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 ه

 استهالل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ُْلَُهْلَُيْسَتِويُالَِّذْيَنُيَ ْعَلم ْوَنُوالَِّذْيَنُالَيَ ْعَلم ْوَنُقُ   

(9: الزمر)  

الَِّذْيَنُآَمن  ْواُِمْنك ْمَُوالَِّذْيَنُا ْوت  ْواُ اْلِعْلَمَُدَرَجاتُ يَ ْرَفع ُاهللُ   

( 11: المجادلة)  

 

(صدق اهلل العظيم)  

ُ رخاءُوالُبؤسُعليكُوالُُُُُُُُُُُوالُحزنُيدومُوالُسرورُُُُُ

 وليسُيزيدُيفُالرزقُالعناءُُُُُُُُُُُورزقكُليسُينقصهُالتأينُُُ

(اهللاإلمام الشافعي رحمه )            

 



 وُ

 أهدي هذه الرسالة          
ُاملكرم -1 ُأيب ُالبحرُإىل ُُمشس ُاحملبوبة ُاملكرمة ونورُوأمي

ُيفُُحيايت ُوأبقامها ُاهلل ُحفظهما ُصغرية ُربياين اللذين
جزاكمُ.ُوإىلُمجيعُأسريت.ُسالمةُالدينُوالدنياُواآلخرة

ُ.اهللُخريُاجلزاء
ُاحلكومية،ُ -2 ُاإلسالمية ُالرانريي ُجامعة ُيف ُأساتذيت إىل

اداُالذينُقدُعملوينُأنواعُالعلومُاملفيدةُوأرشدوينُإرش
ُ.صحيحا،ُهلمُبالكثريُتقديراُوإجالال

ُاإلسالميةُ -3 ُالرانريي ُجامعة ُيف ُأصدقائي ُمجيع وإىل
ُ ُأتشيه، ُبندا ُعلىُُأقولاحلكومية ُجزيال شكرا

ُكتابةُهذهُالرسالة،ُُتكمساعدم منُأولُلقائناُحىتُتتم
ُودعائكم ُاهلل ُبإذن ُإال ُيل ُالقدرة ُخريُ.وال ُاهلل جزاكم

ُ.اجلزاء

ُ

 

 



 زُ

 شكر وتقدير

اهلل الرحمن الرحيمبسم   

هللُالذيُأنزلُالقرآنُعربياُهدىُللناسُوبيناتُمنُاهلدىُاحلمدُُ
والصالةُوالسالمُعلىُسيدُاألنامُحممدُصلىُاهللُعليهُ.ُوالفرقان

ُ.وسلمُوعلىُآلهُوأصحابهُذوىُالكرم

ُالرسالةُ ُكتابة ُمن ُوعونه ُاهلل ُبإذن ُالباحثة ُانتهت فقد
بالقصةُلرتقيةُمهارةُ Time Tokenتطبيقُأسلوبُ"ُحتتُاملوضوع

ُ ُ)الكالم ُالزاهدين ُدار ُلكليةُ" Aceh Besar)مبعهد ُقدمتها اليت
ُعلىُ ُللحصول ُاملقررة ُوالواجبات ُالشروط ُبعض ُإلمتام الرتبية

 S.Pd))شهادةُاجلامعةُاألوىلُيفُعلومُالرتبيةُوالتعليمُاإلسالميُ

اإلسالميةُاحلكوميةُبكليةُالرتبيةُوتأهيلُاملعلمنيُجلامعةُالرانرييُ
ُ.ببنداُأتشية

ُمهاُ ُالكرميني ُللمشرفني ُالشكر ُالباحثة وتقدم
نُاذلاملاجستريُوفضيلةُاملاجستريُالعثمانُحسنيُُاندوسالدكتوُر



 حُ

ُجهودمها ُبذال ُإىلُُقد ُبدايتها ُمن ُالرسالة ُهذه ُعلى لإلشراف
ُ.هنايتهاُعسىُأنُجيزيهماُاهللُأحسنُاجلزاء

ُملد ُوالعرفان ُحتيته ُأمسى ُالباحثة ُكليةُوتقدم ُوعميد ُاجلامعة ير
ُومجيعُ ُالعربية ُاللغة ُتعليم ُقسم ُورئيس ُاملعلمني ُوتأهيل الرتبية
ُبالتقديرُ ُالالئق ُواجبهم ُأدوا ُقد ُالذين ُاملكرمني األساتيذ
ُإرشاداُ ُوأرشدوها ُاملفيدة ُالعلوم ُأنواع ُوعلموها واإلجالل

ُصحيحا ُاللغةُ. ُتعليم ُجلميعُموظفيُقسم ُشكرا ُالباحثة وتقدم
ُُ.معةُالرانرييالعربيةُجبا

 ملديرُمعهدُدارُالزاهدينُُأيضاحرتامُاالوتقدمُالباحثةُ
Aceh Besarُ ُالزاهدين ُدار ُالعالية ُاملدرسة  Aceh Besar.ورئيس

ُالذينُقدُأعانوهاُيفُمجعُالبياناتُ ُفيه وجلميعُاملدرسنيُوالطلبة
ُ.منُالباحثةُعندُعمليةُالبحثإليهاُُاحملتاج

ُال ُمن ُمث ُالزم ُأن ُالباحثة ُواحرتاماُعلى ُشكرا تقدم
ولكلُمنهماُُيتالبحرُوأمهاُنورُحياُمشسهاُُيلوالديهاُاحملبوبنيُأب

أحسنُُياُوالديلعلُاهللُجيزيكماُ.ُجتاورمهاُإىلُاألبداليتُُيتأدعي
ُ.خرةالثوابُيفُالدنياُواآل



 طُ

اللغةُُتعليمُاحملبوبنيُيفُقسمُهامثُتقدمُالباحثةُألصدقائي
ُ ُللمرحلة ُقد2112ُالعربية ُهذهُُالذين ُكتابة ُعلى ساعدوها

ُالذينُقدُساعدوهاُودفعوهاُإىلُُ.الرسالة وكذلكُجلميعُزمالئها
ُكتابةُهذهُالرسالة ُ.إمتام

منُُالنافعةُأخرياُترجوُالباحثةُالنقدُالبنائيُواالقرتاحاتُوُ
ُ ُبالدعاء ُوختتتمُالباحثة أنُعسىُاهللُ"القارئنيُإلكمالُالرسالة،

 ُ.آمنيُياُربُالعاملني"ُأمجعنيجيعلُهذهُالرسالةُنافعةُللناسُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
2121ُُُدارُالسالم،ُ

ُُالباحثة

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُألفيةُالرحمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

 

 



 يُ

قائمة المحتوياتُ  

    صفحة

 ه ............................................. هاللاست

 و ................................................ إهداء

 ز  ......................................... وتقدير كرش

 ي ..................................... قائمة المحتويات

 ن  ....................................... الجداولقائمة 

 ع ...................................... لملحقاتقائمة ا

 ف ....................... باللغة العربيةمستخلص البحث 

 ق .................... ص البحث باللغة اإلنجليزيةمستخل

 ر  .................. اإلندونيسيةص البحث باللغة مستخل

 

 



 كُ

 أساسيات البحث: الفصل األول

1ُ.................................ُمشكلةُالبحثُ-أُُُُ

3ُ.................................ُسؤالُالبحثُ-بُُُُ

٤ُ.................................ُهدفاُالبحثُ-جُُُُ

٤ُ..................................ُلبحثأمهيةُاُ-دُُُُ

٥ُُ........................ُروضهافرتاضُالبحثُوفُ-ھُُُُ

2ُُُُ................................ُحدودُالبحثُ-وُُُُ

 2............................ُمعاينُاملصطلحاتُ-زُُُُ

11ُُ..ُ..........................ُالدراساتُالسابقةُ-حُُُُ

ُكتابةُا-طُُُُ  1٧.............................لرسالةطريقة

 اإلطار النظري:الفصل الثاني

18ُ..ُ.........................ُمهارةُالكالمُمفهومُ-أُُُُُ

21ُُ..ُ..........................ُأمهيةُمهارةُالكالمُ-بُُُ



 لُ

مهارةُأهدافُتعليمُُ-جُُُُ
22ُ.......................الكالم

23ُُ..........................الكالمتطويرُمهارةُُُ-دُُُُ

Time Token..................2٥ُمفهومُأسلوبُُ-ھُُُُ

 Time Token..2٧خطوتُالتعليمُيفُتطبيقُأسلوبُُ-وُُُُ

...................2٧ Time Token مزاياُأسلوبُُُ-زُُُُ  

..................28 Time Token عيوبُأسلوبُُ-حُُُُ  

28ُ...............................مفمومُالقصةُ-طُُُُ  

22الكالمُبالقصةيفُتدريسُ  Time Token ُُُُاستعمالُ-ي  

البحث الحقلي اتإجراء: الفصل الثالث  

33.................................منهجُالبحثُ-أُُُُ  

3٥ُ................................اجملتمعُوالعينةُ-ب     

32ُ...............................البحثأدواتُُُ-جُُُ  



 مُ

38ُ.........................طريقةُحتليلُالبياناتُ-دُُُُ  

نتائج البحث ومناقشتها: الفصل الرابع  

٤1ُ..............................اتعرضُالبيانُ-أُُُُ  

2٧ُ....................حتليلُالبياناتُومناقشتهاُ-بُُُ  

٧2ُ..............................حتقيقُالفرضُُ-جُُُ  

الخاتمة: الفصل الخامس  

81ُ................................نتائجُالبحثُ-أُُُُ  

82ُ..................................املقرتحاتُ-بُُُ  

:المراجع  

83ُ...............................املراجعُالعربيةُُ-أُُُُ  

8٥ُ..........................املراجعُاإلندونيسيةُ-بُُُ  

8٥ُ..............................تنرتنمراجعُاالُ-جُُُ  

 



 نُ



 سُ

٧8ُُ ............................حتصيلُت:12،٤ُاجلدولُ

٧8ُُ..................Paired Samples Test:13،٤ُاجلدولُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عُ

 قائمة الملحقات

ُكليةُالرتبيةُوتأهيلُاملعلمنيُ-1 خطابُاإلشرافُمنُعميدُ  

علىُتعينياإلسالميةُاحلكوميةُبنداُأتشيةُُجبامعةُالرانرييُُُُُ  

.املشرفنيُُُُُ  

ُكليةُالرتبيةُوتأهيلُاملعلمنيُُ-2 ُخطابُاإلشرافُمنُعميدُ

ُاإلسالميةُاحلكوميةُبنداُأتشيةُعلىُالقيامُجبامعةُالرانرييُُُُُ

ُ.بالبحثُُُُُ

ُ.درسةُالعاليةُدارُالزاهديناملاإلفادةُمنُرئيسُُ-3

ُوالطالبات ورقةُاملالحظةُألنشطةُاملدرسةُ-٤

ُ.التعليميةُللبحثاملوادُُ-٥

ُ.األسئلةُاالختباريةُورقةُ-2

ُ.صورُالبحثُللمجموعةُالتجريبيةُ-٧

  .السريةُالذاتيةُللباحثةُ-8



 ف

 مستخلص البحث

 بالقصة لرتقية Time Token تطبيق أسلوب :           العنوان

 (Aceh Besarجتريبية مبعهد دار الز

 ألفية الرحم:   االسم الكامل

 206161616:  رقم القيد      

إن مهارة الكالم من املهارات اللغوية األربع لغري الناطقني هبا فال بد أن  
وبعد البحث احلقلي الوجيز فتبدو للباحثة من الظواهر . يسيطر عليها الطلبة

قلة نشاط الطالبات مبعهد دار الزاهدين يف التكلم باللغة العربية، وبعضهن مل 
سة هبا واألخرى ال يتكلمن كالما يقدرن على الكالم باللغة العربية عند املمار 

ومن هذه املشكلة هتدف هذه الرسالة ملعرفة . صحيحا لنقصان حفظ املفردات
 نشاط الطالبات ولرتقية قدرة الطالبات يف التكلم باللغة العربية بتطبيق أسلوب 

Time Token  بالقصة مبعهد دار الزاهدينAceh Besar  .إن منهج البحث 

وكان . باحثة يف كتابة هذه الرسالة هو منهج جترييبالذي اعتمدت عليه ال
مجيع الطلبة للمرحلة املدرسة العالية مبعهد دار الزاهدين واختارت  هو اجملتمع

وجلمع البيانات تقوم . لتكون عينة البحث األول طالبة يف الصف 16الباحثة 
فنتيجة مالحظة املدرسة على تطبيق . الباحثة نفسها باملالحظة واالختبار

٪ أي تقع يف حد 51،29بالقصة تقع على درجة  Time Tokenأسلوب 
٪ بينما نتيجة مالحظة الطالبات لإلجابة ملحوظة الطالبات على 28-266

اهدين                     مهارة الكالم )دراسة 



 ص 
 

-28٪ اليت تقع عند حد 25،12 يهبالقصة  Time Tokenتطبيق أسلوب 
والنتائج اليت مت . ٪ إذن فنتيجة مالحظة املدرسة والطالبات يبلغ كماهلا266

 على هذا يدلو  6،66> 6،69على  Sig هي  Tاحلصول عليها من اختبار 
، ومن الواضح أن (Ha)مرفوضة ويتم قبول الفرضية  Ho))أن الفرضية الصفرية 

قصة يرقي مهارة الكالم عند طالبات معهد بال Time Tokenتطبيق أسلوب 
 . دار الزاهدين
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ABSTRACT 

Title : The Application of Time Token  models with stories to 

improve speaking skills  (Experiment Research Dayah  

Daruzzahidin Aceh Besar) 

Name :  Alfiaturrahmi          

NIM : 160202020 

 

Speaking is one of the four language skill’s and has an important role in 

learning Arabic with foreign speakers. But the realities a little students 

are active in speaking Arabic while others are less able to speak Arabic 

when they practice speaking correctly, because to lack of vocabulary. 

Among the objectives of this study were to know the activities students 

and to improve students’ ability to speak Arabic with Application of 

Time Token models with stories at Daruzzahidin’s islamic boarding 

school Aceh Besar. The research methodology used by  researcher in 

writing this thesis is Experiment Research. The population is all students 

level of high school at Daruzzahidin’s islamic boarding school, and 

researcher chose 20 students to be sampled. To collect data, researcher 

conducted observations and test. For the value of observations teachers 

against the application of time token models with stories are 92,85 % 

which is located at 87- 100 % while the value of observations students to 

answer the observation students against the application of time token 

models with stories are 89,28 % which is located at 87- 100 %, so value 

for observations teachers and students is perfect. And the result obtained 

from the T Test are Sig (0,05 < 0,00). This shows that the null 

hypothesis (Ho) is rejected and hypothesis (Ha) is accepted, this shows 

that appliaction of time token models with stories improve speaking 

skills owned students. 
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ABSTRAK 

 

Judul : Penerapan Model Time Token dengan Ceritauntuk 

meningkatkan Keterampilan berbicara(Studi Eksperimen di 

Dayah Daruzzahidin Aceh Besar) 

Nama :  Alfiaturrahmi 

NIM :  160202020 

 

Keterampilan bicara adalah salah satu dari empat keterampilan bahasa 

dan   memiliki peran penting dalam belajar bahasa Arab kepada penutur 

asing. Akan tetapi fenomena dari observasi awal peneliti menemukan 

sedikit siswi yang aktif dalam berbicara bahasa Arab sedangkan 

sebagian yang lain tidak bisa berbicara bahasa Arab ketika mereka 

praktek berbicara dengan benar, karena kurangnya penguasaan kosakata. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan siswi dan 

untuk meningkatkan kemampuan siswi dalam berbicara bahasa Arab 

dengan penerapan model Time Token melalui cerita di Dayah 

Daruzzahidin Aceh Besar. Metodologi penelitian yang digunakan oleh 

peneliti dalam menulis skripsi ini adalah penelitian eksperimen. Populasi 

adalah seluruh siswa tingkat Man Dayah Daruzzahidin dan peneliti 

memilih 20 siswi kelas satu untuk menjadi sampel. Untuk  

mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi dan tes. Adapun nilai 

untuk observasi guru terhadap penerapan model pembelajaran Time 

Token melalui cerita adalah 92,85% atau berada pada batas 87-100% 

sedangkan nilai untuk observasi siswi dalam menjawab pengamatan 

terhadap siswi dalam penerapan model Time Token melalui cerita 

adalah 89,28% atau berada pada batas 87-100%. Jadi nilai untuk 

observasi guru dan siswa adalah sempurna. Dan hasil yang di dapat dari 

uji T yaitu Sig (0,05 < 0,000). Ini menunjukkan bahwa hipotesa nol (Ho) 

ditolak dan hipotesa (Ha) diterima, dan ini menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran time token dengan cerita meningkatkan 

keterampilan  berbicara yang di miliki siswi.  
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 لالفصل األو 
 أساسية البحث

 
 مشكلة البحث -أ 

ومن املعروف أن اللغة هي وسيلة لتعبري الشعور والرجاء 
واللغة . ، وهي كلمة يعرب هبا قوم عن أغراضهم1وإرادة الناس

وهي تساعد على فهم العربية إحدى اللغات العاملية املهمة، 
مصادر تعاليم اإلسالم من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية 

فالتزمت هذه . وكتب اللغة العربية املتعلقة باإلسالم للمتعلمني
ويف هذا البحث . اللغة على تعليمها وتعلمها والسيطرة عليها

ستختار الباحثة مهارة الكالم إحدى املهارات اللغوية األربع يف 
 . اللغة العربية بعد مهارة االستماعتعليم 

                                                             
، (م1891 مكتبة املنار،)، في التحليل اللغويخليل أمحد عمارة،   

 1ص 
دار العلم :بريوت اننلب)، قاموس التربية، حممد علي اخلويل  
 444ص، (1891للماليني،



  
 

 
 

إذا ما . والكالم هي مهارة متتلك دورا مهما يف تعليم اللغة العربية
اهتم الطلبة هبذه املهارة ستذهب اللغة عن أذهاهنم ألن اللغة 

ولتسهيل الطلبة يف تكلم . بدون املمارسة أو الكالم ال فائدة هلا
لتعلمية ليب والوسيلة االلغة العربية، فيحتاج املعلم إىل األسا

هو عنصر من العناصر التعلمية املهمة يف أما األساليب ف. املناسبة
 . عملية التعليم والتعلم للحصول على األغراض الرتبوية

ت اليت وأما الوسيلة فهي مجيع األدوات واملعدات واآلال
لنقل حمتوى الدرس إىل جمموعة من  يستخدمها املدرس أو الدارس

الطلبة، سواء كان داخل الفصل أو خارجه هبدف حتسني العملية 
وسيلة القصة من الوسائل اليت يستخدمها املعلم  مثل.  التعليمية

واهلدف من تعليم إىل أن يكون الطلبة قادرين . يف تعليم الكالم
دين من وكان معهد دار الزاه .على تكلم اللغة العربية صحيحا

املعاهد الذي يتعلم فيها الطالب والطالبات املواد الدراسة من 
 . العلوم املتنوعة إما عامة وإما دينية ولغة أجنبية، منها اللغة العربية

                                                             
، سائل التعلميةو المناهج وال، النجيه وحممد منري موسىحممد لبيب   

 4   ص، (1811،مكتبة األجنلو املصرية:هرةالقا)



  
 

 
 

عندما تالحظ  الباحثة يف احملادثة عند الطالبات وجدت املشكلة 
واألخرى مل , تكلم اللغة العربيةعندهن يعين قلة نشاطن يف 

يقدرن على الكالم باللغة العربية عند ممارستهن هلا كالما 
يف السيطرة على املفردات حىت يكن  ألهنن نقصن. صحيحا

ومن هذه الظواهر، أرادت الباحثة أن . يرتددن يف التكلم هبا
بالقصة لرتقية مهارة  Time Token تبحث يف تطبيق أسلوب 

أسلوب التعليم  هو Time Tokenوأما أسلوب  .الكالم
ويهدف من . باخلصائص ترمز بعالمة الوقت أو حتديد الوقت

حتديد الوقت هنا لدفع الطلبة يف استغالل القدرة على التفكري 
مبعهد دار الزاهدين  وختص يف فصل الطالباتوالتعبري عن األفكار 

Aceh Besar. 

 

 

 البحث سؤاال -ب 
 :هي البحث يف كتابة هذه الرسالةوأسئلة       
 Time Token كيف نشاط الطالبات بتطبيق أسلوب   -۱ 

 بالقصة
 ؟ Aceh Besar  مبعهد دار الزاهدين لرتقية مهارة الكالم      
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 بالقصة يرقي مهارة الكالم  Time Tokenهل تطبيق أسلوب - 
 ؟ Aceh Besar الزاهدين  عند الطالبات مبعهد دار   
 

   

 البحث  هدفا -ج 
 :تابة هذه الرسالةالباحثة يف ك اليت دفعت ومن األهداف      
         Time Token نشاط الطالبات بتطبيق أسلوب  التعرف على -۱

 . Aceh Besarمبعهد دار الزاهدين الكالم بالقصة لرتقية مهارة    
 بالقصة يف ترقية  Time Tokenتطبيق أسلوب التعرف على - 

 Acehدار الزاهدين  مبعهد مهارة الكالم عند الطالبات     

Besar. 
 

 

 أهمية البحث -د 
 :هي الرسالةالباحثة أن أمهية البحث هلذه  ترى     
 للمدرس  -۱

هذا البحث أساسا للمدرس يف تطوير الوسائل  أن يكون -
 .كالملرتقية مهارة الالتعليمية 
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 للطالبات - 

مهارة الكالم بتطبيق  تنميتهنإعطاء الفرصة للطالبات يف  -
 .بعرض القصة Time Token أسلوب 

 للباحثة  -۳
وجدت الباحثة املزيد من املعلومات يف تطبيق نظرية  -

 .تدريس يف املهارات اللغوية
 .تنهى هبا الباحثة دراستها يف املستوى األوىل اجلامعية -

 
 البحث وفروضه افتراض - ھ 

تفرتض الباحثة أن يف هذا البحث هو ان  االفرتاض
بعرض القصة من األساليب اليت ترقي  Time Tokenأسلوب 

ضته الباحثة يف هذا البحث وأما الفرض الذي افرت . مهارة الكالم
 Time تطبيق أسلوب أن : الفرض البديل -۱ :فهي كما يلي

Token تدفع لقصةبا 
  .Aceh Besarالطالبات يف نشاط الكالم مبعهد دار الزاهدين      



4 
 

 
 

 ال  لقصةبا Time Token تطبيق أسلوب أن  :الفرض الصفري -۲
 تدفع الطالبات يف نشاط الكالم مبعهد دار الزاهدين     
     Aceh Besar. 
 لقصةبا Time Token تطبيق أسلوب أن : الفرض البديل -۱ 

 عند الطالبات مبعهد دار الزاهدين يرقي مهارة الكالم      
      Aceh Besar. 
 لقصةبا Time Token تطبيق أسلوب أن  :الفرض الصفري -۲  

 عند الطالبات مبعهد دار الزاهدين  ال يرقي مهارة الكالم       
       Aceh Besar. 

 

 

 حدود البحث -و 
 تطبيق"موضوع هذا البحث على يقتصر : احلد املوضوعي - أ 

   .لرتقية مهارة الكالم لقصةبا  Time Token أسلوب     
 مبعهد دار الزاهدينيقتصرهذا البحث : احلد املكاين -ب 
      Aceh Besar.  
 الباحثة تبحث هذا البحث يف السنة: احلد الزماين -ج 
      ۰ 1- ۲۰۱۲ 
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 معاني المصطلحات -ز
 Time Token أسلوب  تطبيق " إن موضوع هذه الرسالة

وقبل .  Aceh Besarبالقصة لرتقية مهارة الكالم مبعهد دار الزاهدين
اين أن تبني مع اخلطة، فيحسن بالباحثة  مسائل هذهالبحث عن 

 :ا وهيفهمه املصطاحلات الواردة  يف املوضوع ليسهل للقارئني
 تطبيق  -۱ 

 تطبيقا على وزن -يطّبق  -التطبيق لغة مصدر من طّبق 
والتطبيق 4.نقل إىل جمال التنفيذتفعيال وهو جتريب  -يفّعل -فّعل

و السعي إىل استمالة الشخص أو األشخاص عند احملدثني ه
هو  واملراد بالتطبيق يف هذه الرسالة. 5"الذين يرغب يف استمالتهم

 .استخدام أسلوب معني يف التدريس
  Time Tokenأسلوب  - 

طريق، أي الفن من القول " :أسلوب مجعها أساليب وهو
( التدريس)أما أسلوب . أو العمل أو الشموخ يف األنف

                                                             
 وسيط  اللغة العربية، الجامع معجم المعاني قاموس  
ريوت ب)، المنجد الوسيط في اللغة العربية المعاصرة، دار املشرق 5

 1  ص، (1814،دار املشرق:
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الكيفية اليت يتناول "اصطالحا كما عرف صاحل عبد السميع هو
فيها املدرس طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية التدريس أو هو 
األسلوب الذي يتبعه املدرس يف تنفيذ طريقة التدريس بصورة متيزه 

من املدرسني الذين يستخدمون نفس الطريقة واليت  عن غريه
يقصد 4."ترتبط بصورة أساسية باخلصائص الشخصية للمعلم

املستخدمة يف تعليم  ألسلوب يف هذه الرسالة هو الكيفيةبا
 .الكالم
: معناه Timeمن اللغة اإلجنليزية  ةمأخوذ Time Tokenكلمة 

وتكون يف اإلندونسية  .عالمة أو حتديد" :معناه Token، "وقت"
“Tanda Waktu atau Batasan Waktu”. 

 Dan Time Token adalah model pembelajaran dengan ciri 

adanya tanda waktu atau batasan waktu. Dan batasan waktu 

disini bertujuan untuk memacu dan memotivasi siswa dalam 

mengeksploitasi kemampuan berpikir dan mengemukakan 

gagasannya. 

أسلوب التعليم باخلصائص  هو Time Tokenأسلوب  أي
ويهدف من حتديد الوقت . ترمز بعالمة الوقت أو حتديد الوقت

                                                             
، طرائق وأساليب التدريس المعاصرةو داود سليمان الرميي،  حممود 4

 .4 1 ص، (111 احلديث   عامل الكتب:إريد )الطبعة األول، 
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هنا لدفع الطلبة يف استغالل القدرة على التفكري والتعبري عن 
هو  يف هذه الرسالة Time Tokenواملراد بأسلوب  1.األفكار

يستخدم املدرس لرتقية مهارة الكالم عند الطلبة األسلوب الذي 
للتحدث مع أكثر أقل  ثالثني ثانية مث  الوقت من خالل إعطاء

 . يعطي املعلم قيمة للوقت املستخدم
 قصة  -۳

واملراد بالقصة "كايةح:"القصة مفرد ومجعها قصص معناها
تستخدم الباحثة  هي جمموعة من النصوص اليت  يف هذه الرسالة

 .تدريس الكالميف 
 ترقية  -4

رفعه وصدره :"ترقية معناها -يرقى -ترقية مصدر من رقى
مازال :"واصطالحا هي". أي يرفع حصول الدراسة عند الطالبات

يعين  واملراد بالرتقية يف هذه الرسالة. 9"يتنقل به من حال إىل حال
 .رفع مهارة الكالم عند الطلبة

                                                             
               7Diakses : http://www.Scribd.com/doc.4 oktober 2019,jam 

13:44 
مطبعة جممع اللغة : القاهرية)،معجم الوسيط، خرونآنيس و أبراهيم إ  

 91ص، (1885العربية 

http://www.scribd.com/doc.4oktober
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 مهارة الكالم  -5
مهارة : مهارة معناها -مهورا -ميهر -مهارة لغة من مهر

أي كان ( مهر يف العامل)الشيء وفيه وبه حذق وهو ماهر، يقال 
املهارة حذاق وبراعة :"واصطالحا 8.حاذقا عاملا به يف صناعته

وقدرة تنمو باخلربة والتعلم والعمل والتدريب عليها، وهذه القدرة 
رة واالستعداد، وأساس من أساس من الفط: تثبت على أساسني

والكالم لغة مصدر من   11".االكتساب والتعلم واملران املتواصل
األصوات "تكليما وكالما، ويف أصل اللغة معناه –يكّلم  -كّلم 
هو فن نقل املعتقدات واملشاعر : واصطالحا". املفيدة

واألحاسيس واملعلومات واملعارف واخلربات واألفكار واآلراء من 
خرين نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو شخص إىل آ

واملراد  11.املخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة

                                                             
 14 ص ....،المنجد في اللغة، مؤسسة دار املشرق 8
، التوجيه في تدريس اللغة العربية، نامحممد علي الس11

   ص، ( 189،داراملعارف:مصر)
 11ص، فنياته:الحوار، مىن إبراهيم البودى   
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يتعلمها الطلبة  مبهارة الكالم هو حذاقة املكاملة باللغة العربية اليت
 .هبذه اللغة يف حياهتم اليومية لكي حيذقوا اتصاال

 

 

   

 الدراسات السابقة -ح 
 السابقة هي البحوث السابقة اليتالدراسات    

ببحثها، إذا، البد للبحوث السابقة يستخدمها الباحث قيادة 
 .والبحوث اليت بعدها أن تكون بينما العالقة

 الدراسة األوىل -۱
 احلوار باستعمال األسلوب ، موضوع البحث 1عبد العزيز  -أ 
دراسة جتريبية للمرحلة )لدى الطلبة  الكالم لرتقية مهارة القرآين 

، جامعة اجلامعية الرسالة ،(Pagar Airالثانوية مبعهد علوم القرآن 
 .م۲۰۱۸الرانرياإلسالمية احلكومية دار السالم بندا أتشية 

                                                             
لترقية   األسلوب القرآني لالحوار باستعما قيتطب، عبد العزيز  1
 ،اإلسالمية احلكومية بند أتشية  جامعة الرانري )، لدى الطلبة مهارة الكالم

 (م119 
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واملشكلة يف هذا البحث هو أن الطلبة ال يقدرون على  -ب
قلة ممارسة الطالب  الظاهرة تدل على وهذه. احلوار العريب جيدا

 باللغة إندونيسية يتحدثونيف أنشطة اليومية، أغلبهم  اللغة العربية
 .يف بيئة املعهد

وأغراض هذا البحث هو معرفة كيفية تطبيق احلوار  -ج
ة الكالم لدى الطلبة، لرتقية مهار  القرآين ستعمال األسلوببا

 األسلوب احلوار باستعمال قدرة الطالب على تطبيقومعرفة 
لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة، ومعرفة فعالية الطلبة يف  القرآين
لرتقية مهارة الكالم لدى  باستعمال األسلوب القرآين احلوار
 . الطلبة

ستعمله الباحث يف تأليف هذه حث الذي يومنهج الب -د
 .التجرييب الرسالة هو منهج البحث

يف تطبيق احلوار باستعمال  أن قدرة الطلبةالبحث ونتائج  -ھ
هذه الظاهرة تدل على أن أنشطة  القرآنية جيدة، األسلوب

البحث تشري إىل أن قدرة املدرس  املدرس جيد جدا ألن نتيجة
وأنشطة الطلبة . 91،94ية التعليم والتعلم بقيمة يف تنظيم عمل
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عند حتليل  11، 1املواد الدراسية جيدة بقيمة  استقبال على
 .بيانات املالحظة املباشرة

 عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية -و
البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبه : ختالفوجه اال -(1

ملشكلة، والدراسة السابقة واملكان وا عبد العزيز يف املوضوع
لرتقية مهارة  القرآين سلوبتطبيق احلوار باستعمال األ يبحث يف

دراسة جتريبية للمرحلة الثانوية مبعهد علوم )الكالم لدى الطلبة 
تطبيق أسلوب  والدراسة احلالية تبحث يف. (Pagar Airالقرآن 

Time Token عهد مببية يدراسة جتر ) لرتقية مهارة الكالم بالقصة
 (.Aceh Besarدارالزاهدين 

الدراسة السابقة والدراسة  تفاق بنيواال: تفاقوجه اال -( 
 .األسلوب لرتقية مهارة الكالم احلالية هي يف استعمال

 الدراسة الثانية -۲
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تطبيق وسيلة لعبة الساقي لرتقية  البحث موضوع،  1مدئر -أ
نار احلديث جتريبية مبعهد امل دراسة مهارة الكالم لدى الطلبة

 اإلسالميةي جامعة الرانري ,ةيرسالة اجلامع( للرتبية اإلسالمية
 .م ۲۰۱۸احلكومية دار السالم بندا أتشية 

حظوا مشكلة هذه الرسالة هي الطلبة ال يريدون أن يالو  -ب
ادثتم اليومية ت هذه املشكلة يف حمظهر . التعبري يف اللغة العربية

والطلبة يتحدثون بالنطق والعبارة . حينما يستخدمون اللغة العربية
 لقواعددون مالحظة ام يستخدمون املفردات ه. املخطئة

 . الصحيحة يف اللغة العربية
على فعالية استخدام وسيلة  أغراض هذا البحث هو تعرف -ج

 .مهارة الكالم لدى الطلبة لعبة الساقي لرتقية
ستعمله الباحث يف هذه الرسالة هو ومنهج البحث الذي ي -د

 .منهج البحث التجريب

                                                             
، لدى الطلبة لترقية مهارة الكالم تطبيق وسيلة لعبة الساقي، مدئر  1

 (119 ، بندا أتشية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية)
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الساقي فعال هذا البحث هو استخدام وسيلة لعبة نتائج  -ھ
ويعتمد الباحث على أن . على مهارة الكالم لرتقية سيطرة الطلبة
( ttable)نتيجة ت اجلدول  أكرب من( ttest)نتيجة ت احلساب 

  واستخدام وأنشطة.  9418،  >     ،1 <  1 18، 
 ةيدوتكون جمهارة الكالم وسيلة لعبة الساقي ترقي الطالب 

 .جدا
 بالدراسة احلاليةعالقة الدراسة السابقة  -و 
البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبه : ختالفوجه اال -(1

 بحث يفملشكلة، والدراسة السابقة توا واملكان مدئر يف املوضوع
 ( مهارة الكالم لدى الطلبة تطبيق وسيلة لعبة الساقي لرتقية

والدراسة  (.دراسة جتريبية مبعهد املنار احلديث للرتبية اإلسالمية
بالقصة لرتقية  Time Tokenتطبيق أسلوب  تبحث يف احلالية
 (.Aceh Besarمعهد دار الزاهدين  دراسة جتربية) الكالم مهارة
تفاق بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية اال: تفاقوجه اال -( 

 .الكالم عند الطلبة هي يف ترقية مهارة
 الدراسة الثالثة - 
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 Twoاستخدام طريقة  البحث موضوع، 14حكمة الفطري -أ 

Stay Two Stray دراسة ) الكالم الطالبات على مهارة قدرة قيةرت ل
جامعة , ةياجلامع رسالة، (بية مبعهد أم األميان مسالنجاجتري

 .م۲۰۱4الرانرياإلسالمية احلكومية دار السالم بندا أتشية 
، مع البحث هذه الرسالة هي ال تتكلم الطالبات مشكلة -ب

 وميكن نشأه هذه الصوبة .جبميع موادها عن يتعلمن العربيةأهنن 
مثل  هذه األواخر، يف الطريقة القدمية اليت مل تكن مناسبة بسبب

 .وغريها رسةيقة حتفيظ املفردات فقط وال مماطر 
ترقية قدرة الطالبات  وأغراض هذا البحث هي تعرف على -ج

 .Two Stay Two Strayطريقة استخدام  على مهارة الكالم بعد
الباحثة يف هذه الرسالة هو  البحث الذي تستعملهومنهج  -د

 .منهج البحث التجريب

                                                             
لترقية  Two Stay Two Stray  استخدام طريقة، حكمة الفطري 14

بندا  جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية)، الطالبات على مهارة الكالم
 (114 ،أتشية
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 Two Stay Two Strayاستخدام طريقة  البحث هيونتائج  -ھ

مبعهد أم  مهارة الكالم قدرة الطالبات على لرتقية يةكون فعالت
= نتيجة ت االختبار  األميان مسالنجا، ألن وجدت الباحثة أن

 .  أكرب من النتيجة ت اجلدول 49، 1
 عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية -و
  البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبته: ختالفوجه اال -(1

كان واملشكلة، والدراسة السابقة املوضوع وامل حكمة الفطري يف
قدرة  قيةرت ل Two Stay Two Stray استخدام طريقة  تبحث يف

األميان  جتريبية مبعهد أمدراسة ) الكالم الطالبات على مهارة
 Time Tokenتطبيق أسلوب  الدراسة احلالية تبحث يف(. مسالنجا

دراسة جتربية معهد دارالزاهدين ) مهارة الكالم لرتقية بالقصة
Aceh Besar.) 

احلالية اإلتفاق بني الدراسة السابقة والدراسة : وجه اإلتفاق -( 
 .عند الطالبات الكالم هي يف ترقية مهارة

 

 

  طريقة كتابة الرسالة -ط
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على  ثةعتمد الباحفت هذه الرسالة كتابوأما طريقة تأليف  
 (درجة املرحلة اجلامعية األوىل)دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية 

 .114  قسم تعليم اللغة العربية يف

 
 



81 

 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري

 
 مفهوم مهارة الكالم -أ 

والكالم العنصر الثاين من عناصر االتصال اللغوي األربعة 
وهو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق . بعد االستماع

والكالم من عملية تعبري الناس عن . والكتابةاالستماع والقراءة 
قال و 8.أغراضهم التصال بعضهم عن بعض يف شؤون حياهتم

والكالم يف اللغة الثانية من املهارة األساسية "رشدى أمحد طعيمة 
كان هو نفسه اليت متثل غاية من غايات الدراسة اللغوية وإن  

  ".خرينوسيلة لالتصال مع اآل

                                                             
 ،طرائق تنميتهاالمهارات اللغوية ماهيتها و ، فؤاد عليان أمحد  

 81 ص، ( 899،دار املسلم: بالرياض)
المراجع في تعليم اللغة العربية  الناطيقين بلغات رشيد امحد طعيم،   

أم القرى معهد اللغة العربية وحدة  جامعة: مكة الكرمة) ، القسم الثاين،أخرى
 714 ، ص(تعليم العربية البحوث واملناهج سلسلة دراسات يف
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األصوات املفيدة، وعند : اللغة عبارة عنوالكالم يف أصل 
املعىن القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال : املتكلمني هو

اجلملة املركبة املفيدة :يف نفسي كالم، ويف اصطالح النحاة 
: تعريف االصطالحي للكالم فهوأما ال  (.جاء الشتاء)حنو

من حاجسه، الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه 
 . أو خاطره

إلنسان من وميكن تعريف الكالم بأنه ما يصدر عن ا
صوت يعرب به من شيئ له داللة يف ذهن املتكلم والسامع أو 

وبناء على هذا، فإن الكالم الذي . على األقل يف ذهن املتكلم
ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع ال يعد كالما بل هي 

وأما قدرة لغة اإلنسان فتحسب جيدة إذا  . أصوات ال معىن هلا
وصار ذلك  األمر  .باللغة اليت يدرسهايستطيع أن يتكلم كان 

هدفا بشكل عام يف تعليم اللغة، كما قاله يسوف طيار بأن أحد 

                                                             
  19 ص ،...اللغويةالمهارات ، أمحد فؤاد عليان  



89 
 

 
 

ليكون الدارس ماهرا يف  أهداف تعليم اللغة العربية بشكل عام 
7.الكالم

                                                             

 
المدخل االتصالي واستخدامه في ترقية مهارة الكالم لدى ، عادى كسمان  7

 71، ص (Lembaga NaskahAceh  181بندا أتشيه )الطالبة دراسة تجريبية، 



 1 

 

 

 مهارة الكالم تعليم أهمية –ب 

كان للكالم منزلته اخلاصة بني فروع اللغة العربية، وهو   ما       
كالم يف احلياة تكشف أنه الغاية من كل فروع اللغة، وأمهية ال

 :هذه اجلوانب
 من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف -8

 الوجود، فاإلنسان يتكلم قبل أن يكتب، ولذلك فإن
 .الكالم سابق على الكتابة

 على الكالم  يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عنالتدريب  -  
 .على املبادأة ومواجهة اجلماهري أفكارهم، وقدرهتم      
 احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل - 

 املناقشة، وإبداء الرأي، واإلقتاع، وال سبيل إىل ذلك إال     
يؤدى إىل التعبري  بالتدريب الواسع على التحدث الذي     

 الواضح
 .عما كان يف الصدور     
الكالم خصوصا يف هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل  -7

 النقل



 8 

 

 

 واملواصالت ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط، بل     
 .طمأنة أهليهم وذويهم ألن يف انقطاع االتصال بداية اخلطر    
 للحكم على التكلم،  -إىل حد ما  -والكالم مؤشر صادق  -5

 الثقايف، وطبقته االجتماعية، ذلك ألن ومعرفة مستواه     
 يستخدمون املتكلمني على اختالف أنواعهم، إمنا     
 .اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم     
 والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن -8

 عالج نفسي خيفف من -حيدث نفسه  ولو كان -نفسه      
 .اليت يتعرض هلا حدة األزمة اليت يعانيها، أو املواقف    
 والكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري والعامل واملتعلم  -4

 واجلاهل والذكر واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف     
 .الضرورية ن مطالبهالتعامل مع احلياة والتعبري ع     
والكالم وسيلة رئيسية يف العملية التعلمية يف خمتلف  -4

 مراحلها،
 يستغىن عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح ال ميكن أن     



   

 

 

 تعليم الكالم لتدريب الطلبة  ولذلك نفهم أمهية 5.والتوضيح     
 وجعله على انطالق التعبري وحفظ املفردات على اذهاهنم     
 .لوسيلة للتفاهم بينهم     
 أهداف تعليم مهارة الكالم -ج 
 :من أهم ما يهدف إليه تعليم مهارة الكالم كما يلي      
 .املعاين تعويد الطالب إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثيل -8 
 ورطب تعويد الطالب على التفكري املنطقي وترتيب األفكار -  
 .بعضها ببعض      
تنمية الثقة بالنفس لدى الطالب من خالل مواجهة  -  

 زمالئهم
 .خارج املدرسة يف الفصل أو      

 متكني الطالب من التعبري عما يدورحوهلم من موضوعات -7 
 وجتارهبم وأعماهلم داخل املدرسة مالئمة تتصل حبياهتم       
 .وخارجها يف عبارة سليمة       

 النفسية اليت قد تصيب الطفلالتغلب على بعض العيوب  -5 
                                                             

 78-75 ص، ...االتصالىالمدخل ، عادى كسمان  

 



   

 

 

 .صغري كاخلجل أو اللجلجة يف الكالم أو االنطواء       
 زيادة منو املهارات والقدرات بدأت تنمو عند الطالب يف -8 

 من مناقشة وعرض لألفكار واآلراء فنون التعبريالوظيفي       
 .وإلقاء الكلمات واخلطب       

 ب يف جمال اخلطابةالكشف عن املوهوبني من الطال -4  
 .يف القول والسداد واآلراء واالرجتال وسرعة البيان        

 تعزيز اجلانب اآلخر من التعبري وهو التعبري التحريري مما -1   
  يكتسبه الطالب من ثروة لغوية، وتركيبات بالغية،        
 يف تعليم  املعلمإذ ومها جيدر أن يراعى  8.ومأثورات أدبية        

 :احملادثة هي          
 .حتسني الطلبة يف نطق احلروف العربية -أ         
 .تشجيع الطلبة على تكلم بالعربية -ب        
 .زيادة املفردات عند الطلبة -ج        
 .جعل احملادثة أساسا لإلنثاء التحريرى -د         

                                                             
هرة القا) ،ينيةس اللغة العربية والتربية الدطرق تدري، عطاإبراهيم  8

 819-   811 ص، (8914،مكتبة النهضة املصرية:
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 مهارة الكالم تطوير -د

التوجيهات العامة يف تطوير مهارة وفيما يلي جمموعة من     
 .ثانية الكالم يف العربية كلغة

 مواقف يتكلم إىل أن يتعرض الطالب بالفعلممارسة الكالم،  -8
إن الكالم مهارة . يتكلم غريه عنه فيها بنفسه ال أن     

 اليتعلمها 
من هنا تقاس  . مستمع الطالب إن تكلم املعلم وظل هو     
 كفاءة
  حصة الكالم مبقدار صمته وقدرته على توجيه املعلم يف    
 .احلديث وليس بكثرة كالمه واستئشاره باحلديث    
 أن يعرب الطالب عن خربة، يقصد بذلك أال يكلف الطالب - 

 وينبغي أن يتعلم. ليس لديهم علم به بالكالم عن شيء     
 .الطالب أن يكون لديه شيء يتحدث عنه    
 االنتباه ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيهالتدريب على توجيه  - 

أن الكالم . الطالب عبارات معينة وقتما يراد منه الكالم     
 نشاط



 5 

 

 

على متييزاألصوات عند  عقلي مركب، إنه يستلزم القدرة    
 مساعها 

 .وعند نطقها    
 األشياء حرجا عدم املقاطعة وكثرية التصحيح، من أكثر -7

 وإذا كان هذا. أن يقاطعه اآلخرون هللمتحدث وإحباطا ل     
يصدق على املتحدثني يف لغتهم األوىل فهو أكثرصدقا      

 بالنسبة
 .للمتحدثني يف لغات ثانية     
 من املعلمني من يزيد توقعاته كما سبق: مستوى التوقعات -5
 القول عن اإلمكانات احلقيقة للطالب ويستحثه على استيفاء    
ومن هنا 4.القول مث يلومه إن مل يكن عند مستوى التوقعات    
 أن
 إلعطاء يراعي املدرس يف تدريس احملادثة من أن يوفر الوسائل    
 مبيز الكلمات يف االستعمالالفرصة للتكلم ويوفر املفردات     
 .على استيفاء كالمهم حبث الطلبة    

                                                             
 71- 5 ص، ...المدخل االتصالى، عادى كسمان  
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 Time Tokenمفهوم أسلوب  – ھ

طريق، أي الفن من القول :"أساليب وهوأسلوب مجعها 
( التدريس)أما أسلوب . أو العمل أي الشموخ يف األنف

الكيفية اليت يتناول "اصطالحا كما عرف صاحل عبد السميع هو
فيها املدرس طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية التدريس أو هو 
زه األسلوب الذي يتبعه املدرس يف تنفيذ طريقة التدريس بصورة متي

عن غريه من املدرسني الذين يستخدمون نفس الطريقة، واليت 
 1.ترتبط بصورة أساسية باخلصائص الشخصية للمعلم

 Timeمن اللغة اإلجنليزية  ةمأخوذ Time Tokenكلمة 

وتكون يف  .عالمة أو حتديد" :معناه Token، "وقت:"معناه
 .”Tanda Waktu atau Batasan Waktu“سية ياإلندون

 Dan Time Token adalah model pembelajaran dengan ciri 

adanya tanda waktu atau batasan waktu.Dan batasan waktu 

disini bertujuan untuk memacu dan memotivasi siswa dalam 

mengeksploitasi kemampuan berpikir dan mengemukakan 

gagasannya. 

                                                             
طرائق وأساليب التدريس ، داود سليمان الرميي حممود  

 7 8 ص، (114 عامل الكتب احلديث :إريد ) ،الطبعة األول،المعاصرة
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لتعليم باخلصائص أسلوب ا هو Time Tokenأسلوب  أي
ويهدف من حتديد الوقت . رمز عالمة الوقت أو حتديد الوقتت

هنا لدفع الطلبة يف استغالل القدرة على التفكري والتعبري عن 
أسلوب التعليم الذي  هو Time Tokenوأسلوب  9.األفكار

يهدف ليكون عضو جمموعة املناقشة حاصال على الفرصة يف 
وهذا . املسامهة من تقدمي آراء وأفكار اجملموعات األخرى

أسلوب التعليم املناسب لتطوير املهارات االجتماعية  هواألسلوب 
عند الطلبة ليجنب الطلبة عن كثرة الكالم أو إلبعاد الطلبة عن 

 81.الصمت
 

 

 Time Tokenأسلوب  تطبيق في خطوت التعليم -و

 :كما يلي جترى Time Tokenاخلطوات التعليمية بتطبيق      
 .يشرح املعلم أهداف التعلم -8
 .تكييف املعلم إلجراء مناقشات - 

                                                             
                                           

9
Diakses : http://www.Scribd.com/doc.4 

oktober 2019,jam 13:44   
10 Ngalimun,Strategi dan model pembelajaran,(Yogyakarta : 

Aswaja Pressindo,2011),hal 78 

http://www.scribd.com/doc.4oktober
http://www.scribd.com/doc.4oktober
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  .يعطي املعلم كل الطلبة على قسيمة للتحدث حنو  - 
 يتم.ثانية
 .بالوقت الذي يقضيه ةكل الطلبة قيمة املوافق إعطاء     
 عندما يكون الطلبة قد أهنهوا الكالم، ويقام القسيمة اليت -7

 .يتحدث قسيمة واحدة كل.ستقدم إىل املعلم     
 .الطلبة الذين استنفذوا القسائم ال ينبغي هلم التحدث بعده -5

الطالب الذي حيمل  قسيمة أن يتحدث حىت  ولكن جيب على
 .تنتهي قسيمتها

 
 Time Tokenأسلوب  مزايا -ز
 .يشجع الطلبة على زيادة املبادرة واملشاركة -8
جينب هيمنة الطلبة الذين حييدون التحدث والذين يفتقرون  - 
 إىل
 .التحدث     
 .يتقدم الطلبة على أن يكونوا نشيطني  يف التعلم - 
 .يرقي قدرة الطلبة يف تواصل بعضهم بعضا -7
 .اآلراءيدرب الطلبة على التعبري عن  -5
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 .ستماع بعضهم البعضتشتد عادات الطلبة ا -8

 

 

 Time Tokenأسلوب  عيوب -ح 

 .ميكن استخدامه لبعض الدروس -8 
 ري من الوقت إلعداد عملية التعلم، ألن الطلبةحيتاج الكث -  

 .وفقا بالقسيمة اليت لديهم اآلخر سيتحدثون واحدا يلو     
 وتسمح الطلبة النشيطني بعدم االحنياز جيرب الطلبة السلبيني -   
 88.الفصل املشاركة أكثر يف 

 
 مفهوم القصة -ط

, القصة هي جمموعة من األحداث عن شخصية أو أكثر 
مستعمال , يرويها راو وفق ترتيب زمين وترابط سيب بصورة مشوقة

وهي تتطور حنو ذروة وتعقيد . السرد واحلوار أو السرد وحده
 الشخصيات، احلوادث، السرد،وعناصر القصة تتكون من . فحل

                                                             
11 Ni Wyn Juliati,I.B Surya Mnuaba,I Kt Adnyana 

Putra,Pengaruh Pembelajaran time Token berbantuan gambar Berseri 

terhadap Keterampilan Berbicara Kelas V SD Gugus Gianyar e – 

Journal Undiksha Vol 1,No 1 (2013),hal 4 



 1 

 

 

والقصة عبارة عن سلسلة من   8.البناء، الزمان، املكان، الفكرة 
الصور ذات الصلة اليت متس بشكل مباشر على صورة من 

والقصة هي واحدة من أفضل الطرق اليت ميكن . الدماغ
استخدامها جلعل شيئ جمردا يف اخلرسانة، وبالتايل يسهل 

  8.تذكرها
 

 في تدريس الكالم بالقصص Time Token استعمال -ي
  يف تدريس الكالم بالقصص Time Tokenاستعمال وكيفية      

 :يلي كما
تلقي املدرسة السالم وتأمر قائدة الفصل لقيادة الدعاء  -8 

 وبعد
 أمساء الطالبات ملعرفة حضورهن الفصل ذلك تنادي املدرسة      
 .أو الغياب عنه      

 
                                                             

لمدرس اللغة  ق تعليم اللغة األجنبيةمدخل إلى طر ، أزهر أرشد   
  81 ص، (م8991، أجوع فدع:األحكم عمطب) ،العربية

            13 Dave Meier,The Acce Leated Learning(Bandung:Kaifa 

Mizan Media Utara,2002),hal 226 
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الفصل ليكون مالئما جبو أنشطة التعلم تنظم املدرسة  - 
 والتعليم
 .جيدا فتجري الدراسة     
 .حتفز املدرسة الطالبات للتعلم - 
 تقدم املدرسة مدركا يتصل باملواد التعليمية حسب خربة  -7

 .الطالبات     
 تقدم املدرسة االختبار القبلي عن طريق حكاية القصة أمام  -5

 إجابة األسئلة بناء على القصة امللقاة الطالبات، مث تأمرهن     
 .عليهن     
 خترب املدرسة أهداف التعلم للطالبات فيما يتعلق باملواد اليت -8

 . سيتم تدريسها     
 .تقسم املدرسة الطالبات إىل مخس جمموعات -4
 .باتتوزع املدرسة القصة للطال -1
 .تشرح املدرسة املعىن موجزا من القصة -9
 .املدرسة الرتكيب النحوي مما يرد يف القصةتعرض  -81
 تطلب املدرسة الطالبات بتقدمي أمثلة اجلملة الفعلية مكونة -88

 .واملؤنث من  الفاعل املذكر       



   

 

 

 .تتيح املدرسة الفرصة لكل جمموعة دقيقتني لفهم القصة - 8
تعطي املدرسة الفرصة للطالبات يف كل جمموعة ليسألن  - 8
 عما
 .ال يفهمنه      
 تعطي املدرسة الفرصة للطالبات األخريات  يف كل جمموعة -87

 .صديقاهتن لإلجابة على أسئلة       
 .توجه املدرسة الطالبات للمناقشة -85
 تسمح املدرسة الطالبات بإعطاء الفرصة هلن لإلجابة على -88
 .سؤالني مرتبطني بالقصة      
 إلجابة السؤال يف دقيقة  توزع املدرسة قطعتني للطالبات -84

 .واحدة       
تشرح املدرسة للطالبات كيفية اإلجابة عن األسئلة  -81

 الشفهية
 .بتحديد الوقت مسبقا       

 تطلب املدرسة طالبة يف كل جمموعة إلجابة األسئلة شفهية  -89
 .يف مدة دقيقة واحدة ما فهمت ضمن القصة       



   

 

 

تستخدمه الطالبة عندما تسجل املدرسة الوقت الذي  -1 
 جتيب
 .األسئلة شفهية      
 توقف املدرسة الطالبة إجابتها السؤال عندما كان الوقت -8 

 .أكثر من دقيقة       
 تعطي املدرسة قيمة لكل طالبة وفقا بالوقت الذي -  

 .تستخدمه       
 .تقسم املدرسة قيمة مجيع الطالبات يف هناية التعلم -  
درسة الفرصة للطالبات  ملالحظة القيمة اليت تعطي امل -7 

 حيصلن
 .عليها      
 .توضح املدرسة القيمة اليت حتصل عليها الطالبات -5 
 تأمر املدرسة الطالبات يف كل جمموعة بشرح القصة اليت -8 

 .فهمنها شفهيا       
 .تطلب املدرسة الطالبات ليقدمن اخلالصة مما تعلمن -4 
 .توكيدا على اخلالصة اليت تستنتج الطلباتتعطي املدرسة  -1 
 .تقوم املدرسة الطالبات بإعطاء االختبار البعدي -9 
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تعطي املدرسة املنعكس للطالبات  على عملية التعليم  -1 
 جيرين 
 .هبا       
 .ختتتم املدرسة أنشطة التعلم بالدعاء والسالم -8 
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 الفصل الثالث
 البحث الحقلي اتإجراء

 
 ثمنهج البح -أ 

منهج يقة اليت تستخدمها الباحثة يف هذا البحث إن الطر  
، كما "Experiment Research" جترييب أو ما يقال باإلجنليزية

هو منهج  "  Penelitian Experimen"يعرف يف اإلندونيسية 
املتغري )علمي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب 

وله األثر اجللي يف تقدمي (. املتغري التابع)على النتيجة ( املستقل
: إىل أربعة األقسام وهي البحث التجرييبوينقسم  .العلوم الطبيعية

  ( Pre- Experimental Designs)التصميمات التمهيدية
  (True- Experimental ,Designs)والتصميمات التجريبية

شبه  والتصميماتFactorial Designs), )العاملية  والتصميمات
.Quazi- Experimental Designs).)التجريبية 

 
الباحثة  واختارت 

                                                             
، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، العساف محدصاحل بن   

  33، ص (ھ1 1 مكتبة العبيكان، : الرياض )
  1 3 – 33ص  ،...المدخل إلى البحث، العساف محدصاحل بن   
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 Pre- Experimental)يف هذا البحث التصميمات التمهيدية 

Designs. التمهيدية إىل ثالثة أنواع، وهي وتنقسم التصميمات: 
 One Shot Case Study))تصميم  -  
 (One Group Pre - Test ,Pos – Test Design)تصميم  -3

 Static – Group Comparison Design) )تصميم  -3
 One Group Pre)التصميم الثاين  واختارت الباحثة يف هذا البحث

- Test ,Pos – Test Design.) 

 3:الشكل التايل  على التصميم  يأخذوهذا 
 3خ       x ت   خ

 
 :التفصيل 

 الفصل التجرييب: ت 
 االختبار القبلي:  خ
x   :املعاجلة التجريبية 
 االختبار العبدي: 3خ

                                                             
  3 3ص  ،...المدخل إلى البحث، محد العسافصاحل بن   
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 1:يتكون من اخلطوات اآلتية، وهي  وأما املنهج التجرييب
تتفق يف املتغريات  جمتمع البحث مث اختيار عينة،ديد حت - 

 اخلارجية
 .املراد ضبطها    
 .اختبار عينة البحث يف موضع التجربة اختبارا قبليا -3
 .تقسيم عينة البحث -3
 .اختيار أحد اجملموعات لتصبح هي اجملموعة التجريبية -1
 .حتليل املعلومات -1
 .أو فروضه تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة البحث -8
تلخيص البحث وعرض أهم النتائج اليت توصل إليه وما  -9

 يوصى
 .للخطوات به من توصيات طبقا    
 

 المجتمع والعينة -ب 

                                                             
  333ص  ،...المدخل إلى البحث ،صلح بن محد العساف 1
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املدرسة العالية مبعهد ذا البحث هو مجيع الطلبة يف اجملتمع يف ه 
الباحثة فأخذت . طالبا 98وعددهم  Aceh Besarدار الزاهدين 

 33أ وعددهم  -البات يف الصف األولكالعينة وهي الط  بعضهم
وأما طريقة اختيار العينة اليت اختارت فيه الباحثة فهي . ةطالب

وهذه ( Purpossive Sampling)الطريقة العمدية أو الغرضية 
الطريقة تسمى أيضا بالطريقة املقصودة أو اإلختيار باخلربة وهي 

الباحثة ومعرفتها بأن هذه  تعين أن أساس اإلختيار العينة خربة
وختتار الباحثة هذا الصف ألن  3.املفردة تتمثل جمتمع البحث

وجدت املشكلة عندهن يعين قلة نشاطن يف تكلم اللغة العربية، 
األمر  واألخرى أهنن مل يقدرن على الكالم باللغة العربية عند

، ألهنن نقصن يف السيطرة على املفردات حىت يكن باملمارسة
 .يرتددن يف التكلم هبا

 
 أدوات البحث  -ج 

                                                             
  99ص  ،...المدخل إلى البحث، محد العسافصاحل بن   
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مبساعدة أدوات البحث لتسهيل مجع  هاحبثتؤدي الباحثة 
 .املعلومات الالزمة إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه

 املالحظة املباشرة . 
املالحظة هي أحد الوسائل جلمع البيانات أو املعلومات 

 املتعلقة
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وتقوم  3.بسلوكيات الفرد الفعلية ومواقفه واجتاهاته ومشاعره
أ لنظر األنشطة -األول الباحثة مبالحظة مباشرة يف الصف
ترقية يف  بالقصة Time Tokenوأعمال الطالبات بتطبيق أسلوب 

حىت تستطيع الباحثة أن تنظر إىل األثر من تطبيق  مهارة الكالم
Time Token ثة ورقة يف هذا احلالة أعدت الباح. عند الطالبات

 .الطالبات يف التحدث باللغة العربية مالحظة اليت حتتوي عمليات
 مثل. استخدام من ورقة املالحظة هي رؤية أنشطة الطالبات

نشاط ، ألسئلةنشاط الطالبات بتقدمي ا، انضباط الطالبات
نشاط الطالبات يف املناقشة يف  ، والطالبات يف إجابة األسئلة

 .اجملموعة
 االختبارات. 3

دوات البحث اليت متكن أن تستخدمها إن االختبار أحد 
 الباحثة جلمع املعلومات اليت حتتاج إليها إلجابة أسئلة البحث

يعين تقارن الباحثة بني نتائج االختبارين، مها االختبار  1.فروضها
 .القبلي واالختبار البعدي

                                                             
 3   ص  ،...المدخل إلى البحثصاحل بن محد العساف،  3
  331ص  ،...المدخل إلى البحث, صاحل بن محد العساف1
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 (Pre – Test)االختبار القبلي . أ
تربه الباحثة قبل تطبيق االختبار القبلي هو الذي خت

ويف هذا . الكالم يف تدريسبالقصة  Time Tokenأسلوب 
وأسئلتها جتيب  .(Essay)حثة شكال أسئلة ختتار البا االختبار
 .شفهيا
 (Post – Test)دي االختبار البع. ب

دي بعد عملية التدريس تقوم الباحثة باالختبار البع
ترقي قدرة لتعرف كي بالقصة ل Time Tokenبتطبيق أسلوب 
دي ختتار ويف هذا االختبار البع. ارة الكالمالطالبات على مه

 .وأسئلتها جتيب شفهيا .(Essay)حثة شكال أسئلة البا
 

 

 طريقة تحليل البيانات -د
 حتليل البيانات للمالحظة املباشرة - 
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استعملت الباحثة يف حتليل البيانات املالحظة املباشرة  
على أنشطة تعليم الطالبات عند إجراء عملية التعليم بتطبيق 

 8:التايل الرمز على Time Tokenأسلوب 
  

 

 
 x  33 ٪ 

  

 :البيانات
=  P النسبة املعدلة 
= R هاعلي صولةالقيمة احمل جمموع 
 T  =النتيجة الكاملة 
 

 عملية إجراء عند الطالباتو  املدرسة ألنشطة املسند الباحثة حتدد
 :يلي كما وهي معاير مخسة يف والتعلم التعليم
 جدا جيد= ٪  33  – 83
 جيد= ٪    83 – 13
 مقبول= ٪    13 – 33
 ضعيف= ٪    33 – 39

                                                             
          

8
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta Raja 

Grafindo Persada, 2009), hal 305 
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 فشل=     ٪ 13 من<
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 حتليل البيانات لالختبار -3

فاستعملت الباحثة  (بيانات االختبار)لتحليل األسئلة و       
وملعرفة تطبيق أسلوب (. االختبار القبلي والبعدي)االختبارين 

Time Token  بالقصة لرتقية مهارة الكالم فالتحليل الذي
 T))أما من أنواع االختبار ت . استعملته الباحثة هو اختبار ت

Test يف هذه الرسالة هو اختباراستعملتها الباحثة  اليت Sample 

Paired T Test  املنهج التجرييب الذي قد اختارته الباحثة هو و
التصميمات التمهيدية بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع 

-One Group Preاختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنليزية 

Test Post-Test Design  باستعانة احلساب على األدوات الرقمية
SPSS Statistics 22. 
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الفصل الرابع   
 نتائج البحث ومناقشتها

 
عرض البيانات -أ  

قد قامت الباحثة بالكتابة يف الفصل السابق مما يتعلق  
ويف هذا . مبنهج البحث واألدوات املستخدمة فيه جلمع البيانات

الفصل تعرض الباحثة النتائج اليت حتصل عليها من البحث 
بالقصة   Time Tokenالتجرييب يف مهارة الكالم بتطبيق أسلوب 

 Acehار الزاهدين يف الصف األول للمرحلة العالية مبعهد  د

Besar . اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني
جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم بندا أتشية فقامت 

 .الباحثة بالبحث احلقلي فيه
 

 :لمحة عن ميدان البحث -1
 Acehإن معهد دار الزاهدين من املعاهد يكون يف مديرية 

Besar  وهو يقع يف قرية الم جيو((Lamceu  ناحية كوت بارو
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(kuta baro)  مبديرية.Aceh Besar أسس هذا املعهد تنكواحلاج
يبدأ هذا املعهد من دراسة . 4911أكتوبر  9عبد اهلل يف اليوم 

للصغار بني األوالد والغالم، ومع مرور الوقت فتزدهر هذه 
 بفضل دعم اجملتمع احمللي خاصة اجملتمع يف قرية . الدراسة

Lamceu مبجيئ . 4002أصبح هذا املعهد معهدا عصريا عام
واآلن، ويل أمر هذا املعهد األستاذ . ق خمتلفةالطالب من مناط

 4.املاجسرت، عبد الرزاق، الليسانس
ن التعليم ومها وملعهد دار الزاهدين مرحلتان دراسيتان م

 س املدرسة الثانوية اآلن األستاذورئي. والعالية املرحلة الثانوية
وعدد املعلمني . أزهري، ورئيس املدرسة العالية أستاذ حممد هادي

 :هذا املعهد كما يرى يف اجلدول التايليف 
 1-4الجدول 

 عدد المعلمين بمعهد دار الزاهدين
 املعلمات املعلمون رحلةامل

 42 44 الثانوية
 42 9 العالية

                                                             
1 Tim Penyusun Profil Dayah Daruzzahidin (Aceh Besar: 2019) 
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 16 جمموع
 

طالبا،  482وكان عدد الطلبة مبعهد دار الزاهدين 
طالبا  82وللمرحلة الثانوية . طلبة 90طالبا  و 92ويتكون من 

طالبا وتوضح الباحثة عدد الطلبة يف اجلدول  98وللمرحلة العالية 
 :اآليت 1-4

 2-4لجدول ا
 عدد الطالب والطالبات بمعهد دار الزاهدين  

 اجملموع البنات البنون  الصف املرحلة الرقم
  

 الثانوية
4 41 48 14 

 4 40 9 49 
 2 42 9 41 
  

 العالية
 82 اجملموع

 4 41 42 14 
 4 9 41 42 
 2 49 42 21 

 98 جمموع
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 ية للتعرف على قدرة  الطالبات يفتعرض الباحثة عملية جتريب
بالقصة حني تقوم  Time Tokenمهارة الكالم بتطبيق أسلوب  

فتوضح الباحثة التوقيت العلمية التجريبية  . به مبعهد دار الزاهدين
  :كما يلي

 3-4الجدول 
 Time Tokenتوقيت العملية التجرببية في تطبيق أسلوب  

 الساعة التاريخ اليوم اللقاء
يناير 42 السبت اللقاء األول

 م4040
08،00 

يناير  48 الثالثاء اللقاء الثاين
 م4040

08،00 

فرباير  4 السبت اللقاء الثالث
 م4040

08،00 

 
 بالقصة لترقية مهارة Time Tokenإجراء تطبيق أسلوب  -2

 الكالم     
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 Timeتقوم الباحثة بالدراسة التجريبية عن تطبيق أسلوب 

Token  بالقصة لرتقية مهارة الكالم للمرحلة العالية مبعهد دار
: واملادة مأخوذة من اإلنرتنت وموضوعاهتا. Aceh Besarالزاهدين 

رت اختا". العاطس الساهي، والرجل اجملادل، واملال الضائع"
الباحثة أدوات البحث اليت تكون من قائمة املالحظة للطالبات، 
وقائمة املالحظة للمدرسة، واالختبار القبلي، واالختبار 

ء البحث وخطوات التعليم مث توضح الباحثة عملية إجرا.البعدي
 :مما يلي

 4-4الجدول 
 عملية تعليم وتعلم مهارة الكالم 

 بالقصة  Time Tokenبتطبيق أسلوب 
 (اللقاء األول)

 نشاط الطالبات نشاط املدرسة رقم
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تلقي املدرسة السالم  - 4
وتأمر قائدة الفصل 
لقيادة الدعاء وبعد 
ذلك تنادي املدرسة 
أمساء الطالبات ملعرفة 
حضورهن الفصل أو 

 .الغياب عنه

جتيب الطالبات السالم مث  -
يقرأن الدعاء معا وينتظرن 
نداء أمسائهن ملعرفة الغائبة 

 . من احلاضرات الفصل

تنظم املدرسة الفصل  - 4
ليكون مالئما جبو 
أنشطة التعلم والتعليم 

 .فتجري الدراسة جيدا

تقوم الطالبات برتتيب  -
األدوات املدرسية معهن 

 .الستقبال التعلم

الطالبات حتفز املدرسة  - 2
 .للتعلم

تستمع الطالبات ما  -
 .ألقت املدرسة

تقدم املدرسة مدركا  - 1
يتصل باملواد التعليمية 

 .حسب خربة الطالبات

تستمع الطالبات ما  -
 .قدمت املدرسة
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2 
 
 
 

 

تقدم املدرسة االختبار  -
القبلي عن طريق 
حكاية القصة أمام 
الطالبات، مث تأمرهن 
بإجابة األسئلة بناء 

امللقاة على القصة 
 .عليهن

تستمع الطالبات إىل  -
القصة امللقاة عليهن مث 

 .جينب األسئلة شفهية

خترب املدرسة أهداف  - 1
التعلم للطالبات فيما 
يتعلق باملواد اليت سيتم 

 .  تدريسها

تستمع الطالبات إىل ما  -
 .خترب املدرسة

تقسم املدرسة الطالبات  - 6
 .إىل مخس جمموعات

جتلس الطالبات يف  -
 .جمموعات مخس

توزع املدرسة القصة  - 8
للطالبات ارتبط 
باملوضوع العاطس 

 .الساهي

تتسلم الطالبات ورقة  -
القصة اليت تعطيها 
 .املدرسة ويالحظنها
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تشرح املدرسة املعىن  - 9
 .موجزا من القصة

تستمع الطالبات إىل ما  -
 .تشرح املدرسة من القصة

تعرض املدرسة الرتكيب  - 40
يف النحوي مما يرد 

 .القصة

تنتبه الطالبات إىل ما  -
ألقت املدرسة مما يرد من 

 .الرتكيبات النحوية
املدرسة ب تطل - 44

الطالبات بتقدمي أمثلة 
اجلملة الفعلية مكونة 
من  الفاعل املذكر 

 .واملؤنث

تقدم الطالبات أمثلة  -
اجلملة الفعلية من الفاعل 

 املذكر واملؤنث
 
 .مع االرتباط بالقصة 

املدرسة الفرصة تتيح  - 44
لكل جمموعة دقيقتني 

 .لفهم القصة

تستوعب الطالبات يف  -
جمموعتهن معىن القصة 

 .اليت تعطي هلن
تعطي املدرسة الفرصة  - 42

للطالبات يف كل 
جمموعة ليسألن عما ال 

 .يفهمنه

تسأل الطالبات املدرسة  -
عما ال يفهمن من 

 .القصة
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تعطي املدرسة الفرصة  - 41
للطالبات األخريات  
يف كل جمموعة لإلجابة 

 . على أسئلة صديقاهتن

جتيب الطالبات األسئلة  -
 .اليت تسأل صديقاهتن

توجه املدرسة الطالبات  - 42
 .للمناقشة

تناقش الطالبات مع  -
الصديقات يف جمموعتهن  
 .كل شيئ يرتبط بالقصة

تسمح املدرسة  - 41
الطالبات بإعطاء 
الفرصة هلن لإلجابة 
على سؤالني مرتبطني 

 .بالقصة

حتاول الطالبات اإلجابة  -
 .على سؤالني يقدمان هلن

توزع املدرسة قطعتني  - 46
للطالبات  إلجابة 
السؤال يف دقيقة 

 .واحدة

حتصل الطالبات على  -
 .قطعتني تعطيان هلن

 قتألهتتم الطالبات مبا  -تشرح املدرسة للطالبات  - 48



20 

كيفية اإلجابة عن 
األسئلة الشفهية 

 .بتحديد الوقت مسبقا

 .املدرسة جيدا

تطلب املدرسة طالبة  - 49
يف كل جمموعة إلجابة 
األسئلة شفهية ما 
فهمت ضمن القصة 

 .يف مدة دقيقة واحدة

جتيب كل طالبة األسئلة  -
شفهية ما فهمت ضمن 

القصة يف مدة دقيقة 
 .واحدة

تسجل املدرسة الوقت  - 40
الذي تستخدمه 
الطالبة عندما جتيب 

 .األسئلة شفهية

الطالبات يف إجابة تركز  -
األسئلة الستخدام الوقت 

 .جيدا

توقف املدرسة الطالبة  - 44
إجابتها السؤال عندما 
كان الوقت أكثر من 

 .دقيقة

تتوقف الطالبات عن  -
إجابة السؤال عندما كان 

 .الوقت أكثر من دقيقة

القيمة حتصل الطالبة على  -تعطي املدرسة قيمة  - 44
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لكل طالبة وفقا بالوقت 
 .الذي تستخدمه

وفقا بالوقت الذي 
 .تستخدمه

تقسم املدرسة قيمة  - 42
مجيع الطالبات يف هناية 

 .التعلم

حتصل الطالبات على  -
 .قيمتهن

تعطي املدرسة الفرصة  - 41
للطالبات  ملالحظة 
القيمة اليت حيصلن 

 .عليها

الطالبات القيمة الحظ ت -
 . اليت حيصلن عليها

توضح املدرسة القيمة  - 42
عليها اليت حتصل 

 .الطالبات

تتبع الطالبات توضيح  -
القيمة اليت تبلغها 

 .املدرسة
تأمر املدرسة الطالبات  - 41

يف كل جمموعة بشرح 
القصة اليت فهمنها 

 .شفهيا

تشرح الطالبات القصة  -
 .اليت فهمنها شفهيا

تستنتج الطالبات ما  -تطلب املدرسة  - 46
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الطالبات ليقدمن 
 .اخلالصة مما تعلمن

 .تعلمن

طي املدرسة توكيدا تع - 48
على اخلالصة اليت 

 .تستنتج الطلبات

تستمع الطالبات تأكيد  -
املدرسة من نتيجة التعلم 

 .من القصة
تعطي املدرسة املنعكس  - 49

للطالبات  على عملية 
 .التعليم جيرين هبا

الطالبات املنعكس قدم ت -
من املدرسة طلب الذي ت

 . عملية التعليم جيرين هبا
أنشطة  ختتتم املدرسة - 20

 .التعلم بالدعاء والسالم
 .وجتيب الطالبات السالم -

 
 
 
 
 
 5-4لجدول 
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 Time Tokenعملية تعليم وتعلم مهارة الكالم بتطبيق أسلوب 
 بالقصة 

 (اللقاء الثاني)
 نشاط الطالبات نشاط املدرسة رقم
تلقي املدرسة السالم  - 4

وتأمر قائدة الفصل 
لقيادة الدعاء وبعد 

املدرسة ذلك تنادي 
أمساء الطالبات ملعرفة 
حضورهن الفصل أو 

 .الغياب عنه

جتيب الطالبات السالم مث  -
يقرأن الدعاء معا وينتظرن 
نداء أمسائهن ملعرفة الغائبة 

 من 
 

 .احلاضرات الفصل

تنظم املدرسة الفصل  - 4
ليكون مالئما جبو 
أنشطة التعلم والتعليم 

 .فتجري الدراسة جيدا

برتتيب تقوم الطالبات  -
األدوات املدرسية معهن 

 .الستقبال التعلم

حتفز املدرسة الطالبات  - 2
 .للتعلم

تستمع الطالبات ما ألقت  -
 .املدرسة
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تقدم املدرسة مدركا  - 1
يتصل باملواد التعليمية 

 .حسب خربة الطالبات

تستمع الطالبات إىل ما  -
 قدمت املدرسة

خترب املدرسة أهداف  - 2
التعلم فيما يتعلق باملواد 

 .  اليت سيتم تدريسها

تستمع الطالبات إىل ما  -
 .خترب املدرسة

تقسم املدرسة الطالبات  - 1
 .إىل مخس جمموعات

جتلس الطالبات يف  -
 .جمموعات مخس

توزع املدرسة القصة  - 6
للطالبات ارتبط 
باملوضوع الرجل 

 .اجملادلني

 تتسلم الطالبات ورقة -
القصة اليت تعطيها 
 .املدرسة ويالحظنها

تشرح املدرسة املعىن  - 8
 .موجزا من القصة

تستمع الطالبات إىل ما  -
 .تشرح املدرسة من القصة

تعرض املدرسة الرتكيب  - 9
النحوي موجزا مما يرد 

 .يف القصة

تنتبه الطالبات إىل ما  -
ألقت املدرسة مما يرد من 

 .الرتكيبات النحوية
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املدرسة تطلب  - 40
الطالبات بتقدمي اجلملة 
االمسية مكونة من  

 .املذكر واملؤنث

تشري الطالبات اجلملة  -
االمسية من املذكر واملؤنث 

 .ضمن القصة

تعطي املدرسة الفرصة  - 44
لكل جمموعة دقيقتني 

 .لفهم القصة

تستوعب الطالبات يف  -
جمموعتهن معىن القصة 

 .اليت تعطي هلن
تتيح املدرسة الفرصة  - 44

للطالبات يف كل 
جمموعة ليسألن عما ال 

 .يفهمنه

تسأل الطالبات املدرسة  -
عما ال يفهمن من 

 .القصة

تعطي املدرسة الفرصة  - 42
للطالبات األخريات  
يف كل جمموعة إلجابة 

 .أسئلة صديقاهتن

جتيب الطالبات األسئلة  -
 .اليت تسأل صديقاهتن

توجه املدرسة الطالبات  - 41
 .للمناقشة

الطالبات مع تناقش  -
الصديقات يف جمموعتهن  
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 .كل شيئ يرتبط بالقصة
املدرسة  تسمح - 42

الطالبات بإعطاء 
الفرصة هلن لإلجابة 
على سؤالني مرتبطني 

 .بالقصة

حتاول الطالبات اإلجابة  -
 .على سؤالني يقدمان هلن

توزع املدرسة قطعتني  - 41
 ابةإلج للطالبات

السؤال يف دقيقة 
 .واحدة

على حتصل الطالبات  -
 .قطعتني تعطيان هلن

تشرح املدرسة للطالبات  - 46
كيفية اإلجابة عن 
األسئلة الشفهية 

 .بتحديد الوقت مسبقا

قت الهتتم الطالبات مبا  -
 .املدرسة جيدا

تطلب املدرسة طالبة  - 48
يف كل جمموعة إلجابة 
األسئلة شفهية ما 

جتيب كل طالبة األسئلة  -
شفهية ما فهمت ضمن 

القصة يف مدة دقيقة 
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فهمت ضمن القصة 
 .يف مدة دقيقة واحدة

 .واحدة

تسجل املدرسة الوقت  - 49
الذي تستخدمه 
الطالبة عندما جتيب 

 .األسئلة شفهية

تركز الطالبات يف إجابة  -
األسئلة الستخدام الوقت 

 .جيدا

توقف املدرسة الطالبة  - 40
السؤال عندما  ةجابإل

كان الوقت أكثر من 
 .دقيقة

تتوقف الطالبات عن  -
إجابة السؤال عندما كان 

 .الوقت أكثر من دقيقة

تعطي املدرسة قيمة  - 44
لكل طالبة وفقا بالوقت 

 .الذي تستخدمه

حتصل الطالبة على القيمة  -
وفقا بالوقت الذي 

 .تستخدمه
تقسم املدرسة قيمة  - 44

مجيع الطالبات يف هناية 
 .التعلم

حتصل الطالبات على  -
 .قيمتهن

الطالبات القيمة  الحظت -تعطي املدرسة الفرصة  - 42
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للطالبات  ملالحظة 
القيمة اليت حيصلن 

 .عليها

 .اليت حيصلن عليها

توضح املدرسة القيمة  - 41
اليت حتصل عليها 

 .الطالبات

تتبع الطالبات توضيح  -
 .املدرسة عن القيمة

تأمر املدرسة الطالبات  - 42
يف كل جمموعة بشرح 
القصة اليت فهمنها 

 .شفهيا

القصة تشرح الطالبات  -
 .اليت فهمنها شفهيا

تطلب املدرسة  - 41
الطالبات ليقدمن 

 .اخلالصة مما تعلمن

تستنتج الطالبات ما  -
 .تعلمن

تعطي املدرسة توكيدا  - 46
على اخلالصة اليت 

 .تستنتج الطلبات

تستمع الطالبات تأكيد  -
املدرسة من نتيجة التعلم 

 .من القصة
الطالبات املنعكس قدم ت -تعطي املدرسة املنعكس  - 48
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لية للطالبات  على عم
 .التعليم جيرين هبا

من املدرسة  طلبه الذي ت
 .عملية التعليم جيرين هبا

ختتتم املدرسة أنشطة  - 49
 .التعلم بالدعاء والسالم

 .جتيب الطالبات السالم -

 
 
 
 
 6-4الجدول 

 Time Tokenعملية تعليم وتعلم مهارة الكالم بتطبيق أسلوب 
 بالقصة 

 (الثالثاللقاء )
 نشاط الطالبات نشاط املدرسة رقم
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تلقي املدرسة السالم  - 4
وتأمر قائدة الفصل 
لقيادة الدعاء وبعد 
ذلك تنادي املدرسة 
أمساء الطالبات ملعرفة 
حضورهن الفصل أو 

 .الغياب عنه

جتيب الطالبات السالم مث  -
يقرأن الدعاء معا وينتظرن 
نداء أمسائهن ملعرفة الغائبة 

 .الفصلمن احلاضرات 

تنظم املدرسة الفصل  - 4
ليكون مالئما جبو 
أنشطة التعلم والتعليم 

 .فتجري الدراسة جيدا

تقوم الطالبات برتتيب  -
األدوات املدرسية معهن 

 .الستقبال التعلم

حتفز املدرسة الطالبات  - 2
 .للتعلم

تستمع الطالبات ما  -
 .ألقت املدرسة

تقدم املدرسة مدركا  - 1
التعليمية يتصل باملواد 

 .حسب خربة الطالبات

تستمع الطالبات ما  -
 قدمت املدرسة
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2 
 
 

 

خترب املدرسة أهداف  -
التعلم للطالبات فيما 
يتعلق باملواد اليت سيتم 

 .تدريسها

تستمع الطالبات إىل ما  -
 .خترب املدرسة

تقسم املدرسة الطالبات  - 1
 .إىل مخس جمموعات

جتلس الطالبات يف  -
 .جمموعات مخس

املدرسة القصة توزع  - 6
للطالبات ارتبط 

 .باملوضوع املال الضائع

تتسلم الطالبات ورقة  -
القصة اليت تعطيها 
 .املدرسة ويالحظنها

تشرح املدرسة املعىن  - 8
 .موجزا من القصة

تستمع الطالبات إىل ما  -
 .تشرح املدرسة من القصة

تعرض املدرسة الرتكيب  - 9
النحوي مما يرد يف 

 .القصة

إىل ما  تنتبه الطالبات -
ألقت املدرسة مما يرد من 

 .الرتكيبات النحوية
تطلب املدرسة  - 40

الطالبات بتقدمي أمثلة 
تقدم الطالبات أمثلة  -

الفعلية و  االمسية اجلملة
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الفعلية االمسية و اجلملة 
مكونة من  املذكر 

 .واملؤنث

من املذكر واملؤنث مع 
 .االرتباط بالقصة

تعطي املدرسة الفرصة  - 44
دقيقتني  لكل جمموعة

 .لفهم القصة

تستوعب الطالبات يف  -
جمموعتهن معىن القصة 

 .اليت تعطي هلن
تعطي املدرسة الفرصة  - 44

للطالبات يف كل 
جمموعة ليسألن عما ال 

 .يفهمنه

تسأل الطالبات املدرسة  -
عما ال يفهمن من 

 .القصة

تعطي املدرسة الفرصة  - 42
للطالبات األخريات  
يف كل جمموعة لإلجابة 

 .أسئلة صديقاهتنعلى 

جتيب الطالبات األسئلة  -
 .اليت تسأل صديقاهتن

توجه املدرسة الطالبات  - 41
 .للمناقشة

تناقش الطالبات مع  -
الصديقات يف جمموعتهن  
 .كل شيئ يرتبط بالقصة
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تسمح املدرسة  - 42
الطالبات بإعطاء 
الفرصة هلن لإلجابة 
على سؤالني مرتبطني 

 .بالقصة

حتاول الطالبات اإلجابة  -
 .على سؤالني يقدمان هلن

توزع املدرسة قطعتني  - 41
للطالبات  إلجابة 
السؤال يف دقيقة 

 .واحدة

حتصل الطالبات على  -
 .قطعتني تعطيان هلن

تشرح املدرسة للطالبات  - 46
كيفية اإلجابة عن 
األسئلة الشفهية 

 .بتحديد الوقت مسبقا

قت ألهتتم الطالبات مبا  -
 .املدرسة جيدا
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طالبة  تطلب املدرسة - 48
يف كل جمموعة إلجابة 
األسئلة شفهية ما 
فهمت ضمن القصة 

 .يف مدة دقيقة واحدة

جتيب كل طالبة األسئلة  -
شفهية ما فهمت ضمن 

القصة يف مدة دقيقة 
 .واحدة

 

تسجل املدرسة الوقت  - 49
الذي تستخدمه 
الطالبة عندما جتيب 

 .األسئلة شفهية

تركز الطالبات يف إجابة  -
الوقت األسئلة الستخدام 

 .جيدا

توقف املدرسة الطالبة  - 40
إجابتها السؤال عندما 
كان الوقت أكثر من 

 .دقيقة

تتوقف الطالبات عن  -
إجابة السؤال عندما كان 

 .الوقت أكثر من دقيقة

تعطي املدرسة قيمة  - 44
لكل طالبة وفقا بالوقت 

 .الذي تستخدمه

حتصل الطالبة على القيمة  -
وفقا بالوقت الذي 

 .تستخدمها
حتصل الطالبات على  -تقسم املدرسة قيمة  - 44
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مجيع الطالبات يف هناية 
 .التعلم

 .قيمتهن

تعطي املدرسة الفرصة  - 42
للطالبات  ملالحظة 
القيمة اليت حيصلن 

 .عليها

تعطي الطالبات الفرصة  -
ملالحظة القيمة اليت 

 .حيصلن عليها

توضح املدرسة القيمة  - 41
اليت حتصل عليها 

 .الطالبات

الطالبات توضيح تتبع  -
القيمة اليت تبلغها 

 .املدرسة
تأمر املدرسة الطالبات  - 42

يف كل جمموعة بشرح 
القصة اليت فهمنها 

 .شفهيا

تشرح الطالبات القصة  -
 .اليت فهمنها شفهيا

تطلب املدرسة  - 41
الطالبات ليقدمن 

 .اخلالصة مما تعلمن

تستنتج الطالبات ما  -
 .تعلمن

تستمع الطالبات تأكيد  -تعطي املدرسة توكيدا  - 46
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اخلالصة اليت  على
 .تستنتج الطلبات

املدرسة من نتيجة التعلم 
 .من القصة

تقوم املدرسة الطالبات  - 48
بإعطاء االختبار 

 . البعدي

جتيب الطالبات على  -
أسئلة االختبار البعدي 

 .اليت تعطي املدرسة
تعطي املدرسة املنعكس  - 49

للطالبات  على عملية 
 .االتعليم جيرين هب

جتيب الطالبات املنعكس  -
الذي تعطي املدرسة على 

 .عملية التعليم جيرين هبا
ختتتم املدرسة أنشطة  - 20

 .التعلم بالدعاء والسالم
 .وجتيب الطالبات السالم -

 
 تحليل البيانات ومناقشتها -ب
 املالحظة املباشرة -4 

 7-4الجدول 
 والتعلمنتيجة أنشطة المدرسة عند إجراء عملية التعليم 

 
 رقم

 
 الناحية امللحوظة

 النتيجة امللحوظة
4 4 2 1 
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مراقبة املدرسة الطالبات يف عملية  4
 .التعلم 

   √ 

 √    .شرح املدرسة أهداف التعلم 4

  √   .حفز املدرسة الطالبات للتعلم 2
 √    .إعداد املدرسة املادة  1

 √    .شرح املدرسة املادة للطالبات 2

الطريقة اليت تستخدم املدرسة عند  1
 .تعليم القصة

  √  

طريقة إجابة املدرسة عن أسئلة  6
الطالبات املتعلقة بالقصة اليت مت 

 .شرحها

  √  

طريقة إدارة املدرسة جمموعات  8
 .الدراسة للطالبات

   √ 

اهتمام املدرسة بنشاط الطالبات  9
 .يف املناقشة

   √ 

إدراة الوقت انضباط املدرسة يف  40
 .للطالبات

   √ 
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تقدمي املدرسة تأكيدا على اخلالصة  44
 .اليت تستنتج الطالبات

   √ 

تقدمي املدرسة تقوميا يف إجابة أسئلة  44
 .الطالبات

   √ 

إعطاء املدرسة الفرصة للطالبات  42
 .لتقدمي استجابة التعلم الذي جرى

  √  

 √    .ختتيم املدرسة أنشطة التعلم 41

    44 10 
 10+  44=24  اجملموع

 
وأما نتيجة أنشطة الطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم،  

 :كما يظهر يف اجلدول التايل
 8-4الجدول 

 نتيجة أنشطة الطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم
 

 رقم
 

 الناحية امللحوظة
 النتيجة امللحوظة

4 4 2 1 
 √   متابعة األسس انضباط الطالبات يف  4
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 .التعلمية
 √    .انتظام الطالبات يف عملية التعلم 4

اهتمام الطالبات بأهداف التعلم  2
 .اليت تقدم املدرسة

  √  

اتباع الطالبات احلفز الذي تقدم  1
 .املدرسة

  √  

اهتمام الطالبات باملادة اليت تنقل  2
 .املدرسة

   √ 

تعرض اتباع الطالبات للمادة اليت  1
 .املدرسة

   √ 

نشاط الطالبات بتقدمي األسئلة  6
 .املرتبطة بالقصة

   √ 

نشاط الطالبات يف إجابة األسئلة  8
 .املرتبطة بالقصة اليت تعرض املدرسة

  √  

نشاط الطالبات يف املناقشة يف  9
 .اجملموعة

   √ 

  √  استجابة الطالبات للطالبات يف  40
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 . اجملموعات
الوقت من الطالبات يف انضباط  44

 .إجابة األسئلة 
   √ 

ممارسة الطالبات يف استنتاج املادة  44
 .املدرسة يف هناية احلصة التعلمية

  √  

 √    .محاسة الطالبات يف إجابة األسئلة 42

استجابة الطالبات على التعلم  41
 .الذي جرى يف الفصل

  √  

    48 24 
 24+  48=20   اجملموع

 

 حتليل بيانات املالحظة املباشرة  -
حتسب البيانات من أنشطة املدرسة والطالبات عند إجراء 

 :عملية التعليم والتعلم باستخدام الرموز
  

 

 
 x   ٪400  

 

 :البيان
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 P :النسبة املعدلة 
R   :عليها احملصولة القيمة جمموع 

T   :الكاملة النتيجة 
 

 التعليم عملية إجراء عند الطالبات ألنشطة املسند الباحثة حتدد
 :يلي كما وهي معاير مخسة يف والتعلم

 جدا جيد= ٪  400 – 81
 جيد= ٪    82 – 61
 مقبول= ٪    62 – 10
 ضعيف= ٪    22 – 19

 فشل=     ٪ 12 من<
 :وهي والتعلم، التعليم عملية إجراء عند املدرسة أنشطة نتيجة -أ

           

 
 x 400 ٪ 

 

           P  
24
21 x 400 ٪ 
 

   
2۰۲۲

21
٪  
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             ۸۰،۹2 ٪ 
 

 400 – 81 حد بني ما أهنا على تدل٪ P =94،82 ونتيجة
 يف املدرسة أنشطة داللة فتكون. جدا جيدأي يدل على  ٪

 بالقصة Time Token أسلوب بتطبيق والتعلم التعليم عملية
 اليت والتعلم التعليم عملية ومبعايري الصحيحة باخلطوات مطابقة

 .والتعلم التعليم عملية يف املدرسة تتبعها أن تلزم
  والتعلم، التعليم عملية إجراء عند الطالبات أنشطة نتيجة -ب

 :وهي      
        

 

 
 x 400 ٪ 

 

       
٥۰

٥٥
 x 400 ٪ 

                               P   
2۲۲۲
21   ٪ 

P        ۹۸،٢۹   ٪ 

 400 – 81 حد بني ما أهنا على تدل٪ P =89،48 ونتيجة
 يف الطالبات أنشطة أن على الداللة فتكون. جدا جيد مبعىن ٪

 جتري بالقصة Time Token أسلوب بتطبيق والتعلم التعليم عملية
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 مهتمات وهن التعلم يف نشيطات الطالبات أن مبعىن حسنة
 .والتعلم التعليم بعملية

 
 

 والبعدي القبلي االختبار. 4
 الطالبات قدرة ملعرفة القبلي بااالختبار الباحثة قامت 

. الكالم مهارة لرتقية بالقصة Time  Token أسلوب تطبيق قبل
 يف الطالبات قدرة على للتعرف البعدي باالختبار قامت وأيضا
. الكالم مهارة لرتقية بالقصة Time Token أسلوب تطبيق

 :اآليت اجلدول يف ينظر االختبار يف الطالبات نتيجة على والتعرف
 9- 4 الجدول

 والبعدي القبلي االختبار نتيجة
 االختبار نتيجة الطالبات الرقم

 القبلي

نتيجة االختبار 
 البعدي

 82 16،2 4 طالبة 4
 88،24 60 4 طالبة 4
 19،99 16،2 2 طالبة 2
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 80،84 10 1 طالبة 1
 86،2 10 2 طالبة 2
 80 66،2 1 طالبة 1
 94،2 84،2 6 طالبة 6
 11،99 26،2 8 طالبة 8
 84،19 62 9 طالبة 9
 400 62 40 طالبة 40
 80 64،2 40 طالبة 44
 92،24 66،2 44 طالبة 44
 400 16،2 42 طالبة 42
 81،99 84،2 41 طالبة 41
 89،41 14،2 42 طالبة 42
 92،84 14،2 41 طالبة 41
 89،41 82 46 طالبة 46
 91،11 80 48 طالبة 48
 90،82 86،2 49 طالبة 49
 94،11 80 40 طالبة 40
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 4612،44 4120 اجملموع
 4120:40= معدل

64،2 

=40 :4612،44 
86،41 

 القبلي االختبار يف املعدلة نتيجة أن على يدل أعاله اجلدول ومن
 بتقدير البعدي االختبار يف املعدلة ونتيجة ،(64،2) بتقدير

(86،41.) 
 تقوم Rank Test آمT- Test  ت االختبار إجراء وقبل

 اختبار باستعمال Normalitas Data)) الفائيل بضبط الباحثة
 لباحثةا حتصيل يبني 40-1 واجلدول Uji Normalitas)) العمل
 Normalitas Data).) الفائيل ضبط

 10-4 الجدول

  Normalitas Data)) الفائيل ضبط نتيجة
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

PRETES
T 

,123 20 ,200
*
 ,945 20 ,302 

POSTES
T 

,115 20 ,200
*
 ,942 20 ,266 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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 االختبار حتصيل أن على يدل 40-1 اجلدول ومن
 Uji Normalitas)) العمل اختبار باستعمال والبعدي القبلي

 واالختبار(. 0،204 من أصغر0،02) Sig)) الداللة مبستوى
 (.0،411 من أصغر 0،02) Sig)) الداللة مبستوى البعدي
 طبيعي، بشكل توزيعها يتم البيانات أن إىل النتيجة تلك فتشري
 واجلدول  Uji Homogenitas)) املتجانس االختبار إجراء وميكن

  Uji Homogenitas).) املتجانس االختبار حتصيل يبني 1-44

 :يلي كما
  11 -4  الجدول

 Uji Homogenitas)) المتجانس االختبار نتيجة

Test of Homogeneity of Variances 
NILAI   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,033 1 38 ,316 

   

 املتجانس االختبار حتصيل أن على يدل 44-1 اجلدول
((Uji Homogenitas الداللة مبستوى ((Sig (0،02 من أصغر 

 حىت متجانسة، البيانات أن إىل النتيجة تلك فتشري(. 0،241
 Uji T).) ت اختبار إجراء متكن
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 يف بالقصةTime Token  أسلوب تطبيق على وللتعرف       
 إىل بالنظر Uji T)) ت اختبار حتلل أن البد الكالم مهارة ترقية

 ويبني البعدي، واالختبار القبلي االختبار من املعدلة نتيجة
 :اآليت 44-1 اجلدول

 
 

 12-4 الجدول
 ت تحصيل

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 PRETEST 71,5000 20 11,13317 2,48945 

POSTEST 87,1620 20 9,07285 2,02875 

 64،20 القبلي االختبار نتيجة أن على يدل 44-1 اجلدول
 إىل تشري التالية واخلطوات. 86،41 البعدي االختبار ونتيجة
 الكالم مهارة ترقية يف  بالقصة Time Token أسلوب تطبيق

 :اآليت 42-1 اجلدول بني كما وحتصيله. االختبار باستعمال
 13-4 الجدول

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (2-
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Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

tailed) 

Lower Upper 

Pair 1 PRETES
T - 
POSTES
T 

-
15,66200 

12,85585 2,87466 -21,67872 
-

9,64528 
-

5,448 
19 ,000 

 
 على يدل 42-1 اجلدول يف ت اختبار حتصيل

 وهذاSig. (0،02>0،00 .))) الداللة ومستوى( -2،118)
 مهارة يرقي بالقصة Time Token أسلوب تطبيق  أن على يدل

 .الطالبات عند الكالم
 

 الفرض تحقيق -ج
 :البحث هلذا الفرض أن األول الفصل يف الباحثة ذكرت كما

لقصة با Time Token أن تطبيق أسلوب : الفرض البديل. 4
 يدفع
 .الكالم الطالبات يف نشاط    
لقصة با Time Token أن تطبيق أسلوب : فري الفرض الص    
 ال 
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 .نشاط الكالم يدفع الطالبات يف    
 لقصة يرقي با Time Token أن تطبيق أسلوب : الفرض البديل. 4

 .الطالباتعند  ممهارة الكال    
 لقصة البا Time Token أن تطبيق أسلوب : الفرض الصفري    
 .عند الطالبات يرقي مهارة الكالم    

بالقصة يدفع  Time Tokenويكون تطبيق أسلوب 
= P نتيجةيف الرموز أن  يبدوكما و . الطالبات يف نشاط الكالم

. جدا جيد مبعىن ٪ 400 – 81 حد بني ما على تدل٪ ٢۹،۹۸
 البديل والفرض مردود (Ho) الصفري الفرض على يدل وهذا

((Ha ،تطبيق أسلوب  أن أي مقبول Time Token  بالقصة يدفع
 .الطالبات يف نشاط الكالم

بالقصة يرقي مهارة الكالم  Time Token ويكون تطبيق أسلوب 
 42-1طة حتصيل اختبار ت يف اجلدول وبواس .عند الطالبات

( 0،02أصغر من  0،00)وهو  .Sig))أن نتيجة مستوى الداللة 
مردود والفرض البديل  Ho))وهذا يدل على أن الفرض الصفري 

((Ha  مقبول، أي أن  تطبيق أسلوب Time Token لقصة يرقي با
 .مهارة الكالم عند الطالبات
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 
 نتائج البحث -أ

تطبيق أسلوب  يفوبعد ما حبثت الباحثة بالبحث التجرييب    
Time Token مهارة الكالم مبعهد دار الزاهدين  بالقصة لرتقية

  :لييحصلت النتائج البحث كما 
 Time Tokenتطبيق أسلوب يف أنشطة املدرسة حسنت  – 8

, مبعىن أن ٪58,19نتيجة املعدلة ألهنا حصلت على بالقصة 
دار  للطالبات مبعهد Time Tokenأسلوب إجراء املدرسة 

 . جنح جيدا بالقصةالزاهدين 
 Time Tokenتطبيق أسلوب يف أنشطة الطالبات حسنت  – 8

أن  مبعىن ٪15,81نتيجة املعدلة  علىن حصلألهنن بالقصة 
الزاهدين  عند الطالبات مبعهد دار Time Tokenأسلوب تطبيق 
 .جنح جيدا بالقصة

رقي دل على تبالقصة  Time Tokenكان تطبيق أسلوب   – 3
 Test -من االختبار ت وهذا يتضح .مهارة الكالم عند الطالبات
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( α  =,,,9) حتصل على نتيجة أصغر من مستوى الداللة

(,,,, >  ,,,9.) 
 

 المقترحات -ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدمت الباحثة االقرتاحات   

 :اآلتية
ب التعليمية يلاالطرق واألسرب عدة ينبغي للمعلم أن جي – 8

أسلوب ومنها  والتعلم عملية التعليم املناسبة واجلذابة أثناء إجراء
Time Token يف تعليم اللغة العربية. 

ب اليسيدقق اخلطوات حني اختيار األينبغي للمعلم أن  – 8
 مهارة الكالملرتقية  يةتعليمالاألهداف ب مناسبةلتكون التعليمية 

 .يف اللغة العربية
أن يتفضلوا رسالة اله لقارئني الذين يقرؤون هذلينبغي  – 3

ف ن يصلحوا هذه  ننقصاوالط  أاخلبالنقد, إذا وجدوا فيها 
 .والقارئني مجيعا ذا البحث كامال ومفيدا للباحثةيكون هلالعيوب 
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 المراجع

المراجع العربية   -أ  

 القاهرية ،معجم الوسيط ،5991 ،خرونآنيس و أبراهيم إ
 مطبعة:

 .جممع اللغة العربية
طرق تدريس اللغة العربية والتربية  ،5931 ،إبراهيم عطا

 ،ينيةالد

 .املصرية مكتبة النهضة:القاهرة        

 طرائقو المهارات اللغوية ماهيتها ، 5991 ،أمحد فؤاد عليان
 .املسلم دار: بالرياض ،تنميتها

 ق تعليم اللغة األجنبيةمدخل إلى طر ، 5993، زهر أرشدأ
 لمدرس

 .أجوع فدع:مااألحك عمطب ،اللغة العربية
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 Two Stay Two  استخدام طريقة، 1152، حكمة الفطري

Stray             جامعة ، مهارة الكالم على لترقية الطالبات
 الرانريي
 .بندا أتشية اإلسالمية احلكومية      

 .، مكتبة املنارفي التحليل اللغوي، 5931خليل أمحد عمارة، 
 

المنجد الوسيط في اللغة العربية ، 5912دار املشرق،
 ،المعاصرة
 .دار املشرق:ريوت ب

المدخل إلى البحث في ، 5851، صاحل بن محد العساف
 العلوم

 .العبيكان مكتبة :، الرياضالسلوكية
األسلوب  لالحوار باستعما قيتطب، 1153عبد العزيز، 

 القرآني
 يجامعة الرانري  ،لدى الطلبة لترقية مهارة الكالم

 .احلكومية بند أتشية اإلسالمية
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واستخدامه في  يالمدخل االتصال، 1153، عادى كسمان
 ترقية

  :أتشيه بندا ،تجربية الطلبة دراسة مهارة الكالم لدى
        Lembaga Naskah Aceh. 

دار :بريوتان نلب، قاموس التربية، 5931، حممد علي اخلويل
 العلم

 .للماليني

التوجيه في تدريس اللغة ، 5931، ناحممد علي السم 
 ،العربية

 .املعارف دار:مصر
المناهج ، 5911، حممد لبيب النجيه وحممد منري موسى

 سائلو وال
 .مكتبة األجنلو املصرية:القاهرة، التعلمية

 طرائق وأساليب التدريس، 1111داود سليمان الرميي،  حممود
 .احلديثعامل الكتب  :إريد ، الطبعة األول،المعاصرة

 لترقية مهارة الكالم تطبيق وسيلة لعبة الساقي، 1153مدئر، 
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 بندا اإلسالمية احلكومية جامعة الرانريي، لدى الطلبة
 .أتشية
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

Berikan tanda (√ ) pada kolom penilaian yang disediakan 

sesuai dengan pendapat bapak/ibu secara objektif. 

1 : Tidak baik            3 : Baik 

2 : Kurang baik         4 : Sangat baik 

 

No 

 

Aspek yang dinilai 

Kategori 

1 2 3 4 

1 Guru menertibkan siswa dalam 

mengikuti proses belajar. 

   √ 

2 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

   √ 

3 Guru memberi motivasi pada siswa 

sebelum belajar. 

  √  

4 Guru menyampaikan materi pada 

siswa. 

   √ 

5 Guru menjelaskan materi pada 

siswa. 

   √ 

6 Cara guru bertanya pada siswa 

terkait isi cerita. 

  √  

7 Cara guru menjawab pertanyaan 

siswa terkait isi cerita yang telah 

dijelaskan. 

  √  

8 Cara guru mengelola kelompok 

belajar siswa. 

   √ 

9 Tanggapan guru terhadap keaktifan 

siswa dalam berdiskusi. 

   √ 



10 Kedisiplinan guru dalam mengatur 

waktu bagi seluruh siswa. 

   √ 

11 Guru memberi penguatan terhadap 

kesimpulan yang disampaikan 

siswa. 

   √ 

12 Guru melakukan evaluasi.    √ 

13 Guru memberi kesempatan bagi 

siswa untuk memberi tanggapan 

terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

  √  

14 Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan berdoa 

bersama dan salam. 

   √ 

 

Komentar dan saran pengamat: 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 

Banda Aceh,1 Januari 2020 

                                                           Pengamat/Observer  

 

                                                                 Lisa Rosida      

    



LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Berikan tanda (√ ) pada kolom penilaian yang disediakan 

sesuai dengan pendapat bapak/ibu secara objektif. 

1 : Tidak baik            3 : Baik 

2 : Kurang baik         4 : Sangat baik 

 

No 

 

Aspek yang dinilai 

Kategori 

1 2 3 4 

1 Kedisiplinan siswa dalam mengikuti 

aturan. 

   √ 

2 Ketertiban siswa dalam mengikuti 

proses belajar. 

   √ 

3 Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

  √  

4 Siswa mendengarkan motivasi yang 

disampaikan oleh guru. 

  √  

5 Siswa memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

   √ 

6 Siswa menyimak materi yang 

disampaikan oleh guru. 

   √ 

7 Keaktifan siswa dalam bertanya 

terkait isi cerita yang disampaikan 

guru. 

   √ 

8 Keaktifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan terkait isi cerita yang 

disampaikan guru. 

  √  



9 Keaktifan siswa berdiskusi dalam 

kelompok terkait isi cerita. 

   √ 

10 Tanggapan siswa terhadap siswa 

antar kelompok. 

  √  

11 Ketepatan waktu siswa dalam 

menjawab pertanyaan. 

   √ 

12 Keterlibatan siswa dalam 

menyimpulkan materi yang 

diajarkan guru di akhir 

pembelajaran. 

  √  

13 Ketekunan siswa menjawab soal    √ 

14 Tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

  √  

 

Komentar dan saran pengamat: 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 

Banda Aceh,1 Januari 2020  

                                                            Pengamat/Observer                          

                                                                                                               

 

                                                                Lisa Rosida 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan  : Mas Daruzzahidin Aceh Besar 

Mata Pelajaran        : Bahasa Arab  

Kelas/Semester       : X / 2 (Genap)  

Materi Pokok          :  قصة العاطس الساهي، قصة الرجل
   اجملادلني، قصة املال الضائع                                 
Alokasi Waktu        : 6 x 45 menit (3 x pertemuan) 

A. Kompetensi Inti/KI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong,kerja sama, 

toleran,damai),santun,responsif,dan pro - aktif sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami,menerapkan,dan menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual,prosedural dan metakognitif  

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora 

dengan 



wawasan,kemanusiaan,kebangsaan,kenegaraan,dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.  

 

B. Kompetensi Dasar/KD dan Indikator Pencapaian 

    Kompetensi/IPK 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi/IPK 

1.7 Meyakini bahwa 

bahasa Arab 

merupakan bahasa 

pengantar  

memahami ajaran 

Islam. 

1.7.1 

 

 

 

Menjadikan bahasa 

Arab sebagai 

bahasa pengantar 

memahami ajaran 

Islam. 

2.7 Mengamalkan 

perilaku peduli  

(gotong  royong, 

kerja  sama,  toleran, 

damai)  dalam 

berkomunikasi  

dengan lingkungan  

2.7.1 

 

 

 

 

 

 

Menunjukan 

perilaku peduli 

dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan  

social  dan alam  

dalam jangkauan 



social  dan alam  

dalam jangkauan 

pergaulan dunia. 

2.7.2 

 

 

 

 

2.7.3 

 

 

 

 

2.7.4 

 

 

 

 

2.7.5 

pergaulan dunia. 

 

 

Menunjukan 

perilaku gotong 

royong dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan  

social  dan alam  

dalam jangkauan 

pergaulan dunia. 

 

Menunjukan 

perilaku kerja sama 

dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan  

social  dan alam  

dalam jangkauan 

pergaulan dunia. 

 

Menunjukan 

perilaku toleran 

dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan  

social  dan alam  

dalam jangkauan 

pergaulan dunia. 



 

Menunjukan 

perilaku damai 

dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan  

social  dan alam  

dalam jangkauan 

pergaulan dunia. 

 

3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami fungsi 

sosial,struktur teks 

dan unsur kebahasaan 

(bunyi,kata,dan 

makna) dari teks yang 

berkaitan dengan 

tema 

 قصة العاطس الساهي، 

قصة الرجل المجادلين، 

 قصة المال الضائع

 

Yang melibatkan 

tindak tutur 

mengucapkan selamat 

dan meresponnya 

dengan 

memperhatikan 

bentuk makna dan 

fungsi dari susunan 

3.7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 

 

Mengidentifikasi 

bunyi,kata dan 

makna dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

، قصة العاطس الساهي

قصة الرجل المجادلين، 

 قصة المال الضائع

 

Menjelaskan 

bunyi,kata dan 

makna dari teks 

sangat sederhana 

terkait tema : 

، قصة العاطس الساهي

قصة الرجل المجادلين، 

 قصة المال الضائع

Menunjukkan 

kalimat yang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 

gramatikal 

 أقسام الفعل المذكروالمؤنث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendemontrasikan 

tindak tutur yang 

melibatkan tindak 

tutur mengucapkan 

selamat dan 

meresponnya dengan 

memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 

 

 

 

 

mengandung 

susunan gramatikal  

أقسام الفعل المذكر 

 والمؤنث

terkait cerita : 

، قصة العاطس الساهي

قصة الرجل المجادلين، 

  قصة المال الضائع

 

Memberi contoh 

kalimat sederhana 

yang mengandung 

susunan gramatikal 

:    
أقسام الفعل المذكر 

 والمؤنث

terkait cerita : 

، قصة العاطس الساهي

لين، قصة الرجل المجاد

 قصة المال الضائع

baik secara lisan 

maupun tulisan. 

 

Menjawab 

pertanyaan 

sederhana sesuai 

konteks dengan 

tepat dan lancar 

terkait cerita : 



bentuk,makna dan 

fungsi dari susunan 

gramatikal 

 أقسام الفعل المذكر والمؤنث

baik secara lisan 

maupun tulisan. 

 

 

 

 

 

 

4.7.2 

 

 

، قصة العاطس الساهي

قصة الرجل المجادلين، 

 قصة المال الضائع

 

Memaparkan 

kembali makna 

yang terkandung 

dalam teks 

sederhana dengan 

tepat dan lancar 

terkait cerita : 

، قصة العاطس الساهي

قصة الرجل المجادلين، 

 قصة المال الضائع

 

    C. Tujuan Pembelajaran 

   a.  Mengidentifikasi bunyi,kata,makna dari teks sangat  

       sederhana terkait cerita : 

ة الرجل المجادلين، قصة المال الضائع، قصقصة العاطس الساهي           

       dengan baik dan benar. 

   b.  Menjelaskan bunyi,kata,makna dari teks sangat  

        sederhana terkait cerita : 

 قصة العاطس الساهي ، قصة الرجل المجادلين، قصة المال الضائع       

       dengan baik dan benar 



   c. Menjawab pertanyaan sederhana sesuai konteks dengan 

       tepat dan benar terkait cerita : 

، قصة الرجل المجادلين، قصة المال الضائعقصة العاطس الساهي         

   d.  Memaparkan kembali makna yang terkandung dalam 

       teks sederhana dengan tepat dan lancar terkait tema : 

، قصة الرجل المجادلين، قصة المال الضائعقصة العاطس الساهي         

   Dengan memiliki sikap : 

 Jujur   

 Tanggung jawab  

 Peduli  

 Disiplin 

   D. Materi Pelajaran 

       1. Mufradat(Kosakata) 

           Cerita 1 

 تمفردا
Jalan : لعاطسا   الطريق  :Orang bersin 

Menjalan : حيافظ  Berjalan     : يسري 
peduli : ينتبه Melakukan : يعمل 

           



          Cerita 2 

تمفردا  
Melempar : قذف   memotong       : قطعة 

 Kering: اجلاف  Tanda: عالمات

Menyakiti : أجع Tanah : الطني 
          

          Cerita 3 

تمفردا  
Berkata: قال                Harta : املال 
Datang : دفن  جاء:menanam 

Tempat : املكان Mengetahui : عرف 

 

       

 

 

 

 



 2. Maharah kalam (Berbicara) 

رَاَسُة اأُلْوَلى فَ ْهُم اْلَمْقُرْوِء   : الدِّ  

اِهيْ      ُة اْلَعاِطِس السَّ ِقصَّ  

نَّةِ َكاَن َعْبُد اهلل ْبُن الْ  ، ََيُْضُر ُمَباَرك َعاِبًدا، َوَعاِلًما بِاْلُقْرآِن والسُّ
ٌر ِمَن النَّاِس، لَِيتَ َعَلُمْوا ِمْن ِعْلِمِه اْلَعزِيرِ  َوِفْ يَ ْوٍم ِمَن . ََمِْلُسُه َكِثي ْ

ُر َمَع َرُجٍل ِفْ الطَّرْيِق، فَ َعَطَس الرَُّجُل، َوَلكنَُّه ََلْ  األَيَاِم، َكاَن َيِسي ْ
َد اهلل . َمَد اهللحيَْ  فَ َنظََر إِلَْيِه اْبُن اْلُمَباَرك، لِيَ ْلِفَت َنْظرُُه ِإََل َأنَّ َحَِ

َها، َوَلِكنَّ الرَُّجَل  بَ ْعَد اْلَعِطِس ُسنٌَّة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َأْن حُيَاِفَظ َعَلي ْ
نَِّة ُدْوَن َأْن فََأرَاَد اْبُن اْلُمَباَرك أْن ََيَْعَلُه يَ ْعَمُل بَِ .َلَْ يَ ْنَتِبهُ  ِذِه السُّ

: َأْي َشْيٍء يَ ُقْوُل اْلَعاِطُس ِإَذا َعَطَس؟ فَ َقاَل الرَُّجلُ : حُيَرَُّجُه، َفَسأَلَهُ 
   .يَ ْرََحَُك اهلل: ِعْنَدِئٍذ قَاَل لَُه اْبُن اْلُمَبارَ ! َاْلَْْمُد اهلل

رَاَسُة الثَّانَِيةُ  فَ ْهُم اْلَمْقُرْوِء   : الدِّ  

ةُ      الرَُّجِل اْلُمَجاِدلِْينَ  ِقصَّ  

اِفِعْي، ِم، َذَهَب َأَحُد اْلُمَجاِدِلنْيَ ِإََل ِفْ يَ ْوٍم ِمَن األَيَّا  اِِإَماِم الََّّ
بُُه اهلل بِالنَّاِر؟ : َوقَاَل لَهُ  َكْيَف َيُكْوُن إِبِْلْيُس ََمُْلْوقًا ِمَن النَّاِر، َويُ َعذِّ



اِفِعْي قَِليْ  َر اِِإَماُم الََّّ الً، ُُثَّ َأْحَضَر َقَطَعُة ِمَن الطِّنْيِ اجْلَاِف، فَ َفكَّ
. َوَقَذَف ِبَا الرَُّجَل، َفَظَهَرْت َعَلى َوْجِهِه َعاَلَماُت اأَلَلَِ َواْلَغَضبِ 

اِفِعيْ : َهْل َأْوَجْعُتَك ؟ قَالَ :فَ َقاَل لَهُ  : نَ َعْم، َأْوَجْعَتِِنْ فَ َقاَل الََّّ
الطِّنْي َويُ ْوِجُعَك الطِّنْي ؟ فَ َلْم يَ ُردُّ الرَُّجُل  َكْيَف َتُكْوُن ََمُْلْوقًا ِمنَ 

ْيطَاَن َكَذِلكَ  اِفعْي، َوأَْدَرَك َأنَّ الََّّ : َوَفِهَم َما َقَصَدُه اِِإَماُم الََّّ
بُُه بِالنَّارِ        .َخَلَقُه اهلل تَ َعاََل ِمْن نَاٍر، َوَسْوَف يُ َعذِّ

رَاَسُة الثَّالَِثةُ  ْقُرْوِء   فَ ْهُم اْلمَ : الدِّ  

ائِعِ      ُة اْلَماِل الضَّ ِقصَّ  

َفةَ  َلٍة، َوقَاَل لَهُ  يُ ْرَوى أنَّ َرُجاًل َجاَء إََل اِِإَماِم أِبْ َحِني ْ يَا : َذاَت لي ْ
ْ َنسْيُت : ِإَمامُ  ٍة َطويْ َلٍة َدفَ ْنُت َمااًل ِفْ َمَكاٍن َما، َوَلِكِنَّ ُمْنُذ ُمدَّ

ُدِنْ ِفْ َحٍل َهِذِه اْلَِّْكَلِة ؟ فَ َقاَل َلُه َهَذا اْلَمَكاَن، فَ َهْل ُتَساعِ 
ُُثَّ َفَكَر . لَْيَس َهَذا ِمْن َعَمِل اْلَفِقْيِه، َحَّتَّ َأِجَد َلَك ِحالا : اِِإَمامُ 

ُر : ْلَْظًَة َوقَاَل لَهُ  ْبُح، فَِإنََّك َسَتذَكَّ اِْذَهْب، َفَصلِّ َحَّتَّ َيْطَلَع الصُّ
. َفَذَهَب اْلرَُّجُل، َوَأَخَذ ُيَصلِّيِ . َء اهلل تَ َعاََل َمَكاُن اْلَماِل ِإْن َشا



الَِة، َتْذُكُر اْلَمَكاَن الَِّذْي . َوَفَجأًَة، َوبَ ْعَد َوْقٍت َقِصرْيٍ  َوأَثْ َناِء الصَّ
َباِح َجاَء  . َدَفَن اْلَماُل ِفْيِه، َفَأْسرََع َوَذَهَب إِلَْيِه َوَأْحَضرَهُ  وِفْ الصَّ

َفَة، وَأْخبَ رَُه أَنَُّه َعثَ َر َعَلى اْلَماِل،  الرَُّجُل ِإََل  اِِإَماِم َأِبْ َحنِي ْ
ُر َمَكاَن اْلَماِل ؟ فَ َقاَل : َوُشْكرُُه، ُُثَّ َسأَلَهُ  َكْيَف َعَرْفَت َأِنِّْ َسأَُتذَكِّ

ْيطَاَن َلْن يَ تْ رُكَك ُتَصلِّي، َوَسُيَِّْغُلَك : اِِإَمامُ  أَلِنْ َعِلْمَت َأنَّ الََّّ
 .ْذِكِر اْلَماِل َعْن َصالَِتكَ بِتَ 

 3.Tarkib (Pertemuan 1,2 dan 3) 

فعل المذكر والمؤنثالأقسام            

 المذكر المؤنث
 حضر حضرت

 عمل عملت
 جعل جعلت

 قال قالت
 حافظ حافظت

 



 المذكر المؤنث
 قذف قذفت

 أحضر أحضرت
 ظهر ظهرت

 قال قالت
 ذهب ذهبت

 

 المذكر المؤنث
 عرف عرفت
 قال قالت

 دفن دفنت
 ذهب ذهبت
 طلع طلعت

 

      

 



E. Pendekatan/ Model/Metode Pembelajaran 

 Pendekatan  : Saintifik 

 Model   : Time Token 

 Metode  : Sam’iyyah Syafawiyah, 

                              Qawaid dan tarjamah,tanya 

                               jawab,dan Diskusi  

F. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran 

1. Siswa sebagai model 

2. Teks Cerita 

3. Papan Tulis 

4. Spidol 

G. Sumber Belajar 

             1.    Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik  

                    Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah Kelas X 

 

      H. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan 1 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 Guru memberi 

salam dan 

menunjuk ketua 

kelas untuk 

memimpin 

 

 Siswa menjawab 

salam kemudian 

berdo’a 

bersama,dan 

menunggu nama 

10 Menit 



doa,setelah itu guru 

mengabsen siswa 

untuk mengetahui 

kehadiran mereka 

untuk di absensi. 

 

 Guru 

mengkondisikan 

kelas supaya 

kondusif agar 

kegiatan proses 

belajar mengajar 

berjalan dengan 

baik. 

 

 Siswa 

mempersiapkan 

alat 

pembelajaran. 

 

 

 

 Guru memotivasi 

siswa untuk 

membangkitkan 

minat belajar. 

 

 Siswa 

mendengarkan 

apa yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

 Guru memberikan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi 

pembelajaran yang 

akan dilakukan 

dengan pengalaman 

peserta didik. 

 Guru memberi 

pretest dengan cara 

memberikan cerita 

kepada masing – 

 Siswa 

mendengarkan 

apa yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

 

 Siswa 

memahami cerita 

yang diberikan 

oleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



masing 

siswa.Kemudian 

guru menyuruh 

siswa menjawab 

pertanyaan 

berdasarkan cerita 

tersebut secara 

lisan. 

 

 Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

kepada siswa 

terkait materi yang 

akan diajarkan. 

 Guru membagi 

siswa menjadi 5 

kelompok. 

 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Guru membagi 

suatu cerita tentang 

 قصة العاطس الساهي

 

 Guru memberi 

penjelasan singkat 

tentang cerita قصة  

guru,kemudian 

menjawab 

pertanyaan 

secara lisan. 

 

 

 

 

 

 Siswa 

mendengarkan 

apa yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

 

 Siswa duduk 

secara 

berkelompok 

 

 

 

 Siswa 

mengamati cerita 

yang dibagikan 

oleh guru. 

 Siswa menyimak 

penjelasan  guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Menit 



 العاطس الساهي

tersebut kepada 

siswa. 

 

 Guru menunjukkan 

susunan gramatikal  
 أقسام الفعل المذكر والمؤنث

      terkait cerita: 

 قصة العاطس الساهي 

 

 

 

 

 

 Guru meminta 

siswa memberikan  

contoh kalimat 

yang terdapat fi’il  

أقسام الفعل المذكر      

 والمؤنث

     terkait cerita: 

 قصة العاطس الساهي 

 

 Guru memberi 

waktu 2 menit 

kepada siswa dalam 

setiap kelompok 

untuk memahami 

terkait cerita  

 قصة العاطس الساهي

 

 

 

 Siswa 

memperhatikan 

apa yang di 

sampaikan oleh 

guru terkait 

susunan 

gramatikal 

أقسام الفعل المذكر 

 والمؤنث

terkait cerita: 

 قصة العاطس الساهي

 Siswa 

memberikan 

contoh jumlah 

yang terdapat 

fi’il 

أقسام الفعل المذكر 

 والمؤنث

terkait cerita : 

 قصة العاطس الساهي

 Siswa bersama 

teman 

sekelompoknya 

memahami cerita 



cerita tersebut. yang diberikan 

oleh guru. 

 

Menanya 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk setiap 

kelompok 

menanyakan materi 

yang tidak 

dipahami terkait 

cerita: لعاطس قصة ا

 الساهي

 

 Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa yang lain dari 

setiap kelompok 

untuk menjawab 

pertanyaan dari 

temannya terkait 

cerita:  قصة العاطس

 الساهي

 

 Siswa 

menanyakan 

kepada guru apa 

yang belum 

mereka pahami  

terkait cerita: 

 قصة العاطس الساهي

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

ditanyakan oleh 

temannya terkait 

cerita:  

 قصة العاطس الساهي

 

Mengeksplor 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk 

berdiskusi dengan 

teman 

kelompoknya  

 

 Siswa berdiskusi 

dengan teman 

kelompoknya 

terkait cerita 

tersebut. 

 



 

terkait cerita: 

 قصة العاطس الساهي

 

 Guru mencoba 

siswa dengan 

memberi 

kesempatan untuk 

menjawab 2 

pertanyaan terkait 

cerita:  

 قصة العاطس الساهي

yang telah mereka 

pahami. 

 

 

 

 

 Siswa mencoba 

menjawab 2 

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru terkait 

cerita: 

 قصة العاطس الساهي

 yang telah 

mereka pahami. 

Mengasosiasi 

 Guru membagi 

masing – masing 

siswa dalam setiap 

kelompok 2 kupon 

berbicara dengan 

waktu 1 menit. 

 Guru menjelaskan 

pada siswa aturan 

menjawab 

pertanyaan secara 

lisan dengan waktu 

yang telah 

ditentukan. 

 

 Siswa 

mendapatkan 

kupon yang 

diberikan oleh 

guru. 

 

 Siswa 

memperhatikan 

dengan baik apa 

yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

Mengkomunikasi   



 Guru menyuruh 

siswa dari setiap 

kelompok untuk 

menjawab 

pertanyaan secara 

lisan terkait cerita: 

  قصة العاطس الساهي

sebagaimana telah 

mereka pahami 

dalam waktu 1 

menit. 

 

 Guru mencatat 

waktu yang mereka 

gunakan ketika 

mereka menjawab 

pertanyaan secara 

lisan terkait cerita:  
 قصة العاطس الساهي

 

 Guru menghentikan 

siswa  berbicara 

ketika waktunya 

sudah lebih dari 1 

menit. 
 Guru memberikan 

nilai kepada siswa 

sesuai dengan 

waktu yang mereka 

 Siswa menjawab 

pertanyaan 

secara lisan 

terkait cerita:  

 قصة العاطس الساهي

yang telah 

mereka pahami 

dengan waktu 1 

menit. 

 

 

 

 Siswa fokus 

menjawab 

pertanyaan dan 

menggunakan 

waktu sebaik 

mungkin terkait 

cerita: 

 قصة العاطس الساهي

 Siswa berhenti 

berbicara ketika 

waktunya sudah 

lebih dari 1 

menit. 

 Siswa 

mendapatkan 

nilai sesuai 

dengan waktu 



gunakan. 
 Guru membagikan 

nilai semua siswa di 

akhir pembelajaran. 

 Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

berkomentar 

mengenai nilai 

yang mereka 

dapatkan. 
 Guru 

mengklarifikasi 

nilai yang siswa 

dapatkan. 
 Guru menyuruh  

masing – masing 

siswa dari setiap 

kelompok untuk 

memaparkan 

kembali cerita yang 

telah mereka 

pahami secara lisan. 

yang mereka 

gunakan. 

 Siswa 

memperoleh nilai 

mereka. 

 Siswa memberi 

komentar masing 

– masing 

terhadap nilai 

yang mereka 

dapatkan. 

 

 Siswa mengikuti 

klarifikasi  nilai 

yang guru 

bacakan. 

 Siswa 

memaparkan 

kembali cerita 

yang telah 

mereka pahami 

secara lisan. 

- Penutup 

 Guru meminta 

siswa mengambil 

kesimpulan apa 

yang telah mereka 

pelajari. 

 

 Siswa 

menyimpulkan 

apa yang telah 

mereka pelajari. 
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 Guru memberikan 

penguatan terhadap 

kesimpulan yang 

telah di sampaikan 

oleh siswa. 

 

 Guru memberi 

refleksi kepada 

siswa terhadap 

pengajaran 

 

 yang telah 

dilaksanakan. 

 

 Guru menutup 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan berdoa 

bersama dan salam. 

 

 Siswa 

mendengarkan 

penguatan yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

 Siswa menjawab 

refleksi yang 

diberikan oleh 

guru terhadap 

pengajaran yang 

telah 

dilaksanakan. 

 

 Siswa berdoa 

bersama dan 

menjawab salam. 
 

 

      H. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan 2 

 

Kegiatan Guru 

 

Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 Guru memberi 

salam dan 

menunjuk ketua 

kelas untuk 

 

 Siswa menjawab 

salam kemudian 

berdo’a 

bersama,dan 
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memimpin 

doa,setelah itu guru 

mengabsen siswa 

untuk mengetahui 

kehadiran mereka 

menunggu nama 

untuk di absensi. 

 

 Guru 

mengkondisikan 

kelas supaya 

kondusif agar 

kegiatan proses 

belajar mengajar 

berjalan dengan 

baik. 

 Siswa 

mempersiapkan 

alat 

pembelajaran. 

 

 

 

 Guru memotivasi 

siswa untuk 

membangkitkan 

minat belajar. 

 

 Siswa 

mendengarkan 

apa yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

 Guru memberikan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi 

pembelajaran yang 

akan dilakukan 

dengan pengalaman 

peserta didik. 

 Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

 Siswa 

mendengarkan 

apa yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

 

 Siswa 

mendengarkan 

apa yang 

disampaikan oleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kepada siswa 

terkait materi yang 

akan diajarkan. 

 Guru membagi 

siswa menjadi 5 

kelompok. 

 

Kegiatan Inti 

- Mengamati 

 Guru membagi 

suatu cerita tentang 

 قصة الرجل المجادلين

 

 

 Guru memberi 

penjelasan singkat 

tentang cerita قصة  

 الرجل المجادلين 

tersebut kepada 

siswa. 

 

 Guru menunjukkan 

susunan gramatikal  
 أقسام الفعل المذكر والمؤنث

      terkait cerita: 

 قصة الرجل المجادلين 

 

 

guru. 

 

 

 Siswa duduk 

secara 

berkelompok 

 

 

 

 Siswa 

mengamati cerita 

yang dibagikan 

oleh guru. 

 

 Siswa menyimak 

penjelasan  guru 

terkait cerita  

 قصة الرجل المجادلين

 

 

 

 Siswa 

memperhatikan 

apa yang di 

sampaikan oleh 

guru terkait 

susunan 

gramatikal 
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 Guru meminta 

siswa memberikan  

contoh kalimat 

yang terdapat fi’il  

سام الفعل المذكر أق     

 والمؤنث

     terkait cerita: 

 قصة الرجل المجادلين 

 

 Guru memberi 

waktu 2 menit 

kepada siswa dalam 

setiap kelompok 

untuk memahami 

cerita tersebut. 

ل المذكر أقسام الفع

 والمؤنث

terkait cerita: 

 قصة الرجل المجادلين

 

 Siswa 

memberikan 

contoh jumlah 

yang terdapat 

fi’il 

أقسام الفعل المذكر 

 والمؤنث

terkait cerita : 

 قصة الرجل المجادلين

 Siswa bersama 

teman 

sekelompoknya 

memahami cerita 

yang diberikan 

oleh guru. 

 

Menanya 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk setiap 

kelompok 

menanyakan materi 

yang tidak 

dipahami terkait 

 

 Siswa 

menanyakan 

kepada guru apa 

yang belum 

mereka pahami  

terkait cerita: 

 قصة الرجل المجادلين

 



cerita:  قصة العاطس

 الساهي

 

 Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa yang lain dari 

setiap kelompok 

untuk menjawab 

pertanyaan dari 

temannya terkait 

cerita:  قصة الرجل

 المجادلين

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

ditanyakan oleh 

temannya terkait 

cerita:  

 قصة الرجل المجادلين

Mengeksplor 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk 

berdiskusi dengan 

teman 

kelompoknya 

terkait cerita: 

 قصة الرجل المجادلين

 Guru mencoba 

siswa dengan 

memberi 

kesempatan untuk 

menjawab 2 

pertanyaan terkait 

cerita:  

 قصة الرجل المجادلين

yang telah mereka 

 

 Siswa berdiskusi 

dengan teman 

kelompoknya 

terkait cerita 

tersebut. 

 

 

 Siswa mencoba 

menjawab 2 

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru terkait 

cerita: 

 قصة الرجل المجادلين

 yang telah 

mereka pahami. 

 



pahami. 

- Mengasosiasi 

 Guru membagi 

masing – masing 

siswa dalam setiap 

kelompok 2 kupon 

berbicara dengan 

waktu 1 menit. 

 Guru menjelaskan 

pada siswa aturan 

menjawab 

pertanyaan secara 

lisan dengan waktu 

yang telah 

ditentukan. 

 

 Siswa 

mendapatkan 

kupon yang 

diberikan oleh 

guru. 

 

 Siswa 

memperhatikan 

dengan baik apa 

yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

Mengkomunikasi 

 Guru menyuruh 

siswa dari setiap 

kelompok untuk 

menjawab 

pertanyaan secara 

lisan terkait cerita: 

  قصة الرجل المجادلين

sebagaimana telah 

mereka pahami 

dalam waktu 1 

menit. 

 

 Guru mencatat 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan 

secara lisan 

terkait cerita:  

 قصة الرجل المجادلين

yang telah 

mereka pahami 

dengan waktu 1 

menit. 

 

 

 Siswa fokus 

menjawab 

 



waktu yang mereka 

gunakan ketika 

mereka menjawab 

pertanyaan secara 

lisan terkait cerita:  

 قصة الرجل المجادلين

 

 Guru menghentikan 

siswa  berbicara 

ketika waktunya 

sudah lebih dari 1 

menit. 
 Guru memberikan 

nilai kepada siswa 

sesuai dengan 

waktu yang mereka 

gunakan. 

 
 Guru membagikan 

nilai semua siswa di 

akhir pembelajaran. 

 

 Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

berkomentar 

mengenai nilai 

yang mereka 

pertanyaan dan 

menggunakan 

waktu sebaik 

mungkin terkait 

cerita: 

 قصة الرجل المجادلين

 Siswa berhenti 

berbicara ketika 

waktunya sudah 

lebih dari 1 

menit. 

 Siswa 

mendapatkan 

nilai sesuai 

dengan waktu 

yang mereka 

gunakan. 

 

 Siswa 

memperoleh nilai 

mereka. 

 

 Siswa memberi 

komentar masing 

– masing 

terhadap nilai 

yang mereka 

dapatkan. 

 



dapatkan. 

 
 Guru 

mengklarifikasi 

nilai yang siswa 

dapatkan. 
 Guru menyuruh  

masing – masing 

siswa dari setiap 

kelompok untuk 

memaparkan 

kembali cerita yang 

telah mereka 

pahami secara lisan. 

 Siswa mengikuti 

klarifikasi  nilai 

yang guru 

bacakan. 

 Siswa 

memaparkan 

kembali cerita 

yang telah 

mereka pahami 

secara lisan. 

Penutup 

 Guru meminta 

siswa mengambil 

kesimpulan apa 

yang telah mereka 

pelajari. 

 Guru memberikan 

penguatan terhadap 

kesimpulan yang 

telah di sampaikan 

oleh siswa. 

 

 Guru memberi 

refleksi kepada 

siswa terhadap 

 

 Siswa 

menyimpulkan 

apa yang telah 

mereka pelajari. 

 

 Siswa 

mendengarkan 

penguatan yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

 Siswa menjawab 

refleksi yang 

diberikan oleh 
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pengajaran yang 

telah dilaksanakan. 

 

 

 Guru menutup 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan berdoa 

bersama dan salam. 

guru terhadap 

pengajaran yang 

telah 

dilaksanakan. 

 Siswa berdoa 

bersama dan 

menjawab salam. 
 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran Pertemuan 3 

 

Kegiatan Guru 

 

Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 Guru memberi 

salam dan 

menunjuk ketua 

kelas untuk 

memimpin 

doa,setelah itu guru 

mengabsen siswa 

untuk mengetahui 

kehadiran mereka 

 

 Siswa menjawab 

salam kemudian 

berdo’a 

bersama,dan 

menunggu nama 

untuk di absensi. 

 

10 Menit 

 Guru 

mengkondisikan 

kelas supaya 

kondusif agar 

kegiatan proses 

 Siswa 

mempersiapkan 

alat 

pembelajaran. 

 

 



belajar mengajar 

berjalan dengan 

baik. 

 

 

 Guru memotivasi 

siswa untuk 

membangkitkan 

minat belajar. 

 

 Siswa 

mendengarkan 

apa yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

 Guru memberikan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi 

pembelajaran yang 

akan dilakukan 

dengan pengalaman 

peserta didik. 

 Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

kepada siswa 

terkait materi yang 

akan diajarkan. 

 Guru membagi 

siswa menjadi 5 

kelompok. 

Kegiatan Inti 
Mengamati 

 Guru membagi 

 Siswa 

mendengarkan 

apa yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

 

 Siswa 

mendengarkan 

apa yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

 

 Siswa duduk 

secara 

berkelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



suatu cerita tentang 

 قصة المال الضائع

 

 Guru memberi 

penjelasan singkat 

tentang cerita  
   قصة المال الضائع

tersebut kepada 

siswa. 

 

 Guru menunjukkan 

susunan gramatikal  
 أقسام الفعل المذكر والمؤنث

 

      terkait cerita: 

 قصة المال الضائع 

 

 

 

 

 

 Guru meminta 

siswa memberikan  

contoh kalimat 

yang terdapat fi’il  

أقسام الفعل المذكر      

 والمؤنث

     terkait cerita: 

 Siswa mengamati 

cerita yang 

dibagikan oleh 

guru. 

 Siswa menyimak 

penjelasan  guru 

terkait cerita 

 قصة المال الضائع

 

 

 

 Siswa 

memperhatikan 

apa yang di 

sampaikan oleh 

guru terkait 

susunan 

gramatikal 

أقسام الفعل المذكر 

 والمؤنث

terkait cerita: 

 قصة المال الضائع

 

 Siswa 

memberikan 

contoh jumlah 

yang terdapat 

fi’il 

أقسام الفعل المذكر 
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 قصة المال الضائع 

 

 

 Guru memberi 

waktu 2 menit 

kepada siswa dalam 

setiap kelompok 

untuk memahami 

cerita tersebut. 

 والمؤنث

terkait cerita : 

 قصة المال الضائع

 

 Siswa bersama 

teman 

sekelompoknya 

memahami cerita 

yang diberikan 

oleh guru. 

 

Menanya 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk setiap 

kelompok 

menanyakan materi 

yang tidak 

dipahami terkait 

cerita:  قصة المال

 الضائع

 

 Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa yang lain dari 

setiap kelompok 

untuk menjawab 

pertanyaan dari 

temannya terkait 

 

 Siswa 

menanyakan 

kepada guru apa 

yang belum 

mereka pahami  
terkait cerita: 

 قصة المال الضائع

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

ditanyakan oleh 

temannya terkait 

cerita:  

 قصة المال الضائع

 



cerita:  قصة المال

 الضائع

Mengeksplor 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk 

berdiskusi dengan 

teman 

kelompoknya 

terkait cerita: 

 قصة المال الضائع

 Guru mencoba 

siswa dengan 

memberi 

kesempatan untuk 

menjawab 2 

pertanyaan terkait 

cerita:  

 قصة المال الضائع

yang telah mereka 

pahami. 

 

 Siswa berdiskusi 

dengan teman 

kelompoknya 

terkait cerita 

tersebut. 

 

 

 Siswa mencoba 

menjawab 2 

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru terkait 

cerita: 

 قصة المال الضائع

 yang telah 

mereka pahami. 

 

Mengasosiasi 

 Guru membagi 

masing – masing 

siswa dalam setiap 

kelompok 2 kupon 

berbicara dengan 

waktu 1 menit. 

 

 Guru menjelaskan 

 

 Siswa 

mendapatkan 

kupon yang 

diberikan oleh 

guru. 

 

 

 Siswa 

 



pada siswa aturan 

menjawab 

pertanyaan secara 

lisan dengan waktu 

yang telah 

ditentukan. 

memperhatikan 

dengan baik apa 

yang 

disampaikan oleh 

guru. 

Mengkomunikasi 

 Guru menyuruh 

siswa dari setiap 

kelompok untuk 

menjawab 

pertanyaan secara 

lisan terkait cerita: 

  قصة المال الضائع

sebagaimana telah 

mereka pahami 

dalam waktu 1 

menit. 

 

 Guru mencatat 

waktu yang mereka 

gunakan ketika 

mereka menjawab 

pertanyaan secara 

lisan terkait cerita:  
 قصة المال الضائع

 

 Guru menghentikan 

siswa  berbicara 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan 

secara lisan 

terkait cerita:  

 قصة المال الضائع

yang telah 

mereka pahami 

dengan waktu 1 

menit. 

 

 

 

 Siswa fokus 

menjawab 

pertanyaan dan 

menggunakan 

waktu sebaik 

mungkin terkait 

cerita: 

 قصة المال الضائع

 Siswa berhenti 

berbicara ketika 

 



ketika waktunya 

sudah lebih dari 1 

menit. 
 Guru memberikan 

nilai kepada siswa 

sesuai dengan 

waktu yang mereka 

gunakan. 
 Guru membagikan 

nilai semua siswa 

di akhir 

pembelajaran. 

 Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

berkomentar 

mengenai nilai 

yang mereka 

dapatkan. 
 Guru 

mengklarifikasi 

nilai yang siswa 

dapatkan. 
 Guru menyuruh  

masing – masing 

siswa dari setiap 

kelompok untuk 

memaparkan 

kembali cerita yang 

waktunya sudah 

lebih dari 1 

menit. 

 Siswa 

mendapatkan 

nilai sesuai 

dengan waktu 

yang mereka 

gunakan. 

 Siswa 

memperoleh nilai 

mereka. 

 Siswa memberi 

komentar masing 

– masing 

terhadap nilai 

yang mereka 

dapatkan. 

 

 Siswa mengikuti 

klarifikasi  nilai 

yang guru 

bacakan. 

 Siswa 

memaparkan 

kembali cerita 

yang telah 

mereka pahami 

secara lisan. 



telah mereka 

pahami secara 

lisan. 

Penutup 

 Guru meminta 

siswa mengambil 

kesimpulan apa 

yang telah mereka 

pelajari. 

 Guru memberikan 

penguatan terhadap 

kesimpulan yang 

telah di sampaikan 

oleh siswa. 

 

 Guru mengevaluasi 

siswa dengan 

memberikan soal 

postest 

 

 Guru memberi 

refleksi kepada 

siswa terhadap 

pengajaran yang 

telah dilaksanakan. 

 

 

 Guru menutup 

kegiatan 

 

 Siswa 

menyimpulkan 

apa yang telah 

mereka pelajari. 

 

 Siswa 

mendengarkan 

penguatan yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

 Siswa menjawab 

soal postest yang 

diberikan oleh 

guru. 

 

 Siswa menjawab 

refleksi yang 

diberikan oleh 

guru terhadap 

pengajaran yang 

telah 

dilaksanakan. 

 Siswa berdoa 

bersama dan 
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pembelajaran 

dengan berdoa 

bersama dan salam. 

 

menjawab salam. 
 

 

I. Penilaian, Remedial dan Pengayaan 

1. Penilaian Pengetahuan 

Soal Kalam (Pertemuan 1) 

من يسري مع رجل ِف الطريق ؟ . 1     

من عبد اهلل ابن املبارك ؟ . 2  

من عطس ِف هذه القصة ؟ . 3  

كيف قاله الرجل بعد العطس ؟ . 4  

اذا يلفت ابن املبارك نظره ؟ مل. 5  

ماذا أراد ابن املبارك على الرجل بعد العطس ؟ . 6  

ماذا سأل ابن املبارك للرجل ؟ . 7  
 

Soal kalam (Pertemuan 2) 



من جاء إَل اِإمام الَّافعي ؟  .1  

ماذا سأل الرجل لإلمام الَّافعي ؟ . 2  

ماذا يفعل اِإمام الَّافعي ؟ . 3  

الَّافعي ؟ ماذا أخضر اِإمام . 4  

كيف وجه الرجل بعد قذف اِإمام الَّافعي الطني اجلاف ؟ . 5  

ماذا قال اِإمام الَّافعي للرجل ؟ . 6  

هل يفهم الرجل ما قصده اِإمام الَّافعي ؟. 7  

ماذا يقصد اِإمام الَّافعي حقيقة ؟ . 8  
Soal kalam (Pertemuan 3) 

من جاء إَل اِإمام أِب حنيفة ؟ . 1  

رجل مكان دفن ماله ؟ملاذا ينسي ال. 2  

ماذا قال الرجل لإلمام أِب حنيفة ؟ . 3  

ماذا قال اِإمام أبو حنيفة للرجل ؟ . 4  

ماذا قال اِإمام أبو حنيفة لينصرالرجل ؟ . 5  



مَّت تذكر الرجل ماله ؟ . 6  

مَّت جاء الرجل إَل اِإمام أِب حنيفة ؟ .7  

ِف  ملاذا عرف اِإمام أِب حنيفة أنه سيتذكر مكان املال. 8
 صالته ؟ 

 

Kunci Jawaban soal Kalam (Pertemuan 1) 
.عبد اهلل ابن املبارك. 1  

كان عبد اهلل ابن املبارك عابدا َمتهدا، وعاملا  بالقرآن . 2
.والسنة  

.الرجل الذي يسري مع ابن املبارك. 3  

الرجل َل حيمد اهلل بعد العطس. 4  

.ألن الرجل َل حيمد اهلل بعد العطس. 5  

.أن َيعله يعمل بذه السنة أراده. 6  

أي شيء يقول العاطس إذا عطس. 7  
Kunci Jawaban soal Kalam (Pertemuan 2) 



. الرجل من أحد اجملادلني. 1  

.كيف يعذب إبليس َملوقا من النار، ويعذب بالنار. 2  

.فكر اِإمام الَّافعي قليال. 3  

.أخضر قطعة من الطني اجلاف. 4  

ظهرت على وجهه. 5  

.كون َملوقا من الطني ويوجعك الطنيكيف ت. 6  

.َل يفهم ما قصده اِإمام الَّافعي. 7  

قصده أن الَّيطان خلقه اهلل تعاَل من نار، وسوف يعذب . 8
.  بالنار  

Kunci jawaban soal kalam (pertemuan 3) 

رجل . 1  

ألنه دفن ماله ِف مدة طويلة. 2  

هل تساعدِن ِف حل هذه املَّكلة . 3  

عمل الفقيه، حيت أجد لك حالليس هذا من . 4  



اذهب فصل حيت يطلع الصبح فإنك ستذكر مكان. 5  

.ِف أثناء الصالة. 6  

ِف الصبح.7  

ألنه الَّيطان لن يرتكه يصلي وسيَّغله بتذكر املال عن.8  

.صالته      

Soal Tarkib (Pertemuan 1) 

.َملسه كثري من الناس، ليتعلموا من علمه العزير....1  

حضرن -حضرت  د -ا  جحضرو  -حضر  ب -أ  

عليها....َحد اهلل بعد العطس سنة على كل مسلم أن أن. 2  

حافظوا -حافظن  د -حافظ  ج -حافظت  ب -أ  

بذه السّنة دون أن حيرجه....فأراد ابن املبارك أن َيعله. 3  

عملن -عملت  د -عملوا  ج -عمل  ب -أ  

يرَحك: عندئذ قال له ابن املبارك! اْلمد اهلل: فقال الرجل. 4  



   .اهلل    

قال -قالوا  د -قالت  ج -قلت  ب -أ  

اخلبز ِف املطبخ....فاطمة. 5  

جعلن -جعلوا  د -جعلت  ج -جعل  ب -أ  
Soal Tarkib (Pertemuan 2) 

.أحد اجملادلني أَل اِإمام الَّافعي....ِف يوم من األيام،. 1  

ذهنب -ذهبوا  د -ذهب  ج -ذهبت  ب -أ  

ليس َملوقا من النار، ويعذبه بالنارله كيف يكون إب.... 2  

قلنا -قالوا  د -قالت  ج -قال  ب -أ  

.قطعة من الطني اجلاف....ففكر اِإمام الَّافعي قليال، ُث. 3  

أحضر -أحضرنا  د -أحضروا  ج -أحضرت  ب -أ  

البحر مع صدقتها....روضة. 4  

نظرت -نظرن  د -نظر  ج -نظروا  ب -أ  



صديقتهاكرة الطائرة ِف ....عائَّة. 5  

قذفن -قذفت  د -قذفوا  ج -قذف  ب -أ  

Soal Tarkib (Pertemuan 3) 

 .ماال ِف مكان ما.... يا إمام منذ مدة طويلة. 1

يدفن -دفنوا  د -دفنت  ج -دفن   ب -أ  

اِإمام ليس هذا من عمل الفقيه، حَّت أجد لك حال....2  

قلت -قالت  د -قالوا    ج -قال   ب -أ  

درسة كل يومعائَّة إَل امل....3  

ذهنب -ذهبت  د -ذهبوا  ج -ذهب  ب -أ  

زيد مفخرة التعلم....4  

طلع -طلعت  د -طلعوا  ج -طلعن  ب -أ  

 

علي أخه ذهب إَل خارج البلد....5  



-بعرفت -عرفوا  د -عرف  ج -عرفن  ب -أ  

Kunci jawaban soal tarkib (Pertemuan 1) 

 قال -د.4عمل  -أ.3حافظ  -ب.2حضر  -أ.1

 جعلت-ب.5 
Kunci jawaban soal tarkib (Pertemuan 2) 

 نظرت -د.4أحضر  -د. 3قال  -أ.2ذهب  -ب.1

 قذفت -ج.5 
Kunci jawaban soal tarkib (Pertemuan 3) 

 عرف -ب.5طالع  -د.4ذهبت  -ج.3قال  -أ.2دفن  -أ.1
2. Penilaian Keterampilan 

KD 4.7      Mendemontrasikan tindak tutur yang  melibatkan 

tindak tutur mengucapkan selamat dan meresponnya dengan 

memperhatikan bentuk,makna dan fungsi dari susunan 

gramatikal أقسام الفعل المذكر والمؤنث Baik secara lisan maupun 

tulisan. 

 IPK 4.7.1  Menjawab pertanyaan sederhana sesuai konteks 

dengan tepat dan lancar dengan terkait tema : قصة العاطس  

 الساهي



No Nama 

Siswa 

Waktu 

(20) 

Ketepatan 

jawaban 

(60) 

Penggunaan 

Kaidah 

(20) 

Jumlah 

Nilai 

 

      

      

 

    Penskoran : 

     Nilai untuk waktu                       : 20 

     Nilai untuk ketepatan jawaban   : 60 

     Nilai untuk Penggunaan kaidah : 20 

     Jumlah nilai keseluruhan           : 100 

Mengetahui 

Kepala Mas 

Daruzzahidin Aceh 

Besar 

 

 

 

Muhammad Hadi 

 

          Banda Aceh , 16 Januari 2020 

         Pendidik Mata Pelajaran 

         Bahasa Arab 

 

 

 

 

       Alfiaturrahmi 

       160202020 

 

 ختبار القبليأسئلة اال



 ما هواية سليمان ؟ . 1

 ماذا يقرأ سليمان ِف أوقات الفراغ ؟ . 2

 هل عند سليمان مكتبة كبرية ِف البيت ؟ . 3

 هل يَّرتي سليمان كتابا جديدا كل شهر؟ . 4

 ملاذا يذهب سليمان إَل املزرعة والبستان ؟ . 5

 رسم سليمان املناظر واْليوان وألشجار ؟مَّت ي. 6

 هل عند سليمان أصدقاء كثريون ؟. 7

 مَّت سيزور سليمان أصدقاءه ِف جاوى الوسطى ؟ .8
 

 

 

 

 

 

 

 ختبار البعديأسئلة اال



 من يسري مع رجل ِف الطريق ؟ . 1

 من عبد اهلل ابن املبارك ؟  . 2

 من عطس ِف هذه القصة ؟ . 3

 العطس ؟ماذا قاله الرجل بعد . 4

 ملاذا يلفت ابن املبارك نظره ؟. 5

 ماذا أراد ابن املبارك على الرجل بعد العطس ؟ . 6

 ماذا سأل ابن املبارك للرجل ؟ . 7

 ماذا َييب الرجل من سؤال ابن املبارك ؟ . 8

 من جاء إَل اِإمام الَّافعي ؟ .1

 ماذا سأل الرجل لإلمام الَّافعي ؟. 2

 ي ؟ماذا يفعل اِإمام الَّافع. 3

 ماذا أخضر اِإمام الَّافعي ؟ . 4

 كيف وجه الرجل بعد قذف اِإمام الَّافعي الطني اجلاف ؟ . 5



 ماذا قال اِإمام الَّافعي للرجل ؟. 6

 هل يفهم الرجل ما قصده اِإمام الَّافعي ؟. 7

 ماذا يقصد اِإمام الَّافعي حقيقة ؟ . 8

 من جاء إَل اِإمام أِب حنيفة ؟ . 1 

 جل مكان دفن ماله ؟ملاذا ينسي الر . 2

 ماذا قال الرجل لإلمام أِب حنيفة ؟ . 3

 ماذا قال اِإمام أبو حنيفة للرجل ؟ . 4

 ماذا قال اِإمام أبو حنيفة لينصرالرجل ؟ . 5

 مَّت تذكر الرجل ماله ؟ . 6

 مَّت جاء الرجل إَل اِإمام أِب حنيفة ؟.7

 ملاذا عرف اِإمام أِب حنيفة أنه سيتذكر مكان املال ِف. 8

 صالته ؟    
 



تعليم مهارة الكالم بتطبيق  اء إجراءنأنشطة الطالبات أث
 بالقصة Time Tokenسلوب أ
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 اإلناث:                اجلنس
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