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 .ومجيعأسريت،وإىلختنيالكبيينالكبيوأ
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 وتقدير شكر         
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  هلل املخلوقنياحلمد اجميع املدبر القيوم احلي الةاملني والسالمرب والصالة
.األمتاناألكمالنعلىسيدناحممدوعلىءالهوصحبهالطيبنيالطاهرين

حتتاملوضوعالرسالةهذهكتابةمنوقدرتهتةاىلبإذناهللةالباحثتانتهفقد
في  دراسة تجريبية) معاني النصوصترقية قدرة الطلبة على فهم لمسجل استخدام "

("Kuta Baro العاليةالمدرسة  الرتبيةبكليةالةربيةاللغةتةليمقسمإىلقدمهاتو.
للحصولاملقررةاملوادمنكمادةاحلكوميةاسإسالميةالرانيىجامةةاملةلمنيأهيلوت

 .علىالشهادةااجامةيةيفعلومالرتبية

اللذينالكرمينيللمشرفنيعميقشكربالةالباحثقدمتتالرسالةهذهمقدمةويف
حىتالرسالةهذهعلىاسإشرافيفوأفكارمهاأوقاهتمابذالقد :مها،هنايتهامنأوهلا

املاجستيسالميةالدكتور خملصةوحممود اجيزيهمأناهللعسىاملاجستيالدكتورة
.ااجزاءأحسن

كليةولةميدومديرهااحلكوميةاسإسالميةالرانيىاجامةةالشكربةالباحث قدمتتو
الذيناملكرمنيةاألساتذواجميعالةربيةاللغةتةليمقسمولرئيساملةلمنيأهيلوتالرتبية
.الكليةهذهيفصحيحاإرشادااوأرشدوهاملفيدةالةلومأنواعاعلموهقد

الرتبيةكليةومكتبةالرانيىجامةةمكتبةموظفياجميعالشكربةالباحثقدمتوت
إليهااحملتاجالكتبإعارةيفاساعدوهقدالذينالرانيىجامةةاملةلمنيأهيلوت وال.



 

 و

 

ملديرالشكرعميققدمتأنةالباحثيفوت الذينةواألساتذ Kuta Baroالةاليةاملدرسة
.البحثهلذاالبياناتمجعيفاساعدوه

الباحثةتو األصدقاءاجميعالشكربتقدم الةربية اللغة تةليم قسم خاصة)يف
أحسنهماهللتةاىلأنجيزيتدعو.الرسالةهذهسإمتاماساعدوهقدالذين(الثاينللفصل

.ااجزاءيفالدنياواآلخرة

أوال ةظيمالةميقالشكربالتقدمتنتنسىالباحثة املكرم ذوالكفلهبرألبيها
وأ املكرمة حسنةاللذينمرنييتمها تربية ربياها يفسةادملنافةةعلومااوعلماهقد هتا

اهلل.واآلخرةالدنيا ااجزاءهمجيزيلةلى أحسن الصحةيويةطا يفهما ويدخلهما
عبادك".ااجنة من وجةلنا صغيا ربياين كما وارمحهما ولوالدي ذنويب اغفريل رب

"الصاحلني

وترجومنالقارئني،أنجيةلهذاالةملمثرةنافةةاهللالباحثةإىلوأخيا،تدعو
صالحانافةاسإكمالهذهالرسالةألناسإنسانالخيلومناخلطأوالنسياننقدابنائياوإ

.وعسىأنتكوننافةةللباحثةوللقارئنيمجيةا

.النصيوالحولوالقوةإالباهللالةليالةظيم،واحلمدهللربالةاملني


2139يناير21دارالسالم،


 الباحثة

 

املوىلونةم نةم الوكيل ونةم اهلل حسبنا يكن، مل يشأ ومامل كان اهلل ماشاء
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 مستخلص البحث
 

معاينلرتقيةقدرةالطلبةعلىفهم املسجل وسيلةاستخدام"إنموضوعهذهالرسالةهي
واملشكلةاليتوجدهتاالباحثة(".Kuta Baroالعاليةدراسةجتريبيةيفاملدرسة)النصوص

أن الطالبيف املمعظم يفهمواKuta Baro العاليةدرسة أن على يقدرون معاينال
الشائعةاليتمعاينالنصوصاليستطيعونأنيفهمواأهنمأي.هناويسمعاليتالنصوص

 يفمادة املختلفةمعاينالنصوصحىتخيتاروااالستماعوخيطئونيف.القراءةوجدوها
معرفةفعالةوسيلةفهيهذهالرسالةالبحثيفأهدافاأم.حينماوردتيفالتمرينات

 املسجل على الطلبة قدرة لرتقية الطالبومعاينالنصوصفهم استجابة بتطبيقةمعرفة
الباحثةامتهادوأمامنهجالبحثالذياستخ.معاينالنصوصيفتدريس املسجلوسيلة

الدراسةالتجريبية،ويفمجعالبياناتتقومالباحثةباالختبارالقبلييفهذهالرسالةفهي
املباشرة واملالحظة والبعدي، هي. الدراسة هذه يف اجملتمع الطالبيفويكون مجيع

 هعددKuta Baroالعاليةاملدرسة واخت923م الص طالبا، الباحثة (3)الثاينذت
حيثي عددهم البحث71بلغ كعينة ةطالبا البحثالىتحصلتعليها. نتائج وأما

معاينتكونفعالةلرتقيةقدرةالطلبةعلىفهماملسجلإناستخداموسيلةالباحثةفهي
2،17(to)ألنقيمةجيدجداالنصوص 3،72أى%5أكربمنمستوىالداللة

ألنةبلأنشطةتعلمالطيفجداجيدةبتؤثراستجابةالطلوأيضا%.7ومستوىالداللة
.%9٩نتيجتهاتناليفالتقدير
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ABSTRAK  

 

Sesungguhnya judul penelitian ini adalah "penggunaa media rekaman untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami makna teks (studi 

eksperimental di MAN Kuta Baro)". Masalah yang ditemukan oleh peneliti adalah 

bahwa sebagian besar siswa di MAN Kuta Baro tidak dapat memahami arti dari 

kosa kata yang mereka dengar. Artinya, mereka tidak dapat memahami kosakata 

umum yang mereka temukan dalam membaca. Mereka merasa kesulitan dalam 

mendengarkan sehingga mereka memilih kosakata yang berbeda ketika mereka 

dapatkan dalam latihan. Tujuan dari penelitian dalam penulisan ini adalah 

memeberikan pengetahuan yang efektif dengan menggunakan media rekaman 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami makna teks dan untuk 

mengetahui tentang respon siswa dengan menerapkan metode rekaman dalam 

mengajarkan makna teks. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah pre-Eksperimen dengan model one group pre test post test 

dan metode pengumpulan data menggunakan Observasi dan Tes. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua siswa di MAN Kuta Baro dengan jumlah 923 siswa, 

dan sampel penelitian kelas dua (2), dengan jumlah 71 siswa sebagai sampel 

penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti adalah bahwa penggunaan 

media rekaman efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa memahami makna 

teks sangat baik karena nilai (to) 9717 lebih besar dari tingkat signifikansi 5%  atau 

2779 dan tingkat signifikansi 7% . Respon siswa juga sangat baik dalam kegiatan 

belajar siswa karena hasil nilai observasi mencapai 39% . 
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ABSTRACT 

  

The tittle of this research “applying type recorder as learning media in attemp to 

increase student ability in understand the word of the  text” (a study at MAN Kuta 

Baro). Problem that encountered by the research are most student at MAN Kuta 

Baro are unable to comprehend the meaning of vocabulary the are listening to. 

They can hardly understand, especially general vocabulary they get from listening 

actifity. Heaps of time in listening, they listen mistakenly causing them choosing 

different vocabulary in doing exercise. The aims of this researh are to prove the 

effectiveness of Type Recording as learning media in developing student ability in 

understand the word of the text and ti finf out student responses toward Type 

Recording is learning the word text. The metodology used by researche r is 

experiment research, whilem collecting data, pre-test and post-test have been use 

along wist observation. The population of this research are all student in MAN 

Kuta Baro which aprroximately accouted for 923 student, and the sample of 

research is the students of class 2 they are 71 students. The result showed that 

students responses to the using Type Recording as media in kearning has 

increased student ability in understanding were efective, this is indicated by 

observasi 399, and the reseach of  t value (count) greater than t (table) is 9717>2, 

79, this the application of Type Recording media efective in improving students 

ability in understanding arabic text in MAN Kuta Baro. 



 
 

1 

 

 الفصل األول
 مقدمة

 مشكلة البحث - أ
 اللغة العربية هيو . تفاهم بينهمال ةوسيلو  لمجتمعتصال لالا أداةهي اللغة  

لغة الأي نزل القرآن ب الكرمي انلقر وهي لغة ا 1.ضهمار العرب عن أغ يعربهبا ت اليتاكلملا
 ة املستعملة يفلغة الثانيلكا  وهي.احلديث الشريف لغةتكون  ، وكذالكحةيعربية الفصال

 .العامل اآلن
يف دراسة اللغة العربية هناك أربع مهارات وهي مهارة االستماع، ومهارة الكالم، 

مهارة االستماع هو وسيلة إىل الفهم وإىل االتصال . ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة
  .املتكلم والسامعاللغوى بني 

 ألجل وهي والتعلم التعليم عملية لتسهيل مفيد وسيلة أو أداة هي التعلم وسيلة
 ويسهل التدريس يف للمدرسني جًدا مفيد هذا .والطلبة املعلمني بني التواصل تبسيط
  .واستيعاهبا الدروس عليهم تلقي  الذين الطلبة على

 تتم .السمع حباسة ترتبط فهي الرسومية يلةالوس عكس على املسجل ووسيلة
 وغري (لفظية لغات/كلمات  يف) شفهية سواء مقروءة، وزرم إىل نقلها املراد الرسالة
 ذلك يف مبا القراءة، تعليم يف جنمعها أن ميكننا اليت الوسائط من أنواع عدة هناك .لفظية
  .اللغوية واملختربات الفونوغراف املسجالت أجهزة

على شرائط أو ، لصوتيةئل لتعلم مهارة االستماع هي التسجيالت اإن أهم الوسا
على تعلم وال يقتصر استعمال هذه الوسائل . واأللعاب اللغوية و التمثيل ،أسطوانات

 ،زيز كل املهارات اللغوية األخرىبل تستخدم أيضًا يف تع ،مهارة االستعمال فحسبه
 .مهارة االستعمال بالدرجة األوىل ولكنها تفيد

______________ 
 .9.،ص(ه1 12املكتبة العصرية، :بريوت) جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 1
 07.، ص(1119دار املعارف مبصر،: القاهرة) الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم 



  

 

 
 

 
برز يف الفرتة األخرية اخنفاض حماولة املعلم لتطبيق جمموعة الوسائل املناسبة ال 

وهذا احلال مقلق يف الغاية، وحيب  . فهام النصوص، وذلك جيعلهم سائمني يف التعلم
ولفهم النصوص حيتاج إىل . أن تعاجل بشكل جدى مبثري جميبا لفهم النصوص البسيطة

الت تستخدم للحصول على النجاح يف فهم وسائل متعددة، فهناك بعض حماو 
النصوص، احداها باستعمال بوسيلة املسجل وهو عنصر  يف األنشطة أو عمليات 

 .التعليم

تبادل وجهات النظر معهم بعد و ىل أحاديث االخرين ستماع إاالوهناك  
اضرات ىل االحاديث من االزاعة والتلفزيون وحضور احملواالستماع إ رائهم،إىل أستماع اال

كله ميد املرء . ىل شرح الدروس ىف املعاهد واملدارس واجلامعاتوالندوات واالستماع إ
  .، وتزويد من الثقافةاملفاهيم اليت تنمي خربهتهصيلة من املعلومات و حب

االستماع هو أن يقدر املتعلمون االستماع كفن هام من فنون اللغة  وأما فائدة
التشابه واالختالف يف بداية األصوات،  ييز أوجهويستطيعوا مت .ال اللغويصواالت

وأن تكون لديهم القدرة على إدراك الكلمات املسموعة، وعلى . ووسطها وهنايتها
القدرة على املزج بني أن تنمو لديهم .راإلستجابة لإليقاع املوسيقي يف الشعر والنث

 .2املفيدةلة يف مجل صاحلروف املنفصلة يف كلمات منطوقة، والكلمات املف
بني صوت احلروف  وافارقي أن ليستطيع الطالباالستماع  وأهداف تدريس

يدرس املدرس االستماع . اسمعوهني اليت النصوصمعاىن  ويستطيعون أن يفهموااهلجئية 
مادة اللغة العربية حيث أن يف مادة اللغة العربية يتعلم حتت  Kuta Baro العايةاملدرسة  يف

 .والكتابة، واالستماع، والكالمالطالب القراءة، 

______________ 
 .71 .ص،(ه1211جامعة دمشق،: بريوت) تدريس اللغة العربيةحممود امحد السيد،  
  .11.، ص(1991جامعة القاهرة،: دار الشواف) ، تدريس فنون اللغة العربيةعلى امحد حركور2

  



  

 

 
 

 يقدرون ال Kuta Baro العايةعظم الطالب مبدرسة م يف وجدت الباحثة ولكن
معاىن أن يفهموا  ونأي ال يستطيع.هانالىت يسمع النصوصمعاىن  واأن يفهمعلى 

 . مادة االستماعيف  اليت وجدوها شائعةال النصوص

لرتقية  وسيلة املسجلاستخدام " عن تبحثتريد الباحثة أن ومن تلك الظواهر، 
 (Kuta Baro يةلالعااملدرسة  يفبية يسة جتر درا)معاين النوصعلى فهم  قدرة الطلبة

 .هذه الرسالة كاملوضوع يف
 

 أسئلة البحث -ب
 :  حتدد البحث على أسئلتنيمن البيانات السابقة، تريد الباحثة أن 

 ؟معاين النصوصترقية قدرة الطلبة على فهم  لفعالة مسجل وسيلة هل تكون  -1
 ؟معاين النصوص يف تدريس وسيلة مسجل  تطبيقبة باستجابة الطل كيف - 
 
 اف البحثهدأ -ج

 :أم أهداف هذه الرسالة فهي كما يلى 
 .معاين النصوصلرتقية قدرة الطلبة على فهم  مسجل وسيلةفعالة  ملعرفة  -1
 .معاين النصوصيف تدريس  مسجل وسيلة تطبيقب ةباستجابة الطل ملعرفة - 

 
 أهمية البحث -د

 .ميةيت التعلإلصالح املمارسالنيل خربهتا و : حثةللبا -1
 .التعلمالتعليم و  ملراجع يف تطوير عمليةر للمعلومات واكمصاد   :سر للمد - 
 .تعلم اللغة العربيةيف  همولتشويق عهملدف: طالبلل - 
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 البحث فروض -ه
 :هذه الرسالة هي إفرتاضتها الباحثة يف فروض اليتالا وأم

ال ترقي قدرة الطلبة مسجل إن استخدام وسيلة : ( Ho)الفرض الصفري  -1
 .معاين النصوصعلى 

ترقي قدرة الطلبة على مسجل إن استخدام وسيلة :  (Ha)الفرض البدل  - 
 .معاين النصوصفهم 

يف مسجل إن استجابة الطالب بتطبيق وسيلة  ( :Ho)الفرض الصفري  - 
 .ناقص معاين النصوصتدريس 

يف تدريس  مسجلوسيلة  إن استجابة الطالب بتطبيق:(Ha)الفرض البدل  -2
 .جيد معاين النصوص

 
 المصطلحات معانى -و

الرسالة، تريد الباحثة أن تبني مصطلحات كما  هذه عن تبحث الباحثةأن قبل 
 :يلى
 م استخدا -1

 "على وزن"استخداما -يستخدم-ستخدماستخدام لغة مصدر من ا
به يف هذه الرسالة هي  وأما املراد 1".اختذه خادما: "معناه استفعاال-يستفعل-استفعل
 .وسيلة يف تعليم استخدم

 وسيلة  - 
 1.ما يتقرب به إىل الغري، واجلمع الوسل، والوسائل"سيلة لغة هي و 

______________ 
  .101.،ص( 77 دار املشرق :بريوت)بعون ر الطبعة األ ،لغة و االعالمالمنجد فى المجيع احلقوق حمفوظة،  
 .71 .، (م 77 دار احلديث : القاهرة) لسان العرب طبعة مراجعة ومصححةاإلمام العالمة ابن منظور، 1
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و املعدات واالالت التئ يستخدمها املدرس أو الدارس لنقل وسيلة هي مجع االدوات 
حمتوئ الدرس إىل جمموعة من الدراسني سواء داخل الفصل أوخارجه هبدف حتسني 

 0.العملية التعليم
 مسجل - 

مسجل . آلة تسجيل األصوات على شريط خاص. إسم فاعل من سجل 
: موظف خمتص حبفظ السجالت، مسجل العقود الرمسية. كةر جهاز لتسجيل احل: احلركة

 1.الكتاب العدل
 معاين النصوصفهم -2

عريف الفهم 9".إدراك: "ومعىن الفهم. فهما –يفهم  –فهم لغة مصدر من فهم 
عملية الربط الصحيح بني األلف واملعاين " او  17.القدرة على إدراك املعاىن" اصطالحا 

 وأما املراد بفهم معاين النصوص 11".بل الربط بني جمموع الكلمات واملعين الكلي هلا
من الكالم هو مال حيتمل املعىن واحدا أو ال حيتمل فهي يرتكب الكالم والنص، والنص 

النصوص العربية تتكون من  . يف هذه الرسالة فهو إدراك املعين على القراءة  1.تأويل
والعربية . كالم منطوق أو مكتوب: النصوص لغة. كلمتني يعين النصوص مجع من نص

 . نسبة من اللغة العربية
 

 الدراسات السابقة - ج

هناك الدراسات . حبثا جديدا يف دراسة تعليم اللغة العربيةليس هذا البحث 
 .لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص  لقراءةالسابقة تتعلق مبادة ا
______________ 

 .11.، ص(1900مكتبة األجنلو املصرية،:القاهرة)، املناهج والوسائل التعلمية النجيخيلبيب الدكتور حممد 0
 اللغة العربية المعاصراملعجم،   
 .1 1. ص...الموردروحي البعلبكي،  
 .87. ص، ...صربي، ماهر امساعيل، املدحل    
 .11. ، ص(بدون السنةدار املعرفة اجلامعة، : سويس)طرق تدريس اللغة العربية إبراهيم، زكريا،    
 190.،ص....سسة دار املشرق، املنهج ؤ م  1
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باألفالم  لقراءةتدريس مهارة ا" له موضوع البحث 711  أزور زحرى، -1 
ب ال أما مشكلة هذه الرسالة الطال(". دراسة جتريبية مبعهد علوم الدين)الكرتونية 

أما األغراض من هذه . تميزون فيهاملجيدا، مع أهنم هلم املدرسون  لقراءةيقدرون على ا
و  لقراءةالرسالة فهي ملعرفة استخدام األفالم الكرتونية يرقى كفائة الطالب على مهارة ا

ة الطالب على مهارة ءمعرفة الطرق املناسبة باستخدام األفالم الكرتونية ىف ترقية كفا
ومعرفة املشكلة املوجهة باستخدام األفالم الكرتونية ىف ترقية كفائة الطالب على  لقراءةا

أما منهج البحث الذى اتبعه الباحث يف كتابة هذه الرسالة  فهو البحث . لقراءةمهارة ا
باألفالم الكرتونية  لقراءةوالنتائج البحث الىت حصل عليه الباحث إن تدريس ا. التجريىب

 .لقراءةلى اترقي قدرة الطالب ع
تشابه بني الدراسة لاا أم. رأت الباحثة أن الدراسة السابقة ختتلف بالدراسة احلالية 

السابقة والدراسة احلالية مها متغري تابع يف أهنما تبحثان عن ترقية قدرة الطلبة على مهارة 
 .ج البحث التجرييبهومن لقراءةا
 True)الصواب واخلطأدام أسلوب حاست"ضوع البحث مو و   71 سلوى  -  

False) مبعهد علوم الدين  لقراءةيف تدريس اLhokseumawe (دراسة جتريبية .") أما
كانت الطالبات يسمعن الكالم   لقراءةمشكلة هذا البحث أن يف عملية تعليم مهارة ا

العربية مث يقصصن ما مسعنه إىل أصدقائهن أمام الفصل حىت تكون الطالبات يسأمن يف 
 .  العربية بطريقة تعليمها املدرسة تعلم اللغة

ملعرفة قدرة الطالبات بعد استخدام أسلوب الصواب و  وأما الغرض هلذا البحث 
وطريقة البحث الىت اعتمدت عليها الباحثة يف . لقراءةيف تدريس ا( True False)اخلطأ 

حث فهي نتائج الىت حصلت عليها الباحثة يف هذا الباالوأم. هذا البحث طريقة جتريبية
لرتقية قدرة الطالبات على  الن فعو يك (True False)إن استخدام أسلوب الصواب اخلطأ 

 .لقراءةتعليم مهارة ا
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أوجه اإلختالف بني و . رأت الباحثة أن هذه الدراسة ختتلف بالدراسة احلالية
الدراستني مها من مشكلة البحث أن مشكلة الدراسة السابقة يف عملية تعليم مهارة 

كانت الطالبات يسمعن الكالم العريب مث يقصصن ما مسعنه إىل أصدقائهن أمام   لقراءة ا
ومتغري مستقل . الفصل حىت تكون الطالبات يسأمن يف تعلم اللغة العربية بطريقة تعليمها

 لقراءةيف تدريس ا (True False)يف أن الدراسة السابقة تستخدم أسلوب الصواب واخلطأ 
وختتلف أيضا يف  املسجلاعتمدت وأن الدراسة احلالية تستخدم وطريقة البحث الىت 

 والدراسة احلالية يف Lhokseumaweميدان جترى الدراسة السابقة مبعهد علوم الدين 
 .Kuta Baro مدرسة العالية

 
 طريقة كتابة الرسالة -ط

وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل إعداد وكتابة الرسالة 
قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل ( درجة املرحلة اجلامعية األوىل)العلمية 

 .املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
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 الفصل الثاني  

  اإلطار النظري

 مفهوم القراءة-أ

 تعريف القراءة .1

لفهم معاين النصوص يشري موضوع هذه الرسالة يكون يف القراءة ولذلك تبني 
 .الباحثة مفهوم القراءة هنا

والقراءة اصطالحا نطق الرمز وفهمها . قراءة -يقرأ -مصدر من كلمة قرأ ءةالقرا
إن القراءة عملية عقلية تفاعلية دافعية تشمل   .وعملية استخالص معىن من رمز مكتوب

ربة السابقة ها القارئ عن طريق عينية وفهم املعىن والربط بني اخلاالرمز والرسوم اليت يتلق
  .لنقدم واحلكم والتذوق وحل املشكالتوهذه املعاين واالستنتاج وا

ومع تقدم البحث العلمية اختذت القراءة أسلوبا من أساليب النشاط الفكري يف حل 
وهكذا أصبحت القراءة مبفهومها احلديث تشتمل على تعريف احلروف . املشكالت

 والكلمات والنطق هبا صحيحة، كما تشمل الفهم والربط واالستنتاج والتحليل والتفاعل
 .مع املقروء ونقدم واالسهام يف حل املشكالت

فمفهوم القراءة إذا يتمثل يف أن يكون املرء قادرا على حتويل املادة املكتوبة إىل اتصال 
شفوي يف ضوئ جمموعة من القواعد الواضحة، وأن يفهم احملتوى املكتوب ويكون قادرا 

القارئ فنية قراءة  على احلكم عليه، ومن أجل ذلك كله كان ال بد من أن يكتسب

                                                             
 1  . ص( 2 2 دار املسلم للنشر والتوزيع، : الرياض ) المهارة اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتها، أمحد فؤاد عليان،  
 78 . ص( 2 2 املؤسسة احلديث للكتباب، :  لبنان) ، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي احللق،  
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وهذا ما أرادات الباحثة بفهم النصوص كما يرد   .احلروف بغية الفهم بعد ذلك واحلكم
 .موضوع الرسالة

إن عملية القراءة يف مستوياهتا العليا هي عملية فحص ناقدة تتيح للقارء فرصة 
ص اكتشاف األفكار والعالقات ومراجعتها وتقوميها وبناء تصورات حول مضامني الن

سليما، ووجدانا  اوهكذا، يبدو لنا أن إمتام عملية القراءة اجليدة يتطلب إحساس  .املقروء
  .مطمئنا، وعقال فاعال، ونطقا صحيحا

 لفهم النصوص فهم المفردات-ب
 المفردات .1

اليت يعرفها شخص ما أو   أو كنوز الكلمات الكلمات وعةجمم املفرداهتي
الشخص على أهنا يتم تعريف مفردات  .  معينة لغةكيان آخر، أو هي جزء من 

يف جتميع  املرجح استخدامها ومن لكلمات اليت يفهمها الشخص جمموعة من كل ا
 .التعليم أو مستوى الذكاء ثروة مفردات املرء عموما مثاال على 7.مجل جديدة

إن  .، إن املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت تشكل اللغةHorn سبحي
أن  Vallet دور املفردات يف إتقان أربع مهارات لغوية أمر ضروري للغاية كما ذكر

القدرة على فهم املهارات اللغوية األربعة تعتمد بشكل كبري على إتقان مفردات 
 8.اللغة

                                                             
 2  . ص( 117 دمشق، حقوق التأليف والطبع، )، في طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد اللسيد،  
 71 ص، ،....المرجع في تدريسعلي سامي احللق،  
 87. ص(  118  ،دار النفائس: بريوت)  ،خصائص العربية وطرائق تدريسها،نايف حممود معروف 

7 http://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata  Harimurti راجع أيًضا. 228 مايو    ، مت االطالع عليه يف  

Kridalaksana : جاكرتا) قاموس اللسانيات ،  PT. Grammedia Main Library  ،3891 ) ،p . 317.  

  املرجع نفسه  
9
 Edison de Cunha ،"Developing English Teaching Materials for Vocabulary of First Grade of 

Junior High School" in Papers   ، p . 1.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.co.id&sl=id&sp=nmt4&tl=ar&u=https://nanoazza.wordpress.com/2008/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab/%255Cwiki%255CHimpunan&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgvzH9FcWje7B6Fr1nzJ9nvueMU4Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.co.id&sl=id&sp=nmt4&tl=ar&u=https://nanoazza.wordpress.com/2008/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab/%255Cwiki%255CKata&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhj7HPEDyr2_IkNFDwm__iR5o9LxTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.co.id&sl=id&sp=nmt4&tl=ar&u=https://nanoazza.wordpress.com/2008/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab/%255Cwiki%255CBahasa&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgfxOrLjtl80_DFdGvSznsg_s35tA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.co.id&sl=id&sp=nmt4&tl=ar&u=https://nanoazza.wordpress.com/2008/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab/%255Cw%255Cindex.php%253Ftitle%3DIntelejensia%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhAaTNZy4vzNqefWzkIJlvbkbeVbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.co.id&sl=id&sp=nmt4&tl=ar&u=http://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiJnSQdJYEMGEIhlWExyWTK2qFm2g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.co.id&sl=id&sp=nmt4&tl=ar&u=http://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiJnSQdJYEMGEIhlWExyWTK2qFm2g
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تعلم اللغة العربية هناك العديد من املشاكل يف تعلم املفردات تسمى يف 
حيدث ذلك ألن التعلم يف املفردات  (. مشكالت صرفية )مشاكل املفردات 

االنفعال،  يتضمن مواضيع معقدة، وهي التغريات يف االشتقاق، والتغريات يف
من الوصف  1.والوظيفية املعجمية واملعاين واملعلمات، والتاتنية، واملفرد، واألفعال،

أعاله ميكن االستنتاج أن املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت تشكل لغة 
معروفة لشخص ما وسيتم استخدام جمموعة من الكلمات يف تكوين اجلمل أو 

يوضح اتصال الشخص الذي مت بناؤه باستخدام املفردات  .التواصل مع اجملتمع
ومع ذلك، ال . توى تعليم مستخدم اللغةاملناسبة والكافية وصف الذكاء ومس

مبعىن أن مهارات اللغة ليست كافية فقط  .يتطابق تعلم اللغة مع جمرد تعلم املفردات
 2 .حلفظ الكثري من املفردات

 أنواع المفردات .2
عدة النواحي فتحتار الباحثة  املفردات، على طعيمةرشيدي أمحد ثامية  صنف

   :بعضها
كلغة شفوية    إتقان اللغة املفردات لفهم املفرداتتوزيع املفردات يف سياق  . 

 (. القراءة )والنص (  االستـماع )
اليت  السياق يتكون هذا النوع من املفردات من مفردات .املفردات احملتملة . 

املفردات،وهي املفردات اليت  وحتليل ميكن تفسريها وفًقا لسياق املناقشة،

                                                                                                                                                                       
 

رتا يف يف جاك SMUقدمت الورقة إىل تدريب معلمي اللغة العربية  ؛ تشخيص صعوبة تعلم اللغة العربية ماتسنا إتش إس، .موه 
 . 22 سبتمرب   إىل  2 الفرتة من 

 . 1 .، ص(  22 ميسيكات ، : ماالنج) منهج التدريس باللغة العربية ،فؤاد أفندي   
33
 Rusydy A. Tha'imah آل  ،  Marja 'T''lîm آل   Lughah AlArabiyyah لي آل   Nâthiqîn بي   Lughâtin 

Ukhra   ، Jâmi'ah Ummu آل القرآن ،   Ma'had Al-Lughah آلعربية ، الوحدة   al-Buhûts and al-Manahij نسب ،

Dirâsât in Ta'lîm alArabiyyah ،juz II ،p . 636-637.  



   
   

 
 

الكلمة، مث تضييقها أو توسيع  ميكن حتليلها استناًدا إىل خصائص اشتقاق
 .معناها

هذه املفردات هي املفردات  (. حمتوى املفردات )الكلمات األساسية  . 
األساسية اليت تشكل كتابة تصبح صاحلة، على سبيل املثال األمساء 

 .واألفعال، وما إىل ذلك
هذه الكلمات اليت تربط وتوحد املفردات واجلمل لتشكيل  .الكلمات الدالة . 

على سبيل املثاحلرف جار، أدواة اإلستفهام، وما  .اجليد يف الكتابة التعرض
 .إىل ذلك

هذه املفردات هي املفردات اليت ال ميكن أن تقف  . الكلمات العنقودية . 
وحدها، ولكن دائما جنبا إىل جنب مع غريها من الكلمات لتشكيل 

ا مت إذ تروق رغب على سبيل املثال، ميكن أن تعين كلمة .معاين خمتلفة
عن بينما إذا تبعتها كلمة .رغب يف تكون يف أن دمج الكلمة مع

 . كره أو كراهية يعين أهنا تتحول إىل رغب عن، فهذا تكون أن
هي الكلمات اليت تستخدم إلظهار املهام، سواء يف جمال  كلمات اخلدمة . 

 .احلياة بشكل غري رمسي أو رمسي وهي رمسية
جمموعة من الكلمات اليت ميكن هذه املفردات هي  .كلمات حمتوى خاص .7

حتويل املعىن إىل حمددة واستخدامها يف خمتلف اجملاالت من مراجعات 
 .املفيدة الكلمات أو الكلمات احمللية معينة، واليت تسمى أيضا

السلبية، واليت هي املفردات اليت ال تصبح سوى مفردات  الكلمات .8
تُعرف هذه املفردات من خالل  .الشخص ولكن نادرا ما تستخدمها



   
   

 
 

الكتب املطبوعة اليت ُتستخدم عادة كمراجع يف أوراق الكتابة أو األعمال 
   .العلمية

  معنى ووظيفة المفردات .3
ميكن  .عندما يكون هلا معىنملفردات كلمة أو معجم وظيفة اسوف تكون 

املعىن  (. إضاىف )معنوي ومعىن(  أصلى ) ضمين تقسيم معىن الكلمة إىل معىن
يتكون من املعىن اجلوهري واملعىن اجملازي، املعىن األصلي واملعىن (  أصلى )الضمين 
األم "باللغة العربية، املعىن األساسي هو  األم على سبيل املثال، كلمة .للمصطلح

ُتستخدم (  أم )  ، بينما يُنظر إىل املعىن اجملازي إذا كانت كلمة"تلد طفالً اليت 
اليت تعين (  اهلاتف ) املعىن األصلي، على سبيل املثال، هو كلمة .أم الكتب يف
   ".اهلاتف"، يف حني أن معىن املصطلح يعين "الشخص الذي يهمس"

نطباعات خاصة نتيجة املعاين املعنوية هي معان إضافية حتتوي على فروق أو ا
Harimurtiوفقًا  .لتجربة مستخدمي اللغة

  
فإن املعىن الضمين هو معىن جمموعة   

كلمات تعتمد على املشاعر أو األفكار اليت تنشأ أو حتدث بسبب املتحدث 
املعىن هو احلب أو ( األم )على سبيل املثال،  (.القارئ)واملستمع ( الكاتب)

 .احلماية
إىل قسمني، مبا يف ( املفردات)ميكن تقسيم املفردات من حيث الوظيفة، 

 :ذلك
بيت، قمر،  أي مفردات هلا معىن يف قاموس مثل كلمة  املفردات املعجمية . 

 . قلم
                                                             

 .M. Soenardi Djiwandono، Language Test in Teaching (Bandung: ITB ،3886) ،p. 31 انظر أيضا  

 .p. 17...  املنهجية أمحد فؤاد أفندي ،  
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عبارة عن مفردات حتمل وظيفة معينة، على سبيل  املفردات الوعدية . 
 .، وغريهم مثلهاضمري ،اإلشارة اسم حرف اجلار، املثال

املفردات  من املفردات، جتدر اإلشارة إىل أنه من بني من بني هذين النوعني
 :هناك العديد من األشياء اليت جيب النظر فيها، على النحو التايل املعجامية،

هناك العديد من الكلمات املفردات اليت هلا أوجه تشابه يف املعىن، مثل   . 
 (.املشاهدة، النظر، املشاهدة واملراقبة) شاهد ،الحظ ،نظر ،رأى كلمة

هناك عدة كلمات هلا نفس املعىن الضمين ولكنها حتتوي على معاٍن خمتلفة  . 
اليت ميكن تفسريها توفي ،مات أو خمتلفة يف سياق استخدامها، مثل كلمة

 .ميوت، ميوت، ميوت، ميوت أو ميوت"باإلندونيسية 
واليت ميكن أن تعين  فصل الكلمات اليت هلا عدة معان خمتلفة، مثل كلمة . 

 ".الفصل"و " املادة"أو " ملوسما"، "الطبقة"
لدى  ومعروفًا (املفردات)جيب النظر إىل وصف املسائل املتعلقة باملفردات 

 .األشخاص الذين هم أساتذة لغات، وخاصة العربية
 تعلم المفردات  . 

، فإن تعلم املفردات هو عملية تقدمي مواد Ahmad Djanan Asifuddinوفقا 
لذلك حيتاج    .كعنصر يف تعلم اللغة العربية  تعليمية يف شكل كلمات أو مفردات

تعلم اللغة العربية يف مؤسسة تعليمية إىل تنظيف من خالل تعلم عدد من أمناط 
 .اجلملة ذات الصلة
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يف تعلم املفردات هناك العديد من األشياء اليت جيب أخذها بعني االعتبار، 
    :على النحو التايل

أن تدرس املفردات كموضوع مستقل  ال ينبغي .تعلم املفرداتال يقف وحده . 
 .احملادثة و ،مطالعة،إستمعإنشاء ولكن يرتبط ارتباطا وثيقا لتعلم

يف تعلم املفردات جيب أن يكون املعىن حمدوًدا وفًقا لسياق  ،حدود املعىن . 
بالنسبة  .اجلملة فقط، تذكر أن كلمة واحدة ميكن أن يكون هلا عدة معانٍ 

اين اليت تتوافق مع السياق حىت ال يتم حتطيم للمبتدئني، جيب تعليمهم املع
أما بالنسبة للمستوى املتقدم، فيمكن تطوير شرح  .انتباه وذكاء الطالب

للمعىن باستخدام رؤية مسلحة وأفق أوسع للتفكري حول معىن الكلمة 
 .املعنية

ال ميكن فهم بعض املفردات يف اللغات األجنبية  ،املفردات يف السياق . 
جيب تدريس هذه  .معرفة كيفية استخدامها يف اجلمل دون( العربية)

 .املفردات يف سياقها حبيث ال حتجب فهم الطالب
تعلم املفردات عن طريق ترمجة الكلمات إىل  ،الرتمجة يف تدريس املفردات . 

ميكن أن  .اللغة األم هو أسهل طريقة، لكنه حيتوي على عدة نقاط ضعف
الطالب عند استخدامها يف التعبريات تقلل نقاط الضعف هذه من تلقائية 

عند التعامل مع األشياء أو كائنات الكلمات، وضعف االرتباط يف 
ذكريات الطالب، وكذلك ليس كل مفردات اللغة األجنبية هلا احلق املكافئ 

لذلك، يوصى باستخدام هذه الطريقة كأحدث سالح يف  .يف اللغة األم
ريدية أو الكلمات اليت يصعب تعلم املفردات، ويستخدم للكلمات التج

 .شرحها ملعرفة معانيها
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كلمات سهلة، ألن هناك أوجه تشابه مع الكلمات يف اإلندونيسية،  . 
 . رمحة ، كرسي، كتاب، علماء :مثل

كلمات متوسطة وليست صعبة حىت وإن مل تكن هناك أوجه تشابه يف  . 
 . مدينـة، سوق، ذهب :اإلندونيسية، مثل

انزلق،  :بسبب شكلها ونطقها، على سبيل املثال، سواء الصعبة الكلمات .7
 . تدهور، استوىل

 
 أساليب وتقنيات تعلم المفردات  . 

طرق التعلم هي باألساس تقنيات يف تقدمي املوضوع للطالب الذين تتنوع 
هكذا احلال مع تعلم اللغة  .أنواعهم ويتم ختصيص استخداماهتم الحتياجاهتم

ذا وجود طرق أساسية ميكن تطبيقها دون يتطلب ه  العربية، وخاصة املفردات
احلاجة إىل الوسائل اليت ال ميكن الوصول إليها من قبل املؤسسات التعليمية اليت 

ومع ذلك، إذا كانت هناك تسهيالت ووسائط كافية، فبالتأكيد  .تعلم اللغة العربية
سيكون ذلك أفضل ومفيًدا جًدا لنجاح أساليب التعلم والتقنيات اليت سيتم 

 .تقدميها يف هذه الورقة7 
يف تعلم املفردات من األفضل البدء باملفردات األساسية اليت ال ميكن تغيريها 
بسهولة، باإلضافة إىل مصطلحات القرابة وأمساء أجزاء اجلسم والضمائر واألفعال 

تشمل الطرق اليت ميكن  .الرئيسية وبعض املفردات األخرى اليت يسهل تعلمها
النهج  لم الطريقة املباشرة، طريقة التقليد واحلفظ، طريقةاستخدامها يف التع

الشفهي، طريقة القراءة، طريقة الرتمجة التحريرية، طريقة التعلم باستخدام -الشفهي
بطاقات الصور والدعائم، باإلضافة إىل التعلم مع األغاين العربية أو 

                                                             
    



   
   

 
 

ألعاب اللغة التقنيات اليت ميكن القيام هبا هي من خالل تقنيات  8 .الغناء
على سبيل املثال عن طريق املقارنة، وإيالء االهتمام لرتتيب احلروف، واستخدام 

 .القاموس وغريها
شرح أمحد فؤاد أفندي مبزيد من التفصيل عن مراحل وتقنيات تعلم املفردات 

واحلصول  ( املفردات)أو جتربة الطالب يف التعرف على معىن كلمة (  املفردات أو)
   1 :، على النحو التايل ليهاع

هذه هي املرحلة األوىل، وهي إعطاء الطالب الفرصة  .استمع للكلمة . 
لالستماع إىل الكلمات اليت يتحدث هبا املعلم أو وسائل اإلعالم األخرى، 

إذا مت إتقان عنصر الصوت للكلمة  .سواء من تلقاء أنفسهم أو يف اجلملة
 .التايل من االستماع بشكل صحيحمن قبل الطالب، فسيتمكن الطالب 

يف هذه املرحلة، يعطي املعلم الفرصة للطالب ليقولوا الكلمات  .قل الكلمة . 
إن قول كلمة جديدة سيساعد الطالب على تذكر الكلمة  .اليت مسعوها
 .لفرتة أطول

يف هذه املرحلة، جيب على املعلم جتنب الرتمجة  .احلصول على معىن الكلمة . 
طالب، ألنه إذا مت القيام بذلك فلن يكون هناك تواصل يف إعطاء معىن لل

مباشر يف اللغة اليت يتم دراستها، بينما سيتم نسيان معىن الكلمة بسرعة 
هناك العديد من التقنيات اليت ميكن استخدامها من قبل  .من قبل الطالب

املعلم لتجنب الرتمجة من أجل احلصول على معىن الكلمة، أي من خالل 
ق السياق، تعريف بسيط، استخدام الصور، املرادفات، إعطاء سيا
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املتضادات، إظهار األشياء األصلية أو املقلدة، إظهار حركات اجلسم 
 .والرتمجة كبديل أخري إذا كان من الصعب حًقا على الطالب فهمه

بعد املرور مبراحل السمع وقول وفهم معىن الكلمات اجلديدة،  .اقرأ الكلمة . 
مث يتم إعطاء الطالب الفرصة لقراءة الكلمة  .السبورة يكتبها املعلم على

 .بصوت عالٍ 
سوف يساعد التمكن من مفردات الطالب إىل حد كبري  .اكتب الكلمات . 

مساع، قول، فهم، )عندما يطلب منهم كتابة الكلمات اليت تعلموها للتو 
مع األخذ بعني االعتبار خصائص الكلمات ال تزال حية يف ذكريات ( قراءة
 .البالط

املرحلة األخرية من تعلم املفردات هي استخدام الكلمات  .اجعل اجلمل . 
جيب أن يكون املعلم مبدعًا يف  .اجلديدة يف مجلة كاملة، شفهيًا وكتابياً 

يف جتميع  .إعطاء أمثلة للجمل املتنوعة ويطلب من الطالب تقليدهم
 اجلمل، جيب استخدام كلمات منتجة وفعلية حىت يتمكن الطالب من

 .فهمهم واستخدامهم بأنفسهم
ميكن بالتأكيد استخدام إجراءات أو خطوات تعلم املفردات أعاله كمرجع 
ملدرسي اللغات األجنبية، وخاصة العربية، على الرغم من أنه ال جيب إدخال كل 

وجيب أيضا مراعاة عامل ختصيص  .الكلمات اجلديدة إىل اإلجراءات واخلطوات
ك، من الضروري اختيار كلمات معينة تعترب صعبة أو  لذل .الوقت يف هذه احلالة

كلمات ال ميكن فهمها بشكل صحيح وسليم إال عندما تكون مرتابطة ومتكيفة 
  .مع سياق اخلطاب

 
 



 8 
   

 
 

 مفهوم االستماع -ج

كان االستماع مهارة من املهارات اللغوية األربعة يف عملية التعليم، وأنه  تدور  
اللغة العربية عند الطلبة، وهي مهارة أساسية يف تعليم وتعلم دورا هاما يف ترقية مهارات 

 .اللغة العربية

االستماع ليس عملية سهلة، فهو ال يقتصر على استقبال الصوت املسموع، 
وإدراك معاين الكلمات واجلمل فحسب، بل يتطلب فوق هذا االندماج الكامل بني 

اجلهد الذهىن حىت يستخلص املتكلم واملستمع، كما حيتاج من املستمع إىل بذل 
 2 .املعلومات وينقدم وحيللها

السمع، والسماع، واالستماع، : خيتلط الفهم أحيانا يف إدراك الفرق بني 
 .ليتضح الفرق: واإلنصات، وسنحاول هنا أن نوضح مفهوم كل منها

 .يطلق على حاسة السمع وهي األذن: فالسمع 

قصد أو انتباه، وال يستوعب فيه السامع هو وصول الصوت إىل األذن دون : والسماع 
 .ما يقال، وإمنا تصله مقتطفات منه

هو استقبال الصوت ووصوله إىل األذن بقصد وانتباه، قد يتخلله انقطاع، :واالستماع
وهذا النوع هو املستخدم يف احلياة والتعليم، فهو إحدى عملية االتصال اللغوي بني 

 .الناس مجيعا
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ل الصوت ووصوله إىل األذن بقصد مع شدة االنتباه والرتكيز ال هو استقبا: واإلنصات 
يتخلله انقطاع، أي تركيذ االنتباه على ما يسمعه اإلنسان من أجل هدف حمدد أو 

 .  غرض يريد حتقيق

االستماع  هو استقبال األذن لألصوات، مع االنتباه هلا، واالهتمام هبا، والتفكري 
إىل فهمها واالستفادة منها، واالستماع هبذا خيتلف متاما  يف معناها، مما يؤدى ىف النهاية 

عن السماع، فهو يشتمل على عمليات مركبة ومتتالية تتمثل ىف إدراك الرموز اللغوية 
املرسلة عن طريق التمييز السمعى، وإدراك مدلول هذه الرموز، وكذلك إدراك الوظيفة 

ة، وتفاعل اخلربات احملولة ىف هذه الرسالة االتصالية أو الرسالة املتضمنة ىف الرموز املسموع
مع خربات املستمع، وأخريا نقدها، وتقوميها واحلكم عليها يف ضوء املعايري املوضوعية 
املناسبة لذالك، فاالستماع وفقا ملا سبق هو إدراك، وفهم، وحتليل، وتفسري، وتطبيق، 

   .ونقد، وتقومي

البصر، : ب استخدام حواسومن ناحية أخرى فاالستماع أداء متكامل يتطل
والسمع، والعقل، يف متابعة املتكلم، وفهم معىن ما يتكلم به، وحتديد أفكاره، 

   .واسرتجاعها، وإجراء عملية ربط بني األفكار املتعدة

ومن فوائد االستماع جيد لتنمية إدراك السامع وفهم ما يطرح من موضوعات 
ع تعود على الرتكيز وعمل على تقوية  وقضايا جديدة، إذ إن يف تكرار عملية االستما 

   .على االنتباه
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 أهمية االستماع -1

كان االستماع يلعب دورا هاما يف فهم اللغة، وهو من عملية االتصال 
 .املعلومات اليت تستعمل بكثري يف احلياة اليومية

 :ومن أمهية االستماع كما يلى

االستماع منط اللغة األول الذي يكتسبه الطفل عن طريق اللغة، حيث يتعلم  - 
الكالم من خالل االستماعه لوالديه، واحمليطني به، وحماكة ألصواهتم وترديدها 

 . دون أن يفهم معناها، فاالستماع هو وسيلة تعلم الكالم
خرين، وهم يؤدى االستماع دورا رئيسيا ىف حياتنا اليومية، فنحن نتحدث إىل اآل - 

يستمعون إلينا، وعندما يتحدثون تستمع إليهم، كما نستمع إىل وسائل اإلعالم 
 .املسموعة و نتعامل مع اآلخرين ونتفاهم معهم

تأتى حاسة السمع يف مقدمة احلواس األخرى اليت تساعدنا على التعليم والتعلم،  - 
 .املعرفةفهو مصدرنا يف كثري املواقف الكتساب املعلومات، واحلصول على 

إن مهارة االستماع تتبوأ منزلة رفيعة بني مهارات اللغة العربية، ألن املتعلم لن   - 
وبالتاىل فإن إكسابه مهارات االستماع وتنميتها . يكتسب مهارات اللغة األخرى

 .هو السبيل إىل حتقيق الكفاءة ىف مهارات اللغة
حصيل، فهو قد يتأخر يف إن االستماع وثيق الصلة بقدرة املتعلم على الفهم والت  - 

 .  التحصيل ال لسبب نقص يف ذكائه بل ألن ال يستمع استماعا جيدا
أن مهارة االستماع ضرورة لتنمية مهارات املتعلم يف اللغة، فإهنا تتمتع بذات  - 

   .الضرورة يف تعلم مجيع املواد الدراسية األخرى
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 أهداف تدريس االستماع -2

مكانة عظيمة ألنه وسيلة إىل الفهم، وإىل االتصال االستماع يف تعليم اللغة حيتل  
وكان االستماع أكثر إستعماله مما يقرأ أو يتحدث أو . اللغوى بني املتكلم والسامع

إن التدريب على االستماع وتنمية مهاراته، ال بد له من أهداف، وأهداف . يكتب
داف االستماع فيما االستماع كثرية، وختتلف من مرحلة إىل أخرى، وميكن إبراز أهم أه

 :يلي
 .تعويد األذن على األصوات اجلديدة - 
 .تعويد الدارسني على نطق اللغة اجلديدة - 
 .استعاب سؤال لالجابة عليه - 
   .حل مترين بتكملة عبارة أو تغيري كلمة أو اضافة أخرى - 
تنمية قدرة املتعلمني على االستماع اجليد، وإلنصات املتواصل إىل املتحدث بإظهار  - 

 .االهتمام مبا يقول
 .االستفادة من املادة املسموعة يف املواقف التعليمية، ومواقف احلياة املختلفة - 
 . القدرة على تقسيم األفكار، وحتديد مدى ترابطها -7
 تدريب املتعلمني على استخالص النتائج، والتنبؤ بنهاية النص -8
 .تهامتييز أوجه الشبه واالختالف يف بداية األصوات، ووسطها، وهناي -1

اكتساب القدرة على تقومي حمتوى املادة املسموعة، يف ضوء املعايري املوضوعة، -2 
 7 .واهلدف من هذه املادة

 
                                                             

: القاهرة)، االتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العبية واللغات الحية األخرى لغير الناطقين بهاحممد إبراهم،   
     .،ص(178 دار الفكر العريب، 

  7  . ، ص...تعليم اللغة العربية ، سعد اليف7 

  



   
   

 
 

 مفهوم المسجل -د
 تعريف مسجل .1

 املسجل الوسيلة ترتبط ، الرسومية الوسائط عكس على املسجل وسيلة
  يف) شفهية سواء ،مقروءة رموز إىل نقلها املراد الرسالة سكب يتم .السمع حباسة

 اليت الوسائط من أنواع عدة هناك .لفظية وغري (لفظية لغات / كلمات
 الفونوغراف ومسجالت الراديو أجهزة ذلك يف مبا ،القراءة الوسائط يف ميعهاجنميكننا

 أدوات تعلم إىل الرئيسي املوضوع سيهدف ، املناقشة هذه يف .اللغوية واملختربات
 .سجيلوت راديو أجهزة شكل يف الوسائط
 

 التسجيل وسائط تعريف  .2
 القاموس أن يعين مما األساسي الكلمات سجل من التسجيل يأيت
 الوسائط تسجيل يعين املناقشة، هذه يف .الصوت أخاديد هو الكبري االندونيسي

 كوسائل  ُتستخدم اليت األخرى األصوات أو احليوان أو اإلنسان أو املوسيقى صوت
 الكرمية اآليات قراءة تسجيل الطالب أو للمعلم ميكن احلالة هذه يف العالقة.تعليمية
 .فردي بشكل الطالب أو الفصل يف عزفها ليتم للقرآن

 املتعلقة املهارات بتطوير الصويت اإلعالم عالقة الرفاعي وأمحد سودجانا اقرتح
 :ذلك يف مبا االستماع جبوانب

 من معينة أحداثًا الطالب حيدد املثال، سبيل على .االهتمام على واحلفاظ الرتكيز .أ
 .يسمعوهنا اليت التسجيالت

 قصرية، مجل أو عبارات إىل االستماع أثناء املثال، سبيل على .التعليمات اتبع .ب
 .املعىن نفس هلا اليت العبارات على عالمة الطالب يضع



   
   

 
 

 أو األحداث تسلسل الطالب حيدد املثال، سبيل على .التحليلية القوة تدريب .ج
 مجل أو لبيانات نتيجة هو والذي السبب هو الذي التعبري حتديد أو دث،احل

 .مسعه الذي التسجيل
 أثناء كامل  بيان إىل الطالب يستمع املثال، سبيل على .السياق معىن حتديد .د

 متشاهبة إعدادها مت اليت الكلمات .املعدة الكلمة اختيار طريق عن حتسينه حماولة
 .اجلملة سياق يف تكون عندما إال متييزها ميكن وال جًدا
 سبيل على .الصلة ذات غري واملعلومات الصلة ذات األفكار أو املعلومات فرز .ه

 للمعلومات خمتلفني جانبني على تشغيله يتم الذي التسجيل حيتوي املثال،
 .جمموعتني يف الطالب جمموعة ومعلومات

 إىل االستماع بعد ، لاملثا سبيل على .املعلومات تذكر أو إعادة أو تلخيص .و
 اخلاصة اجلمل مع أخرى مرة التعبري الطالب من ُيطلب ، قصة أو حدث تسجيل

 .هبم
 

 التسجيل وسائط استخدام .3 
 والطالب املعلمني خيال على سالتدري يف التسجيل وسائط استخدام يقتصر

 أو املقدمة من بدءًا التدريس مراحل مجيع يف التسجيل وسائط استخدام ميكن فقط
 وسائط استخدام إن .الطالب تعلم نتائج لتقييم مواضيع تقدمي عند االفتتاحية
 الذين للطالب ميكن (.اإلتقان تعلم) الكاملة التعلم أنظمة بشدة يدعم التسجيل
 ،أخرى ناحية من .إتقاهنا يتم مل اليت األجزاء ويكرروا يرتاجعوا أن ببطء يدرسون
 سرعة ملستوى وفقا قدما املضي سرعةب التعلم ميكنهم الذين للطالب ميكن
 لغة من وممارستها الكلمات نطق على التعرف ممارسة أيًضا للطالب ميكن .التعلم
 .عليها التعرف يتم مل اليت الكلمات أو ،أجنبية
 :يلي كما  هي التسجيل وسائط باستخدام التعلم خطوات فإن ،لألزهر وفقاً 



   
   

 
 

 تقدمي قبل أنفسهم وإعداد بالتخطيط املعلمون يقوم ،نفسك تعد  - 
 وتدوين ،وجتربتها املواد فحص هي مسبًقا للتحضري الطرق إحدى .املواد

 سيتم ما وحتديد ،التسجيل مادة يف متضمنة مهمة ياءأش حول مالحظات
 الذي اجلزء وهو ،وحتفيزهم واهتمامهم الطالب هتماما إلثارة استخدامه
 .الطالب فهم كتقييم  ستخدامهاا يتم واليت الرئيسية املناقشة مادة سيكون

 على ،لالستماع لالستعداد الطالب توجيه يتم ،الطالب االستعداد توليد  - 
 االختالفات .األولية واألسئلة التعليقات تقدمي خالل من املثال سبيل

 :هي لالستماع الطالب إعداد يف األخرى
 تاجاإلن أثناء حتدث اليت فالظرو  أو ، واملشاركني ، املوضوع حتديد -
  الربنامج حول لالهتمام مثرية ةأساسي معلومات توفري -
 األسئلة بعض ورفع املوضوع حول الطالب مع وجيزة لفرتة مناقشة -

  الصوتية املادة من اإلجابة على احلصول يتم أن املتوقع   من اليت الرئيسية
 يف الواردة الرئيسية اتالعبار  أو الرئيسية بالكلمات قائمة اللوح على اجعل -

 املادة
 املادة أن وكيف التسجيل، مادة إىل الطالب يستمع أن جيب ملاذا شرح - 

 به القيام الطالب يتوقع وما احلالية، ومهامهم الطالب مبعرفة األمر يتعلق
 الطالب من يتوقع وكيف وبعدها، التسجيل مواد إىل االستماع أثناء

 الطالب بتوجيه قم .تسجيلال املواد إىل واالستماع .املواد من االستفادة
 وبدء املقدمة بني بسيط تأخري مع أو املناسب الوقت يف االستماع لتجربة
 على االنتباه وركز ،هبدوء االستماع على الطالب شجع .االستماع عملية
 األسئلة مع مساعه يتم ما وربط ،وبإرادة مفتوح بعقل واستمع التسجيل، مواد
 .الربنامج بدء قبل مناقشتها متت اليت

 



   
   

 
 

 تبدأ الربنامج، من االنتهاء بعد أنه نوصي ،الربنامج املواد تسجيل مناقشة - 
 أي) قسم أي مثل عامة، أسئلة طرح طريق عن رمسي غري بشكل املناقشة
 األسئلة إىل انتقل ذلك، بعد" الربنامج؟ من بارزًا / متيزًا األكثر هو (فكرة
 هل  جزئًيا؟ أو كلًيا  عليه اإلجابة يتم واحد أي األسئلة مثل إعدادها، مت اليت
 وجهات من جانب أي  الربنامج؟ يف املقدمة اآلراء على الطالب يوافق
 شخص بسؤال املناقشة هذه تنتهي أن جيب .إخل خمتلفة؟، أو نفسها النظر
 لربنامج (الرئيسية واألفكار اجلوهر) ملخًصا الطالب يقدم شخصني أو

 .التسجيل
 الربنامج إىل االستماع بعد والتقييم املناقشة ،عام لبشك .الربنامج متابعة  - 

 متحمسني يكونوا أن الطالب من يُتوقع ،ذلك ومع .االستماع أنشطة ينهي
 الكتب قراءة أو ،املكتبة يف القراءة طريق عن لدرسا عن املزيد ملعرفة
 تتعلق أخرى بأنشطة القيام أو ،الصلة ذات األفالم مشاهدة أو ة،املدرسي
 .التسجيل برنامج تمبحتويا

 
 الوسائط تسجيل وعيوب مزايا .4

 :تعليمية كوسائل  التسجيل أجهزة وعيوب مزايا من العديد هناك
 :تعليمية كوسائل  األجهزة تسجيل مزايا
 ميكن .وحذفها التسجيالت وعرض ،لتسجيل ، فعالة متعددة وظائف يهالد .أ

 .اجلهاز نفس على التسجيل من االنتهاء بعد مباشرة التشغيل يتمأن
 .احلجم على التأثري دون متكرر بشكل التسجيل شريط تشغيل ميكن .ب 

 .أخرى مرة الشريط استخدام وميكن تلقائًيا السجالت حذف ميكن .ج 
 السيطرة للمعلم ميكن .الزمين للجدول وفقا التسجيل شريط استخدام ميكن .د

 .مباشرة عليها



   
   

 
 

 نتائج) .املدرسة خارج أنشطة / أنشطة الكاسيت برامج تقدم أن ميكن .ه
 (.األنشطة تسجيل أو املقابلة

 دراماتيكية ، مناقشة) متنوعة أنشطة يف الكاسيت برامج تتسبب أن ميكن .و
 .(وغريها

 (.اللغة خمتربات) اللغة تدريس يف كفاءة  الكاسيت برامج توفر .ز
 :ذلك يف مبا العيوب من العديد التسجيل وسائط لدى

 مستمعني بث فيمكنك واحدة مرة الراديو بث مت إذا .احملدودة الوصول قدرة .أ
 8 .الربنامج تقدمي مكان على يقتصر الكاسيت برنامج فإن ، خمتلفة أماكن يف مجهور

 األهداف، من للكثري بالنسبة ذلك كان  إذا الشراء، تكاليف حيث من .ب
 .بكثري أغلىفهو 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 البحث طريقة -1
 ابة هذه الرسالة هو منهج التجرييبكت  عتمد عليه الباحثة يفتيإن منهج البحث الذ 

يهدف إىل اختبار عالقات العلة  يتطلق على تصميم البحث الذ التسمية اليت"أي
  ".واملعلول حىت يصل إىل أسباب الظواهر

 5: كما يلى  تصميمات أربعة تكون منيومنهج التجرييب   
 :،وهي(Pre Experimental Designs)التصميمات التمهيدية  - 
طا مينع من تأثري كل العوائق اليت تعوق ال يتم فيها ضبط املتغريات ضب التصميمات اليت"

  ".مت ذكرها سلفا الصدق الداخلي للتجربة اليت
 :، وهي(True Experimental Designs)التصميمات التجريبية -5

لصدق عوائقااخلارجية ضبطا من تأثري  ال يتم فيها ضبط املتغريات التصميمات اليت"
سبق توضيحها إىل حد كبري، وكذالك يتم فيها  الداخلي والصدق اخلارجي اليت

  ".االختيار والتعيني عشوئيا
 :، وهي (Factorial Designs)التصميمات العاملية  - 

يستطيع الباحث بواسطتها أن يدرس أثر عدد من املتغريات  التصميمات اليت"
لتجريبية بعضها وذلك خبالف التصميمات ااملستقلة عندما تتفاعل مع 

______________ 
.، ص(  51دار النشر للجامعات، : القاهرة) والتربويةمناهج البحث فى العلوم النفسية أبوعالم، رجاء حممود،   

 .  91 
                   . ص(.  5111مكتبة العبيكان، : الرياض ) المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، 5
 . .، ... المدخلصاحل بن محد العساف،   

 

 3  .ص،... المدخلصاحل بن محد العساف،  
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سبق ذكرها حيث ال يطبق الباحث وال يدرس إال أثر  األولية اليت والتصميمات
 2".متغري واحد

  :، وهي (Quazi Experimental Designs)التصميمات شبه التجريبية  - 
وكذلك ال يتم فيها  ال يتم فيها االختيار والتعيني عشوئيا، التصميمات اليت"

 3".التصميمات التجريبية ضبط املتغريا اخلارجية مبقدار ضبطها يف
إجراء هذا البحث التصميمات  الباحثة يف تختار تلك التصميمات، فومن   

ليستطيع أن يقارن قدر أو نتيجة االختبار  .(Pre Experimental Designs)التمهيدية
 1:أي التصميمات تتكون من ثالث تصميماتوهذه القبلى و االختبار البعدى، 

 One Shot Case Studyالتصميم األول -
 One Group Pre-test Post-test Designالتصميم الثاين -
 Static Group Comparison Designالتصميم الثالث -

 One Group Pre-testهي التصميم الثاينهذه الرسالة  وتستخدم الباحثة يف   

Post-test Design  . وكيفية إجراء هذه التصميمات هي إجراء اختبار قبلى لتحديد
هناية  ، ويفاملسجل وسيلةم تطبيق املتغري املستقل أو يتى قبل إجراء التجربة، مث املستو 

الفصل الدراسى جيرى هلم اختبار بعدى ليتبني مدى الفرق بني درجىت االختبارين القبلى 
 .والبعدى مما يعكس أثر التجربة

  :وهذا التصميم يأخذ الشكل التاىل
 5خx تخ    

 9:العلمى للرموز فهووأما توضيح املدلول 
 اجملموعة التجريبية:   ت

______________ 

    . ص،... المدخلصاحل بن محد العساف، 2

 51 . ص،... المدخلصاحل بن محد العساف، 3 
 .3  -2  . ، ص...المدخل إلى البحث العاساف، صاحل بن محد، 1
 .2  . ، ص...المدخل إلى البحث العاساف، صاحل بن محد،  
 .   . ، ص...المدخل إلى البحث العاساف، صاحل بن محد، 9



51 
 

 قبلياالختبار ال:    خ
X   :التجربة 
 االختبار البعدي:   5خ
 

 المجتمع والعينة - ب

عددهم  وكانKuta Baro يف املدرسة العالية بةالطل مجيع ةالبحث ذهاجملتمع يف ه
 .طالبا 1 عددهم وكان  يف الفصل الثاين لبةالط ةالبحث هوالعينة يف هذ. طلبة51 

ألن يواجهون مشكالت يف فهم معاين ةالبحث ويكون هذا الفصل عينة يف هذه
 . النصوص
 purposiveهي الطريقة العمدية يف هذا البحث طريقة اختيار العينةأما و 

sampling)) وتسمى أيضا هلذه الطريقة الطريقة املقصودة، أو االختيار باخلربة وهي تعين
تمع جمن هذه املفردة أو تلك متثل أب االباحث ومعرفتهأن أساس االختيار خربة 

 1 .البحث

 البحث تاو أد - ج
هي الوسيلة اليت جتمع هبا املعلومات الالزمة إلجابة أسئلة  البحث املراد بأداةو   

 :تان، ومهااهذا البحث فهي أد يف الباحثة هاتستخدم اليتالبحث اةأما أد. البحث
 االختبار .1

 :هذا البحث يتكون من اختبارين، مها الباحثة يف استخدمهي واالختبار الذي
 االختبار القبلى - أ

ختتربه الطالب قبل إجراء التجربة ملعرفة أثر  ياالختبار القبلى هو االختبار الذ
   .التجربة ىف حتسينه

______________ 
 .99. ، ص.... المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،بن محد العّساف، صاحل 1 

 .11 . ، ص...المدخل إلى البحث العاساف، صاحل بن محد،  
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 االختبار البعدى - ب
د إجراء التجربة لقياس األثر ختتربه الطالب بع ياالختبار البعدي هو االختبار الذ

 5 .أحدثه تطبيق املتغري املستقل على املتغري التابع يالذ
 بإستخدام وسيلةملعرفة الفعال البحث على الطالب  تاو هذه أدتقدم الباحثة و 

 .معاين النصوصرتقية قدرة الطلبة على فهم لاملسجل
 المالحظة المباشرة .2

احملددة وغري رة وغري املباشرة، املالحظة املالحظة املباش: أنواع كثرية فهياملالحظة 
 .احملددة، املالحظة مبشاركة وبدون مشاركة، املالحظة مقصود وغري مقصود

 فيلطالبمباشرة  امبالحظة سلوك معني من خالل اتصاهلم الباحثة املالحظة املباشرة دقت
    .KutaBaroالعاليةاملدرسة 

وسيلة  بتطبيقالتعليم و استجابة الطالب ريملعرفة تأثالبحث  تاو وتستخدم الباحثة هذه أد
 .KutaBaroالعاليةدرسة املفي على فهم النصوصاملسجل

 
 طريقة تحليل البيانات   -د

 اتاالختبار  عن  تحليل بيانات . 
 :تينبغيلهاأنتجمعاملعدلكمايلي – نتيجةاالختبار

 

م ف  
مج ح5

 ن  ن   
 

 :حيث أن    

 متوسط الفروق= م ف 
______________ 

 .11 . ، ص...المدخل إلى البحث العاساف، صاحل بن محد، 5 
 .13 . ، ص...المدخل إلى البحث العاساف، صاحل بن محد،   
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 إحنرافات الفروقجمموعة مربعات = 5مج ح 

        عدد أفراد العينة= ن 

 
 :ت كما يلي –مث جتمع الباحثة نتيجة االختبارات     

  - اجلدول 
 :ت بالتايل –نتيجة االختبار 
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حنرا
اال فرق
ال

 

 
 
ربع
م

(
عن 

 
اف
حر
اال فرق
ط ال

وس
مت

) 
 

 . .... .... .... .... .... .... 
 .... .... .... .... .... اجملموعة

 :وأما ختوات إطابعة
 إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح يف اجلدوال أعاله . 
 سط اإلجابة األوىل متو حساب  .5
 سط اإلجابة الثانية متو حساب  . 
 الفرق  سطمتو حساب  . 
 :تطبيق قانو اإلختبار التايل .2

 

 ت
م ف

 
م5ج  

 ن    ن

 

______________ 
    -1  . ، ص.... ، المدخل إلىصاحل بن حامد العساف  



 1 
 

 (T –Test)ومن اخلطوات السابقة، فحصلت الباحثة أن نتيجة االختبار   
 :وأخريا حتدددرجة احلرية بالرمز 

 db=  N-     
 - 1db =     
 3db =    

فيتضح أن قيمة ت ( 1 ،1)  ولنفرض أن الباحثة حدد مستوى الداللة ب  
 .احملسوبة أصغر من قيمة ت

فيتضح أيضا  أن قيمة ت احملسوبة ( 1، 21)الداللة بأما إذا حدد مستوى   
 .أصغر من قيمة ت

 المالحظة المباشرة عنالبيانات تحليل  .5
حتسب البيانات من الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستخدام 

 :مسجلفهيوسيلة
 2 :ايليكم  الرمزتالباحثةخدمفاستلتحلياللبياناتعننتيجةالبحث

  p     011 

 
 

 -  

 :البيانات

p  :النسبة املؤية الكليمة 

R :عشرات احلصول عليها 

T  :النتيجة الكاملة 

وحيدد املسند ألنشطة الطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة   
 :3 تصنيفات

______________ 
 

  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 0101), h. 943-950 

 
0 

SuharsimiArikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: BumiAksara, 0119)m hlm. 080 



   
 

 ممتاز% =  11 -  
 جيد جدا% =  1 - 3
 جيد% =  31-  
 مقبول% =  1 - 5
 ناقص% =  1-15

 : قيمة إلنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم، وهي        
    p     011 
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 رابعالفصل ال
 عرض البيانات وتحليلها

 
 عرض البيانات . أ

ع البيانات من طريقة طريقة مجب عما يتعلقالباحثة يف الفصل السابق  قد شرحت 
 عرضت الباحثةف أما يف هذا الفصل. البحث املستخدمة يف هذه الرسالة البحث وأدوات

. معاين النصوصقية قدرة الطلبة على فهم لت  مسجل استخدام نتائج البحث عن
الفصل  وهي. بالبحث التجرييب يف امليدان نتائج البحث فقامت الباحثةول على صوللح
 . كربىال تشيهآ Kuta Baro العاليةاملدرسة يف  الثاين

 لمحة عن ميدان البحث -1
 احلكومية احدى املدارس اإلسالمية هي Kuta Baroالعاليةكانت املدرسة   
وقد  Lam Ceuبقرية  فوكن أتوك-رع دار السالميف الشوا وتقعكربى ال تشيهآ يف املوجودة

 درسةمليف ان علمو ا املم  أ، سدرمنهذه املدرسة اآلن  مديروكان . م3892سنة أسس يف 
 فعددهم الذين يعلمون اللغة العربية كربال تشيهآ Kuta Baro العالية

 :3يتضح يف اجلدول اآليت كما. علما  م 4
  4-3اجلدول 

 Kuta Baroيف املدرسة املتوسطة  اللغة العربية عدد معلم

 المتخرج في اسماء المدرسين رقم
 هأتشي اجامعة الرانريي بند مصتفى 3
 هأتشي اجامعة الرانريي بند وردة 3
 هأتشي اجامعة الرانريي بند سهرنس 2

______________ 
 
Dokumentasi MAN Kuta Baro Aceh Besar 
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 هأتشي اجامعة الرانريي بند سيت زهرى 4
 

، لكل فصل عدد من الطالب  اطالب 238بلغ تلك املدرسة فهي ت يف ةبالطل أما  
 :يف اجلدول التايل  يدلكما 

    4-3اجلدول  
    Kuta Baroعدد الطالب يف املدرسة املتوسطة   

 عدد الطالب الفصل الرقم
 34 3الفصل األول  3
 34 3الفصل األول  3
 32 2الفصل األول  2
 34 4الفصل األول  4
 34 5الفصل األول  5
 34 3الثاين الفصل  6
 32 3الفصل الثاين  7
 32 2الفصل الثاين  9
 33 4الفصل الثاين  8

 36 5الفصل الثاين  31
 31 3الفصل الثالث  33
 33 3الفصل الثالث  33
 33 2الفصل الثالث  32
 33 4الفصل الثالث  34
 239 مجموع 
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طالبا،  238من اجلدول السابق أن الطالبة ملرحلة العالية يبلغ عددهم  يتضح  
 . الطالبة 37والباحث الباحثة يف فصل الثاين وعددهم 

 

 عن استخدام مسجل لترقية قدرة الطلبة على فهم معاني النصوص -3
" املهنة والنظام"قامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية يف تعليم املادة   

 ،الثاينيف الفصل  معين النصوصلتقية قدرة الطلبة على فهم باستخدام وسيلة مسجل 
. وجلمع البيانات تستخدم الباحثة االختبارات و املالحظة املباشرة يف عملية التعليم

أما التوقيت التجرييب . يف لقائني مسجل فجارت الباحثة عملية التعليم باستخدام  وسيلة
 : ح الباحثة يف اجلدول التايل فتوض

 4-2اجلدول   
 التوقيت التجرييب  

 ساعة التاريخ اليوم لقاءال
 3138يناير  7 اإلثنني اللقاء األول

 
31،21-8،41 
33،5-33،5 

 8،41-31،21 3138يناير  8 األربعء اللقاء الثاين
33،5-33،5 

 
 البيانات من االختبار القبلي .أ

ل صالفيف  ي على الطلبةاللقاء األول هي االختبار القبلأما أنشطة البحث يف   
 :يف االختبار القبلي، فيما يلي عليها الطلبةليت حصلت وأما النتيجة ا. الثاين

91  71  91 61 65 55 71  71 61 65 71 51  61 55 65 65 
71   
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 :ل التايلليت تعلمها الباحثة كما يف اجلدو واألنشطة ا

 4-4اجلدول     
 مسجل باستخدام وسيلة" وانلاأل"خطوات التعليم يف مادة  

 نشاط الطالب باحثةنشاط ال

 اللقاء األول
ة الفصل بإلقاء السالم تدخل الباحث -

، وتبدأ عملية التعليم الطلبةعلى 
وتسأل الباحثة . والتعلم بقراءة الدعاء

 .حالتهم
 .تعرف الباحثة نفسها -
احثة باالختبار القبلي على تقوم الب -

 .الطلبة
ورقة  الطلبةتأمر الباحثة بأن جتمع  -

 .ستاحةاالختبار قبل حان الوقت اال
تقرأ الباحثة املفردات اليت قد يتعلمون  -

 عن أدوات سابقةيف مادة  الطلبة
 .املدرسية

واحدا فواحدا  الطلبةتأمر الباحثة  -
 .ليلفظ املفردات اليت يسمعوهنا

ف فيها تصحح الباحثة خمارج احلرو  -
 .تهقرائ الطلبةوتأمر أن يكرر 

 
الدعاء يقرئون السالم، مث  الطلبةيرد  -

 .الباحثةوجييبون سؤل 
 

 
 .الباحثةشرح  الطلبةمع يس -
 .واجبتهم باهلدوء الطلبة يتم -

 
 .ورقة االختبار القبلي الطلبةجتمع  -
 
 . ما تقرأ الباحثةع الطلبةمع يس -

 
 

 .املفردات اليت يسمعوهنا الطلبةيلفظ  -
 

الباحثة و ينصتون  الطلبةيسمع  -
 . ويكررها
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تشرح الباحثة شرحا موجزا عن وسيلة  -
 .مسجل

نتائج  الطلبةتلخيص الباحثة مع  -
 التعليم

 تم الباحثة عملية التعليم والتعلمخت -
 . الطلبةبإلقاء السالم على 

 .دقةبالشرح  الطلبةيسمع  -
 

حتت إشراف الباحثة  الطلبةيلخص  -
 .نتائج التعلم

ا تقول الباحثة ويردون ة مبالطلمع يس -
 .السالم
 

  
 نشاط الطالب نشاط الباحثة
 اللقاء الثاني

ة الفصل بإلقاء السالم تدخل الباحث -
، وتبدأ عملية التعليم الطلبةعلى 

وتسأل الباحثة . والتعلم بقراءة الدعاء
 .حالتهم

ية تعريف الباحثة أهداف التعلم -
 .وأمهيتها

تشرح الباحثة عن عملية التعلم اليوم -
 .مسجل باستخدام وسيلة

 املهنة والنظام تقرأ الباحثة املفردات عن  -
 .التباعها الطلبةمث تطلب الباحثة 

تناقش  مع  الطلبة تصحح الباحثة قرائة -
 .ة عن املعاين النصوصبطل

تعطي املدرسة تسجيل و الكلمات  -

 
الدعاء يقرئون السالم، مث  الطلبةيرد  -

 .الباحثةوجييبون سؤل 
 
 

 .شرح الباحثة الطلبةيسمع  -
 

 .شرح الباحثة  الطلبةيسمع  -
 
 .الباحثة عما تقرأ الطلبةيتبع  -
 

ون شرح الباحثة مث يسأل الطلبةيسمع  -
 .يفهموهنا مل اليت نصوصمعاىن ال

الكلمات تناسب و  الوسائلقابل الطلبة  -
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 .تناسب املقيدة باملادة
الكلمات و  بالتسجيل ةاملدر سشرح ت -

 . تناسب و معنها
الطلبة بالتقليد مم ا مسعوا  ةأمر املدر ست -

عن  من التسجيل من شرح املدرسة
 .الوسائل

 قرأتالطلبة أن  ةطلب املدر ستو  -
اليت الكلمات تناسب باملعىن 

 .عندهم
الطلبة أن يتجم مما  ةاملدر س طلبت -

 .درسوا
اليت قد عن املاد ة  ةشرح املدر سمث ت -

مث تعلم املدر سة كيفية القراءة  درسوا
 .الصحيحة

الطلبة فرصة ليسألوا  ةعطي املدر ست -
السؤال أو املفردات الصعبة من 

 .ةاملاد  
على  لبعديباحثة باالختبار اتقوم ال -

 .لبةالط
دة يف اللقاء الت ايل املا ةرب املدر سخت -

يف  أمر الطلبة أن يذك روا املادةتو 
 .بيتهم

والتعلم  الباحثة عملية التعليمختتم  -

 .ةاملدرس يف اإلستماع
عن  ةاملدرس تحشر يستمع الطلبة  -

 .الكلمات تناسبو  الوسائل
 تيقل د الطلبة مم ا مسعوا من شرح -

والكلمات  الوسائلاملدرسة عن 
 .تناسب

 .عندهمالكلمات تناسب الطلبة  يقرأ -
 

 
 .مث يتجم الطلبة مما درسوا -

 
 .ةاملدرس تالطلبة عن شرحيستمع  -

 
 

 .ةيسأل الطلبة مم ا مل يفهموا من ماد   -
 

 
حتت إشراف الباحثة  الطلبةص يلخ -

 .نتائج التعليم
 .ةيسمع الطلبة مم ا شرحت املدر س -

 
 
عما تقول الباحثة ويردون الطلبة  يسمع -
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 .السالم .الطلبة بإلقاء السالم على

 
الطلبة مم ا يسمع تبار البعدي على هي االخف اللقاء الثاين أما أنشطة البحث يف 

في االختبار يسمع الطلبة مم ا شرحت املدر سالنتيجة اليت حصل عليها . شرحت املدر س
 :البعدي، كما يلي 

95  71 95  75 75  65  91  91  75 91  91  61  75  65 75 91  
91 
 

 تحليل البيانت والمناقشاتها–ب
 البيانات من المالحظة المباشرةتحليل  .3

التعليم  عملية عند إجراء ةباملباشرة على أنشطة تعلم الطلظة املالح أما ورقة  
 :يف اجلدول التايل يدلكما   فهي مسجل والتعلم باستخدام وسيلة

 4-5ل اجلدو 
 املسجلبتطبيق وسيلة  بة تعلم الطالظة املباشرة على أنشطاملالح

 الناحية الملحوظة الرقم
 النتيجة الملحوظة

1 3 2 4 
 √    الدرس استماعا جيدا بةيسمع الطل 3
باستخدام  يف فهم الدرس الطلبةيسهل  3

 مسجلوسيلة
   

√  

 √    األسئلة الطلبةيسأل  2
أن جييب ألسئلة من  الطلبةيستطيع  4

 املدرس
  

 
 

√ 

 √    التعليم الذى يستخدم فيه يف الطلبةيرغب  5
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 وسيلة مسجل
  √   .عملية التعلم إنضباطا الطلبةيتبع  6
  √   .واجبتهم شخصيا الطلبةيتم  7
الدرس الذي مل  ةعرفيف م الطلبةيرغب  9

 يعرفه
   

 
√ 

 املفرادات مبخرج احلروف الطلبةيلفظ  8
 صحيحا  واحلروف

  
√ 

 

 √    ةستخدماملوسيلة عن  الطلبةنظر  31
 

 3:ايليكم  الرمزتالباحثةخدمفاستلتحلياللبياناتعننتيجةالبحث

  p     011 

 
 

3-  

 :البيانات

p  :النسبة املؤية الكليمة 

R :عشرات احلصول عليها 

T  :النتيجة الكاملة 

إىل مخسة وحيدد املسند ألنشطة الطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم   
 :2تصنيفات

 ممتاز% =  93-311
 جيد جدا% =  63-91
 جيد% =  43-61

______________ 
 

 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 0101), h. 943-950 

 
9
 SuharsimiArikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: BumiAksara, 0119)m hlm. 080 
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 مقبول% = 33-41
 ناقص% =  1-13
حصلت عليها الباحثة عند املالحظة يف أنشطة الطالبة لكل النتيجة وهذه   

 .وهذه الشطة كما أعدت الباحثة يف جدوال املالحظة. اللقاء
 :البيانات  

 جيد جدا( : 4)   
 جيد( : 2) 
 مقبول ( : 3) 
 أدىن( : 3) 

 : إلنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم، وهي  قيمة        
     

 p 26   311  
41 

          
 p= 81 % 

. زمبعىن ممتا 311 -93بني حد تدل على أهنا وقع % p= 81والنتيجة  
فتكون داللة أنشطة الطلبة يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق وسيلة املسجل لتقية قدرة 

 .الطلبة على فهم معاين النصوص
   

 القبلي واإلحتبار البعدي االختبار عن  تحليل بيانات .3
قبل إجراء الباحث ملعرفة قدرة الطلبة يف فهم قبلي القمات الباحثة باإلحتبار   

النصوص دون إستحدام وسيلة املسجل، وأما نتيجة الطلبة اليت حصلت عليها الباحثة 
 : من اإلحتبار القبلي كما املكتوبة يف اجلدول التايل
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فتستعمل الباحث ”Test “t))حتبار وحتليل عن نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي با
( أي لعينة واحداة) الرمز كما يلي، إذا كان اهلدف معروفة الفرق بني متوسطني 

  : فيطبق اختبارة طبقا للقانون التايل
  

 4-6ل اجلدو 
 يف االختبار القبلي نتائج الطلبة

االختبار  الطلبة الرقم
 القبلي

 91 أ.م .3
 71 ت.ن .3
 91 ة.س .2
 61 س.ب .4
 65 ت.س .5
 55 ف.ج .6
 71 ك.ت .7
 71 و.س .9
 61 ه.ف .8

 65 ف.م 31
 71 إ.م .33
 51 س.و .33
 61 ل.ت .32
 55 ن.ر .34
 65 س.ر .35
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 65 ر.م .36
 71 ز.ر .37

 3331 جمموعة
 . اإلختبار القبلي على النتيجة املعدلةمنهذ البيانات حصل الطلبة   

3331  ÷37 =63،68 % 
 

 4-7اجلدول 
 االختبار البعدىنتائج الطلبة يف 

االختبار  الطلبة الرقم
 البعدى

 95 أ.م .3
 91 ت.ن .3
 95 ة.س .2
 75 س.ب .4
 75 ت.س .5
 65 ف.ج .6
 91 ك.ت .7
 91 و.س .9
 75 ه.ف .8

 91 ف.م 31
 91 إ.م .33
 61 س.و .33
 75 ل.ت .32
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 65 ن.ر .34
 75 س.ر .35
 91 ر.م .36
 91 ز.ر .37

 3385 اجملموعة
 .من هذ البيانات حصل الطلبة اإلختبار البعدي على النتيجة املعدلة

3385  ÷37 =76،39 % 
 

 :تينبغيلهاأنتجمعاملعدلكمايلي – قبألنتجمعالباحثةنتيجةاالختبار
 

م ف  
مج ح3

 3  ن  ن 
 

 :حيث أن  

 متوسط الفروق= م ف 

 جمموعة مربعات إحنرافات الفروق= 3مج ح 

      4العينة عدد أفراد= ن 

 
 
 
 

______________ 
 343-341. ، ص.... ، المدخل إلىصاحل بن حامد العساف 
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 :ت كما يلي –مث جتمع الباحثة نتيجة االختبار   

 4-9اجلدول 
 :ت بالتايل –نتيجة االختبار 

رقم
ال

طلبة 
ال

 

بلي
 الق

تبار
الخ

ا
دى 

البع
ار 

ختب
اال

 

رين
ختبا

 اال
بين

رق 
الف

ط  
وس

 مت
عن

ف 
حرا

االن رق
الف

 

 
ع 

مرب
(

عن 
ف 

حرا
اال

رق
 الف

سط
متو

) 
 

 344 33- 5+ 95 91 أ.م .3
 48 7- 31+ 91 71 ت.ن .3
 344 33- 5+ 95 91 ة.س .2
 4 3- 35+ 75 61 س.ب .4
 48 7- 31+ 75 65 ت.س .5
 48 7- 31+ 65 55 ف.ج .6
 48 7- 31+ 91 71 ك.ت .7
 48 7- 31+ 91 71 و.س .9
 4 3- 35+ 75 61 ه.ف .8

 4 3- 35+ 91 65 ف.م .31
 48 7- 31+ 91 71 إ.م .33
 48 7- 31+ 61 51 س.و .33
 4 3- 35+ 75 61 ل.ت .32
 48 7- 31+ 65 55 ن.ر .34
 48 7- 31+ 75 65 س.ر .35
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 4 3- 35+ 91 65 ر.م .36
 48 7- 31+ 91 71 ز.ر .37

 789 314- 395 3595 3331 اجملموعة
 :وأما ختوات إطابعة

 إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح يف اجلدوال أعاله .3
 % 63،68= 37÷  3331اإلجابة األوىل سط متو حساب  .3
 % 76،39= 37÷ 3385سط اإلجابة الثانية متو حساب  .2
 31،99=  37÷ 395الفرق  سطمتو حساب  .4
 :تطبيق قانو اإلختبار .5

 
 ت

31 99

 
789

37  37 3 

 

 ت
31 99

 
789
373

 

 ت
31 99
 3 82 

 2،73= ت
 

 (T –Test)ومن اخلطوات السابقة، فحصلت الباحثة أن نتيجة االختبار   
 :ددرجة احلرية بالرمز وأخريا حتد

3db=N-     
3-37db =     

36db =    

ونتيجة ت  73،2ختبار ت هي ومن الرمز السابق حتسب الباحثة أن نتيجة اال  
. 3،86هي% 3ويف مستوى الداللة  ،3،33و% 5على مستوى الداللة  اجلدول



46 
 

 
 

 (tt)أكرب من نتيجة ت اجلدول  (to) وبذالك نتيجة االختبار ت
 .Ha))مردود وفرض البديل مقبول  (Ho)ففرض الصفرى  (3،83>73،2>3،33)
 

 تحقيق الفرض -د
 :وأما فرض البحث هلذه الرسالة فهو   
ال ترقي قدرة الطلبة على  مسجلإن استخدام وسيلة : ( Ho)الفرض الصفري  -3

 .معاين النصوصفهم 
ترقي قدرة الطلبة على فهم  مسجلإن استخدام وسيلة :  (Ha)الفرض البدل  -3

 .معاين الصوصن
يف تدريس  مسجل بتطبيق وسيلة الطلبةإن استجابة :( Ho)الفرض الصفري  -2

 .االستماع ناقص
معلين يف تدريس وسيلة مسجل  إن استجابة الطالب بتطبيق:(Ha)الفرض البدل  -4

 .جيدالنصوص
% 5الداللة دول على مستوى نتيجة ت اجل فتعرف، dbوبعدما وجدت الباحثة   

 :كما يليفهي   tt و toأما املقارنة بني . 3،93وهو% 3ة ويف مستوى الدالل 3،17وهو 
 (Ha)مردود وفرض البديل  (Ho)ففرض الصفرى  tt = to أو tt>toإذا كانت نتيجة  -3

 .مقبول
 .مردود (Ha)مقبول وفرض البديل  (Ho)ففرض الصفرى  tt<toإذا كانت نتيجة  -3

 :البيانات يعرف ومن نتائج حتليل 
، ألن معاين النصوصترقي قدرة الطلبة على فهم إن استخدام وسيلة مسجل  -3

إضافة إىل تلك النتيجة تعرف أن . (tt)ت اجلدول  نتيجةال كرب منأ (to) نتيجة
 .الفرض البديل مقبول، والفرض الصفرى مردود

 .جداجيد معاين النصوويف تدريس سيلة مسجل إن استجابة الطالب بتطبيق و  -3
 . مردود تلك النتيجة تعرف أن الفرض البديل مقبول، والفرض الصفرىإضافة إىل 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحث . أ
من عملية البحث الفصل األول حىت الرابع، وانتهت الباحثة الباحثة  حبثتبعد ما  

 :اإلقرتاحات وبياهنا كما يلى ب أن تعرض الباحثة نتائج البحث و وحتليل البيانات، ترغ
تكون فعالة لرتقية قدرة الطلبة على فهم إن استخدام وسيلة مسجل -1

ونتيجة ت اجلدول  41،7ن نتيجة اخاتتبار ت ي  ألالنصوصمعاين 
% 1، ويف مستوى الدخالة 2،12و% 5على مستوى الدخالة 

أكرب من نتيجة ت اجلدول (to)وبذالك نتيجة اخاتتبار ت . 2،،2ي 
(tt) (2،12< 41،7< 2،،2 ) ففرض الصفرى(Ho)  مردود وفرض

 . Ha2،،1)البديل مقبول 

مبعىن  199 -1،بني حد تدل على أهنا وقع % p= ،9والنتيجة  -2
فتكون دخالة أنشطة الطلبة يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق . ممتاز

 .وسيلة املسجل لرتقية قدرة الطلبة على فهم معاين النصوص
يف ويذا تأثري  جيد جدا مسجل وسيلةبتطبيق  استجابة الطلبةإن 

تدريس الحينما جتري عملية ودوافعهم محاستهم و  أنشطة تعلم الطلبة
 . اخاستماع

 
االقتراحات -ب  

اخاقرتاحات قبل انتهاء البحث على تأليف يذه الرسالة، تريد الباحثة أن تقدم  
 :حول على جناح عملية التعليم وي  كما يل  صالضرورية لل
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مهية عن أ رسنياملؤمتر للمد إلجراء Kuta Baro العاليةينبغ  للمدرسة  -1
 على  الطلبةألن هبا يسهل اليومية تنوعة يف عملية التعليمماستخدام وسيلة

 .  يف تعلمها فهم الدرس حىت خا يسأم الطلبة
معاين ف  تدريس ق وسيلة مسجلأن تطباللغة العربية  ترجى ملدرسى -2

قيقدرهتم يف وايتمامهم كثريا و تر  افع الطلبةدو  ألن به ترق  النصوص
يف تدريس يذه الوسيلة هتتم تعلم اللغة العربية، اخاستماع جيد عند 

خابد و .  ترىارستها تشتمل املهارات اللغوية األويف مم. معاين النصوص
  .الذين لن حيب كثريا أن يتعلم اللغة العربية هتتم بالطلبةأن 

 م اللغة العربية حىت ترق  قدرهتم عليهاجيتهدوا يف تعلأن  ترجى للطلبة -7
الدراسية ألن يف مراجعة بنفسها تارج الغرفة  يستخدم وسيلة مسجلو

 . ترىاألملادة  ةيذه الوسيلة مناسب



 
 

05 

 المراجع

المراجعالعربية -أ

تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان،  وطرائق ماهيتها اللغوية  األول ، الطبعةالمهارات

 .ه4141م سلالرياض، دار امل

تنميتها، نأمحد فؤاد عليا وطرائق ماهيتها اللغوية اململكة الطبعة الرابعة ، المهارات

 .م0242سلم العربية السعودية، دار امل

 .دار املعرفة اجلامعية، بدون السنة: سويس، طرقتدريساللغةالعربيةإبراهيم،  كرياز 

دار املشرق : األربعون بريوت ، الطبعةالمنجدفىاللغةواالعالم، مجيع احلقوق حمفوظة

0221 . 

 .4101 عصرية،املكتبة امل: بريوت، جامعالدروسالعربيةمصطفى الغالييين، 

 .ه 4141، جامعة دمشق: بريوت ،اللغةالعربيةتدريسحممود امحد السيد، 

االتجاهاتالمعاصرةفيتدريساللغةالعبيةواللغاتالحيةاألخرىحممد إبراهم، 

  .4791دار الفكر العريب، : القاهرة، لغيرالناطقينبها
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مكتبة األجنلو املصرية،  :القاهرة ،المناهجوالوسائلالتعلمية،  النجيخي اللبيبحممد 

4799. 

التدريسصربي،  ماهر امساعيل وطرق للمناهج : الرياض ،، الطبعة األوىلالمدخل

 .0242مكتبة الشقري، 

 .0221دار السالم، : بندا أتشيه ،المدخلفيتعليماللغةالعربيةحممود يسالم

 .0241عامل الكتب، : القاهرة، تعليماللغةالعربيةالمعاصرةسعيد اليف، 

دار املعارف : رةالقاه الموجهالفنىلمدرسىاللغةالعربية، عبد العليم إبراهيم

 4447مبصر،

 .0221دار احلديث، : القاهرة، ، اجلزء الثاين،لسانالعربعالمة ابن منظور

ومصححةعالمة ابن منظور مراجعة طبعة العرب لسان دار احلديث : القاهرة، ،

0221. 

 .4774 جامعة القاهرة،: الشوافدار  ،ر،تدريسفنوناللغةالعربيةعلى امحد حركو

السلوكيةالعساف صاحل بن محد العلوم البحثفي المدخلإلى مكتبة : الرياض ،،

 .0222العبيكان، 
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دار النشر : القاهرة، مناهجالبحثفىالعلومالنفسيةوالتربوية، أبوعالم رجاء حممود

 .0244للجامعات، 

عربيروحي البعلبكي،  قاموس دار العلم للماليني، : بريوت، إنجليزي-المورد

0221.   

المراجعاإلندونيسية -ب

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

9002. 

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif 

dalam Belajar Bhasa Arab, Jogjakarta: Diva Press, 9022.  

Harimurti Kridalaksan, Kamus Linguistik, Jakarta: Gramedia Utama 2291 

 

Michael Rundell, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, 

Second Edition, Basingstoke: Macmillan Publisher Limited,9002  

Melvin L.Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, Bandung: 

penerbit Nusamedia, 9002 

Matsna, Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 

Tangerang: Alkitabah, 9029. 

Paul Ginnis, “Trik dan Taktik Mengajar Strategi Meningkatkan Pencapaian 

dikelas, Jakarta: Indeks, 9009. 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: 

Rineka Cipta, 9020. 
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Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 9002. 

 المراجعاإلنترنيت-ج

http://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata 

 

http://www.umy.ac.id/berita 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : MAN KUTA BARO 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas/Semester : XI/Genap 

Materi pokok  :   المهنة والنظام

Alokasi Waktu :  2x54 menit 

 

A. Kompetensi Inti/KI 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkannya. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuwan. 

 

 

 



B. Kompetensi Dasar/KD dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK  

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional yang diwujudkan dalam 

semangat belajar.  

 

1.1.1. Menunjukkan sikap antusias dalam 

mempraktekkan bahasa Arab 

sebagai rasa syukur kepada Allah. 

 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan 

peduli dalam melaksanakan 

komunikasi atar pribadi dengan guru 

dan teman. 

 

2.1.1. Menunjukkan perilaku santun dan 

peduli dalam berkomunikasi 

terhadap sesama. 

3.2. Memahami lafal kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan :  ؛ املهنة والنظام    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.1.  Membaca huruf, kata, frase,    dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan dengan املهنة والنظام  dengan 

intonasi dan makhraj yang benar 

 

3.2.3.  Menerjemahkan kata,  frase, dan 

kalimat bahasa Arab dalam teks  

 dengan bahasa  املهنة والنظام

Indonesia yang baik dan benar 

 

3.2.4.  Menggunakan kosa kata dalam 

konteks kalimat 

 

4.3. Memproduksi teks lisan dan tulis 

sederhana untuk mengungkapkan cara 

4.3.1 Mengungkapkan secara lisan cara 

memberitahu, menanyakan fakta, 



memberitahu dan menanyakan fakta, 

perasaan dan sikap terkait topik: املهنة  

 dengan memerhatikan unsur  والنظام

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya secara benar dan sesuai dengan 

konteks 

 

perasaan dan sikap berkaitan dengan 

topik املهنة والنظام dengan 

memperhatikan pola jumlah ismiyah 

serta unsur budaya secara benar dan 

sesuai dengan konteks 

 

 

 

C. Tujuan Pem belajaran 

1. Siswa mampu membaca teks tentang املهنة والنظام dengan baik dan benar. 

2. Siswa mampu memahami teks bacaan beserta artinya dengan baik dan benar. 
3. Siswa mampu memahami struktur dan kaidah-kaidah yang terkandung di dalam teks. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Materi املهنة والنظام 

 النِّظَام
(1) 

 ْدَرَسِة  َ ُنَشاِهُد الطُّالََّب َيْذَهبُ ْوَن ِإََل امل 

 ْدَرِسيَّ لِلطُّالَّب  َ َوُهْم يَرَتُدْوَن الزِيَّ امل

َعاد،  ِ ة يف املسَ رَ دْ  مَ َوَيِصُلْوَن إَل الْ   ي ْ

َعاد،  إَل امل نَ َوَيِصلْ ، لِلطّالَِباتْدَرِسّي  َ َوالطَالَِباُت كذلك يَ ْرَتِدْيَن الزِّي امل  درسة يف املِي ْ



 (ب)

ُب على الُطالَّب والَطالِبات ااِلْلِتَزاُم ِبه .لَمْدَرَسة ِنَظاملِ   : َواَل ََيُْوُز ُُمَاَلَفُته، َمَثاًل ، َيَِ

رَاِسّي  -  لِلَمْدَرَسةَأْن َيْدُرَس الطَّاِلُب َوالطَّالَِبِة َعَلى َحَسِب اجَلْدَوِل الدِّ

 ْدَرِسّي  َ َأْن يَ ْرَتِدَي الطَّاِلُب َوالطَّالَِبُة الزِّيَّ امل -

 :َوبَِناًء على ذلك       

ْرِس يُ ْعَتبَ ُر ُُمَاِلًفا لِلنِّظَام فَِإنَّ الطَّاِلَب الْ  ر َعِن الدَّ  ُمَتَأخِّ

 ْدَرَسِة يُ ْعتَبَ ُر ُُمَاِلًفا لِلنِّظَام َ املْدَرِسّي َداِخَل  َ وإّن الطَّاِلَب الذي الَ يَ ْرَتِدي الزِّيَّ امل

 وإّن الطَّالَِبَة اليت ُُتَاِرُس ُمَعاَمَلًة َسيَِّئًة تُ ْعتَبَ ُر ُُمَالَِفًة لِلنِّظَام

 (ج)

 ة  سَ رَ دْ  َوُهَناَك ِنظَاٌم َيُكْوُن َمْعُمْوالً به على مجيع الَعاِمِلْْي يف امل      

 : َوذلك ِمْثُل ما يَِلي . ةسَ رَ دْ  َصف َوالبَ وَّاب َوَخاِدِم املقْ  َ َحَّتَّ على الَباِئع يف امل

  تهاْدَرَسة َوَنظَافَ  َ أَْمِن امل َعلى واَأْن ُُيَاِفظ -

 امل َْعُمْول هبا يف املْدَرَسة ِبََواِعْيِد الَعَملأن يَ ْلَتزُِموا  -

 .يُ َعاِمَل بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ُمَعاَمَلًة ُُتَاِلُف تَ َعالِْيَم اإلسالم الأن  -

 . ِلَدْولَتَِنا إِْنُدْونِْيِسَيا 1491َويُ ْعتَبَ ُر ِنظَاُم املدرسة ُدْستُ ْورًا هلا ، ِمْثل ُدْستُ ْور     

 



E. Model/Metode Pembelajaran 

 Qawaid wat taarjamah 

 Diskusi (kelompok) 

 Tanya Jawab 

 

F. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran 

 Spidol 

 Pengahapus 

 Papan tulis 

 Media rekaman  

 LKS 

 

G. Sumber Belajar 

 Buku Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2113 Madrasah Aliyah. 

 Kamus Bahasa Arab – Indonesia, Mahmud Yunus, Jakarta, 2111. 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran  

NO Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

1 Pendahuluan  

 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo’a bersama 

dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat; 

 Yang  memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran  dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif yang berkaitan  dengan  materi pelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif learning yang 

dipadukan dengan metode qira’ah dan metode qawaid wa tarjamah  

 

21 Menit 



 Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan dalam 

pembelajaran 

 Guru melakukan appersepsi 

 Guru membagi siswa ke dalam 4 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 orang  

 

2 Kegiatan  Inti  

 Mengamati   

 Siswa menyimak bacaan teks qira’ah yang dilakukan oleh salah 

seorang siswa 

 Siswa mencermati isi kandungan teks qira’ah. 

 Siswa mencermati pola kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah 

 Siswa dalam kelompoknya mengamati mufradhat yang 

ditayangkan guru di depan kelas terkait teks qira’ah 

b.   Menanyakan  

 Siswa menanyakan makna kata (mufradat) baru dalam teks 

qira’ah. 

 Siswa  menanyakan tentang isi kandungan teks qira’ah. 

 Siswa menanyakan unsur kebahasaan yang terkandung di teks 

qira’ah. 

c.    Mengeksplorasi  

 Siswa dalam kelompoknya atau secara individu berlatih membaca 

teks qira’ah 

 Siswa dalam kelompoknya bekerja sama mencari arti mufradhat 

yang terdapat dalam teks qira’ah melalui buku ajar dan kamus 

 Siswa dalam kelompoknya bekerja sama untuk menterjemahkan 

teks qira’ah 

 Siswa dalam kelompoknya mendiskusikan isi kandungan teks 

qira’ah. 

 Siswa dalam kelompoknya menganalisis unsur kebahasaan 

 



(Jumlah ismiyah) yang terdapat dalam teks qira’ah. 

 Siswa mencoba menyusun kalimat sempurna dengan 

menggunakan unsur kebahasaan (Jumlah ismiyah) yang terdapat 

dalam teks qira’ah 

d.     Mengasosiasi 

 Siswa dalam kelompoknya mengoreksi hasil bacaan temannya 

 Setiap kelompok mengoreksi hasil diskusi kelompok lain tentang 

isi kandungan teks qira’ah. 

 Setiap kelompok mengidentifikasi pola jumlah ismiyah yang 

terdapat dalam teks qira’ah  

 Setiap kelompok mengoreksi tugas-tugas latihan dan hasil 

percobaan  yang dilakukan dalam kelompok masing masing 

dengan meminta tanggapan kelompok lain dan guru  

 Setiap kelompok membuat kesimpulan, rumusan dari isi 

kandungan teks qira’ah 

e.   Mengkomunikasikan 

 Setiap kelompok mempresentasikan bacaan teks qira’ah  

 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap bacaan teks 

qira’ah yang dibacakan oleh oleh setiap kelompok  

 Siswa mempresentasikan isi kandungan teks qira’ah secara 

individu maupun kelompok 

 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan kelompok. 

 

3 3.  Penutup  

 Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran yang sudah 

dipelajari. 

 Siswa menyampaikan kesan mereka secara tertulis tentang 

pembelajaran yang baru berlangsung dan menuliskan harapan 

mereka untuk pembelajaran berikutnya. 

 

 

 

 

11 Menit 



 Siswa mendengarkan pesan moral dari guru dan guru menutup  

pelajaran dengan mengucap hamdalah.  

  

Mengetahui, 

Guru Pamong 

 Aceh Besar, 11 desember 

2112 

Mahasiswi Praktikan 

 

 

 

Nurfuadi.S.pd.I 

NIP. 

  

 

 

Siti Rahmah Nabiela 

NIM. 111212211 

  

Menyetujui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

Hanafiah, M.Pd 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran-Lampiran 

 Lampiran 1.1 (LKS/Lembar Kegiatan Siswa) 

 

Nama  : 

Kelompok : 

Kelas   : 

Pelajaran : 

Pentunjuk mengerjakan LKS: 

1. Duduklah bersama teman kelempokmu yang telah ditentukan! 

2. Bacalah teks berikut ini bersama temanmu secara bergiliran! 

3. Terjemahkanlah teks dibawah ini dengan baik dan benar! 

4. Carilah jumlah ismiyah dalam teks dibawah ini! 

1. Diskusikanlah bersama temanmu apa manfaat dari gambar di bawah ini! 

 القراءة

. اتِ اْلَفالَُّحْوَن َأْعَماهُلُم نَاِفَعٌة أِلنْ ُفِسِهْم َوُُمَْتَمِعِهْم، ََنُْن نَْأُكُل ْاأَلُرزَّ َواْلَفَواِكَه َواْلَْْضَروَ 
ِة  َواْلُمَدرُِّسْوَن َأْعَماهُلُم . َأْجَساِمَناَوْاأَلِطبَّاُء َأْعَماهُلُْم ُمِفْيَدٌة لِلنَّاِس، ََنُْن ََنَْتاُجْوَن اَِلْيهْم ِلِوَقايَِة ِصحَّ

ُهُم اْلُعُلْوَم َواْلَمَعاِرفَ  ْوَن النَّاِشِئْْيَ ِلَيُكْونُ ْوا أَفْ َراًدا . نَاِفَعٌة، ََنُْن نَ تَ َعلَُّم ِمن ْ َواْلُمَدرُِّسْوَن يُِعدُّ
ِ أُلْسَرِتِِْم َوبِْيَئِتِهْم َوِباَلِدِهمْ  اُمْوَن  فَاْلَفالَُّحون. نَاِفِعْْيَ َوالتَُّجاُر َوْاأَلِطبَّاُء َواْلُمَدرُِّسْوَن َواْلُمَمرُِّضْوَن َوالَرسَّ

ْوَن ُكلُُّهْم َُيَْتاُج اَِلْيِهُم النَّاسُ   .َواْلُمَوظَُّفْوَن َواْلُمَهْنِدُسْوَن َوالَصَحِفي ُّ

 

 

 



 
 Lampiran 1.2 (Lembar Evaluasi) 

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks! 

ة يف سَ رَ دْ  مَ ْدَرِسيَّ لِلطُّالَّب َوَيِصُلْوَن إَل الْ  َ َوُهْم يَرَتُدْوَن الزِيَّ امل ْدَرَسِة  َ ُنَشاِهُد الطُّالََّب َيْذَهبُ ْوَن ِإََل امل
َعاد، َوالطَالَِباُت كذلك يَ ْرَتِدْيَن الزِّي امل ِ امل َعاد،  إَل امل نَ َوَيِصلْ ، َرِسّي لِلطّالَِباتدْ  َ ي ْ  .لَمْدَرَسة ِنَظاملِ درسة يف املِي ْ

ُب على الُطالَّب والَطاِلبات ااِلْلِتَزاُم ِبه  : َواَل ََيُْوُز ُُمَاَلَفُته، َمَثاًل ، َيَِ

رَاِسّي  -  لِلَمْدَرَسةَأْن َيْدُرَس الطَّاِلُب َوالطَّالَِبِة َعَلى َحَسِب اجَلْدَوِل الدِّ

 ْدَرِسّي  َ َأْن يَ ْرَتِدَي الطَّاِلُب َوالطَّالَِبُة الزِّيَّ امل -

 :َوبَِناًء على ذلك       

ْرِس ي ُ فَِإنَّ الطَّاِلَب الْ  ر َعِن الدَّ ْدَرِسّي َداِخَل  َ وإّن الطَّاِلَب الذي اَل يَ ْرَتِدي الزِّيَّ امل. ْعَتبَ ُر ُُمَاِلًفا لِلنِّظَامُمَتَأخِّ
َوُهَناَك ِنظَاٌم َيُكْوُن  .وإّن الطَّالَِبَة اليت ُُتَاِرُس ُمَعاَمَلًة َسيَِّئًة تُ ْعَتبَ ُر ُُمَاِلَفًة لِلنِّظَام. ْدَرَسِة يُ ْعتَبَ ُر ُُمَاِلًفا لِلنِّظَام َ امل

َوذلك . ةسَ رَ دْ  َوالبَ وَّاب َوَخاِدِم املْقَصف  َ َحَّتَّ على الَباِئع يف امل. ة سَ رَ دْ  َمْعُمْواًل به على مجيع الَعاِمِلْْي يف امل
 : ِمْثُل ما يَِلي 

  تهاْدَرَسة َوَنظَافَ  َ أَْمِن امل َعلى واَأْن ُُيَاِفظ -

 امل َْعُمْول هبا يف املْدَرَسة ِبََواِعْيِد الَعَملأن يَ ْلَتزُِموا  -

 .َم اإلسالميُ َعاِمَل بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ُمَعاَمَلًة ُُتَاِلُف تَ َعالِيْ  الأن  -

 ِلَدْولَِتَنا إِْنُدْونِْيِسا 1491َويُ ْعتَبَ ُر ِنظَاُم املدرسة ُدْستُ ْورًا هلا، ِمْثل ُدْستُ ْور 

 أجب عن األسئلة اآلتَِية ؟: تدريب 



ُب أن يَ ْعَمَل الطَّاِلُب بِتَ َعالِْيِم اإلسالم يف املدرسة؟ -1  هل َيَِ
 ْدَرِسّي؟ َ مَّت تَ ْرَتِدي الطَّالَِبة الزِّيَّ امل -2

 ة؟سَ رَ دْ مَ الْ  ِنظَامى لَ أين ُُيَاِفظ الطالب عَ  -3

َعاد ؟  -9  ما رَأُْيَك يف طَاِلب يَ ْرِجُع إَل بَ ْيِته قَ ْبَل املِي ْ

 ؟ يُ َعاِمل بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ُمَعاَمَلًة ُُتَاِلُف تَ َعالِْيَم اإلسالمهل َيوز للطالب أن  -1
 

1.  Pilihlah jika benar, dan jika salah, serta benarkan kalimat yang salah sesuai 

dengan teks di atas! 

 

ْح الَخطَأ (خ)أو ( ص)ِاْخَتر  : (1)تدريب  ًقا لِنَّّص الِقَراَءة ، َوَصحِّ  !َوف ْ
 ات بَ الِ الطَ ُهَناَك ِنظَاٌم َمْعُمْول به على الطاّلب  َوِنظَام آَخر َمْعُمْول به على  -1
 َوظَُّف الذي ال يَ ْرَتِدي الزِّيَّ املدرِسّي يُ ْعَتبَ ُر ُُمَاِلًفا لِلنِّظَام  ُ امل -2
ْيِع الَعاِمِلْْي للمدرسة احلَفاُظ على َنظَاَفة املدرسة ِمنْ  -3  . َواِجَباِت مجَِ
ا ُُيَاِلُف النِّظَام  -9 َعاُوُن على اإِلَجابَِة َعْن َأْسِئَلِة ااِلْمِتَحان يُعتَبَ ُر َغشًّ  الت َّ

 َفًة لِلنِّظَام تُعترب ُُمَالِ  احَلَسَنةالطَالَِبة اليت تُ َقلُِّد َعاَداِت الَغْرِب  -6

 

 

 

 

 



 

Lampiran  : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 

 

Indikator : Mensyukui nikmat kemampuan  

mengungkapkan gagasan dan ide dengan 

pembicaraan yang baik. 

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman 

penskoran 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Saya bersyukur diberikan 

kemampuan berkomunikasi 

dengan baik 

    4 

2 Saya menggunakan nikmat 

berbicara sesuai dengan 

perintah Allah   

    3 

3 Saya  menyakini bahwa Allah 

melihat semua aktivitas saya 

dalam berkomunikasi  

    3 

4 Saya bersyukur dapat 

memberikan nasehat yang baik 

kepada orang lain  

    3 

1 Saya bersyukur bahwa Allah 

akan menambah nikmat bagi 

hambanya yang menggunakan 

pemberiannya sesuai 

ketentuan-Nya  

    3 

JUMLAH SKOR     11 

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

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

111   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

 

 

 

 

 

CATATAN:   

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

 

Indikator : 2.3.1 Terbiasa dengan sikap jujur dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional 

dengan guru dan teman  

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 

penskoran 

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang

- 

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Saya tidak mau mencontek 

pekerjaan kawan 
     

2 Saya memberikan alasan sesuatu 

kepada guru dengan sebenarnya 
     

3 Menghargai pendapat orang lain      

4 Saya meyerahkan bda yang saya 

temukan kepada pemiliknya  
     

1 Saya memberitahukan kesalahan 

kawan kepada guru dan teman 

teman di sekolah  

     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Bila Peryataan Positif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

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

111   

Skor maksimal 

=   --------- 

  

Bila Peryataan Negatif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 1 

= Skor 2 

= Skor 3 

= Skor 4 

   

 

 

 



 

 

 

Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek Pengetahuan) 

 

Kompetensi Dasar : 3.2  Memahami lafal kata, frase,  dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan : املهنة والنظام   

Teknik Penilaian :  Lisan dan Tulisan 

Bentuk Penilaian : Uraian  

Instrumen Penilaian : Lembar soal, kunci jawaban dan pedoman penskoran 

   

No. Indikator Instrumen Soal Jawaban Skor 

1 3.2.1 Membaca huruf, kata, 

frase,    dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 

dengan املهنة والنظام  

dengan intonasi dan 

makhraj yang benar 

 

3.2.2 Menerjemahkan kata,  

frase, dan kalimat 

bahasa Arab dalam teks  

 dengan  املهنة والنظام

bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

 

3.2.3 Menggunakan kosa 

kata dalam 

         konteks kalimat 

 

1. Bacalah teks  املهنة والنظام 

dengan baik dan benar. 

 

2. Tentukan i’rab dari kata 

kata yang bergaris 

 

3. Terjemahkan teks  املهنة
 dengan bahasa والنظام

Inonesia yang baik dan 

benar 

 

4. Jawablah pertanyaan 

dibawah ini sesuai teks 

bacaan 

 

  

 Total Skor   111 

 

 

 

 



 

 

 

Rubrik Penilaian qira’ah (Lisan) 

 

KRITERIA SKOR INDIKATOR 

MAKHARIJ AL-HURUF 4 Sangat tepat  

 3 Cukup tepat  

 2 Kurang tepat 

 1 Tidak tepat 

   

FASHAHAH 4 Sangat fasih  

 3 Cukup fasih 

 2 Kurang  fasish 

 1 Tidak fasih 

   

KELANCARAN 4 Sangat lancer 

 3 Cukup lancer 

 2 Kurang lancer 

 1 Tidak lancer 

KEAKURATAN BACAAN 4 Sangat akurat 

 3 Cukup akurat 

 2 Kurang akurat 

 1 Tidak akurat 

   

TOTAL SKOR 16  

 

                        Nilai =  Skor yang diperoleh          x 111   

Skor maksimum 

 



 إختبار القبلي والبعدي

!مث ترمجوا  بقراءة جيدة اقرأ هذه اجلملة    

 اْلَفالَُّحْوَن أَْعَماُُلُم نَاِفَعٌة أِلنْ ُفِسِهْم َوُُمَْتَمِعِهمْ  

 
ْضَرَواتِ    ََنُْن نَْأُكُل ْاأَلُرزَّ َواْلَفَواِكَه َواْلَْ

 

 أَْعَماُُلُْم ُمِفْيَدٌة لِلنَّاسِ َوْاأَلِطبَّاُء  

 

ِة َأْجَساِمنَا   ََنُْن ََنَْتاُجْوَن اِلَْيهْم ِلِوقَايَِة ِصحَّ

 

 َواْلُمَدرُِّسْوَن أَْعَماُُلُم نَاِفَعةٌ  

 

ُهُم اْلُعُلْوَم َواْلَمَعاِرفَ    ََنُْن نَ تَ َعلَُّم ِمن ْ

 

ْوَن النَّاِشِئْْيَ   ِ أُلْسَرِِتِْم َوبِْيَئِتِهْم َوِباَلِدِهمْ َواْلُمَدرُِّسْوَن يُِعدُّ  لَِيُكْونُ ْوا أَفْ رَاًدا نَاِفِعْْيَ

 

اُمْوَن َواْلُمَوظَُّفْوَن   فَاْلَفالَُّحون َوالتَُّجاُر َوْاأَلِطبَّاُء َواْلُمَدرُِّسْوَن َواْلُمَمرُِّضْوَن َوالَرسَّ
ْوَن ُكلُُّهْم ََيَْتا   .ُج اِلَْيِهُم النَّاسُ َواْلُمَهْنِدُسْوَن َوالَصَحِفي ُّ



 إختبار القبلي والبعدي

!مث ترمجوا  بقراءة جيدة اقرأ هذه اجلملة    

 اْلَفالَُّحْوَن أَْعَماُُلُم نَاِفَعٌة أِلنْ ُفِسِهْم َوُُمَْتَمِعِهمْ  

 
ْضَرَواتِ    ََنُْن نَْأُكُل ْاأَلُرزَّ َواْلَفَواِكَه َواْلَْ

 

 أَْعَماُُلُْم ُمِفْيَدٌة لِلنَّاسِ َوْاأَلِطبَّاُء  

 

ِة َأْجَساِمنَا   ََنُْن ََنَْتاُجْوَن اِلَْيهْم ِلِوقَايَِة ِصحَّ

 

 َواْلُمَدرُِّسْوَن أَْعَماُُلُم نَاِفَعةٌ  

 

ُهُم اْلُعُلْوَم َواْلَمَعاِرفَ    ََنُْن نَ تَ َعلَُّم ِمن ْ

 

ْوَن النَّاِشِئْْيَ   ِ أُلْسَرِِتِْم َوبِْيَئِتِهْم َوِباَلِدِهمْ َواْلُمَدرُِّسْوَن يُِعدُّ  لَِيُكْونُ ْوا أَفْ رَاًدا نَاِفِعْْيَ

 

اُمْوَن َواْلُمَوظَُّفْوَن   فَاْلَفالَُّحون َوالتَُّجاُر َوْاأَلِطبَّاُء َواْلُمَدرُِّسْوَن َواْلُمَمرُِّضْوَن َوالَرسَّ
ْوَن ُكلُُّهْم ََيَْتا   .ُج اِلَْيِهُم النَّاسُ َواْلُمَهْنِدُسْوَن َوالَصَحِفي ُّ



 
 
 
 

 

ANGKET PENELITIAN 

A. Kata Pengantar 

Sebagai upaya pengembangan teori tentang pengajaran MUFRADAT di 

MAN KUTA BARO, maka peneliti sangat mengharapkan berbagai informasi 

yang relevan dalam upaya penelitian tersebut. Disamping itu juga memberikan 

manfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan. 

Sehubungan dengan ini, peniliti mengharapkan bantuan siswa-siswa 

untuk mengisi angket yang peniliti butuhkan. Peneliti berharap siswa-siswa 

berkenan mengisi angket yang diperlukan dan gancara menjawab pertanyaa-

pertanyaan yang tersedia. 

Atas kesedian dan bantuan para siswa menjawab pertanyaan ini,  peniliti 

mengucapkan banyak terimakasih dan semoga amal baik para siswa mendapat 

balasan dari Allah SWT.Amin. 

Banda Aceh, Agustus 8102 

 

 

    Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

ANGKET SISWA 

 

Nama  : 

Nis : 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang(X) pada jawaban yang 

sesuai menurut kamu ketika mengikuti pelajaran dengan menggunakan teknik Make a 

Match! 

0. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pembelajaran dengan media ini?

a. Senang 

b. Sangat senang 

c. Tidak senang 

d. Sangat tidak senang 

e. ... 

 

8. Apakah media yang digunakan guru dalam pembelajaran ini menarik? 

a. Menarik 

b. Sangat menarik 

c. Tidak menarik 

d. Sangat tidak menarik 

e. ... 

 

3. Ketika guru menjelaskan pelajaran, apakah anda senang memperhatikannya? 

a. Senang 

b. Sangat senang  

c. Tidak senang 

d. Sangat tidak senang 

e. ...

4. Ketika guru meminta untuk meringkas pelajaran tentang mihnah, apakah kamu senang? 

a. Senang 

b. Sangat senang 

c. Tidak senang 

d. Sangat tidak senang 

e. ... 

5. Apakah kamu setuju pembelajaran dengan media ini dipergunakan untuk kedepan? 

a. Setuju 

b. Sangat setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

e. ... 

6. Apakah pembelajaran dengan media ini membuatmu bersemangat dalam belajar? 

a. Bersemangat 

b. Sangat bersemangat 

c. Tidak bersemangat 

d. Sangat tidak bersemangat 

e. ... 

7. Apakah pembelajaran dengan media ini memudahkanmu dalam membaca? 

a. Memudahkan 

b. Sangat memudahkan  

c. Tidak memudahkan 

d. Sangat tidak memudahkan 

e. ...

2. Apakah pembelajaran dengan media ini kamu dapat memahami materi yang diberikan? 

a. Paham 

b. Sangat paham 

c. Tidak paham 

d. Sangat tidak paham 

e. ... 

9. Apakah pembelajaran dengan media ini membuatmu lebih percaya diri dalam membaca? 

a. Percaya diri 

b. Sangat percaya diri 

c. Tidak percaya diri 

d. Sangat tidak percaya diri 

e. ... 



 
 
 
 

 

01. Apakah pembelajaran dengan media ini membuatmu menginggat pembelajaran lebih 

lama? 

a. Ingat 

b. Sangat ingat 

c. Tidak ingat 

d. Sangat tidak ingat 

e. . 

 

 

           

              Validator 

 

           

        Dr. Mukhlisah, MA 

 



TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF 

df atau db 
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