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 إعداد:
 فههرا داهنري ايلفي

 11112282304  :القيد رقم
 

 : إشراف
 املاجستري هللا خليل دمحم

 
 كلية الرتبية والتعليمقسم تعليم اللغة العربية ب

 شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايوالسلطان الامعة جل
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 أ 

 ةإقرار الباحث

 : أان ادلوقع أدانه 
 ايلفي داىنري:   االسم

 11311121711:  رقم القيد
 سومطر الشيملية:   العنوان
أقر أبن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  

السلطان الشريف امعة جلالعربية بكلية الرتبية والتعليم ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة 
  :ةقاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوع

يف  الطالبلدى  اتقان ادلفردات العربية لًتقيةE-learning  وسائل استخدامفعالية 
 .ثانوية اإلسالمية دينية فوتري بكنبارودلدرسة الا

و بنفسي وليس من إبداع غريي أو أتليف اآلخرين . وإذا ب أعددت وىذا البحث
فإين أحتمل ادلسؤولية على  إبداعوتبني صحة ييف ادلستقبل أنو من أتليفو و  أحدادعى 
كون ادلسؤولية على ادلشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم يولن  ذلك

 اإلسالمية احلكومية رايو. 
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد.  

 
 ه شعبان1111 11 بكنبارو،      
 م 1211 افريل 21         
 ةتوقيع الباحث         

 
  ايلفي داىنري        
      

 



 ب 

 موافقة ادلشرف
لًتقية  E-learning وسائل " فعالية استخدامالبحث التكميلي حتت ادلوضوع 

ثانوية اإلسالمية دينية فوتري دلدرسة اليف ا الطالبلدى  اتقان ادلفردات العربية
ت قد مت ،11311121711 :، رقم القيدايلفي داىنري ة:و الطالبتأعد ذيال " .بكنبارو

تعديالت وموافق للمناقشة يف االمتحان النهائي لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم ال لو
تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 

 احلكومية برايو.
 
  

 ه 1111شعبان 11بكنبارو، 
 م 1211افريل  21        

 ادلشرف
 

 
 

 ادلاجستريدمحم خليل هللا 
 103112121223121221رقم التوظيف

 

 حققها
 قسم تعليم اللغة العربية رئيس

 
 

  فامل جون احلاج الدكتور
 103120131000271221رقم التوظيف:  



 ج 

  



 د 

 االستهالل
 

 ﴾۲﴿سورة يوسف، األية : ِإَّنا أَنْ َزْلٰنُه قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن 
 

ُحْوا ِِف اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحْوا يَ ْفَسِح   َلُكْم هللا ََيي َُّها الاِذْيَن ٰاَمنُ ْوآ ِاَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفسا
 ِذْيَن ٰاَمنُ ْوا ِمْنُكْم َو الاِذْيَن اُْوتُ ْوا اْلِعْلَم َدرََجتٍ الا هللا َو ِاَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا َفاْنُشُزْوا يَ ْرَفِع 

ٌر  هللا  َو     ﴾   11﴿سورة اجملادلة، األية : ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ
    

 قال اإلمام الثعايل :
"من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، و من أحب الرسول العريب أحب العرب، 

 العرب" العربية اليت هبا أفضل الكتب على أفضل العجم وو من أحب العرب أحب 
 

 عليو وسلم قال:هللا عن انس بن مالك، أن رسول هللا صلى 
  "من خرج ِف طلب العلم فهو ِف سبيلحىت يرجع" 

 )رواه خباري(
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه 

 اإلهداء

احلمدددد  رل العدددادلني، قدددد متدددت الباحثدددة مدددن كتابدددة ىدددذا البحدددث لتكميدددل شدددرط مدددن 
لنيددل شددهادة ادلرحلددة اجلامعيددة يف قسددم تعلدديم اللغددة العربيددة كليددة الرتبيددة والتعلدديم  ادلقددررةالشددروط 

 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. جامعة السلطان الشريف
 الفاضل لوالدي ابول 

 
 لوالديت ابوبة ارتمة 

 
 ألساتذي الكرام و الفضالء ا 

 
  يف قسم تعليم اللغة العربية  ءصدقااألمجيع 

 
  يف كلية الرتبية و التعليم ءصدقااألمجيع 

 
  يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو ءصدقااألمجيع 

 

 
 
 
 
 
 



 و 

 البحث ملخص

 لًتقية إتقانE-Learning فعالية استخدام وسائل   (:0202) ،ايلفي داهنري
    يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دينية الطالب ادلفردات لدى
 .فوتري بكنبارو

   
-E)وسائل  فعالية استخدام عرفةىذا البحث دلدف اذلجتريب و  ىذا البحث حبث

learning اإلسالمية دينية دلدرسة الثانوية الطالل يف اادلفردات العربية لدى  تقانا لرتقية
 اتقان لرتقية فعال  E-learningوسائل استخدامالبحث "ىل  سؤالو  .فوتري بكنبارو
؟".  يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دينية فوتري بكنبارو الطالل لدى ادلفردات العربية

صميم خطة التعليم ك  من تيرت يب، الذي تجر البحث ال ومنهج ىذا البحث من نوع
ادلدرسة يف  طاللكون من مجيع تالبحث فىذا رلتمع والتطبيق وادلالحظة واإلختبار. و 

 طاللعينتو . و 1212/  1211العام الدراسي  فوتري بكنباروالثانوية اإلسالمية دينية 
. وأما أفراد ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دينية فوتري بكنبارويف "أ" و "ل"  عاشرالصف ال
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دينية يف  "أ" و "ل" عاشرالصف ال طالل البحث فهوىذا 

يف ىذا  مجع البياانت. و أدوات ادلفردات العربية تقانا . وموضوعوفوتري بكنبارو
أن  ةلخص الباحثتأما نتيجة ىذا البحث فيمكن أن و  االختبار.: ادلالحظة و البحث
يف ادلدرسة  الطالل لدى ادلفردات العربية تقانا لرتقية فعال E-learningوسائل  استخدام

أكرب من اجلدول  0،11 =    أن. كما دل عليو الثانوية اإلسالمية دينية فوتري بكنبارو
Tt  و  مردودة    يعىن 1،35= 1%درجة داللة ومن  1،21= 5%يف درجة داللة

ادلفردات  اتقان لرتقية فعال E-learningوسائل  استخدامىذه تدل على أّن مقبولة. و    
 .يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دينية فوتري بكنبارو الطالل لدى العربية

 

 واتقان ادلفردات العربية. E-learningوسائل  استخدام ،فعاليةالكلمات األساسية: 
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ABSTRACT  

 

Elvi Dahniar, (2021): The Effectiveness of Media Application E-learning to 

Improve Arabic Vocabulary Mastery of Class X MA 

Diniyah  Putri Pekanbaru  

 

It was an Experimental Research and it aimed at knowing the 

Effectiveness of Media Application (E-learning) to Improve Arabic Vocabulary 

Mastery of Class X students of MA Diniyah Putri Pekanbaru, by seeing whether 

there is an increase in the ability of students in mastering Arabic vocabulary, both 

the experimental class and the control class. The formulation of the problem in 

this study is "Is the Application ofMedia E-leraning Effective to Improve the 

Mastery of Arabic Vocabulary for Class X Students of MA Diniyah Putri 

Pekanbaru?" This research starts from designing learning steps, implementing, 

observing, then testing. The study population was Class X MA Diniyah Purti 

Pekanbaru in the academic year 2020/2021, with a sample of class XA students as 

the Experiment class and class XB as the Control class. The research subjects 

were students of class XA and XB MA Diniyah Purti Pekanbaru and the object of 

research was Mastery of Arabic Vocabulary. The instrument used to collect data 

in this study consisted of observations and tests. From the analysis of the data 

obtained, it can be concluded that the Application of E-learning Media is Effective 

to Improve the Mastery of Arabic Vocabulary for Class X Students of MA 

Diniyah Purti Pekanbaru. Because the value of To = 6.28 is greater than Tt with a 

significance level of 1% = 2.75 and a significant level of 5% = 2.04, this means 

that Ho is rejected and Ha is accepted. In other words, the Application ofMedia is 

E-learning Effective to Improve the Mastery of Arabic Vocabulary for Class X 

MA Diniyah Purti Students   

 

Keywords: Effectiveness, E-learning Media, Arabic vocabulary Mastery 
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ABSTRAK 

 

Elvi Dahniar, (2021): Efektifitas Penerapan Media E-Learning untuk 

Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 

Siswa Kelas X MA Diniyah Putri Pekanbaru 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 

mengetahui Efektifitas Penerapan Media E-learning untuk Meningkatkan 

Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas X MA Diniyah Putri Pekanbaru, 

dengan melihat ada tidaknya peningkatan kemampuan siswa dalam penguasaan 

kosakata bahasa Arab baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Penerapan Media E-leraning 

Efektif untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas X 

MA Diniyah Purti Pekanbaru?” Penelitian ini dimulai dari merancang langkah 

pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah 

Siswa Kelas X MA Diniyah Purti Pekanbaru tahun ajaran 2020/2021, dengan 

sampel siswa kelas XA sebagai kelas Eksperimen dan kelas XB sebagai kelas 

Kontrol. Subjek penelitian adalah siswa  kelas XA dan XB MA Diniyah Purti 

Pekanbaru dan objek penelitian adalah Penguasaan Kosakata Bahasa Arab. 

Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri 

dari observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan 

bahwa Penerapan Media E-learning Efektif untuk Meningkatkan Penguasaan 

Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas X MA Diniyah Purti Pekanbaru. Karena nilai 

To = 6,28 lebih besar dari Tt dengan taraf signifikansi 1% = 2.75 dan taraf 

signifikan 5% = 2.04, ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata 

lain Penerapan Media E-learning Efektif untuk Meningkatkan Penguasaan 

Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas X MA Diniyah Purti  

 

Kata Kunci: Efektifitas, Media E-learning, Penguasaan Kosakata Bahasa Arab. 

 



 ط 

 الشكر و التقدير
 

والسالم احلمد  الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة  
 على الو وصحبو أمجعني، وبعد.و  على حبي  هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل  ةقد مت الباحث 
التعليم جلامعة السلطان عربية بكلية الرتبية و ة الشهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغ
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.

والدي ابوبني، أيب  إىل تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفانيف ىذه ادلناسبة و  
يكما جنان األخرة، آمني. مث فيكما شكر كّفيكما، فا جيز ، لن أو سومرينوأمي  بويدي
 :إىل جزاكم هللا خريا أقول

يف قاسم اإلسالمية مدير جامعة السلطان الشر ك سويتنو األستاذ الدكتور .1
احلاج سراين مجرة كنائ  ادلدير األول والدكتور احلاج   ةوالدكتور  احلكومية رايو

 كوسنادي كنائ  ادلدير الثاين والدكتور احلاج فرومادي كنائ  ادلدير الثالث
والدكتور عليم الدين كنائ  عميد كلية الرتبية والتعليم كالدكتور دمحم سيف الدين   .2

العميد األول والدكتورة روحاين كنائبة العميد الثانية والدكتور نور سامل كنائ  
 .العميد الثالث

 .لعربيةرئيس قسم تعليم اللغة اك جون فاملاحلاج الدكتور  .3
 .ادلشرف يف كتابة ىذا البحثك  ادلاجستريدمحم خليل هللا  .4
 ة.األكادمكي ةادلشرفك ادلاجستريةميمونة  .5
أعضاء ادلوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف مجيع ااضرين و  .6

 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 .اإلسالمية دينية فوتري بكنبارومدير ادلدرسة الثانوية سوفرفطا ك .7



 ي 

اإلسالمية دينية فوتري  ةاللغة العربية يف ادلدرسة الثانوي مدرسك   سوفرفطا .8
 .بكنبارو

اإلسالمية دينية  يف ادلدرسة الثانوية تالميذاليع ادلعلمني وأعضاء ادلوظفني و مج .9
 .فوتري بكنبارو

الذين علي يوسف و جوليها وعلي إمران وإروان وشهرول ورسنيلي مجيع أسريت:  .11
 ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة ىذا البحث.

 وأعضاء الفصل الدراسينورفاىاين ومصفوفة وينيت وسيلي ي ابوبون: ئأصدقا .11
 ."د" 13

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  أصدقائي و صديقايت األعزاء يف .12
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.

شكر إليو على  ابرك هللا ذلم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء وافرا وأخريا إىل هللا أتوكل وأ
 كل نعمو ىف كتابة ىذ البحث.

   
 ه 1111شعبان 11بكنبارو،    

 م 1211افريل  21
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 ايلفي داىنري         
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 

 خلفية البحث  . أ
اللغة العربية لغة دولية هلا أتثي كبي يف تطويرالعلووم و الكنوولوييوا ايثي.وة. يو و  
هذا إلصطالحي، الكواصل نشط بً العرب واألمم املويودة يف هذا العلم. ولنن هذا ال 
يعووو  ن نووكعلم اللغووة العربيووة لوويى الطوو ل علووك الطووالب العوورب كلووا يووكعلم األيوبيووة اللغووة 

 حيوا  مون الطو ل يف الكعلويم لغوة األيوبيوة، امل.وال اللغوة اإلذميل يوة، و  يقال العورب دوثون
غيها، مقارنة م   لئك الذين يكعللون لغك م اخلاصوة . هوذا األاوباب خمكل وة،  حوثهاهو 

 ٔعثد امل ردات  هلا ال روق املعو النللة وحثه و دب تغلبوا الواائل الكعلم اللغة. 

وًمووا همل ووارة األربعووة، وهووي االاووكلاو والووكنلم والقوورا ة يوورتبط تعلووم اللغووة العربيووة عل
اهلووثمل مل ووارات اللغووة العربيووة األربعووة هووو يطووكطي   ن يطووك ثم الطووالب اللغووة والنكابووة. 

العربيوووة اوووثًا وككابوووة بطالووووة ولريوووة وحريوووة للكواصووول مووو  األ ووو ا  الوووذين يطوووك ثمون 
مووون  يووول  ن يطوووكوعب هوووذه امل وووارات األربعوووة، ال لنووون  ن ي  ووول تعلوووم اللغوووة  ٕاللغوووة.

العربية عون العواصور اللغووي يف يوانوب امل وردات. تعلويم امل وردات كاو   مون الوكعلم الوذي 
 دعله عامل داعم الككطاب الن ا ة اللغوية.

 عوةاألرب امل وارات متنون يف امل وردات دور .اللغوة تنوّون النللوات هوي امل وردات
 مون  و   متنون علوك يكعلو  األربعوة امل وارات ل  وم الوكلنن  ن valletووال  م م. كلوا
 امل وردات ومتنونٖتربيكوه. مرحلوة عون ت ووير هوو الشو   م وردات ثورا  عاموة.امل وردات
 اللغوة لشو   يوكلنن لنون وال .العربيوة اللغوة تعلوم يف خاصوة اللغة تعلم يف م م عو ر

                                                             
1
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), hlm. 108 
2
 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). hlm. 56 

3
 Sugeng Riyadi, strategi pembelajaran Bunyi dan Mufradat, jurnal Ilmu Tarbiyah “ At-

Tajdid”, Volum 3, Nomor 2, juli 2014 
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 خاصوة ايضوا ودمول  ا ل ليى العربية اللغة تعلم كي لا .العربية اللغة م ردات تعلم دون
 .امل ردات هذه تعلم يف

الووون يوطبووو  لكلطوووً تعلوووم امل وووردات اللغوووة العربيوووة هوووو  لالواوووائعلليوووة الكعليم،يف 
ردات علووم الهبيووة ايووثي   وو، لكطوو ل الطووالب يف نتقووان امل E-learning ئلااووك ثام واووا

اإلبكنار الكعلم احملثود. من بوً األ ونال اإلبكنوار حاليا من مشنالت الكعليم وتكطلب 
زايدة يف مو هالت والن ا الباح.ةنىل اجمللوعوه مكووعوة مون امل وارات الوم توثعم م لكوه يف 

واوائل الوكعلم وااوك ثام ا اوا العلوم  الكثريى كول امل وارات كيوك لنون لللعلوم ااوك ثام
   ٗاللغة العربية.

يطووووكعلل واوووويلة النهونيووووك ك لووووة  يالووووكعلم الووووذهووووي ي وووواز  E-learningواوووويلة 
ينون وايلة لكلطوً   E-learning ، الكنوولويي يفللطاعثة يف الكعلمملطاعثة الكعلم. ل

تعللووا وارمووا  واحووث موون معلووم  قووط، هووذا  E-learningالويووودة يف تعلوويم عوون بعيووث، كووان 
يغبوي رييوة الوواس  E-learningالكعلم مكلطن وليال  قليال. هواك مرا   راوائل يف واوائل 

websiteعوووون تعلووووم عوووو  
5

هووووي علليووووة و نطووووطة يف تو يووووذ الكعلوووويم   E-learningواووووائل  . 
(.  ك.ر املوواد يف  نشوطة الوكعلم اإللنوهو  مون واوائل web- based learning)املطكوث اىل 

  و اهلواتك الذكية.  CD-ROMأواإلنهنت  و يثيو  والطلعي،  و نذاعة من الكل از 

مواابا لالاكعلال واائل  Mobile learningو قا لبل   نثرى كواوما  ن تولية 
كواوائل الوكعلم    Mobile learningالكعلم اللغة العربيوة. يطوكطي  املوثرس ااوكعلال واوائل 

للل ردات ألن تعلم امل وردات  اوينون ايكوذب والشواملة مو  املوواد املعرو وة علوك  ونل 
هللوووا مطووواواة وهوووو  ن هوووذان الواووويلكً  Mobile learningال وووورة وال ووووتية و ال يوووثيو. 

احمللول و ما  Mobile learningااكعلاالن  بنة اإلنكهنت و ما نخكال ومها وهو يطكعلل 

                                                             
4
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswa Zain, strategi belajar mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta , 2006) hlm. 164  
5
Abdul wahab rosyidi, media pembelajaran bahasa arab, (malang: Uin Maliki Press, 

2017).hlm. 29  
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learning  E- يطوووكعلل النلبيووووتر احمللوووولITC dan LCD و    لووو   ن ااوووكعلال واوووائل 
learning E- ملراة ل.ي يطكعلل تلك الواائل.ٙ 

هووو ٕٜٙٔ اووبكل موون  ٔبووى هووذا املع ووث ر الكوواري   دنيووة  ووهي بنوبووار ع ووثامل
مؤاطووة تعلليوووة ناووالمية اوووت رعايووة وزارة الشوووؤون الثيويووة يف ع وريوووة ننثنطوويا تقووو  يف 
موطقة بنوبار،و ذلك املع ث لثية مواد دب تثريطه الطالب هي مادة اللغة العربية.  موا 

  نشطة تعلو اللغة العربية وهي ككابة الق   الق ي وور ة النكاب. 

،  ويثت الباح.ة  ي وا املوثرس دنية  هي بنوبار ع ثاملالباح.ة يف   الحةةاملبعث 
الطريقوووة الووون ااوووك ثم ا  يعلوووم اللغوووة العربيوووة كوووان مك ريوووا يف وطوووم الكعلووويم اللغوووة العربيوووة. 

 ككواب مو وا املطوك ثمة الكعليليوة الواوائل القورا ة الطريقة حما ورة ورريقوة املثرس مكووعة
الطوالب  تعلل وا الوم هملوواد موااوب املوثرس بوه ووام الوذيالثدرس و غوي ذلوك،  الكقوو  

 .الكقو  املعرو ة واعثة عن اليولرمل حي 

  الكعلوويم علليووة تطووي  ن دووب الطووابقة األمووور موون الباح.ووة ماالحةكووه علووك بوووا  و
 ال  ل داخل الكعليم  ثوا  الطالب  حوال عن الباح.ة ر ت ما بعث ولنن  ييثا، بشنل

 : اآلتية الةواهر مو ا  ويثت  الثراس 

 املواابة امل ردات اخكيار علك يقثروا مل الطالب بعض .ٔ
 اجلللة م يثة صليلا وايطوعن الطالب ال يطكطيعون   بعض .ٕ
 امل ردات معو يهعوا ان يطكطيعون الطالب ال بعض .ٖ
 البطيطة امل ردات معو وتضاد تراد ا يذكروا  ن يطكطيعون ال طالبال بعض .ٗ

                                                             
6
 Koderi dkk, Pengembangan Mobile Learning bagi Pembelajaran, Jurnal Bahasa Arab. 

Vol. 4. No, November 2020, 265-278 P-ISSN: 2850-5045, E-ISSN: 2850-5053 DOI: 

10.29240/jba. V4i2.1769 
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 طوالب وردات لوثى ال.وة  ن ااوكيعاب املحالبا ،  ور تبوا  علك تلوك الةوواهر الطوابقة 
ثرس ووث اللغوة العربيوة،   ن املو مثامل تعلويهعلك   ل مل حيديوية  وترىي بنوبار  ثراةيف امل

ولوووة حماول حووواتياية و ثرواوووة وتطبيووو  اإلاوووه واد املبة هملووواووووا كوووارة واملعللوووه  هلطريقوووة امل
 ويةاللغة العربية له   مطك ثمة يف تعلامل  يثيو وال وتياثة من واائل حوا ةعةيلة يف اعي

  ضوول  الواووائلذه هوولة، نشووامل ذه. وايوول هلووE-learningواوويلة  الطووالب م ووردات تقووانا
 .بوا  علك اخل ة والوةرية اثوا  العللية الكعليلية

 الباح.وة توثا   حيو  العليو  العللوي البلو  نىل اكواج األاوئلة هذه عن وإليابة
-Eااوك ثام واوائل املو ووو  عاليوة  اوت املثراة  تعليم يف ااك ثام بكاريب القيام نىل

Learning هذا الكاريوب  ةامل ردات العربية يف تلك املثراة، و اياعل الباح. تقانلهوية ا
لهويووة يف تعلوويم اللغووة العربيووة  E-Learningواووائل   عليووة ااووك ثام ل.ووا علليووا  املو وووو  

يف املثراووة العاليووة اإلاووالمية ديويووة  وووتري العا وورة  لووثى تالميووذ ال ووك امل ووردات تقووانن
 بنوبارو

 

  حثلبا مشكالت  . ب
بوووا  علووك خلقيووة البلوو ، يووثون اثيووث الث وواكل الوون ا وورت يف  ل.ووو علووك الولووو 

 الكايل: 
 يف تعل  اللغة العربية  طالبرغبة ال .ٔ
  ردات اللغة العربيةامل  معللية تعل .ٕ
  ردات اللغة العربية امل  موايلة تعلي .ٖ
  ردات اللغة العربية امل  ممادة تعل .ٗ
  ردات اللغة العربيةامل  مرريقة تعل .٘
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  حدود البحث  .ج
-Eواووووائل  ااووووك ثام اليووووة علن.ووورة املشوووونلة ر هووووذا البلوووو ،  لوووثد ا الباح.ووووة         

learning ديويوة  ووتري يف املثراوة العاليوة اإلاوالمية  الطوالب امل وردات لوثى تقوانن  لهوية
 .بنوبارو

 

 سؤال البحثد.  
-E لواوائ ااوك ثامهل  وبوا  علك حثود البل ، وامت الباح.ة ب ياغة الكالية:       

learning اإلاوالمية ديويوة  .انويوةيف املثراوة ال الطوالب امل وردات لوثى تقوانن  لهويوة  عوال
 ؟ وتري بنوبارو

 

 هدؼ البحث ه.
 تقوووانن  E-learning واوووائل ااوووك ثام اليوووة ع  اهلوووثمل هلوووذا البلووو  هوووو ملعر وووة

 .اإلاالمية ديوية  وتري بنوبارو .انويةيف املثراة ال الطالب امل ردات لثى
 

 أمهية البحث . و
 و ما  مهية البل   يلا يلي:

 ن ينون هذا البل  الكنليلي لكو رت الشروط من الشروط املقررة لويل   ادة  (ٔ
اللغة العربية بنلية الهبية و الكعليم جلامعة الك ريج اجلامعية ر وطم تعليم 

 الطلطان الشريك واام اإلاالمية اينومية رايو
يف تعليم   E-learningواائل  ااك ثام الية علللثرس، ينون مثلوال و عيا  (ٕ

يف املثراة العالية اإلاالمية  الطالب امل ردات لثى تقانن  لهويةاللغة العربية 
  ديوية  وتري بنوبارو
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 نتقان امل رداتلللثراة، وثم  نرة لهوية تعليم  (ٖ
ينون  لة إلمنا  الو ى، و زايدة املعر ة مرتبط هلبل ، و   ن للباح.ة، الريا  (ٗ

     للباح  األخر يف املطكقبل. 
 

 مصطلحات البحث ز. 
 لط ولة املباح.ة،  كوّ ح الباح.ة امل طللات املويودة يف هذا املو وو:

ال عالية هي كي ية املوةلة لكنون  يلة يف االاك اد من امل ادر لكلقي    .ٔ
الذدمل املطلوب. ال عالية تكعل  بكو يذ كل العلل الرئيطي والوصول نىل 

 ٚل  ووات، وا ًكاك األعضا .  األهثامل، أبق
 -web)هي عللية و نططة يف تو يذ الكعليم املطكوث اىل   E-learningواائل  .ٕ

based E-learning ك.ر املواد يف  نشطة الكعلم اإللنهو  من واائل  .)
 و اهلواتك  CD-ROMاإلنهنت  و يثيو  والطلعي،  و نذاعة من الكل از  و

 الذكية. 
النللات الورداة يف اللغة، وثروة النللات الن لكلن ا  هو عي  امل ردات .ٖ

 ٛوم.املكلثث  و الناتب، والنللات املطكعلل يف اجملال العل

 

 

 

 
                                                             

7
Enco Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 82   
8
  M. Khailullah, Permaianan Teka Teki Silang Sebagai Media Dalam Pengajaran 

Bahasa Arab (Mufradat). Jurnal Pemikiran Islam . Vol. 37 No. 1, Januari-Juni 2012 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 املفهوم النظري . أ
 لفعاليةاتعريف  .1

هواك تعريك ال عالية املكووعة علك حطب مقكضيات كل جملوعة. ال عاليوة يف 
املواوووث  ن معواهوووا هوووي الوا وووذ، الوووثمؤثر، الوووذي يوووؤدي نلوووذ نكوووائج. و يف معاوووم اللغوووة 

مون العلليوة  ٜاألهوثامل املطلوبوة.     ن معواها ت ويل نىلeffectivenessاإلذمل ية هي  
 و ايركوة الون ططوط. و يف معاووم اللغوة اإلنثونيطوية النبووية  ن  عاليوة تشوكي الواوواح 
من حي  وصول نىل األهثامل املطلوبة. و وال ايطوانكو  ن  عالية وثرة علك اخكيار 

 ٓٔاهلثمل املوااب. 

لة و الواووائل بعووثد و وووال عبووث الرنووة  ن  عاليووة علووك انكقووا  امل ووادر و الواووي
معوً مقورر مون وبول، و هوي  لويول عوثة األعلوال يف وووت معوً.  وووال اوونثانج يف 
اوووياييان  ن ال عاليوووة هوووي الواووويلة والواوووائل بعوووثد معوووً مقووورر مووون وبووول وهوووي لويووول 
حاصلة العلل الذي عللو املر .  عالية دلت علك الوااح توةر من  حيوة وصووهلا نىل 

 وووول نلي ووووا. ونذا كانووووت حاصوووولة األنشووووطة تكقوووورب نىل اهلووووثمل اهلووووثمل املقوووورر  و ال ت
  ٔٔ كنون ال عالية مرت عة.

من خالل الغ م ال عالية، لنن ااكوكاج  ن ال عالية هي مقيواس يو وح موثى 
)النلية والووعية والووت( واألهثامل الن مت اثيثها مطبقا. اقي  اإلدراة لألهثامل 

ثيووث  هووثامل الكللوويم لنوون اقيقووة و قوووا ويطووكطي   ن يقابوول ذلووك يف معر ووة مووثي ا
 للاودة. النلية والووت يف اياق األنشطة.

                                                             
9
 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Kemendikbud, 2005), Hlm. 11 
10 Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm. 149    
11

Abdul rahmat, Efektivitas Implementasi,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), Hlm. 92   
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 وسائل اإلعالم التعليمية تعريف .2
 ل و الواي ائلأتيت كللة الوايلة من اللغة الالتيوية الذي اعو حر ياً هي الوا

 و املقثمة. يف اللغة العربية، واائل اإلعالم هي وايط  و راول من املرال نىل 
 ن الواائط عوثما تُ  م بعبارات عامة هي ننطانية  و ( املكلقي ) ال ييالخ ونيلي 

مادية  و  حثاث  يئ الةرومل الن متنن الطالب من اككطاب املعر ة  و امل ارات 
 ٕٔ و املواوك.

للغة العربية ، ُيطل  علك الواائل الكعليلية عادًة اام  وايلة و ًقا هلرموان ه
العيثه  الن هلا ن ى املعو،  ي واائل  رح املواد الكعليلية. يف معو امل طلح 

 ٖٔاملطك ثم  يًضا علك نطاق واا  هو الوايلة املؤيوات.
من بعض الكعري ات املذكورة  عاله ، لنن ااكوكاج  ن واائل الكعللية هي 
 داة تطك ثم كقواة لوقل الراائل  و املعلومات من امل ثر )املعلم( نىل املكلقي 
)الطالب( حم يكلنن الطالب من اككطاب املعر ة  و امل ارات  و املواوك، لنن 

 اقي   هثامل الكثريى.
 

 E-learningتعريف وسائل  .3
لم. وووال الواويلة هوي كوو داة املطوك ثمة لكبليووم املعلوموات مون امل ووثر نىل املطوك

Heinich    .الواائل صثر مون لغوة الالتيوى وعو  مون كللوة الوايلة ك داة املواصالت
هوووي  e-learningواوووائل . م وووثر اإل وووعار ومطوووكلم اإل وووعار بوووً واووويلة اعوووو لكشووو  

نشوواط وعلليووة بكطبيوو  الكعلوويم يف  ووبنة اإلنهنيووت والنلبوووتي. تن.وور املووواد يف علليووة 
توصووله بواوويلة اإلنهنيووت والطوولعي والب ووري واملووذايو واهلوواتك.    elektronikالكعلوويم

                                                             
12

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. (Jakarta: Rajawali Pres. 2011). hlm.3 
13

 Imam Asrori dan Ashanuddin, Media Pembelajaran Pahasa Arab, (Malang: CV. 

Bintang Sejahtera. 2014). hlm. 3 
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وكي يوة    e-learningمكووعا او ذ الوشواط    e-learningهذه املعر ة تو ح  ن واائل 
ٗٔ دائ ا يف الكعليم. 

 

كواووويلة الكعلووويم لكنليووول واووويلة الكعلووويم   E-learning واوووائل يووووهر مووون
يطووك ثم   E-learningالكقليوثي موو  اإلعطووا  اخلو ة الن.ووية لكالميووذ. هخك وار تعلوويم 

هوي تقثلوة األوىل يف الكالميوذ بو و     E-learning الكنوولوويي او ه لعلليوة الكعلويم.و
ومتطوك الوثرس كل مادة الكعليم علوي م. حوم يقوثرون الكالميوذ يف توثبي وووت الوكعلم 

    ٘ٔوتطوير م ار م ومعر ك م يف البيئة املنون لو ط م. 

E-learning   .هوو الووكعلم مطووا ة البعيووثة الووذي يطووك ثام الكنوولووويي، كلبيوووتر، والشووبنة
-Eت طووور علووك  توووا الكعلووويم  و الكووثريب. مووون الكعري وووات الطوووابقة  learningبيولووا النللوووة 

learning  اعو الكعلم يطك ثام واائل ال وتيا وال يثيو و ي  ة النلبيوتر  و جملوعة من
ال.الثوووة. وهوووذا اعوووو لنووون ني وووال املوووواد الكعلليوووة لطوووالب هاوووك ثام واوووائل تنوولوييوووا 
املعلومووووات واإلت وووواالت و ووووبنة اإلنهنيووووت. الووووكعلم هووووو علليووووة الك اعوووول بووووً الطووووالب 

دات هلووا اوو م م وم يووثا يف نتقووان الل وات أليوبيووة بووثون واملثراوً وم ووادر الووكعلم. امل ور 
نتقوان امل وردات النا يوة، اوياث الطوالب صوعوبة يف ات وال بول هوم اللنووون الكواصوول يف 

 اإلرالق. 

لنن لهوية نتقوان م وردات الطوالب، هاو ثام  E-learningلذالك عوث ب ري  ن واائل 
    ٙٔ E-leraning.الواائل
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 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung: CV 

Alfabeta,2012), hlm 317 
15

 Daryanto, Media Pembelajaran. (Yogyakarta: Gava Media. 2010). hlm. 4 
16

 Rosdiaana dkk, Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK), 

Jakarta: 13 Januari 2017 p-ISSN: 2527-5321; e-ISSN: 2527-5941 
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 نحثى من واائل الكعليم   E-learningكج  ن واائل يطكو من تعريك الطاب 
مون نووو واويلة    E-learning املطوك ثمة لهويوة م وارات ككابوة اللغوة العربيوة. واوائل

 مسعي ب ري البؤرة علك الطلعي والب ري. 

 E-learningاملزااي والعيوب من وسائل  .4

 امل ااي إباكعلال اإلنهنت يف الكعلم من  بنة بعيث و هي : 

يطوووكطي  املثراوووون والطوووالب الكوصووول بطووو ولة مووون   e-modertingتووووا ر مرا ووو  .ٔ
واوووائل اإلنهنوووت بشووونل مووووكةم  و عووووثما تو يوووذ  نشوووطة االت وووال دون حموووثود 

 اطا ة  و منان  و ووت.
املواد الكعليلية  و ن ارة الكعلم بهتيب ومعً  ك ثاموالطالب اا ةطكطي  املثرات .ٕ

 قيم من األترنت حن يطكطي   ن ي
يطوكطي  الطوالب  ن يكعللووا  و يبل.وووا املوواد الكعليليوة يف كوول وووت ومنوان عوووث  .ٖ

 مطكعلل يف الكعلم
ويطووووكطي   ن ي عوووول املوصووووول موووون  ةي يووووث الطووووالب األخبووووار املكعلوووو  موووون الثراوووو .ٗ

 اإلنهنت بط ولة.
والطووالب  ن يواوشوووا موون اإلنهنووت ويكبعوووا عيوو  الطووالب حوون  ةطووكطي  املثراووت .٘

 لوم واملعر ة ي يثوا الع
 يكغي دور الطالب من عادة الطليب ينون الوشاط واملطكقل .ٙ
 بن ا ة، امل.ال بعض الطالب يطنوون بعيث من املثراة  و اجلامعة. .ٚ

 وهي: E-learning ما العيوب من واائل 

والطوووالب  و بووً الطوووالب وهوووذه املشووونلة يبطوووئ يف  ة ووو  الك اعووول بوووً املثاووو .ٔ
 تنوين الوكياة عللية الكعليم.
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امليوووول نىل نمهووووال  حيووووة ايركيووووة  و  حيوووووة اإليكلاعيووووة ونال يووووث   الولووووو  حيوووووة  .ٕ
 الكااري.

 عللية الكعليم ميال نىل الكلرين وليى الكعليم .ٖ
وب ملعر ة تقويوات يكغي دور املثرس من نتقان تقويات الكعلم الكقليثي واآلن مطل .ٗ

 ICTالكعلم 
 الطالب الذيً ال للنون الثوا   الكعلم ليلون نىل ال شل. .٘
 ال تكو ر مرا   اإلنهنت  و  بنة اإلنهنت يف عي  األماكن .ٙ
  و  املوا ً الذين يعر ون وللنون امل ارات لكشعيل اإلنهنت .ٚ
 ٚٔ و  املوا ً يف نتقان اللغة مو ج النلبوتر. .ٛ

 E-learning لالواائ هاك ثام  الكعليم خطوات تنون ، الثرااة هذه يف 
 كلايلي:   امل ردات تقانن  لهوية  عال

  هلكلية املثراة تقثم .ٔ
 ومرايعوووة االاوووئلة بعوووض وتطووورح وااليووورا ات  الكعلووويم  هوووثامل املثراوووة تشوورح .ٕ

   الطابقة الثروس  و الواحثة
 إبداز الكعليلية املاادة املثراة تشرح .ٖ
 واائل الكعلم  ةاملثراطكعلل ت .ٗ
 كللة رال املثراة ملك ب ورة امل ردات يف  نلت .٘
 مر املثراة الطالب ل واو اجلللة امل يثة من امل ردات الذي  رال نلي م.أت .ٙ
 شرح املثراة مو وو الكعلم ب يثيو الذي  رال نلي م.ت .ٚ
 مر املثراة لسإاكلاو وال  م  يثيو الكعلمأت .ٛ
 ٛٔاجلللة امل يثة املواابة من ال يثيومر املثراة الطالب ل واو أت .ٜ
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 Mayer E. Richard, Multimedia Leraning. (Jakarta: Prenada Media. 2001). hlm. 221 
18

 Kartasmita, Catatan Penembangan E-learning dalam Budaya Belajar kini, (Bandung: 

2003). hlm.181 
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  E-learningتنمية شكل  .5

 وهي: E-learningعوث الر ي هوغي عن تولية  نل 

اإلنهنت لغرض الكلليم حم ينون الطالب واملعللون  اك ثامهو ن Web course . أ
مو  لً وال يل م املواي ة وي ا. وعي  املواد الكعليلية واملواوشات واإلاكشارات 
واإلتقان والكلارين واالمكلا ت و نشطة الكعلم األخرى بوقل من اإلنهنت. اعو 

 آخر هاكعلال  بنة من بعيث.
اإلنهنوووت لكطووو يل بوووً  وووبنة مووون بعيوووث  ثامك هوووو ااوووWeb centric course  . ب

ومواي وة الويوه. و يوقوول بعوض املوواد موون  اإلنهنوت وبعوثها موون مواي وة الويووه. 
واي كوووه لكنليووول بيو لوووا. يف هوووذا الشووونل يطوووكطي  املوووثرس إلعطوووا  اإل وووارة نىل 
الطوووالب لوووكعلم الوووثرس مووون املووووو  الوووذي صووووع م. ويعطوووي الطوووالب الكويي وووات 

رى. يف مواي ة الويه الطالب واملثراون  ك.ور مواوشوات لبل  من مري  األخ
 عن املواد الن متت الثرااك ا من اإلنهنت.

اإلنهنوت لهويوات يوودة الوكعلم يف ال  ول، ويي وة  ك ثامهو ناWeb enhanced  . ت
موون اإلنهنووت وهووي نعطووا  اإلارا  والكواصوول بووً الطووالب واملثراووون و زمالئ ووم 

 ٜٔاآلخرين.  و عضا  ال روة واملرايعً

 مخسة أنواع منها :إىل  ة تنقسماإللكرتوني التعليمية لوسائ .6
  . Learner -led e-Learning   

 ي علليوة الوكعلم   Self – directed e Learningتُعورمل هوذه ال ئوة  يًضوا هاوم  
امل وووللة للطووولاح لللكعللوووً هلوووكعلم بشووونل مطوووكقل. اهلوووثمل هوووو نقووول الوووكعلم 

 للطالب املطكقلً
 Insector-led e-Learning . ب

                                                             
19

 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

(Jakarta: Rajawali Pers. 2007). hlm.226  
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تنوولوييا اإلنهنت لوقل الكعلم كلا هو ايال يف ال  ول الثرااية   ثامهو ااك
 الكقليثية )توكقل ال  ول نىل الويب(

 Facilitated e-Learning       ج.
 ي مووواد  Instructor – Ied e Learningو  learner-leadعبووارة عوون موو يج موون 

الثرااوة الذاتيووة أب ونال خمكل ووة يوكم تقووثل ا عو  الويووب )م.ول ال وووت والراوووم 
 املكلركة وال يثيو والو  ، وما نىل ذلك(

 Emmedded e-Learning د. 
اومل يشورح ن طوه مو  نةوام  Just in time trainingهو حماولة جلعل  ي  م.ل 

  املطوواعثة ال وريووة ، عوووثما دعووم األدا  اإللنووهو . مت ت ووليم هووذه ال ئووة لكقووث
 يف نتقان م ارة  و معر ة وما نىل ذلك. يرغب املر  

 Telementoring dan e-Coachingو. 
اإلنهنووووت وتنوولوييووووا الويووووب لوصووووك الكوييووووه والكووووثريب عوووون  ك ثامهووووو ااوووو 

 ٕٓبعث.
  املفرداتتعريف  .ٚ

 امل ردات  .  
كواوويلة للك نووي. نن امل ووردات هووي  داوات املعووو كلووا  تووا يف ووووت آخوور  

ألن املكنلم يطوكطي   ن ي نور ي يعو  موا خطور يف هلوه و نوره بنللوات موا يريوث. 
وامل ردات نحثى العواصر اللغوية الن يوبغي علك مكعلم اللغة العربية من أليانوب 

 ٕٔتعلل ا ليل ل علك الن ا ة اللغوية املرغوبة.

                                                             
20

 (http://http://www.teknologipendidikan.net/2012/02/29/ragam-jenis-e learning/,diunduh 

pada tanggal 14 Februari 2021 pukul 18:37) 

 
)منة املنرمة: يامعة  م القرى،  رري  تثريطة،-مثخل- اطه حملود كامل الواوة، تعليم اللغة العربية بلغات  خر:  ٕٔ

ٜٔٛ٘  ،)ٔٙٔ 

http://http/www.teknologipendidikan.net/2012/02/29/ragam-jenis-e
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نطوية  ل  وا نحيوول و اإلنثو  –امل ردات كلا ذكورت يف القواموس اإلذميل يوة 
وامل ووووردات يف  vocabulary – وووواذيل هووووي وائلووووة النللووووات و يف اللغووووة اإلذمل يووووة 

 ٕٕاصطالح القاموس لغة اإلنثنطية عوث ه الي  واكاكا هي  وائة النللات.
امل ووووردات واحووووثها م ووووردة . وهووووي ال ووووو  و النللووووات الوووون تكنووووون موووون  

 م امسوووا  م  دة. امل وووردات  و  اووووا  كانووت  عوووال‘ حوور ً  ووو ك.ر وتوووثل علووك معوووو
 النللات هي الوحثات الن تهتب   قيا و قا نةام رموي خا  لكنوين اجلللة. 

وهي طكلك عن ال ووت الوذي هوم ‘  ي بذلك  صغر وحثة لغوية حرة 
ولنوه وث ينون حرا  و غية حر. وهوذا يعوو ‘  صغر وحثة لغوية ذات معو  يضا
  و  ك.را.  ن النللة وث تنون صوات واحثا

 تعليم امل ردات  . ب
الكعليم هو مطاعثة الطالب إلمنا  ووهيم العقليوة واخللقيوة وتوةيل وا حوم 
يكللووا هألخووالق النرلووة ويطووكعثوا ملطووكقبل م. والكعلوويم  يضووا هووو علليووة لاراوو ا 
امل رد لكغيي الوكه. م م للبا ح.ة  ّن يؤكوث م  ووم تعلويم امل وردات ألنوه ووث  طوئ 

  م تعليم امل ردات علك  نه هو تعليم الثراس األيى معو كللة عربيوة البعض يف 
يعى وثرته علك ترعه علك ترعه النللة نىل لغكه ونداد مقابل هلا.والبعض اآلخر 
يةون  ن تعلوويم النللووة العربيوة يعووى وووثرة الووثارس علوك اثيووث معواهووا يف القوووامى 

 ٖٕم  وم تعليم امل ردات. ليى هذا املراد من‘ واملعايم العربية. كال
 ما تعليم امل ردات هو توييه الطالب ألن تنون لثي م القثرة علك نطو  
حوورومل امل ووردات و  ووم معواهووا و معر ووه رروووة  رروووة اإل ووكقاق مو ووا ووصوو  ا يف 
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 Jhon Echol, Kamus inggris Indonsia, (Jakarta: PT Gramadia, 1998) hlm. 631 
ٕٖ

 ٔ(  . ٕٛٓٓاوتراوو  نث،  صول الهبية والكعليم، )مع ث دار الطالم : كونكوربية اإلاالمية،  
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تركيوووووب لغووووووي صوووووليح والقوووووثرة علوووووك ااوووووك ثام النللوووووات املوااوووووبة يف املنوووووان 
 ٕٗاملوااب.

العربيوووووة للكالميوووووذ األيانوووووب هوووووو  ن ينوووووون تعلووووويم امل وووووردات  و النللوووووة 
الطووووالب وووووادرا علووووك  ترعووووة النللووووة و اثيووووث معووووو امل ووووردات و نطق ووووا الطووووليم 
وكوووذلك ووووثر م علوووك ااوووك ثام النللوووة املوااوووبة يف اوووياق اجلللوووة الطوووليم، ألنوووه 
الي يث ك.يا نذا ح و الطالب امل ردات الن.ية ولنون مل يقوثر علوك ااوك ثام ا، 

  حيات اليومية.  وهخلاصة يف

 ج.  مهية امل ردات 

نن امل وووردات تلعوووب دورا هاموووا يف   وووم   نوووار و خووويات  ووو   موطقوووة  
كانوووت  و منكوبوووة. هوووذا دليووول علوووك امل وووردات  يلعوووب دورا هاموووا يف علليوووة اللغوووة 
موطوووة  و منكوبووة يف حيووات اليوميوة  و األكادليووة. ال اوويلا ملوكعلم اللغووة، لووذلك 

  ااكيعاب علك امل ردات. علك املكعلم اللغة

 دات: ر د.  االيب  رح امل 

بيوووان موووا توووثّل عليوووه النللوووة إببوووراز عيو وووا  و صوووور ا نن كانوووت حمطواوووة.  .ٔ
 )ولم(

 مت.يل املعو ) كح الباب(  .ٕ
 مت.يل الثور )مريض يشنو من بطوه(  .ٖ
 ذكر املكضادات  .ٗ
 ذكر املهاد ات  .٘
 تثاعك املعا  )للعائلة تذكر النللة: زوج وزوية و والد و اراة(  .ٙ

                                                             

-هبا )الربط:موشورات املوةلة اإلاالمية للهبية والعلوم وال.قا ة  تعليم العربية لغي الوارقًر ث نث رعيلية ،ٕٗ 
  ٜٗٔم(   ٜٜٛٔ-نيطيطنو 
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 ذكر  صل النللة و مشكقا ا  .ٚ
  رح معو النللة هلعربية  .ٛ
 نعادة القرا ة و تعّثدها يطاعث علك معر ة املعو  ك.ر   .ٜ

 البل  يف املعام  .ٓٔ
 ٕ٘الهعة   .ٔٔ

 س اخكيار امل ردات ااه.   

طكوووار مو وووا و توكقوووي  لوووا  اووواس اخكيوووار  اللغووة كبوووي تعطيوووك ن طووو ا، وعليوووك  ن 
امل ووردات ر بر موو  لكعلوويم العربيووة للوووارقً بلغووات  خوورى؟ هووواك جملوعووة موون األاووى 

 نذكر  يلا يلك  ك.رها انكشارا:

ت ضوول النللوة  وائعة االاووك ثام علوك غيهووا، موا دات مك قووة  frequency : الكوواتر .ٔ
 ر املعو.

ر  ك.ور مون بلوث عورى علوك تلوك  عللالنللوة الوم تطوكت ضل rang : الكوزو  و املث .ٕ
 الن تويث يف بلث واحث.

ت ضووول النللوووة الووون تنوووون يف مكوووواول امل ووورد دوووثهاحً  availability : املكاحيوووة .ٖ
 يطلب ا و اتك تؤدي له معو حمثدا.

ت ضوول النللووة الوون تنووون م لو ووة عوووث األ ووراد علووك النللووة  familiarity األل ووة:  .ٗ
وووثرة االاووك ثام.  نللووة )ضووب( ت ضوول بال ووك علووك كللووة ونن كووان  امل اووورة

 مك قً ر املعو.
ت ضووول النللوووات الووون تغطوووي عوووثة جمووواالت يف وووووت واحوووث  coverageل: لشلوا .٘

علووك تلووك الوون ال طووثم نال جموواالت حموووثودة.  نللووة )بيووت(   ضوول يف ر يوووا مووون  
 كللة )مو ل(.

                                                             
، الطبعة األوىل )الرايض :   راة منكبة امللك   ث الوروية  ثوا   ن ا ات ملعللك اللغة العربية لغي الوارقً هباعبث الرنن نبرهيم ال وزان،   ٕ٘

 . ٜ٘ٔه( . . ٕٖٗٔالوشر، 
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معيووة عوووث الوثارس علوك تلوك النللووة  األمهيوة: ت ضول النللوات الوون تشوي  حايوة .ٙ
 العامة الن وث الحيكاي ا  وحيكاي ا وليال

العروبة: ت ضل النللوة العربيوة علوك غيهوا وهبوذا املوطو  ي ضول تعلويم الوثرس كللوة 
)اهلاتك( بثل من الكلي ون: و )املذايو( بثل من الراديوا. نذا مل تويث كللوة عربيوة 

از علووك الكل ي يووون، و خوويا أتيت النللووة األيويبيووة ت ضوول النللووة املعربووة م.وول: الكل وو
الووووون ال مقابووووول هلوووووا يف العربيوووووة، علوووووك  ن تنكوووووب هلطبووووو  ه يووووورمل العووووور  م.ووووول 

 ٕٙ) يثيو(.
 و.   نواو امل ردات 

توقطم امل ردات نىل  ربعة  وطام، وهو تقطيل ا حطب امل وارات اللغويوة،    
 . أييت بياتا  يا يلي:  و حطب املعو و حطب الك    وحطب االاك ثام

 تقطيل ا حطب امل ارات اللغوية .ٔ
 حطب امل ارات اللغوية، توقطم امل ردات نىل  ربعة  وطام:

م ردات لل  م، وهي توقطم نىل وطلً مها م ردات اإلاوكلاو و م وردات  .  
القوورا ة،  وواألول هووو جملوعووة النللووات الوون يطووكطي  ال وورد الكعريووك علي ووا 

من  حث املكلثثً و ما ال.ا  هو جملوعوة النللوات و  ل ا عوثما يكلق ا 
الوون يطووكطي  ال وورد الكعوورمل علي ووا و  ل ووا عوووثما يك وول هبووا علووك صوو لة 

 مطبوعة.
و موو يوة   (informalم ردات النالم، وهي توقطم نىل وطلً مهوا عاديوة ) . ب

(forma  l) ا ال ورد يف حياتوه كعلاهل،  ا ألول هو جملوعة النللات الن يطو
 ا نال يف عللميووة.  مووا ال.ووا  هووو جملوعووة النللووات الوون ال وورد وال يطووكاليو 

 مووك معً  و عوثم تنون له مواابة

                                                             
26

   ٜٗٔ.  . هبا تعليم العربية لغي الوارقًر ث نث رعيلية ،  
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م وردات النكابوة، وهوي توقطوم نىل وطولً مهوا عثيوة وموو يوة.  واألول هووو  . ت
 ا يف مووك اإلت ل النا  الش  ك م.ول كعللجملوعة النللات الن يط

ا  هووووووو جملوعوووووة النللوووووات الوووووون موووووذاكرات  و ككابوووووة يوميووووووات.  موووووا ال.ووووو
ل ا ال رد يف مووك اإلت ال النكا  الرمسي م.ل تقث  رلب العلول  عليطك

  و ككابة الكقرير.
م ردات كاموة، وهي كذلك توقطم مهوا، اويقية واليليوة،   واألول جملوعوة  . ث

النللات الن لنن ت طيها من الطياق الوذي وردت  يوه. و موا ال.وا  مهوا 
نللات الن لنن ت طيها ااكيوادا نىل خ ائ  ا ال ور ية، هو جملوعة ال

 ٕٚ و يف  و  اإلملام بلغات.

 الكعليم الذايت للل ردات العربية:

يعرمل تعليم الذايت أبن العللية اإليرائية املق ودة الون حيواول  ي وا املوكعلم 
 نينكطووب بو طووه القووثر املقووون موون املعووارمل وامل ووارات عوون رريوو  امللاراووات 
الن حيثدها ال  مج الذي بً يثيه ، من خالل الطبيقات الكنوولويية. ومون 

و رصوووة دماراوووة ك وووا ات   هوووم األاووواس للوووكعلم الوووذايت هوووي ناتحوووة املوووكعلم حريوووة
الوشووارات الكلليووة بشوونل  عووال. نذن ، الووكعلم الووذايت امل ووردات العربيووة يف هووذا 
البلووو  اعووووو  ن الطوووالب يكعللووووون أبن طووو م ذاتيووووا مووون خووووالل ااألغويوووة بوووول 
اطووواعثةالباح.ة، نموووايف اثيوووث األهوووثامل واخكيوووار الطريقوووة  والواووويلة،  ي موووا 

 يطلك هلكعلم املوية الذايت.  

   امل ردات مؤ رات. ب

 :  يل ما( الث ردات) الث ردات  تعلي يف الوااح مطشرات تشلل 

                                                             
-ٙٔٙ(  . ٜٙٛٔبلغة  خر )منة: يامعة  مالقرى،  تعليم اللغة العربية لغي الوارقًر ث نث رعيلية ، املراي    ٕٚ

ٙٔٛ 
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   للراائل ال ليلن واملعو هلكاويث الو و  ورا ة  طالبال يطكطي  .ٔ
  امل ردات معو   م علك وادرون طالبال .ٕ
   ٕٛاجللل اياق يف امل ردات ااك ثام علك وادرون  طالبال .ٖ

 نتقووان مقيوواس  وو ن ،  عوواله امل ووردات نتقووان مؤ وورات يف الوةوور خووالل موون
 ، امل وووردات بعوووض ح وووو علوووك القوووثرة يف ينوووون ال  طوووالبال لوووثى امل وووردات

  ل  م كوايلة اوا  ، موااب بشنل امل ردات ااك ثام علك القثرة يف ولنن
 يعلوووول العربيووووة اللغووووة م ووووردات  تعلوووويم  وووو ن ، اعووووو آخوووور.  وكووووالكعبي ، الووووو 

 اوووا  ، العربيووة اللغووة هاووك ثام الكواصوول علووك  الكالميووذ وووثرة لكطوووير كواوويلة
 .اليب  و نشط بشنل

 : يلايلك    ي امل ردات اتقان مؤ رات و ما

  ييثة امل ردات ترعة علك الطالب يقثر .(  
   امل ردات اككابة علك الطالب يقثر   .( ب
 ٜٕ.اجلللة داخل امل ردات ااك ثام علك الطالب يقثر  .( ت

 ااوك ثام    ي البل  هذه يف الباح.ة تريثها الن لألهثامل هلوطبة  ما
 علوووك الطوووالب يقوووثرون عووون امل وووردات اتقوووان لهويوووة اللووووح يف النللوووات واووويلة
  معوووووو امل وووووردات يهعوووووا ان الطوووووالب ويطوووووكطيعون  املوااووووبة امل وووووردات اخكيووووار

  البطيطة. امل ردات معو وتضاد تراد ا يذكروا  ن الكالميذ ويطكطيعون

 

 

                                                             
28

 DR. D Hidayat, Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII, (Semarang: Karya),  

hal. 34   
29

 Syaiful,Mustofa،Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif ،(Malang: UIN-MALIKI 

Press, 2011), hal. 60 
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 اإلجرائياملفهوم ب. 
  عال E-learning لواائ هاك ثام  الكعليم خطوات تنون ، الثرااة هذه يف

 كلايلي:   امل ردات تقانن  لهوية
  هلكلية املثراة تقثم .ٔ
 ومرايعوووة االاوووئلة بعوووض وتطووورح وااليووورا ات  الكعلووويم  هوووثامل املثراوووة تشوورح .ٕ

   الطابقة الثروس  و الواحثة
 إبداز الكعليلية املاادة املثراة تشرح .ٖ
 واائل الكعلم  ةطكعلل املثرات .ٗ
 كللة رال املثراة ملك ب ورة امل ردات يف  نلت .٘
 مر املثراة الطالب ل واو اجلللة امل يثة من امل ردات الذي  رال نلي م.أت .ٙ
 شرح املثراة مو وو الكعلم ب يثيو الذي  رال نلي م.ت .ٚ
 مر املثراة لسإاكلاو وال  م  يثيو الكعلمأت .ٛ
 .الطالب ل واو اجلللة امل يثة املواابة من ال يثيومر املثراة أت .ٜ
 كم املثراة الثرس هلطالم والثعا .ط .ٔ

 : يلا يلينتقان امل ردات و ما مؤ رات  
 ييثة امل ردات  ن ترعوا الطالب وادر .ٔ
  رداتامل وككابة الوط  علكطاللب ال وادر .ٕ
 اجلللة داخل امل ردات ااك ثام علك الطالب وادر .ٖ

 
 السابقةالدرسات  .ج

الثرااات الطابقة هي لوث مطك ثمة كاملقارنة البكعاد الكقليث عن ككابة عللية  
-E علية ااك ثام الواائل ولك كيث البل  الذي وام به الباح . تواوب هذه الثرااة  

learing  يف املثراة العالية اإلاالمية ديوية  وتري الطالب لثى  لهوية نتقان امل ردات



21 
 

 ، هذا البل  مل يقم  حث هلبل  من وبل. بعض البلوث الطابقة ذات  بنوبارو
 ال لة هلبلوث الن  يراها املؤلك من بً آخرين:

, (ٜٕٔٓموون وطووم تعلوويم اللغووة العربيووة ) وايهاووذا البلوو  وووث وامووت هبووا اي ووي هوو .ٔ
الواائل الكعلويم املكعوثدة  هلنلبيووتر يف الوكعلم  ومو وو ل. ا الكاريب ااك ثام

اللغة العربية لثى الطالب يف الثدراة العالية   مس م مادورا  . وحاصلة ل. ا  ن 
النلبيوتر يطكطي   ن يروي نكائج تعلوم الطوالب. وال ورق  املكعثدة القائلة لالواائ

 ئلام الواوووا بووً ااووك ثام الواوووائل الكعلوويم املكعووثدة  هلنلبيووووتر ودون ااووك ثام
ل ووورق بووً ل.وووه والبلوو  الوووذي وووام بوووه الباح.وووة يف واالنلبيوووتر.  املكعووثدة القائلوووة
لوووثى  لهويوووة نتقوووان امل وووردات  E-learingااوووك ثام الواوووائل.  توووا  املكغوووي الكووواب .

.  ي  ن البلو  الوذى يف املثراة العالية اإلاالمية ديوية  ووتري بنوبواروالطالب 
لهويوة نتقوان   E-learning علية ااك ثام الواوائل يراه الباح.ً  ك.ر رك ت علك 

 امل ردات. 
( ات املو وو ٕٗٔٓ)ال ي اي  من وطم تعليم  توييالبل  الذي وام  خي  .ٕ

لثى نكائج الكعلم لهوية ال ي اي  يف تعليم  E-learning  عالية ااك ثام الواائل 
 . واألالوب ع  البيا ت املثراة ال.انوية اإلاالمية اينومية يويب رالب

وبعث  ن حلل الباح.ة البيا ت، كلا دل عليه  ن املطك ثمة مالحةة واخكبار. 
ٜ٘،٘=To   ك  من يثول Tt ومن درية  ٔ= %ٕ،ٛٙ  يف درية داللة
مقبول. وهذا تثل علك  ن  Haمردود و  Ho، يعى ٘= %ٕ،ٔٓداللة 

املثراة  رالبلثى الكعلم  لهوية نكائج عال  E-learningااك ثام الواائل 
ل.ي ول. ا يف املكغي املطكقل  املعادلة بًال.انوية اإلاالمية اينوميةيويب. و 

 ة. وال رق بً ل.ه والبل  الذي وام به الباح. E-learningيعى ااك ثام واائل
لثى نكائج الكعلم لهوية  E-learningالواائل يف املكغي الكاب .  تا ااك ثام 
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امل ردات  اتقان لهويةلهوية  E-learningالواائل ااك ثام  ة، و ما الباح.طالبال
 .طالبالعربية لثى ال

( ات املو وو ٕٕٓٓ)اللغة العربيةالبل  الذي وام  خي تويي من وطم تعليم  .ٖ
لهوية اتقان  اللغة العربيةيف تعليم  learning Mobile  عالية ااك ثام الواائل 

 . واألالوب ع  امل ردات لثى رالب املثراة املكواطة اإلاالمية مل وغ
وبعث  ن حلل الباح.ة البيا ت، كلا دل البيا ت املطك ثمة مالحةة واخكبار. 

ومن  ٔ= %ٕ،ٛٙ  يف درية داللة Tt ك  من يثول   To=ٕٔ،ٖعليه  ن 
مقبول. وهذا تثل علك  ن  Haمردود و  Ho، يعى ٘= %ٕ،ٕٔدرية داللة 

لثى رالب املثراة اتقان امل ردات  عال  learning Mobile ااك ثام الواائل
ل.ي ول. ا يف املكغي املطكقل  املعادلة بًال.انوية اإلاالمية اينوميةيويب. و 

. وال رق بً ل.ه والبل  الذي وام به  learning Mobile يعى ااك ثام واائل
اتقان لهوية  learning Mobileكغي الكاب .  تا ااك ثام الواائل الباح.ة يف امل

لهوية لهوية  E-learningلثى الطالب، و ما الباح.ة ااك ثام واائل امل ردات 
 اتقان امل ردات العربية لثى الطالب.

 
 فروض البحث . ج

  ما  روض البل    لا :

Ha الواائل :E-learning الطالبلثى  لهوية نتقان امل ردات  عال. 
Ho الواائل :E-learning الطالب.لثى  لهوية نتقان امل ردات  ّعال غي 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث . أ
 نن هذا البل  ل  جترييب، ويكنون هذا البل  من املكغيين، املكغي املطكقل

(x) ية ااك ثام واائل الهي  عE-learning    كاملكغي ، واملكغي الكاب(y )هي 
ال ك  راالبهلبل  لثى  ةقوم الباح.ت. و لهوية نتقان امل ردات كاملكغي

 .  اإلاالمية ديوية  وتري بنوبارو .انويةيف املثراة الالعا رة 
ك ك جترييب و      يف هذا البل  يوقطم الباح.ة نىل ص ً، ال ك العا رة 

 العا رة، وال ك  E-learningية ااك ثام واائل ال عيطك ثم الباح.ة  يه 
-Eية ااك ثام واائل ال عك ك  بطي وال و يطك ثم الباح.ة  يه    ب 

learning  وت ليم البل  الذى تطك ثم الباح.ة  يه ت ليم اخلكبار القبلي
 Control Group Pre Test – Post Test)واالخكبار البعثي 

 
 االخكبار البعثي املعايلة االخكبار القبلي ال ك

 T1 X T2 )   ( العا رة ال ك

 T1 - T2 )ب( العا رةال ك 

 البيان:

 : ال ك الكارييب         ال.ا   

 :  ال ك الضبطي ال.ا  ب

To  اإلخكبار القبلك وبل تقث  املادة الثرااية : 
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ٔT  اإلخكبار البعثي بعث تقث  املادة الثرااية : 

X   املعاجلة: ال ك الذي  يه 

 : ال ك الذي ليى  يه املعاجلة  -

 مكان البحث وزمانه . ب
اإلاالمية ديوية  وتري  .انويةاكقوم الباح.ة هلبل  يف املثراة ال

 ٕٕٓٓالعام الثرااي يف   الش رابكل  حم الش ر نو ل  الكاريحبنوبارو يف 
 أفراد البحث واملوضوع . ج

يف      و  ب   العا رةال ك   راد هذا البل    و كل الطالب  ما 
ية ال عو ما مو وعه   و اإلاالمية ديوية  وتري بنوبارو.  .انويةاملثراة ال

 .لثي الطالب لهوية نتقان امل ردات E-learningااك ثام واائل 
 جمتمع البحث وعينته . د

اإلاالمية ديوية  .انويةيف املثراة ال رالب ما اجملكل  يف هذا البل  هو كل 
 .انويةيف املثراة ال العا رة ال ك رالبهو كل  ، وعيوكه وتري بنوبارو

 . رالب ٖٗ، عثدهم اإلاالمية ديوية  وتري بنوبارو

 

 

 

 

 



25 
 

 3.2اجلدول 

اإلسالمية دينية فوتري  ثانويةيف املدرسة ال العاشرة الصف طالبجمتمع 
 بكنبارو

 
 العثد ال  ل الروم

 ٚٔ   عا رةال ٔ

 ٚٔ ب عا رةال ٕ

 ٖٗ اجمللوعة

يعوووى ال ووووك  لعا وووورةال وووك ا روووالبالبلووو  كوووول  او خوووذت الباح.وووة عيوووووة هلوووذ 
وتقويووووة عوووو    ل ووووا(.ٚٔ ب  ) عا وووورة ل ووووا( وال ووووك الٚٔ    ) لعا وووورةا

 (Purposif Sampling)  ة  العيوات اهلادملالبيا ت املطك ثام
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 أدوات البحث . ه
 يف هذا البل ، تطك ثم الباح.ة  دوات البل  كلا يلي:

 
 املالحظة .1

 3.3اجلدوال 

 لرتقية إتقان املفردات E-LEARNINGفعالية استخدام الوسائل 
 

 ال نعم املالحظة رقم

ت كب املثراة ااكعثاد  و ت كح املثراة هلطالم والثعا  ٔ
 الكالميذ وحضورهم يف ال  ل

  

 بعض وتطرح وااليرا ات  الكعليم  هثامل املثراة تشرح ٕ
 الطابقة الثروس  و الواحثة ومرايعة االائلة

  

   إبداز الكعليلية املاادة املثراة تشرح ٖ

   تطكعلل املثراة واائل الكعلم ٗ

   كللة ترال املثراة ملك ب ورة امل ردات يف  نل ٘

أتمر املثراة الطالب ل واو اجلللة امل يثة من امل ردات الذي  ٙ
  رال نلي م
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   الذي  رال نلي متشرح املثراة مو وو الكعلم ب يثيو  ٚ

   أتمر املثراة لسإاكلاو وال  م  يثيو الكعلم ٛ

   أتمر املثراة الطالب ل واو اجلللة امل يثة املواابة من ال يثيو ٜ

   طكم املثراة الثرس هلطالم والثعا  ٓٔ

 
 اإلختبار .2

 

 

 روم

 

 

 نام

 مؤ رات الكقو 

يب
ترك

ات 
 رد

امل
 

حة
 ا

 
 

 و
ل

 

     ٔالطالب ٔ

     ٕطالب ال ٕ

 

 

 مجع البياانت . و
 رريقة ع  البيا ت يف هذا البل  تكنون من رريقكً   لا: 

 ع  البيا ت يف هذا البل  تكنون من رريقكً   لا:
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 . املالحظة1 

 ٖٓاملالحةة آلة ع  البيا ت بطريقة الوةر والنكابة ترتيبية هلةواهر املثوِّ .
 E-learningواائل  ااك ثامهذه املالحةة ملالحةة تو يذ 

 . االحتبارٕ 

لووووثى  امل ووووردات تقوووواننملعر ووووة   ك ثامالوووون تطوووو (الكلريوووووات  و اووووئلة األالكلريوووور ) 
 .طالبال

 اإلام: 

 ال  ل:        

 اإلخكيار       

Pilihlah  salah satu   jawaban dari jawaban yang tersedia!! 

  يف " جُمَْتِهدٌ .  ْنٌَث رَاِلًب يف اْلَلْثَرَاِة ال.َّاَنِويَِّة اإِلْااَلِمَيِة، ُهَو رَاِلٌب جُمَْكِ ٌث َمْعَو َكِللة ٔ
 َهَذا اجْلُْلَلة ِهَي........

   .Pemalas      ج .hoby 

 Pintar.  د       Rajin    ب. 

 pekerjaanه.  

 يف َهَذا اجْلُْلَلة ِهَي........" َفضيَلَة" . َعِلَم َ ْنٌَث َ ضيَلَة َصالََة اجلَلاََعِة َمْعَو َكِللة ٕ

  . Keutamaan       .جKekuasaan   

  Kebebasan د.      Kekurangan  ب. 
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 keaktifanه.  

يف َهوَذا اجْلُْللَوة "  ِهػَوااَيتُ " ِهَوااَيُت ُعَلَر ِمْ.ُل ، اْلِقرَاَ ِة َوالرَّْاوِم واْلُلرَاَاوَلِة َمْعوَو َكِللوة . 3
 ِهَي........

 .   Hoby       .ج Cita-cita  

 Keterampilan د.      Kegiatan  ب. 

  keinginanه.  

 يف َهَذا اجْلُْلَلة ِهَي........"  َأْوَقاِت اْلَفَراغِ " . يَوَق ُ يفْ َ ْووَاِت اْلَ رَاِغ َمْعَو َكِللة ٗ

 .  Malam        .ج Waktu luang  

  Setiap waktu   د.              Waktu sempit   ب. 

 setiap detikه.  

  ........ ’’perpustakaan’’  . َما الُّلَغُة اْلَعرَبَِية ِمْن َكِلَلة٘

 ج. اْلَلْنكَوَبةٌ        . ُغْرَ ُة الووَّْوم 

 د. اْلَلْلَعب      ب. اْلَلْطَبح 

 ُغْرَ ُة اجْلُُلْوسِ ه.  

 ........ Mengunjungi ’’ ’’  َما الُّلَغُة اْلَعرَبَِية ِمْن َكِلَلة.  ٙ

 ج. َنةَرَ         . يَوُ ْورُ  

 ُنَشِ ثُ د.       ب. َنَ رَ  

      ه. َيْثُرسُ  
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 ........  ’’Setiap hari’’  . َما الُّلَغُة اْلَعرَبَِية ِمْن َكِلَلةٚ

 ج. ُكلَّ ُ ْابُوْووِ         . يَوْومٍ  

 د. ُمَبنِّرًا      ب. ُكلَّ يَوْومٍ  

 ه. َصبَاحاً  

ْنَثونِيِطية  .ٛ  ........"  قَػَرَأ ُُمَمٌَّد اْلُكُتَب يف اْلَمْكتَػَبة تَوْرِيم ِنىَل الُّلَغُة اإْلِ

 . Muhammad tidur dikelas     .ج Muhammad mium 

air 

 Muhammad makan ه.     Muhammad berdiri.ب

berdiri 

 Muhammad membaca buku di perpustakaanد.   

ْنَثونِيِطية    . .ٜ  ........نَػتَػَناَوُل اْلُفطُْوَر يف ُغْرَفِة اأَلْكٍل " تَوْرِيم ِنىَل الُّلَغُة اإْلِ

 Kami makan ج.    Kami makan siang didapur أ. 

malam di ruang  

 Kami makan diد.   kami sarapan pagi di ruang makaب. 

ruang tamu   

 kami makan siang di ruang belajarه. 

ْنَثونِيِطية  .. ٓٔ  ........َيْذَهُب َأْْحَد ِإىَل اْلَمْدَرَسِة"  "تَوْرِيم ِنىَل الُّلَغُة اإْلِ

  .   Ahmad pergi ke pasar    .ج Ahmad pergi 

kesekolah 
 Ahmad pergi ke د.      Ahmad pergi ke pantai ب. 

kamar mandi   
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 ........  ُهَو طَاِلٌب جُمَْتِهدٌ . تَرِيْيِم ِنىَل الَّلَغِة اْلَعرَبِيَِّة  ٔٔ

  . Dia murid yang malas  .جdia seorang murid yang sungguh-

sungguh 
 Dia seorang murid yang bandel د.   Dia seorang murid ب. 

 dia muruid yang giatه. 

 النػَّْوِم_ ُمَبكًِّرا_ َيْستَػْيِقُظ_ َأْْحَدِمَن . رَتِّْب َهَذا اْلَنِلَلة لُِكْ ِبْيَح ُعْالً ُمِ ْيَثًة  ٕٔ

ج. َيْطووووووكَوْيِقُو َ ْنَووووووث ِمووووووَن الووَّووووووْوِم     . َ ْنَث ِمَن الووَّْوِم َيْطكَوْيِقُو ُمَبنِّرًا 
 ُمَبنِّرًا

د. ِموووووَن الووَّوووووْوِم َيْطوووووكَوْيِقُو  ُمَبنِّووووورًا   َ ْنَث ُمَبنِّرً  ب. َيْطكَوْيِقُو ِمَن الووَّْومِ  
 َ ْنَث

 ِمَن الووَّْوِم َيْطكَوْيِقُو َ ْنَث ُمَبنِّرً  ه.

 . . رَتِّْب َهَذا اْلَنِلَلة لُِكْ ِبْيَح ُعْالً ُمِ ْيَثًة ِ  ِكَكاًه _َ يْطَهِي_ ّيِثْيثً ٖٔ

 ج. ِكَكاَه ّيِثْيث     .َ يْطَهِي ّيِثْيًث ِكَكاهً  

 د.َ يْطَهِي ّيِثْيثً     ب. َيْطَهِي ِكَكاًه ّيِثْيثً  

  ه. ّيِثْيًث يْطَهِي ِكَكاهً  

 يف اْلَلْثَرَاِة ال.َّاَنوِيَِّة اإِلْااَلِمَيةِ ........   ْنٌَث . ٗٔ

 ج. َمَثرِّسُ        . رَاِلبً  

 د. رَِلَبةً       ب. تِْلِلْيذُ  

   ه. . تِْلِلْيَذةٌ  
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 َعِلَم ........ َ ضيَلَة َصالََة اجلَلاََعةِ . ٘ٔ

 تِْلِلْيذٌ ج.        . زَْيثٌ  

 د. َ ِطَلةٌ      ب. َ ْنَثٌ  

 ه. حُمَلَّث 

 . التوثيق3
 عاليوة ااوك ثام تطك ثم الباح.ة هذه الكقوية للل ول علوك بيوا ت عون  

، كالكوكيوووووث بيوووووا ت االحكبوووووار مت  لهويوووووة نتقوووووان امل وووووردات E-learningواوووووائل
اي وووول علوووك الطوووالب( ونكياوووة الكعلووويم اللغوووة العربيوووة للكالميوووذ علوووك نمكلوووان 

 ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓالو ائي يف العام الثرااي 
 حتليل البياانت . ز

 هاك ثام الرم  اآليت :  ا الباح.ة يف املالحةةللعاليل البيا ت الن تطك .ٔ
  

 

 
      

P  نطبة مئوية  : 
F  :الكنرار 
N جملوعة : 

 )ييث يثا( %ٓٓٔ -  %ٔٛ
 )ييثا( %ٓٛ - %ٔٙ
 )مقبول( %ٓٙ -%ٔٗ
 ) عيك(  %ٓٗ -%ٕٔ
 ٖٔ() عيك يثا %ٕٓ - %ٓ
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  هاك ثام الرم    و يف االخكبار املطكعللو ما اليل البيا ت الن 
)ٖٓTES  “t” (N≤ : لبيا ت جملوعة العيوة ال غية )غي املهبطة( 

 

   
     

√(
   

√   
)
 

 (
   

√   
)
 
 

 اإليضاح :
 :T اخكبار 

Mx :  املَعثَّل من املكغي   
My : املَعثَّل من املكغي    

SDx :  اإلرمرامل املعيار من املكغي   
SDy : اإلرمرامل املعيار من املكغي   

N : العيوة 
 ٕٖالروم ال.ابت. : ٔ

 رموز معيار ارمرامل الكغيي 

    √
∑  

 
 

 رموز معيار ارمرامل الكغيي
 

    √
∑  

 
 

 املعثل رموز
   

∑ 

 
 

 

 ملعثل رموز
   

∑ 
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34 
 

   ي: اتقان امل رداتمعايي ذماح وااك ثمت الباح.ة 

 (ا)ييث يث ٓٓٔ - ٔٛ

 )ييث( ٓٛ - ٔٙ

 )مقبولة( ٓٙ - ٔٗ

 ) و ( ٓٗ - ٕٔ

 (ٖٖ) و  يثا ٕٓ - ٓ

-Eتطك ثم الباح.ة خمطة معاير ملعر ة  عالية ااك ثام الواائل 

learning لهوية نتقان امل ردات لثى تالميذ : 

 (ايث  عال) ٓٓٔ - ٔٛ

 ( عال) ٓٛ - ٔٙ

 )مقبولة( ٓٙ - ٔٗ

 ( عال وليل) ٓٗ - ٕٔ

 ٖٗغي  عال() ٕٓ - ٓ
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 الصفل اخلام 
 اخلامتة

 نتائج البحث . أ
 اإلجابة أن التعليم ابستخدام تادلشكلة ادلوجودة فوجد ةالباحث ةبعد ما حلل

الصف العاشر يف  طالبفعال لًتقية اتقان ادلفردات العربية لدى  E-learningسائل و 
. وىذه بظهور من إنتاج حتليل البياانت فوتري بكنبارو الثانوية اإلسالمية دينيةادلدرسة 

 Ho فلذال   = 51يف درجة داللة  Ttأكرب من قيمة To = 6.28السابقة، أن القيمة 
مبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع  93،3مقبولة. ويف جدول ادلالحظة نيل %Ha مردودة و 
 . 1٠٠% - 81يف درجة %

فعال لًتقية اتقان ادلفردات العربية لدى  E-learningسائل و استخدام ولذل  أن 
 .فوتري بكنبارو الثانوية اإلسالمية دينيةالصف العاشر يف ادلدرسة  طالب

 البحثتوصيات   . ب
 يقدم الباحث التوصيات كما يلي:

 للمدرسة .1
أرجو من ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصوصا لتعلم اللغة 

 العربية.
 اللغة العربية ةملدرس .2

فعال لًتقية اتقان  E-learningسائل و من ىذا البحث نعرف أن استخدام 
 الثانوية اإلسالمية دينيةالصف العاشر يف ادلدرسة  طالبادلفردات العربية لدى 

أن تستخدم ىذه الوسائل يف تعليم اللغة  ة، فينبغي على ادلدرس فوتري بكنبارو
 العربية خصوصا لًتقية اتقان ادلفردات العربية.
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 للطالب .3
أرجو من الطالب أن ميارسوا و يكرروا ادلفردات العربية، ويكاثروا ادلفردات 

 اتقان ادلفردات العربية. لتكون نتيجة التعلم جيدة والسيما يف
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املراجد  عميدديل اةياد  اةمرليد  ةاددق اةلدةيأخ ليادد  أ در    دد   6891أمحد  شدد  يميةيدد     

 جة م  أ ةةأرى  (

عميدديل اةمرليدد  ةاددق اةلددةيأخ طددة  اةرلا  لمدد شا  املل ةدد  . 6898 أمحدد  شددد أيميةي   

 (إيسيس   -اإلسال ي  ةيرتلي  واةمي م واةثأةف  

أصدددددد ي اةرتليدددددد  واة ميدددددديل    متدددددد   اش اةسددددددالم        شليدددددد  8009.س عرسددددددل  أمحدددددد   

 اإلسال ي   ( 
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 (اةطبم  األوىل  اةرايض   فترس     ب  امليك فت  اة يلي  أثلةت اةلمر  

يريدد  - دد   -أسسدد  عميدديل اةيادد  اةمرليدد  لياددة  أ ددر   .. 6891حمةدد   اةلةقدد   ة دد 

      امل ر    جة م  أم اةأرى ( ع شيس  
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 اإلسم:

 الفصل:

 اإلختيار 

Pilihlah  salah satu   jawaban dari jawaban yang tersedia!! 

َهَذا اْْلُْمَلة  ِف " " ُمجَْتِهد  َمْعََن َكِلمة  ُُمَْتِهدٌ ُهَو طَاِلٌب أْْحٌَد طَاِلًب ِف اْلَمْدَرَسِة الثَّاَنوِيَِّة اإِلْسََلِمَيِة، . 1
 ِهَي........

 hoby. ج      Pemalas. أ 

 Pintar.  د       Rajin    ب. 

 pekerjaanه.  

 َهَذا اْْلُْمَلة ِهَي........ ِف  " َفضيَلَة"َصَلََة اْلَماََعِة َمْعََن َكِلمة َأْْحٌَد َفضيَلَة َعِلَم  .2

   Kekuasaanج.       Keutamaan أ. 

  Kebebasan د.      Kekurangan  ب. 

 keaktifanه.  

 َهَذا اْْلُْمَلة ِهَي........ ِف  " ِهَواََيتج " َمْعََن َكِلمة  ، اْلِقرَاَءِة َوالرَّْسِم واْلُمَراَسَلةِ  َر ِمْثلُ ُت ُعمَ ِهَوايَ . 3

  Cita-cita ج.       Hoby  أ. 

 Keterampilan د.      Kegiatan  .ب 

  keinginanه.  

 



 

 

 

 َذا اْْلُْمَلة ِهَي........هَ  ِف  " َأْوَقاِت اْلَفرَاغِ " مة َمْعََن َكلِ  يَػَقأُ ِفْ َأْوقَاِت اْلَفرَاغِ . 4

  Waktu luang ج.        Malam أ. 

  Setiap waktu   د.              Waktu sempit   ب. 

 setiap detik ه. 

  ........ ’’perpustakaan’’  . َما الُّلَغُة اْلَعرَبَِية ِمْن َكِلَمة5

 ج. اْلَمْكتَػَبةٌ       . ُغْرَفُة النػَّْومأ 

 َعبد. اْلَملْ       ب. اْلَمْطَبح 

 سِ وْ لُ اْلُْ  ُغْرَفةُ ه.  

 ........ Mengunjungi ’’ ’’  َما الُّلَغُة اْلَعرَبَِية ِمْن َكِلَمة . 6

 ج. َنظَرَ        أ. يَػُزْورُ  

 د. ُنَشِهدُ       ب. َنَصرَ  

      سُ ه. َيْدرُ  

 ........  ’’Setiap hari’’  َكِلَمةة ِمْن  . َما الُّلَغُة اْلَعرَبِيَ 7

 ج. ُكلَّ ُأْسبُػوْعِ        أ. يَػْومٍ  

 ُمَبكِّرًاد.       لَّ يَػْومٍ كُ ب.   



 بَاحاً ه. صَ  

 

 

 

ْنَدونِيِسية  .8  ........قَ َرَأ ُمجَمَّد  اْلكجتجَب ِف اْلَمْكتَ َبة "  تَػْرِجم ِإََل الُّلَغُة اإْلِ

 Muhammad mium air ج.     Muhammad tidur dikelas أ.

 Muhammad makan berdiri ه.     Muhammad berdiri.ب

 Muhammad membaca buku di perpustakaanد.   

ْنَدونِيِسية "  . .9  ........ " غجْرَفِة اأَلْكل   فجطجْوَر ِف نَ تَ َناَولج الْ تَػْرِجم ِإََل الُّلَغُة اإْلِ

  Kami makan malam di ruang ج.    Kami makan siang didapur أ. 

   Kami makan di ruang tamuد.   kami sarapan pagi di ruang makaب. 

 kami makan siang di ruang belajarه. 

ْنَدونِيِسية تَػْرِجم ِإََل الّلُ  .. 01  ........ َيْذَهبج َأْْحَد ِإََل اْلَمْدَرَسِة" "َغُة اإْلِ

 Ahmad pergi kesekolah ج.    Ahmad pergi ke pasar   .أ 

 Ahmad pergi ke kamar mandi د.      Ahmad pergi ke pantai ب. 

  

 ........" د  هجَو طَاِلب  ُمجَْتهِ "تَرِجْيِم ِإََل الَّلَغِة اْلَعرَبِيَِّة . 11

 dia seorang murid yang sungguh-sungguhج.  Dia murid yang malasأ.  



 Dia seorang murid yang bandel د.   Dia seorang murid ب. 

 dia muruid yang giatه. 

ًرا_ َيْستَ ْيِقظج_ َأْْحَد. رَتِّْب َهَذا اْلَكِلَمة لُِتْصِبْيَح ُُجَْلً ُمِفْيَدًة  12  ِمَن الن َّْوِم_ مجَبكِ 

 َن النػَّْوِم ُمَبكِّرًاج. َيْستَػْيِقُظ َأْْحَد مِ    ْْحَد ِمَن النػَّْوِم َيْستَػْيِقُظ ُمَبكِّرًاأ. أَ  

 د. ِمَن النػَّْوِم َيْستَػْيِقُظ  ُمَبكِّرًا َأْْحَد  ُمَبكِّرً  َأْْحَد ِمَن النػَّْومِ  َيْستَػْيِقظُ  ب. 

 رً ُمَبكِّ  َأْْحَد َيْستَػْيِقظُ  ِمَن النػَّْومِ  ه.

 _ ّجِدْيدً ََتِيسْ ي_َ ِكَتاًًب  َدًة  ِ . رَتِّْب َهَذا اْلَكِلَمة لُِتْصِبْيَح ُُجَْلً ُمِفيْ  .13

 ج. ِكَتاًَب ّجِدْيد    ِكَتاًبً ّجِدْيًد  أ.َ يْسََتِي  

 د.َ يْسََتِي ّجِدْيدً     ب. َيْسََتِي ِكَتاًًب ّجِدْيدً  

  ِكَتاًبً  يْسََتِي ّجِدْيدً ه.  

 ِف اْلَمْدَرَسِة الثَّاَنوِيَِّة اإِلْسََلِمَيةِ ........  أْْحٌَد . 14

 رِّسُ دَ ج. مَ       أ. طَاِلبً  

 طَِلَبةً د.       تِْلِمْيذُ  .ب 

   ةٌ تِْلِمْيذَ  . ه. 

 َصَلََة اْلَماََعةِ  ........ َفضيَلةَ َعِلَم . 15

 ج. تِْلِمْيذٌ       أ. زَْيدٌ  

 د. َفِطَمةٌ      ب. َأْْحَدٌ  

 مَّدمَُ ه.  



 يف املالحظة األوىل اجلدول
 لرتقية إتقان املفردات E-LEARNINGفعالية استخدام الوسائل  ذتنفي

 املالحظة  : سوفرفطا  :ايلفي داهنري املدرسة 
 احليات اليوميةاملوضوع   :   : اللغة العربية الدرس 
 0201فرباير 10التاريخ    :   "أ"1:  الصف 

 
 

 ال نعم املالحظة رقم

املدرسة استعداد  تفتش و املدرسة ابلسالم والدعاءتفتح  1
 هم يف الفصلالتالميذ وحضور 

  

 بعض وتطرح واالجراءات  التعليم أهداف املدرسة تشرح 0
 السابقة الدروس أو الواحدة ومراجعة االسئلة

  

   إبجياز التعليمية املاادة املدرسة تشرح 3

   يستعمل املدرسة وسائل التعلم 4

   كلمة يرسل املدرسة ملف بصورة املفردات يف شكل 5

أيمر املدرسة الطالب لصناع اجلملة املفيدة من املفردات الذي  6
 أرسل إليهم

  

   يشرح املدرسة موضوع التعلم بفيديو الذي أرسل إليهم 7



   أيمر املدرسة لإلستماع والفهم فيديو التعلم 8

   اجلملة املفيدة املناسبة من الفيديوأيمر املدرسة الطالب لصناع  9

   خيتم املدرسة الدرس ابلسالم والدعاء 12

 - 12 اجملموعة 

 

     

Pekanbaru, 10 Februari 2021 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

SUPRAPTO, S.Pd.I.,M.Pd 

NIK: 3811670003075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجلدول يف املالحظة الثانية
 لرتقية إتقان املفردات E-LEARNINGفعالية استخدام الوسائل  ذتنفي

 املالحظة  : سوفرفطا  :ايلفي داهنري املدرسة 
 احليات اليوميةاملوضوع   :   : اللغة العربية الدرس 
 0201فرباير 13 التاريخ    :   "أ"1:  الصف 

 
 

 ال نعم املالحظة رقم

املدرسة استعداد  تفتش و تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء 1
 هم يف الفصلالتالميذ وحضور 

  

 بعض وتطرح واالجراءات  التعليم أهداف املدرسة تشرح 0
 السابقة الدروس أو الواحدة ومراجعة االسئلة

  

   إبجياز التعليمية املاادة املدرسة تشرح 3

   يستعمل املدرسة وسائل التعلم 4

   كلمة يف شكليرسل املدرسة ملف بصورة املفردات  5

أيمر املدرسة الطالب لصناع اجلملة املفيدة من املفردات الذي  6
 أرسل إليهم

  

   يشرح املدرسة موضوع التعلم بفيديو الذي أرسل إليهم 7



   أيمر املدرسة لإلستماع والفهم فيديو التعلم 8

   أيمر املدرسة الطالب لصناع اجلملة املفيدة املناسبة من الفيديو 9

   خيتم املدرسة الدرس ابلسالم والدعاء 12

 1 9 اجملموعة 

 

     

Pekanbaru, 13Februari 2021 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

SUPRAPTO, S.Pd.I.,M.Pd 

NIK: 3811670003075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجلدول يف املالحظة الثالثة
 املفرداتلرتقية إتقان  E-LEARNINGفعالية استخدام الوسائل  ذتنفي

 املالحظة  : سوفرفطا  :ايلفي داهنري املدرسة 
 احليات اليوميةاملوضوع   :   : اللغة العربية الدرس 
 0201فرباير 16 التاريخ    :   "أ"1:  الصف 

 
 

 ال نعم املالحظة رقم

املدرسة استعداد  تفتش و تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء 1
 هم يف الفصلالتالميذ وحضور 

  

 بعض وتطرح واالجراءات  التعليم أهداف املدرسة تشرح 0
 السابقة الدروس أو الواحدة ومراجعة االسئلة

  

   إبجياز التعليمية املاادة املدرسة تشرح 3

   يستعمل املدرسة وسائل التعلم 4

   كلمة يرسل املدرسة ملف بصورة املفردات يف شكل 5

اجلملة املفيدة من املفردات الذي أيمر املدرسة الطالب لصناع  6
 أرسل إليهم

  

   يشرح املدرسة موضوع التعلم بفيديو الذي أرسل إليهم 7



   أيمر املدرسة لإلستماع والفهم فيديو التعلم 8

   أيمر املدرسة الطالب لصناع اجلملة املفيدة املناسبة من الفيديو 9

   خيتم املدرسة الدرس ابلسالم والدعاء 12

 - 10 اجملموعة 

 

     

Pekanbaru, 16 Februari 2021 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

SUPRAPTO, S.Pd.I.,M.Pd 

NIK: 3811670003075 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اجلدول يف املالحظة الرابعة

 لرتقية إتقان املفردات E-LEARNINGفعالية استخدام الوسائل  ذتنفي
 : سوفرفطا املالحظة   :ايلفي داهنري املدرسة 
 اهلوايةاملوضوع   :   : اللغة العربية الدرس 
 0201فرباير 23 التاريخ    :   "أ"1:  الصف 

 

 ال نعم املالحظة رقم

املدرسة استعداد  تفتش و تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء 1
 هم يف الفصلالتالميذ وحضور 

  

 بعض وتطرح واالجراءات  التعليم أهداف املدرسة تشرح 0
 السابقة الدروس أو الواحدة ومراجعة االسئلة

  

   إبجياز التعليمية املاادة املدرسة تشرح 3

   يستعمل املدرسة وسائل التعلم 4

   كلمة يرسل املدرسة ملف بصورة املفردات يف شكل 5

أيمر املدرسة الطالب لصناع اجلملة املفيدة من املفردات الذي  6
 أرسل إليهم

  



   املدرسة موضوع التعلم بفيديو الذي أرسل إليهميشرح  7

   أيمر املدرسة لإلستماع والفهم فيديو التعلم 8

   أيمر املدرسة الطالب لصناع اجلملة املفيدة املناسبة من الفيديو 9

   خيتم املدرسة الدرس ابلسالم والدعاء 12

 1 9 اجملموعة 

 

     

Pekanbaru, 20 Februari 2021 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

SUPRAPTO, S.Pd.I.,M.Pd 

NIK: 3811670003075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اجلدول يف املالحظة اخلامس
 لرتقية إتقان املفردات E-LEARNINGفعالية استخدام الوسائل  ذتنفي

 املالحظة  : سوفرفطا  :ايلفي داهنري املدرسة 
 اهلوايةاملوضوع   :   : اللغة العربية الدرس 
 0201فرباير 06 التاريخ    :   "أ"1:  الصف 

 

 ال نعم املالحظة رقم

املدرسة استعداد  تفتش و تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء 1
 هم يف الفصلالتالميذ وحضور 

  

 بعض وتطرح واالجراءات  التعليم أهداف املدرسة تشرح 0
 السابقة الدروس أو الواحدة ومراجعة االسئلة

  

   إبجياز التعليمية املاادة املدرسة تشرح 3

   يستعمل املدرسة وسائل التعلم 4

   كلمة يرسل املدرسة ملف بصورة املفردات يف شكل 5

أيمر املدرسة الطالب لصناع اجلملة املفيدة من املفردات الذي  6
 أرسل إليهم

  



   يشرح املدرسة موضوع التعلم بفيديو الذي أرسل إليهم 7

   أيمر املدرسة لإلستماع والفهم فيديو التعلم 8

   أيمر املدرسة الطالب لصناع اجلملة املفيدة املناسبة من الفيديو 9

   خيتم املدرسة الدرس ابلسالم والدعاء 12

 2 8 اجملموعة 

 

     

Pekanbaru, 23 Februari 2021 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

SUPRAPTO, S.Pd.I.,M.Pd 

NIK: 3811670003075 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجلدول يف املالحظة السادسة
 لرتقية إتقان املفردات E-LEARNINGفعالية استخدام الوسائل  ذتنفي

 املالحظة  : سوفرفطا  :ايلفي داهنري املدرسة 
 اهلوايةاملوضوع   :   : اللغة العربية الدرس 
 0201فرباير  06 التاريخ    :   "أ"1:  الصف 

 

 ال نعم املالحظة رقم

املدرسة استعداد  تفتش و تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء 1
 هم يف الفصلالتالميذ وحضور 

  

 بعض وتطرح واالجراءات  التعليم أهداف املدرسة تشرح 0
 السابقة الدروس أو الواحدة ومراجعة االسئلة

  

   إبجياز التعليمية املاادة املدرسة تشرح 3

   املدرسة وسائل التعلميستعمل  4

   كلمة يرسل املدرسة ملف بصورة املفردات يف شكل 5

أيمر املدرسة الطالب لصناع اجلملة املفيدة من املفردات الذي  6
 أرسل إليهم

  

   يشرح املدرسة موضوع التعلم بفيديو الذي أرسل إليهم 7

   أيمر املدرسة لإلستماع والفهم فيديو التعلم 8



   أيمر املدرسة الطالب لصناع اجلملة املفيدة املناسبة من الفيديو 9

   خيتم املدرسة الدرس ابلسالم والدعاء 12

 - 10 اجملموعة 

 

     

Pekanbaru,26 Februari 2021 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

SUPRAPTO, S.Pd.I.,M.Pd 

NIK: 3811670003075 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah      :  MA Diniyah Putri Pekanbaru 

Mata Pelajaran             :  BAHASA ARAB   

Kelas/Semester   :  X /2 

Materi Pokok                :  الحيات اليومية    

Alokasi Waktu               : 2 JP (2x30 menit) 

Pertemuan   : Pertemuan ke-1 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab,peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atasberbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif denganlingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 

3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrakterkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secaramandiri, dan m ampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

  

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman. 

KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 

KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 

melaksanakan komunikasi fungsional. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan unsur kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya bahasa bahasa arab yang berkaitan dengan topik: الحيات اليومية baik 

secara lisan maupun tulisan 

2. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana 

terkait topik: الحيات اليومية   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar sesuai konteks 

 

 

 

 

 



D. MATERI (buku siswa hlm. 11) 

 

 

E. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

    

a. Alat Pembelajaran  : Smartphone , laptop dan slide ppt 

b. Sumber Pembelajaran  : Buku LKS Bahasa Arab Kemenag Kelas X,  

Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab    

 

F. PROSES PEMBELAJARAN   

 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 

kebersihan kelas posisi tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

3. Guru menanyakan kabar walaupun hanya melalui media 

masa 

4. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa 

5. Guru menanyakan pelajaran  yang telah lalu 

6. Guru Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, 

kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang 

akan ditempuh. 

 

 

10 

 Menit 

2 Kegiatan inti 

Mengamati  

1) Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, 

mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. 

Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi.. 

  الحيات اليومية

2) Guru memberikan kosa kata baru yang berkaitan dengan 

teks hiwar, menjelaskan maknanya dan membimbing 

praktek hiwar siswa 

3)   Guru membacakan teks bacaan bahasa Arab, siswa 

mendengar dan memahami teks yang dibacakan guru, guru 

memberikan tugas terkait teks 

4) Setelah penyampaian materi, nantinya siswa diberikan 

tugas bukti bahwa siswa mengikuti pembelajaran yang 

berlangsung 

 

Menanya  
1). Siswa diarahkan untuk bertanya  terkait dengan mufrodat 

baru.  

   

Mengeksplorasi 
 

1). Siswa diminta membuat beberapa kalimat yang berkaiatan 

pada materi tersebut.   

 

 

40 

menit 



No. Kegiatan  Waktu 

3 Penutup  

1) Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan 

siswa 

2) Guru membetulkan kesalahan-kesalahan siswa dalam 

membuat contoh di dalam kolom komentar. 

3) Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama dan 

bersalaman. 

 

 

10 

 Menit 

 

 

G.  Penilaian, Remedial dan Pengayaan 

1. Penilaian  

1. Jenis/teknik penilaian : Tes tertulis Pilihan ganda  

  

2. Penilaian Afektif 

 

No Aspek yang dinilai Skor 
Nama Siswa 

A B C D E F ... 

1.        

1 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

0        

1        

2        

2.     2 

   

Mengikuti pembelajaran 

dengan serius. 

0        

1        

2        

3.       

3  

Memperhatikan media 

pembelajaran. 

 

0        

1        

2        

4.        

4 

Mengikuti diskusi 

kelompok dengan 

sungguh-sungguh. 

0        

1        

2        

5.        

5 

Bekerjasama dalam 

kelompok.  

0        

1        

2        

6.        

6 

Menghargai pendapat 

teman lain baik lisan 

maupun tingkah laku. 

0        

1        

2        

7.        

7 

Mengungkapkan gagasan 0        

1        

2        

8.        

8 

Menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

atau teman. 

0        

1        

2        

9.        

9 

Menjelaskan kembali 

pembelajaran dengan 

konteks lain. 

0        

1        

2        

10.    1 Menyimpulkan hasil 0        



0 pembelajaran. 1        

2        

 Jumlah         

 

Kriteria Pemberian Skor:  Sangat baik (2), Baik (1),  Tidak Baik (0) 
 

   Nilai = Skor yang diperoleh  × 100 

                                                 Skor Maksimum
 

Keterangan: 
A : 81-100 Sangat Baik 

B : 61-80 Baik 

C : 41-60 Cukup 

D : ≤ 40 Kurang 

3. Penilaian Psikomotor 

 Unjuk kerja 

Instrumen Penilaian Ketrampilan Berbicara ( Unjuk Kerja ) 

 

Nama Peserta Didik :  

Kelas               : X 

Tema/Subtema : الحيات اليومية   

Indikator  : 3.2.1. siswa dapat menulis dan berbiacara bahasa arab 

yangbaik      dan benar 

 

 

 

No. 

 

Nama Peserta 

Didik 

Aspek Penilaian 

 

 

Total Skor 

 

Ketuntasan 

Tindak 

Lanjut 

T
at

a 
b
ah

as
a 

K
et

ep
at

an
 

K
er

ap
ai

an
  

T TT R P 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

 

Keterangan : 

T  : Tuntas 

TT  : Tidak Tuntas 

R  : Remidi 

P  : Pengayaan 

Pedoman penskoran : Skor yang diperoleh  x 100 



         Skor Maksimal (100) 

 

 

Guru pamong 
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Elvi Dahniar hrp 

NIM. 11712202384 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah      :  MA Diniyah Putri Pekanbaru 

Mata Pelajaran             :  BAHASA ARAB   

Kelas/Semester   :  X /2 

Materi Pokok                :  الحيات اليومية    

Alokasi Waktu               : 2 JP (2x30 menit) 

Pertemuan   : Pertemuan ke-2 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

6. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab,peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atasberbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif denganlingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 

7. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

8. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrakterkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secaramandiri, dan m ampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

  

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman. 

KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 

KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 

melaksanakan komunikasi fungsional. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan unsur kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya bahasa bahasa arab yang berkaitan dengan topik: الحيات اليومية baik 

secara lisan maupun tulisan 

4. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana 

terkait topik: الحيات اليومية   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar sesuai konteks 

 

 



 

D. MATERI (buku siswa hlm. 12) 

 

 

E. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

    

c. Alat Pembelajaran  : Smartphone , laptop dan slide vidio 

d. Sumber Pembelajaran  : Buku LKS Bahasa Arab Kemenag Kelas X,  

Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab    

 

F. PROSES PEMBELAJARAN   

 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan 

kelas posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru menanyakan kabar walaupun hanya melalui media 

masa 

4. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa 

5. Guru menanyakan pelajaran  yang telah lalu 

6. Guru Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, 

kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang 

akan ditempuh. 

 

 

10 

 Menit 

2 Kegiatan inti 

Mengamati  

1. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk 

melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya 

kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan 

terkait materi 

الحيات اليومية  .2  

3. Guru memberikan kosa kata baru yang berkaitan 

dengan teks hiwar, menjelaskan maknanya dan 

membimbing praktek hiwar siswa 

4.   Guru membacakan teks bacaan bahasa Arab, siswa 

mendengar dan memahami teks yang dibacakan guru, 

guru memberikan tugas terkait teks 

5. Setelah penyampaian materi, nantinya siswa diberikan 

tugas bukti bahwa siswa mengikuti pembelajaran yang 

berlangsung 

 

 

Menanya  
1). Siswa diarahkan untuk bertanya  terkait dengan mufrodat 

baru.  

   

Mengeksplorasi 
 

1). Siswa diminta membuat beberapa kalimat yang berkaiatan 

 

40 

menit 



No. Kegiatan  Waktu 

pada materi tersebut.   

 

  

3 Penutup  

1. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan 

siswa 

2. Guru membetulkan kesalahan-kesalahan siswa dalam 

membuat contoh di dalam kolom komentar. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama dan 

bersalaman. 

 

 

10 

 Menit 

 

 

G.  Penilaian, Remedial dan Pengayaan 

4. Penilaian  

2. Jenis/teknik penilaian : Tes tertulis Pilihan ganda  

  

 

5. Penilaian Afektif 

 

No Aspek yang dinilai Skor 
Nama Siswa 

A B C D E F ... 

1.        

1 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

0        

1        

2        

2.     2 

   

Mengikuti pembelajaran 

dengan serius. 

0        

1        

2        

3.       

3  

Memperhatikan media 

pembelajaran. 

 

0        

1        

2        

4.        

4 

Mengikuti diskusi 

kelompok dengan 

sungguh-sungguh. 

0        

1        

2        

5.        

5 

Bekerjasama dalam 

kelompok.  

0        

1        

2        

6.        

6 

Menghargai pendapat 

teman lain baik lisan 

maupun tingkah laku. 

0        

1        

2        

7.        

7 

Mengungkapkan gagasan 0        

1        

2        

8.        

8 

Menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

0        

1        



atau teman. 2        

9.        

9 

Menjelaskan kembali 

pembelajaran dengan 

konteks lain. 

0        

1        

2        

10.    1

0 

Menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

0        

1        

2        

 Jumlah         

 

Kriteria Pemberian Skor:  Sangat baik (2), Baik (1),  Tidak Baik (0) 
 

   Nilai = Skor yang diperoleh  × 100 

                                                 Skor Maksimum
 

Keterangan: 
A : 81-100 Sangat Baik 

B : 61-80 Baik 

C : 41-60 Cukup 

D : ≤ 40 Kurang 

 

 

6. Penilaian Psikomotor 

 Unjuk kerja 

Instrumen Penilaian Ketrampilan Berbicara ( Unjuk Kerja ) 

 

Nama Peserta Didik :  

Kelas               : X 

Tema/Subtema : الحيات اليومية   

Indikator  : 3.2.1. siswa dapat menulis dan berbiacara bahasa arab 

yangbaik      dan benar 

 

 

 

 

 

No. 

 

Nama Peserta 

Didik 

Aspek Penilaian 

 

 

Total Skor 

 

Ketuntasan 

Tindak 

Lanjut 

T
at

a 
b
ah

as
a 

K
et

ep
at

an
 

K
er

ap
ai

an
  

T TT R P 

1.          

2.        

 

 

  

3.          

4.          

5.          

6.          



 

Keterangan : 

T  : Tuntas 

TT  : Tidak Tuntas 

R  : Remidi 

P  : Pengayaan 

Pedoman penskoran : Skor yang diperoleh  x 100 

         Skor Maksimal (100) 

 

 

Guru pamong 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah      :  MA Diniyah Putri Pekanbaru 

Mata Pelajaran             :  BAHASA ARAB   

Kelas/Semester   :  X /2 

Materi Pokok                :  الحيات اليومية    

Alokasi Waktu               : 2 JP (2x30 menit) 

Pertemuan   : Pertemuan ke-3 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

9. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

10. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab,peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atasberbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif denganlingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 

11. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

12. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrakterkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secaramandiri, dan m ampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

  

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman. 

KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 

KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 

melaksanakan komunikasi fungsional. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

7. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan unsur kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya bahasa bahasa arab yang berkaitan dengan topik: الحيات اليومية baik 

secara lisan maupun tulisan 

8. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana 

terkait topik: الحيات اليومية   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar sesuai konteks 

 

 

 

 

 



D. MATERI (buku siswa hlm. 13) 

 

 

E. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

    

e. Alat Pembelajaran  : Smartphone , laptop dan slide ppt 

f. Sumber Pembelajaran  : Buku LKS Bahasa Arab Kemenag Kelas X,  

Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab    

 

F. PROSES PEMBELAJARAN   

 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 

kebersihan kelas posisi tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

3. Guru menanyakan kabar walaupun hanya melalui 

media masa 

4. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa 

5. Guru menanyakan pelajaran  yang telah lalu 

6. Guru Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, 

kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar 

yang akan ditempuh. 

 

 

10 

 Menit 

2 Kegiatan inti 

Mengamati  

1. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk 

melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya 

kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan 

terkait materi الحيات اليومية   

2. Guru memberikan kosa kata baru yang berkaitan 

dengan teks hiwar, menjelaskan maknanya dan 

membimbing praktek hiwar siswa 

3. Guru membacakan teks bacaan bahasa Arab, siswa 

mendengar dan memahami teks yang dibacakan guru, 

guru memberikan tugas terkait teks 

4. Setelah penyampaian materi, nantinya siswa diberikan 

tugas bukti bahwa siswa mengikuti pembelajaran yang 

berlangsung 

 

 

Menanya  
1). Siswa diarahkan untuk bertanya  terkait dengan mufrodat 

baru.  

   

Mengeksplorasi 
 

1). Siswa diminta membuat beberapa kalimat yang berkaiatan 

pada materi tersebut.   

 

 

40 

menit 



No. Kegiatan  Waktu 

  

3 Penutup  

1. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan 

siswa 

2. Guru membetulkan kesalahan-kesalahan siswa dalam 

membuat contoh di dalam kolom komentar. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama dan 

bersalaman. 

 

 

10 

 Menit 

 

 

G.  Penilaian, Remedial dan Pengayaan 

7. Penilaian  

3. Jenis/teknik penilaian : Tes tertulis Pilihan ganda  

  

 

8. Penilaian Afektif 

 

No Aspek yang dinilai Skor 
Nama Siswa 

A B C D E F ... 

1.        

1 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

0        

1        

2        

2.     2 

   

Mengikuti pembelajaran 

dengan serius. 

0        

1        

2        

3.       

3  

Memperhatikan media 

pembelajaran. 

 

0        

1        

2        

4.        

4 

Mengikuti diskusi 

kelompok dengan 

sungguh-sungguh. 

0        

1        

2        

5.        

5 

Bekerjasama dalam 

kelompok.  

0        

1        

2        

6.        

6 

Menghargai pendapat 

teman lain baik lisan 

maupun tingkah laku. 

0        

1        

2        

7.        

7 

Mengungkapkan gagasan 0        

1        

2        

8.        

8 

Menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

atau teman. 

0        

1        

2        

9.        Menjelaskan kembali 0        



9 pembelajaran dengan 

konteks lain. 

1        

2        

10.    1

0 

Menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

0        

1        

2        

 Jumlah         

 

Kriteria Pemberian Skor:  Sangat baik (2), Baik (1),  Tidak Baik (0) 
 

   Nilai = Skor yang diperoleh  × 100 

                                                 Skor Maksimum
 

Keterangan: 
A : 81-100 Sangat Baik 

B : 61-80 Baik 

C : 41-60 Cukup 

D : ≤ 40 Kurang 

 

 

9. Penilaian Psikomotor 

 Unjuk kerja 

Instrumen Penilaian Ketrampilan Berbicara ( Unjuk Kerja ) 

 

Nama Peserta Didik :  

Kelas               : X 

Tema/Subtema : الحيات اليومية   

Indikator  : 3.2.1. siswa dapat menulis dan berbiacara bahasa arab 

yangbaik      dan benar 

 

 

 

 

 

No. 

 

Nama Peserta 

Didik 

Aspek Penilaian 

 

 

Total Skor 

 

Ketuntasan 

Tindak 

Lanjut 

T
at

a 
b
ah

as
a 

K
et

ep
at

an
 

K
er

ap
ai

an
  

T TT R P 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

 

Keterangan : 



T  : Tuntas 

TT  : Tidak Tuntas 

R  : Remidi 

P  : Pengayaan 

Pedoman penskoran : Skor yang diperoleh  x 100 

         Skor Maksimal (100) 

 

 

Guru pamong 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah      :  MA Diniyah Putri Pekanbaru 

Mata Pelajaran             :  BAHASA ARAB   

Kelas/Semester   :  X /2 

Materi Pokok                :  الهواية 

Alokasi Waktu               : 2 JP (2x30 menit) 

Pertemuan   : Pertemuan ke-4 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

13. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

14. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab,peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atasberbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif denganlingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 

15. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

16. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrakterkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secaramandiri, dan m ampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

  

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman. 

KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 

KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 

melaksanakan komunikasi fungsional. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

4. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan unsur kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya bahasa bahasa arab yang berkaitan dengan topik: الهواية baik 

secara lisan maupun tulisan 

5. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana 

terkait topik: الهواية   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar sesuai konteks 

 

 

 

 



D. MATERI (buku siswa hlm.22) 

 

 

E. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

    

g. Alat Pembelajaran  : Smartphone , laptop dan slide ppt 

h. Sumber Pembelajaran  : Buku LKS Bahasa Arab Kemenag Kelas X,  

Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab    

 

F. PROSES PEMBELAJARAN   

 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

1.Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2.Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan 

kelas posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru menanyakan kabar walaupun hanya melalui media 

masa 

4. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa 

5. Guru menanyakan pelajaran  yang telah lalu 

6. Guru Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, 

kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang 

akan ditempuh. 

 

 

10 

 Menit 

2 Kegiatan inti 

Mengamati  

1. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk 

melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya 

kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan 

terkait materiv الهواية    

2. Guru memberikan kosa kata baru yang berkaitan 

dengan teks hiwar, menjelaskan maknanya dan 

membimbing praktek hiwar siswa 

3. Guru membacakan teks bacaan bahasa Arab, siswa 

mendengar dan memahami teks yang dibacakan guru, 

guru memberikan tugas terkait teks 

4. Setelah penyampaian materi, nantinya siswa diberikan 

tugas bukti bahwa siswa mengikuti pembelajaran yang 

berlangsung 

 

 

Menanya  
1). Siswa diarahkan untuk bertanya  terkait dengan mufrodat 

baru.  

   

Mengeksplorasi 
 

1). Siswa diminta membuat beberapa kalimat yang berkaiatan 

pada materi tersebut.    

 

40 

menit 



No. Kegiatan  Waktu 

3 Penutup  

1. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan 

siswa 

2. Guru membetulkan kesalahan-kesalahan siswa dalam 

membuat contoh di dalam kolom komentar. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama dan 

bersalaman. 

 

 

10 

 Menit 

 

 

G.  Penilaian, Remedial dan Pengayaan 

10. Penilaian  

4. Jenis/teknik penilaian : Tes tertulis Pilihan ganda  

  

 

11. Penilaian Afektif 

 

No Aspek yang dinilai Skor 
Nama Siswa 

A B C D E F ... 

1.        

1 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

0        

1        

2        

2.     2 

   

Mengikuti pembelajaran 

dengan serius. 

0        

1        

2        

3.       

3  

Memperhatikan media 

pembelajaran. 

 

0        

1        

2        

4.        

4 

Mengikuti diskusi 

kelompok dengan 

sungguh-sungguh. 

0        

1        

2        

5.        

5 

Bekerjasama dalam 

kelompok.  

0        

1        

2        

6.        

6 

Menghargai pendapat 

teman lain baik lisan 

maupun tingkah laku. 

0        

1        

2        

7.        

7 

Mengungkapkan gagasan 0        

1        

2        

8.        

8 

Menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

atau teman. 

0        

1        

2        

9.        

9 

Menjelaskan kembali 

pembelajaran dengan 

konteks lain. 

0        

1        

2        



10.    1

0 

Menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

0        

1        

2        

 Jumlah         

 

Kriteria Pemberian Skor:  Sangat baik (2), Baik (1),  Tidak Baik (0) 
 

   Nilai = Skor yang diperoleh  × 100 

                                                 Skor Maksimum
 

Keterangan: 
A : 81-100 Sangat Baik 

B : 61-80 Baik 

C : 41-60 Cukup 

D : ≤ 40 Kurang 

 

 

12. Penilaian Psikomotor 

 Unjuk kerja 

Instrumen Penilaian Ketrampilan Berbicara ( Unjuk Kerja ) 

 

Nama Peserta Didik :  

Kelas               : X 

Tema/Subtema : الهواية 

Indikator  : 3.2.1. siswa dapat menulis dan berbiacara bahasa arab 

yangbaik      dan benar 

 

 

 

 

 

No. 

 

Nama Peserta 

Didik 

Aspek Penilaian 

 

 

Total Skor 

 

Ketuntasan 

Tindak 

Lanjut 

T
at

a 
b
ah

as
a 

K
et

ep
at

an
 

K
er

ap
ai

an
  

T TT R P 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

 

 

 



Keterangan : 

T  : Tuntas 

TT  : Tidak Tuntas 

R  : Remidi 

P  : Pengayaan 

Pedoman penskoran : Skor yang diperoleh  x 100 

         Skor Maksimal (100) 

 

 

Guru pamong 

 

 

 

 

 

SUPRAPTO, S.Pd.I.,M.Pd 
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Guru Mata Pelajaran 

 

 

Elvi Dahniar hrp 

NIM. 11712202384 

  

Mengetahui, 

Kepala  MA Diniyah Putri Pekanbaru 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah      :  MA Diniyah Putri Pekanbaru 

Mata Pelajaran             :  BAHASA ARAB   

Kelas/Semester   :  X /2 

Materi Pokok                :  الهواية 

Alokasi Waktu               : 2 JP (2x30 menit) 

Pertemuan   : Pertemuan ke-5 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

17. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

18. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab,peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atasberbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif denganlingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 

19. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

20. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrakterkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secaramandiri, dan m ampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

  

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman. 

KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 

KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 

melaksanakan komunikasi fungsional. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

4. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan unsur kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya bahasa bahasa arab yang berkaitan dengan topik: الهواية baik 

secara lisan maupun tulisan 

5. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana 

terkait topik: الهواية   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar sesuai konteks 

 

 

 



 

D. MATERI (buku siswa hlm.24) 

 

 

E. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

    

i. Alat Pembelajaran  : Smartphone , laptop dan slide ppt 

j. Sumber Pembelajaran  : Buku LKS Bahasa Arab Kemenag Kelas X,  

Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab    

 

F. PROSES PEMBELAJARAN   

 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 

kebersihan kelas posisi tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

3. Guru menanyakan kabar walaupun hanya melalui media 

masa 

4. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa 

5. Guru menanyakan pelajaran  yang telah lalu 

6. Guru Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, 

kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang 

akan ditempuh. 

 

 

10 

 Menit 

2 Kegiatan inti 

Mengamati  

1. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, 

mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. 

Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi. 

 الهواية

2. Guru memberikan kosa kata baru yang berkaitan dengan 

teks hiwar, menjelaskan maknanya dan membimbing 

praktek hiwar siswa 

3. Guru membacakan teks bacaan bahasa Arab, siswa 

mendengar dan memahami teks yang dibacakan guru, guru 

memberikan tugas terkait teks 

4. Setelah penyampaian materi, nantinya siswa diberikan 

tugas bukti bahwa siswa mengikuti pembelajaran yang 

berlangsung 

 

 

Menanya  
1). Siswa diarahkan untuk bertanya  terkait dengan mufrodat 

baru.  

   

Mengeksplorasi 
 

1). Siswa diminta membuat beberapa kalimat yang berkaiatan 

 

40 

menit 



No. Kegiatan  Waktu 

pada materi tersebut.   

 

  

3 Penutup  

1. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan 

siswa 

2. Guru membetulkan kesalahan-kesalahan siswa dalam 

membuat contoh di dalam kolom komentar. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama dan 

bersalaman. 

 

 

10 

 Menit 

 

 

G.  Penilaian, Remedial dan Pengayaan 

13. Penilaian  

5. Jenis/teknik penilaian : Tes tertulis Pilihan ganda  

  

 

14. Penilaian Afektif 

 

No Aspek yang dinilai Skor 
Nama Siswa 

A B C D E F ... 

1.        

1 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

0        

1        

2        

2.     2 

   

Mengikuti pembelajaran 

dengan serius. 

0        

1        

2        

3.       

3  

Memperhatikan media 

pembelajaran. 

 

0        

1        

2        

4.        

4 

Mengikuti diskusi 

kelompok dengan 

sungguh-sungguh. 

0        

1        

2        

5.        

5 

Bekerjasama dalam 

kelompok.  

0        

1        

2        

6.        

6 

Menghargai pendapat 

teman lain baik lisan 

maupun tingkah laku. 

0        

1        

2        

7.        

7 

Mengungkapkan gagasan 0        

1        

2        

8.        

8 

Menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

0        

1        



atau teman. 2        

9.        

9 

Menjelaskan kembali 

pembelajaran dengan 

konteks lain. 

0        

1        

2        

10.    1

0 

Menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

0        

1        

2        

 Jumlah         

 

Kriteria Pemberian Skor:  Sangat baik (2), Baik (1),  Tidak Baik (0) 
 

   Nilai = Skor yang diperoleh  × 100 

                                                 Skor Maksimum
 

Keterangan: 
A : 81-100 Sangat Baik 

B : 61-80 Baik 

C : 41-60 Cukup 

D : ≤ 40 Kurang 

 

 

15. Penilaian Psikomotor 

 Unjuk kerja 

Instrumen Penilaian Ketrampilan Berbicara ( Unjuk Kerja ) 

 

Nama Peserta Didik :  

Kelas               : X 

Tema/Subtema : الهواية 

Indikator  : 3.2.1. siswa dapat menulis dan berbiacara bahasa arab 

yangbaik      dan benar 

 

 

 

 

 

No. 

 

Nama Peserta 

Didik 

Aspek Penilaian 

 

 

Total Skor 

 

Ketuntasan 

Tindak 

Lanjut 

T
at

a 
b
ah

as
a 

K
et

ep
at

an
 

K
er

ap
ai

an
  

T TT R P 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          



 

Keterangan : 

T  : Tuntas 

TT  : Tidak Tuntas 

R  : Remidi 

P  : Pengayaan 

Pedoman penskoran : Skor yang diperoleh  x 100 

         Skor Maksimal (100) 

 

 

Guru pamong 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah      :  MA Diniyah Putri Pekanbaru 

Mata Pelajaran             :  BAHASA ARAB   

Kelas/Semester   :  X /2 

Materi Pokok                :  الهواية 

Alokasi Waktu               : 2 JP (2x30 menit) 

Pertemuan   : Pertemuan ke-6 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

21. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

22. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab,peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atasberbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif denganlingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 

23. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

24. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrakterkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secaramandiri, dan m ampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

  

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

KD.1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

KD.2.1 menunjukan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman. 

KD.2.2 menunjukan perilaku jujur, disiplin percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 

KD.2.3 menunjukan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 

melaksanakan komunikasi fungsional. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

4. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan unsur kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya bahasa bahasa arab yang berkaitan dengan topik: الهواية baik 

secara lisan maupun tulisan 

5. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana 

terkait topik: الهواية   dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar sesuai konteks 

 

 

 



 

D. MATERI (buku siswa hlm.27) 

 

 

E. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

    

k. Alat Pembelajaran  : Smartphone , laptop dan slide ppt 

l. Sumber Pembelajaran  : Buku LKS Bahasa Arab Kemenag Kelas X,  

Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab    

 

F. PROSES PEMBELAJARAN   

 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan 

kelas posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

3. Guru menanyakan kabar walaupun hanya melalui media 

masa 

4. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa 

5. Guru menanyakan pelajaran  yang telah lalu 

6. Guru Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, 

kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang 

akan ditempuh. 

 

 

10 

 Menit 

2 Kegiatan inti 

Mengamati  

1. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk 

melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya 

kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan 

terkait materi الهواية   

2. Guru memberikan kosa kata baru yang berkaitan 

dengan teks hiwar, menjelaskan maknanya dan 

membimbing praktek hiwar siswa 

3. Guru membacakan teks bacaan bahasa Arab, siswa 

mendengar dan memahami teks yang dibacakan guru, 

guru memberikan tugas terkait teks 

4. Setelah penyampaian materi, nantinya siswa diberikan 

tugas bukti bahwa siswa mengikuti pembelajaran yang 

berlangsung 

 

 

Menanya  
1). Siswa diarahkan untuk bertanya  terkait dengan mufrodat 

baru.  

   

Mengeksplorasi 
 

1). Siswa diminta membuat beberapa kalimat yang berkaiatan 

pada materi tersebut.   

 

40 

menit 



No. Kegiatan  Waktu 

3 Penutup  

1. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang 

dikerjakan siswa 

2. Guru membetulkan kesalahan-kesalahan siswa dalam 

membuat contoh di dalam kolom komentar. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama dan 

bersalaman. 

 

 

10 

 Menit 

 

 

G.  Penilaian, Remedial dan Pengayaan 

16. Penilaian  

6. Jenis/teknik penilaian : Tes tertulis Pilihan ganda  

  

 

17. Penilaian Afektif 

 

No Aspek yang dinilai Skor 
Nama Siswa 

A B C D E F ... 

1.        

1 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

0        

1        

2        

2.     2 

   

Mengikuti pembelajaran 

dengan serius. 

0        

1        

2        

3.       

3  

Memperhatikan media 

pembelajaran. 

 

0        

1        

2        

4.        

4 

Mengikuti diskusi 

kelompok dengan 

sungguh-sungguh. 

0        

1        

2        

5.        

5 

Bekerjasama dalam 

kelompok.  

0        

1        

2        

6.        

6 

Menghargai pendapat 

teman lain baik lisan 

maupun tingkah laku. 

0        

1        

2        

7.        

7 

Mengungkapkan gagasan 0        

1        

2        

8.        

8 

Menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

atau teman. 

0        

1        

2        

9.        

9 

Menjelaskan kembali 

pembelajaran dengan 

konteks lain. 

0        

1        

2        



10.    1

0 

Menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

0        

1        

2        

 Jumlah         

 

Kriteria Pemberian Skor:  Sangat baik (2), Baik (1),  Tidak Baik (0) 
 

   Nilai = Skor yang diperoleh  × 100 

                                                 Skor Maksimum
 

Keterangan: 
A : 81-100 Sangat Baik 

B : 61-80 Baik 

C : 41-60 Cukup 

D : ≤ 40 Kurang 

 

 

18. Penilaian Psikomotor 

 Unjuk kerja 

Instrumen Penilaian Ketrampilan Berbicara ( Unjuk Kerja ) 

 

Nama Peserta Didik :  

Kelas               : X 

Tema/Subtema : الهواية 

Indikator  : 3.2.1. siswa dapat menulis dan berbiacara bahasa arab 

yangbaik      dan benar 

 

 

 

 

 

No. 

 

Nama Peserta 

Didik 

Aspek Penilaian 

 

 

Total Skor 

 

Ketuntasan 

Tindak 

Lanjut 

T
at

a 
b
ah

as
a 

K
et

ep
at

an
 

K
er

ap
ai

an
  

T TT R P 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

 

Keterangan : 

T  : Tuntas 



TT  : Tidak Tuntas 

R  : Remidi 

P  : Pengayaan 

Pedoman penskoran : Skor yang diperoleh  x 100 

         Skor Maksimal (100) 

 

 

Guru pamong 

 

 

 

 

 

SUPRAPTO, S.Pd.I.,M.Pd 
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