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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan 

pembelajaran bahasa arab menggunakan media kubus (0) meningkatkan 

keterampilan Membaca dengan menggunakan media kubus di kelas VII A 

Pesantren Modern Nurul Hakim Tembung. 

  Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 

penelitian ini adalah semua siswa kelas VII A dengsn jumlah 00 siswa. Perlakuan 

yang diberikan kepada subjek penelitian untuk meningkatkan keterampilan 

membaca mata pelajaran muthola’ah materi ashwatul hayawanat dengan 

menggunakan media kubus. 



  Temuan penelitian ini sebagai berikut : (1) meningkatkan nilai-
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dengan ketuntasan belajar sebesar 30,131. (0) meningkatkan keterampilan 

membaca siswa dari test awal sampai siklus II.  
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 ادلاجستَت ،ركين زين الدين: الدكتور د  ادلشرؼ األكؿ 

 ، ادلاجستَتالدكتور ىاركف الراشيد :  ادلشرؼ الثاين 

على طالبات الصف القراءةإستخداـ كسيلة ادلكعبة إلرتقاء مهارة : حثموضوع الب        

 السابع دبعهد نور احلكيم سببونج

 مهارة القراءة ،كسيلة ادلكعبة: ساسيىةمة األالكل

 مايلي:يهدؼ ىذا البحث 

 ادلكعبة  إلرتقاء مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية.إستخداـ كسيلة 

بإستخداـ كسيلة ادلكعبة على طالبات الصف السابع دبعهد نور ترقية مهارة القراءة  

 احلكيم سببونج.



 مث حبثو ادلتعلقاإلجرائي. ك  ة ىذا البحث بتقدًن البحثحثاستخدـ البت 

ادلقدـ دلوضوع البحث لًتقية مهارة القراءة  قًتحطالبة. ادل 02عدده السابع ا ك  الصف

 بإستخداـ كسيلة ادلكعبة.أصوات احليوانات  رس ادلطالعة مادةد

لًتقية متوسط قيمة التقدير على االختبار :  كما يلينتائج ىذا البحث   

. على االختبارالبعدم للدكر 63.86مستول التقدًن 5 83.33القبلي للدكر األكؿ 

. كاالختبار البعدم 82,08مستول التقدًن 5 14,36لتقدير األكؿ متوسط قيمة ا

. ترقية مهارة 38,63التقدًن 5 طمستو  32,41للدكر الثاين متوسط قيمة التقدير  

 القراءة طالبات من االختبار القبلي للدكر االكؿ حىت االختبار البعدم للدكر الثاين.

 

 ادلشرؼ الثاين

 

 الدكتور ىاركف الرشيد
 64200800000866003ف: يرقم التوظ



 

 

 التمهيد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو

ق اإلنساف بعلمو كرفع منزلتو عند الناس بالعلم كاإلؽلاف إليو كعلم اإلنساف لذم خاحلمد هلل ال

مامل يعلم. مث الصالة كالسالـ على رسوؿ ادلصطفى سيدنا كمولنا زلّمد صلى اهلل عليو كسلم 

            كعلى ألو كأصحابو كأمتو أمجعُت. أما بعد                                                              

دراسيت يف كلية الًتبية شعبة اللغة العربية, بعناية اهلل كرمحتو أكملت قد سبت  احلمد هلل     

ة القراءةعلى طالبات مهار  كسيلة ادلكعبة إلرتقاء إستخداـنواف "الباحثة ىذا البحث بع

شعر أكإين  ة البكالوريوس.دبدرسة معهد نور احلكيم سببونج " لنيل شهاد الصف السابع

قليال معرفيت يف اللغة العربية, فال أستطيع أف أكتب ىذا البحث إال  نقص كضعفبال

 قوؿ شكرا ذلم, كىم:                أ ؤالء الصاحلُت, كالبد للباحثة أفدبساعدة ى



 

 ربياين  أمي رؽلا مياليت ىراىهب اللذافف ك اأيب مارا ىيمفوف فولوصل ايناحملبوب . كالديٍت6

 حسنة, عسى اهلل أف يكتب لكما الثوب يف اجلنة.بًتبية صغَتا 

ف, كأخيت الصغَتة أيلسا ماكادده ا.كجلميع أسريت مثل أخي الصغَت عبدؿ الساين فولوصل0

 ف ألف تسجعٍت دائما.افولوصل

 ركين زين الّدين ادلاجستَت ادلشرؼ األكؿ يف كتابة ىذا البحث..الدكتور د8

 ادلشرؼ الثاين يف كتابة ىذا البحث..الدكتور ىاركف الراشيد ادلاجيستَت ٤

 .الدكتور سالـ الدين ادلاجستَت رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية.8

 .  األساتذ كاألستاذات يف شعبة تدريس اللغة العربية الذين علموين علما نافعا.1 

مث اقوؿ شكرا اىل خايل : شايفو الدين زكىرم ىراىب, ك طومسوف مولييادم ىراىب,  . 2

ك انتوف ىيلماف ىراىب, ك سدداـ حوسُت ىراىب, مث اىل خاليت ماسجونييارم ىراىب, 

 ركسفيتا ىراىب, داىوايت ىراىب, ينيت سارم ىراىب.

ف, اف, سفراف فولوصلاف, اديسوف فولوصلا. مث اقوؿ شكرا اىل عامي : سوفرييادم فولوصل3

 ف.اف, كاىل عاميت ركدييا فولوصلاف, امحد يامُت فولوصلاف, ايولُت فولوصلايونوس فولوصل



 

جهايا كارين,  . مث اقوؿ شكرا لزمالء احملبوبة : فَتا يونيتا سَتغلار, نورامينة سَتغلار,4

 .نورفضيلة جانيياجو

:إرمى ريضواين, فيفيت أندريياين, نييا  . مث اقوؿ شكرا اىل الصاحبة  كاألستاذة احملبوبة60

 فيلي,كاألساتذ كاألستاذات كالطالب كالطالبات دبعهد نورالكيم سببونج.

 . أصدقاء يف شعبة تدريس اللغة الربية الذم مل ؽلكن اف اذكر أمساىم.66

. كاقوؿ شكرا ايضا لزمالء الذم ألذكر ىنا شكرا كثَتا عليكم عسى اهلل أف يسهل اهلل 60

 كم.أمور 

 اهلل يبارؾ فيكم. كجزاكم اهلل خَتا كثَتا على إىتمامكم كلعلكم ا،كأخَت  

 كاهلل ادلستعاف، كالسالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو. 

 0000 يلأبر  0٤داف، مي

 الباحثة،
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  األولالباب     

 مقدمةال  

 خلفية البحث . أ

إكساب ادلتعلم معلومات كخربات جديدة تؤىلة دلواجهة التحديات التعلم ىو  

أف علمية التعلم كمنسافة اجملتمع على أساس احلقائق العلمية. أما كىو غلرد من معناه، ذلك 

 6تقع ربت ادلراقبة كاحملافظة كتقييد حرية التفكر كاألبدع، قصد تأمُت الثبات كمقاكمة التغيَت.

كانت اللغة العربية بُت أبناء امساعيل، كفوؽ أرض الدعوة ىي لغة الوحي كالقراف 

عليو. كلقد   خامت أنبيائو زلمد، النيب العريب صلوات اهلل كسالمو ادلنزؿ خبامت الرساالت على

كاف بلوغ اللغة العربية ىذه الدرجة من الكماؿ الذم أعدىا لنزكؿ القراف هبا حدثا جليال 

بو عربية القراف يف السنة قريش، على أخواهتا يف الفصيلة السامية، كىي العربية كتبت سبيزت 

 0هبا التوراة، كاألرامية اليت كتبت هبا األناجيل فبقى القراف بكماؿ لسانو.

                                                            
1

،معنى التعلم وإشكاليات التعليم في ظل التحوالت المحلية والرهانات 8.212زردومي محد ،المجلة،  82، جامعة الجزائر. ص.

 المستقبلة
 631, القراف الكرًن على تطور اللغة العربية,رسالة علمية :احياء العربية.ص.0063دركين زين الدين,8
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م اللغة العربية الؽلكن فصلو عن مايسمى  اذلركب مع ما يسمى مهارات القراءة تعل

، حيث ىذه ادلهارة القراءة ىي  أحد العناصر ادلهمة يف تعلم اللغة العربية نفسها، رغم 

كجود  الكثَت من اإلختالفات يف الرأم حوؿ معٌت اللغة كأداؼ التعلم ، لكنهم مجيعا ما 

 .علم مهارة القراءة أمر منهمزالوا متفقُت على أف ت

كما يف معهد نور احلكيم للًتبية اإلسالمية احلديثة كىي احد من معاىد يف ميداف 

كيشتهربإستخداـ اللغة العربية كاإلصلليزية. معهد نور احلكيم يشتهرمع متوسط التعلم 

زاؿ ضعف بإستخداـ اللغة العربية. لكن, طالبات الفصل السابع يف معهد نوراحلكيم سببونج 

 القدرة على فهم القراءة العربية.

تعلم ادلعلم يف عملية تعلم اللغة العربية يف الصف السابع معهد نور احلكيم للًتبية 

اإلسالمية احلديثة سببونج، ؽليل إىل استخداـ طريقة احملاضرة. باإلضافة إىل ذلك ، ال 

فقط إىل كتاب ، لذلك ال يزاؿ يف عملية التعلم كيشَتكف لتعليمية يستخدـ ادلعلموف كسائل ا

ىناؾ افتقار ملحوظ خللق جو من اإلعجاب اإلغلايب كالسليب ، فقط عدد قليل من الطالب 

الذين ينشطوف يف التعلم ادلاضي. باإلضافة إىل ذلك، ىناؾ عوامل أخرل تؤثر على اطلفاض 
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ك ألف أىل لقطرؽلة القدرة على قراءة الكتب الناطقة باللغة العربية الصف السابع، دبا يف ذل

تفتقر إىل ادلفردات العربية. كيتضح ذلك من نتائج ادلالحظات اليت أجراىا الباحثوف بأف 

 العديد من أىل القرّيلمة يواجهوف صعوبة يف قراءة كفهم الكتب اليت تتحدث العربية.  

مهارات منخفضة يف قراءة أىل القرؽلة ىي مشكلة للمعلمُت، كاحدة من اجلهود 

لة حلل ادلشكلة ىو مع استخداـ كسائل التعليمية. ىناؾ أنواع كأنواع سلتلفة من كسائل ادلبذك 

التعليمية مع فوائد كمزايا كل منها ، كاحدة منها لًتقية مهارات القراءة ىو االستفادة من 

 مكعب كسيلة التعليمية.

. حل ادلشكلة ىو أف الباحثُت استخداـ كسيلة ا دلكعب يف تعلم اللغة العربية

استخداـ ىذه كسيلةادلكعبة ؽلكن أف تسهل طالبة على قراءة اللغة العربية بوسيلة ادلكعبة، 

كىي شكل اللغة العربية يف كسيلة ادلكعبة، لذلك فإف أىالكل قطرية أسهل كمهتم بقراءة 

 .الكتابة اليت تدرس من قبل ادلعلمُت
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عدد من ادلربعات من مكعبات متساكم األضالع. طوؿ اجلانب  كسيلة ادلكعبة ىي

سم.  كؽلكن إجراء ىذه ادلكعبات من الورؽ ادلقول أك ثالثي. ادلكعبة ىذه  ±00-08 

اذليكل يتكوف من ثالثة مكعبات أك أكثر اعتمادا على تعقيد ظلط اجلملة اليت سيتم 

 تدريسها.

الباحثوف على إجراء دراسة بعنواف  بناء على اإلشكاليات ادلذكورة أعاله، ػلرص 

على طالبات  )يف مادة اصوات احليوانات ("استخداـ كسيلة ادلكعبة لًتقية مهارات القراءة

 "الصف السابعة دبعهد نور احلكيم سببونج

 أسئلة البحث . ب

 :بناء على  خلفية ادلشاكل ادلذكورة أعاله، ؽلكن صياغة ادلشكلة على النحو التايل

القراءة قبل استخداـ كسيلة ادلكعبة يف الصف السابع دبعهد نور كيف مهارات . 6

 احلكيم سببونج؟
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كيف مهارات القراءة بعد استخداـ كسيلة ادلكعبة يف الصف السابع دبعهد  .. 0

 نور احلكيم سببونج؟

ىل ؽلكن  استحداـ كسيلة ادلكعبة لًتقية مهارات القراءة يف الصف السابع . 8

 نج ؟دبعهد نور احلكيم سببو 

 ج. أهداف البحث

أف تكوف قادرة على كصف مهارات القراءة للطالب قبل استخداـ استخداـ . 6

 كسيلة ادلكعبة يف الصف السابع دبعهد نور احلكيم سببونج

أف تكوف قادرة على معرفة مهارات القراءة للطالب بعد استخداـ كسيلة ادلكعبة . 0

 يف الصف السابع دبعهد نور احلكيم سببونج

أف تكوف قادرة على معرفة ترقية مهارات القراءة لطالب الصف السابع دبعهد  .8

 نور احلكيم سببونج.
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 د. تحديد المدة

 8. استخداـ ىو بطاقة ائتمانية من قبل شخص غَت حاملها ادلتعمد6

سم، 08× سم  00كسيلة ادلكعبة ىي  مربع مكعب الشكل، كعادة ما قياس  0.

ادلكعب لديو مفردات جيدة يف شكل األفعاؿ، كاألحكاـ، ككل من اجلانبُت من 

 ٤.كاحلركؼ أك غَتىا

سم، ككل 08× سم  00ىي مربع مكعب الشكل، كعادة ما قياس  كسيلة ادلكعبة

من اجلانبُت من ادلكعب لديو مفردات جيدة يف شكل األفعاؿ، كاألحكاـ، كاحلركؼ 

  .أك غَتىا

 مهارات القراءة.8

مهارة يف األنشطة اليت تسعى إىل العثور على ادلعلومات ادلختلفة مهارات القراءة ىي 

 8 .الواردة يف الكتابة

 

                                                            
 
4
Abd. Waahab Rosyidi dan Mamlu’natul Ni’mah, Mrmahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, ( Malang: UIN- MALIKI PRESS,0411), h.23 
0https:\\ id.m.wikipedia.org diakses pada hari selasa 13 februari 0404, pukul 10:04 
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 . معهد نور احلكيم مكاف البحث للباحثة ٤

 د البحثه. فؤا

 كمن ادلتوقع أف يكوف ىذا البحث مفيدا على حد سواء من الناحية النظرية كالعملية 

 كالكنز كالعلم، كخاصة العلـو العربيةأ. من ادلؤمل أف يضيف ىذا البحث البصَتة 

 ب. ربسُت مهارات القراءة حىت يتمكنوا من فهم الكتب اليت تتحدث العربية

 ؽلكن إضافة الدافع كاالىتماـ لتحسُت مهارات القراءة .ج        

 د. ؽلكن ربسُت نشاط الطالب يف عملية التدريس كالتعلم

 أىلعقاللقطرؽلةؽلكن ربسُت القدرة على قراءة  .ق

ؽلكن استخدامها كمرجع كمدخالت حوؿ استخداـ كسائل اإلعالـ ادلكعبة  .ك

باعتبارىا   كاحدة من كسائل اإلعالـ التعليمية ادلبتكرة اليت ىي قادرة على ربفيز 

 .كتنشيط الطالب على أكمل كجو
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 .كتابة المنهجيةك

بة منهجية ُت إنشاء كتادلزيد من ادلناقشة ادلوجهة كسهلة يف البحث ، كالباحث

 : النحو التايلعلى 

الفصل األكؿ مقدمة، كاليت تشمل مشاكل اخللفية، كصياغة ادلشاكل،  

، ككتابة ح، كأىداؼ البحث، كالفوائد البحثية، كالقيود ادلصطلكالدراسات ادلوضوعية

 .ادلنهجية

الوسيلة  ، كأنواعيةميالتعل يلةوسالاجعة النظرية، كفهم الفصل الثاين ادلر 

 يلةوسالكخطوات ك ، من ادلكعبيةميالتعل يلةوسال، يةميالتعل يلةوسال دؤا، كفالتعليمية

، كالشعور يةميالتعل يلةوسالمع مكعب  ، خطوات التدريسمكعبات ية صنعميالتعل

 .، كفهم مهارات القراءة، كأىداؼ التعلم، كمهارات القراءة، كالقراءةبالقراءة

الثالث، اليت تشمل نوع كهنج البحث، كمكاف منهجية البحث الفصل 

ككقت البحث، كموضوع البحث، كإجراءات البحث، كأدكات البحث، كأدكات 

 .البحث، كتقنيات مجع البيانات، كتقنيات ربليل البيانات
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 الدراسة النظرياتأ.

 وسيلة التعليميةال.1

 وسيلة التعليميةالمفهوم أ.

الوسائل التعليمية ىي : كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعليم   

كتوضيح معاين كلمات ادلعلم أم لتوضيح ادلعاين كشرح األفكار كتدريب الدارسُت 

على ادلهارات كإكساهبم العادات كسبنية االذباىات كغرس القيم دكف اإلعتماد 

 1كالرموز كاألرقاـ. األساسي من جانب ادلعلم على إستخداـ األلفاظ

 . التعليمية سيلةأهمية الو ب.

سبكن أعلية الوسائل التعلمية يف كوهنا سلاطبة حلواس اإلنساف. كاحلواس عي 

ادلنافذ الطبيعية للتعلم، كيرل بعض ادلربيُت أنو غلب أف يوضع كل شيئ أماـ احلواس  
                                                            

6
 .ص. ذؼهٛى انهغح انؼرتٛح نهُاطمٍٛ تغٛر تٓاأًْٛح إضرخذاو انٕضائم انرؼهًٛٛح فٙ , 0410, انًدهح, ػًر انفارق

31 
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كلذالك دعا ادلنشغلوف يف كلما كاف ذلك شلكنا إذ أف ادلعرفة دائما تبدأ من احلواس. 

رلاؿ التعليم إىل استخدامالوسائل التوضيحية، ألهنا ترىق احلواس كتوقظها كتعينها 

 على اف تؤدم كظيفتها يف أف تكوف أبوابا للمعرفة.

كسبثل أعلية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم كالتعلم يف تأثَتىا الفعاؿ على 

صر العلمية التعليمية كىي : ادلعلم , كادلتعلم كادلادة العناصر الرئيسية الثالثة من عنا

 التعليمية كما يلخضفي األيت :

 أهمية للمعلم . أ

يساعد استخداـ الوسائل التعليمية للمعلم يف عملية التعليم على األمور  

 التالية:

 تساعد على رفع الدرجة كفايتو ادلهنية، كاستعداده .6

 ادلخطط، كالتحكم هباتغَت دكره من الناقل كادلقن إىل دكر  .0

 تساعده على حسن عرض ادلادة، كتقوؽلها، كالتحكم هبا. .8

 سبكنو من إستغالؿ كل الوقت ادلتاح بشكل أفضل. .٤

 توفر كقتو كجهده ادلبذكلُت يف زبضَت ادلواقف التعليمية كإعدادىا. .8

 تساعد يف إثارة دافعية طالبو. .1
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 أهمية للمتعلم  . ب

 لم من خالؿ األيت :كسبكن أعلية الوسائل التعليمية للمتع

 سبٌت يف ادلتعلم حب اإلستطالع كترغبو يف التعلم. .6

 تقوم العالقة بينو كبُت ادلعلم ، كبينو كزمالئو. .0

 توسع رلاؿ اخلربات اليت ؽلر هبا. .8

 تزيد ثركتو اللفظية سواء كانت عن احملسوس أـ عن اجملرد. .٤

 تشجعو على ادلشاركة كالتفاعل مع ادلواقف الصفية ادلختلة. .8

 تثَت اىتمامو كتشوقو اىل التعلم. .1

 2توفر من كقتو كجهده يف التعلم. .2

 ج. أهمية للمادة التعليمية 

 أما أعلية الوسائل التعليمية للمادة التعليمية فتكمن يف النقاط التالية :

                                                            
2
 41. ص. ذطٕٚر يُاْح انهغح انؼرتٛح ٔطرق ذذرٚطٓا, )0060(, رٔانٓاد٘  
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تساعد على توصيل ادلعلومات، كادلواقف، كاالذباىات ادلضمنة يف ادلادة التعليمية  .6

 عدىم على إدراكهم إدراكا متقاربا، كإف اختلف مستواىم.إىل ادلتعلمُت، كتسا

 تساعد على إيقاع ادلعلومات حية كذات صورة كاضحة يف ذىن ادلتعلم. .0

تبسط ادلعلومات كاألفكار كتوضيحها، كتساعد الطلبة على القياـ بأداء ادلهارات   .8

 3كما ىو مطلوب منهم. 

 . أنواع الوسيلة التعليميةج 

 ؽلكن تقسيم أنواع الوسائط بشكل عاـ إىل    

كسيلة التعليمية البصرية: كسيلة التعليمة البصرية ىي الوسيلة تتم عرضها. تعتمد ىذه  .6

الوسيلة على حواس البصر، على سبيل ادلثاؿ: كسيلة التصوير كالصور كالقصص ادلصورة 

 .كادللصقات كاجملالت كالكتب كادلنمنمات كالدعائم كما إىل ذلك

                                                            
3
 43.ص.َفص انًراخغ  
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. كسيلة السمعية  ىيوسيلة  ؽلكن مساعو، كتعتمد ىذه كسيلة على األذنُت كقناة لو. على 0

 .سبيل ادلثاؿ: ادلوسيقى كاألغاين، البث اإلذاعي

. كسيلة التعليمية السمعية كالبصرية: كسيلة التعليمية السمعية كالبصرية ىي كسيلة التعليمية 8

د، كىده التعليمية تتحرؾ الشعور بالسمع كالرؤية يف اليت ؽلكن مساعها كمشاىدهتا يف كقت كاح

 كقت كاحد. أمثلة: ادلسرحيات اإلعالمية كالعركض ادلنّفزة كأجهزة التلفزيوف كأقراص

كسيلة ادلتعددة: كسيلة ادلتعددة ىي مجيع أنواع الوسائل اليت تتم تلخيصها يف كاحد. على . ٤

لة التعليميةعرب اإلنًتنت يعٍت تطبيق مجيع سبيل ادلثاؿ: اإلنًتنت، كالتعلم باستخداـ كسي

 4.الوسائط ادلوجودة، دبا يف ذلك التعلم عن بعد

 

 

 

                                                            
9
Satrinawati, Media dan Sumber Belajar, ( Yogyakarta : CV. BUDI  UTAMA, 0413),h. 14 
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 . وسيلة المكعبة0

 أ. فهم المكعبة

سم ، ككل جانب من 08× سم  00كسيلة ادلكعبة ىي مربع مكعبة ، عادة ما يكوف قياس 

 60.أك غَتىاجانيب ادلكعب ىناؾ مفردات جيدة يف شكل أفعاؿ أك قوائم أك حركؼ 

± مكعبة كسيلة التعليمية ىي عدد من ادلربعات من مكعبات متساكم األضالع. طوؿ اجلانب 

سم.  كؽلكن إجراء ىذه ادلكعبات من الكرتوف أك اخلشب الرقائقي. كسايلة التعليمية من ىذه  00-08

 .م تدريسهاادلكعبة تتكوف من ثالثة مكعبات أك أكثر اعتمادا على تعقيد ظلط اجلملة اليت سيت

مطلوبة بلوف   )سم 06x06(إحضار رلموعة التقل عن مخسُت مكعبا مقياس كل منها 

مناسب ،كيفضل اللوف األبيض. كباستخداـ الوف ادلاجيك ، نكتب على مكعب كلمات 

 بكافة أشكاذلا ، كيكوف تكرار األحرؼ حسب أعلية يف اللغة العربية. 

 

                                                            
 21ػثذ انْٕاب رشٛذ٘, انًراخغ انطاتك. صس 14
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 ب. خطوات استخدام الوسيلة المكعبة

 كتب اجلملة يف ادلكعبة. 6

 .× 8-0قراءة اجلملة اليت مت عرضها على مكعب . 0

 اطلب من الطالب انتحاؿ شخصيتك للقراءة. 8

ىل قرأ الطالب مجلة جديدة مت تشكيلها بعد تدكير أحد ادلكعبات )الفصل / . ٤

 )اجملموعة

كلها على القياـ باخلطوتُت ادلاضيُت مرارا كتكرارا حىت يتم استنفاد الكلمة  . 8

 .ادلكعب اذلدؼ أك حىت ينظر إليها دبا فيو الكفاية للطالب

 .اطلب من الطالب استبداؿ دكرؾ كالعب مكعب. 1

 ج. الزائد وسيلة المكعبة

 :مزايا استخداـ الوسيلة ادلكعبة يف عملية التعلم ىي كما يلي

 .أ( مفيدة ألم مساحة دكف أم تعديالت خاصة
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 .ة التعلم( يتم تضمُت الطالب يف عمليب

( استخدامو ال يتطلب ادلواىب أك ادلعدات اخلاصة لذلك فمن السهل استخداـ ج

 .الطالب

 :.( ػلفظ استخداـ السبورات البيضاءد

 أهداف وسيلة المكعبة د.

 . أف يتعرؼ الطفل إىل حركؼ اللغة العربية بأشكاذلا كمواضعها ادلختلفة يف الكلمة6

 كلمات من اللغة العربية باستخداـ ادلكعبات. سبنية قدرة الطفل على ثشكيل  0

 . تطوير معرفة الطفل يف اللغة كاذباىاهتا قراة ككتابة كإمالء.8

 . سبنية التمييز البصرم٤

 66. سبنية الغصالت الدقيقة8

 

 

 
                                                            

11
 31نفس المراجع, ص. 
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 مهارة القراءة . 8

 مفهوم القراءة . أ

نطق قراءة" معنها -يقرأ-القراءة لغة يف قاموس ادلنجيد كىي مصدر الفعل " قرأ

 60بادلكتوب فيو اك القى النظر عليو كطالعو.

إىل مدلوالتو.  )احلركؼ(القراءة اصطالحا ىي ربويل النظاـ اللغوم من الرموز ادلرئية 

كىذا يعٍت أف ادلفهـو القراءة ليس إحادة نطق احلركؼ، كإال ألصبح معظم العرب 

 68. غليدكف اللغة الفارسية كاألردية ألهنم يستطيعوف قراءة حركفها

تعترب القراءة من أىم ادلهارات اليت يكتسبها الفرد كيعلم على تنميتها يف حياتو فهي 

 6٤كسيلة إتصاؿ الؽلكن اإلستغناء عنها.

ذىنية تأملية ككسيلة من كسائل إثراء فكر اإلنساف كسبنية  القراءة ىي أساس

معلومات.ألهنا نشاط ػلتوم على أظلاط التفكَت كالتقوًن كاحلكم كالتحليل كالتعليل كحل 

ادلشكالت. كالقراءة ىي عملية عقلية إنفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز كالرسـو اليت يتلقها 

كالربط بُت اخلربة السابقة كىذه ادلعاين كاإلستنتاج كالنقد  القارئ عن طريق عينو كفهم ادلعاين
                                                            

60
 161. ص, لايٕش انًُدذ 
68
 883 .ص. إضاءاخ نًؼهًٙ انهغح انؼرتٛح نغٛر انُاطمٍٛ تٓا )6٤86ِ (, ػثذ انرزًٍ تٍ إتراْٛى انفٕزاٌ 

6٤
 143.ص. 0413, انًدهح,إضرراذٛدٛح يٓارج انمراءج فٙ َظرٚح ضرٛفٍٛ, 0413, انًدهح,زٔل االير 
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كاحلكم كالتذكؽ كحل ادلشكالت. كالقراءة أيضا عملية مركبة تتألف من عمليات متاشبهات 

يقـو هبا القارئ كصوال إىل ادلعٌت الذم قصده الكتاب كإستخالصو أك إعادة تنظيمو كاإلفادة 

 68منو.

 وأنواعها القراءة ةهار م . ب

ة القراءة ىي مهارة أك قدرة الطالب على نطق الكلمات أك اجلمل العربية غال مهار 

 61الرموز الصوتية كالقدرة على فهم النصوص ادلقركءة ، خاصة يف النصوص العربية. 

القراءة ذلا ثالثة عناصر ىي الرمز ادلكتوب كالفكرة كاللفظ، باإلعتقاد أف القراءة أك 

ما يطلق عليها ادلعٌت الذىٍت تسبق الرمز كاللفظ بالنسبة للكتاب، كلكن بالنسبة للقارئ 

يكوف الرمز ىو االساس األكؿ يف القراءة، ألنو يريد أف يتعرؼ من حاللو على الفكرة، كيتم 

ؼ باللفظ يف حالة قراءة اجلهرية، كبالنظر مع اللفظ اخلفيف يف حالة قرأة الصامتة، ىذأ التعر 

ككلما كاف اللفظ غَت مسموعا كلما أجاد القارئ مهارة القراءة الصامتة فتدخل الكلمات 

إىل العقل مباشرة كيتم ربليلها بطريقة أسرع من القراءة اجلهرية، ألف القارئ يكوف قد اختزؿ 

                                                            
68

انهغح انؼرتٛح نطالب اندايؼح تاضرخذاو األضانٛة انمراَٛح نرًُٛح يٓارج انمراءج إػذاد يٕاد ذؼهٛى , ضٛف انذٍٚ

 00.ص.0413.،كهٛح انذراضاخ انؼهٛا
61
ذطثٛك طرٚمح انمراءج فٙ ذؼهٛى انمراءج اندٓرٚح نذٖ طهثح انصف انثايٍ تًؼٓذ دار انخٛر  )0.62(دَٔٙ أفُذ٘،  

تدايؼح رادٍٚ إَراٌ اإلضاليٛح : ، رضانح ػهًٛح 0062ذراضٙ اإلضاليٙ كٕذاتٕيٙ اليثَٕح انشًانٛح انؼاو ان

 ٤0. ص. انسكٕيٛح اليثَٕح
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احل القراءة أك أساسا من أساسها كىو اللفظ، كما أف الصوت نفسو ردبا مرحلة من مر 

يشوش على الفكر كيكوف رد الفعل العقلى على الرمزكثَت أبطاء من حالة القراة الصامتة، 

لذلك ينصح ادلعلموف الطالب اإلستغراؽ يف القراءة الصامتة دكظلا علس أك تشويش على 

 زمالىم.

 :القراءة نوعان

 ة الصامتة. القراء۱

ىي قراءة ليس فيها صوت كال علس، كالربريك لساف أك شفة، عمهدىا سرعة 

اإلستيعاب، كربصيل بانتقاؿ عُت القارئ فوؽ الكلمات كاجلمل دكف تلكؤ كدكف تردد 

 كبإدراؾ ادلدلوالت كادلعاىن كاألفكار الرئيسية كالفرعية.
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 . القراءة الجهرية۲

اف يتعلمها الدارس أشكاؿ احلركؼ العربية يف مواقعها القراءة اجلهرية ىي القراءة  

 62ادلختلفة، كأف غليد الدارس نطق األصوات العربية كأداء اخلصائص اللفظية للغة العربية.

تعتمد القراءة اجلهرية على فك الرموز ادلكتوبة، كتوظف ذلذه ادلهمة حاسة النظر، 

الرموز إىل العقل الذم ػلاؿ ادلدلوالت كيعمل جهازالنطق على تصديق الرؤيا اليت تنقل ىذه 

كادلعاىن. كيستمر القارئ يف قراءتو اجلهرية مادامت األلفاظ مألوفة لديو، كماداـ العقل يرسل 

إشارات ادلدلوالت كادلعاىن باستمرار كيكوف رد فعل القارئ على ىذه اإلشارات اغلابيا، أما 

دلوؿ فإف القارئ يتوقف عن القراءة حىت إذا مل يرسل العقل إشارات تفيد فهم ادلعٌت أك ادل

 63يستقيم لديو ادلعٌت.

 . فؤاد القراءةج

نقاط اليت تؤكد أعلية القراءة القراءة أعلية كبَتة يف حياة األفراد، كمن أبرز ال

 يأيت:ما

                                                            
 80.ص. إضرخذاو إضرراذٛدٛح انمراءج انطرٚؼح فٙ يٓارج انمراءج, 0413, انًدهح, راَٙ اضًاػٛم زاكٛى17

انذػٕج  كهٛح, يٓارج انمراءج ٔٔظٛفرٓا فٙ ذؼهٛى انهغح انؼرتٛح, 0414دروين زين الدين, المجلة,  12

 158ٔانرٕاصم
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التقليل من اإلجتهاد : إف شأف القراءة أف تقلل من اإلجهاد الذم يعاين منو  .6

الركايات، حيث إهنا تنقل القارئ اىل عامل اخر يتيح ادلرء،كخاصة قراءة القصص ك 

 لو قدرا كبَتا من الراحة كاالسًتخاء.

التخفَت العقلي: إف احلفاظ على نشاط الدماع من خالؿ عملو ادلتواصل ؽلنعو من فقداف  .0

الطاقة. كبالتايل يؤخر من حدكث مرض الزىامَت اك اخلرؼ الذم يصيب اإلنساف، كاف 

 ة ذلا من اثار يف ربفَت عقل اإلنساف، كاحلفاظ على صحتو كقوتو.القراءة عملية مهم

 .زيادة حصيلة ادلفردات: فكلما قرأ  ادلرء اكثر، زادت حصيلتو اللغوية من ادلفردات .8

سبنية ادلهارت الكتابية: حيث يتعلم الكتاب طرقا كساليب أخرل للكتابة، من خالؿ قرأة  .٤

القراءة بشكل عاـ أف يتمٌت مهارة الكتابة عند أعماؿ كتابية لألخرين، كإف من شاف 

.  القارئ يوما بعد يـو

ربقيق ادلعرفة: حيث إف ادلرء بقراءتو للمعلومات ادلختلفة: ػلقق قدرا كبَتا من ادلعريفة كإف  .8

 64مل يستحدمها،كػلقق الفئدة منها يف الوقت نفسو، كىو حتما سيحتاجها يوما ما.

 

                                                            
13https: \\id.Mawdoo8.com diakses pada hari senin pukul : 0: 84 
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 ب.البحث السابق

موضع األداة ادلساعدة يف ىذا العنواف جيد عند عرض بعض البحث دلعرفة كيف أف 

 :نفسو يبدك

، استخداـ اجلمل اإلعالمية ادلكعبة لًتقية مهارات الكتابة البسيطة 0060ليلى الفطر، .6

 لطالب الصف السابع بادلدرسة ادلتوسيطة دار التقول سينجونوجونج فورككسارم فاسورككاف.

 البحثية السابقةاالختالفات كادلعادالت 

 ادلعادالت كاالختالفات نتائج الًتكيز البحثي الشخصيو الرقم

استخداـ مكعب  ليلة الفطريية 6

اجلملة اإلعالمية 

لتحسُت مهارات 

طالب مانوليس 

طاء العربية البس

الصف السابع 

طة بادلدرسة ادلتوس

أف استخداـ 

اجلملة 

اإلعالمية 

ادلكعبة يف 

تعلم اللغة 

العربية لو تأثَت 

إغلايب على 

 ادلعادلو

كقد استخدمت  .6

كل من الدراسات 

 البحوث

لتعليم كسائل ا .0

ادلستخدمة من قبل 

كلتا الدراستُت ىي 
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دار التقول 

سينجونوجونج 

فورككسارم 

 فاسورككاف 

زيادة اذباه  

ة الفئة كتاب

السابعة 

بادلدرسة 

طة دار ادلتوس

التقول 

سينجونوجونج 

فورككسارم 

 فاسورككاف

نفس مكعب 

 .الوسائط

  الفرؽ

تركز األحباث  .6

حوؿ ليلى الفطرية 

على ربسُت مهارات 

الكتابة، يف حُت 

يركز الباحثوف على 

ترقية مهارات القراءة 

 على الطالبات

. البحوث من الفطر 0

أجريت يف الفئة السابعة 

بادلدرسة ادلتوسيطة دار 

وجونج التقول سينجون

فورككسارم فاسورككاف ، يف 
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حُت أجرل الباحثوف 

البحوث دبعهد نور احلكيم 

احلديثة نور احلكيم يف 

 الصف السابع أ

 

 ج. التفكير في الهيكل العظمي

ادلشكلة اليت شهدهتا تعلم اللغة العربية ىي ضعف القدرة على قراءة كتاب ال 

احملدثة ألنو يبدك صعبان كشلالن. أحد يصطف، ألف معظم أىل اكلقرية أقل شبهان بالدرس 

. كيف كقت تفريغ التعليم يلةعلمُت ال يستخدموف كسالعوامل اليت تؤثر على ذلك ىو تعليم ادل

 .ادلعلم يستخدـ فقط طريقة احملاضرة

باستخداـ ىذه ادلكعبة كسيلة التعليمية سبكن ترقية مهارة القراءة، كتكوف طالبة 

 .إبداعا كؽلكن أف تساعد بعضها البعض يف ىذا ادلوضوعبأخالؽ الكرؽلة, أكثر 
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 د. فرضية العمل

الفرضيات ىي تقدير مؤقت لنتائج البحث. بناء على النظريات كالتفكَت اذليكل 

العظمي على ادلطالعة ادلبُت أعاله، كؽلكن استخداـ ما يلي كفرضيات كضعت، إذا كاف 

 .فعاؿ حبيث تزيد مهارات القراءة للطالبتطبيق كسيلة التعليمية ادلكعبة على مطالعة 
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 نوع البحث . أ

النهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو هنج نوعي ألحباث العمل الطبقي أك أحباث 

العمل يف الفصوؿ الدراسية باللغة اإلصلليزية ، شلا يعٍت البحث ادلصمم دلساعدة ادلعلمُت على 

 معرفة ما ػلدث يف الفصوؿ الدراسية. 

العربية. يستخدـ البحث الوسائط ادلكعبة، كىي عبارة عن اختالؼ يف تعلم اللغة 

ىذا البحث ىو حبث العمل الطبقي باستخداـ أشكاؿ تعاكنية ، كاليت يكوف ادلعلموف شركاء 

عاملُت من الباحثُت. يف ىذه احلالة ، لدل ادلعلم مصلحة يف ربسُت مهارات التدريس ، 

كيهدؼ الباحثوف إىل تطوير العلـو أثناء حبث ادلواد الدراسية / الطالب لديهم مصلحة يف 

 األداء / نتائج التعلم. ربسُت

تصميم البحث ادلستخدـ ىو استخداـ ظلاذج كيميس كتاغارت يف شكل دكرة 

حلزكنية. فهم الدكرة ىنا ىو جولة من األنشطة اليت تشمل مراحل تصميم كل تناكب، كىي 

 ( التفكَت.٤( ادلراقبة، ك )8( العمل )العمل(، )0( التخطيط، )6)



87 
 

نذ الباحث كجدت مشكلة كصاغ طريقة حلل تصميم / زبطيط العمل ، بدأت م (6

مشكلتو من خالؿ العمل. بعد أف حدد الباحثوف اإلجراء الذم سيتم تنفيذه ، قاـ 

 الباحثوف بتصميم عمل كصاغوا  

 ( اجلهاز ادلطلوب أثناء العمل. يف اؿ شّدة من العمل يكوف أعدت:0

البحث عن عمل فئة.  أ( سيناريو اإلجراء ، كشكل  إعداد )التعلم خطة التنفيذ( يف

ػلتوم سيناريو على خطوات اإلجراء اليت يقـو هبا ادلعلم كأنشطة الطالب عندما يقـو ادلعلم 

 بتطبيق اإلجراء.

ب( أدكات مجع البيانات، يف شكل اسًتجاع البيانات، كاألدكات ادلستخدمة 

وف معلومات السًتداد البيانات كالشخص ادلسؤكؿ عن مجع البيانات. كلكي ال يفقد الباحث

ىامة خالؿ حلظات العمل، مت إعداد أدكات جلمع البيانات مثل أكراؽ ادلراقبة أك أجهزة 

 االختبار يف مرحلة التخطيط.

ج( أجهزة العمل، يف شكل أدكات، ككسائط التعلم، كتعليم التعلم، ككصف ادلواد 

شلكن. أداة التعلم  التعليمية ادلطبوعة. ربدد جاىزية جهاز التعلم أف اإلجراء شلكن أك غَت

 الكامل ػلدد أيضا صلاح العمل.
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د( ؽلكن لإلجراءات احملاكاة ، يف شكل تقييم ، إجراء زلاكاة ألصدقاء األقراف أك 

 00الطبقة الصغَتة عندما يكوف الباحثوف غَت متأكدين من صلاح اإلجراء ادلخطط لو. 

( تنفيذ اإلجراءات، يقـو الباحثوف بتنفيذ اإلجراءات كفقا للسيناريوىات كاألجهزة ادلعموؿ 8

هبا اليت مت إعدادىا. أثناء تنفيذ ىذا اإلجراء ، ؽلكن مراقبة احلادث من قبل الباحثُت أك 

الشركاء الذين ساعدكه. كقد أعد الباحثوف كرقة ادلراقبة كلكن ؽلكن تطويرىا أكثر خالؿ 

 عندما تكوف ىناؾ أحداث مثَتة لالىتماـ مل يتم الكشف عنها يف كرقة ادلراقبة.   العمل

( ادلراقبة، اليت أجريت دلراقبة العملية كاألثر. تسجل عملية ادلراقبة ما إذا كانت عملية ٤

اإلجراء تتوافق مع السيناريو كما ىي األعراض اليت تنشأ أثناء عملية العمل، سواء على 

اعلة أك ىدؼ عمل أك حالة مصاحبة. كذبسد مراقبة األثر نتيجة تنفيذ الباحث كجهة ف

 اإلجراء أك أثره. كؽلكن قياس أثر العمل يف شكل إصلاز/كفاءة دبعدات االختبار. 

( التفكَت، ىو تقييم للنجاح كالفشل يف ربقيق ىدؼ مؤقت، كربديد ادلتابعة من أجل 8

ب مناقشة القرارات مع مجيع ادلعنيُت ربقيق اذلدؼ النهائي. يف مرحلة التفكَت ، غل

الشخصيُت يف الدراسة. يف ىذه ادلرحلة، تبدأ اإلجراءات يف الدكرتُت الثانية كالالحقة يف 

التصميم كاجملموعة. كتقرر أف تكوف نتائج الدكرة األكىل مرضية، كتستند إىل أفكار، إىل أمور 
                                                            

04Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta,0410),h. 00 
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 -التالية اخلطوات السابقة للتخطيط ال يزاؿ يتعُت معاجلتها/ربسينها. يتبع نشاط الدكرة 

 06انعكاس ادلالحظة حىت ينتهي حبث ىذا اإلجراء الطبقي.

 ب. موضوع البحث

ادلوضوع البحث طالبات الصف السابع دبعهد نور احلكيم سببونج، عدده 

 طالبة. 02

، مدرسة يف درس ادلطالعة يف الفصل السابع حث مع ادلدرسة متعاكف الب

 سببونج، لساعد على عملية مجع البيانات.دبعهد نور احلكيم 

 البحث )دورة العمل(ات إجراءج. 

مرات االجتماع. كل  ٤يستخدـ حبث العمل الطبقي ىذا دكرتُت يف البحث مع 

لقاءات مع تفاصيل االجتماع األكؿ ألنشطة التعلم كاالجتماع الثاين لدكرة التقييم  0xدكرة 

 دقيقة. 0x٤0كما بعدىا. اجتماع مرة كاحدة متاح 

يف ىذه احلالة ، تركز إجراءات الفصوؿ الدراسية على النشاط )العمل( من خالؿ 

اختبار الطريقة يف حالة حقيقية على نطاؽ صغَت ، من أجل توقع أف ربسن عملية التدريس 

كالتعلم كربسُت جودة عملية التعلم. ىذا التدريب ىو دراسة لإلجراءات اجلماعية، 
                                                            

 00َفص انًراخغ, ص.  01
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د الرامية إىل ربسُت تنفيذ شلارسات تعليم ادلعلمُت يف تنفيذ كاستعراض منهجي للجهو 

 اإلجراءات يف عملية التعلم، من خالؿ التفكَت أهنم سيعرفوف نتائج تلك اإلجراءات.

ىذه اخلطوات التدريب العمل اجلماعي استخداـ ظلوذج حلزكين من كيميس ك 

اإلجراءات يف الدكرة  تتكوف من دكرات عمل التعلم متعددة على أساس تأمالت يف حكم

 مراحل تشمل التخطيط كالتنفيذ كادلراقبة كالتفكَت. ٤السابقة. كتتألف كل دكرة من 

يف إجراء حبث العمل الطبقي يتكوف يف الواقع من دكرتُت أك أكثر اعتمادنا على 

 الظركؼ كاحلاالت اليت يتم فيها تنفيذ األسلوب. يتم تنفيذ كل دكرة مع التغيَتات اليت تريد

 ربقيقها. 

، يف دراسة ىذه الدعول اجلماعية ادلخطط ذلا اثنُت من مع إجراء البحث ىو كىكذا

: 

 التخطيط (6

 التطبيق (0

 ( ادلالحظة8

 ( اإلنعكاس ٤
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 دلزيد من التفاصيل على النحو التايل:

 الدكرة األكىل -6

 أ. السقاالت:

. إعداد ادلتوسطة من ادلكعب اليت سيتم تطبيقها يف األنشطة 6

 التعليمية على ادلواد اصوات احليوانات دبعهد كنور احلكيم سببونج

 . تطوير سيناريو كسيلة ادلكعبة عن طريق إنشاء اعداد التدريس0

 . كضع مع كرقة مراقبة الطالب8

 . يؤلف االختبار )اختبار(٤

. اعدادالتدريس كغَتىا من أدكات التعلم اليت مت إجراؤىا فيما بعد 8

اؿ الدراسة لدراستها كمناقشتها كتصحيحها حسب قدمت إىل معلم رل

 الضركرة مع األخذ يف االعتبار الوقت ادلتاح.

 . تطوير تقييم دراسة مثوالة اليت سيتم اختبارىا كتابيان للطالب.1

 . التخطيط إلنشاء رلموعة طالبية من أربع رلموعات.2
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 ب. مرحلة تنفيذ اإلجراء

 تكييفها مع كسائل اإلعالـ ادلستخدمة.يف ىذه ادلرحلة من التعلم يتم 

 . إنشاء مجلة يف مكعب الوسائط6

 ×. 8-0. قراءة اجلملة اليت مت عرضها على مكعب 0

 . اطلب من الطالب انتحاؿ شخصيتك للقراءة8

. ىل قرأ الطالب مجلة جديدة مت تشكيلها بعد تدكير أحد ادلكعبات ٤

 )الفصل / اجملموعة(

اضيُت مرارا كتكرارا حىت يتم استنفاد الكلمة  . القياـ باخلطوتُت ادل8

 كلها على ادلكعب اذلدؼ أك حىت ينظر إليها دبا فيو الكفاية للطالب.

 . اطلب من الطالب استبداؿ دكرؾ كالعب مكعب.1

 ج. ادلالحظة

مراقبة عملية تنفيذ التعلم باستخداـ مكعب الوسائط من قبل 

كبعد معرفة النتائج يتم مناقشتها أىاللقطرؽلة باستخداـ تنسيق ادلراقبة 

 بعد ذلك مع ادلعلم حلل ادلشكلة اليت ربدث أثناء العمل.

 



33 
 

 د.  االنعكاس

 . تقييم نتيجة اإلجراء باستخداـ تنسيق كرقة ادلالحظة.6

 . تقييم اإلجراء الذم مت القياـ بو.0

عقد اجتماعات دلناقشة نتائج التقييم حوؿ سيناريوىات كسائل  -8

 غَتىا.اإلعالـ ك 

ربسُت تنفيذ اإلجراءات كفقا لنتائج تقييم اإلجراءات  - ٤

 الستخدامها يف الدكرات الالحقة

 الدكرة الثانية -0

بعد إجراء تقييم اإلجراء األكؿ ، مت تنفيذ اإلجراء الثاين ، الحظ 

 الباحث مقاييس استخداـ الوسائط ادلكعبة يف ادلوضوعات العربية.

 كما يلي:خطوات الدكرة الثانية ىي  

 التخطيط  -أ

 . ربديد ادلشاكل احملددة اليت شهدهتا الدكرة السابقة.6

 . إغلاد حل بديل.0

 . إنشاء عمل )تفتيش احلل(8
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 ب.  تنفيذ اإلجراءات

كاألنشطة ادلضطلع هبا يف ىذا النشاط ىي كضع خطة العمل الثانية من 

استخداـ خالؿ تنفيذ تدابَت لتحسُت ركح التعلم لدل ادلتعلمُت يف 

كسيلة ادلكعبة لًتقية القدرة على قراءة الفصوؿ الدراسية السابع دبعهد 

 نور احلكيم سببونج.

 ج. ادلالحظة

كأشار الباحثوف إىل العملية اليت جرت يف فعل استخداـ كسائل اإلعالـ 

ادلكعبة، كمناقشة اإلجراء الثاين الذم مت تنفيذه، مشَتين إىل ضعف كل 

 السيناريوىات كاالستجابة ادلتوقعة.من عدـ االتساؽ بُت 

 د. االنعكاس 

. اختبار تطبيق الوسائط ادلكعبة يف عيوف تعلم اللغة العربية.  الفئة 6

 السابعة من بيسانًتين نور احلكيم تيمدكد احلديث.

. ربليل نتائج ادلالحظة للحصوؿ على فكرة عن كيفية تأثَتىا على 0

تاج إليو األشياء اليت ربتاج إىل اإلجراءات اليت يتم القياـ هبا ما رب

 إصالح حبيث تكوف نتائج أنشطة التفكَت اليت مت القياـ هبا.
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ربليل نتائج ادلالحظة للحصوؿ على حملة عامة عن تأثَت اإلجراءات اليت 

أجريت ما ربتاج إليو األمور اليت ربتاج إىل إصالح حبيث يتم تنفيذ 

 نتائج أنشطة التفكَت.

 اناتتقنيات جمع البيد.

  00مجع البيانات ىو إجراء منهجي كمعيارم للحصوؿ على البيانات الالزمة.

 طرؽ مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي:

 ةالمراقب .1

كتتمثل ادلالحظة يف مجع البيانات أك ادلعلومات اليت غلب القياـ 

هبا عن طريق بذؿ جهود ادلراقبة مباشرة إىل ادلكاف الذم ينبغي أف 

كاستخدمت ادلالحظات جلمع البيانات عن أنشطة 08مًتابطا. يكوف

يلة  كالتطبيق باستخداـ كسالطالب كادلعلمُت يف عملية تعلم التدريس 

 ادلكعبة اليت أجراىا ادلعلموف كالباحثوف.

 

 
                                                            

00Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 0411), h. 38. 
08Albi anggito dan Johan setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat : CV Jejak, 0413), h.100 



36 
 

 اختبار  .2

االختبار ىو تقنية جلمع البيانات اليت يتم إجراؤىا من خالؿ توفَت 

سلسلة من األسئلة أك ادلهاـ كغَتىا من األدكات للموضوع الذم 

يتم سبييز االختبارات إىل نوعُت علا االختبارات  0٤ربتاجو البيانات. 

 ادلكتوبة كاالختبارات الشفوية.

 الوثائق .3

كمل للمالحظة دث مر،  سجل أك صورة أك صورة حل الوثائق ىي

 08اليت مت إجراؤىا. 

 ه. أدوات البحث

كالصك ىو كصف آخر لتقنيات مجع البيانات. أدكات البحث اليت ؽلكن 

 استخدامها، مثل: ادلراقبة كاالختبارات كالتوثيق.

 

 

                                                            
00Mamik, Metode Kualitatif, (Jakarta: Zifatama Publisher,0410), h.03 

 
00Syaukani, Metode Penelitian Pendidikan, (Medan : PERDANA PUBLISHING,0413)h. 182 
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 ةالمراقب .1

يستخدـ الباحثوف أكراؽ ادلراقبة أك قوائم التدقيق. يف مثل ىذه األدكات ، يتم كتابة 

السلوؾ الذم غلب مراعاتو بالفعل حبيث عندما يقـو الباحثوف بإجراء ادلالحظات ، يبقى 

الباحثوف ربت ادلراقبة أك يسجلوف درجات. هبدؼ قياس مستول النشاط كمشاركة الطالب 

 كادلعلمُت خالؿ تطبيق كسائل اإلعالـ ادلكعبة يف تعلم مهارات القراءة العربية.

 اختبار .2

الختبار مع االستجابة الصحيحة / اإلجابة على خيارات متعددة. يستخدـ الباحثوف ا

اإلجابة الصحيحة سوؼ ربصل على النتيجة كاإلجابة بشكل غَت صحيح ال ربصل على 

النتيجة. كبالتايل ؽلكن استخداـ االختبار لقياس نتائج تعلم الطالب على تعلم مهارات 

االختبار ادلستخدـ ىو اختبارات مسبقة القراءة العربية باستخداـ الوسائط ادلكعبة. شكل 

دلعرفة القدرة األكلية للمتعلمُت قبل تطبيق كسائل اإلعالـ رللس اجليب ك دلعرفة قدرة 

 ادلتعلمُت 'نتائج التعلم بعد تطبيق كسائل اإلعالـ ادلكعب.

  الوثائق .3

تعلم اللغة العربية باستخداـ  أخذ الباحثوف كثائق من الصور الفوتوغرافية حوؿ أنشطة   

 .ةادلكعب يلةكس
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 تحليل البيانات الفنيةو. 

ربليل البيانات ىي كاحدة من عملية البحث اليت تتم بعد اكتماؿ مجيع البيانات  

كقد أجرم ىذا التحليل لتحديد ما 01الالزمة، حلل ادلشاكل اليت مت احلصوؿ عليها حبثكامل. 

إذا كاف اإلجراء قد ُأجرم يف الدراسة أـ ال. كينظر إليها من نسبة النجاح اليت حققتها دبعهد 

نور احلكيم  سببونج كغلرم البيانات بركليو من احلقل التايل يف التحليل باستخداـ تقنيات 

 البيانات النوعية. 

 الحد من البيانات .1

احلد من البيانات ىو عملية التفكَت احلساس الذم يتطلب الذكاء كاتساع كعمق 

 02البصَتة العالية. 

كتستمر ىذه العملية يف مجيع أضلاء إجراء البحوث، يف شكل اختصارات، كتوليد 

 التعليمات الربرلية، كادلواضيع ادلركزية، كخلق قيود على القضايا. 

                                                            
02Fahrur rozi, Metode penelitian bahasa arab, ( Medan :Yayasan Markaz khidmat al-islam,0413), h. 

88 
00Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 0443), h. 003 
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 عرض البيانات .2

 تيب للمعلومات اليت تسمح ؽلكن كضعها يف استنتاج الباحث.عرض البيانات ىو تر 

 التحقق من البيانات .3

التحقق أك التأكيد الذم يؤدم إىل سحب االستنتاج ، ىو نشاط مهم آخر من 

 03عناصر ربليل البيانات.

من ربليل البيانات، اليت مت احلصوؿ عليها من قبل الطالب نتائج التعلم على أساس  

 لم ىناؾ الكالسيكية.تعليم عملية التع

 ؽلكن حساب اإلمالء الكالسيكي باستخداـ الصيغة: 

     D =  
 
  6005 

 ةفصوؿ التعلم الكاملسبة ادلئوية لالوصف : داؿ = الن

  X عدد الطالب الذين أكملوا التعلم = 

  Y  عدد الطالب = 

                                                            
03Effi Aswita Lubis, Metode Penelitian Pendidikan, ( Medan : UNIMED PRESS, 0410).h. 183 
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يكوف معركفا من خالؿ النظر إىل نتائج تعلم الطالب يف الكالسيكية ، مث ؽلكن أف 

ربسُت التعلم الذم اكتسبو الطالب. ؽلكن رؤية معايَت تعلم معدؿ صلاح الطالب يف 

 اجلدكؿ.

 طبقة معدؿ النجاح

 شلتاز % 30<

 جيد جدا  10-245

 جيد  ٤0-845

 مقبوؿ  00-845

 ضعيف   % 00>
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 النتائج العامة . أ

 وصف عام لموقع البحث .1

البحث يف معهد نور احلكيم للًتبية اإلسالمية احلديثة سببونج يف الصف ىذا 

 طالبة. 02السابع أ عدده 

تقرير البحث اإلجرائي بعرض بيانات ربليل اكتماؿ التعلم. يستخدـ 

التحليل للحصوؿ على نتائج البحث اإلجرائي اليت يتم إجرؤىا دلعرفة ترقية مهارة 

كسيلة ادلكعبة يف مادة اصوات احليوانات يف الصف القراءة على الطالبات باستخداـ 

 السابع أ دبعهد نور احلكيم سببونج. 

 موقع المعهد الجغرافي .0

منطقة فرعية  86كقع معهد نور احلكيم يف الشاريع ـ.يقوب لوبيس النمرة 

 فرجوت سيتوكاف، ادلناطق ديلي سردانج، احملافظة سومطرة الشمالية.
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 تاريخية عن المعهد .3

يس احلاج عبد احلكيم ناسوتيوف معهد نور احلكيم للًتبية احلديثة  بٌت تأس

سببونج، ال ينفصل عن امنية ك كصية عبد احلكيم ناسوتيوف. يف هناية حياتو، أراد أف 

يتم سبثيل جزء من ثركتو يف إنشاء مسجد كمدرسة داخلية لتكوف دبثابة منتدل لتعليم  

حديث دبعٌت نظم اإلدارة كالتعليم كادلباين  األجياؿ القادمة من ادلسلمُت احلديثُت. 

 ادلادية التحية التكليمية األخرل، حبيث ؽلكن أف يكوف حقا أمل الناس يف ادلستقبل.

قطعة أرض تقع يف  6433كلتحقيق  ىذه خلظة الكربل، اشًتل منذ عاـ 

. مث يف عاـ 86سببونج بندر سيتيا كاليت تسمى االف شارع ـ.يقوب لوبيس رقم 

. قبل  6446ماريس 68بدأ البناء مسجد النور احلكيمية الذم مت افتتاح يف 6434

اياـ قليلة من افتتاح ادلسجد احلاج عبد احلكيم ناسوتيوف عاىن من ادلرض كالوفاة يف 

 . 6446ماريس  6٤
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 . اهداف تأسيس المعهد 4 

 أ. العبادة اليومية

بالقضاء على يبحث الطالب عن ادلعرفة بإخالص كامل بسبب االلتزاـ 

 /اجلهل من أجل األمل يف رضا اهلل كحده، كليس فقط البحث عن الشكليات

 الدملوبات، أك السعي كراء مكانة اجتماعية معينة.

 ب. المجتمع

د زبرج من ادلعهد ، سبكن الطالب من تكريس معريفتهم للنهوض بع

لى األشياء اليت دبجتمعو. ذلذا السبب ، يتم الًتكيز على عملية التعليم يف ادلعهد ع

 سيتم مواجهتها يف اجملتمع.
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 ج. انماط الحياة الصحية

كىي بسيطة يف التفكَت براغماتية كبسيطة يف التمثيل كفقا لألخلقيات 

 اإلندكنيسية كبسيطة يف احلياة ، يف حدكد ادلعقولية كفقا.

 د. غراء الناس

ادلدارس كىي زلاكلة الظهور كصمغ للناس الذين ليس لديهم تعصب حوؿ 

 كادلنظمات كغَتىا، كصورة للبصرية اإلسالمية الكاملة ادلملوكة.
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  1ل الجدو 

 في هوية المدرسة

 معهد نور احلكيم للًتبية اإلسالمية احلديثة أسم ادلعهد

 ادلدرسة ادلتوسطة، ادلدرسة الثناكية طبقة الًتبية

 األساس اخلاص ملكية ادلؤسسة

 00826 شفرة الربيد

 60.80حىت  2.80صباحا :  التعلمكقت 

 68.٤0حىت  6٤.00هنارا :

 

 2ل الجدو 

 أدوات المعهد 

 اجلملة أدكات ادلعهد الرقم 

 8 إدارة ادلدير كالرئيس 6

 6 إدارة ادلدرسُت 0

 60 الفصل  8
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 6 ادلكتبة ٤

 6 معمل احلاسوب 8     

 6 معمل  1

 0 الشركة  2

 0 ادلطعم 3

 0 السكن  4

 6 ادلسجد  60

 6 ادلصلى 66

 6 القاعة  60

 6 ادلطبخ          68

 

 خاصةالنتائج ال . ب

مهارة القراءة طالبات يف درس ادلطالعة قبل استخداـ كسيلة ادلكعبة يف 

سؤال يف اإلختبار  00الصف السابع أ, أف الباحثة ؼ يف البحث األكؿ يعطي 

 القبلي. 
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 مهارة القراءة طالبات قبل الدكر األكؿاإلختبار القبلي مرذبل دلعرفة ترقية 

 ة الطالبات عند اإلختبار القبلي.كالدكر الثاين يف إمتحاف التحرير. دلعرفة نتيج       

 3ل الجدو 

 نتائج اإلختبار القبلي في الدور األول

 الرقم اإلسم نتيجة كضوح 
 6 ألفييا كيلداين فضيلو ناسوتييوف 20   غَت تاـ 
 

 0 فوترم زيبوكااليا  30 تاـ  
 8 أليارامضاين يوسف 20   غَت تاـ 
 ٤ أكلييا ديسي اصلجريٍت 20   غَت تاـ 
 8 أزرا اشلو ىانيفة 20   غَت تاـ 
 1 بادتراتوف نافيس ٤0   غَت تاـ 
 2 بوصلا سافَتا إيفندم 88   غَت تاـ 
 3 فارىانا شوىادا ٤0   غَت تاـ 
 

 4 فاطمة الزىرة سَتغلار 30 تاـ  
 60 جيسي سلسا رامضاين فوربا 10   غَت تاـ 
 

 66 ىسناه نور امينو سَتسجار 30 تاـ  
 

 60 جيهاف عزيزة 30 تاـ  
 68 مارشا اكريلييا 20   غَت تاـ 
 6٤ ناديا فَتاتيوم 88   غَت تاـ 
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 68 نايال ساىال سَتغلار 88   غَت تاـ
 61 نازال الزىرة بَتك سيهوتنج 88   غَت تاـ 
 62 نزال سيمبَتينج ٤8   غَت تاـ 
 

 63 نور لييا االكييو 30 تاـ  
 64 راعلاه اندريياين ٤8   غَت تاـ 
 00 رزكييا ماكليدا 88   غَت تاـ 
 06 سلفي جليتا فوترم 18   غَت تاـ 
 00 سييت عايشو مايومي ٤8   غَت تاـ 
 08 سوجي ككلندارم ٤8   غَت تاـ 
 0٤ مارشايوتييارا  ٤8   غَت تاـ 
 08 فيكا دكم اكلييا 10   غَت تاـ 
 01 زاىارا فوننا ٤8   غَت تاـ 
 02 نوىا سويف 18   غَت تاـ 
 

 اجملموع   6840    
 

    83,33 
  

 ادلعدؿ
 

    63,86 
  

 اكتماؿ الكالسيكسة
  

انفار 8طالبة عند اإلختبار القبلي اليت تامت اىل  02ؿ اعاله، ننظر بناء على اجلدك  

. بادلعدؿ .% 36,٤طالبة أك بنسبة مثوية 00. الطالبات غَت تاـ عدده 63,86بنسبة مثوية
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. ردبا  اكماؿ التعلم الطالبة اكماؿ الكالسيكية يف الكالسيكية عند اإلختبار 83,33

 مايلي شرح بنفسبة مثوية اكتماؿ الكالسيكية الطالبة عند اإلختبار القبلي. .القبلي

 4ل الجدو 

 مثوية اكتمال التعلم  اإلختبار القبلي نسبة

 النتيجة الطالب عدد درجة نسبة مثوية  الرقم 

 05 0 شلتاز % 600 -405 6

 63,865 8 جيد جدا  305-34 0

 63,865 8 جيد 205-245 8

 08,405 2 مقبوؿ 885-145 ٤

 82,085 60 ضعيف 8٤5 -05 8

  = 44,425 02  رلموع

6005 
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أعاله، ؽلكننا أف نرل ىناؾ طالب لديهم معايَت تقييم عالية  ؿبناء على يف اجلدك 

، طالب لديهم معايَت (63,865)أنفار 8كمنخفضة، طالب لديهم معايَت متوسطة اىل 

 60، ك لديهم معايَت ضعيف (08,405)انفار 2انفار، لديهم معايَتمنخفضة  8متوسطة 

 . (82,085)انفار

الكالسيكية يف اإلختبار القبلي باستخداـ الصيغة يتم احتساب نتائج تعلم الطالب  

 اليت ربديدىا زين العاقيب :

P=∑الطالب الذين اكتماؿ التعلم x600 
 الطالب∑  
 

P=  8
02x 6005 = 63,861 

. مث يتم تصنيف معايَت مستول %63,86من نتائج التعلم الكالسيكي اكتماؿ

 صلاح تعلم الطالبة يف اإلختبار القبلي ضعيف.

ىذا يتواقف مع معايَت مستول صلاح تعلم الطالب اليت حددهتا زينل عاقب كاليت 

 ؽلكن رؤيتها يف اجلدكاؿ أدناه. 
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 5ل الجدو 

 معايير لمستوى نجاح تعلم الطالب

 طبقة معدؿ النجاح

 شلتاز 1 30<

 جيد جدا  10-245

 جيد  ٤0-845

 مقبوؿ  00-845

 ضعيف   1 00>

 

ؽلكن استنتاج أف تقدًن الدراسة الكالسيكية يف االختبار األكيل من التفسَت أعاله ، 

5 كمل يصل إىل مستول البقاء على قيد احلياة يف 63.86منخفض بنسبة  ()اختبار

 305الكالسيكية ، كاليت مت تأسيسها 



58 
 

كبناء على ذلك، يقـو الباحثوف الالحقوف بأداء مرحلة العمل باستخداـ دكرة 

سُت مهارات القراءة لدل الطالب باستخداـ الوسائط ادلكعبة. كمن ليكونوا قادرين على رب6

 لتحسُت مهارات الطالب القراءة. يلة التعليمادلتوقع ىذا ادلكعب كس

 مهارات القراءة للطالب بعد استخداـ كسيلة ادلكعبة .0

 أ. دكرة الدراسة األكىل

 إجراءات السقاالت )6

لعمل الذم سيتم فتحو للتغلب على يف ىذه ادلرحلة من التخطيط خطط الباحث ل

. منافع اجلسمادلشاكل اليت يعاين منها الطالب حوؿ اطلفاض مهارات القراءة على مادة

نتائج  بناء على. كسيلة ادلكعبة كتتمثل اإلجراءات اليت يتخذىا الباحثوف يف استخداـ

 .االختبار قبل االختبار أعاله خطة الباحثُت على النحو التايل

خطة تنفيذ التعلماعدد التدريس، كاليت يتم تنفيذىا يف دكرة االكلىوفقا أ. إنشاء 

 .للمواد اليت سيتم تدريسها

 ستعداد ادلادة منافع اجلسمإ .ب

 ستعداد كسيلة ادلكعبةإ.ج
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ادلادة منافع د. جعل شكل اختبار لتعلم الطالب، دلعرفة نتائج تعلم الطالب على

 .اجلسم

أنشطة تعلم الطالب كصحائف مراقبة أنشطة صحيفة مراقبة عن  ستعدادإ .ىػ 

 .ادلعلمُت

 ازباذ اإلجراءات )0

كيضطلع الباحثوف بأنشطة التعلم على أساس تنفيذ الدراسة ادلخطط ذلا الذم مت 

 ٤0 0التخطيط لو. يتم تنفيذ ىذا اإلجراء من قبل اجتماع كاحد مع زبصيص كقت 

 االجتماع األكؿ ىي:دقيقة. األنشطة التعليمية اليت مت تنفيذىا يف 

 أ( مقدمة النشاط

يف األنشطة األكلية اليت بدأت مع الباحثُت عقد نشاط ىذه ادلسألة. كيقوؿ الباحثوف 

ربيات، كاالستفسار عن ظركؼ الطالب، مث إعداد الصالة قبل الدراسة بقيادة أحد 

 .الطالب، مث ينقل الباحث األىداؼ ادلادية كالتعليمية للطالب

 األساسيةب( األنشطة 

 :كفيما يلي تنفيذ األنشطة األساسية
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طلب الباحث من الطالب قراءة اجلملة ادلوجودة يف متوسط ادلكعب ، كتبع .6

 .الطالب الباحث

 .مث قاـ الباحث بتدكير ادلكعب.0

مث قاؿ الباحث للطالب للتبديل األدكار يف تناكب ادلكعب كتالكة اجلملة يف .8

 .ةادلكعب

 .طالب إلعادة إزالة اجلملة ادلوجودة يف ادلكعبمث قاؿ الباحث لل.٤

 ج( إغالؽ األنشطة

 :كفيما يلي تنفيذ أنشطة إغالؽ التعلم

يقدـ الباحثوف التقييم يف شكل اختبارات مكتوبة على الطالب على أساس ادلواد .6

 اليت ناقش مت.

 الباحثوف كالطالب ؼلتتموف بشكل مجاعي ادلواد اليت مت تعلمها.0

 .الباحث ادلواد اليت سيتم تسليمها لالجتماع القادـينقل  .8
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يف عرض التعلم الذم سيتم تنفيذه ، يقـو الباحث بتنفيذ خطوات التعلم كما ىو 

مذكور يف خطة التعلم ادلعدة مسبقنا. مالحظات أداء ادلعلم )الباحثوف( اليت أجراىا ادلعلم 

 )ادلراقب )ادلراقب

 مالحظة.8

ذا الباحثُت كالطالب دلعرفة ما إذا كاف يف عملية التعلم كيستهدؼ نشاط ادلالحظة ى

يتفق مع ما مت إجراؤه من قبل. أما بالنسبة لرؤية الطالب من كل طالب يف دكرة األكؿ مث يف 

أم من هناية دكرة عقدت االختبارات التكوينية. مت استخداـ نتائج االختبار التكويٍت للعثور 

صلاح الطالب على دكرة ؽلكن أف ينظر إليو يف اجلدكؿ معدؿ  .على معدؿ صلاح دكرة البحث

 .التايل

 6 الجدول

 نتائج االختبار البعدي في الدور االول

 الرقم اإلسم نتيجة كضوح 
 

 
 6 ألفييا كيلداين فضيلو ناسوتييوف 38 تاـ

 
 0 اليا فوترم زيبوكا 38 تاـ  

 

 
 8 أليارامضاين يوسف 40 تاـ
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 ٤ اصلجريٍتأكلييا ديسي  40 تاـ

 

 
30_ تاـ  8 أزرا اشلو ىانيفة 

 غَت تاـ 
 

 1 بادتراتوف نافيس 18
 غَت تاـ 

 
 2 بوصلا سافَتا إيفندم 88

 غَت تاـ 
 

 3 فارىانا شوىادا 18
 

 4 فاطمة الزىرة سَتغلار 30 تاـ  
 غَت تاـ 

 
 60 جيسي سلسا رامضاين فوربا 28

 
 66 ىسناه نور امينو سَتسجار 30 تاـ  

 
 60 جيهاف عزيزة 40 تاـ  

 غَت تاـ 
 

 68 مارشا اكريلييا 88
 غَت تاـ 

 
 6٤ ناديا فَتاتيوم 18

 غَت تاـ 
 

 68 نايال ساىال سَتغلار 88
 غَت تاـ 

 
 61 نازال الزىرة بَتك سيهوتنج 88

 غَت تاـ 
 

 62 نزال سيمبَتينج 18
 

 63 نور لييا االكييو 38 تاـ  
 غَت تاـ 

 
 64 اندريياينراعلاه  ٤0

 غَت تاـ 
 

 00 رزكييا ماكليدا 28
 06 سلفي جليتا فوترم 38 تاـ غَت تاـ 
 00 سييت عايشو مايومي 88   غَت تاـ 
 08 سوجي ككلندارم ٤8   غَت تاـ 
 0٤ تييارا مارشايو 18   غَت تاـ 
 08 فيكا دكم اكلييا 20   غَت تاـ 
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 01 زاىارا فوننا 18   غَت تاـ
 02 نوىا سويف 18   تاـغَت  
 

 اجملموع   6338    
 

    14،36 
  

 ادلعدؿ
 

    82،08 
  

 اكتماؿ الكالسيكسة
  

طالبا يف الدكرة األكىل )ما بعد االختبار(  02من اجلدكؿ أعاله احلكم من قبل 

5. الطالب الذين مل يكملوا ىم 82.08أشخاص بنسبة  60الذم يتم االنتهاء من قبل 

. كبالتايل فإف تقدًن طالب التعلم 514.361. دبتوسط قيمة 10.41مع  شخصا أك 62

5. سيتم شرح ما يلي يف 82.08يف الكالسيكية يف الدكرة األكىل )ما بعد االختبار( ىو 

 .)نسبة نتائج تعلم الطالب يف الدكرة األكىل )بعد االختبار
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 7 لجدولا 

     وية لنتائج تعلم الطالبنسبة مث

 النتيجة عدد الطالب درجة نسبة مثوية  الرقم 

 566،66 8 شلتاز 1 600 -405 6

 508،40 2 جيد جدا  305-34 0

 566،66 8 جيد 205-245 8

 5٤٤،٤٤ 60 مقبوؿ 885-145 ٤

 52،٤0 0 ضعيف 8٤5 -05 8

 = 44,435 02  رلموع

6005 

 

 

لديهم بناء على يف اجلدكؿ أعاله ؽلكننا أف نرل أف ىناؾ الطالب الذين 

معايَت عالية التهديف كمنخفضة جدا. الطالب الذين لديهم معيار مرتفع جدا ن من 

طالب  2(، كالطالب الذين لديهم معيار مرتفع من 66.661طالب فقط ) 8
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5(، كىي ذبارة ذات قيمة 66.66طالب ) 58(، الذين لديهم معيار 40، 08)

يهم معايَت منخفضة طالب لد50(، يف حُت أف ا٤٤.٤٤طالبا ) 60منخفضة من 

 )2.٤05جدا )

 نتائج دراسة الطالب مصنفة من قبل زيناؿ عقيب، كىي الصيغة

P=∑الطالب الذين اكتماؿ التعلم x600 
 الطالب∑  
 

P=  60
02x 6005 = 82،081 

5، يتم تصنيف معايَت معدؿ صلاح التعلم 82.08من نتائج التعلم الكالسيكي من  

االختبار( على أهنا منخفضة. ىذا كفقا ن حلصة الطالب يف التعلم يف الدكرة األكىل )ما بعد 

 الذم مت إعداده من قبل زين العقيب كالذم ؽلكن رؤيتو أدناه:
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 8ل الجدو 

 معايير لمستوى نجاح تعلم الطالب

 طبقة معدؿ النجاح

 شلتاز 1 30<

 جيد جدا  10-245

 جيد  ٤0-845

 مقبوؿ  00-845

 ضعيف 1 00>

 

التفسَت أعاله ، ؽلكن استنتاج أف تقدًن الدراسة الكالسيكية يف الدكرة األكىل من 

5. كمع ذلك ، فإف الطالب 'نتائج 82.08)ما بعد االختبار األكؿ( منخفض نسبينا بنسبة 

 .5 30التعلم يف دكرة مل أسبكن بعد من ربقيق مرحلة تصنيف من إعداد مسبق من 

إجراءات مرة أخرل لتحسُت مهارات القراءة للطالب على مواد كبناء على ذلك، سوؼ يتخذ الباحث 

 .أشواتوؿ ىايوانات. لذلك، سيستأنف الباحثوف الدكرة الثانية
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 تأمالت.٤

بعد االنتهاء من عملية التعلم الكاملة على الدكرة، ناقش الباحثوف كأساتذة ادلراقبُت نتائج 

الدكرة األكىل. ىذه ادلادة مناصوات ادلالحظات دلعرفة نقاط الضعف كالقصور ادلوجودة يف 

 .احليواناسبشتقة من عدـ كجود نتائج تعليمية جيدة ترتبط بالباحثُت كالطالب

 :أ(. ذات الصلة بالباحث

  تزاؿ أقل كضوحا يف شرح ادلوضوعالباحثوف ال.6

 .لباحثوف ال يفهموف الطالب احملتملُت احلقيقي لديهم.ا0

 :ب(. تتعلق بالطالب

 ادلوضوعطالب صاخبة عندما يشرح الباحثون ىناؾ.6

 .ىناؾ الطالب الذين مل يرغبوا بعد يف ترمجة .0

 .من نتائج االنعكاس أعاله ، سيقـو الباحث بإجراء عائد يقـو بأحباث حوؿ الدكرة الثانية
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 تخطيط العمل.6

على كلذلك، فإف الباحثُت ؼللقوف زبطيطان أكثر كفاءة لإلجراءات ادلتخذة للتغلب  

 ادلشاكل اليت ال تزاؿ موجودة يف الدكرة األكىل، كىي اخلطوات التالية؛

 .أ. إنشاء خطة تنفيذ التعلماليت زبتلف عن الدكرة األكىل مع ادلواد ادلستمرة

 عداد أكراؽ عمل الطالبستب. إ

 ج. إجراء اختبارات دلعرفة نتائج التعلم للطالب يف الدكرة الثانية

 ة الباحث كالطالبعداد كرقة مراقبستد. إ

 عداد كسيلة ادلكعبةستإ.ىػ 

 سير اإلجراءات .2

دقيقة مع ادلواد اصوات احليوانات يف إدارة ادلعلمُت ٤0 0تنفيذ الدكرة الثانية دلدة 

القياـ خبطوات التعلم على النحو ادلنصوص عليو يف خطة الدراسةذ، كما ىو احلاؿ بالنسبة 

 .التايللألنشطة ادلضطلع هبا ىي على النحو 
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نشاط ادلعلمُت إىل جانب تقدًن ادلواد ىو مراقبة أنشطة الطالب مع ادلعلمُت 

 .ادلراقبُت. كقد قاـ ادلعلموف ادلراقبوف دبراقبة أداء ادلعلم

 مالحظة.8

كالرقابة على األنشطة اليت سبت بغرض ما إذا كانت عملية التعلم تتفق مع التخطيط  

ادلوجهة إىل الباحثُت كالطالب. أما بالنسبة لرؤية تقدًن الذم مت إصلازه. أنشطة ادلراقبة 

الطالب على دكرة األكؿ مث يف كل هناية كل دكرة ىو عقد اختبار التكوينية. كتستخدـ نتائج 

االختبارات التكوينية لتحديد معدؿ صلاح البحوث الدكرة الثانية. ؽلكن رؤية معدؿ صلاح 

 تايل:لدكرة الثانية يف اجلدكؿ اليف ا الطالب

 9ل الجدو 

 ثانيج االختبار البعدي في الدور النتائ

 الرقم اإلسم نتيجة كضوح 

 
 6 ألفييا كيلداين فضيلو ناسوتييوف 600 تاـ

 0 اليا فوترم زيبوكا 600 تاـ  

 
 8 أليارامضاين يوسف 600 تاـ

 
 ٤ أكلييا ديسي اصلجريٍت 600 تاـ

 
48_ تاـ  8 أزرا اشلو ىانيفة 
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 1 بادتراتوف نافيس 40 تاـ

 
 2 بوصلا سافَتا إيفندم 30 تاـ

 
 3 فارىانا شوىادا 48 تاـ

 4 فاطمة الزىرة سَتغلار 600 تاـ  

 
 60 جيسي سلسا رامضاين فوربا 38 تاـ

 66 ىسناه نور امينو سَتسجار 600 تاـ  
 60 جيهاف عزيزة 600 تاـ  

 غَت تاـ
 

 68 مارشا اكريلييا 20

 
 6٤ فَتاتيومناديا  30 تاـ

 
 68 نايال ساىال سَتغلار 40 تاـ

 
 61 نازال الزىرة بَتك سيهوتنج 30 تاـ

 
 62 نزال سيمبَتينج 48 تاـ

 63 نور لييا االكييو 38 تاـ  
 غَت تاـ

 
 64 راعلاه اندريياين ٤0

 غَت تاـ
 

 00 رزكييا ماكليدا 28

 
 06 سلفي جليتا فوترم 38 تاـ

 
 00 مايوميسييت عايشو  38 تاـ 

 
 08 سوجي ككلندارم 40 تاـ 

 
 0٤ تييارا مارشايو 30 تاـ 

 
 08 فيكا دكم اكلييا 30 تاـ 

 01 زاىارا فوننا 20   غَت تاـ

 
 02 نوىا سويف 30 تاـ 
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 اجملموع   0828    

    32،41 
  

 ادلعدؿ

    38,63 
  

 اكتماؿ الكالسيكسة
 

طالبا يف الدكرة الثانية )ما بعد االختبار  02كفقا للجدكؿ أعاله ؽلكن رؤية من 

5 كالطالب 38.63شخصا أك مع نسبة  08الثاين(، كالطالب الذين لديهم ما رلموعو 

5. دبتوسط قيمة درجة 6٤.36أشخاص أك مع نسبة مئوية من  ٤الذين يتبعوف 

كالسيكية يف الدكرة الثانية )ما بعد االختبار . لذلك الطالب ' تعلم أف تكوف  132.41

5 كأكضح من نتائج تعلم الطالب يف الدكرة الثانية 38.63الثاين( ىو النسبة ادلئوية التالية 

 )ما بعد االختبار الثاين(
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     11 لجدولا

    النسبة المئوية لنتائج تعلم الطالب

 النتيجة عدد الطالب ةجدر  نسبة مثوية  الرقم 

 588،88 68 شلتاز % 600 -405 6

 504،10 3 جيد جدا % 305-34 0

 56٤،66 ٤ جيد 205-245 8

 50 0 مقبوؿ 885-145 ٤

 50 0 ضعيف 8٤5 -05 8

 = 44,435 02  رلموع

6005 

 

 

بناء على اجلدكؿ أعاله ؽلكننا أف نرل أف ىناؾ الطالب الذين لديهم معايَت تقييم 

5(، 88.88طالبا ) 68عالية أك معتدلة. الطالب الذين لديهم معيار مرتفع جدا من 
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أشخاص  5٤(، الذين لديهم معيار من 04.10طالب ) 3كالطالب مع معيار عاؿ من 

 .منخفضة كمنخفضة جدا غَت متوفرة 5(، كالطالب الذين لديهم معايَت36.6٤)

لذلك ، يتم حساب نتيجة تعلم تعلم يف الدكرة الكالسيكية الثانية )ما بعد االختبار 

 الثاين( باستخداـ الصيغة اليت كضعتها زين العقيب ، كىي:

 
P=∑600 الطالب الذين اكتماؿ التعلم 

 الطالب∑  
 

P=  08
02x 6005 = 38,63 1 

5، كمعايَت معدؿ صلاح التعلم من 38.63الكالسيكي من من نتائج التعلم 

الطالب يف الدكرة الثانية )ما بعد االختبار( مرتفعة جدا. ىذا كفقا لفئة الطالب 

 :صلاح التعلم اليت كضعتها زين العقيب كاليت ؽلكن أف ينظر إليها يف اجلدكؿ أدناه

 طبقة معدؿ النجاح

 شلتاز 1 30<

 جيد جدا  10-245
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 جيد  ٤0-845

 مقبوؿ  00-845

 ضعيف   1 00>

 

، ؽلكن استنتاج أف تقدًن التعلم الكالسيكي يف الدكرة الثانية )ما من التفسَت أعاله

5. كىذا يدؿ على أف الطالب 'نتائج 38.63بعد االختبار الثاين( مرتفع نسبينا بنسبة 

إىل نتيجة نتائج التعلم اليت 5 كقد كصلت 38.63التعلم ىي كالسيكيا يف الدكرة الثانية من 

5 أك بعبارة أخرل قد صلحت ككصلت إىل قيمةاليت مت جعلت 30كضعتها زين العقيب كىو 

ادلدرسة، كقد زادت مهارات القراءة الطالب لذلك، كيعترب الباحثوف سباما تصل إىل الدكرة 

 .الثانية

 استجابة الطالب بعد استخداـ الوسائط ادلكعبة .8

باحثُت مكعب الوسائط ؽلكن رؤية استجابة الطالب على النحو بعد استخداـ ال

 :التايل
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 أ. ظهور الطالب النشطُت يف التعلم مثل السؤاؿ كاالستجابة

 عرض األفكار أك اآلراء كاضح. . ب
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 الباب الخامس

 خاتمة

 خالصة البحث . أ

 :بناء على نتائج الدراسة يف الفصل الرابع ؽلكن استنتاج ما يلي

مهارات القراءة الصف السابع دبعهد نور احلكيم سببونج ال يزاؿ منخفضا قبل  .6

 8طالبا. الطالب الذين يبلغ رلموعهم  02استخداـ مكعب كسائل اإلعالـ، كىو من 

% 36.٤3شخصان بنسبة  500  الطالب الذين مل يكملوا 63.86أشخاص بنسبة 

 83.33دبتوسط صف 

دبعهد نور احلكيم بعد استخداـ كسيلةادلكعبة  مهارات القراءة من الصف السابع .0

طالبا، كالطالب الذين يتم االنتهاء  02يف مرحلة ما بعد االختبار األكؿ )الدكرة األكىل( من 

شخصا أك مع  562 كالطالب الذين ال يكملوف 82.08أشخاص بنسبة  60من قبل 

عد االختبار الثاين . التايل يف مرحلة ما ب514.36 دبتوسط قيمة الصف من 10.41نسبة 

شخصا أك بنسبة  08طالبا، كالطالب الذين يتم االنتهاء من قبل  02)الدكرة الثانية( من 

5 مع 6٤.36أشخاص أك مع نسبة مئوية من  58 كالطالب الذين ليسوا كاملُت 38.63
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. كىذا يشَت إىل أف مهارات القراءة للطالب آخذة يف االزدياد 32.41متوسط قيمة الصف 

 ذلك يف فئات عالية جدا، لذلك فمن الواضح أنو يف الدكرة الثانية من مهارات التعلم دبا يف

الطالب قد كصلت إىل مستول تصنيفات الكالسيكية كاحملددة مسبقا، زيناؿ عقيب من 

385 

ادلكعبة ىو الطفل الذم يعرؼ بالفعل  يلةتجابة الطالب بعد استخداـ كساس .8

 .د اليت قدمها الباحث. يتم سؤاؿ الطفل بنشاطمجلةكاحبث عن إجابات من ادلوا

 ب. اقتراحات

 :كبناء على نتائج البحث، يقدـ الباحثوف بعض النصائح على النحو التايل

، بؽلكن أف ػلسن مهارات القراءة للطال ةادلكعب يلةالتعلم باستخداـ كس .6

ادلكعبة من قبل ادلعلمُت كبديل كحل يف عملية التعلم من  يلةكسبالتايل ؽلكن استخداـ ىذه ك 

 .أجل أف تكوف أكثر فعالية كفقنا دلا اليت كصفها ادلعلم

تدريس كالتعلم ؽلكن استخداـ بالنسبة دلعلمي ادلواد ادلقًتحة يف إجراء عملية ال .0

ادلختلفة حبيث ؽلكن أف ذبعل الطالب يصبحوف متحمسُت ، ال يشعركف  تعليمال يلةكس

 .بادللل كادلشاركة بنشاط يف عملية التعلم حبيث الطالب يصبحوف جيدين
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بالنسبة للطالب ، من ادلتوقع أف يكوف لديهم الدافع كأف يكونوا نشطُت يف  .8

 .عملية التعلم كؽلكنهم تطوير مواىبو

كن لنتائج ىذا البحث أف ذبعل دافع الباحث للتدريس بالنسبة للباحثُت، ؽل .٤

 .عندما يصبحوف معلمُت يف ادلستقبل الستخداـ كسائل التعلم يف عملية التعلم

للباحثُت اآلخرين الذين يرغبوف يف إجراء البحث الذم نصحت بو مسا للقياـ  .8

كسع كادلفيدة كمادة هبذا البحث مع سلتلف ادلواد كادلدارس. احلصوؿ على نتائج البحوث األ

 .إعالمية لعامل التعليم
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 والمصادر المراجع

 المراجع العربية . أ

, أعلية إستخداـ الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَت هبا. ۱۰۲٤عمر الفارؽ, اجمللة, 

 ۱۲ص. 

 41, تطوير مناىج اللغة العربية كطرؽ تدريسها. ص. )0060(،ذكاذلادم  

 008ص. لغة العربية لغَت الناطقُت هبا. إضاءات دلعلمي ال )ق6٤86 (عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف, 

 ۲۰۱. ص.۱۰۲۱, إسًتاتيجية مهارة القراءة يف نظرية ستيفُت,اجمللة, ۱۰۲۱زكؿ االمر ,اجمللة, 

قرانية لتمنية مهارة سيف الدين, إعداد مواد تعليم اللغة العربية لطالب اجلامعة باستخداـ األساليب ال

 ۱٤.ص.۱۰۲۱القراءة ،كلية الدراسات العليا.

تطبيق طريقة القراءة يف تعليم القراءة اجلهرية لدل طلبة الصف الثامن دبعهد دار  )0.62(دكين أفندم، 

، رسالة علمية : جبامعة رادين إنتاف 0062اخلَت اإلسالمي كوتابومي المبونج الشمالية العاـ الدراسي 

 ٤0مية احلكومية المبونج. ص. اإلسال

،معٌت التعلم كإشكاليات التعليم يف ظل التحوالت احمللية كالرىانات 0.060زردكمي زلد ،اجمللة،  

  03 ادلستقبلة

، ربليل تقدًن اللغة العربية يف كتاب قراءة الرشيدة للجزء االكؿ ادلؤلف الشيخ 0061ليندا يوسنيتا رميب، 

 6عمر.ص. عبد الفتاح ك الشيخ علي 
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 ۲۱, إستخداـ إسًتاتيجية القراءة السريعة يف مهارة القراءة. ص.۱۰۲۱راين امساعيل حاكيم, اجمللة, 

 ة العربية, كلية الدعوة كالتواصل, مهارة القراءة ككظيفتها يف تعليم اللغ۱۰۲۰دركين زين الدين, اجمللة, 
 680.ص. 

 631غة العربية,رسالة علمية :احياء العربية.ص., القراف الكرًن على تطور الل0063دركين زين الدين,

 اإلندونيسيةالمراجع  . ب

Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab,( Malang: UIN-MALIKI PRESS, 0411) 

Albi anggito dan Johan setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat : CV 

Jejak, 0413) 

Aswita Lubis,effi,  Metode Penelitian Pendidikan, ( Medan : UNIMED PRESS, 

0410) 

Fadhilahdede,  peningkatan keterampilan membaca pemahaman dengan 

menggunakan metode SQ8R pada siswa kelas V MIN Pesawaran, (bandar 

lampung, 0410) 

Ibda, Hamidullah, Media Pembelajaran berbasis wayang, ( Semarang: CV. Pilar 

Nusantara, 0413) 

Kemas abdul hai dan neldi harianto, efektivitas pembelajaran qira’ah pada program 

studi pendidikan bahasa arab fakultas ilmu budaya universitas jambi, (jambi, 

0410). Jurnal titian: vol. 1 No.0,  h. 181 

Mamik, Metode Kualitatif, (Jakarta: Zifatama Publisher,0410), 

Mulyatiningsih, Endang, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 0410), 
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Petter salim, yenni salim, kamus besar bahasa indonesia kontemporer, (jakarta ; 

Modern English Perss,0440)h. 1033 

Rathomi, Ahmad 0413.  “Pembelajaran Bahasa Arab Mharah qira’ah melalui 

pendekatan saintifik” vol.No.1 

Rozi, Fahrur ,Metode penelitian bahasa arab, ( Medan :Yayasan Markaz khidmat al-

islam,0413 

Salim dan syahrum, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka 

Media,0440) 

Syaukani, Metode Penelitian Pendidikan, (Medan : PERDANA PUBLISHING,0413 

Sukardi, metode penelitian pendidikan tindakan kelas implementasi dan 

pengembangannya, (jakarta : PT Bumi Aksara, 0410) 

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

0443) 

Ahmad Tanzeh, Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 

0411) 

https://id.m.wikipedia.org diakses pada hari selasa 13 februari 0404, pukul 10:04 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.m.wikipedia.org/
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 معجم البحث 

  Fokus الًتكيز  Prosedur إجراء

 Tujuan األىداؼ  Teknik تقنية

  Cara خطوات  Penjelasan شرح

  Abstrak ذبريد  Isi احملتويات

  Referensi مراجع  Batasan ربديد

  Peningkatan ترقية Strategi طريقة

 Latar belakang خلفية البحث

masalah  

  Kritik انتقاد

  Perkembangan تطوير  Siklus الدكرة

 Bahasa asing اللغات األجنبية  Perencanaan التخطيط
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  Kemampuan القدرة Metode ادلنهج
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 سَتة الباحثة

 العالمة . أ

 : ريسكا افرييهٍت فولوصلن   األسم                

 0800610030:           الرقم األساسي     

 : علم الًتبية كالتعليم / اللغة العربية          الكلية / الشعبة      

 6443ابريل  ٤: مينداف،   ادلكاف كتاريخ ادليالد 

 يس: الشارع. ـ. ياقوب لوب   العنواف                 

 الوالد                             : مارا ىيمفوف فولوصلاف

 : رؽلا مياليت ىراىب            الوالدة                

 ادلراحل التعليمية . ب

  0060-000٤يف السنة  6066880ادلدرسة اإلبتدائية سيساعكف 

 0068-0060ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد ادلختارية ناغاساريبو يف السنة 

 0061-0068ادلدرسة الثناكية دبعهد نور احلكيم سببونج يف السنة 

  0000-0061اجلامة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية يف السنة 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

A. Identitas Program Pendidikan 

NamaSekolah : MtsSNurul Hakim 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII/Genap (II) 

AlokasiWaktu : 0 x 80 menit 

 

B. KompetensiInti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

0. Menghargai dan menghayati perilak ujujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli(toleransi,gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secaraefektifdenganlingkungansosialdanalamdalamjangkauanpergaulandanke

beradaannya. 

8. Memahamidanmenerapkanpengetahuan (faktual, konseptual, 

danprosedural)berdasarkan rasa ingintahunyatentangilmupengetahuan, 

teknologi, senibudayaterkaitfenomenadankejadiantampakmata. 

0. Mengolah, menyajidanmenalardalamranahkonkret (menggunakan,mengurai, 

merangkai, memodifikasidanmembuat) danranahabstrak (menulis,membaca, 

menghitung, menggambar, danmengarang) sesuaidengan yangdipelajari di 

sekolahdansumber lain yang semuadalamsudutpandang/teori. 

 

C. KompetensiDasar (KD) 

1.1. 

Menyadaripentingnyakejujurandanpercayadirisebagaianugerah Allah 

dalamberkomunikasidenganlingkungansosialsekitarrumahdansekolah 

0.1. 

Menunjukkanperilakujujurdanpercayadiridalamberkomunikasidenganlingkun

gansosialsekitarrumahdansekolah. 

8.1. 
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Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 

sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik: baik secara lisan 

maupun tertulis. 

 

0.1. 

Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang 

topik  أصوات احليوانات dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai konteks. 

 

D. IndikatorPencapaianKompetensi (IPK) 

1.1.1.  

Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 

1.1.0.  

Menunjukkankesadaranbahwapercayadirisebagaianugerah Allah 

dalamberkomunikasidenganlingkungansosialsekitarrumahdansekolah 

0.1.1.  

Menunjukkanperilakujujurdalamberkomunikasidenganlingkungansosialse

kitarrumahdansekolah 

0.1.0.  

Menunjukkanperilakupercayadiridalamberkomunikasidenganlingkungans

osialsekitarrumahdansekolah 

8.1.1.  

Membedakanbunyidanmaknakalimatungkapansederhanasesuaidenganunsu

rkebahasaandenganbenar 

8.1.0.  

Memahamimaknakalimatsesuaidenganunsurkaidah yang 

dipelajaridariujarankata terkaittopik: اصوات احليوانات 

8.1.8.  
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Mengidentifikasikalimatsesuaidenganunsurkaidah yang 

sedangdipelajaridariujaran kata sederhanaterkaittopikأصٕاخ انسٕٛاَاخ 

0.1.1.  

Menghafalkanmaknakalimatsesuaidenganunsurkaidah yang 

sedangdipelajariterkaittopik أصٕاخ انسٕٛاَاخ    

 

 

0.1.0.  

Mengungkapkankalimatdenganlisandantulisansesuaidenganunsurkaidah 

yang sedangdipelajarientangtopik أصٕاخ انسٕٛاَاخ     

0.1.8.  

Mencobamendemonstrasikanungkapaninformasilisandantulisansederhanat

entangtopik أصٕاخ انسٕٛاَاخ  

denganmemperhatikanstrukturteksdanunsurkebahasaan yang 

benardansesuaikonteks 

 

E. MateriPembelajaran 

6. Bahan Ajar 

a) Membiasakanpesertadidikuntukjujurdanpercayadiri 

b) Memberimotivasipesertadidikuntukjujurdanpercayadiri 

c) Ujaran (kata, fraseataukalimat) tentangtopik أصوات احليوانات    

 

0. Pendekatan, Model danMetode 

Pendekatan Pembelajaransaintifik 

Model Inkuiri (student Center) 

Metode Diskusi, Tanya Jawab, Penugasan 

8. Media/alat 
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- Media kubus, PapanTulis, Spidol,  

4. Sumberbelajar 

- Bukudansiswa 

 

5. KegiatanPembelajaran 

Kegiatan Uraian Wakt

u 

Pendahulu

an 

 Mengajaksemuasiswauntukmenyiapkandanmengkondisika

nruangkelas 

 Mengajaksemuasiswauntukmemulaipembelajaran 

 dengando’abersama 

 Guru menyampaikantujuanpembelajaran 

 Guru menyampaikansistem, kriteriadanaspekpenilaian 

14 

Menit 

KegiatanI

nti 

 Mengamati 

1. Pesertadidikdimintamengamatikalimat yang 

ditulis di media kubus. 

0. Pesertadidikdimintauntukmenyimakteks yang di 

bukupegangan. 

 Menanya 

1. Mengajukanpertanyaantentangkalimat yang ada di 

media kubus yang belumdipahami, 

untukmendapatkaninformasitambahantentangapa 

yang diamatiuntungmengembangkan rasa 

ingintahupesertadidik. 

 Mengeksprimen 

1. Membaca, menterjemahkan, dan  memahami teks 

pada tofik  أصٕاخ انسٕٛاَاخ  

 Mengasosiasi 

Setiapsiswawajibmenghapalkankembalikalimat yang 

04 

Menit 
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telahdipelajari yang adapada media kubus 

 Mengkomunikasikan 

1. Pesertadidikmemaparkankembalihasildiskusi yang 

telahdipelajari 

0. Guru 

menanngapidanmenjelaskanapabilaadapenjelasan 

yang salahdankurangdimengerti 

 

 

 

Penutup  Guru memberikanpenguatanmateri ajar. 

 Guru menyampaikantugas yang 

dibawapulangolehpesertadidikuntukpersiapanpertemuansel

anjutnya. 

 Guru menyampaikantentang proses 

pembelajaranpadapertemuanselanjutnya. 

 Guru bersama-samasiswamembacadoapenutupmajlis. 

14 

Menit 

  04 

Meni

t 

 

 

F. Penilaian 

1. TeknikPenilaian 

KI-1 Observasi 

KI-0 PenilaianDiri 

KI-8 TesTulis 

KI-0 Praktek 

 

0. InstrumenPenilaian 
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a) InstrumenPenilaianSpiritual DenganteknikObservasi 

Indikator: 

Menunjukkankesadaranbahwakejujurandanpercayadirisebagaianugerah 

Allah dalamberkomunikasi. 

NO NamaSiswa AspekObservasi Total Skor 

1 0 8 

1      

0      

8      

 

KeteranganAspekPengamatan: 

1) Menganggukkankepalasaatditanya “apakahbahasa Arab anugerah Allah”. 

0) Mendengarkandengankhidmatketikadiungkapkanbahasa Arab dihadapannya. 

8) Menanggapiketikamendengarungkapanberbahasa Arab. 

 

 

KeteranganRubrikasi: 

(skor 0 jikaselalu, skor 8 jikasering, skor 0 jikakadang-kadang, danskor 1 

jikatidakpernah) 

 

b) InstrumenPenilaianSikapSosialDenganTeknikPenilaianDiri 

 

PENILAIAN SIKAP SOSIAL (PERCAYA DIRI) 

Petunjuk: 

Berilahtandacek (v) padakolomskorsesuaisikappercayadiri yang 

ditampilkanolehpesertadidik, dengankriteriasebagaiberikut: 

0 = selalu, apabilaselalumelakukansesuaipernyataan 

8 = sering, apabilaseringmelakukansesuaipernyataandankadang-

kadangtidakmelakukan 

0 = kadang-kadang, apabilakadang-kadangmelakukandanseringtidakmelakukan 
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1 = tidakpernah, apabilatidakpernahmelakukan 

NamaPesertaDidik  : …………………. 

Kelas    : …………………. 

TanggalPengamatan  : ………………….. 

MateriPokok   : ………………….. 

 

NO AspekPengamatan Skor 

1 0 8 0 

1 Beranipresentasi di depankelas     

0 Beraniberpendapat, bertanya, ataumenjawabpertanyaan     

8 Berpendapatataumelakukankegiatantanparagu-ragu     

0 Mampumembuatkeputusandengancepat     

0 Tidakmudahputusasa/pantangmenyerah     

JumlahSkor     

 

1. PetunjukPenskoran: 

Skorakhirmenggunakanskala 1 sampai 0 

Perhitunganskorakhirmenggunakanrumus : 

              

             
x 0 =Skor Akhir 

Contoh : 

Skordiperoleh 10, skormaksimal 0 x 0 pernyataan = 04, makaskorakhir : 

10

04
   0  0 3 

SesuaiPermendikbud No 31A Tahun 0418 pesertadidikmemperolehnilai 

SangatBaik : apabilamemperolehskor :8,88 <skor ≤ 0,44 

Baik  : apabilamemperolehskor :0,88 <skor ≤ 8,88 

Cukup  : apabilamemperolehskor :1,88 <skor ≤ 0,88 

Kurang  : apabilamemperolehskor:skor ≤ 1,88 
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KeteranganRubrik: 

1) Sayaingintahuungkapantentangbenda-benda yang adadilingkungansaya. 

0) Sayamerasasenangketikamengetahiungkapanberbahasaarabsesuaidengankaida

h yang sayapelajari. 

KeteranganRubrikasi: 

(skor 0 jikaselalu, skor 8 jikasering, skor 0 jikakadang-kadang, danskor 1 

jikatidak 

pernah) 

 

 

 

c) PenilaianTesPraktek 

Instrumensoal: 

PedomanPenskoran : 

NO Aspek Yang Dinilai Skor 

 

 

1 

KetetapanInformasi 1 – 0 

 Kesesuaianinformasidangambarsudahtepat 0 

 Kesesuaianinformasidangambarcukuptepat 8 

 Kesesuaianinformasidangambarkurangtepat 0 

 Kesesuaianinformasidangambartidaktepat 1 

 

 

0 

Intonasi 1 – 0 

 Intonasisudahbaikdantepat 0 

 Intonasicukupbaikdancukuptepat 8 

 Intonasikurangbaikdankurangtepat 0 

 Intonasitidakbaikdantidaktepat 1 

 

 

8 

KelanjaranUjaran 1 – 0 

 Penyampaianungkapanlancardanjelas 0 

 Penyampaianungkapancukuplancardancukupjelas 8 

 Penyampaianungkapankuranglancardankurangjelas 0 
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 Penyampaianungkapantidaklancardantidakjelas 1 

SKOR MAKSIMAL 10 

 

NilaiAkhir = 
                      

                    
   144   

   

10
   144    

 

G. Pengayaandan Remedial 

1) Pengayaan 

Pesertadidik yang 

telahmenguasaimateripembelajarandimintamengerjakanmateripengayaan yang 

sudahdisiapkan.Baikberupagambar yang menceritakantopik, atauguru 

membuatkartu-kartu yang bertuliskan dialog)أصٕاخ انسٕٛاَاخ) 

ataumembuatlagu-laguyang 

semakinmemudahkanbagipesertadidikuntukmenghapalungkapan-

ungkapanyang terkaittopik. 

Guru diharapkanmencatatdanmemberikantambahannilaibagipesertadidik 

yang berhasildalampengayaan. 

 

0) Remedial 

Pesertadidik yang belummenguasaimateripembelajaran, 

hendaknyamendapatkanpenjelasankembaliterkaitmaterito أصوات احليوانات   Guru 

melakukanpenilaiankembalidengankegiatantadribat yang sejenis. Pelaksanaan 

remedial dilakukanpadaharidanwaktutertentu yang disesuaikan. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah MTs Nurul Hakim 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Nauli, S.Pd.I. 

 

 

 Guru Pamong,                                             Peneliti, 

 

 

 

Zulhazzi Siregar, S.E Riska Afriani Pulungan 

  NIM: 0800660030 
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Lembar Observasi Aktivitas Guru dalam Penggunaan Media Kubus Pada 

Materi .............. 

 

Siklus I 

 

 

Nama Sekolah  : Pesantren Modern Nurul Hakim Tembung 

Hari/ Tanggal              : Kamis,04 Februari 0404 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VIII-A/ II 

Pokok Bahasan :  انسٕٛاَاخأصٕاخ  

Pengamat                    :Zulhazzi Siregar, SE 

 

Petunjuk: 

Berikan tanda ceklis (√) pada kolom 1, 0, 8, atau 0 sesuai dengan hasil pengamatan! 

Keterangan:   1 = Kurang     8 = Baik 

   0 = Cukup     0 = Sangat Baik 

 

No Aspek yang diamati Skor Penilaian 

6 0 8 4 

6 Pendahuluan     

 a. Kemampuan guru menyampaikan pembelajaran     

 b. Kemampuan guru memberikan motivasi     

 c. Kemampuan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

    

 d. Kemampuan guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan media papan 

saku 

    

0 Kegiatan Inti     
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 a. Kemampuan guru dalam menjelaskan materi ...     

 b. Kemampuan guru mengarahkan peserta didik 

secara berpasangan 

    

 c. Kemampuan guru membimbing peserta didik 

bekerja sama dengan pasangannya dalam 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi ... dengan menggunakan media papan saku 

    

 d. Kemampuan guru dalam membimbing peserta 

didik dalam penggunaan media papan saku ketika 

pembelajaran berlangsung 

    

 e. Kemampuan guru mengarahkan peserta didik 

berperan aktif untuk menjawab soal-soal materi ... 

    

8 Penutup     

 a. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

    

 b. Guru memberikan soal tes siklus I kepada peserta 

didik untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

    

 c. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 

    

JUMLAH  

 

 

 

 Pengamat 

Observer 
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Lembar Observasi Aktivitas Guru dalam Penggunaan Media Kubus Pada 

Materi .............. 

 

Siklus II 

 

 

Nama Sekolah  : Pesantren Modern Nurul Hakim Tembung 

Hari/ Tanggal              : Kamis, 00  Februari 0404 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VIII-A/ II 

Pokok Bahasan : أصٕاخ انسٕٛاَاخ 

Pengamat                    :Zulhazzi Siregar, SE 

 

Petunjuk: 

Berikan tanda ceklis (√) pada kolom 1, 0, 8, atau 0 sesuai dengan hasil pengamatan! 

Keterangan:   1 = Kurang     8 = Baik 

   0 = Cukup     0 = Sangat Baik 

 

No Aspek yang diamati Skor Penilaian 

6 0 8 4 

6 Pendahuluan     

 e. Kemampuan guru menyampaikan pembelajaran     

 f. Kemampuan guru memberikan motivasi     

 g. Kemampuan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

    

 h. Kemampuan guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan media papan 

saku 
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0 Kegiatan Inti     

 f. Kemampuan guru dalam menjelaskan materi ...     

 g. Kemampuan guru mengarahkan peserta didik 

secara berpasangan 

    

 h. Kemampuan guru membimbing peserta didik 

bekerja sama dengan pasangannya dalam 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi ... dengan menggunakan media papan saku 

    

 i. Kemampuan guru dalam membimbing peserta 

didik dalam penggunaan media papan saku ketika 

pembelajaran berlangsung 

    

 j. Kemampuan guru mengarahkan peserta didik 

berperan aktif untuk menjawab soal-soal materi ... 

    

8 Penutup     

 d. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

    

 e. Guru memberikan soal tes siklus I kepada peserta 

didik untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

    

 f. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 

    

JUMLAH  

 

 

 

 Pengamat 

Observer 
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Hasil Pengamatan Siswa Pra Siklus 

Kegiatan  

 

 

Hasil  Hal yang 

Mendukung 

Hal yang 

Menghambat  
B  C  K  

Siswa 

menjawab 

salam  

    Siswa tidak 

mendengar salam 

dari guru, masih 

banyak siswa 

bermain dalam 

kelas 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan 

guru  

   Beberapa siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru  

Sebagian siswa 

bermain/ bergurau 

dengan siswa 

lainnya 

Keaktifan 

siswa dalam 

pembelajaran  

    Sebagian siswa 

pasif dalam proses 

pembelajaran 

Siswa ikut 

menyimpulkan 

materi 

    Siswa kurang 

tertarik 

menyimpulkan 

materi 

Siswa 

mengerjakan 

tes evaluasi 

   Siswa paham 

dengan soal yang 

diberikan  

 

Siswa 

menjawab 

salam  

    Beberapa siswa 

belum menjawab 

salam 
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Hasil Pengamatan Siswa  Siklus I 

Kegiatan  

 

 

Hasil  Hal yang 

Mendukung 

Hal yang 

Menghambat  
B  C  K  

Siswa 

menjawab 

salam  

    Ada beberapa 

siswa yang tidak 

mendengarkan 

salam dari guru 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan 

guru  

   

 

 

 

 Sebagian siswa 

bermain/ bergurau 

dengan siswa 

lainnya 

Siswa 

mengajukan 

pertanyaan  

   

 

 

 

Siswa mulai aktif 

bertanya dan 

memberikan 

pendapat 

 

Siswa 

menghapal 

kembali 

pelajaran yang 

diajarkan  

   Siswa mulai aktif 

untuk menghapal 

kembali pelajaran 

yang diajarkan  

 

Siswa ikut 

menyimpulkan 

materi 

   Siswa cukup 

antusias 

mempersentasikan 

tugas 

 

Siswa 

mengerjakan 

tes evaluasi 

   Siswa paham 

dengan soal yang 

diberikan guru 

 

Siswa 

menjawab 

salam  

   Siswa mulai terbiasa 

mejawab salam 
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Hasil Pengamatan Siswa  Siklus II 

Kegiatan  

 

 

Hasil  Hal yang 

Mendukung 

Hal yang 

Menghambat  
B  C  K  

Siswa 

menjawab 

salam  

   Siswa mulai 

terbuasa menjawab 

salam  

 

Siswa 

memperhatikan 

penjelasan 

guru  

   

 

 

 

Siswa mulai terbiasa 

dan fokus 

memperhatikan guru 

menjelaskan 

 

Siswa 

mengajukan 

pertanyaan  

   

 

 

 

Siswa mulai aktif 

bertanya dan 

memberikan 

pendapat 

 

Siswa 

menghapal 

kembali 

pelajaran yang 

diajarkan  

   Siswa mulai aktif 

untuk menghapal 

kembali pelajaran 

yang diajarkan  

 

Siswa ikut 

menyimpulkan 

materi 

   Siswa cukup 

antusias 

mempersentasikan 

tugas 

 

Siswa 

mengerjakan 

tes evaluasi 

   Siswa paham dengan 

soal yang diberikan 

guru 

 

Siswa 

menjawab 

salam  

   Siswa mulai terbiasa 

menjawab salam 
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Soal siklus I 

 

 . كٛف صٕخ انذخاخح2كٛف صٕخ األضذ؟                                            .1

 ُٚثر         ج. ذخٕرًٕٚء         ج.  ُٚثر                                   أ.  . أ

 ٚسأر          د. ذخٕر                                  ب. ذُك         د. ٚثغٕ . ب

 . كٛف صٕخ انذٚك؟0     . كٛف صٕخ انمظ؟                                 0

 ًٕٚء       ج. ذخٕر                                 أ. ٚصٛر        ج. ٚمثغ . أ

 ب. ذسٕر       د. ٚٓذر        ٚسأر       د. ٚثغٕ                  . ب

 . كٛف صٕخ انسصاٌ؟ 3          . كٛف صٕخ انثمرج؟   8   

 ج. ُٚك        أ. ُٚٓى          ذُك          ج. ذخٕر   . أ

 ًٕٚء         د. ُٚثر                                     ب. ُٚغك         د. ذخٕر . ب

 . كٛف صٕخ انفٛم؟3                  كٛف صٕخ انغُى ؟ .0

 أ. ُٚٓى            ج. ٚفر          ًٕٚء        ج. ٚسأر . أ

 ٚثغٕ         د. ُٚثر                                      ب. ٚٓذر          د. ٚمثغ . ب

 . كٛف صٕخ انفرش؟14               . كٛف صٕخ انثمرج؟    0
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 أ.  ٚصٓم         ج. ٚٓذر                 ج. ًٕٚء  ُٚثر       . أ

 ذُك        د. ذخٕر                                     ب. ٚسلسق        د. ٚصٛر  . ب

     . يايؼُٗ األضذ؟11

 Kucing . أ

 Sapibetina . ب

 Singa . ج

 Ayambetinaد.  

 يايؼُٗ انسصاٌ؟  .10

 Kuda . أ

 Kambing . ب

 kodokج. 

 bebekد. 

 ًٕٚء؟. يايؼُٗ 18

 Berkokok . أ

 Menggongong . ب

 mengeongج. 
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 mengaumد. 

 يايؼُٗ انضفذاع؟ .10

 Ayam betina . أ

 Kodok . ب

 kudaج. 

 burungد. 

 . يايؼُٗ انفرش؟10

 Kudabetina . أ

 Gajah . ب

 ayam jantanج. 

 ayambetinaد. 

 . يايؼُٗ أصٕاخ انسٕٛاَاخ؟12

 Suara-suara ikan . أ

  Suara- suara manusia . ب
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 suara-suara hewanج. 

 tumbuh-tumbuhanد. 

 . يا يؼُٗ انؼصفٕر؟10

 Burung . أ

 Burunggagak . ب

 kodokج. 

 ayam jantanد. 

 . يايؼُٗ انثمرج؟13

 Ayambetina . أ

 Ayamjantan . ب

 kucingج. 

 bebekد. 

 . يايؼُٗ انضفذاع؟ 13

 Kucing . أ
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 Kambing . ب

 anjingج. 

 ularد. 

 . يايؼُٗ انسًاو؟04

 Burungmerpati . أ

 Burung . ب

 kudaج. 

 ularد. 
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Soal siklus II 

 

 . كٛف صٕخ انذخاخح2؟                                          نثظاكٛف صٕخ   .1

 ًٕٚء         ج.  ُٚثر                                   أ. ُٚثر         ج. ذخٕر . خ

 د. ذخٕر                                  ب. ذُك         د. ٚثغٕ          ٚثطثظ . ز

 . كٛف صٕخ انذٚك؟0                             ؟     فٛم. كٛف صٕخ ان0

 أ. ٚصٛر        ج. ٚمثغ                                 ُٚٓىًٕٚء       ج.  . خ

 ب. ذسٕر       د. ٚٓذر        ٚسأر       د. ٚثغٕ                  . ز

 . كٛف صٕخ انسصاٌ؟ 3          ؟   ازًاو. كٛف صٕخ ا8   

 ج. ُٚك        أ. ُٚٓى          ج. ذخٕر            ٚٓذر . خ

 د. ذخٕر         ٚصسمب.                          ًٕٚء         د. ُٚثر             . ز

 كٛف صٕخ انفٛم؟ .3                  ؟فؼٗ. كٛف صٕخ األ0

 أ. ُٚٓى            ج. ٚفر          ًٕٚء        ج. ٚسأر . خ

 ب. ٚٓذر          د. ٚمثغ                                     فرٚثغٕ         د. ٚ . ز

 . كٛف صٕخ انفرش؟14          ؟    انغراب. كٛف صٕخ 0
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 ج. ٚٓذرأ.  ٚصٓم                          ُؼكُٚثر        ج. ٚ . خ

 ذُك        د. ذخٕر                                     ب. ٚسلسق        د. ٚصٛر  . ز

     ؟ثظ. يايؼُٗ ان11

 Bebek . خ

 Sapibetina . ز

 Singa . ذ

 Ayambetinaد.  

 ؟ٚسأر األضذإػراب ذسرّ خظ يا  .10

 يفؼٕل تّ . خ

 يثرذأ . ز

 َؼدج. 

 زالد. 

 ؟ذُكإػراب ذسرّ خظ انذخاخح . يا18

 يثرذأ . خ

 فاػم . ز

 خثرج. 



123 
 

 يفؼٕل تّد. 

 يايؼُٗ انضفذاع؟ .10

 Ayam betina . خ

 Kodok . ز

 kudaج. 

 burungد. 

 ؟انسٕٛاَاخ أصٕاخإػراب . يا10

 يثرذأ . خ

 خثر . ز

 يفؼٕل تّج. 

 تذلد. 

 . يايؼُٗ أصٕاخ انسٕٛاَاخ؟12

 Suara-suara ikan . خ

  Suara- suara manusia . ز
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 suara-suara hewanج. 

 tumbuh-tumbuhanد. 

 ؟يايؼُٗ انسًاو. 04    انؼصفٕر؟. يا يؼُٗ 10

 Burung Merpatiأ. Burung . خ

  Kodokب.                                    Burunggagak . ز

  Ayamج.                                               kodokج. 

  Ikanد.                                        ayam jantanد. 

 . يايؼُٗ انثمرج؟13

 Ayambetina . خ

 Sapi Betina . ز

 kucingج. 

 bebekد. 

 . يايؼُٗ انضفذاع؟ 13

 Kucing . خ



125 
 

 Kambing . ز

Kodok  
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Nilai siklus I 

No Nama Jeniskelamin Nilai Keterangan 

1 AlfiaWiladaniFadhilahNasution Perempuan 30 Tuntas   

0 AlyaPutriZebua Perempuan  30 Tuntas   

8 AlyaRamadhani Yusuf Perempuan 34 Tuntas   

0 AuliaDesyAnggaini Perempuan 34 Tuntas   

0 AzraUmmuHanifah Perempuan 34 Tuntas   

2 BadratunNafis Perempuan 20  Tidak 

tuntas  

0 BungaShafiraPutri Effendi Perempuan 00  Tidaktuntas 

3 FarhanaSyuhada Perempuan 20  Tidak 

tuntas  

3 Fatimah Az-ZahrahSiregar Perempuan 34 Tuntas   

14 Ghessy Salsa RamadhanyPurba Perempuan 00  Tidak 

tuntas  

11 HasnahNurAminahSiregar Perempuan 34 Tuntas   

10 JihanAzizah Perempuan 34 Tuntas   

18 Marsya Aurelia Perempuan 00  Tidak 

tuntas  

10 NadyaPratiwi Perempuan  20  Tidak 

tuntas  

10 NailaSahlaSiregar Perempuan  00  Tidak 

tuntas  

12 NajlaAzzahra Br Sihotang Perempuan 00  Tidak 

tuntas  

10 NazlaSembiring Perempuan  20  Tidak 

tuntas  

13 NuhaShofy Perempuan  20  Tidak 

tuntas 

13 NurliaAlawiyah Perempuan  30 Tuntas   

04 RahmahAndriani Perempuan  04  Tidak 

tuntas  

01 RizkiaMaulida Perempuan  00  Tidak 

tuntas 

00 SelviJelitaPutri Perempuan  30 Tuntas   

08 SitiAisyah Mayumi Perempuan  00  Tidak 

tuntas  

00 SuciWulandari Perempuan  00  Tidak 

tuntas  

00 Tiara Mashayu Perempuan  20  Tidak 

tuntas 

02 VichaDwiAulia Perempuan  04  Tidaktuntas 

00 ZaharaFonna Perempuan  20  Tidak 
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tuntas  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

Nilai siklus II 

No Nama Jeniskelamin Nilai Keterangan 

1 AlfiaWiladaniFadhilahNasution Perempuan 144 Tuntas   

0 AlyaPutriZebua Perempuan  144 Tuntas   

8 AlyaRamadhani Yusuf Perempuan 144 Tuntas   

0 AuliaDesyAnggaini Perempuan 144 Tuntas   

0 AzraUmmuHanifah Perempuan 30 Tuntas   

2 BadratunNafis Perempuan 34 Tuntas   

0 BungaShafiraPutri Effendi Perempuan 34 Tuntas   

3 FarhanaSyuhada Perempuan 30 Tuntas   

3 Fatimah Az-ZahrahSiregar Perempuan 144 Tuntas   

14 Ghessy Salsa RamadhanyPurba Perempuan 30 Tuntas   

11 HasnahNurAminahSiregar Perempuan 144 Tuntas   

10 JihanAzizah Perempuan 144 Tuntas   

18 Marsya Aurelia Perempuan 04  Tidak 

tuntas  

10 NadyaPratiwi Perempuan  34 Tuntas   

10 NailaSahlaSiregar Perempuan  34 Tuntas   

12 NajlaAzzahra Br Sihotang Perempuan 34 Tuntas   

10 NazlaSembiring Perempuan  30 Tuntas   

13 NuhaShofy Perempuan  34 Tuntas   

13 NurliaAlawiyah Perempuan  30 Tuntas  

04 RahmahAndriani Perempuan  04  Tidak 

tuntas  

01 RizkiaMaulida Perempuan  00  Tidak 

tuntas  

00 SelviJelitaPutri Perempuan  34 Tuntas   

08 SitiAisyah Mayumi Perempuan  30 Tuntas   

00 SuciWulandari Perempuan  34 Tuntas   

00 Tiara Mashayu Perempuan  34 Tuntas   

02 VichaDwiAulia Perempuan  34 Tuntas   

00 ZaharaFonna Perempuan  04  Tidak 

tuntas  
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Dokumen  

 

 



112 
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