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 (1)القرآن الكرمي، سورة يوسف : 
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 إهداء
 

 احملبوبة اجلامعة

 باالتج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 

 واهيوين وأمي الكرمية سري سوجيبتوأيب الكرمي 

 عسى هللا أن يرمحهما كما ربياين صغريا

 

 ديكي سوريا ويوجا أخي احملبوب

 الّلهم إنا نسأل علما نافعا ورزقا طّيبا وعمال متقبال
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 شكر وتقدير
 

 ميكن حىت وعنايتو وتوفيقو فضلو أعطى الذي هللا حبضور هلل احلمد  هلل، احلمد
بوسيلة  QUIZ استخدام فعالية" بعنوان اجلامعى حبث كتابة إكمال من ادلؤلفة

Edmodo احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة مبدرسة الثامن الفصل يف القراءة مهارة لتعليم 
الصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا حمّمد صلى هللا عليو وسّلم وعلى آلو  ".بليتار 18

 وأصحابو الذين بذلوا أنفسهم وأمواذلم خالصا لوجو الكرمي.

 سواء ، األطراف خمتلف من والتوجيو واحلافز الدعم بدون أنو ادلؤلفة تدرك  
 يف ، كلذل. صحيح بشكل البحث كتابة تكتمل لن ، مباشر غري أو مباشر بشكل

 : إىل شكري تعرب أن ادلؤلفة تريد ادلناسبة ىذه

 إبراىيم مالك موالنا جامعة مدير بوصفو احلارس عبد الدكتور األستاذ فضيلة .0
 .باالتج احلكومية اإلسالمية

 و الًتبية علوم كلية عميد بوصفو ادلاجستري ميمون أغوس احلاج الدكتور فضيلة .1
 . ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة التعليم

 اللغة تعليم قسم رئيسة بوصفها ادلاجستري احلسنة دملوءة احلاجة الدكتورة فضيلة .2
 . ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العربية

 البحث ىذا يف شرفيت قد اليت ادلاجستري حممودة أومي احلاجة الدكتورة فضيلة .3
 ىذا إكمال يف كثريا ساعدين اليت ادلفيدة والتوجهات النافعة اإلرشادات وتقليم
 . البحث

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة واألستاذات األساتيد .4
 .اجلامعي البحث ىذا كتابة تتم حىت وإرشاداهتم بعلومهم روحي ينورون الذي



 

 د
 

 مبدرسة ادلدرسة رئيس بوصفو ادلاجستري اذلدى مؤون احلاج الدكتور فضيلة .5
 .  بليتار 18 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة

 بليتار 18 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف والعاملني ادلعلمني مجيع .6
 .حبثي برنامج دعموا الذين

 الوقت يضع الذي العربية اللغة معلم بوصيفو ليسانس لوكمنتو أيديك فضيلة .7
 .اجليدة العربية اللغة كمدرس واخلربة ادلعرفة ويقدم وادلكان

 دائًما كان الذي ، سوريا ديكي األصغر أخ ، واىيوين وسري يبتوسوج والدي .8
 .يل بالنسبة الكثري يعين كان الذي والتحفيز والدعم الدعاء يل يقدم

 لعام "QOTRUNNADA" العربية اللغة تعليم لفصل الكبرية العائلة .01
  وادلعرفة القصص دائًما يشاركون الذين باء الفصل يف أصدقاء وخاصة ،1106

 .الكلية يف
 ذكرىا ميكن ال اليت البحث ىذا استكمال يف ساعدت اليت اجلهات ميع .00

 .األخرى تلو واحدة

 احلسنات من للمؤلفة أعطاىم اليت ادلساعدة أشكال مجيع يسجل أن هللا عسى
 .العادلني ربّ  يا آمني. العظيمة وادلكافآت
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 مستخلص البحث
 

ديسكا استخدام.ٕٕٔٓ.فطريان،  Quiz فعالية Edmodoبوسيلة التالميذ تعلم نتائج القراءةعلى مهارة تعليم مبدرسة يف
 احلكومية اإلسالمية بليتار.ٜٓادلتوسطة العربية، اللغة تعليم والتعليمقسم الًتبية علوم كلية موالنا، جامعة

 .الدكتورةاحلاجةأميحممودةادلاجستريادلشرفة:.احلكوميةماالنجمالكإبرهيماإلسالمية


 .مهارة القراءة، Quiz  ،Edmodoالكلمات األساسية : 

( والتكنولوجيا العلوم استخدام يعد ونضر. سريع بشكل حاليًّا واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا منIPTEKتطور )
 هذا يتطلب تَ ْرَبِوّي. يف األشياء ادلعلمأهم إبداع التكنولوجيا.التقدم يف التطورات من التعليمية الوسائل استخدام ميكن حيث

وادلعلوماتواالتصاالتلتحسنيأنشطةالتعلم.
 

 : إىل البحث هذا ٔيهدف معرفة   Quizاستخدام( القراءةEdmodoبوسيلة مهارة الثامن لتعليم الفصل يف
 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ٜٓمبدرسة ٕبليتار. ) فاعلية   Quizاستخداممعرفة القراءةEdmodoبوسيلة مهارة يف لتعليم

بليتار.ٜٓالفصلالثامنمبدرسةادلتوسطةاإلسالميةاحلكومية
 

نوع  التجرييب. ادلنهج هو البحث هذا يف ادلستخدم ادلنهج أما الكمي، ادلدخل هو البحث هذا يف ادلستخدم ادلدخل
 one groupويستعملعلىاجملموعةالواحدةباالختبارينالقبليوبعدي)Pre-Experimentالبحثيعينحبثالتجريب

posttest design-pretest مجيًعا البحث جمتمع كان .) يف الثامن الفصل تالميذ احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ٜٓادلدرسة
و الفصل هي البحث هذا يف VIIIAالعينة بياناتٕٛبإمجايل جلمع أساليب أما معينة. خالل يف العالج تلقوا الذين تلميًذا

.هيادلالحظةواالختبارادلستخدم


ادلدر يف الثامن الفصل تالميذ مجيع على البحث نتائج احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة )ٜٓسة يلي: ما (ٔبليتاريف
للتالميذEdmodoتطبيقبتقدًنيبدأالقراءةمهارةتعليميفEdmodoبوسيلةQuizاستخدام ادلادةالباحثةرسلتمث.

التعليقاتعموديفيسألونالتالميذوميكنnoteميزةخاللمن Quiz)االختبارالباحثةإعطاء. منيبدأأنميكنالذي(
ليالٓٓ.ٓٔالّساعةحىتظهًرآٓ.ٕٔالّساعة دقائقٓٔهياالختبارمدةأما. خربتاالختبار،وقتانتهاءبعد.

االختباريفالدرجاتأعلىعلىحصلالذيالتلميذعنالباحثة من.noteميزةخاللمنالتعلمأنشطةالباحثةختمتمث.
أنشطةتنفيذأنEdmodoّبوسيلةالتعليمأنشطةتنفيذيفالباحثةتستخدمهااليتادلالحظةعنالبياناتحتليل
ٕ).ٝٓٓٔإىلتصلإمجاليةنسبةعلىيدلّعامبشكلالقراءةمهارةتعليم متوسط بلغ يف( التالميذ تعلم نتائج

.يعتربحتقيقنتائجتعلمالطالبٖٛ.ٕٛالبعدينتائجتعلمالتالميذيفاالختبار،يفحنيكانمتوسطٖٛ.ٕٙاالختبارالقبلي
ميكنهم الذين التالميذ  جلميع االختبار بعد التعلم نتائج يف ذلك ويتضح ، القبلي االختبار من فاعلية أكثر البعدي االختبار يف

حتقيقاحلداألدىنمنقيمةمعايرياالكتمالباللغةالعربية.
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ABSTRACT 

 

Fitriana, Diska. 2021. The Effectiveness of Using Quiz with Edmodo Media on Student Learning Outcomes 

in Learning Reading Skills at MTsN 09 Blitar. Thesis. Departement of Islamic Education, Faculty of  

Tarbiyah and Teaching Sciences. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisior: 

Dr. Umi Machmudah, M.A. 

 

Keywords: Quiz, Edmodo, Reading skill. 

Information and communication technology is currently developing rapidly and rapidly. Utilization 

of Science and Technology (IPTEK) is one of the most important things in the world of education. This 

progress needs special attention for educators. As media that can be utilized from the development of 

technology, information and communication to improve learning activities. 

 

This study aims to determine: (1) the application of the use of Quiz with Edmodo media on student 

learning outcomes in learning reading skills of class VIII students at MTsN 9 Blitar. (2) The effectiveness of 

using Quiz with Edmodo media on student learning outcomes in learning reading skills for class VIII at 

MTsN 9 Blitar.  

 

This study uses a quantitative approach. The method used is the experimental method. The type of 

experimental research used is Pre-Experiment with the type (one group pretest-posttest design). The research 

subjects who became the population were all students of class VIII at MTsN 09 Blitar and the sample in this 

study was class VIIIA with a total of 28 students who received treatment within a certain period of time. The 

method used to collect data is using observation and tests.  

 

The results of research on class VIIIA students at MTsN 9 Blitar show that: (1) The use of Quiz 

through the Edmodo application in learning reading skills begins with the introduction of the Edmodo 

application to students. Then the researcher sends the material through the note feature and students can ask 

questions through the comments column. Researchers give a Quiz that can start at 12.00 a.m to 10.00 p.m. 

The quiz time is 10 minutes. After the Quiz time ends, the researcher announces the student who gets the 

highest score in the Quiz. The researcher closed the learning activities through the note feature. The results of 

the analysis of the observation guidelines used by researchers in learning activities reached a percentage of 

100%. (2) Student learning outcomes in the pretest have an average value of 62.38, while student learning 

outcomes in the posttest have an average value of 82.38. The achievement of student learning outcomes in the 

posttest is more effective than the pretest, this is shown in the posttest learning outcomes, all students can 

achieve the minimum completeness criteria in Arabic.   
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ABSTRAK 

 
Fitriana, Diska. 2021. Efektivitas Penggunaan Quiz dengan Media Edmodo Terhadap Hasil Belajar 

Siswa dalam Pembelajaran Maharah Qiro’ah di MTsN 09 Blitar. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa 

ArabFakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbig : Dr. Umi Machmudah, M.A. 

 

Kata Kunci : Quiz, Edmodo, Maharah Qiro’ah. 
 

Teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini berkembang secara cepat dan pesat. Pemanfaatan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu hal terpenting dalam dunia pendidikan. Adanya 

kemajuan ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pendidik. Sebagaimana media yang dapat dimanfaatkan 

dari adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Penerapan penggunaan Quiz  dengan media Edmodo 

dalam pembelajaran keterampilan membaca siswa kelas VIII di MTsN 9 Blitar. (2) Efektivitas penggunaan 

Quiz  dengan media Edmodo dalam pembelajaran keterampilan membaca kelas VIII di MTsN 9 Blitar.  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode 

eksperimen. Jenis penelitian eksperimen yang digunakan yaitu Pre-Experiment dengan tipe (one group 

pretest-posttest design). Subyek penelitian yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas VIII di MTsN 

09 Blitar dan sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIIIA dengan jumlah 28 siswa yang mendapat 

perlakuan dalam kurun waktu tertentu. Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu 

menggunakan observasi dan tes.  

 

Hasil peneitian pada siswa kelas VIIIA di MTsN 9 Blitar menunjukkan bahwa : (1) Penggunaan 

Quiz melalui aplikasi Edmodo dalam pembelajaran keterampilan membaca diawali dengan pengenalan 

aplikasi Edmodo kepada siswa. Kemudian peneliti mengirim materi melalui fitur note dan siswa dapat 

bertanya melalui kolom komentar. Peneliti memberikan Quiz yang dapat dimulai pada pukul 12.00 siang 

sampai 10.00 malam. Adapun waktu pengerjaan Quiz selama 10 menit. Setelah waktu pengerjaan Quiz 

berakhir, peneliti mengumumkan siswa yang mendapat nilai tertinggi dalam Quiz tersebut. Peneliti menutup 

kegiatan pembelajaran melalui fitur note. Adapun hasil analisis pedoman observasi yang digunakan peneliti 

dalam kegiatan pembelajaran mencapai persentase sebesar 100%. (2) Hasil belajar siswa pada pretest 

mempunyai nilai rata-rata 62.38, sedangkan hasil belajar siswa pada posttest mempunyai nilai rata-rata 82.38. 

Pencapaian hasil belajar siswa pada posttest lebih efektif dibandingkan pretest, hal ini ditunjukkan pada hasil 

belajar posttest seluruh siswa dapat mencapaian nilai Kriteria Ketuntasan Minimal bahasa Arab.  
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ب....................................................................إهداء
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 ٛٔ.....................................................Quizمفهوم .أ
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 ٖٖ...................................................متغرياتالبحث .ج
 ٖٗ....................................................مصادرالبينات .د
 ٖ٘...............................................البيانات مجع لوبأس .ه
 ٖ٘.....................................................أدواتالبحث .و
 ٖ٘..............................................البيانات اختبارصدق .ز
 ٔٗ..............................................البيانات حتليل لوبأس .ح
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 ٖٗ........................................................اللقاءالرابع .د
 ٖٗ.....................................................اللقاءاخلامس .ه
 ٘ٗ.....................................................اللقاءالسادس .و
 ٚٗ......................................................اللقاءالسابع .ز
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 اإلطار العام

 

 خلفية البحث .أ 
اللغة العربية ىي إحدى اللغات الدولية الرمسية ، وىي موازية للغة اإلصلليزية 

منذ زمن بعيد اللغة العربية ىي لغة العلم  .والفرنسية والروسية والصينية واإلسبانية
إنو  ٔأيًضا. والتكنولوجيا ، إذل جانب أف اللغة العربية تسمى لغة القرآف واحلديث

موقف غَت مبالغ فيو ، لذا فإف جوىر اللغة العربية من ادلاضي إذل احلاضر ال شك 
 .فيو

. يعد تطور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت حاليًّا بشكل سريع ونضر
( من أىم األشياء يف تَػْرَبِوّي. يتطلب ىذا IPTEKاستخداـ العلـو والتكنولوجيا )

حيث ديكن استخداـ الوسائل التعليمية من التطورات يف  .التقدـ إبداع ادلعلم
التكنولوجيا وادلعلومات واالتصاالت لتحسُت أنشطة التعلم. تكنولوجيا ادلعلومات 
ىي إحدى وسائل اإلعالـ وادلوارد التعليمية القادرة على حتويل أنظمة التعلم 

 (. E-learningو ي )التقليدية إذل أنظمة التعلم احلديثة تعتمد على التعلم اإللكًت 
التعلم تعتمد على التعلم اإللكًتو ي ىو تعلم حديث ديكن أف يشجع 
التالميذ على التعلم بشكل مستقل وحيفز أداء الدماغ ليكوف أكثر مثارل وأفضل. 
تقدمي التعلم اإللكًتو ي ألوؿ مرة من قبل جامعة إلينوي يف أوربانا شامبوف 

وجهاز كمبيوتر يسمى  Education (CAI)  Computer Aided باستخداـ نظاـ
PLATO.ٕ  ، يف األساس ، يعد التعلم اإللكًتو ي زلاولة لربط ادلعلمُت والتالميذ

                                                             
1 Anwar Abdur Rahman, “Keterampilan Membaca Dan Teknik Pengembangannya Dalam 

Pembelajaran  Bahasa Arab”, Jurnal Diwan 3, no. 2 (2017): hal. 156. 
2
 Ariesto Hadi Sutopo, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2012), hal. 145. 
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أو غَت مباشر  (synchronous)وسواء تنفيذ العاملُت بشكل مباشر 
(asynchronous).ٖ  من خالؿ التعلم تعتمد على التعلم اإللكًتو ي ، ستكوف

قيود التعلم ، سواء كاف ذلك زلدود يف مكاف أو وقت.  قادرة على التغلب على
 سيساعد ىذا ادلعلمُت والتالميذ بشكل كبَت يف إكماؿ ادلواد التعليمية.

كلما زادت التطورات التكنولوجية يف تربوّي ، سيشجع ىذا على تقدـ 
استخداـ وسائل التعلم. الوسائل التعليمية ىي أدوات يستخدمها ادلعلموف لنقل 
ادلواد حبيث يتم قبوؿ بسهولة  من التالميذ. األداة ديكن القوؿ إف وسيلة  تعليمي 

تلعب وسائل  ٗأىداؼ التعلم.لتحقيق  (messages)إذا كانت األداة حتمل رسائل 
التعليمية دورًا مهمًّا للغاية يف تسهيل عملية التعلم وحتقيق نتائج التعلم. باإلضافة 
إذل ذلك ، ديكن لوسائل التعلمية أف حتفز انتباه التالميذ واىتماماهتم وأفكارىم 
ومشاعرىم لتحقيق أىداؼ التعلم. وسائل التعليمية ذلا وظيفة ملموسة ، وىي 

يح الرسائل ، والتغلب على ادلساحة احملدودة ، وإثارة محاس التعلم ودتكُت توض
إف احلاجة ادللحة إذل وسائل يف عملية التعلم   ٘التالميذ من التعلم بشكل مستقل.

ا ، فمن ادلناسب للمعلمُت كمروجُت لتشجيع التالميذ على حتفيز التعلم  كبَتة جدًّ
وفًقا للحاجة إذل حتقيق أىداؼ التعلم.  من خالؿ استخداـ الوسائل قدر اإلمكاف

باإلضافة إذل ذلك ، إذا كاف ادلعلموف يف التعلم ال يتابعوف التطورات التكنولوجية 
وال يستخدموف وسائل التعلمية ، فقد يؤدي ذلك إذل إعاقة وجيعل من الصعب 
على التالميذ لفهم الرسائل أو ادلعلومات اليت ينقلها ادلعلموف ، حبيث يكوف 
التالميذ أقل محاًسا وليس لديهم اىتماـ بالتعلم الذي ديكن أف يؤثر نتائج تعلم 

 التالميذ.

                                                             
3
 Udin Syaefudin Sa’ud, Inovasi Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2010),  hal. 185. 

4
 Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, 

dan Penilaian, (Bandung : CV. Wacana Prima, 2009),  hal. 6. 
5
 Ibid, hal. 9. 
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ىناؾ تقدـ سريع يف رلاؿ العلـو والتكنولوجيا ، فمن الضروري أف يكوف 
لديك إبداع وابتكار يف تفكَت ادلعلم يف حتديد وسائل التعلمية اليت ديكن أف حتفز 

ادلتوسطة ؿ األنشطة التعليمية اليت جرت يف ادلدرسة أداء الدماغ لدى التالميذ. خال
، دل يستخدـ ادلعلم وسائل التعلمية حىت بدت  بليتار ٜٓاإلسالمية احلكومية 

، استخدـ ادلعّلم  Covid-19يف ىذه الوباء عملية التعلم رتيبة وأقل إثارة لالىتماـ. 
ه الوسيلة أقل فاعلية يف عملية التعلم. وفًقا للباحثة ، تعد ىذ "WhatsApp"وسيلة 

ألهنا يف الواقع ال تتضمن التالمذ بنشاط. حىت ال توجد عملية تعلم تفاعلية بُت 
ادلعلم والتالميذ وُيَسبُِّب عملية تعلم سلبية. يف ىذه احلالة ، جيب أف يستخدـ ادلعلم 

ىي  Edmodoبوسيلة  Quiz استخداـوسيلة تعليمية أكثر مبتكرة وتفاعلية. وأما 
أحد البدائل لوسيلة التعليمية ادلبتكرة القائمة على التكنولوجيا واليت ديكن للمعلم 

 استخدامها.
Edmodo  ىو أحد أنواع ادلنصات اليت تساىم يف التعليم. وفًقاZwang 

(2010) Edmodo  ىو موقع تعليمي يعتمد على الشبكات االجتماعية حيث
على شكل  Edmodoمت تصميم موقع  ٙمي.يوجد رلموعة متنوعة من احملتوى التعلي

والذي ُيستخدـ يف عملية  Facebookموقع ويب للتواصل االجتماعي مشابو 
التعلم لتبسيط عملية التعلم لكل من ادلعلمُت والتالميذ وأولياء الذي فيها ديكن 

الذي فيها  حتميل وسائل سلتلفة يف شكل صور ورسـو متحركة ونصوص وصوت،
 ٚسلتلفة يف شكل صور ورسـو متحركة ونصوص وصوت. ديكن حتميل وسائل

ألف كل من اعتاد استخداـ يف جوىرىا ، ىذه ادلنصة سهلة تعلم وتنفيذىا،  
، حيتاج ادلستخدـ  إذل اتباع تدريب بسيط  Facebookشبكات التواصل االجتماعي مثل 

 ، ذلك إذل باإلضافةف قادرًا على تشغيلو بشكل جيد. وسيكو Edmodoالستخداـ 

                                                             
6 Yufita Yusuf dkk, Call For Book Tema 3, (Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2020), hal. 

104. 
7
 Sayyidatul Karimah dkk, “Keefektifan Media Pembelajaran Berbasis Edmodo Terhadap 

Kreativitas Mahasiswa”, Jurnal Pendidikan Edutama 5, no. 2 (2018): hal. 98. 
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 يف جًدا مفيد ىذا. التالميذ لظروؼ وفًقا Edmodo يف التعلم وقت تعديل ديكن
 شبكة ألف بليتار ٜٓ احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة مدرسة يف اإلنًتنت عرب التعلم

 تسهيل الوسيلة ىذا باستخداـ ديكن حبيث. كافية ليست ادلنطقة يف اإلنًتنت
 ىذا استخداـ ديكن. وجو أكمل على التعلم متابعة على التالميذ ومساعدة
. احلالية التكنولوجية التطورات يواكبوف ال أهنم يشعروف الذين للمعلمُت كمحلوؿ

 التعليم مشكالت حل يف ادلعلمُت يساعد أف ديكن ، الوسيلة ىذا وباستخداـ
 .التكنولوجيا على القائمة التعليمية وسيلة استخداـ يف خاصة

يف تعلم اللغة العربية دلستوى الوسطى، تتكوف جوانب ادلهارات اليت جيب 
حتقيقها من مهارة االستماع ومهارة الكالـ و مهارة القراءة ومهارة الكتابة. تركيز يف 
ىذا البحث على نتائج تعلم التالميذ يف إتقاف أحد مهارة لغوية ، وىي مهارة 

اليت يتم تدريسها بعد مهارة االستماع  القراءة. مهارة القراءة ىي جوانب اللغة
والكالـ. بشكل عاـ ، يُعترب التالميذ مباىر يف مهارة القراءة إذا كاف التلميذ قادرًا 
على قراءة النص العريب وفًقا للمهرج وفهم معٌت الكلمة أو اجلملة اليت يتم قراءهتا. 

ذا فإف الغرض من ىذا لكن يف ادلمارسة العملية ، ال يتقن التالميذ ىذه ادلهارة. ل
البحث ىو استخداـ الوسيلة ادلناسبة لتعويد التلميذ على قراءة النصوص العربية 
وفهم النص يف أي مكاف أو وقت. حىت أخذت الباحثة إلجراء جتارب باستخداـ 

. فتكوف ىذه الوسيلة ، Edmodoبوسيلة  Quiz أحد التطبيقات التعليمية وىي 
حتقيق أىداؼ التعلم وتسهيل عملية التعلم على  ديكن أف حتفز التالميذ على

 ادلعلمُت. 
يستند إذل خلفية البحث أعاله، يهتم الباحثة بإجراء البحث مبوضوع 

مبدرسة ادلتوسطة  يف تعليم مهارة القراءة Edmodoبوسيلة  Quiz فعالية استخداـ"
 ".بليتار ٜٓاإلسالمية احلكومية 
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 لبحثاسئلة أ .ب 
مبدرسة  تعليم مهارة القراءةيف  Edmodoبوسيلة  Quiz استخداـ كيف  .ٔ

 بليتار؟ ٜٓادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
مبدرسة  تعليم مهارة القراءةيف  Edmodoبوسيلة  Quiz فعالية استخداـما مدى  .ٕ

 بليتار؟ ٜٓادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 

 لبحثاف اهدأ .ج 
مبدرسة ادلتوسطة  القراءةتعليم مهارة يف  Edmodoبوسيلة  Quiz استخداـعرفة دل .ٔ

 بليتار. ٜٓاإلسالمية احلكومية 
مبدرسة  تعليم مهارة القراءةيف  Edmodoبوسيلة  Quiz استخداـعرفة فاعلية دل .ٕ

 بليتار. ٜٓادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 

 فروض البحث .د 
 تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث على الفروض اآلتية :

ٔ. Ho  استخداـ: ال يؤثر Quiz  بوسيلةEdmodo  على  تعليم مهارة القراءةيف
 بليتار. ٜٓيف الفصل الثامن مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  نتائج التعلم

ٕ. Ha  استخداـ: يؤثر Quiz  بوسيلةEdmodo على  مهارة القراءة يف تعليم
 بليتار. ٜٓمبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف الفصل الثامن نتائج التعلم

 
 لبحثا أمهية .ه 

 .التطبيقيةو  النظريةناحية ىذا البحث لو أمهيتاف، مها أمهية من 
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 النظرية .1
يقتصد ىذا البحث كمرجع دلزيد من حبث التالية يف التطبيقات التعليمية لتعلم 
اللغة العربية. باإلضافة إذل ذلك ، أف تكوف ىذا البحث باعتباره خزانة من وسائل 

 ابتكارًا وتوافًقا مع تطور العلـو والتكنولوجيا.تعلم اللغة العربية األكثر 
 التطبيقية .2

ملية التعليم اللغة العربية للمدرس : إف تكوف زيادة قائمة ادلرجع يف وسيلة ع (أ 
 يف تعليم مهارة القراءة. اصةخ

للتالميذ : يساعد ويسّهل للتالميذ يف التعلم وتعريفهم على قراءة وفهم   (ب 
 النصوص العربية بشكل مستقل.

وسيلة قائمة بللباحثة : يزيد ادلعلومات عن الوسيلة التعلمية اللغة العربية خاصة   (ج 
 على التكنولوجيا.

 
 لبحثود احد .و 

تعليم مهارة يف  Edmodoبوسيلة  Quiz فعالية استخداـ:  ةاحلدود ادلوضوعي .ٔ
 .للباب السادس يعٍت باب عيادة ادلريض يف فصل الثامن القراءة

 .بليتار ٜٓادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية : يف   ةاحلدود ادلكاني .ٕ
 .ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالعاـ الدراسي يف :  ةاحلدود الزماني .ٖ

 
 لسابقةالدراسات ا .ز 

 ما يلي : ذلا الباحثة يفاليت قامت لسابقة اسة أما الدرا
، "فعالية وسيلة التعليمية ٕٛٔٓسّيدة الكردية وريٍت أوتامي ونورنا ىدية،  .ٔ

 على إبداع الطالب". Edmodoالقائمة على 
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تشَت إذل نتائج البحث إذل أف: إبداع الطالب بعد التعلم باستخداـ  
خيتلف عما كاف عليو قبل التعلم  Edmodoوسيلة التعليمية قائمة على 

يتم  Normalized Gain (g)باستخداـ ىذه الوسيلة. بناًء على باحلسابات 
. تشَت ىذه النتائج إذل أف زيادة اإلبداع تدخل ٘ٚ،ٓ (g)احلصوؿ عليها 

 ضمن ادلعايَت العالية.
الباحثة ، والفرؽ يكمن  اخيتلف ىذا البحث عن البحث اليت ستقـو هب

يف ادلتغَتات ادلستقلة وأغراضها. ينصب الًتكيز يف ىذا البحث على إبداع 
لى نتائج تعلم الطالب ، ولكن ينصب تركيز البحث اليت ستقـو بو الباحثة ع

 التالميذ يف مهارة القراءة.  
 

 Blended، " تطوير وسيلة التعليمية ٜٕٔٓديفرزؿ مهكا ونوفرتا عيفندي،  .ٕ
Learning   القائمة علىEdmodo  يف مقّرر الفيزياء األساسية يف برنامج

 دراسة تعليم العلـو ".
النتائج يف ىذا البحث أف الوسيلة التعليمة ادلختلطة قائمة على 

Edmodo  وفًقا للخرباء قد مت إعالهنا رلدية. حصلت نتائج ادلصادقة من
ٝ. حصلت ٘ٛٝ وخبَت باإلعالـ على إصابة  ٙٛخبَت بادلواد على إصابة 

% ٜٚمراجعة االختبار من ادلصنف يف ىذا البحث النتائج على إصابة 
% ونتائج التجارب ٕٛالتجارب يف اجلماعية الصغَتة على إصابة ونتائج 

 %.ٔٛادليدانية على إصابة 
االختالؼ يف ىذا البحث ىو زلور البحث ، وتركز ىذا البحث على 
تطوير وسيلة التعليمية ادلختلطة يف مقررات الفيزياء األساسية ، ولكن يركز 
البحث اليت ستقـو بو الباحثة على فعالية وسيلة التعليمية على نتائج التعلم 

ريقة دلهرة القرأة. باإلضافة إذل ذلك ، تستخدـ ىذا البحث على ط



ٛ 

 

 

Research & Development (R&D)  مع ادلناىج الكمية والنوعية ، لكن
 أف البحث اليت ستقـو بو الباحثة على دراسة جتريبية ذات طريقة كمي. 

 
يف زيادة استقاللية التعلم والوعي  Edmodo، " أمثلية ٜٕٔٓريٍت إيكا يايت،  .ٖ

 ". FKIP UMSUيف   Literary Criticismاللغوي للطالب يف مقّرر 
ديكن أف  Edmodoتشَت النتائج يف ىذا البحث حيصل  أف وسيلة 

ٝ خالؿ مرحلة ما قبل ٖٖ.ٖٔتزيد من استقاللية تعلم الطالب وال تزيد عن 
يعمل الدورة األوذل، زادت النتائج يف استقاللية التعلم على   بعد الدورة.

ت إذل ٝ ، وقد وصل٘ٓ.ٜٚ%. ويف الدورة الثانية كانت النتيجة ٕ٘،ٜٕ
ىدؼ االكتماؿ. عالوة على ذلك ، ُيظهر مستوى وعي الطالب باللغة 
ادلقاصة مبستوى األخطاء اللغوية اخنفاًضا كبَتًا يف درجات اخلطأ، كانت الدورة 

ٝ . ٖٗ.ٔٔٝ أخطاء لغوية والدورة الثانية  وجدت ٔٚ.٘ٙاألوذل وجدت 
 ٝ.ٕٛ.ٗ٘لغ وىذا يوضح االختالؼ يف قيمة التخفيض يف معدؿ اخلطأ البا

كانت االختالؼ يف ىذا البحث ىي نوع البحث ، ىذا البحث عبارة 
( مع كوف موضوع البحث على طالب PTKعن حبث عملي يف الفصل )

يف  FKIP UMSUالفصل السابع من برنامج دراسة تعليم اللغة اإلصلليزية ، 
ضوع ، بينما نوع البحث الذي ستقـو بو البحاثة ىي جتربة بادلو  LC TAدورة 

 بليتار. ٜٓادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تالميذ الفصل الثامن يف 
 

، " تصميم منصة ٕٕٓٓفاطمة عبد الكرمي وىبة وعبد ادلهدي علي اجلراح،  .ٗ
( لتدريس مادة اللغة العربية وقياس أثرىا يف التحصيل Edmodoتعليمية )

الصف الثالث األساسي  الدراسي ويف تنمية مهارات التفكَت احملورية لدى طلبة
 يف األردف".
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البحث أجرتو فاطمة عبد الكرمي وىبة وعبد ادلهدي علي اجلراح على 
طالب الصف الثالث يف مدرسة أسد بن الفرات األساسية ادلختلطة/الثانية 
التابعة دلديرية لواء ماركا يف العاصمة عماف، يف الفصل األوؿ من العاـ الدراسي 

نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ـ. يدؿ على ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
يف التحصيل الدراسي ويف مستوى مهارات التفكَت احملورية بُت اجملموعتُت 

 لصاحل اجملموعػة التجريبيػة.
االختالؼ الذي يكمن يف ىذا البحث ادلوضوع وادلواد البحثية ، 

ة عبد وكذلك التصميم التجرييب ادلستخدـ. موضوع البحث الذي أجرتو فاطم
الكرمي وىبة وعبد ادلهدي علي اجلراح ىي طالب الصف الثالث يف مدرسة 

ـ. يف ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓأسد بن الفرات األساسية ادلختلطة من العاـ الدراسي 
حُت أف ادلوضوع اليت جيب أف تقـو هبا الباحثة كانت تالميذ الفصل الثامن يف 

كانت ادلهارة اللغوية اليت   بليتار. أما ٜٓادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
مت دراستها ىي مهارة التفكَت ، بينما كانت ادلهارة اليت ستم دراستها البحاثة 
ىي مهارة القراءة. وع البحث الذي أجرتو فاطمة وعبد ىي حبث جترييب على 

Pre-رلموعتُت. وأما نوع البحث التجرييب الذي تستخدمو الباحثة ىي 

Experiment واحدة فقط من نوع )على اجملموعة ال-one group pretest

posttest design.) 
 

عرب اإلنًتنت  Edmodo، " فعالية وسيلة تعليمية ٕٕٓٓمنتُت أيو الرّسايت،  .٘
 ".Covid-19يف زلاضرات الًتبية الدينية اإلسالمية أثناء وباء 

فعااًل يف تنفيذ عملية التعلم ألنو  Edmodoيف ىذا البحث ، يعترب 
ديكن قبوؿ مادة الدورة ودراستها ومراجعتها ، وجتميع ادلهاـ أبسط وأسهل 
وديكن احلصوؿ على القيمة مباشرة ، شلا حيسن انضباط الطالب واتساقهم ، 
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وىو سهل و مرح. يصبح التفاعل والتواصل أثناء التعلم عرب اإلنًتنت أسهل 
حبيث ديكن احلصوؿ على  Edmodoدليزات اليت يوفرىا وأكثر تركيزًا مع ا

 بشكل صحيح.تعليم الدين اإلسالمية  CPMKأىداؼ 
تكمن االختالفات يف ىذا البحث على موضوع ومنهج الدراسة. 

الفصل ب تعليم الدين اإلسالمية ادلوضوع اليت دتت دراستها كانت طالب يف
ف ادلوضوع اليت جيب أف تقـو األوؿ من جامعة سومباوا للتكنولوجيا. يف حُت أ

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية هبا الباحثة كانت تالميذ الفصل الثامن يف 
ىي  منتُت أيو الرّسايتبليتار. نوع منهج البحث ادلستخدمة من قبل  ٜٓ

دراسة احلالة النوعية مع طرؽ مجع البيانات يف شكل وثائق ومقابالت 
البحث اليت ستستخدمها الباحثة ىي البحث ومالحظات. يف حُت أف منهج 

التجرييب الكمي مع طرؽ مجع البيانات يف شكل ادلالحظة وادلقابالت 
 واالستبيانات.

 تطبيق أف ادلعروؼ من ، أعاله ادلذكور السابقة الدراسات من نطالقاا
 واسع نطاؽ على يستخدـ يزاؿ ال إندونيسيا يف Edmodo على القائم التعلم
 يف غالًبا ُتستخدـ اليت ادلواد فإف ، ذلك إذل باإلضافة. احملاضرات مستوى على

 أنشطة يف  الباحثة حتديثات أف حتاوؿ ، الوصف هبذا .عامة مادة ىي التعلم
 التعليمية وسيلةب Quiz باستخداـ ادلتواسطة ادلرحلة يف العربية اللغة تعلم

Edmodo بليتار يف اادلتواسطة ادلدرسة إحدى يف التجرييب بحثال منهجية مع. 

 
 حتديد ادلصطلحات .ح 

لسهولة الفهم أو التفسَت عن ادلعاىن ىذا ادلوضوع ولتجنب سوء الفهم عنها، فإنو 
 حيتاج إذل توضيح بعض ادلفاىيم وادلصطلحات ادلستخدمة يف ىذا البحث، ما يلي : 
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التالميذ وسيلة التعلمية : يقتدر األداة على نقل ادلعلومات وحتفيز أفكار  .ٔ
 ٛومشاعرىم ودوافعهم حىت تستطيع أف حتسُت أداء عملية التعلمية.

 ادلواد حوؿ أسئلة شكل يف موضوع على حيتوي تطبيق : التفاعلي االختبار .ٕ
 ٜ.مستقل بشكل التعليمية

ٖ. Edmodo  منصة تعليمية قائمة على اإلنًتنت تشبو كما تطبيق :
Facebook  الذي فيها حيتوي على مواد وواجبات ومسابقات ودرجات

 ٓٔوفصوؿ وفًقا للعدد يدرسو ادلعلم.
نتائج التعلم : نتيجة تعليمي عن التقدـ التالميذ يف متابعة مجيع عمليات  .ٗ

 ٔٔالتعلمية يف ادلدارس واليت تشمل ادلواقف وادلعرفة وادلهارات.
كتوب )الرموز ادلكتوبة( يتلّفظ مهارة القراءة : ادلهارة للتعرؼ وفهم النص ادل .٘

 ٕٔعلى القراءة أو فهم الرموز من خالؿ عملية فكرية.
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 الثاينالفصل 
 اإلطار النظري

 
 وسيلة التعليمية:  ادلبحثة األول

 مفهوم وسيلة التعليمية .أ 
الوسيلة ىي صيغة ادلفرد لكلمة الوسائل. تأيت كلمة "وسيلة" حرفياً من اللغة 

اليت ذلا مبعٌت "الوسط" أو "الوسيط" أو "ادلقدمة". وأما يف اللغة  (medius)الالتينية 
وسيلة استخداـ  ٖٔالعربية ، األداة توصيل الرسائل من ادلرسل إذل مستلم الرسالة.

 واىتمامهم تالميذثَت رغبة الألية التدريس والتعلم تستطيع أف تيف عم التعليمية
التأثَتات النفسية على التالميذ.  ىم ويثَتىم ألنشطة التعلم ، وحىت إحداثز وحيف

واىتمامهم ، ديكن أف تساعد وسيلة التعليمية  تالميذالباإلضافة إذل توليد حتفيز 
الطالب على حتسُت الفهم ، وتقدمي البيانات بطريقة شيقة وموثوقة ، وتسهيل 

 ٗٔتفسَت البيانات وتكثيف ادلعلومات.
ف وسيلة التعليمية ليس ذلا ( ، فإيومي)نقالً عن  Gagne and Briggsوفًقا 

)العيوف ،  sensory modeمعٌت قياسيا ، إهنا تشَت فقط إذل مصطلحات مثل 
)بصري ، مسعي ، ملموس ، إخل(،  channel of communicationاألذنُت ، إخل(، 

type of stimulus  الكلمات ادلنطوقة وعرض الكلمات، واألدوات )الوحدات
وهبذا ادلعٌت ، يُنظر إذل الوسيلة  ٘ٔلشرائح وما إذل ذلك(.النمطية وأجهزة الكمبيوتر وا

على أهنا أداة مادية ديكن أف تقبلها احلواس وتستخدـ إلرساؿ الرسائل إذل التالميذ 
 وحتفيزىم على التعلم.
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، فإف وسيلة التعليمية ىي وسيط أو رسوؿ من ادلرسل إذل   Arsyadوفًقا 
يف ىذه احلالة ، ديكن  يُِقيل أف األداة ىي وسيلة تعليمية إذا كاف  ٙٔمستلم الرسالة.

بإمكاف األداة نقل الرسائل وحتفيز األفكار وادلشاعر وإرادة التالميذ حبيث ديكنها 
تشجيع على عملية التعلم لدى التالميذ. الرسالة ىنا يف التعليم ىي مادة ديكن أف 

ىا. وسيلة التعليمية ىي األداة تستطيع تكوف يف شكل كتابة ، صور ، فيديو ، وغَت 
ويعرؼ أيضا أف  أف تقدر على نقل ادلعلومات للتالميذ لتحقيق أىداؼ التعلم.

الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعليم، وتوضيح 
معا ي كامات ادلعلم، أى لتوضيح ادلعا ي والشرح األفكار وتدريب الدارسُت على 

دلهارات واكساهبم العادات وتنمية االجتاىات وغرس القيم، دوف االعتماد االساسى ا
  ٚٔمن جانب ادلعلم على استخداـ األلفاظ والرموز واألرقاـ.

من الفهم أعاله ، ديكن االستنتاج أف وسائل ىي أداة وسيلة اليت 
اإلضافة تستخدمها ادلعلم لنقل ادلعلومات أو اخلربات بشكل أكثر وضوًحا ودقة. ب

إذل ذلك ، يتم استخداـ الوسيلة اليت تسهيل نقل ادلواد ، حبيث يتمكن التالميذ من 
خالؿ ىذه الوسيلة من فهم ادلواد اليت يقدمها ادلعلم بسهولة أكرب. من خالؿ اختيار 

 اذلدؼ الصحيح، ستكوف الوسيلة قادرة على حتقيق أقصى يف أىداؼ التعلم.
 

 أمهية وسيلة التعليمية .ب 
 جودة حتسُت( ٔ) وىي ، التعلم أنشطة يف اجدًّ  مهمة التعليمية لةوسي تعد

 تعليمية رؤية( ٗ) ، السوؽ احتياجات( ٖ) ، جديد بنموذج مطالب( ٕ) ، التعلم
 ٛٔ.عادلية
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 التعلم جودة حتسُت .ٔ
 ديتلك أف جيب .ادلعلم جودة ىو التعليم جودة بناء يف ادلهم العامل إف

 يكوف أف جيب ، ذلك إذل باإلضافة .التعلم وتنفيذ تصميم يف مهارات ادلعلم
 زلاولة يف التعلم وسائل واستخداـ وتطوير تصميم على قادرين أيًضا ادلعلم
 ادلتوقع من ، التعليمية وسيلة وجود .واىتمامهم وحتفيزىم التالميذ اىتماـ لزيادة

 تلقي للتالميذ وديكن ، بالتعلم التالميذ اىتماـ زيادة على قادرة تكوف أف
 .بسهولة التعلم

 جديد بنموذج مطالب .ٕ
 ادلعرفة بنقل فقط ليس ادلعلم يقـو أف للتعليم اجلديد النموذج تطلبي

 ، ميسرين يصبحوا أف على قادرين يكونوا أف أيًضا ولكن ، ااتالميذ إذل
 يف ، ذلك إذل باإلضافة .الفصل يف مديرين وحىت ، ووسطاء ، تعلم ومصممُت

 وتقييم وحتليل تطبيق على قادرين يكونوا أف التالميذ من ُيطلب ، الطلب ىذا
 يف مهًما دورًا التعليمية وسيلة تلعب ، احلالة ىذه يف .ما شيء إنشاء وحىت
 ديكن ادلناسبة الوسيلة اختيار ألف ، والتالميذ ادلعلم على األمر وتسهيل إدراؾ

 .التعليمي النموذج متطلبات تنفيذ يسهل أف
 السوؽ احتياجات .ٖ

 خالؿ من التعليمية وسيلة تصميم أف التعليمية ادلؤسسات على جيب
 التالميذ ألف .واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا يف احلالية التطورات متابعة
 حىت. السوؽ واحتياجات متطلبات مع التكيف على قادرين يكونوا أف جيب

 .للتكنولوجيا السريع التدفق يف ادلنافسة على قادرين يكونوا
 عادلية تعليمية رؤية .ٗ

 مع .التعليم عادل على كبَت بشكل للتكنولوجيا السريع التقدـ ؤثرت
 يتم أف ديكن ال ، الوقت ىذا يف ألنو .حتوؿ دور لو ادلباشر التعلم ، التكنولوجيا
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 ادلنصات خالؿ من اإلنًتنت عرب أيًضا ولكن ، فقط مباشر بشكل التعلم
 وسيلة أف ىو الظاىرة ىذه وجود .االجتماعي التواصل ووسائل التعليمية
 يف ووسيطًا ميسرة كوهنا يف نشطًا دورًا تلعب التكنولوجيا على القائمة التعليمية
 .العادلي التعليم

 العصر مواكبة ادلعلم على جيب ، أعاله التعليمية وسيلة أمهية شرح من
 والوفاء ، التعلم جودة لتحسُت التكنولوجيا على القائمة التعليمية وسيلة باستخداـ

 الذي التكنولوجيا على قائمة التعليمية وسيلة ىي Edmodo. التعليم ورؤية بنموذج
 فإف ، ذلك إذل باإلضافة. التعلم مشاكل حلل يستخدمها أف للمعلم ديكن

Edmodo التعلم جودة حتسُت يف مهمة مسامهة لو. 

 
 ئد وسيلة التعليميةواف .ج 

، فإف كانت الوسيلة فوائد عديدة يف عملية Sadjana and Rivalوفًقا 
 (:Ambiyarو  Nizwardiتعلم الطالب ، مبا يلي )يف 

قادرة على حتسُت حتفيز الطالب على التعلم ألف الدروس تصبح أكثر إثارة  .ٔ
 لالىتماـ ،

قادرة على مساعدة الطالب يف فهم ادلواد التعليمية ألف مواد التدريس أكثر  .ٕ
 إتقاف وحتقيق أىداؼ التدريس ،وضوًحا وتسمح للطالب ب

 اًل ،ستكوف طرؽ التدريس أكثر تنوًعا حبيث ال يكوف التعلم شلُِ  .ٖ
يكوف الطالب أكثر نشاطًا يف عملية التعلم ، حبيث يقـو الطالب بالعديد من  .ٗ

 ٜٔاألنشطة للمراقبة والتوضيح والقياـ بشكل مباشر والتصرؼ.

 وسيلة التعليمية القيم العملية التالية:يف عملية التعليم وأنشطة التعلم ، دتتلك 
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ٔٙ 

 

 

 تقتدر الوسيلة على التغلب على القيود ادلختلفة لتجربة التالميذ، .ٔ
 تقتدر الوسيلة على التعامل مع الصعوبات اليت حتدث يف الفصل، .ٕ
 تسمح الوسيلة بالتفاعل ادلباشر بُت التالميذ والبيئة، .ٖ
 تنتج الوسيلة رلموعة متنوعة من ادلالحظات، .ٗ
 ر الوسيلة على نقل ادلفاىيم األساسية الصحيحة وادللموسة والواقعية،تقتد .٘
 ديكن الوسيلة أف تولد الرغبة واالىتماـ بالتعلم، .ٙ
 الوسيلة قادرة على توليد احلافز وحتفيز التالميذ على التعلم، .ٚ
 ٕٓديكن الوسيلة تقدمي جتارب من شيء ملموس إذل شيء رلرد. .ٛ

وظيفة كأداة اليت تسهيلها عملية  من الوصف أعاله ، فإف الوسيلة ذلا
التعلم. باإلضافة إذل ذلك ، ديكن التغلب على القيود يف تعلم كل من الوقت 

قادر على  يلة التعلم. إف وجود ىذه الوسائلوادلكاف والطاقة من خالؿ وجود وس
زيادة دافع التالميذ يف التعلم وتغيَت وضع التعلم ليكوف أكثر تشويًقا وتفاعاًل ، 

 أف حتقيق أىداؼ التعلم إذل أقصى. ديكن حبيث
 

 أنواع وسيلة التعليمية .د 
بشكل عاـ ، ديكن أف تكوف أنواع الوسائل ىي  Satrianawatiوفًقا 

 ٕٔالوسائل ادلرئية وادلسموعة وادلسموعة وادلرئية والوسائل ادلتعددة.
 الوسيلة ادلرئية : تعتمد ىذه الوسيلة على حاسة البصر يف نقل الرسائل. كاف .ٔ

ادلثاؿ الصور ، الصور ، الرسـو اذلزلية ، ادللصقات ، ادلنمنمات ، الدعائم وما 
 إذل ذلك.
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ٔٚ 

 

 

الوسيلة السمعية : تعتمد ىذه الوسيلة على حاسة ادلستمع يف نقل  .ٕ
ادلعلومات. كاف ادلثاؿ الصوت وادلوسيقى واألغا ي والراديو وشريط الصوت 

 وما إذل ذلك.
الوسيلة حترؾ حاسة السمع والبصر يف آف الوسيلة ادلرئية والسمعية: ىذه  .ٖ

 وما إذل ذلك. VCDواحد. كاف ادلثاؿ الدراما واألفالـ والتلفزيوف و 
الوسيلة ادلتعددة: ىذه الوسيلة ىي ملخص جلميع أنواع الوسائل يف واحد.   .ٗ

 كاف اإلنًتنت الذي ديكنو تطبيق مجيع الوسائل ، مبا يف ذلك التعلم عن بعد.

و  Jalinusيف رأي آخر ، يقسم سيلز وجالسكو )يف ويف رؤية اآلخر ، 
Ambiyar الوسيلة إذل نوعُت ، ومها الوسيلة التقليدية والوسيلة التكنولوجية )

تتكوف الوسائل التقليدية من الوسيلة ادلرئية الثابتة ادلسقطة وغَت  ٕٕادلتقدمة.
ادلسقطة، وادلرئيات الديناميكية ادلسقطة ، والصوت ، وادلطبوعات ، وعروض 
الوسائط ادلتعددة ، واأللعاب ، ووسائط الواقع. وأما وسيلة التكنولوجيا يف شكل 

لدقيقة تعتمد على ادلعاجلات ا وسيلة قائمة على االتصاالت )مؤدتر عن بعد( ووسيلة
 التشعبية(. ل)ألعاب الكمبيوتر والوسائ

من بُت أنواع الوسائل ادلختلفات اليت مت ذكرىا أعاله ، تستخدـ الباحثة 
يف إجراء التجارب ، وىي أحد أنواع الوسائل التكنولوجية   Edmodoبوسيلة 

بصر )ادلرئية( يف أنشطة ادلتقدمة القائمة على االتصاالت واليت تعتمد على حاسة ال
 التعلم.
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 Quiz : ادلبحثة الثاين
 Quizمفهوم  .أ 

 واحد. التعليم تطوير على اخلاص تأثَته للتكنولوجيا السريع للتطور كاف
 ادلستند التعلم إجراء ديكن ال. االختبار على القائم التفاعلي التعلم منوذج ىو منهم

 بشكل أيًضا إجراؤه ديكن بل ، فحسب الدراسي الفصل يف مباشرة االختبارات إذل
 اليت التعليمية التطبيقات مع الكمبيوتر على ادلعتمدة الوسائل خالؿ من مستقل
 .التعلم أىداؼ تدعم

 على حيتوي تطبيق ىو التفاعلي االختبار فإف ، Aniqotunnisa وفًقا
 مع يتوافق ىذا ٖٕ.مستقل بشكل التعليمية ادلواد حوؿ أسئلة شكل يف موضوع

 تعليمية مواد على حيتوي تطبيق ىو التفاعلي االختبار أف تقوؿ اليت األخرى اآلراء
 عن مستقل بشكل التعليمية ادلواد يف رؤيتهم بزيادة للطالب تسمح أسئلة شكل يف

 من الغرض يكوف ، احلالة ىذه يف ٕٗ.التطبيق شاشة يف زر على الضغط طريق
. دراستها دتت اليت بادلواد الطالب معرفة زيادة ىو التعلم يف التفاعلية االختبارات

 .األمثل النحو على التعلم أىداؼ حتقيق ديكن حبيث
 لعادل جديًدا لونًا التكنولوجيا على القائم التفاعلي التعلم وجود يعطي

 تشجيع إذل معينة اجتماعات يف قصَتة اختبارات إجراء يؤدي أف ديكن. التعليم
 إذل باإلضافة. التعلم يف ادلشاركة يف ونشاطًا محاًسا أكثر يكونوا أف على الطالب

 على االختبارات على القائمة التعلم تطبيقات استخداـ يسهل أف ديكن ، ذلك
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ٜٔ 

 

 

 يف حتدث اليت األخطاء معدؿ وتقليل ، بسرعة التعلم يف التقييمات إجراء ادلعلمُت
 ٕ٘.التقييمات

 مبساعدة التفاعلية االختبارات أف إذل حبثها يف Nikmatu خلصت
 االختبارات ىذه ألف ، الطالب تعلم عملية يف جًدا فعالة كانت الكمبيوتر
 فهم السهل من. مكاف أي يف استخدامها وديكن الفهم سهلة كانت التفاعلية

 أف ديكن ، ذلك إذل باإلضافة. الطالب لقدرات ووفًقا التفاعلي االختبار يف النص
 ادلواد فهم على الطالب التفاعلية االختبارات يف وادلمارسة النصية األسئلة تساعد

 يف الستخدامها وعملية مفيدة التفاعلية االختبارات تعد ، عاـ بشكل. التعليمية
  ٕٙ.التعلم عملية

 اخًتاؽ ىي التفاعلية االختبارات أف االستنتاج ديكن ، أعاله التعريف من
 ادلتعلقة األسئلة أو ادلستقلة ادلمارسة أسئلة على يعتمد الذي التعليم عادل يف جديد
 متحمسُت الطالب يكوف أف ادلتوقع من ، معُت وقت يف االختبار مع. معينة مبواد

 األكادديية الدرجات زيادة من يتمكن حىت ، التعلم يف للمشاركة محاًسا وأكثر
 .للطالب

 
 Quiz ادلزايا .ب 

 زيادة مثل التعلم أنشطة يف ادلزايا من بالعديد القصَتة االختبارات تتمتع
 ، ذلك إذل باإلضافة. وانضباطهم ودقتهم وذكائهم ومعرفتهم الطالب بصَتة
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 يف) منها ، مزايا ثالث ذلا القصَتة االختبارات فإف Hermawan وفقا
Shopiyah:)ٕٚ 

 .أطوؿ لفًتة تذكرىا أف وديكن التعلم نتائج من ادلعرفة الطالب حيصل .ٔ
 والتحلي ادلبادرة زماـ ألخذ والشجاعة التنمية تعزيز بفرصة الطالب يتمتع .ٕ

 .واالستقاللية اجلادة والدراسة والنشاط واالجتهاد واإلبداع بادلسؤولية
 .بناءة بأشياء الفراغ أوقات ملء على الطالب اعتاد .ٖ

 يف للغاية مهًما دورًا التفاعلية االختبارات تلعب ، أعاله الوصف من
 الباحثة تعتـز ، البياف ىذا من انطالقا. التكنولوجيا على القائم التعلم ابتكار

 التطبيقات مبساعدة الكمبيوتر على القائمة التفاعلية االختبارات استخداـ
 تعلم يف ومعرفتهم الطالب بصَتة زيادة هبدؼ العربية اللغة تعلم يف التعليمية

 بشكل والتعلم التدريس أنشطة إجراء ديكن حبيث. العربية النصوص القراءة مهارة
 .منزذلم يف ونشط مستقل بشكل التعلم للطالب وديكن شلتع

 
 Edmodo:  الثالث ادلبحثة

 Edmodoمفهوم  .أ 
Edmodo  .ىي عبارة عن منصة وسيلة اجتماعية تعمل يف رلاؿ التعليم

، حيث  ٕٛٓٓعلى يد نيكوالس بروغ وجيف أوىارا يف عاـ  Edmodoتأسس 
مع مجيع األنشطة يف  هتدؼ ىذه ادلنصة إذل تطوير بيئة مدرسية ديكنها التواصل

يستطيع أف خيتفي الفجوة بُت حياة التالميذ يف ادلدرسة وحياهتم  العادل ، حىت
 ٜٕ.مليوف ٜٕ يف عاـ  إذل أكثر من Edmodoوصل مستخدمو  ٕٛاليومية.

                                                             
27 Siti Shopiyah, Pengaruh Media Kuis Interaktif  Berbantuan Komputer Terhadap Hasil Belajar 

Fisika Siswa Pada Konsep Suhu Dan Kalor, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 2015, hal. 19-20. 
28

 Yetti Ariani dan Yullys Helas, Desain Kelas Digital Menggunakan Edmodo dan Schoology, 

(Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019),  hal. 18. 



ٕٔ 

 

 

ىي وسيلة التعلم االجتمعي رلانية ونظاـ إدارة تعلم تقدـ  Edmodo تعريف
دروسابصرؼ النظر عن الزماف وادلكاف بفضل أدوات قيمة للمتعلمُت وادلعلمُت على 

حسب رضواف ، ىو عبارة عن منصة وسائط اجتماعية مثل وأما  ٖٓحد سواء.
Facebook بشكل أكرب وفًقاتستخدـ ألنشطة التعلم وديكن أف تعمل  ىي اليت 

عبارة ىي  Edmodo، فإف  Jenna, Mark Gmmonوفًقا  ٖٔالحتياجات التعلم.
وفًقا  ٕٖعن منصة اجتماعية تتيح مشاركة األفكار وادللفات واألحداث والتقييمات.

Frank Gruber ،Edmodo  ىي عبارة عن منصة  يسهل على ادلستخدمُت إنشاء
والروابط، والصور ،  (embed video)يو رلموعات ومشاركة ادللفات ومقاطع الفيد

وأجندات األحداث  (assignment)وادلهاـ  (alert)كاملة مع التنبيهات 
(event).ٖٖ 

ىي عبارة عن منصة  Edmodoمن التعريفات أعاله ، ديكن االستنتاج أف 
. ُتستخدـ ىذه Facebookشبكات اجتماعية قائمة على التعليم  وتشابو مع 

، ديكن أف تنفيذ ادلدرس  أنشطة Edmodoادلنصة لبناء بيئة تعلم عرب اإلنًتنت. يف 
التعلم من خالؿ مشاركة ادلواد يف شكل كتابة وملفات وروابط وما إذل ذلك. 

 باإلضافة إذل ذلك ، ديكن أف يعطي ادلدرس مهاـ وتقييم التعلم.
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 Edmodoمميزات  .ب 
 :ٖٗفيما يلي Edmodo ميزات

 (Pollingاستطالعات الرأي ) .ٔ
ُتستخدـ ىذه ادليزة دلعرفة استجابات التالميذ حوؿ شيء ما. ديكن استخداـ 

 ىذا االستطالع من قبل ادلعلمُت فقط.
 (Grade Bookكتاب الفصل ) .ٕ

ا. يف ا أو تلقائيًّ يستخدـ ادلعلم  ىذه ادليزة  لتوفَت التقديرات للتالميذ إما يدويًّ 
دلعلم بالسلطة الكاملة يف الوصوؿ إذل الدرجات وأما ديكن ىذه ادليزة ، يتمتع ا

 أف يرى التالميذ فقط خرائط القيمة والرسـو البيانية.
 (Quiz) ختباراال .ٖ

إلجراء تقييمات عرب اإلنًتنت يف شكل أسئلة  االختباريستخدـ ادلعلم ىذا 
االختيار من متعدد واحملتوى والوصف. ال ديكن إجراء ىذه ادليزة إال بواسطة 

 ادلعلم وديكن للتالميذ الوصوؿ فقط إذل العمل على األسئلة اليت طرحها ادلعلم.
 (File and Linksادللفات والروابط ) .ٗ

ـ ادلدرس ىذه ادليزة إلرساؿ ادلالحظات يف شكل ملفات ديكن  أف يستخد
 .pdfو  .xlsو  .pptو  .docوروابط. ديكن أف تكوف ادللفات ادلرسلة بصيغة 

 وغَتىا.
 (Libraryادلكتبة ) .٘

ديكن أف يستخداـ ىذه ادلكتبة من قبل ادلعلمُت والتالميذ. تعمل ىذه ادليزة  
اليت ديتلكها ادلعلموف أو الطالب. كحاوية لتخزين ادللفات والروابط ادلختلفة 

باإلضافة إذل ذلك ، مع ىذه ادليزة ديكن أف حتميل ادلدرسوف ادلواد التعليمية 
 على شكل مواد وعروض تقدديية وصور ومقاطع فيديو وغَتىا.
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 (Assignmentالوجبات ) .ٙ
ال ديكن الوصوؿ إذل ىذه ادليزة إال من قبل ادلعلمُت. وأما وظيفة ىذه ادليزة ىي 
تعيُت الواجبات للتالميذ. مزايا ىذه ادليزة يف أهنا مزودة مبوعد هنائي وميزة 

لإلشارة إذل أف التالميذ قد أكملوا مهامهم. شكل  turn inمرفقات ادللفات و 
،  pdf  ،doc شكل ملفات مستندات )ادلهاـ اليت ديكن للتالميذ إرساذلا يف

ppt  ،xls.) 
 (Award Badgeوساـ اجلائزة ) .ٚ

ـ ادلدرس ىذه ادليزة دلكافأة التالميذ على اإلصلازات اليت مت كن أف  يستخد
 إصلازىا.

 رمز الوالدين .ٛ
 ديكن استخداـ الوالدين ىذه ادليزة دلراقبة أنشطة التعلم ألطفاذلم.

، ديكن أف  Edmodoيت حيتوي عليها تطبيق من بُت ادليزات ادلختلفات ال
لباحثة  يف تعلم مهارة القراءة . إذل جانب القدرة على توفَت ادلواد ، ا تستخدـ

ستقـو الباحثة بتعظيم ميزة االختبار من أجل توفَت تدريب منتظم للتالميذ. يهدؼ 
سيعمل  ىذا االختبار إذل حتديد القدرات ادلعرفية للتالميذ. باإلضافة إذل ذلك ،

دات وفهم نصوص القراءة راءة النصوص العربية  وحفظ ادلفر االختبار يعّود على ق
دلكافأة  Award Badgeللتالميذ. يف ىذا البحث، ستستخدـ الباحثة أيًضا ميزة 

التالميذ. مع ىذه ادليزة ، سيتم حتفيز التالميذ على التعلم. حبيث تزداد نتائج تعلم 
 .مهارة القراءةيف تعلم  Edmodo التالميذ مع استخداـ وسيلة

 
 Edmodoادلزايا والعيوب  .أ 

 هي كما يلي: Edmodoادلزايا  .1
 السالمة وادلرونة يف تنفيذ األنشطة التعليمية ، Edmodoدُيّن  (ٔ



ٕٗ 

 

 

ديكن أف توفَت ادلدرس ادلواد التعليمية مبرونة حىت يتمكن الطالب من اختيار  (ٕ
 مصادر التعلم البديلة والعثور عليها ،

 وصوالً سريًعا وسهالً إذل ادلهاـ واالختبارات ، Edmodoيوفر  (ٖ
 مظهر جّذاب للتعلم ، Edmodoديلك  (ٗ
تنسيًقا متوافًقا حبيث ديكن إرساؿ ادلواد التعليمية أو   Edmodoيستعّد  (٘

 ٖ٘وما إذل ذلك. htmlو  ppxtو  pdfادلهاـ واستالمها بتنسيق 

 هي كما يلي: Edmodoالعيوب  .ٕ
ادلستخدمة باللغة اإلصلليزية ، حىت يصعب ادلعلموف والطالب  غة الربنامج ل (ٔ

 يف التواصل ،
 دل تكوف مؤدترات الفيديو فيو ، (ٕ
 ٖٙمع الشبكات االجتماعية األخرى. Edmodoدل متكامل  (ٖ

ا على عملية التعلم اليت ستجريها الباحثة. بعض ىذه العيوب ، ال تؤثر حقًّ 
أساسي من خالؿ تعظيم الوسيلة ادلرئية ألهنا ستعمل أف تنفيذ نشاط التعلم بشكل 

( ، دوف استخداـ الصوت أو السمعي البصري. Quiz) ختباراالمبيزات  فقط
 ا عندما استخداـ التالميذ ذلا.باإلضافة إذل ذلك ، ديكن أف تتغَت لغة الربنامج تلقائيًّ 

 
 نتائج التعلم:  الرابعادلبحثة 

 مفهوم نتائج التعلم .أ 
عرفة اجلديدة بنشاط التفكَت يعمل أف يكتسب ادل يف األساس ، التعلم ىو

متحاف . التعلم وفًقا جلريدلرىو عملية يقـو هبا الشخص الكتساب مهارات واال
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ٕ٘ 

 

 

يف ىذه احلالة ، سيخترب الشخص تغيَتًا يف السلوؾ األفضل. هبذا  ٖٚومواقف.
تيجة ادلعٌت، يقًتح التعلم ىو عملية وجهود الشخص ديكن أف حيمل التغيَت اجلديد ن

 ٖٛلتجربتو اخلاصة يف التفاعل مع البيئة.
، فإف نتائج التعلم ىي نتائج التقييم الًتبوي لتقدـ  Djamarahوفًقا 

التالميذ يف متابعة مجيع عمليات التعلم يف ادلدرسة واليت تشمل ادلواقف وادلعرفات 
، فإف نتائج التعلم ىي يف األساس  Khusnul Khotimahما وفًقا  ٜٖوادلهارات.

نتائج الذي حيصل الشخص ما بعد ادلشاركة يف أنشطة تعليمية مكتوبة يف شكل 
 ٓٗأرقاـ أو رموز أو أحرؼ أو مجل.

 
 جوانب نتائج التعلم .ب 

تتكوف  أساسي من نتائج التعلم بشكل ثالثة رلاالت ، وىي ادلواقف 
وآخروف ، لكل رلاؿ من  Benjamin S. Bloomوادلعرفات وادلهارات. وفًقا 

 رلاالت نتائج التعلم جوانب خاصة بو ، مبا يف ذلك:
اجملاؿ ادلعريف : فيما يتعلق بالفكر الذي يتكوف من ادلعرفة والفهم والتطبيق  .ٔ

 والتحليل والتوليف والتقييم.
اجملاؿ العاطفي : فيما يتعلق بادلواقف اليت تتكوف من القبوؿ ، واالستجابة أو رد  .ٕ

 ، والتقييم ، والتنظيم ، واالستيعاب.الفعل 
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: فيما يتعلق بادلهارات والقدرات اليت تتكوف من احلركات النفسي اجملاؿ  .ٖ
االنعكاسية ، واحلركات األساسية ، والقدرات اإلدراكية ، واالنسجاـ أو الدقة ، 

 ٔٗوحركات ادلهارات ادلعقدة ، واحلركات التعبَتية والتفسَتية.

نب نتائج التعلم أعاله ، يف ىذا البحث  سَتكز من خالؿ التعرض جلوا
تقييم اجلوانب ادلعرفية على تقييم نتائج تعلم التالميذ باستخداـ وسيلة التعليمية 

Edmodo. 
 
 مهارة القراءة:  ادلبحثة الرابع

 مفهوم مهارة القراءة .أ 
 القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز والرموس اليت يتلقاىا

القارئ عن طريق عينية، وفهم ادلعا ي، والربط بُت اخلربة السايقة وىذه ادلعا ي، 
ومن الباحثُت الذين أعطوا  ٕٗواالستنتاج والنقد واحلكم والتذوؽ وحل ادلشكالت.

 : ٖٗتعريفا للقراءة
ءة عملية اتصاؿ واستجابة لرموز مكتوبة وترمجتها إذل كالـ اوف : ويرى يف القر جبس

 وفهم معناىا.
تايلور : ويرى فيها عملية اتصاؿ حتوي نقل متكاملة فيها يدرؾ القارئ الكلمات 
بالعُت مث يفكر هبا ويفسرىا حسب خلفيتو وجتاربو وخيرج فيها بأفكار وتعميمات 

 وتطبيقات عملية.
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 مهم وركن اللغة، فنوف من أساسي فن ىي القراءة فإف ، منطور البن ووفًقا
 على يدؿ ىذا ٗٗ.وصوره اجلماؿ معا ي تذوؽ يف تساعد اللغوي االتصاؿ أركاف من
 فإف ، لواصل وفًقا .اللغوية ادلعرفة من ثروة اكتساب على الشخص ستساعد قرأة أف
 وحتليلها وفهمها ونطقها ودرلها ادلكتوبة الرموز على للتعرؼ عقلية عملية ىي ةقرأ

 ليست قرأة ، احلالة ىذه يف ٘ٗ.ادلشكالت حلل ذلك بعد ُتستخدـ واليت وانتقادىا
 .ادلكتوب الرمز معٌت فهم أيًضا ولكن ، صوت إذل ادلكتوب الرمز تغيَت رلرد

 إتقاهنا التالميذ على جيب اليت العربية اللغة مهارات إحدى ىي مهارة القراءة
 يف التالميذ مهارة ىي مهارة القراءة .والكتابة والكالـ اإلستمع مهارة إذل باإلضافة

 وادلعٌت والًتكيب ادلهرج إذل االنتباه خالؿ من أصوات إذل ادلكتوبة الرموز حتويل
 بأنشطة القياـ خالؿ من لذلك .التفكَت عملية خالؿ من الضمٍت أو ادلكتوب

 ادلعلومات معرفة أيًضا ديكنهم بل ، فقط حرؼ نطق من التالميذ يتمكن ال ، القراءة
 .القراءة يف الواردة

 
 جوانب مهارات القراءة .ب 

، فإف مهارة القراءة ذلا جانباف ، ومها جانب تغيَت الرموز Effendyوفًقا 
 ٙٗادلكتوبة إذل صوت وجانب فهم معٌت القراءة.

احلروؼ العربية )اذلجائية( ذلا نظاـ سلتلفات عن احلروؼ الالتينية. االختالؼ  .ٔ
اآلخر ىو نظاـ الكتابة العربية الذي يبدأ من اليمُت إذل اليسار ، واألحرؼ 
الكبَتة اجملهولة بصيغة معينة لبدء مجلة جديدة ، وكتابة اسم الشخص أو ادلكاف 
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الوقوؼ مبفردىا ، عند يف البداية ويف  ، واألشكاؿ ادلختلفة لألحرؼ العربية عند
 ادلنتصف ويف النهاية.

كانت ثالثة عناصر جيب مراعاهتا وتطويرىا يف دروس القراءة من أجل ىذا الفهم  .ٕ
 ، وىي عناصر الكلمات واجلمل والفقرات.

 بشكل عاـ ، ىناؾ جانباف مهماف للقراءة ، ومها: Broughtonوفًقا 

اليت تعترب يف مرتبة أدىن واليت تشمل  (mechanical skills)ادلهارات ادليكانيكية  .ٔ
التعرؼ على احلروؼ ، والتعرؼ على العناصر اللغوية ، والتعرؼ على العالقة بُت 

 التهجئة وأمناط الصوت ، وسرعة القراءة البطيئة،
( اليت تعترب يف فهم ادلعا ي البسيطة comprehension skillsلفهمية )لمهارات  .ٕ

والنحوية واخلطابية( وفهم معٌت النص والتقييم وسرعة القراءة اليت  )ادلعجمية
 ٚٗتتكيف بسهولة مع الظروؼ.

 
 أنواع القراءة .ج 

قبل تنفيذ أنشطة التعلم يف الفصل ، جيب أف يعرؼ ادلعلم أواًل أنواع أنشطة 
القراءة ، حىت يتمكن ادلعلم من حتديد نوع منوذج القراءة الذي سيتم تطبيقو يف 

 الدراسي. يقتسم عبد الفتاح البجا در نوع القرأة إذل عدة أنواع منهم:الفصل 
 القراءة التحصيلية أي القراءة مرات ومرات هبدؼ احلفظ، .ٔ
القراءة مجع ادلعلومات أي القراءة هبدؼ اكتساب ادلعرفة ومصادر ادلعلومات  .ٕ

 الواردة يف النص مث تلخيص ما مت قراءتو،
دؼ مراجعة ادلعلومات بسرعة من فهرس الكتاب القراءة السريعة اخلاطفة أي ذل .ٖ

 أو اإلحصائيات أو الكتيبات أو العناوين الرئيسية،
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قراءة التصفح السريع، يهدؼ ىذا النشاط إذل إجياد حملة عامة عن كتاب دلعرفة  .ٗ
 ما إذا كاف الكتاب حيتوي على ما يريد أـ ال،

القارئ إذل عناء البحث قراءة الًتفية وادلتعة ، يف مثل ىذه القراءة ال حيتاج  .٘
والتفكَت يف معٌت النص الذي يقرأه ، ألف اذلدؼ من ىذه القراءة ىو الًتفيو 

 وادلتعة وقضاء الوقت.
قراءة النقد والتحليل ، والقراءة هبذه الطريقة ال يقـو هبا إال شخص لديو معرفة  .ٙ

 وثقافة عالية ونضج وتفهم،
اىتماـ بالنص ، إما مع االىتماـ قراءة التذوؽ، يف ىذه احلالة يكوف للقارئ  .ٚ

 بادلؤلف أو مبوضوع النص
القراءة التصحيحية أي حيتاج ىذا النشاط إذل الشمولية والتفكَت ألف القراءة  .ٛ

 التصحيحية هتدؼ إذل تصحيح األخطاء اللغوية أو اإلمالئية أو أشياء أخرى
 ٛٗجتماعية تتم ىذه القراءة لصفحات معينة يف اجلريدة.القراءة اال .ٜ

ن خالؿ معرفة نوع القراءة اليت يلقيها عبد الفتاح البجا ، نوع القراءة الذي م
ستستخدمو الباحثة يف تعلم اللغة العربية ىو القراءة التحصيلية، وقراءة مجع 
ادلعلومات، والقراءة التصحيحية. ألف األنشطة اليت سيقـو هبا التالميذ يف تعلم اللغة 

بحث عن األفكار ادلوجودة يف نص القراءة ، العربية ىي حفظ ادلفرودات ، وال
واألخَت ىو حتليل نص مقروء. ستخدـ الباحثة ىذا ادلبدأ لسهولة معرفة قدرات 

 التالميذ ، وخاصة القدرة على القراءة وفهم النص.
 

 أهداف تعلم القراءة .د 
 أما أىداؼ تعلم القراءة كما يلي :

 الضعف ومعاجلتو، : ديكن ادلعلم من وضع يده على مواطن ىدؼ تشخيصي .ٔ
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: تعزيز الشعور بالثقة يف النفس بأداء القراءة اجلهرية اليت سلاطب  ىدؼ نفسي .ٕ
 هبا ادلتعلم معلمو وزمالءىا شلا ينمي شخصيتو ادلستقبلية بشكل إجيايب، 

 ٜٗ: ينمي تواصلو مع اجلماعة وتعاملو معها. ىدؼ اجتماعي .ٖ

كورة أعاله ، من ادلتوقع بشكل عاـ ، فيما يتعلق بأىداؼ تعلم القراءة ادلذ 
أف يتمتع التالميذ بثقة عالية بالنفس وأف يكونوا قادرين على بناء تواصل جيد يف 
احلياة االجتماعية. أما على وجو التحديد ، يف ىذا البحث ستقـو الباحثة عن 

 أىداؼ تعلم مهارة القراءة كما يلي :

 العربية ،ينطق أصوات احلروؼ والكلمات والعبارات واجلمل  .ٔ
 يبحث على معٌت أو فكرة الكلمات والعبارات واجلمل العربية ادلنطوقة ، .ٕ
 ترمجة نص القراءة، .ٖ
 يب عن األسئلة ادلتعلقة مبحتوى نص القراءة ادلقروء. .ٗ

 
 Edmodoبوسيلة   خطوات التعلم .ه 

خطوات التعلم مهارة القراءة اليت ستقـو هبا الباحثة باستخداـ وسيلة 
Edmodo : فيما يلي 

  .التعلم يف حتفز التالميذتبدأ الباحثة بالسالـ و  .ٔ
وكيفة استخدامها يف  Edmodoوسيلة إعطاء ادلعلومات إذل التالميذ عن  .ٕ

 التعليم. 
  .العربية باللغة افًتاضية التعليم ألخذ Edmodo وسيلة على حساب إنشاء .ٖ
 .noteادلرضى يف ميزة  عيادة التعليمية مواد عن والنصّ  والعبارات ادلفردات إعطاء .ٗ
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يف عمود والكلما  ادلفرات معٌت فيو يفهموف دل عما للسؤاؿ إليهم الفرصة إعطاء .٘
  .األسئلة مجيع عن الباحثة وأجبت التعليقات

 بشكل العربية والنصوص ادلفردات معٌت ترمجة الطالب من الباحثة تطلب .ٙ
  .مستقل

 عن مواد التعليمية قبل االختبار.  noteترسل الباحثة الًتمجة يف ميزة  .ٚ
أما ، Edmodo وسيلة يف االختبار إلجراء للتالميذ دقيقة ٓٔ الباحثة إعطاء .ٛ

ظهرًا حىت الساعة  ٓٓ.ٕٔالوقت إلجراء االختبار ديكن يبدأ من الساعة 
   .لياًل  ٓٓ.ٓٔ

 االختبار.  نتيجة خترب الباحثة عن أفضل .ٜ
 ختتم الباحثة اللقاء بالّسالـ. .ٓٔ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

 مدخل البحث ومنهجه .أ 
تستخدـ الباحثة ادلدخل يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكمي. أما ادلنهج 
البحث الذي تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىو ادلنهج التجرييب، وىو دراسة يتم 

تأثَت ىذه ادلتغَتات على ادلتغَتات فيها التالعب بادلتغَتات حبيث ديكن العثور على 
أما نوع  ٓ٘(.Chapbell dan Stanleyاألخرى اليت مت فحصها أو مالحظتها )

اجملموعة الواحدة  ويستعمل على Pre-Experimentالبحث يعٍت حبث التجريب 
(. لقد جاءت one group pretest-posttest designختبارين القبلي وبعدي )باال

طط البحث خاؿ على أساس جترييب وتقومي، حيث ي يف ىذا اجملفكرة البحث اإلجرائ
( مث التجربة pretestلثالثة مراحل أساسية وىم االختبار ما قبل التجربة )

(treatmentواآلجر االختبار ما ) ( بعدىاposttest أما حطط البحث ديكن .)
 وصفو على النحو التارل:

  
 

 الوضوح:
T₁   ( االختبار ما قبل التجربة =pretest) 
X   ( التجربة =treatment) 

T₂   االختبار مابعد = ( التجربةposttest) 
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 جمتمع البحث وعينته .ب 
رلتمع البحث ىو رلاؿ التعميم يتكوف من موضوعات ذلا صفات وخصائص 

يف ىذه البحث ، كاف  ٔ٘.معينة حيددىا الباحث للدراسة مث استخالص النتائج
درسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلالفصل الثامن يف  تالميذرلتمع البحث مجيًعا 

 و E و D و C و B و A الفصوؿ وىيفصوؿ ،  ستةالذي يتكوف من  بليتار ٜٓ
F بشكل عشوائي ليكوف العينة البحث. . سيتم اختياره الحًقا تالميذ ٕٜٔ بإمجارل

أما تقنية أخذ العينات ٕ٘ العينة ىي منوذج أو جزء من وحدة اجملتمع ادلعنية بالبحث.
عن طريق إجراء  Stratified random samplingادلستخدمة يف ىذا البحث ىي 

-one group pretestأما العينة يف ىذا البحث ىي رلموعة حبثية واحدة ) .علمادل

posttest وىي الفصل ، )VIIIA الذين تلقوا العالج يف خالؿ  تلميًذا ٕٛ بإمجارل
 معينة.
 

 متغريات البحث .ج 
 ينقسم ادلتغَت يف ىذا البحث إذل قسمُت كما يلي :

 (variabel independent)ادلتغَت ادلستقل  .ٔ
ادلتغَت ادلستقل ىو ادلتغَت الذي يؤثر ويسبب تغيَتات يف ادلتغَت التابع. يف ىذا 

 .Edmodoوسيلة ب Quizاستخداـ  البحث ، ادلتغَت ادلستقل ىو
 (variabel dependent)ادلتغَت التابع  .ٕ

ادلتغَت التابع ىو ادلتغَت يتأثر بادلتغَت ادلستقل. ادلتغَت التابع يف ىذا البحث ىو 
 نتائج التعلم التالميذ على مهارة القراءة.
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 مصادر البينات .د 
مصادر البيانات ىي ادلستجيبوف الذين سيقدموف ادلعلومات أو سيستجيبوف 

 تالميذعلى أسئلة الباحثُت. كاف مصدر البيانات الرئيسي يف ىذا البحث ىي مجيع 
  . وادلصدر البيانات الداعمة ىي معّلم اللغة العربية يف الفصلVIIIAالفصل 
VIIIA. 

 البيانات مجع لوبأس .ه 
 ادلالحظة واالختبار. اومه بطريقتُتجلمع بيانات البحث تستخدـ الباحثة 

 ادلالحظة .ٔ
ادلالحظة ىي طريقة جلمع البيانات من خالؿ الًتكيز على كائن واحد من 

ادلالحظة ادلستخدـ يف ىذا البحث ىي  ٖ٘خالؿ إشراؾ مجيع احلواس.
عرفة عملية التعليم دل، وىي لإلجابة على أسئلة البحث األوذل ادلالحظة ادلباشرة

 .Edmodoوسيلة ب Quizاستخداـ اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة القراءة ب
وأما األلة ادلستخدمة ذلذا األسلوب ىي دليل ادلالحظة أو منط ادلالحظة التقرير 

 ادليداف.
 االختبار .ٕ

االختبار ىو طريقة جلمع البيانات عن طريق ترتيب سلسلة من األسئلة أو 
العمل أو ما شابو ذلك واليت تستخدـ لقياس ادلعرفة وادلواىب وادلهارات أوراؽ 

االختبار  تستخدـ الباحثة االختبار يف ىذا البحث وىو ٗ٘دلوضوعات البحث.
. إجراء االختبار ما قبل التجربة  للقياس األورل ، أما مت  القبلي واالختبار القبلي

الغرض من ىذا التطبيق ىو إجراء االختبار ما بعد التجربة بعد العالج. 
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على  Edmodoاحلصوؿ على البيانات ادلتعلقة بفعالية استخداـ وسيلة التعلم  
 نتائج تعلم التالميذ يف تعلم مهارة القراءة خاصة يف اجلانب ادلعريف.

 
 أدوات البحث .و 

األداة ىي أداة قياس البحث. وفًقا لزيناؿ عارفُت ، ديكن تقسيم األداة إذل 
كانت أدوات االختبار ادلستخدمة يف ىذا   ٘٘االختبار والغَت االختبار.قسمُت ، مها 

 ألىذؼالبحث ىي العناصر اليت سيقـو تطبيقها على االختبارين القبلي والبعدي. 
 قدرات على Edmodo التعليمية وسيلة استخداـ فعالية قياس ىي األداة ىذه من

 االختبار غَت األداة بينما .ادلعرفية اجلوانب يف وخاصة ، القراءة تعليم يف التالميذ
  .التعلم النشاط عناصر على حتتوي اليت ادلالحظة دليل ىي البحثة تستخدمها

 

 البيانات اختبار صدق .ز 
اختبار صدؽ البيانات ىي اختبار دلصداقية البيانات البحثية اليت تستخدـ 

 ٙ٘عنها الباحثوف.للعثور على درجة دقة البيانات ادليدانية مع البيانات اليت أبلغ 
تقنية االختبار اليت تستخدمها الباحثة الختبار صحة زلتويات أدوات ادلالحظة 

 expertوأسئلة االختبار القبلي والبعدي ىي استخداـ حكم اخلرباء )

judgement .) 
 

 البيانات حتليل لوبأس .ح 
 :البيانات اليت تستخدـ الباحثة ىي أما حتليل
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 حتليل ادلالحظة .1
مت إجراء ىذا التحليل من خالؿ حساب تكرار تنفيذ أنشطة تعلم اللغة 

. الطريقة ادلستخدمة من قبل الباحثة للتحليل ىي Edmodoالعربية يف تطبيق 
عن طريق إجراء اختبار الًتددات  SPSS 16.0استخداـ تطبيق 

(Frequencies.) 

 حتليل االختبار .2
يف حتليل البيانات من نتائج االختبار القبلي والبعدي ، كانت اخلطوة 

ألف عدد العينة يف ىذا البحث يعٍت  Shapiro-Wilkاألوذل وىي إجراء اختبار 
طالًبا. يستخدـ اختبار احلالة  ٓ٘طالًبا ، شلا يعٍت أف العينة كانت أقل من  ٕٛ

زعة بشكل طبيعي أـ ال. ديكن الطبيعية دلعرفة ما إذا كانت درجات ادلتغَتات مو 
متابعة حتليل البيانات إذا مت توزيع البيانات بشكل طبيعي. بعد إجراء اختبار 

( ، Paired Samples T-Testاحلالة الطبيعية، أجرى الباحثة إذل اختبار )
الفرؽ بُت العينتُت ادلرتبطتُت. مت إجراء والذي كاف يهدؼ إذل حتديد متوسط 

، أما أساس الختاذ القرارات يف حتليل  SPSS 16.0ـ تطبيق باستخدا T-اختبار
 ٚ٘البيانات ، مبا يف ذلك:

، فهناؾ عالقات واختالفات  Sig (2-tailed) < 0.05إذا كانت قيمة  .أ 
 مهمة.

، فال توجد عالقة واختالؼ  Sig (2-tailed) > 0.05إذا كانت قيمة  .ب 
  مهماف.
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 الفصل الرابع
 البيانات وحتليلها عرض

 
  تعليم مهارة القراءةيف  Edmodoبوسيلة  Quiz استخدامادلبحث األّول : عملية 
يصف ىذا القسم عن بيانات البحث اليت مت إجراؤىا. لتحقيق سسيشرح و 

بادلرسة  "أ" تالميذ يف الفصل الثامن ٕٛأىداؼ البحث ،أخذ عينة تتكوف من 
. إجراء ىذا ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓبليتار للعاـ الدراسي  ٜادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

، مع  ٕٕٔٓمارس  ٜٕإذل  ٘ٔيف الفًتة من يعٍت سبعة لقاءات البحث 
 التفاصيل التالية:

 
 اليوم الثالث اليوم الثاين اليوم األول االسبوع

االختبار القبلي ودتهيد  االسبوع االوؿ
عن تطبيق 

Edmodo .للتالميذ 

ادلواد عن العبارات عيادة 
 .االختبارادلرضى و 

 االختبار

 ٕٕٔٓ-ٖ-ٜٔاجلمعة،  ٕٕٔٓ-ٖ-ٛٔاخلميس، ٕٕٔٓ-ٖ-٘ٔاالثنُت، 
ادلواد عن نصوص  األسبوع الثا ي

 القراءة عيادة ادلرضى.
 االختبار االختبار

 ٕٕٔٓ-ٖ-ٕٙاجلمعة،  ٕٕٔٓ-ٖ-ٕ٘اخلميس، ٕٕٔٓ-ٖ-ٕٕاالثنُت، 
   االختبار البعدي األسبوع الثالث

 ٕٕٔٓ-ٖ-ٜٕاالثنُت، 
 4.1اجلدول 
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 اللقاء األّول .أ 
ـ  ٕٕٔٓمارس  ٘ٔالتاريخ  االثنُتالباحثة اللقاء األّوؿ يف يـو  قامت

يف الفصل الثامن "أ" باجتماعات  ادلباشرة اليت تقسم إذل فصلُت بسبب وباء 
.Covid-19  ،وسيلة عن مقدمة الباحثة أجريتيف ىذا اللقاء Edmodo 

 دروس ألخذ Edmodo وسيلة على حساب إلنشاء التالميذ ووجهوا للتالميذ
 تقـو ، بنجاح الدخوؿ بتسجيل التالميذ يقـو أف بعد. العربية باللغة افًتاضية
 أداء فهم من التالميذ يتمكن حىت ذلك يتم. اختبار زلاكاة بإجراء الباحثة
  . منزذلم يف مستقل بشكل االختبارات إجراء وديكنهم Edmodo تطبيق

، بدأت باالختبار للتالميذ Edmodo وسيلة عنبعد إعطاء ادلقدمة 
بوسيلة  Quiz  القبلي دلعرفة قدرهتم يف مهارة القراءة قبل استخداـ أو تطبيق

Edmodo . وجرى االحتبار بإعطاء النص العريب ادلتعلق مبوضوع الدرس يعٍت
أسئلة. وتعطي الباحثة  ٕ٘أما اجلملة من سؤؿ االختبار يعٍت عيادة ادلريض. 

 دقيقة. ٖٓوقتا للتالميذ على عملية االختبار دلدة 
 وسيلة عن قدمةوبعد إنتهاء عملية التعليم يف ىذا الوقت أي ادل

Edmodo  واالختبار القبلي، تعلنهم الباحثة عن اللقاء القدـ. مث ترشدىم إذل
شلارسة اللغة العربية خاصة دلهارة القراءة وتدعوىم احملافظة على الصحة يف عصر 

 مث الدعاء والسالـ. Covid-19.وباء 
 

 اللقاء الثاين .ب 
. ـ ٕٕٔٓمارس  ٛٔالتاريخ  اخلميسالباحثة اللقاء الثا ي يف يـو  قامت

تبداء الباحثة عملية   .Edmodo وسيلةىذا اللقاء وجود عملية التعليم بيف 
 من Covid-19 وباء عصر يف التعلم حلماسة التالميذ حتفيز التعليم بالسالـ و

 . Edmodo وسيلة يف Note ميزة خالؿ
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 وتنقل حتقيقها جيب اليت التعلم أىداؼ الباحثة تنقل ،Edmodo بوسيلة
 الذين للتالميذ الفرص اعطاء مث .ادلريض عياة عن عباراتال يعٍت التعليمية ادلواد

 يف ادلريض ةدعيا حوؿ التعليمية ادلواد من ادلفردات/  الكلمات معٌت يفهموف ال
 وسألوا السالـ على أجابوا التالميذ بعض كاف ، اللقاء ىذا يف .التعليقات عمود

 أف بعد .التعليقات عمود يف التعلم مادة  عن وادلفردات الكلمات معٌت عن
 قراءة التالميذ من الباحثة تطلب. التالميذ أسئلة مجيع على الباحثة أجابت
 .منزذلم يف مستقل بشكل التعليم بادلادة ادلتعلقة البسيطة النصوص وتفسَت

 عيادة عن التعلم مادة مناقشة الباحثة ترسلقبل بداية عملية االختبار، 
 قبل منزذلم يف مستقل بشكل أنفسهم إعداد من التالميذ كندي حىت. ادلريض
 الساعة حىت ظهرًا ٓٓ.ٕٔ الساعة من االختبار إجراء يتم .االختبار إجراء

. يتم ذلك لتقليل مشاكل أسئلة ٓٔبإمجارل  ةقيدق ٓٔدلدة ليال  ٓٓ.ٓٔ
الشبكة اليت يواجهها التالميذ ، لذلك من ادلأموؿ أف يتمكن مجيع التالميذ من 

  وفًقا للوقت احملدد مسبًقا. Quizإجراء  
 يف ىذا اللقاء ، كاف نتائج االختبار األوؿ يعٍت كما يلي :

 الرقم أمساء التالميذ االختبار األوىل

 ٔ أمحد نور إيكا ىديانتو ٓٚ
 ٕ أيو أنزيال آينا ٓٛ
 ٖ بينتانج براديستا ٓٙ
 ٗ إنلي قيسيال ٓٛ
 ٘ إرلينا كوسوماوايت ٓٗ
 ٙ فانكيفارلينا جووي  ٓٙ
 ٚ فينو روماندا ٓٚ
 ٛ ىينجكي براسيتيو ٓٛ
 ٜ ىَتيس ىَتمواف ٓٛ
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 ٓٔ زلمد أنور فؤاد ٓٚ
 ٔٔ زلمد دا ي براتاما ٓٛ
 ٕٔ زلمد دي لياء الدين ٜٓ
 ٖٔ زلمد إصلار براسيتيو ٜٓ
 ٗٔ زلمد ريزا ارفياندو ٖٓ
 ٘ٔ زلمد ويلداف شويف ٓ٘
 ٙٔ مال عليا مدانيا ٓٛ
 ٚٔ اجلنة مايا مفتاح ٜٓ
 ٛٔ نبيلة أجوستينا ٓٛ
 ٜٔ ناندا سفياف دوي جاىو ٓٛ
 ٕٓ أوليفيا نوفيتاساري ٓٙ
 ٕٔ فوفوت فوجي ليستاري ٓٗ
 ٕٕ ريدو فجر ادلنفرد ٓ٘
 ٖٕ وحيو وجياينيت ٓٛ
 ٕٗ والف مولدة سلمى ٓٛ
 ٕ٘ يونيتا راىايو ٓٚ
 ٕٙ يونيتا ساري ٓ٘
 ٕٚ زاكواف إيكا ستياواف ٓٙ
 ٕٛ العزيزةزمرة  ٓٙ

 اجملموع 1.911
 ادلعدل 68.21

 ٕ.ٗاجلدوؿ 
 من دتكنوا الذين للتالميذ جوائز الباحثة قدمت ، الدرس تنتهي قبل

 اآلخرين التالميذ لتحفيز ذلك يتم. االختبار حتريك يف الدرجات أعلى حتقيق
 مث ختمت الباحثة ىذا اللقاء بالّسالـ. .القادـ اللقاء يف االختبار إجراء على
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 اللقاء الثالث .ج 
ـ.  ٕٕٔٓمارس  ٜٔجلمعة التاريخ االباحثة اللقاء الثالث يف يـو  قامت

 االختبار الباحثة قامت ولكن .اجلديدة التعليمية مواد توجد ال اللقاء ىذا يف
  .Edmodo بوسيلةيف اللقاء السابق  التعليمية موادبنفس  للتالميذ

قبل بداية االختبار تعطى الباحثة إعالنا للتالميذ عن االختبار الذي 
يقة دق ٓٔدلدة ليال  ٓٓ.ٓٔ اعةالسّ  حىت ظهرًا ٓٓ.ٕٔ اعةالسّ سيقاـ يف 

، فخربت الباحثة عن اللقاء ىذا أسئلة. قبل وصلت إذل هناية التعليم ٓٔبإمجارل 
أما نتائج  .االختبار نتيجة أفضل على حيصالف افتلميذ ىناؾ نتائج التعلم.

 االختبار الثا ي يف ىذا اللقاء يعٍت كما يلي :

 الرقم أمساء التالميذ ثايناالختبار ال

 ٔ أمحد نور إيكا ىديانتو ٓ٘
 ٕ أيو أنزيال آينا ٓٓٔ
 ٖ بينتانج براديستا ٓٚ
 ٗ إنلي قيسيال ٓٛ
 ٘ إرلينا كوسوماوايت ٓٙ
 ٙ فارلينا جووي فانكي ٓٛ
 ٚ روماندافينو  ٓٛ
 ٛ ىينجكي براسيتيو ٓٚ
 ٜ ىَتيس ىَتمواف ٓٛ
 ٓٔ زلمد أنور فؤاد ٓٚ
 ٔٔ زلمد دا ي براتاما ٓٚ
 ٕٔ زلمد دي لياء الدين ٜٓ
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 ٖٔ زلمد إصلار براسيتيو ٓٙ
 ٗٔ زلمد ريزا ارفياندو ٓٛ
 ٘ٔ زلمد ويلداف شويف ٓٚ
 ٙٔ مال عليا مدانيا ٓٚ
 ٚٔ مايا مفتاح اجلنة ٓٓٔ
 ٛٔ نبيلة أجوستينا ٓٚ
 ٜٔ ناندا سفياف دوي جاىو ٓٙ
 ٕٓ أوليفيا نوفيتاساري ٓٛ
 ٕٔ فوفوت فوجي ليستاري ٓ٘
 ٕٕ ريدو فجر ادلنفرد ٓ٘
 ٖٕ وحيو وجياينيت ٓٚ
 ٕٗ والف مولدة سلمى ٜٓ
 ٕ٘ يونيتا راىايو ٓٛ
 ٕٙ يونيتا ساري ٓٙ
 ٕٚ زاكواف إيكا ستياواف ٓٙ
 ٕٛ زمرة العزيزة ٓٚ

 اجملموع ٘ٛٛ.ٔ

 ادلعدل ٕٖ.ٚٙ

 ٖ.ٗاجلدوؿ 
، مث ختمت الباحثة ىذا اللقاء اللقاء ىذا وصلت إذل هناية التعليم

 بالّسالـ.
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 اللقاء الرابع .د 
ـ.  ٕٕٔٓمارس  ٕٕقامت الباحثة اللقاء الرابع يف يـو االثنُت التاريخ 

يف ىذا اللقاء، كاف مواد التعليمية اجلديدة عن نصوص القراءة عيادة ادلرضى.  
. مث أرسلت Edmodoبدأت الباحثة تعليم مهارة القراءة بالسالـ يف وسيلة 
. يتم ذلك noteؿ ميزة الباحثة ادلواد التعليمية بصيغة كتابة وملفات من خال

لتقليل أخطاء الكتابة يف التطبيق عند ما استخداـ لغة الربنامج باللغة 
اإلندونيسية. بعد أرسلت ادلواد التعليمية، تعطي الفرص للتالميذ الذين ال 
يفهموف معٌت الكلمات / ادلفردات من ادلواد التعليمية حوؿ نصوص عن عيادة 

 ادلريض يف عمود التعليقات.
 الكلمات معٌت عن ويسألوف السالـ جيبوف التالميذ أف على الباحثة رأت

 الباحثة أجابت مث .ادلريض عيادة عن نصوص حوؿ يفهموف ال الذين ادلفردات/
 التعليم، عملية إنتهاء قبلو  .التعليقات عمود خالؿ من األسئلة مجيع على

 النص وتفسَت دراستها قد اليت التعليمية مواد لقراءة الطالب من الباحثة طلبت
 .ادلقروء

 للمواد ترمجة الباحثة أرسلتـ  ٕٕٔٓمارس  ٕٗالتاريخ  االربعاءيف يـو 
 إعداد من التالميذ كنديؿ ذلك يتم .ادلريض عيادة القراء نص عن التعليمية
مث ختمت الباحثة ىذا  .االختبار إجراء قبل منزذلم يف مستقل بشكل أنفسهم

 اللقاء بالّسالـ.
 

 اخلامس اللقاء .ه 
 ٕٕٔٓمارس  ٕ٘التاريخ  اخلميسيـو الباحثة اللقاء اخلامس يف  قامت

 ٓٔ الباحثة أعطى .Edmodoيف ىذا اللقاء كاف االختبار الثالث بوسيلة  .ـ
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أما الوقت إلجراء االختبار . Edmodo سيلةو  يف االختبار إلجراء للتالميذ دقيقة
 .لياًل  ٓٓ.ٓٔظهرًا حىت الساعة  ٓٓ.ٕٔديكن يبدأ من الساعة 

 الدرجات أعلى حتقيق ديكنها وحيدة تلميذة الباحثة تراء اللقاء ىذا يف
أما نتائج االختبار الثالث عن مجيع التالميذ يف ىذا اللقاء يعٍت   .االختبار ىذا يف

 كما يلي :

 الرقم أمساء التالميذ ثالثاالختبار ال

 ٔ أمحد نور إيكا ىديانتو ٓٛ
 ٕ أيو أنزيال آينا ٜٓ
 ٖ بينتانج براديستا ٓٙ
 ٗ إنلي قيسيال ٓٚ
 ٘ إرلينا كوسوماوايت ٓٙ
 ٙ فارلينا جووي فانكي ٓٛ
 ٚ فينو روماندا ٓ٘
 ٛ ىينجكي براسيتيو ٓ٘
 ٜ ىَتيس ىَتمواف ٓٚ
 ٓٔ زلمد أنور فؤاد ٓٙ
 ٔٔ زلمد دا ي براتاما ٓٚ
 ٕٔ زلمد دي لياء الدين ٓٛ
 ٖٔ زلمد إصلار براسيتيو ٓٙ
 ٗٔ زلمد ريزا ارفياندو ٓٚ
 ٘ٔ زلمد ويلداف شويف ٓٛ
 ٙٔ مال عليا مدانيا ٓٚ
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 ٚٔ مايا مفتاح اجلنة ٓٛ
 ٛٔ نبيلة أجوستينا ٓٚ
 ٜٔ ناندا سفياف دوي جاىو ٓٙ
 ٕٓ أوليفيا نوفيتاساري ٓٚ
 ٕٔ فوفوت فوجي ليستاري ٓ٘
 ٕٕ ريدو فجر ادلنفرد ٓٚ
 ٖٕ وحيو وجياينيت ٓٓٔ
 ٕٗ سلمىوالف مولدة  ٓٛ
 ٕ٘ يونيتا راىايو ٓٚ
 ٕٙ يونيتا ساري ٓٚ
 ٕٚ زاكواف إيكا ستياواف ٓٙ
 ٕٛ زمرة العزيزة ٓٚ

 اجملموع ٜٓٓ٘.ٔ

 ادلعدل ٗٙ.ٜٙ

 4.4اجلدول 
، اعطى الباحثة مكافأة على التلميذة اليت اللقاء ىذا قبل هناية التعليم

. مث ختمت الباحثة ىذا اللقاء  االختبار ىذا يف الدرجات أعلى هاحتقيق
 بالّسالـ.

 
 اللقاء السادس .و 

 ٕٕٔٓمارس  ٕٙلتاريخ ا اجلمعةيـو الباحثة اللقاء السادس يف  قامت
 ٓٓ.ٕٔالساعة يف ىذا اللقاء كاف االختبار الرابع الذي ستقـو الباحسة يف  .ـ
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  سيلةو  يف االختبارالتالميذ أف اجراء ديكن لياًل. و  ٓٓ.ٓٔظهرًا حىت الساعة 
Edmodo  دقسقة ٓٔحوؿ . 
 نتيجة أفضل على حصلتا تلميذتاف، رأت الباحثة  اللقاء ىذا يف

أما نتائج االختبار الرابع عن مجيع التالميذ يف ىذا اللقاء يعٍت كما  .االختبار
 يلي:

 الرقم أمساء التالميذ رابعاالختبار ال

 ٔ أمحد نور إيكا ىديانتو ٓٚ
 ٕ أيو أنزيال آينا ٓٓٔ
 ٖ بينتانج براديستا ٓٛ
 ٗ إنلي قيسيال ٓٛ
 ٘ إرلينا كوسوماوايت ٓٚ
 ٙ فارلينا جووي فانكي ٓٚ
 ٚ فينو روماندا ٓٚ
 ٛ ىينجكي براسيتيو ٓٙ
 ٜ ىَتيس ىَتمواف ٓٛ
 ٓٔ زلمد أنور فؤاد ٓٛ
 ٔٔ زلمد دا ي براتاما ٓٛ
 ٕٔ زلمد دي لياء الدين ٓٛ
 ٖٔ زلمد إصلار براسيتيو ٓٚ
 ٗٔ زلمد ريزا ارفياندو ٓٙ
 ٘ٔ زلمد ويلداف شويف ٓٚ
 ٙٔ مال عليا مدانيا ٓٛ
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 ٚٔ مايا مفتاح اجلنة ٓٛ
 ٛٔ نبيلة أجوستينا ٓٛ
 ٜٔ ناندا سفياف دوي جاىو ٓٚ
 ٕٓ أوليفيا نوفيتاساري ٓٛ
 ٕٔ فوفوت فوجي ليستاري ٓٙ
 ٕٕ ريدو فجر ادلنفرد ٓٚ
 ٖٕ وحيو وجياينيت ٓٛ
 ٕٗ سلمىوالف مولدة  ٓٓٔ
 ٕ٘ يونيتا راىايو ٓٛ
 ٕٙ يونيتا ساري ٓٙ
 ٕٚ زاكواف إيكا ستياواف ٓٚ
 ٕٛ زمرة العزيزة ٓٛ

 اجملموع ٓٔٔ.ٕ

 ادلعدل ٖٙ.٘ٚ

 4.5اجلدول 
 لزيادة  لتالميذا الباحثة خربتيف ىذا اللقاء،  هناية التعليم وصلت إذل

مث ختمت الباحثة ىذا اللقاء  .القراءة مهارة يف خاصة العربية اللغة عن شلارسة
 بالّسالـ.

 
 اللقاء السابع .ز 

 .ـ ٕٕٔٓمارس  ٜٕلتاريخ ا االثنُتيـو الباحثة اللقاء السابع يف  قامت
وخصوصا ذلذا اللقاء األخَت، استخدمت الباحثة باالختبار البعدي على مجيع 

 دقيقة.  ٘ٗالتالميذ يف الفصل "أ" بشكل ادلباشرة. كاف الوقت يف ىذا اللقاء ىو 
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 ودُينح. ادلرضى عيادة نّص القراءة يعٍت حوؿ سؤاال ٕ٘ الباحثة قامت
 هناية إذل صلت وبعد .مستقل بشكل االختبار على إلجراء دقيقة ٘ٗ التالميذ
 عملية خالؿ من التالميذ أفضل عن الباحثة ، خربتاللقاء ىذا يف االختبار
أفضل تلميذة اليت حصلت  كانتو . Edmodoبوسيلة  Quiz  باستخداـ التعليم

 لنتائج التقدير أشكاؿ من كشكل ىدية الباحثة عطىأعلى أعلى الدرجات. 
يف ىذا اللقاء، مث ختمت الباحثة ىذا  هناية التعليم وصلت إذلالتالميذ.  تعلم

 اللقاء بالّسالـ.
 

 ملخص على بناءً   تصنع اليت ادلالحظة إرشادات ورقة وجود البحث ىذا من
 أي ، الدراسي الفصل يف حتدث اليت التعلم عملية واكتشاؼ لتسهيل التعلم تنفيذ خطة

  ىذه يف البيانات حتليل كاف. القراءة مهارة تعلم يف Edmodo وسيلة Quiz باستخداـ
 :يلي كما ادلالحظة

Statistics 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

N Valid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 4.6اجلدول 

X1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 1 100.0 100.0 100.0 

 4.7اجلدول 

 Membuat " من ادلعروؼ أف إرشادات ادلالحظة األوذل تدور حوؿ ٛ.ٗيف اجلدوؿ 

akun sebagai guru di aplikasi Edmodo dengan mengunjungi situs 

http://Edmodo.com"  ٓٓٔقد إصلاز بنسبة.ٝ 

http://edmodo.com/


ٜٗ 

 

 

X2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 1 100.0 100.0 100.0 

 4.8اجلدول 

 Mengedit "، من ادلعروؼ أف إرشادات ادلالحظة الثانية حوؿ  ٜ.ٗيف اجلدوؿ 

profil guru dengan klik Account>>Setting"  ٓٓٔقد إصلاز بنسبة.ٝ 

X3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 1 100.0 100.0 100.0 

 4.9اجلدول 

 Membuat"، من ادلعروؼ أف إرشادات ادلالحظة الثالثة حوؿ  ٓٔ.ٗيف اجلدوؿ 

kelas virtual bahasa Arab berbasis Edmodo"  ٓٓٔقد إصلاز بنسبة.ٝ 

X4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 1 100.0 100.0 100.0 

 4.11اجلدول 

 Membuat" إرشادات ادلالحظة الرابعة حوؿمن ادلعروؼ أف  ٔٔ.ٗيف اجلدوؿ 

akun sebagai siswa di aplikasi Edmodo dengan mengunjungi situs 

http://Edmodo.com"   ٓٓٔقد إصلاز بنسبة.ٝ 
 
 
 

http://edmodo.com/
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X5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 1 100.0 100.0 100.0 

 4.11اجلدول 

 Mengedit" من ادلعروؼ أف إرشادات ادلالحظة اخلامسة حوؿ ٕٔ.ٗيف اجلدوؿ 

profil guru dengan klik Account>>Setting"  ٓٓٔقد إصلاز بنسبة.ٝ 

X6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 1 100.0 100.0 100.0 

 4.12اجلدول 

 Mengikuti" من ادلعروؼ أف إرشادات ادلالحظة السادسة حوؿ ٖٔ.ٗيف اجلدوؿ 

kelas virtual bahasa Arab berbasis Edmodo dengan kode yang sudah 

ditentukan"  ٓٓٔقد إصلاز بنسبة.ٝ 

X7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 1 100.0 100.0 100.0 

 4.13اجلدول 

 Guru " من ادلعروؼ أف إرشادات ادلالحظة السابعة حوؿ ٗٔ.ٗيف اجلدوؿ 

mengirim materi bahasa Arab tentang membaca  mengenai topik menjenguk 

orang dalam bentuk  file/tulisan dengan menggunakan fitur catatan (note) 

yang terdapat dalam aplikasi Edmodo."  ٓٓٔقد إصلاز بنسبة.ٝ 
 
 
 



٘ٔ 

 

 

X8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 1 100.0 100.0 100.0 

 4.14اجلدول 

 Siswa " من ادلعروؼ أف إرشادات ادلالحظة الثامنة حوؿ ٘ٔ.ٗيف اجلدوؿ 

mempelajari materi secara mandiri dan menanyakan materi yang belum 

dipahami melalui kolom komentar di aplikasi Edmodo"  بنسبة قد إصلاز
ٔٓٓ.ٝ 

X9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 1 100.0 100.0 100.0 

 4.15اجلدول 

 Guru " من ادلعروؼ أف إرشادات ادلالحظة التاسعة حوؿ ٘ٔ.ٗاجلدوؿ يف 

membuat pengumuman (alert) untuk mengingatkan siswa akan 

penyelenggaraan kuis virtual "   ٓٓٔقد إصلاز بنسبة.ٝ 

X10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 1 100.0 100.0 100.0 

 4.16اجلدول 

 Guru " من ادلعروؼ أف إرشادات ادلالحظة العاشرة حوؿ ٙٔ.ٗيف اجلدوؿ 

memberikan kuis tentang  topik menjenguk orang sakit  melalui fitur Quiz 

dalam aplikasi Edmodo "  ٝٓٓٔقد إصلاز بنسبة. 
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X11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 1 100.0 100.0 100.0 

 4.17اجلدول 

 Siswa " إرشادات ادلالحظة احلادية عشرة حوؿمن ادلعروؼ أف  ٚٔ.ٗيف اجلدوؿ 

mengerjakan kuis sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan "  قد
 ٝ.ٓٓٔإصلاز بنسبة 

X12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 1 100.0 100.0 100.0 

 4.18اجلدول 

 Guru " أف إرشادات ادلالحظة الثانية عشرة حوؿ من ادلعروؼ ٛٔ.ٗيف اجلدوؿ 

memberikan apresiasi kepada siswa dan menyimpulkan point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang "  ٓٓٔقد إصلاز بنسبة.ٝ 
 

من حتليل البيانات أعاله ديكن اإلشارة إذل أف إرشادات ادلالحظة اليت 
حوؿ مهارة القراءة  Edmodo بوسيلةتخدمها الباحثة يف تنفيذ أنشطة التعلم تس

مع مواد التعليمية  )عياة ادلرضي(. مت تنفيذ أنشطة تعلم اللغة العربية بشكل عاـ 
 ٝ. ٓٓٔيف إرشادات ادلالحظة  أّف نسبة إمجالية تصل إذل  Edmodo بوسيلة

 
 تعليم مهارة القراءةيف  Edmodoبوسيلة  Quiz استخدام ادلبحث الثاين : فعالية 

قامت الباحثة باالختبار القبلي دلعرفة قدرة التالميذ يف اللغة العربية خاصة يف مهارة 
مهارة القراءة. وقامت باالختبار  تعليميف  Edmodoبوسيلة  Quiz استخداـ القراءة قبل 
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على  مهارة القراءة تعليميف  Edmodoبوسيلة  Quiz استخداـ فعالية البعدي دلعرفة 
يف ىذا البحث  يوجد  .Edmodoبوسيلة  نتائج تعلم التالميذ بعد أف يتعّلموف ادلواد

يعٍت مجيع التالميذ يف الفصل "أ". والبيانات لكّل  الواحدة اجملموعة اتبعا االختبارين
 نتائج التعلم كما يلي : 

 االختبار القبلي .أ 
، مهارات اللغة العربية لدى التالميذ أجريت الباحثة اختبارًا القبلًيا لتحديد

 القراءة. أما النتائج كما يلي: ةوخاصة مهارا

 الرقم أمساء التالميذ االختبار القبلينتائج 
 ٔ أمحد نور إيكا ىديانتو ٓٙ
 ٕ أيو أنزيال آينا ٗٛ
 ٖ بينتانج براديستا ٙ٘
 ٗ إنلي قيسيال ٙ٘
 ٘ إرلينا كوسوماوايت ٓٙ
 ٙ فانكيفارلينا جووي  ٗٙ
 ٚ فينو روماندا ٙ٘
 ٛ ىينجكي براسيتيو ٓٙ
 ٜ ىَتيس ىَتمواف ٛٙ
 ٓٔ زلمد أنور فؤاد ٙ٘
 ٔٔ زلمد دا ي براتاما ٓٙ
 ٕٔ زلمد دي لياء الدين ٓٛ
 ٖٔ زلمد إصلار براسيتيو ٙ٘
 ٗٔ زلمد ريزا ارفياندو ٕٚ
 ٘ٔ زلمد ويلداف شويف ٕٚ
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 ٙٔ مال عليا مدانيا ٛٙ
 ٚٔ اجلنة مايا مفتاح ٙٚ
 ٛٔ نبيلة أجوستينا ٙ٘
 ٜٔ ناندا سفياف دوي جاىو ٛٙ
 ٕٓ أوليفيا نوفيتاساري ٓٙ
 ٕٔ فوفوت فوجي ليستاري ٓٙ
 ٕٕ ريدو فجر ادلنفرد ٙ٘
 ٖٕ وحيو وجياينيت ٕٚ
 ٕٗ والف مولدة سلمى ٙٚ
 ٕ٘ يونيتا راىايو ٛٙ
 ٕٙ يونيتا ساري ٙ٘
 ٕٚ زاكواف إيكا ستياواف ٓٙ
 ٕٛ العزيزةزمرة  ٗٙ

 اجملموع ٓٓٛ.ٔ
 ادلعدؿ ٜٕ.ٗٙ

 4.19اجلدول 
 

 ونتائج حتليل بيانات االختبار القبلي أعاله فيما يلي:

Statistics 

PRETEST  

N Valid 28 

Missing 0 

Mean 64.29 

Median 60.00 

Mode 56 
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Minimum 56 

Maximum 84 

 4.21اجلدول 

يف بيانات ادلخرجات أعاله ، يوجد ملخص البيانات اإلحصائية 
. من مجيع العينة VIIIAالوصفية لدرجات االختبار القبلي لتالميذ يف الفصل 

 وبيانات االختبار القبلي ى عدؿ يفادلتالميذ، من ادلعروؼ أف  ٕٛالبحث 
. أما احلد األدىن للدرجة اليت حققها ٙ٘والوضع  ٓٙوالوسيط  ٜٕ.ٗٙ

. ٗٛ، بينما وصلت الدرجة القصوى إذل  ٙ٘التالميذ يف االختبار القبلي ىو 
 مبزيد من التفصيل ، ديكن رؤية حتقيق نتائج تعلم التالميذ يف اجلدوؿ التارل :

PRETEST 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 56 8 28.6 28.6 28.6 

60 7 25.0 25.0 53.6 

64 2 7.1 7.1 60.7 

68 4 14.3 14.3 75.0 

72 3 10.7 10.7 85.7 

76 2 7.1 7.1 92.9 

80 1 3.6 3.6 96.4 

84 1 3.6 3.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 4.21اجلدول 

 االختبار البعدي .ب 
يتم إجراء االختبار البعدي دلعرفة ما إذا كانت ىناؾ زيادة كبَتة يف قيمة 

. سلرجات Edmodo بوسيلةنتائج تعلم التالميذ بعد إجراء التعلم عرب اإلنًتنت 
 تعلم التالميذ ىي كما يلي:
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 الرقم أمساء التالميذ االختبار البعدينتائج 
 ٔ أمحد نور إيكا ىديانتو ٗٛ
 ٕ آيناأيو أنزيال  ٜٙ
 ٖ بينتانج براديستا ٓٛ
 ٗ إنلي قيسيال ٗٛ
 ٘ إرلينا كوسوماوايت ٓٛ
 ٙ فارلينا جووي فانكي ٓٛ
 ٚ فينو روماندا ٗٛ
 ٛ ىينجكي براسيتيو ٛٛ
 ٜ ىَتيس ىَتمواف ٗٛ
 ٓٔ زلمد أنور فؤاد ٗٛ
 ٔٔ زلمد دا ي براتاما ٓٛ
 ٕٔ زلمد دي لياء الدين ٕٜ
 ٖٔ زلمد إصلار براسيتيو ٛٛ
 ٗٔ زلمد ريزا ارفياندو ٙٚ
 ٘ٔ زلمد ويلداف شويف ٓٛ
 ٙٔ مال عليا مدانيا ٗٛ
 ٚٔ مايا مفتاح اجلنة ٕٜ
 ٛٔ نبيلة أجوستينا ٕٚ
 ٜٔ ناندا سفياف دوي جاىو ٗٛ
 ٕٓ أوليفيا نوفيتاساري ٓٛ
 ٕٔ فوفوت فوجي ليستاري ٓٛ
 ٕٕ ريدو فجر ادلنفرد ٗٛ
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 ٖٕ وحيو وجياينيت ٕٜ
 ٕٗ مولدة سلمىوالف  ٛٛ
 ٕ٘ يونيتا راىايو ٓٛ
 ٕٙ يونيتا ساري ٙٚ
 ٕٚ زاكواف إيكا ستياواف ٗٛ
 ٕٛ زمرة العزيزة ٛٛ

 اجملموع ٖٛٗ.ٕ
 ادلعدؿ ٔٚ.ٖٛ

 4.22اجلدول 
 

 أعاله فيما يلي: البعديونتائج حتليل بيانات االختبار 

Statistics 

POSTTEST  

N Valid 28 

Missing 0 

Mean 83.71 

Median 84.00 

Mode 84 

Minimum 72 

Maximum 96 

 4.23اجلدول 

يف بيانات ادلخرجات اإلحصائية الوصفية أعاله ، من ادلعروؼ أف 
يف االختبار البعدي. من  "أ" ملخًصا عن نتائج تعلم التالميذ الفصل الثامن

 ٔٚ.ٖٛقيمة االختبار البعدي ىو  ادلعدؿالبيانات أعاله ، من ادلعروؼ أف 
. أما احلد األدىن للدرجة ٗٛوالقيمة اليت تظهر غالًبا ىي  ٗٛقيمة مبتوسط 
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، بينما وصلت الدرجة  ٕٚاليت حققها التالميذ يف االختبار البعدي ىو 
. مبزيد من التفصيل ، ديكن رؤية حتقيق نتائج تعلم التالميذ يف ٜٙالقصوى إذل 

 اجلدوؿ التارل:
POSTTEST 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 72 1 3.6 3.6 3.6 

76 2 7.1 7.1 10.7 

80 8 28.6 28.6 39.3 

84 9 32.1 32.1 71.4 

88 4 14.3 14.3 85.7 

92 3 10.7 10.7 96.4 

96 1 3.6 3.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 4.24اجلدول 

 

 اختبار احلالة الطبيعية .ج 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Selisih Nilai 

Pretest Posttest 
28 100.0% 0 .0% 28 100.0% 

 4.25اجلدول 
Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Selisih Nilai Pretest 

Posttest 

Mean 19.43 1.297 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 16.77  

Upper Bound 22.09  
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5% Trimmed Mean 19.59  

Median 20.00  

Variance 47.069  

Std. Deviation 6.861  

Minimum 4  

Maximum 32  

Range 28  

Interquartile Range 8  

Skewness -.189 .441 

Kurtosis -.432 .858 

 4.26اجلدول 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Selisih Nilai Pretest 

Posttest 
.120 28 .200* .961 28 .359 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 4.27اجلدول 

-Shapiroأنو بعد اختبار  ٕٚ.ٗتوضح بيانات ادلخرجات يف اجلدوؿ 

Wilk  يتم توزيع البيانات أعاله بشكل طبيعي باستخداـ ،Sig. 0.359> 0.05. 
 

 T  اختبار  .د 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRETEST 62.29 28 14.623 2.764 

POSTTEST 83.71 28 5.436 1.027 

 4.28اجلدول 
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يف بيانات ادلخرجات اإلحصائية الوصفية أعاله ، من ادلعروؼ أف ملخًصا 
قيمة  ادلعدؿعن عينتُت أو بيانات االختبار القبلي والبعدي. من ادلعروؼ أف 

 .ٔٚ.ٖٛقيمة االختبار البعدي  ادلعدؿو  ٜٕ.ٕٙبيانات االختبار القبلي ىو 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETEST & POSTTEST 28 .411 .030 

 4.29اجلدول 
بيانات ادلخرجات ، يتم عرض عن نتائج االرتباط أو العالقة بُت  هيف ىذ

البيانات أو ادلتغَتات ، أي قيم االختبار القبلي والبعدي. من البيانات أعاله ، من 
، اإلشارة إذل أف  ٘ٓ.ٓ> ٖٓ.ٓتعٍت  ٖٓٓ.ٓىي  .Sigادلعروؼ أف ِقْيَمة 

 ىناؾ عالقة بُت نتائج االختبار القبلي والبعدي.

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST – 

POSTTEST 

-

21.429 
13.343 2.522 -26.602 -16.255 -8.498 27 .000 

 4.31اجلدول 

 ٓٓ.ٓىي  Sig. (2-tailed)من البيانات أعاله ، من ادلعروؼ أف قِْيَمة 
، ديكن استنتاج أف ىناؾ فرقًا كبَتًا بُت نتائج التعلم يف بيانات االختبار  ٘ٓ.ٓ>

 القبلي والبعدي.



 

ٙٔ 

 

 الفصل اخلامس
 ونتائج البحوث مناقشة البحث

 

مبدرسة  تعليم مهارة القراءةيف  Edmodoبوسيلة  Quiz استخدام ادلناقشة عن  .أ 
 بليتار 19احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية 

 ٛٔ.ٗإذل  ٙ.ٗالواردة يف اجلداوؿ  SPSS 16.0من بيانات سلرجات 
ٝ. تؤكد األنشطة  ٓٓٔ، مت تنفيذ ادلبادئ التوجيهية ألنشطة التعلم بنسبة 

على اجلوانب ادلعرفية ، أي فهم التالميذ للنص  Edmodo التعليمية يف التطبيق
 االختبار يقاـ. اجتماعات سبعة دلدة التعلم يتم. االختباراتالعريب من خالؿ 

 .األسبوع يف مرتُت
ىذا البحث كانت اخلطوات ادلستخدمة للتدريس. اخلطوة األوذل  يف

 التالميذ ووجهوا للتالميذ Edmodo وسيلة عن مقدمة الباحثة أجريت ىي
. العربية باللغة افًتاضية دروس ألخذ Edmodo وسيلة على حساب إلنشاء

 زلاكاة بإجراء الباحثة تقـو ، بنجاح الدخوؿ بتسجيل التالميذ يقـو أف بعد
 Edmodo تطبيق أداء فهم من التالميذ يتمكن حىت ذلك يتم. اختبار

 . منزذلم يف مستقل بشكل االختبارات إجراء وديكنهم
أما اخلطوة الثانية يعٍت بدأت الباحثة بإلقاء ادلواد و االختبار عن نّص 

مت  الذي Quizىدؼ كاف أ  .Edmodoالقراءة يعٍت عيادة ادلرضى بوسيلة 
. ادلدة يومُت متتاليُت إذل تسهيل قياـ التالميذ حبفظ نص القراءة وفهمه إجراؤه

وفًقا لالتفاؽ بُت  ةواجلمع اخلميسىي يف يـو   Quizأما حتديد وقت تنفيذ 
. يتم يقةدق ٓٔن النهار إذل الليل دلدة م Quizالباحثة والتالميذ. ديكن إجراء 



ٕٙ 

 

 

ذلك لتقليل مشاكل الشبكة اليت يواجهها التالميذ ، لذلك من ادلأموؿ أف 
 وفًقا للوقت احملدد مسبًقا.  Quizيتمكن مجيع التالميذ من إجراء  

 الذين للتالميذ جوائز الباحثة قدمت ، التالميذ انتباه جلذب زلاولة يف
 التالميذ يكوف حبيث ،االختبار حتريك يف الدرجات أعلى حتقيق من دتكنوا
 يف الباحثة تواجهها اليت العوائق أما. االختبار عمل يف ونشاطًا محاًسا أكثر
 يف التعلم أدى. اإلنًتنت وشبكة ادلساحة زلدودية يف التعليمية األنشطة تنفيذ
 فصوؿ عدة إذل مقسمة للدراسة التالميذ اضطرار إذل Covid-19 وباء حالة
 بشكل اإلنًتنت شبكة قيود تؤثر ، ذلك إذل باإلضافة. الكافية غَت مرافق مع

. Edmodo على االختبارات وتنفيذ التطبيق تقدمي عند التعلم عملية على كبَت
 .Quiz ومعاجلة احلساب من التحقق عملية يف تأخَتات إذل ذلك أدى وقد

 
تعليم مهارة يف  Edmodoبوسيلة  Quiz استخدام ادلناقشة عن فعالية   .ب 

 بليتار 19مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  القراءة
 تعليم مهارة القراءةيف  Edmodoبوسيلة  Quiz تستخدـ الباحثة عن

تدّؿ على ارتفاء نتائج تعلم  بليتار ٜٓمبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 :يف اجلدوؿ التارلنتائج االختبار القبلي والبعدي  أما. التالميذ

 

احلد 
 االقصى

احلد 
 األدىن

 نتائج تعليم عدلادل الوسطي الوضع

 االختبار القبلي ٜٕ.ٗٙ ٓٙ ٙ٘ ٙ٘ ٗٛ
 االختبار البعدي ٔٚ.ٖٛ ٗٛ ٗٛ ٕٚ ٜٙ

 5.1اجلدول 
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من اجلدوؿ أعاله ، من ادلعروؼ أف ىناؾ اختالفات يف نتائج تعلم 
التالميذ يف درجات االختبار القبلي والبعدي. يف نتيجة االختبار القبلي ، ىناؾ 

 ٙ٘وقيمة احَلّد األَْدىَن عن  ٜٕ.ٗٙعن  ادلعدؿحيصل التالميذ على قيمة 
، التعلم االختبار القبلييف نتائج . وىذا يوضح أنو ٗٛ عن احلد االقصى وقيمة

عن قيمة معايَت االكتماؿ باللغة العربية وىي ىناؾ دل يكمل بعض التالميذ 
.  بينما يف درجات االختبار ٖٕ.ٗ. ديكن رؤية التفاصيل يف اجلدوؿ ٓٚ

دىن األد احلقيمة و   ٔٚ.ٖٛعن  ادلعدؿالبعدي ، حيصل التالميذ على قيمة 
ىذا يدؿ على أف مجيع التالميذ دتكنوا . و ٜٙ عن احلد االقصى وقيمة ٕٚعن 

 .قيمة معايَت االكتماؿ باللغة العربيةمن حتقيق 
 بوسيلة Quiz استخداـ فتعرؼ من ىذا البياف والبحث السابق على أف

Edmodo رأي مع يتوافق ىذا. فعاؿ القراءة مهارة لتعليم Suryosubroto أف 
 الذين التالميذ من األقل علىٝ  ٘ٚ ىناؾ كاف إذا مكتمل أنو يُقاؿ التعلم

ويف النتجية السابقة كّلها يدّؿ  ٛ٘.قيمة معايَت االكتماؿ درجة على حصلوا
. وىذا كما قاؿ  مستقل بشكل التعليمية ادلواد يف رؤية التالميذ زيادةعلى 

Meryansumayeka  عن مفهـوQuiz استخداـ. أّف Quiz بوسيلة 
Edmodo  الكلمات أو ادلفرادات حىت التالميذ على احلفظ معٌت يسهل

 يستطيع زيادة الفهم التالميذ على نّص العريب يف تعليم مهارة القراءة.
باستخداـ اختبار   Tالختبار فرضية البحث أجرت الباحثة اختبار 

Paired Samples T-test.    ديكن رؤية نتائج اختبارT   ٗيف اجلدولُت.ٕٜ 
 ٘ٓ.ٓ > ٓٓ.ٓ من Sig. (2-tailed) قيمة . من ىذه البياناتٖٓ.ٗو 
ديكن القوؿ أف ىناؾ فرؽ كبَت بُت نتائج التعلم يف بيانات االختبار القبلي و 

مرفوضة ، شلا  Hoمقبولة  و  Haوىي والبعدي ، حبيث أف فرضية البحث ، 

                                                             
58

 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 56.  
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على نتائج تعلم التالميذ يف  Edmodoسيلة بو  Quizاستخداـ  تؤثر يعٍت أف
 تقوؿ اليت االختبار نظرية مع يتوافق ىذا .VIIIAمادة مهارة القراءة يف الفصل 

 حوؿ ومعرفتهم الطالب رؤية من تزيد أف ديكن التفاعلية االختبارات أف على
 .مستقل بشكل التعليمية ادلواد
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 سادسالفصل ال
 اإلختتام

 
 اخلالصة .أ 

 Edmodoبوسيلة  Quiz استخداـ بعد إنتهاء من إخراء البحث العلمي عن  
فحصلت  ،بليتار ٜٓمبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  تعليم مهارة القراءةيف 

 :ليمايك البحث استنتاجاتو . البحث ىذا يف االستنتاجاتالباحثة على 
للفصل  مهارة القراءةتعليم يف  Edmodoبوسيلة  Quiz استخدمت الباحثة  .ٔ

( بدأت الباحثة بالسالـ ٔالثامن "أ". واخلطوات يف استخدامها يعٍت:  
وسيلة ( إعطاء ادلعلومات إذل التالميذ عن ٕ .التعلم يف التالميذ حفزتو 

Edmodo  .وسيلة على حساب إنشاء( ٖوكيفة استخدامها يف التعليم 
Edmodo ادلفردات إعطاء( ٗ .العربية باللغة افًتاضية التعليم ألخذ 
 إعطاء( ٘ .noteيف ميزة  ادلرضى عيادة التعليمية مواد عن والنصّ  والعبارات

يف عمود  والكلما ادلفرات معٌت فيو يفهموف دل عما للسؤاؿ إليهم الفرصة
 الطالب من الباحثة طلبت( ٙ .األسئلة مجيع عن الباحثة وأجبت التعليقات

( ارسلت الباحثة ٚ .مستقل بشكل العربية والنصوص ادلفردات معٌت ترمجة
 الباحثة إعطاء(  ٛعن مواد التعليمية قبل االختبار.  noteالًتمجة يف ميزة 

أما الوقت إلجراء ، Edmodo سيلةو  يف االختبار إلجراء للتالميذ دقيقة ٓٔ
  .لياًل  ٓٓ.ٓٔظهرًا حىت الساعة  ٓٓ.ٕٔاالختبار ديكن يبدأ من الساعة 

( ختمت الباحثة اللقاء ٓٔ. االختبار نتيجة أفضلخربت الباحثة عن ( ٜ
 من ىذا يتضح. التعلم يف بنشاط يشاركوف التالميذ أفّ  الباحثة رأتبالّسالـ. 

 حتليل من .Edmodo سيلةبو  االختبار إجراء عند التالميذ ردود خالؿ
 بوسيلة التعليم أنشطة تنفيذ يف الباحثة تستخدمها اليت ادلالحظة عن البيانات
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Edmodo  ّنسبة على يدؿّ  عاـ بشكل القراءة مهارة تعليم أنشطة تنفيذ  أف 
 ٝ.ٓٓٔ إذل تصل إمجالية

 مادة يف التالميذ تعلم نتائج على Edmodo بوسيلة Quiz استخداـ تؤثر .ٕ
. ٓٓٓ.ٓ ىي Sig. (2-tailed) بقيمة.  VIIIA الفصل يف القراءة مهارة
 القبلي االختبار بيانات يف التعلم نتائج بُت كبَت فرؽ وجود على يدؿ وىذا

 Ho و  مقبولة Ha وىي البحث فرضية نتائج تكوف حبيث والبعدي،
 قيمة معدؿ بينما ،ٜٕ.ٗٙ القبلي االختبار قيمة معدؿ كاف. مرفوضة
 بوسيلة QUIZ استخداـ أف القوؿ ديكن و .ٔٚ.ٖٛالبعدي االختبار

Edmodo تسجيل أف ديكنهم الطالب مجيع ألف فعاؿ القراءة مهارة لتعليم 
 .العربية باللغة االكتماؿ معايَت من األدىن احلد

 اقرتاحات .ب 
 اإلنًتنت على القائمة ادلبتكرة الوسيلة أف العلمي، البحث نتائج من انطالقا

 على بناءً . التعليم نتائج أفضل حتقيق على التالميذ تشجع أف ديكن Edmodo مثل
 :تقدديها ديكن اقًتاحات عدة ىناؾ ، البحث ىذا نتائج

 مدرس اللغة العربية .ٔ
 القائمة الوسيلة من االستفادة للمدرس ديكن ، الوباء ىذا خالؿ أنو ادلأموؿ من

 ، التالميذ الحتياجات وفًقا رتابة وأقل تفاعلية أكثر تكوف واليت اإلنًتنت على
 عرب التعلم يف ادلشاركة من بادللل يشعروف وال بالسعادة التالميذ يشعر حبيث

 التعليم عملية يف Edomodo بوسيلة Quiz يستخدـ ادلدرس وديكن .اإلنًتنت
 .القراءة مهارة تعليم يف خاصة

  األخروف الباحثوف .ٕ
 القائمة األحباث من ادلزيد تطوير من القادموف الباحثوف يتمكن أف ادلأموؿ من

  .التعلم تقييم جوانب مجيع تغطي أف ديكن واليت ، اإلبداعي التكنولوجيا على
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 قائمة ادلراجع

 ادلراجع باللغة العربية .أ 
 كتب :

القراءة التحليلية من البداية لإلحًتاؼ باستعماؿ  (.ٜٕٔٓ. )زينب طلعت ،حسن
 القاىرة : الدار الثقافية للنشر.. األنواع لتحقيق األىداؼ

 
 .االستماع والكالـ والقراءة والكتابةادلهارات اللغوية  (.ٕٕٓٓ. )زينب طلعت حسن،

 .الدار الثقافية للنشر القاىرة :
 

القاىرة : دار . تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق (.ـٕٜٜٔ. )حسن ،شحاتة
 ادلصرية للبنانية.

 
 ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر. .القراءة من أجل التعلم (.ٕٛٓٓ. )عارؼ، الشيح

 
تنمية مهارات القراءة النادقة من خالؿ  (.ٕٙٔٓ. )بنت عبد العزيز مجيلوصاؿ  معاش،

 مركز ديبونو لتعليم التفكَت.. CoRTبرنامج 
 

 البيانات :
أسس القراءة وفهم ادلقروء بُت النظرية والتطبيق ادلدخل يف تطوير . زلمد حبيب هللا،

 األردف : دار عمراف.  .، طبعة الثانيةمهارات الفهم والتفكَت والتعلم
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تصميم منصة تعليمية  (ٕٕٓٓ. )رمي وىبة وعبد ادلهدي علي اجلراحفاطمة عبد الك
لتدريس مادة اللغة العربية وقياس أثرىا يف التحصيل الدراسي ويف تنمية مهارات 

رللة اجلامعة  .التفكَت احملورية لدى طلبة الصف الثالث األساسي يف األدرف
 .ٜٖٔ ، ٔ، ت الًتبوية والنفسيةاإلسالمية للدراسا
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 الحقامل
  



 ملف املدرسة

 تاريح التأسيس .أ 
 مت اليت الثانوية املدارس احدى ىي بليتار ٜ احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة

 ٔ رقم باجنَتيغو مسجيد الشارع يف املدرسة ىذه تقع. ٜٜٙٔ عام منذ إنشاؤىا
 قامت اليت" أ" الدرجة من معتمدة مدرسة ىي املدرسة ىذه .بليتار بونغوك سيدوريغو

حّسنة األكادميية وغَت األكادميية التعلم وعمليات ٖٔ الدراسية املناىج بتطوير
ُ
 ، امل

 الدينية التعاليم وجتربة ، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وإتقان ، الذايت والتطوير
 .املستمر احلقيقي والتقييم

 إىل. نشطًا فصاًل  ٛٔ إىل مقسمة طالًبا ٕٖٜٔ و معلًما ٕٖ املدرسة ىذه يف يوجد
 األكادميية غَت األنشطة يف أيًضا املدرسة ىذه تنشط ، األكادميي اجملال يف العمل جانب

 و" pencak silat" و والكشافة" drumband" مثل الالمنهجية األنشطة يف املوجودة
 ."hadroh"و للشباب األمحر والصليب الصاالت كرة

 
 ثة املدرسةرؤية وبع  .ب 

 رؤية املدرسة
 .والتقوى واملؤمن والتكنولوجيا العلم يف اإلجناز

 بعثة املدرسة
 ٜ احلكومية اإلسالمية املتوسطة مدرسة يف والتعليم املعلمُت أسوة حتسُت .ٔ

 .بليتار
 .العلمية والصدقات العمالية علوم تنفيذ على احلرص .ٕ
 العلم وتطورات وظروؼ الحتياجات وفقا مستدام بشكل املناىج تطوير .ٖ

 .العاملي العامل ومتطلبات



 على يتطور أن طالب لكل ميكن حبيث ، الفعال والتوجيو التعلم تنفيذ .ٗ
 .إلمكانياتو وفًقا ، األمثل النحو

 اإلجنازات يف املدرسة سكان جلميع مكثف بشكل لإلجناز احلماس تعزيز .٘
 .األكادميية وغَت األكادميية

 .ومجيلة ونظيفة صحية مدرسية بيئة خلق .ٙ
 أن ميكن حىت إمكاناتو على التعرؼ على وساعده طالب كل شجع .ٚ

 .إجناز إىل تطويرىا
 املدرسة وجلان املدرسة سكان مجيع إشراك خالل من التشاركية اإلدارة تنفيذ .ٛ

 .التعليم جمال يف والعاملُت املعلمُت أداء جودة وتطوير
 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Madrasah    :    MTsN 09 Blitar 

Kelas / Semester   :    VIII / Genap 

Mata Pelajaran    :    Bahasa Arab 

Tahun Pelajaran    :    2020 / 2021 

Materi Pokok    :     عياة المرضي 

Alokasi Waktu :   2x30 Menit 
 

A. Kompetensi Inti 

3.  Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema: عياة المرضي yang 

melibatkan tindak tutur mendoakan orang sakit dengan memperhatikan 

susunan gramatikal  الفعليةالفعل الماضى والجملة  

 

B. Kompetensi Dasar 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan:  عياة المرضي baik secara lisan maupun tertulis.  

3.2 Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: عياة المرضي. 

3.2 Mencocokan kaliman yang sesuai dengan gambar. 

 

C. Indikator  

1. Melafalkan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab sederhana yang berkaitan 

dengan topik عياة المرضي dengan makhraj yang benar.  

2. Mengartikan secara sederhana bentuk kata, frasa dan kalimat yang terdapat 

dalam teks 

3. Menentukan makna kalimat sesuai dengan gambar. 

 

D. Tujuan Pembelajaran :  

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model diccovery 

learning, peserta didik mampu : 



1. Melafalkan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab sederhana yang berkaitan 

dengan topik عياة المرضي dengan makhraj yang benar.  

2. Mengartikan secara sederhana bentuk kata, frasa dan kalimat yang terdapat 

dalam teks 

3. Menentukan makna kalimat sesuai dengan gambar. 

 

E. Materi Pembelajaran :  

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ريَضة ِلَصِديَقيِت  َأْحَضَرتْ 
َ
 امل

 َىديَّةً 

َنا  لِعياَدةِ  اْلُمْسَتْشفي ِإىَل  َذَىبػْ
ريَضةِ  َصديَقيِت 

َ
امل  

 ، َرْأِسي يف  بَِأملٍَ  َأْشُعرُ 
ُصداعٌ  َأَصاَبٍِت   

 ِمنْ  الدَّواءَ  فَاِطَمةُ  اْشتَػَرتْ 
 الصَّْيَدلِيَّةِ 

ريضَ  الطَّبيبُ  َفَحصَ 
َ
 َكَتبَ  ُثَّ  امل

بّػيَّةُ  اَْلَوِصَفةُ  َلوُ  الطِّ  

 َصِديَقاِِتَا َمعَ  َعاِئَشة َلِعَبت
فَناءٍ  يف   

 َعَلى َصِديَقاِِتَا فاِطَمةُ  َشَكْرتَ 
 الزّياَرةِ 

َفاءِ  ِلَصديَقِتها َعاِئَشة َدَعتْ  بِالشِّ  
 تَناُولِ  بَػْعدَ  فاِطَمةُ  ُشفَيتْ 

 الدَّواءِ 



Terjemah : 

1. Saya merasakan sakit di kepala, saya sakit kepala. 

2. Kami pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi teman saya yang sakit. 

3. Saya membawa hadiah untuk teman saya yang sakit. 

4. Aisyah bermain bersama teman-temannya di halaman. 

5. Dokter memeriksa pasien dan menulis resep untuknya  

6. Fatimah membeli obat di apotek. 

7. Fatima sembuh setelah minum obat. 

8. Aisyah berdoa kepada temannya untuk kesembuhan 

9. Fatima berterima kasih kepada teman-temannya atas kunjungannya. 

 

F. Metode Pembelajaran :  

1. Discovery learning   

 

G. Alat, Media dan Sumber Pembelajaran :   

1. Alat    : Handphone.  

2. Media   : File Materi Pembelajaran, Aplikasi Edmodo.  

3. Sumber  : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII dan Aplikasi Kamus 

Bahasa Arab – Indonesia. 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran :  

Kegiatan Guru Siswa 

Pendahuluan Mengucapkan salam dan 

memotivasi siswa untuk 

tetap semangat belajar 

#DiRumahAja di masa 

pandemi Covid- 19 

melalui fitur Note di 

Aplikasi Edmodo tanda 

Siswa menjawab salam 

dan menyimak dan fokus 

mempersiapkan aktivitas 

pembelajaran. 



dimulainya kegiatan 

belajar mengajar. 

Inti : 

a Mengamati 

 

 

 

 

 

 

 

 

b Menanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c Mencoba 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui media Edmodo, 

guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai dan 

menyampaikan materi 

pembelajaran tentang 

menjenguk orang sakit 

 .(عياة المرضي)

 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa yang belum 

memahami makna 

kata/mufrodat dari  

materi pembelajaran 

tentang menjenguk 

orang sakit (عياة المرضي) 

di kolom komentar. 

Bertanya kepada guru 

mengenai makna 

kata/mufrodat  dari 

materi yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 

Meminta siswa untuk 

membaca dan 

mengartikan teks 

sederhana yang 

berkaitan dengan 

menjenguk orang sakit 

 .(عياة المرضي)

 

Mencoba membaca dan 

mengartikan teks 

sederhana yang 

berkaitan dengan 

menjenguk orang sakit 

secara mandiri di rumah. 



d Menalar Memberikan latihan soal 

dalam bentuk Quiz yang 

berhubungan dengan 

menjenguk orang sakit 

 selama 10 (عياة المرضي)

menit. 

Mengerjakan latihan soal 

yang diberikan oleh guru 

sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. 

Penutup Memberikan reward 

kepada siswa yang 

mencapai nilai tertinggi 

saat kuis. 

 

Menyimpulkan tentang 

point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan 

pembelajaran.  

 

Menutup pelajaran dan 

mengarahkan peserta 

didik agar selalu berdoa 

dan mematuhi aturan 

kesehatan di masa 

pandemi Covid-19.   

 

Menyimak informasi. 

 

 

 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

Menjawab salam. 

  

I. Penilaian 

Tes tulis dalam bentuk Quiz yang dilaksanakan selama 2 kali dalam seminggu 

dengan jumlah 20 soal. 

 

      
                   

           
      



Quiz pertama : 

No. Soal Jawaban Skor 

 B 10 ُصداعٌ  َأَصاَبٍِت ُعُر بَِأملٍَ يف . . . َأشْ  .1

َنا ِإىَل  .2 رِ  يَقيِت َصدِ  اَدةِ يَ ِلعِ . . .  َذَىبػْ
َ
 A 10 َضةِ يْ امل

َواء ِمن ... .3  B 10 اْشتَػَرْت فَاِطَمة الدَّ

ُ ِشفاًء َعاِجاًل " ىِ  َشفاك" .4  b 10 اء ...عَ دُ  يَ اَّللَّ

5. 

 

 املَناِسَبُة يف َىِذِه الصُّورَِة . . . اجُلْمَلةُ 

B 10 

6. 

 

 املَناِسَبُة يف َىِذِه الصُّْورَِة . . . اجُلْمَلةُ 

C 10 

7. 
 الصَّْيَدلِيَّةِ  ِمنْ  الدَّواءَ  َمةُ اطِ فَ  اْشتَػَرتْ 

ْنُدونِْيِسَيِة . . .   تَػْرِجْم ِإىَل اللَُّغِة اإْلِ

C 10 

8. 
َنا ريَضةِ  َصديَقيِت  ِلعياَدةِ  اْلُمْسَتْشِفي ِإىَل  َذَىبػْ

َ
 امل

ْنُدونِْيِسَيِة . . .  تَػْرِجْم ِإىَل اللَُّغِة اإْلِ

C 10 

9. 

Dokter memeriksa pasien di rumah 
sakit 

 الَعرَبَِية ...  تَػْرِجْم ِإىَل اللَُّغةِ     

C 10 

10. 
Fatima sembuh setelah minum obat 

 الَعرَبَِية ...  اللَُّغةِ تَػْرِجْم ِإىَل 

A 10 

 



Quiz kedua : 

No. Soal Jawaban Skor 

 C 10 ُصداعٌ  َأَصاَبٍِت ُعُر بَِأملٍَ يف . . . َأشْ  .1

َنا ِإىَل  .2 رِ  يَقيِت َصدِ  اَدةِ يَ ِلعِ . . .  َذَىبػْ
َ
 A 10 َضةِ يْ امل

َواء ِمن ... .3  B 10 اْشتَػَرْت فَاِطَمة الدَّ

ُ ِشفاًء َعاِجاًل " ىِ  َشفاك" .4  B 10 اء ...عَ دُ  يَ اَّللَّ

5. 

 

 املَناِسَبُة يف َىِذِه الصُّورَِة . . . اجُلْمَلةُ 

B 10 

6. 

 

 املَناِسَبُة يف َىِذِه الصُّْورَِة . . . اجُلْمَلةُ 

D 10 

7. 
 الصَّْيَدلِيَّةِ  ِمنْ  الدَّواءَ  َمةُ اطِ فَ  اْشتَػَرتْ 

ْنُدونِْيِسَيِة . . .   تَػْرِجْم ِإىَل اللَُّغِة اإْلِ

C 10 

8. 
َنا ريَضةِ  َصديَقيِت  ِلعياَدةِ  اْلُمْسَتْشِفي ِإىَل  َذَىبػْ

َ
 امل

ْنُدونِْيِسَيِة . . .  تَػْرِجْم ِإىَل اللَُّغِة اإْلِ

C 10 

9. 
Dokter memeriksa pasien di rumah sakit 

 الَعرَبَِية ...  تَػْرِجْم ِإىَل اللَُّغةِ     

C 10 

10. 
Fatima sembuh setelah minum obat 

 الَعرَبَِية ...  تَػْرِجْم ِإىَل اللَُّغةِ 

D 10 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Madrasah    :    MTsN 09 Blitar 

Kelas / Semester   :    VIII / Genap 

Mata Pelajaran    :    Bahasa Arab 

Tahun Pelajaran    :    2020 / 2021 

Materi Pokok    :     عياة المرضي 

Alokasi Waktu :    2x30 Menit 
 

A. Kompetensi Inti 

3.      Menganalisis gagasan dari teks  sederhana  yang berkaitan dengan tema: 

 dengan  memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari عياة المرضي

susunan gramatikal الفعل الماضى والجملة الفعلية 

B. Kompetensi Dasar 

 

3.1  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  عياة المرضي baik secara lisan maupun tertulis.  

3.2    Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: عياة المرضي. 

3.3    Menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema: 

 .عياة المرضي
 

C. Indikator 

 

1. Melafalkan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab sederhana yang berkaitan 

dengan topik عياة المرضي dengan makhraj yang benar.  

2. Mengartikan secara sederhana bentuk kata, frasa dan kalimat yang terdapat 

dalam teks. 

3. Menentukan ide pokok teks bahasa Arab dengan topik عياة المرضي. 

4. Menentukan informasi tersurat dan tersirat dalam paragraf dengan tepat. 

 

D. Tujuan Pembelajaran :  

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model diccovery learning, 

peserta didik mampu : 

1. Melafalkan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab sederhana yang berkaitan 

dengan topik عياة المرضي dengan makhraj yang benar.  



2. Mengartikan secara sederhana bentuk kata, frasa dan kalimat yang terdapat 

dalam teks. 

3. Menentukan ide pokok teks bahasa Arab dengan topik عياة المرضي. 

4. Menentukan informasi tersurat dan tersirat dalam paragraf dengan tepat. 

 

E. Materi Pembelajaran :  

 

 عيادة املريض

َعٌة ِلَواِلَديْػَها ، َفِفْي ُكلِّ يَػْوٍم ، َتْستَػْيِقُظ ُمَبكِّرًا َوتُػْؤِدي  َعاِئَشةُ  َلٌة َوُمِطيػْ يػْ بٌَة َومجَِ بِْنٌت ُمَهذَّ
 َصاَلَة الصُّْبِح َوتُػرَتُِّب ُحْجرَتَػَها ، َوقَػْبَل َأْن َتْذَىَب ِإىَل املْدَرَسِة ، تَػتَػَناَوُل اإِلْفطَاَر ُثَّ تُػَودِّعُ 

 َقرِْيٌب ِمْن بَػْيِتَها. َعَلى األَْقَداِم أِلَنَّ املْدَرَسةَ  َماِشَيةً ا َوَتْذَىُب ِإىَل املْدَرَسِة َواِلَديْػهَ 

َمَع َصِديْػَقاِِتَا فَاِطَمة َونَِبْيلَة َوِىَشام يف ِفَناِء املْدَرَسة الَواِسِع يف َوْقِت الرَّاَحِة  َعاِئَشةتَػْلَعُب 
فَاِطَمة َعِن املْدَرَسِة َوَعِلَمْت ِمْن بَاِقي َصِديْػَقاِِتَا بِأَنػََّها َمرِْيَضٌة ، . َويف أحد األيّام َغاَبْت 

َلة زِيَارََة فاطمة ليطمئنوا َعاِئَشةفَػَقرََّرْت  ٍد ِإىَل َمْنزِلِِو حِ َعَليْػَها. َوَذَىَب ُكلَّ َوا َوِىَشام َونَبِيػْ
 لَِيْسَتْأِذَن َواِلَدْيِو يف زِيَارِِة فاطمة.

َدَعْت ََلَا َكَما وَ ِإىَل َصِديْػَقِتَها فاطمة  َعاِئَشةَوَصَلْت . فاطمة ةِ ارِ يَ زِ  ىَل إِ  دٍ اجِ وَ  لَّ كُ  بَ ىَ ذَ وَ 
َها َواِلُدَىا. َوَسَأَل ِىَشاٌم فَاِطَمَة َعِن َمِرِضَها : َماَذا َأَصاَبِك يَا فاطمة ؟ فقالت :  َعّلمَّ

واََء.احَلْمُد هلل ، َشْيٌئ َبِسْيٌط ، زُگاٌم   َومُحّي ، َوَلِكٍتِّ اليَػْوَم اْستَػْرَجْعُت َعاِفَييِت بعد تَػَناُوِل الدَّ

,  هللا اءَ شَ  نْ إِ  رٌ وْ هُ طَ :  بيلةٌ نَ  تْ الَ قَ وَ  ، َفاكِ عَ وَ  هللا اكِ فَ شَ :  قَاِئاًل  فاطمةلِ  شامٌ ىِ  اعَ دَ 
 .اًل اجِ عَ  ءً فاَ شِ  هللا كِ افَ شَ وَ 



 ضِ املرْ  اءَ نَ عَ  َعٍتِّ  مْ َحَفْفتُ  دْ قَ لَ  ، يائِ قَ دِ صْ أَ  ايَ  مْ كُ لَ  ارً كْ شُ :  ةً لَ ائِ قَ  ااِتَِ قَ يػْ دِ صَ  اطموفَ  تْ گرَ شَ 
 .هللاِ  اءَ شَ  نْ إِ  ابً يػْ رِ قَ  ةِ سَ رَ املدْ  يف  اءِ قَ اللِّ  ىَل إِ ..  ِل  مْ كُ تِ ارَ يَ زِ بِ 

Terjemah: 

Menjenguk orang sakit 

Aisyah adalah anak yang sopan, cantik dan penurut kepada orang tuanya. Setiap 

hari dia bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh serta merapikan kamarnya. 

Dan sebelum dia berangkat sekolah, dia sarapan pagi kemudian berpamitan 

kepada orang tuanya dan berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki karena 

sekolah dekat dengan rumahnya. 

Aisyah bermain bersama teman-temannya Fatimah, Nabila, dan Hisyam di 

halaman sekolah yang luas pada waktu istirahat.  Suatu hari Fatimah tidak masuk 

sekolah dan teman-temannya mengetahui bahwa dia sakit, maka Aisyah, Hisyam 

dan Nabila memutuskan untuk mengunjungi Fatimah.  Dan mereka pergi ke 

rumahnya masing-masing untuk meminta izin kepada orang tuanya untuk 

mengunjungi Fatimah. 

Aisyah telah sampai pada temannya Fatimah dan berdoa untuknya, seperti yang 

diajarkan ayahnya.  Hisyam bertanya kepada Fatimah tentang penyakitnya: Apa 

yang terjadi padamu, Fatimah?  Dia berkata: Alhamdulillah, hal ringan, flu dan 

demam, tapi hari ini saya merasa sehat setelah minum obat. 

Hisyam berdo’a untuk Fatimah : Semoga Allah menyembuhkan dan 

melindungimu, kemudian Nabila berkata: Semoga Allah menyembuhkanmu 

dengan cepat , InsyaAllah. 

 Fatimah mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya dengan mengatakan: 

Terima kasih teman-teman. Kalian telah melindungiku dari penyakit dengan 

mengunjungiku. Sampai bertemu di sekolah dalam waktu dekat, InsyaAllah. 

 

F. Metode Pembelajaran :  

1. Discovery learning   

G. Alat, Media dan Sumber Pembelajaran :   

- Alat   : Handphone.  

- Media   : File Materi Pembelajaran, Aplikasi Edmodo.  

- Sumber  : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII dan Aplikasi Kamus Bahasa Arab – 

Indonesia. 



H. Langkah-langkah Pembelajaran :  

 

Kegiatan Guru Siswa 

Pendahuluan Mengucapkan salam dan 

memotivasi siswa untuk 

tetap semangat belajar 

#DiRumahAja di masa 

pandemi Covid- 19 

melalui fitur Note di 

Aplikasi Edmodo tanda 

dimulainya kegiatan 

belajar mengajar. 

Siswa menjawab salam 

dan menyimak dan fokus 

mempersiapkan aktivitas 

pembelajaran. 

Inti : 

e Mengamati 

 

 

 

 

 

 

 

f Menanya 

 

 

 

 

 

 

g Mencoba 

 

 

Melalui media Edmodo, 

guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai dan 

menyampaikan materi 

pembelajaran tentang 

menjenguk orang sakit 

 .(عياة المرضي)

 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa yang belum 

memahami makna 

kata/mufrodat dari  

materi pembelajaran 

tentang menjenguk 

orang sakit (عياة المرضي) 

di kolom komentar. 

Bertanya kepada guru 

mengenai makna 

kata/mufrodat  dari 

materi yang belum 

dipahami. 

 

 

 



 

 

 

 

 

h Menalar 

Meminta siswa untuk 

membaca dan 

mengartikan teks 

sederhana yang 

berkaitan dengan 

menjenguk orang sakit 

 .(عياة المرضي)

Mencoba membaca dan 

mengartikan teks 

sederhana yang 

berkaitan dengan 

menjenguk orang sakit 

secara mandiri di rumah. 

Memberikan latihan soal 

dalam bentuk Quiz yang 

berhubungan dengan 

menjenguk orang sakit 

 selama 10 (عياة المرضي)

menit. 

Mengerjakan latihan soal 

yang diberikan oleh guru 

sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. 

Penutup Memberikan reward 

kepada siswa yang 

mencapai nilai tertinggi 

saat kuis. 

 

Menyimpulkan tentang 

point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan 

pembelajaran.  

 

Menutup pelajaran dan 

mengarahkan peserta 

didik agar selalu berdoa 

dan mematuhi aturan 

kesehatan di masa 

pandemi Covid-19.   

 

Menyimak informasi. 

 

 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

Menjawab salam. 

 



I. Penilaian 

Tes tulis dalam bentuk Quiz yang dilaksanakan selama 2 kali dalam seminggu 

dengan jumlah 20 soal. 
 

      
                   

           
      

 

No. Soal Jawaban Skor 

اِبَقة . . . .1  C 10 الِعَبارَُة املَناِسَبُة لِْلِفْقرَِة السَّ

 C 10 . . . يف الصُّْبحِ  َعاِئَشةَماَذا َعِمَلْت  .2

ْدَرَسةِ  َعاِئَشة َتْذَىبُ َكْيَف  .3
َ
 B 10 . . . ِإىَل امل

 B 10 . . . َكَما يف َىِذِه الِفْقرَِة   َحةِ يالصَّحِ  َأْي اجُلْمَلةِ  .4

 C 10 . . . املْدَرَسةِ  قَػْبَل َتْذَىَب ِإىَل  َعاِئَشةَما َعِمَلْت  .5

 A 10 َمىَت تَػْلَعُب َعاِئَشة َمَع َصِديْػَقِتَها . . . .6

 C 10 . . .  َمْن الَّيِت َغاَبْت َعِن املْدَرَسةِ  .7

 D 10 . . . َعاِئَشة َما َأْْساُء َصديقاتِ  .8

 C 10 . . .َمَع َصِديْػَقاِِتَا  َعاِئَشةأَْيَن تَػْلَعُب  .9

10 
 .َمرِْيَضةٌ بِأَنػََّها  َغاَبْت فَاِطَمة َعِن املْدَرَسةِ 

 الَّىِت حَتْتَػَها َخٌط . . . َما َمْعٌَت الَكِلَمة
B 10 

 

  



Quiz kedua : 

No. Soal Jawaban Skor 

1. 
 فاطمة زِيَارِةِ  ِإىَل  َواِجدٍ  ُكلَّ  . . .

 الِفْعل املَناِسَبُة لِلَفرَاغ . . .

D 10 

 C 10 َد . . .َعاَدْت عافَيٌة فاِطَمة بَػعْ  .2

 A 10 . . . َأيُّ َمَرٍض ُيصيُب فاِطَمةَ  .3

ُ ِشفاًء َعاِجاًل " ىِ  َشفاك" .4  B 10 اء ...عَ دُ  يَ اَّللَّ

5. 

 فاطمة زِيَارَة ِإىَل  َواِجدٍ  ُكلَّ  َوَذَىبَ 
 . . . الَّىِت حَتْتَػَها َخطٌ َما َمْعٌَت الَكِلَمة 

 

A 10 

6. 

: احَلْمُد هلل ، َشْيٌئ َبِسْيٌط ، زُگاٌم  فقالت فاطمة
 مُحّيوَ 

 . . . حَتْتَػَها َخطٌ الَّىِت َما َمْعٌَت الَكِلَمة 

A 10 

7. 
 ِإىَل َصِديْػَقِتَها فاطمة َعاِئَشةَوَصَلْت 

 َعُتِّ الِفْعل ِمن َىِذه اجُلْمَلة . . .

A 10 

8. 

 َصِديْػَقاِِتَا َفاطمو َشگَرتْ 
ْنُدونِْيِسَيِة . . .  تَػْرِجْم ِإىَل اللَُّغِة اإْلِ

 

A 10 

9. 
واَءَ اْستَػْرَجْعُت َعاِفَييِت بعد تَػَناُوِل   الدَّ

ْنُدونِْيِسَيِة . . .  تَػْرِجْم ِإىَل اللَُّغِة اإْلِ

C 10 

ناِسُب لِْلِفْقرَِة  10
ُ
 C 10 . . .َما الُعْنواُن امل

 

  



PEDOMAN OBSERVASI 

NO. ASPEK YANG DINILAI 
SKALA 

Ya Tidak 

A KEGIATAN GURU 

1. 
Membuat akun sebagai guru di aplikasi Edmodo dengan 

mengunjungi situs http://edmodo.com. 
  

2. Mengedit profil guru dengan klik Account>>Setting.   

3. Membuat kelas virtual bahasa Arab berbasis Edmodo.   

B KEGIATAN SISWA 

1. 
Membuat akun sebagai siswa di aplikasi Edmodo dengan 

mengunjungi situs http://edmodo.com. 
  

2. Mengedit profil siswa dengan klik Account>>Setting.   

3. 
Mengikuti kelas virtual bahasa Arab berbasis Edmodo 

dengan kode yang sudah ditentukan. 
  

C KEGIATAN DI KELAS VIRTUAL 

1. 

Guru mengirim materi bahasa Arab tentang membaca (  القراءة ) 

mengenai topik menjenguk orang sakit (عياة المرضي) dalam 

bentuk  file/tulisan dengan menggunakan fitur catatan 

(note) yang terdapat dalam aplikasi Edmodo. 

  

2. 
Siswa mempelajari materi secara mandiri dan menanyakan 

materi yang belum dipahami melalui kolom komentar di 

aplikasi Edmodo. 

  

3. 
Guru membuat pengumuman (alert) untuk mengingatkan 

siswa akan penyelenggaraan kuis virtual. 
  

4. 
Guru memberikan kuis tentang  topik menjenguk orang sakit 

 .melalui fitur Quiz dalam aplikasi Edmodo (عياة المرضي)
  

5. 
Siswa mengerjakan kuis sesuai dengan batas waktu yang 

sudah ditentukan. 
  

6. 

Guru memberikan apresiasi kepada siswa dan 

menyimpulkan point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran tentang (عياة المرضي). 

  

http://edmodo.com/
http://edmodo.com/


KD Tujuan Pembelajaran Materi Kisi-kisi 
Butir Soal 

PRETEST POSTTEST 

3.1 Memahami 

fungsi sosial, 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

(bunyi, kata, dan 

makna) dari teks  

sederhana yang 

berkaitan dengan 

tema: عيادة  المرضى 

yang melibatkan 

tindak tutur 

mendoakan orang 

sakit dengan 

memperhatikan 

susunan gramatikal 

الجملة الفعل الماضي و

 الفعلية

Setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran, 

peserta didik mampu : 

1. Menghafal mufrodat 

yang berkaitan 

dengan tema:   عيادة

 المرضى

2. Melengkapi kalimat 

rumpang dengan 

tepat  

3. Mengartikan secara 

sederhana bentuk 

kata, frasa dan 

kalimat yang 

sederhana berkaitan 

dengan tema:   عيادة

 menentukan المرضى

informasi yang 

tersirat dalam 

gambar dengan 

tepat. 

4. Menemukan  

gagasan utama 

dalam teks bahasa 

Arab berkaitan 

dengan tema:   عيادة

  المرضى

 ُصداعٌ  َأَصاَبٍِت َأْشُعُر بَِأملٍَ يف َرْأِسي ،  .ٔ
ريَضةِ  .ٕ

َ
َنا ِإىَل اْلُمْسَتْشِفي لِعياَدِة َصديَقيِت امل  َذَىبػْ

ريَضِة َىديَّةً  .ٖ
َ
 َأْحَضَرْت ِلَصِديَقيِت امل

 َلِعَبت ريانًَة َمَع َصِديَقاِِتَا يف فَناءٍ  .ٗ
ريُض ُثَّ َكَتَب َلُو اَْلَوِصَفُة فَ  .٘

َ
َحَص الطَّبيُب امل

بّػيَّةُ   الطِّ
 اْشتَػَرْت فَاِطَمُة الدَّواَء ِمْن الصَّْيَدلِيَّةِ  .ٙ
 ُشفَيْت فاِطَمُة بَػْعَد تَناُوِل الدَّواءِ  .ٚ
َفاءِ  .ٛ  َدَعْت ريانٌَة ِلَصديَقِتها بِالشِّ
 َشَكَرْت فاِطَمُة َصِديَقاِِتَا َعَلى الزّياَرةِ  .ٜ

ُ ِشفاًء َعاِجاًل َوشَ  .ٓٔ  فاك اَّللَّ
 

Kisi-kisi 3.1 

 Disajikan gambar tentang   عيادة

 peserta didik dapat ,المرضى

menentukan informasi yang 

tersirat dalam gambar denga 

tepat. 

 Disajikan kalimat rumpang 

tentang عيادة  المرضى, peserta 

didik melengkapi dengan 

kalimat yang sesuai dengan 

tepat. 

 Disajikan kalimat sederhana 

tentang عيادة  المرضى, peserta 

didik dapat menentukan 

terjemah kalimat tersebut 

dengan tepat. 

 

Kisi-kisi 3.2 

 Disajikan kalimat sederhana 

tentang عيادة  المرضى, peserta 

didik menentukan jenis kalimat 

tersebut dengan tepat. 

 

 

16 dan 19 

 

 

 

 

17, 18, 

20, 21 

dan 22 

 

 

 

24 dan 

25 
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16 dan 19 

 

 

 

 

17, 18, 20, 

21 dan 22 

 

 

 

 

24 dan 25 

 

 

 

 

 

 

23 

3.2 Menganalisis 

gagasan dari teks 

sederhana yang 

berkaitan dengan 

tema: عيادة  المرضى 

dengan 

memperhatikan 

bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan 

gramatikal       الفعل

 عيادة املرضى
َعٌة ِلَواِلَديْػَها ، َفِفْي   َلٌة َوُمِطيػْ يػْ بٌَة َومجَِ رِيَانَة بِْنٌت ُمَهذَّ

Kisi-kisi 3.1 

 Disajikan paragraf sederhana 

tentang  عيادة  المرضى, peserta 

didik dapat menentukan 

 

3, 4, 6, 7, 

8, 9, 14 

dan 15. 

 

1, 2, 6, 7, 

8, 9, 14 

dan 15. 



 Menemukan .5 الماضي والجملة الفعلية

informasi tersurat 

maupun tersirat 

dalam teks qira’ah 

berkaitan dengan 

tema: عيادة  المرضى 

dengan tepat. 

 

ُكلِّ يَػْوٍم ، َتْستَػْيِقُظ ُمَبكًِّرا َوتُػْؤِدي َصاَلَة الصُّْبِح 
َوتُػَرتُِّب ُحْجَرتَػَها ، َوقَػْبَل َأْن َتْذَىَب ِإىَل املْدَرَسِة ، 

تَػتَػَناَوُل اإِلْفطَاَر ُثَّ تُػَودُِّع َواِلَديْػَها َوَتْذَىُب ِإىَل املْدَرَسِة 
َبَت َقرِْيٌب ِمْن بَػْيِتَها. َمْشًيا َعَلى اأَلْقَداِم أِلَنَّ البَ   

َويف املْدَرَسِة ، ملَا يَػْبَدُأ اليَػْوَم الدَِّراِسي َوأَثْػَناء كل 
بُػَها  حصة ، تَػْنِصُة ِإىَل ُمَعلَِّمِتَها َجيًِّدا ، َوُمَعلَِّمتُػَها حتُِ

 ُحبِّا َشِدْيًدا لِتَػَفوَّقَػَها يف الدَِّراَسِة َوأِلََدِِبَا اجَلّم . 
رِيَانَة َمَع َصِديْػَقاِِتَا فَاِطَمة َونَِبْيلَة َوِىَشام يف تَػْلَعُب 

ِفَناِء املْدَرَسة الَواِسِع يف َوْقِت الرَّاَحِة . َويف أحد 
األيّام َغاَبْت فَاِطَمة َعِن املْدَرَسِة َوَعِلَمْت ِمْن بَاِقي 

َلة َصِديْػَقاِِتَا بِأَنػََّها َمرِْيَضٌة ، فَػَقرََّرْت رِيَانَو َوِىشَ  ام َونَِبيػْ
َها.  زِيَاَرَة فاطمة ليطمئنوا َعَليػْ

َوَذَىَب ُكلَّ َواِجٍد ِإىَل زِيَارِِة فاطمة. َوَلمَّا َوَصَلْت 
ريانة ِإىَل َصِديْػَقِتَها فاطمة. َوَسَأَل ِىَشاٌم فَاِطَمَة َعِن 
َمِرِضَها : َماَذا َأَصاَبِك يَا فاطمة ؟ فقالت : احَلْمُد 

ْيٌط ، زُگاٌم َومُحّي ، َوَلِكٍتِّ اليَػْوَم هلل ، َشْيٌئ َبسِ 
 اْستَػْرَجْعُت َعافَِييِت بعد تَػَناُوِل الدَّواََء.

َدَعا ِىشاٌم ِلفاطمة قَاِئاًل : َشَفاِك هللا َوَعَفاِك ، 

informasi tersurat dalam 

paragraf dengan tepat. 

 Disajikan kalimat sederhana 

tentang عيادة  المرضى, peserta 

didik dapat menentukan makna 

yang bergaris bawah dengan 

tepat. 

 Disajikan kalimat rumpang 

tentang عيادة  المرضى, peserta 

didik melengkapi dengan fi’il 

secara tepat. 

 Disajikan kalimat sederhana 

tentang عيادة  المرضى, peserta 

didik dapat menentukan fi’il 

dengan tepat. 

 

Kisi-kisi 3.2 

 Disajikan paragraf sederhana 

tentang  عيادة  المرضى, peserta 

didik dapat menentukan 

informasi tersirat dalam 

paragraf dengan tepat. 

 Disajikan paragraf sederhana 

tentang عيادة  المرضى, peserta 

didik dapat menganalisis 

pernyataan yang sesuai dengan 

tepat. 
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َوقَاَلْت نَبيلٌة : َطُهْوٌر ِإْن َشاَء هللا , َوَشَفاِك هللا ِشفاًَء 
 َعاِجاًل.

اِِتَا قَائَِلًة : ُشْكًرا َلُكْم يَا َشگَرْت فَاطمو َصِديْػقَ 
َأْصِدقَاِئي ، َلَقْد َحَفْفُتْم َعٍتِّ َعَناَء املْرِض ِبزِيَاَرِتُكْم 

.ِل .. ِإىَل اللَِّقاِء يف املْدَرَسِة َقرِيْػًبا ِإْن َشاَء هللاِ   
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 ِاْخََت اإلجابَة الصَِّحْيَحَة : بَ ْْيَ أ أو ب أو ج أو د!

َعٌة ِلَواِلَديْػَها ، َفِفْي ُكلِّ يَػْوٍم ، َتْستَػْيِقُظ ُمَبكِّرًا َوتُػْؤِدي  َعاِئَشةُ  َلٌة َوُمِطيػْ يػْ بٌَة َومجَِ بِْنٌت ُمَهذَّ
 َصاَلَة الصُّْبِح َوتُػرَتُِّب ُحْجرَتَػَها ، َوقَػْبَل َأْن َتْذَىَب ِإىَل املْدَرَسِة ، تَػتَػَناَوُل اإِلْفطَاَر ُثَّ تُػَودِّعُ 

َقرِْيٌب ِمْن بَػْيِتَها. تَػْلَعُب  َعَلى األَْقَداِم أِلَنَّ املْدَرَسةَ  َماِشَيةً ا َوَتْذَىُب ِإىَل املْدَرَسِة َواِلَديْػهَ 
َمَع َصِديْػَقاِِتَا فَاِطَمة َونَِبْيلَة َوِىَشام يف ِفَناِء املْدَرَسة الَواِسِع يف َوْقِت الرَّاَحِة . َويف  َعاِئَشة

فَاِطَمة َعِن املْدَرَسِة َوَعِلَمْت ِمْن بَاِقي َصِديْػَقاِِتَا بِأَنػََّها َمرِْيَضٌة ، فَػَقرََّرْت أحد األيّام َغاَبْت 
َلة زِيَارََة فاطمة ليطمئنوا َعاِئَشة َها. َوَذَىَب ُكلَّ َوا َوِىَشام َونَِبيػْ ٍد ِإىَل َمْنزِلِِو لَِيْسَتْأِذَن حِ َعَليػْ

 َواِلَدْيِو يف زِيَارِِة فاطمة.
 
 . . .اِسُب لِْلِفْقرَِة نَ ْنواُن املَما العُ  .ٔ

ريضِ  .أ 
َ
ْستَػْقَبلِ ج.       عياَدُة امل

ُ
 املِْهَنُة يف امل

ْدَرَسةِ د.       تَػْلَعُب يف فَناءٍ  .ب 
َ
 َعَمليٌَّة يف امل

 
اِبَقة . . . .ٕ  الِعَبارَُة املَناِسَبُة لِْلِفْقرَِة السَّ

بٌَة وَ  َعاِئَشة  .أ  َعٌة ِلَواِلَديْػَهاٌة بَِلْيدَ بِْنٌت ُمَهذَّ  َوُمِطيػْ
َلٌة وَ  َعاِئَشة   .ب  يػْ بٌَة َومجَِ لَ بِْنٌت ُمَهذَّ  ٌة ِلَواِلَديْػَهاَبَِيػْ



َلٌة َوُمِطيْػَعٌة ِلَواِلَديْػَها َعاِئَشة   .ج  يػْ بٌَة َومجَِ  بِْنٌت ُمَهذَّ
َلٌة َوُمِطيْػَعٌة ِلَواِلَديْػَهاَجاِىلَ بِْنٌت  َعاِئَشة  .د  يػْ  ٌة َومجَِ

 
 . . . يف الصُّْبحِ  اِئَشةعَ َماَذا َعِمَلْت  .ٖ

 الصُّْبِح َوتَػْقرَأُ الُقْرآنَ  تُػَؤّدي َصالةَ  .أ 
 حِ ا يف املْطبَ هَ ُتساِعُد أُمَّ   .ب 
 ُحْجَرُِتا بُ رَتِّ الصُّْبِح َوتػُ  تُػَؤّدي َصالةَ  .ج 
 َتْستَػْيِقُظ ُمَبكِّرًا َوتَػْقرَأُ الُقْرآنَ  .د 

 
ْدَرَسةِ  َعاِئَشة َكْيَف َتْذَىبُ  .ٗ

َ
 . . . ِإىَل امل

ْدَرَسِة  .أ 
َ
 َعَلى األَْقدامِ  َماِشَيةً َيْذَىُب ِإىَل امل

ْدَرَسِة   .ب 
َ
 َعَلى األَْقدامِ  َماِشَيةً َتْذَىُب ِإىَل امل

يَّاَرةِ  .ج  ْدَرَسِة بِالسَّ
َ
 َيْذَىُب ِإىَل امل

ْدَرَسِة احلاِفَلةِ  .د 
َ
 َتْذَىُب ِإىَل امل

 
 . . . َكَما يف َىِذِه الِفْقرَِة   َحةِ يالصَّحِ  َأْي اجُلْمَلةِ  .٘

ْدَرَسةِ بَػْيت َعاِئَشة بَِعْيٌد َعن  .أ 
َ
 امل

ْدَرَسةِ  َعاِئَشة بَػْيت  .ب 
َ
 َقريٌب ِمْن امل

 بَػْيت َعاِئَشة بَِعْيٌد َعن ِفَناءٍ  .ج 
 ِفَناءٍ  َقريٌب ِمنْ  بَػْيت َعاِئَشة .د 

 
 
 



 . . .  َعاِئَشة  اتِ قَ يػْ َما َأْْساُء َصدِ  .ٙ
 نَبِْيلَة َوِىَشام وَسْلمى ج.                            وفَاِطَمة َونَِبْيلةَ  َعاِئَشة  .أ 
 فَاِطَمة َونَِبْيلَة َوِىَشام د.                           فَاِطَمة َونَِبْيلَة َوَىاِشْيم  .ب 

 
 َعاِئَشة َمَع َصِديْػَقِتَها . . . َمىَت تَػْلَعُب  .ٚ

يف  د.    اأُلْسُبوعِ  يف  ج.      يف الُعْطَلة ب.       يف الرَّاَحةِ  .أ 
 املَساء

 
 . . .َمَع َصِديْػَقاِِتَا  َعاِئَشة  أَْيَن تَػْلَعبُ  .ٛ

 ْيَداِن املْدَرَسة الَواِسعِ مَ يف  .أ 
 ت الَواِسعِ يْ يف ِفَناِء البػَ   .ب 
 يف ِفَناِء املْدَرَسة الَواِسعِ  .ج 
 أََماَم الَفْصِل الَواِسعِ  .د 

 
 . . .  َمْن الَّيِت َغاَبْت َعِن املْدَرَسةِ  .ٜ

 نَِبْيلةَ  د.   فَاِطَمة ج.  ِىَشام ب.   َعاِئَشة  .أ 
 

 .فَاِطَمة ٍد ِإىَل َمْنزِلِ حِ َوا. . . ُكلَّ  .ٓٔ
 الِفْعل املَناِسَبُة لِلَفرَاغ . . .

 َذَىبَ  د.      َغابَ  ج.  َدَخلَ  ب.          قَػرَّر    .أ 
 
 
 
 



 .َعَلى األَْقَدامِ  َماِشَيةً َوَتْذَىُب ِإىَل املْدَرَسِة  .ٔٔ

 الِفْعل ِمن َىِذه اجُلْمَلة ؟َعُتِّ 
  ِإىَل   ب.  َعَلى األَْقَدامِ  َماِشَيةً  .أ 

 َتْذَىبُ   د.             املْدَرَسةِ   ج.
 
 .َمرِْيَضةٌ بِأَنػََّها  َغاَبْت فَاِطَمة َعِن املْدَرَسةِ  .ٕٔ

 الَّىِت حَتْتَػَها َخٌط . . . َما َمْعٌَت الَكِلَمة 
 Batuk  د.        Pusing  ج.      Sakit  ب.   Penyakit .أ 

 
َلة  َعاِئَشة فَػَقرََّرْت  .ٖٔ َها.  زِيَارَةَ َوِىَشام َونَبِيػْ  فاطمة ليطمئنوا َعَليػْ

 الَّىِت حَتْتَػَها َخٌط. . .َما َمْعٌَت الَكِلَمة 

 Mengobati د.       Memeriksa ج.         Bermain ب.        Berkunjung .أ 
 

َها َواِلُدَىا. َوَسَأَل ِىَشاٌم وَ ِإىَل َصِديْػَقِتَها فاطمة  َعاِئَشةَوَصَلْت  َدَعْت ََلَا َكَما َعّلمَّ
فَاِطَمَة َعِن َمرِِضَها : َماَذا َأَصاَبِك يَا فاطمة ؟ فقالت : احَلْمُد هلل ، َشْيٌئ َبِسْيٌط ، 

واََء.زُگاٌم َومُحّي ، َوَلِكٍتِّ اليَػْوَم اْستَػْرَجْعُت َعاِفَييِت بعد تَػَنا  ُوِل الدَّ

 . . . َعاَدْت عافَيٌة فاِطَمة بَػْعدَ  .ٗٔ
ْسًتَاَحةِ   د.              الدَّواءِ  لِ تَناوُ   ج.              النػَّْومِ   ب.            اأَلْكلِ  .أ   اإْلِ

 
 . . . َأيُّ َمَرٍض ُيصيُب فاِطَمةَ  .٘ٔ

ِعَدةِ  د.        َوُصداعٌ محَِيّّ  ج.     ُصداٌع َوزُّكامٌ   ب.       زُّكاٌم َومَحيّّ  .أ 
َ
 َأمَلْ امل

 



 

 املَناِسَبُة يف َىِذِه الصُّْورَِة . . . اجُلْمَلةُ  .ٙٔ
ريَضةِ  ِديَقيِت ِلصَ  َأْحَضَرتْ  .أ 

َ
 َىديَّةً  امل

 ُصداعٌ  َأَصاَبٍِت  ، رَْأِسي يف  بَِأملٍَ  َأْشُعرُ   .ب 
َفاءِ  ِلَصديَقِتها ريانَةٌ  َدَعتْ   .ج   بِالشِّ
 الصَّْيَدلِيَّةِ  ِمنْ  الدَّواءَ  فَاِطَمةُ  اْشتَػَرتْ  .د 

 
ْرَضى ُتساِعُد . . . الطَّبيبَ  .ٚٔ

َ
 بِرِعايَِة امل

ْمرَِضة .أ 
ُ
ريَضة  ب.  امل

َ
ْدَرَسةُ   د.    الصَّْيَدلِيَّة  ج.  امل

َ
 امل

 
ريَض ِبِدقَّةٍ  . . .ٛٔ

َ
 . الطَّبيُب امل

 َيْشرَحُ   د.     يَػْفَحصُ   ج.  يَػَتَكلَّمُ   ب.  ََيِْلسُ  .أ 
 

 
 

 املَناِسَبُة يف َىِذِه الصُّْورَِة . . . اجُلْمَلةُ  .ٜٔ
 الزّياَرةِ  َعَلى َصِديَقاِِتَا فاِطَمةُ  َشَكَرتْ  .أ 
ريَضةِ  ِديَقيِت ِلصَ  َأْحَضَرتْ   .ب 

َ
 َىديَّةً  امل



َفاءِ  ِلَصديَقِتها ريانَةٌ  َدَعتْ  .ج   بِالشِّ
 الدَّواءِ  تَناُولِ  بَػْعدَ  فاِطَمةُ  ُشفَيتْ  .د 

 
 ُصداعٌ  َأَصاَبٍِت َأْشُعُر بَِأملٍَ يف . . .  .ٕٓ

 َيدي  د.  رجّلي  ج.  رَْأِسي  ب.  َطُهرِي .أ 
 

َنا ِإىَل  .ٕٔ ريَضةِ  َصديَقيِت  ِلعياَدةِ . . .  َذَىبػْ
َ
 امل

ْسَتْشَفى .أ 
ُ
ْعَملِ   ب.   امل

َ
ْدَرَسة  ج.  امل

َ
ْصَنع  د.  امل

َ
 امل

 
َواء ِمن ... .ٕٕ  اْشتَػَرْت فَاِطَمة الدَّ
ْسَتْشَفى .أ 

ُ
ْدَرَسة  ج.  الصَّْيَدلِيَّة  ب.   امل

َ
ْصَنع  د.  امل

َ
 امل

 
ُ ِشفاًء َعاِجاًل " ىِ  َشفاك " .ٖٕ  اء ...عَ دُ  يَ اَّللَّ
ذاَكرَةج.      السََّفر .أ 

ُ
 قَػْبَل امل

ريضِ  .ب 
َ
 الُوضوعد.     عياَدة امل

 
 الصَّْيَدلِيَّةِ  ِمنْ  الدَّواءَ  َمةُ اطِ فَ  اْشتَػَرتْ  .ٕٗ

ْنُدونِْيِسَيِة ...      تَػْرِجْم ِإىَل اللَُّغِة اإْلِ
 Fatimah menjual obat di apotek .أ 
 Fatimah menjual sirup di kantin .ب 
 Fatimah membeli obat di apotek .ج 
 Fatimah membeli sirup di kantin .د 

 



ٕ٘. Dokter memeriksa pasien di rumah sakit 
 الَعرَبَِية ...  تَػْرِجْم ِإىَل اللَُّغةِ     
رِْيَض يف  .أ 

َ
 فِ شْ الكَ  ةِ فَ رْ غُ َفَحَص الطَِبْيُب امل

َرَض يف املْسَتْشَفي .ب 
َ
 َفَحَص الطَِبْيُب امل

رِيَض يف املْسَتْشَفي .ج 
َ
 َفَحَص الطَِبْيُب امل

ْرَض يف  .د 
َ
 الَكْشفِ  ُغْرَفةِ َفَحَص الطَِبْيُب امل
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 أو د! ِاْخََت اإلجابَة الصَِّحْيَحَة : بَ ْْيَ أ أو ب أو ج
َعٌة ِلَواِلَديْػَها ، َفِفْي ُكلِّ يَػْوٍم ، َتْستَػْيِقُظ ُمَبكِّرًا َوتُػْؤِدي  َعاِئَشةُ  َلٌة َوُمِطيػْ يػْ بٌَة َومجَِ بِْنٌت ُمَهذَّ

دُِّع َصاَلَة الصُّْبِح َوتُػرَتُِّب ُحْجرَتَػَها ، َوقَػْبَل َأْن َتْذَىَب ِإىَل املْدَرَسِة ، تَػتَػَناَوُل اإِلْفطَاَر ُثَّ تُػوَ 
َقرِْيٌب ِمْن بَػْيِتَها. تَػْلَعُب  َعَلى اأَلْقَداِم أِلَنَّ املْدَرَسةَ  َماِشَيةً َواِلَديْػَها َوَتْذَىُب ِإىَل املْدَرَسِة 

َمَع َصِديْػَقاِِتَا فَاِطَمة َونَبِْيلَة َوِىَشام يف ِفَناِء املْدَرَسة الَواِسِع يف َوْقِت الرَّاَحِة . َويِف  َعاِئَشة
األيّام َغاَبْت فَاِطَمة َعِن املْدَرَسِة َوَعِلَمْت ِمْن بَاِقي َصِديْػَقاِِتَا بِأَنػََّها َمرِْيَضٌة ، فَػَقرََّرْت أحد 
َلة زِيَارََة فاطمة ليطمئنوا َعاِئَشة َها. َوَذَىَب ُكلَّ َوا َوِىَشام َونَِبيػْ ٍد ِإىَل َمْنزِلِِو لَِيْسَتْأِذَن حِ َعَليػْ

 ارِِة فاطمة.َواِلَدْيِو يف زِيَ 
 
 . . . يف الصُّْبحِ  َعاِئَشةَماَذا َعِمَلْت  .ٔ

 الصُّْبِح َوتَػْقرَأُ الُقْرآنَ  تُػَؤّدي َصالةَ  .أ 
 حِ ا يف املْطبَ هَ ُتساِعُد أُمَّ   .ب 
 ُحْجَرُِتا بُ رَتِّ الصُّْبِح َوتػُ  تُػَؤّدي َصالةَ  .ج 
 َتْستَػْيِقُظ ُمَبكِّرًا َوتَػْقرَأُ الُقْرآنَ  .د 

 

 



ْدَرَسةِ  َعاِئَشة َكْيَف َتْذَىبُ  .ٕ
َ
 . . . ِإىَل امل

ْدَرَسِة  .أ 
َ
 َعَلى األَْقدامِ  َماِشَيةً َيْذَىُب ِإىَل امل

ْدَرَسِة   .ب 
َ
 َعَلى األَْقدامِ  َماِشَيةً َتْذَىُب ِإىَل امل

يَّاَرةِ  .ج  ْدَرَسِة بِالسَّ
َ
 َيْذَىُب ِإىَل امل

ْدَرَسِة احلاِفَلةِ  .د 
َ
 َتْذَىُب ِإىَل امل

 
ناِسُب لِْلِفْقرَِة  .ٖ

ُ
 . . .َما الُعْنواُن امل

ريضِ  .أ 
َ
ْستَػْقَبلِ ج.       عياَدُة امل

ُ
 املِْهَنُة يف امل

 ْدَرَسةِ َعَمليٌَّة يف املد.       تَػْلَعُب يف فَناءٍ  .ب 
 

اِبَقة . . . .ٗ  الِعَبارَُة املَناِسَبُة لِْلِفْقرَِة السَّ
بٌَة وَ  َعاِئَشة .أ  َعٌة ِلَواِلَديْػَهاٌة َومُ بَِلْيدَ بِْنٌت ُمَهذَّ  ِطيػْ
َلٌة وَ  َعاِئَشة  .ب  يػْ بٌَة َومجَِ لَ بِْنٌت ُمَهذَّ  ٌة ِلَواِلَديْػَهاَبَِيػْ
َلٌة َوُمِطيْػَعٌة ِلَواِلَديْػَها َعاِئَشة  .ج  يػْ بٌَة َومجَِ  بِْنٌت ُمَهذَّ
َلٌة َوُمِطيْػَعٌة ِلَواِلَديْػَهاَجاِىلَ بِْنٌت  َعاِئَشة .د  يػْ  ٌة َومجَِ

 
 . . . َكَما يف َىِذِه الِفْقرَِة   َحةِ يالصَّحِ  َأْي اجُلْمَلةِ  .٘

ْدَرَسةِ بَػْيت َعاِئَشة بَِعْيٌد َعن  .أ 
َ
 امل

ْدَرَسةِ  َعاِئَشة بَػْيت  .ب 
َ
 َقريٌب ِمْن امل

 بَػْيت َعاِئَشة بَِعْيٌد َعن ِفَناءٍ  .ج 
 ِفَناءٍ َقريٌب ِمْن َعاِئَشة بَػْيت  .د 

 
 



 َمىَت تَػْلَعُب َعاِئَشة َمَع َصِديْػَقِتَها . . . .ٙ
 يف املَساء د.   اأُلْسُبوعِ يف  ج.      يف الُعْطَلة ب.    الرَّاَحةيف  .أ 

 
 . . .  َمْن الَّيِت َغاَبْت َعِن املْدَرَسةِ  .ٚ

 نَِبْيلةَ  د. فَاِطَمة ج. ِىَشام ب. َعاِئَشة  .أ 
 

 . . .  َعاِئَشة َما َأْْساُء َصديقاتِ  .ٛ
 نَبِْيلَة َوِىَشام وَسْلمى ج.                            وفَاِطَمة َونَِبْيلةَ  َعاِئَشة .أ 
 فَاِطَمة َونَِبْيلَة َوِىَشام د.                           فَاِطَمة َونَِبْيلَة َوَىاِشْيم  .ب 

 
 . . .َمَع َصِديْػَقاِِتَا  َعاِئَشة أَْيَن تَػْلَعبُ  .ٜ

 ْيَداِن املْدَرَسة الَواِسعِ مَ يف  .أ 
 ت الَواِسعِ يْ يف ِفَناِء البػَ   .ب 
 يف ِفَناِء املْدَرَسة الَواِسعِ  .ج 
 أََماَم الَفْصِل الَواِسعِ  .د 

 
 .َمرِْيَضةٌ بِأَنػََّها  َغاَبْت فَاِطَمة َعِن املْدَرَسةِ  .ٓٔ

 الَّىِت حَتْتَػَها َخٌط . . . َما َمْعٌَت الَكِلَمة 
 Batuk  د.               Pusing  ج.    Sakit  ب.   Penyakit .أ 

 
َلة  َعاِئَشةفَػَقرََّرْت  .ٔٔ َها.  زِيَارَةَ َوِىَشام َونَبِيػْ  فاطمة ليطمئنوا َعَليػْ

 . . . الَّىِت حَتْتَػَها َخطٌ َما َمْعٌَت الَكِلَمة 

 Mengobati د.       Memeriksa ج.     Bermain ب.  Berkunjung .أ 



 
 .فَاِطَمة ٍد ِإىَل َمْنزِلِ حِ َوا. . . ُكلَّ  .ٕٔ

 . .الِفْعل املَناِسَبُة لِلَفرَاغ . 
 َذَىبَ  د.       َغابَ  ج.       َدَخلَ  ب.قَػرَّر                    .أ 

 
 .َعَلى األَْقَدامِ  َماِشَيةً َوَتْذَىُب ِإىَل املْدَرَسِة  .ٖٔ

 َعُتِّ الِفْعل ِمن َىِذه اجُلْمَلة ؟
  ِإىَل   ب.  َعَلى األَْقَدامِ  َماِشَيةً  .أ 

 َتْذَىبُ   د.    املْدَرَسةِ   ج.

 

َها َواِلُدَىا. َوَسَأَل ِىَشاٌم فَاِطَمَة وَ ِإىَل َصِديْػَقِتَها فاطمة  َعاِئَشةَوَصَلْت  َدَعْت ََلَا َكَما َعّلمَّ
َعِن َمرِِضَها : َماَذا َأَصاَبِك يَا فاطمة ؟ فقالت : احَلْمُد هلل ، َشْيٌئ َبِسْيٌط ، زُگاٌم َومُحّي ، 

 ُوِل الدَّواََء.َوَلِكٍتِّ اليَػْوَم اْستَػْرَجْعُت َعاِفَييِت بعد تَػَنا

  َد . . .َعاَدْت عافَيٌة فاِطَمة بَػعْ  .ٗٔ
ْسًتَاَحةِ   د.                 الدَّواءِ  تَناُولِ   ج.           النػَّْومِ   ب.  اأَلْكلِ  .أ   اإْلِ
 

 . . . َأيُّ َمَرٍض ُيصيُب فاِطَمةَ  .٘ٔ
 ِعَدةِ َأمَلْ امل د.          محَِيّّ َوُصداعٌ  ج.       ُصداٌع َوزُّكامٌ   ب.       زُّكاٌم َومَحيّّ  .أ 

 

 



 

 املَناِسَبُة يف َىِذِه الصُّورَِة . . . اجُلْمَلةُ  .ٙٔ
ريَضةِ  ِديَقيِت ِلصَ  َأْحَضَرتْ  .أ 

َ
 َىديَّةً  امل

 ُصداعٌ  َأَصاَبٍِت  ، رَْأِسي يف  بَِأملٍَ  َأْشُعرُ   .ب 
َفاءِ  ِلَصديَقِتها ريانَةٌ  َدَعتْ   .ج   بِالشِّ
 الصَّْيَدلِيَّةِ  ِمنْ  الدَّواءَ  َمةُ اطِ فَ  اْشتَػَرتْ  .د 

 
 ُصداعٌ  َأَصاَبٍِت ُعُر بَِأملٍَ يف . . . َأشْ  .ٚٔ

 َيدي  د.  يرجلّ   ج.  رَْأِسي  ب.  َطُهرِي .أ 
 

ْرَضى ُتساِعُد . . . الطَّبيبَ  .ٛٔ
َ
 بِرِعايَِة امل

ْمرَِضة .أ 
ُ
ريَضة  ب.  امل

َ
ْدَرَسةُ   د.  الصَّْيَدلِيَّة  ج.  امل

َ
 امل

 

 
 

 املَناِسَبُة يف َىِذِه الصُّْورَِة . . . اجُلْمَلةُ  .ٜٔ
 الزّياَرةِ  َعَلى َصِديَقاِِتَا فاِطَمةُ  َشَكَرتْ  .أ 
ريَضةِ  ِديَقيِت ِلصَ  َأْحَضَرتْ   .ب 

َ
 َىديَّةً  امل



َفاءِ  ِلَصديَقِتها ريانَةٌ  َدَعتْ  .ج   بِالشِّ
 الدَّواءِ  تَناُولِ  بَػْعدَ  فاِطَمةُ  َيتْ ُشفِ  .د 

 
ريَض  . . .ٕٓ

َ
 ِبِدقَّةٍ . الطَّبيُب امل

 َيْشرَحُ   د.  يَػْفَحصُ   ج.  يَػَتَكلَّمُ   ب.  ََيِْلسُ  .أ 
 

َنا ِإىَل  .ٕٔ رِ  يَقيِت َصدِ  اَدةِ يَ ِلعِ . . .  َذَىبػْ
َ
 َضةِ يْ امل

ْسَتْشَفى .أ 
ُ
ْعَملِ   ب.   امل

َ
ْدَرَسة  ج.  امل

َ
ْصَنع  د.  امل

َ
 امل

 
َواء ِمن ... .ٕٕ  اْشتَػَرْت فَاِطَمة الدَّ

ْسَتْشَفى .أ 
ُ
ْصَنع  د.  ْدَرَسةامل  ج.  الصَّْيَدلِيَّةِ  ب.   امل

َ
 امل

 
ُ ِشفاًء َعاِجاًل " ىِ  َشفاك " .ٖٕ  اء ...عَ دُ  يَ اَّللَّ

ذاَكرَةج.     السََّفر .أ 
ُ
   قَػْبَل امل

ريضِ  .ب 
َ
 الُوضوعد.     عياَدة امل

 
 الصَّْيَدلِيَّةِ  ِمنْ  الدَّواءَ  َمةُ اطِ فَ  اْشتَػَرتْ  .ٕٗ

ْنُدونِْيِسَيِة . . .     تَػْرِجْم ِإىَل اللَُّغِة اإْلِ
 Fatimah menjual obat di apotek .أ 
 Fatimah menjual sirup di kantin .ب 
 Fatimah membeli obat di apotek .ج 
 Fatimah membeli sirup di kantin .د 

 



ٕ٘. Dokter memeriksa pasien di rumah sakit 
 الَعرَبَِية ...  تَػْرِجْم ِإىَل اللَُّغةِ     
رِْيَض يف  .ه 

َ
 فِ شْ الكَ  ةِ فَ رْ غُ َفَحَص الطَِبْيُب امل

ْسَتْشَفي .و 
ُ
َرَض يف امل

َ
 َفَحَص الطَِبْيُب امل

ْسَتْشَفي .ز 
ُ
رِيَض يف امل

َ
 َفَحَص الطَِبْيُب امل

ْرَض يف  .ح 
َ
 فِ شْ الكَ  ةِ فَ رْ غُ َفَحَص الطَِبْيُب امل

 
  



 مفتاح احلل

 الرقم االختبار القبلي االختبار البعدي

 1 أ ج

 2 ج ب

 3 ج أ

 4 ب ج

 5 ب ب

 6 د أ

 7 أ ج

 8 ج د

 9 ج ج

 11 د ب

 11 د أ

 12 ب د

 13 أ د



 14 ج ج

 15 أ أ

 16 ب ب

 17 ب ب

 18 ج ب

 19 ج ج

 21 ب ج

 21 أ أ

 22 ب ب

 23 ب ب

 24 ج ج

 25 ج ج
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edmodo, 

lbh byak 

yg umum, 
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kegiatan 

pembeljar
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dg KI dan 

KD  

               Keterangan : 

             1 Membuat akun sebagai guru dengan mengunjungi situs http://edmodo.com. 

2 Mengedit profil dengan klik Account>>Setting. 

3 Membuat kelas virtual bahasa Arab. 

4 Membuat akun sebagai siswa dengan mengunjungi situs http://edmodo.com. 

5 Mengedit profil dengan klik Account>>Setting. 

6 Mengikuti kelas virtual bahasa Arab dengan kode yang sudah. 

7 Guru membuat catatan (note) untuk mengirim materi berupa file/tulisan. 

8 

Siswa mempelajari materi secara mandiri dan menanyakan materi yang 

belum dipahami melalui kolom komentar. 

9 

Guru membuat pengumuman (alert) untuk mengingatkan siswa akan 

penyelenggaraan kuis. 

10 Guru membuat kuis sesuai dengan materi. 

11 Siswa mengerjakan kuis sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. 

12 Guru memberikan apresiasi dengan melalui fitur Award Badge. 
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diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi         
wewenang Bapak/Ibu. 

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan         
terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 

Dekan, 
 

 
 
 

Dr. H. Agus Maimun, M.Pd 
NIP. 19650817 199803 1 003 

 
Tembusan : 
1. Yth. Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab - S1 
2. Arsip 
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Nomor : 630/Un. 03.1/TL.001/01/2021  26 Februari 2021 
Lampiran :  - 
Perihal : Validasi Instrumen 

 
Kepada 
Yth. Bapak/Ibu ZAKIYAH ARIFA, M.Pd 
di tempat 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

 

Sehubungan dengan proses penyusunan skripsi mahasiswa berikut: 

 

maka dimohon Bapak/Ibu berkenan menjadi validator penelitian tersebut. Adapun segala hal           

berkaitan dengan apresiasi terhadap kegiatan validasi sebagaimana dimaksud sepenuhnya         

menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan. 

 

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya yang baik          

disampaikan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

a.n. Dekan 
Wakil Dekan Bid. Akademik,  

 

 

 

Dr. Muhammad Walid, M.A  
NIP. 197308232000031002 
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Nomor : 629/Un. 03.1/TL.001/01/2021  26 Februari 2021 
Lampiran :  - 
Perihal : Validasi Instrumen 

 
Kepada 
Yth. Bapak/Ibu H. AHMAD MAKKI HASAN, M.Pd 
di tempat 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

 

Sehubungan dengan proses penyusunan skripsi mahasiswa berikut: 

 

maka dimohon Bapak/Ibu berkenan menjadi validator penelitian tersebut. Adapun segala hal           

berkaitan dengan apresiasi terhadap kegiatan validasi sebagaimana dimaksud sepenuhnya         

menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan. 

 

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya yang baik          

disampaikan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

a.n. Dekan 
Wakil Dekan Bid. Akademik,  

 

 

 

Dr. Muhammad Walid, M.A  
NIP. 197308232000031002 
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Nomor : 750/Un. 03.1/TL.001/01/2021  8 Maret 2021 
Lampiran :  - 
Perihal : Validasi Instrumen 

 
Kepada 
Yth. Bapak/Ibu Dr. H. Abdul Wahan Rosyidi, M.Pd 
di tempat 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

 

Sehubungan dengan proses penyusunan skripsi mahasiswa berikut: 

 

maka dimohon Bapak/Ibu berkenan menjadi validator penelitian tersebut. Adapun segala hal           

berkaitan dengan apresiasi terhadap kegiatan validasi sebagaimana dimaksud sepenuhnya         

menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan. 

 

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya yang baik          

disampaikan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

a.n. Dekan 
Wakil Dekan Bid. Akademik,  

 

 

 

Dr. Muhammad Walid, M.A  
NIP. 197308232000031002 
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Nomor : 749/Un. 03.1/TL.001/01/2021  8 Maret 2021 
Lampiran :  - 
Perihal : Validasi Instrumen 

 
Kepada 
Yth. Bapak/Ibu Dr. H. Bisri Mustofa, M.A 
di tempat 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

 

Sehubungan dengan proses penyusunan skripsi mahasiswa berikut: 

 

maka dimohon Bapak/Ibu berkenan menjadi validator penelitian tersebut. Adapun segala hal           

berkaitan dengan apresiasi terhadap kegiatan validasi sebagaimana dimaksud sepenuhnya         

menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan. 

 

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya yang baik          

disampaikan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

a.n. Dekan 
Wakil Dekan Bid. Akademik,  

 

 

 

Dr. Muhammad Walid, M.A  
NIP. 197308232000031002 
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 توثيق
 

 أنشطة التعلم يف الفصل

 

 

 

 أنشطة التعلم يف الفصل

 

 

 

 لاملنز  أنشطة التعلم يف

 

 

 



 التعلم األول

 

QUIZ  األول 

 

 

 



 

  



 

 

 



 

QUIZ ثاينال  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



الثاين التعلم  

 

 

ثالثال  QUIZ 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



QUIZ لرابعا 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 سرية الذاتيةلا

 املعلومات الشخصية .أ 

 ديسكا فطريان :  االسم
 9111ينايري  2كاديري،    :  تاريخ الوالدةمكان و 

 : إندونيسي  اجلنسية 
 : املسلمة  الديانة

 : سوجيبتو  اسم الوالد
 : سري واهيوين  اسم الوالدة

 جاوى الشرقيةار، كاديري، اجنغ :  العنوان
  ماالنج 951اهارغو رقم شارع غويو ر  :  العنوان مماالنج

 175828494889 :  رقم اجلدوال
 

 املستوى الدراسي  .ب 

 رقم املستوى الدراسي السنة
مارغو أوريب 9روضة األطفال دارما وانيتا مدرسة  2115 - 2114  9 
بيدايل 2اإلبتدائية احلكومية املدرسة  2199 - 2115  2 
 3 املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية فونغوك  2194 - 2199
 4 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تيلوغو 2198 – 2194

2198 - 2129 قسم تعليم اللغة العربية بامعة موالنا مالك إبراهم  
 اإلسالمية احلكومية ماالنج

5 

 


