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 :يسعدين وقد فضل هللا يل إبمتام هذا البحث أن أهديه
ين الكرمني أيب املكرم دمحم عارف وأمي إىل الوالد -0

املكرمة جوبيدة، اللذين ربياين صغريا وابركهما هللا 
حف هما وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة 

 .وإىل مجيع األسريت
وإىل مجيع املعلمني يف اجلامعة الرانريي اإلسالمية  -1

احلكومية، الذين قد علموين العلوما كثرية املفيدة هلم 
 .لكثري تقديرا وإجالالاب

وإىل املعلمني يف معهد إنسان قرآين يف املدرسة  -3
الثانوية يف الصف األول  أشكرهم شكرا على 

 .مساعدهتم يف نيل البياانت هلذه الرسالة
وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف اجلامعة اإلسالمية  -4

أقول شكرا جزيال على مساعدهتم . احلكومية الرانريي
  .الرسالة يل يف إجناز هذه

 .جزاكم هللا خري اجلزاء
 

 الباحث

 

 الفردوسوارث
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 شكر وتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هللا الذي جعل القرآن عربيا وأفضل اللغات اليت ينطق هبا 
دان دمحم وعلى آله والصالة والسالم على حبيب الرمحن سي. اإلنسان

 .وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته وإحسانه إىل يوم الدين
فإن الباحث يشكر هللا عز وجّل على نعمه الع يمة، فهو الذي 
أعطاه الصرب واجلهد والتوفيق حىت يتمكن من إمتام هذه الرسالة اليت 

معة يقررها قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جا
 .الرانريي اإلسالمية احلكومية  كمادة من املواد املقررة يتعلمها الطلبة

استخدام اسرتاتيجية تصميم اجلمل   :وختتص الرسالة حتت املوضوع
دراسة جتريبية )املفيدة لرتقية قدرة الطلبة على تكلم اللغة العربية طريقة 

 .(Aneuk Batee Aceh Besarمبعهد إنسان قرآين 
الدكتور  األستاذ كره وتقديره إىل فضيلة املشرفني مهامث يوجه ش 
املاجستري واألستاذ ترميذي نينورسي املاجستري، حلسن  ننايشاه م

إشرافهما على هذه الرسالة وإرشادامها وتوجيهما القيمة حىت يتمكن من 
فهم هذه الرسالة وكيفية البحث عنها لعل هللا ابركهما وجزامها خريا كثريا 

 .ما يف الدنيا واألخرةوأحسن إليه



 
 

 
 

 ح

مث من الواجب على الباحث أن يقدم شكرا واحرتاما لوالديه 
احملبوبني أيب دمحم عارف وأمي جوبيدة اللذين ربياه تربية حسنة وهذابه 
تذهيبا انفعا، يسأل هللا أن جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة وأن 

 .سننييتقبل عملهما بقبول حسن فإن هللا ال يضيع احمل
ويشكر كذلك ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية ورئيس قسم اللغة 
العربية كما يشكر بقية األساتذة املكرمني يف جامعة الرانريي اإلسالمية 
احلكومية بندا أتشيه، ألهنم قد بذلوا جهودهم يف سبيل تدريس طالب 
ه وطالبات جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وإرشادهم إىل ما في

 .صالحهم الدنيوي واألخروي
مث يشكر مجيع اإلخوان وكل من له أسهام يف إمتام هذه الرسالة، 

 .واليستطيع ذكر كل واحد منهم يف هذه العجالة القصرية
والينسى أن يقدم شكرا لرئيس معهد إنسان قرآين األستاذ مذكر 
ذ ذو الكفل و أستاذ وحي سفرت املاجستري ومدرس اللغة العربية األستا

وجلميع األساتذة والتالميذ فيه الذين قد أعانوه يف مجع  حسن الدين
 . البياانت عند عملية البحث، عسى هللا أن يعطيهم مجيعا أجرا ع يما

وإن الباحث يرجو كل من اطلع عليه وعثر على خطأ أو نقص 
وإنه يسأل هللا تبارك . واملؤمن مرآة أخيه املؤمن. فيها أن ينبهاه عليه

 .أن جيعل هذا العمل مباركا وانفعا له وملن قرأ هذه الرسالةوتعاىل 
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ويسأل هللا العفو واملغفرة والسالمة للمسلمني وأن يوفقنا إىل سبيل 
وصلى هللا على نبينا دمحم وصحبه ومن سار على هنجه إىل يوم . اهلدى
 .واحلمد هلل رب العاملني. الدين

 
 1010أغسطس  00 بندا أتشيه،

 صاحب القرار،
 
 

 وارث الفردوس



 
 

 ي

 

 قائمة احملتوايت
                                                                           

 الصفحة
 ب .......................................... مواقفة املشرفني

 ج .............................................. قرار اللجنة
 د ............................................ إقرار الباحث

 ه ............................................... اإلستهالل
 و .................................................. اإلهداء

 ز ............................................. شكر وتقدير
 ي ........................................... قائمة احملتوايت

 ن ................................... قائمة اجلداول والرسوم
 س .......................................... قائمة امللحقات

 ع ........................... تخلص البحث ابللغة العربيةمس
 ص........................ مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزية

 ر ...................... مستخلص البحث ابللغة اإلندونيسية



 

 ك 



 

 ل 

 



 

 م 



 

 ن 

 



 

 س 

 قائمة امللحقات
 

 موافقة املشرفني .0
 إقرار الباحث .1
إفادة عميدة كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي  .3

 اإلسالمية احلكومية ببندا أتشيه على تعيني املشرفني
ية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي إفادة عميدة كلية الرتب .4

 اإلسالمية احلكومية ببندا أتشيه على القيام ابلبحث
 إفادة معهد إنسان قرآين على إمتام البحث .5
 ورقة االستباانت .9
 خطة التعليم .7
 قائمة أسئلة اإلختبار القبلي والبعدي .2
 الصور الفوتوغرافية .6

 السرية الذاتية .00
 



 

 

 
 ع

 مستخلص البحث
 يجية تصميم اجلمل املفيدة لرتقيةم اسرتاتاستخدا:عنوان البحث  

دراسة )قدرة الطلبة على تكلم اللغة العربية 
 ( Aceh Besarجتريبية  مبعهد إنسان قرآين 

 وارث الفردوس:االسم الكامل  
 090101061:        رقم القيد

إنسان قرآين يالحظ الباحث على أن أغلب الطلبة يف معهد 
عب بني املهارات اللغوية األربعة، يعتربون أن مهارة الكالم أص

ألن الدراسة هذه املهارة  يقتصر على حفظ النصوص واملفردات 
لذلك هؤالء ال يستطيعون على إجابة األسئلة شفواي أثناء . فقط

تعلم اللغة العربية، ومييلون إىل أن يكونوا سلبيني وصامتني بسبب 
وأيضا . مباشرةفقد الشجاعة على التعبري ما يف أذهاهنم وأفكارهم 

خيافون أن يعربوا آرائهم يف عملية التعلم ألن تطبيقها اندرا عند 
التعلم، وليس يكون عندهم احلماسة والدوافع القوية على تطبيق 

لذلك السبب يقوم الباحث استخدام . والتعبري يف اللغة العربية
اسرتاتيجية تصميم اجلمل املفيدة لرتقية قدرة الطلبة على تكلم 
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وأما أغراض التأليف هذه الرسالة فهي التعرف على . العربية اللغة
يف تعلم مهارة إنسان قرآين فعالية واستجاابت الطلبة مبعهد 

. الكالم اللغة العربية ابستخدام اسرتاتيجية تصميم اجلمل املفيدة
وأما دراسة البحث الذي استعمل الباحث فهىي دراسة جتريبية 

 OneGroup Pre-Test Post-Test)ابلتصميمات التمهيدية 
Design)،وجلمع البياانت استعمل الباحث االختبار واالستبانة .

، إنسان قرآينوكان اجملتمع من هذا البحث مجيع الطلبة مبعهد 
العينة يف هذا البحث وكان  cواختار الطلبة يف الفصل األول 

حلصول على  Test-ت وأما نتائج حتليل. طالبا 19عددهم 
 وهو (.Sig) الداللة تيجة مستوىأن نفعالية، 

، وأما حتليل البياانت من استجاابت الطلبة (0،000>0،05)
وهذا يدل على أن فرض , 3،50حتصيل على درجة العليا 

 (.مقبول (Haمردود وفرض االبديل ((Hoالصفري 
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Abstract 

Research title :  The use of presumption strategy of 

storytelling using pictures  to improve 

student’s ability speaking skills arabic  

students of the Institute Insan Qurani Aceh 

Besar. 

Name  : Warisul Firdausi 

NIM : 160202192 

Researchers observed that the students in Madrasah Insan 

Qurani assume that speaking skill is the most difficult 

among other laguage skill. It is due to the study being 

focused only on memorizing text as well as vocabulary also, 

teachers only listen to the students memorize in class. Thus, 

students experience difficulties in answering questions 

verbally. They tend to keep silent and cannot express their 

ideas directly. They also do not feel confident when 

speaking,  because they lack practice of what they have 

learned. They are not motivated enough to speak and 

express their knowledge in Arabic.  To overcome this 

problem, researchers apply a strategy of storytelling using 

images as media to improve students’ abilities to speak 

Arabic. The objective of this research is to identify the 

effectiveness and the responses of the students at Insan 

Qurani in studying the Arabic using the strategy of 

storytelling with pictures. This study uses an experimental 

study, while the research method used is the method (One 

Group Pretest-Posttest Design). The gather data collection 

tools are the researcher distributed the questionnaire, and 

pre- and post test. The study population was all all students 
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at class 1 c, and researcher took class 1c as the sample of 26 

students.The research results the use of pictures story 

strategy is effective to improve students’ ability in speaking 

arabic. (sig. (2- tailed) p- value with of score of .000 is 

smaller than the significance level (a =0.05). the results of 

the research drawn from the research Stadents’ responses to 

theacing speaking arabic using pictures story strategy 

achieve a higher degree is 3,50 (upper). (0,05< .000). This 

shows that the hypothesis is zero (ho) is rejected and 

hypothesis (Ha) is accepted. 
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Abstrak 

 

Judul Penelitian : Menggunakan strategi reka cerita 

gambar untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam  berbicara 

bahasa arab Siswa Insan Qurani Aceh 

Besar. 

Nama Lengkap : Warisul Firdausi 

NIM  : 160202192 

 

Peneliti mengamati bahwa siswa di madrasah Insan Qurani 

menganggap maharah kalam paling sulit daripada marah 

bahasa lainya. Karrna belajar hanya terpaku pada 

penghafalan teks dan juga kosa kata kemudian guru 

menyimak hafalan tersebut di kelas. Oleh karena itu, siswa 

merasa kesulitan dalam  menjawab pertanyaan dengan 

kalam, Mereka cenderung terdiam dan tidak dapat 

mengungkapkan ide mereka secara langsung. Mereka juga 

merasa  takut di saat mau berbicara, karena kurangnya 

penerapan apa yang telah mereka pelajari. Mereka tidak ada 

motivasi yang kuat untuk berbicara dan mengekspresikan 

pengetahuan mereka dalam bahasa Arab, Adapun upaya 

untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti menggunakan 

strategi reka cerita dengan media gambar untuk penguatan 

kemampuan siswa di dalam berbicara bahasa Arab. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

keefektifitasan  dan respon siswa di Insan Qurani dalam 

pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan strategi 

reka cerita dengan media gambar. Metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah pre-eksperimen dengan 

desain (one group pretest-postest design). Untuk 

mengumpulkan data peneliti melakukan dengan cara pre-test 

dan post-test, lembar angket. Adapun populasi  dari 
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penelitian ini adalah semua siswa di Insan Qurani, dan siswa 

di kelas satu C  terpilih sebagai  sampel dalam penelitian ini 

yang berjumlah 26 siswa. Hasilnya Sig.(2-tailed) nilai-p 

dengan skor .000 lebih kecil dari tingkat Sig (a=0,05) 

didapatkan  dari Uji Test dari pada t-table yaitu Sig 

(,000<,0,005). Adapun respon siswa untuk belajar maharah 

kalam menggunakan reka cerita gambar mencapai tingkat 

yang lebih 3,50 (tinggi). Ini menunjukkan bahwa hipotesa 

nol (Ho) ditolak dan hipotesa  (Ha) diterima. 
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 فصل األولال
 أساسيات البحث

 مشكالت البحث -أ 
. الناس م اهر اجتماعية مهمةمن املؤكد أن اللغة يف 
 .دث يف اجملتمع ماماعي الذي حيوابللغة فيكون التقدم اإلجتم

وجبانب ذلك أن اللغة آلة موحدة لألجيال والقبائل املختلفة يف 
وهي " لغة دولية"الشعوب، بل آلة موحدة بني البالد حبيث ت هر 

إن اللغة هي ن ام اعتباطي . اللغة املستخدمة للتفاعل بني البالد
لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني أعضاء مجاعة 

ومن اللغات يف العامل اللغة العربية اليت هي  0.لغوية متجانسة
من املعروف أن اللغة العربية هي لغة  .فريدة عن اللغات األخرى

موعة السامية ضمن العائلة السامية احلامية وهي لغة تنتمي إىل اجمل
القرآن الكرمي والكتاب السماوي الذي يؤمن به املسلمون واللغة 1

اليت تتكلمها اثنان وعشرون دولة عربية واليت يعرفها املاليني من 

                                                             
اململكة العربية )، اسلوب تدريس اللغة العربية، دمحم علي اخلويل 1
 05.ص، (0621، مجيع احلقائق احملفوظة : السعودية
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املسلمني بصفتها لغة اإلسالم، وهذا يعتمد على منهج املسلمني 
 3.شريفةالقرآن الكرمي واألحادث ال

 والكالم اإلستماع وهي املهارات أربع هلا العربية اللغة إن
 اإلستماع، بعد الثاين الفن الكالم ويعترب .والكتابة والقراءة
 إىل الطلبة يسعى اليت األساسية، املهارات من الكالم واملهارة
 يف املهارة هذه إىل احلاجة اشتدت ولقد ،األجنبية اللغة يف اإتقاهن
 ،الناس بني الشفهي إلتصال أمهية زادت عندما ة،األخري  فرتة
 ابجلانب اإلهتمام العربية، اللغة تعليم عند مبكان الضرورة ومن

 اللغة مدرس يسلكه أن نرجو الذي اإلجتاه هو وهذا الشفهي،
 ابلعربية، التكلم من الطلبة تمكنيل األول مهه جيعل وأن العربية،
 يف الناس ماليني من أكثر مهايفه اإلتصال، لغة العربية اللغة ألن

 حياهتم لتن يم بعض بعضهم الناس بني تصالاإل وسيلة و العامل،
 4.حوائجهم ولقضاء

                                                             
، (0621،...اسلوب تدريس اللغة العربية، ، دمحم علي اخلويل  

 10.ص


4 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran  Bahasa, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal.129 



 
 

  

  

وفيها . االسرتاتيجية عنصر املهمة يف عملية التعليم والتعلم
وعملية التعليم . أو األساليب متنوعة لتدريس اللغة األجنبية طرق

اسرتاتيجية املناسبة للوصول  والتعلم حتتاج إىل إستعمال الطرق أو
إىل األهداف الدراسية، ألهنا تلعب دورا كبريا لتحقيق النجاح يف 

 . التعليم والتعلم
، Aceh Besarكان املعهد إنسان قرآين إحدى معاهد يف 

فيها يتعلم اللغة العربية منها الكالم أواحلوار، إن يف املواد اللغة 
هذا . م، القراءة والكتابةالعربية منها املادة اإلستماع، الكال

البحث يتعلق مبهارة الكالم، وأما مسائل اليت الحظ الباحث 
أغلب الطلبة من املستوى األّول يعتربون أن مهارة الكالم أصعب 

ال  من مهارات اللغوية، خاصة عند القيام ابحملادثة، هؤالء
. يةيستطيعون إجابة األسئلة شفواي أو حتريراي أثناء تعلم اللغة العرب

ومييلون إىل أن يكونوا سلبيني وصامتني بسبب فقد الشجاعة 
لذلك يريد الباحث أن يستخدم . للتعبري ما يف أذهاهنم وأفكارهم

اسرتاتيجية تصميم اجلمل املفيدة لرتقية قدرة الطلبة على تكلم 
 . اللغة العربية
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هلذا السبب الباحث يريد أن يبحث إحدى االسرتاتيجية  
رة على ترقية مهارة الكالم لدى الطلبة وهي اليت تعترب قاد

االسرتاتيجية تصميم اجلمل املفيدة، يعترب هذا األسلوب مناسبا 
ألنه سيساعد الطلبة على فهم وتسهيل لطلبة على إتقان 
املفردات اليت ميكن تطويرها إىل اجلمل املفيدة وميكن تطبيقها من 

على الطلبة ألن هناك مطالب . خالل الكالم ابلعربية مباشرة
لوصف أو تعبري القصص املصورة املختلفة اليت قدمها املعلم يف 

 .على شكل ألورق املصورة أو الرسوم الصامتة صورة املعينة
ومن البياانت الّسابقة حيتاج الباحث أن يبحث عن 

 الطلبةلرتقية قدرة االسرتاتيجية تصميم اجلمل املفيدة استخدم 
 قرآين ىبسة إنسان در ة جتريبية مبدراس"للغة العربية اعلى تكلم 

Aceh Besar  ." 
 أسئلة البحث  -ب 

 :تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن سؤالني، ومها 
ال هل يكون االسرتاتيجية تصميم اجلمل املفيدة  فعّ   -0

 على تكلم اللغة العربية ؟ يف ترقية قدرة الطلبة 



 
 

  

5 

الطلبة ابستخدام االسرتاتيجية  كيف استجابة  -1
املفيدة يف ترقية قدرة على تكلم اللغة  تصميم اجلمل

 العربية؟
 أهداف البحث -ج 

يف كتابة هذه حتقيقه  الذي يريد الباحث أما أهداف
 :الرسالة فهي كما يلي

التعّرف على فعالية استخدام االسرتاتيجية تصميم اجلمل   -0
 املفيدة لرتقية قدرة الطلبة على تكلم للغة العربية 

 االسرتاتيجيةة عن استخدامالطلب استجابة ف علىالتعرّ   -1
تكلم  ترقية قدرة الطلبة على علىصميم اجلمل املفيدة ت
 للغة العربيةا

 أمهية البحث -د 
يستهل كل جانب من جوانب أمهية البحث ابلعبارات 

 :اآلتية
لنيل خربهتا واإلصالح املمارسات : ابلنسبة للباحث -0

 .التعلمية
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لرتقية قدرة أن يكون هذا البحث انفعا : ابلنسبة للّتالميذ -1
 .على التكلم ابللغة العربية الطلبة

عسى أن يكون هذا البحث منهجا : ابلنسبة للمدّرس -3
 .يف طريقة التعليم

 فروض البحثافرتاض و  -ه 
وأما الفروض البحث اليت افرتضها الباحث يف هذه 

 :الرسالة هي
اسرتاتيجية استخدام   إن : (Ho)صفريال الفرض  -0

 .عاال لتعليم الكالمتصميم اجلمل املفيدة مل تكن ف
إن استخدام اسرتاتيجية   (Ha) :بديلالفرض ال  -1

 .تصميم اجلمل املفيدة فعال يف تعليم الكالم 
 حدود البحث -و 

 احلد املوضوعي -0
صميم اجلمل تاسرتاتيجية تبحث الباحث استخدام 

 على تكلم اللغة العربية الطلبةلرتقية قدرة املفيدة 
 احلد املكان -1
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ثانوية هذه الرسالة مبدرسة ال يريد  الباحث أن يبحث
 .يف الفصل األول Aceh Besarإنسان قرآين ىب 

 احلد الزماين -3
لقاء يف  مبرمان يقوم الباحث ابستخدام هذا اسرتاتيجية

 1010-1006سنة 
                                                                                                                                                                                                                                     مصطلحات البحث                                                                                               -ز 

حيسن به أن  لرسالةا قبل أن يبحث الباحث عن هذه
 :يشرح الباحث املصطلحات

 استخدام   -0
استخداما -يستخدم-كلمة استخدام مصدر من استخدم

 5".اختذه خادما: استفعاال معناه -يستفعل-استفعل" على وزن"
وكلمة   9.وتعد أيضا كا لطريقة، والكيفية  يف استعمال شيئ

 :استخدام اصطالحا هي

                                                             
5

الطبعة التاسعة  املنجد يف اللغة واالعالم،مؤسسة دار املشرق، 
 املكتبة دار: بريوت)والثالثون 

 070. ،ص(م1003ا ملشرق 
6
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia,cet II (Jakarta: Balai Pustaka),hal. 347. 
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 "Employ is to use something such as a skill, method 

etc for a particular purpose”.
   

استخدام هو استعمال الشيئ كاملهارة، الطريقة وغريها : املعىن
واملراد ابستخدام هنا هو استعمال . للوصول  إىل الغرص املعني

لتحسني الطلبة على تكلم اللغة  صميم اجلمل املفيدةتاسرتاتيجية 
 .العربية

 م اجلمل املفيدة اسرتاتيجية تصمي -1

اسرتاتيجية هو فن اإلمكاانت والوسائل املتاحه كلمة 
بطريقة مثل لتحقيق األهداف املرجوة على أفضل وجه ممكن، أو 
هي طرق معينة املعاجلة مشكلة أو أساليب لتحقيق هدف 

اخرتها  اليت اسرتاتيجية التعليم فهو صورة" أما اصطالحا  2.معني
حقيق األهداف التعليم ويتبع خطوات املعلم يف خطة التعليم لت
فنيات : واسرتاتيجية التدريس أبهنا. منهجيات عند إجرائه

وإجراءات خصة يتبعها املعلم عند تنفيذه لعملية التدريس هبدف 

                                                             
7
 Victoria Bull, Oxford Dictionary, 2011, (New York: Oxford 

University Press), hal .488 

، العربية نجاح يف تعلم اللغةالإسرتاتيجيات،أمحد بن صاحل الصبيحي 8
 11. ، ص(1003مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، : املدينة املنورة)
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أتخذ   6".حتقيق أهداف تعليمية ومتيزه عن غريه من املعلمني
 00.مكاهنا فعاال يف غرفة الدراسة

يف هذا البحث هو اجلمل املفيدة  تصميم اد إبسرتاتيجيةواملر 
 .الطلبة على تكلم اللغة العربية قدرة الطريقة املستخدمة يف ترقية

 تصميم اجلمل املفيدة  -3
صميم اجلمل املفيدة إحدى األجزاء الفرغية تاسرتاتيجية 

لنموذج تعليم التحدث حول موضوعات اللغة اإلندونيسيا الذي 
ية، وهو تعليم رواية القصة سيطوره الباحث يف تعليم اللغة العرب

: بناء على الصورة الواحدة أو ميكن أن تكون صورا متسلسلة 
مجع من القصة أو احلكاية ابستعمال الصورة اليت تنفع لتزيّنها 

قال أردينوا أن القصص املصّورة هي الفن . وتسّهل على فهمها

                                                             
املدخل للمناهج و طرق ماهر إمساعيل صربي دمحم يوصف،   6

 13. ، ص(1000دار املشرق، : بريوت)التدريس، 
دمحم ينوس : جكرما)إندونسي، -حممود يونس، قاموس عريب.  00

 496.، ص(0660والذرية،
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الذي يستخدم الصور الصامتة تعدها ابحلسنة حىت أن تكون 
   00.صتشابك قص

وأما املراد بتصميم اجلمل املفيدة يف هذا البحث فهو تعبري 
 القصص املصّورة لرتقية قدرة الطلبة على تكلم اللغة العربية

 ترقية  -4
رفعه وصعده إىل "ترقية معناها  –يرقي  -لغة مصدر من رقى

األعلى أوزاد فيه،  ويف لسان العرب أي له معىن  رقى فيه درجة 
أما ترقية  01.رقية أي رفع والرتقية العودة معروفةورقى عليه كالما، ت

أما . العمل، احملاولة، الربانمج: يف املعجم اإلندونيسي فهي
 . مازال ينتقل به من حال إىل حال: اصطالحا أن ترقية فهي

على  الطلبةواملراد ابلرتقية هنا حماوالت املدرس إلرتفاع دوافع 
 .للغة العربيةاتكلم 

 قدرة  -5

                                                             
11 Ardianto, Tommy. Perencanaan Buku Cerita Bergambar 

Sejarah Goa Selonangleng Kediri, (Surabaya: Universitas Kristen Petra, 

2007), hal. 6 
، لسان العربايب الفضل مجل الدين دمحم بن مكرم ابن من ور،   01

 42.، ص06اجلزء  ،(0355دار الفكر، : عمان)



 
 

  

11 

القوة على  عىنمب "قدرة-يقدر-قدر"صدر من كلمة قدرة م
ومرادها أن حياول املعلم حمولة لرتقية قدرة  03.الشيئ والتمكني

 .الطلبة على تكلم اللغة العربية
 تكلم اللغة العربية -9

-ينطق-تكلما، مبعىن نطق -يتكلم -تكلم من كلمة  تكلم
ومسي كلمة  04".حتدث الشيئ مبعىن تكلم وأخرب" نطقا، أي
 :للغة اإلجنلزية وإلندونيسية يبالتكلم اب

“Talking: conversation (percakapan), pembiciraan 

perbincangan, ceramah  dan omongan”.
15

 

 الدراسات السابقة -ح 
ويعرض الباحث الدراسات اليت تتكون من الرسائل 

 :البالغة عددها دراستان
 2112الزهر الفؤادي  -1

                                                             
أغكسا، : القاهرة)الوسيط  املعجمأنيس وإخوانه،  إبراهيم  03

 45. ، ص(م0679
لويس معلوف، املنجد يف اللغة اإلعالم، الطبعة الثامنة والعشرون،   04

 111. ، ص(0623دار املشرق، : بريوت)
15 Peter Salim Dan Yenny Salim. Kamus Bahasa...hal, .373 
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ص املصّورة دراسة تعليم احلوار بطريقة القص :املوضوع 
جتريبية يف املدرسة العالية احلكومية بندا 

 1أتشية 
أن بعض الطالب بعيدا عن ممارسة الكالم :  املشكلة

ابلعربية ألن الطالب ليس هلم دوافع يف 
 .ممارسة العربية

وأهداف البحث يف هذه الرسالة  :أهداف البحث 
ملعرفة إجراء تعليم احلوار العريب 

، وترقية عملية تعليم رةابلقصص املصوّ 
احلوار، وترقية حتصيل الدراسة عند 
 .الطالب ابستخدام القصص املصّورة

ملنهج البحث الذي تستخدمه أما ا: منهج البحث
 .يف هذا البحث فمنهج جترييب الباحثة

وأما نتائج البحث يف هذه الرسالة فإن :نتائج البحث 
املصّورة  تعليم احلوار بطريقة القصص

 يف تعليم احلوار ويرفع دوافع يكون فعاال
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الطالب وقدرهتم على دراسة اللغة 
 .العربية

 :العالقة بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية هي
موجود التشابة، متساواي البحث التجريب واستخدام قصة  -0

 .املصورة
الدراسة السابقة يف تعليم احلوار . موجود اإلختالف -1

الطلبة على تكالم اللغة  والدراسة احلالية يف ترقية قدرة
 .العربية بصورة الصامتة ومكان عملية البحث العلم

 أمساء احلسىن -2
إستخدام الصوار الصامتة لرتقية قدرة الطلبة : موضوع 

 على احملادثة
 Acehأن قدرة الطلبة مبعهد ابب املغفرة : مشكلة البحث 

Besar  ضعيفة وهذه تتمثل يف وقوع
لدى  األخطأ حنوية كانت أم صرفية

الطلبة أثناء ممارسة الكالم داخل الفصل 
 .وخارجه
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حبث جترييب ابملدرسة املتوسطة ابب  :طريقة البحث 
      Aceh Besarاملغفرة 

kuta karo. 

إن استخدام الصوار الصامتة لرتقية قدرة : نتائج البحث 
الطلبة على احملادثة يساعد الطلبة على 

 .حفظ املفردات
 :السابقة والدراسة احلالية هيالعالقة بني الدراسة 

موجود التشابة متساواي البحث التجرييب واستخدام  -0
 .الصوار الصامتة لرتقية قدرة احملادثة

أي مكان  الدراسة السابقة يف ابب  .موجود اإلختالف -1
والدراسة احلالية ابملعهد إنسان قرآن  Aceh Besarاملغفرة 

 .Aceh Besarىب 
 
 

 طريقة كتابة الرسالة  -ط 
ا طريقة أتلسف هذه الرسالة وكتابتها فيعتمد الباحث وأم

درجة املرحلة اجلامعية )على دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية 
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قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني ( األوىل
 . بندا أتشية -جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم
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 الفصل الثاين
 ظرياإلطار الن

 مهارة الكالم وأغراض تعليمها  مفهوم  - أ
 تعريف الكالم -1

الكالم هو القدرة على نطق األصوات على التعبري أو 
الكلمات التعبري مع قواعد لغة معينة لنقل األفكار واملشاعر، 
وعند املتكلمني هو املعىن القائم ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ، 

أما اصطالحا الكالم فهو  09.املفيدة املرتكبة يف احلقيق واجلمل
املنطق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من حاجسه أو 

الكالم هو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق  07.خاطره
اإلستماع والقراءة والكتابة، وهو من العالمات املميزة لإلنسان، 

درس الكالم هو  02.ومعنه االقائم ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ
                                                             

 القاهرة،)السابع،  اجلزءلسان العرب، إمام العالمة ابن من ور،   09
 706. ص( 1003

تدريس اللغة العربية ابملرحلة دمحم صالح الدين علي جمري،   07
 113.ص( 0677دار القالم، : الكويت)الطبعة الثالثة، اإلبتدائية، 

الطبعة املهارات اللغوية أمهيتها وطرائق تنميتها، أمحد فؤد عليان،   02
 72. ، ص(1000دار املسلم : الرايض)الرابعة، 
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يف التعامل بني املدّرس والطالب، بل من أهم األسس يف أساس 
العملية التعلمية كلها فالسؤال واجلواب واملناقشة واحملدثة أو 

 .األنشطة األخرى
 

 أمهية الكالم  -2
لطالقة يف التعبري عن ابعلى الكالم يعود اإلنسان  تعليمال-أ 

 .، والقدرة على املباداة واملواجهة اجلماهريمأفكاره
-ب  لكالم يعود اإلنسان املواجهة احلياة ا تعليمال

املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، وحاجة ماسة إىل 
املناقشة، وإبداء الرأي، واإلقناع، خاصة يف القضااي 
املطروحة للمناقشة بني املتكلمني، أو املشكالت اخلاصة 

 .والعامة اليت تكون حمل خالف
راحل احلياة، م يف كل ميم والتعلالكالم وسيلة رئيسة للتعل-ج 

من املهد إىل احلد، وال ميكن أن يستغىن عنه املعلم أو 
للشرح والتوضيح : الطالب يف أية مادة عملية من املواد

 .والسؤال واجلواب
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الكالم مؤشر صادقا إىل حدما للحكم على املتكلم -د 
ومعرفة مستواه الثقايف، وتطبيقه اإلجتماعية، ومهنته، 

ف أنواعهم، إمنا ذلك ألن املتكلمني على اختال
 . يستخدمون غالبا اصتالحات لغوية تنبئ عن عملهم

الكالم نشاط إنساين يقوم به كل إنسان حيث يتيح -ه 
للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن 
مطالبة الضرورية، والتنفيس عما يعانيه، خلفف من جدة 

 06.األزمة اليت يعانيها، أو املواقف اليت يتعرض هلا
 

 ض الكالماأغر  -3
 وأهداف تعليم الكالم

 .أن ينطق األصوات اللغة نطقا صحيحا وواضحا -0
 .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة -1
 .أن مييز يف نطقه بني احلركات القصرية، واحلركات الطويلة -3

                                                             
الطبعة ) اللغوية ماهيتها وطرق تدريسها، املهارات ليان،أمحد فؤاد ع  06

 96. ، ص(م1000الرابعة 
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أن ينطق الكلمات واجلمل املقدمة يف الكتاب نطقا  -4
 .صحيحا معربا

 .املناسبة أن يعرب عن فكرة مستخدما الصيغ -5
أن يعرب عن موافق ترتبط ابآلخرين متخدما الصيغ  -9

 .املناسبة
أن يسأل كثريا من األسئلة املتعلقة مبواقف احلياة اليومية  -7

 .السائدة
أن يعرب بصوته عن املواقف املختلفة الكالم، مثل موقف  -2

 .اإلستفهام، واإلخبار والتعجب
يث أن يشرتك يف حمادثة عامة عن موقف عام، مثل احلد -6

يف مواعيد الطائرات والبنوك وتقدمي وجبات الطعام، 
 10.واحلديث عن املناخ والطقس بصفة عامة

اكتساب ة القدرة على احملادثة واملناقشة تنمي -00
القدرة على التفكري، وترتيب األفكار، وتسلسلها، وربطها 

 .ببعضها البعض
                                                             

دليل املعلم للكتاب األساس يف تعليم اللغة  فتحي علي يونس،  10
 04. ، ص(0623: يونس) العربية لغري الناطقني هبا،
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الكشف عن مواهب املتعلمني ورعايتها وتنميتها لتكوين  -00
 .دعةأجيال مب

تزويد املتعلم بثروة لف ية ومعرفية تساعده على التعبري  -01
 10.السليم حتداث وكتابة

 
 أنواع الكالم -4

ينقسم الكالم إىل قسمني فهي الكالم الوظيفي والكالم 
 .اإلبداعي

 الكالم الوظيفي  -0
هو ما يؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة يف حميط اإلنسان، 

اتصال الناس : منهوالكالم الوظيفي هو الذي يكون الغرض  
احملادثة : بعضهم ببعض، لتن يم حياهتم، وقضاء حوائجهم، مثل

 .واملناقشة
والكالم الوظيفي ضروري يف احلياة، ال يستغىن عنه 
إنسان، وال ميكن أن تقوم احلياة بدونه، فهو حيقق مطالب احلياة 
                                                             

عامل الكتب : قاهرةلا)تعليم اللغة العربية املعاصرة، سعيد اليف،  10
  155-154. ، ص(1005
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وال حيتاج هذا النوع الستعداد (. املادية واإلجتماعية)لإلنسان 
يف ) وال يطلب أسلواب خاصا، ومواقف احلياة العلمية خاص، 

تطلب التدريب على هذا النوع من التعبري الذي ( احلياة احلاضر
يف العمل، واألسواق، ويف وسائل : مثل. ممارسه الكالم يف حياته
 .اإلعالم املسموعة واملرئية

 الكالم اإلبداعي -1
هو يقصد به إظهار املشاعر، واإلفصاح عن العواطف، 
وخلجات النفس، وترمجة اإلحساسات املختلفة بعبارة منتقاة 
اللفظ، جيدة السق، بليغة الصياغة مبا يتضمن صحتها لغواي 
وحنواي، حبيث تنقل سامعها أو قارئها إىل املشاركة الوجدانية مع 
من قاهلا، كي يعيش معه يف جوه، وينفعل ابنفعاالته، وحيس مبا 

الطبيعة، أو مشاعر  التكلم عن مجل: أحسن هو به مثل
  . العاطفية، أو مشاعر احلزن أو الفرح

النوع ضروري يف احلياة أيضا، فعن طريقة ميكن  وهذا
التأثري يف احلياة العامة، إباثرة املشاعر وحتريك العواطف حنو إجتاه 

إاثرة األحاسيس، : معني، فأسلوب الكالم األديب من خصائصه
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ان هلا فعل السحر يف وحتريك العواطف، وكم من الكلمات ك
 .نفوس الناس، فحركت جيوشا، وأالنت قلواب

ضروري لكل إنسان ( الوظيفي واإلبداعي)والكالم يعربين 
يف اجملتمع احلديث، فالتعبري الوظيفي حيقق لإلنسان حاجته من 
املطالب املادية واإلجتماعية، والتعبري اإلبداعي ميكنه أن يؤثر يف 

 11.خصيتهاحلياة العامة أبفكاره وش
 

 طرق تعليم الكالم -5
للمدرس أن يعرف الطرق واألساليب قبل يريد ينبغي 

 :استخدامها
 .تعيني املوضوع املناسب، املالئم يف املادة واللغة -0
حتضري كل الوسائل اإليضاحية اليت تساعد على جناح  -1

 .املدرس
 .شرح معاين الكلمات اجلديدة -3

                                                             
الطبعة )، املهارات اللغوية ماهيتها وطرق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  22

 24-21. ، ص(1000الرابعة 



 
 

  

2  

ل عنصر ابلتكلم أو ابلتحدث يف ك يكلف املدرس الطلبة -4
على أساسي ما أسفر عنه من نقاط أو أفكار، مع 
معاونته ابأللفاظ واألساليب اللغوية املفيدة املتصلة هبذا 

 13.العنصر، مدونة على السبورة
من قصص،  الطلبةميكن للمعلم أن يتخذ ما لدى  -5

إىل  الطلبةواحلكاايت، وفكاهات، وطرائف يف دفع 
 .اإلشرتاك يف مسابقات

 

 اجتية تصميم اجلمل املفيدةإبسرت  مفهوم -ب
 االسرتاجتية  تعريف -1

من كلمة اليواننية اسرتاتيجوس،  كلمة اسرتاجتية مأخوذة
معناها يف اللغة العربية فن القيادة، وتعرف أبهنا جممل القواعد 
والضوابط املوجهة واملن مة ألساليب العمل، وتندرج االسرتاتيجية 

ا استخدام الوسائل حتت إطار املصطلحات العسكرية، ويقصد هب
لتحقيق األهداف يف العديد من اجملاالت احلياة منها األنشطة 

                                                             
مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرس اللغة أزهر أرشد،   2

   003. ، ص0662مطبح األحكام، أجوع فندع،  العربية،
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اسرتاتيجية هي تعبري عن منطق أو أسلوب  14.وامليادين الرتبوية
جديد ذي أدوات جديدة يف تفكري اصطنعته علوم جديد، وقيل 
اسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية هي ختطيط األنشطة بدقة 

  15.املعينة لوصول األهداف
 املصّورة القصص تعبريتصميم اجلمل املفيدة هو  اسرتاجتية

احدى األجزاء الفرعية ملنموذج تعليم التحدث حول موضوعات 
. اللغة اإلندونسية الذي سيطوره الباحث يف تعليم اللغة العربية

إعادة قول، : األقسام الفرعية األخرى لنموذج تعليم التحدث هي
جلمل املفيدة، اإلجابة على األسئلة، قصص ان ر وقول، تصميم ا

أن أسلوب تعبري القصص املصّورة هو تعليم رواية  .مستمرة
القصص بناء على الصور، وميكن أن تكون صورة الواحدة أو أن 

يعرب هذا أسلوب مناسبا ألهنا ستساعد . تكون صورا متسلسلة
 الطلبة على فهم وجتعل من السهل على الطلبة إتقان املفردات
اليت ميكن تطويرها يف مجل املفيدة وميكن تطبيقها عن طريقة 

                                                             
24 Abdul Madjid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), hal. 3 
25

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 

Inovatif (Malang: UIN  Maliki Press, 2011), hal. 7 
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ألن هناك مطالب على الطلبة  19.التحدث ابللغة العربية مباشرة
لوصف الصور أو تصميم اجلمل املفيدة إىل الصور املختلفة اليت 

ابستخدام هذا أسلوب   قدمها املعلم يف شكل ورق أو بويربوين
 .املعلومات اليت ينقلها املعلم سوف متتص الطلبة بسهولة إصالة

يف عملية التعليم ميكن الطلبة املبتكرين إلتقان الكفاءة 
هنا يتم . للتحدث أو التأليف حبرية بناء على الصور املوضحة

منح الطلبة حرية صب مجيع األفكار واآلراء واخليال، وما إىل 
ذلك من خالل صورهم وميكن استفزاز الطلبة للتحدث من 

يقوم املعلم إبعداد صور ألشياء معينة مثل .الصور خالل حافز
يتم إرشاد الطلبة . احليوانت والنبامات وحول املدرسة وغري ذلك

 .ملراقبة واإلهتمام ابصورة، مت تعبري عن نتائج املالح ات لف يا
 

 ر و أهداف وسائل الص  -2
 :الصوار وسيلة بصرية ختدم أهدافا عديدة منها

                                                             
26

 Racmad Widodo, Model Pembelajaran Reka Cerita 

Gambar.(Online) Tersedia: 

http://wyw1d.wordpress.com/2009/11/21/model-pembelajaran-

rekacerita-gambar. 
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على من ر واحد يف وقت  الطلبةجتمع الصورة عيون   -0
 .واحد

تستخدم الصورة يف تعليم معاين الكلمات عن طريق   -1
 .اإلقرتان املباشر بني الكلمات و الصورة

تستخدم الصور لتكون حمور حمادثة أو أية نشاطات   -3
 .شفوية أخرى

تستخدم الصور يف تدريبات التعويض بدال من   -4
 .الكلمات

كيب تستخدم الصور لتوضيح استعمال بعض الرت   -5
 .اللغوية

 .تستخدم الصور لتكون حمور كتابة وصفية أو قصص  -9
 .تستخدم الصور لتوضيح حمتوى مقال قصة  -7
ختلق الصور جديدا يف الصف وتصبيح مصدرا للتنويع   -2

 17.والتسويق
 

                                                             
، (0621، ...، أساليب تدريس اللغة العربية علي اخلويلدمحم 17

 071.ص
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 املفيدة  اجلمل ميمتصاسرتاتيجية مزااي ونقائص   -3
 12.مزااي اسرتاتيجية تصميم اجلمل املفيدة -أ 

تطوير تقدم طلبة على التفكري  ميكن هلذا أسلوب  -0
أوالوصف صورة متسلسلة ذات صلة وفقا للكفاءات 

 .األساسية
 .الطلبة أكثر أمهية يف حتليل الصور  -1
املادة اليت يتم تعليمها أكثر تركيزا ألنه يف بداية التعليم   -3

يشرح املعلم الكفءات اليت   جيب حتقيقها ابستخدام 
 .املادة لفرتة وجيزة أوال

لطلبة املواد التعليمية بسرعة ألن املعلم يعرض يدرك ا  -4
 .صورا للمواد اليت تتم دراستها

ميكن أن حيسن من قدرة الطلبة على التفكري ألهنم   -5
 .يطالبون بتعبري القصص عن الصورة املتوفرة

التعلم ال ينسى وممتع للغاية ألن كل تالميذ مينح   -9
  .الفرصة للتحدث ليقول الغرض يف الصورة

                                                             
28

 Dina Indriana, Ragam Alat Bantu Media  Pengajaran  

(Jogjakarta: Diva Press) 2001, hal .64-65 
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 تصميم اجلمل املفيدة نقائص   -ب 
من الصعب العثور على صور جيدة وعالية اجلودة ووفقا   -0

 16.للموضوع
 .ال ميكن تقدمي كل املوضوعات يف شكل الصور  -1
أسلوب التعليم الذي يعتمد اعتمادا كبريا على التواصل   -3

إذا مل يستطع املعلم التواصل بشكل جيد، . املعلم
 .لفسيجعل املعلم أقل من املستوى األمثا

 .يطلب وقتا طويال يف عملية التعليم  -4
تطلب الكثري من اإلعتبار يف العثور على الصورة اليت   -5

 .تتوافق مع الكفاءات اليت ميكنها الطلبة
 

 صميم اجلمل املفيدة تاسرتاتيجية تعليم الخطوات  -4
قبل عملية التعليم وإعطاء املواد حول صنع تصميم اجلمل   -0

نقل الكفاءات اليت سيتم املفيدة، جيب على املعلم أن ي
 .حتقيقها يشرح املعلم أهداف التعليم الكفاءات األسسية

                                                             
29

 Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung: Nurani Sejahtra) 

2011, hal.101 
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ينقسم الطلبة إىل عدة جمموعات، بعد إنتهاء تقسيم   -1
 30.اجملموعة، يعرض املعلم صورا ذات مسة حمددة

 .يعرض املعلم أو يضع على سلسلة من الصوار  -3
ة مث دخلت املناقشة املادية من خالل اإلهتمام ابلصور   -4

. املقدمة، مث أعطى املعلم مثاال جلعل القصة وفقا للصورة
يتم ذلك حبيث يكون لدى الطلبة ن رة عامة وفهم ملا سيتم 

ولذلك حيقق املعلم تصميم اجلمل املفيدة على . القيام به
 .سلسلة الصور، بينما ينتبه الطلبة

ة لتصوير اجلمل حتصل كل جمموعة من الطلبة على فرص  -5
على الصورة بتوجيه من املعلم، حيث يعرض املعلم أو يرافق 

 سلسلة أخرى من الصور
حىت  تصميم اجلمل املفيدةحتاول كل جمموعة عمل   -9

 .بناء على الصورة القصص يتمكن مجيع الطلبة من تعبري
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 Didin Ridwanuddin , Bahasa  Indonesia, (Ciputat: UIN 

Press), hal.139 
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 فصل الثالثال
 إجراءات البحث احلقلي

 
 منهج البحث -أ 

هو حبث جترييب، يقصد  لبحث هذا اإن منهج البحث يف
 Experiment)أو ما يقال ابإلجنليزية " جترييب"مبصطلح 

Research)  هو املنهج العلمي الذي يستطيع الباحث بواسطته
املتغري )على النتيجة ( املتغري املستقل)أن تعرف أثر السباب 

ومنهج . 3031وهلا األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية(. التابع
 :تتكون من أربعة تصميمات، و هيالتجريب 

-pre)التصميمات التمهيدية  -0

experimental Designs) 
-True)التصميمات التجربية  -1

experimental Designs) 
 Faktorial)التصميمات العاملية  -3

Designs) 
                                                             

، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةلح بن محد العساف، ص30
 3.3. ، ص(هـ  0309مكتبة العبيكان، : الرايض)
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 Quazi)التصميمات شبه التجربية  -4
experimental Designs) 

 
هيدية التصميمات التموجيرب الباحث يف هذا البحث 

(Pre- Experiment ) ويقصد هبا تلك التصميمات التمهيدية
ألهنا ال يتم  فيها ضبط املتغريات ضبطا مينع من أتثري كل العوائق 

 33.اليت تعوق الصدق الدخلي للتجربية
 Oneالتصميم األول: وينقسم هذا البحث إىل ثالثة أقسام

shot case study  والتصميم الثاينOne group pre-Test Post-Test 

Design، والتصميم الثالثStatic-group comparison 

design.
 الثاين وهيالتصميمات وجيرب الباحث يف هذا البحث   

One group pre-Test Post-Test Design ، وأيخذ الشكل
 :   التايل

ويف هذا البحث جيري الباحث حبثه يف اجملموعة،  
ــى ويسمى One Group Pre-test P“بـــــ

  
ost-test Design”

   
                                                             

 309، ص ... املدخل إىل البحث د العساف، حمصاحل بن 33
34
 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta. 13,2006), hal .84 
35  
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 :التايل  يعتمد الباحث لقانونو 
 

 2خ        Xم          1خ   

  :التفصيل
 ختبار القبلي اإل:  0خ
 ختبار البعدياإل:   1خ
 .املعاجلة التجريبية:  Xم 

 
 البحث وعينةجمتمع  -ب 

املدرسة الثانوية يف  طلبةأما اجملتمع ىف هذا البحث فهم ال
ويبلغ عددهم  1006/1010لسنة دراسية إنسان قرآن 

والعينة ىف هذا البحث هي التالميذ يف الصف . تالميذا 493
تالميذا، واختار  30وعددهم  ثانويةابملدرسة ال( أ)األول 

 يعتربون أن أغلبهم نمن هذا الفصل أل طلبةالباحث ال
 .للغة العربيةاضعفاء على تكلم 

                                                                                                                           
          

36
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (RinekaCipta: 

Jakarta, 2005), hal. 212 



 
 

  

   

 طريقة مجع البياانت واألدوات البحث -ج 
البحث هي الوسيلة اليت جتمع هبا املعلومات املراد أبدوات 

وأما أدوات 37.هفروضحتقيق الالزمة إلجابة أسئلة البحث أو 
البحث قام الباحث  جيمع البياانت يف هذا البحث هي 
اإلختبارات لتعريف فعالية استخدام اسرتاتيجية تصميم اجلمل 

ستبانة املفيدة على ترقية قدرة الطلبة على تكلم اللغة العربية واإل
 .لتعريف اإلستجابة الطلبة يف ترقية قدرة الكالم

 
 اإلختبارات -1

تعد اإلختبارات املقننة إحدى األدوات اليت ميكن أن   
يستخدمها الباحث جلمع املعلومات اليت حيتاج إليها إلجابة 

 32.األسئلة البحث أو إختبار فروضه
 :قوم الباحث إبختبارينيو   

 
 

                                                             
37

 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Rineka Cipta: 

Jakarta, 2006), hal. 160. 
 .412-417. ، ص...دخل إىل البحثاملصاحل بن محد العّساف، 32
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- أ  (Pre-Test)ختبار القبلي اإل
استخدام اسرتاتيجية تصميم الباحث قبل  خيتربهو 

 .الطلبة على تكلم اللغة العربية اجلمل املفيدة لرتقية قدرة
ختبار ملعرفة مستوى التحصيل الدراسى اإلهذا  هاوغرض
 .تعليم الكالم ابستخدام ذلك األسلوبقبل 

 (Post-Test)اإلختبار البعدي - ب
ية تصميم استخدام اسرتاتيج الباحث بعد خيتربهو 

. الطلبة على تكلم اللغة العربية    اجلمل املفيدة لرتقية قدرة 
ختبار القبلي، اإلختبار البعدي يقارن بنتائج اإلوالنتائج من 
قارن الباحث ي36.مها لقياس مدى فعالية التدريس مث كل من

تعليم ختبار البعدي وحتلل بينها ملعرفة إلاالختبار القبلي وا
لوب تصميم اجلمل املفيدة لرتقية قدرة الكالم ابستخدام أس

 .الطلبة على تكلم اللغة العربية
 

 اإلستبانة -2
                                                             

39
 M. Ngalim Purwanto, Prinsip – Prinsip Dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984), Hal. 28. 
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هي اليت حتتوي على جممعة من األسئلة أو العبارات   
املكتوبة إبجابتها أو األراء احملتملة ويطلب من اجمليب عليها 
اإلشارة على مايراها أو ما ينطق عليه منها أو ما يعتقد أهنا 

 40.يحةاإلجابة الصح
وتنقسم اإلستبانة إىل أربعة أقسام، ملن قام الباحث يف   

وفيه تكون اإلجابة   اإلستبانة املغلق: هذ البحث ابختيار
املفيدة، حيث حيتوي على أسئلة تليها إجاابت حمددة، وما على 
املفحوص أو املشاركة إال أن خيتار واحدة منها بوضع دائرة 

ص كما هو احلال يف األسئلة حوهلا، أو اإلشارة يطلبها الفاح
 . املوضوعية

ومن . عشرة السؤل املتنوعة تكون هذه اإلستبانة من اثنا
حسنات هذا النوع من اإلستباانت أنه يشجع املشاركني على 
اإلجابة عنها، ألنه ال يطلب وقتا طويال وجهدا كبريا، ويسهل 

 .  عملية تصنيف البياانت وحتليلها إحصائيا
 

 بياانتطريقة حتليل ال -د 
                                                             

 . 341. ، ص...املدخل إىل البحثاحل بن محد العّساف، ص 40
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 حتليل بياانت اإلخترب  -0

بياانت اإلخترب إلجابة السؤل األول وهو ليعرف اآلاثر 
وسيلة لرتقية قدرة عن إستخدام اسرتاتيجية تصميم اجلمل املفيدة 

من البينات االختبار حىت وجد التالميذ على التكلم اللغة العربية
ت  –ختبار ولتعريف عن اآلاثر قام الباحث اب. الباحث النتيجة

(ujit)  ابستخدام احلساب على األدوات الرقمية"SPSS Statistik 

ن أل" uji paired samplet-tes"ت  –وخيرت الباحث ابختبار "22
 (one group pretest- posttest) هذا البحث لفرقة واحدة

 One Group Pretest-Posttestإن منهج يف هذا البحث  

Design،  بـ فاختار الباحث حتليل البياانتWilcoxon Sign 

Ranks Test  أوT-test . لتحديد استخدامRanks Test  أوT-

test يقوم البحث اإلجراء االختبار الطبيعي نأ، ينبغي الباحث 
(UjiNormalitas)  واالختبار املتجانس(UjiHomogenitas). 

 (Uji Normalitas)اختبار الطبيعي  -

، قام الباحث (Uji T)ت -اختبارقبل اجرائى 
ويقصد اختبار . تبار الطبيعي كالشروط االول قبلهابخ

. الطبيعي لتعريف أن العينة من جمموعة تكون  طبيعية أم ال
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 Uji)ويقوم الباحث اختبار الطبيعي ابستخدام 

Kolmogrovsmirnov) ألن العينة يف هذا البحث أصغر من 
-Uji Shapiroفيستخدم  50إذا كان العينة أكرب من  50

wilk
40
 :فروض الختبار الطبيعي كما يليوصيغة ال 
H0 :العينة من اجملموعة طبيعية سلي 

Ha :العينة من اجملموعة طبيعية نتكا 
 (Uji Homogenitas)اختبار املتجانس  -

استخدم الباحث اختبار املتجانس داللة أن البياانت 
قد استخدم الباحث اختبار . بني اجملموعتني متجانس

مبستوى الداللة  (Uji Levene Statistic)متجانس على 
 :وأما فروض الختبار املتجانس كما يلي. 0005

Ho  : توجد  املتجانس بني اجملموعة التجريبة
 واجملموعة الضابطة

Ha :   ما توجد املتجانس بني اجملموعة التجريبة
 واجملموعة الضابطة

                                                             
41

 Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 54. 
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لذلك إذا كان البياانت طبيعية واملتجانسة فاستخدام 
كانت البياانت غري طبيعية   وإذ. (Uji T)ت -اختبار

 مث قام الباحث ب. Ranks Testواملتجانسة فاستخدام بـــــ 
احلساب على األدوات ابستخدام  (Uji T)ت -اختبار
 :وحتليل لنتيجة حتصيل ت هي  "SPSS Statistik“الرقمية 
فتشري إىل أن  0،05أكرب من  (sig)ذ كنت النيجة إ -

Ha مقبول 
 Hoفتشري أن  0،05ر من اصغ (sig)ذ كنت النيجة إ -

 مردود

 

 حتليل البينات لالستبانة -2

ت قام الباحث ابستخدام حتليل وصفي انباستاإلتحليل ل
األدوات الرقمية احلساب على  احملسوبابستخدام الكمى، 

“SPSS Statistics 2.2” 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت ومناقشاهتا

 عرض البياانت -أ
 حملة عن ميدان البحث .1
ويف . دم الباحث يف الفصل األول ما يتعلق أبسلوب البحثقد ق

هذا الفصل يعرض الباحث نتائج البحث الذي وجده بعد القيام 
ابلبحث يف املعهد إنسان قرأين للفصل األول، وللحصول على 
البياانت احملتاج إليها فقام الباحث ابلبحث التجرييب يف ذلك 

ماد على رسالة م اعت 1006/1010املعهد للسنة الدراسية 
عمدية كلية الرتبية يف جامعة الرانريي بندا أتشية 

 .عن إذن مجع البياانت فيه   Un.08/FTK.I/TL.00/01/2020رقم
. Aceh Besar بــ اإلسالميةاملعاهد  كان معهد إنسان قرأىن أحد

يف حي  01،5بندا آتشيه  كيلومرتا  -ويقع يف الشارع  ميدان 
.  Aceh Besarنوك بيت سوك مكمورمسجد بيت الع يم بقرية أ

فيه أنشطة متنوعة، . ويعّلم فيه العلوم الطبيعية والعلوم اإلسالمية
أمهها حتفيظ القرأن وتعلم اللغة العربية واإلجنليزية وتطوير كفاءة 
الطلبة يف علوم القرأن واللغة، مثل فهم القرأن وتفسري القرأن 
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وقد أسس هذا . ذلكوقراءة الكتب واخلط والنقش العاملى وغري 
م حتت رعاية األستاذ مذكر زملى واألستاذ 1004املعهد سنة 

 . أمني

وكانت مرحلة التعليم يف هذا املعهد تتكون من مرحلتني،  
ولكل املرحلة يتعلم الطلبة فيها . الثانوية واملرحلة العالية مها املرحلة

سالمية ويتعلم الطلبة العلوم العامة والعلوم اإل. ملدة ثالث سنوات
أما دروس املدرسي يتعلم الطلبة فيه صباحا . صباحا ومساء وليال

حتت اشراف منهج وزارة الشؤون الرتبوي والوطين، وأما دروس 
 .املعهد مساء وليال حتت اشراف منهج املعهد

 350طالبا، ويتكون من  706وكان عدد الطلبة يف هذا املعهد 
بة يف اجلدول وتوضح الباحث عدد الطل. طالبة 392طالب و

 : األيت
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 1-4اجلدول 
 عدد الطالب مبعهد إنسان قرآين

 الفصل الرقم
 عدد الطالب

 اجملموع
 الطالبات الطالب

 075 26 29 األول 0
 096 24 25 الثاين 1
 006 93 59 الثالث 3
 62 53 45 الرابع 4
 000 53 42 اخلامس 5
 57 19 30 السادس 9

 706 392 350 اجملموع 
    (1010مصادر البياانت من واثئق املدرسة، سنة . 4-0) 

 72وأما املدرسون يف معهد إنسان قرآين فعددهم  
كما . مدرسات 32مدرسا ومن اإلانث  42من الذكور . مدرسا

 2-4اجلدول : يتضح يف اجلدول اآليت
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 2-3اجلدول 
 عدد املدرسني مبعهد إنسان قرآين

 عدد املدرسني
 اجملموع

 املدرسات املدرسون
40 32 72 

 (1002مصادر البياانت من واثئق املدرسة، سنة . 4-1)

مدرسا، فمعّلمون  01وأما املدرسون ملاّدة اللغة فعددهم   
معلمني وأما معّلمون اللغة اإلجنليزية  9اللغة العربية عددهم 

جامعة اإلسالمية وأغلبهم من خترّج ِمن . معّلمني9عددهم 
، فهم كما منهم من خترّج من جامعات أخرىاحلكومية الرانريي و 

 : يلي

 3-4اجلدول 
 أمساء مدرسني اللغة مبعهد إنسان قرآين

 متخرج مادة اسم الرقم
جامعة  اللغة العربية ريدي رزقي 0

اإلسالمية 
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 بعمان
جامعة  اللغة العربية وحي سفرت 1

 الرانريي
جامعة األزهر  اللغة العربية جوت رمحتنا 3

 بقاهرة
جامعة  اللغة العربية اجر أنوارمه 4

 الرانريي
جامعة  اللغة العربية ابن خطاب 5

 الرانريي
نساء الفضيلة  9

 النور
جامعة  اللغة العربية

 الرانريي
جامعة  اللغة اإلجنلزية نور نوفينيت 7

 الرانريي
جامعة  اللغة اإلجنلزية إيردا فطري 2

 أبستوراليا
امعة ج اللغة اإلجنلزية نور اللطيفة 6

 الرانريي
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جامعة  اللغة اإلجنلزية أزلفت اجلنة 00
 الرانريي

جامعة  اللغة اإلجنلزية سييت حجر 00
 الرانريي

نور فتيات  01
 العامل

جامعة  اللغة اإلجنلزية
 الرانريي

   (1010مصادر البياانت من واثئق املدرسة، سنة . 4-3)
 4-4اجلدول 

 يةالتوقيت التجرييب يف اجملموعة التجريب
 العملية التارخ اليوم اللقاء
 05 اإلثنني .0

دس
 مبري
10
10 

 

 اختبار القبلي 
تعليم اللغة العربية بدون 
 إستخدام اسرتاتيجية

 اجلمل تصميم
 املفيدة
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 09 الثالاثء .1
دس
مبري 
10
10  

تعليم اللغة العربية 
إبستخدام 
 تصميم اسرتاتيجية

 . املفيدة اجلمل
اختبار البعدى وتقسيم 

 انةاإلستب
 

 اجلمل املفيدة تصميم استخدام اسرتاتيجية. 2
يقوم الباحث ابلدراسة التجريبية عن استخدام اسرتاتيجية  

وقد قام . تصميم اجلمل املفيدة مبدرسة الثانوية إنسان قرآين
ومادة . cالباحث بنفسه كمدرس اللغة العربية يف الفصل األول 

ابملدرسة  فصل األوللل" اللغة العربية"التعلم مأخوذة من كتاب 
 ".املرافق املدرسية"ية يف املوضوع و ناالث

 :وأما خطوات تعليمها يف كل دور فهي كما يف اجلدولني اآلتني
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 5-4اجلدول 
 اللقاء األول

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرس
يدخل املدرس  -

الفصل إبلقاء 
السالم وين ر إىل 
مجيع الطلبة، 
ويسجيل الطلبة 
 بكشف الغياب

لطلبة السالم يرد ا -
ويسمعون إىل األمساء 
الذي غيب بكشف 

 الغياب

يعرف املدرس  -
امسه ويشرح 
اهلدف عن 
حضوره يف 

 .الفصل

 .يستمع الطلبة شرحه -

يعطي املدرس  -
الفرصة لطلبة أن 
يسألون مما مل 

يسأل الطلبة إىل  -
 .املدرس
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 .يفهموا
أيمر املدرس  -

الطلبة أبن جيبوا 
 .اإلمتحان القبلي

عن جييب الطلبة  -
األسئلة يف اإلمتحان 

 .القبلي
أخريا، اختتم  -

املدرس إبلقاء 
السالم قبل 
اخلروج من 

 .الفصل

 .يرد الطلبة السالم -
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 6-4اجلدول 
 اللقاء الثاين

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرس
يدخل املدرس  -

الفصل إبلقاء السالم وين ر 
إىل مجيع الطلبة،  ويسجيل 

 الطلبة بكشف الغياب

لبة السالم يرد الط -
ويسمعون إىل 

األمساء الذي غيب 
 بكشف الغياب

يشرح املدرس عن  -
من اليومية  "املوضوع 

 " 

يستمع الطلبة إىل  -
 شرح املدرس

يعرف املدرس عن  -
اسرتاتيجية الذي 

سيستعمله يف عملية 
التعلم، ألنه سيقوم 

املدرس التعليم 
إبستخدام اسرتاتيجية 

تصميم اجلمل 

ة إىل يستمع الطلب -
 شرح املدرس 
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 .املفيدة
بدأ املدرس  -

إبستخدام  
اسرتاتيجية تصميم 

 ..اجلمل املفيدة

يعمل الطلبة مبا  -
 .أيمر املدرس

يعطي املدرس الفرصة  -
إىل الطلبة ليسئلون 

السؤال الذي يناسب 
 .ابملوضوع

يسأل الطلبة مما مل  -
 .يفهموا

يشرح املدرس  -
اخلالصة من 

املوضوع، ويوزع ورقة 
 اإلستبانة

الطلبة يستمع  -
 .جبيد

أخريا، اختتم املدرس  -
إبلقاء السالم قبل 
 .اخلروج من الفصل

 .يرد الطلبة السالم -

 حتليل البياانت ومناقشتها - ب
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يشرح الباحث يف هذا القسم عن حتليل البيياانت ومناقشة نتيجة 
 .البحث

 
إستخدام اسرتاتيجية تصميم اجلمل على  لبةاستجابة الط -0

 .م وتعليمهااملكالم يتعليف املفيدة 

 ستباانتقوم الباحث ابالاإلستجابة يلدعم صحة البياانت من 
الكالم إبستخدام اسرتاتيجية تصميم اجلمل تعليم يف عملية 

 :ليتوتكون البياانت كما املفيدة 
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 7-4اجلدول 

 يف تعليم الكالم إبستخدام اسرتاتيجية تصميم اجلمل املفيدة  استجابة الطلبة على

اتالتصريح الرقم  

(النسبةالمائوية)طلبةاستجابةال  

عرفالم
 االنحراف

 نتيجةالمعدلة
جةاالبيانعلىدر
 االستجابة

فقموا
 جدا

غير موافق
 موافق

غير
موافق
 بشدة

1.  

أحبطريفة
المعلمفي
تعليم

بإستخدام
استراتيجية
تصميم
 الجلمل

21 
%76،9  

6 
2 ،1
% 

_ _ 
4296 

،7  
 العليا 76، 

2.  
 
 
 
 

ديمالمادةتق
بإستخدام
استراتيجية
تصميم
الجمل
المفيدة

21 
81،8%  

  
11،5
% 

2 
7،7%  

_ 
61 8 
 ،  

 العليا 7 ، 
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تجعلني
 بسرور

 .  

إستخدام
استراتيجية
تصميم
الجمل

المفيدةيزيل
علىشعور

 المل

14 
5 ،8%  

12 
 

46،2
% 

_ _ 
518  
9،  

 العليا  5، 

4.  

المادةتعلم
بإستخدام
استراتيجية

يمتصم
الجمل
المفيدة
ساعدني
تبليغها على
باللغة

 العربيةجيدا

11 
42، %  

15 
57،7
% 

_ _ 
518  

،  
 العليا 42، 

5.  
تعلم

بإستخدام
استراتيجية

14 
5 ،8%  

12 
46،2
% 

_ _ 
518  

،9  
 العليا  5، 
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تصميم
الجمل
المفيدة

يسهلنيعلى
 قصصبها

6.  

تعلم
بإستخدام
استراتيجية
تصميم
الجمل
المفيدة

يسهلنيعلى
 تطبيقبها

1  
51،1%  

1  
51،1
% 

  
5199 

،1  
 العليا 51، 

7.  

أشعرعلى
دفع

المستوىفي
تكلماللغة
 العربية

9 
 4،6%  

14 
5 ،8
% 

  
11،5
% 

 
6516 

،9  
 العليا 21، 

8.  
أشعرعلى
همةعلى
 تعلمبها

11 
 8،5%  

15 
57،7
% 

1 
 ،8%  

- 
5615 

،9  
 العليا 4 ، 

9.  العليا 42،  8 51  - 15 11تعلم 
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بإستخدام
يجيةاسترات

تصميم
الجمل

المفيدةال
يساعدني
علىتكلم
وتبليغها
باللغة

 العربيةجيدا

42،2%  57،7
% 

،2  

11.  

تعلم
بإستخدام
استراتيجية
تصميم
الجمل

ال المفيدة
 يسرني

- 
2 

19،2 

5 
19،2
% 

19 
7 ،1 

6288 
،1  

 العليا 65، 

   جمموع
03،5
7
% 

31،3
1 
% 

 35،02/00 

3،50= 

 

 العليا
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اليت متت أسئلة إجيابية  عشرة نرى من اجلدول السابق توجد فيه
اإلجابة عليها ملعرفة استجاابت الطلبة على اسرتاتيجية تصميم 

جد استجابة إجابية وأكثر منهم يوافقون هبا أن و اجلمل املفيدة ي
 استجاابهتم حتصيل على درجة العليا

جلميع أسئلة االستبانة هو ومن هذا نستنتج أن اجملموع املعدلة 
وهذا يدل على أن استجابة الطلبة على إبستخدام  3،50

يف )االسرتاجتية يف الكالم حيصل على استجابة عليا ابلنسبة 
 .(Interpretasi)عن مقايس التفسري ( الفصل األول

أما املزيد التحليالت ابلتفاصيل للبند األول من مجيع بنود 
طلبة جيب  19جابة العليا وهي االستبانة حيصل على االست

إبجابة موافق جدا أبهنم حيب تعلم الكالم إبستخدام اسرتاتيجية 
 ةمناسبسرتاتيجية تصميم اجلمل املفيدة وهذا يدل على أن هذه ا

 .كأسلوب تعليم الكالم  ااستخدامه

وأما ابلنسبة إىل البند الثامن والعاشر من مجيع بنود االستبانة 
طلبة جيب  19من  10العليا كذلك وهي حيصل على االستجابة 
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تعليم إبجابة غري موافق بشدة مبعىن العكس، على أهنم يوفقون أن 
ممتعة وجيعلون مبدع يف الكالم   إبستخدام اإلسرتاتيجيةالكالم 

ويرى الباحث أن هناك بعض العوامل املسببة . املختلف قاعدته
العام وال  على هذه الواقعة وهي أن املعلم يشرح النص على وجه

يركز على مشاعر الطلبة، وهبذا جاء الباحث يف تعليم الكالم 
 .ابستخدامها

نتيجة على حتليل استجابة الطلبة على االستبانة، يلخص 
الباحث على أن مع م الطلبة حيب تعلم مهارة الكالم 

ألن يشعر الطلبة فرحاان يف التعلم وكان التعلم غري  ابستخدامها
 .م كثريا على التكلمويساعده لية فيهملل مما جيعلون فعا

اإلسرتاتيجية تصميم اجلمل املفيدة  إبستخدامالية فع -0
 .لرتقية قدرة الطلبة على تكلم اللغة العربية

وأداة التحليل املستخدم جلمع بياانت البحث هي االختبار، وقبل 
 الطلبة قدرة لرتقية املفيدة اجلمل تصميم إبستخدام اإلسرتاتيجية

، يقوم الباحث بتقدمي االختبار القبلي  .العربية اللغة تكلم على
 اجلمل تصميم إبستخدام اإلسرتاتيجية يةفعال وملعرفة. للمجموع



 
 

  

57 

فاعتمد الباحث  .العربية اللغة تكلم على الطلبة قدرة لرتقية املفيدة
-4اجلدول ففي . على نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي

حتصيل الطلبة على االختبار اآليت سيعرض الباحث عن  8
 :القبلي

 8-4اجلدول 
 نتيجة االختبار القبلي

 نتيجة أمساء الطلبة رقم
 70 (0)الطالب   .0
 75 (1)الطالب   .1
 50 (3)الطالب   .3
 20 (4)الطالب   .4
 60 (5)الطالب   .5
 90 (9)الطالب   .9
 70 (7)الطالب   .7
 55 (2)الطالب   .2
 95 (6)الطالب   .6
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 90 (00)الطالب  .00
 95 (00)الطالب  .00
 95 (01)الطالب  .01
 50 (03)الطالب  .03
 90 (04)الطالب  .04
 70 (05)الطالب  05
 95 (09)الطالب  09
 75 (07)الطالب  07
 90 (02)الطالب  02
 50 (06)الطالب  06
 55 (10)الطالب  10
 70 (10)الطالب  10
 55 (11)الطالب  11
 90 (13)الطالب  13
 90 (14)الطالب  14
 50 (15)الطالب  15
 90 (19)الطالب  19
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اجلدول وأما حتصيل الطلبة عليا الختبار البعدي فبني الباحث يف 
 :اآليت 4-9

 9-4اجلدول 
 نتيجة االختبار البعدي

 نتيجة أمساء الطلبة رقم
 60 (0)الطالب  .0
 60 (1)الطالب  .1
 70 (3)الطالب  .3
 20 (4)الطالب  .4
 000 (5)الطالب   .5
 20 (9)الطالب  .9
 90 (7)الطالب  .7
 70 (2)الطالب  .2
 25 (6)الطالب  .6

 75 (00)الطالب  .00
 70 (00)الطالب  .00
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 20 (01)الطالب  .01
 90 (03)الطالب  .03
 70 (04)الطالب  .04
 75 (05)الطالب  .05
 20 (09)الطالب  09
 60 (07)الطالب  07
 20 (02)الطالب  02
 70 (06)الطالب  06
 70 (10)الطالب  10
 20 (10)الطالب  10
 90 (11)الطالب  11
 20 (13)الطالب  13
 75 (14)الطالب  14
 75 (15)الطالب  15
 70 ( 19)الطالب  19

ومن اجلدولني السابقني يدالن على أن نتيجة املعدلة يف االختبار 
، ونتيجة املعدلة يف االختبار %93،1961 بتقدير القبلي 
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هذه  مث استغلت الباحث%.  79،3491البعدي بتقدير 
 واستخدم ”SPSS Statistics 2.2 0“البياانت ابستعمال الربامج 

 .Test -ت بـأداة التحليل 

ضبط ، يقوم الباحث بTe st-قبل إجراء االختبار بـ ت
 Ujiاختبار العملابستعمال  Data Normalitas))الفائيل

Normalitas))  يبني عن حتصيل ضبط  00 -4واجلدول
 . (Normalitas Data)الفائيل

 11-4اجلدول 
 (Normalitas Data)نتيجة ضبط الفائيل 

Tests of Normality 

 
Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai 

pre_test 092،  19 057،  634،  19 065
، 

 

Post_te

st 091،  19 076،  641،  19 
042
، 
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االختبار القبلي يدل على أن حتصيل  2-4ومن اجلدول 
  (.Sig)مبستوى الداللة  ((Uji Normalitasابستعمال اختبار العمل 

 فتشري 0005 < ،042 ، واإلختبار البعدي 5،50من  > ،590
لباايانت يتم توزيعها بشكل طبيعي، وميكن تلك النتيجة إىل أن ا
 . إجراء اختبار املتجانس

 (Uji Homogenitas)يقوم الباحث ابالختبار املتجانس  اوكذ

 Uji) الختبار املتجانس يبني عن حتصيال 00-4واجلدول 

Homogenitas): 

11-4اجلدول   
 (Uji Homogenitas)نتيجة االختبار املتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 
Data_test  

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

0،509 5 02 0137 

 Uji)االختبار املتجانسيدل على أن حتصيل  6-4ومن اجلدول 

Homogenitas)  مبستوى الداللة(Sig.) (00137<0005.) 
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مادة اسرتاتيجية تصميم اجلمل املفيدة يف  استخدام فعالملعرفة 
ىل نتيجة املعدلة من االختبار القبلي البد أن نن ر إالكالم 

 :اآليت 12-4اجلدول واالختبار البعدي، ويبني 

 12-4اجلدول 
Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Pair 1 Pre_test 

93،1961 19 6،26397 
0،64
030 

Post_tes

t 79،3491 19 6،75170 
0،60
199 

القبل  ختبارالا أن نتيجةعلى يدل 00-4ومن اجلدول 
واخلطوة . 79،3491البعدي  ختبارالا نتيجةو  93،1961

املفيدة  اجلمل تصميم استخدام اسرتاتيجية التالية هو ن ر فعالية
اجلدول وحتصيله كما بني  .Test -هارة الكالم ابستعمال تميف 

 :اآليت 4-13
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 13-4اجلدول 
 Test-حتصيل ت

Paired Samples Test 

 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

Pre Test 

Post Test 

  

03،07961-  7،91527 0،46559 09،05702-  6،66977- -744ـ،2   15 000،  
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 . الطلبة ترقية الكالم ىلفعاال إيف مهارة الكالم املفيدة  اجلمل تصميم استخدام اسرتاتيجيةوهذا يدل على أن ، (0005<000،0)  (.Sig)الداللة ومستوىTest(0،000>0،05 ) -يدل على أن حتصيل ت من اجلدول السابق 
 املناقشة  -ج

 أن تعلم ابستجدام اسرتاتيجيةأما املناقشة هلذا البحث فهي 
وأما استجابة الطلبة على تعلم . يكون ممتازا املفيدة لاجلم تصميم

املفيدة حتصل على استجابة  اجلمل تصميم ابستخدام اسرتاتيجية
أن حتصيل بنتيجة  . 0،05>0،000عليا مع نتيجة املعدلة 

وهذا يدل على أن ( 0،05)الداللة  أصغر من مستوى0،000
 . استخدام اسرتاتيجية تصميم اجلمل املفيدة فعاال

 ضنيحتقيق الفر   -د

 :كما ذكر يف الفصل األول أن الفرضا هلذا البحث مها

استخدام إن  (:Ho)الفرض الصفري  -0
كن فعاال تمل املفيدة  اجلمل تصميم اسرتاتيجية

 .الكالم لتعليم
 اسرتاتيجيةاستخدامإن (: Ha)الفرض البديل  -1

 .يم الكالمتعلل فعاال  املفيدة اجلمل تصميم
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أن نتيجة  13-4اجلدول يف  Test-تبواسطة حتصيل  
وهذا يدل على ( 0،000>0،05) هوو   (.Sig) مستوى الداللة

لذالك  مقبول( (Haمردود وفرض البديل  ((Hoأن فرض الصفري 
قية قدرة لرت فعالية اسرتاتيجية تصميم اجلمل املفسدة استخدام  أن

 . الطلبة على تكلم اللغة العربية
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة

 ائج البحثنت - أ
 ستخدامابوبعدما حبثت الباحث ابلبحث التجرييب 

تصميم اجلمل املفيدة لرتقية قدرة الطلبة على تكلم  اسرتاتيجية
ابملرحلة املتوسطة مبعهد إنسان قرآين فحصل النتائج اللغة العربية 

 :البحث كما تلي
 قدرة لرتقية املفيدة اجلمل تصميماستخدام كان و  -0

يكون فعاال يف ترقية  العربية ةاللغ تكلم على الطلبة
وهذا يتضح من . الطلبة على تكلم اللغة العربية

(  0،000) التتيجة ل علىيحتص Test -تاالختبار 
 (.Sig) مستوى الداللةأصغر من 

(=a0005<0،000). 

 تصميم اسرتاتيجية ستخداماب لبةاستجابة الطإن  -1
 اللغة تكلم الطلبة على قدرة لرتقية املفيدة اجلمل

لعربية جيد استجابة إجيابية وأكثر منهم يوافقون هبا ا
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تحصيل على درجة عليا مع نتيجة معدلة ف
 .50،3استجاابت الطلبة فهي 

 املقرتحات - ب
اعتمادا على ال واهر السابقة يقدم الباحث االقرتاحات 

 :اآلتية
ينبغي للمعلم أن يعلم دور االسرتاتيجية والوسيلة  -0

التعليم والتعلم ليجعلها  التعليمية املناسبة عند عملية
جناحة وممتعة، كما أن العامل اليوم يتيح الوسائل 

 . اجلذابة والطرق املعينة
ينبغي للمعلم أن خيتار االسرتاتيجية والطريقة املناسبة  -1

لنيل األهداف من عملية  تعلم مادة احملادثةكطريقة 
 .التعلم التعليم

أن ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث  - 
يتفضلوا ابلنقد، إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا فأن 
يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال 

 .ومفيدا للباحث والقارئني مجيعا
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : MTsS INSAN QURANI 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII/II 

Materi Pokok  :  املرافق املدرسية 
Alokasi Waktu : 2 x 30 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

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 

semua dalam sudut pandang/teori. 

 

 

 



B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

No Kompetensi Dasar / 

KD 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi / IPK 

1 1.1.  Mensyukuri 

kesempatan dapat 

 mempelajari 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional yang 

diwujudkan 

dalam semangat 

belajar. 

1.1.1. Menunjukkan 

sikap syukur 

kepada Allah 

dengan giat 

mempelajari 

bahasa Arab.  

 

2 2.1. Menunjukkan 

perilaku santun 

dan        peduli 

dalam 

melaksanakan 

komunikasi antar 

pribadi dengan 

guru dan teman. 

 

2.1.1. Menunjukkan 

sikap santun 

dalam    

berkomunikasi 

dengan guru dan 

teman. 



3 3.2. mengidentifikasi 

bunyi kata, frase, 

dan kalimat 

bahasa arab yang 

berkaitan dengan: 

 المرافق المدرسية 

baik secara lisan 

maupun tertulis  

3.2.1. Melafalkan kosa 

kata tentang 

ruangan- ruangan 

yang  ada 

disekitar 

lingkungan 

sekolah dan benda 

–benda yang ada 

disekitar 

lingkungan 

sekolah dan 

benda-benda yang 

ada disekitar 

kelas. 

3.2.2. Merinci kosa kata 

tentang ruangan –

ruangan yang ada 

disekitar      

lingkungan  sekolah 

dan benda-benda 

yang ada disekitar 

kelas.   

 

 4.1. 

Mendemonstrasik

an ungkapan 

sederhana tentang 

topik:  المرافق

 dengan المدرسية

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebhasaan 

4.1.1. Menunjukkan 

kosa kata tentang 

ruangan-ruangan 

yang ada disekitar 

lingkungan sekolah 

dan benda-benda 

yang ada disekita 

kelas.  

4.1.2. 



yang benar dan 

sesuai konteks 

Mendemonstrasika

n kosa kata tentang 

ruangan-ruangan 

yang ada disekitar 

lingkungan sekolah 

dan benda-benda 

yang ada disekitar 

kelas dalam 

kehidupan sehari-

hari 

 

C. Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran 

peserta didik dapat: 

1. Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan giat 

mempelajari bahasa Arab  

2. Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi 

dengan guru dan teman 

3. Melafalkan dan merinci kosa kata tentang ruangan-

ruangan yang ada disekitar  lingkungan sekolah   dan 

benda –benda yang ada disekitar kelas. 

4. Menunjukkan kosa kata tentang ruangan-ruangan 

yang ada disekitar lingkungan sekolah dan benda- 

benda yang ada disekitar kelas.  

5. Mendemonstrasikan kosa kata tentang ruangan-

ruangan yang ada disekitar lingkungan sekolah dan 

benda- benda yang ada disekitar kelas dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

  



D.Materi Pembelajaran (terlampir) 

E. Metode Pembelajaran 

: reka cerita gambar 

: demonstrasi 

 

 

F. MEDIA dan /ALAT PEMBELAJARAN 

 

1. Alat 

a. White Board 

b. Spidol 

c. penghapus 

 

2. Media 

a. Kertas  bergambar 

b. Peralatan sekolah 

 

G. SUMBER BELAJAR 

a. Kamus Mahmud Yunus. 

b. Buku siswa bahsa arab VII 

   

  



H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama (KD. 1.1, 2.1, dan 3.1); 

Maharah Istima’  

Alokasi waktu : 2 x 30 menit 

 

1. Kegiatan Awal (10  menit) : 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta 

didik dengan penuh khidmat; 

b. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran  dan memeriksa kerapihan 

pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif 

learning  

f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang 

digunakan dalam pembelajaran. 

g. Guru melakukan appersepsi. 

 

2. Kegiatan Inti (40  menit) : 

a. Mengamati dengan teliti 

 Siswa mengamati pelafalan mufradat yang 

diperdengarkan oleh guru tentang   املرافق املدرسية 
 Siswa menirukan pelafalan mufradat yang 

diperdengarkan oleh guru tentang املرافق املدرسية  

dalam kelompoknya. 



 Siswa mengamati gambar tentang  املرافق املدرسية 

. 

 

b. Menanya dengan santun 

 Siswa bertanya dengan santun baik secara 
individu maupun kelompok, melakukan tanya 

jawab sederhana tentang topik/tema  yang 

berkaitan dengan : 

  .املرافق املدرسية
 Siswa menanyakan materi tentang املرافق املدرسية   

yang belum dipahami. 

 

 

c. Mencoba dengan penuh semangat 

 Siswa berlatih melafadzkan kata, frase dan 

kalimat bahasa Arab tentang املرافق املدرسية  

dalam kelompoknya. 

 Siswa lain memberikan argumen/pendapat 
terhadap pelafalan yang dilakukan temannya.  

 Siswa dalam kelompoknya berdiskusi tentang 
pelafalan kata, frase dan kalimat bahasa Arab 

yang benar dan tepat sesuai makharij al-huruf. 

 Siswa menunjukkan gambar/peragaan sesuai 

dengan bunyi kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

 Siswa melafadzkan kata, frase dan kalimat 
bahasa Arab sesuai gambar yang disajikan. 

 



d. Menalar dengan terampil 

 Siswa dalam kelompoknya saling mengoreksi 

pelafalan yang diperagakan temannya. 

 Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, 
frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 

 Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa 
dan kalimat yang diperdengarkan. 

 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan 

tanggungjawab 

 

 Setiap kelompok melafalkan kata, frase dan 

kalimat bahasa Arab tentang  املرافق املدرسية. 
 Siswa melafalkan kata, frase dan kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan gambar. 

 Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang 
gambar beserta artinya. 

 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit)  

 

a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian 

KD secara lisan 

c. Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap 

proses pembelajaran  

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 

 

 



Pertemuan kedua (KD. 1.1, 2.1, 4.1, 4.2 dan 4,3); Maharah 

Kalam 

Alokasi waktu ; 2 x 30 menit 

 

1. Kegiatan Awal (10  menit)  

 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta 

didik dengan penuh khidmat; 

b. Yang  memperlihatkan kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif 

learning yang dipadukan dengan metode teks. 

f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang 

digunakan dalam pembelajaran. 

g. Guru melakukan appersepsi. 

h. Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang  

 

2. Kegiatan Inti (40 menit)  

a. Mengamati dengan teliti 

 

 Siswa dalam kelompoknya mengamati teks 

bahasa Arab yang dibacakan oleh siswa di depan 

kelas tentang   املرافق املدرسية. 



 Siswa dalam kelompoknya mengamati 

ungkapan-ungkapan teks  tentang املرافق املدرسية  

melalui  gambar-gambar yang diperlihatkan.  

 Siswa dalam kelompoknya mengamati 

penjelasan guru tentang isi teks   املرافق املدسية. 
b. Menanya dengan santun 

 Siswa, baik secara individu maupun kelompok, 

bertanya tentang teks yang berkaitan dengan 

 .املرافق املدرسية 

 Siswa menanyakan yang belum dipahami dari 
gambar yang diperlihatkan.  

 Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami dari penjelasan guru.  

 

 

c. Mencoba dengan penuh semangat 

 Siswa berlatih teks  tentang املرافق املدرسية  dalam 

kelompoknya 

 Siswa dalam kelompoknya berdiskusi tentang 

struktur kalimat yang terdapat dalam  teks   املرافق
 .املدرسية 

 Siswa dalam kelompoknya berdiskusi tentang 

makna atau isi teks tentang  املرافق املدرسية. 

 Siswa dalam kelompoknya berdiskusi tentang  

gambar yang diperlihatkan oleh  guru. 



 

d. Menalar dengan terampil 

 Siswa dalam kelompoknya saling mengoreksi 

teks yang dilakukan dari segi penggunaan 

mufradhat, dan struktur kalimat yang digunakan. 

 Siswa dalam kelompoknya menyusun 
ungkapan-ungkapan lain sesuai struktur dan pola 

kalimat tarkib mubtadha.  

 Siswa dalam kelompoknya, menganalisis teks 
yang telah disusun. 

 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan tanggung 

jawab 

 Setiap kelompok membacakan teks tentang 

 .di depan kelas  رسيةداملرافق امل

 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap 
penampilan teks yang dilakukan oleh setiap 

kelompok  

 Guru memberikan apresiasi pada setiap 

penampilan kelompok 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 

a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan penilaian terhadap 

ketercapaian KD secara lisan 

c. Guru bersamasiswa memberikan refleksi 

terhadap proses pembelajaran  

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan 

berdoa. 



Lampiran  1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 

 

Indikator : Mensyukuri  nikmat 

kemampuan 

mengungkapkan 

gagasan dan ide 

dengan pembicaraan 

yang baik. 

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar 

pengamatan dan 

pedoman penskoran 

N

O 
PERNYATAAN 

PILIHAN 

JAWABAN 
SKOR 

Selalu 
Serin

g 

Kadang

-kadang 

Tidak 

pernah  
1 Saya bersyukur 

diberikan 

kemampuan 

berkomunikasi 

dengan baik 

    4 

2 Saya 

menggunakan 

nikmat berbicara 

sesuai dengan 

perintah Allah   

    3 

3 Saya  menyakini 

bahwa Allah 

melihat semua 

aktivitas saya 

dalam 

berkomunikasi  

    3 



4 Saya bersyukur 

dapat memberikan 

nasehat yang baik 

kepada orang lain  

    3 

5 Saya bersyukur 

bahwa Allah akan 

menambah nikmat 

bagi hambanya 

yang 

menggunakan 

pemberiannya 

sesuai ketentuan-

Nya  

    3 

JUMLAH SKOR     16 

KETERANGAN  NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

=

 

S

k

o

r

 

4 

=

 

S

k

Skor yang 

diperoleh 

---------------------

---- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

 

 

 

 

 



o

r

 

3 

=

 

S

k

o

r

 

2 

=

 

S

k

o

r

 

1 

   

CATATAN:   

…………………………………………………………

………………………………… 

 

 

 

  



Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

 

Indikato

r 

: 2.1.1.  Menunjukkan prilaku jujur dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan sekolah 

2.1.2    Menunjukkan prilaku percaya diri 

dalam melakukan komunikasi 

dengan lingkungan dan sekolah. 

Teknik 

Penilaia

n 

: Penilaian diri sendiri 

Instrum

en 

Penilaia

n 

: Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 

penskoran 

 

N

O 

PERNYA

TAAN 

PILIHAN 

JAWABAN 

SKOR 

S

e

l

a

l

u 

S

e

r

i

n

g 

K

a

d

a

n

g- 

K

a

d

a

n

g 

Tidak 

Pernah 

1 Saya 

tidak 

mau 

     



menconte

k 

pekerjaan 

kawan 

2 Saya 

memberi

kan 

alasan 

sesuatu 

kepada 

guru 

dengan 

sebenarn

ya 

     

3 Menghar

gai 

pendapat 

orang 

lain 

     

4 Saya 

meyerah

kan bda 

yang 

saya 

temukan 

kepada 

pemilikn

ya  

     

5 Saya 

memberit

ahukan 

kesalaha

     



n kawan 

kepada 

guru dan 

teman 

teman di 

sekolah  

JUMLAH 

SKOR 
     

KETERA

NGAN 
NILAI NILAI AKHIR 

Bila  

= 

Sko

r 4 

= 

Sko

r 3 

= 

Sko

r 2 

= 

Sko

r 1 

Skor 

yang 

diperole

h 

----------

----------

----- X  

100   

Skor 

maksima

l 

=   ------

--- 

  

Pery

ataa

n 

Posit

if 

Selal

u 

Serin

g 

Kada

ng-

kada

ng 

Tida

k 

pern

ah 

Bila 

Pery

ataa

n 

= 

Sko

r 1 

= 

   



Nega

tif 

Selal

u 

Serin

g 

Kada

ng-

kada

ng 

Tida

k 

pern

ah 

Sko

r 2 

= 

Sko

r 3 

= 

Sko

r 4 

 

  



Lampiran 3: Rubrik Penilaian Maharah Kalam 

 

KRITERIA SKOR INDIKATOR 

Penggunaan 

Mufradhat 

4 Sangat tepat 

 3 Cukup tepat  

 2 Kurang tepat 

 1 Tidak tepat 

   

Penyusunan kalimat  4 Sangat sesuai  

 3 Cukup sesuai 

 2 Kurang sesuai 

 1 Tidak sesuai 

   

Kesesuaian struktur 

gaya bahasa 

4 Sangat sesuai 

 3 Cukup sesuai 

 2 Kurang  sesuai 

 1 Tidak sesuai 

   

Sistematika gagasan 

(ide) 

4 Sangat sistematis 



 3 Cukup sistematis 

 

 2 Kurang sistematis 

 1 Tidak sistematis 

Total score 16  

            Nilai =  Skor yang diperoleh x 100   

Skor maksimum 

  

 



 وارث الفردوس : اسم 
 120606126: رقم القيد 

 تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني: قسم 
 

 أدوات التحليل الباايانت 
 اإلختبار القبلى  .1

مرافق )يطلب من الطلبة أن يتكلم عن املوضوع 
 ( املدرسية
 

 اإلختبار البعدي .6
( املدرسيةاملرافق )عن  يطلب من الطلبة أن يتكلم 

 على الصوروفقا 
 



Lembar penilaian pree test 

 

No  Nama  Penggunaan 

Mufradat 

Penyusunan 

Kalimat  

Struktur 

Gaya 

Bahasa 

Ide 

Pokok 

1 1     

2 2     

3 3     

4 4     

5 5     

6 6     

7 7     

8 8     

9 9     

10 10     

11 11     

12 12     

13 13     

14 14     

15 15     

16 16     

17 17     

18 18     

19 19     

20 20     

21 21     

22 22     

23 23     

24 24     

25 25     

26 26     

 

 

 

 

 

 

 



Lembar penilaian post test 

 

No  Nama  Penggunaan 

Mufradat 

Penyusunan 

Kalimat  

Struktur 

Gaya 

Bahasa 

Ide 

Pokok 

1 1     

2 2     

3 3     

4 4     

5 5     

6 6     

7 7     

8 8     

9 9     

10 10     

11 11     

12 12     

13 13     

14 14     

15 15     

16 16     

17 17     

18 18     

19 19     

20 20     

21 21     

22 22     

23 23     

24 24     

25 25     

26 26     

 

 



ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 

BAHASA ARAB MENGGUNAKAN STRATEGI  REKA CERITA 

GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

BERBICARA DALAM BAHASA ARAB 

 
Nama :  

Kelas    :  

Hari   :  

Petunjuk  : 

  Bacalah pernyataan dibawah ini dengan teliti, berilah tanda 

cheklist (√) untuk jawaban yang menurutmu paling sesuai.  

Keterangan pilihan jawaban : 

 

 

SS : Sangat setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang setuju 

TS : Tidak setuju 

 

 

 

 

 

N

o. 

Pernyataan S

S 

S K

S 

T

S 
1. Saya sangat suka belajar Bahasa Arab 

mengguakan model reka cerita gambar  
    

2. Mengikuti pembelajaran menggunakan 

model reka cerita gambar  menyenangkan 

bagi saya 

    

3. Penggunaan model reka cerita gambar 

dapat menghilangkan rasa bosan saya 

dalam pembelajaran bahasa arab 

    

4. Pembelajaran dengan menggunakan model 

reka cerita gambar dapat meningkatkan 

kalam saya dalam bahasa arab 

    

5. Pembelajaran dengan menggunakan model 

reka cerita gambar memudahkan saya 

bercerita dalam bahasa arab  

    



6. Pembelajaran dengan menggunakan model 

reka cerita gambar memudahkan saya 

dalam menggunakan bahasa arab 

    

7. Saya merasa ada peningkatan kemampuan 

dalam berbicara bahasa arab dengan 

menggunakan model reka cerita gambar 

    

8. Saya merasa lebih bersemangat belajar 

bahasa arab menggunakan model reka 

cerita gambar 

    

9. Pembelajaran dengan menggunakan tehnik 

reka cerita gambar memotivasi saya 

bercerita  dalam bahasa arab 

    

10

. 

Menurut saya belajar menggunakan model 

reka cerita gambar tidak menarik 
    

 



 

 

 نتائج اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي
 (SPSS Statistic 2.2)ابستعانة احلساب على األدوات الرقمية 

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 b 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PRETEST ,168 26 ,057 ,934 26 ,095 

POSTTEST ,162 26 ,079 ,942 26 ,148 

 

 
      

 

 



 

 

Test of Homogeneity of Variances 

posttest   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,506 5 18 ,237 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRETEST 63,2692 26 9,89367 1,94031 

POSTTEST 76,3462 26 9,75271 1,91266 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 PRETEST - 
POSTTEST 

-13,07692 7,62587 1,49556 -16,15708 -9,99677 -8,744 25 ,000 



 

 

استرياتيجية تصميم اجلمل املفيدة لرتقية قدرة الطلبة على نتائج استجابة الطلبة عن استخدام 
 تكلم اللغة العربية  
  (SPSS Statistic2.2)ابستعانة احلساب على األدوات الرقمية 

 

Statistics 

 SOAL1 SOAL2 SOAL3 SOAL4 SOAL5 SOAL6 SOAL7 SOAL8 SOAL9 

SOAL1

0 

N Valid 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,7692 3,7308 3,5385 3,4231 3,5385 3,5000 3,2308 3,3462 3,4231 3,6538 

Std. Deviation ,42967 ,60383 ,50839 ,50383 ,50839 ,50990 ,65163 ,56159 ,50383 ,62880 

 



 

 

 
SOAL1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid SETUJU 6 23,1 23,1 23,1 

SANGAT SETUJU 20 76,9 76,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 
SOAL2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SETUJU 2 7,7 7,7 7,7 

SETUJU 3 11,5 11,5 19,2 

SANGAT SETUJU 21 80,8 80,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 



 

 

SOAL3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid SETUJU 12 46,2 46,2 46,2 

SANGAT SETUJU 14 53,8 53,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 
SOAL4 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid SETUJU 15 57,7 57,7 57,7 

SANGAT SETUJU 11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 



 

 

SOAL5 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid SETUJU 12 46,2 46,2 46,2 

SANGAT SETUJU 14 53,8 53,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 
SOAL6 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid SETUJU 13 50,0 50,0 50,0 

SANGAT SETUJU 13 50,0 50,0 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
 

SOAL7 



 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SETUJU 3 11,5 11,5 11,5 

SETUJU 14 53,8 53,8 65,4 

SANGAT SETUJU 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 
SOAL8 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SETUJU 1 3,8 3,8 3,8 

SETUJU 15 57,7 57,7 61,5 

SANGAT SETUJU 10 38,5 38,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 



 

 

SOAL9 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid SETUJU 15 57,7 57,7 57,7 

SANGAT SETUJU 11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 
SOAL10 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid SETUJU 2 7,7 7,7 7,7 

TIDAK SETUJU 5 19,2 19,2 26,9 

SANGAT TIDAK SETUJU 19 73,1 73,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 



 التمر ين
 تكلم ما يتعلق من هذه الصور

 الفصول الدراسية

 
 

صبورة ومكاتب وغير ذلك  هذا فصلي هو كبير ونظيف فيها: مثال  

 

 املكتبة
 

 
 الطبيب، المريض، سرير

 



 العيادة

 
 

 
 خمترب احلاسوب

 حاسوب، مصباح، فأر

 

 
 



 

 

 الصالة الرايضية
 

 
 

حذاءكرة القدم،   

  املسجد

 
  



          صورة املدرسة الثانوية انسان قرأين                      



 صور اختبار بعدي           

 الطلبة يعمل األسئلة
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