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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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