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 استهالل

 
وجادهلم باليت هي  ۖ ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة 

 .وهو أعلم باملهتدين ۖ إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله ۖ أحسن

 (521:النحل)

 .فإمنا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم عن أنبيائهم

 (رواه البخاري ومسلم)

 :عمر بن عبد اهللقال أبو القاسم أمحد بن 

وعنه فكاشف كل من عنده #مع العلم فاسلك حيث ما سلك العلم

 فهم

 



 ه
 

 :أهدي هذه الرسالة
إيدا وايت )وأمي احملبوبة ( سفيئدين بن حممد سين)إىل أيب املكرم 

الذي قد أعطى احملبة ومحاييت ورعاييت ال حتصى إيّل حىت ( بنت أنصاري
أشكر شكرا كثريا على إرشاد ومحّية وموعظة الذي جيعلين فهم . اآلن

قد أصبح أعز الرفيق ( صفيدارين )وإىل أخيت الصغرية . على كل حال
 .وإىل مجيع عائليت شكرا جزيال على دعائكم

األستاذة الدكتوراندا عائشة إدريس املاجستري )املشرفتان الكرميتني 
جزيال على إرشاد هذه  اأشكر شكر ( واألستاذة سلمى حيايت املاجستري

 .الرسالة من أول إىل آخرها
هيوين وإنتان فطرياين فطري و )وال تنسى إىل الصاحبات احملبوبة 

( وأغستيا رمحني وأدريا فضيلة وألفية الرحم وآنساء فطري وحسنة العائشة
وكل أصدقائي شكرا على الوقت ومساعدتكم لعل اهلل حيفظ مودة يف 

 .صداقتنا
 

 وايتموليا 
 

 إهداء



 تقديرالشكر و ال

  
احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن 
هدانا اهلل، أشهد أن ال إله اال اهلل واحده ال شريك له وأشهد 

بإذن اهلل . أن حممدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه الكرام
وهداياه قد انتهت الباحثة من كتابة هذه الرسالة باملوضوع 

بطاقة األسئلة واألجوبة لتشجيع التالميذ يف تأثري استخدام "
حلصول إىل " SDIT Hafizul Ilmi Aceh Besarتعلم احملادثة بـ

بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني ( S.Pd)دراجة اجلامعية األوىل 
 .جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية بند أتشيه

مث تقدمت الباحثة شكر وتقدير إىل األستذتان 
رميتني وهي األستاذة الدكتوراندا عائشة إدريس الشريفتني الك

املاجستري واألستاذة سلمى حيايت املاجستري اليت قد شرفت 
 .الباحثة من البداية إىل النهاية من كتابة هذه الرسالة

وتقدمت الباحثة شكرا خصا ملدير جامعة الرانريي 
اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه وعميد كلية الرتبية ورئيس 

عليم اللغة العربية وجلميع احملاضرين واحملاضرات قسم ت



وموظفي مكتبة اجلامعة الذين يوفر الكتب ويساعدنا على 
 .احتياجاتنا األخرى

وال تنسى إىل مجيع الزمالء والزمالت يف قسم تعليم 
اللغة العربية أو يف القسم األخر، تقدمت الباحثة شكرا جزيال 

البعض يف إمتام هذه عليكم الذين كافحوا وساعدوا بعضهم 
لعل اهلل أن حيفظ مصادقتنا وجيزي عملكم بأحسن . الرسالة
 .اجلزاء

وكلمة الشكر التفضيل إىل والديها احملبوبني أبوها 
سفيئدين وأمها إيدا وايت الذين قد تعلمها دراسة اإلسالم اليت 
احتاجت إليها يف حياهتا من العناية واجلهد والدعاء واحلب، 

أسريت، فيجزجيهم اهلل أحسن اجلزاء يف الدنيا وإىل مجيع 
 .واألخرة

 

 م 0202يويل  1بندا أتشيه، 
 ،الباحثة
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الوسائل التعليمية إحدى األجهزة اليت تدعم عملية التعلم وميكن 
أما املشكلة يف هذه املدرسة أن . أن تؤثر على حتفيز التالميذ

التالميذ يظهرون الدافع يف عملية تعلم اللغة العربية، أحدهم تعلم 
وحياول هذا البحث استخدامت الباحثة بطاقة األسئلة . احملادثة

افع التالميذ يف تعلم احملادثة ومعرفة أنشطة واألجوبة لتحديد د
املدّرسة والتالميذ على استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة يف تعلم 

أما منهج البحث هي منهج التجرييب باستخدام النموذج . احملادثة
(One Group Pre-Test Post-Test) . ،يف عملية مجع البيانات



. باحثة املالحظة املباشرةتقدم الباحثة استبانة الدوافع وتعطي ال
حتليل استبانة الدوافع باستخدام إحصائية ويلكوكسون اختبار 

، وحتليل SPSSمع برنامج ( Statistic Wilcoxon Rank Test)رتبة 
أما نتائج . املالحظة املباشرة باستخدام حتليل النسبة املئوية

 Statistic)البحث باستخدام إحصائية ويلكوكسون اختبار رتبة 

Wilcoxon Rank Test ) أن الوسيلة التعليمية بطاقة األسئلة
واألجوبة تؤثر على دافع التالميذ يف تعلم احملادثة وتظهر نتائج 
املالحظة املباشرة أن أنشطة املدّرسة وأنشطة التالميذ جيد جدا 

 .   أو ممتاز
 

 

 

 

 
 

 



ABSTRACT 

 

Title : The Influence of the use of question and answer 

cards to motivate students in learning to speak 

(Eksperimental Research at the SD IT Hafizul 

Ilmi Aceh Besar) 

Name : Mulia Wati 

NIM : 160202009 

 

Media is one of the tools that support the learning process 

and can influencing student motivation. The problem in this 

school is that students do not show motivation in the Arabic 

learning process, one of them is learning speak Arabic. And 

this study tries to use question and answer cards to 

determine student motivation is learning speak Arabic and 

to find out the activities of teachers and students towards the 

use of question and answer cards in learning speak Arabic. 

The research method used in an experimental method using 

models (One Group Pre-Test Post-Test). In the process of 

collecting data, researchers provide a motivational 

questionnaire and make direct observations. Analysis of 

motivational questionnaire using the Wilcoxon Rank Test 



Statistics with the SPSS program, and analysis for 

observations using persentage analysis. The results of 

research using the Wilcoxon Rank Test Statistics show that 

the question and answer card media influences student 

motivation in learning speak Arabic and the results of direct 

observation show that the activities of teachers and activities 

students are very good.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Judul : Pengaruh Penggunaan Kartu Tanya Jawab Untuk 

Memotivasi Siswa Dalam Pembelajaran 

Muhadatsah 

Nama : Mulia Wati 

NIM : 160202009 

 

Media adalah salah satu perangkat yang mendukung proses 

pembelajaran dan dapat mempengaruhi motivasi siswa. 

Adapun permasalahan yang ada di sekolah ini bahwa siswa 

kurang menunjukkan motivasi dalam proses pembelajaran 

Bahasa Arab, salah satunya terhadap pembelajaran 

muhadasah. Dan penelitian ini mencoba menggunakan kartu 

tanya jawab untuk mengetahui motivasi siswa dalam 

pembelajaran muhadasah dan untuk mengetahui aktivitas 

guru dan siswa terhadap penggunaan kartu tanya jawab 

dalam pembelajaran muhadasah. Adapun metode penelitian 

yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 

menggunakan model (One Group Pre-Test Post-Test). 

Dalam proses pengumpulan data, peneliti memberikan 

angket motivasi dan melakukan observasi langsung. 



Analisis angket motivasi menggunakan Statistic Wilcoxon 

Rank Test dengan program SPSS, dan analisis untuk 

observasi dengan menggunakan analisis Persentase. Adapun 

hasil penelitian dengan menggunakan Statistic Wilcoxon 

Rank Test menunjukkan bahwa media kartu tanya 

berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam pembelajaran 

muhadasah dan dari hasil observasi langsung menunjukkan 

bahwa aktivitas guru dan siswa baik sekali. 
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 الفصل األول
 أساسة البحث

 
 مشكلة البحث . أ

كن كثرية م اللغة العربية قد جرى يف اما كان تعل
املستويات اإلبتدائية واملتواسطة  وهي ومستوية تربوية

ألهنا املهمة، واللغة العربية إحدى للغات العاملية . والثانوية
على فهم علوم الدين، من القرآن الكرمي املتعلمني  تساعد
ربية أحاديث النبوية والثقافة اإلسالمية وكتب اللغة الع وال

 .املتعلقة باإلسالم
ويف تعلم اللغة العربية ال ينفصل عن املهارات األربعة، 

، وهي املهارة االستماع ومهارة الكالم اومرتابطة بعضها بعض
كل املهارات مهمة وسيتم   .القراءة ومهارة الكتابةومهارة 

التعبري من هذه املهارات يعين من خالل التحدث أو احملادثة 
مهارة الكالم هي فن ثاين من فنون و  .أو يف مهارة الكالم

اللغة األربعة بعد االستماع، وهو ترمجة اللسان عما يعلمه 
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الكالم من اإلنسان عن سبيل االستماع والقراءة والكتابة، و 
  .العالمات املميزة لإلنسان

م اللغة ال ميكن خالية من عناصر اللغة، وهي وتعل
والصوت ميكن أن يسبب . اللغة وقواعد اتفرداملو  االصوات

فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو .احملادثة للتالميذ
واللفظ هو الصوت املشتمل على بعض .اللفظ واإلفادة

هي مادلت على معىن من املعاين، احلروف، كما أن اإلفادة 
وتعلم اللغة ال ميكن فصلها عن  .على األقل يف ذهن املتكلم

استخدام الطريقة واألسلوب والوسيلة حلصول عملية التعليم 
 . جيدا

ج املدرس إىل تطبيق ويف عملية التعليم والتعلم حيتا 
وإذا كان . للحصول إىل األهداف التعليمية ةاملناسب الوسيلة

التعليمية  كفاءة ومهارة يف استعمال الوسيلة  املدرس ليس له
. املناسبة يف إلقاء املواد الدراسية، فتكون عملية التعليم فاشلة

 جيب على املدرس أن يستعمل الوسيلةفبناء على ذلك،، 
                                                             

المدخل االتصالى واستخدامه في ترقية مهارة "عادي كسمان،  1
 7. ، ص(2 71بندا أتشيه، )، "الكالم لدى الطلبة
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التعلم للحصول على األهداف التعليم و  يف عملية ةاملناسب
 .لدوافع للتالميذ يف التعلماملرجوة وتوليد اإلثارة والتحفيز أو ا

وكان التلميذ يشجع للقيام بالعمل املدرسى بوسيلة  
 7.كالدرجات واجلوائز ودرجات الشرف وما شابه ذلك

أحد العوامل اليت حتدد  فهو الدوافع للتعلم وكان
العالية سوف وإذا كان لديه دوافع التعليم . حيويتها يف التعلم

عليم العايل يف التعلم بسبب حافز التو . يتعلم التالميذ جبدية
وجود الدوافع مث التالميذ أن تكون منفتحة للدروس نظرا 

 .األهنا قد مت دراسة جدية وفهم الدرس بشكل جيد
وإن املباحث من قبل يرتابط باملدرسة قد الحظت فهي 

 SDإن املدرسة . SD IT Hafizul Ilmi Aceh Besarاملدرسة 

IT Hafizul Ilmi يف  من املدارس هي أحد املدرسةAceh 

Besar  وتقع يفBlang Krueng  تلميذا  12 وعدد التالميذ
، وفيها يتعلمون كانت هذه املدرسة من مرحلة اإلبتدائيةو . 

، اللغتان من اللغة األجنبية وهي اللغة اإلجنيليزية والعربية
                                                             

الوسائل التعليمية "أمحد خريي حممد كاظم، وجابر عبد احلميد جابر،  7
 46. ، ص(121 : جامعة عني مشس)، "والمنهج
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 .يف هذه املدرسة الدراسية وهذه اللغة هي املادة من املواد
. يعين اللغة العربيةرتكز يف اللغة فحسب الباحثة ت توكان

 .وهذه املسئلة تسبب الباحثة ملالحظة يف هذه املدرسة
 SD IT Hafizul Ilmi سبة للتعلم يف املدرسةأما بالن

Aceh Besar كان يف الصف الرابع ليت كانت قد الحظتا ،
يبدأ و  بنظرية الوحدة علم فيها التالميذ اللغة العربيةاملدرس ي
 مث يأمر ةإىل اللغة االندونيسي املفردات مث يرتمجهامبعرفة 

من و . حىت أربعة مراتباللغة العربية لتالميذ إلعادهتا ا
ر من التالمميذ الذين ضعفاء يف وجدت الباحثة أكثخالهلا، 

ما  ونيستمع وبعضهمالعربية،  تكلم الكلمة أو اجلملة
 ولكنهم مل يتكلموا أو يتكرروا ما أمر تسليمهم املدرس

نقل التالميذ عدم االهتمام مبا ويف بعض األحيان املدرس 
 .قيل املدرس
درسة فقد مسعوا ما تسليمهم لتالميذ يف هذه املوأما ا

 اعن مخس عشرة دقائق أوال، مث لعبوا بعضهم بعض املدرس
الصمت وأمهلوا ما تسليمهم  يلتزمونمث أحد منهم التالميذ 

 % 64وميكن التقدير من أربع وعشرين تلميذا . املدرس
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ولذلك أن . جيدا الذين يسمعون ما تسليمهم املدرس
املشكلة يف هذه املدرسة هي انقصاص اهتمام التالميذ يف 

يف  تعلم التحدث أو احملدثة أي حتدث بنفسهم أو مع غريهم
 .الفصل

الوسيلة  أحد ومن خالهلا، تريد الباحثة أن ستخدم
مهمة  فالوسيلة التعليمية .يف عملية التعلم رسسهل املدل

الدرس حىت يتصل متابعة لنشاط  والتالميذ للمدرس
ومن الوسائل التعليمية . باهتمامهم اليت تنبع أثناء الدراسة

يعين بطاقة األسئلة  وسيلة البطاقاتهي ستختار الباحثة 
 .واألجوبة

 البحث سؤاال . ب
دوافع تؤثر  ة األسئلة واألجوبةبطاق خداماستهل  . 

 SD IT Hafizulيف املدرسة  التالميذ لتعلم احملادثة

Ilmi Aceh Besar ؟ 
ة استخدام بطاقالتالميذ على و  املدّرسة أنشطةكيف  .7

 ؟لتعلم احملادثة األسئلة واألجوبة
 البحث هدفا . ج
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تكون  ة األسئلة واألجوبةبطاق تخداماس التعرف على . 
 لتعلم احملادثة يف املدرسة ؤثر لتشجيع التالميذت أن

SD IT Hafizul Ilmi Aceh Besar. 
استخدام  التالميذ علىو  املدّرسة أنشطةالتعرف على  .7

  .لتعلم احملادثة ة األسئلة واألجوبةبطاق
 أهمية البحث. د

البطاقات  خداميعين أن تكون است: للمعلمني.  
لتسهيل املعلم وتشجيع التالميذ عند تعلم احملادثة يف 

 .SD IT Hafizul Ilmi Aceh Besar املدرسة
 :للطالب. 7

 إلتتقان احملادثة بسهولة   -
 زيادة دوافع الطالب لتعلم احملادثة   -
 :للمدرسة. 3

إلضافة جمموعة من الوسائل التعليمية خاصة    -
 للمتعلم العربية

 االفتراضات وفروض البحث. ه
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هذه اخلطة  االفرتاضات اليت يعتمد عليها الباحثة يف
العلمية هي أن البطاقات وهي أحد الوسيلة من الوسائل 

ميكن يتأثر  األهن عملية التعلم يف ةمهم التعليمية وهي
 .دوافع التالميذ يف التعلم وتسهل للتالميذ لفهم دروسهم

 :وأما الفروض يف هذا البحث فهي 
قة األسئلة بطا خداماست إن: الفروض الصفري  - 

ع التالميذ لتعلم فترقية لد مل يكن واألجوبة
 .احملادثة

قة األسئلة بطا خداماست إن: الفروض البديل  -7
  .يكن ترقية لدفع التالميذ لتعلم احملادثة واألجوبة

 حدود البحث. و
تريد الباحثة أن حيدد هذه اخلطة : حدود املوضوعي  - 

األسئلة  أثير استخدام بطاقةت"العلمية حتت املوضوع 
باملنهج " واألجوبة لتشجيع التالميذ في تعلم المحادثة

Eksperiment. 
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أن حيدد هذه  تريد الباحثة: حدود املكاين  -3
 SD IT Hafizul Ilmi Blang Kruengب  اخلطة

Aceh Besar يف الفصل الرابع وختصص. 
تريد الباحثة أن حيدد وقت استخدام : حدود الزمين _ 3 

 .م 7171\ 1 71هذه الوسيلة يف سنة الدراسة 
 مصطلحات البحث. ز

 بطاقة األسئلة واألجوبة . 
كلمة بطاقات مجع من بطاقة وهي الرقعة الصغرية 
من الورق وغريه، يكتب عليها الكلمة أو اجلملة مثل 

وبطاقة األسئلة واألجوبة يف . وعنوانه وغريه اسم الشخص
 .هذا البحث وهي البطاقة هلا األسئلة واألجوبة 

 تشجيع .7
 "تشجيعا-يشّجع-شّجع"إن تشجيع هو من كلمة 

وهو حثه وبعث يف نفسه الرغبة يف العمل، وترويح 
واملراد بالتشجيع يف هذه اخلطة . ملشروع أو منتج أو فكرة
 .للتعلم والتعليم هو يدفع أو دفع التالميذ

 احملادثة .3
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" حمادثة-حيادث-حادث"مصدر من كلمة احملادثة 
املراد من احملادثة هي . وهي كالم أو حوار أو مكاملة

 .مراجعة الكالم واحلديث بني طرفني وتوصيلة لآلخرين
 السابقة اتالدراس . ح
 أغراض الدراسات السابقة ( أ)

. عديدة يف جمال تعلم احملادثةلقد أجريت دراسات 
إطالقا مما سبق، يتكون هذا البحث من مطليب أغراض 
الدراسات السابقة وعلقة الدراسات السابقة، فيها يلي 

 :شرحهما بالتفضيل
حتت " رميا مسنا رزقي"البحث الذي قدمته : أوال
تدريس احملادثة يف امليدان الفسيح باستعمال "املوضوع 

سنة يف ال "Bireun"البيئة مبعهد الزهرةاألدوات حول 
م، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، دار 1 71
أما املشكلة يف هذا البحث ترى . بندا أتشيه-السالم
أن الطالبات مل يقدرون أن يتحدثن يف اللغة الباحثة 

العربية ومن األسباب يؤثرن فيها استعمال املدرس الطريقة 
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والوسيلة غري مناسبة بنمو أنفسهن حىت يكون قلة 
 .اقدرهتن فيه

كانت الطالبات يتكلم لغة األم ألنه يتعلم من بيئته 
ولذلك تريد الباحثة أن يستعمل . أو يف امليدان الفسيح

سيكون  ناألدوات حول البيئة أو يف امليدان الفسيح ألهن
العربية يف تدريس هلا تأثريا على الطالبات يف تعلم اللغة 

احملادثة خصوصا وألهنن ميكن أن يالحظن ويسمعن 
ويشاهدن الظواهر اليت حتدث يف البيئة مبباشرة حىت ميكن 

 .أن ترقى رغبة الطالبات يف التعليم
إىل معرفة أنشطة الطالبات  هذه الدراسة هتدفو 

واملّدرسة يف تعليم احملادثة باستعمال األدوات حول البيئة 
يف امليدان الفسيح ومعرفة قدرة الطالبات على احملادثة 

 .اتباستعمال تلك األدو 
ثة تعرب الباحأما منهج الدراسة يف هذه الرسالة 

أهنا تستخدم املنهج التجريبية وهي التصميمات 
 One Grub)من فروع ( Pre-Experiment)ديةالتمه

Pre-Test Post-Test.) 
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تستعمل الباحثة طريقة البحث  يف هذه البحثو 
ي التجريبية باملالحظة واالختبارات يعين االختبار القبل

إجراء عملية تعليم احملادثة باستعمال  هو قبل
واالختبار  األدوات حول البيئة يف امليدان الفسيح

احملادثة باستعمال  البعدي هو بعد عملية تعليم
 . األدوات حول البيئة يف امليدان الفسيح

من حيث استفادة الدراسة احلالية من 
الدراسة السابقة اليت قدمتها رميا مسنا رزقي والدراسة 

الية من ناحية االختالف هي يف استعمال وسائل احل
التعليمية يعين األدوات حول البيئة يف الدراسة 
السابقة واستعمال البطاقات يف الدراسة احلالية، 

وأما . وكذلك االختالف يف مشكلة وأهداف البحث
من ناحية التشابه هي يف املنهج أي تستخدم الدراسة 

يب وتبحث الباحثة السابقة واحلالية باملنهج التجري
 .الدراسة السابقة واحلالية يف تعلم احملادثة

حتت " أولياء أغستيار"البحث الذي قدمته : ثانيا
الطريقة املباشرة واستخدمها يف تدريس احملادثة "املوضوع 
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دراسة جتريبية بقسم تعليم )بأفالم اإلمام الشافعي العربية 
. م2 71السنة  يف ("اللغة العربية للمستوى األول

بندا -جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، دار السالم
أن الطالب يف أما املشكلة يف هذا البحث . أتشية

 قواعدن املستوى األول هم حيفظون املفردات ويتعلمو 
اللغة العربية يف مادة أخرى ولكنهم ال يقدرون أن يطبقوا 

. يف احملادثةما يتعلمون من املفردات وقواعد اللغة العربية 
هذه يدل على أن قدرة الطالب يف املستوى األول بقسم 

 .اللغة العربية يف مهارة الكالم ضعيفة
على أن ذلك يريد الباحث أن يستخدم الطريقة 

واختار . املختلفة لتعلم اللغة العربية يف تدريس احملادثة
الباحث الطريقة بأفالم اإلمام ألشافعي العربية لتدريس 

لتسهل الطالب أن يطبقوا ما تعلمون من احملادثة 
 .املفردات وقواعد اللغة العربية يف ترقية احملادثة

 معرفة على قدرة الطلبةهذه الدراسة، إىل  هتدفو 
على احملادثة باستخدام الطريقة املباشرة بأفالم الشافعي 
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، هل استخدام هذه الطريقة يرقي قدرة الطلبة أم العربية
 .ال

. يستخدم املنهج التجريبية ث أنهعرب الباحيو 
ويعتمد الباحث يف اختار العينة على الطريقة العمدية 

(Purposive Sampling .) وهذه الطريقة وهي تعين أن
أساس االختيار من خربة الباحث ومعرفته بأن هذه املعرفة 

 .أو تلك متثل جمتمع البحث
وأما أدوات البحث املستخدم جلمع البيانات 

االختبار اليت ميكن : على األدوات التاليةفيعتمد الباحث 
أن يستخدمها الباحث جلمع املعلومات اليت حيتاجها 

 .بحث أو اختبار فروضهإلجابة أسئلة ال
من حيث استفادة الدراسة احلالية من الدراسة 

والدراسة احلالية من  سابقة اليت قدمتها أولياء أغستيارال
 التعليمية يعين حية االختالف هي يف استعمال الطريقةنا

يف الطريقة املباشرة واستخدامها يف تدريس احملادثة 
لدراسة السابقة واستعمال الوسائل التعليمية وهي ا

يف الدراسة احلالية، وكذلك  استعمال البطاقات
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وأما من ناحية . االختالف يف مشكلة وأهداف البحث
التشابه هي يف املنهج أي تستخدم الدراسة السابقة 

باملنهج التجرييب وتبحث الباحثة الدراسة السابقة  واحلالية
 .واحلالية يف تعلم احملادثة

 رسالةطريقة كتابة ال. ط
فاعتمدت الباحثة على  رسالةأما كيفية كتابة ال

يف كلية الرتبية وتأهيل  دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية
املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية سنة 

71 4. 
"Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry Banda Aceh”. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 مفهوم تعلم المحادثة - أ

 تعريف تعلم المحادثة -1
، مبعىن  "حمادثة-حيادث-حادث"احملادثة مصدر من 

تكّلما،حتدث -يتكّلم-نطقا أو مبعىن تكّلم-ينطق-نطق
التحدث هو عملية يتم  ".الشيء مبعىن تكلم الشيء وأخري

من خالهلا إنتاج األصوات تصحبها تعيريات الوجه اليت تسهم 
يف عملية التفاعل مع املستمعني، وهذه العملية نظام متكامل 
يتم تعلمه صوتيا ودالليا وحنويا بقصد نقل الفكرة أو املشاعر 

 .من املتحدث إىل اآلخرين
ادلة احملادثة لغة مراجعة الكالم واحملاورة واجمل

التجاوب هو أهنم يتحاورون أي يرتاجعون الكالم، . والتجاوب
واحملادثة إصالحيا هي . والكالم املتبادل بني اثنني فأكثر
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مراجعة الكالم واحلديث بني طرفني فإذا أضيف إىل األديان 
  .تقلها وتوصيلة لآلخرين

يعترب الكالم : وقال أمحد فؤاد حممد عليان يف كتابه
من عناصر االتصال اللغوي األربعة بعد العنصر الثاين 

ا تعلمه اإلنسان عن طريق ترمجة اللسان عم: وهو. االستماع
االستماع والقراءة والكتابة، وهو من العالمات املميزة 

الكالم يف أصل اللغة عبارة . لإلنسان، فليس كل صوت كالما
املعىن القائم  :وعند املتكلمني هو. األصوات املفيدة: عن

يف نفسي كالم، ويف : الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال بالنفس
وميكن تعريف الكالم . اجلملة املركبة املفيدة: اصطالح النحاة

ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب : تعريفا اصطالحا بأنه
به عن شيء له داللة  يف ذهن املتكلم وترعى فيه قواعد اللغة 

                                                             
تعليم المحادثة بطرق التمثيل لترقية قدرة الطلبة ذكر اهلل نزوىل،   

باب النجاح العصرى بندا دراسة تجريبية بمعهد )على التكلم باللغة العربية
   . ، ص(2 61بندا أتشيه، )،(أتشيه
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نشاط اللغوي للصغار وتعترب احملادثة من أهم ألوان ال 6.املنطوقة
والكبار على حد سواء، حيث أهنا تساعد التالميذ يف اخلروج 
من غزلته والتكيف االجتماعي مع جمموعة الزمالء وتطلق 
اللسان من عقاله وحىت حتقق احملادثة أهدافها ينبغي على تنمية 

  :املهارات التالية
 .االنتباه والرتكيز عند االستماع للمتحدث -
 .تعبريالطالقة يف ال -
 .ترتيب األفكار وتواصلها -
حسن اختيار األدلة واألمثلة والشواهد لتأكيد رأي أو  -

 .دعم وجهة نظر
 .التحدث يف نقطة حمددة -
 

 أهداف تعلم المحادثة -2
                                                             

، المهارات اللغوية ماهيتها وطرق تنميتهاأمحد فؤاد حممود عليان،  6
 01، ص (م 1 61داراملسلم، :الرياض)

المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية علي سامي احلالق،   
 21 . ، ص(1 61: لبنان)، وعلومها
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أما أهداف عامة لتعلم احملادثة وأمهها كما قال حممد  
 1:كامل الناقة ما يلي

 .أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية - 
 .األصوات املتجأورة واملتشاهبةأن ينطق  -6
أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية  - 

 .واحلركات الطويلة
أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية  -1

 .املناسبة
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح  -5

 .لرتكيب الكلمة العربية خاصة يف لغة الكالم
التعبري أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف  -2

 .الشفوي
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره  -0

 .ومستوى نضجه وقدراته
 .ممارسة الكالم بالعربية -8

                                                             
مكة )، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىحممد كامل الناقة،  1

  5 . ، ص(م 885 جامعة أم القرى، : املكرمة
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 طرق في تعلم المحادثة  -3
 الطريقة المباشرة - أ

تعلم وفهم اللغة عن طريق االستماع  التالميذكان 
التكلم هبا يف مواقف لقدر كبري من التحدث هبا، وعن طريق 

للتالميذ، ولوحظ أيضا أن هذه الطريقة هي خمتلفة ومناسبة 
اليت يتعلم هبا الطالب لغتهم الوطينة، ويتعلم اللغة الثانية 
بدون صعوبات كثرية عندما ينتقلون إىل بيئة هذه اللغة الثانية، 
وتعتمد هذه الطريقة على ربط كلمات اللغة املتعلمة ومجلها 

املعلم أو  وتراكيبها باألشياء واألحداث من دون أن يستخدم
 5.التالميذ لغتهم الوطينة

 المشكلة طريقة حل - ب
قد تقوم هذه الطريقة على أساس معاجلة املشكالت 

ويشتهر  اليت يعاين منها التالميذ أثناء كالمهم أو كتابتهم،
هذه الطريقة بالقاعدة اليت خيطئ فيها هؤالء التالميذ من 

                                                             
المحادثة في اللغة داود عبد القادر إيليغا، وحسني علي البسومي،  5

رسالة  لجة مشكالتها لدى الطلبة األجانبالعربية طرق تعليمها وأساليب معا
 560. ، ص(م 1 61املدينة، : جامعة املدينة العاملية)ماجستري غري منشور، 
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وإعداد خالل التعبري واالختبارات واملذكرات والقصص 
اجملالت احلائطة والّدعوات االجتماعية والرسائل اإلخوانية 

ويقوم املعلم حبصر . واملكاتبات الرمسية واملادة اإلذاعية باملدرسة
تلك األخطاء يبدأ بإثارة املشكلة وقد يثريها التلميذ نفسه، 
وما من شك يف أن التعليم يكون أثبت يف الذهن إذا جاء عن 

ذ أن يكشف بنفسه حل املشكلة اليت طريق حماولة التلمي
 .تعرتضه

 الطريقة التواصلية  -ج
قد تكون هذه الطريقة ما قامت يف األصل أو أثناء 
احلرب العاملية الثانية، وهتدف إىل متكن املتعلمني من إتقان 
اللغات األجنبية، واستخدمها يف مواقف احلياة املختلفة اليت ال 

 خللق جيل ممن يتقنون ميكن فيها استخدام لغة األم، إال
اللغات األجنبية الستخدامها بوصفها جزءا من اجملهود احلريب 

 .للحلفاء
 طريقة الحوار والمناظرة  -د

طريقة احلوار هي تلك الطريقة اليت تقوم على أساس 
احلوار والنقاش باألسئلة واألجوبة للوصول إىل حقيقة من 
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احلقائق، ونتيح هذه الطريقة للمتعلم املشاركة يف العملية 
التعليمية باألسئلة وإبداء الرأي واالستماع إىل آراء اآلخرين 

ن الكالم وحتليلها، حيث يتبادل فيها املعلم واملتعلمو 
واالستماع، ويشاطر فيها املتعلمون املعلم الفهم والتحليل، 
وتقوم موضوع أو فطرة أو مشكلة وبيان نقاط االتفاق ونقاط 

 2.االختالف
 خطوات تدريس المحادثة -4

عن  م بالتمهيد ملوضوع احملادثةيقوم املعل. التمهيد - أ
وهتيئة أذهاهنم  الطلبة طريق عرض ما يشتاق إليه

طرح األسئلة عليهم أو عرض الصور أو لذلك سواء ب
 0.غري ذلك من الوسائل

إن اختيار موضوع احملادثة الذي  .اختيار الموضوع - ب
 :يتحدث فيه الطلبة يف درس احملادثة ميكن أن يكون

                                                             
، "...المحادثة في اللغة العربيةادر إيليغا، وحسني علي البسومي، داود عبد الق1
   5. ص

 ...،مهارات اللغة العربية وعلومها المرجع في تدريسعلي سامي احلالق،   1
 28  .ص
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حيث يقوم املعلم بتدوين عنوان . قبل املعلم من -
املوضوع الذي سيطرحه على الطلبة، وكتابة العناصر 

 .الرئيسية للموضوع على السبورة خبط واضح
حيث يقوم الطلبة باختيار موضوع أو . من قبل الطلبة -

ويتم . أكثر من املوضوعات اليت مييلون للحديث فيها
رها الرئيسية تدوين عناوين هذه املوضوعات وعناص

على السبورة خبط واضح مع مراعاة أن ال يزيد عدد 
 .هذه املوضوعات عن ثالثة

عن طريق القصص القصرية اليت يقوم الطلبة بقراءهتا  -
يف أثناء املدرس ملدة زمنية مناسبة أو أن يقوم املعلم 
بإعطائهم هذه القصص لتكون واجبا بقرؤونه قبل 

رتك للطلبة حرية حضورهم إىل غرفة الدرس، أو أن ي
اختيار بعض القصص اليت يسمعوهنا من آبائهم أو 
قرؤوها من مكتبة املدرسة أو مكتبتهم اخلاصة أو يف  

 .كتب املطالعة
بعد أن يتم اختيار املوضوع الذي  .عرض الموضوع -ج

مييل الطلبة إىل احلديث فيه يقوم املعلم بتدوين عنوان 
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يقوم بعرض  املوضوع أو املوضوعات على السبورة مث
 :املوضوع عن طريق

حيث يقوم املعلم بتوجيه جمموعة من . األسئلة طرح -
األسئلة إىل الطلبة هبدف إلقاء الضوء على جوانب 
املوضوع املختلفة وسهولة الوقوف على األفكار 

 .الرئيسية فيه
يقوم املعلم بعرض . طرح املوضوع بصورة مشكلة -

لتعبريي املوضوع بصورة مشكلة غذا كان املوضوع ا
ومن مث يقوم بتحديد أبعاد هذه املشكلة . اجتماعيا

ويرصد عناصرها الرئيسة على السبورة يف شكل نقاط 
وقد يتحدث عنها بشكل موجز ليثري اهتمام الطلبة 

 .هبا
حيتاج املعلم إىل . استخدام وسائل اإليضاح املختلفة -

وسائل إيضاح خمتلفة  لتوظيفها يف عرضه ملوضوع 
 .وي أو احملادثةالتعبري الشف
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ينبغي على املعلم أن يتيح . حديث الطلبة أو التالميذ -د
الفرصة لطالبه ليتحدثوا عن املوضوع التعبريي الذي مت 

 8:اختياره ويتم ذلك على حنو اآليت
مناقشة الطلبة يف العناصر الرئيسة للموضوع من حيث  -

 .ترتيبها ترتيبا متسلسال طبيعيا ومنطقيا
التلميذ من أحد الطلبة احلديث يف عنصر الطالب أو  -

من هذه العناصر مث يطلب من اآلخرين التحدث يف 
بقية العناصر، وينبغي عليه مساعدة الطالب أو 
التلميذ املتحدث لتشجيعه على االستمرار يف 

 .احلديث
بعد االنتهاء من احلديث يف جوانب املوضوع املختلفة  -

احلديث يف يطلب املعلم من الطلبة أو التالميذ 
 .املوضوع كله دفعة واحدة

 
 مفهوم الدوافع وأنواعه  - ب

                                                             
المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية علي سامي احلالق،  1

 01  .ص...،وعلومها
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 الدوافع تعريف -1
إن كلمة الدوافع مجع من دافع وهو لغة اسم الفاعل 

مبعىن حافز أو باعث، وهو كلمة ميكن ( دافع-يدفع-دفع)
الدوافع هي احملركات . Motivasiأو   Doronganلرتمجتها ب

والدوافع هي العوامل احملركة . لسلوك الفرد يف املواقف املختلفة
الدافع قوة نفسية  8.للسلوك واملثرية للنشاط العقلي واحلركي

. داخلية حترك اإلنسان لإلتيان بسلوك معني لتحقيق هدف حمدد
فإذا ما حدث ما يعيق اإلنسان عن حتقيق هدفه ظل يشعر 

الضيق، إىل أن ينال بغيته ويشبع الدافع الذي حركه حنو بالتوتر وب
 1 .ذلك كله

القرآن وعلم "وقال الدكتور عثمان النجايت يف كتاب 
، الدوافع هي القوى احملركة اليت تبعث النشاط يف الكائن "النفس

                                                             
1

  05 . ، ص(880 دار املريخ، :الرياض)أسس علم النفسعبد الستار ابراهيم، 
المرجع في مناهج تعليم اللغة أمحد مدكور، ورشدي أمحد طعيمة،  علي  42

. ، ص(م 1 61دار الفكر العريب، : القاهرة)"للناطقين بلغات أخرى العربية
  8 
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   .احلي وتبدئ السلوك وتوجيهه حنو هدف أو أهداف معّينة
ية أو استعداد داخلي فطري وميكن تعريف الدوافع بأنه حالة داخل

أو مكتسب شعوري أو ال شعوري، عضوي أو اجتماعي أو 
نفسي، يثري السلوك، ذهنيا كان أو حركيا، ويوصله ويسهم يف 

 .توجيهه إىل غاية شعورية أو ال شعورية
 6 :أما أمهية الدوافع هي 

 .الدوافع كمصدر لتفسري االختالف الدائمة بني الناس ( أ)
 .لتفسري النشاط العقلى واحلركىالدوافع كمصدر  ( ب)
 الدوافع كمصدر االستمرار يف النشاط واملثابرة ( ج)

وللدافعية تأثري كبري يف تعلم اللغة الثانية، ومع اختالف 
علماء النفس حول هذ التأثري اال أهنم جيمعون على حقيقتني 

أوالمها، أنه كلما كان وراء الدارس دافع يستحثه، وحافز . هامتني
لم شيء ما كان ذلك أدعى إىل إمتامه، وحتقيق يشده إىل تع

. اهلدف منه، خاصة يف أشكاله املعقدة، ومهارة املتشابكة
                                                             

: دار الشروق: القاهرة)، القرآن وعلم النفس،حممد عثمان النجايت 44
 60. ، ص6.، ط(820 

  0 . ، ص......أسس علم النفسعبد الستار ابراهيم،  6 
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وثانيهما، أن وراء الكثري من حاالت الفشل يف التعلم فقدان 
   .الدافع

 أنواع الدوافع -2
إذا نظرنا إىل السلوك اإلنساين لوجدنا أنه مدفوع بدافعة 

 .بمعينة بعضها فطري وبعضها مكتس
هي الدوافع اليت مل يكتسبها ( األولية)الدوافع الفطرية  ( أ)

الفرد من بيئته عن طريق اخلربة واملران والتعلم، وإمنا هي 
والدوافع األولية . عبارة عن استعداد يولد الفرد مزودا به

أو الفسيولوجية ومن أمثلتها اجلوع والعطش واجلنس 
ة ميتاز وإىل جانب ذلك فإن الدوافع الفطري 1 .وإلخراج

بظهوره منذ امليالد أو على األقل يف سن مبكر أي قبل 
أن يستفيد الفرد من اخلربة ومن أساليب الرتبية اليت 

 .يقدمها له املنزل واملدرسة واجملتمع بأسره

                                                             
المرجع في مناهج تعليم أمحد مدكور، ورشدي أمحد طعيمة،  علي  42

 8  . ص ،اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى

 00 . ص ،...أسس علم النفسعبد الستار ابراهيم،  41
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هي الدوافع اليت ( الثانوية)الدوافع املكتسبة الشعورية  ( ب)
ه تنشأ كنتيجة لوجود الفرد يف البيئة اليت يعيشها وحماولت

التكّيف مع نظمها، فيعدل بالتبعية من دوافعه الفطرية 
ويطلق عليها أحيانا اسم . وينظمها تنظيما خاصا

الدوافع الثانوية املكتسبة ألن نشأهتا ترتبط بظروف 
الشخصية واستعدادهتا وتفاعالهتا مع الوسط 
اإلجتماعي ومن أمثلتها دافع القوة، واالنتماء، والتفوق، 

 5 .إلجتماعية أو مقاومتهاوجماراة الضغوط ا
 

 وظائف الدوافع -3
. جناح عملية التدريس والتعلم يتأثر بدوافع التعلم للتالميذ

أما . ينبغي تشجيع املدارس الطالب للتعلم يف حتقيق األهداف
  على النشاط تشجيع التالميذ: بالنسبة لوظيفة الدوافع فهي 

وهكذا ميكن أن  2 .واإلحاالت وحتديد االجتاه حنو السند حتقيقه

                                                             
 00 . ص ،...أسس علم النفسعبد الستار ابراهيم،   41

16
Amna Emda, “Kedudukan Motivasi Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran” (Lantanida Journal: 2017), hal. 176 
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تعطي الدافع التوجهات واألنشطة اليت جيب االضطالع هبا وفقا 
 .للخطوط العريضة ألهدافها

أنه ...( 6)ولتحسني احلافز على التعلم، ذكرت ماكمون 
وتشمل املؤشرات . ميكننا تقدمي بعض املؤشرات إىل مراحل معينة

(.  تواتر األنشطة، (. 6، مدة النشاط(.   0 :التحفيزية هي
والثبات والقدرة على التعامل مع (. 1متانة أهداف النشاط، 

التفاين لتحقيق (. 5اإلجراءات والصعوبات لتحقيق األهداف، 
جيب حتقيق مستوي الطموح مع األنشطة (. 2األهداف، 

املوقف جتاه األنشطة (. 0املضطلع هبا ومستوي اإلجناز املهارة، 
 .اليت يتعني حتقيقها

أن خصائص أو مؤشرات التحفيز  (6118)يعرف محزة 
 :هي

                                                             
17 Nova Asvio, Arpinus, Suharmon, “The Influence of Learning 

Motivation and Learning Environment on Undergraduate Student’s 

Learning Achievement of Management of Islamic Education, Study 

Program of Iain Batusangkar in 2016”, (IAIN Batusangkar:2016), hal. 

19 
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 الرغبة يف النجاح - 
 احتياجات التعلم -6
 .األمل واملثل املستقبلية - 
 .جائزة يف التعلم -1
 .األنشطة املثرية -5
 .وجود البيئة التعليمية املواتية -2

 
مث االبعاد واملؤشرات التحفيزية على أساس نظرية التعلم من برويف 

 :هي( 881 )
يف أنشطة التعلم، والرغبة  ويشارك البعد اجلوهري بنشاط - 

يف معرفة األمور املتعلقة بالدرس والرغبة يف التعلم بصوره 
 .مستقله

االبعاد اخلارجي جتنب املعلم العقاب، والتشجيع على  -6
حصول الثناء من املعلمني وتشجيع إلرضاء الوالدين 
وتشجيع على حصول الدرجات اجليدة والدعم من 

 .األصدقاء
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 األسئلة واألجوبةمفهوم بطاقة  - ج
 تعريف بطاقة األسئلة واألجوبة -1
تكون عليها كلمة أو قد البطاقة هي قطعة من الورق،  

يرى صالح عبد  8 .مجلة أو صورة أو قصة أو أسئلة أو غريها
اجمليد العريب أن البطاقة هي قطعة من الوراق املقوى يكتب على  

ا تريد وهن. كل منها عبارة أو كلمة أو مجلة يف بعض األحيان
الباحثة استعمال البطاقات حتتوي عليها الكتابة أو الكلمة أو 

الكتابة على البطاقات هي عن مواد التعلم يف املدرسة، . اجلملة
 .وسيتم ربطها باحملادثة اليومية للتالميذ

بطاقات األسئلة واألجوبة هي جمموعة من البطاقات  
 نصفها بعدد طالب الفصل، يف نصف هذه البطاقات أسئلة ويف

ويقرأ التالميذ الذي معه بطاقة . اآلخر إجابات على هذه األسئلة
. األسئلة ويرد عليه التالميذ بطاقة اإلجابات على هذه األسئلة

بطاقات األسئلة واألجوبة هي بطاقات : قال حممد رضا السقاف

                                                             
دار : كويت)، تدريس اللغة العربيةحممد صالح الدين على جمادر،  8 

 15.، ص(القلم، دون السنة
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حتمل أسئلة يف موضع علمي مناسب أو يف حكاية شائقة، 
 .بات هذه األسئلةومعها بطاقات أخرى هبا إجا

 :أما أهداف استعال البطاقات يف عملية التعلم ما يلي
 .ممارسة تطوير الفكرة من الكلمة - أ
 .تدريب مهارة املتعلمني - ب

 8 :هذه البطاقات هلا املزايا كما يليأما 
 .جعل جو التعلم ممتع وميكن أن حيفز إبداع املتعلمني - أ

 .العملية وتسليمها بسهولة - ب
 .جملموعات كبرية أو صغريةميكن استخدامها  - ت

 
 أهمية استخدام بطاقة األسئلة األجوبة -2

كان استخدام البطاقات هلا مهمة أم كان بطاقات 
 61:كما يلي   ومن أمهيتها. الصور أو الكلمات

                                                             
19 Fatmawati Nurhidayah, “Keefektifan Penggunaan  Media 

Permainan Kartu Kata dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

Bahasa Jerman Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Imogiri Bantul”, 

(Universitas Negeri Yogyakarta: 2014), hal. 20 

استخدام بطاقات الصور والكلمات لتنمية مهارة الكالم سرواين،   02
دراسة إجرائي في مدرسة سيالت المتواسطة اإلسالمية الحكومية بكواالفواس  )
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تشجع الدارسني على نقل أعينهم من صفحات  -
الكتاب، مما جيعل كالم الدارس مع زميله أكثر سهولة 

 .وأقرب إىل الواقع
من كالم املدرس يف الدرس، وتفسح فرصا أطول حتد  -

فالوقت الذي يقتطع من كالم . للدارس كي يتكلم
املدرس، يستفيد منه الدارس يف مزيد من التدريب على 

 .اللغة
تساعد على تعلم االستماع والكالم، وتتيح للمدرس أن  -

 .حيقق التكامل بني هذه املهارات بطريقة بناءة
 

 في المحادثة واألجوبةاستخدام بطاقة األسئلة  -3
وهذه احملادثة تتكون علي . كان احملادثة من مهارة الكالم

واآلراء الشخصني أو أكثر اليت هبا تنتقل األفكار، واملعتقدات، 

                                                                                                                           

-16. ص ،(6118جامعة موالنا مالك إبراهيم، : ماالنج)، (كاليمانتان الوسطى
1  
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واملعلومات، والطالبات إىل اآلخرين بواسطة الصوت، فهي 
  6.ينطوي على لغة وصوت وأفكار وأداء

من الوسائل ويف احملادثة سنستعل البطاقات ألهنا 
وأما الوسائل التعليمية هي تسهيل املعلمني والتالميذ . التعليمية

ويف املدرسة يستخدمون املعلم الوسائل التعليمية . يف عملية التعلم
التقليدية حنو السبورات والكتب املدرسية، ولكن االستخدام 

ليس أهنا . املستمر للوسائل التعليمية التقليدية فجو التعلم رتيبا
ست جيدة لتنفيذ ولكن عندما ال يبحث اختصاصي التوعية لي

عن اختالفات تعليمية فأكثر إثارة لالهتمام، فإن املتعلمني أو 
 66.التالميذ سوف يشعرون بامللل من التعلم

كما أنه يؤثر على حتفيز التالميذ للتعلم وميكن توقع 
واحد منهم مع استخدام الوسائل التعليمية يعين ألعاب 

هذه اللعبة سوف تساعد التالميذ يف التعبري عن . البطاقات
وأما كيفية استعمال هذه البطاقات وهي البطاقات . اجلمل شفويا

                                                             
ة في اللغة المحادثداود عبد القادر إيليغا، وحسني علي البسومي،  04

  56. ص...العربية
22

 Fatmawati Nurhidayah, “Keefektifan Penggunaan  Media 

Permainan Kartu Kata...” hal. 31 
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مع الكلمات املتعلقة باملوضوع ويتم ترتيب بعض البطاقات يف 
يقوم التالميذ بتجميع املوضوع والكلمات . فكرة اجلملة األساسية

   6.لفكرة األولية للتحدثالداعمة املوجودة يف البطاقات لتكون ا
 

                                                             
23

 Fatmawati Nurhidayah, “Keefektifan Penggunaan  Media 

Permainan Kartu Kata...” hal. 32 
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aالفصل الثالث 
 إجراءات البحث الحقلي

 
 منهج البحث - أ

حبث جترييب، وكان ممنهج  إن البحث يف هذه الرسالة
حبثه منهج جترييب ألن منهج البحث العلمي الذي أثر جليل 

يب الذي تستطيع يف تقدم العلوم الطبيعية هو املنهج التجري
على ( املتغري املستقل)يعرف أثر السبب  الباحثة بواسطته

 (.املتغري التابع)النتيجة 
البحث : تقسيم البحث التجريبية إىل أربعة األقسام

والبحث التصميمات التمهيدية ( Factorial Design)العاملية 
(Pre Experiment ) والبحث التجريبية احلقيقية(True 

Experiment ) والبحث الشبه التجريبية(Quasi 

Experiment.) 
وقالت سوهر مسى أركنتو أن حبثا جتريبيا ينقسم إىل 

وتصميمات ( Quasi Experiment)شبه التجريب : قسمني 
: وقال حممد عني يف كتابه (. True Experiment)التجريب 
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أن حبثا جتريبيا ينقسم إىل ثالثة أقسام وهي التصميمات 
 Quasi)وشبه التجريب ( Pre Experiment)التمهدية 

Experiment ) وتصميمات التجريب(True Experiment.)  
 Pre)اختارت الباحثة يف حبثها التصميمات التجريبية 

Eksperiment)  ويقصدها تلك التصميمات اليت هبا النتيجة
وتصميم . ليس جمرد يتأثر باملتغري املستقليتأثر باملتغري التابع 

 One Grup"البحث اليت أجريت على هذا منهج البحث 

Pre-Test Post-Test ."ا التصميم، نظرا لالستبانةيف هذ 
-Post" يسمى بـ الثانية واالستبانة" Pre-Test"األوىل يسمى بـ

Test" باستخدامPre-Angket Post-Angket   . وهناك تقسيم
 تعلمالثانية يف و  احثة الفصل الواحد وهلا االستبانة األوىلالب

 .األسئلة واألجوبةبطاقة  خداماحملادثة باست
 

 2خ    x    خ
 :التفصيل 

 االستبانة القبلية=   خ
                                                             

1
 Moch Ainin, “Metodologi Penelitian Bahasa Arab”, (Malang: 

Hilang Pustaka, 2007), hal.81 
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 ةالبعدي االستبانة=  2خ
x  = املعاجلة التجريبية 
 

 البحث  جتمعم - ب
جمتمع البحث هو مجيع األفراد أو األشياء أو 

وجمتمع  2.األشخاص الذين يشكلون موضوع مشكلة البحث
تعمم عليه البحث هو عملي منهجي يراد به كل ممكن أن 

نتائج البحث سواء كان جمموعة أفراد أو كتب أو مباين 
طريقة العمدية أو املقصودة أو مت الباحثة الاستخد .مدرسية

االختيار باخلربة وهي تعين أساس االختيار خبربة الباحثة 
    .ومعرفته بأن هذه املفردة متثل جمتمع البحث

 : Suharsimi Arikuntoكما قال   
Apabila subjeknya kurang dari 011, maka sampelnya 

merupakan populasi itu  

sendiri sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

populasi, dan jika  

                                                             
   . ، صمحاضرات المنهج التجريبيحممد عبد مطشر الالمي، .د    
 99. ص... ، المدخل إلى البحثصاحل بن العساف،   
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jumlah subjeknya lebih dari 011, maka dapat diambil %01-

01 atau   %51-51  atau lebih. 

ناقصا من املائة فأفضل أن يؤخذ  إذا كان اجملتمع : املعىن
كله حىت يكون البحث حبث اجملتمع، وإذ كان عدده أكثر 

 .أو أكثر %21-21أو  %1 -1 من املائة فيؤخذ 
ا الباحثة مجيع وأما اجملتمع يف هذا البحث فتأخذه

وعدد التالميذ . SD IT Hafizul Ilmi Aceh Besarيف  التالميذ
 .ميذاتل 81 يف هذه املدرسة 

 
 عينة البحث - ج

عينة البحث هي جمموعة جزئية من جمتمع البحث، 
وممثلة لعناصر اجملتمع أفضل متثيل، حبيث ميكن تعميم نتائج 
تلك العينة على اجملتمع بأكمله وعمل استدالت حول معامل 

أخذت الباحثة أما عينة البحث يف هذا البحث   .اجملتمع
أو باحثة العينة الغرضية فأخذت ال. التالميذ يف الفصل الرابع

                                                             
  . ، صمحاضرات المنهج التجريبيحممد عبد مطشر الالمي، .د  3
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يعين يعتمد إختيار " Purposive Sampling"القصدية أو يقال 
 . العينة على األفراد اليت تساعد الباحثة على حبثه

اختارات الباحثة العينة جملتع البحث بالفصل الرابع 
باإلطالع إىل حتصيلهم الدراسني السابقني أن قدرهتم يف 

ربة تعيني العينة وهي تعين أن أساس تعلم احملادثة واختارها باخل
اختارها خربة الباحثة ومعرفتها بأن هذا الطلبة يتمثلون جمتمع 

 .البحث
 
 طريقة جمع البيانات وأدواتها   -د

خالل البحث ستقوم الباحثة أدوات البحث وهلا عالقة 
 :هي يت تستخدمها يف هذه الرسالةومن ألدوات ال. باملوضوع

 االستبانة - 
االستبانة هي جمموعة من األسئلة املكتوبة اليت يقوم 

ويعترب االستبانة أوال ستقضاء أداة املالئمة . الطلبة باإلجابة عنها
. للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني

ويقدم االستبانة بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من 
ع االستبانة، هبذه الطريقة قبل عدد من األفراد املعني مبوضو 
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تنقسم الباحثة دفتار األسئلة على تالميذ لتحصيل البيانات 
 وكانت هذه األسئلة ملعرفة استجابة الطلبة على أنشطة. حمصوال

بورقة وأدواهتا  .تعلم احملادثة باستعمال بطاقة األسئلة وألجوبة
  .االستبيان

 
 1-3الجدول 

 مؤشرات الدوافع
التعريف  المتغير الرقم

 التشغيلية
 المقياس االستبانة من متعدد المؤشرات

الدوا  
 فع

العوامل 
احملركة 

للسلوك 
واملثرية 
للنشاط 
العقلي 
 .واحلركي

الرغبة يف  - 
 النجاح

 

ليكرت   2،، ،  ، ، 
(Likert) 

 
احتياجات  -2 

 التعلم
2،،، 1، 9،22 

األمل  - 
واملثل 

 املستقبلية

1،9،  ،2  

 4 ،  ،4، جائزة يف  - 
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 التعلم
األنشطة  -1

 املثرية
8، 2، 1، 8،21 

وجود  -4
البيئة 

التعليمية 
 املواتية

21،2  

 21 جمموع
 

وكيفية . وهذه املؤشرات اليت تستخدم لتأليف االستبانة
إجابات، وخيتار التقييم على املقياس وهو كل السؤال لديه مخسة 

وطريقة تصنيف . االستبانةالتالميذ إحدى اإلجابات من سؤال 
إىل   ، ولألسئلة السلبية من  إىل  1البند لألسئلة اإلجيابية من 

 1.وتستخدم الباحثة االستبانة اليت قد مت اختبار صالحيته. 1
 . لعملية معاجله البيانات" SPSS 22"وستستخدم الباحثة 

                                                             
5 Faninda Oktavia, “Pengaruh Penggunaan Media 

Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Mata Pelajaran Al-Qur’an 

Hadits Siswa Kelas VIII MTsN 6 Boyolali”, (IAIN Surakarta:2018), hal. 

76 
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 2-3الجدول 

 التالميذ البديل من نتيجةال
 سلبي إيجابي اإلجابة
   1 توافق جدا
 2   توافق
     ناقص

   2 غري موافق
 1   غري موافق جدا

 
 املالحظة املباشرة -2

طريقة املالحظة هي الطريقة املستعملة يف مجيع احلقائق 
أما معىن املالحظة املباشرة . بوسيلة املالحظة أو املشاهدة

إصطالحا فريتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشري إىل أداة من 
أدوات البحث جتمع بواسطتها املعلومات الذي ميكن الباحث 

واملالحظة املباشرة . من اإلجابة عن أسئلة البحث وإختبار فروضه
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هي حيث تقوم الباحثة مبالحظة سلوك معني من خالل إتصاله 
ويف هذا البحث  4.مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت يدرسها

رة بوجود جمئ الباحثة إىل مكان باشاملتستخدم الباحثة املالحظة 
وأدواهتا بورقة  .SDIT Hafizul Ilmi Aceh Besar الدراسة يف 

 .وهي ورقة مالحظة املدّرسة وورقة مالحظة التالميذملالحظة ا
 

 3-3الجدول 
 والتالميذ ةسمؤشرات ورقة مالحظة المدر  

 الرقم من متعدد المؤشرات الرقم المتغير
مالحظة 
 ةاملدرس
 

  ،2،  استعداد التالميذ يف التعلم - 
املهارة على تطبيق اإلدراك  -2

 بالرتابط
 ،1،4 

 8،9،، املادة الدراسيةاملهارة على شرح  - 
إدارة التدريبات أو بطاقة  - 

 األسئلة واألجوبة
 1،  ، 2،   

 1 ،  براعة املدرس على املواد  -1

                                                             
 28 -،2 . ، ص...المدخل إلى البحثصاحل بن محد العّساف،  4



34 
 

 
 

 الدراسية
 8 ،، ،4  املهارة على ختم عملية التعليم -4
 9،21  إعطاء اخلالصة والتعزيز -،

 22 مجموعة
 

 عدد المؤشرات الرقم المتغير
مالحظة 
 التالميذ
 

   اهتمام التالميذ - 
   نشاط التالميذ يف املناقشة  -2
   نشاط التالميذ يف التساءل - 
   نشاط التالميذ يف إجابة السؤال - 
رغبة التالميذ يف التعلم باستخدام  -1

 بطاقة األسئلة واألجوبة
  

   رغبة التالميذ يف تكلم اللغة العربية -4

 11 مجموعة
 

 طريقة تحليل البيانات  -ھ   
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جترب الباحثة عملية التعليم والتعلم يف تعلم احملادثة 
باستعمال بطاقة األسئلة واألجوبة، كانت الباحثة يقوم كمشرفة 

هذه البطاقة لتشجيع  ملية التعليم والتعلم عند استخدامع
وتستخدم الباحثة حتليال كميا لتحليل . التالميذ يف تعلم احملادثة
التحليل الكمي هو يقصد به إستنتاج "البيانات يف هذا البحث، 

املؤشرات واألدلة الكيفية وحماوالت الربط بني احلقائق وإستنتاج 
 ".العالقات
ميا، والتحليل الكمي هو يقصد به حتليل املعلومات رق 

أي إستنتاج املؤشرات واألدلة الرقمية الدالة على الظاهرة 
والتحليل الكمي هو البحث الذي تستخدم بالتفكري . املدروسة

القياسي لنيل الفرض، مث القيام باختباره يف ميدان البحث وأخد 
 ،.ذلك الفرض حسب احلقائق امليدانية الواقعية

 Uji)تنتاجية االس مت الباحثة االختبار اإلحصائيةاستخد

Statistik Inferensial )الوصفية  واإلحصائية(Uji Statistik 

Deskriptif).اأما االختبار اإلحصائية االستنتاجية تستخدمه 

                                                             
7
 Ahmad Tanzeh, “Metodologi Penelitian Praktis”, (Jakarta: 

Bina Ilmu, 2004), hal. 38 
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الباحثة ملعرفة تأثري استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة لتشجيع 
باستعمالت االستبانة وهي االستبانة  التالميع يف تعلم احملادثة

واالختبار اإلحصائية الوصفية ملعرفة .  واالستبانة الثانيةاألوىل 
بورقة  أنشطة املدّرسة والتالميذ باستخدام بطاقة األسئلة واألجوبة

ات اليت استعملت وحتليل البيان .مالحظة املدّرسة والتالميذ
وسيتم وصفها بالتفضيل يف . Uji-t/Uji Rank Testالباحثة يعىن 
 :اجلدول التايل
 

 4-3الجدول 
 أسئلة البحث وتحليلها

 حتليل البيانات أسئلة البحث الرقم
 قة األسئلة واألجوبةبطا خدامهل است  

 تعلم احملادثةيف  التالميذ  يؤثر دوافع 
 ؟SD IT Hafidzul Ilmi Aceh Besar بـ

Uji-t/Rank 

Test 

التالميذ على و  أنشطة املدّرسةكيف  2
يف   قة األسئلة واألجوبةبطااستخدام 

 تعلم احملادثة؟

املعدلة والنسبة 
 (%)املائوية 
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-Uji)باستخدام  ةبعديبيانات عن نتيجة االستبانة الوحتليل ال - 

t/Rank Test) فتستعمل الباحثة الرموز “SPSS Statistic 

22”. 
كان البيانات يف اختبار التطبيع والتجانس مردودا إذا كان 

 sig. (2-tailed) 1،11) 1،11أكثر من ( .Sig)قيمة األمهية 

والبيانات يف اختبار التطبيع والتجانس مقبوال إذا كان  8.(˃ 
 sig. (2-tailed) 1،11) 1،11أقل من ( .Sig)قيمة األمهية 

وملعرفة نتيجة تأثري استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة  (.>
لتتشجيع التالميذ يف تعلم احملادثة فقيمة األمهية أقل من 

1،11 (1،11 sig. (2-tailed) <).  
وحتليل البيانات من طريقة املالحظة املباشرة فاستعملت  -2

 :الباحثة الرمز التايل
 

P = 
 

 x %011  
 : البيان 

                                                             
8  Agus Tri Basuki, “Analisis Statistik dengan SPSS”, hal. 47 
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P  =النسبة املؤية الكليمة 

R  =عشرات احلصول عليها 

T  =النتيجة الكاملة 

وحيدد املسند ألنشطة التالميذ إجراء عملية التعليم والتعلم إىل 
 :حتويلمخسة 

 جيد جدا=  % 11  –  8

 جيد=   % 81 –  4

 مقبول=   % 41 –   

 ناقص=   % 1  –  2

 غري جيد=   % 21 – 1
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 ومناقشتها عرض البيانات - أ
شرحت الباحثة يف الفصل الرابع فيما يتعلق مبنهج قد    

لتشجيع  البحث عن استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة
لباحثة أن ويف هذا الفصل تعرض ا .يف تعلم احملادثة التالميذ

 SD IT بـج البحث فقد قامت الباحثة بحث عنها نتائت

Hafizul Ilmi Aceh Besar  9102/9191للسنة الدراسية .
 SD IT Hafizul Ilmi Aceh Besar وختتار الباحثة االستبانة بـ

للحصول على نتائج البحث يف البحث التجرييب إعتمادا 
على رسالة عميد كلية الرتبية وتدريب املعلمني جبامعة الرانريي 

عن مجيع  Un.08/FTK.1/TL.00/01/2020بندا أتشيه برقم 
 .البيانات فيه

 
 لمحة عن ميدان البحث -1
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يقع يف شارع   SD IT Hafizul Ilmi Aceh Besarكان 
ة بلغ كرونغ من شيك سيلغ يف ضيعة ملكوتا بقري. ت

 93332نواحي بيت السالم أتشيه كربى والرموز الربيدية 
م برأسه 9109تأسس املدرسة يف السنة . 92كيلو مرت 

شخصا منهم النساء  91أما املدرسون كلهم . أستاذة أرتايت
 ومنهم يتخرجون من درجة البكالوريوس. 6والرجال  02

 .وحالة أو مكانة املدرسة خاصة .واملاجستري
 SD IT Hafizul Ilmi Acehوعدد الفصل للمدرسة 

Besar  فرق 2مراحل وفرقة التعليم  9األن ينقسم إىل. 
شخصا وأما بأهنا  083وعدد الطلبة يف هذه املدرسة كلهم 

 :فيما يلي
 

 1-4الجدول 
 :عدد الصف الدراسي ومجموعة

 المجموع عدد الصف الصف رقم
 22 3 الصف األول 0
 99 0 الصف الثاين 9
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 21 9 الصف الثالث 3
 96 0 الصف الرابع 2
 99 9 الصف اخلامس 9

 181 9 المجموع
 

 توقيت البحث -2
 SD IT Hafizulبالبحث احلقلي  كانت الباحثة تبحث

Ilmi Aceh Besar  م 9191فرباير  2يناير حىت  30يف التاريخ .
 :أن توضح البحث التجرييب كما يليستقوم الباحثة 

 
 2-4الجدول 

التوقيت في استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة في البحث 
 التجريبي

 أنشطة ألمدّرسة التاريخ اليوم اللقاء
اللقاء 
 األول

 تعطي االستبانة األوىل - م 9191يناير  30 اجلمعة
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استخدام بطاقة  - م 9191فرباير  3 اإلثنني اللقاء الثاين
األسئلة واألجوبة يف 

 عملية التعلم
اللقاء 
 الثالث

بطاقة  استخدام - م 9191فرباير  2 الثالثاء
األسئلة واألجوبة يف 

 عملية التعلم
تعطي االستبانة  -

 الثانية
 

تعلم المحادثة باستخدام بطاقة األسئلة إجراء   -3
 واألجوبة

أما هدف التعليم يف هذا البحث أن استخدام بطاقة 
األسئلة واألجوبة لكي تدافع التالميذ أن يتكلموا باللغة 

كانت الباحثة قد باحثت   .الفصل خاصةالعربية داخل 
االستبانة األول الباحثة  األول قدمتاللقاء . بثالثة اللقاء

 الباحثة تستخداما االستبانة واللقاء الثاين حيتوى على قائمة
بطافة األسئلة واألجوبة واللقاء الثالث قدمت الباحثة 
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االستبانة الثاين لنظر إىل تأثري تشجيع التالميذ يف تعلم 
 . احملادثة

 
 3-4الجدول 

بطاقة األسئلة أنشطة المدرس والتالميذ في استخدام 
 واألجوبة قبل استخدام وبعدها

 قدمت االستبانة قبل استخدام هذه البطاقة: اللقاء األول
 أنشطة التالميذ أنشطة المدرس

 :نشطة األول األ
 قدم املدرس السالم  -
يأمر املدرس التلميذ  -

 ليقرؤون الدعاء معا
 قائمة احلضوريقرأ املدرس  -
يشرح املدرس أهداف  -

التعليم، جمال املادة 
 والنشاط التعليمي

 
 جييب السالم من املدرس -
 التالميذ يقرؤون الدعاء -
 جييب التلميذ -
 يسمع التالميذ شرح املدرس -
جييب التالميذ من شرح  -

 املدرس
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يربط املدرس املادة الدراسي  -
 بتجربة التالميذ
 :جواهر األنشطة

 الكلمة العربيةيقرأ املدرس  -
أن يأمر املدرس التالميذ  -

 .حياك قراءة الكلمة العربية
يأمر املدرس التالميذ ليسأل  -

 .ما مل يعلمه
يأمر املدرس التالميذ  -

للبحث عن املفردات 
املرتابطة املوجودة يف كتاب 

  .التالميذ
يأمر املدرس التالميذ  -

ملناقشة مع زمالئهم يف 
 .اجملموعة

 

 
قراءة يسمع التالميذ  -

 املدرس
يقرأ التالميذ قراءة الكلمة  -

 .العربية من املدرس
يسأل التالميذ معىن الكلمة  -

 .مل يعلمه
التالميذ يبحث عن  -

 .املفردات املرتابطة يف كتابه
التالميذ يتناقش مع  -

 .زمالئهم يف اجملموعة

  :األنشطة الختامية
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ستبانة يعطى املدرس اال -
األوىل لنظر إىل تشجيع 

تالميذ قبل استخدام بطاقة ال
 .األسئلة واألجوبة

قدم املدرس االنعكاس على  -
 .هذه العملية التعليمية

يسأل املدرس التالميذ عن  -
 .خالصة التعليم

الدعاء يأمر املدرس التالميذ  -
 . ويقرأ السالم

ورقة االستبانة ميأل التالميذ  -
 .من املدرس

 
يسمع التالميذ شرح  -

 .املدرس
 

خالصة يشرح التالميذ  -
 .التعليم

التالميذ يقرأ الدعاء وجييب  -
 .السالم

 
 استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة يف عملية التعليم: اللقاء الثاني

 أنشطة التالميذ أنشطة المدرس
 :نشطة األول األ

 قدم املدرس السالم  -
يأمر املدرس التلميذ  -

 ليقرؤون الدعاء معا

 
 جييب السالم من املدرس -
 التالميذ يقرؤون الدعاء -
 جييب التلميذ -
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 يقرأ املدرس قائمة احلضور -
أهداف يشرح املدرس  -

التعليم، جمال املادة 
 والنشاط التعليمي

يربط املدرس املادة الدراسي  -
 بتجربة التالميذ

 يسمع التالميذ شرح املدرس -
جييب التالميذ من شرح  -

 املدرس

 :جواهر األنشطة
 يقرأ املدرس الكلمة العربية -

 .يف الكتاب
يقرأ املدرس الكلمة العربية  -

 .يف الكتاب مرة ثانية
تعطي ورقة مالحظة املدرس  -

 والتالميذ إىل املتفرج
يشرح املدرس التالميذ  -

 .املفردات مل يعرفه املعىن
يأمر املدرس التالميذ  -

للبحث عن املفردات 

 
يسمع التالميذ قراءة  -

 املدرس
التالميذ قراءة  حياكي -

 .الكلمة العربية من املدرس
يسأل التالميذ معىن الكلمة  -

 .مل يعلمه
التالميذ يبحث عن  -

 .املفردات املرتابطة يف كتابه
يالحظ التالميذ بطاقة  -

 واألجوبةاألسئلة 
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املرتابطة املوجودة يف كتاب 
 .التالميذ

يعطي املدرس التالميذ  -
  واألجوبةبطاقة األسئلة 

يأمر املدرس التالميذ  -
ملناقشة مع زمالئهم يف 

 .اجملموعة

التالميذ يتناقش مع  -
 .زمالئهم يف اجملموعة

 :األنشطة الختامية
قدم املدرس االنعكاس على  -

 .هذه العملية التعليمية
يسأل املدرس التالميذ عن  -

 .خالصة التعليم
يأمر املدرس التالميذ الدعاء  -

 . ويقرأ السالم

 
يسمع التالميذ شرح  -

 .املدرس
 

يشرح التالميذ خالصة  -
 .التعليم

التالميذ يقرأ الدعاء وجييب  -
 .السالم
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الستبانة الثانية بعد استخدام بطاقة قدمت ا: اللقاء الثالث
 األسئلة واألجوبة

 أنشطة التالميذ أنشطة المدرس
 :نشطة األول األ

 قدم املدرس السالم  -
يأمر املدرس التلميذ  -

 ليقرؤون الدعاء معا
 يقرأ املدرس قائمة احلضور -
 يشرح املدرس أهداف -

التعليم، جمال املادة 
 والنشاط التعليمي

يربط املدرس املادة الدراسي  -
 بتجربة التالميذ

 
 جييب السالم من املدرس -
 التالميذ يقرؤون الدعاء -
 جييب التلميذ -
يسمع التالميذ شرح  -

 املدرس
جييب التالميذ من شرح  -

 املدرس

 :جواهر األنشطة
 يقرأ املدرس الكلمة العربية -
التالميذ أن يأمر املدرس  -

 .حياك قراءة الكلمة العربية

 
يسمع التالميذ قراءة  -

 املدرس
ة الكلمة يقرأ التالميذ قراء -
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يأمر املدرس التالميذ ليسأل  -
 .ما مل يعلمه

يأمر املدرس التالميذ  -
للبحث عن املفردات 
املرتابطة املوجودة يف كتاب 

 . التالميذ
يأمر املدرس التالميذ  -

ملناقشة مع زمالئهم يف 
 .اجملموعة

 

 .العربية من املدرس
يسأل التالميذ معىن  -

 .الكلمة مل يعلمه
التالميذ يبحث عن  -

املفردات املرتابطة يف  
 .كتابه

التالميذ يتناقش مع  -
 .زمالئهم يف اجملموعة

 :األنشطة الختامية
يعطى املدرس االستبانة  -

الثانية لنظر إىل تشجيع 
استخدام بطاقة  التالميذ بعد

 .األسئلة واألجوبة
قدم املدرس االنعكاس على  -

 .هذه العملية التعليمية

 
ميأل التالميذ ورقة  -

 .االستبانة من املدرس
 

يسمع التالميذ شرح  -
 .املدرس
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يسأل املدرس التالميذ عن  -
 .خالصة التعليم

يأمر املدرس التالميذ الدعاء  -
 . ويقرأ السالم

يشرح التالميذ خالصة  -
 .التعليم

التالميذ يقرأ الدعاء وجييب  -
 .السالم

 
 نتائج البحث - ب
 تأثير استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة لتشجيع التالميذ -1

 في تعلم المحادثة
ويف اللقاء األول والثاين قدمت الباحثة االستبانتني وهي 

األوىل ملعرفة دوافع  واالستبانة. االستبانة األوىل واالستبانة الثاين
النتيجة لالستبانة . التالميذ قبل استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة

األوىل وهي غري استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة والنتيجة 
نتيجة االستبانتني   وهذه. لالستبانة الثانية باستخدام هذه البطاقة

 :6-2كما يف اجلدول 
 

 4-4الجدول 
 ةوالثانينتيجة االستبانة األول  
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نتيجة اإلستبانة  التلميذ رقم

 األول 
نتيجة اإلستبانة 

 الثانية
 28 22 0التلميذ  0
 28 88 9التلميذ  9
 28 21 3التلميذ  3
 29 81 2التلميذ  2
 86 89 9التلميذ  9
 89 81 6التلميذ  6
 28 89 3التلميذ  3
 26 81 8التلميذ  8
 21 86 2التلميذ  2
 22 21 01التلميذ  01
 26 22 00التلميذ  00
 28 21 09التلميذ  09
 26 29 03التلميذ  03
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 88 36 02التلميذ  02
 23 86 09التلميذ  09
 29 89 06التلميذ  06
 22 21 03التلميذ  03
 86 81 08التلميذ  08
 011 22 02التلميذ  02
 83 38 91التلميذ  91
 28 29 90التلميذ  90
 23 22 99التلميذ  99
 28 22 93التلميذ  93
 28 21 92التلميذ  92
 29 29 99التلميذ  99
 86 83 96التلميذ  96

 2444 2222 عدد
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حبثت الباحثة  6-2مث هذه النتيجة كما يف اجلدول 
 Standard)واالحنراف املعياري ( Mean)متوسط التقييم 

Deviation).  3-2ونتائجه كما يف اجلدول: 
 

 2-4الجدول 
 واالنحراف المعياري لالستبانة األول  التقييم متوسط

 البيانات رقم

 استجابة التالميذ
موافق 
 جدا

غري  ناقص موافق
 موافق

غري 
موافق 
 جدا

أحاضر يف الوقت  0
املناسب يف املادة اللغة 

 العربية

00 
29،3 
% 

6 
93،0 
% 

2 
32،6 
% 

 
- 

 
- 

أعد الكتب املدرسية قبل  9
 العربيةبدء املادة اللغة 

8 
31،8 
% 

99 
29،3 
% 

3 
96،2 
% 

 
- 

 
- 

أحب أن أجيب سؤال  3
 املدرس

6 
93،0 

00 
26،9 

3 
31،8 

 
- 

 
- 
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% % % 
أتعلم اللغة العربية بناء  2

 على أوامر املدرس
6 

93،0 
% 

8 
31،8 
% 

01 
38،9 
% 

0 
3،8 
% 

0 
3،8 
% 

أحب أن أتكلم اللغة  9
العربية باستخدام بطاقة 

 األسئلة واألجوبة

 
- 

0 
3،8 
% 

3 
00،9 
% 

2 
32،6 
% 

03 
91 
% 

أعمل واجبات اللغة  6
 العربية بغري جدية

6 
93،0 
% 

3 
00،9 
% 

2 
32،6 
% 

3 
96،2 
% 

0 
3،8 
% 

أجتمع واجبات اللغة  3
 العربية يف الوقت املناسب

9 
02،9 
% 

00 
29،3 
% 

8 
31،8 
% 

9 
3،3 
% 

 
- 

أفضل العمل على  8
 اجملموعات مقارنة بوحده

01 
38،9 
% 

9 
02،9 
% 

01 
38،9 
% 

0 
3،8 
% 

 
- 

استخدام الوقت الفراغ  2
 لقراءة الكتب العربية

6 
93،0 
% 

01 
38،9 
% 

6 
93،0 
% 

2 
09،2 
% 

 
- 

 0أتأخر يف تعلم اللغة  01
3،8 

2 
09،2 

2 
09،2 

01 
38،9 

3 
96،2 



58 
 

 
 

العربية وأتابع األصدقاء 
 للعب

% % % % % 

أحب املدرس عند إعطاء  00
اللغة الدافع يف تعلم 

 العربية

00 
29،3 
% 

8 
31،8 
% 

9 
02،9 
% 

9 
3،3 
% 

 
- 

أحب التحدث باللغة  09
العربية إذا أقدم أمام 

 الفصل

2 
09،2 
% 

09 
26،9 
% 

9 
02،9 
% 

3 
00،9 
% 

9 
3،3 
% 

أكثر احلماسة لتعلم اللغة  03
العربية باستخدام بطاقة 

 األسئلة واألجوبة

3 
00،9 
% 

3 
00،9 
% 

8 
31،8 
% 

8 
31،8 
% 

2 
09،2 
% 

أذهب إىل املدرسة جبد  02
 عند تعلم اللغة العربية

3 
96،2 
% 

2 
32،6 
% 

3 
96،2 
% 

3 
00،9 
% 

 
- 

أتعلم جبد باستخدام  09
بطاقة األسئلة واألجوبة 
ألهنا جتعلين أن أحتدث 

6 
93،0 
% 

09 
26،9 
% 

9 
02،9 
% 

 
- 

3 
00،9 
% 
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 باللغة العربية
أريد أن أحتدث اللغة  06

املدرس  العربية إذا كان
 يعطيين اهلدايا

3 
96،2 
% 

6 
93،0 
% 

3 
96،2 
% 

9 
02،9 
% 

0 
3،8 
% 

أشعر باإلحباط عندما  03
أواجه الصعوبات يف عمل 

 واجبات اللغة العربية

 
- 

9 
3،3 
% 

09 
26،9 
% 

2 
32،6 
% 

3 
00،9 
% 

أحب املدرس يف التعليم  08
باستخدام الوسائل 

 التعليمية املتعة

8 
31،8 
% 

9 
02،9 
% 

00 
29،3 
% 

0 
3،8 
% 

0 
3،8 
% 

أشعر بالشك يف مهاريت  02
مواجهة شرح املدرس 

 باللغة العربية

9 
02،9 
% 

6 
93،0 
% 

02 
93،8 
% 

 
- 

0 
3،8 
% 

الفصل النظيف جيعلين  91
الراحة يف تعلم اللغة 

 العربية

01 
38،9 
% 

01 
38،9 
% 

9 
02،9 
% 

 
- 

0 
3،8 
% 

 2 01 8 0 3أنا كسول لتعلم اللغة  90
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العربية على الرغم من أن 
املرافق والبنية التحتية يف 

 املدرسة كافية

00،9 
% 

3،8 
% 

31،8 
% 

38،9 
% 

09،2 
% 

أعمل واجبات اللغة  99
العربية من املدرس إذا قيل 

 للوالدين

9 
02،9 
% 

8 
31،8 
% 

00 
29،3 
% 

9 
3،3 
% 

 
- 

 مازلت أتعلم اللغة العربية 93
 حىت يف العطالت

6 
93،0 
% 

2 
32،6 
% 

8 
31،8 
% 

3 
00،9 
% 

 
- 

عن سألت املدرس  92
 الدراسة مل أعرفهم

01 
38،9 
% 

01 
38،9 
% 

9 
02،9 
% 

 
- 

0 
3،8 
% 

أنشطة تعلم اللغة العربية  99
مملة ألن املدرس يستخدم 

 نفس األساليب

9 
3،3 
% 

2 
09،2 
% 

09 
26،9 
% 

3 
96،2 
% 

0 
3،8 
% 

 العليا 3448 نتيجة المعدلة
  

 2-4الجدول 
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 لالستبانة الثانية واالنحراف المعياريمتوسط التقييم 

 البيانات رقم

 استجابة التالميذ
موافق 
 جدا

غري  ناقص موافق
 موافق

غري 
موافق 
 جدا

أحاضر يف الوقت  0
املناسب يف املادة اللغة 

 العربية

09 
93،3 
% 

3 
96،2 
% 

2 
09،2 
% 

 
- 

 
- 

املدرسية أعد الكتب  9
قبل بدء املادة اللغة 

 العربية

2 
32،6 
% 

03 
91 
% 

3 
00،9 
% 

 
- 

0 
3،8 
% 

أحب أن أجيب سؤال  3
 املدرس

8 
31،8 
% 

02 
93،8 
% 

9 
3،3 
% 

0 
3،8 
% 

0 
3،8 
% 

أتعلم اللغة العربية بناء  2
 على أوامر املدرس

6 
93،0 
% 

09 
93،3 
% 

9 
3،3 
% 

0 
3،8 
% 

9 
3،3 
% 

 8 03 3 9 أحب أن أتكلم اللغة  9
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العربية باستخدام بطاقة 
 األسئلة واألجوبة

- 3،3 
% 

00،9 
% 

91 
% 

31،8 
% 

أعمل واجبات اللغة  6
 العربية بغري جدية

 
- 

 
- 

6 
93،0 
% 

02 
93،8 
% 

6 
93،0 
% 

أجتمع واجبات اللغة  3
العربية يف الوقت 

 املناسب

9 
02،9 
% 

09 
93،3 
% 

3 
00،9 
% 

9 
3،3 
% 

0 
3،8 
% 

على أفضل العمل  8
 اجملموعات مقارنة بوحده

8 
31،8 
% 

6 
93،0 
% 

2 
32،6 
% 

9 
3،3 
% 

0 
3،8 
% 

استخدام الوقت الفراغ  2
 لقراءة الكتب العربية

6 
93،0 
% 

2 
32،6 
% 

3 
96،2 
% 

3 
00،9 
% 

0 
3،8 
% 

أتأخر يف تعلم اللغة  01
العربية وأتابع األصدقاء 

 للعب

 
- 

 
- 

3 
00،9 
% 

09 
26،9 
% 

00 
29،3 
% 

املدرس عند أحب  00
إعطاء الدافع يف تعلم 

09 
26،9 

09 
26،9 

9 
3،3 

 
- 

 
- 



54 
 

 
 

 % % % اللغة العربية

أحب التحدث باللغة  09
العربية إذا أقدم أمام 

 الفصل

8 
31،8 
% 

3 
96،2 
% 

8 
31،8 
% 

3 
00،9 
% 

 
- 

أكثر احلماسة لتعلم  03
اللغة العربية باستخدام 

 بطاقة األسئلة واألجوبة

 
- 

 
- 

3 
00،9 
% 

03 
91 
% 

01 
38،9 
% 

أذهب إىل املدرسة جبد  02
 عند تعلم اللغة العربية

2 
32،6 
% 

2 
32،6 
% 

3 
96،2 
% 

0 
3،8 
% 

 
- 

أتعلم جبد باستخدام  09
بطاقة األسئلة واألجوبة 
ألهنا جتعلين أن أحتدث 

 باللغة العربية

6 
93،0 
% 

09 
93،3 
% 

2 
09،2 
% 

0 
3،8 
% 

 
- 

أريد أن أحتدث اللغة  06
إذا كان املدرس العربية 

 يعطيين اهلدايا

2 
09،2 
% 

6 
93،0 
% 

6 
93،0 
% 

3 
96،2 
% 

3 
00،9 
% 
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أشعر باإلحباط عندما  03
أواجه الصعوبات يف 
عمل واجبات اللغة 

 العربية

0 
3،8 
% 

2 
09،2 
% 

2 
32،6 
% 

8 
31،8 
% 

2 
09،2 
% 

أحب املدرس يف التعليم  08
باستخدام الوسائل 

 التعليمية املتعة

8 
31،8 
% 

03 
91 
% 

9 
3،3 
% 

3 
00،9 
% 

 
- 

أشعر بالشك يف مهاريت  02
مواجهة شرح املدرس 

 باللغة العربية

3 
00،9 
% 

6 
93،0 
% 

02 
93،8 
% 

9 
3،3 
% 

0 
3،8 
% 

الفصل النظيف جيعلين  91
الراحة يف تعلم اللغة 

 العربية

 
- 

 
- 

09 
93،3 
% 

2 
32،6 
% 

9 
3،3 
% 

أنا كسول لتعلم اللغة  90
الرغم من أن العربية على 

املرافق والبنية التحتية يف 
 املدرسة كافية

9 
3،3 
% 

9 
3،3 
% 

6 
93،0 
% 

8 
31،8 
% 

8 
31،8 
% 



55 
 

 
 

أعمل واجبات اللغة  99
العربية من املدرس إذا 

 قيل للوالدين

9 
02،9 
% 

9 
02،9 
% 

3 
96،2 
% 

9 
02،9 
% 

2 
09،2 
% 

مازلت أتعلم اللغة  93
 العربية حىت يف العطالت

3 
96،2 
% 

09 
26،9 
% 

6 
93،0 
% 

 
- 

0 
3،8 
% 

سألت املدرس عن  92
 الدراسة مل أعرفهم

2 
32،6 
% 

00 
29،3 
% 

2 
09،2 
% 

0 
3،8 
% 

0 
3،8 
% 

أنشطة تعلم اللغة العربية  99
مملة ألن املدرس 
يستخدم نفس 

 األساليب

9 
02،9 
% 

9 
3،3 
% 

2 
09،2 
% 

8 
31،8 
% 

3 
96،2 
% 

 العليا 3411 نتيجة المعدلة
 

وبعد انتهاء عملية التعليم والتعلم باستخدام بطاقة 
 . األسئلة واألجوبة وغريها حيصل على النتيجة املختلفة بينهما
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 ستبانة األول  والثانية ب تحليل البيانات عن نتيجة اال -2
SPSS 

واألجوبة يف  بطاقة األسئلة تمكانت الباحثة قد استخد
استخدام االستبانة ملعرفة دوافع التالميذ تعلم احملادثة، و 

وقد جيري عملية التعليم . ياستخدام هذه البطاقة وتأثريها
ولذلك قبل . ياستخدام بطاقة األسئلة واألجوبة يف الصف الرابع

االختبار الطبيعية ملعرفة طبيعي الباحثة اختبار الفروض فستأيت 
ي بيانات بيانات البحث واالختبار املتجانسة ملعرفة مستو 

 . البحث
 (Uji Normalitas) الطبيعي اختبار -

االختبار الطبيعية إحدى التحديد من البيانات الربامرتية 
أكثر من  قيمة األمهية وهي تدل على طبيعّي إذا كان

1،19 (1،19 sig. (2-tailed)  ˃ .) ولكن بعد إجراء
لنتيجة االستبانة ( .Sig)االختبار الطبيعية فقيمة األمهية 

أقل من  مبعىن( 1،10)الثانيةاالستبانة و  (1،39) األوىل
1،19(1،19 sig. (2-tailed) < )يدل على أن نتيجة ف
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وهذه  ."خمتل"أو  "غري الطبيعي"االستبانة األوىل والثانية 
 :النتيجة كما يف اجلدول اآليت

 
 

 1-4الجدول 
 نتيجة اختبار الطبيعي

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PreAngket ,187 26 ,020 ,914 26 ,032 

PostAngket ,217 26 ,003 ,830 26 ,001 

       

 (Uji Homogenitas)اختبار املتجانسة  -
يقال إن البيانات تكون متجانسة إذا إذا كان قيمة 

( ˃  sig. (2-tailed) 1،19) 1،19األمهية أكثر من 
أقل  يعين( 1،11) ولكن النتائج اليت حيصل عليه. أيضا
فلذلك البيانات من نتيجة االستبانة األوىل . 1،19من 

وهذه النتيجة كما يف اجلدول  ".غري املتجانس" والثانية
 :اآليت
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 8-4الجدول 
 نتيجة اختبار المتجانس

Test of Homogeneity of Variances 

   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

10,524 5 14 ,000 

 
ألن النتيجة " تجانساملغري "و" خمتل"بيانات البحث وهذه 
مت الباحثة الرمز استخد فلذلك (.     ) 1،19أقل من 

Statistics Wilcoxon Rank Test ونتيجة . لتحليل نتيجة االستبانة
 :هبذا الرمز كما يف اآليت

 
 9-4الجدول 
 Rank Testنتيجة االستبانة ب 
Ranks 

 N 

Mean 

Rank Sum of Ranks 

PostAngket – 

PreAngket 

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 26
b
 13,50 351,00 

Ties 0
c
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Total 26   

 

Test Statistics
a
 

 

PostAngket – 

PreAngket 

Z -4,470
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

  

 
إن  Statistics Wilcoxon Rank Testبعد إجراء باتستخدام 

تؤدي إىل أقل وهذه  Asymp. Sig. (2-tailed) 0000 هذه النتيجة
وهذه النتيجة تدل على أن الفرض البديل  .(     ) 1،19من 

ولذلك استخدام . مردود(   )مقبول والفرض الصفري (   )
 .الدوافع التالميذ يف تعلم احملادثةبطاقة األسئلة واألجوبة تؤثر 

 
 وتحليلها أنشطة المدّرسة والتالميذ -3

 أنشطة المدّرسة -
 

 11-4الجدول 
 نتيجة أنشطة المدّرسة في عملية التعليم والتعلم
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جيد  المتبع المؤشرات رقم
 جدا

غير  ناقص جيد
 جيد

0. 
تساعد املدّرسة 

 التالميذ

يقرأ املدّرسة التالميذ  -
 السالم

     

يأمر املدرس التلميذ  -
 ليقرؤون الدعاء معا

     

يقرأ املدرس قائمة  -
 احلضور

     

9. 
مهارة املدّرسة 

يف تطبيق 
 اإلدراك بالرتابط

تربط املدّرسة املادة  -
الدراسي بتجربة 

 التالميذ

     

يشرح املدرس أهداف  -
التعليم، جمال املادة 

 والنشاط التعليمي

     

التالميذ تعطي املدّرسة  -
 الدوافع

     

3. 
مهارة املدّرسة 
يف شرح املادة 

 التعليمية

تشرح املدرس املادة  -
التعليمية ترابط 

 بالكتاب الدراسية
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تشرح املدرس املادة  -
التعليمية بالواضح 

 واملفهوم

     

تشرح املدرس املادة  -
التعليمية بسالسة وتركز 

 على اهتمام التالميذ

     

2. 
بطاقة إدارة 

األسئلة 
 واألجوبة

تستخدم املدّرسة  -
الوسائل التعليمية يعين 
بطاقة األسئلة 

 واألجوبة

     

تستخدم املدّرسة  -
الوسائل التعليمية 
خبالف الكتب 

 الدراسية

     

تستخدم املدّرسة بطاقة  -
األسئلة واألجوبة 

 وإتقان تقنية تنفيذها

     

تستخدم املدّرسة بطاقة  -
واألجوبة وتركز األسئلة 
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على اهتمام وأنشطة 
 التالميذ

إتقان املدّرسة  .9
 للمواد التعليمية

تتقن املدّرسة مجيع  -
املواد التعليمية 
وتشرحها بشكل 

 منهجي

     

تشرح املدّرسة املواد  -
التعليمية باستخدام 
بطاقة األسئلة 

 واألجوبة

     

6. 
مهارة املدّرسة 

يف إغالق عملية 
 والتعلمالتعليم 

ختتتم املدّرسة أنشطة  -
التعلم من خالل دعوة 
التالميذ لتبادل 

 استنتاجات التعلم

     

تقدم املدّرسة تقييما  -
للتالميذ يف شكل نص 
احملادثة الذي جييب 

 إكماله

     

     تقدم املدّرسة تأمالت  -
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للتالميذ من أجل 
 عملية التعلم املستمرة

 التعزيز/االستنتاج .3

املدّرسة تقدم  -
التعزيزات 

لالستنتاجات اليت 
 يشرحها التالميذ

     

ختتتم املدّرسة أنشطة  -
 التعلم بقراءة السالم

     

 18=  2+  12 عدد النقاط
 

ومن اجلدول اتضح أن جمموعة  القيمة احلصولة عليها 
(R ) يف أنشطة املدّرسة يف تعلم احملادثة باستخدام بطاقة األسئلة

. 81عددها ( T)، والنتيجة الكاملة 38عددها واألجوبة 
فالنسبة املائوية ألنشطة املدّرسة يف تعلم احملادثة باستخدام بطاقة 

 :كما يأيت  % 23،9 األسئلة واألجوبة
P = 

 
 x %011  

P = 
٨٧

۰۸
  x %011  
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P= 1،239 x %011  

P= % 23،9  

 

اليت وقعت بني  23،9 %وحصلت الباحثة على النتيجة 
وهذه النتيجة احملصولة . مبعىن جيد جدا % 011 – 81النتيجة 

 .من قيمة بني جمموعة القيمة احلصولة عليها والنتيجة الكاملة
 
 
 أنشطة التالميذ -

 11-4الجدول 
 نتيجة أنشطة التالميذ في عملية التعليم والتعلم

 المتبع نتيجة المؤشرات رقم

 اهتمام التالميذ .0

التالميذ ال يسمع ما تشرح املدّرسة عن  0
املادة التعليمية باستخدام بطاقة األسئلة 

 واألجوبة
بعض التالميذ ال يسمع ما تشرح  9

املدّرسة عن املادة التعليمية باستخدام 
 بطاقة األسئلة واألجوبة
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بعض التالميذ يسمع ويالحظ ما تشرح  3
 املدّرسة عن املادة التعليمية باستخدام

 بطاقة األسئلة واألجوبة
كل التالميذ يسمع ما تشرح املدّرسة  2

عن املادة التعليمية باستخدام بطاقة 
 األسئلة واألجوبة

9. 
نشاط التالميذ يف 

 الفرقة

 التالميذ ال يتعاون مع زمالئهم يف الفرقة 0
أقل التالميذ ال يتعاون مع زمالئهم يف  9

 الفرقة
يتعاون مع زمالئهم يف ميذ أكرب التال 3

 الفرقة
كل التالميذ يتعاون مع زمالئهم يف  2

 الفرقة

3. 
نشاط التالميذ يف 

 التساءل

التالميذ ال يسئل عن املادة التعليمية  0
 الذي قد شرحت املدّرسة

أقل التالميذ ال يسئل عن املادة  9
 التعليمية 

 أكرب التالميذ يسئل عن املادة التعليمية 3
 كل التالميذ يسئل عن املادة التعليمية 2
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2. 
نشاط التالميذ يف 

 إجابة السؤال

ليس التالميذ الذي جييب السؤال عن  0
 املدّرسة

أقل التالميذ ال جييب السؤال عن  9
 املدّرسة

 أكرب التالميذ جييب السؤال عن املدّرسة 3
 كل التالميذ جييب السؤال عن املدّرسة 2

9. 

التالميذ يف رغبة 
التعلم باستخدام 

بطاقة األسئلة 
 واألجوبة

ليس التالميذ الذي يرغب يف عملية  0
التعلم باستخدام بطاقة األسئلة 

 واألجوبة
أقل التالميذ ال يرغب يف عملية التعلم  9

 باستخدام بطاقة األسئلة واألجوبة
أكرب التالميذ يرغب يف عملية التعلم  3

 األسئلة واألجوبةباستخدام بطاقة 
كل التالميذ يرغب يف عملية التعلم  2

 باستخدام بطاقة األسئلة واألجوبة

6. 
رغبة التالميذ يف 
 تكلم اللغة العربية

التالميذ ليس لديه رغبة يف تكلم اللغة  0
 العربية 

أقل التالميذ ليس لديه رغبة يف تكلم  9
 اللغة العربية
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رغبة يف تكلم اللغة أكرب التالميذ لديه  3
 العربية

 رغبة يف تكلم اللغة العربيةكل التالميذ  2
 21=  9+  12 عدد

 
ومن اجلدول اتضح أن جمموعة  القيمة احلصولة عليها 

(R ) يف أنشطة املدّرسة يف تعلم احملادثة باستخدام بطاقة األسئلة
. 92عددها ( T)، والنتيجة الكاملة 90واألجوبة عددها 

فالنسبة املائوية ألنشطة املدّرسة يف تعلم احملادثة باستخدام بطاقة 
 :كما يأيت  % 83،9 األسئلة واألجوبة

P = 
 

 x %011  

P = 
۱۲

۱٤
  x %011  

P= 1،839 x %011  

P= % 83،9  

اليت وقعت بني  83،9 %وحصلت الباحثة على النتيجة 
استخدام  علىأنشطة التالميذ  مبعىن % 011 – 81النتيجة 
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وهذه النتيجة . جيد جدا لتعلم احملادثة ة األسئلة واألجوبةبطاق
من قيمة بني جمموعة القيمة احلصولة عليها والنتيجة احملصولة 

 .الكاملة
 

 المناقشة -ج
بتحليل البيانات يف السابقة قد وجد بعد إجراء الباحثة 

ملعدلة استنادا إىل نتيجة االستبنتني، وألن نتيجة ا. النقاط منها
عليا من نتيجة االستبانة األوىل ( 3،33)يف االستبانة الثانية 

وهذه يدل على أن استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة (. 3،28)
 .يؤثر على دوافع التالميذ يف تعلم احملادثة

نتائج البحث تضمن الباحثة الدراسات األخرى ولتحقيق 
اليت هلا نفس نتائج البحث عن تأثري استخدام بطاقة األسئلة 

تأثري استخدام طريقة األسئلة واألجوبة لنتائج "، أوال. واألجوبة
وهذا البحث يدل على استخدام  0.(Fazriansyah" )التعلم

استخدام "، ثانيا. طريقة األسئلة واألجوبة له إثارة لنتائج التعلم
                                                             

1 Fazriansyah, “Pengaruh Penggunaan Metode Tanya Jawab terhadap 

Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X SMAN 

1 Batanghari Lampung Timur”, (2019), hal.78 
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 Denianto" )وسيلة البطاقات لرتقية نتائج التعلم يف املادة اجلغرافية

Yoga Sativa.)9  يقال يف حبثه أن أنشطة التالميذ باستخدام
فعالية "، مبوضوع ثالثا. البطاقة جيد جدا وترقية نتائج البحث

 Samsul" )استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعليم القراءة

Hadi.)3  ونتائح هلذا البحث يدل على أن استخدام بطاقة
األسئلة واألجوبة وجود التأثري على احملصولة من االختبارين 

 وتكون فعاال يف تعليم القراءة
 

 تحقيق الفروض  -د
كما وصف يف الفصل األول أن الفرض يف هذا البحث 

 :قسمان، وهي

                                                             
2 Denianto Yoga Sativa, “Penggunaan Media Kartu untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas XI IPS 1”, 

(Yogyakarta: UNY), hal. 20 
، ليم القراءةفعالية استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة في تعمشس اهلادي،   5
(9112) 
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األسئلة قة بطا خداماست إن ( =   )الفروض الصفري  -0
ألن  مل يكن ترقية لدفع التالميذ لتعلم احملادثة واألجوبة

 (.     ) 1،19النتيجة اكثر من 
قة األسئلة بطا خداماست إن( =   )الفروض البديل  -9

ألن هذه  يكن ترقية لدفع التالميذ لتعلم احملادثة واألجوبة
 .(     ) 1،19النتيجة أقل من 

نظرا إىل النتبجة من االستبانة األوىل واالستبانة الثانية بـ 
SPSS  باستخدام الرمزStatistics Wilcoxon Rank Test.  هذه و

إن إذن، (..> sig. (2-tailed) 1،19) 1،19النتيجة أقل من 
لتالميذ يف تعلم دوافع ا ام بطاقة األسئلة واألجوبة يؤثراستخد

فلذلك الفروض . SD IT Hafidzul Ilmi Aceh Besar احملادثة بـ
مل يكن ترقية لدفع  قة األسئلة واألجوبةبطا خداماست إنالصفري 

 خداماست إنوالفروض البديل . مردودا التالميذ لتعلم احملادثة
 يكن ترقية لدفع التالميذ لتعلم احملادثة قة األسئلة واألجوبةبطا

 .مقبوال
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 الفصل الخامس
 خاتمةال

 
 نتائج البحث - أ

بعدما أجرى الباحثة حبثا بدراسة التجريبية حول استخدام 
، ميكن للباحثة استنتاج بطاقة األسئلة واألجوبة يف تعلم احملادثة

 :مايلي
تعلم احملادثة باستخدام بطاقة األسئلة واألجوبة كان  -1

وجاءت  .له تأثري لتحفيز التالميذ يف تعلم احملاثة
الباحثة حتليلهما وهو حتليل البيانات عن النتيجة 

 Wilcoxon Rankيعين  SPSSالنهائية باستخدام الرموز 

Test.  هذه النتيجة تؤدي إىل أهنا بطاقة األسئلة و
واألجوبة تؤثر وترقي دوافع التالميذ يف تعلم احملادثة 

 (.     ) 0،،،ألن هذه النتيجة أقل من 
أنشطة التالميذ اليت قد الحظت الباحثة بطريقة   -2

التالميد قادرون على . املالحظة املباشرة جيد جدا
تكرار وممارسة املواد التعليمية اليت يتم تسليمها من 
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خالل بطاقة األسئلة واألجوبة، حبيث يكون التالميذ 
نتائج البحث . كثر نشاطا للتحدث باللغة العربيةأ

ونتائج البحث %  0،،5سبة على نشاط التالميذ بن
 . % 0،،5على نشاط املدرس بنسبة 

 
 االقتراحات - ب

اعتمادا على النظريات يف الفصول السابقة، فيما يتعلق 
باستخدام بطاقة األسئلة واألجوبة، تطلب الباحثة االقرتاحات 

 :التالية
أن يكون التالميذ أن ينشطوا يف تكلم باللغة العربية  -1

ميارسون مع زمالئهم أو بشكل جيد وطالقة و 
 .املدرسني يوميا

وسائل التعليمية ملدرسني أن يستخدموا الأن يكون ا -2
اليت جتذب انتباه التالميذ، حبيث ميكن للتالميذ أن 

 .يكونوا دوافع للتحدث باللغة العربية
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للمدرسة أن يكون توقري الوسائل التعليمية املمتعة  -3
حتفيز التالميذ يف واملثرية لالهتمام للتالميذ لتعزيز 

 تعلم اللغة العربية والتحدث هبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 
 

 المراجع
 

 المراجع العربية - أ
أمحد خريي حممد كاظم وجابر عبد احلميد جابر، 

مشس .جامعة ع، الوسائل التعليمية والمنهج
15،5. 

 
المهارات اللغوية ماهيتها أمحد فؤاد حممود عليان، 

 .،2،1 داراملسلم،:الرياض، وطرق تنميتها
 

داود عبد القادر إيليغا، وحسني علي البسومي، 
المحادثة في اللغة العربية طرق تعليمها وأساليب 

جامعة ،معالجة مشكالتها لدى الطلبة األجانب
 .2،12املدينة، : املدينة العاملية
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تعليم المحادثة بطرق التمثيل لترقية ذكر اهلل نزوىل، 
دراسة ، العربيةلى التكلم باللغة قدرة الطلبة ع

تجريبية بمعهد باب النجاح العصرى بندا 
 .2،12بندا أتشيه، )،(أتشيه

 
ر والكلمات لتنمية استخدام بطاقات الصو سرواين، 

دراسة إجرائي في مدرسة سيالت  ،مهارة الكالم
ية بكواالفواس  المتواسطة اإلسالمية الحكوم

عة موالنا مالك جام: ماالنج، كاليمانتان الوسطى
 .5،،2إبراهيم، 

 
دار :الرياض، أسس علم النفس عبد الستار ابراهيم،

 .،155املريخ، 
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المدخل االتصالى واستخدامه في  عادي كسمان،
، بندا أتشيه ترقية مهارة الكالم لدى الطلبة

2،1،. 
 

: ، القاهرة، القرآن وعلم النفسحممد عثمان النجايت
 .،152: دار الشروق

 
تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات حممد كامل الناقة، 

 .1550جامعة أم القرى، : ة املكرمةمك، أخرى
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD IT Hafizul Ilmi Aceh Besar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : IV/2 

Materi Pokok  : آالت املواصالت 
Alokasi Waktu : 6 x 35 Menit (3 x Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti/KI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tnggung jawab, 

santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga,teman, guru dan tetangganya. 

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 

dirumah, diseklah, 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 mencerminakan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar/KD dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi/IPK 

Kompetensi Dasar 

1.8 Meyakini bahwa Bahasa Arab merupakan Bahasa 

pengantar memahami ajaran Islam. 

2.8 Menjalankan sikap santun dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial, sekitar rumah dan sekolah. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi/IPK 

3.8 Memahami fungsi 

sosial dan unsur 

kebahasaan (bunyi, 

kata, dan makna) dari 

teks sangat sederhana 

3.8.1 Menirukan teks dialog 

sederhana terkait topik: 

 آالت املواصالت

dengan memperhatikan 

struktur kebahasaan: 



terkait topik: 

 آالت املواصالت

yang melibatkan tindak 

tutur menenai nama alat 

transportasi, dengan 

memperhatikan bentuk, 

makna, dan fungsi dari 

susunan gramatikal: 

 

 الضمائر

 

3.8.2 Menjelaskan makna 

gagasan teks sederhana 

terkait topik: 

 آالت املواصالت
dengan memperhatikan 

struktur kebahasaan: 

 الضمائر

4.8 Mendemonstrasikan 

tindak tutur 

mengenalkan nama 

alat-alat transportasi 

terkait topik: 

 آالت املواصالت

4.8.1 Memberi contoh kalimat 

sederhana yang 

mengandung susunan 

gramatikal: 

 الضمائر

terkait topik: 

 آالت املواصالت

secara lisan. 



 

4.8.2 Menceritakan gagasan 

dari teks sederhana yang 

terkandung dalam dialog 

terkait topik: 

 آالت املواصالت

secara lisan dengan 

memperhatikan susunan 

gramatikal: 

 الضمائر

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan 

model discovey learning serta metode tanya jawab dan 

penugasan peserta didik dapat: 

1. Menirukan bunyi kata di dalam teks sederhana 

terkait topik: آالت املواصالت secara baik dan benar. 



2. Menjelaskan makna yang terkandung di dalam teks 

sederhana terkait topik: آالت املواصالت secara baik 

dan benar. 

3. Memberikan contoh kalimat sederhana yang 

mengandung susunan gramatikal: 
 .secara baik dan benar الضمائر

4. Menceritakan gagasan dari teks sederhana terkait 

topik: آالت املواصالت dengan struktur gramatikal: 

 .secara baik dan benarالضمائر

Dengan memiliki sikap: 

 Jujur 

 Santun  

 

D. Materi Pelajaran: 

1. Mufradat (Kosakata) 

ٌٌَسيَّارَةٌ  -1



ٌ
 َجوَّالَةٌ  -2

ٌ
 َدرَّاَجةٌ  -3

ٌ



 َحاِفَلةٌ  -4

ٌ
 َعَربَةٌ  -5

ٌ
 طَاِئَرةٌ  -6

ٌ



َنةٌ  -7  َسِفي ْ

 

 

2. Hiwar (Percakapan) 

 



 

 

 



  السالم عليكم:  عمر
 يا عيسى، مبا تذهب إىل املدرسة ؟:  عمر
يا هل تلك سيارة أبيك . أذهب باجلوالة مع أيب:  عمر

 عيسى؟
 .ما أمجل سيارتك:  عمر
 .هيا ندخل الفصل معا. طيب:  عمر

 

 وعليكم السالم:  عيسى
 وأنت يا عمر ؟. أذهب بالسيارة:  عيسى
 .نعم، تلك سيارة أيب:  عيسى
 .شكرا يا عمر:  عيسى
 .هيا. طيب: عيسى 

 
  السالم عليكم:  فاطمة
 املدرسة ؟يا عائشة، مبا تذهبني إىل :  فاطمة
 هل أنت تذهبني وحدك ؟. أذهب بالدراجة:  فاطمة

1 

1 

2 



 .هيا نذهب إىل املقصف. حسنا:  فاطمة
 وعليكم السالم:  عائشة
 وأنت يا فاطمة ؟. أذهب باجلوالة:  عائشة
 .ال، أذهب مع أخي الصغري:  عائشة
 .هيا. طيب:  عائشة

 

 .يا علي  السالم عليكم:  حسان
 أين تعمل الطيار ؟يا علي، :  حسان

 وأين تعمل السائق ؟. أحسنت:  عمر
 .هيا نشرتي كعكا. حسنا:  عمر

 
 .وعليكم السالم يا حسان:  عيسى
 . الطيار تعمل يف الطائرة:  عيسى
 .السائق تعمل يف احلافلة:  عيسى
 .هيا يا حسان:  عيسى

 

2 

3 

3 



 .يا سلمى  السالم عليكم:  نساء
 قبطان ؟يا سلمى، عمك :  نساء
 ما لون سفينته يا سلمى ؟. أريد أن أنظرها:  نساء
 .ما أمجل تلك السفينة:  نساء
 .هيا نذهب اآلن. طيب:  عمر

 
 .وعليكم السالم يا نساء:  سلمى
 .وسفينته كبرية. نعم، هو قبطان:  سلمى
 .لوهنا أبيض:  سلمى
 .تلك السفينة مجيلة جدا. نعم:  سلمى
 .هيا يا نساء:  سلمى

 
 .يا رضوان  السالم عليكم:  حممود
 هل أنت تركب العربة من قبل ؟. يا رضوان:  حممود
 هل أنت تريد أن تتبع معي ؟. أريد أن أركبها:  حممود
 .سأذهب يف األسبوع القادم، إن شاء اهلل. طيب:  حممود
 .هيا:  حممود

4 

4 

5 



 
 .وعليكم السالم يا حممود:  رضوان
 .من قبلال، لن تركب :  رضوان
 . طبعا:  رضوان
 .هيا نذهب إىل امللعب. طيب يا حممود:  رضوان

 
 يا موسى  السالم عليكم:  صاحل
 يا موسى، ما هذا ؟:  صاحل
 هل القطار يف احملطة؟:  صاحل
 هل الطائرة يف املطار؟:  صاحل
 .هيا ننظر الطائرة. طيب:  صاحل

 
 وعليكم السالم:  عمر
 .هذا قطار:  عمر
 .نعم، القطار يف احملطة:  عمر
 .نعم، الطائرة يف املطار أو يف اجلو: عمر
 .هيا. طيب:  عمر

5 

6 

6 



 
3. Tarkib (Sususan) 

 

 

E. Pendekatan/Metode 

Pendekatan  : - Saintifik Kurikulum 2013 

Model   : - Discovery Learning  

Metode  : - Metode Qawaid Wa Tarjamah 

- Tanya Jawab 

- Diskusi  



- Penugasan  

 

F. Media/Alat Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. Buku Paket Siswa dan Guru 

3. Spidol 

4. LKPD 

5. Kartu Tanya Jawab 

G. Sumber Belajar 

1. Buku Siswa Bahasa Arab Pendidikan Saintifik 

Kurikulum 2013, bab 6, hal. 57-58. 

2. Buku Guru Bahasa Arab Pendidikan Saintifik 

Kurikulum 2013. 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama: 

Kegiatan Pendahuluan Waktu 

Dalam Kegiatan Pendahuluan, guru: 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 

berdoa untuk memulai pembelajaran. 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran dengan memeriksa 

15 menit 



kehadiran peserta didik. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari. 

Pemberian Acuan 

 Memberikan tentang kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan pembelajaran pada pertemuan yang akan 

berlangsung. 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman 

belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

   

Kegiatan Inti Waktu 
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Menit 

Stimulation 

(memberi 

stimulus) 

 Peserta didik menyimak bacaan teks 

sederhana. (Mengamati) 

 

Problem 

Statement 

 Peserta didik meniru apa yang dibacakan 

oleh guru di depan kelas. 

 



(mengidenti

fikasi 

masalah) 

  Peserta didik menanyakan arti kosakata 

yang belum dipahami dari teks dialog 

sederhana yang terdapat di buku paket 

masing-masing. (Menanya) 

Data 

Collecting 

(mengumpu

lkan data) 

 Peserta didik mencari kosakata yang 

saling berhubungan yang terdapat di buku 

paket masing-masing peserta didik. 

(mengumpulkan informasi) 

 

Data 

Processing 

(mengolah 

data) 

 Peserta didik melakukan diskusi bersama 

kelompok masing-masing dengan penuh 

tanggung jawab dan peduli (karakter) 

untuk mengartikan teks bacaan yang telah 

dibagikan oleh guru di LKPD mengenai 

topik: 

 آالت املواصالت

dengan menggunakan berbagai informasi 

yang telah dikumpulkan. (mengasosiasi) 

 

Verification 

(memverivi

kasi) 

 Peserta didik mempresentasikan hasil 

kerjasama kelompok masing-masing 

untuk membandingkan hasil diskusi antar 

sesama kelompok dan diikuti dengan 

 



proses tanya jawab mengenai tata bahasa 

di teks bacaan. (mengkomunikasi) 

Generalizati

on 

(menyimpul

kan) 

 Peserta didik merevisi tata bahasa dan 

terjemahan di teks bacaan hasil kerja 

kelompok yang kurang benar dan menarik 

kesimpulan tentang teks bacaan yang 

baik. 

 

Kegiatan Penutup Waktu 

Kegiatan guru bersama peserta didik: 

 Guru membagikan angket motivasi pre-eksperiment 

untuk diisi oleh siswa dan siswa mengisi angket yang 

diberikan guru. 

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan dan memberikan umpan balik 

kepada peserta didik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

10 

menit 

Kegiatan guru: 

 Menyampaikan motivasi dan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

 Mengucapkan salam. 

 

 



Kegiatan Pendahuluan Waktu 

Dalam Kegiatan Pendahuluan, guru: 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 

berdoa untuk memulai pembelajaran. 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran dengan 

memeriksa kehadiran peserta didik. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari. 

Pemberian Acuan 

 Memberikan tentang kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan pembelajaran pada pertemuan yang akan 

berlangsung. 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman 

belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 Pembagian kelompok belajar yang terdiri dari 2 

orang 

15 menit 

   

Pertemuan Kedua: 
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Menit 

Stimulation 

(memberi 

stimulus) 

 Guru menyampaikan materi pembelajaran 

yang ada di buku paket dan siswa secara 

berkelompok menyimak bacaan teks 

sederhana. (Mengamati) 

 Guru meminta rekannya untuk mengamati 

proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung 

 

Problem 

Statement 

(mengidenti

fikasi 

masalah) 

 Siswa meniru apa yang dibacakan oleh 

guru di depan kelas. 

  Siswa menanyakan arti kosakata yang 

belum dipahami dari teks dialog 

sederhana yang terdapat di buku paket 

masing-masing. (Menanya) 

 

Data 

Collecting 

(mengumpu

lkan data) 

 Siswa mencari kosakata yang saling 

berhubungan yang terdapat di buku paket 

masing-masing siswa. (mengumpulkan 

informasi) 

 

Data 

Processing 

 Guru memberikan kartu tanya jawab yang 

berisi teks hiwar (percakapan) kepada 

 



(mengolah 

data) 

siswa dan siswa melakukan diskusi 

bersama kelompok masing-masing 

dengan penuh tanggung jawab dan peduli 

(karakter) untuk mendiskusikan tentang 

percakapan yang ada di kartu tanya jawab 

yang telah dibagikan oleh guru mengenai 

topik: 

 آالت املواصالت

dengan menggunakan berbagai informasi 

yang telah dikumpulkan. (mengasosiasi) 

Verification 

(memverivi

kasi) 

 Siswa menampilkan percakapan masing-

masing kelompok sesuai dengan teks 

percakapan yang ada di kartu tanya jawab 

dan diikuti dengan proses tanya jawab 

mengenai tata bahasa di teks bacaan. 

(mengkomunikasi) 

 

Generalizati

on 

(menyimpul

kan) 

 Siswa merevisi tata bahasa yang 

digunakan oleh kelompok lainnya. 

 

Kegiatan Penutup Waktu 



Kegiatan guru bersama peserta didik: 

 Guru memberikan angket motivasi post-eksperiment 

dan siswa mengisi angket yang dibagikan guru. 

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan dan memberikan umpan balik 

kepada peserta didik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

10 

menit 

Kegiatan guru: 

 Melakukan penilaian/evaluasi. 

 Menyampaikan motivasi dan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

 Mengucapkan salam. 

 

 

Pertemuan Ketiga: 

Kegiatan Pendahuluan Waktu 

Dalam Kegiatan Pendahuluan, guru: 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan 

berdoa untuk memulai pembelajaran. 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 

mengawali kegiatan pembelajaran dengan memeriksa 

kehadiran peserta didik. 

Apersepsi 

15 menit 



 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari. 

Pemberian Acuan 

 Memberikan tentang kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan pembelajaran pada pertemuan yang akan 

berlangsung. 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman 

belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 Pembagian kelompok belajar yang terdiri dari 2 orang 
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Menit 

Stimulation 

(memberi 

stimulus) 

 Guru melanjutkan materi pembelajaran 

pertemuan sebelumnya dan siswa 

menyimak penjelasan guru. (Mengamati) 

 

Problem 

Statement 

(mengidenti

 Siswa meniru apa yang dibacakan oleh 

guru di depan kelas. 

 Siswa bertanya mufradat yang belum 

 



fikasi 

masalah) 

diketahui (Menanya) 

Data 

Collecting 

(mengumpu

lkan data) 

 Guru kembali memberikan kartu tanya 

jawab dan siswa menggunakan kartu 

tanya jawab untuk melakukan percakapan 

di depan kelas. (mengumpulkan 

informasi) 

 

Data 

Processing 

(mengolah 

data) 

 Siswa melakukan diskusi bersama 

kelompok masing-masing dengan penuh 

tanggung jawab dan peduli (karakter) 

untuk mendiskusikan tentang percakapan 

yang ada di kartu tanya jawab yang telah 

dibagikan oleh guru mengenai topik: 

 آالت املواصالت

dengan menggunakan berbagai informasi 

yang telah dikumpulkan. (mengasosiasi) 

 

Verification 

(memverivi

kasi) 

 Siswa menampilkan percakapan masing-

masing kelompok sesuai dengan teks 

percakapan yang ada di kartu tanya jawab 

dan diikuti dengan proses tanya jawab 

mengenai tata bahasa di teks bacaan. 

 



(mengkomunikasi) 

Generalizati

on 

(menyimpul

kan) 

 Siswa merevisi tata bahasa yang 

digunakan oleh kelompok lainnya. 

 

Kegiatan Penutup Waktu 

Kegiatan guru bersama peserta didik: 

 Guru membagikan angket motivasi untuk diisi oleh 

siswa dan siswa mengisi angket yang diberikan guru. 

 Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memberikan 

umpan balik kepada peserta didik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran. 

 Siswa melakukan penarikan kesimpulan dan guru 

menguatkan kesimpulan yang telah dipaparkan siswa. 

10 

menit 

Kegiatan guru: 

 Guru memberikan angket motivasi Post-Eksperiment 

kepada siswa  

 Melakukan penilaian/evaluasi. 

 Menyampaikan motivasi dan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

 Mengucapkan salam. 

 



 

I. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran 

No. Kompetensi Teknik Instrumen Keterangan 

1.  KI 1 dan KI 2 Penilaian Diri 

dan Penilaian 

Antar Teman 

 Lembar 

Observasi 

Terlampir 

2.  KI 3 dan KI 4 Unjuk Kerja  Tugas 

Kelompok 

 Lembar 

Penilaian 

Terlampir 

 

    

 

 

 

   Banda Aceh, 31 Januari 2020 

         Mengetahui,  

Kepala SDIT Hafizul Ilmi                    Guru Bahasa Arab 

 

 

Artati, S.Ag         Mulia Wati, S.Pd  



ANGKET PENELITIAN PRE-EKSPERIMEN 

 

تأثير استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة لتشجيع التالميذ في تعلم 

 المحادثة

 (SD IT Hafizul Ilmi Blang Krueng Aceh Besar دراسة تجريبية بـ)

 

No. Koresponden  :                                                                 

                    (diisi oleh peneliti)    

Tanggal Pengisian : 

             

A. Data Demografi 

Isilah pernyataan di bawah ini dan berikan tanda check 

list (   pada kotak di depan item yang telah disediakan 

sesuai dengan data diri siswa/i. 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Jenis Kelamin  : 

         Laki-laki   Perempuan 

 

4. Pendidikan  : 



5. Kelas/Semester : 

 

B. Motivasi Siswa dalam Berbicara Bahasa Arab dengan 

Menggunakan Kartu Tanya Jawab 

Petunjuk pengisian: 

1. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan di bawah ini 

dan berilah tanggapan dengan sebenarnya dan penuh 

tanggung jawab dengan memberikan tanda (   pada 

pilihan jawaban yang telah tersedia. 

2. Pendapat anda tidak akan berpengaruh pada nilai 

akademik. 

3. Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah, maka 

diharapkan jawaban yang objektif (fakta) dan jujur. 

4. Pastikan anda telah mengisi seluruh pernyataan dalam 

kuesioner/angket ini. 

5. Alternatif jawaban yang tersedia ialah: 

a). Sangat setuju  : SS  

b). Setuju   : S  

c). Kurang setuju  : KS 

d). Tidak setuju  : TS  

e). Sangat tidak setuju : STS  

 



 

No

. 

Pernyataan Tanggapan Siswa/i 

SS S KS TS STS 

1. Saya hadir tepat waktu saat 

pembelajaran Bahasa Arab 

     

2. Saya mempersiapkan buku 

pelajaran sebelum mata 

pelajaran Bahasa Arab dimulai 

     

3. Saya suka menjawab 

pertanyaan dari guru 

     

4. Saya belajar Bahasa Arab atas 

perintah guru 

     

5. Saya membuat contekan saat 

ujian Bahasa Arab 

     

6. Ketika ada tugas Bahasa Arab, 

saya mengerjakan tugas 

dengan semau saya sendiri 

     

7. Saya mengumpulkan tugas dari 

guru dengan tepat waktu 

     

8. Saya tidak suka mengerjakan 

soal sendiri, saya lebih suka 

bekerja secara berkelompok 

     



9. Saya pergunakan waktu luang 

saya untuk membaca buku-

buku pelajaran Bahasa Arab 

     

10. Saya menunda belajar Bahasa 

Arab dan ikut teman bermain 

     

11. Saya senang kepada guru 

waktu memberikan motivasi 

dalam belajar Bahasa Arab 

     

12. Saya suka berbicara Bahasa 

Arab jika maju ke depan kelas 

     

13. Jika ada soal Bahasa Arab 

yang sulit, saya tidak akan 

mengerjakannya 

     

14. Saya semangat berangkat 

sekolah ketika pelajaran 

Bahasa Arab 

     

15. Saya suka bernyanyi dengan 

nyanyian arab 

     

16. Saya mau berbicara Bahasa 

Arab jika guru memberikan 

hadiah 

     

17. Saya merasa putus asa apabila      



menghadapi kesulitan dalam 

mengerjakan tugas Bahasa 

Arab 

18. Saya senang kepada guru 

dalam mengajar menggunakan 

media yang menyenangkan 

     

19. Saya merasa ragu dengan 

kemampuan yang saya miliki 

dalam memahami penjelasan 

materi Bahasa Arab dari guru 

     

20. Kelas yang rapi dan bersih 

membuat saya merasa nyaman 

belajar Bahasa Arab 

     

21. Saya malas belajar Bahasa 

Arab walaupun sarana dan 

prasarana di sekolah memadai 

     

22. Saya mengerjakan tugas 

Bahasa Arab dari guru jika 

disuruh orang tua 

     

23. Saya tetap belajar Bahasa Arab 

walaupun di hari libur 

     

24. Saya bertanya yang tidak saya      



ketahui kepada guru ketika 

pelajaran Bahasa Arab 

25. Kegiatan pembelajaran Bahasa 

Arab membosankan karena 

guru hanya menggunakan 

metode ceramah saja 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

تأثير استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة لتشجيع التالميذ في تعلم 

 المحادثة

 (SD IT Hafizul Ilmi Blang Krueng Aceh Besar دراسة تجريبية بـ)

 

No. Koresponden  :                                                                 

                    (diisi oleh peneliti)    

Tanggal Pengisian : 

             

C. Data Demografi 

Isilah pernyataan di bawah ini dan berikan tanda check 

list (   pada kotak di depan item yang telah disediakan 

sesuai dengan data diri siswa/i. 

6. Nama   : 

7. Umur   : 

8. Jenis Kelamin  : 

         Laki-laki   Perempuan 

9. Pendidikan  : 

10. Kelas/Semester : 

 

 
 

ANGKET PENELITIAN POST-EKSPERIMEN 

 
 

ANGKET PENELITIAN POST-EKSPERIMEN 

 
 

ANGKET PENELITIAN POST-EKSPERIMEN 



D. Motivasi Siswa dalam Berbicara Bahasa Arab dengan 

Menggunakan Kartu Tanya Jawab 

Petunjuk pengisian: 

6. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan di bawah ini 

dan berilah tanggapan dengan sebenarnya dan penuh 

tanggung jawab dengan memberikan tanda (   pada 

pilihan jawaban yang telah tersedia. 

7. Pendapat anda tidak akan berpengaruh pada nilai 

akademik. 

8. Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah, maka 

diharapkan jawaban yang objektif (fakta) dan jujur. 

9. Pastikan anda telah mengisi seluruh pernyataan dalam 

kuesioner/angket ini. 

10. Alternatif jawaban yang tersedia ialah: 

a). Sangat setuju  : SS  

b). Setuju   : S  

c). Kurang setuju  : KS 

d). Tidak setuju  : TS  

e). Sangat tidak setuju : STS  

 

No

. 

Pernyataan Tanggapan Siswa/i 

SS S KS TS STS 



1. Saya hadir tepat waktu saat 

pembelajaran Bahasa Arab 

     

2. Saya mempersiapkan buku 

pelajaran sebelum mata 

pelajaran Bahasa Arab 

dimulai 

     

3. Saya suka menjawab 

pertanyaan dari guru 

     

4. Saya belajar Bahasa Arab 

atas perintah guru 

     

5. Saya lebih suka berbicara 

Bahasa Arab dengan 

menggunakan kartu tanya 

jawab 

     

6. Ketika ada tugas Bahasa 

Arab, saya mengerjakan tugas 

dengan semau saya sendiri 

     

7. Saya mengumpulkan tugas 

dari guru dengan tepat waktu 

     

8. Saya tidak suka mengerjakan 

soal sendiri, saya lebih suka 

bekerja secara berkelompok 

     



9. Saya pergunakan waktu luang 

saya untuk membaca buku-

buku pelajaran Bahasa Arab 

     

10. Saya menunda belajar Bahasa 

Arab dan ikut teman bermain 

     

11. Saya senang kepada guru 

waktu memberikan motivasi 

dalam belajar Bahasa Arab 

     

12. Saya suka berbicara Bahasa 

Arab jika maju ke depan 

kelas 

     

13. Saya lebih semangat belajar 

Bahasa Arab dengan 

menggunakan media kartu 

tanya jawab 

     

14. Saya semangat berangkat 

sekolah ketika pelajaran 

Bahasa Arab 

     

15. Saya lebih rajin belajar 

karena media kartu tanya 

jawab membuat saya suka 

berbicara Bahasa Arab 

     



16. Saya mau berbicara Bahasa 

Arab jika guru memberikan 

hadiah 

     

17. Saya merasa putus asa 

apabila menghadapi kesulitan 

dalam mengerjakan tugas 

Bahasa Arab 

     

18. Saya senang kepada guru 

dalam mengajar 

menggunakan media yang 

menyenangkan 

     

19. Saya merasa ragu dengan 

kemampuan yang saya miliki 

dalam memahami penjelasan 

materi Bahasa Arab dari guru 

     

20. Kelas yang rapi dan bersih 

membuat saya merasa 

nyaman belajar Bahasa Arab 

     

21. Saya malas belajar Bahasa 

Arab walaupun sarana dan 

prasarana di sekolah memadai 

     

22. Saya mengerjakan tugas      



Bahasa Arab dari guru jika 

disuruh orang tua 

23. Saya tetap belajar Bahasa 

Arab walaupun di hari libur 

     

24. Saya bertanya yang tidak 

saya ketahui kepada guru 

ketika pelajaran Bahasa Arab 

     

25. Kegiatan pembelajaran 

Bahasa Arab membosankan 

karena guru hanya 

menggunakan metode 

ceramah saja 

     

 

 
 
 
 
 













 

 

 



1. Output Angket Motivasi Sebelum (Pre-Angket) 

 

Motivasi1_1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 9 34,6 34,6 34,6 

setuju 6 23,1 23,1 57,7 

sangat setuju 11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi2_2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 7 26,9 26,9 26,9 

setuju 11 42,3 42,3 69,2 

sangat setuju 8 30,8 30,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi1_3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 8 30,8 30,8 30,8 

setuju 12 46,2 46,2 76,9 

sangat setuju 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 



Motivasi4_4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 3,8 

tidak stuju 1 3,8 3,8 7,7 

kurang setuju 10 38,5 38,5 46,2 

setuju 8 30,8 30,8 76,9 

sangat setuju 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi3_5 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid setuju 1 3,8 3,8 3,8 

kurang setuju 3 11,5 11,5 15,4 

tidak setuju 9 34,6 34,6 50,0 

sangat tidak setuju 13 50,0 50,0 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi4_6 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 6 23,1 23,1 23,1 

setuju 3 11,5 11,5 34,6 

kurang setuju 9 34,6 34,6 69,2 

tidak setuju 7 26,9 26,9 96,2 



sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi2_7 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak stuju 2 7,7 7,7 7,7 

kurang setuju 8 30,8 30,8 38,5 

setuju 11 42,3 42,3 80,8 

sangat setuju 5 19,2 19,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi5_8 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 10 38,5 38,5 38,5 

setuju 5 19,2 19,2 57,7 

kurang setuju 10 38,5 38,5 96,2 

tidak setuju 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi3_9 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak stuju 4 15,4 15,4 15,4 



kurang setuju 6 23,1 23,1 38,5 

setuju 10 38,5 38,5 76,9 

sangat setuju 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi2_10 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid sangat setuju 1 3,8 3,8 3,8 

setuju 4 15,4 15,4 19,2 

kurang setuju 4 15,4 15,4 34,6 

tidak setuju 10 38,5 38,5 73,1 

sangat tidak setuju 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi4_11 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid tidak stuju 2 7,7 7,7 7,7 

kurang setuju 5 19,2 19,2 26,9 

setuju 8 30,8 30,8 57,7 

sangat setuju 11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi5_12 



 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulat

ive 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 7,7 7,7 7,7 

tidak stuju 3 11,5 11,5 19,2 

kurang setuju 5 19,2 19,2 38,5 

setuju 12 46,2 46,2 84,6 

sangat setuju 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi1_13 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 3 11,5 11,5 11,5 

setuju 3 11,5 11,5 23,1 

kurang setuju 8 30,8 30,8 53,8 

tidak setuju 8 30,8 30,8 84,6 

sangat tidak setuju 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi3_14 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak stuju 3 11,5 11,5 11,5 

kurang setuju 7 26,9 26,9 38,5 

setuju 9 34,6 34,6 73,1 



sangat setuju 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi5_15 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 11,5 11,5 11,5 

kurang setuju 5 19,2 19,2 30,8 

setuju 12 46,2 46,2 76,9 

sangat setuju 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi4_16 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 7 26,9 26,9 26,9 

setuju 6 23,1 23,1 50,0 

kurang setuju 7 26,9 26,9 76,9 

tidak setuju 5 19,2 19,2 96,2 

sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi1_17 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 



Valid setuju 2 7,7 7,7 7,7 

kurang setuju 12 46,2 46,2 53,8 

tidak setuju 9 34,6 34,6 88,5 

sangat tidak setuju 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi5_18 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 3,8 

tidak stuju 1 3,8 3,8 7,7 

kurang setuju 11 42,3 42,3 50,0 

setuju 5 19,2 19,2 69,2 

sangat setuju 8 30,8 30,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi2_19 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 5 19,2 19,2 19,2 

setuju 6 23,1 23,1 42,3 

kurang setuju 14 53,8 53,8 96,2 

sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 



Motivasi6_20 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 3,8 

kurang setuju 5 19,2 19,2 23,1 

setuju 10 38,5 38,5 61,5 

sangat setuju 10 38,5 38,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi6_21 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 3 11,5 11,5 11,5 

setuju 1 3,8 3,8 15,4 

kurang setuju 8 30,8 30,8 46,2 

tidak setuju 10 38,5 38,5 84,6 

sangat tidak setuju 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi2_22 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 5 19,2 19,2 19,2 

setuju 8 30,8 30,8 50,0 

kurang setuju 11 42,3 42,3 92,3 

tidak setuju 2 7,7 7,7 100,0 



Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi3_23 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak stuju 3 11,5 11,5 11,5 

kurang setuju 8 30,8 30,8 42,3 

setuju 9 34,6 34,6 76,9 

sangat setuju 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi1_24 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 3,8 

kurang setuju 5 19,2 19,2 23,1 

setuju 10 38,5 38,5 61,5 

sangat setuju 10 38,5 38,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

Motivasi5_25 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 2 7,7 7,7 7,7 



setuju 4 15,4 15,4 23,1 

kurang setuju 12 46,2 46,2 69,2 

tidak setuju 7 26,9 26,9 96,2 

sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Statistics 

rataratakeseluruhan 

N Valid 26 

Missing 0 

Mean 3,4846 

Std. Deviation ,23660 

 

rataratakeseluruhan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,04 1 3,8 3,8 3,8 

3,12 1 3,8 3,8 7,7 

3,20 4 15,4 15,4 23,1 

3,28 2 7,7 7,7 30,8 

3,32 1 3,8 3,8 34,6 

3,40 1 3,8 3,8 38,5 

3,44 2 7,7 7,7 46,2 

3,52 1 3,8 3,8 50,0 

3,60 5 19,2 19,2 69,2 

3,68 2 7,7 7,7 76,9 



3,76 5 19,2 19,2 96,2 

3,80 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

2. Output Angket Motivasi Sesudah (Post-Angket) 

Motivasi1_1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 4 15,4 15,4 15,4 

setuju 7 26,9 26,9 42,3 

sangat setuju 15 57,7 57,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi2_2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 3,8 

kurang setuju 3 11,5 11,5 15,4 

setuju 13 50,0 50,0 65,4 

sangat setuju 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi1_3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 



Valid sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 3,8 

tidak setuju 1 3,8 3,8 7,7 

kurang setuju 2 7,7 7,7 15,4 

setuju 14 53,8 53,8 69,2 

sangat setuju 8 30,8 30,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi4_4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 7,7 7,7 7,7 

tidak setuju 1 3,8 3,8 11,5 

kurang setuju 2 7,7 7,7 19,2 

setuju 15 57,7 57,7 76,9 

sangat setuju 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi3_5 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid setuju 2 7,7 7,7 7,7 

kurang setuju 3 11,5 11,5 19,2 

tidak setuju 13 50,0 50,0 69,2 

sangat tidak setuju 8 30,8 30,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  



 

Motivasi4_6 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 6 23,1 23,1 23,1 

tidak setuju 14 53,8 53,8 76,9 

sangat tidak setuju 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi2_7 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 3,8 

tidak setuju 2 7,7 7,7 11,5 

kurang setuju 3 11,5 11,5 23,1 

setuju 15 57,7 57,7 80,8 

sangat setuju 5 19,2 19,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi5_8 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 8 30,8 30,8 30,8 

setuju 6 23,1 23,1 53,8 

kurang setuju 9 34,6 34,6 88,5 



tidak setuju 2 7,7 7,7 96,2 

sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi3_9 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 3,8 

tidak setuju 3 11,5 11,5 15,4 

kurang setuju 7 26,9 26,9 42,3 

setuju 9 34,6 34,6 76,9 

sangat setuju 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi2_10 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid kurang setuju 3 11,5 11,5 11,5 

tidak setuju 12 46,2 46,2 57,7 

sangat tidak setuju 11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi4_11 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 



Valid kurang setuju 2 7,7 7,7 7,7 

setuju 12 46,2 46,2 53,8 

sangat setuju 12 46,2 46,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi5_12 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 3 11,5 11,5 11,5 

kurang setuju 8 30,8 30,8 42,3 

setuju 7 26,9 26,9 69,2 

sangat setuju 8 30,8 30,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi1_13 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 3 11,5 11,5 11,5 

tidak setuju 13 50,0 50,0 61,5 

sangat tidak setuju 10 38,5 38,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi3_14 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 3,8 3,8 3,8 



kurang setuju 7 26,9 26,9 30,8 

setuju 9 34,6 34,6 65,4 

sangat setuju 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi5_15 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 1 3,8 3,8 3,8 

kurang setuju 4 15,4 15,4 19,2 

setuju 15 57,7 57,7 76,9 

sangat setuju 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi4_16 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 4 15,4 15,4 15,4 

setuju 6 23,1 23,1 38,5 

kurang setuju 6 23,1 23,1 61,5 

tidak setuju 7 26,9 26,9 88,5 

sangat tidak setuju 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi1_17 



 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 1 3,8 3,8 3,8 

setuju 4 15,4 15,4 19,2 

kurang setuju 9 34,6 34,6 53,8 

tidak setuju 8 30,8 30,8 84,6 

sangat tidak setuju 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi5_18 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 3 11,5 11,5 11,5 

kurang setuju 2 7,7 7,7 19,2 

setuju 13 50,0 50,0 69,2 

sangat setuju 8 30,8 30,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi2_19 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 3 11,5 11,5 11,5 

setuju 6 23,1 23,1 34,6 

kurang setuju 14 53,8 53,8 88,5 

tidak setuju 2 7,7 7,7 96,2 



sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi6_20 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 2 7,7 7,7 7,7 

setuju 9 34,6 34,6 42,3 

sangat setuju 15 57,7 57,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi6_21 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 2 7,7 7,7 7,7 

setuju 2 7,7 7,7 15,4 

kurang setuju 6 23,1 23,1 38,5 

tidak setuju 8 30,8 30,8 69,2 

sangat tidak setuju 8 30,8 30,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Motivasi2_22 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 5 19,2 19,2 19,2 



setuju 5 19,2 19,2 38,5 

kurang setuju 7 26,9 26,9 65,4 

tidak setuju 5 19,2 19,2 84,6 

sangat tidak setuju 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

Motivasi3_23 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 3,8 

kurang setuju 6 23,1 23,1 26,9 

setuju 12 46,2 46,2 73,1 

sangat setuju 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

Motivasi1_24 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 3,8 3,8 3,8 

tidak setuju 1 3,8 3,8 7,7 

kurang setuju 4 15,4 15,4 23,1 

setuju 11 42,3 42,3 65,4 

sangat setuju 9 34,6 34,6 100,0 



Total 26 100,0 100,0  

 

 

Motivasi5_25 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 5 19,2 19,2 19,2 

setuju 2 7,7 7,7 26,9 

kurang setuju 4 15,4 15,4 42,3 

tidak setuju 8 30,8 30,8 73,1 

sangat tidak setuju 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

Statistics 

rataratakeseluruhan 

N Valid 26 

Missing 0 

Mean 3,7754 

Std. Deviation ,18069 

 

rataratakeseluruhan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,40 1 3,8 3,8 3,8 



3,44 2 7,7 7,7 11,5 

3,48 1 3,8 3,8 15,4 

3,52 1 3,8 3,8 19,2 

3,60 1 3,8 3,8 23,1 

3,68 1 3,8 3,8 26,9 

3,76 2 7,7 7,7 34,6 

3,80 2 7,7 7,7 42,3 

3,84 4 15,4 15,4 57,7 

3,88 2 7,7 7,7 65,4 

3,92 8 30,8 30,8 96,2 

4,00 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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 الصور الفوتوغرافية

 

 إجابة االستبانة األوىل
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 بطاقة األسئلة واألجوبة

 

 إجراء بطاقة األسئلة واألجوبة يف تعلم احملادثة
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 أنشطة املدّرسة

 

 أنشطة التالميذ باستخدام بطاقة األسئلة واألجوبة

 
 إجابة االستبانة الثانية 


	Judul Skripsi.pdf (p.1-5)
	Kata Pengantar.pdf (p.8-9)
	Daftar Isi.pdf (p.10-14)
	Daftar Tabel.pdf (p.15-16)
	Daftar Lampiran.pdf (p.17)
	Abstrak.pdf (p.18-23)
	BAB 1.pdf (p.24-37)
	BAB 2.pdf (p.38-58)
	BAB 3.pdf (p.59-72)
	BAB 4.pdf (p.73-111)
	BAB 5.pdf (p.112-118)
	RPP Penelitian.pdf (p.119-147)
	ANGKET PENELITIAN.pdf (p.148-159)
	Lembar Observasi Guru & Siswa.pdf (p.160-166)
	Output Angket Motivasi.pdf (p.167-187)
	Lampiran Foto & Biodata.pdf (p.188-190)

