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 وسلم حجدةوأمي املكرمة  مسري اأولتإىل أيب املكرم .١

المة س فظهماأن حيّ  اهللا . لعلّ اياين صغري ن ربّ يْ ذَ للا

إرحاس الصدقي غري ي الصّ وإىل أخ الدنيايف ين الدّ 

 وأخت الصغرية ترحيا حمّبة اجلّنة

عّلماين إىل دبّراين و  إىل مشرف و مشرفة الذي قد.٢

الرانريي  جامعةوإىل أساتذيت يف انتهاء هذه الرسالة. 

، الذين أدين هلم بالكثري تقديرا اإلسالمية احلكومية

 .وإجالال

 ةوإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف اجلامعة اإلسالميّ .٣

على . انريي. أقول شكرا جزيالة الرّ احلكوميّ 

مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمى، جزاكم 

 .اهللا خري اجلزاء



 و 

 

  تقديرشكر و 

  حيمحمن الرّ بسم اهللا الرّ 

  
الم الة والسّ قوى واإلحسان والصّ ا وأمرنا بالتّ احلمد هللا الذي أنزل القرآن عربيّ 

  رسول اهللا وعلى آله وأصحابه أمجعني.على 

ة بيّ ية الرتّ لكلّ  هامقدّ سالة اليت يبإذن اهللا من كتابة هذه الرّ  فقد انتهى الباحث

 وقد اختار الباحثة. بيّ ة يف علوم الرتّ هادة اجلامعيّ انريى للحصول على الشّ جبامعة الرّ 

الّسمعية وسيلة الالكالم لدرس المحادثة بمهارة  على الّطالب قدرة ترقّية

موضوعا هلذه  )Bireuen معهد الّزهرةالمتوّسطة بـدراسة تجريبّية للمرحلة ( البصريّة

  ة.والقارئني عامّ  ةلرسالة عسى أن تكون نافعة للباحث خاصّ ا
 األستاذ شكرا عميقا للمشرفني الكرميني مها الباحثم قدّ ويف هذه الفرصة ي

هلما  الباحثم قدّ ي. املاجستري  سالمي حممودواألستاذة  املاجستري رالدكتور اشرف مزفّ 

 ّما لإلشراف على هذه الرّ ما قد أنفقا شكرا جزيال بأايتها، أوقا سالة من أوهلا إىل

   عسى أن يباركهما اهللا وجيزمها خريا اجلزاء.

غة اللّ  تعليم ة ورئيس قسمبيّ ية الرتّ كر ملدير اجلامعة وعميد كلّ الشّ  الباحثقوم وي

بإعارة الكتب احملتاجة  سعدوهذين قد اجلامعة الّ ملوظفي مكتبة وااألساتذة ة وجلميع العربيّ 

  سالة.يف كتابة هذه الرّ 

حجدة ي وأمّ  مسري اأولت أيب الكرمينيبالدعاء اخلالص للوالدي  الباحثم قدّ وي

ة كليّ ب علمالتّ  ه يفحايبا نافعا منذ صغاره إىل جنذ ة حسنة وهذباهتربيّ  اهذين قد ربّ اللّ 

عسى اهللا أن  ،احلكومية ةاإلسالميّ يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرّانريي  ةبيّ الرتّ 

  يسهل يف كل أمورمها ويباركهما يف كل حياما.



  

 ز

ة ملرحلة غة العربيّ عليم اللّ يف قسم التّ  كر لزمالئهم الشّ الباحث أن يقدّ نسى وال ي

إىل  افعة ودفعواهم النّ ر أفكاقدمي بعض بت للغرفة األوىل) الذين قد ساعدواة (خاصّ  ٢٠١٢

  نيا واآلخرة.أحسن اجلزاء يف الدّ  هميز جيّ سالة. أدعو اهللا تعاىل أن إمتام كتابة هذه الرّ 

ا و من القارئني نقدا بنائيّ رجعل هذا العمل مثرة نافعة ويجيّ أن  دعو اهللاوأخريا، ي

سيان وعسى أن نّ وال لة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطأساهذه الرّ  واصالحا نافعا إلكمال

  وللقارئني مجيعا. تكون نافعة للباحث

  باهللا العليّ ة إّال حول وال قوّ صري والنعم املوىل ونعم النّ  حسبنا اهللا ونعم الوكيل

  العاملني. العظيم، واحلمد هللا ربّ 

  

    ٢٠١٩ ينايري ٢٩الم، دار السّ 
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 الّزهرة معهد يف املتوّسطة للمرحلة ةجتربيّ  دراسة البصريّة الّسمعّية
Bireuen  

  رضى مفازا:     االسم الكامل

  ٢٢١٢٢٢٥١٦:     رقم القيد

عن  الّطّالبلدى  كبرية مسألةوجد الباحث  ألنّ  هذا املعهد خيتار الباحث

واألسلوب هلجة  نهم يستعملو لكنّ و  العربّية الّلغةثون بهم يتحدّ  ،يف احملادثة الكالم مهارة

 نواتالسّ  ستّ  يف العربّية الّلغةمون يتعلّ  أم باحلقيقة، .اإلندونيسي أو باللغة الرتمجة

مهارة الكالم. ة عن خاصّ  الّلغةعلى أشياء وعناصر  غوية فإستوىلنون يف البيئة اللّ ويسك

 احملادثة لدرس الكالم مهارة على الّطّالب قدرة ترقّية" عنوانحتت  حبثه الباحثبحث يف

 ".Bireuen الّزهرة معهد يف املتوّسطة للمرحلة ةجتربيّ  دراسة البصريّة الّسمعّية بالوسيلة

قول صحيح، ب ما يف ذهنهم التكّلمن على يقادر  الّطّالبليكون  البحث هذايهدف 

 جترييبهو منهج سالة منهج البحث يف هذه الرّ و  .الّتعليمجديدة يف عملية  وسيلة زيادةلو 

 املالحظة املباشرة على عتمد الباحثي. وجلمع البيانات ةمهيديّ بتصميمات التّ 

وعددهم  بـمعهد الزّهرة املتوّسطة الّطّالب مجيع. واتمع يف هذا البحث هو اتختبار إلاو 

بعض من عددهم، فأخذ الباحث الفصل الثّاين (أ)   الباحث العينةاختار و ، طالبا ٤٥٠

قدرة  إنّ البحث من هذا  عليها ةتائج احملصول. والنّ طالبا ٢٨كعينة البحث بعددهم 

وهذا   .الوسيلة السمعية البصريّةترّقي بعد إستخدام  يف احملادثة مهارة الكالمعلى  البالطّ 

) ٢٠,٤٤<٢,٠٥تيجة ت االختبار أكرب من نتيجة ت اجلدول (النّ  كما ظهرت أنّ 

 فيكون الفرض البديل مقبول.
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ABSTRAK 

 

Berbicara untuk Pembelajaran Muhadasah dengan 

menggunakan Media Audio Visual Penelitian Eksperimen 

untuk tingkat MTsS di Pesantren Az-Zahrah Bireuen 

 

Peneliti memilih Pesantren ini karena Peneliti menemukan Permasalahan 

yang besar pada siswa tentang Keterampilan Berbicara ketika berbicara atau 

percakapan, Mereka berbicara menggunakan bahasa arab akan tetapi mereka 

menggunakan logat atau dialec indonesia dan juga menggunakan bahasa 

terjemahan. Faktanya mereka belajar bahasa arab selama 6 tahun dan mereka 

tinggal dilingkungan berbahasa, maka seharusnya mereka menguasai unsur-unsur 

bahasa khususnya tentang keterampilan berbicara. Maka Peneliti meneliti dengan 

judul “Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam keterampilan Berbicara untuk 

Pembelajaran Muhadasah dengan menggunakan Media Audio Visual Penelitian 

Eksperimen untuk tingkat MTsS di Pesantren Az-Zahrah Bireuen”. Tujuan 

Penelitian ini agar siswa mampu dalam berbicara sesuai dengan yang diinginkan 

oleh siswa dengan benar dan menambah media pembelajaran yang baru. Adapun 

expremental design). Dan dalam pengumpulan data peneliti memerhatikan secara 

langsung dan menggunakan tes-tes. Adapun populasi penelitian adalah siswa 

MTsS Az-Zahrah dengan jumlah 450 siswa, dan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas 2 (A) yang berjumlah ٢٨ siswa. Adapun hasil 

penelitian yang diperoleh adalah adanya peningkatan pada kemampuan siswa 

dalam keterampilan berbicara pada pelajaran Muhadatsah setelah menggunakan 

media Audio Visual. bahwasanya peningkatan ini terlihat pada nilai T-test lebih 

besar dari T-tabel (2,05<20,44) maka Ha diterima. 

Judul penelitian  :    Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam keterampilan 

Nama lengkap     :   Ridha Mafhazha 

NIM                     :   221222516 

metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian eksperimen (pre-
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ABSTRACT 

 

Muhadatsah Learning by using Audio Visual 

Experimental Research at MTsS Az-Zahrah Bireuen  

 

The researcher choose this boarding school because he finds a big problem 

of the students’ speaking skill when the conversation activity (muhadatsah), they 

speak Arabic but they use Indonesian dialect and translation language. In fact, 

they learn Arabic for 6 years and they live in the foreign language area, actually 

they should master the elements of language, especially in speaking ability. 

Therefore the researcher  examines the research by the title "Improving Students’ 

Ability in Speaking Skills for Muhadatsah Learning by using Audio Visual 

Experimental Research at MTsS Az-Zahrah Bireuen". The purpose of this study is 

to make the students are able to speak arabic better and to increase students’ 

motivation in speaking Arabic by using a new media in learning. The research 

method used by researchers is experimental research (pre-Expremental design). In 

the data collection researchers directly pay attention and use the tests, the 

researcher used a pre-test and post-test. The population is the students of MTsS 

Az-Zahrah which is 450  students, and the sample of this study is the students of 

grade 2 (A) which is 28 students. The results obtained that the students' abilities in 

speaking skills at conversation activity (Muhadatsah) after using Audio Visual 

media are increased, that was seen in T-test result is greater than T-table (2.05 

<20.44) so that Ha is accepted. 

Title of the research  :   Improving Students’ Ability in Speaking Skills for 

Full Name                  : Ridha Mafhazha 

NIM             : 221222516 
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  األّولالفصل 

 ة البحثأساسيّ 

 

 البحث مشكلة  - أ

فعلى  اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة على ةاألجنبيّ  الّلغة اتتشتمل مهار 
 ت األربع عميقا ودقيقا.امجيع املهار  وااطقني ا أن يتقنغري النّ  العربّية الّلغة بطّال 

 م�لتعلا ليةعمهي أداة من أدوات  لسائالوا أمّ و  ة،خاصّ  وسائل مهارة لتدريس كلّ 
العقل والشعور واالهتمام والقدرة أو مهارات  ظ. كل ما ميكن استخدامه لتحفيملتعلوا

  .املتعلمني لتشجيع عملية التعلم
  

ر مل يؤثّ الرتبويّةسة يف املؤسّ  العربّية الّلغةتعلم تعليم و وقد رأينا يف هذا العصر، أّن 
ه عدم إهتمام بوهذا يسبّ  .خصوصا ملهارة الكالم ةأساسيّ  راتأربع مها علىلبة مهارة الطّ 

ة الوسائل امراع إال الّتعلمو  الّتعليمعملية  لتص، مل الّتعليمّيةلوسائل با العربّية الّلغة درسامل
نقل  على تساعدتدريس املستخدمة  هي كل أدواتفوسائل التعليمية فأّما ال .الّتعليمّية
ل حتقيق أهداف التعلم اليت ّمتت صياغتها. م وتسهيعملية التدريس والتعل مناملوضوع 

 Association of Technologyحتدد رابطة تكنولوجيات االتصال التعليمية (

Communication and Education وميكن أن سائلو لتوجيه ال املدّرسما يستخدمه ) كل ،
من أمثلة الوسائل اإلعالمية تعّلم. و يشّجع املتعلمني على أن يكونوا أكثر احلربة يف 

، األشرطة )، التلفزيونOHPهي الكتب، جهاز العرض الضوئي (والوسائل التعليمية 
 الوسيلةوجدنا  وغريها. وسائل التعليمية هي جزء ال يتفّرق من أنشطة التعلم يف املدارس.

 الوسائلا  أمّ  ،العربّية الّلغةتعليم وتعّلم  يف عملية املهارت األربع دة لتحصيل علىاملتعدّ 
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إحدى  ائلوسال، وهذه البصريّة ّيةالّسمعوسيلة الهي ف ملهارة الكالم ةخاصّ  ةناسبامل
  يف تعليم مهارة الكالم. لوسيلةا

 
 الّسمعتعتمد على حاّسيت  اّليتالوسائل  هي البصريّة ّيةالّسمعوسيلة كانت 

 الّدروسلفاز و بالتّ  الّتعليمّيةوالربامج  الّناطقةكة و ور املتحّر والبصر مًعا، ومنها أفالم الصّ 
إن الوسائل من وسيلة مادية لتقدمي  )١٩٩٧( Briggs وقال١املعّدة باستخدام احلاسوب.

ويف هذه الّرسالة،  مواد تعليمية مثل: الكتب واألفالم ومقاطع الفيديو وما أشبه ذلك،
م الكرتونية وتسّمى أيضا بالّرسوم الوسائل اّليت يستعمل الباحث مسي بـفيديو وهي األفال

  املتحرّكة.
 

 لدى كبرية مسألةوجد الباحث  ،يثةاحلدّ  الّزهرةيف معهد وقام الباحث بالبحث 
 نهم يستعملو لكنّ و  العربّية الّلغةثون بهم يتحدّ  ،احملادثةعند  الكالم يف مهارة الّطّالب
أن يبحث  الباحثويتكلمون باللغة الرتمجة. و من هذه الظاهرة أراد  ةسيّ يدونألنّ هلجة ا

لدرس المحادثة الكالم مهارة  على الّطّالب قدرة ترقّية وضوع :امل حتت

معهد في  المتوّسطةمرحلة لل بحث تجربيّ ( البصريّة ّيةالّسمعوسيلة الب

  )Bireuen"الّزهرة"
 

 أسئلة البحث  - ب
احملادثة  على الّطّالبقدرة  ترقّيةيف  ؤثّربفيديو يالوسيلة التعليمية تطبيق  له -

 ؟" الّزهرةعهد "يف م
 
 

________________ 
  .١٩|١٠|٢٠٠٥ – ١٢٥٢العدد: –الحوار المتمدن محن، تيشوري، عبدالرّ ١
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 أهداف البحث  - ج

  وأم أهداف البحث يف هذه الرسالة فهي:

يف احملادثة  ترقّية قدرة الّطّالب على ؤثّريالوسيلة التعليمية بفيديو تطبيق ملعرفة  -
 .عهد "الّزهرة"م

 
 البحث ميةأه  - ه

  إىل:كتابة هذا البحث أمهية  

  ما يف ذهنهم تكّلمالن على يقادر شاجعني و  الّطّالبليكون :    بّال طّ لل   - أ
 و قول صحيح. بفصاحة مجيلة

  .الّتعليمطريقة جديدة يف عملية  زيادةل:  سللمدرّ   -  ب
 .الّطّالبعند  الطّريقةهذه ملعرفة آثار تعليم :  للباحث  -  ج

  
 البحث فروضافتراض و   -  و

 إفرتضه اّلذىانات يستطيع الباحث بتحقيق الفرض على ما سبق من البي اإعتماد
  كما يلى :  ألّولفصالالباحث يف ال

 على الّطّالبقدرة  رتقّيةل غري مؤثّر البصريّة ّيةالّسمعالوسيلة  دريبتإن   - أ
 )H0( "الّزهرةعهد "يف ملدرس احملادثة  كالمال مهارة

 مهارة على الّطّالبقدرة  رتقّيةل مؤثّر البصريّة ّيةالّسمعالوسيلة  دريبتإن    -  ب
 )Ha( "الّزهرةعهد "يف ملدرس احملادثة  كالمال
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 حدود البحث  - ز

  تكون حدود البحث من :
 الّطّالب ترقّية يقتصر موضوع البحث على املوضوعى : احلدّ   - أ

حادثة مهارةعلى 
ُ
حبث ( البصريّة ّيةالّسمع بوسيلة الكالم لدرس امل

 ) Bireuenالّزهرة معهديف  املتوّسطةمرحلة لل جترييبّ 
من  األّولفصل ال علىتقتصر مكان البحث املكاىن : احلدّ   -  ب

 .الّزهرةعهد مب املتوّسطةاملرحلة 
قام الباحث ذا البحث يف فصل الّدراسي الزماىن :  احلدّ   -  ت

 م.٢٠١٨ –م٢٠١٧الثّاين
  
 معاني المصطلحات  - ج

 كالمال مهارة على الّطّالب قدرة ترقّيةقبل أن يبحث الباحث عن البحث "
ينبغي للباحث  "الّزهرةمبعهد " املتوّسطةلمرحلة ل البصريّة ّيةالّسمعوسيلة البلدرس احملادثة 

  : الّنحوالّتايلأن يشرح معانيها، على 
 ترقّية  -أ 

. ويف املعجم الوسيط معناه ترقّية يرقي َرقى منمصدر  (اسم) ترقّية
اصطالحا: هي تنتقل من حل إىل حال حىت بلغ  أّما"ارتفع درجة" و 

  الكالم. على الّطّالبواملراد هنا، حماوالت املدرس إلرتفاع قدرة ٢غايته.
 مهارة  - ب 

يء و إجاداته واحلذق إحكام الشّ  يلغة ه اهامعن مهارة مصدر من مهر
 قة وسهولة يف إجراء عمل من األعمال.فيه. واصطالحا هو الدّ 

________________ 
  ١٠م)، ص. ١٩٧٣امنة، (القاهرة: دار املعارف، بعة الثّ الطّ  المعجم الوسيط،إبراهيم أنيس، ٢
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 َكَالم  - ج 
اجلملة املركب املفيدة. و معناها لغة ه. مجعه كلوم )اسم(الكالم 

 يعربّ  اّلذيفس أي القائم بالنّ  املتكّلمنيواصطالحا هو األصوات املفيدة، وعند 
 ٣عنه بألفاظ.

 احملادثة  -د 

–ينطق–حمادثة، مبعىن نطق–حيادث–احملادثة مصدر من حادث أّما
. و ٤و أخرب تكّلما، حتدث الشيء مبعىن تكّلم–تكّلمي–تكّلمنطقا، و مبعىن 

جترى بني فردين حول موضوع  اّليتلقائية ة التّ هى املناقشة احلرّ  احملادثة إصطالحا
  .معّني 

 ألنّ  الّلغةهارة الكالم و هي دور مهم يف تعليم مو احملادثة هي من 
هي الكالم، فاحملادثة مبعين املباحثة أو املناقشة بني شخصني. وهو نشاط   الّلغة

فاهم صال والتّ سان باتّ نإلباحملادثة يستطيع ا ألنّ . يومّيةياة الاحليف  لغوي مهمّ 
 ا. تكّلمي اّلذيبني أفراد اتمع 

 البصريّة ّيةالّسمعالوسائل   - ج 
والبصر مًعا، ومنها أفالم  الّسمعتعتمد على حاّسيت  اّليتوهي الوسائل 

املعّدة باستخدام  الّدروسلفاز و بالتّ  الّتعليمّيةوالربامج  الّناطقةكة و ور املتحّر الصّ 
  ٥احلاسوب.

الوسائل اّليت يستعمل الباحث مسي بـفيديو وهي  ،ويف هذه الّرسالة
األفالم الكرتونية وتسّمى أيضا بالّرسوم املتحرّكة. وهذا فيديو أداة من أدوات 

________________ 
  ٧٩٦. ص ،)٢٠٠٤ولية، روق الدّ مكتبة الشّ :مصر(عجم الوسيط، الم، إبراهيم مدكور٣
امنة و العشرون.(بريوت. دار املشرق، بعة الثّ الطّ  ،عالمإلو ا الّلغةالمنجد فى  لويس معلوف،٤

  ٢٢٢)، ص. ١٩٨٣
  .١٩|١٠|٢٠٠٥ – ١٢٥٢العدد: –الحوار المتمدنمحن، تيشوري، عبدالرّ ٥
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مه وخصوصا ة البصريّة، وللّطّالب مستويات خاّصة يف تعلّ الوسائل الّسمعيّ 
يشاهد الّطّالب األفالم الب على أدىن املستوى يعين يّة قام الطللمرحلة الثّانو 

  .م الّرتمجةاباستخد
 

 السابقة اتالدراس  - ح
ابقة  راسات السّ د الدّ ساالت املتساوية فقام الباحث بعدّ الباحث عن الرّ  ليفّرق

  كما يلي:
  

 اإلسالمّية الّرانيري" في جامعة حسن المغفرة" الجامعّية الّرسالة  - أ

 ٦.هـ١٤٣٣ –م ٢٠١٢ الّسنةغير المنشورة في  الحكومّية
 يف تلك % طالبا٦٦ أنّ لتها أو يقال اتوجد يف رس اّليت املشكلة

 اّلذيمنهج البحث  أّماو  ،العربّية الّلغةبا واتكّلماملدرسة ال يستطيعون أن ي
نتائج البحث من حبثها و  ،تحليليالوصفي البحث فهو الاستعملت الباحثة 

% من أبآء ٦٠ت و املفردا حفظة قلّ و  الّطّالب عندممارسة احملادثة ة قلّ  يعين
  ن على عقوبات يعطيها املدرس.لبة مل يوافقالطّ 

 ماواستخد شكلةوامل زمانخمتلفة من املكان والوكانت رسالة السابقة 
للّرسالة  بحثلطريقة ا أّماو  .التحليليوصفي ال بحثالعلى طريقة البحث 

  .جتريبّ احلالية فهي حبث 
  

 

________________ 
نور الفالح  الثّانويّةفي المدرسة تحليليّ  (بحث وصفيّ الّطالبتطبيق المحادثة عند حسن املغفرة، ٦

وتأهيل املعّلمني جامعة  كّلّيةالّرتبّية، بالّلغةالعربّيةوس يف تعليم حبث غري منشور لنيل درجة البكلوريّ ) ميالبوه
  ٢٠١٢بندا اتشيه،  الرّانريياإلسالمّيةاحلكومّية
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 الحكومّية اإلسالمّية الّرانيريفي جامعة  "طورسنا" الجامعّية الّرسالة  - ب

 ٧هـ.١٤٣٦ –م  ٢٠١٥الّسنةغير المنشورة في 

يف تلك املدرسة  الّطّالب فهي كانلتها اتوجد يف رس اّليتشكلة م
أكثر منهم ال يقدرون على أن  لكنّ  العربّية الّلغةحيفظون املفردات وأسلوب 

 بحثال فهو استعمل الباحث اّلذيمنهج البحث  أّماو  ،موامما يتعلّ  طبقويّ 
فعالة  البصريّةات عّينطريقة املباشرة باملإستخدام  هو ونتائج البحث ،تجريبال

  يف احملادثة. الّطّالبى قدرة ترقّ 
م طريقة استخدالرسالة الّسابقة هي او  الة احلاليةسرّ العالقة بني ال

طورسنا ولكن  إستخدمها اّليتية سواء كانت بطريقة البحث بطريقة جترب
ومكان البحث خمتلفة به و من  ،املكان و الوقت و املسألة البحث خمتلفة

  .الة السرّ العالقة بني  أّمامسألة البحث كان خمتلفة مبسئلته. 
  

 غير الحكومّية اإلسالمّية الّرانيري جامعة فيأذكيا" " الجامعّية الّرسالة  - ج

 ٨م.٢٠١٥–ه١٤٣۵ الّسنةفي المنشورة،

معظم الطلبة يف معهد املنار مل  نّ هي أ الّرسالةمشكلة البحث من هذه 
  ضعيفة. عندهمولذلك  ّمااغوية تطبيقا تيطبقوا البيئة اللّ 

________________ 
 ة في تعليم المحادثة (بحث تجربيّ نات البصريّ ريقة المباشرة بالمعيّ إستخدام الطّ طورسنا، ٧

وس يف تعليم حبث غري منشور لنيل درجة البكلوريّ )Aceh Besarـ طة باب المغفرة ببالمدرسة المتواسّ 
  ٢٠١٢بندا اتشيه،  الرّانريياإلسالمّيةاحلكومّيةوتأهيل املعّلمني جامعة  كلّّيةالّرتبّية، بالّلغةالعربّية

حبث  ة بمعهد المنار العصري)،دراسة وصفيّ ( لبةة مهارة الكالم عند الطّ لترقيّ غوية البيئة اللّ أذكيا، ٨
مني جامعة وتأهيل املعلّ  كلّّيةالّرتبّية، بالعربّيةعة لّ يف تعليم ال وسيّ ر غري منشور لنيل درجة البكالو 

 ٢٠١٥بندا أتشيه، الرّانريياإلسالمّيةاحلكومّية
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 ترقّيةغوية يف فهي ملعرفة آثار البيئة اللّ  الّرسالةاألهداف يف هذه  أّماو 
  .لبةالطّ غوية لدى واملشكالت يف البيئة اللّ  لبةالطّ مهارة الكالم عند 

مهارة الكالم عند  ترقّيةغوية يف آثار البيئة اللّ  ونتائج البحث هو إنّ 
ر البيئة مل تتدوّ  ا، حيث إنّ آثارا إجيابيّ لبة مبعهد املنار العصري مل يكن الطّ 

  ظهرت فيها. اّليتبها املشكالت بدورها الكامل،هذه األسباب تسبّ 

استخدام  على الّرسالةيف هذه  الّسابقةمع احلالية راسة هذه الدّ  فقاتّ 
ختالف اإل أّما. و مهارة الكالمزان على هما تركّ فاق بينتّ وا جرييب.املنهج التّ 

ز على تركّ  احلالية راسةدّ الو  غويةالبيئة اللّ على ز تركّ  الّدراسة الّسابقةبينهما فهو إنّ 
  ب.ّال على الطّ  البصريّة ّيةالّسمعالوسيلة ة فعاليّ 

 

  كتابة البحثطريقة    - ط
ة بيّ كلية الرتّ   تهوضع اّلذيفاعتمد الباحث على نظام  الّرسالةكتابة   طريقة أّما

ظام مذكور يف "دليل إعداد خطة البحث ، وهذا النّ احلكومّية اإلسالمّية الرّانرييجلامعة 
 الرّانرييمني جبامعة املعلّ  ة وتأهيلبيّ ة الرتّ يّ كلّ   العربّية الّلغة(البكالوريوس) قسم تعليم 

يف  احلكومّية اإلسالمّية الرّانريية اجلامعة بيّ ة الرتّ يّ رته كلّ على ماقرّ و "، احلكومّية اإلسالمّية
 الكتاب :

“Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah UIN Ar–Raniry  Darussalam Banda AcehTahun 2016”. 



 

 

٩  

  انيالفصل الثّ 

  ظرياإلطار النّ 

  
 مهارة الكالم  -أ 

  تهاالكالم وأهّمي مهارةمفهوم  -١

يتطّلب املعّلم من تعليم الّلغة العربّية من أن يّراعي خصائص تعليم الّلغة 
. ويتشتمل تعليمها على أربع مهارات وهي انيةغة الثّ اللّ أو  العربّية كللغة األجنبّية

الكالم هي مهارة من مهارات الّلغة  مهارة ١١اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.
صال غوية وإن كان هو نفسه وسيلة لالتّ راسة اللّ الىت متثل غاية من غايات الدّ  العربّية

املتعّلم القدرة على وإصطالحا هو مهارة إنتاجّية تتطّلب من  ١٢.مع االخرين
استخدام األصوات بدّقة والّتمكن من صيغ الّنحو ونظام ترتيب الكلمات اّليت 

األخرى  جهةمن و  ١٣تساعده على الّتعبري عما يريد أن يّقوله يف مواقف احلديث.
لطفل يبدأ أوال بإكتساب الكالم أن اهي  الكالم  ملهارة خنّلصهاميكن أن  اّليت

القرأة  مهارة تعّلمهب بعد ذلك إىل املدرسة ليذ مثّ  ،سنواتة عدّ  الّلغةميارس و 
ة لتلك ال متلك أنظمة كتابيّ  هملكنّ هناك جمتمعات تتحدث لغات عديدة و الكتابة، و 

جند كثريا  ة ولكنّ ة كتابيّ هلا  أنظمهناك جمتمعات تتحّدث لغات معّينة و و ، غاتاللّ 
 يكتبوا. روا واليقرّ ال ولكنّ  الّلغةثون ني يتحدّ منهم أم
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 احليّ وهلذه املهارة عالقات مع املهارات الّلغاوية األخرى، فمثال يربط الّصوت 
ستماع أيضا تبادل املواقف بني طريف إلبينها وبني مهارة اإلستماع، كما يربطها با

ومها: املستمع واملتكّلم حبيث يتحاول املستمع إىل متكّلم، واملتكّلم  احليّ االّتصال الّلغوي 
  :مزيا وعيوب فإذا قدم املعّلم املاّدة بصوته هو إىل املستمع.

املصاحبة، ولكّن اليستطيع  الّلغةعلى اإلستفادة من  الّطّالبفإنّه يساعد  - ١
ينجح  اّلذيأن يضمن هلم صحة املسار النغمي للماّدة، وهذا هو الّشيء 

 الّلغةستفادة من إلاملسّجل، ولكّنه يف الوقت ذاته حيرم الطّالب من ا فيه
 املصاحبة.

إىل الّنص املسموع جمزأ يف صورة  الّطّالبأّما اخلطوة الثّانية فيستمع  - ٢
(مسامع) وتعقب كل جزء جمموعة من أسئلة االستيعاب دف تعميق فهم 

 يستمعون إليها. اّليتللماّدة  الّطّالب
 لغويّةالمرّة ثالثة إىل الّنص، وأداء الّتدريبات  الّطّالب هذه اخلطوة يستمع ويف - ٣

ثبيت من لنّص فهم املسموع. واهلدف من هذه اخلطوة هو التّ  املصاحبة
 وفهمهم للماّدة. الّطّالبإدراك 

م طالبه يف وعلى املعّلم أن يعمل على تقليل عدد هذه اخلطوات كّلما تقدّ  - ٤
ستماع إىل الّنص مرّة واحدة إلاهلدف إىل أن يصل إىل مرحلة ا الّلغةهم تعّلم

  اتية.احليّ غوي يف املواقف د يف أحوال االّتصال اللّ وهذا ماحيدّ 
  .١٤مهارة الكالم تنقسم إىل قسمني، ومها الكالم الوظيفي والكالم اإلبداعي إنّ 

 الكالم الوظيفي - ١

اتصال الناس بعضهم واملراد بالكالم الوظيفي هو اّلذي يكون الغرض منه 
  .بعضا لتنظيم حيام وقضاء حاجام

 الكالم اإلبداعي - ٢

_______________ 
  ٨٨ص..)داراملسلم: الرياض(،تدريسها وطرائق ماهيتها غويةالمهارة اللّ أمحد فؤاد عليان،  ١٤
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م منه إلظهار املشارع واملراد بالكالم اإلبداعي هو اّلذي يكون ما يتكلّ 
جات النفس وترمجة اإلحساسات املختلفة بعبارة واإلفصاحي عن العواطف وهل

 وأنّ  ا.ا وحنويّ تها لغويّ صحّ  نياغة مبا يتضمّ س وبليغة الصّ ففظ وحيدة النّ منتقاة اللّ 
الكالم اإلبداعي ألّن فيه ميكنه أن يؤثر يف احلّياة العامة بأفكاره  احملادثة تكون إىل

  وشخصيته. 
ة هلا أمهّّية يف تدريسها،  راسيّ لكل مادة من املواد الدّ  ومن املعروف أنّ 

على الّلغة. واحملادثة من  غويّة هلا أمهّّية يف تكوين املتعّلمني مسيطرينوكذلك املهارة اللّ 
يف تعليم وتعّلم  يف تعليم الّلغة العربّية وهو دور مهمّ  ةاملهارة الكالم هلا أمهّّية كثري 
   الّلغة ألّن الّلغة هو الكالم.

  

  أهداف مهارة الكالم -٢

غات أكثر األهداف وأمهّّية يف مستويات الّتعليم أصبح تعليم الكالم يف اللّ 
ة إىل اجلامعة. وقد يكون تعليم احلديث اهلدف املدرسة اإلبتدائيّ املختلفه ابتداء من 

ة لتعليم أهداف عامّ  أنّ  قال فتحي علي يونس غات.جلميع مدارس اللّ  األساسيّ 
  :ها فيما يلىمعرض ألمهّ  احلديث ميكن أنّ 

 نطقا صحيحا العربّيةنطق األصوات  - ١
 عند نطق بني األصوات املتشاة متييزا واضحا الّتمييز - ٢
 ويلة عند نطق بني احلركات القصرية والطّ  الّتمييز - ٣
  العربّيةنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثى رب والتّ تأدية انواع النّ  - ٤
 نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا  - ٥
 املناسبة يةالّنحو ياغ ستخدام الصّ الّتعبري عن األفكار بإ - ٦
 ات املناسبة للمواقف املختلفة الّتعبري إستخدام  - ٧
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قافة يف ضوء الثّ سليما ة استحداما حيّ العبارات ااملة والتّ إستخدام  - ٨
  العربّية

 عن الكالم  العربّيةحيح لرتاكيب الكلمة ظام الصّ استخدام النّ  - ٩
قيق إلختيار الدّ لغويّة متكن من اعن احلديث عند توافر ثروة  الّتعبري -١٠

 ١٥.للكلمة
  

 الكالم مهارة تدريس طرق -٣
الكالم مهارة  خاّصةيف املهارات  الّطّالباملناسبة ويطبقها عند  الّتعليمّيةطرق 

 :مهارة  الكالم، وهي الّتعليمم الباحث طرق قدّ  وفيما يلي
 املباشرة الطّريقة - ١

 تعتمد اّليت مجةوالرتّ  الّنحو بطريقة لعيوب فعل الطّريقة كرد هذه ظهرت
 غةللّ  وتعليما طةالوسي ذه املباشرة الطّريقة فجاءت. وسيطة الّلغة لإستعم على

 سواء وسيطة غةبلّ  إستعانة دون نفسها ةاألجنبيّ  الّلغة إستعمال طريق عن ةاألجنبيّ 
 .أخرى لغة أم ارسالدّ  لغة كانت

 الّشفويّةو  ّيةالّسمع الطّريقة - ٢
لبة إهتماما مبهارة اإلستماع ب الطّ تطلّ ت اّليتهي طريقة  الطّريقةاملراد ذه 

  ١٦ومهارة  القراءة  والكتابة. الّتعبريوالفهم و 
بة مستمعني وحماكني فيما يف عمليتها تكون الطلّ  الطّريقةأي أن هذه 

ثوا ا. تكلموا ويتحدّ  يستطيعوا أن يّ حّىت  العربّية الّلغةمسعوه من نطق األصوات 

_______________ 
، األساسي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهادليل المعلم للكتاب فتحي علي يونس، ١٥

  ١٣م)، ص. ١٩٨٣(تونس  : املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 
ص. )، .٢٠٠٤ فرس، يري انالرّ : أتشية بند( ، ةالعربيّ  غةاللّ  تعليم المدخل إلى، سالمي بنت حممود١٦
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 اّليتيسمعون إىل أصوات  لبةوالطّ  ،العربّيةاأللفاظ  يعّرب له فرصة ل وكان املدرس
 ا كتبوا فيها.وا عمّ يعربّ مث يأمرهم ليكتبوها يف كراسام و  رساملدّ ها يعربّ 
 البصريّة ّيةالّسمع الطّريقة - ٣

م من لتمكني املتكلّ  الّنطقيف مترين  البصريّة ّيةالّسمع الطّريقةاستخدام 
مثيل من األحداث. وتطبيق هذه  عرضها التّ  اّليتأساليب  مساعه عديدة من

اللغوي وغري ذلك. هناك  مثل املزياع ومعمل ّيةالّسمعبإستخدام الوسائل  الطّريقة
  يف تدريس الكالم. البصريّة ّيةالّسمع الطّريقةعدة اخلطوات لتطبيق 

  

 

 المحادثة  -ب 

 مفهوم المحادثة -١

ميكن تعريف احملادثة إّا املناقشة احلرّة الّتلقائّية اّليت جتري بني فردين 
 Key wordsحول موضوع معني. ويف هذا الّتعريف تستوقفنا الّنقاط احلاكمة 

اآلتية: املناقشة، احلرّة، الّتلقائّية، فردين، موضوع. ولكّل من هذه الّنقاط تطبيقه 
  الّرتبوى يف هذا اال:

: احملادثة مناقشة.. معىن هذا أّن من أشكال االّتصال الّلغوي  المناقشة  -أ 
األخرى ما اليعترب حمادثة، وإن كان شفهّيا كاحملادثة. من هذه األشكال 
مثال: أن يلقى شاعر قصيدة يف حفل، منها أن يلقى متحّدث كلمة يف 
لقاء ما، منها غري ذلك من جماالت احلديث الّشفوي ممّاخنرجه من نطاق 

 اثة لسبب واحد وهو أا تفتقد إىل روح املناقشة ومتطلباا.احمل
احملادثة مناقشة حرّة... ومعىن هذا أّن احملادثة التتّم قسرا الحّرة :   - ب 

والحتّدث إجبارا. إّن حرّية املتحّدث شرط حلديثه، وعندما يُفتقد هذا 
الشرط يصبح مايقوله ترديدا أو إمالء عليه من آخرين واألمر نفسه 
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دق يف فصول الّتعليم العربّية للّناطقني بلغات أخرى إّن فرض مواقف يص
التعبري بالّشكل اّلذي يتعارض مع ميول الدارسني أمر الحيظى منهم 
بقبول والميكن أن جيدى يف تعليمهم احملادثة أو إكسام مهارات كما 
 أّن فرض عبارات معّينة اليقتنع الّدارس مبربر استخدامها أمر اليثمر يف
تعّلمه ملهارات احملادثة. احملادثة إذن موقف حّر يشعر الفرد فيها بذاته 

 وحّقه يف أن يعّرب بالطّريقة اّليت جيب أن يعّرب ا.
واحملادثة عملّية تلقائّية يرتك الفرد فيها على سجّيته،  الّتلقائّية :   - ج 

فيستخدم من ألوان احلديث مايطيب له وما يقدر عليه.. االّتصل 
بني البشر أمر الوجود له.. إّن من غري املمكن يف كثري من  الكامل

بالّلغة اّليت يصيغونه فيها أو األحيان أن نعرف مايريد اآلخرون قوله 
بالطّريقة اّليت يقولونه ا. الّتلقائّية هنا تعىن، ضمن ماتعنيه أن مثّة 

توّقعه متغّريات كثرية حتكم عملّية الكالم وجتعله يسري بشكل معّني قد الي
 الّسامعون.

ّمث إّا جتري بني فردين... احملادثة ظاهرة اجتماعّية، واّلذين فردان :   -د 
يطلقون كلمة احملادثة على احلوار الّداخلي الّدائر يف عقل اإلنسان عندما 

 يتحّدث فإّمنا يطلقون الكلمة من قبيل ااز وليس احلقيقة...
شخصا أخرى جياذبه نعم ُحيس الفرد، عندما يفّكر أنّه حيادث 

أطراف احلديث فتارة خيتلفان وأخرى يّتفقان.. ولكّن هذا اليعىن حمادثة 
مبعناها االصطالحي املّتفق عليه. احملادثة إذن نشاط يدور بني فردين.. 
معىن هذا أن لكّل منهما حقوقا وعليه واجبات.. وبقدر مانصف 

صف مستمعا معّينا متحّدثا معّينا بأنّه متحّدث جّيد نستطيع أيضا أن ن
بأنّه مستمع جّيد.. وما أكثر مانغفل عن هذه احلقيقة وحنن نتحّدث. 
يتصّور بعضنا أنّه وهو يتحّدث كما لو كان الكون يسمع وعليه أن 
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يسمع وليس عليه أن يستجيب إال يف الوقت اّلذي يأذن له املتحّدث 
  باالستجابة.

ولقد يعجب القارئ من وأخريا فاحملادثة تدور حول موضوع.. موضوع :   - ه 
تأكيدنا على هذه احلقيقة متسائال: وهل مثة حمادثة التدور حول 
موضوع؟ قد تكون احلقيقة واضحة ولكنّنا النؤمن ا أو ال منارس مايدل 
على أنّنا نؤمن ا.. إّن بعض معّلمى الّلغة العربّية للّناطقني ا (أي كلغة 

شياء الميكن أن تسّمى أّم) يفرضون على تالميذهم احلديث يف أ
موضوعات. إّم فقط يتحّدثون. واألمر نفسه يصّدق على تعليم العربّية 
للّناطقني بلغات أخرى من املعّلمني من يفرض مواقف احلديث الحيس 
ا الّدارس وليس لديه مايقوله بشأنه. احملادثة تدور حول قضّية يشعر  

 ١٧صيله أو تبادل الرّأي فيه.كّل من املتحادثني أن لديهما شيئا يريدان تو 
 

 مستويات المحادثة -٢
للمحادثة يف برامج تعليم العربّية للّناطقني بلغات أخرى ثالثة مستويات 

  اوت مطالبها وخصائصها بتفاوت املستوى الّلغوي للّدارسني:رئيسّية تتف
وهو خاّص بالّدارسني اجلدد اّلذين ينتظمون يف  المستوى األّول :  -أ 

الّلغة العربّية، شأن أية لغة تدريس لغري الّناطقني ا دون برامج تعليم 
سابق علم هلم ذه الّلغة أو ألفة ا. واحملادثة على هذا املستوى تقتصر 
أو تكاد تقتصر، على حتفيظ هؤالء الّدارسني مناذج من احملادثة العربّية 

عات الّصحيحة سواء يف طريقة احملادثة أو نغمة احلديث أو لغته وموضو 
لى املستوى تكون حمّددة عادة، اليتطّرق األمر فيها إىل تنوّع احملادثة ع

_______________ 
، اجلزء األّول (مكة للّناطقين بلغات أخرى العربية اللغة تعليم في المرجعرشدي أمحد طعيمة،  ١٧

  ٤٩٤م)، ص. ١٩٨٦املكّرمة: جامعة أّم القرى، 
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املواقف بشكل يرّبك الّدارس. أو تعدد وجهات النظر يف احلوار، أو 
تبادل التعبريات على غري نظام (حيث أن من خصائص احملادثة 
بشكلها الطّبيعي أن تكون تلقائّية حرّة كما سبق القول). يف هذا 
املستوى يلقي املعّلم احملادثة أّوال أي يقرؤها هو قراءة سليمة وبأداء 
طبيعي التكّلف فيه، ّمث يطلب من الّدارسني تكرار هذه احملادثة مجلة 
مجلة أو متثيلها. أو تكليف بعضهم بذكر ماحيفظونه منها. املهم هنا أن 

كالم يألف الّدارس أصوات الّلغة ومفرداا وأن يتعّرف على منط ال
آلخر ومن  والّتعبري فيها. احملادثة منط ثقايف خيتلف بال شك من جمتمع

 محاعة لغويّة ألخرى.
واإلصرار هنا على أن يلقيها املعّلم بنفسه إّمنا يعين أمرين: 
أّوهلما أن يستمع الّدارس للحوار من مصادره الطبيعية، ومن ّمث يستمع 

مرين أال يتعّرض الّدارس إىل منوذج يستطيع حماكاته، وثاين هذين األ
بأي شكل من األشكال لّلغة مكتوبة خاّصة يف دروسه األوىل اّليت 
يستهل ا الربنامج. إّن قراءة الّدارس للمحادثة يف هذه الدروس األوىل 
حيّول العملّية إىل قراءة جهريّة يستوي األمر فيها مع قراءة هذا احلوار يف 

  نّص تقريرّي أو يف مقال معّني..
على املعّلم يف هذا املستوى األّول من تدريس احملادثة أن يقدم و 

بدائل خمتلفة للمواقف الّلغويّة يف حدود فهم الّدارس ورصيده الّلغوّي.  
كما أن عليه أال يتنّقل بني هذه البدائل قبل أن يثق متام الثّقة بأّن 

يع طالّدارسني قد استوعبوا كال منها واستطعوا ممارستها أمامه. ويست
املعّلم الّتدرّج يف تقدمي احملادثة يف هذا املستوى، فاملوضوعات تبدأ يف 
االّتساع، واملواقف تبدأ يف الّتنوّع، والبدائل املختلفة لالستجابات تبدأ 

  يف الظهور، والّرصيد الّلغوي يبدأ يف االزدياد.
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وهو أعلى درجة من سابقة. تدور احملادثة يف هذا :  المستوى الثّاني  -ب 
ستوى عادة حول موضوعات أوسع وقضايا أعقد، ومواقف أكثر امل

جتريدا. وتدور احملادثة يف هذا املستوى حول موضوعات وأفكار قرأها 
الدارسون نصوص معّينة يستخلصون منها أفكارًا ينسجون حوهلا 
وقضايا يتناقشون فيها ومشكالت بسيطة يتبادلون وجهات الّنظر 

نها من املفردات واملصطلحات بصددها. كما أّم يستخلصون م
ونه توظيفه. يف هذه احملادثات قد حيفظ الّدارسون تعبريات مايستطيع

معّينة، أو اصطالحات خاّصة من خالل اّتصاهلم مبوضوعات القراءة 
إال أّن األمر اليقتصر على حفظ هذه التعبريات واستظهار هذه 

واملستمر، واّلذي املصطلحات وإّمنا يتعّدى ذلك إىل الّتوظيف احلقيقي 
 من شأنه أن يريب الثّقة يف نفوس الّدارسني.

واّتصال الّدارسني بالّنصوص هنا ميكن أن يتّم أيضًا على 
مستويني: أّوهلما مقروء يّتصل الّدارسون فيه بنصوص مقروءة يشتّقون 
منها أفكارًا ويستخلصون معاين وحيفظون ألفاظًا وتعبريات وذلك عن 

معّينة يستطيعون العودة إليها عند احلاجة لتأكيد  لنصوصطريق قراءم 
شيء أو استيضاح أمر. وثانيهما مسموع يّتصل الّدارسون فيه بنصوص 
تتلى عليهم، إّما من املعّلم أو من شريط مسّجل، ّمث تلقى عليهم عدة 
أسئلة يستخدمون مادا بعد ذلك يف إدارة حمادثات بينهم. وهنا 

ّلم على الّسّبورة ما يراه ضروريًا للّدارسني يف أداء يفضل أن يسّجل املع
احملادثة من نصوص يستمعون إليها كأن يكتب هلم أمساء األشخاص 
اّلذين يدور بينهم احلوار يف الّنص املسموع أو أن يكتب هلم مفردات 
االصطالحات الّصعبة أو الّتعبريات الغربّية اّليت يشعر املدّرس بصعوبتها 
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ز الّدارسني عن فهمها ومتثلها ومن ّمث استحدامها أو يتوّقع عج
  وتوظيفها.

وهذا ميثل أعلى مستوى من مستويات احملادثة يف المستوى الثّالث :   -ج 
تعليم الّلغة العربّية لغري الّناطقني ا. يف هذا املستوى يتوّقع من 
 ّا الّدارسني ممارسة احملادثة باملفهوم اّلذي تناولناه للمحادثة من حيث أ

مناقشة حرّة تلقائّية حول موضوع معّني وبني فردين متحادثان. الّدارس 
يف هذا املستوى عادة يكون ذا خربة لغويّة واسعة وقدرة على استخدام 
الّرتاكيب الّنحويّة استخداما صحيحا وفهم الّصيغ املختلفة للّتعبري 

تنمّية  الواحد واهلدف الرّئيسّي من تدريس احملادثة يف هذا املستوى هو
قدرة الّدارسني على اإلطالة يف الّتفكري والّتلقائية يف التعبري واحلرّية يف 

 استخدام البدائل ووضع كّل منها املوضع الصحيح.
احملادثة هنا تتخّطى حدود احلفظ والّتلقني، أو تكليف الّدارس 
بالّتكرار بني دارسني أو أكثر ... قد تدور حول جمموعتني من 

تدافع عنها وتتبادل بني  ىن كّل منهما وجهة نظر معّينةالّدارسني تتب
  أفرادها خمتلف اآلراء.

يف هذا املستوى يتعّدى دوره إلقاء احلوار حّىت يقّلده  واملعّلم
الّدارسون إنّه جمّرد موّجه للحديث.. يرقب جمرّاه ويضبط حدوده، 

 ١٨ويصحح أخطاءه ويوّجه تيار الفكر فيه.
  
  
  
  

_______________ 
   ٤٩٧ – ٤٩٤ص. ...  في المرجعرشدي أمحد طعيمة،  ١٨
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 المحادثةأهداف تدريس  -٣
  يهدف تدريس احملادثة إىل حتقيق مايلي :

عند الّدارسني ودون انتظار  تنمّية القدرة على املبادأة يف التحّدث - ١
 مستمر ملن يبدؤهم بذلك.

 تنمّية ثروم الّلغويّة. - ٢
متكينهم من توظيف معرفتهم بالّلغة، مفردات وتراكيب ممّا  - ٣

م والقدرة على يشّجع لديهم اإلحساس  بالثّقة واحلاجة للّتقدّ 
 االجناز.

تنمّية قدرة الّدارسني على اإلبتكار والّتصريف يف املواقف املختلفة  - ٤
واختيار أنسب الّردود والتمييز بني البدائل الّصاحلة فيها لكّل 

 موقف على حدة.
تعريض الّدارسني للموقف املختلفة اّليت حيتمل مرورهم ا واّليت  - ٥

 .حيتاجون فيها إىل ممارسة الّلغة
ترمجة املفهوم االّتصايل لّلغة وتدريب الطّالب على االّتصال  - ٦

 الفعال مع الّناطقني بالعربّية.
على معاجلة اجلوانب الّنفسّية اخلاّصة باحلديث وتشجيع الطّالب  - ٧

أن يتكّلم بلغة غري لغته ويف موقف مضبوط إىل حّد ما وأمام 
إّن  زمالء له.. إن أخطأ تقبّلوا اخلطأ وإن أجاد شجعوه..

الّتدريب على احلوار الفعلي يف حجرة الّدراسة كالّتدريب على 
الّسباحة يف مسبح صغري يهّيء الفرد بعد ذلك للخوض يف 

 ١٩عباب البحار.. خطوة خطوة.

_______________ 
   ٥٠٤ – ٥٠٣ص. ...  في المرجعرشدي أمحد طعيمة،  ١٩
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وعلى ذلك  ساينّ إلنغوي لا لإلتصال اللّ احملادثة شكال رئيسيّ  وال شك فيه أنّ 
وقد يكون تعليم احملادثة اهلدف  غويّة واستخدامها.يف املمارسة اللّ  همّ متعترب احملادثة جزء 

ة لتعليم احلديث أهداف عامّ  أنّ  قال فتحي علي يونس غات.جلميع مدارس اللّ  األساسيّ 
  ها فيما يلى :معرض ألمهّ  ميكن أنّ 

 أن ينطق أصوات الّلغة نطقها صحيحا وواضحا. - ١
 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاة. - ٢
 ويلة.بني احلركات القصرية و احلركات الطّ ز يف نطقه أن مييّ  - ٣
مة يف الكتاب نطقا صحيحا أن ينطق الكلمات واجلمل املتقدّ  - ٤

  ا.معربّ 
  يغ املناسبة.أن يعّرب عن فكره مستخدما الصّ  - ٥
  يغ املناسبة.أن يعّرب عن مواقف ترتبط باآلخرين مستخدما الصّ  - ٦
  ة السائدة.اليوميّ قة مبواقف احلّياة أن يسأل كثريا من األسئلة املتعلّ  - ٧
أن يعّرب بصوته عن املواقف املختلفة الكالم، مثل مواقف  - ٨

  ب.االستفهام، واألخبار، والتعجّ 
ة عن مواقف عام، مثل احلديث يف أن يشرتك يف حمادثة عامّ   - ٩

عام، واحلديث عن ائرات، والبنوك وتقدمي وجبات الطّ الطّ  مواعيد
  ٢٠قس بصفة عامة.املناخ والطّ 

متعّلم الّلغة ينبغي أن يكون واضحا للكالم وأكثر  أنّ  ىداف نر وعلى مجبع األه
غة قيق للّ حيح والدّ ب اإلستخدام الصّ نغيم، وعالوة على ذلك يتطلّ د التّ الّنطق، وجمرّ  دجمرّ 

  صال فعاال. أصبح اإلتّ املتعّلمة حّىت 
 

_______________ 
 ...اطقين بهالغير النّ ة غة العربيّ في تعليم اللّ  م للكتاب األساسيّ دليل المعلّ فتحي علي يونس،  ٢٠

  ١٤ ص.
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 الّتعليمّية ائلوسال  -ج 

 وأهّميتها مفهوم الوسائل التعليمّية -١

ة م لتحسن عمليّ هي كل أدات يستخدمها املعلّ  الّتعليمّيةالوسائل 
تدريب لتوضيح املعاين وشروح األفكار و  ،و توضيح معاين كلمات املعلم ،الّتعليم

 ،غرس القيماهات و ة اإلجتّ إكسام العادات و تنميّ ارسني على املهارات و الدّ 
موز من جانب املعمل على إستخدام األلفاظ والرّ  دون اإلعتماد األساسيّ 

مواد يستحدمها املعلم لتحسني بعبارة أخرى أا أجهزة وأدوات و ٢١واألرقام.
  ٢٢م.علّ التّ و  الّتعليمعملية 

وخري الوسائل هو ما كان من الواقع، من بيئة املتعّلم، ولكّن يتعّذر يف  
كثري من األحيان وجود مثل هذه األشياء فيستعاص عنها مبا مياثلها. ويف هذا 

  ٢٣إلبداع يف تصميم وصنع الوسيلة الّتعليمّية.جمال واسع لالبتكار وا
  :تصنيف الوسائل الّتعليمّية على أساس الحواس

  

  

 

  

  
  

_______________ 
دار  ،ةغة العربيّ درس اللّ ة و وسائل التّ عليميّ ائل التّ ة السّ سيكولوجيّ  ،عبد احلميد سيد أمحد منصور٢١

  ٤٠ .مـ، ص ١٩٨١- هـ ١٤٠١بعة األوىل، الطّ  ،القاهرة ،املعارف
 ١٩٩٨ –لطبعة الثانية ا ،األردان ،دار الفكر( ،عليمالتّ  مدخال إلى تكنولوجيا ،عبد احلافظ سالمة٢٢

  ٢٨٢ .، ص)مـ

(بريوت: مجعية املعارف اإلسالمية  التدريس طرائق وإستراتيجّيات،مركز نون للتأليف والرتمجة،  ٢٣
  ٢٠١ص. ، هـ)١٤٣٢ – ٢٠١١الثقافية، 

 الوسائل الّتعليمّية

وسائل سمعّية 

 بصريّة

 وسائل سمعّية

 (األذن)

 وسائل بصريّة

 (العين)
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الوسائل الّتعليمّية عند عبد العليم ابراهيم مهّم جّدا، ألّا جتّلب الّسرور و 
للّطّالب وجتدد نشاطهم وحتب اليهم املدرسة أّا تساعد على تثبيت احلقائق يف 

  ٢٤يطلبه استخدامها من احلركة والعمل.أذهان الّطّالب أّا حتيي الّدرس مبا 

األمهّّية األخرى هي أن تعطي الوسائل الّتعليمّية الواسعة والّدقيقة يف فهم 
املواّد املقّررة للّطّالب وتشجهم إىل التعّلم. واضافة إىل ذلك فمن املرجو أن تكون 

  ٢٥املعرفة والعلم واضحة وتثبيتا يف ذاكرة الّطّالب.
يف تأثريها الفعل  تعّلموال الّتعليمة يف عمليّ  الّتعليمّيةالوسائل  أمهّّيةمتثل و 
م هي : املعلّ ية و تعّلمال ،الّتعليمّيةة الثة من عناصر العمليّ ة الثّ ناصر الرئيسيّ على الع

  ٢٦: ص يف اآليتكما يلخّ   الّتعليمّيةة واملادّ  تعّلماملو 
ة م يف عمليّ للمعلّ  الّتعليمّيةيساعد استخدام الوسائل  ،ميتها للمعلّ أمهّ 

  الية : على األمور التّ  الّتعليم
 واستعداده. ،ةكفاية املهنيّ تساعده على رفع الّدرجة   - ١
 حكم ا.والتّ  ،طن إىل دور املخطّ اقل وامللقّ تغري دوره من النّ  - ٢
 حكم ا.والتّ  تقوميهاو  ،ةعلى حسن غرض املادّ تساعد  - ٣
 .الّشكلبأفضل اح الوقت املتّ  متكنه من استغالل كلّ  - ٤
 إعدادها.و  الّتعليمّيةلني يف حتضري املواقف جهده املبذّ ر وقته و توفّ  - ٥
  ة.ة الطلبتساعد يف إثارة دافعيّ  - ٦

  :  اآليتمن خالل  تعّلمللم الّتعليمّيةالوسائل  أمهّّيةومتكن  ،تعّلمللم أمهّّية
 زمالئه.و بينه و  ،مي العالقة بينه و بني املعلّ تقوّ  - ١

_______________ 

  ٤٣٢) ص. ١١١٩( دار املعارف مبصر  الموجه الفّنى لمدرس الّلغة العربّية عبد العليم إبراهيم،٢٤

25
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dan Bahasa Arab (Jakarta: Raja Grafindo Persada، 1997)، hal. 14 
 ،باعةوزيع والطّ التّ شر و دار املسرية للنّ  ،تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ،د حممود احليلةحممّ ٢٦

  ١٠٦-١٠٨ .ص ،مـ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
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 مير ا. اّليتع جمال اخلربات توسّ  - ٢
 د.ة سواء كانت عن احملسوس أم عن ارّ فظيّ تزيد ثروته اللّ  - ٣
 اهات مرغوب فيها.م يف تكوين إجتّ تسهّ  - ٤
 ة املختلة.يّ فاعل مع املواقف الصفّ عه على املشاركة والتّ تشجّ  - ٥
 .تعّلمقه إىل التشوّ تثري اهتمامه و  - ٦
 .تعّلمجهده يف التوّفر من وقته و  - ٧

 الّتعليمّيةة للمادّ  الّتعليمّيةالوسائل  أمهّّيةا أمّ  ،الّتعليمّيةة للمادّ  أمهّّية
  الية :قاط التّ فتمكن يف النّ 

اهات املضمنة واإلجتّ  ،املواقف ،تساعد على توصيل املعلومات - ١
وتساعدهم على إدراكها إدراكا  ،نيتعّلمإىل امل الّتعليمّيةيف املادة 

 اختلف مستواهم. و إنّ  ،متقاربا
ذات صورة واضحة يف ذهن إيقاع املعلومات حّية و تساعد على  - ٢

 .تعّلمامل
لبة على و تساعد الطّ  ،توضيحهاواألفكار و  تبسيط املعلومات - ٣

  القيام بأداء املهارات كما هو مطلوب منهم.
ميكن للوسائل التعليمّية أن تلعب دورًا هاّمًا يف الّنظام الّتعليمَي إذا و 

حيحة، إّال أّن هذا الّدور عند بعض استخدمت وفق معايري نظامّية علمية ص
املعّلمني ال يتعّدى االستخدام الّتقليدّي لبعض الوسائل دون الّتأثري يف عملّية 

  ٢٧الّتعّلم نظراً الفتقاد هذا االستخدام لألسلوب الّنظامّي الصحيح.

ويتمّثل الّدور اّلذي تلعبه الوسائل الّتعليمّية يف عملّية الّتعليم والّتعّلم مبا 
  يلي:

_______________ 
  ٢٠٢ص. التدريس طرائق ... مركز نون للتأليف والرتمجة،  ٢٧
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تلعب الوسائل الّتعليمّية دورًا جوهريًّا يف إثراء الّتعليم من ثراء الّتعليم : إ - ١
خالل إضافة أبعد ومؤثّرات خاّصة وبرامج متمّيزة تساعد يف توسيع 

يف ذهن  خربات املتعّلم وتيسري بناء املفاهيم وتأصيل العلوم واملعارف
 املتلّقي.

يكتسب املتعّلم من ه للّتعّلم : استشارة اهتمام المتعّلم واشباع حاجات - ٢
خالل الوسائل التعليمّية املختلفة بعض اخلربات اّليت تثري اهتمامه وحتّقق 
أهدافه. وكّلما كانت اخلربات الّتعليمّية اّليت ميّر ا املتعّلم أقرب إىل 

وثيق الّصلة باألهداف اّليت يسعى املتعّلم  الواقعّية أصبح هلا معىن ملموس
 ا والرغبات اّليت يتوق إىل إشباعها.إىل حتقيقه

 ماجيعله أكثر استعداداً للّتعّلم.تساعد على زيادة خبرات المتعّلم :  - ٣

ويرتّتب تساعد الوسائل التعليمّية على اشتراك جميع حواس المتعّلم،  - ٤
  ٢٨على ذلك بقاء أثر الّتعليم يف نفس املتعّلم.

  
 معايير اختيار واستخدام الوسيلة الّتعليمّية -٢

هناك بعض املعايري واألسس اّليت ينبغي أن يراعيها املعّلم عند اختيار 
  الوسائل الّتعليمّية واستخدامها كما يلي، وذلك يف أن:

يكون املعّلم ملّمًا بأنواع الوسائل الّتعليمّية اّليت ختدم املاّدة اّليت  - ١
 يدّرسها وطريقة استخدامها وفؤائدها الّرتبويّة.

 بأمهّّية الوسيلة الّتعليمّية وما يقوم به. يكون املعّلم مقتنعاً  - ٢
تكون ذات قيمة تربويّة واضحة من حيث توفريها للوقت واجلهد  - ٣

 واملال. يكون هلا ارتباط وثيق باهلدف احملدد اّلذي يراد حتقيقه.
 تكون مناسبة ألعمال املتعّلمني وقدرام العقلّية. - ٤

_______________ 

  www.alqaly.com تقنيات الّتعليم، –الوسائل التعليمّية إبراهيم العبيد، ٢٨ 
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 ٢٩ودقّتها وحداثتها.تتمّيز بسهولتها ووضوحها وصّحة املعلومات  - ٥

  
 البصريّة ّيةالّسمعوسائل الأنواع  -٣

  منها: البصريّةو  ّيةالّسمعأّما أنواع الوسائل 
 ةالّتلفاز أو القرصيّ  - ١

من الوسائل احلديثة، وهو   البصريّةو  ّيةالّسمعوسيلة الالّتلفاز هو 
ورة املتحرّكة ولكّنه ميتاز عنها بأنّه صور ملتحرّكة تصل إىل كل فرد كالصّ 

  أثري على األفراد.افراد اتمع. وهذه الوسيلة احلديثة مفيدة وسريعة التّ  من
بوية اهلاّمة، الّتلفاز، أحسن استخدامه يعترب من الوسائل الرتّ  وأنّ 

فهو يساعد املعّلم على تذليل  العربّية الّلغةميكن استخدام براجمه يف تعليم 
إحدى الوسائل صعوبتها وتبسيط دروسها. وأّما جهاز القرصّية هي 

دوات حتتاج األ اّليت الّتعليمّيةوالطّرق  ية، وهي تشتمل املوادّ احلسّ 
لفاز واملكاشف لألفالم أو احلاسوب. كنولوجيا يف استخدامها، يعين التّ التّ 

يف تعليم  تعّلمواألهداف العاّمة يف استخدام القرصية هي إلستيعانة امل
  نفسا ولو بغري املعّلم. العربّية الّلغة

 الّسينما - ٢
ينما كوسيلة السّ  قال صاحل عبد العزيز وعبد العزير وعبد ايد أنّ 

طفال ه جيذب انتباه األألنّ ، س حياة وقّوةر يفيض على الدّ  ةإيضاح
وت واحلركة والّنظر. نه جيمع بني الصّ الوسائل، إذا أ وتشويقهم. ومن أهمّ 

  املناسبة.فالم أو املاّدة ذلك جيب على املعّلم أن خيتار األول

_______________ 
  ٢٠٤ص. التدريس طرائق ... مركز نون للتأليف والرتمجة،  ٢٩
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تحرك هو أكثر الوسائل املعيّنة امل الفيلمينما هو السّ  ال شّك أنّ 
ة. ومع ذلك فنحن مل نستفيد بعد  األجنبيّ  الّلغة تعّلمسبة لغراء واجناء بالنّ أ

  ٣٠هلذه الوسيلة العظيمة. الّتعليمّيةكل امكانيات 
  

 البصريّة ّيةالّسمعوسائل الخطوات استخدام  -٤
 الّلغةيف تعليم  البصريّةو  ّيةالّسمعوسائل الستخدام تقوم با اّليتاخلطوات 

  هي كما تلي: العربّية
وسائل الّسمعّية البصريّة البإستخدام  التعلم أهداف املعلم يشرح - ١

 دقائق ٥ حوايل
 حوايل التعليمية باملواد يتعّلق مبا األفالم بإعداد املعلم يقوم - ٢

 دقيقتني
 دقيقتني حوايل األفالم مشاهدة عن شرًحا املعلم يوّفر - ٣
 ققائد ٨ حوايل على تركيز الّطّالب األفالم ملمعلأشهد ا - ٤
 عن لألسئلة أعطى املعّلم الفرصة الّطالب األفالم، مشاهدة بعد - ٥

 دقائق ٥ حوايل الغريبة املفردات
 حوايل أمام الفصل ملمارسة احملادثة طالبني متبادال املعلم يطلب - ٦

 دقائق ١٨
األفالم  خالل من تعلمها مت اليت املواد استنتاج املعلم يأخذ - ٧

 دقائق ٥ حوايل
 ّيةالّسمعوسائل الوقال حممود امساعيل صيين عن أعداد خطوات استخدام 

  وهو كما يلي: البصريّة

_______________ 

ة األخرى لغير الّناطقين غة الحيّ ة واللّ غة العربيّ المعاصرة في تدريس اللّ جاهات اإلتّ امحد إبراهيم، ٣٠

  ٢١١)، ص. ١٩٧٨، (القاهرة: دار الفكر العريبّ بها،
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ابت مشاهدته قبل الثّ  الفيلمستخدام استعّد املعّلم نفسه إل - ١
أنّه اليناسب مع أهداف من حيث  استخدامه، فإذا وجد

 من حيث احملتوى أو طريقة معاجلة الوضوع. رسأهداف  الدّ 
يقوم املعّلم بتحليل الكلمات اهلاّمة اجلديدة وخيطط الكيفية 

يعاجلها  اّليتاألسئلة واملشكالت  تدريسها وبعد قائمة بأهمّ 
ابت ملنقاشتها قبل العرض وكتابتها على الثّ  الفيلماملوضوع 

 الّطّالباكن اجللوس مراسة وأالّسّبورة، كما يعّد املعّلم حجرة الدّ 
  ظالم الغرفة.وشاشة العرض ووسائل أ

ابتة اليساهم كثريا ، جمّرد غرض األفالم الثّ الّطّالباعداد ويئة 
يئة  ة، أنّ بة والبحوث العمليّ ، وقد ثبت بتجرّ الّتعليمة يف عمليّ 
 هم للموضوع املعرض.وإثارة اهتمام الّطّالب



٢٨  

  الثالفصل الثّ 
 حقليّ إجراءات البحث ال

 

 منهج البحث - أ

ة. أو يستعمله الباحث يف هذا البحث فهي طريقة جتريبيّ  ذيالبحث الّ  منهج إنّ 

 Penelitianةسيّ ي، كما يعرف باإلندون Experiment Reasearchةما يقال بإلجنلزيّ 

Eksperimen   باب عرف أثر السّ يّ سطته أن ذي يستطيع الباحث بواالّ  املنهج العلميّ وهو

  .ةبيعيّ ي يف تقدمي العلوم الطّ ابع). وله األثر اجللّ  التّ تيجة (املتغّري ) على النّ  املستقلّ املتغّري (

 Quasiة (جريبيّ حبوث شبه التّ  ة إىل قسمني:جريبيّ نقسم البحوث التّ ت

Experiment ّة (ة أو تصميمات جتريبيّ ة حقيقيّ )، وحبوث جتريبيTrue Experiment.( 

صميم التّ  جرييب أنّ صميم شبه التّ والتّ  جرييب احلقيقيّ صميم التّ بني التّ  ة الفروق األساسيّ و 

صميم ، بعكس التّ عيني العشوائيّ ة باستخدام التّ يّ بيجر يلزم بتقسيم جمموعات التّ األخري ال

  ٣٥للمجموعات. عيني العشوائيّ ذي يقوم على التّ الّ  جرييب احلقيقيّ التّ 

 ٣٦ن من اخلطوات اآلتية، فهي:يب تتكوّ جريا املنهج التّ وأمّ 

         ا، تتفقر عينة منه اختيارا عمديّ اختيإ جمتمع البحث، مثّ  حتديد - ١

 ة املراد ضبطها.ات اخلارجيّ يف املتغريّ 
 ا.جربة اختبارا قبليّ اختبار عينة البحث يف موضع التّ  - ٢
 ة.جريبيّ على اموعة التّ   املستقلّ تطبيق املتغّري  - ٣

_______________ 
شر ، (القاهرة: دار النّ ةربويّ ة والتّ فسيّ ج البحث في العلوم النّ مناهحممود، أبو عالم، رجاء ٣٥

  ٢١٩)، ص. ٢٠١١للجامعات، 
ياض: املكتبة العبيكان، الرّ ة، (لوكيّ المدخل إلى البحث في العلوم السّ  اف،صاحل ابن محد العسّ ٣٦

  ٣٢٥ص.  ه)،١٤١٦
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 ا.جربة اختبارا بعديّ بحث يف موضوع التّ اختبار عينة ال - ٤
 حتليل املعلومات. - ٥
 تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو فروضه. - ٦
يت توصل إليه وما يوصى تائج الّ النّ  تلخيص البحث وعرض أهمّ  - ٧

 من توصيات طبقا للخطوات. به
جرييب هي حبث نوع من أنواع البحث التّ ستعمل الباحث يف هذا البحث ي

        ةأو كما قال باإلجنليزيّ  القبلي والبعدي اإلختبارصميم اموعة الواحدة مع تب متهيديّ 

One Group Pre- Test, Post- Test Design.  ّ٣٧ايل:حو التّ صميم على النّ يسري هذا الت  

ألّن  One Group Pre- Test, Post- Test Designوإخرت الباحث بإلختبار 

خرت الباحث الفصل الثّاين ب ألّن فيه يتعّلم ويسّهل الطّالبات والّطّالب متفرّقا. وا

 الباحث أن يتعامل معهم.

  ٢خ ← x ← ١خ

  مانمرور الزّ 

    فصيل:التّ 

 القبلي  اإلختبار:    ١خ

 البعدي اإلختبار:     ٢خ

x     ّةجريبيّ : املعاجلة الت  

  

 

_______________ 
  ٣١٥ص.  ،...المدخل إلى البحث اف،صاحل ابن محد العسّ ٣٧



٣٠ 

 العينةالمجتمع و  - ب

 Purposive( ةالعمديّ ريقة الطّ لبحث على ا اذهلالعينة يف اختيار  الباحث عتمدوي

Sampling( . ّيار باخلربة وهي تعينختإلأو ا ريقة املقصودةريقة بالطّ ى هذه الطّ ويسم      

  ٣٨متثل جمتمع البحث. أو تلك هذه املفردة ختيار خربة الباحث ومعرفته بأنّ إلأساس ا أنّ 

 مهوعدد   MTsS Az Zahrahبـ طةاملتوسّ  لبةالطّ مجيع  بحثال اذهلويكون اتمع 

 الثّاين، فأخذ الباحث الفصل معدده بعض من الباحث العينةاختار و  .طالبا ٤٨٧

  .طالبا ٢٨ عددهمأ كعينة البحث ب )ب(

ائ ر  بعد مالحظة ألنّ  ة كعينة يف هذا البحث،هذه اموع اختار الباحث

 هم يتحّدثون بالّلغةمسألة كبرية لدى الّطّالب عن مهارة الكالم يف احملادثة،  الباحث

العربّية لكّنهم يستعملوا هلجة اإلندونيسية، كالمهم مل يكن فصيحا لو كان صحيحا، 

   قدرة الّطّالب عند احملادثة من حيث الكالم مل تكن كافة كما العرب.

 

  أدوات البحث - ج

  :اليةالتّ لطّرائق اب قام الباحثاملستخدمة جلميع البيانات  الطّريقةا أمّ و 

 املالحظة املباشرة  - ١

املالحظة هي طريقة من طرق البحث بواستط أدا ورقة املالحظة 

املباشرة جتمع البيانات واملعلومات اليت ميكن الباحث من اإلجابة عن أسئلة 

البحث واختبار فروضه. واجلمع البيانات هلذا البحث يقوم الباحث مبالحظة 

، على حوادث وأحوال الفصل وما جرى على أعضاء الفصل دقيقةمباشرة 

حّىت يستطيع  نظرا على األثر من إجراء الّدراسة وهي عملية الّتعليم والّتعلم 

_______________ 
  ٩٩ص.  ،....المدخل إلى البحث العساف،صاحل ابن محد ٣٨
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 من سلوك فردّي أو مجاعيّ  ّطالب وما جرى يف نفوس الّطالبعند ال

  .ها بالكتابةوحتفظ كلّ 

 اتاإلختبار  - ٢

يستخدمه الباحث  كن أنات إحدى األدوات اليت مياإلختبار ن إ

إلجابة أسئلة البحث. يقوم الباحث جلمع املعلومات اليت حتتاج إليها 

  البعدي: اإلختبارالقبلي و  اإلختبارب

 يالقبل اإلختبار - أ

 .املاّدةاستخدام قبل الباحث تربه خيالذي  هوي القبل اإلختبار

املاّدة احملادثة اليت قد يقوم الباحث بتقدمي األسئلة املتعّلقة عن 

  الوسائل. ابق بدونيف الّدرس السّ  ّالبالطّ  يستمعون ويتعّلمون

 البعدي اإلختبار -  ب

االختبار الذي خيتربه الباحث بعد إجراء البعدي هو  اإلختبار

املاّدة يف فهم  احملتوى الّتحصيل الّدراسي لديهمة بغرض حتديد يّ بيالّتجر 

بعد إجراء الّتجربة لقياس األثر اّلذي أحدثه تطبيق املتغّري  احملادثة

غّري الّتابع (الّتحصيل الّدراسي). املستقّل (الّتعليم املربمج) على املت

  .ويقوم الباحث االختبار البعدي بعد عملّية الّتدريس

  

  طريقة تحليل البيانات  -د

ستعمل الباحث يالقبلي والبعدي ف اإلختبارحتليل البيانات عن نتيجة و 

  :موز الرّ 

 التمهيدي اإلختبارتيجة يف النّ  - ١



٣٢ 

 طة  = رجة  املتوسّ الدّ  -

 ّالبالطّ = عدد  و ةمهيديّ جة التّ رّ = جمموع الدّ   : نّ إحيث 

 هائي النّ  اإلختبارتيجة يف النّ  - ٢

 طة  : جة املتوسّ رّ الدّ  -

   ّالبالطّ = عدد   و ةهائيّ جة النّ رّ = جمموع الدّ  : حيث أنّ 

القبلى والبعدى باختبار  اإلختباريانات عن نتيجة بتحليل الب  أيضاويقوم الباحث 

T-Test موز كما يلى:ستعمل الرّ وي   

  

حتسب البيانات من أنشطة املدّرس والطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم 

 باستعمال القانون:

P =  

  ية : النسبة املول P:  البيان

  لة عليها: جمموع القيمة احلصو    

  : النتيجة الكاملة   

  



٣٣ 

عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل  الطالباتوحتدد املسند ألنشطة املدّرس و 

  معيار األتية:

  ممتاز=  ٪ ١٠٠ – ٨٦

   جدا = جيد   ٪ ٨٥ – ٧٦

  جيد=    ٪ ٧٥ –٦٠

  = مقبول   ٪ ٥٩ – ٥٥

 = راسب   ٪ ٥٤من  >
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  ابعالرّ  فصلال

 عرض البيانات وتحليلها

 

 عرض البيانات  -  أ

 البصريّة الّسمعّية بالوسيلة مهارة الكالم دريبت فصلال هذا يف الباحث قدم

  الباحث  فقام  البيانات  على  وللحصول ،)Bireuen الّزهرة MTsSبـ  ةجتريبيّ  (دراسة

  على  معتمدا  ٢٠٢٠-٢٠١٩  ةالدراسيّ   نةللسّ   املعهد هذا يف  جرييبّ بالبحث  التّ 

  بندا ةاحلكوميّ   ةاإلسالميّ   انرييالرّ   جبامعة  منياملعلّ   أهيلة وتبيّ الرتّ  ةكليّ   عميد  رسالة

  .٢٠١٨ وليوي ٢٨اريخ التّ . Un.08/TU-FTK/ TL.00/11/2018 برقم  أتشية

الباحث البيانات للبحث منها: املالحظة  عدّ يبحث الباحث عن حبثه فأ أن قبل

ا سبق فقام الباحث جبمع إنطالقا ممّ املباشرة واالختبار القبلي والبعدي وكذلك اجلداول، 

  البيانات كما يلي:

  
 لمحة عن ميدان البحث  - ب

وقام الباحث بالبحث يف  بريون احلديث الزهرة معهديف ولقد جرى البحث 

 Beunyot ١٠ كيلومرت Gayoيف شارع  بريون ةاحلديث الزهرة معهدقع ي. و ب الثاين لصالف

م الغرف للطالب من م. وقد١٩٩٩ فرباير ٢تاريخ ب ةاحلديث الزهرة معهد. وأنشأ بريون

 .خرييل األستاذحتت اشراف  املعهد وهذا سنوات.  ستمهم يعين تعلّ  ريتعلم فيه مرو 

منذ نشأته إىل اآلن، فهي كما يلى: بريون احلديث الزهرة معهدوأما أمساء رؤساء   



٣٥ 

  

  )٢٠٠٤ -١٩٩٩( خرييل املاجستري - ١

  )٢٠١٤ – ٢٠٠٤( املاجستري اهلشام خري - ٢

  )اآلن - ٢٠١٤( املاجستري خرييل - ٣

 

من الصف األول إىل الصف السادس  بريون احلديث الزهرة معهدفصول  تتكون

 ٦٧٨و املتوسطة املرحلة من اطالب ٩٣٥، مع التفصيل أن اطالب ١٦٢٥الطلبة كلهم  من

 لثاينايف املرحلة املتوسطة يف الصف . وقام الباحث بالبحث العالية املرحلة من اطالب

. ولكل الصف من عدد الطالب كما يتضح اطالب ٢٨وعدد الطلبة هلذه املرحلة  (ب)

  :ايلاجلدول الت

  ٤-١اجلدول 

  الّزهرة يف معهد نياملدّرسعدد 
  المواد المعّلمة  المتخّرج في  اسم المدّرس  رقم

  بيولوجي  جامعة انشية S.Pdاألستاذة ذرّّييت،   ١

  بيولوجي  جامعة انشية  S.Pdاألستاذة رمخل عّزيت،   ٢

  علوم األسالم  دةجامعة العقي  S.Pd.Iاألستاذة سريا عيلي،   ٣

  بيولوجي  جامعة الرّانريي  S.Pd.Iاألستاذة مسرنا،   ٤

  بيولوجي  جامعة الرّانريي  S.Pd.I األستاذة سعديّة،  ٥

  عقيدة األخالق  جامعة دار العرافة  S.Pd.I  األستاذة سفرينا،  ٦

  الّلغة اإلجنليزية  جامعة املسلم  S.Pd األستاذة حسنا ويتا،  ٧

  القرآن واحلديث  جامعة دار العرافة  S.Pd.Iاألستاذة نور عزيزة،   ٨

  الرّياضّية  جامعة املسلم  S.Pdاألستاذة مجييت،   ٩



٣٦ 

  

  الّلغة اإلندونيسية  جامعة املسلم  S.Pdاألستاذة مرلينا،   ١٠

  العلوم اإلقتصادي  جامعة املسلم  SEاألستاذة مرين ينيت،   ١١

  الرّياضّية  جامعة املسلم  S.Pdاألستاذة روصدينا،   ١٢

  الّلغة اإلجنليزية  جامعة املسلم  S.Pdاألستاذة نور العني،   ١٣

  اإلندونيسية  جامعة املسلم  S.Pdاألستاذة مرييت،   ١٤

  الرّياضّية  جامعة املسلم  S.Pdاألستاذة فيزة،   ١٥

  الّلغة اإلندونيسية  جامعة املسلم  S.Pdاألستاذة ورسا،   ١٦

  العلوم اإلقتصادي  )UNIMED(جامعة انيميد   S.Pdاألستاذ حانف عبداهللا فربا،   ١٧

  تاريخ الثقافة اإلسالمية  جامعة دار العرافة  S.Pd.Iاألستاذ مشكور،   ١٨

  عقيدة األخالق  جامعة العقيدة  S.Pd.Iاألستاذ جسمدي،   ١٩

  الفيزيّا  جامعة املسلم  S.Pdاألستاذ ذواحللم،   ٢٠

  بيولوجي  جامعة املسلم  S.Pdاألستاذ ريزى فهلزي،   ٢١

  الفقه  العقيدةجامعة   S.Pd.Iاألستاذ حسب اهللا،   ٢٢

  اخلطّ   املدرسة الثانوية الّزهرة  األستاذ رمحت افرزال  ٢٣

  الّلغة اإلجنليزية  جامعة املسلم  S.Pdاألستاذ خملص،   ٢٤

  الفنون  املدرسة الثانوية الّزهرة  األستاذ سّدم انصاري  ٢٥

  الّلغة العربّية  جامعة مالك الصاحل  S.Pd.Iاألستاذ اروان ادريس،   ٢٦

  الّلغة العربّية  جامعة الرّانريي  S.Pd.Iاألستاذ اندينشة،   ٢٧

  الّلغة العربّية  املدرسة الثانوية الّزهرة  األستاذ اسوين ازهري  ٢٨

  الّلغة العربّية  )Gajah Putihجامعة غافوت (  S.Pd.Iاألستاذ زين األضحى،   ٢٩

متخرجون  يف  أكثرهم    سا ومدرّ   ٢٩  الّزهرةني  يف  معهد  املدّرسإن  عدد 

  .ذلك  املعهد  واملعاهد   األخرى جون  يف والباقون  متخرّ   والعقيدة سلمجامعة  امل

  

  

  

  

  



٣٧ 

  

  ٤-٢اجلدول 

  الّزهرةة املتوسطة معهد ساملدر بالطالب  عدد

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العصري     الّزهرةالذين  يتعلمون  مبعهد   بّال الطّ يظهرلنا  أن   ٤-٢ اجلدول

    .الطّالباتب و ّال ط  ٤٨٧  توسطةامليف  املرحلة 

وللحصول على األهداف الرتبوية املرجوة فقد أعد املعهد بعض الوسائل التعليمية  

  كما يلي:

  

الطالب عداد    رقم  الفصل 

  ١ ١  الفصل األول ٣٦

  ٢  ٢الفصل األول  ٤٣

  ٣  ٣الفصل األول  ٣٧

  ٤  ٤الفصل األول  ٤٠

  ٥  ١الفصل الثاين  ٤١

  ٦  ٢الفصل الثاين  ٢٨

  ٧ ٣ الفصل الثاين  ٣٠

  ٨  ٤  الفصل الثاين ٢٩

  ٩  ١  الفصل الثالث ٣٣

  ١٠  ٢لث الفصل الثا ٣٧

  ١١  ٣لث الفصل الثا ٣٥

  ١٢  ٤لث الفصل الثا ٣١

  ١٣  ٥الفصل الثالث  ٣٢

 ١٤ ٦الفصل الثالث  ٣٥

 جمموع ٤٨٧



٣٨ 

  

  ٤-٣اجلدول 

  الّزهرةالوسائل يف معهد 

  العدد  الوسائل  الرقم

  ٢٤  الفصل  ١

  ١  املكتبة  ٢

  ١٤  املسكان  ٣

  ٢  املصلى  ٤

  ٣  ةاملدّرسديوان   ٥

  ٤٤  احلمام واملرحاض  ٦

  ٣  غرفة األخرى  ٧

  ١  معمل الكمبوتري  ٨

  ٣  املطبخ  ٩

  ٦  امليدان  ١٠

  ١  ةاملدّرسمعمل   ١١

 يظهرلنا  أن بعد الحظ الباحث وسأل اىل بعض األساتيذ ٤-٣اجلدول  

  .الطّالباتب و ّال مداعمة لعمالية التعليم والتعلم الطّ الّزهرة الوسائل التعليمية يف معهد 

  

 البصريّة الّسمعّية بالوسيلة المحادثة لدرستدريب مهارة الكالم   - ج

 لدرس مهارة الكالم دريبي  يستخدم  الباحث  يف  عملية  توأما الكتاب  الذ

          .توسطةة املساملدر  الثّاينللفصل بـفيديو يعين   البصريّة الّسمعّية بالوسيلة احملادثة

 مهارة تدريبالّطّالب  يف تطبيق إلرشاد  عملية التعليم عندس يف رّ دو الباحث يقوم كم

  .البصريّة الّسمعّية بالوسيلة احملادثة لدرس الكالم

  وأما خطوات تعليمها يف كل دور فهي كما يف اجلداول اآلتية:



٣٩ 

  

  ٤-٤اجلدول 

  التوقيت التجرييب

  نشاط  ساعة  تاريخ  يوم  اللقاء

  الثالثاء  اللقاء األول
 عارفالتّ   -  ١٠:١٠-٩:٣٥  ٢٠١٨ يوليو ٢٦

  االختبار القبلي  -

  األربعاء  اللقاء الثاين

 احملادثةالتعّلم عن  -  ٠٥:٠٠ -٠٤:٣٠  ٢٠١٨نوفمبري  ٢٧

 الّسمعّية بالوسيلة

  البصريّة

  اإلختبار البعدي -  ٢١:٠٥-٢١:٣٠  ٢٠١٨نوفمبري  ٣١  اخلميس  اللقاء الثالث

  

 البصريّة الّسمعّية بالوسيلة احملادثة لدرس الكالم مهارةب تدرييف  الطالبو  املدّرسنشاط 

  اللقاء األول

  الّطّالب أنشطة  املدّرس أنشطة

الفصل بإلقاء  املدّرسيدخل  -

  المالسّ 
  الم السّ  الّطّالبرد ي -

الدعاء قبل بداية  املدّرس أيقر  -

  الدرس

الدعاء باآلمن  الّطّالبقرأ ي -

  والرتتيب

شرح اهلدف يو  امسه املدّرسيعرف  -

  عن حضور يف هذا الفصل

إىل شرح  الّطّالبستمع ي -

  املدّرس

ديب مهارة أهداف ت املدّرسبني ي -

  الكالم
  املدّرس إىل بيان الّطّالبستمع ي -

مام الفصل اىل أ الّطّالبتقدم ي -إىل  لتقدم الّطّالب املدّرس ويدع -



٤٠ 

  

نفرين للتكّلم أو مام الفصل أ

  عمال اليومّيةألاحملادثة عن ا

نفرين للتكّلم أو احملادثة عن 

  عمال اليومّيةألا

 ٣حوايل فرصة  املدّرسيعطي  -

للتكّلم أو احملادثة عن دقائق 

  عمال اليومّيةاأل

عن عن  الطّالبان انيتكّلم -

  دقائق ٣ حوايلعمال اليومّية األ

 البنيالطّ  حمادثةىل إ املدّرسيستمع  -

ويأخذ القيمة بشكل  مام الفصلأ

  اليت مت إعدادها

مام الفصل أ الطالبان يتحّدث -

ىل إ اآلخرون الّطّالبستمع يو 

  حمادثة صاحبهم

  الدرس بقراءة الدعاء املدّرسخيتتم  -
الدعاء باآلمن  الّطّالبقرأ ي -

  والرتتيب

رج خيو  الّطّالبعلى  املدّرسيسلم  -

  من الفصل
  المعلى السّ  الّطّالبب يجي -

  

  اللقاء الثاني

  الّطّالب ةشطنأ  املدّرس ةطنشأ

الفصل بإلقاء  املدّرسيدخل  -

  السالم
  السالم الّطّالبرد ي -

الدعاء قبل بداية  املدّرس قرأي -

  الدرس

 باهلدوءعاء الدّ  الّطّالبقرأ ي -

  والرتتيب

يعرف املدّرس عن مهارة الكالم  -

مبوضوع : يف املكتبة  فيديوبأربعة 

و يف الفصل و اللغة الساعة و 

  العربية 

يستمع الّطّالب إىل شرح  -

  املدّرس



٤١ 

  

يعّد املدّرس األدوات عن مشاهدة  -

  فيديوا

يستعد الطالب نفسهم ملشاهدة  -

  األفالم

بأربعة  أشعل املدّرس الفيديو -

و  الساعةاملوضوع : يف املكتبة و 

  يف الفصل و اللغة العربية  

الذي  الطالب الفيديو يشاهد -

  أشعل املدرس

طي يعوبعد مشاهدة الفيديو  -

 الفرصة للطالب أن يسأل املدّرس

  عّم يشاهدون

عّم  املدّرسإىل  الّطّالبسأل ي -

  مل يفهمواالذي 

على النقاط اهلاّمة  املدّرس يشرح -

  لسبورةا

 إىل السبورة الّطّالبنظر ي -

  ويسمع شرح املدّرس

  للطالب للتعلمأعطى المدّرس يوما واحدا 

يأمر املدّرس الطّالبني أن يتقّدما  -

  مهارة الكالم أو احملادثةلتدريب 

امام الفصل  الطّالبانيتقدم  -

مهارة الكالم أو لتدريب 

  احملادثة مناسبا بالفيديو

يهتّم املدّرس اىل ما يقدم الطّالبني  -

  من احملادثة
  يتحّدث الطّالبان -

يلّخص املدّرس وخيتصر عن املواد  -

  الّدراسّية

يهتم الّطّالب عن املواّد الّدراسّية  -

  اّلذي ّخلص املدّرس

يسلم املدّرس على الّطّالب و خيرج  -

  من الفصل
  فيجيب الّطّالب على السالم -

  

  

  



٤٢ 

  

 اللقاء الثالث

  الّطّالب ةطنشأ  املدّرس ةطنشأ

الفصل بإلقاء  املدّرسدخل ي -

  السالم.
  السالم. الّطّالبرد ي -

الدعاء قبل بداية  املدّرسقراء ي -

  الدرس.

الدعاء باآلمن  الّطّالبقرأ ي -

  والرتتيب

ة يّ الدراساملواّد عن  املدّرسيكرر  -

  السابقة
  املدّرسإىل  الّطّالبستمع ي -

إىل  يف كل نيبالطّال املدّرس ويدع -

عن  يتحّدثانامام الفصل بأن 

  أدوات املدرسّية

الطّالبان اىل امام الفصل تقدم ي -

  أدوات املدرسيةعن  ويتحّدثان

 ٣ حوايل فرصة املدّرسيعطي  -

  أدوات املدرسّيةعن  دقائق ليتحّدثا

أدوات عن  انبالطّال تحّدثي -

  دقائق ٣ حوايلاملدرسّية 

 انبالالطّ  احملادثةاىل  املدّرسيستمع  -

امام الفصل ويأخذ القيمة بشكل 

  اليت مت إعدادها

امام الفصل  انبالالطّ  تحّدثي -

األخرى اىل  الّطّالبستمع وي

  احملادثة صاحبهم

  الدرس بقراءة الدعاء املدّرسخيتتم  -
الدعاء باآلمن  الّطّالبقرأ ي -

  والرتتيب

و خيرج  الّطّالبعلى  املدّرسيسلم  -

  من الفصل
  على السالم الّطّالبجيب في -

 
 
 
 
 
 



٤٣ 

  

 تحليل البيانات ومناقشتها  - ه

 املالحظة املباشرة - ١

على  دقيقةيقوم الباحث مبالحظة مباشرة  بحثال اجلمع البيانات هلذاكان 

، حىت يستطيع  نظرا على حوادث وأحوال الفصل وما جرى على أعضاء الفصل

وما جرى يف  الّطّالبعملية التعليم والتعلم عند األثر من إجراء الدراسة وهي 

. واما الذي قام وحتفظ كلها بالكتابة من سلوك فردي أو مجاعي الّطّالبنفوس 

  .الّزهرةة املتوّسطة مبعهد املدّرسعّلمة اللغة العربية بم باشرة هيمبالحظة م

 

  ٤-٥اجلدول 

 بالوسيلة احملادثة لدرس الكالم مهارةتدريب عند إجراء  املدّرس املالحظة عن نتيجة

 البصريّة الّسمعّية

  الناحية الملحوظة  رقم
  النتيجة الملحوظة

٤  ٣  ٢  ١  

  

١  

  األنشطة األولى

  √        الفصل بإلقاء السالم املدّرسدخل ي

√        بكشف الغياب الّطّالب املدّرس ودعي  ٢

٣  
 الّطّالبعلى إعداد الفصول و  املدّرسقدرة 

  لعملية التعليم والتعلم
      √  

    √      إلقاء أهداف التعليمعلى  املدّرسقدرة   ٤

  √        إلقاء كيفية تطبيق التعليم على املدّرسقدرة   ٥
  

٦  

  ةاألنشطة األساسيّ 

 مسعية تعليمية وسائلعلى شرح  املدّرسقدرة 
    

 
  

  
√  



٤٤ 

  

  ب مهارة الكالمتدرييف  بصرية

٧  
 شرح املفردات اليت مل يعرفعلى  املدّرسقدرة 

  الّطّالب
      √  

٨  
 الّطّالبعلى مالحظة أنشطة  املدّرسقدرة 

  أثناء عملية التعلم
      √  

٩  

 تدريبعند  الّطّالبعلى ارشاد  املدّرسقدرة 

الكالم بإستخدام الوسيلة الّسمعّية مهارة 

  البصريّة

    √    

  

١٠  

  األنشطة النهائية

واد التعليم مع لخيص متعلى  املدّرسقدرة 

  الّطّالب

    
  

  
  
√  

    √      نصيحةال إلقاءعلى  املدّرسقدرة   ١١

١٢  
على اختتام عملية التعليم وإلقاء  املدّرسقدرة 

  السالم.
      √  

  ٤٥  اموع

  

 احملادثة لدرس الكالم مهارةتدريب  عند إجراء الّطّالبوأما نتيجة أنشطة 

  كما يظهر يف اجلدول التايل:  فهي يف اموعة التجريبية، البصريّة الّسمعّية بالوسيلة

  ٤-٦اجلدول 

 الّسمعّية بالوسيلة احملادثة لدرس الكالم مهارةتدريب عند إجراء  الّطّالبنتيجة أنشطة 

  القّصة البصريّة

  الناحية الملحوظة  رقم
  النتيجة الملحوظة

٤  ٣  ٢  ١  



٤٥ 

  

  

١  

  األنشطة األولى

  السالم الّطّالبيب جي

      √  

  √        قبل عملية التعلم الدعاء الّطّالبقرأ ي  ٢

    √      إلتباع التعلم الّطّالبوافع أحوال والدّ   ٣

  √        بإلقاء أهداف التعليم الّطّالبهتم ي  ٤

٥  
عن الطريقة  املدّرسإىل شرح  الّطّالبستمع ي

  .يت سيتعّلمهمال

      √  

٦  

  األنشطة األساسية

عن مواد  املدّرسإىل شرح  الّطّالبستمع ي

  الدرس أمام الفصل

        
√  

  √        أثناء التعلم الّطّالبسلوك   ٧

    √      املدّرسعلى شرح  الّطّالباستجابة   ٨

    √      املدّرسفعل سؤال وجواب مع  الّطّالبسلوك   ٩

  √        املدّرسالواجبات من  الّطّالبعمل ي  ١٠

  

١١  
  األنشطة النهائية

  عن املواد التعليم املدّرسمبربة  الّطّالب صلخّ ي

      
√  

  
  

  √        املدّرس بلغهياليت  نصيحةالإىل  الّطّالب ستمعي  ١٢

  ٤٤  اموع

عند إجراء عملية التعليم والتعلم  الّطّالبو  املدّرسحتسب البيانات من أنشطة 

 باستعمال القانون:

P = �� �	100	٪ 

  : النسبة املؤية  P:  البيان



٤٦ 

  

  : جمموع القيمة احلصولة عليها �  

 : النتيجة الكاملة �  

    

م والتعلم إىل معيار يلعند إجراء عملية التع الّطّالبو  املدّرسوحتدد املسند ألنشطة 

  األتية:

  ممتاز=  ٪ ١٠٠ – ٨٦

  جدا= جيد    ٪ ٨٥ – ٧٦

  جيد=    ٪ ٧٥ –٦٠

  مقبول=    ٪ ٥٩ – ٥٥

  راسب=    ٪ ٥٤من  >

  

 الّسمعّية بالوسيلة احملادثة لدرس الكالم مهارةتدريب عند إجراء  املدّرسنتيجة ألنشطة 

  :فهي البصريّة

P = �� �	100	٪ 

=                                            
	
	
	� �	100	٪ 

     =    
	
��٪

	�  

     =       93,75٪  

 بتقدير ٪ ١٠٠ – ٨١تدل على أا وقعت مابني حد  ٪٩٣,٧٥= Pبنتيجة و 

 احملادثة لدرس الكالم مهارةتدريب إجراء يف  املدّرسجدا. وتدل على أن أنشطة  جيد

خبطواته الصحيحة وبأحناء ومعايري عملية التعليم  مطابقة البصريّة الّسمعّية بالوسيلة

  عند عملية التعليم والتعلم. املدّرسوالتعلم اليت تلزم أن تم ا 

 احملادثة لدرس الكالم مهارةتدريب عند إجراء  الّطّالبوأما نتيجة ألنشطة 

  :فهي البصريّة الّسمعّية بالوسيلة



٤٧ 

  

P = �� � = 	100	٪ 

=                                         
			
	� �	100	٪ 

  =    
		��٪

	�  

     =    91,67٪  

بتقدير  ٪ ١٠٠ – ٨١دل على أا وقع ما بني حد ت٪٩١,٦٧= P وبنتيجة

 احملادثة لدرس الكالم مهارةتدريب يف  الّطّالب. وتدل على أن أنشطة  جيدجدا

طوات التعليم والتعلم وعمليته وهلم الرغبة يف خبمشرتكة تابعة  البصريّة الّسمعّية بالوسيلة

  .التعلم

  

 االختبار القبلي والبعدي - ٢

قبل  الّطّالبملعرفة عن قدرة  قبلي كما أنه طريقةختبار الباال قام الباحثو 

وأيضا قام  البصريّة الّسمعّية بالوسيلة احملادثة لدرس الكالم مهارةتدريب تطبيق 

 لدرس الكالم مهارةتدريب بعد  الّطّالبباالختبار البعدي ملعرفة قدرة  الباحث

يف االختبار ميكن النظر  الّطّالب، وملعرفة نتيجة البصريّة الّسمعّية بالوسيلة احملادثة

  إىل اجلدول اآلتية:

  ٤-٧ اجلدول

  نتيجة االختبار القبلي والبعدي

  البعديختبار نتيجة اال  ختبار القبلينتيجة اال  رقم

٨٦ ٦٠  ١ 

٨٢ ٥٥  ٢ 

٦٠ ٣٢  ٣ 

٨٠ ٤٠  ٤ 



٤٨ 

  

٦٠ ٢٥  ٥ 

٧٠ ٣٠  ٦ 

٦٦ ٣٠  ٧ 

٧٤ ٤٥  ٨ 

٧٠ ٣٤  ٩ 

٨٠ ٥٠  ١٠ 

٨٨ ٦٥  ١١ 

٧٨ ٤٠  ١٢ 

٨٠ ٥٥  ١٣ 

٧٨ ٥٠  ١٤ 

٨٤ ٦٨  ١٥ 

٧٨ ٣٠  ١٦ 

٨٢ ٤٦  ١٧ 

٧٠ ٣٠  ١٨ 

٨٨ ٦٢  ١٩ 

٧٤ ٤٠  ٢٠ 

٨٢ ٦٠  ٢١ 

٨٦ ٦٠  ٢٢ 

٨٠ ٥٥  ٢٣ 

٥٠ ٣٥  ٢٤ 

٧٢ ٣٤  ٢٥ 

٧٨ ٤٠  ٢٦ 

٧٠ ٣٠  ٢٧ 



٤٩ 

  

٦٠ ٣٥  ٢٨ 

  ٢١٠٦  ١٢٥١  اموع

 لتحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي  باالختبار ت

  ٣٩الرمز األتى: تستعمل الباحث) Test-t( احلساب

    t = ��
� ∑�²�
�(���)

 

 

  البيانات:

N : عدد أفراد العينة  

∑x²d  : جمموع مربع اإلحنراف  

Xd   : أفراداإلحنراف لكل (d-Md) 

Md   : ختبار ختبار القبلى واالاملتغري اال نتيجةمتوسط الفرق بني 

  البعدى

  ٤-٨ اجلدول

  الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي

  الرقم
ختبار نتيجة اال

  القبلى

ختبار نتيجة اال

  البعدى

Gain (d). 

(Post Test 

Pre Test) 

Md Xd (d-Md) X²d 

٢٥,٧٠ ٥,٠٧- ٣١,٠٧ ٢٦ ٨٦ ٦٠  .١ 

١٦,٥٦ -٤,٠٧ ٣١,٠٧ ٢٧ ٨٢ ٥٥  .٢ 

٩,٤٢ -٣,٠٧ ٣١,٠٧ ٢٨ ٦٠ ٣٢  .٣ 

٧٩,٧٤ ٨,٩٣ ٣١,٠٧ ٤٠ ٨٠ ٤٠  .٤ 

١٥,٤٤ ٣,٩٣ ٣١,٠٧ ٣٥ ٦٠ ٢٥  .٥ 

٩٢,١٦ ٨,٩٣ ٣١,٠٧ ٤٠ ٧٠ ٣٠  .٦ 
________________ 

39Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik,(Jakarta:Rineka Cipta,2010), hal.349-351 



٥٠ 

  

٧٩,٧٤ ٤,٩٣ ٣١,٠٧ ٣٦ ٦٦ ٣٠  .٧ 

٤,٢٨ -٢,٠٧ ٣١,٠٧ ٢٩ ٧٤ ٤٥  .٨ 

٢٤,٣٠ ٤,٩٣ ٣١,٠٧ ٣٦ ٧٠ ٣٤  .٩ 

١,١٤ -١,٠٧ ٣١,٠٧ ٣٠ ٨٠ ٥٠ .١٠ 

٦٥,١٢ -  ٨,٠٧ ٣١,٠٧ ٢٣ ٨٨ ٦٥  .١١ 

٤٨,٠٢ ٦,٩٣ ٣١,٠٧ ٣٨ ٧٨ ٤٠  .١٢ 

٣٦,٨٤ -٦,٠٧ ٣١,٠٧ ٢٥ ٨٠ ٥٥  .١٣ 

٩,٤٢ -٣,٠٧ ٣١,٠٧ ٢٨ ٧٨ ٥٠  .١٤ 

٢٢٧,١٠ - ١٥,٠٧ ٣١,٠٧ ١٦ ٨٤ ٦٨  .١٥ 

٢٨٦,٦٢ ١٦,٩٣ ٣١,٠٧ ٤٨ ٧٨ ٤٠  .١٦ 

٢٤,٣٠ ٤,٩٣ ٣١,٠٧ ٣٦ ٨٢ ٤٦  .١٧ 

٧٩,٧٤ ٨,٩٣ ٣١,٠٧ ٤٠ ٧٠ ٣٠  .١٨ 

٢٥,٧٠ -٥,٠٧ ٣١,٠٧ ٢٦ ٨٨ ٦٢  .١٩ 

٨,٥٨ ٢,٩٣ ٣١,٠٧ ٣٤ ٧٤ ٤٠  .٢٠ 

٨٢,٢٦ -٩,٠٧ ٣١,٠٧ ٢٢ ٨٢ ٦٠  .٢١ 

٢٥,٧٠ -٥,٠٧ ٣١,٠٧ ٢٦ ٨٦ ٦٠  .٢٢ 

٣٦,٨٤ -٦,٠٧ ٣١,٠٧ ٢٥ ٨٠ ٥٥  .٢٣ 

٢٥٨,٢٤ - ١٦,٠٧ ٣١,٠٧ ١٥ ٥٠ ٣٥  .٢٤ 

٤٨,٠٢ ٦,٩٣ ٣١,٠٧ ٣٨ ٧٢ ٣٤  .٢٥ 

٤٨,٠٢ ٦,٩٣ ٣١,٠٧ ٣٨ ٧٨ ٤٠  .٢٦ 

٧٩,٧٤ ٨,٩٣ ٣١,٠٧ ٤٠ ٧٠ ٣٠  .٢٧ 

٣٦,٨٤ -٦,٠٧ ٣١,٠٧ ٢٥ ٦٠ ٤٠  .٢٨ 

 ١٧٧٥,٥٨  -   -   ٨٧٠  ٢١٠٦  ١٢٥١ المجموع

  

  ) ، يف اجلدول السابق وجدت البيانت اآلتية:ttestنظر إىل النتيجة ت االختبار (



٥١ 

  

ختبار واال ار القبلىختبمتوسط الفرق بني قيمة املتغري اال  - ج

  ٣١,٠٧)=Mdالبعدى(

 ١٧٧٥,٥٨) = x²d∑( جمموع مربع اإلحنراف  - ح

 ٢٨) = N(عدد أفراد العينة  - خ

  )، كما يلي:tالنتيجة ت( وبعد ذلك، حيسب الباحث

t = ��
� ∑�²�
�(���)

  

= 31,07
� 1775,5828(28 − 1)

 

= 31,07
�1775,5828(27)

 

= 31,07
�1775,58756

 

= 31,07√2,34 

= 31,071,52  

=20,44 

، ٢٠,٤٤) ttestأن النتيجة ت االختبار ( السابقة ،فوجد الباحثن اخلطوات وم

  ) بالرموز:derajat kebebasanوأخريا حتديد الدراجة احلرية (
db=N-1  

db=28 -1 
db=27 

وجد النتيجة ت اجلدول على مستوى الداللة ، فيdb وبعد أن حيسب الباحث

)signifikansi (وإذا2,05 ٪ وهو٥ . )نتيجة ت اإلختبارttest أكرب من نتيجة ت اجلدول (

) (ttabel .  

   ٢٠,٤٤) ttestالنتيجة ت اإلختبار( ن الرموز السابقة، وجد الباحثوم

، ٢,٠٥ ٪ وهو٥) signifikansiعلى مستوى الداللة (ttabel) والنتيجة ت اجلدول (



٥٢ 

  

) فيكون الفرض ٢٠,٤٤<٢,٠٥فالنتيجة ت االختبار أكرب من نتيجة ت اجلدول (

ترقى على مهارة الكالم  البصريّة الّسمعّية بالوسيلة احملادثةتدريب البديل مقبول أي إن 

 .الكالمعلى  الّطّالبقدرة 

  

 تحقيق الفروض  -  و
 

 ىت افرتضهق الفروض الّ يت سبق حتليلها، يريد الباحث أن حيقّ فقا للبيانات الّ و 

  :لاألوّ  فصليف ال

 بالوسيلة احملادثة لدرس الكالم مهارةتدريب  فري يقول أنّ كان الفرض الصّ  - ١

وهذا الفرض مردود . )Ho( مل يكن فعاال لرتقية مهارة الكالم البصريّة الّسمعّية

أو تيجة ت اجلدول نتيجة ت احلساب أكرب من النّ  ألنّ 

)٢٠,٤٤<٢,٠٥.( 

يكون  البصريّة الّسمعّية بالوسيلة احملادثة لدرس الكالم مهارةتدريب  إنّ  - ٢

نتيجة ت احلساب  ألنّ مقبول وهذا الفرض . )Ha(لرتقية مهارة الكالم فعاال

 ).٢٠,٤٤<٢،٠٥أو ( تيجة ت اجلدولأكرب من النّ 



 

 

٥٣ 

 الفصل الخامس

  الخاتمة

 نتائج البحث  -  أ

قدم  البداية حىت النهاية، ويف هذا الفصلقد حبث الباحث بالبحث التجرييب من 

 احملادثة لدرس الكالم مهارةتدريب  على الّطّالبنتائج البحث وهي إن قدرة الباحث 

ب مهارة يف تدري  مشاهدة الفيديوق الباحث تقي بعد تطبيتر  البصريّة الّسمعّية بالوسيلة

  نتائج البحث كما يلي:وأما الكالم 

لرتقية  امؤثّر و  يكون فعاالبالفيديو  احملادثة لدرس الكالم مهارةتدريب إّن  -

نتيجة ت احلساب أكرب من  ألنّ مقبول وهذا الفرض . )Ha( مهارة الكالم

 ).٢٠,٤٤<٢،٠٥أو ( تيجة ت اجلدولالنّ 

  

 االقتراحات  - ب

مهمة  ايراهبعض االقرتاحات اليت  يقدم الباحثالبحث،  نتائج على اإعتماد

  كون نافعة لنا مجيعا، وهي كما يلي:توعسى أن 

ألن  ،مهارة الكالم تدريبيف  الفيديوللمعلم أن يستخدم  يرجو الباحث - ١

 .الكالمعلى  الطّالبلرتقية قدرة  اهلا آثار 

 الّطّالبتسهل  وسيلةالألن هذه بالفيديو  الكالم يتدربواأن  الّطّالبعلى  - ٢

 .المالكيف 

لوسائل عداد اأن يهتم إهتماما كبريا بإ الّزهرةمدير معهد  منيرجو الباحث  - ٣

  .ة وصحيحةمية جيديعملية التعلالري لكي جت هذا املعهدالتعليمية يف 

 



٥٥ 

 

 المراجع

  

  العربية المراجع  -أ 

 الدولية. الشروق مكتبة:مصر ،الوسيط المعجم ،٢٠٠٤ مدكور، إبراهيم

القاهرة: ، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،٢٠١١ أبو عالم، رجاء حممو،

  دار النشر للجامعات.

  داراملسلم: الرياض ،تدريسها وطرائق ماهيتها غويةالمهارة اللّ أمحد فؤاد عليان، 
اإلّتجاهات المعاصرة في تدريس الّلغة العربّية والّلغة الحّية ، ١٩٧٨امحد إبراهيم، ١

  القاهرة: دار الفكر العريبّ  األخرى لغير الّناطقين بها،

 ، مكةبها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم في المرجع ،١٩٨٦ طعمة، امحد رشدي

  القرى. أم جامعة: املكرمة

،  القاهرة: مناهج تعليم اللغة العربية بالتعليم األساسي ،١٩٩٨ ،__________

  دار الفكر العريب.

 العلم دار: بريوت ،إنكليزي – عربي قاموس ردالمو  ،١٩٩٥ البعلبكي، روحي

  للماليني.

، بند أتشية: الرانري تعليم اللغة العربية المدخل إلى ،٢٠٠٤ ،سالمي بنت حممود

 .فرس

المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،  ،ه١٤١٦ صاحل ابن محد العساف،

  .الرياض: املكتبة العبيكان(



٥٦ 

 

، تعليم اللغة الحية وتعليمها بين نظرية والتطبيق ،١٩٨١ بد احمليد العريب،عصالح  

   .بريوت: مكتبة لبنان

 –تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الطرق  ،٢٠٠٨ عمر الصديق عبداهللا،

  الدار العاملية للنشر والتوزيع. ، اخلرطوم :الوسائل –األساليب 

ة و عليميّ ائل التّ سّ و ة سيكولوجيّ  ، مـ ١٩٨١-هـ ١٤٠١ عبد احلميد سيد أمحد منصور،

   بعة األوىل، دار املعارف، القاهرة، الطّ ةغة العربيّ درس اللّ وسائل التّ 

، دار الفكر، األردان، عليمالتّ  مدخال إلى تكنولوجيا مـ، ١٩٩٨ عبد احلافظ سالمة،

  لطبعة الثانية ا

  دار املعارف مبصر  ،الّلغة العربّية ىالموجه الفّنى لمدرس، ١١١٩ عبد العليم إبراهيم،

دليل المعلم للكتاب األساسي في تعليم اللغة العربية  ،م ١٩٨٣فتحي علي يونس،

  لرتبية والثقافة والعلومتونس  : املنظمة العربية ل، الناطقين بهالغير 

 داراملشرق.: بريوت ،واإلعالم اللغة في المنجد ،٢٠٠٥ معلوف، لويس

 ،وإستراتيجّيات طرائق التدريس ،١٤٣٢ – ٢٠١١ والرتمجة، للتأليف نون مركز

 الثقافية. اإلسالمية املعارف مجعية: بريوت

، المرشد النفيس إلى أسلمة طرق التدريس ه،١٤١٩ جان،حمّمد صاحل بن علي 

 ئف: دار الطرفني للنشر والتوضيع.الطا

اململكة العربية ، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى مود كامل الناقه،حم

  سعودية، جامعة أم القرى، دون سنةال

، النظرية والتطبيقتكنولوجيا التعليم بين  م،٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ د حممود احليلة،حممّ 

  باعةـوزيع والطّ شر والتّ دار املسرية للنّ 

  

  

  



٥٧ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah/ Madrasah : MTsS Az-Zahrah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VIII (Ganjil) 

Materi Pelajaran : الساعة 

Alokasi Waktu : 1 X 45 Menit  

A. KOMPETENSI INTI 

KI
1
  :   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI
2
 :  Menghargai, dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

KI
3
 :  Memahami  pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang  ilmu   pengetahuan,teknologi, 

seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak  mata). 

KI
4
 : Mencoba,mengolah,  dan menyaji, dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai,  merangkai, memodifikasi, dan membuat)   dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan  sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori). 

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

No. KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1 1.1 Mensyukuri kesempatan 

dapat mempelajari Bahasa 

Arab sebagai bahasa peng 

antar komunikasi internas 

ional yang diwujudkan 

dalam semangat belajar. 

1.1.1 Terbiasa membaca Al-Quran 

sebelum dan sesudah belajar sebagai 

kecintaan terhadap bahasa Arab dan 

agama Islam. 

 

 



2 2.2 Menunjukkan prilaku 

jujur, disiplin, percaya 

diri dan bertanggung 

jawab dalam melaksanak 

an komunikasi transaksi 

onal dengan guru dan 

teman.  

2.2.3 Terbiasa bersyukur terhadap karunia 

Allah dapat belajar bahasa Arab 

sebagai bahasa Al-Quran. 

2.2.4 Terbiasa berprilaku jujur, disiplin, 

percaya diri dan bertanggung jawab 

dalam berkomunikasi bahasa Arab 

dengan guru dan teman. 

3 3.3Menemukan makna  

atau gagasan dari 

kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan: 

 الساعة

4.2 Menunjukkan contoh 

ungkapan sederhana 

untuk menyatakan, 

menanyakan dan 

merespon tentang:                       

             الساعة

     dengan memerhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai 

dengan kontek. 

3.3.1 Menyebutkan  makna dari 5 kata 

baru yang berkaitan dengan: الساعة 

3.3.2 Menyebutkan makna dari frase yang 

berkaitan dengan:                      الساعة 

3.3.3 Menterjemahkan  kalimat bahasa 

Arab  yang berkaitan dengan:  الساعة 

4.3.1Menunjukkan contoh ungkapan 

sederhana secara tertulis untuk 

menyatakan, menanyakan,dan 

merespon tentang :                           

 الساعة

          dengan memerhatikan struktur 

tarkib mubtada khabar yang terdiri 

dari “adat ma’dud tartibi dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai 

kontek. 

 

 

 

 

 

 



B. MATERI PEMBELAJARAN 

                                                    الساعة
     

الواحدةالساعة   
 الساعة الثانية
 الساعة الثالثة
 الساعة الرابعة

 الساعة الخامسة
 الساعة الساادسة

 الساعة السابعة
 الساعة الثامنة

 الساعة التاسعة
 الساعة العاشرة

  

C. MEDIA, ALAT/BAHAN DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media  

 Buku  

 Video tentang الساعة 

2. Alat/Bahan 

 Papan tulis, spidol, proyektor, laptop. 

3. Sumber Belajar 

 Guru Pamong 

 Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015, Buku Siswa Bahasa 

Arab VII, kurikulum 2013. 

 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan (5 menit) 

 Persiapan psikis dan fisik dengan membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan berdoa bersama (menghayati ajaran 

agama). 



 Menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran 

(rasa ingin tahu). 

 Menyampaikan secara singkat garis besar materi yang akan 

disajikan selama pembelajaran. 

 Memberi motivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

 Menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan yang akan 

dicapai. 

 

2. Kegiatan inti (35 Menit) 

 Mengamati 

 Siswa mengamati dengan cermat penjelasan dari guru tentang 

tema/topik pembelajaran sesuai dengan tarkib yang di 

ajarkan. 

 Secara individual siswa mengamati dan mendengarkan teks 

dan bacaan tentang  الساعة yang ditampilkan oleh guru melalui 

proyektor. 

 Menanya  

 Melakukan tanya-jawab sederhana tentang tema/topik yang 

dipelajari. 

 Siswa bertanya tentang mufradat yang belum di pahami dari 

teks. 

 Peserta didik mendapat penguatan atas jawaban atau respon 

dari pertanyaan- pertanyaan yang diberikan. 

 Komunikasi 

 Setiap 2 siswa mempresentasikan muhadasah didepan kelas 

secara bergantian 

 Guru memberikan penghargaan kepada setiap 2 orang siswa 

yang telah tampil terbaik didepan kelas, dan Guru 

Memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi secara aktif. 

3. Penutup (5 menit) 

 Kesimpulan 

 Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan 

materi pembelajaran secara demokratis. 

 Evaluasi 

 Guru mengevaluasi hasil belajar siswa dengan meminta siswa 

mengambil pembelajaran dari presentasi yang telah di 

tampilkan 

 Refleksi 

 Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 



 Guru memberikan pesan moral kepada siswa dan menutup 

pembelajaran. 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 

 

F. PENILAIAN 

1. Sikap spiritual 

a. Teknik penilaian : Non Tes (check list) 

b. Bentuk instrumen : Penilaian diri 

No. PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

ragu 

Tidak 

Setuj

u 

1 Al-Quran adalah kitab 

suci umat Islam yang 

ditulis dalam bahasa 

Arab dengan gaya 

bahasa yang sangat 

indah 

     

2 Menuntut ilmu adalah 

perintah Allah SWT. 

     

3 Umat Islam wajib 

bersyukur atas karunia 

yang diberikan-Nya. 

     

4 Setiap ilmu harus 

diamalkan. 

     

5 Allah SWT memuliak 

an orang yang berilmu. 
     

 

JUMLAH SKOR 

     

 

KETERANGAN 

 

NILAI 

 

NILAI AKHIR 

Sangat Setuju      = Skor 4 

Setuju                 = Skor 3 

Ragu-ragu           = Skor 2 

Tidak Setuju        = Skor 1 

                   

             
      

=   ………. 

 

 

CATATAN 

 

 

 

 

 

 



2. Sikap Sosial 

a. Teknik Penilaian : Non Tes (check list) 

b. Bentuk Instrumen : Penilaian Antar Teman  

NO. PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 
SKO

R Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Bersikap santun 

terhadap sesama 

     

2 Bersikap terpuji dal 

am berkomunikasi 

     

3 Terbuka terhadap 

pendapat orang lain 

     

4 Berkomunikasi 

dengan bahsa yang 

sopan 

     

5 Tidak membeda-

bedakan pergaulan 

dengan dasar 

kepandaian. 

     

 

JUMLAH SKOR 

     

 

KETERANGAN 

 

NILAI 

 

NILAI 

AKHIR 

Selalu                   = Skor 4 

Sering                  = Skor 3 

Kadang-kadang  = Skor 2 

Tidak Pernah       = Skor 1 

                   

             
      

=   ………. 

 

Petunjuk : 

a. Dibuat kelompok dengan anggota masing-masing 4-5 orang 

b. Tiap- tiap kelompok lain berdiskusi untuk menilai setiap anggota kelompok 

lain 

c. Membuat rekap penilaian untuk tiap-tiap peserta didik. 

 

3. Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian : Tes Tulis 

b. Bentuk Instrumen : Essay Test 

No. Indikator Butir Instrumen 

1 Mampu menyebutkan makna kata 

yang terkandung dalam teks  

Artikan kata-kata berikut 

kedalam bahsa Indonesia yang 

baik dan benar ! 

 

4. Keterampilan 

a. Teknik Penilaian : Performance 



b. Bentuk instrumen : Praktik  

No. Indikator Butir Instrumen 

1 Mampu  membaca, meyebutkan 

makna, dan menjawab beberapa 

pertanyaan tentang kandungan teks 

qiraah. 

 

Bacalah teks berikut dengan suara 

yang jelas dan fashih ! 

 الساعة الواحدة

 الساعة الثانية

......الساعة الثالثة  

  

                                                                                      Bireuen,    Juli 2018 

             Mengetahui    

          Guru Pengamat                                                   Guru Bidang Bahasa Arab 

 

 

 

         Zubaili, S.Pd.I                         Ridha Mafhazha 

Nip:19750815200112 1 002             Nim : 221222516 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

A. Lembar Pengamatan Sikap Pada Saat Pengamatan (Proses) 

No. Aspek Yang Dinilai 1 2 3 4 Keterangan 

1. Rasa ingin tahu (curiosity)      

2. Ketelitian dalam melakukan kerja 

individu 

     

3. Ketelitian dan kehati-hatian dalam 

kerja kelompok 

     

4. Ketekunan dan tanggung jawab 

dalam bekerja secara individu 

maupun kelompok 

     

5. Keterampilan saat berkomunikasi 

dalam diskusi kelompok 

     

 

B. Rubrik Penilaian 

No. Aspek Yang Dinilai Rubrik 

1. Menunjukkan rasa 

ingin tahu 

1. Tidak menunjukkan rasa ingin tahu, tidak 

antusias, pasif 

2. Menunjukkan rasa ingin tahu, tidak antusias, 

pasif 

3. Menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, 

antusias, aktif 

4. Menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat 

besar, seluruh perhatian dicurahkan untuk 

mencari tahu 

2. Ketelitian dalam 

melakukan kerja 

individu 

1. Melakukan pekerjaan tidak sesuai prosedur, 

bekerja dengan tergesa-gesa, hasil tidak tepat 

2. Melakukan pekerjaan sesuai prosedur, hati-hati 

dalam bekerja, hasil tidak tepat 

3. Melakukan pekerjaan sesuai prosedur, hati-hati 

dalam bekerja, hasil tepat 

4. Mengamati wujud benda dengan teliti, serius, 

penuh perhatian 

3. Ketelitian dan 

kehati-hatian dalam 

1. Melakukan kerja dengan tergesa-gesa secara 

bersama dengan teman sekolompok, dengan 



presentasi hasil yang tidak tepat 

2. Melakukan kerja dengan hati-hati secara 

bersama dengan teman sekelompok, dengan 

hasil yang tidak tepat 

3. Melakukan kerja dengan hati-hati secara 

bersama dengan teman sekelompok, dengan 

hasil yang tepat 

4. Melakukan kerja dengan sangat hati-hati secara 

bersama dengan teman sekelompok, dengan 

hasil yang tepat 

4. Ketekunan dan 

tanggung jawab 

dalam bekerja secara 

individu maupun 

berdua 

1. Tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan 

tugas, tidak mendapatkan hasil 

2. Tekun dalam menjalankan tugas, tidak 

mendapatkan hasil terbaik 

3. Tekun dalam menjalankan tugas, mendapatkan 

hasil terbaik dan tepat waktu 

4. Tekun dalam menyelesaikan tugas dengan hasil 

terbaik yang bisa dilakukan, sistematis dan 

berupaya tepat waktu 

5. Keterampilan saat 

berkomunikasi 

dalam diskusi berdua 

1. Tidak aktif bertanya, tidak mengemukakan 

gagasan, menghargai pendapat orang lain 

2. Aktif bertanya, tidak mengemukakan gagasan, 

menghargai pendapat orang lain 

3. Aktif bertanya, aktif berpendapat, menghargai 

pendapat orang lain 

4. Aktif dalam tanya jawab, dapat 

mengemukakan gagasan atau ide secara ilmiah, 

dan menghargai pendapat siswa yang lain 

 



LEMBARAN OBSERVASI GURU 

 

Nama Sekolah   : MTsS Az-Zahrah 

Kelas/Semester  : VII / Ganjil 

Nama Guru   : Ridha Mafhazha 

Materi Pokok   : الّساعة 

Nama Pengamat/Observer :  

 

A. Petunjuk   : Berilah tanda cek (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut 

penilaian Bapak / Ibu  :  

  1 : berarti Tidak Baik   3: berati Baik  

2: berati Kurang Baik   4: berarti Sangat Baik 

      

B. Lembar Pengamatan :  

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1. Kegiatan awal: 

1. Guru mengucapkan salam. 

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

3. Kemampuan guru mengkondisikan dan memotivasi 

siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

4. Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

5. Tata cara guru memberikan penjelasan tentang langkah 

pelaksanaan pembelajaran. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti: 

1. Kemampuan guru dalam menjelaskan Penggunaan 

Media belajar audio visual pada latihan keterampilan 

berbicara 

2. Kemampuan Guru dalam menjelaskan kosa-kata yang 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



belum diketahui oleh siswa. 

3. Kemampuan Guru dalam mengamati kegiatan siswa 

ketika pembelajaran 

4. Kemampuan Guru dalam mengelola siswa ketika 

latihan keterampilan berbicara menggunakan media 

audio visual 

 

 

 

 

3. Kegiatan Akhir: 

1. Kemampuan guru dalam merangkum materi 

pembelajaran bersama siswa. 

2. Tata cara guru dalam penyampaian pesan moral. 

3. Kemampuan guru menutup pelajaran. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bireuen,   Juli 2018 

            Pengamat/Observer 

 

 

   (                       ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KETERANGAN: 

 

Kegiatan Awal: 

1. Guru mengucapkan salam. 

1. Tidak mengucapkan salam. 

2. Mengucapkan salam namun tidak ramah dan semangat. 

3. Mengucapkan salam dengan ramah  namun tidak semangat. 

4. Mengucapkan salam dengan ramah dan semangat. 

 

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

1. Guru tidak mengecek kehadiran siswa. 

2. Guru hanya mengecek sebagian kecil kehadiran siswa. 

3. Guru mengecek sebagian besar kehadiran siswa. 

4. Guru mengecek semua kehadiran siswa. 

 

3. Kemampuan guru mengkondisikan dan memotivasi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

1. Tidak mempersiapkan dan memotivasi siswa, langsung masuk ke 

pelajaran  

2. Mempersiapkan dan memotivasi, namun sebagian besar siswa belum 

terkondisi 

3. Mempersiapkan dan memotivasi, namun sebagian kecil siswa belum 

terkondisi 

4. Mempersiapkan dan memotivasi, maka seluruh siswa sudah terkondisi 

untuk belajar. 

 

4. Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. 

1. Tidak sesuai dengan materi pembelajaran. 

2. Kurang sesuai dengan materi pembelajaran. 

3. Sebagian besar sesuai dengan materi pembelajaran. 

4. Semua sesuai dengan materi pembelajaran. 



5. Tata cara guru memberikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan 

pembelajaran. 

1. Tidak jelas dan sistematis. 

2. Kurang jelas dan sistematis. 

3. Sebagian besar jelas dan sistematis. 

4. Seluruhnya jelas dan sistematis. 

 

Kegiatan Inti: 

1. Kemampuan guru dalam menjelaskan tata cara berbicara yang baik dan benar  

dan cara mengaplikasikan pembelajaran menggunakan media audio visual 

pada latihan keterampilan berbicara 

1. Penjelasan tidak tegas/ teratur/ terurut 

2. Sebagian penjelasan belum tuntas/ ragu-ragu 

3. Sebagian besar penjelasan tuntas namun tidak runtut 

4. Semua yang dijelaskan tuntas, runtut dan teratur. 

 

2. Kemampuan Guru dalam menjelaskan kosa-kata yang belum diketahui oleh 

siswa. 

1. Penjelasan tidak tegas/ teratur/ terurut 

2. Sebagian penjelasan belum tuntas/ ragu-ragu 

3. Sebagian besar penjelasan tuntas namun tidak runtut 

4. Semua yang dijelaskan tuntas, runtut dan teratur. 

 

3. Kemampuan Guru dalam mengamati kegiatan siswa ketika pembelajaran 

1. Tidak mengamati siswa ketika pembelajaran. 

2. Kurang mengamati siswa ketika pembelajaran. 

3. Sebagian besar mengamati siswa ketika pembelajaran. 

4. Guru mengamati siswa ketika pembelajaran. 

 

 

 



 

Kegiatan Akhir: 

1. Kemampuan guru dalam merangkum materi pembelajaran bersama siswa. 

1. Tidak memberikan rangkuman. 

2. Rangkuman dibuat oleh guru 

3. Siswa secara bersama-sama membuat rangkuman 

4. Guru bersama siswa membuat rangkuman. 

 

2. Kemampuan guru dalam penyampaian pesan moral. 

1. Tidak dapat dimengerti dan tidak berkaitan dengan kehidupan nyata. 

2. Dapat dimengerti dan tidak berkaitan dengan kehidupan nyata. 

3. Dapat dimengerti dan namun kurang berkaitan dengan kehidupan nyata. 

4. Dapat dimengerti dan berkaitan dengan kehidupan nyata. 

 

3. Tata cara guru menutup pelajaran. 

1. Tidak menutup pembelajaran. 

2. Hanya menutup pembelajaran tanpa salam dan tidak merapikan kelas. 

3. Menutup pembelajaran dengan salam dan tidak merapikan kembali kelas. 

4. Menutup pembelajaran dengan salam dan merapikan kembali kelas.  

 

 

* Terima Kasih * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBARAN OBSERVASI SISWA 

 

Nama Sekolah   : MTsS Az-Zahrah 

Kelas/Semester  : VII / Ganjil 

Nama Guru   : Ridha Mafhazha 

Materi Pokok   : الّساعة 

Nama Pengamat/Observer :  

 

A. Petunjuk   : Berilah tanda cek (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut 

penilaian Bapak / Ibu  :  

  1 : berarti Tidak Baik   3: berati Baik  

2: berati Kurang Baik   4: berarti Sangat Baik  

 

B. Lembar Pengamatan :  

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1. Kegiatan awal: 

1. Siswa menjawab salam guru. 

2. Siswa membaca doa sebelum belajar. 

3. Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

4. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

5. Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah 

pelaksanaan pembelajaran. 

   

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti: 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru di depan kelas.  

2. Perilaku siswa ketika proses pembelajaran berlangsung 

3. Siswa menanggapi ketika Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh Guru 

5. Siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 

3. Kegiatan Akhir: 

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru 

tentang materi yang telah disajikan 

2. Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan 

guru 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Bireuen,   Juli 2018 

            Pengamat/Observer 

 

 

   (           ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KETERANGAN:  

Kegiatan Awal: 

1. Siswa menjawab salam guru. 

1. Siswa tidak menjawab salam guru. 

2. Sebagian kecil siswa menjawab salam guru. 

3. Sebagian besar siswa menjawab salam guru. 

4. Semua siswa menjawab salam guru. 

 

2. Siswa membaca doa sebelum belajar. 

1. Siswa tidak membaca doa sebelum belajar. 

2. Sebagian kecil siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib. 

3. Sebagian besar siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib. 

4. Semua siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib. 

 

3. Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

1. Siswa tidak terkondisikan dan tidak termotivasi untuk siap belajar. 

2. Sebagian kecil siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar. 

3. Sebagian besar siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar. 

4. Seluruh siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar. 

 

4. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 

1. Siswa tidak memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 

2. Sebagian kecil siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

3. Sebagian besar siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

4. Semua siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 

 

5. Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan pembelajaran. 

1. Siswa tidak memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan 

pembelajaran. 



2. Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah 

pelaksanaan pembelajaran. 

3. Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah 

pelaksanaan pembelajaran. 

4. Semua siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti: 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 

1. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 

2. Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 

3. Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 

4. Semua siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 

 

2. Perilaku (Akhlak/Sopan santun) siswa ketika proses pembelajaran 

berlangsung 

1. Siswa tidak mempraktekkan perilaku yang baik kepada Guru ketika 

proses pembelajaran sedang berlangsung 

2. Sebagian kecil siswa mempraktekkan perilaku yang baik kepada Guru 

ketika proses pembelajaran sedang berlangsung 

3. Sebagian besar siswa mempraktekkan perilaku yang baik kepada Guru 

ketika proses pembelajaran sedang berlangsung 

4. Semua siswa mempraktekkan perilaku yang baik kepada Guru ketika 

proses pembelajaran sedang berlangsung 

 

3. Siswa menanggapi ketika Guru menjelaskan materi pembelajaran 

1. Siswa tidak menanggapi setelah Guru menjelaskan materi pembelajaran 

2. Sebagian kecil siswa menanggapi setelah Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 

3. Sebagian besar siswa menanggapi setelah Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 



4. Semua siswa menanggapi setelah Guru menjelaskan materi pembelajaran 

 

4. Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

Guru 

1. Siswa tidak bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Guru 

2. Sebagian kecil siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh Guru 

3. Sebagian besar siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh Guru 

4. Semua siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

Guru 

5. Siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 

1. Siswa tidak mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 

2. Sebagian kecil siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 

3. Sebagian besar siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 

4. Semua siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 

 

Kegiatan Akhir: 

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru tentang materi yang telah 

disajikan. 

1. Tidak memberikan rangkuman. 

2. Rangkuman dibuat oleh guru 

3. Siswa secara bersama-sama membuat rangkuman 

4. Guru bersama siswa membuat rangkuman. 

 

2. Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 

1. Siswa tidak mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 

2. Sebagian kecil siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 

3. Sebagian besar siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 

4. Semua siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 



البحثصور   

 

 

 

 

 
 

(على الطّّلب اإلختبار القبلي)أمر معّلم طالبان في كل الى األمام للمحادثة ( الصورة األولى)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 .الى الطّّلب أشهد معّلم األفّلم الكرتونية بالوسيلة السمعية البصرية( الصورة الثانية)

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 (على الطّّلب اإلختبار البعدي)أمر معّلم طالبان في كل الى األمام  ( ثالتةالصورة ال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 (اإلختبار البعدي على الطّّلب)أمر معّلم طالبان في كل الى األمام  ( رابعةالصورة ال)



  اوال : البيانات الشخصية

  ضى مفازار :    اإلسم الكمل .١

 ٢٢١٢٢٢٥١٦:     رقم القيد .٢

 ١٩٩٤ -  فربايري – ٠٢، بريون:   حمل وتاريخ امليالد .٣

 : الذكور      اجلناس .٤

 : اإلسالم      ينالدّ  .٥

 : إندونيسيا      اجلنسية .٦

 : غري متزوج  احلالة اإلجتماعية .٧

 ٠٢، منرة فرومنس، قرية أتشيه الوسطى:       العنوان .٨

 : طالب      العمل .٩

 rmafhazha@gmail.com :    الربيد األلكرتوىن .١٠

 أولتا مسري:     اسم األب .١١

  مدّرس :      العمل .١٢

 حجدة:     اسم األم .١٣

 : ربة البيت      العمل .١٤

 أتشيه الوسطى:       العنوان .١٥

  ثانيا : خلفية التعليم :

 انكوف ١٤املدرسة اإلبتدائية  .١

 بريون، مبعهد الزهرةاملدرسة املتوسطة  .٢



 مبعهد الزهرة، بريوناملدرسة الثناوية  .٣

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  وتأهيل املعلمني جبامعة الرانري اإلسالمية  .٤

    ٢٠١٩ -٢٠١٢احلكومية، بندا أتشية، سنة 

 

 

 

 

 

  ٢٠١٩ ينايري ٢٩الم، دار السّ 

  الباحث             
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