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 هذه إمتام إىل احملتاج الكتب عارة ساعدوها قد الذين املكتبة ملوظفي وكذالك
 أتشيه 2 احلكومية الثانوية ابملدرسة والطلبة للمدرسني الشكر تّقدم مث ومن. الرسالة
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 .واألخرة الدنيا يف اجلزاء أحسن جيزيهم
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واملشاعر املعىن من خالل الكلمات حول الفكرة  تبلغإن مهارة الكالم هي قدرة الطالبات على 

استخدام وسائل يف تدريس مهارة الكالم يكون دورا مهما لتسهيل . املوجودة لدى الطالبات
يتم تعلم اللغة العربية وفقا للمنهج احلايل ىف املدرسة،  .ستعربها الكلمات معىنعلى فهم  الطالبات

خصصا الطالبات يف الفصل  أتشيه شرقية 2لكن يف الواقع الطالبات ابملدرسة الثانوية احلكومية 
VIII)الثاين 

مل يفهمن معىن األسئلة  هنكثري من الطالبات يصعنب يف اإلجابة عن األسئلة، وبعض  (3
بينما املدرسة ال ، هتمام الطالبات يف فهم التعليم عن مهارة الكالمهذا بسبب قلة إ .املطروحة

 .تستخدم الوسيلة املناسبة لتنبها الطالبات يف عملية التعليم والتعلم خصة يف التعليم مهارة الكالم
إن  .استخدام وسيلة لوحة الوبريةيف بحث لتهديد أن تعرف عملية املدرس والطالبات ولذلك هذا ال

 One Group Pre-testتجربية ابلتصمية التمهيد املنهج ال منهج البحث الذي تعتمد الباحثة هو

and Post-test Design .التعليم واالختبار القبلي والبعدي  ةوجلمع البينات تقوم الباحثة ابخلط
 شرقية أتشيه 2 احلكوميةالبحث الطلبة ابملدرسة الثانوية  هذا عن اجملتمع ويكون. واملالحظة املباشرة

VIII))وأخذت الباحثة منهم كلعينة وهي الطلبات من الفصل الثاين  ،الطالبا 660وكان عددهم 
3  

 لوبرية يف عملية التعليموأما نتائج البحث أن استخدام وسيلة لوحة ا .الطالبة 32وكانت عددهن 
ألن  لتنمية مهارة الكالم لدى الطالباتفعاال وإن استخدام وسيلة لوحة الوبرية يكون  يكون مراتحا
 .(0،0  > 111،)  (.Sig)ومستوى الداللة ( 02،641)حتصل على نتيجة  test -االختبار ت

 
 

 
 
 



 

ABSTRACT 

 

The Title    :  The Use of Wibriyyah Board Media to Improve Students Ability  

in Speaking Skills “Experimental Research at MTsN 2 Aceh 

Timur” 

Full Name   :  Alfi Zahara 

NIM  :  170202183 

 

 

Speaking skill is the ability of students to convey meaning through words about 

ideas, ideas, and feelings that exist in students.  The use of media in learning 

speaking skills plays an important role to make it easier for students to understand 

the meaning of each word and sentence that is about to be expressed.  Learning 

Arabic at MTsN 2 Aceh Timur has followed a predetermined curriculum 

procedure, but in reality the students of MTsN 2 Aceh Timur, especially grade 

VIII
3
, some of them have difficulty answering questions in the form of dialogue 

and even some of them do not know the meaning at all. of the questions 

mentioned.  This is due to the lack of student attention in understanding learning 

about speaking skills. While the teacher does not use interesting media to attract 

students' attention in the teaching and learning process. Especially in learning 

speaking skills. Therefore, this study aims to determine the teaching and learning 

process of teachers and students to improve students' speaking skills.                  

To achieve the objectives of this study, the researchers used the wibriyyah board 

as the media.  This study uses the Research Experiment method with the type of 

One Group Pre-test and Post-test Design. The tools used to collect research data 

using learning planning, T-test (T-test), and direct observation. While the 

population of this study were all students of MTsN 2 Aceh Timur, amounting to 

661 students, and the sample of this research is class (VIII
3
) which consist of 32 

students. The results of this research showed that the use of wibriyyah board 

media in the teaching and learning process can be applied very well and effective 

in improving students' speaking skills, this can be seen in the results of the t-Test 

results (19.648) and the significance level (Sig.) (0.05 < 000.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

 

Judul Skripsi : Penggunaan Media Papan Wibriyyah untuk Meningkatkan  

Kemampuan Siswa dalam Keterampilan Berbicara “Penelitian 

Eksperimen di MTsN 2 Aceh Timur” 

Peneliti : Alfi Zahara 

NIM : 170202183 

 

 

Keterampilan Berbicara adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan maksud 

melalui kata-kata tentang ide, gagasan, dan perasaan yang ada di dalam diri siswa. 

Penggunaan media dalam pembelajaran keterampilan berbicara menjadi peranan 

penting untuk memudahkan siswa dalam memahami maksud dari setiap kata dan 

kalimat yang hendak di ungkapkan. Pembelajaran Bahasa Arab di sekolah MTsN 

2 Aceh Timur telah mengikuti prosedur kurikulum yang telah ditentukan, namun 

pada kenyataannya siswa MTsN 2 Aceh Timur khususnya kelas VIII
3
, sebagian 

dari mereka mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan dalam bentuk 

dialog bahkan ada dari mereka yang sama sekali tidak mengetahui makna dari 

pertanyaan yang disebutkan. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian siswa dalam 

memahami pembelajaran mengenai keterampilan berbicara. Sedangkan guru tidak 

menggunakan media yang menarik untuk menarik perhatian siswa dalam proses 

belajar mengajar. Khususnya dalam pembelajaran keterampilam berbicara.     

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses belajar mengajar 

terhadap guru dan siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

keterampilan berbicara. Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini peneliti 

menggunakan media papan wibriyyah. Penelitian ini menggunakan metode 

Eksperimen Research dengan jenis One Group Pre-test and Post-test Design. 

Adapun alat yang digunakan untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan 

Perencanaan pembelajaran, Uji T (T-test), dan Observasi langsung. Sedangkan 

populasi penelitian ini adalah seluruh siswa MTsN 2 Aceh Timur yang berjumlah 

661 siswa, dan sampelnya adalah kelas VIII
3 

yang berjumlah 32 siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media papan wibriyyah dalam proses 

belajar mengajar ini dapat diterapkan dengan sangat baik serta efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara, hal tersebut 

terlihat pada hasil t-Test (19,648) dan tingkat signifikansi (Sig.) (0,05 < 000.). 
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األول الفصل  
البحث أساسية  

مشكلة البحث -أ  
 القرأن لغة ألهنا العامل، يف أشرف اللغات ياللغة االسالم وه يه العربية اللغة إن

 من الدراسة نفهم حىت ندرسها أن لنا نبغيي ولذلك الشريفة، النبوية واألحاديث الكرمي
 عن يصدر ما هو ألنه العربية، اللغة علوم عرفةن إال نفهمها أن نستطيع ال ولكن عباراهتا،
 1.والسامع املتكلم ذهن يف داللة له شيئ عن به يعرب صوت من االنسان

 قعت اليت اإلسالمية دارسامل حدإ أتشيه شرقية 2 احلكوميةمدرسة الثانوية  توكان
 اإلسالمية العلوم اتبلاالط تعلمت اوفيه .شرقية أتشيه بوالية Kampong Jalan قرية يف

املدرسة، لكن  غة العربية وفقا للمنهج احلايل يفاللغة العربية. يتم تعلم اللاملتنوعة احدها 
. كثري من اللغة العربية التكلم يف الطالباتمل تظهر من خالل تطوير  اإلجنازات احلالية

معىن األسئلة  مل يفهمن الطالباتبعض و ، األسئلة إلجابة عنيف ا يصعنب الطالبات
وم الفصل الثاين، ي اللغة العربية يف درسمب مقابلة نتيجة هي املشكلة هذه. املطروحة

 . 2020كتوبر ا  من 5اإلثنني التاريخ 

مث أجرى الباحثون كثري من األحباث حول مشكالت مشاهبة تقريبا ابستخدام 
عن "استخدام  م 2019العام  ت البحث يفاقرتف سائل أخرى، مثل غوسلني كرليناو 

املدرسة املتوسطة  رتقية مهارة الكالم لدى الطالب يفطريقة بوسيلة لوحة الغالب ل
 اإلسالمية اجملتهدة بكنبارو".

 املناسبة وسائل إىل درسامل فيحتاج ،سهال شيئا فليس اللغة العربية تدريس أما
 وسيلة هي العربية اللغة تعليم يف املستخدمة وسائل ومن. افهمه يفلطالبات السهولة 

 الطالبات رساملد يدربو  ،مهارة الكالم يف استخدامها كنمت وسيلة وهذه ،لوحة الوبرية
                                                           

  17، )بتوت : املكتبة العصرية، بدون سنة(، ص جامع الدروس العربيةت، ييالشيخ مصطف الغال1
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 يف املدرسني معظم ولكن، حمادثة مثالية األسئلة واألجوبة لتكون يف اجلمل بيكتر  على
مهارة اللغة العربية خاصة يف  عملية يف وسائل هذه يستخدمون ال املدرسة الثانوية

 .الكالم

اللغة العربية تكلم ت أن على الطالبات ضعف أسباب من أهنا ةالباحث رىوت 
بة ة واألجو لسئاأل يف اجلمل بيكتر  على الطالبات تدربتألن املدرس مل  وكاملة، صحيحة

تكلم تأن  ستطعنالبات ال يالطد ج. إذا مل يتم هذه املشكلة فستحمادثة مثالية لتكون
 أقل اهتماما بفهم اللغة العربية.  الطالباتعل جتكن أن متللغة العربية، حىت اب

 األسئلة واألجوبة يف اجلمل بيكتر  ن علىيقدر  ال الطالبات أن ةالباحث ستخلصت 
  .حمادثة مثالية لتكون

 وسيلة استخدام" موضوع عن جتريب حبث يف التدريبات تطبق أن ةالباحث تريد
 الثانوية ابملدرسة جتريبية دراسة) الطالبات لتنمية مهارة الكالم لدى الوبرية لوحة

 2"(شرقية أتشيه 2 احلكومية

  البحث أسئلة -ب

 ابملدرسةمامدى فعالية وسيلة لوحة الوبرية لتنمية مهارة الكالم لدى الطالبات  -1
 ؟ شرقية أتشيه 2 احلكومية الثانوية

 وسيلة لوحة الوبرية ؟ رس والطالبات يف استخدامكيف عملية املد -2

البحث أهداف -ج   

التعرف على فعالية استخدام وسيلة لوحة الوبرية لتنمية مهارة الكالم لدى  -1
 شرقية أتشيه 2 احلكومية الثانوية ابملدرسةالطالبات 

                                                           
23م(، ص  1988 : ، )دار الكتاب العلميةكتاب التعريفاتعلى ابن حممد اجلرجالس،  2  
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 عملية املدرس والطالبات يف استخدام وسيلة لوحة الوبريةالتعرف على  -2

  وفروض البحث اااتافت  -د

كثري  أيثر التدريس جناح أن االفرتاضات على البحث ذاه يف ةالباحث تواعتمد
يف  ةالباحث غرتضهات اليت الفروض وأما. مهارة الكالم تعليم عملية يف املستخدمه وسيلةابل

   : هذه الرسالة

 (Ha )  البديل  الفرض -1

تنمية مهارة الكالم لدى  يف فعاال" وسيلة لوحة الوبرية" استخدام كان -أ
 الطالبات

 ( (Hoالصفر  الفرض -2

تنمية مهارة الكالم لدى  فعاال يف كنمل ت "وسيلة لوحة الوبرية" استخدام كان -أ
 الطالبات

  البحث أمهية -ه

فهي : الرسالة عن البحث أمهية وأما   

-1 للمدرسني :  

لتدريسا عملية يف الوسيلة هذه يستخدموا أن كن للمدرسنيمي  .أ  

 مهارة الكالم تدريس يف الطالبات يواجهها اليت شكالتامل منها يستفيدوا أنب.   

: للطالبة  2-  

  احملادثة األسئلة واألجوبة لتكون يف اجلمل ركيبت على قدرهتم لتنمية .أ
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: ةللباحث  3-  

   معرفتها عن وسيلة لوحة الوبرية وكيفية استخدامها وزايدة الفروض لتحقيق  أ.   

 مهارة الكالم تدريس يف ةللباحث عارفامل زايدة البحث ذاه يكون أنب.   

  البحث حدود -و

وضوعيامل احلد  - 

الوبرية  لوحة وسيلة استخدام " وضوعامل حتت البحث هذا عن بحثت ةالباحث فإن
 أتشيه 2 احلكومية الثانوية ابملدرسة جتريبية دراسة) الطالبات لتنمية مهارة الكالم لدى

 . جترييب حبث على "(شرقية

املكاين احلد  - 

 2 احلكومية الثانوية ملدرسةالفصل الثاين اب يف البحث هذا عن حثتب ةالباحث فإن 
 .شرقية أتشيه والية Kampong Jalan يف

الزماين احلد  - 

  م 2021 -2020 الدراسى العام يف البحث ذاه عن بحثة تالباحث فإن

 املصطلحاتمعاىن  -ز
 الكلمات معاىن شرحت أن نبغىفت الرسالة، هذه من ةباحثال حثتب أن قبل

 الوبرية لوحة وسيلة استخدام" يعين الرسالة موضوع ذهه يف تضمن الىت صطلحاتامل
 2 احلكومية الثانوية ابملدرسة جتريبية دراسة) الطالبات لتنمية مهارة الكالم لدى

 يل : ما هي املصطلحات الكلمات وتلك" (شرقية أتشيه
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 رة الكالممها -

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة وعند املتكلمني هو املعىن القائم 
ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ وعند النحاة اللفظ املركب املفيد ابلوضع. أما التعريف 
اإلصطالحي مهارة إنتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة 

لنحو ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد أن والتمكن من صيغ ا
 3يقوله يف مواقف احلديث.

  وسيلة -

 املعاين وتوضيح م،والتعل ميالتعل عملية لتحسني املعلم يستخدمها أداة كل هي
 املعلم يعتمد أن دون فيها، املرغوب القيم وغرس املهارات على التدريب أو واألفكار،

 .واألرقام والرموز أللفاظا على أساسا

 لوحة الوبرية -

لوحة الوبرية هي وسيلة من الوسائل التعليمية املستعملة يف عملية التعليم والتعلم    
وكأداة تعليمية متتاز بسهولة االستخدام وهي أداة خفيفة الوزن سهلة احلمل، ال حتتاج 

عددة إلاثرة إهتمام رات تتيح فرصا متشإىل مكان كبري حلفظها، وهي مثل لوحة الن
 4.الطالبات ومشاركتهن يف مواقف التعليم

 شرقية أتشيه 2 احلكومية الثانويةمدرسة  -

أتشيه  يف اإلسالمية مدارس ىحدإ أتشيه شرقية 2 احلكوميةت مدرسة الثانوية كان
 .م 1969يف سنة  شرقية أتشيه واليةKampong Jalan  يف قعتشرقية، 

                                                           
3
 ،حماوالت املدرس لتعزيز دوافع الطالبات يف مهارة الكالم ابملدرسة الفتيان التعلمي أتشيةفجرية،  فيين زومرا، قصيني، 

 440ص  ،(2020: لساننا)

4
( ص ه1406 –م 1986بريوت : دار إحياء العلوم، سنة ، )الوسائل التعلمية الطابعة الثانية، بشري عبد الرحيم الكلوب 

129 
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الدينية احدها تدريس اللغة العربية. مع رؤية ورسالة  هناك كثري من دروس التعلم 
تستطيع أن تسجل متخرج مناقب ويتفرد ابألخالق  شرقية أتشيه 2 الثانوية املدرسةقوية 

 الكرمية.

  السابقة الدراسات -ح

 معرفة على ةالباحث ساعدت اليت البحث أساسية أهم من السابقة الدراسات عتربت
 مقارنة على ساعدت وكذلك. فيه يقع قد الذي والنقص لبحثا وإجيابية الدراسة أسلوب
 من واالستفادة السابقة والدراسات احلالية ادراسته بني الفرق جوانب ومعرفة النتائج
 .السابقني الدارسني خربات

 م 2012  السنة ،حبار شاة :األوىل الدراسة

  : البحث موضوع -أ

 بعد الطلبة يناهلا نتائج على وملعرفة تاملفردا تعليم يف الوبر لوحة استخدام"      
 " املفردات تعليم يف الوبر لوحة استخدام

  : البحث مشكلة -ب

 يزالون ال ولكنهم املفردات حيفظون الطلبة ميدان يف الباحث يرى البحث هذا يف
 الباحث شرحها اليت الظواهر من انطالقا. أخرى أمكنة يف اهن يقابلو حينما اهنوينسو 
 النجاح ابب مبعهد الطلبة على املفردات تعليم يف الوبر لوحة وسيلة ستخدمي أن فرييد

 .العصرى

  :البحث أهداف -ج

 املفردات تعليم يف الوبر لوحة استخدام ملعرفة هي، البحث هذا من األهداف
  .املفردات تعليم يف الوبر لوحة استخدام بعد الطلبة يناهلا نتائج على وملعرفة
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    : البحث منهج -د

 نهجامل فهو الرسالة هذه كتابة يف الباحث استخدامه الذي البحث منهج
 .اإلجرائي

 :البحث  نتائج أهم -ه

 حتفيظ على الطلبة قدرة يرقي املفردات تعليم يف الوبر لوحة استخدام أن ونتائجه،
 .املفردات

 احلالية ابلدراسة السابقة الدراسة عالقة -و

 املوضوع يف شاة حبار كتبه الذي ابلبحث فخيتل احلايل البحث:  اإلختالف وجه
 ،الوبر لوحة ابستعمال املفردات تعليم عن تبحث السابقة والدراسة واملشكلة، واملكان

لتنمية مهارة الكالم لدى  الوبريةلوحة  وسيلة استخدام عن تبحث احلالية الدراسة وأما
 الطالب.

 .منهج البحث: التشابه وجه

  م 2015 السنةترا، أغوس سفو : الثانية الدراسة

 : البحث  موضوع -أ

 "واحملادثة املفردات تدريس على الصور بوسيلة املباشرة الطريقة ابستخدام املفردات تعليم"

  :البحث مشكلة -ب

 فهم يف ابلصعبة يشعرون املعهد هذا يف الطلبة أن الباحث يرى البحث هذ يف
 .واحملادثة املفردات
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 : البحث أهداف -ج

 املباشرة الطريقة ابستجدام الطلبة قدرة ملعرفة الرسالة هذه من بحثال وأهداف 
 وملعرفة .احملادثة سيطرة على الطلبة قدرة وملعرفة املفردات سيطرة على الصوار بوسيلة

 .الصور وسيلة ابستخدام ثةواحملاد املفردات تعليم يف الطالب يوجهها اليت املشكالت

  البحث منهج -د

 .اإلجرائي نهجامل فهو الرسالة هذه كتابة يف الباحث استخدامه ذيال البحث منهج     

  البحث نتائج أهم -ه

 واحملادثة املفردات تدريس على الصور بوسيلة املباشرة الطريقة ابستخدام ونتائجه،
  .واحملاجثة املفردات تعليم يف الطالب يوجهها اليت املشكالت وملعرفة الطلبة قدرة يرقي

 احلالية ابلدراسة السابقة ةالدراس عالقة -و

 يف سفوترا أغوس كتبه الذي ابلبحث خيتلف احلايل البحث: اإلختالف وجه
 املباشرة الطريقة ابستخدام املفردات تعليم عن تبحث السابقة والدراسة واملكان، املوضوع
 استخدام عن تبحث احلالية الدراسة وأما احملادثة و املفردات تدريس على الصور بوسيلة

 لتنمية مهارة الكالم لدى الطالب. الوبريةلوحة  سيلةو 

 .منهج البحث: التشابه وجه

  م 2011 السنةمستور، : الثالثة الدراسة

  : البحث موضوع -أ

 "استخدام الطريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم".
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  :البحث مشكلة -ب

طالب الصف األول ( كيف يتم استخدام الطريقة املباشرة يف ترقية مهارة الكالم ل1
 من مدرسة "معارف" الثانوية اإلسالمية النهضية بكنجونج مجرب جاوة الشرقية

( ما مدى فعالية استخدام الطريقة املباشرة يف ترقية استيعاب املفردات لدى 2
طالب الصف األول من مدرسة "معارف" الثانوية اإلسالمية النهضية 

 بكنجونج مجرب جاوة الشرقية

الية استخدام الطريقة املباشرة يف ترقية الطالقة اللغوية لدى طالب ( ما مدى فع3
الصف األول من مدرسة "معارف" الثانوية اإلسالمية النهضية بكنجونج مجرب 

 جاوة الشرقية

 : البحث أهداف -ج

( معرفة استخدام الطريقة املباشرة يف ترقية مهارة الكالم لطالب الصف األول من 1
 نوية اإلسالمية النهضية بكنجونج مجرب جاوة الشرقيةمدرسة "معارف" الثا

( معرفة فعالية استخدام الطريقة املباشرة يف ترقية استيعاب املفردات لدى طالب 2
الصف األول من مدرسة "معارف" الثانوية اإلسالمية النهضية بكنجونج مجرب 

 جاوة الشرقية

الطالقة اللغوية لدى طالب ( معرفة فعالية استخدام الطريقة املباشرة يف ترقية 3
الصف األول من مدرسة "معارف" الثانوية اإلسالمية النهضية بكنجونج مجرب 

 جاوة الشرقية

  البحث منهج -د

 ومنهج هذا البحث هو املنهج التجرييب ابستخدام املدخل الكمي.     
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 البحث نتائج أهم -ه

 ى طلبة( أن استخدام الطريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم لد1

 ( أن استخدام الطريقة املباشرة لرتقية استيعاب املفردات لدى هؤالء الطلبة فعالة 2

 ( أن استخدام الطريقة املباشرة لرتقية مهارة الطالقة اللغوية لدى هؤالء الطلبة فعالة3

 احلالية ابلدراسة السابقة الدراسة عالقة -و

 املوضوع يف مستور كتبه الذي ابلبحث خيتلف احلايل البحث: اإلختالف وجه
استخدام الطريقة املباشرة لرتقية مهارة  عن تبحث السابقة والدراسة واملشكلة، واملكان
لتنمية مهارة الكالم  الوبريةلوحة  وسيلة استخدام عن تبحث احلالية الدراسة وأما الكالم

 لدى الطالب.

 منهج البحث: التشابه وجه
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 الثاين الفصل

 النظري اإلطار

 ة الوبريةلوح -1
 مفهوم لوحة الوبريةأ. 

 عليها تعرض تعليمية ٔاداة كوهنا حيث من النشرات اللوحة هي الوبرية لوحة    
  1.تعليمية وسيلة بذاهتا ليس وهي متعددة، تعليمية ٔاغراضا ختدم بصرية لوسائ
 بطاقات مع كالفانيال، وبري بقماش مغطاة مستوية لوحة ٔاهنا األخر اصطالح ويف
. الداببيس ٔاو التثبيت شريط ابستخدام عليها تثبت مقصوصة صور ٔاو شكالأ  ٔاو

 التعليمية املود للعرض الفانيال ٔاو الوبري ابلقماش السبورة كمثل الوبرية اللوحة ٕاذن
  2.فهمها يف الطلبة لسهولة
 يف األخص وعلى املختلفة التعليم مراحل يف الوبرية اللوحة وتستخدم      

 يف تستخدم مثال فهي الكبار، بني األمية حنو جمال ويف االبتدأيية، ملرحلةوا احلضانة
 اليت األشياء توضيح ويف واأللوان، واألشياء الكلمات على والتعرف القراءة تعليم

 تعلم يف بفعالية تستخدم ٔاهنا كما .بصرية أبشكال األطفال قصص تتضمنها
 والقسمة والضرب الطرح اجلمع ياتعمل يف املضمنة احلسابية واملفاهيم املبادئ 
  3.احلسابية والعالقات العمليات من وغريها األجزاء ودراسة

 خفيفة ٔاداة وهي االستخدام بسهولة متتاز تعليمية كٔاداة الوبرية اللوحة ٕاذن     
 فرصا تتيح النشرات لوحة مثل وهي ابملرونة، استخدامها وميتاز احلمل، سهلة الوزن

 . التعلم مواقف يف ومشاركتهم الطالبات ٕاهتمام إلاثرة متعددة
 

                                                           
1
 277، ص (1997 : دار النهضة العربية)، الوسأيل التعليمية واملنهجعبد احلميد جابر، دكاظم وجابر ممحد خريي وحمأ  

2
 38 ص ،(1995 )ماالنج، املعهد العايل لفن التدريس وعلوم الرتبية : ،الوسائل املعينات يف تعليم العربيةامام اسرار،   

3
 278، ص  (1997 : دار النهضة العربية)، ة واملنهجالوسأيل التعليميدكاظم وجابر عبد احلميد جابر، ممحد خريي وحمأ  
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 ميتعلاستخدام لوحة الوبرية يف ال .ب 

 كما وهيكيفية استخدام وسيلة لوحة الوبرية يف عملية التعليم والتعلم   والتايل،     
 :اييل

 جيدابتشرتط الفصل . تبدأ املدرسة الدراسة 1

 ار عن الساعة()احلو  . تبني املدرسة عن املادة املراد دراستها2

  الطالبات على جمموعة الفرقة املدرسة تقسيم. 3

  على عملية التعليم والتعلم لالستخداموحة الوبرية لترتب وسيلة . 4

  مث تبني املدرسة لطالبات خطوات استخدام وسيلة لوحة الوبرية .5

ل على اللوحة الوبرية من خالا تصمغهو  اجلملةلتختار  الطالبات أتمر املدرسة .6
 )البطاقات( عن احلوارعرض فكرة موجزة 

 لتناوب يف موقوتاب يقم .7

 فإن جتد الطالبات البطاقة مل يعرفن معانيها فيسألن املدرسة .8

 كل جمموعة ميكنها لتصمغ اإلجابة الصحيحة ستحصل نقطة واحلدة والعكس. 9         

على  راءة احملادثةحدى من اجملموعة لقإ تطلب املدرسة، النشاطاالنتهاء  بعد .10
 4.لوحة الوبرية

 

 

                                                           

 
4
 119، ص (1997عمان: شركة مطابع الصفوة ذ.م.م، )، تصميم وتنفيذ اللوحة الوبرية، حممد سيد عبد الرحيم 
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 مزااي اللوحة الوبرية وعيوهبا ج.

 كما وشرحها عيوهبا، من أكثر املزاي ولكنا وعيوهبا، مزاي لالوسائ هذه يف انتك      
 : اآليت لاجلدو  يف

 مزااي 
 الوزن خفيفة. 1
 . سهلة اإلعداد2
 . ميكن استخدامها مرات عديدة3
 ق التسليل املطلوب. متكن من عرض األفكار وف4
 . ميكن استخدام البطاقات أبشكل وطرق خمتلفة حبسب املوقف التعلمي5
 . ميكن إشراك املتدرب يف عملية التعليم6
 . ختتصر جهد ووقت املدرب، حيث يقوم بتحضري البطاقات خارج اجللسة، 7

 .افظة عليها وحفظها(وملرة واحدة فقط )إذا أحسن احل
 عيوب 

 املعلومات لعرض اجد ودودة مساحة. 1
 الطالبات من قليل عدد. 2
 مسبقا ووضرة ودودة، استخدامات. 3
 5.. استخدامها لعدد حمدود من املرات، ابملقارنة مع السبورة4

 هذه ٔان على هي منها والتلخيص ل،الوسائ هذه عن البيان ذكر قد      
 ابستعداد رساملد يستعد وبذلك املادة، تقدمي يف املدرس ابتكار طلبت الوسيلة

 يف تستخدم الوبرية لوحة الوسيلة. الفصل دخول قبل احملتاجة واملواد الوسيلة اتم

                                                           

 
الرايض: دار )، ل التدريس اللغة العربيةئل التعليمية ووسائسيكولوجية الوساعبد اجمليد سيد ٔامحد منصور، 5
 .147-144ص  ،  (1983املعارف،
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( والصور البطاقات) املواد ويلصق الطلبة، حاجات مع تناسب وميكن مرات عدة
 . اصناعها يف والطاقة التكاليف توفري وكذلك اللوحة، على سهولة
 وجيذب التعليم عملية يف فعالة تخدامهااس ٔان على املعلم خربة كماالوسيلة   وهذه

 .التعليمية املواد عن املدرس شرح اقبال يف الطالبات اهتمام

 أساسيات اللوحة الوبرية يف تعليم احملادثة د.

ومهارة  االستماع، تطوير يف اللوحات على املعروضة املواد استخدام كنمي       
 وميكن. واألفكار ابلكلمات بطترت املعروضة البصرية األشكال ٔان حيث ،الكالم
 تعليم يف الوبرية اللوحة ٔاساسيات ومن. الوبرية اللوحات على مصور كتاب عرض

 :اييل كما مهارة الكالم

 اللوحة هذه ألن. ممتعة وعرضها ،مهارة الكالم املواد لعرض سهلة اللوحة هذه. 1 
 .الطالبات تعليم يف ومناسبة مللونة البصرية لالوسائ من

 يف البطاقة تعرض. البطاقة مع الوبرية اللوحة تستخدم مهارة الكالم تعليم ماأ . 2 
 . اللوحة

 للنشاط همانتباهت جلذب الطالبات مثرية بعبارة التعليم تبداء. 3

 بني العالقة وهذه. فالنيل من تعبريو  البطاقة بني مبناسبة الطالبات قومت مث. 4 
 ابستخدام العرض حلوارا عن الطالبات فهمست. مهارة الكالمو  والوبرية اللوحة

 .قبلها العربية واللعبة الطريقة هذه
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 مهارة الكالم -2

 أ. تعريف مهارة الكالم 

 الفكرة تكوين يف الكلمات أو األصوات تعبري على قدرة يه الكالم مهارة
 قدرة على وهتدف تغرض العبارة ذهوه. والرغبة حاتواالقرتا األراء فيها تشتمل اليت

 6.الفؤاد مماخطره مجيع يتم كي الكالم من نأراده امب طالباتال

مهارة الكالم هي احدى مهارات األربعة حتتل دورا كبريا يف عملية تعليم اللغة        
متعلما اللغة العربية البد أن  الطالباتكون وألجل ان تالعربية لغري الناطقني هبا. 

  7مهارات أخر.يتضمن تعليمه القدرة على الكالم إىل جانب 

 ب. أمهية مهارة الكالم  

 أما أمهية الكالم فمنها :    

الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب،  سبق  . الكالم كوسيلة إفهام1    
 ولذالك فإن الكالم خادم للكتابة.

 . التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكار، والقدرة على2    
 اجلماحري.املبادئ ومواجهة 

اقشاة وإبداء الرأي . احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل من3
 وإلقناع.

 . الكالم وسيلة إقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب.4    

                                                           
 133(، ص 2019، )اللغوايت : جهود مركذ اللغات يف ترقية مهارة الكالمحممد سلطان يوسف أريسندي،  6
 124 -123ص  ( ،2015)إلياء العربية :  ،تعليم مهارة الكالم لغري الناتقني ابلعربيةفضال مشكورا ستيادي،  7
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ان حيدث . الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعرب الفرد عن نفسه ولو ك5    
 نفسه عالج نفسي خيفف من حدة األزمنة يعانيها، أو مواقف اليت يتعرض هلا.

. الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، املتعلم واجلاهل، والذكر واألنثى، 6    
للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن مطالبه  حيث يتيح

 8الضرورية.

 ارة الكالمج. أهداف تعليم مه  

 وأما اهداف تعليم مهارة الكالم، منها :      

 .. نطق األصوات العربية نطقا صحيحا1

 .. التمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة متييزا واضحا2

 .. التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة3

 .بية. أتدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبلة عند متحدثي العر 4

 .. نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا5

 .. التعبري عند األفكار ابستخدام الصيغ النحوية املناسبة6

 .ةفاملناسبة للمواقف املختل. استخدام التعبريات 7

 .اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء الثقافة العربية . استخدام عبارات8

 .ة العربية عند الكالم. استخدام النظام الصحيح لريكب الكلم9

 9.. ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا10

                                                           
8
 125ص  ( ،2015)إلياء العربية :  ، الناتقني ابلعربيةتعليم مهارة الكالم لغريفضال مشكورا ستيادي،   
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 طريقة تعليم مهارة الكالم .د   

 كلما وهي واملهارة، واملعرفة للعلم الناقلة الوسيلة أو االداة هي عليمالت طريقة     
 الذي للمدرس البد .املتعلم عمر مع ومنسجمة التعليمي للموقف مالئمة كانت
 على تقدر اليت العربية اللغة تعليم طرق إحدى تارخت أن طالباتال إىل املواد يعطى
 10.الكالم مهارة ستحقواولت العربية اللغة يف املاهرين من ليكونوا محلهم

 اللغة تدريس وطريقة .املستخدمة الطريقة بنجاح يتعلق التعليم عملية جناح
 يف استخداما الطرائق هذه وأشيع .حديثة واألخرى قدمي بعضها متنوعة، العربية
 السمعية والطريقة املباشرة، الطريقة: وهي ملهارة الكالم العربية اللغة تعليم جمال

 املداخل ابختالف بعض عن بعضها ختتلف العربية اللغة تعليم طرائق وإن. الشفوية
 11.التعليم عملية يف هبا تنفذ اليت واألسالب إليها تستند اليت

                                        : منهاتدريس مهارة الكالم  والطرق

  املباشرة الطريقة. 1

 تتناقض ال منتظمة، بصورة اللغوية املادة لعرض العامة اخلطة هي طريقةال
 اللغة تعليم على تركز الىت هي املباشرة طريقةوال .معني مدخل على وتنبين أجزائها،
 استخدام وعدم اللغة، بيئة فابختال وذالك االصلية، لغته الطفل هبا الىت ابلطريقة

 والصورة ابحلركة الطريقة هذه وتستعني وسيطة لغة اية أو للطالبات صليةاأل اللغة
 12.ومعناه اللفظ بني للربط املختلفة وابلوسائل

                                                                                                                                                               

 
 ،حماوالت املدرس لتعزيز دوافع الطالبات يف مهارة الكالم ابملدرسة الفتيان التعلمي أتشيةفيين زومرا، قصيني، فجرية، 9
 441ص  ( ،2020)لساننا: 
 .57، ص  (2019لغوايت : ال)، طريقة التعليم اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالمحممد سلطان،  10

11
 إندونيسيا. ، جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكوميةطرق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريهانصرالدين إدريس جوهر،  

/http://lisanarabi.net  

12
 5-4ص ( 2017املاهرا : )، طريقة املباشرة يف تدريس اللغة العربيةحممد فطان عزيز،   
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 األجنبية اللغة لتعليم املدارس تدفع اليت الطريقة أول هي املباشرة الطريقة أما
 بدال الكالم، مبهارة االهتمام:  مبايلى الطريقة ههذ ومتتاز .ابألسلوب الطالبات ىلإ

 بقواعد اتالطالب تزويد وعدم األسباب، كانت مهما الكتابة،و   القراءة مهاريت من
 الكلمة بني ةاملباشر  والربط اللغة، تراكيب على ابتدريبه واالكتفاء النظرية اللغة

 ستظهرت حىت واحلفظ احملاكاة أسلوب دامواستخ عليه، تدل الذي والشئ
 13.االجنبية ابللغة كثرية مجال الطالبات

  الشفوية السمعية الطريقة. 2

 بصورة والبصرية السمعية الوسائل استعمال هي الطريقة هذه أسس اهم ومن
  واالستظهار، والرتديد احملاكاة مثل. اللغة لتعليم متنوعة أساليب واستخدام مكثفة،

 14.النحوي والتحليل الشرح من التقليل مع القياس أسلوب على الرتكيزو 

 ه. وسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم   

يقر  أو أسئلة على جييب عندما األجنبية ابللغة الكالم مهارة الدارس علم     
  مرحلة أول وتبدأ. خارجه أو الفصل داخل املناقشة يف يشرتك أو مسموع بصوت
 اكتساب يف أكرب إتقان إىل يصل حىت املعلم من ايسمعه ملا الطالبات مبحاكة
 . وآرائه أفكاره عن شفهيا يعرب أن يستطيع عندما املهارة

 اللوحات املهارة هذه تعلم على الطالبات تفيد اليت واألجهزة الوسائل وأهم          
 يلي فيما ونعرض. اللغات ومعامل الثابتة واألفالم والشفافة العادية الصور الوبرية
 :  الكالم مهارة لتعلم ميةالتعلي الوسائل أحد

 
                                                           

13
 68. ص (2019أساليبنا : )، تطبيق طريقة املباشرة لتعليم اللغة العربيةد الغفور، مفتح اهلدى وعب  

 
14

، )الرايض : فهرسة مكتبة امللك فهد إااءات املعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن ابراهم الفوزون،  
 79 ( ص2011الوطنية أثناء النشر، 
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 . لوحة الوبرية1

            ألهنا والكالم، النطق على الطالبات لتدريب املغنطية أو الوبرية اللوحة تستخدم
 ما شرح على وتشجعه عنه تحدثت ما تصور على الطالبات ساعدت منظرا تعرض

 سيارة ينتقل كأن املعروضة، األشياء كن أما يغري أن يستطيع املعلم أن كما رىت
 15.الطالبات عنها عربت الىت القصة تطور حسب شارع، إىل شارع من مثال

                                                           
15

 111ص  (،2013)عربية :  ،وتعليمها ، مهارة الكالمحممد ايفان ألفيان  
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 الثالث فصل
  احلقلي البحث إجراءات

 البحث منهج -أ

 املنهج هو الرسالة هذه كتابةيف   ةالباحث عليه عتمدت الذي البحث طريقة إن
 عرفت أن بواسطته ةالباحث يستطيع الذي املنهج وهو ،Eksperimen Research التجرييب

 تصميم ةالباحث ستعملوت( التابع املتغيري) النتيجة على( املستقل املتغيري) السبب أثر
 املغتريات ضبط فيها يتم ال الذي تصميم أي Pre-Eksperimental Design التمهيدية

 1.للتجربة الداخلي الصدق تعوق اليت العوائق كل أتثري من مينع ضبطا

 One groupب ويسمى الواحدة اجملموعة تصميم الرسالة ذهه يف ةالباحث ستخدموت

Pre-Test, Post-Test Design وتقارن الباحثة بني نتائج االختبار القبلي والبعدي على .
 حتقيق الفروض، كالشكل التايل :

 2خ x 1خ  :ت

 .القبلي لالختبار يرمز (1خ) الرمز -

 . البعدي لالختبار يرمز( 2خ) الرمز -

  للتجربة يرمز )×( الرمز -

 .التجريبية للمجموعة يرمز( ت)الرمز -

 

 

                                                           
1
Yusuf, A. M, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 

Gabungan.(Prenadamedia : Jakarta, 2014)  
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 البحث جمتمع -ب

يف  شرقية أتشيه 2 احلكوميةالثانوية  ملدرسةاب الطلبة البحث هذا عن اجملتمع ويكون
  .فصال 20على  الباالط 661عددهم  كانو  2020/2021م الدراسي العا

 البحث عينة -ج
VIII))ات من الفصل الثاين وأخذت الباحثة منهم كلعينة وهي الطلب

وكانت  3
الطالبة. وأما سبب اختيار الباحثة هذا الفصل ألن وجدت الباحثة أن كثري  32عددهن 

من الطالبات يصعنب يف اإلجابة عن األسئلة وبعض الطلبات مل يفهمن معىن األسئلة 
 Purpossive Sampling)) تيار العينة فهي الطريقة الغرضيةوأما طريقة اخ. املطروحة

 

 وأدواهتا البياانت مجع طريقة -د
 التعليم خطة -1

 املدرسة إليها تاجحت اليت واألدوات الطريقة ةالباحث تأعد اخلطة هذه ويف
 على للحصول البحث أداة هذه ةالباحث ستخدمت. التعلم إجراء عندوالطالبات 

 .مهارة الكالم تدريس ىف استخدام وسيلة لوحة الوبرية بتجربة البياانت
 االختبار -2

 هبدف هلا تستجب أن الطالبات من طلبت اليت األسئلة هو ابالختبار واملقصد
 ومها دوره يف مرتني االختبار جيري. م اللغة العربيةيلتع ىف الطالبات ىمستو  قياس

 . (Post-Test) البعدي واالختبار (Pre-Test) القبلي االختبار
 (Pre-Test) القبلي االختبار -

 االختبار هذا وغرض التدريبات تطبيق قبل ينفذ االختبار هو لقبليا االختبار
وسيلة  ابستخدام التدريس إجراء قبل الدراسني التحصيل مستوى لتحديد

 .التدريس يف لوحة الوبرية
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  (Post-Test) البعدي االختبار -
وسيلة  ابستخدام التعليم إجراء انتهاء بعد ينفذ االختبار هو البعدي واالختبار

 بعد الدراسي التحصيل ستوىامل لتحديد االختبار هذا وغرض ،وحة الوبريةل
 ةالباحث تقام البياانت على واحلصول. وسيلة لوحة الوبرية ابستخدام تعليمها

 . وضوعابمل املتعلقة العربية الكتب على ابإلطالع
 املباشرة املالحظة -3

 املالحظة. املعلومات أو البياانت جلمع البحث أدوات من آدة هي املالحظة
 مباشرة معني سلوك مالحظة ةالباحث ريجت الىت املالحظة هي املباشرة

 .ابألشخاص
 أدوات البحث -ه

 خطة التعليم -1
لوحة الوبرية  وسيلة استخدام على الطلبة استجابة ملعرفة خطة التعليم ستخدم

 جدا موافق وهي اختيارت مخس الباحثة استعملت قدو . لتنمية مهارة الكالم
 ،2 بنتيجة موافق معدومو  ،3 بنتيجة موافق وغري ،4 بنتيجة وموافق ،5 بنتيجة
 .سلبية األسئلة مضمون كان إن وعكسه 1 بنتيجة بشدة موافق وغري

 قائمة االختبارت -2
 وسيلة استخدام فعالية وهي األسئلة إلجابة احملتاجة املعلومات جلمع فهدفها

 إجراء قبل أسئلة 25 الباحثة جهزت وقد. ملوحة الوبرية لتنمية مهارة الكال
 أن عليها لزمت البحث إلجراء األسئلة هذه الباحثة تستخدم أن وقبل. البحث
 طريقة الباحثة فاختارت. أسئلة لكل والثبات احملتوى صدق على االختبار تعمل

”Pilot Study“ وهم حلقيقةا البحث نةعي لغري األسئلة عطاء التجريبة تعمل أي 
 اليت أسئلة 20 منها فبقت. وحتليلها تفتيش على الباحثة بدأت مث عليها نجييبو 

 .والثبات احملتوى صدق على توافق كانت
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 املالحظة حجة -3
 عن اإلجابة من الباحثة تتمكن اليت تالبياان جلمع املالحظة حجة استخدمت

يف  والطلبة املدرستوجيحات  واملوجه املقصود ءاالنتبا تعين فهي البحث أسئلة
        .وسيلة لوحة الوبرية ستخداماب مهارة الكالم مادة والتعّلم التعليم عملية
يف  والطلبة املعلمة أنشطة على يشتمل الذي املالحظة حجة الباحثة جهزتوقد 

 .أخره إىل بدايته من التعليم عملية
 

 البحث لألدوات حتليل البياانت- ه
  احملتوى صدق مستوى - أ

. املعينة البحث ألدوات الصحة طبقات على املدلول املقياس هو الصدق مستوى
 مستوى وأما .مطلوب هو ما قياس من أمكن كانت إذا صحة البحث أدوات وتعترب
 أدوات أنسب هي املختارة البحث أدوات أن على املدلول املقياس هو الثبات

  .الباحثة اليها حتتاج مبا موثوقة وكانت البينات جلمع استخدامها
  اإلختبارات قائمات  - ب

 أي ”Pilot Study“ بطريقة والثبات الصدق مستوى اختبار الباحثة أجرت فقد
 طبقات على الباحثة وستعرض. احلقيقة البحث عينة لغري األسئلة إبعطاء التجريبية تعمل

 : اآليت 1-3 اجلدول يف األسئلة لكل الصدق
 1-3 اجلدول

 البيان توى الصدقالنتيجة احملصولة ملس رقم األسئلة رقم
1 1 0،752  
2 2 0،796  

3 3 0،746  

4 4 0،796  
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5 5 0،632  

6 6 0،478  

7 7 0،278 X 

8 8 0،522  

9 9 0،784  

10 10 0،482  

11 11 0،102 X 

12 12 0،129 X 

13 13 0،660  

14 14 0،659  

15 15 0،525  

16 16 0،460  

17 17 0،505  

18 18 0,438  

19 19 0,146 X 

20 20 0،056 X 

21 21 0،533  

22 22 0،480  

23 23 0،440  

24 24 0،420  

25 25 0،628  
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 مستوى ثبات اإلختبار  -ج
. وأما معيار مستوى ”Anatest V4“ختبار ابلستعمال األدوات الرقمية اهذه ثبات 

 ثبات اإلختبار فهو كما يلي: 
 2-3اجلدول 

 مستوى ثبات اإلختبار
 املعيار درجة معامل ثبات اإلختبار

 ممتاز 0،80 -1،00
 جيد جدا 0،60 -0،79
 جيد  0،59-0،40
 مقبول 0،20 -0،39
 ضعيف 0،00 -س0،19

  بنتيجة ممتاز هي البحث أدوات يف املعاير أن اخلتبار ثبات النتائج وأما

 االختبار صعوبة مستوى - د
 من تظهر اإلختبار صعوبة. املعينة الصعوبة مستوى فيه يوجد اجليد اإلختبار أن

   . لاالسؤ  تصميم يف املدرس قدرة من وليس األسئلة على ابإلجابة الطالب قدرة
 اإلختبار صعوبة مستوى معيار وأما.  ”Anatest V4“ أبدوات األختبار صعوبة مستوى

 :يلي كما فهو
 3-3اجلدول 

 معاير مستوى صعوبة اإلختبار
 عايرامل لدرجة ملستوى صعوبة األختبارا

 صعوبة 0،30 -0،00
 متوسط 0،70 -0،31
 سهولة 1،00 -0،71
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 4-3اجلدول 
 مستوى صعوبة اإلختبار من كل بنود أسئلة اإلختبار

عدد الطالب اجمليبات  رقم األسئلة رقم
 األسئلة بصحيحة

الدرجة ملستوى 
 صعوبة األختبار

 املعاير

 سهولة 74،44 32 1 1

 سهولة 72،22 32 2 2

 سهولة 73،33 32 3 3

 سهولة 72،22 32 4 4

 سهولة 75،56 32 5 5

 سهولة 76،67 32 6 6

 سهولة 97،78 32 7 7

 سهولة 88،89 31 8 8

 سهولة 88،89 30 9 9

 سهولة 77،78 27 10 10

 سهولة 96،67 32 11 11

 سهولة 98،89 32 12 12

 سهولة 72،22 29 13 13

 سهولة 76،67 32 14 14

 سهولة 80،00 32 15 15

 سهولة 76،67 32 16 16

 سهولة 77،78 28 17 17
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 سهولة 83،33 28 18 18

 سهولة 95،56 32 19 19

 سهولة 80،00 24 20 20

 سهولة 90،00 32 21 21

 سهولة 84،44 32 22 22

 سهولة 81،11 31 23 23

 سهولة 82،22 31 24 24

 سهولة 75،56 30 25 25

فمن اجلدول اسابق يدل على أن مستوى صعوبة اإلختبار من كل بنود األسئلة هو 
 متوسط. 

 البياانت حتليل طريقة -و

 واألدلة املؤشرات إستنتاج أي رقميا، علوماتامل حتليل به ويقصد: الكمي التحليل
 الرسالة هذه يف البياانت لتحليل ةالباحث تستعملاف. سةاملدر  الظاهرة على الدالة الرقمية
 .كميا حتليال

 . حتليل البياانت االختبار1
O2 - O1  

 البيان :
 = O1 من االختبار القبلى درجة 
 = O2 من االختبار البعدي درجة 
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 . حتليل البياانت املالحظة املباشرة2
P = R X 100% 

T 

 البيان :
 =Pالنسبة الدؤية 
 =Rعشرات احلصول عليها 
 =Tالنتيجة الكاملة 
 التحليل مخسة إىل والتعلم التعليم عملية إجراء عند الطالبة ألنشطة ندسامل ددوحت

 ممتاز=  %100 -81

 جدا جيد% =  80 -66 

 جيد=  %65 -56 

 مقبول=  %55 -41 
 ضعيف=  %40 – 0

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشاهتا

 . حملة ميدان البحث أ
 أتشيه يف اإلسالمية مدارس ىحدإ يةأتشيه شرق 2 احلكوميةت مدرسة الثانوية كان 

م. هناك كثري من  1969يف سنة  شرقية أتشيه واليةKampong Jalan يف  قعشرقية، ت
 2 الثانوية املدرسةدروس التعلم الدينية احدها تدريس اللغة العربية. مع رؤية ورسالة قوية 

 2تستطيع أن تسجل متخرج مناقب ويتفرد ابألخالق الكرمية. شرقية أتشيه

أتشيه شرقية منذ نشأته إىل اآلن فهو   2 احلكوميةوأما اسم رؤساء مدرسة الثانوية 
 كما يلي :

 (1971إىل  1962)منذ  احلاج عبد اجلليل حامد -

 (1990إىل  1982)منذ  حنفية جوت رجا -

 (1999إىل  1901 ) منذ S.Ag نوردين -

 (2005إىل  2000)منذ   S.Ag عبد العزيز -

 (2007إىل  2006منذ )  S.Ag انبصري حممد حس -

 (2013إىل  2008)منذ   S.Pd رزايل -

 (2018إىل  2014)منذ  الدكتور احلاج هسيب، املاجستري -

 (2020إىل  2018)منذ  سيف البهري، املاجستري -

 إىل اآلن( 2021)منذ  S.Pd.I الدكتور إدريس  -
                                                           

2
  http://mtsn2acehtimur.mysch.id/  (diakses 9 juni 2021 pukul 17.15)  

http://mtsn2acehtimur.mysch.id/
http://mtsn2acehtimur.mysch.id/
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 1-4اجلدول 
 شرقية أتشيه 2 احلكوميةهيكل مؤسسة مدرسة الثانوية 

 االسم املناصب الرقم 
  S.Pd.Iالدكتور إدريس رئيس املدرسة 1
  S.Pd.Iالدكتورة مجالية ان ئب رئيس املدرسة 2
 S.Pd.I حممد أمني جلنة فرعية املدرسة 3
 الدكتورة طورسينا  اللغة العربية 4

 الدكتورة مرايان
 

 2-4ل اجلدو 
 أتشيه شرقية 2 احلكومية عداد الطلبة للمرحلة املتوسطة مدرسة الثانوية

 عداد الطالبة الفصل  الرقم
 30 1الفصل األول  1
2الفصل األول  2  28 
3الفصل األول  3  30 
4الفصل األول  4  29 
5الفصل األول  5  29 
6الفصل األول  6  23 
 30 1الفصل الثاين  7
2الفصل الثاين  8  33 
3الفصل الثاين  9  33 
4الفصل الثاين  10  29 
5الفصل الثاين  11  31 
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6الفصل الثاين  12  32 
 31 7الفصل الثاين  13
 29 1الفصل الثالث  14
2الفصل الثالث  15  28 
3الفصل الثالث  16  30 
4الفصل الثالث  17  29 
5الفصل الثالث  18  29 
6الفصل الثالث  19  30 
7الفصل الثالث  20  32 

 595 20 جمموع
 3-4ل اجلدو 

  أتشيه شرقية 2 احلكوميةللمرحلة املتوسطة مدرسة الثانوية  نيعداد املدرس

 اجملموع املدرسات املدرسون الرقم

1 27 30 57 

 

 إجراء تدريس مهارة الكالم ابستخدام لوحة الوبرية. ب

مهارة  تدريس يف لوحة الوبرية وسيلة استخدام عن التجريبية العلمية الباحثة عرضت
 الباحثة قامت وقد .املتوسطة ملرحلة أتشيه شرقية 2 احلكوميةمدرسة الثانوية  يفالكالم 
 الباحثة تساعد اليتDra Thursina  األستاذة معها وكانت الفصل يف كمدرسة بنفسها

 إجراء يف املعلمة نشاط وأما. التعليم عملية أثناء والطالبات املعلمة أنشطة مالحظة يف
 :اآليت 4-4اجلدول يف كمابرية  وسيلة لوحة الو  ستخداممهارة الكالم اب تدريس
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 4-4 اجلدول
 لوحة الوبرية وسيلة ستخداماب مهارة الكالم تدريس إجراء يف املعلمة نشاط
 العملية التاريخ اليوم اللقاء

ختضع رسالة البحث إىل  2021من أبريل  6 اثءلثالا اللقاء األول
 املدرسةرئيس 

ثاىناللقاء ال 2021من أبريل  7 األربعاء   ة الفصلمالحظ 

2021من أبريل  8 ميساخل اللقاء األول تدريس مهارة الكالم عن  
املهادثة بدون وسيلة 

 التعليم

2021من أبريل  9 اجلمعة اللقاء األول عن تدريس مهارة الكالم  
وسيلة املهادثة ابستخدام 
 التعليم )لوحة الوبرية(

 
 يةج. عملية املدرس والطالبات يف استخدام وسيلة لوحة الوبر 

 5-4 اجلدول
 الوبرية لوحة وسيلة استخدام يف املدرس عملية نشاط

 درجة التقييم مقوم التقييم الرقم
1 2 3 4 

     كفاءة أساستوافق بني املؤشر و  1

     توافق بني مادة الدراسية واملؤشر 2

     توافق بني الطريقة ووسيلة التعليم 3
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     توافق ابملنشأ التعليم 4

     ختطيط التعليم نشاط املقدمة 5

     ختطيط التعليم نشاط اخلالصة 6

     ختطيط التعليم نشاط اخلامتة 7

     تكامل أداة التقييم 8

     تشرتط الفصل جيدا 9

     تطبق الشاكر 10

     تطبق التحفيز 11

     تطبق الطريقة ووسيلة التعليم 12

     يمتبني عن مادة التعل 13

     توجه األسئلة 14

     تتجاوب األسئلة من الطالبات 15

     تدير التعليم 16

     تستخدم صفحة التعليم 17

     طريقة تكتب يف السبورة 18

     ختتتم التعليم 19

     تفوق عن مادة التعليم 20

     توافق بني مادة التعليم وختطيط 21

 80 جمموع 
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 عالية استخدام وسيلة لوحة الوبرية لتنمية مهارة الكالمف .د
 استخدام وقبل االختبار، هي البحث تانبيا جلمع املستخدمة التحليل وأداة

. للمجموع القبلي االختبار بتقدمي الباحثة تقوم الكالم مهارة لتنمية الوبرية لوحة وسيلة
 على الطلبة قدرة تنمية يف يؤثر المالك مهارة لتنمية الوبرية لوحة وسيلة استخدام وملعرفة
 .البعدي واالختبار القبلي االختبار نتيجة على الباحثة فاعتمدت ،املفيدة اجلمل تركيب

 االختبار على الطالبات حتصيل عن الباحثة ستعرض اآليت 6-4 اجلدول ففي 
 : القبلي

 6-4 اجلدول
 نتيجة االختبار القبلي

 املعاير نتيجة أمساء الطالبات رقم
 مقبول 50 (1طالبة ) 1
(2) طالبة 2  مقبول 34 
 جيد 57 (3طالبة ) 3
(4) طالبة 4  جيد 63 
 مقبول 34 (5طالبة ) 5
(6) طالبة 6  مقبول 50 
 مقبول 40 (71طالبة  7
(8) طالبة 8  جيد 60 
 مقبول 50 (9طالبة ) 9
(10) طالبة 10  مقبول 40 
 مقبول 32 (11طالبة ) 11
(12) طالبة 12  جيد 65 
 مقبول 50 (13طالبة ) 13
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(14) طالبة 14  مقبول 40 
 ضعيف 25 (15طالبة ) 15
(16) طالبة 16  جيد جدا 69 
 جيد 60 (17طالبة ) 17
(18) طالبة 18  ضعيف 32 
 جيد 63 (19طالبة ) 19
(20) طالبة 20  جيد 63 
 مقبول 40 (21طالبة ) 21
(22) طالبة 22  جيد 63 
 ضعيف 20 (23طالبة ) 23
(24) طالبة 24  جيد 60 
 مقبول 40 (25طالبة ) 25
(26) طالبة 26  مقبول 50 
 مقبول 40 (27طالبة ) 27
(28) طالبة 28  مقبول 40 
 مقبول 50 (29طالبة ) 29
(30) طالبة 30  مقبول 50 
 ضعيف 20 (31طالبة ) 31

(32) طالبة 32  جيد 60 
 1293 جمموع 

 32:  1510 معدل 
47،18 
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 7-4 جلدولا
 نتيجة االختبار البعدي

 املعاير نتيجة أمساء الطالبات رقم
 ممتاز 90 (1طالبة ) 1
(2) طالبة 2  جيد جدا 80 
 ممتاز 84 (3طالبة ) 3
(4) طالبة 4  ممتاز 87 
 جيد جدا 77 (5طالبة ) 5
(6) طالبة 6  ممتاز 90 
 جيد جدا 80 (71طالبة  7
(8) طالبة 8  ممتاز 90 
 ممتاز 90 (9)طالبة  9
(10) طالبة 10  جيد جدا 80 
 جيد جدا 80 (11طالبة ) 11
(12) طالبة 12  ممتاز 90 
 ممتاز 84 (13طالبة ) 13
(14) طالبة 14  ممتاز 85 
 ممتاز 82 (15طالبة ) 15
(16) طالبة 16  ممتاز 95 
 جيد جدا 80 (17طالبة ) 17
(18) طالبة 18  ممتاز 82 
 جدا جيد 80 (19طالبة ) 19
(20) طالبة 20  ممتاز 90 
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 ممتاز 87 (21طالبة ) 21
(22) طالبة 22  ممتاز 84 
 ممتاز 83 (23طالبة ) 23
(24) طالبة 24  ممتاز 83 
 جيد جدا 75 (25طالبة ) 25
(26) طالبة 26  جيد جدا 67 
 ممتاز 86 (27طالبة ) 27
(28) طالبة 28  ممتاز 82 
 جيد جدا 77 (29طالبة ) 29
(30) البةط 30  ممتاز 84 
 جيد جدا 75 (31طالبة ) 31
(32) طالبة 32  ممتاز 95 
 2697 جمموع 

 32:  2697 معدل 
84،28 

 

 بتقدير القبلي االختبار يف املعدلة نتيجة أن على يدالن السابقني اجلدوالني ومن
 استغّلت مث%.  84،28 بتقدير البعدي االختبار يف املعتدلة ونتيجة%،  47،18

-ت بــــــ التحليل أداة واستخدمت “SPSS 24” الربامج ستعمالاب تانالبيا هذه باحثةال
Test. ت بــــــ االختبار إجراء قبل-Test، العمل اختبار ابستعمال أوال الباحثة تقوم      

(Uji Normalitas, Uji Homogenitas, dan Paired Sampel Test.) 
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  البياانت . حتليله

  االختبار تبياان حتليل -1

    .مهارة الكالم تعليم يف استخدام لوحة الوبرية على الطالبات قدرة على للتعرف
 اآليت واجلدول. والبعدي القبلي االختبار على الباحثة فاعتمادت التجريبية العملية بعد

 القبلي االختبار حتصيل يعرض التايل واجلدول. والبعدي القبلي االختبار املعدولة نتيجة
 .الطالبات لدى ديوبع

 8-4 اجلدول
Case Processing Summary 

 

Kelas 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Hasil 
Belajar 

Pre test 32 100.0% 0 0.0% 32 100.0% 

Post Test 32 100.0% 0 0.0% 32 100.0% 

 بياانت نتائج االختبار  -2

يقدم نتائج التحليل اإلحصائي الوصفى لدرجات االختبار التالية  8-4ل اجلدو 
 SPSS 24القبلي والبعدي جملموعة الظابط والتجرييب احملسوبة ابلستخدام 

 

 9-4 اجلدول
Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre Test 32 15 69 40.41 15.456 

PostTest 32 50 87 74.91 11.442 

Valid N (listwise) 32     

 
 (Normalitas)اختبار الطبيعية  -3

يتم إجراء اختبار الطبيعية لتحديد ما إذا كانت البياانت اليت يتم احلصول عليها 
يتم توزيع  0،05يتم توزيعها بشكل طبيعي أم ال. إذا كانت قيمة سيج أكرب من 
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مث  0،05قيمة سيج أصغر من  البياانت اليت مت احلصول عليها طبيعية، إذا كانت
يف هذا البحث، إلختبار الطبيعية للباحثة . البياانت اليت مت احلصول عليها ليست طبيعية

 SPSS مبساعدة برنلمج (Kalmogrov Smirnov)ابستخدام اختبار كولوجروف مسرينوف 

24.
3 

 10-4 اجلدول
 (Normalitas Data)نتيجة ضبط الفائيل 
 

 
Kelas Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil Belajar Pre test .153 32 .056 .946 32 .108 

Post Test .144 32 .090 .950 32 .146 

 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

  (Data Homogen) اختبار املتجانس -4

د ما اذا كانت البياانت اليت مت احلصول يتم اجراء اختبار املتجانس لتحدي
البياانت اليت مت احلصول  0،05املتجانس أم ال. إذا كانت قيمة سيج أكثر من 
  SPSS 24.4املتجانس، استخدمت الباحثة يف هذا البحث برانمج 

 11-4 اجلدول
 (Uji Homogenitas) االختبار املتجانسنتيجة 

Test of Homogeneity of Variances 

Pre Test   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.590 7 21 .193 

                                                           
3
 Agus Tri Basuki, Pengguan SPSS Dalam Statistik (Yogyakarta : Danisa Media, 2014), hal 

75  
4
 Getut Pramasti, Statistika Penelitian dengan SPSS 24 (Jakarta : Kompas Gramedia, 2017), 

hal 3 
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وحتصيله أن توزيع  (Uji Homogenitas)تقوم الباحثة بنتيجة االختبار املتجانس  وكذلك
 193 > 0،05 (.Sig)الداللة  مبستوى (Distribusi Data)البياانت 

  Test-تاختبار  -5

 مهارة الكالميف تعليم الوبرية استخدام وسيلة لوحة اخلطوة التالية هي نظر 
 . وحتصيله كما يبني اجلدول اآليت: Test-ابستعمال ت

 12-4 اجلدول
 Test-ت حتصيل  

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig.  
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

PreTest - 
PostTest 

-36.063 10.383 1.835 -39.806 -32.319 -19.648 31 .000 

 ومستوى الداللة Test (19،648)-تمن اجلدوال السابق يدل على أن حتصيل 
(Sig.) (05،0>000وهذه ،) لتنمية مهارة  الطالباتلدى  أن وسيلة لوحة الوبرية تؤثر

عليم عن املهارة الكالم قبل إجراء التالفرق بني نتيجة لالختبار القبلي أي وملعرفة الكالم. 
االختبار البعدي بعد إجرائ التعليم ابستخدام وسيلة ستخدام شرح بدون الوسيلة و اب

 ة الوبرية. فعرضت الباحثة البيان عنها يف الرسوم البيانية األتية :يعين وسيلة لوح

 13-4 اجلدول
 ى نتيجةالرسوم البيانية عل
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 . املناقشةو

استخدام وسيلة لوحة الوبرية لتنمية مهارة الكالم  أن فهي البحث هلذا املناقشة أما
 مطابقة فيه والطالبات املعلمة أنشطة كل أن عنها ودليل. مراتحا كونت الطالباتلدى 

 .املالحظة دليل يف ورد كما ملحوظة وكانتمهارة الكالم  تدريس من طلبت مبا

 قدرة لرتقية فعاال يكونوسيلة لوحة الوبرية لتنمية مهارة الكالم  خداماست وكان
 على حتصل (T-Test) ت-االختبار من يتضح وهذا .املفيدة اجلمل تركيب على الطالبات

 0،05  >000(..Sig) الداللة ومستوى( 19،648) التتيجة

 . حتقيق الفرانيز

 استخدام إن مها الباحثة ضتهاافرت  اللذين الفرضني أن األول الفصل يف ذكرت كما
أي فرض  الطالباتفعاال لتنمية مهارة الكالم لدى  لوحة الوبرية مل يكن وسيلة

 الطالباتفعاال لتنمية مهارة الكالم لدى  لوحة الوبرية وسيلة استخدام وإن (Ho)الصفري
 . (Ha)البديلأي فرض 

 (Sig.) لةالدال مستوى نتيجة أن 12-4 اجلدول يف Test-ت حتصيل بواسطة
 البديل وفرض مردود (Ho) الصفري فرض أن على يدل وهذا ،(000<0،05) وهو

(Ha) لتنمية مهارة الكالم لدى  فعااللوحة الوبرية  وسيلة استخدام إن أى مقبول
 .املفيدة اجلمل تركيب على الطالبات
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 امسالفصل اخل

 اخلامتة

 أ. نتائج البحث

لتنمية  لوحة الوبرية وسيلة استخدام عن ييبالتجر  ابلبحث الباحثة حبثت ما بعد
 ، شرقية أتشيه 2 احلكومية الثانويةدرسة مب املتوسطة للمرحلة الطالباتمهارة الكالم لدى 

 :تلي كما البحث النتائج فحصلت

لوحة  وسيلة ستخداممهارة الكالم اب تدريس عملية املدرس والطالبات يف إن -1
 افيه الطالباتو  املعلمة أنشطة كل أن عنها حجةو . مراتحا يكون الوبرية

 كما ملحوظة وكانتادثة عن احمل مهارة الكالم تدريس من طلبت مبا مطابقة
 .املالحظة حجة يف وردت

 كونت الطالباتلدى  مهارة الكالملتنمية  لوحة الوبرية وسيلة استخدام وكان -2
( T-Test) -االختبارت من يتضح وهذا .املفيدة اجلمل تركيب على فعاال

 0،05  >000.(.Sig) الداللة ومستوى( 19،648) تيجةالن على حتصل

  املقتحات ب.

 :  اآلتية االقرتاحات الباحثة تقدم السابقة الظواهر على اعتمادا

 عند استعماهلا يف املناسبة التعليمية والوسيلة الطريقة دور يعلم أن للمعلم ينبغي -1

 الوسائل يتيح اليوم العامل أن كما ممتعة،و  ليجعلها جحة والتعلم التعليم عملية
 .املعينة والطرق اجلذابة

 األهداف لنيللوحة الوبرية  كوسيلة املناسبة الوسيلة خيتار أن للمعلم ينبغي -2
 .تدريس مهارة الكالم يف خاصة التعليم عملية من
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 او وجد إذا لنقد، يتفضلوا أن البحث هذا يقرؤون الذين القارئني على ينبغي -3
 ومفيدا كامال البحث هذا يكون حىت العيوب هذه يصلحوا فأن خطأ فيها

 .مجيعا والقارئني للباحثة
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 املراجع

 أ. املراجع العربية

 املكتبة: األول بريوت الطبعة ،العربية الدروس جامع الغالييت، مصطف الشيخ
 .العصرية

ماالنج: املعهد العايل لفن ، ربيةالع تعليم يف املعينات الوسائل ،1995 اسرار، امام
 التدريس وعلوم الرتبية إيكب ماالنج شعبة اللغة العربية.

 ،واملنهج التعليمية الوسأيل ،1997 جابر، احلميد عبد وجابر دكاظممحم خريي أمحد
 .العربية دارالنهضةالقاهرة : 

 دار: ريوتب، الثانية الطابعة التعلمية الوسائل ،1986 الكلوب، الرحيم عبد بشري
 .العلوم إحياء

 الناطقني لغري العربية اللغة املعلمي إااءات ،2011 الفوزون، ابراهم بن الرمحن عبد
 .النشر أثناء الوطنية فهد امللك مكتبة فهرسة:  الرايض ،هبا

ل ئل التعليمية ووسائسيكولوجية الوسا، 1983 سيد ٔامحد منصور، عبد اجمليد
  .ض: دار املعارف، الرايالتدريس اللغة العربية

  .دار الكتاب العلمية ،كتاب التعريفات ،1988 على ابن حممد اجلرجالس،

مالنج:  ،ابلعربية الناتقني لغري الكالم مهارة تعليم، 2015 ستيادي، مشكورا فضال
 .العربية إلياء

 مهارة يف الطالبات دوافع لتعزيز املدرس حماوالت ،2020فجرية، قصيني، زومرا، فيين
 .لساننا بندا أتشية: ،أتشية التعلمي الفتيان ابملدرسة مالكال
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 مطابع شركة: عمان، 1997 ،الوبرية اللوحة وتنفيذ تصميم الرحيم، عبد سيد حممد
 .م.م.ذ الصفوة

 ،الكالم مهارة ترقية يف اللغات مركذ جهود ،2019 أريسندي، يوسفو  سلطان حممد
 .اللغوايتسورااباي: 

 سورااباي: ،الكالم مهارة ترقية يف العربية اللغة التعليم ةطريق، 2019 سلطان، حممد
 .اللغوايت

 .املاهراكونتور:  ،العربية اللغة تدريس يف املباشرة طريقة ،2017 عزيز، فطان حممد

  .عربية ،وتعليمها الكالم مهارة، 2013 ألفيان، ايفان حممد

 ،العربية اللغة يملتعل املباشرة طريقة تطبيق ،2019 الغفور، وعبد اهلدى مفتح
 .أساليبناجومبانج: 

، جامعة سونن طرق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريهانصرالدين إدريس جوهر، 
 http://lisanarabi.net./إندونيسيا أمبيل اإلسالمية احلكومية

 

 ب. املراجع األجنبية
Agus Tri Basuki, 2014, Pengguan SPSS Dalam Statistik, Yogyakarta : Danisa Media. 

Getut Pramasti, 2017, Statistika Penelitian dengan SPSS 24, Jakarta : Kompas Gramedia. 
http://mtsn2acehtimur.mysch.id/  (diakses 9 juni 2021 pukul 17.15) 

Yusuf, A. M, 2014, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 
Gabungan. Jakarta : Prenadamedia. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

A. IDENTITAS SEKOLAH 

Nama Sekolah  :  MTsN 2 Aceh Timur 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Materi Pelajaran :  الساعة 
Kelas/Semester :  VIII / Genap 

Alokasi Waktu :  2 x 2JP (45 Menit) 
 

B. KOMPETENSI INTI (KI) 

K.I 1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

K.I 2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli 

(toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan dan keberadaannya.  

K.I 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual dan konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  

K.I 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang / teori.  

C. KOMPETENSI DASAR (KD) 

3.2 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema 

 dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan الساعة

gramatikal الساعة 
4.1 Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 

dengan tema   الساعة dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal الساعة 
D. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

3.2.1Mengidentifikasi bentuk, makna dan fungsi dari susunan teks naratif 

sederhana tentang  الساعة  yang dibacakan oleh guru dengan benar.   

3.2.2Menyebutkan makna mufradat dari teks sederhana  الساعة  dengan benar 



4.2.1 Menunjukkan tindak tutur mengekspresikan informasi tentang الساعة dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah pembelajaran aktif dan kontekstual, peserta didik dapat :  

1. Menerapkan pengetahuan dalam berkomunikasi dengan Bahasa Arab terkait 

tema الساعة  

2. Menulis contoh kalimat sederhana dengan memperhatikan struktur الساعة 
3. Menyampaikan informasi sesuai dengan tema baik dalam Bahasa Arab maupun 

Indonesia. 

4. Menganalisis unsur kebahasaan melalui teks naratif sederhana baik bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan gramatikal serta mampu untuk menuliskan 
kalimat sederhana baik dalam bentuk teks atau percakapan 

F. PENDEKATAN DAN METODE 

Pendekatan : saintifik 

Metode : الشفهيةمسعيةال   

G. MEDIA DAN ALAT 

1. Alat  : 

a. Buku siswa 

H. SUMBER BELAJAR  

a. Buku siswa  

     Bahasa Arab : Buku Siswa, Kementrian Agama Republik Indonesia, 
Jakarta, 2019. 

I. MATERI   

a. الساعة  
Pertemuan I (استماع - كالم) : 

 Memperdengarkan bacaan teks terkait tema الساعة kemudian menganalisis 

struktur kalimat yang ada dalam teks 



 Menjawab pertanyaan dengan kawan sebangku dalam bentuk percakapan 

berkaitan dengan teks yang telah di pelajari 

J. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

Kegiatan Pendahuluan Alokasi 

waktu 

1. Mengkondisikan kelas  Guru mengucapkan salam 
 Guru meminta ketua kelas 

untuk memimpin doa 
 Guru mengkondisikan 

kesiapan siswa dalam proses 
belajar 

10 menit 

2. Appersepsi   Guru mengantarkan siswa 
kepada suatu permasalahan 

yang dihadapi kemudian 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau KD yang 

akan dicapai 

3. Tujuan   Guru menjelaskan maksud dan 
materi yang akan di bahas 

dalam proses pembelajaran 
 Guru menerangkan setiap 

tujuan yang ingin di capai saat 

pelajaran berlangsung 

4. Memotivasi 
 

 Guru memotivasi siswa 
dengan menerangkan setiap 

kelebihan yang diperoleh 
dalam pembelajaran yang akan 
di bahas agar membangun 

tingkat minat belajar siswa 
dalam memahami materi 

Kegiatan Inti  

Sintak Model Cooperatif Learning 
 

55 menit 

1. Menyampaikantujuan 

pembelajaran 

 Guru menjelaskan maksud dan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dibahas tentang  الساعة  

 Guru mempersiapkan siswa 

sesuai dengan prosedur dan 
aturan dalam prosedur 

pembelajaran tentang الساعة 

 



2. Menyajikan informasi 
faktual dan atau 

konseptual 

 Guru memberikan informasi 
atau penjelasan mengenai 

materi الساعة  kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau 
lewat bahan bacaan 

 

3. Mengorganisasi siswa 
ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

 Guru menjelaskan kepada 
siswa bagaimana cara 

membentuk kelompok belajar 
dengan efesien dan merata 

 

4. Siswa bekerja dalam 

kelompok 

 Guru membimbing siswa 

dalam membahas informasi 

mengenai الساعة secara faktual 

dan konseptual dalam 
kelompok 

 

5. Siswa mempresentasi 

hasil kerja kelompok 

 Siswa menampilkan hasil 

materi yang telah di diskusikan 
dalam kelompok mengenai 

  الساعة

 

6. Tiap kelompok 

menerima umpan balik 

 Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik serta memberi 
apresiasi terhadap upaya 
maupun hasil belajar siswa 

yang telah ditampilkan baik 
secara individu atau kelompok 

 

Kegiatan Penutup  

1. Kesimpulan   Guru memerintahkan salah satu 
siswa atau lebih untuk 

menyimpulkan maksud dan 
tujuan pembelajaran mengenai 

 yang telah dibahas  الساعة

secara baik dan menyeluruh 

15 menit 

2. Evaluasi   Guru mengevaluasi hasil kerja 

siswa tentang materi yang telah 
ditampilkan dalam presentasi 
kelompok 

3. Refleksi  Guru melakukan refleksi yang 

bertujuan untuk menganalisis 
tingkat keberhasilan proses dan 

hasil belajar peserta didik 

4. Motivasi  Guru memberikan motivasi 
terhadap pembelajaran yang 



telah disampaikan agar siswa 
terus menekuni pembelajaran 

tersebut dalam jangka waktu 
panjang baik dilingkungan 
sekolah atau di luar sekolah 

 

K. PENILAIAN 

1. Penilaian Pengetahuan 

Penskoran : 

No Aspek Yang Dinilai Skor 

0-25 26-50 51-75 76-100 

1 Kepahaman dalam memahami 
makna soal 

   85 

2 Kemahiran dalam mencocokkan 

jawaban  

  75  

3 Ketelitian dalam dalam menulis 
jawaban yang tepat 

   80 

4 Kepastian dalam menentukan 

jawaban 

   76 

Skor Total 316 

Skor Akhir 79 

 

Skor = 
Σ  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛

Σ  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 

Skor = 79 / 85 = 0.92 x 100 = 92.94 
 

2. Penilaian Keterampilan 

Rubrik Penilaian Praktik 

No Aspek Yang Dinilai Skor 

0-25 26-50 51-75 76-100 

1 Fashahah dalam mengucapkan 

kata dan kalimat 

   85 

2 Kelancaran dalam membacakan 
teks 

  75  

3 Intonasi berbahasa    80 

4 Penguasaan dalam penyampaian 

mufradat 

   76 

Skor Total 316 

Skor Akhir 79 

 



Skor Kriteria 

0-25 Fashahah : secara keseluruhan tidak fashih dalam 
mengucapkan kata dan kalimat 

Kelancaran :  Tidak lancar dalam melakukan hiwar 

Intonasi : Berhiwar dengan intonasi dan gaya bahasa yang 

tidak bagus 

26-50 Fashahah : sebahagian kata dan kalimat diucapkan dengan 
tidak fashih 

 Kelancaran : kurang lancar dalam mengucapkan hiwar 

 Intonasi : Berhiwar dengan intonasi dan gaya bahasa yang 

kurang bagus 

51-75 Fashahah : hanya beberapa kata yang diucapkan tidak 
fashih 

 Kelancaran : Lancar dalam melakukan hiwar 

 Intonasi : Berhiwar dengan intonasi yang bagus namun 

kurang bagus dalam gaya bahasa 

76-100 Fashahah : fashih dalam mengucapkan semua kata dan 
kalimat 

 Kelancaran : Sangat lancar dalam melakukan Hiwar 

 Intonasi : Berhiwar dengan intonasi dan gaya bahasa yang 

sangat bagus 

 

Pedoman Penskoran : 

Skor = 
Σ  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛

Σ  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 

Skor = 79 / 85 = 0.92 x 100 = 92.94 

 
 

 
Mengetahui.       Aceh Timur,  
Guru Bidang Study      Guru Peneliti 

 

 

 

Dra Thursina                    Alfi Zahara 

NIP. 196604251998032001     NIM. 170202183                                       

Kriteria penilaian 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

A. IDENTITAS SEKOLAH 

Nama Sekolah  :  MTsN 2 Aceh Timur 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Materi Pelajaran :  الساعة 
Kelas/Semester :  VIII / Genap 

Alokasi Waktu :  2 x 2JP (45 Menit) 

 

B. KOMPETENSI INTI (KI) 

K.I 1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

K.I 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli 

(toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan dan keberadaannya.  

K.I 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual dan konseptual dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

K.I 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang / teori.  

C. KOMPETENSI DASAR (KD) 

3.2 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema 

 dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan الساعة

gramatikal الساعة 



4.1 Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 

dengan tema    الساعة dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal الساعة 

D. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

3.2.1Mengidentifikasi bentuk, makna dan fungsi dari susunan teks naratif 

sederhana tentang  الساعة  yang dibacakan oleh guru dengan benar.   

3.2.2Menyebutkan makna mufradat dari teks sederhana  الساعة  dengan benar 

4.2.1 Menunjukkan tindak tutur mengekspresikan informasi tentang الساعة dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah pembelajaran aktif dan kontekstual, peserta didik dapat : 

1. Menerapkan pengetahuan dalam berkomunikasi dengan Bahasa Arab terkait 

tema  الساعة  

2. Menulis contoh kalimat sederhana dengan memperhatikan struktur الساعة 

3. Menyampaikan informasi sesuai dengan tema baik dalam Bahasa Arab maupun 

Indonesia. 

4. Menganalisis unsur kebahasaan melalui teks naratif sederhana baik bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan gramatikal serta mampu untuk menuliskan 

kalimat sederhana baik dalam bentuk teks atau percakapan 



F. PENDEKATAN DAN METODE 

Pendekatan : saintifik 

Metode : الشفهية سمعيةال  

G. MEDIA DAN ALAT 

1. Alat  : 

a. Buku siswa 

2. Media  :  

 a.  (papan fanel)               بريةو اللوحة ال

  

H. SUMBER BELAJAR  

a. Buku siswa  

     Bahasa Arab : Buku Siswa, Kementrian Agama Republik Indonesia, 

Jakarta, 2019. 

I. MATERI   

a.  الساعة  

Pertemuan I (استماع - كالم) : 

 Memperdengarkan bacaan teks terkait tema الساعة kemudian menganalisis 

struktur kalimat yang ada dalam teks 



 Menjawab pertanyaan dengan kawan sebangku dalam bentuk percakapan 

berkaitan dengan teks yang telah di pelajari dengan menggunakan media 

yang telah disediakan 

J. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  

Kegiatan Pendahuluan Alokasi 

waktu 

1. Mengkondisikan kelas  Guru mengucapkan salam 

 Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin doa 

 Guru mengkondisikan kesiapan 

siswa dalam proses belajar 

10 menit 

2. Appersepsi   Guru mengantarkan siswa kepada 

suatu permasalahan yang 

dihadapi kemudian menjelaskan 

tujuan pembelajaran atau KD 

yang akan dicapai 

3. Tujuan   Guru menjelaskan maksud dan 

materi yang akan di bahas dalam 

proses pembelajaran 

 Guru menerangkan setiap tujuan 

yang ingin di capai saat pelajaran 

berlangsung 

4. Memotivasi 

 

 Guru memotivasi siswa dengan 

menerangkan setiap kelebihan 

yang diperoleh dalam 

pembelajaran yang akan di bahas 

agar membangun tingkat minat 

belajar siswa dalam memahami 

materi 

Kegiatan Inti  

Sintak Model Cooperatif Learning 

 

55 menit 

1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 Guru menjelaskan maksud dan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dibahas tentang   الساعة  

 Guru mempersiapkan siswa 

sesuai dengan prosedur dan 

aturan dalam prosedur 

pembelajaran tentang الساعة 

 



2. Menyajikan informasi 

faktual dan atau 

konseptual 

 Guru memberikan informasi atau 

penjelasan mengenai materi 

 kepada siswa dengan jalan  الساعة

demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan 
 Guru menyiapkan media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran serta 

memperkenalkan langkah 

penggunaan dan kegunaan dari 

media tersebut 

 

3. Mengorganisasi siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

 Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana cara membentuk 

kelompok belajar dengan efesien 

dan merata 

 

4. Siswa bekerja dalam 

kelompok 

 Guru membimbing siswa dalam 

membahas informasi mengenai 

 secara faktual dan الساعة

konseptual dalam kelompok 

 Guru mengkondisikan kelompok 

yang telah dibagikan kemudia 

mengarahkan siswa untuk 

mengikuti setiap arahan dalam 

penggunaan media tersebut 

 

5. Siswa mempresentasi 

hasil kerja kelompok 

 Siswa menampilkan hasil materi 

yang telah di diskusikan dalam 

kelompok mengenai الساعة 
dengan mengaplikasikannya di 
dalam permainan yang di arahkan       

 

6. Tiap kelompok 

menerima umpan 

balik 

 Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik serta memberi 

apresiasi terhadap upaya maupun 

hasil belajar siswa yang telah 

ditampilkan baik secara 

kelompok 

 

Kegiatan Penutup  

1. Kesimpulan   Guru memerintahkan salah satu 

siswa atau lebih untuk 

menyimpulkan maksud dan 

tujuan pembelajaran mengenai 

 yang telah dibahas secara  الساعة

baik dan menyeluruh 

15 menit 



2. Evaluasi   Guru mengevaluasi hasil kerja 

siswa tentang materi yang telah 

ditampilkan dalam presentasi 

kelompok 

3. Refleksi  Guru melakukan refleksi yang 

bertujuan untuk menganalisis 

tingkat keberhasilan proses dan 

hasil belajar peserta didik 

4. Motivasi  Guru memberikan motivasi 

terhadap pembelajaran yang telah 

disampaikan agar siswa terus 

menekuni pembelajaran tersebut 

dalam jangka waktu panjang baik 

dilingkungan sekolah atau di luar 

sekolah 

 

K. PENILAIAN 

1. Penilaian Pengetahuan 

Penskoran : 

No Aspek Yang Dinilai Skor 

0-25 26-50 51-75 76-100 

1 Kepahaman dalam memahami makna 

soal 

   85 

2 Kemahiran dalam mencocokkan jawaban    75  

3 Ketelitian dalam dalam menulis jawaban 

yang tepat 

   80 

4 Kepastian dalam menentukan jawaban    76 

Skor Total 316 

Skor Akhir 79 

 

Skor = 
                       

                      
      

Skor = 79 / 85 = 0.92 x 100 = 92.94 

 

 



2. Penilaian Keterampilan 

Rubrik Penilaian Praktik 

No Aspek Yang Dinilai Skor 

0-25 26-50 51-75 76-100 

1 Fashahah dalam mengucapkan kata 

dan kalimat 

   85 

2 Kelancaran dalam membacakan teks   75  

3 Intonasi berbahasa    80 

4 Penguasaan dalam penyampaian 

mufradat 

   76 

Skor Total 316 

Skor Akhir 79 

 

Kriteria penilaian 

Skor Kriteria 

0-25 Fashahah : secara keseluruhan tidak fashih dalam 

mengucapkan kata dan kalimat 

Kelancaran :  Tidak lancar dalam melakukan hiwar 

Intonasi : Berhiwar dengan intonasi dan gaya bahasa yang 

tidak bagus 

26-50 Fashahah : sebahagian kata dan kalimat diucapkan dengan 

tidak fashih 

 Kelancaran : kurang lancar dalam mengucapkan hiwar 

 Intonasi : Berhiwar dengan intonasi dan gaya bahasa yang 

kurang bagus 

51-75 Fashahah : hanya beberapa kata yang diucapkan tidak fashih 

 Kelancaran : Lancar dalam melakukan hiwar 

 Intonasi : Berhiwar dengan intonasi yang bagus namun kurang 

bagus dalam gaya bahasa 

76-100 Fashahah : fashih dalam mengucapkan semua kata dan 



kalimat 

 Kelancaran : Sangat lancar dalam melakukan Hiwar 

 Intonasi : Berhiwar dengan intonasi dan gaya bahasa yang 

sangat bagus 

Pedoman Penskoran : 

Skor = 
                       

                      
      

Skor = 79 / 85 = 0.92 x 100 = 92.94 

 

 

 

Mengetahui.       Aceh Timur,  

Guru Bidang Study      Guru Peneliti 

 

 

 

Dra Thursina         Alfi Zahara 

NIP. 196604251998032001                NIM. 170202183 



 الساعة

 
 

 السالم عليكم: علي 
 وعليكم السالم: حسن 
 أين تسكن ؟: علي 

 أسكن ىف شارع سودرمان، وأنت ؟: حسن 
 أسكن ىف شارع السوق: علي 

 سأزورك اليوم إن شاء هللا: حسن 
 كم الساعة اآلن ؟. طيب، أان ىف انتظارك شكرا: علي 

 اآلن الساعة السابعة صباحا: حسن 
 مىت تبدأ الدراسة ؟: علي 

 تبدأ الدراسة ىف الساعة السابعة والنصف:  حسن 
 مىت تعمل الواجب املنزيل ؟: علي 

   أعمل الواجب املنزيل يف الساعة السادسة مساء: حسن 



 مىت يرجع الطالب من املدرسة ؟: علي 
 يرجع الطالب من املدرسة يف الساعة الواحدة والنصف: حسن 
 مبا ترجع اىل البيت ؟: علي 

 ارجع اىل البيت سريا على القدام، وأنت ؟: حسن 
 !ارجع اىل البيت ابلدراجة، هيا نرجع معا : علي 

 طيب شكرا: حسن 
 عفو: علي 

 





SOAL PRE-TEST 

 

 

Nama : 

Kelas : 

Mapel : 

 

A. Tirukanlah kalimat berikut ini sesuai dengan pelafalan Bahasa Arab yang 

benar! 
 

 

أستيقظ من النوم يف الساعة اخلامسة والنصف .1  

تبدأ الدراسة ىف الساعة السابعة والنصف. 2  

مىت تعمل الواجب املنزيل ؟. 3  

 الثامنة ليالأعمل الواجب املنزيل يف الساعة . 4

عة ىف املسجداأصلي الفجر ابجلم. 5  
B. Terjemahkanlah kosa kata berikut ini dengan benar ! 

 

تستيقظ. 1  

الواجب املنزيل. 2  

السابعة والنصف. 3  

تبدأ الدراسة. 4  

أستعد لذهاب إىل املدرسة. 5  

 



C. Lengkapilah struktur kalimat berikut ini sesuai dengan kaidah Bahasa 

arab yang baik dan benar ! 

.......... أستيقظ من النوم يف الساعة . 1  

ابجلماعة ىف املسجد....... أصلي . 2  

 ىف الساعة السابعة متاما....... أذهب إىل . 3
من املدرسة ىف الساعة الواحدة والنصف....... يرجع . 4  

يف الساعة الثامنة ليال..... ........أعمل . 5  

 
D. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dengan teks uraian percakapan yang 

telah    dipelajari! 

  

مىت تبدأ الدراسة ؟. 1  

مىت يرجع الطالب من املدرسة ؟. 2  

؟ عمل دمحم بعد الصالة الفجرما ي. 3  

؟ مىت يستيقظ طاهر من النوم. 4  

يعمل الواجب املنزيل ؟ مىت. 5  

    
 

 

 









RUBRIK PENILAIAN 

( Tes Siswa ) 

 

Nama : 

Kelas : 

Mapel  : 

 

No 

soal 

Aspek yang di nilai 

1. Kefasihan 

pelafalan 
 

 

 
 

1 2 3 4 5 
Salah, 

Jika 

pelafalan 

huruf tdk 

benar 

Kurang, 

Jika 

pelafalan 

huruf 

blm 

tepat 

Cukup, 

Jika 

pelafalan 

huruf krg 

tepat 

 

Baik, jika 
pelafalan 
huruf 
benar 

 
 

Sangat 

baik, 

Jika 

pelafalan  

huruf 

tepat  

dan benar 

Kosa kata 1 2 3 4 5 

Salah, 

Jika 

pelafalan 

huruf tdk 

benar 

Kurang, 

Jika 

pelafalan 

huruf 

blm 

tepat 

Cukup, 

Jika 

pelafalan 

huruf krg 

tepat 

 

Baik, jika 
pelafalan 
huruf 
benar 

 
 

Sangat 

baik, 

Jika 

pelafalan  

huruf 

tepat  

dan benar 

Struktur 

kalimat 
1 2 3 4 5 

Salah, 

Jika 

pelafalan 

huruf tdk 

benar 

Kurang, 

Jika 

pelafalan 

huruf 

blm 

tepat 

Cukup, 

Jika 

pelafalan 

huruf krg 

tepat 

 

Baik, jika 
pelafalan 
huruf 
benar 

 
 

Sangat 

baik, 

Jika 

pelafalan  

huruf 

tepat  

dan benar 

Penguasaan 

topik 
1 2 3 4 5 

Salah, 

Jika 

pelafalan 

huruf tdk 

benar 

Kurang, 

Jika 

pelafalan 

huruf 

blm 

tepat 

Cukup, 

Jika 

pelafalan 

huruf krg 

tepat 

 

Baik, jika 
pelafalan 
huruf 
benar 

 
 

Sangat 

baik, 

Jika 

pelafalan  

huruf 

tepat  

dan benar 

 



ANALISI DATA 

Case Processing Summary 

Kelas 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Hasil 

Belajar 

Pre test 32 100.0% 0 0.0% 32 100.0% 

Post 

Test 

32 100.0% 0 0.0% 32 100.0% 

 

DESKRIPSI DATA 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre Test 32 15 69 40.41 15.456 

PostTest 32 50 87 74.91 11.442 

Valid N (listwise) 32     

TES NORMALITAS 

Tests of Normality 

 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil 

Belajar 

Pre test .153 32 .056 .946 32 .108 

Post Test .144 32 .090 .950 32 .146 

a. Lilliefors Significance Correction 

TES HOMOGENITAS 

Test of Homogeneity of Variances 

Pre Test 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.590 7 21 .193 

 

UJI (T-TEST) 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences  

t df 

Sig. 
(2-

tailed

) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

Pre Test 
- 
PostTest  

-
36.06

3 

10.383 1.835 -39.806 -32.319 -19.648 31 .000 







 وسيلة لوحة الوبرية

 

 



توغرافيةوور الفصال  
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