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 نور عزيزةاالسم الكامل : 
 112312253: رقم القيد      

رس ااملدإحدى MIN 11 Banda Aceh)) احلكومّية اإلبتدائية املدرسةكانت 
الىت  الدروس واللغة العربية من الم.سّ التقع بدار بندا أتشيو اإلسالميةب

يواجو الطالب  وأىم املواد فيها املفردات ولكن .وجب الطالب ليدرسوىا
يف نطق يشعبون صعوبة م ، وىي أهنمهااملشكالت يف تعل

ولذلك تريد الباحثة أن حتل ىذه املشكالت باجراء تعليم .املفردات
وجترى ىذه الرسالة بالدراسة املفردات باستخدام وسائل التسجيالت.

التجريبية على املوضوع " تطبيق وسائل التسجيالت الصوتية لًتقية قدرة 
وأما أغراض  .MIN 11 Banda Acehالطالب على حفظ املفردات بـــــ 

 تسجيالت الصوتيةالوسائل على أثار  التعرفىذه الرسالة فهو" تأليف
وأما ."MIN 11 Band Acehبــــــ ًتقية قدرة الطالب على حفظ املفرداتل

يمات ها الباحثة فهي دراسة جتريبية بالتصمتمدارسة البحث اليت استخد
الباحثة الطالب يف  توأخذOne Group Pre Test Post Test Designالثاين

أسئلة ة الباحث تستخدممجع البيانات و طالب  33( وعددىم 2) الصّف الرابع
تطبيق وسائل التسجيالت الصوتية يكون  في النتائجوأما .االختبار القبلي والبعدي
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وىذا MIN 11 Banda Acehبـــــىف ترقية قدرة الطالب على حفظ املفردات  مؤثرة
ومستوى الداللة (-2.432)النتيجةحتصل على Test-بدليل االختبار ت

(Sig.)((2023>2022) بأن الفروض البديل مقبول. وىذا البحث يوجد حجم
بتفسري حجم التأثري على الدراجة العليا.  2062بنتيجة (Effect Sizeالتأثري )

 2035االرتفاع من النتيجة معدلة االختبار القبلي باالختبار البعدي فهو  فرقوأما
 يدل على الدرجة املتوسط.
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi  :  Penerapan Media Rekaman Suara Untuk 

meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam 

Menghafal Mufradat di MIN 11 Banda 

Aceh. 

 

Nama            : NurAzizah 

NIM           : 221324073 

 

    Sekolah Ibtida’iyah Negeri (MIN 11 Banda Aceh) 

merupakan salah satu sekolah Islam di Banda Aceh yang 

terletak di Darussalaam. Bahasa Arab merupakan salah satu 

pelajaran yang dipelajari oleh siswa. Adapun materi 

terpenting adalah tentang kosakata akan tetapi siswa 

menghadapi masalah dalam proses pembelajarannya yaitu 

siswa mengalami kesulitan dalam mengucapkan kosakata. 

Oleh karena itu, peneliti ingin menyelesaikan masalah 

tersebut dengan mengajarkan kosakata menggunakan media 

rekaman suara. Penelitian  ini dilakukan atas dasar uji coba 

dengan judul  Penerapan Media Rekaman Suara Untuk 

meningkatkan Kemampuan  Siswa Dalam Menghafal 

Mufradat di MIN 11 Banda Aceh. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah "untuk mengidentifikasi efek dari sarana rekaman 

suara dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menghafal kosakata di MIN 11 Banda Aceh. Metode yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode 

desain kedua one group pre test post test design. Adapun 

sampel penelitian adalah siswa kelas V(1) yang berjumlah 

35 orang. Sedangkan instrumen yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah tes. Hasil penelitian dalam 
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penerapan media rekaman suara dalam menghafal mufradat 

terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menghafal mufradat di MIN 11 Banda Aceh. Ini 

dibuktikan dari nilai t-test (-4.631) dan (sig.) (0,00<0,05) 

bahwa Ha diterima. Penelitian ini juga mendapatkan 

besarnya pengaruh (Effect Size) dengan nilai 0,80 yang 

menunjukkan kepada tingkat tinggi. Adapun selisih 

peningkatan dari  nilai rata-rata pretest dan postest adalah 

1,37 yang menunjukkan kepada tingkat sedang. 
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ABSTRACT 

Thesis Title  : Application of Voice Recording Media to                  

                     Improve Students' Ability in Memorizing     

                     Mufradat at MIN 11 Banda Aceh. 

 

Name          :  NurAzizah 

Student ID   :  221324073 

       Ibtida’iyah Negeri School (MIN 11 Banda Aceh) is one 

of the Islamic schools in Banda Aceh located in 

Darussalaam. Arabic is one of the lessons that students must 

learn, the most important material is vocabulary but students 

face problems in the learning process namely students have 

difficulty in pronouncing vocabulary. Therefore, researchers 

want to solve the problem by teaching vocabulary using 

sound recording media. This research was conducted on the 

basis of a trial with the title Application of Voice Recording 

Media to Improve Students' Ability in Memorizing 

Mufradat in MIN 11 Banda Aceh. The purpose of this study 

is "to identify the effects of the means of voice recording in 

improving students' ability to memorize vocabulary at MIN 

11 Banda Aceh. The method used by the researcher in this 

study is the second design group one pre test post test design 

method. The research sample was students of class V (1) 

which numbered 35 people. 

While the instruments that the researchers used in 

this study were tests. The results of the study in the 
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application of sound recording media in memorizing 

mufradat proved to be effective in improving students' 

ability to memorize mufradat at MIN 11 Banda Aceh. This 

is evidenced by the value of the t-test (-4,631) and (sig.) 

(0,00<0.05) that Ha is accepted. This study also obtained the 

effect size with a value of 0.80 which indicates a high level. 

The increase in difference from the average value of the 

pretest and posttest is 1.37 which indicates the moderate 

level. 
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األول صلالف  
 ساسية البحثأ

 مشكلة البحث -أ 
إن اللغة العربية و  .اليومية احلياة البشريف بُت للتواصل وسيلة ىي اللغة    

اإلسالمية. إهنا لغة  خاصة البلدان،يستخدمها كثَت من سكان العامل لغةال
القرآن الكرمي بالعربية وىو  نزلوا.سالم وادلسلمُت منذ ظهور اإلسالماإل

كانت ادلفردات أىم .دستور ادلسلمُت وهبا حتدث خامت النبيُت وادلرسلُت
اللغة العربيىة وتأثَت يف القواعد  األجنبية خاصة اللغة تعليم العناصر يف
ىذه  و  1سيسهل الطالب يف سيطرهتا.بواسطة ادلفردات و  اللغة العربية

اللغوية   تعلى ادلهاراستيعابتساعدىم الالعناصر الىت كانت ادلفردات من
 .مها لنيل الثروة اللغوية مهما جدا، فيكون تعل  ستماعالاومنها مهارة 

 و حتفيظ يف قادرين يكون الطالب أن إىلويهدف تعليم ادلفردات     
.ولتحقيق صحيحة يقدروا علىتخاطب باللغة العربية حىت اجلمل تركيب

 ادلناسبة التعليمية وسائل مالستخديلمعلم أن بد لال،دفذلك اذل

                                                           
 سيطرة يف الطلبة قدرة لًتقيةFlashcardالوسيلة إستعمال نورليتا، سري1        1

  1.ص ،(6116: أتشية بندا الرسالة،( )بابالنجاح بــمعهد جتريبية دراسة)ادلفردة
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وسائل إن ال6بالفروقة الفردية لدى الطالب وخصائص ادلادة التعليمية.
ويزيد الدرس وضوحا  سهلة وتكون يزيد عملية التعليمىي ماية تعليمال

للدارس. تشمل الوسائل غالبا مواد تعليم من كتب ورلالت وغَتىا من 
وما ذلك إال يدل  ومات مضبعات، وتشمل معينات تعليممصادر معل

 3.على أن الوسائل أكرب مشوال من ادلعينات

كل أداة يستخدمهاادلعلم أن الوسيلة ىي ترميذي نينورسينقلو      
األفكار وتدريب  وتوضيح معاين الكلمات وشرحالتعليم،لتحسُت عملية 

ساهبم العادات وتنمية االجتاىات وغرس تالدرسُت على ادلهارات وإك
على استخدام األلفاظ  القيم،دون االعتماد األساسي من جانب ادلعلم

ولذلك إن تعريف الوسيلة التعليمية عند الباحثة ىي 4.ألرقاموالرموز وا
األشياء أو اآلالت الىت يستخدمها ادلدرسة يف توضيح ادلواد التعليمية 
وكشف أفكارىا وإيصال ادلعارف إىل أذىان الدارس وشرح معانيها 

                                                           

تطبيق وسائل الغناء لترقية قدرة الطالب على  إنتا سفوتري،2            
 6(، ص. 6116)الرسالة، بندا أتشية  المفردات

ماالنج: اليليب (،الوسائل المعينات في تعليم العربيةإمام أسرارى، 3
 3-6.ص ،(1991ماالنج، 

سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل عبد اجمليد سيد أمحد منصور، 4          
 111(، ص. م1981ىـ/1411فر القاىرة:دارادلعا)، العربيةتدريس اللعة 
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وتسهل الدارس يف فهم مضمون الدرس وتساعده التقليل من مقدار 
العملية  قيق أىداف التعليم حىت تكونالنسيام وتعُت ادلدرسة يف حت

وجذابة ومرحية. ومن بعض الوسائل يف تعليم التعليمية حسنة
 ادلفردات العربية ىي تعليم وسيلة التسجيالت الصوتية.

همة يف تعليم اللغة العربية ويلزم لطالب العناصر ادل ىي مندلفردات فا     
 التعليمية بالسهولة.ادةمث سيسيطرون ادل ومن يفهموىا وحيفظوىا طبعا أن

مها لدى ادلتعلمُت فردات اللغة العربية وتعل  ادليمتعل ىذه األمهية ولكن
.من شلا يؤدي إىل ضعفهم فيها كلةناطقُت بغَتىا يتعرض لبعض ادلشال

ادلتعلم  كانو  .مشكلةنطقيةىيالطلبة ادلشكالت الىت يواجو بعض 
من الناحية األخرى و ، ينطق الكلمات بشكل صحيح يستطيع أنال

يعجز ادلتعلم عن استخدام الكلمة يف سياق اجلملة  ىيمشكلة سياقية 
 5.شفهية ةالصحيح

 حدأMIN 11 Banda Aceh))احلكومي ة اإلبتدائيةادلدرسةكانت    
واللغة العربية من الدروس  سالم.البندا أتشيو تقع بدار باإلسالميةرس اادلد

يواجو وأىم ادلواد فيها ادلفردات ولكن .لطالب ليدرسوىاالتىوجب ا

                                                           

منتدى مجموع اللغة العربية على الشبكة عبد العزيزين على احلريب، 5         
 http://www.m-arabia.com/vb/swothread.phpdiakses pada tanggal،العلمية

( 3/03/2013 ) 
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، وجدت ن ادلقابلة بادلدرسةتعليمها. ملطالب وادلدرس ادلشكالت يف ا
ون يف ملعيــيف تذكر ادلفردات وىم  اعفونالباحثة أن بعض الطالب ص

ومن الناحية األخرى أن ادلدرسة تستخدم الوسيلة  .تعليم اللغة العربية
ادلدرسة أن على وينبغى  .فحسب العادلية كبيئة ادلدرسة يف تعليم ادلفردات

تستخدم الوسائل ادلتنوعة وختتار الوسائل ادلناسبة حىت يكون التعليم 
ىذه ادلشكالت باجراء تعليم ولذلك تريد الباحثة أن حتل ناجحا.

بالدراسة الرسالة  ىذه.وجترى وسائل تسجيالتادلفردات باستخدام 
التجريبية على ادلوضوع " تطبيق وسائل تسجيالت الصوتية لًتقية قدرة 

 .MIN 11 Banda Acehالطالب على حفظ ادلفردات بـــــ 

 البحث سؤال -ب
وسائل تسجيالت تطبيق ىل ذلذا الرسالة فهو "أما سؤال البحث    

 MIN 11 Bandaبــــــ لًتقية قدرة الطالب على حفظ ادلفردات مؤثرةالصوتيـة 

Aceh ؟" 

 

 

 البحث فهد -ج
الوسائل  مؤثرة على التعرف"فهوالرسالة  ىذا البحث يف فأما ىد

 MIN 11بــــــترقية قدرة الطالب على حفظ ادلفرداتىف  تسجيالت الصوتية 

Banda Aceh" 
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   أهمية البحث -د
 :أمهية البحث من ىذه الرسالة فهي وأما

 :طلبة لل -1
على ترقية قدراهتم يف ادلفردات بتطبيق  تساعد الطالب -

 وسائل تسجيالت الصوتية 
تسجيالت وسائلبتطبيق  ادلفرداتعلى حلفظ لدفعهـم   -

 الصوتية.
 : للمدرس -6

 تسجيالت الصوتية.التعليمية  وسيلةلزيادة ادلعلومات عن ال -
وإعطاء اإلعانة اجليدة لتحسُت عملية التعليم والتعلم لًتقية  -

 .ادلفرداتحفظ القدرة الطالب يف 
 :للباحثة  -3

 لوصول على أىداف البحث تريدىا. -
ة العربية يف قسم اللغ دراسة يف اجلامعة الرانَتيامالدتإ -

 S.Pdحلصول على درجة
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 ض البحثو وفر  افتراضات - ه
  الفرض ذلذه الرسالة فهو : إن  

ىف  مؤثرةتطبيق تسجيالت الصوتية يكن إن" (Ha)فرض البديلال -
 MIN 11 Bandaبـــــترقية قدرة الطالب على حفظ ادلفردات 

Aceh" 
إن تطبيق تسجيالت الصوتية مل يكن "(Ho)فرض الصفريال -

 MIN 11بــــــ ىف ترقية قدرة الطالب على حفظادلفردات مؤثرة

Banda Aceh" 
 حدود البحث   - و

 :يتكون حدود البحث ذلذه الرسالة 
تريد الباحثة أن حتدد ىذه الرسالة حتت ادلوضوع" احلد ادلوضوعي :  -

تطبيق وسائل تسجيالت الصوتية لًتقية قدرة الطالب على حفظ 
 .MIN 11 Banda Aceh بــــــادلفردات 

 MIN 11Bandaبــتريد الباحثة أن تبحث ىذه الرسالة احلد ادلكاين : -

Aceh 
الرسالة يف السنة الدراسية  هتريد الباحثة أن حتدد ىذ:   احلد الزماين-

6118- 6119 
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  مصطلحات البحث -ز
 قدرة لًتقية لصوتية التسجيالتا إن موضوع ىذه الرسالة " تطبيق  

وقبل أن تدخل  .MIN 11 Banda Acehـ بــــ ادلفردات حفظ على الطالب
الباحثة إىل البحث، تريد أن تبحث بعض معلٍت ادلصطلحات دلوضوع 

 يفهم القلرؤون معانيها الىت تقصدهبا.ىذه الرسالة كي 
تطبيقا" وىو وضع -يطبيق-مصدر من "طبق تطبيق:كلمة تطبيق -1    

شِتء موضع التنفيذ أو قيد االختبار واالستعمال وأما معناه االصطالحاً 
ي اىل استعمالة الشخص أو األشخاص الذين يرغب يف ىو السع

 6استعمالتهم.

 -يسل -"وسلمصدر من  وسائل مجع من وسيلة كلمة :وسائل -6   
و معناىا اصطالحا " ىي آلة  7وسيلة أو وسيلة مايتقرب بو إىل الغَت".

األدوات وادلواد اليت يستعملها ادلدرس ىي  وسائل8لتبليغ الدراس".
لتحسُت عملية التعليم والتعلم وحتقيق األىداف التعليمية احملددة ويطلق 

                                                           

 ، الطبعة األربعون.واألعالمالمنجدفي اللغة مجيع احلقوق زلفوظات،6           
 461-461م( ص.6118، )بَتوت: دارادلشرق

 911 ص......المنجد،مجيع احلقوق زلفوظات7
            

3
AzharArsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja 

GrafindoPersada, 2003), hal.4 
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سالة وادلراد بوسائل يف ىذه الر 9.على الوسائل التعليمية العديد ادلسميات
 ىي استخدام وسائل بشكل فيديو ليتعلم كلمة اسم عن العنوان.

لغة مصدر منسجل ــــــ الصوتية يف ال التسجيلالصوتية: تسجيل ال -3    
يقل: سجل الكتاب أى قرأ قراءة  تسجيالت،-يسجل
بإدخال عنصر الدوام واصطالحا ىي توسيها دلدى ادلالحظة 11.متصلة

الصوتية ىي تسجيل األصوات العربية حبروف التنمية  11على النطق.
التسجياللصويت ىو عبارة عن تركيب خاص  16وفقب نظم معُت.

  13جلزئيات األكسيد الذى يعطى شريط السيليلوز ادلعامل باخلالت.

                                                           

(  متاح على  6117يونيو69)، تعريف الوسائل التعليمية ،يارا تعامرة9           
.com3https://www.mawdoo 14/14/6118تاريخ الدخول. 

، الطبعة اللربعة والثالثون، المنجد في اللغة واألعالملويس معلوف، 10
 366)بَتوت ــ لبنان: دار ادلشرق،بدون سنة(،ص.

)دار الثقافة: كلية دار العلوم ــ  مناهج البحث في اللغة،يان، دتاسل11
 67ص. ،جامعة القاىرة، بدون سنة(

، )مكة دليل عمل في إعداد المواد التعليميةرشد أمحد طعيمة، 12
 317(، ص. 1975مكرمة، 

، وسائل االتصال والتكنولوجيا في تعليمحسن محدى الطوججى، 13
 165(، ص.19996)كويت:دار القلم، 

https://www.mawdoo3.com/
https://www.mawdoo3.com/
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الشريط التسجياللصويت ىو الشريط ادلصاحب لكتاب مدرسي والذي 
تسجيل علية مادة لغوية يتطلب استماع الطالب ذلا، تدريبا لو اكتساب 

ادلراد بتسجيالت الصوتية عند الباحثة ىي  14صوتية معينة.مهارات 
وسيلة فيها تسجيالتالصوتية ليقدروا الطالب أن يستطيعون يف حفظ 

 ادلفردات.
 15افرادا، معنها "الكلمة".-يفرد-ادلفردات مجع من افرد:ادلفردات -4   

ا يف ذات الوقت وسائل واصطالحا ىي أدوات محل ادلعٌت كما أهن
يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات ادلفردات للتفكَت يف 
 16.حتمل مايريد

 
 دراسات السابقةال -ح
تعرض الباحثة مقارنة بُت الدراسات السابقة والدراسة احلالية من حيث  

 وجو التشابة واإلختالفو. منها كماتلي : 

                                                           
 317..،ص. ....في إعداد دليل عملرشد أمحد طعيمة، 14

( م1999 ،فروكيسفيا:اسوراب) ،قاموس البشرى،منور عبد الفتاح15           
 567ص. 

 ،للناطقين بلغات أخرى اللغة العربيةتعليم ،زلمود كامل الناقو16          
 161( ص. م1985 ،جامعة ام القرى:السعودية )
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إنتان سفوتري، تطبيق وسائل الغناء لًتقية قدرة الطالب على  -1     
إن مشكلة ادلفردات)دراسة جتريبية بادلدرسة ادلتوسطة زلمدية بندا أتشية(. 

أن الطالب يصعبون يف حفظ ادلفردات ويتمثل يف يف ىذا البحث ىو 
نتيجة االمتحان أهنم يصعبون يف إجابة أسئلة ادلفردات وترمجة النصوص 

استجابة الطالب على .وأما أىداف البحث فهي للمعرفة لعربيةاللغة ا
تعليم ادلفردات بوسيلة الغناء ومعرفة فعالية الغناء لًتقية قدرة الطالب على 

.ونتائج ىذا البحث ىي إن تطبيق وسائل الغناء يكون فعاال ثروة ادلفردات
 لًتقية قدرة الطالب على ادلفردات.

السابقة تشاهبت بالدراسة احلالية يف استحدام  ــــــــ التشابو: إن الدراسة
ت بالدراسة منهج البحث ىو دراسة جتريبية. إن الدراسة السابقة تشاهب

 يف عرض البحث ىو لفهم ادلفردات.

 االختالف: أما وجو اإلختالف بُت الدراسة السابقة احلالية ــــــ 
الغناء استخدام وسيلة البحث يعٌت الدراسة السابقة تستخدم وسائل 

 التسجياللصوتية.وأما الدراسة احلالية تستخدم وسيلة 

"وسيلة" الكتابة ادلصغر واستخدامها يف عملية  ، إنتان مغفرة -6     
بندا Lamgugopتعليم ادلفردات وتعلمها)دراسة جتريبية بادلدرسة اإلبتدائية

طالب فيتعليم ادلفردات لأن اإن مشكلة يف ىذا البحث (. أتشية
. وأما أىداف البحث ذلذه الصعوبات فيفهم مواد اللغة العربيةيواجهون 
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معرفة فعالية الكبابية ادلصغر يف عملية تعليم ادلفردات الرسالة فهي 
، وأما نتائج فهو أن تعليم اللغة العربية هبذه الوسيلة الكتابة وتعل مها

 ادلصغر يكون فعاال لتسهيل الطالب على فهم ادلفردات وتعل مها.

ـ التشابة: إن الدراسة السابقة تشاهبت بالدراسة احلالية يف عرض ــــــ
 البحث ىو لفهم ادلفردات.

ــــــ اإلختالف: أما وجو اإلختالف بُت الدراسة السابقة بالدراسة احلالية  
يف منهج البحث يعٌت أن الدراسةالسابقة تستخدم وسيلة الكبابية ادلصغر 

ويف استخدم وسيلة  .التسجياللصوتيةتستخدموسيلة لدراسةاحلاليةاوأما 
البحث يعٌت الدراسةالسابقة تستخدم طريقة القواعد والًتمجة وأما 

 الدراسةاحلاليةتستخدموسيلة التعليمية.

 (Physical Response)Totalطريقة تطبيق فعاليةقابسة،  -3          

 MIN)دراسة جتريبية صورالبوسيلة واستخدامها يف تدريس ادلفردات 

Lampisan( . أن الطلبة يواجهون الصعوبات إن مشكلة يف ىذا البحث
ويتعلمون اللغة العربية. وأما أىداف البحث ذلذه يف فهمبعض ادلفردات 

 Physical Response على فعالية تطبيق طريقة التعرفالرسالة فهو 

إن  ومن النتائج ىي ادلفردات عند الطلبة.الصور لًتقية ثروة   بوسيلة
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عملية تعليمية  بوسيلة الصوريكنPhysical Response Totalطريقةتطبيق 
 فعالية.

يف استحدام  احلالية بالدراسة تشاهبت السابقة الدراسة إن: ــــــــ التشابة          
 منهج البحث ىو دراسة جتريبية.

احلالية بالدراسة  السابقة الدراسة بُت اإلختالف وجو أما: اإلختالفـــــــ           
 Totalالسابقة تستحدم طريقة   من البحث  يعٌت  الدراسة

PhysicalResponeاحلالية تستخدم وسيلة  بوسيلة الصور وأما الدراسة
 التسجيالت.

 طريقة كتابة البحث -ط
أما كيفية كتابة ىذا البحث فاعتمدت الباحثة على النظام الذي وضعتو    

كلية الًتبية جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، وىذا النظام مذكور يف  
 كتاب: 

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

Tahun 2012” 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 
 وسائل التعليم -أ    

 التعليمية  الوسائل مفهوم -1  
ذكر سوبرنو أن الوسائل التعليم ىي كل ما يستخدم قناة إليصال رسالة   

أو معلومة من مصدر إذل ىدف )مرسل إليو( قد توصل الرسالة عن طريق 
السمع )وسيلة مسعية( أو طريق البصر )وسيلة بصرية(، أو طريق االنفعال 

أفندى وأما ذكر  1)وسيلة انفعالية(، أو عن طريق التمثيل )وسيلة دتثيلية(.
أن وسائل تعليم ىو ما يزيد عملية التعليم سهال ويزيد الدرس وضوحا 

وغَتىا من  للدارس. تشمل الوسائل غالبا مواد تعليم من كتب ورلالت
يلة وسال إن  2وتشمل معينات تعليم. مصادر معلومات مضبعات

التعليمية أو احملتوىالتعليمية ىي عبارة عن تركيبة تضم كال من ادلادة 

                                                           
1
)مالنح: اليلي  الوسائل اللمعينات في تعليم العربية،إمام أسرارى،  

 3ــ 2(،ص. 1995ماجل، 

للناطقين تطوير منهج تعليم وتقوم اللغة العربية ترميذي نينورسي، 2          
  112ص. (،2115، الطبعة الثاين، )دار السالم، بندا أتشية سنة بغيرها
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واإلدارة وادلتعلم، واجلهاز الذي يتم من خاللو عرض ىذا احملتوى،  
وطريقة التعامل اليت ديكن من خالذلا ربط  احملتوى باجلهاز، أو اإلطار 
ْتيث تعمل على توفَت تصميم، وإنتاج، واستخدام فعال للوسيلة 

 Media يف كتابة  Azhar Arsyadوقال  3التعليمية حيقق االتصال الكايف.

Pembelajaran  أن الوسيلة ىي األداة اليت تنقل الرسالة من ادلرسال إذل
وأخَتا يفهم الباحثة أن ادلدرسة والكتب وبيئة ادلدرسة وكل  ادلسقبل.

مايعُت ادلدرسة يف جتقيق أىداف التعليم والتعلم ىو وسيلة وأمر مهّم يف 
ادلناىج والتعلم وال بد للمدرسة أن مبادة لتحقيق أىداف  عملية التعليم

التعليمية والنجاح يف التدريس واالرتقاء مبستوى أداء التعليم ومن ىنا 
 تربزلنا قيمة الوسائل ادلعينة يف التدريس.

 
 الوسائل التعليمية نواعأ -2 

إن الوسائل التعليمية تضم رلموعة كبَتة من الوسائل واألدوات       
والطروق اليت التعتمد أساسا على استخدام الكلمات والرموز اللفظية.أن 
 تقيسم ىذه الوسائل ليسهل عرضها ودراستها إذل ثالثة انواع:

                                                           

، الوسائل التعليمية والمنهجأمحد خَتي وجابر عبد اجلميد جابر، 3            
  38ـــ ـ37(، ص.1929)القاىرة: دار التهضة العربية، 
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ىي تضم رلموعة من األدوات و الطرق الىت  لوسائل البصرية -1

وتعتمد عليها. وتشتمل ىذه اجملموعة تستغل حاسة البصر 
الصور الفوتوغرفية، والصور ادلتحركة الصامتة، وصور األفالم، 
والشرائح بأنواعها ادلختلفة، والرسوم التوضيحية، والرسوم البيانية 

4و البطاقات.
 

ىي تشمل مجيع احلواس اليت تعتمد يف  الوسائل السمعية -2
التسجيالت الصوتية، اللغة استقباذلا على حاسة، السمع ومنها 
 اللفظية ادلسموعة، اذلاتف، اإلذاعة.

الوسائل السمعية والبصرية ىي دتثيل مجع الوسائل اليت تعتمد يف  -3
استقباذلا على حاسة السمع والبصر معا مثال: التلفزيون، أفالم 
الفيديو، األفالم السيمانية مبختلف قياسها والشرائح ادلتزامنة مع 

 5.تية للشرح والتفسَتلتسجيالت الصو ا

 

                                                           
4
النهية ، )القاىرة: دار الوسائل التعليمية والمنهجأمحد خَتى كاظم،  

 37العربية(، ص. 

 جهالوسائل التعلمية و المن جابر عبد احلامد جابر،أمحد خَت كاظم و 5
 37-38 .ص ،(1929) القاىرة: دار النهضة العربية، 
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 :أهمية  الوسائل التعليمية -1
ونقل ترميذى نينوسي يف كتابو عن أمهية استحدام الوسئل التعليمية يف    

التعليم  عملية يف التعليمية عملية التعليم والتعلم. وتتمثل أمهية الوسئل
 تأثَت الفعال على عناصر الرئيسة الثالثة من عناصر العملية والتعلم يف

 التعليمية وىي: ادلدرسة والطالب وادلادة التعليمية كما يتلخص يف اآليت:
يف عملية التعليم على  مدرسةيساعد استخدم الوسائل التعليمية لل 

 األمور التالية:
 .تساعده على رفع درجة كفايتو ادلهنية، واستعداده -    

 .تساعده على حسن عرض ادلادة، وتقوميها، والتحكم هبا -     
 .دتكنو من استعالل كل الوقت ادلتاح بشكل أفضل -

 تساعده يف إثارة دافعية الطالب. -    

 :خالل اآليت التعليمية اللطالب من أمهية الوسائل 
 .تنمي يف ادلتعلمُت حب االستطالع، وترغبو يف التعلم -     
 فيها مرغوب اجتاىات تكوين يف تسهم -     
 إهنا تساعد على منو ادلعاين وزيادة الثروة اللغوية عند الطالب. -    
 .تزويد ثروتو اللفظية سواء كانت عن احملسوسس أم عن اجملرد -    
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 التعليمية للمدة التعليمية يف النقاط التالية : الوسائل أمهية 
تساعد على إبقاء ادلعلومات حية وذات صورة واضحة يف ذىن  -    

 .ادلتعلم
تساعيد على توصيل ادلعلومات، وادلواقف، واإلجتاىات، وادلهارات  -     

 6.ادلضمنت يف ادلادة التعليمية إذل ادلتعلمُت

 الصوتية وسائل تسجيالت  -ب   
 مفهوم وسائل تسجيالت الصوتية -1
الصوتية جيب أن نتاقشة  تسجيالت وسائل   قبل أن نناقش ما ىو  

 مصدر  وسيلة من مجع وسائل كلمة: وسائل قليال عن الوسائل نفسو.
 معناىا و".  الغَت إذل بو مايتقرب وسيلة أو وسيلة -يسل -وسل" من

وأما وسائل التعليم ىي مجيع  7".الدراس لتبليغ آلة ىي"  اصطالحا
األدوات وادلعدات واآلآلت اليت يستحدمها ادلدرس أو الدراس لنقل 
زلتوى الدرس إذل رلموعة من الدرسُت سواء داخل الفالصالل أو خارجة 

    8.هبدف حتسُت العلمية التعليمية
                                                           

6 Tarmizi Ninoersy, Tathwir Manhaj Ta’lim wa Taqwim Al-

Lughah Al-‘Arabiyah Li An-Nathiqina Bighairiha,..., hal.  311-321   

              
7
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2001), hal.1    

 234...، ص. المنهج الوسائلزلمد لبيب النجيحى وزلمد منَت مرسى، 8       
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 تسجيالت، ـــــ يسجل ــــــ من سجل مصدر اللغة يف الصوتية التسجيل  
 دلدى توسيها ىي واصطالحا  9.متصلة قراءة قرأ أى الكتاب سجل: يقل

 التسجيل يقصد بشريط  11.النطق على الدوام عنصر بإدخال ادلالحظة
 مادة علية تسجيل والذي مدرسي لكتاب ادلصاحب الشريط ىو الصويت

 صوتية مهارات اكتساب لو تدريبا ذلا، الطالب استماع يتطلب لغوية
   11.معينة

 
 تسجيالتال وسائل أنواع -2

 وىناك نوعان من التسجيالت الصويت:   
  تسجيل عادى: ويتم تسجل عادى على مسار واحد من

الشريط باستخدام رأس واحدة للتسجيل. وحيتاج تسجيل 
الصوت إذل ميكرفون واحد ومضخم واحد للصوت. كما أنو 

                                                           

الطبعة الربعة  المنهج في اللغة واألعالم،لويس معلوف، 9             
 322والثالثون،)بَتوت ـــ لنان:دار ادلشرق،بدون سنة(، ص.

10
، )دار الثقافة: كلية دار مناهج البحث في اللغة العربيةدتام خيان،  

 67العلوم ــ جامعة القاىرة،بدون سنة(،ص. 

11
،)مكة دليل عمل في إعداد المواد التعليميةرشدى أمحد طعيمة،  

 317(، ص. 1975ادلكرمة: 
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عند االستماع للشريط حيدث الصوت من خالل مسار واحد 
 12للصوت ومساعة واخدة(.واحد  )ومضخم

سًتيو)رلسم( فيتم تسجيل  تسجيل سًتيو: أما يف حالة تسجيل •
وحيتاج األمر إذل راسُت  4،3أو  1،2الصوت على مسارين 

للتسجيل وميكروفونُت ومضخمُت للصوت. وعند االستماع إذل 
  13.التسجيل فإن الصوت دير خالل مضخمُت ومساعتُت

 نوعان من التسجيل،مها:مبادة ألغراض التدريس يستخدم 
األسطوانات: األسطوانات عبارة عن قرص من البالستيك  (1

الصلب يسجل عليو الصوت بطريقة معينة. وعملية تسجيل 
الصوت على األسطوانات ليست سهلة، فهي تتطلب مهارات 
فنية التتوافر عادة لدى ادلدرسُت، كما أهنا تتطلب أدوات 

ن النلحية العملية وأجهزة تسجيل غالية الثمن، ويصعب م
توفَتىا يف ادلدرسة، ولذلك تستخدم ادلدرس عوضا عنها 

 14األسطوانات اجلاىزة.
                                                           

12
، وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليمحسُت محدى الطججى،  

 165(،ص.1975)مكة ادلكرمة: 

13
 165...، ص.وسائل االتصالحسُت محدى الطججى،  

صاحل ذياب  ىندي، دراسات يف ادلناىج واألساليب العامة، للطبعة 14          
 217(،ص. 1987والنشر والتوزيع،)دار الفكر 
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رقيق جدا من أشرطة التسجيل: شريط التسجيل العلدى عبارة عن شريط 
 2411ــــ  611سم، ويًتأوح طولة بُت  6البالستيك ادلرن، يبلغ عادة ،

وجهان أحدمها المع اليتم عليو التسجيل، واألخر غَت المع تكسوه طبقة  قدم،
 15معدنية خاصة بالتسجيل.

 تسجيالت احلاكي)األسطوانات( -2
 ىذه األداء. ونقاء الصوت وضوح التسجيالت ىذه مميزات أىم من  

حىت سّهل محلو من مكان آلخر،  صغَت جهاز تكون ما عادة الوسيلة
 ال اسطوانات اسطوانات، استخدام عن خيتلف الوسائل ىذه واستخدام

 16.ادلرات عدد زلدود من ديغوانا كان يكون أن ديكن

 يالت الصوتية.مزايا وعيوب التسج -3 
 وىي: التسجيالت مزايا  أما  

ستعمال وسهل احلمل وديكن نقلو من مكان بسيط وسهل اإل -
 إذل أخر.

 اإلستقبال.اجلهاز بو زوار أمان لعدم إتالف دوائر  -

                                                           
15

 217...، ص.دراسات في المنهجصاحل ذياب ىندي،  

            16
Abdul wahab Rosyidi, Media pembelajaran bahasa 

arab,(UIN:Malang 2001,) hal.11  
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سهلة عمل نسح إضافية من تسجيالت تساعد على انتشار  -
  17استخدامها وتدارىا.

قد تكون أسلوبا عن بديال األساليب النظرية ديلها الطالب مثل  -
أسلوب احمللوضرة أو الندوة، نظرا دلا تتصف بو من تشويق، وما 
 تتطلبة من استخدام الطالب حلواسهم وال سيما حاصة السمع.

 عيوهبا فهي كما تلي:وأما  
 باللغة لكتابةا تطبيق ىذه وسائل حتتاج إذل قدرة ادلدرس يف -

 18إحساهنا ومنظم أيضا. ىدفة ادلست
 يعتمد على حاصة السمع فقط وليس صورة. -
 19.توقف احلركة ادليكانيكية والكهربائية -

 أهمية تعليم بالتسجيالت الصوتية. -4
 الصوتية يعٍت: بالتسجيالت تعليم أمهية   

تساعد يف توفَت اخلربات اليت تتعمد أساس على عنصر الصوت    -
كما يف اللغات وادلوسيقى واألدب والتمثيل والفنوت الشعبية 

 وغَتىا.
                                                           

17
 168...، ص. وسائل االتصالحسُت محدى الطوججى،  

31
Aulia Ade Ramadhani, Skripsi Keefektifan Metode Total 

Physical Response Dalam Pembelajaran Keterampilan Menyimak 

Bahasa jerman, SMA Negeri 3 Jetis, Bantul. Hal. 11 
19

 256...، ص.المنهج زلمد لبيب النجيحي،  
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سهولة انتاج األنواع ادلختلفة منها زلليل، كما أهنا قليلة  -
 التكاليف نسبيا.

 توفر أجهزة التسجيل وسهولة تشغيلها. -
 الحقة حسب احلاجة إليها. الرجوع إذل التسجيالت يف أوقات -
سهولة عمل نسخ إضافة من التسجيالت تساعد على انتشار  -

 استخدامها وتداوذلا.
تتيح للمدرس تنويع اخلربات التعليمية الطالب ّتث يسَت كل  -

طالب أو رلموعة من الطالب يف دراستهم حسب استعداد اهتم 
ية فروق الفردوميوذلم، كما تتيح للمدرس أيضا فرص معاجلة ال

 بُت الطالب.
يؤدي تسجيل الدروس مسبقا إذل دقة ادلعلومات الىت حيصل  -

 21.عليها الطالب ومشوذلا جلميع أجزاء الدرس الوحد
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 318....، ص. جليل عمل في إعدادرشد أمحد طعيمة،  
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 وتعليمهامفردات   -ج  
  المفردات مفهوم -1

 21ادلفردات: لغة مجع من مفردة وىي مجع الكلمات ادلوجودة يف اللغة. 
واصطالحا ىي واحلاجة األساسية يف تدريس لغة ثانية من الشروط 

كثَت ادلعاين والدالالت   22لتكون قادرة على إتقال اللغة بشكل جيدة.
اليت الىت تشَت إذل مصلح ادلفردات يف العادل، فال يوجد انفاق حول 
تعريف زلدد ذلذه ادلصلح، ومن ىذه التعريفات أن ادلفردات ىي لغة 

فعال واللحروف وىي رلموعة الكلمات العربية ألمساء واألمقسمة من ا
ادلفردات  يستعمال الطالب للتفكَت وتركيب اجلمل يف احملادثة والكتابة.

احملادثة  يف الطالب لًتكيب اجلمل رلموعة الكلمات اليت يستعماذلاىي 
يستطيع ادلتكلم أن يتفكر ويًتمجة فكره إذل   أو يف  الكتابة باادلفردات

  23.حتمال مايريد كلمات

                                                           
21

،)مكة تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىزلمود كامل الناقة،  
 16ص.  جامعة مالقرى(،ادلكرمة: 

،اجلزء الراجع إلى تعلم العربية لغيرالناطقين بها زلمود امساعيل صاحل،22           
 7 ص.، ( 1991الثاىن)الرياض:جامعة اللمك سعود، 

 8....، ص. الراجع إلى تعلمزلمود امساعيل صاحل، 23
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يف  وىي تدورا يف تعليم اللغات، عناصر مهمةىي  إن ادلفردات    
تعليمها وفهمها والتحدث هبا اجلمل والفقرات والنصوص.وسيطرة على 

باللغة  لكتابةقادرين يف جتعل الطالب  ى الوسائلردات ىي إىدادلف
العربية. إن تعليم ادلفردات مطلوب أساسي من مطالب تعليم اللغة وشرط 

 24.من شروط إجادهتا

 أنواع المفردات -2
طعيمة يقتسم ادلفردات وفقا للمهارات اللغوية اإلستماع  أمحد رشد  

 ادلفردات ىي كما يلي: والكالم والقراءة والكتابة. يقتسم
 على حسب  ادلهارات اللغوية كما يلي: ادلفردات قتسمت

وىذه تنقسم اذل  (understanding vocabulary) مفردات للفهم -1
االستماع ويقصد بذالك رلموع الكلماة اليت يستطيع نوعُت ىي 

عندما يتعلقها من أحد ادلتحدثُت  الفرد التعرف عليها وفهمها
يستطيع القراءة ويقصد بذلك رلموع الكلماة اليت والنوع الثاىن 

الفرد التعرف عليها وفهمها عندما يتصل هبا على صفحة 
 مطبوعة.

وىذا أيضا تنقسم إذل speaking vocabulary)   مفردات للكالم -2
ويقصد هبا رلموع الكلمات اليت  informal)  عاديوىي قسمُت 

                                                           
24

 7....، ص. الراجع إلى تعلمزلمود امساعيل صاحل،  
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 (formal)  موقفيةالثاىن  يستخدمها الفرد يف حياتو اليومية والنوع

الكلمات اليت حيفظها الفرد وال يستخدمها اال ويقصد هبا رلموع 
 يف موقف معُت أو عندما تكن لو مناسبة.

وىذا أيضا تنقسم إذل (writing vocabulary) مفردات الكتابة -3
عاديو ويقصد هبا رلموع الكلمات اليت يستخدمها نوعُت ىي 

الفرد يف مواقف االتصال الكتبِت الشخص مثل أخذ مذكرات،  
موقفية ويقصد هبا رلموع الثاىن  . والنوع. اخلكتابة ويوميات..

الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف االتصال الكتايب الرمسي 
 مثل تقدًن طلب للعمل أو استقالة أو كتابة تقرير...إخل

وتنقسم كامنة إذل  (potential Vocabulari)مفردات الكامنة -4
ات اليت مويقصد هبا رلموع الكل (cortext)سياقية قسمُت ىي 

ويقصد  (analysis)حتليلية  الثاىن ديكن تفسَتىا من السياق والنوع
هبا رلموع الكلمات اليت ديكن تفسَتىا إستنادا إذل خصائصها 
الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروفها أو ما نقص، أويف 

 25ضوء اإلدلغم بلغت أخرى.

                                                           

          
25

المراجع في تعليم اللغة العربية لناطقين بلغة أخر رشد أمحد طعيمة،  
 616-617)جامعة أم القرى:بدون السانة(، ص. ،بالجز الثانى
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ادلفردات ىي أمر بالغ األمهية لكل  إن يقتسيم على أساس إذا
ليسيطر ادلفردات ّتيد. بغَت ادلفردات ال  البد الطالب مهارات،

م. لذلك من يريد أن طيعون لتعلالقراءة وال يست يستطيعون ذلم الناص أو
 يكون ماىرا يف اللغة البد أن يسيطر ادلفردات.

 تنقسم ادلفردات حيث ادلعٌت: 
شرح  طعيمة أمحد رشد ،ادلفردات من جانب ادلعٌت وينظر أيضا تنقسم  

 ادلفردات من حيث ادلعٌت وىي: تقسيم

كلمات احملتوى. ويقصد هبا رلموعة ادلفردات األساسية اليت تشكل  -
 طلب الّرسالة مثل األمساء واألفعال... إخل

كلمات وظيفية. ويقصد هبا رلموعة ادلفردات اليت ترتبط بينها  -
واجلمل اليت يستعان هبا على إدتام الرسالة مثل حروف اجلر والعطف 

 وغَتمها. 

ويقصد هبا رلموعة ادلفردات اليت ال تنقل معٌت ات عنقديّة كلم -
معّينا ىي مستقلة بذاهتا وأمنا حتتاج إذل كلمات اخرى مساعدة 

  26.خالذلا إذل مستقبل معٌت خصاً تنقل من 

                                                           

         
26

الرسالة تعليم المفردات باألغاني دارسة تجربية بمعهد فوترى ىالزا،  
-14 (، ص.2115بندا اتشية: -، )دار السالمدار العلوم العصري بندا اتشية

16 
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 :تنقسم ادلفردات حيث ادلتخّصص 
 طعيمة أمحد جانب ادلتخّصصها، رشد من ادلفردات تنقسم أيضا وينظر  

 :وىي ادلتخّصص حيث من ادلفردات تقسيم شرح

كلمات خادمة ويقصد هبا رلموعة الكلمات العامة اليت  -
استخدامتها الرسم يستخدمها الفرد يف مواقف احليات العادية أو 

 غَت التخّصصّية.

كلمات ختصيصية ويقصد هبا رلموعة الكلمات اليت تنتقل معاين  -
27.خاّصة أو تستخدم بكثرة يف رلال معُّت 

 

 تنقسم ادلفردات حسب االستخدام:
كلمات نشيطة ويقصد هبا رلموعة الكلمات اليت يكون الفرد من  -

يسمعها أو يقرءىا استعماذلا يف الكالم أو يف الكتابة أو حىت 
 بكثرة.

كلمات خاملة ويقصد هبا رلموعة الكلمات اليت حيتفظ الفرد هبا  -
28.يف رصيده اللغوى

 

 

                                                           
27

 16-14....، ص.الرسالة تعليمفوترى ىالزا،  

الرسالة تعليم المفردات باألغاني دراسة تجربية بمعهد فوترى ىالزا، 28          
  14-16( ، ص2115بندا آتشة : -ار السالم، )ددارالعلوم العصري بندا آتشية
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الميداني

 منهج البحث -أ  
ج التجريب هالرسالة فهي ادلن هالباحثة يف ىذ امإن الطريقة الذى تستخد   
 يعرف كما "Researc Experiment"يقال باإلحنليزية أوما  

وىو ادلنهج العلمي الذي ."Penelitian Eksperiment"باإلندونسية
تستطيع الباحثة بواسطة أن يعرف أثر السباب)ادلتغري ادلستقل( على 

تنقسم  1ولو األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعة. النتيجة)ادلتغري التابع(.
 Factorial) البحوث التجريبية إىل أربعة األقسام: البحوث العاملية

Design) التصميمات التجريبية وحبوث (True Experiment ،) وحبوث
 وحبوث التصميمات التمهيدية(، Quasi Experimental) شبو التجريبية

(Pre-Experimental Designs) مهيديةالتصميمات الت وتأخذ الباحثة 
ألنو ال يتم  فيها ضبط ادلتغريات ضبطا مينع من تأثري كل العوائق اليت 

 2.الدخلي للتجربيةتعوق الصدق 

                                                           
1
المدخل إلى البحث في العلوم صاحل ابن امحد العساق، 

 323ص.،م(2222،)الرياض: ادلكيبة العيكان، السلوكية،الطبعة الثانية

 .316 .، ص...المدخل إلىصاحل بن محد العساف، 2
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  One shootالتصميم األولإىل ثالثة أقسام: وتنقسم ىذه التصميمات   

case study  والتصميم الثاين One group pre-Test Post-Test Design، 
ويف ىذه الرسالة  comparison Design   .Static-group والتصميم الثالث

تصميم اجملموعة الواحدة تستعمل الباحثة التصميم الثاين وتععتمد على 
 ,one group pre test مع اختباري قبلي وبعدي أو مايسمى باإلجنليزية

post test design.  :ويسري ىذه التصميم على الشكل التايل 

 2س      م   1س 

 3 مروز الزمن

 البيان :
 االختبار القيلي:   1س
 : االختبار البعدي  2س
 ة: ادلعاجلة التجريبي م

  مجتمع البحث -ب  
 Banda Aceh 11   الطالب بـــــــ مجيع حث برلتمع  ىذه البويكون   

MIN   طالب، قامت الباثثة اختبار العينة ذلذه  632وكان عددىم
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حتبار خربة الباحثة ومعرفتها بأن البحث بالطريقة العمدية أي أساسا ال
  3.ىذه ادلفردات أو تللك دتل اجملتمعات البحث

 البحثعينة  -ج 

، ويالحظ أن مصطلح عينة رلموعة جزئية من اجملتمع عينة البحث :   
ال يضع أية قيود على طريق احلصول على العينة. فالعينة بساطة ىي 

 فأخذت الباحثة عينة 4.رلموعة جزئية من رلتمع لو خصائص مشًتكة
وىي االخلتيار العينة  (Purposive Sampling) البحث بالطريقة العمدية

وتقال  بقصد معني أو ذلا معلومات حتتاجها الباحثة عند إجراء البحث.
ادلقصودة، أو االختيار باخلربة وىي تعين أن أساس  الطريقة بأيضا ذلذه 

االختيار خربة الباحث ومعرفتو بأن ىذه ادلفردة أو تلك دتثل اجملتمع 
   5.البحث

 قال زلمد عني يف كتابو:  
    “Purpossive Sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel 

yang didasarkan pada suatu realita, bahwa sampel yang dipilih 

                                                           
 99...، ص. المدخل إلىصاحل بن محد العساف، 3

            
4
                               83مناىج البحث الًتبوي،ص.رجاء زلمود أبو عالّم، مدخل اىل  

 المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صاحل بن محد العّساف، 5    
 .99. ....، ص
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dan yang ditetapkan oleh peneliti didasarkan pada pertimbangan 

tertentu.
6
  

ألحذ العينة الىت  إن الطريقة العمدية أو الغرضية ىي إحدى األساليب  
لى احليقية، وأن  العينة ادلختارة  ادلقررة بالبحث على تأسس تأسس ع

 Banda Aceh 11 احلالة ادلعينة. وأما عينة ذلذه البحث فهي الطالب بـــ

MIN ( وعددىم 1يف الصف الرابع )طالبا. واختبارت الباحثة من  35
الصف الرابع ألن ىلّما يتعلم كثريا عن اللغة العربية. الصف الرابع 

    ىذه وسائل ألن ىذه وسائل للمبتدئني.مناسب 

 وأدوتها جمع البيانات ةقيطر  -د 
 مجيع البيانات طريقة  -

ان اإلختبار.  طريقة الباحثة فتعتمد البحث ذلذا البيانات مجيع أما طريقة 
االختبار ىو أحد األدوات اليت ميكن أن يستخدمها الباحث جلمع 

 7أسئلة البحث أو اختبار فروضها.ادلعلومات اليت حيتاج إليها إلجابة عن 
دلعرفة .  البعدي واالختباروتقوم الباحثة باختبار بينهما االختبار القبلي 

                                                           
   

6
 Moch Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,(Pasuruan: 

Hilal Pustaka, 8337), hal. 22 
7
 427...، ص.  البحث المدخل الىصاحل بن أمحد العساف،  
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أثر أو فعالية قدرة الطالب بعد تطبيق وسائل التسجيالت الصوتية على 
 حفظ ادلفردات. واجراء ىاذين االختبارين كما يلي:

 (pre test) االختبار القبلى-أ  
القبلى ىو الذي ختتربه الباحثة قبل استخدام الوسيلة تسجيالت االختبار  

تعلقة عن وتقوم الباحثة بتقدمي األسئلة ادل .التعليمية يف ادلادة الصوتية
 ادلناسبة بادلواد الدرسية. ادلفردات 

 (post test )     االختبار البعدي -ب  
 تسجيالت الوسيلة الباحثة بعد استخداموىو اإلختبار الذي ختترب  

 عن ادلتعلقة األسئلة بتقدمي الباحثة وتقوم التعليمية. ادلادة ادلادة يفالصوتية 
 .الدرسية بادلواد ادلناسبة  ادلفردات

 البحث واتأد -  
 جلمع فهدفها بنود االسئلة، ىي الرسالة ىذه حث يفالب أّما االدوات  

 وسائل تطبيق مؤثرة وىي البحث األسئلة إلجابة احملتاجة ادلعلومات
 وقد. ادلفردات حفظ على الطالب قدرة لًتقية الصوتية تسجيالت

 الشكل أما. بعدى واختبار قبلى الختبار سؤاال 14 الباحثة جهزت
 4 خاطئة، أو صحيحة ادلختارة  أسئلة 5 فهو الرسالة ىذا يف سؤاال



00 

 

 
 

 عن أسئلة 5الصحيحة، اجلمل إىل عشوائية مجلة جتميع عن أسئلة
 .االستماع احلوار عن متعدد االختيار

 
 طريقة تحليل البيانات -ه
تعترب حتليل ادلعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث. ففي    

ىذا البحث تستخدم الباحثة طريقة حتليل البيانات حتليال كّميا إلجابة 
أسئلة البحث. واستعملت الباحثة حتليال كّميا للحصول على حتصيل من 

باستخدام  يف االختبار القبلي واالختبار البعدي (T-Test -االختبارت
مؤثرة  وحتصيلها معرفة على ”EXCEL“و ”SPSS 12“ األدوات الرقمية

إستخدام وسيلة تسجيالت الصوتية لًتقية قدرة الطالب على حفظ 
 :فكما يلي ( T-Test ادلفردات. وأما تفسري من نتيجة االختبارت

 (signifikasi) الداللة مستوى  الداللة مستوى نتيجة كانت إذا- 
 الصفري والفرض مقبوال البادل الفرضفيكون  2205 مناصغر)<( 

 .مردودا
 البادل الفرض فيكون( sig.>3030) الداللة مستوى النتيجة كانت وإن -

 .مقبوال الصفري والفرض مردودا
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 ميدان البحثعن  لمحة-أ 
شرحت الباحثة يف الباب السابق عن ادوات البحث وىي االختبار القبلي 
واالختبار البعدي، يف ىذه الباب تشرح الباحثة عن ىذه البييانات دلعرفة 
 الطالب يف حفظ ادلفردات اللغة العربية. وقد قامت الباحثة بالتصميمات

اعتمادا  MIN 11Banda Acehـ التهدية للحصول على تلك البيانات بــ
على الرسالةعميد كلية الًتبية وتدريب ادلعلمني جامعة الرانريي دارالسالم 

عن مجع البيانات   TL./401/01/10 TU-FTK//Un./0بندا أتشية رقم:
 فيو.انطالقا مباسبق فقامت الباحثة مجيع البيانات كما يلي:

الشروح يف البحث حتسني الباحثة أن توضح عن ميدان البحث قبل  
 ىي إحدى MIN 11 Banda Aceh كانت.MIN 11 BandaAcehيف

بوالية ،Syiah Kuala ناحية، Rukoh ادلدارس اإلسالمية اليت تقع بقرية
 ادلدرسة ىذه. وقامت كيلو مًتا من مدينة  بندا أتشية  6بنداأتشية حنو 

م أنشاىا حممد رزايل آمني حىت األن. وأما رئيسة ادلدرسة فهو 1991سنة
والعلوم  دىرنا.تأيت إليها الطالبات ويتعلمون فيها العلوم اإلسالمية ادلختلفة األستاذة

الفقو واحلديث وعقيدة األخالق وغري العامة. وتكون العلوم اإلسالمية من 
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واللغة العربية واللغة اإلخنليزية واغغة ذلك. وأما الدرس العامة ىي الرياضة 
اإلندونيسية وغريىا من العلوم العامة األخر. وأما ادلدرسون الذين يتعلمون 
يف ىذه ادلدرسة، ىم متخرجون من اجلامعات ادلختلفة. ودلعرفة عدد 

 التايل: 1-4ادلدرسني والدارسني فيها ميكن للقارئ أن يطالعة يف اجلدول 

  1-4 الجدول
 م9112-9119 السنة يف MIN 11 Banda Acehـ  ادلدرسني عدد

 عددالمدرسين

 

 المجموع

 22 اإلناث الذكور
6 16  

 (9112 ادلدرسة،سنة منوثائق مصدرالبيانات)
 MIN 11 Banda Aceh11 من ىذه اجلدول يتضح أن عدد ادلدرسني يف

تضع اجلدول  يف MIN 11 Banda Aceh وأما عدد الطالب يفمدرسا. 
 األيت: 4-9

 9-4اجلدول 
 اجملموع الفصول رقم 
 طالبا 41 1الصف األول  1

 طالبا 41 9الصفاألول  
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 MIN 11م يف9119-9112أن عدد الطالب سنة من ىذا اجلدول يتصح 

Banda Aceh611 .طالبا 

 

 طالبا 16 1الثاين  الصف 9
 طالبا 16 9الثاين  الصف 
 طالبا 16 1الثاين  الصف 
 طالبا 41 1الثالث  الصف 1

 طالبا 41 9الثالث  الصف 
 طالبا 16 1الرابع  الصف 4

 طالبا 99 9الرابع  الصف 
 طالبا 16 1الرابع  الصف 

 طالبا  16 1اخلامس  الصف 3
 طالبا  19 9اخلامس  الصف 
 طالبا  13 1اخلامس  الصف 

 طالبا  19 1السادس  الصف  6 
 طالبا 16 9السادس الصف 
 طالبا 16 1السادس الصف 
 طالبا 13 4 السادس الصف 
 طالبا 611 اجملموعة 
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 تطبيق وسائل تسجيالت الصوتية في حفظ المفردات - أ
 وسائل قد قامت الباحثة بعرض يف الفصول السابقة كلما بتطبيق  

الصوتية لًتقية قدرة الطالب يف حفظ ادلفردات. ففي ىذه  تسجيالت
اليت وجدهتا بعد القيام بالبحث  الفصل تعرض الباحثة عن نتائج البحث

أتشية. وقد  بندا MIN 11 Banda Acehبـــ  (1التجرييب يف الصف الرابع )
للحصول على  One Group Pre test post test  قامت الباحثة التهيدية

( 1يف الصف الرابع ) MIN 11 Banda Acehــ قبل إجراء عملية البحث ب.تلك
ادلدرسة مقابلة مع مدرسات اللغة العربية لنظر أحوال ادلدرسة. مث  أعدت الباحثة

نفذت الباحثة أدوات البحث واستعدادهتا اليت تتكون من قائمة ادلالحظة للطالب، 
ستوضح (. RPP) وإعدد الدراسة أو التحضري واإلختبار القبلي واإلختبار البعدي 

وتعلم كما  التوقيت عملية التعليمالباحثة التوقيت التجرييب وخطوات التعليم، أما 
 يلي:

 

 

 ساعة تاريخ يوم ا   اللقاء
-11:91 9112سبتمبري  1 اإلثنني اللقاء األول

9:11 
-19:11 9112سبتمبري  4 الثالثاء اللقاء الثاين 

11:11 
 11:91 -9:11 9112سبتمبري  3 األرباء اللقاء الثالث 
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سبتمبري  1اللقاء األول يف تاريخ تقوم ادلدرسة باالختبار القبلي يف 
. تقوم ىذه االختبار دلعرفة قدرة الطالب على فهم ادلسموع قبل 9112

استخدام وسائل تسجيالت الصوتية. مث يف اللقاء الثاين تقوم ادلدرسة 
بتعليم االستماع باستخدام وسائل تسجيالت الصوتية. وجترى عملية 

 األيت: 1-4كما يف اجلدوال   التعليم والتعلم مناسبة بتخطيط التعليم
 

 1-4اجلدوال 
 خطوات التعليم باستخدام وسائل تسجيالت الصوتية

 )اللقاء األول(
 طالبال ةطأنش المدرسة ةطأنش

 السالم الطالب ردت ادلدرسة الفصل بإلقاء السالم تدخل 

 الدعاء الطالبقرأ ت تأمر ادلدرسة بقراءة الدعاء
بدعوة كشف  الطالبتم هت بكشف الغياب الطالبامساء تدع 

 الغياب
لكى  تشرح اذلدف عن حضورىا

 بوسائل تسجيالت الصوتيةيعلم 
 شرحها.الطالب ستمع ت

عن ادلوضوع  أسئلة تسأل ادلدرسة
 السابق

 سؤال ادلدّرسة الطالبيب جت
إىل شرح ادلدرسة  الطالبستمع ت

 عن ادلوضوع السابق
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االختبار  الطالبسؤال يب جت تقوم ادلدرسة باالختبار القبلي
 القبلي

عن ادلهنة تشرح ادلواد الدراسية 
 بتطبيق وسائل تسجيالت الصوتية

ادلدرسة شرح عن   الطالبتمهت
 تسجيالت على كيفية وسائل

الصوتية يف تعليم عن ادلوضوع 
 ادلهنة

أن الطالب الفرصة تعطي ادلدرسة 
 عن ادلهنة يسألوا مما مل يفهم

إىل ادلدرسة عن الطالب سأل ت
 .مل يفهممما العربية الكلمة كتابة

بأن يقوموا الطالب تأمر ادلدرسة 
التدريبات إما يف كراستهم والسبورة 

 الصوتية تسجيالت وسائلمبساعدة 

 ادلهنة الطالب عنقوم ت

ادلدرسة تصلح أي أخطء يف الكتابة 
الطالب  غري ادلناسب على ادلواد 

يف كل كتابة  ادلهنة تعليم عن
 ادلفردات اخلطأ.

على السبورة، الطالب دفع ت
بالصحيح ادلهنة ويهتم عن 

تسجالت ويناسب الوسيلة 
 الصوتية

إىل اخلالصة  الطالب تستمع تشرح ادلدرسة اخلالصة من ادلوضوع
اخلالصة  الطالب، وتأخذ جيدا

 الدراسة
بالتقومي الذى  الطالب قامقامت ادلدرسة بالتقومي دلعرفة سيطرة 
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 يعطيهم ادلدرسة ادلفرداتيف حفظ  الطالب
أخريا، حتتم ادلدرسة بقراءة الدعاء 
وإلقاء السالم قبل اخلروج من 

 .الفصل

 السالم الطالبرد ت

 
 )اللقاءالثاين(

 الطالبأنشطة  أنشطة المدرسة
 السالم الطالبرد ت تدخل ادلدرسة الفصل بإلقاء السالم 

 الدعاء الطالبقرأ ت الدعاءتأمر ادلدرسة بقراءة 
بدعوة كشف  الطالبتم هت بكشف الغياب الطالبامساء تدع 

 الغياب
يعلم تشرح اذلدف عن حضورىا لكى 

 بوسئل تسجيالت الصوتية
 شرحها. الطالبستمع ت

عن ادلوضوع  أسئلة تسأل ادلدرسة
 السابق

 سؤال ادلدّرسة الطالبيب جت
إىل شرح  الطالبستمع ت

 ادلوضوع السابقادلدرسة عن 
 Infokusيفتح الباحثة احلاسوب،

 وكذلك مكرب الصوت أمام الفصل
انتبهت الطالب إىل وسائل 

 يالت الصوتية أعدهتاتسج
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 تسجيالت شغلت الباحثة وسائل
 الصوتية الثالث مرات

انتبهت الطالب ادلفردات عن 
 الصوتية تسجيالت وسائل

امرت الباحثة الطالب بإعادة نطق 
 تسجيالت من وسائلادلسموع 

 الصوتية

قامت الطالب بنطق ادلفردات 
 الصوتية تسجيالت من وسائل

 بصوت مرتفع ووضيح
تعطي ادلدرسة الفرصة أن يسالو مما مل 

  يفهم عن فيديو التعليمية
تأل الطالب إىل ادلدرسة عن 

 ادلفردات يف فيديو مما مل يفهم 

يقوم ادلدرس باختبار ادلفردات 
الفيديو الذي مت للطالب حول 

 تشغيلو

الطالب نذبنطق قامت 
 تسجيالت ادلفردات من وسائل

 الصوتية
تأمر ادلدرسة الطالب بأن يقوموا 
التدريبات إمام يف كراستهم والسبورة 
مبساعدة وسائل الشاشة 

  Infokusاحلاسوب،

تقوم الطالب بالتدريبات عن 
 ادلهنة

بقراءة الدعاء  ادلدرسةحتتم أخريا، 
 وإلقاء السالم قبل اخلروج من الفصل

 السالمالطالب رد ت

 
 



49 

 

 (لث)اللقاءالثا
 الطالبأنشطة  أنشطة المدرسة

تدخل ادلدرسة الفصل بإلقاء 
 السالم 

 السالمالطالب ترد 

 الدعاء الطالبقرأ ت تأمر ادلدرسة بقراءة الدعاء
بكشف  الطالبامساء تدع 
 الغياب

 بدعوة كشف الغياب الطالبتم هت

تشرح اذلدف عن حضورىا لكى 
 بوسائل تسجيالت الصوتية يعلم

 شرحها.الطالب تستمع 

عن ادلوضوع  أسئلة تسأل ادلدرسة
 السابق

 سؤال ادلدّرسة الطالبيب جت
إىل شرح ادلدرسة  الطالبستمع ت

 عن ادلوضوع السابق
االختبار أسئلة  الطالبيب جت بعديتقوم ادلدرسة باالختبار ال

 بعديال
ة دّ ادلعن  رسةاادلدادلواد  تشرح

تعليم باستخدام وسائل 
 تسجيالت الصوتية

عن شرح ادلدرسة   الطالب هتتم
 تسجيالت وسائلعلى كيفية 

م عن ادلوضوع ييف تعل الصوتية
 ادلهنة 
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أن لطالب ادلدرسة الفرصة اتعطي 
يسألون مما مل يفهم عن ادلوضوع 

 السابق 

إىل ادلدرسة عن الطالب تسأل 
 ادلفردات مل يفهم

يقوموا بأن  الطالب تأمر ادلدرسة 
يف كراستهم والسبورة  التدريبات 
 وسائل تعليممبساعدة 

 عن ادلهنة تدريباتبالطالب تقوم 

جتيب الطالب أسئلة الختبار  الختبار البعدي تقوم ادلدرسة با
 البعدي

عن ادلهنة ادلدرسة  ادلواد تشرح
 تعليمبتطبيق وسائل 

هتتم الطالب شرح ادلدرسة على  
كيفية وسائل تسجيالت الصوتية 

 يف تعليم عن ادلوضوع ادلهنة
تعطي ادلدرسة الفرصة الطالب أن 

 يسألوا مما مل يفهم عن ادلهنة
تسأل الطالب ادلدرسة عن 

 ادلفردات مما مل يفهم
تأمر ادلدرسة الطالب بأن يقوموا 
التدريبات يف كراستهم والسبورة 
مبساعدة وسائل تسجيالت 

أخطاء يف  ادلدرسة تصلح الصوتية
كتابو الطالب بغري ادلناسب على 
ادلواد تعليم عن ادلهنة يف كل  

 تقوم الطالب التدريبات عن ادلهنة
تدفع الطالب على السبورة ويهتم 
عن ادلهنة بالصحيح ويناسب 

 الوسائل تعليمية
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 كتابو ادلفردات خطأ
من تشرح ادلدرسة اخلالصة 

ادلوضوع قامت ادلدرسة بالتقومي 
دلعرفة سيطرة الطالب يف حفظ 
ادلفردات عن ادلهنة تشرح ادلدرسة 

 اخلالصة من ادلوضوع
 

أخريا، حتتم ادلدرسة بقراء الدعاء 
وإلقاء السالم قبل اخلروج من 

 فصلال

تستمع الطالب إىل اخلالصة جيدا 
 وتأحذ الطالب باخلالصة الدرسة

بالتقومي الذى يعطيهم قام الطالب 
تستمع الطالب إىل  ادلدرسة

اخلالصة جيدا وتأخذ الطالب 
 اخلالصة الدرسة

 يرد الطالب السالم

 
تطبيق وسائل تسجيالت الصوتية لترقية قدرة الطالب في تأثير  -ج

 حفظ المفردات
 يف الطالب قدرة لًتقية الصوتية تسجيالت وسائل تطبيق دلعرفة تأثري

فتستعمل الباحثة البيانات من نتائج االختبار القبلي ادلفردات  حفظ
 6-4اجلدول و  3-4 اجلدولواالختبار لبعدي  بنظر النتيجة ادلعدلة.

 القبلي واالختبار البعدي. يعرض حتصيل االختبار يعرضان نتائج االختبار
 .القبلي
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 3-4اجلدول 
 البعدي واالختبار نتيجة االختبار القبلي

 نتيجة الطلب رقم
  البعدي االختبار القبلي  االختبار  

  26 11 (1الطلب ) -1
 91 42 (9الطلب ) -9
 36 23 (1الطلب ) -1
 26 36 (4الطلب ) -4
 62 61 (3الطلب ) -3
 36 31 (6الطلب ) -6
 23 61 (3الطلب ) -3
 36 66 (2الطلب ) -2
 21 66 (9الطلب ) -9
 21 33 (11الطلب ) -11
 36 31 (11الطلب ) -11
 21 46 (19الطلب ) -19
 61 33 (11الطلب ) -11
 21 31 (14الطلب ) -14
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 13 46 (13الطلب ) -13
 23 61 (16الطلب ) -16
 36 31 (13) الطلب -13

 23 62 (12) الطلب -12
 36 41 (19) الطلب -19
 31 43 (91) الطلب -91
 21 31 (91) الطلب -91
 46 46 (99) الطلب -99
 46 33 (91) الطلب -91
 41 31 (94الطلب ) -94
 21 33 (93الطلب ) -93
 92 61 (96الطلب ) -96
 31 31 (93الطلب ) -93
 13 46 (92الطلب ) -92
 13 46 (92الطلب ) -92
 41 11 (99) الطلب -99
 32 31 (11) الطلب -11
 41 11 (11) الطلب -11
 61 13 (19) الطلب -19
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 36 41 (11) الطلب -11
 61 13 (14) الطلب -14
 31 11 (13) الطلب -13

 13:331 13:363 مجموع
 22،22 31،91 معدل

 
 البعدي واالختبار القبلى توزيعات نتائج االختبار-1

البعدي منها كما  واالختبار القبلى الباحثة التوزيعات االختبار تعرض
 تلي:

 6-4اجلدول
 البعدي واالختبار القبلى االختبار توزيعات

نتيجة   رقم
 قبلي

نتيجة 
 بعدي

فرقبين 
 استخدمين

مربع)االنحرف 
عن متوسط 

 (الفرق
1- 11 26 31 2،9 
9- 42 91 41 2،1 
1- 23 36 9 21 
4- 36 26 11 111 
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3- 61 62 2 64 
6- 31 36 9 16 
3- 61 61 93 693 
2- 66 66 11 111 
9- 66 66 13 929 
11- 33 33 92 324 
11- 31 31 1 9 
19- 46 46 13 1،1 
11- 33 33 6 16 
14- 31 31 11 191 
13- 46 46 94 336 
16- 61 61 1 9 
13- 31 31 1 9 
12- 62 23 13 929 
19- 41 36 16 9،1 
91- 43 31 93 693 
91- 31 21 93 399 
99- 46 46 3 49 
91- 33 46 9 21 
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94- 31 41 19 144 
93- 33 21 92 324 
96- 61 92 13 9،1 
93- 31 31 94 42 
92- 46 13 11 191 
99- 46 13 11 111 
11- 11 41 93 693 
11- 31 32 2 64 
19- 11 41 96 636 
11- 13 61 16 936 
14- 41 36 96 636 
13- 13 61 13 929 

 2،13 243 331 393 مجموع
 القبلي ختبار فياال ادلعدلة نتيجة أن على يدال السابقني اجلدولني ومن

البعدي بتقدير  ختبار فياال ادلعدلة ،ونتيجة% 31،91بتقدير
 12SPSS“ لربامج باستعماال البيانات ىذه الباحثة مثاستغلت%. 12،99

Statistics”ت بــــــ التحليل أداة واستخدمت- Test. 
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 الفائيط الباحثة أوال بضبط تقوم ،(t-test)ت -االختبار إجراء قبل
  Uji البيانات طبيعية الختبار باستعما (Normalitas Data) البيانات

Normalitas  ) ،)  يبني عن حتصيال 3-4واجلدولNormalitas. 

 3-4 اجلدول
 (NormalitasData) البيانات طبيعية نتيجة

 
    Ujiباستعمال بتقدير القبلي الختبار أن حتصيال يدال3-4اجلدول  ومن

Normalitas واالختبار البعدى مبستو 112< 13،1مبستوى الداللة 
 Uji)جانسبااالختبار ادلتوىذه تقوم الباحثة  139< 1،13ىالداللة 

Homogenitas) ادلتجانس يبني عن حتصيال االختبار 2-4واجلدول(Uji 

Homogenitas.) 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

 
 

Nilai 

Pretes 131.  13 .149  .914  13 .232  
Postes 133.  13 .112  .941  13 .250  

a.Lilliefors Significance Correction 
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 2-4 اجلدول
 (Uji Homogenitas) ادلتجانس االختبار نتيجة

 
  مبستو الداللة ادلتجانسالختبار  أنتحصيال ان يدل2-4 اجلدول ومن
sig10113>144 وىذه يدالنأن نتيجة البيانات .

بااالختبار عن نتيجة معدلة  9-4. ويبني اجلدول (Homogen)متجانس
 القبلي واالختبار البعدى.

 9-4 اجلدول
 البعدي واالختبار القبلي االختبار معدلة نتيجة

Paired Samples Statistics 

Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

10331 9 12 144 

 
Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 

Pair 1 

 

pretes  pretes 391.1499 13 19.33114 9.13313 
postes 66.9331 13 12.91939 1.12199 
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 391.1499القبلي  االحتبار ادلعدلة أن نتيجة يدالن9-4 اجلدول ومن
. ولذلك ىذه نتيجة قد استعملت 66.9331البعدى  ونتيجة االحتبار

  t-testلتحليل

 11-4اجلدول 
 (t-test) ت-االختبار نتيجة

 
كما يوجد  12SPSS ت باستعمال األدوات الرقيمة-ونتيجة اخلتبار

ة الدل ( ومستوى40611-ت )-يدل أن حتصيل االختبار 9-4اجلدول 
(sig) (1،11>1،13 وىذه ان حتصيل يدل ألن على مقبول فرض .)

الصوتية يف خفظ الصفر. وىذه حتصيليدل أن تطبيق وسائل تسجيالت 
 ادلفردات.

( Paired Samples Test( 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

taile

d          

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

%59 Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper  

Pair 1 pretes - 
postes 

-
14.1149 

12.1116
3 

1.14334 -
991.112
11 

-3.99134 -4.611 14 1,111 
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الصوتية لًتقية قدرة الطالب  تسجيالت وسائل وادلعرفة جحم تأثري تطبيق
 حلصول نتيجة eta squared فيخفظ ادلفردات فاستعملت الباحثة رموز

effect size  :كما يبني يف الرموز التايل 
 Eta squared=  t9 

T9+(n-1) 
   (-19)9   

(-19)9313-1 
144 

144313  
          =144 
          =1021 

 .وىو يدل  يف درجة العليا 1021بالنسبة إىل السابق أن حجم التأثري 
(Large)  البعدي واالختبار القبلي االختبار بيننتيجة ترقية فرق ودلعرفة 

 :التايل الرموز على uji N-Gainمنهماب ادلعدلة النتيجة الباحثة فاستعملت

 Sلبعدياالختبار ا-Sاالختبار القبلي
 Sالفائق-Sاالختبارالقبلي

 g=99.12 -91.3 
111 -99.12 

   G=1.13 
        33.99 
       g=1011 

 اجلدول كمايف  Hakeمباقال موافقا  N-gainعلى التفسري قايس أمام 
 :التايل
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 11-4 اجلدول
 البيان النتيجة احملصولة     

g>102 العليا 
1،1  >g>3،1 ادلتوسط 

g<1،1 السفلى 
 

 :التايل البياين الرسوم يف N-gain نتيجة البحث ىذا يف الباحثة تعرض

 
 N-gain  نتيجة 4-1 الرسوم

 -N)احملصولة النتيجة على أن يدل السابق البيانية والرسم 11-4 اجلدول

gain)4،1 قدرة الطالب على  ترقية أن وىذايظهر. العليا درجة يف تقع
سيلة فعاال  ىذىولذلك . العليا مستو يففهم ادلفردات يف مستوى العليا.
 مكيا متها الذيقد بالبحثوىذا مناسب  استخدمها يف تعليم ادلفردات.

Pre tes Pos Tes N-Gain

22,08 
20,71 

1,37 

N-Gain 



33 

 

على مهارة الكالم بالرسوم ادلتحركة على الطالب  التعليم ترقية" الكتفينا
أن استخدام وسيلة  مبعهد دار العلوم العصري بندا أتشية" ووجدت

الرسوم ادلتحركة تكون فعاال لكل مهارة اللغوية ومنظهما يف مهارة 
 1.الكالم

 لًتقية قدرة الطالب علىflash cardوحبث نندا منري الف"فعالية وسيلة
استخدام ان . MTSNModel Idi Rayeukتركب اجلمل ادلفيدة ب

اجلمل على تركيب  الطالب قدرة فعاال لًتقيةflash cardوسيلة
ومن فوائد استخدام الوسيلة التعليمية ىي تنعيم التعامل بني 9ادلفيدة.

 ادلدرسة والطالب حىت تكون عملية تعليم والتعليم فعاال.
 الفروض تحقيق  -ج

 :ىي الفرضني اليت افًتضتها الباحثة أن لرابع الفصال ذكرتفي كما

إن تطبيق وسائل تسجيالت الصوتية فعاال يف ترقية قدرة  -
 .MIN 11 Banda acehالطالب على خفظ ادلفردات بـــ

                                                           
 ترقية التعليم على مهارة الكالم بالرسوم المتحركة على التالميذمكيال اكتفينا "1

 http://jurnal.ar-raniry.ac.idمبعهد دار العلوم العصري بندا أتشيو،

لترقية قدرة الطالب على تركب الجمل flash cardنندا منري، فعالية وسيلة2
 MTSNModel Idi Rayeuk.http://jurnal.ar-raniry.ac.id ب المفيدة
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 ترقية يف الصوتية مل يكون فعاال تسجيالت وسائل تطبيق إن -
 .MIN 11 Banda acehبـــ ادلفردات خفظ على الطالب قدرة

-وبواسطة حتصيال االختبار (t-test)ت-بواسطة حتصيل االختبار
أن نتيجة مستوى الداللة  11-4كما يف اجلدول (t-test)ت

(sig) ( وىو نتيجة يدل أن قرض 1،11<1،31وىو ،)
مقبول. والنتيجة ذلذا (Ha)دود وفرض البديل مر  (Ho)الصفري 

البحث أن تطبيق وسائل تسجيالت الصوتية لًتقية قدرة 
 الطالب يف حفظ ادلفردات.



 

57 
 

 الفصل الخامس
 الخاتمة

 البحث نتائج -أ
يكون فعاال لرتقية قدرة الطالب  التسجيالت الصوتية وسائلتطبيق إن 

 على حفظ املفردات. هذا يتضح من االختبارأن نتيجة معدل االختبار
-t)ت-االختبار ونتيجة.77.296البعدي واالختبار125...92القبلي

test)(137,.-ومستو) اللة ىالد(Sig.)(59،5<55،5 مبعىن )(Ha) 
السابق أن  فعاال. وهذا يدل على أن وسائل التسجيالت الصوتية مقبول.

يف وهو يدل   53,5 وسائل التسجيالت الصوتيةحجم التأثري تطبيق 
 Large) .)درجة العليا 

 المقترحات -ب
 على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية:اعتمادا 

 التسجيالت الصوتيةأن خيتار الوسيلة املناسبة كوسيلة دارسةينبغي للم -
 لنيل األهداف من عملية التعليم خاصة يف مادة اللغة العربية.

ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بالنقد، إذا  -
 طأ أو نقصا. وجدوا فيها خ

اللغة ألهنا تتأثر يف رغبة ينبغي للمعلم أن يطبق وسيلة مناسبة يف تعليم  -
.على فهم النصوص الطالب
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIN 11 Rukoh 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/semester :IV/ I 

Materi pokok                      : املهنة 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1x pertemuan) 

 

 

A. Kompetensi Inti 
1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangganya. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 

jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia.  

 

 



 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

1.1 Meresapi makna 

anugerah Allah 

SWT berupa 

bahasa arab 

1.1.1 Menunjukkan minat 

pelajaran bahasa Arab 

dengan tulus dan ikhlas. 

1.1.2 Menunjukkan minat 

belajar bahasa terutama 

bahasa Arab. 

2.2 Memiliki perilaku 

jujur, displin, 

tanggung jawab 

dan percaya diri 

dalam berinteraksi 

dengan keluarga, 

teman, tetangga 

dan guru dengan 

menggunakan 

media bahasa Arab 

yang dikuasai. 

2.2.1 Menjawab berbagai 

problema dalam 

berinteraksi dengan 

sesama. 

2.2.2 Mendukung aktivitas 

yang berhubungan 

dengan orang-orang 

terdekat. 

2.2.3 Menampilkan interaksi 

yang baik terhadap 

orang-orang terdekat.  

3.1 Mengidentifikasi 

bunyi kata, Frasa, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan 

temaالمهنةbaik secara 

lisan maupun tulisan. 

3.3.1 Menirukan langsung 

bunyi kata, frasa dan 

kalimat bahasa Arab 

yang di perdengarkan 

3.3.2 Menyebutkan kembali 

bunyi kata,frasa dan 

kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan. 

3.3.3 Mengidentifikasi arti 

dari bunyi kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan 



 

 

4.3 Melafalkan bunyi 

huruf,kata,frasa 

dan kalimat bahasa 

arab yang 

berkaitan dengan 

temaالمهنة 
 

4.3.1 Mampu menyebutkan 7 

kosa kata baru yang 

diajarkan dalam  bahasa 

arab dengan baik. 

4.3.2 Mampu mengartikan 

mufradat baru yang  

telah di  perdengarkan. 

 
 

C. Materi Pembelajaran 

 

ُاملَِهنُُ
ُْطَفالُُلَُأْىالًُِبُكْمَُأْصِدقَاِئَيُا

ُُأََُمعَُ"املَِهْن"ُلَِنْبدَُُايَ ْومًُُتَ َعلَّمُُأنَاَُصِديْ َقُتُكْمَُسْلَمىَُسنَُ
َها.َُىْلُاملِْهَنِةَُسَنتَ َعلَّمُُُأوَّلَُُماِىَيُىُرَُاملَِهْنَُون َُُبَُِتاكُِ

ُ،ُنَ َعْمَُىَذاُُىَوَُرُجلَُُفاءُِاإِلطَُُْذاُ؟ُإنَُّوَُرُجلُُتَ َعلَُّمْوَنَُمْنُىَُ
ُاإِلْطَفاءَُُِرُجلُُُاِس،النََُّحَياةَُُِقذُُاُرَُويُ نُْالنَُّئُُُيْطفُِإنَُّوُُ،اإِلْطَفاءُِ

ُا.ِجدُُُِّشَجاعٌُ
ْوُمُِبِسَعايَِةُقُُُىَوُي َُوَُ ارَاتُُيَُِكْيُلسَُّينَُِذاُُىَوُِمْيَكاَوىُ 

َماِىٌرُِِفُُارَاتُِيَُِكْيُلسَُّينُِِمْيَكا.ُلَُِعْنَدَماُتَ تَ َعاطَُُارَاتُِيَُلسَُّ



 

 

ُ.َعَمِلوُِ
ُُارَاتُِيَّلطَّاُضُُإنَُّوُيَ قُُُ،ارُُيََُذاُُىَوُالطََّوىُ  ِفُاجَلوّْ

ُبِا
َ
ُقُذُالَناَسََُسَاَع.َُخرٍُآِمْنَُمَكاٍنُإََلُُاِفرُُ.ُإنَُّوُُيسَُةَُِهارَُمل َُويَ ن ْ

بِااملَهارَِةُالَناِسُُُقصَُّشْعًراُق،ُإنَُّوُي َُُىَوُاحَلالََُّذاَوىُ 
َلًةَُوُمَرت ََّبًة،َُُخاصَّةًُ ي ْ ُُمْبدِعُُإنَُّوَُماِىٌرُوََُوََيَْعُلَُشْعَرُالَناِسَُجَِ

ُِجًدا.
إََلَُُساِئلَُرَُّلاُلُصُّْإنَُّوُيُ َواُ،بَرِْيدٍُُىَوَُساِعيَُذاَوىُ 

َناأْصحَُ َُوأَقَارِيِْبَنا،َُوُىَوُأَِمْْيٌُِِفَُعَمِلِوَُوُُمَْتِهٌد.ُِبي ْ
اِفُظَُويَُُُصَُِعلَىُاللُّْْقِبضُُي َُإنَُّوُُ،ْرِطيشُُّلَذاُىَوُاىُ وَُ

ُ.َوَقِويَُّّجاعٌَُعَلىُاَلْمِن،ُإنَُّوُشُُ
ُِذِهُِىَيَُوىُ 

ُ
نََُعلَّْمُة،ُإن َّهَُامل اَلْخاَلِقُُاَعَلىاتُ َعلُّْمَناَُوتُ َرب ّْي ْ

َُعَمِلَها.ِِفُُُُمِْلَصةٌُإنَ َهاُُ،احَلِمْيَدةُِ
 
 
 
 

 



 

 

D. Kegiatan pembelajaran 

 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam dan 

mengajak peserta didik memulai 

pelajaran dengan membaca 

basmallah bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran, 

kerapian berpakaian, dan 

kebersihan kelas. 

c. Mengaitkan materi yang akan 

dipelajari dengan pengalaman 

awal siswa secara kontekstual .  

d. Menjelaskan secara singkat 

materi yang akan diajarkan dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

 

10 Menit 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 

a.    Mengamati 

 Siswa memperhatikan 

putaran video pembelajaran 

yang telah dipersiapkan oleh 

guru. 

 Siswa menyimak mufradat 

yang ada dalam video 

pembelajaran tersebut. 

b. Menanya 

 Siswa menanyakan kepada 

guru tentang mufradat yang 

belum dipahami dari video 

pembelajaran tersebut. 

 

50Menit 



 

 

No. Kegiatan  Waktu 

 Siswa menanyakan materi 

tentangالمهنة yang belum 

dipahami. 

 

c. Mengeksplorasi 
 Siswa menirukan pelafalan 

yang terdapatdalam video 

pembelajaran tersebut. 

 Siswa mengulang kembali 

mufradat dengan suara 

nyaring dan jelas. 

 

d. Mengasosiasi 

 Siswa mendiskusikantentang 

materi yang dipelajaridari 

videopembelajarantersebut. 

 Siswa mengerjakan LKS. 

 Membimbing siswa 

mengerjakan LKS 

 

e. Mengkomunikasi. 

 Siswa melafalkan mufradat 

baru tentang المهنة 
 Siswa mengartikan mufradat 

yang telah di perhatikan. 

3. Penutup 

a. Siswa dibimbing guru 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

 

 

 

10 Menit 

 



 

 

No. Kegiatan  Waktu 

b. Guru menguji siswa dengan 

menanyakan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi yang terdapat 

dalam video pembelajaran. 

c. Siswa diminta untuk 

menuliskan kesan mereka 

tentang proses pembelajaran 

pada hari ini. 

d. Guru menyampaikan pesan 

moral kepada siswa dan 

menutup pembelajaran dengan 

do’a. 

 
 
E. Penilaian, remedial, pengayaan, observasi, jurnal 

(format terlampir) 

 

F. Alat/bahan, media dan sumber belajar 

1. Alat/bahan 

a. Papan tulis 

b. Spidol 

c. laptop 

 

2. Media 

a. Video Pembelajaran. 

b. Laptop 

 

 

 

 

 



 

 

 G. Penilaian 
 

N

o 
Indikator Teknik Bentuk Instrumen 

1 

Mengenal kosa 

kata dan 

kalimat 

terkaitالمهنة 
Tes Testulis 

Butir soal tes 

tulis uraian 

2 

Menyebutkan 

kosata kata dan 

kalimat 

terkaitالمهنة 
Tes Testulis 

Butir soal tes 

tulis uraian 

3 

Melakukan 

praktek 

 dalamالمهنة

bahasa arab. 

Non tes 
Perfor

mance 

Rubrik 

penilaian 

 

Penskoran 

Indikator Bentuk 
Jumlah 

soal 
Bobot soal 

Mengenal kosa 

kata dan kalimat 

terkait المهنة 
Tes tulis 

uraian 
1-9 

10 Menyebutkan 

kosata kata dan 

kalimat 

terkaitالمهنة  
Tes tulis 

uraian 
10-14 

 
 



 

 

Rumus Nilai tes tulis uraian 

 
                    

           
       

 

Rubrik performance 

N

o 
Nama Siswa 

Kriteria 

Pelafalan Kalimat Perform

ance 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

 
 

Kriteria penilaian 

Skor Keterangan 

1 

Apabila siswa belum menunjukkan tanda tanda 

yang baik mengenai pelafalan dalam bahasa arab 

dan penggunaan kalimat yang benar 

2 

Apabila siswa sudah mulai terlihat menunjukkan 

penampilan yang baik, pemilihan kosa kata dalam 

kalimat dan pelafalan yang cukup benar 

3 

Apabila siswa mulai menunjukkan penampilan 

yang cukup baik, pemilihan kosa kata dalam 

kalimat dan pelafalan yang baik 



 

 

4 

Apabila siswa menunjukkan penampilan yang 

sangat baik, pemilihan kosakata dalam kalimat 

serta pelafalan yang sangat baik. 
 

 

Rumus penilaian  
 
                    

            
      

 

 

 

 

 

Aceh Besar, 10 Agustus 2018 

 Guru Praktikan 

 

 

 

 

NurAzizah 

Nim: 221324073 
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Pertemuan 1 

ُادلَِهنُُ

ُاأَلْطَفالُُ     َُأْصِدقَاِئَي ُِبُكْم َُسْلَمىَُسَنتَ َعلَُّمُ، أْىاًل َُصِديْ َقُتُكْم أنَا
ُادلِْهَنِةُ ُأوَُّل َُماِىَي َُونَ َرى ُادلَِهْن ُِكَتاِب َُمَع ُلَِنْبَدَأ ُ"ادلَِهْن" يَ ْوًما

ُ ُإنَُّو ُ؟ َُىَذا َُمْن ُتَ َعلَُّمْوَن َُىْل َُىَذاَُسَنتَ َعلَُّمَها. ُنَ َعْم ُاإِلْطَفاِء، َرُجُل
َُرُجُلُ ُالنَّاِس، َُحَياَة َُويُ ْنِقُذ ُالنَّاُر ُيُْطِفُئ ُإنَُّو ُاإِلْطَفاِء، َُرُجُل ُىَو

ا. ُاإِلْطَفاِءُُشَجاٌعُِجدًّ
ُلسََّيارَاتُُُُ ُِمْيَكانِيِكْي ُُىَو ُلسََّيارَاِتَُُوٰىَذا ُِبِسَعايَِة ُيَ ُقْوُم َوُىَو

ُمُِ ُتَ تَ َعاَطَل. َُعَمِلِو.ِعْنَدَما ُِِف َُماِىٌر ُلسََّيارَاِت ُُىَوُُْيَكانِيِكْي ٰىَذا
َهارَِة.ُإنَُّوُُيَساِفُرُِمْنَُمَكاٍنُ

َ
ُبِادل الطََّياُر،ُإنَُّوُيَ ُقُضُالطَّيَّارَاِتُِفُاجَلوٍّ

ُقُذُالَناَسََُسَاَع. ُإََلُآَخٍرَُويَ ن ْ
ُيَ ُقصُ ُُ ُإنَُّو ُاحَلالَُّق، ُُىَو ُالَناِسُُٰىَذا َُوََيَْعُلَُشْعرًا َُخاصًَّة بِاادلَهاَرِة

َُساِعيُ ُِجًدا.َُوٰىَذاُىَو َُوُمْبدُِع َُماِىٌر َُوُمَرت ََّبًة،ُإنَُّو َلًة ي ْ ُالَناِسَُجَِ َشْعَر
ُِِفُ ُأَِمْْيٌ َُوُىَو َُوأَقَارِيِْبَنا، َنا ُأْصَحِبي ْ ُإََل ُالرََّساِئَل ُيُ َواصٍُّل ُإنَُّو بَرِْيٍد،

َُوٰىَذاىُُ َُوُُمَْتِهٌد. ُاللٍِّصَُوُُيَاِفُظَُعَمِلِو ُيَ ْقِبُضَُعلَى ُإنَُّو ُالش ْرِطي، َو
ُُشَجاٌعَوَقِويٌّ. ُإنَُّو ُاأَلْمِن، ُإن ََّهاتُ َعلٍُّمَناَُُعَلى َعلٍَّمُة،

ُ
ُادل ُِىَي وٰىِذِه

َناَعَلىُاأَلْخاَلِقُاحَلِمْيَدِة،ُإنَ َهاُُُمِْلَصٌةُِفَُعَمِلَها. َُوتُ َرب ٍّي ْ



 

 

Pertemuan 2 

 

َأْصِدقَاِئَيُاأَلْطَفاُل،َُسَنلَعُبُاليَ ْوَمَُلْعَبُةُالذَِكَرُةَُمَعا،ُُأْىالًُِبُكمُُُْ   
َُماَذاُ ُنَ ْعِرَف َُدَعْوَن ُالِبَدايَُة ُِف ُاآلن، ُلَِنْبَدأ ُ؟ ُُمْسَتِعُدْوَن ُأَنْ ُتْم َىْل
َهرُِجُ

ُ
َلَديْ َناُُىَنا،َرَجُلُاإِلْطَفاُلُوالُشْرِطْيَُوالطَِّبيُبُوَساِعيُالََبِْيِدُوادل

ُُتَساِعُدوِنُورَُ َُأْن َُوَعَلْيُكْم ُالَبِيُض ُنَ ْغِلُق َُسْوَف ُاآلن ُالَفَضاِء. اِئُد
يَ ْنَتِهْيُالَوْقِتُأَْيَنُُُيِْكُنَُأْنَُُعلَىَُمْعرَِفةُأَْيَنُُتوَجُدُادلِهن؟ُقَ ْبَلَُأنُْ

ُِبُسْرَعةُ ُالَبيد؟ ُساعي ُأَْيَن ُيَاأْصِدقَاِئي َُىيَّا ُالَبيد؟ ُساعي َيَكْوَن
ُنَ َعمَُُساِعُدوِنُْ ُنَ َعم ُُىَو؟ ُأَْيَن َُعَرْفُت َُىْل َُسيَ ْنَتِهْي!! الَوْقَت

ُأَنْ ُتمُ ُاخَلْضرَاِء، ُالَبيَضِة ُِف ُالَبيد ُساعي ُيَاأْصِدقَاِئي، َأْحَسْنُتم
ُُأَذِْكَياءَُحقَّا،ُُشْكرَاَُلُكْم.

ُُُ َُأْن ُُُيِْكُن ُرَائُِدَُيكُُأَْيَن ُأَْيَن ُيَاأْصِدقَاِئي َُىيَّا ُالَفَضاِء؟ ُرَائُِد ْوَن
الَفَضاِء؟ُِبُسْرَعةَُساِعُدوِنُْالَوْقَتَُسيَ ْنَتِهْي!!َُىْلَُعَرْفُتُأَْيَنُُىَو؟ُ
نَ َعمُنَ َعمَُأْحَسْنُتمُيَاأْصِدقَاِئيُرَاِئُدُالَفَضاِءُِفُالَبيَضِةُالَوْرِديَة،ُأَنْ ُتمُ

ْوَنَُرُجُلُاإِلْطَفال؟َُىيَّاُأَْيَنُُُيِْكُنَُأْنَُيكُشْكرَاَُلُكْم.ُُأَذِْكَياءَُحقَّا،
ُالَوْقَتُ َُساِعُدوِنْ ُِبُسْرَعة ُاإِلْطَفال؟ َُرُجُل ُأَْيَن يَاأْصِدقَاِئي
ُيَاأْصِدقَاِئي،ُ َُأْحَسْنُتم ُنَ َعم ُنَ َعم ُُىَو؟ ُأَْيَن َُعَرْفُت َُىْل َسيَ ْنَتِهْي!!



 

 

ُُِةُاحَلْمرَاء،ُأَنْ ُتمُأَذِْكَياءَُحقَّا،ُُشْكرَاَُلُكْم.َرُجُلُاإِلْطَفالُِفُالَبيضَُ

َنُُُيِْكُنَُأْنَُيكْوَنُالطَِّبيُبُ؟َُىيَّاُيَاأْصِدقَاِئيُأَْيَنُالطَِّبيُب؟ُيأ      
ِبُسْرَعةَُساِعُدوِنُْالَوْقَتَُسيَ ْنَتِهْيُ!!َُىْلَُعَرف ُْتمُأَْيَنُُىَو؟ُنَ َعمُنَ َعمُ

ُيَاأْصِدقَُ ُأَذِْكَياءَُأْحَسْنُتم ُأَنْ ُتم ُالَصْفرَاء ُالَبيَضِة ُِف ُالطَِّبيُب اِئي،
ُيَاأْصِدقَاِئيُ ُادلهمرج؟َُىيَّا َُيَكْوَن َُأْن ُُُيِْكُن ُأَْيَن َُلُكْم. َحقَّا،ُُشْكرَا
َُعَرف ُْتمُأَْيَنُ ُالَوْقَتَُسيَ ْنَتِهْي!!َُىْل ُالطَِّبيُب؟ُِبُسْرَعةَُساِعُدوِنْ أَْيَن

َسْنُتمُيَاأْصِدقَاِئي،ُادلهمرجُِفُالَبيَضِةُالبنيةُأَنْ ُتمُُىَو؟ُنَ َعمُنَ َعمَُأحُْ
َُلُكْم. ُُشْكرًا َُحقَّا، َُىيَّاُُأَذِْكَياء ُالشرطي؟ َُيَكْوَن َُأْن ُُُيِْكُن أَْيَن

يَاأْصِدقَاِئيُأَْيَنُالشرطي؟ُِبُسْرَعةَُساِعُدوِنُْالَوْقُتَُسيَ ْنَتِهْي!!َُىْلُ
مَُأْحَسْنُتمُيَاأْصِدقَاِئي،ُالشرطيُِفُالَبيَضِةَُعَرف ُْتمُأَْيَنُُىَو؟ُنَ َعمُنَ عَُ

 الزرقاءُأَنْ ُتمُأَذِْكَياءَُحقَّا،ُُشْكرًاَُلُكْم.

 

 

 

ُ



 

 

Pertemuan 3 

ُِفُداخلُُُ ُادلوجودة ُماىيُادلهنة عليكمُاآلنُأنُتعرفوا
؟َُىيَّاُوقتُماذاُيوجدُِفُالبيضةُاحلمراءالبيضةُ؟ُقبلُأنُينتهيُال

ُ ُماذا َُساِعُدوِنُْيَاأْصِدقَاِئي، ُِبُسْرَعة ُاحلمراء؟ ُالبيضة ُِف يوجد
َُرُجُلُ ُيوجد ُاإِلْطَفال َُرُجُل َُماُىَو؟ َُعَرف ُْتم َُىْل َُسيَ ْنَتِهْي!! الَوْقَت

يوجدُُاإِلْطَفالُِفُالَبيَضِةُاحلمراءَُأْحَسْنُتمُأَنْ ُتمُأَذِْكَياءَُحقَّا.ُماذا
ُالبيضة ُيُوالصفراءُِف ُماذا ُيَاأْصِدقَاِئي، َُىيَّا ُالبيضةُ؟ ُِف جد

ُ؟ُالصفراء َُعَرف ُْتمَُماُىَو َُىْل ُالَوْقَتَُسيَ ْنَتِهْي!! ؟ُِبُسْرَعةَُساِعُدوِنْ
َُأْحَسْنُتمُأَنْ ُتمُأذِْكَياءُ ُالصفراء ُيوجدُالطبيبُِفُالَبيَضِة الطبيب،

ُيوجدُِفُالبيضة ُيوجدُالورديةَُحقَّا.ُماذا ُيَاأْصِدقَاِئي،ُماذا ؟َُىيَّا
ُسْرَعةَُساِعُدوِنُْالَوْقَتَُسيَ ْنَتِهْي!!َُىْلَُعَرف ُْتمُ؟ُبُِالورديةِفُالبيضةُ

ُالورديةُ ُالفضاء ُالبيضة ُِف ُالرئد ُيوجد ُالفضاء، ُالرئد َماُىَو؟
َُأْحَسْنُتمُأَنْ ُتمُأذِْكَياءَُحقَّا.ُ

؟َُىيَّاُيَاأْصِدقَاِئي،ُماذاُيوجدُالزرقاءُماذاُيوجدُِفُالبيضة
الشرطي،ُيوجدُالشرطيُِفَُماُىَو؟ُِفُالبيضةُالزرقاءُ؟َُىْلَُعَرف ُْتمُ

ُِفُ ُيوجد ُماذا َُحقَّا. ُأذِْكَياء ُأَنْ ُتم َُأْحَسْنُتم ُالزرقاء البيضة
؟ُِبُسْرَعةُالبنية؟َُىيَّاُيَاأْصِدقَاِئي،ُماذاُيوجدُِفُالبيضةُالبنيةالبيضة



 

 

ُيوجدُ ُ؟ادلهرج، َُماُىَو َُعَرف ُْتم َُىْل !!ُ َُسيَ ْنَتِهْي ُالَوْقَت َساِعُدوِنْ
ُالبيضةُالبنيةُالبنيةَُأْحَسْنُتمُأَنْ ُتمُأذِْكَياءَُحقَّا.ُماذاُيوجدُادلهرجُِف

ُالبيضةُ ُِف ُيوجد ُماذا ُيَاأْصِدقَاِئي، َُىيَّا ُالبيضةاخلضراء؟ ِف
اخلضراء؟ُُِبُسْرَعةَُساِعُدوِنُْالَوْقَتَُسيَ ْنَتِهْيُ!!َُىْلَُعَرف ُْتمَُماُىَوُ؟ُ

ُا ُالبيضة ُِف ُالَبيد ُساعي ُيوجد ُالَبيد، َُأْحَسْنُتمُساعي خلضراء
ُاللقاء ُإَل ُواآلن َُحقَّا. ُأذِْكَياء ُأخرىُأَنْ ُتم ُحلقة ُِف ُانتظرونا ،
 لنتعلمُادلزيدُوادلزيدُمعا،ُمعُالسالمة.

ُ
ُ



 

 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DAN GURU 

 

Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan 

sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

1 :berarti “TidakBaik”  3 : berarti “Baik” 

2 : berarti “Kurang Baik” 4 : berarti “Sangat Baik” 

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Guru mempersiapkan kaset 

rekaman 
    

2 Siswa mendengar putaran kaset 

rekaman yang telah dipersiapkan 

guru 

    

3 Siswa menyimak mufradat yang 

ada dalam kaset rekaman 
    

4 Guru memutar kaset rekaman 

sebanyak dua kali 
    

5 Siswa meniru pelafalan yang 

terdapat dalam kaset rekaman 
    

6  Guru menyuruh siswa mengulang 

kembali pelafalan yang terdapat 

dalam kaset rekaman 

    

7  Siswa mengulang kembali 

pelafalan mufradat yg terdapat 

dalam kaset rekaman dengan 

suara nyaring dan jelas 

    

8  Guru mengartikan mufradat yang 

terdapat di dalam kaset rekaman 
    

9 Guru menjelaskan materi  yang 

terdapat dalam kaset kepada siswa 
    



 

 

10 Siswa menanyakan arti mufradat 

di kaset rekaman yang belum 

dipahami siswa 

    

11 Siswa mengartikan kembali 

mufradat yang diperdengarkan 
    

12 Siswa mengerjakan soal evaluasi 

hasil belajar. 
    

Jumlah     

 

 

         

Aceh Besar, 28 Agustus 2018           

Pengamat/Observer 

 

  

      

(……………………….) 



 

 

 لىبوالق بعديال ػػ اسئلة االختبار1

 :االسم            

 :الفصل/ التاريخ  
 

 يف املربّع وفقاً حوار االستماع !)×( ( أو ( ضع عالمة )1تدريب )

 اسالن   اةَ يَ حَ  ذُ قِ نْ يػَ وَ  ارَ الن   ئُ فِ طْ يُ  وُ إن   اءِ طفَ الِ  لُ جُ رَ  اذَ ى  -1

 لَ اطَ عَ تػَ تػَ  امَ دَ نْ عِ  اتِ ارَ يَ الس   ةِ ايَ عَ سِ بِ  مُ وْ قُ يػَ  َوُىوَ  اتِ ارَ يَ الس   يْ كِ يْ انِ كَ يْ مِ ا ذَ ى  -2

 وِ لِ مَ عَ يفِ  لٌ اىِ جَ  اتِ ارَ يَ الس   َكانِْيِكيْ يْ مِ  -3

َهاَرةِ  َياَراتِ ي اُر ِإن ُو يَػُقُض الط  الطَ  اذَ ى  -4
َ
 يف اجَلوِّ بِاامل

َُ الَ -5 َنابِ تُػْرِسُلَها ِإََل َأْصحَ ل ِِت ا اايَ دَ الَ وَ  لَ ائِ سَ ر  لصِّاُل اوَ يػُ  ال   َوأَقَارِيِْبَنايػْ

 (  رّتب التالية إَل اجلمل الصحيحة !2تدريب )

 مْ كُ تُ قَ يػْ دِ ا ػػػ صَ نَ ى ػػػ أَ مَ لْ سَ  -1

 نْ ػػػ مَ  لْ ػػػ ىَ  نَ وْ مُ ل  عَ تػَ ػػػػ ا ذَ ى   -2

 ءِ افَ طْ اِل  لُ جُ ػػػ رَ ا ذَ ى  ػػ  وَ ىُ  -3



 

 

 رٌ اىِ مَ ػػػ  َعَمِلوِ ػػ  يكِ يْ انِ كَ يْ ػػػ مِ يفِ ػػػ اتِ رَ ايَ الس   -4
 

 ( امال الفراغ بأفعل املناسبة من األجوبة املتعددة !3تدريب )        
 .... يَ ىِ  دٍ يْ بَِ ىاعِ سَ  ةُ فَ يػْ ظِ وَ  -1
ٌَ ج.    نِ مْ ارُِسأَ ب. حَ   أ.ُمَعلِّمُ    لَ ائِ سَ لر  اُل صِّ وَ د. يػُ    أَِمْْيُ الُصْنُدو

 َُ الَ الَ  وَ ىُ  ... وَ  -2

 هِ ذِ د.ى      كَ لْ . تِ ج     كَ لِ ب. ذ  ا   ذَ ى   -أ

َهارَةِ  ... ِإن ُو يَػُقُض الط َيارَاتِ َذا ُىَو ...ى   -3
َ
 ِِف اجَلوِّ بِاامل

َُ ج.     الط َيارٌ ب.    الرجل االطفاء -أ   َعلَِّمةٌ د.      اَلال 
ُ
 امل

 ةٌ مَ لِّ ا ..... املعَ ذَ ى  وَ  -4
 مْ د. ىُ     يَ ج. ىِ      تِ نْ ب.أَ       وَ ىُ  -أ

 .... ُىَو الُشْرِطي، ِإن ُو يَػْقِبُض َعَلى اللِِّص َوُُيَاِفُظ َعَلى اأَلْمنِ -5
 َوتِلكَ د.      كَ لِ َوذ  ج.      هِ ذِ َوى  ب.     اذَ َوى  -أ

 

 

 



 

 

 البعدى اسئلة االختبار -2

 :االسم            

 : الفصل/ التاريخ 

 من األجوبة املتعددة !( امال الفراغ بأفعل املناسبة 1تدريب )     

 .... يَ ىِ  دٍ يْ بَِ ىاعِ سَ  ةُ فَ يػْ ظِ ػػ وَ 1
ٌَ ج.    نِ مْ ارُِسأَ ب. حَ   ُمَعلِّمُ  -أ  لَ ائِ سَ صِّاُللر  وَ د. يػُ   أَِمْْيُ الُصْنُدو

 َُ الَ الَ  وَ ... ىُ  وَ  -2
لِ ذَ ى    -أ ذِ     كَ لْ ج. تِ      كَ ا   ب. ذ   هِ د.ى 

َهارَةِ َذا ُىَو ..... ِإن ُو يَػُقُض ى  -3
َ
 الط َيارَاِت ِِف اجَلوِّ بِاامل

َُ ج.     الط َيارٌ ب.    َرُجُل اِلْطَفاءِ  -أ َعلَِّمةٌ د.      اَلال 
ُ
 امل

 ةٌ مَ لِّ ا ..... املعَ ذَ ى  وَ  -4
 مْ د. ىُ     يَ ج. ىِ      تِ نْ ب.أَ       وَ ىُ  -أ

 َوُُيَاِفُظ َعَلى اأَلْمنِ .... ُىَو الُشْرِطي، ِإن ُو يَػْقِبُض َعَلى اللِِّص -5
 َوتِلكَ د.      كَ لِ َوذ  ج.      هِ ذِ َوى  ب.     اذَ َوى  -أ

 
 



 

 

 يف املربّع وفقاً حوار االستماع !)×( ( أو ( ضع عالمة )2تدريب )

 ا َرُجُل اِلطَفاِء إن ُو يُْطِفُئ الن اَر َويَػْنِقُذ َحَياَة الن اسِ ذَ ى  -1

 َوُىَو يَػُقْوُم ِبِسَعايَِة الس َيارَاِت ِعْنَداَم تَػتَػَعاَطلَ  اتِ ارَ يَ الس   َكانِْيِكيْ يْ مِ ا ذَ ى   -2

 وِ لِ مَ يعَ فِ  لٌ اىِ جَ  اتِ ارَ يَ الس   َكانِْيِكيْ يْ مِ  -3

َهاَرةِ ذَ ى  -4
َ
 ا الطَي اُر ِإن ُو يَػُقُض الط َياَراِت يف اجَلوِّ بِاامل

5- َُ َناَوأَقَارِيِْبَناايَ دَ الَ وَ  لَ ائِ سَ ر  صِّاُللاوَ يػُ  اَلال   ا ال ِِت تُػْرِسُلَها ِإََل َأْصَحِبيػْ
 

 (  رّتب التالية إَل اجلمل الصحيحة !3تدريب )

 مْ كُ تُ قَ يػْ دِ ا ػػػ صَ نَ ى ػػػ أَ مَ لْ ػػ سَ 1

 نْ ػػػ مَ  لْ ػػػ ىَ  نَ وْ مُ ل  عَ تػَ ػػػػ ا ذَ ى  ػػ 2

 ءِ افَ طْ اِل  لُ جُ ػػػ رَ ا ذَ ى  ػػ  وَ ػػػ ىُ 3

 رٌ اىِ ػػػ مَ  َعَمِلوِ ػػ  َكانِْيِكييْ ي ػػػ مِ ػػػفِ اتِ ارَ يَ ػػ الس  4

 

 



 

 

 اإلجابة
 أسئلة االختبار القبلى

يف املربّع وفقا حوار االستماع )×(  ( أو( ضع عالمة)1تدريب)
!   

1-    () 4- ()    
2- () 5- )×(    
3- )×(        

 رّتب التالية إىل اجلمل الصحيحة ! (2تدريب )
 سلمى-صديقتكم  -أنا -1
 هذ ؟ -من -تعّلمون -هل -2
 رجل اإلطفاء -هو-هذ -3
 عمله –يف  –ماهر  –السّيارات ميكانيكي  -4

 ( امال الفراغ بأفعل املناسبة من األجوبة املتددة !3تدريب )

 ج. )هي( -4(        يوّصل الرسالة) .د -1
 أ. )وهذا(  -5  (                 هذا) .أ -2
 ب. )الطّيار( -3



 

 

 أسئلة االختبار البعدى    
 األجوبة املتددة !( امال الفراغ بأفعل املناسبة من 1تدريب )

 ج. )هي( -4د. )يوّصل الرسالة(         -1
 أ. )وهذا( -5أ. )هذا(                   -2
 ب. )الطّيار( -3

  ( يف املربّع وفقا حوار االستما)×( أو ( ضع عالمة)2تدريب)
1- () 4- () 
2- () 5- )×( 
3- )×( 

 ( رّتب التالية إىل اجلمل الصحيحة !3تدريب )
 سلمى-صديقتكم  -أنا -5
 هذ ؟ -من -تعّلمون -هل -6
 رجل اإلطفاء -هو-هذ -7
 عمله –يف  –ماهر  –ميكانيكي السّيارات  -8

 



 

 

وسائل تسجيالت بتطبيق  ة الطالب عند إجراء تدريس املفرداتأنشط
 الصوتية
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