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ـه

استهالل

              
           
            

   

كماالقرآنيفالعربّيةتعلموا( :قالعنهاهللارضيذرأيبعن
)حفظهتتعلمون

وَجـالَصفانبعاً أوالّنورمنفيضاً لـهأنّ الّضـادِ ِلسانِ ِمنْ فحسُبنـا

نـزالباهلُـدىوبـالغـاً تنزّلـتْ وزهـتْ منـتالفصحـىاللغةوأنه



و

إهداء

أيب سوألف مخسني وأمي شـطريةللوالديهنيئا مريئا، أهدي هذ البحث 

ابعـد جهـد كبـري وسـعي وفـري، وهلمـا أقـدم ا حملبوبني الغاليني هدية أفتخر 

هذ البحث العلمي ليكون صدقة جارية وعلما ال ينقطع

أهــدي هــذاالبحث إىل خليلــي وعشــيقي الــذي قــد ســاعدين يف كــل وقــت 

وجهــد وحــني بشــأن البحــث مــن قــول معــروف ونصــيحة مــن أعمــق قلبــه 

مشكور وصرب يف معامليت، عسى اهللا أن جيمعين وإياه يف الدنيا واآلخرة

بـــذلواوســـاعدوينقـــدالـــذينالـــزميالتوالـــزمالءوأحبـــايبأحبـــيتإىلو

خزيــــلســــروروفخــــربكــــللكــــمأقــــدمالبحــــثهــــذاإجنــــازيفجهــــدهم

والتوفيــــــقأعمالنـــــاكافــــــةيفيرزقنـــــاأناهللاعســــــىناإلمتنـــــاوالشـــــكر

الرضوان



ز

الشكر والتقدير

احلمدهللا املنعم على عباده مبا هداهم إليه من اإلميان، و 
املتمم إحسانه مبا أقام هلم  من جلي الربهان، الذي محد نفسه مبا 
أنزل من القرآن، ليكون بشريا ونذيرا، وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا 

ماارتضى هلم من دينه، وسلطانا أوضح تبيينه، منريا، وهاديا إىل 
ودليال على وحدانيته، ومرشدا إىل معرفة وجربوته، ومفصحا عن 
صفات جالله، وعلو شأنه، وعظيم سلطانه، وحجة لرسوله الذي 
أرسله به، وعلما على صدقه، وبينة على أنه أمنية على وحيه، 

.وصادع بأمره

، ورسالة فما أشرفه من كتاب يتضمن صدق متحمله
تشتمل على تصحيح قول مؤديها، بني فيه سبحانه أن حجته  

الحيتاج مع وضوحها إىل بينة تعدوها، أو حجة . كافيا هادية



ح

تتلوها، وإن الذهاب عنها كالذهاب عن ضروريات، والشك يف 
.املشاهدات

فله الشكر على جربيل إحسانه، وعظم مننه، والصالة 
أما بعد.وآله وسلموالسالم على سيدنا حممد املصطفى

أقدم الشكر اجلزيل والتقدير الكبري ألول حمبوبني يف حيايت 
ولوالاهللا مث الوالدي، أيب سوألف مخسني وأمي شطرية، ملا استقر 
يف هذه األرض فأشكرمها شكرا ال حدودله على حسن الرتبية 

جيمعين وإيامها يف وحسن الرعاية يف هذه الدنيا وعسى اهللا أن
. دوس األعلىاجلنة الفر 

يف هذه الوقفات املباركة أرادت الباحثة أن امحد اهللا يف
واآلِخَرة، اَحلْمُد هللا الَِّذي ال يـَْنَسى مْن ذَكَرُه، واَحلْمُد هللا دنياال

الَِّذي ال خيَِْيُب مْن َدَعاُه، وال يـَْقَطُع َرَجاَء مْن َرَجاُه شاكرة له عز 
تعاىل و قدرته كتابة هذا و جل مبّنه و فضله أن أجنزت بعون اهللا

البحث بعد االستغراق إلمتامه يف وقت غري قليل و جهد كبري 
وهو من املقرر الذي قرره قسم اللغة العربية بكلية الرتبية و تأهيل 



ط

املعلمني جامعة الرانريي احلكومية اإلسالمية حيث إنه من 
تخرج املتطلبات اليت تلزم الطالبة اجتيازها للحصول على شهادة ال

يف علم الرتبية بعنوان آثار تدريب األساليب القرآنية لرتقية قدرة 
).دراسة جتريبية مبعهد علوم القرآن ( الطلبة على مهارة الكالم 

ومن حق الباحثة على الفضالء الذين سامهوا يف إمتام و 
إجناز هذا البحث كما هو موجود أمامكم، فإىن أقدم هلم آالف 

فضل و على رأسهم األستاذ اجلليل املشرف الشكر و التقدير و ال
األول الدكتور خباري مسلم الذي كان له فضل اإلشراف على 
هذا البحث فقد أنفق أوقاته و بذل جهده يف اإلرشاد و التوجيه 
فكان نعم املشرف و املوجه كما أتقدم خالص الشكر الوفري  و 

ا الشمس التقدير الكبري إىل املعلمة الشريفة اليت ال تغيب عنه
املشرفة الثانية سلمى حيايت املاجستري اليت حرصت كل احلرص 
على إمتام هذا البحث  و أشرفت على رسوم والتخطيط هلذا 

ما .البحث و أرشدتين حىت أهتدي إىل الطريق املوصل للنجاح فإ
قد دبراين وأشرفا على كتابة هذا البحث من بني دفتيه أوله إىل 

و ما يل إال أن أكافئكما بأصدق آخره مأجورين غري منقوصني



ي

الدعوات متمنيا و مرجوا لكما التوفيق والسداد والصحة  العافية 
.يف الدنيا واآلخرة

أقدم الشكر اجلزيل والتقدير الكبري ألول حمبوبني يف حيايت 
ملا استقر ، أيب سوألف مخسني وأمي شطرية،ولوالاهللا مث الوالدي

حدودله على حسن الرتبية يف هذه األرض فأشكرمها شكرا ال
جيمعين وإيامها يف وحسن الرعاية يف هذه الدنيا وعسى اهللا أن

. اجلنة الفردوس األعلى

كما ال يفوتين أتقدم الشكر اجلزيل و التقدير اخلالص ملدير 
اجلامعة و عميد كلية الرتبية و رئيس قسم تعليم اللغة العربية و 

وفروا يل فرصة التعلم وقاموا لسائر أعضاء هيئة التدريس الذين 
برتبييت و تثقيفي يف ترقية مستوى الباحثة حىت تكون معلمة ممتازة 

ا متمع بعلمها و أد تفيد ا

متأكدة أن للبحث تقصريا من جوانب إنين وأخريا  ف
متعددة ختّل جودته و كماله و هذا أمر طبيعي يفعله كل 

حيتاج إىل اإلكمال و املخلوقات وال كمال إال هللا، و أن البحث 



ك

اإلمتام من كل ناحية و يرجى للقارئني و املستفيدين نقده و 
تمع و ينفع األمة و الشعب اإلندونيسي و  تصحيحه ليفيد ا

.العريب

م٢٠١٨يناير١السالم، دار 

الباح



ل

قائمة الجداول

رقم الجدول
الصفحة

بيان مستوى على مقياس التفسي: ٣- ١
N-gainمقياس التفسري :٣- ٢

SizeEffectالتفسري عن نتيجة :٣- ٣

معهد علوم القرآنرؤساءأمساء:٤- ١
عدد الطلبة معهد علوم القرآن: ٤- ٢
عدد املدرس معهد علوم القرآن:٤- ٣
أمساء مدرسي اللغة العربية:٤- ٤
التوقيت يف العملية التجربية:٤- ٥
)اللقاء األول(دليل املالحظة :٤- ٦
)اللقاء الثاين(دليل املالحظة : ٤- ٧
)اللقاء الثالث(دليل املالحظة : ٤- ٨
)اللقاء الرابع(دليل املالحظة : ٤- ٩



م

نتيجة استجابة الطالبات: : ٤-١٠
نتيجة االختبار القبلي:٤-١١
نتيجة االختبار البعدي: ٤-١٢
)نتيجة ضبط الفائيل :٤-١٣ Normalitas Data)

)Uji Homogenitas(نتيجة االختبار املتجانس : ٤-١٤
معدلة اختبار قبلي وبعدي: ٤-١٥
Test-تحتصيل : ٤-١٦

N-gainمقياس التفسري : ٤-١٧



ن

الرسومقائمة 

رقم الرسم
ةالصفح

اجادة الطالبات بعد تدريب األساليب القرآنية: ٤- ١
محاسة الطالبات يف تعليم اللغة العربية بعد تدريب : ٤- ٢

األساليب القرآنية
تعليم الكالم باستخدام األساليب استمتاع الطالبات يف : ٤- ٣

القرآنية
تدريب والتواصل لدى الطالبات بعدحتسني مستوى فهم : ٤- ٤

اللغة العربية
باستخدام األساليب القرآنية 

ام أسلوب احليحيتعويد الطالبات باستخد: ٤- ٥
اعانة الطالبات فيالعثور على األساليب املوجودة يف : ٤- ٦

القرآن الكرمي 
مهة تدريب األساليب القرآنية: ٤- ٧
اعانة الطالبات على استعمال القواعد تاحنوية٤- ٨



ه

اعانة الطالبات يف دراسة اللغة العربية:٤- ٩
تناسب تدريب األساليب القرآنية يف تعليم مهارة : ٤-١٠

الكالم
اعانة الطالبات على اختيار املفردات :٤-١١
اعانة الطالبات على تركيب الكلمات املستهدفة : ٤-١٢

تعبريها
-Nنتيجة : ٤-١٣ gain



و

قائمة الملحقات
موافقة املشرفني- ١
إقرار الباحثة- ٢
جبامعة الرتبية وتأهيل املعلمنيكليةإفادة عميد  - ٣

على القتعيني بندا أتشيهالرانريي اإلسالمية احلكومية
املشرفني

جبامعة الرتبية وتأهيل املعلمنيكليةإفادة عميد  - ٤
على القيام الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه

بالبحث
معهد علوم القرآن على إمتام البحثإفادة - ٥
اإلستباناتoutputورقة- ٦
االختبارoutputورقة- ٧
ورقة اإلستبانات- ٨
خطة التعليم- ٩

قائمة أسئلة االختبار القبلي والبعدي-١٠



ي

الصور الفوتوغرافية-١١
السرية الذاتية-١٢



أأ

مستخلص البحث

آثار تدريب األساليب القرآنية لرتقية قدرة :عنوان البحث
دراسة جتريبية مبعهد ( الطلبة على مهارة الكالم 

).علوم القرآن 
نيل العليا: االسم الكامل

١٥٠٢٠٢٢٠٠: رقم القيد

يقع يف أتشيه كربى من معهد حتفيظ معهد علوم القرآن 
الطلبة الذين يدرسون فيه حيفظون القرآن وأيضا . القرآن يف أتشيه

لقدوعلى الرغم من أداء تعليم اللغة والقرآن، . فيهللغةسونيدر 
م يستضعفوا ومل يقدرون أن الطلبة فيه الباحثة تالحظ مازالو
اهلدف أما . بالغة الربية كامال خاصة الطالباتأن يتحدثوا على 

فعاليته وللتعرف على اجراء :الرسالة فهيهذهكتابةالبحث يف
قدرة لرتقية األساليب القرآنية دريبتيف واستجابته الطالبات

.Banda Acehالطالبات على مهارة الكالم مبعهد علوم القرآن



بب

One(التصميمات التمهدية منهج التجرييب على الباحثة اختارت

group pre-test post-test design).الباحثة فصال واحدا واختارت
تمع من هذا البحث .وألداء التجربة فيهللعينة  فهو مجيع وا
طالبة١٥طالبا وعينته ٤٨٢مبعهد علوم القرآن وعددهم الطلبة 

االختبارةالباحثقّدموت. من مرحلة العالية من الصف الثاين
هذهدواتألواملالظةواالستبانةالبعديواالختبارالقبلي

ومستوى ) ١٦.٥٣٥(هذا البحثيفاحملصولةفالنتيجة.البحث
دريب تن أتدل علىوهذا،).٠٠٠>٠,٠٥((.Sig)الداللة

البات على مهارة قدرة الطاألساليب القرآنية تأثريا عميق لرتقية 
تدريب األساليب استجابة الطالبات على ومدعوم من .الكالم
وهذا يعىن أن تدريب استجابة علياحصلت على اليت القرآنية

األساليب القرآنية هلا أثر لرتقية قدرة الطالبات على مهارة الكال 
٠،٩٠جبحم تأثري 



تت

Judul: Pengaruh Latihan Uslub Al-Quran untuk
meningkatkan kemampuan santriwati dalam keterampilan
berbicara

Nama : Nailul Ulya

NIM : ١٥٠٢٠٢٢٠٠

Madrasah ulumul quran yang terletak di Aceh Besar
merupakan salah satu lembaga tahfizh Al-Quran di Aceh.
Santriwan dan santriwati tidak hanya menghafal Al-Quran
akan tetapi mereka juga mepelajari bahasa Asing. Walaupun
demikian, peneliti melihat bahwa mereka maaih saja lemah
dan tidak mampu dalam berkomunikasi menggunakan
bahasa Arab khususnya santriwati. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan
efeksivitasnya serta respon santriwati terhadap Latihan
Uslub Al-Quran. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian eksperimen dalam bentuk pre eksperimen dengan
desain satu kelompok atau one group pretes- posttest .
Populasi pada penelitian  ini adalah semua santriwan dan
santriwati madrasah ulumul quran yang berjumlah ٤٨٢
santri dan peneliti mengambil ١٥ santriwati sebagai
sampelnya. Peneliti menggunakan tes, angket, dan observasi
sebagai alat instrumen pada penelitian ini. Dan hasil yang
diperoleh dari pelaksanaan tes yaitu ١٦.٥٣٥ dengan
signifikansi ٠٠٠ < ٠,٠٥dengan ttingkat pengaruh sebesar
٠,٩٠ membuktikan bahwa latihan uslub Al-Quran
berpengaruh dalam peningkatan kemampuan santriwati
dalam keterampilan berbicara serta didukung oleh hasil
angket yang tinngi, ini juga menujukkan bahwa Al-Quran



ثث

mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelajaran
bahasa arab khusunya pada keterampilan berbicara..

Thesis’s Title : The Effectiveness of Using Quranic
Stylistics Practices In Improving Female

Students’ Speaking Skill
(Experimental Research at Ulumul Quran
Islamic Boarding School)

Student’s Name: NailulUlya
Student’s Number: ١٥٠٢٠٢٢٠٠

Ulumul Quran Islamic Boarding School, located in
Great Aceh Regency, is one of Islamic boarding schools
whose curriculum focuses on Quran memorization. The
male and female students not only memorize Quran but also
learn foreign language. Despite such a well-established
curriculum of Quran and Arabic learning,it was found that
most students have yet to be able to speak Arabic very well
particularly the female students. This research aims at
examining the use, effectiveness and students’ responses
towards the implementation of Quranic Stylistics practices
in their speaking lessons. This research uses experimental
method, specifically pre-experiment method whose design
involves one group of students taking pre-test and post-test.
The population of this research is all ٤٨٢ male and female
students of Madrasah Ulumul Quran Islamic Boarding
School. The sample of research consists of ١٥ female
students. This research uses tests, questionnaire and
observation as data collection method and instruments. The
research found that the female students’ speaking skills
increased upon the implementation of the method. The
result of questionnaire indicates that students responded



جج

positively towards the use of the method. In addition, it was
found that the result of T-test calculation is ١٦.٥٣٥ with
level of significance ٠٠٠.<٠,٠٥. Therefore, it shows that
practicing Quranic Stylistics proves effective in increasing
students’ speaking skills.





 
 

 

 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكالت البحث - أ
القرآن الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدة اليت ال يزيدها 

، ومن أحد اإلعجاز 1التقدم العلمي إال رسوخا يف اإلعجاز
القرآن يقع يف أساليبه وألفاظه. جاء بأفصح األلفاظ وال قدرة 
للناس أن يأيت مثله. فللغة القرآن األعلى هي لغة العربية الكاملة 
وليس اللغة تستعمل عند العرب. وليس للعرب كالم مشتمل 
على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع، واملعاين اللطيفة، و 

ئد غزيرة، واحلكم الكثرية، والتناسب يف البالغة، والتشابه يف الفوا
وعلى هذالقدر، وإمنا تنسب إىل  –الرباعة على هذه الطول 

حكمهم كلمات معدودة، و ألفاظ قليلة، وإىل شاعرهم قصائد 

،الطبعة الثالثة عشر، (مصر: مباحث في علوم القرآنخليل القطان،  مناع1
 .9)، ص. 2004مكتبة وهبة، 

1 
 

                                                             



2 
 

حمصورة يقع فيها اإلختالل واإلختالف، والتكلف والتعسف، 
 2يف الفصاحة.وقد جاء القرآن على كثرة وطوله متناسبا 

منها االستماع  اتهلا أربع مهار  اإن اللغة العربية يف ذاهت
والكتابة. فالكالم واقعة يف نقطة الثاين بعد   والكالم والقراءة

اللغة . ال يقتصر  مستوى اإلستماع وجعلها من أهم مهارة يف
ف و يعرب هبا الفكرة أواملشاعر وإمنا هي و الكالم باإلقاء احلر 

باستخدم الصيغ النحوية املناسبة. فإن للغة القرآن هي التعبري 
للغة األعلى وأمجل وأحسن وأبدع وأروع من كل ألفظ الكثري عند 

 تفعلء غريب إذا أحد دائما يساألديب أو الكاتب. وال من شي
. وال من عجائب إذا كان أحد جييب كل القرآنب كل عمله

اليب ااملناسبة اليت سؤال باآليات القرآنية. ألنه حيتوى على األس
تستطيع أن يستخدمه أثناء التعبري عن األفكار و يناسب الصيغ 
النحوية. فمن احملظوظني هم الذين حيفظون القرآن ألنه قد حفظ 

 صيغ كاملة حتتوي على مجيل املعىن العالية.

 .268...، ص.مباحث في علوم القرآنمناع خليل القطان، 2
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اللغة العربية والقرآن الكرمي هلما ارتباط وثيق ال ينفك 
ة شرط أساسي يف تعلم القرآن بعضهم عن بعض، اللغة العربي

الكرمي . فدراسة لغة القرآن الكرمي من أحد الوسائل يف دراسة 
اللغة العربية. اللغة العربية من أغىن اللغات مفردة يف العامل وذلك 
يرجع إىل كثرة الناطقني هبا. كما أ�ا إحدى اللغات الرمسية 

تاج إىل الست يف منظمة األمم املتحدة. فال غرو أن تعلمها حت
تركيز أكثر من املرحلة اإلبتدائية حىت املرحلة اجلامعية سواء كانت 

ولكن  حكومية أو أهلية وتطويرها على حسب قدرة الطالب.
فبتايل هال حيث إ�ا ليست من لغة األم، دراستها ليست أمرا س

 3سوف حتدث املشاكل أثناء تعلمها.
ولكن مهارة إن دراسة اللغة العربية قد بدأت منذ عدة قرون 

األصوات مل يهتم هبا الدارس كثريا مع أ�ا أساس للحصول على 
  : مهارة اإلستماع والكالم وذلك يرجع إىل

معينة يفهمون   بية تستهدفأوال، دراسة اللغة العر 
 كتابة العربية يف الكتب 

3.HidayatNandangSarip,ProblematikaPembelajaranBahasaAra
b,2012,http://jurnal.pemikiranislam/problematikabahasaarab diakses 
pada tanggal 1mai jam 08:00 
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رتمجة، فاملفهوم من تعريف ثانيا، اللغة ينبغي على طريقة ال
للغة التعبري علما بأن تعليم اهذه الطريقة غري تام ألن أصل 

القرآن الكرمي يركز على خمارج احلروف يف علم التجويد إال أنه 
يهتم مبهارة قراءة القرآن وليس للبناء والتأصيل يف استخدام اللغة 

 العربية
اسة اللغة ألصوات مل يهتم مبا الكثريون يف در اذن،دراسة ا

العربية وبالتايل الشخص الذي يتعلم اللغة العبية منذ زمن طويل 
ذلك كما شاع فا يف فهم الكالم  يعا يف النطق وضمل يزل مقصور 

 .يف املعاهد واملساجد واملنازل
يف عدة  ملهاراتااتقان  بصريا عند اللغة دراسة األهدافو 

كفهم و تطوير املهارات متعددة توافق مقتضى احلال، و م املقا
من ،و املعاين و املتكلم، والتفسري، و التقييم، و تعبرياملشاعر

عدم قدرة  إحدى العوائق للحصول علىأهداف دراسة اللغة هي
 4.التواصل و تعبري املشاعر باللغة الصحيحةالدارسني في

4.AsnaAndriani,URGENSI PEMBELAJARAN BAHASA 
ARABDALAM PENDIDIKAN 
ISLAM,2015,http://jurnal.pembelajaranbahasaarab.comdiakses pada 
tanggal 1mai jam 08:00 
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اليت يقع يف أتشيه كربى هذا ما حيدث يف مدرسة علوم القرآن و 
درسن فيه ت يتال اتلباحتفيظ القرآن يف أتشيه. الط من معهد

يف املدرسة الثانوية والعالية. تدرسن ن القرآن وأيضا فظحت
أداء تعليم  باإلضافة، هناك تعليم اخلاصة للغة. وعلى الرغم منو 

بالغة  يف التعبري عن األفكار فنستضعت�م لن ماز  اللغة والقرآن،
 باتلا، فإن الطغة الربية كامال بال نتحدثتقدرن أن تالعربية، ومل 

ن اللغة العربية ستخدمن العربية مع إمكانه دراسة اللغة فنستضعت
 ى.ن القرآن الكرمي يف احلديث اليومه منحفظاليت 

ت ااألساليب من اآلي نستخدمتأن  نعستطت نومماينبغي هل
ثريا من اآليات ك  ن. قد حفظنالتعبري عن األفكاره القرأنية يف
يف تعلم اللغة خاصة يف  ناعدهوهذا يف احلقيقة ستسالقرآنية 

مستقيما  لغةإلقاء الكالم. ألن يف استخدام األساليب سيجعل ال
وأبدع ومناسبة يف الصيغ النحوية و حتتوى على حسن املعىن 

 العالية.  
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اعتمادا على ذلك، فرتيد الباحثة أن تقوم بالبحث عن 
األساليب القرآنية لرتقية  تدريبه الرسالة حتت املوضوع " آثار هذ

 على مهارة الكالم " اتلباقدرة الط
 

 أسئلة البحث  - ب
األساليب القرآنية لرتقية قدرة  تدريبكيف اجراء  -1

 Bandaالطالبات على مهارة الكالم مبعهد علوم القرآن

Aceh؟ 
لبات بتدريب األساليب القرآنية اكيف استجابة الط -2

 Banda القرآناالكالم مبعهد مبعهد علوم على مهارة 

Aceh ؟ 
لرتقية قدرة الطالبات  تأثرياألساليب القرآنية  تدريبهل  -3

 ؟Banda Aceh على مهارة الكالم مبعهد علوم القرآن 
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 أهداف البحث -ج

األساليب القرآنية لرتقية قدرة  دريبلتعرف على اجراء تا -1
 Bandaالطالبات على مهارة الكالم مبعهد علوم القرآن

Aceh! 
يب األساليب القرآنية استجابة الطلبات بتدر  لتعرفا -2

 Bandaالكالم مبعهد مبعهد علوم القرآن  على مهارة 

Aceh!. 
لرتقية قدرة  تأثريااألساليب القرآنية  دريبلتعرف على تا -3

الطالبات على مهارة الكالم باستعمال األساليب 
 !Banda Acehالقرآنية مبعهد علوم القرآن

 أهمية البحث  -د

 هذ البحث مفيدا للباحثة يف تناول الشهادة. أن يكون -1
أن يكون هذ البحث مفيدا للطلبة حىت قادرون يف  -2

 السيطرة اللغة العربية .
 .مفيدا للمجتمع يف تزويد املعرفة أن يكون هذ البحث  -3
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 افتراضات وفروض البحث  -ه

إن حفظ القرآن يساعد ويسهل الطلبة يف تعليم اللغة 
األربعة، استماع، كالم، قراءة، والكتابة. العربية خاصة يف مهارة 

 وبه جعل احلياة سعادة يف الدنيا واآلخرة.

 وأما فرض البحث هو   

 الفرض البديل  -1
لرتقية قدرة  تأثرياكون تاألساليب القرآنية دريبإن ت

 Bandaالطالبات على مهارة الكالم مبعهد علوم القرآن

Aceh 
 الفرض الصفري -2

لرتقية قدرة  تأثرياكون تاألساليب القرآنيةمل  دريبإن ت
 Bandaم مبعهد علوم القرآن الطالبات على مهارة الكال

Aceh 
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 حدود البحث -و

 احلد املوضوعي -1
سورة األساليب القرأنية يف على هذه الرسالة تقتصر 

 الربوج
 احلد املكاين  -2

الطالبات ج -الثاين الصف يف على  هذه الرسالة تقتصر
 Banda Acehمبعهد علوم القرآن 

 احلد الزماين  -3
 م.2018\2017العام الدراسي  علىهذه الرسالة تقتصر 

 مصطلحات البحث -ز

 آثار  -1
كلمة آثار مجع من أثر أى عالمة، و أثر الشيء مبعى 

 أما إصطالحا: 5بقيته.

، الطبعة الثالثة،  (بريوت: دار المعجم الوسيطعايل النجدي ناسف، 5
 .5)، ص.  1998الفكر، 
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“Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari 
sesuatu ( orang, benda, perbuatan) yang ikut 
membentuk watak dan kepercayaan atau perbuatan 
manusia6”. 

أى : القوة الواردة أو الناشئة عن الشىء  (الشخص 
 أو مادة أو فعاال) يف بناء سلوك اإلنسان.

أما املراد عند الباحثة باآلثار يف هذه الرسالة : القوة و 
استطاع أن  اليت يصدر من حفظ األسليب القرآنية و

 جيعل الكالم أحسن من كالم الذى تستعمل قبله. 
 ساليب القرآنيةاألتدريب  -2

تزويُد الدَّارسني  .مجع تدريبات مصدر درََّمبعناه تدريب
بالّدراسات العلميَّة والعملّية اليت تؤدِّي إىل رفع درجة 

. أما اصطالحا املهارة عندهم يف أداء واجبات الوظيفة
تدريب هو نشاط يهتم بنقل التعليمات واملعلومات 
هبدف تطوير األداء اخلاص بالفرد املتلقي هلا، أو 
مساعدته على الوصول إىل مرحلة معينة من املهارات 
واملعارف. أو عملية هتدف على هتدف إىل تعليم 

6.yadianto, kamus umum bahasa indonesia, cet. IV, (Bandung : 
m2s Bandung, 2001), hal 424. 
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جمموعة من املهارات اجلديدة األفراد من أجل تنفيذ 
أسلوب معناه الطريق،أما كلمة مانشاط أو عمل 

واألسلوب معناه أيضا فّن  األسلوب أساليب مجع من
أما األسلوب يف اصطالح األدب والنقاد هو 7متنوعة.

طريقة الشاعر أو الكاتب يف التعبري عن عواطفه أو 
أفكاره، يف قالب فّين، يتوخى منه تبليغها إىل نفس 

ساليب دريب األبتو أما املراد 8امللتقي و التأثري فيه.
هي اجلهد عند الباحثة  يف هذه الرسالة  القرآنية

دثة باستخدام األساليب للحصول على استطاعة احملا
 .القرآنية

 مهارة الكالم قدرة -3
و إصطالحا  9قدرة مصدر من قّدر مناه الطاقة.

قوة على أمر ومتكن منه، استطاعة فعل القدرة هي

 .457...، ص.المعجم الوسيطعايل النجدي ناسف، 7
فتح هللا سلیمان، األسلوبیة: مدخل نظري والدراسة تطبقیة، الطبعة األول،  8

 .150)ص. 2008(القاھرة: دار اآلفاق العربیة،
 .718...، ص. المعجم الوسيطعايل النجدي ناسف، 9
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الكالم يف 10.أمر بفضل وسائل طبيعية أو عارضة
أصل اللغة هي األصوات املفيدة. الكالم يف 

أما   11اصطالح النحاة هي اجلملة املركبة املفيدة.
ميهر معناه  –كلمة مهارة لغة مصدر من مهر 

واصطالحا مهارة هي  12أحكمه وصار به حاذقا.
قدرة ب أماو 13قدرة على أداء عمل حبذق وبراعة فيه.

 هذه الرسالة املراد عند الباحثة  يف مهارة الكالم
التعبري عن األفكار  يف  هن الطالباتالقوة لديهي 

 سلوب القرآنية.أهلا معىن املفيدة باستخدام 

 الدراسة السابقة  -ح

تطبيق األمثلة من البحث هو  نعنواالدراسة األولى -1
 صوحلانهؤلفالذي يالقرآن الكرمي يف تعليم املرفوعات 

 .840...، ص. المنجد في اللغة واإلعالمرياض الصلح، 10
 .796...، ص. المعجم الوسيطعايل النجدي ناسف، 11
 .889...، ص. المعجم الوسيطعايل النجدي ناسف، 12

13 .https://www.almaany.com/ عربي -معجم عربي   Diakses jam 10.00 
tanggal31 januari 2017 
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أن الطالب يواجهون املشكلة يف استيعاب  يتحدث
إن تطبيق األمثلة من نتائجه و األمساء املرفوعات 

القرآن الكرمي يف تعليم املرفوعات يرفع قدرة الطالب 
على استيعاب األمساء املرفوعات باملعهد الفرقان 

Matang Glumpang Dua  هو جوانب اإلتفاقأما 
يعين ويا س تأخاذ من القرآن الكرمي ومنهجهمااس

متغري تابع  هو جوانب اإلختالفأما  ومنهج جترييب 
أما متغري تابع يف  تلف يعىن يف تعليم النحو،خم

واألدوات هو يف علم البالغة الدراسة احلالية 
املالحظة املباشرة أما يف الدراسة احلالية ال تستعمل 

 خيتلف بينهما. أيضا املالحظة، ومكان البحث
تدريس ألسلوب  البحث هو عنوان، الدراسة الثانية -2

اإلضايف والوصفي بالطريقة القياسية يف املرحلة العالية 
الذي يؤلفه  Samahani( دراسة اجرائية بنور احلكمة 

األسلوب اإلضايف . يتحدث عن أيو أزهارية
والوصفي كثريا ما يوجد يف نصوص القراءة  وأحيانا 
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لوصفي ال يستطيع الطالب أن يبيوا الفرق اإلضايف وا
تطبيق الطريقة القياسية يرفع حتصيل من نتائج و .

الطالب الدراسي على األسلوب اإلضايف والصفي 
جوانب أما بنكثري األمثلة والتدريب هلذ األسلوب. 

استخدام املتغري املستقل املتساوية يعين  هياإلتفاق 
وأما املقابلة الشخصية. سويا اماألسلوب وأ دواهت

األسلوب خمتلف يعين تقع يف جوانب اإلختالف 
تلف أيضاخمأسلوب اإلضايف والوصفي، طريقة البحث

تستعمل حبث اجرائية وأما يف  هذه الدراسة ، يف 
الدراسة احلالية تستعمل طريقة البحث جترييب و 

 أدوات ال تستعمل املالحظة املباشرة.
عالقة حفظ هذ البحث هو موضوع ، الدراسة الثالثة -3

دراسة وصفية ارتباطية بكلية (النصوصالقرآن بفهم
. موردىه ؤلفالذي ي أصول الدين قسم التفسري

بعض الطلبة ماهرون ىف النصوص العربية  يتحدث عن
ولكن بعضهم أيضا مازالوا الضعفاء يف القراءة وفهم 

 
 



15 
 

من حفظ  قويا اإلرتباط هو توجدنتائجه و املعىن.
جوانب أما .القرآن بالقدرة على فهم النصوص العربية 

أن هذه الدراسة و الدراسة احلالية هي اإلتفاق 
 جوانت اإلختالفوأما متساويا يف حفظ من القرآن.

تستجدم هذه الدراسة اإلرتباطية وأما هذا البحث 
من هذ  احلالية تستخدم دراسة جتربية، واملتغري التابع

تقع يف فهم النصوص العربية وأما احلالية  البحث تقع
 يف مهارة الكالم.

 
 طريقة  كتابة الرسالة -ه

وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على طريقة 
التأليف اجلارية املقررة يف كلية الرتبيةوتأهيل املعلمني جبامعة 

 الرانريي اإلسالمية احلكومية يف كتاب:  

 
Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah & 

Keguruan UIN Panduan Ar-Raniry Banda Aceh 2016 
 

 

 
 



 
 

 نيالفصل الثا

 طار النظريإلا

 ومضمونه تعريف القرآن - أ
كثرية، منها ما كتبه مناع   اتفقد عرفنا بأن القرآن له تعري

القطان يف كتابه املشهور مباحث يف علوم القرآن، قال :  خليل
والضم، والقراءة : ضم احلف و الكلمات قرأ تأيت مبعىن اجلمع 

بعضها إىل بعض يف ترتيل، والقرآن يف األصل كالقرأءة، مصدر 
وقرآنه، فإذا قرأناه  . قال اهللا تعاىل ( إن علينا مجعهقرأ قرأءة وقرآنا

القيامة) أى قراءته، فهو مصدر على  -18، 17 –فالتبع قرآنه 
تقول: قراءته قرءا  وزن (( فعالن)) بالضم كالغفران والشكران،

وقراءة وقرآنا، مبعىن واحد. مسي به املقروء تسمية للمفعول 
 باملصدر.
هب بعض العلماء إىل أن لفظ القرآن غري مهموز ذو 

األصل يف اإلشتقاق. إما ألنه وضع علماء مرجتال على الكالم 
املنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم وليس مشتقا من قرأ، وإما 

16 
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الشيء بالشيء إذا ضمه إليه، أو من القرأئن ألن  ألنه من قرن
وهذ رأي مرجوح،  –آياته يشبه بعضها بعضا. فالنون أصلية 

 والصواب األول.
ويذكر العلماء تعريفا له يقرب معناه ومييز عن غريه، 

 فيعرفونه بأنه :
 عليه وسلم، املتعبد كالم اهللا، املنزل على حممد صلى اهللا

)  جنس يف التعريف، يشمل كل كالم، (( فالكالم ) .بتالوته
وإضافته إىل (( اهللا )) خيرج كالم غريه من اإلنس واجلن 

 واملالئكة.
رج كالم اهللا الذي استأثر به سبحانه ( قل و (( املنزل )) خي

لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد  
أن  الكهف ) (ولو -109 –كلمات ريب ولو جئنا مبثله مددا 

ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما 
 لقمان ). – 27 –نفدت كلمات اهللا 

وتقييد املنزل بكونه (( على حممد صلى اهللا عليه وسلم )) 
 ة واإلجنيل وغريههما.اخيرج ما أنزل على األنبياء قبله كالتور 
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حاديث و (( املتعبد بتالوته )) خيرج قراءات اآلحاد، واأل
د ألن التعب –إن قلنا إ�ا منزلة من عند اهللا بألفاظه  –القدسية 

بتالوته معناه األمر بقراءته يف الصالة وغريها على وجه العبادة، 
 1ة اآلحد واألحاديث القدسية كذلك.ءوليست قرا

هذا هو تعريف القرآن عند مناع خليل القطان يف كتابه 
 مباحث يف علوم القرآن. 

القرآن عند املتكلمني هو (( اللفظ املنزل على تعريف و 
النيب صلى اهللا عليه وسلم من أول الفاحتة إىل آخر سورة 

 2.الناس))
القرآن ينص عل أحكام العقائد، وفيه أحكام العبادات 
مثل الصوم والزكاة واحلج، وفيه أحكام املعامالت من بيع وشراء 

 3ب.ادالق واآلاث، كما أن فيه أحكام األخوزواج وطالق ومري 

،الطبعة الثالثة عشر، (مصر: مباحث في علوم القرآنخليل القطان،  مناع1
 190. )، ص2004مكتبة وهبة، 

، مناهل اعرفان في علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاين، 2
 .17م)، ص. 1990الطبعة األوىل، ( بريوت:دار الكتاب العريب، 

3 https://ar.m.wikipedia.org/ القرآن الكریم/  diakses pada tanggal 11-
02-2017. 
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 ميكن أن نأخذ استنتاج املفادة ومن التعريفني عند العلمائني
 أن القرآن هو كالم اهللا املنزل على رسوله الكرمي وال ريب فيه.

 
 األسلوبتعريف  - ب
 تعريف األسلوب. -1

األسلوب هو املعىن املصوغ يف ألفاظ مؤلفة على صورة 
يف من الكالم وأفعل تكون أقرب لنيل الغرض املقصود 

 4نفوس سامعيه.
 األساليب اللغة الغربية. -2

هناك الكثري من األساليب املستخدمة يف اللغة العربية، 
مما يعطيهارونقا ومجاال خاص هباومييزها عن غريها من 

 :األساليب كما يأيت اللغات، ومن هذه 
 
 

، (مصر:دار املعارف)، ص. البالغة الواضحةعلي اجلارم ومصطفى أمني، 4
12 
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 أسلوب النداء -

يعرف النداء بأنه توجيه الكالم للمخاطب وغالبا يأيت من 
النداء أمر أو �ي، وأشهر حرف النداء هو(يا)، بعدي 

و(أ)، و(أيا)، و(هيا)، وهذه األحرف تستخدم للنداء 
البعيد، وبينما (أي) و(أ) يستخدمان يف النداء القريب. 

 .ومن األمثلة على أسلوب النداء : يا فاطمة تعايل هنا

 أسلوب األمر  -
ور،  ويعرف األمر يف اللغة العربية بأنه وجوب فعل املأم

 ويكثر هذ السلوب يف القرآن الكرمي.
 هيالنأسلوب  -

 وهو �ي الشخص عن القيام بأمر معني.
 أسلوب املدح -

 يستخدم للتعبري عن اإلعجاب بشخص ماأو بفعل ما.
 أسلوب الذم -

 ما. عن عدم اإلعجاب بشخص ما أو بفعل للتعبري
 أسلوب التحذير  -
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أو التنبيه لتنبيه املخاطب على أمر قد يقع له شر من وراء 
 .من فعل قد ميسه بالسوء

 أسلوب التعجب  -
للتعبري عن اإلستغراب والشعور بالدهشة من الشخص ما 
 أو فعل معني، ويستخدم الستهجان أمر ما أو استعظامه.

 أسلوب القسم -
لتأكيد املعلومة، وحماولة إقناع املخاطب هبا، وعناه احللف 

 واليمن.
 أسلوب التشبيه -

 واجلمال وجتميل املعىن وتعميقه.لتوضيح الصور 
 أسلوب اإلغراء  -

 5لتشجيع شخص ما لتنفيذ فعل جيدا.
 ومن ناحية البالغية، ينقسم أسلوب إىل ثالثة أقسام :

 
 األسلوب العلمي  -

5http://www.kalema.net/diakses tanggal 11-02-2017. 
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وهو أهدأ األساليب، وأكثرها احتياجا إىل املنطق السليم 
والفكر املستقيم، وأبعدها عن اخليال الشعري ؛ ألنه خياطب 
العقل، ويتاجي الفكر ويشرح احلقائق العلمية اليت ال ختلوا 
من غموض وخفاء، وأظهر ميزات هذ األسلوب الوضوح وال 
بد أن يبدو فيه أثر القة واجلمال، وقوته يف سطوع بيانه 
ورصانة حججه، ومجاله يف سهولة عبارته، وسالمة الذوق يف 

ن أقرب اختيار كلمته، وحسن تقريره املعىن يف اإلفهام م
 وجوه الكالم.

فيجب أن يعىن فيه بإختيار األلفاظ الواضحة الصرحية يف 
معناها اخلالية من اإلشرتاك، وأنتؤلف هذه األلفاظ يف 
سههولة وجالء، حىت تكون ثوابا سّفا للمعىن املقصود، 

 وحىت ال تصبح مثارا للظنون، وجماال للتوجيه والتأويل. 
ت البديع يف هذ وحيسن التنّحى عن اجملاز وحمسنا

األسلوب ؛ إال ما جيىء من ذلك عفوا من غري أن ميس 
أصال من أصوله أو ميزة من ميزاته. أما التشبيه الذي يقصد 
هبا تقريب احلقائق إىل األفهام وتوضيحها بذكر مماثلها، فهو 

 يف هذ األسلوب حسن مقبول.
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 األسلوب األديب -
اله ما فيه اجلمال أبرز صفاته، وأظهر مميزاته، ومنشأ مج

من خيال الرائع، وتصوير دقيق، وتلمس لوجوه الشبه البعيدة 
بني األشياء، وإلباس املعنوّي ثوب احملسوس، وإظهار احملسوس 
يف صورة املعنوّي. وقد يتظاهر األديب بإنكار أسباب حقائق 
العلم، ويتلمس هلا من خياله أسبابا تثبت دعواه األديبة وقوى 

 الغرض الذي ينشده. 
ومجلة القول أن هذ األسلوب جيب أن يكون مجيال رائعا 
بديع اخليال، مث واضحا قويا. ويظن النشؤن يف صناعة األدب 
أنه كلما كثري اجملاز، وكثرت التشبيهات واألخيلة يف هذ 
األسلوب زاد حسنه، وهذ خطأ بّني، فإنه ال يذهب جبمال 

 اعة.هذ األسلوب أكثر من اتكلف، وال يفسد من تعمد الصن

 

 األسلوب اخلطايب  -
هي األسلوب تربز قوة املعاىن واأللفاظ، وقوة احلجة 
والربهان، وقوة العقل واخلصيب، ويتحدث اخلطيب إىل إرادة 
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سامعيه إلثارة عزا مثهم واستنهاض مههم، ومما يزيد يف تأثري 
هذ األسلوب منزلة اخلطيب يف نفوس سامعيه وقوة عارضته، 

صوته، وحسن إلقائه، وحمكم وسطوع حجته، ونربات 
 إشاراته.

ومن أظهر مميزات هذ األسلوب التكرار، واستعمال 
املرتفات، وضرب األمثال، واختيار الكلمات اجلزلة ذات 
الرنني، وحيسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبري من إخبار إىل 
استفهام إىل تعجب إىل استنكار، وأن تكون مواطن الوقف 

 6فيه قوية شافية للنفس.
 تعريف األسلوب القرآىن  -3

األسلوب القرآىن هو جوهر التحدى وهو رمز املعجزة 
ووسيلتها وشرفها وهو ذو خصوصية متفردة وهو منط يف  
األسلوب األديب بلغ حد اإلعجاز. واألسلوب يف بنائه التعبريي 
يعتمد على عناصر كثرية منها األلفاظ. واأللفاظ يف اسلوب 

الكامل مع  القرآن هلا مجاهلا املميز، ووقعها النغمى وتناسقها

 .17-12،... ص. البالغة الواضحةعلي اجلارم ومصطفى أمني، 6
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املعىن، وائتالفها مع دالالت املعاين املصاحبة،حبيث ال نستطيع 
. إ�ا كما يقول كا�ا، أو نأيت مبرادف هلاأن ننزعها من م

كل كلمة تقف مع أختها، ولو "اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز 
حاولت أن تنزع كلمة لتضع مكا�ا أخرى يف معناها، ما ائتلف 

 . "سلوبالسياق وال انسجام األ
إن للفظ القرآين يشع مجاال وأداء وداللة. وإن ( كل كلمة 
من كلماته تعطى صورة بيانية، وكل عبارة جتتمع من كلمات هلا 

ملة يف تصويرها، اليت تتكون صورة بيانية تصور املعاين كالورة الكا
. و اختيار األلفاظ يتناسق مع املوقف املراد التعبري عنه، )ؤهاأجزا

على إكمال معامل الصورة احلسية أو املعنوية ، مثال يف  مما يساعد 
كلمة (( حرث )) يف أية (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن 
شئتم ))، تناسق متاما مع داللة احلالة الزوجية، ومع الصورة 
احلسية املادية اليت مجعت املوقف كله، مع إحياء غفيف يقتضيه 

يفة عن مالبسات زوجية، وفيه املقام. فاللفظ فيه كناية موحية لط
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ه والزوج وزوجته يف جمال تصوير الدقيق للعالقة بني الزراع وأرض
 7.خاص جدا

هو الطريقة  زة اخلالدةاألسلوب القرآن عند كتاب املعزج
د هبا يف انتقاء ألفاظه وإحكام تراكيبه وتأليف  اخلاصة اليت انفر 

 8كالمه.
أن سلوب احملاورة. األاألسلوب القرأنية هلا عدة أنواع منها 

احلوار يف القرآن الكرمي مل يقتصر على نوع معني كالعقيدة أو 
كل أوجه اخلياة دينه كانت أو اجتماعية أو الدين عامة، بل مشل  

أسياسة أو غري ذلك، وتايت بغرض أساسى من أغراض القرآن 
 الكرمي وأسلوب حمدد من أساليبه ليت يهدف هبا إىل حتقيق

، في القرآن الكريم من جماليات التصويرحممد قطب عبدالعال، 7
 .26-11م)، ص.2006(القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

، الطبعة الثالثة (بريوت : دار المعجزة الخالدةحسن ضياء الدين عرت، 8
 .200ص. م)1994، البشائر اإلسالمية
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لكل جوانب اإلصالح عامة، سواء أكانت فردية أغراضه الشاملة 
 9أم مجاعية.

 
 تعريف مهارة الكالم  -ج

 مفهوم الكالم -1

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة وعند 
املتكلمني هو املعىن القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ 

أما يف  10وعند النحاة اللفظ املركب املفيد بالوضع.
هو مهارة إنتاجية تتطلب من املتعلم اإلصطالحي الكالم 

دام األصوات بدقة والتمكن من النحو القدرة على استخ

، الطبعة الثالثة، أسلوب محاورة في القرآن الكريمعبد احلليم حفىن، 9
 .29-11)، ص. 1995ب، تامطابع اهليئة املصرية العامة للك(مصر:

، (احلرمني، الكواكب الدريةالعالمة ابن أمجد بن عبد الباري األهدل، 10
 . 7دون سنة)، ص.

 
 

                                                             



28 

 

ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري عما ا
 11يريد أن يقوله يف مواقف احلديث.

،هو والكالم أيضا هلا دور مهمة يف حياة الناس
ي شيء يساعد عن نقل معىن اإلتصال اللغوي بأنه أآلة

أو رسالة من شخص إىل أخر، وقد تكون هذه الرسالة 
منقولة أو متبادلة فكرة أو اجتاها عقليا أو مهارة عمل أو 
فلسفة معينة للحياة أو أي شيء أخر يعتقد البعض يف 
أمهية نقله وتوصيلة لألخرين. واإلتصال هو جوهر 

نه يستحيل استمرار احلياة اإلجتماعية وتطورها وبدو 
ويف 12التفاهم وجود الفعل املشرتك بني أفراد اجلماعة.

احلقيقة يف حياهتالناس يستخدمون الكالم أكثر من 
الكتابة يف حياهتم. أى أ�م يتكلمون  أكثر مما يكتبون. 
و من هنا ميكن اعتبار الكالم هو شكل رئيسي لإلتصال 

، (اململكة العربية للناطقين بلغات أخرىتعليم اللغة ،حممود كامل الناقه11
 .155ص.، العربية السعودية، جامعة أم القرى، دون سنة)

، (القاهرة: دار الوسيلة التعليمية أمحد حري كاظم،12
 .9م)،ص.1979النهضة،
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أهم اللغوى بالنسبة لإلنسان. و على ذالك يعترب الكالم 
 13جزء يف املمارسة اللغوية و استخداماهتا.

ويف تعليم اللغة الرعربية أيضا أصبح الكالم تقع يف 
من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وهو  درجة الثانية

ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان فليس عن طريق 
، وهو العالمات املميزة  اإلستماع و القراءة و الكتابة

لدليل على أنه من أهم شيء يف تعليم لإلنسان، وهذ ا
 اللغة العربية.

 حياة الناس.هذا هو التعريف الكالم و دوره يف 
 مهارة الكالم أمهيىة -2

من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة  -
د، فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب، وذلك يف الوجو 

 فإن الكالم خادم للكتابة.

(بريوت: دار الفكر ، تدريس فنون الغة العربيةعلى أمحد مدكزر، 13
 .107ص.م )2000العريب، 
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اإلنسان الطالقة يف التدريب على الكالم يعود  -
التعبري عن أفكاره، و القدرة على املبادأة و مواجهة 

 اجلماهري.
احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية و ثقافة، يف حاجة  -

ماسة إىل املناقشة، و ابداء الرأى، واإلقناع، و ال 
سبيل إىل ذالك إال بالتدريب على التحدث، الذى 

 النفس.يؤدى اىل التعبري الواضح عما يف 
و الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري  -

الفرد عن نفسه و لو كان حيدث نفسه عالج نفس 
خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها، أو املوافق اليت 

 يتعرض هلا.
و الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري و الكبري، و  -

املتعلم و اجلاهل، و الذكر و األنثى، حيث يتيح 
د فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، يعبري عن للفر 

 مطالبة الضرورية.
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و الكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف  -
خمتلف مراحلها، ال ميكن أن يستغين عنه معلم يف 

 14أية مادة من املواد للشرح و التوضيح.
التدريس على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف  -

على املبادأة وموا جهة  التعبري عن أفكاره، والقدرة
 اجلماهري.

التدريس على الكالم يعود اإلنسان ملواجهة احلياة  -
املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، وحاجة ماسة اىل 
املناقشة، وإبداء الرأي، وإلقناع، خاصة يف القضايا 
املطروحة للمناقشة بني املتكلمني، أو املشكالت 

 .اخلاصة والعامة اليت تكون حمل خالف
للحكم على  -اىل حدما–الكالم مؤشر صادق  -

املتكلم ومعرفة مستواه الثقايف ، وطبقته اإلجتماعية، 
ومهنته، ذلك ألن املتكلمني على اختالف أنواعهم، 

دار (،المهارة اللغوية ماهيتها وطرئق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان، 14
 .86 – 85, ص. )1992املسلم: الرياض 
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إمنا يستخدمون غالبا اصطالحات لغوية تنبئ عن 
 عملهم.

 
 وعناصره أهداف تعليم الكالم - د
 لتدريس:الرتبية واقدمها علماء ومن أهداف خاصة الذي   

 أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية.  -
 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة -
أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية  -

 واحلركات الطويلة
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة -
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب -

 الكلمة يف العربية خاصة يف لغة الكالم
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي  -

مثل التذكري والتأنيثومتييز العدد واحلال والنظام الفعل 
 وأزمنته وغري ذالك مما يلزم املتكلم بالعربية
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وقال الدكتور علي سامي احلالق يف كتابه أن اهلدف من 
 اف التالية :تعليم الكالم حتقيق األهد

متكني الفرد من القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي يف  -
 اجملتمع والتعود على النطق السليم للغة.

متكني األفراد من التعبري عما يف أنفسهم أم عما  -
يشاهدونه بعبارة سليمة من خالل تزويدهم باامادة 

 اللغوية
السرعة يف التفكري املنطقي والتعبري وكيفية مواجهة  -

املواقف الطارئة واملفاجئة وتعويدهم كذلك على 
تنظيم تعبريهم عن طريق تدريبهم على مجيع األفكار 

 وترتيبهه ترتيبا منظما.
اتساع دائرة التكيف ملوافقة احلياة كون الكالم  -

يتضمن السؤال واجلواب واملناظرات وإلقاء تعليمات 
وإلرشادات وإدارة احلوار واملناقشات والتعليق على 

 األخبار
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هتذيب الوجدان والشعور وممارسة التخيل واإلبتكار  -
والتعبري الصحيح عن األحاسيس واملشاعر 

 15واألفكار بأسلوب واضح مؤثر.
هناك عناصر ال بد أن يراعيها املعلم يف تعليم مهارة و 

 الكالم منها :
نطق احلروف من خمارجها األصلية، ووضوحها عند  -

ينطق نطقا سليما، فقد  املستمع  ألن احلرف إذا مل
 .يفهم املعىن على غري وجهه الصحيح

ترتيب الكالم ترتيبا حيقق ما يهدف إيل املتكلم  -
 .واملستمع على السواء كتوضيح الفكرة أو اإلقناع هبا

تسلسل األفكار وترابطها بطريقة جتعل املوضوع  -
متدرجا يف فهمه، فال خيرج من املوضوع األصلي إىل 

ة تبعد املستمعني عن املوضوع موضوعات فرعي

، المرجع في تدريس مهارات العربية وعلومها علي سامي احلالق،،15
 .155م)، ص.2010(لبان: املؤسسة احلديثة للكتاب، 
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األصلي، وال تكون هناك فواصل يف الكالم تقطعه 
 عن بعضه.

الضبط النحوي والصريف: وتلك مهارة متعلقة باألداء  -
اللغوي ألن ظبط بنية الكلمة مهم جدا، فتغري حركة 
واحدة من حركات الكلمة قد يغري معىن العبارة  

 كلها.
والعبارات وكل ما يقوله السيطرة التامة على األلفاظ  -

 املتكلم خاصة فيما يتعلق بتمام املعاين.
اإلقناع وقوة التأثري: وتلك مهارة تتعلق بعرض -

األفكار وتنسيقها، وعرض األدلة وإدراك مواطن 
االتقان واإلختالف يف املوضوع مع اآلخرين، وحماولة 
التأكيد على مواطن االتقان وتفنيد مواطن مواط 

كر األدلة املقنعة بطريقة مؤثرة، اإلخالف، مع ذ 
 وخالية من التعصب املمقوت أو االنفعال الزائد.
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املهارات  يف استخدام املفردات اللغوية، تعد األلفاظ 
قوالب للمعاين، وللفظ الواحد قد يؤدي معاين املختلفة 

 16مثل العني احلاسة البصرية، والعني لنبع املاء.
سلوب احملاروة يف يف هذه الرسالة تستعل الباحثة األ

ومتكينهن القرآن الكرمي لرتقية الطالبات على مهارة الكالم 
 نه بعبارة سليمةبري عما يف أنفسهن أم عما يشاهدالتععلى 

 من خالل معرفتهن عن األسلوب القرآنية.
 

 ةأساليب اللغة العربيج. 
ستخَدمة يف الّلغة العربّية، ممّا 

ُ
هناك الكثري من األساليب امل

يُعطيها رونقًا ومجاًال خاّصًا هبا وُميّيزها عن غريها من 
  :الّلغات، ومن هذه األساليب ما يأيت

أسلوب النداء: يُعرف الّنداء بأنّه توجيه الكالم للُمخاَطب  -
وغالبًا يأيت من بعد الّنداء أمر أو �ي، وأشهر حروف 

...،  يسهاالمهارات اللغوية ماهيتها وطرق تدر  أمحد فؤاد عليان،16
 .79-77ص.
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، و(هيا)، وهذه األحرف (الّنداء هو (يا) و(آ)، و(أيا
خدم للنداء البعيد، بينما (أ)، و(أي) ُيستخَدمان يف ُتست

الّنداء القريب، ومن األمثلة على أسلوب الّنداء: يا حممد 
ال تركض، أيا أمحد ال تفعل هذا. ينقسم أسلوب الّنداء 

 يف اجلملة إىل حرف النداء، واملنادى.
ساعدة  -

ُ
أسلوب االستغاثة: االستغاثة هي نداء شخص مل

استخدام حرف النداء (يا)، وزيادة الم غريه عن طريق 
ستغاث له، مثل: يا 

ُ
مفتوحة بعدها والم مكسورة ألول امل

 حملمٍد لغيٍث، مبعىن نداء حممد إلغاثة غيث
أسلوب األمر: ويُعَرف األمر يف الّلغة بأنّه وجوب فعل  -

املأمور، ويكثر هذا األسلوب يف القرآن الكرمي، ومن 
(فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانَتِشُروا ِيف  األمثلة عليه قوله تعاىل:

اْألَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا لََّعلَُّكْم 
 تـُْفِلُحوَن).

أسلوب املدح: ُيستخدم للّتعبري عن اإلعجاب بشخص  -
ما أو بفعل ما، وتكون مجلة املدح مجلًة إنشائّيًة، ويكون 

يف اجلملة فعًال ماضيًا يليه فاعٌل مث االسم  فعل املدح
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خّصص باملدح. من أدوات أسلوب املدح: نِعم، 
ُ
امل

 وحّبذا. ومن األمثلة عليه: نِعَم احلافُظ أمحد.
أسلوب الذّم: للّتعبري عن عدم اإلعجاب بشخص ما أو  -

فعل ما، وهو عكس املدح، ومن أدواته: بئس، وال، 
 ليه: بئس الّسلوك الكذب.وحّبذا، وساء. من األمثلة ع

خاطب على أمٍر قد يقع له شّر  -
ُ
أسلوب الّتحذير: لتنبيه امل

من وراء أو الّتنبيه من فعل قد َميّسه بسوء. من األمثلة 
على هذا األسلوب: الّزجاج الّزجاج!؛ أي احذر الّزجاج. 

من  .وقد اسُتخِدم الّتكرار يف هذه اجلملة للّتحذير
ستخدام الكلمات إيّاك، وإيّانا، أساليب هذا األسلوب ا

 وإيّاَي، وإيّاُه.
أسلوب اإلغراء: لتشجيع شخص ما لتنفيذ فعل جّيد،  -

ومن أمثلته: االجتهاد االجتهاد!، وال جيتمع هذا 
يتكّرر يف  .األسلوب مع كلمة (إيّا)؛ ألّ�ا تُفيد الّتحذير

 هذا األسلوب الّتكرار والعطف واإلفراد.
خاَطب بني فعل األمر من أسلوب اإلباحة: و  -

ُ
هو ختيري امل

عدمه، ويتّم استخدام هذا األسلوب عن طريق ألفاظ 
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دالّة على اإلباحة، وألفاظ دالّة على نفي اَحلرَج، أو 
باستخدام (أو) و(إما). من األمثلة عليه: ارفع الكرسيَّ 

 أو الطّاولة، إّما أن تنجح أو ترتك املدرسة
ن االستغراب والّشعور أسلوب التعّجب: للّتعبري ع -

بالّدهشة من شخص ما أو فعل ُمعّني، وُيستخَدم 
الستهجان أمٍر ما أو استعظامه. من األمثلة عليه: ما 
أعظم الّسماء! أو يا للعجب، ما أمجل الّسماء هذه 
مكن التعّجب بالّنداء أيضاً، مثل: رؤية 

ُ
الّليلة! ومن امل

ناداة بامسه كقول
ُ
للشمس! وميكن  يا :شيء عظيم فتتّم امل

التعّجب بالّنداء كقول يا لالطباء! عند استعظام أمر 
 الّطب والتعّجب منه.

أسلوب النُّدبة: وهو أسلوب البكاء والّندب على املّيت  -
وذكر خصاله اجلّيدة. ومن األمثلة عليه: واُمصيبتاه! غالباً 

 ما يبدأ هذا األسلوب باستخدام (وا).
ّشخص عن القيام بأمر ُمعّني، أسلوب الّنهي: وهو �ي ال -

وألسلوب الّنهي عّدة أنواع، هي: الّنهي باللفظ، مثل: 
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إّين أ�اك عن قول الكذب يا أمحد، والّنهي بـ(ال تفعل)، 
ِذِه الشََّجرََة).  مثل: (َوَال تـَْقرَبَا هَٰ

 والنهي بصيغة االستفهام مثل: ال ختف. -
خاَطب  أسلوب الَقَسم: لتأكيد املعلومة، وحماولة -

ُ
إقناع امل

هبا، ومعناه احللف واليمن. من أدوات القسم: حرف 
الباء، والواو، والتاء، والالم، وامليم املكسورة. من أمثلته: 
وَرّب من رفع الّسماء وخلق األرض، أو تاهللا ما أبرح 
حّىت أبلغ الّنجاح. تتعّدد أنواع القسم يف الّلغة العربّية، 

هللا لتفعلنَّ، وقسم اإلخبار ومنها: قسم الّسؤال مثل: با
 مثل: واهللا إين لكاذب.

يف اللغة األساليب اخلربيةإسلوب القصر هو إسلوب من  -
العربية، والقصر معناه احلصر؛ فهو يسمى حصرًا، 
ويسمى قصرًا؛ ألن احلصر قصر شيء على آخر، فهما 

 .مبعىن واحد
أسلوب الّتشبيه: لتوضيح الّصور واجلمل وجتميل املعىن  -

وتعميقه، وقد اشتهر استخدامه يف آيات القرآن الكرمي، 
ماثَلة، وُيستخَدم يف القرآن 

ُ
ويُعَرف الّتشبيه يف الّلغة بأنه امل

 
 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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الكرمي. أركان الّتشبيه يف اللغة هي: أداة الّتشبيه (الكاف،  
ُشبَّه به.

ُشبَّه، وامل
وينقسم الّتشبيه إىل عّدة  كأن)، وامل

أقسام هي: الّتشبيه البليغ، والّتشبيه الضمّين، والّتشبيه 
التمثيلّي. من األمثلة على الّتشبيه يف القرآن الكرمي قوله 

قوله تعاىل: (َكأَنـَُّهْم َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل)، و ) :تعاىل
 17ُمْستَـْنِفرٌَة).ُمحُرٌ 

 
 

 

.
17

mawdoo3.com/أنواع_األسالیب_في_اللغة_العربیةdiaksespadatanggal16juni2

018 jam 21:00. 
 

 

                                                             



 
 

 الثالث فصلال

 الحقلي البحث إجراءات

 
 منهج البحث  - أ

إن منهج البحث الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف 
العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، هتيمن على سري العقل 

. ومن أحد مناجهج وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة
لمي عالبحث المنهج البحث األجهزة هي منهج التجرييب، وهو 

الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية الذي يستطيع 
الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب (املتغري املستقل) على 

. وكان هذا منهج البحث هلا أربعة أقسم النتيجة (املتغري التابع)
والتصميمات  )،Pre - Experimental(التصميمات التمهدية هي 

)، والتصميمات True – Experimental Designsالتجريبية (

42 
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، والتصميمات شبه التجريبية )Factorial Design( العاملية
)Quazi – Experimental(.1 

 ويأخذ الشكل التايل :

 2خ       Xم          1خ    

  التفصيل: 
 : االختبار القبلي  1خ
 : االختبار البعدي  2خ
 : املعاجلة التجريبية Xم 

التصميمات منهج التجرييب على الباحثة  وقد اختارت
 واختارت.(One group pre-test post-test design(التمهدية 

 وألداء التجربة فيه.الباحثة فصال واحدا للعينة 
 
 

المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صاحل بن محد العّساف، 1
 .320-90)، ص.2000(الرياض: مكتبة العبيكان، 

  

                                                             



44 

 

 مجتمع البحث  - ب
مبعهد ي مجيع الطلبة إن جمتمع البحث اليت تأخذ الباحثة ه

 .طالبا482علوم القرأن و كان عددهم 
 

 عينة البحث -ج

 اختار الباحثة عينة البحث هلذه التجربة بالطريقة العمدية
املقصودة، أو االختيار باخلربة وهي تعين أن أساس  الطريقة هوو 

ن هذه املفردة أو تلك متثل أاالختيار خربة الباحث ومعرفته ب
 2اجملتمع البحث.

الصف " اختار الباحثة الطالبات يف اعتمادا على ذلك و  
 .للمرحلة العالية  طالبة 15ج" و كان عددهم -2

 
 طريقة جمع البيانات  -د

 اختارت الباحثة طريقة مجع البيانات األتية :

 المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صاحل بن محد العّساف، 2
 .99. ....، ص
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 املالحظة -1
وهي أداة من أدوات البحث جتمع بواسطتها املعلومات 
اليت تتمكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة البحث 
واختبار فروضه فهي تعين االنتباه املقصود واملوجه حنو 

و مجاعي معني بقصد متباعته ورصد أسلوك فردي 
تغرياته ليتمكن الباحث من وصف السلوك فقط أو 

 3ه.وصفه وحتليله أو وصفه وتقومي
فتقوم الباحثة يف هذا البحث باملالحظة املباشرة أثناء 

لغرض تدريب األساليب القرآنية عملية التعليم والتعّلم 
 وصف السلوك املعني فيه.

 اإلختبار القبلي  -2
وهو اإلختبار الذي ختتربه اجملموعتان الرتبية والضابطة 
قبل إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل 
الدراسي لديها يف مادة القواعد مثال قبل التجربة وحىت 

 .406...، ص. المدخل الى البحثصاحل بن أمحد العساف، 3
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ويف هذه التجربة  4يتسىن معرفة أثر التجربة يف حتسينه.
ملعرفةىقدرهتمهم  الباتختبار القبلي للطتقوم الباحثة اإل

ب ارة الكالم قبل تعليم وحفظ األساليبمه ىعل
 القرآنية.

 اإلختبار البعدي -3
وهو اإلختبار الذي ختتربه اجملموعتان التجريبية والضابطة 
بعد إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل 
الدراسي لديها يف مادة القواعد مثال بعد إجراءالتجربة 

ستقل على لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري امل
إلختبار ويف هذه التجربة تقوم الباحثة با 5املتغري التابع.
 بعد معرفة وحفظ األساليب القرآنية.البات البعدي للط

 
 

 المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صاحل بن محد العّساف، 4
 .207....، ص

 السلوكية،المدخل إلى البحث في العلوم صاحل بن محد العّساف، 5
 .207....، ص
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 االستبانة -4
وهي االستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو 
العبارات املكتوبة مزودة بإجابتها أو اآلراء أو بفراغ 

عليها اإلشارة إىل ما يراه لالجابة ويطلب من اجمليب 
مهما أو ما ينطق عليه منها أو ما يعتقد أنه هو 

 6اإلجابة.
فتقوم الباحثة يف هذا البحث بتقسيم ورقة االستبانة 

استجابة الطالبات على تدريب  على الطالبات ملعرفة
األساليب القرآنية لرتقية قدرة الطالبات على مهارة 

 الكالم.
 

 أدوات الببحث -و
 املالحظةدليل  -1

استعملت الباحثة دليل املالحظة يتكون على أنشطة 
املعلمة والطلبة أنثاء عملية التعليم من بدايته إىل أخره. 

 342...، ص. المدخل الى البحثصاحل بن أمحد العساف، 6
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 سلوكنتباه و االعن جلمع املعلومات هذا الدليل ينفع 
األساليب  املدرس والطلبة أثناء التعليم والتعّلم لدى

 . القرآنية 
 االستبانة -2

ة باالستبانة ملعرفة استجابة الطلورقة استعملت الباحثة
 15وهي تتكون على .  على التعليم األساليب القرآنية

وهي موافق جدا  بندا،كل من بندله أربع إجابة املختارة
، 2، وغري موافق بنتيجة 3، وموافق بنتيجة 4بنتيجة 

وعكسه أن كانت األسئلة  1وغري موافق بشدة بنتيجة 
 مضمو�ا سلبية. 

 االختبارتقائمة  -3
االختباران مها االختبار قبلي والبعدي الباحثة تقام

مات احملتاجة إلجابة األسئلة جلمع املعلو  انتستهدف
الثانية وهي فعالية  تدريب األساليب القرآنية يف  البحث

 20 . واالختبار القبلي يتكون منتعليم مهارة الكالم 
 أسئلة قبل إجراء البحث. 
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 البياناتطريقة تحليل  -ز

تعترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم 
البحث. ففي هذا البحث تستخدم الباحثة طريقة حتليل البيانات 

ه استعملتحتليل البيانات وصفيا ف. فأما حتليال كّمياحتليال وصفيا و 
الباحثة لتوصيف أنشطة املدرسة والطالبات أثناء عملية التعليم 

مهارة لرتقية قدرة الطلبة على اليب القرآنية تدريب األس والتعّلم 
 الكالم.

وللحصول على بيان عن اكتساب املعدلة من إجابة 
كما بينت يف )Interpretasi( التفسريتستخدم الباحثةاالستبانة، 

 اآليت: 1-3الجدول

 1-3الجدول 
 الدرجة على مقياس التفسري  

 التفسري املعدل لكل بنود االستبانة رقم

)Interpretasi( 
 السفلى 1،33 – 0،0 1
 املتوسط 2،6 – 1،4 2
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 العليا 4،0 – 2،7 3
 

(بيانات االختبار)  األسئلة  الثانيةوكذلك لتحليل 
فاستعملت الباحثة اجملموع واملعدل من إجابة االختبارتني 
(االختبار القبلي والبعدي). وملعرفة تأثري من تدريب األساليب 
القرآنية على مهارة الكالم فالتحليل الذي استعملته الباحثة 

 استعملتهااليت ") T"test( تاالختبار أما من أنواع . Tهواختبار
 Pairedلتحليل البحث يف هذه الرسالة هو اختبار  الباحثة

Sample T Test الذي قد اختارته الباحثة هو  املنهج التجرييبألن
بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع  ديةيالتصميمات التمه

-One Group Preاختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية 

Test Post-Test Design ت األدواباستعانة احلساب على
 . ”SPSS Statistics 20“الرقمية

" T"testتقوم الباحثة بشرطي " T"testقبل اجراء  

ختبار املتجانس الاو (Uji Normalitas)العملختبار افهما
)UjiHomogenitas( . ضبط فائيلإن(Normalitas Data)تجانس وامل
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)HomogenitasData( توزيع البيانات إىل حتصيله يدل
(DistribusiData) ستوى الداللة مب(Sig.)<0،05.. فالتحليل

 :كما يليPaired Sample T Testمن (.Sig)ستوى الداللة مب
فهذا يدل 0،05 > (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كان  -

مردود وفرض  )(Hoفرض الصفري على أن 
 .مقبول(Ha)البديل

فهذا  0،05 < (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كان  -
مقبولوفرض )(Hoفرض الصفري يدل على أن 

 .مردود(Ha)البديل

جة املعدلة من وكذلك ينظر التحيل إىل فرق ارتفاع النتي
االختبار البعدي وللحصول علىيه فاستعملت االختبار القبلي و 

 التايل:  N-gainالباحثة الرموز
 

𝑃𝑜𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡−𝑃𝑟𝑒𝑒𝑇𝑒𝑠𝑡
𝑀𝑎𝑘−𝑃𝑜𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡

  = N-gain    
 

كما بينت يف  N-gainعن نتيجة )Interpretasi( التفسريأما 
 اآليت: 2-3الجدول
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 2-3الجدول 

 N-gainمقياس التفسري 
 البيان النتيجة المحصولة

< g 0،7 العليا 
0،3< g< 0،7 املتوسط 

> g0،3 السفلى 
 

التحليل إىل شدة تأثري من تدريب األساليب ويالحظ
 : فاستخدمت الباحثة الرموز التايلالقرآنية على مهارة الكالم 

Eta squared =  𝑡²
𝑇²+(𝑁−1)

 

       

كما بينت يف SizeEffectعن نتيجة )Interpretasi( فالتفسري
 اآليت: 3-3الجدول

 
 

  



53 

 

 
 2-3الجدول

 SizeEffect7نتيجة 
Size Eta squiared 

Small 0.01-0.05  
Medium 0.06-0.13  

Large 0.14 
 

البحث الثانية فاستعملت الباحثة حتليال أما ألجابة أسئلة 
يف )(T-Test -ت الختباركّميا للحصول على حتصيل من ا

ت باستخدام األدو ختبار البعديالار القبلي وابختالا
تدريب األساليب  معرفة على فعالة وحتصيله. ”SPSS20“الرقمية

 .القرآنية لرتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم

البحث الثالثة فاستعملت الباحثة  كذا إلجابة أسئلةو 
من إجابة  النسبة املائويةحتليال كميا للحصول على املعدل و 

7. Julie Pallant, SPSS Survival Manual, (Australia:McGraw Hill,2010), hal. 
210. 
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. ”SPSS20“ت الرقميةاألدو االستبانة باستعانة احلساب على 

تدريب األساليب  ات علىلباعرفة على استجابة الطحتصيلهمو 
 .لقرآنية لرتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم

الجدول فعرضت يف شرحت الباحثةخالصة على ما 
عن أسئلة البحث وحتليل البيانات اليت استخدمت  اآليت3-3

 فيها.

3-3الجدول   

 تدريبكيف اجراء  1
األساليب القرآنية لرتقية قدرة 
الطالبات على مهارة الكالم 

 Bandaمبعهد علوم القرآن

Aceh 

 مالحظة

ات كيف استجابة الطلب 2
تدريب األساليب القرآنية ب

مبعهد على مهارة االكالم 
 Bandaمبعهد علوم القرآن  

املعدلة والنسبة املائوية 
(%) 
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Aceh ؟ 
األساليب القرآنية  تدريبهل  3

لرتقية قدرة الطالبات  تأثريا
على مهارة الكالم مبعهد 

 علوم القرآن 
Banda Aceh ؟ 

 املعدلة االختبار ت 
(T- test), N-Gain, 

Effect Size 

 

 
 

 

  



 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشاتها

 عرض البيانات - أ

كلما يتعلق يف الفصول السابقة  قد قامت الباحثة بعرض 
على مهارة  اتلبالرتقية قدرة الطباستعمال أساليب القرآنية 

الكالم. ففي هذا الفصل تعرض الباحثة عن نتائج البحث اليت 
للمرحلة  ج-وجدهتا بعد القيام بالبحث التجرييب يف الصف الثاين

مبعهد علوم القرآن.وقد قامت الباحثة بالبحث التمهيدية العالية 
(One Group Pre test- Post test Design)  للحصول على تلك

البيانات يف معهد علوم القرآن اعتمادا على رسالة عميد كلية 
-Un.08/TUالرتبية وتأهيل املعلمني ببندا آتشيه برقم 

FTK/TL.00/7361/2017.  
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 حملة ميدان البحث -1

من املعاهد العصر   Pagar Air كان معهد علوم القرآن
ميدان  -آتشيه  اإلسالمية يف آتشيه كربى. ويقع يف الشارع بندا

آتشيه ، Bineh Blangمن مدينة بندا آتشيه بقرية  06يف كيلومرتا 
كربى.وهذا املعهد من املعاهد اإلسالمية الذي يعلم فيه العلوم 
الطبيعية والعلوم اإلسالمية. وخيصص هذا املعهد بتحفيظ القرآن 

وقد أسس هذا املعهد سنة  كثر من املواد األخرى من حصةأ
عاية الدكتورندس احلاج نور الدين عبد الرمحن م حتت ر 1989

على فكرة أبراهيم حسن وكان هو رئيس حمافظة قبل الزمان. ويف 
 كتورندس سوألف مخسني قام و تطور.اشرافه الد 

كما   2018 -2017اسم رؤساء معهد علوم القرآن ملرحلة 
 يلي:
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 1-4الجدول 
 2018 – 2017رؤساء معهد علوم القرآن لمرحلة 

 االسم المناصب الرقم
مخسني  سوألف مدير املعهد 1

 احلافظ
كوثر أفضل  نائب مدير املعهد 2

 إمساعيل
ريّان عبد  رئيس قسم املالية 3

 اهلادي
 مشكور حليم سكريرتس 4
 بصطارية مشرف الطالب 5
 روسدينا مشرف الطالبات 
 حارس أظفر رئيس سكن الطالب 6
 أمحد الدين نائب سكن الطالب 7
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 نور الفجري رئيس سكن الطالبات  8
 بصطارية مشرف قسم املطبخ 9

مشرف قسم الصحة  10
 والنظافة

 حممدية

 حارس أظفر مشرف قسم اللغة 11

وكانت مرحلة التعليم يف هذا املعهد مرحلتني، مها املرحلة  
املتوسطة واملرحلة العالية. ويتعلم الطالب العلوم العامة والعلوم 

املواد املدرسي  ومساء وليال. يتعلم الطالباإلسالمية صباحا 
صباحا حتت اشراف منهج وزارة الشؤون الرتبوي والوطين، و 

 املواد اإلضايف مساء وليال حتت اشراف منهج املعهد.

طالبا، ويتكون من  482وكان عدد الطلبة يف هذا املعهد 
 طالبة.  211طالب و 271
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 عدد الطالب يف اجلدول األيت:
 2-4الجدول 

 بمعهد علوم القرآن عدد الطلبة

 الفصل الرقم
 عدد الطالب

 المجموع
 الطالبات الطالب

 121 52 69 األول 1
 108 48 60 الثاين 2
 69 27 42 الثالث 3
 62 33 29 الرابع 4
 67 28 39 اخلامس 5
 55 29 26 السادس 6

 482 211 271 المجموع 
 )2017سنة  . مصادر البيانات من وثائق املدرسة،2-4(
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 49م املدرسون يف معهد علوم القرآن فعددهوأما  
 مدرسا. كما يف اجلدول اآليت

 3-4الجدول 
 عدد المدرسون بمعهد علوم القرآن

 عدد المدرسين
 المجموع

 المدرسات المدرسون
22 27 49 

 )2017. مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة 3-4(

الباحثة أن اجملموع من ومن اجلدول السابق، تعلم   
مدرسا من  31مدرسا.  49املدرسني يف معهد علوم القرآن 

مدرسا من املدرس حتفيظ القرآن الكرمي  38د اللغة و وااملدرس م
ي جامعة اإلسالمية احلكومية الرانري . وأغلبهم من خترّج ِمن 

 . ومنهم من خترّج من جامعات أخرى
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 4-4الجدول 
 علوم القرآنأسماء مدرسي اللغة بمعهد 

 متخرج مادة اسم الرقم
جامعة  اللغة العربية حارز أظفر 1

 الرانريي
جامعة  اللغة العربية وحي سفرتا 2

 الرانريي
جامعة  اللغة العربية حسن الدين 3

 التكميلي
جامعة  اللغة اإلجنلزية رشدي 4

 الرانريي
جامعة  اللغة اإلجنلزية مريا إنتان 5

 الرانريي
جامعة  اللغة اإلجنلزيةسيت موليا  6
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 الرانريي رزقي
جامعة  اللغة العربية فوزة هنوم 7

 الرانريي
جامعة  اللغة اإلجنلزية مفتاح اجلنة 8

 الرانريي
جامعة  اللغة العربية سرتيا حنفي 9

 الرانريي
جامعة  اللغة اإلجنلزية أسرجل 10

 الرانريي
 جامعة األزهر اللغة العربية حممد رجال 11

)2017مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة . 4-4(  
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لترقية قدرة تدريب األساليب القرآنية إجراء  -ب
 الطالبات على مهارة الكالم

تعرض الباحثة العلمية التجريبية عن تدريب األساليب 
القرآنية يف معهد علوم القرآن باملرحلة العالية. وقد قامت الباحثة 

ت معها األستاذة نور الفجري وكان بنفسها كمدرسة يف الفصل
S.Pd.I  اليت تساعد الباحثة يف مالحظة أنشطة املعلمة والطالبة

. وأما نشاط املعلمة يف إجراء تدريب أثناء عملية التعليم
 4-4الجدول األساليب القرآنية يف معهد علوم القرآن كما يف 

 اآليت

 5-4الجدول 
 التوقيت يف العملية التجربية

 العملية التاريخ اليوم اللقاء
 اإلختبار القبليمن ديسمرب 14 ألربعاءااللقاء 
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 2017 األول
اللقاء 
 الثاين

من ديسمرب 19 الثالثاء
2017 

تدريس سورة 
الربوج من األية 

1-11 
اللقاء 
 الثالث

من ديسمرب  26 الثالثاء
2017 

تدريس سورة 
الربوج من األية 

1-11 
اللقاء 
 الرابع

من يناير 24 األربعاء
2018 

تدريس سورة 
الربوج من األية 

12-22 
اللقاء 

 اخلامس
من يناير 24 األربعاء

2018 
تدريس سورة 

الربوج من األية 
12-22 

 االختبار البعديمن فبري  7 األربعاءاللقاء 
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 2018 السادس
االلقاء 

 السادس
من فبري  7 األربعاء

20182018 
 تقسيم االستبانة

علوم القرآن يف الصف الباحثة بإجراء البحث مبعهد  فقد قامت
يناير  31إىل تاريخ  2017دمسرب 5من تاريخ اخلامس 
 (كما بينت يف اجلدول السابق). 2018

يف اجراء تدريس  وقد أجرت الباحثة عملية التعليم والتعّلم
 األساليب القرآنية يف أربع لقاءات فخطواته كما تلي:

 سورة الربوج و حمتواه شرحتبدأ املعلمة الدراسة ب -1
 تناقش الطالبات مع صديقاهتن سورة الربوج وحمتواه -2
تشرح املعلمة كيفية استعمال األساليب يف سورة  -3

 الربوج 
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الطالبات على إتيان اجلمل املفيدة  تأمر املعلمة -4
 باستعمال األساليب اليت وجد يف سورة الربوج 

تتقدم لكل نيابة من الفرقة مجل مفيدة لديهن على  -5
 صديقاهتن أخريات لتأكيد على صّحتها 

 على كل مجل من كل فرقة تصحح املدرسة   -6

ولتوضيح العمليات السابقة وتوكيدها فقد أدت الباحثة 
دليل املالحظة عن عملية التعليم والتعلم األساليب القرآنية لرتقية 

 لكالم كما يف اجلدل التايل:قدرة الطالبت على مهارة ا
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  6-4الجدول 
تدريب عملية التعليم والتعلم دليل املالحظة (اللقاء األول) 

 األساليب القرآنية
غري  منقوص موجود الناحية امللحوظة رقم

 موجود
 البيان

     التمهيد 1
 املعلمةتدخل 

والطالبات الفصل 
 يف وقته 

     

تعمل املعلمة 
التمهيدية قبل 

 التعليم

    

تشرح املعلمة 
أهداف وخطوات 
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 التعلم
تركيز الطالبات 

باملواد املعلمة عند 
املعلمة باستخدام 
  األساليب القرآنية

    

2 

 

 

 

 

     األنشطة الرئيسية
تقرأ املعلمة سورة 

 11-1الربوج 
    

مع و تتبع تتس
الطالبت على ما 

 تقرأ املعلمة

     

تشرح املعلمة بوجه 
عام سورة الربوج 

1-11 
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3 

تستجيب الطلبات 
على ما شرحت 

 املعلمة

     

تسأل الطلبات 
املعلمة عن ماال 
تفهم من شرح 

 املعلمة 

     

توزع املعلمة 
الطالبات إىل عدة 

 جمموعات

     

تأمر املعلمة إىل كل 
فرقة مناقشة عن 

-1سورة الربوج 
حمتواها  11
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 وتركيبها ومعناها 
تناقش كل الطالبة 
مع بعضها عن 

-1سورة الربوج 
حمتواها  11

 ومعناها وتركيبها

    

ال تتحدث 
الطالبات مع غريها 

 إال ملناقشة 

     

كل فرقة تفضل 
 عما وجد يف حبث

    

بعضهن  تصحح
بعضا على 

 اخلطيئات 
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تصحح املعلمة 
على اخلطيئات 

 الطالبات 

     

تعطي املعلمة 
التشجيع على مجيع 

 من فرقة

     

     نشطة الخاتمةاال

استنتاج الطالبة 
خالصة ملوضوع 

 الذي ناقشن

     

 ترشد املعلمة يف
 تلخيص املادة 

    

 تقدم املعلمة
لتوجيهات ا

     

 

 



73 

 

 السلوكية
ختتم املعلمة التعليم 
بإعطاء التسجيعات 
لرفع احلماسة 
الطالبات على 

 التعلم 

     

املعلمة والطالبات مازلن نالحظ أن  6-4 الجدول         
الطالبات تعمل العملية اليت تشغل  يدخلن الفصل ليس يف وقته و

 مع وال تتبع الطالبت على ما تقرأ املعلمةتوال تس عملية التعلم
الطلبات ال  الطلبات على ما شرحت املعلمة حىتتستجيب 

تسأل شيئا عن ماال تفهم من شرح  أيضا تتحدث الطالبات مع 
وال تعطي املعلمة التشجيع على مجيع من  غريها أثناء التعليم

. ومن مث هناك بعض األنشطة مل تتم فعاليتها ستصلح يف فرقة
 لقاء التايل إنشاء اهللا بإذن اهللا تعاىل.
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 7-4الجدول 
تدريب عملية التعليم والتعلم دليل املالحظة (اللقاء الثاين) 

 األساليب القرآنية
غري  منقوص موجود الناحية امللحوظة رقم

 موجود
 البيان

     التمهيد 1
املعلمة تدخلل 

والطالبات الفصل 
 يف وقته 

     

تعمل املعلمة 
التمهيدية قبل 

 التعليم

    

تشرح املعلمة 
أهداف وخطوات 
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 التعلم
تركيز الطالبات 

باملواد املعلمة عند 
املعلمة باستخدام 
 األساليب القرآنية

    

2 

 

 

 

 

     األنشطة الرئيسية
سورة  تقرأ اطالبات

 11-1الربوج 
    

مع و تتبع تتس
الطالبت على ما 

 تقرأ 

     

عن تشرح املعلمة 
استعمال أسلوب 

سورة الربوج يف 
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3 

1-11 
تستجيب الطلبات 

على ما شرحت 
 املعلمة

     

تسأل الطلبات 
املعلمة عن ماال 
تفهم من شرح 

 املعلمة 

     

إىل   تأمر املعلمة
اتيان ب كل فرقة

 مجل مفيدة
باستعمال 

األساليب يف سورة 
 الربوج
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ال تتحدث 
الطالبات مع 

 غريها 

     

تصحح بعضهن 
بعضا على 
 اخلطيئات 

    

تصحح املعلمة 
على اخلطيئات 

 الطالبات 

     

تعطي املعلمة 
التشجيع على 
 مجيع من فرقة

     

     نشطة الخاتمةاال

    استنتاج الطالبة 
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 خالصة 
ترشد املعلمة يف 
 تلخيص املادة 

    

تقدم املعلمة 
التوجيهات 

 السلوكية

    

املعلمة  ختتم
التعليم بإعطاء 

التسجيعات لرفع 
احلماسة الطالبات 

 على التعلم

    

املعلمة والطالبات يدخلن الفصل نالحظ أن   7-4الجدول 
الطالبات مازلن تعمل العملية اليت تشغل عملية  ليس يف وقته و

تستجيب  مع وال تتبع الطالبت على ما تقرأ املعلمةتوال تس التعلم
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الطلبات ال تسأل شيئا عن  ما شرحت املعلمة حىتالطلبات على 
ماال تفهم من شرح  أيضا تتحدث الطالبات مع غريها أثناء 

. ومن مث وال تعطي املعلمة التشجيع على مجيع من فرقة التعليم
هناك بعض األنشطة مل تتم فعاليتها ستصلح يف لقاء التايل إنشاء 

 اهللا بإذن اهللا تعاىل.

 8-4 الجدول
تدريب دليل املالحظة (اللقاء الثالث) عملية التعليم والتعلم 

 األساليب القرآنية
غري  منقوص موجود الناحية امللحوظة رقم

 موجود
 البيان

     التمهيد 1
املعلمة تدخل 

والطالبات 
 الفصل يف وقته 
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تعمل املعلمة 
التمهيدية قبل 

 التعليم

    

تشرح املعلمة 
أهداف 

 التعلموخطوات 

    

تركيز الطالبات 
باملواد املعلمة 
عند املعلمة 
باستخدام 
األساليب 

 القرىنية

     

األنشطة  2
 الرئيسية
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تقرأ املعلمة سورة 
 22-12الربوج 

    

مع و تتبع تتس
الطالبت على ما 

 تقرأ املعلمة

     

تشرح املعلمة 
بوجه عام سورة 

 22-12الربوج 

    

تستجيب 
الطلبات على ما 

 شرحت املعلمة

     

تسأل الطلبات 
املعلمة عن ماال 
تفهم من شرح 
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3 

 

 

 املعلمة 
توزع املعلمة 

الطالبات إىل 
 عدة جمموعات

     

تأمر املعلمة إىل  
كل فرقة مناقشة 
عن سورة الربوج 

12-22 
حمتواها ومعناها 

 وتركيبها 

     

تناقش كل 
الطالبة مع 

بعضها عن سورة 
 22-12وج الرب 
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حمتواها ومعناها 
 وتركيبها

ال تتحدث 
الطالبات مع 

غريها إال ملناقشة 
 املوضوع املوزعة

    

كل فرقة تفضل 
عما وجد يف 

 حبثهن 

    

تصحح بعضهن 
بعضا على 
 اخلطيئات 

    

تصحح املعلمة 
على اخلطيئات 
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 الطالبات 
تعطي املعلمة 
التشجيع على 
 مجيع من فرقة

     

نشطة اال
 الخاتمة

    

استنتاج الطالبة 
خالصة ملوضوع 

 الذي ناقشن

    

ترشد املعلمة يف 
 تلخيص املادة 

    

تقدم املعلمة 
التوجيهات 

 السلوكية
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ختتم املعلمة 
التعليم بإعطاء 

التسجيعات لرفع 
احلماسة 

الطالبات على 
 التعلم 

    

الطالبات ال تعمل العملية اليت  نالحظ أن  8-4الجدول 
 مع و تتبع على ما تقرأ املعلمة،وتوبدأ تس تشغل عملية التعلم

تسأل عدة نقاط  تستجيب الطلبات على ما شرحت املعلمة حىت
عن ماال تفهم من شرح  أيضا ال تتحدث الطالبات مع غريها 

 . ع على مجيع من فرقةو املعلمة تبدوا تعطي التشجي أثناء التعليم
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 9-4الجدول 
تدريب دليل املالحظة (اللقاء الرابع) عملية التعليم والتعلم 

 األساليب القرآنية
غري  منقوص موجود الناحية امللحوظة رقم

 موجود
 البيان

     التمهيد 1
تدخلل املعلمة 

والطالبات الفصل 
 يف وقته 

     

املعلمة  تعمل
التمهيدية قبل 

 التعليم
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تشرح املعلمة 
أهداف وخطوات 

 التعلم

    

تركيز الطالبات 
باملواد املعلمة عند 
املعلمة باستخدام 
 األساليب القرآنية

    

2 

 

 

 

     األنشطة الرئيسية
تقرأ اطالبات سورة 

 22-12الربوج 
    

مع و تتبع تتس
الطالبت على ما 

 تقرأ 

     

    تشرح املعلمة عن 
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استعمال أسلوب 
يف سورة 

 22-12الربوج
تستجيب الطلبات 

عى ما شرحت 
 املعلمة

     

تسأل الطلبات 
املعلمة عن ماال 
تفهم من شرح 

 املعلمة 

     

إىل   تأمر املعلمة
باتيان  كل فرقة

مجل مفيدة 
باستعمال 
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3 

 

 

األساليب يف سورة 
 الربوج

ال تتحدث 
الطالبات مع 

 غريها 

     

تصحح بعضهن 
بعضا على 
 اخلطيئات 

    

تصحح املعلمة 
على اخلطيئات 

 الطالبات 

     

تعطي املعلمة 
التشجيع على 
 مجيع من فرقة
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     نشطة الخاتمةاال

استنتاج الطالبة 
 خالصة 

    

ترشد املعلمة يف 
 تلخيص املادة 

    

تقدم املعلمة 
التوجيهات 

 السلوكية

    

ختتم املعلمة 
التعليم بإعطاء 

التسجيعات لرفع 
احلماسة الطالبات 

 على التعلم 
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األنشطة قد مت كل نالحظ أن  9-4الجدول             
 إنشاء اهللا واحلمد اهللا هذا بفضل اهللا تعاىل.فعاليتها يف هذه لقاء 

 استجابة الطالبات على تدريب األساليب القرآنية  - ج

 ةقوم الباحثاإلستجابة تلدعم صحة البيانات من 
تعليم اإلمالء االستماعي يف عملية  ستباناتباال

 15وتتكون من ،باستخدام وسيلة الكلمات املتقاطعة
 ىلتكما   سسؤال

 

 10-4الجدول 
استجابة الطلبة على استخدام وسيلة الكلمات املتقاطعة يف 

 تدريس اإلمالء االستماعي

 التصريحات الرقم

 استجابة التالميذ (النسبة المائوية)

المعيار 
 االنحراف

نتيجة 
 المعدلة

البيان على 
درجة 

 االستجابة

 موافق موافق 

 جدا

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة
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العربية التكلم بأنا أجيد  .1
بعد تعلمت طريقة 

 أسلوب القرآين 

6 

 
)40(% 

9 

)60(% 

 العليا 3،60 0،507 _ _

يف تطبيق متحمسة أنا  .2
 اللغة العربية بعد تدريب

 التكلم بالعربية 
باستخدام األساليب 

 محاسة الطالبات القرأنية

7 

)46،7
(% 

8 

)53،3%
( 

 العليا 3،53 ،0516 _ _

اللغة العربية  تدريب .3
باستخدام األساليب 
القرآنية  يفهمين يف 

  دراسة القرآن

- 15 

)100(% 

 العليا 4،00 0،000 - -

اللغة العربية  تدريب .4
باستخدام األساليب 
القرآنية  جيعل العربية 

 ممتعة

5 

)33،3
(% 

10 

)66،7%
( 

 العليا 3،67 0،488 _ _

اللغة العربية  تدريب .5
باستخدام األساليب 

صعبة يف  الالقرآنية 
 تعلمها و تطبيقها

- 15 
)100(% 

 العليا 4،00 0،000 _ _

اللغة العربية تدريب  .6
باستخدام األساليب 
القرآنية  حتسن مستوى 

 الطالباتو التواصل فهم 

3 

)20(% 

12 

)80(% 

 العليا 3،80 0،414 _ _

 العليا 4،00 0،000 - - 15 -اللغة العربية  تدريب .7
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باستخدام األساليب 
القرآنية   يسهلين يف 

 حفظ القرآن

)100(% 

بية اللغة العر  تدريب .8
باستخدام األساليب 

تعود الطالبات القرآنية 
يف استخدام األسلوب 

 صحيحي

2 

)61،9
(% 

13 

 
)86،7%

( 

 العليا 3،87 .0،352 _ -

اللغة العربية  تدريب .9
باستخدام األساليب 
القرآنية  تساعد الطالبات 
يف العثور على األساليب 
املوجودة يف القرآن الكرمي 
مع تطبيقها يف احملادثة 

 اليومية 

4 

)26،7
(% 

11 
)73،3%

( 

 العليا 3،73 0،458 _ _

األساليب القرآنية مادة  .10
مهمة حيث إنه تساعد 
الطالبات على احملادثة با 

 للغة العربية 

2 

)13،3
(% 

13 
)86،7%

( 

 العليا 3،87 0،352 _ _

اللغة العربية  تدريب .11
باستخدام األساليب 
القرآنية  تساعد الطالبات 
على استعمال القواعد 
النحوية عند التواصل 

 بالعربية

4  

)26,7
(% 

11 
)73،3%

( 

 العليا 3،73 0،458 _ _
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اللغة العربية  تدريب .12
باستخدام األساليب 
القرآنية  فتحت يل طريقا 

 يف تعليم اللغة العربية 

3 

)20(% 

12 
)80(% 

 العليا 3،80 0،414 _ _

اللغة العربية  تدريب .13
باستخدام األساليب 
القرآنية مناسبةجدا يف 
التعلم العربية خاصة يف 

 مهارة الكالم  

1 

 
)6،7%

( 

14 

)93،3%
( 

 العليا 3،93 0،258 - -

اللغة العربية  تدريب 14
باستخدام األساليب 
القرآنية  تساعد الطالبات 
على اختيار املفردات 
املناسبة عند التواصل 

 بالعربية 

2 

)13،3
(% 

13 

)86،7%
( 

 العليا 3،87 0،352 - -

اللغة العربية  تدريب 15
باستخدام األساليب 
القرآنية  تساعد الطالبات 
على تركيب الكلمات 

 املستهدفة تعبريها

3 

)20(% 

12 

)80(% 

 العليا 3،80 0،414 - -

 مجموع
920 % 580% 0% 0% 0،1187

2 
 العليا 57،2

السابق يالحظ أن حتليل عى استجابة يف  10-4جدول من 
 استجابة الطالبات يف تدريب األساليب القرآنية كما يلي :
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أنا أجيد العربية بعد تعلمت نتيجة من السؤال عن" إن 

طالبة وافقن   15من %) 40( 6طريقة أسلوب القرآين" يدل على أن 

 1-4الرسم البياني . يبني يوافقن بشدة%) 60( 9و الباقيات 

 تفصيال.

 

 

  

 

 
 اجادة الطالبات بعد تدريب األساليب القرآنية 1-4الرسم البياني 

أنا متحمسة يف تطبيق اللغة نتيجة من السؤال عن" إن 

" يدل العربية بعد تدريب التكلم بالعربية س باستخدام األساليب القرأنية 

 

 

40% 

60% 

 اجادة الطالبات بعد تدريب األساليب القرآنية

 
 موافق بشدة موافق
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 %)53(من مخسة عشر طالبة يوافقن  و الباقيات %) 47(7أن  على

 تفصيال. 2-4الرسم البياني . يبني يوافقن بشدة

 

 
حماسة الطالبات في تعليم اللغة العربية بعد 2 -4الرسم البياني 

 تدريب األساليب القرآنية

بية تدريب اللغة العر  من السؤال عن"إن نتيجة 
يفهمين يف دراسة القرآن " يدل باستخدام األساليب القرآنية 

 .%) يوافقن بشدة100على أن مجيع من الطالبات(
تدريب اللغة العربية باستخدام ن نتيجة من السؤال عن" إ

 15من %)33(5" يدل على أن األساليب القرآنية  جيعل العربية ممتعة 

47% 53% 

حماسة الطالبات في تعليم اللغة العربية بعد 
 تدريب األساليب القرآنية

 موافق بشدة موافق
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 3-4الرسم البياني يبني  .يوافقن بشدة 9%67(طالبة يوافقن والبقيات

 تفصيال.

 
استمتاع الطالبات في تعليم الكالم باستخدام األساليب  3-4الرسم البياني 

 القرأنية

تدريب اللغة العربية باستخدام ن نتيجة من السؤال عن" إ
" يدل على أن األساليب القرآنية ال صعبة يف تعلمها و تطبيقها 

 يوافقن بشدة. %)100(مجيع من الطالبات

33% 

67% 

استمتاع الطالبات في تعليم الكالم باستخدام 
 األساليب القرأنية  

 موافق بشدة موافق
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تدريب اللغة العربية باستخدام ن نتيجة من السؤال عن" إ

" لبات األساليب القرآنية  حتسن مستوى فهم و التواصل الطا
 %)80(طالبة يوافقن والبقيات15من  %)20(3أن   يدل على

 تفصيال 4-4الرسم البياني . يبني يوافقن بشدة

 

4 -4الرسم البياني     

 

 

تحسين مستوى فهم والتواصل لدى الطالبات بعد تدريب  4-4الرسم البياني 
 اللغة العربية باستخدام األساليب القرآنية

20% 

80% 

تحسين مستوى فهم والتواصل لدى الطالبات 
بعد تدريب اللغة العربية باستخدام األساليب 

 القرآنية
  موافق بشدة مواقق
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اللغة العربية باستخدام  تدريبنتيجة من السؤال عن" ن إ
" يدل على أن مجيع  األساليب القرآنية   يسهلين يف حفظ القرآن

 يوافقن بشدة. %)100(من الطالبات

اللغة العربية باستخدام  تدريبن نتيجة من السؤال عن" إ
األساليب القرآنية تعود الطالبات يف استخدام األسلوب 

بة يوافقن طال 15من %)13(2" يدل على أن  صحيحي
 5-4الرسم البياني . يبني يوافقن بشدة %)87(والبقيات
 .تفصيال

 

13% 

87% 

تعويد الطالبلت باستخدام أسلوب الصحيحي 
 بعد تدريب األساليب القرآنية

 موافق بشدة  موافق

5-4الرسم البياي    
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تعويد الطالبلت باستخدام أسلوب الصحيحي بعد                         
   تدريب األساليب القرآنية

اللغة العربية باستخدام  تدريبن نتيجة من السؤال عن" إ
األساليب القرآنية  تساعد الطالبات يف العثور على األساليب 

" يدل املوجودة يف القرآن الكرمي مع تطبيقها يف احملادثة اليومية 
 %)73(طالبة يوافقن والبقيات15من  %)27(4على أن  

 تفصيال. 6-4الرسم البياني يبني  يوافقن بشدة.

 

اعانة الطالبات في العثور على األساليب  الموجودة في  6-4الرسم البياني 
 القرآن الكريم مع تطبيقها في المحادثة اليومية

27% 

73% 

اعانة الطالبات في العثور على األساليب  
 …الموجودة في القرآن الكريم مع تطبيقها في 

 موافق بشدة موافق
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األساليب القرآنية مادة مهمة ن نتيجة من السؤال عن" إ
" يدل حيث إنه تساعد الطالبات على احملادثة با للغة العربية 

 %)87( طالبة يوافقن والبقيات15من  %)13(2على أن  
 تفصيال  7-4الرسم البياني يبني  يوافقن بشدة.

 

همة تدريب األساليب القرآنية لترقية قدرة الطالبات على  7-4الرسم البياني 
 مهارة الكالم

اللغة العربية باستخدام  تدريبن نتيجة من السؤال عن" إ
األساليب القرآنية  تساعد الطالبات على استعمال القواعد 

13% 

87% 

همة تدريب األساليب القرآنية لترقية قدرة 
 الطالبات على مهارة الكالم

 موافق بشدة موافق
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من  %)27(4" يدل على أن  النحوية عند التواصل بالعربية 
الرسم يبني  يوافقن بشدة. %)73( طالبة يوافقن والبقيات15

 تفصيال. 8-4البياني 

 

 

اعانة الطالبات على استعمال القواعد النحوية عند  8-4الرسم البياني 
 التواصل بالعربية

اللغة العربية باستخدام  تدريبن نتيجة من السؤال عن" إ
" يدل على أن  تعليم اللغة العربية األساليب القرآنية  فتحت يل طريقا يف 

27% 

73% 

اعانة الطالبات على استعمال القواعد النحوية 
 عند التواصل بالعربية

 موافق بشدة موافق
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يبني  يوافقن بشدة. %)80( طالبة يوافقن والبقيات15من %)20(3
 تفصيال.  9-4الرسم البياني 

 

اعانة الطالبات في دراسة اللغة العربية 9-4الرسم البياني   

اللغة العربية باستخدام  تدريبن نتيجة من السؤال عن" إ
األساليب القرآنية مناسبةجدا يف التعلم العربية خاصة يف مهارة 

طالبة يوافقن   15من %)7(1" يدل على أن الكالم  
 10-4الرسم البياني يبني  يوافقن بشدة. %)93(والبقيات
 تفصيال.

20% 

80% 

 اعانة الطالبات في دراسة اللغة العربية
 موافق بشدة موافق
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دراسة اللغة العربيةاعانة الطالبات في  10-4الرسم البياني   

اللغة العربية باستخدام  تدريبن نتيجة من السؤال عن" إ
األساليب القرآنية  تساعد الطالبات على اختيار املفردات 

من  %)13(2" يدل على أن املناسبة عند التواصل بالعربية 
الرسم يبني  يوافقن بشدة. %)87(طالبة يوافقن والبقيات15

 تفصيال. 11-4البياني 

7% 

93% 

تناسب تدريب األساليب القرآنية في تعليم 
 مهارة الكالم

 موافق بشدة موافق
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إعانة الطالبات على اختيار المفردات عند التواصل  11-4الرسم البياني 

 بالعربية

اللغة العربية باستخدام  تدريبن نتيجة من السؤال عن" إ
األساليب القرآنية  تساعد الطالبات على تركيب الكلمات 

طالبة  15من %)20(3" يدل على أن  املستهدفة تعبريها 
-4الرسم البياني يبني  بشدة. يوافقن %)80(يوافقن والبقيات

 تفصيال. 12

13% 

87% 

إعانة الطالبات على اختيار المفردات عند 
 التواصل بالعربية 

 موافق بشدة موافق
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إعانة الطالبات على تركيب الكلمات المستهدفة تعبيرها  12-4الرسم البياني 

 بعد تدريب األساليب القرآنية

 3،65وكان اجملموع املعدلة جلميع أسئلة االستبانة هو 
ألساليب تدرب اوهذا يدل على أن استجابة الطلبات على 

الجدول حيصل على استجابة عليا بالنسبة إىل ما ورد يف القرآية 
(يف الفصل الثالث) عن مقايس التفسري  السابق 3-1
)Interpretasi(. 

20% 

80% 

إعانة الطالبات على تركيب الكلمات المستهدفة 
 تعبيرها بعد تدريب األساليب القرآنية  

 موافق بشدة موافق
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في ترقية قدرة الطالبات   تدريب األساليب القرآنيةتأثير  - د
 على مهارة الكالم

وأداة التحليل املستخدمة جلمع بيانات البحث هي 
ة بتقدمي تقوم الباحثتدريب األساليب القرآنية االختبار، وقبل 

فاعتمدت الباحثة على نتيجة  .االختبار القبلي للطالبات
تدريب األساليب  تأثري ملعرفةاالختبار القبلي واالختبار البعدي 

 هارة الكالم.على مت اتلباترقية قدرة الط القرآنية يف

الباحثة عن  ستعرض اآليت 10-4الجدول ففي  
 .االختبار القبلي طالبات علىحتصيل ال
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 11-4الجدول 
 نتيجة االختبار القبلي

 نتيجة أسماء الطالبات رقم
 43 )1الطالبة ( .1
 47 )2الطالبة ( .2
 47 )3الطالبة ( .3
 35 )4الطالبة ( .4
 35 )5الطالبة ( .5
 55 )6الطالبة ( .6
 41 )7الطالبة ( .7
 52 )8الطالبة ( .8
 68 )9(الطالبة  .9

 35 )10الطالبة ( .10
 68 )11الطالبة ( .11
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 41 )12الطالبة ( .12
 55 )13الطالبة ( .13
 51 )14الطالبة ( .14
 43 )15الطالبة ( .15

االختبار البعدي فبينت  حتصيل الطالبات علىوأما 
 اآليت: 11-4الجدول الباحثة يف 

 12-4الجدول 
 نتيجة االختبار البعدي

 نتيجة الطالباتأسماء  رقم
 71 )1الطالبة ( .1
 69 )2الطالبة ( .2
 64 )3الطالبة ( .3
 64 )4الطالبة ( .4
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 69 )5الطالبة ( .5
 71 )6الطالبة ( .6
 71 )7الطالبة ( .7
 77 )8الطالبة ( .8
 100 )9الطالبة ( .9

 63 )10الطالبة ( .10
 95 )11الطالبة ( .11
 63 )12الطالبة ( .12
 72 )13الطالبة ( .13
 69 )14الطالبة ( .14
 68 )15الطالبة ( .15

ملعرفة مدى تأثري من تعليم تدريب األساليب القرآنية 
احصائية  فتدرك حتليل البيانات اختبار قبلي وبعدي باستعمال 

ــــــ ت    spss مع اإلنتفاع بربامج  Test-االختبار ب
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ــــــ ت ضبط الباحثة أوال ب ، تقومTest-قبل إجراء االختبار ب
 Ujiباستعمال اختبار العمل (Normalitas Data)الفائيل

Normalitas)(   واختبار متجانس لشرط االختبار ت 

 اختبار العمل .1
توزيع البيانات حتصيل على اختبار العمل يدل أن 

(Distribusi  Data)  مبستوى الداللة(Sig.) . 0,072 < 
 توزيع هذه البيانات عادة، لذلك يتم مبستوى الداللة 0،05

 13-4الجدول 
 (Normalitas Data )نتيجة ضبط الفائيل 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

nilai .138 30 .153 .936 30 .072 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

nilai .138 30 .153 .936 30 .072 

 

 )Uji Homogenitas( املتجانس االختبار .2

توزيع البيانات يدل أن  املتجانس ختباراال حتصيل على
(Distribusi  Data)  مبستوى الداللة(Sig.).0،691 < 

لذلك هذه البيانات  sig (072مبستوى الداللة ( 0،05
 االختباريبني عن حتصيل  14-4الجدول و متجانس
 Uji Homogenitas( املتجانس
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14-4الجدول  
 )Uji Homogenitas(نتيجة االختبار املتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 

Data_tes 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.162 1 28 691 

اخلطوة التالية هو استفعال اختبار ت وهلذا تدرك مقياس ملعرفة 
إىل نتيجة  أن ننظرالبد  .تأثري من تدريب األساليب القرآنية

-4ويبني اجلدول الختبار القبلي واالختبار البعدي. املعدلة من ا
 معدلة اختبار قبلي وبعدي 10
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15-4 الجدول  
 معدلة اختبار قبلي وبعدي
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretes 47.73 15 10.620 2.742 

postes 72.40 15 10.927 2.821 

القبلي  ختبارالا أن نتيجةعلى يدل  15-4الجدول ومن 
. واخلطوة التالية هي 72,40البعدي ختبارالا نتيجةو  47,73

نظر تأثري تدريب األساليب القرآنية لرتقيةة قدرة الطالبات على 
اجلدول وحتصيله كما بني  .Test -مهارة الكالم باستعمال ت

4-11 : 
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 16-4الجدول 
 Test-تحتصيل 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 pretes - 

postes 

-24.667 5.778 1.492 -27.866 -21.467 -16.535 14 .000 

-تالسابق يدل على أن حتصيل  16-4من اجلدول 
Test)-16.533(الداللة ومستوى (Sig.))0,05<000.(، 

لى ترقية قدرة تأثري ع تدريب األساليب القرآنية وهذا يدل على أن
 الكالم.الطالبات على مهارة 
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رة على مها تدريب األساليب القرآنيةوملعرفة حجم تأثري 
كما effect size    eta squared الكالم فاستعملت االباحثة الرمز 

 التايل:

Eta squared =  𝑡²
𝑇²+(𝑁−1)

 

         =  −16.535²
−16.535²+(30−1)

     

         =  −16.535²
273.406+29

     

         =  273.406
302.406

        

         = 0,90  

 ىىوهو يدل عل 0،09بنسبة إىل السابق أن حجم التأثري 
 .(Large)عميق  تأثريها

فرق ترقية بني نتيجة االختبار القبلي أي قبل  عرفةومل
 إجراء تدريب األساليب القرآنية واالختبار البعدي أي بعد إجراء
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البيان عنها يف الرسوم تدريب األساليب القرآنية فعرضت الباحثة 
 البيانية األتية:

g = 
  s االختبار القبلي − s االختبار البعدي 

 s االختبار القبلي −  s الفائق 
  

                  g = 72,40−47,73
100−47,73

                                 

g = 24,67
52.27

                                           

g =  0.47                                     

 Hakeموافقا مبا قال  N-gainأما مقياس التفسري على 

 كما يف اجلدول التايل:
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 17-4الجدول 
 N-gainمقياس التفسري 

 البيان النتيجة المحصولة

< g  0،7 العليا 

0،3< g < 0،07   املتوسط 

> g 0،3 السفلى 

 

الذي  بالبحث الباحثةلتحقيق هذا التحصيل تضمن 
"تطبيق ااحلوار باستعمال األسلوب القرآنية  عبد العزيز  هقدم

لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة" ووجدت الباحثة أن تطبيق 
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 1األساليب فعال وتساعد بشدة لرتقية الطلبة على مهارة الكالم.
تطبيق األمثلة من عن " صوحلانوكذلك البحث الذي قدمه 

تطبيق  و وجدت الباحثة أن "يف تعليم املرفوعاتالقرآن الكرمي 
األمثلة من القرآن الكرمي يف تعليم املرفوعات يرفع قدرة الطالب 

فمن البحثني السابقني يدالن  2.املرفوعاتعلى استيعاب األمساء 

تطبيق االحوار باستعمال األسلوب القرآنية  ،عبد العزيز 1
(بحث تجريبية للمرحلة الثانوية بمعهد علوم الكالم لدى الطلبةلترقية مهارة 

حبث غري منشورة لنيل درجة البكالويا يف تعليم اللغة العربية، بكلية الرتبية )، القرآن 
 2017وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بند أتشيه، 

 
تطبيق األمثلة من القرآن الكريم في تعليم  ،صوحلان2
 Matang Glumpangبالمعهد الفرقان بحث تجريبية (المرفوعات

Dua  ، حبث غري منشورة لنيل درجة البكالويا يف تعليم اللغة العربية، بكلية الرتبية
 2017وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بند أتشيه، 
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أن القرآن يعني وله أثر عميق يف تعليم اللغة العربية خاصة يف 
  مهارة الكالم.

الفرق بني نتيجة لالختبار القبلي أي قبل إجراء  عرفةومل
إجراء واالختبار البعدي أي بعد  تدريب األساليب القرآنية التعليم

 N-gain فعرضت الباحثة نتيجة التعليم تدريب األساليب القرآنية 

 يف الرسوم البياين التايل:
 

 N-gain الرسوم البيانية على نتيجة
 
 
 

  
 N-gain نتيجة 13-4الرسم 

 

0.47 

47.73 72.40 

 

 

0

50

100

post test pre test N-gain

N-gain 
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 ةالمناقش -ه

تدريب األساليب القرآنية أما املناقشة هلذا البحث فهي 
. وفعاليته ممتازا  لرتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالمتأثري 

ودليل عنها أن كل أنشطة املعلمة والطالبات فيه مطابقة مبا 
وكانت ملحوظة كما ورد  تدريب األساليب القرآنية يطلب من

 يف دليل املالحظة.

 حتصل تدريب األساليب القرآنيةاستجابة الطالبات على 
كما ورد يف مقياس   .3،65على استجابة عليا مع نتيجة املعدلة 

 4،0إىل  2،7التفسري إذا كانت نتيجة  املعدلة أكثر من 
 ).2،7 > 3،65فتحصل على درجة العليا (

يكون فعاال لرتقية قدرة  القرآنيةتدريب األساليب كان و
-تالطلبة على تركيب اجلمل املفيدة. وهذا يتضح من االختبار 

 

 



122 

 

Testومستوى الداللة) 16.535( على التتيجة حتصل (Sig.) 

)0,05<000.(. 

 ضينتحقيق الفر  -و

كما ذكرت يف الفصل األول أن الفروض اليت افرتضتها 
 تأثري تدريب األساليب القرآنية لرتقية قدرة الطلبة أن الباحثة هو 
-ت. بواسطة حتصيل الطالبات على مهارة الكالملرتقية قدرة 

Test  أن نتيجة مستوى الداللة 14-4الجدول يف (Sig.)   وهو
مردود  )(Hoوهذا يدل على أن فرض الصفري .)، 000>05(

تأثري تدريب األساليب القرآنية أن  مقبول أى (Ha )وفرض البديل
 .الطالبات على مهارة الكالملرتقية قدرة 

 

 

 



 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحث - أ
تدريب وبعد ما حبثت الباحثة بالبحث التجرييب 

ى مهارة الكالم لرتقية قدرة الطالبات عل األساليب القرآنية
مبعهد علوم القرآن فحصلت النتائج البحث كما  عاليةباملرحلة ال

 تلي:
لرتقية قدرة الطالبات  تدريب األساليب القرآنيةن إ -1

يكون ممتازا. ودليل عنها أن كل على مهارة الكالم 
أنشطة املعلمة والطالبات فيه مطابقة مبا يطلب من 

كانت ملحوظة كما ورد تدريب األساليب القرآنيةو 
 يف دليل املالحظة.

 تدريب األساليب القرآنية استجابة الطالبات علىإن  -2
تحصل على الكالم لرتقية قدرة الطالبات على مهارة
. كما ورد يف 3،8133استجابة عليا مع نتيجة املعدلة

123 
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مقياس التفسري إذا كانت نتيجة  املعدلة أكثر من 
 3،65فتحصل على درجة العليا ( 4،0إىل  2،7

< 2،7.( 
لرتقية قدرة الطالبات  تدريب األساليب القرآنيةكان و -3

لرتقية قدرة الطلبة على  تأثرييكون على مهارة الكالم 
 -تتركيب اجلمل املفيدة. وهذا يتضح من االختبار 

 Testومستوى ) 16,535( على التتيجة حتصل
وهذا يعىن أن  ).0,05<000( (.Sig) الداللة

تدريب األساليب القرآنية هلا أثر لرتقية قدرة الطالبات 
 . 0،90على مهارة الكال جبحم تأثري 

 

 المقترحات - ب
على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اعتمادا 

 اآلتية:
 القرآنية األساليب يتعلم يعلمو أن للمدرس ينبغي -1

 حلصول ألجال العربية اللغة دراسة يف تطبيقها مع
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 والتأثري ألمهية بالغا أ�ا إذ املطلوبة األهداف على
 الكالم مهارة يف خاصة الطلبة مستوى فيرتقية

 القرآنية األساليب طريقة يتعلم أن للطلبة وينبغى -2
 القرآنية اآليات باستخدام احلديث على يعتادوا حىت
 وتدبرا احلفظ تقوية على الطلبة تساعد أ�ا كما

 التنزيل احملكم
 ترقية يف والسبل لوسائل أنيوفرا باملدرسة وجديرا -3

 األجنبية باللغة التواصل مهارة
 التىي والطرق باألساتذة أنيهتموا باملدرسة وجديرا -4

 الطالب يستفيد حىت العربية تدريس يف ستخدمو�ا
 املدرسة ألن العربية اللغة مادة السيما مواد يف

 يف أحدمها عن الينفك الواحد كاجلسد واملدرس
 ترقيةوتطويرالطلبة

 البحث هذا من يستفيدوا أن لقارئني حقا ومن -5
 فيتقصري النظر ويعيد املوجودة األخطاء ويصححوا

 اجلميع ينتفع حىت البحث هذا
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 األجنبية.المراجع -2
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soal1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 6 40,0 40,0 40,0 

sangat setuju 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 
 

soal2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 7 46,7 46,7 46,7 

sangat setuju 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 



 
soal3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 15 100,0 100,0 100,0 

 
 

soal4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 5 33,3 33,3 33,3 

sangat setuju 10 66,7 66,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 
 



soal5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 15 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
 
 

soal6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 3 20,0 20,0 20,0 

sangat setuju 12 80,0 80,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 



 
soal7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 15 100,0 100,0 100,0 

 
 

soal8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 2 13,3 13,3 13,3 

sangat setuju 13 86,7 86,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 
 
 
 



soal9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 4 26,7 26,7 26,7 

sangat setuju 11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 
 

soal10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 2 13,3 13,3 13,3 

sangat setuju 13 86,7 86,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 
 



 
soal11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 4 26,7 26,7 26,7 

sangat setuju 11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 
 

soal12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 3 20,0 20,0 20,0 

sangat setuju 12 80,0 80,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 



 
soal13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 1 6,7 6,7 6,7 

sangat setuju 14 93,3 93,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 
 

soal14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 2 13,3 13,3 13,3 

sangat setuju 13 86,7 86,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 



 
soal15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 3 20,0 20,0 20,0 

sangat setuju 12 80,0 80,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 
 

rataratarespon 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

3,60 2 13,3 13,3 13,3 

3,73 4 26,7 26,7 40,0 

3,80 1 6,7 6,7 46,7 

3,87 3 20,0 20,0 66,7 



3,93 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 
 



 ورقة اإلختبار القبلي

 أجب عن األسئلة التالية !

 من أين اشرتيت القميص الذي تلبسه اآلن ؟ .1

 بكم اشرتيته؟ .2
 ؟ هل يوجد سوق بالقرب من بيتكن .3

 مىت تفضل الذهاب غلى السوق �ارا أو ليال ؟ ملاذا ؟ .4

 إذا أردت أن تقدم هدية لصديقتك، فأي هدية ختتار ؟ .5
 

 اإلجابات التالية :ضع سؤاال لكل جواب من 

السؤال :  .1
...............................................

 .............؟

 اإلجابة : أقف هنا منذ ساعتني 



السؤال :  .2

...............................................

 .............؟

 اإلجابة : التلفاز يف املتجر
السؤال :  .3

...............................................

 .............؟
 أفضل الذهاب باحلافلةاإلجابة : 

السؤال :  .4

...............................................
 .............؟

 اإلجابة : أريد أن أشرتي رديو

السؤال :  .5

...............................................
 ......؟.......



 اإلجابة : سأدم اهلدية ألخي األصغر 

السؤال :  .6

...............................................

 .............؟
 اإلجابة : نعم. وجدت احلذاء املناسب 

 

السؤال :  .7
...............................................

 .............؟

 اإلجابة : سأشرتي البنطلون والقميص من السوق 
السؤال :  .8

...............................................

 .............؟

 اإلجابة : اشرتيتها خبمسني رياال



السؤال :  .9

...............................................

 .............؟

 اإلجابة : أعّد حقيبيت قبل السفر
:  السؤال .10

...............................................

 .............؟
 اإلجابة : أضع فيها كل ماأريده

 

 

 

 

 



 ورقة اإلختبار البعدي

 ! أجب عن األسئلة التالية

 مبا أقسم اهللا يف هذه السورة ؟ .1

 من أصحاب األخدود ؟ .2
 ملاذا لعن اهللا أصحاب األخدود ؟  .3

 املؤمنني ؟ملاذا أحرق أصحاب األخدود  .4

 ماجزاء الذين آمنوا ؟ .5
 

 أكمل كما يف املوذج و هات مثاال من نفسك

 

 البطش / شديد 
 إن البطش لشديد

  

 شديد  –العذاب  .1



 حمفوظ  -اللوح  .2

 حميط  –اهللا  .3

 عظيم –العرش  .4

 غفور  –الرب  .5
 هات ثالث مجل مشبهة لكل من النموذجني : .6

 النموذج األول : .7

 حتتها األ�ار إن املومنني هلم جنات جتري من
 

 النموذج الثاين : .8

 ما نقم الكفار من املومنني إال أن يومنوا باهللا

 



ANGKET UJI USLUB AL-QURAN UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA 

TERHADAP KETERAMPILAN BERBICARA 

Bacalah pertanyaan berikut dengan cermat, kemudian 
berikan tanda cekli ( ) pada kolom yang sesuai dengan 
pendapat anda! 

Keterangan: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 

 
NO PERTANYAAN S SS TS STS 

  4 3 2 1 
1.  saya mampu berkomunikasi 

menggunakan bahasa arab 
dengan baik dan benar setelah 
diajarkan  bahasa arab dengan 
menggunakan uslub Al-
Quran 

    

2. 
 
 
 

saya termotivasi  menerapkan 
bahasa Arab setelah 
mempelajari bahasa arab 
dengan menggunakan uslub 
Al-Quran  

    

3. Pembelarjaran bahasa arab 
dengan menggunakan uslub 
Al-Quran  mendorong saya 
untuk memahami dan 
mempelajari Al-Quran 

    



4. Pembelarjaran bahasa arab 
dengan menggunakan uslub 
Al-Quran  pada maharah  
kalam  membuat  bahasa arab 
semakin terasa nyata 

    

5, Pembelarjaran bahasa arab 
dengan menggunakan uslub 
Al-Quran  ini terasa begitu 
sulit untuk dipelajari 

    

6. Pembelajaran uslub AL-
Quran pada maharah kalam 
dapat meningkatkan 
pemahaman siswa 

    

7. Pembelajaran uslub AL-
Quran ini mendorong saya 
untuk mendapatkan hasil 
belajar yang maksimal 

    

8. Pembelajaran uslub AL-
Quran ini dapat melatih siswa 
menggunakan uslub dengan 
benar 

    

9. Pembelajaran uslub AL-
Quran ini membantu siswa 
untuk menemukan uslub pada 
surat lain yang terdapat 
didalam Al-Quran serta 
mengaplikasikannya kedalam 
kehidupan sehari-hari. 

    

10. uslub AL-Quran ini sangat 
penting untuk  dipelajari 
karena sangat membantu 
dalam keterampilan berbicara 
menggunakan bahasa arab. 

    



11. Pembelajaran uslub AL-
Quran ini dapat membantu 
siswa menggunakan  kaedah 
nahwiyah  yang tepat ketika 
berkomunikasi dengan bahasa 
arab. 

    

12. Pembelajaran uslub AL-
Quran ini dapat  
memudahkan Saya mampu 
menghafal  beberapa kosa 
kata yang terdapat didialam 
Al-Quran  

    

13. Pembelajaran uslub AL-
Quran ini sangat cocok untuk 
diterapkan dalam 
pembelajaran bahasa arab 
khususnya pada maharah 
kalam 

    

14. Pembelajaran uslub AL-
Quran ini membantu siswa 
memilih kosa kata yang tepat 
dalam berkomunikasi dengan 
menggunakan bahasa arab 

    

15. Saya dengan mudah 
merangkai kalimat  yang 
akan diungkapkan setelah 
diajarkan bahasa arab 
dengan menggunakan 
uslub Al-Quran 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rubrik Penilaian 

No Nama 
Siswa 

Aspek yang Dinilai Jumlah 

Penggunaan 
uslub 

Kelancaran Tarkib   

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai .138 30 .153 .936 30 .072 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Data_tes 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.162 1 28 .691 

 

 

 



Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretes 47.73 15 10.620 2.742 

postes 72.40 15 10.927 2.821 

 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pretes - 

postes 

-24.667 5.778 1.492 -27.866 -21.467 -16.535 14 .000 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : MA Ulumul Quran  

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : X/I 

Materi Pokok  : surat Al- Buruj ayat 1-11 

Alokasi Waktu : 1 x 45 (2 x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 
dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan 
dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut pandang/teori 



 
B. Kompetensi Dasar & Indikator 

N
o 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 

1 1.1.  
Mensyukur
i 
kesempata
n dapat 
mempelajar
i bahasa 
Arab 
sebagai 
bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasion
al yang 
diwujudka
n dalam 
semangat 
belajar 

1.1.1. Menunjukkan sikap 
syukur kepada Allah 
dengan giat mempelajari 
bahasa Arab  

 

2 2.1. 
Menunjukk
an perilaku 
santun dan 
peduli 
dalam 
melaksanak
an 

2.1.1. Menunjukkan sikap santun 
dalam berkomunikasi 
dengan guru dan teman 



komunikasi 
antar 
pribadi 
dengan 
guru dan 
teman 

 
3 3.1. 

Mengidenti
fikasi 
bunyi kata, 
frase, dan 
kalimat 
bahasa 
Arab yang 
berkaitan 
dengan  
surat Al- 
Buruj ayat 
1-11 

  

3.1.1 Menirukan langsung bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
berkaitan dengan surat Al- 
Buruj ayat 1-11 yang 
diperdengarkan 

 3.2. memahami 
lafal bunyi 
huruf, kata, 
frase dan 
kalimat 
bahasa 
Arab yang 

3.2.1. membaca huruf, kata, 
frase dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan 
surat Al- Buruj ayat 1-11 
dengan intonasi dan makhraj 
yang benar. 



berkaitan 
dengan 
surat Al- 
Buruj ayat 
1-11 

  

 

 3.3. 
menemuka
n makna 
atau 
gagasan 
dari dari 
kata, frase 
dan kalimat 
bahasa 
Arab yang 
berkaitan 
dengan 
surat Al- 
Buruj ayat 
1-11 

 

3.3.1. Mengungkapkan gagasan  
(pikiran utama) yang 
terdapat dalam teks yang 
berkaitan dengan surat Al- 
Buruj ayat 1-11  

3.3.4.mennggunakan/mengucapk
an mufradat yang berkaitan 
dengan surat Al- Buruj ayat 
1-11 dalam berbagai kalimat 
secara benar dan sesuai 
konteks 

 3.4Memproduk
si teks lisan 

3.4.1Mengungkapkan secara 
lisan cara memberitahu, 



dan tulis 
sederhana 
untuk 
mengungka
pkan cara 
memberita
hu dan 
menanyaka
n fakta, 
perasaan 
dan sikap 
terkait 
topik: surat 
Al- Buruj 
ayat 1-11 

dengan 
memerhati
kan unsur 
kebahasaan
, struktur 
teks dan 
unsur 
budaya 
secara 
benar dan 
sesuai 
dengan 
konteks 

menanyakan fakta, perasaan 
dan sikap berkaitan dengan 
topik surat Al- Buruj ayat 1-
11 dengan memperhatikan 
pola nakirah dan 
makrifahdan struktur 
Mubtada’ khabar 

        serta unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan 
konteks 



 
C. Materi Pembelajaran ( terlampir ) 

 
D. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan I 

1. Kegiatan Awal  
a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta 

didik dengan penuh khidmat 

b.  Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran  dan memeriksa kerapihan 

pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran dan konteks siswa. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

e. Guru menggunakan model pembelajaran 

kooperatif learning  

f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang 

digunakan dalam pembelajaran 

g. Guru menyampaikan informasi tentang materi 

yang akan disampaikan. 

 



2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati dengan teliti 

• Siswa mengamati surat Al-buruj ayat 1-11  

yang dibacakan oleh guru di depan kelas. 

•  Siswa meniru langsung surat Al-buruj ayat 

1-11  yang dibacakan oleh guru di depan 

kelas. 

• Siswa mengamati penjelasan guru tentang 

surat Al-buruj ayat 1-11.  

• Siswa dibagikan ke dalam beberapa 

kelompok. 

 

b. Menanya dengan santun 
• Siswa bertanya tentang  surat Al-buruj ayat 

1-11.  

• Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami dari penjelasan guru.  

 

 
c. Mencoba dengan penuh semangat 

 
• Setiap kelompok berdiskusi tentang struktur 

kalimat yang terdapat dalam  surat Al-buruj 

ayat 1-11. 



• Setiap kelompok berdiskusi tentang makna 

surat Al-buruj ayat 1-11. 

• Setiap kelompok mencoba menyampaikan 

informasi tentang  surat Al-buruj ayat 1-11.    

 

d. Menalar dengan terampil 
• Setiap kelompok saling mengoreksii dari segi 

penggunaan mufradhat, dan struktur kalimat 

yang digunakan  

• Setiap kelompok meringkas secara lisan 

sesuai informasi tentang  surat Al-buruj ayat 

1-11.    

 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan 
tanggungjawab 

• Setiap kelompok menyampaikan informasi 

tentang  surat Al-buruj ayat 1-11    di depan 

kelas. 

• Kelompok lain memberikan tanggapan 

terhadap penampilan yang dilakukan oleh 

setiap kelompok yang maju kedepan kelas 

• Guru memberikan apresiasi pada setiap 

penampilan siswa secara berkelompok 



 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 
a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi 

pembelajaran. 

b. Guru menyampaikan pesan moral 

c. Guru bersama siswa memberikan refleksi 

terhadap proses pembelajaran  

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan 

berdoa. 

 

Pertemuan II 

2. Kegiatan Awal  
a. Guru membuka pembelajaran dengan salam 

dan berdo’a bersama dipimpin oleh seorang 

peserta didik dengan penuh khidmat 

b. Memperlihatkan kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran dan konteks siswa. 



d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

e. Guru menggunakan model pembelajaran 

kooperatif learning  

f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang 

digunakan dalam pembelajaran 

g. Guru menyampaikan informasi tentang 

materi yang akan disampaikan. 

 
2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati dengan teliti 
• Siswa mengamati surat Al-buruj ayat 1-11  yang 

dibacakan oleh guru di depan kelas. 

•  Siswa meniru langsung surat Al-buruj ayat 1-11  

yang dibacakan oleh guru di depan kelas 

• .Siswa mengamati penjelasan guru tentang uslub 

yang terdapat pada  surat Al-buruj ayat 1-11.  

• Siswa dibagikan ke dalam beberapa kelompok. 

 
b. Menanya dengan santun 

• Siswa bertanya tentang uslub yang terdapat pada 

surat Al-buruj ayat 1-11.   

• Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
dari penjelasan guru 
 



 
c. Mencoba dengan penuh semangat 

• Setiap kelompok berdiskusi tentang  uslub yang 

terdapat dalam  surat Al-buruj ayat 1-11.   

• Setiap kelompok berdiskusi tentang makna uslub 

surat Al-buruj ayat 1-11. 

• Setiap kelompok mencoba menyampaikan 
informasi tentang uslub yang terdapat pada surat 
Al-buruj ayat 12-22.  

• Setiap kelompok mencoba memproduksi kalimat 
dengan menggunakan uslub yang terdapat pada 
surat Al-buruj ayat 12-22.    

 
d. Menalar dengan terampil 

• Setiap kelompok saling mengoreksi dari segi 

penggunaan mufradhat, dan struktur kalimat 

yang digunakan. 

 

 
e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan 

tanggungjawab 
•  Setiap kelompok menyampaikan hasil kerjanya 

yaitu kalimat dengan             menggunakan 

uslub yang terdapat pada surat Al-buruj ayat 1-

11.    



•  Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap 

penampilan yang dilakukan oleh setiap 

kelompok yang maju kedepan kelas 

• Guru memberikan apresiasi pada setiap 

penampilan siswa secara berkelompok 

 
3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 

a. Guru memberikan post-test terhadap materi 

yang telah dipelajari 

b. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi 

pembelajaran. 

c. Guru menyampaikan pesan moral 

d. Guru bersama siswa memberikan refleksi 

terhadap proses pembelajaran  

e. Bersama-sama menutup pelajaran dengan 

berdoa.  

  

E. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMNBER 
BELAJAR  

 

1. Media/alat 

a. White Board 



b. Spidol  

2. Sumber Belajar  

a. Al-Quran 

b. Kamus 

c. Tafsir al-misbah 

d. Buku Silsilah Ta’lim al-Allughah al-Arabiyyah 

 

3. Metode Pembelajaran 
a. Model pembelajaran kooperatif learning 
b. Metode intiqaiyyah (sam’iyah syafahiyah 

dipadu dengan qawa’id dan terjemah) 
c. Metode istiqraiyyah untuk pembelajaran 
tarkib 
 
 

F. Lampiran-Lampiran 

Lampiran 1.1 : Rubrik Penilaian Maharah Kalam 

G. Rubrik Penilaian 

No Nama 
Siswa 

Aspek yang Dinilai Jumlah 

Penggunaan 
uslub 

Kelancaran Tarkib   

1.      

2.      



3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

      

 

H. Lampiran 1.6 :Pedoman Penilaian 

No Aspek Capaian 

1. Penggunaan uslub 4.   Sangat tepat dalam 

penggunaan uslub 



3.   Tepat dalam dalam 

penggunaan uslub 

2.   Tidak tepat dalam  

dalam penggunaan uslub  

1.   Sangat tidak tepat dalam 

penggunaan uslub 

2. Kelancaran 4.   Sangat lancar dalam 

berbicara bahasa Arab 

3.   Lancar dalam berbicara 

bahasa Arab 

2.   Tidak lancar dalam 

berbicara bahasa Arab 

1.   Sangat tidak lancar 

dalam berbicara bahasa 

Arab 

3. Tarkib  4.   kalimat sangat sesuai 

dengan tarkib 

3.   kalimat sesuai dengan 



tarkib 

2.   kalimat tidak sesuai 

dengan tarkib 

1.   kalimat sangat tidak 

sesuai dengan tarkib 
 

Nilai = skor perolehan X 100 

Skor maksimal 

Pagar Air,13 Desember 2017 

 

 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : MA Ulumul Quran  

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : X/I 

Materi Pokok  : surat Al- Buruj ayat 12-22 

Alokasi Waktu : 2 x 45 (2 x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 
dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan 
dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut pandang/teori 



 
B. Kompetensi Dasar & Indikator 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1.  Mensyukuri 
kesempatan 
dapat 
mempelajari 
bahasa Arab 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional 
yang diwujudkan 
dalam semangat 
belajar 

1.1.1. Menunjukkan 
sikap syukur 
kepada Allah 
dengan giat 
mempelajari 
bahasa Arab  

 

2 2.1. Menunjukkan 
perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi antar 
pribadi dengan 
guru dan teman 

 

2.1.1. Menunjukkan 
sikap santun dalam 
berkomunikasi 
dengan guru dan 
teman 



3 3.1. Mengidentifikasi 
bunyi kata, frase, 
dan kalimat 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   
surat al - buruj 
ayat 12-22  

 

3.1.1 Menirukan 
langsung bunyi kata, 
frasa dan kalimat 
yang berkaitan 
dengan surat al - 

buruj ayat 12-22 

yang diperdengarkan 

 3.2. memahami lafal 
bunyi huruf, kata, 
frase dan kalimat 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  
surat al - buruj 
ayat 12-22  

 

3.2.1. membaca huruf, 
kata, frase dan 
kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan 
dengan surat al - 

buruj ayat 12-22  

dengan intonasi dan 
makhraj yang benar. 



 3.3. menemukan 
makna atau 
gagasan dari dari 
kata, frase dan 
kalimat bahasa 
Arab yang 
berkaitan dengan  
surat al - buruj 
ayat 12-22  

3.3.1. Mengungkapkan 
gagasan  (pikiran utama) 
yang terdapat dalam teks 
yang berkaitan dengan  
surat al - buruj ayat 12-

22  

3.3.4. 
mennggunakan/meng
ucapkan mufradat 
yang berkaitan 
dengan  surat al - 

buruj ayat 12-22 

dalam berbagai 
kalimat secara benar 
dan sesuai konteks 

 

 3.4Memproduksi teks 
lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan 
cara 
memberitahu dan 
menanyakan 
fakta, perasaan 
dan sikap terkait 
topik: surat Al-

3.4.1Mengungkapkan 
secara lisan cara 
memberitahu, 
menanyakan fakta, 
perasaan dan sikap 
berkaitan dengan 
topik surat al – buruj 
ayat 12-22 dengan 
memperhatikan pola 
nakirah dan 



Buruj ayat  12-22 
dengan 
memerhatikan 
unsur 
kebahasaan, 
struktur teks dan 
unsur budaya 
secara benar dan 
sesuai dengan 
konteks 

 

makrifahdan struktur 
Mubtada’ khabar 
serta unsur budaya 
secara benar dan 
sesuai dengan 
konteks 

 

 
C. Materi Pembelajaran  

 
D. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 
1. Kegiatan Awal  

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta 

didik dengan penuh khidmat 

b.  Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran  dan memeriksa kerapihan 

pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 



c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran dan konteks siswa. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

e. Guru menggunakan model pembelajaran 

kooperatif learning  

f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang 

digunakan dalam pembelajaran 

g. Guru menyampaikan informasi tentang materi 

yang akan disampaikan. 

 
2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati dengan teliti 
• Siswa mengamati surat Al-buruj ayat 12-22  

yang dibacakan oleh guru di depan kelas. 

•  Siswa meniru langsung surat Al-buruj ayat 

12-22  yang dibacakan oleh guru di depan 

kelas. 

• Siswa mengamati penjelasan guru tentang 

surat Al-buruj ayat 12-22.  

• Siswa dibagikan ke dalam beberapa 

kelompok. 

 



b. Menanya dengan santun 
• Siswa bertanya tentang  surat Al-buruj ayat 

12-22   

• Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami dari penjelasan guru.  

 
c. Mencoba dengan penuh semangat 

 
• Setiap kelompok berdiskusi tentang struktur 

kalimat yang terdapat dalam  surat Al-buruj 

ayat 12-22   

• Setiap kelompok berdiskusi tentang makna 

surat Al-buruj ayat 12-22 

• Setiap kelompok mencoba menyampaikan 

informasi tentang  surat Al-buruj ayat 12-22    

 

 
d. Menalar dengan terampil 

• Setiap kelompok saling mengoreksii dari segi 

penggunaan mufradhat, dan struktur kalimat 

yang digunakan  

• Setiap kelompok meringkas secara lisan 

sesuai informasi tentang  surat Al-buruj ayat 

12-22    



 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan 

tanggungjawab 

• Setiap kelompok menyampaikan informasi 

tentang  surat Al-buruj ayat 12-22   di depan 

kelas  

• Kelompok lain memberikan tanggapan 

terhadap penampilan yang dilakukan oleh 

setiap kelompok yang maju kedepan kelas 

• Guru memberikan apresiasi pada setiap 

penampilan siswa secara berkelompok 

 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 
a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi 

pembelajaran. 

b. Guru menyampaikan pesan moral 

c. Guru bersama siswa memberikan refleksi 

terhadap proses pembelajaran  

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan 

berdoa. 

 



Pertemuan II 

2. Kegiatan Awal  
a. Guru membuka pembelajaran dengan salam 

dan berdo’a bersama dipimpin oleh seorang 

peserta didik dengan penuh khidmat 

b. Memperlihatkan kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran dan konteks siswa. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

e. Guru menggunakan model pembelajaran 

kooperatif learning  

f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang 

digunakan dalam pembelajaran 

g. Guru menyampaikan informasi tentang 

materi yang akan disampaikan. 

 

 

 



 
2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati dengan teliti 
• Siswa mengamati surat Al-buruj ayat 12-22  

yang dibacakan oleh guru di depan kelas. 

•  Siswa meniru langsung surat Al-buruj ayat 12-

22  yang dibacakan oleh guru di depan kelas 

• .Siswa mengamati penjelasan guru tentang uslub 

yang terdapat pada  surat Al-buruj ayat 12-22.  

• Siswa dibagikan ke dalam beberapa kelompok. 

 
b. Menanya dengan santun 

• Siswa bertanya tentang uslub yang terdapat pada 

surat Al-buruj ayat 12-22   

• Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
dari penjelasan guru 
 

 
c. Mencoba dengan penuh semangat 

• Setiap kelompok berdiskusi tentang  uslub yang 

terdapat dalam  surat Al-buruj ayat 12-22.   

• Setiap kelompok berdiskusi tentang makna uslub 

surat Al-buruj ayat 12-22. 



• Setiap kelompok mencoba menyampaikan 

informasi tentang uslub yang terdapat pada surat 

Al-buruj ayat 12-22.  

• Setiap kelompok mencoba memproduksi kalimat 

dengan menggunakan uslub yang terdapat pada 

surat Al-buruj ayat 12-22.    

 

d. Menalar dengan terampil 

• Setiap kelompok saling mengoreksi dari segi 

penggunaan mufradhat, dan struktur kalimat 

yang digunakan. 

 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan 
tanggungjawab 
•  Setiap kelompok menyampaikan hasil kerjanya 

yaitu kalimat dengan             menggunakan 

uslub yang terdapat pada surat Al-buruj ayat 12-

22.    

•  Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap 

penampilan yang dilakukan oleh setiap 

kelompok yang maju kedepan kelas 

• Guru memberikan apresiasi pada setiap 

penampilan siswa secara berkelompok 



 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 

a. Guru memberikan post-test terhadap materi 

yang telah dipelajari 

b. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi 

pembelajaran. 

c. Guru menyampaikan pesan moral 

d. Guru bersama siswa memberikan refleksi 

terhadap proses pembelajaran  

e. Bersama-sama menutup pelajaran dengan 

berdoa.  

  

E. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMNBER 
BELAJAR  

 

1. Media/alat 

a. White Board 

b. Spidol  

2. Sumber Belajar  

a. Al-Quran 

b. Kamus 

c. Tafsir al-misbah 



d. Buku Silsilah Ta’lim al-Allughah al-Arabiyyah 

 

3. Metode Pembelajaran 
a. Model pembelajaran kooperatif learning 
b. Metode intiqaiyyah (sam’iyah syafahiyah 

dipadu dengan qawa’id dan terjemah) 
c. Metode istiqraiyyah untuk pembelajaran 
tarkib 
 
 

F. Lampiran-Lampiran 

Lampiran 1.1 : Rubrik Penilaian Maharah Kalam 

G. Rubrik Penilaian 
No Nama 

Siswa 
Aspek yang Dinilai Jumlah 

Penggunaan 
uslub 

Kelancara
n 

Tarki
b  

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      



11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

      

 

H. Lampiran 1.6 :Pedoman Penilaian 

No Aspek Capaian 

1. Penggunaan uslub 4.   Sangat tepat dalam 

penggunaan uslub 

3.   Tepat dalam dalam 

penggunaan uslub 

2.   Tidak tepat dalam  

dalam penggunaan uslub  

1.   Sangat tidak tepat dalam 

penggunaan uslub 

2. Kelancaran 4.   Sangat lancar dalam 

berbicara bahasa Arab 

3.   Lancar dalam berbicara 



bahasa Arab 

2.   Tidak lancar dalam 

berbicara bahasa Arab 

1.   Sangat tidak lancar 

dalam berbicara bahasa 

Arab 

3. Tarkib  4.   kalimat sangat sesuai 

dengan tarkib 

3.   kalimat sesuai dengan 

tarkib 

2.   kalimat tidak sesuai 

dengan tarkib 

1.   kalimat sangat tidak 

sesuai dengan tarkib 
 

Nilai = skor perolehan X 100 

Skor maksimal 

Pagar Air,13 Desember 2017 
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