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 صدق اهلل العظيم

 
 :قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنه 

 "اْلَعَربِيَِّة َفِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ ِاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة "

 تَ َعلَّْم، فَ َلْيَس اْلَمْرُء يُ ْوَلُد َعاِلًما
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وأبقهمايفسالمةالديناللذينربياينصغرياحفظهما
 .ألخيتالكبريةميسرةالرضارةوالدنياواآلخ

 
،شريفالدينهاشماندوسدكتوروإىلمشريفاألستاذ  -2

وإىل املاجستري حيايت سلمى واألستاذة املاجستري
أساتذيتيفاجلامعةالرانريياإلسالميةاحلكومية،أشكر

 علموين قد الذين جزيال، نافعاشكرا ومفيدةعلما
 .هلمبالكثريتقديراوإجالال،صحيحااىنإرشادورشدوأ

 
احلكومية  -3 اإلسالمية اجلامعة يف أصدقائي مجيع وإىل

الرانريي و، طالب العربيةخاصة اللغة قسم طالبات
أقولشكراجزيالعلىمساعدتكم 2112للمرحلة

خري اهلل جزاكم العلمي، البحث هذا إجناز يف يل
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 شكر وتقدير

 للمتقني هدى عربيا قرآنا الكرمي رسوله على أنزل الذي هلل والصالةاحلمد
هبدايته أمجعنيومنتبعه وأصحابه والسالمعلىحبيبالرمحنسيدناحممدوعلىآله

أمابعد،وهذهالرسالةتقدمالباحثةلكليةالرتبيةجبامعةالرانريي .وإحسانهإىليومالدين
يف S.Pdاإلسالميةكمادةمناملواداليتقررهتااجلامعةعلىالطلبةللحصولعلىشهادة

لترقية قدرة الطلبة على  السمعية الشفوية تطبيق الطريقة" علمالرتبيةحتتاملوضوع
 .MTsN 5 Pidie  Jaya )بحث تجريبي بـــــ ) "مهارة الكتابة 

 
تو الرسالة هذه كتابة إشراف األستاذبإتم مها الكرميني املشرفني شراف

املاجستريشريفالدينهاشمدكتوراندوس األستاذو، مفتقد .سلمىحيايتاملاجسترية
 هلما الشكر أفضل لاالباحثة لذان ومساعدهتمابدالقد وتوجيهما الثمينة أوقاهتما

إلشرافهذهالرسالةإشرافاجيداكامالمنأوهلاإىلآخرها،لعلاهللباركهماوجزامها
 .خرياكثريا


تقد  أن الباحثة على الواجب من عظيمالوالديهامث واحرتاما عميقا شكرا م
بالعلاهللجيزيهماأحسنالثوباهاهتذيبانافعا،احملبوبنياللذينربياهاتربيةحسنةوهذ 

 ."اللهماغفريلذنويبولوالديوارمحهماكماربياينصغريا"ىفالدنياواآلخرة

ذكر،و ما على تقد إضافة ملدير اخلالص الشكر الباحثة الرانرييجامعةم
الرانريياإلسالميةوعميدكليةالرتبيةاإلسالمية العربيةتعليمورئيسقسمجبامعة اللغة
قدمتوكذلك.إرشاداصحيحااعلومانافعةوأرشدوهااألساتذةالذينقدعلموهوجلميع

إمتامكتابةهذهالرسالة،بأفكارهميفاجزيلالشكرلسائراألصدقاءالذينقدساعدوه
 .وباركهماهللىفالدنياواآلخرة
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  بـــــةوكافةاملدرسنيوالعاملنيناظراملدرسمالشكرلوالتنسىالباحثةأنتقد 

MTsN 5 Pidie  Jayaعسىاهللعمليةالبحثمجعالبياناتاحملتاجةعندهايفأعانو،
 .أنيعطيهمأجراعظيما


بنائيا العملمثرةنافعةوترجومنالقارئنينقدا وأخريا،تدعواهللأنجيعلهذا

الرس هذه لتكميل من خيلو ال اإلنسان ألن نافعةاخلطإالة تكون أن عسى والنسيان
مجيعا وللقارئني للباحثة العلي. باهلل إال قوة وال حول وال الوكيل ونعم اهلل وحسبنا

.العظيم،واحلمدهللربالعاملني
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يفاملهاراةاألكفاءالطلبةتكوينإنالغرضيفتعليماللغةالعربيةباملدارسالثانويةهو
أ فالكفاءةتظهرمنالسيطرةعلىاملهاراتاللغوية.حتريرياواللغويةسواءكانشفاويا

 والكتابة القراءة مث التحدث، مث أوالً، الستماع ترتيبا يف الغالب  وهياألربعة ولكن.
الضعف:يبدوالواقعأناملعوقاتواملشاكلمازاتتعاينالطلبةيفاملرحلةالثانويةمنها

للقواعداللغةالعربيةعربيةيفكتابةالثروةاللغوية،واجلملال فلذا،البد.الصحيحةوفقا
تطبيقةأنانطالقامماسبقذكره،أرادتالباحث.منإصالحتنفيذعمليةالتعليموالتعلم

الطريقةالسمعيةالشفويةيفتعليماللغةالعربيةغرضاللتعرفعلىفعاليةهذهالطريقةيف
أماالطريقةاملؤسسةعلىتنفيذهذاالبحثفهي.ترقيةقدرةالطلبةعلىمهارةالكتابة

 مبدخل التجربية مجع .One Group – Pretest  Postest Designالطريقة أدوات وأما
بانعقاداالختبالبياناتاملستخدمة ميارالقبليواالختبارالبعدياملصمفقامتالباحثة
تعن-تحليلالبياناتاعتمدتالباحثةعلىاالختبارلو.طالبا01للطلبة،وعددهم

  برنامج إىل االستعانة وspss 22 طريق التقليديالنظام أن. البحث نتائج فاتضحت
لماتوتكوينالطريقةالسمعيةالشفويةتؤثريفترقيةقدرةالطلبةعلىمهارةكتابةالك

حيثأ العربية، الطلبةاجلمل عليها اليتحصل النتيجة تبالنتيجة-يفاالختبارن
كمادلتنتائجالبحث(.11،1<1،10:)نتيجةالب الداللة املستوى،و(-3،108)

الطريقةالسمعيةالشفويةأنوهذهالنتائجتدلعلى.1،03=ثريالتأ حجمنتيجةعلى
.ترقيةقدرةالطلبةعلىمهارةالكتابة تؤثربشكلهائليف



ABSTRACT 

 

The purpose of arabic learning at madrasah tsanawiyah (Islamic junior high school) is 

expected to enable students to speak both active and passive Arabic. This ability is 

reflected in four language skills as the primary goals of Arabic learning, including 

listening, speaking, reading, and writing. However, there are still many problems 

found in the students related to these language skills, one of which isthe lack of ablity 

in writing proper and correct Arabic words and sentences. Thus, it is considered 

necessary thatefforts are made to improve the teachers’ teaching methods. This 

present study tried to apply the method of sam’iyah syafawiyah in teaching Arabic, 

aiming to investigate the method’s effectiveness in improving the students’ ability in 

writing. The study employed the experimental research with one group pretest-postest 

design. To collect the data, the pretest and posttest were given to 19 students who 

were taken as the sample of the study. The data analysis used was the paired t-test 

which was carried out through the SPSS 22.0. The results of the study indicated that 

the application of the sam’iyah syafawiyah method could improve the students to 

write Arabic words and sentences, in which the t-test obtained the result of -8.913 at a 

significance level of (sig) (0.05 <0.00), and the effect size of 0.815. This showed that 

the sam'iyah syafawiyah method in the teaching Arabic writing had a significant 

effect on the improvement of the students’ ability to write Arabic words. 
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi     : Penerapan Metode Sam’iyah Syafawiyah Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Kemahiran 

Menulis 

Nama Lengkap : Miftahul Jannah 

NIM : 140202160 

 

Pembelajaran  Bahasa  Arab  di madrasah tsanawiyah diharapkan siswa mampu 

berbahasa arab secara aktif dan pasif. Kemampuan ini tercermin dalam  empat  

keterampilan  berbahasa sebagai tujuan utama dalam pembelajaran bahasa arab, 

yaitu  keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Masih banyak 

permasalahan yang ditemukan pada siswa di madrasah tsanawiyah terkait dengan 

kemampuan berbahasa, diantara nya adalah kelemahan  menulis kosa kata dan 

kalimat  bahasa arab secara baik dan benar. Maka dipandang perlu dilakukan 

perbaikan dari sisi pengajaran guru. Oleh karena itu  peneliti ini mencoba 

menerapkan metode sam’iyah syafawiyah dalam pengajaran bahasa arab untuk 

mengetahui keefektifitasnya  dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

kemahiran menulis. adapun metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen dengan One Group – Pretest  Postest Design. Untuk 

mengumpulkan data, peneliti menggunakan pre tes dan post tes  yang baik kepada 

19 siswa yang dijadikan sebagai sampel. Analisis data yang digunakan adalah uji 

– T (paired sample t-test) yang dilakukan melalui program spss 22 dan manual. 

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa penerapan metode sam’iyah syafawiyah 

dapat  berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan murid dalam menulis kata 

dan kalimat  arab, dimana hasil uji T-Test memperoleh hasil (-8,913) dan tingkat 

singnifikansi (sig) (0,05 < 0,00). Serta hasil dari effect size adalah 0.815. hal ini 

menunjukkan bahwa  penerapan metode sam’iyah  dan syafawiyah  dalam 

pengajaran menulis kalimah arab  berpengaruh besar terhadap peningkatan  

kemampuan  murid dalam menulis kalimah arab.    
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 الفصل األول
 البحث أساسية

 
 مشكلة البحث - أ

لغة القرآن الذي أنزل اهلل على رسوله حممد صلى اهلل عليه إن اللغة العربية هي 
وسلم وهي إحدى اللغات السامية وأرقاها معىن ومبىن وإشتقاقا وتركيبا، بل هي من أرقى 

 زال نستخدمها يف الكتابة والتأليف واألدب يؤرخهاوهذه اللغة اليت ما. لغات العامل
كما قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي    1.الشعر اجلاهلي والقرآن الكرمي وحديث الشريف

أن اللغة على كانت هذه اآلية تدل  .(2:يوسف) إنا أنزلنه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
. العربية أهم اللغات اليت وجب على هذه األمة تعليمها تعليما جمتهدا وفهمها فهما جيدا

 .املدارس أواملعاهد العلميةلغة العربية درسا من الدروس املهمة اليت قررها الولذلك تكون 

مهار  ستماع و رب  هي مهار  اااأل هاراتللغة العربية املا لتعليم نومن املعروف أ
وتصبح هذه املهارات األرب  هدفا أساسيا يف تعليم  .الكتابة مهار و  القراء مهار  الكالم و 

  .اللغة األجنبية حيث مل يكن التعليم ناجحا دون حتقيقها

لوصول خربات  الطلبةوالكتابة هي مهار  من املهارات اللغوية اليت حيتاج إليها  
من أنشطة الكتابة يف شكل رموز أو  مهار  الكتابة هي إحدى .األجيال بعضهم بعضا

ومعىن األخرى أن الكتابة أد  لغوى . حروف أو أرقام اليت ميكن فهمها من األخرين

                                                             
، (1991دار الفكر اللبنان،  :بريوت) الشائعة وأثرها في تطوراللغة العربية،األخطأ عفيف دمشقية، 1

 11. ص
2
Muhammad Abdul Hamid, Pembelajaran  Bahasa  Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi  dan  Media, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal: 137. 



  

 

فيه القواعد اللغوية املكتوبة، يعرب عن فكر اإلنسان رمزي يعطى داات متعدد  وتراعى 
  .ومشاعر ، ويكون دليال على وجهة نظره وسببا يف حكم الناس عليه

هي عنصر من العناصر املهمة يف عملية التعليم والتعلم  طريقةكانت ال
هي إحدى العناصر املهمة يف اجملال  طريقةاملراد بالغراض يف الرتبوية و لحصول على األل

تقدم ممارسة ااستماع والكالم  اليتطريقة ال هيالسمعية الشفوية الطريقة و   .الرتبوية
 األشياء شرح األمل اللغة استخدام كنمت الطريقة هذهو  .الكتابةة القراء  و سوبعده ممار 

  .الصعبة

فوجى الضباط يف ية ظهرت يف إبان احلرب العلمية و السمعية الشف الطريقة
اصة خ اجليش األمريكي بعدم قدر  الكثري من اجلنود على أية لغة أجنبية بطالقة كافية،

 مبجموعة من اللغويني البنائني بدأوا باإلستعانة .كوريالغات جنوب شرق آسيا كفتنام و 
Struktural Linguistic   يف ختطيط مناهج تعتمد على إتقان فهم الكالم واحلديث بطالقة

 الطريقةوبدأت بذلك بشائر ظهور  باللغة األجنبية ضمن برامج إعداد العسكريني،
  .السمعية الشفهية يف تدريس اللغات األجنبية

 (Zhul Fahmy Hasani)ذو الفهم حسينكتابة اليف  الطلبة ت املشكالت عندكان
هم و  اهلجائيةاحلروف املدرسة املتوسطة غري قادرين يف كتابة  الطلبةأن املشكالت  هثيف حب

                                                             
 1  1 ، الطبعة األوىلدر املسلم :الرياض) ماهيتها وطرائق تنميهالمهارات اللغوية أمحد فؤد عليان،  

 1 1. ، ص(111 / ه 
ري اإلسالمية احلكومية جامعة الرن: ببندا آتيشه) المدخل إلى تعليم اللغة العربيةنت حممود، سالمى ب 

 1. ص ،( 11 
    1 .، ص(1991مجعة دمشق، : بدون املكان)طرائق تدريس اللغة العربية، حممد امحد رشيد،  
الطبعة  ،مكتبة لبنان: بريوت) ،(بين النظرية والتطبيق)تعلم اللغات الحية  صالح عبد اجمليد العريب، 

 9 . ص ،(م1991،األوىل



  

 

من  نيمتخرج بعضهم لوكان املفردات و  واالقواعد اللغة العربية ومل يسيطر  وامل يفهم
 1.املدرسة اإلبتدائية ااسالمية

فيها اللغة  علمهي إحدى املدارس الىت ت MTsN 5 Pidie Jayaإن املدرسة 
عندهم اللغة العربية و  تعلم يرغبون عن MTsN 5 Pidie Jayaيف  الطلبةوكان . العربية
املثال  على سبيل.  ، مثل كتابة املفردات أو اجلملةكتابة احلروف العربية اجليدبة يف  و الصع

. "كلم"بالكلمة يكتوبون  الطلبةبعض و " قلم"كتابة الكلمة  الطلبةاملعلم  طلبحينما 
مل يقدروا على كتابة  الطلبةألجل ذلك جيعل  .الكافرف حرف القاف حب بدلوا هم

 9.ميلةاجلصحيحة و الاحلروف العربية 

  دالسمعية الشفوية ملساع طريقةالتطبيق ومن هذه البيانات أرادت الباحثة أن 
يف ترقية مهار  الكتابة حىت يكونوا قادرين على كتابة اللغة العربية بكتابة جيد   الطلبة

ــب على  لباحثة أن تقوم بالبحثالظاهر ، فرتيد اواعتمادا على تلك  .MTsN 5 Pidie Jayaـــ
 على مهارة الكتابة الطلبةلترقية قدرة  السمعية الشفويةالطريقة  تطبيق" املوضوع

 ."MTsN 5 Pidie  Jaya)بحث تجريبي بـــــ )

 

 البحث سؤاال - ب
اعتمادا على املعلومات السابقة تريد الباحثة أن حتدد املشكلة اآلتية للبحث، 

 : ي كما يليوه
 السمعية الشفوية ؟ الطريقةتعليم وتعلم الكتابة باستعمال  اءجر كيف إ -1
على مهار   الطلبةلرتقية قدر   ثرياتأالسمعية الشفوية يكون  الطريقةتطبيق هل  - 

 الكتابة ؟
                                                             

7
Zhul Fahmy Hasani,  Penerapan  Metode  Imla’ untuk  Meningkatkan  Keterampilan 
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 البحث هدفا  -ج
 :اعتمادا على املشكلة السابقة فكان اهلدف من هذا البحث هو

 . تعليم وتعلم الكتابة باستعمال الطريقة السمعية الشفوية التعرف على إجراء -1
على  الطلبةالسمعية الشفوية لرتقية قدر   الطريقة تطبيقثري تأعلى  التعرف - 

 .مهار  الكتابة
 

 أهمية البحث - د
 : كما يلي  فهيوأما أمهية البحث 

 الطريقةتطبيق تعليم اللغة العربية ب قادرين على الطلبةأن يكون : ةبللطل  -1
 .مهار  الكتابةعلى  السمعية الشفوية

لرتقية  هلم مساعد السمعية الشفوية الطريقةأن يكون استخدام : للمدرس - 
 .على مهار  الكتابة الطلبةقدر  

نظريات مهار  الكتابة اخلرب  يف البحث وزياد  املعلومات عن  زياد : للباحثة  - 
 السمعية الشفوية الطريقةو 

 

 هفروضو  البحث تراضاتفإ - ه
 الطريقةتطبيق أما اافرتاضات اليت اعتمدهتا الباحثة عن هذا البحث هي أن 

السمعية الشفوية  الطريقة تطبيقوأن . يف عملية التعليم الطلبةية يسهل السمعية الشفو 
ة صحيحة ويفهموا كتابيكتبوا  أن  تعليم اللغة العربية ويستطعون رغبة يف الطلبةجيعل 

 . ةالقواعد اللغوي
 : وأما الفروض هلذا البحث، فيما يلي 

لرتقية قدر   تأثريا يكون السمعية الشفوية الطريقة تطبيق: (Ha)ض البديلالفر  -1
  .على مهار  الكتابة الطلبة



  

 

لرتقية  تأثريا مل يكنالسمعية الشفوية  الطريقة تطبيق: (Ho)ض الصفريالفر  - 
 على مهار  الكتابة  الطلبةقدر  

 
 حدود البحث - و

 :حدود البحث فهي كما يلي وأما  

السمعية  الطريقةتطبيق  "تبحث الباحثة هذه الرسالة عن  :احلد املوضوعي -1
 ."الكتابةعلى مهار   الطلبةلرتقية قدر   الشفوية

 MTsN 5 Pidie Jayaتبحث الباحثة هذه الرسالة يف مدرسة : احلد املكاين - 
 -119 الدراسى  يف العام تبحث الباحثة هذه الرسالة :  احلد الزماين - 

 119. 
 

 مصطلحات البحث  - ز
 الطلبةلرتقية قدر   السمعية الشفوية الطريقةتطبيق "إن موضوع هلذا البحث 

من الكلمات اليت تكون يف هذا املوضوع  وتشرح املعاىن املصطلحات" الكتابةعلى مهار  
 : ليفهم القارئون معانيها اليت تقصد هبا الباحثة، وهذه املصطلحات هي

 تطبيق  -1
 –يفّعل  –فّعل "على وزن " تطبيقا –يطّبق  –طّبق :"كلمة التطبيق مصدر من  

والتطبيق عند  9.، وهو وض  شيئ موض  التنفيذ أو قيد ااختبار و ااستعمال"تفعيال

                                                             
، اللبان املكتبة الشرقية: بريوت)، في العربية المعاصرة المنجد الواسيط، دكاس للطباعةمؤسسة 9

 1  . ص ، ( 11  ،بعة األوىلالط



  

 

ويقال التطبيق باللغة ااندونيسية  11.هو استماله إىل رأيه السياسي وغريه: احملدثني
"penerapan."11 ساعد  مل السمعية الشفوية الطريقة هو تطبيق به يف هذا البحث واملراد

 .على مهار  الكتابة الطلبةلرتقية قدر   املدرس
 

 السمعية الشفوية الطريقة  -2
 طريقةكب من ثال  كلمات وهي الترت  السمعية الشفوية الطريقةكلمة 

، الطريقة –طريق  –طرقا  –يطرق  –لغة مصدر من طرق  طريقةوال. الشفويةو السمعية و 
عبار  عن خطة عامة : واصطالحا   1.املذهب وسري  إىل شيئالسبيل و  :معناها 

أن تقوم هذه اخلطة حبيث اتتعارض م  املدخل الذي  وتنظيم وعرض املاد  اللغوية على
  1".تصدر عنه وتنب  منه وحبيث يكون واضحا أن املدخل شيئ مبادئ 

الياء والتاء مسعية، وهي بزياد   –مساعا  –وكلمة السمعية لغة مصدر من مس  
عملية القبض على صوت  اصطالحاو   1.دركه حباسة األذنوالصفة لنسبة إىل مساعا أي أ

  1.باألذن حىت حصل عليها

                                                             
الطبعة األوىل،  دار املشرق، :بريوت)، المنجد في اللغة الغربية واألعالم، مؤسسة دار املشرق  

 1  . ص ،( 11 

، ياياسن فيلنغكارا فنرتمجة فنفسر القرآن :جاكرتا)، اندونيسى –قاموس عربي حممد يونس، 11
    . ، ص(111 

 111.، ص...... في المنجد ،مؤسسة دار املشرق 1
جامعة أمر : سعودي)، ، الناقة تعليم اللغة العرابية للناطقين بالغة أخرىحممد كامل 1

    .ص ،( 199القرى،
   1   .ص ،......المنجد في ، مؤسسة دار املشرق   1

15
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شفها وهي بزياد  الياء والتاء  –يشفه  -شفه  وكلمة الشفوية لغة مصدر من
اليت النطق هو الكلمة  اصطالحاو   1.بالفم والتوكيد لنسبة إىل شفها أي آلة عزف

    (. وضوحا ، املذكور )يتحد  هبا 

يرتتب على هذه املبادئ اجلديد  ظهور هي  السمعية الشفوية الطريقةكلمة و 
هنا هو  السمعية الشفوية طريقةواملراد بال .نبيةطريقة جديد  يف جمال تعليم اللغات األج

اآللة / ملهار  الكتابة باستخدام اادا   العربيةيف تعليم اللغة الباحثة ستعمل اليت ت طريقةال
 .(Audio)السمعية 

 
 الترقية  -3

رفعه وصعده وأن يرف  أي ، ترقية –يرقي  –وكلمة ترقية مصدر من رقى 
واصطالحا أن ترقية  11.حصول الدرس للتالميذ يرتقى به األمر حىت بلغ غايته

يف هذا البحث هي ما حتول به " ترقية"واملراد 19."ينتقل به من حال إىل حال مازال:"هي
يعين ترقية  .من مستوى السفلى اىل مستوى األعلى للحصول بأن تغيريا من حال سابق

 .سيطر  الكتابة العربية بعد تعليم بالطريقة السمعية الشفوية
 

 الطلبةقدرة  -4
قدار وقدر  مبعىن القو  على الشيء والتمكن  –يقدر  -كلمة قدر  من قدر         

وأما القدر  يف ااصطالح هي الصفة اليت يتمكن احلي من الفعل وتركه  19.منه

                                                             
     19 . ص، .......فى  المنجد الوسيطمؤسسة دكاس للطباعة،    1
  1 . ص، ....... المنجد الواسيط، مؤسسة دار املشرق  
   1 . ص، .......المنجد الواسيط ، مؤسسة دار املشرق  
    . ص ،....... المعجم الوسيط، مؤسسة دار املشرق  



9 

 

مهار  الكتابة  على الطلبةواملراد هبا هنا هو حماوات تقدمي املعلم لرف  قدر  1 .باإلراد 
 .باستعمال الطريقة السمعية الشفوية

طلبا  –يطلب  –وأما كلمة الطلبة مج  من طالب وهو اسم الفاعل من طلب 
وأما املراد بالطلبة يف هذا . مبعىن الطالب يطلب العلم يف مرحلة الثانوية والعالية .ومطلوبا
 . للفصل الثاىن Pidie Jaya 5املدرسة الثانوية  طلبة هو البحث 

 
 مهارة الكتابة  -5

واصطالحا أن  1 .مهرا ومهار  معناها  حذق –ميهر  -كلمة مهار  هي مهر 
وهذه القدر  . هااملهار  حذاقة وبراعة وقدر  تنمز باخلرب  واملتعلم والعمل والتدريب علي

كتساب والتعلم واملرن الفطر  وااستعداد، وأساس من اا  أساس من: تقوى على أساسني
   .املتوصل

واصطالحا    .رسمخّط أو :كتابة  –يكتب  –والكتابة هي مصدر من كتب 
أهنا مهار  بسيطة ترتكز يف القدر  على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا طبقا ملا 

عليه أصحابه من أشكال هلذه احلروف والكلمات، وم  أن هذا يكون جزاء مهما  اتفق
   .مفهوم الكتابة إا أن مفهوم الكتابة أوس  من هذا وأمشل

                                                             
 .ص (م 1999دار الكتاب العلمية، : بريوت )، كتاب التعريفات، حممد اجلرجاينالشريف على بن   

11 . 
 

       .ص، ....... المنجد في، مؤسسة دار املشرق1 
    .، ص(م 199 ،دار املعارف :مصر) ة،التوجبه في التدريس اللغة العربين، ماحممد على الس  
 991 .ص، .......المنجد الوسيط ، مؤسسة دار املشرق  
     .ص ،.......تعليم اللغة  ةالناق ،حممد كامل  
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ال بدون الصوت والقدر  على رسم املراد مبهار  الكتابة هي نشاط اإلتص
يف كتابة هذه الرسالة هي القدر  على   وأرادت الباحثة .احلروف والكلمات رمسا صحيحا

 .اجلملة كتابةكتابة املفرادت و و كتابة احلروف العربية، 
  

 الدراسات السابقة - ح
 عرض الدراسة السابقة -1

كلية الرتبية وتأهيل وبعد أن نظرت الباحثة يف مكتبة اجلامعة الرانريي ومكتبة  
الطريقة  تطبيق"معلمني جبامعة الرانريي وغريمها الرساات املبحوثة اليت تتعلق مبوضوع 

 :وجدت الباحثة كما يلي" على مهار  الكتابة الطلبةلرتقية قدر   السمعية الشفوية
 
السمعية الشفوية واستخدامها يف ترقية كفاء   الطريقة"، (Rahmah) رمحة: أوا

أصابتهم املشكلة يف  الطلبةوقد إختار الباحث هذا املوضوع بالنظر إىل أن ". الكالم
تعليم اللغة العربية وخاصة كانت هذه تتعلق بتعليم الكالم حيث أن هناك بعض 

وا على نطق يف مهار  كالمهم حيث أهنم مل يقدر  الطلبةاملشكالت الىت مازلت تصيب 
املفردات أو اجلمل العربية نطقا صحيحا، إن هذه املشكالت تظهر فيهم بينما كانوا 

وعلى رأي الباحث أن هذه . يتكلمون باللغة العربية يوميا يف بيئتهم بال طالقة وادقة
وأما . السمعية الشفوية يف تعليم الكالم طريقةاملشكالت متكن معاجلتها بتطبيق ال

السمعية الشفوية اليت يقوم  طريقةابة هذه الرسالة هي ملعرفة استخدام الاألهداف من كت
يف تعلم  الطلبةبه املعلم يف املعهد العصري دار العلوم مناسبة بقواعدها، وملعرفة رغبة 

السمعية الشفوية، وملعرفة معاجلة املشكالت اليت  طريقةمهار  الكالم باستخدام ال
وأما منهج . السمعية الشفوية طريقةالكالم باستخدام اليف تعلم مهار   الطلبةيواجهها 

البحث الذي يقوم الباحث يف تأليف هذه الرسالة فهو منهج وصفي حتليلي أو دراسة 
. حتليلية، ويف مج  البيانات قام الباحث باملقابلة الشخصية واإلستبانة واملالحظة املباشر 
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لسمعية الشفوية يف املعهد العصري دار ا طريقةوأما نتائج البحث يف هذه الرسالة فهي ال
يف املعهد العصري دار العلوم يرغبون تعليم الكالم  الطلبةالعلوم مناسبة بقواعدها، وأن 

يف تعليم  الطلبةيعاجل املشكالت اليت يواجهها  طريقةالسمعية الشفوية وهذه ال الطريقةب
 .الكالم

 
تعليم اإلمالء املنظور بالصور  يف مهار  الكتابة " ، (Maulidar) مولدر :ثانيا

وأما مشكلة الطالبات يف تعليم (. ABDYAدراسة جتريبية مبعهد جبل النور اجلديد بـ )
اللغة العربية مازالت صعوبة يف كتابة العربية بكاملة خاصة يف ماد  اإلمالء، ألن 

ملعهد ضعيفات اإلمالئية يف مهار   الطالبات يف املرحلة املتوسطة يف الفصل الثاين هذا ا
كتابة كمخارج احلروف وا يستطعن أن يوصلن حروف اللغة العربية جبيد  وصحيحة 

ومن أهداف البحث اليت تريده الباحثة يف كتابة الرسالة فهي ملعرفة على فعالية . وكاملة
. لنور اجلديداإلستخدام الصور  يف تعليم اإلمالء املنظور يف مهار  الكتابة مبعهد جبل ا

وملعرفة على إستجابة الطالبات على تعليم اإلمالء املنظور يف مهار  الكتابة مبعهد جبل 
البحث اليت تستخدمها الباحثة فهي دراسة املنهج التجرييب  الطريقةكانت . النور اجلديد

ومن النتائج احملصولة عليها يف ميدان (. Pre-ExperimenDesigns)بتصميمات التمهيدية 
لبحث هو إن تعليم اإلمالء املنظور فعاا لرتقية قدر  الطالبات يف مهار  الكتابة، وهذا ا

  9، أو ( ttabel)أكرب من النتيجة ت اجلدول ( ttest)الدليل على أن نتيجة ت احلساب 
< ، 1 > ،19 . 

 
، وأما املشكلة يف هذه املدرسة يف (Arafah Saftiyani) سفتيان عرفة: ثالثا

املالحظة األولية وجدت الباحثة أن قدر  الطلبة على سيطر  املفردات ايزال ضعيفة، ومل 
تطبيق "وكذلك ختتار الباحثة موضوع هذه الرسالة . حيفظ الطلبة إابعض املفردات

ــ دراسة جتريبية باملدرسة )السمعية الشفوية على تعليم املفردات  الطريقة املتوسطة بـــــ
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Bireuen .") واألغراض لكتابة هذه الرسالة ملعرفة ترقية قدر  الطلبة على اسيتعاب
السمعية الشفوية وملعرفة عملية تعلم الطلبة يف تعليم املفردات  الطريقةاملفردات بتطبيق 

وأما منهج البحث الذي تستخدام الباحثة يف هذه . السمعية الشفوية الطريقةبتطبيق 
وأما البحث الذي حصلت عليها الباحثة فهي أن تطبيق . رسالة فهي الدراسة التجريبيةال

السمعية الشفوية يرف  به قدر  الطلبة عن استيعاب املفردات وهذا ظاهر يف  الطريقة
( T-Test)النتائج اليت حصلت عليها الطلبة بعد التعليم وهي اريفاع نتائجهم وهي أن ت 

وبذلك، اإلختبار  1 ،19> 9 1، = اجلدول ( T) وقيمة ت 9 1، = احلساب 
السمعية الشفوية  الطريقةولذلك بتطبيق . مقبول=  HAمرفوض و=  HOاملعايري املناسبة 

 .يرف  به قدر  الطلبة عن استيعاب املفردات
 

 عالقة بني الدراسة احلالية بالدراسات السابقة - 
بناء على ما سبق أن هناك العالقة بني الدراسة احلالية بالدراسات السابقة كما 

 : يلي
  

تبحث عن ( Rahmah)أن يف رسالة رمحة  تومن بيان السابق وجد: األول
وأما يف هذه  الطلبةالسمعية الشفوية واستخدامها يف ترقية كفاء  الكالم عند  الطريقة

على مهار   الطلبةلرتقية قدر   السمعية الشفويةالطريقة استخدام الرسالة تبحث عن 
 .اختبار طرق التعلميف  السمعية الشفويةالطريقة  باستخدام هتان رسالتان. الكتابة
حيث . يف غرض تعلم اللغةدراسة السابقة والدراسة احلالية، أن ااختالف بني ال توجد

  .احلالية لرتقية مهار  الكتابةالدراسة قية كفاء  الكالم و أن غرض الدراسة السابقة لرت 
 

تبحث عن تعليم ( Maulidar) مولدرأن  تومن بيان سابق وجد: الثاين
اإلمالء املنظور بالصور  يف مهار  الكتابة، وأما يف هذه الرسالة تبحث الباحثة عن 
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مها يبحثان عن . على مهار  الكتابة الطلبةلرتقية قدر   السمعية الشفوية الطريقةاستخدام 
دراسة السابقة والدراسة ااختالف بني ال توجد.  .يف تعليم الكتابة الطلبةاملشكلة 

طريقة  استخدامعن الدراسة السابقة  طريقةحيث أن . تعلم اللغة طريقةيف احلالية، أن 
 . السمعية الشفويةالطريقة  استخدامعن  والدراسة احلاليةتعليم اإلمالء املنظور بالصور  

 
أن يف   ااختالف بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية، توجد: الثالثة

السمعية الشفوية على تعليم املفردات وأما يف  الطريقةتطبيق الدراسة السابقة تبحث عن 
على مهار   الطلبةلرتقية قدر   السمعية الشفويةالطريقة  تطبيق الدراسة احلالية تبحث عن

. يف اختبار طرق التعلم السمعية الشفويةالطريقة  باستخدامهتان رسالتان و  .الكتابة
حيث . يف غرض تعلم اللغةدراسة السابقة والدراسة احلالية، أن ااختالف بني ال توجد

 . أن غرض الدراسة السابقة لرتقية تعليم املفردات والدراسة احلالية لرتقية مهار  الكتابة
 
لتوضيح العالقة بني الدراسة احلالية بالدراسات السابقة فعرضت الباحثة حتليال    

 : عنها يف جدول التايل
 

 1-1اجلدول 
 عالقة الدراسة احلالية بالدراسا  السابقة

 وجه االختالف وجه التشابه الدراسة  رقم
استخدام مها يتشاهبا يف  رمحة 1

 السمعية الشفويةالطريقة
أما يف الدراسة السابقة كتبت 
الرسالة عن واستخدامها يف ترقية  
كفاء  الكالم والدراسة احلالية 

 الطلبةلرتقية قدر  تطبيقجيرب هذا 
 .على مهار  الكتابة



1  

 

مها يبحثان أحد من أنواع   مولدر  
يف اللغة  مهار  الكتابة

 العربية 

أن يف الدراسة السابقة تبحث عن  
وأما يف  ظورتعليم اإلمالء املن

تطبيق  الدراسة احلالية تبحث عن
 .السمعية الشفويةالطريقة

عرفة    
 سفتيان

تطبيق مها يتشاهبا يف 
 السمعية الشفوية الطريقة

أما يف الدراسة السابقة كتبت 
تعليم املفردات والدراسة الرسالة عن 

لرتقية قدر  تطبيق  احلالية جيرب هذا
 .على مهار  الكتابة الطلبة

 
 كتابة الرسالة  الطريقة - ط

وأما تأليف والكتابة هذا البحث فتعتمد الباحثة على دليل قسم تعليم اللغة 
   . 11 العربية بكلية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 

                                                             
25

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-

Raniry,  Banda Aceh. 2016. 
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 الباب الثاني
اإلطار النظري    

 الطريقة السمعية الشفوية  -أ 
 

 الطريقة السمعية الشفوية  تعريف -1

يف االهتمام مبهارة  الطلبةالطريقة السمعية الشفوية هي طريقة تطلب 
الطريقة السمعية الشفوية ظهرت يف الواليات   4.املفردات  والكتابة و اإلستماع الكالم 

فقد ظهرت حاجة . الىت ظهرت طروق األخرى يف أوربا املتحدة األمريكية يف الوقت
 .تاسع عشر لإلتصال بالشعوب األخرىاجليش األمريكي يف النصف األول من القرن ال

 
لقد أخذت عملية اإلتصال يف السنوات األخرية تزداد بني الدول، فنمى 

املعونات التلفيزيون واتسعت املشروعات و حجم التجارة وانتشرات برنامج اإلذاعة و 
التعليمي بني الدوال مما أدى إىل زيادة إهتمام و الفنية، وكثرية عمليات التبادل الثقايف 

ولقد إلتفت هذا اإلهتمام بتعليم لغات . الناس بتعليم لغات أخرى غري لغاهتم الوطنية
  . التكلم باللغات األجنبية وفهمها يكون اإلنسان قادرا إىلأخرى إىل ضرورة أن 

 

تصال ي بأن يكون اإلنسان قادرا على االالشفوية هاملراد بالطريقة السمعية و 
ليطلق على طريقة يهدف إىل إتقان ( مسعي شفوي )باللغة األجنبية إىل صياغة مصطلح 

 ملا وجدو . الكتابة ثابةاملفردات و كأساس إلتقان مهارات  والكالم أو مهارات اإلستماع 

 Audiolingualصعب النطق، إفرتح مصطلح و  تعبري حمري وغامض  Aural- oralأن تعبري  
  .ليطلق على هذه الطريقة

                                                             
1
Mulyanto Sumardi,  Pengajaran Bahasa Asing,  ( Bulan Bintang, 1974 ) hal:12.   

جامعة القرى، : مكة املكرمة ) ، اقة تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات األخرىنال، حممد كامل 
 99. ص ،(4891

 99. ص ،.......اقة تعليم اللغة نال، حممد كامل 



41 

 

 نشأة الطريقة السمعية الشفوية  -2

عما سبقها من طرق ( audiolingual)ختتلف نشأة الطريقة السمعية الشفوية  
لطريقة ظهرت أساسا يف الواليات منها أن هذه ا: عدة أمور تدريس اللغات األجنبية يف

فلقد ظهرت حاجة . رباأو مريكية يف وقت الذي ظهرت فيه الطرق األخرى السابقة يف األ
ل من هذه القرن لالتصال بالشعوب الألخرى سواء و اجليش الألمريكي يف النصف األ

وجيمل لنا شترين .  إظهارهاومنها تعدد القوى اليت أسهمت يف. أكانوا حلفاء أم أعداء
 : هذه القوي فيما يلي

واليت متثل األساس ( Moulton)نشر الشعارات اخلمسة اليت صاغها مولتون  (4
وسوف يرد احلديث التفصيلى ( Army method)النظري اجليش األمريكي 

 .عن هذه الشعارات عند التفصيل القول يف مداخل الطريقة

 عن اللغة ( Bloomfield)  481ماكتبة بلومفيلد سنه  ( 

يف معهد تعليم اللغة ( Lado)وروبرت الدو ( Fries)كتابات شارفريز  ( 
 . اإلجنليزية يف جامعة مشجان بأمريكا

 ( Contrastive Linguistics)انتشار دراسات التقابل اللغوي  (1

 .بداية استخدام تكون لوجه التعليم ومعامل اللغات يف تعليم اللغة الثانية (1

ولقد اختذت . الطريقة السمعية الشفويةكل هذه العوامل أسهمت يف ظهور 
إال أنه لصعوية ( Aural-Oral)هذه الطريقة عدة أمساء فلقد مسيت يف اخلمسينات باسم 

اصطالحا اخر ( Pruaks)نطق هذا املصطلح وكثرة اخللط بني جزئية استبدل به بروكس 
فيسة اصطالحا للداللة على نفس وقد استخدم بوركسى ن( Audio-Lingual) هو

وأطلق عليه كارول ( The New Key)املفتاح اجلديد : الطريقة، هذه االصطالح هو
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(Carrol ) الصالح نظرية العادة السمعية الشفوية(Audio Lingual Habit Theory ) بينما
 Functional)اسرتا تيجية املهارات الوظيفية : تطلق عليه دراسة بنسلفانيا االصطالح

Skill Strategy.)1 

ظهرت هذه الطريقة كرد فعل للطريقة التقليدية، وللطريقة املباشرة ولطريقة 
". الطريقة  اللغوية"و" الطريقة الشفوية"ات أخرى مثل وهلذه الطريقة مسمي. القراءة مجيعا

أول  ألهنا استخدمت أول ما استخدمت" أسلوب اجليش"وكان امسها أول ما ظهرت، 
يف تعليم العسكريني اللغات األجنبية إلرساهلم يف مهمات خارج بالدهم  ما استخدمت

  1.بعد احلرب العاملية الثانية

انطالقا اىل ما سبق، فإن بذل جهود األمركيني حقيقة لتحقيق هذا املرمى 
بأسرع ما ميكن استعانت قوة الدفاع األمركي باجمللس األمركي للجمعيات العملية 

اجمللس يعملون فعال يف دراسات ميدانية يف حتليل اللغات وصادف أن كان أعضاء 
األجنبية غري املشهورة من ناحية ويف تطوير برامج تعليم اللغات األجنبية يف بعض 

 .اجلامعات من ناحية أخرى

قد اتضح للحكومة األمريكية أنه البد يف األشخاص الذين يقومون مبهمة 
كفاءة أهلها يف التكلم أو قريبا من    االتصال بالدول األخرى أن يكونوا يف نفس

ومن أجل ذلك اجته هدف التعليم إىل ختريج عدد من اجلنود ميكنهم القيام . كفاءهتم

                                                             
جامعة : مكة املكرمة)، المرجع في تعليم الغة العربية للناطقين بلغات أخريرشدي امحد طعيمة،   1

   9  .، ص(4891أمالقري، 
 مطبعة: جاكرتا)، تعليم اللغة األجنبية مدخل إلى طرقأزهار أرشاد، نقل من حممد علي اخلويل،   1

            18.ص ،(4888أوجونج فاندانج،" األحكام"
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فاختيار عدد من اجلنود ممن تسموا فيهم . باملهمة السياسية أو الدبلوماسية أو احلربية
الغات األجنبية،  االستعداد لتعلم اللغات األجنبية، وفعال متكن هؤالء  اجلنود من حذف

أوهلا وجود الدافع القوى عندهم، وثانيها قلة : وقد ساعد على ذلك خالصة أمور منها
عدد التالميذ يف حجرات الدراسة، وثالثها كون الربنامج قد وضع بشكل متدرج 

 .مستفيدا من الدراسات التحليلية اليت أجرها علماء اللغة

، الذي (analisis)نهج التحليلي ولقد تأثرت الطريقة السمعية الشفوية بامل
القى رواجا عند علماء اللغة األمركيني ولقد أدى اإلميان باملنهج التحليلي إىل اعتناق 
مببدأ أن الكالم الذي ينبغي أن يوصف هو ما يقوله الناس بالفعل ال ما يريد النحوي أن 

 .كبتطبيق ذل( structuralists)هكذا قام اللغويون الرتكيبيون . يقوله

ومل تقتصر دراسة اللغة على اللغويني الرتكيبيني بل شاركهم يف دراستها علماء 
ولكنهم درسوها من زاوية أن اللغة معيار  على حضارة ( anthropologists)األجناس 

فاللغة (. behaviorism)متكلمينها، وشاركهم أيضا علماء النفس من املذهب السلوكي 
. ات ميكن اكتسابه مىت توافرت الظروف االجتماعيةعندهم ما هي إال نظام من العاد

 .ولقد أدت كل هذه الدراسات إىل تطوير طرق التعليم

ولقد أدى االهتمام الزائد بضرورة تعليم اللغة األجنبية للطلبة هبدف  االتصال 
صف للطلبة هبدف اليت هتدف و ( aural-oral" )السمعية الشفوية"إىل ظهور مصطلحة 

تعبري غامض ( aural-oral)وملا وجد أن تعبري .  القراءة والكتابة ثانياإىل إتقان مهاريت
تسميتها بالسمعية . م4811يسبب ارتباكا لتشابه الكلمتني يف النطق، اقرتح نلسن عام 

   .غري أن املصطلحني مازاال على قيد االستعمال( audio-lingual)  النطقية
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ا من الطريقة املباشرة بل ميكن ولقد استفادت الطريقة السمعية الشفوية كثري 
ولعل أبرز ما نادت به الطريقة السمعية الشفوية هو اإلميان بأن . أن يقال إهنا تطوير هلا

خالصة القول فإن الطريقة  1.األولوية يف التعليم جيب أن يكون للجانب املنطوق للغة
 .السمعية الشفوية نشأت ردا على ظهور الطرق التقليدية

 

 الطريقة السمعية الشفويةأهمية  -3

لسهول فهم . لة االتصال بني الناساشيئ مهمة عند اجملتمع ألن اللغة اللغة 
والطريقة الىت تناسب للمبتدتني . التعليم الزم ان خنتار الطريقة املناسبةعند التعلم و  الطلبة

هذه الطريقة مؤسسة على نظرية القواعد الكالمية . هي الطريقة السمعية الشفوية
 1.املنظمة

 وبعد أن وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها، بدأت العالفات الدولية تنم
وحتسن، فظهرت احلاجة إىل االتصال الشفوي بني العامل على مستوى الدول واألفراد، 
وأدرك الناس أن االتصال مل يعد مقصورا على قراءة وتراث األمم وترمجته إىل اللغات 

تولني املسحة إىل تعليم اللغات ملواطنيها و كربى باحلاجة اللو مث شعرت دول  . األخرى
 9. ي الطيعي بلغات البالد اليت ترتبط هبالتحقيق االتصال الشفو . فيها

األنثروبولوجيا  ووكانت الدراسات اللغوية والنفسية ودراسة اإلنسان أ
(Anthropology)  قد تقدمت تقدما ملحوظا آنذاك، وتغريت نظرة اللغويني إىل طبيعة

 فظهرت مداخل ومذاهب لتعليم اللغات األجنبية، هتتم باجلانب. اللغة وتعلمها وتعليمها
، الذي تطور فيما بعد (Situational Approach)كاملواقف . ي املسموع من اللغةالشفو 

                                                             
   1. ص، .......مدخل إلى طرق أزهار أرشاد، نقل من حممد علي اخلويل،   1
   . ، ص (مكتبة النهضة املصرية :املصرية)، أساليب تدريس اللغة العربية، حممد على اخلويل1
: مكة املكرمة )  أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى،، إبراهيم العصيليعبد العزيز بن 9

 49  . ، ص(4881ية والعصرية يف إندونيسية، مكتبة معهد العلوم اإلسالم
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هذه املداخل طرائق لتدريس اللغات،   إىل الذهب السمعية الشفوي، وقد متخضت عن
 .يةكان أبرزها الطريقة السمعية الشفو 

 
سبب واحد، كما  ولطريقة السمعية الشفوية إذن مل تظهر نتيجة عامل أفا

العلمية، الىت و يعتقد البعض، وإمنا ظهرت نتيجة عدد من األسباب والعوامل السياسية 
 :ميكن إجيازها يف النقاط التالية

االتصال الشفهي املباشر بني األمم، بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية،  احلاجة إىل (4
وكانت وسائل . قوميةوترمجته إىل اللغات الم االعتماد على قراءة تراث األمم وعد

ي املباشر بني الدول والشعوب، فظهرت احلاجة إىل تعلم اللغات االتصال الشفو 
 .األجنبية بأساليب حتقق هذا اهلدف

عجز الطوائق السابقة، وخباصة طريقة القواعد والرتمجة وطريقة القراءة، عن حتقيق  ( 
املطالب االتصالية باملفاهيم اجلديدة، حىت إن ضباط اجليش األمريكي، فوجوا 
أثناء احلرب العاملية الثانية بعدم قدرة الكثري من جنودهم على حتدث أي لغة 

 . أجنبية بطالقة كافية

سات اللغوية النفسية يف منتصف القرن العشرين، الذي انتهى التطور يف الدرا ( 
يف علم اللغة  (structuralism)البنيوية الوصفية التكامل بني النظرية و أ بالتزاوج

نتيجة لذلك  -يف علم النفس، وتبلور (behaviorism)النظرية احلسية السلوكية و 
ي ينظر إىل اللغة نظرة اه الذاجتاه لغوي نفسي عرف باالجتاه السلوى، ذلك االجت

 .ية شكليةشفو 

 (antropologi)نثروبولوجيا األ وتطور الدراسات يف اإلنسانوثقافات الشعوب أ (1
وقيام عدد من علماء اللغة وعلماء النفس بدراسة اللغات اهلندية األمريكية غري 
املكتوبة، مما فرض على األمريكيني التعامل مع الناطقني هبا شفهيا، وهيأ الفرص 

 . لدراسة لغات الشعوب األخرى غري املكتوبة يف اسيا وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية



 2 

 

ليم، وخباصة يف معامل الغات وأدوات عتالتطورات اليت حدثت يف تقنيات ال (1
التدريس يف اجلوانب التسجيل املسموعة واملرئية، مما زاد يف فاعلية أساليب 

 .يةالسمعية الشفو 

ية من السمعية الشفو  ز االهتمام باجلوانبنتيجة هلذه األسباب والعوامل، بر  (1
م الغات، يف تعلي (aural-oral approach)ي لشفو اللغة، فظهر املدخل السمعي ا

 8.يةانبثقت منه الطريقة السمعية الشفو الذي 

 
 أهداف الطريقة السمعية الشفوية  -4

 :تعتمد أهداف الطريقة السمعية الشفوية يف تعليم اللغة على األمور التالية

أن يلخض، بلغته اخلاصة، الظروف الىت نشأت فيها الطريقة السمعية  -
 .الشفوية

 .بني إجراءاهتاو أن يدرك العالقة بني الظروف الىت نشأت فيها هذه الطريقة  -

 .طبيعة تعليمها كلغة ثانية من إجراءات الطريقةو أن يستنتج مفهوم اللغة  -

 .أن حيدد درجة االتساق بني إجراءت هذه الطريقة واملداخل الىت تستند إليها -

 .ةأن يشرح كيفية معاجلة هذهالطريقة للمهارات الصوتي -

أن يبني موقف هذه الطريقة من كل من االستعانة بلغة وسيطة، التدريبات  -
 .النمطية

 . أن يستنتج أهم مواضفات الكتاب املدرسى الذى يؤلفه أنصار هذه الطريقة -

 .يربز من بني إجراءات هذه الطريقة مسؤليات املعلمأن  -

أن يقرتح خطة مسطة لتدريس مفاهيم الثقافة العربية اإلسالمية يف ضوء تصور  -
 . هذه الطريقة ملفهوم الثقافة وكيفية تقدميها

 .الطريقةأن يقدم درسأ منوذجيا يستند فيه إىل مداخل هذه  -

                                                             
  2  . ص ، ....... أساسيات تعليم اللغةعبد العزيز بن إبراهيم العصيلى، 8
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أن يوازن من هذه الطريقة وغريها من طرق تعليم العربية كلغة ثانية من حيث  -
 42.وم اللغة وهدف تعليمهاتصور كل منهما ملفه

 

 الطريقة السمعية الشفويةخطوات تدريس  -5

طوات تدريس الطريقة السمعية خدخول الفصل على املعلم أن يعرف قبل  
مفردة و ية، اخلطوات تدريس الطريقة السمعية هي أن يقدم املعلم حوارا جديدا أالشفو 

الصور و جديدة، ويستعمل املعلم اللغة األجنبية يف تدريس املادة، كشرح املعاين باحلركي 
 .النماذج

 
ثالث مرات كنموذج، مث يبدأ  واملفردات مرتني أ ووقدم املعلم احلوار أ

التدريبات كذلك بتقدمي النموذج اإلجابة الصحيحة، ويف األوقات األخرى تصحح 
املفردات عدة  واهلدف اللغة، مث يكرر الطلبة اجلملة احلوارية أأخطأ النطق السليم يف 

مرات مجعيهم مث يكرر فرقة صغرية وعلى كل فرقة أن يقدم اجلملة احلوارية بصوت مرتفع 
 .مث يستمر بفرقة أخرى مرتبة كما يف احلوار

 
املفردات و االستطاعة يف تأدية إحدى اجلمل احلوارية أ الطلبةعندما يشعر 

باإلجابة الصحيحة يقدم  الطلبةعندما يأيت و لة من األخرى املعلم تدريبات اجلميستعمل 
 الطلبةباحلوار بسرعة عندما يشعر  ويسأل املعلم األسئلة ماتتعلق. املعلم بكلمات الثناء

لم مؤشرات ويتعامل مع اإلفراد، مث يقدم املع. أصبحوا قادرين على االصطالح بذلك
 .االستجابة يرفع الصورة للمساعدة علىو 
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وفيها اليتعلم . رة احلواروبعد ذلك يقدم املفردات اجلديدة من خالل سيط
إمنا يقدم هلم من خالل األمثلة والتمرينات أي وظيفة . القواعد النحوية نظرية الطلبة

بعمل كتايب  الطلبة، ويقدم ردات على السبورة يف هناية القبولاملفو ويكتب املعلم احلوار أ
 .تعدود

 
. أن يكون منوذجا مثاليا يف لغة اهلدفو األساسية للمعلم ه األدوات ىحدإ

لذلك جيب أن يكون النموذج . حيث يكون منوذج مشاهبا للغة املتحدث األصلي
وتعلم اللغة األجنبية عبارة من . متفقاحىت يستطيع الطلبة تقليده بعد حسن االستماع

 .ة وزن التعلمادة قو يعملية التكوين عادة ، فكلما كثر التكرار ز 
 

 عيوبهاو مزايا الطريقة السمعية الشفوية  -6

إن لكل التعليم مزايا وعيوبا، وعلى املعلم أن يعرفها ويشعر أنه حريف تطبيق 
لذلك جيوز عليه أن يطبيق الطريقة . املناسبة للطلبةطرق التعليم، واستخدام األساليب 

األخرى اليت تناسب هلم، كمثل يف الطريقة السمعية الشفوية ليس هلا شرح القواعد، 
وهنا بعض . ولكن إذا كان الطلبة يسألون عنها فعلى املعلم أن يشرح ما حيتاج الطلبة

 : املزايا فيما يلي

 
 الشفوية و مزايا الطريقة السمعية  -أ 

 :وأما مزايا هذه الطريقة هي

 44.يناسب عملية التعلم اللغة األم -

 .االهتمام باجلانب الشفهي من اللغة يتناغم مع الوظيفة األساسية للغة -

 .االهتمام بثقافة مبفهومها الشامل -

 .م اللغة من غري الرتمجة وللجوء إىل اللغة األم أمر جيد ومطلوبتعل -
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 .الطلبةأنشطتها، وتقومي أداء و خطواهتا  -

 .عليها الطلبةالتلفيظ حىت يقدر و هتتم باإلستماع  -

ستماع فالكالم فاملفردات فالكتابة ترتيب تدريس املهارات اللغة األربع من اال -
  4.ترتيبيتفق مع الطريقة الىت يتعلم اإلنسان هبا لغبة األوىل

  4.مبجرد الطلبةاملدرس يستطيع أيظا أن يصح خطاء  -

 41.تأليف يف نطق األصلىالعربية و  لتكلم اللغة الطلبةيف تأل -

أنشطتها مفهومة لدي املعلمني، مما يسهل عليهم معظم أهداف هذه الطريقة و  -
 .تنفيذ

 
 عيوب الطريقة السمعية الشفوية  -ب 

 :وأما عيوب هذه الطريقة هي

الكالم ليس الشكل الوحيد اللغة، فهناك كتابة وهناك جمادات مكتوبة مل مت  -
 41.مبوحلة الكالم

 .عيداالقو الفردات والكتابة و  ال هتتم -

 .الناطق األصلو أفضل املدرس إلستخدام هذه الطريقة ه -

 41.على املدرس أن يستعد ويرتب مادة الدرس راتبا خاصا -

 .وامهلت احلواس األخرى اهتمت مباسة السمع -

                                                             
اإلسالمية الرانري جامعة : بند أتشية )، المدخل إلى تعليم اللغة العربيةسالمى بنت حممود،  4

 91 . ، ص(221 ، احلكومية
   1 4  .ص  ،( 4882 ،النهضة: الرياض ) ، تعليمهاو أساس تعليم اللغة دوحالس بدوان،  4
 12 . ص  ،( 4882جامعة املليزيا، : مليزيا )  طرق تعليم اللغة العربيةجاسم على جاسم، 41

 19 . ، ص . . .المدخل تعليم اللغة سالمي بنت حممود، 41
  92 .، ص . . .المدخل تعليم اللغة سالمي بنت حممود، 41



 1 

 

أهنم يريدون من غري أن يدركوا املعىن مما جيعلهم يستعملونه يف املواد غري الىت  -
 . أعدت

 .إجراءات احلفظ تؤدى إىل امللل والسأل -

شفويا، وتقدميها أن هذه الطريقة ترتك وقتا طويال بني تقدمي املادة التعليمية  -
 .مطبوعة أو مكتوبة

 41.امهلت النواحى الذهنية وركزت على النواحى اآللية -

 .عدم مراعاة احلاجات اخلاصة لبعض الطلبة من تعلمهم اللغة اهلدف -

التعليمية وضعت على أساس نتيجة التحليل التقابلي الذي مل تكن أن املواد  -
 49.فرضياهتا متثالملشكالت التعلمية احلقيقية لدى الطلبة

 .حيتاج املعلم النشاط واخلفيف أو السريع -

 48.نقصان على إعطاء اإلهتمام الكالم تلقائيا -

دربت  مل يعطى الطلبة التدريبات يف املعان اآلخر من الكلمات اليت سبق ما -
 2 .املناسب على السياق

 

على املعلم أن يعرفها ويشعر أنه حريف لكل طريقة التعليم مزايا وعيوبا، و إن 
ق لذلك جيوز عليه أن يطب. للطلبةة ستخدام األساليب املناسباتطبيق طرق التعليم، و 

مثل يف الطريقة السمعية الشفوية ليس هلا شرح الطريقة األخرى الىت تناسب هلم، ك
 .الطلبةون عنها فعلى املعلم أن يشرح ما حيتاج يسأل الطلبةكان د، ولكن إذا القواع
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 تابةمهارة الك -ب

 تابةمفهوم مهارة الك -1

، وتعد ستماع والكالم والقراءةاال: لية مهارة الكتابة إحدى مهارات اللغة الك
ة اخرتاع الكتابألن . ستماع والكالمريت االهذه املهارة حديثة نسبييا إذا قورنت مبها

بشري ظهر عصور الحقة، وشكل اخرتاع الكتابة مرحلة جديدة يف تقدم احلضارة 
وهلذه املهارة عالقة قوية وطيدة مبهارات اللغة األخرى، فالرمز الكتاب جيمع . اإلنسانية

من  نبني الكتابة وبني القراءة كما تشرتك الكتابة يف صفة اإلنتاجية مع مهارة الكالم، إذ
 4 .يستطيع املتعم التعبري عن مشاعره وأفكاره وارئهخالل 

 
إذا كان القراءة إحدى نوافذ املعرفة، وأداة من أهم أدوات التثقيف اليت يقف 

مفخرة العقل  –يف الواقع  –هبا اإلنسان على نتائج الفكر البشري، فإن الكتابة تعرب 
   .اإلنساين، بل أهنم إهنا أعظم ما إنتجه العقل

 

نسان أن الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها ميكن لإلوتعترب 
. يعرب عن أفكاره وأن يقف على أفكار غريه، وميكنه أن يربز ما لديه من معان ومفاهيم

وال شك أن هناك ارتباطا وثيقا بني الكتابة السليمة والفكرة  السليمة، فأي خطأ يف 
كل ذلك وأي قبح يف الكتابة عند التعبري،   رسم الكلمات أو يف  التعبري عن املعاين،

تعد الكتابة وسيلة من     .ينقص من قيمة أي عمل كتايب بل ويقلل من قيمة كاتبه
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للتلميذ أن يعرب عن أفكاره، وأن يقف على أفكار  وسائل االتصال اليت بواسطتها ميكن
كثريا مايكون اخلطأ الكتايب يف اإلمالء، . مفهومات ومشاعر غريه، وأن يربز ما لديه من

ومن مث تعد الكتابة . أو يف عرض الفكرة سببا يف قلب املعىن، وعدم وضوح الفكرة
الصحيحة عملية مهمة يف التعليم على اعتبار أهنا عنصر أساسي من عناصر الثقامة، 

 1 .لى أفكار الغري واإلملام هبالنقل األفكار والتعرب عنها والوقوف عوضرورة اجتماعبة 
 

 أهمية الكتابة -2

 :م املهارات اللغوية ومتكن أمهيتها فيما يليأن الكتابة من أه ليس من شك
الكتابة هي ذاكرة األفراد والشعوب، حيث حتتفظ خبالصة فكر األمة وتراثها  -

 .ياعوتصوهنا من الض

الكرمي أمهيتها يف الكتابة وسيلة من وسائل حفظ احلقوق، وقد أكد القرآن  -
 .املعامالت واملواثيق

الكتابة أدة من أدوات االعالم والدعوة خصوصا يف عصرنا احلاضر حيث  -
 .انتشرت اجملاالت واجلرائد والكتب

 1 .الكتابة قوام املعامالت اليت تنظم شؤون الدولة حمليا ودوليا فيها -

 

  :وقد بني عليان كم نقله اوريل حبر الدين عن أمهية الكتابة
 .ة، وشرط ضروري حملو أمية املواطنجزء أساسي للمواطن -

أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن اآلخرين فكرهم  -
 .وخواطرهم
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 1 .وسيلة اتصال بني أفراد البشر باملؤلفات واخلطابات وغريمها -

 

تعد الكتابة من أهم وسائل اليت يستطيع الفرد من خالهلا التعبري الكتايب،  
ومن خالل التعبري عن أفكاره، والوقوف على أفكار اآلخرين، وأن يربز ما يكون اخلطأ 

وكثريا ما يكون اخلطأ . الكتايب ومشاعر، ويسجل ما يريد تسجيله من حوادث ووقائع
الكتايب سببا يف قلب املعىن، وعدم وضوح الفكرة، ومن مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية 

وتدريب املتعلمني على الكتابة يف مراحل . ، وحياته املستقبليةمهمة للمتعلم يف دراسته
التعليم املختلفة ينبغي أن يرتكز على تنمية املهارتني الرئيسيتني القدرة على الكتابة 

 1 .الصحيحة، وإجادة اخلط
 

 أهداف تدريس الكتابة -3

التعبري )من أهم األهداف اليت يصبو إليها مدرس اللغة أثناء مهارة الكتابة 
املهارة الكتابة يستهدف التعليم . هو أن يصل بالدرس إىل إتقان مهارة الكتابة( الكتايب

 :كما يلي" الكتابة واإلمالء ( الشامل يف)موسوعة " عند يف كتاب 
حيث الشكل  تدريب الطلبة على رسم احلروف بصورة صحيحة من (4

 .وتناسق احلروف مع بعضها البعض يف الكلمة الواحدة

تنمية القدرة لدى الطلبة على التمييز بني احلركة واحلروف عند اللفظ  ( 
 .والكتابة

لبة على ترمجة أفكاره وأحاسيسه وقضاياه احلياتية والتعبري تنمية القدرة الط ( 
 .عنها تعبريا كتابيا بصورة سليمة
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كتابة بسرعة تناسب األحوال واألوضاع اليت ميكن أن متكني الطلبة من ال (1
   9 .يف حياته العملية تعرض هلاي

 

وقدم حمود كامل الناقة . لكل تدريس أهداف معينة ولذلك تدريس الكتابة 
 :أهداف تدريس كما يلي

 .كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلرف وصوته -

ييز شكل احلرف منفصلة وحبروف  متصلة مع متكتابة الكلمات العربية حبرف  -
 .وسطها وآخرهايف أول الكلمات و 

 .إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار -

 .سليمكتابة اللغة العربية خبط واضح و   إتقان طريقة -

 .الرقعة أيهما أسهل على الدارسو إتقان الكتابة خبط النسخ أ -

من بعض االختالفات بني  معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما يف اللغة العربية -
 8 .النطق والكتابة والعكس

 
" وأما أهداف تعليم مهارة الكتابة عند يف كتاب حممود كامل الناقة يف كتاب 

 : فكما يلي" ليم اللغة العربية األسس العامة ملناهج تع
تكوين القدرة على تصور األفكار املناسبة حول موضوع معني هبدف الكتابة  -

 .فيه

األفكار وربطها باملخطط الذي وضعه الطلبة للموضوع الذي يكتبه وتنظيم  -
 .وكتابتها يف شكل فقرات ينسجم بعضها مع بعض

 .علومت  من مصاد ر أولية وثانويةتكوين القدرة على تصور ومجع م -
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  .تكوين القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات وتركيب -
 

 أنواع الكتابة -4

 :أسلوهبا وجماالهتا إىل ثالثة أنواعتنقسم الكتابة حبسب   
 ( وظيفة)كتابة عملية  (4

هذا النوع من الكتاب يتعلق باملعامالث واملتطلبات اإلدارية، ووالتقارير، 
 .ضروري يف احلياة للمنافع العامة واخلاصة، واملكاتبات الرمسيةو والبحوث العملية وه

 
 (فنية)كتابة أدبية  ( 

كشف األحاسيس واملشاعر، والعواطف هذا النوع من الكتابة يقوم على  
 .اإلنسانية، واإلبتكار يف الفكرة، وختيل املعاين والتحليق هبا

 
 (وظيفية فنية)كتابة عملية أدبية  ( 

الذي تعرض فيه الكتابة الوظيفة و النوع الثالث من أنواع الكتابة، وهو هذا ه     
بة املقال، إعداد فن كتا: يف أسلوب أديب وفين، وجمالت هذا النوع متعددة منها

 2 .اخلامتةو احملاضرات، التعليق، املذاكرات الشخصية، الكلمات االفتتاحية أ
 

 يات تعليم الكتابةيفك -5

 : يات من تعليم الكتابة هي كيف
 .أن حيدد أهداف تعليم القراءة بوضح، ويصوغها إجرائيا -

 . أن حيدد خطوات تعليم الكتابة -
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 . أن يستخدم املداخل املختلفة لتعليم الكتابة -

 .أن يدرب األطفال على الكتابة من اليمني إىل اليسار -

 . أن يساعد األطفال على كتابة احلروف العربية يف أشكاهلا املختلفة -

 .أن يدرب األطفال على استخدام عالمات الرتقيم -

 .العريب يف تعليم الكتابةو أن يوظف النح -

بة، وحماولة ايت تواجه األطفال عند تعلمهم الكتال عرف املشكالتأن ي -
 4 .عالجها

 
 استعمال الطريقة السمعية الشفوية لتعليم الكتابة  -ج

 المواد الدراسية -1

كتاب التعليم والتعلم معتمدة على  الباحثة استعملت أما املواد الدراسية اليت  
. فيه  24 وختتار الباحثة املواد املناسبة باملواد الدراسية ملنهج ."بني يديكالعربية "

وأما املواد  .وإهدء املواد لدرس اللغة العربية للفصل الثاين املدرسة الثانوية عن املهنة
 : الدراسية فهي

 

 اُْنُظْر َواْسَتِمْع َوَأِعدْ   : الِحَواُر اأَلوَّلُ 

 َماَذا تَ ْعَمُل أَْنَت؟أَْعَمُل طَِبْيًبا، :   ُعْثَمانُ 
 .أَْعَمُل ُمَهْنِدًسا:   َعِلي  

 أَْيَن تَ ْعَمُل؟:  ُعْثَمانُ 
 أَْعَمُل يفْ َشرَِكٍة، َوأَْيَن تَ ْعَمُل أَْنَت؟:   َعِلي  

                                                             
درا الفكر : القاهرة) المرجع في مناهج تعليم العربية للناطقيين بلغات أخرىعلي أمحد مدكور، 4 

 191. ، ص(م242 العريب، 
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ْسَتْشَفى:   ُعْثَمانُ 
ُ
 .أَْعَمُل يفْ امل

 َكْم َساَعًة تَ ْعَمُل يفْ اليَ ْوِم؟:   َعِلي  
 وََكْم َساَعًة تَ ْعَمُل أَْنَت؟ .ُل ََثَاينْ َساَعاٍت يفْ اليَ ْومِ أَْعمَ :   ُعْثَمانُ 

 .أَْعَمُل َسْبَع َساَعاتٍ :   َعِلي  
 َهْل حتُِب  َعَمَلَك؟ :  ُعْثَمانُ 

 .نَ َعْم، ُأِحب  َعَمِليْ :   َعِلي  

 .َوأَنَا ُأِحب  َعَمِلْي أَْيًضا:   ُعْثَمانُ 
 

 اُْنُظْر َواْسَتِمْع َوَأِعدْ :  ثَّاِنيْ الِحَواُر ال

رَاَسِة؟:  الطَّاِلُب اأَلوَّلُ   َماَذا َسنَ ْعَمُل بَ ْعَد الدِّ
، َسَأْعَمُل طَِبْيًبا، إْن َشاَء اهلل:  الطَّاِلُب الثَّاين   .أَنَا أَْدُرُس الطِّبَّ يفْ ُكلِّيَِّة الطِّبِّ

 .يفْ ُكلِّيَِّة الصَّْيَدلَِة، َسَأْعَمُل َصْيَدلِيًّا، إْن َشاَء اهللأَنَا أَْدُرُس الصَّْيَدلََة :  الطَّاِلُب الثَّاِلثُ 
 .أَنَا أَْدُرُس التَّْمرِْيَض يفْ ُكلِّيَِّة التَّْمرِْيِض، َسَأْعَمُل مُمَرًِّضا، إْن َشاَء اهلل:  الطَّاِلُب الرَّاِبعُ 

 .يَِّة اهلَْنَدَسِة، َسَأْعَمُل ُمَهْنِدًسا، إْن َشاَء اهللأَنَا أَْدُرُس اهلَْنَدَسَة يفْ ُكلِّ :  الطَّاِلُب اخلَاِمسُ 
 .أَنَا أَْدُرُس الطَّيَ رَاَن يفْ ُكلِّيَِّة الطَّيَ رَاِن، َسَأْعَمُل طَيَّارًا، إْن َشاَء اهلل: الطَّاِلُب السَّاِدسُ 

   .َيِة، َسَأْعَمُل ُمَدرًِّسا، إْن َشاَء اهللأَنَا أَْدُرُس الت َّْربَِيَة يفْ ُكلِّيَِّة الت َّْربِ :  الطَّاِلُب اأَلوَّلُ 
 

 الُمْفَرَداتُ 

ح   -طَِبْيب   -ُمَهْنِدس   -ُمَدرِّس   –املِْهَنُة   طَيَّار   -َكنَّاس    -طَبَّاخ   -اَلِعب   -ُشْرِطي   -َفالَّ

                                                             
املكتبة : الرياض )الطبعة األوىل، العربية بين يديك، ه، وأصدقاؤ لرمحن بن إبراهيم الفوزان عبد ا     

 481 - 482 . ، ص(ه  224/41 الوقف إسالمي،   -يع الرئيسسية العربية للجم



   

 

َُدرُِّس يَُدرُِّس الَتاَلِمْيذَ 
َباينَ  -امل

َ
َهْنِدُس يَ ْبيِنْ امل

ُ
ْرَضىالطِِّبْيُب يُ َعالِ  -امل

َ
 ُج امل

ُرْورَ  -الَباِئُع يَبِْيُع الَبَضائِعَ  -الَفالَُّح يَ ْزرَُع النََّباتَاتِ 
ُ
 الش ْرِطي  يُ َنظُِّم امل

ِعُب يَ ْلَعُب بِالُكَرةِ  َوارِعَ  -الطَّبَّاُخ َيْطُبُخ اأَلْطِعَمةَ   -الالَّ يُ رَاِكُب   -الَكنَّاُس َيْكُنُس الشَّ
 طَيَّار  طَيَّاَرةً 

 َأِجُب َأْن أَقْ رَأَ الُقْرآنَ  -أُرِْيُد َأْن أَقْ رَأَ الُقْرآنَ  -َأْن أَقْ رَأَ الُقْرآنَ ُأِحب  

 .تطبيق الطريقة السمعية الشفوية في تعليم الكتابة -2
 :وأما خطوات استعمال الطريقة السمعية الشفوية لتعليم الكتابة فهي

 .أعدت املدرسة املسجل عن املهنة باستعمال مكرب الصوت -

 .أمسعت املدرسة احلوار عن املهنة من املسجل املستعمل -

 .طلبت املدرسة الطلبة لنطق احلوار املستعمل -

 .ا احلوار املستعملطلبت املدرسة الطلبة ليكررو  -

 .طلبت املدرسة الطلبة لكتابة ما استمعوا من املسجل عن املهنة -

طئ حىت ال خي عن املهنة استماعا جرياأمسعت املدرسة الطلبة مرة أخرى احلوار  -
 .يف الكتابة

 .تب الطلبة احلوار ما استمعوا من املسجل عن املهنةك -
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 الفصل الثالث
 يحقلإجراءات البحث ال

 البحث منهح - أ
ما و يب أيكانت الطرقة الىت تستخدمها الباحثة يف هذا البحث هي حبث جتر 

 ةستطيع الباحثتاملنهج العلمي الذي  ووه”Experiment Research“ يقال باإلجنلزية
وله األثر (. املتغري التابع)على النتيجة ( املتغري املستقل)عرف أثر السبب تبواسطته أن 

عن أثر لعالقة  يبحث حبث الذيو ه يب يحبث جتر أي   .اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية
  .السببية بني متغريين فأكثر

 
 Factorial) البحوث العاملية :التجريبية إىل أربعة األقسام تنقسم البحوث  

Design)هيديةم، وحبوث التصميمات الت (Pre- Experimen) وحبوث جتريبية ،
، أما تصميم  (Quasi Experiment)وحبوث الشبه التجرييب  ، (True Experimen)حقيقية

حبوث . هيديةمحبوث التصميمات الت ورها الباحثة يف هذا البحث هاالذي ختت
 ،(One short case study) التصميم األول: أقسام نقسم إىل ثالثةالتمهدية تالتصميمات 

       والتصميم الثالث،(One group pre-test, post-test design) والتصميم الثاين
(static-group compasison design) وحبوث التصميمات العملية (Factorial Design).3 

 
وتأخذ الباحثة ، ويف هذه البحث استعملت الباحثة التصميمات التمهيدية

يعىن أن ميكن يف إجراء  .(One group pre-test, post-test design) التصميم الثاين

                                                             
املكتبة : الناشر)الطبعة الثانية،  ،البحث في العلوم السكلوكية ى، المدخل إلصاحل بن محد العساف 

  323 .، ص(222 العبيكان، 
2
Marzuki Abubakar, Metodologi Penelitian Sistematika Proposal, (Banda Aceh, 2013), hal: 

11 
 .3 3-3 3 . ، ص . . . ، المدخل إلي البحث في العلومصاحل بن محد العساف3
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قبلي لتحديد املستوى يف مقرر القواعد مثال قبل إجراء التجربة، مث تطبيق الختبار الا
بعدي لتبني مدى الختبار الطريقة التعليم املربمج، ويف هناية الفصل الدراسي جيرى هلم ا

لشكل وأما ا. الفرق بني درجيت االختبارين القبلي والبعدي مما يعكس أثر التجربة
 :التايلفيما  (One group pre-test, post-test design) لتصميم الثاين

  خ X  خ

 مرور الزمان
  :التفصيل

 االختبار القبلي:  خ
 االختبار البعدي:  خ 

X :املعاجلة التجريبية 
 

 عينة ال - ب
 الباحثة يف اختيار العينة هلذا البحث على الطريقة العمديةوتعتمد 

(Perposive Sampling .)اإلختيار باخلربة وهي و املقصودة أ ويسمى هذه الطريقة بالطريقة
 3.تلك متثل جمتمع البحثو أ ةمعرفته بأن هذه املفردأن أساس اإلختيار خربة الباحث و 

 . الباط 1  كعينة البحث بعددهم  ( ب) الثاين فأخذت الباحثة فصل
 

 هاوأدوات طريقة جمع البيانات - ج
 :ها الباحثة يف هذه الرسالة فهيتاليت استعمل اوأدواهت وأما طريقة مجع البيانات

 املالحظة  . 
املالحظة . املعلوماتو ة من أدوات البحث جلمع البيانات أهي أد املالحظة

املنظمة يف املواقف الطبيعية وسيلة مفيدة للغوية يف مجع بيانات عن أداء األفراد 
                                                             

 11.ص،  . . . المدجل، صاحل اين امحد العساف3
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وتعتمد . وخيتلف أسلوب املالحظة عن األسلوبني األخرى اختالف كبريا. وسلوكهم
 3.كأسلوب جلمع البيانات على رؤية ومساع وتسجيل املالحظات املالحظة 

 
لرتقية قدرة  السمعية الشفوية طريقةإجراءلطريقة ملعرفة الباحثة هذه اوتستخدم 

ــ مهارة الكتابة على الطلبة واليت تكون الحظة أثناء التعليم نسوة  .MTsN 5 Pidie Jayaبــــ
دوات أوأما  النفيسة واألشياء اليت تالحظ هي أنشطة التعليم بني املدرسة والطلبة

 إجراء التعليم والتعلم الباحثة أن تبحثيعىن تريد  للمالحظة املباشرة فهي ورقة املالحظة
 .السمعية الشفويةطريقة بالاِمأل يف تدريس  والطلبة ناحية املدرس من نظرة

  
 االختبارات . 

االختبار بشكل عام أنه أي أداة تقيس وتقدر بني األفراد يف أن  قد عرف
البحث اليت ميكن  االختبارات أداة من أدواتأي    .أكثر من جوانب السلوكو جانب أ

أن تستخدمها الباحثة جلمع املعلومات اليت حتتاج إليها إلجابة أسئلة البحث الثاين 
 :اختبار فروضه، وتقوم الباحثة باختبارتني، كما يليو أ

 (Pre-test)  ختبار القبلياال -
طريقة الالذي ختتربه الباحثة قبل إجراء التعليم باستخدام  وه االختبار القبلي

 .الشفويةالسمعية 
 (Post-test) ختبار البعدياال -

السمعية االختبار الذي ختتربه بعد إجراء التعليم بالطريقة و ختبار البعدي هاال
 .الشفوية

                                                             
، (م 191  –ه  3 مكتبة الفالح، الكويت، )، مدخل إلى البحث التربوي،عالمو رجاء حممود أب3

   7 .ص
 

 824.، ص . . . ، المدخل إلي البحثصاحل بن محد العساف 
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وأما لتعمل االختبارتني حتتاج إىل الباحثة أن جتهز قائمة االختبارات يف 
االختبار القبلي واالختبار البعدي وهدفها جلمع املعلومات إلجابة سؤال البحث وهي 

 يف الباحثة جهزت وقد. االختبار التعرف على تأثري تطبيق الطريقة السمعية الشفوية
 .هئإجرا وبعد البحث إجراء بلق أسئلة 3  على احملتوى والشرح شكل

 
 طريقة تحليل البيانات - د
 لمالحظة لبيانات التحليل طريقة   -1

ففي هذا . تعترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث
 إجراء تعليمريقة حتليل البيانات حتليال وصفيا ىف تعريف الباحثة ط تستخدماالبحث 

كانت البيانات من أنشطة و . فتقوم باملالحظة(  )الجابة سوءال البحث األول  ِامأل
 تعلم الكتابة باستعمال الطريقة السمعية الشفويةإجراء عملية تعليم و سة والطلبة عند املدر 

 .حتليلها الباحثة بالتحليل الوصفي
 

 ختبا  القبلي واخاختبا  البعديالبيانات لال تحليلطريقة   -2
لتعريف ( القبلي والبعدي) البيانات الىت وجدت من نتيجة اإلختبارتنيوأما 

ريقة حتليل البيانات طاستخدمت الباحثة ف مألاِ  دريستيف  السمعية الشفويةلطريقة ا مؤثرة
لرتقية قدرة  السمعية الشفويةأثر استخدام الطريقة هذا التحليل لتعرف  .اكّمي الحتلي

         ت  - اختبار وفالتحليل الذي استعملتها الباحثة ه .على مهارة الكتابة الطلبة
(T "test)" . ت -االختبار وأما من أنواع (T "test )" لتحليل  الباحثة استعملتهااليت

الذي قد  املنهج التجرييبألن  Paired Sample T Test  اختبارو البحث يف هذه الرسالة ه
بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار  ديةيالتصميمات التمه واختارته الباحثة ه
باستعانة  One Group Pre-Test Post-Test Design ما يقال يف اإلجنيليزية و قبلي وبعدي أ
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صيغة يدوية، كما و  أصلي ورموز ”SPSS Statistics 22“ ت الرقميةاألدوااحلساب على 
 :يلي

t=    

             

   

 

 العمل ختبارافهما" T "testتقوم الباحثة بشرطي " T "testقبل اجراء  
(UjiNormalitas)  ختبار املتجانس الاو(UjiHomogenitas) . ضبط فائيلإن 

(NormalitasData) تجانس وامل(HomogenitasData)  توزيع البيانات إىل حتصيله يدل
(Distribusi Data) ستوى الداللة مب(Sig.)<2،23 

 :كما يلي Paired Sample Ttestمن  (.Sig)ستوى الداللة مبفالتحليل 
فرض الصفري فهذا يدل على أن 2،23 > (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كان  -

Ho)) مردود وفرض البديل (Ha) مقبول. 
فرض الصفري فهذا يدل على أن  2،23 < (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كان  -

Ho)) وفرض البديل مقبول (Ha) مردود. 
يف تعليم السمعية الشفوية الطريقة  تطبيقمن  (Effect size)ولنظر التحليل إىل 
 :يلاالت Eta squaredالكتابة فاستخدمت الرموز 

  

 Eta squared = 
  

        
 

 

 :اآليت  -3كما بني اجلدول   Effect Size عن نتيجة (Interpretasi) فالتفسري
   -3اجلدول 

 Effect Size نتيجة

Eta squared Size 

202 -2023 Small 
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202 -20 3  Medium 

20 3 Large 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 

 عرض البيانات - أ
تطبيق ما يتعلق ب يف الفصول السابقة كل البيانات قد قامت الباحثة بعرض

ففي هذا الفصل تعرض . على مهارة الكتابة الطلبة لرتقية قدرة  السمعية الشفوية الطريقة
 –التجرييب يف الصف الثاين الباحثة عن نتائج البحث اليت وجدهتا بعد القيام بالبحث 

ــاملتوسطة للمرحلة ب     وقد قامت الباحثة بالبحث التمهيدية .  MTsN 5 Pidie  Jayaبـــ
(One Group Pre test- Post test Design)  للحصول على تلك البيانات               

ني بندا أتشية املدرساعتماد على رسالة عميد كلية الرتبية وتأهيل  MTsN 5 Pidie  Jayaبــــ 
 .    B-374/Un.08/TU-FTK/TL.00/01/2019برقم 

  لمحة عن ميدان البحث 

إحدى املدارس  Pidie Jaya 5اإلسالمية احلكومية  المتوسطةاملدرسة  تكان
جاي  بيدي ملك تالىت افتتح Kuta Pangwaوتقع هذه املدرسة يف قرية . اإلسالمية

(Pidie Jaya ) وتبىن هذه املدرسة على أن تكون مدرسة . 4333أبريل  41يف التاريخ
تكون هذه  6/9/9003ويف . Pidie Jayaمديرية  Trienggadengإسالمية يف حمافظة 
 .اآلن املدرسة حكومية حىت

هو نظام التعليم  هذه املدرسة  الذي يستخدم يفنظام التعليم واملناهج 
يف ني املدرستسهيل   هاوهدف( وزارة الدين)وهو املناهج احلكومية  9049املناهج لعام 

الذي يستخدم ب االكتو  .أكثر نشاطا يف عملية التعلم بةعملية التعلم حبيث يكون الطل
 ، ونشرتهزين الدين مطّققني، شبح جميب الرمحن ية اليت كتبهدروس اللغة العرب وهفيها 

 .، الطبعة األوىل9041يف إندونيسيا عام  يةارة الدينوز ال
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عدد و  (.Drs. M. Nasir)الدكتوراندوس حممد نسري وأما ناظر املدرسة اآلن 
اللغة العربية  درسمو  .معلمة 92معلما و 49 يف هذه املدرسة ون الذين يعلموناملدرس

 :اآليت 4-1ل كما يتضح يف اجلدو فيها اثنان،  

 4-1جدوال 
 Pidie Jaya 5  املدرسان اللغة العربية يف املدرسة املتوسطةأمساء 

 متخرج االسم رقم
 الرانيري أندار بكالوريس 1
 الرانيري متزل عصري بكالوريس 2
 )9043سنة ،   MTsN 5 PIDIE JAYA  ب مصادر البيانات من وثائق املدرسة املتوسطة)

 
 :التايل 9-1 يف اجلدولكما يتضح ف، 491وأما عدد الطلبة يف هذه املدرسة 

 9-1اجلدول
   MTsN 5 PIDIE JAYA  بيف املدرسة املتوسطة  الطلبة عدد 

 الفصل رقم
 الطلبة 

 مجموع
 اإلناث الذكور

4 

9 

 (أ)الفصل األول 

 (ب)الفصل األول

1 

1 

7 

7 

42 

42 

9 

1 

 (أ)الفصل الثاين 

 (ب)الفصل الثاين 

6 

42 

49 

1 

41 

43 



14 
 

2 

6 

7 

1 

 (أ)الفصل الثالث 

 (ب)الفصل الثالث 

 (ج)الفصل الثالث 

 (د)الفصل الثالث 

1 

7 

1 

49 

3 

44 

40 

2 

47 

41 

41 

41 

 171 56 37 مجموع

 )9043سنة ،   MTsN 5 PIDIE JAYA  ب املدرسة املتوسطةمصادر البيانات من وثائق )

 

 تحليل البيانات  - ب

لرتقية  السمعية الشفوية طريقةالاستخدام تقوم الباحثة بالدراسة التجريبية عن 
وقد قامت الباحثة بنفسها كمدرسة  MTsN 5 PIDIE  JAYA.  ب لبةللطالكتابة مهارة 

للفصل  اللغة العربية وماّدة التعلم مأخوذة من كتاب . ب -اللغة العربية يف الفصل الثاىن 
 ".املهنة: "الثاين باملدرسة املتوسطة يف املوضوع
 الحظةلتجريبية وحتليل البيانات الىت حصلت من املومث الباحثة تبنّي نتيجة ا

الطريقة  باستعمال الكتابة عليم وتعلمإجراء تهي ملعرفة  املالحظةأما البيانات . واإلختبار
 باستعمال الكتابة عليم وتعلمتوأما البيانات اإلختبار هي ملعرفة أثر  .السمعية الشفوية

 .السمعية الشفويةالطريقة 
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 :اآلتية 7-1جترييب الذي تقوم الباحثة يف هذا البحث كما يف اجلدولوإجراء 

 
  9-1اجلدول 

 اإلجراء التجرييب
 تفصيالت األنشطة اللقاء تاريخ/يوم

 94/اإلثنني
 9043يناير 

اللقاء 
 األول

عملية تعليم 
 والتعلم

 يعطي مدرسة اإلختبار القبلي

 99/الثالثاء
 9043يناير 

اللقاء 
 الثاين

تعليم عملية 
 والتعلم

عملية تعليم والتعلم بتطبيق 
 الطريقة السمعية الشفوية 

 99/األربع
 9043 يناير

اللقاء 
 الثالث

عملية تعليم 
 والتعلم

عملية تعليم والتعلم بتطبيق 
الطريقة السمعية الشفوية ويعطي 

 مدرسة اإلختبار البعدي

 

 .الشفويةالسمعية الطريقة  باستعمال الكتابة عليم وتعلمإجراء ت -1
الطريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع بيانات البحث لتعرف إجراء تعليم وتعلم 

 Niswatun)فتالحظ . الكتابة باستعمال الطريقة السمعية الشفوية هي املالحظة املباشرة

Nafisah)    كمالحظة أنشطة املدرسة والطلبة عند عملية التعليم والتعلم الكتابة
وتعتمد املالحظة على ورقة املالحظة من بنود ناحية . باستعمال الطريقة السمعية الشفوية

امللحوظة ألنشطة املدرسة والطلبة عند عملية التعليم والتعلم الكتابة باستعمال الطريقة 
 :من املالحظة انشطة املدرسة  بياناتالتايل يعرض  1-1اجلدول . السمعية الشفوية
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 1 -1اجلدول 
 بيانات املالحظة على انشطة املدرسة

 
 (2)اللقاء  (1)اللقاء  الناحية الملحوظة رقم

4 
أعدت   :  الصوتأعدت املدرسة 

املدرسة 
 الصوت

أعدت 
املدرسة 
 الصوت

 الصوتأعدت املدرسة   - أ
 الصوتأعدت املدرسة  ما - ب

9 

عن بصوت واضح  ة احلواراملدرسأمسعت 
 :  ادةامل

الصوت 
املسمعة 

 ضحاو 

الصوت 
املسمعة 
أكثرو 
 ضوحا

 املسمعة أكثرو ضوحاالصوت   - أ
 ضحاو املسمعة الصوت  - ب
 ضحاو  املسمعة نقصانالصوت   -ج
 غري واضحاملسمعة الصوت   -د

9 

مرة أخرى وطلبت  الصوت  ةاملدرس أعدت
املدرسة الطلبة أن يستمعوا وأن يعدوا 

 :الكلمات املسمعة
 أطاعت

 غري كاملب
أطاعت 

 بأكثر كامل
 أطاعت بأكثر كامل - أ

 كاملأطاعت نقصان    - ب
 غري كاملب أطاعت -ج
 اإلشارةدون أطاعت  -د

1 
ت املدرسة وطلب صوتال ةاملدرس استمعت

متكامل دفعة الطلبة أن يستمعوا وأن يعدوا 
 :واحدة

أطاعت 
بنقصان 
 اإلشارة

أطاعت 
بإشارة 
متكامل 
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 وزيادة أطاعت بإشارة متكامل وزيادة   -أ 
 أطاعت بنقصان اإلشارة -ب 
 أطاعت بنقصان اإلشارة -ج 
 أطاعت بغري اإلشارة -د 

2 

الطلبة على  للدفاعسللة األ ةاملدرس تعطأ
أعطت  :ادةامل عنالتفكري 

 ةاملدرس
 األسللة
نقصان 
 واضح

أعطت 
 ةاملدرس

األسللة 
 واضحا

 .األسللة واضحا ةاملدرسأعطت  -أ 
 .واضحنقصان  األسللة ةاملدرسأعطت   -ب 
 .غري واضح األسللة ةاملدرسأعطت  -ج 
 .األسللة ةاملدرسما أعطت  -د 

قواعد احلوار و  ى منتو احمل ةاملدرس تشرح 6
 : يف احلوار

 تشرح
 ةاملدرس

 ىتو احمل
 احلوار

 تشرح
 ةاملدرس

 ى منتو احمل
احلوار 

قواعد يف و 
 احلوار

احلوار  ى منتو احمل ةاملدرس تشرح -أ 
 .قواعد يف احلوارو 

 احلوار  ىتو احمل ةاملدرس تشرح -ب 
 .قواعد احلوار ةاملدرس تشرح-ج 
وما  احلوار ىتو احمل ةاملدرس تشرحما   -د 

 .القواعد

7 

للسؤال للطلبة  ةالفرص ةاملدرس أعطت 
األشياء املبهم عن لفظ الكلمات املعىن 

 :والقواعد

 أعطت 
 ةاملدرس
 ةالفرص

للطلبة 
 للسؤال

 أعطت 
 ةاملدرس
 ةالفرص

للطلبة 
 للسؤال

 للسؤالللطلبة  ةالفرص ةاملدرس أعطت  -أ 
للطلبة  ةالفرص ةاملدرس ما أعطت  -ب 
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 للسؤال

1 

 فرقت فرق 2إىل الطلبة  ةاملدرس فرقت
 ةاملدرس
إىل الطلبة 

 فرق 2

 فرقت
 ةاملدرس
إىل الطلبة 

 فرق 2

 فرق 2إىل الطلبة  ةاملدرس فرقت -أ 
 الطلبة  ةاملدرس ما فرقت -ب 

3 

أن الصوت وطلب من الطلبة  ةاملدرس أعدت
 :املسمعة الكلمات واذكر ي

أطاع 
غري  بإشارة ب
 كاملة

أطاع 
بإشارة  
 كاملة

 أطاع بإشارة كاملة -أ 
 أطاع بإشارة نقصان  كاملة -ب 
 غري كاملةأطاع بإشارة ب -ج 
 إطاعة بدون كاملة -د 

40 

 أعطت :يف الفرق ةيكتابالسللة األ ةاملدرس أعطت
 ةاملدرس

سللة األ
 للطلبة

 أعطت
 ةاملدرس

سللة األ
 للطلبة

 سللة للطلبةاأل ةاملدرس أعطت -أ 
 سللة للطلبةاأل ةاملدرس ما أعطت -ب 

44 

طلبت املدرسة الطلبة لتبادل األجوبة مع فرق 
 :آخر

 إطاعة  -أ  إطاعة دون إطاعة
 دون إطاعة -ب 

49 

ما أرشدت  :أرشدت املدرسة الطلبة يف الفرق
املدرسة 
الطلبة يف 

 الفرق

أرشدت 
املدرسة 

الطلبة كل 
 الفرق

 .أرشدت املدرسة الطلبة كل الفرق -أ 
 .الطلبة بعض الفرقأرشدت املدرسة  -ب 
 ما أرشدت املدرسة الطلبة يف الفرق -ج 
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49 
 

أعطت  : أكثر فهما عن املادة لطلبةأعطت املدرسة ا
املدرسة 

 لطلبةا
وشغل 
 الطلبة 

 

أعطت 
املدرسة 

 لطلبةا
أكثر فهما 
 مع الطلبة

 

مع أكثر فهما  لطلبةأعطت املدرسة ا -أ 
 .الطلبة

   وشغل  لطلبةأعطت املدرسة ا  -ب 
 .الطلبة

 .للطلبةأعطت املدرسة الفهم -ج 

41 

 :للطلبة املادة ةاملدرس خلصت
 خلصت
 ةاملدرس
 املادة

 خلصت
 ةاملدرس

 لطلبةوا
 املادة

 .املادة لطلبةة وااملدرس خلصت -أ 
 .املادة ةاملدرس خلصت -ب 
 .للطلبة املادة ةاملدرس ما خلصت -ج 

42 
 :أعطت املدرسة التقومي بالكتابة

 إطاعة -أ  إطاعة إطاعةدون 
 دون إطاعة -ب 

 
 1-1بناء بيانات املالحظة حول أنشطة املدرسة يف عملية التعليم يف اجلدول 

والبند الثاين . السابق أن املدرسة أعدت الوسائل السمعى عند قيام بعملية التعليم
استمعت وأنشطة املدرسة يف اللقاء األول . استخدامت الوسائل السمعى بصوت واضح

صوت الوسائل السمعى بصوت واضح وأما يف اللقاء الثاين فصوت الوسائل السمعى 
 .واضح جدا

 
الطلبة أن يستمعوا وأن مرة أخرى وطلبت  الصوت ةاملدرس أعدتوالبند الثالث 

وأنشطة املدرسة هلذا البند أن يف اللقاء األول فعلت املدرسة   يعدوا الكلمات املسمعة
 ستمعتوالبند الرابع ا. أنشطة بغري كامل واللقاء الثاين فعلت املدرسة أنشطة كاملة
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وأنشطة  كاملة دفعة واحدة  هت الطلبة أن يستمعوا وأن يعدواوطلب صوتال ةاملدرس
ملدرسة أنشطة بغري كامل  واللقاء الثاين املدرسة هلذا البند أن يف اللقاء األول فعلت ا

 . فعلت املدرسة أنشطة كاملة
 

  ادةامل عنالطلبة على التفكري  لدفع قدرةسللة األ ةاملدرس يتعطأوالبند اخلامس 
واللقاء الثاين  مبهمة أسللة ةاملدرسأعطيت وأنشطة املدرسة هلذا البند أن يف اللقاء األول 

 القواعد التعليميةاحلوار و  ةاملدرس تشرح السادسوالبند . أسللة واضحة ةاملدرسأعطيت 
واللقاء الثاين   احلوار ةاملدرس تشرحوأنشطة املدرسة هلذا البند أن يف اللقاء األول 

 . القواعداحلوار و  ةاملدرس تشرح
 

لتقوم بالسوؤل املبهم عن لفظ للطلبة  ةالفرص ةاملدرسأعطيت والبند السابع 
 ةاملدرس أعطيتوأنشطة املدرسة هلذا البند أن يف اللقاء األول  والقواعدالكلمات الرتمجة  

لتقوم للطلبة  ةالفرص ةاملدرس أعطيتواللقاء الثاين  لتقوم بالسوؤل املبهمللطلبة  ةالفرص
وأنشطة املدرسة هلذا  فرق 2إىل الطلبة  ةاملدرس انقسمت الثامنوالبند . بالسوؤل املبهم

 2إىل الطلبة  ةاملدرسواللقاء الثاين  فرق 2إىل الطلبة  ةاملدرس البند أن يف اللقاء األول
 . فرق

 
 الكلمات واذكر أن يالطلبة  تالصوت وطلب ةاملدرس أعدتوالبند التاسع 

كامل  وأنشطة املدرسة هلذا البند أن يف اللقاء األول فعلت املدرسة أنشطة بغري    املسمعة
 ةيكتابالأسللة  ةاملدرس أعطيت العاشروالبند . واللقاء الثاين فعلت املدرسة أنشطة كاملة

  أسللة للطلبة ةاملدرس أعطيتوأنشطة املدرسة هلذا البند أن يف اللقاء األول  يف الفرق
 . أسللة للطلبة ةاملدرس أعطيتواللقاء الثاين 

 



11 
 

وأنشطة   لتبادل األجوبة مع فرق آخرطلبت املدرسة الطلبة  احلادي عشروالبند 
والبند الثاين . إطاعةواللقاء الثاين ب دون إطاعةاملدرسة هلذا البند أن يف اللقاء األول ب

 وأنشطة املدرسة هلذا البند أن يف اللقاء األول شارفت املدرسة الطلبة يف الفرق عشر
 . املدرسة الطلبة كل الفرقشارفت واللقاء الثاين  شارفت املدرسة الطلبة بعض الفرق 

 
وأنشطة املدرسة  أعطيت املدرسة تأكيد املادة عند الطلبة عشر الثالث والبند

أعطيت املدرسة واللقاء الثاين نفسها  لطلبةأعطيت املدرسة اهلذا البند أن يف اللقاء األول 
وأنشطة املدرسة   للطلبة املادة ةاملدرس خلصت عشرلرابع اوالبند . تأكيد املادة عند الطلبة

ة املادة املدرس خلصتواللقاء الثاين  املادة  ةاملدرس خلصتهلذا البند أن يف اللقاء األول 
وأنشطة املدرسة هلذا البند أن   أعطيت املدرسة التقومي بالكتابة عشرامس اخلوالبند . معا

 .إطاعةواللقاء الثاين ب دون إطاعة يف اللقاء األول ب

 

 2 -1اجلدول 
 املالحظة على انشطة الطلبة بيانات 

 

 (2)اللقاء  (1)اللقاء  الناحية الملحوظة رقم

4 

استمع الطلبة احلوار عن مادة التعليم 
 : باستعمال مكرب الصوت

استمع قليل 
من الطلبة 

احلوار الذي 
شغلت 
املدرسة 

باستعمال 
مكرب 

استمع كل 
الطلبة 

احلوار الذي 
شغلت 
املدرسة 

باستعمال 
مكرب 

استمع كل الطلبة احلوار الذي  - أ
شغلت املدرسة باستعمال مكرب 

 الصوت 
استمع بعض من الطلبة احلوار الذي  - ب

شغلت املدرسة باستعمال مكرب 
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 الصوت الصوت الصوت 
استمع قليل من الطلبة احلوار الذي  - ج

شغلت املدرسة باستعمال مكرب 
 الصوت 

ما استمع الطلبة احلوار الذي شغلت   - د
 املدرسة باستعمال مكرب الصوت 

9 

 :لفظ الطلبة احلوار محاعة ودفعة واحدة
لفظ قليل 
من الطلبة 

 احلوار

لفظ الطلبة 
 احلوار جبيد

 لفظ الطلبة احلوار بأحسن تلفيظ - أ
 لفظ الطلبة احلوار جبيد - ب
 لفظ قليل من الطلبة احلوار - ج
 الطلبة احلوار ما لفظ     - د

9 

 :أجاب الطلبة أسللة املدرسة
أجاب فليل 
من الطلبة 

أسللة 
 املدرسة

أجاب 
بعض من 
الطلبة 
أسللة 
 املدرسة

 أجاب كل الطلبة أسللة املدرسة - أ
 أجاب بعض من الطلبة أسللة املدرسة - ب
 أجاب فليل من الطلبة أسللة املدرسة - ج
 ما أجاب الطلبة أسللة املدرسة  - د

1 

 :اهتم الطلبة شرح املدرسة
اهتم بعض 
من الطلبة 

شرح 
 املدرسة

اهتم كل 
الطلبة شرح 

 املدرسة

 اهتم كل الطلبة شرح املدرسة - أ
 اهتم بعض من الطلبة شرح املدرسة - ب
 اهتم  قليل من الطلبة شرح املدرسة  -ج
 ما اهتم الطلبة شرح املدرسة   -د

2 
سأل بعض  : سأل الطلبة أشياء املبهمة

من الطلبة 
سأل كل 
الطلبة   سأل كل الطلبة أشياء املبهمة - أ
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أشياء  سأل بعض من الطلبة أشياء املبهمة - ب
 املبهمة

أشياء 
 سأل قليل من الطلبة أشياء املبهمة -ج املبهمة

 ما سأل الطلبة  -د

6 

استمع الطلبة مرة أخرى احلوار الذي شغلت 
 : املدرسة لذكر الكلمات مث لكتابتها

استمع قليل 
من الطلبة 

 وكتبه

استمع 
بعض من 
الطلبة 
 وكتبه

 استمع كل الطلبة وكتبه - أ
 استمع بعض من الطلبة وكتبه - ب
 استمع قليل من الطلبة وكتبه  -ج
 ما استمع الطلبة وما كتبه  -د

7 

 :أجاب الطلبة أسللة بكتابة يف الفرق
كتب قليل 
من الطلبة 

 اإلجابة

كتب بعض 
من الطلبة 

 اإلجابة

 كتب كل الطلبة اإلجابة - أ
 كتب بعض من الطلبة اإلجابة - ب
 كتب قليل من الطلبة اإلجابة   -ج
 ما كتب الطلبة اإلجابة   -د

1 

تناقش الطلبة نتائج عمل أعضاء الفرق يف 
 : الفرق

قليل من 
أعضاء 
الفرق 

مشرتك يف 
 النقاش

كل أعضاء 
الفرق 

مشرتك يف 
 النقاش

 كل أعضاء الفرق مشرتك يف النقاش - أ
 بعض أعضاء الفرق مشرتك يف النقاش  - ب
قليل من أعضاء الفرق مشرتك يف   -ج

 النقاش
مشرتك قي  كل أعضاء الفرق مل يكن   -د

 النقاش

ناقش ناقش  :  ناقش وفتش الطلبة نتائج عمل فرق أخرى 3
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ناقش وفتش كل أعضاء الفرق نتائج  - أ
 العمل فرق أخرى  

وفتش قليل 
من أعضاء 
الفرق نتائج 
العمل فرق 
 أخرى  

وفتش 
بعض 

أعضاء 
الفرق نتائج 
العمل فرق 

 أخرى  

ناقش وفتش بعض أعضاء الفرق نتائج  - ب
 العمل فرق أخرى  

ناقش وفتش قليل من أعضاء الفرق   -ج
 نتائج العمل فرق أخرى  

ما ناقش وما فتش كل أعضاء الفرق   -د 
 نتائج العمل فرق أخرى  

40 

كتب بعضهم بعضا نتائج العمل يف الورقة 
 : املوجودة

كتب بعض 
الطلبة نتائج 

 العمل يف
 الورقة

كتب كل 
الطلبة نتائج 
العمل يف 

 الورقة

 كتب كل الطلبة نتائج العمل يف الورقة  - أ
كتب بعض الطلبة نتائج العمل يف  - ب

 الورقة
كتب قليل من الطلبة نتائج العمل يف   -ج

 الورقة
 ما كتب الطلبة نتائج العمل يف الورقة -د

44 

عرض كل الفرق نتائج العمل يف جدار 
 : الفصل ومناقشتها

عمل كل 
 الفرق

كل  عمل
 الفرق

 عمل كل الفرق - أ
 عمل بعض الفرق - ب
 عمل قليل من الفرق   -ج
 ما عمل كل الفرق -د
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 2-1بناء على بيانات املالحظة حول أنشطة الطلبة يف عملية التعلم يف اجلدول 
وأنشطة  ،يستمعون احلوار عن مادة التعليم باستعمال مكرب الصوتالسابق أن الطلبة 

  ونستمععند اللقاء األول وأما يف اللقاء الثاين فياحلوار بعضهم على  واستمعأن ي الطلبة
والبند الثاين تقّلد الطلبة عن نطق احلوار مجاعة وأنشطة الطلبة هلذا . احلوارعلى  همكل

 .بغري جيد  واللقاء الثاين نطق الطلبة احلوار جبيد الطلبة احلوارالبند يف اللقاء األول نطق 
 

والبند الثالث أجاب الطلبة أسللة من املدرسة وأنشطة الطلبة هلذا البند يف اللقاء 
والبند الرابع اهتم الطلبة بشرح  .املدرسةمن سللة األ بعض أجاب الطلبةاألول والثاين 

يف اللقاء األول اهتم بعض الطلبة بشرح املدرسة  املدرسة  وأنشطة الطلبة هلذا البند
 .اهتم كل الطلبة بشرح املدرسة واللقاء الثاين

 
والبند اخلامس سأل الطلبة عن أشياء املبهمة  وأنشطة الطلبة هلذا البند يف اللقاء 

 .سأل كل الطلبة عن أشياء املبهمة األول سأل بعض الطلبة أشياء املبهمة واللقاء الثاين
والبند السادس  استمع الطلبة احلوار مرة أخرى لذكر الكلمات مث يكتبها وأنشطة الطلبة 

استمع بعض  هلذا البند يف اللقاء األول أقل من الطلبة إستماعها وكتبها واللقاء الثاين
 .الطلبة وكتبها

 
والبند السابع أجاب الطلبة عن أسللة بكتابة يف الفرق وأنشطة الطلبة هلذا البند 

كتب بعض من الطلبة   اللقاء األول أقل من الطلبة  كتب اإلجابة  واللقاء الثاينيف
والبند الثامن ناقش الطلبة نتائج عمل أعضاء الفرق يف الفرق  وأنشطة الطلبة  .اإلجابة

هلذا البند يف اللقاء األول أقل من أعضاء الفرق يناقشها  واللقاء الثاين كل أعضاء الفرق 
 .يناقشها
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د التاسع ناقش الطلبة وفتش نتائج عمل فرق األخرى وأنشطة الطلبة هلذا والبن
وفتش أقل من أعضاء الفرق نتائج عمل فرق أخرى   البند يف اللقاء األول عن ناقش

والبند العاشر    .ناقش وفتش بعض أعضاء الفرق نتائج عمل فرق أخرى واللقاء الثاين
املوجودة  وأنشطة الطلبة هلذا البند يف اللقاء كتب بعضهم بعضا نتائج العمل يف الورقة 

كتب كل الطلبة نتائج  األول كتب بعض الطلبة نتائج العمل يف الورقة واللقاء الثاين
 .العمل يف الورقة

 
والبند احلادي عشر  عرض كل الفرق نتائج العمل يف جدار الفصل وناقشوهنا 

 .الفرق  واللقاء الثاين عمل كل الفرق وأنشطة الطلبة هلذا البند يف اللقاء األول عمل كل

 
يكون لترقية قدرة الطلبة على مهارة  السمعية الشفويةالطريقة  تطبيق تأثير -2

 . الكتابة

السمعية الشفوية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الطريقة  تطبيق تأثري ملعرفة
بار البعدي بنظر فتستعمل الباحثة البيانات من نتائج االختبار القبلي واالخت الكتابة

يعرضان نتائج االختبار القبلي واالختبار  7-1واجلدول  6-1اجلدول .النتيجة املعدلة
 .التايل يعرض حتصيل االختبار القبلي 6-1 واجلدول  .البعدي

 
 6-1اجلدول 

 القبلي نتيجة االختبار
االختبار  نتيجة

  القبلي
 نقطة السؤال

الطلبة    رقم 

 حشو مقال

 4 (4) الطالب 92 90 22

 9 (9)الطالبة  10 90 70



21 
 

 9 (9) الطالب 92 90 22

 1 (1) الطالب 90 90 10

 2 (2) الطالب 92 90 22

 6 (6) الطالب 92 90 22

 7 (7) ةالطالب 90 90 20

 1 (1) الطالب 90 90 20

 3 (3) الطالب 90 90 60

 40 (40) الطالب 92 90 12

 44 (44) الطالب 42 90 92

 49 (49) الطالب 10 90 60

 49 (49) الطالب 92 40 92

 41 (41)ة الطالب 92 90 22

 42 (42) الطالب 90 90 10

 46 (46) ةالطالب 12 90 72

 47 (47) الطالب 92 90 12

 41 (41) الطالب 90 90 20

 43 (43) الطالب 90 40 90

 مجموع 240 120 059
 معدل 11،97 61،99 62،69

 
 

 



22 
 

 7 -1االختبار البعدي فبينت الباحثة يف اجلدول على الطلبة وأما حتصيل 
 :اآليت

 
 7 -1اجلدول 

 نتيجة االختبار البعدي
االختبار  نتيجة

  القبلي
 نقطة السؤال

الطلبة    رقم 

 حشو مقال

 4 (4) الطالب 92 90 62

 9 (9)الطالبة  12 10 12

 9 (9) الطالب 90 90 60

 1 (1) الطالب 92 90 12

 2 (2) الطالب 92 90 62

 6 (6) الطالب 10 90 70

 7 (7)  ةالطالب 92 90 62

 1 (1) الطالب 90 90 60

 3 (3) الطالب 12 90 72

 40 (40) الطالب 92 90 22

 44 (44) الطالب 90 90 10

 49 (49) الطالب 10 20 30

 49 (49) الطالب 90 90 20

 41 (41) ةالطالب 10 90 70

 42 (42) الطالب 90 90 60

 46 (46) ةالطالب 12 10 12
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 47 (47) الطالب 90 90 20

 41 (41) الطالب 10 90 70

 43 (43) الطالب 92 90 12

 مجموع 622 220 1296
22 ،57  معدل 17،91 32،91 

 

ومن اجلدول السابق يدل على أن نتيجة املعدلة يف االختبار القبلي بتقدير 
مث استغلت الباحثة %. 19،69، ونتيجة املعدلة يف االختبار البعدي بتقدير 29،20%

ــــواستخدمت أداة التحليل ”SPSS Statistics 22“هذه البيانات باستعمال الربامج  -ت بــ
Test. 

 

         ، تقوم الباحثة بضبط طبيعية البيانات (t-test)ت  -قبل إجراء االختبار 
(Normalitas Data) باستعمال اختبار طبيعية البيانات (Uji Normalitas ) وحتصيله يدل

لالختبار القبلى مبستوى الداللة (Distribusi Data)  توزيع البياناتأن 
((Sig.630،0<0،02 توزيع البياناتو (Distribusi Data)  لالختبار البعدى مبستوى

البيانات يتم توزيعها بشكل فتشري تلك النتيجة إىل أن  Sig.624،0 <0،02)) الداللة
 .ضبط طبيعية البياناتاأليت الذي يبني عن حتصيل  1-1 اجلدولكمايف .طبيعي

 
 1-1اجلدول 
 Normalitas Data))نتيجة طبيعية البيانات 

Tests of Normality 

Nilai siswa 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pre tes 

Post tes 

1 ,140 19 ,200
*
 ,966 19 ,690 

2 ,110 19 ,200
*
 ,964 19 ,651 
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 الختبارلوأما حتصيل   (Uji Homogenitas)املتجانس مث تقوم الباحثة باالختبار و 
 : اآليت 3-1فكما يعرض اجلدول  املتجانس

 
 

 3-1اجلدول  
 (Uji Homogenitas)ختبار املتجانسالنتيجة ا 

Test of Homogeneity of Variances 

Data test   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,739 1 36 ,396 

 
               املتجانس االختباريدل على أن حتصيل  3-1ومن اجلدول 

(Uji Homogenitas)  مبستوى الداللة(Sig.) (936،0  >0،02 .) وهذه البيانات تدل
 .على أن البيانات متجانسا

 
السمعية الشفوية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الطريقة  تطبيق تأثريوملعرفة 

نتيجة  يعرض آليتا 40-1اجلدول .(t-test)ت  –تستعمل الباحثة االختبار الكتابة 
 :آليتا البعدي االختبارالقبلي و  االختبار معدلة

 
  40-1اجلدول 

البعدي االختبارالقبلي و  االختبار نتيجة معدلة  
)Paired Samples t-test( 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 

1 

Pre test 50,53 19 11,654 2,674 

Post test 63,42 19 14,147 3,246 



21 
 

 نتيجةو   29،20القبلي  االختبار أن نتيجةعلى يدل   40-1ومن اجلدول 

 الكتابة عليم وتعلمإجراء ت التالية هي نظر تأثرية واخلطو  .69،19البعدي  االختبار
اجلدول وحتصيله كما بني  (.t- test) -باستخدام ت السمعية الشفويةالطريقة  باستعمال

 :اآليت  1-44
 

  44-1اجلدول 
  (t-test)ت -االختبار نتيجة  

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest 

- 

postest 

-

12,895 
6,306 1,447 -15,934 -9,855 

-

8,913 
18 ,000 

 

ومستوى ( -349،1)( t-test) -تمن اجلدول السابق يدل على أن حتصيل 
 .(0،02<0،000) (.Sig) الداللة

 تطبيق تأثري لتعرفPaired Sample t-test  استعملت الباحثة ايضا رموز
                  أما الرموز .السمعية الشفوية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابةالطريقة 

 Paired Sample t-tes  كما يلي: 
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جمموع الفرق  بد أن حتسب الباحثةال Paired Samplet-testوقبل إجراء رموز 
جمموع الفرق بني  49-1اجلدولو .البعدي االختبارالقبلى ونتيجة  االختباربني نتيجة 

 .البعدي االختبارالقبلى ونتيجة  االختبارنتيجة 
 
 
 

  49-1اجلدول
 االختبار البعدي جمموع الفرق بني نتيجة االختبار القبلى ونتيجة

 
 رقم

 
 نتيجة

 قبلي 
نتيجة 
 بعدي

بين  فرق
 استخدمين

االنحرف عن )مربع
 (متوسط الفرق

4- 22 62 40 400 
9- 70 12 42 992 

9- 22 60 2 92 

1- 10 12 2 92 

2- 22 62 40 400 

6- 22 70 42 992 

7- 20 62 42 992 

1 -20 60 40 400 

3 -60 72 42 992 

40 -12 22 40 400 

44 -92 10 2 92 

49 -60 30 90 300 
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49 -92 20 42 992 

41 -22 72 42 992 

42 -10 60 90 100 

46 -72 12 40 400 

47 -12 20 2 92 

41 -20 70 90 100 

43 -90 12 42 992 

 7136 226 1296 059 10=مجموع

 
 : كما يليt-testPaired Sample  برموز (t-test)ت-حتصيل االختبار 
 

t = 
   

     
 
      

 

   

 

 

t= 
   

                 

       

 

 

t= 
   

            

  

   

 

  
   

       
  

 

 

  

t=
   

        
 

 

t =
   

      
 

 

=8,913 

 1،349هو  paired sample t- testموز من ر  (t-test)ت -التحصيل االختبار
<400،9(t-table).  اجلدول  -احلساب أكرب من ت -أن ت على هذا التحصيل يدلو
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على مستوى الداللة  -349،1 هو spss 22اب حس من (t-test)ت  -وحتصيل االختبار 
(sig) (،،،0>،،،،،.) 

مردود،  (Ho) مقبول وفرض الصفر (Ha)ن على أن فرض البديل يدال وهذا
وملعرفة  .لبةللط الكتابةعلى ترقية مهارة  ثرؤ ي السمعية الشفويةالطريقة  استعماللذلك أن 

 eta squaredفاستعملت الباحثة رموز  السمعية الشفويةالطريقة  باستعمالحجم تأثري 

 :كما يبني يف الرموز التايل.effect sizeفنتيجة . effect sizeنتيجة حلصول 
Eta squared = 

  

        
 

 

                =
      

               
 

 

  =
        

           
 

 

                  =
        

        
= 0,81527 

 

 142،0هي  effect sizeأن نتيجة  توجد eta squareمن حتصيل حساب 
ترقية مهارة يؤثر على  السمعية الشفويةالطريقة  استعمال أن وهذه النتيجة تدل على

 (.large)وتأثريها كبرية  الكتابة

 
 

 مناقشة البحث - ج
( 349،1-)هو ةأن نتيج (t-test)ت  -االختبارحتصيل اعتمادا على  

ذان وه 142،0هي  effect sizeونتيجة . (0،02<000،0(.Sig)  ومستوى الداللة
يف  الطلبة يؤثر على قدرة  السمعية الشفويةالطريقة  استعمالعلى أن  ندالالدليالن ي

 السمعية الشفويةالطريقة  استعمالبعبارة أخرى أن  .(large)وتأثريها كبرية  الكتابةمهارة 
. الكتابةتعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم  إحدى طريقة يف حتسنييؤثر ويكون 
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 كتابة العربية بشكل جيد  ايفهمو و  واأن يكتب الطلبة وباستخدامها أيضا تستطيع 
 .وصحيح

 
ثر على وحتصيلها تؤ الطريقة السمعية الشفوية  البحوث السابقة عنتوجد 

البحث الذي .  كفاءة الكالمعلى   الطلبة سواء كانت لرتقية قدرة  الطلبة نتائج تعلم 
الطريقة السمعية الشفوية يف املعهد العصري دار العلوم عن  (Rahmah) رمحةقدمتها 

يف املعهد العصري دار العلوم يرغبون تعليم الكالم  بطريقة  الطلبةمناسبة بقواعدها، وأن 
 4.يف تعليم الكالم الطلبةيواجهها  السمعية الشفوية وهذه الطريقة يعاجل املشكالت اليت

 

لرتقية  لإن تعليم اإلمالء املنظور فعا. ، يف حبثها أن(Maulidar) مولدروتوجد 
، يوجد (Arafah Saftiyani)وحبث عرفة سفتيان  9.قدرة الطالبات يف مهارة الكتابة

 9.الطريقة السمعية الشفوية يستطيع ترقية قدرة  الطلبة عن استيعاب املفردات
 
 تحقيق الفروض -د

 :كما ذكرت يف الفصل األول أن الفرضني اليت افرتضتها الباحثة مها
السمعية  الطريقة باستعمال الكتابة عليم وتعلمتإن :  (Ho)الفرض الصفري .4

 .الكتابةعلى مهارة  الطلبة لرتقية قدرة تؤثر  غريالشفوية 

                                                             
، بكلية الرتبية وتأهيل رسالة،الطريقة السمعية الشفوية واستخدامها يف ترقية كفاءة الكالم، رمحة4

 491. ، ص9042الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، ني، جامعة املدرس
دراسة جتريبية مبعهد جبل النور اجلديد بـ )اإلمالء املنظور بالصورة يف مهارة الكتابة  ،تعليم مولدر 9
ABDYA)، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، املتوسطة ، قسم تعليم اللغة العربية للدراسات رسالة ،

   36 .ص

دراسة جتريبية باملدرسة املتوسطة )تطبيق الطريقة السمعية الشفوية على تعليم املفردات  ، عرفة  سفتيان9
ـــ  مية احلكومية بندا ، جامعة الرانريي اإلسالاملتوسطة ، قسم تعليم اللغة العربية للدراسات رسالة،(Bireuenبــــ

 499. أتشيه، ص
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السمعية الشفوية  الطريقة باستعمال الكتابة عليم وتعلمت (Ha) : الفرض البديل  .9
 .الكتابةعلى مهارة  الطلبة لرتقية قدرة  تؤثر

أن نتيجة مستوى  46-1يف اجلدول ( t-test) ت- االختبار بواسطة حتصيل
  1،349هوpaired sample t-test ، وحتصيل من رموز (0،02>0،000) (.Sig) الداللة

، وفرض مقبول ((Ha وهذان يدالن على أن فرض البديل،400،9أكرب من ت اجلدول 
السمعية الشفوية تؤثر  الطريقة باستعمال الكتابة عليم وتعلمتأي إن  مردود (Ho)الصفري 

ــب  طلبةلل .الكتابةلرتقية قدرة  الطلبة على مهارة   .MTsN 5 PIDIE JAYA  ــــ
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحث - أ
السمعية تطبيق الطريقة "وبعد ما حبثت الباحثة بالبحث التجرييب عن 

ــ)لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكتابة  الشفوية  MTsN 5 Pidie Jaya) حبث جترييب بــ

 : نتيجتان ومهافحصلت ".
أعدت  :الكتابة فهيوأما خطوات استعمال الطريقة السمعية الشفوية لتعليم  -1

أمسعت املدرسة احلوار عن و  .املدرسة املسجل عن املهنة باستعمال مكرب الصوت
الستماع إىل الصوت مث حياكي ا ةويطلب من الطلب املهنة من املسجل املستعمل

 ةيقوم املعلم بتشغيل الصوت ويطلب من الطلبمث  .نطق الكلمات واجلمل ةبالطل
يشرح املعلم حمتويات احلوار مث  . االستماع إليه وتقليده متاًما ويف وقت واحد

لتسأل ما مل يفهم  ةمث يعطي املعلم الفرصة للطلب.وبنية اجلملة املستفادة يف احلوار
 على ةبالطل بتوزيع املعلم يقوم .بعد كل من نطق الكلمات ، ومعىن وبنية اجلمل

 أوراق على ةبالطل يعمل مث جمموعة لكل عمل أوراق ةبالطل ومينح جمموعات عدة
 لبعضهم واجلمل الكلمات كتابة اجملموعة يف ةبالطل يناقش .جمموعة لكل العمل
 اجملموعات عمل تصحح جمموعة كل .الصوت يسمعه الذي للحوار وفًقا البعض
 .اجملموعة نتائج عن تكشف جمموعة كل مث املعلم ييسرها اليت األخرى

 
لرتقية قدرة الطلبة على مهارة تاثريا تطبيق الطريقة السمعية الشفوية يكون إن   -2

هو  paired sample t- testموز من ر  (t-test)ت -تحصيل االختباربالكتابة 
3،918 <100،2 (t-table).  احلساب أكرب من  -هذا التحصيل يدل أن تو

 -918،3 هو spss 22اب حس من (t-test)اجلدول وحتصيل االختبار ت  -ت



 315،0هي  effect sizeنتيجة و  (.،،،0،0>،0،) (sig)على مستوى الداللة 
يأثر لرتقية مهارة  السمعية الشفويةالطريقة  استعمال وهذه النتيجة تدل على

 (.large)وتأثريها كبرية  الكتابة
 

 المقترحات
 :احات اآلتيةاعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرت 

للمعلمني اللغة العربية أن يستخدموا الوسائل والطرق التعليمية اجلذابة ينبغي  -
 .املناسبة يف تعليم املواد العربيةخاّصة طريقة 

تطبيق باللغة العربية يستمروا تعليم  أن MTsN 5 Pidie Jaya بينبغي للطلبة  -
 .تابةمهارة الك ألنه مؤثر لرتقية قدرهتم على الطريقة السمعية الشفوية

ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بالنقد إذا وجدوا فيها  -
خطأ أو نقصا وأن يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال 

 .ومفيدا للباحثة والقارئني
 
 

 



 المراجع

 مراجع اللغة العربية  - أ
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مدخل إلى طرق تعليم اللغة ، 1111أزهار أرشاد، نقل من حممد علي اخلويل، 
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مكتبة : ، الرياضفصول في تدريس اللغة العربية ،0223حسن جعفر اخلليفة، 

 .الرشد

   .النهضة: ، الرياض أساس تعليم اللغة و تعليمها ،1112 دوحالس بدوان،

الكويت،  مدخل إلى البحث التربوي، ،م 1191 –ه  13، رجاء حممود أبوعالم
  .مكتبة الفالح

المرجع في تعليم اللغة العربية لناطقين بلغات   ، ه1344 رشدى أمحد طعية،
  .جامعة أم القرى: مكة املكرمة  ،أخرى

 .عامل الكتب: القاهرة ، تعليم اللغة العربية العاصرة، 0212سعيد ال يف، 
جامعة : ببندا آتيشه  ،المدخل إلى تعليم اللغة العربية، 0223سالمى بنت حممود، 

  .الرنري اإلسالمية احلكومية



الطبعة  ،المدخل إلى البحث في العلوم السكلوكية ،0222 ،صاحل بن محد العساف
  .املكتبة العبيكان: الثانية، الناشر

 ،( والتطبيق النظرية بين)تعلم اللغات الحية  ، م1191 صالح عبد اجمليد العريب،
 . لبنان مكتبة

العربية بين يديك، ه ، 0221/1300عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وأصدقاؤه، 
 . الوقف إسالمي  -املكتبة الرئيسسية العربية للجميع : الطبعة األوىل، الرياض 

أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة ، 1111عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، 
  .مكتبة معهد العلوم اإلسالمية والعصرية يف إندونيسية: مكة املكرمة   أخرى،

طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين م، 0220، عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي
 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية :مكة املكرمةبلغات أخرى، 

دار : بريوت، األخطأ الشائعة وأثرها في تطوراللغة العربية،1112 ،عفيف دمشقية
  .الفكر اللبنان

دارالشواف للنشر : ، القاهرة تدريس فنون الغة العربية ، م1111 علي امحد مدكور،
  .والتوزيع

المرجع في مناهج تعليم العربية للناطقيين بلغات  ، م0212علي أمحد مدكور، 
 .درا الفكر العريب: القاهرة   ،أخرى

 –األساليب  –، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الطرق عمر الصديق عبد اهلل
  الوسائل

  .جدة إندوسيا، احلرمني –جا فورة ، سنالتعريف ،0221 فريد عرضه ووحيد دهرة،



  .مجعة دمشق: بدون املكانطرائق تدريس اللغة العربية،  ،1111، حممد امحد رشيد

دار األندلس للنشر : فاكس، المهارات اللغوية ،1112 حممد صاحل الشنطي،
  .والتوزيع

 الثانويية،تدريس اللغة العربية في المرحلة ، 0222 حممد صالح الدين على جماور،
 .دار الفكر العريب: فاكس

 .مكتبة النهضة املصرية :، املصريةأساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلويل ، 

دار  :مصر التوجبه في التدريس اللغة العربية، ،م 1190 حممد على السمان،
  .املعارف

: سعودي ،الناقة تعليم اللغة العرابية للناطقين بالغة أخرى، 1192، حممد كامل
 .جامعة أمر القرى

ياياسن فيلنغكارا فنرتمجة  :، جاكرتااندونيسى –قاموس عربي ، 0212حممد يونس، 
 .فنفسر القرآن

دار : ، بريوتالمنجد في اللغة الغربية واألعالم، 0224، مؤسسة دار املشرق
 .املشرق، الطبعة األوىل

: بريوت، في العربية المعاصرة المنجد الواسيط، 0224، دكاس للطباعةمؤسسة 
  .الطبعة األوىلاللبان املكتبة الشرقية، 

دار : ، عمان الكتابة واإلمالء( الشامل في)موسوعة ، 0220موسى حسن هديب، 
 .اسامة
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : MTsN 5 Pidie jaya 

Satuan pendidikan : SMP / MTs 

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester :VIII/2 

Materi  Pokok  :   ُاملِْهَنة 
Alokasi  Waktu : 1 x 25 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1:  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata, menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecah masalah. 

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

merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

semua dalam sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

NO 
Kompetensi Dasar  

(KD) 
Indikator 

1 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari basaha arab sebagai 

bahasa pengatar komunikasi 

internasional dan bahasa pengantar 

khazanah keislaman yang 

diwujudkan dalam semangat belajar 

1.1.1   Menunjukkan kesiapannya 

untuk belajar ketika membaca do’a 

sebelum mulai pembelajaran. 

2 

2.1  Menunjukkan prilaku jujur dan 

percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah. 

2.1.1  Menampakkan sikap jujur, 

disiplin, percaya diri, dan tanggung 

jawab disetiap kegiatannya dalam 

proses belajar mengajar terhadap guru 

dan teman – temannya. 

3 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 

frasa, dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan:  ُاملِْهَنة baik secara 
lisan maupun tertulis. 

3.1.1 Menirukan bunyi kata, frase, dan 

kalimat bahasa arab yang berkaitan 

dengan  ُاملِْهَنة secara fasih dan benar. 

3.1.2  Menyebutkan kembali bunyi 

kata, frasa dan kalimat bahasa arab 

yang diperdengarkan tentang topik 

 املِْهَنةُ 
3.1.3 Menyalin/menulis kembali bunyi 

kata, frasa dan kalimat bahasa arab 

yang diperdengarkan tentang topik 



  املِْهَنةُ 
 

4 

4.4  Mengungkapkan informasi       

secara tertulis tentang:   ُاملِْهَنة dalam 
berbagai struktur bahasa sederhana 
secara tepat. 

4.4.1 Melengkapi kalimat bahasa arab 

dengan kata dan ungkapan yang tepat.  
4.4.2 Menuliskan kalimat sederhana 

tentang materi  ُاملِْهَنة yang mengandung 

strukturnya   

  

 

 

 

C. MATERI  PEMBELAJARAN 

ُاأَلوَّلُ  ُا ْنظ ْرَُواْسَتِمْعَُوأَِعدُْ:ُُاحِلَوار 
ُأَْعَمل ُطَِبْيًبا،َُماَذاُتَ ْعَمل ُأَْنَت؟:ُُع ْثَمانُ 

ُ.أَْعَمل ُم َهْنِدًسا:َُُعِليُ 
ُأَْيَنُتَ ْعَمل ؟:ُع ْثَمانُ 

ُأَْعَمل ُِفَُْشرَِكٍة،َُوأَْيَنُتَ ْعَمل ُأَْنَت؟ُ:َُعِليُ 
ْسَتْشَفىُأَْعَمل ُِفُُْ:ُع ْثَمانُ 

 
ُ.امل

َُكْمَُساَعًةُتَ ْعَمل ُِفُْاليَ ْوِم؟:َُُعِليُ 
ُ.أَْعَمل ََُثَاِنَُْساَعاٍتُِفُْاليَ ْومُِ:ُُع ْثَمانُ 

ُوََكْمَُساَعًةُتَ ْعَمل ُأَْنَت؟
ُ.أَْعَمل َُسْبَعَُساَعاتٍُُ:َُعِليُ 

َُعَمَلَك؟ُ:ُع ْثَمانُ  ب  َُهْلُُتِ 
َُعَمِليُُْ:َُعِليُ   .نَ َعْم،ُأ ِحب 

َُعَمِلْيُأَْيًضاُ:ُع ْثَمانُ  ُ.َوأَنَاُأ ِحب 
ُ

ُال ُا ْنظ ْرَُواْسَتِمْعَُوأَِعدُْ:ُُثَّاِنُْاحِلَوار 
ُاأَلوَّلُ  ُِة؟َماَذاَُسنَ ْعَمل ُبَ ْعَدُالدِّرَاسَُ:ُُالطَّاِلب 
ُالثَّاِنُ ،َُسَأْعَمل ُطَِبْيًبا،ُإْنَُشاَءُاهلل:ُُالطَّاِلب  ُك لِّيَِّةُالطِّبِّ ُِفْ ُالطِّبَّ ُ.أَنَاُأَْدر س 
ُالثَّاِلثُ  ُ:ُُالطَّاِلب  ُك لِّيَُّالصَّْيَدلَةَُأَنَاُأَْدر س  ُ.،ُإْنَُشاَءُاهللَصْيَدلِيًّا،َُسَأْعَمل ُِةُالصَّْيَدلَةُِِفْ



ُ ُ:ُُالرَّاِبعُ الطَّاِلب  ُك لِّيَِّةُالتَّْمرِْيَضُأَنَاُأَْدر س  َرًِّضا،َُسَأْعَمل ُالتَّْمرِْيضُِِفْ ُ.،ُإْنَُشاَءُاهللُم 

ُاخلَاِمسُ  ُ:ُُالطَّاِلب  ُك لِّيَِّةُاهلَْنَدَسَةُأَنَاُأَْدر س  ُ.،ُإْنَُشاَءُاهللم َهْنِدًسا،َُسَأْعَمل ُاهلَْنَدَسةُِِفْ

ُالسَّاِدسُ  ُ:ُالطَّاِلب  ُك لِّيَِّةُالطَّيَ رَاَنُأَنَاُأَْدر س  ُ.،ُإْنَُشاَءُاهللالطَّيَ رَاِن،َُسَأْعَمل ُطَيَّارًاِفْ
ُاألَُ ُالت َّْربَِيةَُ:ُُوَّلُ الطَّاِلب  ُك لِّيَِّةُُأَنَاُأَْدر س  ُ.،ُإْنَُشاَءُاهللم َدرًِّسا،َُسَأْعَمل ُالت َّْربَِيةُِِفْ

ُ
ُال َُُتِمْعَُوأَِعدُْا ْنظ ْرَُواسُْ:ُُثَّاِلثُ احِلَوار 

َُماُِمْهَنت ِك؟.ُأَنَاُم َدرَِّسةُ :َُمْرَيُ 

ُ.أَنَاُم َدرَِّسة ُأَْيًضا:ُزَيْ َنبُ 
ُِفَُْأيَُِّمْرَحَلٍةُت َدرِّسْْيَ؟:َُمْرَيُ 

ْرَحَلِةُااِلبِْتَدائِيَّةُُِ:ُزَيْ َنبُ 
َ
ُِفُْامل ُأَْنِت؟.ُأ َدرِّس  َُوِفَُْأيَُِّمْرَحَلٍةُت َدرِّسْْيَ

تَ َوسِّطَةُِ:َُمْرَيُ 
 
ْرَحَلِةُامل

َ
ُِفُْامل ُ.أ َدرِّس 

؟:ُزَيْ َنبُ  َُهْلَُلِكَُأْطَفال 
ُ.نَ َعْم،ُِلَُْأْطَفالُ :َُمْرَيُ 

َُكْمُِطْفًًلَلِك؟:ُزَيْ َنبُ 
ُ.ِلََُْخَْسة َُأْطَفالٍُ:َُمْرَيُ 

َُعَمَلِك؟:ُزَيْ َنبُ  ب ِّْْيَ َُهْلُُتِ 
َُعَمِليُْ:َُمْرَيُ  ُنَ َعْم،ُأ ِحب 

َُعَمِلْيُأَْيًضا:ُُيْ َنبُ زَُ َُوأَنَاُأ ِحب 
ْفَرَداتُ 

 
ُامل

حُ ُ-طَِبْيبُ ُ-م َهْنِدسُ ُ-م َدرِّسُ ُ–املِْهَنة ُ - ُطَيَّارُ ُ-َكنَّاسُ ُُ-طَبَّاخُ ُ-اَلِعبُ ُ-ش ْرِطيُ ُ-َفًلَّ
ُالَتًَلِمْيذَُ - ُي َدرِّس   َدرِّس 

َباِنَُُ-امل
َ
ُيَ ْبِِنُْامل َهْنِدس 

 
ُي  َعاِلج ُُ-امل ْرَضىالطِِّبْيب 

َ
ُامل

 ر ْورَُُ-الَباِئع ُيَبِْيع ُالَبَضائِعَُُ-الَفًلَّح ُيَ ْزرَع ُالنََّباتَاتُِ -
ُي  َنظِّم ُامل  الش ْرِطي 

ُبِالك َرةُِ - ُيَ ْلَعب  ِعب  َوارِعَُُ-الطَّبَّاخ َُيْطب خ ُاأَلْطِعَمةَُُُ-الًلَّ ُالشَّ َُيْكن س  ُُ-الَكنَّاس  ُطَيَّارُ ُي  رَاِكب 
ُطَيَّاَرةًُ

َُأنُْ - َُأْنُأَقْ رَأَُالق ْرآنَُُ-أ رِْيد َُأْنُأَقْ رَأَُالق ْرآنَُُ-أَقْ رَأَُالق ْرآنَُُأ ِحب   َأِجب 



 
D. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan: Saintifik 

2. Metode: Sam’iyah syafawiyah   
 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN  

Pertemuan Pertama 

NO Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

waktu 

1 Pendahuluan 

1. Orientasi 

  Guru mengucapkan salam pembuka dan berdoa untuk 

memulai pelajaran sekaligus menanyakan kabar sisiwa.  

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 

2. Apersepsi 

  Mengaitkan materi pembelajaran dengan apa yang akan 

dipelajari. 

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

materi yang akan berlangsung. 

3. Motivasi 

 Memberikan perhatian dan kesadaran terhadap manfaat 

mempelajari materi yang akan dipelajari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 

4. Pemberi Acuan 

 Memberitahukan materi yang akan dipelajari saat itu. 

 Guru mengarahkan siswa duduk secara berkelompok. 

 

15 menit 

2 

Kegiatan Inti 

1.  Mengamati  

 Guru  memperdengarkan dialog tentang materi  melalui املِْهَنةُ ُ

audio 

 Siswa mendengarkan dialog tentang  ُُاملِْهَنة  melalui audio. 
 Guru memperdengarkan kembali audio tentang materi  ُاملِْهَنة 

dan meminta siswa untuk mendengarkan dan kemudian 

menirukan pelafalan kata dan kalimat. 

 Siswa menirukan pelafalan  kata dan kalimat  beberapa kali 

tentang materi  ُاملِْهَنة . 
 Guru memperdengarkan kembali dialog dan meminta siswa 

untuk mendengarkan dan menirunya secara sempurna dan 
serentak. 

 

2.  Menanya 

  Guru mendorongkan siswa untuk berfikir dengan 

menanyakan tokoh dalam dialog dan makna yang 

terkandung  dan struktru kalimat  

60 menit 



 Siswa menjawab pertanyaan guru sesuai dengan 
pengetahuannya. 

 Guru menjelaskan isi dialog dan struktru kalimat yang 
dipelajari dalam dialog tersebut. 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menanyakan yang belum dipahami baik pelafalan kata, 

makna dan struktur kalimat. 

 Siswa menanyakan materi yang belum dipahami.  

 

3.  Mencoba  

 Guru membagikan siswa kepada 5 kelompok 

 Guru memperdengarkan kembali dan meminta siswa untuk 
mengingat kata dan kalimat yang didengar. 

 Masing-masing siswa dalam kelompok menulis kata dan 

kalimat yang mampu didengar. 

 Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok  

 Siswa dalam kelompok mengerjakan LKS. 
 

4.  Menalar  

 Siswa dalam kelompoknya saling mendiskusikan penulisan 
kata dan kalimat sesuai dengan dialog yang didengar dan 

jawaban terhadap pertanyaan guru.  

 Masing-masing kelompok menuliskan kembali kata dan 

kalimat sesuai dengan hasil diskusi.  

 Guru menukarkan hasil kerja kelompok kepada kelompok 
lain. 

 Setiap kelompok mengoreksi hasil kerja kelompok lain 
dengan difasilitasi oleh guru. 

 Hasil koreksi terhadap tugas kelompok dikembalikan lagi 

kepada kelompok masing-masing. 

  

5.  Mengkomunikasikan  

 Masing-masing kelompok menuliskan kembali hasil kerja 
yang telah dikoreksi pada kertas yang telah disediakan.  

 Kemudian masing-masing kelompok menempelkan hasil 
kerja kelompok didinding kelas lalu mempresentasikan.  . 

 

3 

Penutup  

 Siswa dengan bimbingan guru dapat  menyimpulkan pembalajaran 

hari ini 

 Guru memberikan evaluasi kepada siswa 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa 

 Guru dan siswa membaca doa sebagai penutup pembelajaran 

 Guru memberikan salam penutup lalu meninggalkan kelas. 

5 menit 

 

 

 

Pertemuan Kedua 

NO Kegiatan Pembelajaran Alokasi 



waktu 

1 Pendahuluan 

1. Orientasi 

  Guru mengucapkan salam pembuka dan berdoa untuk 

memulai pelajaran sekaligus menanyakan kabar sisiwa.  

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 

2. Apersepsi 

  Mengaitkan materi pembelajaran dengan apa yang akan 

dipelajari. 

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

materi yang akan berlangsung. 

3.  Motivasi 

 Memberikan perhatian dan kesadaran terhadap manfaat 

mempelajari materi yang akan dipelajari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 

4. Pemberi Acuan  

 Memberitahukan materi yang akan dipelajari saat itu. 

 Guru mengarahkan siswa duduk secara berkelompok. 

 

15 menit 

2 

Kegiatan Inti 

1.  Mengamati  

 Guru  memperdengarkan dialog tentang materi  melalui املِْهَنةُ ُ

audio 

 Siswa mendengarkan dialog tentang  ُُاملِْهَنة  melalui audio. 
 Guru memperdengarkan kembali audio tentang materi  ُاملِْهَنة 

dan meminta siswa untuk mendengarkan dan kemudian 

menirukan pelafalan kata dan kalimat. 

 Siswa menirukan pelafalan  kata dan kalimat  beberapa kali 

tentang materi  ُاملِْهَنة . 
 Guru memperdengarkan kembali dialog dan meminta siswa 

untuk mendengarkan dan menirunya secara sempurna dan 

serentak. 

 

2.  Menanya 

  Guru mendorongkan siswa untuk berfikir dengan 
menanyakan tokoh dalam dialog dan makna yang 

terkandung  dan struktru kalimat  

 Siswa menjawab pertanyaan guru sesuai dengan 

pengetahuannya. 

 Guru menjelaskan isi dialog dan struktru kalimat yang 
dipelajari dalam dialog tersebut. 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menanyakan yang belum dipahami baik pelafalan kata, 

makna dan struktur kalimat. 

 Siswa menanyakan materi yang belum dipahami.  
 

60 menit 



3.  Mencoba  

 Guru membagikan siswa kepada 5 kelompok 

 Guru memperdengarkan kembali dan meminta siswa untuk 
mengingat kata dan kalimat yang didengar. 

 Masing-masing siswa dalam kelompok menulis kata dan 
kalimat yang mampu didengar. 

 Guru memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan 

materi   ُاملِْهَنة sesuai dengan dialog yang di pelajari. 
 Siswa dalam kelompok mencoba menjawab pertanyaan 

secara tertulis. 
 

4.  Menalar  

 Siswa dalam kelompoknya saling mendiskusikan penulisan 

kata dan kalimat sesuai dengan dialog yang didengar dan 

jawaban terhadap pertanyaan guru.  

 Masing-masing kelompok menuliskan kembali kata dan 
kalimat sesuai dengan hasil diskusi.  

 Guru menukarkan hasil kerja kelompok kepada kelompok 
lain. 

 Setiap kelompok mengoreksi hasil kerja kelompok lain 

dengan difasilitasi oleh guru. 

 Hasil koreksi terhadap tugas kelompok dikembalikan lagi 
kepada kelompok masing-masing. 

  

5.  Mengkomunikasikan  

 Masing-masing kelompok menuliskan kembali pada kertas 
yang telah disediakan.  

 Kemudian masing-masing kelompok menempelkan hasil 

kerja kelompok didinding kelas lalu mempresentasikan.  . 

 

3 

Penutup  

 Siswa dengan bimbingan guru dapat  menyimpulkan pembalajaran 

hari ini 

 Guru memberikan evaluasi kepada siswa 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa 

 Guru dan siswa membaca doa sebagai penutup pembelajaran 

 Guru memberikan salam penutup lalu meninggalkan kelas. 

5 menit 

 

F. PENILAIAN,  REMEDIAL DAN PENGAYAAN. 

1. Penilaian 

a. Penilaian Performansi 

Indikator pembelajaran I dan II 

(Meniru dan menyebutkan bunyi kata, frasa, kalimat dalam bahasa arab yang 

diperdengarkan) 

 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Makhraj  1-4 

Makhraj sudah tepat  4 



Makhraj cukup tepat 3 

Makhraj kurang tepat 2 

Makhraj tidak tepat 1 

2 Pelafalan  1-4 

Pelafalan sudah tepat 4 

Pelafalan cukup tepat 3 

Pelafalan kurang tepat 2 

Pelafalan tidak tepat 1 

3 Kelancaran  1-4 

Sangat  lancar 4 

Cukup  lancar 3 

Kurang  lancar 2 

Tidak  lancar 1 

 Skor maksimal 12 

 Nilai akhir =
                     

                     
x 100= 

 

  
       

 

 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

Total 
Makhraj Pelafalan Kelancaran 

1      

2      

3      

dst      

 

Indikator pembelajaran III 

(Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa arab yang   

diperdengarkan tentang topik  ُاملِْهَنة ) 
 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Ketepatan dalam menulis  1-4 

Tulisan sudah tepat  4 

Tulisan cukup tepat 3 

Tulisan kurang tepat 2 

Tulisan tidak tepat 1 

2 Ketepatan menyusun kata 1-4 

 sudah tepat 4 

cukup tepat 3 

kurang tepat 2 

 tidak tepat 1 

3 Menulis kalimat sesuai dengan struktur  1-4 

sudah tepat 4 

cukup tepat 3 

kurang tepat 2 

tidak tepat 1 

 Skor maksimal 12 

 Nilai akhir =
                     

                     
x 100= 

 

  
       



 

 

No Nama Siswa 

Aspek yang dinilai 

Total 
Menulis  

Menyusun 

kalimat 

Menulis sesuai 

dengan 

struktur 

kalimat  

1      

2      

3      

dst      

 

 

b. Penilaian Kompetensi Sikap 

-  Sikap Spiritual 

No Nama Siswa 

Aspek penilaian yang dinilai 

Ket 
Antusias Responsitif Disiplin 

Kelengkapan 

alat belajar 

1       

2       

3       

Keterangan:  4: Sangat Baik      3: Baik       2: Cukup       1: Kurang  

 

- Sikap Sosial 

No Nama Siswa 
Menghargai 

teman 

Menghormati 

guru 

Sopan 

dalam 

menjawab 

dan 

menanggapi 

soal 

Skor 

akhir 

1      

2      

3      

4      

 

c. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

Soal  berbentuk tes  

Nama:  

Kelas:  

 

A. Dengarkanlah audio yang diputarkan oleh gurumu kemudian tuliskanlah dan 

ucapakanlah kembali 

1- ......... 

2- ......... 

3- ......... 

4- ......... 

5- ......... 

 

B.  Isilah bagian yang kosong dengan kalimat yang sesuai diantar tanda kurung! 



 

ح ُ -1 َوادَُُالَنَباتَاتُُِ)...........(الَفًلَّ
َ
 الِغَذائِيَّةََُُوامل

 الَشَوارِعَُُ)..........(ُالكنَّاسُ  -2
 الَقَدمُُِك رَةَُُ).........(ُيَ ْلَعبُ  -3
َداِرسَُُ)..........( -4

َ
َوارِعَُُيَ ْبِِنُامل  والشَّ

ْرَضىُ).........( -5
َ
 ي  َعاِلج ُامل

 
C. Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan audio yang didengarkan 

 

َهْنِدسُ َُماَذاُيَ ْعَملُ  -1
َ
 ؟امل

؟َُماَذاُيَ ْعَملُ  -2  الش ْرِطي 
ُاأَلْطِعَمةََُمْنُي عُِ -3  ؟د 
ْدَرَسةَُُِمْنُيَ تَ َعلَّمُ  -4

َ
 ؟ِفُامل

رِْيضَُ -5
َ
ُامل  ؟َمْنُيَ ْفَحص 

 
No Nama Siswa Skor 

1   

2   

3   

4   

 

 

d. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

Nama: 

Kelas: 

Mata pelajaran: 

Tugas: 

 

No Aspek  yang dinilai pada produk Skor 

1 Isi kalimat dan kesesuaian dengan perintah soal   

2 Menggunakan bahasa yang benar  

3 Kerapian   

4 Kekayaan kosa kata yang dipakai   

Keterangan: dinilai dengan mengisi cheklis (√) 

2. Remedial 

- Guru memberikan tugas ulang kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan 

minimal 



- Peserta didik yang belum tuntas belajar diberikan tugas untuk menterjemahkan 

beberapa kalimat.  

3. Pengayaan 

- Guru memberikan penguatan dan pengayaan pada siswa yang telah tuntas belajar 

dengan memberikan tugas lainnya. 

-  Guru mencatat dan memberi nilai bagi siswa yang berhasil menjawab dengan benar. 

  

G. MEDIA, ALAT/BAHAN DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media, Alat/Bahan 

- Audio 

- Gambar 

- Papan tulis 

- Spidol  

- Labtop 

-  speaker 

2. Sumber belajar 

- Kementrian Agama Republik Indonesia 2014, Bahasa Arab MTs kelas VIII  

(Jakarta: Kementrian Agama, 2014). 

- Kamaruddin Amin, Bahasa arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013,(Jakarta: 

direktorat pendidikan madrasah,2015). 

- Usman Husen, Pembelajaran Bahasa Arab Teoritis dan praktis. (Banda Aceh: 

UIN Ar-raniry, 2014). 

- Mawardi, dkk. Pembelajaran Mikro. (Banda Aceh: IDC UIN Ar-raniry, 2013) 

- Munawwir Warson Achmad, Kamus Al- munawwir Indonesia Arab Terlengkap, 

(Jakarta : Pustaka progresif, 2014) 

- Atabik Ali, Zhudi Muhdlor, Kamus Kontemporen Arab Indonesia. (Yogyakarta: 

Multi Karya Grafika, 1998) 

- Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trienggadeng,  9 January 2019 

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab Peneliti 

 

 

Anidar, S.Pd Miftahul Jannah  



 اإلختبار البعدي

Nama: 

Kelas: 

 

 

A. Isilah bagian yang kosong dengan kalimat yang sesuai diantar tanda kurung! 

 

ُح  -1 َوادَ  الَنَباتَات   )............(الَفَّلا
َ
 الغ َذائ ياةَ  َوامل

 الَشَوار عَ  َيْكُنسُ )...........( -2
 الَقَدم   ُكرَةَ  )............( يَ ْلَعبُ  -3
َدار سَ  )...........( -4

َ
 والشاَوار عَ  يَ ْبِن  امل

   )...........( يُ َعال جُ الطاب ْيُب  -5
َدرُِّس  -6

ُ
 التاََّلم يذَ )........( امل

 الَبَضائ عَ )........( الَبائ َعُة  -7
  )..........( َيْطُبخُ  الطابااخُ  -8
ُرورَ  يُ َنظِّمُ )..........( -9

ُ
 امل

 طَياارَة  )..........( يُ رَاك ُب    -11
 

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

َهْند سُ  َماَذا يَ ْعَملُ  -1
َ
 ؟امل

حُ  َماَذا يَ ْعَملُ  -2  ؟الَفَّلا
 ؟َمْن يُع دُّ اأَلْطع َمةَ  -3
ْ الشاَوار ع   -4  ؟َمْن يَ ْعَمُل ِف 
ر ْيضَ  -5

َ
 ؟َمْن يَ ْفَحُص امل

 



 اإلختبار القبلي

Nama: 

Kelas: 

 

 

A. Isilah bagian yang kosong dengan kalimat yang sesuai diantar tanda kurung! 

ُح  -1 َوادَ  الَنَباتَات   )...........(الَفَّلا
َ
 .الغ َذائ ياةَ  َوامل

 .الَشَوار عَ  )..........(الكنااسُ  -2
 .الَقَدم   ُكرَةَ )...........(يَ ْلَعبُ  -3
َدار سَ  )..........( -4

َ
 والشاَوار عَ  يَ ْبِن  امل

ْرَضى )..........( -5
َ
 يُ َعال ُج امل

َدرُِّس  -6
ُ
 التاََّلم يذَ )........( امل

 الَبَضائ عَ )........( الَبائ َعُة  -7
 َيْطُبُخ اأَلْطع َمةَ )..........(  -8
ُرورَ )..........( الُشْرط يُّ  -9

ُ
 امل

 طَياارَة)..........( يُ رَاك ُب     -11
 

 

B. Jawablahpertanyaanberikut dengan benar! 

َهْند سُ  َماَذا يَ ْعَملُ  -1
َ
 ؟امل

؟ َماَذا يَ ْعَملُ  -2  الشُّْرط يُّ
 ؟َمْن يُع دُّ اأَلْطع َمةَ  -3
ة  ف   َمْن يَ تَ َعلامُ  -4 ََ ْدَر

َ
 ؟ امل

ر ْيضَ       -5
َ
 ؟َمْن يَ ْفَحُص امل

 



LEMBARAN OBSERVASI PENGAMATAN 

LANGSUNG AKTIVITAS GURU 

Nama Guru  yang diamati : 

Hari/tanggal   : 

Kelas    : 

Tujuan    : 

 

Mendata kualitas aktifitas mengajar guru dalam mengunakan metode sam’iyah 

syafawiyah. 

Petunjuk 

1. Observer mengamati keaktifan mengajar guru dalam kelas ketika berlangsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan metode  sam’iyah syafawiyah. 

2. Observer memberikan tanda (√) pada kolom jawab sesuai dengan kriteria yang 

diamati: 

- Aktivitas guru yang diamati 

 

No Aspek yang diamati jawaban keterangan 

1 

Guru menyiapkan audio   

a.  ada menyiapkan audio  

b. tidak  ada menyiapkan audio  

2 

Guru memperdengarkan audio dengan jelas tentang 

materi yang pelajari. 

  

a. audio yang diperdengarkan  sangat jelas  

b. audio yang diperdengarkan jelas   

c. audio yang diperdengarkan kurang jelas  

d. audio yang diperdengarkan  tidak jelas  

3 

Guru memutarkan kembali audio dan memberi instruksi 

untuk didengar oleh siswa dan ditiru pelafalan kata dan 

kalimat yang didengar. 

  

a. Dilakukan dengan intruksi yang sangat lengkap  

b. Dilakukan dengan intruksi yang kurang lengkap  

c. Dilakukan namun intruksinya tidak  lengkap  

d.  Dilakukan  namun tidak ada  intruksi   

4 

Guru memperdengarkan kembali dialog dan meminta 

siswa untuk mendengarkan dan menirunya secara 

sempurna dan seretak. 

  

a. Dilakukan dengan intruksi yang sangat lengkap  

b.   Dilakukan dengan intruksi yang kurang lengkap  

c. Dilakukan namun intruksinya tidak  lengkap  

d.  Dilakukan  namun tidak ada  intruksi  



5 

Guru memberikan pertanyaan  yang dapat mendorong 
siswa untuk berfikir yang terkait materi yang dipelajari   

  

a. Guru memberikan pertanyaan sangat jelas.  

b. Guru memberikan pertanyaan kurang jelas.   

c. Guru  memberikan pertanyaan tidak jelas.  

d. Guru tidak  memberikan pertanyaan.    

6 

Guru menjelaskan isi dialog dan struktur kalimat yang 

dipelajari. 

  

a. Guru menjelaskan isi dialog dan struktur kalimat.  

b. Guru menjelaskan isi dialog saja  

c. Guru menjelaskan struktur kalimat saja.  

d. Guru  tidak menjelaskan isi dialog dan struktur 

kalimat. 

 

7 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya yang belum dipahami baik pelafalan kata, 

makna dan struktur kalimat. 

  

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 

 

b. Guru tidak memberikan kesemppatan kepada 

siswa untuk bertanya 

 

  

8 

Guru membagikan siswa dalam 5 kelompok   

a. Guru  membagikan kelompok siswa  

b. Guru tidak membagikan siswa dalam beberapa 

kelompok 

 

9 

Guru memutar kembali audionya dan meminta siswa 

untuk mengingat kata dan kalimat yang didengar 

  

a. Dilakukan dengan intruksi yang sangat lengkap  

b. Dilakukan dengan intruksi yang kurang lengkap  

c. Dilakukan namun intruksinya tidak  lengkap  

d.  Dilakukan namun tidak ada  intruksi   

10 

Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab 

secara tertulis oleh siswa dalam kelompok. 

  

a. Guru memberikan pertanyaan  kepada siswa  

b. Guru tidak memberikan pertanyaan kepada siswa  

11 

Guru saling menukarkan hasil kerja kelompok kepada 

kelompok lain. 

 

 
a. Dilakukan   

b. Tidak dilakukan  

12 

Guru memdampingi/ menfasilitasi siswa dalam kerja 

kelompok 

 

 
a. Guru mendampingi semua kelompok .  

b. Guru hanya mendampingi sebagian kelompok.  

c. Guru tidak mengdampingi/memfasilitasi siswa 

dalam kelompok 

 

13 

Guru memberikan penguatan materi kepada siswa.    

a. Guru memberikan penguatan materi bersama 

siswa. 

 

b. Guru memberikan penguatan materi tanpa  



melibatkan siswa. 

c. Guru tidak memberikan penguatan materi kepada 

siswa. 

 

14 

Guru menyimpulkan materi pembelajaran kepada siswa    

a.  Guru memberikan menyimpulkan materi 

pembelajaran bersama siswa. 

 

b. Guru memberikan menyimpulkan materi 

pembelajaran tanpa melibatkan siswa. 

 

c. Guru tidak memberikan menyimpulkan materi 

pembelajaran kepada siswa. 

 

15 Guru melakukan evaluasi secara tertulis   

 a. dilakukan   

 b. tidak dilakukan   

 

 

pengamat 

 

 

 

 



LEMBARAN OBSERVASI PENGAMATAN 

LANGSUNG AKTIVITAS SISWA 

Nama  : 

Hari/tanggal : 

Kelas  : 

Tujuan  : Mendata kualitas aktifitas belajar siswa setelah mengunakan metode                

sam’iyah syafawiyah. 

Petunjuk 

1. Observer mengamati keaktifan belajar siswa dalam kelas ketika berlangsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan metode  sam’iyah syafawiyah. 

2. Observer memberikan tanda (√) pada kolom jawaban sesuai dengan kriteria yang 

diamati: 

- Aktivitas siswa yang diamati 

 

No Aspek yang diamati Jawaban Keterangan  

1 

Siswa mendengarkan dialog tentang materi yang 

dipelajari melalui audio 

  

a. Seluruh siswa mendengarkan audio yang 

diputarkan oleh guru  

 

b. Sebagian besar siswa mendengarkan audio   

 c. Sebagian kecil siswa mendengarkan audio    

 d. Siswa  tidak mendengarkan audio    

2 

 Siswa menirukan pelafalan kata dan kalimat secara 

bersama-sama dan serentak 

  

a. Siswa menirukan pelafalan kata dan kalimat 

dengan sangat baik 

 

b. Siswa menirukan pelafalan kata dan kalimat 

dengan  baik 

 

c. Siswa kurang menirukan pelafalan kata dan 

kalimat  

 

d. Siswa tidak menirukan pelafalan kata dan 

kalimat  

 

3 

Siswa menjawab pertanyaan dari guru    

a. Semua siswa yang ditanya menjawab 

pertanyaan. 

  

b. Sebagian siswa yang ditanya menjawab 

pertanyaan  

  

c. Hanya beberapa siswa yang ditanya 

menjawab pertanyaan. 

  

d. Tidak  ada satupun yang ditanya  menjawab 

pertanyaan 

  



4. Siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru   

 a. Semua siswa memperhatikan penjelasan guru   

 b. Sebagian besar  siswa memperhatikan penjelasan 

guru 

  

 c. Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan 

guru 

  

 d. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru.   

5 

Siswa menanyakan materi yang belum dipahami    

a. Siswa antusias menanya materi yang belum 

dipahami 

 

b.   Siswa kurang antusias menanya  yang belum 

dipahami.  

 

c. Siswa tidak menanya   

d.  Tidak ada kegiatan/ kesempatan bertanya  

6 

Siswa mendengarkan kembali audio yang 

diputarkan oleh guru untukmengait kata dan 

kalimat lalu menulisnya. 

  

 a. Semua siswa mendengar dan menulis   

 b. Sebagian besar siswa mendengar dan menulisn   

 
c. Hanya sebagian kecil siswa yang mendengar 

dan menulis 

  

 d. Siswa tidak mendengardan tidak menulis.   

7 

Siswa dalam kelompoknya mencoba menjawab 

pertanyaan secara tertulis   

  

a. Semua siswa dalam kelompok  menulis 

jawaban pertanyaan  

 

b. Sebagian besar siswa dalam kelompoknya 

menulis menjawab pertanyaan  

 

 
c. Sebagian kecil  siswa dalam kelompoknya 

menulis menjawab pertanyaan 

  

 d. Siswa tidak menulis jawaban pertanyaan.   

8 

Siswa dalam kelompok saling mendiskusikan hasil 

kerja anggota kerja kelompok  

  

a. Semua anggota kelompok ikut berpartisipasi 

aktif dalam diskusi  

 

b. Sebagian besar anggota kelompok ikut 

berpartisipasi aktif dalam diskusi 

 

c. Sebagian kecil anggota kelompok ikut 

berpartisipasi aktif dalam diskusi 

 

d. Semua anggota kelompok tidak  

berpartisipasi dalam kelompok 

 

9 

Siswa mendiskusikan dan mengoreksi hasil kerja 

kelompok  lain 

  

a. Semua anggota kelompok berdiskusi 

mengoreksi hasil kerja kelompok lain 

 

b. Sebagian besar anggota kelompok berdiskusi 

mengoreksi hasil kerja kelompok lain 

 

 
c. Sebagian kecil anggota kelompok berdiskusi 

mengoreksi hasil kerja kelompok lain 

  



 
d. Semua anggota kelompok tidak  berdiskusi 

mengoreksi hasil kerja kelompok lain 
  

10 

Masing-masing  kelompoknya menuliskan kembali 

hasil kerja/ tugas pada kertas yang disediakan 

  

a. Semua kelompok menuliskan hasil kerja/tugas 

pada kertas 

 

b. Sebagian besar  kelompok menuliskan hasil 

kerja/tugas pada kertas 

 

 
c. Sebagia kecil  kelompok menuliskan hasil 

kerja/tugas pada kertas 

  

 
d. Semua kelompok tidak menuliskan hasil 

kerja/tugas pada kertas 

  

11 

Masing-masing  kelompok menempelkan hasil kerja 

di dinding kelas lalu mempresentasikan.  

  

a. Semua kelompok melakukannya.   

b. Sebagian besar melakukannya.  

c. Sebagian kecil melakukannya.  

d. Semua kelompok tidak melakukannya.  

 

         Pengamat 

 



LEMBARAN OBSERVASI PENGAMATAN 

LANGSUNG AKTIVITAS SISWA 

Nama  : 

Hari/tanggal : 

Kelas  : 

Tujuan  : Mendata kualitas aktifitas belajar siswa setelah mengunakan metode                

sam’iyah syafawiyah. 

Petunjuk 

1. Observer mengamati keaktifan belajar siswa dalam kelas ketika berlangsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan metode  sam’iyah syafawiyah. 

2. Observer memberikan tanda (√) pada kolom jawaban sesuai dengan kriteria yang 

diamati: 

- Aktivitas siswa yang diamati 

 

No Aspek yang diamati Jawaban Keterangan  

1 

Siswa mendengarkan dialog tentang materi yang 

dipelajari melalui audio 

  

a. Seluruh siswa mendengarkan audio yang 

diputarkan oleh guru  

 

b. Sebagian besar siswa mendengarkan audio   

 c. Sebagian kecil siswa mendengarkan audio    

 d. Siswa  tidak mendengarkan audio    

2 

 Siswa menirukan pelafalan kata dan kalimat secara 

bersama-sama dan serentak 

  

a. Siswa menirukan pelafalan kata dan kalimat 

dengan sangat baik 

 

b. Siswa menirukan pelafalan kata dan kalimat 

dengan  baik 

 

c. Siswa kurang menirukan pelafalan kata dan 

kalimat  

 

d. Siswa tidak menirukan pelafalan kata dan 

kalimat  

 

3 

Siswa menjawab pertanyaan dari guru    

a. Semua siswa yang ditanya menjawab 

pertanyaan. 

  

b. Sebagian siswa yang ditanya menjawab 

pertanyaan  

  

c. Hanya beberapa siswa yang ditanya 

menjawab pertanyaan. 

  

d. Tidak  ada satupun yang ditanya  menjawab 

pertanyaan 

  



4. Siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru   

 a. Semua siswa memperhatikan penjelasan guru   

 b. Sebagian besar  siswa memperhatikan penjelasan 

guru 

  

 c. Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan 

guru 

  

 d. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru.   

5 

Siswa menanyakan materi yang belum dipahami    

a. Siswa antusias menanya materi yang belum 

dipahami 

 

b.   Siswa kurang antusias menanya  yang belum 

dipahami.  

 

c. Siswa tidak menanya   

d.  Tidak ada kegiatan/ kesempatan bertanya  

6 

Siswa mendengarkan kembali audio yang 

diputarkan oleh guru untukmengait kata dan 

kalimat lalu menulisnya. 

  

 a. Semua siswa mendengar dan menulis   

 b. Sebagian besar siswa mendengar dan menulisn   

 
c. Hanya sebagian kecil siswa yang mendengar 

dan menulis 

  

 d. Siswa tidak mendengardan tidak menulis.   

7 

Siswa dalam kelompoknya mencoba menjawab 

pertanyaan secara tertulis   

  

a. Semua siswa dalam kelompok  menulis 

jawaban pertanyaan  

 

b. Sebagian besar siswa dalam kelompoknya 

menulis menjawab pertanyaan  

 

 
c. Sebagian kecil  siswa dalam kelompoknya 

menulis menjawab pertanyaan 

  

 d. Siswa tidak menulis jawaban pertanyaan.   

8 

Siswa dalam kelompok saling mendiskusikan hasil 

kerja anggota kerja kelompok  

  

a. Semua anggota kelompok ikut berpartisipasi 

aktif dalam diskusi  

 

b. Sebagian besar anggota kelompok ikut 

berpartisipasi aktif dalam diskusi 

 

c. Sebagian kecil anggota kelompok ikut 

berpartisipasi aktif dalam diskusi 

 

d. Semua anggota kelompok tidak  

berpartisipasi dalam kelompok 

 

9 

Siswa mendiskusikan dan mengoreksi hasil kerja 

kelompok  lain 

  

a. Semua anggota kelompok berdiskusi 

mengoreksi hasil kerja kelompok lain 

 

b. Sebagian besar anggota kelompok berdiskusi 

mengoreksi hasil kerja kelompok lain 

 

 
c. Sebagian kecil anggota kelompok berdiskusi 

mengoreksi hasil kerja kelompok lain 

  



 
d. Semua anggota kelompok tidak  berdiskusi 

mengoreksi hasil kerja kelompok lain 
  

10 

Masing-masing  kelompoknya menuliskan kembali 

hasil kerja/ tugas pada kertas yang disediakan 

  

a. Semua kelompok menuliskan hasil kerja/tugas 

pada kertas 

 

b. Sebagian besar  kelompok menuliskan hasil 

kerja/tugas pada kertas 

 

 
c. Sebagia kecil  kelompok menuliskan hasil 

kerja/tugas pada kertas 

  

 
d. Semua kelompok tidak menuliskan hasil 

kerja/tugas pada kertas 

  

11 

Masing-masing  kelompok menempelkan hasil kerja 

di dinding kelas lalu mempresentasikan.  

  

a. Semua kelompok melakukannya.   

b. Sebagian besar melakukannya.  

c. Sebagian kecil melakukannya.  

d. Semua kelompok tidak melakukannya.  

 

         Validator 

 

 



LEMBARAN OBSERVASI PENGAMATAN 

LANGSUNG AKTIVITAS GURU 

Nama Guru  yang diamati : 

Hari/tanggal   : 

Kelas    : 

Tujuan    : 

 

Mendata kualitas aktifitas mengajar guru dalam mengunakan metode sam’iyah 

syafawiyah. 

Petunjuk 

1. Observer mengamati keaktifan mengajar guru dalam kelas ketika berlangsungnya 

pembelajaran dengan menggunakan metode  sam’iyah syafawiyah. 

2. Observer memberikan tanda (√) pada kolom jawab sesuai dengan kriteria yang 

diamati: 

- Aktivitas guru yang diamati 

 

No Aspek yang diamati jawaban keterangan 

1 

Guru menyiapkan audio   

a.  ada menyiapkan audio  

b. tidak  ada menyiapkan audio  

2 

Guru memperdengarkan audio dengan jelas tentang 

materi yang pelajari. 

  

a. audio yang diperdengarkan  sangat jelas  

b. audio yang diperdengarkan jelas   

c. audio yang diperdengarkan kurang jelas  

d. audio yang diperdengarkan  tidak jelas  

3 

Guru memutarkan kembali audio dan memberi instruksi 

untuk didengar oleh siswa dan ditiru pelafalan kata dan 

kalimat yang didengar. 

  

a. Dilakukan dengan intruksi yang sangat lengkap  

b. Dilakukan dengan intruksi yang kurang lengkap  

c. Dilakukan namun intruksinya tidak  lengkap  

d.  Dilakukan  namun tidak ada  intruksi   

4 

Guru memperdengarkan kembali dialog dan meminta 

siswa untuk mendengarkan dan menirunya secara 

sempurna dan seretak. 

  

a. Dilakukan dengan intruksi yang sangat lengkap  

b.   Dilakukan dengan intruksi yang kurang lengkap  

c. Dilakukan namun intruksinya tidak  lengkap  

d.  Dilakukan  namun tidak ada  intruksi  



5 

Guru memberikan pertanyaan  yang dapat mendorong 
siswa untuk berfikir yang terkait materi yang dipelajari   

  

a. Guru memberikan pertanyaan sangat jelas.  

b. Guru memberikan pertanyaan kurang jelas.   

c. Guru  memberikan pertanyaan tidak jelas.  

d. Guru tidak  memberikan pertanyaan.    

6 

Guru menjelaskan isi dialog dan struktur kalimat yang 

dipelajari. 

  

a. Guru menjelaskan isi dialog dan struktur kalimat.  

b. Guru menjelaskan isi dialog saja  

c. Guru menjelaskan struktur kalimat saja.  

d. Guru  tidak menjelaskan isi dialog dan struktur 

kalimat. 

 

7 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya yang belum dipahami baik pelafalan kata, 

makna dan struktur kalimat. 

  

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 

 

b. Guru tidak memberikan kesemppatan kepada 

siswa untuk bertanya 

 

  

8 

Guru membagikan siswa dalam 5 kelompok   

a. Guru  membagikan kelompok siswa  

b. Guru tidak membagikan siswa dalam beberapa 

kelompok 

 

9 

Guru memutar kembali audionya dan meminta siswa 

untuk mengingat kata dan kalimat yang didengar 

  

a. Dilakukan dengan intruksi yang sangat lengkap  

b. Dilakukan dengan intruksi yang kurang lengkap  

c. Dilakukan namun intruksinya tidak  lengkap  

d.  Dilakukan namun tidak ada  intruksi   

10 

Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab 

secara tertulis oleh siswa dalam kelompok. 

  

a. Guru memberikan pertanyaan  kepada siswa  

b. Guru tidak memberikan pertanyaan kepada siswa  

11 

Guru saling menukarkan hasil kerja kelompok kepada 

kelompok lain. 

 

 
a. Dilakukan   

b. Tidak dilakukan  

12 

Guru memdampingi/ menfasilitasi siswa dalam kerja 

kelompok 

 

 
a. Guru mendampingi semua kelompok .  

b. Guru hanya mendampingi sebagian kelompok.  

c. Guru tidak mengdampingi/memfasilitasi siswa 

dalam kelompok 

 

13 

Guru memberikan penguatan materi kepada siswa.    

a. Guru memberikan penguatan materi bersama 

siswa. 

 

b. Guru memberikan penguatan materi tanpa  



melibatkan siswa. 

c. Guru tidak memberikan penguatan materi kepada 

siswa. 

 

14 

Guru menyimpulkan materi pembelajaran kepada siswa    

a.  Guru memberikan menyimpulkan materi 

pembelajaran bersama siswa. 

 

b. Guru memberikan menyimpulkan materi 

pembelajaran tanpa melibatkan siswa. 

 

c. Guru tidak memberikan menyimpulkan materi 

pembelajaran kepada siswa. 

 

15 Guru melakukan evaluasi secara tertulis   

 a. dilakukan   

 b. tidak dilakukan   

 

Banda Aceh, 18-01-2019 

       Divalidasi oleh  

 

 



Diproduksi oleh: Junaidi (http://junaidichaniago.wordpress.com), 2010 Page 1 
 

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40) 

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 

df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 

2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 

3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 

4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 

5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 

6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 

7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 

8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 

9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 

10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 

11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 

12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 

13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 

14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 

15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 

16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 

17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 

18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 

19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 

20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 

21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 

22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 

23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 

24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 

25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 

26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 

27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 

28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 

29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 

30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 

31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 

32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 

33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 

34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 

35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 

36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 

37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 

38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 

39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 

40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 

 

Catatan:  Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 

dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam 

kedua ujung 

 



Diproduksi oleh: Junaidi (http://junaidichaniago.wordpress.com), 2010 Page 2 
 

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80) 

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 

df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

41 0.68052 1.30254 1.68288 2.01954 2.42080 2.70118 3.30127 

42 0.68038 1.30204 1.68195 2.01808 2.41847 2.69807 3.29595 

43 0.68024 1.30155 1.68107 2.01669 2.41625 2.69510 3.29089 

44 0.68011 1.30109 1.68023 2.01537 2.41413 2.69228 3.28607 

45 0.67998 1.30065 1.67943 2.01410 2.41212 2.68959 3.28148 

46 0.67986 1.30023 1.67866 2.01290 2.41019 2.68701 3.27710 

47 0.67975 1.29982 1.67793 2.01174 2.40835 2.68456 3.27291 

48 0.67964 1.29944 1.67722 2.01063 2.40658 2.68220 3.26891 

49 0.67953 1.29907 1.67655 2.00958 2.40489 2.67995 3.26508 

50 0.67943 1.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.26141 

51 0.67933 1.29837 1.67528 2.00758 2.40172 2.67572 3.25789 

52 0.67924 1.29805 1.67469 2.00665 2.40022 2.67373 3.25451 

53 0.67915 1.29773 1.67412 2.00575 2.39879 2.67182 3.25127 

54 0.67906 1.29743 1.67356 2.00488 2.39741 2.66998 3.24815 

55 0.67898 1.29713 1.67303 2.00404 2.39608 2.66822 3.24515 

56 0.67890 1.29685 1.67252 2.00324 2.39480 2.66651 3.24226 

57 0.67882 1.29658 1.67203 2.00247 2.39357 2.66487 3.23948 

58 0.67874 1.29632 1.67155 2.00172 2.39238 2.66329 3.23680 

59 0.67867 1.29607 1.67109 2.00100 2.39123 2.66176 3.23421 

60 0.67860 1.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.23171 

61 0.67853 1.29558 1.67022 1.99962 2.38905 2.65886 3.22930 

62 0.67847 1.29536 1.66980 1.99897 2.38801 2.65748 3.22696 

63 0.67840 1.29513 1.66940 1.99834 2.38701 2.65615 3.22471 

64 0.67834 1.29492 1.66901 1.99773 2.38604 2.65485 3.22253 

65 0.67828 1.29471 1.66864 1.99714 2.38510 2.65360 3.22041 

66 0.67823 1.29451 1.66827 1.99656 2.38419 2.65239 3.21837 

67 0.67817 1.29432 1.66792 1.99601 2.38330 2.65122 3.21639 

68 0.67811 1.29413 1.66757 1.99547 2.38245 2.65008 3.21446 

69 0.67806 1.29394 1.66724 1.99495 2.38161 2.64898 3.21260 

70 0.67801 1.29376 1.66691 1.99444 2.38081 2.64790 3.21079 

71 0.67796 1.29359 1.66660 1.99394 2.38002 2.64686 3.20903 

72 0.67791 1.29342 1.66629 1.99346 2.37926 2.64585 3.20733 

73 0.67787 1.29326 1.66600 1.99300 2.37852 2.64487 3.20567 

74 0.67782 1.29310 1.66571 1.99254 2.37780 2.64391 3.20406 

75 0.67778 1.29294 1.66543 1.99210 2.37710 2.64298 3.20249 

76 0.67773 1.29279 1.66515 1.99167 2.37642 2.64208 3.20096 

77 0.67769 1.29264 1.66488 1.99125 2.37576 2.64120 3.19948 

78 0.67765 1.29250 1.66462 1.99085 2.37511 2.64034 3.19804 

79 0.67761 1.29236 1.66437 1.99045 2.37448 2.63950 3.19663 

80 0.67757 1.29222 1.66412 1.99006 2.37387 2.63869 3.19526 

 

Catatan:  Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 

dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam 

kedua ujung 
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Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120) 

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 

df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

81 0.67753 1.29209 1.66388 1.98969 2.37327 2.63790 3.19392 

82 0.67749 1.29196 1.66365 1.98932 2.37269 2.63712 3.19262 

83 0.67746 1.29183 1.66342 1.98896 2.37212 2.63637 3.19135 

84 0.67742 1.29171 1.66320 1.98861 2.37156 2.63563 3.19011 

85 0.67739 1.29159 1.66298 1.98827 2.37102 2.63491 3.18890 

86 0.67735 1.29147 1.66277 1.98793 2.37049 2.63421 3.18772 

87 0.67732 1.29136 1.66256 1.98761 2.36998 2.63353 3.18657 

88 0.67729 1.29125 1.66235 1.98729 2.36947 2.63286 3.18544 

89 0.67726 1.29114 1.66216 1.98698 2.36898 2.63220 3.18434 

90 0.67723 1.29103 1.66196 1.98667 2.36850 2.63157 3.18327 

91 0.67720 1.29092 1.66177 1.98638 2.36803 2.63094 3.18222 

92 0.67717 1.29082 1.66159 1.98609 2.36757 2.63033 3.18119 

93 0.67714 1.29072 1.66140 1.98580 2.36712 2.62973 3.18019 

94 0.67711 1.29062 1.66123 1.98552 2.36667 2.62915 3.17921 

95 0.67708 1.29053 1.66105 1.98525 2.36624 2.62858 3.17825 

96 0.67705 1.29043 1.66088 1.98498 2.36582 2.62802 3.17731 

97 0.67703 1.29034 1.66071 1.98472 2.36541 2.62747 3.17639 

98 0.67700 1.29025 1.66055 1.98447 2.36500 2.62693 3.17549 

99 0.67698 1.29016 1.66039 1.98422 2.36461 2.62641 3.17460 

100 0.67695 1.29007 1.66023 1.98397 2.36422 2.62589 3.17374 

101 0.67693 1.28999 1.66008 1.98373 2.36384 2.62539 3.17289 

102 0.67690 1.28991 1.65993 1.98350 2.36346 2.62489 3.17206 

103 0.67688 1.28982 1.65978 1.98326 2.36310 2.62441 3.17125 

104 0.67686 1.28974 1.65964 1.98304 2.36274 2.62393 3.17045 

105 0.67683 1.28967 1.65950 1.98282 2.36239 2.62347 3.16967 

106 0.67681 1.28959 1.65936 1.98260 2.36204 2.62301 3.16890 

107 0.67679 1.28951 1.65922 1.98238 2.36170 2.62256 3.16815 

108 0.67677 1.28944 1.65909 1.98217 2.36137 2.62212 3.16741 

109 0.67675 1.28937 1.65895 1.98197 2.36105 2.62169 3.16669 

110 0.67673 1.28930 1.65882 1.98177 2.36073 2.62126 3.16598 

111 0.67671 1.28922 1.65870 1.98157 2.36041 2.62085 3.16528 

112 0.67669 1.28916 1.65857 1.98137 2.36010 2.62044 3.16460 

113 0.67667 1.28909 1.65845 1.98118 2.35980 2.62004 3.16392 

114 0.67665 1.28902 1.65833 1.98099 2.35950 2.61964 3.16326 

115 0.67663 1.28896 1.65821 1.98081 2.35921 2.61926 3.16262 

116 0.67661 1.28889 1.65810 1.98063 2.35892 2.61888 3.16198 

117 0.67659 1.28883 1.65798 1.98045 2.35864 2.61850 3.16135 

118 0.67657 1.28877 1.65787 1.98027 2.35837 2.61814 3.16074 

119 0.67656 1.28871 1.65776 1.98010 2.35809 2.61778 3.16013 

120 0.67654 1.28865 1.65765 1.97993 2.35782 2.61742 3.15954 

 

Catatan:  Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 

dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam 

kedua ujung 
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Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160) 

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 

df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

121 0.67652 1.28859 1.65754 1.97976 2.35756 2.61707 3.15895 

122 0.67651 1.28853 1.65744 1.97960 2.35730 2.61673 3.15838 

123 0.67649 1.28847 1.65734 1.97944 2.35705 2.61639 3.15781 

124 0.67647 1.28842 1.65723 1.97928 2.35680 2.61606 3.15726 

125 0.67646 1.28836 1.65714 1.97912 2.35655 2.61573 3.15671 

126 0.67644 1.28831 1.65704 1.97897 2.35631 2.61541 3.15617 

127 0.67643 1.28825 1.65694 1.97882 2.35607 2.61510 3.15565 

128 0.67641 1.28820 1.65685 1.97867 2.35583 2.61478 3.15512 

129 0.67640 1.28815 1.65675 1.97852 2.35560 2.61448 3.15461 

130 0.67638 1.28810 1.65666 1.97838 2.35537 2.61418 3.15411 

131 0.67637 1.28805 1.65657 1.97824 2.35515 2.61388 3.15361 

132 0.67635 1.28800 1.65648 1.97810 2.35493 2.61359 3.15312 

133 0.67634 1.28795 1.65639 1.97796 2.35471 2.61330 3.15264 

134 0.67633 1.28790 1.65630 1.97783 2.35450 2.61302 3.15217 

135 0.67631 1.28785 1.65622 1.97769 2.35429 2.61274 3.15170 

136 0.67630 1.28781 1.65613 1.97756 2.35408 2.61246 3.15124 

137 0.67628 1.28776 1.65605 1.97743 2.35387 2.61219 3.15079 

138 0.67627 1.28772 1.65597 1.97730 2.35367 2.61193 3.15034 

139 0.67626 1.28767 1.65589 1.97718 2.35347 2.61166 3.14990 

140 0.67625 1.28763 1.65581 1.97705 2.35328 2.61140 3.14947 

141 0.67623 1.28758 1.65573 1.97693 2.35309 2.61115 3.14904 

142 0.67622 1.28754 1.65566 1.97681 2.35289 2.61090 3.14862 

143 0.67621 1.28750 1.65558 1.97669 2.35271 2.61065 3.14820 

144 0.67620 1.28746 1.65550 1.97658 2.35252 2.61040 3.14779 

145 0.67619 1.28742 1.65543 1.97646 2.35234 2.61016 3.14739 

146 0.67617 1.28738 1.65536 1.97635 2.35216 2.60992 3.14699 

147 0.67616 1.28734 1.65529 1.97623 2.35198 2.60969 3.14660 

148 0.67615 1.28730 1.65521 1.97612 2.35181 2.60946 3.14621 

149 0.67614 1.28726 1.65514 1.97601 2.35163 2.60923 3.14583 

150 0.67613 1.28722 1.65508 1.97591 2.35146 2.60900 3.14545 

151 0.67612 1.28718 1.65501 1.97580 2.35130 2.60878 3.14508 

152 0.67611 1.28715 1.65494 1.97569 2.35113 2.60856 3.14471 

153 0.67610 1.28711 1.65487 1.97559 2.35097 2.60834 3.14435 

154 0.67609 1.28707 1.65481 1.97549 2.35081 2.60813 3.14400 

155 0.67608 1.28704 1.65474 1.97539 2.35065 2.60792 3.14364 

156 0.67607 1.28700 1.65468 1.97529 2.35049 2.60771 3.14330 

157 0.67606 1.28697 1.65462 1.97519 2.35033 2.60751 3.14295 

158 0.67605 1.28693 1.65455 1.97509 2.35018 2.60730 3.14261 

159 0.67604 1.28690 1.65449 1.97500 2.35003 2.60710 3.14228 

160 0.67603 1.28687 1.65443 1.97490 2.34988 2.60691 3.14195 

 

Catatan:  Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 

dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam 

kedua ujung 

 



Diproduksi oleh: Junaidi (http://junaidichaniago.wordpress.com), 2010 Page 5 
 

Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200) 

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 

df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

161 0.67602 1.28683 1.65437 1.97481 2.34973 2.60671 3.14162 

162 0.67601 1.28680 1.65431 1.97472 2.34959 2.60652 3.14130 

163 0.67600 1.28677 1.65426 1.97462 2.34944 2.60633 3.14098 

164 0.67599 1.28673 1.65420 1.97453 2.34930 2.60614 3.14067 

165 0.67598 1.28670 1.65414 1.97445 2.34916 2.60595 3.14036 

166 0.67597 1.28667 1.65408 1.97436 2.34902 2.60577 3.14005 

167 0.67596 1.28664 1.65403 1.97427 2.34888 2.60559 3.13975 

168 0.67595 1.28661 1.65397 1.97419 2.34875 2.60541 3.13945 

169 0.67594 1.28658 1.65392 1.97410 2.34862 2.60523 3.13915 

170 0.67594 1.28655 1.65387 1.97402 2.34848 2.60506 3.13886 

171 0.67593 1.28652 1.65381 1.97393 2.34835 2.60489 3.13857 

172 0.67592 1.28649 1.65376 1.97385 2.34822 2.60471 3.13829 

173 0.67591 1.28646 1.65371 1.97377 2.34810 2.60455 3.13801 

174 0.67590 1.28644 1.65366 1.97369 2.34797 2.60438 3.13773 

175 0.67589 1.28641 1.65361 1.97361 2.34784 2.60421 3.13745 

176 0.67589 1.28638 1.65356 1.97353 2.34772 2.60405 3.13718 

177 0.67588 1.28635 1.65351 1.97346 2.34760 2.60389 3.13691 

178 0.67587 1.28633 1.65346 1.97338 2.34748 2.60373 3.13665 

179 0.67586 1.28630 1.65341 1.97331 2.34736 2.60357 3.13638 

180 0.67586 1.28627 1.65336 1.97323 2.34724 2.60342 3.13612 

181 0.67585 1.28625 1.65332 1.97316 2.34713 2.60326 3.13587 

182 0.67584 1.28622 1.65327 1.97308 2.34701 2.60311 3.13561 

183 0.67583 1.28619 1.65322 1.97301 2.34690 2.60296 3.13536 

184 0.67583 1.28617 1.65318 1.97294 2.34678 2.60281 3.13511 

185 0.67582 1.28614 1.65313 1.97287 2.34667 2.60267 3.13487 

186 0.67581 1.28612 1.65309 1.97280 2.34656 2.60252 3.13463 

187 0.67580 1.28610 1.65304 1.97273 2.34645 2.60238 3.13438 

188 0.67580 1.28607 1.65300 1.97266 2.34635 2.60223 3.13415 

189 0.67579 1.28605 1.65296 1.97260 2.34624 2.60209 3.13391 

190 0.67578 1.28602 1.65291 1.97253 2.34613 2.60195 3.13368 

191 0.67578 1.28600 1.65287 1.97246 2.34603 2.60181 3.13345 

192 0.67577 1.28598 1.65283 1.97240 2.34593 2.60168 3.13322 

193 0.67576 1.28595 1.65279 1.97233 2.34582 2.60154 3.13299 

194 0.67576 1.28593 1.65275 1.97227 2.34572 2.60141 3.13277 

195 0.67575 1.28591 1.65271 1.97220 2.34562 2.60128 3.13255 

196 0.67574 1.28589 1.65267 1.97214 2.34552 2.60115 3.13233 

197 0.67574 1.28586 1.65263 1.97208 2.34543 2.60102 3.13212 

198 0.67573 1.28584 1.65259 1.97202 2.34533 2.60089 3.13190 

199 0.67572 1.28582 1.65255 1.97196 2.34523 2.60076 3.13169 

200 0.67572 1.28580 1.65251 1.97190 2.34514 2.60063 3.13148 

 

Catatan:  Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 

dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam 

kedua ujung 
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