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ملخص
" MEDIA FLASH CARD"وسيلة بطاقة اإلستذكارفعالية استخدام ) :    4201(لستارياتون، 

لدى استيعاب المفرادات العربية فيالتليم اللغة العربية  لترقية 
المّتقين تامفنالثانوية  في المدرسةفي الفصل الثامنطالبال

"2014السنة الدراسة "باكنبارو

الطالب استيعاب املفرادات اللغة العربية هذا البحث هو البحث التجريب و اغرضه ملعرفة ترقية 
لفصل الثامنىف ااإلستذكار وسيلة بطاقةوالذين بدون يعّلمونبوسيلة بطاقة اإلستذكارالذين يعّلمون  ب
. باكنبارواملّتقني تامفن باملدرسة الثانوية

مبدرسة الثانوية  املّتقني تامفن ) (ا) و الثامن (جافراد البحث هم الطالبفي الفصل الثامن 
لرتقية "MEDIA FLASH CARD"فعالية استخدام وسيلة بطاقة اإلستذكار.واما موضوعه باكنبارو

الثانوية  املدرسةبطالب يف الفصل الثامن لدى الىف التعليم اللغة العربية ة  العريباستيعاب املفرادات
.2014السنة الدراسة باكنبارواملّتقني تامفن

الباحثة االختبار قبل تستعملت الباحثة االختبار واملالحظة، و استخدمجلمع البيانات ا
ها عند العملية التعلمية.ولكن حتليل تستخدمو بعدها، واما املالحظة اوسيلةبطاقةاإلستذكار إستخدام 

:زالباحثة الرمو البيانات الىت تستخدمها فيه 
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وسيلة يس هناك االختالف بني باستخداميف حتليل البيانات، ان اخلالصة يف عملية التدر 
”T“اكرب من,TO= 3,09، النوسيلة بطاقة اإلستذكاروبدون ربطاقةاإلستذكا table%5يف درجة :

(جيد) 73,33%مردودة. و مالحظة نيل Hoو ةمقبولHaباحلاصل682,: 1ومن درحة2,01%
.%56-%85ألن يف درجة
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ABSTRACT

Lestariatun, (2014 ): The Effectiveness of Using Flash Card Media to Increasing
Vocabulary Mastery Arabic Language Student toward
grade VIII of MTs Al-Muttaqin Tampan Pekanbaru.

This research is a experimental. The purpose of this research is to know the
Increasing Vocabulary language arabic student’s of Using media flash card and
without Using media flash card at the class eight Student of MTs Al-Muttaqin tampan
Pekanbaru.

The subject of this research is students  in class VIII A and VIII C at the Class
Eight student of MTs Al- Muttaqin tampan Pekanbaru and object of this research is the
Effectiveness Of Using media flash card In Increasing vocabulary language arabic The
Student At The class eigt Student Of Mts Al-Muttaqin tampan  Pekanbaru.

The writer used the Test and observation to collect the data. The Test was
conducted before use media flash card and after used this media, and the observation is
done during the learning process. To analysis data the writer used the following
formula:
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Based on the data analysis, it can be concluded that teaching process was a
significant difference between the used of media flash card and without used media
flash card, because the scor	 =3,09 is bigger than “T” table on standard 5%=2,01
and 1% =2,68 . it mean is a accepted and is rejected. The observation data is
know by the number 73,33 % ( good) because it is in 56 % - 85%



ن

ABSTRAK

Lestariatun, (2014): Efektivitas Penggunaan Media Flash Card Untuk
Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab
Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Di
Madrasah Tsanawiyah AL-Muttaqin Tampan
Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk mengetahui
penguasaan mufrodat siswa yang diajarkan dengan menggunakan media flash card
dan siswa yang diajarkan tanpa menggunakan media flash card dalam pembelajaran
mufrodat Bahasa Arab bagi siswa kelas VIII MTs Al-Muttaqin Tampan Pekanbaru.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A dan VIII C di Madrasah
Tsanawiyah Al-Muttaqin Tampan Pekanbaru, dan Objeknya adalah Efektifitas
Penggunaan Media flash card Dalam Meningkatkan penguasaan mufrodat bahasa
arab Siswa Kelas VIII Di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Tampan Pekanbaru.

Untuk pengumpulan data  dalam penelitian ini peneliti menggunakan Test dan
Observasi. Test dilaksanakan sebelum dan sesudah menggunakan Media ini,
sedangkan observasi dilaksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung.
Sedangkan untuk analisis data peneliti menggunkan rumus:
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Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan antara menggunakan media flash card dan tanpa
menggunakan Media flash card. Karena nilai	 	= 3,09 yang berarti lebih besar dari
“Tt” pada taraf signifikan 5% =2,01 dan taraf signifikan 1% =2,68. Ini berarti	
diterima dan 	 ditolak. Dan data observasi di peroleh hasil 73,33%  (baik) karena
pada taraf 56% – 85%.



ج

الشكر و التقدير

احلمد هللا رافع درجات العلم رفعة عالية، مساهل طّالب العلم إىل رضاه و اجلنة، هو الواحد 

القهار، العزيز الغفار، مكّور الليل على النهار، وهو الذي أنزل القرآن عربيا و بعث رسوله من أفصح 

أشهد أّن حممدا عبده        و رسوله، الناس كالما، أشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال شريك له و 

اهلادي إىل صراط مستقيم، و الداعي إىل دين قّيم، و على آله و سائر الصاحلني.

من واجبة الباحثة كتابة البحث الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية 

م جلامعة سلطان شريف قاسم للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعلي

اإلسالمية احلكومية برياو.

اوز صعوبة كثرية و خمتلفة، وأيقن  اعرتفت الباحثة أن يف كتابة هذا البحث البد من قوة عزم 

أّن فيها األخطاء لقلة علوم و ادراكه. و لذلك ترجو الباحثة من مساحة مجيع القرّاء أن يقدموا اإلصالح 

هذه الرسالة.و اإلقرتاحات لتكميل

و أّمتت الباحثة هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرف وإرشاداته. 

وكذلك تقدم الباحثة شكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم يف توجيه الباحثة لكتابة 

هذا البحث: 



د

ودفعاين بكل صربمها ولطفهما احملبوبني الذين قاما برتبييت وتزويدي و الزوجى والديّ .1

ما. واليزاالن يدعوان اهللا لنجاحي، وإخواين الذين و يرجون أن أكون ناجحا يف التعلم،ومود

جلميع أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللا.

الغالية ابحث. فقد نفعتين كثرية من نصائحهعلى هذا الةباإلشرافتقامىتالأفريزا املاجستري.2

خري اجلزاء.االسديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسال اهللا أن جيزيهاوتوجيها

بروفسور حممد نذير كرمي املدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو..3

لكلية الرتبية والتعليم.الدكتور احلاج مسعود زين املاجستري العميد .4

لكلية الرتبية والتعليم.ألول الدكتور احلاج نصر الدين املاجستري نائب العميد ا.5

لكلية الرتبية والتعليم.نائب العميد الثانية سري مرحيايت املاجسترية .6

لكلية الرتبية والتعليم.نائب العميد الثالث الدكتور كسنادي املاجستري .7

أستاذ الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري الرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية .8

والتعليم.

أستاذ الويزار املاجستري الكاتب لقسم تدريس اللغة العربية..9

األكادمكية اليت وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات ةاملشرفةاملاجستري نلي يسرى.10

األكادمكية.

األساتيذ الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية. .11



ه

سلطان شريف قاسم اإلسالمية جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة .12

م املادية املعنوية إلستكمال هذا البحث. احلكومية رياو على مساعدا

وأخريا، جزاهم اهللا وإيانا مجيعا خري اجلزاء وبارك اهللا فينا ىف الدنيا واآلخرة. وأدعو اهللا تعاىل عسى 

املصطفى صلى اهللا عليه وسلم. واهللا أن يساعدين وإياهم ىف احلياة وجيمعىن وإياهم ىف اآلخرة مع سيد 

اليضيع أجر من أحسن عمال.

ه1435رجاب 28باكنبارو،
م2014مايو 26
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