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شكر وتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم

رب العلمني، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممد رسول اهللا احلمد هللا
اللّهم صل وسلم على سيدنا حممد وعلى أله وأصحابه أمجعني، أما بعد:  

وتأهيل فقد انتهت الباحثة من كتبة هذه الرسالة اليت تقدم لكلية التربية
وقد اختارت جبامعة الرانريى للحصول على الشهادة اجلامعية يف علوم التربية. املعلمني

لترقية قدرة الطالب على مهارة Brainstormingالباحثة املوضوع " تطبيق أسلوب 
" وهذا الرسالة عسى أن تكون )Samalangaم األميان أبية مبعهد يالكالم(دراسة جتر

نافعة للباحثة خاصة والقارئني عامة.

ويف هذه الفرصة تقدم الباحثة شكرا عميقا إىل:

سالمة تربية حسنة، لعل اهللا أن حيفظهما للولدين احملبوبني قد ربياين ويعطي )١
الدين يف الدنيا واآلخرية.  

م املاجستري وفضيلة ااستري مها الدكتور خباري مسلنيالكرمينيلمشرفل)٢
أليف هذه الرسالة، لعل اهللا قد أنفقا وقتهما يف إشراف الباحثة على تالذين

أن يباركهما وجيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة.
لرئيس قسم تعليم العربية وجلميع األساتذة وموظفي مكتبة جامعة الرانريى )٣

الرسالة.هذهعلى كتابةهاقد ساعود
الذي قد ٢٠١٣صدقاء احملبوبني يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة أل)٤

سعودها على كتابة هذه الرسالة. 
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واصالحا نافعا إلكمال هذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ والنسيان وعسى 

نافعة للباحثة وللقارئني مجيعا.أن تكون
حسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري والحول وال قوة إال باهللا العلي 

العاملني.العظيم، واحلمد هللا رب
٢٠١٧ويوني٥دار السالم، 
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ختلص البحثسم

دراسة لترقية قدرة الطالب على مهارة الكالمBrainstormingتطبيق أسلوب: عنوان البحث
Ummulبية مبعهديجتر Ayman Samalanga

: روضة النفوساالسم الكامل  
٢٢١٣٢٤٠٣٦: رقم القيد      

على مهارة الطالبلترقية قدرة " Brainstroming" إن موضوع هذا البحث هو "تطبيق أسلوب 
الباحثة لكتابة هذا ها دفعتيتومن األسباب ال)" . Samalangaالكالم (دراسة جتريبية مبعهد أم األميان

ل بينهم، اتصضعيفة وخائفني يف االأم األميان يف تكلم اللغة العربية الطالباتقدرة البحث ألن
ويهدف والفعال يف تعليم مهارة الكالم.ب سلوب املناساألمل يطبقوا ني ع ذلك بسبب املدرسوتق

على مهارة الكالم الطالباتلترقية قدرة Brainstromingهذا البحث ملعرفة كيفة تطبيق أسلوب 
على تطبيق أسلوبالطالباتستجابةإب وسلوأوملعرفة فعلية Samalangaمبعهد أم األميان 

Brainstromingلبحث التجرييب بتصميمات التمهيدية وهذا البحث هو امهارة الكالم.يف تعليم
ويف مجع البيانات قامت الباحثة .)One group pretest-posttest design(وهي التصميم الثاين 

مبعهد للمرحلة الثانوية الطالبباملالحظة املباشرة واالختبار. وأما جمتمع يف هذا البحث فهو مجيع
يف الفصل الثاين (ب) الطالباتطالبا. وأما العينة اليت أخذا الباحثة هو ٧٦٣موعددهأم األميان 

بتطبيق أسلوب الطالباتإستجابة دلت نتيجة هذا البحث على أن.طالبا٢٦نوعدده
Brainstroming جيد جدا وهذا مطابق على نتيجة املالحظة املباشرة بنتيجةP=83,69 تدل %

احلساب اكرب من نتيجة (t)والنتيجة االجتبار ت .مبعىن ممتاز% ١٠٠- ٨١على أا وقعت بني حد 
ولذلك الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول وهي: ٤,٦٢<٢,٠٥اجلدول يعين (t)ت 

على مهارة الكالم.الطالباتيكون فعاال لترقية قدرةBrainstromingأن تطبيق أسلوب  



ABSTRAK

Title of research : Application of methods Brainstorming To Improve The Students In

skills at in Islamic boarding school of Ummul Ayman Samalanga.

Name : Rauzatun Nufus

Nim : 221324036

Background research is the ability of students Ummul Ayman Samalanga at speaking Arabic

is still weak and be afraid of, this is caused by teachers who do not apply the method of

learning effective and in accordance with the nature and habit of students, then the method of

Brainstorming a method of learning Arabic to improve the ability of students in

conversational skills in Islamic boarding school of Ummul Ayman Samalanga. The problems,

which is : 1) How does the process of the application of methods Brainstorming in improving

the ability to talk students in Islamic boarding school of Ummul Ayman Samalanga, 2) How

the students with the application of methods Brainstorming in Islamic boarding school of

Ummul Ayman Samalanga, 3) Does the application of methods Brainstorming effective in

enhancing the ability to talk students in Islamic boarding school of Ummul Ayman

Samalanga. This type of research is Pre-Eksperimen with the model One Group Pre Test Post

Test and methods of collecting data in : Observation and test. The population in this study is

the whole class XI in Islamic boarding school of Ummul Ayman Samalanga with the number

of 273 students, and samples of research is a class XI, B with 26 students. The results showed

that the students to the application methods Brainstorming very well, this is shown by the

obesrvasi 91, 25 %, and the results of the value of t (arithmetic) is bigger than nilatn't (table)

of 4, 62>2, 5 and this the application of methods Brainstorming effective in enhancing the

ability to talk students in Islamic boarding school of Ummul Ayman Samalanga.



ABSTRAK

Judul Penelitian          : Penerapan Metode Brainstorming Untuk Meningkatkan Kemampuan

Siswa Dalam Keterampilan Berbahasa di Pesantren Ummul Ayman

Samalanga.

Nama : Rauzatun Nufus

Nim : 221324036

Latar Belakang penelitian ini adalah kemampuan siswa Ummul Ayman Samalanga dalam

berbicara bahasa Arab masih lemah dan takut salah, hal ini di sebabkan oleh guru yang belum

menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan tabiat dan kebiasaan siswa,

maka metode Brainstorming menjadi metode pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan

kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara di Pesantren Ummul Ayman Samalanga.

Adapun masalah yang diteliti ialah: 1) Bagaimana proses penerapan metode Brainstorming

dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa di Pesantren Ummul Ayman Samalanga, 2)

Bagaimana respon siswa dengan penerapan metode Brainstorming di Pesantren Ummul

Ayman Samalanga, 3) Apakah penerapan metode Brainstorming efektif dalam meningkatkan

kemampuan berbicara siswa di Pesantren Ummul Ayman Samalanga. Jenis penelitian ini

adalah Pre-Eksperimen dengan model One Group Pre Test Post Test dan metode

pengumpulan data menggunakan: Observasi dan tes. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh siswa kelas XI di Pesantren Ummul Ayman Samalanga dengan jumlah 273 siswa,

dan sampel penelitian ialah siswa kelas XI B dengan jumlah 26 siswa. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa respon siswa terhadap penerapan metode Brainstorming sangat baik, hal

ini di tunjukkan oleh nilai obesrvasi 91,25%. Dan hasil  nilai t (hitung) lebih besar dari nilat

t(tabel) yaitu 4,62>2,05 dengan demikian penerapan metode Brainstorming efektif dalam

meningkatkan kemampuan berbicara siswa di Pesantren Ummul Ayman Samalanga.
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الباب األول

البحثاتأساسي

البحثةمشكل-أ

نظام، صويت، رمزي، داليل تستخدمه اجلماعة يف التفكري والتعبري اللغة هي
وبدون اللغة يتعذر نشاط الناس ١واالتصال والتواصل أو التفاعل يف ضوء ثقافتها الكلية.

تصاغ دوما يف قالب لغوي، املعريف. وترتبط اللغة بالتفكري ارتباطا وثيقا، فأفكار اإلنسان 
حىت يف حال  تفكريه الباطين. ومن خالل اللغة حتصل الفكرة فقط على وجودها 

٢.الواقعي

واللغة العربية هو اللغة القرآن فإا ارتبطت باإلسالم ارتباطا كبريا فهي اللغة 
. يتكلموايتكلمون العربية أو الالدينية جلميع املسلمني يف مجيع أحناء العامل سواء كان

ومهارة يف اللغة العربية أربعة وهي : مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القرءاة، 
ق اإلستماع هو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريومهارة الكالمومهارة الكتابة.

الشكل الرئيسي لالتصال بالنسبة لإلنسان وأشبع ألوان الكالموالقراءة والكتابة، وأن
وأفعلها كوسيلة من وسائل ة، تعبري وأكثرها قدرة على ترمجة املشاعر بشكل مباشرال

املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة، إميان أمحد هريدي، ١
٤٠. ص،)٢٠١٠، دار الفكر العرىب:القاهرة(الطبعة األوىل،للناطقني بلغات أخرى

ttps://ar.m.wikipedia.org/wiki/h٢/٥/٢١٧تاريخ الدخول لغة
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اللغات عنإىل إتقاا الباتالطسعى توالكالم من املهارات األساسية اليت ٣.الدعوة
األجنبية. 

يهتم بدراسة اللغة العربية أحد من املعاهد اإلسالمية الذيهومعهد أم األميان
،تصال بينهماالضعيفة وخائفني يفاللغة العربيةيف تكلم الباتويفضل احملدثة، ولكن الط

، وينبغي والفعال يف تعليم اللغة العربيةمل يطبقوا األسلوب املناسبوهذا يسبب املدرسني 
٤.وتطابع على تطور العقلالباتيستخدم األسلوب اليت توافق بطبيعة الطأن املدرسني

Brainstormingوأسلوب ألن أسلوب تعليم هو إحدى األدوات يف حتقيق أهداف تعلمية. 

على تعبري أفكاره، الباتهو أحد من أساليب الذي يقوم على حرية التفكري وحرية الط
بقة السا. ومن املشكلةباللغة العربية غري خائفنيالباتتكلم الطتمن خالل هذا األسلوب 

على الباتترقية قدرة الطلBrainstormingتريد الباحثة أن تبحث عن "تطبيق أسلوب 
مهارة الكالم". 

أسئلة البحث- ب

وأما أسئلة البحث من هذه الرسالة كما يلي:  

؟Samalangaعلى مهارة الكالم مبعهد أم األميان Brainstormingكيف تطبيق أسلوب - ١

Samalangaمبعهد أم األميان Brainstormingبتطبيق أسلوب الباتكيف استجابة الط- ٢

؟

.ص،)١٩٩٥(مصر: دون الناشر، تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءتهحممود كامل الناقة وآخرون، ٣
٢٣٦-٢٣٥

4 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Malang Press, 2008) hal 16
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على مهارة الكالم الباتالطفعالة لترقية قدرة Brainstormingهل تطبيق أسلوب- ٣
؟ Samalangaمبعهد أم األميان

أهداف البحث-ج

أما أهداف البحث من هذه الرسالة فهي:

على مهارة الكالم مبعهد أم األميان  Brainstormingالتعرف على كيفية تطبيق أسلوب - ١
Samalanga.

مبعهد أم األميان  Brainstormingبتطبيق أسلوبالباتالتعرف على استجابة الط- ٢
Samalanga.

على مهارة الكالم الباتالطلترقية قدرة Brainstormingالتعرف على فعالية أسلوب - ٣
.Samalangaمبعهد أم األميان 

أمهية البحث-د

أما أمهية البحث من هذه الرسالة فهي :

الباتللط- ١

.Samalangaيف تكلم اللغة العربية مبعهد أم األميانباتاللترقية كفاءة الط

للمدرس- ٢

على مهارة الكالم.الباتميكن املدرس استخدام هذه الطريقة لترقية قدرة الط
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للباحثة- ٣

استخداما Brainstormingزيادة الباحثة اخلربة والعلم حىت تعرف استخدام أسلوب 
صحيحا.

هضوفروالبحثإفتراضات- ه

م. لذلك يف تنشيط التعلالطالباتؤثر دوافع التعلم لدى إن التعلم يف اموعة ت
بالنظر إىل حاجتهم، والفروق الفردية الباتعلى املدرسة بأن تم باألسلوب املناسب للط

يف فهم املادة ولترقية التحصيل الباتبينهم وعميق املادة املوجودة. وهذا لسهولة الط
. الدراسي لديهم يف اللغة العربية

ها الباحثة يف هذه الرسالة هي: توأما فروض اليت إفترض

مل يكن فعاال لترقية ”Brainstorming”: إن تطبيق أسلوب(Ho)الفرض الصفري- 
على مهارة الكالم.الباتقدرة الط

لترقية قدرة يكون فعاال ”Brainstorming”إن أسلوب: (Ha)الفرض الباديل - 
على مهارة الكالم. البات الط

حدود البحث- و

”Brainstorming”احلد املوضوعي : تقتصر موضوع البحث على تطبيق أسلوب - ١

على مهارة الكالم.الطالباتلترقية قدرة 

. Samalangaاحلد املكاين : تريد الباحثة أن تبحث هذه الرسالة مبعهد أم األميان- ٢
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.  ٢٠١٧احلد الزماين : إن الباحثة تبحث هذه الرسالة ملدة ثالثة شهور يف سنة - ٣

البحثمصطلحات- ز

لترقية قدرة Brainstormingتطبيق أسلوب يكان موضوع هذه الرسالة ه
ال بد للباحثة قبل الشروع ومما. Samalangaأم األميانمبعهد على مهارة الكالمالباتالط

يف البحث عنها توضيح معاين املصطلحات اليت تتضمن يف هذا املوضوع لتسهيل فهم 
املسألة اليت تريد الباحثة البحث عنها، وهي:

تطبيق- ١

تفعيال، واصطالحا - يفعل-تطبيقا" على وزن فعل-يطبق- تطبيق لغة مصدر من "طبق
٥هو وضع شيئ موضع التنفيذ أو قيد االختبار واالستعمال.

على مهارة Brainstormingواملراد بتطبيق يف هذه الرسالة هو تطبيق أسلوب 
الكالم.

Brainstormingأسلوب - ٢

،)٢٠٠٣، دار املشرق، الطبعة األوىل (بريوت : يف العربية املعاصرةالوسيطاملنجد، مجيع احلقوق٥
٦٦٧.ص
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: فنيات واصطالحا٦كلمة أسلوب لغة مفرد من أساليب معناه : "طريق".
وإجراءات خاصة يتبعها املعلم عند تنفيذه لعملية التدريس دف حتقيق أهداف تعليمية 

. واملراد باألسلوب يف هذه الرسالة هو أسلوب ٧حمددة، ومتيزه عن غريه من املعلمني
Brainstorming.

Brainstormingستخدمها املعلمون عند عملية التعلم يف يطريقة التدريس هو
أو اآلراء الباتالطتمن املعلم، مث أجابالباتالدرسية مع إطالق مشكلة للطالفصول 

يف الباتعن الطأراءاملعرب عنها، أو تعليقات أن املشكلة حتولت إىل أن تكون أكثر من 
٨.وقت قصري

الباحثة على هذه تاختارسلوب أفهو Brainstormingباألسلوب املراد وأما 
مهارة الكالم.طبق علىوستبية يدراسية جتر

ترقية- ٣

ترقية، أى رفعه صعده وأن يرفع حصول -يرقي-كلمة ترقية مصدر من رقي
واملراد بترقية عند ٩الدرس الطالب أى مازال الطالب يترقى به األمر حىت يبلغ عابته.

على مهارة الكالم.الباتالباحثة هي ترقية قدرة الط

، (بريوت: دار املشرق، التاسعة والثالثون، الطبعة املنجد يف اللغة واإلعالم، مجيع احلقوق احملفوظة٦
٣٤٣.ص،)٢٠٠٣

.ص،)٢٠١٠، (الرياض: مكتبة الشقري، املدخل للمنهج وطرق التدريسماهر إمساعيل صربي حممد يوسف، ٧
٢٢٠

8Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 7
لبنان، دار املشرق، -(بريوتالطبعة التاسعة والثالثوناملنجد يف اللغة واإلعالم،مجيع احلقوق حمفوظة، ٩
٢٧٦م)، ص. ٢٠٠٣
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. قدرة مهارة الكالم٥

وقدرة مبعىن يستطيع. وأما القدرة يف اإلصطالح - قار-يقدر- قدرة مصدر قدر
هي مهارة حاضرة تقلب ا القابلة اليت تثري إىل ما ميكن أن يفعله الفرد إذا نال التدريب 

املناسب.  

واملهارة هي أداة يتميز بالسرعة والكفاءة يف عمل معني أو منط سلوك يتكرر يف 
والكالم هو ما يصدر عن اإلنسان ليعرب به عن شيئ له داللة يف ذهن ١٠مناسبات خمتلفة.

وأما مهارة الكالم هي القدرة على ١١املتكلم واملستمع، أو على األقل يف ذهن املتكلم.
التعبري األصوات أو الكلمات للتعبري عن الفكر يف شكل أفكار والرغبات أو املشاعر إىل 

املخاطب.

تريد الباحثة لترقيتها بتطبيق أسلوب ي مهارة الة هواملراد ا يف هذه الرس
Brainstorming .

الدراسات السابقة-ح

الدراسة السابقةعرض-١

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

، (رياض، دار املسلم املعتشرق والتوزيع، املهارة اللغوية ماهيتها وطرق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، ١٠
٨٠)، ص. ١٩٩٢

١١٦م)، ص. ٢٠٠٣لبنان، دار املشرق، -(بريوتاملنجد يف اللغة واإلعالم،مجيع احلقوق حمفوظة، ١١



8

واستخدامه على تعليم اللغة العربية مبدرسة روح Brainstorming: "أسلوب األول 
لرسالة اجلامعية يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية. قدمه اBangsa“Anakاإلسالم

: الطالب يف تعلم اللغة . وأما مشكلة البحث ٢٠١٤"فطريل إزمهان"، جامعة الرنريي، 
بسبب الطريقة اليت استخدمت يف تقدمي املواد التعلمية ال العربية يعين العاطفة وتقع ذلك 

تناسب، حىت يشعر الطالب بامللل.

وأما أسئلة البحث :

كيف استخدام أسلوب على تعليم اللغة العربية باملدرسة ؟- 
هل استخدام أسلوب على تعلم اللغة العربية يستطيع أن يرفع رغبة الطلبة ؟- 

هذه الرسالة هو منهج التجريب. واتمع من هذه ويعتمد عليه الباحث يف كتابة 
الفصل BangsaAnakالرسالة ذ لبحث هو كل الطالب يف املدرسة العالية روح اإلسالم

Purposive)طالب، والعينة بالطريقة العمدية (٦٠الثاين وعددهم  Sampling يتضمن من
ث : اإلختبارات واملقابلة طالبا يف فصل الثاين العلوم العلمية (أ). وأدوات البح٣٠

الشخصية. وأما نتائج اليت حصله الباحث : أن استخدام أسلوب يف تعليم اللغة العربية 
يكون فعاال على رفع قدرة الطلبة يف تعلم اللغة العربية وكانت استخدام أسلوب عند 

الطلبة باملدرسة املذكور عند تعليم اللغة العربية يناسب رغبة الطالب.

يف تعليم احملادثة". قدمه " ذكراهللا شهر". وأما Jigsaw: "استخدام أسلوبوالثاين
مشكلة البحث : املدرسني مل يطبقوا األسلوب املناسب والفعال يف تعليم احملادثة، حىت 

. Jigsawيشعر الطالب امللل يف احملدثة. وحلل هذه املشكالت الباحث يطبق أسلوب 

أسئلة البحث :و

Anakمبعهد روح اإلسالم Jigsawثة باستخدام أسلوبكيف تعليم احملاد- Bangsa ؟
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Anakيف تعليم احملادثة روح اإلسالم Jigsawما أثر استخدام أسلوب- Bangsa ؟
يكون فعالة يف ترقية قدرة الطالب على احملادثة Jigsawهل استخدام أسلوب-

Anakمبعهد روح اإلسالم  Bangsa ؟

(Action Research)ومنهج البحث الذي يعتمد عليه الباحث : حبث إجرائ 

إلختبار. نتائج اليت حصله وأدوات البحث : املقابلة الشخصية، املالحظة املباشرة، ا
يف تعليم احملادثة مناسب ألن الطالب مسرورين به Jigsawأسلوبإن استخدام الباحث: 

درة الطالب على احملادثة مرتفعة بعد إجراء حىت يرغبهم يف تعلم احملادثة وكانت ق
يف عملية التعليم والتعلم.Jigsawأسلوباستخدام 

: "استخدام القصص لترقية قدرة الطلبة على الكالم يف معهد مصباح الثالث
العلوم". قدمه "سرى وهيوين". وأما مشكلة البحث : الطلبة عجزوا يف تعبري الشفوي ألن 
أكثر من املدرسني يستخدمون الطريقة اجلاسئة ولذلك الباحثة تطبيق طريقة القصص يف 

هذه املعهد. وأسئلة البحث: 

عملية التدريس باستخدام القصص لترقية قدرة الطلبة على الكالم؟كيف إجراء -
ما هي املشكلة اليت يواجهها الطلبة يف تعليم الكالم باستخدام القصص ؟-
هل استخدام القصص فعالة لترقية الطلبة على الكالم ؟-

: منهج جتريبية وأدوات البحثباحث: ومنهج البحث الذي يعتمد عليه ال
ابلة الشخصية، واتمع مجيع الطلبة يف الفصل الثاين مبدرسة مصباح اإلختبارات واملق

طالبا، والعينة طالبة الفصل ١١٠وعددهم ٢٠١٥-٢٠١٤العلوم الثانوية للسنة الدراسية 
طالبا والثاين (ج) ليكون فصال ضابطا ٣٤الثاين (د) ليكون فصال جتربيا وعددهم 
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ء عملية التدريس باستخدام القصص لترقية طالبا. ونتائج البحث : إن إجرا٣٣وعددهم 
قدرة الطلبة على الكالم إجيابية حيث أم يتحسنون يف كل اللقاء من كالمهم. واملشكلة 

واجهها الطلبة يف تعليم الكالم باستخدام القصص قلة املفردات اليت مييلون الطلبة ياليت 
وصول إىل أهداف التعليم على ترقية الكالم وقلة الوسائل التعليمية اليت تدعمهم لل

املرجوة.

استفادة بني الدراسات السابقة بالدراسة احلالية - ٢

"أسلوب ، فطريل إزمهاناألول : الدراسة احلالية ختتلف بالدرسة الذى كتبه 
Brainstorming واستخدامه على تعليم اللغة العربية"  مبدرسة روح اإلسالمAnak Bangsa

واملواد الدراسية.ةاملوضوع، و مشكالوقد اختلف يف املكان، 

ذكراهللا شهر، "استخدام الدراسة احلالية ختتلف بالدرسة الذى كتبه : الثاين 
يف تعليم احملادثة" وقد اختلف يف املكان البحث و منهج البحث ومشكلة Jigsawأسلوب 

البحث وأدوات البحث.

"استخدام ، "سرى وهيوين"الدراسة احلالية ختتلف بالدرسة الذى كتبه الثالث :
وقد اختلف يف املكان القصص لترقية قدرة الطلبة على الكالم يف معهد مصباح العلوم"

البحث ومشكلة البحث.  

. اخلالصة٣

اخلالصة أن هذا البحث احلايل يعد حبثا جديدا مل يبحث قبله. 

كتابة الرسالةطريقة-ط
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النظام الذي وضعته كلية ىاحثة علوأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الب
امعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، وهذا النظام مذكور يف وتأهيل املعلمني جبالتربية 
كتاب:

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh”.



١١

الباب الثاين

اإلطار النظري

أغرض تدريسها  الكالم ومفهوم مهارة -أ

تعريف الكالم-١

املعىن صوات املفيدة، وعند املتكلمني هوالكالم يف أصل اللغة عبارت عن األ
ما التعريف أ١، واجلمل املتركبة يف احلقيق.القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ

الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من حاجسه أو االصطالحي للكالم فهو املنطق
٢خاطره.

الكالم هو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق اإلستماع والقراءة 
والكتابة، وهو من العالمات املميزة لإلنسان، ومعنه القائم بالنفس الذى يعرب عنه 

ب، بل من أهم األسس يف درس الكالم هو أساس يف التعامل بني املدرسة والطال٣.بألفاظ
العملية التعلمية كلها فالسؤال واجلواب واملناقشة واحملدثة أو األنشطة األخرى يكون 

الكالم أمهها.

ومن أمهية الكالم هي :

٧١٩.ص)٢٠٠٣القاهرة، (، اجلزء السابع، لسان العربإمام العالمة ابن منظور، ١
(الكويت: دار ، الطبعة الثالثة،تدريس اللغة العربية باملرحلة اإلبتدائيةحممد صالح الدين علي جمري، ٢

٢٢٣ص. )١٩٧٧القلم، 
) ٢٠١٠، الطبعة الرابعة، (الرياض: دار املسلم املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤد عليان، ٣

٧٨.ص،
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التدريس على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة على .١
املباداة ومواجهة اجلماهري.

م يعود اإلنسان ملواجهة احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية التدريس على الكال.٢
وثقافة، وحاجة ماسة إىل املناقشة، وإبداء الرأي، وإلقناع، خاصة يف القضايا 
املطروحة للمناقشة بني املتكلمني، أو املشكالت اخلاصة والعامة اليت تكون حمل 

خالف.
احلياة، من املهد إىل احلد، وال والكالم وسيلة رئسية للتعليم والتعلم يف كل مراحل.٣

ميكن أن يستغىن عنه املعلم أو الطالب يف أية مادة عملية من املواد: للشرح 
والتوضيح والسؤال واجلواب.

للحكم على املتكلم ومعرفة مستواه الثقايف ، وطبقته الكالم مؤشر صادقإىل حدما.٤
هم، إمنا يستخدمون االجتماعية، ومهنته، ذلك ألن املتكلمني على اختالف أنواع

غالبا اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم.
والكالم نشاط إنساين يقوم به كل إنسان حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل .٥

مع احلياة، والتعبري عن مطالبة الضرورية، والتنفيس عما يعانيه، ليخفف من جدة 
٤األزمة اليت يعانيها، أو املواقف اليت يتعرض هلا.

الكالمأغرض- 2

تعليم الكالم هو :هداف وأ

أن ينطق األصوات اللغة نطقا صحيحا وواضحا.- ١

أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاة.- ٢

٦٩ص.، م)٢٠١٠، (الطبعة الرابعة تدريسهاوطرقماهيتهااللغويةاملهاراتأمحد فؤاد عليان،٤
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أن مييز يف نطقه بني احلركاة القصرية، واحلركات الطويلة.- ٣

أن ينطق الكلمات واجلمل املقدمة يف الكتاب نطقا صحيحا معربا.- ٤

فكرة مستخدما الصيغ املناسبة.أن يعرب عن - ٥

أن يعرب عن موافق ترتبط باآلخرين متخدما الصيغ املناسبة.- ٦

أن يسال كثريا من األسئلة املتعلقة مبواقف احلاية اليومية السائدة.- ٧

أن يعرب بصوته عن املواقف املختلفة الكالم، مثل موقف اإلستفهام، واإلخبار - ٨
والتعجب.

دثة عامة عن موقف عام، مثل موقف اإلستفهام، األخبار والتعجب.أن يشترك يف حما- ٩

أن يشترك يف حمدثة عامة عن موقف عام، مثل احلديث يف مواعيد الطائرات والبنوك -١٠
٥وتقدمي وجبات الطعام، واحلديث عن املناخ والطقس بصفة عامة.

تنمية القدرة على احملادثة واملناقشة. -١١

على التفكري، وترتيب األفكار، وتسلسلها، وربطها ببعضها اكتساب القدرة -١٢
البعض.

الكشف عن مواهب املتعلمني ورعايتها وتنميتها لتكوين أجيال مبدعة.-١٣

٦تزويد املتعلم بثروة لفظية ومعرفية تساعده على التعبري السليم حتدثا وكتابة.-١٤

.) ص١٩٨٣تونس: (،دليل املعلم للكتاب األساس يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني افتحي علي يونس، ٥
١٤
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أنواع الكالم- ب

يفي والكالم اإلبداعي.فهي الكالم الوظينقسم الكالم إىل قسمني

والكالم الوظيفي-أ

وهو مايؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة يف حميط اإلنسان، والكالم الوظيفي هو الذي 
يكون الغرض منه: اتصال الناس بعضهم ببعض؛ لتنظيم حيام، وقضاء حوائجهم، مثل: 

.احملادثة، واملناقشة

اة، اليستغىن عنه إنسان، والميكن أن تقوم احلياة والكالم الوظيفي ضروري يف احلي
بدونه، فهو حيقق مطالب احلياة لإلنسان (املادية واالجتماعية). والحيتاج هذا النوع 

)يف احلياة احلاضر(الستعداد خاص، واليتطلب أسلوبا خاصا، ومواقف احلياة العملية 
تكالم يف حياته. مثل: يف تتطلب التدريب على هذا النوع من التعبري الذي ممارسه امل

العمل، واألسواق، ويف وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية.

الكالم اإلبداعي- ب

وهو يقصد به إظهار املشاعر، واإلفصاح عن العواطف، وخلجات النفس، 
وترمجة اإلحساسات املختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة السق، بليغة الصياغة مبا يتضمن 

٢٥٥-٢٥٤)  ص. ٢٠١٥، (القاهرة: عامل الكتب تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف، ٦



15

صحتها لغويا وحنويا، حبيث تنقل سامعها أو قارئها إىل املشاركة الوجدانية مع من قاهلا؛ 
انفعاالته، وحيس مبا أحسن هو به مثل: التكالم عن كي يعيش معه يف جوه، وينفعل ب

.عاطفية، أو مشاعر احلزن أو الفرحمجال الطبيعة، أو املشاعر ال
وهذا النوع ضروري يف احلياة أيضا، فعن طريقة ميكن التأثري يف احلياة العامة، 

ه: بإثارة املشاعر وحتريك العواطف حنو أجتاه معني، فأسلوب الكالم األديب من خصائص
إثارة األحاسيس، وحتريك العواطف، وكم من كلمات كان هلا فعل السحر يف نفوس 

.لناس، فحركت جيوشا، وأالنت قلوباا
وكال التعبريين (الوظيفي واإلبداعي) ضروري لكل إنسان يف اتمع احلديث، 

إلبداعي فالتعبري الوظيفي حيقق لإلنسان حاجته من املطالب املادية واالجتماعية، والتعبري ا
.٧ميكنه من أن يؤثر يف احلياة العامة بأفكاره وشخصيته

طرق تعليم الكالم-ج

ريد استخدامها: يعرف الطرق واألساليب قبل يأن ملدرسنيينبغى 

تعيني املوضوع املناسب، املالئم يف املادة واللغة.١
حتضري كل الوسائل اإليضاحية اليت تساعد على جناح املدرس..٢
الكلمات اجلديدة.شرح معاين .٣
يكلف املدرس الطلبة بالتكلم أو بالتحدث ىف كل عنصر على أساسي ما أسفر .٤

عنه من نقاط أو أفكار، مع معاونته باأللفاظ واألساليب اللغوية املفيدة املتصلة ذا 
٨العنصر، مدونة على السبورة.

٨٤-٨٢. ص،م)٢٠١٠، (الطبعة الرابعة ماهيتها وطرق تدريسهااملهارات اللغويةامحد فؤاد عليان، ٧
، مطبح األحكام، أجوع فندع، مدخل إىل طروق تعليم اللغة األجنبية ملدرس اللغة العربيةأزهر أرشد، ٨

.١٠٣، ص١٩٩٨
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يف ميكن للمعلم أن يتخذ مالدى الطالبة من قصص وحكايات وفكاهات وطرائف.٥
دفع الطالبات إىل اإلشتراك يف مسابقات.

Brainstormingأسلوب تعريف -د

منظومة من األساليب اليت بواسطتها اإلسهام يف تنظيم اال هيطريقة التدريس 
وأسلوب التدريس هو ٩.اخلارجي والداخلي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة

عند تنفيذها لعملية التدريس دف حتقيق أهداف فنيات وإجراءت خاصة يتبعها املعلم
ويف عملية التعليم والتعلم حتتاج إىل ١٠تعلمية حمددة، ومتيزه عن غريه من املعلمني.

األساليب املناسبة للحصول إىل األهداف الدراسية، وباإلستفادة أسلوب الكفاءة والفعالية 
علمية بعددة خمتلفة أحدها . وتعدد أساليب التتعلميةهدف أتكون قادرة على حتقيق 

Brainstorming.أسلوب 

،  1963نيويورك يف سنةبBrainstormingأسلوب Alex Osbornوقد مت تطور 

Brainstorming هذا هايقوم على حرية التفكري ويستخدمالذي تعليمالهو أسلوب
أو املهتمني عنملعاجلة موضوع من املوضوعات املفتوحة الشاملةراءاألاألسلوب لتوليد

ستخدمها املعلمون عند عملية التعلم يف يوهو أحد أسلوب . قصريةاملعنيني يف جمموعة

يف مناهج تعليم اللغة العربية ، املرجع علي أمحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة، إميان أمحد هريدي٩
٢٦١. ص،)٢٠١٠، دار الفكر العرىب:القاهرة(الطبعة األوىل، للناطقني بلغات أخرى

قري، ، (الرياض: مكتبة الشاملدخل للمنهج وطرق التدريسماهر إمساعيل صربي حممد يوسف، ١٠
٢٢٠)، ص. ٢٠١٠
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عرب تأوالباتالطيبجتمن املعلم، مث الباتسة مع إطالق مشكلة للطاالفصول الدر
١١.يف وقت قصرينراءهحىت تكون أكثر من أراءاأل

إبداعية من األفراد واموعة توليد وإنتاج أفكار وآراء Brainstormingوأسلوب 
جيدة ومفيدة، أي وضع الذهن يف حالة من اإلثارة راءحلل مشكلة معينة، وتكون األ

حول املشكلة أو املوضوع راءواجلاهزية للتفكري يف كل االجتاهات لتوليد أكرب قدر من األ
اليت تقوم هو أسلوب التعلم Brainstormingاملطروح. وترى الباحثة السابقة أن أسلوب 

راءوتكون األنهأراءالباتوتعبري الطلديهم معرفة املختلفةالباتالطتيف اموعة وكان
جيدة ومفيدة.

فهي:  Brainstormingوأهداف أسلوب 

تفعيل دور املدرسة يف املواقف التعليمية..١
اإلبداعية حول موضوع معني.راءحتفري املدرسة على توليد األ.٢
األخرين.راءعلى احترام وتقدير أالباتالطيتدرب .٣
األخرين، من خالل تطويرها والبناء راءعلى اإلستفادة من أالباتالطيتدرب .٤

١٢عليها.

وعيواBrainstormingمزايا أسلوب - ه

Brainstormingمزايا أسلوب -١

وأما مزايا ،أو توفري االقتراحاتراءأسلوب تقدمي األBrainstormingيعد أسلوب
:منه فBrainstormingأسلوب 

11Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 7
تاریخ الدخول  elibrary.medu.edu.m>s. MAL11437 12
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.ب على التفكري واإلستنتاج املنطقىمعرفة قدرة الطال- ١

.راءهنأيف اإلعتماد نقدررفع يوالباتعن الطرأيتنشيط ال- ٢

.يف اموعةالباتالطقدرة معرفة - ٤

الثقة النفسية.يشتد- ٥

على التعاون الباتعود الطت- ٦

املناقشة مع األخرين.تكسب مهارات - ٨

يف عملية الدرسية.الباتتشجيعة مشاركة الط- ٩

.على التفكري ترتيبا بشكل منطقيالباتتدريب الط-١٠

ممارسة الدارسني على إلقاء األراء.-١١

يف استجاب الدرس.البات ترقية اشتراك الط-١٢

تنميه حالة الشورى واالنتظام.-١٣

فكري سرعة وتدرجا.على تالباتممارسة الط-١٤

١٣.إيقاع املناقشة اإلجيابية-١٥

Brainstormingعيوب أسلوب -٢

فما يلي:Brainstormingلها عند تطبيق أسلوب ياليت ال بد أن حتلةواملشكال

13Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar ….. hal 75
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.نوأرائهنيف معرفة صواب وخطأ أفكارهالباتتأخر الط- ١

.ار جيداملعلم وقتا كافاليفكمل يعط- ٢

معلم الفكرةال يصح- ٣

١٤.األخرىجهة إىلةتطور املشكل- ٤

يف عملية التعليم والتعلمBrainstormingخطوات استخدام أسلوب - و

Active Learning Dalam“يف كتابBrainstormingوأما خطوات تطبيق أسلوب 

Pembelajaran Bahasa Arab”فهي:

شكلةاملح طرييبدأ املعلم ب- ١

سبورةعلىهابكتوينهرأيتعربلالباتطمن اليأمر- ٢

راء موافقةاألالباتتار الطخت- ٣

أن يوفق بفكرة أسبابالباتعرب الطت- ٤

١٥.يقعد املعلم الدارسة- ٥

يف تعليم Brainstormingوهذا خطوات اليت استخدمت الباحثة يف تطبيق أسلوب 
، فهي:مهارة الكالم

14Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar ….. hal 75
15Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar ….. hal 75
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املأخوذة يف احلوار.تقرأ املدرسة احلوار وتشرح املشكلة - ١
.حول املشكلةن عرب رأيهتلالباتالطتأمر املدرسة- ٢
.رأيهم حول املشكلة اليت شرحت املدرسةالباتلطعرب ات- ٣
إىل جمموعات يتكون من مخسة أشخاصالباتقسمت املدرسة الط- ٤
املناسبة مبشكلة.أراءالباتتر الطخت- ٥
املختارة.بأراءوفقا نهاحلوار مع األصدقاءالباتالطريجت- ٦
أمام الفصل.نتقدم كل اموعة حمدثته- ٧
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الباب الثالث

إجراءت البحث احلقلي

البحثمنهج-أ

إن منهج البحث يف هذه الرسالة هو منهج جترييب، فهو منهج البحث العلمي الذي 
له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية وهو املنهج الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن تعرف 

١التابع).أثر السبب (املتغري املستقبل) على النتيجة (املتغري

(Factorialوأما البحث التجرييب فتجري على أربعة أقسام وهي: البحث العاملية، 

(Design) والبحث التصميمات التمهيدية ،Pre- Experiment( ،البحث التجريبية و
Quasi(والبحث الشبه التجريبية )، True Experiment(احلقيقية  Experimental.(٢

-Preالتصميمات التمهيدية (وجترب الباحثة يف هذا البحث  Experiment ( ويقصد
ألنه ال يتم فيها ضبط املتغريات ضبطا مينع من تأثري كل مهيديةالتا تلك التصميمات 

٣.العوائق اليت تعوق الصدق الدخلي للتجربية

One shot caseتصميمات إىل ثالثة أقسام: التصميم األولم هذا الوتنقس study

One groupوالتصميم الثاين  Pre-Test Post-Test Design،والتصميم الثالثStatic-group

مكتبة الطبعة الثانية، (الرياض:، الطبعة املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، ١
٣٢٠ص )٢٠٠٠العيكان، 

٣٢١-٣١٤... ، ص املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، ٢
٣١٦... ، ص املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، ٣
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comparison design . وهيالثاينالتصميمات وجترب الباحثة يف هذا البحثOne group

pre-Test Post-Test Design ،   :وتأخذ الشكل التايل

٢خ١xت خ

التفصيل :

االختبار القبلي: ١خ

: االختبار البعدي٢خ

Xاملعاجلة التجريبية :

البحثعينةوتمعجم- ب

هو علمي منهجي يراد به كل من ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث جمتمع البحث
وأما اتمع يف هذا البحث فتأخذت ٤سواء كان جمموعة أفراد أو كتب أو مباين مدرسية.

٢٠١٧-٢٠١٦مبعهد أم األميان للسنة الدرسية للمرحلة الثانويةالباحثة مجيع الطالب 
ن يف الفصل الثاين (ب) وعددهالباتطالبا. والعينة يف هذا البحث هو الط763وعددهم 

يار تيعين إخ(Purposive sampling)طالبا. وطريقة اختيار العينة هي الطريقة العمدية ٢٦
املينة اليت تتعلق خبصائص أو صفات من اتمع البحث عينة مبناسبة اخلصائص أو الصفات

املعروف قبله.
“Ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat

dengan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya”. 5

٩١... ، ص املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، ٤
5Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, (Yogyakarta :Andi, 2002), hal. 82
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أدوات البحثطريقة مجع البيانات و-ج

التعليمخطة- ١

قامت الباحثة خبطة التعليم لتكون دليال ومرشدة يف اجراء التعليم بتطبيق أسلوب    
Brainstormingوكانت الباحثة أعدت خطة على مهارة الكالمالباتلترقية قدرة الط .

التعليم لثالثة لقاءت. 

االختبارات- ٢

جلمع ة يستخدمها الباحثاملقننة إحدى األدوات اليت ميكن أنتعد االختبارات 
٦.ها إلجابة األسئلة البحث أو اختبار فروضهإلياملعلومات اليت حيتاج

يختبار القبلاال. ختبار البعدياالويختبار القبلاالومها،بإختبارينةقوم الباحثتو
وأما .على مهارة الكالمBrainstormingتطبيق أسلوب قبلالباحثة تربه ختهو الذي 

ة لترقية الباحثBrainstormingتطبيق أسلوب بعد الباحثةتربهختهو الذي ختبار البعدي اال
على مهارة الكالم. اتلباالطقدرة

املالحظة املباشرة- ٣

ومعىن املالحظة إصطالحا فريتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشري إىل أداة من 
أدوات البحث تجمع بواسطتها املعلومات اليت متكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة البحث 
واختبار فروضه. واملالحظة املباشرة هي حيث تقوم الباحثة "مبالحظة سلوك معني من 

.٤٢٨-٤٢٧....، ص. ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، ٦
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وتالحظ الباحثة سلوك ٧أو األشياء اليت يدرسها".خالل إتصاله مباشرة باألشخاص 
.Brainstormingيف تعليم مهارة الكالم بتطبيق أسلوب الباتالط

وأما أدوات البحث جلمع البيانات يف هذه الرسالة هي خطوات التعليم يف إجراء 
على الباتعلى مهارة الكالم وبنود األسئلة ملعرفة قدرة الطBrainstormingأسلوب 

بتطبيق أسلوب الباتلسيطرة املواد املدروسة ودليل مالحظة ملعرفة استجابة الطا
Brainstorming.

حتليل البيانات عن أجويبة الطالب من كل البنود

مستوى صدق احملتوى-١

وجيوز أن ٨دق احملتوى يعين مدى متثيل بنود اإلختبار للمحتوى املراد قياسه.ص
يكون االختبار والتحصيل الدرسي مناسبة باملواد املدروسة. وتعبري عن اختبار التحصيل 
الدراسي يكون صادقا إذا كان االختبار قادرا على قياس وكشف نتائج التعلم احملصولة 

٩.الباتعند الط

٤٠٦. ....، ص، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،صاحل بن محد العساف٧
٤٣٠. ....، ص، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،محد العسافصاحل بن ٨

9Moh. Mastsna Hs, dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, (Alkitabah: Tangerang
selatan, 2012) hal. 176
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١-٣اجلدول (رقم) 

بيان مستوى صدق احملتوى

يف املائةعدد األسئلةأرقم األسئلةاملوضوعاتالرقم
التكملةاحلوار/املقال

%١٠١٠٣٣،٣٣- ٣٤- ١عند الطبيبة ١
%١٠١٠٣٣،٣٣- ٣٤- ١عند الطبيب ٢
%١٠١٠٣٣،٣٣- ٣٤- ١عيادة املريض٣

% ٩٢١٣٠٩٩،٩٩اموعة

من وهذا التطبيق يدل  على أن مستوى صدق احملتوى صادقة، ألن كل أسئلة مأخوذة 
املواد الدراسية.

بارتمستوى ثبات االخ-٢

يعد االختبار ثابتا إذا كان يؤدي إىل نفس النتائج يف حالة تكراره، خاصة إذا كانت 
١٠الظروف احمليطة باالختبار واملخترب متماثلة يف االختبارين.

٤٣٠. ....، ص، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،صاحل بن محد العساف١٠
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وأما معيار مستوى ثبات االختبار فهو كما يلي :

٢-٣اجلدول (رقم) 

االختبارمستوى ثبات 

املعياردرجة معامل ثبات االختبار
١٠٠<r11شدة عال٠,٨٠
٠,٨٠<r11عال٠,٦٠
٠,٦٠<r11متوسط٠,٤٠

٠,٤٠<r11أدىن٠,٢٠
٠,٢٠<r11منخفض٠,١٠

٣- ٣اجلدول(رقم) 

نتيجة مستوى ثبات االختبار

اموعرقم األسئلةالطالب
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

١٠١٠٠١٠١٠١١٥
٢٠١١١٠٠١١٠٠٥
٣١٠١٠١١٠٠١٠٥
٤١١٠١٠١١١١١٨
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٥١١١١١١٠١١١٩
٦١٠٠١٠٠٠١١١٥
٧١٠١١١١١٠١١٨
٨٠٠١٠١١١٠١٠٥
٩١١٠١١٠١٠١١٧
١٠٠٠١١١١١١١١٨
Np٦٥٦٧٧٦٧٥٩٧٦٥
P٠,

٦
٠,
٥

٠,
٦

٠,٧٠,٧٠,٦٠,٧٠,٥٠,٩٠,٧

Q٠,
٤

٠,
٥

٠,
٤

٠,٣٠,٣٠,٤٠,٣٠,٥٠,١٠,٣

Pq٠,
٢٤

٠,
٢٥

٠,
٢٤

٠,٢
١

٠,٢
١

٠,٢
٤

٠,٢
١

٠,٢
٥

٠,٠
٩

٠,٢
١

٢,١٥
pq)(∑

Np:موعنتيجة ا

P: موعنتيجة ا

الباتعدد الط
Q :١-P

Pq:نتيجةPxنتيجةQ

Pq∑:موعنتيجة اPq
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-٢٠(وملعرفة مستوى ثبات االختبار فاستخدمت الباحثة القانون كودر ريتشاردسون
KR (١١وهذا بيانه:

r11		= 	 ( ∑ )
حيث أن:

: r11مستوى ثبات االختبار مجعا

p:يبات بإجابة صحيحةالباتعدد الطا

q:يبات بإجابة غري صحيحة (الباتعدد الط1ا-p=q(

pq∑:" جمموع حاصل الضرب بنيP" و "q"

N:عدد البنود

S :االحنراف املعياري

11Moh. Mastna dan Erta Mahyudin, Pemgembangan Evaluai dan …, hlm.٢٥٢
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٤-٣اجلدول (رقم) 

االحنراف املعايار
IXiXi²

١٥٢٥
٢٥٢٥
٣٥٢٥
٤٨٦٤
٥٩٨١
٦٥٢٥
٧٨٦٤
٨٥٢٥
٩٧٤٩
١٠٨٦٤
∑٦٥٤٤٧

:ومن اجلدول السابق حاصل عليه النتيجة كما يلي

r11	= 	 ( ∑ )
∑ Xi = ٦٥∑ Xi² = ٤٤٧(∑ Xi)² = ٦٥²=٤٢٢٥
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S²= ∑ ( ² ∑ 〖(	 〗( )
S²=

. 	 ( ).( )
S²=

S²= 10,79
S= √2,72= 1,64

r11	= ∑
)r11=( )( , ² ,, ²

r11= ( , ,, )
r11=1,11 x

,,
r11= 1,11 x 0,19

r11= 0,92

وهذا التطبيق يدل  على أن مستوى ثبات االختبار شدة عال ألا قد حصلت على 
.٠,٩٢نتيجة 
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٣-مييز االختبارمستوى الت

وملعرفة مستوى التمييز ١٢األدىن.الباتالعليا والطالباتقدرة االختبار لتمييز الطهو
إىل قسمني ومها اموعة العليا واموعة األدىن.الباتفقسمت الباحثة الط

:١٣وملعرفة مستوى التمييز تستخدم الباحثة القانون

D= − = Ph − Pl
البايان:

Dمعامل التمييز :

Rhموعة العلياالبات: عدد الطييبات األسئلة بصحيحة يف اا

Rl :موعة ألدىنالباتعدد الطيبات األسئلة بصحيحة يف اا

Thموعة العلياالبات: عدد الطيف ا

Tlموعة األدىنالبات: عدد الطيف ا

Phموعة العلياالبات: نسبة الطيبات األسئلة يف اا

Plموعة األدىنالبات: نسبة الطيبات األسئلة يف اا

12Moh. Mastna dan Erta Mahyudin, Pemgembangan Evaluasi dan …, hlm.١٨٣
13Moh. Mastna dan Erta Mahyudin, Pemgembangan Evaluasi dan …, hlm.١٨٤
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١٤التمييز كما يف اجلدول التايل:إن معيار مستوى

٥-٣اجلدول (رقم) 

معيار مستوى التمييز

املعايريالدرجة ملستوى التمييز
مردود٠,٠٠-٠,١٩
متوسط٠,٢٠-٠,٣٩
جيد٠,٤٠-٠,٦٩
جيد جدا٠,٧٠-١,٠٠

يلزم أن حتذوف السؤال) السليب-(

٦-٣اجلدول (رقم) 

مستوى التمييز لكل بنود االختبار

املعياررقم األسئلةالطالب
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

جيد٠١٠٠١٠١٠١١٠,٤٠أدىن١
متوسط٠١١١٠٠١١٠٠٠,٢٠أدىن٢
متوسط١٠١٠١١٠٠١٠٠,٢٠أدىن٣
جيد١١٠١٠١١١١١٠,٦٠أعلى٤
متوسط١١١١١١٠١١١٠,٢٠أعلى٥

14Moh. Mastna dan Erta Mahyudin, Pemgembangan Evaluasi dan …, hlm. 135
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جيد١٠٠١٠٠٠١١١٠,٤٠أدىن٦
متوسط١٠١١١١١٠١١٠,٢٠أعلى٧
متوسط٠٠١٠١١١٠١٠٠,٢٠أدىن٨
متوسط١١٠١١٠١٠١١٠,٢٠أعلى٩
جيد٠٠١١١١١١١١٠,٦٠أعلى١٠

وأما مستوى التمييز ألسئلة رقم األول فهو:
Rh= ٤

Rl= ٢

Th=٥

Tl= ٥

Ph= = = 0,8
Ph= = 	 = 0,4
D= Ph-Pl

D= ٠,٨- ٠,٤= ٠,٤ = ٠,٤٠

ويدل على أن هذ مستوى التمييز من األسئلة رقم األول جيد.  
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مستوى صعوبة االختبار-٤

وملعرفة عن صعوبة االختبار ١٥إن اختبار جيد إذا االختبار يوجد مستوى الصعوبة املعينة.
الباحثة القانون التايل:يف هذا البحث تستخدم 

P=

Pمعامل صعوبة اإلختبار :

Rيبات األسئلة بصحيحةالبات: عدد الطا

Tيف الصفالبات: عدد مجيع الط

وأما معيار مستوى صعوبة االختبار لكل البنود :

٧-٣اجلدول (رقم) 

معيار مستوى صعوبة االختبار

معيارالدرجة ملستوى صعوبة اإلختبار
صعوبة٠,٣٠-٠,٠٠
متوسط٠,٧٠–٠,٣١
سهولة١٠٠–٠,٧١

15Moh. Mastna dan Erta Mahyudin, Pemgembangan Evaluasi dan …, hlm.182
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٨-٣اجلدول (رقم) 

مستوى صعوبة االختبار من كل بنود أسئلة االختبار

مالحظ P= األجوبة 
الصحيحة

رقم األسئلة الطالب
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

متوسط ٠,٦٠ ٥ ١ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١
متوسط ٠,٥٠ ٥ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ١ ٠ ٢
متوسط ٠,٦٠ ٥ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ ٠ ١ ٣
متوسط ٠,٧٠ ٨ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٤
متوسط ٠,٧٠ ٩ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٥
متوسط ٠,٦٠ ٥ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٦
متوسط ٠,٧٠ ٨ ١ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ١ ٧
متوسط ٠,٥٠ ٥ ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٨
سهولة ٠,٩٠ ٧ ١ ١ ٠ ١ ٠ ١ ١ ٠ ١ ١ ٩
متوسط ٠,٧٠ ٨ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٠ ٠ ١٠

ويدل على هذا أن مستوى صعوبة االختبار من كل بنود األسئلة هو متوسط.
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طريقة حتليل البايانات- ه

املالحظة املباشرةعنبياناتحتليل .١

عند إجراء عملية التعيلم والتعلم باستعمال القانون:الباتحتسب البيانات من الط

P = 	 	 ٪

:البيان
Pالنسبة املؤية الكليمة :

: Rعشرات احلصول عليها
: Tالنتيجة الكاملة

١٦عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة حتويل:الباتوحيدد املسند ألنشطة الط

= ممتاز٪١٠٠–٨١
= جيد جدا٪٨٠–٦١
= جيد٪٦٠–٤١

= مقبول٪٤٠–٢١
= ناقص٪٢٠–٠

االختبارتعن البياناتحتليل-٢
16Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.281
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) فتستعمل الباحثة ”Test “tوحتليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات (
:الرموز كما يلي

متوسط الفروقت= 

اخلطأ املعياري للفروق

:كما يليوبتعبري رياضي يصاغ القانون 

ت=

حيث أن :

م ف = متوسط الفروق.
= جمموع مربعات إحنرافات الفروق.٢مج ح 

١٧ن = عدد أفراد العينة.

النتيجة أمساء الطالب
لالختبار 

النتيجة 
لالختبار 

الفرق بني 
االجابتني

االحنراف عن 
متوسط 

مربع (االحنراف 
عن متوسط 

١٤١-١٤٠ص....,املدخل إىلصاحل بن محد العساف, ١٧

٢مج ح 

م ف

)١-ن (ن
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الفروق)الفروقالبعديالقبلي
...............األولةالطالب

...............اخل
اموع

و أما خطوات إطباعه:
إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح يف اجلدول أعاله- ١
حساب متوسط االجابة األوىل- ٢
حساب متوسط االجابة الثانية- ٣
حساب متوسط الفرق- ٤
تطبيق قانون اختبارت التايل:- ٥

ت= 

)، أى عدد أفراد العينة ناقصا واحد١-حنديد درجة احلرية وهي ن (ن- ٦
مراجعة اجلدوال اإلحصائية اخلاصة بقيم ت ملعرفة هل القيمة ذات داللة إحصائية - ٧

عند املستوى الذي حدده الباحث أم ال؟ فإذا كانت قيمة ت احملسوبة أصغر من 
جدوال عند مستوى الداللة الذي حدده الباحث وأمام درجة احلرية قيمة ت يف 

٢مج ح 

م ف

)١-ن (ن
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تقبل الفرضية أي أنه ليس هناك فرق بني االجبتني وهذا يدل على أن الطالب مل 
يستفيدوا كثريا من املقرر الذي درسوه.

] فيتضح أن قيمة ت ٠, ٠١ولنفرض أن الباحث حدد مستوى الداللة بـ[
احملسوبة أصعر من قيمة ت.

] فيتضح أيضا أن قيمة ت احملسوبة أصعر ٠, ٠٥ا إذا حدد مستوى الداللة بـ[أم
من قيمة ت.



٣٩

الفصل الرابع

نتائج البحث ومناقشتها

عرض البيانات- أ

قد قدمت الباحثة يف الفصل الثاين ما يتعلق بأسلوب البحث. ويف هذا الفصل 
تعرض الباحثة نتائج البحث اليت وجدا بعد القيام بالبحث يف املعهد أم األميان للفصل 
الثاين، وللحصول على البيانات احملتاج إليها فقامت الباحثة بالبحث التجرييب يف ذلك 

اعتمادت على رسالة عميد كلية التربية يف جامعة م٢٠١٧/م٢٠١٦املعهد للسنة الدراسية 
-Bالرانريي بندا أتشيه رقم 2558/Un.08/TU-FTK/TL.00/03/2017 عن إذن مجع البيانات

فيه.
البحثصورة عامة عن حقل-١

كان معهد أم األميان إحدى املعاهد اإلسالمية السالفية يف مسالنجا، ويقع يف قرية 
) ناحية مسالنجا مبنطقة بريون، وهذا املعهد قريب من Kampong Putohكمفوع فوته (

معهد علوم الدينية اإلسالمية مسجد رايا ومعهد فوتري مسلمات. وأقيمت هذه الزاوية 
م. وأما رئيس املعهد فهو األستاذ احلاج نور الزهرى ويلقب ١٩٩١يويل ٢٦يف تاريخ 
Waled(بوالد نوا  Nu( .

هو املعهد العصرى تعلم فيه العلوم اإلسالمية والعلوم العامة. ومعهد أم األميان
وتتكون العلوم اإلسالمية من اللغة العربية والنحو والصرف والتوحيد والفقه وأصول الفقه 
والتفسري واحلديث والبالغة وغريها من العلوم اإلسالمية األخرى. وأما الدروس العامة 

الكمياءواللغة اإلجنليزية واللغة اإلندنيسية وغريها من هي الرياضية والبيولوجي والفيزيا و
العلوم العامة األخرى.
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وكان الطالب يف معهد أم األميان جاؤوا من أحناء املناطق املتعددة سواء كانت من 
آتشيه أم خارجها، منهم جاؤوا من مناطق آتشيه هي بريون وآتشيه الشمالية وأتشيه 

الغربية وآتشيه الكربى وبندا آتشيه. ومنهم من جاؤوا اجلنوبية وآتشيه الوسطى وآتشيه
من خارجها هي من ميدان وبندونج وخارج البالد من ماليزي.

تتكون ٢٠١٧- ٢٠١٦كان عدد الطالب يف معهد أم األميان للسنة الدراسية 
ويف اجلدول اآليت توضح الباحثة ١طالبة.٢٣٢طالبا و٥٣١طالبا، ويتكون من ٧٦٣على 

الطالب يف هذا املعهد: عن عدد 

٩-٤جدول (رقم) 
٢٠١٧-٢٠١٦عدد الطالب يف معهد أم األميان للسنة الدراسية 

العددالطالبةالطالبالفصلالرقم
٢١١٨٧٢٩٨األول ١
١٨٩٨٤٢٧٣الثاين٢
١٣١٦١١٩٢الثالث٣
٥٣١٢٣٢٧٦٣اموع٤

طالبا،٧٦٣مبعهد أم األميان يتضح من اجلدول السابقة أن جمموعة الطالب 
.طلبا٢٦والبحث الباحثة يف الفصل الثاين ب وعددهم 

٢٠١٧مارس ٣٠مرجع من وثيقةمبعهد أم األميان مسالنجا ١



41

وملعرفة عدد مدرسني اللغة العربية يف الفصل الثاين مبعهد أم األميان الثانوية للسنة 
٢فتنظر إىل اجلدول اآليت:٢٠١٧-٢٠١٦الدراسية 

١٠-٤جدول (رقم) 
٢٠١٧-٢٠١٦مدرسو اللغة العربية للسنة الدراسية 

املتخرج يفأمساء املدرسالرقم
جامعة األحقاف ميانحممد نذر ١
األزهر مصرالشريزي عبد الوحد٢
جامعة الرانريى اإلسالمية حمدير حممد٣

احلكومية بندا أتشيه
مدرسا، واملتخرج ٣يتضح من اجلدول السابق أن جمموعة املدرسو اللغة العربية 

املدرسو من جامعة املتعددة حىت يطبق املدرسو الطريقة املختلفة عند عملية التدريس.  

أم األميانعهداملباين والوسائل يف م-٢
التعلم وهي معهد أم األميان بعض الوسائل اليت تدعم جناح عملية التعليم ويعد

كما ذكر يف اجلدول التلي: 

٢٠١٧مارس ٣٠مرجع من وثيقةمبعهد أم األميان مسالنجا ٢
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١١-٤جدول (رقم) 
املباين والوسائل مبعهد أم األميان 

البيانعددالوسائلالرقم
جيد٦مسكان الطالب١
جيد٢٣فصول الدراسية٢
جيد١املكتبة٣
جيد١املصلى٤
جيد٠معمل اللغة٥
جيد١معمل كمبيوتر٦
جيد٣املطبخ العام٧
جيد٣احلمام٨
جيد١امللعب٩
جيد٥بيوت األساتيذ١٠
جيد٢املقصف١١
جيد٢إدارة املدرس١٢

، ويهدف ١٢يتضح اجلدول السابق أن جمموعة املباين والوسائل مبعهد أم األميان 
هذا املباين والوسائل ليسهل الطالب يف عملية التعليم والتعلم.

لترقية قدرة Brainstormingتطبيق أسلوببعليم مهارة الكالم بتوقامت الباحثة
:ةيف اجلدول التاليويب ي.ستوضيح الباحثة التوقيت التجرمهارة الكالمعلى الباتالط
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١٢-٤(رقم) اجلدول
التوقيت التجرييب يف اموعة التجريبية

ساعة تاريخ يوم إلقاء
١٧:٤٠-١٦:١٥ ٢٠١٧مارس ٢١ الثالثاء اإلختبار القبلي
٠٩:٠٠-٠٨:٠٠ ٢٠١٧مارس ٢٧ اإلثنني اللقاء األول
٠٨:٠٠-٠٧:٠٠ ٢٠١٧مارس ٢٨ الثالثاء اللقاء الثاين
١٧:٤٠-١٦:٠٠ ٢٠١٧مارس ٢٨ الثالثاء اللقاء الثالث
٠٨:٠٠-٠٧:١٥ ٢٠١٧مارس ٢٩ الرباء اإلختبار البعدي

قامت الباحثة بإجراء امليدان يف معهد أم األميان أسبوعني موافقا بشهر مارس، وتعلم فيها 
مرتني يف كل يوم صباحا ومساء.  

لترقية قدرة الطالب Brainstormingكيفية إجراء عملية التدريس بتطبيق أسلوب - ب
على مهارة الكالم

قامت الباحثة بالبحث التجرييب يتعلق بتدريس الكالم بتطبيق أسلوب قد
Brainstorming .

١٣-٤(رقم) اجلدول
اللقاء األول 

أنشطة الطالبأنشطة املدرسةالرقم
دخلت املدرسة بالقاء السالم وتسأل عن أحوال ١

الطالب 
السالمالباترد الطت

إىل شرح املدرسة الباتالطتستمعأهداف تعليم مهارة الكالمالباتلطتشرح املدرسة ا٢
عن أهداف تعليم مهارة الكالم
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عن الطروق الباتستمع الطتBrainstormingتشرح املدرسة عن الطروق أسلوب ٣
Brainstormingأسلوب 

وهي هذا اللقاءوضوع للمناقشة يف تعرب املدرسة امل٤
"عند الطبيبة"

جبيدالباتستمع الطت

قراءة املدرسةالطالباتقلد ات"عند الطبيبة".تقرأ املدرسة احلوار عن املوضوع ٥
تشرح املدرسة املشكلة املأخوذة يف احلوار"عند ٦

"أمل"وهي الطبيبة"
عن املشكلةاليت الطالباتسأل ت

درسةاملتشرح
عرب رأيهم حول املشكلة اليت تلالطالباتتأمر املدرسة ٧

على ناملدرسة وقامت املدرسة بكتابة رأيهشرحت 
. السبورة

حول نرأيهالطالباتعرب ت
املشكلة.

ومنها : أسباب املريض و أنواع 
املريض

إىل جمموعات يتكون من الطالباتقسمت املدرسة ٨
. مخسة أشخاص

يف اموعةالطالباتلس جت

ةاملناسبراءاألالطالباتتر ختمبشكلةةاملناسبراءختر األلتالطالباتتأمر املدرسة ٩
مبشكلة.  

احلوار مع جرىتلالطالباتتأمر املدرسة ١٠
املختارة.افقا باألراءومنهاألصدقائ

معاحلوارالطالباتجتري 
باالأراءا فقاومن هئاألصدقا
. ةاملختار
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احلوار أمام الفصلملمارسةالطالبات رسة تأمر املد١١
.وأخذت منهم النتيجة

حمادثتهم أمام الطالباتممارسة
الفصل.

جمموعة نتائجعن الالطالباتسأل تإىل اموعة املتقدمةليسأل تأمر املدرسة١٢
األخرى

على التعزيزالطالباتستمع تمن تعليقات زالتعزياملدرسةعطيت١٣
املواد التعلميةالطالباتلخصتخص املواد الدراسية تللالطالباتتأمر املدرسة١٤
.أسئلة التقوميالطالباتعمل تتعطي املدرسة أسئلة التقومي١٥
إىل النصيحة اليت الطالباتستمع تبلغ املدرسة النصيحة إىل الطالباتت١٦

تبلغها املدرسة 
أسئلة صورة الطالباتيبجتالطالباتأسئلة صورة عاكسة إىل املدرسةتسأل١٧

عاكسة من املدرسة
قرأ احلمدلةتالسالم والطالباتردتاختتم الدراسة باحلمدلة والسالم١٨

١٤-٤اجلدول (رقم) 
يناللقاء الثا

أنشطة الطالبأنشطة املدرسةالرقم
دخلت املدرسة بالقاء السالم وتسأل عن أحوال ١

الطالبات
السالمترد الطالبات

باجليدالطالباتتم املواد الدرسية السابقةإعادة املدرسة ٢
ة ءقلد عن قراتوالطالباتستمع تعن املوضوع "عند الطبيبة"  ريقرأ املدرسة احلوا٣

املدرسة
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عن شرح املدرسة الطالباتتم عن املشكلة الطالبات تشرح املدرسة إىل ٤
عن املشكلة الطالباتوتسأل 

املبهمة.
وتأمر الرأي عن مشكلة الطالباتتسأل املدرسة إىل ٥

عن املشكلة نلتعرب أراءهالطالباتاملدرسة إىل 
اهويكتبنعن رأيهالطالباتعرب ت

على السبورة. املدرسة
جريتمن كل اموعة لالطالبات تأمر املدرسة ٦

فرادت اليت كتبتها املدرسة على احلوار مناسبا بامل
السبورة

عن احلوار مع الطالباتريجت
اموعة

احلوار أمام الفصلمارسةملالطالباتتأمر املدرسة ٧
نوأخذت نتيجته

عن احلوار أمام الطالباتتقدم 
الفصل

على التعزيزالطالباتمع تستزالتعزياملدرسةعطيت٨
تعلم استمرعلى أن الطالباتفعواالددرسة املتعطي ٩

يف منزلتهم.  
عن الدوافعالطالباتمع تست

عن السالم ويقرأ الطالباترد تباحلمدلة والسالماختتم الدراسة١٠
احلمدلة.
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١٥-٤اجلدول (رقم) 

اللقاء الثالث

أنشطة الطالبأنشطة املدرسةالرقم
دخلت املدرسة بالقاء السالم وتسأل عن أحوال ١

الطالب 
السالمالطالباترد ت

باجليدالطالباتتم سية السابقةااملواد الدرإعادة املدرسة ٢
عن املوضوعالطالباتتم " عيادة املريض املوضوع "احلوار عن تعطي املدرسة ٢
تم الطالبات عن شرح املدرسةتشرح املدرسة احلوار وتأخذ املشكلة يف احلوار ٣
إىل املدرسة عن الطالباتسأل تفهمتسأل شيء الذي مل تلالطالباتتأمر املدرسة ٤

املفردات
عن شرح الطالباتمع تستاليت تأخذ من احلوارللطالباتاملشكلةتعطي املدرسة ٥

املدرسة
تعرب الطالبات أراءهنلتعرب أراء من املشكلةتأمر املدرسة ٦
لتناسب احلوار اليت تعطي الطالباتتأمر املدرسة ٧

املدرسة
تعمل الطالبات مع جمموعة

أمام عن احلوارالطالباتتقدمتأمر املدرسة الطالبات لتقدم احلوار ٨
الفصل

إىل بيان املدرسةالطالباتستمع تالبياناملدرسةعطيت٩
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لستمر تعلم يف للطالباتفعواالددرسة املتعطي ١٠
منزلتهم.  

عن الدوافعالطالباتستمع ت

استعابعن الوضوح يف الطالباتدرسةسأل املت١١
املادي.

عن الدقةالطالباتجتيب

عن السالم ويقرأ الطالباترد تباحلمدلة والسالماختتم الدراسة١٢
احلمدلة.

اقشتهانحتليل البيانات وم- ب

. حتليل بيانات عن املالحظة املباشرة١

عند إجراء عملية التعيلم والتعلم باستعمال القانون:الطالباتحتسب البيانات من 

P = 	 	 ٪

:البيان
Pالنسبة املؤية الكليمة :
R :عشرات احلصول عليها
Tالنتيجة الكاملة :
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:٣عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة تصنيفاتوحيدد املسند ألنشطة الطالبات 
= ممتاز٪١٠٠–٨١
= جيد جدا٪٨٠–٦١
= جيد٪٦٠–٤١

= مقبول ٪٤٠–٢١
= ناقص٪٢٠–٠

يف كل اللقاء التدريس. الطالباتوهذه النتيجة تستعملها الباحثة عند املالحظة أنشطة 
وهذه األنشطة كما أعدت الباحثة يف جدول املالحظة التالية: 

١٦-٤اجلدول (رقم) 

Brainstormingمهارة الكالمبتطبيق أسلوب تعلم عند إجراء الطالباتنشطة االقيمة 

الناحية امللحوظةرقم
النتيجة امللحوظة

١٢٣٤
مقدمة

√إىل الفصل متام الوقتالطالباتدخلت ١

√األدوات املدرسيةالطالباتاستعداد ا٢
√ال تفعل العمل الذي يبطل عملية التعليم والتعلم ٣
√األهداف التعلميةالطالباتستمعت٤
√إىل األهداف التعليميةالطالباتتمعتس٥

3Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,
2003), hlm.281
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٦ الطروق أسلوب  الطالباتتمBrainstorming√

األنشطة األساسية
٧ سةالطالباتتممشكلة اليت تعرب املدر√
√جتيب أسئلة املدرسة عن املشكلة اليت شرحت املدرسة٨
√عن املشكلة اليت شرحت املدرسة  الطالباتناقش ت٩

√عن املشكلةنهراءأالطالباتعرب ت١٠

√مع جمموعةصحيحاأراءالطالباتتر خت١١

√صحيحةأراءاحلوار يف جمموعة موافقا بالطالباتجترى١٢
√ممارسة احلوار أمام الفصل١٣
√عن النتائج جمموعة األخرىالطالباتسأل ت١٤

األنشطة الطالبات عند مناقشتهن
√إلقاء األراء عند املناقشة١٥
√إال عن املواد الدراسيةنتكلم مع أصدقائهيال ١٦
√إجراء املناقشة يف الوقت املتحددة١٧
√عن املواد الدراسيةالطالباتناقش ت١٨

خامتة

√املواد الدراسية مبساعدة املدرسةالبالطخلصت١٩
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√أسئلة التقوميالطالباتعمل ات٢٠

√إىل نصيحة اليت تبلغها املدرسةالطالباتستمع ت٢١

√أسئلة صورة عاكسةالطالباتيب جت٢٢

٧٧

البيان :

: أدىن)١(
: مقبول)٢(
: جيد)٣(
٤: جيد جدا)٤(

التعيلم والتعلم، فهي:عند إجراء عمليةلطالباتقيمة ألنشطة ا

P= 	 	100	%
P = 	 	100%
P=

. %
P=٨٣,٦٩%

املؤشر يف امللحق 4
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مبعىن ممتاز. فتكون داللة ١٠٠-٨١تدل على أا وقع بينحد %P٨٣,٦٩=نتيجةوب
لترقية قدرة Brainstormingالتعليم والتعلم بتطبيق أسلوبيف عمليةالطالباتأنشطة

مشكلة اليت الباتتم الطوهي خبطواته الصحيحةطابقةمعلى مهارة الكالم الطالبات
رى جتصحيحا، أراءالباتتار الطتعرب الطالبات أراءهنعن املشكلة، وختواملدرسة، شرحت

.وممارسة احلوار أمام الفصل، الطالبات احلواريف جمموعة موافقا بأراء صحيحة

ختبار البعديالختبار القبلي واالحتليل البيانات عن ا-٢

االختبار القبلي-أ

على مهارة الطالباتجراء البحث ملعرفة قدرة إقبل ختبار البعديإلامت الباحثة قا
حصلتها الباحثة من اليتالطالباتنتيجة أماو. Brainstormingالكالم بتطبيق أسلوب 

:تاليةكما املكتوبة ىف اجلدول البعديختبار الإلا
١٧-٤اجلدول (رقم) 

القبلينتائج اإلختبار

نتيجةالطالباتأمساء الرقم
٥٥) ١(لبةالط١
٦٥)٢(الطلبة٢
٥٨)٣(الطلبة٣
٦٨)٤(الطلبة٤
٨٠)٥(الطلبة٥
٦٠)٦(الطلبة٦
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٧٠)٧(الطلبة٧
٧٠)٨(الطلبة٨
٦٥)٩(الطلبة٩
٥٥)١٠(الطلبة١٠
٦٠)١١(الطلبة١١
٧٠)١٢(الطلبة١٢
٧٠)١٣(الطلبة١٣
٦٠)١٤(الطلبة١٤
٥٤)١٥(الطلبة١٥
٦٥)١٦(الطلبة١٦
٦٠)١٧(الطلبة١٧
٧٠)١٨(الطلبة١٨
٦٠)١٩(الطلبة١٩
٧٥)٢٠(الطلبة٢٠
٦٤)٢١(الطلبة٢١
٧٠)٢٢(الطلبة٢٢
٦٣)٢٣(الطلبة٢٣
٧٠)٢٤(الطلبة٢٤
٦٠)٢٥(الطلبة٢٥
٧٠)٢٦(الطلبة٢٦

١٦٨٧جمموع
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%٦٤,٨٨=٢٦÷١٦٨٧معدل
%٦٤,٧٧االختبار القبلي على نتيجة املعدلة الطالباتمن هذا البيانات حصل 

اإلختبار البعدي- ب
يفكما املكتوبة لبعديختبار االالىت حصلتها الباحثة من االباتأما نتيجة الط

تية:اجلدول اآل
١٨-٤اجلدول (رقم) 

البعدينتائج اإلختبار 

نتيجةالطالباتأمساء الرقم
٨٠) ١الطلبة (١
٧٥)٢الطلبة (٢
٨٠)٣الطلبة (٣
٩٠)٤الطلبة (٤
٩٠)٥الطلبة (٥
٨٥)٦الطلبة (٦
٨٥)٧الطلبة (٧
٨٠)٨الطلبة (٨
٨٠)٩الطلبة (٩
٨٠)١٠الطلبة (١٠
٨٥)١١الطلبة (١١
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٩٠)١٢الطلبة (١٢
٨٥)١٣الطلبة (١٣
٨٠)١٤الطلبة (١٤
٧٥)١٥الطلبة (١٥
٨٠)١٦الطلبة (١٦
٨٥)١٧الطلبة (١٧
٩٠)١٨الطلبة (١٨
٨٠)١٩الطلبة (١٩
٨٧)٢٠الطلبة (٢٠
٨٦)٢١الطلبة (٢١
٨٠)٢٢الطلبة (٢٢
٨٠)٢٣الطلبة (٢٣
٨٠)٢٤الطلبة (٢٤
٨٣)٢٥(الطلبة ٢٥
٨٠)٢٦الطلبة (٢٦

٢١٥١جمموع
%٨٢,٧٣=٢٦÷٢١٥١معدل

االختبار البعدي على نتيجة املعدلة الطالباتمن هذا البيانات حصل 
٨٢,٧٣.%
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ايل:القانون التتحليل البيانات يف هذا البحث هو ذي تستخدم الباحثة لا القانون الّأمو

ت=

حيث أن:
م ف = متوسط الفروق.

= جمموع مربعات إحنرافات الفروق.٢مج ح 
ن = عدد أفراد العينة

١٩-٤اجلدول (رقم) 

جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي

نتيجة الطالب
لالختبار  

القبلي

نتيجة 
لالختبار      

البعدي

الفرق بني 
االختبارين

االحنراف عن 
متوسط 
الفروق

مربع 
(االحنراف 
عن متوسط 

٢مج ح 

م ف

-ن (ن
111١(

)اتىنى
تالى 

الةالةةالا
١١١١١

١(
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الفروق)
١١-٢٥+١٥٥٨٠
١٦٢٥٦-١٠+٢٦٥٧٥
٤١٦-٢٢+٣٥٨٨٠
٤١٦-٢٢+٤٦٨٩٠
٦٣٦-٢٠+٥٨٠٩٠
١١-٢٥+٦٦٠٨٥
١١١٢١-١٥+٧٧٠٨٥
١٦٢٥٦-١٠+٨٧٠٨٠
١١١٢١-١٥+٩٦٥٨٠
١١-٢٥+١٠٥٥٨٠
١١-٢٥+١١٦٠٨٥
٦٣٦-٢٠+١٢٧٠٩٠
١١١٢١-١٥+١٣٧٠٨٥
١٦٢٥٦-١٠+١٤٦٠٨٠
٥٢٥-٢١+١٥٥٤٧٥
١١١٢١-١٥+١٦٦٥٨٠
١١-٢٥+١٧٦٠٨٥
٦٣٦-٢٠+١٨٧٠٩٠
٦٣٦-٢٠+١٩٦٠٨٠
١٤١٩٦-١٢+٢٠٧٥٨٧
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٣٩-٢٣+٢١٦٤٨٦
١٦٢٥٦-١٠+٢٢٧٠٨٠
٩٨١-١٧+٢٣٦٣٨٠
١٦٢٥٦-١٠+٢٤٧٠٨٠
٣٩-٢٣+٢٥٦٠٨٣
١٦٢٥٦- ١٠+٢٦٧٠٨٠

١٦٨٧٢١٥١٤٦٥٠٢٥٢١اموع
وإلستخراج داللة الفرق بني متوسطي االجابتني، البد من إتباع اخلطوات التالية:

إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح يف اجلدول أعاله.- ١

٦٤,٨٨= ٢٦÷١٦٨٧حساب متوسط االختبار القبلي وهو - ٢

٨٢,٧٣= ٢٦÷٢١٥١حساب متوسط االختبار البعدي وهو - ٣

١٧,٨٨=  ٢٦÷٤٦٥حساب متوسط الفروق وهو  - ٤

تطبيق قانون :- ٥

٢مج ح ت=

م ف

)١-ن (ن
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)	√,ت= )
,ت=
,ت= 	,
٤,٦٢ت=

ليقارن بالنتيجة اجلدول بالرموز:٤,٦٢) tوحتسب الباحثة أن النتيجة ت (

Db= N-١

Db=١-٢٦

Db=٢٥

النتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة ، فتوجدdbوبعد أن حسبت الباحثة 
)signifikansi (٪٢,٠٦وهو ٥) ويف مستوي الداللةsignifikansi (٪٢,٧٩وهو ١ .

مقبول. وإذا Haمردود و HO) أكرب من نتيجة ت اجلدول، فذلك tوإذاكانت نتيجة ت (
مردود.Haمقبول و HO) أصغر من نتيجة ت اجلدول، فذلك tكانت نتيجة ت (
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والنتيجة ت اجلدول ٤,٦٢) tومن الرموز السابقة، وجدت الباحثة النتيجة ت (
) signifikansi، ويف مستوي الداللة (٢,٠٦وهو ٥٪) signifikansiعلى مستوي الداللة (

) و ٢,٧٩>٤,٦٢<٢,٠٦نتيجة ت أكرب من نتيجة ت اجلدول (. فال٢,٧٩وهو ١٪
HO مردود وHa.مقبول

حتقيق الفروض-ج

الفرض من هذا البحث تقول:

الطالباتمل يكن فعاال لترقية قدرة Brainstormingالفرض الصفري: إن تطبيق أسلوب - ١
على مهارة الكالم. وهذا الفرض مردود.

الطالباتلترقية قدرة الكون فعايBrainstormingالفرض البديل: إن تطبيق أسلوب - ٢
على مهارة الكالم. وهذا الفرض مقبول.

وأن الفروض من هذا البحث وهو توجد فروق ذات إحصائية بني تعليم مهارة 
يف الطالباتوتعليم مهارة الكالم دون تطبيق لدى Brainstormingالكالم تطبيق أسلوب

وهي أن ) t(ت ت انتيجة االختبارونظرت الباحثة إىل . (Ha)هذا املعهد أم األميان مقبولة
احلساب ) t(. فتكون النتيجة من ت ٢,٠٥وقدر ت اجلدول = ٤,٦٢ت احلساب =

أكرب من النتيجة ت اجلدول.



٦١

الباب اخلامس

اخلامتة

نتائج البحث-أ

مبعهد أم األميان، قدمت الباحثة بالنتائج (ب)قامت الباحثة يف الفصل الثاينبعد 
اليت حصلت يف هذا الفصل وهي كما يلي:

على مهارة الكالم إجيابية الطالباتلترقية قدرة Brainstormingإن تطبيق أسلوب - ١
وإجراء التعلم بتطبيق أسلوب،حيث أم يتحسنون يف كل اللقاء من كالمهم

Brainstormingتم الطالبات مشكلة اليت شرحت املدرسة، وتعرب الطالبات أراءهن ي ه
عن املشكلة، وختتار الطالبات أراء صحيحا، جترى الطالبات احلوار يف جمموعة موافقا 

صحيحة، وممارسة احلوار أمام الفصل.بأراء 

ن وعلى مهارة الكالم يكالطالباتلترقية قدرة Brainstormingإن تطبيق أسلوب - ٢
<٢,٠٥، وهذ تدل على أن نتيجة االختبار ت أكرب من نتيجة ت اجلدول يعين فعاال

٤,٦٢.

.Brainstormingبتطبيق أسلوب يف تعليم مهارة الكالمجيد جداالطالباتإن إستجابة - ٣

تدل P =83,69٪نتيجة بالطالباتاملالحظة املباشرة على أنشطة من نتيجةيبدووهذا 
مبعىن ممتاز.٪١٠٠–٨١على أا وقعت بني حد 
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املقترحات- ب
الباحثة على تأليف الرسالة، أردت الباحثة أن تقدمي بعض االقتراحات قبل إنتهاء 

النجاح كما يلي:اليت ضرورية للحصول على 

الباحثة على مدرس اللغة العربية يف معهد أم األميان أن تطبيق أسلوب ترجو- ١
Brainstormingأسلوب ت أن بتطبيق أيف تعليم مهارة الكالم ألن كما ر
Brainstorming يف تعليم الطالباتيقدر على ترقية الدوافع، ويأثر على تنمية رغبة
مهارة الكالم.

ليتعلمو اللغة العربية جيد ألن ترى الباحثة أن انتفاع الطالباتترجو الباحثة على - ٢
.يعلى اللغة العربية قوالطالباتا

ترجو الباحثة على املدرسة أن تكمل الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية - ٣
للوصول إىل أهداف التعليم املرجوة.
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راجعامل

املراجع العربية-أ

دار املسلم :، رياضاملهارة اللغوية ماهيتها وطرق تدريسها، ١٩٩٢أمحد فؤاد عليان، 
املعتشرق والتوزيع

، الطبعة الرابعة، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها، ٢٠١٠أمحد فؤد عليان،
الرياض: دار املسلم

، مصر: مكتبة الشروق الدولية  املعجم الوسيط، ٢٠٠٣إبرهيم أنيس، 
دار املشرق: ،بريوتيف العربية املعاصرةالوسيط املنجد ،٢٠٠٣،مجيع احلقوق حمفوظة
ريوت: دار املشرقب،املنجد يف اللغة واإلعالم،٢٠٠٢،مجيع احلقوق احملفوظة

، القاهرة: عامل الكتب  تعليم اللغة العربية املعاصرة، ٢٠١٥سعيد اليف، 
مكتبه ،الرياض: املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،٢٠٠٠محد العساف،صاحل بن 

العبيكان
املرجع يف مناهج، ٢٠١٠إميان أمحد هريدي،علي أمحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة، 

.دار الفكر العرىب:لقاهرةا،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

املالينيبريوت: دارمعجم علم النفس،٢٠٠٣،فاخر عاقل
دليل املعلم للكتاب األساس يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ،١٩٨٣فتحي علي يونس،

، تونسا
مصر: دون ، تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءته، ١٩٩٥حممود كامل الناقة وآخرون، 

الناشر
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah :  MAs Ummul Ayman Samalanga

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab

Kelas/Semester :  X/II (Genap)

Materi Pokok : النظافة يف اإلسالم
Alokasi Waktu : 3 x 90 menit (3 x pertemuan)

A. Kompetensi Inti :

1. Kompetensi Inti (KI 1) :

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam

2. Kompetensi Inti (KI 2) :

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan

3. Kompetensi Inti (KI 3) :

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,

dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya

untuk memecahkan.

4. Kompetensi Inti (KI 4)

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.



B. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian

1.1 Mensyukuri kemampuan

mengungkapkan gagasan dan

idedengan pembicaraan yang

baiksehingga bisa dimengerti

orang lain.

1.1.1 Mensyukuri kesempatan belajar  bahasa

Arab

1.1.2 Memuji Allah atas nikmat kemampuan

mengungkapkan gagasan dan ide

2.1Menunjukkan perilaku jujur,

disiplin, percaya diri, dan

bertanggung jawab dalam

melaksanakan komunikasi

transaksional dengan guru dan

teman

2.1.1 Berperilaku jujur  dan disiplin dalam

berkomunikasi dengan teman dan guru

2.1.2 Menampilkan sikap bertanggung jawab

dalam berkomunikasi dengan guru dan

teman

3

3.2 Memahami lafal kata, frase,

dan   kalimat bahasa Arab yang

berkaitan dengan :

النظافة يف اإلسالم

3.2.1 Melafalkan bunyi kata bahasa Arab yang

berkaitan dengan

النظافة يف اإلسالم
3.2.2 Melafalkan bunyi frase bahasa Arab yang

berkaitan dengan

يف اإلسالمالنظافة 
3.2.3 Melafalkan bunyi kalimat bahasa Arab

yang berkaitan dengan

النظافة يف اإلسالم

4.1 Melakukan dialog sederhana

sesuai konteks dengan tepat dan

lancar terkait topic

4.1.1Melakukan dialog tentang

النظافة يف اإلسالم dengan tepat dan lancar.



النظافة يف اإلسالم dengan

memerhatikan unsure kebahasaan,

struktur teks dan unsur budaya

secara benar dan sesuai konteks

4.1.2 Menggunakan intonasi dan mimik yang

sesuai ketika berdialog terkait topik

النظافة يف اإلسالم

C. Materi Pembelajaran

(Materi terlampir)

D. Metode Pembelajaran

- Brainstorming

- Tanya Jawab

- Sam’iyah syafawiyah

E. Langkah- langkah Pembelajaran

Pertemuan 1 (pertama)

Langkah

Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu

Pendahuluan Orientasi

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka

dan berdoa untuk memulai pelajaran.

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai

sikap disiplin.

Apersepsi

 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan

dipelajari.

 Mengajukan pertanyaan yang ada

keterkaitannya dengan pelajaran yang akan

dilakukan.

15 menit



Motivasi

 Memberikan kesadaran dan perhatian terhadap

manfaat mempelajari pelajaran yang akan

dipelajari.

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan

dipelajari.

Pemberian acuan

 Memberitahukan materi pelajaran yang akan

dibahas pada pertemuan itu.

KegiatanInti Mengamati

 Tahap pemberian informasi

 Siswa menyimak permasalahan yang

dipaparkan oleh guru yang dibahas dalam

bentuk teks percakapan.

 Siswa memerhatikan satu permasalahan yang

dipaparkan guru yang terdapat dalam teks

percakapan.

 Siswa membaca permasalahan yang

berbentuk teks percakapan.

Menanya

 Siswa bertanya mengenai permasalahan yang

dipaparkan guru.

 Guru membagikan siswa kedalam kelompok

yang beranggotakan 4-5 orang.

Mencoba/ Eksperimen

 Identikasi masalah

 Siswa mengemukakan pendapat tentang

permasalahan yang dipaparkan oleh guru.

60 menit



 Tahap Klarifikasi

 Guru mencatat pendapatsiswa di papan tulis.

 Siswa dan guru melakukan klarifikasi atas

semua pendapat yang di kemukakan.

Menalar/ Mengasosiasi

 Verifikasi

 Siswa memilih beberapa pendapat yang sesuai

dengan permasalahan.

 Konklusi (penyepakatan)

 Siswa menyimpulkan pendapat yang sesuai

dengan permasalahan yang dipaparkan guru di

awal pembelajaran.

 Siswa membuat percakapan bersama teman

kelompoknya sesuai dengan pendapat-

pendapat yang telah dipilih.

Mengkomunikasikan

 Setiap kelompok mempresentasikan

hiwarnyadi depan kelas.

 Kelompok lain memberi pertanyaan atau

menanggapi hasil presentasi.

 Guru memberikan penguatan.

Penutup a. Guru dan siswa menyimpulkan

pembahasan materi sebelum mengakhiri

pembelajaran kelas.

b. Guru menanyakan kepada siswa tentang

kejelasan dalam menguasai materi baik

atau kurang.

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa

untuk terus belajar di rumah dan

mengulang materi yang telah di ajarkan.

15 menit



d. Guru memberikan pekerjaan rumah kepada

siswa.

e. Guru menutup pembelajaran dengan

mengucapkan hamdalah bersama Peserta

didik dan memberi salam.

Pertemuan 2 (kedua)

Langkah

Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan Orientasi

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa

untuk memulai pelajaran.

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.

Apersepsi

 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dipelajari.

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan

pelajaran yang akan dilakukan.

Motivasi

 Memberikan kesadaran dan perhatian terhadap manfaat

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.

Pemberian acuan

 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada

pertemuan itu.

KegiatanInti Mengamati

 Tahap pemberian informasi

 Siswa menyimak teks percakapan yang dibacakan oleh guru.

 Siswa membaca teks percakapan yang di paparkan oleh

guru



 Siswa menyimak permasalahan yang diberikan oleh guru.

Menanya

 Siswa bertanya mengenai permasalahan yang dipaparkan

guru.

 Guru membagikan siswa kedalam kelompok yang

beranggotakan 4-5 orang.

Mencoba/ Eksperimen

 Identikasi masalah

 Siswa mengemukakan pendapat tentang permasalahan yang

dipaparkan oleh guru.

 Tahap Klarifikasi

 Guru mencatat pendapatsiswa di papan tulis.

 Siswa dan guru melakukan klarifikasi atas semua pendapat

yang di kemukakan.

Menalar/ Mengasosiasi

 Verifikasi

 Siswa memilih beberapa pendapat yang sesuai dengan

permasalahan.

 Konklusi (penyepakatan)

 Siswa menyimpulkan pendapat yang sesuai dengan

permasalahan yang dipaparkan guru di awal pembelajaran.

 Siswa membuat percakapan bersama teman kelompoknya

menggunakan mufradat yang telah diberikan oleh guru

Mengkomunikasikan

 Setiap kelompok mempresentasikan hiwarnyadi depan kelas.

 Kelompok lain memberi pertanyaan atau menanggapi hasil

presentasi.



 Guru memberikan penguatan.

Penutup f. Guru dan siswa menyimpulkan pembahasan materi

sebelum mengakhiri pembelajaran kelas.

g. Guru menanyakan kepada siswa tentang kejelasan dalam

menguasai materi baik atau kurang.

h. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk terus

belajar di rumah dan mengulang materi yang telah di

ajarkan.

i. Guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa.

j. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan

hamdalah bersama Peserta didik dan memberi salam.

Pertemuan 3 (ketiga)

Langkah

Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan Orientasi

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa

untuk memulai pelajaran.

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.

Apersepsi

 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dipelajari.

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan

pelajaran yang akan dilakukan.

Motivasi

 Memberikan kesadaran dan perhatian terhadap manfaat

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari.

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.

Pemberian acuan

 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada



pertemuan itu.

Kegiatan Inti Mengamati

 Tahap pemberian informasi

 Siswa menyimak penjelasan guru tentang suatu

permasalahan..

Menanya

 Siswa bertanya mengenai permasalahan yang dipaparkan

guru.

 Guru membagikan siswa kedalam kelompok yang

beranggotakan 4-5 orang.

Mencoba/ Eksperimen

 Identikasi masalah

 Siswa mengemukakan pendapat tentang permasalahan yang

dipaparkan oleh guru.

 Tahap Klarifikasi

 Guru mencatat pendapat siswa di papan tulis.

 Siswa dan guru melakukan klarifikasi atas semua pendapat

yang di kemukakan.

Menalar/ Mengasosiasi

 Verifikasi

 Siswa memilih beberapa pendapat yang sesuai dengan

permasalahan.

 Siswa mencocokkan sebuah percakapan yang diberikan oleh

guru.

.



Mengkomunikasikan

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan

kelas.

 Kelompok lain memberi pertanyaan atau menanggapi hasil

presentasi.

 Guru memberikan penguatan.

Penutup k. Guru dan siswa menyimpulkan pembahasan materi

sebelum mengakhiri pembelajaran kelas.

l. Guru menanyakan kepada siswa tentang kejelasan dalam

menguasai materi baik atau kurang.

m. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk terus

belajar di rumah dan mengulang materi yang telah di

ajarkan.

n. Guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa.

o. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan

hamdalah bersama Peserta didik dan memberi salam.

F. Penilaian, Remidial, dan Pengayaan ( Terlampir )

G. Alat/media, bahan dan sumber belajar

1. Alat/ media

- Spidol

- Papantulis

2. Bahan

- LKPD (terlampir)

- Buku lain yang relevan

3. Sumber belajar

- Kementerian Agama Republik Indonesia, BukuSiswaBahasa Arab MA kelas

X, Jakarta :Kementerian Agama 2014.



- Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku Guru Bahasa Arab MA kelas

X, Jakarta :Kementerian Agama 2014.

Samalanga, 3 Maret 2017

Peneliti

Rauzatun Nufus



Lampiran 2

Penilaian

1. Prosedur Penilaian

Teknik

Penilaian

Instrumen

Penilaian

Waktu Penilaian

KD pada

KI-1

Observasi Rubrik Lembar

Pengamatan dan

Pedoman Penskoran

Selama dan Setelah

Proses Pembelajaran

KD pada

KI-2

Penilaian Sikap/

Penilaian Antar

Teman

Rubrik Lembar

Pengamatan dan

Pedoman Penskoran

Selama dan Setelah

Proses Pembelajaran

KD pada

KI-3

Tes Tertulis/

Essay Tes

Lembar Soal, Kunci

Jawaban dan Pedoman

Penskoran

Pada Akhir

Pembelajaran KD

KD pada

KI-4

Performance/

Praktek

Lembar Soal dan

Pedoman Penskoran

Pada Akhir

Pembelajaran KD

2.Instrumen Penilaian

1) Lembar Penilaian Diri

 Sikap Spiritual

No. Aspek Pengamatan
Alternatif
Jawaban

Ya Tidak
1. Saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu
2. Saya mengucapkan syukur atas karunia Allah Swt
3. Saya memberi salam sebelum dan sesudah

menyampaikan pendapat/presentasi
4. Saya berserah diri kepada Tuhan apabila gagal dalam

mengerjakan sesuatu.
5. Saya menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat

tinggal, sekolah dan masyarakat
Jumlah Skor perolehan



Jawaban :

 Ya :  Skor 2

 Tidak :  Skor 1

Nilai : Skor Perolehan x  100%  = .......

Skor Maksimal

 Sikap social

No. Pernyataan
Alternatif
Jawaban

Ya Tidak
1. Saya menghargai jika ada teman yang berbeda pendapat
2. Saya menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras,

budaya, dan gender
3. Saya Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan

pendapatnya
4. Saya dapat menerima kekurangan orang lain
5. Dapat mememaafkan kesalahan orang lain

Skor Perolehan

Jawaban :

 Ya :  Skor 2

 Tidak :  Skor 1

Nilai : Skor Perolehan x  100%  = .......

Skor Maksimal



2) Lembar Penilaian Observasi (Sikap Santun dan Peduli)

No Nama Siswa

Sikap yang Dinilai

jujur Peduli

A B C D A B C D

1.

2.

3.

Catatan :

Pada lembar observasi diberikan nilai sebagai berikut :

 A =  Sangat Bagus,

 B =  Bagus,

 C =  Cukup

 D =  Kurang.

3) Lembar Observasi Sikap Pembelajaran

No Nama Peserta Didik Aspek yang Diobservasi Catatan

Disiplin Aktif Kreatif Rajin

1.

2.

3.

Catatan :

Pada lembar observasi diberikan nilai sebagai berikut :

A =  Sangat Bagus,

B =  Bagus,

C =  Cukup,

D =  Kurang.



4) Penilaian Pengetahuan dan keterampilan

Melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang di bacakan dan diperagakan

No Aspek yang dinilai Skor1 Pelafalan 1- 4

Pelafalan sudah tepat 4

Pelafalan cukup tepat 3

Pelafalan kurang tepat 2

Pelafalan tidak tepat 12 Kelancaran 1- 4

Sangat lancar 4

Cukup lancar 3

Kurang lancar 2

Tidak lancar 13 Kefasihan 1- 4

Kefasihan sudah tepat 4

Kefasihan cukup tepat 3

Kefasihan kurang tepat 2

Kefasihan tidak tepat 1

4 Ketepatan Penulisan 1- 4

Sangat tepat 4

Cukup tepat 3

Kurang tepat 2

1

Skor Maksimal 16

Nilai Akhir= Jumlah SkorPerolehan x 100 = ....... x 100 = ........
Jumlah Skor Maksimal 12



NO NamaSiswa
Aspek yang dinilai

Jumlah
Pelafalan Kelancaran

Kefasihan



Lampiran 3

LKPD

Pertemuan 1

Mata Pelajaran :

Kelas :

Nama Kelompok :

Anggota Kelompok :

Buatlah satu hiwar (percakapan) bersama anggota kelompok berdasarkan pendapat-
pendapat yang telahdi kemukakan dan sesuai dengan teks percakapan yang telah
diajarkan, kemudian paparkan hasil diskusimu di depan kelas.



LKPD

Pertemuan 2

Mata Pelajaran :

Kelas :

Nama Kelompok :

AnggotaKelompok :

Buatlah satu hiwar (percakapan) bersama anggota kelompok menggunaka nmufradat-
mufradat berikut, kemudian paparkan hasil diskusimu di depan kelas.

زينب-
حممد-
الدور الثالث-
سليمان صدمت اجلولة-
يف غرفة كمبوج-
١٣رقم -
مستشفى زين العابدين -



LKPD

Pertemuan٣

Mata Pelajaran :

Kelas :

Nama Kelompok :

Anggota Kelompok :

Pilihlah jawaban Hiwar berikut ini dengan mencocokkan pertanyaan dan jawabannya
dalam tabel berikut !

األجوبةمنرةاألسئلةمنرة

نعم، الدواء موجودهل تناولت شيئا١

١٩رقم  مىت شعرت  ؟5

تناولت بعض األقراصملاذا حممد؟9

ٔي عرفة؟10 صدمته السيارةيف 

هل إشتريت األدوية من 6

الصيدلية؟

شعرت به منذ الثة أيام



Materi Pembelajaran

اللقاء األول

عند الطبيبة

الطبيبة: مم تشكني؟

فريدة : عندي أمل خفيف، يف الرأس

الطبيبة : مىت شعرت ذا األمل؟

فريدة : شعرت به منذ أربعة أيام.

الطبيبة: هل تناولت شيئا؟

فريدة : تناولت بعض احلبات، ومل تنفع.

الطبيبة : تفضلى! وتستلقني على السرير للفحص.

بعد الفحص وصفت الطبيبة الدواء مث وقالت : عندك إنفلوينزا وزكام وصدع 
معدتك وهذه هي األدوية لك. والتهاب يف

إن شاء اهللا، سيزول أملك بعد أن تتناويل األدوية. 

Materi Pembelajaran



اللقاء الثاين

عند الطبيب

: ماذا بك، يا سليمان؟األم

: عندي أمل شديد يف عيين اليمىن.سليمان

: ماذا حدث؟األم

أصابتين الكرة يف عيين اليمىن.: كنت ألعب كرة القدم مع أصدقائ، وقد سليمان

: هل ذهبت إىل الطبيب؟األم

: نعم، ذهبت إليه وقد فحصين الطبيب ووصف الدواء، وطلب مين أن أشتريه يف سليمان
الصيدلية.

: هل تشعر بأمل اآلن؟األم

: احلمدهللا ال أشعر بأي أمل، ولكن عيين اليسرى تدمع قليال.سليمان

: شفاك اهللا األم

Materi Pembelajaran



اللقاء الثالث

عيادة املريض

: عبد العزيز يف املستشفى اليومفريد

: ملاذا؟عثمان

: صدمته اجلوالة أمس مساء عند ما يريد الذهاب إىل البيت من اإلدارة.فريد

: كيف حاله اآلن؟عثمان

: هو اآلن خبري، احلمد هللا.فريد

لعيادته.: نذهب اآلن إىل املستشفى عثمان

يف الدور الرابع.١٦: هو يف غرفة ماوار، رقم فريد



LEMBARAN OBSERVASI SISWA

Nama Sekolah : MAs Ummul Ayman Samalanga

Kelas/Semester : XI /II

Nama Guru : Rauzatun Nufus

Materi Pokok : النظافة في اإلسالم

A. Petunjuk : Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian

Bapak / Ibu  :

1=Tidak Baik 3:=Baik

2= Kurang Baik 4= Sangat Baik

B. Lembar Pengamatan

No Aspek yang diamati
Nilai
1 2 3 4

1. Kegiatan awal:

1. Masuk kelas tepat waktu.

2. Menyiapkan perlengkapan belajar

3. Tidak melakukan pekerjaan lain yang akan

mengganggu proses belajar.

4. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang

disampaikan guru.

5. Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah

pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode

Brainstorming.

2. Kegiatan Inti:

1. Siswa permasalahan yang dipaparkan guru yang di

ambil dari hiwar.

2. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru tentang



kejelasan dari permasalahan.

3. Siswa mengemukakan pendapatnya tentang

permasalahan yang diajukan oleh guru.

4. Siswa bersama kelompok memilih pendapat yang sesuai

dengan permasalahan yang diajukan oleh guru.

5. Siswa membuat percakapan sesuai dengan pendapat

yang telah dipilih sesuai dengan permasalahan.

6. Siswa memaparkan hasil diskusi di papan kelas.

7. Siswa member tanggapan hasil diskusi kelompok lain.

3. Kegiatan siswa dalam diskusi kelompok

1. Mengemukan pendapat pada saat diskusi kelompok.

2. Tidak berbicara dengan teman kecuali tentang materi

pembelajaran.

3. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan batas

waktu yang ditentukan.

4. Melaksanakan diskusi kelompok mengenai materi yang

disampaikan oleh guru.

Kegiatan Akhir:

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru

tentang materi yang telah disajikan.

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi hasil belajar.

3. Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan

guru.

4. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru.

Samalanga, 3 Maret 2017

Pengamat/ Observer

(Fitri Anisah )



KETERANGAN :

Kegiatan Awal :

1. Siswa masuk kelas tepat waktu
1. Siswa tidak ada yang masuk kelas tepat waktu
2. Sebagian kecil siswa yang masuk kelas tepat waktu
3. Sebagian besar siswa masuk kelas tepat waktu
4. Semua siswa masuk kelas tepat waktu

2. Siswa menyiapkan perlengkapan belajar
1. Siswa tidak menyiapkan perlengkapan belajar
2. Sebagian kecil menyiapkan perlengkapan belajar
3. Sebagian besar menyiapkan perlengkapan belajar
4. Semua menyiapkan perlengkapan belajar

3. Tidak melakukan pekerjaan lain yang akan menganggu proses belajar
1. Melakukan pekerjaan lain yang akan menganggu proses belajar
2. Sebagian kecil tidak melakukan pekerjaan lain yang akan menganggu proses

belajar
3. Sebagian besar tidak melakukan pekerjaan lain yang akan menganggu proses

belajar
4. Semua tidak melakukan pekerjaan lain yang menganggu proses belajar

4. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru
1. Semua siswa tidak memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru
2. Sebagian kecil siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru
3. Sebagian besar siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru
4. Semua memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru

5. Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah-langkah pembelajaran menggunakan
metode Brainstorming
1. Semua siswa tidak memperhatikan penjelasan tentang langkah-langkah

pembelajaran menggunakan metode Brainstorming
2. Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah-langkah

pembelajaran menggunakan metode Brainstorming
3. Sebagian besar Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah-langkah

pembelajaran menggunakan metode Brainstorming
4. Semua Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah-langkah pembelajaran

menggunakan metode Brainstorming



Kegiatan Inti

1. Siswa menyimak permasalahan yang dipaparkan guru dalam bentuk hiwar
1. Siswa tidak menyimak permasalahan yang dipaparkan guru dalam bentuk hiwar
2. Sebagian kecil Siswa menyimak permasalahan yang dipaparkan guru dalam bentuk

hiwar
3. Sebagian besar siswa menyimak permasalahan yang dipaparkan guru dalam bentuk

hiwar
4. Semua Siswa menyimak permasalahan yang dipaparkan guru dalam bentuk hiwar

2. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru tentang kejelasan dari permasalahan
1. Semua siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru tentang kejelasan dari

permasalahan
2. Sebagian kecil siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru tentang kejelasan

dari permasalahan
3. Sebagian besar Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru tentang kejelasan

dari permasalahan
4. Semua siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru tentang kejelasan dari

permasalahan

3. Siswa mengemukankan pendapat yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan oleh
guru
1. Semua siswa tidak mengemukankan pendapat yang sesuai dengan permasalahan

yang diajukan oleh guru
2. Sebagian kecil siswa mengemukankan pendapat yang sesuai dengan permasalahan

yang diajukan oleh guru
3. Sebagian besar siswa mengemukankan pendapat yang sesuai dengan permasalahan

yang diajukan oleh guru
4. Semua siswa mengemukankan pendapat yang sesuai dengan permasalahan yang

diajukan oleh guru

4. Siswa memilih pendapat yang sesuai dengan permasalahan
1. Semua siswa tidak memilih pendapat yang sesuai dengan permasalahan
2. Sebagian kecil siswa memilih pendapat yang sesuai dengan permasalahan
3. Sebagian besar siswa memilih pendapat yang sesuai dengan permasalahan
4. Semua siswa memilih pendapat yang sesuai dengan permasalahan

5. Membuat hiwar dari pendapat yang telah dipilih
1. Semua siswa tidak membuat hiwar dari pendapat yang telah dipilih
2. Sebagian kecil membuat hiwar dari pendapat yang telah dipilih
3. Sebagian besar membuat hiwar dari pendapat yang telah dipilih
4. Semua siswa membuat hiwar dari pendapat yang telah dipilih
5.



6. Mempraktekkan hiwar dengan teman kelompok di depan kelas
1. Siswa mempraktekkan hiwar dengan teman kelompok di depan kelas
2. Sebagian kecil mempraktekkan hiwar dengan teman kelompok di depan kelas
3. Sebagian besar siswa mempraktekkan hiwar dengan teman kelompok di depan

kelas
4. Semua siswa mempraktekkan hiwar dengan teman kelompok di depan kelas

7. Siswa member tanggapan tentang hiwar yang dipraktekkan oleh kelompok lain
1. Siswa tidak member tanggapan tentang hiwar yang dipraktekkan oleh kelompok

lain
2. Sebagian kecil siswa member tanggapan tentang hiwar yang dipraktekkan oleh

kelompok lain
3. Sebagian besar siswa member tanggapan tentang hiwar yang dipraktekkan oleh

kelompok lain
4. Semua siswa member tanggapan tentang hiwar yang dipraktekkan oleh kelompok

lain

Kegiatan siswa dalam diskusi kelompok

1. Siswa mengajukan pendapat pada saat berdiskusi kelompok
1. Semua siswa tidak mengajukan pendapat pada saat berdiskusi kelompok
2. Sebagian kecil siswa mengajukan pendapat pada saat berdiskusi kelompok
3. Sebagian besar siswa mengajukan pendapat pada saat berdiskusi kelompok
4. Semua siswa mengajukan pendapat pada saat berdiskusi kelompok

2. Siswa tidak berbicara dengan teman kecuali tentang materi pembelajaran
1. Semua siswa berbicara dengan teman bukan tentang materi pembelajaran
2. Sebagian kecil siswa tidak berbicara dengan teman kecuali tentang materi

pembelajaran
3. Sebagian besar siswa tidak berbicara dengan teman kecuali tentang materi

pembelajaran
4. Semau siswa tidak berbicara dengan teman kecuali tentang materi pembelajaran

3. Siswa berdiskusi kelompok sesuai dengan waktu yang telah di tentukan
1. Semua siswa tidak berdiskusi kelompok sesuai dengan waktu yang telah di

tentukan
2. Sebagian kecil siswa berdiskusi kelompok sesuai dengan waktu yang telah di

tentukan
3. Sebagian besar siswa berdiskusi kelompok sesuai dengan waktu yang telah di

tentukan
4. Semua siswa berdiskusi kelompok sesuai dengan waktu yang telah di tentukan

4. Siswa melakukan diskusi kelompok mengenai materi yang disampaikan oleh guru



1. Semua siswa tidak melakukan diskusi kelompok mengenai materi yang
disampaikan oleh guru

2. Sebagian kecil melakukan diskusi kelompok mengenai materi yang disampaikan
oleh guru

3. Sebagian besar siswa melakukan diskusi kelompok mengenai materi yang
disampaikanoleh guru

4. Semua siswa melakukan diskusi kelompok mengenai materi yang disampaikan
oleh guru

Kegiatan Akhir

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru tentang materi yang telah dibahas
1. Semua siswa tidak membuat rangkuman tentang materi yang telah dibahas
2. Sebagian kecil siswa membuat rangkuman tentang materi yang telah dibahas
3. Sebagian besar siswa membuat rangkuman tentang materi yang telah dibahas
4. Semua siswa membuat rangkuman tentang materi yang telah dibahas

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi
1. Semua siswa tidak mengerjakan soal evaluasi
2. Sebagian kecil siswa mengerjakan soal evaluasi
3. Sebagian besar siswa mengerjakan soal evaluasi
4. Semua siswa mengerjakan soal evaluasi

3. Siswa mendengar pesan moral yang disampaikan oleh guru
1. Semua siswa tidak mendengar pesan moral yang disampaikan oleh guru
2. Sebagian kecil siswa mendengar pesan moral yang disampaikan oleh guru
3. Sebagian besar siswa mendengar pesan moral yang disampaikan oleh guru
4. Semua siswa mendengar pesan moral yang disampaikan oleh guru

4. Siswa menjawab pertanyaan refleksi guru
1. Semua siswa tidak menjawab pertanyaan refleksi guru
2. Sebagian kecil siswa menjawab pertanyaan refleksi guru
3. Sebagian besar siswa menjawab pertanyaan refleksi guru
4. Semua siswa menjawab pertanyaan refleksi guru



ان  م ة ٕاىل الطلبة يف  املو ٔسئ ا

بار يل خ الق

الطبيب : أهال وسهال، مم تشكو؟

سليمان : عندي أمل شديد، يف الرأس ويف معيدي.

الطبيب : مىت شعرت ذا األمل؟

سليمان : شعرت به منذ ثالثة أيام.

الطبيب : هل تناولت شيئا؟

سليمان : تناولت بعض األقراص، ومل تنفع.

الطبيب : تفضل على السرير للفحص.

A. Pilihlah salah satu tema di bawah dan buatlah hiwar seperti contoh di atas.

ىمح- فاطمة- الطبيبة-

كامز-علي- الطبيب-

سعال-زينب- الطبيب-

ٕامس :

فصل :



B. Pilihlah jawaban Hiwar berikut ini dengan mencocokkan pertanyaan dan jawabannya
dalam tabel berikut !

األجوبةمنرةاألسئلةمنرة

تناولت بعض احلبات، ومل تنفع…تشكني؟مما١

احلمد هللا ال أشعر بأي أمل…هل ذهبت إىل الطبيب؟٢

عندي أمل خفيف، يف الرأس…مىت شعرت ذا األمل؟  ٣

شعرت به منذ أربعة أيام …كيف حاله اآلن؟ ٤

صدمته اجلوالة أمس مساء…هل تناول شيئا؟٥

هو اآلن خبري، احلمدهللا…هل تشعر بأمل األن؟٦

نعم، ذهبت إليه…عبد العزيز يف املستشفى اليوم ملاذ؟٧

ٕامس :

فصل :



األسئلة املوجهة إىل الطلبة يف االمتحان 

البعدي االختبار

املستشفى اليوم.: عبد العزيز يف فريد

: ملاذا؟عثمان

: صدمته اجلولة أمس مساء عند ما يريد الذهاب إىل البيت من اإلدارة.فريد

: كيف حاله اآلن؟عثمان

: هو اآلن خبري، احلمد هللا.فريد

: نذهب اآلن إىل املستشفى لعيادته.عثمان

يف الدور الرابع. ١٦: هو يف غرفة ماوار، رقم فريد

A. Pilihlah salah satu tema di bawah dan buatlah hiwar seperti contoh di atas.

محى دموية-زينب-فاطمة-

مبطون- سليمان-علي-

مصران-نفوس-فطري-



B. Pilihlah jawaban Hiwar berikut ini dengan mencocokkan pertanyaan dan jawabannya
dalam tabel berikut !

األجوبةمنرةاألسئلةمنرة

عندي أمل شديد، يف الرأس ويف معديت …هل اإلسالم يهتم بالنظافة؟١

صدمته سيارة أمس…ماذا بك يا سليمان؟٢

يف الدور الرابع١٦رقم …هل تناولت شيئا؟٣

نعم، يهتم ا إهتماما عظيما…هل إشتريت األدوية من الصيدلية؟٤

عند أمل خفيف يف عيين اليسرى…يف املستشفى؟كم رقم الغرفة علي ٥

ال، مل أتناول شيئا…ملاذا؟٦

نعم، الدوء األول موجود…اهال وسهال، مما تشكو؟ ٧



السرية الذاتية  

البيانات الشخصية

روضة النفوس:. االسم الكامل١

٢٢١٣٢٤٠٣٦:. رقم القيد٢

1995نوفمبري١٧ديه توها، :. حمل وتاريخ امليالد٣

: اإلناث. اجلنس٤

: اإلسالم. الدين٥

: إندونيسيا. اجلسية٦

: غري متزوج. احلالة اإلجتماعية٧

تنجوغ سالمت، دار السالم :. العنوان٨

: طالبة. العمل٩

rauzatun_nufus@yahoo.co.id:. الربيد األلكتروين١٠

امساعيل :. اسم األب١١

- :. العمل١٢

سورياين:. اسم األم١٣

ربة البيت:. العمل١٤



مورودو، فيد جيا:. العنوان١٥

خليفية التعليم

( SDN Mns. Mulieng: 2007)احلكوميةاملدرسة اإلبتدائية :دائيةتاملدرسة اإلب.١

MTsN Meureudu: 2010)املدرسة املتوسط احلكومية:. املدرسة املتوسط٢ )

SMA Swasta Muslimat Samalanga)املدرسة الثانوية :. املدرسة الثانوية٣ : 2007 )

. قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية ٤
٢٠١٧-٢٠١٣احلكومية، بندا أتثيه، سنة 

الباحثة
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