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لذين ربياين صغريا لاوأمي املكرمة  إىل أيب املكرم -1

، يف سالمة الدين والدنيا واألخرة حفظهما هللا وأبقامها

 .ةلصغري اوات وإىل أخ

اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي، وإىل أساتذيت يف  -2

 .الذين أدين هلم ابلكثري تقديرا وإجالال

اجلامعة اإلسالمية إىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف و  -3

أقول شكرا جزيال على مساعدتكم . الرانريياحلكومية 

 .يل يف إجناز هذا البحث العلمى، جزاكم هللا خري اجلزاء

 



 ذ

وتقدير الشكر  
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمدهلل الذى  أنزل القرآن عربيا و هدى للناس و بينات من اهلدى و الفرقان، 
 .والصالة والسالم على رسول هللا و على آله وأصحابه أمجعني

لكلية الرتبية  من كتابة هذا البحث الىت تقدمإبذن هللا و عونه  و قد انتهت الباحثة
جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة من املوادة  الدراسية على الطلبة للحصول على 

استخدام وسيلة السلم  " رت الباحثوقد اختا. ىف علوم الرتبيةالدرجة اجلامعية األوىل شهادة 
 Tgk Chiek Eumpeعهد مب لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكالم  (Ular Tangga)والثعبان

Awe " موضوعا هلذا البحث عسى أن تكون انفعة للباحثة خاصة و القارئني عامة. 

و ىف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة الشكر للوالدين احملبوبني، الذين قد ربياها 
 .تربية   حسنة  و هذابها هتذيباانفعا، لعل هللا جيز يهما أحسن الثوب ىف الدنيا واآلخرة

و األستاذة حبوري مسلم  الدكتور أن تشكر لفضيلة املشرفني  مها األستاذوال تنسى 
أوقاهتما لإلشراف هلما شكرا جزيال أبهنما قد أنفقا  ، تقدم الباحثةملاجسترياا سلمى حيايت

 .من بدايتها إىل هنايتها عسى أن جيزيهما هللا أحسن اجلزاء على هذا البحث

و وأتهيل املعلمية اجلامعة و عميد كلية الرتبية الشكر اخلالص ملدير  م الباحثةو تقد
تب احملتاجة ىف كتابة رئيس قسم اللغة العربية وجلميع األساتذة و ملوظفني املكتبة إبعارة الك

 .هذا البحث

و  Tgk Chiek Eumpe Aweمعهد أن تقدم الشكر لناظر  و ال تنسى الباحث
 ياانت احملتاجة، كما تقدم الباحثةجلميع املدرسني و الطلبة الذين قد أعانوها ىف مجع الب

  .جلميع الزمالء على حسن مساعدهتم هلا، عسى هللا أن يعطيهم أجرا عظيما



 ذ

أخريا، تدعو هللا أن جيعل هذا العمل مثرة انفعة وترجو من القارئني نقدا بنائيا واصالحا و 
البحث ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطاء والنسيان وعسى أن تكون انفعة  انفعا إلكمال هذا

 .للباحثة و للقارئني مجيعا

حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حول والقوة إال ابهلل العلي العظيم، 
 .واحلمدهلل رب العلمني
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 قائمة  اجلدول

   Tgk Chiek Eumpe Aweالطالب مبعهد عدد  : 4-1اجلدول  

  التوقيت التجرييب يف اجملموعة التجريبية:   4-2اجلدول 

 للقاء األول خطة التعليم :   4-3اجلدول 
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 مسخلص البحث
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  فريا لستاري:    الباحثة 

  220223122:   رقم القيد 

 

املعلمني الذين مل يستخدموا قامت الباحثة هذا املوضوع النه لال يزال هناك العديد من 
ومعظم الدروس تقوم . التقنية واملنهج والوسيلة املناسبة واملمنعة يف التعلم اللغة العربية

حبفظ النص حىت يشعر الطالب ابلسئم ويواجه الطالب أيضا صعوبة يف التعبري عن 
مسني وابالضافة إىل ذلك الطالب ليسوا متج. ياألفكار اليت لديهم بشكل مباشر وعفو 

وليس لديهم دافع قوي الستغناء املفردات حىت يتمكنوا من التحدث ابللعة العربية اجليدة 
لذلك حاولت الباحثة استخدام وسيلة السلم الثعبان لرتقية قدرة الطالب . والصحيحة

ويهدف هذا البحث التعرف على آثر استخدام وسيلة السلم . على املهارة الكالم
وأما منهج البحث الذي اعتمدت . لطالب على املهارة الكالموالثعبان لرتقية قدرة ا

وعينة . البحث التجرييب التصميمات التمهيديةأتليف هذه الرسالة فهي عليها الباحثة يف 
و األدوات البحث الذي  .طالبا 71 معدده ثاينال لفصلالتالميذ ىف ا مجيع البحث

 إنهي  البحث نتائج. اإلختباراعتمدت عليها الباحثة يف أتليف هذه الرسالة فهي 
لرتقية قدرة الطالب على يكون أتثريا   (Ular Tangga)استخدام وسيلة السلم والثعبان

، وهذا (ttabel)أكرب ت اجلدول  (thit)احلساب -أن نتيجة توهذا واضح . مهارة الكالم



 ح

 

لرتقية يكون أتثر   (Ular Tangga)استخدام وسيلة السلم والثعبانالد ليل يدل على أن 
 .قدرة الطالب على مهارة الكالم
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi : Penggunaan Media Ular Tangga Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa 

dalam Kemahiran Berbicara (Penelitian Eksperimen di Pesantren Terpadu 

Tgk. Chiek Eumpe Awee Aceh Besar) 

Peneliti  :  Fera Lestari 

NIM  :  221324093 

 

Peneliti mengangkat judul ini karena masih banyak guru yang belum menggunakan teknik, 

metode dan media yang sesuai dan menyenangkan dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

Kebanyakan pelajaran bersifat menghafal teks sehingga siswa merasa bosan dan tidak 

antusias dalam belajar. Siswa juga kesulitan dalam mengungkapkan ide-ide yang mereka 

miliki secara langsung dan spontan. Di samping itu siswa tidak bersemangat serta tidak 

mempunyai motivasi yang kuat untuk memperkaya kosakata dalam bahasa arab agar mampu 

berbicara dengan bahasa arab yang baik dan benar. Oleh karena itu, peneliti mencoba 

menggunakan media ular tangga untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media ular tangga dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Pre-experimental design dengan One – Group Pretest-Posttest Design. 

Adapun sampel penelitian adalah siswa kelas 2 yang berjumlah 17siswa. Sedangkan 

instrumen yang peneliti gunakan adalah tes. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan media 

ular tangga berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam berbicara. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil bahwa T-hitung lebih besar daripada T-tabel, yang menunjukkan 

bahwa media ular tangga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa.  
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Abstract 

Title Of Research  : The Use of Snakes and Ladders to Improve Student’s Ability in 

Speaking Proficiency (Experimental Studies at Eumpe Awe Aceh 

Besar Islamic Boarding School) 

Writer  :  Fera Lestari 

Student ID Number  :  221324093 

 

The researcher raised this title because there were still many teachers who had not used 

appropriate and fun techniques, methods and media in learning Arabic. Most of the lessons 

are memorizing the text so the students feel bored and not enthusiastic about learning. 

Students also have difficulty expressing the ideas they have directly and spontaneously. In 

addition, students are not enthusiastic and do not have a strong motivation to enrich Arabic 

vocabulary in order to be able to speak Arabic properly and correctly. Therefore, the 

researcher tried to use the snake and ladder media to improve the students' speaking ability. 

The purpose of this study was to determine the effect of using snake and ladder media in 

improving students' speaking ability. The research method used in this research is pre-

experimental design with One - Group Pretest-Posttest Design. The research sample is the 

second grade students, amounting to 17 students. While the instrument that the researchers 

used was a test. The results showed that the use of snake and ladder media had an effect on 

improving students' speaking skills. This is evidenced by the results that the T-count is 

greater than the T-table, which shows that the snake and ladder media can be used to improve 

students' speaking skills. 
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 الفصل األول

 البحث أساسيات

 مشكلة البحث - أ

هو ترمجة اللسان و  .ستماعاملهارات اللغوية األربعة بعد اإل يةمهأمهارة الكالم من 
اءدها يف و غة ال تتحق فاللو   .إلستماع والقراءة و الكتابةعما تعلمه اإلنسان عن طريق ا

هذه املهارة تتطلب أشياء  .الشفهىالتعبري النطق و  التفاهم بني الناس إال بواسطةالتبادل و 
يعرف مهارة الكالم من املفردات والرتاكيب والقواعد النحوية أخرى ينبغى للتالميذ أن 

عدة األنشطة الىت تقوى إىل مداومة التدريبات املتنوعة و و أن هذه املهارة حتتاج . غريهاو 
 .عند التالميذ، هذه املهارة مهم ليدفعهم يف تعلم اللغة

هي أحد مهارات اليت تستعمل لإلقامة تطبيق تعليم اللغة العربية ابلنظر  فالكالم
ويف األهدف العامة ملهارة . إىل كفاية السهولة التطبيق احلوار، ألن احلوار نوع من الكالم

فيجب على مدّرس اللغة العربية سيطرهتا   .الكالم هي نطق األصوات نطقا صحيحا
 .جيدا إما نظراي أو تطبيقا

لية التعليم والتعلم حتتاج إىل تطبيق الطرق املناسبة والوسائل التعلمية إن عم
ويف تعليم الكالم . للوسائل التعلمية أنواع كثرية. للحصول على األهداف الدراسية

أما األلعاب اللغوية هي وسيلة اجلديدة استفادت منها برامج . أحدها ألعاب اللغوية
لوسائل اليت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة وهي أفضل ا. التعليم اللغة األجنبية

من ألعاب اللغوية . تلك اجلهود و مساندهتا، والتخفيف من راتبة الدروس وجفافها

                                                             
1
، دار املسلم :رايض) ،رابعة، الطبعة الهاتنميتاملهارات اللغوية مهياهتا وطرائق أمحد فؤد حممود عليان،  

 86. ص ،(2 2 

الدار العاملية للنشر : اجلزيرة)،   ، طتعليم اللغه العربية للناطقني لغريهاعمر الصدق عبداّلّل،   
 77. ، ط(226 قوالتوزيع، 



  
 

هي الوسائل   (Ular Tangga)ومن الوسائل التعلمية السلم والثعبان. السلم والثعبان أحدها
كن أن يرتقي كفاءهتم يف الىت حيث ميكن أن يساعد الطالب على تعبري اجلمل،كما مي

 .مهارة الكالم

إحدى املعاهد اإلسالمية العصرية أبتشية    Tgk Chiek Eumpe Aweمعهد   وكان
جبانب    اليومية حياهتم لشؤون العربية ةاللغ يستعملوا أنب طاليلزمون ال كربى اليت
  ابلعربية أن  ميارسوا  احملادثة   يستطعواال    مبعضه وجدت الباحثةولكن  .اإلجنليزية

ويعجزون الطالب يف التعبري الشفوي ألن اكثر من املدرسني مل يطبقوا . لدى زمال ئهم
يستخدموا  الوسائل التعلمية اليت أتيت إجنذاب  اندرالتدريس الطريقة الفعالية يف عملية ا

 . يف نفوس الطالب وتساعدهم يف تعبري أفكارهم و أرائهم

وسيلة التعليم سبق البيان، فرتيد الباحثة حملاولة استخدامها  على ما قد اعتمادا
وهذه الوسيلة . لرتقية قدرة على مهارة الكالم  (Ular Tangga)هي وسيلة السلم والثعبان

على مهارة  Tgk Chiek Eumpe Aweعهد ترجى لتسهيل على مشكالت الطالب مب
 . الكالم

 

 أسئلة البحث - ب

 :هذه الرسالة فهي كما يلي  أما أسئلة البحث يف

 (Ular Tangga) الثعبانوسيلة السلم و تطبيق  انشطة املدرس والطلبة يف كيف - 

 ؟ Tgk Chiek Eumpe Aweمبعهد  على مهارة الكالم
فعالية لرتقية قدرة   (Ular Tangga)الثعباناستخدام وسيلة السلم و هل  - 

 الطالب على مهارة الكالم؟
 

 أهداف البحث - ج
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 :البحث من هذه الرسالة فهى كما يلىأهداف أما  

 Ular) الثعبانوسيلة السلم و  تطبيق انشطة املدرس والطلبة يفالتعرف على  - 

Tangga) مبعهد  على مهارة الكالمTgk Chiek Eumpe Awe. 
لرتقية   (Ular Tangga)الثعباناستخدام وسيلة السلم و فعالية  التعرف على - 

 .Tgk Chiek Eumpe Aweعهد مب قدرة الطالب على مهارة الكالم
 

  أمهية البحث - د
 :البحث من هذه الرسالة فهى كما يلى مهيةأما أ

 .تسهيل املدرسني يف تعليم اللغة العربية: للمدرسني  - 
متشجعني للتكلم لطالب قادرون على مهارة الكالم و أن يكون ا: لطالب  - 

 .أمام الفصل
للباحثة حيث تكون املعلمة يكون البحث خربة زايدة علم الباحثة و : للباحثة  -3

 .يف املستقبل
 

 فروضهفرتاضات البحث و ا - ه

هو إحدى الوسيلة من السائل يف استخدام   (Ular Tangga)السلم والثعبان 
وأهداف استخدامها لرتقية قدرة الطالب على تعليم اللغة العربية خاصة . األلعاب اللغوية
 . يف مهارة الكالم

 :كما يلى يف هذا البحث،  أما الفروض و 

تكون فعالية لرتقية قدرة الطالب على   (Ular Tangga)إن وسيلة السلم والثعبان - 
. يف أتشية كربى Tgk Chiek Eumpe Aweمهارة الكالم عند الطالب مبعهد 

 (   :الفرض البادل )
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مل تكن فعالية لرتقية قدرة الطالب على   (Ular Tangga)إن وسيلة السلم والثعبان - 
يف  Tgk Chiek Eumpe Aweمهارة الكالم عند الطالب يف املرحلة الثانية ابملعهد 

 (.    : الفرض الصفر . )أتشية كربى
 

 البحث مصطلحات - و

لرتقية   (Ular Tangga)إستخدام وسيلة السلم والثعبان"إن موضوع هلذه الرسالة  
وقبل أن تبحث الباحثة حبثا تفصيليا عن األشياء " قدرة الطالب على مهارة الكالم

املتعلقة هبذا املوضوع حيسن هبا أن تشرح املعاين املصطلحات من الكلمات اليت تكون يف 
 :هذا املوضوع ليفهم القارئون معانيها اليت تقصد هبا الباحثة، وهذه املصطلحات هي

 إستخدام - 
على وزن " إستخداما –يستخدم  –إستخدم "لغة مصدر من  إستخدام

مبعىن إستعمال شيئ " ادماإختذ خ"معناه " إستفعاال  –يستفعل  –إستفعل " 
 :واصطالحا  3.لغرض ما إنتفع به

“Employ is to use something such as a skill, method etc for a particular purpose”.4 

 ".الشيء كمهارة وطريقة وغريها لغرض معنياستخدام هو استعمال "

إستعمال وسيلة السلم والثعبان لرتقية "واملرد اإلستخدام يف هذه الرسالة 
 .قدرة الطالب على مهارة الكالم

 (Ular Tangga)الثعبان السلم و وسيلة  - 

                                                             
. م. البان املكتبة الشرقية س –بريوت ) ،، طبيعة أول، املعجم الوسيط يف العربية املعاصرةدار املشرق 3

 867.ص  ،( 223 ل 

4
 As hornby, Oxford Anvanced Learner’s Dictonary International student’s Edition, (New 

York: Oxford University Press, 2000), hal. 431 
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على لوحة   تتكون من مربعات .هي لعبة للطالب يلعبها نفران أو أكثر
وبعض املربعات يرسم عدد الثعبان والسلم الذي يقيد بني املربعة ابملربعة  كرتونية
   .األخرى

 ترقية  -3
ترقية ،  أى  رفعه  وصدره    –يرقى  –كلمة  ترقية  مصدر من رقى 

 مازال التالميذ يرتقى  به األمر حىت بلغ  للتالميذ أى حصول الدرس وأن  يرفع
  8.غايته

على مهارة الكالم  الطلبة درجة إجناز الة هيأما املراد هبا يف هذه الرس
 .  (Ular Tangga)بعد إستخدام وسيلة السلم والثعبان

 قدرة  -4
قدرة وهي القوة على الشيئ  -يقدر -كلمة قدرة تشتق من قدر

واصطالحا هي مهارة حاضرة تقابل القابلية اليت تشري اىل متكن  7.والتمكن منه
 .أن يفعله اذا التدريب املناسب

كفاءة الطالب على تعبري اجلمل، لريتقي هذه الرسالة    ىف هبا املراد أما
 .  (Ular Tangga)قدرهتم يف مهارة الكالم بعد إستخدام وسيلة السلم والثعبان

 الكالم مهارة  - 

مهارة الشيء : " مهارا معناها –مهورا  -ميهر -مهارة لغة هي من مهر 
 ."أي كان حاذقا يف صناعته( مهر يف العلم)وفيه حذق وهو ماهر، يقال 

                                                             
5
Rasendriya Sang Saka, Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga, diakses melalui 

http://www.academia.edu/3761354/MEDIA_PEMBELAJARAN_PERMAINAN_ULAR_TANGG

A, pada tanggal 3 November 2016 
 78 . ، ص( 22 مؤسسة دار املشرق، : بريوت)، املنجد يف اللغة االعالممؤسسة دار املشرق،  8
  ، (6791دار املرشق، : ت بريو)، املنجد ابللغة واإلعالم، الطبعة الثانية والعشرونلويس معلوف،   

 78  ص

http://www.academia.edu/3761354/MEDIA_PEMBELAJARAN_PERMAINAN_ULAR_TANGGA
http://www.academia.edu/3761354/MEDIA_PEMBELAJARAN_PERMAINAN_ULAR_TANGGA
http://www.academia.edu/3761354/MEDIA_PEMBELAJARAN_PERMAINAN_ULAR_TANGGA
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عبارة عن القدرة على القيام بعمل من األعمال بشكل يتم ابلدقة : "واصطالحا  
 .والسهولة والسيطرة واإلقتصاد فيما يبذله الفرد من اجلهد

يف أصل اللغة وكالما، و تكليما  –يكلم  –ة مصدر من كلم لغ" الكالم"كلمة و  
 .هو األصوات املفيدة

ما يصدر عن اإلنسان من الصوت ليعرب به عن أما املراد ابلكالم يف إصطالح و 
واملراد هنا  6.شيء له داللته يف ذهن املتكلم و السامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم

 .الكالم هو قدرة الطالب على تكلم اللغة العربية

 حدود البحث - ز
يقتصر موضوع هذا البحث على إستخدام وسيلة السلم : املوضوعي احلد  - 

 .يف مهارة الكالم ابملنهج التجريب  (Ular Tangga)والثعبان
أتشية   يف Tgk Chiek Eumpe Aweيقتصر هذا البحث يف املعهد : احلد املكاين  - 

 .كربى
 .م 6102-6102تقوم الباحثة ابستخدام هذه الوسيلة للعام الدراسي :احلد الزماين  -3

 
 الدراسات السابقة   - ح

 سبحان:   اإلسم  - 
 دريس مهارة الكالمواستعماهلا يف ت Realiaوسائل :  املوضوع

 م 3 2  :  السنة اإلنتهائي
هي أن أكثر الطالب ضعفاء يف احملادثة ابلعربية ومل يستطيعوا : مشكلة البحث 

 أن يتكلموا هبذه اللغة ابطالقة
 منهج جترييب :  منهج البحث 

                                                             
 72. ص، .....اللغوية املهاراتأمحد فؤد حممود عليان،  6



  
 

ملعرفة نشاط الطالب يف تدريس مهارة الكالم ابلستعمال  : اهلدف 
 .Realiaالوسائل 

هلا دور مهم إلرتفاع رغبة  Realiaإن استعمال الوسائل  : نتائج البحث           
 .الطالب على مهارة الكالم

الدراسة االختالف يف مكان الذي تقع فيها املشكلة أي مكان : وجه االختالف
، وأما الدراسة السابقة  Tgk Chiek Eumpe Aweمبعهد  احلالة

واالختالف يف مساعدة املشكلة أي الدراسة السابقة  .ليس فيها
وسيلة  وأما الدراسة احلالة ابستخدام Realiaالوسائل  ابستخدام

كذلك االختالف يف أهدف .  (Ular Tangga)السلم والثعبان
 . البحث

ابملنهج التجرييب يف املنهج أي تستخدم الدراسة السابقة واحلالة : وجوه التشابه 
 .كالمالدراسة السابقة واحلالة يف مهارة ال الباحثة وتبحث

   
 دمحم اسكندار:  اإلسم - 

 تصميم األفالم الكرتونية لتنمية مهارة الكالم:  املوضوع 
 .م   2 :   السنة اإلنتهائي
الرسالة أن هذه الوسيلة مل تكن مشكلة البحث يف هذه : مشكلة البحث

 .موجودة يف ذلك املعهد من قبل
  .هي منهج اإلجرائي : منهج البحث

 .ملعرفة أثر األفالم الكرتونية لتنمية مهارة الكالم:    اهلدف
األفالم الكرتونية تدفع الطلبة يف تعليم اللغة  إستخدامهي أن :  نتائج البحث

 .العربية
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ابملنهج اإلجرائي  السابقة نهج أي تستخدم دراسةهي يف امل:  وجه االختالف
واالختالف يف مكان الذي . تجرييبوالدراسة احلالة ابملنهج ال

 Tgk Chiekمبعهد  مكان الدراسة احلالة فيها املشكلة أي قعت

Eumpe Awe، واإلختالف يف . وأما الدراسة السابقة ليس فيها
األفالم  ابستخداممساعدة املشكلة أي الدراسة السابقة 

وسيلة السلم  وأما الدراسة احلالة ابستخدام الكرتونية
وكذلك االختالف يف أهدف    (Ular Tangga)والثعبان
 . البحث

 .كالمالدراسة السابقة واحلالة يف مهارة التبحث الباحثة :  وجه التشابه
 
 جوت موتيا سري:  اإلسم -3

 استخدام الفيديو يف تعليم مهارة الكالم:  املوضوع 
 .م   2 :   السنة اإلنتهائي
مشكلة البحث يف هذه الرسالة أن أكثر الطالب ضعفاء يف : مشكلة البحث

 .سيطرة مهارة الكالم
  .هي منهج اإلجرائي : منهج البحث
هي أن استخدام الفيديو يف تعليم مهارة الكالم يؤثر أتثرا :  نتائج البحث

 .شديدا ويرقي قدرة الطالب على مهارة الكالم
ابملنهج اإلجرائي  السابقة هي يف املنهج أي تستخدم دراسة: ه االختالفوج

واالختالف يف مكان الذي . تجرييبوالدراسة احلالة ابملنهج ال
 Tgk Chiekمبعهد  مكان الدراسة احلالة فيها املشكلة أي قعت

Eumpe Awe، واإلختالف يف . وأما الدراسة السابقة ليس فيها
وأما  الفيديو ابستخداممساعدة املشكلة أي الدراسة السابقة 
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 Ular). وسيلة السلم والثعبان الدراسة احلالة ابستخدام

Tangga)   
 .كالمالدراسة السابقة واحلالة يف مهارة التبحث الباحثة :  وجه التشابه

 
 طريقة كتابة الرسالة - ط

الرسالة فيعتمد الباحثة على طريقة التأليف اجلارية املقررة يف  وأما طريقة التأليف فيهذه 
 :كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف كتاب 

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh” 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 ومهارة الكالم (Ular Tangga) السلم والثعبان وسيلة - أ

  تعريف الوسائل -1

يقصد ابلوسائل التعلمية أو الوسائل التوضيحية، كل ما يستعني به املدرس 
وعقوهلم، على  على التعليم يف أمثل صوره، وتوضيح املادة التعلمية يف نفوس الطالب

 .اختالف مستوايهتم العقلية ومراحلهم التعلمية

  

 جمموعة من األدوات واألالت اليت يستخدمها" وتعريف الوسيلة أبهنا  
لنقل احملتوى إىل املتعلمني، سواء أكان ذالك داخل الفصل أو . أو الدارس. املعلم

أكثر تفصيال أبهنا كل  وتعريف الوسيلة بصورة. خارجه، يهدف حتسني العملية التعليمية
ما يستخدمها املعلم واملتعلم من أجهزة وأدوات ومواد وأية مصادر أخرى، يهدف 

        2 .إكساب املتعلمم خربات تعليمية حمددة، بسهولة ويسر ووضوح

أن وسائل تعليم هي كل ما يستخدم قناة Suparno (  67 )ذكر سوبرنو 
قد توصل الرسالة عن (. مرسل إليه)ف إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل هد

، أو طريق االزدواج بني مسع (وسيلة بصرية)وسيلة مسعية أو طريق البصر )طريق السمع 
أو عن طريق (. وسيلة انفعالية)أو عن طريق االنفعال ( وسيلة مسعية بصرية) والبصر 
 (.وسيلة متثيلية)التمثيل 

                                                             
عامل الكتاب، : القاهرة ) ،طرق التدريس اخلاصة ابلغة العربية والرتبية االسالميةفجر الدين عامر،  9

  4  . ص، (م 222 
     . ص ،(2 2 انشرون، : الرشد مكتبة)املنهج املدرسي املعاصر، حسن جعفر اخلليفة،  2 
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تعليم هو ما يزيد عملية التعليم سهال أن وسائل   Effendyأفندى وال خيتلف ذلك قول 
هي كل ما يستخدم املدرس يف تفهيم   إذن، الوسائل  .ويزيد الدرس وضوحا للدارس

التالميذ وإكساهبم املهارات أو كل ما يساعد الدارس على إدراك وإكتساب مواد 
   .دراسية

حسني ويقصد ابلوسائل التعليمية يف كتاب أخر هي كل أداة يستخدمها املعلم لت
عملية التعليم، وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدراسني على املهارات 
وإكساهبم العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد االساس من جانب 

   .املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام

ابلنسبة اىل الباحثة الوسائل هي كل األدوات او االالت يستخدمها املعلم 
 . املثل صورة او بطاقة او فيديو او تليفزيون او شيئ اخر. لتحسني عملية التعليم

 

 أنواع الوسائل التعليمية -2

 :ما يلي أنواع الوسائل العلمية كان من 

 الوسائل البصرية -

الطرق الىت تستغل حاسة البصر وهي تضم جمموعة من األدوات و     
وتشتمل هذه اجملموعة الصور الفوتوغرفية، والصور املتحركة . وتعتمد عليها

الصامتة، وصور األفالم، والشرائح أبنواعها املختلفة، والرسوم التوضيحية، 
 .والرسوم البيانية و البطاقات

 الوسائل السمعية -

                                                             

  
  . ص ،(2   اليليب ماالنج : ماالنج )، الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسرارى،     
-Al،تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريهاترميذي النينورسىي املاجسرت، 06

Mumtaz Institute006.ص ،(   2 أتشية،دار السالم، بندا : ، الطبعة الثاين 



1  
 

  

ترسم السالمل واليت تربط بني مربعني يف بعض املربعات . مرقمة على لوحة كرتونية
ويف . حبيث أنه يتم االنتقال من الرقم ذو القيمة األقل إىل الرقم اآلخر ذو القيمة األعلى

بعض املربعات األخرى ترسم احليات واليت تربط بني مربعني حبيث يتم االنتقال من املربع 
بة أوال يف إنكلرتا وبيعت ابسم ظهرت اللع. ذو القيمة األعلى إىل املربع ذو القيمة األقل

حىت أدخلها ميلتون براديل إىل الوالايت املتحدة ابسم سالمل وقيطوات " سالمل وثعابني"
(Chutes and Ladders .) سهولة اللعبة وبساطتها، جعلتها جذابة لألطفال، لكن غياب

 3 .جانب املهارة يف اللعبة قلل من اهتمام واستمتاع الكبار هبا

وعة املواد واألدوات الىت تساعد على زايدة فاعلية التعلم والىت تعتمد وتضم جمم
أساساً على حاسة السمع، و تشتمل الراديو، واالسطواانت، والتسجيالت 

        .الصوتية

 الوسائل السمعية البصرية   -

وتضم جمموعة املواد الىت تعتمد أساساً على حاسىت البصر و السمع،   
   .ركة الناطقة وهي تتضمن األفالم و التلفيزيونوتشتمل الصور املتح

 .يف تدريس اللغة العربية املعلم يستخدمهاهذه هي أنواع الوسائل العلمية اليي 

  

 تعريف السلم والثعبان -3

يلعبها . السلم والثعبان هي لعبة كالسيكية لألطفال ويتم لعبها بوساطة النرد
 العبني فأكثر وتتكون من مربعات

 

                                                             
 melalui situs ar.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 3 November 2016 ,سلم وثعبان 13
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 السلم والثعبانالتاريخ عن  -4

لعبة احلية والسلم أو يقال السلم والثعبان نشأت يف اهلند حيث كانت مبنية على 
من اهلند . أي الطريق حنو اخلالص براماابدا سوابانماألخالقيات االختماعية وكان امسها 

يف  ميلتون براديلانتقلت اللعبة إىل إنكلرتا ومنها إىل الوالايت املتحدة األمريكية بوساطة 
 4 .43  عام 

لعبة السلم والثعبان هو بسيط جدا ولكن متعشق وهذا منتشر إىل احناء الدنيا، 
عادة له العالمات املساوة بسمه الذي عند عادته هو الرتجيم من كلمة السلم والثعبان يف 

ويف اللغة اهلند . Snake and Laddersاللغة املتنوعة، مثال يف اللغة االجنليزية مذكور ب 
.makhsha patamuور ب مذك

0 
  

لعبة مشهورة يستعمل فيها الطفل اللوحة املرسوم عليها  لعبة السلم والثعبان هو
مع  و واللوحة مقسمة اىل مربعات لكل مربع عدد ىف تسلسل. عدد من الثعابني والسالمل

وعندما يرمى الطفل الزهر ويرى العدد . 8/ ميثل االعداد من ( زهر)اللوحة مكعبني 
وان . فان وقف هبا على فم ثعبان ينزل ألسفل. الطابية تبعا للعدد على املربعاتحيرك 

ويتعلم بذلك العد ابالضافة اىل مفهوم يصعد . وقف ابلطابية على سلم يصعد ألعلى
 . ويهبط او يطلع وينزل

يف هذا البحث وسيلة لعبة ثعبان سلم هناك ثعبان و سلم، اما على اللوحة  
. شياء العمل اليومي، مثل استيقظ، تعلم، تنظيف و غري ذالكثعبان سلم يصور اال

هي  األدوات املستخدمة. عندما التوقف على صورة واحدة  عليهم التحدث عن الصور
  .8/ االعداد من مكعب ثعبان سلم، بطاقة العمل اليومي و 

 
 

                                                             
14

 melalui situs ar.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 3 November 2016 ,سلم وثعبان 
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 يف تعليم الكالم  (Ular Tangga)خطوات استخدام السلم والثعبان -5

 :يف تعليم مهارة الكالم يف النقاط التالية السلم والثعبانأما كيفية استخدام وسائل 

وسأهلم هل   السلم والثعبانتبدأ اللعبة وشرح املعلم أن الطالب سيلعبون  - 
 .كانوا قد لعبوا هذا اللعب من قبل

 .وبطاقات املفردات والنرد السلم والثعبانقّدم املعلم هلم لوحة رقعة  - 
هلم، إذا توقفوا عند صورة من السلم سوف يرفعون، وإذا  شرح املعلم -3

توقفوا عند صورة من الثعبان سوف تنخفضون، وإذا توقفون على مربع 
 .األسئلة فيلزمون أن جييبو على هذا السؤال

 أن خيتار املعلم طالبا ليلعب اللعبة -4
 فيأخذ االعب النرد مث يرماه - 
 ما يف الصورة البد لالعب أن ميشي على املربع ويتكلم شيئ -8
 .      البد لطالب أن يسأل أذا ال يفهم عن املفردات او الصورة -7

 
 مهارة الكالم - ب

 تعريف مهارة الكالم -1

أما التعريف االصطالحي للكالم . الكالم يف أصل اللغة عبارة األصوات املفيدة
خباطرة هاجسة أو خاطرة، وما جيول : هو املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من
رأي أو فكر، وما يريد أي يزد به غريه : من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به عقله من

 .من معاومات أو حنو ذلك يف طالقه وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

مايصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيئ له : وميكن تعريف الكالم أبنه
الكالم مهارة انتاجية . و على األقل يف ذهن املتكلمداللة يف ذهن املتكلم والسامع أ
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تتطلب من املتكلم القدرة على استخدام األصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية 
ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث 

م، مث مضموان للحديث، أى أن الكالم عبارة عما عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكل
نظاما لغواي بوساطته يرتجم الدافع واملضمون يف شكل كالم، وكل هذه العمليات ال 

 8 .ميكن مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الشفوية املتكلمة

 موقع مهارة الكالم بني املهارات اللغوية  األربعأمهية و  -2

اللغوي، وعلى الرغم تعدد لقد كان احلديث الشفوي أول صورة من صور األداء 
هذة الصور االن فما زال التحدث هو الوسيلة األساسية للتوصيل، إذا يرى الباحثون 

من النشاط اللغوي يكون نشاطا شفهيا ويشكل %   أن حوىل ( يف املعجم)اللغويون 
 7 .التحدث أداء اتصال سريعة بني األفراد أو بني الفرد واجملتمع

عملية التعليم شيء مهم، وذالك ألهنانوع من األنواع اللغوية إن مهارة الكالم يف 
 .األربع

ومن املعروف، أن مهارة الكالم من ضمن املهارات اللغوية األربع اليت تتضمن  
االستماع والكالم و القراءة و الكتابة وهي من أهم املهارات اللغوية، حيث جتعل عملية 

 .التفاعل بني الناس يف حتقيق أغراضهم

حينئذ أن الكالم متارس أنشطة اللغوية للكبار و الصغار على السواء، فالناس  و 
و . أى أهنم يتكلمون  أكثر مما يكتبون. يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم

                                                             
. ، ص( 6  جامعة أم القرى، : مكة)، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىالناقة،  حممود كامل 16

  3. 
 4   .، ص(7 3 : دار األنداس)، املهارات اللغويالدكرت دمحم صاحل الشظي،   1
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و على . من هنا ميكن اعتبار الكالم هو شكل رئيسي لإلتصال اللغوى ابلنسبة لإلنسان
 6 .استخداماهتااملمارسة اللغوية و  م أهم جزء يفذالك يعترب الكال

و إن اإلنسان خمتلف إجتماعى و ال حياة له بدون اللغة، فباللغة يستطيع  
فاملعاملة اإلجتماعية حاجة ضرورية . اإلنسان أن يتصل مع غريه يف املعاملة اإلجتماعية

بعبارة  لإلنسان، فبالكالم يقدر املتكلمون على التعبري عما يف نفوسهم أو عما يشاهدونه
سليمة صحيحة كما يقدرون على فهم ما يواجهون هلم من األسئلة عنها إجابة سريعة 

 .بعبارة صحيحة

لة من الكالم هو إتصال اللغوى أبنه أى شيء يساعد عن نقل معىن أو رساو   
قد تكون هذه الرسالة املنقولة أو املتبادلة فكرة أو اجتاحا عقليا أو شخص إىل أخر، و 

فلسفة معينة للحياة أو أى شيء أخر يعتقد البعض يف أمهية نقله  مهارة عمل أو
وهر استمرار احلياة اإلجتماعية وتطورها وبدونه اإلتصال هو جو . لألخرينوتوصيلة 

   .وجود الفعل املشرتك بني أفراد اجلماعةيستحيل التفاهم و 

 من أجل ذالك يوجد إهتمام ابلغ يف كثري من دول العامل بلغة الكالم وو  
كما يوجد . ابلشروط اليت تساعد املتعلم على إتقان احلديث يف اجملاالت احليوية املختلفة

أخذ رأيهم تمعني و بوسائل إاثرة املسمام كذالك بكيفية إتقان احلديث وبطرق اإلقناع و إهت
 2 .فيما استمعوا إليه

ة اللسان ويعترب الكالم الفن الثاىن من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وهو ترمج 
الكتابة، وهو العالمات املميزة  اإلنسان فليس عن طريق اإلستماع والقراءة و عما تعلمه 
 .لإلنسان

                                                             
 .27 .ص ،(دار الشواف) ،تدريس فنون الغة العربيةعلى أمحد مدكزر،  0

 . . ، ص(م 7  دار النهضة : القاهرة) ،الوسيلة التعليميةأمحد حري كاظيم،    
 .28 . ص، .....تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  2 
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أنه الغاية من كل فروع اللغة،  الكالم منزلة خاصة بني فروع اللغة العربية، وحيثو  
 :تلك األمهية هيكالم يف احلياة يف نقاط حمددة، و من هنا سنحاول ابإليضاح أمهية الو 

د، فاإلنسان تكلم من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجو  .0
 .ذالك فإن الكالم خادم للكتابةقبل أن يكتب، و 

القدرة  الطالقة يف التعبري عن أفكاره،  التدريب على الكالم يعود اإلنسان .6
 .على املبادأة و مواجهة اجلماهري

، يف حاجة ماسة إىل املناقشة، وابداء ةثقافياة املعاصرة مبا فيها من حرية و احل .3
ال سبيل إىل ذالك إال ابلتدريب على التحدث، الذى الرأى، واإلقناع، و 

 .يؤدى اىل التعبري الواضح عما يف النفس
لو كان انيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه و الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعو  .4

نيها، أو املوافق اليت حيدث نفسه عالج نفس خيفف من حدة األزمة اليت يعا
 .يتعرض هلا

م نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر الكالو  . 
األنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، يعبري عن مطالبة و 

 .الضرورية
الكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها، ال ميكن أن و  .2

   .التوضيحم يف أية مادة من املواد للشرح و يستغين عنه معل
بدوهنا و  .البحث الكالم أساس اإلتصال و التفكري والتخطيط جممل القول أن مهارة 

ة إىل الصورة اليت جتدها اليوم وهي وسيلة يصعب عليها أن نتصور تطور الثقافة اإلنساني
 .املعلوماتهامة لنقل األفكار و 

 الكالم ووسائلهطرق تعليم  -3
                                                             

، (     ،دار املسلم: الرايض) ،تدريسهااملهارة اللغوية ماهيتها وطرئق أمحد فؤاد حممود عليان، 60  
 .68 –  6. ص
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إن تعليم مهارة الكالم حتتاج إىل طرق خاصة لكى يصيل املدرس إىل الغاية   
أن يعرف   لذالك فالبد لكل مدرس العربية جبانب معرفة أمهية هذه اللغة، فعليه. املنشودة

. أن يصيل إىل األهداف املرجوة وسائل يف تعليمها لكى يستطيعأنواع الطرق تدريسها و 
 : مهارة الكالم فهي طرق تعليمو 

 (Direct Method)طريقة املباشرة  - 
املراد ابلطريقة املباشرة هي يطلب املدرس أن يستعمل اللغة العربية مباشرة يف 

املدرس أيضا يشرح املفردات يستعني و    .شرح املواد العربية بدون إستعمال اللغة الوطنية
 .الصواراإلشارات املعينة و ة اجلسمية أو هبا ابلوسائل اإليضاحية أو حرك

ية اليت تعلمها الطالب تسمى هبذه الطريقة، ألن املدرس يستعمل اللغة األجنبو 
املشكلة البد أن يستعمل لشرح معاىن الكلمات و . همال جيوزله استعمال لغتو . مباشرة

 .الوسال التعليمية األخرىالصوار و 

ون الرتمجة إىل اللغة ة بديف هذه الطريقة يطلب الطالب أن يفهم اللغة العربيو 
يتعلمواها هموا درس اللغة العربية مباشرة ويتكلموا و لكنهم مطلوبون أن يفالوطنية، و 
 . ابلطالقة

مي املفردات والرتاكب اجلديدة ويتبعه بعرض النص مث لقد بدأ كل موضوع بتقد
 .القواعد النحويةالتدريبات وتعليم املطالعة واحملادثة و 

  (Aural-Oral Approach Method)لشفويةطريقة السمعية و ا - 

ب يف اإلهتمام مبهارة اإلستماع املراد هبذه الطريقة هي طريقة يطلب الطالو 
 عمليتها جيعل الطالب أى هذه الطريقة يف 3 .الكتابةالتعبري ومهارة القراءة و الفهم و و 

                                                             
22
 Muljiono Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing, Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1995), Hal. 112. 
23
 Muljiono Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing… Hal.12. 
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يتكلموا حماكني ما مسعوه من نطق األصوات اللغة العربية حىت يستطيعوا أن مستمعني و 
 .ويتحادثوا هبا

الطالب يسمعون إىل ة الفرصة يعرب األلفاظ العربية و كان املدرس يف هذه الرسالو 
يعرب مما كتبوا يف  يكتبوا أصوات األلفاظ يف كتبهم و مث أيمرهم ل. أصوات يعربها املدرس

 .كتبهم

يتبع املدرس يستعمل الطريقة السمعية الشفوية يف تعليم املهارة الكالم إذا كان و 
 :أربع اخلطوات األتية

 .إن  املدرس يعلم الكالم ابللغة العربية شفهيا -
ينطقها كان املدرس ينطق اجلمل القصرية للطالب و يسمع الطالب ما  -

 .املدرس  مث يكررها الطالب
 .يسمع الطالب خمارج احلروفكان املدرس يقرأ اجلمل و  -
اهتماما جيدا مث يهتم الطالب بكتابة املدرس كان املدرس يكتب اجلمل و  -

 .يكتبوهنا
 طريقة السمعية البصرية -3

البصرية يف مترين النطق ليتمكن املتكلم من مساع  إستخدام الطريقة السمعية و
عديدة من األساليب اليت عرضها التمثيل و السالسل من األحداث إن أداء هذه الطريقة 

 .ذالكغري ة مثل التلفزيون ومعمل اللغوى و إبستخدم االالت السمعي

 :خطوات التدريس السمعية و البصرية بتدريس الكالم

قام املدرس إبستعمال الوسائل التعليمية مثل الشريط املسجل مث يرتجم  -
 .الكلمة الصعبة

 .أمر املدرس للطالب أن يكرروا الكلمات املنطوقة يف الشريط -
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ا خدمههي أدة اليت يستليمية يف تدريس الكالم أمر هام و وإستخدام الوسائل التع
 .توضيح معاىن كلمات يف حتضري الدرساملدرس لتحسني عملية التعليم والتعلم و 

 :ينقسم الوسائل إىل ثالثة أقسام فهيو 

يت تعتمد أساس على جمموعة األدوات ال: الوسائل البصرية، هي - 
الصوار الفوتو غرافية والرسم التوضيحية : حاسة البصر، ومنها

 .رة وغريهاالسبو والنماذج       واخلرائط و 
على جمموعة األدوات اليت تعتمد أساس : الوسائل السمعية، هي - 

 .غريهاحاسة السمع، ومنها املزايع ومعمل اللغوى و 
ليت تعتمد أساس جمموعة األدوات ا: الوسائل السمعية البصرية، هي -3

 4 .غريهاعلى حاسة السمع والبصر، منهااألفالم والتلفزيون و 
كل الوسائل البصرية،   تدريس مهارة الكالم على أنوقد دلت خربات املربني عند 

متحركة صامتة، تشجيع املتعلم على من لوحات وشرائح شفاقة وأفالم اثبتة و 
ائل من أفكار و مناقشة حمتواها مزاولة هذه املهارة للتعبري عما تتضمنه هذه الوس

   .وصف مكوانهتاو 

بناء على الشرح ميكن استنتاج هناك طروق اليت مستخدم يف تعليم  
-Aural)طريقة السمعية و الشفوية، (Direct Method)طريقة املباشرة الكالم فهي 

Oral Approach Method)  ،و كذالك وسائل اليت طريقة السمعية البصرية  ،
الوسائل ، يةالوسائل السمع، الوسائل البصريةمستخدم يف تعليم الكالم فهي 

  .السمعية البصرية

                                                             
   .ص،.....التعليمية واملنهجالوسائل أمحد خري كاظيم، 4 
بريوت : مكتبة لبنان)، ، تعلم اللغات احلية و تعليمها بني نظرية و التطبيقصالح هبد احمليد العرىب  

 4  . السنة، ص (بدون
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث احلقلي

 منهج البحث         - أ

إن املنهج الذي تستعمله الباحثة يف هذه الرسالة فهو البحث التجرييب و هو 
املتغري ) منهج البحث العلمي الذي تستطيع الباحثة بواسطتها أن تعرف أثر السبب 

و  8 .الذي له األثر اجللى يف تقدم العلوم الطبيعية( املتغري التابع)على النتيجة ( املستقل
 pre-Experimental)ختصص الباحثة هلذا البحث التجرييب التصميمات التمهيدية

Designs  ) و هو قسم من البحث التجرييب، مسيت بتصميمات متهيدية أو رديئة أو
أن (  76  )قال تكمان غريها فهي قد اتصفت هبذه الصفة ألهنا ال تستحق كما 

تكون تصميمات جتريبية ألن ال يتم فيها ضبط املتغريات ضبطا مينع من أتثري كل العوائق 
 7 :و أتخذ الباحثة الشكل التايل. الىت تعوق الصدق الداخلى للتجريبية الىت ذكرها سلفا

 
 

ربة، مث تطبق القواعد قبل إجراء التجأي تتم إجراء اختبار قبلي لتحديد املستوى يف مقرر 
مدى الفرق بني دراسي جيرى هلم اختبار بعدي لتعرف و يف هناية الفصل الطريقة التعليم 

 .درجة االختبارين القبلي و البعدي مما يعكس أثر التجربة
 

 جمتمع وعينة البحث - ب

                                                             
املكتبة ) ،، الطبعة الثانيةاملدخل إىل البحث يف العلوم  السلوكيةالدكتور صاحل بن مخد العساف، 8 
 ۳2۳. ص، (۲222العبيكان،
   ۳.ص ،.....املدخل إىلصاحل بن مخد العساف،  7 

 ۲خ  x  خ ت 

 



   
 

وعددهم  .Tgk Chiek Eumpe Aweعهد لطالب مبا مجيع البحث هلذا اجملتمع إنّ 
 (purposive sampling)ولذالك فأخذت الباحثة العينة ابلطريقة العمدية . طالبا  72

عين أن أساس االختيار ابخلربة هي يقة املقصودة، اإلختيار ابخلربة و ويسمى هذه الطري
  . معرفته أبن هذه املفردة او تلك متثل جمتمع البحثالباحثة و 

الطريقة اليت و  .طالبا 02 معدده ثاينال لفصلالتالميذ ىف ا مجيع البحثوعينة 
قامت هبا الباحثة إلختيار العينات هي معتمدا على أغراض  البحث حيث أن الباحثة 

كان هذا و .  مناسبة ألغراض البحثخصائص أن العينات املختارة هلا ميزات و تيقنت 
 :أن  "Metodelogi Research"موافقا ابلنظرية الىت عرضها سوترسنوا هادى يف كتاب 

 “Purposive sample adalah dalam purposive sampling memilih sekelompok 

subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya”.28 

الطريقة العمدية هي اختيار الباحثة عينة البحث حبسن اخلصائص أو الصفات : املعىن
 .خبصائص  أو صفات من اجملتمع املعروف قبله املعينة الىت تتعلق

 

 طريقة مجع البياانت وأدواهتا     -ج

 :أما الطريقة املستخدمة جلمع البياانت فتعتمد الباحثة ابلطريقة التالية 

 اإلختبار  - 

إن اإلختبار إحدى األدوات اليت ميكن أن يستخدمها الباحثة جلمع املعلومات 
 . اليت حتتاجها إلجابة اسئلة البحث أو اختبار فروضه 

                                                             
28 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, (Yokyakarta: Andi, 2002), hal. 82. 
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وتقوم الباحثة ابختبارين، . وتستخدم الباحثة االختبار ملعرفة نتيجتهم يف تعليم
للغة العربية ابستخدام وسيلة السلم قبل إجراء عملية تعليم ا (pre-test)االختبار القبلي 

وكذالك ابإلختبار . والثعبان وإعطاء األسئلة للطالب على ما جيري داخل الفصل
بعد إجراء عملية تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السلم والثعبان  (post-test)البعدي 

 . وإعطاء األسئلة للطالب لتقومي نتاءجهم األخرية

 ة املباشرةملالحظا - 

أما اصطالحا االنتباه . املالحظة معناها العام أهنا االنتباه لشيء ما والنظر إليه
املقصود واملوجة حنو سلوك فردي أو مجاعي معني بقصد متابعة ورصد تفرياته ليتمكن 

تقدمت  .  الباحث بذلك من وصف السلوك فقط أو وصفه وحتليله أو وصف وتقوميه
الباحثة هذه الوسائل مباشرة لنيل البينات عن حالة املدرسة و بيئتها وقدرة املعلم يف القاء 

 .  املعارف واملعلومات عن عملية تعليم اللغة العربية
 

  أدوات البحث -د

البحث العلمي هي الوسيلة اليت جتمع هبا البياانت الالزمة إلجابة  واملراد أبدوات
 .أسئلة البحث وحتقيق فروضه

 :فاألدوات اليت يستخدمها الباحث خالل كتابة هذه الرسالة كما يلي 

 املباشرة للمعلم والطلبة  ورقة املالحظة - 
 Ular)نعن عملية املدرسة عند تطبيق وسيلة السلم والثعبا ورقة املالحظةحتوي 

Tangga)  عملية الطلبة عند تطبيق وسيلة السلم والثعبانيف مهارة الكالم و(Ular 

Tangga) يف مهارة الكالم 
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     .428، ص، ... املدخل صاحل ابن أمحد العساف،   
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 .عملية املدرسة
 أسئلة االختبار القبلي والبعدي - 
شكل االسئلة هي . قامت الباحثة اإلختبار ملعرفة قدرة الطلبة على مهارة الكالم 

 .اسئلة 2 ترتيب احلمل و عدد االسئلة 
 

 طريقة التحليل البياانت  -ه

 املباشرة للمعلم والطلبة  ورقة املالحظة -1
حتسب البياانت من أنشطة املعلم والطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم 

 : ابستخدام القانون كما يلي 
 

  
 

 
   ۰۰ ٪ 

 النسبة املؤية:  P :البيان 

  R  :جمموعة القيمة احلصولة عليها 

 T  :النتيجة الكاملة 

 : حتدد املسند األنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال  

 معلومات  النسبة املئوية 
 ممتاز 22 ٪- 6
 جيد جدا ٪62-88
 جيد  ٪8-8 
 مقبول   ٪- 4
 انقص ٪42-2
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 أسئلة االختبار القبلي والبعدي  -2
 التائي،وتقوم الباحثة بتحليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلى والبعدى ابختبار 

 32:كما يليPaired Sampel T-Tes  فتستخدم القانون
 

   
   

     
 
      

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal. 305-

313. 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها
 :عرض البياانت  -أ

ويف هذا . السابق فيما يتعلق مبنهج البحثلقد شرحت الباحثة يف الفصل 
 كالمالفصل تشرح الباحثة نتائج البحث اليت حصلت من البحث التجريـيب عن تعليم ال

وقد قامت الباحثة  يف مهارة الكالم  (Ular Tangga) وسيلة السلم والثعبان إبستخدام
للحصول على تلك   (One Group Pre test-Post test Design) التمهيديابلبحث 
اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل  Tgk. Chiek Eumpe Awee مبعهدالبياانت 

 .Un.08/TU-FTK/TL.00/ 7361 /2017املعلمني ببندا أتشيه برقم 

 صورة عامة عن حقل البحث -

معهد من املعاهد اإلسالمية العصرية يطبق   Tgk. Chiek Eumpe Aweeمعهد  
و كانت املادة  . الدراسة املكونة من الدروس اإلسالمية و العربية  و العامةفيه املناهج 

الدراسية فيه ست سنوات تتكون من ثالث سنوات للمستوى الثانوية و ثالث سنوات 
 Atong Montasikىف  قرية   Tgk. Chiek Eumpe Aweeوقع معهد  . للمستوى العالية

Aceh Besar 

مالدية ، و رئيس هذا ملعهد الدكتوراندوس   22 وأتسس هذه اهليئة ىف سنة 
مالدية، و بعد رايسته قام أمحد  227 نصرهللا دمحم راضى من ذلك احلني حىت سنة 

 .حىت األن 227 مسع الدين   برايسة هذا املعهد من سنة 

 :منها Tgk. Chiek Eumpe Aweeاجته غرض الرتبية  و التعليم  مبعهد 

 استهداف تقوى هللا و االمتساك ابلقرآن الكرمي  و السنة النبوية  - 



   
 

 التخلق ابألخالق  الفاضلة  و الكرمية - 
متميز ابملهارة و الرباعة  و الكدح  ىف العمل، و حمرتف ىف حل  -3

 املشكالت  و املشقات
توسيع الثقافة  و حتقيق احلرية  الفكرة  للوصول  إىل األخوة  الدائمة  بني  -4

 اإلنساىن اجملتمع
 اجلسم السليم - 

 
 Tgk. Chiek Eumpe Aweeلوسائل ملعهد املباين وا -

 : وأما الوسائل املعينة ملساعدة العملية التعليمية فيمكن شرحها كمايلي

 معمل الكمبيوتر  -0

كان عدد الكمبيوتر  يف تلك املدرسة  إحدى عشر جهازا و يصلح استخدام 
ني الطلبة متبادلني من الصفوف املختلفة  مجيعها، وخطط اجلدول لرتتيب استخدامها ب

 .تسهيال هلم  إلجادة املعلومات املشتملة على املواد الدراسية

 املكتبة -6

ويف هذه املكتبة، يعد كثري من الكتب تشتمل على العلوم اإلسالمية و الدينية، 
ء و توجد فيها أيضا الكتب العلمية والدروس األخرى يف املدرسة، كالرايضيات و الفيزاي
 .و البيولوجى و غريها، و يسمح للطالب والطالبات إعارهتا و تعويدها يف الوقت احملدد

 ملعب الرايضة -3
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: تستخدم هذه الوسيلة ملمارسة األنشطة اجلسمية من أنواع الرايضة املعروفة، منها
 ككرة القدم و كرة اليدي والتنيس وغريها من الرايضات

 القاعة  املعرضية -4

الوسيلة  لعرض األنشطة  الفنية، واملناقشات واحملاضرات وغريها من  تستخدم  هذه
 .العملية التعليمية

 املسجد  -3

يعد املسجد جلميع الطالب  ألداء مخس صلوات فيه مجاعة ويعد أيضا احلمام 
 .والربكة  فيه

 Tgk. Chiek Eumpe Aweeالطالب مبعهد عدد  -
ال يبلغ عددهم حو  7 2  -8 2 هبذه املعهد يف العام الدراسي  الطالبإن 

وذلك متكون من الصف األول حىت الصف السادس، وكان . شخص 23 
 :عددهم من كل الصفوف كما يف اجلدول التاىل 

 

 4- اجلدول                                  

 Tgk. Chiek Eumpe Aweeمبعهد  الطالبعدد 

 عدد الطالب الفصل الرقم
    الثانويةاألول   
 7    الثانويةالثاىن   
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 6    الثانويةالثالث  3
 7  العالية الرابع 4
    العالية اخلامس  
 4  العالية السادس 4 

 23  اجملموع
 

 يف مهارة الكالم (Ular Tangga)استخدام وسيلة السلم والثعبان. 2

 إستخدام وسيلة السلموقامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية ابستخدام 
قامت الباحثة  وقد. الكالم لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم (Ular Tangga)والثعبان

 . ( )بنفسها كمدرسة اللغة العربية يف الصف الثاين 

ونفذت الباحثة أدوات البحث اليت تتكون من قائمة املالحظة للطلبة وقائمة 
اإلستبانة واعداد الدراسة أو املالحظة للمدّرسة واالختبار القبلي واالختبار البعدي و 

 (.RPP)خطة التدريس 

:  مالحظتان مها اوهذا البحث تالحظه. جتري الباحثة عملية التعليم ملدة ثالثة أايم
األخت امي خيار، هي طالبة جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه اليت تساعد 

 .الباحثة يف مالحظة أنشطة الطالب وأنشطة املدّرسة  أثناء عملية التعليم
 أبتشية كربى  Tgk Chiek Eumpe Aweاألستاذة مفتاح اجلنة، هي مدرسة مبعهد  

 .يف مالحظة أنشطة الطالب وأنشطة املدّرسة  أثناء عملية التعليم اليت تساعد الباحثة

 4- اجلدول 

 التوقيت التجرييب يف اجملموعة التجريبية
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 ساعة اتريخ يوم إلقاء
 26:22 – 22: 2 7 2  –أبريل  -   األربعة اإلختبار القبلي
 26:22 – 22: 2 7 2  –أبريل  -    األربعة اللقاء األول

 26:22 – 22: 2 7 2  –أبريل  – 7  اإلثنني الثايناللقاء 
 26:22 – 22: 2 7 2  –أبريل  –    األربعاء اللقاء الثالث
 26:22 – 22: 2 7 2   -أبريل -   األربعاء اإلختبار البعدي

 
أسبوعني موافقا  Tgk Chiek Eumpe Aweقامت الباحثة إبجراء امليدان يف معهد 

كما هو موضح يف  اما انشطة التعليم  .مرتني يف كل أسبوعبشهر أبريل، وتعلم فيها 
  .اجلدول
 

 4- 3اجلدول
 للقاء األول (Ular Tangga)وسيلة السلم والثعبانخطة التعليم إبستخدام 

 أنشطة الطلبة  أنشطة املدرسة  الرقم 
لسالم دخلت الباحثة الفصل إبلقاء ا  

 لدعاءوقراءة ا
 الطلبة جييبون السالم

 املسجلةيستمع الطلبة اىل األمساء املدرسة كشف  احلضورتقرأ   
 عن املادة فالطلبة يفكرون املدرسة املادة خبربة الطلبةتعلق  3
 الطلبة يسمعون جيدا شرح أهداف التعليم تشرح املدرسة املادة و  4

 .املدرسة
 والطلبة يكونون محاسون  تشجع املدرسة الطلبة   
قسم املدرسة الطلبة إىل جمموعات التعليم ت 8

 تتكون كل منها من أربع اىل مخس الطلبة 
وأما  الطلبة ينفذون  أمر املدرسة 

 حبماسة
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 "العمل اليومي" توزع املدرسة النص  7
 

وأما الطلبة يقبلوهنا وينظرون جيدا 
"  العمل اليومي" إىل النص 
 .املوزعة هلم

 ،  العمل اليوميتشرح املدرسة املادة عن  6
 

يسمع الطلبة شرح املدرسة جيدا 
ويسألون ما مل يفهموا اىل 

أن  واأصدقائهم، وإن مل يستطيع
 هم اىل املدرسةو جييبوا فسئل

الطلبة يناقشون معاىن املفردات  للمناقشةتطلب املدرسة الطلبة   
 إبرشاد املدرسة

وسيلة السلم املدرسة الطلبة  تعطي  2 
ويلعبون الطلبة  (Ular Tangga)والثعبان  

عن هذه الوسيلة ويساعدون بعضهم 
 بعضا يف الكالم و الفهم املفردات يوجد 

  (Ular Tangga)يف اللعبة السلم والثعبان 

يعلمون الطلبة املاهرون 
شون أصادقائهم  الضاعفني  ويناق

 عن معاين املفردات معا

الطلبة أن يكلموا على  تطلب املدرسة    
دات يف وسيلة السلم والثعبان  اساس املفر 

(Ular Tangga)  أمام الفصل 

 العمل اليومي" عن الطلبة  وتكلم
 أمام الفصل " 

 وتقوم الطلبة على التقومي تقّوم املدرسة حصيل أعماهلم   
 املدرسة اجلزاء حلاصل الطلبة  تعطي 3 

 
تناول الطلبة اجلزاء من املدرسة 

 حسب حاصل التعلم الطلبة
الدرس ابلدعاء وتبلغ  املدرسة تمخت  4 

املوعظة عن األخالق وتلقي السالم إىل 
 . الطلبة قبل خروج الفصل

الطلبة املوعظة من املدرسة سمع ي
 و ختتتم الدرس ابلدعاء



3  
 

 4-4اجلدول

 
 للقاء الثاين  (Ular Tangga)وسيلة السلم والثعبانخطة التعليم إبستخدام 

 أنشطة الطلبة  أنشطة املدرسة  الرقم 
لسالم دخلت الباحثة الفصل إبلقاء ا  

 لدعاءوقراءة ا
 الطلبة جييبون السالم

 املسجلةيستمع الطلبة اىل األمساء تقرأ املدرسة كشف  احلضور  
 عن املادة فالطلبة يفكرون املدرسة املادة خبربة الطلبةتعلق  3
 يسمعون جيدا شرحالطلبة  أهداف التعليم تشرح املدرسة املادة و  4

 .املدرسة
 والطلبة يكونون محاسون  تشجع املدرسة الطلبة   
قسم املدرسة الطلبة إىل جمموعات التعليم ت 8

 تتكون كل منها من أربع اىل مخس الطلبة 
وأما  الطلبة ينفذون  أمر املدرسة 

 حبماسة
 "العمل اليومي" توزع املدرسة النص  7

 
وأما الطلبة يقبلوهنا وينظرون جيدا 

"  العمل اليومي" إىل النص 
 .املوزعة هلم

 ،  العمل اليوميتشرح املدرسة املادة عن  6
 

يسمع الطلبة شرح املدرسة جيدا 
ويسألون ما مل يفهموا اىل 

أن  واأصدقائهم، وإن مل يستطيع
 هم اىل املدرسةو جييبوا فسئل

الطلبة يناقشون معاىن املفردات  للمناقشةتطلب املدرسة الطلبة   
 إبرشاد املدرسة

يعلمون الطلبة املاهرون وسيلة السلم املدرسة الطلبة  تعطي  2 
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ويلعبون الطلبة  (Ular Tangga)والثعبان  
عن هذه الوسيلة ويساعدون بعضهم 
بعضا يف الكالم و الفهم املفردات يوجد 

  (Ular Tangga)يف اللعبة السلم والثعبان

شون أصادقائهم  الضاعفني  ويناق
 عن معاين املفردات معا

الطلبة أن يكلموا على  تطلب املدرسة    
اساس املفردات يف وسيلة السلم والثعبان  

(Ular Tangga)  أمام الفصل 

 العمل اليومي" عن الطلبة  وتكلم
 أمام الفصل " 

 التقوميوتقوم الطلبة على  تقّوم املدرسة حصيل أعماهلم   
 املدرسة اجلزاء حلاصل الطلبة  تعطي 3 

 
تناول الطلبة اجلزاء من املدرسة 

 حسب حاصل التعلم الطلبة
الدرس ابلدعاء وتبلغ  املدرسة تمخت  4 

املوعظة عن األخالق وتلقي السالم إىل 
 . الطلبة قبل خروج الفصل

الطلبة املوعظة من املدرسة سمع ي
 و ختتتم الدرس ابلدعاء

 
 4- اجلدول

 للقاء الثالث  (Ular Tangga)وسيلة السلم والثعبانخطة التعليم إبستخدام 
 أنشطة الطلبة  أنشطة املدرسة  الرقم 
لسالم دخلت الباحثة الفصل إبلقاء ا  

 لدعاءوقراءة ا
 الطلبة جييبون السالم

 املسجلةيستمع الطلبة اىل األمساء تقرأ املدرسة كشف  احلضور  
 عن املادة فالطلبة يفكرون املدرسة املادة خبربة الطلبةتعلق  3
 الطلبة يسمعون جيدا شرح أهداف التعليم تشرح املدرسة املادة و  4

 .املدرسة
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 والطلبة يكونون محاسون  تشجع املدرسة الطلبة   
قسم املدرسة الطلبة إىل جمموعات التعليم ت 8

 تتكون كل منها من أربع اىل مخس الطلبة 
الطلبة ينفذون  أمر املدرسة   وأما

 حبماسة
 "العمل اليومي" توزع املدرسة النص  7

 
وأما الطلبة يقبلوهنا وينظرون جيدا 

"  العمل اليومي" إىل النص 
 .املوزعة هلم

 ،  العمل اليوميتشرح املدرسة املادة عن  6
 

يسمع الطلبة شرح املدرسة جيدا 
ويسألون ما مل يفهموا اىل 

أن  وان مل يستطيعأصدقائهم، وإ
 هم اىل املدرسةو جييبوا فسئل

الطلبة يناقشون معاىن املفردات  للمناقشةتطلب املدرسة الطلبة   
 إبرشاد املدرسة

وسيلة السلم املدرسة الطلبة  تعطي  2 
ويلعبون الطلبة  (Ular Tangga)والثعبان  

عن هذه الوسيلة ويساعدون بعضهم 
املفردات يوجد بعضا يف الكالم و الفهم 

  (Ular Tangga)يف اللعبة السلم والثعبان

يعلمون الطلبة املاهرون 
شون أصادقائهم  الضاعفني  ويناق

 عن معاين املفردات معا

الطلبة أن يكلموا على  تطلب املدرسة    
اساس املفردات يف وسيلة السلم والثعبان  

(Ular Tangga)  أمام الفصل 

 اليوميالعمل " عن الطلبة  وتكلم
 أمام الفصل " 

 وتقوم الطلبة على التقومي تقّوم املدرسة حصيل أعماهلم   
 املدرسة اجلزاء حلاصل الطلبة  تعطي 3 

 
تناول الطلبة اجلزاء من املدرسة 

 حسب حاصل التعلم الطلبة
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الدرس ابلدعاء وتبلغ  املدرسة تمخت  4 
املوعظة عن األخالق وتلقي السالم إىل 

 . الطلبة قبل خروج الفصل

الطلبة املوعظة من املدرسة سمع ي
 و ختتتم الدرس ابلدعاء

 
فتالحظ . وهناك طريقة أخرى الىت تستخدمها الباحثة جلمع بياانت البحث اى مالحظة

وسيلة السلم  عملية التعليم والتعلم بتطبيقاملالحظة أنشطة الباحثة والطلبة عند إجراء 
 :وهي كما تتضح يف اجلدوال اآليت . يف اجملموعة التجريبية   (Ular Tangga)والثعبان

 
 4-8اجلدول 

 Ular)نتيجة ورقة املالحظة لعملية املدرسة عند تطبيق وسيلة السلم والثعبان

Tangga)  يف مهارة الكالم 

 النتيجة امللحوظة الناحية امللحوظة الرقم
    3 4 

قدرة املدّرسة على أن تشجع الطلبة   
 وجتذهبم يف إشرتاك التعلم 

     

قدرة املدّرسة على إجراء سؤال وجواب   
 مع الطلبة عن املادة العمل اليومي 

     

قدرة املدّرسة على إيضاح كيفية التعلم  3
 Ular)إبستخدام وسيلة السلم والثعبان

Tangga)  

     

قدرة املدرسة على إستخدام وسيلة  4
يف  (Ular Tangga)السلم والثعبان

  لتسهيل يف إيضاح املادة
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قدرة املدرسة على تكوين اجملموعة وتبليغ   
" جسم اإلنسان " املادة عن املفردات

 Ular)إبستخدام وسيلة السلم والثعبان

Tangga)  

     

قدرة املدّرسة على إعطاء الفرصة للطلبة  8
 على التسئيل 

     

قدرة املدرسة على إعطاء املدح والتيقني  7
 للطلبة لتشجعهم يف التعلم 

     

      قدرة املدرسة على جتبيب السؤال 
      قدرة املدرسة على أن تؤكد املادة   
قدرة املدّرسة على توجيه الطلبة  2 

 تعّلمهمالستنباط عن املادة 
     

      قدرة املدرسة على اإلبتكار    
قدرة املدرسة على أن تكون جسورا    

 وواضحا
     

      قدرة املدرسة على أن تكون عادال 3 
قدرة املدرسة على أن تكون جالءو  4 

 تكون إجيابيا يف توجيه أخطإ الطلبة
     

  2 2 8 46 
 4  اجملموع

 8  (nilai maksimum)القيمة القصوى
 



3  
 

أن الدرجة املعدلة من عملية التعليم  4-8اجلدول وأما نتائج املالحظة بنسبة اىل 
 .ممتازةوهذه تدل على أن عملية التعليم والتعلم . ٪ 7١٫6٩والتعلم هي 

 4-7اجلدول 

يف  (Ular Tangga)نتيجة ورقة املالحظة لعملية الطلبة عند تطبيق وسيلة السلم والثعبان 
 مهارة الكالم

 الناحية امللحوظة  رقم
 

 النتيجة امللحوظة
    3 4 

يدخل الطلبة اىل الفصل يف وقتها   
 متاما 

     

      جيهز الطلبة أدوات التعليمية  
يطيع الطلبة أمور املدرس واليزعج  3

 أصحابه
     

      يتعاون الطلبة يف اجملموعة 4
      يشرف الطلبة أصحابه  
      إشرتاك الطلبة يف اجملمزعة شاملة 8
      للطلبة مسؤولية يف وظيفة اجملموعة 7
يسئل الطلبة مما مل يفهموا مع  6

 املدرس 
     

  2 2    2 
    اجملموع
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  3  (nilai maksimum)القيمة القصوى
 

 أن الدرجة املعدلة من عملية التعليم 4-7اجلدول وأما نتائج املالحظة بنسبة اىل 
 .ممتازةوهذه تدل على أن عملية التعليم والتعلم .  ٪ 7٩٫1٩ والتعلم هي

. وهناك طريقة أخرى الىت تستخدمها الباحثة جلمع بياانت البحث اى اإلختبارات
فقامت الباحثة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي كما أنه طريقة جلمع البياانت عن قدرة 

 .يف اجملموعة التجريبية  (Ular Tangga)والثعبانالطلبة قبل إستخدام  وسيلة السلم 

 :فهي كما يلي . وأما نتيجة اليت حصلت عليها الطلبة يف اإلختبار

 واإلختبار البعدي نتيجة اإلختبار القبلي

 نتيجة اإلختبار البعدي نتيجة اإلختبار القبلي أمساء الطلبة  الرقم 

  8 42 م.أ  

  6 72 ر.أ  

  6 82 أ.ج 3

 72 42 س.م 4

  6 72 ب.م  

 62 82 أ.ن 8

 82 42 ك.ن 7

 62 82 و.ن 6
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 2  72 م.ن  

 62 82 ر.ف 2 

 2   7 ز.ر   

  7 2  ز.س   

 2   7 ه.ز.س 3 

 72  4 د.س 4 

  6    ن.و   

 72 2  ن.ي 8 

 62 82 ر.ي 7 

 342  62  اجملموع 

  76,6 7,84  املعدل 

 

و  7،84 اجلدول السابق يدل على أن نتيجة املعدلة يف االختبار القبلي بتقدير 
 .  76,6نتيجة املعدلة يف االختبار البعدى بتقدير 

 

 حتليل البياانت ومناقشتها  -ب

 (Ular Tangga)أنشطة املدرسة و الطلبة يف تطبيق وسيلة السلم والثعبان -1
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وسيلة السلم أنشطة املدّرسة و الطلبة يف عملية التعليم والتعلم ابستخدام أما 
 .يف مهارة الكالم على الطلبة كما يف اجلدول السابق (Ular Tangga)والثعبان

حتسب الباحثة البياانت من أنشطة املدرسة والطلبة عند إجراء عملية التعليم 
 :والتعلم إبستعمال القانون 

 

  
 

 
   ۰۰ ٪ 

 النسبة املؤية:  P:البيان 
 R :جمموعة القيمة احلصولة عليها 
 T :النتيجة الكاملة 
 

 فهي . قيمة ألنشطة املدرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم ( 

  
 

 
   ۰۰ ٪  

٤٥

٤٥
   ۰۰ ٪  7١٫6٩ ٪ 

فيكون . مبعىن ممتاز 22  - 6تدل أهنا وقعت بني حد   % P  = 2، 3وبقيمة 
 Ular)وسيلة السلم والثعبانداللة أن أنشطة املدرسة يف عملية تعليم الكالم إبستخدام 

Tangga) ا املدرسة عند عملية التعليم هبواته الصحيحة اليت تلزم أن هتتم مطابقة خبط
  .والتعلم
 

 : فهي . قيمة ألنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم ( 

  
 

 
   ۰۰ ٪  

٩7

١٩
   ۰۰ ٪  7٩٫1٩ ٪ 

فيكون . مبعىن ممتاز 22  - 6تدل أهنا وقعت بني حد   % P =8 ، 2وبقيمة 
 Ular)وسيلة السلم والثعبانداللة أن أنشطة الطلبة يف عملية تعليم الكالم إبستخدام 
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Tangga)  عند عملية التعليم لطلبة ا اهباته الصحيحة اليت تلزم أن هتتم مطابقة خبطو
  .والتعلم

 
لرتقية قدرة الطلبة  (Ular Tangga)فعالية استخدام وسيلة السلم والثعبان -2

 على مهارة الكالم
 وحتليل البياانت عن نتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي ابإلختبار التائي،

  3:كما يليPaired Sampel T-Tes  القانونفتستخدم 
 

   
   

     
 
      

 

   

 

  
 4-6اجلدول 

 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي

                                                             
31
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal. 305-313. 

 Di di 2 نتيجة بعدي نتيجة قبلي  رقم

  . 42 8     8   
  . 72 6         
3 . 82 6     8   
4 . 42 72 32  22 
  . 82 62  2 422 
8 . 72 6         
7 . 42 82  2 422 



4  
 

 
 

 
   

   

     
 
      

 

   

 

 
 

  
   

               

    

 

 
 

6 . 82 72  2  22 
  . 72  2  2 422 
 2 . 82 62  2 422 
   . 7   2        
   .  2 7     8   
 3 . 72  2  2 422 
 4 . 4  72    8   
   .    6  32  22 
 8 .  2 72  2 422 
 7 . 82 62  2 422 
   767   3 342  62  اجملموع
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 حتقيق  الفروض - ج

 : كما ذكرت يف الفصل األول أن الفرضني اليت افرتضتها الباحثة مها 
 Ular)استخدام وسيلة السلم والثعبان إن :   (Ho) فرض الصفري - 

Tangga)   لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكالميكون أتثريا  ال. 
 Ular)استخدام وسيلة السلم والثعبان إن :  ( Ha)فرض البديلي   - 

Tangga)  لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكالم ثريايكون أت. 

 (.sig)أن نتيجة مستوى الداللة  t-test) )ت  –االختبار  بواسطة حتصيل من رموز
، وهذان يدالن على      0 أكرب من ت اجلدول  7 802 هو  وحتصيل(   2,2)
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استخدام وسيلة مردود أى إن (  Ho)الصفري مقبول، وفرض   ( Ha)أن فرض البديل 
يف  لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكالميكون أتثريا   (Ular Tangga)السلم والثعبان

 .Tgk Chiek Eumpe Aweمعهد 

 4-  اجلدول 
  (T- Tabel) ت اجلدول
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة - ت

وسيلة السلم وبعد ما حبثت الباحثة ابلبحث التجرييب عن استخدام 
 Tgk Chiekعهد مب لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكالم  (Ular Tangga)والثعبان

Eumpe Awe   البحث كما يليفحصلت نتيجة: 

ودليل . يكون ممتازة   (Ular Tangga)السلم والثعبانوسيلة  إن تطبيق - 
و نتيجة  ٪ 7١٫6٩عنها أن نتيجة يف املالحظة لعملية املدّرسة هي 

 . ٪ 7٩٫1٩ يف املالحظة لعملية الطلبة هي
لرتقية يكون فعاال    (Ular Tangga)وسيلة السلم والثعبان وكان تطبيق - 

 )ت  –االختبار وهذا يتضح من . قدرة الطالب على مهارة الكالم
(t-testاحلساب -أن نتيجة ت(thit)   802 7 <  ت اجلدول
(ttabel)  0 2 6   ومستوى الداللة(sig.) (2,2   ) بيعىن(Ha) 
استخدام وسيلة السلم وهذا الد ليل يدل على أن . مقبول
لرتقية قدرة الطالب على مهارة يكون أتثر   (Ular Tangga)والثعبان
 . الكالم

 املقرتحات  - ث
 : اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية 

ينبغي للمعلم اللغة العربية أن يستخدم الوسائل التعليمية املناسبة يف  . 
 عملية التعليم لتجعلها انجحة
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ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا ابلنقد، إذ  . 
ليكون هذا البحث كامال ومفيدا للبا حثة والقارئني وجدوا فيها خطأ 

 .مجيعا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  
 

 قائمة املرجع

 املراجع العربية - أ

: ، اجلزيرة ط . تعليم اللغه العربية للناطقني لغريها. 226 .،عبداّللّ  عمر الصدق
              الدار العاملية 

 للنشر قوالتوزيع   
، الطبعة املهارات اللغوية مهياهتا و طرائق تدريسها.   4 ، عليان أمحد فؤد حممود

 األوىل،
 لنشر و لتوزيعدار املسلم : ايضر   

جامعة أم : ، مكةتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. 6  ،الناقة حممود كامل
 .القرى

 ، دار األنداساملهارات اللغوي. 7 3  الشظي، الدكرت دمحم صاحل  
دار الشواف ، بدون : القاهرة ،تدريس فنون الغة العربية .272  مدكزر، على أمحد

 .سنة
 دار النهضة: القاهرة ، الوسيلة التعليمية،كاظيم أمحد حري كاظيم،
 مكتبة األجنلو املصرية: ة القاهر ، ، الوسائل التعلميةبدران مصطفى

 العبيكان مكتبة :الريض، املدخل إىل البحث يف علوم السلوكية ،العتاف صاحل بن أمحد
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah : SMP Tgk Chiek Eumpe Awee 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Semester/Kelas : II / Kelas VII 

Materi Pokok : من يوميات األسرة 

Alokasi Waktu : 1 x 30 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

 

1. Kompetensi Inti (KI 1) 

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI 2) 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Kompetensi Inti (KI 3) 

Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Kompetensi Inti (KI 4) 

Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

 

 



 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1.  1.2  Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional dan bahasa 

pengantar khazanah keislaman 

yang diwujudkan dalam semangat 

belajar. 

1.2.1 Menunjukkan rasa syukur 

dengan adanya kesempatan 

belajar bahasa Arab. 

1.2.2 Menunjukkan rasa syukur 

dengan mengaplikasikan bahasa 

Arab dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

2  2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan 

percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah. 

2.2.1 Mengikuti pelajaran Bahasa 

Arab dengan penuh semangat. 

2.2.2 Menunjukkan minat yang tinggi 

dalam berkomunikasi dengan 

bahasa Arab.  

3  3.2  Melafalkan frasa dan kalimat 

bahasa arab tentang  من يوميات

 dengan berbagai struktur األسرة

bahasa sederhana secara tepat.  

3.2.1 Melafalkan kalimat sederhana 

yang berkaitan dengan  من

  .dengan benar يوميات األسرة

3.2.2 Merangkai mufradat yang 

berkaitan dengan من يوميات 

 menjadi kalimat yang األسرة

sesuai dengan tarkib Mubtada’ 

Khabar. 

4 4.3 Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana tentang 

topik من يوميات األسرة dengan 

memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar sesuai 

konteks. 

4.3.1 Menyebutkan mufradat bahasa 

arab yang berkaitan dengan  من يوميات

 .minimal 7 mufradat األسرة

4.3.2 Menceritakan gambar yang 

berkaitan dengan من يوميات األسرة 

minimal 5 kalimat. 

4.3.3   Menceritakan gambar yang 



 

berkaitan dengan من يوميات األسرة 

berdasarkan struktur Mubtada’ Khabar. 

 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN (terlampir) 

 

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan Pertama 

No   Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan  

a. Memberi salam dan memulai pembelajaran 

dengan berdo’a bersama. 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 

sikap disiplin. 

c. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 

dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

d. Mengaitkan materi pembelajaran yang 

akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik. 

e. Mengingatkan kembali materi yang telah 

diajarkan sebelumnya dengan bertanya. 

f. Menjelaskan secara singkat materi yang 

akan diajarkan dan menyampaikan tujuan 

pembelajarannya. 

5 Menit  

2. Kegiatan Inti 

Mengamati  

a. Siswa menyimak materi yang 

dipaparkan guru 

b. Siswa mengamati papan ular tangga 

yang ditunjukkan guru. 

c. Siswa memperhatikan kartu mufradat 

(berisi gambar dan mufradat) yang 

diperlihatkan guru. 

20 Menit  



 

d. Siswa mendengar tata cara memainkan 

ular tangga 

 

Menanya 

a. Siswa mengajukan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang belum 

dipahami. 

b. Siswa lain diberikan kesempatan untuk 

memberikan tanggapan. 

 

Mengumpulkan data/Explore 

a. Siswa memainkan permainan ular tangga 

sesuai dengan petunjuk guru. 

b. Siswa mencoba merangkai kalimat 

sederhana dengan petunjuk kartu mufradat 

yang diberikan guru berkaitan dengan 

materi yang sedang dibahas. 

c. Siswa mencoba melafalkan kalimat 

sederhana menggunakan mufradat lain 

yang berkaitan dengan materi yang sedang 

dibahas. 

 

Mengasosiasi 

a. Siswa melatih pelafalan kalimat dalam 

lingkup yang lebih luas sesuai dengan 

gambar menggunakan struktur bahasa 

sederhana yang telah dipelajari. 

 

 

 

Mengkomunikasi  

a. Siswa menceritakan gambar yang ada 

dikartu mufradat dengan kalimat sederhana 



 

di depan kelas. 

b. Siswa mengembangkan kalimat yang 

berdasarkan gambar menjadi sebuah cerita 

sederhana. 

c. Guru meluruskan apabila ada tanggapan 

yang kurang tepat dalam  diskusi siswa.  

3.  Penutup 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah disampaikan.  

b. Guru membagikan lembar evaluasi dan 

meminta siswa untuk mengerjakannya. 

c. Siswa diminta untuk menuliskan kesan 

mereka tentang proses pembelajaran hari 

ini. 

d. Guru menyampaikan pesan moral kepada 

siswa dan menutup pelajaran dengan 

membaca hamdalah, do’a dan memberi 

salam. 

5 Menit  

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan : saintifik 

Metode : diskusi 

 

F. PENILAIAN, REMEDIAL, DAN PENGAYAAN (Format terlampir) 

 

G. ALAT/BAHAN, MEDIA, DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat/bahan : 

 Papan tulis 

 Spidol  

2. Media : 

 Papan Ular Tangga 

 Kartu Mufradat dan Gambar 

3. Sumber Belajar 



 

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Buku Siswa Bahasa Arab MTs 

Kelas VIII, Jakarta : Kementrian Agama, 2015. 

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan 

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab, Jogjakarta : DIVA Press, 2011. 

 Zaid Husein Alhamid, Kamus Al–Muyassar, Pekalongan : Penerbit Raja 

Murah, 1982 

 

 

Mengetahui,        Aceh Besar, Maret 2017 

Guru Bahasa Arab      Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

Khairunnas, S. Pd. I      Fera Lestari 

NIP : -         NIM : 221324093 

 

 

 

 



 

Lampiran-Lampiran : 

a. Lampiran 1 (Materi Pembelajaran) 

 

 من يوميات األسرة
1.   

 

غرفة النوم, يكنس   -كنس   
 

2.  

 

صحن, يغسل  –غسل   
 

3.  

 

غرفة املذاكرة , يدرس  –درس   



 

 
b. Lampiran 2 (Rubrik Penilaian) 

 

a. Sikap Spiritual 

 Teknik Penilaian  : Penilaian Diri 

 Bentuk Instrumen  : Lembar Penilaian Diri  

Bentuk Penilaian Spiritual 

Nama   : 

Kelas   : 

Petunjuk Pengisian :  

 Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan diri anda. 

No  Aspek yang di observasi Pilihan Jawaban Skor 

Selalu  Sering  Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1  Bersalaman dan meminta do’a 

restu dari orangtua sebelum 

berangkat ke sekolah. 

     

2  Berdo’a dengan sungguh-sungguh 

sebelum memulai pembelajaran. 

     

3  Menghormati dan berkata santun 

kepada guru 

     

4 Mempunyai niat yang tulus untuk 

belajar sebagai salah satu 

kewajiban orang muslim 

     

5 Senantiasa bersyukur kepada Allah 

SWT dengan diberikan kesempatan 

untuk menuntut ilmu 

     

 

 

 

 

 

 



 

b. Sikap  Sosial  

 Teknik Penilaian  : Penilaian Antar Teman  

 Bentuk Instrumen  : Lembar Penilaian 

Bentuk Penilaian Sikap Sosial 

Nama Teman   : 

Nama Observer  : 

Petunjuk :  

Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai menurut penilaian anda. 

No Aspek yang di observasi 

Pilihan jawaban 

Skor 

Selalu  Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 

Bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran  
 

 
  

 

2 
Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru dengan baik   
 

  

 

3 

Mengajukan pertanyaan 

apabila ada materi yang 

tidak dipahami. 
 

 
  

 

4 

Membantu menjelaskan 

materi kepada teman apabila 

ada yang belum dipahami. 
 

 
  

 

5 
Berbicara sopan kepada 

teman.  
 

  

 

  Jumlah       : 

Keterangan : 

1. Baik sekali \Selalu   : 76-100 

2. Baik \Sering   : 51-75 

3. Cukup \Kadang-kadang : 26-50 

4. Kurang \Tidak pernah  : 0-25 

                      

                              
           

 
 x 10 



 

c. Pengetahuan dan keterampilan  

 Teknik Penilaian  : Performance 

 Bentuk  Instrumen  : Praktik 

Nama   : 

Kelas  : 

Petunjuk Pengisian : 

 Berilah tanda silang pada angka yang sesuai dengan kemampuan siswa. 

 

No 

 

 

Aspek yang dinilai 

 

Skor 

 

1 Makhraj 1- 4 

 Makhraj sudah tepat 4 

 Makhraj cukup tepat 3 

 Makhraj kurang tepat 2 

 Makhraj tidak tepat 1 

2 Pelafalan 1- 4 

 Pelafalan sudah tepat 4 

 Pelafalan cukup tepat 3 

 Pelafalan kurang tepat 2 

 Pelafalan tidak tepat 1 

3 Kelancaran 1- 4 

 Sangat lancer 4 

 Cukup lancer 3 

 Kurang lancer 2 

 Tidak lancer 1 

 Skor Maksimal 12 

  

Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = 

........ 

Jumlah Skor Maksimal                12 

 

 

 

 



 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

Jumlah 
Makhraj Pelafalan Kelancaran 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

 

c. Lampiran 3 (LKS) 

Petunjuk mengerjakan tugas : 

1. Setiap kelompok mengirim perwakilan untuk melemparkan dadu.  

2. Jalankan pion sesuai dengan nomor yang didapatkan. 

3. Setelah mendapatkan gambar yang sesuai dengan nomor di papan ular tangga, siswa 

harus membuat cerita berdasarkan gambar dan mufradat yang ada pada gambar 

tersebut. 

4. Setiap anggota kelompok wajib memaparkan cerita yang sudah dikerjakan bersama 

teman kelompoknya. 

 

   

يستيقظ  –استيقظ      يتوضأ –توضأ  يصلى  –صلى      

 مسجد     غرفة النوم    محام 

   



 

   

يأكل  –اكل  يغسل  –غسل      يطبخ  –طبخ      

  صحن              مطبخ    غرفة األكل

 

 

 

 

        

يقرأ  -قرأ  ينام  –نام     (العشاء)يصلى  –صلى       

 غرفة      سرير     كتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI GURU 

Nama Sekolah  : SMP Tgk Chiek Eumpe Awee 

Kelas    : VII 

Nama Guru  : Khairunnas, S.Pd.i 

Nama Pengamat  : Fera Lestari 

A. Berilah tanda cek  pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian Bapak/Ibu : 

1 : Tidak Baik   3 : Baik 

2 : Kurang Baik  4 : Sangat Baik 

 

B. Lembar Pengamatan : 

No 

  
Aspek yang Diamati Nilai 

1 2 3 4 

1 Guru mendorong untuk bersemangat dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

    

2 Guru bertanya kepada siswa mengenai materi sebelumnya     

3 Guru menjelaskan bagaimana pembelajaran dengan 

menggunakan media ular tangga 

    

4 Guru menggunakan media ular tangga untuk memudahkan 

penyampaian mufradat dan makna mufradat 

    

5 Guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok dan 

memulai untuk memainkan media ular tangga sambil 

berbicara mengenai gambar yang ada di media ular tangga 

    

6 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya     

7 Guru mengapresiasi siswa untuk mendorong semangat 

belajarnya 

    

8 Guru menjawab soal yang ditanyakan oleh siswa     

9 Guru mengulang kembali materi yang telah dijelaskan     

10 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

    

11 Guru memotivasi siswa untuk bersemangat dalam belajar     

12 Guru menjadi menyampaikan pesan moral kepada siswa     



13 Guru bersikap adil kepada semua siswa     

14 Guru bersikap positif terhadap kesalahan siswa     

 Jumlah     

 Nilai maksimun     

 

 



LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Nama Sekolah  : SMP Tgk Chiek Eumpe Awee 

Kelas    : VII 

Nama Guru  : Khairunnas, S.Pd.i 

Nama Pengamat  : Fera Lestari 

 

A. Berilah tanda cek  pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian Bapak/Ibu : 

1 : Tidak Baik   3 : Baik 

2 : Kurang Baik  4 : Sangat Baik 

 

B. Lembar Pengamat : 

No 

  
Aspek yang Diamati Nilai 

1 2 3 4 

1 Siswa memasuki ruang kelas tepat waktu     

2 Siswa melengkapi peralatan belajar     

3 Siswa mematuhi perintah guru     

4 Siswa membentuk beberapa kelompok     

5 Siswa saling  menghormati dengan sesama temannya     

6 Siswa berpartisipasi dalam kegiatan kelompok     

7 Siswa bertanggungjawab dalam kegiatan kelompok     

8 Siswa bertanya kepada guru mengenai materi yang belum 

dipahami 

    

 Jumlah     

 Nilai maksimun     

 

 



Lembar Pretest 

 اإلختبار القبلي

 :  اإلسم 

 :  الفصل 

 :  املادة 

 .إعمل احلوار من الكلمة اآلتية

 الطعام/ أمي / أتكلني  .1
 احلديث/ أخي / تقرأ  .2
 أيب/ مفيدة / ترسم  .3
 الرز/ سيدى / تطبخ  .4
 الواجب املنزيل/ صاحب / تعم  .5
 الدرس الرابع/ أجيت / تدرسني  .6
 اخلبز/ جدي / تعد  .7
 السروال/ بنيت  /تغسلني  .8



Lembar Posttest 

 اإلختبار البعدي

 :  اإلسم 

 :  الفصل 

 :  املادة 

 .إعمل احلوار من الكلمة اآلتية

 الطعام/ أمي / أتكلني  .1
 احلديث/ أخي / تقرأ  .2
 أيب/ مفيدة / ترسم  .3
 الرز/ سيدى / تطبخ  .4
 الواجب املنزيل/ صاحب / تعم  .5
 الدرس الرابع/ أجيت / تدرسني  .6
 اخلبز/ جدي / تعد  .7
 السروال/ بنيت / تغسلني  .8

 



 

T TABEL 

 



 صورة عملية التعليم والتعلم
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