
احملاكاة بوسيلة كرتون لرتقية قدرة الطلبة على مهارة  استخدام طريقة
 (Banda Acehالكالم )دراسة جتريبية بـمعهد دار العلوم العصري 

 رسالة

 : إعداد
 سيت نورهاليزى

 ٥١٠٢٠٢٠٥١ .رقم القيد
 تعليم اللغة العربيةطالبة قسم 

 بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني

 

 

 وزارة الشؤون الدينية اجلمهورية اإلندونيسية
 جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  

  أتشيه  بند
  ه٥44٥/م٢٠٥١



 

 ب

 



 

  



 

 

  



 

 ه

 استهالل

 

 قال اإلمام الشافعي:

َياٍن: ذََكاٌء  َلنْ َأِخْي  تـََناَل الِعْلَم ِإًّلا ِبِستٍَّة َسأُنَبُِّئَك َعْن تـَْفِصْيِلَها بِبـَ
 َوِحْرٌص َواْجِتَهاٌد َوبـُْلَغٌة َوُصْحَبُة ُأْسَتاٍذ َوطُْوُل َزَمانٍ 

 

 قال أيب العتاهية:

نَ  –تـَْرُجْو النََّجاَة َوََلْ َتْسُلْك َمَساِلَكَها   َة ًَّل جَتِْرْي َعَلى اْليـََبسِ ِإنَّ السَِّفيـْ

 

 احملفوظات:

ِإْجَهْد َوًَّل َتْكَسْل َوًَّل َتُك َغاِفالا فَـَنَداَمُة اْلُعْقََب ِلَمْن يـََتَكاَسلْ 



 

 و

هداءإ  
إىل والداي احملبوبني أيب املكرم نورمان وأمي 

 ،اللذان قد ربياين صغرية مها، املكرمة دهليا
ا يحفظهما هللا وأبـقامها يف سالمة الدين والدن

 .بوبنيإىل إخواين وأخيت احملكذلك واآلخرة و 
مية وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسال

احلكومية الذين قد علموين علوما انفعة 
كرا صحيحا، هلم ابلكثري ش وأرشدوين إرشادا

 وإجالال.

امعة صديقايت وأصدقائي يف جوإىل مجيع 
كرا الرانريي اإلسالمية احلكومية، أقول هلم ش

حث م يف إنـجاز هذا البجزيال على مساعدهت
.العلمي، جزاهم هللا خري اجلزاء  
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 الشكر والتقدير
احلمد هلل الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على  

اللهم صل على سيدان دمحم الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره املنافقون، 
 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

تشكر الباحثة هلل عز وجل الذي قد أعطاها الصرب واجلهد يف  
إمتام كتابة هذه الرسالة اليت تقدمها لكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة 

ها الطلبة للحصول الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد اليت يتعلم
يف قسم تعليم اللغة العربية وختتص الرسالة حتت  (S.Pd)على شهادة 

احملاكاة بوسيلة كرتون لرتقية قدرة الطلبة على  املوضوع : استخدام طريقة
 (. Banda Acehمهارة الكالم )دراسة جتريبية بـمعهد دار العلوم العصري

األستاذ  مث توجه الباحثة شكرها لفضيلة املشرفني مها 
الدكتوراندس سهيمي، املاجستري واألستاذ الدكتوراندس أشرف مزفر، 
املاجستري أبهنما قد أنفقا أوقاهتما إلشراف وتوجيه الباحثة منذ بداية  
كتابة هذه الرسالة حىت هنايتها، عسى هللا أن يباركهما وجيزيهما أحسن 

 اجلزاء.
حرتاما فمن الواجب على الباحثة أن توجه جزيل شكرها وا 

لوالديها احملبوبني أيب نورمان وأمي دهليا حلسن تربيتهما منذ صغري سنها 
وبذال جهودمها على ما احتاجت إليها، تسأل هللا أن يسهل أمورمها وأن 

 جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة.   



 

 ح

انريي وعميد كلية الرتبية وتقدم الباحثة الشكر اخلالص ملدير اجلامعة الر 
ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع املعلمني أبهنم قد علموها علوما 

 انفعة وأرشدوها إرشادا صحيحا، جزاهم هللا خري اجلزاء.
وال تنسى أن تقدم شكرا  ملدير معهد دار العلوم العصري 

اانت حني وجلميع املدرسني والتالميذ فيه الذين  قد ساعدوها يف مجع البي
 إجراء البحث، جزاهم هللا خري اجلزاء.

وكذلك تقدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوها  
أبوقاتـهم وأفكارهم يف إمتام كتابة هذه الرسالة وال تستطيع ذكر كل واحد 

 منهم، ابرك هللا هلم يف الدنيا واآلخرة.
قد بذلت كل إن هذه الرسالة ال ختلو عن اخلطأ والنقصان، ولو  

جهدها يف إعدادها، لذلك ترجو الباحثة من القارئني أن تقدموا هلا نقدا 
بنائيا خالصا واصالحا انفعا، لعل هذه الرسالة انفعة هلا وللقارئني مجيعا، 

 وتسأل هللا أن جيعلنا من عباده الصاحلني.
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 مستخلص البحث
استخدام طريقة احملاكاة بوسيلة كرتون لرتقية قدرة الطلبة عنوان البحث  : 

على مهارة الكالم )دراسة جتريبية مبعهد دار العلوم 
 العصري بند أتشيه( 

 : سيت نورهاليزى   االسم الكامل
     951919191:         رقم القيد

املعاهد يدرس فيه عدد من إن معهد دار العلوم العصري معهد من 
الطالب والطالبات، وكانوا يتعلمون عدة املواد الدراسية منها مادة اللغة 
العربية. ومما الحظت الباحثة أن الطلبة فيه ال يقدرون على التحدث 
ابلعربية جيدا،  ووجدت الباحثة مشكلة لديهم، فعند احملادثة بعضهم 

اإلندونيسية ويستخدمون أيضا  يستخدمون اللغة العربية ترمجة من اللغة
هلجة إندونيسية ومل خيلوا عنها، وأما اهلدف يف هذه الرسالة يعين التعرف 
على استجابة الطلبة بـمعهد دار العلوم العصري يف تعلم مهارة الكالم 

احملاكاة بوسيلة كرتون والتعرف على فعالية استخدام  ابستخدام طريقة
قية قدرة الطلبة على مهارة الكالم. يف هذا طريقة احملاكاة بوسيلة كرتون لرت 

البحث استعملت الباحثة منهجا جتريبيا ابلتصميمات التمهيدية بشكل 
وجلمع البياانت ،تصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي

استعملتها االستبانة واالختبار. كان اجملتمع هلذا البحث هو مجيع الطلبة 
واختارت الطلبة من الصف الثاين ج كعينته مبعهد دار العلوم العصري 



 

 س

طالبة، وأما نتيحة البحث اليت حصلت عليها الباحثة وهي  94وعددهن 
ابستخدام طريقة احملاكاة بوسيلة   أن استجابة الطلبة يف تعلم مهارة الكالم

كرتون إجيابية وهذه تدل على أن نتيجة لإلجابة اإلجيابية أكرب من نتيجة 
. وكان استخدام طريقة احملاكاة 14،69>  5،31لإلجابة السلبية أي 

بوسيلة كرتون فعال يف ترقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم، وهذا يدل 
نتيجة ت اجلدول أي على أن نتيجة ت احلساب أكرب من 

9،19<99،91>9،11. 
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Abstrak 

Judul Penelitian : Penggunaan metode muhakah dengan media film 

kartun untuk meninggkatkan kemampuan siswa 

terhadap keterampilan berbicara (penelitian 

eksperimen di dayah Darul Ulum Banda Aceh) 

Nama Lengkap : Siti Nurhaliza 

NIM : 150202019 

Dayah Darul Ulum Banda Aceh merupakan salah satu ma’had dimana 

para siswa dan siswi mempelajari berbagai pelajaran diantaranya 

pelajaran bahasa Arab. Menurut pengamatan, peneliti mengetahui 

bahwasannya para siswa tersebut belum memiliki kemampuan untuk 

berbicara menggunakan bahasa Arab dengan baik. Peneliti menemukan 

permasalahan ketika berbicara menggunakan bahasa Arab mereka 

menggunakan bahasa terjemahan (Indonesia-Arab) serta masih 

menggunakan logat Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui respon siswa di dayah Darul Ulum dalam 

mempelajari keterampilan berbicara menggunakan metode muhakah 

dengan media kartun dan mengetahui keefektivitasan penggunaan 

metode muhakah dengan media kartun untuk meningkatkan kemampuan 

mereka terhadap keterampilan berbicara. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode pre eksperimen dengan desain pre-test pos-test 

dalam satu kelompok. Untuk menggumpulkan data peneliti 

menggunakan kuesioner dan tes sedangkan populasi dari penelitian ini 

adalah semua siswa di dayah Darul Ulum dan peneliti memilih siswa 

kelas 2c sebagai sampel yang berjumlah 24 siswa. Adapun hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwasanya respon siswa pada 

pembelajaran keterampilan berbicara menggunakan metode muhakah 

dengan media film kartun  menunjukkan hasil yang positif dengan total 

93,61 sedangkan untuk jawaban negatif dengan total 5,39, hasil ini 

menujukkan bahwa 93,61 > 5,39 dan penggunaan metode muhakah 

dengan media kartun juga mampu meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa, dengan data berikut bahwa nilai t-test lebih besar dari pada nilai t-

tabel yaitu 2,07 < 22,29 > 2,86. 
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Abstract 

Research title : The use of muhakah method with cartoon movies 

to improve students’ speaking skill (an experiment 

research at Darul Ulum Islamic Boarding School 

Banda Aceh) 

NIM : 150202019 

Darul Ulum is one of Islamic Boarding Schools where students learn 

various lessons including Arabic. According to the researcher’s 

observation, the students of Darul Ulum Islamic Boarding Schools did 

not have ability to speak Arabic well. The researcher found the problem 

while they were speaking in Arabic that they used translation language 

and also by Indonesian dialect. The purpose of this research is to 

identify students’ responses at Darul Ulum in learning speaking skill by 

using muhakah method with cartoon movies and also to identify the 

effect of using muhakah method with cartoon movies to improve their 

speaking skill. In this research, the researcher used pre-experiment 

method with one grup pre-test and post-test design. To collect the data, 

the researcher used questionnaire and test. The population of this 

research is all of students at Darul Ulum Islamic Boarding Schools and 

the sample is second grade c students with total 24 students. The results 

of this research indicate that the students’ responses to the use of 

muhakah method with cartoon movies to improve students’ speaking 

skill are positive with 93,61% and 5,39% for negative answers. This 

result indicates that 93,61 > 5,39 and the use of muhakah method with 

cartoon movies can improve students’ speaking skill with the value of  t-

test observed score is greater than t-table which is 2,07 < 22,29 > 2,86.  
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مشكلة البحث -أ
 إحدى من الضخم األديب برتاثها العربية اللغة تعترب

وحتدث هبا معظم األنبياء يف  العامل. يف أحناء العظيمة اللغات
 واآلن لقد تطور بية وبالد الشام.األراضي املقدسة يف اجلزيرة العر 

العربية للناطقني بلغات أخرى تطورا ملموسا يف اآلونة  تعليم اللغة
األخرة، وافتتح عدد غري قليل من املعاهد واملدارس واملراكز 

 9لتعليمها يف داخل البالد العربية وخارجها.

يهدف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بشكل عام 
من املهارات اللغوية األساسية إىل إكساب الدارسني جمموعة 

األربع منها مهارة الكالم. إن الكالم هو عملية لتلفظ الكلمات 
ولتعبري أفكار الناس وأغراضهم. ومن أهداف تعليم مهارة الكالم 

____________ 
أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، 9

 .1 ه.(، ص.9493، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، بلغات أخرى
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هي أن يقدر الطلبة على اتصال ابآلخرين حىت يستطيعوا أن 
يعربوا حاجاهتم وأفكارهم، ولذا وجب على مجيع متعلمى اللغة 

 العربية أن ميتلكوا هذه املهارة.

إن الطريقة هي جمموعة من اإلجراءات واملمارسات 
واألنشطة العلمية اليت يقوم هبا املعلم ليساعد املتعلمني على 
حتصيل املعلومات. وقد تتنوع الطرق يف عملية التدريس، وعلى 
املعلم أن خيتار طرق التدريس املناسبة مبستوايت املتعلمني 

أن حترك محاستهم للتعلم. ولتعليم مهارة الكالم طرق وتستطيع 
 احملاكاة.   منها طريقة

أكد على تقليد وتذكر الشىيء. وهبذه   احملاكاة إن طريقة
ممكن أن حياكي ، و اليت ألقها املعلم الطريقة يقلد الطلبة اجلمل

ها من كرتون العريب. ويف نفس الفرصة يستطيع الطلبة اجلمل مسعو 
تخدم وسيلة التعليم ملساعدة الطلبة يف التعلم، وميكن املعلم أن يس

فيلم الكرتون كوسيلة التعليم، هبذا فيلم  املعلم أن يستخدم 
 سيشاهد ويسمع الطلبة اجلمل برتكيب بسيط مث يقلدوهنا.
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ار العلوم العصري معهد من املعاهد يقع يف إن معهد د
كانوا ، يدرس فيه عدد من الطالب والطالبات،  أتشيهبندا 

 يتعلمون عدة املواد الدراسية ومن أمهها يعين مادة اللغة العربية
للغة اهتماما جيدا اب ، هذا املعهد يهتمألهنا آلة اتصال بينهم يوميا

 حىت يف كل صباح ينال طالبه املفردات املتنوعة.

يقدرون  ال ت أن الطلبة فيهفعرف الحظت الباحثة وبعدما
، العربية هلجةجيدا وال يناسب اب ابلعربية اأن يتحدثو على 

يستخدمون  بعضهماحملادثة  حنيمشكلة لديهم، وجدت الباحثة و 
يستخدمون أيضا هلجة و  ندونيسيةاللغة اإلاللغة العربية ترمجة من 

طبق طريقة أن تولذا أرادت الباحثة عنها،  إندونيسية ومل خيلوا
ها فيلم  ستخدم خالل تعليمحملاكاة يف تعليم مهارة الكالم وتا

 .الطلبة يف فصل الدراسي كرتون العربية كي ال يسئم

الباحثة أن تبحث  تفأراد ةها السابقتـفبناءا على ما ذكر 
احملاكاة بوسيلة كرتون  استخدام طريقة" املوضوع عنهذا البحث 

 لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم".
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 البحث أسئلة -ب
 تفتحدداعتمادا على ماسبق من خلفية البحث، 

 البحث كما يلي: الباحثة أن تبحث سؤاال
يف تعلم مهارة الكالم ابستخدام الطلبة  كيف استجابة. 9

 ؟احملاكاة بوسيلة كرتون طريقة
احملاكاة بوسيلة كرتون  طريقة. هل عملية التعليم ابستخدام 9

 ترقي قدرة الطلبة على الكالم؟
 البحث افهدأ -ج

 يلي:وهتدف الباحثة هذا البحث كما 
التعرف على استجابة الطلبة يف تعلم مهارة الكالم . 9

 احملاكاة بوسيلة كرتون. ابستخدام طريقة
التعرف على فعالية استخدام طريقة احملاكاة بوسيلة  . 9

 كرتون لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم.
 أمهية البحث -د

ترجوها الباحثة كما اليت  إن أمهية من إجراء هذا البحث 
 أييت:
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 ووسائل التعليم للمعلم، لزايدة معلومات عن طرق. 9
 هارة الكالم.املناسبة مل

كلمات العربية الللطلبة، ملساعدة الطلبة على نطق . 9
 ولرتقية قدرهتم على مهارة الكالم.

للباحثة، لتزويد النفس وزايدة املعلومات واخلربة اجلديدة . 3
 م.تعليم اللغة العربية خصوصا يف تعليم مهارة الكال يف

 وفروضه حثافرتاضات الب -ه
االفرتاضات اليت تعتمد  بناءا على ما سبق من البيان فإن

عليها الباحثة فهي أن استخدام طرق التدريس ووسائل التعليم 
املناسبة أبهداف التعليم ومستوايت املتعلمني جتعل عملية التعليم 

 والتعلم انجحة وكفائتهم مرتفعة.
 أما فروض هلذا البحث كما يلي:و 

احملاكاة بوسيلة   : إن استخدام طريقة (Ho)الفرض الصفر . 9
 كرتون غري فعال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم.

احملاكاة بوسيلة  : إن استخدام طريقة (Ha)الفرض البديل . 9
 كرتون فعال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم.
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  حدود البحث -ه
بحث على حتددت الباحثة هذا ال : احلد املوضوعي .9

احملاكاة  استخدام طريقةاملوضوع "
بوسيلة كرتون لرتقية قدرة الطلبة 

 على مهارة الكالم".
الفصل الثاين  يفجيري هذا البحث  : احلد املكاين .9

 ج مبعهد دار العلوم العصري.
السنة  يفجيري هذا البحث  : احلد الزماين .3

9191. 
 مصطلحات البحث -ز

احملاكاة  كان موضوع هذه الرسالة هو "استخدام طريقة
بوسيلة كرتون لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم"، فقبل أن 
 تبحث الباحثة رسالتها، ينبغىي هلا أن توضح بعض املصطلحات

املوضوع ليسهل القارئني يف فهم هذه  اتضمنه اليت املستعملة
 الرسالة.
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 طريقة احملاكاة. 9
كلمة الطريقة مجعها طرق وطرائق، والطريقة هي السرية 

لة أو املذهب املتبع أو اخلط الذي ينتهجه اإلنسان لبلوغ أو احلا
. األساليب اليت يتم  وأما اصطالحا جمموعة 9هدف ينشده

بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف 
 3تربوية معينة.

حياكى مبعىن شابه يف  –كلمة احملاكاة مصدر من حاكى 
واصطالحا هي حماولة الطالب  4القول واحلركات أو يف الفعل.

إعادة ما ينطقه املدرس من مادة لغوية سواء كانت يف شكل 
  5األصوات املفردة أو الكلمات أو اجلمل.

____________ 
)بريوت: التدريس طرائق واسرتاتيجيات، مركز نون للتأليف والرتمجة، 9

 .54م(، ص.  9199الثقافية، مجعية املعارف اإلسالمية 
املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات رشدى أمحد طعيمة، 3 

 .994ص.  م(،9116)مكة مكرمة: جامعة أم القرى، أخرى، 
، )بريوت: املنجد الوسيط يف العربية املعاصرةمؤسسة دار املشرق، 4

 .959(، ص. 9113
(، 9115، )ماالنج: العربيةالوسائل املعينات يف تعليم  إمام أسرار،5

 . 14ص. 
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يف هذا البحث هو تعليم اللغة  واملراد بـطريقة احملاكاة
الطلبة من  هايسمع اليت العربية بطريقة تقليد اجلمل أو العبارات

 كرتون.فيلم  
 وسيلة كرتون . 9

 6كلمة وسيلة مجعها وسائل: ما يتحقق به غرض معني.
والوسيلة التعليمية هي جمموعة املواد واألدوات اليت ال تعتمد على 
استخدام األلفاظ وحدها، وإمنا تعتمد على  استخدام اخلربات 
احلسية املباشرة وغري املباشرة، حيث يستخدم املتعلم فيها حواسه 

 1املختلفة من بصر ومسع وملس وشم وتذوق.

____________ 
، )الرايض: املعجم العريب بني يديكعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 6

 .496 ه(، ص.9435مكتبة امللك فهد: 
 .911ص. . . .،  التدريس طرائقمركز نون للتأليف والرتمجة،  1
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بارة عن وكرتون أو معروف ابلرسوم املتحركة هي ع
رسومات متتابعة ذات تغيريات طفيفة متعددة ومرتبة لغرض 

 1.التصوير والعرض على شكل فيلم سينمائي
املتحركة  لرسوما وه وسيلة كرتون يف هذا البحثواملراد ب 

إنه و  ،ستخدم الشيئ اجلََماد واللغة العربيةت وهيبشكل بسيطة 
 .بواسطة السمع والبصرللطلبة تعطي خربة مباشرة 

 مهارة الكالم. 3
وأما يف  1كلمة مهارة هي قدرة على القيام بعمل ما.

هي سلوك يتصف ابلتكرار، ويتكون من سلسلة من  اإلصطالح
 91األعمال اليت يتم أداؤها بطريقة اثبتة نسبيا.

____________ 
دراسة حتليلية عن أتثري الرسوم املتحركة غادة حممود إبراهيم عوف،  1

 ,International Design Journal, Volume 7) على طفل الروضة اجيابيا وسلبيا

Issue 2( ،) :995(، ص. 9196جامعة اجملمعة.  

 . 311ص. املعجم العريب . . .، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 1
)الرايض: املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها، أمحد فؤاد عليان، 91

 .61ص.  (،9191للنشر والتوزيع، دار املسلم 
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 99والكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة.
والكالم اصطالحا: مايصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن 

ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن  يفشيء له داللة 
 99املتكلم وتراعى فيه قواعد اللغة املنطوقة.

لبحث أبهنا إحدى املهارات واملراد مبهارة الكالم يف هذا ا
 يدا.ها الطلبة كي يستطيعوا أن يتكلموا ابلعربية جيتعلمو 

 الدراسات السابقة -ج
قبل أن توضح الباحثة عن حبثها ينبغي هلا أن تعرض 
بعض الدراسات السابقة اليت تتعلق مبوضوع هذا البحث 
لتساعدها على مقارنة نتائج البحث ومعرفة جوانب الفرق بني 
الدراسات السابقة ابلدراسة احلالية، فوجدت الباحثة الدراسات  

  كما يلي:
 
 

____________ 
 .61ص. املهارات اللغوية . . .، أمحد فؤاد عليان، 99
 .11ص. املهارات اللغوية . . .، أمحد فؤاد عليان، 99
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 األوىل الدراسة. ٥
الطريقة املباشرة واستخدامها عن  أولياء أغستياردراسة 

يف تدريس احملادثة أبفالم اإلمام الشافعي العربية )دراسة جتريبية 
بقسم تعليم اللغة العربية للمستوى األول(، الرسالة اجلامعية، غري 

، 9191، أتشيهمنشورة، جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية بندا 
إن املشكلة من هذا البحث هي أن طلبة بقسم تعليم اللغة العربية 
للمستوى األول ال يقدرون على أن يطبقوا ما تعلموا من املفردات 

 وقواعد اللغة العربية يف احملادثة. 
ا منهج استعمله الباحث هو الذي كان منهج البحث

 دريسإجراء عملية الت أن نتائج البحث منهاجتريبيا، وأما 
ة" يف ستخدام الطريقة املباشرة أبفالم "اإلمام الشافعي العربياب

احلساب  (t)ت  –هذه تدل على أن و تدريس احملادثة فعال،
 توقد اختلف(. 9،61ل )اجلدو  (T)ت  –( أكرب من 9،15)

إال مبنهجها يعين الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية يف كل النواحي 
 .تعليم مهارة الكالم يفو جترييبمنهج 
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 الثانيةدراسة ال. ٢
أحكام القرآن  استخدام أفالم عن دمحم الفاضلدراسة 

 لدفع رغبة الطلبة يف الكالم )دراسة جتريبة يف الصف األول
( أتشيهابملعهد العصري إنصاف الدين بندا  للمرحلة الثانوية

جامعة الرانريى اإلسالمية  غري منشورة، الدراسة اجلامعية،
، إن املشكلة من هذا البحث هي 9196 ،أتشيهاحلكومية بندا 

أن الطلبة ال يرغبون يف التكلم ابللغة العربية داخل الفصل أم 
تعليم  يفخارجها، ومل يستعمل املعلم الوسائل التعليمية املناسبة 

مهارة الكالم الطلبة، وكذالك األخطاء الشائعة عندهم يف نطق 
 الكلمات بصحيح وفصيح حيث أهنم مل يسمعوا انطقا أصليا. 

منهجا  هو استعمله الباحث الذي كان منهج البحث
هذا البحث فهي  يفجتريبيا، وأما النتائج اليت حصل عليه الباحث 

دفع رغبة يالكالم  تعليم أحكام القرآن يف استخدام أفالمأن 
احلساب  -هذه تدل على أن نتيجة ت و. الكالم يف اتلباالط

الدراسة السابقة  توقد اختلف ل.اجلدو  –أكرب من نتيجة ت 
ا يعين منهج كل نواحي البحث إال مبنهجه  يف ابلدراسة احلالية

 .تعليم مهارة الكالم يفو جرييبـت
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 الدراسة الثالثة. 3
 Mimicry ةاستخدام طريق عنحيايت  نورمالدراسة 

Memorization Method   لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم
(، الرسالة اجلامعية، PIDIE 7ابملدرسة املتوسطة  )دراسة جتريبية

، أتشيهغري منشورة، جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية بندا 
الطلبة ال ، إن املشكلة يف هذه الدراسة هي أن 9191

روف وا الكلمة العربية لصعوبة نطق احليستطيعون أن يعرب 
املتقاربة، وترى الباحثة أن املعلم ال يشرح كيفية نطق الكلمة 

 صحيحة.
منهجا  هوالباحثة  الذي استعملته كان منهج البحث

 إجراء عملية التعليم والتعلم جتريبيا، ونتائج هذا البحث هي أن
لرتقية فعال   Mimicry Memorization Method ةابستخدام طريق

-، وهذه تدل على أن نتيجة تقدرة الطلبة على مهارة الكالم
 ل. اجلدو -احلساب  أكرب من النتيجة ت

ة يعين يف استخدام طريقة وعالقتها ابلدراسة احلالي
متساوية بطريقة  Mimicry Memorization Method)التدريس 

جرييب ـتث يعين منهج احملاكاة( وكذالك يف استخدام منهج البح
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ابلدراسة احلالية يف ، وقد اختلفت تعليم مهارة الكالم يفو
استخدام وسيلة التعليم، كان الدراسة احلالية تستخدم وسيلة  
كرتون والدراسة السابقة التستخدم أية وسيلة كان وكذالك 

 مبيدان البحث خيتلف بينهما.

 طريقة كتابة البحث  -ط
وأما طريقة كتابة هذه الرسالة اعتمدت الباحثة على ما 

رانريي اإلسالمية احلكومية يف الكتاب قررت كلية الرتبية جبامعة ال
 املسمى :

Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 

ة األوىل( يدليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية )درجة املرحلة اجلامع
 قسم التعليم اللغة العربية.
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 الثاينالفصل 

 ياإلطار النظر 

 مهارة الكالم -أ
 مفهوم مهارة الكالم .٥

إن مهارة الكالم هي املهارة الثانية من حيث الرتتيب بني 
ويعترب جزءا أساسيا يف منهج تعليم اللغة املهارات اللغة الرئيسية، 

وهي ترمجة اللسان عما يتعلمه اإلنسان عن طريق األجنبية، 
ت الدراسة والكالم متثل غاية من غااياالستماع والقراءة والكتابة. 

 9وسيلة لالتصال مع اآلخرين. اللغوية وإن كان هو نفسة

صوات املفيدة، الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األإن 
املعىن القائم ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ.  وعند املتكلمني هو

وميكن تعريف الكالم تعريفا اصطالحيا أبنه مايصدر عن اإلنسان 

____________ 
املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات رشدي أمحد طعيمة، 9

 .411( ص. 9116مكة املكرمة: جامعة أم القرى، ، )أخرى
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ذهن املتكلم والسامع،  يفصوت يعرب به عن شيء له داللة  من
 9أو على األقل يف ذهن املتكلم وتراعى فيه قواعد اللغة املنطوقة.

مهارة انتاجية تتطلب  االكالم أبهن مهارة وميكن تعريف
دقة والتمكن من من املتعلم القدرة على استخدام األصوات ب

ه على التعبري عما ترتيب الكلمات اليت تساعدصيغ النحوية و 
. كما أن الكالم يعترب املختلفة يريد أن يقوله يف مواقف احلديث

، واملواقف الذي صدر لألفكارعملية انفعالية اجتماعية، فهناك م
ن الكالم هو أب ، وهذا تقصدتقال فيه، والشخص الذي تقال له

يف إبمتام عملية اتصال مع متحدث  عملية تبدأ صوتية وتنتهي
 3اجتماعي.موقف 

من التعريفات السابقة عرفنا أن مهارة الكالم هي عملية 
لتلفظ الكلمات أي هي وسيلة االتصال الشفهي من شخص إىل 
اآلخرين ليعرب عما يدور مبشاعره واحساسه بكالم منطقي، 

 وكانت مهارة الكالم هي الوسيلة الرئيسية يف تعليم اللغة الثانية.
____________ 

 .11ص.  . . . ،  املهارات اللغويةن، أمحد فؤاد عليا9
، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة، 3

 .953جامعة أم القرى، دون السنة(، ص.  :)اململكة العربية السعودية
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 أمهية مهارة الكالم .9
هارة ملالناس يتحدثوا أكثر من الكتابة، ولذا  معظم كان

كل دراسة  الغاية من  اهنوإخاصة بني فروع اللغة، الكالم منزلة 
 :الكالم كما أييت ةيأمهأمحد فؤاد عليان  ضحوع اللغة، وو فر 

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف تعبري   -9
 .عن أفكاره، والقدرة على مبادأة ومواجهة اجلماهري

التدريب على الكالم يعد اإلنسان ملواجهة احلياة   -9
املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، وحاجة ماسة إىل 

قناع، خاصة يف القضااي املناقشة، وإبداء الرأي، واإل
للمناقشة بني املتلمني، أو املشكالت اخلاصة  املطروحة

 والعامة اليت تكون حمل خالف.
على املتكلم،  الكالم مؤشر صادق إىل حد ما للحكم  -3

ومعرفة مستواه الثقايف، وطبقته االجتماعية، ومهنته، 
بئ عن تنإمنا يستخدمون غالبا اصطالحات لغوية 

 عملهم.
والكالم نشاط إنسامي يقوم به كل إنسان، حيث   -4

يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري 
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عن مطالبة الضرورية، والتنفيس عما يعانيه، ليخفف 
ن حدة األزمة اليت يعانيها، أو املواقف اليت يتعرض م

 هلا.
والكالم وسيلة رئيسة للتعليم والتعلم يف كل مراحل   -5

احلياة، من املهد إىل اللحد، وال ميكن أن يستغىن عنه 
املعلم أو طالب يف أية املادة علمية من املواد: للشرح 

 4والتوضيح  والسؤال واجلواب.

 ممهارة الكال تعليمأهداف  .3
يهدف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا إىل إكساب 

رسني جمموعة من املهارات اللغوية الرئيسية، ولكل مهارات الدا
أهداف، ويف هذه الرسالة ممكن للباحثة أن توضح أهداف مهارة 

 فيما يلي:  اللغة العربية تعليميف الكالم 

 أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية. -9
 األصوات املتجاورة واملتشاهبة.أن ينطق  -9

____________ 
 .19-11 ص. . . . ، املهارات اللغويةأمحد فؤاد عليان، 4
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أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية  -3
 .واحلركات الطويلة

 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. -4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح  -5

 لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة الكالم.
التعبري الشفوي أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف  -6

مثل التذكري والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل 
 وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم ابلعربية.

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى  -1
نضجه وقدراته، وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام 

 عمليات اتصال عصرية.
بية املقبولة أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العر  -1

واملناسبة لعمره ومستواه االجتماعي وطبيعة عمله، 
وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن الرتاث 

 العريب واالسالمي.
أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف  -1

 .احلديث البسيطة
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أن يتمكن من التفكري ابللغة العربية والتحدث هبا   -91
 5زمينه مقبولة.بشكل متصل ومرتابط لفرتات 

 خطوات تنمية مهارة الكالم .4
ملا تتعلم املتعلم مهارة الكالم فتتطلب منه أن ميارسها 

ينبغي  ،منوا جيداالكالم  عدت مرات، ولكي تنمو مهارة
 :ةاآلتيطوات اخل ويهتم جيدا يراعي ملتعلميها أن

أن يفهم املتكلم بوضوح مكوانت املهارة يف اجملال  -9
يه، وأن يستغل فهمه ومعلوماته الذي يريد أن يتكلم ف

 للمهارات يف أدائه السليم هلا.
يراعي التدرج يف تعليم املهارة والتدريب عليها، ألن  -9

املهارة ال تكتسب دفعة واحدة وإمنا تكسب تدرجييا،  
كما يراعيا املرونة يف التدريب، ألن التدريب يدلد 
اإلتقان، وأن يكون التدريب على فرتات متقاربة، 

 املهارة وترتقي. ليستمر

____________ 
 .951-951 ص.. . . ، تعليم اللغة العربية حممود كامل الناقة، 5
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التدريب على املهارة الكالم يف مواقف طبيعية، حىت  -3
تؤدي اللغة وظائفها، ويكون ذلك بتوفري املواقف 
احليوية اليت ميكن ممارسة املهارات من خالهلا، ويف 
مواقف مشاهبة ملا يف احلياة، مثل: اختيار موضوع 
للمناقشة، أو إدارة اجتماع لنشاط معني، أو إلقاء 

مات خاصة أو عامة، أو إلقاء كلمة مبناسبة تعلي
تكرمي زميل، أو توديع آخر، أو مشاطرة يف فرح أو 
حزن، أو هتنئة. فالتدريب على مهارة الكالم  يف مثل 
هذه املواقف يكون أجدى وأنفع، ألن التعليم يتطلب 
ضرورة أن يتعرض يف اإلنسان للموقف السلوكي املراد 

 تعلمه.
أين يبدأ؟ وما األداء مطلوب  أن يعرف املتكلم من  -4

تعلمه؟ وما اخلربات املنتظمة النهائية؟ وأن يكون 
 األداء استجابة ملواقف خمتلفة.

االستماع والقراءة لوسائل اإلعالم املختلفة يف مواضيع  -5
خمتلفة، مث التحدث عنها وتوضيحها ملن مل يقرأ أو 

 .واضيعيسمع عن هذه امل
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التعلم، وإشعار هم بـإشباع استــثارة دوافع املتعلمني إىل  -6
هذه الدوافع اليت دفعتهم إىل التعلم، والبناء على 

  6مالديهم من حصيلة وخربات سابقة.
 طريقة احملاكاة يف تعليم مهارة الكالم -ب

 احملاكاة مفهوم طريقة .٥
 التدريس هي عنصر من عناصر املنهج التعليم، طريقةإن 

الطريقة هي جمموعة من اإلجراءات واملمارسات واألنشطة  كان
العلمية اليت يقوم هبا املعلم ليساعد املتعلمني على حتصيل 

 وأهداف تربوية معينة.املعلومات 

وتقتسم طرق التدريس إىل قسمني وفقا حلاجة املعلم 
إليها، ومها: طرق تدريس عامة وطرق تدريس خاصة، إن طرق 

ق اليت حيتاج املعلم ومجيع التخصصات إىل تدريس عامة هي الطر 
طرق تدريس خاصة هي الطرق اليت استخدمها  استخدامها، وأما

____________ 
 .19-19. . . ، ص. املهارات اللغوية أمحد فؤاد عليان، 6
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معلم التخصص املعني، ويندر استخدامها من قبل معلمي 
 1التخصصات األخرى.

احلاجة  تطرق تعليم مهارة الكالم إلشتد تقد تعدد
 إن طريقة احملاكاة. لتعليمها، وإحدى من طرق تعليمها هي طريقة

 أو التكرار على التقليداملتعلم كد ي طريقة التعليم اليت أتاحملاكاة ه
وإن خطوة األوىل يفعله  والتذكري األشياء ابستخدام قوة الذاكرة.

 تعلم اللغة هي احملاكاة.ي املتعلم حني

هي تقدمي منوذج لنطق  احملاكاةويقصد أيضا بطريقة 
األصوات املستهدفة مث تكليف الطالت مبحاكاته عدة مرات  
كلما يطلب املعلم، ذلك إىل أن يتأكد من قدرهتم على نطق 

  1هذه األصوات.

يقوم بتكرير املتحدث من أبناء لطريقة ا هبذه والدارس
اللغة، ويتذكر كل ما يستطيع من اجلمل املتصلة ابملوقف وحيفظه، 

____________ 
 .56ص.  التدريس طرائق . . . ،مركز نون للتأليف والرتمجة، 1
 .411ص. املرجع يف تعليم. . .، رشدي أمحد طعيمة، 1
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جلمل اليت يستوعبها حفظا وتذكرا يكون الرتكيب الصوتية ومن ا
 الصورة هبذه والنحوية ويتدرب عليها ويؤكد استخدامها. والطريقة

 السمعي للمدخل العام اإلطار مع مايتعارض فيها ليس
  1.الشفوي

 كيفية على الطالب لتدريب تستخدم الطريقة ال إن هذه
 لتنظيم ولكنها فحسب، صحيح بشكل والعبارات الكلمات نطق

 على اهتمامهم الطالب يركز أن املتوقع ومن. اللغة فصول
طالب  حوارات لتقليد الطريقة هذه استخدام وميكن. الدروس
  91.الثانوية املدارس وطالب االبتدائية املدارس

طريقة ال هذه أن على ما سبق من البيان تعرفاعتمادا 
ولذا يف عملية التدريسها  الشفوي، السمعيتستخدم املدخل 

يف فإن اهلدف األساسي  األساسية هي تكثر يف ممارسة النطق.
لغة هذه الطريقة هي أن يقدر الطلبة على استخدام التطبيق 

____________ 
 .41. . .، ص.  تعليم اللغة العربيةحممود كامل الناقة، 1

10 Fans me, English Teaching Techniques-Unit 2 Mimicry – 

Memorization, 13 september 2012, diakses pada tanggal 12 Desember 

2018 dari situs: https://englishteachingtechniques. blogspot. Com /2012 / 

09/unit-2-mimicry-memorization.html 

https://englishteachingtechniques.blogspot.com/
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ارسة الشفوية التلقائية ومم تلقائيا، بني اآلخرين لتوصلاملستهدفة  ل
 ، ويقدر الطلبة على فهم ماقيل ومامسع.مع الفهم الواضح

 طريقة احملاكاة خصائص .2

 الطريقة خصائص كما يلي:وإن هلذه 
علم وتدريب القواعد وتركيب تظاهر أنشطة التعليم والت -9

 قول تقليد ها من خاللميارسو  الكلمات والنطق اجلمل
 املعلم أو الناطق ابلضاد.

ينطق الناطق ابلضاد أو املخرب حينما التدريب عدة  -9
 حيفظوهنا. اجلمل، مث يقلدوها املتعلم عدة مرات حىت

غري مباشرة من خالل منوذج  تعليم القواعد بطريقة -3
 .اجلمل

أما املستوى العاىل متارس هذه األنشطة ابملناقشة أو  -4
 التمثيل.
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تتنوع أسلوب تدريسها، ممكن ابستخدام تسجيالت  -5
احلوار والتدريبات وهذا تسمى بطريقة السمعية الشفوية 

 99أي معروف مبدخل السمعي والشفهي.
البيان السابق تعرف أن خصائص هذه الطريقة هي من 

املمارسة لتلفظ الكلمات ونطقها من خالل حماكاة يف قول املعلم 
 أي مبسجلة أي ابلعبارات مسعوها من األفالم.

  مزااي وعيوب طريقة احملاكاة .3
مرااي كما أن له عيواب من  احملاكاةقال طعيمة أن لطريقة 

حيث أنواعه، فهناك تكرار اجلماعي فيقوم الدارسون فيه بتقليد 
اخلجول أن يكتسب  املعلم مجاعة، إن مزيته هي يساعد الطالب

ثقة يف نفسه ويكرر مع اجلماعة دون خوف من اكتشاف 
على اختفاء عيوب النطق عند  تهساعد، فأما عيبه هو ممستواه

 . بعض الدارسني

والتايل هناك تكرار الفئون يقوم به نصف الفصل أو 
جمموعة منه، ومزيته يساعد املعلم على اكتشاف مستوى كل 

____________ 
11Ulin Nuha, Metodologi super efektif pembelajaran bahasa 

Arab, (Jogjakarta: Diva press, 2012), hlm. 216. 
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مشكالت نطق اختفاء بعض  طالب ومتابعة األداء وأما عيبه
 .الدارسني األصوات عند ضعاف

واآلخر تكرار الفردي وفيه تعطى الفرصة لكل طالب أن 
ومزيته فتتلخص يف متكني املعلم  حياكى ماقاله املعلم عدة مرات،

من أن يقف على مستوى كل طالب عاى حدة، وأما عيبه 
فيتخلص يف اضاعة وقت كبري عندما يكون عدد الطالب  

  99كبري.
وهكذا يشرح لنا أن لطريقة احملاكاة مرااي كما أن له عيواب 
 من حيث أنواعه، وعلى املعلم أن خيتار نوع مايشاء بوقتما يشاء.

 استخدام طريقة احملاكاةخطوات  .4
للوصول على أهدف التعليمية املرجوة، حيتاج املعلم إىل 
العوامل تؤثر جناح عملية التعليم مثل استخدام طرق التعليم 
 ووسائل التعليم، يف هذا البحث استخدم الباحثة   طريقة

 وأما اخلطوات االزمة لتعليم هبذ الطريقة هي:. احملاكاة

____________ 
 .411 .ص. . .، املرجع يف تعليمرشدي أمحد طعيمة، 12
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 ابحلال املطابق مثال إبلقاء السالم.تبدأ هذه الطريقة  -9
ينطق املعلم النموذج املطلوب عدة مرات أي يقرأ  -9

 .يف تقسيمهمث يتدرج معلم حوار متكامل، 
 .معينة عدة مرات نطق لبعض اجلمل -3
 نطق لبعض الكلمات ذات األصوات املستهدفة. -4
مث يطلب من الدارسني أن يكرره مجاعة من اجلمل  -5

 93حىت الكلمات.
خرى ولو هلا األطوات اخلوجيوز على املعلم أن يستخدم  

 طوات السابقة، وهي:اخلالتسوية كما 
 تبدأ هذه الطريقة ابحلال املطابق مثال إبلقاء السالم. -9
حياكى الدارسني على الناطقني هبا مباشرة أو بوسيلة  -9

 مسجل الصوت.
حيفظ الدارس معظم اجلمل املستخدمة يف ذلك  -3

 احلال.

____________ 
 .416 .ص. . .، املرجع يف تعليمرشدي أمحد طعيمة، 93
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  م حفظها أخذ منوذج اجلملة من اجلمل اليت -4
 94واألصوات وجعلوها مواد التدريبات.

 كرتون كوسيلة لتعليم مهارة الكالم -ج
 مفهوم كرتون .٥

إن الوسيلة السمعية البصرية هي الوسيلة اليت تعتمد على 
حاسيت السمع والبصر معا. ومنها أفالم الصور املتحركة والناطقة، 

املعمدة ابستخدام  والربامج التعليمية ابلتلفاز والدروس
 95احلاسوب.

لربامج التلفزونية واألفالم اما تستخدم إلشارة كرتون هو 
سلوب بني االشرطة تشابه األل، و القصرية املخصصة لألطفال

 ،الفكاهية واألفالم املتحركة عرف الكرتون ابسم الرسوم املتحركة
وكلمة كرتون يتم استخدامها حاليا لإلشارة إىل كال من الرسوم 

  الكرتونية املتحركة والرسوم الكرتونية العادية. 

____________ 
14Atifah Jaudatul Ma’rifah, “Metode pengajaran bahasa Arab 

pada MAN 2 Jakarta”, skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2018), 

hlm. 9. 

 .919ص.  التدريس طرائق . . . ،مركز نون للتأليف والرتمجة، 95
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كان كرتون )الرسوم املتحركة( هي برامج متعمدة يف 
تنفيذها على رسوم يتم عرضها بصورة متتابعة وحتريكها لتبدو 

عن شخصية  حركاتـها كاحلقيقة، وكل رمسة من تلك الرسوم تعرب
 96أو فكرة معينة.

مبشاهدة أفالم الكرتون سيمارس جهاز  إن عملية التعليم
وتساعد على تطوير مهارة السؤال وتنمية األفكار  السمع والبصر
لدى الطلبة، وكانوا جيدوا الفرصة حلدس احلوار فيه  وروح التعاون

 رغم أن الكلمات املذكورة مل يسمعواها من قبل.  

 كرتونفوائد استخدام   .٢
 كوسيلة (األفالم املتحركة) كرتونفوائد استخدام  ومن 

 كما يلي :التعليم  

تسهل التدريب علي املهارات احلركية عن طريق  -9
 استخدام التصوير البطئ للحركة ويستفيد من ذلك

 .املدارس واجلامعات واألندية الرايضية

____________ 
 .995ص. دراسة حتليلية . . . ، غادة حممود إبراهيم عوف، 96
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تساعد يف تكوين مفاهيم أو معلومات مبدئية لدى  -9
أو قضية  ،موضوع أكادمييالتالميذ خبصوص 

 .متهيدا ملناقشة مجاعية للفصل معينة
سرعة وبطئ احلركة الطبيعية لألشياء املرئية يؤدى إيل  -3

 .إاثرة انتباه التالميذ
تستخدم يف تقدمي وحدات الدراسة أو تلخيصها  -4

ومراجعتها فهناك أفالم ميكن أن تقدم نظرية شاملة 
صل الدراسي موضوع معني متهيدا لدراسة داخل الف عن

وبذلك تكون هذه األفالم قد سامهت يف إاثرة 
 .حتت دراسة املوضوع امليل

تقلل من الوقت والتكاليف اليت يتطلبها تعليم بعض  -5
 .املوضوعات األكادميية

تستطيع متثيل وتوضيح بعض احلوادث والعمليات غري  -6
 .املرئية مثل الكهرابء والصوت

نة وتسلسلها توفر من خالل أشكاهلا أو صورها امللو  -1
 .املوضوعي املقيد خربات مجالية حسية
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توصل املعلومات للتالميذ أبسلوب تلقائي ومباشر  -1
قراءة املواد  التالميذ اللذين ال حيبون وسريع خاصة مع
    91.التعليمية املطبوعة

 خطوات استخدام األفالم يف التعليم .3
ختتلف خطوات استخدام األفالم وفقا لألهداف تعليمه 
ومن أعمار الطلبة وخرباهتم السابقة، وينبغي للمعلم أن خيطط 
ختطيطه مناسبا مبستوايت املتعلمني، ومن خطوات االزمة 

 الستخدامها كما يلي:  
يقوم املعلم مبشاهدة الفيلم قبل عرضه للتأكد من  -9

 كية للدرساألهداف السلو  مدى مناسبته لتحقيق
 .لفصل الدراسيواب

إعداد جهاز عرض األفالم وتركيب الفيلم وضبط  -9
 .الصورة والصوت وحتديد مكان وضع شاشة

____________ 
، اًّلفالم التعليمية ودورها ىف تكنولوجيا التعليمدمحم حسن عمران، 17

 http://www.almualem.net/saboora/show thread.php?tمتاح على  ،9111

 .99/9/9191اتريخ الدخول  ،28332=

http://www.almualem.net/saboora/show%20.php?t=28332
http://www.almualem.net/saboora/show%20.php?t=28332
http://www.almualem.net/saboora/show%20.php?t=28332
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أن يقتصر دور املعلم علي توجيه انتباه املتعلمني حنو  -3
 .النقاط الرئيسية يف الفيلم

املعلم املتعلمني علي تلخيص املفاهيم املوجودة  يشجع -4
 .يف أذهاهنم بذلك يف الفيلم وحيتفظوا

عرض الفيلم عند نقطة مناسبة ويناقش  املعلم يوقف -5
 .تالميذه فيما شاهدوه

ميكن للمعلم إعادة عرض األجزاء اهلامة من الفيلم مع  -6
 .حجب الصوت

للمعلم أن يعد اختبارا معرفيا أو مهاراي حسب نوع  -1
 91.مادة الفيلم

 

 

____________ 
 .3/9/9191اتريخ الدخول  ،...يميةاًّلفالم التعلدمحم حسن عمران، 91
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 الفصل الثالث

 إجراءت البحث

 منهج البحث -أ
للبحث العلمي أثر ابرز يف تقدم العلوم عامة الطبيعية 
منها واإلنسانية إال أن أثره يف تقدم العلوم الطبيعية أكرب وأوضح 

تعتمد الباحثة  من العوامل. فإن منهج البحث اليت بسبب عدد
هذا البحث هو املنهج التجرييب أو ما يقال ابإلجنليزية  يفعليه 

"Experiment Research " ويعرف أيضا ابإلندونيسية
"Penelitian Eksperimen وله األثر اجللي يف تقدم العلوم ،"

الطبيعية، وهبذا املنهج تستطيع الباحثة بواسطته أن تعرف أثر 
 9تغري التابع(.ملتغري املستقل( على النتيجة )املالسبب )ا

أنواع وهي:  ةإن تصميمات املنهج التجرييب له أربع
، (Pre – Experimental Designs)مات التمهيدية التصمي

____________ 

، العلوم السلوكيةيف املدخل إىل البحث صاحل ابن محد العساف، 1 
 .313(، ص. 9491)الرايض: مكتبة العبيكان، 
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 ،(True – Experimental Designs)والتصميمات التجريبية 
، والتصميمات شبه (Factorial - Designs)والتصميمات العاملية 

هذا البحث  يفو. (Quasi - Experimental Designs)التجريبية 
اجملموعة ل تصميم تستخدم الباحثة التصميمات التمهيدية بشك

 one groupار قبلي وبعدي وما يقال ابإلجنليزية الواحدة مع اختب

pre-test post-test designهذا البحث تقوم الباحثة تعليم  يف، و
اللغة العربية ابستخدام طريقة احملاكاة بوسيلة كرتون لرتقية قدرة 

الكالم. ويسري هذا التصميم على الشكل  مهارة الطلبة على
 التايل:

 9خ   x   9خ      

 :  البيان

 االختبار القبلي :  9خ

 التجربة : ×

 االختبار البعدي :  9خ
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 اجملتمع والعينة -ب
إن اجملتمع هو كل من ميكن أن يعمم عليه نتائج البحث، 
وأما العينة هي ماجرى من اجملتمع أي يقال أيضا جبزء من 

اختيار العينة هلذا البحث على الطريقة  يفاجملتمع. تعتمد الباحثة 
أي مسيت ابلطريقة املقصودة أو  (Purposive Sampling)العمدية 

اختيار ابخلربة، وتعىن أن أساس اإلختيار خربة الباحث ومعرفته 
 9أبن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث.

يف املرحلة يكون اجملتمع هلذا البحث مجيع الطلبة 
ذت أخفطالبا،  551ويبلغ  العلوم العصري هد دارمبع املتوسطة

 ج  وعددهنالثاين  لصفالالطلبة من  الباحثة العينة هلذا البحث
 .طالبة 94

 طريقة مجع البياانت وأدواهتا -ج
أما طريقة مجع البياانت استخدمت الباحثة األدوات 

 التالية:

____________ 
 .11 ص. املدخل إىل البحث...،، صاحل ابن محد العساف2
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 االستبانة .9
األسئلة أو يراد هبا االستمارة اليت حتتوي على جمموعة من 

العبارات املكتوبة مزودة إبجابتها أو اآلراء احملتملة، أو بفراغ 
لإلجابة. ويطلب من اجمليب عليها مثال االشارة إىل ما يراه مهما، 

  3أو ما ينطبق عليه منها، أو ما يعتقد أنه هو اإلجابة الصحيحة.

استخدمت الباحثة االستبانة يف هذا البحث ملعرفة 
على استخدام طريقة احملاكاة بوسيلة كرتون لرتقية  استجابة الطلبة

 قدرة الطلبة على الكالم.

 ختباراتاال .9
ختبارات هي األداة أو الطريقة املستخدمة ملعرفة أو اال

لقياس الشيء بطريقة وأنظمة معينة، يف جمال اللغة يراد مبجموعة 
األسئلة أو الوظيفات اليت حتتاج إىل اإلجابة أو االستبانة من 

 4طلبة هبدف لقياس دراجاهتم على سيطرة مهارات اللغة املعينة.ال

____________ 
 .349، ص. املدخل إىل البحث . . .  صاحل ابن محد العساف،3

4 Moh Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi 

dan Tes Bahasa Arab, (Tanggerang Selatan: Alkitabah, 2012), hlm. 43. 
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ختبار لي و االختبار القباليف هذا البحث اب وتقوم الباحثة
 البعدي:

 ختبار القبلياال .9
تربه اجملموعة ـخـاالختبار القبلي هو االختبار الذي ت

التجريبية قبل إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى حتصيل 
مادة اللغة العربية دون استخدام طريقة احملاكاة الدراسي لديها يف 

بوسيلة كرتون أحكام القرآن حىت يتسىن معرفة أثر التجربة يف 
 حتسينه.

 ختبار البعدياال .9
ختبار البعدي هو االختبار الذي ختتربه اجملموعة اال

التجريبية بعد إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى حتصيل 
لعربية ابستخدام طريقة احملاكاة الدراسي لديها يف مادة اللغة ا

  بوسيلة كرتون لقياس أثر الذي أحدثه.

 

 



39 
  

 

 طريقة حتليل البياانت -د
وأما حتليل البياانت عن نتيجة وقة االستبانة فتستعمل 

 : 5الباحثة القانون التايل

   P =  
f

N
X100% 

تحليل البياانت من نتيجة االختبار القبلي والبعدي لو 
 :6تستعمل الباحثة القانون التايل( estt-T)"ابختبار ت" 

   to= 
MD

SEMD
      

 : البياانت

to  حاصلة املالحظة =  

MD  = متوسط الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية
MD  :ايلتالرمز ال   اتباع الثانية، فهو من =

∑ D

N
 

____________ 
5Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 43. 
6Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 305. 
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∑ D  جمموع الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية =
    :ايلتالرمز ال  منحتصل   D نتيجةالثانية، و 

    D = X − Y 

D  =نتيجة املتغرية األوىل انقصة بنتيجة املتغرية الثانية 

X = نتيجة املتغرية األوىل 

Y = نتيجة املتغرية الثانية 

N = عدد العينة 

SEMD =  :اخلطاء املعيار للفروق بني اتباع الرموز التالية    
SDD

√N−1
 = SEMD 

SDD      = االحنراف املعيار للفروق بني نتيجة املتغرية األوىل
الرمز  من اتباع حتصل ونتيجة املتغرية الثانية، فهو

 :ايلتال

   = √∑ D
2

N
− (

∑ D

N
)

2

         SDD  

 العدد الثابتة = 1
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت -أ
قد قامت الباحثة يف الفصول السابقة ببيان عما يتعلق 
ابستخدام طريقة احملاكاة بوسيلة كرتون لرتقية قدرة الطلبة على 

 جالفصل تريد الباحثة أن تعرض نتائمهارة الكالم، ويف هذا 
البحث اليت حصلت من البحث التجرييب اليت تؤديها يف الفصل 

العلوم العصري للسنة الثاين ج للمرحلة املتوسطة مبعهد دار 
. للحصول على تلك البياانت قامت 9191-9191الدراسية 

 One Group Pre Test – Post Test)الباحثة ابلبحث التمهيدي 

Design)  اعتمادا على  أتشيه يف معهد دار العلوم العصري بندا
برقم  أتشيه رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ببندا 

Un.08/FTK.1/TL.00/11/2019. 
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 حملة عن ميدان البحث .٥
إن معهد دار العلوم العصري معهد من املعاهد ببندا 

 يباتمجبو  (Syiah Kuala)، ويقع يف شارع شيخ كوال أتشيه
(Jambo Tape)  9. بدأ أتسيس هذا املعهد يف اتريخ أتشيهببندا 

لقمان وأما اآلن هذا املعهد حتت إشراف األستاذ  ،9111يوليو 
 املاجستري.اهلداية 

يتضمن هذا املعهد من الطالب والطالبات، وكان مرحلة 
التعليم فيه يتكون من مرحلتني مها املرحلة املتوسطة واملرحلة 
الثانوية، ولكل املرحلة يتعلم الطلبة ملدة ثالث سنوات، كانوا 

 العلوم العامة والعلوم اإلسالمية. يتعلمون فيه عدة الدروس من

-9191إن عدد الطالب هبذا املعهد يف العام الدراسي 
 ل التايل:للمرحلة املتوسطة تشري يف اجلدو  9191
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 9-4اجلدول 
 عدد الطلبة يف معهد دار العلوم

 الفصل الرقم
 عدد الطالب

 اجملموع
 البنات الرجال

 911 19 911 الصف األول 9
 914 69 999 الثاينالصف  9
 915 11 911 الصف الثالث 3

 551 931 391 جمموع الكلي

هبذا املعهد يف  ةبل أبن عدد الطليتضح لنا هذا اجلدو 
 551للمرحلة املتوسطة يبلغ  9191-9191العام الدراسي 

عدد املدرسني يف  طالبة. وأما 931طالبا و  391من  يتكون
 معهد دار العلوم العصري ستشري الباحثة إىل اجلدول التايل:
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 9-4اجلدول 
 عدد املدرسني يف معهد دار العلوم

 عدد املدرسني
 اجملموع

 املدرسة املدرس
69 94 15 

يبني لنا هذا اجلدول أن عدد املدرسني يف معهد دار 
مدرسة. وأما  94و مدرسا  69مدرسا يتكون بـــ  15العلوم يبلغ 

   ل التايل ستـتضح الباحثة عدد املعلمي اللغة العربية فهم:يف اجلدو 

 3-4اجلدول 
 درسي اللغة العربية يف معهد دار العلومم عدد

 عدد املدرس الدرس الرقم
 6 مترين اللغة 9
 1 الصرف 9
 6 النحو 3
 3 املطالعة 4



45 
  

 

 5 اإلنشاء 5
 91 اجملموع

رأينا أن عدد مدرسي اللغة العربية من اجلدول السابق 
مدرسا. وجبانب ذلك أعد  91مبعهد دار العلوم العصري يبلغ 

املعهد املباين والوسائل للحصول على األهداف الرتبوية املرجوة، 
 وإهنم كما يلي:

 4-4اجلدول 
 املباين والوسائل يف معهد دار العلوم

 البيان اجملموع املباين والوسائل الرقم
 جيد 9 املسجد 9
 جيد 91 فصول الدراسة 9
 جيد 9 ديوان املدرسة 3
 جيد 9 ديوان املعهد 4
 جيد 9 إدارة املعلمني 5
 جيد 9 خمترب احلاسوب 6



46 
  

 

 جيد 39 مسكن الطالب 1
 جيد 33 مسكن الطالبات 1
 جيد 9 املطبخ 1

 جيد 9 املطعم 91
 جيد 9 ميدان كرة الريشة 99
 جيد 3 ميدان كرة الطائرة 99
 جيد 3 ميدان كرة السلة 93
 جيد 91 السكن للمدرسني 94
 جيد 9 بيت املدير 95
 جيد 9 املقصف 96
 جيد 3 ملعب كرة املكتب 91

تشري اجلدول السابق إىل أن املباين والوسائل مبعهد دار 
 العلوم العصري تكون يف مستوى جيد.
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تعليم مهارة الكالم ابستخدام طريقة احملاكاة بوسيلة   .٢
 كرتون 

تقوم الباحثة ابلبحث التجرييب لطلبة الفصل الثاين ج 
بـمعهد دار العلوم العصري، كانت الباحثة تقوم نفسها يف عملية 
التعليم، ويف اجلدول التايل ستوضح الباحثة التوقيت التجرييب فهي  

 كمايلي: 
 5-4اجلدول 
 التجرييبالتوقيت 

 عملية ساعة اتريخ يوم إلقاء

اللقاء 
 اإلثنني األول

95 
نوفمرب 
9191 

91،91 
– 

99،11 
 االختبار القبلي

اللقاء 
 اإلثنني الثاين

95 
نوفمرب 
9191 

99،91 
– 

91،11 

تعليم مهارة الكالم 
 طريقة ابستخدام

 احملاكاة بوسيلة كرتون
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اللقاء 
 اخلميس الثالث

91 
نوفمرب 
9191 

91،91 
– 

99،11 

تعليم مهارة الكالم 
ابستخدام طريقة 
 احملاكاة بوسيلة كرتون

اللقاء 
 اخلميس الرابع

91 
نوفمرب 
9191 

99،91 
– 

91،11 
 االختبار البعدي

وأما إجراء تعليم مهارة الكالم ابستخدام طريقة احملاكاة 
بوسيلة كرتون مبادة التعليم "آدب الزايرة" من خالل أنشطة املعلم 

 هلذه التجريبة ستبني الباحثة يف اجلدول التايل:والطلبة 

 6-4اجلدول 
عملية تعليم وتعلم مهارة الكالم ابستخدام طريقة احملاكاة بوسيلة  

 كرتون للقاء األول

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
دخلت املدرسة الفصل  -

 إبلقاء السالم 
الطالبات  ردت -

 السالم
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أمرت املدرسة  -
الطالبات بقراءة 
الدعاء قبل بداية 

 التعلم

املدرسة قرطاس  وزعت -
االختبار القبلي إىل 

 الطالبات

بعد إنتهاء االختبار  -
القبلي أمرت املدرسة 

الطالبات ابجللوس يف  
 مكانـهن

قرأت الطالبات   -
الدعاء قبل بداية 

 التعلم

  
البات احلوار قرأت الط -

 املوجود يف القرطاس
 أمام الفصل

يـجلسن الطالبات  -
 يف مكانـهن
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 1-4اجلدول 
عملية تعليم وتعلم مهارة الكالم ابستخدام طريقة احملاكاة بوسيلة  

 كرتون للقاء الثاين

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
 اًّلفتتاح

دخلت املدرسة الفصل  -
 إبلقاء السالم 

أمرت املدرسة  -
الطالبات بقراءة 
الدعاء قبل بداية 

 التعلم

 
ردت الطالبات  -

 السالم

قرأت الطالبات  -
الدعاء قبل بداية 

 التعلم

 النشاط اًّلساسي
بدأت املدرسة الدرس  -

بعرض فيلم كرتون 
ابملوضوع "آدب 

 
شاهدت الطالبات  -

فيلم كرتون، ويهتمن 
إىل لفظ املفردات 
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الزايرة"، وأمرت 
الطالبات أن يهتمن 

 إليه

أعادت املدرسة يف  -
عرض فيلم كرتون عدة 
مرات، وطلبت إىل 
الطالبات حملاكاة بعض 

 اجلمل أو الكلمات

أرشدت املدرسة  -
الطالبات ليسألن عن 

ملفردات لفظ ا
والعبارات الصعبة أو 

 عن معانيها

قسمت املدرسة احلوار  -
 عما يتعلق بفيلم كرتون

والكلمات من ذلك 
 كرتون

 
حاكت الطالبات  -

اجلمل أو الكلمات 
طلبتها  كرتون

 املدرسة

 
سألت الطالبات عن  -

 ما مل يفهمن

 
 

 
جربت الطالبات  -

للفظ احلوار عن 
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أشارت املدرسة الطالبة  -
للفظ اجلمل تعلمت 

 ماسبق

طلبت املدرسة  -
الطالبات ليالحظن 
لفظ احلوار أصدقائهن 

 ويصلحن اخلطأ 

أشارت املدرسة ثالث  -
طالبات للفظ احلوار 
عن آدب الزايرة من 

السابق  فيلم كرتون
بصوت واضح وهلجة 

 صحيحة

آدب الزايرة ابلنظر 
 إىل النص

الطالبة اجلمل لفظت  -
 طلبتها املدرسة

 
الحظت الطالبات  -

لفظ احلوار 
أصدقائهن ويصلحن 

 اخلطأ

قامت الطالبات  -
بلفظ احلوار عن 
آدب الزايرة أمام 

 الفصل

  اًّلختتام
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أرشدت املدرسة  -
الطالبات ليخلصن 

 الدرس

قدمت املدرسة  -
 النصائح إىل الطالبات

 
ختمت املدرسة الدرس  -

 بقراءة احلمدله

املدرسة السالم ألقت  -
 قبل خروج الفصل

خلصت الطالبات  -
الدرس حتت إشراف 

 املدرسة

مسعت الطالبات  -
النصائح اليت قدمتها 

 املدرسة

قرأت الطالبات  -
 احلمدله

ردت الطالبات  -
 السالم

 

 
 1-4اجلدول 

عملية تعليم وتعلم مهارة الكالم ابستخدام طريقة احملاكاة بوسيلة  
 كرتون للقاء الثالث
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 أنشطة الطلبة املدرسةأنشطة 
 اًّلفتتاح

دخلت املدرسة الفصل  -
 إبلقاء السالم 

أمرت املدرسة  -
الطالبات بقراءة 
الدعاء قبل بداية 

 التعلم

 
ردت الطالبات  -

 السالم

قرأت الطالبات  -
الدعاء قبل بداية 

 التعلم

 النشاط اًّلساسي
بدأت املدرسة الدرس  -

بعرض فيلم كرتون 
ابملوضوع "آدب 

وأمرت الزايرة"، 
الطالبات أن يهتمن 

 إليه

 
شاهدت الطالبات  -

فيلم كرتون، ويهتمن 
 إىل لفظ املفردات

والكلمات من ذلك 
 كرتون
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أعادت املدرسة يف  -
عرض فيلم كرتون عدة 
مرات، وطلبت إىل 
الطالبات حملاكاة بعض 

 اجلمل أو الكلمات

رشدت املدرسة أ -
الطالبات ليسألن عن 
لفظ املفردات 
والعبارات الصعبة أو 

 عن معانيها

قسمت املدرسة احلوار  -
 عما يتعلق بفيلم كرتون

 

أشارت املدرسة الطالبة  -
للفظ اجلمل تعلمت 

حاكت الطالبات  -
اجلمل أو الكلمات 

طلبتها  كرتون
 املدرسة

 
سألت الطالبات عن  -

 ما مل يفهمن
 
 
 

جربت الطالبات  -
للفظ احلوار عن 
آدب الزايرة ابلنظر 

 إىل النص

لفظت الطالبة اجلمل  -
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 ماسبق

طلبت املدرسة  -
الطالبات ليالحظن 
لفظ احلوار أصدقائهن 

  ويصلحن اخلطأ

أشارت املدرسة ثالث  -
طالبات للفظ احلوار 
عن آدب الزايرة من 
فيلم كرتون السابق 
بصوت واضح وهلجة 

 صحيحة

 طلبتها املدرسة

 
الحظت الطالبات   -

لفظ احلوار 
أصدقائهن ويصلحن 

 اخلطأ

الطالبات قامت  -
بلفظ احلوار عن 
آدب الزايرة أمام 

 الفصل

 اًّلختتام
أرشدت املدرسة  -

الطالبات ليخلصن 
 الدرس

 
خلصت الطالبات  -

الدرس حتت إشراف 
 املدرسة
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قدمت املدرسة  -
 النصائح إىل الطالبات

 

ختمت املدرسة الدرس  -
 بقراءة احلمدله

ألقت املدرسة السالم  -
 قبل خروج الفصل

مسعت الطالبات  -
النصائح اليت قدمتها 

 املدرسة

قرأت الطالبات  -
 احلمدله

ردت الطالبات  -
 السالم
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 حتليل البياانت ومناقشتها -ب
 حتليل البياانت ًّلستجابة الطلبة  .٥

لدعم صحة البياانت من استجابة الطلبة تقوم الباحثة 
ابالستباانت يف عملية تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم 

احملاكاة بوسيلة كرتون، وللحصول على نتائج ابستخدام طريقة 
البحث اليت أخذت الباحثة عرب االستبانة فتعتمد الباحثة على 

 القانون:

    𝑃 =  
𝑓

𝑁
𝑋100% 

  : البيان

P      : النسبة املؤية 
F : التكرار 
N : جمموعة الطلبة 

وتريد الباحثة أن تعرض تصرحيات استجابة الطلبة يف  
 اجلدول التايل:



 
 

 

 1-4اجلدول 
 نتيجة استجابة الطلبة يف تعليم مهارة الكالم ابستخدام طريقة احملاكاة بوسيلة كرتون

 ية )٪(ئو النسبة امل
غ م 

 ب

- 

 غ م

- 

 م

51 

 م ج

51 

 التكرار
غ م 

 ب

- 

 غ م

- 

 م

99 

 م ج

99 

 التصرحيات

تعلم اللغة العربية 
ابستخدام طريقة 

 كرتونبوسيلة  احملاكاة 
 جذااب وغري ملل أكثر

 الرقم

9 



 

- 

- 

- 

1،3 

19 

54،
9 

91،
9 

31،
5 

- 

- 

- 

9 

91 

93 

1 

1 

 قد شجعين تعلم اللغة
العربية ابستخدام 

يقة احملاكاة بوسيلة طر 
محاسا  كرتون ألكون

 يف التعلم
تعلم اللغة العربية 
ابستخدام طريقة 
احملاكاة بوسيلة كرتون 
تساعد الطلبة على 

 مجل العربية جيدالفظ 

9 

3 



 

- 

- 

- 

- 

51،
3 

95 

49،
6 

15 

- 

- 

- 

- 

94 

6 

91 

91 

قد شجعين تعلم اللغة 
العربية ابستخدام طريقة 
احملاكاة بوسيلة كرتون 
ألسئل املفردات مل 
 تكون واضحة إىل املعلم

تعلم اللغة العربية 
ابستخدام طريقة احملاكاة 
بوسيلة كرتون جتعل 

الواقعة لفظ املادة كصور 
 مجل العربية جيدا

4 

5 



 
 

 

- 

- 

1،3 

- 

51 

49،
6 

49،
6 

51،
3 

- 

- 

9 

- 

99 

91 

91 

94 

تعلم اللغة العربية 
ابستخدام طريقة 
احملاكاة بوسيلة كرتون 

 على حفظ املفردات

تعلم اللغة العربية 
ابستخدام طريقة 
احملاكاة بوسيلة كرتون 
ترقي قدرة الطلبة 

 ابلعربيةعلى التوصل 

6 

1 



 

4،9 

99،5 

- 

99،5 

46 

91،
9 

51 

46 

9 

3 

- 

3 

99 

1 

99 

99 

تعلم اللغة العربية ابستخدام 
طريقة احملاكاة بوسيلة  
كرتون جتعل الطلبة قادرين 
على تطبيق املفردات يف 

 احلياة اليومية

تعلم اللغة العربية ابستخدام 
طريقة احملاكاة بوسيلة  

فهما كرتون جتعل الطلبة 
 على مايقول اآلخر

1 

1 



 
 

 

4،9 

91،1 

9،11 

 )سلبيا( 5،31

4،9 

33،9 

3،39 

95 

45
1 

45 

14،69 
 )إجيابيا(

61 

416،
9 

41،6
9 

9 

5 

1،5 

 درجة معدلة

9 

1 

1،
1 

6 

91
1 

91،
1 

96 

991 

99،1 

تعلم اللغة العربية 
ابستخدام طريقة احملاكاة 
بوسيلة كرتون جيعل بيئة 

 التعلم ممتعة

 اجملموع

 درجة معدلة

 

91 
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   البياانت
 موافق بشدة : م ج

 موافق : م
 غري موافق : غ م

 غري موافق بشدة : غ م ج
طالبة الاليت  94ومن اجلدول السابق فعرفنا أن من 

تعلمن مهارة الكالم ابستخدام طريقة احملاكاة بوسيلة كرتون يف 
 يلي:فصل الثاين ج، فرتددت استجابتهن كما ال

 41،69٪ : موافق بشدة  -9
 45٪ : موافق -9
 3،39٪ : غري موافق -3
 9،11٪ : غري موافق بشدة -4

من النتيجة السابقة عرفت الباحثة أن اإلجابة اإلجابية 
)موافق بشدة وموافق( أكثر من اإلجابة السلبية )غري موافق و 

، فهذه النتيجة 14،69 > 5،31 غري موافق بشدة( ابلنسبة:
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تشري إىل أن معظم الطلبة ابرتفاع دوافعهم يف تعلم اللغة العربية 
 ابستخدام طريقة احملاكاة بوسيلة كرتون لرتقية قدرة الطلبة.

 حتليل البياانت لالختبار القبلى والبعدي .٢
ملعرفة فعالية استخدام طريقة احملاكاة بوسيلة كرتون يف 

القبلى والبعدي  تعليم مهارة الكالم، فقامت الباحثة ابالختبار 
كطريقة جلمع البياانت يف اجملموعة التجريبية، وأما النتائج اليت 
حصلت عليها الطلبة قبل إجراء البحث وبعد إجرائه ستشري 

 الباحثة يف اجلدول التايل:

 91-4اجلدول 
 نتيجة االختبار القبلي البعدي

 االختبار البعدي االختبار القبلي الطلبة الرقم
 19،9 51 9طالبة  9
 13،1 15 9طالبة  9
 19،9 51 3طالبة  3
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 19،9 51 4طالبة  4
 19،9 56،9 5طالبة  5
 19،9 51 6طالبة  6
 19،9 56،9 1طالبة  1
 11،5 51 1طالبة  1
 19،9 56،9 1طالبة  1

 11،5 51 91طالبة  91
 13،1 15 99طالبة  99
 19،9 56،9 99طالبة  99
 11،5 56،9 93طالبة  93
 19،9 56،9 94طالبة  94
 19،9 51 95طالبة  95
 19،9 69،5 96طالبة  96



68 
  

 

 11،5 51 91طالبة  91
 13،1 51 91طالبة  91
 11،5 69،5 91طالبة  91
 19،9 51 91طالبة  91
 13،1 69،5 99طالبة  99
 13،1 69،5 99طالبة  99
 11،5 56،9 93طالبة  93
 13،1 61،1 94طالبة  94

 9169،4 9369،9 جمموع

 94:  9369،9 درجة معدلة
 =56،1 

9169،4  :
94  =14 

من اجلدول السابق عرفنا أن نتيجة الطالبات يف االختبار  
القبلي أي نتيجة قبل استخدام طريقة احملاكاة بوسيلة كرتون يف 
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ونتيجة املعدلة جلميع  9369،9تعليم مهارة الكالم جمموعها 
 .56،1الطالبات هي 

الباحثة إبجراء تعليم مهارة الكالم وبعدما قامت 
ابستخدام طريقة احملاكاة بوسيلة كرتون فحصلت الطالبات نتيجة 

ونتيجة املعدلة جلميع  9169،4االختبار البعدي جمموعها 
. وقبل حتليل البياانت ستشري الباحثة الفروق 14الطالبات هي 

دوال بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي يف اجل
 التايل:

 99 - 4اجلدول 
 الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي

 الطلبة الرقم
تنيجة 

لالختبار 
 القبلي

تنيجة 
لالختبار 
 البعدي

𝐷 = 𝑥 − 𝑦 𝐷2 (𝑥 − 𝑦)2 

 119،9 -39،5 19،9 51 9طالبة  9
 341،6 -91،1 13،1 15 9طالبة  9
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 119،9 -39،5 19،9 51 3طالبة  3
 119،9 -39،5 19،9 51 4طالبة  4
 695 -95 19،9 56،9 5طالبة  5
 119،9 -39،5 19،9 51 6طالبة  6
 695 -95 19،9 56،9 1طالبة  1
 9416،9 -31،5 11،5 51 1طالبة  1
 695 -95 19،9 56،9 1طالبة  1

طالبة  91
91 

51 11،5 31،5- 9416،9 

طالبة  99
99 15 13،1 91،1- 341،6 

 طالبة 99
99 

56،9 19،9 95- 695 

 111،6 -39،3 11،5 56،9طالبة  93
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93 

طالبة  94
94 

56،9 19،9 95- 695 

طالبة  95
95 51 19،9 39،5- 119،9 

طالبة  96
96 

69،5 19،9 91،1- 341،6 

طالبة  91
91 51 11،5 31،5- 9416،9 

طالبة  91
91 

51 13،1 43،1- 9111،6 

91 
طالبة 

91 69،5 11،5 95- 695 

طالبة  91
91 

51 19،9 39،5- 119،9 
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طالبة  99
99 

69،5 13،1 39،9- 113،4 

طالبة  99
99 69،5 13،1 39،9- 113،4 

طالبة  93
93 

56،9 11،5 39،3- 111،6 

طالبة  94
94 61،1 13،1 95- 695 

 94=  (N)جمموع الطلبة 
∑ 𝐷 = 

119،9- 
∑ D2  =

99499،9 

 يشري لنا اجلدول السابق البياانت اآلتية:

متوسط الفروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي  -
(∑ 𝐷) = 119،9 

∑)جمموع مربع االحنراف  - D2 ) =99499،9 
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 94=  (N)وعينة البحث  -

 مث تستخدم الباحثة الرمز كما يلي:

MD =
∑ D

N
 = 

−701,1

24
 = −29,21 

 عن اإلحنراف املعياري للفروق بنيمث تبحث الباحثة 
 : SDD نتيجة املتغريتني

SDD = √∑ D
2

N
− (

∑ D

N
)

2

     

SDD = √21411,22

24
− (

−701,1

24
)

2

     

 = √892,13 − (−29,2)2 

 = √892,13 − 852,64  

             = √39,49         

            =  6,284     

 مث تبحث الباحثة عن اخلطأ املعياري للفروق ابتباع الرمز 
 التايل:

SEMD =
SDD

√N − 1
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 = 
6,284

√24−1
 

 = 
6,284

√23
 

 = 
6,284

4,795
 

 = 1,310 

ت ابلرمز  –الباحثة عن نتيجة االختبارمث حتسب 
 التايل :

 to =  
MD

SEMD
 

      =  
−29,2

1,310
 

       = −22,29      

ومن اخلطوات السابقة فوجدت الباحثة أن نتيجة 
، وبعدها حتديد الدرجة كما 99،91=  (T-Test)ت  -االختبار 

 يلي:

𝑑𝑏 = 𝑁 −  1 

𝑑𝑏 = ۲٤ −  ١ 

𝑑𝑏 = ۲٢ 
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، فتحددت الباحثة النتيجة dbوبعد أن حتسب الباحثة 
وعلى  9،11وهو  5٪ (signifikansi)على مستوى الداللة 

، ومن تلك النتيجة فوجدت 9،19وهو  ٪9مستوى الداللة 
أكرب من نتيجة ت اجلدوال يف مستوى  toالباحثة أن نتيجة 

، وكان النتيجة كما يلي: ٪9و يف مستوى الداللة  ٪5الداللة 
9،19<99،91>9،11. 

 الفروضحتقيق  -ج
 الفروض هلذا البحث تقول:

احملاكاة بوسيلة  : إن استخدام طريقة (Ho)الفرض الصفر  -
كرتون غري فعال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم. 
وهذا الفرض مردود ألن نتيجة ت احلساب أكرب من 

 .9،11<99،91>9،19نتيجة ت اجلدوال 

احملاكاة بوسيلة  : إن استخدام طريقة  (Ha)الفرض البديل  -
كرتون فعال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم. هذا 
الفرض مقبول ألن نتيجة ت احلساب أكرب من نتيجة ت 

 .9،11<99،91>9،19اجلدوال 
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث -أ
وبعدما قامت الباحثة ببحثها عن استخدام طريقة احملاكاة 

املرحلة يف ة قدرة الطلبة على مهارة الكالم كرتون لرتقي  بوسيلة
املتوسطة مبعهد دار العلوم العصري فحصلت على نتائج البحث  

 كما يلي:
إن استجابة الطلبة على استخدام طريقة احملاكاة بوسيلة   .9

كرتون يف تعلم  اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم 
ابة اإلجيابية إجيابية، حيث أن الطالبات خيرتن اإلج

، وأما اإلجابة السلبية ابلنسبة: ٪14،69ابلنسبة: 
، وهذه النتيجة تدل على أن اإلجابة اإلجيابية 5،31٪

 أعلى من اإلجابة السلبية.
استخدام طريقة احملاكاة بوسيلة كرتون فعال لرتقية إن  .9

 وهذا يدل على أن نتيجة ،قدرة الطلبة على مهارة الكالم
ت ل أي حصلتيجة ت اجلدو ت احلساب أكرب من ن
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: كما يلي  بعد إجراء البحث الباحثة النتيجة
9،19<99،91>9،11 

 حاتاقرت اًّل -ب
اعتمادا على الظواهر السابقة فتقدم الباحثة االقرتاحات 

 األتية:
ينبغي للمعلم أن يعلم ابلطرق والوسائل التعليمية املناسبة  .9

انجحة  تكونراء عملية التعليم والتعلم لاجلذابة أثناء إج
بزايدة وسائل وممتعة، كاستخدام طريقة احملاكاة  أي 

 مثل وسيلة فيلم كرتون يف تعليم مهارة الكالم.التعليم 
لطلبة أن يتعلموا اللغة العربية أكثر من اترجو الباحثة   .9

 نشاطا من قبل وأن يتقنوها جيدا.
وجدوا  اينبغي للقارئني هذا البحث أن يفضلوا ابلنقد، وإذ .3

فأن يصلحوا هذه العيبوب حىت يكون  نفيها خطأ ونقصا
 هذا البحث كامال ومفيدا للباحثة وللقارئني مجيعا.
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 املراجع

 املراجع العربية
املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق ، 9191أمحد فؤاد عليان، 

 الرايض: دار املسلم للنشر والتوزيع. تنميتها، 

، الوسائل املعينات يف تعليم العربية ،9115 إمام أسرار،
 ماالنج. 

املرجع يف تعليم اللغة العربية  ،م9116رشدى أمحد طعيمة، 
 . مكة مكرمة: جامعة أم القرىللناطقني بلغات أخرى، 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

Nama Sekolah  : MTsS Darul Ulum 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : II / Ganjil 

Materi pokok  : آداب الزايرة 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (2 pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran 

agama Islam. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun,  peduli, dan  percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya  serta cinta tanah air. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan menanya berdasarkan rasa  ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 



 
 

 

kegiatannya, dan benda benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 

jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

1. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1. Meresapi makna 

anugerah Allah Swt 

berupa bahasa Arab. 

1.1.1. Menunjukkan 

sikap semangat 

dalam belajar 

bahasa Arab 

2.1. Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab dan percaya 

diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, 

tetangga dan guru 

dengan menggunakan 

2.1.1. Menunjukkan rasa 

kepedulian, dan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

dengan bahasa Arab 



 
 

 

media bahasa Arab 

yang dikuasai 

3.1. Mengidentifikasi  bunyi 

kata, frasa, dan 

kalimat sederhana 

terkait topik آدب الزايرة 

baik secara lisan 

maupun tertulis 

3.1.1. Menirukan 

langsung bunyi 

kata, frasa dan 

kalimat yang 

diperdengarkan 

oleh guru sesuai 

dengan topik  آدب

 الزايرة

3.1.2. Membedakan 

makna kata, frasa 

dan kalimat yang 

diperdengarkan 

oleh guru 

4.1. Mendemonstrasikan 

ungkapan sederhana 

tentang topik  آدب

 dengan الزايرة

4.1.1. Melafalkan kembali 

ungkapan sederhana 

tentang topik  آدب

 yang telah الزايرة



 
 

 

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan 

yang benar dan sesuai 

konteks 

diperdengarkan 

oleh guru  

4.1.2. Mempraktekkan 

hiwar terkait topik 

 dengan آدب الزايرة

baik dan benar 

 

 

2. Tujuan Pembelajaran 

   Setelah proses kegiatan pembelajaran ini, siswa 

mampu : 

1. Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan oleh guru sesuai dengan topik 

pembelajaran. 

2. Membedakan makna kata, frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan oleh guru. 

3. Melafalkan ungkapan sederhana tentang topik yang 

telah diperdengarkan oleh guru  

4. Mempraktekkan hiwar terkait topik dengan baik dan 

benar 

 

 



 
 

 

3. Materi Pembelajaran (terlampir) 

 آدب الزايرة

4. Metode / Pendekatan Pembelajaran 

1. Metode Muhakah 

2. Metode Qawaid dan Terjemah 

3. Pendekatan Saintific 

4. Pendekatan Sam’iyyah Safawiyyah 

 

5. Media Pembelajaran 

- Laptop 

- Infokus 

- Lembaran teks hiwar 

 

6. Sumber Pembelajaran 

- Kartun bahasa Arab 

- Kamus bahasa Arab 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan - Guru mengucapkan salam 

dan memulai pembelajaran 

dengan berdoa bersama, 

kemudian guru 

menanyakan kabar siswa 

- Guru memeriksa kehadiran 

peserta didik, kerapian 

berpakaian, kebersihan 

kelas, dan posisi duduk 

disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran 

- Guru mengajukan 

pertanyaan secara 

komunikatif yang berkaitan 

dengan materi 

pembelajaran  

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

5  

Menit 



 
 

 

- Guru memberi penjelasan 

tentang metode dan media 

yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran 

- Guru meminta siswa untuk 

duduk secara berkelompok 

Kegiatan Inti 1. Mengamati: 

- Guru menayangkan film 

kartun berbahasa Arab 

terkait topik: آدب الزايرة di 

depan kelas 

- Siswa mengamati kartun 

yang ditayangkan guru 

terkait topik:  الزايرةآدب  di 

depan kelas 

- Siswa medengarkan dan 

memperhatikan cara 

pelafalan kosakata dan 

kalimat yang diucapkan 

dalam film kartun 

30 

menit 



 
 

 

- Guru menayangkan kembali 

film kartun terkait topik: 

 dan mempause آدب الزايرة

setiap kalimat-kalimat yang 

akan ditiru oleh siswa 

- Siswa memperhatikan hiwar 

yang diperdengarkan guru 

melalui film kartun terkait 

topik: آدب الزايرة, kemudian 

peserta didik menirukan 

kalimat-kalimat yang 

diminta oleh guru dengan 

suara nyaring  

 

2. Menanya: 

- Guru mengarahkan siswa 

untuk menanyakan pelafalan 

maupun makna kosakata 

baru/sulit serta ungkapan-

ungkapan yang belum 



 
 

 

dimengerti terkait topik : 

 آدب الزايرة

- Siswa menanyakan 

pelafalan maupun makna 

kosakata baru/sulit serta 

ungkapan-ungkapan yang 

belum dimengerti terkait 

topik: آدب الزايرة 

3. Mengksplorasi :  

- Guru menunjuk siswa 

secara acak untuk 

melafalkan kembali kalimat-

kalimat yang telah dipelajari 

sebelumnya 

- Siswa yang ditunjuk oleh 

guru akan melafalkan 

kalimat-kalimat yang 

diminta guru  

- Guru memberikan siswa 

teks hiwar yang terdapat 

dalam video terkait topik: 



 
 

 

 آدب الزايرة

- Siswa mencoba untuk 

melafalkan teks hiwar 

terkait topik: آدب الزايرة 

dengan melihat teks yang 

telah diberikan guru 

 

4. Mengasosiasi: 

- Guru meminta para siswa 

untuk memperhatikan 

pelafalan hiwar  teman-

temannya dan 

mengkoreksinya jika 

terdapat kesalahan 

- Para siswa memperhatikan 

pelafalan hiwar teman-

temannya dan  

mengoreksinya 

 

5. Mengkomunikasikan:  

- Guru meminta 3 siswa 



 
 

 

untuk melafalkan kembali 

teks hiwar secara 

keseluruhan terkait topik: 

 dari film kartun آدب الزايرة

yang telah dipelajari dengan 

suara nyaring dan intonasi 

yang tepat 

- Para siswa yang diminta 

guru akan melafalkan 

kembali teks hiwar secara 

keseluruhan terkait topik: 

 dari film kartun آدب الزايرة

tersebut bersama temannya 

di depan kelas  

Kegiatan 

Penutup 

- Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran 

dengan bimbingan guru 

- Guru meminta siswa untuk 

memberikan refleksi 

terhadap  proses 

pembelajaran 

5 menit 



 
 

 

- Guru memberikan 

nasehat/pesan moral 

kepada siswa 

- Guru bersama para siswa 

menutup pembelajaran 

dengan berdoa dan salam 

 

Pertemuan Kedua 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 

 

- Guru mengucapkan salam 

dan memulai pembelajaran 

dengan berdoa bersama, 

kemudian guru 

menanyakan kabar siswa 

- Guru memeriksa kehadiran 

peserta didik, kerapian 

berpakaian, kebersihan 

kelas, dan posisi duduk 

disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran 

- Guru mengajukan 

5 

Menit 



 
 

 

pertanyaan secara 

komunikatif yang berkaitan 

dengan materi 

pembelajaran  

 

Kegiatan Inti 1. Mengamati: 

- Guru menayangkan film 

kartun berbahasa Arab 

terkait topik: آدب الزايرة di 

depan kelas 

- Siswa mengamati kartun 

yang ditayangkan guru 

terkait topik: آدب الزايرة di 

depan kelas 

- Siswa medengarkan dan 

memperhatikan cara 

pelafalan kosakata dan 

kalimat yang diucapkan 

dalam film kartun 

 



 
 

 

- Guru menayangkan kembali 

film kartun terkait topik: 

 dan mempause آدب الزايرة

setiap kalimat-kalimat yang 

akan ditiru oleh siswa 

- Siswa memperhatikan hiwar 

yang diperdengarkan guru 

melalui film kartun terkait 

topik: آدب الزايرة, kemudian 

peserta didik menirukan 

kalimat-kalimat yang 

diminta oleh guru dengan 

suara nyaring  

 

2. Menanya: 

- Guru mengarahkan siswa 

untuk menanyakan pelafalan 

maupun makna kosakata 

baru/sulit serta ungkapan-

ungkapan yang belum 



 
 

 

dimengerti terkait topik : 

 آدب الزايرة

- Siswa menanyakan 

pelafalan maupun makna 

kosakata baru/sulit serta 

ungkapan-ungkapan yang 

belum dimengerti terkait 

topik: آدب الزايرة 

3. Mengksplorasi :  

- Guru menunjuk siswa 

secara acak untuk 

melafalkan kembali kalimat-

kalimat yang telah dipelajari 

sebelumnya 

- Siswa yang ditunjuk oleh 

guru akan melafalkan 

kalimat-kalimat yang 

diminta guru  

- Guru memberikan siswa 

teks hiwar yang terdapat 

dalam video terkait topik: 



 
 

 

 آدب الزايرة

- Siswa mencoba untuk 

melafalkan teks hiwar 

terkait topik: آدب الزايرة 

secara berkelompok dengan 

melihat teks yang telah 

diberikan guru 

 

4.    Mengasosiasi: 

- Guru meminta para siswa 

untuk memperhatikan 

pelafalan hiwar  teman-

temannya dan 

mengkoreksinya jika 

terdapat kesalahan 

- Para siswa memperhatikan 

pelafalan hiwar teman-

temannya dan  

mengoreksinya 

 

 



 
 

 

5. Mengkomunikasikan:  

- Guru meminta siswa 

bersama temannya untuk 

melafalkan kembali teks 

hiwar secara keseluruhan 

terkait topik: آدب الزايرة dari 

film kartun yang telah 

dipelajari dengan suara 

nyaring dan intonasi yang 

tepat 

- Para siswa yang diminta 

guru akan melafalkan 

kembali teks hiwar secara 

keseluruhan terkait topik: 

 dari film kartun آدب الزايرة

tersebut bersama temannya 

di depan kelas  

Kegiatan 

Penutup 

- Siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran 

dengan bimbingan guru 

- Guru meminta siswa untuk   

5 menit 



 
 

 

 memberikan refleksi 

terhadap  proses 

pembelajaran 

- Guru memberikan 

nasehat/pesan moral 

kepada siswa 

- Guru bersama para siswa 

menutup pembelajaran 

dengan berdoa dan salam 

 

 

 

 

 

 

 

Banda Aceh,  

Mengetahui         

Wali kelas    Guru praktek  

     

     

               

NIP.     NIM   .   



 
 

 

Lampiran- Lampiran 

Lampiran 1: Materi Pembelajaran 

 آدب الزايرة

 : ماأمجله طفل حيبو مع اخواته يلعب يلهو نورة

 : نورا ايصغرية ال يصح ذالك أم

 : ملاذا اي أمي حنن نغين ونلعب نورة

  آدب الزايرة أن ال ترفعي صوتِك يف منزل من  : من أم
 تزورين  

 : حسنا، سنلعب يف هدوء  نورة

 : أحسنِت اي ابنيت أم

 : شكرا جزيال املضيفة

 : أم فواز، ابنتِك وليسْت غريبة جدة



 
 

 

 : ابلطبع اي أمي أم

 : آه، يف الشهور األخرية أصبحُت متعبة بعض الشيء املضيفة

 : ال عليِك كلنا جبوارِك وسأساعدِك أان وأم فواز جدة

 : وسنبدأ حاال أم
 ايحبيبيت من آدب الزايرة عدم العبث مبحتوايت البيت    
 والتطفل على ماهو موجود بداخله    

 : سأعيد الصندوق إىل مكانه  نورة

 : أشكركم على زايرتكم الكرمية، أمتىن أن تقوموا بتكرارها املضيفة

 : سوف أتصل بك لتحديد موعد الزايرة القادمة  جدة

 دون موعد ايجديت، أليسْت صديقتك؟: ملاذا الأتتني هلا  نورة

  : ألن جدتك تعرف آدب زايرة جيدا، فهي ختري من  املضيفة
 ستزور برغبتها يف ذالك ال أن أتيت هلا فجأة 



 
 

 

: أشكرك ايجديت، أان سعيدة هبذه الزايرة، ألين تعلمُت  نورة
 فيها، الكثري من األشياء املفيدة    

 رةنو  : وأان سعيدة لرؤيتك اي املضيفة

 

  



 
 

 

Lampiran 2: Penilaian  

 

1. Penilaian sikap 

Teknik 

Penilaian 

: Observasi  

Instrumen 

Penilaian 

: Rubrik penilaian dan pedoman 

penskoran 

 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek yang dinilai 
Total 

Jujur Peduli Berani Aktif 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Jumlah       

 



 
 

 

Catatan : 

Pada lembar observasi diberikan nilai berikut: 

- Sangat Bagus = 4 

- Bagus  = 3 

- Cukup  = 2 

- Kurang  = 1  

 

 Nilai =  
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
 x 100 

 

 

2. Penilaian keterampilan kalam 

Teknik Penilaian : Praktek hiwar 

Instrumen Penilaian : Rubrik Penilaian dan pedoman 

penskoran 

 

Rubrik Penilaian Maharah Kalam  

No Nama Siswa 
Aspek Penilaian 

Skor  Nilai 
Kl M I Kt 

1        

2        

3        



 
 

 

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

 

  



 
 

 

Pedoman Penskoran 

Aspek 

Penilaian 
Deskripsi Skor 

Kelancaran 

(Kl) 

Sangat lancer 4 

Lancar 3 

Lancar, tetapi masih terbata-bata 2 

Sangat terbata-bata 1 

Makhraj 

(M) 

Pelafalan semua makhrajnya 

benar 
4 

Pelafalan sebagian besar 

makhrajnya benar 
3 

Pelafalan sebagian kecil 

makhrajnya benar 
2 

Pelafalan semua makharijul 

hurufnya tidak benar 
1 

Intonasi 

(I) 

Tekanan/irama semua kata, frasa 

dan kalimat benar 
4 

Tekanan/irama sebagian kata 

benar 
3 

Tekanan/irama sebagian kecil 

kata benar 
2 



 
 

 

Tekanan/irama semua kata salah 1 

Ketepatan 

(Kt) 

Pelafalan katanya sangat tepat 4 

Pelafalan katanya tepat 3 

Pelafalan katanya kurang tepat 2 

Pelafalan katanya tidak tepat 1 

 

 

    Nilai =  
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
 x 100                

 

Presentase penilaian 

Nilai Keterangan 

86 – 100% A 

76 – 85% B 

60 – 75% C 

55 – 59% D 

≤ - 54% E 



 
 

 

Lampiran  3 : LKPD 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Keterampilan  : Kalam  

Semester  : I/ Ganjil 

Langkah – langkah kegiatan pembelajaran sebagai 

berikut: 

1. Perhatikanlah teks hiwar yang dibagikan guru 

2. Praktekkanlah hiwar tersebut bersama dengan 

temanmu sesuai dengan peran masing-masing 

didepan kelas 

3. Praktekkanlah hiwar tersebut dengan meniru 

pelafalan dari film kartun yang telah ditayangkan 

didepan kelas 

  



 
 

 

 األسئلة املواجهة إىل الطلبة يف االمتحان

 اًّلختبار القبلي -أ
Tujuan tes: 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam berbicara 

menggunakan bahasa Arab.  

  

Pedoman pelaksanaan test: 

1. Mintalah 3 siswa untuk maju ke depan kelas. 

2. Mintalah siswa untuk membacakan teks hiwar sesuai 

dengan peran masing-masing di depan kelas dengan 

baik dan benar 

3. Selama tes berlangsung siswa tidak diperbolehkan 

untuk bertanya tentang pelafalan hiwar. 

4. Setelah selesai siswa diminta untuk duduk kembali, 

dan dilanjutkan dengan siswa lain yang belum 

melakukan test   

 

 : َهيَّا اَي طَارِق، َأْسرِْع  بدر
 : َحَسًنا، َوَلِكْن َهْل َأْخبَـْرتَُه أِبَنَـَّنا َسنـَُزْورَُه؟  طارق



 
 

 

 : اِبلطَّْبِع، َواَليُـْمِكْن َأْن ََنيتَ لَُه َفْجأَةً  بدر
 : ِإًذا َهيَّا بَِنا طارق

 َوَصاَل يف بـَْيِت َخاِلد.... 

 : السالم عليكم ورمحة هللا طارق

 : وعليكم السالم ورمحة هللا خالد

ُخْوِل اَيَصِديـَْقيَّا...     تـََفضَّاَل لِلدُّ

 : َحَسًنا بدر

َوانـَْتِظرَا لَـْحـظًَة، َأاَن َسَأْحُضرَُكَما بـَْعَض الطََّعاِم : ِاْجِلَسا  خالد
 َوالـَماِء، َواألََدَواِت الـَمْدَرِسيَّةِ 

َلةٌ  طارق يـْ  : أأأ إِنَـَّها لُْعَبٌة مجَِ

: اَيطَارِق، ِمْن آَدِب الز اَِيرَِة َعَدِم الَعَبِث بِـُمْحتـََواَيِت  بدر
 ٌد ِبَداِخِلهِ البَـْيِت َوَأْخُذ َماُهَو َمْوُجوْ 



 
 

 

 : َحَسًنا، َسأُِعْيُد َهِذِه اللُّْعَبِة ِإىَل َمَكانِـَها طارق 

 : آِسٌف، أَتَخَّْرُت َقِلْياًل  خالد

َهيَّا نـَْبَدأُ ِلَعَمِل الَواِجَباِت الـَمْنزِيِْليَِّة َحااًل، َونـَْلَعُب بـَْعَد   
 انِْتَهاِئَها 

  



 
 

 

 اًّلختبار البعدي   -ب
 

Tujuan tes: 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam berbicara 

menggunakan bahasa Arab.  

  

Pedoman pelaksanaan test: 

1. Mintalah 3 siswa untuk maju ke depan kelas. 

2. Mintalah siswa untuk membacakan teks hiwar sesuai 

dengan peran masing-masing di depan kelas dengan 

baik dan benar 

3. Selama tes berlangsung siswa tidak diperbolehkan 

untuk bertanya tentang pelafalan hiwar. 

4. Setelah selesai siswa diminta untuk duduk kembali, 

dan dilanjutkan dengan siswa lain yang belum 

melakukan test   

 

 : َهيَّا اَي طَارِق، َأْسرِْع  بدر
 : َحَسًنا، َوَلِكْن َهْل َأْخبَـْرتَُه أِبَنَـَّنا َسنـَُزْورَُه؟  طارق

 : اِبلطَّْبِع، َواَليُـْمِكْن َأْن ََنيتَ لَُه َفْجأَةً  بدر



 
 

 

 : ِإًذا َهيَّا بَِنا طارق
 َوَصاَل يف بـَْيِت َخاِلد.... 

 : السالم عليكم ورمحة هللا طارق

 : وعليكم السالم ورمحة هللا خالد

ُخْوِل اَيَصِديـَْقيَّا...     تـََفضَّاَل لِلدُّ

 : َحَسًنا بدر

: ِاْجِلَسا َوانـَْتِظرَا لَـْحـظًَة، َأاَن َسَأْحُضرَُكَما بـَْعَض الطََّعاِم  خالد
 َوالـَماِء، َواألََدَواِت الـَمْدَرِسيَّةِ 

َلةٌ  طارق يـْ  : أأأ إِنَـَّها لُْعَبٌة مجَِ

اَيرَِة َعَدِم الَعَبِث بِـُمْحتـََواَيِت : اَيطَارِق، ِمْن آَدِب الز ِ  بدر
 البَـْيِت َوَأْخُذ َماُهَو َمْوُجْوٌد ِبَداِخِلهِ 

 : َحَسًنا، َسأُِعْيُد َهِذِه اللُّْعَبِة ِإىَل َمَكانِـَها طارق 



 
 

 

 : آِسٌف، أَتَخَّْرُت َقِلْياًل  خالد

، َونـَْلَعُب بـَْعَد َهيَّا نـَْبَدأُ ِلَعَمِل الَواِجَباِت الـَمْنزِيِْليَِّة َحااًل   
 انِْتَهاِئَها 

  

 

  



 
 

 

ANGKET UJI PENGGUNAAN METODE MUHAKAH 

DENGAN MEDIA FILM KARTUN UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA 

TERHADAP KETERAMPILAN BERBICARA 

 

Nama   : 

Kelas   : 

Hari/tanggal  : 

 

Petunjuk Pengisian: 

Bacalah pertanyaan dibawah ini, kemudian berikan tanda 

cheklist (√) untuk jawaban yang paling sesuai menurut 

pendapat mu 

 

 Keterangan : 

 SS : Sangat Setuju 

 S : Setuju 

 TS : Tidak Setuju 

 STS : Sangat Tidak Setuju  

No.  Pertanyaaan  SS S TS STS 

1. Pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan metode 

    



 
 

 

muhakah dengan media 

kartun pada maharah kalam 

lebih menarik untuk 

dinikmati dan tidak 

membosankan 

2. Pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan metode 

muhakah dengan media 

kartun pada maharah kalam 

mendorong saya untuk 

semangat 

    

3. Pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan metode 

muhakah dengan media 

kartun pada maharah kalam 

membantu siswa dalam 

melafalkan kalimat bahasa 

Arab dengan baik 

    

4. Pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan metode 

muhakah dengan media 

kartun pada maharah kalam 

    



 
 

 

mendorong saya untuk 

bertanya mufradat yang 

kurang jelas kepada guru 

5. Pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan metode 

muhakah dengan media 

kartun pada maharah kalam 

membuat materi semakin 

terasa nyata 

    

6. Pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan metode 

muhakah dengan media 

kartun pada maharah kalam 

membantu siswa menghafal 

kosakata 

    

7. Pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan metode 

muhakah dengan media 

kartun pada maharah kalam 

dapat meningkatkan 

kemampuan siswa untuk 

berkomunikasi dengan 

    



 
 

 

bahasa Arab 

8. Pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan metode 

muhakah dengan media 

kartun pada maharah kalam 

membuat siswa mampu 

mengaplikasikan 

kosakatanya dalam 

kehidupan sehari-hari 

    

9. Pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan metode 

muhakah dengan media 

kartun pada maharah kalam 

membuat siswa mengerti apa 

yang disampaikan 

    

10. Pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan metode 

muhakah dengan media 

kartun pada maharah kalam 

membuat suasana kelas 

menjadi tidak bosan 

    

 



 
 

 

Keterangan : 

Sangat Setuju 

Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

= 

= 

= 

= 

4 

3 

2 

1 

 

  



 
 

 

 صور البحث

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 السرية الذاتية
 البياانت الشخصية

 : سيت نورهاليزى  اسم الكامل
 951919191:   رقم القيد

 9111سبتمرب  9: بريون،  حمل واتريخ امليالد
 : اإلانث   اجلنس
 : اإلسالم   الدين

 : إندونيسيا   اجلنسية
 : غري متزوجة احلالة اإلجتماعية

 بريون Geudong Alue : قرية   العنوان
 : الطالبة   العمل

 Siti.nurhalizac2p@gmail.com:   الربيد اإللكرتوين
 : نورمان  اسم األب

 : موظف احلكمي   العمل
 : دهليا  اسم األم

 : ربة البيت   العمل
 بريون Geudong Alue : قرية   العنوان

mailto:Siti.nurhalizac2p@gmail.com


 
 

 

 خلفية التعليم
بريون  99املدرسة اإلبتدائية احلكومية  :املرحلة اإلبتدائية -

(9113-9111) 
املدرسة املتوسطة مبعهد الزهرة احلديث  :املرحلة املتوسطة -

(9111-9199) 
املدرسة الثانوية مبعهد الزهرة احلديث  :املرحلة الثانوية -

(9199-9195) 
الرانريي اإلسالمية احلكومية يف  جامعة :اجلامعية      -

 (9191-9195لعربية )ا قسم تعليم اللغة


