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 اإلستهالل 

         

َزْلناَُه قـُْرآناً َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن )   (2إناَّ أَنـْ

 )صدق اهلل العظيم( 

 

 قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنه :

 

 "ِاْحِرُصْوا َعَلى تـََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة َفِإنَـَّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكْم"

 تـََعلَّْم، فـََلْيَس اْلَمْرُء يـُْوَلُد َعاِلماً 
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 إهداء :

اللذين  ريديأ وأمي املكرمة محمد نصير شامإىل أيب املكرم  
ربياين صغريا حفظهما اهلل وأبقهما يف سالمة اللذان والدنيا 

 واآلخرة.

 

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين أدوا 
 واجبهم الالئق بالتقدير واإلجالل.

 

وإىل مجيع صديقايت وأصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية 
احلكومية، أقول هلم شكرا جزيال على املساعدة يف إجناز هذا 

 البحث العلمى، جزاهم اهلل خري اجلزء.
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 شكر وتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ينطق هبا اإلنسان.  وأفضل اللغات اليت عربيا جعل القرآن ياحلمد اهلل الذ
والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه 

 هبدايته وإحسانه إىل يوم الدين.
العربية  للغةا وتوفيقه تأليف هذه الرسالة اليت يقرره قسم تعليمتعاىل  اهلل بإذنو  

املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها  أهيلبكلية الرتبية وت
ف اللغة العربية بوسيلة و حر تعليم مخارج الطلبة وختتص الرسالة حتت املوضوع: 

 MIN Biluy Aceh Besarبحث تجريبي بـ( )التدريبات 
الدكتور  ني مها األستاذشراف املشرفني الكرميبإتم إشراف كتابة هذه الرسالة يو 

م الباحث أفضل قد  يف ،املاجستري بيهقي عبدالصمد األستاذ، و خباري مسلم املاجسري
اإلشراف هذه الرسالة ا الثمينة وتوجيهما ومساعدهتم أوقاهتما اقد أنفق لذينالهلما الشكر 

 إشرافا جيدا كامال من أوهلا إىل آخرها، لعل اهلل باركهما وجزامها خريا كثريا.
 هرا عميقا واحرتاما عظيما لوالديهم شكقد  يلى الباحث أن ع مث من الواجب

، باه هتذيبا نافعاتربية حسنة وهذ   ن ربياهياللذ أبىيه حممد نصري شام وأميه أيريداحملبوبني 
 لعل اهلل جيزيهما أحسن الثوب ىف الدنيا واآلخرة.

كلية عميد  و  احث الشكر اخلالص ملدير اجلامعةم البقد  ي إضافة على ما ذكر،و 
 األساتذة الذين قد علموه علوما نافعة وأرشدوهورئيس قسم اللغة العربية وجلميع  الرتبية

 قدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوهيوكذلك . إرشادا صحيحا
 إمتام كتابة هذه الرسالة، وباركهم اهلل ىف الدنيا واآلخرة. بأفكارهم يف
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مطمئن  ةاألستاذ  MIN Biluyرائس املدرسم الشكر لقد  يوال تنسى الباحث أن 
فيه الذين قد أعانواه  التالميذ، وجلميع املدرسني و وللمدرسة اللغة العربية األستاذة مريين 

 ، عسى اهلل أن يعطيهم أجرا عظيما.عملية البحث مجع البيانات احملتاجة  عند يف
ان، وإن كان أن هذه الرسالة ال ختلو من األخطاء والنقص تيقن الباحثيوأخريا، 

 إعداد هذه الرسالة، لذلك يرجو من القارئني نقدا بنائيا خالصا قد بذل كل جهده يف
 .الة  نافعة له وللقارئني مجيعالعل  هذه الرسنافعا إلكمال هذه الرسالة، و  واصالحه
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ــ حبث ) حروف اللغة العربية بوسيلة التدريباتخمارج  تعليم :       عنوان البحث  جتريب بــ
   Min Biluy Aceh Besar) 

 : حممد إقبال اإلسم الكامل
 220223122:  رقم القيد

 الوسائلأن املعلم قد يصعب يف طريقة  Min Bilui يعتمد الباحث على املالحظة بـ 
الدرس بطريقة  املدرس ويعلم الطلبة بدون الوسائل بل يشرح، خمارج احلروفاملناسبة يف تعليم 

هذه الطريقة ال يرتفع قدرة الطلبة سواء كان يف املهارة اإلستماع  إن املقرر فقط، التدريبات
بات لدى أما األسباب من مجيع املشكالت هي عدم سيطرة التدري. والكالم والقراءة والكتابة

وكذلك على اشتكاء الطلبة يف املرحلة اإلبتدائية أن تعلم خمارج احلروف بدون الوسائل  .الطلبة
صعبة ويصعب يف فهمها واستيعاهبا حىت صوت سائمات يف تعليمها. ومن احملاولة ملعاجلة 

خمارج يف تعليم التدريبات   هذه املشكالت يقوم الباحث باستخدام برنامج العروض التقدميية
حروف. وأما أغراض تأليف هذه الرسالة فهي ملعرفة قدرة الطلبة على سيطرة خمارج احلروف 

. ويهدف هذا البحث لرتقية قدرة الطلبة يف التعليم خمارج حروف,           التدريبات بإستخدام
و البحث ه وجلمع البيانات استعمل الباحث املالحظة املباشرة واالختبار. واجملتمع من هذا

 22ب وعددهم -3وأخذ الباحث للعينة يف الصف Min Bilui Aceh Besar. مجيع الطلبة بـ
إن تطبيق الوسيلة برنامج العروض التقدميية يف  طالبا. وأما النتائج من هذا البحث هي

 Min Biluy Aceh)حبث التجريب بــــ تعليم خمارج احلروف اللغة العربية بوسلة التدريبات

Besarأفْـرَاُد   عن" الكتاب يف احلوار يالحظونملية التعليم والتعلم أن الطلبة (. وجيري ع
األُ ْسرَِة" ويقرأ احلوار اليت عرضها ملدرس أمام الفصل. ويسأل الطلبة املادة اليت مل يفهمها 
وال يعرف معنها واملدرس يشرح إىل الطلبة عن خمارج احلروف أو اللغة العربية صحيحة يف 

إن نتيجة االختبار القبلي ونتيجة  ع أو نعرف املادة اللغة العربية.حىت يستطي الفصل
االختبار البعدي خمتلفان إذ يكون الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال ألن 
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، 2( بالصيغة T” Tabel“( أعلى من نتيجة )T” Test“حصل الباحث على أن نتيجة )
93 >2،123<2،03. 
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Abstrak 

Judul Skripsi : Pembelajaran Makharijul Huruf Bahasa Arab dengan media 

latihan di Min Biluy Aceh Besar 

Nama Penulis : M Iqbal 

Nim : 221324035 

 

 Berdasarkan pengamatan peneliti di MIN Biluy Aceh Besar, Peneliti 

menemukan keadaan guru yang sulit dalam menerapkan media yang cocok untuk 

pembelajaran makharijul huruf. Guru hanya menjelaskan pelajaran kepada murid 

melalui buku paket tanpa menggunakan media pembelajaran. Pengajaran ini tidak 

mendorong kemampuan murid dalam menguasai ketrampilan berbahasa, baik 

dalam ketrampilan mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Penyebab 

seluruh masalah yang timbul adalah kurangnya penguasaan murid terhadap 

mufarad. Peneliti juga mendengarkan keluhan dari peserta didik tentang sulitnya 

belajar bahasa arab (Makharijul huruf) tanpa menggunakan media sehingga 

membuat mereka bosan. Peneliti berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan 

menggunakan media Latihan dalam pembelajaran makhrijul huruf.  Adapun 

tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan murid 

terhadap penguasaan makharijul huruf dengan menggunakan media Latihan. 

Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode Eksperimen 

(One group – Pretest Postest Design). Alat-alat untuk memperoleh data adalah 

observasi langsung, dan tes. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif, Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa disekolah MIN Biluy dan peneliti mengambil sampel penelitian di 

kelas 4 B dengan jumlah 22 siswa. Adapaun hasil penelitian dengan menggunakan 

media Latihan dalam pembelajaran makharijul huruf sangat efektif dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai makharijul huruf dengan hasil 

T-Test menunjukkan (Signifikan) yaitu 0,001 < 0,05 dan menunjukkan bahwa 

Hipotesa nol (Ho) ditolak dan Hipotesa Alternatif (Ha) diterima, artinya 

penggunaan media Latihan meningkatkan penguasaan murid terhadap makharijul 

huruf. 
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Abstrack 
 
 

Research Title  :Teaching Arabic Language Exams with Training (Min  

   Biluy Aceh Besar) 

 

Full name    : Muhammad Iqbal 

Registration number    : 221324035 

 

 The researcher relies on the observation that MIN Biluy is that the 

teacher may find it difficult to apply the appropriate means to teach the exits, and 

teach the students without the means. The teacher will explain the lesson by 

means of the prescribed training only. This method does not increase the ability of 

the students whether in listening, speaking, reading and writing. 
 

 The reasons for all the problems are the lack of control over the 

exercises. As well as the complaints of students in the primary stage to learn the 

exits of the characters without the means difficult and difficult to understand and 

absorb until they become fasting in her education. In an effort to address these 

problems, the researcher uses the presentation program to train the exits. The 

purposes of writing this thesis are to know the ability of students to control the 

exits characters using exercises. 

 

 The study of the research used by the researcher is a pilot study of the 

preliminary designs (One group - Pretest Postestest Design), and to collect data 

used the researcher direct observation and testing. The input of the researcher in 

the research is the quantitative approach, and the society of this research is all the 

students  MIN Biluy and took the researcher for the sample in grade 4-B and the 

number of 22 students. The results of this research were the use of the 

presentation program method in teaching effective student exits and improving the 

control of the exercises with the result of a test at the level of significance (05. 

<001). This indicates that the imposition of zero (Ho) The return and the 

imposition of the alternative (Ha) is acceptable. The use of the presentation 

program method leads to an upgrade of the students' ability to control the 

frequencies. 
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 األول فصلال

 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ
مصد ران ألحكام الكرمي واألحاديث الشريفة ومها  إن اللغة العربية لغة القران 

الدين اإلسالمي. واللغة العربية تدرس يف مجيع املدارس واملعاهد الدينية يف العامل 
الدين وخاصة لتعلم اإلسالمى من اإلبتدائية اىل اجلامعة. وأيضا أهنا وسيلة لتعلم علوم 

للغة العربية حتتاج اف عند نطقها, كذالك أن و ر احلقران وهلا صفات خاصة ىف خمارج ال
على نطق  تعملها لكى حيصل متعلمهااىل تدريب اللسان والتمرينات على املمارسة يف اس

 ف العربية نطقا صحيحا وفصيحا.و ر ح

ومستحقه من ف حقه و وأما علم جتويد هو علم معرفة به اعطاء كل حر  
وكانت أغراض هذه اهليئة هي ترقية  الصفات واملدود وغريذلك كالرتقيق والتفخيم وحنومها.
 قدرة التالميذ يف قراءة القران و جتويد يف قراءة جيدة. 

بعضهم خمطئني يف نطق احلروف  Min Biluy Aceh Besar  بــــبة املدرسة لكان الط 
العربية أو احلروف جتويد, ويظهر هذا أخطأ عند ما يقرئون القران أو اللغة العربية أهنم ال 

 يستطيعون أن ينطقوا حروف العربية صحيحا على حسب خمارج احلروف. 

وكذلك  .لدى الطلبة ع املشكالت هي عدم سيطرة التدريباتيأما األسباب من مج 
صعب بدون الوسائل صعبة وي رحلة اإلبتدائية أن تعلم خمارج احلروفعلى اشتكاء الطلبة يف امل

عاجلة هذه املشكالت سائمات يف تعليمها. ومن احملاولة مل يف فهمها واستيعاهبا حىت صوت
يف تعليم خمارج احلروف.التدريبات   باستخدام برنامج العروض التقدميية يقوم الباحث
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  بناء على ماقد سبق البيان فريد الباحث أن يقوم بالبحث العلمي عن هذه  
وسيلة التدريبات )بحث رج حروف اللغة العربية باتعليم مخلة حتت املو ضوع "الرسا

 (”Min Biluy Aceh Besar تجريبي بــــ

 البحثأسئلة   -ب

 Min Biluy Acehبوسيلة التدريبات ـ اللغة العربية فو ر حرج اتعليم خم تطبيق كيف-0

Besar   ؟ 
 Min Biluyكيف قدرة الطلبة يف تعليم خمارج حروف اللغة العربية بوسيلة التدريبات -2

Aceh Besar   ؟ 

 أهداف البحث -ج

ــ اللغة العربية فو ر حرج اتطبيق تعليم خمف على التعر   -0  Min Biluyبوسيلة التدريبات بــ

Aceh Besar   ؟ 

قدرة الطلبة يف تعليم خمارج حروف اللغة العربية بوسيلة التدريبات  ف علىالتعر   -2
Biluy Aceh Besar   Min؟ 

  أهمية البحث -د

 . للطا لبات0

 لذيادة اخلربة التعلمية عند تعلم اللغة العربية عن تعليم خمارج احلروف  -
 الطلبة يف تعليم خمارج حروف اللغة العربية.لسهول  -

 املدرسني  -2

تزويد املدرسني بالطريقة األخرى يف تعليم خمارج حروف اللغة العربية حىت يرتفع  
 قدرة الطلبة على فهم تعليم خمارج حروف فهما سريعا
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 للباحث  -2
 على وللحصولة الرتبية العلوم واملعارف إىل الباحث وإلمتام الدراسة يف كلي   زيادةَ  

 .اإلسالمية احلكومية ببندا أتشيه يف جامعة الرانريي درجة البكالوريوس
 

 هفروضاالفتراضات والبحث  -ه
يف هذه الرسالة فهي : تعليم خمارج حروف أساسان يف تعليم  االفرتاضات وأم ا  

 اللغة العربية وقدرة الطلبة على قراءة القران الكرمي.
 كتابة هذه الرسالة فيفرتض به الباحث كما يلي :وأم ا فروض البحث يف  

بوسلة  االيكون فع  تعليم خمارج حروف اللغة العربية  استخدامإن  الفرض الصفري :  -0
 التدريبات 

     االيكون فع  تعليم خمارج حروف اللغة العربية مل  استخدامإن  الفرض الصفري :  -2
 بوسيلة التدريبات.   

 البحث صطلحاتم -و
هذه  طلحات هو لدفع سوء الفهم على كتبعريف معاين املصياهلدف من 

 :ولذلك شرح الباحث بعض املصطلحات املهمة فيمايلي لة.االرس
 ميالتعل -0

أما  تعليما, وعالما:الصنعة وغريها جعل يعلمها.-يعلم-علممصدر من  ميالتعل
على قبوهلا وإركها  إصطالحا نشطات إلقاء املود الدراسية إىل التالميذ ألن يقدروا

 .والسيطرة عليها وتنميها
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 احلروف خمارج -2

ف الذي ينتهي عنده صوت التلفظ فيتميز و ر احلارج مجع خمرج وهو حمل خروج خم  
 .ج حمقق أو مقدرو ف هو صوت اعتمد على خمر و ر ح , به عن غرية

 اللغة العربية  -2
لغو مبعىن -يلغو-تكون من كلمتني مها اللغة العربية. اللغة مصدر من لغاياللغة العربية 

واللغة مجعه لغى ولغات ولغون هي الكلم املصطلح عليه بني كل   2.أوتكلم 0تكلم به
قوم. أما معىن اللغة إصطالحا فهي الفاظ يعربها كل قوم عن أعرضهم ويتخذهنا ادة 

 .الفهم والتفكري ونشر والثقافة

  الوسيلة -3
 من املرسل إىل املستقبل. والوسائل نقل نقلي األداة اليت معىن الوسيلة هي

صور ثابتة أو صور كون كلمات أو إشارات أو حركات أورسوم أو فقد ت الرسالة متعددة
 2.متحركة أو تسجيل صويت

تدريبا". -يدرب-"التدريبات" لغة : مجع من "يدريبة" أى مصدر من "درب -2
وتزويد بالدراسة العلمية الىت تؤدي إىل رفع درجة املهارة يف أداء واجبات  3فهو "التعويد"

 الوظيفة.

  

                                                             

 312م (,ص :0932)القاهره , المعجم الوسط ابراهيم أنيس وأصداقائه,0   
     2روحي البلبكي , المورد, )بروت: دار العلم للمالين  2113 

)مكتبة األجنلو املصرية:  ، المناهج والوسائل التعليمية،حممد لبيب النجيحي وحممد منري مرسى2            
 223 - 222(، ص. 0922

 233... ص. الموردمنري البعلبكى,3 
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 البحثحدود  -ز

 احلد املوضوعي -0

لة يوسرج حروف اللغة العربية باتعليم خمإن  الباحث يبحث هذه الرسالة عن  
  ؟ Min Biluy Aceh Besarحبث جتريب بــــ  التدريبات

 احلد املكاين-2
 ؟ Min Biluy Aceh Besar بــإن  الباحث يبحث هذه الرسالة 

 احلد الزماين -2
 م2102-2101يف السنة الدراسية  إن  الباحث يبحث هذه الرسالة

 الدراسات السابقة -ح

الدراسة السابقة يساعد الباحث على مقارنة نتائج التحث، وهي من أهم  
أساسية البحث اليت استخدمها الباحث ملعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها وسلبيتها، ومن 

 البحوثات اليت سبق حبثها :
التدريبات لترفية قدرة الطلبة على أيزا ماليا فردانى, استخدام طريقة  -1

 إتيان األمثلة النحوية
سنة  ) دراسة إجرائية فى الصف الثانى بمعهد باب المعرفة أتشيه كبرى (

 ه1341م/2112

ية قدرة الطلبة على إتيان "استخدام طريقة التدريبات لرتقلة تبحث عن اهذه الرس  
مبعهد باب املعرفة أتشيه كربى (  األمثلة النحوية" ) دراسة إجرائية ىف الصف الثاىن

واألسباب اليت تدفع الباحثة الختيار هذا اجملال أن طريقة التدريبات هي إحدى الطرق 
التعليمية املشوقة ومن منط استرياجتية حديثة ومل تقم هبا مدرسة اللغة العربية من 

أما أهداف ولذلك ارادت الباحثة أن تقوم بتعليم النحو باستخدام هذه الطريقة.و قبل.
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البحث هي معرفة استجابة الطلبة على استخدام طريقة التدريبات ومعرفة املشكالت اليت 
يواجهوهنايف أثناء إجراء التدريس باستخدامها وفعاليتها لرتقية قدرة الطلبة على إتيان 
األمثلة النحوية. والطريقة البحث اليت اعتمدت عليها يف تأليف هذه الرسلة هي الطريقة 

قامت باستخدام طريقة التدريبات يف تدريس  أي( ( Action Researchاسة اإلجرائية الدر 
النحو لرتقية قدرة الطلبة على إتيان األمثلة النحوية للصف الثاين مبعهد باب معفرة. ويف 
مجع البيانات قامت باملالحظة واملقابلة واإلستبانة واالختيار للطبة. ومن النتائج احملصولة 

يدان البحث هي أن استجابة الطلبة يف تدريس النحو باستخدام طريقة عليها يف م
التدريبات لرتقية قدرة الطلبة على إتيان األمثلة النحوية تكون اجيابية حيث أهنم يتحسنون 
يف كل الدور من التعلم. واملشكلة اليت يواجهوهنا يف أثناء التدريس هي قلة املفردات 

بط النحوي والصريف وقلة الوسائل التعليمية. وضعف قدراهتم على اإلمالء والض
واستخدام هذه الطريقة ترفع قدرهتم على إتيان األمثلة النحوية بدرجة املعدلة يف االختبار  

واالختبار الثالث:  %22،2واالختبار للدور الثاين : % 13،2للدور األول: 
ية لرتقية قدرة . فتستخلص أن تعليم النحو باستخدام طريقة التدريبات فعال32،22%

 الطلبة على إتيان األمثلة النحوية.

ستي مولديا, أسلوب التدريب وتطبيقه على تدريس المحادثة )بحث  -2
 ه1341\م 2113سنة  Man Model Banda Aceh ) إجرائي ب

احملادثة من املهارة الكلم جيب على الطالب الوصول إليه للقدرة على تكلم اللغة 
اليومية. ولكن يف الواقع أن قدرة الطالب على احملادثة مازالت ضعيفة العربية يف حياهتم 

حبث اليقدرون على تكلم اللغة تكلم صحيحا. فيجب على املدرس أن يستخدم 
االسلوب التعليمية املختليفة ملعاجلة مشكالت الطالب ونواقصهم يف احملادثة كماجيب 

الن االسلوب التعليمة هلا عوامها اليت عليه أن يستخدم الوسائل التعلمية املختلفة, وذلك 
تؤثر يف تعليم احملادثة منها تساعد على ترقية قدرة الطالب عليه. وذلك تريد الباحثة ان 

 تقوم بالبحث عن العنوان: " أسلوب التدريب وتطبيقه على تدريس احملادثة حبث إجرائ
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Man Model Banda Aceh  ه الرسلة هو وأما الفرض الذي افرتضته الباحثة يف هذ
:أسلوب التدريب وطبيقه على تدريس احملادثة يستطيع ترقية قدرة الطالب يف احملادثة. 
هذا البحث يهدف اىل هدف الواحد : ملعرفة قدرة الطالب على احملادثة باستخدم 
أسلوب التدريب. وتعتمد الباحثة يف القيام هبذا البحث على منهج البحث اإلجرائي 

الب واملقابلة الشخصية. ويكون اجملتمع من هذه الرسلة هبذا البحث بتقدم اإلختبار للط
 322بند اتشية, وعددهم  Modelهم الطالب يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 

الطالب يف  وهو (Purposive Samplingطالب. فأخذت الباحثة العينة بالطريقة العمدية )
طالبا. حتصيل الباحثة بعد إمتام إجراء البحث على 23 وعددهم( IPA-3الصف الثاين )

النتيجة : أن قدرة الطالب على احملادثة مرتفعة بعد إجراء التعليم والتعلم باستخدام 
, والدور الثاين  23،2أسلوب التدريب كما أهنا ظهرت يف درجة املعدلة يف الدور األول 

حتصل عليها الطالب يف الدور  , إن درجة املعدلة اليت93،2, الدور الثالث  92،2
 الثالث درجة جيد جدا.

( وإستخدامها إلصالح أسلوب Drillستي عائشة, طريقة التدريبات ) -4
 الكلم اليوم ) دراسة إجرائية بمعهد دار العلوم بند أتشيه (

( وإستدامها إلصالح أسلوب Drillكان موضوع هذه الرسالة "طريقة التدريبات )  
إجرائية مبعهد دار العلوم بند أتشيه (. فقد إختارت الباحث هذا  الكلم اليوم ) دراسة

املوضوع إلن الطلبة يف هذه املدرسة مل يقدروا يف تكلم اللغة العربية تكلم اللغة العربية 
تكلما صحيحا وفصيحا. وأما أهداف من هذا البحث فهي معرفة كيفية تعليم اللغة 

( Drillعلوم ومعرفة كيفية إجراء طريقة التدريبات )العربية اليومية مبدرسة الثانوية دار ال
إلصالح أسلوب الكلم اليومي. وجتمع الباحثة البيانات باملقابلة واملالحظة املباشرة 
واإلختبارت. واجملتمع هذا البحث هم الطلبة يف صف الثاين مبدرسة الثانوية دار العلوم 

لعينة يف صف الثاين "ب" الطلبة, ومن هذه اجملموع أخذت الباحثة ا002وعددهم 
الطلبات. وأما نتجة البحث فهي إن طريقة التدريبات تأثري كثريا يف ترقية  22وعددهم 
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قدرة الطلبة إلصالح أسلوب الكالم اليومي. وكذالك كما أن ظهر يف نتيجة الطلبة اليت  
يه الطلبة كانت مرتغة من اإلختبار للدورة األوىل إىل اإلختبار للدورة الثانية ويستجيت عل

إستجابا إجيايبا. وذلك كماأنه يظهر يف إجيابتهن أثناء إجابة أسئلة املقابلة الشخصية 
أهنن يرقنب يف التعليم اللغة العربية بتطبيق طريقة التدريبات ويكون الفرض من هذا 

 البحث تكون مقبولة.
ء محمد فوزان, استخدام طريقة التدريبات في ترقية قدرة الطلبة  على اإلنشا -3

 ه1341\م2112سنة ريبة بالمدرسة العالية عمر ديان( )دراسة تج
ويبدوأن أكثر الطلبة مبعهد عمر ديان اتشية كربى ضعفوا يف مهارات االستماع 
والكالم والقراءة والسياما يف اإلنشاء وهو مادة واجبة عليهم. ولذلك اندفع الباحث أن 

ليت اعتقد الباحث أهنا سرتقي هذه حياول عملية  تعليم اإلنشاء بطريقة التدريبات ا
التدريبات يف ترقية استخدام طريقة املهارة. فقام الباحث بالبحث عنها حتت املوضوع " 

. اعتمادا على ما على اإلنشاء )دراسة جتريبة باملدرسة العالية عمر ديان(قدرة الطلبة 
سبق فأراد الباحث أن حيدد مسائل البحث. األول كيف فعالية تعليم اإلنشاء بطريقة 
التدريبات لرتقية على استيعاب. والثاىن كيف استجابة الطلبة يف تعليم اإلنشاء بطريقة 
التدريبات. استهدف الباحث يف هذا البحث ملعرفة فعالية تعليم اإلنشاء بطريقة 

لرتقية استيعاب واستجابة الطلبة. وطريقة البحث اليت قام هبا الباحث يف إجراء  التدريبات
هذا البحث هي طريقة جتريبية. ويف مجع البيانات قام الباحث با الختبار القبلى 

 واالختبار البعدى واملالحظة املباشرة. 
 

 طريقة كتابة الرسالة-ط
فيعتمد الباحث على ما قررقته جامة وأم ا طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابة ها 

 الرانريي اإلسالمية احلكومية يف الكتاب املسم ى :
“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh 2016
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 مفهوم تعليم مخارج الحروف -أ
ر افص مث إلتباع وزن مفعل يعىن بصغة اسم مكان" رج"خمخمارج أصل من كلمة 

ان خلرج, خمارج احلرف يعىن كرج. و مجعه خمارج احلرف يعىن أم"خمرج" أى مكان خ
خمارج يف اللغة يعىن موضع اخلروج وأما يف اصطالح هي اسم للمحل  كان خلرجه.أم

 2الذى ينشاء منه احلرف.
 فو تقسيم مخارج الحر  -ب

 خمارج احلرف يقسم إىل مخسة :
 موضع اجلوف  -0
, وحرفه ) ا ( , ) و ( , يف جتويف الفمهي مكان خرج يقع  موضع اجلوف 

نتهى, ثالث مد يمع سكون, فااللفا اجلوف واختاها وهى حروف مد للهواء  )ي (
 1جوفية هي موضع اجلوف.

 احللق -2
خ ( -غ-ع-ح-ه-مكان خلروج الىت وقع ىف احللق وحرفه ) ءاحللق هي 

 يف خمارج احللق ينقسم اىل ثالثة أقسم :
 ء (-اقصى احللق هي موقف احللق اى احللق ىف الداخل حرفه ) ه -أ

 ح (-وسط احللق حرفه ) ع -ب
ع (-)خادىن احللق حرفه  -ج

                                                             
 5 Moh Wahyudi, Ilmu tajwid plus (Malang : Halim Jaya 2007),  hlm. 27 

 6 Ustaz ismail tekan,Tajwid Al-Qur’anul Karim, (Jakarta : PT.Pustaka Al Husna Baru 

2005), hlm. 26 
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 مث ال قصى احللق مهزهاء مث لو سطه فعني حاء ادناه غني حاءها.
 

 اللسان  -د
 اللسان هي مكان خرج احلرف الىت وقع ىف اللسان, وخمارج عشرة :

 اقص اللسان فوق -0
 اقص اللسان اسفل -2
 وسط اللسان -2
 حافىت اللسان مع االضراس -3
 العلياحافىت اللسان معابعد خمرج الضاد وماحياذيهما من اللثة  -2
 من طرف اللسان اسفل الالم قليال -1
 يقارب خمرج النون ودخل ىف الظهر اللسان  -2
 طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا -3
 طرف اللسان مع اطرف الثنايا -9

  2.طرف اللسان مع اطرف الثنايا العليا -01
 

 الشفتان -ه
الشفتان هي مكان خروج احلرف الىت وقع ىف الشفتان, ينقسم الشفتان ينقسم  

 قسمني : إىل
 بطن الشفة السفلى مع اطراف الشنايا العليا -0
 ما بني الشفتني باالنطباق -2

 اخليشوم -و
 اخليشوم هى مكان اخلرج صوت لغنة وحرفه ) ن ( و ) م (.

                                                             
 7 Qarabasy, Tajwid, (Jakarta Timur:United islamic Cultural Center 2005), hlm.10. 
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 صفات الحروف  -ج

يقسمون احلروف باعتبار صفاهتا إىل تسعة عشر نوعا، وبعضهم يبلغ هبا إىل أربعة 
يزيدون، أما األنواع املشهورة عند علماء هذا الفن واليت هي  وأربعني، وكثري ينقصون أو 

كاألصول فهي حروف: مهس، وجهر، وشدة، ورخاوة، وبني بني، وحروف استعالء، 
واستقال، وإطباق، وانفتاح، وتفخيم، وترقيق، وتفش، وتكرير، واستطالة، وغنة، وذالقة، 

 ومد، ولني، وصفري، وقلقلة:

ف االعتماد يف موضعه حىت جرى النفس معه، احلرف املهموس: هو الذي ضع -0
 وحوف هذا النوع عشرة: )ه ح خ ك ش س ت ص ث ف(

 –أي على خمرج احلرف  –احلرف اجملهور: هو الذي أشبع االعتماد يف موضعه  -2
ومنع النفس أن حيري معه حىت ينقضي االعتماد عليه وجيري الصوت، وحروف، 

 ان غري مهموس.وحروف هذا النوع تسعة عشر، ألهنا كل ما ك
الشديد: وهو الذي ميتنع الصوت أن جيري فيه، لكمال قوة االعتماد على خمرج  -2

 احلرف، وهلذا النوع مهانية حروف: )ء ق ك ج ط ت د ب(
الرخو: وهو الذي جيري فيه الصوت لضعف االعتماد على خمرجه مع نفس  -3

حروف الرخاوة قليل، وذلك يف الرخو اجملهور، أو كثري وهو يف الرخو املهموس، و 
ستة عشر: )ذ ظ غ ض ز و ي ا ه ح خ ش س ت ص ث(. وهذه الثمانية 

 األخرية هي كل حروف اهلمس ما عدا الفاء الكاف.
احلرف الذي هو بني بني: وهو املتوسط بني الرخاوة والشدة وذلك من عدم   -2

كمال احتباس الصوت، وعدم كمال جرية، وحروفه مخسة: )ل ن ع م ر( وهذه 
توسطة كلها جمهورة. أما األنواع السابقة فمنها الشديد اجملهور، وهو احلروف امل

ستة حروف: )ء ق ط ب ج د(. ومنها الشديد املهموس وهو حرفان: )ك 
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ت(. ومنها الرخو اجملهور وحروفه مثانية أيضا: )ه ح خ ش س ص ث ف(. 
 وهذه الثمانية هي مجيع احلروف املهموسة ما عدا الكاف والتاء. 

ء: وهو أن يستعلي اللسان عند النطق باحلرف إىل جهة اجلنك العليا، االستعال -1
 وحروفه سبعة: )خ ص ض غ ط ق ظ( وأشدها استعالء القاف.

 االستفال: وهو ضد االستعالء، وحروفه كل ما عدا السبعة املتقدمة. -2
اإلطباق: وهو احنصار الصوت فيما بني اللسان واحلنك، النطباق احلنك على  -3

بعد استعالء أقصاة ووسطة إىل جهة اجلنط، كما تعرف ذلك عند وسط اللسان 
النطق حبروفه، وهي أربعة: ط ظ ص ض( ومجلتها من حروف االستعالء، وال 

 يكون اإلطباق تاما إال مع الطاء.
االنفتاح: وهو عدم احنصار الصوت بني وسط اللسان واجلنك عنج النطق باحلر  -9

النفتاح ما بينهما، سواء انطبق اجلنك على أقصى اللسان أو ال. وحروفه كل ما 
 عدا األربعة املطبقة، وكل حروف االستفاله منفتحة. 

التفخيم: وهو تغيظ احلرف يف خمرجه حبيث ميتلئ الفم بصداه. وحروف  -01
والجيوز تفخيم شيء من حروف االستفالة إال الراء ’ تعالء كلها مفخمةاالس

 والالم يف بعض أحواهلما، وإال ألف املد، فإهنا تابعة ملا قبلها تفخيما وترقيقا.
 الرتقيق:  وهو حنافة احلرف حبيث يكون جسمه ناحال الميتلئ الفم بصداه. -00
اجلنك، وانبساطه يف اخلروج التفشي: وهو كثرة انتشار خروج اهلواء بني اللسان و  -02

عند النطق باحلروف. وحرف التفشي هو الشني فقط على املشهور، وبعضهم 
 –جيعله يف الضاد والثاء والفاء، وبعضهم يقول: إن يف الصاد والسني تفشيا 

 وكل ذلك غري جممع عليه. –ايضا 
وأكثر التكرير: وهو ارتعاد رأس اللسان عند النطق باحلرف، وحرفه الراء فقط،  -02

 ما يظهر تكريره إذا كان مشددا حنو مر ة، وكر ة.
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االستطالة: وهي امتداد الصوت من أول حافة اللسان إىل آخرها وهي جنب  -03
اللسان ال طرفه، وحرفها الضاد فقط، وبعضهم يقول إن الشني مستطيلة، ألهنا 

 تفشت، واستطالت حىت خالطت أعلى الثنتني.
ولذلك لو أمسك  –أقصى األنف  –م الغن ة: وهي صوت خيرج من اخليشو  -02

املتكلم بأنفه مل ميكن خروجها، وحرفاها النون )ولو ننوينا( وامليم إذا سكنتا، ومل 
 تظهرا.

الذلقة: ومسيت بذلك خلروج بعضها من ذلق اللسانن وبعضها من ذلق الشفة،  -01
أي طرفها، وهي: )ف ر م ن ل ب( جمموعة يف قولك: مر بنفل وضدها 

 وهي ما عدا هذه الستة. حروف اإلصمات،
املد : وهو إطالة الصوت حبرف من حروف املد واللني زيادة على املد الطبيعي،  -02

وحروفه: )ا و ي( ألن خمرجها متسع النتهائها إىل هواء اللفم، وخمرج احلرف إذا 
اتسع انتشر فيه الصوت وامتد والن، وإالن، وإذا ضاق انضغط فيه الصوت 

 مساويا ملخرجه إال هذه الثالثة.وصلب، وكل حرف جتده 

 وللمد يف علم التجويد ألقاب عشرة ليس هذا موضعها.

الصفري: وهو صوت خيرج مع احلرف يشبه صفري الطائر، وحروفه ثالثة: )س ص  -03
 ز(.

القلقلة: وهي صوت زائد حيدث بفتح خمرج احلرف بتصويت، ويشرتط عندهم يف  -09
شديدا جهريا. وحروفها مخسة:  إطالق اسم القلقلة على ذلك الصوت أن يكون

)ق ط ب ج د( واملربد يعد الكاف من حروف القلقلة، كأنه مل يشرتط قوة 
الصوت الزائدةن وعلى ذلك تكون التاء منها أيضا، وهو ما فهم من كالم 
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سيبويه، ألهنا كالكاف، والصوت فيهما يالبس جري النفس، وهو صوت مهس 
 3ضغيف، ولذلك عد ا شديدين مهموسني.

 تعريف وسيلة التدريبات  -د
كما كتب إمام أسراري يف كتابه أن الوسـائل هـي كـل مـا   Suparnoذكر سوبرنو  

يســتخدم قنــاة إليصــال رســالة أو معلومــة مــن مصــدر إىل هــدف. قــد توصــل الرســالة عــن 
 طريق السمع أو البصر أو االزدواج بني السمع والبصر أو االنفعال أو التمثيل.

وســائل تعلــيم هــو  أن  Effendyوكمــا كتــب إمــام أســراري يف كتابــه أيضــا أفنــدى  
 مايزيد عملية التعليم سهال ويزيد الدرس وضوحا للدارس. 

إذن, الوســــائل هــــي كــــل مــــا يســــتخدم املــــدرس يف تفهــــيم التالميــــذ وإكســــاهبم  
 9املهارات أو كل ما يساعد  الدارس على إدراك واكتساب مواد دراسية .

ــــى أهنــــا وســــيلة 0932روســــطية )  ( وهــــو األســــليب الــــذي ميكــــن أن تفســــر عل
للتدريس فيها الطالب تنفذ أنشطة التدريب, والطلبـة لـديهم الرباعـة أو مهـارت أعلـى مـن 

 مامت تعليمه.
( طريقة التدريب هي الطريقـة يف تعلـيم املـتعلم يعلمهـا ةارسـة 0932ظوهريين ) 

يعلــم الــدروي مــرارا وتكريــرا وجيــدا يهــدف هبــا  األطفــال. صــلحدين, طريقــة التــدريب هــي
 01ليتمم املهارة ميلكها الطلبة.

 
  التدريبات نواعأ -ه

 من أنواع  التدريبات كمايلى : 

                                                             

 3-1، ص. 2102، بندا آتشيه، دراسة في فقه اللغةخباري مسلم،  3  
-3ص.),0991)ماالنج : اليليب ماالنج , ,, الوسائل المعينات في تعليم العربيةأسراري  إمام 9           

2. 
 10 Prof. Dr. H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Cet VI, ( Jakarta: Kalam Mulia,2008),  

hlm.184 
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تعلم الطلبة يف اجلماعة أو الغرفة. ويتعلم  هي inquiry)تقنة عمل اجلماعي )   -0
 مع أعضائه يف إجابة األسئلة والعمل.  الطلبة 

 ) ديسكفري ( هي يتعلم الطلبة من خالل األفكار واملناقشات. تقنة امليكانيكية -2
يستعمل هذه التقنية إلعداد الطلبة ملن  micro teching)تقنة التدريس اجلزئي )  -2

 .سيكون املدرس
تقنية الوحدات التعلم. تستخدم هذه التقنية لتعليم الطلبة يف املناقشة أو   -3

 الكفائة.
لتقنية يتعلم الطلبة بنفسه أما يف قاعة الدراسة أو تقنية التعلم املستقل. يف هذه ا  -2

 يف خارج الفصل.
  

 أغراض التدريبات-و

أغراض التدريبات هو احلصزل على الرباعة واملهارة , عن شيء يتعلم الطلبة. وجا  
 هزة لالستخدام يف وقت معينة. من أغرض التدريبات كمايلي :

الكلمات, الكتابة, استخدام األدة أو لدي الطالب حمرك أو احلركة ,مثل حفظ  -0
 إنشاء الكائن , تنفذ احلركة يف الرياضة.

تطوير املهارات الفكرية مثل التضاعف واالنقسام واجلمع والطرح ورسم اجلذور  -2
يف عدد ومعرفة األشياء أو األشكال فس الرياضيات والكيمياء وعالمة الرقيم 

 أوي شيء أخر.
لة مع شيئ أخر, مثل أسباب املطر الدو لدي الطلبة القدرة على ربط  -2

 والفيضانات أو إستخدام الرموز يف اخلريطة.
ومنما سبق أن أغراض التدريبات هو تدريب املهارات الالزمة لتعزيز احلركية   

 00والعقلية اجلمعيات اليت مت إنشاؤها الطلبة.
                                                             
 11 Pasaribu, iL dan b.simandjuntak,ditaktik dan metodik, ( bandung: tarsito,1986) hlm.112 
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 منهج اللغة العربية -ز
اللغة واألنشطة التواصلية على العرض، منهج اللغة العربية هو الوضع العام، جتربة 

أعد، اختار، خمطط ومنظم حبيث متعلمي اللغة لديهم القدرة على تطوير وةارسة اللغة 
 02.إما االستماع براعة والتحدث والقراءة والكتابة

 
 : يف مناهج اللغة العربية ويتكون أيضا من عدة عناصر، من بينها 

 مهارة االستماع .0
     العربية ومتيز كل واحد منهما قادرين على التعرف على األصوات  ةبطلال -أ

 .صوت خمتلف على
 .من اثننيواحد كرامة الطويلة والقصرية ومتيز كلقادرين على حتديد   ةبطلال -ب
 .قادرين على ربط األصوات معظم الكلمات مع الرموز ومعانيها ةبطلال-ج
         .بينهما والتمييزغري تنوين تنوين و  قادرين على حتديد الكلمات اليت ةبطلال -د
 قادرين على فهم بعض املعلومات القصرية ةبطلال -ه
 قادرين على فهم احلوار الذي له عالقة مع احلياة اليومية للمتعلمني ةبطلال -و
 قادرين على مواكبة األخبار مع احلدث دائما االستماع إليها وتكون  ةبطلال -ز

 02.قادرة على معرفة من مسع
 القراءةمهارة  -2
 قادرين على نطق العربية يبدو مع التجويد الصحيح ةبطلال  -أ

 قادرين على لفظ األصوات املختلفة، وةاثل. ةبطلال -ب
 قادرين على نطق العربية يبدو مع خطاب بليغ واليمني ةبطلال -ج

                                                             
 12 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Bandung: 

PT Remaja Rosda Karya, 2004)  h.5 

 13 http//akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/22/komponen-komponen-kurikulum 
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 قادرين على استخدام عبارات مثل هذه الكلمات حتية اليومية. ةبطلال -د 
قادرين على القيام استخالص املعلومات من يسأل عن شيء  ةبطلال -ه

 لآلخرين واإلجابة على طلبات مع تعبري واضح
قادرين على التواصل باستخدام احلوارات تستخدم الليومية / مجعية  ةبطلال -و

 مثل األسواق واملطاعم، والسفر، اخل
قادرين على احلديث عن كل ما له عالقة بالثقافة العربية  ةبطلال -ي

 03إلسالمية.ا
 مهارة الكلم  .2

 قادرين على التعرف على أشكال احلروف العربية ةبطلال -أ
 قادرين على فهم ما يقرأ إما كلمة أو عبارة ةبطلال -ب
 قادرين على قراءة بصوت عال وواضح وفقا اللتجويد على معىن ةبطلال -ج
 قادرين على قراءة معظم قصص قصرية ةبطلال -د
 قادرين على فهم الفكرة الرئيسية واألفكار الداعمة من قراءهتا ةبطلال -ه
قادرين على قراءة أكثر من املواضيع الواردة يف الكتب باللغة  ةبطلال -و

 02.العربية
 مهارة االستماع  .2

قادرين على كتابة الكلمات من احلروف العربية، وبصرف النظر  ةبطلال -أ
 متسلسلة

 قادرين على حتديد قواعد كتابة اللغة العربية وتطبيقاهتا يف الكتابة ةبطلال -ب
 01.قادرين على كتابة مجلة بسيطة يف جزء ةبطلال -ج

                                                             
 14 Rusydi Ahmad Tha’imah wa Kamil al-Naqah, Op.Cit., h. 90 

 15 Muhaimin, dkk., Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 

Sekolah & Madrasah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),  h. 2 

 

 16 http//akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/22/komponen-komponen-kurikulum 
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 الفصل الثالث

 حقلىإجراءات البحث ال

 البحث منهج -أ
الباحث يف كتابة هذه الرسالة هو منهج إن منهج البحث الذي يعتمد عليه   

قدم العلوم الطبيعية هو العلمي الذي له األثر اجللي يف ي جتريب. وهو منهج  البحث
املنهج التجرييب الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب )املتغري املستقل( 

م على أربعة أقسام أم ا تصميمات املنهج التجرييب ينقس 02.على النتيجة )املتغري التابع(
وهي التصميمات التمهيدية والتسميمات التجريبية والتصميمات العاملية والتصميمات 

 -One group Pre) وجيري به الباحث يف هذه الرسالة التصميما الثانيا يعينشبه التجريبية. 

Test, Post-Test Design) من التصميمات التمهيدية (Pre – Eksperimental Designs) 

 :03.وهو كما يلي
 

 

 
 : اجملموعة التجريبية ت
 : االختبار القبلي 0خ
X التجربة : 
 : االختبار البعدي      2خ

                                                             

، )الرياض : مكتبة ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العس اف02 
 212م(، ص. 2111العبيكان،

 202ص. ،...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العس اف، 03 

   2خ        X      0ت       خ
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 وعينته مجتمع البحث -ب
)أو األشياء، أو العناصر( الذين هلم خصائص  يقصد باجملتمع هنا مجيع األفراد  

  MIN Biluy Acehة بـبواجملتمع هلذا البحث هو مجيع الطل 09واحدة ميكن مالحظتها،

 طالبا 022 بالتفصيل ،طالبا 220وكان عددهم يبلغم، 2102م/2101للسنة الدراسية 

 طالبة يف هذه املدرسة. 003 و
العينة هلذاالبحث هي أخذ ف 21اجملتمع،والعينة هي أي جمموعة جزئية من   

 ،شخصا 22وأما عددهم  اللغة األجنبية الطلبة يف الصف الرابع ب بقسمالباحث 
األجنبية ألن  اللغة الرابع بقسم تار الطلبة بالصفطالبة. واخ 9طالبا و  02  بالتفصيل

ة هي الطريقة ختيار العينا القدرهتم يف تعلم اللغة حصة بالعربية. الطريقة اليت قام هب
ختيار باخلربة وهي تعين أن تيارها باالاملقصودة أي اخالعمدية أو مايسمى بالطريقة 

 20ختيار خربة الباحث ومعرفته بأن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث.اال
 

 طريقة جمع البيانات وأدواتها -ج
 التالية :جلميع البيانات اليت يتعلق هبذا البحث يستخدم الباحث األدوات  
 املالحظة املباشرة -0

إن املالحظة هي من أدوات البحث جلميع البيانات. ويقوم الباحث هبا مباشرة يف 
 الصف حىت يكتسب إىل النتيجة أو األثر من إجراء الدراسة يف نفوس الطلبة.

                                                             

دار النشر )القاهرة : مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، رجاء حممود أبوعالم،  09 
 011م( ص. 2100للجامعات، 

 012ص. مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية...،رجاء حممود أبوعالم،  21 
 99ص.  ،...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العس اف،  20 
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أمامالحظة الباشرةحيث يقوم الباحث مبالحظة سلوك معني من خالل إتصاله  
 22أو األشياء اليت يدرسها.مباشرة باألشخاص 

 االختبارات -2

إن االختبار أداة من األدوات اليت متكن أن يستخدمها جلمع البيانات اليت حيتاج  
إليها إلجابة أسئلة البحث أو حتقيق فروضه. ويقوم الباحث تقدمي االختبار للطلبة يف 

. وهذا تعليم خمارج احلروف بوسيلة التدريبات الصف ملعرفة مدى جناحهم يفذلك 
 بعدي.القبلي واالختبار الاالختبار مرتني، أي االختبار 

 االختبار القبلي  (Test-Pre) 

خمارج احلروف  االختبار القبلي خيترب قبل إجراء التجربة أي قبل تدريس 
الدراسي لدى . وغرض هذا االختبار لتحديد مستوى التحصيل باستخدام التدريبات

 الطلبة قبله.
 االختبار البعدي  (Post-Test) 

ء عملية تدريس وأم ا االختبار البعدي خيترب بعد إجراء التجربة أي بعد انتها
  لدى الدراسي التحصيل مستوى لتحديد هذااالختبار وغرض .باستخدام التدريبات

 بعده. الطلبة
 
 طريقة تحليل البيانات -د

 للمعلم والطلبةحتليل بيانات ورقة املالحظة  -0

كما   ورقة املالحظة فيستخدم القانون ويقوم الباحث بتحليل البيانات عن نتيجة
 :  يلي

𝑃 =
𝑅

𝑇
𝑋 ۰۰0٪  

                                                             

 311ص.  ،...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العس اف،  22 
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 : النسبة املؤية P البيان :
  Rجمموعة القيمة احلصولة عليها : 
  Tالنتيجة الكاملة : 
 

 القبلي والبعدي ختبارلألسئلة اال حتليل بيانات -2

تستعمل   Test-T )أما حتليل البيانات عن نتيجة القبلى والبعدي باختبارات ) 
 22الباحثة الرموز كمايلي :

     
𝑡° =

MD

 SEMD
 

 
 البيانات  

             𝑀𝐷 أي متوسط الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية الثانية, فهو=
 من إتباع اخلطوات التالية: 

Μ
𝐷=∑

𝐷
𝑁

 

  

 = ∑ 𝐷 أي جمموعة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية, وD 
 من اخلطوات األيتة : 

  D=y-x   =املتغرية األوىل ناقصة قيمة املتغرة الثانية  قيمة 

X  :نتيجة املتغرية األوىل.ال 

Y :نتيجة املتغرية الثانية.ال 

N.عدد العينة : 

                                                             
 23Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 

hal.. 305 
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  = 𝑆𝐸𝑀𝐷 أي اخلطأ املعياري للفروق(standar eror dari maen of differnce  )

 من إتباع الرمز التايل : وهو
 

𝑆𝐸
MD

SDD

√N−1

 

 
 = 𝑆𝐷𝐷 أي االحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية األول وقيمة الثانية, يعىن

 : 
𝑆𝐷

D=√∑ D2 
N

(
Σ𝐷

𝑁
)

2

 

 

 حتليل البيانات للورقة االستبانة -2

فيعتمد الباحث على  االستبانة ورقة عننتيجة البيانات حتليل الباحثب ويقوم
 :  23القانون

 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑋 ۰۰0٪  

 البيان :

P النسبة املؤية : 

𝑓 الرتددات : 

N جمموعة الطلبة : 

 

 
                                                             

24Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan...,  hal. 43. 
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 من كل البنود بةتحليل البيانات عن أجوبة الطل -أ
 مستوى صدق المحتوى  -1

أما صدق  22للمحتوى املراد قياسه.صدق احملتوى يعين مدى متثيل بنود االختبار  
 احملتوى من االختبار فينبغي للمدرس أن يأخذ السؤال من املواد املدروسة. 

ك كان االختبار من هذا البحث أخذ الباحثمن املواد اليت قد علمواهم لذال 
 يف اجلدول األيت: يف مهارة االستماع. ويوضحها الباحث املهنةواحلياةمن املوضوع  طلبةال

 2-0دول اجل

 بيان مستوى صدق احملتوى

 املوضوعات الرقم
 نوع االختبار

عدد 
 األسئلة

 يف املائة
 إمالء الفراغ الص واب واخلطاء

 011 01 2-0 2-0 املهنة واحلياة 0

وهذا التطبيق يدل على أن مستوى صدق احملتوى صادقة، ألن كل أسئلة مأخوذة 
 من املادة املدروسة.

 

                                                             
 321.المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ....، صصاحل بن محد العس اف، 22
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 االختبارمستوى ثبات  -2
فائدة ثبات االختبار ليؤكد مناسبة االختبار قبل جتربة لغري العينة يف نفس  

اجملتمع. وأسئلة االختبار تكون ثابتة إذا كانت نقد مها على نفس األفراد متكررة فنجد 
 21نفس النتائج أو متساوية.

 وأما معيار مستوى ثبات االختبار فهو كما يلي:

 2-2اجلدول   

 االختبار ثباتمعيار مستوى 

 مستوى ثبات االختبار

 المعيار درجة معامل ثبات االختبار
 شدة عال 1،31 -011
 عال 1،11 -1،29
 متوسط 1،31 -1،29
 أدىن 1,21 -1،29
 منخفض 1،11 -1،09

 

 
                                                             

26Moh. Kasiram, Teknik-Teknik Analisis Item Test Hasil Belajar dan Cara-Cara 

Menghitung Validitydan Reliability, (Surabaya:Usaha Nasional,1984), hal. 179 
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 2-2اجلدول 

 نتيجة مستوى ثبات االختبار

 مجموع رقم األسئلة البةالط
1 2 4 3 2 1 1 8 9 11  

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 
2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 
4 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 
2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 
8 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 
9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

11 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
11 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 
12 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 
14 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 3 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
12 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 
11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 
11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
19 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 
21 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 
22 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 
Np 22 20 02 09 02 20 02 01 2 3 022 
P 

(
𝑁𝑝

𝑁
) 

0 1،92 1،13 1،31 1،13 1،92 1،13 1،32 1،20 1،21  
Q 

(0-p) 1 1،12 1،22 1،03 1،22 1،12 1،22 1،22 1،19 1،13  
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Pq 
1 1،1322 1،2021 1،0213 1،2021 1،1322 1،2021 1،2322 1،2029 1،2213 

021 
(∑ 𝑝𝑞) 

 

(  KR-21ريتشارسون )-وملعرفة مستوى ثبات االختبار فاستخدم الباحث الرموز كودر
 كما يلي:

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
)(

𝑠2 −  ∑ 𝑝𝑞

𝑠2
) 

 البيان :

r11  : ةكمستوى ثبات االختبار مجعا 

P  عدد الطالب اجمليبات بإجابة صحيحة : 

q عدد الطالب اجمليبات بإجابة غري صحيحة : (q= p-1) 

:∑ 𝑝𝑞 جمموع حاصل الضرب بنيp و q 

N : عدد البنود 

S : االحنراف املعياري 
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I 𝑋𝑖 𝑋𝑖2 
0 3 13 
2 2 39 
2 1 21 
3 9 30 
2 1 21 
1 3 13 
2 2 39 
3 2 39 
9 3 13 

01 1 21 
00 2 22 
02 2 22 
02 3 03 
03 3 13 
02 2 39 
01 2 39 
02 3 13 
03 3 13 
09 2 39 
21 1 21 
20 9 30 
22 2 13 

 022 0002 
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 ومن اجلدول السابق حصل على النتيجة االتية: 

∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1 =022 

∑ 𝑋𝑖2
𝑛

𝑖=1
=  0002 

(∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1 )2 2302=   22319 

 

𝑠 =  √
𝑛. ∑ 𝑋𝑖2 − (∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1. )2𝑛
𝑖=1.

𝑛 (𝑛 − 1)
 

 

𝑆2 =  
(22) (0002) − (22319)

(22)(20)
 

 

𝑆2 =  
0122
312

 

𝑆2 = 2،23 

𝑆2 =  √2,23= 0،21 

 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
)(

𝑠2 − ∑ 𝑝𝑞

𝑠2
) 
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𝑟11 =  (
22

22 − 0
) (

0,21  2 −  021 

0,21 2
) 

 

𝑟11 =  (
22
20

) (
222 −  021

222 
) 

 

𝑟11 = 0,13
19

222 
 

 

𝑟11 =   0,13 𝑥 1,21 

𝑟11 = 1،202 

ألن حصلت على  متوسطوهذا التطبيق يدل على أن مستوى ثبات االختبار  
 1،202نتيجة 

 يمستوى التمييز االختبار  -4

التمييز فقسم الباحث الطلبة إىل قسمني ومها اجملموعة العليا وملعرفة مستوى 
 :22واجملموعة األدىن واستخدم الرموز

                                                             
27Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 

(Tangerang:Alkitabah, 2012), hal.184 
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𝐷 =  
𝑅ℎ

𝑇ℎ
−

𝑅𝑙

𝑇𝑙
= 𝑃ℎ − 𝑃𝑙 

 البيان:

D : معامل التمييز 

Rh : عدد الطلبة اجمليبات األسئلة بصحيحة يف اجملموعة العليا 

Rl : عدد الطلبة اجمليبات األسئلة بصحيحة يف اجملموعة األدىن 

Th : عدد الطلبة يف اجملموعة العليا 

Tl : عدد الطلبة يف اجملموعة األدىن 

Ph : نسبة الطلبة اجمليبات األسئلة يف اجملموعة العليا 

Pl : نسبة الطلبة اجمليبات األسئلة يف اجملموعة األدىن 

 :23كما يف اجلدول التايلإن معيار مستوى التمييز   

 2-3اجلدول 

 معيار مستوى التمييز

 المعايير الدرجة لمستوى التمييز

 مردود 1،11 -1،09
 متوسط 1،21 -1،29

                                                             
28 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab,..., 

hal.188 
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 جيد 1،31 -1،19
 جيد جدا 1،21 -0،11

 يلزم أن حتذف السؤال (-السليب )
 

 وهذا مستوى التمييز لكل بنود االختبار كما يف اجلدول: 

 2-2اجلدول 

 مستوى التمييز لكل بنود االختبار

 الطالبة
 مجموع

 مجموع رقم األسئلة
1 2 4 3 2 1 1 8 9 11  

 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 أعلى 1
 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 أعلى 2
 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 أدىن 4
 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 أعلى 3
 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 أدىن 2
 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 أعلى 1
 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 أعلى 1
 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 أعلى 8
 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 أعلى 9

 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 أدىن 11
 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 أدىن 11
 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 أدىن 12
 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 أدىن 14
 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 أعلى 13
 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 أعلى 12
 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 أعلى 11
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 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 أعلى 11
 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 أعلى 18
 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 أعلى 19
 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 أدىن 21
 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 أعلى 21
 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 أعلى 22

    :      مستوى التمييز ألسئلة الرقم الثالث فهو وأما 

Rh  =2  Rl  =   0               

Th = 02   Tl = 2 

𝑃ℎ =  
𝑅ℎ

𝑇ℎ
=  

2

02
= 1,31 

𝑃𝑙 =  
𝑅𝑙

𝑇𝑙
=  

0
2

=  1,03 

𝐷 = 𝑃ℎ − 𝑃𝑙 

𝐷 = 1,31 − 1,03 = 1,22 =  متوسط

 مستوى صعوبة االختبار -3
ولتحليل صعوبة االختبار إن اختبارا جيدا يوجد فيه مستوى الصعوبة املعينة. 

 :29فاستخدم الباحث الرموز التايل

𝑃 =  
𝑅

𝑇
 

 
                                                             

29 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab,..., 

hal.183 
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P معامل صعوبة االختبار : 

R عدد الطلبة اجمليبات األسئلة بصحيحة : 

T : عدد مجيع الطلبة يف الصف 

 وأما معيار مستوى صعوبة االختبار لكل البنود: 

 2-1اجلدول 

 معيار مستوى صعوبة االختبار

 معيار صعوبة االختبارالدرجة لمستوى 

 صعوبة 1,21 -1,1

 متوسط 1،21 -1,20

 سهولة 1،20-011

 2-2اجلدول 

 مستوى صعوبة االختبار من كل بنود أسئلة االختبار

 رقم األسئلة البةالط
1 2 4 3 2 1 1 8 9 11 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
4 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
8 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

11 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
11 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
12 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
14 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
12 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
19 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
21 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
22 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

 3 2 01 02 20 02 09 02 20 22 األجوبةالصحيحة

𝑷 =  
𝑹

𝑻
 0 1،92 1،13 1،31 1،13 1،92 1،13 1،32 1،20 1،21 

 متوسط متوسط متوسط متوسط سهولة متوسط سهولة متوسط سهولة سهولة مالحظ

 

هذا اجلدول يدل على أن مستوى صعوبة االختبار من كل بنود أن بعض  
 .األسئلة سهولة وبعضها متوسط
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 الرابعالفصل 

 نتائج البحث ومناقشتها
 

 :عرض البيانات  -أ
برنامج العروض  قد قام الباحث يف الفصول السابقة كلما يتعلق باستخدام

التقدميية لرتقية سيطرة الطلبة على الثروة اللغوية. هذا الباب يقدم الباحث بيانات البحث 
، 1-0أتشية كربي يف الفصل  يف  Biluy امليدانية باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية

فقد قام الباحث بالبحث التجرييب وفقا برسالة عميد كلية الرتبية ويدريب املعلم يف 
 /Un.08/FTK1/TL.00جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية دار السالم بندا أتشية برقم

875/ 2017. 

 صورة عامة عن حقل البحث: -1

يف أتشيه كربى هي إحدى املدرسة  Bilui احلكوميةإن املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
 Jln. Tgk ويقع املدرسة شارع مسجيد اجلمع ) .من املدارس املوجودة يف أتشيه كربى

Fakinah Gampong Biluy (Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar  وقد
معلما.  20وعدد املعلم يف هذه املدرسة يبلغ   21. 0939 أسست املدرسة يف سنة

 شخص، منهم: 2واملعلم لدرس اللغة العربية يتكون من 

 مريوين البكالريوس -0

  األستاذ جفري -2

طالب   223وعدد الطلبة الذين يتعلمون يف هذه يف املدرسة يبلغ عددهم إىل  
كما ظهر يف اجلدول اآلت

                                                             
 30 Tim penyusun, Profil Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Bilui (Aceh Besar: 2016). 
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 1-3الجدول 

-2101يف أتشية كربى سنة Bilui عدد الطلبة باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
2102  

 
 الرقم

 

 
 الصف

 
 عدد الفصل

  عدد الطالب
 البنات الرجال اجملموع

 31 21 21 2 الصف األول  0
 32 21 22 2 الصف الثاىن  2
 32 3 29 2 الصف الثالث  2
 21 03 02 2 الصف الرابع  3
 20 09 02 2 الصف اخلامس  2
 29 21 03 2 الصف السادس 1

 223 02 جمموع
ب ليطبيق وسائل تعليم خمارج احلروف -3وأخذ الباحث من الطلبة يف الصف   

 اللغة العربية بوسيلة التدريبات. 

 :المدرسة هذهالمباني والوسائل في -2

 كما ذكر يف اجلدول التايل:  أتشيه كربىيف املدرسة اإلبتدائية املباين والوسائل 
  

 2-3الجدول 
 المباني والوسائل في المدرسة اإلبتدائية أتشيه كبرى
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 الرقم الوسائل العدد البيان

 0 املصلى 0 جيد

جيد  مدير املدرسةإدارة  0   2 

20 جيد  2 الصفوف للدراسة 

 3 املكتب 0 جيد

 2 املقصف 0 جيد

ماحلما 3 جيد  1 

 2 ميدان كرة القدم 0 جيد

 3 موقف سيارات 2 جيد

           

 استعمال وسيلة التدريبات التعليم مخارج الحرف اللغة العربية -4

ستوضح الباحث التوقيت  Biluiإجراء عملية البحث يف املدرسة اإلبتدائية قبل  
 التجرييب وخطوات التعليم. ستعد الباحث إجراء التعليم وتعلم كما يلي:

 

 4-3الجدول 

 في درس اللغة العربية التعليم مخارج الحروف توقيت استخدام الوسائل
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 ساعة التاريخ اليوم اللقاء

 01,21-19,01 2102أبريل  3  ثالثا اللقاء األو ل

 01,21-19,01  2102أبريل  3 اإلثنني اللقاء الثاين

 01,21-19,01 2102أبريل  02  اجلموعة اللقاء الثالث

 

 3-3الجدول 

 عملية تعلم وتعليم مخارج حروف اللغة العربية بوسيلة التدريبات

 اللقاء األول

 نشط الطلبة نشط املدرس

  السالم بإلقاء الفصل املدر س دخلي -
 قراءة لقيادة الفصل رئيس املدر س أمري -

 الدعاء
 على الغياب كشف  خيذ املدر س -

 مكتبة
 أهداف وتشرح الدوافع املدرس يعطى -

 التعليم.
 علموه قد اليت املادة املدرس يكرر -

 املاضى. أسبوع يف الطلبة

  حالتهم عن وخيرب السالم بةالطل ردي -
 .الدعاء بةالطل قرأي -
 املسجلة االمساء إىل الطلبة يستمع -
 املدرسة. سرح إىل يستمعون -

 

 يف علموه قد اليت املادة الطلبة يكرر -
 املاضى. أسبوع

 والنص الصورة على الطلبة يالحظ -
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 ليالحظ الطلبة على ملدرسا أمري -
 الكتاب. يف والنص الصورة

 ليالحظ الطلبة على املدرس يأمر -
أفـْرَاُد اأُل  " عن الكتاب يف احلوار
 ليقراء بةالطل على املدر س أمري ْسرَِة"
  يتحدثان. الفصل أمام احلوار

 لتأليف الطلبة على املدرس يأمر -
 السبورة على الصعبة احلروف خمارج

 معا. الصعبة  اللغة ويبحث
 يناقشوا أن الطلبة من املدرس يطلب -

 املادة. عن بعضا بعضهم ويساعدوا
 )اإلختبار األسئلة املدرس يعطى -

 العروض برنامج باستخدام القبلي(
 التقدميية.

 مادة ليعكس الطلبة على املدرس يأمر -
  اليوم

 الفصل من وخترج املدر س سلمي -
 بتهذيب الدراسي

 أفـْرَاُد األُ ْسَرِة". " عن الكتاب يف
 احلروف خمارج يقراء الطلبة لكل -

 الكتاب. يف واحلوار
 أمام إىل احلوار الطلبة ويتحدث -

 معا. الفصل
 الصعبة احلروف خمارج الطلبة أليفي -

 السبورة. على
 الفصل. أمام يقرؤن الطلبة يناقش -
 السؤال  جييب أن يستطيع الطلبة كل -

 ارجتاال
 اليوم مادة الطلبة يعكس -
 السالم ةبالطل ردي -

 2-3الجدول 

 عملية تعلم مخارج حروف اللغة العربية بوسيلة التدريبات
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 ثانياللقاء ال

 نشط الطلبة نشط املدرس

  السالم بإلقاء الفصل املدر س دخلي -
 قراءة لقيادة الفصل رئيس املدر س أمري -

 الدعاء
 الطلبة على الغياب كشف  أخذ -
 أهداف وتشرح الدوافع املدرس يعطى -

 التعليم.
 علموه قد اليت املادة املدرس يكرر -

 املاضى. أسبوع يف الطلبة
 ليالحظ الطلبة على املدرس يأمر -

 العروض برنامج يف والنص الصورة
 .التقدميية

 ليالحظ الطلبة على املدرس يأمر -
 عن التقدميية العروض برنامج يف احلوار

 أفْـرَاُد األُ ْسرَِة" "
 احلوار ليقراء بةالطل على املدر س أمري -

 يتحدثان. الفصل أمام
 يناقشوا أن الطلبة من املدرس يطلب -

  املادة. عن بعضا بعضهم ويساعدوا

  حالتهم عن وخيرب السالم بةالطل ردي -
 .الدعاء بةالطل قرأي -
 املسجلة. االمساء إىل الطلبة يستمع -
 املدرسة. شرح إىل يستمعون -
 يف علموه قد اليت املادة الطلبة تكرر -

 املاضى. أسبوع
 والنص الصورة على الطلبة يالحظ -

 " عن التقدميية العروض برنامج يف
 أفْـرَاُد األُ ْسرَِة".

 احلروف خمارج يقراء الطلبة لكل -
 التقدميية العروض برنامج يف واحلوار

 الفصل. أمام يقرؤن الطلبة يناقش -
 الصعبة احلروف خمارج الطلبة أليفي -

 السبورة. على
 السؤال  جييب أن يستطيع الطلبة كل -

 ارجتاال
 اليوم مادة الطلبة يعكس -
 السالم ةبالطل ردي -
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 لتأليف الطلبة على املدرس يأمر -
 السبورة على الصعبة احلروف خمارج

 معا. الصعبة خمارج ويبحث
  األسئلة املدرس يعطى -
 مادة ليعكس الطلبة على املدرس يٍأمر -

  اليوم
 الفصل من وخترج املدر س سلمي -

 بتهذيب الدراسي
 

 1-3الجدول 

 عملية تعلم وتعليم مخارج حروف اللغة العربية بوسيلة التدريبات

 ثالثاللقاء ال
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 نشط الطلبة نشط املدرس

  السالم بإلقاء الفصل املدر س دخلي -
 قراءة لقيادة الفصل رئيس املدر س أمري -

 الدعاء
 الطلبة. على الغياب كشف  أخذ -
 أهداف وتشرح الدوافع املدرس يعطى -

 التعليم.
 علموه قد اليت املادة املدرس يكرر -

 املاضى. أسبوع يف الطلبة
 ليالحظ الطلبة على املدرس يأمر -

 العروض برنامج يف والنص الصورة
 .التقدميية

 ليالحظ الطلبة على املدرس يأمر -
 عن التقدميية العروض برنامج يف احلوار

 درس"امل يف األشياء "بعض
 احلوار ليقراء بةالطل على املدر س أمري -

 يتحدثان. الفصل أمام
 يناقشوا أن الطلبة من املدرسة يطلب -

  املادة. عن بعضا بعضهم ويساعدوا
 لتأليف الطلبة على املدرس تأمر -

  حالتهم عن وخيرب السالم بةالطل ردي -
 .الدعاء بةالطل قرأي -
 املسجلة. االمساء إىل الطلبة يستمع -
 املدرسة. شرح إىل يستمعون -
 يف علموه قد اليت املادة الطلبة يكرر -

 املاضى. أسبوع
 والنص الصورة على الطلبة يالحظ -

 " عن التقدميية العروض برنامج يف
 أفْـرَاُد األُ ْسرَِة".

 احلروف خمارج يقراء الطلبة لكل -
 التقدميية. العروض برنامج يف واحلوار

 الفصل. أمام يقرؤن الطلبة يناقش -
 على الصعبة التدريبات الطلبة أليفي -

 السبورة.
 السؤال  جييب أن يستطيع الطلبة كل

 ارجتاال
 اليوم مادة الطلبة يعكس -
 السالم بةالطل ترد -
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 السبورة على الصعبة التدريبات
 معا. الصعبة التدريبات ويبحث

 )اإلختبار األسئلة املدرسة عطىي -
 البعدي(

 مادة ليعكس الطلبة على املدرس تأمر -
  اليوم

 الفصل من وخترج املدر س تسلم -
 بتهذيب الدراسي

 
 حتليل بيانات استجابة الطلبة -2

ويقوم الباحث يف مجع البيانات استجابة الطلبة أثناء التعليم خمارج احلروف اللغة 
 العربية بوسيلة التدريبات فتحسب البياناهتا كمايلي :

 

𝑃 =
𝑅

𝑇
𝑋 ۰۰0٪  

 
 : النسبة املؤية P البيان :
 Rجمموعة القيمة احلصولة عليها : 
 Tالنتيجة الكاملة: 
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 : التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال األنشطة الطلبة عند إجراء عملية معيار مستوى 
 جي د جد ا=  أعلى - 31
 جي د=  29 - 11
 مقبول=  12 - 21
 ناقص=  22 - 31
 20.= فاشل أدىن – 32

 كما يف اجلدول اآليت :فنتيجة أنشطة و الطلبة  
 1-3الجدول 

 أنشطة الطلبةنتيجة 
 

 منرة البيانات الرتددات
 -0 الفصل يف وقته دخلالطلبة ي 3  4  2  0

  
 -2 املواد التعليمية الطلبة إعداد 3  2  2  0

0  2  4  3 الطلبة ال يتكلم مع أصحاب يف فرقة إال يبحث  
 املادة الدرس

2- 

0  2  2  3  -3 مدرس الطلبة يستمع كل املادة اليت عرض 

0  2  4  3  -2 الطلبة يعطى استجابة على ما عرض مدرس 

0  2  4  3  -1 الطلبة يسأل الذي مل يعرف 

0  2  4  3  -2 يطع الطلبة وال يعكر أصحابه 

0  2  4  3  -3 قدرة الطلبة يلفظ و يستمع شرح املدرس 

                                                             
31 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 35 
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 8-3الجدول 
 المعليمأنشطة   نتيجة

 اجلدول اآليت :كما يف فنتيجة أنشطة و املعلم  
 

 الرتددات البيانات منرة
ويعطي اهتمام الطلبة اال  الطلبة يدافعم املعل 0 

 التعليميةالعملية 
0 2 2 3 

 3 2 2 0 املادة دراسة اللغة العربية يشرحم املعل 2
 3 2 2 0 وتطوير قدرة الطلبةاملادة درس اللغة العريبة  2
التدريبات املعلم يعليم الطلبة بستعمال  3

 لسهل مادة درس
0 2 2 3 

املعلم ميثل قراءة املواد مناسبة بتدريبات اليت  2
 قد أعطها املعلم

0 2 2 3 

 3 2 2 0 يشرح درس الذي مل يفهم الطلبة املعلم 1
يعود املعلم االستنباط من الطلبة عن مواد  2

 الدرسية يف أوخر الوقت التعليم والتعلم
0 2 2 3 

 
 

𝑃 =
𝑅

𝑇
𝑋 ۰۰0٪  

 

𝑃 =
21
22

𝑋 ۰۰0٪  
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30،22 = 

مبعىن  أعلى – 31فتدل على أهنا وقعت بني  30,22وقيمة استجابة الطلبة  
 جيد جدا.

النتائج التي تحصيل عليها الطالب بعد ما تقوم المدرسة باستخدام برنامج  -
 العروض

ولتوضيح البيانات فتقدم الباحث نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي كما يلي: 
 1 -3لجدول ا 

 يختبار القبلنتيجة اال

 االختبار القبلي طالبأسماء ال الرقم

 91 (0الطلبة ) 0

 31 (2الطلبة ) 2

 91 (2الطلبة ) 2

 21 (3الطلبة ) 3

 32 (2) الطلب 2

 31 (1) الطلب 1

 32 (2) الطلب 2
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 31 (3ب )الطل 3

 32 (9) الطلب 9

 91 (01لب )الط 01

 32 (00) لبالط 00

 91 (02) الطلب 02

 92 (02) الطلب 02

 92 (03) ةالطالب 03

 32 (02) الطلب 02

 31 (01الطالبة ) 01

 32 (02الطالب ) 02

 91 (03الطالب ) 03

 21 (09الطالبة ) 09

 31 (21الطالب) 21

 91 ( 20الطالبة) 20

 21 (22الطالبة ) 22
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 1838 مجموع

   
 نتيجة الطلبة يف اإلختبار القبلي بتقديرمن هبذه البيانات اتضحت على أن   

0333    
 8-3الجدول 

 بعديختبار النتيجة اال

 بعدىاالختبار ال طالبأسماء ال الرقم

 011 (0الطلبة ) 0

 91 (2الطلبة ) 2

 011 (2الطلبة ) 2

 31 (3الطلبة ) 3

 91 (2)الطلب 2

 91 (1)الطلب 1

 91 (2)الطلب 2

 91 (3ب)الطل 3

 91 (9)الطلب 9
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 31 (01لب )الط 01

 21 (00)لبالط 00

 011 (02) الطالب 02

 91 (02) الطالب 02

 91 (03) ةالطالب 03

 91 (02) الطالب 02

 91 (01الطالبة ) 01

 91 (02الطالب ) 02

 21 (03الطالب ) 03

 31 ( 09الطالبة)  09

 11 (21الطالب) 21

(20الطالبة) 20  21 

 11 (22الطالبة) 22

 1111 مجموع   

 بتقدير  لبعدييف اإلختبار ا بيانات اتضحت على أن نتيج الطلبةمن هبذه ال  
021 
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  مناقشتهاو  تحليل البيانات -ب
 اإلختبار -0
 (T” Test“)حتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات أما  

 :22الرموز كما يلي الباحث تخدمفتس
 

to= MD

SEMD

 

 

 اجلدول:مذكور يف 

 1-3الجدول 

 مجموع الفروق بين نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي

ختبار اإل  الرقم

  القبلي

(𝑓0 ) 

 ختباراإل

 البعدي

(𝑓𝑡 ) 

الفرق بني 

 ختباريناإل

( 𝑓0 − 𝑓𝑡 )س 

مربع )االحنراف عن 

 متوسط الفرق(

(𝑓0 − 𝑓𝑡)۲ 

0 91 011 01- 011 

2 31 91 01- 011 

2 91 011 01- 011 

3 21 31 01- 011 

                                                             

 م( 2111مكتبة العبيكان،  الطبعة الثانية، )الرياض:،  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية صاحل بن أمحد العساف، 32 
 030. ص
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2 32 91 2- 22 

1 31 91 01- 011 

2 32 91 2- 22 

3 31 91 01- 011 

9 32 91 2- 22 

01 91 31 01 011 

00 22 21 2 22 

02 91 011 01- 011 

02 92 91 2- 22 

03 92 91 2 9 

02 32 91 2- 22 

01 31 91 01- 011 

02 32 91 2- 22 

03 91 21 01 011 

09 21 31 01- 011 
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21 31 11 21 311 

20 91 21 21 311 

22 21 11 01 011 

= جمموع
03 

  ∑ 𝐷 − 093 
 

2033=∑ ۲𝐷 

(، يف اجلدول السابق وجدت البيانات T” Test“ت ) –اختبار  نظرا إىل نتيج 

 اآلتية:

 21=  02÷  331حساب متوسط اإلجابة األوىل وهو  .0

 22، 22=  02 ÷ 0011 متوسط اإلجابة الثانية وهو حساب .2

 222، 02=  02÷  211حساب متوسط الفرق وهو  .2

 0022= مربع )االحنراف عن متوسط الفروق(  .3

 ت التايل :  –طبيق قانون اختبار ي

SDD = √
∑ D

2

N
− (

∑ D

N
) ² = √

11250

15
− (

−260

15
)2 

 

SDD = √750— (−17,33)² = √750 − 300,32 

=√449,68= 21,205 

 
2. SEMD

= 
SDD

√N−1
 =  

1,205

√15−1
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= 21,205

√14
 =  

21,205

3,741
= 5,668 

ويكون  (.derajat kebebasanديد الدراجة احلرية )حيومن اخلطوات األخرية يعين  
من دراجة احلرية يف هذا  0%  (signifikasiالفرض الصفري على مستوى الداللة )

 البحث.
 ذكور هنا كالتايل :طبيقة على املثال امليويتم 

 
MD

SEMD
 tه =  

  
−17,333

5,668
 tه =  3,0583− =

 

      db = N – 1 

           = 15 – 1 

           = 14. 

. 2،03يعين  %2 و  93، 2  يعين 0%  (signifikasiفحدد مستوى الداللة ) 
 (T” Tabel“( أكرب من )T” Test“)ولذلك  2،123 يعىن (toوأما حاصل املالحظة )

:2 ،93  > 2،123<2،03. 
فيكون الفرض الصفري  (T” Tabel“)( متساوية أو أكرب T” Test“)نتيجة  إذا كان 

 ”T“( مل تبلغ إىل نتيجة )T” Test“)نتيجة  والفروض البديل مقبوال. وإذا كانمردودا 

Tabel.فيكون الفرض الصفري مقبوال والفرض البديل مردودا ) 
 ”T“أكرب من نتيجة )( T” Test“يف هذا البحث أن نتيجة ) الباحث حصلف 

Tabel ،)تكون استفادة يعين  ردودوالفرض البديل م قبولولذلك الفرض الصفري م
 .يف كالم البالط مهارة قيتر و  فعالية أسلوب تعليم األقران



23 
 

 

برنامج باستخدام خمارج احلروف م اخلالصة من املالحظة السابقة يعين أن تعل 
تعليم  على فيدم الوسيلة ه. وهذميف تعلمه بةالطل مهارةوترقي  يةفعالالعروض التقدميية 

 بتدائية.يف املرحلة اإلخمارج احلروف 
 تحقيق الفروض -ج

 يف هذا البحث : أما الفروض الذي افرتضته الباحث و 
بة يرقي قدرة الطلالوسيلة برنامج العروض التقدميية يف تعليم خمارج احلروف إن   

( T” Test“)نتيجة العلى  فقد حصل الباحثهذا الفرض مقبول، . و ليسيطر التدريبات

 .2،03>2،123 <  93، 2بالصيغة ( (T” Tabel“أعلى من نتيجة 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

الرابع  ينتج  بعض النتائج الفصل األول حىت الفصل الباحث من  وبعد ما حبث
 يف هذا الفصل.

 نتائج البحث -أ
روف اللغة العربية روض التقدميية يف تعليم خمارج حالوسيلة برنامج الع تطبيقإن  -0

(. وجيري عملية التعليم Min Biluy Aceh Besarلة التدريبات )حبث التجريب بــــ يبوس
أفْـرَاُد اأُل ْسرَِة" ويقرأ احلوار  " عن الكتاب يف احلوار يالحظونوالتعلم أن الطلبة 

وال يعرف  الفصل. ويسأل الطلبة املادة اليت مل يفهمهااليت عرضها ملدرس أمام 
اللغة العربية صحيحة يف س يشرح إىل الطلبة عن خمارج احلروف أو معنها واملدر 
 يستطيع أو نعرف املادة اللغة العربية. الفصل حىت

االختبار البعدي خمتلفان إذ يكون الفرض  ةاالختبار القبلي ونتيج ةنتيج إن -2
الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال ألن حصلت الباحث على أن نتيجة 

(“T” Test( أعلى من نتيجة )“T” Tabel )93، 2 لصيغةبا  
الوسيلة برنامج العروض التقدميية يف  يطبقون لبةولذلك الط. 2،03>2،123<

رقية وأفضل من الطرق اليت استخدمت من تعليم خمارج احلروف أكثر فعالية وت
  قبل.
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 حات قتر مال -ب
 بحث فمن املستحسن أن يأيت الباحثالنتائج هلذا ال بعد أن كتب الباحث

 باالقرتاحات ةا يكون نافعا فيما بعد:

التكنولوجيا يف بمناسبة  ديثةاملتنوعة واحل سائلو ال يستخدم أنMIN Bilui للمدرس   -0
 هذه األيام املعاصرة.

للطلبة لعلى باستخدام هذه الوسيلة يستطيع أن ينشط الطلبة يف تعليم خمارج  -2
 احلروف حىت الطلبة يسيطر املهارات يف اللغة.

املتنوعة الوسائل و برنامج العروض التقدميية  يستخدموا وسيلة  MIN Biluyـب نيملعلم  -2
يفهموا خمارج احلروف  ن أ طلبةحىت يقدروا الخمارج احلروف والعصرية يف تعليم 

 برنامج العروض التقدميية.صورة يف صحيحا على حسب 
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  المرجع
   

 العربية المرجع.0
 القاهره , المعجم الوسط ,م0932, أنيس وأصداقائه براهيمإ 

ماالنج : اليليب  ,, الوسائل المعينات في تعليم العربيةم0992, إمام أسراري   
 ماالنج 

 بروت: دار العلم للمالين املورد,  ,2113 روحي البلبكي ,  
مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية،  ,م2100رجاء حممود أبوعالم،  

 .للجامعات القاهرة : دار النشر
 ،الوسائل التعليميةو المناهج  ,0922،ي وحممد منري مرسىححممد لبيب النجي 
 .ألجنلو املصريةامكتبة 

 منري البعلبكى,املورد 

 في العلوم السلوكية المدخل إلى البحثم,  2111صاحل بن أمحد العساف،
 الرياض: مكتبة العبيكان. الثانية، الطبعة،
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : Min Bilui 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Semester/Kelas : IV 

Materi Pokok : أفراد األسرة     

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit (1 x PT )  

A. Kompetensi Inti : 

 

KI1 . Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  

KI2. Menunjukkan perilaku jujur disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman , guru  dan tetangganya. 

KI3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara  mengamati, mendengar, 

melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

dirumah dan disekolah. 

KI4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang  jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 

frasa dan kalimat bahasa arab 

yang berkaitan dengan: 

 أْفَراُد األُ ْسَرة  

3.2.1 

 

 

 

4.2.1 

 

 

 

 

4.2.3 

Mampu menyusun kata acak 

sehingga menjadi kalimat 

sempurna 

 

Mampu menerjemahkan 

kalimat   tentang   أْفَراُد األُ ْسَرة 

ke dalam bahasa indonesia. 

 

Mampu menerjemahkan 

kalimat tentang   أْفَراُد األُ ْسَرة 

dengan benar 



 

 

 
 

 

A. Materi 

Ayo dengarkan baik-baik dan ucapkan sesuai dengan bunyi yang 

diperdengarkan! 

 

 أنظر هذه صورة ! هذه أسريت
 هذا أيب وهذه أمي وهذا أخي وهذه أخيت 

 هذا أيب, امسه إمساعيل, هو مهندس
 هل أبوك فالح؟ نعم, أيب فالح

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

 1.  Pendekatan  : Saintifik 

 2.  Metode  :  Mengamati, Menanya,  Mencoba,Menalar,Mengkomunikasikan 

 

F. Kegiatan   Pembelajaran  

 

No  Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan 

 Orientasi 

 Guru memberi salam kepada siswa 
dengan lafaz 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاة

 

 Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin doa  

 Guru menyuruh siswa untuk duduk 

dengan rapi   lalu mengabsen 

 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran kepada siswa 

 Apersepsi 

 Guru menanyai pelajaran yang lalu 

 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
mufrodat yang mereka ketahui tentang: 

 أْفَراُد األُ ْسَرة  

 Motivasi 

  Guru mengabarkan bahwa bahasa arab 
merupakan salah satu bahasa yang harus 

kita pelajari beserta alasan-alasannya. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10 Menit 



 

 

 
 

 Pemberian acuan 

 Guru memberitahukan materi 
pelajaran yang akan diajarkan 

pada pertemuan itu 

 Guru menjelaskan prosedur 
pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

 

 

2 Kegiatan inti 

 

a. Mengamati 

 Siswa mengamati teks yang ada di buku 

 Siswa mengamati teks bahasa arab dengan 
kalimat sempurna 

 

b. Menanya 

 Siswa melakukan Tanya jawab guna 
menyusun kalimat yang tepat 

  Siswa menanyakan materi أْفَراُد األُ ْسَرة     yang 

belum dipahami 

 

c. Eksperimen/Explore 

 Siswa menyusun kata tentang أْفَراُد األُ ْسَرة     
baik secara individu atau kelompok 

 Siswa menerjemahkan kalimat dengan 
bahasa  arab sesuai teks yang disajikan 

 

d. Menalar  

 Siswa menyusun  kalimat tentang  ُأْفَراُد األ
 dengan bahasa arab yang tepat ْسَرة  

 Siswa menerjemhkan kata , frasa dan 

kalimat yang diperdengarkan 

 

e. Komunikasi 

 Siswa menyusun kalimat bahasa arab 
sesuai teks 

 Siswa menerjemahkan sesuai kata, frasa 
dan  kalimat yang teks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50  Menit 



 

 

 
 

3. Penutup 

 Guru  dan siswa  menyimpulkan 

pembahasan materi sebelum mengakhiri 

pembelajaran kelas   

 Guru menayakan pada siswa mengenai 
pembelajaran hari ini 

 Guru memberikan pesan moral dengan 
mengaitkan pembelajaran pada hari 

tersebut dengan kehidupan sehari-hari  

 Guru memberikan nasehat dan motivasi 

pada siswa sebagai penyemangat belajar 

 Guru menutup pelajaran dengan doa   
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

10 Menit 

 

G. SUMBER /MEDIA  BELAJAR 

1. Sumber :   Buku Bahasa Arab  

 Buku guru/Kementrian Agama Republik Indonesia 

pendekatan saintifik kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

agama, 2014 

 Bahasa Arab / Kementrian agama,buku siswa bahasa arab 
pendekatan saintifik kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

agama, 2015 

 

2. Media :       Papan tulis, Spidol, Pulpen 

 

 

H. PENILAIAN  

1. Teknik Penilaian 

a. Sikap 

b. Pengetahuan 

c. Keterampilan 

 

2. Instrumen Penilaian  

a. Lembar observasi 

b. Soal Tes Tertulis 

 

3. Rubrik Penilaian 

a. Aspek Sikap 

 

 

 

 



 

 

 
 

No. Butir Sikap Deskripsi 

1. Sungguh-sungguh 5: selalu sungguh-sungguh 

4: sering sungguh-sungguh 

3: kadang-kadang sungguh-sungguh 

2: jarang sungguh-sungguh 

1: tidak pernah sungguh-sungguh 

2. Sopan` 5: selalu sopan 

4: sering sopan 

3: kadang-kadang sopan 

2: jarang sopan 

1: tidak pernah sopan 

3. Tanggung jawab 5: selalu tanggung jawab 

4: sering tanggung jawab 

3: kadang-kadang tanggung jawab 

2: jarang tanggung jawab 

1: tidak pernah tanggung jawab 

 

4. Kerjasama 5: selalu kerjasama 

4: sering kerjasama 

3: kadang-kadang kerjasama 

2: jarang kerjasama 

1: tidak pernah kerjasama 

5. Cinta damai 5: selalu cinta damai 

4: sering cinta damai 

3: kadang-kadang cinta damai 

2: jarang cinta damai 

1: tidak pernah cinta damai 

 

 Lembaran Pengamatan Sikap dan Perilaku 

 

 

No NAMA 

Perilaku yang diamati pada pembelajaran 

Sungguh

-sungguh 
Sopan 

Tanggung 

jawab 
Kerjasama Cinta damai 

1. Arisa      

2. Bella Silfia      

3. Dinatul fikra      



 

 

 
 

4. Ersa Rosalina      

5. Khairullah      

6. M.Azhari      

7. M. Syuhada      

8. M.Fahrul      

9. M.Muazzam      

10. M.Khalis 

Khuzairi 

     

11.  M.Kausar       

12. M.Yusuf 

Kamal 

     

13. M.Nazwir      

14. Mutiara      

15. Makhzar 

Alkhairi 

     

16. Nurhuna 

Safira 

     

17. Rajul Fuzairi      

18. Rijalul Rizki      

19. Rabiatul 

Adawiyah 

     

20. Rizki Madani      

21. Ulfa Maulani      

22. Wulan Azizah      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

b. Penilaian pengetahuan 

 

No. Aspek Deskripsi Perolehan 

skor 

1. Kosa kata 5  = Hampir sempurna 

4  = Ada kesalahan tapi tidak 

mengganggu makna 

3  = Ada kesalahan dan 

mengganggu makna 

2  = Banyak kesalahan dan 

mengganggu makna 

1  = Terlalu banyak kesalahan 

sehinga sulit dipahami 

 

2. Tata bahasa 

(Grammar) 

5 =  Tidak ada atau sedikit 

kesalahan tata bahasa 

4 =  Kadang-kadang membuat 

kesalahan tata bahasa tetapi 

tidak mempengaruhi makna 

3 =  Sering membuat kesalahan 

tata bahasa yang 

mempengaruhi makna 

2  = Banyak kesalahan tata 

bahasa yang menghambat 

makna  

1  = Kesalahan tata bahasa 

sangat banyak sehingga 

sulit dipahami 

 

 

 Lembaran pengamatan pengetahuan 

 

No  Nama Kosa kata Tata bahasa Skor 

1. Arisa    

2. Bella Silfia    

3. Dinatul fikra    

4. Ersa Rosalina    

5. Khairullah    

6. M.Azhari    

7. M.Syuhada    

8. M.Fahrul    

9. M.Muazzam    



 

 

 
 

10. M.Khalis Khuzairi    

11. M.Kausar    

12. M.Yusuf Kamal    

13. M.Nazwir    

14. Mutiara    

15. Makhzar Alkhairi    

16. Nurhuna safira    

17. Rajul Fuzairi    

18. Rijalul Rizki    

19. Rabiatul Adawiyah    

20. Rizki Madani    

21. Ulfa Maulani    

22. Wulan Azizah    

 

 

b. Penilaian Ketrampilan 

 

No. Aspek Deskripsi Perolehan 

skor 

1. Kosa kata (Vocabulary) 5  = Hampir sempurna 

4  = Ada kesalahan tapi 

tidak mengganggu 

makna 

3  = Ada kesalahan dan 

mengganggu makna 

2  = Banyak kesalahan dan 

mengganggu makna 

1  = Terlalu banyak 

kesalahan sehinga sulit 

dipahami 

 

2. Kelancaran (Fluency) 5 = Sangat lancer 

4 = Lancar 

3 = Cukup lancar 

2 = Kurang Lancar 

1 = Tidak lancar  

  

3. Pengucapan 

(Pronounciation) 

5 = Hampir sempurna 

4 = ada kesalahan tapi 

tidak mengganggu 

makna 

3 = ada beberapa 

kesalahan dan 

mengganggu makna 

2 = banyak kesalahan dan 

 



 

 

 
 

mengganggu makna 

1 = terlalu banyak 

kesalahan sehingga 

sulit dipahami 

4. Intonasi (Intonation) 5 = Hampir sempurna 

4 = ada kesalahan tapi 

tidak mengganggu 

makna 

3 = ada beberapa 

kesalahan dan 

mengganggu makna 

2 = banyak kesalahan dan 

mengganggu makna 

1 = terlalu banyak 

kesalahan sehingga 

sulit dipahami 

 

 

 Pengamatan Ketrampilan 

 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 
 

 

Total 

Skor 

 

Ketuntasan 

Tindak 

Lanjut 

K
o
sa

 k
at

a 

K
el

an
ca

ra
n
 

p
en

g
u
ca

p
an

 

In
to

n
as

i 

T TT R P 

1. Arisa          

2. Bella Silfia          

3. Dinatul Fikra          

4. Ersa Rosalina          

5. Khairullah          

6. M.Azhari          

7. M.Syuhada          

8. M.fahrul          

9. M.Muazzam          

10. M.Khalis Khuzairi          

11. M.Kausar          

12. M.Yusul Kamal          

13. M.Nazwir          

14. Mutiara          

15.

5 

Makhzar Alkhairi          

16. Nurhuna Safira          

17. Rajul fuzairi          

18. Rijalul Rizki          



 

 

 
 

19. Rabiatul Adawiyah          

20. Rizki Madani          

21 Ulfa Madani          

22. Wulan Azizah          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIN Bilui  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/semester : IV / Genap 

Materi pokok :  )أْفَراُد األُ ْسَرة   )كالم  

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1x pertemuan) 

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

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangganya. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia.  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Meresapi makna anugerah 

Allah SWT berupa bahasa 

arab 

1.1.1 Meminati pelajaran bahasa Arab 

dengan tulus dan ikhlas. 

1.1.2 Meminati beragam bahasa terutama 

bahasa Arab. 



 

 

 
 

2.2 Memiliki perilaku jujur, 

displin, tanggung jawab dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, 

teman, tetangga dan guru 

dengan menggunakan media 

bahasa Arab yang dikuasai. 

2.2.1 Menjawab berbagai problema dalam 

berinteraksi dengan sesama. 

2.2.2 Mendukung aktivitas yang 

berhubungan dengan orang-orang 

terdekat. 

2.2.3 Menampilkan interaksi yang baik 

terhadap orang-orang terdekat.  

3.3 Memahami bentuk kata, 

frasa, dan kalimat sederhana 

terkait topik:   أْفَراُد األُ ْسَرة 

3.3.1 Mengucapkan mufradat dengan tepat 

dalam berbagai kalimat.  

3.3.2 Melafalkan kalimat dengan pelafalan 

yang tepat dan benar. 

3.3.3 Menjawab pertanyaan dengan tepat. 

4.3 Menggunakan kata, frasa, dan 

kalimat sederhana terkait 

topik:   

 أْفَراُد األُ ْسَرة  

4.3.1 Membuat contoh yang sesuai dengan 

topik 

4.3.2 Menyusun kalimat sederhana terkait 

topik 

4.3.3 Menulis kalimat sederhana yang 

berkaitan dengan   أْفَراُد األُ ْسَرة secara 

tepat dan benar. 

 

C. Materi Pembelajaran 

 : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ُعْمرُ 

 : وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته ُعْثَمانُ 

 : َهْل تِْلَك ُصْورَُة ُأْسرَِتَك ؟ ُعْمرُ 

 نـََعْم, َهِذِه ُصْورَُة ُأْسَريتْ . َهَذا َأيبْ َوَهِذِه أُِمْي َوَهذا َأِخيْ :  ُعْثَمانُ 

 :َمْن أَبـُْوَك ؟  ُعْمرُ 

 : َأيبْ اَلَسِيُد َحَسُن , ُهَو ُمَدِرسُ  ُعْثَمانُ 

 : َهْل أُُمَك ُمَدرَِسُة أَْيًضا ؟ ُعْمرُ 

 : الَ , ِهَي رَابَُة اْلبَـْيتِ  ُعْثَمانُ 



 

 

 
 

 

D. Metode dan pendekatan pembelajaran 

1. Direct method )طريقة المباشرة( 

 طريقة السمعية الشفوية .2

3. Diskusi 

4. Demonstrasi 

5. Asosiasi  

 

E. Kegiatan pembelajaran 

 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam dan mengajak peserta 

didik memulai pelajaran dengan membaca 

basmallah bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, 

dan kebersihan kelas. 

c. Mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan 

pengalaman awal siswa secara kontekstual .  

d. Menjelaskan secara singkat materi yang akan 

diajarkan dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Membagi peserta didik kedalam beberapa 

kelompok 

 

 

5 Menit 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 

a.    Mengamati 

 siswa mendengarkan bacaan guru terkait materi 

yang dipelajari.  

 Siswa mengamati teks hiwar yang telah 

dipersiapkan guru.  

 

b. Menanya 

 Siswa menanyakan kepada guru tentang hal-

hal yang belum dipahami terkait materi yang 

sedang dipelajari. 

 siswa lainnya diberi kesempatan untuk 

memberikan tanggapan. 

 

c. Mengeksplorasi 
 Siswa menirukan pelafalan yang diucapkan 

oleh guru 

 Siswa mengulang kembali hiwar yang telah 

didengar secara berpasangan sesuai giliran 

55 Menit 



 

 

 
 

No. Kegiatan  Waktu 

masing-masing. 

 

d. Mengasosiasi 

 Siswa mendiskusikan tentang materi yang 

dipelajari. 

 Siswa mendiskusikan kosa kata lain yang 

sesuai dengan materi 

 Siswa mengerjakan LKS. 

 Membimbing siswa mengerjakan LKS 

e. Mengkomunikasi. 

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka 

secara lisan dan siswa yang lain 

menanggapinya. 

 Guru memantapkan pemahaman siswa. 

 

3. Penutup 

a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari 

b. Guru menguji siswa dengan menanyakan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi yan 

telah dipelajari.  

c. Siswa diminta untuk menuliskan kesan mereka 

tentang proses pembelajaran pada hari ini. 

d. Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa 

dan menutup pembelajaran dengan do’a. 

 

10 Menit 

 

 

F. Penilaian, remedial, pengayaan, observasi, jurnal (format terlampir) 

 

 

G. Alat/bahan, media dan sumber belajar 

1. Alat/bahan 

a. Papan tulis 

b. Kapur 

c. rol 

2. Media 

a. Karton berisi hiwar 

3. Sumber belajar 

a. Kementerian Agama Republik Indonesia,Buku Siswa Bahasa Arab MI 

kelas V, Jakarta: kementerian Agama, 2015. Hal: 11-19 

b. Kementerian Agama Republik Indonesia,Buku Guru Bahasa Arab MI 

kelas V, Jakarta: kementerian Agama, 2015. Hal: 11-20 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah   : MIN Bilui 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : IV/ Genap 

Materi Pembelajaran  : أْفَراُد األُ ْسَرة      

Alokasi Waktu  : 2  x 35 menit 

A.Kompetensi Inti: 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama islam. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga,nteman, guru, dan 

tetangganya serta cinta tanah air. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, 

frasa dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan: 

 أْفَراُد األُ ْسَرة  

3.2.1 

 

 

 

4.2.1 

 

 

 

4.2.3 

Mampu melfalkan teks 

qira’ah tentang    أْفَراُد األُ ْسَرة 

dengan benar. 

Mampu menerjemahkan 

teks Qira’ah tentang  أْفَراُد

 .dengan benar األُ ْسَرة  

 

Melafalkan 

mempraktekan bacaan 

teks qira’ah tentang  ُأْفَراُد األ

 dengan benar ْسَرة  

 

 

C. Materi (Terlampir) 



 

 

 
 

  D. Langkah- Langkah Pembelajaran 

No 

Langkah-langkah kegiatan Waktu  Nilai 

Karakter 

 
Kegiatan Guru Kegiatan siswa  

1 Pendahuluan 10 menit  

 - Guru mengucapkan 

salam sebagai 

pembuka dan 

menanyakan khabar 

siswa. 

- guru memeriksa 

kehadiran siswa 

- - Guru menanyakan 

kembali materi yang 

telah telah diajarkan 

pada pertemuan 

sebelumnya. 

- Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

- Siswa mendengar dan 

menjawab salam dari 

guru. 

- Siswa mengeluarkan 

peralatan belajar dan 

meletakkan diatas meja. 

- Siswa mendengarkan 

absen yang dibacakan 

guru. 

- Siswa menjawab materi 

yang telah dipelajari. 

- Siswa menyimak apa 

yang dikatakan guru. 

 

Kegiatan Siswa Kegiatan Guru  

45 menit 
2                            Kegiatan inti 

 Mengamati (Observing)  

- Siswa memperhatikan 

materi dalam buku paket. 

- Siswa memperhatikan 

teman yang mengulang 

bacaan. 

- Siswa mengamati 

Lembaran Pretest tentang 

 أْفَراُد األُ ْسَرة  

 

 

- Guru menyuruh 

siswa membuka 

buku paket tentang 

materi hari ini. 

- Guru membaca isi 

teks materi. 

- Guru menyuruh 

siswa mengulang 

bacaan 

- Guru membagikan 

lembaran Pretest 

untuk mengetahui 

kemampuan dasar 

siswa sebelum 

memulai 

pembelajaran 

bahasa arab dengan 

cara memberi 

latihan.  

 



 

 

 
 

 Bertanya (Questioning)   

- Siswa bertanya soal yang 

kurang difahami tentang  

 أْفَراُد األُ ْسَرة   -

- Siswa bertanya berapa 

lama waktu untuk 

menjawab soal. 

- Guru menjawab 

pertanyaan siswa. 

- Guru memberikan waktu 

selama 20 menit untuk 

menjawab soal. 

 

 

Mencoba (Experimenting) 

- Siswa menjawab lebaran 

pertanyaan secara 

individu. 

- Guru mengawasi siswa 

yang sedang menjawab 

soal. 

 

Mengkomunikasikan 

- Siswa Mengumpulkan 

lembaran jawaban setelah 

20 menit menjawabnya. 

- Setelah 20 Menit guru 

meminta siswa agar 

mengumpulkan lembaran 

jawaban. 

Kegiatan Siswa Kegiatan Guru 

3 Penutup 20 

menit 

 - siswa bersiap-siap untuk 

mengikuti evaluasi oleh 

guru 

- Siswa menulis 

pengalaman belajar hari 

ini diselembar kertas. 

- siswa menyalami guru 

saat keluar kelas. 

- Guru memberikan sedikit 

masukan tentang 

lembaran soal yang telah 

dikumpul. 

- Guru bersama siswa 

melakukan  refleksi 

proses pembelajaran  hari  

ini. 

- Guru memberikan pesan 

motivasi kepada murid. 

- Guru menyampaikan 

materi yang akan 

dipelajari pertemuan 

selanjutnya. 

- guru mengakhiri 

pembelajaran dan keluar 

kelas. 

 

 

 

 



 

 

 
 

  E.  PENILAIAN / REMEDIAL / PENGAYAAN 

a. Penilaian 

No  Aspek Penilaian Tehnik Penilaian Bentuk Instrumen Contoh 

Intsrumen 

1 Sikap  Observasi  Skala rentang / Cek 

list 

Terlampir 

2 Pengetahuan 

(membaca) 

Praktek Cek list Terlampir 

3 Ketrampilan Penilaian Kinerja Soal Essey dan LkS Terlampir 

 

 b. Remedial 

 Remedial diberikan kepada siswa yang tidak mencapai ketuntasan 

 c. Pengayaan  

 Pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai ketuntasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 1  

Materi Pembelajaran 

 القراءة

 ُأْسَريتْ 

  ,ِامْسُُه حاَِكُم, ُهَو طَِبْيُب َهِذه, أَنَا تِْلِمْيُذ َهِذِه ُأْسَريتْ , َهذَا َأيبْ يَا َأِخْي ! ِامسِْْي إبـْرَاِهْيُم 
, ُهَو ُمَهْنِدُس, َهِذِه ُأْخيِتْ , أُِمْي, ِامْسَُها فَاِطَمُة, ِهَي طَِبْيَبُة أَْيضاً, َهَذا َأِخْي, ِامْسُُه َأمْحَدُ 

ِدْي ِامْسُُه صاَِلُح, ُهَو تَاِجُر , َمْدَرَسِة اْلعاَلَِيِة  اْنظُْر! َذِلَك جَ ِامْسُهَا َحِلْيَمٌة, ِهَي تِْلِمْيَذُة الْ 
مْسُُه رِْضَواُن , ُهَو ُمَدِرُس, َوتِْلَك َجَدْي , ِامْسُهَا زُْلَفى , ِهَي رَابٌَة اْلبَـْيِت َوَذِلَك َعِمْي , اِ 

مْسُهَا عاَِئَشُة , ِهَي ُمَوَظَفٌة تِْلَك خاََليِتْ , اِ َوتِْلَك َعَميِتْ , ِامْسُهَا ِهْنٌد , ِهَي ُمَو َظَفٌة , وَ 
 أَْيضاً.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

  SOAL PRETEST 

RUANG 

LINGKUP 

ASPEK 

KEMAMPUA

N 

BUTIR SOAL 

 
 
 
 
 
 

1. Membaca huruf 

1.1 Mampu 

mengucapkan 

huruf hijaiyyah 

dengan benar. 

Bacalah huruf hijaiyyah di bawah ini! 

 

Dibaca ح خ ق ش ط ع غ 

Terbaca        
 

1.2 Mampu 

mengucapkan 

huruf yang 

bunyinya 

hampir sama 

dengan benar 

Bacalah huruf hijaiyyah di bawah ini! 

 

Dibaca ح ه خ ك ق ذ ز ث س ض ظ 

Terbaca            
 

 
 
 
 
 
 

2. Membaca kata 
 

 
 
 

Bacalah kata benda di bawah ini! 

 طَِبْيُب 
 ُمَهْنِدسُ 

 تَاِجر
 ُصْورَةُ 

 ُمَو َظَفةٌ 
 
 
 
 
 
 

3. Membaca Kalimat 

Bacalah kalimat di bawah ini dengan benar! 

 حاَِكُم ُهَو طَِبْيبُ 
 َأمْحَُد, ُهَو ُمَهْنِدسُ 
 صاَِلُح, ُهَو تَاِجرُ 

 َهْل تِْلَك ُصْورَُة ُأْسرَِتكَ 
 أمي موظفة يف املدرسة

 

 

 



 

 

 
 

SOAL POSTEST 

RUANG 

LINGKUP 

ASPEK KEMAMPUAN BUTIR SOAL 

 

 

 

 

1. Membaca 

huruf 

1.1 Mampu 

mengucapkan huruf 

hijaiyyah dengan benar. 

Bacalah huruf hijaiyyah di bawah ini! 

 

Dibaca ش ط ق ح خ غ ع 

Terbaca        
 

1.2 Mampu 

mengucapkan huruf 

yang bunyinya hampir 

sama dengan benar 

Bacalah huruf hijaiyyah di bawah ini! 

 

Dibaca ه خ ك ق ث ذ ز ص س ظ ض 

Terbaca            
 

 

 

 

 

 

 

2. Membaca kata 

 

 

Bacalah kata benda di bawah ini! 

 طَِبْيُب 
 ُمَهْنِدسُ 
 تِْلِمْيَذُة 
 تَاِجر 

 ُمَو َظَفةٌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Membaca Kalimat 

 

 

 

 

Bacalah kalimat di bawah ini dengan benar! 

 حاَِكُم ُهَو طَِبْيبُ 
 َأمْحَُد, ُهَو ُمَهْنِدسُ 
 صاَِلُح, ُهَو تَاِجرُ 

 عاَِئَشُة , ِهَي ُمَوَظَفةٌ 
 جَيِْلُس تِْلِمْيَذُة  َعَلى اْلُكْرِسي

 

 

 



 

 

 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

A. Aktivitas Siswa 

 

Nama Siswa : 

Kelas  : 

Hari/tanggal : 

Petunjuk penggunaan: 

 Lingkarilah salah satu angka yang tepat untuk memberikan skor pada 

aspek-aspek penilaian aktivitas guru dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor 

adalah: 

 1= kurang baik, 

 2= cukup, 

 3= baik, 

 4= sangat baik, 

 

B. Aktivitas Siswa 

No. Aspek yang diamati katagori 

 1. Masuk kelas tepat waktu  1 2 3 4 

2 Menyiapkan perlengkapan belajar 1 2 3 4 

3 Tidak mengobrol dengan teman dalam 

kelompok, kecuali membahas bahan pelajaran  

1 2 3 4 

4 Menyimak seluruh pelajaran yang disampaikan 

guru 

1 2 3 4 

5 Memberikan tanggapan terhadap apa yang 

disampaikan guru 

1 2 3 4 

6 Menanyakan hal-hal yang belum dipahami 1 2 3 4 

7 Mematuhi perintah guru dan tidak 

mengganggu teman lain 

1 2 3 4 

8 Melafalkan kemampuan siswa dalam 

mendengarkan penjelasan guru 

1 2 3 4 

 

 

Aceh Besar,  24  Februari  2017 

      Observer 

 

                                 

       (   ) 

 



 

 

 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU  

C. Aktivitas Guru 

Nama Guru : 

Kelas  : 

Hari/tanggal : 

Petunjuk penggunaan: 

 Lingkarilah salah satu angka yang tepat untuk memberikan skor pada 

aspek-aspek penilaian aktivitas guru dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor 

adalah: 

 1= kurang baik, 

 2= cukup, 

 3= baik, 

 4= sangat baik, 

 

a) Penyampaian Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran 

 

  

No. 

Aspek yang diamati Katagori 

1. Guru memotivasi siswa, menarik perhatian 

agar mengikuti proses pembelajaran . 

1 2 3 4 

2.  Guru menyampaikan materi pembelajaran 

tentang  

 Bahasa Arab  

1 2 3 4 

3.  Materi pembelajan bahasa arab sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kemampuan siswa. 

1 2 3 4 

4.  Guru mengajar menggunakan latihan  untuk 

memudahkan penyampaian materi 

pembelajaran. 

1 2 3 4 

5. Guru mencontohkan bacaan materi sesuai  

dengan latihan yang diberikan. 

1 2 3 4 

6. Guru menjelaskan pembelajaran yang belum di 

pahami siswa 

1 2 3 4 

7. Guru selalu mengajak siswa untuk 

menyimpulkan pembelajaran pada akhir 

kegiatan atau akhir sesi tertentu.  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

b) Karakteristik Pribadi Guru 

8.  Guru bersikap sabar, terutama memancing 

respon siswa 

1 2 3 4 

9.  Guru bersikap tegas dan jelas. 1 2 3 4 

10.  Guru bersikap adil terhadap siswa. 1 2 3 4 

11. Guru menggunakan bahasa yang baik dan 

santun. 

1 2 3 4 

12. Guru bersikap terbuka, dan tidak menganggap 

negatif apabila siswa melakukan kesalahan 

dalam proses belajarnya. 

1 2 3 4 

13. Guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah guru 

yang ramah, penyayang dan berakhlak mulia. 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

df atau db 

 

Harga Kritik “t” Pada 

Taraf Signifikansi 

 

 

5% 

 

1% 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

12,71 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

2,14 

2,13 

2,12 

2,11 

2,10 

2,09 

2,09 

63,66 

9,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

2,98 

2,95 

2,92 

2,90 

2,88 

2,86 

2,84 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

1000 

2,08 

2,07 

2,07 

2,06 

2,06 
2,06 

2,05 

2,05 

2,04 

2,04 

2,03 

2,02 

2,02 

2,01 

2,00 

2,00 

1,99 

1,99 

1,98 

1,98 

1,98 

1,97 

1,97 

1,97 

1,96 

1,96 

2,83 

2,82 

2,81 

2,80 

2,79 
2,78 

2,77 

2,76 

2,76 

2,75 

2,72 

2,71 

2,69 

2,68 

2,65 

2,65 

2,64 

2,63 

2,63 

2,62 

2,61 

2,60 

2,59 

2,59 

2,59 

2,58 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

بعدي االختبار        االختبار قبلي  

          
 

 عملية التعليم خمارج حروف اللغة العربية بوسيلة التدريبات

 



 

 

 
 

 الطلبة صف الرابع ب يتعلم اللغة العربية
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