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﴾2يوسف : ﴿أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن  ِإ نَّا  

 اإلهداء



 رمحكما وأحبكما اهلل....بحث العلمي احملبوبُت أيب وأمي. أىدي ىذا ال

شكرا لك على دعائك وعلى تضحيتك وعلى نصيحتك وعلى جهادك  أليب ... أقول -1
 لنجاح بنتك

نصيحتك وعلى تضحيتك وعلى  تبشمين. أقول شكرالك، مل تاو أمي ... أنت زلبوب -2
 . تنَتين حيايتمي و ايب جهادك لنجاح بنتك، ا

إرشادا ياين يعط نالذي ُت، وادلشرفالعلوموادلدرسون واحملاضرون الذين يربّون ويوّرعون  -3
 . بالصرب يف عطاء الّتوجيو

أقول شكرا لكم على  2014وجلميع الزمالء وأصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية جيل  -4
حنن نتعلم اربع سنة جبامعة انتساري ياأصدقائي،  وخفيفتكم ومزح وضحكم كمإبتسام

عائليت.  ... ألنكم التنسوا الن... أرجو أنتم مجيعا  اجلهاداللغة العربية ببقسم التعليم 
 واحلمدهلل، اآلن نستطيع أن نكتب البحث العلمي أيضا.

وادلغفرة والعناية، والصحة والعافية والشفاعة، وحسن اخلامتة  اءيل وذلم الرضاهلل أسأل 
 واإلستقامة للجهاد يف سبيل اهلل، آمُت يا رب العادلُت.

 ... وليس يل كلمة أىديها ، غَت الشكرا اجلزيلأمجل وأحسن  
 جزاكم اهلل خَت اجلزاء. 

 

 شكر وتقدير

احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت سيدنا وموالنا زلمد  
 وعلى آلو أمجعُت. أما بعد.

نعما كثَتة صغَتىا  وكبَتىا حىت تستطيع ان تتم احلمد والشكر هلل وجل الذي أعطى الباحثة  
والشروط لنيل درجة السرجانا يف الًتبية اإلسالمية جبامعة الرسالة العلمية الستيفاء بعض الوظائف 



فعالية استخدام وسيلة بطاقة المفردات في تدريس أنتساري اإلسالمية احلكومية حتت ادلوضوع " 
 " الطّاهريّة " للبنات في تمبان "  التركيب لطالبات الصف السابع بمعهد

 ويف ىذه ادلناسبة النفيسة تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل :  

كلية الًتبية والتعليم جامعة أنتساري عميدة  ادلاجستَت، ألستاذة الدكتورة احلاجة جويرية ا فضيلة -1
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت. 

الدكتور حسب اهلل ادلاجستَت، رئيس قسم التعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة  فضيلة -2
 انتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.

منهج البحث، فلو مٍت الشكر و  ىف ترشدىنالىت االول نور ليلى ادلاجستَت،  ةادلشرف فضيلة -3
 التقدير. 

طريقة  ىفالذى يرشد على حبث العلم رمحن حكيم ادلاجستيَت، الادلشرف الثاىن عارف  فضيلة -4
 الكتابة فلو مٍت الشكر و التقدير. 

ادلكرمُت مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتيبة و التعليم جامعة أنتساري  فضيلة -5
قدموه من أهنم اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت فلهم من الباحثة كل الشكر و التقدير على 

 والتشجيع. وجزاىم اهلل عٍت خَت اجلزاء. العلوم وادلعارف 
أن ترعي ماتأّصل يف النفس من ادلبادئ اليت تعلمتها منهم يف لكل ىؤالء عهد من الباحثة  -6

 لغة العربية وتطويرىا عمليا وتربويا. سبيل خدمو ال
العربية، وأسهم بإرساء لبنة وترجو الباحثة أن تكون قد وفيت بعض العرفان باجلميل للغة 

متواضعة يف تطويرىا هبدف الوصول إىل جيل قادر على حب لغتو والدفاع عنها وتواصلو مع 
 )وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل ىذا العمل خالصا لوجهو(. ديثة خدمة ذلا. التكنولوجيا احل

 واهلل ويل التوفيق
  2018.....بنجرماسُت، .........                              

 الباحثة                              
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 عتماد من طرف لجنة المناقشةاال

الصف  لطالباتفعالية استخدام وسلية بطاقة ادلفردات يف تدريس الًتكيب الرسالة العلمية بعنوان : 
. قد دافعت  1401231492: مولدة احلسنة، رقم القيد: كتبتها، اليت  السابع مبعهد "الطّاىرية للبنات يف متبان

السرجانا يف تعليم اللغة العربية،  ىذه الرسالة العلمية أمام جلنة ادلناقشة وتقرر قبوذلا شرطا لنيل درجةلبة عن االط
 وذلك يف: 

 الثالثاء:    اليوم 

 2018 -يوليو  – 31:    التاريخ

 ) أ ( 83، 77:  ويكون مقبوال بدرجة

 كلية الًتبية والتعليم  ةعميد

 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 

 

 ة احلاجة جويرية، ادلاجستَتاألستاذة الدكتور 

  196001061986032004رقم التوظيف: 

  وتتكون جلنة ادلناقشة من السادات األساتذة : 



 التوقيع االسم
 نورليلى، ادلاجستَت -1

 )رئيس ادلناقشة ومشارفا( 
 

 إذلامي، ادلاجستَتحامدي  -2
 )مناقشا( 

 

 عارف الرمحن حكيم، ادلاجستَت -3
 )مناقشا ومشارفا( 

 

 إقرار الطالبة

 يت كاأليت : ناأدناه، وبيا أنا ادلوقعة

 : مولدة احلسنة   االسم الكامل

  1401231492:    رقم القيد

 : الًتبية و التعليم     الكلية

 : تعليم اللغة العربية     القسم

اقر بأن ىذه الرسالة العلمية اليت حضرهتا لتوفَت الشرط لنيل درجة السرجانا يف تعليم اللغة العربية كلية 
 الًتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت حتت ادلوضوع: 

 الصف السابع  لمفردات في تدريس التركيب لطالباتفعالية استخدام وسيلة بطاقة ا"

 "اهريّة " للبنات في تمبانالطّ  بمعهد "

حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَت أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد يف ادلستقبل أهنا من 
تأليف تبُت أهنا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو 

 تساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت. على كلية الًتبية والتعليم جامعة أن

 ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. 

 م  2018بنجرماسُت، مايو                                 

 توقيع صاحب اإلقرار                                   



 

 

 حلسنة مولدة                                

 1401231492رقم القيد :                                 

 ملخص البحث

فعالية استخدام وسيلة بطاقة ادلفردات يف تدريس الًتكيب "م. 1018مولدة الحسنة. 
الصف السابع مبعهد " الطّاىريّة " للبنات يف متبان". الرسالة العلمية، قسم لطالبات 

نور ليلى، ادلاجستَت. ادلشرف العربية، كلية الًتبية والتعليم، ادلشرف االول :  التعليم اللغة
 الثاين: عارف الرمحن حكيم، ادلاجستَت. 

 تدريس الًتكيب.  وسيلة بطاقة ادلفردات، فعالية، : الكلمات الرئيسية 

 

 فعالية استخدام وسيلة بطاقة ادلفردات يف تدريس الًتكيبالرسالة العلمية يقدم   
خرب ، بالتدريس الًتكيب )ادلبتدأ و لطالبات الصف السابع مبعهد " الطّاىريّة " للبنات يف متبان

 ادلبتدأ(

باستخدام وسيلة  منيتعل يتالّ لا طالباتىل نتيجة الوأسئلة يف ىذا البحث ىي :   
وسيلة استخدام  يتعلمن ال يتالّ لا طالباتبطاقة ادلفردات يف تدريس الًتكيب احسن من نتيجة ال

 بطاقة ادلفردات يف تدريس الًتكيب ؟

صّف السابع مبعهد ومنهج ىذا البحث من نوع البحث التجرييب، وكان موضوع البحث   
موعة الضابطة وصّف السابع "ب" يسمى صّف السابع "أ" يسمى باجمل. "الطّاىريّة " للبنات ىف متبان

عن بيانات أما ال. فردات يف تدريس الًتكيبالتعليم استخدام وسيلة بطاقة ادل موعة التجريبية.اجمل
 البعدى لبيانات البحث.االختبار يمة قِ المن االختبار القبلى و الطالبات القدرة 



 . يعٌت51، 21الضابطة مبعّدل =  :  يف االختبار القبلى بااجملموعةأما نتائج ىذا البحث ىو  
البعدي باجملموعة يف االختبار ، )مقبول( . يعٌت49، 15مبعّدل =  واجملموعة التجريبية.  )مقبول(

)جيد(  . يعٌت 77، 63واجملموعة التجريبية مبعّدل =  ) جيد(. . يعٌت71، 05الضابطة مبعّدل = 
 . 

-Sig.(2ألن   Sig.(2-tailed)  =003 ،0من اختبار البعدي لطالبات، وجدت  Tعلمت إختبار 

tailed)  ادلردودة، مبعٌت توجد فروق ذات داللة احصائية    و ادلقبولة     ف  0، 05أصغر من
الطالبات يستند إىل نتائج فبُت اإلختبار البعدي لطالبات يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. 

ألن ترقي ادلعّدل من . فّعال البحثبطاقة ادلفردات يف ىذا باستخدام وسيلة أن   فيستطيع أن ينظر
 جيد.  إىلمقبول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Maulidatul Hasanah, 2018. Efektivitas Penggunaan Media Kartu mufradat Pada 

Pembelajaran tarkib pada Santriwati Kelas VII di Pondok Pesantren Putri 

“At-thohiriyah” tamban, Penelitian Ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab. Pembimbing Norlaila, M.Ag. M. Pd. dan Arif Rahman Hakim, 

S.Hum, M.Pd.  

Kata Kunci : . Efektivitas, Media Kartu Mufradat, Pembelajaran Tarkib 

 

  Skripsi ini menyajikan tenteng Efektifitas Penggunaaan Media Kartu Mufradat Dalam 

Pembelajaran Tarkib Pada Santriwati Kelas VII di Pondok Pesantren Putri “At-Thohiriyah” 

Tamban, dengan materi Mubtada’ dan Khabar Mubtada. 

  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah Efektifitas Penggunaan Media 

Kartu Mufradat Dalam Pembelajaran Tarkib dapat meningkatkan hasil belajar Pada 

Santriwati Kelas VII di Pondok Pesantren Putri “At-Thohiriyah” Tamban. ? 

  Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Subjek penelitian ini adalah 

santriwati kelas VII Pondok Pesantren Putri “ At-Thohiriyah” Tamban. Kelas VII A sebagai 

kelas kontrol dan kelas VII B sebagai kelas eksperimen. Pembelajaran menggunakan media 

kartu mufradat dalam pembelajaran tarkib. Data Kemampuan santriwati diambil dari test 

awal dan test akhir sebagai data penelitian. 

  Hasil dari penelitian ini adalah : Nilai rata- rata pretest santriwati kelas kontrol = 51, 

21 (kurang) dan kelas Eksperimen = 49, 15 (kurang). Sedangkan nilai rata- rata pada post 

test santriwati  kelas kontrol = 71, 05 (Baik) dan kelas eksperimen = 77, 63 (Baik). Setelah 

melakukan Uji T dari hasil Post test santriwati, didapatlah nilai sig.(2-tailed) = 0,003 dan 

lebih kecil dari 0,05 maka    diterima dan     ditolak, itu berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan pada post test santriwati kelas kontrol dan kelas eksperimen. Maka berdasarkan 

nilai santriwati maka dapat dilihat bahwa penggunaan media kartu mufradat untuk 

pembelajaran tarkib Efektif. Karena nilai rata-rata dalam pembelajaran tarkib dari 

Kurang menjadi Baik.  
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