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 وتقدير شكر         
 اهلل الرحمن الرحيم بسم

والصالة والسالم  رب الةاملني اكحي القيوم املدبر اجميع املخلوقنياكحمد هلل  
 األمتان األكمالن على سيدنا حممد وعلى ءالو وصحبو الطيبني الطاىرين. 

 حتت املوضوع الرسالة ىذه كتابة من وقدرتو تةاىل بإذن اهلل ةالباحث تانته فقد
في  )دراسة تجريبيةترقية قدرة الطلبة على فهم المسموع لBingo استخدام وسيلة "

 الًتبية بكلية الةربية اللغة تةليم قسم إىل قدمهاتو . ("Kuta Baroالمدرسة المتوسطة 
 للحصول املقررة املواد من كمادة اكحكومية اسإسالمية الرانيى جامةة املةلمني أىيلوت

 .على الشهادة ااجامةية يف علوم الًتبية

 اللذين الكرميني للمشرفني عميق شكربال ةالباحث قدمتت الرسالة ىذه مقدمة ويف 
: مها ،هنايتهامن أوهلا حىت  الرسالة ىذه على اسإشراف يف وأفكارمها أوقاهتما بذال قد

 .ااجزاء أحسن اجيزيهم أن اهلل عسى املاجستي حلميو  حممود املاجستي سالمي ةالدكتور 

 كلية ولةميد ومديرىا اكحكومية اسإسالمية الرانيى اجامةة الشكرب ةالباحث قدمتتو 
 الذين املكرمني ةاألساتذ واجميع الةربية اللغة تةليم قسم ولرئيس املةلمني أىيلوت الًتبية

 .الكلية ىذه يف صحيحا إرشادا اوأرشدوى املفيدة الةلوم أنواع اعلموى قد

 الًتبية كلية ومكتبة الرانيى جامةة مكتبة موظفي اجميع الشكرب ةالباحث قدمتوت
 وال. إليها احملتاج الكتب إعارة يف اساعدوى قد الذين الرانيى جامةة املةلمني أىيلوت

 الذين ةواألساتذ  Kuta Baroاملدرسة املتوسطة ملدير الشكر عميق قدمت أن ةالباحث يفوت
 .البحث هلذا البيانات مجع يف اساعدوى



 ز
 

يف قسم تةليم اللغة الةربية ملرحلة  األصدقاء اجميع الشكرب تقدم الباحثةتو 
اهلل تةاىل  تدعو. الرسالة ىذه سإمتام اساعدوى قد الذين)خاصة للفصل األول(  2132
 .أحسن ااجزاء يف الدنيا واآلخرة همأن جيزي

مها وأ ألبيها املكرم إبراىيم ةظيمال ةميقال شكربال تقدمتن تنسى الباحثة أ وال
 الدنيا هتا يفسةادمل نافةة علوما اوعلماى قد ربياىا تربية حسنة اللذينرية املكرمة ى

"رب ويدخلهما يف ااجنة. هما الصحةيويةط ا أحسن ااجزاءهمجيزي لةلى اهلل .واآلخرة
 اغفريل ذنويب ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغيا وجةلنا من عبادك الصاكحني"

وترجو من القارئني  ،الةمل مثرة نافةةأن جيةل ىذا  اهللالباحثة إىل وأخيا، تدعو 
صالحا نافةا سإكمال ىذه الرسالة ألن اسإنسان ال خيلو من اخلطأ والنسيان نقدا بنائيا وإ

 وعسى أن تكون نافةة للباحثة وللقارئني مجيةا.
حسبنا اهلل ونةم الوكيل نةم املوىل ونةم ماشاء اهلل كان ومامل يشأ مل يكن، 

   إال باهلل الةلي الةظيم، واكحمد هلل رب الةاملني. النصي والحول وال قوة
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 مستخلص البحث
 

لًتقية قدرة الطلبة على فهم  Bingo وسيلة "استخدام إن موضوع ىذه الرسالة ىي
واملشكلة اليت وجدهتا الباحثة  (".Kuta Baroاملسموع )دراسة جتريبية يف املدرسة املتوسطة 

معاىن  ال يقدرون على أن يفهمواKuta Baro سطة درسة املتو املمعظم الطالب يف  أن
ال يستطيعون أن يفهموا املفردات الشائعة اليت وجدوىا  أهنم أي هنا.و يسمع املفردات اليت
املفردات املختلفة حينما وردت يف  وخيطئون يف االستماع حىت خيتاروا ماع.يف مادة االست
لًتقية قدرة   Bingoمعرفة فعالة وسيلةفهي  ىذه الرسالة البحث يف أىداف اأمالتمرينات. 

يف تدريس   Bingoمعرفة استجابة الطالب بتطبيق وسيلةو  الطلبة على فهم املسموع
الدراسة  دمتو الباحثة يف ىذه الرسالة فهووأما منهج البحث الذي استخ االستماع.

التجريبية، ويف مجع البيانات تقوم الباحثة باالختبار القبلي والبعدي، واملالحظة املباشرة. 
 Kuta Baro الدراسة ىو مجيع الطالب يف املدرسة املتوسطةويكون اجملتمع يف ىذه 

طالبا   22بلغ عددىم ( حيث ي3ذت الباحثة الف  اوأو  )طالبا، واخت 123ىاعدد
إن استخدام وسيلة وأما نتائج البحث الىت حفلت عليها الباحثة فهي كعينة البحث. 

Bingo  تكون فعالة لًتقية قدرة الطلبة على فهم املسموع وأن قيمة(to) 3،47  أكرب من
تؤثر استجابة  وأيضا. 2،63أى % 3ومستوى الداللة  5،،2% أى 3مستوى الداللة 
 .%6573الب وأن نتيجتها تنا  يف التقديرأنشطة تعلم الطيف  جدا الطالب جيد
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 الفصل األول

 مقدمة            

 مشكلة البحث - أ

 اللغة العربية ىيتفاىم بينهم. و ال ةوسيلو  لمجتمعتصال لالا أداةىي اللغة  

لغة الأي نزل القرآن ب الكرمي انلقر وىي لغة ا 1ضهم.ار العرب عن أغ يعربهبا ت اليتاكلملا

 ة املستعملة يفلغة الثانيلكا  وىي احلديث الشريف. لغةتكون  ، وكذالكحةيعربية الفصال

 .العامل اآلن

مهارة الكالم، و ستماع، مهارة اال مهارات وىي ة العربية ىناك أربعاللغ دراسة يف

وإىل االتصال فهم ىو وسيلة إىل الاالستماع مهارة  مهارة الكتابة.و القراءة، مهارة و 

  2اللغوى بُت املتكلم والسامع.

تبادل وجهات النظر معهم بعد و ىل أحاديث االخرين ستماع إاالوىناك  

ت اضرااحملزاعة والتلفزيون وحضور ىل االحاديث من االواالستماع إ رائهم،إىل أستماع اال

______________ 
 .9ص. ه(،1425املكتبة العصرية، :)بَتوت جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييٍت، 1
 77(، ص.1119القاىرة: دار املعارف مبصر،) الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربية، عبد العليم إبراىيم2
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ديد املرء  ىل شرح الدروس ىف املعاىد واملدارس واجلامعات. كلووالندوات واالستماع إ

 3.، وتزويد من الثقافةاملفاىيم اليت تنمي خربهتوصيلة من املعلومات و حب

االستماع ىو أن يقدر املتعلمون االستماع كفن ىام من فنون اللغة  وأما فائدة

التشابو واالختالف يف بداية األصوات،  ويستطيعوا دتييز أوجو .ال اللغويصواالت

القدرة على إدراك الكلمات املسموعة، وعلى  وأن تكون لديهم. ووسطها وهنايتها

القدرة على املزج بُت أن تنمو لديهم  .راإلستجابة لإليقاع املوسيقي يف الشعر والنث

 .4لة يف مجل املفيدةصاحلروف املنفصلة يف كلمات منطوقة، والكلمات املف

بُت صوت احلروف  وافارقي أن ليستطيع الطالباالستماع  وأىداف تدريس

ا. يدرس املدرس االستماع سمعوهني اليت املفردات معاىن ويستطيعون أن يفهموااهلجئية 

مادة اللغة العربية حيث أن يف مادة اللغة العربية حتت  Kuta Baroاملتوسطة املدرسة  يف

 يتعلم الطالب القراءة، والكتابة، واالستماع، والكالم.

 يقدرون الKuta Baro عظم الطالب مبدرسة املتواسطة م يف وجدت الباحثة ولكن

 أن يفهموا املفردات ونأي ال يستطيع .هانمعاىن املفردات الىت يسمع واأن يفهمعلى 

املفردات  خيطئون يف االستماع حىت خيتارواو . مادة االستماعيف  اليت وجدوىا شائعةال

 . ت يف التمريناتاملختلفة حينما ورد
______________ 

 .375.ص ه(،1416جامعة دمشق،بَتوت: ) تدريس اللغة العربيةحممود امحد السيد، 3
    .81(، ص.1991)دار الشواف: جامعة القاىرة، تدريس فنون اللغة العربية، على امحد حركور4
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لترقية   Bingoوسيلةاستخدام " عن تبحثتريد الباحثة أن ومن تلك الظواىر، 

 طةالمتوسالمدرسة  فيبية يسة تجر درا)على فهم المسموع  قدرة الطلبة

Kuta Baro)"   ىذه الرسالة. كاملوضوع يف 

 

 أسئلة البحث -ب

 :  حتدد البحث على أسئلتُتمن البيانات السابقة، تريد الباحثة أن 

 ؟لًتقية قدرة الطلبة على فهم املسموع فعالة Bingo وسيلة ىل تكون  -1

 ؟يف تدريس االستماعBingo وسيلة  تطبيقب استجابة الطالب كيف -2

 اف البحثهدأ -ج

 أم أىداف ىذه الرسالة فهي كما يلى :

 .لًتقية قدرة الطلبة على فهم املسموع  Bingoوسيلةفعالة  ملعرفة -

 .تدريس االستماع يف  Bingoوسيلة تطبيقاستجابة الطالب ب ملعرفة -

 أهمية البحث -د

 .ميةيت التعلإلصالح املمارسالنيل خربهتا و :   حثةللبا -1

 التعلم.التعليم و      ملراجع يف تطوير عملية ر للمعلومات واكمصاد   :سر للمد -2

 تعلم اللغة العربية.يف  همولتشويق عهم: لدفطالبلل -3
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 البحث فروض -ه

 ىذه الرسالة ىي: إفًتاضتها الباحثة يف فروض اليتالا وأم

ال ترقي قدرة الطلبة على Bingo إن استخدام وسيلة  :( Hoالفرض الصفري ) -1

 فهم املسموع.

ترقي قدرة الطلبة على فهم Bingo : إن استخدام وسيلة  (Ha)الفرض البدل  -2

 املسموع.

يف تدريس Bingo إن استجابة الطالب بتطبيق وسيلة  :( Hoالفرض الصفري ) -3

 .ناقصاالستماع 

 .جيديف تدريس االستماع إن استجابة الطالب بتطبيق  : (Ha)الفرض البدل  -4
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 المصطلحات معانى -و

 الرسالة، تريد الباحثة أن تبُت مصطلحات كما يلى: ىذه عن تبحث الباحثةأن قبل 

 م استخدا -1

 استخداما "على وزن"-يستخدم-ستخدماستخدام لغة مصدر من ا

بو يف ىذه الرسالة ىي  وأما املراد 5معناه: "اختذه خادما". استفعاال-يستفعل-استفعل

 وسيلة يف تعليم. استخدم

 وسيلة  -2

 6.سيلة لغة ىي "ما يتقرب بو إىل الغَت، واجلمع الوسل، والوسائلو 

و املعدات واالالت التئ يستخدمها املدرس أو الدارس لنقل وسيلة ىي مجع االدوات 

الدراسُت سواء داخل الفصل أوخارجو هبدف حتسُت حمتوئ الدرس إىل جمموعة من 

 7العملية التعليم.

3- Bingo 

______________ 
  .171(،ص.2773دار املشرق  بعون )بَتوت:ر األ الطبعة ،لغة و االعالمالمنجد فى المجيع احلقوق حمفوظة،  5
 .375م(، .2773)القاىرة: دار احلديث  لسان العرب طبعة مراجعة ومصححةاإلمام العالمة ابن منظور، 6
 .65(، ص.1977 مكتبة األجنلو املصرية،: القاىرة) املناىج والوسائل التعلمية،  النجيخيلبيب الدكتور حممد 7
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تعليمية اللعب يف تعليم اللغة ىي إحد وسيلة من وسائل  Bingoاملراد بوسيلة 

ىذه الرسالة ىي  يف  Bingoمراد الباحثة ب و  8العربية مبجال اللفظ واملفردات واجلملة.

 الباحثة لتجرى عملية التعليم والتعلم. هاتستخدم وسيلة اليت

 المسموع فهم

أو  9فهما. ومعٌت الفهم: "إدراك". -يفهم -املراد بالفهم لغة مصدر من فهم

 11وتعريف الفهم اصطالحا "القدرة على إدراك املعاىن". 17"معرفتك الشيء بالقلب".

الكلمات واملعٌت  أو "عملية الربط الصحيح بُت األلفاظ واملعاىن، بل الربط بُت جمموع

 12الكلى هلا".

مسعا": مسع صوتا حيدثو -يسمع-مسع"ي إسم مفعول من كلمة املسموع لغة ى

ق األذن على اجلسم أو بواسطة صالتشخيص مرض، ويتم ذلك بإلعضو يف اجلسم 

 13مساعة طيبة.

______________ 
8
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam 

Belajar Bahasa Arab (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hal. 75 
    835(، ص. 2774دار العلم للماليُت، )بَتوت:  إنجليزي-المورد قاموس عربيروحي البعلبكي، 9

 .183(،ص. 2773) القاىرة: دار احلديث،  ، اجلزء السابعلسان العرب، عالمة ابن منظور 17
 .87ص.(، 2717)الرياض: مكتبة الشقري، ، الطبعة األوىلالمدخل للمناهج وطرق التدريسصربي ، ماىر امساعيل، 11
 .11)سويس: دار املعرفة اجلامعية، بدون السنة(، ص.  طرق تدريس اللغة العربيةإبراىيم، زكريا،  12
  519(،ص.2773)بَتوت: دار املشروق، أول، الطبعة المنجد الوسيط، مجيع احلقوق حمفوظو13
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االستماع بقصد احلصول على معلومات كأن يكون املرء متمطشا ملعرفة  اصطالحاو 

لت اليو االمور يف أعقاب ىزات طبعية أو ثورات الوضع يف منطقة ما، أو ما آانباء 

 14اجتماعية.

يدرك الطالب املعاىن املفردات أي ملسموع يف ىذه الرسالة مراد الباحثة بفهم اوأما 

 من الكلمة اليت يسمعها.

______________ 
  378ص. ه(،1416)بَتوت: جامعة دمشق، تدريس اللغة العربية، حممود امحد السيد14
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 الفصل الثاني    

 والدراسات السابقة اإلطار النظري             

 مفهوم االستماع - أ

تدور  أنو ة يف عملية التعليم، و من ادلهارات اللغوية األربع كان االستماع مهارة 

 وتعلم مهارة أساسية يف تعليمىي لطلبة، و عند ا دورا ىاما يف ترقية مهارات اللغة العربية

 اللغة العربية.

صر على استقبال الصوت ادلسموع، االستماع ليس عملية سهلة، فهو ال يقت

دراك معاين الكلمات واجلمل فحسب، بل يتطلب فوق ىذا االندماج الكامل بني وإ

ع، كما حيتاج من ادلستمع إىل بذل اجلهد الذىٌت حىت يستخلص ادلتكلم وادلستم

 1ادلعلومات وينقدم وحيللها.

خيتلط الفهم أحيانا يف إدراك الفرق بني : السمع، والسماع، واالستماع، 

 واإلنصات، وسنحاول ىنا أن نوضح مفهوم كل منها: ليتضح الفرق.

 فالسمع : يطلق على حاسة السمع وىي األذن.

______________ 
 05(،ص.ه 1111م دار السل :رياض)ال ألول، الطبعة اماهيتها وطرائق تدريسها المهارات اللغوية، زلمود عليانأمحد فؤاد 1
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: ىو وصول الصوت إىل األذن دون قصد أو انتباه، وال يستوعب فيو السامع والسماع 

 ما يقال، وإمنا تصلو مقتطفات منو.

ىو استقبال الصوت ووصولو إىل األذن بقصد وانتباه، قد يتخللو انقطاع،  : واالستماع

والتعليم، فهو إحدى عملية االتصال اللغوي بني  وىذا النوع ىو ادلستخدم يف احلياة

 لناس مجيعا.ا

واإلنصات : ىو استقبال الصوت ووصولو إىل األذن بقصد مع شدة االنتباه والًتكيز ال 

يتخللو انقطاع، أي تركيذ االنتباه على ما يسمعو اإلنسان من أجل ىدف زلدد أو 

 .1غرض يريد حتقيق

 ذلا، واالىتمام هبا، والتفكري االستماع  ىو استقبال األذن لألصوات، مع االنتباه

معناىا، شلا يؤدى ىف النهاية إىل فهمها واالستفادة منها، واالستماع هبذا خيتلف دتاما   يف

عن السماع، فهو يشتمل على عمليات مركبة ومتتالية تتمثل ىف إدراك الرموز اللغوية 

ادلرسلة عن طريق التمييز السمعى، وإدراك مدلول ىذه الرموز، وكذلك إدراك الوظيفة 

رسالة ادلتضمنة ىف الرموز ادلسموعة، وتفاعل اخلربات احملولة ىف ىذه الرسالة االتصالية أو ال

ضوء ادلعايري ادلوضوعية  نقدىا، وتقوديها واحلكم عليها يف مع خربات ادلستمع، وأخريا

______________ 
 11م، ص.1515سلم ادلملكة العربية السعودية، دار ادلالرياض: ، الطبعة الرابعة )ماهيتها وطرائق تنميتها المهارات اللغوية، نأمحد فؤاد عليا1
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لك، فاالستماع وفقا دلا سبق ىو إدراك، وفهم، وحتليل، وتفسري، وتطبيق، اادلناسبة لذ

 1.ونقد، وتقوًن

خرى فاالستماع أداء متكامل يتطلب استخدام حواس: البصر، أ ومن ناحية

والسمع، والعقل، يف متابعة ادلتكلم، وفهم معٌت ما يتكلم بو، وحتديد أفكاره، 

 1واسًتجاعها، وإجراء عملية ربط بني األفكار ادلتعدة.

ن موضوعات دراك السامع وفهم ما يطرح متنمية إل ومن فوائد االستماع جيد

تكرار عملية االستماع تعود على الًتكيز وعمل على تقوية   دة، إذ إن يفوقضايا جدي

 0.لى االنتباهع

 أهمية االستماع - ب

كان االستماع يلعب دورا ىاما يف فهم اللغة، وىو من عملية االتصال 

 ادلعلومات اليت تستعمل بكثري يف احلياة اليومية.

 ومن أمهية االستماع كما يلى:

______________ 
 111م(، ص. 1510عامل الكتب، )القاىرة: ،رةصتعليم اللغة العربية المعا، يفسعد ال1
  151ص.،... ، المهارات اللغويةنأمحد فؤاد عليا4
 99ص.(بدون سنة،عارف اجلامعية دار ادل السويس:) ،طرق تدريس اللغة العربية، زكريا إمساعل5
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االستماع منط اللغة األول الذي يكتسبو الطفل عن طريق اللغة، حيث يتعلم  -1

الكالم من خالل االستماعو لوالديو، واحمليطني بو، وزلاكة ألصواهتم وترديدىا 

 دون أن يفهم معناىا، فاالستماع ىو وسيلة تعلم الكالم. 

 خرين، وىميؤدى االستماع دورا رئيسيا ىف حياتنا اليومية، فنحن نتحدث إىل اآل -1

ستمع إليهم، كما نستمع إىل وسائل اإلعالم يستمعون إلينا، وعندما يتحدثون ت

 ادلسموعة و نتعامل مع اآلخرين ونتفاىم معهم.

مقدمة احلواس األخرى اليت تساعدنا على التعليم والتعلم، تأتى حاسة السمع يف  -1

 ادلعرفة.فهو مصدرنا يف كثري ادلواقف الكتساب ادلعلومات، واحلصول على 

إن مهارة االستماع تتبوأ منزلة رفيعة بني مهارات اللغة العربية، ألن ادلتعلم لن   -1

يكتسب مهارات اللغة األخرى. وبالتاىل فإن إكسابو مهارات االستماع وتنميتها 

 ىو السبيل إىل حتقيق الكفاءة ىف مهارات اللغة.

حصيل، فهو قد يتأخر يف إن االستماع وثيق الصلة بقدرة ادلتعلم على الفهم والت  -0

 التحصيل ال لسبب نقص يف ذكائو بل ألن ال يستمع استماعا جيدا.  

تتمتع بذات  اللغة، فإهنا ع ضرورة لتنمية مهارات ادلتعلم يفأن مهارة االستما  -6

 6تعلم مجيع ادلواد الدراسية األخرى. الضرورة يف

______________ 
  116، ص. ...، تعليم اللغة العربية يفسعد ال6
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 أهداف تدريس االستماع  -ج

تصال ة ألنو وسيلة إىل الفهم، وإىل االمكانة عظيم االستماع يف تعليم اللغة حيتل 

اللغوى بني ادلتكلم والسامع. وكان االستماع أكثر إستعمالو شلا يقرأ أو يتحدث أو 

يكتب. إن التدريب على االستماع وتنمية مهاراتو، ال بد لو من أىداف، وأىداف 

ىداف االستماع فيما االستماع كثرية، وختتلف من مرحلة إىل أخرى، وديكن إبراز أىم أ

 يلي:

 تعويد األذن على األصوات اجلديدة. -1

 تعويد الدارسني على نطق اللغة اجلديدة. -1

 استعاب سؤال لالجابة عليو. -1

 1حل دترين بتكملة عبارة أو تغيري كلمة أو اضافة أخرى. -1

تنمية قدرة ادلتعلمني على االستماع اجليد، وإلنصات ادلتواصل إىل ادلتحدث بإظهار  -0

 االىتمام مبا يقول.

 ادلواقف التعليمية، ومواقف احلياة ادلختلفة. االستفادة من ادلادة ادلسموعة يف -6

  القدرة على تقسيم األفكار، وحتديد مدى ترابطها. -1

______________ 
، )القاىرة: دار الفكر العريب، واللغات الحية األخرى لغير الناطقين بها االتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العبيةزلمد إبراىم، 7

  110(،ص.1911
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 تدريب ادلتعلمني على استخالص النتائج، والتنبؤ بنهاية النص -1

 بداية األصوات، ووسطها، وهنايتها. دتييز أوجو الشبو واالختالف يف -9

ضوء ادلعايري ادلوضوعة،  تقوًن زلتوى ادلادة ادلسموعة، يف اكتساب القدرة على-15

 1واذلدف من ىذه ادلادة.

   طرق تدريس االستماع -د

 طريقة السمعية الشفوية -1

لواليات ادلتحدة األمركية يف الوقت الذي ا لسمعية الشفوية ظهرت يفاالطريقة  

النصف األول  فلقد ظهرت حاجة اجليش األمريكي يفأوربا.  طرق األخرى يف ظهرت

 من القرن التاسع عشر لالتصال بالشعوب األخرى.

 إجراءات الطريقة  - أ

 جراءات من الطريقة السمعية ىى:ومن أىم اإل

يتعارف  ا رلموعة من الرموز الصوتية اليتتعترب اللغة أهناستعمال ىذه الطريقة  يف -1

 د حتقيق االتصال بينهم.صع على داللتها بقمأفراد اجملت

______________ 
  111، ص. ...تعليم اللغة العربية ، يفسعد ال8
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 أن يبدأ ادلعلم بتعليم الدارس مهارات االستماع اجليد أوال مث مهارات الكالم. -1

 بعد مهاريت االستماع والكالم يأتى مهارة القراءة والكتابة. -1

ذه اللغة تعليم العربية كلغة ثانية سواء كانت ى منع استخدام اللغة الوسيطة يف -1

 اللغة األم للدارس أو غريىا من لغات. الوسيطة ىي

 ىذه الطريقة. حتتل مكانة ثانوية يف أن الًتمجة من وإىل اللغة -0

 يتعلمها الدارس. ل األمناط اللغوية ادلختلفة اليتينبغى تدريس النحو من خال -6

لغوية ا ىو اكتساب العادات الواذلدف الرئيس من تعليم العربية لغري الناطقني هب -1

 ديارسها الناطقون هبا وبالطريقة الىت ديارسوهنا هبا. اليت

ال بني األفراد، واإلتصال عادة بأخذ صتف تعليم اللغة أساسا ىو حتقيق اإلىد -1

 شكل حوار بينهم.

 اكتساب الطالب ادلهارات اللغوية. التدريبات النمطية مهمة يف -9

تدريس مهارات اللغة على ادلعلم أن يتبع الًتتيب الطبيعي الكتساب األفراد  يف -15

 9لغاهتم األوىل. ذلا يف

 الطريقة ادلباشرة  -1

______________ 
 11.ص.1551)بندا أتشيو : دار السالم، ، المدخل في تعليم اللغة العربية زلمودي سالمى9
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ظهرت ىذه الطريقة كرد فعل لعيوب طريقة النحو والًتمجة الىت تعتمد على 

األجنبية استعمال لغة وسيطة. فجاءت الطريقة ادلباشرة لتلغى ىذه الوساطة التعلم اللغة 

األجنبية نفسها دون استعانة بلغة وسيطة سواء كانت لغة  اللغة عن طريق استعمال

 .الدارس أم لغة أخرى

 إجراءات الطريقة - أ

 ستخدمت ىذه الطريقة ىف رلال تعليم اللغة العربية عدد من اخلطوات، منها:ا

التفكري ى تنشده ىذه الطريقة ىو تنمية قدرة الدارسعل ن اذلدف األمسى الذيإ -1

 غة األوىل.باللغة العربية وليس با لل

 سيطة.ينبغى تعليم اللغة العربية من خالل العربية ذاهتا دون أية لغة و  -1

 احلوار بني األفراد يعترب الشكل األول والشائع الستخدام اللغة ىف اجملتمع اإلنساىن. -1

البدايات األوىل لتعليم العربية كلغة ثانية ادلوافق يستمع فيها مجل   د الدارس يفجي -1

 كاملة ذات معٌت واضح ودالالت يستمع الدارس ادراكها.

 النحو وسيلة لتنظيم التعيري اللغو وضبطو. -0

ال يعًتض الدارس لنص مكتوب بالعربية قبل أن يكون قد ألف ما فيو من أصوات  -6

 ومفردات والًتاكيب.
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وإىل اللغة العربية أمر ترفضو ىذه الطريقة وال ينبغى أن تزاحم العربية أية الًتمجة من  -1

 لغة أخرى.

ن تنمية ادلهارات العقلية عند الدارس مثل القدرة على القياس واالستنتاج األفكار إ -1

 .ةبال أصحاب الطريقة ادلباشر أمور ال تشغل 

 15يتم شرح الكلمات والًتاكيت الصعبة باللغة العربية. -9

 Bingoوسيلة مفهوم   -ه

Edwin S. lowe   كلمةىو أول من يستعمل Bingo  ، لطفلل اللعب ىو بائعو 

الكلمة  ،يف احلقيقة .تلك اللعبة يف حا عند يقبض الصي خيطأ ىو  New Yorkب

 11اللعبة.ىذه  يف صز الشخو ( حينما يفbean)من الكلمة   beano ىي صحيحةال

 اإىل أهن اصطالحا اهتعريف رتطو ي مث

“a game in which players try to match numbers on their cards with 

number that are called out, or a word someone shouts when they have won 

a game of Bingo’’.
12 

______________ 
   .65...، ص.المدخل في تعليم اللغة زلمود،  يسالم15

11
I Made Sujana dan Luh Sri Narasintawati, Penerapan Permainan BINGO Dalam 

Pembelajaran Teks Deskriptif Bahasa Inggris Tingkat Dasar,Widya Pustaka Pendidikan , 

Januari-April  2015 , Vol. 3, No.1, hal.29           
12

Michael Rundell, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Second 

Edition (Basingstoke: Macmillan Publisher Limited,2007) hal,133. 
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يف رلال الًتبية.  ىذه اللعبةتتطور . وفائزه الالعب ح البديهة كعالمة فرحصيىو و 

شلارستها،  ويفتعليمية. يلة ادلهارات ووس اللغة، يستخدم ىذا اللعب لتأكيد يميف تعل

هارات اللغوية وىي )اإلستماع، ادليف تعليم اللغة تشتمل كل  Bingoاللعب  يثبت

 11.والكالم، والقراءة، والكتابة(

، يتعلم الطالب إلصالح موضوع الذي قد فهي Bingo وأما أىداف وسيلة

إجراء  كأسلوب جازب يف،  عن ادلوضوع الذي يريد أن يتعلمو الطالبادلعلومات ولتقوًن 

 11اإلختبارات.

 الطلبةرب ادلدرس و ة، و خت، سهلةتلفة، سلجاذباتستخدم الباحثة ىذه الوسيلة ألهن

توسيع، وأيضا ليدفع تذكري مث خترب عن نشاط لتأكيد، و جة الفهم، والأكثر حال عن در 

 10يف البيت. والح ليستخدمالتعلم ويعطيهم كيفية اإلص يف الطلبة

فردات أو الكلمة أو ادل لتذكر تساعدجتية ن ىذه االسًتاأ سبق، ما إىل وإضافة  

ليحاول  كاخليار  ىذه الوسيلة تكون 16الطالب من قبل. يتعلمها اصطالحات اليت

قدرة الطالب  قيترت وا على صلاح تعلم ادلتعلمني، ألن هباليحصل ااستخدامه ن يفادلعلمو 

______________ 
13

I Made Sujana dan Luh Sri Narasintawati, Penerapan Permainan BINGO…, hal,29.  
14

 Paul Ginnis, Trik dan Taktik Mengajar Strategi Meningkatkan Pencapaian 

dikelas (Jakarta: PT Indeks,  2008 )hal, 87. 
15

Paul Ginnis, Trik dan Taktik ..., hal, 88.  
16

 Melvin L.Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif (Bandung: 

penerbit Nusamedia, 2006) hal.265. 
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دة يف ما تزويد ادلفردات خاصة وأيضايف حل ادلشكلة اليت وجدوىا يف عملية التعليم، 

 اللغة العربية.

 Bingo خطوات تدريس االستماع باستخدام وسيلة -و

 .مربع ، تسع، بسرعة بدون مسطرةوامسري ل يطلب ادلدرس الطالب -1

 .تا عشرة مصطلحة على السبورةاثن ادلدرس كتبي -1

ن اثنتا عشرة اصطالح تسعة م ةباكتق بادصن ةسعأل تلليم يطلب ادلدرس الطالب -1

 .بدون ترتيب

 .االصطالحات واحدا فواحدا بالًتتيب تعريف التعريف اثنتا عشرة منادلدرس  قرأت -1

 م إذا كان االصطالح مالئم بتعريف. حينمابطاقتهيصلب الطالب االصطالح يف  -0

من ، و اخط قطري( ويقرءون االصطالح ومعنهر )أفقي، عموديا، أو و لسطيصنعون ا

ية الطالب. وعلى جييب سريعا وصحيحا وىو الفائز. مث يقرأ االجابة ليصلح باق

Bingoالطالب أن يصيحوا 
17 

 Metode Permainan-Permainan  Edukatif Dalam يف كتابو Fathul Mujibوقال 

Belajar Bahasa Arab   أن خطوات تدريسBingo:كما يلى 

______________ 
17

Paul Ginnis, Trik dan Taktik… hal, 88. 
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يقدم ادلدرس القرطاس مث يصنع كمربع. أو يصنع ادلدرس الصور باحلاسوب، وحينما دتهد 

 11ادلدرس الصور، فيشري الطالب الكلمة ادلناسبة بالصور.

 تدريس مهارة االستماع فهي: الباحثة يف اتستخدمه اليتBingo وأما خطوات وسيلة 

 الدرسية بطريقة إلقائية.تعد الباحثة ادلواد  .1

الطالب  من تقرأ الباحثة الكلمة، مث تطلبادلادة الدراسية،و تشرح الباحثة  .1

 التباعها.

 ناقش الباحثة مع طالهبا معاىن ادلفردات.ت .1

أسفالو، حىت يكون الصندوق إىل جانبو و  أربعة والريمس طالبتطلب الباحثة ال .1

 .قصناد عدده ستة عشر

على سبيل ادلثال  ع،ا بختتار الباحثة بال ات الذييكتب الطالب عن اإلسم  .0

 األلوان

 Bingoتدريس بوسيلة تشرح الباحثة كيفية  .6

  لباحثة.ا هاتنطق اليت عن األلوانجيدا  معواتأن يس الطالبمن تطلب الباحثة  .1

الذي مكتوب عليو  صلب الصندوقوجييب الطالب ل (حثة، مثال )أزرقاتلفظ الب .1

 .أزرق
______________ 

18
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam 

Belajar Bahasa Arab (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hal. 75 

 



11 

 

 
 

ي، السطور )أفق ينجح يف رسومالذي  الطالب فهو من ىذه اللعبة الفائزوأما  .9

 .عموديا، أو خط قطري من ادلربع

علىيهم  أو خط قطري(، فيجبب السطور )أفقي، عموديا، الطال يرسم اموعند  .15

 "Bingo" لصيح

 نتائج التعلم. باحثةال تلخص .11

 بالتقوًن. تقوم الباحثة .11

 االختتام. .11

 الدراسات السابقة -ز

البحث حبثا جديدا يف دراسة تعليم اللغة العربية. ىناك الدراسات السابقة ليس ىذا 

 ية قدرة الطلبة على فهم ادلسموع.تتعلق مبادة االستماع و لًتق

مبوضوع "تدريس مهارة االستماع باألفالم الكرتونية )دراسة  1510، أزور زحرى -1

ال يقدرون على أما مشكلة ىذه الرسالة الطالب جتريبية مبعهد علوم الدين(".

أما األغراض من ىذه  االستماع جيدا، مع أهنم ذلم ادلدرسون متميزون فيو.

فهي دلعرفة استخدام األفالم الكرتونية يرقى كفائة الطالب على مهارة الرسالة 

االستماع و معرفة الطرق ادلناسبة باستخدام األفالم الكرتونية ىف ترقية كفائة 

دام األفالم معرفة ادلشكلة ادلوجهة باستخماع و الطالب على مهارة االست
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الكرتونية ىف ترقية كفائة الطالب على مهارة االستماع. أما منهج البحث الذى 

بحث الىت نتائج اللاتبعو الباحث يف كتابة ىذه الرسالة  فهو البحث التجريىب. وا

حصل عليو الباحث إن تدريس االستماع باألفالم الكرتونية ترقي قدرة الطالب 

 على االستماع.

رأت الباحثة أن ىذه الدراسة السابقة ختتلف بالدراسة احلالية. أما تشابو بني 

متغري تابع يف أهنما تبحثان عن ترقية قدرة الدراسة السابقة والدراسة احلالية مها 

الطلبة على مهارة االستماع ومنحج البحث التجرييب. وأما أوجو اإلختالف بني 

ري مستقل يف أن الدراسة السابقة تستخدم أفالم الكرتونية الدراستني مها من متغ

وختتلف أيضا يف ميدانو جترى الدراسة  Bingoوأن الدراسة احلالية تستخدم وسيلة 

 Kutaوالدراسة احلالية يف مدرسة ادلتوسطة سابقة البحث مبعهد علوم الدين لا

Baro . 

مبوضوع الرسالة "ترقية مهارة االستماع بوسيلة األسطونات )دراسة  1510، مودة -1

أما مشكلة ىذا البحث ترى ادلدرسة ال  إجرائية مبعهد باب النجاح الثانوية("

ماع ولذلك أرادات الباحثة أن تستخدم أي الوسائل التعليمية عند تعليم االست

ة على سيطرهتم يف ق ىذه الوسيلة يف تعليم االستماع لًتقية قدرة الطلبتطب

يف تعليم االستماع الغرض ذلذه البحث ىو دلعرفة قدرة الطلبة  االستماع.
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باستخدام وسيلة األسطونات ودلعرفة استعمال ىذه الوسيلة. ومنهج البحث 

اعتمدت عليها الباحثة يف ىذا البحث طريقة إجرائية. أما نتائج البحث الىت 

إن استخدام وسيلة األسطونات حصلت عليها الباحثة يف ىذا البحث فهي 

 ترتقي قدرة الطلبة يف االستماع ويؤثر يف التحصيل الدراسي عند الطلبة. 

احلالية. أما التشابو بني رأت الباحثة أن ىذه الدراسة السابقة ختتلف بالدراسة 

مها متغري تابع يف أهنما تبحثان عن ترقية قدرة  الدراسة السابقة والدراسة احلالية

 سيطرة يف االستماع. على وسيلة بالطلبة 

وأما أوجو اإلختالف بني الدراستني مها من متغري مستقل يف أن الدراسة السابقة 

 وختتلف Bingo تستخدم وسيلة األسطونات وأن الدراسة احلالية تستخدم وسيلة

طريقة البحث أن الدراسة السابقة تستخدم دراسة إجرائية وأن الدراسة احلالية 

أيضا يف ميدانو جترى الدراسة السابقة مبعهد باب تستخدم دراسة جتريبية. و 

 .Kuta Baroالنجاح والدراسة احلالية يف مدرسة ادلتوسطة 

 (True False)أسلوب الصواب واخلطأ مبوضوع البحث "استجدام  1511 سلوى -1

 )دراسة جتريبية(". Lhokseumaweيف تدريس االستماع مبعهد علوم الدين  
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أما مشكلة ىذا البحث أن يف عملية تعليم مهارة االستماع كانت الطالبات 

مام الفصل حىت ئهن أعربية مث يقصصن ما مسعنو إىل أصدقايسمعن الكالم ال

 من يف تعلم اللغة العربية بطريقة تعليمها ادلدرسة. تكون الطالبات يسأ

وأما الغرض ذلذا البحث ىو دلعرفة قدرة الطالبات بعد استخدام أسلوب الصواب 

يف تدريس االستماع. وطريقة البحث الىت اعتمدت عليها  (True False)و اخلطأ 

لباحثة يف الباحثة يف ىذا البحث طريقة جتريبية. وأما نتائج الىت حصلت عليها ا

يكن فعال  (True False)ىذا البحث فهي إن استخدام أسلوب الصواب اخلطأ 

 .لًتقية قدرة الطالبات على تعليم مهارة االستماع

رأت الباحثة أن ىذه الدراسة السابقة ختتلف بالدراسة احلالية. أما التشابو بني 

أو أسلوب  وسيلةستخدم الأهنما تبحثان عن االدراسة السابقة والدراسة احلالية 

 ج البحث التجرييب. يف تدريس االستماع ومنه

مشكلة البحث أن مشكلة الدراسة  وأما أوجو اإلختالف بني الدراستني مها من 

السابقة يف عملية تعليم مهارة االستماع كانت الطالبات يسمعن الكالم العربية 

من يف الطالبات يسأمام الفصل حىت تكون مث يقصصن ما مسعنو إىل أصدقائهن أ

متغري مستقل يف أن الدراسة السابقة تعلم اللغة العربية بطريقة تعليمها ادلدرسة. و 

وطريقة  يف تدريس االستماع (True False) تستخدم أسلوب الصواب واخلطأ
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وختتلف أيضا Bingo البحث الىت اعتمدت وأن الدراسة احلالية تستخدم وسيلة 

والدراسة  Lhokseumaweيف ميدانو جترى الدراسة السابقة مبعهد علوم الدين 

 .Kuta Baroاحلالية يف مدرسة ادلتوسطة 
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 البحث طريقة -1

ابة ىذه الرسالة ىو منهج كت  عتمد عليو الباحثة يفت يإن منهج البحث الذ 

يهدف إىل اختبار عالقات  يتطلق على تصميم البحث الذ "التسمية اليتأي التجرييب

 1العلة واملعلول حىت يصل إىل أسباب الظواىر".

 2: كما يلى  تصميمات أربعة تكون منيومنهج التجرييب   

 وىي: ،(Pre Experimental Designsالتصميمات التمهيدية ) -1

طا مينع من تأثري كل العوائق اليت تعوق ال يتم فيها ضبط املتغريات ضب "التصميمات اليت

 3مت ذكرىا سلفا". الصدق الداخلي للتجربة اليت

 ، وىي:(True Experimental Designs) التصميمات التجريبية -2

______________ 
 .197(، ص. 2111)القاىرة: دار النشر للجامعات،  فى العلوم النفسية والتربويةمناهج البحث أبوعالم، رجاء حممود،  1
 321-314(. ص.  2111)الرياض : مكتبة العبيكان،  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، 2

315...، . المدخلصاحل بن محد العساف، 3   
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 عوائقاخلارجية ضبطا من تأثري  ال يتم فيها ضبط املتغريات التصميمات اليت"

سبق توضيحها إىل حد كبري، وكذالك يتم  لصدق الداخلي والصدق اخلارجي اليتا

 4فيها االختيار والتعيني عشوئيا".

 ، وىي :(Factorial Designsالتصميمات العاملية ) -3

يستطيع الباحث بواسطتها أن يدرس أثر عدد من املتغريات  "التصميمات اليت

لتجريبية بعضها وذلك خبالف التصميمات ااملستقلة عندما تتفاعل مع 

سبق ذكرىا حيث ال يطبق الباحث وال يدرس إال أثر  والتصميمات األولية اليت

 5متغري واحد".

  : ، وىي(Quazi Experimental Designsالتصميمات شبو التجريبية ) -4

وكذلك ال يتم فيها  ال يتم فيها االختيار والتعيني عشوئيا، "التصميمات اليت

 6التصميمات التجريبية". ضبط املتغريا اخلارجية مبقدار ضبطها يف

إجراء ىذا البحث التصميمات  الباحثة يف تختار تلك التصميمات، فومن   

ليستطيع أن يقارن قدر أو نتيجة االختبار  .(Pre Experimental Designs) التمهيدية

 7أي: التصميمات تتكون من ثالث تصميماتوىذه القبلى و االختبار البعدى، 

______________ 
 316.ص...، المدخلصاحل بن محد العساف، 4 

 318 .ص...، المدخلصاحل بن محد العساف، 5

 321 .ص...، المدخلصاحل بن محد العساف، 6 
 .316-315...، ص. المدخل إلى البحث العاساف، صاحل بن محد، 7
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  One Shot Case Studyالتصميم األول -

 One Group Pre-test Post-test Design   التصميم الثاين -

  Static Group Comparison Designالتصميم الثالث -

 One Group Pre-test ىي التصميم الثاينىذه الرسالة  وتستخدم الباحثة يف   

Post-test Design  وكيفية إجراء ىذه التصميمات ىي إجراء اختبار قبلى لتحديد .

هناية  ، ويف Bingoوسيلةم تطبيق املتغري املستقل أو يتاملستوى قبل إجراء التجربة، مث 

الفصل الدراسى جيرى هلم اختبار بعدى ليتبني مدى الفرق بني درجىت االختبارين القبلى 

 .والبعدى مما يعكس أثر التجربة

 8:وىذا التصميم يأخذ الشكل التاىل

 2خ1xتخ    

 9:وأما توضيح املدلول العلمى للرموز فهو

 : اجملموعة التجريبية  ت

 قبلي: االختبار ال  1خ

X   :التجربة 

 : االختبار البعدي  2خ
______________ 

 .315...، ص. المدخل إلى البحث العاساف، صاحل بن محد، 8
 .314...، ص. المدخل إلى البحث العاساف، صاحل بن محد، 9
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 البحث تاو أد - ب

ىي الوسيلة اليت جتمع هبا املعلومات الالزمة إلجابة أسئلة  البحث املراد بأداةو   

 تان، ومها:اىذا البحث فهي أد يف الباحثة هاتستخدم اليتالبحث  اةأما أدالبحث. 

 االختبار .1

 ىذا البحث يتكون من اختبارين، مها: الباحثة يف استخدمهي واالختبار الذي

 االختبار القبلى - أ

ختتربه الطالب قبل إجراء التجربة ملعرفة أثر  ياالختبار القبلى ىو االختبار الذ

 11التجربة ىف حتسينو.

 االختبار البعدى - ب

د إجراء التجربة لقياس األثر ختتربه الطالب بع ياالختبار البعدي ىو االختبار الذ

 11أحدثو تطبيق املتغري املستقل على املتغري التابع. يالذ

  بإستخدام وسيلةملعرفة الفعال البحث على الطالب  تاو ىذه أدتقدم الباحثة و 

Bingoًتقية قدرة الطلبة على فهم املسموعل. 

 املالحظة املباشرة .2

______________ 
 .317...، ص. المدخل إلى البحث العاساف، صاحل بن محد، 11
 .317...، ص. المدخل إلى البحث العاساف، صاحل بن محد، 11
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وغري رة وغري املباشرة، املالحظة احملددة أنواع كثرية فهي: املالحظة املباشاملالحظة 

 .احملددة، املالحظة مبشاركة وبدون مشاركة، املالحظة مقصود وغري مقصود

 فيلطالبمباشرة  امبالحظة سلوك معني من خالل اتصاهلم الباحثة املالحظة املباشرة دقت

  Kuta Baro.12املدرسة املتوسطة 

 بتطبيق التعليم و استجابة الطالب ريملعرفة تأثالبحث  تاو وتستخدم الباحثة ىذه أد

 .Kuta Baroتوسطة املدرسة امليف يف تدريس االستماع  Bingoوسيلة 

 المجتمع والعينة   -ج

اجملتمع ىو "كل من ميكن أن تعمم عليو نتائج البحث سواء أكان جمموعة أفراد 

درسة امل يفىو مجيع الطلبة ىذه الرسالة  يف يكون اجملتمعو  13.أو كتب أو مباين مدرسية"

 توسطةامل

 Kuta  Baro طلبة 321وعددىم. 

البحث فهي ىذا  وأما العينة يف 14.والعينة ىي "جمموعة جزئية من اجملتمع"

ألن يواجهون مشكالت  طالبا 24 يبلغ عددىم ي" الذ1" ألولالفصل ا الطالب يف

______________ 
 .416...، ص. المدخل إلى البحث العاساف، صاحل بن محد، 12
 .91...، ص. المدخل إلى البحثالعاساف، صاحل بن محد،  13
 .162...، ص. مناهج البحثأبوعالم، رجاء حممود،  14
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ة ىي الطريقة العمدية أي مت هبا الباحثة الختيار العيناق . والطريقة اليتاملسموعيف فهم 

 15.أو تلك دتثل جمتمع البحث ةبأن ىذه املفرد اومعرفته ةالباحث خربة اختيارأساس 
 

______________ 
 .99...، ص. المدخل إلى البحث العاساف، صاحل بن محد، 15
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 رابعالفصل ال

 عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات - أ

ع البيانات من طريقة طريقة مجب عما يتعلقالباحثة يف الفصل السابق  قد شرحت 

 عرضت الباحثةف . أما يف ىذا الفصلالبحث ادلستخدمة يف ىذه الرسالة البحث وأدوات

. فهم ادلسموعقية قدرة الطلبة على لًت  Bingoاستخدام وسيلة  نتائج البحث عن

الفصل  بالبحث التجرييب يف ادليدان. وىي نتائج البحث فقامت الباحثةول على صوللح

 كربى. ال أتشيو Kuta Baroادلدرسة ادلتوسطة يف  1األول 

 لمحة عن ميدان البحث -1

 احلكومية احدى ادلدارس اإلسالمية ىي Kuta Baroكانت ادلدرسة ادلتوسطة   

وقد  Lam Ceuبقرية  فوكن أتوك-رع دار السالموتقع يف الشواكربى ال تشيوأ يف ادلوجودة

يف ن علمو ا ادلم  أىذه ادلدرسة اآلن زلمد جونيدي،  مديرم. وكان 1983سنة أسس يف 

 فعددىم الذين يعلمون اللغة العربية كربىال أتشيو Kuta Baro ادلتوسطة درسةدلا

 :1يتضح يف اجلدول اآليت كما. علماً م  4 

______________ 
1
 Dokumentasi MTsN Kuta Baro Banda Aceh 
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 4-1اجلدول 

 Kuta Baroيف ادلدرسة ادلتوسطة  اللغة العربية عدد معلم

 المتخرج في اسماء المدرسين رقم

 وأتشي اجامعة الرانريي بند كرتين 1

 وأتشي اجامعة الرانريي بند ثناينإ 2

 وأتشي اجامعة الرانريي بند ريزحأ 3

 وأتشي اجامعة الرانريي بند كيايت ذ يس 4

 

، لكل فصل عدد من اطالب 321بلغ ادلدرسة فهي تتلك  الطالب يف أما  

 يف اجلدول التايل : يدلالطالب كما 

    4-2اجلدول    

    Kuta Baroعدد الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة    

 عدد الطالب الفصل الرقم

 24 1الفصل األول  1

 22 2الفصل األول  2
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 23 3الفصل األول  3

 24 4الفصل األول  4

 22 5األول الفصل  5

 24 1الفصل الثاين  6

 22 2الفصل الثاين  7

 23 3الفصل الثاين  8

 22 4الفصل الثاين  9

 26 5الفصل الثاين  11

 21 1الفصل الثالث  11

 21 2الفصل الثالث  12

 21 3الفصل الثالث  13

 22 4الفصل الثالث  14

 321  مجموع
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 الطلبة على فهم المسموعلترقية قدرة Bingo استخدام وسيلة  .1

وان" باستخدام لقامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية يف تعليم ادلادة "األ  

وجلمع البيانات  ،1يف الفصل األول  لًتقية قدرة الطلبة على فهم ادلسموعBingo وسيلة 

تستخدم الباحثة االختبارات و ادلالحظة ادلباشرة يف عملية التعليم. فجارت الباحثة 

يف لقائني. أما التوقيت التجرييب فتوضح الباحثة Bingo عملية التعليم باستخدام  وسيلة 

 يف اجلدول التايل : 

 4-3اجلدول   

 التوقيت التجرييب  

 ساعة التاريخ اليوم لقاءال

 2116 نوفمبري 3 اخلميس اللقاء األول

 

11,31-9,41 

12,5-11,5 

 9,41-11,31 2116 نوفمبري 11 اخلميس اللقاء الثاين

12,5-11,5 
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 البيانات من االختبار القبلي أ.

ل صالفيف  ي على الطالبأما أنشطة البحث يف اللقاء األول ىي االختبار القبل  

 :يف االختبار القبلي، فيما يلي عليها الطالبليت حصلت . وأما النتيجة ا1األول 

81  71  71  51  81  45  8171  65  75  71  61  65  55  

85  71  51  65  41  61  85 61   51  85   

 

 ل التايل:ليت تعلمها الباحثة كما يف اجلدو واألنشطة ا

 4-5اجلدول     

 Bingoباستخدام وسيلة " وانلخطوات التعليم يف مادة "األ       

  نشاط الطالب باحثةنشاط ال

 اللقاء األول

ة الفصل بإلقاء السالم تدخل الباحث -

، وتبدأ عملية التعليم على الطالب

والتعلم بقراءة الدعاء. وتسأل الباحثة 

 حالتهم.

 

الدعاء يقرئون يرد الطالب السالم، مث  -

 .الباحثةوجييبون سؤل 
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 تعرف الباحثة نفسها. -

تقوم الباحثة باالختبار القبلي على  -

 الطالب.

ورقة  الطالبتأمر الباحثة بأن جتمع  -

 سًتاحة.االختبار قبل حان الوقت اال

تقرأ الباحثة ادلفردات اليت قد يتعلمون  -

 عن أدوات سابقةالطالب يف مادة 

 ادلدرسية.

واحدا فواحدا  تأمر الباحثة الطالب -

 ليلفظ ادلفردات اليت يسمعوهنا.

ف فيها تصحح الباحثة سلارج احلرو  -

 تو.وتأمر أن يكرر الطالب قرائ

تشرح الباحثة شرحا موجزا عن وسيلة  -

Bingo. 
نتائج  بتلخيص الباحثة مع الطال -

 التعليم

 .الباحثةشرح  مع الطالبيس -

 واجبتهم باذلدوء. الطالب يتم -

 

 .جتمع الطالب ورقة االختبار القبلي -

 

 ما تقرأ الباحثة. ع مع الطالبيس -

 

 

 يلفظ الطالب ادلفردات اليت يسمعوهنا. -

 

الباحثة و ينصتون  طالبيسمع ال -

 ويكررىا. 

 دقة.بالشرح  يسمع الطالب -

 

حتت إشراف  بيلخص الطال -
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 تم الباحثة عملية التعليم والتعلمخت -

 بإلقاء السالم على الطالب 

 وتطلبهم أن يتعلموا يف بيوهتم.  

 الباحثة نتائج التعلم.

ما تقول الباحثة  مع الطالبيس -

 ويردون السالم.

 

  

 نشاط الطالب نشاط الباحثة

 اللقاء الثاني

ة الفصل بإلقاء السالم تدخل الباحث -

، وتبدأ عملية التعليم على الطالب

والتعلم بقراءة الدعاء. وتسأل الباحثة 

 حالتهم.

ية تعريف الباحثة أىداف التعلم -

 .وأمهيتها

تشرح الباحثة عن عملية التعلم اليوم -

 .Bingoباستخدام وسيلة 

 

الدعاء يقرئون السالم، مث  بالطاليرد  -

 الباحثة.وجييبون سؤل 

 

 

 شرح الباحثة. يسمع الطالب -

 

 .شرح الباحثة  يسمع الطالب -
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وان مث لاأل تقرأ الباحثة ادلفردات عن  -

 التباعها. بتطلب الباحثة الطال

و تناقش  بالطال تصحح الباحثة قرائة -

 مع طالهبا معاين ادلفردات.

 يتقدماالباحثة الطالبان أن  ختتارت -

 طريقة اللعبة. الفصل ليمارساأمام 

أربعة  والريمس تأمر الباحثة الطالب -

حىت يكون عدده ستة عشرة  مربع

 وان. لألاوتأمر أن تكتب فيو  مربع

، واحدا فواحد وانلتلفظ الباحثة األ -

ليصلب ادلربع الذي  بوتأمر الطال

ذي تلفظ لون المكتوب عليو 

 بالطال وتلحظ الباحثة الباحثة.

السطور أفقي، عموديا،  الذي يرمسوا

 .Bingoأو خط قطري حىت يصيح 

 .الباحثة عما تقرأ بيتبع الطال -

 

شرح الباحثة مث  بيسمع الطال -

 يفهموهنا. ون معاىن ادلفردات اليتيسأل

 أمام الفصل.لبان ات الطتقدم -

 

إىل جانبو مربع  ةأربع بيرسم الطال -

وان بال لوأسفالو وتكتب فيو األ

 اتباع.

 ب قراءة الباحثة، و يتمسمع الطالي-

 شخصيا.واجبتهم 
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تعطى الباحثة التقدير على الطالب  -

 اللعبة. يفالذي ينجح 

على  لبعديباحثة باالختبار اتقوم ال -

 .بالطال

ج نتائ بخص الباحثة مع الطالتل -

 التعلم.

والتعلم  ختتم الباحثة عملية التعليم -

 ب بإلقاء السالم على الطال

 .وتطلبهم أن يتعلموا يف بيوهتم 

 الطالب ورقة اللعبة.جيمع  -

 

 واجبتهم.يتم الطالب  -

 

حتت إشراف  بص الطاليلخ -

 الباحثة نتائج التعليم.

عما تقول الباحثة  بيسمع الطال -

 .ويردون السالم

 

. النتيجة تبار البعدي على الطالبهي االخف اللقاء الثاين أما أنشطة البحث يف 

 يف االختبار البعدي، كما يلي : اليت حصل عليها الطالب

85  75  95 91   85  61  85  81  81  81  71  85  81  75  91 

81  75  91  51  51  91  65  75  111  
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 البيانات من ادلالحظة ادلباشرة -ب 

عملية التعليم  عند إجراء ةبظة ادلباشرة على أنشطة تعلم الطلادلالح أما ورقة  

 يف اجلدول التايل: يدلفهي كما Bingo والتعلم باستخدام وسيلة 

 4-6ل اجلدو 

 Bingoبتطبيق وسيلة  بة تعلم الطالظة ادلباشرة على أنشطادلالح

 الملحوظةالناحية  الرقم
 النتيجة الملحوظة  

1 2 3 4 
 √    يسمع الطالب الدرس استماعا جيدا 1
باستخدام  يسهل الطالب يف فهم الدرس 2

 Bingoوسيلة 
   

√ 

  √   يسأل الطالب األسئلة 3
يستطيع الطالب أن جييب ألسئلة من  4

 ادلدرس
  

√ 
 

يرغب الطالب يف التعليم الذى يستخدم  5
 Bingoفيو وسيلة 

   
√ 

  √   يتبع الطالب عملية التعلم إنضباطا. 6
 √    يتم الطالب واجبتهم شخصيا. 7
الدرس الذي مل  ةعرفيرغب الطالب يف م 8

 يعرفو
  

√ 
 

  √  يلفظ الطالب ادلفرادات مبخرج احلروف  9
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 صحيحا 
 √    ةستخدمادلوسيلة نظر الطالب عن  11

 

 تحليل البيانات ومناقشتها -ب 

 تحليل بيانات االختبار -1

 2:يلي اكم  الرمز الباحثة تخدمفاست البحث نتيجة عن البيانات لتحليل

  t    

√
    

      

 

1-  

 البيانات:

M  :ادلعدل 

∑x²d : رلموع مربع اإلحنراف 

Xd  :اإلحنراف لكل أفراد  (d-Md) 

N : عدد أفراد العينة 

 

 

______________ 
 

2
Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 349-351 
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 4-7ل اجلدو 

 يف االختبارين نتائج الطلبة

االختبار  الطلبة الرقم
 القبلي

االختبار 
 البعدى

 الفرق بين االختبارين
(Deviasi Post Test 

Pre Test) 

 5 85 81 أ.ف .1
 5 75 71 ف .2
 25 95 71 ح.ج .3
 41 91 51 م.ك .4
 5 85 81 ح.ن .5
 15 61 45 أ.ف .6
 5 85 81 ل.ف .7
 11 81 71 ل.ق .8
 15 81 65 م .9

 5 81 75 م 11
 1 71 71 م.أ.إ .11
 25 85 61 م.ر .12
 15 81 65 م.ف .13
 21 75 55 أ.ك .14
 5 91 85 م.أ .15
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 11 81 71 م.م .16
 25 75 51 م.ر .17
 25 91 65 م.ز .18
 11 51 41 ن.أ .19
 -11 51 61 ر.ي .21
 5 91 85 ر .21
 5 65 61 ف.أ .22
 25 75 51 م .23
 15 111 85 إ.أ .24

24=N 1585 1891 315 
 

 :يلي كما ادلعدل جتمع أن ذلا ينبغي ت – االختبار نتيجة الباحثة جتمع أن قبل
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 :ت كما يلي –مث جتمع الباحثة نتيجة االختبار 

 4-8اجلدول 

 ت بالتايل: –نتيجة االختبار 

رقم
ال

طلبة 
ال

بلي 
 الق

تبار
الخ

ا
دى 

البع
ار 

ختب
اال

رين 
ختبا

 اال
بين

رق 
الف

 

دل
لمع

ا
 

ط 
وس

ن مت
ف ع

حرا
االن

رق
الف

 

عن 
ف 

حرا
)اال

بع 
مر

رق(
 الف

سط
متو

 

 59،29 -7،7 12،7 5 85 81 أ.ف .1
 59،29 -7،7 12،7 5 75 71 ف .2
 151،29 12،3 12،7 25 95 71 ح.ج .3
 745،29 27،3 12،7 41 91 51 م.ك .4
 59،29 -7،7 12،7 5 85 81 ح.ن .5
 5،29 2،3 12،7 15 61 45 إ.ف .6
 59،29 -7،7 12،7 5 85 81 يل. .7
 7،29 -2،7 12،7 11 81 71 ل.ق .8
 5،29 2،3 12،7 15 81 65 م .9

 59،29 -7،7 12،7 5 81 75 م .11
 161،29 -12،7 12،7 1 71 71 م.أ.إ .11
 151،29 12،3 12،7 25 85 61 م.ر .12
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 5،29 2،3 12،7 15 81 65 فم. .13
 53،29 7،3 12،7 21 75 55 أ.ك .14
 59،29 -7،7 12،7 5 91 85 م.أ .15
 7،29 -2،7 12،7 11 81 71 م.م .16
 151،29 12،3 12،7 25 75 51 م.ر .17
 151،29 12،3 12،7 25 91 65 م.ز .18
 6،29 -2،7 12،7 11 51 41 ن.أ .19
 515،29 -22،7 12،7 -11 51 61 ر.ي .21
 59،29 -7،7 12،7 5 91 85 ر .21
 59،29 -7،7 12،7 5 65 61 ف.أ .22
 151،29 12،3 12،7 25 75 51 م .23
 5،29 2،3 12،7 15 111 85 إ.أ .24

24=N 1585 1891 ∑d

315=  
 ∑xd=2,0  

 
∑x ²d= 

2748,96 
 

t  
  

√
    

      

 

t  
    

√
       

      

 

t  
    

√
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t  
    

√    
 

t= 
    

    
 

t = 5, 69 

 

 (T –Test)ومن اخلطوات السابقة، فحصلت الباحثة أن نتيجة االختبار   

 درجة احلرية بالرمز : دوأخريا حتد

1db =  N-       

1- 24db =      

23    db =         

ونتيجة ت  5،69ختبار ت ىي ومن الرمز السابق حتسب الباحثة أن نتيجة اال  

. 2،81% ىي 1ويف مستوى الداللة  2،17% ىي 5على مستوى الداللة  اجلدول

 >5،69 < 2،17) (tt)أكرب من نتيجة ت اجلدول  (toوبذالك نتيجة االختبار ت )

 Ha)مردود وفرض البديل مقبول  (Ho)ففرض الصفرى  (2،81
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 تحليل بيانات المالحظة المباشرة -1

ستخدم أيضا الباحثة ادلالحظة ادلباشرة كأداة البحث جلمع البيانات، ونتيجتها  تو   

 كما ظهر يف اجلدول التايل : 

 الناحية الملحوظة الرقم
 النتيجة الملحوظة

1 2 3 4 
 √    يسمع الطالب الدرس استماعا جيدا 1
باستخدام  لطالب يف فهم الدرسيسهل ا 2

 Bingoوسيلة 
   

√ 

  √   الطالب األسئلةيسأل  3
يستطيع الطالب أن جييب ألسئلة من  4

 ادلدرس
  

√ 
 

يرغب الطالب يف التعليم الذى يستخدم فيو  5
 Bingoوسيلة 

   
√ 

  √   يتبع الطالب عملية التعلم إنضباطا. 6
 √    يتم الطالب واجبتهم شخصيا. 7
الدرس الذي مل  ةعرفيرغب الطالب يف م 8

 يعرفو
  

√ 
 

يلفظ الطالب ادلفرادات مبخرج احلروف  9
 صحيحا

  
√ 

 

 √    ةستخدمادلوسيلة نظر الطالب عن   11
 35 المجموع 
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عند إجراء عملية  البالحظة ادلباشرة من أنشطة الطجتمع الباحثة نتيجة ادل       

 التعليم والتعلم باستعمال الرمز:

P=  

 
 111   

 البيانات:

P النسبة ادلعدلة : 

ƒ رلموع القيمة احملصولة عليها : 

: N النتيجة الكاملة 

وحتدد ادلسند ألنشطة الطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال فهو  

 3كما يلي:

 % = جيد جدا111 - 86

 % = جيد  85 - 76

 %  = مقبول  75 -61

 %  = ناقص 55 – 59

______________ 
 3

Matsna, Erta Mahyuddin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 

(Tanggerang: Alkitabah, 2012), h. 235. 
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 = فشل %   54  من  

 ادلباشرة للطالبات وىي:أما نتيجة ادلالحظة 

 

P= 
 

 
        

P= 
  

  
       

P=       

 

دل على أن وىذه النتيجة ت %87,5فهي وأما نتيجة ادلالحظة ادلباشرة 

ودوافعهم محاستهم يف  جيد جدا، وىذا تأثري Bingoوسيلة استجابة الطالب بتطبيق 

 عند إجراء عملية التعلم.
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 تحقيق الفرض -د

 البحث ذلذه الرسالة فهو :وأما فرض 

ال ترقي قدرة الطلبة على  Bingoإن استخدام وسيلة : ( Hoالفرض الصفري ) -1

 فهم ادلسموع.

ترقي قدرة الطلبة على فهم  Bingo: إن استخدام وسيلة  (Ha)الفرض البدل  -2

 ادلسموع.

يف تدريس  Bingoإن استجابة الطالب بتطبيق وسيلة  :( Hoالفرض الصفري ) -3

 ناقص.االستماع 

يف تدريس Bingo  وسيلة  إن استجابة الطالب بتطبيق :(Ha)الفرض البدل  -4

 جيد.االستماع 

% 5دول على مستوى الداللة نتيجة ت اجل فتعرف، dbوبعدما وجدت الباحثة   

كما فهي    tt وto . أما ادلقارنة بني 2،81% وىو1ة ويف مستوى الدالل 2،17وىو 

 يلي:

مردود وفرض البديل  (Ho)ففرض الصفرى  tt = to أو tt > toإذا كانت نتيجة  -1

(Ha) مقبول. 
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 (Ha)مقبول وفرض البديل  (Ho)ففرض الصفرى   tt < toإذا كانت نتيجة  -2

 مردود.

 ومن نتائج حتليل البيانات يعرف :

 (to)  ترقي قدرة الطلبة على فهم ادلسموع، ألن نتيجة Bingoإن استخدام وسيلة  -1

. إضافة إىل تلك النتيجة تعرف أن الفرض (tt)ت اجلدول  نتيجةال كرب منأ

 البديل مقبول، والفرض الصفرى مردود.

إضافة  جدا. يف تدريس االستماع جيدBingo إن استجابة الطالب بتطبيق وسيلة  -2

 مردود.  تلك النتيجة تعرف أن الفرض البديل مقبول، والفرض الصفرىإىل 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث . أ

من عملية الفصل األول حىت الرابع، وانتهت الباحثة الباحثة  حبثت بعد ما  

اإلقرتاحات وبياهنا كما ب أن تعرض الباحثة نتائج البحث و البحث وحتليل البيانات، ترغ

 يلى :

تكون فعالة لرتقية قدرة الطلبة على فهم املسموع ألن  Bingoإن استخدام وسيلة  -1

ومستوى الداللة  3،،7% أى 9أكرب من مستوى الداللة  9،،5 (to)قيمة 

1 %7،،1 . 

يف أنشطة تعلم وىذا تأثري  جيد جدا Bingoوسيلة استجابة الطالب بتطبيق إن  -7

 تدريس االستماع. الحينما جتري عملية ودوافعهم محاستهم الطالب و 

االقتراحات -ب  

االقرتاحات قبل انتهاء البحث على تأليف ىذه الرسالة، تريد الباحثة أن تقدم  

 حول على جناح عملية التعليم وىي كما يلي :صالضرورية لل
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مهية استخدام عن أ رسنياملؤمتر للمد إلجراء Kuta Baroاملتوسطة ينبغي للمدرسة  -1

فهم الدرس  الطالب على ألن هبا يسهل  اليومية تنوعة يف عملية التعليمم وسيلة

  حىت ال يسأم الطالب يف تعلمها.  

ألن بو  يف تدريس االستماع Bingoق وسيلة أن تطباللغة العربية  ترجى ملدرسى -7

تعلم قدرهتم يف االستماع جيد عند  قيافع الطالب واىتمامهم كثريا و تر دو  ترقي

االستماع ألن االستماع لو منزلة رفيعة بني ىذه الوسيلة هتتم مهارة اللغة العربية، 

هتتم البد أن .  و خرىارستها تشتمل املهارات اللغوية األويف ممة. ويمهارات اللغ

  بالطالب الذين لن حيب كثريا أن يتعلم اللغة العربية.

 م اللغة العربية حىت ترقي قدرهتم عليهاجيتهدوا يف تعلترجى للطالب أن  -7

الدراسية ألن ىذه يف مراجعة بنفسها خارج الغرفة  Bingoيستخدم وسيلة و

 خرى. األملادة  ةالوسيلة مناسب
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah/ Madrasah : MTsN Kuta Baro 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VII/ 1 (Ganjil) 

Materi Pelajaran :  أللوانا  

Alokasi Waktu : 6 x 40 menit   

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI. 1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

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

efektif dengan lingkungan sosial & alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

KI.3. Memahami dan  menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan,teknologi, seni budaya terkait fenomena kejadian tampak mata. 

KI. 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, meraangkai, memodifikasi dan membuat dalam ranah absrak 

(menulis,membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang atau teori.  

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa arab 

sebagai bahasa pengantar 

1.1.1.Menunjukkan kesiapannya untuk 

belajar ketika membaca do’a sebelum 

mulai pembelajaran.   



komunikasi internasional dan 

bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang diwujudkan 

dalam semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku jujur 

dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah  

2.2.1. Menampakkan sikap jujur, disiplin, 

percaya diri, dan tanggung jawab di 

setiap kegiatannya dalam proses 

belajar mengajar terhadap guru dan 

teman-temannya. 

3.1. Mengidentifikasikan bunyi 

kata, frase dan kalimat bahasa 

arab yang berkaitan dengan  
أللوانا   baik secara lisan 

maupun tertulis. 

3.1.1. Mengucapkan kembali kosa kata 

baru yang berkaitan dengan أللوان ا   

secara fasih dan benar. 

3.1.4. Mengucapkan kembali kalimat baru 

yang berkaitan dengan   أللوانا 

secara baik dan benar. 

4.1. Melafalkan bunyi huruf, kata, 

frase dan kalimat bahasa arab 

yang berkaitan dengan  
أللوانا  

4.4.1. Memilih kata sesuai dengan yang 

didengarnya yang berkaitan 

dengan    أللوانا  secara baik dan 

benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. MATERI PEMBELAJARAN 

 أللوانا  

  اسود -1

 احمر -2

 اصفر -3

 اخضر -4

 ازرق -5

 ابيض  -6

 بنفسجي -7

 وردي -8

 بنى  -9

 رمادي -11

 مىكري -11

 برتقالى-12
 

D. METODE PEMBELAJARAN 

 سمعية شفهية .1

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

 

1.  Media Bingo 

 

 

 

 

 

 



F. SUMBER  PEMBELAJARAN 

1. Kementerian Agama Republik Indonesia 2014. Bahasa Arab  MTs kelas 

VII Jakarta: Kementerian Agama, 2014. 

2. Usman Husen, Pembelajaran Bahasa Arab Teoritis dan Praktis. Banda 

Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014. 

3. Mawardi, dkk. Pembelajaran Mikro. Banda Aceh: IDC UIN Ar-Raniry, 

2013. 

4. Atabik Ali, Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia(العصر). 

Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998. 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN  

 

Kegiatan Tahap 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Apersepsi  Guru membuka pelajaran dengan 

salam dan menyapa siswa. 

 Guru bersama siswa membaca 

do’a. 

 Guru mengulang materi 

sebelumnya 

 Guru menarasikan topik yang 

akan dipelajari dan 

memberitahukan tujuan 

pembelajaran serta manfaat 

mempelajarinya. 

 Guru menjelaskan prosedur 

belajar yang akan digunakan 

media Bingo. 

15 

menit 

Kegiatan Inti Mengamati  Siswa menyesuaikan mufradat 

antara yang diucapkan guru dan 

40  

menit 



yang biasa ia lafazkan 

 Siswa mengamati mufradat yang 

diberikan oleh guru dan 

mengucapkannya kembali. 

Menanya  Siswa menanyakan apa saja yang 

belum dipahaminya dari mufradat  

yang telah diberikan oleh guru. 

 Siswa sesuai dengan yang 

diinstruksikan oleh guru.  

Mengumpulk

an Informasi 

 Siswa mendengar ucapan guru 

dan  mencari kata tersebut dalam 

lembaran permainan Bingo secara 

individu. 

Mengolah 

Informasi 

 Guru meminta siswa untuk 

memaparkan kata yang mereka 

dengarkan. 

 Mengkomuni

kasikan 

 Setiap siswa menjelaskan dan 

mempertanggung jawabkannya. 

Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kesimpulan  Guru membimbing siswa 

membuat kesimpulan. 

 Guru memberikan penghargaan 

kepada siswa yang telah 

mengerjakan tugasnya dengan 

baik, benar dan cepat. 

 

Evaluasi   Guru mengevaluasi hasil belajar 

siswa dengan meminta siswa 

menjawab pertanyaan yang ada di 

lembaran evaluasi. 

20  

menit 

Refleksi   Guru bertanya kepada siswa 

tentang perasaan mereka selama 



terjadinya proses pembelajaran. 

 Guru menugaskan siswa untuk 

mempelajari materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. 

 Guru memberikan pesan moral 

kepada siswa dan menutup 

pembelajaran. 

 

 

H. PENILAIAN 

 Sikap, proses dan hasil. 

No  Jenis 

Penilaian 

Tehnik 

Penilaian 

Bentuk Instrumen Contoh Intsrumen 

1 Sikap Observasi  Skala Ceklis Terlampir 

2 Proses Observasi Skala Rentang Terlampir 

3 Hasil Tes Tulis dan 

Penilaian 

Kinerja 

Soal Essay Terlampir 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



LAMPIRAN 1 

A. LEMBAR PENILAIAN 

1. LEMBAR PENGAMATAN SIKAP 

a. Sikap Religius 

No  Nama Siswa 1 2 3 

1     

2     

3     

4     

Dst     

 

Note: Cara pengisian sikap reigius adalah dengan memberikan tanda ceklis pada 

kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama 

kegiatan pembelajaran. Berikut adalah keterangan untuk setiap nomor:

1. Membaca do’a sebelum memulai pembelajaran 

2. Duduk dengan rapi 

3. Berbicara dengan sopan santun kepada guru dan temannya 

 

b. Sikap Sosial 

No  Nama 

Siswa 

Jujur  Disiplin  Percaya diri Teliti Tanggung 

jawab 

Jumlah 

Skor 

1        

2        

3        

Dst        

 

Note: Cara pengisisn sikap sosial adalah dengan memberikan skor pada 

kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan terhadap peserta didik selama 

kegiatan pembelajaran. 

Scor 1 jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan. 

Scor 2 jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan. 



Scor 3 jika sering berperilaku dalam kegiatan. 

Scor 4 jika selalu berperilaku dalam kegiatan. 

 

 

2. LEMBAR PENGAMATAN HASIL 

 

  !ضع اللون تحت البيضة الملونة    

 

 

 

 

 

a. Cocokkan kata dengan gambar berikut : 

 

 أسود

 

 أحمر

 

 

 

 رمادي

 



Rubrik Penilaian Tes Tertulis 

NO SOAL JAWABAN SKOR 

ضع اللون تحت البيضة  1

 !الملونة  

أسمر، أزرق، وردي، 

 أخضر، كرمي، أحمر

5 

2 Cocokkan kata 

dengan gambar 

berikut 

 5 أحمر، أسود، رمادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االختبار القبلى

 

Nama : 

Kelas : 

A. Sebutkan nama benda dalam bahasa arab dengan bunyi yang benar : 

ٔ. ……. 

ٕ. ……. 

 
B. Tulislah sebuah kata yang maknanya paling dekat dengan setiap kalimat yang  

di dengarkan berikut : 

ٔ. …… 

ٕ. …… 
C. Perhatikan gambar-gambar berikut, pada saat mendengarkan kalimat-kalimat 

berbahasa arab, tulislah nomornya dalam kotak yang tersedia sesuai makna 

kalimat tersebut : 

                                           

                      

ٔ                        ٕ                    ٖ        



 ……واحد : 

 ……اثنان : 

 ...…ثالثة : 

 

D.  Silanglah gambar sesuai dengan kata yang anda dengarkan. 

 

               

ج                 ت             ب               أ       

       
E. Dengarkan teks sederhana berikut dan jawablah pertanyaannya 

ٔ) ……. 

ٕ) ……. 

 

 

 

 



 االختبار البعدى

 

Nama : 

Kelas :  

A. Sebutkan warna benda dalam bahasa arab dengan bunyi yang benar : 

ٔ..... .. 

ٕ. ...... 

 
B. Tulislah sebuah kata yang maknanya paling dekat dengan setiap kalimat yang 

 di dengarkan berikut : 

ٔ. ..... 

ٕ. ..... 
C. Perhatikan gambar-gambar berikut, pada saat mendengarkan kalimat-kalimat 

berbahasa arab, tulislah nomornya dalam kotak yang tersedia sesuai makna 

kalimat tersebut : 

                                           

                          

     ٔ                    ٕ                       ٖ 
 



 ……واحد : 

 ……اثنان : 

 ……ثالثة : 

D. Silanglah gambar sesuai kata yang anda dengarkan! 

 

 

 

 أ               ب               ت               ج      
E. Dengarkan teks sederhana berikut dan jawablah pertanyaannya 

ٔ) …… 

ٕ) …… 

 

 

 

 

 

 



 المالحظة المباشرة قائمة 

 الناحية الملحوظة الرقم
 النتيجة الملحوظة

1 2 3 4 
     ااستماعا جيد  يسمع الطالب الدرس ٔ

 
يسهل الطالب يف فهم الدراسة باستخدام  ٕ

 Bingoوسيلة 
    

     يسأل الطالب األسئلة ٖ

من يستطيع الطالب أن جييب ألسئلة  ٗ
 املدرس

    

يرغب الطالب يف التعليم الذى يستخدم فيو  ٘
 Bingoوسيلة 

    

     يتبع الطالب عملية التعلم إنضباطا. ٙ

     يتم الطالب واجبتهم شخصيا. ٚ

الدرس الذي مل  ةعرفيرغب الطالب يف م ٛ
 يعرفو

    

يلفظ الطالب املفرادات مبخرج احلروف  ٜ
 صحيحا 

    

     ةستخدماملوسيلة نظر الطالب عن   ٓٔ

  اجملموع 



 التعليميةر الصو 

 

 



 

 



 

 

 



PRE TEST DAN KUNCI JAWABAN 

 

Nama : 

Kelas : 

A. Sebutkan  nama benda dalam bahasa arab dengan bunyi yang benar : 

 ماَىَذا ؟ .ٔ

 اَىَذا ؟مَ  .ٕ
B. Tulislah sebuah kata yang maknanya paling dekat dengan setiap kalimat yang  

di dengarkan berikut : 

Guru memperdengarkan kalimat-kalimat berikut : 

 

َها َلْوُن اْلَوَرِق أَبْ َيٌض، َيْكُتُب الُطالَّبُ  .ٖ  َعَلي ْ

َها ِكَتاٌب َوقَ َلٌم َوِمَْسَحةٌ  الُطاّلَبُ  يُ ْلَبسُ  .ٗ  ِعْنَد ِذَىاِب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة، ِفي ْ

 
C. Perhatikan gambar-gambar berikut, pada saat mendengarkan kalimat-kalimat 

berbahasa arab, tulislah nomornya dalam kotak yang tersedia sesuai makna 

kalimat tersebut : 

                                           

                                              

        ٔ                          ٕ                     ٖ 



Siswa di perdengarkan kalimat-kalimat berikut : 

ْيلٌ   واحد : ِكَتاٌب َجَِ

 اثنان : َىِذِه ِمْرََسَةٌ 

  ثالثة : أَْقاَلٌم ُمتَ نَ وَِّعةٌ 

 

D.  Silanglah gambar sesuai dengan kata yang anda dengarkan. 

 

                                   

 ج               د     أ               ب                              
 

Dengarkan teks sederhana berikut 

َباْل، ِعْنِدى  َها ِكَتاٌب َوقَ َلٌم  أََدَواتُ ِاَسِْى ِإق ْ َلٌة َلْونُ َها أَْزَرٌق ِفي ْ ي ْ اْلَمْدَرِسيَّة. َحِقْيَبِِتْ َجَِ

ُلَها ُكلَّ يَ ْومٍ  َوقَ َلٌم الرََّصاِص. َأْشََتَِىا َوِمْسَطَرٌة َوِمَْسَحةٌ  ِإىَل اْلَمْدَرَسِة  يف ُأْسبُ ْوِع اْلَماِض. َأْحِْ

 .ِة َأَضُع يف ُغْرَفِة اْلُمَذا َكَرةِ ْرِجُع ِمَن ْاملْدَرسَ َها ِحْفظًا َجيًِّدا. بَ ْعَد أَ َوَأْحِفظُ 

 السؤل :

 اْلَمْدَرِسيَّة ؟ ََت َيْشََتِي ِإق َْبال أََدَواتُ مَ  (ٖ

 َأْصَفُر ؟ َىْل َلْوُن احلَِْقْيَبةِ  (ٗ



Kunci jawaban 

A.  

 َمْكَتبٌ  .ٔ

 قَ َلمٌ  .ٕ

B.  

 َتابٌ كِ  .ٔ

 ِقْيَبةٌ حَ  .ٕ

C.  

                           

                                                     

ٔ                            ٕ                      ٖ 

 

 

 

 

D.  

           



                               

 أ            ب              ج                  د                     

 

 ِمْسطََرةٌ  -ب

 َطالََّسةٌ  -ج

 

E. 

 اْلَمْدَرِسيَّة يفْ ُأْسبُ ْوُع اْلَماضِ  (  َيْشََتِي ِإق َْبال أََدَواتُ ٔ

 ( اَل، َلْوُن احلَِْقْيَبُتُو أَْزَرقٌ ٕ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POST TEST DAN KUNCI JAWABAN  

 

Nama : 

Kelas : 

A.  Sebutkan  warna benda dalam bahasa arab dengan bunyi yang benar : 

 ؟ َماَلْوُن اْلُكرِسيِّ  .ٖ

 ؟ ْصَباٌح، َماَلْوُن اْلِمْصَباحِ َىَذا مِ  .ٗ

 
B. Tulislah sebuah kata yang maknanya paling dekat dengan setiap kalimat yang 

di dengarkan berikut : 

Guru memperdengarkan kalimat-kalimat berikut : 

 يفْ احَلِديْ َقِة، رِْْيَُها طَيِّبٌ  الَوْرَدُة َمْوُجْوَدةُ  .٘

 ْاأَلْعَشاِب َواأْلَْشَجارِ ابِ  ْوُجْودُ ي ُ  .ٙ
C. Perhatikan gambar-gambar berikut, pada saat mendengarkan kalimat-kalimat 

berbahasa arab, tulislah nomornya dalam kotak yang tersedia sesuai makna 

kalimat tersebut : 

                                           

                                             

                 ٔ                        ٕ                    ٖ 



 
Siswa di perdengarkan kalimat-kalimat berikut : 

 واحد : َلْوُن السَّب ُّْوَرِة َأْسَودُ 

 اْلُكْرِسيِّ بُ ّنُِّّ اثنان : َلْوُن 

 ثالثة : َلْوُن احلَِْقْيَبِة َأْْحَُر 

 

D. Silanglah gambar sesuai kata yang anda dengarkan! 

 

  

 

 أ                ب              ج              د                             

 
E. Dengarkan teks sederhana berikut 

ْيٌل  أَنَا طَاِلٌب يفْ الَفْصِل اأَلوَِّل ِمَن اْلَمْدَرَسِة املتَ َوسِّطَة اإِلْساَلِميَّة. َفْصلِى َجَِ

َوُمَنظٌَّم. ُىَو َجاِنَب َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسِة . أُْنظُْر ِإىَل السَّاَعِة َوِىَي َعلَى احْلَاِئِط َلْوهنَُا َأْصَفٌر. 

 َوَأْْحَرٌ  اَلٌم أَْلَواهُنَا ُمتَ نَ وَِّعٌة )َأْسَودٌ أَقْ  ، َعلَى اْلَمْكَتبِ ْوهُنَا أَبْ َيضٌ لَ  الَفْصلِ الَسب ُّْوَرُة يف 

 (َوْرِدي  َوبُ ْرتُ َقاىِل  َوأَْزَرٌق َوَرَماِدي  َو َكرْيٌِْي َوَأْخَضٌر َوبُ ّنِّ  وَ  َوبَ نَ ْفَسِجي  



 السؤل :

 

 ؟ السَّب ُّْوَرةِ  َلْونُ  ماَ  (ٖ

  ؟ ُمتَ نَ وَِّعةٌ اْلَُم أَق َلْونٌ  َىلْ  (ٗ

 

Kunci jawaban 

A.  

 بُ ّنُِّّ  .ٔ

 أَبْ َيضٌ  .ٕ

B.  

 َأْْحَرٌ  .ٔ

 َأْخَضرٌ  .ٕ

C.  

                                          

                  ٔ                        ٕ                   ٖ 

 

 



D.  

 

 

 

 

 أ               ب              ج                د                              

 

 َأْْحَرٌ  -ب

 َأْصَفرٌ  -ج

 

E. 

 (  َلْوُن السَّب ُّْورَِة أَبْ َيضٌ ٔ

 ُمتَ نَ وَِّعةٌ  (  نَ َعْم، َلْونُوُ ٕ
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