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 استهالل
 

 بسم هللا الرمن الرحيم
 

َهُدوا فِيَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ لََنا َوِإنَّ ٱَّللََّ َلَمَع ٱْلُمْحِسِنيَ   َوٱلَِّذيَن جََٰ
 96 يةالعنكبوآتسورة

 
 (5) فَِإنَّ َمَع ٱْلُعْسِر ُيْسرًا

 (7) فَِإَذا فَ َرْغَت َفٱنَصبْ ( 6) ِإنَّ َمَع ٱْلُعْسِر ُيْسرًا
 7-5آية  اإلنشرةسورة 

 
 )صدق هللا العظيم(
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 إهداء

 

 جعفر الدينمني برا وإحساان أيب املكرم الوالدين الكر إىل  -1
الذين ربياين صغرية حفظهما ،جويرية عبد هللاوأمي املكرمة 

هللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرية وإىل أخيت 
 أحسن العابد وخري األمم.

 نالذي، امعة الرانريي اإلسالمية احلكوميةوإىل أساتذيت يف اجل -2
علموين أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا هلم 

 ابلكثري تقديرا وإجالال.

وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -3
الرانريي. أقول شكرا جزيال على مساعدتكم يل يف إجناز 

 هذه الرسالة، جزاكم هللا خري اجلزاء.
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هلل الذي أرسل رسولو ابهلدى ودين احلق ليظهر على 
الدين كلو، والصالة والسالم على عبده ورسولو دمحم خامت النبيني، 

 وسيد ولد آدم أمجعني. أمابعد.

وآالئو  عظيمةر هللا عز وجلَّ على نعمو الشكالباحثة تفإن 
تمكن من تالصرب واجلهد والتوفيق حىت  ىاة، فهو الذي أعطاالفاحت

الًتبية كليةرسالة اليت يقررىا قسم تعليم اللغة العربية بال هإدتام ىذ
جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  كمادة من  وأتىيل املعلمني

استخدام  وختتص الرسالة حتت املوضوع: .املواد املقررة يتعلمها الطلبة
" بصور لتعزيز كفاءة احملادثة )دراسة جتريبية مبعهد live inطريقة "

 .(Aneuk batee Aceh Besarإنسان قرآين 

املشرفني  إىل فضيلة ىاوتقدير  ىاوجو شكر تمث  
حلسن ، املاجستري ةمحديةواألستاذ املاجستري مرزونالدكتور األستاذمها

وإرشاداهتما وتوجيهادتا القيمة حىت ىذه الرسالة إشرافهما على 
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العل هللا ابركهما وكيفية البحث عنهىذه الرسالة تمكن من فهم ت
 وجزامها خريا كثريا.

 هاقدم شكرا واحًتاما لوالديتأن  مث من الواجب على الباحثة
تربية حسنة  ىاالذين ربيا جويريةوأمي جعفر الديناحملبوبني أيب 

ا سأل هللا أن جيزيهما أحسن الثوب يف الدنيتتذىيبا انفعا،  ىاوىذاب
 واآلخرة.

ملدير اجلامعة وعميد كلية الًتبية ورئيس قسم  شكر كذلكتو 
شكر بقية األساتذة املكرمني يف جامعة الرانريي تاللغة العربية كما 

بذلوا جهدىم يف سبيل  داإلسالمية احلكومية بندا أتشيو، ألهنم ق
تدريس طالب وطالبات جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 

 ا فيو صالحهم الدنيوي واألخروي.وإرشادىم إىل م

 هشكر مجيع األخوات وكل من لو أسهام يف إدتام ىذتمث 
 ةالقصرية.الجتطيع ذكر كل واحد منهم يف ىذه العست، والرسالةال

 إنسان قرآينقدم شكرا لرئيس معهد تنسى أن توال
اللغة ملدرس او  املاجستريًت سفوحي مذكر ذو الكفل و أستاذ األستاذ
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والتالميذ فيو الذين قد  األساتذةوجلميع حسن الديناألستاذ العربية
يف مجع البياانت عند عملية البحث، عسى هللا أن يعطيهم  ىاأعانو 

 مجيعا أجرا عظيما. 
رجو كل من اطلع عليو وعثر على خطأ أو الباحثةت وإن
عليو.فاإلنسان حمل الزال واملؤمن مرآة أخيو.  هاأن ينبه انقص فيه

وملن  ان جيعل ىذا العمل مباركا وانفعا هلأ تبارت وتعاىل سأل هللااتوإهن
 .أىذه الرسالةقر 

سأل هللا العفو واملغفرة والسالمة للمسلمني وأن يوفقنا إىل تو 
سبيل اهلدى. وصلى هللا على نبينا دمحم وصحبو ومن سار على هنجو 

 إىل يوم الدين. واحلمد هلل رب العاملني.
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 مستخلص البحث
 

 بصور لتعزيز كفاءة احملادثة ”live in“استخدام طريقة  : عنوان البحث
 Aneuk batee acehان قرآين مبعهد إنس)دراسة جتريبية  

besar ) 
 عني ادلرضية:  االسم الكامل

 160202144:   رقم القيد
دون  يعّلم اللغة العربية إنسان قرآينتالحظ الباحثة على أن ادلعلم يف معهد 

قتصر حبفظ النصوص. لذلك ياستخدام الطريقة اخلاصة أو الوسائل اجلذابة و 
تعبري أفكارىن مباشرة. وأيضا بة ومل يكن قادرين على تشعر الطالبات ابلصعو 

مع أهنن قد تعلمن مادة النحوى خيفن أن يعربن ارائهن يف عملية التعليم 
على التعبري يف  وتطبيق احلماسة والدوافع القوية نكون عندىي وال والصرف،

ك ادلسألة ىي عدم استخدام اللغة العربية. ومن األسباب اليت تؤدي إىل تل
استخدام طريقة اجلذابة عند ادلعلم أثناء تعليمو. لذلك تقوم الباحثة  الطريقة

“live in ”وأما أغراض التأليف ىذه الرسالة  .بصور لتعزيز كفاءة احملادثة
 تعليم اللغة العربية يف إنسان قرآين مبعهد اتلبالطة ااستجابفهي التعرف على 
وأما دراسة البحث اليت  .عليهن ىاوأتثري  بصور ”live in“استخدام طريقة 

استعملتها الباحثة فهىي دراسة جتريبية ابلتصميمات التمهيدية بشكل تصميم 
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وجلمع (،  One group pre-test post-test designاجملموعة الواحدة )
البياانت استعملت الباحثة االستبانة واالختبار. وادلدخل الذي تعتمد الباحثة 

مجيع الطالب يف البحث ىو ادلدخل الكمي، وكان اجملتمع من ىذا البحث 
يف ىذا كعينة  ف يف الفصل الثاين لبةالطواختارت  ،إنسان قرآينعهد مب

ادلاؤوية وادلعدلة  وتستعمل الباحثة نتيجة .ةطالب 26 عددىموكان البحث 
أن نتيجة  حلصول على التأثري. Test-ت لتحليل بياانت االستجابة وحتليل

وىذا يدل على أن ، (-33،،11 >0،05) ىوو   (.Sig) مستوى الداللة
استخدام طريقة أي  مقبول ((Haمردود وفرض البديل ((Hoفرض الصفري 

“live in ”بصور لتعزيز كفاءة احملادثة.  
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 Abstrak Penelitian 

 
Judul Penelitian :    Penggunaan  Metode live in dengan media 

gambar Untuk penguatan Kemampuan 

Berbicara Siswi Insan Qurani Aceh Besar. 

Nama Lengkap :    Ainal mardhiah 

NIM  :    160202184 

 

Pada penelitian ini, Peneliti mengamati bahwa guru di madrasah 

Insan Qurani mengajarkan bahasa Arab tidak menggunakan  metode  

khusus dan tidak memakai sarana yang  menarik, namun hanya 

terpaku pada penghafalan teks kemudian guru menyimak hafalan 

tersebut di kelas. Oleh karena itu, siswa merasa kesulitan, seolah-

olah  pelajaran bahasa Arab adalah beban bagi mereka. Mereka tidak 

dapat mengungkapkan ide mereka secara langsung. Mereka juga 

merasa  takut di saat mau berbicara, karena mereka telah belajar 

Nahwu dan Sharaf. Mereka tidak ada motivasi yang kuat untuk 

berbicara dan mengekspresikan pengetahuan mereka dalam bahasa 

Arab. Salah satu alasan dari permasalahan tersebut adalah guru tidak  

menggunakan sarana yang menarik selama berlangsungnya proses 

belajar. Adapun upaya untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti 

menggunakan Metode Live in dengan media gambar untuk 

penguatan kemampuan siswa di dalam berbicara bahasa Arab. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh 

dan respon siswa di Insan Qurani dalam pembelajaran bahasa Arab 

dengan menggunakan Metode Live In dengan media gambar  

tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pre 

eksperimen dengan desain pre-test pos test dalam satu desain 

kelompok, dan untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan 

kuesioner dan tes. Pendekatan yang diguanakan peneliti adalah  

kuantitatif. Adapun populasi  dari penelitian ini adalah semua siswa 

di Insan Qurani, dan siswa di kelas dua F  terpilih sebagai  sampel 

dalam penelitian ini yang berjumlah 26 siswa. Hasilnya didapatkan  

dari Uji T  yaitu Sig (0,05<.-11,933). Ini menunjukkan bahwa 

hipotesa nol (Ho) ditolak dan hipotesa  (Ha) diterima, terbukti bahwa  
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penggunaan Metode Live In  dengan media gambar berpengaruh  

untuk meningkatkan kemampuan siswa di dalam berbicara bahasa 

Arab. 
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Research title: Using Live In method with pictures media for 

strengthening speaking ability studentsof the Institute Insan 
Qurani Aceh Besar. 

Name   : Ainal Mardhiah 

NIM  : 160202184 

In this study, the researcher observed thatteachersin Madrasah 
Insan Qurani do not use a special method andinterestingmeans 

in teaching Arabic, but rather fixate on the memorization of 
textsand listen to the students’ memorization in class. 
Therefore, students find it difficult to learn Arabic and 
eventually find the lesson a burden. They can not express their 

ideas directly and end up with losing interest in the study. They 
lack enthusiasm and have no strong motivation to enrich and 
apply the vocabulary and express their knowledge of Arabic. 

One of the reasons for this problem is that teachers do not use 
an attractive tool during the learning process. As an effort to 
overcome these problems, the researcher uses the Live 
Inmethod to improve the skill of speech the students'. The 

purpose of this study is to identify the influence and response 
of students of Insan Qurani in learning the Arabic language by 
using theLive In method with pictures. The research method 
used by the researcher is pre-experiment with pre-test and post-

test design in one group design, and to collect the data,the 
researcher uses questionnaire and test. The approach used by 
the researcher is quantitative. As the population of this study 

are all students in Insan Qurani, students in the second grade 
are selected as the sample, which is amounted to 26 students. 
The result is obtained from T-test Sig.(0,05<.-11,933). This 
shows that the hypothesis is zero (ho) is rejected and 

hypothesis (Ha) is accepted, it is evident that the usage of Live 
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In method is influential to improve student’s the skill of speech 

at the  students.  
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 الفصل األول

 اساسية البحث

 مشكالت البحث - أ

اللغة ىي كما قال ابن جٍت أبهنا أصوات يعرب هبا كل قوم  
لغة اإلسالم، تعترب اللغة العربية من العن أغراضهم، واللغة العربية ىي 

عرفنا ان  كماأىم اللغات اليت عرفتها البشرية على الزمان والعصور،  
ءة اوالكالم  والقر  عىي: اإلستما مهارات أربعربية هلا عاللغة ال

تعرب الإلتصال ر والكتابة، والوسيلة اليت تنقل مهارات ىي الصو 
والكتابة فوسيلتها  القراءةأما املهاراة  1املباشرين املتكلم واملستمع،

 احلرف املكتوبة.

احملادثة ىي إحدى الطرق لالصال بُت الناس، كانت 
لناس الكبار والصغار، فاوى، يهتم هبا احملادثة من النشاط اللغ

يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم، فباحملادثة يقدر 
                                                           

، )بندا أتشيو :قسم تعليم اللغة العربية حماضرات يف علم اللغةرى مسلم، اخب1
 11(ص 6116بكلية الًتبية وأتىيل املعلمُت جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، 
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املتكلمون على تعبَت عما يف نفوسهم أو عما يشاىدونو بعبارة 
سليمة صحيحة كما يقدرون على فهم ما يواجهون هلم من األسئلة 

 واألجوبة عنها إجابة سريعة بعبارة صحيحة. 

لدرس من الدروس يف اللغة العربية واحملادثة ىي إحدى ا
امال يف ابملدارس إبندونيسيا، وكان تعليم اللغة العربية ال يكون ك

. طريقة التدريس هلا دور ىام يف إجراء عملية بدون طريقة ووسلية
الطريقة عملية التعليم وتعلم، فيحتاج أيضا يف تعليم حمادثة إىل 

 live“طريقة . و  فهم املادةعليم وىو يستعُت هبا الطلبة يفوالوسيلة للت

in”أن  ةبتدعو الطلطريق  ىو طريقة للتدريس عن
نوجعلو رن املفردات اليت يعرفو يطو  نفه، نشاط فياجملالواالكثر ييكونوا

 6.يف اجلملة مفيدةأو القصة

كانت اللغة العربية مادة من املواد الدراسية اليت يتعلمها  
مهارات، منها مهارة الكالم الطلبة يف املعاىد، واللغة العربية هلا 

هارة الكالم ة أىهم من النشاط اللغوى. ويف موكانت ىذه املهار 

                                                           
2Istarani, kumpulan 04 metode pembelajaran, cetakan II November, 

2400.hlm 76  
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الطلبة على التكلم ابللغة العربية مع أصدقائم   ةساعدتعليم احملادثة مل
إحدى املعاىد اإلسالمية اليت  إنسان قرآيناملعهد كل يوم بسهولة. 

تعليمو ال يستخدم الطريقة ية منها حمادثة. ويف هتتم بتعليم اللغة العرب
على الدرس، كما عرفنا أن اختيار   لبةمناسبة لسيطرة قدرة الط

. ومن الطريقة املناسبة ابملواد شيء مهمة يف ربقيق األىداف التعلمية
ابللغة العربية مع  ال يستطيعون أن يتحدثوا مث رأت الباحثة أن الطلبة

 أصدقائهم يف املدرسة. 

لغة العربية ىو أن يكون الطلبة إحدى أغراض تدريس ال 
قادرين على التكلم ابللغة العربية فصاحة. إن يف تدريس احملادثة 

تدعو  الطريقةويف ىذه ، ”live in” ق عديدة، أحدىا الطريقةو طر 
رن املفردات يطو  ننشاط يف ىذا اجملال، فهال واكثر ي أن يكونوا ةبالطل

حىت يقدروا على تعبَت اللغة ،وجعلو يف اجلملة مفيدة ناليت يعرفو 
العربية يف اكمل الوجو بعد ذلك. فاملشكلة األكرب يف تعليم اللغة 
العربية ذمد الطلبة يفهمون املادة الدراسية ولكنهم خيافون تعبَت ارائهم 
يف عملية التعليم والتعلم، ليست هلم الشجاعة والقدرة على مهارة 

أفكارىم وقلوهبم مع أهنم  الكالم وأن قدرهتم على الكالم تتوقف يف
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قد تعلموا مادة النحو والصرف واحملادثة وغَتىا من املواد األساسية 
 هلا.    

اليت تتعلم فيها الطلبة كل من املعاىدإنسان القرآين أما معهد 
 نو، وىمواد اللغة العربية كاحملادثة واإلنشاء والبالغة وغَتىا، يف تعليم

لكن أكثر منهم ال يفهمون بينهم عند يتحدثون  ن املفرداتحيفظ
ابلعربية مع أصدقائهم بفهم جيد ألن الوسائل يف تعليم اللغة العربية 

ريد تسبة ملعاجلة ىذه املشكلة، ولذلك انقصة وحيتاج إىل طريقة املنا
ة احملادثة ءكفا  لتعزيزر بصو ” live in“الباحثة عن استخدام طريقة 

 ة(. وقامAneuk Batee Aceh Besarإنسان القرآين بية يفي)دراسة ذبر 
على تلك الظاىرة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية  ةابلبحث

مية بندا أتشية وأتىيل املعلمُت جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكو 
 . 6119للسنة الدراسة 

 أسئلة البحث - ب
 ابإلعتماد على مشكلة الباحثة، تعُت الباحثة كما يلي:

ة ءلتعزيزكفاةلايكون فع ربصو  ”live in“ىل استخدامطريقة  .1
 ؟احملادثة 
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بصور لتعزيز   ”live in“طريقة عمليةال تطبيق يكون كيف .6
 ؟ة احملادثة ءكفا

 أغراض البحث  - ج
 أىداف الباحثة يف ىذه الرسالة ىي:من 

عل ايكون ف ربصو  ”live in“استخدامطريقة ف علىالتعر  .1
 .ة احملادثةءكفا  لتعزيز

عل ايكون ف ربصو ”live in“ف على كيفية تطبيق طريقة التعر  .6
 .ة احملادثةءكفا  لتعزيز

 أمهية البحث - د
 وأما أمهية البحث عن ىذه الرسالة ىي :

 للمدرس : جيد املدرس طريقة جديدة ليطبق يف  .1
يف  صورب Live inتعليم احملادثة يعٍت الطريقة  .6

 التدريس احملادثة.
ويساعدون وأتثرون يف نفوس  للطلبة :يسهلون .3

 ادثة وينشطون يف التكلم ابلعربية.عن احمل بةالطل
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اع املعلومات إستم: زايدة معلومات و  ةللباحث .4
على إختيار الطريقة املناسبة لإلستخدامو  ةالباحث

 يف تعليم على تطبيق يف احملادثة اليومية.

 انالفرض -ه

 ذا البحث، فيما يلي:هل انواما الفرض

 الفرض البديل  .1
مل يكن فعاال يف ترقية قدرة ”live in“إن استخدام طريقة 

 (Ha). نسان قرآينالطالبات على مهارة الكالم دبعهد إ

 الفرض الصفري .6
فعاال يف ترقية قدرة الطالبات   ”live in“إن استخدام طريقة

 (H4). على مهارة الكالم دبعهد إنسان قرآين
 حدود البحث - و

 من:تكون حدود البحث 
دما سبق من البيان تريد الباحث يف ىذه الرسالة أن ربدد 

 نطاق البحث إىل : 
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استخدام طريقة احلد املوضوعى: يقتصر موضوع البحث على
“live in” ة احملادثة كفاء  لتعزيزفي رصو ب

 (.   إنسان قرآين )دراسة ذبربية يف

احلد املكاىن: تريد الباحثة أن تبحث يف ىذه الرسالة يف 
 .قرآين إنسان

احلد الزماىن:كانت الباحثة تتم ىذا البحث ابملعهد يف 
 .6161-6119إنسان قرآين العامل الدراسي

 مصطلحات البحث  - ز

 لتعزيزبصور  ”live in“طريقة الإن موضوع ىذه الرسالة استخدام 
(. وذلك البد للباحثة أن إنسان قرآين )دراسة ذبربية يفة احملادثةءكفا

املصطاحلات الىت يتضمنها املوضوع تسهيال لفهم توضح كالة معاىن 
ة ءكفا  لتعزيزبصور  ”live in“طريقة الاستخدام املعٌت املقصود :

 .(إنسان قرآين )دراسة ذبربية يفاحملادثة
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 استخدام  .1
 -يستخدم -كليمة استخدام مصدر من " استخدم

استخداما ازبذه خادما وسألو أن خيدمو واستوبو 
ابستخدام ىنا ىو استعمال الشئ كالة خادما". املراد 

معينة لسهولة على الوصول إىل أغراض معينة ابلوسائل 
 3البصرية.

 
 ”live in“طريقة   .6

وسيلة للتدريس من خالل دعوة ىو  live inطريقة 
ليس فقط ه الطريقة ىذ ية يفإىل أماكن خارج ةبالطل

شاركة املباشرة بنشاط يف ، ولكن املإلجراء مالحظات
يستطيعون تقدير أنفسهم وإجراء  ةبالتوظيف، والطل

 4التحقيقات والعمل دبفردىم يف العمل احلايل يف اجملتمع.
 

                                                           
، الطبعة جديدة منقحة : )بَتوت: دار املشرق، ما ملنجد يف اللغة واألعال، لويس معلوف3

 .637، ص  6113
0Istarani,kumpulan 04 metode pembelajaran, cetakan II november 

2400.hlm 76 
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 الصور .3

ىي الشكل والتمثل اجملسم. وعند الشريف على بن  الصور
دمحم اجلرجاىن يف "كتاب التعريفات" أن "الصورة ىي الشيء ما بو 
حيصل الشيء ابلفعل. وقال عبد فتح الباب احلليم سيد يف كتابة " 

 5وسائل التعليم واإلعالم" أن "الصورة تسجيل احلقيقة ذاهتا".

 كفاءة   تعزيز .4

، واستعز عليو يعز، إذا اشتد-مصدر من عز لتعزيزا
ويف احلديث ابن عمر هنع هللا يضر : أن قوما حمرمُت اشتد عليو وغلبية، 

ى كل رجل منا جزاء، فسألوا اشًتكوا يف قتل صيد فقلوا: عل
بعض الصحابة عما جيب عليهم فأمر لكل واحد منهم بكفارة، 

فقال: إنكم  مث سألوا ابن عمر وأخربوه بفتيا الذي أفتاىم 

                                                           
الطبعة التاسعة والثالثون:  ،ملنجد يف اللغة واألعالما، لويس معلوف5

 .667، ص 6116)بَتوت: دار املشرق،
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شاة، وىف لفظ آخر : عليكم جزاء ملعززبكم، على مجيعكم 
 6واحد. قولو ملعززبكم أى مشدد بكم ومثقل عليكم األمر.

و ىء : النظَت واملساوى. ومنكليمة كفاءة مصدر من الكف
الكفاءة يف النكاح، وىو أن يكون الزوج مساواي للمرأة يف 

 حسبها ودنبها ونسبها وبيتها وغَت ذلك. 
 وتكافأ الشيئان: سبائال.

وكافأه مكافأة وكفاء: مائلو. و من كالمهم: احلمدهلل كفاء 
الواجب أى قدر ما يكون مكافئا لو. واالسم: الكفاءة و 

 7الكفاء.
 احملادثة .5

ىو الرجوع ويتحاورون أي يًتاجعون احملادثة لغة و 
الكالم، واصطالحا مراجعة الكالم أو مناظرة الكالم 

 طرفُت خمتلفُت فأكثر.

                                                           
. 6113، اجمللد السادس، القاىرة، لسان العربابن منظور،إمام العالمة 6

 . 631ص

 . 681صلسان العرب....، إمام العالمة ابن منظور، 7
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حمادثة : تكلم -حيادث-كلمة "احملادثة" مصدر من حادث
واخرب. تعددت التعارف قدمها الباحثون للتحدث فأرسطويرى 

 يرى أن :

اللغة عملية تتضمن القدرة على التفكَت واستعمال  .1
واالداء الصويت والتعبَت امللمحى وىو نظام متعلم 
وأداء فردي يتم يف إطار اجتماعي نقال للفكر 

 والتعبَتا عن املشاعر.
 

أو وىو "القدرة على التعبَت الشفوي عن األفكار  .6
واملشاعر اإلنسانية واملواقف اإلجتماعية والساسية 
واإلقتصادية والثقافية بطريقة وظيفية أو إبداعية مع 

 8سالمة النطق وحسن اإلقاء.  

  

                                                           
، ، املراجع يف التدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلى سامي احلالق8

 .156( ص 6111طرابلس )لبنان : 
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 الدراسات السابقات   - ح
 الدراسة األوىل .1

موضوع البحث : إستخدام الطريقة املباشرة  .1
 يف تعليم احملادثة  ابملعينات

 الباحثة         : طور سينا .6
طلبة فيها حيفظون لمشكلة البحث : ا .3

املفرادت وأسلوب اللغة العربية لكن كثَت 
منهم ال يقدرون على أن يطبقوا دما يتعلموهنا 

 من املفرادت واألسلوب يف احملادثة.
طريقة البحث: حبث ذبرييب ابملدرسة  .4

 Aceh Besarاملتوسطة 
البحث : كانت احملادثة من النشاط نتائج  .5

اللغوي أىم الكبار ولصغار على السواء، 
فالناس يستخدمون أكثر من الكتابة يف 

 حياهتم أي أهنم يتكلمون أكثر دما يكتبون.
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اإلتفاق :استخدام الطريقة املباشرة ليسهل  .6
 الطلبة يف احملادثة 

اإلختالف: من انحية الوجو اإلختالف ىي  .6
يف مكان الذي يقع فيها املشكالة أي مكان 
الدراسة السابقة ابملدرسة املتوسطة ابب 

         وأما الدراسة  Aceh Besar املغفرة 
 Al-madani Al-Aziziاحلالة يف املعهد 

Lampeuneureut. 

 الدراسة الثانية  .6
صامتة موضوع الباحث : استخدام الصوار ال .1

 لًتقية قدرة الطلبة على احملادثة.
 الباحثة : أمساء احلسٌت .6
مشكلة البحث : أن قدرة الطلبة دبعهد ابب  .3

املغفرة أتشيو الكربى ضعيفة وىذه تتمثل يف 
وقوع األخطاء رموية كانت ام صرفية لدى 
الطلبة أثناء دمارسة الكالم داخل الفصل 

 وخارجة.   
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ابملدرسة  الطريقة البحث :   حبث ذبرييب .4
 Kutaاملتوسطة ابب املغفرة أتشيو كربى 

Baro. 
نتائج البحث : إن استخدام الصوار الصامتة  .5

لًتقية قدرة الطلبة على احملادثة يساعد الطلبة 
 على حفظ املفرادت.

اإلتفاق : ىذا البحث فهو منهج ذبرييب  .6
وأدوات البحث اليت إستعمال الباحثة ىي 

 اإلختبارات.
حية الوجو اإلختالف ىي اإلختالف : من ان .7

مكان الذي يقع فيها املشكلة أي مكان 
الدراسة السابقة ابملدرسة املتوسطة ابب 

 .Kuta Baroاملغفرة أتشيو كربى 
 الدراسة الثالثة .3

 استخدام الطريقة الطبيعية لًتقية احملادثة  .1
 الباحثة : رضى نزر األمر  .6
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مشكلة البحث : عند الطلبة ابملدرسة  .3
عهد ابب السالم أهنم يصعبون املتوسطة يف م

يف وضع املفرادت يف اجلمل أو ال يقدرون 
على جعل اجلملة املناسبة وصحيحة من 

 املفرادت عند احملادثة.
طريقة البحث : حبث ذبرييب ابملعهد ابب  .4

 .Aceh Utaraالسالم 
نتائج البحث :هبذه الطريقة تساعد الطلبة   .5

الكالم كثَتا يف ترقية رغبة الطلبة وقدرتو على 
وقد تكثَت طرائق ديكن املدرس يستقدمها يف 

 إجراء تعليم احملادثة.
اإلتفاق : إن منهج البحث الذي إعتمد إليو  .6

الباحثة يف الكتابة ىذه الرسالة ىو املنهج 
 التخرييب.

اإلختالف : من انحية الوجو اإلختالف ىي  .7
مكان الذي يقع فيها املشكلة أي مكان 
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ة املتوسطة يف معهد الدراسة السابقة ابملدرس
وأما الدراسة احلالة  AcehUtaraابب السالم 

-Al-Aziziyah Lampeuneureut Alيف املعهد 

Madani   . 

 طريقة كتابة الرسالة -ط

أما الطريقة كتابة ىذه الرسالة فاعتدمت الباحثة على دليل  
إعداد وكتابتو الرسالة العلمية )درجة املرحلة اجلمعية األوىل( قسم 

 تعليم اللغة العربية. 
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 ل الثاينصالف

 األطار النظري 

 تعريف احملادثة  -أ 

احملادثة لغة ىي مراجعة الكالم، واحملاورة، واجملادلة، 
والتجاوب. والتجاوب ىو أهنم يتحاورون أي يًتاجعون الكالم، 
والكالم ادلبادل بني اثنني فأكثر. واحملادثة إصطالحا ىي مراجعة 

األداين تقلها الكالم واحلديث بني طرفني فإذا أضيف إىل 
احملادثة مهارة من مهارات اللغة اليت ترفع ، وتوصيلة لالخرين

 .الطلبة

على سيطرة ادلهارات األربعة وىي اإلستماع والقراءة والكالم 
والكتابة. إن احلوار فرع من للغة ادللفوظة أو ادلكتبة، وىي واسطة 
 اإلتصال والتفاىم بني الناس، وميكن تعريف اإلتصال أبنو شيء

 ساعد يف نقل معٌت أو رسالة من شخص إىل أخيو .
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احملادثة ىي إحدى الدروس ادلدارس العربية وادلدارس 
اإلسالمية إبندونيسيا، وكان تعليم اللغة العربية ال يكون كامال 
إال بتعليم كل نواحي اللغة من حنوىا وصرفها وغريىا من العلوم 

يقية يقدرة الطلبة يف العربية، ومهارات اللغوية منها احملادثة، لًت 
 1اللغوي.

 طرق تدريس احملادثة -ب 

طريقة" -طريقا-يطرق-إن كلمة "طريقة" مأخوذة من "طرق
يقال إدوارد أنطاىن: الطريقة عبارة عن خطة عامة  2معنو لغة ادلدخل. 

اإلختيار وتنضيم عرض ادلادة اللغوية، وىذه اخلطة ال ميكن أن 

                                                           
، الطبعة الثانية، )القاىرة: دار ادلعارف، بدون مقابيس اللغة ابن فارس،1
  117السنة( ص 
-1411)جاكرات: ىيدا كراي اكوغ،، اندنسى -قامس عرريبزلمود يوين، 2

 346م(، ص 1991
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منو. ادلدخل شيء تتعارض مع ادلدخل الذي تصدر عنو وتنبع 
 3مبدئ، والطريقة شيء إجرائ.

الطريقة ىي السرة واحلمالة وادلذىب واخلط ونسيجة 
مستطلية. واصطالحا ىي اخلطة اليت ترسم وتتبع إىل األعراض 
العملية أو الفنية أو حتذيبية على أيقصر ويقت وأيسر جهد من جانب 

يف عملية  التالميذ. إذن الطريقة ىي الوسيلة اليت تستعمل ادلعلم
تدريس لتحقيق أىداف التعليم من ادلادة بويقت يقصري. ويف تعليم 
اللغة العربية طرق كثرية ولكن ليس كلها مناسبة بتعليم احلوار إال 

 بعضها ومنها:

 

 

                                                           
  )جاكرات: مطبعة  مدخل اىل طرق تعليم اللغة األجنبيةأزىر أرشد، 3

   991( ص 1998"األحكام" أو جونج فاندانج، 
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 طريقة السمعية والشفهية  -1

طريقة السمعية والشفهية لغة ىي مدخال أساسيا اليت تستند 
العوامل اليت أسهمت يف ظهور إليها الطريقة السمعية والشفهية. 

الطريقة السمعية والشفهية. ولقد إختذت ىذه الطريقة عدة األمساء 
إال أنو لصعوبة نطق  Aural Oralفلقد مسيت يف اخلمسنات ابسم 

 (Pruaks)ىذا ادلصطلح وكثرية اخللط بني جزئية إستبدل بو بروكس 
 Audio-Lingual .4إصطلحا أخر ىو 

 طريقة ادلباشرة -2

طريقة ادلباشرة ىي الطريقة لتعليم اللغة األجنبية اليت يلزمها ادلعلم 
وادلتعلم إبستعمال اللغة اذلدف مباشرة دون اإلستعانة ابللغة األم. 
وإذا وجدت ادلفردات الصعوبة اليت صعب على ادلتعلم فمهما 

                                                           
)مصر  ادلراجع يف قسم اللغة العربية للناطقني األخرىرشدى أمحد، 4
 383العربية( ص 
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فيشرحها ادلعلم إبستعمال اللغة األجنبية مباشرة، عندما يف شرح 
جيوز ادلعلم ان يستعمل اللغة األم ولكن يستعمل اإلشارة  ادلفردات ال

 5والصور واألفعال احلركية وال يلجاء إىل الًتبية.

 أعراض تعليم احملادثة -ج 

 اآلتية: ف تعليم احملادثةلكل الدرس أعرض يف التعليو، يهد

ليكون ادلتعلم متعودا على الكالم الفصيح أو التعبري  -1
 الشفوي الصحيح.

را على حسن النطق وحسن األداء مسيط ليكون التعليم -2
 حىت يستطيع ادلستمع فهم كالمو.

                                                           
، اجلزء األول، )فونوروكو: الطلبة التعليم، الرتبية و زلمود ينوس ويقاسم بكر5

 . 51التعليمية اإلسالمية  كونتور، بدون السنة(، ص. 
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ليكون غنيا ابلثروة اللغوية من ادلفردات والًتاكيب  -3
اجلديد ويقادرا على إفادة القواعد النحوية والصرفية يف  

 كالمو.
، ألن اإلنسان إذا اعتاد التكلم ليكون زلبا اللغة العربية -4

العربية ألهنا لغة القرآن يف أية لغة، وعلى األخص اللغة 
 الثقافة العربية. الكرًن واحلديث  الشريف ولغة

أن يتحد ادلتعلم احلديث اجليد وحيسن التعبري عن أغرض  -5
 6الناحية الشكلية أو ادلوضوعة.

على االنطالق يف احلديث والكتابة عند ما  دترين الطلبة -6
تدعو احلاجة إليهما أو عندما يتطلب ادلويقف واحد 

 منهما.
 معاجلة عيوب الطلبة النفسية : كاخلوف. -7

                                                           
قة التدريس ياحلديث يف أصول الرتبية وطر  ادلنهجحامد عبد القادر، 6

 . 157(، ص 1957اجلزء الثاين، )مكتبة النهضة ادلصرية، اخلاصة، 
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 .تربية الذوق اللغوي يف الطلبة وتقويتو -8
إعدادىم للموايقف اليت تتطلب فصاحة اللسان والقدرة  -9

 على االرجتال.
 7دفع ادلتعليم إىل ادلماراسة واالبتكار. -11

 
 live inالطريقة تعريف  -د 

ىو وسيلة للتدريس من خالل دعوة الطلبة  live inطريقة 
إىل أماكن خارجية يف ىذه الطريقة ليس فقط إلجراء 
مالحظات، ولكن ادلشاركة ادلباشرة بنشاط يف التوظيف، 
والطلبة يستطيعون تقدير أنفسهم وإجراء التحقيقات والعمل 

 مبفردىم يف العمل احلايل يف اجملتمع.

                                                           
اللغة العربية للمرحلة محن الكندى وابراىيم دمحم عطا، ر عبد ال، عبد هللا7

 . 138-136( ص 1416، )مكتبة الفالح، االبتدئية
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التقدميي ىذه حىت من ادلتويقع استخدام طريقة العرض 
يتمكن الطلبة من جتريبية أنفسهم على الفور وادلشاركة 
بنشاط يف العمل. ىذه التجريبية يف العمل مفيدة للغاية 
للطلبة للدراسة بشكل جيد. مع ىذه التجريبية سوف 
يعريفون خصوصيات وعموميات العمل. إنو يفهم مشاكل 

يستكشف  العقبات واألشياء اليت تدعم جناح الوظيفة. مث
الطلبة ما ىي االحتياجات وتشمل الوظائف. تعتبري جتربة 
العمل دترينا جيدا للغاية ، حبيث يعتاد األطفال على العمل 
يف ىذا اجملال وتشجيع االىتمام ابلرغبة يف التعلم بشكل 

، حىت يتمكن الطلبة ل، أو ميكن أن يوفروا دافعا يقوايأفض
عد ذلك ميكنهم من العمل بشكل أفضل والدراسة جبد وب

حب وظائفهم. مل يعد زلرجا ألنو مألوف ابلفعل ومت تدريبو  
 كثريا.
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 اخلطوات لتطبيق هذه الطريقة .1
اغة أىداف جيب أن يكون ادلعلم السابق يقادرا على صي .1

حىت يتمكن الطلبة من فهم  التدريب العملي بوضوح،
أىدافهم للمشاركة يف ىذا اجملال بطريقة اثبتة. ال تردد زلرجا 

 أو غري طيب القلب.
االتصال إبدارة ادلكان  مث حيتاج ادلعلم وادلدرب إىل .2

، لطلبة اإلذن ومراجعة ادلويقف الذي جيب على ادلستهدف
 الطلبة فعلو الحقا.

، وإعطاء الواجبات يف اابدلهام اليت مت ترتيبه إعداد الطلبة .3
 رلموعات ، تعليمات واضحة.

جيب أن يكون ادلعلم/ادلدرب متحمسا وكذلك مع الطلبة  .4
حىت يتمكنوا أيًضا من اإلشراف ادلباشر على عمل الطالب 

 وأن يكونوا يقادرين على تقدًن النصائح ادلطلوبة من الطلبة.
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نتائج ، جيب تقدًن تقرير عن إىل ادلدرسة بعد عودة الطلبة .5
 تدريبو دلنايقشتو وتقييمو امما الفصل.

 من هذه الطريقة اياادلز  .2
 حيصل الطلبة على فرصة للعمل مباشرة يف ىذا اجملال. .1
 يكتسب الطلبة خربة مباشرة يف العمل. .2
 ، فيما يتعلق ابخلري أو النقص.فهًما للعملسيجد الطلب .3
إذا كانت ىناك صعوابت فيمكنو إجياد طريقة للتغلب  .4

 عليها.
 عيوب من هذه الطريقة ال . ه

ضيق الويقت حبيث ال يسمح بتجريبية عميقة ، كما  .1
 أن إتقان ادلعرفة يصبح زلدودا أيًضا.

، ىناك الكثري من التكاليف، ابلنسبة للعمل ادليداين .2
وىي تكاليف النقل من ادلدرسة إىل مكان العودة، 
وتكلفة ادلعدات والواثئق وغريىا من ادلتطلبات 
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العمل. يقد تكون ىذه الرسوم مرىقة للتدريب على 
 للطلبة/ أولياء األمور.

يقم مبمارسة ادلوايقع البعيدة عن ادلدرسة، لذلك حيتاج  .3
ادلعلمون إىل ادلراجعة والتحضري مقدما، ال ميكن 
إزعاج كل جهة بقبول الطلبة للمشاركة أو التدرب 
ألهنا ستعطل أنشطتهم اخلاصة. إذا كان ىذا ىو 

لى فرصة للتدريب )التدريب احلال، فلن حتصل ع
 على العمل(.

بحيث يفتقر الطلبة إىل عدم توفر ادلدربني/ادلعلمين  .4
اإلعداد والتوجيو عند إجراء التمارين، ألن ادلدربني 
سوف يساعدون الطلبة بشكل كبري يف التدريب 

 8.على العمل
 

                                                           
1
Istarani, kumpulan 04 metode pembelajaran, cetakan II november 

4400.hlm 76-76. 
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 الصوروسيلة ز.

وسيلة مجع وسائل مبعٌت مالدى اإلنسان من إمكانيات 
وبراعة يستخدمها عند االيقتضاء. واصطالحا ىي نقل  مهارة

الرسالة ادلتعددة فقد تكون كلمات أو إشارات أو حركات أو 
 رسوم أو صور اثبتة أو صور متحركة أو تسجيل صويت.

لة اليت تساعد ادلعلم أو وادلراد الباحثة عن الوسيلة ىي اال 
  ليم.  الطالب يف التعالطالب لينجح التعليم والتعلم وتنمية 

الصورة ىي الشكل والتمثل اجملسم. وعند الشريف على بن 
دمحم اجلرجاىن يف "كتاب التعريفات" أن "الصورة ىي الشيء ما بو 
حيصل الشيء ابلفعل. ويقال عبد فتح الباب احلليم سيد يف كتابة " 

 9وسائل التعليم واإلعالم" أن "الصورة تسجيل احلقيقة ذاهتا". 

                                                           
)ادلكتبة  ادلناهج الوسائل التعليميةدمحم لبيب النجيحى ودمحم منري كرسى، 1

 234(، ص. 1977األجنلو الصرية: 
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 الفصل الثالث

 إجراءت البحث احلقلي

 منهج البحث -أ 

بحث اليت تعتمد عليها الباحثة يف ىذا البحث إن طريقة ال
ىو طريقة جتريبية، فهي طريقة من طرق البحث العلمى اليت 

)ادلتغري ادلستقل(  تستطيع الباحثة بواسطها أن تعرف أثر السبب
تقدمي العلوم  جلي يفىة )ادلتغري التابع(، ولو األثر على النتيج

 1الطبيعية.

أما تصميمات ادلنهج اليت جرييب فتجري علي أربعة أنواع 
( والتصميمات  pre-experimental)  وىي التصميمات التمهيدية

 factorial(، والتصميمات العاملة )true-experiment)التجريبية 

                                                           
املدخل إىل البحثي يف العلوم السلوكية الطبيعية صاحل بن أمحد العساف،  1

 323م(، ص. 0222ه، 1111)الناشر: ادلكتبة العبيكان، سنة  الثانية
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design( والتصميمات شبو التجرييب ،)(Quazi-experimental.0 
اجملموعة واختارت الباحثة التصميمات التمهيدية بشكل تصميم 

 pre-test)الواحدة مع اختبار قبلى وبعدي أو ما يقال يف اإلجنليزية 

post-test design one group)  ويف ىذا البحث تقوم الباحثة تعليم
. ويسري ىذا لتعزيز كفاءة احملادثة live inاللغة العربية بتطبيق طريقة 

 التصميم على حنو التايل:

 0س  م     1س               

 3مرور الزم               

 البيان :
 ليباالختبار الق:   1س
 : االختبار البعدي  0س
  : ادلعاجلة التجريبية  3م

                                                           
... ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،  0

  302ص.
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 اجملتمع والعينة  -ب 

إن اجملتمع يف ىذا البحث ىو مجيع الطلبة مبعهد إنسان 
، وبيلغ 0212/0212ستوى مطواسطة للسنة الدراسية قرآين دل

طالبا. أخذت الباحثة الطالبات  يف فصل الثاين  113عددىم 
طريقة وأما طالبا.  30)ف( كفصل عينة البحث وعددىن 

 purpossive)اختيار العينة فهي الطريقة العمدية أو غرضية 

samplingوىذه الطريقة تسمى أيضا ابلطريقة ادلقصودة أو ) 
االختيار ابخلرية وىي تعىن أن أساس االختيار خربة الباحثة 

قال سوترسنو  3ومعرفتها أبن ىذه ادلفردة تتمثل رلتمع البحث.
 ىو:  purpossive samplingىادي أن 

Purposive sampling adalah memilih sekelompok subjek 

didasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang 

                                                           
 . 22ص.  املدخل إىل البحث... ،صاحل بن محد العساف،  3
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mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri atau sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
4
 

فات ادلعينة ذلا عالقة مبعىن أن اختبار اجملموعة وفقا ابخلصائص والص
 وثيقة ابخلصائص والصفات ابجلتمع الذي قد عرف من قبل. 

 طريقة مجع البياانت -ج

كانت الباحثة تستخدم الطرق العديدة وادلناسبة جلمع  
البياانت. قامت الباحثة بتقدمي األسئلة إىل الطالبات قبل بداية وبعد 

البعدي. وإلختبار  دراستها، وىذا العمل ما يسمى ابإلختبار القليب
 مث قامت الباحثة بتوزيع اإلستبانة.

يف تعلم مادة  Live inدلعرفة استجابة الطالبات على تطبيق طريقة 
احملادثة. وفيما يلي معاين طريقة مجع البياانت ادلستخدمة يف ىذا 

 الباحث:

                                                           
4 Sutrisno Hadi, metodologi research, (yogyakarta: Fakultas 

psikologi UGM, 6791), hal.28 
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 االختبارات  -1

إن االختبارات طريقة من طرق مجع البياانت، وهبا تساعد 
يف أسئلة البحث. قد عرف حثة يف إجابة األسئلة ادلوجودة البا

م( االختبار بشكل عام أنو أداة تقيس 1292بورق وقول )
 5وتقدر بني األفراد يف جانب أو أكثر من جوانب السلوك.

 وتقوم الباحثة إبختبارين، مها:

 (pre-test) اإلختبار القبلى -
اإلختبار القبلى ىو الذي ختتربة اجملموعتان  
التجريبية والضابطة قبل إجراء التجريبية بغرض 
 حتديد احملتوى التحصيل الدراسي لديهما يف الكالم

                                                           
  102صاحل بن أمحد السعاف....،ص.  5
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 وحىت يتسىن معرفة أثر التجربةقبل إجراء التجربة 
 1.يف حتسينة

 اإلختبار البعدى -
اإلختبار البعدى ىو الذي ختتربة اجملموعتان    

التجريبية والضابطة بعد  إجراء التجربة بغرض 
الكالم  توى التحصيل الدراسي لديهما يفحتديد احمل

بعد إجراء التجربة لقباس األثر الذي أحدثة تطبيق 
ادلتغري ادلستقل )التعليم ادلربمج( على ادلتغري التابع 
)التحصيل الدراسي(. ويقوم الباحثة اإلختبار 

 9البعدى بعد عملية التدريس.
 
 

                                                           
  329صاحل بن أمحد السعاف....،ص. 1
 . 322صاحل بن أمحد السعاف....،ص. 9
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 االستبانة -2

ستبانة دلعرفة استجابة الطالبات على زلادثة تستخدم بنود اال
بندا لالستبانة  12. وقد جهزت الباحثة Live inبتطبيق طريقة 

وإلجابة كل بنود االستبانة فقد استعملت الباحثة أربع أختيارت 
، وغري موافيق 3، وموافيق بنتجة 1وىي موافيق جدا بنتجة 

لة مضموهنا وعكسو األسئ 1 ، وغري موافيق بشدة بنتجة0بنتجة 
 2 سلبية.

 أدوات البحث -د

األدوات البحث ادلستخدمة جلمع البياانت فيعتمد على وأما 
 األدوات التالية:

 اإلستبانة  -1

                                                           
 . 121صاحل بن أمحد السعاف....،ص. 2
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تستخدم بنود اإلستبانة دلعرفة استجابة الطالبات على تطبيق 
بندا  12يف تعليم زلادثة. وقد جهزت الباحثة  live inطريقة 

ملت الباحثة أربع لالستبانة وإلجابة كل بنود االستبانة فقد استع
، وغري 3، وموافيق بنتجة 1موافيق جدا بنتجة  اختيارات وىي 

وعكسو إن كانت  1، وغري موافيق بشدة بنتجة 0موافيق بنتجة 
ذه االستبانة من األسئلة مضموهنا سلبية. قد دتت التصديقات ى

انحية سياقها ولغتها مع خبري رلال التعليم وىي ادلعلمة يف 
 الدكتورة سلمي زلمود ادلاجستري. جامعة الرانريي الفاضلة

 قائمة اإلختبارات  -0

إن من أىدافها ىي جلمع ادلعلومات احملتابة إلجابة 
 live in األسئلة البحث الثانية وىي فعالية استخدام طريقة 

 أسئلة 12لتعيز كفاءة احملادثة. وقد جهزت الباحثة  بصور
اخذت من كتاب دروس  قبل إجراء البحث. وتلك األسئلة
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بت صدق احملتوى اللغة العربية لغري الناطقني هبا وقد جر 
 والثبات لكل أسئلة.  

 طريقة حتليل البياانت -ه

تعترب حتليل ادلعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم 
الباحثة طريقة حتليل البياانت  تستخدماالبحث البحث. ففي ىذا 

إلجابة استعملتو الباحثة  الذي كّمياحتليل البياانت  . فأما حتليال كّميا
للحصول على اجملموع أسئلة البحث األوىل )بياانت اإلستبانة( 

دلعرفة استجابة الطالبات ابستعانة احلساب  النسبة ادلائويةوادلعدل و 
 ..”SPSS Statistics 82“ت الرقميةاألدواعلى 

وللحصول على بيان عن اكتساب ادلعدلة من إجابة 
كما بينت يف  (Interpretasi) التفسري تستخدم الباحثةاالستبانة، 

 اآليت: 1-3اجلدول
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 1-3اجلدول 
 الدرجة على مقياس التفسري  

 (Interpretasi) التفسري املعدل لكل بنود االستبانة رقم
 السفلى 1،33 – 2،2 1
 ادلتوسط 0،1 – 1،1 0
 العليا 1،2 – 0،9 3

)بياانت االختبار( فاستعملت  األسئلة  الثانيةوكذلك لتحليل 
الباحثة اجملموع وادلعدل من إجابة االختبارين )االختبار القبلي 

بصور لتعزيز كفاءة  live inاستخدام طريقة فعالية والبعدي(. ودلعرفة 
أما من أنواع . Tاختبار  فالتحليل الذي استعملتو الباحثة ىو احملادثة

لتحليل البحث يف  الباحثة استعملتهااليت "( T"test) تاالختبار 
 ادلنهج التجرييبألن  Paired Sample T Testىذه الرسالة ىو اختبار 

بشكل تصميم  ديةيالتصميمات التمهالذي قد اختارتو الباحثة ىو 
اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية 
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One Group Pre-Test Post-Test Design  ابستعانة احلساب على
 . ”SPSS Statistics 82“ ت الرقميةاألدوا

 ختبارا فهما" T"testتقوم الباحثة بشرطي " T"testقبل اجراء  
إن . (Uji Homogenitas)ختبار ادلتجانس الاو  (Uji Normalitas)العمل

 (Homogenitas Data)تجانس وادل  (Normalitas Data)ضبط فائيل

ستوى الداللة مب (Distribusi Data)توزيع البياانت على حتصيلو يدل 
(Sig.)<2،25. . ستوى الداللة مبفالتحليل(Sig.)  منPaired 

Sample T Testكما يلي: 
فهذا يدل 2،25 > (.Sig) الداللةنتيجة مستوى إذا كان  .1

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

فهذا  2،25 < (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كان  .0
  وفرض البديل مقبول ((Hoفرض الصفري يدل على أن 

(Ha)مردود. 
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م الرموز استخداب. )أكرب التأثري( Size Effectوترى الباحثة 
 : التايل

Eta squared =  
  

      6 

 

       

كما بينت يف  Eta squaredمن نتيجة  (Interpretasi) فالتفسري
 اآليت: 2-3اجلدول

 2-3اجلدول
 Size Effectنتيجة 

 

Size Eta squiared 

Small 2.21-2.25  
Medium 2.21-2.13  

Large 2.11 
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القبلي و االختبار ودلعرفة فرق ارتفاع النتيجة ادلعدلة بني االختبار 
 التايل:  N-gainالبعدي فاستعملت الباحثة الرموز

 
                

           
  = N-gain 

 

كما بينت يف   N-gainعن نتيجة  (Interpretasi) أما التفسري
 اآليت:  3-3اجلدول

 3-3اجلدول
 N-gainمقياس التفسري 

 البيان النتيجة احملصولة
< g2،9 العليا 

2،3< g <29، ادلتوسط 
g> 2،3 السفلى 
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األيت عن  1-3خالصة على ما شرحت الباحثة فعرضت يف اجلدول 
 أسئلة البحث وحتليل البياانت اليت استخدمت فيها.

 4-3اجلدول
 حث وحتليلهاأسئلة الب

 حتليل البياانت أسئلة البحث رقم
عملية  تطبيقتكون ف كي 1

بصور لتعزيز    live in  طريقة
 كفاءة احملادثة

ادلعدلة والنسبة ادلائوية 
(%) 

  live in  طريقة استخدمىل  0
يكون فعالة لتعزيز   بصور

 كفاءة احملدثة

 ادلعدلة االختبارات
(T-test), N-Gain, 

Effect Size 
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 الفصل الرابع
 ومناقشاهتا عرض البياانت

 عرض البياانت -أ
 حملت عن ميدان البحث .1

ما يتعلق أبسلوب  ينالثا قد قدمت الباحثة يف الفصل
البحث. ويف ىذا الفصل تعرض الباحثة نتائج البحث الىت وجدهتا 
بعد القيام ابلبحث يف ادلعهد إنسان قرأين للفصل الثاين، وللحصول 
على البياانت احملتاج إليها فقامت الباحثة ابلبحث التجرييب يف ذلك 

م اعتمادت على رسالة  8106/8107ادلعهد للسنة الدراسية 
ية كلية الًتبية يف جامعة الرانَتي بندا أتشية عمد
 عن إذن مجع البياانت فيو.   Un.80/FTK.I/TL.8858/50800رقم

آتشيو  بــ اإلسالميةادلعاىد  كان معهد إنسان قرأىن أحد
يف حي 08،3آتشيو  كيلومًتا بندا  -بسار. ويقع يف الشارع  ميدان 

أنوك بيت سوك مكمور آتشيو بسار. ويعّلم  مسجد بيت العظيم بقرية
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الطبيعية والعلوم اإلسالمية. فيو أنشطة متنوعة، أمهها  فيو العلوم
حتفيظ القرأن وتعلم اللغة العربية واإلجنليزية وتطوير كفاءة الطلبة يف 
علوم القرأن واللغة، مثل فهم القرأن وتفسَت القرأن وقراءة الكتب 

ذلك. وقد أسس ىذا ادلعهد سنة  واخلط والنقش العاملى وغَت
 م حتت رعاية األستاذ مذكر زدلى واألستاذ أمُت. 8102

وكانت مرحلة التعليم يف ىذا ادلعهد تتكون من مرحلتُت، مها  
ادلرحلة ادلتوسطة وادلرحلة الثانوية. ولكل ادلرحلة يتعلم الطالب فيها 

اإلسالمية دلدة ثالث سنوات. ويتعلم الطالب العلوم العامة والعلوم 
صباحا ومساء وليال. أما دروس ادلدرسي يتعلم الطالب فيو صباحا 
حتت اشراف منهج وزارة الشؤون الًتبوي والوطٍت، وأما دروس 

 ادلعهد مساء وليال حتت اشراف منهج ادلعهد.
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طالبا، ويتكون من  507وكان عدد الطلبة يف ىذا ادلعهد 
طالبة. وتوضح الباحثة عدد الطالب يف  146طالب و 130

 اجلدول األيت: 

 1-4اجلدول 
 إنسان قرآينعدد الطالب مبعهد 

 الفصل الرقم
 عدد الطالب

 اجملموع
 الطالبات الطالب

 053 67 64 األول 0
 047 62 63 الثاين 8
 007 41 34 الثالث 1
 76 31 23 الرابع 2
 010 31 26 اخلامس 3
 35 84 10 السادس 4
 507 146 130 اجملموع 

 (8106. مصادر البياانت من واثئق ادلدرسة، سنة 2-0)
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مدرسا.  56فعددىم  إنسان قرآينادلدرسون يف معهد وأما  
مدرسات. كما يتضح يف  16مدرسا ومن اإلانث  26من الذكور 

 2-4اجلدول اجلدول اآليت: 

 2-4اجلدول 

 إنسان قرآينمبعهد  عدد املدرسني
 عدد املدرسني

 اجملموع
 املدرسات املدرسون

21 16 56 
 (8106. مصادر البياانت من واثئق ادلدرسة، سنة 2-8)

مدرسا، فمعّلمو اللغة  08وأما ادلدرسون دلاّدة اللغة فعددىم   
معلمُت وأما معّلمو اللغة اإلجنليزية عددىم  4العربية عددىم 
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ي جامعة اإلسالمية احلكومية الرانَت معّلمُت. وأغلبهم من خترّج ِمن 4
 ، فهم كما يلي: ومنهم من خترّج من جامعات أخرى

 3-4اجلدول 
 إنسان قرآيناللغة مبعهد  أمساء مدرسني

 متخرج مادة اسم الرقم
جامعة  اللغة العربية ريدي رزقي 0

اإلسالمية 
 بعمان

جامعة  اللغة العربية وحي سفًت 8
 الرانَتي

جامعة  اللغة العربية جوت رمحتنا 1
األزىر 
 بقاىرة
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جامعة  اللغة العربية مهاجر أنوار 2
 الرانَتي

جامعة  اللغة العربية ابن خطاب 3
 الرانَتي

نساء الفضيلة  4
 النور

جامعة  اللغة العربية
 الرانَتي

جامعة  اللغة اإلجنلزية نور نوفينيت 5
 الرانَتي

جامعة  اللغة اإلجنلزية إيردا فطري 6
 أبستوراليا

جامعة  اللغة اإلجنلزية نور اللطيفة 7
 الرانَتي

جامعة  اللغة اإلجنلزية أزلفت اجلنة 01
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 الرانَتي
جامعة  اللغة اإلجنلزية سييت حجر 00

 الرانَتي
نور فتيات  08

 العامل
جامعة  اللغة اإلجنلزية

 الرانَتي
 (8106. مصادر البياانت من واثئق ادلدرسة، سنة 2-1)

 

 4-4اجلدول 
 التوقيت التجرييب يف اجملموعة التجريبية

 العملية التارخ اليوم اللقاء

 اختبار القبلي  8107أبريل  88 اإلثنُت .0

تعليم اللغة العربية   8107أبريل  81 الثالاثء .8
دون إستخدام طريقة ب
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 احملادثةيف والصور 

تعليم اللغة العربية   8107أبريل  82 األربعاء .1
طريقة إبستخدام 

 والصور يف احملادثة. 

اختبار البعدى وتقسيم   8107أبريل  83 اخلاميس 2
 اإلستبانة

 
 احملادثة يفبصور    live inطريقة استخدام . 2

   live inاستخدام طريقة تقوم الباحثة ابلدراسة التجريبية عن  

إنسان قرآين. وقد قامت الباحثة متواسطة مبدرسة   احملادثة يفبصور 
. ومادة التعلم  ف بنفسها كمدرسة اللغة العربية يف الفصل الثاين



45 

 

  

مأخوذة من كتاب "دروس اللغة العربية " للفصل الثاين ابدلدرسة 
 ".األدوات ادلدرسيةيف ادلوضوع " متواسطة

 وأما خطوات تعليمها يف كل دور فهي كما يف اجلدولُت اآلتُت:
 
 5-4اجلدول 

 اللقاء األول
 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة

الفصل تدخل  ادلدرسة  -
إبلقاء السالم وتنظر 

مجيع الطالبات، إىل 
وتسجيل الطالبات 

 بكشف الغياب

ترد الطالبات السالم  -
وتسمعن إىل األمساء 
اليت غيبت بكشف 

 الغياب

تستمع الطالبات  -تعرف ادلدرسة امسها  -
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وتشرح اذلدف عن 
 حضورىا يف الفصل.

 شرحها.

تعطي ادلدرسة الفرصة  -
لطالبات أن تسألن 

 مما مل يفهمن.

تسأل الطالبات إىل  -
 ادلدرسة.

أتمر ادلدرسة الطالبات  -
أبن جينب اإلمتحان 

 القبلي.

جتيب الطالبات عن  -
األسئلة يف اإلمتحان 

 القبلي.
رسة أخَتا، اختتمت ادلد -

إبلقاء السالم قبل 
 الفصل.اخلروج من 

 ترد الطالبات السالم. -
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 6-4اجلدول 
 اللقاء الثاين

 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة
تدخل ادلدرسة  -

إبلقاء السالم الفصل 
وتنظر إىل مجيع 

الطالبات،  وتسجيل 
الطالبات بكشف 

 الغياب

ترد الطالبات السالم  -
وتسمعن إىل األمساء 
اليت غيبت بكشف 

 الغياب

تشرح ادلدرسة عن  -
"األدوات ادلوضوع 

 ادلدرسية" 

تستمع الطالبات إىل  -
 شرح ادلدرسة

تستمع الطالبات إىل  -تعرف ادلدرسة عن  -
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طريقة اليت ستستعملها 
التعلم، ألهنا يف عملية 

ستقوم ادلدرسة التعليم 
 live  طريقةستخدام إب

inبصور . 

 شرح ادلدرسة 

بدأت ادلدرسة  -
 live  إبستخدام طريقة

inبصور 

تعمل الطالبات مبا  -
 أتمر ادلدرسة.

تعطي ادلدرسة الفرصة  -
إىل الطالبات ليسئلن 
السؤال الذي يناسب 

 ابدلوضوع.

مما مل تسأل الطالبات  -
 يفهمن.

تستمع الطالبات  -تشرح ادلدرسة  -
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 جبيد. اخلالصة من ادلوضوع.
أخَتا، اختتمت  -

رسة إبلقاء السالم ادلد
قبل اخلروج من 

 الفصل.

 ترد الطالبات السالم. -

 

 7-4اجلدول 
 اللقاء الثالث

 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة
تدخل ادلدرسة الفصل  -

إبلقاء السالم وتنظر 
إىل مجيع الطالبات، 

ترد الطالبات السالم  -
وتسمعن إىل األمساء 
اليت غيبت بكشف 
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وتسجيل الطالبات 
 بكشف الغياب

 الغياب

تسأل وتكرر ادلدرسة  -
عن ادلوضوع السابق 

 قليال.

جتيب وتستمع الطالبات  -
 على ادلدرسة.

تستمر ادلدرسة عن  -
إبستخدام ادلزضوع 

 . بصورlive in  طريقة

تستمع الطالبات إىل  -
 شرح ادلدرسة.

تعرف ادلدرسة عن  -
 live  إبستخدام طريقة

inعملية التعلم،  بصور
ألهنا ستقوم ادلدرسة 

إبستخدام التعليم 

تستمع الطالبات إىل  -
 شرح ادلدرسة.
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 . بصورlive in  طريقة
بدأت ادلدرسة  -

 live  إبستخدام طريقة

inبصور. 

تعمل الطالبات مبا  -
 أتمر ادلدرسة.

تعطي ادلدرسة الطالبات  -
الفرصة ليسئلن السؤال 
 الذي يناسب ابدلوضوع.

تسأل الطالبات مما مل  -
 يفهمن.

تشرح ادلدرسة  -
 اخلالصة من ادلوضوع.

تستمع الطالبات  -
 جبيد.

أخَتا، اختتمت ادلدرسة  -
إبلقاء السالم قبل اخلروج 

 من الفصل.

 السالم.ترد الطالبات  -
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 8-4اجلدول 
 اللقاء الرابع

 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة
تدخل ادلدرسة الفصل  -

إبلقاء السالم وتنظر إىل 
مجيع الطالبات، وتسجيل 
 الطالبات بكشف الغياب

ترد الطالبات السالم  -
وتسمعن إىل األمساء 
اليت غيبت بكشف 

 الغياب
تكرر ادلدرسة عن  -

ادلوضوع السابق ىو 
 .ادلدرسية األدوات

تستمع الطالبات على  -
 ادلدرسة.

تشرح ادلدرسة أن ىذا  -
 اللقاء لقاء أخَت.

تستمع الطالبات  -
 جبيد.

جتيب الطالبات عن  -أتمر ادلدرسة  -
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الطالبات أبن جينب 
 اإلمتحان البعدي.

األسئلة يف اإلمتحان 
 البعدي.

أخَتا، اختتمت ادلدرسة  -
إبلقاء السالم قبل اخلروج 

 من الفصل.

 ترد الطالبات السالم.  -

 حتليل البياانت ومناقشتها  -ب
تشرح الباحثة يف ىذا القسم عن حتليل البيياانت 

 ومناقشة نتيجة البحث.
 ربصو live in  إبستخدام طريقةعلى  اتلبااستجابة الط .1

لدعم صحة البياانت من  وتعليمها. احملادثةم يتعليف 
تعليم يف عملية  ستباانتابال ةقوم الباحثاإلستجابة ت

وتكون البياانت   بصورlive in  إبستخدام طريقة احملادثة
 :ليتكما 
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 5-4اجلدول 
 يف تعليم احملادثة  بصورlive in  إبستخدام طريقة على اتلبااستجابة الط

 التصرحيات الرقم
املعيار  استجابة التالميذ )النسبة املائوية(

 االحنراف
نتيجة 
 املعدلة

البيان على 
ة ئئدرج

 االستجابة
فق  موا

غري موافق  غري موافق موافق جدا
 بشدة
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0. 

أحب طريقة ادلعلمُت يف 
ليم أو تقدًن ادلادة تع

  live  إبستخدام طريقة

inبصور  

84 

011% 
 العليا 2 11، _ _ _  

8. 

إبستخدام تقدًن ادلادة 
جيري   بصورlive in  طريقة

 كما يرام
80  

61،6 % 

3  

07،8 % 
 العليا  1،60  218، _ _
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1. 
  إبستخدام طريقةادلادة  تعلم

live inممتع بصور 
81  

 66،3% 
1 

 00،3% 
 العليا  1،66 184، _ _

2. 

  إبستخدام طريقةادلادة تعلم 

   live inيساعدين  بصور
وتبليغها ابللغة احملادثة   على

 العربية جيدا

81 
 54،7% 

4 
0،81 % 

 العليا  55،1 24، _ _

3. 
  إبستخدام طريقةادلادة تعلم 

live inجيعلٍت مبدعا  بصور
82 
78،1 % 

8 
 5،5% 

 العليا  78،1 858، _ _
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 احملادثة ادلختلف قاعدهتايف 

4. 

أان ال أحب طريقة ادلعلمُت  
 يف تعليم أو تقدًن مادة

  إبستخدام طريقة احملادثة

live in بصور . 

_ _ 

01 

3،16  
% 

04 

40،3% 
 لعلياا 1،48 274،

5. 
 طريقة تقدًن ادلادة ابسخدام

live in  ال جيرى كما يرام _ _ 
0 

6،1% 

83 

8،74 % 
 العليا 1،74 0741،
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6. 
  إبستخدام طريقةادلادة تعلم 

live inغَت ممتع بصور _ _ 
4 

0،81% 

81 

54،7 % 
 العليا 1،55 21،

7. 

  إبستخدام طريقةادلادة تعلم 

live inال يساعدين  بصور
وتبليغها ابللغة احملادثة على 

 العربية جيدا
_ _ 

4 

0،81% 

81 

54،7 % 
 العليا 1،55 21،
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01. 

  إبستخدام طريقةادلادة تعلم 

live inجيعلٍت ال  بصور
ادلختلف  احملادثةمبدعا يف 

 قاعدهتا
_  _ 

3 

07،8% 
80 
61،6% 

 العليا 1،60 218،

22،44 جمموع
 % 40،1  % 

01،35
% 

18،18 %  8،25  
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نرى من اجلدول السابق توجد فيو مخسة أسئلة إجيابية وىو من 
من %   22،4يوجد أن  3 -0. من السؤال 3 -0السؤال 

الطالبات جينب من %  40،1إبجابة "موافق جدا"، والطالبات جينب 
وأما السؤال اخلمس األخَت يشَت إىل السؤال إبجابة "موافق". 

إبجابة " غَت  ات جينببالمن الط%  01،4السليب، وجند فيو أن 
 "موافق بشدة غَتإبجابة "الطالبات جينب من  %  18،1موافق "، و

ومن ىذا نستنتج أن اجملموع ادلعدلة جلميع أسئلة االستبانة ىو 
  إبستخدام طريقةوىذا يدل على أن استجابة الطالبات على  8،52

live inحيصل على استجابة عليا ابلنسبة إىل ما ورد احملادثة يف  بصور
( عن مقايس التفسَت السابق )يف الفصل الثاين 1-3اجلدول يف 

(Interpretasi). 

للبند األول من مجيع بنود أما ادلزيد التحليالت ابلتفاصيل 
 ات جينبطالب 84االستبانة حيصل على االستجابة العليا وىي 
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 live  إبستخدام طريقة احملادثةأبهنن حينب تعلم  إبجابة موافق جدا

inسبة استخدامها كطريقة منا وىذا يدل على أن ىذه الطريقة بصور
 .حمادثةتعليم 

من مجيع بنود االستبانة  وأما ابلنسبة إىل البند الثامن والعاشر
 ت جينبطالبا 84من  80وىي  عليا كذلكحيصل على االستجابة ال
ن تعلمن أن مبعٌت العكس، على أهنن يوفقإبجابة غَت موافق بشدة 

ممتع وجيعلهن مبدع يف   بصورlive in  إبستخدام طريقة احملادثة
. وترى الباحثة أن ىناك بعض العوامل قاعدهتا ادلختلف احملادثة

ادلسببة على ىذه الواقعة وىي أن ادلعلمة تشرح النص على وجو العام 
اءت الباحثة يف تعليم ، وهبذا جاتبالوال يركز على مشاعر الط

 ابستخدامها. احملادثة

ى االستبانة، تلخص نتيجة على حتليل استجابة الطالبات عل
 ابستخدامها مادة احملادثة تعلم معظم الطالبات حيبنب الباحثة على أن
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ل مما شعر الطالبات فرحاان يف التعلم وكان التعلم غَت ملألن ت
 .تلك ادلادة احملادثة وتساعدىن كثَتا على  جيعلهن فعاالت فيو

كفاءة  عزيزلت بصورlive in  إبستخدام طريقةالية فع -0
 كالم.ى استيعاب مادة العلاحملادثة 

وأداة التحليل ادلستخدمة جلمع بياانت البحث ىي 
 كفاءة احملادثة عزيزلت بصورlive in  إبستخدام طريقةاالختبار، وقبل 
، تقوم الباحثة بتقدًن االختبار القبلي الكالم مادة على استيعاب

كفاءة  عزيزلت بصورlive in  إبستخدام طريقة فعال للمجموع. ودلعرفة
فاعتمدت الباحثة على نتيجة كالم على استيعاب مادة ال احملادثة

 اآليت 6-4اجلدول االختبار القبلي واالختبار البعدي. ففي 
 :االختبار القبلي على اتلباستعرض الباحثة عن حتصيل الط
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 6-4اجلدول 

 نتيجة االختبار القبلي
 نتيجة لبةأمساء الط رقم

 41 (0)الطالبة  .0
 43 (8الطالبة ) .8
 42 (1الطالبة ) .1
 43 (2الطالبة ) .2
 51 (3الطالبة ) .3
 31 (4الطالبة ) .4
 48 (5الطالبة ) .5
 52 (6الطالبة ) .6
 43 (7الطالبة ) .7

 31 (01الطالبة ) .01
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 43 (00الطالبة ) .00
 51 (08الطالبة ) .08
 43 (01الطالبة ) .01
 33 (02)الطالبة  .02
 48 (03الطالبة ) 03
 41 (04الطالبة ) 04
 58 (05الطالبة ) 05
 43 (06الطالبة ) 06
 41 (07الطالبة ) 07
 41 (81الطالبة ) 81
 51 (80الطالبة ) 80
 41 (88الطالبة ) 88
 33 (81الطالبة ) 81
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 41 (82الطالبة ) 82
 43 (83الطالبة ) 83
 31 (84الطالبة ) 84

 1622 جمموع 
 62،38 معدل

ات عليا الختبار البعدي فبينت الباحثة يف لباحتصيل الطوأما 
 اآليت: 7-4اجلدول 

 7-4اجلدول 

 نتيجة االختبار البعدي
 نتيجة لبةأمساء الط رقم

 61 (0الطالبة ) .0
 66 (8الطالبة ) .8
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 61 (1الطالبة ) .1
 51 (2الطالبة ) .2
 63 (3الطالبة ) .3
 56 (4)الطالبة  .4
 64 (5الطالبة ) .5
 71 (6الطالبة ) .6
 61 (7الطالبة ) .7

 63 (01الطالبة ) .01
 62 (00الطالبة ) .00
 51 (08الطالبة ) .08
 66 (01الطالبة ) .01
 51 (02الطالبة ) .02
 61 (03الطالبة ) .03
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 68 (04الطالبة ) 04
 61 (05الطالبة ) 05
 53 (06الطالبة ) 06
 68 (07الطالبة ) 07
 63 (81الطالبة ) 81
 71 (80الطالبة ) 80
 62 (88الطالبة ) 88
 63 (81الطالبة ) 81
 51 (82الطالبة ) 82
 53 (83الطالبة ) 83
 63 ( 84الطالبة ) 84

 2116 جمموع
 81،38 معدل
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ومن اجلدولُت السابقُت يدالن على أن نتيجة ادلعدلة يف 
، ونتيجة ادلعدلة يف االختبار %48،16االختبار القبلي بتقدير 

مث استغلت الباحثة ىذه البياانت %.  60،16البعدي بتقدير 
واستخدمت أداة التحليل  ”SPSS Statistics 0 8“ابستعمال الربامج 

 .Test -ت بـ

ضبط ، تقوم الباحثة بTe st-بـ تقبل إجراء االختبار 
 ((Uji Normalitasابستعمال اختبار العمل Data Normalitas))الفائيل

 . (Normalitas Data)ضبط الفائيليبُت عن حتصيل  6 -2واجلدول 

 8-4اجلدول 
 (Normalitas Data)نتيجة ضبط الفائيل 

Tests of Normality 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 
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Nilai 

pre_test 042 84 147 714 84 
01
3 

 Post_test 

014 84 811 714 84 01
6 

 

القبلي  االختبارحتصيل  أن على يدل 6-2ومن اجلدول 
  (.Sig)ستوى الداللة مب ((Uji Normalitas العمل ابستعمال اختبار

 فتشَت 1013 < 60،16 ، واإلختبار البعدي /808من  > /08
تلك النتيجة إىل أن الباايانت يتم توزيعها بشكل طبيعي، وميكن 

 . إجراء اختبار ادلتجانس

 (Uji Homogenitas) ادلتجانس الختبارتقوم الباحثة اب اوكذ

 Uji) ادلتجانس الختبار  عن حتصياليبُت 7-2واجلدول 

Homogenitas): 
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9-4اجلدول   
 (UjiHomogenitas)نتيجة االختبار املتجانس 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Data_test  

Levene 

Statistic df0 df0 Sig. 

144 0 21 577 

 االختبارحتصيل  أن على يدل 7-2اجلدول من و 
 (.Sig)ستوى الداللة مب (Uji Homogenitas)ادلتجانس

(1013<10577). 

 احملادثةمادة يف بصور  live inطريقة  استخدام فعالدلعرفة 
البد أن ننظر إىل نتيجة ادلعدلة من االختبار القبلي واالختبار 

 اآليت: 11-4اجلدول البعدي، ويبُت 
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 11-4اجلدول 
Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 0 Pre_test 48،1624 84 4،26088 0،85015 
Post_tes

t 
60،1624 84 3،57516 0،01471 

القبل  ختبارالا أن نتيجةعلى يدل 01-2ومن اجلدول  
. واخلطوة التالية ىي نظر 60،16 البعدي ختبارالا نتيجةو  48،16

 -ابستعمال تهارة الكالم ميف بصور  live in طريقة استخدامأتثَت 
Test.  اآليت: 11-4اجلدول وحتصيلو كما بُت 
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 -تمن اجلدول السابق يدل على أن حتصيل 
Test(00،71- )ومستوى الداللة(Sig.)  (1013<111) ، وىذا

تؤّدى يف مهارة الكالم بصور  live inطريقة  استخداميدل على أن 
 .ة احملادثةءكفا  زتعزي اىل

  زلتعزيبصور  live inاستخدام طريقة ودلعرفة حجم أتثَت 
 كما التايل:effect sizeفاستعملت الباحثة نتيجة  ة احملادثةءكفا

Eta squared = 
  

      0 
 

        = 
 00 %99 

 00 %99   /0 0 
   

  

   = 
09 08

09 08 /0
     

   =
09 08

87 08
     

   = 8,90  
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وىو يدل على  1،10 بنسبة إىل السابق أن حجم التأثَت 
 .(Large)درجة العليا 

فرق ترقية بُت نتيجة االختبار القبلي أي قبل إجراء  عرفةودل
واالختبار البعدي أي بعد إجراء التعليم  بصور  live in  التعليم طريقة

البيان عنها يف الرسوم البيانية فعرضت الباحثة  بصور  live inطريقة 
 األتية:

g=
  االختبار القبلي –   االختبار البعدي

    االختبار القبلي      الفائق

g=
00 90 20 90

088 20 90
  

g = 
0%

98 2
 

g = 8,/8 
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كما يف اجلدول Hakeموافقا مبا قال  N-gainأما مقياس التفسَت على 
 0التايل:

 12 -4اجلدول 

 N-gainمقياس التفسَت 

 البيان النتيجة احملصولة

< g 8،8 العليا 

1،1< g<8،88 ادلتوسط 

> g8،9 السفلى 

 

                                                           

0Heti Yulianti, Penerapan Model Savi Dalam Pembelajaran 

Matematika Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Siswa SMP, 

(Skripsi, FMIPA UPI Bandung,  088%), hal. /7. 
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 يف الرسوم البياين التايل: N-gainفعرضت الباحثة نتيجة 
 

 

 
 N-gain نتيجة 0-2الرسوم 

 

الرسوم البيانة السابقة، يدل على أن و  08-2بنسبة جدول 
درجة ادلتوسط. وىذا يظهر تقع في 1،31( N-gainالنتيجة احملصولة )

يف مستوى  بصور   live in  طريقةمادة الساعة إبستخدام أبن تعّلم 
 . احملادثة. فهذه الطريقة مؤثرة استعماذلا يف متواسطة

0

20

40

60

80

100

N-Gain pre test post test N-Gain

62.38 
81.38 

0.5 

Series1

 مستخلص البحث
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 املناقشة  -ج

طريقة  ستجدامأن تعلم ابأما ادلناقشة ذلذا البحث فهي 
live in  .ابستخدام تعلم استجابة الطالبات على وأما يكون ممتازا
  .1،43حتصل على استجابة عليا مع نتيجة ادلعدلة  live in طريقة

 8،5كما ورد يف مقياس التفسَت إذا كانت نتيجة  ادلعدلة أكثر من 
 (.8،5 <1،51فتحصل على درجة العليا ) 2،1إىل 

يكون فعاال بصور احملادثة  ”live in“استخدام طريقة كان و
الطالبات على استعاهبا. وىذا يتضح من االختبار   كفاءة لتعزيز

 (.Sig) ومستوى الداللة( -00،711) حتصل على التتيجة Test-ت

(1013<00،711-). 

 ضنيحتقيق الفر   -د

 ما ذكرت يف الفصل األول أن الفرضا ذلذا البحث مها:ك
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 live طريقة استخدام(: إن Hoالفرض الصفري ) -0

in  احملادثةمل يكن فعاال لتعليم. 
 live in استخدام طريقة(: إن Haالفرض البديل ) -8

 .احملادثةيم فعال يف تعل

أن نتيجة مستوى  11-4اجلدول يف  Test-تبواسطة حتصيل  
وىذا يدل على أن ( -00،711>1،13) ىوو   (.Sig) الداللة

استخدام أى  مقبول( (Ha مردود وفرض البديل ((Hoفرض الصفري 
 . احملادثةعلى  اتلباالط  كفاءة لتعزيزمؤثرا بصور  ”live in“طريقة 
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة

 نتائج البحث - أ
استخدام  باحثة ابلبحث التجرييب عنوبعد ما حبثت ال

دبعهد  توسةةابملرحلة امل بصور لتعزيز كفاءة احملادثة ”live in“طريقة 
 إنسان قرآين فحصلت النتائج البحث كما تلي:

 ”live in“استخدام طريقة على  اتلبااستجابة الةإن  -1
ليا احتصل على استجابة عبصور لتعزيز كفاءة احملادثة 

كما ورد يف مقياس التفسري   4752مع نتيجة املعدلة 
 274إىل  475إذا كانت نتيجة  املعدلة أكثر من 

 (.475 < 4752العليا )فتحصل على درجة 
يف  يكون فعاالبصور  ”live in“استخدام طريقة كان و  -4

. وىذا يتضح من احملادثة على اتلباالةلتعزيز كفاءة 
( -117711) التتيجة حتصل على Test -تاالختبار 

 .(-4043<117711) (.Sig) ومستوى الداللة
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 ادلقرتحات - ب
 االقرتاحات اآلتية:اعتمادا على الظواىر السابقة تقدم الباحثة 

ينبغي للمعلم أن يعلم دور الةريقة والوسيلة التعليمية  -1
املناسبة يف استعماهلا عند عملية التعليم والتعلم ليجعلها 
جناحة وممتعة7 كما أن العامل اليوم يتيح الوسائل اجلذابة 

 ة. نوالةرق املعي
تعلم  ينبغي للمعلم أن خيتار الةريقة املناسبة كةريقة -4

 لنيل األىداف من عملية التعليم. حملادثةمادة ا
ينبغي على القارئني الذين يقرؤون ىذا البحث أن  -1

يتفضلوا ابلنقد7 إذا وجدوا فيها خةأ أو نقصا فأن 
يصلحوا ىذه العيوب حىت يكون ىذا البحث كامال 

 ومفيدا للباحثة والقارئني مجيعا.
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 ادلراجع

 ادلراجع العربية - أ

القاىرة: دار  الةبعة الثانية مقابيس اللغة، 7بدون السنة ،ابن فارس
 .املعارف

األخنبية دلدرس  مدخل اىل طرق تعليم اللغة7 1776أزىر أرشد7 
 مةبحاللغة العربية،

 األحكام7 أجوع فندع. 
7 اجمللد السادس لسان العرب 7 4441إمام العالمة ابن منظور7

 القاىرة
أتشيو :قسم  بندا7 حماضرات يف علم اللغة 744147 خبارى مسلم

بكلية الرتبية وأتىيل املعلمني جبامعة  تعليم اللغة العربية
  .الرانريي اإلسالمية احلكومية
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احلديث يف أصول الرتبية  ادلنهج 717357حامد عبد القادر
اجلزء الثاين7 مكتبة النهضة  وطربقة التدريس اخلاصة،

  املصرية.

ربية للناطقني ادلراجع يف قسم اللغة الع 17767 رشدى أمحد7
 . مصر العربية7 األخرى

ادلدخل إىل البحثي يف العلوم  44447صاحل بن أمحد العساف7
 الناشر: املكتبة العبيكان. الثانية الةبيعيةالسلوكية 

ادلراجع يف التدريس مهارات اللغة ، 4414،على سامي احلالق
  .طرابلس7 لبنان 7العربية وعلومها

اللغة  12147وابراىيم دمحم عةا7عبد اللة عبد الرمحن الكندى 
 7 مكتبة الفالح. االبتدئية العربية للمرحلة

7 الةبعة جديدة مدلنجد يف اللغة واألعالا 44417لويس معلوف7
  .املشرق دار7 بريوتمنقحة 
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ىيدا كراي 7 جاكراتاندنسى-قامس عرريب 17747حممود يوين7
 .اكوغ

اجلزء األول7  الرتبية والتعليم 7بدون السنة7حممود ينوس وقاسم بكر
 التعليمية اإلسالمية  كونتور.  فونوروكو: الةلبة

ادلناهج الوسائل  17557دمحم لبيب النجيحى ودمحم منري كرسى7
 .األجنلو الصرية املكتبة ،التعليمية

 

 ادلراجع األجنبية - ب
Heti Yulianti, 9002, Penerapan Model Savi Dalam 

Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Siswa SMP, Skripsi, FMIPA UPI 

Bandung.  

Istarani, 9002, kumpulan 20 metode pembelajaran, cetakan II 

november. 

Sutrisno Hadi, 0291, metodologi research, yogyakarta. 
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 ادلراجع إلكرتونية موثقة أو برجميات  -ج
 

http://www.statistikian.com/9009perbedaan-uji-

normalitasdanhomogenitas.html, diakses tanggal 09 
februari 9002, pukul 02.00 WIB.  

 

http://www.uniak.ac.id>media>file-rumus-ngain-html, diakses 
pada tanggal 00 februari 9002, pada pukul 01.00 WIB.  
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ANGKET PENELITIAN 

A. Kata Pengantar 

 

Sebagai upaya pengembangan teori tentang 

pengajaran tentang األدوات المدرسية di Dayah Insan Qurani, 

maka peneliti sangat mengharapkan berbagai informasi yang 

relevan dalam upaya penelitian tersebut. Disamping itu juga 

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan. 

Sehubungan dengan ini, peniliti mengharapkan 

bantuan siswa-siswa untuk mengisi angket yang peniliti 

butuhkan. Peneliti berharap siswa-siswa berkenan mengisi 

angket yang diperlukan dan gancara menjawab pertanyaa-

pertanyaan yang tersedia. 

Atas kesedian dan bantuan para siswa menjawab 

pertanyaan ini, peniliti mengucapkan banyak terimakasih dan 

semoga amal baik para siswa mendapat balasan dari Allah 

SWT.Amin. 

Banda Aceh, 5 April 2019 

 

 

Peneliti 

 

  



ANGKET SISWA 

Nama : 

kelas : 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Pengisi anangket ini tidak akan mempengaruhi prestasi 

atau nilai saudara 

 Berilah tanda ( √ ) pada pertanyaan yang dianggap 
sesuai dengan diri saudara 

 Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat 
membantu dalam pengumpulan data kami 

 Keterangan: 

Pernyataan positif: 

Untuk menjawab Sangat Setuju (SS) diberi nilai 4, 

setuju (S) diberi nilai 3, Tidak Setuju (ST) diberi nilai 

2, Sangat Tidak Setuju (TST) diberinilai 1. 

 

Pernyataan negatif: 

Untuk menjawab Sangat Setuju (SS) diberi nilai 1, 

setuju (S) diberi nilai 2, Tidak Setuju (ST) diberi nilai 

3, Sangat Tidak Setuju (TST) diberi nilai 4. 

Pilihlah pernyataan  yang dianggap sesuai dengan pendapat 

anda! 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya selalu memperhatikan 

penjelasan guru dalam 

pembelajaran materi  األدوات

 mulai dari awal sampai المدرسية

selesai. 

    



2 Penyampaian materi dalam 

pembelajaran Bahasa Arab 

berlangsung dengan sangat baik 

    

3 Belajar materi dalam bahasa 

arab dengan metode Live in 

sangat menyenangkan 

    

4 Belajar dengan menggunakan 

metode Live in memudahkan 

saya dalam berbahasa arab 

dengan baik dan benar 

    

5 Belajar materi األدوات المدرسية 

dengan menggunakan metode 

Live in membuat saya lebih 

aktif dalam berbicara. 

    

6 Saya jarang memperhatikan 

penjelasan guru dalam 

pembelajaran  mulai dari awal 

sampai selesai 

    

7 Penyampaian materi dalam 

pembelajaran bahasa arab tidak 

berlangsung dengan baik 

    

8 Belajar materi األدوات المدرسية 

dengan metode live in tidak 

menyenangkan 

    

9 Belajar materi األدوات المدرسية 

dengan menggunakan metode 

live in mempersulit saya 

berbicara bahasa arab dengan 

baik dan benar 

    



10 Belajar materi األدوات المدرسية 

dengan menggunakan metode 

live in membuat saya tidak 

aktif dalam berbicara dengan 

baik dan benar. 

    

 

Validator 

 

 

Dr. Marzun MA 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : MTsS INSAN QURANI 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII/II 

Materi Pokok  : األوات املدرسية 
Alokasi Waktu : 2 x 30 menit (4 x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi 

dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

semua dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 



No Kompetensi Dasar / KD Indikator Pencapaian 

Kompetensi / IPK 

1 1.1.Mensyukuri 

kesempatan dapat 

Mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar 

1.1.1 Menunjukkan sikap 

syukur kepada 

Allah dengan giat 

mempelajari bahasa 

Arab.  

 

2 2.1. Menunjukkan 

perilaku santun 

dan        peduli 

dalam 

melaksanakan 

komunikasi antar 

pribadi dengan 

guru dan teman. 

 

2.1.1. Menunjukkan sikap 

santun dalam    

berkomunikasi 

dengan guru dan 

teman. 

3 3.1. Mengidentifikasi 

bunyi kata, frase,    

dan kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan dengan: 

 . األوات المدرسية

 

3.1.1 Menirukan 

langsungbunyi 

kata, frasa 

dankalimat yang 

berkaitan dengan 

 yang  األوات المدرسية

diperdengarkan. 

3.1.2 Menyebutkan 

kembalibunyi kata, 

frasa dankalimat 

yang berkaitan 

dengan األوات  



 yang  المدرسية

diperdengarkan. 

3.1.3 Menunjukkan tulisan 

sesuai bunyi kata, 

frasa dan kalimat 

yang berkaitan 

dengan األوات المدرسية  

yang 

diperdengarkan. 

3.1.4 Menunjukkan 

gambarsesuai bunyi 

kata, frasa dan 

kalimat Yang 

berkaitan dengan 

 yang  األوات المدرسية

diperdengarkan. 

3.1.5 Mengidentifikasi arti 

dari bunyi kata, frasa 

dan kalimat yang 

berkaitan dengan 

 yang  األوات المدرسية

diperdengarkan. 

3.1.6 

Menyalin/menuliske

mbali bunyi 

kata,frasa dan 

kalimat Yang 

berkaitan dengan 

 yang  األوات المدرسية

diperdengarkan. 

 

 3.2 Memahami lafal 3.2.1 Membaca huruf, 



bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: 

  األوات المدرسية

 

 

 

kata,frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan dengan  األوات

 dengan  المدرسية

intonasi dan makhra 

yang benar. 

3.2.2 Menentukan arti 

kosakata dalam teks 

 .األوات المدرسية

 

3.2.3 Menerjemahkan 

frase,dan kalimat     

bahasa Arab dalam 

teks األوات المدرسية  

dengan bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar 

3.2.4 Menggunakan 

kosakata dalam 

         konteks kalimat. 

 

 3.3 Menemukan makna 

atau gagasan dari 

kata, frase, dan 

kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan dengan: 

  األوات المدرسية

 

 

 

3.3.1 Mengungkapkan 

gagasan (pikiran 

utama) yang terdapat 

dalam teks yang 

berkaitan dengan 

 dengan األوات المدرسية

bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

3.3.2 Membuat contoh 

kalimat sempurna  



dengan 

menggunakan  tarkib 

dhamair mufradhah 

dengan tepat. 

3.3.3 Menelaah struktur 

tarkib mubtada 

(dhamair 

Mufradhah) yang 

terdapat dalam teks 

  األوات المدرسية

3.3.4 Menceritakan 

kembali isi teks 

  األوات المدرسية

 

3.3.5 Meringkas secara 

lisanisi teks  

 dengan          األوات المدرسية

Bahasa Arab 

 

4 4.1Mendemonstrasikan 

ungkapan sederhana 

tentang  topik   األوات

  المدرسية

       dengan 

memerhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar dan  

sesuai konteks. 

 

4.1.1 Menirukan contoh 

ungkapan 

         Sederhana tentang 

 .  األوات المدرسية

 

4.1.2 Menunjukkan hafalan 

ungkapan sederhana 

tentang  األوات المدرسية  

 

 4.2 Menunjukkan 

contoh ungkapan 

4.2.3 Memperagakan 

ungkapan sederhana 



sederhana untuk 

menyatakan, 

menanyakan dan 

merespon tentang: 

   األوات المدرسية

dengan 

memerhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar dan 

sesuai konteks 

 

untuk menyatakan, 

menanyakan dan 

merespon dalam teks 

dialog tentang  األوات

 baik tanpa  المدرسية

teks (hafalan) atau 

denganTeks.. 

4.2.4 Menggunakan / 

mengucapkan 

mufradat dengan 

tepat dalam berbagai 

kalimat. 

 

 4.3 Mempresentasikan 

berbagai informasi 

lisan sederhana 

tentang:  

  األوات المدرسية

 

4.3.1 Menceritakan 

kembali tema yang 

dipelajari tentang 

  األوات المدرسية

Menggunakan 

ungkapan sederhana 

dengan baik dan 

benar. 

 

 

 4.4 Mengungkapkan 

informasi secara 

tertulis 

tentang: األوات

 dalam  المدرسية

berbagai struktur 

bahasa sederhana   

secara tepat. 

 

4.4.1 Menyusun kalimat-

kalimat sempurna 

(jumlah mufidhah) 

yang berkaitan 

dengan:  المدرسيةاألوات  

dalam berbagai pola 

dan struktur      

kalimat secara tepat 

dan benar. 



 

4.4.2 Mengidentifikasi 

pola dan  struktur     

kalimat dalam teks 

  األوات المدرسية

 

 

C. Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta 

didik dapat: 

1. Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan giat 

mempelajari bahasa Arab  

2. Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi 

dengan guru dan teman 

3. Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat yang 

berkaitan dengan األوات المدرسية   yang diperdengarkan. 

4. Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat 

yang berkaitan dengan األوات المدرسية  yang 

diperdengarkan. 

5. Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan 

kalimat yang berkaitan dengan األوات المدرسية  yang 

diperdengarkan. 

6. Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan 

kalimat Yang berkaitan dengan األوات المدرسية  yang 

diperdengarkan. 

7. Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat 

yang berkaitan dengan األوات المدرسية  yang 

diperdengarkan. 

8. Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan 

kalimat Yang berkaitan dengan األوات المدرسية  yang 

diperdengarkan. 



9. Membaca huruf, kata, frase dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan dengan األوات المدرسية  dengan 

intonasi dan makhraj yang benar. 

10. Menentukan arti kosa kata dalam teks األوات المدرسية. 

13.Menerjemahkan frase,dan kalimat bahasaArab dalam 

teks  dengan bahasa          Indonesia yang األوات المدرسية 

baik dan benar. 

14. Menggunakan kosakata dalam konteks kalimat 

 

D.Materi Pembelajaran (terlampir) 

E. Model dan Metode Pembelajaran 

Model :Cooperative Learning dan Pendekatan Saintifik 

 

Metode : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, samiyyah 

bashariyyah, qira’ah wa      

       Tarjamah. 

 

F. MEDIA dan /ALAT PEMBELAJARAN  

 

1. Alat 

a. White Board 

b. Spidol 

c. penghapus  

2. Media 

a. Kertas  bergambar 

 

 

 



G. SUMBER BELAJAR 

a. Kitab Kamus Mahmud Yunus. 

b. Buku fahmul makru’ juz 1 

c. Internet . 

   

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama (KD. 1.1, 2.1, dan 3.1); 

Maharah Istima’  

Alokasi waktu : 2 x 30 menit 

1. Kegiatan Awal (10  menit) : 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta 

didik dengan penuh khidmat; 

b. Guru  memperlihatkan kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif 

learning yang dipadukan dengan metode 

syamiyyah wa syafawiyyah 

f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang 

digunakan dalam pembelajaran. 

g. Guru melakukan appersepsi. 

h. Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang  

 

2. Kegiatan Inti (40  menit) : 

a. Mengamati dengan teliti 



 Siswa mengamati pelafalan mufradat yang 

diperdengarkan oleh guru tentang  األوات المدرسية 

 Siswa menirukan pelafalan mufradat yang 
diperdengarkan oleh guru tentang األوات المدرسية 

dalam kelompoknya. 

 Siswa mengamati gambar tentang  المدرسية األوات . 
 

b. Menanya dengan santun 

 Siswa bertanya dengan santun baik secara 

individu maupun kelompok, melakukan tanya 

jawab sederhana tentang topik/tema  yang 

berkaitan dengan : 
  .األوات املدرسية

 Siswa menanyakan materi tentang األوات المدرسية  
yang belum dipahami. 

 

c. Mencoba dengan penuh semangat 

 Siswa berlatih melafadzkan kata, frase dan 

kalimat bahasa Arab tentang األوات المدرسية dalam 

kelompoknya. 

 Siswa lain memberikan argumen/pendapat 
terhadap pelafalan yang dilakukan temannya.  

 Siswa dalam kelomponya berdiskusi tentang 
pelafalan kata, frase dan kalimat bahasa Arab 

yang benar dan tepat sesuai makharij al-huruf. 

 Siswa menunjukkan gambar/peragaan sesuai 
dengan bunyi kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan. 

 Siswa melafadzkan kata, frase dan kalimat 

bahasa Arab sesuai gambar yang disajikan. 

 



d. Menalar dengan terampil 

 Siswa dalam kelompoknya saling mengoreksi 

pelafalan yang diperagakan temannya. 

 Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, 
frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 

 Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa 
dan kalimat yang diperdengarkan. 

 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan 

tanggungjawab 

 

 Setiap kelompok melafalkan kata, frase dan 

kalimat bahasa Arab tentang األوات المدرسية. 

 Siswa melafalkan kata, frase dan kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan gambar. 

 Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang 
gambar beserta artinya. 

 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit)  

 

a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian 

KD secara lisan 

c. Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap 

proses pembelajaran  

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 

 

 



Pertemuan kedua (KD. 1.1, 2.1, 4.1, 4.2 dan 4,3); Maharah 

Kalam 

Alokasi waktu ; 2 x 30 menit 

 

1. Kegiatan Awal (10  menit)  

 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta 

didik dengan penuh khidmat; 

b. Yang  memperlihatkan kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif 

learning yang dipadukan dengan metode teks. 

f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang 

digunakan dalam pembelajaran. 

g. Guru melakukan appersepsi. 

h. Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang  

 

2. Kegiatan Inti (40 menit)  

a. Mengamati dengan teliti 

 

 Siswa dalam kelompoknya mengamati teks 

bahasa Arab yang dibacakan oleh siswa di depan 

kelas tentang  األوات المدرسية. 



 Siswa dalam kelompoknya mengamati 

ungkapan-ungkapan teks  tentang األوات المدرسية 

melalui  gambar-gambar yang diperlihatkan.  

 Siswa dalam kelompoknya mengamati 
penjelasan guru tentang isi teks  األوات المدرسية. 

 

b. Menanya dengan santun 

 Siswa, baik secara individu maupun kelompok, 
bertanya tentang teks yang berkaitan dengan 

 . األوات المدرسية

 Siswa menanyakan yang belum dipahami dari 

gambar yang diperlihatkan.  

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

 

c. Mencoba dengan penuh semangat 

 Siswa berlatih teks  tentang األوات المدرسية  dalam 
kelompoknya 

 Siswa dalam kelompoknya berdiskusi tentang 

struktur kalimat yang terdapat dalam  teks   األوات

 .المدرسية

 Siswa dalam kelompoknya berdiskusi tentang 
makna atau isi teks tentang األوات المدرسية. 

 Siswa dalam kelompoknya berdiskusi tentang  
gambar yang diperlihatkan oleh  guru. 

 

d. Menalar dengan terampil 

 Siswa dalam kelompoknya saling mengoreksi 
teks yang dilakukan dari segi penggunaan 

mufradhat, dan struktur kalimat yang digunakan. 



 Siswa dalam kelompoknya menyusun 

ungkapan-ungkapan lain sesuai struktur dan pola 

kalimat tarkib mubtadha.  

 Siswa dalam kelompoknya, menganalisis teks 
yang telah disusun. 

 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan tanggung 

jawab 

 Setiap kelompok membacakan teks tentang 
 .di depan kelas األوات المدرسية

 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap 

penampilan teks yang dilakukan oleh setiap 

kelompok  

 Guru memberikan apresiasi pada setiap 
penampilan kelompok 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 

a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan penilaian terhadap 

ketercapaian KD secara lisan 

c. Guru bersamasiswa memberikan refleksi 

terhadap proses pembelajaran  

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan 

berdoa. 



Lampiran  1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 

 

Indikator : Mensyukuri  nikmat 

kemampuan 

mengungkapkan 

gagasan dan ide 

dengan pembicaraan 

yang baik. 

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar 

pengamatan dan 

pedoman penskoran 

N

O 
PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN SK

O

R Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Saya bersyukur 

diberikan 

kemampuan 

berkomunikasi 

dengan baik 

    4 

2 Saya 

menggunakan 

nikmat 

berbicara sesuai 

dengan perintah 

Allah   

    3 

3 Saya  

menyakini 

bahwa Allah 

melihat semua 

aktivitas saya 

dalam 

    3 



berkomunikasi  

4 Saya bersyukur 

dapat 

memberikan 

nasehat yang 

baik kepada 

orang lain  

    3 

5 Saya bersyukur 

bahwa Allah 

akan menambah 

nikmat bagi 

hambanya yang 

menggunakan 

pemberiannya 

sesuai 

ketentuan-Nya  

    3 

JUMLAH SKOR     16 

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Selalu 

Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

= 

Skor 4 

= 

Skor 3 

= 

Skor 2 

= 

Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  

100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

 

 

 

 

CATATAN:   

………………………………………………………………

…………………………… 

  



Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

 

Indikator : 2.1.1.  Menunjukkan prilaku jujur dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan sekolah 

2.1.2    Menunjukkan prilaku percaya diri 

dalam melakukan komunikasi dengan 

lingkungan dan sekolah. 

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan 

pedoman penskoran 

 

NO 
PERNYATA

AN 

PILIHAN JAWABAN 

SKO

R Selalu 
Seri

ng 

Kada

ng- 

Kada

ng 

Tidak 

Perna

h 

1 Saya tidak 

mau 

mencontek 

pekerjaan 

kawan 

     

2 Saya 

memberikan 

alasan 

sesuatu 

kepada guru 

dengan 

sebenarnya 

     



3 Menghargai 

pendapat 

orang lain 

     

4 Saya 

meyerahkan 

bda yang 

saya temukan 

kepada 

pemiliknya  

     

5 Saya 

memberitahu

kan 

kesalahan 

kawan 

kepada guru 

dan teman 

teman di 

sekolah  

     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Bila 

Peryataan 

Positif 

Selalu 

Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak pernah 

 

 

 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

 

= Skor 1 

Skor yang 

diperoleh 

-------------- X  

100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 



Bila 

Peryataan 

Negatif 

Selalu 

Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak pernah 

 

 

 

= Skor 1 

= Skor 2 

= Skor 3 

 

= Skor 4 

  

 

Lampiran 3: Rubrik Penilaian Maharah Kalam 

KRITERIA SKOR INDIKATOR 

Penggunaan 

Mufradhat 

4 Sangat tepat 

 3 Cukup tepat  

 2 Kurang tepat 

 1 Tidak tepat 

   

Penyusunan kalimat  4 Sangat sesuai  

 3 Cukup sesuai 

 2 Kurang sesuai 

 1 Tidak sesuai 

   

Kesesuaian struktur 

gaya bahasa 

4 Sangat sesuai 



 3 Cukup sesuai 

 2 Kurang  sesuai 

 1 Tidak sesuai 

   

Sistematika gagasan 

(ide) 

4 Sangat sistematis 

 3 Cukup sistematis 

 2 Kurang sistematis 

 1 Tidak sistematis 

Total score 16  

            Nilai =  Skor yang diperoleh x 100   

Skor maksimum 

  



  عني املرضيةاسم : 

 120202148رقم القيد : 

 قسم : تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني

 أدوات التحليل الباايانت 

 اإلختبار القبلى  .1
( : أجب االسئلة تدريبات على الكالم )الصيب والفيل

 التايل وفقا لنص السابق !
 

 ؟ اىل اين تذهب الصيب  (1
 ؟ جنينة احليواانتماذا ينظر الصيب يف  (2
 ؟ ماذا يفعل الصيب اىل الفيل (3
 ؟ ملاذا يبكي الصيب (4
 ؟ ما الفائدة اليت وجدمت يف هذه القصة (5

 
 



 اإلختبار البعدى .2
دث أمام الفصل عن )الصيب تدريبات على الكالم : حت

 : ( وفقا لنص السابقوالفيل
 عن البكاء الصيب (1
 عن الفيل (2

 

 



 ئل التعلميةوسا



 



 بصور  live inالصورة عملية التعليم بإلستخدام طريقة 

 الصورة مع الطالبات و املدرسة مبعهد إنسان قرآين
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