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  شكر وتقدير

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

رب العاملني على نعمة ظاهرة وباطنة، والصالة والسالم على أشرف األنبياء احلمد هللا   

وسلم، وعلى آله وأصحابه واملرسلني سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وموالنا حممد صلى اهللا عليه 

  وأزواجه وذريته أمجعني، أما بعد.

 ترقية مهارة الكالم باستخدام القصة قد متت بإذن اهللا تأليف هذه الرسالة حتت املوضوع "

اليت تقدمت لنيل درجة  ")MTsS AL- FURQAN BIREUENبـ (دراسة تجريبية المصورة 

جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية  الرتبية والتعليمسرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم 

  ندا أتشيه.اب

فيسرين أن أقدم جزيل الشكر وعظيم التقدير اىل من الذين قد سعدين يف تأليف هذه 

  الرسالة:

جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية املاجستري، مدير  ،لدكتور ور الوالدينالربوفيسور ا .١

 ندا أتشيه.اب

جامعة الرانري اإلسالمية والتعليم ، وعميد كلية الرتبية املاجستري ،يلاز امسلم ر الدكتور  .٢

 ندا أتشيه.ااحلكومية ب

غة العربية جامعة الرانري ، رئيس قسم العليم اللاملاجستري ،ى ننورسىيذتور ترمكالد  .٣

 ندا أتشيه.ااإلسالمية احلكومية ب

طباته يف  خاملاجستري، املشرف األول الذي أفاد الباحثة عمليا ووجه  ،الدكتور عبد اهللا .٤

 عداد هذه الرسالة منذ بداية اىل النهاية.إكل مرحلة 

 أفادت الباحثة عمليا ووجه خطباته يف كل يتانية الثاملاجستري، املشرفة ال ،فجرية .٥

 مرحلة أعداد هذه الرسالة منذ بداية اىل النهاية.
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كليةعلومالعربيةكماتقدمتبكلالشكروالتقديراىلاملعلمنييفقسمالتعليماللغة .6
نداأتشيهفلهممينكلالشكراعةالرانرياإلسالميةاحلكوميةبجامالتربيةوالتعليم

والتقديرعلىماقدموامنالعلومواملعارفوالتشجيعوجزاهماهللعينخرياجلزاء.
كماتقدمتبكلالشكروالتقديراىلرئيسةاملدرسة،األستاذةأفريانيتوكلاملعلم .7

MTsS AL- FURQAN BIREUEN يف

جزاكماهللأحسناجلزاءوعسىاهللأنمينعلينارمحةالحدهلاوأنيشينا
عامةحسبنااهللللقارئني.وأخرياعسىاهللأنجيعلهانافعةهلاخاصةحبسنالثواب

ونعمالوكيلنعماملوىلونعمالنصريوالحولوالقوةإالباهللالعليالعظيمواحلمد
هللربالعاملني.
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 صاحبةالرسالة،
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 مستخلص البحث 

 مبااس ي: عليا رمح االسم الكامل 

 170202005:   رقم القيد

 ترقية مهارة الكالم باستخدام القصة املصورة : عنوان البحث 

    (   MTsS Al-Furqan Bireuen ـب )دراسة جتريبية  

 يف  ييرق  مل  MTSS AL-FURQAN BIREUEN  بـ  الطالبات  أن  األوىل  املالحظة   من    
  استخدام  تأثي   على  فيتعر  هو   البحث  هذا   يف   البحث  أهداف   أما  . جيدا   الكالم  مهارة

  هذه   يف  املستخدمة   البحث  منهج  أما  . الكالم  مهارة    لترقية  املصورة  القصة   وسيلة 

موعة واحدة لالختبار باستخدام جم  التصميمات التمهدية ب  جترييب  منهج هي البحث
 بعدي. أما جمتمع البحث هو كل الطالب يف الفصل الثامن بـالقبلي واالختبار ال

MTSS AL-FURQAN BIREUEN  العينة ىف هذ.  اطالب  95  حيث عددهم ا  وتكون 
بناء على نتائج البحث    ة.طالب  19  هن الثامن "ب"  عدد  فصلال  الباتهي ط  البحث

ال مهارة  ترّقي  املصورة  القصة  وسيلة  استخدام  أن  الباحثة  أجراءته  كالم. الذي 
االختبار ت من  النتيجة  أن  ذلك  على   16،517(Paired Simple Test) -والدليل 

   0،001< 0،05  (Sig)الداللة  مبستوى

 الكلمات السر : مهارة الكالم، القصة املصورة 
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ABSTRACT 

Title : Upgrade  Speaking Skill Using 

nStoryboard In MTsS Al-Furqan Bireuen 

Name  : Ulia Rahmi Samba 

Based on initial observations, student have not mastered 

speaking skill.. The objectives of the research in this thesis is 

to define the effect of the storyboard method to improve 

speaking skill As for the data analysis used in this thesis, it 

is the experimental research method, and it uses Pre 

Eksperimen Design as the designs of the experimental 

method, and the design used is One Group Pre-Test dan 

Post-Test. As for the research community, they are all 

students in the eighth semester of MTsS AL- FURQAN 

BIREUEN, where their number is 95 students. The sample in 

this thesis is the eighth-grade "B" students, 19 students. 

Based on the results of the research conducted by the 

researcher, the use of the storyboard method had an effect on 

improving speaking skill. The evidence for this is that the 

result of the Paired Simple Test is (16,517) with a level of 

significance (Sig) 0.001 < 0.05.  

Key  Word: Speaking Skill, Storyboard 
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ABSTRAK 

Bergambar Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berbicara Siswa MTsS Al- 

Furqan Bireuen 

NIM      : 170202005 

 Berdasarkan observasi awal bahwa siswa MTsS AL-

FURQAN BIREUEN belum menguasai keterampilan 

berbicara dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan media Cerita 

Bergambar untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimen dengan Pre-Eksperimen 

Design menggunakan One Grup Pre-Test dan Post-Test. 

Sedangkan pupulasi penelitian semuanya adalah mahasiswa 

semester delapan MTsS AL- FURQAN BIREUEN yang 

berjumlah 95 mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII B yang berjumlah 19 siswa. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan peneliti, penggunaan media 

Cerita Bergambar meningkatkan keterampilan berbicara. 

Buktinya, hasil Uji Paired Simpke t-Test adalah 16.517 

dengan tingkat Sig 0,001 < 0,05. 

Kata Kunci :  Kemampuan Berbicara, Cerita Bergambar 
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 الفصل األول 

 أساسية البحث 

 ت البحث مشكل  -أ 

مهارة إنتاجية تطلب من املتعلم قدرة   مهارة الكلم هي
ونظام   النحوية  صيغ  من  ومتكن  بدقة  أصوات  استخدام  على 
 

مهارة    البات الط هي  الكلم  مهارة  ألن  األول  املستوى  مند 
اإلنسان.   عند  ماهر    إذاأصلية  يكون  أن  الشخص  يف أراد  ا 

الكلم وجب عليه أن ميارسها جبهد واستمرار. أما الغرض من 
أن  يتعل هو  الكلم  مهارة  الطتم  على    ات قادر  البات كون 

 
الكلم  فعالية استخدام البيئة املدرسية يف ترقية مهارة ريتا فربانتا،  1 

جاوي    –)حبث جترييب يف املدرسة الثناوية احلكومية سوريا بووانا ماالنج  
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pasca Sarjana)(،الشرقية

Pendidikan Bahasa Arab 2009)  .18، ص 

اللغة الىت هلا دور لدى  حدى مهارات  إ   هي
يقوله يف  يريد أن  التعبري عما  تساعده يف  الىت  الكلمات  ترتيب 

مواقف احلديث1.  
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شفهي   اليت    اصحيح  و  االتواصل  اللغة  يتيف  حىت    قبل تعلمنها 
 إيصال الرسائل. 

تعليم الكلم    أهداف  مهارة  النفسية   هييف  معاجلة 
الط باحلديث وتسجيع  لغتالعلى    البات خاصة  ويف    هاتكلم غري 

 . هاما وأمام زملء مواقف مضبوط إىل حد

يف العربية  اللغة  تعليم   MTsS AL- FURQAN  يعترب 

BIREUEN    حتقيق  يف تعليم مهارة الكلم أنه مل ينجح يف   خاصة
اليت    البات األهداف املتوقعة كما يتضح من قيمة نتائج تعليم الط

نقص   هسببي  أما الذيمن احلد األدىن ملعايري اإلجناز.    ة  ل قّلاتزال  
اليت  احملاولة  الكلم.  مهارة  تعليم  تدعم  اليت  اإلعلم  وسائل 

مهارة ويأثّ ن  أفكاره  ندفقتأن    الباتالط  اميكنه تعليم  يف  ر 
وس هي  املصورةالكلم  القصة    من   السلسلة  أو  الصورة  . يلة 

 مهارة   يف  ات بلالطا  لتحفيز  قوية  وسيلة  هي  املتعددة  الصور
 .2الكلم

 
2Cicih Suarsih, “Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara 

Siswa dengan Menerapkan Metode Show and Tell Pada Pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia”, Jurnal Penelitian Guru Fkip Universitas 
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التعل  التعليم ضرورة مؤّثرة يف  تعليم  يوسيلة  م خاصة  يف 
من   املثوية  النسبة  أّن  النظرية  إىل  مسندة  ألّنها  العربية  اللغة 

 غالب ا من البصارية والسماعية.  البات املعلومة واإلتقان لدى الط

  املصورة   القصة  وسيلة  منها  ،جد ا  مهم   التعليمية  وسائل
 املراكبة  وتغلب  اللفظيات   الكلمات   تستبدل  أن  تستطيع  ألهنا

  املعلومات  أو  االفكار  تقاط  أن  الناس   جتعل  الصورة  البشرية.
  يكون  سوف املصورة القصة  وسيلة استخدام 3بالواضحة. الواردة

  العربية،   اللغة  تعليم   يف  البسيطة  احملادثة  لتعليم  اهتمام ا  البات الط
  الناس. حول  أفكارههن حتاول ان البات الط تسهل وسيلةال هذه

  تبحث  أن  الباحثة  تريد  املذكورة  املشكلة  هذه  على  بناء
ـ   املصورة   القصة   باستخدام   الكلم   مهارة   "ترقية   املوضوع  عن   ب

MTsS AL- FURQAN BIREUEN" 

 

 
Subang, Vol.1. No. 1 (Maret 2018)> ISSN (p) 2598-5930 (e) 2615-

4803, hal 4. 

3 Yudhi Munadi. Media Pembelajaran : Sebuah Pendekatan 

Baru, (Jakarta: Gaung Persada, 2008), hal.89 
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 البحث   سؤال  -ب 

  النحو   على  املشكلة   صياغة  متت  البحث  خلفية   على  بناء
  : التايل

  ترقية   يف  تأّثر  املصورة  القصة   وسيلة  استخدام  هل -
 ؟  الكلم مهارة

 البحث   هدف  -ج 
   : هو البحث اهذ من البحث هدف

  املصورة  القصة   وسيلة  استخدام  تأثري   لىع  التعرف -
 الكلم  مهارة  لترقية

 البحث   أمهية     -د 

  :  هي البحث اهذ من  البحث أمهية وأما 

  نفوس   يف  روتأّث  ساعدتو  سهلت  :  الباتللط -
 العربية  تكلم يف نّشطتو احملادثة عن البات الط

  جديدة   وسيلة  املدرس   جيد  :   للمدرس  -
 . املصورة القصة اي احملادثة تعليم   يف ليطبق
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  واستماع   املعلومات   زيادة  : املدرسة ةلرئيس  -
 املناسبة  الطريقة  اخليار  على  الباحثة  معلومات 

  .اليومية  حمادثة  تطبيق على تعليم يف الستخدامه

 وفروضه   البحث   إفتراضات    -ه 

 القصة   وسيلة  هي   البحث  اهذ   يف  البحث  ات إفتراض  ماأ
  تعليم   يف   خاصة    تعلم  يف   ة املهم  الوسائل  من   حدىإ  وهي   املصورة

   الكلم. مهارة على البات الط كفاءة دفع يف منزلة هلا لعربيةا اللغة

 البحث  اهذ  يف  الباحثة  امفترضتهإ  اللذان  الفرضان  وأما
   : مها

 (H0)رالصف الفرض -1

  قدرة  لترقية  مأّثر   غري  املصورة  القصة  وسيلة  استخدام  إن
 الكلم مهارة يف البات الط
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 (Ha) البديل  الفرض -2

  قدرة  لترقية  مأّثر  املصورة  القصة  وسيلة  استخدام  نإ
 .الكلم مهارة يف البات الط

 البحث   حدود   -و 

 يف  الباحثة  تريد  البيان  من  سبق  مما  البحث  حدود  تكون
 :  إىل البحث نطاق حتدد أن البحث اهذ

 استخدام  على  البحث  موضوع   :يقتصر    املوضوعي  حد
   .املصورة القصة

 اهذ  يف  تبحث  أن  الباحثة  :تريد  املكاين حد
ـ البحث  MTsS AL- FURQAN  ب

BIREUEN. 

ـ   الرسالة  هذه  تتم   الباحثة  :كانت  الزماين حد   ب
MTsS AL- FURQAN BIREUEN   يف  

 . 2021/ 2022 الدراسي عام
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 البحث   مصطلحات   -ز 

  باستخدام   الكلم   مهارة   "ترقية البحث   اهذ  موضوع   إن
  معاىن   كل  توضع  أن  للباحثة  بد  ال  لذلك   .املصورة"   القصة   وسيلة 

 املعىن.  فهم يف   تسهيل املوضوع  يتضمنها الىت املصطلحات 

 مهارة الكلم  -1

ا"، هي مهور  -مهارة    -امهار    -ميهر  -" مهر  املهارة لغة  
حركية   تكون  وقد  بالتعلم  تنمو  لفظية    حذقه  عقلية    أو  أو   أو 

وقال أمحد فؤاد حممد علي أن املهارة يف اللغة هي أحكام  .امزجي  
ا هي عبارة عن القدرة الشيء وإجادهتا واحلذق فيها واصطلح  

األعمال   من  بعمل  القيام  ب  الذيعلى  والسهولة اليتم  دقة 
 4والسيطرة والقتصاد فيما يبذله الفرد من جهد.

 
ة،) دار مصري: بدون السنة(،  سيكولوجية التعليمي فهمى،    صطفىم4

 . 118ص. 
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مبهارة املراد  هذ  وأما  يف  إحدى    بحثال  ا الكلم  هي 
يف تعبري ما تبادر   تقديرهال  الباتتعلمها الطتاملواد الدراسية اليت  

 ن. بباهل

 املصورة   القصة   وسيلة  -2

  تكن   فقد  متعددة  وسائل  هي  وسائل  من  مفرد  وسيلة
  أو   ثابتة   صور  أو  رسوم  أو  حركات   أو  إشارات   أو  كلمات 
 تستعمل  اليت  أداة  هي   واصطلح ا5صوت.  تسجيل  أو  متحركة

 6.وحيّسه يفكره أن يستطيع حىت املستلم اىل املعلومات  لنقل

 

  املناهج والوسائل التعليميةمد لبيب النجيحي وحمحد منري مرس، حم5
 . 234-233(،ص:1997)املكتبة األجنلو املصرية:

6Aliyah, Heni Zumrotul, Pengaruh Penggunaan Media Strip 

Story Terhadap Maharah Kalam Siswa Kelas VIII MTs Riyadlatul Ulum 

Batanghari Lampung Timur Tahun Pelajaran 2019/2020, Skripsi IAIN 

Metro, Tahun 2019, hal 34 
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 اليت  الت آلوا  األدوات   من  جمموعة  بأهنا  الوسيلة  وتعريف
  سواء   املتعلمني،  إىل  احملتوى  لنقل  الطلب   أو   املدرس   يستخدمها

 7التعليمية.  العمالية لتحسني وهي خارجه أو  الفصل داخل كان

  هي َقَصص ا-َيُقصُّ-قصَّ لفظ من القصص  مجعها والقصة
-َصوَّرَ  لفظ من املفعول اسم صيغة  هي واملصورة احلديث.

 . ونقشه ورمسه وشكله صورة  له جعل  يعين َتْصِوْير ا-ُيَصوِّرُ 

 WILL EISNERمن   املصورة  القصة  التعريف  بداية  بدأت 

  حتكي   اليت  والكلمات   رالصو  تكوين  هي  املصورة  القصة  له،  وفقا
  القصة   أن  بتعريف  قام  األخر  كتابة  يف  مث  الفكرة.  درامية  أو  شيئا

  مث   املتسلسلة.  بالون  وكلمات   متسلسلة  كرسومات   املصورة
   ورموز   صور  هي  املصورة  القصة  أن  SCOUT MCCLOUD  يعرف

  مجالية   استجابة  حتقيق   أو   املعلومات   لنقل   معني  ترتيب   يف  تتعايش 
  القارئ. من

 
، )مكتبة الرشيد: املنهج املدرسي املعاصرحسن جعفر اخلليفة، 7

 155(، ص.2010ناشرون،
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  ختلص   املصورة،  القصة  حول  املذكورة  املختلفة  املعاين  نم
 والكلمات  الصور  من  عبارة  هي  املصورة  القصة  أن  الباحثة

  احملدود.  الغرض  مع  القصة  فكرة  أو  القصة  تصف  اليت  املتسلسلة
  وتقص   الشخصية  تكشف  اليت   الكرتون  هي  املصورة   القصة و

  املصورة   القصة   وسيلة  وأّما  للقارئ.  بالصوركالسلوان  القصة
  الصور  متساسلة  وهي  والنصوص،  الصور  تضم  وسيلة  فهي

  أخبار  يتواصل  حّتى  الصانع   وفلسفة  غاية  تناسب  اليت  املرتب
  هي  البحث  اهذ  يف  املصورة   القصة   وسيلة  من   واملراد  القصة.
  حول   الكلم  مهارة  تعليم   يف  البات الط  تساعد اليت  التعليمية  وسيلة

 الثامن.  فصل ال يف يتال املدرسة يف يوميتنا مادة

 الدراسات السابقة      -ح 

ملعرفة   بحثكانت الدراسة السابقة من أهم أساسيات ال
وهذ وسلبيتها.  إجيابيتها  من  الدراسية  البحثأسلوب  تساعد   ا 

النتائج ومعرفة جوانب الفرق بني دراستها  الباحثة على مقارنة 
خرب من  واالستفادة  السابقة  والدراسات  الدرسة احلالية  ات 

 : السابقة
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 8( 2017)   الدراسة األوىل  -1

  ن ستطع يال    الباتأن الط  ا البحثمشكلة البحث يف هذ
التعليمية  جيد    ثنتحديأن   الوسيلة  نقص  ذلك  يسبب  مما  ا، 

اللغة   بتعليم  يهتمون  ال  وهم  الكلم،  ممارسة  على  املناسبة  
مل   واملدرس  الكلم.  املناسبة  الوسيلة    قطبيالعربية   تعليم  يف 

  الباتعرفة استجابة الطمل  ا البحثوأهداف البحث من كتابة هذ
ومعرفة فعالية استخدام  م الكلم باستخدام الكريكاتور  يعلى تعل

ال قدرة  لترقية  الكلم    طالباتالكاريكاتور  مهارة  على 
الباحث تستخدمها  اليت  الطريقة  البيانات.  على  يف   ةوللحصول 

 هي طريقة البحث التجرييب. ا البحثهذ

والدراسة  السابقة  الدراسة  بني  اإلتفاق  جانب  وأما 
الكلم مهارة  على  الطلب  قدرة  ترقية  هو  نهج مب  احلالية 

االختلفالبحث ناحية  ومن  وسيلة  .  الذي   لتعليما  من 
يستخدمه، كانت الدراسة السابقة يستخدم وسيلة الكاريكاتور 

 
الكاريكاتور واستخدامها يف تعليم مهارة الكلم )دراسة    ،حممد إقبا8

 2017، اجرائية يف مدرسة إحياء السنة املتوسطة بلهؤمساوي
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احلالية   الدراسة  وأما  بلهؤمساوي  املتوسطة  السنة  إحياء  مبدرسة 
املصورة   القصة  وسيلة  الباحثة  ـ تستخدم   -MTsS AL  ب

FURQAN BIREUEN . 

 9( 2020)   الدراسة الثانية  -2

هذ يف  البحث  البحثمشكلة  قدرة   ا  ضعف  هي 
 من كتابة الرسالة  هداف البحثأيف مهارة الكلم. أما    طلب ال

كلم يف  الالقصة املصورة يف ترقية مهارة    ةليملعرفة استخدام وس 
بحث  لهو ا  ا البحثالبحث يف هذ  ومنهجمعهد دار االستقامة.  

 كلم. يف الفصل. كانت نتائج البحث فعاال لترقية مهارة ال

والدراسة  السابقة  الدراسة  بني  اإلتفاق  جانب  وأما 
بوسيلة  الكلم  مهارة  على  الطلب  قدرة  ترقية  هو  احلالية 
الذي  البحث  منهج  حيث  من  االختلف  ناحية  ومن  الصور. 
يف  البحث  منهج  يستخدم  السابقة  الدراسة  كانت  يستخدمه، 

 
هارة  استخدام وسائل قصة الصور لترقية م تكمى نسرينيت هاسيبوان، 9

  ،ب يف معهد دار اإلستقامة بادنج سيدمبوان-الكلم عند تلميذ الفصل الثامن 
2017 
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الد وأما  سيدمبوان  بادانج  اإلستقامة  دار  مبعهد  راسة  الفصل 
الباحثة منهج البحث التجرييب    -MTsS AL بـاحلالية تستخدم 

FURQAN BIREUEN . 

 10(   2020  الدراسة الثالثة )  -3

ضعيف  قدرة الطلب  نأ بحث ال امشكلة البحث يف هذ
مهارة الكلم ألن املدرس يستخدم طريقة القواعد والترمجة   يف
قدرة  و تعليمها حىت  كل  احملاضرة يف  منخفضة  الطلب  طريقة 
الأل تثري  ال  مستخدمتها  طريقة  التعليمية.    طلب ن  حبماسة 

عرفة قدرة الطلب ا البحث هو ملوأهداف البحث من كتابة هذ
ا القصة  وسيلة  استخدام  قبل  القرأة  مهارة  ومعرفة  يف  ملصورة 

مبدرسة  استخدمها  بعد  القرأة  مهارة  يف  الطلب  قدرة  ترقية 
باندونج. أما منهج البحث يف   الرشيدية العالية اإلسلمية شيبريو

شبه التجرييب. كان نتائج البحث يف  حبث    ومنهجه  ا البحثهذ
 مهارة القرأة. علىفعاال يف ترقية قدرة الطلب  ا البحث هذ

 
استخدام وسيلة القصة املصورة لترقية قدرة  نينيس النساء فتوئ احلق، 10

التلميذ على مهارة القرأة )دراسة شبه جتريبة على  تلميذ الصف العاشر بقسم  
 2019، (ية اإلسلمية شيبريوباندوج العلوم الطبيعية مبدرسة الرشيدية العال 
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جانب   والدراسة وأما  السابقة  الدراسة  بني  اإلتفاق 
يف ناحية    استخدام  احلالية  ومن  املصورة.  القصة  وسيلة 

ال واملهارة  البحث  منهج  حيث  من  ، هايستخدم  يتاالختلف 
السابقة   الدراسة  التجرييب  تكانت  شبه  حبث  منهج  ستخدم 

شيبريو  اإلسلمية  العالية  الرشيدية  مهارة    مبدرسة  يف  باندونج 
وأم البحث القرأة  منهج  الباحثة  تستخدم  احلالية  الدراسة  ا 
 يف مهارة الكلم. MTsS AL- FURQAN BIREUENبـالتجرييب 

 11( 2021الدراسة الرابعة )  -4

هذ يف  البحث  البحثمشكلة  ض  ا  قدرة هي  عف 
أما  الطلب   الكلم.  مهارة  ملعرفة  أيف  هو  البحث  هداف 

وس الكلم    ةلياستخدام  مهارة  ترقية  يف  املصورة  حول القصة 
السادس بـ   الفصل  أفراض األسرة يف  .  MI Setia Bhaktiمدة 

هذ  منهج يف  البحثالبحث  الفصل. ال  منهجهو    ا  يف  بحث 
 .كانت نتائج البحث فعاال لترقية مهارة الكلم

 
11Masyitoh Nur Rahmah, Peningkatan Keterampilan Belajar Bahasa 

Arab Menggunakan Reka Cerita Bergambar Materi Afrodul Usrah 

Kelas IV B MI Setia Bhakti Trawas, UIN Sunan Ampel Surabaya 
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والدراسة  السابقة  الدراسة  بني  اإلتفاق  جانب  وأما 
القصة  لطلب على مهارة الكلم بوسيلة  احلالية هو ترقية قدرة ا

الذي  املصورة البحث  منهج  من  االختلف  ناحية  ومن   .
السابقة  هايستخدم الدراسة  البحث يف ت، كانت  منهج  ستخدم 
تستخدم    MI Setia Bhaktiبـ  الفصل   احلالية  الدراسة  وأما 

التجرييب   البحث  منهج  ـ الباحثة   MTsS AL- FURQAN ب

BIREUEN. 

 طريقة كتابة الرسالة     -ط 

 الباحثة على دليلفتعتمد    ا البحث هذ  كتابةوأما طريقة  
 قررته جامعة الرانريى اإلسلمية احلكومية، فهي :  الذي

“Panduan Akademik dan Penulisan skripsi Tahun 2016” 
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 الفصل الثاين 

 طار النظري اإل 

 تعليم مهارة الكلم  -أ 
 الكلم    مهارة   تعريف  -1

 
هو وعند  م  املتكلمني  بألفاظ  عنه  يعرب  الذي  بالنفس  قائم  عىن 

الكلم عنصر الثاين من .  12بالوضعالنجاة اللفظ املركب املفيد  
ترمجة   وهو  االستماع.  بعد  األربعة  اللغوي  االتصال  عناصر 
والقراءة   االستماع  طريق  عن  اإلنسان  تعلمه  عما  اللسان 
والكتابة. والكلم من عملية تعبري الناس عن أغراضهم التصال 

 13بعضهم عن بعض يف شؤون حياهتم.

 
, )احلرمني, بدون  الكواكب الدريةابن أمحد بن عبد الباري األهدل، 12

 9 ة(صنس
)بالرياضة :   املهارة اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها، أمحد فؤاد عليان، 13
 68(، ص 1992دار املسلم. 

وعند  املفيدة  األصوات  عن  عبارة  أصل  يف  الكلم 
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املفيدة،  األصوات  عن  عبارة  اللغة  أصل  يف  والكلم 
هو:   املتكلمني  عنه موعند  يعرب  الذي  بالنفس  القائم  عىن 

ا ويف  حنو)جاء البألفاظ،  املفيدة  املركبة  :اجلملة  صطلح 
اال تعريف  أما  فهطصالشتاء(.  للكلم  املنطوق  ي:لحي  الكلم 

 .هالذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من حاجسه أو خاطر

من  اإلنسان  عن  يصدر  ما  بأنه  الكلم  تعريف  وميكن 
صوت يعرب به من شيئ له داللة يف ذهن املتكلم والسامع أو 
الذي   الكلم  إن  هذا  على  وبناء  املتكلم.  ذهن  يف  األقل  على 
ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع ال يعد كلما بل هي 

جيد اإلنسان  قدرة  فتحسب  هلا.  معىن  ال  كان  أصوات  إذا  ة 
هدف   وصار  يدرسها.  اليت  باللغة  يتكلم  أن  تعليم يستطيع  يف  ا 

سف طيار بأن أحد أهداف تعليم اللغة العربية  واللغة كما قاله ي
 .14ماهرا يف الكلم لطلب يكون ا

 
املدخل االتصايل واستخدامه يف ترقية مهارة الكامل  عادى كسمان، 14

 Naskah Aceh Lembagaا أتشيه، )بندالطالبة دراسة جتريبية   لدى 
 40(ص 2018
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على  قدرة  هو  الكلم  مهارة  من  التعريف  بداية  بدأت 
واحلّس.  األفكار  ليعترب  والكلمات  األصوات  قال   15نطق  مث 

الكلم هو مهارة نقل الرسائل من اللغة املنطوقة.     جاغو تريغن
نطق   على  القدرة  هو  الكلم  مهارة  ا.س  ومكت  أرشد  وقال 

 اجلمل لتعبري األفكار واملشاعر.  

بناء عل التعريف التاىل متكن الباحثة أن ختلص أّن مهارة  
ل املنطوقة  اللغة  من  الرسائل  ونقل  النطق  يف  قدرة  تعبري  الكلم 

 األفكار واملشاعر.  

 مهارة الكلم  أهداف تعليم   -2

فيما  بعضها  توضيح  ميكن  كثرية  الكلم  وأهداف 
 :16يلي

ومتثيل  .1 اللسان  وطلقة  النطق  إجادة  الطلب  تعويد 
 . املعاين

 
  45ص.   1883سنة الكلم كمهارة اللغة  ، هنري غنتوى تريغن 15
تقدمية حممد على الكامل وإعداده نور هادي، لتعليم  عطا،  إبراهيم16

 54-53، ص.  Uin Maliki Press،:2011، )ماالنج املهارات اللغوية
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وترتيب   .2 املنطقي،  التفكري  على  الطلب  تعويد 
 . األفكار، يربط بعضها ببعض

خلل مواجهه  تنمية الثقة بالنفس لدى الطلب من   .3
 .زملءهم يف الفصل أو خارج املدرسة

من  ميك .4 حوهلم  يدور  عما  التعبري  من  الطلب  ن 
موضوعات ملئمة تتصل حبياهتم وجتارهم وأعماهلم 

 داخل املدرسة وخارجها يف عبارة سليمة. 
تصيب   .5 قد  اليت  النفسية  العيوب  بعض  على  التغلب 

الكلم   اللجلجلة يف  أو  الطفل وهو صغري كاخلجل 
 . و االنطواءأ

تنموعند   .6 بدأت  اليت  والقدرات  املهارات  منو  زيادة 
الطلب يف فنون التعبري الوظيفي من مناقشة وعرض  

 .لألفكار واألراء وإلقاء الكلمات واخلطب
الكشف من املوهوبني من الطلب يف جمال اخلطابة  .7

يف   والسداد  القول  يف  البيان  وسرعة  واالرجتال 
 .اآلراء
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م .8 اآلخر  اجلانب  وهو  تعزيز  التعبري  وهو  التعبري  ن 
ثورة   من  الطلب   يكتسبه  مما  التحريري  التعبري 

 .لغوية، وتركيبات بلغية، ومأثورات أدبية
هتذيب الوجدان والشعور لدى املدرس ليصبح فردا  .9

ممارسة  إىل  الطلب  دفع  يف  اإلنسانية  مجاعته  يف 
 .التخيل واإلبتكار

 طرق تعليم مهارة الكلم  -3

املعلم من أجل  طريقة   يّتبعه  الذي  التعليم هو األسلوب 
التعليمي املواقف  من  حتقيقها  املرجّو  األهداف  ،  ةحتقيق 

يّتبعها املدرس  ويتضمن عدد من األنشطة واإلجراءات اليت 
واملفاهيم   احلقائق  جمموعة  للطلب  ليوصل  الفصل  داخل 

 املتعلقة بالدرس.

من   العمل  كيفية  هي  التعليم  أو  طريقة  التعليم  عملية 
 17كيفية عملية اليت تعطي هبا املواد التعليمية إىل الطلب.

 
17 Ahmad Muhtadi Anshar, Pengajaran Bahasa Arab Media 

dan Metodenya (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hal. 55. 
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 18أما طريقة التعليم يف مهارة الكلم :  

 الطريقة املباشرة     -أ 

واالستماع   احلديث  على  باعتمادها  الطريقة  تتميز هذه 
تتميز   كما  التدريس  من  التالية  مراحل  يف  واالنشاء  والقراءة 

 األيت :  مبجموعة من اخلصائص 

على  -1 السيطرة  هو  منها  األساسي  اهلدف 
يتمكن  حىت  اهلدف  باللغة  الكلم  مهارة 

 . األفراد التواصل من خلهلا
املواد الدراسية هي العبارة عن كتب مقّررة  -2

يتم  اليت  املفردات  من  جمموعة  على  حتتوي 
 .استخدامها يف اجلمل

تعليم قواعد اللغة بأسلوب استقرائي، حيث  -3
تعل مّث تبدأ عملية  األمثلة  بضرب  القواعد  يم 

 . استنباط القواعد بعدها

 
  2017ساجدة أبو صوي، طرق تدريس مهارة الكل,18
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بأسلوب  -4 واحلسية  امللموسة  املفردات  تعليم 
بينما  والنماذج،  الصور  واستخدام  التمثيل 
بأسلوب  احلسية  غيلر  املفردات  تعليم  يتّم 

 .تعريفّي وقياسّي
القواعد  -5 وصحة  النطق  بسلمة   اإلهتمام 

 . اللغوية
ا -6 أثناء  األم  لغة  استخدام  لعملية جتنب 

 . التعليمية
 الطريقة السمعية الشفهية  -ب 

تعتمد الطريقة السمعية الشفهية على الكلم كأساس يف 
بتوصيل   هتتم  خاصة  أساليب  اىل   املدرس  يلجأ  التدريس، هلذا 
وترسيخ األصوات اىل أذهان الطلب، أي انه تقع على الطلب 
تعلم  قبل  نطقها  أو اجلملة مث  الكلمة    مهمة مساع األصوات يف 

السلوك   مرحلة  تأيت  ذلك  وبعد  الكتابة،  أو  القراءة  مهارة 
والعمل من خلل استخدام أسلوب اإلعادة والتكرار يف العملية  
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من   مبجموعة  تتميز  الطريقة  هذه  فإن  عام  وبشكل  التعليمية، 
 اخلصائص، أمهها ما تأيت :  

مث  -1 االستماع  املواد:  طرح  عملية  تسلسل 
 .لكتابةالتحدث والكلم مث  القراءة وا

احلوار  -2 شكل  وأمناطها  اجلملة  أساليب  اعطاء 
 .احملفوظ

حتديد عدد املفردات بناًء على سياق اجلملة أو  -3
 . التعبري وليس الكلمات املستقلة

والترتيب حىت  -4 باالنتظام  األصوات  نظام  تعليم 
واحلفاظ  مهاراته  تنظيم  من  الطلب  يتمكن 

 . على تسلسها
البصرية   -5 الوسائل  لإلعانة استخدام  السمعية 

 . على تعليم الكلم
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 الكلم مهارة  تعليم    خطوات  -4

 19خطوات تعليم الكلم : ينبغي لنا أن نعرف 

 .تعيني املوضوع املناسب امللئم يف املادة واللغة -1
على  -2 تساعد  اليت  اإليضاحية  الوسائل  كل  حتضري 

 .تعليمجناح ال
 .شرح معاين الكلمات اجلديدة -3
بالتكلم يف كل عنصر على    البات يكلف املدرس الط -4

مع   أفكار،  أو  نقاط  من  عنه  أسفر  ما  أساسي 
معاونته باأللفاظ وأساليب اللغويةاملفيدة املتصلة هبذا 

 . العنصر
 تطوير مهارة الكلم  -5

مهارة  تطوير  يف  العامة  التوجيهات  من  جمموعة  يلي  وفيما 
 .ثانيةالغة الالكلم يف العربية ك

 
مدخل إىل طروق تعليم اللغة األجنبية ملدرس اللغة  أزهر أرشد، 19

 .10،ص.   1771مطبح األحكام، أجوع فندع،  العربية،
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تكلم بنفسه.  ات الالطالب  ممارسة الكلم، أن يتعرض -1
مهارة   الكلم  بدإن  الطالب  ال  وهو    .اتيتعلمها 

دام ا  ميارسها  أن  الطالبات  من  يطلب  اليت  مهارة 
 أبد ا.

الطالب -2 يعرب  أال    اتأن  بذلك  يقصد  خربة،  عن 
به.    اشيء ليس لديهم علم    ات بالتكلميكلف الطالب

الطالب يتعلم  أن  ش  ات وينبغي  لديه  يكون    يئ ا أن 
 .يتحدث عنه

ا  ا آلي  التدريب على توجيه االنتباه ليس الكلم نشاط   -3
الطالب فيه  منه   ات يردد  يراد  وقتما  معينة  عبارات 

الكلم. أن الكلم نشاط عقلي مركب، إنه يستلزم 
متييز على  وعند   القدرة  مساعها  عند  األصوات 

 .نطقها
أكث -4 من  التصحيح،  وكثرية  املقاطعة  األشياء عدم  ر 

للمتحدث وإحباط  حرج   يقاطعه اآلخرون. ا  له أن  ا 
األوىل   لغتهم  يف  املتحدثني  على  يصدق  كان  وإذا 

 .ثانيةةاللغالا بالنسبة للمتحدثني يف صدق  ر فهو أكث
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توقعاته   -5 يزيد  من  املعلمني  من  التوقعات:  مستوى 
للطالب احلقيقة  اإلمكانات  عن  القول  سبق    اتكما 

استيفاء على  يكن   ويستحثه  مل  إن  يلومه  مث  القول 
التوقعات. مستوى  املدرس  20عند  يراعي  يف   ةوأن 

من   احملادثة  الفرصة تتدريس  اإلعطاء  وسائل  وفر 
للتكلم ويوفر املفردات مبيز الكلمات يف االستعمال 

 .حبث الطلبة على استيفاء كلمهم

 الوسائل التعليمية     -ب 

األجهزة واملواد التعليمية  إن الوسائل التعليمية هي جمموعة 
لتسهيل  التعليمي  املواقف  يف  واملتعلم  املعلم  يستخدمها  اليت 
األمور   من  التعليمية  الوسائل  استخدام  ويعد  التعليم.  عملية 

التعليمية.  عملية  جلعل  والضرورية  أداة   21اهلامة  كل  وهي 
يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم والتعلم وتوضيح املعاين 

 
 7-5ص  املدخل االتصاىل...،عادى كسمان، 20
(  2006، )جامعة أسيوط: كفاية التربية العملية حسنية حممد حسن املليجي،    21

   104ص. 
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على واأل التلميذ  تعويد  أو  املهارات  على  التدريب  أو  فكار 
املرغوب   القيم  وغرس  االجتاهات  تنمية  أو  الصاحلة   العادات 
والرموز  األلفاظ  على  أساسا  املعلم  يعتمد  أن  دون  فيها 

 واألرقام. 

 أنواع وسيلة التعليمية  -1

 وسيلة  التعليمية متنوعة أنواع منها : 

 الوسائل البصرية   -أ 

اليت   هي  البصرية  العني،  تالوسائل  نافذة  طريق  منها  ستفد 
 وأمهها: 

 الصور املعتمدة والشرائح واألفلم الثابتة    -
 األفلم النتحركة والثابتة   -
 السبورة -
 اخلرائط -
 الكرة الرضية  -
 اللوحات والبطاقات -
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 الرسوم البيانية  -
 املعارض واملتاحف -

 الوسائل السمعية   -ب 

 تستفد منها عن طريق األذن، وأمهها: الوسائل السمعية هي اليت 

 اإلذاعة املدرسية الداخلية  -
 املذياع "الراديو" -
 احلاكي "اجلرامفون"  -
 أجهزة التسجيل الصويت -

 الوسائل السمعية البصرية  -ج

اليت تستفد منها عن طريق العني  هو  الوسائل السمعية والبصرية  
 واألذن معا، وأمهها:

 األفلم املتحركة والناطقة  -
 األفلم الثابتة واملصحوبة بتسجيلت صوتية  -
 مسرح العرائس -
 التلفاز -
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    جهاز عرض األفلم "الفديو" -
 وسيلة القصة املصورة  -ج 

 تعريف وسيلة القصة املصورة   -1

احتياجات   يف  تساعد  أن  ميكن  أداة  هي  الوسيلة 
التعريف  يستخدمها.  شخص  أي  على  يسهل  اليت  واألنشطة 

آالت   هو  الوسيلة  عند  أو اخلاص  فوتوغرافية  أو  رسومية 
 22إلكترونية ملعاجلة وإعادة بناء املعلومات املرئية أو اللفظية. 

وأجهزة  أدوات  من  املدرس  إليه  يلجأ  ما  هي  الوسيلة 
التعليم والتعلم لتسهيل عملية  وتعزيزها.و  ومواد  وهي    حتسينها 

يستخدمها   والطلب  عمله  يف  يستخدمها  املعلم  ألن  تعليمية 
 23بواسطتها. 

ليكون  حت  عليمالت  وسيلةإن   العربية  اللغة  تعليم  يف  تاج 
التعلم.  أهداف  إىل  واحلصول  فعالية  العربية  اللغة  تعلم  عملية 

 
22Azhar Rasyad, Media Pembelajaran, cet. 14. (Jakarta: PT 

Grafindo Persada, 2011), hal 3 

,  ، املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسهافؤاد حممود عليانأمحد 23
 79-77صبدون عام 
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الت لدى   عليمطريقة  العلم  وخربة  التعليم  لغرض  طريقة  هي 
الذي صممه وبذلك الطريقة هي وسيلة لوجود خربة   البات الط

 املتعل املعلم.

ل  NEAقال   كتاب  هي تيف  الوسيلة  أن  سادم ا  عريف 
بد  ال  أدواهتا.  مع  بصاري ا  ومساعي ا  مطبوعة   االتصال  شكل 
يف   الوسيلة  تعرف  والقرأة.  والسمع  للنظر  ميكن  أن  للوسيلة 

بني االتصال  يف  املعلومات  حتتوي  شيئا  املدرس    التعليم 
 24والطلب.

وبالتحديد   الصورة،  برسم  املتعلقة  التعريفات  بعض 
منوذج القصة املصورة وتقنية رسم القصة. منوذج القصة الصورة 
تكون   أن  ميكن  الصور،  على  بناء  القصص  تروي  أن  تتعلم 
صورة وحدة )منفصلة( أو ميكن أن تكون سلسلة من الصور /  

ريقة رسم قصة مصورة هي ميكن االستنتاج أن ط  لك التتابع،ولذ

 
24Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, Strategi 

Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui Penanaman Konsep 

Umum & Konsep Islami, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal 67 
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تقنية تدرب على التعبري عن األفكار واملشاعر من خلل أدوات  
 الكلم املستندة إىل الصور.

تطبيق   املرئية.  اليستخدم  الوسائط  الصفة  قول  طريقة 
التجربة.  موضوع  مع  صورة  هي  السؤال  يف  املرئية  الوسائط 

ور حتتوي خصائص الوسائط املرئية على رسائل مرئية، وهي ص
وفين  صور.رمزي  طريقة سرد  فإن  لذلك  متثيل شخص  لنتائج 

القصص حتتوي على صور وقصص    25.لكائن ما أو موقف ما
الط إعطاء  يتم  النشاط  هذا  يف  الصور.  جلعل   البات يف  حافز 

  الباتالسرد أو األوصاف مثل على سبيل املثال يطلب من الط
هو   ما  تذكر  الصور،  من  العديد  بني  االختلفات  يروا  أن 
موجود يف صورة ما أو أن تعطى سلسلة من الصور اليت حتتوي  

 26ا.على قصص جيب أن حتكها شفوي  

 
25  Yuni Munadi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan 

Baru (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 86. 
26 A. Syukur Ghazali, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa 

Dengan Pendekatan Komunikatif - Interaktif (Bandung:  Refika 

Aditama, 2010), hal. 275. 
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باستخدام   -2 الكلم  مهارة  تعليم  خطوات 
 وسيلة القصة املصورة 

القصة طوات  خ وسيلة  باستخدام  الكلم  مهارة  تعليم 
منفصلة( ميكن أيضا أن  (ميكن أن تكون صورة واحدة  املصورة  

 : لصور، وخطوات تعليمه هيتكون سلسلة من ا

 . ساسييشرح املعلم أهداف التعلم األ -1
إىل جمموعات وليس بالضرورة يف   ات ينقسم الطالب -2

 .جمموعات 
3- ( سلسلة  يشارك  أو  يظهر  صور(  4-3املعلم 

على صورة   )صورة واحدة(وتستند قصص املعلم  
 تويل اهتماما.  ات السلسلة، حني أن الطالب

الطالب -4 من  جمموعة  قصص   ات كل  على  حيصل 
 فرصتهم على أساس الصورة مع توجيه املعلم.

 ورة متوجهة األخر.يعرض املعلم أو يغر املعلم ص -5
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الصورة    -6 على  بقصة  تقوم  جمموعاهتم  من  كل 
الطالب  امستمر   من  كل  لقصتهم    ات حىت  يقص 
 .ا إىل صوراسناد  

 .تقومي.  -7
 27اخللصة  -8

 مزايا القصة املصورة  -3

إثارة  أكثر  قصة  صورة  يوفر  أن  ميكن  املصورة  القصة 
 املزايا من القصة املصورة هم :  .الهلتمام

والوقت  -1 الفضاء  قيود  على  التغلب  وميكن 
أن  ميكن  أو  الكائنات  كل  ليس  أنه  واملاحلظات 

للط مستهيل  أو  الدراسية  الفصول  يف    الباتتتحقق 
 أن يلحظوا الكائن أو احلدث مباشرة يف الفصل.

امل -2 شائعة  مبزايا  الصورة  وسائط   ةستخدمتتميز 
وميك الفهم،  أو  وسهلة  بسهولة  هبا  االستمتاع  ن 

 
27Shinta Watie, Model Pembelajaran Berbicara ( 2012 13 إبربل). 

/تاريخ الدخول http://shintacelshi.blogspot.com. 8 2020/4على متاح  
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بأسعار زهيدة، أو تقدمي العديد من التفسريات بدال  
 .من استخدام الوسائط اللفظية

يكون مصدر   -3 أن  العمر كما   اتعليميًّ  اميكن  ملستوى 
لصور واملعلومات اميكن أن متأل كل صفحة كتاب  

 .اليت تناسب هذا املفهوم
املشكلت   -4 ايضا  حتل  أن  الصور  لوسائط  ميكن 

الشفهية  امل اإلعلم  وسائل  يف   اللفظية  أو وجودة 
القصص أو   علىمن حيث الذاكرة احملدودة  خاصة   

 .شرح األمور
الصور   -5 شكل  يقدروسائط  يف  التفاصيل  توفري  على 

 28صور كما هي.
 عيوب القصة املصورة  -4

يكفي  -1 مبا  كبرية  ليست  ولكنها  الصور كافية  بعض 
اجلماعي الكبري، إذا مت استخدامها الغراض التدريس  

 .ما مل يتم عرضها من خلل جهاز عرض

 
28Dina Indriana, Ragam Alat Bantu Media 

Pengajaran(Jogjakarta :Diva Press), 2011 hal.64-65. 
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احلركة  -2 تظهر  ال  مجيلة  كانت  مهم  الصورة  فإن 
 .29كصورة حية 

 

 

 

 
29 Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung: Nurani sejahtera), 

2011, hal. 101. 
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 الفصل الثالث 
 إجراءات البحث احلقلي 

 منهج البحث  -أ 
هلذإ البحث   منهج  البحثن  كان   منهجهو    ا  جترييب. 

مي الذي له أثر جلي يف  كمالبحث التجرييب منهج البحث العل
الذي   املنهج  أي  الطبيعية  العلوم  أن ت تقدم  الباحثة   ستطيع 

)املتغري  ت النتيجة  على  املستقبل(  )املتغري  السبب  أثر  عرفواسطته 
أثر 30التابع(. و ملحظة  تغيري شيء  "جترييب"  يقصد مصطلحا 

آخر شيء  على  إدخال  التغري  يتضمن  التجريب  أن  أى   .
تعديلت أو تغيريات معينة من أجل ملحظة أثرها على شيء  
آخر. والغرض النهائي من التجربة هو التعلم، أي تعلم نتيجة أو 

 .31أثر التغري الذي حندثه 
 

  املدخل إىل البحث ىف العلوم السلوكية،صاحل بن محد العساف، 30
 303م(ص. 2000)الرياض، مكتبة العبيكان،

  
مدخل املناهج البحث التربوي،  دكتور زجاء حممود أبو عّلم، 31

 113م(ص.  1989)برقيا، مكتبة الفلح، 
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أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع  
التمهدية   التصميمات  ، (Pre- Experimental)وهي 

التجريبية  ،  (True- Experimental Designوالتصميمات 
العاملية   شبه ،  (Factorial Design)والتصميمات  والتصميمات 

 . (Quazi-Experimental)التجريبية 
وتستخدم الباحثة هذا املدخل ملعرفة ترقية مهارة الكلم 

بـ   املصورة  القصة  وسيلة   MTsS AL-FURQANباستخدام 

BIREUEN  املستخدمة  يف هذا البحث  املنهج  . إن تصميمات 
أو يقال    (Pre- Experimental)التصميمات التمهدية  البحث هي  
األوىل  وهي  (Pre Experiment Research)باإلجنلزية   التصميم 

والبعدي   القبلي  االختبار  مع  الواحدة  اجملموعة   One)لتصميم 

Grup Pre-Test Post-Test Design)  وختصص الباحثة هلذا البحث
 التمهيدية. وأما التصميم كما يلي :التصميمات 
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االختبار   علج  اإلختبار القبلي  الفصل 
 البعدي 

الفصل الثامن  
 "ب"

 2خ X1 1خ

 التفصيل :  

 اإلختبار القبل :  1خ -1
 اإلختبار البعد :  2خ -2
3- X1  : وسيلة القصة املصورة 

 
 جمتمع البحث    -ب 

الو هذا  ىف  اجملتمع  الط  بحثيكون  كل  يف    لب فهي 
الثامن     95عددهم    MTsS AL- FURQAN BIREUENالفصل 

 . ابالط
 عينة البحث    -ج 

العينة   البحثوتكون  هذا  يف  ط  البحث    الباتهي 
. واختارت الباحثة هذا ةطالب  19  هنالثامن "ب"  عدد  فصلال
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فصلبناء على امرة مديرة املدرسة ألن هذا الفصل قلة القدرة  ال
 .يف مهارة الكلم

 
 أدوات البحث    -د 

البحث، ومن االيت  أدوات  إليها  البيانات حتتاج  وجلمع 
 : تستخدمها الباحثة يف هذا البحثأدوات البحث

 اإلختبار   -
تستخدمها  أن  متكن  اليت  األدوات  أحد  اإلختبار  إن 

اليت   املعلومات  جلمع  البحث.  حتالباحثة  أسئلة  إلجابة  تاجها 
 :  ويقوم الباحث بإختبارين، يعىن

 اإلختبار القبلى  -1
استخدام   القبلىدون  باالختبار  الباحثة  وسيلة  فتقوم 

 . يم مهارة الكلمالقصة املصورة يف تعل
 اإلختبار البعدي  -2

الباحثة   اإلختبار  فتقوم  القصة استخداموسيلة  بعد  هذا 
 . مهارة الكلم يف البات الط قدرةاملصورة لترقية 
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 طريقة حتليل البيانات    -ه 
اليت    كمية  هيبيانات  البحث  هذا  يف  البيانات  حتليل 

 -MTsS ALحتصل من خلل االختبار للطالبات فصل الثامن يف 

FURQAN BIREUEN  .بيانات اال لتحليل    فاستعملت   ختبارمث 
اال من  إجابة  االالباحثة  مها  القبلختبارين  واإلختبار   يختبار 

يستعملن  .  يالبعد االختباران  استخدام    تأثريللتعريف  هذان 
 . يف ترقية مهارة الكلم  القصة املصورةوسيلة 
تنبغي الباحثة  ، T-testاختارت الباحثة حتليل البيانات بـ    

التو اختبار  التجرييب  البحث  تقوم  االعتدايل  زأن   Uji)يع 

Normalitas). 
 

 (Uji Normalitas)االختبار التوزيع االعتدايل   -1
االعتدايل  اال التوزيع  إذا  ختبار  ما  ملعرفة  اختبار  هو 

أم ال املراد حتليلها طبيعية  البيانات  التوزيع  يتم.  كانت  اإلختبار 
الطبيعية    االعتدايل احلالة  اختبار  معاجلتها.  املراد  املتغريات  على 

باستخدام   البيانات   Kolmogorov-Smirnovلتوزيع 

TestمبساعدةSPSS . 
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 (Uji Hipotesis)االفرضية االختبار   -2

اجراء  بعد   سيتم  االعتدايل  التوزيع  االختبار  االختبار 
-tاالفرضية فيهذا البحث. االختبار الذى مت اجراؤه هو اختبار  

test مبساعدةSPSS . 
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 الرابع   فصل ال 
 نتائج البحث ومناقشتها 

 
 عرض البيانات  -أ 

هذ  يف  الباحثة  البحث تقدم  الكلم   ا  مهارة  ترقية  عن 
قامت  وسيلة  باستخدام   النتائج،  القصة املصورة وللحصول اىل 

الباحثة بالبحث التجرييب يف الفصل الثامن "ب" للسنة الدراسية  
 . MTsS AL- FURQAN BIREUENللمرحلة  2022/2021

 حملة عن ميدان البحث  -1
املدرسة   شارع  Al-Furqan Bireuen“كان  يف 

Tgk.Umar Lr.Dayah Modern Al Furqan Gampong Raya 

Tambo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi 

Aceh 2017ىف سنة . 
 تاريخ املدرسة  -2

 Afriyanti, S.Pd:  املدرسة  ئيسر

 MTsS Al-Furqan:  اسم املدرسة 

-Jl.Tgk. Umar Lr.Dayah Modern Al:    العنوان 

Furqan  
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 -:  رقم اهلاتف 

 1-4اجلدول  

 MTsS AL-FURQAN BIREUENعدد املدرسني ىف 

 رقم  اسم املدرس  املوقيع 
Kepala Sekolah Afriyanti, S.Pd 1 
Wakil Kepala Fathmiati, S.Pd 2 
Waka Humas Rosita,S.Pd 3 
Waka Kesiswaan Maryati Ibrahim,S.Pd 4 
Waka Sarana Prasarana Iswadi,S.Pd 5 
Bendahara Nurbaiti,S.Pd 6 
Wali Kelas Nurlaila,S.Pd 7 
Wali Kelas Ridha Wahyuni,S.Pd 8 
Wali Kelas Muslina,S.Pd 9 
Wali Kelas Rusyidi,S.Pd 10 
Wali Kelas Fitri Wahyuni,S.Pd 11 
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ىف   املدرسني  عدد   MTsS AL-FURQANوأما 

BIREUEN  26    منهم سا. وعدد  مدر  7و  ةمدرس  19مدرسا 

Wali Kelas Syarifah Ariful Husna,S.Pd 12 
Wali Kelas T.Taufik,S.Pd 13 
Wali Kelas Farida Hanum,S.Pd 14 
Wali Kelas Zulkifli,S.Pd 15 
Wali Kelas Nova Mauliza Sani,S.Pd 16 
Staf TU Nurmalia,S.Kom 17 
Staf TU Ruslan,A.Md 18 
Guru Mapel Rauyani,S.Pd 19 
Guru Mapel Rihan Raihana,S.Pd 20 
Guru Mapel Erna Liza,S.Pd 21 
Guru Mapel Iswandi,S.Pd 22 
Guru Mapel Putra Juanda,S.Pd 23 
Guru Mapel Erna Liza, S.Pd 24 
Guru Mapel Mulyani,S.Pd 25 
Guru Mapel Zulkifli,S.Pd 26 
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يتضح   MTsS AL-FURQAN BIREUENالفصول والطلب يف  
 ىف اجلدول اآليت : 
-MTsS ALيف    عدد الفصول والطلبة   2-4اجلدول  

FURQAN BIREUEN 
 الطلب  الفصل  رقم 

 طالبة 33 الفصل السادس )أ(  1

 طالبة 31 الفصل السادس )ب(  2

 طالبا25 الفصل السادس )ج(  3

 طالبا 21 الفصل السادس )د(  4

 طالبا   110 اجملموع 

 طالبة 21 الفصل الثامن )أ(  1

 طالبة19 الفصل الثامن )ب( 2

 طالبا30 الفصل الثامن )ج(  3

 طالبا25 الفصل الثامن )د(  4
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السابق اجلدول  بـ    من  الطلب  عدد  -MTsS ALأن 

FURQAN BIREUEN    طالبا الذي يتكون من الفصل    248هم
التاسع الفصل  حىت  )أ(  هذه    السابع  يف  اقترعت  وأما  )ب(. 

 الرسالة يف الفصل الثامن )ب( جملموعة التجرييب.
توفر    فقد  مسبحب  التعليمية  على   MTsSوللحصول 

AL-FURQAN BIREUEN   بعض الوسائل اليت تساعد يف عملية
 التعليم والتعلم كما ظهر يف اجلدول التايل : 

 
 
 
 

 95 اجملموع 

 طالبة 23 الفصل التاسع )أ( 1

 طالبا 20 الفصل التاسع )ب( 2

 43 اجملموع 
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 4-3اجلدول  
للسنة   MTsS AL-FURQAN BIREUEN املباين والوسائل يف

 2021/ 2022الدراسية  
 العدد  الوسائل  رقم 
 10 فصول الدراسة  1
 1 املكتبة 2
 1 املقصف 3
 1 احلمام 4
 1 املدرسةغرفة الرئيس  5
 1 غرفة املعلمني 6
 1 غرفة اإلدارة  7
 1 املصلى  8
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باستخدام   -3 الكلم  مهارة  ترقية  عن  التعليم  إجراء 
 القصة املصورة. 

الكلم  مهارة  ترقية  عن  التجرييب  بالدراسة  الباحثة  تقوم 
بـ   املصورة  القصة  وسيلة   MTsS AL-FURQANباستخدام 

BIREUEN     أخذت اليت  البحث  ومادة  الثامن.  الفصل  يف 
  .الباحثة مبادة اللغة الغربية حتت موضوع "يومياتنا"

نفذ الباحثة أدوات البحث واستعددهتا اليت تتكون اإلختبار  
أو  الدراسة  الباحثة  واعددت  البعدي  واالختبار  القبلي 

 .(RPP)التحضري
لترقية مهارة نفسه  الباحثة  البيانات قامت  الكلم   وجملموعة 

  16إىل     13  بوسيلة لبقصة املصورة يف أربعة اللقاء يف التاريخ
وهنا توضيح الباحثة التوقيت يف عملية التعليمية    2021.  يوليو

 التجريبية كما يف اجلدول األيت :
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باستخدام  توقيت   -4 "ب"  الثامن  الفصل  يف  التعليم 
 القصة املصورة 

 4-4اجلدول  

 الثامن "ب" التوقيت يف الفصل  

 العملية  التاريخ  اليوم  اللقاء  رقم 
 اإلختبار القبلي  2021يووليو 13 األربعاء  اللقاء األول 1
تعليم اللغة العربية   2021يوليو   14 اخلامس  اللقاء الثاين  2

الكلم  مهارة  يف 
القصة   بتطبيق 

 املصورة
العربية  تعليم اللغة   2021يوليو   15 اجلمعة  اللقاء الثالث  3

الكلم  مهارة  يف 
القصة   بتطبيق 

 املصورة
 اإلختبار البعدي  2021يوليو   16 السبت  اللقاء الرابعة  4
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باستخدام   -5 "ب"  الثامن  الفصل  يف  التعليم  أنشطة 
 القصة املصورة 

وأما أنشطة الباحثة على تطبيق وسيلة القصة املصورة يف 
 :  تعليم اللغة العربية فتوضيع اجلدول اآليت

-5وأما اخلطوات تعليمها يف اللقاء األول فهي كما يف اجلدول 
 اآليت : 4

 4-5اجلدول  

 اللقاء األول )إلخبار القبلي( 

 األنشطة اإلبتدائية 
 أنشطة الطالبات  أنشطة املدرسة  رقم 

بللقاء  1 الفصل  املدرسة  تدخل 
الطالبات   أمساء  وتسجيل  السلم  

 بكشف احلضور

الطالبات  ترد 
وتستمعون   السلم 

 إىل أمساءهن   
الطالبات  تسأل املدرسة أخرب الطالبات 2 جتيب 

 سؤال املدرسة
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واألهداف   3 امسها  املدرسة  تعرف 
 حضورها يف الفصل 

الطالبات  تسمع 
 إىل املدرسة 

تسأل الطالبات اىل  تفضل املدرسة على السؤال 4
 املدرسة 

 األنشطة األساسية 
ليجنب تأمر   1 الطالبات  املدرسة 

 اإلختبار القبلي 
الطالبات  جتيب 
من   السؤال 

 اإلختبار القبلي 
 األنشطة األخرية 

بالدعاء  1 دراستها  املدرسة  ختتم 
من   خروج  قبل  السلم  وإلقاء 

 الفصل 

الطالبات  تقرأ 
ويرددن  الدعاء 

 السلم
اجلدول   فتضع يف  الثاين  اللقاء  تعليمها يف    4-6وأما خطوات 

 : اآليت
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 4-6اجلدول  

 اللقاء الثاين )تعليم اللغة العربية بتطبيق القصة املصورة( 

 األنشطة األول 
 أنشطة الطالبات  أنشطة املدرسة  رقم 

بللقاء  1 الفصل  املدرسة  تدخل 
أمساء   وتسجيل  السلم  

 الطالبات بكشف احلضور

السلم   الطالبات  ترد 
إىل  وتستمعون 

 أمساءهن   
الطالبات   تسأل املدرسة أخرب الطالبات 2 جتيب 

 سؤال املدرسة
 تقرأ الطالبات الدعاء  تبدأ املدرسة بقراءة الدعاء 3
اىل   4 الدوافع  املدرسة  تعطى 

 الطالبات
ما   الطالبات  تسمع 

 تلقى املدرسة
 تلقى املدرسة أغراض التعلم 5

 
 

ما   الطالبات  تسمع 
 تلقى املدرسة
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 األنشطة األساسية 
نطق الكلم  تلقى املدرسة عن   1

يتعلق   فيما  صحيح  بشكل 
 باملفردات املعروضة 

الطالبات   تستمع 
الكلم  يو نطق  قلدن 

فيما   صحيح  بشكل 
باملفردات   يتعلق 

 املعروضة 
تركيب  2 عن  املدرسة  تشرح 

 اجلملة اإلمسية
عن   الطالبات  تسمع 
اجلملة  تركيب 

 اإلمسية
أن   3 الطالبات  املدرسة  تأمر 

 يكتنب اجلملة املفيدة  
الطالبات   تكتب 

 اجلملة املفيدة
الطالبات   تفضل املدرسة على السؤال 4 ىل  إ تسأل 

 املدرسة 
املصورة ظهر  ت 5   املدرسةالقصة 

امل الصورة وقصص  عن  درسة 
 حول مادة يومياتنا   

ما   الطالبات  تنظر 
 تظهر املدرسة  

من    3تنقسم املدرسة الطلب اىل   6 جمموعة  كل 
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أن  وتأمرهم  جمموعات 
 يقصصن الصورة من املدرسة

حيصل على    اتالطالب
على    نقصص فرصته

مع  الصورة  أساس 
 توجيه املعلم 

 
أن  7 الطلب  املدرسة  تطلب 

على بقصة  الصور    يعرضن 
يقصصن   الطالبات  كل  حىت 

 لقصتهن 

الطالبات   كل 
 يقصصن لقصتهن 

 األنشطة األخرية 
أن   1 الطالبات  املدرسة  تطلب 

 يستنتجن الدرس السابق
من  الطالبات  تستنتج 

 الدرس السابق
من   2 اإلستنتاج  املدرسة  تؤكد 

 الطالبات
الطالبات   تستمعن 

 شرح املدرسة 
بإلقاء   3 املدرسة  السلم  ختتم 

 قبل خروج من الفصل 
الطالبات   يرددن 

 السلم
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 4-7اجلدول  

 اللقاء الثاين )تعليم اللغة العربية بتطبيق القصة املصورة( 

 األنشطة األول 
 أنشطة الطالبات  أنشطة املدرسة  رقم

تدخل املدرسة الفصل بللقاء  1
أمساء  وتسجيل  السلم  

 الطالبات بكشف احلضور

ويستمعن   السلم  الطالبات  ترد 
 إىل أمساءهن   

أخرب   2 املدرسة  تسأل 
 الطالبات

 جتيب الطالبات سؤال املدرسة 

 تقرأ الطالبات الدعاء  تبدأ املدرسة بقراءة الدعاء 3
اىل  4 الدوافع  املدرسة  تعطى 

 الطالبات
 تسمع الطالبات ما تلقى املدرسة 

 الطالبات ما تلقى املدرسة تسمع  تلقى املدرسة أغراض التعلم 5
 األنشطة األساسية 
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عن   1 املدرسة  نطق  تلقى 
فيما   صحيح  بشكل  الكلم 

 يتعلق باملفردات املعروضة 

الطالبات  نطق  يو  تستمع  قلدن 
الكلم بشكل صحيح فيما يتعلق  

 باملفردات املعروضة 
 تسأل الطالبات اىل املدرسة   تفضل املدرسة على السؤال 2
املصورةظهر  ت 3  املدرسةالقصة 

امل عن وقصص  درسة 
 الصورة حول مادة يومياتنا   

 تنظر الطالبات ما تظهر املدرسة  

اىل  3 الطلب  املدرسة  تنقسم 
أن   3 وتأمرهن  جمموعات 

من   الصورة  يقصصن 
 املدرسة

حيصل    ات كل جمموعة من الطالب
على قصص فرصتهم على أساس  

 الصورة مع توجيه املعلم. 

أن   4 الطلب  املدرسة  تطلب 
الصور   على  بقصة  يعرضن 
يقصصن   الطالبات  كل  حىت 

 لقصتهن 

 كل الطالبات يقصصن لقصتهن 

 األنشطة األخرية 
أن   1 الطالبات  املدرسة  الدرس تطلب  من  الطالبات  تستنتج 
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اآليت    4-7وأما خطوات تعليم يف اللقاء الرابع كما يف اجلدول  
 : 

 4-8اجلدول  

 اللقاء الرابع )االختبار البعدي( 

 األنشطة اإلبتدائية 
 أنشطة الطالبات  أنشطة املدرسة  رقم 

بللقاء  1 الفصل  املدرسة  تدخل 
أمساء   وتسجيل  السلم  

 الطالبات بكشف احلضور

ويستمعن   السلم  الطالبات  ترد 
 إىل أمساءهن   

 جتيب الطالبات سؤال املدرسة  تسأل املدرسة أخرب الطالبات 2
 تسأل الطالبات اىل املدرسة   تفضل املدرسة على السؤال 3

 السابق  يستنتجن الدرس السابق
تؤكد املدرسة اإلستنتاج من   2

 الطالبات
 تستمع الطالبات شرح املدرسة 

السلم   3 بإلقاء  املدرسة  ختتم 
 قبل خروج من الفصل 

 يرددن الطالبات السلم
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 األنشطة األساسية 
ليجنب  1 الطالبات  املدرسة  تأمر 

 اإلختبار البعدي 
من  السؤال  الطالبات  جتيب 

 اإلختبار البعدي 
 األنشطة األخرية 

بالدعاء  1 دراستها  املدرسة  ختتم 
من   خروج  قبل  السلم  وإلقاء 

 الفصل 

وترددن   الدعاء  الطالبات  تقرأ 
 السلم

 

 حتليل البيانات من اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي  -ب 

حصول نتائج الطالبات من الفصل الثامن "ب" يف تعليم  
 باستخدام القصة املصورة تتضح يف اجلدول األيت : اللغة العربية 
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 4-9اجلدول  

 النتيجة من االختبار القبلي واالختبار البعدي 

 امساء  رقم 
 الطالبات 

 نتيجة  نتيجة 
اإلختبار  

 القبلي 
اإلختبار   تقدير 

 البعدي 
 تقدير 

جيد   89 مقبول  65 ( 1طالبات ) 1
 جدا

جيد   92 ضعيف 55 ( 2) طالبات  2
 جدا

جيد   90 مقبول  67 ( 3طالبات ) 3
 جدا

 جيد  85 ضعيف 54 ( 4طالبات ) 4
جيد   90 مقبول  72 ( 5طالبات ) 5

 جدا
 جيد  80 ضعيف 59 ( 6طالبات ) 6
جيد   90 مقبول  61 ( 7طالبات ) 7
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 جدا
 جيد  84 مقبول  72 ( 8طالبات ) 8
 جيد  80 ضعيف 56 ( 9طالبات ) 9

جيد   86 جيد  76 (10طالبات ) 10
 جدا

جيد   87 مقبول  60 (11طالبات ) 11
 جدا

 جيد  85 مقبول  63 (12طالبات ) 12
جيد   89 مقبول  65 (13طالبات ) 13

 جدا
 جيد  80 ضعيف 56 (14طالبات ) 14
جيد   88 مقبول  70 (15طالبات ) 15

 جدا
 جيد  78 ضعيف 50 (16طالبات ) 16
جيد   89 مقبول  65 (17طالبات ) 17

 جدا
 جيد  79 ضعيف 54 (18طالبات ) 18
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جيد   90 مقبول  65 (19طالبات ) 19
 جدا

 62,36 املعدل 

 
جيد   85,84 مقبول 

 جدا 
 

يوجد من هذا اجلدول أن نتيجة االختبار القبلى معدولة  
بتقدير    62،36بتقدير   معدولة  البعدي  االختبار  ونتيجة 
البعدي  85،84 واالختبار  القبلي  االختبار  بيانات  ولتحليل   .
الطبيعيقامت   باالختبار  باستخدام    (Uji Normalitas)الباحثة 
 وتتضح نتيجة يف اجلدول التايل : ”SPSS Statistics 22“برنامج 

 4-10اجلدول  

 (Uji Normalitas)نتيجة االختبار الطبيعي  
 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil Pre Test .128 19 .200* .968 19 .738 

Post Test .181 19 .100 .890 19 .032 
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قبل تأيت الباحثة إىل االختبار الفرضية عرف من اجلدول  
الطبيعي   االختبار  عن   القبلي  االختبار  نتيجة   Uji)أن 

 )Normalitas  حصل على مستوى الداللةctailed)-2Sig. (  200.0  

من   ألن  0.05أكرب  طبيعية  اجملموعة  من  العينية  -Sig.(2كانت 

ctailed)  ونتيجة البعدى حصلت   0.05أكرب من السمتوى الداللة
الداللة   املستوى  من    0.100على  اجملموعة    0.05أكرب  العينية من 

فتشري   0.05أكرب من املستوى الداللة     Sig. (2-tailed)طبيعية ألن
الباحثة   تقوم  مث  طبيعي،  بشكل  توزيعها  تتم  البيانات   أن  إىل 

 .t-testباستخدام  (Uji Hipotetis)باالختبار االفرضية  
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 4-11اجلدول  

 (Uji Hipotetis)االختبار االفرضية   
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Signific

ance 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

One-

Sided p 

T

w

o

-

S

i

d

e

d

 

p Lower Upper 

Pair 

1 

PRE 

TEST 

- 

POST 

TEST 

-

23.473

68 

6.194

70 

1.421

16 

-

26.459

43 

-

20.487

94 

-

16.51

7 

18 <,001 <

,

0

0

1 

  ( H0)مقبولة والفرض الصفر  (Ha)وتتضح الفرض البديل  
مردودة. وبذلك هناك تأثري استخدام  وسيلة القصة املصورة يف 

 ترقية مهارة الكلم.  

 املناقشة      -ج 

العربية   اللغة  تعليم  أن  البحث  هذا  يف  املناقشة  أما 
وهو   جيد جدا  درجة  على  حصلت  املصورة  القصة  باستخدام 
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مهارة  ترقية  يف  املصورة  القصة  استخدام  تأثري  أهنا  على  تدل 
 الكلم. 

بعد  البعدي   واالختبار  القبلي  االختبار  نتيجة  تتضح 
تدل على  ”SPSS Statistic 22“باستخدام الربنامج   (t-test)أجراء

الداللة   املستوى  من    sig. (2-tailed) <0.001نتيجة  أصغر  وهو 
الداللة   املستوى  القصة 0.05نتيجة  استخدام  على  تدل  .وبذلك 

 املصورة تأثري لترقية مهارة الكلم. 
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 حتقيق الفروض      -د 

 كما ذكرت الباحثة يف الفصل األول أّن :  

 (H0)الفرض الصفر   -1

إن استخدام القصة املصورة مل تؤثري لترقية مهارة كلم  
 .MTsS AL-FURQAN BIREUENالطالبات بـ  

 (Ha)الفرض البديل  -2

إن استخدام القصة املصورة تؤثري لترقية مهارة كلم  
 .MTsS AL-FURQAN BIREUENالطالبات بـ  

أجراء بعد  البعدي   واالختبار  القبلي  االختبار  -t)نتيجة 

test)     باستخدام الربنامج“SPSS Statistic 22”    تدل على نتيجة
الداللة   نتيجة    sig. (2-tailed)<0.001املستوى  من  أصغر  وهو 
وبذلك تدل على استخدام القصة املصورة   0.05املستوى الداللة  

 تأثري لترقية مهارة الكلم.
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 اخلامس   فصل ال 

 اخلامتة 

 نتائج البحث  -أ 

ال  البحث  نتائج  على  أن  تستخدم  يتبناء  الباحثة  ه 
يف   تأثري  املصورة  القصة  وسيلة  الكلم.  استخدام  مهارة  ترقية 

 Paired Simple)-والدليل على ذلك أن النتيجة من االختبار ت 

Test )16،517 الداللة  مبستوى(Sig) 0،001< 0،05   

 املقترحات   -ب 
 بناء على الظواهر السابقة تقدم الباحثة األتية : 

: أن يستخدم وسيلة املناسبة يف   للمدرس  .1
خاصة   العربية  اللغة  مهارة   تعليم  تعليم  يف 

 .الكلم
 العربية  اللغة  تكلم  ميارسن  أن  : طالباتلل .2

 .مكان  كل  ويف زمان كل يف
 



67 
 

 

 ملراجع ا

 املراجع العربية   . 1

  الكواكب الدرية ة.  ن ابن أمحد بن عبد الباري األهدل. بدون س
 .احلرمني.

عليان. فؤاد  وطرائق  .  1992أمحد  ماهيتها  اللغوية  املهارة 
 . بالرياضة : دار املسلم. تنميتها

أرشد. األجنبية  1771أزهر  اللغة  تعليم  طروق  إىل  .مدخل 
 . . أجوع فندعملدرس اللغة العربية، مطبح األحكام 

نسرينيت هاسيبوان.   لترقية  تكمى  الصور  استخدام وسائل قصة 
الثامن  الفصل  تلميذ  عند  الكلم  معهد  -مهارة  يف  ب 

 . دار اإلستقامة بادنج سيدمبوان 

جعفر   املعاصر  2010اخلليفة.  حسن  املدرسي  مكتبة  .املنهج 
 .الرشيد: ناشرون

،  كفاية التربية العملية   2006سنة    حسنية حممد حسن املليجي،
  . جامعة أسيوط
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فربانتا. ترقية    2009 ريتا  يف  املدرسية  البيئة  استخدام  فعالية 
الثناوية احلكومية  . مهارة الكلم  حبث جترييب يف املدرسة 

 UIN Maulana.  جاوي الشرقية  –بووانا ماالنج سوريا 

Malik Ibrahim Malang Program Pasca Sarjana 

Pendidikan Bahasa Arab . 

.  مدخل املناهج البحث التربوي  .1989زجاء حممود أبو عّلم.
 . مكتبة الفلح .برقيا

العساف. بن محد  العلوم  .  2000صاحل  البحث ىف  إىل  املدخل 
 .بة العبيكانمكت .الرياض. السلوكية 

املدخل االتصايل واستخدامه يف ترقية  .  2018عادى كسمان.  
الكل  لدىمهارة  جتريبية.  م  دراسة  أتشيه  الطالبة   بندا 

Naskah Aceh Lembaga. 

 ..دار مصريسيكولوجية التعليمية فهمى. بدون السنة  ى صطفم

. استخدام وسيلة القصة املصورة لترقية  نينيس النساء فتوئ احلق
دراسة شبه جتريبة على   . التلميذ على مهارة القرأة قدرة  

مبدرسة   الطبيعية  العلوم  بقسم  العاشر  الصف  تلميذ 
 . الرشيدية العالية اإلسلمية شيبريوباندوج 
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 . الكلم كمهارة اللغة .1883هنري غنتوى تريغن.

عليان. فؤاد  وطرائق  .  2010حمد  ماهيتها  اللغوية  املهارات 
 .. دار السلمتنمياهتا

إقبال.   تعليم مهارة  2017  حممد  الكاريكاتور واستخدامها يف 
املتوسطة  . الكلم  السنة  إحياء  مدرسة  يف  اجرائية  دراسة 

 . بلهؤمساوي 

مرس.   منري  وحمحد  النجيحي  لبيب  املناهج    1997حممد 
 . املكتبة األجنلو املصرية . والوسائل التعليمية  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : MTSs AL-FURQAN 

Mata Pelajaran   : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester  : VIII/I 

Materi Pokok   :  يومياتنا 

Alokasi Waktu  : 4x30 (2 kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, 

percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan social dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya  

3. Memahami dan Menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 



rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

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 (KD) 

3.3 memahami fungsi sosial struktur teks  dan unsur 

kebahasaaan ( bunyi, kata dan makna) dari teks  

sederhana yang berkaitan dengan tema   يوميتنا dengan 

memperhatikan susunan gramatikal   الجملة االسمية 

4.3 mendemonstrasikan teks dengan memperhatikan 

susunan gramatikal   االسمية  baik secara lisan الجملة 

maupun tulisan  

 

 

 



C. Indikator Pembelajaran  

3.3.1 melafalkan ( bunyi, kata dan makna) dari teks  

sederhana yang berkaitan dengan tema  يوميتنا  

4.3.1 membuat  sederhana teks yang berkaitan dengan 

tema يوميتنا  dengan susunan gramatikal  الجملة االسمية 

4.3.2 mempraktekkan percakapan sederhana yang 

berkaitan dengan tema  يوميتنا 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu melafalkan ( bunyi, kata dan 

makna) dari teks sederhana yang berkaitan 

dengan tema  يوميتنا  

2. Siswa mampu membuat teks sederhana yang 

berkaitan dengan tema يوميتنا  dengan susunan 

gramatikal  الجملة االسمية 

3. Siswa mampu mempresentasikan teks sederhana 

yang berkaitan dengan tema  يوميتنا 

 

 

E. Materi Pembelajaran  



F.  

 

 

 

 

 

 

أنا رشيد. أنا طالب يف املدرسة املتوسطة  
احلكومية بـ بريون يف الفصل الثامن.انا  
أستيقظ من النوم يف الساعة السادسة اال  

 النصف 

 وأنا أصلى الصبح  

ألبس  وأنا أغتسل وأنا 
 املالبس

. وبعد ذلك أنا أتناول 
 الفطور مع أسرت 

 مث أنا أذهب اىل املدرسة  



 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

I. Media/Alat, Bahan Dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat 

a. White Board 

b. Spidol 

c. Gambar 

2. Sumber Belajar 

a. Buku Kemenag, buku siswa Ta’lim Al-

Lughah Al-‘Arabiyah untuk MTsN kelas VIII 

b. Kamus Bahasa Arab 

 

3. Metode Pembelajaran  

a. Model Pembelajaran kooperatif learning  

 



J. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Pendahuluan ( 10 menit)   

a. Mengkondisikan kelas  

b. Memberikan apersepsi 

c. Memberi motivasi 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2. Kegiatan Inti ( 40 menit ) 

Mengamati 

- Peserta didik menyimak, mendengar dan 

menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 

mengenai kosakata yang ditampilkan melalui 

gambar 

- Peserta didik mendengar dan mengamati tentang 

susunan gramatikal  الجملة االسمية 

Menanya  

- Peserta didik diberikan kesempatan untuk 

menanyakan apa yang belum jelas/dipahami dan 

mengenai arti mufradat yang belum diketahui 

- Melakukan tanya jawab sederhana tentang topik 

 يومياتنا 



Mengeksplorasi/Mencoba/Mengumpulkan 

Informasi 

- Peserta didik melafalkan kalimat sesuai dengan 

yang diperdengarkan guru 

- Peserta didik mencoba mengungkapkan dan 

menjelaskan pengertian dari  الجملة االسمية 

Mengasosiasikan/Mengolah Informasi 

- Peserta didik membuat kalimat sederhana yang 

berkaitan dengan gambar berdasarkan contoh 

Mengkomunikasikan  

- Peserta didik mempresentasikan hasil kerja di 

depan kelas 

3. Penutup ( 10 menit ) 

a. Melakukan evaluasi 

b. Kesimpulan  

 

 

 

 

 



Pertemuan II 

1. Pendahuluan ( 10 menit)   

a. Mengkondisikan kelas  

b. Memberikan apersepsi 

c. Memberi motivasi 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2. Kegiatan Inti ( 40 menit ) 

Mengamati 

- Peserta didik menyimak, mendengar dan 

menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 

mengenai kosakata yang ditampilkan melalui 

gambar 

Menanya  

- Peserta didik diberikan kesempatan untuk 

menanyakan apa yang belum jelas/dipahami dan 

mengenai arti mufradat yang belum diketahui 

- Melakukan tanya jawab sederhana tentang topik 

 يومياتنا 

 



Mengeksplorasi/Mencoba/Mengumpulkan 

Informasi 

- Peserta didik melafalkan kalimat sesuai dengan 

yang diperdengarkan guru 

Mengasosiasikan/Mengolah Informasi 

- Peserta didik membuat kalimat sederhana yang 

berkaitan dengan gambar berdasarkan contoh 

Mengkomunikasikan  

- Peserta didik mempresentasikan hasil kerja di 

depan kelas 

3. Penutup ( 10 menit ) 

a. Melakukan evaluasi 

b. Kesimpulan 

K. Penilaian Hasil Belajar 

Tehnik Penilaian 

1. Penilaian pengetahuan   : Tes Lisan 

2. Penilaian Keterampilan : Praktek 

 

 



No Aspek yang Dinilai Skor 

1 Makhraj 1-4 

 Makhraj sangat tepat 4 

 Makhraj sudah tepat 3 

 Makhraj kurang tepat 2 

 Makhraj tidak tepat 1 

2 Kelancaran 1-4 

 Sangat lancar 4 

 Sudah lancar 3 

 Kurang lancar 2 

 Tidak lancar 1 

3 Kefasihan 1-4 

 Sangat fasih 4 

 Sudah fasih 3 

 Kurang fasih 2 

 Tidak fasih 1 

4 Kesesuaian dengan Tema 1-4 

 Sangat sesuai 4 

 Sudah sesuai 3 

 Kurang sesuai 2 

 Tidak sesuai 1 

   



 

1. Sikap Spiritual  

 

LEMBAR PENILAIAN ANTAR PESERTA DIDIK 

 
Nama Penilai    : .................................... 

Nama Peserta didik yang dinilai  : .................................... 

Kelas    : .................................... 
Materi    : .................................... 

 

Petunjuk : 

NO ASPEK PENGAMATAN SKOR 

1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

sesuatu. 

1 2 3 4 

2. Mengucapkan rasa syukur atas karunia 

Tuhan. 

    

3. Memberi salam sebelum dan sesudah 

menyampaikan pendapat/presentasi. 

    

4. Mengucapkan syukur ketika berhasil 

mengerjakan sesuatu. 

    

5. Berserah diri (tawakal) kepada Allah 

setelah berikhtiar atau melakukan usaha. 

    

6. Mengungkapkan kekaguman secara lisan 

maupun tulisan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa 

    

7. Memelihara hubungan baik dengan 

sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa. 

    

8. Merasakan keberadaan dan kebesaran 

Allah saat mempelajari ilmu pengetahuan. 

    

9. Mengormati orang lain menjalankan 

ibadah sesuai dengan agamanya. 

    



Berilah tanda cek (✓) pada kolom skor sesuai sikap 

spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan 

kriteria sebagai berikut : 

1. Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. 

2. Kadang-kadang, apabila kadang-kadang 

melakukan dan sering tidak melakukan. 

3. Sering, apabila sering melakukan sesuai 

pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. 

4. Selalu, apabila selalu melakukan sesuai 

pernyataan. 

 

Pedoman Penilaian : 

• Skor tertinggi 4x10 = 40 

• Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟
x100 = skor akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Menajaga lingkungan hidup di sekitar 

rumah tempat tinggal, sekolah dan 

masyarakat 

    

JUMLAH SKOR     



2. Sikap Spiritual 

 

Lembar Penilaian Diri Siswa 

Nama   : ....................................... 

Kelas   : ....................................... 

Materi   : ....................................... 

 

Petunjuk : 

Berilah tanda cek (✓) pada kolom “ya” atau “tidak” sesuai 

dengan yang sebenarnya. Tidak ada pilihan benar atau 

salah, lakukan secara jujur. 

 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1. Saya selalu menghargai teman.   

2. Saya selalu datang tepat waktu   

3. Saya selalu berbicara dengan santun.   

4. Saya selalu mengatakan yang sebenarnya.   

5. Saya selalu menghargai cerita orang lain.   

 

Pedoman Penilaian : 

Jawaban “ya” diberikan skor 20 dan jawaban “tidak” 

diberikan skor 0 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :  

 
 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
x100 = skor akhir 



 

 

 المفردات

(Kosa Kata) 

  Kegiatan :      أنشطة 

  :Sarapan pagi/makan pagi   أتناول الفطور

  :Makan siang   أتناول الغداء

  :Makan malam   أتناول العشاء

  :Saya bangun    أستيقظ

  :Saya tidur    أنام

  :Saya salat    أصلى

  :Saya menonton     أشاهد

  :Televisi     التلفاز

  :Saya mendengar     أستمع

  :Saya bertanya    أسأل

  :Saya bermain     ألعب

  Saya pulang:        أرجع

 Pelajaran:        الدرس







 

 

 الصور البحث
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