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الذيناكوسناوايتوأمياملكرمةيسارمدحمإىلأيباملكرم -1

سالمة يف وأبقهما حيفظهما أن هللا لعل صغْيا، ربياين

 الديناواآلخرة.

احلكومية، -2 اإلسالمية الرانْيي جامعة يف أساتذيت وإىل

 العلوم أنواع علموين قد إرشاداالذين وأرشدوين املفيدة

 صحيحا،هلمابلكثْيتقديراوإجالال.

وإىلمجيعزمالئييفجامعةالرانْيياإلسالميةاحلكومية. -3

لكتابة تشجيعي يف مساعدتكم على جزيال شكرا أقول

 هذاالبحثالعلمي،جزاكمهللاخْياجلزاء.



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
وأفضل اللغات اليت  عربيا احلمد هللا الذي جعل القرآن

ينطق هبا اإلنسان. والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيدان 
حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته وإحسانه إىل 

 يوم الدين.
فقد مت إبذن هللا  وتوفيقه أتليف هذه الرسالة اليت يقررها 

امعة قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جب
الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها الطالب 

أتثري وسيلة األفالم الكرتونية : وختتص الرسالة حتت املوضوع
   Banda Aceh 10لرتقية مهارة الكالم عند التالميذ بـــــــ  

MIN 
مث من الواجب على الباحثة أن تقوم شكرا واحرتاما 

حممد يسار وأمي املكرمة اكوسناوايت الذين لوالديها احملبوبني أيب 
ربياها تربية حسنة وهذابها تذهيبا نفعا، تسأل اَّلله أن جيزيهما 

 أحسن الثوب يف الدنيا واآلخرة.
شراف املشرفني الكرميني إبويتم إشراف كتابة هذه الرسالة 

 .فضيلة، املاجسترياألستاذة و  قصي، املاجستري مها األستاذ 



 

 

قد أنفقا أوقاهتما الثمينة فتقّدم الباحثة أفضل الشكر هلما 
وتوجيهما ومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال 

 من أوهلا إىل آخرها، لعل هللا ابركهما وجزامها خريا كثريا.
العظيم لوالدين قد ربياين تربية وتتقدم الباحثة ابلشكر 

سليما، ريب اغفريل ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا وجلدى 
 وجلديت وجلميع األساتذة اللهم اجعلنا من عبادك الصاحلني.

تقّدم الباحثة الشكر اخلالص ملدير  إضافة على ما ذكر،و 
اجلامعة وعميد كلية الرتبية ورئيس قسم اللغة العربية وجلميع 

وكذلك يقدم . ساتذة يف كلية جامعة الرانريى والعاملني فيهااأل
جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدو أبفكارهم يف 

 إمتام كتابة هذه الرسالة، وابركهم هللا ىف الدنيا واآلخرة.
 املتوسطةوال تنسى الباحثة أن تقّدم الشكر رئيس املدرسة 

ولسائر املعلمني والتالميذ فيها ، االستاذ وحيّدين، املاجستري
، عملية البحث الاليت قد أعانو يف مجع البياانت احملتاجة عند

 عسى هللا أن يسقيهم برمحته.
وأخريا، يتيّقن الباحثة أن هذه الرسالة ال ختلو من 
األخطاء والنقصان، وإن كانت قد بذل كل جهد يف إعداد هذه 



 

 

واصالحها  نائيا خالصاالرسالة، لذلك يرجو من القارئني نقدا ب
لعّل هذه الرسالة انفعة له وللقارئني انفعا إلكمال هذه الرسالة، و 

 أمجيعني.
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هو عملية اتصال بني شخصني أو أكثر لنقل الكالم 

يستطيعون أن  بعضهمتالميذ ال. كان األهداف أو املعلومات
ابللغة العربية لكنهم ما زالوا يقرؤون احملاداثت على الورق يتحدثوا 

يبدو يف الواقع أن  ة أيضاى الباحث. فرت ابللهجة اإلندونيسية
يف  التالميذذب جت يتالالتعليمية  وسائلال موايستخد املعلمني ال

غة الل التالميذون يعلم درسنيامل اللغة العربية، حيث إن تعلم
حىت يؤدي امللل العربية بوسيلة السبورة والكتاب فحسب، 

ابلنسبة إىل هذا فإن البحث  التالميذ يف تعلم اللغة العربية.
 عملية أنشطة التالميذ واملدرسة علىالتعرف يهدف إىل 

 وسيلة األفالم الكرتونية لرتقية مهارة الكلم والتعرف ستخداماب
وسيلة األفالم الكرتونية لرتقية مهارة الكلم استخدام فعالية  على



 

 

عتمدت عليه الباحثة يف  ي اذالبحث ال إن منهجعند التالميذ. 
 One)جتريبية ابلتصميمات التمهيدية  كتابة الرسالة هو املنهج

Group Pretest-Posttest Design). ةالباحث تقوم وجلمع البياانت 
واالختبار القبلي املباشرة ملالحظة بورق أنشطة التعليم والتعلم وا

 MIN10 Bandaبـ  التالميذوالبعدي يكون جمتمع البحث مجيع 

Aceh عددهم الرابع الصّف  التالميذعينة البحث  ةالباحث توأخذ
وسيلة  ستخدامابتالميذ. إن استجابة عملية التعليم والتعلم  44

وقد . يد جدااألفالم الكرتونية لرتقية مهارة الكلم عند التالميذ ج
وسيلة األفالم استخدام وإن ( 0.05> 000.0انلت نتائج )

 MIN 10 Bandaالكرتونية لرتقية مهارة الكالم عند التالميذبـ 

Aceh .فعاال 

  



 

 

ABSTRACT 

Thesis Title  : “The Use Of Cartoon Movie To 

Increase Method Speaking. Study 

Case At MIN 10 Banda Aceh ”. 

Researcher  :   Yasni Fona Alfiana 

NIM   :   150202144 

 

Arabic conversation is a communication process 

between two people or more in order to get  the information 

through written text given. However, Indonesian’s dialect is 

still used by some studenst nowadays. Besides, lack of 

interesting media of learning affect the students in 

developing their Arabic speaking. This study is designed to 

improve the students’ Arabic speaking by using carton 

movie at MIN 10 Banda Aceh. This experiment research 

involved 44 students from fourth grade. In collecting the 

data, the researcher used the method  of One Group Pretest-

Post Test Design. The instrument used are RPP, observation 

list, pre-test and post test. The resuld of stuents’ response 

show that the impacts of  lerning Arabic speaking by using 

cartoon movie is effective method. It  is proved by the result 

of the test which value ( test ) smaller than (table) (.000less 



 

 

than 0.005). in conclusion, the impact of cartoon movie 

tomprove students speaking is effective way for fourth grade 

student at MIN 10 Banda Aceh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAK 

 

Judul Skripsi  : “Pengaruh Film Kartun Untuk 

Meningkatkan  Keterampilan 

Berbicara Di MIN 10 Banda Aceh”. 

Peneliti  :   Yasni Fona Alfiana 

NIM   :   150202144 

 

Berbicara merupakan proses komunikasi antara dua 

orang atau lebih untuk menyampaikan tujuan atau informasi. 

Sebagian besar siswa mempu berbicara dengan Bahasa arab 

akan tetapi mereka masih membaca percakapan pada kertas 

dengan dialek indonesia. Ditambah lagi dengan guru yang 

tidak menggunakan media menarik dalam pembelajaran 

yang mendukung keterampilan berbicara, media yang 

digunakan hanya papan tulis dan buku paket, sehingga siswa 

merasa bosan dan mengantuk dalam proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara bagi siswa dengan 

menggunakan media flm kartun supaya siswa bisa 

mendengar dialek berbicara dalam Bahasa arab yang baik 

dan benar. Penelitian ini menggunakan study eksperimen, 



 

 

adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti 

adalah metode (One Group Pretest-Posttest Design). Untuk 

mengumpulkan data peneliti melakukan dengan cara 

menggunakan RPP, lembar observasi, pre-test dan post-test. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa di MIN 10 

Banda Aceh, dan peneliti menjadikan kelas 4 sebagai 

sample yang berjumlah 44 siswa. Adapun hasilnya adalah 

pengaruh penggunaan film kartun untuk meningkatkan 

maharah kalam, efektif dalam pembelajaran. Respon siswa 

belajar Bahasa arab dengan  film kartun dalam pembelajaran 

maharah kalam adalah sangat baik, hal ini dibuktikan 

dengan nilai (ttest) lebih kecil dari pada (ttable) (.000 lebih 

kecil dari 0.005). Kesimpulannya, pengaruh penggunaan 

film kartun untuk meningkatkan kemampuan berbicara bagi 

siswa kelas 4 MIN 10 Banda Aceh adalah berhasil. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 

 مشكلة البحث -أ
اللغة العربية هي لغة خاصة يف نظر العامل. كما رأينا أن 

، ولكن أيضا لغة علماء ربية من احلضارة العربية القدميةاللغة الع
اليوم. اللغة العربية هي أيًضا لغة القرآن وهلا لغة جيدة جًدا. 

صغرية يف فهم ابملقارنة مع لغات أخرى. اللغة العربية هي أيضا 
حىت العربية خبالف اللغة العربية هي أيضا لغة اإلسالم. الكفاءة 

حتقيقها يف تدريس  العربية هي أحد أنواع القدرات اليت ميكن
، حيث أن اللغة العربية هي الوسيلة األساسية اللغة العربية

عربية. مث يف للتواصل مع العرب وفهم الكتب أو الكتب ابللغة ال
حاجة إىل التعلم األمثل وتدريس اللغة العربية يف مؤسسات 

، ميكن بذل اجلهود لرمسية وغري الرمسية. ابلنسبة لهالتعليم ا
 لتحسني أنشطة التعليم والتعلم لتحسني جودة تعليم اللغة العربية.

هو نوع من  نيةو أفالم الكرت ومن الوسيلة السمعية البصرية
 تالميذاليت حيث ميكن أن  يساعد ال الوسائل التعليمية البصرية
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يف  مميكن أن يرتقي كفاءهت كما  على تصحيح الكالم وحتسينه،
 مهارته.
اتشيه راحيث تتعلم  بندا يف  Banda Aceh  MIN 10 نإ

 والقواعد واالنشاء الرتمجة :مثل ،تنوعةملا دروس تالميذالفيه 
العربية.  اباللغة ةقالىت هلا عال ىخر ألا التعليمية واملادة واحملادثة

يف  ل التعليميةئن الوساآلا املادة املذكورة ويتعلم مالرغم أهن وعلى
وبذلك قدتكون  لتعلم معدوم يف استعماهلا،االتعليم و  عملية

لنا طق اب ا وااليسمع مبلهجات وطنيةألهن وايتحدث تالميذال
صليةمن قبل. ولذافعلى املدرس أن يستويف الشروط ألللهجات ا

ل ئعداده الوساإمنها  املهمة يف تصحيح الكالم وحتسينه،
 التعليمية.

 ومن املعروف أن تعليم اللغة العربية هلا مداخل متعددة
ستماع يف مجيع مهارهتامن اال العربية مدرس اللغة يستخدمها
 استخدمها قد ددةهناك مداخل متع والكتابة. قراءةلوالكالم وا

 .درسونامل
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من  حدى املدرسةإ .Banda Aceh MIN 10 كانت
احدى  اللغة العربية دةاوم سبل السالم. مبدينة املدارس املوجودة

ولكنهم مل ، يف هذه املدرسة تالميذالاليت يتعلمها  الدراسية. املواد
ىل مهارات مرخوةيف تعلم اللغة العربية من األستماع إ حيصلوا

 والكتامبا. والكالم والقراءة

 ملعرفة ةالباحث ةملىت أتعلى املالحظة املباشرة ا اعتمادا
يف  تالميذال أن ميول ةرى الباحثت ،أحوال التعليم يف هذه املدرسة

ن يتكلموا أ تالميذاليستطيع  ال عبة.ص فيها العربية تعلم اللغة
هم أهنم بتعو صسباب أومن  العربية الصحيحة. ةمجلو  ويقرء العربية
اخلربات يف  هموما عند بتدائية احلكوميةإلا املدرسة يفجون متخر 

مدخل  طريقة أولا وتعليم اللغة العربية، واملدرسون مل يستخدم
 .تعليم اللغة العربية املناسبة
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 أتثريتريد الباحثة أن تبحث على" ،على ماسبق اعتمادا
  ـــــــــب التالميذ مهارة الكالم عند لرتقية األفالم الكرتونية وسيلة

10 Banda Aceh MIN ." 

 البحث سؤاال -ب
 :أما سؤاال البحث فهما

 ميتعل يف الكرتونية األفالم استخدام وسيلةكيف  -1
 ؟الكالم  مهارة

ترقية مهارة الكالم  يرقي الكرتونية األفالم وسيلةهل  -2
 ؟الكالم  مهارة ميتعل يف التالميذ

 
 البحث هدفا -ج

 فهما: ةأما هدفا البحث
 يف الكرتونية األفالم استخدام وسيلة التعرف على -1

 .الكالم مهارة تعلم
ترقية  يرقي الكرتونية األفالم وسيلة التعرف عل -2

 .الكالم مهارة ميتعل يفالتالميذ  مهارة الكالم



5 

 

 أمهية البحث -د
 ي :هفالبحث أما أمهيات 

 لتالميذل -1
 الكالم مهارة ترقية قدرهتم علىيف  ملساعدة التالميذ -

 .وتطبيقها اللغة العربية
 نيللمدرس -2

يف عملية  الوسيلةهذه  على استخدامملدرسني ميكن  -
 .تدريسال

 للباحثة -3
 اهلامة يف تقومي التعلم واملناهجعن  فهم الباحثة رقيت -

 لنيل دراجة املرحلة اجلامعية األوىل.

  ةالبحثحدود  -ھ
 احلدود املوضوعية -1

لرتقية  الكرتونية األفالم استخدام وسيلةحبثت الباحثة عن 
ج البحث وهي دراسة وأما منه أربعصف لل  مهارة الكالم

 .جتربيةو 



6 

 

 احلدود املكانية  -2

 Banda Aceh MIN 10  ــــبحبثت الباحثة هذا املوضوع 

 .أربعة لصفل
 احلدود الزمانية -3

-2019سية ايف السنة الدر  ةالباحثة تبحث هذا البحث 
2020 . 

 البحث فروض -و

 الكرتونية األفالم وسيلة أتثري" وإن موضوع هذه الرسالة ه
 Banda Aceh 10  ـــــب العربية اللغة تعلم يف الطلبة رغبة لرتقية

MIN.  املتعلقة هبذا املوضوع  قبل أن تبحث الباحثة عن األشياءو
املصطلحات أو لباحثة أن تشرح معاىن بعض األلفاظ ابتحسن ت

 .يهاملوجودة ف
وأما املصطلحات اليت تريد الباحثة أن توضحها يف هذا 

 املوضوع فهي:
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 أتثري -1
 وقيل يف االندونيسية: 1أتثري لغة هي "ترك فيه أثرا"

       “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul 

dari sesuatu (orang, benda dan sebagainya) yang berkuasa 

2.(ghaib dan sebagainya)” atau yang berkekuatan 
 األفالم الكرتونية وسيلة أتثريوٍأما التأثري الذى تريده الباثة 

 .التالميذ مهارة الكالم عند لرتقية.
 الكالم  -2

األصوات املفيدة، وعند الكالم يف أصل اللغة عبارت عن 
املتكلمني هو: املعىن القائم ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ، 

أما التعريف االصطالحي للكالم  3واجلمل املرتكبة يف احلقيق.

                                                           

)لربوت : مكتبة جرير. ، ، المنجد في اللغة واالعالملويس معلوف  1
 3 م( ص1977

2 W.J.S. Poerwadarminta, kamus umum bahasa Indonesia, cet.PN. Balai 

Pustaka, Jakarta,  
 ( 2003القاهرة، )، اجلزء السابع، لسان العربإمام العالمة ابن منظور، 3

  719 .ص



8 

 

ه أو تسرب به املتكلم عما يف نفسه من حافهو املنطق الذي يع
 4خاطره.

 أفالم كرتونية -3

 5ظاهرا.فيديو لغة وسيلة الصوت واحلركة والقصد 
يف  من أجهزة معينة لتسمع هبا التالميذ يقصدهبا الصوت خترج

 عملية التعليم والتعلم مع صور حمركة ابلتلقائي.

والفيديو اصطالحا وسيلة من الوسائل السمعية والبصرية 
ويقال فيديو  6أو أداة مساعدة يف عملية التعليم والتعلم مباشرة.

وسيلة السمعية والبصرية ألنه يستخدم حاستان معا يف اجراءه 
والنقدر أن نفصل بني السمع والبصر عند جتري عملية التعليم 

 والتعلم ابستخدام هذه الوسيلة. 

  
                                                           

، تدريس اللغة العربية ابملرحلة اإلبتدائيةحممد صالح الدين علي جمري، 4
 223ص. ) 1977الثالثة،)الكويت: دار القلم، الطبعة 

 5Nana Syaudih, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2003), hal. 114 
 6Nana Syaudih, Perencanaan Pengajaran…,hal.118 
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 عند املعجم الكبري لّلغة اإلندونيسي :وأما الكرتون لغة 
“Gambar hidup,...”.7 
 

ودة يف أجهزة معينة  احلياة. فهي صورة متحركة موجأي : صورة 
 .كا لتلفاز واحلاسوب

 

 الدراسات السابقة -ز

على مقارنة النتائج  ةساعد الباحثكانت الدراسات السابقة ت
 ومعرفة جوانب االختالف والتشابه بني دراسة احلالية. 

، تدريس االستماع بقسم تعليم اللغة السيدة محرياء -1
العربية بكلية الرتبية وتدريس املعلمني يف جامعة 

 هـ1435م/2014سنة الرانريي )دراسة تقوميية(، 

 ويعتربون أنأكثر الطالب مل يتقنوا االستماع اتقاان جدا،  
صعب املادة من املواد الدراسية يف هذا القسم، ألهنم مل االستماع أ

وهتدف الباحثة يف كتابة هذا يتعودوا يف استماع كالم العرب. 
 يف املدرسون يستخدمها اليت البحث : التعّرف على الطرق
                                                           

 7Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Baru, (Jakarta : PT Media Pustaka Phoenix, 2010), hal. 419 
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 االستماع و املشكالت يف الطلبة قدرة االستماع وكيف تدريس
 االستماع. والنتائج احملصولة: أن تدريس يف ةالطلب واجهها اليت

 السمعية الطريقة هي تدريس يف املدرسون يستخدمها اليت الطريقة
 كان لو املدرس ألقتها اليت ملواد فهما إىل اتؤدي أنه كما.  الشفوية

 املالحظة قائمة يف حملت قد الطريقة هذه و. مجيعا يفهم ال أكثر
 الطالب قدرة الباحثة، كانت هبا قامت اليت الشخصية واملقابلة

 اإلستبيان توضحها احلالة هذه. ضعيفة العربية اللغة تعليم بقسم
 يقدرون ال أهنا على تدل كلها فإهنا. واملالحظة هم حنو املقدم
 يواجهها اليت املسموعات، واملشكلة اليفهمون أي االستماع على

 املقابلة يف املدرسة بني. االستماع يف ميول قلة هي الطلبة
 يف ميول يؤدي اليت العوامل هلم العربية اللغة تعليم بقسم الطالب
 املسموعات املعاين ادراك يف اخلطر أتخر هي و اإلستماع تدريس

  كما احلكومية العالية املدرسة متخرجي من وكوهنم فهمها مع
 التدريبات تكثري املشكلة هلذه والعالج. 10-6 اجلدول يف يتبني

 استفادة الطلبة. و عند املنجذبة الطريقة حبضور االستماع يف
: البحث السابقة. ووجه االختالف ابلدراسة احلالية الدراسة

محريى يف موضوعه  احلايل خيتلف ابلبحث الذي كتبته سيدة
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: هلما تشابه يف جه التشابهو ومنهجه. وأما  شكلتهومكانه وم
 االستماع.تدريس مهارة 

أزور زحري، تدريس مهارة االستماع أبفالم كرتونية  -2
 )دراسة جتربية مبعهد علوم الدين العصري(. سنة

 هـ1436/م2015

مشكلة البحث يف هذه الرسالة هي كان الطالب ال  
يقدرون على االستماع جيدا، مع أهنم هلم املدرسون متميزون فيه. 

تخدام األفالم الكرتونية أما األهداف املخطوطة فهي : ملعرفة اس
يرقي كفاءة الطالب على مهارة االستماع وملعرفة الطرق املناسبة 
ابستخدام األفالم الكرتونية يف ترقية كفاءة الطالب على مهارة 
االستماع وملعرفة املشكلة املوجهة ابستخدام األفالم الكرتونية يف 

حث مث حصل البا .ترقية كفاءة الطالب على مهارة االستماع
على النتائج كما يلي: إن تدريس االستماع ابألفالم الكرتونية 
ترقي قدرة الطالب على االستماع. ألن الطالب يف الفصل 
التجريب طبق فيه الباحث األفالم الكرتونية وأيتون بفهم جيد. 
ويستدل الباحث إىل قائمة النتيجة احملصولة حيث إن مطابق 

 t(t(ت  –( أكرب من 2.36احلساب ) t)o(ت  –على النتيجة 
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(، الطرق املناسبة يف تدريس االستماع ابألفالم 2.00اجلدول )
الكرتونية هي الطريقة السمعية الشفوية. ألن الطالب يف الفصل 
يفهمون املواد اليت ألقاها ابستخدام األفالم الكرتونية. واستدل 

ن املواد، الباحث إىل قائمة املالحظة اليت تبني الطالب يفهمو 
استجابة الطالب يف تدريس االستماع ابألفالم الكرتونية إجيابية. 
ألن الطالب يراتحون ابألفالم الكرتونية ويتعلموهنا مع املتاع. 
وقائمة املالحظة تبني الطالب أهنم ينشطون وجيتهدون يف تدريس 

 ابلدراسة احلالية الدراسة االستماع ابألفالم الكرتونية. واستفادة
وجه االختالف: البحث احلايل خيتلف ابلبحث الذي  بقة. و السا

كتبه أزورزحري يف املكانه وموضوعه، البحث احلايل تبحث عن 
استخدام فيديو الكرتون لرتقية قدرة الطلبة يف مهارة االستماع. 

 تدريس مهارة االستماع واملنهج يف وأما وجه التشابه: هلماتشابه
 .البحث

الرانريي اإلسالمية  اجلامعية يف جامعةالرساله -3 
, قدمه حممد 2013بند أتثيه  -السالم ومية دار احلكم
ة لتنمية ار, حتت املوضوع تصميم األفالم الكرتونياسكند
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 – مهارة الكالم )حبث إجراء املرحلة العلية مبعهد دار اهلجرة
 .مساهاين(

 ن هذه الرسالة هي معريف أثر األفالماألهداف م
يف تنمية مهارة  الكالم فيها ومعرفة قدرة األفالم  الكرتونية

 .الكرتونية على ترقية محاسة  الطلبة يف تعمق اللغةالعربية فيها

وأما نتائج البحث من هذه الدرسة فهي أن تصميم 
 ون مثريا فعاال للطلبة.األفالم الكرتونية يف تعليم اللغة الربية يك

السابقة مع احلالية يف البحث الكالم اتفقت الدراسة 
وختتلف يف ميدان البحث ومنهج  البحث. استعملت الدراسة 
السابقة املنهج يف أتليف هذه الرسالة فهي طريقة البحث 

 اإلجرائي وأما الدراسة احلالية فيوالبحث التجرييب.
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 طريقة كتابة الرسالة -ح

 :هيلتأليف هذه الرسالة وكتابتها فوأما طريقة ا

اإلسالمية ي ري عتمدهتا الباحثة على ماقررهتا اجلامعة الرانا
 الكتاب املسمى: احلكومية

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan  UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh Tahun 2016” 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

  املادة اللغة العربية -أ
 مناهج اللغة العربية  -1

قال هنج ويصل الثالثى "هنج"  املنهج لغة مشتق من األ 
الطريق أي سلكه،  ابنه وأوضحه، وهنجإ يا أحممد األمر هنج  

نهج املما وأ أى سلك الطريق الواضح. –بسكون اهلاء  – والنهج
ا وتعددت ثفقد شهد مفهومه تطورا قدميا وحدي اياصطالحا تربو 

 ة.يفاته طبقا لتطور املفاهيم الرتبو ريتع

عبارة عن  نهج يف مفهومه القدمي أو التقليدياملكان  
ق واملفاهيم اليت تعمل املدرسة على ئجمموعة من املعلومات واحلقا

هبدف إعدادهم للحياة وتنمية قدراهتم عن  ساهبا للتالميذتإك
 1ستفادة منها.خبربات اآلخرين واإلطريق اإلملام 

                          
_______________ 

1 Tarmizi Ninoersy,  تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني
 h. 2 ,(Al-Mumtaz Institute, Darusalam: 2015) , بغريها
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احلديث لقد تتطور مفهوم املنهج عن  فاملنهج يف مفهومه 
هذا املفهوم التقليدي وأصبح للمنهج مفهوما حديثا، يعين 

جتماعية والرايضية والفنية اإل"جمموعة اخلربات الرتبوية والثقافية و 
ليت هتيئها املدرسة لتالميذها داخل املدرسة وخارجها بقصد ا

أتمني منوهم الشامل يف مجيع النواحي وتعديل نشاطهم طبقا 
 2لألهداف الرتبوية املطلوبة إىل أفضل ما تستطيعه قدراهتم.

مفهوم منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يعين كان  
مبجموعات من  الميذقه تزويد الت"تنظيم معني يتم عن طري

اليت متكنهم من  ،يةاملعرفية والوجدانية والنفس احلركات اخلرب 
هتم ومتكنهم من فهم اة العربية اليت ختتلف عن لغاالتصال ابللغ

عهد زمة داخل املعهد املارسة أوجه النشاط الالثقافتها ومم
 3لك حتت إشراف هذا املعهد".التعليمي أو خارجه, وذ

 

                          
_______________ 

2 Tarmizi Ninoersy, تطوير منهج تعليم وتقومي ..., h. 13 

3 Tarmizi Ninoersy, تطوير منهج تعليم وتقومي .... h. 23 
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 العربيةأهداف تعليم  -2
ميكن تلخيص أهداف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى 

 يف ثالثة أهداف رئيسية هي:
اللغة العربية ابلطريقة اليت ميارسها  التالميذ أن ميارس -1

هبا الناطقون هبذه  اللغة أو بصورة تقرب من ذلك. 
ميكن القول أبن تعليم ويف ضوء املهارات اللغوية األربع 

 ة يستهدف ما يلي:غة اثنيالعربية كل
على فهم اللغة العربية عندما  تنمية قدرة التالميذ -أ

 يستمعون إليها.
على النطق الصحيح للغة التالميذ تنمية قدرة  -ب

والتحدث مع الناطقني ابلعربية حديثا  معرب ا يف 
 املعىن، سليم ا يف األداء.

على قراءة الكتاابت العربية  تنمية قدرة التالميذ   -ج
 بدقة وفهم.

على الكتابة ابللغة العربية بدقة  قدرة التالميذتنمية     -د
      وطالقة.
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خصائص اللغة العربية وما مييزها  أن يعرف التالميذ -2
عن غريها من اللغات من حيث األصوات واملفردات 

 والرتاكيب واملفاهيم.
بية وأن يلم على الثقافة العر  أن يتعرف التالمذ -3

خبصائص اإلنسان العريب.. والبيئة اليت يعيش فيها 
 واجملتمع الذي يتعامل معه.

اللغة  ة أجنبية إذن يعين أن نعلم التالميذتعليم العربية كلغ
 4وأن نعلمه عن للغة وأن يتعرف على ثقافتها.

 
 أنواعها و مفهوم الوسائل التعليمية -ب

 مفهوم الوسائل التعليمية  -1

أو ما يتوصل به  5الوسائل لغة الواسطة عهاالوسيلة مج 
لوسيلة ما اإلنسان إىل شيء، أو يتقرب به إىل غريه. كانت ا

                          
_______________ 

املرجع  إميان أمحد هريدي،و رشدي أمحد طعيمية، و علي أمحد مدكور، 4
)دارالفكرالعريب، مدينة  ،يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

  70م(،ص. 2010نصر:
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التعليم والتعلم وهبا تعني يف عملية  تالميذيتوسط بني مدرسة وال
يف فهم املواد التعليمية حىت األهداف الرتبوية اليت يريد هبا  التالميذ

يف فهم املادة أو ترقيتهم يف  ة حمققة حنو ترقية قدرة التالميذاملدرس
 عند تدرس التالميذ ة. وسيلة يسهل املدرسحفظ املفردات وغريها

 يف عملية التعليم والتعلم مل تتم الدراسة إالهبا.
على  ةيستعني به املدرس وأّما اصطالحا فهي كل ما 

 املعارف والقيم إىل أذهان التالميذ إيصال املادة العلمية وسائر
أن وسائل التعليم هي كل  "Suparno"وذكر سوبرنو  6وتوضيحها.

ما يستخدم قناة إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل هدف 
أّن وسائل  "Effendy")مرسل إليه(. وال خيتلف ذلك قول أفندي 

وضوحا  ةيم هي مايزيد عملية التعليم سهال ويزيد الدرسالتعل
ويرى "علي راشد" أّن الوسائل التعليمية جمموعة املواد  7للدارس.

                                                                                                                     
 5 Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-

Indonesia Terlengkap, Edisi kedua (Surabaya : Pustaka Progresif, 

1997), hal. 1559 

الرتبية اإلسالمية وفّن التدريس، عبد الوهاب عبد الّسالم طويلة،   6 
 161هـ(، ص. 1469)القاهرة : دار الّسالم 

، ) ماالنج: اليليب الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسرارى،   7 
 2-1ه(، ص.  1995ماجل، 
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التعليمية واألجهزة التعليمية واملواقف واألنشطة التعليمية الالزمة 
فعالية مواقف االتصال التعليمية اليت حتدث داخل حجرات  لزايدة

من أدوات وأجهزة  ةسما يلجأ إليه املدر  أو 8وخارجها.الدراسة 
وكان  9ومواد لتسهيل عملية التعليم وتعلم وحتسينها وتعزيزها.

 بواسطتها. ونيتعّلم يستخدمها يف عمله وأّن التالميذ ةسر مد
الوسائل التعليمية هي جمموعة األدوات  وبعبارة أخرى أن 

 ةاليت يستخدم املدرس التعليمية واألجهزة التعليمية التعليمية واملواد
على إيصال  ةيف حتقيق األهداف الرتبوية ويستعني هبا املدرس

لتسهيل  ة والتالميذرسالة أو معلومة، وهي تواسط بني املدرس
 عملية التعليم والتعلم. 

 لتعليميةأنواع الوسائل ا  -2

الوسائل البصرية، هي تضم اجملموعة اليت تعتمد على  -أ
والصور املتحركة حاسة البصر، كالصور الفوتوغرافية 

                          
_______________ 

تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني ترمز نينورس،   8 
 112(، ص. 2015بندا آتشيه، املمتاز االنستيت،  ) الطبعة الثانيةبغريها، 

)بريوت : خصائص العربية وطرائق تدريسها، انيف حممود معروف،   9 
 243هـ(، ص. 1418دار النفائس 
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فكار والشرائح ورسوم التوضيحية الصامتة وصور األ
 واللوحة الوبرية واللوحة املغناطيسية واللوحات الكهربية.

الوسائل السمعية، وهي تضم اجملموعة اليت تعتمد على   -ب
حاسة السمع، كاراديو واألسطواانت والتسجيالت 

 الصوتية.

الوسائل السمعية البصرية، وهي تضم اجملموعة اليت  -ج
تعتمد على حاسيت البصر والسمع، وتشمل الصور 
املتحركة الناطقة كالتليفزيون واألفالم والتسجيالت 

 إنّ  10الصوتية املصاحبة للشرائح وألسطواانت أوالصور.
 اللغة تعليم يف الوسيلة أكمل البصرية السمعية الوسيلة

 عملية يف والبصر السمع بني تساعد الوسيلة هبذه ألن

                          
_______________ 

العربية جامعة  الربانمج اخلاص لتعليم اللغةمجيع احلقوق حمفوظة،   10 
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق ابلتعاون مع مجعية الدعوة 

الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف  والتعليم يف جنوب شرق آسيا، 
ديسمرب  18-16ماالنق يف  -الطباعة األوىل –ما هلا وما عليها  –إندونيسيا 

 257م. ص. 2011
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 وجّذااب مرحيا تعليم وتعلم عملية وجتري معا تعليم وتعلم
 وكان فيديو مضمون فيها. ،هاابستخدام

يف إيصال  ةرسإن وسيلة هي كل ما يستعني به املد 
 و وجتري عملية التعليم والتعلم سهلة هبا. املعلومات لدى التالميذ

 وهي الرتبوية األهداف حتقيق يف وسائل ثالث أنواع هناك
 غريها من راديولكا  السمعية الوسائل مث كصور  البصرية الوسائل
 .فيديو كا  البصرية السمعية الوسائل

لتحقيق  ةاملدرسومن املعلوم أن الوسيلة كلها تساعد  
األهداف الرتبوية ألهنا جهاز من أجهزة املهمة يف التعليم وعلى 

حيتاج إىل وسيلة  ةسبيل املثال يف تدريس االستماع، واملدرس
يف ترقية مهارة استماعهم، بدون  ع ملساعدة التالميذاالستما 

وسيلة االستماع حنو مذايع أو تلفاز أو أي شيء آخر فكان 
الدراسة الجتري كما كانت بل إهنا الحتقيق التعليم يف غرفة 

كدور األهداف التعليمية. وأتيت وسيلة االستماع يف هذا التدريس  
يف ترقية مهارهتم خاصة يف  مهم يف الدراسة لتعني التالميذ

 االستماع.
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 مفهوم فيديو الكرتون وأمهية االستخدامه -ج

قبل أن أنيت عميقا عن حبث فيديو فمن املستحسن  
لنا أن نعرف مفهوم فيديو الكرتون وأمهية االستخدامه يف  ينبغي

 تدريس االستماع. 

 مفهوم فيديو الكرتون  -1

 الصوت وسيلة لغة 11الفيديو أو تسجيل صورة احلياة
. متحركة صورة لغة وأما الكرتون        ظاهرا والقصد واحلركة

 أداة أو    البصرية السمعية الوسيلة اصطالحا وأما فيديو الكرتون
 مباشرة بشكل صورة متحركة.  والتعلم عملية التعليم يف مساعدة

تقدم السمعية البصرية فيها الىت الفيديو هو الوسيلة 
 12يف فهم الدرس. تساعد التالميذ الصيغة اإلجراءات املادة اليت

يف مشاهدة  سة والتالميذاملدر  ايستخدمه إن فيديو وسيلة الىت

                          
_______________ 

 26م( ص. 2015بندا آتشيه: دراسة يف فقه اللغة )مسلم، خباري   11 
 12 Cheppy Riyana, Pedoman Pengembangan Media Video. 

(Jakarta : P3AI UPI, 2007) hal 115 
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تكنولوجية تقدم مادة الدراسة ابلصور املتحركة لة املادة. هو آ
 والصوتية لتحقيق األهداف ولوصول إىل الغاية مباشرة.

الفيديو وسيلة من الوسائل التكنولوجية احلديثة 
املستخدمة يف جمال االتصال قام بقفزة نوعية كبرية يف سلسلة 
التطور والتقدم التكنولوجي التواصلي. بعض من الوسائل يقتصر 

عرض املثريات أو تسجيل االستجاابت أما الفيديو فيجمع  على
بني املثريات وتسجيل وإعطاء الراجعة وهذا ما جعل من هذه 
التقنية وسيلة تعليمية هلا مكانتها ملتميزة يف العملية الرتبوية. ميكن 
عرض أشرطة حتتوي على مواد أو موضوعات هلا عالقة مباشرة أو 

 جهاز الفيديو.غري مباشرة ابلدرس عن طريق 

ومن ذلك االستفادة من األحداث اليومية اليت جيري 
عرضها عن طريق التلفاز حيث يقوم املدرس بتسجيلها وعرضها 
على الطلبة يف غرفة الدراسة، أو األشرطة اليت حتتوي على 
مواضيع تتعلق ابلدرس مباشرة كموضوع البياانت الشخصية 

ها، أو األشرطة اليت حتتوي مواد واملرافق العامة واملهنة واحلياة وغري 
علمية يستطيع املدرس من خالهلا تقريب معىن الدرس وكذلك 
األشرطة اليت حتتوي متثيليات تعاجل موضوعا من املوضوعات 
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الدراسية. وهذه األشرطة متكن استخدامها أثناء التمهيد للدرس 
 13أو أثناء العرض أو املناقشة أو االستنتاج أو التطبيق.

 الكرتون استخدام فيديوأمهية   -2

ومن الوسائل اجليدة أن تكون وسيلة مثرية لالنتباه 
واالهتمام لدى الطلبة وأن تكون حمققة للرتبوية ومناسبة ابلوقت 

سة وأن تراعي يف إعدادهم واجلهد الذي حيتاجه الطلبة يف الدرا
نتاجهم، ومن أمهية استخدام فيديو الكرتون يف تدريس وإ

 االستماع كما تلي:

تزويد الطلبة خبربات حقيقة لألحداث النادرة أو اليت  (1
حثت منذ زمن بعيد مما ينشط لديهم صفة اإلدراك 

 والتخيل
عرض بعض األحداث اليت يصعب مشاهدهتا يف الواقع  (2

 مثل الرباكني أو الغاابت أو قاع البحر وغريها
                          
_______________ 

 الفيديو التعليمي، متاح عل  13

http://kenanaonline.com/users/Technology2011/posts/201863  اتريخ
 09.26م يف الساعة 4/12/2016الدخول 

http://kenanaonline.com/users/Technology2011/posts/201863
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استخدامه للتدريب على مهارة حل املشكالت من  (3
 تسلسل لبعض املشكالت خالل العرض املنطقي امل

تسجيل األحداث اليت تستغرق وقتا طويال مثل منو  (4
 14النبااتت.

يف فهم املادة االستماع عميقا عرب السمع  الطلبة تسهل (5
 ممّا السمع فقط.  والبصر

 ترقي تصّور الطلبة حىت تسهلهم يف تفكري اإلبداعي. (6

البصرية  السمعية إن فيديو الكرتون هو وسيلة من وسائل 
 أداة أو اليت يساعد املدرس يف فهم املسموع يف تدريس االستماع،

متحركة.  صورة بشكل مباشرة والتعلم التعليم يف عملية مساعدة
تماع سيف اال دريس االستماع زايدة خربات التالميذوأما أمهية يف ت

 وتسهل هلم يف فهم املادة املدروسة فهما عميقا.

 

                          
_______________ 

  14
 ، متاح على التليفزيون والفيديو التعليمي 

http://heshamtech.yoo7.com/t35-topic,م يف 4/12/2016الدخول  اتريخ
 11.31الساعة 

http://heshamtech.yoo7.com/t35-topic,تاريخ
http://heshamtech.yoo7.com/t35-topic,تاريخ
http://heshamtech.yoo7.com/t35-topic,تاريخ
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 الكرتون وعيوبه يف تدريس االستماع.مزااي فيديو  -1
 هذه وسيلة هلا مزااي، منها : 

قدرة على إيصال معلومات إىل مجيع الطلبة، بفيديو  -1
الكرتون يسهل الطلبة نيل معلومات املوجودات يف فيديو 

 وأن تكون الدراسة ممتعة.
قدرة على بيان عملية ما، مبشاهدة فيديو يستطيع الطلبة  -2

 يت يشاهدها الطلبة يف فيديو.شرح بعض األحداث ال
قدرة على التكرار واإليقاف حسب احلاجة، وإن مل يكن   -3

فيديو مفهوما عند الطلبة فاملدرس يستطيع أن يكرره كما 
 شاء حىت يفهمه الطلبة.

 15تؤثر أتثريا عميقا وتؤدي إىل تغري سلوك الطلبة. -4
مبشاهدة فيديو كان الطلبة يوعظون موعظة طيبة اليت  

يديو وأن يتطبقها يف أايمهم كسلوك كرمي كانت يف ف
 وشريف.

                          
_______________ 

 15 Rusman dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)  hlm. 220 
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تقليل جهد واختصار الوقت من املدرس والطلبة، بوسيلة  -5
فيديو مل يكن للمدرس اتعبا يف الدراسة وال ينتهز فرصة 

 طويلة يف عملية التعليم والتعلم.
تثبت املعلومات وتزيد من حفظ الطلبة وتضاعف  -6

ذهن الطلبة واملعلومات سوف تثبت يف  16استيعاهبم،
 وتزيدهم خربات احلياة وأن يكون هلم كثرة اجلهد والسعي.

مبشاهدة فيديو  17تنمي رغبة الطلبة ودوافعهم يف تعلم، -7
سرتتقي رغبة وارادة الطلبة وأن ترتفع دوافعم يف الدراسة 

 ألنه جذاب ومريح يف مشاهده.
 : هلا عيوب، منها وسيلة وهذه

صعبة يف حبث فيديو يناسب مع املادة املدروسة لقلته يف  (1
بد نظر إىل مستوى الطلبة الذي اإلنرتنيت، ألن حبثه ال

 دراسة.يناسب هبم عمرهم وموادهم يف ال
                          
_______________ 

التعلمية اعدادها  الوسائل التعليميةبشري عبد الّرحيم الكلوب،   16 
-27هـ( ص. 1406)بريوت : دار احلياء العلوم  الطبعة الثانيةوطرق استخدامها، 

28 
 17 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta 

: Aswaja Pressindo) hlm. 47 
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حتتاج إىل أدوات مؤيدة رائعة عند تنفيذها. مثال  (2
 بروجكتور والشاشة وحاسب ومكرب الصوت وغريها.

لكل وسيلة مزااي وعيوبه لذالك املدرس ميبغي عليه أن 
يهتم وأن ينتبه اهتماما وانتباها جيدا يف عملية التعليم والتعلم حىت 

وضعف املدرس يف التكون العيوب أكثر من مزااي بسب نقصان 
استخدام الوسيلة التعليمية لذالك كل املعلومات واملواد يف فيديو 

 ترتسخ يف أذهان الطلبة وأن تكون األهداف التعليمة حمققة.

 أغرض تدرسيها  الكالم و مفهوم مهارة  -ه

 تعريف الكالم  -1

الكالم يف أصل اللغة عبارت عن األصوات املفيدة، وعند 
، املعىن القائم ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظاملتكلمني هو: 

ما التعريف االصطالحي للكالم أ 18واجلمل املرتكبة يف احلقيق.

                          
_______________ 

 
القاهرة، )، اجلزء السابع، لسان العربمام العالمة ابن منظور، اال    18

   719 .ص ( 2003
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ه أو تسرب به املتكلم عما يف نفسه من حافهو املنطق الذي يع
 19خاطره.

ان عما تعلمه اإلنسان عن طريق الكالم هو ترمجة اللس 
العالمات املميزة لإلنسان، ستماع والقراءة والكتابة، وهو من اال

الدرس الكالم هو  20.ومعنه القائم ابلنفس الذى يعرب عنه أبلفاظ
األسس يف  أساس يف التعامل بني املدّرسة والطالب، بل من أهم

العملية التعلمية كلها فالسؤال واجلواب واملناقشة واحملدثة أو 
 األنشطة األخرى يكون الكالم أمهها.

 :ومن أمهية الكالم هي 
التدريس على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري  -

 عن أفكاره، والقدرة على املباداة ومواجهة اجلماهري.

                          
_______________ 

تدريس اللغة العربية ابملرحلة حممد صالح الدين علي جمري،   19
 223ص. ) 1977)الكويت: دار القلم،  ، الطبعة الثالثة،اإلبتدائية

، الطبعة تنميتهااملهارات اللغوية ماهيتها وطرائق أمحد فؤد عليان،   20
  78 .ص ( ،2010الرابعة، )الرايض: دار املسلم 
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التدريس على الكالم يعود اإلنسان ملواجهة احلياة  -
املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، وحاجة ماسة إىل 
املناقشة، وإبداء الرأي، وإلقناع، خاصة يف القضااي 

للمناقشة بني املتكلمني، أو املشكالت اخلاصة  املطروحة
 والعامة اليت تكون حمل خالف.

ل مراحل والكالم وسيلة رئسية للتعليم والتعلم يف ك -
د، وال ميكن أن يستغىن عنه احلياة، من املهد إىل اللح

املعلم أو الطالب يف أية مادة عملية من املواد: للشرح 
 والتوضيح والسؤال واجلواب.

للحكم على املتكلم  -إىل حدما -مؤشر صادقالكالم  -
ومعرفة مستواه الثقايف، وطبقته االجتماعية، ومهنته، 
ذلك ألن املتكلمني على اختالف أنواعهم، إمنا 

 يستخدمون غالبا اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم.
والكالم نشاط إنساين يقوم به كل إنسان حيث يتيح  -

ياة، والتعبري عن للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احل
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مطالبة الضرورية، والتنفيس عما يعانيه، ليخفف من 
 21جدة األزمة اليت يعانيها، أو املواقف اليت يتعرض هلا.

 
  ساس يف تعليم الكالماأل -2

 ساس يف تعليم الكالم هي:األوأما 

تعليم الكالم )أي ممارسة(، يقصد به أن يتكلم الطالب  -1
بنفسه إذا ظل مستعما إىل غريه. بنفسه ولن يتكلم الطالب 

وعندما يتكلم الطالب ال بد أن يكون مستقال بدون 
 مساعدة من غرية ليعرب عن نفسه.

تعبري الطالب عن خربته، يقصد بذلك أن يتكلم الطالب يف  -2
موضوع يعلمه، ويعطي له الفرصة الكاملة للتعبري عن نفسه، 

لعبث أن  وأال يكلفه ابلكالم عن شيئ جمهول لديه، ومن
يكلف الطالب ابلكالم يف موضوع غري معروف إذ أن هذا 

 يعطل فهمهم.
                          
_______________ 

، )الطبعة املهارات اللغوية ماهيتها وطرق تدريسها أمحد فؤاد عليان،  21
   69ص.، م(2010الرابعة 
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حيتاج إىل التدريب نتباه، أن الكالم دريب على توجيه االالت -3
مركب، وهو يستلزم القدرة على متييز وهو نشاط غقلي 

نتباه إىل التنغيم عند مساعها وعند نطقها. وقدرة االاألصوات 
 ملعرفة املعىن.والرتكيب مهم جدا 

 أغرض الكالم -3

 : تعليم الكالم هيهداف وأ

 أن ينطق األصوات اللغة نطقا صحيحا وواضحا. -1

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة. -2

 القصرية، واحلركات الطويلة. أن مييز يف نطقه بني احلركات -3

مل املقدمة يف الكتاب نطقا صحيحا أن ينطق الكلمات واجل -4
 معربا.

 أن يعرب عن فكرة مستخدما الصيغ املناسبة. -5

 أن يعرب عن موافق ترتبط ابآلخرين متخدما الصيغ املناسبة. -6
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ل كثريا من األسئلة املتعلقة مبواقف احلاية اليومية أن يسأ -7
 السائدة.

قف املختلفة الكالم، مثل موقف أن يعرب بصوته عن املوا -8
 ستفهام، واإلخبار والتعجب.اال

ة عامة عن موقف عام، مثل موقف أن يشرتك يف حمادث -9
 ستفهام، األخبار والتعجب.اال

دثة عامة عن موقف عام، مثل احلديث يف اأن يشرتك يف حم -10
مواعيد الطائرات والبنوك وتقدمي وجبات الطعام، واحلديث 

 22عن املناخ والطقس بصفة عامة.

 تنمية القدرة على احملادثة واملناقشة.  -11

اكتساب القدرة على التفكري، وترتيب األفكار،  -12
 وتسلسلها، وربطها ببعضها البعض.

                          
_______________ 

دليل املعلم للكتاب األساس يف تعليم اللغة فتحي علي يونس،  22     
   14 .( ص1983،) تونس: العربية لغري الناطقني هبا



35 
 

الكشف عن مواهب املتعلمني ورعايتها وتنميتها لتكوين  -13
 أجيال مبدعة.

تزويد املتعلم بثروة لفظية ومعرفية تساعده على التعبري  -14
 23وكتابة. السليم حتداث

 أنواع الكالم -4

يفي والكالم : الكالم الوظينقسم الكالم إىل قسمني
 اإلبداعي.

 الكالم الوظيفي -(أ

ظيفيا يف احلياة يف حميط اإلنسان، و يؤدي غرضا و  وهو ما
والكالم الوظيفي هو الذي يكون الغرض منه: اتصال الناس 

احملادثة، بعضهم ببعض؛ لتنظيم حياهتم، وقضاء حوائجهم، مثل: 
 واملناقشة...إخل.

                          
_______________ 

، )القاهرة: عامل الكتب تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف،   23 
 255-254(  ص. 2015
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والكالم الوظيفي ضروري يف احلياة، اليستغىن عنه 
ميكن أن تقوم احلياة بدونه، فهو حيقق مطالب احلياة  إنسان، وال

لإلنسان )املادية واالجتماعية(. والحيتاج هذا النوع الستعداد 
يف –خاص، واليتطلب أسلواب خاصا، ومواقف احلياة العملية 

نوع من التعبري الذي تطلب التدريب على هذا الي -ضراحلااحلياة 
ارسه املتكالم يف حياته. مثل: يف العمل، واألسواق، ويف مي

 وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية.

 الكالم اإلبداعي -(ب

وهو يقصد به إظهار املشاعر، واإلفصاح عن العواطف،    
وخلجات النفس، وترمجة اإلحساسات املختلفة بعبارة منتقاة 

ق، بليغة الصياغة مبا يتضمن صحتها لغواي يااللفظ، جيدة الس
وحنواي، حبيث تنقل سامعها أو قارئها إىل املشاركة الوجدانية مع 

ل ابنفعاالته، وحيس مبا جوه، وينفعو من قاهلا؛ كي يعيش معه يف 
أحسن هو به مثل: التكالم عن مجال الطبيعة، أو املشاعر 

 العاطفية، أو مشاعر احلزن أو الفرح ...إخل.
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وهذا النوع ضروري يف احلياة أيضا، فعن طريقة ميكن 
جتاه رة املشاعر وحتريك العواطف حنو االتأثري يف احلياة العامة، إباث

 من خصائصه: إاثرة األحاسيس، معني، فأسلوب الكالم األديب
وحتريك العواطف، وكم من كلمات كان هلا فعل السحر يف 

 نفوس الناس، فحركت جيوشا، وأالنت قلواب .
وينبغي مالحظة أن كال التعبريين )الوظيفي واإلبداعي( 
الينفصل أحدمها عن اآلخر انفصاال كليا، بل قد يلتقان. فكل 

واإلبداعية صفة تلحق ابلتعبري  مواقف تعبريي هو مواقف للتعبري،
 الوظيفي بدرجات متفاوتة.

وكال التعبريين )الوظيفي واإلبداعي( ضروري لكل إنسان 
يف اجملتمع احلديث، فالتعبري الوظيفي حيقق لإلنسان حاجته من 
املطالب املادية واالجتماعية، والتعبري اإلبداعي ميكنه من أن يؤثر 

 .24يتهيف احلياة العامة أبفكاره وشخص
 

                          
_______________ 

، )الطبعة ماهيتها وطرق تدريسها املهارات اللغويةامحد فؤاد عليان،    24
  84-82.  ص،م(2010الرابعة 
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 طرق تعليم الكالم -5

لنا أن نعرف الطرق واألساليب قبل نريد  ينبغي
 استخدامها: 

 تعيني املوضوع املناسب، املالئم يف املادة واللغة -

حتضري كل الوسائل اإليضاحية اليت تساعد على   -
 جناح املدرس.

 شرح معاين الكلمات اجلديدة. -

يكلف املدرس الطلبة ابلتكلم أو ابلتحدث ىف كل  -
أسفر عنه من نقاط أو  عنصر على أساسي ما

أفكار، مع معاونته ابأللفاظ واألساليب اللغوية 
املفيدة املتصلة هبذا العنصر، مدونة على 

  25السبورة.

                          
_______________ 

اللغة مدخل إىل طروق تعليم اللغة األجنبية ملدرس أزهر أرشد،  25 
 .103، ص1998، مطبح األحكام، أجوع فندع، العربية
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لدى الطالبة من ميكن للمعلم أن يتخذ ما 
قصص وحكاايت وفكاهات وطرائف يف دفع الطالبات 

 إىل اإلشرتاك يف مسابقات.

 األفالم الكرتونيةابستخدام الكالم تدريس  -و

إذا كنت ترغب يف التحدث والتعلم بسرعة وبشكل  
مباشر ، حنتاج إىل حفظ الكثري من املفردات حبيث يتحدث 

كالم على مفهوم العتمد جناح املعلم يف تدريس مهارة ت .العربية
، تالميذلكثري من بناء وفهم أهداف الا كالم.التدريس مهارة 

إن قدرته على يسمح هلا ابحلفظ والقراءة. العربية  إتقان اللغة
 احلفظ والقراءةو  االستماعيف  اإلتقان ميكنه على التحدث

تتطلب الطرق والوسائل الصحيحة فصاحة واستطاعته للتكلم ابل
دام مهارة الكالم يف التواصل اللفظي بشكل استخلتدريسها.

خرين مباشرة. وسائل وبطبيعة احلل يف نقل الرسائل لآل طبيعي
التعليم, و  ملااإلعالم هي أداة للمساعدة يف عملية التعليم يف ع

هي ئط اليت تستخدم كوسائط تعليمية و هناك العديد من الوسا
الكلمات اليت تتطابق مع املواد املراد  وسيلة الكرتون. تقيد الباحثة



40 
 

متحركة أبشكال  نع أفالم الكرتونيةالباحثة بصدراستها, وتقوم 
 خمتلفة حبيث يكون التعلم أكثر إاثرة لالهتمام.

املستخدمة لتطبيق أفالم الكرتون, الكمبيوتر, املواد  
 اعبكرة الطائرة, أفالم الكرتونة استدارة وفقا للموضوع.

 ستماع أفالم الكرتونا .1
منح التالميذ فرصة مشاهدة هذا هي املرحلة األوىل, 

مرتني أو أكثر, حبيث األفالم اليت قام املعلم بعملها, وكررها 
 يستمع التالميذ ويفهمون جيدا.

 كلمةال ةابكت  .2
ىل أفالم الكرتون ,يعطي املعلم الفرصة االستماع إبعد 

 التالميذ لطرح معىن الكلمات غري املفهومة.
 . فهم القراءة3

كلمات املوجودة يف أفالم فهم المنح التالميذ الوقت ل
 الكرتون.
 اجلملة . لفظ4
 ر اجلمل يف الكرتون واحدة تلو األخرى لكل تالميذ.يكر ت

 يف تعليم وتعلم مع األصدقاءالتالميذ أن يتكلم . 5
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. بعد أن يتدرب التالميذ على أصدقاء, فان املرحلة 6
بتكوين مجل كما هو األخرية اليت يقوم املعلم بتكليف التالميذ هبا 

 موضح.
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 الفصل الثالث
 البحث جمناه

 

 طريقة البحث -أ
امة سواء للبحث العلمي أثر ابرز يف تقدم العلوم ع 

ر يف تقدم العلوم الطبيعة أكرب ، إال أن أثأكانت طبيعة أم إنسانية
:  قال حممد كسرم يف كتابه. و 1أوضح يسيب عدد من العواملو 

 يةالتصميمات التمهيد :أقسام أن حبث جتريب تنقسم إىل ثالثة

(Pre Experiment ) التصميمات التجريب و( (True 

Experimet شبه جترييب و(Quasi Experiment). 
عليه يف هذه  الباحثة تج البحث الذي اعتمدإن منه 

ر جلي يف تقدم العلوم الطبيعية الرسالة هو حبث جتريب ألن له أث
 عرف هذا السبببواسطته أن ت الباحثةستطيع هذا املنهج تو 

 املستقل ( على النتيجة )املتغري التابع(. )املتغري

                                                           
 دخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةامل ،فبن محد العسا صاحل 1
 303 .ص ،(2001 مكتبة العيكان،)ريالض : 
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يف هذا البحث التصميمات التمهدية  الباحثةواختارت  
((Pre experiment ويقصد هبذا التصميم أبن مل يكن له جتربة ،

حقيقية، وذلك ألن هناك متغريات خارجية تؤثر على تكوين 
متغريات التابع. لذلك ال تتأثر النتائج التجربية الىت هي املتغريات 

ابملتغريات املستقلة فقط، وهذا احلال ميكن أن حيدث أن  اتبعة
 2بسبب غائب املتغري عنصر وال يتم اختيار العينة عشوائيا.

 :التمهدية إىل ثالثة أنواع، وهيوتنقسم التصميمات 

                                                           
 315ص. ،املدخل إىل البحث....صاحل بن محد العساف،  2
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 (One Shot Case Study) التصميم األول -1
 One Group Pre-Test, Post-Test) التصميم الثاىن -2

Design) 
 Static-Group Comparison) التصميم الثالث -3

Design) 
الثاين  يف هذه الرسالة هي التصميم الباحثةواختارت 

(One Group Pre-Test, Post-Test Design) وهذا التصميم ،
 3أيخذ الشكل التايل:

    
 

 :التفصيل
 اإلختبار القبلي :1خ
X املعاجلة التجربية : 
 ختبار البعدي: اإل2خ

 
                                                           

 315،....،صاملدخل إىل البحث  ،صاحل بن محد العساف 3

2خ  x 1خ  
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 تمع والعينةاجمل -ب

إن جمتمع البحث مصطلح علمي منهجي يراد به كل من 
ميكني أن تعمم عليه نتائج البحث سواء كان جمموعة أفراد أو  
كتب أو مباين مدرسية. وذلك طبقا للمجال املوضوعي ملشكلة 

يف  ويكون جمتمع من هذا البحث هو مجيع الطلبة 4البحث.
 .234 يبلغ عددهم املدرس

 Population)ي فئة متثل جمتمع البحث العينة وه وأما

Research)  ،أي مجيع مفردات الظاهر اليت أو مجهور البحث
، أو مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين الباحثةدرسها ت

عتمد تطريقة اختيار العينة و  5يكونون موضوع مشكلة البحث.
ريقة ابلطريقة العمدية. وتقال أيضا هلذه الطريقة ابلط الباحثة

املقصودة، أو االختبار ابخلربة وهي تعين أن أساس االختبار خربة 
 6ن هذه املفردة أو تلك متثل اجملتمع البحث.ومعرفته أب الباحثة

                                                           

 91ص.  ... ، البحث املدخل إىل صاحل بن محد العّساف، 4

 305... ، ص.  ساسياتهالبحث العلمي أ وحيد دويدري، رجاء  5

 99ص.  ... ، البحثاملدخل إىل  صاحل بن محد العّساف، 6
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 44حيث عددهم  ربعفصل االيف  البحث عينةك  الباحثةواختار 
 .بةالط

 
 أدوات البحث  -ج

أدوات البحث وهلا عالقة  الباحثةخالل البحث ستقوم 
 هي: . ومن أدوات الىت تستخدمها ىف هذا البحثوضوعابمل

 املالحظة  -1

من أدوات البحث جلميع البياانت  أداة إن املالحظة هي 
تعين التتبع املباشر لبعد أو أكثر من أبعاد الظاهرة اليت يسعى 

لدراستها، وذلك عن طريق احلواس وحدها، أو مع أدوات  الباحثة
رة يف الصف حىت يكتسب إىل هبا مباش الباحثةقوم وت 7مساعدة.

. أما التالميذالنتيجة أو األثر من إجراء الدراسة يف نفوس 

                                                           
مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم إبراهيم البيومي غامن،   7

 87م( ص.2007)القاهرة : مكتبة الشروق الدولية، االجتماعية، 
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مبالحظة سلوك معني من  الباحثةقوم مالحظة الباشرة حيث ت
 8تصاله مباشرة ابألشخاص أو األشياء اليت يدرسها.خالل ا

 قائمة املالحظة للمدرسة (أ
نفسه(  ةالباحثقائمة املالحظة للمدرس لتالحظ قدرة املدرس )

، وأما قائمة وسيلة األفالم الكرتونيةم والتعلم على عملية التعلي
يشتمل على مالحظة املعلم عن الكيفية  ةاملالحظة للمدرس

التدريس اليت تتكون على الطريقة واملادة الدراسية اليت تستخدها 
 .وسيلة األفالم الكرتونيةليم أثناء جراء عملية التع ةاملدرس

 التالميذاملالحظة  قائمة (ب
 تالميذهي مالحظة أنشطة ال التالميذقائمة املالحظة 

حيث يشتمل على  وسيلة األفالم الكرتونيةة التعليم أثناء عملي
انتباههم ونشاطهم وأتملهم إىل املادة أثناء إجراء عملية التعليم 

 .وسيلة األفالم الكرتونية

                                                           

 ،...لبحث يف العلوم السلوكيةاملدخل إىل اصاحل بن محد العّساف،   8 
 406ص. 



48 

 

لبياانت طريقة املالحظة جلمع ا ةوعندما يستخدم الباحث
واملدرس عند إجراء  تالميذأنشطة ال ةاجملتاجة إليها فيالحظ الباحث

وسيلة األفالم الكرتونية يف جمموعة التجريبية  عملية التعليم والتعلم
 ورقة املالحظة. ةالباحث امواستعد
 اإلختبار -2

ن اإلختبار ختبار هو كما قال رجاء حممود أبو عالم أاال
القلم والورقة وكذلك بعض ختبار هو اليت يطلق عليها ا

 اإلختبارات العملية القياس قدرات األفراد.
العلمية ينقسم إىل قسمني،  ختبار يف هذا البحثوأما اال

 فهي :
 (Pre-Test) ختبار القبلياال -

وهو االختبار الذي حتتربه اجملموعتان التجريبة والضابطة 
 قبل إجراء التجربة بغرض حتديد املستوى التحصيل الدراسي

لديهما يف مدة القواعد مثال قبل التجربة وحىت يتسىن معرفة أثر 
  9التجربة يف حتسينه.

                                                           

 307 ص. ... ، البحثاملدخل إىل  صاحل بن محد العّساف، 9
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إجراء قبل  (Pre- Test)ختبار القبلي ابال الباحثةقوم ت
وهي إعطاء  الكرتونية األفالم ستخدام وسيلةاب الكالم تعلمعملية 

 على ما جيري داخل الفصل. تالميذاألسئلة ل
 
 (Post-Test) االختبار البعدي (ب

ال األداوات يف هبذا االختبار بعد استعم ةقوم الباحثت
. والنتائج من االختبار البعدي يقارن بنتائج مهارة الكالمتدريس 

االختبار القبلي، مث كل منهما لقياس مدى فعالية التدريس.  
بني االختبار القبلي واالختبار البعدي وحتلل بينها  ةيقارن الباحث
 حملدثة.يف ا  تالميذرقية مهارة الل األداوات ىف تملعرفة استعما

مها  اجليدة فيبحث أن تستويف شرطني ةأما أداة البحث
الصدق والثبات. صدق احملتوى هو مدى متثيل بنود االختبار 

للمحتوى املراد قياسة.  وثبات االختبار ليؤكد مناسبة االختبار 
 .قبل جتريبية لغري العينة يف نفس اجملتمع

بتنفيذ هذا املستوى ألن األداة قياسية.  ةقوم الباحثتال  
من االختبارت يف  ةوقد متت هذه االختبارت على تكيف الباحث
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، وللطلبة مدرسة الثناوية لفصل األ الكتاب "درس اللغة العربية
" اليت قدمها د.زين املتقني ومومن اجمليربمحان. 2015جاكرات سنة 

 أسئلة. 7حتتوي عن  دثةة احملارات يف هذا البحث مبهار واالختب
 طريقة حتليل البياانت -د
 مالحظة املباشرةلل ياانتبال حتليل. 1
 ةبحثاليف حتليل البياانت اليت حصلت يف  ةاعتمد الباحث 

. ةالقانون املقرر حسن البياانت اليت ستحللها الباحثعلى عدد 
 عند إجراء عملية والتالميذ ةب البياانت من أنشطة املدرسوحيس

 التعليم والتعلم ابستعمل القانون:
 X 100% 

 : النسبة املؤية P  البباانت:
R  جمموع القيمة احلصولة عليها : 

     T النتيجة الكاملة : 
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عند إجراء عملية  حتليل املسند ألنشطة املدرس والتالميذو 
 10أحوال:  التعليم والتعلم إىل مخسة

 = جيد جدا 100% – 81
 =جيد 61-80%
 = مقبول 41-60%
 = انقص 21-40%
 = راسب 0-20%

 حتليل البياانت الالختبارات. 2
)بياانت  األسئلة الثانيةللحصول كذلك لتحليل 

اجملموع واملعدل من إجابة االختبارين  ةاالختبار( فاستعمل الباحث
استخدام األفالم فعالية )االختبار القبلي والبعدي(. وملعرفة 

قام به الباحث . على فهم الكالم قدرة التالميذ لرتقية الكرتونية

                                                           
10 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 281. 
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حصلوا عليها يف كل االختبار  ذيال إبدخال درجة التالميذ
 :11التايل

 100-81=  جيد جدا
 80-66=  جيد

 65-56=  مقبول
 55-0=  انقص

 
 One Group Pretest-Posttest ةمنهج يف هذا البحث إن

Designحتليل البياانت بـ  ة، فاختار الباحثWilcoxon Sign 

Ranks Test   أوT-test لتحديد استخدام .Ranks Test  أوT-

testاإلجراء االختبار الطبيعي  ةان يقوم البحث ة، ينبغي الباحث
(Uji Normalitas)  واالختبار املتجانس(Uji Homogenitas). 

 
 (Uji Normalitas) اإلختبار الطبيعيأ(. 

                                                           
11 Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS, 

(Jakarta: Bumi aksara…, hal. 54 
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جمموعة تكون   العينة من ةعرفويقصد اختبار الطبيعي مل
 uji)اختبار الطبيعي ابستخدام  ةقوم الباحثيطبيعية أم ال. و 

shapiro-wilk) إذا كان  .50أصغر من  ةألن العينة يف هذا البحث
وصيغة  (uji kolmogrov smirnov)فيستخدم 50أكرب من العينة 

 :الفروض الختبار الطبيعي كما يلي
0H :  2- ا كاناذ) ليس العينة من اجملموعة طبيعيةSig. (

tailed) 0.05 الداللة صغر من مستوىأ) 
aH :  اذا كان) كانت العينة من اجملموعة طبيعية Sig. 

(2-tailed) 0.05 الداللة من مستوى أكرب) 
 (Uji Homogenitas)اإلختبار املتجانس ب(.  

اختبار املتجانس داللة أن البياانت بني  ةاستخدم الباحث
اختبار متجانس على  ةاستخدم الباحثاجملموعتني متجانس. قد 

(uji levene statistic)   وأما فروض 0,05مبستوى الداللة .
 :الختبار املتجانس كما يلي
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oH    :   توجد  املتجانس بني اجملموعة التجريبة واجملموعة
اصغر من  Sig. (2-tailed) ذا كانإ) الضابطة
 (0.05 الداللة مستوى

aH   : ني اجملموعة التجريبة ما توجد املتجانس ب
 كربا  Sig. (2-tailed) اذا كان) واجملموعة الضابطة

 (0.05 الداللة من مستوى

لذلك إذا كان البياانت طبيعية ومتجانسة، فاستخدام 
. وإذ كانت البياانت غري طبيعية T-Testالباحثة ابختبار 

 .Ranks Testومتجانسة فالستخدام بـ 
 1-3يف اجلدول  شرح الباحثة فعرض خالصة على ما

 اليت استخدم فيها. وحتليل البياانت ةاأليت عن أسئلة الباحث
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 1-3 اجلدول
 وحتليلها ةأسئلة الباحث

 حتليل البياانت أسئلة الباحثة رقم

 ةكيف أنشطة التالميذ واملدرس 1

ابستخدام األفالم الكرتونية 

لرتقية قدرة التالميذ على فهم 

 الكالم؟

املعدلة والنسبة 

ملائوية ا

(%) 

فعالية  هل وسيلة اللوحة الفلينية 2

لرتقية قدرة التالميذ على 

 تركيب اجلمل؟

T-Test/ 

Ranks 

Test 
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 يئالسابقة ابستخدام الربانمج اإلحصاالعملية ومت كل 
 إىل ابستعانة احلساب ، من النظام احملسوب SPSS املسمى بـــــــــ

 ”SPSS Statistics 22“الرقمي  الربانمج
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت -أ
نهج مبة يف الفصول السابقة عما يتعلق  قد شرحت الباحثل

واألدوات املستخدمة جلمع البياانت. ويف هذا الفصل  حثالب
تعرض الباحثة النتائج اليت حصلت عليها من خالل عملية تعليم 

مهارة الكالم عند  األفالم الكرتونية لرتقية وسيلة أتثرياللغة العربية 
وللحصول على البياانت اليت  Banda Aceh MIN 10ـ التالميذ ب

لسنة الدراسية  ربعال صفالباحثة ابلبحث التجرييب يف القامت 
اعتمدت الباحثة على رسالة عميد لكلية الرتبية  2020/2019

وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه 
  B-14805/Un.08/FTK/KP.07.6/11/2019  :رقم
 
 حملة عن ميدان البحث. 1

 MIN 10 Banda Acehرة عن . صو (1
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 MIN 10 Banda Aceh  املستوى مع بتدائية الدرسة ااملهي
، مقاطعة Punge Blang Cut اعتماد، وتقع يف الطريق موسرا، قرية

م.  1997. وأسس هذه املدرسة يف السنة ، بندا أتشيةجيا ابرو
 وكانت رئيسة املدرسة يف هذه املدرسة هي رملي املاجسرت.

 (. رؤية رسالة وأهداف املدرسة2 
 رؤية:

 والفاضلة. واملنافسة يف اإلجناز، املاهرة زايدة  اإلميان والتقوى،
  ورسالة:

تنظيم التعليم بشكل فعال حبيث يتطور التالميذ على  1
 النحو األمثل.

تنظيم التعليم لتعزيز القدرة على التفكري بنشاط وإبداع  2
 وذكاء يف حل املشاكل. 

الذايت حىت يتمكن التالميذ من التطوير  تنظيم التطوير 3
 مواهبهم.وفقا الهتماماهتم و 

تطوير البيئة والبسلوك الديين حبيث ميكن للطالب ممارسة  4
 دينهم والعيش فيه بشكل كبري. 



59 
 

 

قيقية تطوير السلوكيات اجلديرة ابلثناء واملمارسات احل 5
 حبيث يصبح التالميذ قدوة لألصدقاء واجملتمع.

 إضافة مسؤولية النظافة والنظام والراحة. 6
 ومرحية ونظيفة وخضراء.أنشاء مدرسة منظمة وآمنة  7

 وأهداف:
زايدة الذكاء واملعرفة والشخصية واملهارات الالزمة للعيش 

 بشكل مستقل وحضور التعليم اإلضايف.
أ(. عدد املدرسة الذين يعلمون يف املدرسة اإلبتدائية  

  Banda Aceh 10اإلسالمية احلكومية 

 1-4اجلدول 

 10يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية اإلسالمية  نيعدد املدرس
Banda Aceh 

 العدد اجلنس الرقم
 17 املدرسات 1
 6 املدرسون 2

 23 اجملموع
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ب(. عدد التالميذ يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية 
 Banda Aceh 10   اإلسالمية 

ا، ولكل تالميذ 328يف هذه املدرسة وكان عدد التالميذ 
 صف من عدد التالميذ كما يتضح يف اجلدول اآليت: 

 2-4اجلدول 

     10عدد التالميذ يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية اإلسالمية

Banda Aceh  
 اجملموع عدد الفصل الفصل رقم
 54 2 الفصل األول 1
 54 2 الفصل الثاين 2
 40 1 الفصل الثالث 3
 44 1 الفصل الرابع 4
 61 2 الفصل اخلامس 5
 75 2 الفصل السادس 6

 328 10 اجملموع
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وأخذت الباحثة من التالميذ الصف الرابع لتطبيق وسيلة 
 .الألفالم الكرتونية لرتقية مهارة الكالم

 

لرتقية . إجراء تعليم اللغة العربية بـــــ وسيلة األفالم الكرتونية 2
 مهارة الكالم

 أ(. أنشطة البحث 

 الفصل الرابع كالعينة التجريبية واملدة ةالباحث رتقد اختا
 رِي ُف اِبلنـَّف ِس". وهذه املادةابملوضوع "التـَّع   ةالباحث أخذت اليت

البحثة ابإلختبار  قامةيف هذا القسط وقبل إجراء التعليم  األوىل
القبلي كما أنه طريقة جلمع البياانت ملعرية قدرة التالميذ قبل 

قدم ونية لرتقية مهارة الكالم وايضا تاستخدم الوسيلة األفالم الكرت
األفالم بتطبيق وسيلة  التعليم الباحثة اإلختبار البعدي بعد إجراء

 MIN 10 Bandaية مهارة الكالم عند التالمذ بــــ الكرتونية لرتق

Aceh. 
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عملية التعليم ملدة يومني. وستوضع الباحثة الباحثة  جرت
 توقيت التجرييب وخطوات التعليم يف اجلدول التايل:

 3-4اجلدول 

 توقيت التجرييب
 ضوحالو  الساعة التاريخ اليوم اللقاء

نوفيمبري  14 الثالاثء اللقاء األول
2019  

11،00-
12،00 

 اإلختبار القبلي-
 ميعملية التعل -

نوفيمبري  21 الثالاثء اللقاء الثاين
2019  

11،00-
12،00 

 ختباراإل-
 البعدي

 ميعملية التعل-
 

 تعلمالتعليم و ( أنشطة عملية ال-ب

اللغة ملادة تعلم التعليم و البلقائني لعملية  ةالباحث تقام
تجرييب وخطوات التعليم يف التوقيت  ةالباحثضح و يوت، العربية

 اجلدول التايل:
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 4-4اجلدول 
األفالم  ستخدامالعربية بدون اعملية تعليم وتعلم اللغة 
 على فهم الكالم الكرتونية

 (األول )اللقاء
 تالميذأنشطة ال أنشطة املدرس

الفصل  ةاملدرس دخلت -
 إبلقاء السالم

 السالم تالميذيرد ال -

الدع بقراءة ةاملدرس أيمر -
 اء

 الدعاء يقرأ التالميذ -

مجيع  إىل ةاملدرس نظرت -
ب تالميذال ويدع التالميذ

 كشف الغياب

  بدعوة التالميذ يهتم -
 كشف الغياب

عن  أسئلة املدرس يسأل -
 الشرح السابق

 سؤال التالميذ جييب -
 املدرس

ا االختبار ةاملدرس قوموت -
 قبلى ل

اإلختبار  التالميذيعمل  -
 قبلىال

يشهد التالميذ األفالم  - تشهد األفالم ةاملدرس -
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ابملوضوع  الكرتونية
 التعريف ابلنفس

ابملوضوع  الكرتونية
 التعريف ابلنفس

أن   التالميذ ةاملدرس مرأت -
 يتكلموا

عن يتكلموا التالميذ  -
 التعريف ابلنفس

التالميذ  أن ةاملدرس رجوت-
لتعريف مام الفصل أ  يتقدموال

 النفس

مام أالتالميذ يقدمون  -
 الفصل لتعريف النفس

اختتم املدرس بقراءة  -
  الدعاء وإلقاء السالم

 السالم التالميذيرد  -
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 5-4اجلدول 
األفالم ابستخدام اللغة العربية ملادة تعلم التعليم و العملية 

 الكالم مهارةعلى  الكرتونية
 ()اللقاء الثاثى

 التالميذأنشطة  أنشطة املدرس
الف إىل ةاملدرس دخلت -

 صل إبلقاء السالم
 السالم التالميذيرد  -

بقراءة  ةمر املدرسأت -
 الدعاء

 الدعاء التالميذيقرأ  -

مجيع  إىل ةاملدرس نظرت -
 التالميذ ويدع التالميذ

 بكشف الغياب

بدعوة كشف  التالميذيهتم  -
 الغياب

ع أسئلة ةاملدرس سألت -
 الشرح السابق  ن

املدر   سؤال التالميذ جييب -
 س

القصة  املدرس ستخدمت -
 املصورة يف تعليم

عما يقدم  التالميذيسمع  -
 املدرس

يشهد التالميذ األفالم  -تشهد األفالم  ةاملدرس -
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ابملوضوع  الكرتونية
 التعريف ابلنفس

التعريف ابملوضوع  الكرتونية
 ابلنفس

أ التالميذ املدرس مرأت -
عن التعريف  يتكلموان 

 ابلنفس

عن  يتكلمواالتالميذ  -
 التعريف ابلنفس

  االختبار املدرس قومت -
 بعديال

ال  اإلختبار التالميذ وجييب -
  بعدي

اخلطاء  ةصلح املدرست -
 التالميذمن الكالم 

 التعريف النفسعلى 

على إصالح  التالميذيشرح  -
 املدرس

 تتقدم أن ةاملدرس يرجو -
امام الفصل لتعريف 

 النفس

امام الفصل التالميذ يقدمون  -
 لتعريف النفس

بقراءة  ةاختتم املدرس -
 الدعاء وإلقاء السالم

 السالم التالميذيرد  -
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 حتليل البياانت -ب

م والتعلم تعلياليف عملية  التالميذأنشطة املدرس و  .1
 ابستخدام األفالم الكرتونية

جلمع بياانت البحث هي  ةالباحثستخدم تالطريقة اليت 
 التالميذو  ةفيالحظ املالحظ أنشطة املدرساملالحظة املباشرة. 

، ويعتمد م والتعلم ابستخدام األفالم الكرتونيةعند عملية التعلي
ألنشطة املالحظ على ورقة املالحظة من بنود انحية امللحوظة 

م القصة عند عملية التعليم والتعلم ابستخدا التالميذ و ةاملدرس
عند إجراء  ة والتالميذاملصورة، حتسب البياانت من أنشطة املدرس

 عملية التعليم والتعلم ابستعمال القانون:

𝑝 =
𝑅

𝑇
 X 100% 

 : النسبة املؤية P البباانت:
  R  جمموع القيمة احلصولة عليها : 

   T النتيجة الكاملة : 
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عند إجراء عملية التعليم  ةوحتليل املسند ألنشطة املدرس
 1:أحوال  والتعلم إىل مخسة

 = جيد جدا  100% – 81
 = جيد    61-80%
 = مقبول   41-60%
 = انقص   21-40%

 = راسب  0-20%

 أ(. أنشطة املدرس

وأما ورقة املالحظة من بنود انحية امللحوظة ألنشطة 
يف األفالم الكرتونية يف عملية التعليم والتعلم ابستخدام  ةاملدرس

 اجلدول التايل:

 

 
                                                           

1 Suharsimi Arikonto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 281 
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 6-4اجلدول 
 ند عملية التعليم والتعلمع ةنتيجة أنشطة املدرس

 األفالم الكرتونية ابستخدام

 رقم الناحية امللحوظة القيمة
4 3 2 1 
 إلقاء السالم ةاملدرس    √

1 

بقراءةالدعاء ةمر املدرسأت   √   2 

تنظر املدرسة إىل مجيع التالميذ ويدع     √
 التالميذ بكشف الغياب 

3 

املدرسة تشرتط التالميذ أن يتبعوا     √
 تعليم و تعلم

4 

أسئلة عن الشرح  ةتسأل املدرس   √ 
 السابق

5 

 6 املدرسة تبلغ التعلم    √

التالميذمادة الكالم  درسةشرح املت    √  7 

الم للطريقة مدى مالءمة وسائل اإلع   √  8 
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يف شرح  درسةاليت يستخدمها امل
 املادة

اللغة اليت تلهم  درسةستخدم املت    √
على التحدث ابللغة العربية تالميذال  

9 

وجييب على أسئلة  درسةيب املستجت    √
تالميذال  

10 

حسب  تالميذال درسةصنف املت    √
 املقدرة

11 

اجملموعة إىل التحدث  درسةدعو املت    √
ل وفًقا للمواد اليت قدمها أمام الفص

درسةامل  

12 

يعطي التقدير والثناء  درسةامل   √ 
للمجموعة اليت هي جيدة وصحيحة 

 يف التحدث

13 

مادة الكالم مع  درسةلخص املت   √ 
تالميذال  

14 

تالميذعطي أوراق عمل الت درسةامل    √  15 
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على التحدث  تالميذالفز حت درسةامل    √
 ابللغة العربية

16 

نقل رسالة أخالقيةت درسةامل  √    17 

 18  نشاط التعليم والتعلم درسةغلق املت    √

2،90 عجممو    

 

 : جيد جدا4   : جيد3 : قلة جيد2 : غري جيد1

عند إدارة تعليم اللغة العربية  ةأما نتيجة ألنشطة املدرس
 فهي: 

𝑝 =
𝑅

𝑇
 X 100% = 65

72
 X 100% 

𝑝 =0.90X 100% 

 𝑝 = 2،90  

بني حد  ت ماتدل على أهنا وقع p  =90،2نتيجة  وب
فتكون داللة أن أنشطة  .جيد جدا تقديرب 100% -81

خبطواته  ارة تعليم ابستخدام األفالم الكرتونةعند إد ةاملدرس
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الصحيحة وأبحناء ومعاير عملية التعليم والتعلم اليت تلزم أن يهتم 
 عند عملية التعليم والتعلم. ةاملدرس

 أنشطة التالميذ ب(.

يف  تالميذالنود انحية امللحوظة ألنشطة وأما ورقة املالحظة من ب
يف اجلدول األفالم الكرتونية عملية التعليم والتعلم ابستخدام 

 التايل:
 

 7-4اجلدول 
 نتيجة أنشطة التالميذ عند عملية تعليم والتعلم

 ستخدام األفالم الكرتونيةا

الناحية امللحوظة  القيمة  رقم 
4 3 2 1 
 1 السالميرد التالميذ    √ 

ةيقرأ التالميذ الدعاء قبل الدرس    √  2 

 3 يهتم التالميذ يدعوة كشف الغياب    √
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 4 التالميذ نشاط يف تعليم و تعلم   √ 

أبهداف التعلم اليت  تالميذاليهتم     √
درسةينقلها امل  

5 

 6  مشرح املعل تالميذاليسمع     √

يف االستماع إىل مادة  تالميذالفهم     √
 الكالم

7 

ابلسؤال واإلجابة مع  تالميذاليقوم     √
درسةامل  

8 

ابللغة يريدون التحدث  تالميذال   √ 
 العربية

9 

يف تشكيل  تالميذالمواقف    √ 
 اجملموعات

10 

يف مهام مع جمموعات تالميذاليعمل   √    11 

أمام الفصل تالميذاليتحدث     √  12 

لظهور األصدقاء  تالميذاليستجيب     √
 يف املقدمة

13 

على التقدير  تالميذالردود فعل    √  14 



74 
 

 

والثناء للمجموعات املدجمة 
 والصحيحة يف التحدث ابللغة العربية

ملخًصا بتوجيهات  تالميذاليقدم     √
حول املواد اليت قدمها  درسةامل
درسةامل  

15 

 إكمال املهمة اليت قدمها تالميذال   √ 
درسةامل  

16 

مرحلة التقييم تالميذالمتابعة     √  17 

يف إغالق أنشطة  تالميذالمواقف    √ 
والتعلمالتعليم   

 
18 

5،87 عجممو    
 

 : جيد جدا4 : جيد 3 : قلة جيد2 : غري جيد 1

عند إدارة تعليم اللغة العربية تالميذ الأما نتيجة ألنشطة 
 فهي: 
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𝑝 =
𝑅

𝑇
  X 100% 

𝑝 =  63

72
 X 100% 

𝑝 = 610.8  X 010 % 

𝑝 =  5،87  
بني حد  ت ماتدل على أهنا وقع 𝑝  =87،5وبقيمة 

ألن أكثر من األنشطة . جيد جدا تقديرب 100% -81
نتيجتها تالميذ النتيجتها جيد جدا ولكن بعض األنشطة  التالميذ
 جيد. 

لذا ابستخدام األفالم الكرتونية وينمو امليول والرغبة يف 
عند التعليم. وكذلك ابستعمال األفالم الكرتونية جيعل تالميذ ال
يف إبقاء تالميذ الحبا يف تعليم اللغة العربية ويسهل تالميذ ال

 املعلومات أي يف تعليم االكالم.

 الكالمعلى فهم  تالميذالنتائج قدرة حتليل . 2

قدرة  لرتقية األفالم الكرتونية أاثر استخدام على عرفت
ابالختبار القبلي  ةقوم الباحثتف فهم الكالمعلى تالميذ ال
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األفالم  استخدامابالختبار القبلي قبل  ةقوم الباحثتوالبعدي. 
 داماستخبعد  ةقوم الباحثتختبار البعدي فأما اال ،الكرتونية

. واجلدول كالمفهم امل على تالميذالقدرة  لرتقية األفالم الكرتونية
وأما نتيجة اليت حصل  .والبعدياآلتية نتيجة االختبار القبلي 

  فهي كما يلي:يف االختبار القبلي وبعدي  تالميذالعلى 

 8-4اجلدول

والبعدي االختبار القبلينتيجة     
 

 تقدير
 نتيجة

االختبار 
 البعدي

 
 تقدير

االختبار  نتيجة
 القبلي

 
 التالميذ

 
 رقم

(1) التالميذ 45 مقبول 50 مقبول  1 
(2) التالميذ 50 مقبول 55 مقبول  2 
(3) التالميذ 70 جيد 80 جيد  3 

جيد 
 جدا

(4) التالميذ 75 جيد 85  4 

(5) التالميذ 50 مقبول  55  مقبول  5 
(6) التالميذ 65 جيد 70 جيد  6 

 جيد
 جدا

(7) التالميذ 75 جيد 85  7 
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(8) التالميذ 55 مقبول 65 جيد  8 
(9) التالميذ 70 جيد 80 جيد  9 
(10)التالميذ 75 جيد 80 جيد  10 

جيد 
 جدا

جيد  90
 جدا

(11) التالميذ 80  11 

جيد 
 جدا

جيد  95
 جدا

(12) التالميذ 85  12 

(13) التالميذ 60 مقبول 65 جيد  13 
جيد 
 جدا

(14) التالميذ 75 جيد  85  14 

جيد 
اجد  

(15) التالميذ 80 جيد 85  15 

 جيد
 جدا

 جيد 95
 جدا

(16) التالميذ 90  16 

(17) التالميذ 55 مقبول 60 مقبول  17 
 جيد
 جدا

جيد  95
 جدا

(18) التالميذ 90  18 

جيد 
 جدا

 جيد 90
 جدا

(19) التالميذ 85  19 

(20) التالميذ 60 مقبول 70 جيد  20 
(21) التالميذ 70 جيد 75 جيد  21 
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(22) التالميذ 65 جيد 70 جيد  22 
(23) التالميذ 45 مقبول 55 مقبول  23 
(24) التالميذ 70 جيد 80 جيد   24 
(25) التالميذ 65 جيد 75 جيد  25 
(26) التالميذ 70 جيد 80 جيد  26 
(27) التالميذ 70 جيد  75 جيد   27 
(28) التالميذ 70 جيد 75 جيد   28 
(29) التالميذ 75 جيد 80 جيد   29 
(30) التالميذ 55 مقبول 65 جيد  30 
(31) التالميذ 55 مقبول 65 جيد  31 
(32التالميذ) 70 جيد 75 جيد  32 

(33التالميذ) 50 مقبول 55 مقبول  33 
جيد 
 جدا

(34التالميذ) 80 جيد 85  34 

جيد 
 جدا

جيد  95
 جدا

(35التالميذ) 90  35 

جيد 
 جدا

(36التالميذ) 80 جيد  85  36 

جيد 
 جدا

(37التالميذ) 75 جيد  85  37 

(38التالميذ) 45 مقبول 55 مقبول  38 
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(39التالميذ) 40 مقبول 50 مقبول  39 
(40التالميذ) 55 مقبول 60 مقبول  40 
(41التالميذ) 65 جيد 75 جيد  41 
(42التالميذ) 60 مقبول 70 جيد  42 
(43التالميذ) 65 جيد 70 جيد  43 
(44التالميذ) 70 مقبول 75 جيد  44 

  جمموع 2945  3265 
 44:  

3265=
20،74  

 44:  
2945= 

66،93 

 
 معدل

 

 

على نتيجة االختبار  التالميذمن هذه البياانت حصل 
 .3265 ونتيجة االختبار البعدي 2945القبلي 

بـ  أو Test-ليل البياانت عن نتيجة االختبار بـ تحت وقبل
Ranks Test ، قوم ابختبار ضبط الفائيل ة أن تريد الباحثت 

uji normalitas)) املتجانس واالختبار ) (uji Homogenitas 

 . واجلدول التايل يتضح على نتيجة ضبط الفائيلspss ابستخدام
uji normalitas)). 
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               9-4اجلدول 
 نتيجة ضبط الفائيل

 
KELOMPOK kolmogrov-smirnova Shapiro-wilk 

statistic Df Sig. Statisti

c 

Df Sig. 

Nilai Pre 

test 

.138 44 .034 .966 44 .224 

Post 

test 

.116 44 .166 .953 33 .070 

 

 Distribusi Data )يشري اجلدول السابق أن توزيع البياانت

 أكرب من. 224( sig ) من االختبار القبلي مبستوى الداللة (
من االختبار  ( Distribusi Data ) وأن توزيع البياانت 0.05

وهذه تدل  0،05 أكرب من .070 ( sig )البعدي مبستوى الداللة
 .تكون طبيعيةعلى أن البياانت 
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 Ujiابالختبار املتجانس ) ةقوم الباحثواخلطوات التايل ت

Homogenitas( وأما النتيجة من االختبار املتجانس .)Uji 

Homogenitas). 

 10-4اجلدول
 ( Uji Homogenitas )املتجانسنتيجة اختبار  

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.007 1 86 .932 

االختبار يدل على أن حتصيل 10-4اجلدول  ومن
. اكرب من 932)نتيجة ب (Uji Homogenitas) املتجانس 

، وميكن متجانسة(. فتشري تلك النتيجة إىل أن البياانت 0،05
 كما يلي:  (Paired Samples Test) إجراء اختبار ت
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 11-4اجلدول 
 نتيجة املعدلة من االختبار القبلي والبعدي

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Pair 1 
pretest 66.93 44 13.039 1.996 
posttest 74.20 44 12.487 1.937 

 

 69.81يدل أن نتيجة االختبار القبلي  11-4اجلدول 
. واخلطوة التالية هي نظر أتثري 54.194ونتيجة االختبار البعدي 

 الكالم على مهارة لرتقية قدرة التالميذ األفالم الكرتونيةاستخدام 
 اآليت: 13-4وحتصيله كما بني اجلدول  ،Test -ابستعمال ت
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 12-4اجلدول 

 Test-حتصيل ت

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

pretest 

- 

posttest 

-7.273 2.518 .380 -8.038 -6.507 
-

19.156 
43 .000 



 
 

 
57 

 

 sig. (2-tailed))ومن اجلدول السابق يدل على أن حتصيل 

P-Value 0،000 وهذا يدل على أن استخدام  0.05 أصغر من
 الكالم. على مهارة كرتونية فعاال لرتقية قدرة التالميذاألفالم ال

 

 حتقق الفروض -ج

ا مني اللذين افرتضهتضيف الفصل األول أن الفر  كما ذكر
 مها : ةالباحث

األفالم الكرتونية ستخدام اإن  فرض البديل :ال( 1
 تالميذيكون فعاال لرتقية قدرة ال

 .لكالما على مهارة
مل  ستخدام األفالم الكرتونيةاإن  : يفرض الصفر ال( 2

 يكن فعاال لرتقية قدرة التالميذ
 .الكالم على مهارة

أن نتيجة  13-4اجلدول يف  ت-اإلختبار بواسطة حتصيل
وهذا (، 0.05 أصغر من 0،000)وهو   (.Sig) مستوى الداللة
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  (Ha)فرض البديلالو  مردود ((Hoفرض الصفري اليدل على أن 

لرتقية قدرة  فعال األفالم الكرتونيةاستخدام  أى إن  قبولم
 الكالم. فعال على مهارة التالميذ
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث  -أ
استخدام عن ابلبحث التجرييب  ةالباحث تما حبث بعدو 

 MIN يف الكالم على مهارة قدرة التالميذة لرتقياألفالم الكرتونية 

10 Banda Aceh فحصلت النتائج البحث كما يلي ،: 
ستخدام األفالم الكرتونية اب والتالميذ ةإن أنشطة املدرس -1

. بناءا جيد جدا الكالم قدرة التالميذ على مهارةة لرتقي
على النتيجة احملصولة من مالحظة  املباشرة للمدرس هي 

 100-81أهنا وقع بني حد  ابلدليل على =85P بقيمة
هي بعد  والنتيجة احملصولة لتالميذ. مبعىن جيدجدا %

وهذه  =P 82,5من البياانت السابقة  ةماحصل الباحث
عملية أن مبعىن ،  % 100-81 حديف  أهناعلى  تدل

قدرة ة لرتقي ألفالم الكرتونيةا ستخدامابالتعليم والتعلم 
 .جيد جدا التالميذ على فهم الكالم
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ذ على يقدرة التالمة لرتقي ألفالم الكرتونيةا استخدامإن  -2
هذا يتضح من . و MIN 10 Banda Aceh  بـــــــــ الكالم مهارة

Ranks Test  حتصل على نتيجة(sig. (2-tailed) P-Value 
 .(.Sig)، أصغر من مستوى الداللة 000

 
 اإلقرتاحات -ب

اإلقرتاحات  ةالباحث تاعتمادا على البياانت السابقة قدم
 اآلتية:

األفالم  ستخداما ي اللغة العربيةدرسمل ينبغي -1
 على مهارةوالتعلم تعليم عملية العند  الكرتونية

 .الكالم أكفاء على مهارة تالميذ، لكي الالكالم
 النصوص واأن يكثر  ي اللغة العربيةدرسملينبغي  -2

 يف الفصل.الصور  عن طريق لتالميذ العربية 
الوسائل  واأن يستخدمغة العربية لي الدرسملينبغي  -3

 تالميذليقدر ا حىت الكالم مهارةتلفة يف تعليم املخ
 .جيداابللغة العربية  يفهموا النصن أ
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اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم 
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan 

sesuai dengan pendapat bapak/ibu secara objektif. 

 1. berarti “tidak baik”       3. Berarti “baik”   

 2. berarti “kurang baik”    4. Berarti “sangat baik” 

No Aspek Yang Diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Guru mengucapkan salam     

2 Guru mengajak siswa membaca 

doa sebelum belajar 

    

3 Guru mengecek kehadiran siswa     

4 Guru mengkondisikan siswa  

untuk mengikuti pembelajaran 

    

5 Guru mengaitkan pembelajaran 

yang lalu dengan pembelajaran 

yang akan berlangsung 

    

6 Guru menyampaikan 

pembelajaran 

    

7 Guru menjelaskan materi kalam 

kepada siswa 

    



 

 

8 Kesesuaian media dengan metode 

yang digunakan guru dalam 

menjelaskan materi kalam 

    

9 Guru menggunakan bahasa yang 

menggugah siswa untuk berbicara 

dengan bahasa arab 

    

10 Guru menanggapi dan menjawab 

pertanyaan siswa 

    

11 guru mengelmpokan siswa secara 

variasi sesuai dengan kemampuan 

    

12 Guru menyuru kelmpok untuk 

berbicara di depan kelas sesuai 

materi yang diberikan guru 

    

13 Guru memberikan apresiasi dan 

pujian untuk kelompok yang 

bagus dan benar dalam berbicara 

    

14 Guru merangkum materi kalam 

dengan siswa 

    

15 Guru memberikan  lembar kerja 

siwa (LKS) 

    

16 Guru memotivasi siswa untuk 

berbicara bahasa arab 

    



 

 

17 Guru menyampaikan pesan moral     

18 Guru menutup kegiatan belajar 

mengajar 

    

 

 

 

 

 

 

   Aceh Besar, 14 November 2019 

   Pengamat / Observasi 

 

 (    ) 



 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan 

sesuai dengan pendapat bapak / ibu secara objektif. 

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Siswa menjawab salam guru     

2 
Siswa mebaca doa sebelum 

belajar 

    

3 
Respn siswa dalam mengecekan 

kehadiran 

    

4 
Siswa semangat dalam mengikuti 

pembelajaran 

    

5 

Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

guru 

    

6 Siswa mendengar penjelasan guru     

7 
Pemahaman siswa dalam 

menengarkan materi kalam 

    

8 
Siswa melakukan Tanya jawab 

dengan guru 

    

9 Siswa mau berbicara dengan     



 

 

bahasa Arab 

10 
Sikap siswa dalam membentuk 

kelompok 

    

      

11 
Siswa mengerjakan tugas bersama 

kelompok 

    

12 Siswa berbicara didepan kelas     

13 

Siswa memberi tanggapan 

tergadap penampilan teman 

didepan 

    

14 

Reaksi siswa terhadap apresiasi 

dan pujian untuk kelompok yang 

kompak dan benar dalamberbicara 

bahasa arab  

    

15 

Siswa membuat rangkuman 

dengan bimbingan guru tentang 

materi kalam yang telah 

disampaikan guru 

    

16 
Siswa menyelesaikan tugas yang 

di berikan guu 

    

17 Siswa mengikuti tahap evaluasi     

18 Sikap siswa dalam menutup     



 

 

kegiatan belajar mengajar 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceh Besar, 14 November 2019 

        

    Pengamat / Observasi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

NAMA SEKOLAH  : MIN 10 Banda Aceh  

MATA PELAJARAN  : Bahasa Arab 

KELAS/SEMESTER  : IV/1 

MATERI KELOMPOK :  ِالتَ ْعرِْيُف ِِبلنَ ْفس 

ALOKASI  WAKTU  : 2 x 35 

 

 A. Kpetensi Inti. 

1 Menghargai dan menghayati ajaran yang di 

anutnya. 

2 Menghargai dan menghayati prilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab,peduli (toleransi, 

gotong royong, santun) percaya  diri dalam 

interaksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 



 

 

3 Memahami dan menerapkan pengetahuan 

(factual, konsetual, dan procedural)  

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 

fenomena  dan kejadian  tampak mata. 

4  Mengolah, menalar dalam ranah kongkrit 

(menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis membaca 

menghitung,mengarang dan 

menggambar)sesuai yang dipelajari disekolah 

dan lainnya sesuai sudut pandang teori. 

B. Kopetensi Dasar 

3.1 mengidentifikasi bunyi kata, frasa dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan topic baik secara lisan maupun 

tulisan. 

 C. Indikator 

3.1.1 dapat melafalkan teks hiwar tentang  

 التَ ْعرِْيُف ِِبلنَ ْفسِ 



 

 

 

3.1.2 Dapat mendemnstrasikan hiwar tentang 

 .dengan baik ddan benar التَ ْعرِْيُف ِِبلنَ ْفسِ 

3.1.3 Siswa mampu membuat kalimat baru dari 

contoh-contoh yang telah diajarkan oleh 

guru. 

 D. Materi Pembelajaran 

 التَ ْعرِْيُف ِِبلنَ ْفسِ  Terkait Topik احِلَورُ 

 E. Metode Pembelajaran 

  Pendekatan : Saintifik 

  Metode  : Diskusi-Tanya Jawab-Kalam 

 F. Sumber Pembelajaran, Alat,Dan Media 

  -Buku siswa bahasa Arab kurikulum 2013 

  -Kamus bahasa Arab 



 

 

  -Speaker 

  -Laptop 

  -Infokus dan lain-lain 

 G. Langka-Langka Pembelajaran 

  -Pertemuan Pertama 

1 Pendahuluan ( 5 Menit) 

-Guru memulai pembelajaran dengan 

mengucap salam dan doayang dipimpin ketua 

kelas. 

-Guru memeriksa kehadiran murid, kerapian 

berpakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

-Guru memberikan pree test 

-Guru mengulang kembali pelajaran yang 

sudah lalu. 

-Guru memotivasisiswa siswa sekaligus 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2 Kegiatan Inti 

➢ Mengamati 



 

 

-Guru menyampaikan pengantar atau 

ilustrasi siingkat tenttang  التَ ْعرِْيُف

 dengan mengajukan ِِبلنَ ْفسِ 

beberapa pertanyaan yyang relevan 

dengan topic 

-siswa mengamatimateri hiwar 

melalui film kartun. Berikanlah 

mtivasi agar peserta didik memiliki 

perhatian penuh dalam mengamati 

materi.  

-Bila di perlukan guru memberikan 

pengulangan agar lebih 

memahamimateri tersebut 

-setelah isi hiwar dipahami, barulah 

ditinjak lanjuti dengan cara 

meberikan siswa kesempatan untuk 

mencari pasangan 

-siswa mendemnstrasikan hiwar 

secara berpasangan 

➢ Menanya 



 

 

-Siswa bertanyatentang kosa kata 

yang belumdipahami yang berkaian 

dengan topik  ِالتَ ْعرِْيُف ِِبلنَ ْفس  
-Siswa bertanya soalkalimat yang 

belum dipahami berkaitan dengan 

topik  ِالتَ ْعرِْيُف ِِبلنَ ْفس 
➢ Mengeksplorasi 

-Siswa mendiskusikan tekskalimat 

yang belum dipahami yang berkaittan 

dengan topic 

-Siswa mendiskusikan soal secara 

berkelompok yang terdapat pada 

meiayang telah disediakanoleh guru. 

➢ Menalar 

-Siswa mencari petanyaan sesuai 

dengan pertanyaan pada lembaran 

soal setelah mendapat instruksi dari 

guru. 

➢ Mengkomunikasikan 



 

 

-Siswa berbicara dengan teman sesuai 

dengan yang telah merekapelajari 

dengan fasih dan benar. 

  3. Penutup 

    -Guru memberikan pertanyaan 

tentang kanungan materi dan gagasan 

yang terdapat dalam hiwar. 

    -Sisawa bersama guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari  

    -Guru memberikan pesan moral 

kepada siswa 

    -Guru bertanya tentang proses 

pembelajaran hariinikemudian 

menuup pelajaran dengan membaca 

hamalahdan kemudian memberi salam 

 H. Penilaian. 

  1. Sikap spiritual 

   a. Teknik penilaian  : penilaian diri 



 

 

   b. Instrumen penilaian  : lembar 

penilaian diri 

  2. Sikap social 

   a. Teknik penilaian  : penilaian 

antar teman 

   b.  Instrumen penilaian : lembar 

penilaian 

 Bentuk Penilaian 

No 

Nama 

peserta 

didik 

Aspek 

penilaian 
Skor 

Ketuntas

an 
Tindak lanjut 

  
kelancara

n 
Akurasi Pelafalan 

Int

on

asi 

 T TT R P 

1           

2           

3           

 

   Jumlah 

   Keterangan: 

   -baik/sering   :70-100 



 

 

   -cukup/kadang-kadang :46-69 

   -kurang/tidak pernah  :0-45 

 Pensekoran nilai: jumlah skor 

 I. Pengetahuan dan bentuk 

  a. Teknik penilaian : performance 

 



 

 

 : السَََّلُم َعَليمُكمم  ْحمَدأ

 : َوَعَليمُكُم السَََّلمم  أَِميم 

 : َما اْسمَُك؟ َأْحمَدُ 

ي أَِميم ، َو أَنمَت َما اْسمَُك؟ أَِميم   : اْسِم

ي َأْحمَد: ا َأْحمَد  ْسِم

 : َكيمَف َحاُلَك؟ أَِميم 

ُدلِلَّ  َأْحمَد  : ِِبَْيمِ َواحلَمم

 ِمنم أَيمَن أَنمَت؟:  أَِميم 

 : َأََن ِمنم َجاَكرمتَ  َأْحمَد



 

 

 : َهلم أَنمَت طَاِلُب؟ أَِميم 

، َأََن طَاِلب َأْحمَد  : نَ َعمم

َلا  أَِميم  َلا َو َسهم  : أَهم

َلا  َأْحمَد َلا َو َسهم  : أَهم

 

 

 

 

 



 

 

 

Nama : 

Kelas : 

SOAL : Pre test  

Letakkan kata-kata di bawah ini dalam kalimat yang 

sempurna!  

 ْحمَدأَمنم أَنمَت؟...  .1

 ج. َأَنَ  ب. أَنمتَ  أ. ُهوَ 

 َهلم أَنمَت...؟ .2

 ج. طَالَِبة   ب.ُمَدر َِسة   أ. طَاِلب  

 ُهَو ...؟ .3

 ج. َزي مَنبُ  ب. َعِلي   أَ. فَاِطَمةُ 



 

 

؟ .4  َأََن ... نَ َعمم، َهلم أنمَت طَاِلب 

 ُمَدر َِسة  ج.  طَاِلب  ب. طَالَِبة  أ.

؟ .1  َهلم َأْحمَُد طَاِلب 

 ِمنم أَيمَن َأْحمَُد؟ .2

 

 

 

 



 

 

َْلُمْفر د اتَُاَ 
Ayo ucapkan kata-kata berikut ini berulang-ulang hingga 

lancar! 

 تِْلِمْيَذة  -  ُهوَ -   اَلّسالُم َعَلْيُكمْ -

ِ وبَ رََكاتُهُ -  وَعَلْيُكُم اَلسَّاَلُم َوَرْْحَُة الَّلَّ

 أَْيضاا-  ِهيَ -   أَْهالا َوَسالا -

 َمنْ -  هَذا-   أَْهالا ِبكَ -

 َمْن أَْنَت؟-  َهِذهِ -   َصَباَح اْلَْْيِ -

 َمْن أَْنِت؟-  ذِلكَ -   َصَباَح اْلنُّرِ -

 َمْن َهذا؟-  تِْلكَ -   َمَساَء اْلَْْيِ -

 َمْن َهذِه؟-  اَْلسَّيِّدُ -   َمَساَء اْلن ُّْورِ -

 َوأَْنَت؟- اَلسَّيَِّدةُ -    َأنَ -

 َهلْ - ُمَدرِّسُ -    أَْنتَ -



 

 

 نَ َعمْ - ّرَِسة  ُمد-    أْنتِ -

 َل -  تِْلِمْيذ  -    
Tuliskan arti kata-kata berikut pada kolom  yang tersedia! 

No Mufradat Arti 

 ………………… أنَ  1

 ………………… أَْنتَ  2

 ………………… ِهيَ  3

 ………………… تِْلِمْيذ   4

 ………………… َصَباَح اْلَِْيِ  5

 

 َاْلَِْوارُ 
Ayo bacalah hiwar di bawah ini dengan lafal dan intonasi 

yang baik dan benar! 

Ahmad berkenalan dengan murid baru yang bernama 

usman. 

 السَّاَلُم َعَلْيُكْم!: َأْْحَدُ 

 َوَعَلْيُكُم السَّالُم َوَرْْحَُة الَّلَِّ َوبَ رََكاتُهُ  : ُعْثَمانُ 



 

 

 :َمْن أَْنَت؟ َأْْحَدُ 

 ْسَماُن ، َوأَْنَت؟َأَن عُ : ُعْثَمانُ 

 َأَنَأْْحَُد، أَْهالا َوَسْهالا ََي ُعْثَمانُ : َأْْحَدُ 

 دُ أَْهالا ِبَك ََي َأْحَْ : ُعْثَمانُ 
Fatimah bersama khadijah bertemu dengan hindun 

 َصَباَح اْلَْْيِ! : ِهْند  

 :َصَباَح الن ُّْوِر! فَاِطَمةُ 

 فَاِطَمُة؟:َمْن َهَذا ََي  ِهْند  

 :َخِدْْيَُة، ِهَي تِْلِمْيَذُة!   فَاِطَمةُ 

 :أَْهالا َوَسْهالا ََي َخِدْْيَُة! ِهْندُ 

 :أَْهالا ِبَكَيا ِهْند ! َجِدْْيَةُ 
Ibrahim Memperkenalkan Hasan Kepada Ali  

 :َمَساَء اَْلْيِ! ِإبْ رَاِهْيمُ 



 

 

 !:َمَساَء النُّور َعِلي  

 :ََي َعِلي ، هَذا َحَسن   ِإبْ َرِهْيمُ 

! َعِلي    :أَْهالا َوَسْهالا

 :أَْهالا ِبَك! ِإبْ َرِهْيمُ 

 :َهْلى أَْنَت تِْلِمْيذ  ََي َحَسن ؟ َعِلي  

 :نَ َعْم، َأَن تِْلِمْيذ   َحَسن  

 :َوَهْل أَْنَت تِْلِمْيذ  أَْيضاا؟ ِإبْ َرِهْيمُ 

 ْيضاا:نَ َعُم، َأَن تِْلِمْيذ  أَ  َعِلي  

 

 

 

 



 

 

Peragakan hiwartersebut di atas di depan dan sesuaikan 

dengan namamu masing-masing! 

Tulislahnama-namayang terdapa padahiwar di atas pada 

kolom yang terseia! 

اَلنَّْمرَ 
 ةُ 

 اْلُمذَكَّرُ 
(laki-laki) 

 اَْلُمَؤنَّثُ 
(perempuan) 

1. ………………………

……… 

………………………

………. 

2. ………………………

……… 

………………………

………. 

3. ………………………

……… 

………………………

………. 

4. ………………………

……… 

………………………

………. 

5. ………………………

……… 

………………………

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ْلََتِْكْيبُ ا  
Perhatikan tabelibawah ini! 

ِاْسُم  ِاْسِتْفَهامُ 
 اإِلَشاَرةِ 

ُمْفَردِ ِاْسُم  َعِلم    َضَمائِرُ  

Kata 

tanya 

Kata 

tunjuk 

nama Kata benda 

tunaggal 

Kata 

ganti 

 َأنَ  تِْلِمْيذ   َأْْحَدُ  َهَذا َمنْ 
 أَْنتَ  تِلِمِيَذة   ِإبْ رَاِهْيمُ  َهِذهِ  َهلْ 
 أَْنتِ  ُمَدرَّس   فَاِطَمةُ  َذِلكَ  
 ُهوَ  ُمَدّرَِسة   َعِلي   تِْلكَ  
 ِهيَ   ِهْند    

 

Kata ganti 

 ِهَي(-ُهوَ -أَْنتِ -أَْنت-)َأنَ 
Perhatikan pola kalimat di bawah ini! 

 َأْْحَدُ 



 

 

 فَاِطَمةُ 

 َأنَ 

 تِْلِمْيذ  

 تِْلِمْيَذة  

 ِإبْ َرِهْيمُ  

 أَْنتَ 

 تِْلِمْيذ   

 َخِدْْيَةُ  

 أَْنتِ 

 تِْلِميْيَذة   

 َحَسن   

 ُهوَ 



 

 

 ُمَدرِّس   

 فَاِطَمةُ  

 ِهيَ 

 ُمَدّرَِسة   
Untuk menanyakan nama seseorang dapat menggunakan: 

ْن((  أ ْنِت / أ ْنت  / م 

ْن(  )ِهي  / ُهو  / م 

 

 



 االختبار القبلي

                             

                        

 

 



 عملية التدريس والتعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االختبار البعدي

 

 



 

 

 السرية الذاتية

 أوال: البياانت اشخصية

  ايسين فوان الفياان:   االسم الكامل

 150202144:   رقم القيد

 1997مايو  10: ملبااي،   حمل واتريخ امليالد

 اإلانث:   اجلنس

 : اإلسالم  الدين

 :إندونيسيا  اجلنسية

 : غري متزوجة  احلالة االجتماعية

 ,lambaya, kecamatan simeulue tengah:  العنوان

kabupaten simeulue. 
 : طالبة  العمل 

  yasnifonaalyasnifona@gmail.com :  الربيد اإللكرتوين



 

 

 : حممد يسار  اسم األب

 : الفالح  العمل

 سناوايت: اكو   اسم األم

 : ربة البيت  العمل

 Lambaya, Kecamatan Simeulue:  العنوان

Tengah, Kabupaten Simeulue. 
 

 اثنيا: خلفية التعليم

 SDN 11 Simeulue Tengah 2009 املدرسة اإلبتدائية :

  MTSN 1 Simeulue Tengah 2012املدرسة املتوسطة : 

 SMAN 1 Simeulue Tengah 2015:  املدرسة الثانوية  

املعلمني جبامعة الرانريي قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وأتهيل 
 2020-2015اإلسالمية احلكوميو، بندا أتشية، سنة 


