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 اهداء

اللذين ربياين  سبلميةوأمي ا١تكرمة  رمليإذل أيب ا١تكرم  -ٔ

الدنيا ف ا ا وأبقامها ف سبلمة الدين صغَتا حفظهم

 خرة واآل

 .جامعة الرانَتي اإلسبلمية اٟتكوميةف  ذيتوإذل أسات -ٕ

ة الرانَتي اإلسبلمية وإذل ٚتيع أصدقائي ف جامع -ٖ

أقول شكرا جَّيبل  Unit 1 PBA 2014 ، خاصةاٟتكومية

على مساعدتكم رل ف إ٧تاز ىذا البحث العلمى، جَّاكم 

 ا خَت اٞتَّاء.
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 الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اٟتمد  الذي أنَّل القرآن عربيا وىدى للناس وبينات من 
ا٢تدى والفرقان. والصبلة والسبلم على رسولنا الكرًن ٤تمد صلى 

 ا عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو أٚتعُت.
فقد انتهت الباحثة بإذن ا من كتابة ىذه الرسالة ٖتت 

وسيلة الصور و السمعية الشفوية  طريقةليم اٟتوار بالتع "ا١توضوع 
الىت قدمتها  " (MTsN 4 Pidie Jaya ) دراسة ٕتريبية ب   الثابتة

إ٘تاما لبعض الشروط والواجبات ا١تقررة للحصول على شهادة 
(S.Pd ف كلية الًتبية وتأىيل ا١تعلمُت ّتامعة الرانَتي اٟتكومية )

 اإلسبلمية بندا أتشيو.

شكر العميق ه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة بالوف ىذ
. الدكتور ٓتاري مسلمو  سهيميمها الدكتور للمشرفُت الكرديُت 

أوقاهتما لئلشراف على ىذه الرسالة من قد أنفقا حيث إهنما 
 عسى أن يباركهما ا وجيَّيهما خَت اٞتَّاء.أو٢تا إذل هنايتها، 
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كلية الًتبية د  وعميوتقدم الباحثة بالشكر ١تدير اٞتامعة 
وتأىيل ا١تعلمُت ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وٚتيع األساتذة 

 الذين علموىا العلوم ا١تفيدة وأرشدوىا إرشادا صحيحا.
كما تتقدم بالشكر اٞتَّيل ٞتميع موظفي مكتبة اٞتامعة 
الرانَتي وقسم تعليم اللغة العربية الذين قد ساعدوىا على إعداد 

 تأليف ىذه الرسالة.الكتب الىت تتعلق ب
وتقول قول الشكر العاذل لوالديها اللذين قد ربياىا تربية 
حسنة وىذباىا هتذيبا نافعا منذ صغارىا إذل ٧تاح التعلم ف كلية 

 الًتبية وتأىيل ا١تعلمُت ٗتصص تعليم اللغة العربية.

وأخَتا، تدعو ا أن جيعل ىذا العمل ٙترة نافعة وترجو من 
نائيا لتكميل ىذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من القارئُت نقدا ب

 ا٠تطاء والنسيان وعسى أن تكون نافعة للباحثة وللقارئُت ٚتيعا.
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وحسبنا ا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال با العلي 
 العظيم، واٟتمد  رب العا١تُت.

  ٕٛٔٓيوليو  ٛٔدار السبلم، 
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تعليم اٟتوار نتيجة أنشطة الطلبة عند  ٘-ٗ
قة السمعية الشفوية بوسيلة طريالب
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 قائمة الملحقات
 وتأىيل ا١تعلمُت من عميد كلية الًتبيةخطاب اإلشراف  -ٔ

 بتعيُت ا١تشرفُت على رسالة  الباحثة
 عميد كلية الًتبية على القيام بالبحثإفادة  -ٕ
 عن البحث ا١تيداين MTsN 4 Pidie Jayaناظر إفادة  -ٖ
 ف تعليم اٟتوار ةسا١تدرّ  نشطةأل ورقة ا١تبلحظة -ٗ
 ف تعلم اٟتوار بلبألنشطة الط ورقة ا١تبلحظة -٘
 خطة عملية التعليم -ٙ
 بلبالطمة األسئلة االختبارية إذل قائ -ٚ
 صور البحث للمجموعة التجريبية -ٛ
 السَتة الذاتية -ٜ
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 مستخلص البحث

طريقة السمعية الشفوية بوسيلة التعليم اٟتوار ب : عنوان البحث
 ( MTsN 4 Pidie Jayaب  ) دراسة ٕتريبية  لثابتةالصور ا

 ءارٛتة النس:  االسم الكامل
 ٖٕٕٓٓٓٓٗٔ:  رقم القيد

طريقة السمعية التعليم اٟتوار بقد اختارت الباحثة 
ألن الطبلب  ا ٢تذا البحثوضوعم وسيلة الصور الثابتةو الشفوية 

اصة ف الصف األول ف ىذه ا١تدرسة دل يسيطروا اللغة العربية خ
عوا أن ديارسوا اللغة العربية وال يدل يستطىم مهارة الكبلم ف 

. يهدف ىذا عند التعلميفهموهنا. حىت ٕتعل العربية صعبة 
 طريقة السمعية الشفويةتطبيق الكيفية البحث إذل التعرف على  

ف تعليم اٟتوار، والتعرف على تطبيق  وسيلة الصور الثابتةو 
ف تعليم  فعاال سيلة الصور الثابتةو و  طريقة السمعية الشفويةال

. وأما منهج البحث ٢تذه الرسالة MTsN 4 Pidie Jayaاٟتوار ب  
فهو منهج ٕترييب. ٕتري الباحثة ْتثها ف اجملموعة، ويسمى 
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على أساس ا١تبلحظة ."Pre-test Post-test One Group Design“ب 
طريقة يق التطبب تعليم اٟتوارأن نتيجة مبلحظة أنشطة ا١تدّرسة ف 

تدل  ٖٖٝ,ٛٛيكون  وسيلة الصور الثابتةو  السمعية الشفوية
وأما  .بتقدير ٦تتاز ٝ ٓٓٔ – ٔٛعلى أهنا وقعت ما بُت حد 

طريقة تطبيق الب م اٟتوارف تعل نتيجة مبلحظة أنشطة الطبلب
تدل على  ٝ ٜ,ٜٓ يكون وسيلة الصور الثابتةو  السمعية الشفوية

وأما أيضا.  بتقدير ٦تتاز ٝ ٓٓٔ – ٔٛأهنا وقعت ما بُت حد 
 طريقة السمعية الشفويةنتائج من ىذا البحث فهو تطبيق ال

قدرة الطبلب على تعلم وسيلة الصور الثابتة يكون فعاال لًتقية و 
( أكرب من ttestوالدليل على ىذا أن نتيجة ت اٟتساب ) .اٟتوار

 ٕٖٜٓٓ,ٕ(ttableنتيجة ت اٞتدول )
<ٜ,ٜٕٙٗ>ٕ,ٜٖٛٙٓ.  
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Abstrak  

Judul: Pengajaran Hiwar dengan Metode Audiolingual dan 

Media Gambar Tetap di MTsN 4 Pidie Jaya 

Nama  : Rahmatunnisak 

NIM  :  140202030 

Peneliti memilih subjek penelitian pengajaran 

percakapan dengan metode audiolingual dan gambar tetap 

karena siswa di kelas satu di sekolah ini tidak 

memprioritaskan keterampilan berbicara bahasa Arab dalam 

pengajaran percakapan, dimana mereka tidak mampu 

mempraktekkan bahasa Arab dan  tidak mengerti. Sehingga 

bahasa Arab menjadi sulit saat belajar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan metode 

audiolingual dan gambar diam sebagai sarana percakapan 

dalam pengajaran, juga tentang keefektifan penerapan 

metode audiolingual dan gambar diam sebagai sarana dalam 

pengajaran percakapan di MTsN 4 Pidie Jaya. Metodologi 

penelitian skripsi ini bersifat eksperimental. Peneliti 

melakukan penelitian dengan "Pre-test Post-test One Group 

Design". Berdasarkan pengamatan bahwa hasil observasi 

kegiatan guru dalam pengajaran percakapan dengan 

menerapkan metode audiolingual dan gambar diam 

mencapai 88,33% menunjukkan bahwa mereka berada 

antara 81 - 100%, adalah sangat baik. Adapun hasil 

observasi kegiatan siswa dalam belajar percakapan dengan 

metode audiolingual dan gambar diam mencapai 90,9% 

menunjukkan bahwa mereka berada antara 81 - 100% 

adalah sangat baik. Hasil dari penelitian tentang penerapan 

metode audiolingual dan gambar diam efektif dalam 
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pengajaran percakapan. Hasil Perhitungannya bahwa (t-test) 

lebih besar dari hasil tabel (t-tabel) yaitu 2,09302 <9,9264> 

2,86093. 
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Abstract 

Research Title  : Teaching Conversations with Audiolingual 

Methods and Fixed Image Media In Mtsn 4 Pidie Jaya 

Name : Rahmatunnisak 

NIM  : 140202030 

The researcher choses the subject on the study teaching 

conversations with audiolingual methods and fixed image 

media because the students in the first class of this school 

does not prioritize the Arabic speaking skills in 

conversations teaching , where they are not able to practice 

Arabic and do not understand it. So Arabic becomes 

difficult when learning. The study aims to identify the 

application of the audiolingual methods and the fixed image 

media as ameans to conduct conversations in teaching , and 

to identify the application of the audiovisual method and the 

static image method is effective in teaching the dialogue 

with MTsN 4 Pidie Jaya. The research methodology of this 

thesis is experimental. The researchers conducted her 

research in the group, called "Pre-test Post-test One Group 

Design." Based on the observation that the result of 

observation of teacher activities in teaching conversations 

using the audiolingual methods and the fixed image media is 

88.33% indicate that it occurred between the limit 81-100% 

with excellent grade, and the result of observation of the 

activities of students in the learning of dialogue using the 

audio-visual method and the method of fixed images is 

90.9% indicating that they occurred between 81-100% with 

excellent grade as well. The audio-visual and still-image 

technique is effective in promoting students' ability to learn 
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dialogue The calculation (ttest) is larger than the result of 

the table (ttable) 2,09302 <9,9264> 2,86093. 
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 الفصل األول 

 ساسيات البحثأ

 مشكلة البحث - أ

مهارة الكبلم ىي القدرة على التعبَت عن أصوات التعبَت 
 فكار واآلراء والرغبات، أو مشاعرن األأو الكلمات للتعبَت ع

مهمة ف تعلم اللغة  ةالكبلم مهار  ةتعترب مهار  ٔ.لآلخرين
األجنبية، ألن التحدث تطبيقية ف اللغة، وىو ا٢تدف األول ف 

 اادثةخاصة اللغة العربية، ويهدف تعليم  ٕتعلم اللغة للشخص
حيحا مع صوات العربية صاللغة العربية ليقدر الطبلب نطق األ

، ويقدر على نطق اٟتروف اجملاورة، ويقدر على اسليمالتجويد 
على  ونالتعبَت عن األفكار ّتمل كاملة ف ظروف ٥تتلفة، ويقدر 

ف  التكلمعلى  ونٚتل بسيطة مع ٢تجة مناسبة، ويقدر  التكلم
 التكلمعلى  ونويقدر  ،حاالت رٝتية مع ٚتل بسيطة وقصَتة

                                                           
1
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa 

Arab,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009), hlm. 135 
2
 Ahmad Abd Allah al-Bashir, Mudhakkirah Ta’lim al-Kalam, 

(Jakarta: Ma’had al Ulum al-Islamiyah wa al-Arabiyah bi Indunisiya, tt 
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كبلم إذل عدة النقسم مهرة تو  .ةع ا١تشًتكحول ا١تواضبفصيحة 
 .الطلبة ف تعلم ىذه ا١تهارةمستويات وفقا ألىداف كل 

 يقتصر الطبلب على ،لى مستوى ا١تبتدئُتكان ع  
 حفظ اادثة العربية مع مواضيع ٤تدودة، أن تقنيات التدريس ٢تم

وإعادة الًتتيب، النظر والذكر، اادثة واٟتوار  : االستماعمنها
تبادل ا١تعلومات، ومت ، و واألجوبة، ٦تارسة أمناط اٞتملةواألسئلة 

كان اٟتوار   . ٖ، واإلجابة على األسئلة، وطرح األسئلةاٞتمل
اٟتوار ىو   .واحد من ا١تواد التعليمية اليت تركَّ على مهارة الكبلم

وتعتمد  اادثة اليت تدور بُت ا١تعلم وتبلميذه ف موقف تعليمي
. ويطلب ا١تعلمون تعليم ىذه  اٞتوابعلى اٟتوار بطرح سؤال مث

مهارة الطلبة بطريقة مناسبة، حيث جيب على ا١تعلمُت أن جيعلوا 
 الطلبة قادرين ٖتدث اللغة العربية صحيحا فصيحا.

كيفية التدريس   ا مو فهيللمعلمُت أن  ال بدقبل التدريس 
وسائل التعليمية اليت الواسًتاتيجيات التدريس ومناذج التدريس و 

 أن ُتمعلمللينبغى  .ىا وفقا ألىداف التعلمو أن يقدمجيب 
                                                           

3
 Rahmaini, Strategi Pembelajaran Maharah Kalam bagi Non-

Arab, di akses hari kamis 
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ات ٥تتلفة ولو يوجهوا طلبتهم الستخدام اللغة العربية ف مناسب
ف فهم  كاملُتيكونوا  ليطلب ا١تعلمون  خارج وقت الدراسة.

لتحقيق  ةاحتياجات التعلم عند الطلبة. ا١تواد الصحيحة مهم
٥تتلفة أو  رغبةطلبة العند . وكان ى وا١تفيدقص نتائج التعلم األ

يكون ا١تعلمون اختيار  جيب أن .اىتمام أو خلفية تعليمية ٥تتلفة
مارسة اادثة  اليت تدعم احتياجات الطلبة ف مهنتهم، ١تا١تادة 

 .حىت تنتاج نتائج التعلم فعاال مفيدا

وأشار كثَت من الباحثُت إذل وجود ضعف عام ف ٣تال 
لدي معظم الطلبة ف ٥تتلف إتقان مهارات التعبَت الشفوي 

، ف التعلم الطبلب فٓتو  يتعلق ماا١تراحل التعليمية ومنها 
ضعف جعل و ، وقليل ا١تفردات لديهمضعف ف التفكَت، و 

 على قادرين الطبلب يكن دل اليت باألصوات وما يتعلق ،اٞتمل
ٖتديات للمعلمُت ىي . ىذه صحيحة ١تخارج وفقا اٟتروف نطق

 ربية.ف تدريس اللغة الع

 أن جينبوا على قادرين ا١تعلمون يكون أن ينبغي حيث
 بطرق التدريس ا١تعلمون يعلم إذا. مشكلة الطبلب ف التعلم
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 ت٘ت اليت األىداف ٖتقيق فيتم ا١تناسبة، التعليمية وسائلالو 
 اللغة تعلم مشكلة األساسية. كانت الكفاءات ف صياغتها

 التعلم، مواد ترتيب على ا١تعلمون يقدر ال ىي ا١تدارس ف العربية
 ميتعل ف ا١تناسبة التعليمية ووسائل وال يستخدمون طرق التدريس

 تدعم ال اليت البيئة وكذلك متوفرة، غَت التعليمية والوسائل ،اللغة
 .ف تعلم اادثة الطبلب إتقان ىذ

التعليمية ف تعليم وسيلة الك   ثابتة صور ةالباحث تاختار 
ٕتذب اىتمام الطبلب اليت رسوم توضيحية  ألن الصور ٢تا اٟتوار
ذلك أن الرسوم التوضيحية للرسومات أن تساعد ل. و فعاال

الطبلب معايرة وتذكر ٤تتوى ا١تادة. الصور تساىم أيضا ف 
سياق اللغة اليت يتم استخدامها ٞتلب العادل اٟتقيقي إذل الفصول 

الثابتة  الشفوية ووسيلة الصور تطبيق الطريقة السمعية .الدراسية
 الصف ف فعاال التعلم جعل ْتيث للطالب ف تعليم اٟتوار
 مع أصدقائهم ادثةا أن ديارسوا على ينقادر  وجيعل الطبلب

 .هم ف الفصليومعلم
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الشفوية  كانت الباحثة ٗتتار تطبيق الطريقة السمعية
 MTsN 4 ف البحث ووسيلة الصور الثابتة ف تعليم اٟتوار. وجيرى

Pidie  Jaya تعلم  ف الطبلب قدرات ٖتسُت حيث هتدف إذل
اٟتوار بتطبيق  تعلمف  للطبلب سهبل التعلم وجعل ،اٟتوار

 الصور الثابتة. ووسيلة الشفوية الطريقة السمعية

 أسئلة البحث  - ب
 سيلةستخدام و واطريقة السمعية الشفوية التطبيق  كيف - أ

 ؟ Pidie  Jaya  4 MTsN الصور الثابتة ف تعلم اٟتوار ب 
 سيلةستخدام و واطريقة السمعية الشفوية الىل تطبيق  - ب

 MTsNاٟتوار عند الطلبة ب ف تعليم  يةفعالالصور الثابتة 

4 Pidie  Jaya ؟ 
 

 ف البحثاهدأ - ج
طريقة السمعية الشفوية التعرف على كيفية تطبيق ال - أ

 MTsN. ب  الصور الثابتة ف تعلم اٟتوار سيلةاستخدام و و 

4 Pidie  Jaya 
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طريقة السمعية الشفوية التطبيق لى فعالية عتعرف ال - ب
اٟتوار عند  تعليم فالصور الثابتة  سيلةاستخدام و و 

 MTsN 4 Pidie  Jaya. الطلبة ب 
 

 أهمية البحث  - د
أمهية البحث من ىذا البحث، ىي: إن  

 للمدرس -ٔ
اليت ق تدريس اللغة العربية طر زيادة ا١تعلومات عن  - أ

سمعية طريقة الخصوصا الديكن استخدامها عند 
 . م اٟتواريالصور الثابتة ف تعل ووسيلةالشفوية 

مساعدة ا١تدرسُت ليسهل عليهم تعليم اٟتوار عند  - ب
 الطلبة.

 للطلبة -ٕ
تسهيل تعلم اٟتوار مع السرور ف عملية تعليم وتعلم  - أ

 اللغة العربية.
 إنشاء التعاون بينهم ف تعليم وتعلم اللغة العربية.  - ب
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 افتراض البحث وفروضه - ه

الباحثة ف ىذا البحث على االفًتاض بأن ٧تاح اعتمدت 
يكون باختيار الطرق والوسائل ا١تناسبة  اللغة العربية تعليم وتعلم

الدراسية. وأما الفروض اليت تفًتضها الباحثة فهي تتكون  وادبا١ت
 ٦تا يلي :

طريقة السمعية الشفوية  الأن تطبيق الفرض الصفري،  -ٔ
 .م اٟتواريف تعل يةفعال غَت الصور الثابتة سيلةاستخدام و و 

طريقة السمعية الشفوية  الأن تطبيق الفرض البديل،  -ٕ
 .م اٟتواريف تعل فعال الصور الثابتة سيلةاستخدام و و 

 

 مصطلحات البحث - و
 واراٟتتعليم  - أ

وار. اٟتتعليم و الومها  ،كلمتُتمن   تتكون ىذه ا١تصطلحة
 يعلمو معناه جعلو ،تعليما - يعلم - التعليم لغة مصدر من علم
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يصال اواصطبلحا ىو   ٗعلم لو عبلمة جعلو إمارة يعرفها. ىو
لغة  واٟتوار ٘العلم أو ا١تعرفة إذل ذىن التبلميذ بطريقة منظمة.

وىو تبادل  حيوارا - حوارا -  ٤تاورة -حياور -مصدر من حاور
حديث بُت  ىوواصطبلحا   ٙ.اٟتديث واجملادلة والكبلم

 أو أكثر على ُتو بُت ٦تليشخصُت أو أكثر ف عمل القصص أ
ف ا١تدرسة يدعو الطبلب أن يتحدثوا أو  واراٟتتعليم  ٚا١تسرح.

 يتحاوروا بينهم باللغة اليت يعلمها ا١تعلم.

 طريقة السمعية الشفويةال - ب

                                                           
الطبعية الثامية  ،المنجد في اللغة واإلعالم ،ا١تطبوعة الكاثوليكية ٗ
 ٕٚ٘ص. ، ه(ٜٚٛٔ ،دار ا١تشرف ،)بَتوت ،والعشرون
اٞتَّء ، طرق التدريسالمنهج الحديث في تربية و ، حامد عبد القادر 5

   ٜ ص.،مكتبة النهضة( )مصر:، الثاىن
) ، الطبعة األوذل ،المنجد في العربية المعاصرة ،مؤسسة دار ا١تشرق 6

 ٜٕٙص.  ،م(ٖٕٓٓ ،دار ا١تشرق، بَتوت
7
Tarmizi ninoersy, Kompetensi Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran, (Instructional Development Center (IDC)), Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan, UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 

2015), hal. 91 
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وىي طريقة وٝتعية وشفوية.  ،تتكون على ثبلث كلمات
وسيلة طريقة، معناىا -طريقا-يطرق-مصدر من طرقطريقة لغة ال

  "METHOD" طريقةال ٛما يبدو عليو مسلك أو تصرف.وىي 
ت وخطوات ٤تددة يتبعها الفرد امصطلح عام يشَت إذل إجراء

، والتعلم، كطريقة التدريس  ،أو عمل ٤تدد ،عند إ٧تاز مهمة
والطريقة ف التدريس ىي ٣تموعة  ٜوالتقوًن... إخل. ،والتفكَت

جي للمتعلم من األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال ا٠تار 
سمعية لغة التفاوت ف ال ٓٔأجل ٖتقيق أىداف تربوية معينة.

الطريقة  ٕٔالشفوية لغة آلة عَّف بالفم.  ٔٔ.جودة نقل األصوات

                                                           
 ٖٚٙص. .....  المنجد في العربية المعاصرة ،مؤسسة دار ا١تشرق 8
 ، مكتبة الشقري ، )المدخل للمناهج وطرق التدريس ،ماىر صربي 9

 (مٕٓٔٓ ،الطبعة األوذل

10
وير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين تط،  ترميذي النينورسي 

 ٕٜص.  ،م(ٕ٘ٔٓ، Al-Mumtaz Institut،)بند اتشيو ،بغيرها

 ٜٔ٘ص. ......   المنجد في العربية المعاصرة ،مؤسسة دار ا١تشرق 11
ص. ........  المنجد في العربية المعاصرة ،مؤسسة دار ا١تشرق 12

ٜ٘ٚ 
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ىتمام ٔتهارة تطلب الطبلب ف اإلتالسمعية الشفوية ىي طريقة 
 ٖٔاالستماع والكبلم مث مهارة القراءة والكتابة.

 وسيلة الصور الثابتة - ج

لدي اإلنسان من إمكانيات مهارة وبراعة   ماوسيلة ٔتعٌت
واصطبلحا نقل الرسالة ا١تتعددة  ٗٔيستخدمها عند االقتضاء.

صور ثابتة  رسوم أو حركات أو إشارات أو فقد تكون كلمات أو
تتكون ىذه اٞتملة   ٘ٔصور متحركة أو تسجيل صويت. أو

الصور والثابتة. الصور ٚتع من صورة وىي لغة الشكل  ،كلمتُت
الصورة رمَّىا حيتوي  واصطبلحا ٙٔكل ما يتصّور أي الصفة.  أو

 .احات شبو الواقع ف شكلها الظاىرعلى خطوط ومس
                                                           

13
 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing, (Jakarta, Bulan 

Bintang, 1974), hal 12 

 ٖٖٕص........  المنجد في العربية المعاصرة ، مؤسسة دار ا١تشرق 14
15 ، المناهج الوسائل التعليمية ،٤تمد لبيب النجيهى و٤تمد منَت موسى 

  ٖٖٕص.، (مٜٚٚٔ، وا١تصرية )ا١تكتبة األ٧تل
الطبعة  ،في اللغة واإلعالمالمنجد  ،مؤسسة  ا١تطبوعة الكاثوليكية 16

 ٓٗٗص. ، م(ٖٕٓٓ ،دار ا١تشرق ،) بَتوت، األربعون
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 اليت تنتجا١ترئية  تعليميةوسائل الال من وسيلة الصور الثابتة
الصور الثابتة  ها معٌت أفضل من الكتابة.ديل من عملية التصوير

الصور  النظر نتهاء منْتيث عند اإل ٖتتاج إذل تصميم جيد
. إتقان الكفاءات األساسيةحىت لطبلب القيام بشيء ا يستطيع

دا فتوفر أفضل التفاىم إذا كانت الصور الثابتة تصمم جي
ٚٔالدراسة.

  

 حدود البحث  - ز
ن من اٟتد ا١توضوعي واٟتد تكون حدود البحث تتكو 

 :وىي واٟتد الَّماين ا١تكاين
لة تعليم اٟتد ا١توضوعي : تبحث الباحثة ف ىذه الرسا -ٔ

وسيلة الصوار الثابتة و طريقة السمعية الشفوية الاٟتوار ب
 لًتقية سيطرة اٟتوار عند الطلبة.

تبحث ىذه الرسالة عند الطلبة  إن الباحثة اٟتد ا١تكاىن : -ٕ
 .  MTsN 4 Pidie  Jaya ف الصف األول ب  

                                                           
17 Dedi Rusminto, Pengertian Media Visual, 16 Juni 2011, 

dikutip 17 agustus 2017 di situs 

http://drusminto.blogspot.co.id/2011/06/pengertian-media-visual.html 

http://drusminto.blogspot.co.id/2011/06/pengertian-media-visual.html
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ف MTsN 4 Pidie Jaya ث ب حاٟتد الَّماين : يتم ىذا الب -ٖ
 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالعام الدراسي 

 
 السابقة اتالدراس - ح
 األوذل الدراسة  -ٔ

خدامها ية الشفوية واستموضوع البحث : "الطريقة السمع -ٔ
ف ترقية كفاية الكبلم ف ا١تعهد العصري دار العلوم بند 

 م" ف رسالة رٛتة.ٕٕٔٓأتشيو: 
مشكلة البحث : ف ىذه الرسالة كان تعليم اللغة العربية  -ٕ

ع أن جيعل يمية ولكن دل يستطالطريقة التعل يستعمل ا١تعلم
 الطبلب يستعملون ا١تفردات واٞتمل نطقا صحيحا.

 طريقة البحث : طريقة الوصفية -ٖ
نتيجة البحث : أما نتائج البحث ف ىذه الرسالة فهي  -ٗ

الطريقة السمعية الشفوية ف ا١تعهد العصري دار العلوم 
مناسبة بقواعدىا، وأن الطبلب ف ا١تعهد العصري دار 

ة السمعية الشفوية طريقاليرغبون تعليم الكبلم بالعلوم 
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عاجل ا١تشكبلت اليت يواجهها الطبلب ف وىذه الطريقة ت
 تعليم الكبلم.  

 عبلقة الدراسة السابقة بالدراسة اٟتالية -٘
طريقة السمعية الشفوية ف الوجو الشبو : كان ٢تما تطبيق  -

 دراستهما.
لباحث ف وجو االختبلف : أما الدراسة السابقة يبحث ا -

ترقية  كفاية الكبلم بتطبيق الطريقة السمعية الشفوية. وأما 
الدراسة اٟتالية تبحث الباحثة ف تعليم اٟتوار بتطبيق 

 الطريقة السمعية الشفوية واستخدام وسيلة الصور الثابتة.
 الثانية الدراسة -ٕ

موضوع البحث : "الوسائل ا١ترئية واستخدامها ف تعليم  -ٔ
م" Tungkopٕٕٓٔ : إلبتدائية اٟتكومية اٟتوار با١تدرسة ا

 ف رسالة ر.آ. ريّانا رىايو. 
مشكلة البحث : تبحث الباحثة ىذه الرسالة أن ا١تدرسة  -ٕ

دل تكن قادرة على ٖتسُت  Tungkop اإلبتدائية اٟتكومية
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عند الطبلب ف تعلم اللغة العريبة ودل تستخدم الدافع 
 .فقط الوسائل ا١تتنوعة إال سبورة

 لبحث : طريقة اإلجرائية.طريقة ا -ٖ
ذه الرسالة فهي إن نتيجة البحث : أما نتائج البحث من ى -ٗ

تاج إذل وسيلة تعليمية مناسبة ومسرورة. وال تعليم اٟتوار حي
بد للمدرسة أن ٗتًتع وسيلة متنوعة وجديدة وإن الوسائل 
ا١ترئية ٢تا أثرة كبَتة لًتقية قدرة الطلبة ودفعهم ف تعلم 

لنتيجة قد ظهرت ف ٖتليل إجابة الطلبة ف اٟتوار. وىذه ا
 ٖٝ,ٓٛاالختبار لكل ا١ترحلة. أما النتيجة األخَتة فهي 

والنتيجة تكون  ٓٓٔ-ٓٛمن الطلبة جيدون نتيجة بُت 
  ٦تتازة كما ترجو الباحثة إليها. 

 عبلقة الدراسة السابقة بالدراسة اٟتالية. -٘
  وجو الشبو : كان ٢تما تبحثان ف تعليم اٟتوار. -
وجو االختبلف :أما الدراسة السابقة تبحث الباحثة ف  -

تعليم اٟتوار باستخدام الوسائل ا١ترئية. وأما الدراسة 
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اٟتالية تبحث الباحثة ف تعليم اٟتوار بتطبيق الطريقة 
 السمعية الشفوية واستخدام وسيلة الصور الثابتة.

 

 الثالثة الدراسة -ٖ
 سيلة الصور الثابتةتعليم اللغة العربية بو "موضوع البحث :  -ٔ

 ف رسالة نور ليلي. مٕٔٔٓ: MAN Idi"ب  
ليس ٢تم دوافع   MAN Idiمشكلة البحث : أن الطبلب ب     -ٕ

ال يستعمل الوسائل  ُتف تعليم اللغة العربية بسبب ا١تدرس
 التعليمية ا١تناسبة فيها.

 طريقة البحث : طريقة اإلجرائية -ٖ
الرسالة فهي إن أما نتائج البحث من ىذه نتيجة البحث :  -ٗ

وسيلة الصور الثابتة ترفع دوافع الطبلب ف تعليم اللغة 
العربية، وىذه تدل على ا١تبلحظة ا١تباشرة ف العملية 
التعليمية أن الطبلب يرغبون ف تعليم اللغة العربية 

ة وأن وسيلة الصور الثابتة باستخدام وسيلة الصور الثابت
لعربية، وأن نتيجة نتيجة الطبلب ف تعليم اللغة ا ترقى

الطبلب ف االختبار األخَت أعلى من نتيجة االختبار 
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فوجدت الباحثة درجة  ٘القبلى، وىذا يظهر ف اٞتدول 
فوجدت  ٚوف اٞتدول   ٘،ٕ٘ا١تعدلة ف الدور األول 

وف اٞتدول  ٚ،ٖٕلة ف الدور الثاين و الباحثة درجة ا١تعد
 ٛ،٘٘الثالث  فوجدت الباحثة درجة ا١تعدولة ف الدور ٜ
ستعمل الوسائل التعليمية وينبغي ١تدرس اللغة العربية أن ت .

مناسبة ومرحية ف تعليم اللغة العربية ألن ٢تا آثرا شديدا 
 لًتقية رغبة الطبلب وقدرهتم على مادة اللغة العربية. 

 عبلقة الدراسة السابقة بالدراسة اٟتالية -٘
ف  بتةالصور الثاكان ٢تما استخدام وجو الشبو :   -

 .دراستهما
 ف ةبحث الباحثت أما الدراسة السابقةجو االختبلف : و  -

، وأما الدراسة تعليم اللغة العربية بوسيلة الصور الثابتة
اٟتالية تبحث الباحثة ف تعليم اٟتوار بتطبيق الطريقة 

 السمعية الشفوية واستخدام وسيلة الصور الثابتة.
 
 
 



ٔٚ 

 

 

 طريقة كتابة الرسالة - ط

ابة الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل إعداد أما كيفية كت
وكتابة الرسالة العلمية )درجة ا١ترحلة اٞتامعة األوذل ( قسم تعليم 

 اللغة العربية.
"Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi Prodi PBA 

Tahun 2016" 



 

ٔٛ 
 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 تعليم الحوار  -1
 مفهوم تعليم الحوار  - أ

 على بالطبل ترفع اليت اللغة مهارات من رةمها اٟتوار
 .ٛٔوالكتابة والقراءة موالكبل اإلستماع من الرابعة هاراتا١ت سيطرة

 واسطة يىو  كتوبة،ا١ت أو ا١تلفوظة اللغة من فرع اٟتوار إن
 شيئ وبأن تصالاال تعريف كنودي .الناس بُت مىوالتفا اإلتصال

 تكون وقد ،وأخي إذل شخص من رسالة أو ٌتمع نقل ف يساعد
 أومهارة عقليا إتاىا أو فكرة تبادلةا١ت أو نقولةا١ت الرسالة ذهى

 نقلها أمهية ف البعض تعتقد شيئ أو ٟتياة معينة فلسفة أو عمل
 اٟتياة استمرار رىجو  وى واالتصال .لآلخرين وتوصيلة
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 الفعل ووجود مىالتفا يستحيل ووبدون اىوتطور  اإلجتماعية
 ٜٔ .ماعةاٞت أفراد بُت ا١تشًتك

 
 الحوار تعليم هدافأ  - ب

 كما اٟتوار تعليم يهدف تعليمو، ف أىداف الدرس لكل
 :يأتى

 التعبَت أو الفصيح الكبلم على متعودا ا١تتعلم ليكون -ٔ
 الصحيح الشفوي

 األداء، وحسن النطق حسن على مسيطرا ا١تتعلم ليكون -ٕ
 كبلمو فهم ستمعا١ت يستطيع حىت

 .سليقا ٕتبلمر  ومكبل ليكون -ٖ
 اٞتيدة، كيبا والًت  فرداتا١ت من اللغوية بالثروة غنيا نليكو  -ٗ

 .ومكبل ف والصرفية النحوية القواعد إفادة على وقادرا
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ٕٓ 

 

 

 ف التكلم اعتاد إذا اإلنسان ألن العربية، للغة ٤تبا ليكون -٘
 ًنالكر  القرآن لغة ألهنا العربية اللغة األخص وعلى لغة، أية

 .العربية الثقافة ولغة الشريف واٟتديث
 عن التعبَت وحيسن .اٞتيد اٟتديث تعلما١ت يتحدث أن -ٙ

 .ٕٓوضوعةا١ت أو الشكلية الناحية من وأغراض
 ما عند والكتابة اٟتديث ف قاالنطبل على بالطبل ٘ترين -ٚ

 .منهما واحدا وقفا١ت يتطلب عندما أو إليهما اٟتاجة تدعو
 ختلفةا١ت اٟتياة مواقف ف التكيف على بالطبل مساعدة -ٛ

 واٞتواب كالسؤال التعبَت ألوان من لونا ومن تتطلب اليت
 بعض وتلخيص قاالتوا١ت ذكورةا١ت وكتابة اٟتوار وإدارة

 .ٕٔ ذلك وغَت ااضرة
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 ٚ٘ٔ (، ص. ٜٛ٘ٔ ا١تصرية، النهضة مكتبة( الثاين،  اٞتَّء ،الخاصة
 األوذل، الطبعة ،العربية اللغة تعليم طرق وأٛتد، القادر عبد ٤تمد ٕٔ

 ٕٗٔ،ص. )ٜٜٚٔمكتبة: (



ٕٔ 

 

 

 طرق تعليم اللغة العربية -2
 مفهوم طرق تعليم اللغة العربية - أ

ن مع ٚتع من طريقة وىي ا٠تطة اليت ينتجها ا١تعلمو طرق  
تربيتهم وتعليمهم، بأيسر  تبلميذىم لتحقيق الغاية ا١تقصودة من

كانت طريقة ف تعليم اللغة   ٕٕطريق وأقل وقت وجهد ونفقات.
طريقة ا١تباشرة، الالعربية كثَتة، منها: طريقة النحو والًتٚتة، و 

طريقة السمعية الشفوية، وطريقة الصامتة، وطريقة اإلحيائية، الو 
وطريقة تعليم اللغة اٞتمعي، وطريقة االستجابة الطبيعية 

 ٖٕلكاملة.ا
 

 طرق تعليم مهارة الكالم - ب
 أن طرق تعليم مهارة الكبلم متنوعة، منها: 

                                                           
)  ،للغة العربية وآدابهاطرائق تدريس مهارات اعابد توفيق ا٢تامشي،  ٕٕ

 ٜٗى (، ص. ٕٙٓٓبَتوت: مؤسسة الرسالة، 
، )الرياض: جامعة أساليب ومبادئ في تدريس اللغةدايان الرسن،  ٖٕ

 ٕٔ، ص. (مٜٜٚٔا١تلك سعود 
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الطريقة ا١تباشرة، أعيدت إذل اٟتياة حديثا عندما أصبح  -ٔ
ىدف التدريس ىو تعليم كيفية استعمال اللغة األجنبية 
لبلتصال والتخاطب. والطريقة ا١تباشرة قاعدة أساسية 

 اٟتقيقة فإن الطريقة واحدة وىي ))ٖترًن الًتٚتة((، وف
ا١تباشرة استمدت تسميتها من حقيقة أن ا١تعٌت يرتبط 
مباشرة باللغة اٞتديدة بدون ا١ترور بعمليات الًتٚتة إذل 

 ٕٗاللغة األم للطبلب.
الطريقة السمعية الشفوية، ىذه الطريقة كالطريقة ا١تباشرة،  -ٕ

خيتلف ىدفها ٘تاما عن طريقة النحو والًتٚتة، فقد بدأت 
ريقة السمعية الشفوية ف الواليات ا١تتحدة إبّان اٟترب الط

 ف –العا١تية الثانية، وألسباب عسكرية احتاج الناس 
 ذلك الوقت.
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  طريقة السمعية الشفويةال - ج
 مفهوم طريقة السمعية الشفوية  -1

الطبلب ف الطريقة السمعية الشفوية ىي طريقة تطلب 
 ٕ٘مهارة القراءة والكتابة.ىتمام ٔتهارة االستماع والكبلم مث اال

ومن ىذه الطريقة ىي عرض اللغة األجنبية على الطبلب مشافهة 
ة  ف البداية بالتحدث والكبلم. أما القراءة والكتابة فيقدمان ف فًت 

فهية، دّرب الطالب عليها. الحقة. ويعرضان من خبلل مادة ش
 الطبلب على ينصر اىتمام ا١تدرس ف ا١ترحلة األوذل ١تساعدة

والنحوي للغة األجنبية، بشكل تلقائي. وال  انتقان النظام الصويت
يصرف اىتمام كبَت ف البداية لتعليم ا١تفردات، إذ يكتفى منها 
القدر الذي يساعد الطالب على تعليم النظام الصويت والنحوي 

 ٕٙللغة األجنبية.
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 طريقة السمعية الشفويةأهداف ال -2
نشأت فيها ىذه الطريقة أن يدرك العبلقة بُت الظروف اليت  - أ

 وبُت إجراءاهتا.
أن يستنتج مفهوم اللغة وطبيعة تعليمها كلغة ثانية من  - ب

 إجراءاهتا الطريقة.
 أن يشرح كيفية معاٞتة ىذه الطريقة للمهارات الصوتية. - ج
 ٕٚأن يربز من بُت إجراءات ىذه الطريقة مسؤوليات ا١تعلم. - د

 
 طريقة السمعية الشفويةالإجراءات  -3

 :طريقة السمعية الشفوية وىيالجراءات من ومن أىم اإل

ف استعمال ىذه الطريقة تعترب اللغة أهنا ٣تموعة من  -ٔ
الرموز الصوتية اليت يتعارف أفراد اجملتمع على داللتها 
بقصد ٖتقيق االتصال بينهم. ومن ىنا فإن ا٢تدف 

                                                           
المراجع في تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات رشدى أٛتد طعمية، ٕٚ
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األساسي ف تعليم العربية ىو ٘تكُت غَت الناطقُت بالعربية 
 عال بالناطقُت هبا.من االتصال الف

أن يبدأ ا١تعلم بتعليم الدارس مهارات االستماع اٞتيد مث  -ٕ
مهارات الكبلم. إن مهارات االستماع والكبلم مها 
مهارتان أن األساسيان اللتان ٖتظيان باالىتمام األكرب ف 

 ىذه الطريقة.
أيت مهارتان القراءة الستماع والكبلم تبعد مهاريت ا -ٖ

تدريس القراءة ال بد بقراءة ما والكتابة. ويفضل عند 
استمع إليو الدارس ونطقو، والتدرج ٦تالة ألفة بو إذل ما ال 

 ألفة لو بو.
منع استخدام اللغة الوسيطة ف تعليم العربية كلغة ثانية  -ٗ

سواء كانت ىذه اللغة الوسيطة ىي اللغة األم للدارس أو 
غَتىا من لغات، ألن لكل اللغة نظاما خاصا ينبغي أال 

 تداخل معو أنظمة اللغة األخرى.ت
أن الًتٚتة من وإذل اللغة العربية ٖتتل مكانة ثانوية ف ىذه  -٘

 الطريقة.
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ينبغي تدريس النحو من خبلل األمناط اللغوية ا١تختلفة  -ٙ
اليت يتعلمها الدارس. ليس تعليم النحو ذا غاية ولكنو 

 وسيلة لفهم اللغة وتذوق أمناطها.
ٖتقيق االتصال عادة يأخذ ىذه تعليم اللغة أساسا ىو  -ٚ

شكل حوار بينهم. ولذلك وجب أن تدور األمناط 
اللغوية  وا١تواقف الثقافية حول حوار ف كل درس يتم من 

 خبللو اكتساب ىذه األمناط وتقدًن ىذه ا١توافق.
التدريبات النمطية مهمة ف اكتساب الطالب ا١تهارات  -ٛ

ٖتويل اللغوية. وىذه التدريبات تتنوع من تكرار إذل 
وتبديل وإذل اكمال فراغات وإذل إجابة على أسئلة وإذل 

 غَت ذلك من أنواع.

ومن مث يصبح تدريس األمناط الثقافية من خبلل تدريس 
اللغة ذاهتا. وديكن ف استخدام ىذه الطريقة  تقدًن األمناط 
الثقافية من خبلل اٟتوار الذي يقدم ف كل درس. ومن الطبيعي 

موقف اياة العادية اليت يعيشها الناس مثل  أن يدور اٟتوار حول
وغَتىا من أمناط  عام وأسلوب التحية والسفر والَّواجتناول الط



ٕٚ 

 

 

ثقافية ٥تتلفة. وكذلك ف مواد القراءة ا١توسعة حيث يقدم للدارس 
 ٕٛنصوص وموضوعات حول مواقف ثقافية معينة.

 مزايا الطريقة السمعية الشفوية وعيوبها -4

 ة السمعية الشفوية منها:مَّايا الطريق أما

 هتتم باالستماع والتلفيظ حىت يقدر الطلبة عليها -ٔ
تأليف الطلبة لتكلم اللغة العربية وتأليف ف نطق  -ٕ

  ٜٕاألصلي
 تشجيع الطلبة على إنتاج لغة خالية من األخطاء -ٖ
 ميل االىتمام باللغة ال باتوى -ٗ
 توجيو اىتمام كبَت إذل النطق -٘
 اتعَّز االستجابة الناجحة فور  -ٙ
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 ال يسمح ا١تدرس أن يستعمل لغة األم إال عند الضرورة -ٚ
  ٖٓا١تدرس يستطيع أيضا أن يصح خطء الطلبة ٔتجرد -ٛ
ا١تعلم يستطيع أن يكرر مشافهة النمط ا١تطلوب تكراره  -ٜ

  ٖٔيستطيع كتابتو. مرات أكثر ٦تا

 أما عيوب الطريقة السمعية الشفوية منها:

تاج إذل ٖتتاج إذل جهد أو أحصاء من جهد ا١تدرس وٖت -ٔ
 وقت طويل

للمرحلة األوذل صعبة وشقة، خاصة إذل الطلبة الذين دل  -ٕ
 ديلكوا أزواد ولو كان قليبل

 على ا١تدرس أن يستعد ويرتب مادة الدرس راتبا خاصا -ٖ
 ال هتتم القراءة والكتابة والقواعد -ٗ
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ال ديكن أن نطبق طريقة أخرى فيها ألهنا ٖتتاج إذل وقت  -٘
 ٕٖطويل.

 كفاءة عالية وقدرة على إبتكار فائقة  ٖتتاج إذل ا١تعلم ذو -ٙ
 أفضل ا١تدرس الستخدام ىذه الطريقة ىو الناطق األصلي -ٚ
تعليم اللغة الثانية خيتلف إختبلفا جوىريا أن اكتساب اللغة  -ٛ

 ٖٖاألم.
 

 الوسائل التعليمية -3
 مفهوم  الوسائل التعليمية - أ

يقصد بالوسائل التعليمية "كل أداة يستخدمها ا١تعلم 
التعليم، وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار لتحسُت عملية 

وتدريب الدارسُت على ا١تهارات وإكساهبا العادات وتنمية 
االٕتاىات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من جانب 
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ا١تعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام". يرى " علي 
ألجهَّة راشد" أن الوسائل التعليمية ٣تموعة ا١تواد التعليمية وا

التعليمية وا١تواقف واألنشطة التعليمية البلزمة لَّيادة فعالية مواقف 
االتصال التعليمية اليت ٖتدث داخل حجرات الدراسة وخارجها. 

( عن الوسائل التعليمية بأهنا األجهَّة وا١تعدات Coodوقال كود )
واألدوات اليت ديكن عن طريقها استمرار العملية التعليمية عن 

 السمع والبصر. طريق حاسة
( أن الوسائل التعليمية ىي ا١تواد اليت Dentويرى "دنت" )

تستخدم ف حجرات الدراسة، أو ف غَتىا من ا١تواقف التعليمية؛ 
لتسهيل فهم معاين الكلمات ا١تكتوبة أو ا١تنطوقة. وديكن القول 
إن الوسائل التعليمية ىي عبارة عن تركيبة تضم كبل من ا١تادة 

و اتوى واإلدارة وا١تتعلم، واٞتهاز الذي يتم من خبللو التعليمية أ
عرض ىذا اتوى، وطريقة التعامل اليت ديكن من خبل٢تا ربط 
اتوى باٞتهاز، أو اإلطار ْتيث تعمل على توفَت تصميم، 
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وإنتاج، واستخدام فعال للوسيلة التعليمية حيقق االتصال 
 ٖٗالكاف.
 

 أنواع الوسائل التعليمية - ب
م وسائل التعليم واالعبلم وأدواهتا إذل ٣تموعتُت تنقس

 رئيسيتُت:
"، وىي Verbal languageية "تقوم أساسا على اللغة اللفظ -ٔ

لغة الكبلم لشعب من الشعوب أو قليلة مثبل، أو ٣تموعة 
من الشعوب أو القبائل وتشتمل ىذه اجملموعة لغة الكبلم 

خص واٟتديث وا٠تطابة. سواء استمعها إليها من فم ش
ف موقف ا١تواجهة الشخسية ف ا١تدرسة أو ا١تصنع أو ف 
اٟتياة العامة أو استمعنا إليها من خبلل الراديو أو اإلذاعة 
الداخلية أو من تسجيل صويت على شريط أو اسطوانة، 

                                                           
العربية للناطقين  تطوير منهج تعليم وتقويم اللغةترميذي النينورسي،  ٖٗ
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وكذلك تشمل ىذه اجملموعة اللغة ا١تنطقة مسجلة ومنقولة 
فتشمل  بطريقة أخرى غَت طريق الصوت كالكتابة بأنواعها

الصحف اليومية، والكتاب ا١تدرسي والنشرة  اإلخبارية 
 وكتابيات الدعاية وغَتىا.

 - Nonية "اللفظتقوم على أساس أخر كبَت ىو اللغة غَت  -ٕ

Verbal language وىي تشتمل كل شيئ غَت اللغة ،"
ية مثل الصورة بأنواعها: فوتوغرافية أو خطية  اللفظ

رة اإلنسان أو اٟتيوان كاريكاتوية، سواء مثلت ىذه الصو 
أو أي شيئ آخر استحدثو اإلنسان من مصنوعات أو 
مبتكرات، وكذلك تشتمل الرموز واإلشارات اليت 
يستحدثها لتلخص خرباتو أو لتدلل على بعض ا١تعاىن 
وا١تفاىم كإشارات ا١تمرور، وتشتمل حركات اإلنسان نفسو 

ويح اليت يقصد منها نقل ما ف نفسو إذل اآلخرين، فالتل
باليد للمسافر حركة بليغة ببلغة الكبلم، وكذلك ىَّ الرأس  
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كعبلمة على ا١توافقة، واال٨تناء داللة على احًتام، مث ىي 
  ٖ٘تشتمل أيضا حركات ا١تمثلُت على خشبة ا١تسرح.

 
 الصور  - ج

 مفهوم الصور -1
كان نطاق ٤تتوي الوسائل لغرض التعليم واسعا جدا، 

ات. وف ىذه األشكال وكان ٘تثيلو ف شكل رسومات و٥تطط
فكانت األشياء ا١تلموسة واألحداث اليت ستكون غالية شفويا 
وصعبا، أو من ا١تستحيل أن تظهر ف شكلها األصلي الذي 

م مديكن أن إلقائو للطبلب. لذلك، ف اختيار فبلبد ١تص
الوسائل أوال اختيار نوع وسائل اللغة اليت تكون قادرة على أداء 

ة إلنشاء أحداث التعليم وألجل دعم عملية ٚتيع ا١تهام البلزم
 التعليم.

إن كلمة الصورة تشمل ٚتيع أنواع اللوحات والرسوم 
التوضيحية ا١تستخدمة ف عملية ٖتضَت تعليم اللغة. وعادة،  
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كانت اللوحات أو الرسوم التوضيحية ا١تستخدمة ف الكتب 
النصية ال تتطلب كتابة ٚتيلة )ا٠تط(. والسبب ف ذلك، أن 
الرسومات اٞتميلة ال تضمن بالضرورة أو قد ال تكون تساعد  

 كثَتا على فهم النص. 
كانت الصورة مهمة جدا لبلستخدام ف توضيح فهم 
الطبلب. ولذلك، باستخدام الصور، يتمكن من التبلميذ 
لبلىتمام ا١تَّيد باألشياء أو األمور اليت دل ينظروىا أبدا حيث 

ا١تعلمُت ف ٖتقيق أىداف  ترتبط بالدرس. والصورة مساعدة
التعليم، ألن الصورة تتضمن الوسيلة السهلة والرخيصة وا١تهمة 
لتعَّيَّ قيمة التعليم. وبسبب الصورة كانت التجربة والفهم 
للمتعلمُت تكون أوسع نطاقا وأكثر وضوحا وال تنسى بسهولة، 

 وأكثر ٖتديدا ف رابطات التبلميذ.
وم التوضيحية وبصفة عامة، كانت الرسومات والرس

اٞتميلة ٤تتاجة جدا للدروس اليت تناقش القضايا الثقافية. 
وا٠تطوات ا١تعتاد استخدامها للحصول على الصور اٞتميلة ىي 
بقطع الصور الواردة ف اجملبلت والصحف والكتب. واآلن كثَت 
من الناس الذين يستخدمون بطاقة الربيد و٤تتوياهتا صور ثقافية. 
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اتاجة ْتجم أكرب، فتكون ا١تلصقات  مىت كانت الرسومات
 البلزم تعليقها على جدار الئمة ألخذىا.

تكون الصور اتاجة أمام الفصل ينبغي من أن تكون  
كبَتة واضحة ألجل سهولة كل تلميذ ف نظرىا. فاستخدام ىذه 
الصور ف حاجة إذل اىتمام ا١تعلمُت وا٠تطوة األوذل اليت جيب أن 

د. كان وجود الصور اليت كانت معلقة ف يقوم هبا ىي اإلعدا
ذل تلك الصور،  يضمن تركيَّ اىتمام التبلميذ إغرفة الصف ال

ولتجنب ذلك، وبدال من دعوة التبلميذ للمشاركة بنشاط، ينبغي 
ذل اىتمامو. وينبغي ٢تذه الظروف إللمعلم أّوال توضيح ما حيتاج 

لكل تلميذ  تلقي اىتماما جديا من يدي معلم، ألن قوة ا١تبلحظة
ليست متساوية، وليست كل الصور تعمل بشرح الوضع 
اٟتقيقي. وبعبارة أخرى، ليس كل التبلميذ يدر كون معٌت ما 

 ٖٙن إليو.و ينظر 
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 أنواع الصور -2
 تنقسم الصورة قسمُت ومها :

 وسيلة الصور المتحركة - أ
سبق أن بينا ف حديثنا عن مستويات فهم الصورة الثانية 

رة على التعرف على األشياء ا١تألوفة من : القدت ىيأربع قدرا
واقع الفرق بُت صورهتا ا١تماثلة ٢تا، والقدرة على التعرف على 

صورهتا، والقدرة على التعرف على األشياء عندما يكون ٘تثليها 
ف الصورة غَت مطابقة لواقعها، والقدرة على فهم الصورة عندما 

 تكون بعض ٝتائها ٦تثلة ٘تثيبل خاطئا.
قدرات ٘تثل أطوارا ف فهم الصور ا١تتحركة الناطقة ىذه ال

أيضا، ولكن الفهم الصحيح الكامل يتطلب قدرات أخرى فوقها 
ىي: القدرة على فهم العبلقات الَّمنية ا١تكانية بُت مشاىد 

دراك السبب وا١تسبب، والقدرة إوالقدرة على  ،الصور ا١تتحركة
 على التمييَّ بُت الواقع وا٠تيال.

لقدرة على فهم العبلقات الَّمنية ا١تكانية ف ا١تقصود با
دراك األزمنة اليت وقعت فيها اٟتوادث ا١تماثلة إالصور ا١تتحركة ىو 

دراك الفرق بينها وبُت إعلى الشاشة من حيث الطول والقصر، و 
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تلك األزمنة ف األبعاد ا١تكانية الواقعية اليت حدثت ف اٟتقيقة. 
ج التلفَّيونية التارخيية ينتقل ا١تشاىد ففي األفبلم السينمائية والربام

ف دقائق عرب أزمنية وأماكن متباعدة وقعت فيها حوادث التاريخ. 
وخيطئ الكبار حينما يعتقدون أن األطفال وٓتاصة من دون 
الثانية عشرة بكثَت يستطيعون فهم الفواصل الَّمنية بُت األحداث 

دث ا١تتباعدة ف ف ىذه الربامج فهما واقعيا، أو يكونون عن اٟتوا
الَّمان وا١تكان صورة متكاملة حقيقية بنفس الطريقة اليت يكوهنا 
الكبار، وعلى ذلك فالقصاص التارخى ا١تمثل ف السنيما أو 

٣ترد  -مثبل -التلفَّيونية بالنسبة للطفل ف بدء ا١ترحلة اإلبتدائية 
قصص طريف، وما يفيده فيو ىو معرفة وقائع قد ال يستطيع 

 ها. ط بينبالر 
كثَت من الكبار وٓتاصة أولئك أصحاب ا٠تربة ادودة 

دراك ىاتُت العبلقتُت؛ ولذلك إمن الريفيُت، مثبل، يعجَّون عن 
يتعجب بعض القرويُت لتغَت اٟتوادث أو األماكن أو األشاخص 
بسرعة على الشاشة عندما يرون األشخاص شبابا بعد أن كانوا 

 با. و شيوخا بعد أن كانوا شباأأطفاال، 
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دراك العبلقة بُت السبب وا١تسبب، فإن األسباب إأما عن 
ألن العبلقة بُت للطفل وضوحا كامبل، وا١تسببات ال تتضح 

خرباتو والفاضو البسيطة اٟتادثة وأسباهبا ٖتددىا معلوماتو و 
ولذلك قد جيد صعوبة ىف تفسَت بعض اٟتوادث الىت ادودة؛ 

 ا،ربط بينها وبُت مسبباهتدرتو على التظهر فيما يشاىده لعدم ق
هنا أٖتركها فقد يقول  ذا ا٨تدرت صخرة مثبل دون أن يرى منشأإف

 ا٨تدرت ألهنا أرادت أن تنحدر.
يضا صعوبة ىف تتبع الربامج الىت تعتمد أكبار أجيد بعض 

مثلة ىذه الربامج أومن  واالستدالل، على االستنتاج فهمها
( Hitshkok Presentsالربنامج ا١تعروف )) ىتشكوك يقدم (( )

وذلك ألن االستنتاج عمل صعب على بعض ا١تشاىدين لعدم 
قدرهتم على القراءة بُت السطور أو فهم الرموز ا١تستخدمة ف 

 ٖٚالربنامج.
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 وسيلة الصور الثابتة - ب
الصورة تسجيل للحقيقة وليست اٟتقيقة ذاهتا، وىي 

ال  ة أو ا١تسموعة؛ ألن الكلمة رمَّبٗتتلف عن الكلمة ا١تكتو 
حيوى شيئا من عناصر ىذه اٟتقيقة وال دياثلها، أما الصورة فرمَّ 

، يحيتوى على خطوط ومساحات تشبو الواقع ىف شكلها الظاىر 
 فهي لذلك وجو عام أسهل فهما من اللفظ ا١تكتوب.

مستويات فهم الصورة الثابتة : يعُت علماء التعليم 
واإلعبلم ثبلثة مستويات لفهم الصورة تبدأ بالعد 

(Enumertation( ؛ مث الوصف)Description ؛ وتنتهى بالتفسَت)
(Interpretationالذي قد يصل إليو بعض األطفال قبل دخول ) 

فة موضوع الصورة، ولسنا نقصد ا١تدرسة. ونقصد الفهم معر 
 إدراك القيم اٞتمالية.

أما ا١تستوى األول فَتى الشخص فيو الصورة، صورة 
توياهتا بذكرىا واحدا واحدا، وف فيعدد ٤ت حجرة الطعام مثبل،

ا١تستوى الثاين يصف عناصر الصورة مبينا مبل٤تا أجَّائها وصفاهتا 
اليت قد تشابو مع صفات العناصر ا١تماثلة اليت قد رآىا من قبل، 
وقد يقول حينئذ أن ىذه الكراسي تشبيهة بكراسي حجرة الطعام 
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ر رؤية أدق ف منَّلو، أما ف مرحلة التفسَت فَتى ىذه العناص
وحياول الربط يينها كوحدة، ويرجعها ١تعانيها فيحكم على اٟتجرة  
ككل بأهنا قددية متهالكة، أو أن ذوقها ساًن أو غَت ذلك من 

دراك أعمق إالعبلقات اليت قد يصل إليها تفسَته الناتج من 
 لعناصر الصورة.  

ىذه ا١تستويات السابقة افًتضات تتعلق بالصورة الواقعية 
(iconic وحدىا، ولكنها دل تتعرض لقية أنواع الصور، وىناك )

دراسة حاولت الوقوف على مقدار تفاوت قدرة الناس ف قراءة 
الصورة أنواعها ا١تختلفة، ورتبت ىذه الدراسة تلك القدرات ف 

 أربعة مستويات: األدىن فاألعلى وىي :
  األوذل : القدرة على التعرف على صور األشياء ا١تالوفة إذا

كانت ىذه الصور ٘تاثل األشياء وتشبهها ٘تاما، وىناك من ال 
ديسكون  اكانو   نيستطيع ذلك، ومثال لذلك عض األميُت الذي

اٞتريدة اليومية مقلوبة ٤تاولُت تفسَت صورىا وقت أن كانت 
الثقافة مقصورة على الصفوة الغنية، والسبب ف عجَّ ىؤالء عن 

لة ٢تا ىو أن صورة الشيء التعرف على األشياء من صورىا ا١تماث
مهما مثلتو ٘تثيبل دقيقا، وإمنا ٘تثلو ٘تثيبل  اليست الشيء نفسو أبد
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واللون،كما أهنا  ،تقريبيا، وٗتتلف عنو ف بعض النواحي كاٟتجم
ال توضح اجملال الكلي ا١توجود فيو ىذا الشيء، ويتأثر بقواعد 

 ا١تنظور.
ة والواقع الذي دراك الفرق بُت الصور إالثانية: القدرة على 

٘تثلو، وكلما استطاع اإلنسان ذلك زاد تقديره للصورة وفهمو 
ا ف التعبَت, واكتساب ىذه القدرة سبب ف شعور بعض هبألسلو 

 األطفال با٠توف إذا شاىدوا الصورة والواقع إذا توفر عنصر
باٟتركة ف الصورة، وعندئذ نرى بشكل أوضع انفعال يهام اإل

 ف ٣تال الواقع ٘تاما.    الناس الصورة وكأهنم
الثالثة: القدرة على التعرف على األشياء عندما تكون 

 Distortedصورهتا غَت مطابقة لواقعها ا١ترئي ا١تعتاد )

Representation ولتفسَت ذلك نذكر ٔتا قلنا فيما سبق عن تأثَت )
اختيار زاوية التصوير على الصورة الفوتوغرافية ٞتسم ما. وأن 

ة مطلقة ف اختيار الَّاوية الىت يرى إهنا تعرب بدرجة للمصور حري
أكر عما ف نفسو؛ لذلك قد تظهر صور بعض األشياء غَت 

ويدو مطابقة ألصلها، فتختلف نسب أبعادىا عن الواقع، 
مضغوطا أو مكربا ف أجَّاء دون األخرى أو تكون  شك ها
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يات الصورة مكربة للغاية أو مصغرة الغاية أو غَت ذلك من الكيف
 غَت ا١تألوفة للتعبَت عن فكرة معينة.

الرابعة: القدرة على فهم الصورة عندما تكون بعض ٝتائها 
٦تثلة ٘تثيبل خاطئا، كأن خيلف ترتيب عناصر منظر من ا١تناظر، 
أو ٗتتلف ألوان الشيء ا١تصور عن واقعها. الناس دون ىذا 

فيا ا١تستوى من فهم الصورة إما أن يفسروا الصورة تفسَتا حر 
أو ال يفهمون الصورة إطبلقا. وقد  ،وذلك يكون تفسَتىم خاطئا

 ن( أن الناس الذيSeth Spauldingوجد )سيت سبولدينج 
يقطنون ا١تناطق الَّراعية ف أمريكا البلتينية حرفيُت إذل حد بعيد 

 ف تفسَتىم للصورة. 
أحيانا يكون ا٠تطأ ف الصورة مقصودا للتعبَت عن فكرة 

ندباد فوق بساط الريح، أو )) سورٔتان (( وىو ما، فصورة لس
ينطلق ف ا٢تواء، نقصد التعبَت عن القوة ف قصة خرافية، وأحيانا 
ترسم الصورة ف شكل غَت مألوف عن احساس معُت، كأن يلون 

رىاق، أو باللون ن األصفر للتعبَت عن ا٠توف أو اإلالوجو باللو 
ون األزرق للتعبَت عن األخضر للتعبَت عن الغضب واٟتقد، أو بالل
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الربود وىكذا، وا١تفروض أن يتغاضى مشاىد الصورة عن حرفية 
 تفسَت ىذه الدالئل.

أى ىذه ا١تستويات يأيت قبل اآلخر؟ ىل ىذه ا١تستويات 
متداخلة أم منفصلة؟ مىت وكيف حيقق اإلنسان ىذه ا١تستويات؟  

جابة زالت ٖتتاج إذل أْتاث موضوعية لئلكل ىذه األسئلة ما
لعلمية عنها، فما سبق أن ٖتدثنا عنو من مستويات قراءة الصورة ا

أو ا١تستويات األربعة األخرة ىي  ،: العد، والوصف، والتفسَت
 مستويات افًتاضية.

لقد أصبح من السهل ٖتديد مستوى معرفة اإلنسان 
ومهارتو اللغوية باستخدام معادالت لفضيو ٖتدد عدد الكلمات 

عاىن ىذه الكلمات،ولكن مازال أمام اليت يعرفها شخص ما، وم
علماء وسائل اإلعبلم والتعليم شوط كبَت للوصول إذل معادالت 

 لقراءة الصورة.
أن حديثنا السابق يشَت إذل حقيقة ىامة نعيد ذكرىا مرة 
أخرى، وىي أن صورة الشِتء ليست الشيء ذاتو، وإمنا ٘تثيل 

 عن ىذا دعى حسن اختيار الصورة اليت تعربتوىذا يس للشيء،
الشيء،كما يشَت إذل حقيقة أخرى ال تقل أمهيو عن األوذل، 
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وىي أن فهم الصورة مرتبط ارتباطا كبَتا بثقافة الفرد شأنو ف 
ية، فعلى قدر خربات الفرد تكون ظذلك شأن فهم اللغة اللف

استفادتو وعمق تفسَته للصورة، ٔتعٌت آخر أن ا١تعٌت ليس موجودا 
د ف الشخص ا١تشاىد ٢تا، وما الصورة إال ف الصورة، وإمنا موجو 

 يستدعى ىذه ا١تعاىن ويرتبها. يمثَت بصر 
وحيث أن فهم الصورة مرتبط بثقافة الفرد، كان اختبلف 
الثقافة العامة اليت حيياىا كل إنسان مؤثرا تأثَتا كبَتا على فهم 
الصورة واستنتاج معناىا. كانت الصورة ف وقت من األوقات 

عا١تية ال تقف أمامها حدود اللغة أو الثقافة، مازال وسيلة تفاىم 
ىذا االعتقاد قائما لدى كثَتين حىت اليوم، واٟتقيقة أن ىذا 
أدعاء قاصرا، وف أحيان كثَتة خاطىء فما قد يعتربه شخص ف 

شيئا ٥تبل يعتربه شخصا آخر ف حضارة أخرى أمرا  حضارة ما
من شخص إذل  عاديا، فبا٠تتبلف القيم خيتلف فهم الصورة

 آخر، وبؤلخرى من حضارة إذل أخرى.
لذلك فإن ٣ترد عرض صورة واالعتقاد بأن الرسالة اليت 

من فهم ا١تشاىد  تفهم أدعاء خاطىء، وينبغى التأكدٖتملها س
للصورة فهما صحيحا وذلك بتوجيو نظره إذل أشياء معينة منها، 
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أقرب  فكلما أتضح للناس ا٢تدف أن مشاىدة الصورة كان معناىا
٢تم، ويتحقق ىذا التوجيو بتعليق شفوي من ا١تريب أو ا١توجو أو 
بتعليق مكوب ٖتت الصورة ف حالة االتصال على مستوى 
اٞتماىَت. ؤتناقشة مشاىد الصورة ف انتباعاتو عنها لتصحيح 

 الفرصة.   إتحتا١تفاىيم ا٠تاطئة أن 
  

 خطوات التعليم بوسيلة الصور الثابتة - ج

 التعليم بوسائل الصور الثابتة :وأما خطوات  

 حدد الصورة ا١تتعلقة با١تواد الدراسية وفقا لغرض التعلم. -ٔ
 إعداد ا١تعدات ٖتتاج خبلل عملية التعلم. -ٕ
 وتنظيم الطبلب ف ٣تموعات أو شكل فردي. -ٖ
 وتنقسم الصور للطبلب. -ٗ
أنشطة ا١تتابعة للطبلب بأن ينظر الطبلب الصور  -٘

 ر(.)ومناقشة وملخص أو نشر التقري
يتواصل الطبلب نتيجة دراستهم ف التقرير أو يعرض ف  -ٙ

 الدراسي.
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  ٖٕٛتري عملية التقييم وا١تتابعة. -ٚ
 اختيار الصور الثابتة - د

أن الناس ٥تتلفون ف تفسَت الصور الثابتة لذلك ينبغى 
اختيار الصورة اليت توضح فكرة واحدة ال لبس فيها على 

يق واضح مشاىديها ويفضل أن يصاحب عرض الصورة تعل
 ليوجو انتباه الدارس إذل ا١تقصود من الصورة.

كما ينبغى أن يراعى مستوى اٞتمهور ا١تستقبل من حيث 
 ،وأثرمها على مستواه ف قراءة الصورة يواالجتماع ا١تستوى الثقاف

وعلى وجو العموم تفضل الصور غَت ا١تَّدٛتة اليت ال ٗتالف 
٦تاثلة لواقعها      مع  واليت تظهر فيها األشياء ،قوانُت ا١تنظور

 يال إذا كان التمثيل غَت الواقعإاألميُت وصغار التبلميذ      اللهم 
ف الصورة حيمل قيما فنية ومعٌت أكثر للمشاىدين من التمثيل 

 . يالواقع
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دييل الناس إذل تصديق ا١ترئى ف الصورة أكثر من تصديق 
ر الصورة الكبلم ا١تخالف لو ولذلك ينبغى أن يراعى ف اختيا

دقتها وحداثتها فمن ا٠تطأ مثبل أن نستخدم ف الدعاية ألحد 
الببلد الناىضة صورة تصور نشاطا اجتماعية صورت منذ عشرين 

ال إذا كان ا٢تدف دراسة ىذا النشاط ف تلك الفًتة إعاما 
 ،والدليل واضح ف بلدنا ،بالذات      فا١تبلحظ ف الببلد الناىضة

ومثل ىذه الصورة  ،يتطور ٔتعدل سريع أن النشاط االجتماعى
  تنقل معلومات خاطئة قد يصدقها الناس عن الكبلم.

 ،كلما كانت الصورة جذابة أدت إذل تشويق ا١تستقبل
عنصر اٞتاذبية على رسالة اليت ٖتملها  يولكن ال ينبغى أن يطف

فالصورة غَت ا١تلونة قد تكون أفضل من صورة باأللوان  ،الصورة
ف توضيح رسالة  يساسأا كان اللون عنصرا غَت الطبيعية إذ

  الصورة.

عدم ا١تغاالة ف ٕتميل الصورة بوضعها  يوينبغى أن يراع
إذ ينبغي أن  ،طار ٚتيل بقصد جذب انتباه ا١تشاىدإداخل 
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تظهر الفكرة ا١تطلوب دراستها ف الصورة بشكل بارز وواضح 
 ٜٖملها الصورة.طار على الفكرة اليت ٖتال يطفى ٚتال اإلإو  ،أوال

 

 مزايا وسيلة الصور الثابتة وعيوبها  -ه

إن ٞتميع الوسائل التعليمية مَّايا وعيوبا، وتعرف ا١تدرسة 
 وعيوهبا، وعليها أن ٗتتار وديارس من مَّايا الوسائل التعليمية

 منها: الوسائل ف التعليم. وأما من مَّايا وسيلة الصور الثابتة

ويبيُت نقطة ف ا١تقارنة بُت  وصفتها ثابتة صورة أكثر واقعية -ٔ
 وسائل االعبلم اللفظي فقط

 الصور ديكن التغلب على القيود والوقت -ٕ
 ديكن أن تظهر ا١تقارنة الصحيحة للكائنات اٟتية -ٖ

                                                           
وسائل التعليم  ،فتح الباب عبد اٟتليم سيد وابراىيم ميخائيل حفظ ا ٜٖ
 ٕٚٗص.  ،م(ٜٙٚٔعادل الكتب,  ،)القاىرة ،واإلعالم
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وديكن أن توضيح األمور فيما ىي اجملاالت وعلى مستوى  -ٗ
 العمر، وذلك ١تنع أو تصحيح أخطاء ف عدم الفهم

من وكذلك ف استخدامها ديكن أن حيصل على رخيصة الث -٘
 ٓٗدون اٟتاجة إذل معدات خاصة.

 وأما العيوب من وسيلة الصور الثابتة فهي كما يلي:

 الصورة تكون أن تؤكد على التصور والؤية فحسب -ٔ
 الكاملة قلة فعالية لعملية التعليم والتعلم -ٕ
 ٔٗحجمها ٤تدود على ٣تموعات كبَتة. -ٖ
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 الفصل الثالث

  منهج البحث - أ

حثة ف كتابة الرسالة  البحث التجرييب وىو تستخدم البا
البحث العلمي يستطيع الباحث بواسطتها أن تعرف أثر السبب 
)ا١تتغَت ا١تستقيل( على النتيجة )ا١تتغَت التابع( الذي لو األثر اٞتلى 

تستعمل الباحثة نوعا من أنواع  ٕٗف تقدم العلوم الطبيعية.
 ((Pre Experimental Designs حث التجرييب ىو ْتث ٘تهيديالب

بتصميم اجملموعة الواحدة مع االختبار القبلي والبعدي أو كما 
. يسَت Pre-Test  Post-Test One Group Designقال باإل٧تليَّية 

 ٖٗىذا التصميم على النحو التارل :
 ٕخ         x         ٔخ

                                                           
، ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن العسافٕٗ

 ٖٖٓى (، ص.ٙٔٗٔلعبيكان، )الرياض: مكتبة ا
.......  ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن العساف ٖٗ

 ٖ٘ٔص.
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 التفصيل :

 : االختبار القبلي  ٔخ

 : االختبار البعدي ٕخ

X ة التجريبية: ا١تعاٞت 

 عينة البحثو مجتمع  - ب

 MTsN 4 Pidieب   يع الطلبة أما اجملتمع ف ىذه الرسالة فهو ٚت

Jaya   ت الباحثة العينة ف فأخذ طالبا، ٘ٓٔوكان عددىم
 .طالبا  ٕٓوكان عددىم    أالفصل األول 

 طريقة جمع البيانات وأدواتها - ج
 ا١تبلحظة - أ

البيانات عن إن ا١تبلحظة وسيلة مفيدة للغاية ف ٚتع 
وتستخدم الباحثة ورقة ا١تبلحظة عند  ٗٗأداء األفراد وسلوكهم.

                                                           
44

الطبعة  مدخل إلى مناهج البحث التربوي، رجاء ٤تمود أبو عبلم، 
 ٙٚٔص.  ،م(ٜٜٛٔ األوذل، )بَتوت، مكتبة الفبلح،



ٕ٘ 

 

 

التعليم والتعلم مباشرة حىت تكتسب الباحثة النتيجة أو األثر من 
ستبلحظ ا١تدرسة اللغة العربية الباحثة  إجراء الدراسة عند الطلبة.

 ف ا١تدرسة.

  
 

 
  ٔٓٓ ٝ  

 التعليق:

 وية: النسبة ا١تئP البيان : 

 f  ٣تموع القيمة اصولة عليها : 

   Nالنتيجة الكاملة : 

وحيدد ا١تسند ألنشطة ا١تدّرسة والطبلب عند إجراء عملية 
 ٘ٗالتعليم والتعلم إذل ٜتسة أحوال:
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 1-3الجدول 

 والطبلب ا١تدّرسة أنشطة مستوى معيار

 المعيار درجة  الرقم
 ٦تتاز ٝ ٓٓٔ -ٔٛ ٔ
 جيد جدا ٝ ٓٛ -ٙٙ ٕ
 جيد ٝ ٘ٙ -ٙ٘ ٖ
 مقبول ٝ ٘٘ -ٔٗ ٗ
 راسب ٝ ٓٗ – ٓ ٘

 

 االختبارات - ب

كثر أدوات ٚتع ا١تعلومات شيوعا االختبارات من أ
االختبار عبارة عن أداة واستعماال ف ٣تاالت اٟتياة ا١تختلفة، و 

 أو يتعرف إذل قياس مثل: ا١تًت أو ا١تيَّان، ويقيس خصائص،
بارات الذكاء واالستعداد : اختصفات ف األشياء أو اإلفراد مثل
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كان االختبار أنواعا، وينقسم على ثبلثة، منها  .ٙٗوالتحصيل
األول:  كان اختبار منفصل كما قال  منفصلة ومتكاملة وعملي.

ىو الذي يؤكد على جانب واحد من اللغة ف وقت واحد فقد 
ٔتعٌت أن ا١تقاس ىو مفرد أو مكون واحد فقط ويتم ٖتفيَّ ىذا 

بلل نظرية ىيكلية ف الدراسات اللغوية. والثاين:  االختبار من خ
كان اختبار متكاملة ىو اندماج من أصغر أجَّاء ف االختبار. 

(، كان تضمن اختبار متكاملة يشتمل ٜٜٛٔقال نور غينتورو )
على جوانب من اللغة وا١تهارات اللغوية ىو تكوين اٞتمل، 

عها، وفهم القراءة وتفسَت ا٠تطابات ا١تختصرة اليت يتم قراءهتا وٝتا
أو االستماع، وتكوين فقرة على أساس اٞتمل ا١تقدمة. والثالث: 
اختبار عملي وأنواعو كثَت قال أولَت أن شكل ىذا االختبار 
منها: اإلمبلء واالختبار الدقيق وفهم إعادة الصياغة واإلجابة 

 ٚٗعلى األسئلة والتحدث أو ا١تقابلة والكتابة واٟتكاية والًتٚتة.
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الباحثة بتقدًن االختبار للطلبة ١تعرفة مدى ٧تاحهم ف  وتقوم
وسيلة ريقة السمعية الشفوية باستخدام تعليم اٟتوار بتطبيق الط

 الصور الثابتة.

ويكون االختبار مرتُت، مها االختبار القبلي واالختبار 
البعدي. وتقدم الباحثة ف االختبار القبلي األسئلة ا١تتعلقة بتعليم 

قد تعلمها الطلبة، وف االختبار البعدي تقدم الباحثة اٟتوار الذي 
ولتقوًن بنود  ٛٗاألسئلة ا١تتعلقة با١توضوعات اليت تعلمها الباحثة.

 .بنود  ٓٔ االختبار البعدي فاستخدمت الباحثة

 من كل البنودتحليل البيانات عن أجوبة الطالب  -ج

 مستوى صدق اتوى -ٔ
ختبار للمحتوى صدق اتوى يعٍت مدى ٘تثيل بنود اال

أما صدق اتوى من االختبار فينبغي للمدرسة  ٜٗا١تراد قياسو.
                                                           

٤تمد عبد ا٠تالق، اختبارات اللغة، )الرياض: ا١تملكة العربية السعودية،  ٛٗ
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أن تأخذ السؤال من ا١تواد ا١تدروسة. لذلك كان االختبار من 
ىذا البحث أخذت الباحثة من ا١تواد اليت يعلمها الطبلب من 

ا١توضوع التعارف ف تعليم اٟتوار. وتوضحها الباحثة ف اٞتدول 
 :ٓ٘األيت

 2-3ل الجدو 

 معايَت مستوى صدق اتوى

 المعيار درجة  الرقم
 شدة عال ٓٓ,ٔ – ٓٛ,ٓ ٔ
 عال ٓٛ,ٓ – ٓٙ,ٓ ٕ
 متوسط ٓٙ,ٓ -ٓٗ,ٓ ٖ
 أدىن ٓٗ,ٓ -ٕٓ,ٓ ٗ
 منخفض ٕٓ,ٓ -ٓٓ,ٓ ٘
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 3-3الجدول 

 بيان مستوى صدق اتوى

 الطبلب
 رقم األسئلة

 اجملموع
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ 

ٔ ٔ ٔ ٓ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٓ ٘ 
ٕ ٔ ٔ ٓ ٓ ٔ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٖ 
ٖ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٚ 
ٗ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٓ ٓ ٔ ٔ ٓ ٙ 
٘ ٔ ٔ ٓ ٓ ٔ ٔ ٔ ٓ ٓ ٓ ٘ 
ٙ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٛ 
ٚ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٓ ٓ ٙ 
ٛ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٜ 
ٜ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٛ 

ٔٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٙ 
ٔٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٓ ٙ 
ٕٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٓ ٚ 
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ٖٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٜ 
ٔٗ ٔ ٓ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٘ 
ٔ٘ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔٓ 
ٔٙ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٓ ٘ 
ٔٚ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٚ 
ٔٛ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٜ 
ٜٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٓ ٙ 
ٕٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٜ 

 

و١تعرفة مستوى صدق اتوى فاستخدمت الباحثة ىذا الرموز  
 كما يلي:

     
 ∑   (∑ )(∑ )

√ [ ∑   (∑ ) ][ ∑    (∑ ) ]
 

     
(ٕ ) ( ٛٙ)  (ٔٔ) (ٖٔٙ)

√(ٕ )(ٔٔ)  (ٔٔ)
ٕ 
(ٕٓ)(ٜٛٛ  (ٖٔٙ)

ٕ
)

 



ٜ٘ 

 

 

     
1220  1496

√220 121(19540 18496)

 

     
224

√99(1044)

 

     
224

√103356

 

     
224

321 5
 

    ٓ ٜٖٙٙٚ  

ألن   مرتفع مستوى صدق اتوىوىذا التطبيق يدل على أن 
 .ٜٙ,ٓحصلت على نتيجة 

 مستوى ثبات االختبار -2

ختبار قبل ٕتربة فائدة ثبات االختبار ليؤكد مناسبة اال
لغَت العينة ف نفس اجملتمع. أسئلة االختبار تكون ثابتة إذا كانت 
تطبق على نفس األفراد متكررة ومصلوا وتكون على نفس النتائج 



ٙٓ 

 

 

وأما معيار نتيجة مستوى ثبات االختبار كما  ٔ٘أو متساوية.
 يلي:

 4-3الجدول 

 معايَت مستوى ثبات االختبار

 المعيار االختباردرجة معامل ثبات  الرقم
 شدة عال ٓٛ,ٓ -ٓٓ,ٔ ٔ
 عال ٓٙ,ٓ -ٜٚ,ٓ ٕ
 متوسط ٓٗ,ٓ -ٜ٘,ٓ ٖ
 أدىن ٕٓ,ٓ -ٜٖ,ٓ ٗ
 منخفض ٓٓ,ٓ -ٜٔ,ٓ ٘
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ٙٔ 

 

 

  5-3الجدول 

 نتيجة مستوى ثبات االختبار

 الطبلب
 رقم األسئلة

 اجملموع
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ 

ٔ ٔ ٔ ٓ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٓ ٘ 
ٕ ٔ ٔ ٓ ٓ ٔ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٖ 
ٖ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٚ 
ٗ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٓ ٓ ٔ ٔ ٓ ٙ 
٘ ٔ ٔ ٓ ٓ ٔ ٔ ٔ ٓ ٓ ٓ ٘ 
ٙ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٛ 
ٚ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٓ ٓ ٙ 
ٛ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٜ 
ٜ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٛ 

ٔٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٙ 
ٔٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٓ ٙ 
ٕٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٓ ٚ 



ٕٙ 

 

 

ٖٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٜ 
ٔٗ ٔ ٓ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٘ 
ٔ٘ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔٓ 
ٔٙ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٓ ٘ 
ٔٚ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٚ 
ٔٛ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٜ 
ٜٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٓ ٙ 
ٕٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٜ 
Np ٕ

ٓ 
ٜٔ ٔٔ ٔٙ ٔ٘ ٖٔ ٖٔ ٔٗ ٔٔ ٗ ٖٔٙ 

p=   
 

 ٔ ٓ,
ٓٗ
ٛ 

ٓ,
٘٘ 

ٓ,
ٛ 

ٓ,
ٚ٘ 

ٓ,
ٙ٘ 

ٓ,
ٙ٘ 

ٓ,
ٚ 

ٓ,
٘٘ 

ٓ,
ٕ 

 

q 
(1-P) 

ٓ ٓ,
ٜ٘

ٖ 

ٓ,
ٗ٘ 

ٓ.
ٕ 

ٓ,
ٕ٘ 

ٓ,
ٖ٘ 

ٓ,
ٖ٘ 

ٓ,
ٖ 

ٓ,
ٗ٘ 

ٓ,
ٛ 

 



ٖٙ 

 

 

pq ٓ ٓ,
ٓٗ
٘ 

ٓ,
ٕ٘ 

ٓ,
ٔٙ 

ٓ,
ٜٔ 

ٓ,
ٕٖ 

ٓ,
ٕٖ 

ٓ,
ٕٔ 

ٓ,
ٕ٘ 

ٓ,
ٔٙ 

ٔ,ٕٚ 
(

∑  ) 

-و١تعرفة مستوى ثبات االختبار فاستخدمت الباحثة الرموز كودر
 يلي: كما  (ٕٓ-KRريتشارسون )

    (
 

   
)(
    ∑  

  
) 

 البيان :

 مستوى ثبات االختبار ٚتعا:    

P :ت بإجابة صحيحةعدد الطبلب اجمليبا 

q :عدد الطبلب اجمليبات بإجابة غَت صحيحة(q= 1-p) 

 q وp  ٣تموع حاصل الضرب بُت   ∑:

N :عدد البنود 

S :اال٨تراف ا١تعياري 



ٙٗ 

 

 

I        
ٔ ٘ ٕ٘ 
ٕ ٖ ٜ 
ٖ ٚ ٜٗ 
ٗ ٙ ٖٙ 
٘ ٘ ٕ٘ 
ٙ ٛ ٙٗ 
ٚ ٙ ٖٙ 
ٛ ٜ ٛٔ 
ٜ ٛ ٙٗ 

ٔٓ ٙ ٖٙ 
ٔٔ ٙ ٖٙ 
ٕٔ ٚ ٜٗ 
ٖٔ ٜ ٛٔ 
ٔٗ ٘ ٕ٘ 
ٔ٘ ٔٓ ٔٓٓ 
ٔٙ ٘ ٕ٘ 
ٔٚ ٚ ٜٗ 
ٔٛ ٜ ٛٔ 
ٜٔ ٙ ٖٙ 
ٕٓ ٜ ٛٔ 

 ٖٔٙ ٜٛٛ 
 

 ومن اٞتدول السابق حصل على النتيجة األتية:



ٙ٘ 

 

 

∑    
   =ٖٔٙ 

∑     
     ٜٛٛ 

(∑    
   )2 =ٖٔٙ

ٕ
= ٜٔٛٗٙ  

   √
  ∑      (∑    

    )  
    

  (   )
 

    
(ٕٓ) (ٜٛٛ)  (ٜٔٛٗٙ)

(ٕٓ)(ٜٔ)
 

    
ٕٔٙٗ
ٖٛٓ

 

    ٖ,ٖٕ 

   √ٖ ٖٕ 

S = ٔ,ٕٛ 

    (
 

   
)(
    ∑  

  
) 

     (
ٕٓ

ٕٓ ٔ
)(

ٔ ٕٛ
ٕ
 ٔ ٕٚ  

ٔ ٕٛ  ٕ
) 



ٙٙ 

 

 

     (
ٕٓ
ٜٔ
)(
 ٖ ٖٔ  ٔ ٕٚ

ٖ ٖٔ 
) 

    ٔ ٓ٘
ٔ ٙ

ٖ ٖٔ 
 

      ٔ ٓ٘   ٓ ٗٛ 

     ٓ,٘ٓ 

وىذا التطبيق يدل على أن مستوى ثبات االختبار متوسطة 
 .ٓ٘,ٓألن حصلت على نتيجة 

 ختبارمستوى التمييز اال -3

و١تعرفة مستوى التمييَّ فقسمت الباحثة الطبلب إذل 
قسمُت ومها اجملموعة العليا واجملموعة األدىن واستخدمت 

 :ٕ٘الرموز
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ٙٚ 

 

 

 البيان:

D : َّمعامل التميي 

Rh : عدد الطبلب اجمليبات األسئلة بصحيحة ف اجملموعة
 العليا

Rl : عدد الطبلب اجمليبات األسئلة بصحيحة ف اجملموعة
 األدىن

Th : عدد الطبلب ف اجملموعة العليا 

Tl : عدد الطبلب ف اجملموعة األدىن 

Ph : نسبة الطبلب اجمليبات األسئلة ف اجملموعة العليا 

Pl :نسبة الطبلب اجمليبات األسئلة ف اجملموعة األدىن 

 

 



ٙٛ 

 

 

 :ٖ٘ا ف اٞتدول التارلإن معيار مستوى التمييَّ كم

 6-3الجدول 

 معايَت مستوى التمييَّ

 يرالمعا الدرجة لمستوى التمييز الرقم
 مردود ٓٓ,ٓ -ٜٔ,ٓ ٔ
 متوسط ٕٓ,ٓ -ٜٖ,ٓ ٕ
 جيد ٓٗ,ٓ -ٜٙ,ٓ ٖ
 جيد جدا ٓٚ,ٓ -ٓٓ,ٔ ٗ
يلَّم أن ٖتذف  (-السليب ) ٘

 السؤال
 

 وىذا مستوى التمييَّ لكل بنود االختبار كما ف اٞتدول:
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ٜٙ 

 

 

  7-3الجدول 

 مستوى التمييَّ لكل بنود االختبار

 اجملموعة الطبلب
 رقم األسئلة

 اجملموع
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ 

 ٘ ٓ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٓ ٔ ٔ أدىن ٔ
 ٖ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٔ ٓ ٓ ٔ ٔ أدىن ٕ
 ٚ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ أعلى ٖ
 ٙ ٓ ٔ ٔ ٓ ٓ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ أدىن ٗ
 ٘ ٓ ٓ ٓ ٔ ٔ ٔ ٓ ٓ ٔ ٔ أدىن ٘
 ٛ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ أعلى ٙ
 ٙ ٓ ٓ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ أدىن ٚ
 ٜ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ أعلى ٛ
 ٛ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ أعلى ٜ

 ٙ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ أدىن ٓٔ
 ٙ ٓ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ أدىن ٔٔ
 ٚ ٓ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ أعلى ٕٔ



ٚٓ 

 

 

 ٜ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ أعلى ٖٔ
 ٘ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٓ ٔ أدىن ٗٔ
 ٓٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ أعلى ٘ٔ
 ٘ ٓ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ أدىن ٙٔ
 ٚ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ أعلى ٚٔ
 ٜ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ أعلى ٛٔ
 ٙ ٓ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ أدىن ٜٔ
 ٜ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ أعلى ٕٓ

 

 وأما مستوى التمييَّ ألسئلة الرقم الثالث فهو:
Rh  =ٛ  Rl  =ٖ Th                =ٔٓ 

 Tl =ٔٓ 

    
  

  
  

ٛ
ٔٓ
 ٓ ٛ 

    
  

  
  

ٖ
ٔٓ
 ٓ ٖ 

        



ٚٔ 

 

 

  ٓ ٛ ٓ ٖ  ٓ ٘  جيد 

 مستوى صعوبة االختبار -4

إن اختبارا جيدا يوجد فيو مستوى الصعوبة ا١تعينة. ولتحليل 
 :ٗ٘صعوبة االختبار فاستخدمت الباحثة الرموز التارل

   
 

 
 

P معامل صعوبة االختبار : 

R عدد الطبلب اجمليبات األسئلة بصحيحة : 

T : عدد ٚتيع الطبلب ف الصف 

 وأما معيار مستوى صعوبة االختبار لكل البنود:
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ٕٚ 

 

 

 8-3الجدول 

 معيار مستوى صعوبة االختبار

الدرجة لمستوى صعوبة  الرقم
 االختبار

 معيارال

 صعوبة ٓٓ,ٓ-ٖٓ,ٓ ٔ

 متوسط ٓٚ,ٓ -ٖٔ,ٓ ٕ
 سهولة ٓٓ,ٔ-ٔٚ,ٓ ٖ

 

 9-3الجدول 

 مستوى صعوبة االختبار من كل بنود أسئلة االختبار

الطبل
 ب

األجو  رقم األسئلة
بة 

الصح
 حية

 

  
 

 
 

م
ال
ح
 ظ

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔ
ٓ 

 صعوبة ٕ٘.ٓ ٘ ٓ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٓ ٓ ٔ ٔ ٔ



ٖٚ 

 

 

 صعوبة ٘ٔ,ٓ ٖ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٔ ٓ ٓ ٔ ٔ ٕ
 متوسط ٖ٘,ٓ ٚ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٖ
 صعوبة ٖ,ٓ ٙ ٓ ٔ ٔ ٓ ٓ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٗ
 صعوبة ٕ٘.ٓ ٘ ٓ ٓ ٓ ٔ ٔ ٔ ٓ ٓ ٔ ٔ ٘
 متوسط ٗ,ٓ ٛ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٙ
 صعوبة ٖ,ٓ ٙ ٓ ٓ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٚ
 متوسط ٘ٗ,ٓ ٜ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٛ
 متوسط ٗ,ٓ ٛ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٜ

 صعوبة ٖ,ٓ ٙ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓٔ
 صعوبة ٖ,ٓ ٙ ٓ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔٔ
 متوسط ٖ٘,ٓ ٚ ٓ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٕٔ
 متوسط ٘ٗ,ٓ ٜ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٖٔ
 صعوبة ٕ٘.ٓ ٘ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٓ ٔ ٗٔ
 متوسط ٓ٘,ٓ ٓٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٘ٔ
 صعوبة ٕ٘.ٓ ٘ ٓ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٙٔ
 متوسط ٖ٘,ٓ ٚ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٚٔ



ٚٗ 

 

 

 متوسط ٘ٗ,ٓ ٜ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٛٔ
 صعوبة ٖ,ٓ ٙ ٓ ٓ ٔ ٓ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٜٔ
 متوسط ٘ٗ,ٓ ٜ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ ٔ ٔ ٔ ٔ ٕٓ

 

ىذا اٞتدول يدل على أن مستوى صعوبة االختبار من كل بنود 
 األسئلة ىو متوسط.

 طريقة تحليل البيانات -د

ن نتيجة االختبار القبلى بتحليل البيانات ع ةقوم الباحثت
  ٘٘كما يلي:  فيستخدم القانون T-Testوالبعدى باختبار 

 

م فت = 

√ ٕح مج 

ن(ن ٔ)

 

 

 
                                                           

  .ٔٗٔص.  ،المدخل الى البحث...صاحل بن أٛتد العساف،  ٘٘



ٚ٘ 

 

 

 حيث أن :

 : متوسط الفروق م ف
ٕمج ح ٨ترافات الفروقا: ٣تموع مرباع    

 : عدد أفراد العينة  ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ٚٙ 
 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات - أ
ٔتنهج قد شرحت الباحثة ف الفصول السابقة عما يتعلق ل

. وف ىذا الفصل وات ا١تستخدمة فيو ٞتمع البياناتالبحث واألد
تعليم اٟتوار  عرض نتائج اليت حصلت منتأن  ةريد الباحثت

أ  ألولللفصل ا بالطريقة السمعية الشفوية ووسيلة الصور الثابتة

 ةالباحث تيانات قاموٟتصول على الب .MTsN 4 Pidie Jaya ب
اعتمادا على  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓبالبحث التجرييب للسنة الدراسية 

رسالة عميدة لكلية الًتبية وتأىيل ا١تعلمُت ّتامعة الرانَتي 
-Un.08/TU  اإلسبلمية اٟتكومية بندا أتشيو رقم : 

FTK/TL.00/09/2017يوليو. ٜٔالتاريخ  ف 

بيانات ف وبعد أن تسلم الرسالة قامت الباحثة ّتمع ال
 حقل البحث من التأمل وقيامو بالتدريس.



ٚٚ 

 

 

 
 

 لمحة عن حقل البحث - ب
  MTsN 4 Pidie Jaya خلفية  -1

إن ىذه ا١تدرسة يتعلم فيها الدارسون العلوم االسبلمية 
 ميدان، -بندا أتشيو والعلوم العلمية. تقع ىذه ا١تدرسة ف شارع

 ٘ٓٔ ويبلغ عدد ا١تدرسُتىذه ا١تدرسة السيد سهبلن  يرأس
م. وأما عدد معلم  ٕٛٔٓ - ٕٚٔٓشخصا للسنة الدراسية 
 .السيد فخر الرازي والسيدة أميمةاللغة العربية معلمان، مها 

وكان الطبلب والطالبات ف ىذه ا١تدرسة يبلغ عددىم 
 طالبا، وىم جيلسون ف الصف األول حىت الصف الثالث. ٖٕ٘

 
 

 MTsN 4 Pidie Jaya ـعدد الطلبة ب -2
 :منها ب ف كل فصولعدد الطبلكان 

 1-4الجدول 
 ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓف سنة  MTsN 4 Pidie Jayaعدد الطلبة ب   

 

 العدد الصف الرقم



ٚٛ 

 

 

ٔ ٔ ٔٓ٘ 
ٕ ٕ ٕٙ 
ٖ ٖ ٙٛ 

 ٖٕ٘ اجملموع
 

 MTsN 4 Pidie Jaya عدد المعلمين بــ -3
 2-4الجدول 

  Mtsn 4 Pidie Jayaعدد ا١تعلمُت ب  

 العدد  ا١تعلم الرقم

 ٕ٘ معلمون دائمون ٔ

 ٘ٔ معلمون غَت دائمون ٕ

 ٖ٘ اجملموع
 

 MTsN 4 Pidie Jaya المرافق العامة بــ  -4
 كان بعض الوسائل التعليمية ف ىذه ا١تدرسة منها:



ٜٚ 

 

 

 3-4الجدول 

 المدرسة   ا١ترافق العامة ف ىذه

 العدد  ا١ترافق العامة الرقم

 ٖٔ غرفة التعليم والتعلم ٔ

 ٔ اإلدارة ٕ

 ٔ ا١تعمل ٖ

 ٔ تبةا١تك ٖ

 ٔ مرحض للمدرس ٗ

 ٕ مرحض للطبلب ٘
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الصور  ووسيلة الشفوية تعليم الحوار بالطريقة السمعية -5
 الثابتة

 

طريقة استخدام تقوم الباحثة بالدراسة التجريبية عن 
قامت الباحثة بنفسها   وقدالسمعية الشفوية ووسيلة الصور الثابتة 

التعلم مؤخوذة من  كمدرسة اللغة العربية ف الصف األول. ومادة
نفذت الباحثة أدوات البحث موضوع التعرف بالنفس. 

واستعدادهتا اليت تتكون من قائمة ا١تبلحظة للطالبات وقائمة 
خطة ا١تبلحظة للمدّرسة واالختبار القبلي واالختبار البعدي و 

 (.RPP)عملية التعليم 
وقبل إجراء البحث، أجريت الباحثة  ا١تبلحظة ف ا١تدرسة 

فة أحوال ا١تدرسة والطبلب. مث أعدت أدوات البحث اليت ١تعر 
تتكون من قائمة ا١تبلحظة للطبلب وللمدّرسة واالختبار القبلي 

 واالختبار البعدي.
 
 
 



ٛٔ 

 

 

 4-4الجدول 
تعليم اٟتوار بالطريقة ف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية 

 الصور الثابتة ووسيلة الشفوية السمعية

 اللقاء األول  - أ
وزع الباحثة للطلبة موضوع عن اٟتوار، تلقاء األول وف ال 

 وأما نشاط ا١تدرسة والطلبة ف اللقاء األول كما ف اٞتدول اآليت:

 

 نشاط الطالب سةنشاط المدر  

تدخل ا١تدّرسة )الباحثة( الفصل   -
 بإلقاء السبلم

 يرد الطلبة السبلم  -

 قراءة الطلبة الدعاء  - تأمر ا١تدّرسة بقراءة الدعاء  -
موضوع عن عطي ا١تدّرسة الطلبة ت -

 اٟتوار
 موضوع عن اٟتوارالطلبة  ينتبو  -

عن تعريف  تقرأ ا١تدّرسة اٟتوار -
 بالنفس

يستمع الطلبة إذل قراءة ا١تدّرسة  -
 جيدا
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تطلب ا١تدّرسة الطلبة إلعادة كما   -
 تقرأه 

 يعيد الطلبة اٟتوار كما ف النص   -

تقدم ا١تدّرسة الفرصة للطلبة أن  -
 تقرأه ا١تدّرسة يسألو عما

ا١تدّرسة  قراءةيسأل الطلبة عن  -
 الذي دل يفهموه

تطلب ا١تدرسة الطلبة ليتقدموا إذل  -
األمام ليمارسوا اٟتوار عن تعريف 

 بالنفس

يتقدم الطلبة إذل األمام ديارسون  -
 اٟتوار عن تعريف بالنفس

تناقش ا١تدّرسة مع الطلبة عن تعليم  -
 اٟتوار ف ىذا اليوم 

ة على ا١تناقشة مع يرتكَّ الطلب -
 ا١تدّرسة

وف النهاية توزع ا١تدّرسة أسئلة  -
االختبار القبلي ١تمارسة اٟتوار أمام 

 الفصل 

 الطلبة اٟتوار أمام الفصل ديارس -

 يرد الطلبة السبلم - تلقى ا١تدّرسة السبلم -
 

 اللقاء الثاني  - ب
وف ىذا اللقاء بدأت الباحثة استخدام طريقة السمعية الشفوية 
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ل وسيلة الصور الثابتة ف تعليم اٟتوار، وأما نشاط ا١تدّرسة والطبلب واستعما
  ف اللقاء الثاين كما ف اٞتدول اآليت:

 نشاط الطالب سةنشاط المدر  

تلصق ا١تدّرسة الصور الثابتة على  -
السبورة عن موضوع تعريف 

 بالنفس 

يبلحظ الطلبة الصور الثابتة على  -
السبورة عن موضوع تعريف 

 فس بالن

تكتب ا١تدّرسة نص اٟتوار عن  -
تعريف بالنفس على الصور الثابتة 

 على السبورة 

يبلحظ الطلبة ما كتبت ا١تدّرسة  -
 على السبورة

تقسم ا١تدّرسة الطلبة إذل ثبلث  -
 اجملموعات.

 جيلس الطلبة ف ٣تموعاهتم -

تقرأ ا١تدّرسة اٟتوار عن تعريف  -
 مرارا بالنفس على السبورة

 قراءة حوار يستمع الطلبة إذل -
 ا١تدّرسة جيدا

تطلب ا١تدّرسة الطلبة إلعادة اٟتوار  -
 ف بالنفسعن تعري

إلعادة اٟتوار عن لطلبة يعيد ا  -
 ف بالنفستعري
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تقدم ا١تدّرسة الفرصة للطلبة أن  -
 و ا١تدّرسةتيسألو عما قرأ

 ا١تدّرسة قراءةيسأل الطلبة عن   -
 دل يفهموهالذي 

ا اٟتوار تطلب ا١تدّرسة الطلبة ليقرؤو   -
ف عن تعريف بالنفس مع زمبلئهم 

 ا ا١تدّرسةهتكما قرأ  ٣تموعاهتم

يقرأ الطلبة اٟتوار عن تعريف  -
  ف ٣تموعاهتمبالنفس مع زمبلئهم 

وف النهاية ٗترب ا١تدّرسة أن تعليم  -
ستستمره ا١تدّرسة  ف لقاء القادم 
وتأمر ا١تدّرسة  الطلبة يتعلمون 

 اٟتوار ف من٢َّتم

 ماذا ٗترب ا١تدرسة بةيستمع الطل -

 يرد الطلبة السبلم - تلقى ا١تدّرسة السبلم -
 

 اللقاء الثالث -ج

تدخل الفصل مث تستمر ا١تدّرسة  عن موضوع اٟتوار عن تعريف 
بالنفس كما شرحت ف لقاء القدًن. وأما نشاط ا١تدّرسة والطبلب ف اللقاء 

 الثالث كما ف اٞتدول اآليت:
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 بنشاط الطال سةنشاط المدر  

تلصق ا١تدّرسة الصور الثابتة على  -
 السبورة عن موضوع تعريف بالنفس 

يبلحظ الطلبة الصور الثابتة على  -
السبورة عن موضوع تعريف 

 بالنفس 

تكتب ا١تدّرسة نص اٟتوار عن  -
تعريف بالنفس على الصور الثابتة 

 على السبورة 

يبلحظ الطلبة ما كتبت ا١تدّرسة   -
 على السبورة

ّرسة الطلبة إذل ثبلث تقسم ا١تد -
 اجملموعات.

 جيلس الطلبة ف ٣تموعاهتم -

تطلب ا١تدّرسة الطلبة ليقرؤوا اٟتوار   -
عن تعريف بالنفس مع زمبلئهم ف 

 ٣تموعاهتم كما قرأهتا ا١تدّرسة

يقرأ الطلبة اٟتوار عن تعريف  -
 بالنفس مع زمبلئهم ف ٣تموعاهتم 

تأمر ا١تدرسة الطلبة مثٌت أن يقدموا  -
الفصل ليمارسوا اٟتوار عن أمام 

تعريف بالنفس مقًتن بنص اٟتوار 
 على السبورة

يقدم الطلبة مثٌت أمام الفصل   -
ليمارسوا اٟتوار عن تعريف 
بالنفس مقًتن بنص اٟتوار على 

 السبورة 
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يناقش ا١تدرس مع الطلبة عن اٟتوار  -
تعريف بالنفس عن كيفية القراءة 

 اٟتوار جيدا

قشة مع يرتكَّ الطلبة على ا١تنا -
 ا١تدّرسة

وف النهاية تعطي ا١تدّرسة أسئلة  -
االختبار البعدى عن حوار تعريف 
بالنفس وفقا حالة الطلبة ليمارسو 

 الطلبة أمام الفصل

ديارس الطلبة حوار تعريف بالنفس   -
 وفقا حالة الطلبة

 يرد الطلبة السبلم - تلقى ا١تدّرسة السبلم -
 

 تحليل البيانات ومناقشتها-ب
 ف تعليم اٟتوار دّرسةأنشطة ا١ت -ٔ

 5-4الجدول 

 تعليم ال عملية ف أنشطة ا١تدّرسة
 

 قيمة
 الرقم أنشطة المدر سة في عملية التعليم

1 2 3 4 
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الصف حىت يكون الطبلب يستعد  تنظمالقدرة على  √   
 .التعلم

1. 

 ٕ .ا١توضوع ٓتربات الطبلب قيد ىذاالقدرة على  √   
 ٖ سيدرسها.حول ا١تادة اليت اورة ٤تعلى  ةسقدرة ا١تدرّ  √   
على الرد على أسئلة الطبلب وتوجيو  ةسا١تدرّ قدرة   √  

 .السؤال إذل الطبلب اآلخرين
ٗ 

 
 الطريقةعلى شرح الدرس باستخدام  ةسا١تدرّ قدرة   √  

 تعليم اٟتوار.ف  شفويةالسمعية ال
٘ 

 تعليمف  الثابتة على استخدام الصور ةسا١تدرّ قدرة  √   
 اٟتوار.

ٙ 

القدرة على توجيو الطبلب ليكونوا قادرين على إجراء  √   
 ا١تادة.٤تادثة حول 

ٚ 

ف  التعليميةالتعلم ووسائل  الطريقةالقدرة على تطبيق  √   
 اٟتوارمادة 

ٛ 

 ٜ و.وضعالقدرة على إدارة الوقت و  √   
 ٓٔ .خطة تنفيذ التعلم مطابقة عملية التعلم مع تصميم  √  
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القدرة على جعل الطبلب قادرين على مناقشة التعلم  √   
 .وفًقا للنص ويوضحون

ٔٔ 

على توجيو حوار الطبلب مع شركائهم ف  ةسا١تدرّ قدرة    √ 
 .السياق

ٕٔ 

 ٖٔ الواجبة ا١تنَّلية.على التفكَت وتعيُت  ةسا١تدرّ قدرة   √  
 ٗٔ .على تنشيط الطبلب ف ٣تموعات ةسا١تدرّ قدرة   √  
على تقييم الطبلب ف ٣تاالت اإلدراك  ةسا١تدرّ قدرة  √   

 .والوجدانية واٟتركية
ٔ٘ 

 اجملموع 9 5 1 
 

ٖتسب البيانات من أنشطة ا١تدّرسة والطبلب عند إجراء 
 ٙ٘عملية التعليم والتعلم باستعمال االرموز:

 

  
 

 
  ٔٓٓ ٝ  

                                                           
56  Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja 

wali Pers, 2012) hal. 43 
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  فهي: تعليمال عملية ف أنشطة ا١تدّرسةكانت 

  
 

 
  ٔٓٓ ٝ   

ٖ٘
ٙٓ
 ٔٓٓ ٝ   

ٖ٘ٓٓٓ
ٙٓ 

 ٛٛ ٖٖ  ٝ  

 

تدل على أهنا وقعت فيما بُت   ٝ ٖٖ,ٛٛ = Pونتيجة 
. فتكون داللة أن أنشطة ا١تدّرسة ٦تتاز ٔتعٌت ٝ ٓٓٔ -ٔٛحد 

ف تعليم اٟتوار بالطريقة السمعية الشفوية ووسيلة الصور الثابتة 
ية التعليم والتعلم ٓتطواتو الصحيحة وبأ٨تاء ومعايَت عمل مطابقة

 اليت تلَّم أن يعتمد عليها ا١تدّرسة عند عملية التعليم والتعلم. 
     

 أنشطة الطبلب ف إدارة التعلم -ٕ
عن مبلحظة  القيمةوف ىذه البيانات عرضت الباحثة 

. الَّميلُت مع مشاركتهم استجاباهتم، الطبلب، تفاعل ا١تدّرسة ف
 وأنشطتهم منها: 
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 6-4ل الجدو 

 التعلم عمليةالطبلب ف  أنشطة
 

 قيمة
 الرقم التعلمعملية أنشطة الطالب في 

1 2 3 4 
ا١ترتبطة ٔتوضوع  اٟتوارقدرة الطبلب على ٝتاع  √   

 .الثابتة " ا١تقدمة مع الصورالتعارف بالنفس"
ٔ 

قدرة الطبلب على الًتكيَّ على دروس اادثة اليت  √   
 الصور ةليووس الشفويةتدرس بالطرق السمعية 

 الثابتة

ٕ. 

قدرة الطبلب على االستماع بعناية إذل شرح  √   
 درسةا١ت

ٖ 

 ا١ترتبطةأن يسألوا ما ال يفهم قدرة الطبلب على    √ 
 با١تادة

ٗ 

من خبلل االىتمام  اٟتوارقدرة الطبلب على فهم  √   
 بالصورة سواء على السبورة أو ف الكتاب.

٘ 
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ة إجراء ٤تادثة مع قدرة الطبلب على ٤تاول √   
 شركائهم وفًقا للنص

ٙ 

قدرة الطبلب على ا١تناقشة مع اجملموعة حول  √   
 ا١تادة ا١تقدمة

ٚ 

 ٛ درسةقدرة الطبلب على فهم ا١تواد اليت يعرضها ا١ت √   
تعليم اإلبداع الطبليب ف متابعة أنشطة التعلم ف  √   

 اٟتوار
ٜ 

وار ا١تطابق أن ديارسوا اٟت قدرة الطبلب على  √  
 بالسياق

ٔٓ 

من مواد  تبااستجاقدرة الطبلب على إعطاء   √  
 التدريس اليت ٘تت دراستها

ٔٔ 

 اجملموع 8 2 1 
 

 :ىيو ، التعلم عمليةأنشطة الطبلب ف و 
 

  
 

 
  ٔٓٓ ٝ  ٗٓ

ٗٗ  ٔٓٓ ٝ  ٗٓٓٓ
ٗٗ  ٜٓ ٜ ٝ 
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تدل على أهنا وقعت فيما بُت  ٝ ٜ,ٜٓ=  Pونتيجة 
. فتكون الداللة على أن أنشطة ٦تتازٔتعٌت  ٝ ٓٓٔ -ٔٛحد 

الطبلب ف ف تعلم اٟتوار بالطريقة السمعية الشفوية ووسيلة 
الصور الثابتة مشًتكة ٓتطوات التعليم والتعلم وعمليتو من حيث 

 .٦تتازأن الرغبة ف التعلم يكون ف ا١تستوى 
 

 

 

 

 لبعديٖتليل البيانات عن االختبار القبلي واالختبار ا -ٖ
والتحليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات 

(Test “t”تستخدم الباحثة صيغة  كما يلي ): 

م فت = 

√ ٕح مج 

ن(ن ٔ)
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 حيث أن :

 : متوسط الفروق م ف
 : ٣تموع مرباع إ٨ترافات الفروق ٕمج ح

 : عدد أفراد العينة  ن
 

 7-4الجدول 

 الثاين األول ودرجة ف االختبار رالنتائج بُت الدرجة ف االختبا

 الطالب

درجاتهم 
في 

 ختباراال
 األول

درجاتهم 
في 

 ختباراال
 الثاني

الفرق بين 
 ينختبار اال

االنحراف 
عن 

متوسط 
 الفروق

مربع 
)االنحراف 

عن 
متوسط 
 الفروق(

ٔ ٗٓ ٚٓ ٖٓ ٖ ٜ 

ٕ ٙٓ ٛٓ ٕٓ -ٚ ٜٗ 



ٜٗ 

 

 

ٖ ٗٓ ٙٓ ٕٓ -ٚ ٜٗ 

ٗ ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٖ ٜ 

٘ ٗٓ ٚٓ ٖٓ ٖ ٜ 

ٙ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ -ٚ ٜٗ 

ٚ ٕٓ ٗٓ ٕٓ -ٚ ٜٗ 

ٛ ٛٓ ٜٓ ٔٓ -ٔٚ ٕٜٛ 

ٜ ٗٓ ٚٓ ٖٓ ٖ ٜ 

ٔٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٕٖ ٕٜ٘ 

ٔٔ ٗٓ ٙٓ ٕٓ -ٚ ٜٗ 

ٕٔ ٖٓ ٚٓ ٗٓ ٖٔ ٜٔٙ 

ٖٔ ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٖ ٜ 

ٔٗ ٙٓ ٜٓ ٖٓ ٖ ٜ 
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ٔ٘ ٜٓ ٜٓ ٓٓ -ٕٚ ٕٜٚ 

ٔٙ ٙٓ ٜٓ ٖٓ ٖ ٜ 

ٔٚ ٔٓ ٘ٓ ٗٓ ٖٔ ٜٔٙ 

ٔٛ ٚٓ ٜٓ ٕٓ -ٚ ٜٗ 

ٜٔ ٛٓ ٔٓٓ ٕٓ -ٚ ٜٗ 

ٕٓ ٖٓ ٛٓ ٘ٓ ٕٖ ٕٜ٘ 

 282٩ ٩ 54٩ 15٩٩ 96٩ المجموع

 

    ٛٗ=  ٕٓ:  ٜٓٙحساب متوسط االجابة األوذل  وىو  -ٔ
 ٘ٚ=  ٕٓ:  ٓٓ٘ٔحساب متوسط االجابة الثانية وىو   -ٕ
  ٕٚ=  ٕٓ: ٓٗ٘حساب متوسط الفروق وىو   -ٖ
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ت = 
م ف

√ 2ح مج 

ن(ن 1)

 

ٕٚت = 

√ٕٕٛٓ

(ٔ ٕٓ)ٕٓ

 

ٕٚت = 

√  ٕٕٛٓ

(۹۱)ٕٓ

 

ٕٚت = 

√  ٕٕٛٓ

ٖٛٓ

 

ٕٚت  = 

√ٚ ٕٗ
   =ٕٚ

ٕ ٕٚ   =ٜ،ٜٕٙٗ 
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 Derajat)درجة اٟترية الومن ا٠تطوات األخَتة يعٍت ٖتديد 

Kebebasan).  ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة
(signifikasi) ٝ٘  ف ىذا البحث. من الدرجة اٟترية ٔٝو  

بقة، فيحسب الباحث أن النتيجة ت ومن ا٠تطوات السا
(t )ٜ،ٜٕٙٗ :ليقارن   نتيجة اٞتدول استخدم الباحث القانون 

 

 ٔ-= ن  درجة اٟتريةال

    =ٕٓ-ٔ 

    =ٜٔ 

النتيجة  ، فتوجددرجة اٟتريةوبعد أن حسب الباحث ال
وىو  ٘ٝ( signifikansiت اٞتدول على مستوي الداللة )

وىو  ٔٝ( signifikansiوف مستوي الداللة )  ٕٖٜٓٓ,ٕ
متساوية أو  (ttest)ت اٟتساب  إذا كانت النتيجة. ٖٜٓٙٛ,ٕ

 (H0) فيكون الفرض الصفري (ttable)ت اٞتدول أكرب من النتيجة 



ٜٛ 

 

 

 ت مقبوال. وإذا كانت  النتيجة (Ha)مردودا  والفرض البديل 
فيكون  (ttable)"ت" اٞتدول أصغر من النتيجة ( ttest)اٟتساب 

  مردودا. (Ha)مقبوال والفرض البديل  (H0) الفرض الصفري

( يعٍت t-testاٟتساب ) ت أما حاصل مبلحظة
اٞتدول  ت أكرب من (t-testاٟتساب ) ت ولذلك  ٕٜٗٙ،ٜ

(ttable): ٕ,ٜٖٕٓٓ <ٜ،ٜٕٙٗ > ٕ,ٜٖٛٙٓ . 
 

 تحقيق الفروض - ج
ريد الباحثة أن ٖتقق توفقت البيانات اليت سبق ٖتليلها، 

 لفصل األول:الفروض اليت افًتضها ف ا

طريقة السمعية الشفوية التطبيق كان الفرض الصفري:   -ٔ
 .تعليم اٟتوارف  غَت فعال الصور الثابتة سيلةستخدام و وا

( أكرب من ttestوىذا الفرض مردود ألن نتيجة ت اٟتساب )
 ٕٜٗٙ،ٜ> ٕٖٜٓٓ,ٕ( أو ttableالنتيجة ت اٞتدول )

> ٕ,ٜٖٛٙٓ . 



ٜٜ 

 

 

السمعية الشفوية طريقة التطبيق كان الفرض البديل:   -ٕ
وىذا  .تعليم اٟتوارف  فعاال الصور الثابتة سيلةستخدام و وا

النتيجة ت ت اٞتدول أصغر من الفرض مقبول ألن نتيجة 
  .ٖٜٓٙٛ,ٕ < ٕٜٗٙ،ٜ> ٕٖٜٓٓ,ٕاٟتساب أو  

 

  
 

 

  



 

ٔٓٓ 
 

 الفصل الخامس

  خاتمة

 نتائج البحث - أ
تعليم بالسابقة عما يتعلق  فصولف ال وقد ْتثت الباحثة

دراسة  ف بوسيلة الصور الثابتة طريقة السمعية الشفويةالوار باٟت
 ، كما يلي:MTsN 4 Pidie Jayaب ٕتريبية 

تعليم ف  أنشطة الطبلبو أنشطة ا١تدّرسة استجابة الطلبة  إن -ٔ
ا١تبلحظة على أن  من نتيجة يبدو ا. وىذ٦تتازاٟتوار 

أنشطة الطبلب ونتيجة ا١تبلحظة على أنشطة ا١تدّرسة. 
 نتيجة ا١تبلحظة على أنشطة ا١تدّرسة تكون وكانت

 -ٔٛتدل على أهنا وقعت فيما بُت حد   ٝ ٖٖ,ٛٛ
 نتيجة أنشطة الطبلب تكون ، و٦تتاز ٔتعٌت ٝ ٓٓٔ

 ٓٓٔ -ٔٛتدل على أهنا وقعت فيما بُت حد  ٝ ٜ,ٜٓ
 أيضا. ٦تتازٔتعٌت  ٝ



ٔٓٔ 

 

 

 بوسيلة الصور الثابتة طريقة السمعية الشفويةالتطبيق  إن -ٕ
أن نتيجة  على ةعتمد الباحثتو  .ف تعليم اٟتوار ن فعاالو يك

 (ttable( أكرب من نتيجة ت اٞتدول )ttestت اٟتساب )
ٕ,ٜٖٕٓٓ <ٜ،ٜٕٙٗ> ٕ,ٜٖٛٙٓ. 

 

 المقترحات - ب
 يعتمد على ىذه النتيجة يقدم الباحثة االقًتاحات اآلتية : 

ف عملية التعليم ينبغي على ا١تدرسُت أن ال يركَّوا على  -ٔ
طرق أو الوسائل كنهم أن يهتموا بعدة الطريقة واحدة ول

اٟتوار ومنها بواسطة طريقة السمعية ف تعليم  خاصة
ألن هبا تأثَت بشدة ف ترقية الطلبة ف تعلم الشفوية 

 .اٟتوار
تعلم اٟتوار حىت يستمروا  أنا١تدرسة ينبغي على طبلب  -ٕ

 ف أيامهم. حيادثوا العربيةىم يستطيعون أن 
يقرؤون ىذا البحث أن يتفضلوا  ينبغي للقارئُت الذين -ٖ

بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ    أو نقصا وأن يصلحوا ىذه 



ٕٔٓ 

 

 

العيوب حىت يكون ىذا البحث كامبل ومفيدا للباحث 
 والقارئُت.

 



 

ٖٔٓ 
 

 مراجع

 المراجع العربية :

 دار، رةىالقا ،التعليمية الوسيلة م،ٜٜٚٔ، كاظم خَت أٛتد
  العصرية النهضة

تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة  ،مٕ٘ٔٓترميذي النينورسي،
 Al-Mumtaz ،، بند اتشيوالعربية للناطقين بغيرها

Institut  

 ،مليَّيا، طرق تعليم اللغة العربية م،ٜٜٓٔ ،جاسم علي جاسم
 .جامعة ا١تليَّيا

، المنهج الحديث في تربية وطرق التدريس، حامد عبد القادر
 .مكتبة النهضة ،مصر

 ،ب ومبادئ في تدريس اللغةأسالي ،مٜٜٚٔدايان الرسن،
 جامعة ا١تلك سعود ،الرياض



ٔٓٗ 

 

 

، أساس تعليم اللغة وتعليمها ،مٕٜٜٔ ،بدوان سدوجبل
 .النهضة ،الرياض

مدخل إلى مناهج البحث  ،مٜٜٛٔ رجاء ٤تمود أبو عبلم،
 الطبعة األوذل، بَتوت، مكتبة الفبلح التربوي، 

العربية المراجع في تعليم اللغة ى ، ٖٖٗٔرشدى أٛتد طعمية، 
 ، جامعة أم القرى. لناطقين بلغات أخرى

سامي عريفج، وخالد حسُت مصلح, ومفيد ٧تيب حواشُت، 
، الطبعة الثانية، مناهج البحث العلمي وأساليبهم، ٜٜٜٔ

  دار ٣تدالوي. ،عمان، األردن

، المدخل تعليم اللغة العربية م،ٜٜٓٔ،سبلمي ٤تمود، م، أ
 لرانَتيجامعة ا، دار السبلم بندا أتشيو

المدخل إلى البحث في العلوم  ،ى ٙٔٗٔ، صاحل بن العساف
 .لعبيكانا مكتبة، , الرياضالسلوكية

 ،المدخل إلى تغليم اللغة العربيةم، ٕٗٓٓ ،عَّمان إٝتاعيل
 .إلسبلمية اٞتكوميةا جامعة الرانَتي ،بندا أتشيو



ٔٓ٘ 

 

 

جامعة  ،، مدينة، اتجاهات تعليم اللغةدون السنة، غازي مفلح
 رى.أم الق

 حفظ ا، فتح الباب عبد اٟتليم سيد وابراىيم ميخائيل
 .عادل الكتب ،القاىرة ،وسائل التعليم واإلعالم م،ٜٙٚٔ

 ،المدخل للمناهج وطرق التدريس ،مٕٓٔٓ ،ماىر صربي 
 .الطبعة األوذل ،مكتبة الشقري

ا١تملكة العربية ، اختبارات اللغة،الرياض٤تمد عبد ا٠تالق، 
 السعودية

المناهج  ،مٜٚٚٔ ،بيب النجيهى و٤تمد منَت موسى٤تمد ل
 .وا١تصرية أل٧تلا ا١تكتبة، الوسائل التعليمية

 ،أساليب تدريس اللغة العربية ،مٕٓٓٓ ،٤تمد علي ا٠توارل
 .دار الفبلح ،األردون

 ،المنجد في اللغة واإلعالم م،ٜٚٛٔ ،كاثوليكيةالطبوعة ا١ت
 .شرفدار ا١ت ،بَتوت، الطبعية الثامية والعشرون



ٔٓٙ 

 

 

 ،المنجد في اللغة واإلعالم ،مٖٕٓٓ ،كاثوليكيةالطبوعة ا١ت
 .١تشرقا دار ،بَتوت، الطبعة األربعون

 ،المنجد في العربية المعاصرة ،مٖٕٓٓ ،مؤسسة دار ا١تشرق
 .ار ا١تشرقد ،بَتوت، الطبعة األوذل
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Sekolah   : MTsN 4 Pidie Jaya 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Smt   : VII/ I 

Materi    : بالنفس التعريف .  

Alokasi Waktu  : 120 menit 

KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, 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. mengolah, menyaji dan menalarkan dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 

dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/ 

teori. 

 

 



 

 

 

KOMPETENSI DASAR DAN  INDIKATOR 

 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

1.  1.1.Mensyukuri kesempatan 

dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi 

internasional dan bahasa 

pengantar khazanah 

keislaman yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar 

- 

2.  2.1 Menunjukkan prilaku 

jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah dan sekolah. 

- 

3.  3.2. Melafalkan bunyi huruf, 

kata/ frasa, dan kalimat 

bahasa arab yang terkait 

dengan : 

 ؛ ا١تدرسة ف وبالعاملُت بالنفس التعريف
 األلوان ؛ ا١تدرسية واألدوات ا١ترافق

3.2.1. Melafalkan bunyi 

huruf, kata/ frasa 

dengan benar 

 بالنفس التعريف

3.2.2. Melafalkan kalimat 

yang berupa dialog 

bahasa arab yang 

terkait dengan : 

 بالنفس التعريف

4.  4.2. Menunjukkan contoh 

ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan 

4.2.1. Melakukan tanya 

jawab sesuai contoh 

ungkapan yang 



 

 

dan merespon tentang: 

 ؛ ا١تدرسة ف وبالعاملُت بالنفس التعريف
 ؛ األلوان ا١تدرسية واألدوات ا١ترافق

dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar 

dan sesuai konteks 

diprogramkan sesuai 

dengan teks dan 

konteks tentang 

tema: 

  بالنفس التعريف

 dengan baik dan 

benar. 

. 

 

1. Materi Pembelajaran  : ( Terlampir ) 

2. Kegiatan Pembelajaran  

a. Pertemuaan Ke-1 

 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam. 

 Guru menanyakan kabar siswa. 

 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 

do’a. 

 Guru mengabsen siswa. 

 Guru mengatur kerapian berpakaian, posisi 

duduk peserta didik. 

 Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa  

dalam kegiatan pembelajaran. 

 Guru mengajukan pertanyaan terkait materi yang 

telah dipelajari dan menjelaskan judul 

pembelajaran hari ini tentang  topik بالنفس التعريف . 

 Guru memberikan pre-test secara lisan kepada 

siswa. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

10  Menit 

 

 

    



 

 

No. Kegiatan  Waktu 

 Guru membagikan siswa 4 kelompok. 

 

2. Kegiatan Inti 

Pertemuan ke-1 

1. Mengamati 

 siswa memperhatikan teks hiwar yang disediakan 

guru. 

 Siswa menyimak bacaan dialog guru. 

2. Menanya 

 Tanya jawab tentang cara bacaan yang benar dan 

tepat. 

 Siswa menanyakan makna yang belum mereka 

pahami. 

3. Mengeksperimen/Explore  

 Mencoba melakukan dialog dengan anggota 

kelompok masing-masing. 

4. Asosiasi (Menalar) 

 Siswa mengerjakan LKS terkait hiwar sesuai teks 

yang dibagikan guru secara berkelompok. 

5. Mengkomunikasikan 

 Perwakilan kelompok maju ke depan untuk 

mempraktekkan dialog di LKS. 

 

 

20  Menit 

3. Penutup 

1. Evaluasi : guru memberikan pre-test secara 

lisan sesuai konteks. 

 

10  Menit 



 

 

No. Kegiatan  Waktu 

2. Refleksi : Meminta siswa untuk memberikan 

kesan terhadap pembelajaran hari. 

3. Pesan Moral : Memberikan pesan kepada 

siswa untuk rajin-rajin belajar, bersungguh-

sungguh dalam berusaha dan menjadi yang 

terbaik, serta mempraktikkan dialog bahasa 

arab dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

alhamdulillah. 

5. Guru memberi salam kepada siswa sebelum 

keluar kelas dan siswa memjawab salam 

dengan khitmat.  

 

 

 



 

 

Pertemuan Ke-2 Dan Ke-3 

 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam. 

 Guru menanyakan kabar siswa. 

 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin 

do’a. 

 Guru mengabsen siswa. 

 Guru mengatur kerapian berpakaian, posisi 

duduk peserta didik. 

 Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa  

dalam kegiatan pembelajaran. 

 Guru mengajukan pertanyaan terkait materi yang 

telah dipelajari dan menjelaskan judul 

pembelajaran hari ini tentang  topik بالنفس التعريف . 

 Guru memberikan pre-test secara lisan kepada 

siswa. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru membagikan siswa 4 kelompok. 

 

 

10  
Menit 

 

 

    

2. Kegiatan Inti 

Pertemuan ke-2: 

6. Mengamati 

 siswa memperhatikan gambar yang disediakan 

guru di papan tulis 

 siswa mengamati percakapan beserta gambar di 

papan tulis 

 Siswa menyimak bacaan dialog guru 

 Siswa mengikuti bacaan dialog guru 

 

50  
Menit 



 

 

No. Kegiatan  Waktu 

7. Menanya 

 Tanya jawab tentang cara bacaan yang benar dan 

tepat. 

 Siswa menanyakan makna yang belum mereka 

pahami. 

8. Mengeksperimen/Explore  

 Mencoba melakukan dialog dengan anggota 

kelompok masing-masing. 

 

Pertemuan ke- 3 

9. Asosiasi (Menalar) 

 Siswa mengerjakan LKS terkait percakapan 

sesuai teks yang dibagikan guru secara 

berkelompok. 

10. Mengkomunikasikan 

 Perwakilan kelompok maju ke depan untuk 

mempraktekkan dialog di LKS. 

 Guru memperbaiki jawaban LKS dan siswa 

menanggapi penjelasan guru. 

 

3. Penutup 

6. Evaluasi : guru memberikan post-test secara 

lisan sesuai konteks. 

7. Refleksi : Meminta siswa untuk memberikan 

kesan terhadap pembelajaran hari. 

8. Pesan Moral : Memberikan pesan kepada 

siswa untuk rajin-rajin belajar, bersungguh-

sungguh dalam berusaha dan menjadi yang 

terbaik, serta mempraktikkan dialog bahasa 

arab dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

 

20  
Menit 

 



 

 

No. Kegiatan  Waktu 

alhamdulillah. 

10. Guru memberi salam kepada siswa sebelum 

keluar kelas dan siswa memjawab salam 

dengan khitmat.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 1 Materi Pre- Test 

 

 ُكمْ السَّبَلُم َعَليْ  َخاِلٌد :

ْيٌل :   َوَعَلْيُكُم السَّبَلمُ ٚتَِ

 َكْيَف َحاُلك؟  َخاِلٌد :

ْيٌل :  ِٓتََْتٍ َواٟتَْْمُدلِلَّو ٚتَِ

 َما اْٝتُك؟ َخاِلٌد :

ْيٌل :  ْيلٌ ٚتَِ  ِاٝتِْي ٚتَِ

 ِمْن أَْيَن أَْنت؟ َخاِلٌد :

ْيٌل :  أَنَا ِمْن َجاَكْرتَا ٚتَِ

 َمْن أَْنت؟ َخاِلٌد :

ْيٌل :  اِلبٌ طَ أَنَا  ٚتَِ

Percakapan Perkenalan Khalid dan Jamil 



 

 

 َمَع السَّبَلَمةِ  َخاِلٌد :

ْيٌل :  َمَع السَّبَلَمةِ  ٚتَِ
Perhatikan contoh dan buatlah percakapan dengan kawan 

kelompokmu! 

  ٌُمَدرِّسٌ  -٤ُتَمَّد 

 أ   : َما اْٝتَُك؟  

 ب : اْٝتي ٤ُتَمَّدٌ  

 : َمْن أَْنَت؟  أ  

 ب: أَنَا ُمَدرِّسٌ 
Kerjakan seperti contoh di atas! 

  ةٌ سَ رِّ دَ مُ  -ةُ مَ اطِ فَ  .ٔ
 بٌ يْ بِ طَ  – دُ ٛتَْ أَ   .ٕ
ْيلٌ  .ٖ  تِْلِمْيذٌ  -ٚتَِ
 ةُ بَ يْ بِ طَ  -بٌ نَ ي ْ زَ  .ٗ
 سٌ دِ نْ هَ مُ  -رٌ اصِ نَ  .٘



 

 

Lampiran 2 Pre-Test 

 Lakukan percakapan dibawah ini sesuai dengan 

konteks! 

 السَّبَلُم َعَلْيُكمْ  َخاِلٌد :

ْيٌل :   ...ٚتَِ

 اُلك؟َكْيَف حَ   َخاِلٌد :

ْيٌل :  َواٟتَْْمُدلِلَّو ... ٚتَِ

 َما اْٝتُك؟ َخاِلٌد :

ْيٌل :   ...ِاٝتِْي ٚتَِ

 ِمْن أَْيَن أَْنت؟ َخاِلٌد :

ْيٌل :  ...أَنَا ِمْن  ٚتَِ

 َمْن أَْنت؟ َخاِلٌد :

ْيٌل :  ...أَنَا  ٚتَِ



 

 

 َمَع السَّبَلَمةِ  َخاِلٌد :

ْيٌل :  َمَع السَّبَلَمةِ  ٚتَِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Lampiran 3 Materi Post-Test 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ِٓتََْتٍ َواٟتَْْمُدلِلَّو َكْيَف َحاُلك؟ َوَعَلْيُكُم السَّبَلمُ  ْيُكمْ السَّبَلُم َعلَ 

 َما اْٝتُك؟

1 

4 3 

2 

Percakapan Perkenalan Khalid dan Jamil 

ْيلٌ   ِمْن أَْيَن أَْنت؟ ِاٝتِْي ٚتَِ

 أَنَا ِمْن َجاَكْرتَا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan contoh dan buatlah percakapn dengan kawan 

kelompokmu bersama pasanganmu! 
 

 أ   : َما اْٝتَُك؟

 ب : اْٝتي ٤ُتَمَّدٌ        

 : َمْن أَْنَت؟  أ        

 ب: أَنَا ُمَدرِّسٌ        

      ُمَدرِّسٌ  -٤ُتَمَّدٌ     

  

6 5 

 طَاِلبٌ أَنَا 

 

 َمَع السَّبَلَمةِ  َمْن أَْنت؟ َمَع السَّبَلَمةِ 



 

 

 
 
 
 

 

ْيلٌ    بٌ يْ بِ طَ  – دُ ٛتَْ أَ    ةٌ سَ رِّ دَ مُ  -ةُ مَ اطِ فَ   تِْلِمْيذٌ  -ٚتَِ

 
 

 

 سٌ دِ نْ هَ مُ  -رٌ اصِ نَ    ةُ بَ يْ بِ طَ  -بٌ نَ ي ْ زَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4: Post-Test 

A. Jawablah percakapan dibawah ini dengan benar 

bersama pasanganmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 َواٟتَْْمُدلِلَّو ..... َكْيَف َحاُلك؟ ..... بَلُم َعَلْيُكمْ السَّ 

 َما اْٝتُك؟

1 

4 3 

2 

ْيلٌ  .....  ِمْن أَْيَن أَْنت؟ ٚتَِ

 .....أَنَا ِمْن 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lengkapilah percakapan dibawah ini sesuai 

dengan gambar! 

 

 

 

 

 

 ؟أ  : َوَمْن أَْنتِ     ؟أ  : َمْن أَْنتَ 

 ..... ب: أَنَا    ..... ب: أَنَا
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 .....أَنَا 

 
 َمْن أَْنت؟ َمَع السَّبَلَمةِ 

 السَّبَلَمةِ  َمعَ 



 

 

 

 

 

 

 ؟أَْنتَ  أ  : َوَمنْ    ؟أ  : َوَمْن أَْنتِ    ؟أ  : َوَمْن أَْنتَ      

 ..... ب: أَنَا   ا .....ب: أَنَ   ب: أَنَا .....        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 : Penilaian 

1. PENILAIAN SIKAP 

1)   Observasi/ Pengamatan 

a.       Teknik                              :  Non tes (pengamatan) 

b.      Bentuk Instrumen             : lembar pengamatan 

c.       Pedoman penskoran 

  

1. Sikap Agama 

Nama  : ………………… 

NIS  : ………………… 

Kelas  : ………………… 

 

No Aspek yang dinilai 
Skor Total Rerata 

1 2 3 4  
 

1 Membaca Doa       

2 Duduk dengan rapi       

3 Berbicara santun       

 

Keterangan : 

1 : Tidak pernah/tidak tampak 

2 : Jarang 

3 : Sering 

4 : Sangat sering/selalu 

 

Skor maksimum = 28 

Nilai maksimum = 100 

Nilai Sikap = Skor Perolehan x 100 

                      Skor  Maksimum 

2. Sikap Sosial  

Nama  : ………………… 

NIS  : ………………… 

Kelas  : ………………… 



 

 

 

No Aspek yang dinilai 
Skor 

Total Rerata 
1 2 3 4 

1 Jujur       

2 Disiplin       

3 Tanggung jawab       

4 Percaya diri       

6 Kerja sama       

Keterangan : 

 

1 : Tidak pernah/tidak tampak 

2 : Jarang 

3 : Sering 

4 : Sangat sering/selalu 

Skor maksimum = 28 

Nilai maksimum = 100 

Nilai Sikap = Skor Perolehan x 100 

                      Skor  Maksimum 

 

2)   PENILAIAN DIRI (LEARNING JOURNAL) 

a.       Teknik                              :  Non tes (penilaian diri) 

b.      Bentuk Instrumen             : Learning Journal 

c.       Pedoman penskoran         : 

 

 

Nama                      : ______________________________ 

NIS                         : ______________________________ 

Kelas                       : ______________________________ 

Petunjuk  
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan kondisi diri Anda. 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju, S: Setuju, TS: Tidak Setuju, dan STS: Sangat Tidak 

Setuju 



 

 

 

No Pernyataan Penilaian 

SS S TS STS 

1 Saya sudah dapat 

mengembangkan tema pada tugas 

proyek yang diberikan guru 

    

2 Saya dapat merancang jadwal 

pelaksanaan kegiatan proyek 

dengan baik 

    

3 Saya dapat menyusun jadwal 

pelaksanaan proyek dengan 

sistematis 

    

4 Saya dapat menyelesaikan proyek 

sesuai dengan langkah langkah 

yang telah ditetukan 

    

5 Saya dapat menyusun laporan 

dengan sistematis dan baik 

    

6 Saya dapat mempresentasikan 

hasil kegiatan proyek dengan baik 

    

7 Saya telah menguasai materi 

pembelajaran dengan baik 

    

 Jumlah     

 

Keterangan: 

 

Kriteria Skor 

Sangat setuju 4 

Setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 

 



 

 

Skor maksimum = 28 

Nilai maksimum = 100 

Nilai Sikap = Skor Perolehan x 100 

                      Skor  Maksimum  

 

3)   PENILAIAN ANTAR TEMAN 

Format Penilaian Antar Teman 
Nama teman yang dinilai   : ……………… 

Nama penilai                      : ……………... 

Kelas                                  : ……………... 

Semester                            : ……………..  

         Waktu penilaian                 : …………….. 

 

No Pernyataan 

 

ya 

 

tidak 

1 Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh   

2 Mengikuti pembelajaran  dengan penuh 

perhatian 

  

3 Mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat 

waktu 

  

4 Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak 

dipahami 

  

5 Berperan aktif dalam kelompok   

6 Menyerahkan tugas tepat waktu   

7 Selalu membuat catatan hal-hal yang 

dianggap penting 

  

8 Menguasasi dan dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan baik 

  

9 Menghormati dan menghargai teman   

10 Menghormati dan menghargai guru   

          

 



 

 

  Catatan: 

o Penilaian antarteman digunakan untuk mencocokan 

persepsi diri siswa dengan persepsi temannya serta 

kenyataan yang ada. 

o Hasil penilaian antarteman digunakan sebagai dasar 

guru untuk melakukan bimbingan dan motivasi lebih 

lanjut. 

4)   Jurnal Catatan Guru 

     Kelas                    : 

     KD/Materi Pokok : 

     Hari/Tanggal        : 

     Mata Pelajaran     : 

 

No Nama Catatan Kejadian Skor 

1 
 

o Kurang percaya diri ketika 

melakukan presentasi dengan 

sering  menundukkan kepala, 

malu-malu. 

o Sangat jujur dengan secara 

berterus terang mengakui 

kesalahan dalam pengambilan 

data 

o Sikap syukur,  tanggungjawab 

dan kerjasama sangat bagus. 

2 

 

4 

 

4 

2 
   

3 
   

4 
   

Dst 
   

   

 



 

 

Catatan: 

o Semua instrumen di atas tidak harus digunakan secara 

bersamaan dalam satu kali kegiatan tatap muka. Bisa 

jadi dalam satu tatap muka guru hanya menggunakan 

satu atau maksimal dua instrumen saja. 

 

C. PENILAIAN PENGETAHUAN. 

No Aspek yang Dinilai Skor 

1 

Makhraj 

Sudah tepat 

Cukup tepat 

Kurang tepat 

Tidak tepat 

1-4 

4 

3 

2 

1 

2 

Pelafalan 

Sudah tepat 

Cukup tepat 

Kurang tepat 

Tidak tepat 

1-4 

4 

3 

2 

1 

3 

Kelancaran 

Sudah tepat 

Cukup tepat 

Kurang tepat 

Tidak tepat 

1-4 

4 

3 

2 

1 

5 

Kesesuaian 

Sudah tepat 

Cukup tepat 

Kurang tepat 

Tidak tepat 

1-4 

4 

3 

2 

1 

 Skor Maksimal 16 

 



 

 

Nilai Akhir = 
                      

                    
 X 100 

=
        

  
 X 100 = ………… 

 

  



 

 

Pre-test 

 Lakukan percakapan dibawah ini sesuai dengan konteks! 

 

 السَّبَلُم َعَلْيُكمْ  َخاِلٌد :

ْيٌل :   ...ٚتَِ

 َكْيَف َحاُلك؟  َخاِلٌد :

ْيٌل :  َواٟتَْْمُدلِلَّو ... ٚتَِ

 َما اْٝتُك؟ َخاِلٌد :

ْيٌل :   ...ِاٝتِْي ٚتَِ

 َن أَْنت؟ِمْن أَيْ  َخاِلٌد :

ْيٌل :  ...أَنَا ِمْن  ٚتَِ

 َمْن أَْنت؟ َخاِلٌد :

ْيٌل :  ...أَنَا  ٚتَِ



 

 

 َمَع السَّبَلَمةِ  َخاِلٌد :

ْيٌل :  َمَع السَّبَلَمةِ  ٚتَِ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Post-Test 

A. Jawablah percakapan dibawah ini dengan benar 

bersama pasanganmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السَّبَلُم َعَلْيُكمْ 

1 

 ..... َواٟتَْْمُدلِلَّو َكْيَف َحاُلك؟

2 

..... 

 َما اْٝتُك؟

4 3 

ْيلٌ   ِمْن أَْيَن أَْنت؟ ..... ٚتَِ

 أَنَا ِمْن .....

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lengkapilah percakapan dibawah ini sesuai 

dengan gambar! 

 

 

 

 

 

 أ  : َوَمْن أَْنِت؟    أ  : َمْن أَْنَت؟

 ب: أَنَا .....    ب: أَنَا .....

5 

 أَنَا .....

 َمْن أَْنت؟ 

6 

 َمَع السَّبَلَمةِ  َمَع السَّبَلَمةِ 



 

 

 

 

 

 

 أ  : َوَمْن أَْنَت؟  أ  : َوَمْن أَْنِت؟    أ  : َوَمْن أَْنَت؟     

 ب: أَنَا .....   ب: أَنَا .....  ب: أَنَا .....        

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

   

  



 

 

 

  



 

 

Gambar Kegiatan Belajar Mengajar Di Kelas 1A Mtsn 4 

Pidie Jaya 

 

 

 

 

 

 

 

G-1: Pemberian pre-test kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-2: Guru dibantu  siswa menempelkan gambar di papan 

tulis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-3: Guru menulis percakapan di papan tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-4: Guru menjelaskan pelajaran yang sedang dipelajari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-5: Guru memberikan perhatian bagi siswi yang kurang 

memahami pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-6: Guru melakukan post-test 
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