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 البحث ملخص

 تعليم املفردات لطلبةيف  socrativeتطبيقات تنفيذ وسيلة “ .0200 هيايتچفوتري 
ة ببنجرماسني  الإلسالميالعامة الصف الثامن يف مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة 

ل : األو  املشرف .العربية اللغة تعليم قسم الرسالة العلمية. .”كاليمنتان اجلنوبية
 رمحات صادقني املاجستري.  :الثاين املشرف ،الدكتور احلاج عاشقني نور املاجستري

  املفردات  ، تعليم، socrativeتطبيقات تنفيذ،    :الرئيسة الكلمات
 

 تعليم املفردات لطلبةيف  socrativeتطبيقات تنفيذ وسيلة  الرسالة العلمية تقدم
ماسني كاليمنتان ببنجر يل املهتدين املتوسطة العامة الإلسالمية الصف الثامن يف مدرسة سب

ة هي ملعرفة أهداف من هذه الرسالة العلمي. حبث العلمي. قسم تعليم اللغة العربية. اجلنوبية
يف  socrativeوسيلة تطبيقات  تنفيذ املؤثرة يفل العوامو  socrativeعن تنفيذ وسيلة تطبيقات 

الإلسالمية لعامة االصف الثامن يف مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة  تعليم املفردات لطلبة
منهج البحث املستخدم هو املنهج الوصفي النوعي. وأدوات البحث  ببنجرماسني.

 املستخدمة هي املالحظة، واملقابالت، والتوثيق. 
تعليم املفردات يف  socrativeتطبيقات تنفيذ وسيلة هي نتائج هذه الرسالة العلمية 

يعين بنجرماسني الإلسالمية ب العامة الصف الثامن يف مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة لطلبة
ة يف تنفيذ تتضمن على ختطيط التعليم، تنفيذ التعليم، تقييم التعليم النهائية. مث العوامل املؤثر 

م املفردات يف املدرسة سبيل املهتدين املتوسطة العامة يف تعلي  socrativeوسيلة تطبيقات 
اإلسالمية ببنجرماسني يعين عامل الطالب، عامل املدرس، عامل البنية التحتية، وعامل 

أما عامل الطالب يعين يتضمن على مصلحة الطالب وانتباه الطالب. وأما عامل  الوقت.
 .وخربة املدرس يف التدريساملدرس يعين يتضمن على خليفة التعليمية للمدرس 
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Skripsi ini menyajikan tentang pelaksanaan media aplikasi socrative dalam 
pembelajaran mufradat di SMP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin Kalimantan 
Selatan. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui bagaimana pelaksanaan aplikasi socrative dalam pembelajaran 
mufradat di SMP Islam Sabilal Muhtadin, serta mengetahui apa saja faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan aplikasi socrative dalam pembelajaran mufradat 
di SMP Islam Sabilal Muhtadin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriptif kualitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi.  

Adapun hasil penelitian ini adalah pelaksanaan media aplikasi socrative 
dalam pembelajaran mufradat di SMP Islam Sabilal Muhtadin yaitu meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan media socrative. Kemudian 
faktor-faktor dalam pelaksanaan media aplikasi socrative dalam pembelajaran 
mufradat di SMP Islam sabilal Muhtadin yaitu faktor siswa, faktor guru, faktor 
sarana dan prasarana, serta faktor waktu. Adapun faktor siswa meliputi minat dan 
perhatian siswa. Dan adapun faktor guru meliputi latar belakang pendidikan dan 
pengalaman mengajar guru. 
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 . . . يَ ْرَفِع هللاُ الَِّذْيَن َءاَمُنوْا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم َدرََجاٍت. . .
 (00)اجملادلة: 

 
 

ْر َعَمَلَك ِإََل اْلَغِد َما تَ ْقِدُر  ُُ اْليَ ْوَم.َأْن تَ عْ الَ تُ َؤخِ   َمَل
 )احملفوظات(

 
 
ُِ ِعْلًما يَ ُقْوُل: َمْن َسَلَك َطرِيْ ًقا ي َ ملسو هيلع هللا ىلص  ل هللاوْ سُ رَ  تُ عْ : سَِ الَ قَ  اءِ دَ رْ  الدَّ ِب أَ  نْ عَ  ُُ ِفْي ْلَتِم

ُُ َطرِيْ ًقا ِإََل اجْلَنَِّة، َوِإنَّ اْلَماَلِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَ َها ِرًضا ِلطَاِلبِ   اْلِعْلِم، َوِإنَّ َسهََّل هللُا َل
ُُ َمْن يف السََّمَواِت َوَمْن يف اْلَ  َتاُن يف اْلَماِء، َوَفْضُل اْلَعاِلُ ْرِض َحَّتَّ احلِْ اْلَعاِل لََيْستَ ْغِفُر َل ي ْ

ِإنَّ اْلَْنِبَياَء َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َساِئِر اْلَكَواِكِب، َوِإنَّ اْلُعَلَماَء َورَثَُة اْلَْنِبَياِء وَ 
َا َورَّثُوا  ِبِظٍ  َوِاٍفر. اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخَذُه َأَخذَ  َِلْ يُ َورِ ثُوا ِديْ َنارًا َواَل ِدْرََهًا َوِإَّنَّ

 )رواه أبو داود والرتميذي(
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 إهداء
 
﷽ 

احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد وعلى 
 آله وصحبه أمجعني.

 :إىل ةالعلمي الرسالة هذه أقدم
 رعاية يربياين تربية حسنة ويراعياين الذين احملبوبني روسدايىن وأمينور نكمات أيب 

 كل حبهم ودعاءهم لنجاح يف حيايت.   صحيحة وقد افدوين
 .يردا ساريو  حمبوبيت ةصغري ال أخيتو  حممد نور سافوترا حمبويب كبريال يأخ وإىل 

اسني، "أمى بنجرموإىل املربية املعهد الثاين معهد اجلامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية 
 نور اهلدى مشسية". اليت أعطين نصيحة والتوجيه منذ أكون مشرفة.

وإىل األصدقاء احملبوبني "مشرفات املعهد الثاين". أصبحنا عائلة ملدة سنتني وحنتنا قصة 
 معا. شكرا لكم على الدعاء واحلماسة.

 كمالإ على مة واحلماسة والعلو الدافع وأعطوين شجعوين الذين أصدقائي مجيع وإىل
 . ةالعلميالرسالة  هذه كتابة وإهناء

  خريا كثريا.هللا وجزاكم لكم جزيال شكرا أقول
 



 
 
 

 ط
 

 تقديرو  شكر
 
﷽ 

احلمد هللا الذي أكرم عباده خبري كتاب أنزل، وشرفهم خبري نيب أرسل. أنزل  
كتابه بلسان عريب مبني لتفكري فيه من يعقلون. و أرسل به رسول حممدا. أفصح 

 من ينطق به، وخري من حيبه إىل أمته. وبعد. 
إن هللا الذي أعطى الباحثة نعمة عظيمة حىت تستطيع أن تتم البحث 

مية لنيل درجة السرجاان يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالالعلمي شرطا 
 يف تعليم املفردات لطلبة socrativeتنفيذ وسيلة تطبيقات “ احلكومية بعنوان

ة ببنجرماسني  الإلسالميالعامة الصف الثامن يف مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة 
 ”كاليمنتان اجلنوبية.

 ية الباحثة شكرا جزيال ِل:ويف هذه املناسبة النفس
املكرم األستاذ الدكتور احلاج جميب الرمحن املاجستري كمدير جامعة فضيلة  -0

 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
املكرم األستاذ الدكتور احلاج محدان املاجستري كعميد كلية الرتبية فضيلة  -0

 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
ة كلية حسب هللا املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربياألستاذ  املكرمفضيلة  -2

عربية يف  املاجستري سكرتري لقسم تعليم اللغة ال واألستاذ خري الفؤادي، الرتبية
 التعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.كلية الرتبية 

ري واملشرف اجستاملنور  عاشقنياحلاج الدكتور املكرمني املشرف األول فضيلة  -1
 الرسالة هذه  يف كتابةللباحثة إرشادمها  اجستري علىامل صادقني الثاين رمحات

 .ةالعلمي



 
 

 ي

 

عليم فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية كلية تربية و الت -8
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. 

فضيلة املكرمة رئيسة املدرسة سبيل املهتدين العامة اإلسالمية ببنجرماسني   -1
 كاليمنتان اجلنوبية، األستاذة موجيايت املاجستسر.

طة مجيع املدرسني واملوظفني يف مدرسة سبيل املهتدين املتوسفضيلة املكرمني  -8
 العامة اإلسالمية ببنجرماسني كاليمنتان اجلنوبية.

وإذا ماوجت بعض األخطاء والنقصان لدى الباحثة يف كتابة هذا البحث 
 العلمي، وما أحسن للقارئني أن يقتحوا للبحثة ابقرتاحات إصالحية.

 لى وجهعالعلمي للباحثة خاصة واللقارئني  ذا البحثهبعسى هللا أن ينفع 
 .ايرب العاملني . آمنيعام
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 هيايتچفوتري 
072020202081     

 
 
 

  
 
 



 
 
 

 ك
 

 توايتاحمل
 

  الصفحة         املوضوع
  ........................................................... الغالف صفحة
 أ .......................................................... العنوان صفحة

 ب ............................................................ إقرار الطالبة
 ج ................................................................ وافقةامل

 د ........................................... املناقشةاالعتماد من طرف جلنة 
 ه ........................................................ ملخص البحث

 و ......................................... ملخص البحث ابللغة اإلندونيسية
 ز .................................................................. شعار
 ح ................................................................. إهداء

 ط ........................................................... تقديرشكر و 
 ك .............................................................. احملتوايت

 س .......................................................... ولاقائمة اجلد
 

 الباب الول
 املقدمة 

 0 ...................................................... البحث خلفية .أ
 2 ....................................................... البحث أسئلة .ب
 1 ...................................................... البحثحتديد  .ج
 1 ..................................................... أهداف البحث .د
 8 ........................................................ أمهية البحث .ه



 
 

 ل
 

 8 ................................................... بقةادراسات السال .و
 8 ...................................................... هيكل البحث .ز

 
 الباب الثاين

 يالناظر  اإلطار
 7 ....................................................... تعريف تنفيذ .أ

 7 ..................................................... وسائل اإلعالم .ب
 7 ........................................... تعريف وسائل اإلعالم .0
 02 ............................................ أمهية وسائل اإلعالم .0
 00 ............................................ احلاح وسائل اإلعالم .2
 00 ............................................ أنواع وسائل اإلعالم .1

 01 ..................................................... ألعاب اللغوية .ج
 01 ........................................... تعريف ألعاب اللغوية .0
 01 ............................................. أمهية ألعاب اللغوية .0
 08 .......................................... أهداف ألعاب اللغوية .2
 01 ........................................... معايري ألعاب اللغوية .1
 08 ............................................ إجيابيات وسلبيات  .8

 07 ................................................. وسائل التطبيقات .د
0.  (Quizziz) ..................................................... 07 
0.  (Kahoot) ..................................................... 07 

 socrative ................................................ 01 تطبيقات .ه
 socrative ....................................... 01 تطبيقاتتعريف  .0
 socrative ....................................... 00 تطبيقاتكيفية  .0



 
 
 

 م
 

 02 ................................................... مزااي وعيوب .2
 01 .......................................... عوامل املؤثرة يف التعليم .1

 08 ............................................................. تقييم .و
 08 .................................................. تعريف التقييم .0
 01 .................................................... أمهية التقييم .0
 08 .................................................. مبادئ التقييم .2
 07 ....................................................التقييمفوائد  .1

 07 .................................................... مهارات اللغوية .ز
 07 ............................................ تعريف مهارة اللغوية .0
 01 ............................................. أنواع مهارة اللغوية .0

 20 .......................................................... املفردات .ح
 20 ................................................ تعريف املفردات .0
 21 ................................................ مراحل املفردات .0
 21 .................................................. أنواع املفردات .2

 
 الباب الثالث
 منهج البحث

 21 .............................................. البحثو مدخل  نوع .أ
 21 ..................................................... البحث مكان .ب
 28 ................................................. البياانت ومصدرها .ج
 28 .............................................. أساليب مجع البياانت .د
 27 ............................................. البياانتأسلوب حتليل  .ه
 21 ......................................... التحقق من صحة البياانت .و



 
 

 ن

 

 رابعالباب ال
 تقدمي البياانت واحلليلها

 10 ....................................... نظرة عامة عن مكان البحث .أ
 11 .................................................... تقدمي البياانت .ب
 18 .................................................... حتليل البياانت .ج
 

 امُالباب اخل
 اخلامتة

 82 .............................................. البحث نتائجخالصة  .أ
 80 ................................................. التوصيات البحث .ب

 قائمة املصادر واملراجع
 املالحق

 ةحثاالسرية الذاتية للب
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 س
 

 ولاقائمة اجلد
 

 صفحة موضوع رقم
 12 اسم املدرس واملوظف 1.0
 18 قائمة املدرسني واملوظفني 1.0
 11 بياانت احلالة الطلبة 1.2
 18 بياانت املرافق والبنية التحتية املدرسة 1.1
 81 تقييم الطالب 1.8


	2d2e8426dfbeb19f6a3250d6ad4c3fa841f75f1432e222bfc550c48cd98c3aaf.pdf
	5a5fa1cdf2b4d8a0d399b0e0d514d508dd91af4c9fd0eae1984d2536a9323c89.pdf
	2d2e8426dfbeb19f6a3250d6ad4c3fa841f75f1432e222bfc550c48cd98c3aaf.pdf

