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 استهالل

 (2ِإنَّا َأنَزْلٰنُه قُ ْرٰءنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن )
 

 2سورة يوسف آية 
 )صدق اهلل العظيم(

 
 قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه : 

 
 ُكْم"غ ِة اْلع ر بِيَِّة ف ِإن َّه ا ُجْزٌء ِمْن ِديْنِ ت  ع لُِّم اللُّ  ىْحرُِصْوا ع ل  ا  "

  
“Hendaklah kamu sekalian bersemangat 

mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu 

merupakan bahagian dari agamamu”. 
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 اإلهداء

إىل أيب احملبوب عبد امللك وأمي احملبوبة سوماال يايت حفظهما 
أويس   وإىل إخواين اهلل وأبقامها يف سالمة الدين، الدنيا واآلخرة

 كارين، وأمنان، ودار العصريا، وأخيت دار السالم.  

وإىل األساتذة واألستاذات جبامعة الرانريي الذين قد        
 علموين علوما نافعة وأرشدوين إرشادا صحيحا.

شكرا جزيال على  وإىل أصدقائي األحباء       
مساعدتكم يف إجناز هذا البحث العلمي، جزاكم 

 اهلل خرياجلزاء.
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 شكر وتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

لصالة وااحلمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني، 
والسالم على رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني ومن تبعه إىل يوم الدين.

قد متت الباحثة بإذن اهلل وتوفيقه تأليف هذا البحث، 
اب العربية تطبيق كتحتت املوضوع "وختتص الباحثة هذا البحث 

بين يديك لترقية قدرة الطلبة على المحادثة )بحث تجريبي 
بات اليت قدمتها إمتاما للواج" بمعهد المنجي آتشية الجنوبية(

املقررة للحصول على التخصص يف علم الرتبية جبامعة الرانريي 
 احلكومية اإلسالمية بندا آتشية.    

ق ة تقدم الباحثة بالشكر العميويف هذه الفرصة السعيد
للمشرفني الكرميني مها الدكتوراندوس عثمان حسني، املاجستري 
والدكتور حسين زار، املاجستري. فتقدم الباحثة أفضل الشكر هلما 
اللذان أنفقا أوقاهتما النفيسة ومساعدهتما إلشراف هذا البحث 



 

 ه
 

جزامها ا و إشرافا جيدا كامال من أوله إىل آخره، عسى اهلل يباركهم
 خري اجلزاء.

وتقدم الباحثة الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية 
ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ومجيع األساتذة واألستاذات بكلية 
الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي الذين علموها العلوم املتنوعة 

 املفيدة وأرشدوها إرشادا صحيحا. 

الباحثة أن تقدم بالشكر اجلزيل وجبانب ذلك ال تنسى 
 جلميع موظفي مكتبة جامعة الرانريي وقسم تعليم اللغة العربية الذين

                     قد ساعوها على استعارة الكتب اليت تتعلق هبذا البحث.

الشكر والتقدير لرئيس معهد املنجي آتشية اجلنوبية فوزان  
Lc وملدرس اللغة العربية أمنان .S.pd.I وجلميع املدرسني والطلبة ،

الذين قد ساعدوها يف مجع البيانات احملتاجة عند عملية البحث، 
 عسى اهلل أن يعطيهم أجرا كبريا.
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وتقدم الباحثة الشكر العظيم والدعاء اخلالص لوالديها 
أحسن تربية اللذان قد ربياها باحملبوبني ومها عبد امللك وسوماليايت 

رها عا منذ صغرها حىت اآلن وتقدم الدعاء، ريب اغفوهذهبا هتذيبا ناف
ولواديها وارمحهما كما ربياها صغريا. وتشكر الباحثة إلخواهنا أويس  
كارين، وأمنان، ودار العصريا وكذلك ألختها دار السالم مجيعهم 
قد دفعوها دفعا حسنا يف التعلم، عسى أن يباركهم، وأن جيزيهم 

 اهلل خري الربكة وخري اجلزاء.

وال تنسى الباحثة أن تقدم الشكر لزمالئها يف قسم تعليم 
م )خاصة للفصل اخلامس( الذين قد  2014اللغة العربية ملرحلة 

أعانوها بتقدمي أفكارهم النافعة ودفعوها إىل إمتام كتابة هذا البحث. 
 أدعو اهلل تعاىل أن جيزيهم أحسن اجلزاء يف الدنيا وآلخرة.
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ن عل هذا العمل مثرة نافعة وترجو موأخريا، تدعو اهلل أن جي
القارئني نقدا بنائيا لتكميل هذا البحث ألن اإلنسان ال خيلو من 
اخلطأ والنسيان، وعسى أن يكون هذا البحث نافع للباحثة 

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل  وللقارئني مجيعا.
 العلي العظيم، واحلمد هلل رب العاملني.  
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 مستخلص البحث

عنوان البحث     : تطبيق كتاب العربية بني يديك لرتقية قدرة 
الطلبة على احملادثة مبعهد املنجي آتشية   

 اجلنوبية.         

 االسم الكامل    : أكليما

    140202179رقم القيد         : 

اللغة هي وسيطة اتصال الشخص بغريه، وهبذا االتصال 
وأهدافه.    وإن اللغة العربية من املواد الدراسية يف يدرك حاجته 

مجيع املدارس واملعاهد اإلسالمية بإندونيسيا.       لقد الحظت 
 الباحثة يف تدريس احملادثة  مبعهد املنجي آتشية اجلنوبية أن مدرسي
اللغة العربية يعلمون طلبتهم املقرر من الكتاب ولكنهم مل يقدروا 

تعلمهم  ينشط الطلبة فيها، ونتائج حة        وملعلى احملادثة الصحي
يف درس احملادثة ناقصة. إذ هتدف الباحثة بكتابة هذا البحث ملعرفة 

ية اندفاع الطلبة إىل التعلم النشاطي يف احملادثة بتطبيق كتاب العرب
بني يديك، مث معرفة فعالية تدريس مادة احملادثة. وطريقة البحث 



 ص
 

مع من هي طريقة البحث التجرييب. واجملتاليت استخدمته الباحثة 
طالبا وعينته  137هذا البحث مجيع الطلبة مبعهد املنجي وعددهم 

طالبة، وجلمع البيانات  14هي الصف الثاين)أ( وعددهن 
استخدمت الباحثة أسئلة االختبار القبلي والبعدي واملالحظة 
 املباشرة، وحتليل البيانات استخدمت الباحثة حتليل الكمية

وأما نتائج البحث فهي  ”SPSS Statistics 22“واستخدام الربامج 
 >0،05 (.sig)( ومستوى الداللة-723،29) -أن حتصيل ت

( مقبول أي إن Haوهذا يدل على أن الفرض البديل )( 0000
إن ( Hoكتاب العربية بني يديك فعال، والفرض الصفري )  تطبيق
تاب العربية ن تطبيق كأي أ .كتاب العربية بني يديك مردود  تطبيق

 بني يديك فعال لرتقية قدرة الطلبة على احملادثة.  

 

 

 

 



Abstract 

 

Thesis title                        :  The 

implementation 

of Al- Arabiyah 

Baina Yadaik to 

improve speaking 

ability of 

students. 

Name                                 : Aklima 

Student Register Number  : 140202179 

 

 
Language is an intermediary for connecting 

with one another, with this relationship they 

know their purpose each other. Arabic 

language is one of the subjects studied at 

schools and boarding schools in Indonesia. 

Researchers have observed speaking learning 



in Ma’had Al-munjiya South Aceh. Arabic 

language teachers teach students by using 

guidebooks and yet students have not been 

able to study well and student learning 

outcomes are less unsatisfactory. Here the 

author aims to write this study fortunately 

knowing the students' innovations in learning 

Speaking by applying the book of Al-arabiyah 

Baina Yadaik then knowing the effectiveness 

of the learning of the students of Muhadatsah. 

And the method used by the researcher in this 

study is the experimental method, and the 

population in this study is that all students in 

Ma'had Al-munjiya Aceh strait and the sample 

are grade 2(a) students totaling 14 students. In 

the research data collection using the pretest 

and posttest, and the direct observation. To 

analyze research data using the SPSS 22 

Ststistic program, and the results of the T test 



were -29, 732 with a sig 0.00 smaller than 0.05 

and it showed that (Ha) was received and (Ho) 

was rejected, and that the application of the 

Al-Arabiyah Baina Yadaik Bible was 

successful. 

 

 

 

 

 
 



ABSTRAK 

Judul Skripsi :  Penerapan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa 

Dalam Bermuhadatsah 

Nama            : Aklima 

NIM              : 140202179 

 

Bahasa adalah perantara untuk menghubungkan 

antara seorang dengan yang lainnya. Dengan adanya 

hubungan ini mereka tahu maksud dan tujuannya. Bahasa 

Arab adalah salah satu mata pelajaran yang di pelajari di 

sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren di Indonesia. 

Peneliti telah mengobservasi pembelajaran Muhadatsah di 

Ma’had Al-munjiya Aceh Selatan. Dari hasil observasi awal 

tersebut ditemukan bahwa guru bahasa Arab mengajar 

siswa/siswi dengan menggunakan buku panduan dan akan 

tetapi siswa/siswi belum bisa bermuhadatsah dengan baik, 

dan hasil belajar siswa kurang dan tidak memuaskan. Disini 

penulis menerapkan sebuah buku teks bahasa Arab dengan 

judul Al-Arabiyah Baina Yadaik penulis mencoba 

menerapkan buku ini dalam pembelajaran muhadatsah 

dengan tujuan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 



belajar muhadatsah, dengan menerapkan kitab Al-arabiyah 

Baina Yadaik kemudian mengetahui efektifitas belajar 

muhadatsah siswa. Dalam pengumpulan data, penulis 

menggunakan metode eksperimen, dan populasi penelitian 

yaitu seluruh siswa yang ada di Ma’had Al-munjiya Aceh 

selatan dan sampelnya adalah murid kelas 2(a) yang 

berjumlah 14 siswa.  Dalam pengumpulan data dilapangan 

peneliti menggunakan soal pretest dan posttest dan observasi 

langsung. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan 

program Ststistik SPSS 22, dan hasil dari rumus T adalah -

29, 732 dengan sig 0.00 lebih kecil dari 0,05 dan ini 

menunjukan bahwasanya (Ha) diterima dan (Ho) ditolak, dan 

bahwasnya penerapan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik 

berhasil. 
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 الباب األول
 مقدمة

 مشكلة البحث -أ
كان الكتاب له دور مهم يف التعليم، ألن          

الكتاب حيتوي املواد الدراسية منظمة، مرتبة، 
ومتواصلة موضوعة، فيسهل للمدرس والطلبة 

أو يف أي اتباع عملية التدريس يف املدرسة 
 مؤسسة.
كان الكتاب يف املدرسة ينقسم إىل  

قسمني وهو كتاب املدرس وكتاب الطالب، وأما 
كتاب املدرس يكون إرشادا ملدرس يف تيسري 
عملية التدريس احملتويات باإلعداد، العملية، 
والتقومي ومرشد يف استخدام كتاب الطالب. وأما  

وحيتوي  ه تعلمكون مصدرا يف يفكتاب الطالب 
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مات عن القدرة األوىل علو باملوضوعات، وامل
 1وضوع يف كل باب.املناسبة بامل

م عن يقدمون آرائه الرتبوينيالعلماء  أكثر       
كلفي يشرحان تعريف الكتاب، منها كمليس و 

ن الكتاب هو اآللة تكون مساعدة شرحا دقيقا أ
تعلم من األشياء ما قرأه اللفهم و ا يف طالبلل

 2ه.ولفهم خارج الدول املختلفة عن نفس
وكتب درس اللغة العربية املنتشرة اليوم إما  

مايستخدمه العام وما قررته احلكومة لتستخدمه  
املدارس  العربية يف املدارس ككتاب تعليم اللغة

                                                           
1 Kementrian pendidikan dan kebudayaan، 

Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 

Tahun 2015، (Jakarata: Kepala badan PSDMPL-PMP 

2015)، hal 58 
2file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/Docume

nts/Bab%202.pdf di akses pada tanggal 21 februari 

2018 

 

file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/Documents/Bab%202.pdf
file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/Documents/Bab%202.pdf
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تاب اللغة ، وكم1994الثانوية مبنهج الدراسي
بتدائية مبنهج الدراسي العربية يف املدارس اإل

 املدارس ، وكتاب دروس اللغة العربية يفم2013
 م. 2013العالية مبنهج الدراسي 

إن كتاب العربية بني يديك من كتب 
يف  ها املدرسوندرس اللغة العربية الذي يستخدم

أما أغراضها تعليم اللغة العربية يف دول خمتلفة. 
 ترقيةجيدا و  ،العربية صحيحافهي تلفيظ اللغة 

 همعلى املفردات حىت يتمكن وتعبريهم الطلبة فهم
قد و  3.الثقافيةو  تصاليةالاكفاية اللغوية و من ال
أو  اتؤسساملعدة  يف الكتابهذا  تطبيق جيري

                                                           

العربية  عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان واصدقائه، 3 
)الرياض:املكتبة الرئيسية العربية  ،بين يديك،الطبعة األولى

 و-ه .ص ه(1422/ 2001سنة  الوقف إسالمي،-للجميع
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رأت الباحثة املزايا  الصادرة هلذا الكتاب وقد يةةاهل
يهتم باحملادثة أو  أن وهوهذا الكتاب،  كثرية من

حثة احلوار  باملوضوعات املتنوعة كما وجدت البا
 األوىل يكونوحدات، فمثال يف الوحدة يف كل 

عن التحية والتعارف وكذلك تكون  احلوار
 أخري هذا الكتاب.موضوعات احلوار مستمرة إىل 

فرع ادثة هي جزء من مهارة الكالم و احمل         
اللغة العربية قبل مهارة من الفروع املهمة يف 

هي النطق باللسان عن شعور الفرد أو أي  القراءة
 4إىل املخاطب. أو اخلرب شيء لتوصيل املعلومات

 من قول املدرسو  ومما تالحظ الباحثة       
عهد مازالوا عندهم أن الطلبة هبذا امل فتجد

                                                           
4http://belajar.dedyahya.web.id/2012/9/ketra

mpilan-berbicara-muhadasah-meningkatkan-

ketrampilan-siswa-bahasa-arab.html diakses pada 

tangal 21 februari 2018 

http://belajar.dedyahya.web.id/2012/9/ketrampilan-berbicara-muhadasah-meningkatkan-ketrampilan-siswa-bahasa-arab.html
http://belajar.dedyahya.web.id/2012/9/ketrampilan-berbicara-muhadasah-meningkatkan-ketrampilan-siswa-bahasa-arab.html
http://belajar.dedyahya.web.id/2012/9/ketrampilan-berbicara-muhadasah-meningkatkan-ketrampilan-siswa-bahasa-arab.html
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ويف استعمال  صعوبات يف حمادثة اللغة العربية
األساليب اللغوية حينما يتحادثون بالعربية. فتبدو 

ثر باألساليب اإلندونسية. أن أساليبهم تتأ
فهموا ما ، ولو ألفاظ نطقوكذلك صعب يف 

  تحادث املخاطب  أو ما شرح املدرس.ي
هبذا املعهد، وإلصالح هذه املشكالت  

فأرادت الباحثة أن تطبق كتاب الذي ألف العريب 
حتت املوضوع "كتاب العربية بني يديك" وهذا 
الكتاب سوف يكون مناسبا تطبيقه يف تعليم 
اللغة العربية هبذا املعهد ألن فيه احملتويات بأمثلة  

رية  وبسيطة حىت يكون سهلة فهم الطلبة كث
 الذين يريدون تعلمه. 

كانت احملادثة املكتوبة يف كتاب العربية   
بني يديك بشكل احلوار سهلة الفهم واحلفظ، 
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موضوعات ة مكونة من األساليب العربية، و صرحي
احلوارات تتكون من األشياء القريبة حبياة الطلبة. 

يكون فعاال ترى الباحثة أن هذا الكتاب 
استعماله للتدريس، وإن كان الطلبة ليس هلم 
القدرة الكافية يف اللغة العربية، لو كان املدرس 
يستطيع تطويره حبياة الطلبة. إذ إمنا أن يصرف 

 املدرس املادة مناسبة بالبيةة من الطلبة.
ومن هذه البيانات أرادت الباحثة أن         

لكتاب كمحاولة تطبق احملادثة املوجودة يف هذا ا
من احملاوالت يف ترقية رغبة الطلبة على احملادثة 

 بآتشيه اجلنوبية. المنجيمبعهد 
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 أسئلة البحث  -ب
وعلى خلف مشكلة البحث السابق 
فيكون تركيز البحث يف هذه الرسالة هي "كيف 
ترقية قدرة الطلبة على احملادثة بعد تطبيق كتاب 

التعليم والتعلم؟". العربية بني يديك يف عملية 
ولسهولة احلصول على بيانات البحث فتقدم 

  الباحثة أسةلة البحث كما يلي:
بني هل بعد تطبيق "كتاب العربية  .1

 على يديك" جيعل قدرة الطلبة ترتقي
 احملادثة؟  سيطرة

كيف أنشطة املدرس والطلبة يف  .2
عملية التعليم "بتطبيق كتاب العربية 

 بني يديك" يف تعليم احملادثة؟ 
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 أهداف البحث -ج
من أهداف البحث اليت تستفيدها و 

 الباحثة يف كتابة هذه الرسالة كما يلي:
معرفة قدرة الطلبة على سيطرة احملادثة  .1

 بعد تطبيق كتاب العربية بني يديك.
معرفة اندفاع الطلبة إىل التعلم  .2

النشاطي يف احملادثة بتطبيق كتاب" 
 املنجيالعربية بني يديك" مبعهد 

 آتشيه اجلنوبية.
 

 أهمية البحث  -د
ة اليت لأن يعرفوا املشك ،للمدرسني .1

يواجهها الطلبة يف تعليم احملادثة 
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أن يعاجلوها  ويدفعوهم    واويستطيع
 للتعلم. 

اقرتاحات هذه الرسالة تكون  ،بةللطل .2
تشيه اجلنوبية آ املنجيمبعهد بة لطل

 .فيهارفع للدفعهم يف احملادثة و 
 زيادة املعلومات واملعرفة، للباحثة .3

إجياد أفضل واخلربة والنظرية أثناء 
 املصادر للمعلومات  على احملادثة.

 
 معاني المصطلحات -ه
مضمون هذه  يفقبل أن تبحث الباحثة    

يحسن هبا أن توضح معاين املصطلحات فالرسالة 
وع هذه الرسالة حىت ال خيطئ الواردة يف موض
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أما املصطلحات اليت  ون يف فهم معانيهائر القا
 تبينها الباحثة فهي كما يلي:

 
 تطبيق .1

-يطّبق-التطبيق مصدر من "طّبق
تطبيق و  5تفعيال.-يفّعل-تطبيقا" على وزن فّعل

استعمالة الشخص إىل  عند احملدثني هو السعي
رأى 6يف استعماهلم. أو األشخاص الذين يرغبون

التطبيق هو ، ج.س بادودو وسوتان حممد زين
                                                           

 ،المنجد في اللغة وإلعالم ،مؤسسة دار املشرق 5 
، م(1986الطبعة الثاين والعشرون )دار املشرق ببريوت: 

 543ص.
الموجة الفن لمدرس عبد العاليم إبراهيم،  6 

 م(،1986املعارف،)القاهرة: دار  الطبعة العاشرة، ،يةالعرب
 321ص.
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مان علي ورأي لق 7أو النتيجة . الطريقة ،احلال
ومن  8املقارنة.أن التطبيق هو التدريب و 

أن  التعارف السابقة ميكن للباحثة أن تلخص
 أو جمموع على التطبيق هو عملية يعمل شخص

 املقصود حيث يوصلهم إىل هدف معني.
 
 ترقية المحادثة .2

ترتكب من كلمتني وهي  ترقية احملادثة هي
من إن كلمة "ترقية" مصدر  "احملادثة"."ترقية" و

ويف  9صعده.و  ترقية معناها رفع-يرقي-رقى

                                                           

 (.1996-1487بادودو و زين ) 7 
 (1996-1044علي ) 8 
 .376ص. ،املراجع السابق ،لويس معلوف 9 
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 10من درجة. معجم الوسيط معناها إرتفاع
على  بةواملراد بالرتقية هنا فهي رفع قدرة الطل

 تشيه اجلنوبية.آ املنجيادثة اللغة العربية مبعهد حم
وأما املراد بالرتقية يف هذه الرسالة فهي 
رفع قدرة الطلبة يف احملادثة على تعليم اللغة العربية 

 تشيه اجلنوبية.آ املنجيمبعهد 
-هي مصدر من "حادث احملادثة لغة

-نطقا-ينطق-مبعىن "نطق ،حمادثة"-حيادث
حتدث ، تكلما"-يتكلم-ومبعىن تكلم ،منطوقا"

واحملادثة  11عن الشيء: "تكلم وأخرب".بالشيء و 
                                                           

مطعة  ،معجم الوسيط ،إبراهيم انيس وأخرون 10
 .187ص. ،م1990جمموع اللغة العربية.

األدب اللغة و  المنجد في ،لويس معلوف 11 
 ،)املطبة الكتوليكية ،الطبعة اخلامسة عشرة ،والعلوم
 222ص. ،(1956بريوت:
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عن أي  الطلبة تكلمأن ي يف هذا البحث فهي
باللغة العربية  وضوعيف امله و ما أراد أو أشياء شيء

 .اوجيدا فصيح
حممد واصطالحا: كما قال حممود يونس و 

يف  ي: هي التعبري الصحيح باللفظ عماقاسم بكر 
   12باللسان".النفس ويكون 

هذه الرسالة  وأما املراد برتقية احملادثة يف
على التكلم فيما بينهم يف  فهي رفع قدرة الطلبة

 تشيه اجلنوبية.آ املنجيتعلم اللغة العربية مبعهد 
 كتاب "العربية بين يديك" .3

"العربية بني يديك" هو الكتاب  كتاب
الفوزان، ألف د.عبد الرمحن بن إبراهم  الذي

                                                           
العربية  ،حممود يونس وحممد قاسم بكري 12

 33ص: ،بدون سنة ،اجلزء الثالث ،والتدريس
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د.عبد اخلالق حممد الطاهر حسني، و د.خمتار 
حممد بن إبراهيم فوزان الفوزان الدكتور  فاضل.

أستاذ مشارك يف املناهج وتعليم اللغة العربية لغري 
 الناطقني هبا.

 حدود البحث -و
تبحث الباحثة هذه  ،احلد املوضوعي .1

تطبيق كتاب  الرسالة يف املوضوع
"العربية بني يديك لرتقية قدرة الطلبة 

 املنجي مبعهد  بةاحملادثة الطلعلى 
 . املنجي .بأن اختارت حبثها مبعهد

إن الباحثة تقوم ببحث  ،احلد الزماين .2
هذه الرسالة يف السنة الدراسية 

 املنجيمبعهد م  2017-م 2016
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إن الباحثة تبحث هذه  ،احلد املكاين .3
وهو يقع  املنجي مبعهدالرسالة  

تشيه آ  Labuhan Haji Baratب
 .اجلنوبية

 
 االفتراض والفروض -ز

افرتضت الباحثة يف هذا البحث هي أن   
ب العربية بني يديك" يساعد الطلبة تطبيق "كتا

أما الفروض يف  على تنشيط تعلم مادة احملادثة.
 هذا البحث فهي:  

تطبيق كتاب العربية بني يديك جيعل  .1
 احملادثة. على ترتقي الطلبةقدرة 

يدفع تطبيق كتاب العربية بني يديك  .2
 احملادثة. أنشطة الطلبة لتعلم
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 الدراسات السابقة  -ح

كانت الدراسة السابقة من أهم أسس 
البحث اليت استخدمتها الباحثة ملعرفة أسلوب 

بيتها. وهذه الدراسة الدراسة إجيابيتها وسل
معرفة إجابية الفرق على مقارنة النتائج و  هاتساعد

بني دراستها اخلالية مع الدراسات األخرى 
 السابقة:
 ( 2013رسالة حسن املغفرة )  .1

 :عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية
البحث احلايل خيتلف  :وجه االختالف

بالبحث الذي كتبتها حسن املغفرة يف املوضوع 
واملكان وطريقة البحث. كانت الدراسة السابقة 
تبحث عن مشكالت احملادثة عند طلبة املدرسة 
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يالبوه. وأما الدراسة احلالية الثانوية نور الفالح م
عن تطبيق كتاب العربية بني يديك لرتقية  هاتبحثف

على احملادثة. والدراسة السابقة  الطلبةقدرة 
تستخدم طريقة البحث املكتيب وامليداين وأما 

 ة تستعمل طريقة البحث التجريبية.الدراسة احلالي
ا تشبيه يف استخدام أدوات وجه التشبيه: هلمو 

ملوضوع : مشكالت احملادثة عند طلبة او  البحث
وأما  املدرسة الثانوية نور الفالح ميالبوه.

املشكلة: مشكالت تطبيق احملادثة عند طلبة 
أغراض ف املدسة الثانوية نور الفالح ميالبوه

 ملعرفة عملية تعليم احملادثة نور الفالح.1 البحث:
ملعرفة مشكالت يواجهها الطلبة يف تعلم .2

ملعرفة سبب من أسباب ال تعضد . 3احملادثة 
 قدرة الطلبة
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العينة: اجملتمع و . امليداينريقة البحث: املكتيب و ط
اجملتمع= مجيع الطلبة باملدرسة الثانوية اإلسالمية 

ىل الفصل إنور الفالح ميالبوه من الفصل األول 
 العينة= الفصل الثاين  ،الثالث

 أدوات البحث :املالحظة املباشرة و املقابلة
 الشخصية

 
 (2012رسالة فتح الرشدي أمر).2

 :عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية
البحث احلايل خيتلف  :وجه االختالف

بالبحث الذي كتبه فتح الرشدي أمر  يف 
املوضوع واملكان وطريقة البحث. كانت الدراسة 
السابقة تبحث عن حماوالت املدرس يف ترقية 
قدرة الطلبة على احملادثة. وأما الدراسة احلالية 
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تبحث عن تطبيق كتاب العربية بني يديك لرتقية 
الدراسة السابقة على احملادثة. و  الطلبةقدرة 

تستخدم طريقة البحث املكتيب وامليداين وأما 
 ة تستعمل طريقة البحث التجريبية.الدراسة احلالي

يف استخدام أدوات   وجه التشبيه: هلما تشبيه و 
املوضوع: حماوالت املدرس يف ترقية و  .البحث

املشكلة: . أما قدرة الطلبة على احملادثة
ت لوصول طلبة املشكالت بتقدمي عدة احملاوال

SMAN 10 Fajar Harapan   على مهارة احملادثة
ملعرفة  .1أغراض البحث:ف اجليدة الكافية.

الطلبة على حماوالت املدرس يف ترقية قدرة 
. ملعرفة املشكالت اليت يواجهها 2 ،احملادثة

طريقة و املدرس يف ترقية قدرة الطلبة على احملادثة.
العينة: اجملتمع و وأما  امليداينالبحث: املكتيب و 
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سنة  SMAN 10 Fajar Harapanالطلبة ب =اجملتمع
 طالبا. 143عددهم  2011-2012دراسية 

 طالبا. 21طلبة الفصل الثاين عددهم =-العينةو 
دوات البحث: املقابلة الشخصية واملالحظة و أ

 اإلستفاء.املباشرة و 
 
 (2013رسالة خري املولنا ).3

 :احلالية عالقة الدراسة السابقة بالدراسة
البحث احلايل خيتلف  :وجه االختالف

بالبحث الذي كتبتها خري املولنا يف املوضوع 
واملكان وطريقة البحث. كانت الدراسة السابقة 
تبحث عن تطبيق طريقة التمثيل لرتقية مهارة 
الكالم. وأما الدراسة احلالية تبحث عن تطبيق  
 كتاب العربية بني يديك لرتقية قدرة الطلبة على
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احملادثة. والدراسة السابقة تستخدم طريقة البحث 
ة تستعمل طريقة اإلجرائية وأما الدراسة احلالي

تشبيه يف  وجه التشبيه: هلماو  البحث التجريبية.
يقة املوضوع: تطبيق طر فاستخدام أدوات البحث  

الطلبة املشكلة: أن ، و التمثيل لرتقية مهارة الكالم
ا رس مل يستقدمو املدمل يقدروا مهارة الكالم و 

أغراض أما الطرق املاسبة يف تعلم الكالم.
معرفة إجراء تطبيق الطريقة التمثيل يف .1البحث: 

معرفة ترقية .2 تعليم مهارة الكالم عند الطلبة.
قدرة الطلبة يف تعليم مهارة الكالم بتطبيق طريقة 

معرفة استجابة الطلبة لتطبيق طريقة .3 التمثيل.
ريقة البحث: طو ارة الكالم.التمثيل يف تعليم مه

    اجملتمع والعينة: اجملتمع= مجيع الطلبة أما إجرائية
يف املدرسة العالية اإلسالمية مجال عمل لونج 
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العينة= الفصل و  طالبا. 453وعددهم  ،بوتو
أدوات البحث: و  الثاين اجليدة للمرحلة العالية.

 االختبار.و  ،املالحظة املباشرة ،املقابلة الشخصية
 

 طريقة كتابة الرسالة -خ
وأما التأليف والكتاب هبذه الرسالة 
فتعتمدت الباحثة على دليل إعداد وكتابة الرسالة 
العلمية )درجة املرحلة اجلامعية األوىل( قسم تعليم 

تأهيل املعلمني جبامعة و اللغة العربية بكلية الرتبية 
 م.   2016 الرانريى اإلسالمية احلكومية سنة
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 لثانياالباب 
 اإلطار النظري

 
 هومؤلف كتاب العربية بين يديك -أ

التعريف بسلسلة كتاب العربية  -1
 بين يديك

هتمام يف هذا العصر باللغة العربية، الزاد ا
ة وسالسل عديدة، تلبي مما أدى إىل تأليف كتب

 العربية املتعددة املتجددة. وبالرغم بةحلاجات طل
من اجلهود اليت بذلت يف هذا اجملال، فمازالت 
احلاجة ماسة لسالسل جديدة، تثري هذا احلقل 

 املهم. 
وتأيت السلسلة العربية بني يديك، إسهاما 

 مشاركة فيه. وهتدف السلسلة إىلو يف هذا امليدان، 
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 دراس من الكفاية اللغوية واإلتصاليةمتكني ال
 1.يف موضوعة الثقافية وستشرح مبخصوصةو 

اللغة  ماب" العربية بني يديك" كمادة تعليعترب كت
ه و كذلك يستطيع الطلبة أن يستخدمو العربية 

للمناقشة بينهم، واستخدام الكتاب" العربية بني 
داخل  استفادتههلم ميكن  وهذا يديك "لدى الطلبة

العربية   م عل  ااحمادةةالفصل وخارجه لرتقية قدرهت
 تنشيطها يف بيئتهم اللغوية.و 

ة إن الطلبة املبتدئني يف تعلم اللغة العربي
تهم يستطيعون أن يستفيدوه يف ترقية وتنشطة حمادة

بالعربية واشتمل الكتاب" العربية بني يديك" 

                                                           

لعربية ا عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان واصدقائه، 1 
ربية )الرياض:املكتبة الرئيسية الع ،الطبعة األولى بين يديك،

 ص.ه ،ه(1422/ 2001سنة  للجميع_الوقف إسالمي،
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تضمن فيه وال ي حمتويات باللغة العربية الفصح ،
 ةبللهجات العامية ومن مث سهل للطلالكلمة من ا

 استفادته عند تعلم اللغة العربية يف ترقية يف
وتنشيطها، وهذا األمر جيعل كفاءة الطلبة لغري 
الناطقني هبا يف تعلم اللغة العربية عامة وااحمادةة 

 خاصة فيه حلياهتم اللغوية. 
قسمت السلسلة إىل ةالةة مستويات 
تعليمية، هي: املستوى األساسي واملستوى 

اب دم. وقد رأينا دمج كتاملتواسط واملستوى املتق
 تقادناعريبات )النشاط( يف كتاب الطالب الالتد

أن الفائدة املرجوة من ذلك أكرب من فصلهما يف  
 الية:املواد التو وتتألف السلسة من الكتب  كتابني.

املستوى األساسي : كتاب الطلبة + كتاب  .1
 املعلم 
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املستوى املتواسط : كتاب الطلبة + كتاب  .2
 املعلم

املتقدم : كتاب الطلبة + كتاب  املستوى .3
 املعلم

 احلروف العربية. .4
( جزءان، وكتاب املعلم 1وكتاب الطالب ) .5

 للمستوى املبتدئ –( 1)
( جزءان، وكتاب املعلم 2وكتاب الطالب ) .6

 للمستوى املتوسط –( 2)
( جزءان، وكتاب املعلم ) 3وكتاب الطالب ) .7

 للمستوى املتقدم  –( 3
وكتاب املعلم ( جزءان، 4وكتاب الطالب ) .8

 للمستوى املتميز  –( 4)
 .املعجم العريب بني يديك .9
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 وتصحب السلسلة مادة صوتية. .10
دث الطرائق وهتدي السلسلة بأح

ت ليها علم تعليم اللغاإواألساليب اليت توصل 
األجنبية، مع مراعات طبيعة اللغة العربية 

ملوجهات ا بشخصيتها املتميزة وخصائص املتفردة.
 اليت أخذت هبا السلسلة كما يأيت: 

 .التكامل بني مهارات اللغة وعناصرها .1
العناية بالنظام الصويت للغة العربية، متييزا  .2

 .وإنتاجا
 .مراعاة التدرج يف عرض املادة التعليمية .3
 .مراعاة الفروق الفردية بني الدارسني .4
اختيار نصوص متنوعة )حوارات، قصة....  .5

عل  حوارات،  تاب األولاخل( واعتمد الك
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والنصوص القصرية، لسهولتها، ولكوهنا مثريا 
 جيدا للتعليم.

 .استخدام تدريبات متنوغة ومتعددة .6
 .مناسبة ااحمتوى ملستوى الدارسني .7
ضبط النصوص بالشكل، كما اقتضت  .8

 .احلاجة إىل ذلك
ة الرتاكيب يف كل وحدو ضبط عدد املفردات  .9

 .وكتاب
 .دةالتعليمية يف عرض املااتباع نطام الوحدة  .10
 .عرض املفردات يف سياقات تامة .11
هتمام باجلانب الوظيفي عند عرض اال .12

 .تراكيب اللغة
هتمام باملهارات الشفوية يف املستوى اال .13

 .األوىل
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 .مهاراهتاو التوازن بني عناصر اللغة  .14
 .مالءمة السلسلة ملعلم اللغة العربية .15
  باملفردات والتعبريات الواردة يفوضع قوائم  .16

 .كل كتاب
اإلفادة من قوائم األلفاظ املوجودة يف العامل  .17

 .العريب
 .اإلفادة من قوائم الرتاكيب النحوية الشائعة .18
 .وضع اختبارات حملية يف كل كتاب .19
اإلفادة من التجارب اخلاصة بإعداد املواد  .20

  .أخرى    ات يف لغو التعليمية يف اللغة العربية 
 .عرض املفاهيم الثقافية بأساليب شائقة .21
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ستعانة بالصورة وال سيما يف الكتابني اال .22
 2األول والثاين.

 والزمن املخصص لتدريس السلسلة بالتقريب: 
درسا، يضاف إليها  576الدروس األساسية = 
 درس. 200درسا =  24دروس لالختبارات 
 24أسبوعيا = ساعة  25يف برنامج يتيح له 

 أسبوعا.
 30ساعة أسبوعيا = 20يف برنامج يتيح له 

 أسبوعا.
 40ساعة أسبوعيا =15يف برنامج يتيح له 

 أسبوعا.

                                                           
 عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان واصدقائه،.....، 2
 ز. -ص.و
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 60ساعات أسبوعيا = 10يف برنامج يتيح له 
 أسبوعا.

 75ساعات أسبوعيا =  8يف برنامج يتيح له 
 أسبوعا.

 120ساعات أسبوعيا =  5يف برنامج يتيح له 
 3أسبوعا.
ومن تنوع القسم ااحمتوى يف هذا الكتاب، أن       

تويات ااحم تأليفه. فمن صورة هذا الكتاب مناسب
هبذا الكتاب مالزمة بقدرة وذكاء الطلبة. ومن هذه 
احلال تكون مؤلف هذا الكتاب جذاب ورغبة فيه 

 ملن يرغب يف اللغة العربية. 
 

                                                           

عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان واصدقائه،....  3             
 ص.ح
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التعريف بمؤلف كتاب العربية  -2
 بين يديك

 ن بن إبراهم الفوزاند.عبد الرحم
 التعريف الشخصي :

حممد بن إبراهيم فوزان الفوزان الدكتور 
 أستاذ مشارك يف املناهج وتعليم اللغة العربية لغري

 الناطقني هبا.
 

 السرية الذاتية 
 د.عبد الرمحن بن إبراهماالسم        : 

 الفوزان فوزان
 مكان امليالد : الرياض

العمل      : أستاذ املناهج وتعليم اللغة 
العربية والثقافة، معهد 
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اللغويات، جامة امللك 
سعود. املشرف العام عل  
القسم النسائي. وكيل 
قسم اللغة والثقافة. وكيل 
 التطوير واجلودة سابقا.

 malfouzan@ksu.edu.saاملكتب :  هاتف
4692969    

 التخصص العام : املناهج وطرق التدريس.
التخصص الدقيق : تقومي برامج تعليم اللغة 
 العربية للناطقني بغريها.

 الشهادات العلمية : 
بكالوريوسرتبية وآداب، ختصص لغة  .1

عربية، كلية الرتبية، جامعة امللك 
 سعود، والتقدير جيد جدا.

mailto:malfouzan@ksu.edu.sa
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دبلوم عايل يف تدريس اللغة العربية  .2
غري الناطقني هبا، معهد اللغويات ل

العربية، جامعة امللك سعود، والتقدير 
 ممتاز.

شهادة إهناء برنامج اللغة اإلجنليزية  .3
 العام، كلية ملتون. اململكة املتحدة.

شهادة إهناء برنامج اللغة اإلجنليزية  .4
املتقدم، جامعة يورك، اململكة 

 املتحدة.
شهادة إهناء الربنامج األساسي يف  .5

غة اإلجنليزية، جامعة يورك، اململكة الل
 املتحدة.
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ماجستري منهج وطرق تدريس اللغة  .6
العربية كلية الرتبية جامعة امللك 

 سعود، والتقدير ممتاز.
إهناء برنامج متطلبات قبول درجة  .7

الدكتوراه يف املناهج العامة، كلية 
الرتبية جامعة امللك سعود، والتقدير 

 ممتاز.
يف  نامج الدكتوراهإهناء مجيع مقررات بر  .8

املناهج العامة، كلية الرتبية جامعة 
 امللك سعود، والتقدير ممتاز.

احلصول عل  درجة الدكتوراه يف  .9
املنهج وطرق التدريس مع توصية 
بطباعة الرسالة كلية الرتبية جامعة 

 امللك سعود.
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 الدورات التدريبية :
حضور ومشاركة يف عدد من الدورات        

التدريبية مبوافقة اجلامعة داخل السعودية وخارجها 
يف جمال اللغة اإلجنليزية واحلاسب اآليل وصناعة 
الكتاب، وذلك يف جامعة امللك سعود وجامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وجامعة يورك يف 

 بريطانيا واملغرب وتونس.
 ير املهارات :دورات عمادة تطو 

حضور ومشاركة واحلصول عل  شهادات الدورات 
 التالية :

 إسرتاتيجيات حتفيز الطالب. .1
 بيئة التعلم اآلمنة واملرحية. .2
 التغذية الراجعة أداة لتعلم أفضل. .3
 كفايات التدريس االحرتايف. .4
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التدريس القائم عل  التخصص والبحوث  .5
 الرتبية.

 تطوير ملف التدريس. .6
 spssائية باستخدام االختبارات االحص .7
 القاعات الذكية. .8
 تصميم وبناء املقرر الدراسي. .9
 تقومي خمرجات التعلم. .10
 التدريس املصغر. .11
 أساسيات نظام إدارة التعلم. .12
 دعم تعلم الطالب. .13
 مهارات التدريس الفعال. .14
استخدام التقنية يف التدريس اجلامعي.  .15

احلصول عل  شهادة برنامج أعضاء هيئة 
 التدريس اجلدد. 
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جاء مشروع العربية بني يديك ليدعم تعليم   
العربية لغري الناطقني هبا، وهو مشروع مييز 
بالشمول والتكامل، فهو يستعني جبميع الوسائط 
التعليمية، من كتب وبرامج إذاعية، وتلفازية، 
وحاسوبية، وعن طريق الشبكة الدولية 
"االنرتنت". حىت يتحقق تعليم العربية أفضل 

ها، وليجد كل دارس ما حيقق األساليب وأحدة
   4رغبته ويليب حاجته.

 
 

                                                           

عربية ال عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان واصدقائه، 4 
ربية )الرياض:املكتبة الرئيسية الع ،الطبعة األولى بين يديك،

  ب ص. ،ه(1422/ 2001سنة  الوقف إسالمي، - للجميع
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المواد الدراسية في كتاب  -3
 العربية بين يديك

وقبل أن تبني الباحثة عن املواد الدراسية  
يحسن هبا لفاملتضمنة يف كتاب العربية بني يديك 

أن تبني تعريف املواد الدراسية العامة. تعد املواد 
وك ة ومهارة السلاملعرفاشتملت من  الدراسية كل ما
تنفيذ كل منها ألجل الوصول  بةالذي البد للطل

  5إىل درجة الكفاءة املعينة.
إن األهداف من كتاب العربية بني يديك  

هي متكني الدارس من الكفايات التالية: الكفاية 
ما اللغوية، الكفاية االتصالية، والكفاية الثقافية وفي

                                                           
/http://mgmpips.wordpress.com/2007/03أدمني،5

02/pengertian-bahan-ajar-materi- pembelajaran، مأخوذ 
 .2013يويل27يف التارخ 

http://mgmpips.wordpress.com/2007/03/02/pengertian-bahan-ajar-materi-%20%20pembelajaran،%20مأخوذ
http://mgmpips.wordpress.com/2007/03/02/pengertian-bahan-ajar-materi-%20%20pembelajaran،%20مأخوذ
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صيل وقبل تفيلي بيان موجز هبذه الكفايات، 
الكفايات املذكورة تبدي الباحثة األهداف املذكورة 
مث تستنبط مضمون كتاب العربية بني يديك حيث 
يشتمل املهارات األربع منها: مهارة االستماع، 

 مهارة الكتابة. و مهارة الكالم، مهارة القراءة 
 الكفاية اللغوية  .أ

 املهارات اللغويات األربع يأيت: .1
 املسموع(االستماع )فهم  .أ

 القراءة ) فهم املقروء(  .ب
 ج. الكالم ) احلديث(

 اإلبداعية(و الكتابة ) اآللية  .د
 العناصر اللغوية الثالةة فهي: .2

األصوات )الظواهر الصوتية  .أ
 املختلفة(
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املفردات )التعابري السياقية   .ب
 واالصطالحية(

ج. الرتاكب النحوية )مع قدر مالئم من 
 والصرف واإلمالء(و قواعد النح

 الكفاية االتصالية   .ب
وترمي إىل اكتساب الدارس القدرة عل  
االتصال بأهل اللغة، من خالل السياق 
االجتماعي املقبول، حبيث يتمكن الدارس من 
التفاعل مع أصحاب اللغة شفويا وحتريريا، ومن 
تعبري عن نفسه بصورة مالئمة يف املواقف 

 االجتماعية املختلفة.
 ج. الكفاية الثقافية

الدارس جبوانب متنوعة من ةقافة  يزود 
اللغة، وهي هنا الثقافة العربية اإلسالمية، يضاف 
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إىل ذلك أمناط من الثقافة العالية العامة، اليت ال 
 6ختالف أصول اإلسالم.

 ه. لغة لسلسلة كتاب العربية بني يديك
تعتمد السلسلة عل  اللغة العربية  

 الفصيحة، وال تستخدم أية هلجة من اللهجات
 7العربية العامية، كما أهنا ال تستعني بلغة وسيطة.

 
سلسلة الكتاب العربية بين مزايا  -4

 يديك

                                                           

لعربية ا الفوزان وأصدقائه،عبد الرمحن بن إبراهيم  6 
لعربية )الرياض املكتبة الرئيسية ا، الطبعة األولى بين يديك،

، ه(1422/ 2001سنة  الوقف إسالمي، -للجميع
 و-ص.ه

 عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان واصدقائه،.....ص.و 7
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كان لكل كتاب املزايا والعيوب، ويف     
هذه الفكرة تقدم الباحثة املزايا من كتاب العربية 

 كما يلي:و بني يديك، وه
أحدث سلسلة يف تعليم اللغة  .1

 العربية 
االنتظام اهلندسي البنائي  .2

للوحدات: فجاءت وحدهتا 
 متناسقة.

متت معاجلة األصوات والظواهر  .3
الصوتية بطرق خمتلفة وبعضها  

 جديد.
أخذت بنية كل كتاب منها شكال  .4

يتناسسب واملستوى التعليمي 
 الذي وضع له.
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مرفق مع كل كتاب املادة الصوتية  .5
املصاحبة له: ليسهل محلها 

 واالسفادة منها.
دا فنيا فريأخرجت السلسلة إخراجا  .6

 بني أمثاهلا.
 هتتم السلسلة باجلنسية معا: فتوجه .7

 اخلطاب لكل منهما.
 

سلسلة الكتاب العربية  عيوب -5
 بين يديك

ما إىل هذا الكتاب  وبعد تأمل طويل         
وجدت الباحثة عيوب هذا الكتاب من شكله 

وإمنا  .وتدرجه يف تقدمي املادة ومناسبة بالدارسني
عل  املدرس أن يفاعل يف إلقاء دروسهبالبيئة من 
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ألف جلميع الدارسني ألن هذا الكتاب  الدارسني
 يف العامل.
 
طرق استعمال كتاب سلسة  -6

 العربية بين يديك
إن طريقة استعمال هذا الكتاب يبدأ     

                  املدرس الدرس باحلوار الوارد يف بداية 
املدرس احلوار وأما الطلبة كل الوحدات، ويقرأ 

يستمون إىل قراءته، وبعد قراءة املدرس يقرأ الطلبة 
احلوار مجاعة مث بالفرقة أمام الفصل. وتفهم طرق 
استعمال هذا الكتاب من بيان املؤلف نفسه 
وملعرفة طرق استعمال الكتاب حيسن بالباحثة أن 

 تصف وحدات الكتاب كما يلي:
 أوال: احلوارات 
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وحدة بثالث حوارات ) افتتحت كل 
ماعدا الوحدة األوىل، فقد ضمت ست حوارات 

بعا. سو قصرية( ويتضمن كل حوار ست مبادالت أ
يتضمن احلوار اجلانب اللغوي من أصوات 

مفردات وتعبريات وتراكيب حنوية، كما حيتوي و 
عل  قدر من املفاهيم الثقافية. وقد اختريت 
 موضوعات احلوارات، حبيث تالئم اهتمامات
الدارسني. ويهدف احلوار إىل عملية تيسري التعليم 
والتعلم، ومتكني الدارس من استعمال اللغة، 

 والتواصل هبا.
واخلالصة من هنا هي أن احلوارات يف هذا 
الكتاب يستخدم املوضوع حبيث تالئم الدارسني. 

كن إىل عملية تيسري التعليم والتعلم، وميو واهلدف ه
 التكلم  هبا.و الدارس استعمال اللغة 
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 ةانيا: املفردات 
 حتتوي الوحدة عل  نوعني من املفردات: 

املفردات األساسية: وهي اليت تشمل عليها  .1
 ويرتاوح عددها يف الوحدة بني  احلوارات.

مفردة. ويتم عرض املفردات  30و20
األساسية املصورة لكل حوار عقبه مباشرة، 

تدريبان عل  تلك و ويلي العرض تدريب أ
 ات. املفرد

املفردات اإلضافية: وهي جمموعة من املفردات  .2
 وارات.حلاملهمة اليت ال ترتبط مباشرة مبوضوع ا

والغرض منها تزويد الدارس بعدد من املفردات 
الضرورية اليت توسع رصيده من األلفاظ. وقد 
خصصت صفحة مستقلة للمفردات 

 اإلضافية، والتدريب عليها.
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   تسموهناك نوع آخر من املفردات اليت
باملفردات املساندة: وهي مفردات شائعة مالزمة 
ملوضوع الوحدة والتدريبات املصاحبة هلا، ومل يتسع 

 آخر التدريبات، فوضعت يفو هلا اجملال يف احلوارات 
الكتاب ليحال إليها كلما دعت احلاجة إىل ذلك، 

 وكلما اتسع الوقت لذلك. 
وهذه املفردات ليست من صلب املقرر، بل 

يل إليها حي وإضافة يقوم هبا الطالب بنفسه، أو ه
املعلم إذا كان الوقت متسعا، ولذا فإهنا مل تثبت 

 ضمن قوائم مفردات الكتاب.
واخلالصة من هنا أن املفردات حتتوي نوعني 
هي املفردات األساسية واملفردات اإلضافية. 
والغرض من هذه املفردات تزويد الدارس بعدد من 

 اليت تكثر رصيده.املفردات املهمة 
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 ةالثا: الرتاكيب النحوية 
تعرض كل وحدة عددا حمدودا من الرتاكيب      

النحوية األساسية. وخصصت لتدريبات تراكيب 
ةالث صفحات. وقد اعتمدنا عل  التدريبات 
النحوية احلديثة، ذات الطابع االتصايل، اليت تقوم 
عل  املشاركة والتفاعل. تلي صفحات التدريبات 

الث، صفحة رابعة، حتتوي عل  ملخص الث
للرتاكيب النحوية، اليت درب عليها الطالب. وقد 

يف جدول. والغرض من هذه الصفحة،  عرضت
 8.مراجعة ما درسه الطالب

                                                           

لعربية ا ،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وأصدقائه 8 
 ص. ك بين يديك،
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وتعزيزه. وعل  املدرس أن يعلم الطلبة جبيد  
   وأحسن تعليما ألن هذا الكتاب يكون فعاال 

 يف تدريسه بنسبة الرتاكيب النحوية.
واخلالصة يف هذه الرتاكيب النحوية هي  

تعرض عددا من الرتاكيب النحوية األساسية، 
 صفحات.  3وخصصت لتدريبات الرتاكيب 

 رابعا: األصوات 
يتم يف هذه الصفحة عرض أحد األصوات 
العربية، واشتملت الصفحة  عل  ةالةة أنواع من 

 التدريبات:
 الكلمات الواردة يف احلوارات  .أ

 نائيات الصغرىتدريبات الث  .ب
ج. تالوة جمموعة من اآليات الكرمية 

 تشتمل عل  األصوات اهلدف.
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 وتتخذ التدريبات الصوتية ةالث مراحل: 
 مرحلة االستماع  .أ

 مرحلة التمييز  .ب
 9.ج. مرحلة اإلنتاج )النطق(

بعد عرض األصوات، تعاجل بعض الظواهر و 
ني ب          الصوتية اخلاصة بالعربية، كالتفريق 

 )ال( القمرية.و)ال( الشمسية و  احلركة واملد،
واخلالصة من هنا أن فيها مراحل التدريبات 

هي مرحلة االستماع، مرحلة التمييز، و الصوتية 
ومرحلة اإلنتاج )النطق(. وفيها بعض الظواهر 
الصوتية اخلاصة، كالتفريق بني املد واحلركة، و)ال( 

 الشمسية و)ال( القمرية.

                                                           

 ص. م ،العربية بين يديكعبد الرمحن وأصدقائه،  9 
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 10.خامسا: فهم املسموع 
ال تتضمن تدريبات فهم املسموع وال 
تدريبات األخرى أية مادة لغوية جديدة، وإمنا يتم 
االعتماد عل  املادة اليت جاءت يف احلوارات. 
وروعي يف تدريبات فهم املسموع التنوع والتدرج، 

 فجاءت كما يلي:
 تدريبات عل  مستوى الكلمة  .1
 بارةوالعتدريبات عل  مستوى اجلملة  .2
 تدريبات عل  مستوى احلوار .3
 تدريبات عل  مستوى الفقرة .4

واخلالصة من هنا أنه قد روعي يف تدريبات 
فهم املسموع التنوع والتدرج يف تدريبات عل  
مستوى الكلمة، وتدريبات عل  مستوى اجلملة 

                                                           

 ص. ل ،العربية بين يديكعبد الرمحن وأصدقائه،  10               
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العبارة والتدريبات عل  مستوى احلوار  وتدريبات و 
 عل  مستوى الفقرة.

 م سادسا: الكال
ال تتضمن تدريبات الكالم مادة لغوية 
جديدة، وإمنا يتم االعتماد عل  املادة اليت وردت 
يف احلوارات. وقد جاءت تدريبات الكالم يف صور 

 خمتلفة منها:
 اجلوابو تدريبات السؤال  .1
 تدريبات تتبادل احلوارات .2
 تدريبات تكملة الناقص يف حوارات .3
 تدريبات وصف الصورة .4
 تدريبات االتصال .5

اخلالصة من هنا أن يف تدريبات الكالم له 
، تبادل اجلوابصور خمتلفة وهي تدريبات السؤال و 
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رات، وتكملة الناقص يف حوارات، ووصف احلوا
 تدريبات االتصال.الصورة و 

 سابعا: القراءة 
ال تتضمن نصوص القراءة مادة لغوية  
لتدرج اوروعي يف نصوص القراءة التنوع و  جديدة،

 :فجاءت كما يلي
 القراءة عل  مستوى الكلمة .1
 القراءة عل  مستوى اجلملة والعبارة .2
 القراءة عل  مستوى الفقرة .3

 واستخدمت عدة تدريبات عل  فهم املقروء منها:
 بالو أجب بنعم أ .1
 أجب عن األسئلة .2
 أكمل العبارة .3
 امأل الفراغ يف الفقرات بالكلمة السابقة  .4
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اخلالصة أن يف القراءة ال تتضمن مادة لغوية 
جديدة بل قد روعي يف نصوص القراءة التنوع 
والتدرج. واستخدمت عدة التدريبات عل  فهم 

بال، أجب عن األسئلة و هي أجب بنعم او املقروء 
وأكمل العبارة، وامأل الفراغ يف الفقرةات بالكلكة 

 السابقة.
 ةامنا: الكتابة 

 الوحدات من يدرب كتاب الطالب يف
األوىل إىل السابعة عل  كتابة اآللية، حيث يتدرب 
عل  كتابة مجيع احلروف العربية مفردة جمردة، 
باإلضافة إىل كتابة حروف املد واحلركات القصرية 
والشدة، والتنوين، و)ال( الشمسية، و)ال( 
القمرية، ووصل احلروف، ونسخ الكلمات. ينتقل 

 مرحلة الكتابة الكتاب بالطالب بعد ذلك إىل
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املوجهة، يف حدود ما درسه. وتتخذ تدريبات 
 الكتابة املوجهة صورا متعددة منها:

 وتعبرياتتكوين كلمات  .1
 كتابة كلمات حتت صور .2
 ترتيب كلمات لتكوين اجلمل .3
 تكملة اجلمل .4
 ملء فراغات  .5
إمالء مفردات خمتارة ) يف الوحدة  .6

 الثالث األخرية(
الوحدة تصحيحه ) يف و اكتشاف اخلطأ  .7

 11األخرية(.
                                                           

لعربية ا عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وأصدقائه،11 
لعربية )الرياض املكتبة الرئيسية ا، بين يديك،الطبعة األولى

، ه(2001/1422سنة  الوقف إسالمي، -للجميع
 م-ص.ي
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واخلالصة من هنا أن يف وحدة الكتابة   
ي هت الكتابة املوجهة صورا متعددة و تتخذ تدريبا

 كتابة كلمات حتتوتعبريات، و تكوين كلمات 
صور، وترتيب كلمات لتكوين اجلمل  وغري ذلك 

 من التدريبات املوجهة.
 

 وتدريسها المحادثة -أ
يستهدف درس ااحمادةة مساعدة الدارس        

عل  أن يستعمل بنفسه الرصيد اللغوي الذي 
سيلة سبقته حتصيله، والقضية تتخلص يف تقدمي الو 

له لكي يعرب عن  نفسه، ويتبادل اآلراء ووجهات 
النظر مع غريه من الزمالء، حول موضوع معني. 
املشكلة هي متكن يف إةارة ااحمادةة، والعثور عل  
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ات تدفع الدارسني غل  اخلروج من دائرة موضوع
  12الصمت والسلبية إىل التعبري احلر الطليق.

وأما يف هذا الكتاب ما وجدت الباحثة  
ااحمادةة ولكنها جتد فيه احلوارات، ومن هذه 
 احلوارات تقوم الباحثة بتطويرها أةناء التعليم حىت
تكون ااحمادةة بني الطلبة. وهذا الكتاب يكون 

منباعا يف زيادة املفردات اليومية ويف مصدرا و 
 استعمال األساليب اللغوية الصحيحة. 

يف تدريبات ااحمادةة املرجوة منها هي  
االستطاعة النطق والكالم بالعربية، وااحمادةة هي 
أهم ملن يريد أن يتعلم اللغة العربية، ألن دون 

                                                           

اإلتجاهات المعاصرة في تدريس  محادة إبراهيم،12 
 ،اللغة العربية واللغات الحية األخرىلغير الناطقين بها

 (،1987سنة  )القاهرة: دارالفكر العريب،ملزم الطبع والنشر،
 201ص،
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ااحمادةة أو املمارسة هبذه اللغة سوف ال يستطيع 
هبا، ألن اللغة دون املمارسة تكون ناسيا أن يتكلم 

هبا. وإذا أراد شخصا ااحمادةة بالغة العربية اجليدة 
سسة ؤ أن ميارسها يوميا أو سوف يؤسس املفعليه 

 أو البيئة اللغوية ملمارسة هذه اللغة.
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 الباب الثالث
 إجرءات البحث

 
 منهج البحث -أ

تستعمله الباحثة يف هذا  املنهج الذيإن 
مايقال باإلجنليزية و منهج جترييب أو البحث ه

Experiment Research”"  ويعرف يف اإلندوسية
Penelitian Eksperimen”" لمي منهج عو ه

عرف أثر السبب تتستطيع الباحثة بواسطتها أن 
)املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري التابع( وله  

 1األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية.

                                                           
المدخل إلى البحث صاحل بن محد العساف،  1

،  ه(1416يكان،ب)الرياض، املكتبة الع، العلم السلوكية
 302ص.
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أما تصمميمات املنهج التجرييب فتجري 
على أربعة أنواع وهي التصميمات الباحثة 

( Pre-Experimental Designالتمهيدية )
 True-Experimental)والتصميمات التجريبية 

Design)  والتصميمات العمليةFaktorial 

Design( والتصميمات شبه التجريبية )Quazi-

nExperimental Desig.)2 
ويف هذا البحث استخدمت الباحثة 

 Quazi-Experimentalتصميمات شبه التجريبية)

Design .) 
مسيت هذه التصميمات هبذا االسم 
)التصميمات شبه التجريبية( ألنه ال يتم فيها 
االختبار والتعيني عشوائيا، وكذلك اليتم فيها 

                                                           
  320-314 .صاحل بن محد العساف......ص 2
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ضبط املتغريات اخلارجية مبقدار ضبطها يف 
التصميمات التجريبية. إال أهنا ال تصل من حيث 
تدين ضبط املتغريات ملستوى التصميمات 

ضبطها ضبطا حيول بني  التمهيدية، وإمنا يتم
عوائق الصدق  الداخلي والصدق اخلارجي من 
أن يكون هلا أثر على صدق التجريبية )ملعرفة 
مدى أثر عوائق الصدق الداخلي والصدق 

يف  3على التصميمات شبه التجريبية.  اخلارجي 
هذا البحث جتري الباحثة حبثها يف جمموعة 

 One Group Pretest Postest واحدة، ويسمى ب

”Design"4.  فتستعمل الباحثة االختبارين القبلي
بعد تطبيق   والبعدي لقياس مدى ارتقاء الطلبة

                                                           
 321-320صاحل بن محد العساف.....ص 3

4 Suharsimi Arikunto, Manajemen Enelitian, 

(Rineka Cipta: Jakarta,2005), Hal.212 
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عدم االرتقاء و كتاب العربية بني يديك أ
وللحصول على نتائج هذا البحث تستعمل 

 الباحثة القانون كما يلي: 
  

 2T X  1T 

1T  :ختبار القبلياال 

X   :تطبيق 

2T  :ختبار البعدياال 
 

 لمجتمع والعينةا -ب
أما اجملتمع يف هذا البحث فهم مجيع 

اجلنوبية وعددهم يبلغ   آتشيه املنجيالطلبة مبعهد 
طالبا. والعينة يف هذا البحث هي  137

 14الطالبات يف الصف الثاين )أ( وعددهن 
 طالبة. 
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وطريقة اختيار العينة هي الطريقة العمدية 
(Purposive Sampling تسمى هذه الطريقة )

االختيار باخلربة وهي تعين  وبالطريقة املقصودة أ
أساس االختيار من خربة الباحثة ومعرفتها بأن 

اختارت  هذه الوسائل تتمثل جمتمع البحث.
الباحثة هذا الفصل ألهنن قد تعلمن اللغة العربية 
منذ سنة واحدة هبذا املعهد ولكن مازال عندهن 
 ضعف يف احملادثة، وأرادت الباحثة أن ترى

النتيجة بعد تطبيق كتاب العربية بني يديك ألهنن 
ة يف حمادثة اللغة العربية مازلن عندهن املشكل

لذلك تريد الباحثة أن تطبق هذا الكتاب  فصيحة
يف هذا الفصل مناسبا لرتقية قدرة الطلبة الصف 

 الثاين على احملادثة.
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حتدد الباحثة ويف عملية التعليم والتعلم 
 اخلطوات التالية :

تعطي و  الباحثة الطلبة إىل فرق جتعل .1
كتاب العربية بني يديك احلوار الواردة يف  

  حتت املوضوع "احلياة اليومية"
الطلبة يستمون إىل الباحثة احلوار و  وتقرأ .2

 قراءة الباحثة.
احلوار  واالباحثة الطلبة أن يقرؤ تطلب   .3

 معا.
تسأل الباحثة الطلبة املفردات الغريبة هلم،  .4

املفردات اليت          الباحثة الطلبة وتسأل
 .هامل يفهمو 

م الباحثة الطلبة من يفه ، وتسأل .5
 املفردات اليت سأل الطالب.
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 تشرحوإذا كان الطلبة مل يعرفوا املعىن   .6
 الباحثة معناها حىت فامهوا احلوار املعرضة. 

توزع الباحثة املفردات وبعد فهم الطلبة  .7
احملادثة ها وحيرروا فوو منهم أن حي تطلبو 

 باستعمال هذه املفردات املعطاه.
الطلبة احملادثة أمام الفصل مع  يقدم .8

 .فراقهم
حىت والطلبة اآلخرون يستمعون إليها،  .9

 انتهاء الدور لكل الفرق.
احملادثة الباحثة إذا كانت  تشرحمث  .10

من األخطءات املعروضة فيها مكونة 
 ها.وتصلح
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 أدوات البحث -ج
املستخدمة جلمع البيانات وأما طريقة البحث 

 فتعتمد الباحثة على األدوات التالية:
 االختبارات .1

االختبارات إحدى األدوات اليت متكن       
جلمع البيانات اليت حتتاج إليها  أن تستخدمها

إلجابة أسئلة البحث، وتقوم الباحثة باخبارين 
 مها:

 االختبار القبلي -
الذي ختتربه و االختبار القبلي ه

قبل تطبيق كتاب العربية بني الباحثة 
 .يديك
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 االختبار البعدي -
الذي ختتربه و االختبار البعدي ه

الباحثة بعد تطبيق كتاب العربية بني 
 .يديك

البحث فتطبيقها أما األسئلة هلذا 
      وية، ألن الباحثة تريداالختبار بشكل الشفب

استطاعة الطلبة يف احملادثة، من ترتيب أن تنور 
اجلمل، القواعد اللغوية، املخارج احلروف واللهجة 

 من حمادثتهم.  
يف هذه االختبار حدثت احملادثة بني 
الباحثة والطلبة، سئلت الباحثة الطلبة بأسئلة 
شفوية، وأجاب الطلبة ما سئلت الباحثة من 

 وقيمت الباحثة األسئلة اليت قدمت الباحثة.
 حمادثة الطلبة بتومي املعني املقرر يف هذا البحث.
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 املالحوة املباشرة .2

تقوم الباحثة باملالحوة املباشرة وهي    
عملية تالحظ املواهر يف الفصل من الطلبة، 

 .المنجيوتالحظ الباحثة مواقف معهد 

تني يعين مالحوة الحواملالباحثة  عدت   
 الباحثة من املدرس ومالحوة الطلبة حيث 
يالحط املدرس الباحثة عن طريقة التدريس اليت 
تستعملها يف تدريس احملادثة. وأما مالحوة 
الطلبة هي أن تالحظ الباحثة الطلبة عن 
عمليتهم يف فصل الدراسة من جهدهم والتعاون 
فيما بينهم وتعاملهم يف الفرق حينما تيسري 

 عملية التعليم.
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 .طريقة تحليل البيانات -د

علومات خطوة مهمة  من تعترب حتليل امل
خطوات تصميم البحث. ففي هذا البحث 
استخدمت الباحثة طريقة حتليل البيانات حتليال 
كميا. فاما حتليل البيانات كميا الذي  استعملته 
الباحثة إلجابة أسئلة البحث للحصول على 
اجملموع واملعدل من إجابة االختبارين )االختبار 

 القبلي والبتعدي(.
تأثري تطبيق كتاب العربية بني  مث ملعرفة

يديك لرتقية قدرة الطلبة على احملادثة فالتحليل 
ت. وأما من  -اختبارو الذي استعملته الباحثة ه

( الذي استعملته t test)ت -أنواع االختبار
اختبار و الباحثة لتحليل البحث يف هذا البحث ه
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Paire Sample T- Test  ألن املنهج التجرييب الذي
التصميمات شبه جتريبية و اختارت الباحثة ه

مع االختبار  بشكل تصميم اجملموعة الواحدة
 One Gruopما يقال يف إجنليزية و القبلي والبعدي أ

Pre-Test Post-Test Design   باستعانة احلساب
، ”Statistic  “SPSS 22على األدوات الرقمية 

 وحساب الرموز.
 t تقوم الباحثة بشرطي t testإجراء وقبل 

test  ( فهما اختبار طبيعية البياناتUji 
Normalitas( واالختبار املتجانس )Uji 

Homogenitas على األدوات الرقمية .)Statistic 

“22 SPSS”( إن طبيعية البيانات ،Normalitas 

Data( واملتجانس )Homogenitas Data حتصيله )
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( Distribusi Dataالبيانات )يدل على توزيع 
 0،05  >(Sig)مبستوى الداللة 

 من (Sig)فالتحليل مبستوى الداللة 

Paired Sample T Test : كما يلي  
 (Sig)إذا كان نتيجة مستوى الداللة  -

فهذا يدل على أن الفرض  0،05  >(
( مردود والفرض البديل Haالصفري )

(Ho.مقبول ) 
 ( (Sig)إذا كان نتيجة مستوى الداللة  -

فهذا يدل على أن الفرض  0،05  <
( مقبول والفرض البديل Haالصفري )

(Ho.مردود ) 
ولنور التحليل إىل شدة تأثري تطبيق كتاب 

"العربية بني يديك"  لرتقية قدرة الطلبة على 
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 Eta Squaredاحملادثة فاستخدمت الباحثة الرموز 
 التايل:

Eta Squared  =𝑡2

𝑇2+(𝑁−1)
 

 Sizeعن نتيجة ( Interprestasi) فالتفسري

Effect : كما التايل 
 

 1-3اجلدول 
 Size Effectنتيجة 

Eta Squaiared Size 

0،01 - 0،05 Small 

0،06 – 0،13 Medium 

0،14 Large 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشاتها

 
 عرض البيانات  -أ

شرحت الباحثة يف  الباب الثالث فيما  
يتعلق مبنهج البحث. ويف هذا الباب تعرض 
الباحثة نتائج البحث اليت وجدهتا بعد القيام 

بالبحث مبعهد املنجي آتشية اجلنوبية يف الصف 
الثاين للمستوى الثانوية، وللحصول على البيانات 

احملتاج إليها، فقامت الباحثة بالبحث التجرييب 
م /2018م  ملعهد للسنة الدراسية بذلك ا
بية يف اعتمادا على رسالة عميد كلية الت  2019

عن اإلذن جلمع  جامعة الرانريي بندا آتشيه
 البيانات فيه.



75 
 

 ميدان البحث لمحة -1
كان معهد املنجي أحد املعاهد 
اإلسالمية بآتشيه اجلنوبية، تقع يف شارع 

Nasional Blang pidie Tapaktuan . وقد أسس
م، وكان مدير املعهد اآلن 2011املعهد سنة  هذا

وعدد الفصول .    Lcاألستاذ احلاج فوزانو ه
 6الدراسية للمرحلة الثانوية هبذا املعهد اآلن بيلغ 

فصول وينقسم على ثالثة مراحل التعليم وعدد 
 طالبا وبياهنا كما يلي:  163الطلبة هبذا املعهد 

 1-4الجدول 
 الطلبةعدد الصف الدراسي وجمموع 

عدد  الصف  الرقم
 الصف

 المجموع

  77                الصف  
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 2 األول
الصف  

 الثاين
         

2 
       48 

الصف  
 الثالث

         
2 

       38 

          لمجموعا
6 

       
163 

 
درس ن يف هذا املعهد أما عدد امل

ا وعدد مدرسي اللغة شخص 20فمجموعهم 
أشخاص وهم كما يف اجلدول  4 العربية كلهم

 يت: اآل
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 2 -4الجدول 
 االسم الرقم
 Lcاحلاج فوزان  1
 S.Agنوفييت  2
 S. pdيسماندار  3
  S.pd وايت 4
  S.pd فسريدا 5
  S.pdأبو حسن أزهاري 6
  S.pdواسعة 7
  S.siإجيا إرليدا 8
 S.pd.Iأمنان 9
  S.tpوردى أين 10
  S.pdسييت سلمي 11
  S.pdسوريايت 12
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  S.pdسوفرا أغوستينا 13
  S.pdيوين مرفرة 14
  S.pd.Iمسطورا 15
  S.pd.Iميلي رمحة 16
  S.pd.Iإمجاليايت  17
 S.pd M.siكسميايت 18
  S.pdأجنسمان 19
  S.pd.Iنوري أردياين 20

 
 3-4ل الجدو 

متخرج          الرقم االسم 
اح عبيدة بن اجلر و أب  1 أمنان 

 2 مجاليايتا الرانريي
 3 فردى الرانريي
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ثة بإجراء قامت الباح نالذي ةبوعدد الطل

وجتري  .طالبا 14التجريبية يف الصف الثاين 
الباحثة املقابلة الشخصية مع موظف املدرسة عن 
تطور هذا املعهد، قد تطور هذا املعهد على توايل 
الرياسات فيظهر تطويرا تطويرا وتقدما لكل دوره. 

اآلن هذا املعهد يقسم فصوال كثرية لتسهيل و 
 1املدرس يف إجراء التعليم والتعلم فيه.

أن  اللغة العربية هبذا املعهد مدرسقال 
تطبيق كتاب العربية ب ن يديك جيعل الطلبة 

وختلصت  ناشط ن يف احملادثة ويرغبون فيها.
الباحثة أن املدرس والطلبة هبذا املعهد يرغون 

يا أستاذة، نرجو  فيها، ومن الطلبة من قال هلا
                                                           

1 Sumber Waka Kurikulum MTs.S Al- 

Munjiya Aceh Selatan. 
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منك بعد انتهاء دراستك عليك أن تعودي إىل 
هذا املعهد ليكون مدرستنا هبذه املادة. وكذلك 
قول املدرس هلا عسى أن تعودي إىل هذا املعهد 

 لعملية التعليم والتعلم.
 

المحادثة بتطبيق كتاب العربية تدريس  -2
 بين يديك

كانت الباحثة مدرسة عند إجراء 
. ويف عملية تدريس يف الصف األول التجريبة

احملادثة تستعمل الباحثة كتاب العربية ب ن 
يديك يف تعليم مهارة الكالم. وموضوعات 
التعليم مأخوذة من هذا الكتاب حتت 

ات املوضوع "احلياة اليومية". وهذه املوضوع
 احتوت على:



81 
 

 احلياة اليومية "يف املدرسة" -
 احلياة اليومية "يف املستشفى" -
 احلياة اليومية "يف يوم العطلة" -

وجلمع البيانات فقامت الباحثة نفسها 
 29بالبحث احلقلي يف ذلك املعهد من التاريخ 

م.حيث توضح 2018نوفمرب 3أكتوبر  إىل 
 الباحثة بالتوقيت التجرييب كما يف اجلدول التايل: 

 
 4-4الجدول 

 التوقيت يف العملية التجربية
 الحصة التاريخ  اليوم اللقاء
اللقاء 
 األول 

 4-3 أكتوبر 29 اإلثن ن

 6-5 أكتوبر 30 الثالثاءاللقاء 



82 
 

 الثاين
اللقاء 
 الثالث

 4-3 نوفمرب  1 اخلميس

اللقاء 
 الرابع 

 6-5 نوفمرب 3 السبت

 
وخطوات التعليم والتعلم يف كل الدور  

 كما يف اجلدول اآليت:
 إجراء التعليم )اللقاء األول(

 5-4 الجدول 
 املادة             : احملادثة 

 : الثاين          الفصل 
 املوضوع          : احلياة اليومية )احلوار األول(

 دقيقة  x 30 2زمن الدرس      :  
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األنشطة  رقمال

 التعليمية
خطوات عملية 
 التعايم والتعلم

 الوقت

ألقت الباحثة  - مقدمة 1
السالم وأجاب 

 الطلبة السالم
أعدت الباحثة  -

الفصل بتتيب 
 ومريح للتعلم

الباحثة طلبت  -
قراءة الطلبة ب

الدعاء وقرأت 
الباحثة كشف 

 احلضور 

 
 
 
 

10 
 دقائق
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شرحت الباحثة  -
املعلومات عن 

ارتباط املادة 
السابقة باملادة 

 احلالية.
ربطت الباحثة  -

موضوع احملتوى 
باملوضوع 

 السابق.
أرشدت الباحثة  -

الطلبة التباع 
خطوات التعليم 
باستعمال كتاب 

العربية ب ن 
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 يديك.
شرحت الباحثة  -

شرحا  لطلبةل
 واضحا. 

 املالحظة النقط 2
بدأت الباحثة  -

شرح موضوع 
التعليم وقدمت 
بيانا دقيقا عن 

 املوضوع.
فرقت الباحثة  -

 الطلبة إىل فرق.
دقق الطلبة   -

املفردات، 
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 والعبارات
لتحرير 

 املفردات.
نطق الطلبة  -

املفردات، 
بنطق والعبارات 
 صحيح.

 تقدمي السؤال
 دفعت الباحثة -

الطلبة لتقدمي 
 األسئلة

سأل الطلبة  -
املفردات اليت مل 

يفهموها، 

40 
 دقيقة
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وفضلت 
الباحثة الطلبة 

اآلخرين 
 إلجابتها.
 التدريب

الطلبة احلوار  قرأ  -
 احلروف رجاخمب

 .اجليدة واللهجة
 االستيعاب

استعاب الطلبة  -
احلوار الذي 

أعطت الباحثة 
حتت املوضوع 
احلياة اليومية 
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)احلوار األول( 
يف  باملناقشة
 الفرقة.

حصل الطلبة  -
معاين على 

املفردات والعبارة 
يف  الواردة

 املوضوع.
كل الفرق حرر  -

احملادثة لتقدميها 
 أمام الفصل.

 العرض
حاور الطلبة  -

احملادثة أمام 
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الفصل مع 
 أعضاء الفرق.

استجاب  -
الطلبة اآلخرون 
عن تقدمي الفرقة 

 أمام الفصل.
 قومت الباحثة -

احملادثة اليت 
قدمها الطلبة 

 أمام الفصل
 

سألت الباحثة  - االختتام 
عن املفردات 

اليت متت 
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 مناقشتها.
 الطلبةأجاب  -

األسئلة اليت 
قدمت الباحثة 
 ملعرفة فهمهم.

استخلص  -
الطلبة املوضوع 

الذي متت 
مناقشتها بتوجيه 

 الباحثة.
شرحت الباحثة  -

عن املوضوع 
الذي ستعرض 

يف األسبوع 

10 
 دقائق
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 القادم.
طلبت الباحثة  -

من الطلبة 
املراجعة يف 

 البيت.
خيتتم الدرس  -

بالدعاء 
 والسالم.

 (ثانيإجراء التعليم )اللقاء ال
 6-4الجدول 
 املادة             : احملادثة 

 الفصل           : الثاين
 احلياة اليومية )احلوار الثاين(املوضوع          : 
 دقيقة  x 30 2زمن الدرس      :  
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األنشطة  رقمال

 التعليمية
خطوات عملية 
 التعايم والتعلم

 الوقت

ألقت الباحثة  - مقدمة 1
السالم وأجاب 

 السالم الطلبة
أعدت الباحثة  -

الفصل بتتيب 
 ومريح للتعلم

طلبت الباحثة  -
الطلبة لقراءة 

الدعاء وقرأت 
الباحثة كشف 

 احلضور 

 
10 
 دقائق
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شرحت الباحثة  -
املعلومات عن 

ارتباط املادة 
السابقة باملادة 

 احلالية.
ربطت الباحثة  -

موضوع احملتوى 
باملوضوع 

 السابق
أرشدت الباحثة  -

الطلبة التباع 
خطوات التعليم 
باستعمال كتاب 

العربية ب ن 
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 يديك.
شرحت الباحثة  -

لطلبة شرحا ل
 وافيا.

 املالحظة النقط 2
بدأت الباحثة  -

شرح موضوع 
التعليم وقدمت 
بيانا دقيقا عن 

 املوضوع.
جعلت الباحثة  -

 فرق. 3 الطلبة
دقق الطلبة   -

املفردات، 
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 والعبارات
لتحرير 

 املفردات.
نطق الطلبة  -

املفردات، 
بنطق والعبارات 
 صحيح.

 تقدمي السؤال
دفعت الباحثة  -

الطلبة لتقدمي 
 األسئلة

سأل الطلبة  -
املفردات اليت مل 

يفهموها، 

 
 

40 
 دقيقة
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وفضلت 
الباحثة الطلبة 

اآلخرين 
 إلجابتها.
 التدريب

قرأ الطلبة احلوار  -
 احلروف رجاخمب

 .اجليدة واللهجة
 االستيعاب 

استعاب الطلبة  -
احلوار الذي 

أعطت الباحثة 
حتت املوضوع 
احلياة اليومية 
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)احلوار الثاين( 
يف  باملناقشة
 الفرقة.

حصل الطلبة  -
ى معاين عل

املفردات والعبارة 
دة يف الوار 

 املوضوع.
كل الفرق حرر  -

احملادثة لتقدميها 
 أمام الفصل.

 العرض
حاور الطلبة  -

احملادثة أمام 
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الفصل مع 
 أعضاء الفرق.

استجاب  -
الطلبة اآلخرون 
عن تقدمي الفرقة 

 أمام الفصل.
 قومت الباحثة -

احملادثة اليت 
ة قدمها الطلب
 أمام الفصل

 
ثة سألت الباح - االختتام 

عن املفردات 
اليت متت 

 
 

10 



99 
 

 .مناقشتها
أجاب الطلبة  -

األسئلة اليت 
قدمت الباحثة 
 ملعرفة فهمهم.

استخلص  -
الطلبة املوضوع 

الذي متت 
مناقشتها بتوجيه 

 الباحثة.
شرحت الباحثة  -

عن املوضوع 
الذي ستعرض 

يف األسبوع 

 دقائق 
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 القادم.
الباحثة  طلبت -

من الطلبة 
املراجعة يف 

 البيت.
خيتتم الدرس  -

بالدعاء 
 والسالم.

 
 (ثالثإجراء التعليم )اللقاء ال

 7-4الجدول 
 املادة             : احملادثة 

 الفصل           : الثاين
 املوضوع          : احلياة اليومية )احلوار الثالث(
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 دقيقة  x 30 2زمن الدرس      :  
 
األنشطة  رقمال

 التعليمية
خطوات عملية 
 التعايم والتعلم

 الوقت

ألقت الباحثة  - مقدمة 1
السالم وأجاب 

 الطلبة السالم
أعدت الباحثة  -

الفصل بتتيب 
 ومريح للتعلم

طلبت الباحثة  -
الطلبة لقراءة 

الدعاء وقرأت 
الباحثة كشف 

 
 

10 
 دقائق
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 احلضور 
شرحت الباحثة  -

املعلومات عن 
املادة ارتباط 

السابقة باملادة 
 احلالية.

ربطت الباحثة  -
موضوع احملتوى 

باملوضوع 
 السابق.

أرشدت  -
الباحثة الطلبة 

التباع خطوات 
التعليم 
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باستعمال كتاب 
العربية ب ن 

 يديك.
شرحت الباحثة  -

للطلبة شرحا 
 وافيا.

 املالحظة النقط 2
بدأت الباحثة  -

شرح موضوع 
التعليم وقدمت 

دقيقا عن بيانا 
 املوضوع.

جعلت الباحثة  -
 فرق. 3 الطلبة
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دقق الطلبة   -
املفردات، 
لتحرير  والعبارات
 املفردات.

نطق الطلبة  -
املفردات، 
بنطق  والعبارات
 صحيح.

 تقددمي السؤال
دفعت الباحثة  -

الطلبة لتقدمي 
 األسئلة

سأل الطلبة  -
املفردات اليت مل 

40 
 دقيقة
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يفهموها، 
وفضلت الباحثة 
الطلبة اآلخرين 

 إلجابتها.
 التدريب

الطلبة احلوار قرأ  -
 احلروف رجاخمب

 .اجليدة واللهجة
 االستيعاب

استعاب الطلبة  -
احلوار الذي 

أعطت الباحثة 
حتت املوضوع 
احلياة اليومية 
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)احلوار الثالث( 
باملناقشة يف 

 الفرقة.
حصل الطلبة  -

ى معاين عل
املفردات 
دة الوار  والعبارات

 يف املوضوع.
كل الفرق حرر  -

ادثة لتقدميها احمل
 أمام الفصل.

 العرض
حاور الطلبة  -

احملادثة أمام 
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الفصل مع 
 أعضاء الفرق.

استجاب الطلبة  -
اآلخرون عن 

تقدمي الفرقة أمام 
 الفصل.

 قومت الباحثة -
احملادثة اليت 

قدمها الطلبة 
 أمام الفصل

 
ثة سألت الباح - االختتام 

عن املفردات 
اليت متت 
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 مناقشتها. 
أجاب الطلبة  -

األسئلة اليت 
قدمت الباحثة 
 ملعرفة فهمهم.

استخلص  -
الطلبة املوضوع 

الذي متت 
مناقشتها بتوجيه 

 الباحثة.
شرحت الباحثة  -

عن املوضوع 
الذي ستعرض 

يف األسبوع 

10 
 دقائق
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 القادم.
طلبت الباحثة  -

من الطلبة 
املراجعة يف 

 البيت.
خيتتم الدرس  -

بالدعاء 
 والسالم.

   
 البيانات ومناقشاتها :تحليل   -ب

وملعرفة نتائج البحث تعرض الباحثة حتليل 
البيانات ومناقشاهتا من املالحظة املباشرة 

 واالختبار البعدي كما يلي:
 



110 
 

 المالحظة المباشرة -1
تقوم الباحثة يف مجع البيانات باملالحظة 
املباشرة أثناء التعليم والتعلم ملعرفة احلال ح ن 

يديك وفعاليته يف ترقية  تطبيق كتاب العربية ب ن
احملادثة وجتري عملية التعليم والتعلم بتطبيق كتاب 

 العربية ب ن يديك يف الصف الثاين كما يلي: 
تقسم الباحثة الطلبة إىل أربع  .1

جمموعات لدراسة املادة وتب ن 
لم تعالتعليم و الالباحثة كيفية إجراء 

، بتطبيق كتاب العربية ب ن يديك
العربية ب ن  فعرضت الباحثة كتاب

يديك وتعرف الطلبة عن هذا 
الكتاب وتقول أهنا ستعلم احملادثة 

 هبذا الكتاب.   كائنةال
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يستمع الطلبة إىل قراءة الباحثة  .2
 استماعا جيدا ويفهمون ما مسعوا. 

تعطي الباحثة الفرصة للطلبة ليسألوا  .3
اجلملة مل و املفردات الصعبة أ

 يفهموها. 
أمرت  وبعد فهم املعاين من احلوار .4

الباحثة الطلبة أن يقرأوا احلوار قراءة 
 جيدة متبادال مع الباحثة.

وبعد القراءة وزعت الباحثة املفردات   .5
ليحفظها الطلبة وطلبت منهم أن 
حيرروا هذه املفردات احملادثة الكاملة 

 بينهم يف الفرق.
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وقبل أن حيرروا احلوار قرأت الباحثة   .6
املفردات ليستمعوا حىت قادرين على 

 القراءة وينطلقوا احملادثة هبا.
حلفظ  لطلبةأعطت الباحثة الفرصة   .7

ثالث ن دقيقة. وبعد و هذه املفردات حن
احلفظ حيرر الطلبة احملادثة كما أمرت 
 الباحثة باستعمال املفردات املعروضة. 

تقدم الطلبة احملادثة أمام الفصل مع  .8
جمموعتهم والطلبة اآلخرون يستمعون 

 إىل حمادثة اجملموعة اليت تقدمت. 
وبعد انتهاء احملادثة أصلحت  .9

وشرحت الباحثة العبارات اخلاطئة 
املوجودة يف تلك احملادثة والطلبة 
يستمعون إىل شرح الباحثة، وسأل 
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الطلبة الباحثة عن طريقة ترتيب 
ادثة اجلميلة وفقا بالقواعد النحوية احمل

 والصرفية. 
وأخريا، خلصت الباحثة املادة  .10

وقدمت بعض األسئلة ملعرفة قدرة 
 الطلبة يف فهم املادة املعروضة.

تقوم الباحثة بتحليل ومن هذه البيانات   
عند إجراء  الطلبةالبيانات من أنشطة املدرس و 

  كما يلي:عملية التعليم والتعلم باستخدام القانون  

P =
𝑅  

𝑇
 𝑋 %100 
 : النسبة املؤية P البيان:
       : R جمموعة القيمة احملصولة عليها 

 T:  النتيجة الكاملة     
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تقسيم معيارمستوى أنشطة املدرس والطلبة عند 
 إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال:

 أعلى = جيد جدا – 80
 = جيد   66-79
 = مقبول  65 – 56
 = ناقص 55 – 46
      2أدىن = فاشل – 40

فنتيجة أنشطة املدرس والطلبة كما يف اجلدول 
 اآليت : 
 الباحثة  -1

  8-4الجدول 
 ماملدرس يف عملية التعليم والتعل نتيجة أنشطة

                                                           
2 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi 

pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 35 
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الر 
 قم

                                
الناحية 
 الملحوظة

نتائج اللقاء 
 األول 

نتائج اللقاء 
 الثاني

اللقاء نتائج 
 الثالث

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
القدرة على  1

تنظيم الصف 
إلعداد الطلبة 

 يف التعلم

               

القدرة على  2
عرض املواد 

الدراسية 
وأهدافها وأنشطة 
الطلبة يف الصف 

وتشجيعهم 
 للتعلم 

               

القدرة على  3
تطبيق املادة 
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الدراسية يف  
كتاب العربية 
ب ن يديك يف 

تعليم اللغة 
 العربية 

القدرة على  4
إنشاء احملاورة مع 
الطلبة عن املادة 
الدراسية بوسيلة 

كتاب العربية 
 ب ن يديدك

               

القدرة على ربط  5
املادة الدراسية 

خبربة الطلبة 
 يوميا.

               

               القدرة على  6
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استخدام وتطوير 
املادة الدراسية 

يف كتب العربية 
 ب ن يديك.

القدرة على  7
إرشاد الطلبة يف 

فهم املفردات 
وتذكرها ح ن 
تطبيق كتاب 

العربية ب ن 
 يديك.

               

القدرة على  8
إنشاء املناقشة 
مع الطلبة عن 

 املادة.

               

               القدرة على  9
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إجابة أسئلة 
الطلبة 

 وتوجيهها.
القدرة على  10

تطبيق طرق 
التعليم ومناهجه 

 وأساليبه.

               

القدرة على  11
تنظيم الوقت 

والظرف مطابقة 
بعملية التعليم 
املقرر يف املادة 

 الدراسية.

               

مطابقة بعملية  12
التعليم مع مقرر 
 املادة الدراسية. 
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القدرة على  13
إرشاد الطلبة 

لتلخيص املادة 
 الدراسية.

               

القدرة على  14
انعكاس وإعطاء 

الواجبات إذا  
كانت حاجة 

 إليه.

               

القدرة على  15
جعل الطلبة 
نشيط ن يف 
 جمموعتهم.

               

القدرة على   16
جعل الطلبة 
متفاعل ن يف 
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الفرق أثناء 
 التعلم.

القدرة على  17
تقييم الطلبة يف 

جمال املعريف 
والعاطفي 
 واحلركي.

               

 59 58 48 اجملموع 

 
 نظرا إىل اجلدول السابق وجدنا البيانات اآلتية :

 نتائج اللقاء األول 
R  :48:      صولة جمموعة القيمة احمل  
T  :68:               النتيجة الكاملة 
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48
68  X 100٪ 

=70،58   
 نتائج اللقاء الثاني 

R  :58 :      صولةجمموعة القيمة احمل 
T  :68:              النتيجة الكاملة 

58
68  X 100٪   

 =85،29 
 

 نتائج اللقاء الثالث
R  :59 :     صولة جمموعة القيمة احمل 
T  :68:               النتيجة الكاملة 
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59
68  X 100٪  

 =86،76 
وحصلت الباحثة على نتيجة الباحثة من 

 - 66أهنا وقعت ب ن  70،58اللقاء األول هي 
ونتيجة من اللقاء الثاين هي  ،مبعىن جيد 79

مبعىن جيد  اعلى - 80أهنا وقعت ب ن  85،29
أهنا  86،76ونتيجة من اللقاء الثالث هي جدا، 

هذه جدا، مبعىن جيد  اعلى - 80وقعت ب ن 
لكل النتيجة الكاملة صول عليها مع النتيجة احمل

 اللقاء.
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  الطلبة -2
 9-4الجدول 

 يف عملية التعليم والتعلم الطلبةنتيجة أنشطة 
الناحية   رقم

 الملحوظة
نتائج اللقاء 

 األول 
نتائج اللقاء 

 الثاني 
نتائج اللقاء 

 الثاني 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

القدرة على  1
تلفظ 

الكلمات 
 واجلمل عن

احلياة اليومية 
اليت عرضتها 

 الباحثة.

 

 

              

اهتمام الطلبة   2
بالدرس 
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باستخدام  
كتاب العربية 

ب ن يديك 
الذي 

استعملتها 
 الباحثة.

االهتمام بشرح  3
 الباحثة.

               

شجاعة تقدمي  4
األمثلة عن 

األشياء  اليت 
 مل يفهموها.

               

القدرة على  5
نطق الكلمات 

واجلمل عن 
مادة الدرس 
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"احلياة اليومية" 
باستعمال  

كتاب العربية 
 ب ن يديك.

القدرة على  6
 شرح الفكرة.

               

القدرة على  7
الفهم ما قد 

شرحت 
الباحثة عن 

 املادة الدراسية.

               

القدرة على  8
املناقشة يف 
الفرق عن 

املادة 
 املعروضة.
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القدرة على  9
فهم املادة اليت 

عرضتها 
الباحثة 

باستخدام  
كتاب العربية 

 ب ن يديك

         1.         

القدرة على  10
ابتكار اللغة 

العربية 
باستخدام  

كتاب العربية 
 ب ن يديك 

               

إطاعة النظام  11
 يف التعلم.

               

               القدرة على  12
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الكلمات ترمجة 
أواجلمل اليت 

عرضتها 
 الباحثة.

القدرة على  13
تركيب اجلمل 
اجلديدة من 

املفردات 
 املعطاة.

               

التقدم على  14
احملادثة مع 

صحة 
 التكيب. 

               

القدرة على  15
حفظ احملادثة 

 املعروضة.
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القدرة على  16
تلخيص مادة 

اليت التعليم 
عرضتها 
الباحثة 

باستعمال  
كتاب العربية 

 ب ن يديك.

               

 52 52 40 اجملموع 

 
 نظرا إىل اجلدول السابق وجدنا البيانات اآلتية :

 نتائج اللقاء األول 
R  : 40:      جمموعة القيمة احملصولة 
T  :64 :              النتيجة الكاملة 



129 
 

40
64  X 100٪   

 =63،49 
 

 نتائج اللقاء الثاني 
R  :52 :     جمموعة القيمة احملصولة 
T  :64:              النتيجة الكاملة 

52
64  X 100٪   

 =82،25 
 نتائج اللقاء الثالث

R  :52 :      صولة جمموعة القيمة احمل 
T  :64:               النتيجة الكاملة 
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52
64  X 100٪  

 =82،25 
من يجة الطلبة وحصلت الباحثة على نت

-56أهنا وقعت ب ن  63،49اللقاء األول هي 
ونتيجة من اللقاء الثاين هي مقبول، مبعىن  65

مبعىن جيد  أعلى  – 80أهنا وقعت ب ن  82،25
  82،25ونتيجة من اللقاء الثالث هي جدا، 

 أعلى مبعىن جيد جدا.  – 80أهنا وقعت ب ن 
من قسمة ب ن عليها  صولهذه النتيجة احملو 
لكل والنتيجة الكاملة موعة القيمة احملصولة جم

ونتائج أنشطة الباحثة والطلبة يف عملية  اللقاء.
التعليم والتعلم بتطبيق كتاب العربية ب ن يديك 

 بشكل عام فيما يلي:
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 الباحثة :  .1
 80،87

=
86،76 + 85،29 + 70،58

3
 

 الطلبة : .2

76،33 =
82،25 + 83،25 + 63،49

3
 

تدل أهنا  p  :80،87٪قيمة الباحثة 
أعلى مبعىن جيد جدا، وقيمة  – 80وقعت ب ن 

وتدل أهنا وقعت ب ن  p  :72،33٪الطلبة 
مبعىن جيد.فتكون داللة أن أنشطة  66-79

املدرس والطلبة يف تدريس احملادثة بتطبيق كتاب 
 العربية ب ن يديك جيد جدا.
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 بيانات االختبار تحليل  -3

احملادثة بعد وملعرفة قدرة الطلبة على 
االختبار  علىاعتمدت الباحثة العملية التجريبية 

القبلي واالختبار البعدي. ومتكن بأن تعرض 
  .الباحثة عن نتائج اختبار الطلبة

حتقيق النتائج حققت الباحثة قبل و 
التقوميية اليت تتكب من التقومي على  املعايري

املفردات،  التقومي على طالقة اللسان يف احملادثة، 
التقومي على الدقة، التقومي على خمارج احلروف، 
التقومي على اللهجة، التقومي على استعمال 
املفردات، التقومي على مهارة الكالم، التقومي على 

والنتائج تركيب اجلملة، التقومي على فهم املعىن 
 :  اليت سيصل الطلبة يف كل معايري احتوت على
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 (5)  =     تاز  مم .1
 (4)  =جيد جدا  .2
 (3)=    جيد    .3
 (2)   =   بول مق .4
 (1) =  فاشل   .5

وخاصة للتقومي املفردات له نتائج خمتلفة، ألن 
فردات اليت حفظ رى من عدد املهذه النتاتج ت

اجلملة يف تركيب و يف احملادثة أ الطلبة هاواستعمل
 احملادثة، وهي كما يلي :

 
 (5)   =    20-17ممتازة     : 
 (4) =    16-13جيد جدا : 
 ( 3)  =     12-9جيد      : 
 (2)  =       8-5مقبول    : 
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 (1) =       4-1فاشل     : 
تأثري تطبيق كتاب "العربية ب ن يديك"  -أ

 لتقية قدرة الطلبة على احملادثة.
تطبيق كتاب "العربية ب ن  ملعرفة تأثريو 

فتستعمل  يديك" لتقية قدرة الطلبة على احملادثة
الباحثة البيانات من نتائج االختبار القبلي 

الجدول واالختبار البعدي بنظر النتيجة املعدلة. 
يعرضان نتائج  11-4والجدول  4-10

والجدول االختبار القبلي واالختبار البعدي. 
 التايل يعرض حتصيل االختبار القبلي. 4-10
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  10-4الجدول 

 االختبار البعدي و نتيجة االختبار القبلي 
نتيجةاالختبار  الطلبة رقم

 القبلي
 18 1الطالب  1
 22 2الطالب  2
 18 3الطالب  3
 22 4الطالب  4
 18 5الطالب  5
 22 6الطالب  6
 16 7الطالب  7
 15 8الطالب  8
 21 9الطالب  9
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 15 10الطالب 10
 21 11الطالب 11
 21 12الطالب 12
 22 13الطالب 13
 22 14الطالب 14

  2.352 جمموع
 14:  2.352 معدل

168= 

متنوعة أن نتيجة الطلبة  من هذا اجلدول يبدو
على  وعدد الطلبة حصلوا 15ل النتيجة هي وأق

 22هذه النتيجة طالبان، وأكثر النتيجة هي 
طلبة.  5حصلوا على هذه النتيجة  وعدد الطلبة

 . 6 تيجت نب ن هات ن الن واملدى
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الختبار البعدي فبينت االطلبة على وأما حتصيل 
 اآليت: 11 -4 اجلدولالباحثة يف 

 11-4الجدول 
ياالختبار البعد الطلبة    رقمال 

 1 1الطالب  40
 2 2الطالب  40
 3 3الطالب  39
 4 4الطالب  39
 5 5الطالب  38
 6 6الطالب  41
 7 7الطالب  34
 8 8الطالب  32
 9 9الطالب  37
 10 10الطالب  40
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 11 11الطالب  38
 12 12الطالب  40
 13 13الطالب  40
 14 14الطالب  42
 جمموع 540

540 :14  
= 

38،57 
 معدل

يف هذا اجلدول تكو النتيجة أعلى الدرجة من  
 32وأقل النتجة  هو النتيجة االختبار القبلي، 

وعدد الطلبة حصلت على هذه النتيجة طالبا، 
وعدد الطلبة حصلت عليه  42وأكثر النتيجة هو 

ألن يف .  9طالبا. والفرق ب ن هاتان النتيجة هو
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هذا االختبار قد طبقت الباحثة كتاب العربية ب ن 
 يديك يف عملية التعليم.

ومن اجلدول ن السابق ن يدالن على أن 
 نتيجة املعدلة يف االختبار القبلي بتقدير 

البعدي  يف االختبار، ونتيجة املعدلة 168٪
مث استغلت الباحثة هذه . ٪38،57 بتقدير

 ”SPSS Statistics 22“البيانات باستعمال الربامج 

قبل   .Test -ت بــــــواستخدمت أداة التحليل 
، تقوم الباحثة (t-test) ت -االختبارإجراء 

 (Normalitas Data)طبيعية البيانات ضبط ب

 (Normalitasطبيعية البيانات اختبار باستعمال 

Uji)  توزيع البياناتوحتصيله يدل أن  
(Distribusi Data) ستوى لالختبار القبلى مب

 توزيع البياناتو Sig.0،007 >0،05) )الداللة 
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(Distribusi Data) مبستوى  لالختبار البعدى
 البيانات فتوزيع Sig.0،024 >0،05) الداللة )

 طيب ن عن حتصيل ضب 12-4اجلدول مستتب. 
 طبيعية البيانات.

 

12 -جدول ال  
 Normalitas Data))نتيجة طبيعية البيانات 

  
 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Pretest 0،279 14 0،004 0،0814 14 0،007 
Postest 0،206 14 0،112 0،852 14 0،024 

 

تطبيق   تأثري نظرواخلطوة التالية هي 
كتاب "العربية ب ن يديك" لتقية قدرة الطلبة على 

تطبيق   تأثري. وملعرفة Test-باستعمال تاحملادثة 
كتاب "العربية ب ن يديك" لتقية قدرة الطلبة على 
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 Paired Sample، فاستعملت الباحثة رموز احملادثة

Statistic  :كما يلي 
 

𝑡 =  
∑ 𝑑𝑖

√𝑁 ∑ 𝑑𝑖
2

− (∑ 𝑑𝑖)
2

𝑁 − 1

 

جمموع الفرق ب ن  10-4اجلدولواجلدول 
نتيجة االختبار القبلى ونتيجة االختبار البعدي 

 ت. -جراء اختبارال
 

 13-4  الجدول
ين نتيجة االختبار مجموع الفرق ب  

 االختبار البعدي   القبلى ونتيجة

 رقمال
نتيجة 

االختبار 
نتيجة 

االختبار 
الفرق 
بين 

مربع 
)االنحرف 
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عن  اختبارين البعدي القبلي
متوسط 
 الفرق(

1 18 40 22 484 
2 22 40 18 324 
3 18 39 21 441 
4 22 39 17 289 
5 18 38 20 400 
6 22 41 19 361 
7 16 34 18 324 
8 15 32 17 289 
9 21 37 16 256 

10 15 40 25 625 
11 21 38 17 289 
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12 21 40 19 361 
13 22 40 18 324 
14 22 42 20 400 

جمموع 
14  

273 540 267 267 

 
∑ 𝑑𝑖

√𝑁 ∑ 𝑑𝑖
2

−(∑ 𝑑𝑖)
2

𝑁−1

  

 

267

√145،167−71289 

  14 −1
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267 

√72338−71289

13

  

     

   

        =      

267

√ 1049  

13

 

 

=
267

√80،692
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267
8،983  = 

=  29،723 
يضا جيرى باستعانة ت أ -واختبار

نظر بSPSS 22احلساب على األدوات الرقمية 
نتيجة املعدلة من االختبار القبلي واالختبار 

 Paired  Sample. واعتمادا على حتصيلالبعدي

Statistic   معدلة لالختبار القبلي هي  نتيجةأن
ويب ن  .38،57 البعديواالختبار  2.352
 معدلة االختبار القبلي عن نتيجة 14-4اجلدول 

 .واالختبار البعدي
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41-4الجدول   
واالختبار البعدي معدلة االختبار القبلي نتيجة  

)Paired Samples Statistics( 
 

 

 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 Pretest 19.5000 14 2.73861 0،073193 
Posttes 38.5714 14 2.70937 0،072411 

 

 

واخلطوة التالية هي نظر تأثري تطبيق  
    كتاب العربية ب ن يديك لتقية قدرة الطلبة 

( t-testت ) -على احملادثة باستعمال االختبار
. وحتصيله كما يب ن Paired Samples Testوه

 األيت: 15-4 اجلدول
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 15-4الجدول 
 (t-testت )-نتيجة االختبار

 
نتيجة ت  الرموز أنومن نتيجة حساب 

ت اجلدول  >hit(t 29،723(احلساب 
)tabel(t 1،77 ت باستعمال -ونتيجة اختبار

-4 اجلدول يوجدكما SPSS 22األدوات الرقمية 
ت  -االختبار يدل على أن حتصيل 11

( Paired Samples Test( 

 

Paired Differences 

T Df 

 Sig. 

(2-

taile

d 

         

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Erro

r 

Mea

n 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Uppe

r  

Pair  1 prete

s - 
poste

s 

-
19.0
7143 

2،40
078 

،
641
63 

-
20،4
5760 

-
17،
685
26 

-
29،
723 

13 0،0
00 
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  ومستوى الداللة( -29،723)
(Sig.)(05،0<00،0) .نتحصيل يداّل ن الوهذا 
مقبول الفرض البديل مردود الفرض  على

تطبيق   أن الصفري. وهذا التحصيل يدل على
يؤثر على ترقية  قدرة  كتاب العربية ب ن يديك 

 الطلبة يف احملادثة .
تطبيق كتاب العربية  تأثريوملعرفة حجم 

ب ن يديك لتقية قدرة الطلبة على احملادثة 
 حصوللل eta squaredرموز فاستعملت الباحثة 

 كماeffect size. فنتيجة effect sizeنتيجة  على
 التايل: يب ن يف الرموز
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Eta squared  =  
𝑡²

𝑇²+(𝑁−1)
 

= 

 

−29،723²

−29،723²+(14−1)
 

 

=  

883،457
883،457+13 

= 
883،457
896،457

= 0،985 

وجد أن  eta squareمن حتصيل حساب 
وهذه النتيجة تدل  0،985هي effect sizeنتيجة 

على أن تطبيق كتاب العربية ب ن يديك تؤثر على 
 (.largeكبري )وتأثريها  يف احملادثة الطلبة قدرة 
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 الطلبةهارة اليت تقدم املدل على يوهذا اجلدول      
احملادثة أمام الفصل يف االختبار القبلي يف 

 : والبعدي
معيار املفردات من ممتازة، جيد يكون 

جدا، جيد، مقبول، وفاشل. وهذه النتائج هلا 
 مقدار مع ن يف كل منها:

 (5)       20-17ممتازة     : 
 (4)      16-13جيد جدا : 
 ( 3)        12-9جيد      : 
 (2)         8-5مقبول    : 
 (1)        4-1فاشل     : 

وأما املعايري األخرى ليست هلا مقدار 
مع ن، ألن ما استطعنا أن حنسب بإعطاء النتاج 
املعينة كما نظرنا يف املفردات، هذه التقاومي هي 
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من حسب األرقام املكتوبة يف املعايري وهي كما 
 يلي : 
 التقومي على املفردات  .1
 ان يف احملادثة التقومي على طلق اللس .2
 التقومي على الدقة .3
 التقومي على خمارج احلروف  .4
 التقومي على اللهجة  .5
 التقومي على استعمال املفردات  .6
 التقومي على مهارة الكالم  .7
 التقومي على تركيب اجلمل  .8
 التقومي على فهم املعىن .9
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 16-4 الجدول
بتطبيق كتاب  ليم احملادثةتعاألشكال التقوميية يف 

ب ن يديكالعربية   
)االختبار  على احملادثة الطلبةلتقية قدرة 

 القبلي(

 رقمال
أسماء 
 الطلبة

 مجموع  معيار التقويم في إجراء تعليم المحادثة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
الطالب  1

1 
1 2 1 2 2 3 2 2 3 18 

الطالب  2
2 

2 3 2 2 3 2 3 3 2 22 

الطالب  3
3 

2 2 2 1 2 2 2 2 3 18 

 22 3 2 2 2 3 3 2 3 2الطالب  4
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4 
الطالب  5

5 
2 2 1 2 2 2 2 2 3 18 

الطالب  6
6 

2 3 2 2 3 3 2 2 3 22 

الطالب  7
7 

1 2 1 2 2 2 2 2 2 16 

الطالب  8
8 

1 2 1 1 1 2 2 2 3 15 

الطالب  9
9 

2 2 2 2 2 3 3 2 3 21 

الطالب  10
10 

1 2 1 2 1 2 2 2 2 15 

الطالب  11
11 

2 3 2 2 2 3 2 2 3 21 

الطالب  12
12 

2 3 2 2 2 3 2 2 3 21 

 22 3 2 2 3 2 3 2 3 2الطالب  13
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13 
الطالب  14

14 
2 3 2 2 2 3 3 2 3 22 

 
 17-4 الجدول

بتطبيق كتاب  ليم احملادثةتعاألشكال التقوميية يف 
 العربية ب ن يديك

تبار البعدي()االخ على احملادثة الطلبةلتقية قدرة   

 رقمال
أسماء 
 الطلبة

معيار التقويم في إجراء تعليم 
 المحادثة

 مجموع 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
الطالب   1

1 
5 4 3 5 5 4 4 5 5 40 

الطالب  2
2 

5 4 4 4 5 5 5 4 4 40 

 39 5 4 4 4 4  4 4 5 5الطالب   3
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3 
الطالب   4

4 
4 5 4 4 5 4 4 4 5 39 

الطالب   5
5 

5 4 3 4 4 5 4 4 5 38 

الطالب   6
6 

4 5 4 5 5 4 5 4 5 41 

الطالب  7
7  

3 4 3 4 4 4 4 3 5 34 

الطالب   8
8  

4 4 3 3 3 4 4 3 4 32 

الطالب  9
9 

4 4 4 4 5 4 4 3 5 37 

الطالب  10
10 

5 5 4 4 4 4 5 4 5 40 

الطالب  11
11 

5 4 4 4 4 3 4 5 5 38 

 40 5 4 5 4 4 4 4 5 5الطالب  12
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12 
الطالب  13

13 
5 5 4 5 5 3 4 4 5 40 

الطالب  14
14 

5 5 4 5 5 5 4 4 5 42 

 
 تحقيق الفرضين -3

الفرض ن  األوليف الفصل  الباحثة ذكرت 
 :مها

تطبيق كتاب  نّ إ : )aH( يفرض الصفر ال
قدرة  ترقيةالعربية ب ن يديك غري مؤثر يف 

شية تالطلبة على احملادثة مبعهد املنجي آ
ن نتيجة أل وهذا الفرض مردود.اجلنوبية

 (00،0>05،0)وهو  (.Sig) الداللةمستوى 
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تطبيق كتاب العربية  نّ : إ )0H(فرض البديلال
الطلبة على  لتقية قدرة ب ن يديك له تأثري

وهذا  .شية اجلنوبيةتاحملادثة مبعهد املنجي آ
ألن نتيجة ت احلساب الفرض مقبول 

)hit(t 29،723 <  ت اجلدول)tabel(t 
1،77  

دل على أن هلذا البحث ت نتيجةالإذ 
يف ترقية  فعالتطبيق كتاب العربية ب ن يديك 

 قدرة الطلبة على احملادثة.
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 
 نتائج البحث -أ

قد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة عن تطبيق كتاب 
أن تطبيق هذا الكتاب   مما ظهرالعربية بني يديك على احملادثة، و 

احملادثة، وهذا كما جند دليال و قدرة الطلبة يف احلوار أ فعال لرتقية
 على أن : 

أنشطة الباحثة جيد جدا ألن نتيجة البحث تشري إىل أن  .1
قدرة الباحثة يف تنظيم عملية التعليم والتعلم بقيمة 

وكذلك أن أنشطة الطلبة على إقبال املواد  80،87٪
عند حتليل بيانات املالحظة  72،33الدراسية جيدة بقيمة 

 املباشرة. 
النتيجة من الطلبة مرتفعة، وهذا كما يرى يف نتيجة اختبار   .2

ت  -احلساب( أكرب من نتيجة اجلدول ) -ت ) ت–
 . وهذ يدل على< 1,0026−1،77اجلدول(، وهي : 

ل. ومن هذه أن الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبو 
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أن تطبيق كتاب العربية بني يديك   الظواهر تلخص الباحثة
قدرة الطلبة على احملادثة يف الصف الثاين مبعهد فعال لرتقية 

 املنجي.
 

 المقترحات  -ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة اإلقرتاحات 

 اآلتية :
ينبغي ملدرسي اللغة العربية أن يطبقوا الكتب املتعددة   -1

لتحقيق األهداف الرتبوية، ألن هلا آثارا بالغة لرتقية قدرة 
 تعلم اللغة العربية.الطلبة ورغبتهم يف 

ينبغي للمدرسني أن حيققوا كتاب العربية بني يديك حني   -2
 القيام بعملية التعليم والتعلم لرتقية قدرة الطلبة على احملادثة .

ينبغي على للطلبة أن ينشطوا يف تعلم اللغة العربية باستماع   -3
الكالم العريب باللغة العربية الفصحى وميارسوهنا يف حياهتم 

 ية. اليوم
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

Berilah tanda () pada kolom yang disediakan sesuai dengan 

pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

1: berarti “Tidak Baik”                              3: berarti “Baik” 

2: berarti “Kurang  Baik”                         4: berarti “Sangat Baik” 

 
No 

                
                       Aspek yang diamati 

         Nilai 

1 2 3 4 

1 Kemampuan mengelola kelas agar siswa(i) 

siap untuk belajar. 

    

2 Kemampuan dalam menyampaikan cakupan 

materi pelajaran, tujuan pembelajaran, uaraian 

kegiatan dikelas serta memotivasi siswa 

dalam pembelajaran. 

    

3 Kemampuan dalam penggunaan bahan ajar 

kitab Al-Arabiyah baina yadaik dalam 

pembelajaran bahasa Arab. 

    

4 Kemampuan guru dalam melakukan tanya 

jawab dengan siswa tentang materi yang akan 

dipelajari melalui bahan ajar kitab Al-

Arabiyah Baina Yadaik. 

    

5 Kemampuan mengaitkan materi pelajaran 

dengan pengetahuan dan pengalaman dalam 

kehidupan sehari-hari siswa. 

    

6 Kemampuan guru menggunakan bahan ajar 

kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik dan 

menjelaskan materi pelajaran pada siswa(i) 

dikelas. 

    

7 Kemampuan membimbing siswa menguasai 

mufradat dan menyebutkan mufradat yang 

berhubungan materi ......... dengan 

    



menggunakan bahan ajar kitab Al-Arabiyah 

Baina Yadaik. 

8 Kemampuan guru dalam melakukan tanya 

jawab ringkas dengan siswa tentang materi 

yang didiskusikan. 

    

9 Kemampuan guru dalam menanggapi semua 

pertanyaan siswa(i) dan mengarahkan 

pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya. 

    

10 Kemampuan mengaplikan metode, strategi 

dan teknik pembelajaran bahasa Arab. 

    

11 Kemampkuan dalam pengolaan waktu dan 

situasi. 

    

12 Kesesuaian proses pembelajaran dengan 

desain RPP. 

    

13 Kemampuan mengarahkan siswa untuk 

membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari. 

    

14 Kemampkuan guru dalam melakukan 

reffleksi dan dalam pemberian tugas jika 

perlu. 

    

15 Kemampuan guru dalam mengaktifkan siswa 

dalam kelompok. 

    

16 Kemampuan guru dalam mengaktifkan siswa 

antar kelompok. 

    

17 Kemampuan melakukan evaluasi siswa dalam 

bidang kognitif, afektif, dan sikomotor. 

    

                                              Jumlah     

 

Komentar dan saran pengamat: 

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

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



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

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

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

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

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

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

                                                               

                                                                                    Banda 

Aceh                            2018 

                                                                                    

Pengamat/Observer 

 

 

                                                                                   

(............................................) 



LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Berilah tanda (√ ) pada kolom penilaian yang disediakan 

sesuai dengan pendapat bapak/ibu secara objektif. 

1. berarti “Tidak Baik”                                              

2. berarti “Baik” 

3. berarti “Kurang Baik”                                         

4. berarti “Sangat Baik” 

 

 

 

 

                Aspek yang diamati 

 

               Nilai 

1 2 3 4 

1. Kemampuan melafalkan materi 

pembelajaraan berkaitan dengan  الحياة

 .yang di tampilkan oleh guru اليومية 

    

2. Kemampuan siswa/i memperhatikan 

pelajaran dengan menggunakan kitab Al- 

Arabiyah Baina Yadaik  yang digunakan 

oleh guru. 

    

3. Kemampuan siswa/i mendengar 

penjelasan guru dengan penuh perhatian. 

    

4. Kemampuan siswa/i dalam menanyakan 

hal-hal yang belum di pahami yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. 

    

5. Kemampuan siswa/i dalam 

mengucapkan kata, dan kalimat tentang 

materi الحياة اليومية melalui penggunaan 

    



kitab Al- Arabiyah Baina Yadaik  yang 

digunakan oleh guru. 

6. Kemampuan siswa/i menjelaskan gagsan 

yang dipahami 

    

7. Kemampuan siswa/i memberikan 

tanggapan apa yang disampaikan guru 

berkaitan dengan materi embelajaran. 

    

8. Kemampuan siswa/i berdiskusi dengan 

kelomok seputar materi yang 

disamaikan. 

    

9. Kemampuan guru dalam menanggapi 

semua pertanyaan siswa(i) dan 

mengarahkan pertanyaan btersebut 

kepada siswa lainnya. 

    

10. Kemampuan mengaplikasikan metode, 

strategi dan teknik pembelajaran bahsa 

arab. 

    

11. Kemampuan dalam pengelolaan waktu 

dan situasi  

    

12. Kesesuain proses pembelajaran dengan 

desain RPP. 

    



13. Kemampuan mengarahkan siswa untuk 

membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari. 

    

14. Kemampuan guru dalam melakukan 

refleksi dan dalam pemberian tugas  jika 

perlu.  

    

15. Kemampuan guru dalam mengaktifkan 

siswa dalam kelompok. 

    

16. Kemampuan guru dalam mengaktifkan 

siswa dalam antar kelompok. 

    

 

17. Kemampuan melakukan evaluasi siswa 

dalam bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

    

          

                                      Jumlah 

    

 

 

                                                                                               

Banda Aceh                            2018 

                                                                                               

Pengamat/Observer  

 

 

 

                                                                                             

(...................................)                



RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah/ Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Al-Munjiya 

Aceh Selatan  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 (Ganjil) 

Materi Pelajaran : ُاحلََياُة اليَ ْوِميَّة 
Alokasi Waktu : 2 x 30 menit  (3 pertemuan) 

 

Kompetensi Inti  

1. Menghargai dan  menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati prilaku 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 pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 



ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah 

konkrit (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui metode ini diharapkan siswa dapat 

memahami tentang topik  احلََياةُ اليَ ْوِميَّة sesuai dengan 

yang sudah di pelajari bersama di dalam kelas, serta 

siswa mampu untuk membaca teks hiwar dengan baik 

dan benar sekaligus mengetahui kosa kata yang 

terdapat delam teks tersebut, dan juga mampu untuk 

menyusun percakapan baru. 

 

 

 

 



B. Kompetensi Dasar dan Indikator pencapaian 

Kompetensi 

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 Menghargai rasa 

syukur terhadap 

kesempatan 

mempelajari bahsa 

Arab sebagai 

bahasa pengantar 

dan komunikasi 

antar sesama.  

2.     2.1 Menunjukkan prilaku 

santun dan peduli 

dalam       

melaksanakan 

komunikasi antar 

pribadi dengan guru 

dan teman. 

2.1.1 Menunjukkan sikap 

antusias dan prilaku 

santun dalam 

menggunakan 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar dan 

komunikasi anatar 

sesama, antar 

pribadi guru dan 

teman serta dalam 

proses 

pembelajaran 

bahasa Arab.  

3. 3.2 Mengidentifikasi 

bunyi kata, frasa, dan 

3.2.1  Menemukan bunyi 

kata, farasa  dan 



kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan 

 احلََياُة اليَ ْوِميَّة

Secara lisan.  

kalimat yang 

berbeda dalam teks 

hiwar  احلََياُة
 .secara lisanاليَ ْوِميَّة

3.2.2   Membaca kalimat 

dan frasa bahasa 

Arab dalam topik 

  احلََياُة اليَ ْوِميَّة
3.2.3 Menjelaskan arti kata 

yang ada dalam 

topik احلََياُة اليَ ْوِميَّة 
3.2.4 Menyebutkan makna 

kata, dan kalimat 

dengan 

memperhatikan 

unsur bunyi yang 

berkaitan dengan  

 dengan احلََياُة اليَ ْوِميَّة

baik dan benar. 



4. 4.1 Melakukan dialog 

sederhana sesuai 

konteks dengan tepat 

dan lancar terkait topik 

 dengan احلََياُة اليَ ْوِميَّة

memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang baik 

dan benar. 

4.1.1 Menyusun 

ungkapan-  ungkapan 

dalam bentuk 

muhadasah tentang 

topik  َّةاحلََياُة اليَ ْوِمي  

untuk diperankan. 

4.1.2 Mendemontrasikan 

hasil      percakapan di 

depan kelas dengan 

pasangan masing-

masing. 

4.1.3 mempraktekan 

muhadasah sederhana 

secara berkelompok 

di depan kelas. 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

 

 احِلَواُر اأَلوَُّل :

 طارق : َمََت َتْستَ ْيِقُظ؟

 ؟طاهر : َأْستَ ْيِقُظ ِعْنَد الَفْجرِ 



 أَْيَن ُتَصلِّْي الَفْجَر؟طارق : 

  ْسِجِد.ر : ُأَصلِّْي الَفْجَر ِفْ املطاه

 َهْل تَ َناُم بَ ْعَد الصَّاَلِة؟ طارق :

اَلِة.طاهر : ال، ال أَنَاُم   بَ ْعَد الصَّ

اَلِة؟  طارق : َماَذا تَ ْفَعُل بَ ْعَد الصَّ

 طاهر : أَْقرأُ الُقْرآَن.

ْدَرَسِة؟
َ

 طارق : َمََت َتْذَهُب ِإََل امل

اِبَعَة. اَعَة السَّ  طاهر : أَْذَهًب السَّ

يَّارَِة؟  طارق : َهْل َتْذَهُب بِالسَّ

 طاهر : ال، أَْذَهُب بِاحْلَاِفَلِة.

  :احلوار الثاين



 األّم : َهَذا يَ ْوُم الُعْطَلِة.

 األب : َهَذا يَ ْوُم الَعَمِل.

 األّم : َماَذا َستَ ْفَعُل يَا طَارُِق؟

  طارق : َسَأْكُنُس ُغْرَفَة اجلُُلوِس.

 األّم : َوَماَذا َستَ ْفَعلْْيَ يَا فَاِطَمُة؟

 فاطمة : َسَأْكُنُس ُغْرَفَة الن َّْوِم.

 يَا َأْْحَُد؟ األّم : َوَماَذا َستَ ْفَعلُ 

اَلِبَس.
َ

 أْحد : َسَأْغِسُل امل

َفُة؟  األّم : َوَماَذا َستَ ْفَعلْْيَ يَا َلِطي ْ

اَلِبَس.
َ

 لطيفة : َسَأْكِوْي امل

 اجلَّدة : أَنَا َسَأْغِسُل اأَلْطَباقَ 



رَأُ الُقْرآَن.  اجلّد : َوأَنَا َسأَق ْ

 احِلواُر الثّاِلُث :

 الُعْطَلِة؟ عادل : َمََت َتْستَ ْيِقُظ يَ ْومَ 

رًا. َوَمََت َتْستَ ْيِقُظ أَْنَت؟  فيصل : َأْستَ ْيِقُظ ُمَبكِّ

رًا.  عادل : َأْستَ ْيِقُظ ُمَتَأخِّ

َباِح؟  فيصل : َماَذا تَ ْفَعُل ِفْ الصَّ

ْلَفاَز. َوَماَذا تَ ْفَعُل أَْنَت؟  عادل : ُأَشاِهُد الت ِّ

َفًة َأْو ِكَتابًا. رَأُ َصِحي ْ  فيصل : أَق ْ

 ْيَن ُتَصلِّي أجُلُمَعَة؟عادل : أَ 

. َوأَْيَن ُتصَ  ْسِجِد الَكِبْْيِ
َ

لِّْي فيصل : ُأَصلِّي اجُلُمَعَة ِفْ امل
 أَْنَت؟

ْسحِد الَكِبْْيِ أَْيًضا
َ

 عادل : ُأَصلِّي ِفْ امل



D. METODE PEMBELAJARAN 

1. Sam’iyah syafawiyah 

2. Diskusi kelompok 

3. Tanya jawab 

 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Spidol 

2. Papan tulis 

  

F. SUMBER  PEMBELAJARAN 

 

سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها " العربية بين يديك " كتاب 

 الطالب األول، القسم األّول

 

G. KEGIATAN PEMBELAJAR AN  

  Pertemuan kedua 

Kegiatan Deskripsi  kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru mengkondisikan 

kelas dengan tertib dan 

nyaman untuk belajar. 

 Guru dan siswa 

melaksanakan salam. 

 

 

 

 



 Guru meminta siswa 

untuk membacakan doa 

dan mengabsen 

kehadiran siswa. 

 Guru menan yakan 

materi pelajaran yang 

sudah dipelajarinya 

dirumah. 

 Guru mereview kembali 

materi materi yang telah 

diberikan sebelumnya. 

 Apersepsi dan motivasi. 

10 

Menit 

Inti  Mengamati  

 Siswa dikelompokkan 

kedalam 3 kelompok. 

 Siswa mencermati kata-

kata bahasa Arab untuk 

menyusun muhadasah. 

 Siswa melakukan 

pelafalan kata, frasa 

bahasa Arab dengan 

bacaan yang benar.. 

Menanya  

 Guru mendorong siswa 

untuk mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan.  

 Siswa menanyakan 

kata-kata yang belum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

Menit 



dipahami dan maksud 

kalimat kemudian guru 

mempersilahkan siswa 

yang lain untuk 

mencoba mencari 

jawaban tersebut. 

. 

Mengeksplorasi 

(Mencoba) 

 Siswa  membaca teks 

hiwar dengan 

menjelaskan pada 

makhraj dan intonasi 

yang benar. 

 

 Mengasosiasi (Menalar) 

 Siswa mencermati teks 

bacaan hiwar yang 

diberikan oleh guru 

terkait topik)الحوار الثّاني (  

اليومية ةاحليا  melalui diskusi 

kelompok. 
 Siswa menemukan arti 

kata, frasa dan kalimat 

yang ada dalam topik   (

  .الحياة اليومية الحوار الثّاني(



 Masing-masing 

kelompok  menyusun 

muhadasah untuk 

ditampilkan didepan 

kelas..  

Mengkomunikasikan 

 Siswa melakukan 

percakapan didepan 

kelas bersama kelompok 

masing- masing.  

 Siswa lain memberi 

tanggapan-tanggapan 

terhadap tampilan 

kelompok yang tampil. 

 Guru melakukan 

penilaian terhada hasil 

kerja kelompok          yang 

telah di tampilkan 

didepan kelas. 

Penutup   Guru melakukan tanya 

jawab singkat tentang 

teks hiwar pada setiap 

kelompok. 

 Guru memberikan berapa 

soal singkat untuk 

menguji indikator 

pemahaman siswa 

 Guru mengadakan 

refleksi secara lisan atas 

 

 

 

 

15 

Menit 



proses pembelajaran 

yang telah di laksanakan. 

 Guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah 

di pelajarinya. 

 Menutup dengan doa dan 

salam. 

 

 

H. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian 

a. Praktik 

b. Tes Tertulis 

2. Instrumen penilaian 

a. Soal Tes Tertulis 

b. Lembar Pengamatan 

 

I. Evaluasi 

Prosedur Penilaian 

No Aspek yang 

dinilai 

Teknik 

Penilaian 

Waktu 

penilaian 

KI

1 

Menghayati 

dan 

mengamalkan 

Penilaian 

sikap/ 

penilaian 

Selama 

proses 



ajaran agama 

yang 

dianutnya 

diri 

(Observasi) 

pembelajara

n 

KI

2 

Menghayati 

dan 

mengamalkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung 

jawab, peduli 

(gotong 

royong, kerja 

sama, toleran, 

damai), 

santun, 

responsif dan 

pro – aktif dan 

menunjukkan 

sikap sebagai 

bagian dari 

solusi atas 

berbagai 

Penilaian 

sikap/ 

penilaian 

diri 

(Observasi) 

Selama dan 

setelah 

proses 

pembelajara

n  



permasalahan 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

dengan 

lingkungan 

sosial dan 

alam serta 

dalam 

menempatkan 

diri sebagai 

cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan 

dunia.  

KI

3 

Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

pengetahuan 

faktual, 

Melihat 

keaktifan 

siswa saat 

berdiskusi 

(mengajuka

n pertanyaan 

atau 

Selama 

proses 

pembelajara

n 

berlangsung 

dan pada 



konseptual, 

prosedural 

dan 

metakognitif 

berdasarkan 

rasa ingin 

tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi,  

seni,  budaya,  

dan 

humaniora 

dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, 

dan 

peradaban 

terkait 

penyebab 

memberikan 

komentar) 

dan tes 

tertulis atau 

lisan 

akhir 

pertemuan 



fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

prosedural 

pada bidang 

kajian yang 

spesifik 

sesusai 

dengan bakat  

dan minatnya 

untuk  

memecahkan  

masalah. 

KI

4 

Mengolah, 

menalar, 

menyaji dan 

mencipta 

dalam ranah 

konkret dan 

ranah abstrak 

terkait dengan 

Melihat 

kemampuan 

siswa dalam 

menjelaskan 

tarkib dan 

menyebutka

n kalimat 

secara lisan 

Pada saat 

akhir proses 

pembelajara

n  



pengembanga

n dari yang 

dipelajarinya 

disekolah 

secara 

mandiri, serta 

bertindak 

secara efektif 

dan kreatif 

dan mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

kaidah 

keilmuan  

maupun 

tulisan. 

 

a. Penilaian dari Aspek Sikap 

No Aspek yang 

Dinilai 

Kriteria Score 

1 Jujur 

Sangat sering 

menunjukan sikap 

jujur 

5 



Sering menunjukan 

sikap jujur 

4 

Beberapa kali 

menunjukan sikap 

jujur  

3 

Pernah menunjukan 

sikap jujur 

2 

Tidak pernah 

menunjukan sikap 

jujur 

1 

2 Disiplin 

Sangat sering 

menunjukan sikap 

disiplin 

5 

Sering menunjukan 

sikap disiplin 

4 

Beberapa kali 

menunjukan sikap 

disiplin 

3 

Pernah menunjukan 

sikap disiplin 

2 



Tidak pernah 

menunjukan sikap 

disiplin 

1 

3 Percaya Diri 

Sangat sering 

menunjukan sikap 

disiplin 

5 

 sering menunjukan 

sikap disiplin 

4 

Beberapa kali 

menunjukan sikap 

disiplin 

3 

  

Pernah  

menunjukan sikap 

disiplin 

2 

Tidak pernah 

menunjukan sikap 

disiplin 

1 

4 
Bertanggung 

Jawab 

Sangat sering 

menunjukan sikap 

bertanggung jawab  

5 



sering menunjukan 

sikap bertanggung 

jawab 

4 

Beberapa kali 

menunjukan sikap 

bertanggung jawab 

3 

Pernah menunjukan 

sikap bertanggung 

jawab 

2 

Tidak pernah 

menunjukan sikap 

bertanggung jawab 

1 

5 Kerja Sama 

Sangat sering 

menunjukan sikap 

bekerja sama  

5 

sering menunjukan 

sikap bekerja sama 

4 

Beberapa kali  

menunjukan sikap 

bekerja sama 

3 

pernah menunjukan 

sikap bekerja sama 

2 



Tidak pernah 

menunjukan sikap 

bekerja sama 

1 

 

    Pedoman Penilaian 

NA=
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑋 4 

 

 

b. Penilaian dari Aspek Pengetahuan 

NO Aspek yang 

dinilai 

Kriteria Score 

1 
Penerapan 

Kosa kata 

Hampir sempurna 5 

Ada kesalahan tapi 

tidak mengganggu 

makna. 

4 

Ada kesalahan dan 

mengganggu 

makna. 

3 

Banyak kesalahan 

dan mengganggu 

makna. 

2 



Terlalu banyak 

kesalahan hingga 

sulit dipahami 

1 

2 
Kelancaran 

membaca 

Sangat lancar. 5 

Lancar. 4 

Cukup lancar. 3 

Kurang lancar. 2 

Tidak lancar. 1 

3 Ketelitian  

Sangat teliti  5 

Teliti  4 

Cukup teliti 3 

Kurang teliti 2 

Tidak teliti 1 

4 
Kebenaran 

Pengucapan 

Hampir sempurna  5 

Ada kesalahan tapi 

tidak menganggu 

makna 

4 

Ada beberapa 

kesalahan dan 

menganggu makna 

3 



Banyak  kesalahan 

dan mengganggu 

makna 

2 

Terlalu banyak 

kesalahan sehingga 

sulit untuk 

dipahami 

1 

5 
Makhraj/ 

Intonasi 

Hampir sempurna 5 

Ada kesalahan tapi 

tidak menganggu 

makna 

4 

Ada beberapa 

kesalahan dan 

menganggu makna 

3 

Banyak kesalahan 

dan mengganggu 

makna 

2 

Terlalu banyak 

kesalahan sehingga 

sulit untuk di 

pahami 

1 



6 
Penggunaan 

kata 

Sangat variatif dan 

tepat 

5 

Variatif dan tepat  4 

Cukup variatif dan 

tepat  

3 

Kurang variatif dan 

tepat 

2 

Tidak variatif dan 

tepat  

1 

7 
Pemahaman 

makna 

Sangat  memahami  5 

Memahami  4 

Cukup memahami  3 

Kurang memahami  2 

Tidak memahami  1 

 

1. Lembar Pengamatan 

a. Lembar Pengamatan sikap 

N

o 

Na

ma 

Sis

wa 

Juj

ur 

Disi

plin 

Perc

aya 

Diri 

Tang

gung 

Jawa

b 

Ke

rja 

Sa

ma 

Jum

lah 

Sko

r 

1        



2        

3        

4        

5        

6        

7        

 

 Cara pengisian sikap adalah dengan 

memberikan skor pada kolom-kolom sesuai hasil 

pengamatan terhadap peserta didik  selama kegiatan 

: 

 Skor 4 : Jika selalu berperilaku dalam proses 

pembelajaran 

 Skor 3 : Jika sering berperilaku dalam proses 

pembelajaran 

 Skor 2 : Jika kadang-kadang berperilaku 

dalam proses pembelajaran 

 Skor 1 : Jika tidak pernah berperilaku dalam 

proses pembelajaran 

Nilai = 
Skor yang diperoleh

Skor Maksimum
 𝑋 4 

 



b. Lembar  Pengamatan Sikap pada saat 

Pembelajaran 

No Aspek yang  

dinilai 

1 2 3 4 Keterangan 

1 Rasa ingin tau      

2 Ketelitian 

dalam 

melakukan 

kerja individu 

     

3 Ketekunan dan 

tanggung jawab 

dalam bekerja 

secara 

kelompok 

     

4 Ketelitian dan 

kehati-hatian 

dalam 

melakukan 

kerja kelompok 

     

5 Keterampilan 

berkomunikasi 

     



dalam diskusi 

kelompok 

 

c. Lembar Pengamatan Keterampilan 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek yang 

dinilai 
Jumlah 

skor 
Nilai 

1 2 3 4 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

No Aspek yang dinilai 
Tingkat kemampuan 

1 2 3 4 

1 Melafazkan mufradat 

sesuai dengan makharijul 

huruf 

    

2 Membedakan  bunyi 

mufradat yang mirip 

    



3 Mengartikan mufradat yang 

telah diberikan 

    

4 Menjelaskan makna 

mufradat yang telah 

dipelajari 

    

 

Keterangan : 

 4 = baik sekali                                   

 3 = baik 

 2 = cukup 

 1 = kurang 

 

           Nilai =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑋 4 

 

d. Lembar Pengamatan Pengetahuan 

No Nama 

Siswa 

Kosa 

Kata 

Kelancara

n 

Keteliti

an 

Pengucap

an 

Inton

asi 

Pemili

han 

Kata 

Pemaha

man 

Jum

lah 

skor 

1          

2          

3          

4          



5          

6          

 

     Cara pengisian sikap adalah dengan memberikan 

skor pada kolom sesuai hasil pengamatan terhadap 

peserta didik selama kegiatan: 

  Skor 4 : Jika selalu berperilaku dalam proses 

pembelajaran 

 Skor 3 : Jika sering berperilaku dalam proses 

pembelajaran 

 Skor 2 : Jika kadang-kadang berperilaku 

dalam proses pembelajaran 

 Skor 1 : Jika tidak pernah berperilaku dalam 

proses pembelajaran 

Nilai = 
Skor yang diperoleh

Skor Maksimum
 𝑋 4 

 

2. Rubrik Penilaian sikap 

NO Aspek yang dinilai Rubrik 

1 Menunjukkan rasa 

ingin tau  

1.  Tidak 

menunjukkan rasa 



ingin tau, tidak 

antusias, pasif 

2. Menunjukkan rasa 

ingin tau, tidak 

antusias, pasif 

3. Menunjukkan rasa 

ingin tau yang 

besar, antusias, 

aktif 

4. Menunjukkan rasa 

ingin tau yang 

sangat besar, 

seluruh 

perhatiannya 

dicurahkan untuk 

mencari tau  

2 Ketelitian dalam 

melakukan kerja 

individu 

1. Melakukan 

pekerjaan tidak 

sesuai perintah, 

bekerja secara 

tergesa-gesa, 



hasil tidak 

memuaskan 

2. Melakukan 

pekerjaan tidak 

sesusai perintah, 

bekerja secara 

hati-hati, hasil 

tidak 

memuaskan 

3. Melakukan 

pekerjaan sesuai 

perintah, hati-

hati dalam 

bekerja, hasil 

memuaskan 

4. Mengamati 

dengan teliti, 

serius dan penuh 

perhatian 

3 Ketelitian dan kehati-

hatian dalam kerja 

kelompok 

1. Melakukan kerja 

dengan tergesah-

gesah secara 



bersama dengan 

teman 

sekelompok, 

dengan hasil 

yang tidak tepat 

2. Melakukan kerja 

dengan hati-hati 

secara bersama 

dengan teman 

kelompok 

dengan hasil 

yang tidak tepat 

3. Melakukan kerja 

dengan hati-hati 

secara 

bersamadengan 

teman kelompok, 

dengan hasil 

yang tepat 

4 Ketekunan dan 

tanggung  jawab 

dalam bekerja secara 

1. Tidak 

bersungguh-

sungguh dalam 



individu maupun 

kelompok 

menjalankan 

tugas, tidak 

mendapatkan 

hasil 

2. Tekun dalam 

menjalankan 

tugas, tidak 

mendapatkan 

hasil terbaik 

3. Tekun dalam 

menjalankan 

tugas, 

mendapatkan 

hasil terbaik dan 

tepat waktu 

4. Tekun dalam 

menyelesaikan 

tugas dengan 

hasil yang 

terbaik  yang bisa 

dilakukan, 

sistematis dan 



berupaya tepat 

waktu 

5 Keterampilan saat 

berkomunikasi 

dalam diskusi 

kelompok 

1. Tidak aktif 

bertanya, tidak 

mengemukakan 

gagasan, 

menghargai 

pendapat orang 

lain 

2. Aktif bertanya, 

tidak 

mengemukakan 

gagasan, 

menghargai 

pendapat orang 

lain 

3. Aktif bertanya, 

aktif 

berpendapat, 

menghargai 

pendapat orang 

lain 



4. Aktif dalam 

tanya jawab, 

dapat 

mengemukakan 

ide, dan 

menghargai 

pendapat orang 

lain 

 

3. Rubrik Penilaian Tugas 

NO Aspek Yang Dinilai Score 

S  Membiasakan 

mengucapkan kata-kata 

mufrad dalam bahasa arab, 

ungkapan sehari-hari dalam 

bahasa arab, berbicara 

dengan teman-teman 

menggunakan bahasa Arab, 

dll 

1-5 

 Selalu 5 

 Sering 4 

 Kadang-kadang 3 



 Pernah 2 

 Tidak Pernah 1 

 Nilai Akhir = 

Jumlah Skor Perolehan

Jumlah Skor Maksimal 
 𝑿 𝟏00 = 

…

𝟓
 X 

100 = ... 

5 

 

 

 

Mengetahui,  

Mahasiswa Peneliti Guru mata 

Pelajaran 

 

 

 

 

 

NIM. NIP 

 

 
 



 الختبار القبلي والبعديالة ئساأل

 مىت تذهب إىل املدرسة ؟ ومب؟ .1
 ! كم حصة تدرس يف اليوم ؟ واذكرها .2
 ؟ مىت تستيقظني .3
 ؟ ماذا تفعل يف يوم العطلة .4
 هل قرأت الصحيفة كل يوم ؟ ملاذا ؟ .5
 ، ماذا ستفعل؟يف جسمك إذا شعرت بأمل .6
هل ذهبت إىل السوق ؟ اذكر األشياء اليت اشرتيت  .7

 فيه !
 تريد أن تكون طبيبة ؟ هل .8



 السيرة الذاتية

 أوال: البيانات الشخصية

 أكليما :   االسم الكامل .1
 140202179 :   رقم القيد .2
 ،لبوهان حاجي :  حمل وتاريخ امليالد .3

  06-06-1993 
 األنثى :    اجلنس .4
 اإلسالم :    الدين .5
 اإلندونيسية :    اجلنسية .6
 أتشيه اجلنوبيه :    العنوان .7
 :عزيبة  جمممعيةاحلالة اإل .8
 طالبة :    العمل .9

 - :   الربيد اإللكرتوين .10
 عبد امللك :   اسم األب .11
 فالح :    العمل .12
 سوماليايت :   اسم األم .13



 ربة البيت :    العمل .14
 آتشيه اجلنوبية :    العنوان .15

 
 : : خلفية المعليم ثانيا

 )املدرسة اإلبمدائية احلكومية آتشيهاملدرسة اإلبمدائية  .1
 م(2007-م2002اجلنوبية سنة 

املدرسة املموسطة )املدرسة املموسطة حممدية آتشيه  .2
 م(2009-م2007اجلنوبية سنة سنة 

املدرسة العالية )املدرسة العالية احلكومية لبوهن حاجي  .3
 م(2011-م2009آتشيه اجلنويب 

يه الرانريي بندا آتشقسم تعليم اللغة العربية جامعة  .4
 م20019 -م2014



 عند إجراء التعليمالصور 
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