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 إقرار الباحثة
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أقرر أن هذه الرسالة يتمىن إىل أتليفي ال أقدم للحصول على  
الدرجات األكادميية ىف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشية، 

يس فيها التأليفات واألراء الىت أعدها اآلخرون، إال وفقا مبيادئ وإعداد ول
البحوث العلمية املذكورة ىف مراجعها العلمية. والباحثة مستعدة لقبول 

 العقوابت فيما يقذف عليها من انتحال املؤلفات. 
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 استهالل

 

م  ي  ح  الر   ن  ح م الر   للا   م  س  ب    

ٌّ ُقل  ...وملمو  جمعمل نماُه  لمت  آيت ه  أمع جمم يٌّ ومعمرمِب  يًّا لمقماُلو ا لمو الم ُفص   قُ ر آانً أمع جمم 
نُ و نم ِف  أمذماِن  م  ومق  ٌر ومُهوم عملمي ه م   فماٌء ومالمذ  ي نم الم يُ ؤ م  ُهوم ل ل ذ ي نم آممنُ و ا ُهًدى ومش 

م كماٍن بمع ي ٍد... عمم ى أُو لمئ كم يٌنامدمو نم م ن    

(44)حم السجدة، األية   
 

 

 )صدق هللا العظيم(

ر ُصو  عملمى ت معملُّم   قاملم أم ري ُ ال ُمؤ م ن ني  ُعممر  اب ُن اْل مطماب رمض يم للا عمن ُه: "ا ح 
ا.  اللُّغمُة ال عمرمب يمةم فمإ ِن ما ُجز ًء م ن  د ي ن ي ُكم " ت معمل مم، ف ملمي سم ال ممر ُء يُ و لمُد عمال مم

 

 



 
 

 و 
 

 اءهدإ

شاة ووالدتى روزن  الذين ربياىن صغريا  إىل والدى احملبوب هرمان -1
وعلماىن األخالق الكرمية، لعل للا حيفظهما ويعطيهما صحة 

 وسالمة ىف الدنيا واآلخرة
وإىل أخىت رجوى خلدا الىت قد ساعدتىن إلكمال هذه الرسالة،  -2

 أسأل للا أن حيزيها أحسن اجلزاء.
ذات ىف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وإىل االساتذة واالستا -3

بندا آتشية، خصوصا ىف قسم تعليم اللغة العربية الذين قد علموىن 
علما انفعا مفيدا وارشدوىن ىف صحيحا، ارشادا عسى للا أن يبارك 

 هلم. 
وإىل مجيع أصدقائى ىف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا  -4

مساعدهتم وحاستهم يل  ىف إجنار آتشية، أقول شكرا عميقا على 
  هذا البحث ، جزاهم للا خري اجلزاء.
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 شكر وتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد للا رب  العاملني على نعمة ظاهرة وابطنة، والصالة  
والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا 
وموالان حممد صلى للا عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته 

 أمجعني، أما بعد. 

فعالية " قد متت إبذن للا أتليف هذه الرسالة حتت املوضوع 
املدخل اإلتصايل بوسيلة الصور التسلسلية لرتقية قدرة الطالب على 
مهارة الكالم )دراسة جتريبية ىف املدرسة العالية مبعهد دار التحفيظ 

الىت قدمتها لكلية الرتبية إلمتام بعض الشروط  ("Banda Acehاإلخالص 
ة والتعليم والواجبات املقررة للحصول على شهادة اجلامعة ىف علوم الرتبي

 .اإلسالمى جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه

ني مها تني الكرميتهذه الرسالة للمشرف ةويتم إشراف كتاب 
الدكتوراندا حدية، املاجستري، املشرفة األوىل و فجرية، املاجستري، املشرفة 

د خطباهتما ىف كل مرحلة أعدا االباحثة عمليا ووجه تفسيدالثانية الىت 
قد  تانهلما الل تقدم الباحثة شكرا كثريا .هذه الرسالة منذ بداية إىل النهاية



 
 

 ح 
 

أنفقا أوقاهتما ومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا من أوهلا إىل 
 .آخرها، عسى للا أن يباركهما وحيزيهما أحسن اجلزاء

الدكتور وارالوالدين،  لربوفيسور تقدم الباحثة شكرا عميقا 
الدكتور  ي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه وري جامعة الران مديراملاجستري، 
ي اإلسالمية احلكومية ري عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة الران مسلم رازايل

رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة  الدكتور ترميزى ننورسى بندا أتشيه و
كومية بندا أتشيه وجلميع األساتذه احملبني الذين قد ي اإلسالمية احلري الران

إرشادا مستقيما. مث تقدم الباحثة  اعلموها علوما مفيدا وانفعة وأرشدوه
شكرا جزيال جلميع األصدقاء الذين قد ساعدوها أبفكارهم ىف إمتام كتابه 

 . هذه الرسالة، وابركهم للا ىف الدنيا واآلخرة

ملدير شكرا جزيال واحرتاما عظيما  وال تنسى الباحثة أن تقدم 
رئيس املدرسة العالية دار و  معهد دار التحفيظ اإلخالص استاذ ذوالفقار

 اتذتااألساألساتذة و التحفيظ اإلخالص األستاذ ألفي الن ور وجلميع 
دار التحفيظ املدرسة العالية  املدرسة العالية و الطالب فصل أحد عشر

 .ىف مجع البياانت هلذه الرسالةفيه الذين قد ساعدوها  اإلخالص

ذين قد لاحملبوبني ال هاوال تفوت ان تقدم الباحثة الشكرا لوالدي 
ربياها تربية حسنة ودعموها وشجعوها ىف إكمال هذه الرسالة، عسى للا 



 
 

 ط 
 

ال تنسى الباحثة  أن حيافظهما ىف الدنيا واآلخرة ويشيبهما أحسن الثواب.
  خصوصا مكتبة قسم تعليم اللغة العربيةإىل موظفى املكتبة أن تقدم شكرا 

 من املراجع اليت ميكنين الوصول إليها. ةكثري 

جزاكم للا أحسن اجلزاء وعسى للا أن مين علينا رحة الحد هلا  
وأن يشيتا حبسن الثواب. وأخريا عسى للا أن جيعلها انفعة هلا خاصة 

النصري وال حول وال  للقارئني عامة حسبنا للا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم
 قوة إال ابهلل العلي العظيم واحلمد هلل رب  العاملني. 
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 مستخلص البحث
عنوان البحث: فعالية املدخل اإلتصايل بوسيلة الصور التسلسلية لرتقية 

)دراسة جتريبية ىف املدرسة  قدرة الطالب على مهارة الكالم
 (Banda Aceh العالية مبعهد دار التحفيظ اإلخالص

 االسم الكامل: أوىل شفاء خرياىن
 180202162رقم القيد: 

 ملتيمني غربالذى يقع ىف  Mahaad Daarut Tahfidz Al Ikhlas إن
يركز الطالب فيه بتحفيظ القرآن مع ان  بندا أتشيه  املقاطعة جااي جديد

مادة اللغة العربية يدرس ايضا. حينما ال حظت الباحثة ان الطالب ال 
يقدرون على التكلم ابلعربية. لذلك حتاول الباحثة أن تطبق املدخل 
اإلتصايل بوسيلة الصور التسلسلية تسهل الطالب على مهارة الكالم.  

وسيلة ب املدخل اإلتصايل ة تطبيقكان أهداف البحث هي ملعرفة فعالي
و ملعرفة تطبيق  مهارة الكالم لرتقية قدرة الطالب على ةالصور التسلسلي

ة ىف تعليم املهارة الكالم ىف وسيلة الصور التسلسليب املدخل اإلتصايل
 Mahaad Daarut Tahfidz Al ب( املدرسة العالية 1فصل أحد عشر )

Ikhlas نهج البحث استعملته الباحثة فهو اإلخالص بندا آتشية. وأما م
  (Pre Experimental Design) منهج جترييب ابلتصميمات التمهيدية

وعينة   One Group Pre Test Post Test Desaign بقسم التصميم



 
 

 ف 
 

( املدرسة العالية 1البحث هي كل الطالب ىف الفصل أحد عشر )
أما نتائج  طالبا. 20 عددهمMahaad Daarut Tahfidz Al Ikhlas  معهد

البحث هي تطبيق املدخل اإلتصاىل بوسيلة الصور التسلسلية على مهارة 
 (Sig)ستوى الداللة أن نتيجة امل الكالم فعاال بواسطة االختبار ت

. و نتيجة أنشطة املدرسة بتطبيق املدخل اإلتصاىل (0،00> 0،05)
ا. ونتيجة أنشطة   %93،75بوسيلة الصور التسلسلية  مبعىن جي د جد 

 %96،15الطالب بتطبيق املدخل اإلتصاىل بوسيلة الصور التسلسلية 
ا.   مبعىن جي د جد 
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ABSTRACT 

Researcher Title                       : Effectiveness of 

Communicative Approach 

Using Serial Image Media in 

Improving Students’ Speaking 

Ability 

Name full of the researcher     : Ully Shifa Chairani  

Nim       : 180202162 

Mahad Daarut Tahfidz Al Ikhlas, which is located in Lamteumen 

Barat street district Jaya Baru, Banda Aceh, focus on students 

memorizing Al Quran, despite Arabic language also being taught 

there. However, the researcher observe that students there are 

lacking in speaking Arabic. Thus, researcher attempts to apply 

communicative approach through serial pictures for students’ 

maharah kalam. This research aims to find out effectiveness of 

communicative approach through serial images to improve 

students’ skills jn maharah kalam, and also to find out the 

application of communicative approach through images to 

improve student’s skills in maharah kalam in 11 grade students of 

Mahad Daarut Tahfidz Al Ikhlas High school. Research methods 

utilized here is experiment method with pre experimental design 

with the model of One Group Pre Test Post Test design. Samples 

of the research is the whole 11 grade students (1) which are 20 

students. The result of this research is the application of 

communicative approach through serial pictures media towards 

speaking skills is effective, using T trial. Significantcy result (Sig) 

is (0,05>0,00). Observation results for teachers by applying 

communicative approach through serial pictures is 93,75%, which 

means very good. Observation results for students by applying 

communicative approach through serial pictures is 96,15%, which 

means very good. 
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ABSTRAK 

Judul Skripsi           :  Efektifitas Pendekatan Komunikatif Dengan 

Media Gambar Berseri Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam 

Berbicara 

Nama Peneliti       : Ully Shifa Chiarani 

Nim        : 180202162 

Mahad Daarut Tahfidz Al-Ikhlas terletak di Lamteumen Barat 

Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh yang memfokuskan siswa 

pada menghafal Al-Qur'an, meskipun bahasa Arab juga diajarkan 

disana. Namun, Ketika peneliti melihat bahwa siswa disana 

kurang dalam berbicara bahasa Arab. Oleh karena itu, peneliti 

mencoba untuk menerapkan pendekatan komunikatif melalui 

gambar berseri untuk maharah kalam siswa.  Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan pendekatan 

komunikatif melalui gambar berseri untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam maharah kalam, dan juga untuk 

mengetahui penerapan pendekatan komunikatif melalui gambar 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam maharah kalam di 

kelas 11 SMA Mahaad Daarut Tahfidz Al Ikhlas. Adapun metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan rancangan Pre Experimental Design dengan 

model One Group Pre Test Post Test desaign. Sampel penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas sebelas (1) berjumlah 20 siswa. 

Adapun hasil penelitian ialah penerapan pendekatan komunikatif 

melalui media gambar berseri terhadap keterampilan berbicara 

yaitu efektif melalui uji T Hasil tingkat signifikansi (Sig) adalah 

(0,05 > 0,00). Dan hasil observasi terhadap guru dengan 

menerapkan pendekatan komunikasi dan media gambar berseri 

ialah 93,75% artinya sangat baik. Dan hasil observasi terhadap 

siswa dengan menerapkan pendekatan komunikasi dan media 

gambar berseri ialah 96,15%, artinya sangat baik. 
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 األول فصلال

 أساسية البحث

 مشكلة البحث: -أ
إن املهارات اللغوية ىف أي لغة تنقسم إىل أربعة  

الكتابة. أقسام، فهى: االستماع و الكالم و القراءة و 
مهارة الكالم تعترب من أهم املهارات اللغوية ألن كثريا ممن 

 ،يتعلم اللغة األجنبية اول ما يهدف اليه هو الكالم
وتعترب أيضا اكثر احتياجا من الوسائل واملعينات ألن 

جل والرتدد واْلوف من ارتكاب االخطاء تلعب على اْل
 . 1املتعلم وتعوقة على االشرتاك ىف النطق واحلديث

                                                             
 1Henry Guntur Tarigan. Berbicara Sebagai Suatu 

Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 1990), hal. 1 
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ارة هارات اللغة العربية وهي مهمهارة الكالم من م 
مهارة متتلك دورا مهما ىف تعليم ي ضرورية. الكالم ه

هبذه املهارة ستذهب  باللغة العربية. إذا ما اهتم الطال
إحدى املهارة تواصل ألن الكالم يعىن  اللغة عن أذهاِنم

 بني واحد وأخرى ابستخدام اللغة. 
م اللغة يأحد العوامل الىت تؤثر على جناح تعل 

ىف  ية املستخدمةالتعلم املدخل و الوسيلةالعربية هو 
. جذابة حىت يرقى دوافع الطالب ىف التعلمفعالة و  الفصل
ىف تكلم اللغة العربية، فيحتاج املعلم  بل الطالولتسهي
احد مدخل  و ة.التعلمية املناسب يلةالوس و دخلإىل امل

لرتقية مهارة الكالم يعىن املدخل اإلتصاىل إبستخدام 
 وسيلة الصور التسلسلية. 

ستند ييقصد به املنطلقات الىت  هي دخلإن امل 
صورها ملفهوم اللغة وفلسفة يإليها طريقة التدريس مثل 

تعليمها، والنظرة إىل الطبيعة اإلنسانية، وشخصية 
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إلتصاىل هو العملية الىت يتم عن طريقها . ااملتعلمني
انتقال املعرفة من شخص آلخر حىت تصبح مشاعا 
بينهما، وتؤدى إىل التفاهم بني هذين الشخصني أو 

تدريب األطفال على . املدخل اإلتصاىل هو أكثر
ستخدام التلقائى واملبدع اللغة وأيضا تدريب احلوار و اال

 2. احملادثة والبعدى عن اْلجل
كانت الوسيلة التعلمية هلا دور مهم ىف تواصيل  

عملية  تساعدوسيلة تعليم .3املتعلمنياملادة التعليمية إىل 
 يلةم ، حيتاج املعلمون حًقا إىل وسيِف التعل. ميالتعل
، يقوم املعلمون ابلتعليم ةليوسم ألنه ابستخدام يالتعل

. ألن الوسيلة املعرفة بسرعة الببشكل أسهل ويتلقى الط

                                                             

ترقية مهارة الكالم املدخل االتصاىل واستخدام ىف عدى كسمان،  2 
 22-21( ص Naskah Aceh ،2017: تشيهآ بندا ) ،لدى الطلبة دراسة اجرئية

جامعة )، ، الوسائل التعليمية املساعدة على التعلمعادل فاضل علي 3 
 ( 2007: آلية الرتبية الرايضية بغداد
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 يلةوإحدى الوس .البقناة معلومات بني املعلم والطهو 
الصور  يلةهي وس تعليم مهارة الكالماملستخدمة ِف 

الصور التسلسلية هذه على  يلةتعمل وس و  التسلسلية
وسيلة الصور التسلسلية  فرز الصور من صورة إىل أخرى.

معنها سلسلة الصور راوية حداث والصور مرتبة 
  4ابلتسلسل.

 الصور التسلسلية يلةوساملدخل اإلتصاىل و  
ىف املدرسة  إنمناسبة تطبقهما ىف تعليم املهارة الكالم. 

مل  املدرس Mahad Daarut Tahfidz Al Ikhlas العالية
تعليم الكالم ىف الوسيلة ىف هذه املدخل و  اهذتخدم يس

 Mahad Daarut. اعتمادا على املالحظة األوىل باملدرسة

Tahfidz Al Ikhlas   وجدت الباحثة فيها أن قدرة
مدرسة  ألنالطالب على التحدث ابللغة العربية ضعيفة 

                                                             
 4 Iis Aprinawati, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 

Penggunaan Media Gambar Seri Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berbicara Anak Usia Dini (Riau: PAUD FKIP Univ. Pahlawan Tuanku 

Tambuasai , 2017), hal 77 
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 Mahad Daarut. و بحتفيظ القران ة هيرز ابربانجمها الب

Tahfidz Al Ikhlas  الدروس املدرسة وفق فيه علم ي
اللغة  البيتعلم الط ملناهج احلكومية ومنها اللغة العربية.اب

سكن. وهناك أيضا خيص يوما ِف املو العربية ِف املدرسة 
ىف كل اسبوع يوما لغواي. جمهز الطالب ابملفردات 
ويستخدمها ىف احملادثة اليومية. وأما ىف الواقع ما يتكلم 

الطالب غري منضبط  ألنليال الطالب اللغة العربية إال ق
ومن هذه املظاهر تريد الباحثة أن  5ىف حتدث اللغة.

تطبيق املدخل اإلتصاىل بوسيلة الصور لرتقية قدرة 
 .الطالب على مهارة الكالم

فعالية " وتقوم الباحثة حبث علمي حتت املوضوع   
وسيلة الصور التسلسلية لرتقية قدرة باإلتصايل  املدخل

 . على مهارة الكالم" البالط
                                                             

 5 Hasil wawancara dilakukan dengan ustadzah (Juli 2021 Dan 

14 Agustus  2021 di sore hari) dan alumni Mahad Daarut Tahfidz Al-

Ikhlas (12 Agustus 2021 di malam hari).  
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 سؤال البحث: -ب
 ةوسيلة الصور التسلسليب املدخل اإلتصايل تطبيقهل  -1

 ىفمهارة الكالم  على لرتقية قدرة الطالب فعال
 Mahad Daarut Tahfidz Alاملدرسة العالية ب

Ikhlas؟ 
وسيلة الصور ب املدخل اإلتصايلكيف تطبيق  -2

العالية املدرسة  ة ىف تعليم مهارة الكالم ىفالتسلسلي
 ؟ Mahad Daarut Tahfidz Al Ikhlasب

 هدفا البحث:  -ج
وسيلة الصور ب املدخل اإلتصايل ملعرفة فعالية تطبيق -1

 ىف مهارة الكالم لرتقية قدرة الطالب على ةالتسلسلي
  Mahad Daarut Tahfidz Al Ikhlas املدرسة العالية ب

وسيلة الصور ب املدخل اإلتصايلملعرفة تطبيق  -2
املدرسة العالية   تعليم مهارة الكالم ىفة ىفالتسلسلي

   Mahad Daarut Tahfidz Al Ikhlas ب
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 أمهية البحث: -د
 :للمدرس -1

أن يكون هذا البحث مرجعا مفيدا للمدرس الذي 
اإلتصايل  املدخليعلم مادة اللغة العربية ألن استخدام 

لتكلم اللغة  البشجع الطيسلسلية تبوسيلة الصور ال
 العربية.

 الطالب:-2
بتطبق املدخل اإلتصاىل و وسيلة الصور التسلسلية 

 .على مهارة الكالم بيشجع ويرقى قدرة الطال
 للباحثة:-3

مدخل اإلتصاىل و وسيلة عن  اهتار باْلو  عرفةزايدة امل
 وتطبقهما ىف تعلم اللغة العربية الصور التسلسلية

 افرتاضات و فروض البحث: -ه
ن املدخل أ يهاالفرتاضات ىف هذا البحث  

رقى مهارة الكالم. ياالتصاىل بوسيلة الصور التسلسلية 
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الباحثة ىف هذا البحث فهي   وأما الفرض الذى افرتضته
 كما يلى:

 املدخل اإلتصايل تطبيقن إ: (Ho)الفرض الصفرى  -1
 لرتقية قدرة يكون فعاالال  ةوسيلة الصور التسلسليب

 الطالب على مهارة الكالم.
 املدخل اإلتصايل تطبيقن : إ(Ha)الفرض البديل   -2

 لرتقية قدرة يكون فعاال ةوسيلة الصور التسلسليب
 الطالب على مهارة الكالم. 

 حدود البحث: -و
 احلد املكاين: -1

 ب عاليةالبحث ىف املدرسة ال ة هذاأجرى الباحث
Mahad Daarut Tahfidz Al Ikhlas  بندا اتشبة

 مدرسة العالية (أ) صف الثاىنلل
 املوضوعي:احلد  -2
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 فعالية املدخل موضوع البحثتقتصر الباحثة 
وسيلة الصور التسلسلية لرتقية قدرة باإلتصالية 

)دراسة جتريبية ىف  على مهارة الكالم البالط
 Mahad Daarut Tahfidz Alاملدرسة العالية ب 

Ikhlas .) 
 احلد الزماين: -3

-2021 العام الدرسي ىف جيرى هذا البحث
2022 

 صطلحات:معاىن امل -ز
قبل أن تبحث الباحثة عن األشياء املتعلقة هبذا   

املوضوع ترى أن تبني الباحثة معاىن املصطلحات ىف 
 .املوضوع ليفهم القارؤون ما قصدته الباحثة

 :اإلتصايلمدخل  -1



10 

 

 

 اإلتصاىل 6وجهة نظر عملية التعلم.املدخل هو  
توصيل فكر أو  هالعملية الىت يتم عن طريق هو

 7.إحساس أو إدراك أو مهارة من شخص إىل آخر
التعلم الذي يركز على مهارة هو  اإلتصاىل املدخل
عملية نقل االفكار املدخل اإلتصاىل يعىن 8. الكالم

واملعلومات واالرء واحلساسيس وتبادهلا بني شخص 
وآخر، أو بني شخص وجمموعة، أو بني جمموعة أو 

 ط ب ية. عن املهنة ال جمموعة
 وسيلة الصور التسلسلية: -2

                                                             
 6 Abdullah, Pendekatan dan Model Pembelajaran Yang 

Mengaktifkan Siswa, (Probolinggo: Insitut Agama Islam Nurul Jadid 

Paiton, 2017), hal 47 

املناهج والوسائل التعلمية، حممد لبيب النجيحي و حممد منري مرسى،  7 
 231(، ص 1997)مصرى: مكتبة األجنلو املصرية، 

 8 Ahmad Muradi, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan 

Kebahasa Arab, Pendekatan Komunikatif Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2014), hal.32 
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الصور معنها 9وسيلة معنها املواسطة، أداة وسائل. 
التسلسلية معنها  10الشكل كل ما يصور الصفة.

 يلةوس 11األشياء املرتابطة. التسلسل هو املتتابع.
الصور التسلسلية هي وسيلة تعليمية يستخدمها 
املعلمون على شكل صور حتتوي على قصص ، 
وذلك بفرز الصور حبيث يكون إلحدى الصور 

وسيلة الصور التسلسلية يعىن  12.األخرى عالقة قصة

                                                             

 إبتعمال الكتاب"درس اللغة العربيةتطبيق املدخل اإلتصاىل دفياىن،  9 
Kurikulum 2013" رسالة ماجستري على مهارة الكالم، الطالبات  لرتقية القدرة

 34ص (،2021اإلسالمية احلكومية، بندا أتشيه: ىغري منشور )جامعة الرانري 
 املتجد ىف اللغة واألعالم، الطيبعة الثامنة والعشرونلوبس معاون،  10 

 44(، ص 1987)بريوت: دار املشريق، 
ترقية مهارة الكالم عند الطالب بوسيلة الصور املتسلسلة، قرتى،  11 

اإلسالمية احلكومية، بندا أتشيه:  ىرسالة ماجستري غري منشور )جامعة الرانري 
 4(،ص 2014

 12 Apri Damai Sagita Krissandi, Sastra Anak Indonesia, 

(Depok: Sanata Dharma University, 2020), hal 79 
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سلسلة الصور بني إحدى الصور واآلخر عن احلج و 
 العمرة.

 مهارة الكالم: -3
ارات اللغوية األربعة مهارة الكالم هي إحدى امله 

ىف تعليم اللغة العربية. أما املهارة الكالم هي من مثل 
صحة اللفظ وصحة التنغيم والتحدث بسرعة 

  -يكلم -الكالم اسم مصدر من كلم  13مناسبة.
كالما ىف أصلى اللغة معنه اصوات املفيدة، 

إحدة الكالم يعىن 14واصطالحا معنه اجلملة املفيدة. 
 واحد أخرى ابستخدام اللغة.  املهارة تواصل بني

 
 

                                                             

  26-24ص ...، املدخل االتصاىلعدى كسمان،  13 
)القاهرة: دار انشر، بدون السنة(،  املعجم الوسيط،إبراهيم انيس،   14 

 832ص 
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 الدراسات السابقة:  -ح
الدراسات السابقة هي احلثون السابقة الىت  

يستخدمها الباحث قيادة ببحثها، أذا، ال بد للبحوث 
 اليابقة والبحوث الىت بعدها أن تكون بينما العالقة.

 :15(2019) سىت نورهاليزىالدراسة  -1
استجابة وهتدف هذه الباحثة كما يلى: تعريف على 

ستخدام طريقة احملاكة الطالبة ىف تعلم مهارة الكالم اب
استخدام طريقة و تعريف على فعالية  بوسيلة كرتون

احملاكة بوسيلة كرتون لرتقية قدرة الطالبة على مهارة 
. البحث التجرييب. وطريقة هذا البحث يعىن الكالم

وِف هذا البحث، جتري الباحثة حبثها ىف جمموعة 

                                                             

استخدام طريقة احملاكة بوسيلة كرتون لرتقية قدرة سىت نورهاليزى ،   15 
 Banda دار العلوم العصرىالطالبة على مهارة الكالم )دراسة جتريبية مبعهد 

Aceh)، تري غري منشور، )جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا رسالة ماجس
 م (2019آتشية،
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 One Group Pre-Test Post-Test يعىن .واحد
Desaign . ونتائج الباحثة يعىن : استجابة الطالبة على

استخدام طريقة احملاكة بوسيلة كرتون لرتقية مهارة 
، وأما اإلجيابة السلبية  %94،61إجيابية،  الكالم

. وأما إن على فعالية بعد إجراء %5،39ابلنسبة: 
 . 2،70<22،29>2،81البحث كما يلى: 

  .القة الدراسة السابقة ابلدراسة احلاليةع
وجه اإلختالف: البحث احلايل خيتلف ابلبحث - (1

بحث من املوضوع تالذى كتاهبا سىت نورهاليزى 
استخدام طريقة احملاكة بوسيلة كرتون لرتقية  عن

. والدراسة احلالية قدرة الطالبة على مهارة الكالم
صور بوسيلة ال اإلتصايلتبحث ىف فعالية املدخل 

التسلسلية لرتقية القدرة على مهارة الكالم 
)دراسة جتريبية مبعهد دار التحفيظ اإلخالص 

Banda Aceh.)  وطريق حتليل البياانت من هذا
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البحث احلاىل يعىن إبستخدام صيغة و طريق 
 SPSS Statistic 22احلالية إستخدام 

وجه التشبه: هلما تشبهه تدريس احملادثة و - (2
 One Group Pre-Testمهارة الكالم و طريقة 

Post-Test Desaign. 
 : 16(2020)ألفياة الرحم الدراسة  -2

وهتدف هذا الباحث كما يلى :األول تعريف على 
 Time Tokenأسلوب نشاط الطالبات بتطبيق 

ابلقصة لرتقية مهارة الكالم مبعهد دار  الزهدين 
Aceh Besar . تطبيق أسلوب  تعريف علىوالثاىن

Time Token عند  ابلقصة لرتقية مهارة الكالم
وطريقة . Aceh Besarمبعهد دار  الزهدين الطالبات 

وِف هذا البحث، . البحث التجرييبهذا البحث يعىن 
                                                             

ابلقصة لرتقية مهارة  Time Token أسلوبتطبيق  ، ألفياة الرحم16 
تري غري رسالة ماجس (،Aceh Besar مبعهد دار  الزهدين)دراسة جتريبية الكالم 

 م (2020الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا آتشية، منشور، )جامعة
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 Oneيعىن  .جتري الباحثة حبثها ىف جمموعة واحد

Group Pre-Test Post-Test Desaign . ونتائج الباحثة
حسنت أنشطة املدرسة ِف تطبيق يعىن : األول 

ابلقصة ألِنا حصلت على  Time Tokenأسلوب 
الثاىن   جنح جيدا. مبعين %92،85نتيجة املعدلة 

 Timeحسنت أنشطة الطالبات ِف تطبيق أسلوب 

Token  ابلقصة ألِنن حصلن على نتيجة املعدلة
كان تطبيق ، والثالث   مبعىن جنح جيدا %25و89

ابلقصة دل على ترقي مهارة  Time Tokenأسلوب 
الكالم عند الطالبات. وهذا يتضح من االختبار 

Test -  ت حتصل على نتيجة أصغر من مستوى
 . ( α  =0،05( )0،00 < 0,05) الداللة

  .عالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية
وجه اإلختالف: البحث احلايل خيتلف ابلبحث - (1

 بحث عنمن املوضوع ت كتاهبا ألفياة الرحمالذى  
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والدراسة احلالية تبحث  أسلوب القصص.تطبيق 
بوسيلة الصور  اإلتصايلىف فعالية املدخل 

التسلسلية لرتقية القدرة على مهارة الكالم )دراسة 
 Bandaجتريبية مبعهد دار التحفيظ اإلخالص 

Aceh .) و طريق حتليل البياانت من هذا البحث
 SPSS Statistic 22يعىن إبستخدام صيغة و احلاىل 

 SPSS Statistic 22و طريق احلالية إستخدام 
وجه التشبه: هلما تشبهني ىف مهارة الكالم و  - (2

 .one group pre-test post-test desaignطريقة 
 :17(2019الدراسة ريتا زهر ) -3

                                                             

فعالية استعمال الوسيلة السمعية لرتقية قدرة الطالبات  ،ريتا زهر17 
 (Banda Aceh على مهارة الكالم )دراسة جتريبية مبعهد دار العلوم العصرى

تري غري منشور، )جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا رسالة ماجس،
 م (2021آتشية،
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وهتدف هذه الباحثة كما يلى: تعريف على فعالية 
السمعية لرتقية قدرة الطالبات على استعمال الوسيلة 

مهارة الكالم و تعريف على استجابة الطالبات ال 
وطريقة هذا البحث يعىن . ستعمال الوسيلة السمعية. 

وِف هذا البحث، جتري الباحثة . البحث التجرييب
 One Group Pre-Testيعىن  .حبثها ىف جمموعة واحد

Post-Test Desaign . :إن النتيجة ونتائج الباحثة يعىن
جدول( وهي: -احلساب( أكرب من نتيجة )ت-)ت

، وإستجابة الطالبات 2،80>22،62 <2،06
إجيابية ، وهذا كما نرى ىف حتليل البياانت بقيمة 

94،8% . 
 .عالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية

وجه اإلختالف: البحث احلايل خيتلف ابلبحث - (1
بحث وع تريتا زهر من املوض الذى كتاهبا سىت 

، والدراسة احلالية  استعمال الوسيلة السمعية عن
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بوسيلة الصور  اإلتصايلتبحث ىف فعالية املدخل 
التسلسلية لرتقية القدرة على مهارة الكالم )دراسة 

 Bandaجتريبية مبعهد دار التحفيظ اإلخالص 

Aceh .) و طريق حتليل البياانت من هذا البحث
طريق احلالية احلاىل يعىن إبستخدام صيغة و 

 SPSS Statistic 22إستخدام 
وجه التشبه: هلما تشبهني ىف مهارة الكالم و - (2

 . one group pre-test post-test desaignطريقة 
 :طريقة كتابه الرسالة -ظ

وكيفيةكتابة هذه الرس       الة إعتماد طريقة ما أو  
الرتبية جلامعة  كلية  الباحثة على النظام الذي وض       عته

 : كتاب  الرانريي اإلسالمية احلكومية مذكور ِف
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar- 

Raniry, Banda Aceh Tahun 2016” 

 

 



 
  

20 

 

 الفصل الثاىن

 اإلطار النظرى

 :املدخل اإلتصاىل-أ
 :مفهوم املدخل -1

ما هو اجملموعة من  املدخل ىف تدريس 
االفرتضات الىت تربطه بعضها ببعض عالقات 
متبادلة. وهذه اإلفرتضات تتصل اتصاال وثيقا بطبيعة 
اللغة وطبيعة عملييت تدريسها وتعلمها. واملدخل 
عادة ما يكون أمرا متفقا عليه ىف صورة تكاد تكون 
مبدئية ال تتحمل اجلدول من وجوة نظر أصحابة. 

ئ عبارة عن وصف لطبيعة املوضوع وهو مبعىن إجرا
الدراسي الذى سيعلم )اللغة( وبيان لوجهة نظر بعض 
الناس وانسفة بعض األشياء الىت يعتنقوِنا حبيث 
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 18الحتتاج منهم ابلضرورة إىل برهان أو دليل. 
إبستخدام   النماذج والطرق تظهراجعلها املدخل 

 معلم التعليم.
بداية أو زوااي ميكن تفسري مناهج التعلم كنقاط  

رؤيتنا لعملية التعلم اليت تشري إىل اآلراء حول حدوث 
عملية ال تزال عامة جًدا ِف طبيعتها ، ِف مستوعب، 
ملهم، قوي، ويدعم األساليب التعلم بنطاق نظري 

ومن مظاهر اْلرية ِف هذا املدخل توظيف  19.معني
اللغة و كذلك  جمموعة من املفاهيم اجلديدة حول

سيكولوجية تعل مها، توظيفا جيدا مكن من حول 
اعتماد على البيان .االتصايل املدخل حتديد معامل

                                                             

 
املدخل اإلتصاىل ىف تعليم اللغة العربية لغري حممد أيدي ايىن،  18

https://jurnal.ar-لساننا، ، الناطقني هبا

3467raniry.ac.id/index.php/lisanuna/article/view/ ،اتريخ الدخول يوليو-
 vol. 7 no. 2. 2017ديسمبري /
مصر: جامعة ( تعليم العربية لغري الناطقني هبارشدي أحد طعيمة،  19 
 119( ص. 1989املنصورة، 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/lisanuna/article/view/3467
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/lisanuna/article/view/3467
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السابق، إن املدخل هو جمموعة من اإلفرتاضات 
املتعلقة بعضها ببعض، وتتصل اتصاال وثيقات 

 بطبيعة اللغة وطبيعة تعليم اللغة وتعلمها. 
 :اإلتصاىل مفهوم-2

اللغة ذات  وظيفة االتصال إحدى أهم وظائف 
الطابع االجتماعى فهي متتثل عالقة اللغة واجملتمع 
وعالقة الفرد ابجملتمع من خالل اللغة، فاللغة هي 

إن مفهوم  أداة املرء ىف االتصال أبفراد اجملتمع.
إن  widdowsonاإلتصاىل هو كما قال ويدرسون 

مصطلح اإلتصاىل يطلق عليه حني حيدد مستعمل 
اللغة موقفا يتطلب منه نقل معلومات معينة لتحقيق 

بني  convergence of knowledgeالتقارب املعرىف 
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األفراد، ومن مث ميكن أن يتغري هذا املواقف بشكل أو 
 20 .آبخر
ن اإلتصاىل هى عملية نقل األفكار واملعلومات إ 

وتبادهلا بني شخص آخر، أو بني واالرء واحلاسيس 
شخص جمموعة، أو بني جمموعة جمموعة، إلحداث 
التفاهم والثة بني املتصلني إبستخدام وسائل اتصاىل 

 أو غري لفظية )كلمة منطوقة أو مكتوبة( لفظية
التعلم من  21.)كاإلشراك ابلرأس أو ابألطراف(

ِف  خالل التفاعل والتواصل هو جزء من تعلم اللغة.
التواصل إىل مهارات  حتدث  مدخلس ، تؤدي األسا

اجليدة والصحيحة وهو اهلدف الرئيسي ِف تعلم اللغة 

                                                             

 دار الفكر العرىب،: القاهرة)، املهارة الغويةرشد أحد طعيمة،  20 
 157 ص(،2006

ىف تدريس  تطبيق املدخل اإلتصاىل ابستعمال األدواتروضة،  21 
اإلسالمية احلكومية، بندا أتشية ،  ىرسالة ماجستري منشور، )جامعة الرنري دثة، ااحمل

 21. ( ص2018
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مبدأ التواصل هو تشجيع  ، مبا ِف ذلك اللغة العربية.
على التحلي ابلشجاعة الستخدام و تطبيق  لبةالط

 .حىت ال تكون العملية ِف الفصل مملة اللغة العربية
 :اإلتصاىلمفهوم املدخل -3

املدخل الذى يركز  يعىن املدخل اإلتصاىل  
ىف تعليم اللغة على اللغة ذاهتا ووظائفها، كذلك 

املدخل اإلتصاىل هو تعلم اللغة  الكفاية االتصالية.
الذي يعتمد على أهداف التعلم الىت هتتم بوظيفة 
اللغة كأداة اتصال. يتم توجيه الطالب لتكون قادرة 

اهلدف  22.ة اللغةعلى استخدام اللغة، وليس ملعرف
من هذا املدخل ،هو يتيح الفرصة للتالميذ 
الستخدام اللغة العربية ِف وضع الطبيعي مع هذا 
املوقف من العفوية اإلبداعية، ابإلضافة إىل التمكن 

                                                             

 تطبيق املدخل اإلتصاىل إبتعمال الكتاب"درس اللغة العربيةدفياىن،  22 
Kurikulum 2013" رسالة ماجستري على مهارة الكالم، الطالبات  لرتقية القدرة
 34 ص (،2021اإلسالمية احلكومية، بندا أتشيه: ىالرانري غري منشور )جامعة 
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اللغة. الرتكيز املتوسط هو للتعبري عن املعىن  من قواعد
والغرض احلق، وفقا ملتطلبات و وظائف االتصاالت 

 .الوقتِف ذلك 
هذا املنهج هو مقاربة لفكرة أن القدرة   

على استخدام اللغة ىف تواصل هدف جيب حتقيقة ىف 
تعلم اللغة. نرى أن الوظيفة الرئسية للغة هي 
التواصل. وهذا يعىن أن مادة التدريس ابللغة العربية 
جييب أن تكرن مادة عملية وعملية، وهي مادة 

لطالب توصيلها تعليمية شائعة االستخدام وميكن ل
على التواصل  زاإلتصاىل الرتكي 23.شفهيا وخطيا

اللغة، و يتم بناء على ما حيتاجة الطالب من عناصر 
أن ميكن حتديد الشمات  .لغوية متكنه من التواصل

 24:  الرئسية لعملية االتصاىل أبِنا

                                                             
 23 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa 

Arab, (Malang: Misya 2005), hal 54 

 9ص....، تطبيق املدخل اإلتصاىل ابستعمال األدوتروضة،  24 
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 عملية تفاعلية لشخصني أو أكثر -1
أو  إِنا عملية هتدف إىل نقل املعرفة، أو اْلربة، -2

 املهارة أو تبادهلا
إن الغاية من عملية االتصال احدث تغري  -3

 مرغوب فيه سلوك الطرف االخر

 :خصائص املدخل اإلتصاىل-4

 25: خصائص املدخل االتصاىل، هو 

الغرض من تعلم اللغة هو تطوير قدرة الطالب - (1
على التواصل مباشرة ابستخدام اللغة املستهدفة 
ىف سياق التواصل احلقىقى أو ىف مواقف احلياة 
احلقيقية. ليس الغرض من هذا املدخل اإلتصايل 
إتقان النحوية أو القدرة على إصدار مجل حنوية 

                                                             
 25 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran ..., hal 

55 
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الم تكون نظرية سلبية. بل القدرة على إنتاج الك
 املناسب للسياق.

الشي األساسي ىف هذا املدخل اإلتصاىل هو - (2
معىن كل شكل من أشكال اللغة املستفادة 
وعالقة شكل اللغة وتنوعها ومعىن وضع اللغة 

 وسياقها
ىف عملية التعليم والتعلم، يتصرف الطالب  - (3

كمتواصلني يلعبون دورا نشطا ىف أنشطة 
املعلمون ىف االتصاىل احلقيقية، ىف حني يبدأ 

تصميم أمناط خمتلفة من التفاعل بني الطالب 
 ويعلمون كميسرين

األنشطة ىف الفصل هي بشكل ملحوظ ىف - (4
الغالب عن طريق أنشطة التواصل، وليس 

 التدريبات التالعب والتقليد ال معىن له.
ختتلف املواد املقدمة، ليس فقط اعتمادا على - (5

يها بشكل الكتب املدرسية، ولكن يتم الرتكيز عل
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أكرب على املواد األصلية )أخبار الصحف 
 والقوائم واإلعالانت وما إىل ذلك(.

ال حيظر استخدام اللغة األوىل ىف الفصل على - (6
 اإلطالق، ولكن جيب احلد منها

ىف املدخل اإلتصاىل، يتم قبول استعداد - (7
 الطالب لتشجيع الشجاعة على التواصل

على القدرة يؤكد التقييم ىف املدخل اإلتصاىل - (8
على استخدام اللغة ىف احلياة الواقعية، وليس 

 على إتقان اهلياكل اللغوية أو القواعد اللغوية
من هذا خصائص،  نعريف غرض من تعلم اللغة  

و الشي األساسي ىف هذا املدخل اإلتصاىل و دور 
الطالب ىف التدريس التعلم و كيف ختلف املواد 

 املدخل اإلتصاىليؤكد التقييم ىف  كيفاملقدمة و  
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 خطوات املدخل اإلتصاىل:-5
تعليم ىف ترقية مهارة الكالم ابملدخل خطوات  

 26 اإلتصاىل هو:
خيتار املدرس املواد الدراسية الالئقة واملناسبة. - (أ

إىل عدة اجملموعات و كل  البيقسم املدرس الط
اجملموعة على األقل مخسة أشخاص. وثالثة 

 أشخاص يكونون كضيوف الربانمج.
عن العبارات اْلاصة  البيتناقش املدرس والط- (ب

 املستخدمة ىف التعليم ابملدخل اإلتصايل.
كال ما على اإلطالق فيما   البيدرب كل الط- (ت

 بينهن واآلخرون يستمعن كالم أخواهتن
 تعليم والتعلم ابستخدام املدخل اإلتصاىلعملية ال 

حيتاج ثالثة املرحلة. و من هذا اْلطوات الطلبة أكثر 
ميكن ىف تعليم و تعلم نشاطا على الكالم. ولكن، 

                                                             

واستخدام ىف ترقية مهارة الكالم  املدخل االتصاىلعادى كسمان، 26 
 93.ص ،( Banda Aceh :Naskah Aceh ،2017) ،لدى الطلبة دراسة اجرئية
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املدرس أنشأ فرقة زوجني. ألن املوضوع عن احلوار 
 نيحلسن اْلط فرقة زواج

 أنواع املدخل:-6
 27 أنواع املدخل ينقسم إىل أربعة أقسام:

 اإلنساىن املدخل- (1
مدخل من مداخل تعليم اللغة األجنبية،  

يقوم على املبادئ والقيم اإلسانية، ويدعو إىل 
الفهم اآلخرين، وتقدير شعورهم؛ ويهتم 
ابملتعلم، وينظر إليه بوصفه إنساان، وليس آلة 
تتلقى مثريات معينة وتستجيب هلا بطريقة 
حمددة. وقد ارتبط هبذا املذهب بعض طرائق 

لتدريس؛ كطريقة تعلم لغة اجلماعة أو الطريقة ا
  .اإلرشادية، والطريقة الصامتة والطريقة اإلحيائية

                                                             

 تطبيق املدخل اإلتصاىل إبتعمال الكتاب"درس اللغة العربيةدفياىن، 27 
Kurikulum 2013" ماجستري رسالة على مهارة الكالم، الطالبات  لرتقية القدرة

 18.  ص (،2021اإلسالمية احلكومية، بندا أتشيه: ىغري منشور )جامعة الرانري 



31 

 

 

هذا املدخل اإلنساىن مل يزد األمر فيه  
على تقدمي جمموعة من التوايت الىت حتت على 
إهتمام ابلطالب كإنساين، إال أِنا مل أتخذ 
طريقها إىل ميدان تعليم اللغات األجنبية ىف 

 ل منهج حمدد املعلم.شك
 املدخل التقىن- (2

يقصد بذلك اإلعتماد على الوسائل  
التعليمية، والتقنيات الرتبوية ىف تعليم اللغة. 
وهلذا الوسائل والتقنياة دور كبري ىف توصل 
اْلربة وحتويلها من خربة جمردة إىل خربة 
حمسوسة. املدخل التقىن يعىن مذهب يعتمد 

والتقنيات الرتبوية ىف على الوسائل التعليمية، 
تعليم اللغة األجنبية؛ هبدف توصيل املعلومات 
اللغة، وحتويلها إىل خربة عملية حمسوسة، من 
غري حاجة إىل ترمجة إىل اللغة األم أو إىل لغة 

 وسيطة.
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 املدخل التحليلى وغري التحليلى- (3
ابلنسبة للمدخل التحليلي فيسمى أيضا  

جمموعة إعتبارات ابملدخل الشكل وتستند إىل 
لغوى إجتماعى، كما يعكس إجتاهات املدرسة 
األدبية حول التحليلي حاجات و حتليلى 
أشكال اْلطاب والنظام والنظرية إتصال 

 الشفهى.
 املدخل اإلتصاىل- (4

من املفاهيم اليت متثل حمور املدخل  
االتصايل، مفهوم االتصال ذاته، ويتوقف 
 الفهم الدقيق للمدخل االتصايل على

حتديد مفهوم االتصال، وتوضيح 
املقومات اليت يستند إليها، بل ومناقشة 
عملية االتصال نفسها. ذلك أن مفهوم 
االتصال قدمت له تعريفات كثرية، تكاد 
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تتباعد ِف أشياء، إال أِنا تدور ِف فلك 
 .واحد هو تفسري عملية االتصال

 و عيوبه: املدخل اإلتصاىلمزااي -7
 28مزااي املدخل اإلتصايل كما التاىل:  

 يةهفشهتتم ابألنشطة ال- (1
 هتتم ابلوسئل- (2
هتتم ابألسلوب التعاوىن ىف تعليم اللغة - (3

 العربية
خاطئة  تشجع حماوالت االتصاىل مهما ان- (4

 أو متعسرة
 تتمحوز الطالب الطالب ال املعلم- (5
 وجعل الطالب التواصل بطالقة- (6
الدراسية كان اجلو الدراسي ىف الفصول - (7

 تنشط فيها عمليات االتصاالت بني الطالب

                                                             

 25ص...، تطبيق املدخل اإلتصاىل ابستعمال األدواتروضة،  28 
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التفاعل خمتلفة ودرجة حرية عالية مبا فيه - (8
 الكفاية، لذلك فإنه ليس ممال

املدخل  أنمن هذا مزااي املدخل اإلتصاىل،  
طالب. ألن ل ااإلتصاىل كثريا فائدة ىف التعليم خصوص

إذا مت إجراء الدراسة لرتقي القدرة مهارة الكالم 
 . يةجبد

 29: اإلتصايل كما التاىل عيوب املدخل 
ة األنشاطة قد يؤدي ثري تعدد التطبيقات وك- (1

 إىل التشتت
إقتصار مفهوم االتصاىل عند بعض - (2

 اامعلمني على اجلانب الشفهى
 دعدم تقدمي املهارات بشكل مرتب ق- (3

يضيع بعض اجلوانب ملهمة من مهارة اللغة 
 إذا غفل املعلم

                                                             

 26ص ...، تطبيق املدخل اإلتصاىل ابستعمال األدواتروضة،  29 
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دوره ىف الصف  يرى بعض املعلمني أن- (4
مرشدا مصححا و ضابطا يتعرض لنوع من 

 التهديد
حيتج إىل املعلمني الذين لديهم مهارة - (5

 اتصالية ابللغة اهلدف
قد يكون االبنداء مباشرة من األنشاطة - (6

 التواصلة صعبا للدارسني ىف املستوى اإلبتداء
م داملعلمون جيدون صعوبة ىف توفري تقي- (7

، حىت أن أكثر التواصلية ِف وقت قصري
 معظم عناصر تقييم من املفردات

 :وسيلة الصور التسلسلية-ب
 مفهوم وسيلة الصور التسلسلية:-1

هي أداة أو  يلةىف الكتاب دليل علم التصاىل، وس 
. الوسيلة سيطرة ىف تستخدم لنقل الرسائلبواسطة 

اتصاىل هي احلواس اإلنسان، مثال فم ابلكالم، و 
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عني يرأى، و أذن بستمع. وظيفة أساسى وسائل 
دعم استخدام طرق ، يعىن كمساعدات تعليميةهي  

 30. التدريس املستخدمة من قبل املعلمني
يلة التعلم ابلفعالية إذا كانت األساليب والوس 

تعمل كأداة للمعلم ِف  يلةاملطبقة جيدة. ألن الوس
ممتًعا التعلم أحد وسيلة الىت تنتطق املعلم  .التدريس

وفعااًل هو استخدام وسائط الصور التسلسلية ِف 
، ِف  فقط التعلم الذي حيتوي على عناصر صور

يشار إىل . ة كوسائط مرئيةيشكل صور متسلسل
الصور  يلةوس التصل.الصور التسلسلية عادة ابلصور 

التسلسلية هي وسيلة تعليمية يستخدمها املعلمون 
بفرز  على شكل صور حتتوي على قصص ، وذلك

الصور حبيث يكون إلحدى الصور األخرى عالقة 
الوسيلة صور التسلسلسية يتكون عادًة من . قصة

                                                             
 30 Hamidullah Ibda, Media Pembelajaran Berbasis 

Wayang, (Semarang: Pilar Nusantara, 2017), hal 86 
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 صورتني إىل ست صور جيب ترتيبها وفًقا ْلط القصة
الصور التسلسلية واحدة  يلةأن تكون استخدام وس

تلو األخرى ، وميكن  عرضها ِف نفس الوقت 
 31. للطالب اعتماًدا على املواد املقدمة

ميكن أن  الصور التسلسلية يلةوسإبستخدام  
يطور إمكاانت تطوير التحدث لدى الطالب ، أي 
عن طريق قدرة األطفال على نقل رسائل تتكون من  
كلمتني أو ثالث كلمات وميكنهم طرح مجل أكثر 

وسيلة الصور التسلسلية بتعليم الكالم يسهل  تعقيًدا.
ديث. الطالب لتعيريعن الصور مبتسابعة على احل

والطالب ميسيل إىل الصور، وهلذا استخدام صور 
التسلسلية امللونة املعربة حديثة لتدريب مهارة الكالم 

 . مناسبة جيدة
 

                                                             
 31 Apri Damai Sagita Krissandi, Sastra Anak Indonesia, 

(Depok: Sanata Dharma University , 2020) hal 79 
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 خصائص وسيلة الصور التسلسلية:-2
 32: ، هوةخصائص وسيلة الصور التسلسلى 

مبا يكفى مشهود   ةترتيبات الصورة الكبري - (1
 البكل الط

 وأخرى واضحة للعيانالعالقة بني الصورة - (2
صورة فضول الطالب ملعرفة الأن تثري كل - (3

 ما سيحدث بعد ذلك
 ختلق مشهًدا حيوايً  كل الصورة- (4
 زينة جيب أال تكون الصورة كثرية- (5
جيب إعطاء الصورة لواًن جذااًب يتطابق مع - (6

 اللون األصلي
من هذا خصائص،  نعريف كيف ترتيبات الصور  

و العالقة بني الصور وأخرى و كيف ىف كل صورها. 

                                                             
 32 Lismiati, Yuni Rohmawati, dan Nihayatul Uliyah, Jurnal 

Seminar Nasional PG PAUD 2018, Meningkatkan Kemampuan 

Menyimak Anak Melalui Media Gambar Seri Pada Anak TK A, (Jawa 

Timur: FKIP Univ. Nusantara PGRI, 2018) , hal. 39 
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هي النقطة احملورية للطالب ِف وىف تعليم، هذا وسيلة 
املدخل اإلتصاىل لرتقية القدرة مهارة  التعلم، مبساعدة

 الكالم
 وعيوهبا: مزااي وسيلة الصور التسلسلية-3

 33: التسلسلية، هووسيلة الصور مزااي  
 السعر رخيص- (1
 سهل احلصول- (2
 سهل االستخدام- (3
 توضيح املشكلة- (4
 أكثر واقعية- (5
 ميكن التغلب على قيود املراقبة.- (6
 ميكن التغلب على قيود املكان والزمان- (7

وسيلة  أنمن هذا مزااي وسيلة الصور التسلسلية،  
ا فائدة ىف التعليم خصوص الصور التسلسلية  اكثريا جد 

                                                             
 33 Suharti, Peningkatan Keterampilan Menulis 

Menggunakan Media Gambar Berseri (Solo: FKIP UNS, 2012), 

hal. 22 
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املدر س. إذا كان الطالب أسهل ىف فهم  طالب ول
 املادة، إذا كان املدر س سهل ىف حتضىر مواد الرسم

 34:  الصور التسلسلية، هو عيوب وسيلة  
يستغرق تكبري الصور الكثري من الوقت - (1

 واملال
 قد ختتلف الردود من نفس الصورة- (2

عيوب وسيلة الصور التسلسلية، ىف تعليم و تعلم  
تواجدين عيوب إبستخدام هذا الوسيلة، ولكن 
ألصبح شغب ىف تعليم و تعلم ألن يسترت على مزااي 

 من هذا الوسيلة. 
 :مهارة الكالم-ج

 مفهوم مهارة الكالم:-1
إن الكالم ىف أصل اللغة عبارة عن األصوات  

ابلنفس املفيدة، وعند املتكلمني هو املعىن القائم 
ريفا عالذى يعرب أبلفاظ. وميكن تعريف الكالم ت

                                                             
 34 Suharti, Peningkatan Keterampilan…, hal. 22 
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اصطالحيا أبنه ما يصدر عن اإلنسان من صوت 
يعرب به عن شيء له داللة ىف ذهن املتكلم والسامع، 
أو على األقل ىف ذهن املتكلم وتراعى فيه قواعد اللغة 

 35. املنطوقة
وميكن تعريف مهارة الكالم أبِنا مهارة انتاجية  

املتعلم القدرة على استخدام األصوات  تتطلب من
النحوية وترتيب الكلمات  غبدقة والتمكن من صي

الىت تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله ىف 
إن الكالم ىف العربية  36. مواقف احلديث املختلفة

للناطقني بغريها من املهارات األساسية الىت متثل غابة 
من غاايت الدراسة اللغوية، إن كان هو نوسه وسيلة 

 لإلتصال مع اآلخرين.

                                                             

)الرايض:  املهارة اللغوي ماهيتها وطرئق تنميتهاأحد فوائد عليان،  35 
 70(، ص.2010دار املسلم للنشر والتوزيع : 

، )اململكة العربية تعليم اللغة العربية بلغات أخرىحممود كامل الناقة،  36 
 153جامعة أم القرى، دون السنة(، ص. السعودية:
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هم املهارة اللغوية ألن أأتثري مهارة الكالم من  
اللغة هي اجلزء العلمي ملمارسة املتعلم. وكثريما جند ان 

عربية يهدف اىل التمكن من الكالم متعلم اللغة ال
والكالم على أنه مهارة لغوية  موالنطق هذه اللغة.

ملرء التعبري عما ىف نفسه، كما حتقق له احتقق 
 .االتصال االجتماعي

إن مهارة الكالم هي املهارة الثانية من حيث  
الرتتيب بني املهارات اللغة الرئسية، ويعترب جزءا 

لغة األجنبية، وهي ترمجة أساسيا ىف منهج تعليم ال
اللسان عما يتعلمه اإلنسان عن طريق االستماع 

 توالقراءة والكتابه. والكالم متثل غاية من غااي
الدراسة اللغوية وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصاىل 

والكالم هو تعتبري من أمهية ابلنسبة  37.مع اآلخرين

                                                             

 
املرجع تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات رشدي أحد طعيمه،  37

  488( ص.1986، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، أخرى
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اىل اللغة األجنبية من أهم املهارات اللغوية  ألن 
 الكالم جزء عملي الذي ميارسة املعلم

 أمهية مهارة الكالم:-2
 38:هي أمهية مهارة الكالم، 

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة - (1
ىف تعبري عن األفكاره،  والقدرة على مبادأة 

 ومواجهة اجلماهري
التدريب علي الكالم يعد اإلنسان ملواجهة - (2

وثقافة، احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية 
 وإبداء الرأي.

الكالم مؤشر صادق إىل حد ما للحكم - (3
على املتكلم، ومعرفة مستواه الثقاِف، وطبقته 

 االجتماعية، ومهنته

                                                             

 71-70صاملهارات اللغوية.....،أحد فؤاد عليان،  38 
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الكالم نشاط إنسامي يقوم به كل إنسان، - (4
حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع 
احلياة، والتعبري عن مطالبة الضرورية، 

 والتنفيس عما يعانيه
لكالم وسيلة رئيسة للتعليم والتعلم ىف  ا و- (5

كل مراحل احلياة، وال ميكن ان يستغىن عنه 
 املعلم أو طالب ِف أية املادة عملية من املواد.

من كثريا أمهية مهارة الكالم، ولكن تدريب  
مؤشر صادق إىل ة، يعود اإلنسان الطالقالكالم 

والكالم وسيلة رئيسة ، حد ما للحكم على املتكلم
 .للتعليم والتعلم ىف كل مراحل احلياة
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 أهداف مهارة الكالم:-3
من أهم ما يهدف إليه تعليم  مهارة الكالم كما  

 39ى: يل
تعويد الطالب إجادة النطق وطالقة اللسان - (1

 ومتثيل املعاين
عويد الطالب على التفكري املنطقي وترتيب - (2

 األفكار ورطب بعضها ببعض
الطالب من  تنمية الثقة ابلنفس لدى- (3

 خالل مواجهة زمالئهم
 أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية- (4
 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة- (5

ومن هذا األهداف مهارات الكالم ، أهداف  
األساسي من مهارة الكالم هو متكني املتعلمني من 

                                                             

ابلقصة لرتقية مهارة  Time Token تطبيق أسلوب ألفياة الرحم ، 39 
م 2020،جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا آتشيةتري غري منشور، )رسالة ماجس ،الكالم

 22ص، (
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التواصيل بشكل جيد شفهيا مع اللغة الىت يتعلموِنا 
 ال الرسائل.حىن ميكن قبول إيص

 تطوير مهارة الكالم:-4
 40: تطوير مهارة الكالم ىف العربية، وهي 

ممارسة الكالم، أن يتعرض الطالب ابلفعل - (1
إىل مواقف بتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم 
غريه عنه.إن الكالم مهارة ال يتعلمها الطالب 

 إن تكلم املعلم وظل هو مستمع
بذلك ة،  يقصد رب أن يعترب الطالب عن خ- (2

أال يكلف الطالب ابلكالم عن شيء ليس 
لديهم علم به. وينبغي أن يتعلم الطالب ان 

 يكون لديه شيء يتحدث عنه

                                                             

 
واستخدام ىف ترقية مهارة الكالم  املدخل االتصاىلعادى كسمان،  40

-48. ،ص ( Banda Aceh :Naskah Aceh ،2017) لدى الطلبة دراسة اجرئية
53 
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التدريب على توجيه االنتباه ليس الكالم - (3
نشاطا آليا يردد فيه الطالب عبارات معينه 
وقتما يراد منه الكالم. أن الكالم نشاطا 
عقلي مركب، إنه يستلزم القدرة متيز 

 األصوات عند مساعها وعند نطقها
عدم املقاطعة وكثريا التصحيح، من أكثر - (4

األشياء حرجا للمتحدث وإحباطا أن يقاطعة 
 اآلخرون

وسيلة الصور  و املدخل اإلتصاىلخطوات تطبيق -5
 التسلسلية ىف تعليم مهارة الكالم:

املدخل اإلتصاىل و وسيلة  خطوات الدرس 
 مهارة الكالم كما يلى:الصور التسلسلية ىف تعليم 

 الصور التسلسليةوسيلة احلوار ب طلبةينظر ال- (1
 مث يستعرضون بني املدرس و الطلبة
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فرقة  إىل عدة البيقسم املدرس الط- (2
 زوجني.

 عن العبارات البيتناقش املدرس والط- (3
 املدخل اإلتصايلام ىف التعليم املستخد حوار

 و وسيلة الصور التسلسلية
كال ما على اإلطالق الب  يدرب كل الط- (4

  فيما بينهن واآلخرون يستمعن كالم أخوامت
عملية التعليم والتعلم ابستخدام املدخل اإلتصاىل  

بوسيلة الصور التسلسلية حيتاج إلىمراحلني، وهي 
استعداد موضوع الدروس )احلوار( بوسيلة الصور 

 التسلسلية، وإبستخدام ىف تعليم و تعلم.
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 الفصل الثالث

 طريقة البحث

 :منهج البحث -أ
البحث كان منهج البحث هو البحث التجرييب.  

التجرييب هو طريقة منهجية لتأسيس العالقات اليت حتتوي 
إن منهج البحث هو الطريق . على الظواهر السببية

طائفة املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة ىف العلوم بواسطة 
من القواعد العامة، هتيمن على سري العقل وحتديد 

والبحث التجرِب  .عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة
األثر اجللي ىف تقدمي  اهل ىتهو منهج البحث العلمي ال

العلوم الطبيعية الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف 
أثر السبب )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري 
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الغرض العام من البحث التجرييب هو فحص 41بع(.التا
أتثري عالج معني على أعراض جمموعة معينة مقارنة 

 .ابجملموعات األخرى اليت تستخدم عالجات خمتلفة

أما تصميمات املنهج التجرييب فتنقسم إىل أربعة  
-preأقسام، وهي: التصميمات التمهدية )

exsperimentalوالتصميمات التجريبية ،) true-

experimental) desaign والتصيميمات العاملية ،)
(factorial desaign والتصميمات شبه التجرييب ،)
)exsperimental-quazi(.42 التصميمات  واختارت الباحثة

وِف هذا البحث، جتري (. pre-exsperimentalالتمهدية )
 one group pre-testيعىن  .الباحثة حبثها ىف جمموعة واحد

post-test desaign. 
                                                             

)الرايضة:  املدخل إىل البحث ىف العلوم السلوكية،صاحل بن حد العساف،  41 
 303( ص2006مكتبة العيكان، 

 ،ابلقصة لرتقية مهارة الكالم  Time Token أسلوبتطبيق  ،ألفياة الرحم 42 

، م (2020تري غري منشور، )جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا آتشية،رسالة ماجس

 33ص
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one group pre-test post-test desaign   هو نشاط حبثي
يوفر اختبارًا أولًيا قبل إعطائه التعلم ، وبعد التعلم مث 

 one group pre-test post-testيعىن  .إجراء اختبار ِنائي
desaign 43: وهذا التصميم أيخذ الشكل التايل 

 2خ   x  1خ

 التفصيل:
          القبلي: االختبار 1خ
 : االختبار البعدى2خ

   x عاجلة التجريبية : 

 الثاىن )أ(وىف هذا البحث ختتار الباحثة الصف  
 ،  وختتار الباحثة االمتحانني يعىنالب املدرسة العاليةط
 و املالحظة متحان القبلى واالمتحان البعدىالا

                                                             

الطالبة على استخدام طريقة احملاكة بوسيلة كرتون لرتقية قدرة  ،سىت نورهاليزى43 
جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا تري غري منشور، )رسالة ماجس ،مهارة الكالم

 35، ص م (2019،آتشية
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 :جمتمع والعينة البحث -ب
امليداىن فهو مصادر إن اجملتمع والعينة ىف البحث  

املعلومات والبياانت. فاجملتمع هو اجملتمع الكلية من 
العناصر الىت يسعى الباحث إىل أن يعمم عليها النتائج 

واجملتمع من هذا البحث 44ابملشكلة املدرسة.  ذات العلقة
ىف  طالبا 50عددهم  الطالب الفصل الثاىنهو كل 

بندا  Mahad Daarut Tahfidz Al Ikhlas املدرسة العالية
 . 2022-2021تشيه سنه آ

إن العينة جزء من اجملتمع الىت جيرى اختيارها و   
البحث  عينة ةالباحث توفق قواعد وطرق علمية. فاختار 

، )أ( مدرسم العالية ىنىف الصف الثا البالطكل وهي  
تعتمد الباحثة ىف اختيار العينة  .طالبا 20 مويبلغ عدده

                                                             

واستخدام ىف ترقية مهارة الكالم لدى  املدخل االتصاىلعدى كسمان،  44 
 103-102ص( Banda Aceh :Naskah Aceh ،2017 ) ،الطلبة دراسة اجرئية
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 Purpouse) العمديةهلذا البحث على الطريقة 

Sampling أي مسيت ابلطريقة املقصودة أو اختيار )
ابْلربة، وتعىن أن أساس اإلختيار خربة الباحث و معرفته 

 .أبن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث

 :أدوات البحث -ج
 :االختبارات -1

تبار من أكثر أدوات مجع املعلومات أو خإن اال 
الباحثة إلجابة األسئلة، وهو البياانت الىت حتتاج إليها 

وتقوم  .البامتحان لتقومي التحصيل والقدرات لط
 الباحثة إبختبارين، يعىن:

 :(pre-test) االختبار القبلى (1
االختبار القبلي الذي ختتبريه اجملموعة  

التجريبية قبل إجراء التجربة بغرض حتديد 
مستوى حتصيل الدراسي لديها ىف مادة اللغة 
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تطبيق ااملدخل االتصالية بوسيلة العربية دون 
الصور التسلسلية حىت يتسىن معرفة أثر 

 التجربة ىف  حتسينة
 :االختبار البعدى (2

ر الذى االختباالختبار البعدى هو ا 
ختتربه اجملموعة التجريبية بعد إجراء التجريبة 
بغرض حتديد مستوى حتصيل الدراسي لديها 

تصايل اإل مدخلىف مادة اللغة العربية بتطبيق 
 التسلسلية بوسيلة الصور

وأما شكل اإلختبار القبلى و البعدى   
يعىن اإلختبار الشفهى أو  اللسان. يعىن 
يقوم الطالب ابحلوار أمام الفصل عن 

 املوضوع احلج  و العمرة.
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 املباشرة: املالحظة -2
املالحظة معناها تعىن االنتباه لشيء ما والنظر  

اللغوى الذى يكمن ىف  إليه، وذلك اشتقاقا من معناها
النظر إىل شيء املالحظ مؤخر العينني، داللة على 
التدقيق، كما يقال الحظة أي راعاه، مبعىن نظر األمر 
إىل أين يصري أو مراقبة الشيء فرعى النجوم يعىن 

املالحظة هى أحد الوسيلة جلمع البياانت أو  مراقبتها.
ومواقفة املعلومات املتعلقة بسلوكيات الفرد القعلية 

 واجتاهاته ومشاعرة. 

 :طريق حتليل البياانت البحث -د

حتليل البياانت عن اإلختبار القبلى واإلختبار  -1
 :البعدى
ملعرفة قدرة الطالب على مهارة الكالم قامت  

 و (pre-test) االختبار القبليختبارين يعىن إلالباحثة ا
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. ولتقيم قدرة على مهارة (post-test)االختبار البعدى 
الكالم للطالب تعتمد الباحثة على معيار درجة كما 

 يلى:
Kriteria Skor Indikator 

 

 /دات فر على امل االتقان
Penguasaan Mufradat 

(banyaknya dan sesuaian 

kosakata yang dilafalkan) 

4 Sangat tepat 

3 Tepat 

2 Kurang tepat 

1 Tidak tepat 

 

 / هلجة
Intonasi 

(Mampu mengucapkan 

Intonasi sesuai dan tepat 

seperti pengucapannya) 

4 Sangat tepat 

3 Tepat 

2 Kurang tepat 

1 Tidak tepat 

 

 /خمرج احلروف 
Makhrijul Huruf 

(kefashihan dalam 

berbicara) 

4 Sangat tepat 

3 Tepat 

2 Kurang tepat 

1 Tidak tepat 

 Sangat tepat 4 / طلق اللسان
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Kelancaran 

(pengungkapan secara 

lancar dalam pengguasaan 

mufradat, intonasi dan 

makharijul huruf) 

3 Tepat 

2 Kurang tepat 

1 Tidak tepat 

Total skor 16  

Skor : 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑋 100

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑛
 

الىت استعملتها  Test Tأما من أنواع االختبارت  
 Simple Paired Tالباحثة ىف هذه الرسالة هو اختبار 

Test ة هو ثواملنهج التجرييب الذى قد اختارته الباح
التصميمات التمهيدية بشكل تصميم اجملموعة الواحدة 

 Oneمع اختبار قبلى وبعدى أو ما يقال ىف اإلجنليزية 

Group Pre Test Post Test Desaign  ابستعانة احلساب
 SPSS Statistik 25 على األدوات الرقمي

 Uji) فهما اختبار العمل  Test Tقبل اجراء  

Normalitas)االختبار املتجانس و (Homogenitas).  إن
 و (Normalitas Data) ضبط فائيل
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حتصيله يدل على توزيع   (Homogenitas Data)املتجانس
< (.Sig)مبستوى الداللة (distribusi data) البياانت 

 Simple Paired T. فالتحليل مبستوى الداللة من 0،50

Test كما يلى : 

. 0،50< (.Sig)إذا كان نتيجة مستوى الداللة  (1
مردود   (Ho)فهذا يدل على أن فرض الصفري

 مقبول.(Ha) وفروض البديل 
. 0،50> (.Sig)إذا كان نتيجة مستوى الداللة  (2

مقبول   (Ho)يدل على أن فرض الصفريفهذا 
 مردود(Ha) وفروض البديل 

 املالحظة: حتليل البياانت عن -2
استعملت الباحثة ىف حتليل البياانت املالحظة  

املباشرة على أنشطة تعليم الطالب عند إجراء عملية 
التعليم بتطبيق املدخل اإلتصاىل بوسيلة الصور 

 التسلسلية على الرمز التاىل:
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𝑝 =
𝑅

𝑇
𝑥100% 

 البياانت: 

Pنسبة مئوية : 

R جمموع القيمة احلصولة عليها : 

Tالنتيجة الكاملة  : 

حتدد الباحثة املسند ألنشطة املدرسة والطالب  
عند إجراء عملية التعليم والتعلم ىف مخسة معاير 

 وهي كما يلي:
ا  100 – 81  %: جي د جد 
ا  80 – 61  %: جد 
 %: مقبول 60 – 41
 %: انقص 40 – 21

 %: راسب  20 – 0
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 :عرض البياانت-أ
الباحثة ىف الفصل السابق مما يتعلق  شرحتقد  

جلمع البياانت. وىف  مبنهج البحث واألدوات املستخدمة
تعرض الباحثة النتائج الىت حتصل عليها من  لفصلهذا ا

البحث التجرييب على مهارة الكالم بتطبق املدخل 
اإلتصاىل بوسيلة الصور التسلسلية ىف الصف الثاىن 

.  Mahad Daarut Tahfidz Al Ikhlasبعالية للمرحلة ال

للحصول على تلك البياانت قامت الباحثة ابلبحث 
اعتماد . one group pre test post test desaignالتمهيد 

على رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ببندا أتشيه 
 B-14161/Un.08/FTK/KP.07.6/09/2021 برقم
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 :حملة عن امليدان البحث-1
إن املعهد دار التحفيظ اإلخالص معهد من  

 Lamteumen Baratاملعاهد ببندا أتشيه، ويقع ىف 

ببندا أتشيه. أسس هذا املعهد  Jaya Baruاملقاطعة 
، وأما اآلن هذا املعهد 2009يونيو  5ىف التاريخ 

 45والفقار.حتت إشراف األستاذ احلاج ذ
إحدى مرحلة دراسية من التعليم ىف املعهد دار  

و عدد  عاليةاملرحلة الالتحفيظ اإلخالص هي 
معلمة.  16معلمون و  6معلما أِنم  22املعلمني 

عربية ىف هذه املدرسة هي أستاذة وأما مدرس اللغة ال
ىف دراسات متخرجة  S.Pd.I, M.Pdريىن يولياوتى، 

عليا قسم تعليم اللغة العربية جامعة اإلسالمية 
احلكومية كلية الرتبية وأتهيل املعلمني مولنا مالك 

 إبراهيم جافا الشرق.

                                                             
 45 Tim Penyusun, Profil Mahaad Daarut Tahfidz Al Ikhlas 

Banda Aceh, (Banda Aceh: 2022) 
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 Mahad Daarut Tahfidz Alوكان عدد الطلبة ب 

Ikhlas 155 طالبا. وهم جيلسون ىف الصف العاشر 
حىت الصف إثنا عشر، ولكل صف عدد الطلبة كما 

 يتضح ىف اجلدول التاىل: 
 4-1اجلدول 

 عدد الطلبة مبعهد دار التحفيظ اإلخالص
 

 الصف
 

  عدد الطلبة املرحلة

 اجملموع
 طالبات طالب

  العاشر
 العالية

21 34 55 
أحد 
 عشر

20 23 43 

 57 28 29 عشرإثنا 
 155 85 70 - اجملموع
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إجراء تطبيق املدخل اإلتصاىل بوسيلة الصور -2
 :التسلسلية على مهارة الكالم

تعرض الباحثة عملية جتريبية للتعرف على قدرة  
الطالب ىف مهارة الكالم بتطبيق املدخل اإلتصاىل 

الباحثة التوقيت  حبوسيلة الصور التسلسلية. فتوض
 كما يلى: وخطوات التعليم   العلمية التجريبية 

 4-2 اجلدول
 التوقيت ىف عملية التجريبية

 البيان الساعة اتريخ يوم اللقاء

مارس  15 الثالاثء األوىل
2022 

16:00-
17:00 

 اإلختبار القبلى

مارس  16 األربعاء الثاىن
2022 

15:00-
16:00 

تطبيق املدرس 
املدخل 

اإلتصاىل بوسلة 
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الصور 
التسلسلية ىف 
 التعليم والتعلم

مارس  23 األربعاء الثالث
2022 

15:00-
16:00 

 اإلختبار البعدى

وأما إجراء تعليم مهارة الكالم بتطبيق املدخل  
اإلتصاىل بوسيلة الصور التسلسلية مبوضوع التعليم 
"احلج و العمرة" من خالل أنشطة املعلم والطلبة هلذه 

 دول التاىل:اجلالتجريبية ستبني الباحثة ىف 
 4-3 اجلدول

 (للقاء األول) اإلختبار القبلى
 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة

املدرسة  تدخل -
الفصل إبلقاء 

 السالم

 يرد الطالب السالم -
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أتمر املدرسة بقراءة  -
 بقيادة الدعاء

 الطالب

 يقرأ الطالب الدعاء -
 الطالب بقيادة

تنظر املدرسة إىل  -
مجيع الطالب ويدع 
الطالب بكشف 

 الغياب

يهتم الطالب بدعوة   -
 كشف الغياب

وتقوم املدرسة  -
االختبار قبلى وأتمر 
املدرس الطالب 
 تتحدثوا أمام الفصل

يقوم الطالب امام  -
الفصل ابإلختبار 

 القبلى

اختتم املدرسة بقراءة  -
الدعاء وتنصحهم 
أبن يتعلموا جدا 

 وإلقاء السالم

ويستمع الطالب إىل  -
نصيحة املدرس و يرد 

 الطالب السالم
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 4-4 اجلدول
مهارة الكالم بتطبيق ىف عملية التعليم و التعلم 

للقاء )املدخل اإلتصاىل بوسيلة الصور التسلسلية 
 لثاىن(ا

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
تدخل املدرسة  -

 الفصل إبلقاء السالم
 يرد الطالب السالم -

أتمر املدرسة بقراءة  -
 الدعاء

 يقرأ الطالب الدعاء -

تنظر املدرسة إىل  -
مجيع الطالب ويدع 
الطالب بكشف 

 الغياب

يهتم الطالب بدعوة   -
 كشف الغياب

تبني املدرسة أهداف  -
تعليم اللغة العربية، 
واإلدراك تعليم، 

يستمع الطالب إىل  -
 شرح املدرسة
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وخطوات التعليم 
والتعلم وخصوصا ىف 

 احلوار
تبني املدرسة قطعة  -

وسيلة الصور 
التسلسلية ىف السب ورة 
و املدرسة تسأل إىل 
الطالب ماذا تقريبا 

 هذا الصور

يبصر الطالب وسيلة  -
الصور التسلسلية ىف 
السب ورة و جيب ماذا 
تقريبا عن الصور ىف 

 السب ورة

تقسم املدرسة طالب  -
 إىل األزواج

جيعل الطالب إىل  -
األزواج قسمتها 

 املدرسة
تبني املدرسة قطعة  -

صيغة احلوار إىل 
 األزواج

يهتم الطالب قطعة  -
 صيغة احلوار 

أتمر املدرسة الطالب  -
أن يزاوجوا بني قطعة 

يزاوج الطالب بني  -
قطعة الوسيلة الصور 
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الوسيلة الصور 
التسلسلية و صيغة 

 احلوار

التسلسلية و صيغة 
 احلوار

أتمر املدرسة األزواج  -
إىل أمام الفصل 
ليزاوجا بني قطعة 
الوسيلة الصور 
التسلسلية و صيغة 
احلوار مث يقرؤون 

 احلوار

ب بني زواج الطال -
قطعة الوسيلة الصور 
التسلسلية و صيغة 
احلوار و يقرؤون 

 احلوار

أتمر املدرسة الطالب  -
ليرتمجون صيغة احلوار 

 سواي

يرتجم الطالب صيغة  -
 احلوار سواي

أتمر املدرسة الطالب  -
 ليقومون ابلتدريبات 

يقوم الطالب  -
 ابلتدريبات 

أتمر املدرسة الطالب  -
إبستخالص 

يلخص الطالب  -
إستخالص 
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استنتاجات حول 
 التعليم والتعلم. 

استنتاجات حول 
 التعليم والتعلم.

تدعو املدرسة لتختيم  -
الدرس بقراءة 

 احلمدلة والدعاء

يقراء الطالب  -
 احلمدلة والدعاء

تسلم املدرسة على  -
الطالب وخترج من 

 الفصل 

 يرد الطالب السالم -

 4-5 اجلدول
 لثالث(اللقاء ) اإلختبار البعدى

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
تدخل املدرسة  -

 الفصل إبلقاء السالم
 يرد الطالب السالم -

أتمر املدرسة بقراءة  -
 الدعاء

 يقرأ الطالب الدعاء -

يهتم الطالب بدعوة   -تنظر املدرسة إىل  -
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مجيع الطالب ويدع 
الطالب بكشف 

 الغياب

 كشف الغياب

تؤدى املدرسة  -
 املنعكس بعد التعليم

الطالب  يعيرب -
املنعكس عن التعليم 

 الذى يتعلمنه
وتقوم املدرسة  -

االختبار بعدى 
وأتمر املدرس 
الطالب تتحدثوا 
أمام الفصل عن 
املوضوع احلج 

 والعمرة

يقوم الطالب امام  -
الفصل ابإلختبار 
بعدى عت املوضوع 

 احلج والعمرة

اختتم املدرسة بقراءة  -
 الدعاء وإلقاء السالم

 يرد الطالب السالم -
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 :حتليل البياانت ومناقشتها-ب
 :حتليل نتائج ترقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم

 :االختبار القبلى و االختبار البعدى-1
وهدف التعليم ىف هذا البحث هو أن  

تتحدث الطالب حتداث جيدا بتطبيق املدخل 
اإلتصاىل بوسيلة الصور التسلسلية. قبل أن تقوم 

بوسيلة الصور ملدخل اإلتصاىل ابالباحثة 
التسلسلية ىف تعليم و تعلم تقوم ابإلختبار القبلى 
لكى تعرف قدرة الطالب على مهارة الكالم، مث 
بعد تطبيق مدخل اإلتصاىل بوسيلة الصور 
التسلسلية فتقوم الباحثة ابالختبار البعدى ملعرفة 
قدرة الطالب على مهارة الكالم. أما نتيجته ىف 

 ار البعدى كما يلى:االختبار القبلى و االختب
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 4-6اجلدول 
 و االختبار البعدى نتيجة االختبار القبلى

أمساء  رقم
 الطالب

 ةنتيج
االختبار 

 القبلى

 نتيجة االختبار
 البعدى

 75 68 1الطالب  1
 87 50 2الطالب  2
 81 75 3الطالب  3
 81 50 4الطالب  4
 87 75 5الطالب  5
 81 50 6الطالب  6
 75 56 7الطالب  7
 93 62 8الطالب  8
 81 75 9الطالب  9

 87 75 10الطالب  10
 87 68 11الطالب  11
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 87 56 12الطالب  12
 93 56 13الطالب  13
 81 68 14الطالب  14
 87 56 15الطالب  15
 00 00 16الطالب  16
 00 00 17الطالب  17
 00 00 18الطالب  18
 00 00 19الطالب  19
 00 00 20الطالب  20

 1293 937 جمموع
  معدل

937:16= 
58،56 

 
1293:16= 
80،81 

ومن اجلدول أعاله يدل على أن نتيجة املعدلة ىف  
(، ونتيجة املعدلة فو 58،56االختبار القبلى بتقدير )

 (.80،81االختبار البعدي بتقدير )
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، تريد الباحثة أن  test-tوقبل إجراء االختبار ت  
واالختبار  (Uji Normalitas)تقوم ابختبار العمل 

 .SPSSابستخدام  (Uji Homogenitas) املتجانس
 Uji)واجلدول التاىل يتضح على نتيجة اختبار العمل

Normalitas.) 

 4-7 اجلدول
 ((Uji Normalitasنتيجة اختبار العمل 

Test Of Normality 

Shapiro-wilk Kalmogorov-

smirnov 
 

Sig. Df. Statistic Sig. Df Statistic  
.018 20 .766 .151 20 .166 Pre-

Test 

.024 20 .647 .022 20 .209 Post-

Test 

يدل على أن حتصيل اإلختبار  4-7ومن اجلدول   
القبلى والبعدى ابستعمال اختبار العمل مبستوى 

(. واالختبار 0.018أكثر من  0.151) (sig)الداللة 
أكثر من  0.022) (sig)البعدى مبستوى الداللة 
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فتشري تلك النتيجة إىل البياانت يتم . (0.024
توزيعها بشكل مقبول. وميكن إجراء االختبار 

بني حتصيل االختبار  4-7التجانس واجلدول 
 املتجانس كما يلى :

 4-8اجلدول 
 ((Uji Homogenitas نتيجة اختبار املتجانس

Test Of Homogeneity Of Variances 

Nilai Siswa 

Sig. Df 2 Df 1 Levene 

Statistic 

.073 14 4 2.712 

يدل على أن حتصيل االختبار  4-8ومن اجلدول 
 (sig)مبستوى الداللة  ((Uji Homogenitasاملتجان

فتشري تلك النتيجة إىل أن  (.0.073>0،05)
 البياانت متجانسة، وميكن إجراء إختبار ت. 
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 4-9اجلدول 
 واالختبار البعدى نتيجة املعادلة من االختبار القبلى

Paired sampeles Statistics 

Std. 

Error 

Mean 

Std. 

Deviation 

N Mean  

6.505 29.092 20 47.00 Pre-

test 

Pair 

1 

8.431 37.703 20 63.15 Post-

test 

يدل على أن نتيجة االختبار  4-9اجلدول  
. 63.15ونتيجة االختبار البعدى  47.00القبلى 

واْلطوات التالىة تشري إىل تطبيق املدخل اإلتصاىل 
بوسيلة الصور التسلسلية ىف ترقية مهارة الكالم 

-10ابستعمال االختبار. وحتصيلة كما بني اجلدول 
 اآلتى: 4
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 4-10اجلدول 
 Test-حتصيل ت

Paired Sampeles Test 

Sig.  

(2-

tailed) 

 

Df 

 

T 

Paired Differences  

95% 

confidence 

Interval Of 

The Difference 

Std. 

Error 

Mean 

Std. 

Devia

tion 

Mean 

Upper Lower 

,000 19 5.2

28 

22.61

6 

9.684 3.089 13.81

6 

16.15

0 

Prettest

-

posttest 

يدل على  4-10حتصيل اختبار ت ىف اجلدول  
 0،05) (sig)( ومستوى الداللة 5.228)

فرق نتيجة بني اإلختبار وهذا يدل على ، (0،00>
أن تطبيق املدخل اإلتصاىل القبلى و اإلختبار البعدى 

تؤدى إىل ترقية القدرة بوسيلة الصور التسلسلية 
 . مهارة الكالم الطالب ىف

 :املالحظة املباشرة-2
املالحظة هى أحد الوسيلة جلمع البياانت أو  

املعلومات املتعلقة بسلوكيات الفرد القعلية ومواقفة 
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وأما نتيجة أنشطة املدرسة عند . واجتاهاته ومشاعرة
إجراء بتطبيق املدخل اإلتصاىل بوسيلة الصور 
التسلسلية لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكالم،  

 : كما يظهر ىف اجلدوال التاىل
 4-11اجلدول 

عملية التعليم ء نتيجة أنشطة املدرسة عند إجرا
 والتعلم

 النتيجة امللحوظة الناحية امللحوظة رقم
4 3 2 1 

 األوىل ةنشطاأل
قدرة املدرس لتشرتط  1

الطالب ىف  استعداد
 عملية التعليم

 √   

قدرة املدرسة ىف  2
شرح أهداف التعليم 

 وخطوات التعليم

√    
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قدرة املدرسة ىف  3
 شرح املادة 

√    

 ألساسيةا ةنشطاأل
قدرة املدرسة ىف  4

 إتقان املادة الدراسية 
√    

قدرة املدرسة  5
لإلستجابة اسئلة 

 الطالب 

√    

على  قدرة املدرسة 6
توجيه الطالب ِف 

 ااملناقشة أزواج

√    

قدرة املدرسة ىف  7
تشريف الطالب ىف 
 املناقشة ونطق احلوار 

 √   

قدرة املدرسة ىف  8
توجيه الطالب ىف 

 ترمجة النص 

√    
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قدرة املدرسة  9
تشريف وتوجيه ىف 
املناقشة أزواجا ىف 

 اإلجابة األسئلة 

 √   

قدرة املدرسة ىف  10
تطبيق املدخل 
اإلتصاىل بوسيلة 
الصور التسلسلية 

 على مهارة الكالم

√    

 النهائية ةنشطاأل
قدرة املدرسة على  11

اْلالصة ملادة 
التعليم الىت تستنتج 
الطالب ىف اآلخر 

 التعليم 

√    

قدرة املدرسة لتوجيه  12
الطالب لقراءة 

√    
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 الدعاء
  36 9   

 36+9=45 اجملموع
 حتليل البياانت: 

P =
𝑅

𝑇 
 𝑥 100% 

 

P =
45

48 
 𝑥 100% 

 

P =
4500

48 
% 

 

P = 93,75% 

 

-86تدل على أِنا بني حد  %93،75ونتيجة  
ا. فتكون داللة  100% أى يدل  على جي د جد 

أنشطة املدرسة ىف عملية التعليم والتعلم بتطبيق 
املدخل اإلتصاىل بوسيلة الصور التسلسلية مطابقة 
ابْلطوات الصحيحة مبعايري عملية التعليم والتعلم الىت 

 تلزم أن تتبعها املدرسة ىف عملية التعليم والتعلم
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وأما نتيجة أنشطة الطالب عند إجراء عملية  
 التعليم والتعلم، كما يظهر ىف اجلدوال التاىل:

 4-12 اجلدول
عملية التعليم  ءعند إجرا الطالبنتيجة أنشطة 

 والتعلم
 النتيجة امللحوظة الناحية امللحوظة رقم

4 3 2 1 
 األوىل ةنشطاأل
الطالب يرتبون ىف  1

متابعة عملية 
 التعلمية

√    

    √ يقرأ الطالب الدعاء 2
يهتم الطالب شرح  3

املدرسة عن  
أهداف و خطوات 

 التعليم.  

 √   
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 األساسية ةنشطاأل
 ونالطالب يالحظ 4

ى علويستمعون 
ها تاليت قدم ادةامل
 درسةامل

√    

الطالب يسألون  5
 مادة غري مفهوم

√    

الطالب يقومون  6
 ابملناقشة األزواجا

√    

الطالب يزاوجون  7
القطع الصور و 

 نص احلوار 

√    

الطالب يناقشون ىف  8
 نطق احلوار 

√    

الطالب يرتمجون  9
 النص 

√    

    √الطالب يناقشون ىف  10
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إجابة  األسئلة 
 األزواجا

الطالب يتحدثون  11
اللغة العربية بتطبيق 
وسيلة الصور 

 التسلسلية 

√    

 لنهائيةا ةنشطاأل
الطالب يالخصون  12

املادة التعليمية ىف 
 اآلخر التعليم

 √   

الطالب يقرؤون  13
 الدعاء آخر التعليم

√    

  44 6   
 44+6=50 اجملموع

 حتليل البياانت: 
P =

𝑅

𝑇 
 𝑥 100% 
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P =
50

52 
 𝑥 100% 

 

P =
5000

52 
% 

 

P = 96,15% 
 

-86تدل على أِنا بني حد P = 96,15%ونتيجة  
ا. فتكون الداللة على  100% أى يدل  على جي د جد 

أن أنشطة الطالب ىف عملية التعليم والتعلم بتطبيق 
املدخل اإلتصاىل بوسيلة الصور التسلسلية جترى حسنة 
مبعىن أن الطالب ينشطون ىف التعليم ويهتمون جيدا 

 بعملية التعليم والتعلم. 
 :حتقيق الفرضني -ج

أن الفرض  األولكما ذكرت الباحثة ىف الفصل  
 :هلذا البحث

 املدخل اإلتصايل تطبيقن إ: (Ho)الصفرى  الفرض -1
 لرتقية قدرة يكون فعاالال  ةوسيلة الصور التسلسليب

 الطالب على مهارة الكالم.
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 املدخل اإلتصايل تطبيقن : إ(Ha)الفرض البديل  -2
 لرتقية قدرة يكون فعاال ةوسيلة الصور التسلسليب

 الطالب على مهارة الكالم. 
أن نتيجة  4-10ىف اجلدول  اختبار ت بواسطة حتصيل 

، هذا يدل على أن (0،05 <0،00) (sig)ومستوى الداللة 
أي أن  مقبول (Ha)الفرض البديل  مردود(Ho) الفرض الصفرى 

 يكون فعاال ةوسيلة الصور التسلسليب املدخل اإلتصايل تطبيق
 .قدرة الطالب على مهارة الكالملرتقية 
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث: -أ
ابلبحث التجرييب ىف  ةالباحث قامتوبعد ما  

تطبيق املدخل اإلتصاىل بوسيلة الصور التسلسلية لرتقية 
 Mahad Daarutمهارة الكالم ىف املدرسة العالية ب

Tahfidz Al Ikhlas  نتائج البحث كما على حصلت
 يلى:

إن تطبيق املدخل اإلتصاىل بوسيلة الصور التسلسلية  -1
على مهارة الكالم فعاال اعتماد على نتائج االختبار 

 0،05) (sig)( ومستوى الداللة 5.228)ت 
<0،00) . 

إن تطبيق املدخل اإلتصاىل بوسيلة الصور التسلسلية  -2
ا.  كانت البياانت  على مهارة الكالم جيد جد 
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  %93،75نتيجة املالحظة املباشرة على املدرسة ال
أى يدل  على  %100-86تدل على أِنا بني حد 

ا. وكانت البياانت املالحظة املباشرة على  جي د جد 
ا بني حد تدل على أِن %96,15نتيجة الطالب ال

   أى يدل  على جي د حد ا. 86-100%
 :املقرتحات -ب

 اعتمادا على الظواهر السابقة فتقرتح الباحثة اآلتية: 
ينبغى للمعلم أن يطبيق املدخل اإلتصاىل بوسيلة  -1

الصور التسلسلية املناسبة واجلذابة ىف تعليم وتعلم 
 مهارة الكالم

ينبغى للمعلم أن يتقن اْلطوات حني اختيار املدخل  -2
اإلتصاىل لتكون املناسبة ابألهداف التعليمية لرتقية 

 مهارة الكالم ىف اللغة العربية. 
ينبغى للقارئني الذين يقرؤون هذه الرسالة أن يتفضلوا  -3

ابلنقد، إذا وجدوا فيها اْلطأ أو النقصان فأن 



89 

 

 

ث كامال يصلحوا هذه العيوب ليكون هذا البح
 مفيدا للباحثة والقارئني مجيعا. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Madrasah : MAT Mahad Daarut Tahfidz Al 

Ikhlas Banda Aceh 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / semester : XI / Genap 

Materi Pokok             : احلج  و العمرة 
Alokasi Waktu : 2 X 30 Menit 

Tahun ajaran               : 2021 / 2022 

 

A. Kompetensi Inti  

1. KI - 1 : Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya. 

2. KI – 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. KI – 3 : Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata. 

4. KI – 4 :Mengolah, menyaji, dan menalar dalam 

ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
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merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, Berbicara) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator pencapain 

kompetensi 

1.1 Menerima kesempatan 

dapat mempelajari 

Bahasa arab sebagai 

Bahasa pengantar 

komunikasi 

internasional dan 

Bahasa pengantar 

khazanah keislaman 

yang di wujudkan 

dalam semangat 

belajar 

1.1.1 menunjukkan bahwa 

dapat mempelajari 

Bahasa arab sebagai 

Bahasa pengantar 

komunikasi 

internasional dan 

Bahasa pengantar 

khazanah keislaman 

yang di wujudkan 

dalam semangat 

belajar. 

1.1.2 Mengikuti 

kesempatan dapat 

mempelajari Bahasa 

arab sebagai Bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional dan 

Bahasa pengantar 
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khazanah keislaman 

yang di wujudkan 

dalam semangat 

belajar 

2.1 menunjukan prilaku 

jujur dengan percaya 

diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial 

sekitar rumah dan 

sekolah 

2.1.1  menyadari bahwa 

prilaku jujur dengan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

2.1.2  meyakini bahwa 

prilaku jujur dengan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

3.1 Memahami bunyi, 

makna, dan gagasan 

dari kata, frase, 

kalimat bahasa Arab 

sesuai dengan struktur 

kalimat yang berkaitan 

dengan topik : 

 احلج  و العمرة

Baik secara lisan 

maupun tulisan 

3.1.1 membedakan bunyi, 

makna, dan gagasan 

dari kata, frase, 

kalimat bahasa Arab 

sesuai dengan 

struktur kalimat 

yang berkaitan 

dengan topik : 

 احلج  و العمرة
3.1.2 menetukkan bunyi, 



102 

 

 

makna, dan gagasan 

dari kata, frase, 

kalimat bahasa Arab 

sesuai dengan 

struktur kalimat 

yang berkaitan 

dengan topik : 

 احلج  و العمرة
3.1.3 menyebutkan bunyi, 

makna, dan gagasan 

dari kata, frase, 

kalimat bahasa Arab 

sesuai dengan 

struktur kalimat 

yang berkaitan 

dengan topik : 

 احلج  و العمرة
4.1 mendemonstasikan 

ungkapan sederhana 

tentang topik : 

 احلج  و العمرة
Dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar 

dan sesuai konteks. 

4.1.1 Melafalkan ungkapan 

sederhana tentang topik : 

 احلج  و العمرة
4.1.2 Mempraktikkan 

percakapan sederhana tentang 

topik : 

 احلج  و العمرة
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C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mengikuti pembelajaran dan pembiasaan 

peserta didik dapat menyadari bahwa sikap jujur 

yang kita miliki adalah anugrah Allah S.W.T 

yang wajib di syukuri dalam kehidupan sehari – 

hari. 

2. Dengan menggunakan pendekatan Komunikatif 

peserta didik mampu melafalkan, membedakan 

makna, dan mempraktikkan terkait topik  احلج  و
 .dengan baik dan benar العمرة

D. Materi Pembelajaran 

 
 

ماجد : هل سافرت إىل 
 مك ة، اي شاكر ؟

شاكر : نعم، سافرت إىل 
 مك ة قبل عامني

ماجد : هل أد يت العمرة و 
 احلج  ؟

شاكر : نعم، أديت العمرة 
 مث احلج  
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ماجد : مع  من أد يت العمرة و 
 احلج  

 شاكر : أديتها مع والدى

 بقيت ىف مك ة ؟ماجد : كم يوما 

شاكر : بقيت ىف مك ة عشرين 
 يوما

 

ماجد : هل زرت 
 املسجد الن بوى ؟

شاكر : نعم، زرت 
 املسجد الن بوى؟
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ماجد : وهل زرت قرب 
الر سول حمم د صلى  

 على عليه وسل م ؟

شاكر : نعم، زرت قرب 
الر سول حمم د وصاحبية 

 أىب بكر وعمر

 

هل مقربة البقيع بعيدة من 
 املسجد الن بوى ؟ 

شاكر : ال، مقربة البقيع 
 قريبة من املسجد الن بوى

ماجد : وهل زرت مقربة 
 البقيع ؟

شاكر : نعم، زرت مقربة 
 البقيع ىف يعض األحيان

 

كيف شعرت بعد أداء احلج و ماجد:  
 العمرة ؟

ا  شاكر: احلمد للا كنت مسرورا جد 

 للا أن جيعل حج ك مربوراماجد: أسأل 
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E. Pendekatan, dan Metode Pembelajaran  

Pendekatan  : Saintifik dan Komunikatif 

Metode    : Diskusi, Tanya jawab, dan 

Resitasi 

F. Media dan Bahan 

1. Media  : Gambar Berseri, dan Papan Tulis 

2. Bahan             : Kertas, Gambar, Gunting, 

Isolasi/Lem,karton, Spidol, dan Penghapus Papan 

Tulis 

G. Sumber Belajar 

1. Buku Paket Pembelajaran 

2. Kamus Maani 

3. Gambar yang disediakan 

H. Kegiatan Pembelajaran  

kegiatan Deskripsi kegiatan  Aloka

si 

waktu 

Pendahulu

an 

1. Guru mengucapkan 

salam 

2. Peserta didik membaca 

doa belajar yang 

dipimpin oleh seorang 

siswa dan 

memberitahu guru 

berapa siswa yang 

tidak hadir tanpa perlu 

di absen.   

3. Guru menyampaikan 

tujuan, apersepsi, dan 

10 

menit 
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langkah-langkah 

pembelajaran  

Inti • Mengamati  

- Peserta didik 

mengamati 

potongan gambar 

yang telah di 

tempelkan di 

papan tulis 

tentang  احلج  و
 العمرة

- Peserta didik 

mengamati 

potongan teks 

hiwar yang telah 

di sediakan 

tentang  احلج  و
 العمرة

• Menanya 

- Peserta didik 

bertanya materi 

yang belum di 

pahami lalu 

mendiskusikan 

bersama tentang 

40 

menit 
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  احلج  و العمرة

• Mengumpulkan 

informasi/ Mencoba 

(Eksplorasi/Eksperi

men) 

- Peserta didik 

dibentuk menjadi 

beberapa 

pasangan 

- Peserta didik 

mencocokkan 

potongan gambar 

dan teks yang 

tersedia secara 

berpasangan 

- Peserta didik 

mencoba 

memahami hiwar 

dalam bahasa 

Arab secara 

berpasangan 

- Peserta didik 

mencoba 

menjawab 

pertanyaan di 

lembar kerja 

Peserta Didik ( 

LKPD) 
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• Menalar/Mengasosia

si 

- Peserta didik 

mencoba 

mencocokkan 

gambar dan teks 

hiwar yang di 

sediakan.  

- Peserta didik 

mencoba 

menerjemahkan 

teks hiwar yang 

diberikan.  

• Mengkomunikasikan  

- Peserta didik 

melafalkan hiwar 

secara baik dan 

benar secara 

berpasangan di 

depan kelas.  

penutup 1. Peserta didik 

mengambil 

kesimpulan pada 

pembelajaran hari ini 

2. Peserta didik diminta 

untuk menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru di 

10 

menit 
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lembar kerja Peserta 

didik (LKPD) 

3. Guru mengakhiri 

pertemuan hari ini dan 

dengan peserta didik 

membaca doa penutup 

pembelajaran. 

4. Guru memberi salam 

 

I. Penilaian 

1. Spiritual 

No Aspek yang diamati 
Skor 

4 3 2 1 

1. 

Bersyukur apabila mampu 

berlaku jujur sebagai 

nikmat dan karunia Tuhan 

yang Maha Esa 

    

2. 
Berdo’a agar dikaruniai 

sifat jujur 

    

3. Memprakarsai budaya jujur     

4. 

Mengungkapkan 

kekaguman terhadap Tuhan 

saat melihat kebesaran-Nya 

baik secara lisan maupun 

tulisan 

    

 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑋 100

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 

2. Sosial 
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No Aspek yang diamati 
Skor 

4 3 2 1 

1. 

Tidak menyontek saat 

mengerjakan tugas/ 

ulangan/ ujian 

    

2. 

Menyerahkan kepada yang 

berwenang barang yang 

ditemukan   

    

3. 

Mengungkapkan perasaan 

terhadap sesuatu apa 

adanya 

    

4. 
Melaporkan data atau 

informasi apa adanya 

    

 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑋 100

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 

3. Pengetahuan 

No Aspek yang diamati 
Skor 

4 3 2 1 

1. 
Menyimak pembelajaran 

dengan seksama 

    

2. 

Bertanya apa yang tidak 

dipahaminya secara aktif 

dan penuh inisiatif 

    

3. 

Merespon setiap 

pembahasan yang guru 

dengan baik 

    

4. 
Memberikan pendapat 

terhadap hal yang dianggap 
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tidak sesuai dengan 

pembelajaran 

 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑋 100

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 

4. keterampilan 

No Aspek yang diamati 
Skor 

4 3 2 1 

1. 
Kelancaran dalam 

berbicara Bahasa arab 

    

2. Ketepatan intonasi     

3. Makhrijjul huruf     

4. 
Pengguasaan mufradath 

Bahasa arab 

    

 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑋 100

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
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Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)  

Sekolah  : MAT Daarut Tahfidz Al Ikhlas 

Banda Aceh 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : XI / Genap 

Materi Pokok  : احلج  و العمرة 
Waktu Pelaksanaan : 10 Menit 

 

Kompetensi dasar :  

1. KI – 4 :Mengolah, menyaji, dan menalar dalam 

ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, Berbicara) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

 

Indicator pencapaian kompetensi : 

 

Kompetensi Dasar Indikator pencapain 

kompetensi 

4.1 mendemonstasikan 

ungkapan sederhana 

tentang topik : 

 احلج  و العمرة
Dengan memperhatikan 

4.1.1 Melafalkan ungkapan 

sederhana tentang topik : 

 احلج  و العمرة
4.1.2 Mempraktikkan 

percakapan sederhana 
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struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

tentang topik : 

 احلج  و العمرة
 

Nama Siswa    : 

Kelas   :  

Langkah-langkah kerja siswa : 

1. Setelah mempelajari  احلج  و العمرة  

2. Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal secara 

berpasangan 

3. Waktu mengerjakan 10 menit 

 

Soal : 

Uruttkan media gambar berikut menjadi percakapan 

sederhana 
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 اإلختبار القبلى
SOAL:  

setelah mereka mempelajari mufradat tentang haji dan 

umrah Bersama guru Bahasa arabnya, peserta didik diminta 

untuk membuat hiwar sebelum melakukan penelitian 

dengan bantuan mufradat yang telah diberikan.  

Nama sekolah  : MAT Daarut Tahfidz Alikhlas 

Kelas   : XI 

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Maret 2022 

Nama guru  : Ully Shifa Chairani 

TUJUAN : 

1. Mengetahui data kemampuan siswa dalam berbicara 

2. Mengetahui data berapa banyak siswa aktif dalam 

belajar 

PETUNJUK: 

Peneliti memberikan skor sesuai dengan petunjuk :  

Kriteria : 4 = Sangat Tepat, 3 = Tepat, 2 = Kurang Tepat, 1 

= Tidak Tepat 

Penilaian : Pengguasaan Mifradath (25), Intonasi (25), 

Makhrijjul Huruf (25), Kelancaran (25). 

No Nama 

siswa 

Keterangan 

nilai 

4 3 2 1 

1.   Pengguasaan 

Mufradath 

    

Intonasi     

Makhrijjul 

Huruf 
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Kelancaran     

2.   Pengguasaan 

mufradath 

    

Intonasi     

Makhrijjul 

Huruf 

    

Kelancaran     

3.   Pengguasaan 

mufradath 

    

Intonasi     

Makhrijjul 

huruf 

    

Kelancaran     
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 اإلختبار البعدى
SOAL:  

Setelah mempelajari hiwar dengan menggunakan 

Pendekatan Komunikatif dan Media Gambar Berseri 

peserta didik diminta membuat dan melafalkan hiwar yang 

baru secara berpasang-pasangan dihadapan teman-

temannya 

Nama sekolah   : MAT Daarut Tahfidz Alikhlas 

Kelas    : XI 

Hari/Tanggal  : Rabu, 23 Maret 2022 

Nama guru   : Ully Shifa Chairani 

TUJUAN : 

1. Mengetahui data kemampuan siswa dalam berbicara 

2. Mengetahui data berapa banyak siswa aktif dalam 

belajar 

PETUNJUK: 

Peneliti memberikan skor sesuai dengan petunjuk :  

Kriteria : 4 = Sangat Tepat, 3 = Tepat, 2 = Kurang Tepat, 1 

= Tidak Tepat 

Penilaian : Pengguasaan Mifradath (25), Intonasi (25), 

Makhrijjul Huruf (25), Kelancaran (25). 

 

No Nama 

siswa 

Keterangan 

nilai 

4 3 2 1 

1.   Pengguasaan 

Mufradath 

    

Intonasi     

Makhrijjul     
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Huruf 

Kelancaran     

2.   Pengguasaan 

mufradath 

    

Intonasi     

Makhrijjul 

Huruf 

    

Kelancaran     

3.   Pengguasaan 

mufradath 

    

Intonasi     

Makhrijjul 

huruf 

    

Kelancaran     
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LEMBAR OBSERVASI GURU 

Nama Sekolah           : MAT Daarut  Tahfidz Al Ikhlas 

Banda Aceh 

Kelas / Semester   : XI / Genap 

Hari / Tanggal   : Rabu / 16 Maret 2022 

Nama Penggamat   : Reni Yuliyawati, S.Pd.I, M. Pd 

 Berilah tanda silang (x) pada kolom penilaian yang 

telah disediakan sesuai dengan pendapat bapak/ibu secara 

objektif. 

1 = Tidak Baik 

2 = Kurang Baik  

3 = Baik 

4 = Sangat Baik  

No Aspek Yang diamati Skor 

4 3 2 1 

KEGIATAN AWAL 

1 Guru mengkondisikan kesiapan 

peserta didik sebelum belajar 

 √ 
  

2 Kemampuan guru dalam 

menjelaskan tujuan, apersepsi 

dan langkah -langkah 

pembelajaran 

√ 
   

3 Kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi yang 

akan dipelajari 

√    

KEGIATAN INTI 
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4 Kemampuan guru dalam 

menguasai materi 

pembelajaran yang akan 

diajarkan 

√    

5 Kemampuan guru dalam 

menanggapi atau menjawab 

pertanyaan peserta didik 

tentang materi yang 

dipratekkan 

√    

6 Kemampuan guru 

membimbing siswa dalam 

berdiskusi secara berpasang–

pasangan 

√    

7 Kemampuan guru 

membimbing dan mengarahkan 

siswa ketika berdiskusi dalam 

melafalkan teks hiwar yang di 

pelajari 

 √ 
  

8 Kemampuan guru 

membimbing siswa dalam 

menerjemahkan teks yang 

dipelajari 

√    

9 Kemampuan guru mengontrol 

dan mengarahkan siswa 

berdiskusi dalam menjawab 

pertanyaan (LKPD) secara 
berpasang-pasangan 

 √ 
  

10 Kemampuan guru dalam 

mengaplikasikan pendekatan 

komunikatif dan media gambar 

berseri dalam maharah kalam 

√    

KEGIATAN AKHIR 
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11 Kemampuan guru melibatkan 

siswa dalam menyimpulkan 

materi pembelajaran di akhir 

pembelajaran 

√    

12 Kemampuan guru melibatkan 

siswa dalam membaca doa 

akhir pembelajaran 

√    

Jumlah  
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LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK 

Nama Sekolah   : MAT Daarut  Tahfidz Al Ikhlas 

Banda Aceh 

Kelas / Semester   : XI / Genap 

Hari / Tanggal   : Rabu / 16 Maret 2022 

Nama Penggamat   : Reni Yuliyawati, S.Pd.I, M. Pd 

 Berilah tanda silang (x) pada kolom penilaian yang 

telah disediakan sesuai dengan pendapat anda secara 

objektif. 

1 = Tidak Baik 

2 = Kurang Baik  

3 = Baik 

4 = Sangat Baik  

No Aspek Yang diamati Skor 

4 3 2 1 

KEGIATAN AWAL 

1 Peserta didik tertib dalam 

proses belajar mengajar 
√ 

   

2 Keatifan Peserta didik dalam 

memimpin doa sebelum belajar 
√ 

   

3 peserta didik mendengarkan 

tujuan, apersepsi dan langkah-

langkah pembelajaran yang di 

sampaikan oleh guru 

 √ 
  

KEGIATAN INTI 
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4 Peserta didik mengamati dan 

menyimak materi yang 

disampaikan oleh guru 

√    

5 Keaktifan peserta didik dalam 

menanyakan materi yang 

belum dipahami 

√    

6 Keaktifan peserta didik dalam 

berdiskusi secara berpasang-

pasangan 

√    

7 Keaktifan peserta didik 

berdiskusi dalam mencocokkan 

potongan gambar dan potongan 

teks hiwar secara berpasang-

pasangan 

√    

8 Keaktifan peserta didik 

berdiskusi dalam melafalkan 

teks hiwar yang dipelajari 

√    

9 Keaktifitas peserta didik dalam 

menerjemahkan teks hiwar 

yang dipelajari 

√    

10 Keaktifan peserta didik 

berdiskusi dalam menjawab 

pertanyaan (LKPD) secara 

berpasang-pasangan 

√    

11 Keaktifan peserta didik 

berbibacara Bahasa arab 
dengan menggunakan media 

gambar berseri dalam maharah 

kalam 

√    

KEGIATAN AKHIR 

12 Keterlibatan siswa dalam 

menyimpulkan materi 

pembelajaran di akhir 

 √   
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pembelajaran 

13 Peserta didik mampu membaca 

doa akhir pembelajaran 
√    

Jumlah  
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 الصور الفوتوغرافية
 

  
 

  

 



127 

 

 

 السرية الذاتية
 

 : البياانت الشخصية   أوال 
 : أوىل شفاء خرياىن  االسم الكامل 

 180202162:   رقم القيد 
 2000يوليو  16: بندا آتشية،  حمل و تريخ امليالد 

 : بندا آتشية   اجلنس 
 : اإلسالم   الدين 

 : إندونسية  اجلنسية 
 : غري متزوجة احلال إجتماعية 

 : قرية فونغي بلنغ جوت بندا آتشية   العنوان
 : طالبة   العمل 

 gmail.com91shifachairani@:  الربيد اإللكرتوىن 

 : هرمان شاه  اسم األب 
 : حانوت     العمل 

mailto:shifachairani91@gmail.com
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 : روزن    اسم األم 
 موظف مدىن :   العمل 
 : قرية فونغي بلنغ جوت بندا آتشية   العنوان 

 
 : خلفية تعليم    اثنيا 

 SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh:  املدرسة اإلبتدائية  .1
 SMP Islam Cendekia El Hakim:  املدرسة الثانوية  .2

Banda Aceh 
 SMAIT Insantama Bogor:  املدرسة العالية  .3
قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة  .4

 الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا آتشية 
 
 


