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  االستهالل

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ْوَن َخِبيـٌْر}ْعَملُ َواهللاُ ِمبَا تَـ  جَجاتٍ ْلِعْلَم َدرَ واْ اْوتُ {يـَْرَفِع اهللاُ الِذْيَن َءاَمنـُْوا ِمْنُكْم َوالِذْيَن أُ 

  "١١"سورة اادلة آية  

  )٢(َن إنا أَنـْزَْلناَُه قـُْرآناً َعَربِيا َلَعلُكْم تـَْعِقُلوْ 

 ٢سورة يوسف آية 

 صدق اهللا العظيم

 

  قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه:

ْزٌء ِمْن ِدْيِنُكْم﴾فَِإنـَها جُ  ﴿ِاْحِرُصْوا َعَلى تـََعلِم اللَغِة اْلَعَربِيةِ     
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  إهداء :

 يفبقهما فظهما وأ، لعل اهللا أن حيآنيم املكرمة وأمي جنيديإىل أيب املكرم  -١

 سالمة الدينا واآلخرة. 

ين أنواع د علمو ين قوإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذ -٢

 .إجالالا و دير العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا، هلم بالكثري تق

ال يز أقول شكرا ج وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية. -٣

ري خهللا اعلى مساعدتكم يف تشجيعي لكتابة هذا البحث العلمي، جزاكم 

  اجلزاء.  



 ز

  رشكر وتقدي

  

  
  

. والصالة إلنسانا اينطق  وأفضل اللغات اليت عربيا جعل القرآن ياحلمد اهللا الذ
ايته عه دن تبم على حبيب الرمحن سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني وموالسال

  وإحسانه إىل يوم الدين.
اللغة  يمسم تعلررها قوتوفيقه تأليف هذه الرسالة اليت يق بإذن اهللالباحث فقد مت 

واد كمادة من امل  كوميةية احلامعة الرانريي اإلسالمجباملعلمني  أهيلالعربية بكلية الرتبية وت
يف تعليم  Brainstromingأسلوب  تطبيق :يتعلمها الطالب وختتص الرسالة حتت املوضوع

ار العلوم دبية مبعهد ة جتريدراس، (آتشيهاحملادثة يف املدرسة العالية اإلسالمية دار العلوم بندا 
  آتشيه).بندا 

دكتور خباري ال تاذاألس شراف املشرفني الكرميني مهابإتم إشراف كتابة هذه الرسالة يو 
أنفقا  قدما هلالشكر  م الباحث أفضلقدّ يف، املاجستري فاضلة، األستاذو  مسلم، املاجستري

ىل  من أوهلا إكامال  اا جيدإلشراف هذه الرسالة إشراف أوقاما الثمينة وتوجيهما ومساعدما
  آخرها، لعل اهللا باركهما وجزامها خريا كثريا.
يل ولوالدي  اغفر ، ريبلدين قد ربياين تربية سليماويتقدم الباحث بالشكر العظيم لوا

بادك ا من عجعلناوارمحهما كما ربياين صغريا وجلدى وجلديت وجلميع األساتذة اللهم 
 الصاحلني.
م الباحث الشكر اخلالص ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية قدّ ي إضافة على ما ذكر،و 

وكذلك . لية جامعة الرانريى والعاملني فيهايف كاألساتذة ورئيس قسم اللغة العربية وجلميع 



 ح

إمتام كتابة هذه الرسالة،  قدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوه بأفكارهم يفي
  وباركهم اهللا ىف الدنيا واآلخرة.

 هفي الطالبو  علمنيامل لسائرو  ،العلومدار دير م الشكر ملقدّ ينسى الباحث أن يوال 
  .هم برمحتهسقين يهللا أا، عسى عملية البحث عند احملتاجة البيانات مجع الذين قد أعانوه يف

ن كانت ان، وإالنقصن الباحث أن هذه الرسالة ال ختلو من األخطاء و تيقّ يوأخريا، 
 الصاائيا خدا بنرجو من القارئني نقيإعداد هذه الرسالة، لذلك  قد بذل كل جهده يف

 ني.يعمجأئني للقار و نافعة له  هذه الرسالةلعّل واصالحها نافعا إلكمال هذه الرسالة، و 
  

  
  
  إخوان الفرياد

بندا آتشيه، ١٠ يناير ٢٠١٩م   
الباحث،  
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الرانريي اإلسالمية  عميد من الكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة خطاب اإلرشاد -١
 احلكومية بندا آتشيه على تعيني املشرفني.  

إفادة عميد الكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشيه  -٢
 على القيام بالبحث.
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 مستخلص البحث
  

يف تعليم احملادثة يف املدرسة العالية  Brainstromingأسلوب  تطبيق:   عنوان البحث
بندا دار العلوم ، (دراسة جتريبية مبعهد آتشيهاإلسالمية دار العلوم بندا 

  .)آتشيه
  ريادإخوان الف:   االسم الكامل

  ٢٢١٢٢٢٦١٦:   رقم القيد
  

دار العلوم الذي يتعلم فيه  معهداحملادثة هي درس مهم يف منهج املعاهد العصرية. كان 
الطالب املواد الكثرية، وإحداها احملادثة. إن هذه املادة دف اىل أن يكون الطالب 

بعض قادرين يف تكلم أو حتدث اللغة العربية صحيحا. ولكن الواقع يواجه الطالب 
املشكالت يف تعليم احملادثة.. الطريقة املستعملة الىت يستعلمها املدرس يف تعليم احملادثة 
استماعا وحماكاة يعىن يقراء املدرس النص و حياكى الطالب بعده. ومن الناحية األخرى 

 يريد ولذاأن عدم  النشاط عند الطالب يف تعلم احملادثة وقدرة الطالب فيها ضعيفة. 
يف تعليم احملادثة يف املدرسة  Brainstromingأسلوب  تطبيقيبحث عن:  أن الباحث

على استجابة الطالب  لتعرف حثالب ويهدف .آتشيهالعالية اإلسالمية دار العلوم بندا 
 تطبيق أسلوبفعال لتعرف على يف احملادثة  و  Brainstromingبتطبيق أسلوب 

Brainstroming تمع. ثةاحملاد على يف ترقية قدرة الطالبفهو البحث هذا من وأما ا 
  (أ) الفصل الثاين يف والعينة هي الطالب، طالبا ٥٥٨وكان عددهم يبلغ  الطالب مجيع
 واالختبار واالختبار القبلي االستبانة ورقة الباحث ويقّدم. طالبا ٣٠ عددهم كاون

بة أن استجا على البحث تدل هذا يف احملصولة فالنتيجة. البحث كأدوات  البعدي
 يف فعاال لرتقية قدرة الطالب Brainstromingأسلوب كان و  .تكون إجيابية الطالب

 احلساب ت نتيجة . وهذا يتضح مناحملادثة باملدرسة العالية اإلسالمية دار العلوم بندا
 .٢،٧٦ >١٧،٢< ٢،٠٤اجلدول  ت نتيجة من أكرب
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Abstract 

 

Dayah Darul Ulum) 

Student Name         : Ikhwanul Priadi 

 

Muhadatsah is one of the important lessons in the modern boarding school 

curriculum. Dayah Darul Ulum teaches students a variety of lessons, including 

muhadatsah. This lesson aims to develop students' ability to speak Arabic well 

and correct. However, in muhadatsah learning process, students face a variety of 

difficulties. This is motivated by the methods used by teachers who are oriented to 

listening and reading only, where the teacher reads the text and tells students. 

Therefore, the researcher wanted to examine the title of the application of 

brainstroming classes on muhadatsah lesson in MAI Darul Ulum, Banda Aceh. 

The purpose of this study was to determine students' responses to the application 

of brainstorming in muhadatsah lesson and the effectiveness of the application. 

The study population was all Darul Ulum MAI students, totaling 558 students 

while class II (A) students with 30 students as samples in this study. The results of 

this study indicate that the application of brainstorming students in muhadatsah 

received a positive response from students. The application of brainstorming on 

muhadatsah proved to be effective based on the t-test, ie t obtained from the 

calculation was greater than the t-table value (2.04 <17.2> 2.76). 

The Title                  : The application of brainstroming on muhadatsah lesson in 

MAI Darul Ulum, Banda Aceh (an experimental research at 

NIM             : 221222616 
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Abstrak 

 

Eksperimen di Dayah Darul Ulum Banda Aceh) 

NIM    : 221222616 

 

Muhadatsah merupakan salah satu pelajaran penting pada kurikulum pesantren 

modern. Dayah Darul Ulum mengajari siswa beragam pelajaran, di antaranya 

muhadatsah. Pelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa 

dalam berbahasa Arab yang baik dan benar. Namun, pada proses pembelajaran 

muhadatsah, siswa mengahadapi beragam kesulitan. Hal ini dilatarbelakangi oleh 

metode yang dipakai oleh guru yang berorientasi mendengar dan membaca saja, 

dimana guru membaca teks dan menceritakan kepada siswa. Oleh karena itu 

peneliti ingin meneliti dengan judul penerapan uslub brainstroming pada 

pembelajaran muhadatsah di MAI Darul Ulum Banda Aceh. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan uslub brainstroming 

pada pembelajaran muhadatsah serta efektifitas dari penerapan tersebut. Populasi 

penelitian adalah semua siswa MAI Darul Ulum yang berjumlah 558 siswa 

sedangkan siswa kelas II (A) dengan jumlah 30 siswa menjadi sampel pada 

penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  penerapan uslub 

brainstroming pada pembelajaran muhadatsah mendapatkan respon positif dari 

siswa. Penerapan uslub brainstroming pada pembelajaran muhadatsah terbukti 

efektif berdasarkan uji t-test yaitu t yang diperoleh dari perhitungan lebih besar 

nilainya daripada nilai t-tabel (2,04 < 17,2 > 2,76). 

  

  
  

 

muhadatsah di MAI Darul Ulum Banda Aceh (Penelitian 

Judul Penelitian           : Penerapan  uslub brainstroming pada  pembelajaran 

Peneliti   : Ikhwanul Priadi 
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  ولاأل الفصل

 أساسية البحث

  
  

 مشكالت البحث  -أ

 ءن الكرمي والقرا لغة ن اللغة العربية هلا مكانة عظيمة عند املسلمني. حيث أاإ
غى اللغة. فينب هذهوا تعلملغة العبادة و لغة العلوم اإلسالمية. لذا وجب على املسلمون لي

  كالم. ارة المه ة العربية هيللمسلم أن يتعلم هذه اللغة. وإحدى املهارة يف اللغ

 مهارة وتشتمل. االستماع مهارة بعد األساسية املهارة هي الكالم مهارة فكانت
 القدرة املعلم من تتطلب انتاجية مهارة هو الكالم. الشفهىو  والتعبري احملادثة على الكالم

 اجلمل وترتيب ونظام النحوية الصيغ من والتمكن بدقة األصوات استخدام على
 الكالم أن اى احلديث مرادف يف املتكلم يريده عما التعبري على تساعد حىت الكلمات

 تعترب الكالم أن كما  للحديث مضمونا مث للمتكلم دافعا تتضمن ذكية عملية عبارة
 عملية بامتام وينتهى تبدأ عملية هو الكالم أن هذا ومعىن واجتماعيا، انفعالية عملية
  ١.اجتماعى موقف يف اللغة بناء من متحدث مع صوتية اتصال

 ،إلستماعيعترب الكالم العنصر الثاين من عناصر االتصال اللغوى األربعة بعد ا
وهو من  ،ةستماع و القراءة و الكتاباإلوهو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق 

و  ،فليس كل صوت كالما: ألن الكالم هو اللفظ و اإلفادة .ساناملميزة لإلنالعالمات 
اللفظ هو الصوت املشتمل على بعض احلروف. كما أن اإلفادة هي : مادلت على معىن 

أصواتا تصدر عن بعض  صحيح أن هناك ،على األقل من ذهن املتكلم ،من املعاىن

________________ 

 السعودية العربية اململكة( أخرى بلغات الناطقين العربية اللغة تعليم الّناقة، كامل  حممود١

 ١٥٣.ص ،)القرى أم جامعة
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املواقف الىت يستدل ا على  الطيور حتمل بعض الدالالت يف بعضاحليوانات و 
ولكنها قليلة و مرتبطة  ،وقد تفهم معاىن أخرى ،احلاجات (البيولوجية) هلذا احليوان

  ٢.مبواقف حمدودة
وينبغى  عصرية.د اليف منهج املعاه درس مهم لتحصيل مهارة الكالم فاحملادثة هي

 يا فيها.ب يومالطال اللغة يتحدثها ىألن اللغة العربية إحد على الطالب أن يتعلموها
إن  دثة.اها احملاحدوإ ،ريةكانت املدرسة دار العلوم اليت يتعلم فيها الطالب املواد الكثو 

  ية صحيحا.العرب للغةاىل أن يكون الطالب قادرين يف تكلم أو حتدث ا دف هذه املادة
املدرس  ذا ألنه. و واجه الطالب بعض املشكالت يف تعليم احملادثةولكن الواقع ي

املدرس  ىت يستعلمهاملة الستعمل يستعمل الطريقة املناسبة واملتنوعة ىف تعليمها. الطريقة امل
 ومنبعده. ب الطال اكىحيوحماكاة يعىن يقراء املدرس النص و  استماعا يف تعليم احملادثة

يها فلطالب اقدرة النشاط عند الطالب يف تعلم احملادثة و  الناحية األخرى أن عدم 
  ضعيفة.

 أسلوباعتمادا على هذه املشكالت يريد الباحث أن جيرب استعمال 
Brainstroming ع أن تساعد الطالب يف تعليم ييف تعليم احملادثة. هذه الطريقة تستط

    أسلوب تطبيق" أن يبحث عن :الباحث  يريد ولذلك وترقى انشطهم فيها. احملادثة

Brainstroming دار العلوم بند  مدرسة العالية اإلسالميةفي تعليم المحادثة في ال

  أتشية"

   

________________ 

(دار املسلم للنشر و  ،المهارة اللغوية  ماهيتها وطرائق تنميتها ،أمحد فؤاد عليان ٢
  ٦٨م). ص.  ٢٠١٠ - ه  ١٤٣١ ،التوزيح
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  سئلة  البحثأ  -ب
  بالنسبة اىل البيانات السابقة، فاسئلة البحث  :     

 احملادثة  تعليميف  Brainstroming أسلوبتطبيق استجابة الطالب بكيف  -١
  ؟بندا آتشيهة االسالمية دار العلوم املدرسة العاليب

املدرسة  طالب عند احملادثة قدرة فعال لرتقية Brainstroming أسلوبهل تطبيق  -٢
 ؟  بندا آتشيهالعالية االسالمية دار العلوم 

  

  ف البحثاهدأ  -ج

احملادثة   تعليم يف Brainstroming أسلوبتطبيق استجابة الطالب بعلى  التعرف -١
   بندا آتشيهاملدرسة العالية االسالمية دار العلوم ب

 يف يف ترقية قدرة الطالب Brainstroming أسلوبتطبيق  يةفعال التعرف على -٢
  بندا آتشيهاملدرسة العالية االسالمية دار العلوم احملادثة ب

 

  البحث ميةهأ  -د

  : يهلة فاذه الرسالبحث هل مهيةأما أ

 أسلوب باستعمال ةاحملادث يف تعلم همنشطأ ةيو ترق لطالبا تسهيل :طالب لل -١
Brainstroming. 

 التعلم يف ةليوس تسهيل املدرس يف عملية التعلم والتعليم ويكون ايضا: لمدرسل -٢
     .احملادثة تعليم

  .يف تعليم احملادثة Brainstroming أسلوب  نيل اخلربات يف استخدام :باحثلل -٣
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   االقتراضات و الفروض -ـ ه 
 أسلوبم استخداض الذي اعتمد عليه الباحث فهو أن اأما االقرت    

Brainstroming مهارة قدرة ترقية يف خصوصا اللغة تعليم يف فعالية يف تعليم احملادثة 
  الكالم.

  : ه الرسالة فهيمن هذ حثبال ما فروضأو 
 يف الطالب قدرة فعاال لرتقية Brainstroming أسلوب الفروض الصفري : مل يكن  -١

  .بندا آتشيهسالمية دار العلوم درسة العالية اإلاملب احملادثة
 يف الطالب قدرة فعاال لرتقية Brainstroming أسلوب ن و كيالفروض البديل   :  -٢

   .بندا آتشيهسالمية دار العلوم درسة العالية اإلاملب احملادثة
  

  حدود البحث - و
  ةتكون حدود البحث من املوضوعية مكانية وزمني

    أسلوب تطبيقلة يبحث عن اإن موضوع هذه الرس ى :احلد املوضوع -١
Brainstroming بندا آتشيهدار العلوم  العالية اإلسالمية  درسةيف تعليم احملادثة يف امل  

سالمية دار درسة  العالية اإلامل يف الصف الثاين الباحثبحث      : ياحلد املكاىن -٢
  بندا آتشيهالعلوم 

  ٢٠١٩-٢٠١٨ دراسةالبحث يف سنة         : قام الباحث  ذااحلد الزماىن -٣
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  البحث  حاتلمصط  -ز

ت صطالحاامل قبل ان يبحث الباحث هذه الرسالة فيحسن به ان يشرح اوال عن
 :ودة اليت تكون يف املوضوع ليسهل للقارئني على معرفة املعاىن املقص

 Brainstroming أسلوب تطبيق- 

وكلمة تطبيق لغة تنفيذ واصطالحا  ٣.تطبيقا –ق يطبّ  –ق مصدر من  طبّ  تطبيق
فهو   البحث هذا يف به املراد وأما .٤صحيح والتفصيلتتعد بالتنفيذ اخلطة اليت  هو

   .تعليم احملادثة عملية يف Braistorming أسلوب  تنفيذ
بالتفكري أو التعبري، هو طريقة يعرب ا فاصطالحاً  أما .٥طريق أو فنلغة  أسلوبة كلم    

 هذا يف به املراد وأما .٦أو املعاين شكل لفظي يعرب ا عن نظم الكالمأي مبعىن تعبري ب
 ساعدةمل حملادثةيف تعليم و تعلم اوسيلة اليت يستخدمها املدرس  طريقة أو فهو البحث

  .تعليم احملادثة

  Brainstroming  يعىن كلمةتتكون من كلمتني brain و.storm كلمة  و brain  
 ،لغة مناقسة Brainstroming معىن كلمة و  ٧.اجيضانمبعىن  storm و تفكري مبعىن

 املراد وأما .قةالفر  مباشرة بني  فكارأل اءباعط ت جمموعا كالطريق حل املشواصطالحا 
املشكالت بني أعضاء فرقة الطالب الىت يستعملها  حل فهي طريقة البحث هذا يف ا

  احملادثة. تدريس عمليةيف  املدرس

________________ 

  ٠٥٣ابن املنظور، لسان العريب، (القاهرة: دار املعارف، دون سنة)، ص.  ٣
4 K. Maria، Kajian Teori Terapan eprints.uny.ac.id/  Di akese pada tanggal 20 

februari 2017 

 دار: بريوت( األربعون، و احلادية الطبعة واإلعالم، اللغة يف املنجد املشرق، دار مؤسسة  ٥
  ٣٤٣: ص) ٢٠٠٥ املشرق،

  6            http://mawdoo3.com/   Di akses pada tanggal 20 februari 2017 

 7           John M. Echols, Hasan shadily, kamus  Inggris-Indonesia (Gramedia 

Utama:1975),hlm: 56 dan 126 
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 حل حباثإل تعليمأسلوب يف هذه الرسالة هو  Brainstromingتطبيق أسلوب باملراد 
 غريو  اليدوي ملوع الربنامج تركيب يف استخدامها ميكن اليت) املشكلة حل( ملشكلة

  ذلك

 احملادثةتعليم  -

 اصطالحا اي جعله يعلم و لغة .٨تعليما –م يعلّ  –م علّ  من تعليم مصدركلمة 
   .٩أنه مساعدة شخص ما على أن يتعلم كيف يؤدى شيئا

 اي اإلتصال ولغة حمادثة. ويف  -حيادث -مصدر من حادث حمادثةوكلمة 
 ،اصطالحا هي وسيلة املرء الشباع حاجاته وتنفيذ متطلباته يف اتمع الذي حييا فيه

    .١٠وهي االدة االكثر تكررا وممارسة و استعماال يف حياة الناس
 أسلوب ستخدامبا احملادثة تدريس عمليةفهو  البحث هذا يف ا املراد وأما

Brainstroming.  
 

  سات السابقة االدر  -ح

  السابقة  اتساعرض الدر  
 لوتأهي لرتبيةا كلية  ومكتبة الرانريي اجلامعة مكتبة يف الباحث نظر أن وبعد

 أسلوب تطبيق" :مبوضوع قتتعلّ  اليت املبحوثة الرساالت وغريمها الرانريي جبامعة املعلمني
Brainstroming تشيةأ بند العلوم دار اإلسالمية العالية  املدرسة يف احملادثة تعليم يف" 

  :يلي كما  الباحث وجد
ية مهارة قحمادثة اليومية لرت  أسلوبتطبيق  عن الدين مشس سوين اوال : حبث امحد

عملية تعلم اللغة العربية  يفلة هي اهذه الرسيف ومشكلة البحث  .١١ثةاحملاد

________________ 

  ٨٠.ص ،)سنة دون املعارف، دار: القاهرة( ،لسان العربي املنظور، ابن ٨
    ٢٩٥ص ،) م١٩٩٧.ششمورات جامعة دمشق ( .تدريس اللغة العربية.حممود امحد الرشيد   ٩

  ٢٥ ،صم) ٩٩٤١العربية، خنفضة دار: بريوت(  ،وتعليمها اللغة تعلم اسس .براون دوجالس  ١٠
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يواجه  حىت شرح املواد والطالب يكتب فقط.يدرس امل غري نشاط ألن
 أهدفو  .منخفضة  هملسان و نتائجلاختبار ا بةمشكلة يف اجا الطالب

 حمادثة اليومية يف تعليم نطق اللغة العربية  أسلوبعرفة تطبيق مل لةاهذه الرس
تطبيق  نّ ا البحث ونتائج .بيةحتدث اللغة العر  يفعرفة ترقية املهارة ومل
جيعل  اللغة العربيةيف حتدث الطالب  هلسيحمادثة اليومية  أسلوبستخدام ا

يف  هاستطعون على تطبيقي حىتاللغة العربية  مكلتشجاعة يف  الطالب
  احلياة اليومية.

مشكلة و  .١٢م احملادثة"يف تعلي JIGSAW أسلوباستخدام عن  حبث ذكراهللا : ثانيا
يف  يةاملناسبة والفعال سلوباملدرسني مل يطبقوا األأن   لةاهذه الرس يف البحث

 قام ةلل يف احملدثة. وحلل هذه املشكلتعليم احملادثة، حىت يشعر الطالب امل
 أسلوبعرفة مل هيف البحث ا. وأهد JIGSAW أسلوبق يطببتالباحث 
JIGSAW نتائج و يف تعليم احملادثة.  هامااستخد فعالية عرفةومل  تعليم احملادثةيف

احملادثة يف تعليم  JIGSAW أسلوباليت حصله الباحث : إن استخدام 
وكانت قدرة الطالب على احملادثة مرتفعة  .ن بهمناسب ألن الطالب مسرور 

  يف عملية التعليم والتعلم.  JIGSAW أسلوببعد إجراء استخدام 

                                                           

 

 إجرائية دراسة( المحادثة مهارة لترفية اليومية محادثة اسلوب تطبيق  الدين مشس سوين امحد ١١
  احلكومية اإلسالمية جبامعة املعلمني وتأهيل الرتبية بكلية منشورة، الرسالة)  Magelangاحلكومية  العالية باملدرسة

  م ٢٠٠٣ ماجيالنج،
(دراسة جتريبية يف فصل الثاين مبعهد  "جيك شو" في تعليم المحادثةاستخدام اسلوب  .ذكر اهللا  ١٢

ية بندا أتشيه، المية احلكومسنريي اإلالرا املنار) الراسالة اجلامعة غري منشورة، بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة
  م٢٠١٥
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 يف احملادثة تعليم يف التدريب طريقة استخدام فعالية عن ميشا فطر : حبث ثالثا
هي  هذه الرسالةيف  مشكلة البحثو  .١٣بندنج االصالح ئيةااالبتد املدرسة

 اليستطعوناللغة العربية وهم   حوار قراءةيف  أن التالميذ يواجهون مشكلة
 تعليم يف التالميذ قدرة ملعرفةهي  البحث اهداف. و العربية اللغة كلمة  قراءة

 طريقة ستعمالا نأ هيث . ونتائج البحالتدريب  طريقة ستعمالا بعد احملادثة
 قدرة وكانت. به  ماهرون التالميذ ألن مناسب احملادثة تعليم يف التدريب
 عملية يف التدريب طريقة ستعمالا إجراء بعد مرتفعة احملادثة على التالميذ

  .  احملادثة تعليم
  ةالسابق بالدراسات احلالية الدراسات استفادة 

  :يلي ماك  ليةااحل اسةبالدر  السابقة الدراسات بني العالقة هناك أنّ  سبق ما على بناء
 هارةم لرتفية يوميةال حمادثة أسلوب تطبيق عن الدين مشس سوين امحد دراسة:  األول

ابقة الس سةأن الدرا يعىن  احلالية بالدراسة الطريقة نواحي يف احملادثة خمتلفة
لباحث استعمل يلية احملادثة اليومية وأما الدراسة احلا أسلوب يستعمل الباحث

واحي ة يف نوتتقق الدراسة السابقة بالدراسة احلالي .Brainstroming  أسلوب
  ترقية قدرة احملادثة عند الطالب.

 بأسلو  ستخداماعن  علي ذكراهللا كتبه  الذي بالبحث خيتلف احلايل البحث: الثاين
JIGSAW  ادثة احمل تدريس يف خمتلفة اأسلوب يستعمالن مها.  احملادثة تعليم يف 

 ادثةاحمل تعليم يف  ذكراهللا على  كتبه  الذي البحث. إجرائه يف خمتلفة ووسيلة
 عليمت يف الباحث ركزي احلايل البحث وأّما .JIGSAW أسلوب استخدامب

 الدراسةب السابقة الدراسة وتتقق .Brainstroming  أسلوب تطبيقب احملادثة
  .احملادثة تعليم نواحي يف احلالية

________________ 

نج (دراسة يف املدرسة اإلصالح بندو  استخدام طريقة التدريب في تعليم المحادثةفطر ميشا  ١٣

  م٢٠١١، جحلكومية بندوناسالمية ة اإلجتريبية) الراسالة اجلامعة غري منشورة، بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامع
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 يفو  احملادثة تعليم يف  ميشا فطر تهكتب  الذي بالبحث احلايل البحث تشابه: الثالث
 البحث وخيتلف .احملادثة  يفون باعص  ميذالالت من كثري  يعىن حبثهما مشكلة
يستعمل على أن البحث احلايل  احملادثة تعليم يفالسابق  حثبالب احلايل

 وأما البحث السابق يستعمل الباحث Brainstroming  أسلوب الباحث
  .طريقة التدريب

 احلالية الدراسة وحتليل السابقة اتالدراس عرض إىل بالنظر القول وخالصة
 قبل من أحد يبحث ومل اجلديد البحث هو احلايل البحث هذا أنّ  السابقة بالدراسات

     .البحث هدا بحثي أن للباحث وجيوز
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  الرسالة كتابة  طريقة -ط

 جامعة قّررته ما على الباحثة فاعتمدت وكتابته الرسالة هذه التأليف طريقة وأّما
  :املسمى كتابة  يف احلكومية اإلسالمية الرانريي

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Tarbiyah UIN Ar-raniry Darussalam 

Banda Aceh. Aceh 2016    
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

 

  Brainstorming مفهوم أسلوب      -أ

 Brainstormingتعريف  -١

 

لتعليمية طوات اواخل األسلوب يف التدريس فيعّرف بأنه جمموعة من اإلجراءات أّما
ويكون  تسلسل،ظم وماملعلم والتالميذ، وحتدث بشكٍل منتالتعّلمية اليت يقوم ا  -

تطويرها و ، وتصويبها بنفسه راتهالتلميذ إجيابيًا ونشطًا وفعاًال يف بناء معرفته وأفكاره وتصو 
 تغيريداث الط إحعن املفاهيم واألحداث والظواهر العلمية والطبيعية، وتراعي شرو 

 عملية لتحسني املناسبة يسالتدر  طرق استخدام على املعلمني أن ليطلب. 
 استخدامها كوسيلة  التعلم أسلوب" تفسر أن :يلي ما ،Sudrajat وقال. والتعلم التعليم
  ١.التعلم أهداف لتحقيق والعملي احلقيقي النشاط تكوين يف رتبت  اليت اخلطة لتنفيذ

   Brainstormingا يقوم اليت التدريس طريقة أو أسلوب هو يف املعلمون 
 التعبري أو اإلجابة الطالب مث املعلم، قبل من فئة إىل سؤال بطرح هو. الدراسية الفصول

 أن ميكن أا أو جديدة، مشكلة إىل املشكلة تتطور قد حبيث تعليقات أو آرائهم، عن
 وقت يف الناس من جمموعة من األفكار من الكثري على للحصول كوسيلة  أيضا تفسر
  ٢جدا. قصري

 ميكن اليت) املشكلة حل( ملشكلة حل إلحباث تعليم هو اسلوب Suciatiتقول 
 ايضا يقال الطريقة وهذه. ذلك وغري اليدوي وعمل الربنامج تركيب يف استخدامها

 عندما وحيدث ديناميكية التفكري عملية لتصوير يستخدامها اليت" الدماغ عاصفة"

________________ 
1Akhmadsudrajat. 2008. http://www. psb-psma.org/content/blog/pengertianpendekatan-

strategi-metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran. Diakses 03/10/2008 
2 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar,(Jakarta: Rineka Cipta 2008), hal:73 
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 واآلراء األفكار جلمع النقاش أسلوب هو  Sobryوعند  ٣للمشكلة. شخص يستجيب
  ٤املشاركني. مجيع من واخلربات، والعربات واملعلومات
 حتفز أن ميكن اليت املشكلة اعطاء هو املعلم مهمة من األسلوب هذا تنفيذ يف

 الطالب الرأي هذا على يعلق لن املعلمني أن وينبغي تستجيب، حبيث. الطالب عقول
 الطالب مجيع الستيعاب فقط املعلم االستنتاج، يكون أن يلزم وال خطأ، أو صواب هو

 أو تعليق لديك يكن مل بدوره، الصف يف الطالب مجيع كان  حبيث الرأي، عن التعبري
 طرح أو األسئلة طرح أو تعليقات أو آراء مع مشاكل أي عنوان تعيني طالب. تقييم

 الطالب. جيدة واجلملة اللغة مع اخلاصة آرائهم وتشكيل تعلم فهي جديدة، مشاكل
 وجرأة بنشاط املشاركة أجل من املعلم من سؤال مع الصيد خط يف نشاطا أقل هم

  ٥آرائهم عن التعبري
  هاوعيوب Brainstormingأسلوب مزايا  -٢

 يف عملية  تدريس Brainstormingمزايا أسلوب  

 منطقي وبشكل بسرعة ترتيب التفكري على الطالب تدريب -١

 مع لتعاملا أن للقول استعداد على دائما يكونوا أن على الطالب حتفيز -٢
 .املعلم قبل من تعطى  املشكلة

 الدرس يف الطالب مشاركة زيادة -٣

 ذكي هو يالذ األصدقاء أحد من املساعدة نشاطا أقل هم الذين الطالب -٤
 املعلمني من أو

 صحية منافسة -٥

 وسعيدة حرة األطفال يشعر -٦

  زراعتها ميكن واالنضباط الدميقراطية من جو -٧

 تدريس  عملية يف Brainstorming عيوا

________________ 
3Suciati, Suparman, Atwi. Model-model Pembelajaran Interaktif .Bandung 

:LembagaAdministrasi Negara (LAN) RI, 1997), hal:153 
4Fathurrohman. P dan Sobry, S.. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Refika Aditama. 

(2007) hlm:98 
5Roestiyah. Strategi Belajar...., hal:73 
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 نالذي ألطفالجيدا ا للتفكري للطالب الكايف الوقت اعطاء عدم هو املعلم -١
  خلف دائما هم

 فقط جييدون الذين الطالب قبل من فقط حكرا حمادثات أحيانا -٢

 االستنتاجات صياغة أبدا رأي سوى حيمل ال املعلمني -٣

 خلطأا أو الصواب هو رأيه اذا ما الفور على يعرف ال الطالب أما -٤

 املشاكل حل نتيجة يضمن ال -٥

  ٦املتوقع. غري بطرق تتطور أن ميكن املشكلة -٦
  مفهوم المحادثة  -ب 

  تعريف المحادثة  -١
واحملادثة على اا مهارة لغوية حتحق  ،إن التعبري هو يف خدمة االتصال ايضا 

املرء التعبري على نفسه. كما حتحق االتصال االجتماعي ايضا. و احملادثة هي وسيلة املرء 
وهي االدة االكثر تكرارا  ،الشباع حاجاته وتنفيذ متطلباته فب اتمع الذي حييا فيه
الجتماع من الكتاب. وهي وممارسة واستعماال يف حياة الناس. وأكثر قيمة يف االتصال ا

االدة اليت يستخدمها الصغار و الكبار على السواء. ولقد اجتهت أنظار بعض املربني يف 
 .٧بعض الدول املتقدمة اىل إجراء مسح ملواقف النشاط اللغوي يف احلياة

 ان Rofiuddin ويقول . شفهيا يتم اليت الرسالة نقل يف املهارة هو يتحدث
 األفكار، ونقل تعبري للتعبري، الكلمات أو املطلقة األصوات هارةم التعبري هو احلديث

 صياغة املطلق األصوات واملهارات اللغة مهارات واحد .٨لفظيا واملشاعر واألفكار،
 تكلم شكل أو شكل كما.  واملشاعر واألفكار، األفكار، ونقل تعرب، للتعبري، الكلمات

 املستمع الحتياجات وفقا وتطويرها إعدادها يتم اليت األفكار لتوصيل كأداة  إليها املشار
  ٩املستمعني. أو

________________ 
6Roestiyah. Strategi Belajar Mengajar..., hal:74 

  ٢٥ ،ص١٩٩٤)العربية، خنفضة دار: بريوت, ( وتعليمها اللغة تعلم اسس براون دوجالس.  ٧
8.Rofi’uddin, Ahmad & Zuhdi, Darmiyati. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di 

Kelas Tinggi.  Depdikbud  1998  
9.Tarigan, Henry Guntur. 1983. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Berbahasa. 

Bandung: Angkasa. 
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ان القدرة على اكتسب اللغة و استخدامها هي الصفة   Geraldيذكر جريالد
فبدون اللغة يكون التفاهم بني الناس و القيم و التقاليد يف الواقع  ،املميزللوجود االنسان

  ١٠مستحيلة.
يز التمي فراد علىأن أهم عائق لفهم طبيعة اللغة يظهر عجز اال  Bartelبرتل ىوير 

و أنطوقة امل بني احلديث و اللغة. فمصطلح احلديث (الكالم) يعىن وصف االلفاظ
لىت فة العامة ااملعر  وصف اما مصطلح لغة فيستخدم يف ،الكالم املنطوق لتقل املعىن املراد

اذ مل يتم م). فالكالبىن عليها احلديث (ميتلكها الشخص عن اجلوانب اللغوية و الىت ي
  .حيالتنمية اللغة الداخلية للفرد فان الكالم التام املعىن يكون مست

وقلنا ان الكالم حركاة عضوية مصحوبة  ،لقد عرفنا الفرق بني اللغة و الكالم
ويقوم على دراسته فرق خاص من فروع الدراسات اللغة هو األصوات.  ،بظواهر صوتية

فسموا  ،نضيف هنا أن النحاة قد استعملوا الكالم مبعىن الكلمات احيانا و نود أن
  ١١تقسيم الكلمات اىل اسم و فعل و حرف تقسيما للكالم.

ولن  ،و اجلواهر الذي به التقطيع وبه يوجد التأليف ،والصوت هي الة اللفظ
وال تكون  ،تكون حركات اللسان لفظا و ال كالما موزونا والمنثورا اال بظهور الصوت

احلروف اال التقطيع و التاليف. وحسن اإلشارة باليد و الرأس من متام حسن البيان 
  ١٢باللسان.
 تللغاا يف إىل إتقاا لطالبا يسعى الىت ،ألساسيةا راتاملها من ملكالا

 أمهية زادت عندما ة،خري ألا ةالفرت  يف املهارةهذه  إىلجة احلا تشتدا لقدو.ألجنبيةا
 مالهتماا ،لعربيةا للغةا تعليم عند مبكان ورةلضرا منو. سلناا بني لشفهيا لالتصاا

________________ 

دكتور فتحى على يونس و دكتور حممد عبد الرؤف الشيخ, املرجع يف تعليم اللغة العربية لالجانب,  ١٠
  ١٦٧م), ص. ٢٠٠٣ –ه ١٤٣٣(القاهر: مكتبة و هبة, 

 ٣٠٢-٢٢٩متام حسن, مناهج البحث ىف اللغة, (دار الثقافة, بدون السنة). ص.  ١١

م), ٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧ابرهيم حممد عطا. املراجع ىف تدريس اللغة العربية, (القاهرة: مصر اجلديدة, ١٢
 ١٤٩ص. 
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وأن  ،لعربيةا للغةا رسمد يسلكه أن نرجو يلذا ،االجتاه هو اهذو ،لشفهيا باجلاين
 يفهمها ل،تصاا لغة لعربيةا نأل ،بالعربية احلديثمن  بلطالا ول، متكنيألا جيعل مهه

 ،باجلانب الكتايب يهتمو ،لشفهيا اجلانبيهمل ملنحجة  الو ،س يف العامللناا ماليني
 يتكّلمها. حدأ الو ،اهل دجوو ال لفصيحةا لعربيةا للغةا أن مدعيًا

  أهداف تعليم المحادثة -٢
  :يلى ما حتقيق إىل احملادثة تدريس يهدف

 مستمر انتظار ودون الدارسني عند التحدث يف املبادئ على القدرة تنمية -١
  .بذلك يبدؤهم ملن

  .اللغوية ثروم تنمية -٢
  .باللغة معرفتهم توظيف من متكينهم -٣
واختيار  املختلفة املواقف يف والتصرف االبتكار على الدارسني قدرة تنمية -٤

  .حدة على موقف لكل فيها الصاحلة البدائل بني والتمييز الردود أنسب
 حيتاجون واليت ا مرورهم حيتمل اليت املختلفة للمواقف الدارسني تعريض -٥

  .اللغة ممارسة إىل فيها
 مع الفعال االتصال على الطالب وتدريب للغة االتصال املفهوم ترمجة -٦

  .بالعربية الناطقني
 يتكلم أن على الطالب وتشجيع باحلديث اخلاصة النفسية اجلوانب معاجلة -٧

 .له زمالء وأمام ما حد إىل مضبوط موقف ويف لغته غري بلغة

  
  Brainstormingأسلوب  باستخدام تعليم المحادثة  الخطوات في -٣

ليس كل  ،كما عرفنا هو الطريقة السهلة تطبيقها يف الفصول الدرسية. ومع ذلك
مستويات اللغة العربية املناسبة الستخدام هذه الطريقة. الطالب الذي هم تناسب هذه 

  الطريقة هو الطالب الذين لديهم املفردات و العقلية أن تتحدث أمام األصدقاء. 
  :فيما يلي Brainstormingأسلوب  باستخدام لغة العربيةتعليم ال اخلطوات يف
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 املعلم يعطى مشكلة للطالب -١

تريدون يث يعطى اثارة عاطفيا ويف اية املعلم حيفز التفكري الطالب حب -٢
 االجابة او التعليق على املشكلة املقرتحة

 كل الطالب يعطى رأيا حول املشكلة املقرتحة -٣

وال يعلق وال يستخلص على اراء يكتب معلم او مجع كل اراء الطالب  -٤
 الطالب

 تصنف من خمتلف االراء الىت قدمها الطالب -٥

  اختاذ خالصة كحل مشكلة -٦
 نتعليم احملادثة أجمال يف  Brainstormingأسلوب ب املعلم عتمدويستحسن أن ي

 مشكلة حول العقول من عدد اجتماع لدي الطالب ليناقش بينهم. يقدم عدة املشاكل
 حل إىل الوصول بقصد منظمة، دراسة ودراستها القضايا من قضية أو املشكالت، من

 . القضية موضوع يف رأي إىل االهتداء أو للمشكلة
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  الفصل الثالث

  إجراءات البحث الحقلي

 منهج البحث  -أ

وهو منهج  ستعمله الباحث يف هذه الرسالة فهو البحث التجرييبإن املنهج الذي ي

(املتغري املستقل) على  السببعرف أثر أن ي بواسطته لمي الذي يستطيع الباحثالبحثي الع

صص الباحث هلذا خيو ١النتيجة (املتغري التابع) الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية.

وهو قسم من البحث )  preExperimental Designs( البحث التجرييب التصميمات التمهيدية

على تصميم اموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي  أو ما يقال  عتمد الباحثيو  التجرييب،

تم أي ي وهى من نوع حبث متهيدي. One Group Pre-Test, Post-Test Designيف اإلجنيليزية 

، ق طريقة التعليمطبالقواعد قبل إجراء التجربة، مث يإجراء اختبار قبلي لتحديد املستوى يف مقرر 

االختبارين  ي جيرى هلم اختبار بعدي ليتبني مدى الفرق بني درجيتويف اية الفصل الدراس

  ٢التايل: القانون ويأخذ الباحث البعدي.القبلي و 

 

  

  : اموعة التجريبية  ت

  : االختبار القبلي  ١خ

X  التجربة :  

 : االختبار البعدي  ٢خ

 

                                                           

١
املكتبة الرياض: ( ية،الطبعة الثان، المدخل إلى البحث في العلوم  السلوكية د العساف،صاحل بن مح 

  .٣٠٣) ص.  ۲٠٠٠ العبيكان،
٢
  .٣١٥ ص.المدخل...، د العساف،صاحل بن مح  

 ٢خ  x  ١خ  ت



١٧ 

 

 مجتمع البحث وعينته  -ب

العناصر) الذين هلم خصائص واحدة يقصد باتمع هنا مجيع األفراد (أو األشياء، أو   

 دار اإلسالمية العالية املدرسة يف الطالب مجيعواتمع هلذا البحث هو  ٣ميكن مالحظتها،

والعينة  ،طالبا ٥٥٨ وكان عددهم يبلغ ،٢٠١٩ /٢٠١٨ الدرسية للسنة أتشية بندا العلوم

 الفصل يف الطالبالبحث هي أخذ الباحث  فالعينة هلذا ٤هي أي جمموعة جزئية من اتمع،

 تعلم يف عاجزون ألم) أ( الثاين بالصف الطالب واختار. طالبا ٣٠ عددهم كاون  )أ( الثاين

ا  الختيار العينة هي الطريقة   العمدية،   تالطريقة اليت قام .ادثةباحمل خصة العربية اللغة

  ٥تعين أن االختيار خربة الباحث ومعرفته بأن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث.

  

 طريقة جمع البيانات وأدواتها  -ج

  لتالية :جلميع البيانات اليت يتعلق ذا البحث يستخدم الباحث األدوات ا

  االستبانة -١

على جمموعة من األسئلة أو العبارات املكتوبة مزودة  وهي االستمارة اليت حتتوي  

بإجابتها أو اآلراء أو بفراغ لإلجابة ويطلب من ايب عليها اإلشارة إىل ما يراه مهما أو ما 

 ٦ينطق عليه منها أو ما يعتقد أنه هو اإلجابة.

 مملعرفة استجا الطالبفيقوم الباحث يف هذا البحث بتقسيم ورقة االستبانة على 

ة بندا لالستبانة وإلجاب ١٢ وقد جهز الباحث .يف احملادثة Brainstroming أسلوبتطبيق على 

، وموافق ٤أربع اختيارت وهي موافق جدا بنتيجة  كل بنود االستبانة فقد استعمل الباحث

                                                           

: دار النشر للجامعات،  (القاهرةمناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، رجاء حممود أبوعالم،   ٣  

  ١٦٠م) ص. ٢٠١١

  ١٦٢ص. مناهج...، رجاء حممود أبوعالم،   ٤  

  ٩٩ص.  ،...المدخلصاحل بن محد العّساف،   ٥ 
٦

  .٣٤٢...، ص. المدخل الى البحث صاحل بن أمحد العساف،  
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ويعرف الباحث استجابة و  ١، وغري موافق بشدة بنتيجة ٢، وغري موافق بنتيجة ٣بنتيجة 

  .ةأم سلبي ةبيإجياالطالب 

 االختبار  -٢

 إليها حيتاج اليت اتالبيان جلمع يستخدمها أن متكن اليت األدوات من أداة االختبار إن  

 الصف ذلك يف طلبةلل االختبار تقدمي الباحث ويقوم. فروضه حتقيق أو البحث أسئلة إلجابة

 أي مرتني، راالختبا وهذا. Brainstroming أسلوبتطبيق ب احملادثة يف جناحهم مدى ملعرفة

تطبيق  قبل أي لتجربةا إجراء قبل خيترب القبلي االختبار البعدي واالختبار القبلي االختبار

 الدراسي لالتحصي مستوى لتحديد االختبار هذا وغرض. يف احملادثة Brainstroming أسلوب

  قبله الطلبة لدى

 أسلوببيق تط انتهاء بعد أي التجربة إجراء بعد خيترب البعدي االختبار وأّما

Brainstroming لدى اسيالدر  التحصيل مستوى لتحديد االختبار هذا وغرض. يف احملادثة 

   .بعده الطلبة

  طريقة تحليل البيانات  -د

 حتليل البيانات للورقة االستبانة -١

   ٧:االستبانة فيعتمد على القانون ورقة نتيجة عن البيانات بتحليل الباحث ويقوم

� = �
��	١۰۰	٪ 

  البيان :

P  النسبة املؤية :  

  : الرتددات  �

                                                           

٧
 ١٤١ ص. ،...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف،   
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N   الطالب: جمموعة  

  

 حتليل بيانات لألسئلة االختبار القبلي والبعدي  -٢

)  فيستعمل الباحث ”Test “tوحتليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبار "ت" (

٨:القانون كما يلي
  

ت =                      
م	ف
� مج٢	ح

(

  

  : متوسط الفروق  ف م    :البيان 

  : جمموع مرباع إحنرافات الفروق  ٢مج ح

 : عدد أفراد العينة    ن

 :إطباعه خطوات وأما

 أعاله اجلدول يف موضح هو كما  حقول ستة من يتكون جدول إعداد -١

 األوىل االجابة متوسط حساب -٢

 الثانية االجابة متوسط حساب -٣

 الفرق متوسط حساب -٤

 :التايل اختبارت قانون تطبيق -٥

                                                           

 8 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persanda, 2009), 

hal. 305 
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ت =                      
م	ف
� مج٢	ح

(

  

  واحد ناقصا العينة أفراد عدد أى ،)١-ن( ن وهي احلرية درجة حتديد -٦

 داللة إحصائية ذات القيمة هل ملعرفة ت بقيم اخلاصة اإلحصائية اجلدوال مراجعة -٧

 من أصغر ت احملسوبة قيمة كانت  فإذا ال؟ أم الباحث حدده الذي عند املستوى

 احلرية درجة وأمام حدده الباحث الذي الداللة مستوى عند جدواليف  ت قيمة

 مل الطالب أن على يدل وهذا بني االجبتني فرق هناك ليس أنه أي الفرضية تقبل

 الذي درسوه. املقرر من كثريا  يستفيدوا

 من أصعر احملسوبة ت قيمة أن فيتضح]٪١[ـب الداللة مستوى حدد الباحث أن ولفرض

 من أصعر احملسوبة ت قيمة أن أيضا فيتضح ]٪٥[ـب الداللة مستوى حدد إذا أما .ت قيمة

 .ت قيمة
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  الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

  

 عرض البيانات  -أ

 عن ميدان البحث لمحة -١

. ويقع املعهد أتشيه إن معهد دارالعلوم العصري من املعاهد اإلسالمية ببندا  

. وقد أسس أتشيهببندا ) Jambo Tape(مجبوتايف  )Syiah Kualaكوىل (  يخشالبشارع 

 ١امليالدية حتت اتفاق الرجال الرتبويني ورؤساء اتمع. ١٩٩٠يوليو  ١املعهد يف تاريخ 

وهم الدكتورندوس حمي الدين يوسف رمحه اهللا تعاىل، والدكتورندوس حممد عيسى علي 

ا املعهد حتت رمحه اهللا تعاىل. وجيري هذ رمحه اهللا تعاىل، والدكتورندوس غزايل عمر

  رعاية املؤسسة لبناء األمة اإلسالمية.

اهللا تعاىل  رؤساء هذا املعهد من الدكتورندوس حمي الدين يوسف رمحه يستمرو 

-١٩٩٣م)، والدكتورندوس حممد عيسى علي رمحه اهللا تعاىل (١٩٩٣-١٩٩٠(

أمري ر لدكتو م) وا٢٠٠٦-٢٠٠١رمحه اهللا تعاىل ( م) والدكتورندوس غزايل عمر٢٠٠١

)، ٢٠٠٩ -٢٠٠٨م) وابن رشدي املاجستري (٢٠٠٨ -٢٠٠٦خالص، املاجستري (

 إىلو  ).٢٠١٦-٢٠١٥م) وإىل ذو الفكر أ.ر (٢٠١٥-٢٠٠٩وإىل مروان هاشم (

  اآلن).-م٢٠١٧( املاجستريلقمان اهلداية، 

وقد مسى مؤسسو هذا املؤسسة الرتبوية دارالعلوم ألم أرادوا أن يكون مركز   

، وليس الغرض منه إلعداد أوالد عامةلعلوم اإلسالمية والعلوم الاالتعلم لطالب 

املسلمني قادرين على العلوم األخروية فحسب بل تتضمن فيه العلوم الدنيوية، 

________________ 

  ٨٢٠١من اإلدارة  معهد دار العلوم العصري، سنة  ةقيالوث١
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 وفامهني استعمالومسيطرين على استعمال اللغة العربية واإلجنليزية للمحادثة اليومية 

 اآلالت التكنولوجية العصرية.

 

 لمعهد دارالعلوم المباني والوسائل .٢

 شر يف اجلدول التايل :تاملباىن والوسائل ملعهد دار العلوم   

  ٤-١اجلدول 

  املباين والوسائل يف معهد دار العلوم

  البيان  العدد  الوسائل  الرقم

  جيد  ١  املسجد  ١

  جيد  ٢٩  الدراسة لفصو   ٢

  جيد  ١  ديوان املدرسة  ٣

  جيد  ١  ديوان املعهد  ٤

  جيد  ١  واألساتذةإدارة املدريني   ٥

  جيد  ١  خمترب احلاسوب  ٦

  جيد  ٣١  السكن للطالب  ٧

  جيد  ٣٣  السكن للطالبات  ٨

  جيد  ١  املطبخ  ٩

  جيد  ١  املكتب  ١٠

  جيد  ١  املطعم  ١١

  جيد  ١  كرة الريشة  لعبم  ١٢

  جيد  ٣  كرة الطائرة  لعبم  ١٣
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  جيد  ٣  كرة السلة  لعبم  ١٤

  جيد  ٣  طاولةملعب كرة ال  ١٥

  جيد  ١٩  للمدرسنيالسكن   ١٦

  جيد  ٢  طعمامل  ١٧

  جيد  ١  بيت املدير  ١٨

  جيد  ١  غرفة العيادة  ١٩

 كونملة وتكاوهذا اجلدول يدل على أن املباين والوسائل يف معهد دارالعلوم العصري  

  يف املستوى اجليد.
  

 م العصريعدد الطالب بمعهد دارالعلو  .٣

يبلغ  العاليةللمرحلة  ٢٠١٩ -٢٠١٨يف العام الدراسي إن الطالب ذه املعهد 

، وكان الثالثالصف األول حىت الصف  على. وذلك مكون طالب ٥٥٨عددهم 

 ٢عددهم من كل الصفوف كما يف اجلدول التاىل :

  ٤-٢اجلدول 

  عهد دار العلوممب الطالبعدد 

  الفصل  الرقم
  عدد الطالب

  اموع
  البنات  بنونال

  ١٨٥  ٨٢ ١٠٣  الصف األول  ١

  ١٩٢  ١٠٧  ٨٥  الصف الثاىن   ٢

  ١٨١  ٩٢  ٨٩  الصف الثالث  ٣

  ٥٥٨  ٢٨١  ٢٧٧  اموع الكلى
________________ 

 ٧٢٠١معهد دار العلوم العصري، سنة إدارة  من  ةقيالوث ٢  
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واموع   ٢٨١بات وأما الطال ٢٧٧ب أشار هذا اجلدول أن العدد من الطال

وأما جمتمع البحث هو مجيع الطالب يف مستويات. ثالث يف  نوكلهم يتعلمو  ٥٥٨

) كعينة البحث، ويبلغ أ( الثاينالصف  الباحث وعنيطلبة  ١٠٣ول وعددهم ألالصف ا

  .طالبا ٣٠عددهم

كما اجلدول التعليمي  وضح الباحث التوقيت التجرييب وخطوات التعليم، مثّ حيدد ي

  يلي:

  ٤-٣اجلدول 

  التعليم جدول

  ساعة  تاريخ  يوم  اللقاء

  اللقاء األول

  (االختبار القبلي) 
  ١٤,٣٠-١٥,٣٠  ٢٠١٩ يناير ٧  اإلثنني

  ١٦,٠٠-١٧,٠٠  ٢٠١٩ يناير ٧  اإلثنني  اللقاء الثاين 

  ١٤,٣٠-١٥,٣٠  ٢٠١٩ يناير ٨  الثالثاء  اللقاء الثالث

  ١٤,٣٠-١٥,٣٠  ٢٠١٩ يناير ٩  األربعاء اللقاء الرابع

  اخلامس اللقاء

  ١٦,٠٠-١٧,٠٠  ٢٠١٩ يناير ٩  األربعاء  (االختبار البعدي)
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 تحليل البيانات ومناقشاتها  -ب

 من املالحظة ومناقشاا البيانات حتليل يعرض أن الباحث فرييد البحث نتائج وملعرفة  

  : يلي كما  والبعدي القبلي أي واالختبارين املباشرة

 ت استجابة الطالب اتحليل بيان -١

 باللغة العربية احلوار تعليم على الكريكاتور باستخدام الطالب استجابة حتليل يف النتائج

   : القانون على الباحث فيعتمد

� = �
��	١۰۰٪	 

  البيان :

P   :النسبة املؤية  

  : الرتددات  �

N   جمموعة الطالب :  

  ٤-٤اجلدول 

  نتيجة استجابة الطالب

  التصريحات  رقم
 (F)الترددات 

  غ م ب  غ م  م  م ب

تقدمي املادة  أحب طريقة املعلم يف تعليم أو  ١

   Brainstroming   أسلوب  تطبيقب
٤  ١٠  ١٦  -  

 تطبيقب يف تعليم احملادثة اكنت محاس  ٢

  Brainstroming   أسلوب 
٥  ٥  ٢٠  -  

  Brainstromingأسلوب  تطبيقب تعليم  احملادثة  ٣

  مملّ غري 
٣  ١٠  ١٧  -  
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ب أسلو  تطبيقب نشاطا  يكون تعلم  احملادثة  ٤
Brainstroming    

١٠  ١٣  ٧  -  

يساعدين يف  Brainstromingأسلوب  تطبيق  ٥

  فهم مادة  احملادثة
٧  ١٠  ١٣  -  

 تطبيق على احملادثة بسهولة بعد اكنت قادر   ٦

    Brainstromingأسلوب 
١٠  ١٤  ٦  -  

 تطبيق بعد إعادة تقدمي املادة  على اكنت قادر   ٧

    Brainstromingأسلوب 
٧  ١٤  ٩  -  

أسلوب  تطبيقب احملادثة تدريس   ٨

Brainstroming   أكثر إثارة لالهتمام من

  التدريس بدوا

٢  ١٨  ١٠  -  

 يسهلين يف Brainstromingأسلوب   تطبيق  ٩

  اجلديدة تقدمي  احملادثة
٥  ١٥  ١٠  -  

يساعدين  Brainstromingأسلوب   تطبيق  ١٠

على تفاعل بسهولة مع املعلمني والصديقات 

  يف التعلم

١٥  ١٥  -  -  

  -  ٥٣  ١٢٤  ١٢٣  المجموع  

  ٠  ٥,٣  ١٢,٤  ١٢,٣  الدرحة المعدلة  

  (٪)النسبة المؤية   

٤١٪  ٤١,٣٪  ٦١٧,٪  ٠٪  

٨٢,٣٪  

  إجيابيا

١٧,٦٪  

  سلبيا
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  المالحظة :

  : موافق بشدة (إجيابيا).   م ب 

  : موافق (إجيابيا).   م

     : غري موافق (سلبيا).   غ م

  غ م ب : غري موافق بشدة (سلبيا).

يف Brainstroming أسلوب  تطبيقب بالمن اجلدول السابق تتضح استجابت الط  

  كما يلي :  تعليم احملادثة

  ٪٤١        :         موافق بشدة -١

  ٪٣,١٤     :          موافق -٢

         ٨٢,٣٪  

  ٪١٧,٦     :         غري موافق -٣

 ٪٠          :      غري موافق بشدة -٤

           ١٧,٦٪  

جيب بإجابة "موافق جدا"، الطالب من  ٪٤١يوجد أن نظرا إىل البيانات السابقة   

جيب بإجابة "غري الطالب من  ٪١٧,٦وجيب بإجابة "موافق"، الطالب من  ٪٤١,٣و

استجابة  . هذه تدل على أنجيب بإجابة غري "موافق بشدة"الطالب من  ٪٠موافق"، و

  .إجيابية تعليم احملادثةيف Brainstroming  أسلوب  تطبيقب الطالب
  

 تحليل بيانات االختبار -٢

أسلوب  تطبيقب التجريبية العملية بعد التشبيهفهم  يف الطالب نتيجة ملعرفة  

Brainstroming  فاعتمد الباحث على االختبار القبلي والبعدي. وميكن بأن تعليم احملادثةيف ،

  يعرض الباحث عن نتائج اختبار الطالب  كما يف اجلدول األيت :
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  ٤-٥اجلدول       

  نتيجة االختبار القبلي والبعدي      

  الطالب  الرقم
درجاتهم في االجابة 

  األولى

االجابة درجاتهم في 

  الثانية

  ٩٠  ٧٠  ١ الطالب  ١

٢الطالب   ٢  ٩٠  ٧٠  

  ٨٠  ٦٠  ٣الطالب   ٣

٤الطالب   ٤  ٦٠  ٤٠  

٥الطالب   ٥  ٨٠  ٦٠  

٦الطالب   ٦  ٨٠  ٦٠  

  ٦٠  ٤٠  ٧الطالب   ٧

٨الطالب   ٨  ٨٥  ٧٠  

٩الطالب   ٩  ٩٥  ٧٠  

١٠الطالب   ١٠  ٨٥  ٦٠  

١١الطالب   ١١  ٨٥  ٦٥  

١٢الطالب   ١٢  ٦٠  ٤٠  

١٣الطالب   ١٣  ٧٥  ٦٠  

١٤الطالب   ١٤  ٧٠  ٥٠  

١٥الطالب   ١٥  ٧٠  ٤٥  

١٦الطالب   ١٦  ٧٠  ٤٠  

١٧الطالب   ١٧  ٨٠  ٧٠  

  ٦٥  ٦٠  ١٨الطالب   ١٨
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١٩الطالب   ١٩  ٧٠  ٥٠  

٢٠الطالب   ٢٠  ٧٥  ٧٠  

٢١الطالب   ٢١  ٩٠  ٨٠  

٢٢الطالب   ٢٢  ٨٥  ٦٠  

٢٣الطالب   ٢٣  ٨٥  ٧٠  

٢٤الطالب   ٢٤  ٨٠  ٧٠  

٢٥الطالب   ٢٥  ٨٠  ٦٥  

٢٦الطالب   ٢٦  ٨٠  ٥٥  

٢٧الطالب   ٢٧  ٨٥  ٦٠  

  ٩٠  ٧٠  ٢٨الطالب   ٢٨

٢٩الطالب   ٢٩  ٨٥  ٧٠  

٣٠الطالب   ٣٠  ٨٠  ٦٠  
  

) فيستخدم القانون كما ”Test “tوحيلل الباحث عن نتيجة االختبارين باختبار "ت" (

   :يلي

  ٤-٦اجلدول 

  النتائج بني الدرجة يف اإلجابة األوىل ودرجة يف اإلجابة الثانية

  الطالب

درجاتهم في 

االجابة 

  األولى

درجاتهم في 

االجابة 

  الثانية

الفرق بين 

  االجابتين

االنحراف عن 

  متوسط الفروق

مربع 

(االنحراف 

عن متوسط 

  الفروق)

١ ١ ٢٠  ٩٠  ٧٠  ١ 

١ ١ ٢٠  ٩٠  ٧٠  ٢ 



٣٠ 

 

١ ١ ٢٠  ٨٠  ٦٠  ٣ 

١ ١ ٢٠  ٦٠  ٤٠  ٤ 

١ ١ ٢٠  ٨٠  ٦٠  ٥ 

١ ١ ٢٠  ٨٠  ٦٠  ٦ 

١ ١ ٢٠  ٦٠  ٤٠  ٧ 

١٦ ٤- ١٥  ٨٥  ٧٠  ٨ 

٣٦ ٦ ٢٥  ٩٥  ٧٠  ٩ 

٣٦ ٦ ٢٥  ٨٥  ٦٠  ١٠ 

١ ١ ٢٠  ٨٥  ٦٥  ١١ 

١ ١ ٢٠  ٦٠  ٤٠  ١٢ 

١٦ ٤- ١٥  ٧٥  ٦٠  ١٣ 

١ ١ ٢٠  ٧٠  ٥٠  ١٤ 

٣٦ ٦ ٢٥  ٧٠  ٤٥  ١٥ 

١٢١ ١١ ٣٠  ٧٠  ٤٠  ١٦ 

٨١ ٩- ١٠  ٨٠  ٧٠  ١٧ 

١٩٦ ١٤- ٥  ٦٥  ٦٠  ١٨ 

١ ١ ٢٠  ٧٠  ٥٠  ١٩ 

١٩٦ ١٤- ٥  ٧٥  ٧٠  ٢٠ 

٨١ ٩- ١٠  ٩٠  ٨٠  ٢١ 

٣٦ ٦ ٢٥  ٨٥  ٦٠  ٢٢ 

١٦ ٤- ١٥  ٨٥  ٧٠  ٢٣ 

٨١ ٩- ١٠  ٨٠  ٧٠  ٢٤ 

١٦ ٤- ١٥  ٨٠  ٦٥  ٢٥ 

٣٦ ٦ ٢٥  ٨٠  ٥٥  ٢٦ 

٣٦ ٦ ٢٥  ٨٥  ٦٠  ٢٧ 
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١ ١ ٢٠  ٩٠  ٧٠  ٢٨ 

١٦ ٤- ١٥  ٨٥  ٧٠  ٢٩ 

١ ١ ٢٠  ٨٠  ٦٠  ٣٠ 

 ١٠٦٥ ١٥- ٥٥٥  ٢٣٦٥  ١٨١٠  المجموع
  

  ٦٠=  ٣٠:  ١٨١٠حساب متوسط االجابة األوىل  وهو  -١

 ٧٩=  ٣٠: ٢٣٦٥حساب متوسط االجابة الثانية وهو   -٢

 ١٩=  ٣٠:  ٥٥٥حساب متوسط الفروق وهو   -٣

 ٣٠العينة =  عدد -٤

ت = 
م	ف
� مج٢	ح

(

 

ت = 
١٩

�١٠٦٥

( 	١

  

ت = 
١٩

�١٠٦٥

(٢٩)٣٠

  

ت = 
١٩

�١٠٦٥

٨٧٠
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ت  = 
١٩

�١,٢٢
   =

١٩

١،۱٠
   =١٧،٢  

ويكون  .)Derajat Kebebasan(ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد دراجة احلرية 

يف هذا  من درجة احلرية ١٪و  ٥٪ )signifikasi(الفرض الصفري على مستوى الداللة 

ليقارن   نتيجة اجلدول استخدم الباحث  ١٧،٢) tحيسب الباحث نتيجة ت ( البحث.

  القانون:

  ١-= ن   دراجة احلرية

       =١-٣٠  

       =٢٩  

النتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة  ، فتوجددراجة احلريةوبعد أن حسب الباحث   

)signifikansi (٪٢،٠٤وهو  ٥ ) ويف مستوي الداللةsignifikansi (٪إذا . ٢،٧٦وهو  ١

فيكون  )tablet(ت اجلدول متساوية أو أكرب من النتيجة  )testt(ت احلساب  كانت النتيجة

احلساب  ت مقبوال. وإذا كانت  النتيجة )aH(مردودا  والفرض البديل  )0H( الفرض الصفري

)testt ( ت" اجلدول أصغر من النتيجة")tablet( فيكون الفرض الصفري )0H(  مقبوال والفرض

  مردودا. )aH(البديل 

 أكرب من )testt(احلساب  ت ولذلك ١٧،٢يعين  )testt(احلساب  ت أما حاصل مالحظة

  . ٢،٧٦ >١٧،٢< ٢،٠٤ :)tablet(اجلدول  ت
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  تحقيق الفروض  -ج

ريد الباحث أن حيقق الفروض اليت افرتضها يف الفصل يوفقا للبيانات اليت سبق حتليلها، 

  األول:

يف فعاال لرتقية قدرة الطالب  Brainstromingأسلوب  مل يكن الفرض الصفري:  -١

وهذا الفرض مردود ألن  .احملادثة باملدرسة العالية اإلسالمية دار العلوم بندا أتشية

 ٢،٠٤) أو tablet) أكرب من النتيجة ت اجلدول (testtنتيجة ت احلساب (

>٢،٧٦ >١٧،٢. 

 يف فعاال لرتقية قدرة الطالب Brainstromingأسلوب  يكون الفرض البديل:  -٢

وهذا الفرض مقبول ألن  .احملادثة باملدرسة العالية اإلسالمية دار العلوم بندا أتشية

 .٢،٧٦ >١٧،٢< ٢،٠٤احلساب أو  النتيجة ت ت اجلدول أصغر من نتيجة 
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  الفصل الخامس

  الخاتمة

 نتائج البحث  -أ

 باستخدام االستنباطية الطريقة تطبيقوبعد ما حبث الباحث بالبحث التجرييب عن 

مبعهد دار اإلحسان فحصلت النتائج البحث كما  التشبيه تعليم يف البوروينت برنامج

  تلي:

 Brainstroming أسلوبتطبيق استجابة الطالب بعلى  الطالب استجابةكانت  -١

وهذا يتضح . إجيابية ةيف احملادثة باملدرسة العالية االسالمية دار العلوم بندا أتشي

 ٪٤١,٣جيب بإجابة "موافق جدا"، والطالب من  ٪٤١ورقة االستبانة بأن من 

جيب بإجابة "غري الطالب من  ٪١٧,٦جيب بإجابة "موافق"، والطالب من 

 .جيب بإجابة غري "موافق بشدة"الطالب من  ٪٠موافق"، و

احملادثة باملدرسة العالية  يف فعاال لرتقية قدرة الطالب Brainstromingأسلوب كان  -٢

 نتيجة من أكرب احلساب ت نتيجة . وهذا يتضح مناإلسالمية دار العلوم بندا

 .٢،٧٦ >١٧،٢< ٢،٠٤اجلدول  ت

 

  المقترحات   -ب

  : اآلتية اإلقرتاحات الباحث يقدم السابقة الظواهر على اعتمادا

يف عملية التعليم والتعلم ملا هلا من  Brainstroming أسلوبتطبيق ينبغي للمعلم  -١

 ناجحني يف التعلم. الطالبجعل 

حيفظوا املفردات الكثرية أن  دارالعلومالعصري  املعهدبالطالب  من ثالباح يرجو -٢

  .احملادثةمع استعماهلا يف 

 



 

٣٥ 

جعاالمر   

  ةالمراجع العربي -أ

ه ١٤٢٧ابرهيم حممد عطا. املراجع ىف تدريس اللغة العربية، (القاهرة: مصر اجلديدة،

 م)٢٠٠٦ -

 ابن املنظور، لسان العريب، (القاهرة: دار املعارف، دون سنة)

 المحادثة مهارة لترفية اليومية محادثة اسلوب تطبيق  الدين مشس سوين امحد

 الرتبية بكلية منشورة، ) الرسالة Magelangاحلكومية  العالية درسةبامل إجرائية دراسة(

 م ٢٠٠٣ ماجيالنج،  احلكومية اإلسالمية جبامعة املعلمني وتأهيل

، (دار املسلم للنشر و المهارة اللغوية  ماهيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤاد عليان، 

 م) ٢٠١٠ -ه  ١٤٣١التوزيح، 

 غة، (دار الثقافة، بدون السنة)متام حسن، مناهج البحث ىف الل

 خنفضة دار: بريوت، ( وتعليمها اللغة تعلم اسس براون. دوجالس

 م) ١٩٩٤العربية،

(دراسة جتريبية يف  استخدام اسلوب "جيك شو" في تعليم المحادثة .ذكر اهللا

 فصل الثاين مبعهد املنار) الراسالة اجلامعة غري منشورة، بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني

  م٢٠١٥جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، 

(القاهرة : دار مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، رجاء حممود أبوعالم، 

 م)٢٠١١النشر للجامعات، 

الطبعة ، المدخل إلى البحث في العلوم  السلوكيةصاحل بن محد العساف، 

 ) ۲٠٠٠(الرياض: املكتبة العبيكان، الثانية، 

المرجع في تعليم اللغة فتحى على يونس و دكتور حممد عبد الرؤف الشيخ، 

 م)٢٠٠٣ –ه ١٤٣٣، (القاهر: مكتبة و هبة، العربية لالجانب



٣٦ 

 

 
 

يف املدرسة اإلصالح  استخدام طريقة التدريب في تعليم المحادثةفطر ميشا 

 اللغة يف ملنجدا املشرق، دار مؤسسةبندونج (دراسة جتريبية) الراسالة اجلامعة غري 

 )٢٠٠٥ املشرق، دار: بريوت( األربعون، و احلادية الطبعة واإلعالم،

 م ٢٠١١منشورة، بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة اإلسالمية احلكومية بندونج، 

 )م١٩٩٧.ششمورات جامعة دمشق ( .تدريس اللغة العربية.حممود امحد الرشيد 

 العربية اململكة( أخرى بلغات الناطقين العربية اللغة تعليم الّناقة، كامل  حممود

 )القرى أم جامعة السعودية
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PENERAPAN USLUB BRAINSTROMING 

PADA PEMBELAJARAN MUHADASAH 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk Pengisian : 

a. Berilah tanda silang (x) pada kertas jawaban yang sesuai dengan pendapatmu sendiri tanpa 

dipengaruhi siapapun. Adapun keterangan jawabannya adalah sebagai berikut: 
SS : Sangat Satuju; S : Setuju; TS : Tidak Setuju; STS : Sangat Tidak Setuju  

b. Jawaban tidak boleh lebih dari satu pilihan. 

c. Apapun jawaban anda tidak mempengaruhi nilai pelajaran, oleh karena itu hendaklah dijawab 

dengan sebenar-benarnya. 

 

NO PERTANYAAN 

RESPON SISWA 

SS S TS STS 

4 3 2 1 

1. 
Saya menyukai cara guru mengajar/menyampaikan materi 

dengan menggunakan Uslub Brainstroming 

    

2. 
Saya semakin semangat belajar muhadasah karena guru 

menerapkan Uslub Brainstroming 

    

3. 
Belajar muhadasah dengan Uslub Brainstroming tidak 

membosankan. 

    

4. 
Belajar muhadasah dengan menggunakan Uslub Brainstroming 

membuat suasana belajar menjadi aktif. 

    

5. 
Penerapan Uslub Brainstroming membantu saya dalam 

memahami materi. 

    

6. 
Saya mampu menerapkan muhadasah dengan mudah setelah 

belajar dengan Uslub Brainstroming 

    

7. 
Saya mampu menceritakan kembali materi setelah belajar 

dengan menggunakan Uslub Brainstroming 

    

8. 
Belajar muhadasah dengan penerapan Uslub Brainstroming 

lebih menarik daripada belajar dengan tidak menerapkannya. 

    

9. 
Penerapan Uslub Brainstroming memudahkan saya untuk 

menceritakan cerita baru dalam pembelajaran muhadasah 

    

10. 

Penerapan Uslub Brainstroming dapat membantu saya untuk 

lebih mudah berinteraksi dengan guru dan teman-teman dalam 

belajar. 

    

 



 الصورالفوتوغرفية

 



  السيرة الذاتية

  أوال: البيانات الشخصية

 إخوان الفرياد :  اإلسم الكامل -١

 ٢٢١٢٢٢٦١٦ :    رقم القيد -٢

 ١٩٩٣فرباير  ٢٨ ،  Lipat Kajang :  حمل وتاريخ امليالد -٣

 الذكور:     اجلنس -٤

 : اإلسالم    ةناالدي -٥

 : إندونيسي    اجلنسية -٦

 : غري متزوج  احلالة اإلجتماعية -٧

  Gampong Prada, Syiah Kuala, Banda Aceh:     العنوان -٨
 طالب:     العمل -٩

 ikhwanulpriadi@gmail.com:   لكرتوىنالربيد اإل -١٠

 جنيدي1:    اسم األب -١١

 موظف  :    العمل -١٢

 آنيم:     اسم األم -١٣

 ة موظف:     العمل -١٤

  Lipat Kajang, Simpang Kanan, Aceh Singkil :   العنوان -١٥

  ية التعليمفثانيا: خل

 )٢٠٠٥,، SDN 1 Lipat Kajang( احلكومية اإلبتدائيةرسة املد -١

 )٢٠٠٨,، Banda Aceh Ulum Darul SMP( املتوسطةرسة املد -٢

 )٢٠١١,  (MAS Darul Muta’allimin الثانويةرسة املد -٣

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية  -٤

  ٢٠١٩ -٢٠١٢كومية، بندا أتشية، سنة احل
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