   وسائل   ال ثامل  سبيل   على  البحث  يف  الالزمة   األخرى  التعلم  موارد  إعداد)د(   

 . املصورة
 

 التمثيل  (2
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  اليت   والتخطيط  للنظرايت   ووفًقا  إجرائية  املتخذة  اإلجراءات   تكون   أن  جيب

 : هي املرحلة هذه يف املتخذة اإلجراءات . مسبًقا تصميمها ت

  وسائل  إبستخدام التعلم تنفيذ  خطة  أساس  على التعلم إجراءات  تنفيذ (أ)

 . بطاقة املصورة

  إبستخدام العربية  اللغة تعلم يف الطالب  تعلم ج ائنت حول  البياانت  مجع (ب )

 . االختبار أدوات 

 . املالحظة خالل من التعلم نشاط بياانت  مجع (ج)
 

 مراقبة (3

  اجلماعية  اإلجراءات  تنفيذ حول مالحظات  إجراء  ت املرحلة، هذه يف

 حول معلومات  جلمع املالحظة  هذه إجراء ت. املراقبة ورقة بواسطة  املوجهة

 اليت   والطريقة  الدراسي  يف الصف  والتعلم  التعليم  عملية  متابعة  يف  الطالب   فعالية

 يف  مستمر  بشكل  املراقبة  أنشطة  تنفيذ  يتم.  التعلم  إدارة  أو  املادة  املعلم  هبا  يقدم

 . اإلجراء تنفيذ يف التعلم فيها يتم مرة كل

 التفكري  (4

  ائج تن من كالً   البحثي العمل أثناء عليها احلصول ت اليت النتائج مجع يتم

  هذه  يف. حتدث  تزال ال اليت القصور  أوجه وتقييم لتحليل واملالحظات  التعلم

44 



 
 

  املتخذة  اإلجراءات  نتائج كمعلم  أيًضا يعمل الذي الباحثةة رىت املرحلة،

  هذه . العمل أثناء حتدث  اليت  القصور أوجه حول معلومات  على للحصول

 . املتخذة اإلجراءات  تقييم عملية أيضا هي اخلطوة

  املستوى  دون  نتائج  والثانية  األول الدورتني يف االنعكاسات  أظهرت  إذا

 لتحسني حتسني وخطط مراجعات  الثالثة املراحل يف هناك فسيكون األمثل،

 .املستهدفة األهداف حتقيق يف اإلجراءات  تنفيذ
 

 البياانت  مجع تقنيات .13

 :يلي  كما  هي سأستخدمها اليت البياانت  مجع أدوات 

 اختبار  ( أ

  إطار  يف  اختاذها يتعني اليت اإلجراءات  أو املستخدمة الوسائل هي  االختبارات 

 شكل يف املهام من سلسلة أو مهام شكل يف أو التعليم، جمال يف والتقييم القياس

 يتم حبيث اخلبري، هبا يقوم أن جيب اليت التعليمات  أو عليها،  اإلجابة جيب أسئلة

 القيم  إنتاج القياسات  هذه  نتائج من عليها احلصول ميكن البياانت  على بناءً  ذلك 

  مستخدم،  إجراء أو أداة عن عبارة  االختبار. الشاهد حتقيق أو سلوك إل ترمز اليت

  أن وميكن تنفيذها جيب تعليمات  أو  مهام شكل يف األداة هذه تكون أن وميكن

 . عليها  اإلجابة جيب أسئلة أو  أسئلة شكل يف تكون
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 توثيق  (ب

 تقنيات  استخدام وهي اجمليبني من البياانت  على للحصول أخرى طريقة هناك

 شكل يف املتغريات  أو األشياء حول بياانت  عن التوثيق طريقة تبحث. التوثيق

  هذه  يف . إخل أعمال، جداول جمالت،  صحف،  كتب،  نصوص،  مالحظات،

 خمتلفة مكتوبة مستندات  أو مصادر من معلومات  على الباحثةة حيصل التقنية،

  ابلنسبة . يومية أبنشطة يقوم أو اجمليب يعيش حيث ، كانامل أو للمجيب متاحة

 الصلة  ذات   الباحثةة  البياانت   مجع  يف  ينالباحثة  تساعد  أن  ميكن  اليت  الواثئق  لبعض

 :مثل الدراسي، للفصل العملية الباحثةة يف ابملشاكل

 والدرس.  املنهج خطة (1

 واالختبارات.  االختبارات  نتائج من خمتلفة أنواع (2

 .التعلم يف املستخدمة درسيملا الكتاب  أجزاء (3

 .الطالب  هبا قام اليت األسئلة (4
 

 البياانت  حتليل  تقنيات .14

 البياانت   حتليل ( أ

 التعلم اختبار نتائج  ياانت ب (1
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  على  العمل نتائج من الدراسة نتائج حول بياانت  على احلصول ت

  لتنفيذ  كممثلة   الطالب تعلم نتائج  حتليل ميكن. للطالب  املقدمة  االختبارات 

  كنتيجة   وسعادة  برمياتو  اإلبتدائية   املدرسة  يف  أ  الرابع  يف الصف  العربية  لغةلا  تعلم

 تعلم اختبارات  نتائج لتحديد حتليل صياغة يتم. البحث نتائج لتقييم تقييم

 :التايل النحو على الطالب 

 
 :مالحظات 

x̅  =االختبار  نتائج  قيمة متوسط 

x  =طالب  كل  عليها حصل اليت القيمة 

n  =الطالب من العديد 

  زايدة  هناك  كانت  إذا تزداد العربية اللغة تعلم يف الطالب  تعلم نتائج إن قال

 إذا  فردي بشكل وإكماهلا  السابقة، الدورة  يف  القيمة متوسط قيمة  متوسط  يف  كبرية

  يكملون  الطالب  إن  يُقال الكالسيكية، الناحية  من. 70 قيمة  إل الطالب  وصل

 .الطالب  عدد إمجايل من٪  80 إل النسبة لتص عندما العربية اللغة تعلم

 :الصيغة خالل من الكالسيكية  التعلم خمرجات  احتساب  يتم

𝑲𝑲 =  
𝑿

𝒁
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
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  :مالحظات 

KK  =الكالسيكية اكتمال 

X   =70 سجلوا الذين الطالب  عدد 

 Z   =االختبار  أيخذون الذين الطالب  عدد 

 اللغة دروس يف الطالب  تعليم حتليل كنمي اجلرس، نتائج  يف للزايدة ابلنسبة

 :طريق عن العربية

 األويل االختبار  متوسط  - األول الدورة متوسط=  األول الدورة بعد لتحسن

 األول الدورة متوسط  - الثانية  الدورة متوسط=   الثانية  الدورة بعد التحسن

 الثانية  ورةالد متوسط -  الثالثة الدورة متوسط=   الثالثة الدورة  بعد الزايدة

 ثالثة   دورة زايدة  + اثنني يف الزايدة+  األول  الدورة  يف الزايدة=  اجملموع

 =X1 

 =1X

 x 100٪   متوسط االختبار األول

 =X2 جرا وهلم 
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  :مالحظات 

R  =دورة كل  قيمة متوسط 

X1  = االختبار  درجات  يف الزايدة 

 املراقبة  بياانت   (2

  درجات  من كل  يف  املالحظات  ائجبنت املتعلقة البياانت  حتليل ميكن

  عملية  يف الطالب  أنشطة مالحظات  وعشرات  املعلم نشاط على املالحظة

 :خالل من التعلم

  الثانية  الدورة  نتائج  عدد+  الثالثية الدورة نتائج عدد =  ثالثة  الدورة بعد

 واحد  الدورة نتائج  عدد -

 =X1 

 =1X

 x 100٪ عدد نتائج الدورة األول    

 =X2  جرا لمهو 
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 انعكاس   (ب

 على  التعليقات   إل  ابإلضافة   والتقييم  الدراسة  أشكال  من  شكل  هو  التأمل

  التقييم  هذا يعتمد . الدراسة تقييم ت األخرية اخلطوة يف. املتخذة اإلجراءات 

  كقياس   االنعكاس  هذا  نتائج  تستخدم.  الباحثةة  دورة  كل  يف  التفكري  نتائج  على

 مؤشرات. ال أم البحث مؤشرات  إل وصل قد ثالبح هذا كان  إذا ما ملعرفة

 :هي البحث

 . الفردية الباحثةة  يف التعلم أهداف من 70 قيمة متوسط الطالب  حيقق (1

 .كالسيكي  بشكل التعلم إتقان٪  80 حتقيق الطالب  (2
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 الرابع  الباب

 البحث  نتائج 

 البحث  نتائج  .ت

يف  اإلجراءات  إدارة أثناء  عليها احلصول ت  اليت النتائج  شرح سيتم الفصل، هذا يف

 مدى  حتديد  إل  الدراسة  هذه  هتدف.  وسعادة  برمياتو  اإلبتدائية  املدرسة  يف  الرابع أ  الصف

يف   بطاقة املصورة  وسائل  تنفيذ  بعد  لإلسرة   اإلفرادية  املواد  يف  العربية  اللغة  تعلم  نتائج  حتسني

 يف  ونفذ البحث هلذا  التخطيط ت. وسعادة برمياتو  اإلبتدائية املدرسة  يف أ الرابع الصف

 اليت  األسئلة صعوبة مستوى إل التنفيذ يف حتسينات  هناك دورة، كل  ويف. دورات  ثالث 

 . شرحها ت  اليت املادة من اختبارها ت

  املزيد  ث الثانية، الدورة يف والتحسينات  األول، للدورة الباحثةة البياانت  شرح سيتم

 تعلم   نتائج  بعد  فيما  سيتبني  حبيث.  التعلم  ائجتن  جدول  يف  الثالثة  الدورة  يف  التحسينات   من

بطاقة  وسائل إبستخدام التعلم إجراءات  حتسني خالل من إبسهاب  العربية اللغة مادة

 .دورة كل  يف تنفيذها يتم اليت املصورة

 اختيارات  شكل يف االختبارات  تقييم نتائج من الدراسة هذه  نتائج على احلصول ت

 وبعد   االختبار قبل  أسئلة  خالل  من املادة األفراد األسرة  مع(  ددمتع  من  االختيار)  متعددة

  يف   وصعوابهتم  الطالب   معرفة  وصف  معرفة  هو  ذلك   من  اهلدف.  عناصر  10  من  االختبار
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  ت  للطالب، التمهيدي االختبار نتائج من. األسرة اإلفرادية املتعلقة األسئلة على اإلجابة

 . املقدمة األسئلة حل على قدرة أقل مأهن على تصنيفهم ت الطالب  أن استنتاج

 التمهيدي   االختبار يف  العربية اللغة  تعلم نتائج  .1

  اختبار  نتائج شكل يف ،الباحثةة دورة لكل العربية اللغة تعلم نتائج شرح ميكن

 كتيب   خالل من للطالب  املقدمة االختبار  بعد  وما االختبار  قبل ما أسئلة مع التعلم

 : أدانه البحث

 البياانت اختبار  قبل ( أ

بطاقة  وسائل استخدام قبل للطالب  املقدمة االختبار قبل ما بياانت 

  اليت   املواد  على  األولية  الطالب   قدرة   مستوى  قياس  أجل  من  هبم  اخلاصة  املصورة

 .األسرة من ختاف

  اإلمجايل  العدد :التمهيدي االختبار  يف  عليها احلصول ت  اليت النتائج  من

 املتقدمني  من  36  من  88,43  قيمة  مبتوسط  1580  على  حصلوا  الذين  للطالب 

 ، 530 بلغ عام بتقدير  فقط طالب  7 أكمل طالًبا،  36 بني  ومن. لالختبار 

  بقيمة   شخًصا  29  املكتملة  غري  األشخاص  عدد  بلغ  حني  . يف75,71  مبتوسط

 .20,36 مبعدل أي شخًصا، 1050 قدرها إمجالية

 عن يقل ال كالسيكي  كلش ب الطالب جناح من مئوية نسبة الباحثةة وفرت

 حتقق  فقد  ، ٪  80  هو   الدراسي  يف الصف   التعلم  إتقان  كان   إذا  وابلتايل، ٪.    80
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 فلن  ،٪ 80 كالسيكي  بشكل للتعلم الطالب إتقان يكن مل وإذا التعلم، جناح

 .الطالب  تعلم جناح يتحقق

 :التايل النحو على الطالب  تعلم  نتائج تواتر توزيع

 1 اجلدول

 االختبار قبل ما مرحلة يف  التعلم  لنتائج  ر املتكر  التوزيع

 ٪ تردد  الفاصلة رقم 
1 ≥ 70 7 19,44 

2 70 < 
29 80,56 

 100٪ 36 اجلملة

 

 :مالحظات 

F  =الطالب  عدد 

 الطالب  نسبة٪ = 

 التعلم أن الباحثةة تاستنتج إجراؤها، ت اليت السابقة االختبارات  نتائج على بناءً 

 دون التعلم ألن. للغاية ممالً   كان  واألجوبة واألسئلة اضرةحملا طريقة إبستخدام أجري الذي

 الطالب   بعض  جيعل  املدرسية   والكتب  السبورات   خبالف   التعليمية  واملوارد  وسائلال  استخدام

  هذا. الصور إل تستند  اليت املواد هي املادة األفراد األسرة أن حني  يف. ابلنعاس يشعرون
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 املقدمة، األسئلة على العمل إل يؤدي تدريسها يتم اليت للمواد الطالب  فهم عدم جيعل

 الضروري  من  املشكلة،  هذه  حلل.  األمثل  املستوى  من  أقل  نتائج  على  الطالب  حيصل  حبيث

  الصور   بطاقة  تعليم  وسائل  أي   العربية،  اللغة  تعلم  وسائل  استخدام  يف  تغيري  هناك  يكون   أن

 وسائلال  صور  بطاقات   يف  توجد  السابق،  علمالت  عن  ختتلف  اليت  للطريقة  نظرًا.  احلل  هي  اليت

  وفهًما  حتمًسا أكثر الطالب  جعل إل ذلك  يؤدي قد. التعلم مواد حول صور التعليمية

 .األمثل النحو على الطالب  تعلم نتائج حتقيق ميكن حىت  تدريسها يتم اليت للمواد
 

 األول  الدورة بياانت  (ب

 يف (. الالحق االختبار ) يهائالن االختبار  نتيجة هي األول الدورة  بياانت 

  ميكن   العربية  اللغة  تعلم  على  الطالب   قدرة  يف   زايدة  ملعرفة  كتقييم  األول  الدورة

 : التايل النحو على وصفها

 اإلجراءات  تنفيذ (1

 واألساليب التعلم لسيناريو وفًقا املخطط التعلم بتنفيذ املعلم يقوم

 . املطبقة والتقنيات 

 والتقييم  املراقبة (2

 أو املعلم قبل من التقييم يتم بينما املراقب، قبل من املالحظة تنفيذ يتم

 . الباحثةة 
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  اإلمجايل  العدد: هي األول الدورة يف عليها احلصول ت اليت النتائج من

 من 36 من 77,57 قيمة مبتوسط 2080 سجلوا الذين للطالب 

  إمجالية  درجة  طالًبا 15 أكمل طالًبا،  36 بني ومن. لالختبار املتقدمني

 غري األشخاص عدد بلغ بينما. 66.74 مبتوسط طالًبا، 1120 بلغت

 .71,45 مبعدل أي ، 960 إمجالية  بقيمة  شخًصا 21 املكتمل

 :التايل النحو على الطالب  تعلم  نتائج تواتر توزيع

 2اجلدول

 األول  الدورة  يف  التعلم  لنتائج  املتكرر  التوزيع

 ٪ تردد  الفاصلة رقم 
1 ≥ 70 15 41,67 

2 70 < 
21 58,55 

 100٪ 36 اجلملة

 

 

 :مالحظات 

F  =الطالب  عدد 

 الطالب  نسبة٪ = 
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 خالل  من  الثانية   الدورة   يف  الباحثة   سيستمر  األول،  الدورة  يف   والرتدد  التوزيع   على  بناءً 

 يف  كما  األول،  الدورة  يف  العقبات   بعض  على  التغلب  يتم  أن  أمل  على  خطوات   عدة  اختاذ

 :التالية اخلطوات 

  التعليمية املواد يف للطالب  التعلم ملواصلة احلوافز من املزيد توفري للمدرسني نميك (أ)

 . دراستها تتم  اليت املواد وأمهية

 التعلم. حدوث  عند  الطالب  ينتبه حبيث الدراسي، يف الصف أفضل املعلم (ب )

 الطالب  أظهر األول، الدورة  هذه يف  بطاقة املصورةال وسائل استخدام بعد

  قادرون  الطالب  بعض حىت. زايدة  طالب الدرجات  بعض. ريات التغي من العديد

 .كلهم  ليس  ولكن درجة، أقصى على احلصول على
 

 الثانية  الدورة بياانت (ج

 اجلدول  يف  موضح  هو   كما  الثانية  الدورة  يف  العربية  اللغة  طالب   تعلم  نتائج

 صولاحل ت  اليت الثانية  الدورة يف  الالحق االختبار أو  التقييم  نتائج  هي أعاله

 .األول الدورة يف اإلجراء يف كما  اإلجراء نفس خالل من عليها

 اإلمجايل العدد: هي الثانية الدورة يف عليها احلصول ت اليت النتائج من

 املتقدمني 36 من 55,65 قيمة متوسط مع 2360 سجلوا الذين للطالب 

 1620  غتبل   إمجالية  درجات   طالًبا  21  أكمل  طالًبا،  36  بني  ومن.  لالختبار 
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 15 يكملوا مل الذين الطالب  عدد بلغ بينما طالًبا، 77.14 مبعدل أي طالًبا،

 .33,49 مبعدل ،740 بدرجة   طالًبا

 :التايل النحو على الطالب  تعلم  نتائج تواتر توزيع

 3اجلدول

 الثانية الدورة  يف  التعلم  لنتائج  املتكرر  التوزيع

 ٪ تردد  الفاصلة رقم 
1 ≥ 70 21 58,53 

2 70 < 
15 41,67 

 100٪ 36 اجلملة

 

 :مالحظات 

F  =الطالب  عدد 

 الطالب  نسبة٪ = 

 الطالب  عدد من زادوا  فقط أشخاص  6 أن اتضح  الثانية،  الدورة  يف التعلم بعد

  الثالثة  الدورة يف التحسني من مزيد إل حاجة هناك. األول الدورة يف أكملوها الذين

  لتحفيز .  70  البالغ   االكتمال  ملعايري   األدىن  احلد  إل  فعلًيا  التعلم  نتائج  قيمة   تصل  حىت

 .الطالب  تعلم
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 الثالثة  الدورة بياانت ( د

  والدورة  األول  الدورة  يف  نفسه  هو  الثالثة  الدورة  يف  تنفيذه  ت  الذي  اإلجراء

  اإلمجايل  العدد: الثالثة  الدورة يف عليها احلصول ت  اليت النتائج  من. الثانية

 من 36 من 69,77 قيمة مبتوسط 7972 على حصلوا الذين للطالب 

 بلغت  إمجالية درجة منهم 30 أكمل طالًبا، 36 بني ومن. لالختبار املتقدمني

 6  املكتملون  غري  األشخاص  عدد  بلغ  بينما.  33,82  متوسطهم  وبلغ  ،4702

 .33,53 مبعدل أي ،320 بدرجة  أشخاص

 :التايل النحو على الطالب  تعلم  نتائج تواتر توزيع

 

 4لاجلدو 

 الثالثة الدورة  يف  التعلم  لنتائج  املتكرر  التوزيع

 ٪ تردد  الفاصلة رقم 
1 ≥ 70 30 83,33 

2 70 < 
6 16,67 

 100٪ 36 اجلملة
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 :مالحظات 

F  =الطالب  عدد 

 الطالب  نسبة٪ = 
 

 البياانت   حتليل .2

  الدورة  نتائج  إل االختبار قبل  ما نتائج  من العربية اللغة تعلم  نتائج  حتسني ( أ

 األول

  التقييم  واختبار  األويل االختبار يف  العربية اللغة تعلم اختبار  نتائج  من

  حتليلها   ميكن  أعاله،  اجلدول  يف  موضح   هو  كما  األول  الدورة   ، (الالحق  االختبار )

 النحو على األول الدورة يف العربية اللغة تعلم يف الطالب تعلم نتائج حتسني

 :التايل

 أول اختبار متوسط  - واحدة متوسطة دورة=  األول الدورة حمّسنة

 =77,57 – 88,43 

 =13.89 

 :وهي األول، الدورة من الكالسيكية اكتمال
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 :مالحظات 

KK  =الكالسيكية اكتمال 

X  =فوق وما 70 سجلوا الذين الطالب  عدد 

Z  =الطالب  عدد 

 : النتائج

KK  =15/36  ×100 ٪ 

 =41.66 ٪ 

 يف الطالب  عليها حصل اليت( االختبارات ) التقييمات  نتائج لحتلي بعد

.  االختبار  يف  مشارًكا  36  من  88,43  درجة   متوسط  حصل  األويل،  االختبار

  درجة  متوسط على حصلت األول الدورة يف االختبار نتائج أن حني يف

 من التعلم نتائج زايدة تؤدي  حبيث. لالختبار املتقدمني 36 من 77,57

 يُظهر مل. 13.89 تبلغ اليت األول الدورة  يف االختبار إل املبدئي االختبار

 الفردي،  التمكن  لتعلم  معايري(  88,57)  األول  الدورة  يف  الفصل  قيمة  متوسط

 إل تصل مل لذلك . فقط٪ 66,41 الكالسيكية اكتمال نسبة بلغت بينما

 . الدراسة هذه يف النجاح ملؤشرات  وفقا٪  80
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  اختبار   نتائج   إل   األول   الدورة  اختبار  نتائج   من  العربية  اللغة  تعلم   نتائج   حتسني (ب

 الثانية الدورة

  من   الثانية  إل  األول  الدورة  من  العربية  اللغة  تعلم  نتائج  حتسني  معرفة  ميكن

  الثانية،  والدورة  األول الدورة اختبارات  يف التعلم اختبار بياانت  حتليل خالل

 :وهي

 األول الدورة متوسط  - الثانية  الدورة سطمتو =  الثانية الدورة زايدة

 =55,65 – 77,75 

 =7.78 

 :وهي ،  الثانية  الكالسيكية  االكتمال دورة

𝑲𝑲 =  
𝑿

𝒁
 𝒙  𝟏𝟎𝟎 % 

  :مالحظات 

KK  =الكالسيكية اكتمال 

X  =فوق وما 70 سجلوا الذين الطالب  عدد 

Z  =الطالب  عدد 

 : النتائج

= 21/36  ×100 ٪ 

 =33,58 ٪ 
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 إل تصل ومل٪. 41.66 األول الدورة يف الكالسيكي الكمال نسبة بلغت

  الدورة  إل األول الدورة  من حتليل بعد٪. 80 وهو املطلوب  االكتمال هدف

٪. 58.33 إل الكالسيكية اكتمال نسبة حدثت الثانية، الدورة يف ث ، الثانية

 ٪. 7.78  بة بنس  الثانية الدورة إل األول الدورة  نتائج  يف وزايدة
 

  اختبار   نتائج   إل  الثانية  الدورة  اختبار  نتائج   من  العربية  اللغة  تعلم  نتائج   حتسني (ج

 األول  الدورة

 :وهي الثالثة  الدورة  واختبار  الثانية الدورة  اختبار بنتائج  حتليلها ميكن

 الثانية  الدورة  متوسط - الثالثة  الدورة متوسط=  الثالثة الدورة زايدة

 

 =77.69 - 65.55 

 =12.14 

 من االختبارات  نتائج على بناءً  الطالب  تعلم نتائج يف اإلمجالية الزايدة ث

 : هي الدراسة هذه يف الدورات  مجيع

 ثالثة  زايدة  دورة+  2 زايدة دورة+  واحد زايدة دورة=  اجملموع

 =X1 

     =  1X

 ٪ 100×    متوسط االختبار األول
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      =89,13  +78,7  +14,12 

      =81,33 

     =  33,81
  43,88 

  ×100 ٪ 

      =05,77 ٪ 

 : هو الثالثة  للدورة  الكالسيكي الكمال

𝑲𝑲 =  
𝑿

𝒁
 𝒙  𝟏𝟎𝟎 % 

 :مالحظات 

KK  =الكالسيكية اكتمال 

X  =فوق وما 70 سجلوا الذين الطالب  عدد 

Z  =الطالب  عدد 

 : النتائج

KK  =30/36  ×100 ٪ 

   =83.33 ٪ 

 احلصول  ت  األويل،  االختبار  يف  العربية  ابللغة  التعلم  اختبارات   تائجن  حتليل  بعد

  االختبار   نتائج  أن   حني  يف.  لالختبار   املتقدمني  36  من  88,43  درجة  متوسط  على

 55,65  من  الثانية  الدورة  ويف  77,57  درجة  متوسط  على  حصلت  األول  الدورة  يف
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  االختبار  من العربية اللغة تعلم تائج ن يف الزايدة  كانت.  لالختبار  املتقدمني 36 من

  نتائج  من األول الدورة يف االختبار نتائج زايدة. 89,13 األول الدورة إل األويل

  الدورة  يف االختبار  نتائج يف الزايدة  وكانت. 78,7 من الثانية  الدورة يف االختبار

 الدورات  يف إلمجالية ا الزايدة بلغت. 14,12 الثالثة الدورة يف االختبار لنتائج الثانية

 يشري. األويل االختبار  نتائج من٪  05,77 أو 81,33 والثالثة  والثانية األول

  فردي  بشكل التعلم إتقان  إل 69,77 الثالثة  الدورة يف الفصل قيمة متوسط

  اإلبتدائية برمياتو صف الرابع أ يف املدرسة  ال طالب  حققها اليت" جيد" معايري إبستخدام

 معايري تستخدم حيث األسرية األسرة  مادة إبستخدام العربية  املادة  يف والسعادة

 درجات  متوسط كان  إذا هو الدراسة  هذه  يف األدىن احلد كمعيار   الفرد اكتمال

 نسبة بلغت ، الثالثة الدورة يف ، الكالسيكي االكتمال مع . وابملثل70≤ الطالب

صف الرابع أ يف املدرسة ال طالب  أن  الرقم هذا يوضح٪. 83.33 الفصل اكتمال

  ملعيار  وفًقا٪ 80 عن تزيد فصل اكتمال درجة حققوا قد والسعادة اإلبتدائية برمياتو

 .الدراسة هذه يف التعلم مستوى من األدىن احلد وهو  الكالسيكي االكتمال

 مناقشة .ث

  قيمة  متوسط على املبدئي  االختبار يف البياانت  حتليل نتائج حصلت التفصيل، بعد

 57.77 القيمة ومتوسط األول، الدورة يف حللت ث. للغاية منخفض توقع عم 43.88

  القيمة   متوسط  وكان  الثانية،  الدورة  يف  اختبارًا  الباحثةة  ت أجر   ذلك   بعد.  املسند  اخنفاض  مع
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  مل   الثانية،  الدورة يف ُأجريت اليت االختبارات  من. تقييم مع 65.55 عليها احلصول ت اليت

  حد  مع اإلفريقية اللغة  - العربية  املادة يف متوقع هو  كما  التعلم خمرجات  حقائق تتحقق

  الدورتني  يف عليها احلصول ت 70 أو جيدة  أهنا على املصنفة االكتمال معايري من أدىن

 : التالية القيود بسبب  - الثانية و األول

  ملواد ا  وفهم  حتليل  يف  الطالب   صعوبة  يف  تتسبب  حبيث  ،  املعلم  من  جًدا  قليلة  إرشادات  .1

 .املستخدمة بطاقة املصورة وسائل يف الرسالة  أو القراءة يف املتاحة 

  ممتعة   وسائل املصورة  بطاقات   استخدام  يف  التعلم  إجراءات   على  والرتكيز  التوجيه  حمدودية .2

  يؤدي . فراد األسرةاأل مادة قبول تعلم يف وإخالصهم الطالب  اهتمام  على تؤثر حبيث

 .مشكالت  يواجهون عندما األسئلة طرح عن إحجامهم إل أيًضا الشرط هذا

 األول  الدورتني  يف  املوجودة  العقبات   على  وحتسينات   حتسينات   إبجراء  الباحثةة  قومت  ث

 من أفضل الطالب  عليها حيصل اليت القيمة  متوسط يكون الثالثة الدورة  يف ث  الثانية، و

  الثالثة،  الدورة يف. والثانية لاألو  الدورتني يف الطالب  عليها حيصل اليت القيمة متوسط

  الدورة  يف القيمة  متوسط من 14,12 بنسبة الطالب  تعلم نتائج يف  زايدة  هناك  كانت

 من األول الدورة يف الطالب  اختبارات  قيمة متوسط على يدل هذا. الثانية والدورة األول

  املرحلة  يف. لثالثة ا الدورة  يف 69,77 إل ارتفعت ث  55,65 من الثانية  والدورة 57.77

 تعلم  نتائج  استكمال  وسعادة  برمياتو  اإلبتدائية  املدرسة  الرابع أ  الصفطالب    جنح   الثالثة،

  مبتوسط  البياانت  هذه  إثبات  ت . وكالسيكي فردي بشكل األسرية اللغة مبواد العربية اللغة
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.  كالسيكية  بطريقة٪ 33,83 و 69,77 الثالثة الدورة يف عليها احلصول ت اليت القيمة

 حتقيق أي الدراسة، هذه جناح ملؤشرات  وفًقا املعيار إل القيمة هذه وصلت فقد لذا،

 . كالسيكًيا٪  80 و  فردايً  70قدره  قيمة متوسط

طالب  لدى التعلم نتائج حتسني على متاًما قادر املتخذة اإلجراءات تنفيذ إن القول

 وسائل  تطبيق  ألن  هذا  حيدث   أن  ميكن.  عادةس الو   برمياتو  يةائبتدإلا  درسةامل  الصف الرابع أ

 التعلم يف مبدعني ليكونوا للطالب  كبرية   فرًصا يوفر العربية اللغة دروس  يف بطاقة املصورة

 التعلم، يف وقدراهتم مواقفهم وتطوير املفردات  لتحليل للطالب  الفرصة تتاح. يف الصف

 على الطالب  تساعد أن مثالية  بطاقة املصورة وسائل إبستخدام التعلم لعملية ميكن حبيث

 .صحيح و  جيد وهو للقواعد وفًقا العربية اللغة تعلم يف التعلم نتائج  وحتسني قدراهتم بناء

 يرتكز .  العربية  اللغة  تعلم  يف  اآلخر  منهما  كل  يدعم  وجهان  والنتائج  العملية  بني  التوازن

 للطالب يتيح   مما لطالب،ا أنشطة على بطاقة املصورة وسائل إبستخدام العربية اللغة تعلم

 التعلم  نتائج لتحسني ونطقها  العربية اجلمل  قراءة معىن فهم  أو الفهم  لتعميق أوسع  فرًصا

 على تركز اليت التعلم لنظرية  البنائية  اإليديولوجية  مع يتماشى  وهذا . العربية اللغة تعلم يف

 يف  الطالب  أنشطة لخال من التعلم يف وقدراهتم الطالب  معرفة بناء  ويتم الطالب، إبداع

 عن الطالب  يبحث احلالة، هذه يف. معينة مشكالت  حل على العمل وممارسة التفكري

  السياق  على القائمة  املمارسة  أسئلة خالل من مفاهيم على العثور  وسيحاولون معىن

 .احلقيقي
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 بطاقة املصورة  وسائل إبستخدام للتعلم يكون واالنعكاسات، التعرضات  هذه من

 :يلي  كما  هو اخلري. املزااي بعض

 .الطالب حمور  التدريس يصبح (أ

 . العربية اللغة تعلم نتائج  حنو موجهة بطاقة املصورة  وسائل (ب 

  نتائج  وتقييم تسجيل يف  املدرسون يساعد أن ميكن  ،بطاقة املصورة وسائل  إبستخدام

 .يف الصف الطالب  إبداع تقليل دون للطالب  التعلم

  نتائج  حتسني يف التكرار زايدة على الطالب  ةبطاقة املصور  وسائل تعلم يساعد أن

  خالل من جمموعات  ويف فردي بشكل الطالب  على تطبيقها ميكن. هبم اخلاصة التعلم

  حىت  ومنهجية  توجيهاً   أكثر  التعلم  عملية  أثناء   املنفذة   األنشطة  تصبح   بطاقة املصورة  وسائل

 .املواد وتسليم الوقت إدارة يف فاعلية  أكثر املعلمون يصبح

 عند مراعاهتا جيب اليت األشياء بعض هناك  املزااي، من العديد  وجود إل ابإلضافة

 :وهي العربية، اللغة تعلم يف بطاقة املصورة  وسائل تطبيق

  فيما  للطالب التوجيه حتسني للمدرسني ينبغي ، بطاقة املصورة وسائل فعالية لضمان (أ

 . اقة املصورةبط  وسائل إبستخدام العربية اللغة تعلم إبجراءات  يتعلق

 الطالب   قدرة  تقييم.  املتاح  الوقت  ختصيص  إدارة  على  قادرين  املعلمون  يكون  أن  جيب (ب 

 . األسرة  إبفالس العربية اللغة مادة تعلم على
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 الباب اخلامس

 خامتة و اقرتاح 

 خامتة .ت

 : هو البحث هذا أن خامتة البياانت، ومجع  واألوصاف البحث نتائج من

  7 هناك كان  املسبق،  االختبار  ابسم  أيًضا  واملعروفة ،صورةبطاقة امل  وسائل تنفيذ قبل .1

 تطبيق  دون   االختبار   قبل  ما   أسئلة  على  فقط  يركزون   الطالب   ألن .  جنحوا  فقط  طالب 

 . بطاقة املصورة  وسائل

  الثانية   الدورة  جتاوزت   شخًصا،  15  إل  الزايدة  وصلت  األول،  الدورة  إل  الدخول  بعد .2

  خترجوا  شخًصا 30 هناك كان  الثالثة،  لدورةا إل الدخول وبعد شخًصا، 21

 . إليها تقدمت اليت الوسائل إبستخدام

 بعد  الصف الرابع أ يف املدرسة اإلبتدائية برمياتو والسعادة  يف  التعلم  نتائج  يف  زايدة  حصلت .3

 بياانت  خالل من إثباهتا  ميكن واليت املصورة بطاقة  وسائل إبستخدام التعلم عملية

 كالسيكي   اكتمال مع 77,57 قيمة متوسط على األول لدورةا يف التعلم نتائج

 55,65  الطالب   تعلم  نتائج   يف  الزايدة  قيمة  متوسط  يبلغ  الثانية،  الدورة  يف٪.  66,41

 إل القيمة  متوسط  ارتفع الثالثة  الدورة  ويف ، ٪ 33,58 بنسبة كالسيكي   اكتمال مع

 عن يقل  ال الكالسيكي،  ولإلكمال. الكالسيكية اكتمال٪  83.33 مع 69,77

 80  من  أكثر  الكالسيكية   اكتمال  الدراسة،  هذه  يف.  الطالب   عدد  إمجايل  من٪    80
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 اللغة تعلم يف  زايدة على يدل هذا. متوقعا كان   مما كاملة  تكون  أن يقال لذلك ٪ 

 . بطاقة املصورة وسائل تنفيذ بعد األسرة مواد إبسهاب  العربية

 اقرتاح .ث

يف  األحباث  إجراء  وخاصةً  الدراسة،  هذه  يف ت  الذي ثالبح نتائج  إل  استناًدا

 :وهي اقرتاحات،  عدة  الباحثة لدى ،الصف

  بطاقة املصورة  وسائل استخدام على قادرين يكونوا أبن العربية اللغة مدرسي يوصى .1

 الكتب   على  فقط  تركز  ال  حبيث  املهمة   التعلم  لنتائج   كدعم  العربية  اللغة  تعلم  عملية  يف

 األساليب من متنوعة جمموعة إبستخدام التعلم يفضلون الطالب  نأل. فقط وحفظها

 . واحد كتاب   على الرتكيز فقط  ليس ختتلف اليت والوسائل

 أن املتوقع من التعلم، عملية يف  بطاقة املصورة وسائل إبستخدام للطالب، ابلنسبة .2

 .أفكارهم وتطوير األسئلة لطرح فاعلية أكثر بشكل الطالب  يشارك

 اللغة تعلم يف بطاقة املصورة وسائل يستخدمون الذين اآلخرين،  احثنيللب ابلنسبة .3

 اللغة   تعلم  يكون  حبيث  أفضل  بشكل  االبتكار  على  قادرين  يكونوا  أن  أجل  من  العربية

 هم جيعل مما ورتيباً  مماًل  يبدو ال لذلك  االبتدائية،  املرحلة يف للطالب  ممتًعا العربية

  .للدراسة كسول
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Satuan Pendidikan  : MIS Parmiyatu Wassa’adah  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester             : IV-A/II 

Tahun Pelajaran          : 2018/2019 

Materi Pokok/ Topik   : Mendengar tentang :    أ س  ر  ة   أ  ف  ر  ادأ  ال 

Pertemuan Ke-  : 1 

Alokasi Waktu             : 2 x 30 menit x 1 pertemuan 

 

A.  KOMPETENSI INTI : 

KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  

jangkauan  pergaulan  dan keberadaannya 

KI.3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI.4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. KOMPETENSI DASAR : 

2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman 

2.5. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema :   أ س  ر  ة  .baik secara lisan maupun tulisan أ  ف  ر  ادأ  ال 

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI : 

1  Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang tema: 

 أفراد السرة

2  Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata,frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang tema:     أ س  ر  ة  أ  ف  ر  ادأ  ال 

3  Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang topik   أ س  ر  ة  أ  ف  ر  ادأ   ال 

4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan tentang topik   أ س  ر  ة  أ  ف  ر  ادأ   ال 

  

 



 
 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 

tentang tema:     أ س  ر  ة  siswa dapat menirukan, memperagakan dan أ  ف  ر  ادأ  ال 

menunjukkan gambar dengan benar. 

 

E. MATERI POKOK/ESENSIAL : 

Keterampilan mendengar tentang topik:   أ س  ر  ة  أ  ف  ر  ادأ   ال 

 

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN : 

1. Diskusi 

2. Tanya Jawab 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 

a.  Pendahuluan (10 menit) 

Tahapan 

Pembelajaran 

 

Pendahuluan (10 

Menit) 

Kegiatan Guru 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 

3. Guru mengabsen siswa 

4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam 

belajar 

5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang 

materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan 

materi yang akan dipelajari 

6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu 

permasalahan yang dihadapi kemudian menjelaskan 

tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai 

7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi 

dan penjelasan tentang proses pembelajaran yang 

akan dilakukan serta bentuk tes dan tugas selesai 

pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 

Siswa dengan khidmat dan santun 

1. menjawab salam 

2. membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

3. mendengarkan guru mengabsen 

4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang 

sudah dipelajaridengan serius 

5. menyimak tujuan dan penjelasan materi yang 

disampaikan guru 

Kegiatan Inti (40 

Menit) 

Mengamati dengan teliti 

1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab yang diperdengarkan tentang   أ س  ر  ة  أ  ف  ر  ادأ   ال 



 
 

2. Siswa mengamati gambar sesuai dengan media 

flash card (kartu bergambar) yang disajikan 

Menanya dengan santun 

3. Siswa melakukan tanya jawab dengan 

menggunakan kata, frasa tentang   أ س  ر  ة  baik أ  ف  ر  ادأ  ال 

secara individu maupun kelompok 

4. Siswa menanyakan materi tentang   أ س  ر  ة  yang أ  ف  ر  ادأ  ال 

belum dipahami 

Mencoba dengan penuh semangat 

5. Siswa melafalkan materi tentang أ س  ر  ة   أ  ف  ر  ادأ  ال 

6. Siswa menunjukkan gambar yang terdapat dalam 

media flash card atau memperagakan sesuai 

dengan bunyi kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

Menalar dengan terampil 

7. Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan 

tepat 

8. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, 

frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 

Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan 

tanggung jawab. 

9. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang 

gambar beserta artinya. 

10. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa 

dan kalimat yangdiperdengarkan 

Penutup (10 Menit) 1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan 

kalimat tentang   أ س  ر  ة  yang telah diajarkan أ  ف  ر  ادأ  ال 

2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah disampaikan 

3. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 

do’a dan member salam 

  

H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 

1. Media   : Papan tulis, Media Flash Card (kartu bergambar) 

2. Alat/Bahan  : Gambar/tulisan Kertas 

3. Sumber Belajar : Buku paket, kamus 

 

 

 
 

I. PENILAIAN : 

1. Penilaian Performansi 

2. Penilaian Sikap 
 

a. Penilaian Performansi 

 



 
 

(Melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 

a. Penilaian Performansi 

Indikator Pembelajaran I 

(Melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 

 

No. Aspekyang dinilai Skor  

1 

Makhraj 1-4 

Makhraj  sudah tepat 4 

Makhraj cukup tepat 3 

Makhraj  kurang tepat 2 

Makhraj  tidak tepat 1 

2 

Pelafalan 1-4 

Pelafalan sudah tepat 4 

Pelafalan cukup tepat 3 

Pelafalan kurang tepat 2 

Pelafalan tidak tepat 1 

3 

Kelancaran 1-4 

Sangat lancar 4 

Cukup lancar 3 

Kurang lancar 2 

Tidak lancar 1 

Skor Maksimal 12 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = 

....... x 100 = ........ 

                      Jumlah Skor Maksimal 12 

 

 

No. 
Nama 

Siswa 

Aspek yang dinilai 
Total 

Makhraj Pelafalan Kelancaran 

1      

2      

3      

4      

dst      

 

Indikator Pembelajaran II, III dan IV 

(Menunjukkan tulisan, memperagakan dan menunjukkan gambar sesuai 

dengan bunyi kata,frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 

No. Aspek yang dinilai Skor  

1 

Tulisan 1-4 

Tulisan sudah tepat 4 

Tulisan cukup tepat 3 

Tulisan kurang tepat 2 

Tulisan tidak tepat 1 



 
 

No. Aspek yang dinilai Skor  

2 

Peragaan 1-4 

Peragaan sudah tepat 4 

Peragaan cukup tepat 3 

Peragaan kurang tepat 2 

Peragaan tidak tepat 1 

3 

Gambar 1-4 

Gambar sudah tepat 4 

Gambar cukup tepat 3 

Gambar kurang tepat 2 

Gambar tidak tepat 1 

Skor Maksimal 12 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = 

....... x 100 = ........ 

Jumlah Skor Maksimal 12 

 

 

No. 
Nama 

Siswa 

Aspek yang dinilai 
Total 

Tulisan Peragaan Gambar 

1      

2      

3      

4      

dst      

 

No. Keterangan Jumlah Skor 

1 Baik Sekali/Selalu 76-100 

2 Baik / Sering 51-75 

3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 

4 Kurang/Tidak pernah 0-25 

Rentang Skor Sikap 

Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 

          5 



 
 

  



 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Satuan Pendidikan  : MIS Parmiyatu Wassa’adah 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester            : IV-A/II 

Tahun Pelajaran          : 2018/2019 

Materi Pokok/ Topik   : Membaca tentang :   أ س  ر  ة   أ  ف  ر  ادأ  ال 

Pertemuan Ke-  : 2 

Alokasi Waktu             : 2 x 30 menit x 1 pertemuan 

 

A.  KOMPETENSI INTI : 

KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  

jangkauan  pergaulan  dan keberadaannya 

KI.3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI.4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. KOMPETENSI DASAR : 

2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 

keislaman yangdiwujudkan dalam semangat belajar 

2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 

Arab sebagaibahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman 

2.4. Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema   أ س  ر  ة  dengan memperhatikan struktur teks dan أ  ف  ر  ادأ  ال 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 

2.5. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan tema   أ س  ر  ة  أ  ف  ر  ادأ  ال 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI : 

1. Membaca materi tentang     أ س  ر  ة  .dengan makhraj yang benar serta lancar أ  ف  ر  ادأ   ال 

2. Mengambil teladan/nilai-nilai islamiyyah dari kandungan materi tentang 

أ س  ر  ة    serta menerapkannya dalam kehidupan أ  ف  ر  ادأ   ال 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

 



 
 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 

tentang topik:    أ س  ر  ة أ س  ر  ة    siswa dapat membaca materi tentang أ  ف  ر  ادأ   ال   .أ  ف  ر  ادأ  ال 

E. MATERI POKOK/ESENSIAL : 

Membaca tentang topik:   أ س  ر  ة  أ  ف  ر  ادأ  ال 

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN : 

1.Scientific Method (metode ilmiah) 

2. Tanya Jawab 

3. Sam’iyah syafawiyah 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 

a.  Pendahuluan (10 menit) 

Kegiatan Guru 

a.  Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah 

dan kemudian berdo’a bersama. 

b.  Siswa menyiapkan buku paket bahasa Arab 

c.  Menanyakan materi yang pernah diajarkan (Apersepsi). 

d.  Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikator yang akan dicapai. 

 

b. Kegiatan inti (40 menit) 

Dalam kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan beberapa kegiatan 

sebagai berikut. 

a. Mengamati 

-  Mengamati penjelasan guru tentang materi   أ س  ر  ة  أ  ف  ر  ادأ  ال 

b. Menanya 

-  Menanyakan makna kata (mufradat) baru. 

c. Mengumpulkan data/eksplorasi 

-  Mendiskusikan materi tentang   أ س  ر  ة  .أ  ف  ر  ادأ  ال 

d. Mengasosiasi 

-  Membuat kesimpulan 

e. Mengkomunikasikan 

-  Menceritakan kembali tentang   أ س  ر  ة  menggunakan media flash card أ  ف  ر  ادأ   ال 

secara individu maupun kelompok secara lisan 

-  Menyampaikan hasil diskusi. 

c. Penutup (10 menit) 

a.  Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca 

hamdalah/doa; 

b. Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan 

siswa menjawabsalam. 

H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 

1. Media : Papan tulis, media flash card (kartu bergambar) 

2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 

3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 

I. PENILAIAN : 

1. Penilaian Performansi 

2. Penilaian Sikap 

a. Penilaian Performansi 

Indikator Pembelajaran I 

 



 
 

(Membaca dan menerjemahkan teks qira’ah serta menjawab beberapa soal 

yang sesuai 

dengan isinya) 

No. Aspek yang dinilai Skor  

1 

Ketepatan Makhraj 1-4 

a. Makhraj pelafalan ungkapan sudah sesuai dan 

tepat 

4 

b. Makhraj pelafalan ungkapan cukup sesuai dan 

cukup tepat 3 

3 

c. Makhraj pelafalan ungkapan kurang sesuai dan 

kurang tepat 

2 

d. Makhraj pelafalan ungkapan tidak sesuai dan 

tidak tepat 

1 

2 

Kelancaran 1-4 

Sangat lancar 4 

Lancar 3 

Cukup lancar 2 

Tidak lancar 1 

3 

Ketepatan terjemah 1-4 

a. Terjemahan sangat tepat 4 

b. Terjemahan cukup tepat 3 

c. Terjemahan kurang tepat 2 

d. Terjemahan tidak tepat 1 

4 

Ketepatan Jawaban dan Pelafalan 1-4 

a. Jawaban dan pelafalannya sudah sesuai dan tepat 4 

b. Jawaban dan pelafalannya cukup sesuai dan 

cukup tepat 

3 

c. Jawaban dan pelafalannya kurang sesuai dan 

kurang tepat 

2 

d. Jawaban dan pelafalannya tidak sesuai dan tidak 

tepat 

1 

 Skor Maksimal 16 

Pedoman penskoran: 

Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 

     Jumlah Skor Maksimal 16 

b. Penilaian Sikap 

 

 

No. Nama Siswa 

Pilihan Jawaban 

SKOR Selalu Sering Kadang- 

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme 

dalam belajar 

     

2 Bertanggung 

jawab/peduli 

     

3 Percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

     

 



 
 

  



 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Satuan Pendidikan   : MIS Parmiyatu Wassa’adah 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Kelas/Semester             : IV-A/II 

Tahun Pelajaran           : 2018/2019 

Materi Pokok/ Topik  : Menulis tentang : أفراد السرة  

Pertemuan Ke-   : 3 

Alokasi Waktu              : 2 x 30 menit x 1 pertemuan 

 

A.  KOMPETENSI INTI : 

KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, 

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

berinteraksi secara efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  

jangkauan  pergaulan  dan keberadaannya 

KI.3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI.4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. KOMPETENSI DASAR : 

2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantarkomunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 

keislaman yangdiwujudkan dalam semangat belajar 

2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

denganlingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 

Arab sebagaibahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman 

2.5. Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema   أ س  ر  ة  dengan memperhatikan struktur teks dan أ  ف  ر  ادأ  ال 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 

2.5. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan tema 

 



 
 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI : 

1. Menulis kosakata tentang   أ س  ر  ة  .أ  ف  ر  ادأ  ال 

2. Mengambil teladan/nilai-nilai islamiyyah dari   أ س  ر  ة  serta أ  ف  ر  ادأ  ال 

menerapkannya dalam kehidupan 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Setelah mengamati, menanya, mencoba,menalar dan mengkomunikasikan 

tentang topik: 

أ س  ر  ة    .siswa dapat menulis dengan baik أ  ف  ر  ادأ   ال 

 

E. MATERI POKOK/ESENSIAL : 

Menulis tentang topik:   أ س  ر  ة   أ  ف  ر  ادأ  ال 

 

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN : 

1.Struktural dan Scientific Method (metode ilmiah) 

2. Tanya Jawab 

3. Diskusi 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 

a.  Pendahuluan (10 menit) 

Kegiatan Guru 

a.  Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah 

dan kemudianberdo’a bersama. 

b.  Siswa menyiapkan buku paket bahasa Arab 

c.  Menanyakan materi yang pernah diajarkan (Apersepsi). 

b. Kegiatan inti (40 menit) 

Dalam kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan beberapa kegiatan 

sebagai berikut. 

a. Mengamati 

-  Menyimak bacaan materi   أ س  ر  ة  أ  ف  ر  ادأ  ال 

b. Menanya 

-  Menanyakan makna kata (mufradat) baru. 

-  Menanyakan tentang isi materi tentang   أ س  ر  ة  .أ  ف  ر  ادأ  ال 

c. Mengumpulkan data/eksplorasi 

-  Mendiskusikan hasil yang telah ditulis. 

-  Mengidentifikasi sifat-sifat terpuji yang terkandung dalam materi    أفراد

 .السرة

 

 

 



 
 

d. Mengasosiasi 

-  Membuat kesimpulan dari tulisan yang telah ditulis . 

e. Mengkomunikasikan 

-  Mempresentasikan hasil secara individu maupun kelompoksecara lisan 

-  Menyampaikan hasil diskusi. 

 

c. Penutup (10 menit) 

a.  Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca 

hamdalah/doa; 

b. Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan 

siswa menjawab salam. 

 

H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 

1. Media : Papan tulis, media flash card (kartu bergambar) 

2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 

3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 

 

I. PENILAIAN : 

1. Penilaian Performansi 

2. Penilaian Sikap 

 

a. Penilaian Performansi 

Indikator Pembelajaran I 

(Membaca dan menerjemahkan teks qira’ah serta menjawab beberapa soal 

yang sesuai 

dengan isinya) 

No. Aspek yang dinilai Skor  

1 

Ketepatan Makhraj 1-4 

a. Tulisan sudah sesuai dan tepat 4 

b. Tulisan cukup sesuai dan cukup tepat  3 

c. Tulisan kurang sesuai dan kurang tepat 2 

d. Tulisan tidak sesuai dan tidak tepat 1 

2 

Ketepatan Kepenulisan 1-4 

Sangat tepat 4 

Tepat 3 

Cukup Tepat 2 

Tidak tepat 1 

3 Ketepatan terjemah 1-4 



 
 

No. Aspek yang dinilai Skor  

a. Terjemahan sangat tepat 4 

b. Terjemahan cukup tepat 3 

c. Terjemahan kurang tepat 2 

d. Terjemahan tidak tepat 1 

4 

Ketepatan Jawaban dan Pelafalan 1-4 

a. Jawaban dan pelafalannya sudah sesuai dan 

tepat 

4 

b. Jawaban dan pelafalannya cukup sesuai dan 

cukup tepat 

3 

c. Jawaban dan pelafalannya kurang sesuai dan 

kurang tepat 

2 

d. Jawaban dan pelafalannya tidak sesuai dan tidak 

tepat 

1 

 Skor Maksimal 16 

Pedoman penskoran: 

 

Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 

Jumlah Skor Maksimal 16 

 

b. Penilaian Sikap 

No. Nama Siswa 

Pilihan Jawaban 

SKOR Selalu Sering Kadang 

- kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme 

dalam belajar 

     

2 Bertanggung 

jawab/peduli 

     

3 Percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

     

4 Menghargai 

orang lain 

     

5 Santun      

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

SOAL PRE TES – POST TES SIKLUS III 
 
 

1. Arti dari kalimat dibawah adalah.... 
     ُأْسَرِتْ 

a. Ayahku     c.  Kakekku 
b. Pamanku     d.  Keluargaku 

 
2. Bahasa Arab dari gambar disamping adalah.... 

a.   َأب       c.   َجد  
   

b.   أُم       d.   بي ْنت 
 

3. Bahasa Arab dari gambar disamping adalah.... 
a.   َأب       c.   َجد   

 
b.   أُم       d.   بيْنت 

 
4. Bahasa Arab dari gambar disamping adalah.... 

c.   َأب       c.    َجد 



 
 

d.   أُم       d.   َأخ 
 

 .............  أُمَُّك؟ أُمّيْي يفي البَ ْيتي  .5
a.  َأَْين      c.  َْمن 
b. َما      d.  هذيهي 

 
 
 

ْيَك؟ .......... َخليْيل .6  َمااْسُم َأخي
a.  ُإيمْسُه       c.  إيمْسُكي  
b.  َإيمْسُها      d.  ْإمسْيي 

 
 َجدهة   .7

Arti kata diatas adalah............... 
a. Ayah      c. Kakek 
b. Ibu      d. Nenek 

 
ْ إيمْسَُها .............. .8  هذيهي ُأْخيتي

a. َحاريس      c. َأمْحَد 
b. َعائيَشة      d.  إيبْ رَاهيْيم 

 
ُكْومييّي  .9 ْ طَبيْيب    يفي اْلُمْسَتْشَفى احلُْ  َأيبي

Arti kata yang bergaris bawah adalah..... 
a. Dokter      c. Pegawai 
b. Guru      d. Insinyur 

 
؟ إيمسْيْي نَبيي َْلة  .10  ................. امْسُكي

a.  هذيهي       c. َما 



 
 

b. هَذا       d.  َْكم 
 

 هَذا  َجدّييْ   إيمْسُُه السهيّيُد فَ ْيَصل .11
Arti kata yang bergaris bawah adalah...... 
a. Ayahku      c. Pamanku  
b. Kakekku      d. Bibiku 

 
 َمْن هيَي؟ هيَي ......  .12

a.  ْي    َجدّيْي .c       أُمّي
b.  ْي ْي .d      َأخي    َعمّي

 
 

؟  إيمسْييْ   فَاطيَمة  .13  َما امْسُكي
Arti kata yang bergaris bawah adalah.... 
a. Namaku     c. Nenekku 
b. Saudarimu     d. Ibuku 

 
 َمْن ُهو؟ ُهَو .......  .14

a.  ْ ْ .c       َأيبي    َجدهيتي
b.  ْي ْ .d       أُمّي  أُْخيتي

 
يْ   .15  َهْل هَذا .....؟ نَ عَ ْم هَذا َأخي

a.  َأُْخُتك      c. أَبُ ْوَك   
b.  ََأُخْوك      d. أُمَُّك 

 
 َهَذا َعمّييْ  ....... حُمَمهد .16

a.  ُإيمْسُه       c. إيمْسَُك   
b. إيمْسَُها        d. ْي    إيمسْي



 
 

 
ْ إيمْسُُه السهيّيُد ....... .17  َهَذا َأيبي

a.َخديجْيَة      c.َخاليد   
b. ََمْرمي         d.َمْشريَفة   
 

18. Apa bahasa arab nya “Ayahku dan Ibuku ada di Ruang 

Tamu” 

a. ْ ْ ُغْرَفة اجْلُُلْوس َأيبي ْ .c    و أُمّييْ  يفي ْ احلَْمهام َأيبي    و أُمّيْي يفي
b. ْ ْ ُغْرَفة الن هْوم َأيبي ْي يفي ْ .d      و أُمّي ْ اْلَمْطَبخ َأيبي ْي يفي    و أُمّي

 
 ..…artinyaَعمهة     .19

a. Ibu      c. Kakak 
b. Nenek      d. Bibi 

 
 
 

20. Bahasa Arab nya “Anak Perempuan” adalah…. 
  a.  َأب        c.   َجد    
  b.   أُم       d.   بيْنت 
 

ْي .....   ُمْسَطَفى   .21        َهَذا َأخي
a. ْإيمسْيي        c. إيمْسَُك   
b. إيمْسَُها        d. إيمْسُُه   

 
 َهْل ُهَو أَبُ ْوَك؟ نَ َعْم، ُهَو ..... .22

   a.  َأَبُ ْوك      c. ُأَبُ ْوه    
   b. ْ    أَبُ ْوَها.d        َأيبي



 
 

 
ْي، إيمْسُُه .... .23  َهَذا َأخي

a.إيبْ رَاهيْيم        c.لَي َْلى   
b.َفريْيَدة        d.زَكييهة   

 
24. .... ْ َبة ؟ نَ َعْم، َعمهيتي  َهْل  َعمهُتَك طَبيي ْ

a.  ُمَدرّيَسة        c.  ُمَهْنديَسة 
b.  َبة    ُمَوظهَفة  .d        طَبيي ْ

 
ْي،  هيَي َربهُة اْلبَ ْيتي  .25  َهذيهي أُمّي

arti kata yang digaris bawahi adalah…. 
a. murid      c. insinyur 
b. guru      d. ibu rumah 
tangga 

 
ْي؟ ُهَو .... إيمْسُُه َحاريس .26  َمْن ُهَو اَي أُمّي

a.  ََعمُّك      c. َأُْخُتك   
b. ََجدهُتك        d. َأُمُّك   

 
َبة؟ .... ُمَهْنديَسة   .27  َهْل أُْخُتكي طَبي ي ْ

a. نَ َعْم، أاََن َ       c. نَ َعْم، أَْنتي َ  
b. َالَ، هيي        d. َالَ، َأان   

28. Saya Zikri. Ayah saya nama nya Ahmad. Dia seorang 
guru. 
  Kata yang digaris bawahi dalam bahasa Arab adalah… 

a.  ْ  أَبُ ْوهُ  .c      َأيبي
b.  َأَبُ ْوك      d. َأَبُ ْوان   

 



 
 

 َجدّيْي يفي اْلَمْزَرَعةي. ُهَو ..... .29
a.  َحاريس        c. َربهُة اْلبَ ْيتي   
b.  ح    طَبيْيب  .d        َفاله

 
 َهذيهي ....  إيمْسَُها زَكييهة .30

a.  ْ يْ .c      َأيبي    َأخي
b. َْجدّيي        d. ْ    ُأْخيتي

 
؟  ُهَو ..... .31  َمني السهيّيُد َحاملي

a.  َْعمّي ي      c.  ْ  َجدهيتي
b.  ْي ْ  .d      أُمّي  أُْخيتي
 

ْلفيي .32  َهَذا َصديْيقيْي إيمْسُُه  َفريْيد، َو هَ ذيهي .....  إيمْسَُها سي
a.  ْيهي  َأُخْيهُ  .c      َأخي
b.  ُأُْخُته      d.  َأُْخُتك 
 

33. Bahasa indonesia   "  َعم "adalah… 
a. Kakek     c. Paman 
b. Nenek     d. Ayah 

 
 َوَلد   يفي احلَْمهامي  .34

arti kata yang bergaris bawah adalah… 
a. Kakak      c. Anak laki-laki 
b. Adik      d. Anak 

perempuan 
 
 
 



 
 

 َمْن أُْخُتكَ   اَي َحليم؟ .35
Arti kata yang bergaris bawah adalah…. 

a. Kakaknya     c. Kakak kita 
b. Kakak saya     d. Kakakmu 

 
 َمْن ُهَو؟ ُهَو .... .36

a.  ْي  َجدّييْ  .c      أُمّي
b.  ْ  ّعمهيتي  .d      أُْخيتي

 
؟ .... يفي اْلَمْطَبخ .37  أَْيَن أُمُّكي

a.   َأُمُّك      c.  ْأُمّيي 
b.   ُأُمُّه      d. أُمَُّنا 
 

 َهَذا َعمُّهاَ....... حُمَمهدييَة  .38
a.  ُإيمْسُه      c. إيمْسَُك   
b. إيمْسَُها        d. ْي    إيمسْي
 

  َمْن هيَي اَي أُمّيْي؟ هيَي .... إيمْسَُها َحاريَسة .39
a.  ََعمُّك      c. َأُْخُتك   
b. ََجدُّك        d. َأُمُّك   

 
40. Bahasa indonesia   " َعم َك "adalah… 

a. Kakekmu     c. Pamanmu 
b. Nenekmu     d. Ayahmu 

  



 
 

KUNCI JAWABAN SOAL PRE TES DAN POST TES 

 

NO PRA SIKLUS SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III 

1 D D D D 

2 D D D D 

3 B B B B 

4 D D D D 

5 A A A A 

6 A A A A 

7 D D D D 

8 B B B B 

9 A A A A 

10 C C C C 

11 B B B B 

12 A A A A 

13 A A A A 

14 A A A A 

15 B B B B 

16 A A A A 

17 C C C C 

18 A A A A 

19 D D D D 

20 D D D D 

21 D D D D 

22 B B B B 

23 A A A A 

24 B B B B 

25 D D D D 

26 A A A A 

27 B B B B 

28 A A A A 

29 B B B B 

30 D D D D 

31 A A A A 

32 B B B B 

33 C C C C 

34 C C C C 

35 D D D D 

36 C C C C 

37 C C C C 

38 B B B B 

39 C C C C 

40 C C C C 

 



 
 

Lampiran-Lampiran 

 

Tabel 1 

Hasil Tes Belajar Siswa pada Pre Tes 

 

No Nama L/P Nilai Keterangan 

1 Aditya Ramadhan L 0  Tidak Tuntas 

2 Alfarizky Abqory L 30  Tidak Tuntas 

3 Alsavira Febriana P 20  Tidak Tuntas 

4 Amanda Zaskia P 40  Tidak Tuntas 

5 Ayu Aulia P 70 Tuntas  

6 Azzahra Ainniyyah P 30  Tidak Tuntas 

7 Cerriyah P 70 Tuntas  

8 Cinta Nabila Lubis P 40  Tidak Tuntas 

9 Dimas Arya L 40  Tidak Tuntas 

10 Elza Eliyah P 80 Tuntas  

11 Farel Fasillah P 50  Tidak Tuntas 

12 Fizri Tri Nuh L 40  Tidak Tuntas 

13 Galang Erlangga L 80 Tuntas  

14 Husni Fadilah Nasution L 30  Tidak Tuntas 

15 Keyla Anastasya P 60  Tidak Tuntas 

16 Khairul Rizal L 40  Tidak Tuntas 

17 Kirani Kania P 50  Tidak Tuntas 

18 Latipatun Nisah P 80 Tuntas  

19 Lidia Ramadani P 60  Tidak Tuntas 

20 Maulina Nazwa P 20  Tidak Tuntas 

 



 
 

21 Muhammad Fajar L 40  Tidak Tuntas 

22 Muhammad Nur Azizan L 30  Tidak Tuntas 

23 Muhammad Zulfandi L 30  Tidak Tuntas 

24 Nazila Putri P 70 Tuntas  

25 Nur Hafni P 30  Tidak Tuntas 

26 Panji Kusuma L 40  Tidak Tuntas 

27 Reyhan AL Zibran L 30  Tidak Tuntas 

28 Shifa Aulia P 50  Tidak Tuntas 

29 Siti Handayani P 0  Tidak Tuntas 

30 Siti Khadijah P 40  Tidak Tuntas 

31 Siti Nur Aisyah P 20  Tidak Tuntas 

32 Syahdillah P 60  Tidak Tuntas 

33 Syifa Salsabila P 50  Tidak Tuntas 

34 Tirta Fitri P 30  Tidak Tuntas 

35 Yasser Maulana L 80 Tuntas  

36 Miranda Handayani P 50  Tidak Tuntas 

Jumlah ( Ʃ )  1.580 7 29 

Rata-rata ( R )  43,88 75,71 36,20 

 

  

 



 
 

Tabel 2 

Hasil Tes Belajar Siswa pada Siklus I 

 

No Nama L/P Nilai Keterangan 

1 Aditya Ramadhan L 20  Tidak Tuntas 

2 Alfarizky Abqory L 50  Tidak Tuntas 

3 Alsavira Febriana P 50  Tidak Tuntas 

4 Amanda Zaskia P 70 Tuntas  

5 Ayu Aulia P 70 Tuntas  

6 Azzahra Ainniyyah P 40  Tidak Tuntas 

7 Cerriyah P 80 Tuntas  

8 Cinta Nabila Lubis P 60  Tidak Tuntas 

9 Dimas Arya L 50  Tidak Tuntas 

10 Elza Eliyah P 80 Tuntas  

11 Farel Fasillah P 70 Tuntas  

12 Fizri Tri Nuh L 50  Tidak Tuntas 

13 Galang Erlangga L 90 Tuntas  

14 Husni Fadilah Nasution L 40  Tidak Tuntas 

15 Keyla Anastasya P 60  Tidak Tuntas 

16 Khairul Rizal L 40  Tidak Tuntas 

17 Kirani Kania P 50  Tidak Tuntas 

18 Latipatun Nisah P 80 Tuntas  

19 Lidia Ramadani P 70 Tuntas  

20 Maulina Nazwa P 20  Tidak Tuntas 

21 Muhammad Fajar L 50  Tidak Tuntas 

 



 
 

22 Muhammad Nur Azizan L 60  Tidak Tuntas 

23 Muhammad Zulfandi L 40  Tidak Tuntas 

24 Nazila Putri P 70 Tuntas  

25 Nur Hafni P 50  Tidak Tuntas 

26 Panji Kusuma L 50  Tidak Tuntas 

27 Reyhan AL Zibran L 40  Tidak Tuntas 

28 Shifa Aulia P 70 Tuntas  

29 Siti Handayani P 30  Tidak Tuntas 

30 Siti Khadijah P 70 Tuntas  

31 Siti Nur Aisyah P 50  Tidak Tuntas 

32 Syahdillah P 80 Tuntas  

33 Syifa Salsabila P 70 Tuntas  

34 Tirta Fitri P 70 Tuntas  

35 Yasser Maulana L 80 Tuntas  

36 Miranda Handayani P 60  Tidak Tuntas 

Jumlah ( Ʃ )  2.080 15 21 

Rata-rata ( R )  57,77 74,66 45,71 

 

  

 



 
 

Tabel 3 

Hasil Tes Belajar Siswa pada Siklus II 

 

No Nama L/P Nilai Keterangan 

1 Aditya Ramadhan L 30  Tidak Tuntas 

2 Alfarizky Abqory L 30  Tidak Tuntas 

3 Alsavira Febriana P 70 Tuntas  

4 Amanda Zaskia P 70 Tuntas  

5 Ayu Aulia P 80 Tuntas  

6 Azzahra Ainniyyah P 50  Tidak Tuntas 

7 Cerriyah P 90 Tuntas  

8 Cinta Nabila Lubis P 70 Tuntas  

9 Dimas Arya L 70 Tuntas  

10 Elza Eliyah P 90 Tuntas  

11 Farel Fasillah P 70 Tuntas  

12 Fizri Tri Nuh L 60  Tidak Tuntas 

13 Galang Erlangga L 90 Tuntas  

14 Husni Fadilah Nasution L 50  Tidak Tuntas 

15 Keyla Anastasya P 70 Tuntas  

16 Khairul Rizal L 50  Tidak Tuntas 

17 Kirani Kania P 70 Tuntas  

18 Latipatun Nisah P 80 Tuntas  

19 Lidia Ramadani P 80 Tuntas  

20 Maulina Nazwa P 40  Tidak Tuntas 

21 Muhammad Fajar L 50  Tidak Tuntas 

 



 
 

22 Muhammad Nur Azizan L 60  Tidak Tuntas 

23 Muhammad Zulfandi L 50  Tidak Tuntas 

24 Nazila Putri P 80 Tuntas  

25 Nur Hafni P 60  Tidak Tuntas 

26 Panji Kusuma L 50  Tidak Tuntas 

27 Reyhan AL Zibran L 50  Tidak Tuntas 

28 Shifa Aulia P 70 Tuntas  

29 Siti Handayani P 50  Tidak Tuntas 

30 Siti Khadijah P 70 Tuntas  

31 Siti Nur Aisyah P 60  Tidak Tuntas 

32 Syahdillah P 90 Tuntas  

33 Syifa Salsabila P 80 Tuntas  

34 Tirta Fitri P 70 Tuntas  

35 Yasser Maulana L 90 Tuntas  

36 Miranda Handayani P 70 Tuntas  

Jumlah ( Ʃ )  2.360 21 15 

Rata-rata ( R )  65,55 77,14 49,33 

 

  

 



 
 

Tabel 4 

Hasil Tes Belajar Siswa pada Siklus III 

 

No Nama L/P Nilai Keterangan 

1 Aditya Ramadhan L 50  Tidak Tuntas 

2 Alfarizky Abqory L 70 Tuntas  

3 Alsavira Febriana P 80 Tuntas  

4 Amanda Zaskia P 70 Tuntas  

5 Ayu Aulia P 100 Tuntas  

6 Azzahra Ainniyyah P 60  Tidak Tuntas 

7 Cerriyah P 100 Tuntas  

8 Cinta Nabila Lubis P 80 Tuntas  

9 Dimas Arya L 70 Tuntas  

10 Elza Eliyah P 90 Tuntas  

11 Farel Fasillah P 80 Tuntas  

12 Fizri Tri Nuh L 70 Tuntas  

13 Galang Erlangga L 100 Tuntas  

14 Husni Fadilah Nasution L 60  Tidak Tuntas 

15 Keyla Anastasya P 70 Tuntas  

16 Khairul Rizal L 50  Tidak Tuntas 

17 Kirani Kania P 90 Tuntas  

18 Latipatun Nisah P 90 Tuntas  

19 Lidia Ramadani P 80 Tuntas  

20 Maulina Nazwa P 40  Tidak Tuntas 

21 Muhammad Fajar L 70 Tuntas  

 



 
 

22 Muhammad Nur Azizan L 80 Tuntas  

23 Muhammad Zulfandi L 70 Tuntas  

24 Nazila Putri P 100 Tuntas  

25 Nur Hafni P 80 Tuntas  

26 Panji Kusuma L 70 Tuntas  

27 Reyhan AL Zibran L 60  Tidak Tuntas 

28 Shifa Aulia P 80 Tuntas  

29 Siti Handayani P 70 Tuntas  

30 Siti Khadijah P 80 Tuntas  

31 Siti Nur Aisyah P 80 Tuntas  

32 Syahdillah P 90 Tuntas  

33 Syifa Salsabila P 100 Tuntas  

34 Tirta Fitri P 80 Tuntas  

35 Yasser Maulana L 100 Tuntas  

36 Miranda Handayani P 80 Tuntas  

Jumlah ( Ʃ )  2.797 30 6 

Rata-rata ( R )  77,69 82,33 53,33 

 

 

 

  

 



 
 

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN 

Guru sedang menyampaikan materi dan menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran bahasa Arab menggunakan media flash card (kartu bergambar) 

 

Peserta didik sedang bertanya tentang materi afradu al usrah 

 

Peserta didik sedang mengerjakan tugas 

 

 

 



 
 

    

 

Peserta didik maju ke depan kelas untuk melafalkan kosakata bahasa Arab 

kemudian menghafalkannya 

 

    

Guru mengawasi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar 

  

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 


