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الذين  مرضيةوأمي املكرمة  رشيد رمليإىل أيب املكرم  -1
أن حيفظهما وأبقهما يف سالمة  ربياين صغْية، لعل هللا

 الدينا واآلخرة. 

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانْيي اإلسالمية احلكومية،  -2
الذين قد علموين أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا 

 تقديرا وإجالَل.صحيحا، هلم ابلكثْي 

وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانْيي اإلسالمية  -3
احلكومية. أقول شكرا جزيال على مساعدتكم يف 
تشجيعي لكتابة هذا البحث العلمي، جزاكم هللا خْي 

 اجلزاء.
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 شكر وتقدير
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
ينطق هبا اإلنسان. والصالة  وأفضل اللغات اليت عربيا جعل القرآن ياحلمد هللا الذ

والسالم على حبيب الرمحن سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته 
 وإحسانه إىل يوم الدين.

 قررها قسم تعليمتإبذن هللا  وتوفيقه أتليف هذه الرسالة اليت  إنتهت الباحثةفقد 
المية احلكومية كمادة من الرانْيي اإلسامعة جباملعلمني  هيلأتواللغة العربية بكلية الرتبية 

استخدام الصور والرسم لرتقية  :وختتص الرسالة حتت املوضوع لتالميذتعلمها اتاملواد 
 قدرة التالميذ على احلوار.

ويف مقدمة هذه الرسالة تقدم الباحثة جزيل الشكر للمشرفني الكرميني الذين قد 
مها أستاذ أشراف مزفر املاجستْي  رسالة،بذَل أوقاهتما وأفكارمها يف اإلشراف هذه ال

 عسى هللا أن جيزيهما أحسن اجلزاء. املاجستْي مبصرة ار وأستاذة د
وتقدم الباحثة كلمة الشكر جلامعة الرانْيى اإلسالمية احلكومية ومديرها ولعميد  

ل املعلمني ولرئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع األساتذة املكرمني كلية الرتبية وأتهي
 الذين قد علموها أنواع العلوم املفيدة وأرشدوها إرشادا صحيحا يف هذه الكلية. 

كما تشكر الباحثة ملوظفي املكتبة جبامعة الرانْيي وقسم تعليم اللغة العربية الذين 
وَلتفوت الباحثة أن تقدم  بكتابة هذه الرسالة.  ساعدوها على إعاراة الكتب اليت تتعلق

ومدرس أو مدرسة. وَل تنسى أيضا أن ختص جزيل الشكر جلميع  MIN 17 Pidieرئيس 
 ذين ساعدهنا يف مجع البياانت هلذا البحث.ال MIN 17 Pidieالتالميذ 

ربياها وَل تنسى الباحثة أن تقدم أجزل الشكر لوالديها احلبيبني الكرميني الذين قد 
 فجزامها هللا خْي اجلزاء. صغْيا وعلماها علوما انفعة لسعادة الدنيا واآلخرة
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وَل تنسى أيضا أن ختص جزيل الشكر جلميع األصدقاء الذين قد ساعدوها لتقدمي 
بعض أفكارهم يف كتابة هذه الرسالة، وترجو هللا أن حيزيهم خْي اجلزاء وأن جيعلهم حتت 

 خرة.ظالل رمحته ىف الدنيا واآل
ولقد بذلت الباحثة كل جهدها يف كتابة هذه الرسالة وإمتامها، وعملت أن فيها 

ترجو الباحثة من  ،ولذلك .، ألن اإلنسان َلخيلو من اخلطأ والنسياناألخطاء والنقصان
القارئني أن تتفضلوا بنقد بنائي على هذه الرسالة عسى أن تكون كاملة ومفيدة للباحثة 

 .خاصة وللقارئني عامة
وأخْيا نسأل هللا أن يوفقنا وهداان إىل الصراط املستقيم، إنه قريب جميب دعوة 

 السائلني وإنه نعم املوىل ونعم الوكيل.
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 ة النفوسكي  ا ذ:  اَلسم الكامل

 152222236 : رقم القيد
 

ومما . أما احلوارنوع من الكالم، مهارة الكالم هي إحدى املهارات الضرورية ىف تعليم اللغة
للغة العربية اب ن على احلواريقدرو َل بعضهم MIN 17 Pidieالتالميذ يف ظت الباحثة أن َلح

 يسيطرون املفردات الكثْية حىت صعوبة يفاحلوار ألهنم َلتعليم  يف يفهمونوَل اجليدة،
 فعالية استخدام الصور والرسمالتعرف علىهو ف ثحوأما أهداف الب .اللغة العربية تكلم

 الصور يف استخدام  التالميذ أنشطة التعرف علىقية قدرة التالميذ على احلوار و لرت 
عتمدت عليه الباحثة يف كتابة ا لذيالالبحث  إن منهج.على تدريس احلوار والرسم

 One Group Pretest-Posttest)تجريبية ابلتصميمات التمهيدية ال نهجهو مالرسالة 

Design.) واَلختبار القبلي والبعدياملباشرة املالحظة  ةالباحث قومت وجلمع البياانت. 
 البحثعينة ة الباحث توأخذ MIN 17 PIDIE ب  التالميذكون جمتمع البحث مجيع وي
-Tدام ستخاب الفرضيات اتتم اختبار تو . تلميذا25عددهم و )أ(  رابعالصف  ال يفتالميذال

Test  من النظام احملسوب نتيجة مستوى الدَللة(Sign.) (20221 2025 أصغر من)، 
ن أنشطة إ. احلوارعلى  تالميذالصور والرسم  فعال لرتقية قدرة الاستخدام ن لذلك أ

  .(%92الصور والرسم على تدريس احلوار جيد جدا )التالميذ يف استخدام 
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ABSTRAK 
 

 

Judul Skripsi :  Penggunaan Gambar untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa 

pada Hiwar 

Nama           :   Zakiatun Nufus 

NIM.             :   150202036 

 

Keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan yang memiliki peran 

penting dalam mempelajari bahasa, adapun percakapan adalah bagian dari kalam. 

Sebagaimana yang peneliti amati bahwasanya siswa pada Min 17 Pidie sebagian 

dari mereka tidak mampu dalam berbicara bahasa arab dengan baik, disebabkan 

karna kurangnya mufradat, sehingga menyebabkan mereka susah dalam nerbicara 

bahasa arab. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keefektifan dalam penggunaan gambar untuk meningkatkan kemampuan siswa 

pada hiwar dan untuk mengetahui respon siswa pada penggunaan gambar untuk 

meningkatkan kemampuan siswa pada hiwar. Penelitian ini menggunakan study 

eksperimen. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

metode one group pre-test post-test. Untuk mengumpulkan data peneliti 

menggunakan dengan cara lembar observasi, pre-test dan post-test. Populasi 

penelitian adalah seluruh siswa di Min 17 Pidie dan peneliti menggunakan kelas 

4a sebagai sampel yang berjunlah 25 siswa. Adapun hasil dengan menggunakan 

(Ttes) adalah (0,001 lebih kecil dari 0,05), oleh karna itu penggunaan gambar 

efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa pada hiwar. Serta respon siswa 

pada penggunaan gambar pada hiwar adalah sangat bagus dengan nilai (90%). 
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Judul Skripsi :  Using Picture and Drawing to Improve Student Abilities in 

Conversation 

Nama           :   Zakiatun Nufus 

NIM.             :   150202036 

 

Speaking is one of the skills which has an important role in learning language, 

meanwhile conversation is a part of speaking. According to the observation of the 

researcher, some of the students in Islamic elementary school 17Pidie have no 

abilities to speak and understand Arabic due to the lack of vocabularies so they 

feel difficult to learn and spell Arabic letters. The purposes of this undergraduate 

thesis are to understand the effectiveness of and the student responses on picture 

and drawing to improve student abilities in Conversation. This research employs 

an experimental study. The method used is one Group pretest posttest Design. 

Data is collected by observation sheet, pre-test, and post-test. The population of 

this research is all students in Islamic Elementary school 17 pidie and the sample 

is grade 4a which has 25 students. The result of using (Ttest) is (0,001 smaller than 

0,005. Therefore the utilization of picture is effective in improving students 

speaking ability as well as students respond toward the picture in conversation is 

also good with the score of (90%). 
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 فصل األولال

 أساسية البحث
 

 مشكلة البحث -أ

اللغة العربية هي اللغة املنسوبة إىل أهل البالد العربية أو شبه جزيرة العرب، وهي  
 جتذب مهةككوهنا لغة القرآن والتخاطب ولغة الثقافة واحلضارة قد جنحت بشأها أن 

وا جهدهم دها وبذلاترخيها وامتدا الباحثني وأعجبتهم، فأخذ هؤالء يقشروهنا ودرسوا
اللغة العربية هي مادة من املواد  إن 1صال فيها والتأمل يف حقائقها.ولبثوا يف معاانهتم لإلت

 التالميذتدريسها أن جيعل يف كل املدرسة الإلسالمية ومن أغراض  التالميذاليت يتعلمها 
ربع وهي مهارات اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ماهرين يف استيعاب املهارات اال

 ومهارة الكتابة. 
الضرورية ىف تعليم اللغة، والغرض األساسي يف  مهارة الكالم هي إحدى املهارات

اإلتصال احملادثة، ألن اللغة أدة من أدوات األجنبية هو القدرة على التكلم و تعليم اللغة 
من عملية تعبري الناس عن أغراضهم التصال  الكالم . يعتربواملعاشرة واجملتمع اإلنساين

بعضهم عن بعض ىف شؤون حياهتم. وال شك أن الكالم أو التحدث من أهم مهارة 
اللغوية للكبار والصغار على السواء. والناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة ىف 

من الكالم، ويف تعليم  نوع فهو أما احلوار  2وا أكثر مما يكتبون.حياهتم حيث أهنم يتكلم
يقدرون على احلوار سوف تالميذ إذا كان الاحلوار أكثر الطرق، أحدها ابلقصص. 

 أيكونوا قادرين على مهارة الكالم. 

من املدارس اليت جعلت اللغة العربية من املواد التدريسية  MIN 17 Pidie كانت
تربية أبناء األمة وهتذيب أخالقهم الكرمية.  وهلا الدورة العظيمة يف التالميذفيها على 
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وحتتاج هذه املدرسة إىل بذل العقول واجلهود الكبرية إىل حتقيق أغراض تدريسها ألهنا 
 تاملشكال ونجهيو  MIN 17 Pidieيف  تالميذليست من األمور السهلة. وكان بعض ال

ألهنم ال  تعليم احلوار يف ن واليفهمونيقدرو هم الاحلوار.علم اللغة العربية خصوصا يف ت
صعوبة يف خمارج احلروف صعوبة يف تعبري اللغة العربية و  يسيطرون املفردات الكثرية حىت

الطرائق و اليستخدمون الوسائل التعليمية  املدرسون  العربية. وإىل اجلانب األخرى بعض
حىت يسئم التالميذ يف عملية  تعليم احلوار عملية التعليم والتعلم خاصة ىفيف  املتنوعة

 .تعليم احلوار
ومن الوسائل حيسن استخدامها ىف ، إىل الوسائل التعليمية إن تدريس احلوار حيتاج

كل ما جيعل له شكل  فهي ر والرسمو الص أما .ادة احلوار هي الصوار والرسماملتدريس 
أدوات أو  يعين لصور والرسمأي ا ،عن طريق التصوير سواء ابلرسم أو ابلة التصوير

وهنا نستخدم الصور  خصوصا احلوار، وسائل ميكن استعماهلا يف تدريس اللغة العربية
  احلوار يف الفصول الدراسية.فهم والرسم يف تعليم احلوار ملساعدة التالميذ على 

 وتقدم اعتمادا على هذه املشكالت تريد الباحثة أن تطبق التعليم ابستعمال وسيلة
 على احلوار". التالميذلرتقية قدرة ا الرسمو  رالصو  استخدام "ملوضوع ا

  

 البحث أسئلة -ب

 MIN 17 PIDIEيف قضااي تدريس الرتكيب بــــــ  ةاعتمادا على ما سبق، حتدد الباحث
 لذلك تقدم السؤلني اآلتيني:ف

 لرتقية قدرة التالميذ على احلوار؟  فعال هل استخدام الصور والرسم  -1

 تدريس احلوار؟على الصور و الرسم   استخدام  يف التالميذ أنشطة كيف -2

 

 البحث أهداف -ج

 أهداف البحث يف هذه الرسالة فهي:أما و 
 لرتقية قدرة التالميذ على احلوارفعالية استخدام الصور والرسم   لتعرف علىا -1

 على تدريس احلوارالصور والرسم  يف استخدام التالميذأنشطة  التعرف على -2
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 البحثأمهية  -د

 :يفيد هذا البحث اجملموعة التاليةمن املتوقع أن 
سلوب األليصبح مادة علمية للمدرسني الذين يستخدمون نفس  - : للمدرسني -1

 أو الطريقة 

 هداف الرتبويةلتحقيق األ عليميف عملية الت وسيلةوملعرفة هذه ال - 

 يف تعليم احلوار اللغة العربية ني على استخدامهوميكن للمدرس - 

 الكالمترقية قدرة التالميذ ىف تعليم اللغة العربية على مهارة  - : للتالميذ -2
 التالميذ يف فعم املادة اللغوية ويستعني به -

ر بـــــــــ ااحلو  لزايدة املعلومات للقارئ عما يتعلق أبحوال التالميذ يف - : ةللباحث -3
MIN 17 Pidie 

 ليكون مرجعا للباحثني اآلخرين -

 

 وفروض البحث االفرتاض -ه

له أاثر ترقية قدرة  لرسالة فهي استخدام الصور والرسماالقرتاضات ىف هذه ا
 ما الفروض الباحث فهي:احلوار. أ التالميذ على

 احلوارعلى ل فعا يكونالرسم و  الصوراستخدام  إن:  ض البديلفر ال -1

 فعال على احلوار يكونمل استخدام الصور والرسم  إن:  الصفريالفرض  -2

 
 البحث حدود -و

   لرتقية قدرة  والرسم رالصو  استخداميف تقتصر هذا لباحثة  : املوضوعي احلد -1

 التالميذ على احلوار.

 MIN 17 Pidie يف  الباحثة هبذه البحث تقوم :   املكاين  احلد -2

 ىف السنة الرابعثة هبذه الدراسة يف الفصل تقوم الباح : الزماين  احلد -3

  2019\2020 الدراسية
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 البحث صطلحاتم -ز

استخدام الصور والرسم لرتقية قدرة التالميذ على احلوار". موضوع هذه الرسالة " إن
 وذلك ال بد للباحث أن يبني مصطلحات البحث اليت يتضمنها املوضوع تسهيال لفهم

 املعىن:
 الرسم الصور و  -1

تصوير، شكل ما  –يصّور  -كانت كلمة الصور لغة من الكلمة صور
 صطالحا : ومسي كلمة الصور ابللغة اإلندونيسية بــــــ:االصور  3يصّور الصفة.

“Gambar: tiruan benda, orang atau pemandangan yang dihasilkan 
pada permukaan yang rata”.4 

، والناس أو املناظر اليت يتم إنتاجها على سطح ومهية: كائنات الصوراملعىن "
 مستوى."

كل ما جيعل له شكل عن طريق صطلحات األخرى: الصور هي  املوىف 
 التصوير سواء ابلرسم أو ابلة التصوير.

واحليوان، والبناء، وغري  كا اإلنسان  تالميذاملعلم يعطي الصور لل د هنا،اواملر 
مث طلب املعلم الطالب إىل معرفة يف احلور.ذلك اليت يظهرها املعلم أثناء تعليم 

 .القصص فيها الصورة وربط
: رمسا، اما اصطالحا –يرسم  -ن رسمالرسم لغة م: كانت كلمة الرسم

 5شكل ميثل شيئا أو شيخصا أو منظرا.
واحليوان،  كا اإلنسان  تالميذللاملعلم يعطي الرسم اليت مت رمسها   د هنا،اواملر 

إىل  تالميذمث طلب املعلم الاحلور.والبناء، وغري ذلك اليت يظهرها املعلم أثناء تعليم 
 .القصص فيها معرفة يف الصورة وربط

                                                           
 ،دار املشرق :بريوت، )الطبعة التاسعة والثالثوناإلعالم، املنجد يف اللغة و لويس معلوف،  3

  44. .(، ص2002

4  Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern 

English Press, 1995), hal.435.  
املكتبة الشرقية طبعة أوىل  –يربوت ، )املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة، دار املشرق مؤسسة 5

  414ص.  (،2003
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 احلوار -2
حماورة، واصطالحا تبادل احلديث واجملادلة  -حياور -لغة من حاور واراحلإن 
: حوار بني املخاطبني، يعين كالم يتبادله ممثلو مسرحية. وأما مثل 6والكالم.

 ادث أو خماطب. ويستخدم احلوار يفشخص الذي يتحاور يسمى مبحاور أو حم
 التالميذ.الكالم لدى هذا الباحثة لريقي 

 

  الدراسة السابقة -ح

الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق بني  كنت
 الدراسة احلالية والدراسة السابقة من خربات الدراسني السابقني:

 سيوطي، تعليم احلوار بطريقة القصص املصّورة )دراسة جتريبية مبعهد دار -1
  م4102 سنة(، Teupin Rayaالسعادة 

الب ىف ذلك املعهد بعيدا عن ممارسة الط يعينىف هذه الرسالة  املشكلة
 مث أهداف البحث  الكالم ابلعربية ألن الطالب ليس هلم دوافع ىف ممارسة العربية.

الذى يستعمله  ومنهج البحث  ملعرفة إجراء تعليم احلوار العريب ابلقصص املصورة.
 الباحث ىف هذا البحث منهجا جتريبيا.

إجراء تعليم احلوار العريب ابلقصص املصورة مبعهد دار  وأما نتائج البحث هو
أن يفهموا مدة احلوار العريب ألن الطالب يستطيعون  فعال Teupin Rayaالسعادة 

 لقصص املصورة فهما جيدا حىت كانوا ان جحني يف اإلختبارات.اب
 إنالتشابه بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية فهو يف منهجها، وجوهف

السعادة  دار مبعهد املصورة القصة بطريقة احلوار تعليم تبحث السابقة الدراسة
Teupin Raya ،الصور استخدام يف فهيتبحث بينهما اختالف هلا احلالية والدراسة 

 رسلتني بني عالقة إذن،. جترييبة بدراسة التالميذ عند احلوار لرتقية خصوص والرسم

 .جتريبية دراسة الباحثان يستخدمان هي

                                                           
 261ص.  ،املنجد يف ...سسة دار املشرق، مؤ  6
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دراسة خلفية يف مدرسة املنار ق الطريقة املباشرة على احلوار )أقليما، تطبي سييت -4
 م4181سنة  ،املتوسطة اإلسالمية(

طريقة املباشرة ىف تدريس احلوار املوضوع ابلنظر إىل أن  املشكلة ىف هذه 
حملاوالت الىت يستخدمها املدرسون يف تطبيق مناسبة ابحملادثة ومن ا املنارمبدرسة 

وأهداف  طريقة املباشرة ىف تدريس احلوار مبدرسة املنار إعطاء املفردات اجلديدة.
البحث من تطبيق هذه الطريقة التعرف على تطبيق طريقة املباشرة ىف تدريس 

يستخدمها املدرسون ىف تطبيق احلوار وكذالك التعرف على احملاوالت الىت البد أن 
   ىف تدريس احلوارمبدرسة املنار. طريقة املباشرة 

البحث الذى اعتمدت عليها الباحثة ىف كتابة هذه الرسالة منهج  وأما منهج
، أما مجع البياانت تقوم الباحثة اباملالحظة واإلستفتاء واملقابلة دراسة التحليلية

تب للحصول على النظرايت املرجوة. الشخصية مع الطلبة، جبانب قراءة الك
ونتائج الىت حصلت عليها الباحثة فهي أن الطريقة الىت يستخدمها املدرسون ىف 

املدرسني ال يستعمل طريقة املباشرة يف التعليم اللغة العربية كما يقول الطالب أن 
 تعليمها وإن الطريقة املباشرة اب احلوار هي الطريقة تناسب مبستوى قدرة الطالب

يف مدرسة املنار املتوسطة اإلسالمية يعين أهنم يتكلمون اللغة العربية بينهم إما ىف 
 الفصل أو خارجه.

إن وجوه التشابه بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية فهو يف منهجها،ف
مبدرسة املنار  لتطبيق الطريقة املباشرة على احلوارا الدراسة السابقةتبحث يف

 فهيتبحث،والدراسة احلالية هلا اختالف بينهما فهيتبحث يف  املتوسطة اإلسالمية

بدراسة جترييبة.  التالميذ عند احلوار لرتقية خصوص والرسم الصور استخدام يف
 .جبمع البياانت إذن، عالقة بني رسلتني هي يستخدمان الباحثان
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رتقية مهارة الكالم لدى ل (SIC)األسلوب القرآنية  تطبيق احلوار ابستعمال -3
سنة  ،(Pagar Air سة جتريبية للمرحلة الثانوية مبعهد علوم القرآناالطلبة )در 

 م4181

احلوار مهارة من مهارات اللغة اليت ترفع املشكلة ىف هذه الرسالة يعين إن 
اللغة ألن اللغة هي الطلبة على سيطرة املهارات اآلخرى، وهي دور مهم يف تعلي 

ال  pagar air بـــــــــــ الطلبة يف معهد علوم القرآنالكالم. ومما ال حظ الباحثة أن 
أما أهداف البحث ىف كتابة هذه الرسالة هي و  يقدرون على احلوار العربية جيدة.

كيفية تطبيق احلوار ابستعمال األسلوب القرآين و التعرف على قدرة  التعرف على
 وار ابستعمال األسلوب القرآنية.احلالطلبة يف تعليم 

هج البحث الذى اعتمدت عليها الباحث ىف كتابة هذه الرسالة وأما من
ظة املباشرة واالختبار القبلي منهج الدراسة جتريبية. ويقدم الباحث ورقة املالح

االختبار البعدي. ومن البياانت البحث قد وجد الباحث أن قدرة الطلبة يف و 
 ابستعمال األسلوب القرآنية جيدة.تطبيق احلوار 

 إنالتشابه بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية فهو يف منهجها،وجوه ف

األسلوب القرآنية لرتقية مهارة الكالم لدى  تطبيق احلوار ابستعمال السابقة الدراسة
 بينهما اختالف هلا احلالية والدراسة ،Pagar Air علوم القرآن مبعهد الطلبة

فهيتبحث يف استخدام الصوروالرسم خصوص لرتقية احلوار عند التالميذ بدراسة 
 يستخدمان الباحثان دراسة جتريبية.جترييبة. إذن، عالقة بني رسلتني هي 

 
  طريقة كتابة البحث -ط

وأما طريقة أتليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على طريقة التأليف 
الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية يف  اجلارية املقررة يف كلية 

 كتاب:
"Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016." 



 
 

8 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 احلوار -أ

 مفهوم احلوار  -1
اإلتصال والتفاهم  إن احلوار فرع من اللغة امللفوظة أو املكتوبة، وهي واسطة

يساعد بنقل املعىن أو الرسالة  وميكن تعريف اإلتصال أبنه شيء بينبني الناس.
ارت عمل أو فلسفة معينة حلياة املتبادلة فكرة أو اجتاها عقليا أو مهأو املنقولة 

توصيلة لآلخرين. وإلتصال هو جوهر يت تعتقد البعض يف أمهية تقلها و ال ءشيأو 
استمرار احلياة اإلجتماعية وتطويرها وبدونة يستحيل التفاهم ووجود الفعل املشرتك 

 1 أفراد امجماعة.بني
: مراجعة الكالم وتداوله، واحملاورة: اجملادلة، والتحاور: معىن احلوار ىف اللغة

التجاوب، وهم يتحورون أي: يرتاجعون الكالم. ومن قوهلم: مل حير جوااب أي: مل 
 2يرجع امجواب فمرجع احلوار للتخاطب والكالم املتبادل بني اثنني فأكثر.ومل   يرد

إصالح شؤن  الىت تدور يدور بني الناس ببعض يفهي احملادثة فأما املراد ابحلوار 
ا املناقشة : إهنملنافع. واحلوار إبجياز فيما يلياملعينة واجتالب ضروب املصاحل وا

 جتري بني فردين أو أكثر حول موضوع معني. احلرة التلقائية اليت
 

 أهداف تعليم احلوار  -2
يف رسالته، منتخب من كتاب تعليم اللغة العربية كما كتب ذهري الفؤدي 

 للمرحلة اإلبتدائية:

                                                           
  1 (، ص.1181، القاهرة: دار النهضة العصرية، )التعلميةالوسيلة أمحد خري كاظم،  1
 11 ، ص.(1181 : دار املشرق، ، )بريوتاملنجد يف اللغة واإلعالماملؤسسة الكثور لكبة،  2
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 لكل الدرس أهداف ىف تعليمه، يهدف تعليم احلوار كما أييت:
 ليكون املتعلم متعودا على الكالم الفصيح أو التعبري الشفوي الصحيح. -
حسن األداء، حىت يستطيع املتعلم مسيطرا على حسن النطق و  ليكون -

 كالمه.املستمع  
 ليكون كالمه مرجتال سلقيا. -
أية، لغة وعلى  ألن اإلنسان إذا إعتاد التكلم يف ليكون حمبا للغة العربية، -

لغة الثقافة احلديث الشريف و عربية ألنه الغة القرآن الكرمي و األخص اللغة ال
 العربية.

أن يتحدث املعلم احلديس امجيد. وحيسن التعبري عن أغراضه من الناحية  -
 لية أو املوضوعة.الشك

 1دفع املتعلم إىل املمارسة واإلبتكار. -
 

 صفات احلوار -3
يميها يستفاد منه يف هناك صهات ال بد من توافرها ىف احلوار لكي حوار تعل

امجانب االجتماعي من املهارة الكالم وهو احلديث أو القدرة على  تعليم التالميذ
 4:الصفات على التحو التايلصيين هذه احملدثة مع اآلخرين. وقد حدد حممد ال

 أن يكون احلوار حمدد اهلدف. -
 تكون عبارة جمموعة أسئلة أجوبة. ية احملادثة طبيعية والتكون نوع أن -
 أن تتناسب مستوايت اللغة املستعملة مع املوقف احلواري. -
 أن يكون حجم احلوار من طول معقول يصلح لالستعمال الصفي. -

                                                           
درسة جتربية  ىف املدرسة العالية اإلسالمية ، )تعليم احلوار بطريقة القصص املصورةذهري الفؤدي،  1

مني وأتهيل املعل، بكلية الرتبية الغة العر بية غري منشور لنيل درجة البكالواي ىف تعليماحلكومية بند أتشيه(، حبث 
    2111، بندا أتشيهجا معة الرانريي 

   81... ص. تعيلم اللغة العربية للناطقني لغريهاعمر الصدق عبد هللا،  4
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 ع الذي يشجع على الكالم.أن يكون املوقف احلواري من النو  -
 مالئمة احلوار لسن املتعلمني.  -

 
 تعليم احلوار أسلوب -4

 يعد احلوار غاية ووسيلة -
احلوار غاية ألنه ميثل الصورة املركزة احملتوية الدرس، واألسس الذي ميد 

 لتنغيم، وهذا أمر اليستغىن عنه يفاملتعلم أبلوان من امجمل، والتعربات، وا
 التدريب على املهارات وخباصة مهارة الكالم.

 احلوار وسيلة -
احلوار وسيلة ألنه يضم الرتكيب اللغوية واملفردات ىف مواقف لغوية 
خمتلفة تتناوهلا التدريبات اللغوية لتأخذ يبد املتعلم حنو إستعمال اللغة 

  5وممارستها ىف االتصال اللغوي.
 

 استعمال تعليم احلوار الصور والرسم يف -ب
 تعريف الصور والرسم -1

تصوير، شكل ما  –يصّور  -كلمة الصور لغة من الكلمة صور  كانت
 : ومسي كلمة الصور ابللغة اإلندونيسية بــــــ:الصور إصطالحا 6يصّور الصفة.

“Gambar: tiruan benda, orang atau pemandangan yang dihasilkan 

pada permukaan yang rata”.7 

، والناس أو املناظر اليت يتم إنتاجها على سطح ومهية كائنات: الصوراملعىن "
 مستوى."

                                                           
   88... ص، تعليم اللغة العربية  للناطقني لغريهاعمر الصدق عبد هللا،  5
 ،دار املشرق :بريوت) ،الطبعة التاسعة والثالثوناإلعالم، و املنجد يف اللغة لويس معلوف،  6

  44. .(، ص2112
7 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press, 1995), hal.435.  
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األخرى: الصور هي كل ما جيعل له شكل عن طريق  صطلحاتامل ويف
 التصوير سواء ابلرسم أو ابلة التصوير.

واحليوان، والبناء، وغري  كا اإلنسان  تالميذاملعلم يعطي الصور لل د هنا،اواملر 
إىل معرفة يف  تالميذاملعلم ال تلميذاملعلم أثناء تعليم احلور.مث  يظهرهاذلك اليت 

 القصص فيها. الصورة وربط
: ما اصطالحامسا، أر  –يرسم  -الرسم لغة من رسم كلمة: كانت  الرسم

 8شكل ميثل شيئا أو شيخصا أو منظرا.
واحليوان،  اليت مت رمسها  للتالميذ كا اإلنساناملعلم يعطي الرسم  د هنا،اواملر 

والبناء، وغري ذلك اليت يظهرها املعلم أثناء تعليم احلور.مث طلب املعلم التالميذ إىل 
 القصص فيها. معرفة يف الصورة وربط

شكل  ما اصطالحا فهوأرمسا،  –يرسم  –كلمة الرسم لغة من رسم   كانت
ميثل شيئا أو شيخا أو منظرا. واملرد هنا، املعلم يعطي الرسم اليت مت رمسها للتالميذ  
كا اإلنسان واحليوان، والبناء، وغري ذلك اليت يظهرها املعلم أثناء تعليم احلوار. مث 

 تلميذ املعلم التالميذ إىل معرفة يف الصورة وربط القصص فيها.
ات األجنبية ليس جديدا فقد كان جون لغالصور يف تعليم ال استخدامإن 

( من أوائل الذين فطنوا إىل قيمة الصور والرسم 1661-1516أموس كومونيس )
وأخذ استخدام الصور والرسم يف  تينية،بوصفها وسائل معينة يف تعليم اللغة الال

تدريس اللغات األجنبية يتزايد ويتعاظم منذ القرن العشرين مع ظهور الطرائق 
املباشرة يف تعليم اللغات األجنبية، تلك الطرائق اليت نبذت الرتمجة ودعت إىل 
استخدام اللغة األجنبية موضوع الدرس لوحدها فكان البد من استخدام وسائل 

 تمثيل واستعمال األشياء احلقيقية والصوار.يغ املعاين للتالميذ كالتعليمية لتبل

                                                           
 ،املكتبة الشرقية طبعة أوىل :، )يربوتيف العربية املعاصرةاملنجد الوسيط ، مؤسسة  دار املشرق 8

 416ص.  (،2111
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: الصور والرسم مع خمتلف األشكال واألحجام صطلحات األخرىاملويف 
 واأللوان ميكن أن تستخدم يف تعليم احلوار. ذلك يف استخدام وسائل اإلعالم.

لغة العربية وكانت الصور والرسم أدوات أو وسائل ميكن استعماهلا يف تدريس ال
ومجيع فروعها، وهنا نستخدم الصور والرسم يف تعليم احلوار ملساعدة التالميذ على 
احلوار ىف الفصول الدرسية. ومن حاجة املعلم يف العامل التوجيهات وسائل اإلعالم 

مث التالميذ ميكن أن تتذكر سوف تظهر يف عقله، اليت تعطي  املعلم للتالميذ. 
يتها ما أعطيت من قبل املعلم إىل التالميذ كوسيلة تدريب ولديهم القدرة على رؤ 

 التالميذ على احلوار.
 تعليمالاحلوار حبيث مكون مقاال جيدا ىف  أنمل من الباحثة قدرة التالميذ يف

احلوار، مث مع وسائل الصور والرسم ميكن حتسني القدرة على احلوار من التالميذ يف 
  التعليم ىف الفصول الدراسية.

 
 مزااي وعيوب وسائل الصور والرسم  -2

 :خرينآوسائل اإلعالم صور، من بني وفقا دارينتوا املزااي يف 
سهلة مجعل استخدام ىف التعلم والتدريس ألنه دون احلاجة إىل تركيب أي  (1

 ءشي
 و الثمن هو أرخص نسيا من على أنواع من الوسائط التعليمية األخرى. (2
املراحل التعليمية  الطرق ملختلف الصور ميكن استخدامها يف العديد من (1

 وخمتلف التخصصات.
 كثر واقعية.فاهيم أو األفكار اجملردة تصبح أصورة ميكن أن ترتجم امل (4

 :خرينآب يف وسائل اإلعالم صور، من بني وفقا دارينتو العيو 
بعض من صور كافية، ولكن ليست كبرية مبا فيه الكفاية ىف احلجم إذا ما  (1

 اجملموعات الكبرية إال املتوقعة خالل العرض.استخدمت لغرض تدريس 
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البعد من اثنني لذا فمن الصعب أن تصف الشكل الفعلي أبعاد  صورة (2
 ثالثة.

 1يف صورة اثبتة ال تظهر احلركة وكذلك الصور احلية. (1

                                                           
9ahttp://thsumantri.blogspot.co.id/2016/08/Kelebihan-dan-kekurangan-media-gambar. 

html. (diakses pada tanggal 21 Oktober 2019 pada jam 21:18 WIB).  
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 الفصل الثالث
 لحقليالبحث اءات اجرإ

 
 ج البحثهمن -أ

يف أتليف هذا  البحث هو املنهج  ةالباحث استعملهتإن منهج البحث الذي 
ستطيع ت هو املنهج العلمي الذي( Experiment Research) التجرييب أومايقال ابإلجنليزية

تعرف أثر السباب )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري التابع(. وله تبواسطته أن  ةالباحث
قال : كما ويف مصطالحات األخرى يقول 4.األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية

 سوفردي يف كتابه: 
Penelitian ekperimen (experiment research) merupakan kegiatan 

penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan / tindakan / 

treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesa tentang 

ada tidaknya pengaruh tindakan itu bila dibandingkan dengan tindakan lain. 

منهج البحث الذى يهدف إىل تقومي اآلاثر على املعاملة يب ي: إن البحث التجر أي
يف أثري أو عدمه تأوالعمل أوالعالج السلوكي من التالميذ أوإختيار الفرضيات من وجود ال

  الفعل بعد املقارنة بغريها من األفعال.
-Pre) ينقسم البحث التجريب إىل أربعة أقسام يعين التصميمات التمهيدية

Experiment) التصميمات التجريبية ،(True Experimental Desaign) التصميمات ،
 Quazi Experimental)والتصميمات شبه التجريبية  (Factorial Desaign)العاملية 

Desaign). الباحثة ىف هذا البحث  ت عليهاوأما التصميمات شبه التجريبية اليت اعتمد
 ـــبقال يف اإلجنيليزية ت ماأو فهي تصميم جمموعة التجربية مع اختبار قبلي واختبار بعدي 

test Design”-test Post-“One Group Pre
 الباحثة فصل الواحد للعينة. تألن إختيار  2

                                                           
)الرايض: مكتبة العبيكان،  ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصلح بن محد العساف،  4

 101 (، ص.4141
2 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pendidikan, (Rineka Cipta: Jakarta, 2005), hal. 212.  
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  4ج:  االختبار القبلي
  x : تطبيق         

 2ج:  االختبار البعدي
 

 عينة البحثجمتمع و  -ب
لسنة دراسية   MIN 17 Pidieـــالتالميذ بــ هذا البحث فهو أما اجملتمع يف

 تالميذال هذا البحث هي والعينة يف. تلميذا 111ويبلغ عددهم  م2020/م2042
من  تالميذال ةالباحث ت، واختار تلميذا 21 وعددهم بتدايية( ابملدرسة اإلأ) لرابعالصف ا

 تعليم اللغة العربية خاصة على احلوار. يف هنم ضعفاءهذا الفصل أل
 

 طريقة مجع البياانت -ج
  وأما طريقة مجع البياانت فتعتمد الباحثة على الطريقة التالية:

 االختبار  -1
 ةستخدمها الباحثتاألدوات اليت ميكن أن  ىحدإتعد االختبارات املقننة 

جلمع املعلومات اليت حيتاجها إلجابة األسئلة البحث أو اختبار فروضه. وتقوم 
 الباحثة إبختبار ين، ومها:

استخدام  الصور والرسم   هو الذي ختتربه الباحثة قبل، ختبار القبليالا -
 .لرتقية قدرة التالميذ على احلوار

 استخدام  الصور والرسم هو الذي ختتربه الباحثة بعد ، البعدي اإلختبار -
وبعد ذلك تقارن الباحثة بني االختبار  .التالميذ على احلوارلرتقية قدرة 

ربية التكلم اللغة العالقبلي واالختبار البعدي وحتلل بينهما لتعرف على 
والنتايج من اإلختبار البعدي يقارن اإلختبار القبلي، مث كل منهما  .اجليدة

 2ج X 4ج
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تقارن  الباحثة بني اإلختبار القبلي   1لقياس مدى فعالية التدريس.
األدوات يف ترقية قدرة  واإلختبار البعدي. وحتلل بينهما ملعرفة استخدام

 احلوار. علىالتالميذ 
 أن تستو يف شرطني مها الصدق والثبات.أما أداة البحث اجليدة فتبحث 

وثبات  1صدق احملتوى هو مدى متثيل بنود اإلختبار للمحتوى املراد قياسة.
 اإلختبار ليؤكد مناسبة اإلختبار قبل جتريبية لغري العينة يف نفس اجملتمع.

ال تقوم الباحثة بتنفيذ هذا املستوى ألن األدوات قياسية. وقد متت هذه 
تكفيف الباحثة من اإلختبارات يف الكتاب " درس اللغة العربية  اإلختبارات على

" اليت قدمهاد. م2041لتالميذ مدرسة اإلبتدايية لفصل الرابع، جاكرات سنة 
 مونضراة، أسوةحسنة وصفرصلح الدين.

  
 املالحظة املباشرة -2

أما معىن املالحظة فهي فرتتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشري إىل أداة 
من إجابة عن  ةالبحث جتمع بواسيطتها املعلومات اليت متكن الباحث من أدوات

أسئلة. واملالحظة املباشرة هي مالحظة سلوك معني من خالل إتصاله مباشرة 
هي أن  ةواملالحظة املباشرة اليت تقوم هبا الباحث 1أشياء اليت يدرسها.أو ابألشخاص 

أدواهتا  ةستعمل الباحثتصل. فوأحواهلم يف النشاط التعليم يف الف تالميذتالحظ ال
 تالميذبقايمة املالحظة اليت أعدهتا قبل دخول الفصل لنيل البياانت عن أنشطة ال

، وجيد، وقلة أسئلة مع أربع خيارت )جيد جدا 40. وهي تتكون على ةواملدرس
 جيد، وغري جيد(

                                                           
3 M. Ngalim Puwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1984), hal. 28.  
الرايض: املكتبة الطبعة الثانية، ) املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،صاحل ابن امحد العساف،  1
  110(، ص. 2000العبيكان، 

 101 ....، ص.السلوكيةاملدخل إىل البحث يف العلوم صاحل بن محد اعساف،  1
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 للتالميذاملالحظة 
أثناء عملية التعليم  التالميذهي مالحظة أنشطة  تالميذاملالحظة لل

شتمل على انتباههم ونشاطهم وأتملهم إىل املادة تابستخدام الصور والرسم حيث 
 أثناء إجراء عملية التعليم ابستخدام الصور والرسم.

طريقة املالحظة جلمع البياانت اجملتاجة إليها  ةستخدم الباحثتوعندما 
عند إجراء عملية التعليم والتعلم  ةواملدرس التالميذأنشطة  ةالحظ الباحثتف

 ورقة املالحظة. ةيف جمموعة التجريبية واستعد الباحث الصور والرسمابستخدام 
 
 طريقة حتليل البياانت -د
 حتليل البياانت الالختبارات -1

 ةللحصول كذلك لتحليل األسئلة الثانية )بياانت االختبار( فاستعمل الباحث
اجملموع واملعدل من إجابة االختبارين )االختبار القبلي والبعدي(. وملعرفة فعالية 

قامت هبا الباحثة استخدام الصور والرسم لرتقية قدرة التالميذ على احلوار.
 1إبدخالت درجة التالميذ الذي حصلوا عليها يف كل اإلختيار التايل:

 جيد جدا =  400 – 14
 جيد  = 14-10
 بولمق =  14-10
 انقص =  24-10
 راسب =  0-20

 ت، فاختار One Group Pretest-Posttest Designمنهج يف هذا البحث  إن 
. لتحديد T-Testأو   Wilcoxon Sign Ranks Testـــــحتليل البياانت بـ ةالباحث

                                                           
6 Suharsimi Arikonto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 

hal. 281. 
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قوم البحث اإلجراء االختبار تن أ ة، ينبغي الباحثT-Testأو  Ranks Testاستخدام 
 .(Uji Homogenitas)واالختبار املتجانس  (Uji Normalitas)الطبيعي 

 (Uji Normalitas)ختبار الطبيعي الا (أ
قوم تويقصد اختبار الطبيعي ملعرفة العينة من جمموعة تكون  طبيعية أم ال. و 

ألن العينة يف هذا البحث  (uji shapiro-wilk)اختبار الطبيعي ابستخدام  ةالباحث
 (uji kolmogrov smirnov)ستخدمتف 10العينة أكرب من  تإذا كان .10أصغر من 

 :وصيغة الفروض الختبار الطبيعي كما يلي 
0H :  تليس ( ذا كان إالعينة من اجملموعة طبيعيةtailed)-Sig. (2  أصغر من

 (0001مستوى الداللة 
aH :  كانت العينة من اجملموعة طبيعية (ذا كان إtailed)-Sig. (2  أكرب من

 (0001مستوى الداللة 
 (Uji Homogenitas)ختبار املتجانس الا (ب

اانت بني اجملموعتني اختبار املتجانس داللة أن البي ةستخدم الباحثت
  (uji levene statistic)اختبار متجانس على  ةستخدم الباحثمتجانس. قد ت
 :. وأما فروض الختبار املتجانس كما يلي0001مبستوى الداللة 

oH    :  ذا كان وجد  املتجانس بني اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة )إيSig. 

(2-tailed) 0001صغر من مستوى الداللة أ) 
aH   :  ذا كان إوجد املتجانس بني اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة )يما

tailed)-Sig. (2 0001كرب من مستوى الداللة أ) 

-Tابختبار  ةستخدام الباحثتالبياانت طبيعية ومتجانسة، فا تلذلك إذا كان

Test وإذ كانت البياانت غري طبيعية ومتجانسة فالستخدام بـ .Ranks Test. 
األيت عن أسئلة  4-1فعرض يف اجلدول  ةالباحث تخالصة على ما شرح

 ستخدم فيها.اليت ت وحتليل البياانت ةالباحث
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 1-3 اجلدول
 وحتليلها حثأسئلة الب

 حتليل البياانت حثأسئلة الب رقم

4 
هل استخدام الصور والرسم فعال 

 لرتقية قدرة التالميذ على احلوار؟
T-Test/ Ranks Test 

2 
كيف أنشطة التالميذ يف 
استخدام  الصور والرسم على 

 تدريس احلوار؟

املعدلة والنسبة 
 (%)املايوية 

من  SPSSومت كل العملية السابقة ابستخدام الربانمج اإلحصايي املسمى بـــــــــ 
 ".SPSS Statistics 22"ابستعانة احلساب إىل  الربانمج الرقمي النظام احملسوب، 

 
 حتليل البياانت للمالحظة املباشرة -2

يف حتليل البياانت اليت حصلت يف البحث على عدد  ةالباحث تاعتمد
سب البياانت من أنشطة حت. و ةالقانون املقرر حسن البياانت اليت ستحللها الباحث

 عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستعمل القانون: التالميذوا ةاملدرس
 

𝑝 =
𝑅

𝑇
 X 400% 

 
 : النسبة املؤية    P    البباانت: 

R  جمموع القيمة احلصولة عليها : 
T النتيجة الكاملة : 
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عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل  تالميذوال ةوحتليل املسند ألنشطة املدرس
 1مخسة  أحوال:

 جيد جدا =  400% – 14
 جيد  =  14-10%
 مقبول =   14-10%
 انقص =   24-10%
  راسب  =  0-20%

                                                           
7 Suharsimi Arikonto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 

hal. 281. 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 عرض البياانت -أ

الصور والرسم لرتقية تعلق ابستخدام تيف الفصل السابق ما  ةثحلباا تقد شرح
 ةباحثالمت البياانت فقاوللحصول على  .MIN 17 Pidie ــــــب قدرة التالميذ على احلوار

ابلبحث التجرييب هذه املدرسة للسنة الدراسية  )أ( الرابعيف الصف ابلبحث التجرييب 
لرانريي اإلسالمية على رسالة عميد كلية الرتبية جبامعة ا تاعتماد م1222/م1212

 .B-15702 /Un.08/FTK.1/TL.00/11/2019 م:احلكومية برق
 حملة عن ميدان البحث -1

يف قرية  درسةقع املت، و سجليباإلسالمية  دارسامل ىحدإ MIN 17 Pidieكانت 
Keuramat Luar دون املنطقة  Pidieم حىت اآلن.  1222 املدرسة يف سنة هذهسس ؤ ت

. وعدد املدرسني الذين ، املاجستريعبد العزيزاآلن االستاذ  MIN 17 Pidieوأما انظر 
مدرسة. وأما مدرسو اللغة  02مدرس و 15مدرسا أهنم  55يعملون يف هذه املدرسة 

 ل اآليت:و كما يتضح يف اجلد  نيمدرس 1العربية يف هذه املدرسة فعددهم 
 1-4اجلدول 

  اللغة العربيةدرس عدد م
 متخرج مادة اء املدرسمسأ رقم 

 احلالل سجلي اللغة العربية املاجستري علما سريين، 2
 احلالل سجلي اللغة العربية املاجستري ،نور حزرة 1

اللغة  يدرسون املادة  الذان، مدرسان هذه املدرسةيف  اللغة العربية ةعدد املدرس
 .العربية
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، وهم جيلسون يف الصف األول  تلميذا 746 هذه املدرسةيف  تالميذكان عدد ال
 تضح يف اجلدول التايل:تكما   التالميذمن عدد  ، ولكل صف  السادسحىت الصف 

 2-4دول اجل
 التالميذو  الفصل عدد

 رقم مرحلة الفصل التالميذ
 2 الفصل األول  )أ( 02
 1 الفصل األول )ب( 00
 0 (جالفصل األول ) 03

 اجملموع 111
 6 الفصل الثاين )أ( 02
 3 الفصل الثاين )ب( 16
 2 (جالفصل الثاين ) 13
 اجملموع 58
 22 (الفصل الثالث )أ 04
 21 (الفصل الثالث )ب 05
 20 (الفصل الثالث )ج 04

 اجملموع 111
 24 الفصل الرابع )أ( 15
 25 الفصل الرابع )ب( 02
 27 الفصل الرابع )ج( 02
 26 الفصل الرابع )ه( 02

 اجملموع 111
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 23 الفصل اخلامس )أ( 05
 22 الفصل اخلامس )ب( 07
 12 الفصل اخلامس )ج( 04
 12 الفصل اخلامس )ه( 13

 اجملموع 111
 11 الفصل السادس )أ( 16
 10 الفصل السادس )ب( 10
 14 الفصل السادس )ج( 15
 15 الفصل السادس ) ه( 14
 اجملموع 99

 كل اجملموع 741
سم من نقيالذي  اتلميذ MIN 17 Pidie 746 من تالميذال عدد إىل اجلدول شريي

 السادس.فصل الالفصل األول حىت 
اليت تدعم جناح عملية التعليم والتعلم عض الوسائل هلا ب MIN 17 Pidie تكان

 : كما ذكر يف اجلدول التلي وهي
 1-4اجلدول 

 2121-2119الدراسية  للسنة MIN 17 Pidieاملباين والوسائل يف 
 عدد الوسائل الرقم

 5 تالميذمسكان ال 2
 12 فصول الدراسية 1
 2 املكتبة 0
 2 املصلى 4
 2 معمل كمبيوتر 5
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 5 احلمام 7
 2 امللعب 6
 0 املقصف 3
 0 إدارة املدرس 2

 2 ةاملدرسالرئس إدارة  22
 2 قاعة 22
 0 موقف 21
 2 غرفة الصحة 20

 41 اجملموع
 ةالعام يلةالوس يكون ر، واألخالفص MIN 17 Pidie 12يف  الفصلكان عدد 

 . 1220سة تستخدم منهج در ويف هذه امل لمدرسة.ل
 

 على احلوار. تالميذلرتقية قدرة الالصور والرسم إجراء استخدام  -2
  أنشطة البحث -

)أ( كاجملموعة التجريبية واملدة اليت أخذها  الرابعالفصل  ةالباحث تقد اختار 
يف هذا القسط  امسةوهذه املدة اخل ".األدوات املدرسية"حتت املوضوع  ةالباحث

طريقة جلمع البياانت  كما أهنا ابالختبار القبلي ةالباحث متوقبل إجراء التعليم قا
االختبار البعدي  ةقدم الباحثتو  الصور والرسمقبل استخدام  تالميذالملعرفة قدرة 

 بعد إجراء التعليم.
رييب توقيت جت ةتضح الباحثتعملية التعليم ملدة يومني. وس ةالباحث تجر 

  وخطوات التعليم يف اجلدول التايل:
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 4-4 اجلدول
 يف تعليم اللغة العربية الصور والرسم استخدامتوقيت 

 ساعة اتريخ يوم لقاء
 22:22 – 2:02 1222نوفمبري  4 اإلثنني اللقاء األول
 21:22 – 22:02 1222نوفمبري  5 الثالاثء اللقاء الثاين

 
 تعلمالتعليم و عملية الأنشطة  -

ضح توس، اللغة العربيةادة ملتعلم التعليم و البلقائني لعملية  ةالباحث تقام
 توقيت جترييب وخطوات التعليم يف اجلدول التايل: ةالباحث

 8-4اجلدول 
 الصور والرسم ستخدامالعربية بدون اعملية تعليم وتعلم اللغة 

 لرتقية قدرة الطالبة على احلوار
 (األول )اللقاء

 التالميذأنشطة  ةأنشطة املدرس
 يرد التالميذ السالم تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم

 يقرأ التالميذ الدعاء املدرسة بقراءة الدعاء أمرت
تنظـــــر املدرســـــة إىل ذيـــــع التالميـــــذ وتـــــدع 

 التالميذ بكشف الغياب
 يهتم التالميذ بدعوة كشف الغياب

أســـــــالة عـــــــن الشـــــــرحت تســـــــسل املدرســـــــة 
 السابقة

 جييب التالميذ سؤال املدرسة

 القبليعمل التالميذ اإلختبار  وتقوم املدرسة االختبار القبل 
 جيلس التالميذ مع أصدقائه تنقسم املدرسة إىل فرقتني
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احلــــوار  التالميــــذ أن ينظــــر املدرســــة أمــــرت
عــن األدوات  بــني تالميــذان أمــام الفصــل 

 املدرسية

اللغـــة العربيـــة  احلـــوارالتالميـــذ ينظـــر 
والرســم الــذين تــرس تلميــذان أمـــام 

 الفصل عن األدوات املدرسية
 احلــــوارالتالميــــذ أن ينظــــر  املدرســــة أمــــرت

 عن األدوات املدرسية
اب الرســـــم احلـــــوار التالميـــــذ يبحـــــث 

 عن األدوات املدرسية
 ىف الفرقة

الحـــم أمـــام تت املدرســـة التالميـــذ أن أمـــر 
 الفصل

التالميــــــــــــذ يالحظــــــــــــون شــــــــــــرحت 
عــن األدوات املدرســة أمــام الفصــل 

 املدرسية
املدرســـة التالميـــذ أن يســـسل احلـــوار أمـــرت 
 يقدمان تلميذان أمام الفصلالذان 

التالميـــــــذ يســـــــسلون عـــــــن احلــــــــوار 
الـــــــذان يقـــــــدمان تلميـــــــذان أمـــــــام 

 الفصل 
أمـــرت املدرســـة التالميـــذ أن تـــارس احلـــوار 

 عن األدوات املدرسية يف الفرقة
التالميـــــــذ تارســـــــون احلـــــــوار عـــــــن 

 األدوات املدرسية يف الفرقةهم
التالميــذ أن يقــدم احلــوار  املدرســة أمــرت

 ات املدرسية عن األدو 
لكــــــل فرقـــــــة يقــــــدم احلـــــــوار أمـــــــام 

 الفصل 
املدرسة تعطـي أن نتيجـة وتصـححا اخلطـس 

 ىف احلوار
 التالميذ يسمون جيدا 

شـــــرحت املدرســـــة اخلالصـــــة مـــــن العمليـــــة 
 التليمية عن األدوات املدرسية 

 يسمع التالميذ إىل اخلالصة جيد.

اختمـــــت املدرســـــة بقـــــراءة الـــــدعاء وإلقـــــاء 
 السالم

 التالميذ السالميرد 
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 7-4اجلدول 
 الصور والرسمابستخدام اللغة العربية ملادة تعلم التعليم و العملية 

 على احلوار لرتقية قدرة التالميذ
 ()اللقاء الثاثى

 التالميذأنشطة  ةأنشطة املدرس
 يرد التالميذ السالم تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم

 التالميذ الدعاء يقرأ املدرسة بقراءة الدعاء أمرت
تنظـــــر املدرســـــة إىل ذيـــــع التالميـــــذ وتـــــدع 

 التالميذ بكشف الغياب
 يهتم التالميذ بدعوة كشف الغياب

تســـــــسل املدرســـــــة أســـــــالة عـــــــن الشـــــــرحت 
 السابقة

 جييب التالميذ سؤال املدرسة

 قائهجيلس التالميذ مع أصد تنقسم املدرسة إىل فرقتني 
التالميـذ أن ينظـر    احلـوار  املدرسة أمرت

عــن األدوات  بــني تالميــذان أمــام الفصــل 
 املدرسية

اللغـــة العربيـــة  احلـــوارالتالميـــذ ينظـــر 
والرســم الــذين تــرس تلميــذان أمـــام 

 الفصل عن األدوات املدرسية
 احلــــوارالتالميــــذ أن ينظــــر  املدرســــة أمــــرت

 عن األدوات املدرسية
التالميـــــذ يبحـــــث احلـــــوار اب الرســـــم 

 األدوات املدرسيةعن 
 ىف الفرقة

أمـــرت املدرســـة التالميـــذ أن تالحـــم أمـــام 
 الفصل

التالميــــــــــــذ يالحظــــــــــــون شــــــــــــرحت 
عــن األدوات املدرســة أمــام الفصــل 

 املدرسية
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املدرســـة التالميـــذ أن يســـسل احلـــوار أمـــرت 
 الذان يقدمان تلميذان أمام الفصل

التالميـــــــذ يســـــــسلون عـــــــن احلــــــــوار 
الـــــــذان يقـــــــدمان تلميـــــــذان أمـــــــام 

 الفصل 
أمـــرت املدرســـة التالميـــذ أن تـــارس احلـــوار 

 عن األدوات املدرسية يف الفرقة
التالميـــــــذ تارســـــــون احلـــــــوار عـــــــن 

 األدوات املدرسية يف الفرقةهم
املدرســة التالميــذ أن يقــدم احلــوار  أمــرت

 عن األدوات املدرسية 
لكــــــل فرقـــــــة يقــــــدم احلـــــــوار أمـــــــام 

 الفصل 
املدرسة تعطـي أن نتيجـة وتصـححا اخلطـس 

 ىف احلوار
 التالميذ يسمون جيدا 

شـــــرحت املدرســـــة اخلالصـــــة مـــــن العمليـــــة 
 التليمية عن األدوات املدرسية

 يسمع التالميذ إىل اخلالصة جيد.

 وجييب التالميذ اإلختبار البعدي  تقوم املدرسة اإلختبار البعدي
اختمـــــت املدرســـــة بقـــــراءة الـــــدعاء وإلقـــــاء 

 السالم
 يرد التالميذ السالم

 
 حتليل البياانت -ب
 نتائج قدرة التالميذ على احلوارحتليل  -1

قوم تف احلوارقدرة التالميذ على  لرتقية مو الصور والرس استخدام تأاثر  على عرفت
استخدام الصور ابالختبار القبلي قبل  ةقوم الباحثتابالختبار القبلي والبعدي.  ةالباحث
قدرة  لرتقية الصور والرسم داماستخبعد  ةقوم الباحثتختبار البعدي فأما اال م،و والرس

 . احلوارالتالميذ على 
وأما نتيجة اليت حصلت على  .واجلدول اآلتية نتيجة االختبار القبلي والبعدي

 فهي كما يلي:التالميذ يف االختبار القبلي وبعدي 
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 1-4 اجلدول
 والبعدي االختبار القبلينتيجة 

رتقدي  
 نتيجة

دياالختبار البع  
 تقدير

 نتيجة
 االختبار القبلي

 رقم التالميذ

(2) ميذالتل 42 انقص 52 مقبول  2 
(1) ميذالتل 52 مقبول 42 انقص  1 
(0) ميذالتل 22 راسب 12 راسب  0 
(4) ميذالتل 05 انقص 02 انقص  4 
(5) ميذالتل 45 مقبول 52 مقبول  5 
(7) ميذالتل 72 مقبول 52 مقبول  7 
(6) ميذالتل 62 جيد 32 جيد  6 
(3) التلميذ 12 راسد 02 انقص  3 
(2) ميذالتل 05 انقص 42 انقص  2 
(22) ميذالتل 52 مقبول 72 مقبول  22 
(22) ميذالتل 42 انقص 52 مقبول  22 
(21) ميذالتل 62 جيد 32 جيد  21 

(20) ميذالتل 47 مقبول 52 مقبول  20 
(24) ميذالتل 15 انقص 02 انقص  24 
(25) ميذالتل 40 مقبول 52 مقبول  25 
(27) ميذالتل 76 جيد 62 جيد  27 
(26) ميذالتل 75 جيد 62 جيد  26 
(23) ميذالتل 62 جيد 32 جيد  23 

(22) ميذالتل 45 مقبول 52 مقبول  22 
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(12) ميذالتل 47 مقبول 52 مقبول  12 
(12) ميذالتل 56 مقبول 72 مقبول  12 
(11) ميذالتل 73 جيد 62 جيد  11 
(10) ميذالتل 62 جيد  32 جيد   10 
(14) ميذالتل 45 مقبول 52 مقبول  14 
(15) ميذالتل 05 انقص 42 انقص  15 

 جمموع 13217  13111 
 13111/28 

 =8132  
 

13217/28 
 =45374 

 معدل

ونتيجة  43,74على نتيجة االختبار القبلي  التالميذ تمن هذه البياانت حصل
 .50،1االختبار البعدي 

ريد ت ،Ranks Testبـ  أو Test-ليل البياانت عن نتيجة االختبار بـ تحت وقبل
 Uji)املتجانس واالختبار ((Uji Normalitas قوم ابختبار ضبط الفائيلة أن تالباحث

Homogenitas) ابستخدام SPSSتضح على نتيجة ضبط الفائيل . واجلدول التايل تUji 

Normalitas)). 

 5-4اجلدول 
 نتيجة ضبط الفائيل
Tests of Normality 

 KELO
MPO

K 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Stati
stic 

Df Sig. 
Stati
stic 

Df Sig. 

NIL
AI 

SEBE
LUM 

.121 25 .200* .964 25 .502 

SESU
DAH 

.214 25 .005 .927 25 .072 

من االختبار القبلي  (Distribusi Data) وزيع البياانتيشري اجلدول السابق أن ي
 (Distribusi Data) وأن توزيع البياانت 2025 أكرب من 20521 ( sig ) مبستوى الداللة
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وهذه تدل على أن  2،25 أكرب من 20261 ( sig ) من االختبار البعدي مبستوى الداللة
 .تكون طبيعيةالبياانت 

(. وأما Uji Homogenitasواخلطوات التايل تقوم الباحثة ابالختبار املتجانس )
 .(Uji Homogenitasالنتيجة من االختبار املتجانس )

 9-4 اجلدول
 ( Uji Homogenitas ) نتيجة اختبار املتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 
NILAI 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

.000 1 48 .995 

 

 (Uji Homogenitas) االختبار املتجانس دل على أن حتصيل ي2-4 اجلدول ومن

، متجانسة(. فتشري تلك النتيجة إىل أن البياانت 2،25اكرب من  20225)نتيجة ب
  كما يلي:  (Paired Samples Test) وتكن إجراء اختبار ت

 11-4اجلدول 
 نتيجة املعدلة من االختبار القبلي والبعدي

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 
1 

pretest 48.6400 25 17.24548 3.44910 

Posttest 53.2000 25 17.25302 3.45060 

ونتيجة االختبار البعدي  43،74دل أن نتيجة االختبار القبلي ي 22-4اجلدول 
 التالميذ. واخلطوة التالية هي نظرت أتثري استخدام الصور والرسم لرتقية قدرة 50،12

 اآليت: 21-4وحتصيله كما بني اجلدول  ،Test -على احلوار ابستعمال ت
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 11-4اجلدول 
 Test-حتصيل ت

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
posttest 
pretest 

-0006444 0061646 10101.1 -6091906 -.0.4401 -109.9 .0 .000 

 sig. (2-tailed) P-Value 2,222)ول السابقة تدل على أن حتصيل اومن اجلد
والرسم فعاال لرتقية قدرة التالميذ وهذا تدل على أن استخدام الصور  2025أصغر من 

 لى احلوار.ع
 رسمالصور والتعليم والتعلم ابستخدام اليف عملية  تالميذالأنشطة  -2

الحم تف انت البحث هي املالحظة املباشرة.جلمع بيا ةستخدم الباحثتالطريقة اليت 
، مو والرسالصور عند عملية التعليم والتعلم ابستخدام  تالميذوال ةاملالحم أنشطة املدرس

 تالميذوال ةاملدرسألنشطة عتمد املالحم على ورقة املالحظة من بنود انحية امللحوظة تو 
 ةحتسب البياانت من أنشطة املدرس م،و الصور والرسعند عملية التعليم والتعلم ابستخدام 

 عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستعمال القانون: لتالميذوا
 X 144% 

 : النسبة املؤية  P البباانت:
  R  جمموع القيمة احلصولة عليها : 
  T  النتيجة الكاملة : 

عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مخسة   ةوحتليل املسند ألنشطة املدرس
 2:أحوال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Suharsimi Arikonto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 

hal. 281 
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 جيد جدا =   222% – 32
 جيد =     72-32%
 مقبول =    42-72%
 انقص =    12-42%

 راس =   2-12%
 تالميذنشطة الأ -

يف عملية التعليم  التالميذوأما ورقة املالحظة من بنود انحية امللحوظة ألنشطة 
 يف اجلدول التايل: الصور والرسموالتعلم ابستخدام 

 12-4اجلدول 
 الصور والرسم ابستخدام عند عملية تعليم والتعلم التالميذأنشطة  نتيجة

 الناحية امللحوظة رقم
 النتيجة امللحوظة

1 2 1 4 
 √    على التعبري احلوار اليت عرضها املدرسةالقدرة  2

اهتمام الدرس يف استخدام الصور والرسم على القدرة على  1
 احلوار اليت عرضها املدرسة

   √ 

اإلستماع شرحت املدرسة ابهتمام على  التالميذ قدرةال 0
 جيدة 

  √  

مل يفهموا وفقا  القدرة التالميذ أن يسسلوا عن األشياء اليت 4
 للمادة الدراسية

   √ 

القدرة على نطق الكلمات و اجلمل يف احلوار حتت  5
املوضوع األدوات املدرسية على األبواب اليت عرضها 

 املدرسة.

 √   
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على شرح الفكرة اليت يفهم التالميذ من احلوار  القدرة  7
 الذي عرضها املدرسة.

   √ 

على ما قد شرحت املدرسة اإلستجابة الرد القدرة على  6
 وفقا للمادة الدراسية.

  √  

  √   املناقشة بني فرقة التالميذ عن املدة املبذولة.القدرة  3

 √    فهم املادة احلور ابستخدام الصور والرسم.القدرة على  2

القدرة على اخلالصة املواد التعليمية من احلوار اليت  22
 استخدام الصور والرسم.

   √ 

 17 اجملموع 

 نظر إىل اجلدول السابق وجدان البياانت اآلتية : 
 : جيد جدا4  : جيد0 : قلة جيد1 ري جيد غ: 2

 عند إدارة تعليم اللغة العربية فهي:  تالميذأما نتيجة ألنشطة ال
 

  X 144% 

 =    X 144% 

202  X 222% 

22   
 

جيد  تقديرب %222 -32بني حد  ت ماتدل على أهنا وقع 22=  وبقيمة 
 التالميذنتيجتها جيد جدا ولكن بعض األنشطة  التالميذألن أكثر من األنشطة . جدا

  .نتيجتها جيد
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عند التعليم. وكذلك  تالميذال يفوينمو امليول والرغبة  مو الصور والرسابستخدام  لذا
يف  التالميذحبا يف تعليم اللغة العربية ويسهل  تالميذجعل الم و رسلصور واال خدامستاب

 .احلوارتعليم إبقاء املعلومات أي يف 
 

 املناقشة -ج
يكون فعال لرتقية قدرة  مو الصور والرساستخدام  كونت ةحثاالب وملناقشة هذه

( 2,222النتيجة )حتصل على (  (T-Testت -تضح من االختبارتو  .لى احلوارالتالميذ ع
  (.2025أصغر من  2,222) (Sig) ومستوى الداللة

تدل على أهنا  22=  م هي و نتيجة أنشطة التالميذ ابستخدام الصور والرسو 
الصور أن استخدام  ةالباحث تلذا رأ .جيد جدا تقديرب %222 -32بني حد  ت ماوقع

 التالميذ على احلوار.لرتقية قدرة  اللغة العربيةبة يف تعلم مناس  مو والرس
 

 وضالفر  قيقحت -د
 :مها ةا الباحثمني اللذين افرتضهضيف الفصل األول أن الفر  تكما ذكر 

 فعال على احلوار استخدام الصور والرسم يكون : إن الفرض البديل -2

 فعال على احلوار يكونمل استخدام الصور والرسم  إن:  الصفريالفرض  -1

 أن نتيجة مستوى الداللة 21-4اجلدول يف  ت-اإلختبار تبواسطة حتصيل

(Sig.)  الصفري  دل على أن الفرضت(، وهذا 2025صغر من أ 2,222)وهوHo)) 
 تالميذلرتقية قدرة ال مو الصور والرساستخدام  أى إن  قبولم  (Ha)فرض البديلالو  مردود

 .احلوارفعال على 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 

السابقة عن استخدام الصور والرسم لرتقية قدرة  لفصلالباحثة ىف ا تقد حبث
بتلخيص النتائج واإلقرتاحات عما قوم الباحثة ا الفصل تذعلى احلوار، ويف ه لتالميذا
 تعلق ابملوضوع فيما يلي:  ت
 نتائج البحث  -أ

ا ذالسابق، فيمكن بيان اخلالصات هب فصلبناء على عرض البياانت وحتليلها يف ال
 :البحث كما يلي

 MIN 17 Pidieبـــ  احلوارعلى  لتالميذاقدرة ة لرتقيوم الصور والرس إن استخدام -1
( 1,,0,النتيجة )حتصل على (  (T-Testت -من االختبارتضح فعال. وهذه ت

 (.0,0,أصغر من  0,,1,) (Sig) ومستوى الداللة
ت تدل على أهنا وقع ,𝑝  =0أنشطة التالميذ ابستخدام الصور والرسم هي  نإ -2

 .تقديرجيد جداب %,,1 -11بني حد  ما
 

 اإلقرتاحات -ب
 قدم الباحثة اإلقرتاحات األتية:ة السابقة تعلى املظاهر  اعتمادت

يف تعلم  لتالميذاافع و ريقي دلالصور والرسم ستخدميالعربية أندرسي اللغة نبغي ملي -1
 اللغة العربية خصة على احلوار.

يقدر  حىت احلوارتلفة يف تعليم ستخدم الوسائل املخي أناللغة العربية  ملدرسيينبغي  -2
 .يدةاجلابللغة العربية  تكلمأن يستطيع  لتالميذا

 .بدوافع جيداللغة العربية  وايتعلمأن  لتالميذعلى ا ينبغي -6
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

NamaSekolah  : MIN 17 Pidie 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : IV/II (Genap) 

Materi Pokok  : األدوات املدرسية 
Alokasi Waktu : 4 x30 Menit (2 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulandan keberadaannya 

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

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

Meresapimakna anugerah 

Allah SWT berupa bahasa 

Arab. 

Mengungkapkan rasa syukur atas 

kesempatannya dapat mempelajari Bahasa Arab 

sebagai Bahasa internasional. 



 

2.1.Memiliki kepedulian, rasa 

ingin tahu dan percaya diri 

dalam berkomunikasi dengan 

menggunakan media bahasa 

Arab yang dimiliki. 

2.2.1. Menampilkan rasa kepedulian, rasa ingin 

tahu dan percaya diri dalam menggunakan 

bahasa Arab sebagai media belajar bahasa 

asing. 

3.2. Menemukan makna dari 

ujaran kata,frase, dan kalimat 

sederhana terkait  topik 

 األدوات المدرسية

3.2.1. Siswa mampu melafalkan kata, kalimat 

dari teks bacaan dengan tema  األدوات المدرسية  

dengan fasih. 

3.2.2. Siswa mampu mendemonstrasikan teks 

hiwar terkait tema  األدوات المدرسية dengan baik 

dan benar. 

3.2.3.Siswa mampu mengoperasikan mufradat-

mufradat terkait tema  األدوات المدرسية secara 

lisan. 

4.1Mendemonstrasikan 

ungkapan sederhana tentang  

topik  المدرسية األدوات    dengan 

memerhatikan struktur teks 

dan unsur kebahasaan yang 

benar dan  sesuai konteks 

4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana 

tentang األدوات المدرسية 

4.1.2 Menunjukkan hafalan ungkapan 

sederhana tentang  األدوات المدرسية 

4.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh 

ungkapan yang diprogramkan  tentang   األدوات

 dengan memperhatikan struktur tarkib المدرسية

mubtada (dhamair Mufradhah) 

4.2 Menunjukkan contoh 

ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan dan 

merespon tentang:  

 dengan األدوات المدرسية

memerhatikan struktur teks 

dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana 

untuk menyatakan, menanyakan dan   merespon 

dalam teks dialog tentang األدوات المدرسيةbaik 

tanpa teks (hafalan) atau dengan Teks 

4.2.2 Memperagakan teks hiwar tentang  األدوات

 dengan tepat  المدرسية

4.2.3 Mengungkapkan pertanyaan dan 

menjawab dalam bahasa Arab dengan   



 

memperhatikan struktur tarkib   mubtada 

(dhamair Mufradhah) yang benar dan sesuai 

konteks 

4.2.4 Menggunakan /mengucapkan  mufradat 

dengan tepat dalam berbagai kalimat 

4.3 Mempresentasikan 

berbagai informasi lisan 

sederhana tentang:  

 األدوات المدرسية

4.3.1 Menceritakan kembali tema yang 

dipelajari tentang األدوات المدرسية menggunakan 

ungkapan sederhana dengan baik dan benar 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan 

menulis dengan bahasa arab yang berkaitan dengan topik األدوات المدرسية. 

 

D. Materi Pembelajaran 

 احلوار
 

 : هذا كتاب وهذا قلم وهذه مرمسة   علي 
 : ماهذه اي علي؟ سليمان 

 : هذه مسطرة  علي 
 : هل هذه كراسة ؟ سليمان 

 : نعم، هذه كراسة.  علي 
 : ما هذا اي علي؟ ان سليم

 : هذا قرطاس  علي  
 

  



 

E. Langkah – langkah kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

No 
Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Awal 

 

 

 

 

 

 

a. Memberi salam dan memulai 

pembelajaran dengan berdo’a bersama. 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik 

sebagai sikap disiplin. 

c. Mengingatkan kembali materi yang telah 

diajarkan sebelumnya dengan bertanya. 

d. Guru memberikan pre-test. 

e. Guru membagi siswa  kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 2 orang  

 

5 

2. Kegiatan Inti a.   Mengamati  

 Guru menyuruh siswa untuk 

mengamati percakapan yang 

diperagakan oleh dua siswa didepan 

kelas tentang األدوات المدرسية 

 Guru menyuruh siswa untuk 

mengamati percakapan tentang  األدوات

 المدرسية

 Guru menyuruh siswa untuk 

mengamati penjelasan guru  didepan 

kelas tentang األدوات المدرسية 

 Siswa dalam kelompoknya 

mengamati percakapan bahasa Arab 

dan gambar yang diperagakan oleh 

dua siswa di depan kelas tentang  

 األدوات المدرسية

 Siswa dalam kelompoknya 

mengamati ungkapan-ungkapan 

 

 

 

 

 

20 Menit 



 

percakapan tentang المدرسية األدوات  

melalui  gambar-gambar yang 

ditayangkan  

 Siswa dalam kelompoknya 

mengamati penjelasan guru tentang 

isi percakapan األدوات المدرسية 

b.  Menanya  

 Guru menyuruh siswa untuk bertanya 

tentang percakapan yang telah 

diperagakan oleh temannya didepan 

kelas. 

 Siswa, baik secara individu maupun 

kelompok, bertanya tentang peragaan 

hiwar oleh dua siswa berkaitan 

dengan isi dan tayangan percakapan  

c.   Mencoba 

 Guru menyuruh siswa untuk berlatih 

percakapan tentang األدوات المدرسية 

didalam kelompoknya 

 Siswa berlatih hiwar tentang  األدوات

 dalam kelompoknya المدرسية

d.  Menalar  

 Siswa dalam kelompoknya saling 

mengoreksi hiwar yang dilakukan 

dari segi penggunaan mufradhat, dan 

struktur kalimat yang digunakan  

 Siswa dalam kelompoknya, 

menganalisi ungkapan-ungkapan 

hiwar yang telah disusun  

 



 

e.   Mengkomunikasi  

 Guru menyuruh siswa untuk 

memperagakan percakapan tentang 

رسيةاألدوات المد  

 Setiap kelompok, melakukan hiwar 

tentang األدوات المدرسية di depan kelas 

 Guru memberikan apresiasi pada 

setiap penampilan kelompok 

 Siswa mendengar dengan baik 

3 Kegiatan Akhir a. Di bawah bimbingan guru, siswa 

menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Guru menyampaikan pesan moral 

c. Guru memberikan refleksi terhadap 

proses pembelajaran  

d. Siswa bersama guru menutup pelajaran 

dengan berdoa dan menutup dengan 

salam. 

5 Menit 

 

Pertemuan Kedua 

No 
Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Awal 

 

 

 

 

 

 

 

a. Memberi salam dan memulai 

pembelajaran dengan berdo’a bersama. 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik 

sebagai sikap disiplin. 

c. Mengingatkan kembali materi yang telah 

diajarkan sebelumnya dengan bertanya. 

d. Guru membagi siswa  kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 2 

orang 

 

5 

  



 

2. Kegiatan Inti a.   Mengamati  

 Guru menyuruh siswa untuk 

mengamati percakapan yang 

diperagakan oleh dua siswa didepan 

kelas tentang األدوات المدرسية 

 Guru menyuruh siswa untuk 

mengamati percakapan tentang دوات األ

 المدرسية

 Guru menyuruh siswa untuk 

mengamati penjelasan guru  didepan 

kelas tentang األدوات المدرسية 

 Siswa dalam kelompoknya 

mengamati percakapan bahasa Arab 

dan gambar yang diperagakan oleh 

dua siswa di depan kelas tentang  

 األدوات المدرسية

 Siswa dalam kelompoknya 

mengamati ungkapan-ungkapan 

percakapan tentang المدرسية األدوات  

melalui  gambar-gambar yang 

ditayangkan  

 Siswa dalam kelompoknya 

mengamati penjelasan guru tentang 

isi percakapan األدوات المدرسية 

b.   Menanya  

 Guru menyuruh siswa untuk bertanya 

tentang percakapan yang telah 

diperagakan oleh temannya didepan 

kelas. 

 Siswa, baik secara individu maupun 

 

 

 

 

 

20 Menit 



 

kelompok, bertanya tentang peragaan 

hiwar oleh dua siswa berkaitan 

dengan isi dan tayangan percakapan  

c.   Mencoba 

 Guru menyuruh siswa untuk berlatih 

percakapan tentang األدوات المدرسية 

didalam kelompoknya 

 Siswa berlatih hiwar tentang  األدوات

 dalam kelompoknya المدرسية

d.   Menalar  

 Siswa dalam kelompoknya saling 

mengoreksi hiwar yang dilakukan 

dari segi penggunaan mufradhat, dan 

struktur kalimat yang digunakan  

 Siswa dalam kelompoknya, 

menganalisi ungkapan-ungkapan 

hiwar yang telah disusun  

 

 

e.   Mengkomunikasi  

 Guru menyuruh siswa untuk 

memperagakan percakapan tentang 

 األدوات المدرسية

 Setiap kelompok, melakukan hiwar 

tentang األدوات المدرسية di depan kelas 

 Guru memberikan apresiasi pada 

setiap penampilan kelompok 

 Siswa mendengar dengan baik 

  



 

3 Kegiatan Akhir a. Dibawah bimbingan guru, siswa 

menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Guru memberikan post-test terhadap 

materi yang udah dipelajari 

c. Guru menyampaikan pesan moral 

d. Guru memberikan refleksi terhadap 

proses pembelajaran  

e. Siswa bersama guru menutup pelajaran 

dengan berdoa dan menutup dengan 

salam. 

 

5 Menit 

 

F. Evaluasi 

1. Prosedur Penilaian 

Aspek yang 

dinilai 
Teknik Penilaian 

Instrumen 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

KD pada KI-1 Penilaian sikap / 

observasi 

Rubrik Lembar 

Pengamatan dan 

pedoman penskoran  

Selama 

Proses 

Pembelajaran 

KD pada KI-2 Penilaian Sikap / 

observasi 

Rubrik Lembar 

pengamatan dan 

pedoman penskoran 

Selama 

proses 

pembelajaran 

KD pada KI-3 1. tes lisan / pelafalan 

2. tes tertulis / uraian 

Lembar Soal, rubric 

kunci jawaban dan 

pedoman penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran 

KD 

KD pada KI-4 Praktek Lembar soal praktek, 

rubric dan pedoman 

penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran 

KD 

 

2. Instrumen Penilaian : Terlampir 

  



 

G. MEDIA / ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media / Alat 

 Papan tulis 

 Spidol 

2. Bahan 

 Gambar 

3. Sumber Belajar 

Sumber pembelajaran yang digunakan antara lain : 

 Kemenag, Buku Siswa Bahasa Arab K-13 untuk MI kelas IV 

 Kamus Online Almaniyy 

 

 

 

        Sigli,   2019 

Mengetahui       Guru Mata Pelajaran 

Kepala Sekolah      Bahasa Arab  

  

 

 

 

______________________     _______________ 

NIP. ..        NIM….. 

 

  



 

Lampiran – Lampiran 

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 

 

Indikator :  Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan giat 

mempelajari bahasa Arab 

Teknik Penilaian : Observasi. 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman penskoran 

 

 

NO 

 

PERNYATAAN 

 

PILIHAN JAWABAN  

SKOR Selalu Sering Kadang 

–Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Berdo’a sebelum melaksanakan 

aktivitas belajar 

    4 

2 Mengucapkan kalimat thayyibah, 

seperti Alhamdulillah, 

Assalamu’alaikum, bismillahir 

rahmanirrahim, dll dalam interaksi 

dengan orang lain 

    3 

3 Menunjukkan sikap positif 

terhadap belajar bahasa arab 

    3 

4 Menunjukkan sikap syukur dan 

penghargaan terhadap bahasa arab 

dalam aktifitas disekolah 

    3 

5 Menunjukkan sikap aktif , dan 

antusias dalam belajar bahasa arab 

    3 

JUMLAH SKOR     16 

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Selalu                      = Skor 4 

Sering                     = Skor 3 

Kadang – Kadang   = Skor 2 

Tidak Pernah           = Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

CATATAN: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Banda Aceh,  ……..……...2019 

Guru Bid. Studi B. Arab  

 

 

 

 

(……………………………….) 

 

  



 

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

 

Indikator :   Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi dengan 

guru dan teman  

Teknik Penilaian :   Observasi 

Instrumen Penilaian :   Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman penskoran 

 

 

NO 

 

PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN SKOR 

Selalu Sering Kadang - 

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Memulai memberikan 

pendapat dengan Ucapan 

salam  

     

2 Santun dalam memberikan 

pendapat  

     

3 Menghargai pendapat orang 

lain 

     

4 Menyalahkan pendapat 

orang lain tanpa memberikan 

solusi 

     

5 Menggunakan kata-kata atau 

ungkapan yang membuat 

orang lain tersinggung 

     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Bila pernyataan Positif 

Selalu                            = skor 4 

Sering                           = skor 3 

Kadang – kadang          = skor 2 

Tidak pernah                = skor 1 

Skor yang diperoleh 

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

100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

Bila Peryataan Negatif 

Selalu                           = skor 1 

Sering                          = skor 2 

Kadang-kadang           = skor 3 

Tidak pernah              = skorb 4 

 

 

Banda Aceh,  ……..……...2019 

Guru Bid. Studi B. Arab  

 

 

 

 

(……………………………….) 

 

 



 

Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek Pengetahuan) 

Instrumen Penilaian (Aspek Ketrampilan) 

Tes Maharah Kalam/Hiwar 

 

Kompetensi Dasar : 4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang  topik 

dengan األدوات املدرسية memperrhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk 

menyatakan, menanyakan dan merespon tentang: األدوات
 dengan memerhatikan struktur teks dan unsur املدرسية

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 4.3 Mempresentasikan berbagai informasi lisan sederhana  

tentang: األدوات املدرسية 
Teknik Penilaian :  Praktek 

Instrumen Penilaian :  Lembar soal praktek dan pedoman penskoran 

 

No. Indikator Instrumen Soal Jawaban Skor 

1 4.1.1 Menirukan 

contoh ungkapan   

sederhana tentang  

 األدوات المدرسية

Buatlah ungkapan-

ungkapan sederhana 

dengan tema  

 dengan األدوات المدرسية

memperhatikan struktur 

tarkib mubtada. 

  

2 4.2.1 Memperagakan 

ungkapan sederhana 

untuk  menyatakan,   

menanyakan dan   

merespon dalam teks 

dialog  tentang ات األدو

 baik tanpa المدرسية

teks (hafalan) atau 

dengan Teks 

 

Kemukakan secara lisan 

gaya bahasa (uslub) 

pernyataan, pertanyaan 

dan respon dalam bentuk 

dialog tentang  

 denganاألدوات المدرسية

memperhatikan struktur 

tarkib mubtada(dhamair 

Mufradhah) 

  

3 4.3.1 menceritakan 

kembali tema yang 

dipelajari tentang 

األدوات 

 menggunakanالمدرسية

ungkapan sederhana 

denganBaik dan benar 

 

Lakukkakanlah hiwar 

(percakapan) secara 

berpasangan tentang  

 dengan األدوات المدرسية

memperhatikan struktur 

tarkib mubtada (dhamair 

Mufradhah) 

  

 

 

  



 

Rubrik Penilaian Maharah Kalam /Hiwar  

 

KRITERIA SKOR INDIKATOR 

Penggunaan Mufradhat 4 Sangat tepat 

 3 Cukup tepat 

 2 Kurang tepat 

 1 Tidak tepat 

   

Kefasehan 4 Sangat faseh 

 3 Cukup faseh 

 2 Kurang  faseh 

 1 Tidak faseh 

   

Intonasi 4 Sangat bagus 

 3 Cukup bagus 

 2 Kurang bagus 

 1 Tidak bagus 

Sistematisasi 4 Sangat teratur 

 3 Cukup teratur 

 2 Kurang  teratur 

 1 Tidak teratur 

Kelancaran 4 Sangat lancar 

 3 Cukup lancar 

 2 Kurang lancar 

 1 Tidak lancar 

Total score 5  
 

Buku: Imam Asrori dkk, 2012, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, Tangerang 

Selatan: Alkitabah. 

 

   Nilai =  Skor yang diperoleh x 100   

Skor maksimum 

 

 

  



 

LEMBAR KERJA SISWA (LKPD) 

 

1. Kompetensi Dasar 

4.1  Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang  topik dengan ت األدوا
 memperrhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan املدرسية

sesuai konteks األدوات املدرسية 
4.2  Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon tentang: األدوات املدرسية 
4.3  Mempresentasikan berbagai informasi lisan sederhana  tentang:  األدوات

 املدرسية
 

2. Indikator Pencapaian 

4.1.1  Menirukan contoh ungkapan   sederhana tentang األدوات املدرسية 

4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan,   menanyakan 

dan   merespon dalam teks dialog tentang املدرسية األدوات  baik tanpa teks 

(hafalan) atau dengan Teks 

4.3.1 Menceritakan kembali tema yang dipelajari tentang األدوات املدرسية 
menggunakan ungkapan sederhana dengan Baik dan benar 

 

3. Kelompok: Anggota kelompok 

 

4. Tanggal Kegiatan: 2019 

 

5. Judul Kegiatan ملدرسيةاألدوات ا  

 

6. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Setiap kelompok bertugas untuk menerjemahkan kalimat-kalimat berikut 

ini kedalam bahasa indonesia! 

 هذا كتاب وهذا قلم وهذه مرمسة -
 هذه حقيبة، وهذ طباشر هذه سبورة -



 

 هذه ممسحة و هذا طباشر -
 ذلك مكتب و تلك خزانة -
 ه صورةنعم، هذ -
 ما هذا؟ هذا قرطاس -
 هل هذه ممسحة ؟ ال، هذه طالسة. -

 

2. Dua orang siswa maju untuk memperagakan  hiwar menggunakan gambar 

yang sudah dibagikan oleh guru dengan lafal dan intonasi yang bagus. 



 

Mata Pelajaran  : 

Kelas                : 

 

NO KOMPONEN KRITERIA/ SKALA NILAI 

1 Kefasehan 

1. Kurang, jika hampir semua huruf abjad 

pengucapannya tidak sesuai. 

2. Cukup, jika sebagian kecil huruf abjad 

pengucapannya sesuai. 

3. Baik, jika sebagian besar huruf abjad 

pengucapannya sesuai.  

4. Sangat baik, jika semua huruf diucapkan 

sesuai dan benar- benar fasih. 

2 Kelancaran 

1. Kurang, jika hampir semua kalimat 

pengucapannya tidak lancar. 

2. Cukup, jika sebagian kecil kalimat 

pengucapannya lancar. 

3. Baik, jika sebagian besar kalimat 

pengucapannya lancar. 

4. Sangat baik, jika semua kalimat 

pengucapannya lancar. 

3 Sistematisasi 

1. Kurang, jika hampir semua isi dialog tidak 

beraturan. 

2. Cukup, jika sebagian kecil isi dialog 

beraturan. 

3. Baik, jika sebagian besar isi dialog beraturan. 

4. Sangat baik, jika semua isi dialg beraturan.  

4 Intonasi 

1. Kurang, jika hampir semua kalimat intnasinya 

tidak sesuai 

2. Cukup, jika sebahagian kecil kalimat 

intonasinya sesuai. 

 



 

3. Baik, jika sebagian kalimat intnasinya sesuai. 

4. Sangat baik, jika semua kalimat intonasinya 

sesuai. 

5 
Penggunaan 

Mufradat 

1. Kurang, jika hampir semua isi dialog 

diperagakan dengan mimic tidak sesuai. 

2. Cukup, jika sebagian kecil isi dialog 

diperagakan dengan mimic sesuai. 

3. Baik, jika sebagian besar isi dialog 

diperagakan dengan mimic sesuai. 

4. Sangat baik jika semua isi dialog diperagakan 

dengan mimic sesuai. 

 

Imam Asrori dkk, 2012, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, Tangerang Selatan: 

Alkitabah. 

 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑥 100

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑛
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 
Berilah tanda (√) pada kolom penilaian yang disediakan sesuai dengan pendapat 

bapak / ibu secara objektif. 

1 : berarti “Tidak Baik”        3 : berarti “Baik” 

2 : berarti “ kurang baik”   4 : berarti “ Sangat Baik” 

 

NO ASPEK YANG DIAMATI 
NILAI 

ⅼ 2 3 4 

ⅼ Kemampuan mengucapkan materi 

pembelajaran hiwar berkaitan dengan:    

 yang ditampilkan leh األدوات المدرسية

guru.  

    

2 Kemampuan siswa(i) memperhatikan 

pelajaran dengan menggunakan media 

gambar dalam hiwar yang ditampilkan 

oleh guru. 

    

3 Kemampuan siswa(i) mendengar 

penjelasan guru dengan penuh 

perhatian. 

    

4 Kemampuan siswa(i) dalam 

menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran.  

    

5 Kemampuan siswa(i)dalam 

mengucapkan kata dan kalimat tentang 

materi:  dengan  األدوات املدرسية

menggunakan media gambar yang 

ditampilkan oleh guru. 

    

  



 

6 Kemampuan siswa(i) menjelaskan 

gagasan yang dipahami dalam materi 

hiwar yang ditampilkan oleh guru. 

    

7 Kemampuan siswa(i) memberikan 

tanggapan terhadap apa yang 

disampaikan guru berkaitan dengan 

materi pembelajaran. 

    

8 Kemampuan siswa(i) berdiskusi 

dengan kelompok seputar materi yang 

diberikan. 

    

9 Kemampuan siswa(i) memahami 

materi yang ditampilkan oleh guru.   

    

ⅼ0 Kemampuan siswa(i) dalam 

menyimpulkan materi ajar yang 

ditampilkan oleh guru di akhir 

pembelajaran   

    

Jumlah 
    

 

Komentar dan Saran Pengamat: 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………..…………………

……………………………………….. 

 

 

 

                                                      Sigli,                 20ⅼ9 

                                                      Pengamat / Observer 

 

 

 

 

                                                      (………………….)                                

 

 

 

 

                                                                          



 

(PRE-TEST) ي االختبارالقبل  
 

 

Nama Siswa(i)  : 

Kelas   : 

Hari/tanggal  : 

 

PETUNJUK SOAL:  

1. Perhatikan gambar berikut ini! 

2. Lakukan percakapan di depan dengan temanmu menggunakan gambar dan 

lafal serta intonasi yang bagus! 

.  

     

 

1-  
 

 

 

 

2-  
 

 

  



 

(POST-TEST) االختبار البعدي 
 

 

Nama Siswa(i)  : 

Kelas   : 

Hari/tanggal  : 

 

PETUNJUK SOAL:  

1. Perhatikan gambar berikut ini! 

2. Lakukan percakapan di depan dengan temanmu menggunakan gambar dan 

lafal serta intonasi yang bagus! 

.  

     

 

3-  
 

 

 

 

4-  



 

 

OUTPUT SPSS 
 

 

 
Tests of Normality 

 
posttes 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest 
pretest .121 25 .200* .964 25 .502 

posttes .214 25 .005 .927 25 .072 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 
Test of Homogeneity of Variances 

pretest 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.000 1 48 .995 

 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
pretest 48.64 25 17.245 3.449 

posttes 53.20 25 17.253 3.451 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest - 
posttes 

-4.560 5.716 1.143 -6.919 -2.201 -3.989 24 .001 

 
 



 

 صور البحث
 

 
 

 
 اإلختبار القبلي



 

 

 
  ستخدام الصور والرسومعملية التعليم اب



 

 
 

 
 شرحت املدرسة ايتقدم التالميذ أمام الفصل ليسمعو 



 

 
 

 
 اإلختبار البعدي



 

 السرية الذاتية
 

 أوال: البياانت الشخصية
 ة النفوسكي  ا ذ:   االسم الكمل -1
 130202051:   رقم القيد -2
 1111تمبري سب 11 : مبيب، حمل واتريخ امليالد -5
 : اإلانث   اجلنس -4
 : اإلسالم   الدين -3
  إندونيسيا:    اجلنسية -1
 : غري متزوج احلالة اإلجتماعية -7
 : دار السالم   العنوان -8
 : طالبة   العمل -1

  nufus.zakia1909@gmail.com:  الربيد اإللكرتوين -10

 : راشيدين رملي   اسم األب -11
 : فالح   العمل -12
 : مرضية عسمان  اسم األم -15
 : مدرسة   العمل -14
 : مبيب   العنوان -13

 
 اثنيا: خلفية التعليم

 م( 2001مدرسة اإلبتدائية احلكومية سجلي، سجلي )  : اإلبتدائيةاملدرسة  -1
 م( 2012مدرسة املتواسطة، سجلي ) :  املدرسة املتواسطة -2
 م( 2013مدرسة الثانوية، سجلي ) :  املدرسة الثانوية -5
قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية  -4

 م(2011-2013أتشيه، سنة )احلكومية، بندا 
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