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ِحْيمب ْحَمِن الره ِ الره  ْسِم َّللاه

َكَمْن يػُّْؤَت اغبِْْكَمَة فَػَقْد اُْكٌبَ  ۚ ُء يػُّْؤِتى اغبِْْكَمَة َمْن يََّشا  

 .َكَما َيذَّكَُّر ِاَّلَّ اُكُلوا اَّْلَْلَبابِ  ۚ َخيْػرنا َكِثيْػرنا 

 (ٜٕٙ)سورة البقرة: 

هللا العظيم  صدؽ 
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 :أىدم ىذه الرسالة

يولتا مردلينا بنت  اؼبكرمة كأمي مركاف بن حييا اؼبكـر أيب إىل
 الدين السالمة يف كأبقامها هللا هماحفظ صغَتا، ربياين اللذين عمر
فينا بوليسا إيوندا كأخيت  احملبوب كبَتةال يتأخ كإىل خرةكاآل كلدنيا

 سأؿأك  اعبزاء خَت هللا جزاكم .أسرٌب صبيع كإىل ،الصغَتة رينا كرنيا
 .صبيعا لنا حيفظ أف تعاىل هللا

 الذين اغبكومية، اإلسالمية الرانَتم جامعة يف أساتذٌب كإىل
 ؽبم صحيحا إرشادا كأرشدكين اؼبفيدة العلـو أنواع علموين قد

 .كإجالَّل تقديرا ابلكثَت
 ىذه إلكماؿ سعدكين قد الذين كزمالئيت زمالئي صبيع كإىل

 بندا اغبكومية اإلسالمية الرانَتم جامعة يف أصدقائي كإىل .الرسالة
 البحث ىذا إقباز يف يل مساعدتكم على جزيال شكرا أقوؿ .أتشيو
 الرسالة ىذه كلعل .كدعائهم هللا إبذف إَّل يل كَّلالقدرة لمي،الع
 .األمة صنوؼ كلكافة ؽبم، يل، تنفع
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 وتقدير شكر
 الرَِّحْيمِ  نِ الرَّحْ  للاِ  ِبْسمِ 

 كلطائف النعم واعنأب علينا كأنعم عربيا، القرآف علينا أنزؿ الذم هلل اغبمد

 حبيب على كالسالـ كالصالة .كالبياف العلم بتعليم خلقو سائر على لناكفض اإلحساف،

 .الدين يـو إىل كإحسانو هبدايتو تبعو كمن أصبعُت كأصحابو آلو كعلى دمحم سيدان الرضبن

تطبيق  " اؼبوضوع ربت الرسالة ىذه كتابة من هللا إبذف الباحثة انتهت فقد 

الكالم  على مهارة طالباترتقية قدرة الطريقة ادلناقشة ابستخدام وسيلة الفيديو ل

 لبعض إسباما قدمتها اليت "Aceh Besar) روح اإلسالم أنك بنجثا)دراسة جتربية مبعهد 

 الرانَتم جبامعة اؼبعلمُت كأتىيل الًتبية كلية يف على للحصوؿ اؼبقررة كالواجبات الشركط

(S.Pd) أتشيو بندا اإلسالمية اغبكومية شهادة.  

 اعبامعة ؼبدير عظيما شكرا كتشكر الباحثة تشكر السعيدة رصةالف ىذه كيف

 أجر تضيع َّل إهنا اػبَت، هللا كتسأؽبم العربية اللغة تعليم قسم كرئيس الًتبية كلية كعميد

 علوما الباحثة علموا قد الذين الشريفُت األساتيذ عبمع جزيال شكراك  عمال أحسن من

 ،أضبد فوزم رالدكتو  األستاذ كمها الكرديُت رفُتلمشل الباحثة تشكر كخاصة .كانفعة كثَتة

 ىذه على لإلشراؼ أكقاهتما أنفقا قد إهنما حيث. اؼباجستَت ،فجرية كاألستاذة اؼباجستَت

 .كاآلخرة الدنيا يف اعبزاء خَت كجزامها ؽبما هللا كابرؾ هنايتها، إىل أكؽبا من الرسالة



 
 

 ز
 

 اللذينيولتا مردلينا بنت عمر ك  يامركاف بن حي لوالديها العاىل الشكر قوؿ كتقوؿ 

 أحسن جيزيهما تعاىل هللا لكلع كرمي أبخالؽ انفعا هتذيبا كىذابىا حسنة تربية ربياىا قد

 قد الذين أصدقائي عبميع ككذلك .العالية اعبنة يف كيسكنهما كاآلخرة الدنيا يف الثواب

 األكؿ الصف من يأصدقائ إىل كخاصة الرسالة ىذه كتابة إسباـ يف أبفكارىم ساعدكه

 .إحساهنم على هللا كجزاىم ـ ٕٚٔٓ سنة العربية اللغة تعليم بقسم

كلفا  األستاذة كخاصة العربية اللغة ؼبعلمي الشكر تقدـ أف الباحثة تنسى كَّل 

 عبمععلـو الرابع  الثاين الفصل يف العلمي البحث بقياـ الفرصة أعطاىا قد اليتانجيا 

 .عظيما أجرا يعطيها أف هللا ىعس إليها احملتاجة البياانت

 بنائيا نقدا القارئُت من كترجو انفعة شبرة العمل ىذا جيعل أف هللا تدعو كأخَتا،

 انفعة تكوف أف كعسى كالنسياف اػبطاء من خيلو َّل اإلنساف ألف الرسالة ىذه لتكميل

 .صبيعا كللقارئُت للباحثة

 رب هلل كاغبمد العظيم، العلي ابهلل إَّل قوة كَّل حوؿ كَّل الوكيل كنعم هللا كحسبنا

  .العاؼبُت

 ٕٕٔٓ وليو ي ٔٔ السالـ، دار
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بيق طريقة ادلناقشة ابستخدام وسيلة الفيديو لرتقية تط  : عنوان البحث   
)دراسة جتربية مبعهد  الكالم  مهارة على طالباتقدرة ال

 Aceh Besar) روح اإلسالم أنك بنجثا
 :  إنداة يوليا مروان  اإلسم الكامل

 ;070707>6:   رقم القيد
 

 الطالب يستطيع ،الـك هارةدب ألنو العربية، اللغة تعلم يف مهمة ىي جزء كالـ مهارة إف

 .اآلخر للشخص مشاعرىم أك رغباهتم أك آرائهم أك أفكارىم عن للتعبَت ابللغة التحدث

 .فعالة طريقة استخداـ ىي كالـ مهارة يف التعلم قباح تدفع اليت العوامل فإف ،لذلك

 دائمنا يستخدموفىم  اؼبعهد ركح اإلسالـ أنك بنجسا يف الطالب بعض فإف ذلك، كمع

مافيهم الشجاعة ألف  .ىماألصدقاء مع التفاعل عند يومية كلغة اإلندكنيسية اللغة

إلخراج اؼبفردات احملفوظة ألهنم غَت معتادين على التحدث ابللغة العربية. كأهنم أيضا غَت 

الوسائل  بغَتيف جو الفصل الدراسي  ةيشعركف فبل مهتمُت بتعلم اللغة العربية ألف

تطبيق طريقة " اؼبوضوع ربت ابلبحث الباحثة تقـو الظواىر، تلك إىل كإضافة. التعليمية

اؼبناقشة ابستخداـ كسيلة الفيديو لًتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالـ )دراسة ذبربية 

 معرفة ىي الرسالة ىذه من كالغرض ”.Aceh Besar)دبعهد ركح اإلسالـ أنك بنجثا 
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 ىذه يف البحث طريقةأما  .الطالب للد الكالـ مهارة ترقية يف استخدامها فاعلية مدل

من ىذا البحث فهي تطبيق نتائج أما ك  (.Quazi Experimental) ذبربةشبو  هيف الرسالة

 هارة الكالـاؼبقدرة الطالب على  رقيةتيف  ؿفعا طريقة اؼبناقشة ابستخداـ كسيلة الفيديو

 ربصل على النتيجة  (Rank Test)ت  –من اَّلختبار  قيمة على ىذا يعتمد ابللغة العربية.

كىي أصغر من نتيجة مستول الدَّللة ٓٓٓ،ٓ .Sig( tailed-2)كمستول الدَّللة  (-1.5..)

 مردكد.  (Ho)مقبوؿ كالفرض الصفرم  (Ha)كىذا يدؿ على أف الفرض البديل  ٓ،٘ٓ

 الفيديو كسائل ،اؼبناقشة طريقة كالـ، مهارة: اؼبفتاحية الكلمات
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ABSTRACT 

Title  : The Application of the Debate Method using Video Media to 

improve student’s Ability in Speaking Skill (Experimental 

Studies at Boarding School of Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh 

Besar) 

Name  : Indah Yulya Marwana 

NIM  : 170202026 

 

Speaking Skill is an important part in learning Arabic, because with Speaking 

Skill, students are able to speak the language to express their ideas, opinions, 

desires, or feelings to the other person. Therefore, the factors that drive the 

success of learning in Maharah Kalam is to use an effective method. Therefore, 

the factors that drive the success of learning in Speaking Skill is to use an 

effective method. However, some students at the Ruhul Islam Anak Bangsa of 

Islamic Boarding School always use Indonesian as their everyday language when 

interacting with friends or anyone else. This is because they do not have the 

courage to issue vocabulary that has been memorized because they are not 

accustomed to speaking Arabic, and also lack the enthusiasm to learn and speak in 

Arabic because learning is boring with a less conducive classroom atmosphere 

without teaching aids so they do not follow the lesson well. Therefore, the 

researcher wants to conduct a study with the title " The Application of the Debate 

Method using Video Media to improve student’s Ability in Speaking Skill 

(Experimental Studies at Boarding School of Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh 

Besar)". And the purpose of writing this thesis is to find out the effectiveness of 

its use to improve students' speaking skills. The research method for this thesis is 

an experiment with a model (Quasi Experimental). And the results of this study 

are effective to improve students' ability in speaking Arabic. This is based on the 

value of the T-Rank Test resulting in a value of (-7,175) and the level of Sig. (2-

tailed) that is (0.000 > 0.05). This shows that (Ha) is acceptable and (HO) is 

rejected. 

Keywords: Speaking Skill, Debate Method, Video Media 
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ABSTRAK 

Judul Skripsi            : Penerapan Metode Debat dengan menggunakan   

Media Vidio  untuk  meningkatkan kemampuan siswi 

dalam Maharah Kalam (Penelitian Eksperimen di 

Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar) 

Nama Penulis      : Indah Yulya Marwana 

NIM    : 170202026 

Maharah Kalam adalah bagian yang penting dalam pembelajaran Bahasa Arab, 

karena dengan adanya Maharah Kalam, para siswa mampu berbicara dengan 

bahasa untuk mengekspresikan ide, pendapat, keinginan, atau perasaan  mereka 

kepada lawan bicara. Oleh karena itu faktor – faktor yang mendorong suksesnya 

pembelajaran dalam Maharah Kalam adalah menggunakan metode yang efektif. 

Akan tetapi sebagian siswa di pesantren Ruhul Islam Anak selalu menggunakan 

bahasa indonesia sebagai bahasa sehari-hari ketika berinteraksi kepada teman atau 

siapapun. Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki kebernian dalam 

mengeluarkan kosakata yang telah dihafal karna kurang terbiasa berbicara bahasa 

Arab, dan juga kurangnya semangat belajar dan berbicara dalam dalam bahasa 

arab karna pembelajaran yang membosankan dengan suasana kelas yang kurang 

kondusif tanpa alat bantu ajar  sehingga mereka tidak mengikuti pelajaran dengan 

baik. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Penerapan 

Metode Debat dengan menggunakan Media Vidio untuk meningkatkan 

kemampuan siswi dalam Maharah Kalam (Penelitian Eksperimen di Pesantren 

Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar)”. Dan tujuan dari penulisan skripsi ini 

adalah mengetahui keefektifan penggunaannya untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berbicara. Adapun metode penelitian skripsi ini adalah eksperimen 

dengan model (Quasi Eksperimental). Dan Hasil dari penelitian ini  adalah efektif 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Arab. Hal ini 

berdasarkan nilai T-Rank Test menghasilkan nilai (-7,175) dan tingkat Sig. (2-

tailed) yaitu (0,000 > 0,05). Ini menunjukkan bahwa (Ha) dapat diterima dan 

(HO) ditolak. 

Kata Kunci : Maharah Kalam, Metode Debat, Media Vidio
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 األول الفصل
 البحث أساسية

 : مشكلة البحث - أ

اللغة العربية ىي لغة خاصة يف عيوف العامل. كما نعلم أف اللغة العربية ليست إّف 

، كما عرفنا ٔلغة تراثية للحضارة العربية القددية بل ىي لغة القرآف كؽبا بالغة جيدة.

ية كأداة لفهم القرآف مسلم ، ابلطبع ىم حباجة إىل اللغة العرب كدكلةصبهور إندكنيسيا 

 كغَتصانعة الطالب كاحملاضرين ك ك  ؾبموعات ـبتلفة حباجوكاللغة العربية أيضا  كاغبديث.

تطور األمة العربية القادرة على اؼبنافسة يف العصر العاؼبي اغبايل ، مثل  ، أما سببهاذلك

بحت ضركرة اَّلقتصاد كالصحة كالتعليم كالسياحة. مع ىذه اللغة العربية ، ابلطبع ، أص

،  عاإلستما رة اللجميع. يف اللغة العربية ، ىناؾ أربع مهارات جيب إتقاهنا كىي: مه

 ٕ.ةرة الكتابا، كمه القراءةرة ارة الكالـ ، كمهاكمه

هي القدرة على التعبَت عن األصوات أك الكلمات اؼبفصلية ف مهارة الكالـأما 

ىو أيضنا مهارة لغوية  محاكر. الكالـك رغبات أك مشاعر للللتعبَت عن األفكار أك آراء أ

، كخالؿ ذلك الوقت يتم تعلم، كتسبقها مهارات اَّلستماع إلنسافتتطور يف حياة ا

                                                           
1
Azhar Arsad, Bahasa Arab Dan Beberapa Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), hal. 7. 
2
 Admin Ftik, “Empat Pilar Penting Dalam Bahasa Arab”, diakses dari https://fitk.uin-

malang.ac.id/empat-pilar-penting-dalam-bahasa-arab/, pada tanggal 17 maret 2020. 

 

https://fitk.uin-malang.ac.id/empat-pilar-penting-dalam-bahasa-arab/
https://fitk.uin-malang.ac.id/empat-pilar-penting-dalam-bahasa-arab/
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أما قدرة على أتليف كلمات كاضحة كلطيفة أتثَت عميق على حياة  .الكالـالقدرة على 

ىو مهارة  اإلنساف. إما للتعبَت عن أفكاره أك تلبية احتياجاتو. التحدث بلغة أجنبية

 ٖ.أساسية ىدفها تدريس اللغة. ألف التحدث ىو كسيلة للتواصل مع اآلخرين

 أنكركح اإلسالـ  دبعهد دبالحظات باحثةال تيف الواقع عندما قامكلكن 

ا.يمل يكن تعل،بنجثا أف العديد منهم  ةحثالبا تكجدم الكالـ ابللغة العربية جيدن

اعل مع األصدقاءىم أك أم يومية عند التفيستخدموف اللغة اإلندكنيسية دائمنا كلغة 

منهم  ركثأ أيضا لكنك  منظمة خاصة ضد انتهاكات اللغة.لديهم  كلو كاف،شخص آخر

كيرجع ذلك إىل عدة عوامل ، من بينها مافيهم الشجاعة  َّل يزالوف أف يتحدثوف العربية.

غَت  أيضا أهنمك  .يةإلخراج اؼبفردات احملفوظة ألهنم غَت معتادين على التحدث ابللغة العرب

يف جو الفصل ف التعلم فبل أبيشعركف  مألهن ا.هب حدثيتمهتمُت بتعلم اللغة العربية ك 

الدراسي الذم َّل يفضي إىل عدـ كجود الوسائل التعليمية حىت َّل يكونوف متحمسُت كَّل 

 يتابعوف الدركس جيدة.

، لكالـا ةمهار  لًتقيةىذه ضربة للمدرس ليكوف لديو كسيلة لتوليد رغبة الطالب 

يتطلب األمر احملاكلة كاػبطأ،  طالقة يف الكالـ يتطلب التعود كالشجاعة ، عرفنا ألف

                                                           
3
 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2008), hal. 3. 
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 ٗكالتحدث بشكل خاطئ بشكل متكرر للوصوؿ إىل قدرة التحدث الصحيحة.

لذالك  للحصوؿ القدرة على التحدث بشكل صحيح ، حيتاج الطالب إىل التعود عليها.

قدرة الطالب على التحدث ابللغة العربية من خالؿ  قيةلًت  طرؽ عرضت أف الباحثةتريد 

أم من  كالـ،الديكن أف تساعد يف صقل قدرات الطالب يف مهارة  لككسائتوفَت طريقة 

الفيديو. من خالؿ تطبيق أسلوب  يلةكسابستخداـ  اؼبناقشةخالؿ تطبيق طريقة 

عربية ألف طريقة اؼبناقشة أف الطالب سيحاكلوف التحدث ابللغة ال الباحثةعتقد تاؼبناقشة، 

عبعل  تركز فقط على األفكار اليت يتم التعبَت عنها يف شكل التحدث أك التعبَتات.

 الباحثةعرضو تأيضنا كسائل فيديو، كاف الفيديو الذم س الباحثةستخدـ تم فبتعنا، يالتعل

 تضيف رؤل جديدة للطالب. كابلتايلس وسيلةالهبذه ألف   فيديو إخبارم مزدىر. وكى

حبيث يرغبوف يف التعود على التحدث ابللغة العربية  م اللغة العربية فبتعنا،يسيجدكف تعل

كالتوصل إىل الكثَت من األفكار اليت ذبعل عادة فبارسة التحدث ابللغة العربية أكثر 

 فعالية.

تطبيق "عن  أف إجراء دراسة ذبريبية الباحثةاؼبشكالت تريد  ىذه على عتماداإ

 مهارة الكالمة ابستخدام وسيلة الفيديو لرتقية قدرة الطالبات على طريقة ادلناقش

 .”Aceh Besar)بنجثا  أنكروح اإلسالم مبعهد  )دراسة جتربية

                                                           
4
 Suja‟i, Inovasi pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Pers, 2008), hal. 7. 
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 : البحث سؤال - ب

اقشة ابستخداـ تطبيق طريقة اؼبنىل   فهيىذا البحث  يف البحثسؤاؿ  أما

 أنكعهد ركح اإلسالـ دبهارة الكالـ م على لطالباتاقدرة لًتقية  فعاؿالفيديو كسيلة 

 ؟ Aceh Besarبنجسا 

 

 : البحث هدف - ج
اؼبناقشة طريقة  فعالية على التعرؼ وفه ىذا البحث يف البحث أىداؼ أما

دبعهد ركح اإلسالـ هارة الكالـ م على لطالباتاقدرة لًتقية  ابستخداـ كسيلة الفيديو

 .Aceh Besarبنجسا  أنك

 

 : هاوفروض ت البحث إفرتاضا - د
 التعليمية الطريقة أف فهو البحث ىذا يف عليو اؼبعتمد األساسي باراإلعت أما

 .العربة اللغةم تعل يف اؼبهمة العناصر إحدل كىي للتعلم الطلبة قباح يف تؤثر اؼبناسبة

 : يلي فكما البحث ىذا يف الباحثة قدمتها لذافال ضافالفر  كأما
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 : البديل الفرض (ٔ
قدرة لًتقية  فعاَّل يكوفلة الفيديو تطبيق طريقة اؼبناقشة ابستخداـ كسي إف

 .Aceh Besarبنجسا  أنكدبعهد ركح اإلسالـ هارة الكالـ م على لطالباتا

 : الصفرم الفرض (ٕ

قدرة لًتقية  فعاَّل يكوفتطبيق طريقة اؼبناقشة ابستخداـ كسيلة الفيديو مل  إف

  .Aceh Besarبنجسا  أنكدبعهد ركح اإلسالـ  هارة الكالـم على لطالباتا

 

 : البحث تمصطلحا - ه

أك  األلفاظ معاين بعض تشرح أف هبا حيسن الرسالة ىذه الباحثة تبحث أف قبل

 : كىي ،اؼبوضوع يف اؼبكتوبة اؼبصطلحات

 : مهارة الكالـ (ٔ

مهارة الكالـ ىي القدرة على التعبَت عن األصوات أك الكلمات اؼبفصلية إف 

قدرة على  أيضا ككذلك   ٘اكر.للتعبَت عن األفكار أك آراء أك رغبات أك مشاعر للمح

التواصل ابللغة العربية بشكل صحيح كدقيق، كفبارسة عادة اللساف يف النطق العريب 

بطالقة ، كـبارج اغبركؼ الصحيحة ، كفبارسة اؼبهارات من أجل اغبصوؿ على األفكار 
                                                           

5
 Azhar Arsad, Bahasa Arab Dan Beberapa Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), hal. 7. 
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 اطنش أيضنا ىي الكالـ مهارة ٙ.بشكل عفوم ابستخداـ اؼبفردات اليت ىي أيضنا تلقائية

 كديكن مناقشتو تتم ما بقصد اآلخرين األشخاص على أيضنا كالتأثَت التواصل إىل يهدؼ

ا قبولو  كتطوير تدريب ىو التعلم يف الكالـ مهارات من كالغرض. احملاكر قبل من جيدن

 كإجراء التواصل كإقامة كاؼبشاعر اآلراء عن للتعبَت شفهينا اللغة نقل يف الطالب كفاءة

 .اآلخرين مع ماعيةاَّلجت التفاعالت

 : طريقة اؼبناقشة (ٕ

اؼبناقشة ىي ؾبادَّلت بُت أفراد أك ؾبموعات من الناس ، هبدؼ ربقيق النصر 

لطرؼ كاحد. عند اعبداؿ ، حياكؿ كل أفرد أك ؾبموعة إسقاط بعضها ـباطبو حىت يكوف 

ىي طريقة تدريس الذم تعرض الطالب لشيئ اؼبشكلة. أيضا طريقة اؼبناقشة فائزا. ك 

دؼ تصحيح مشكلة كاإلجابة على األسئلة كزايدة اؼبعرفة كازباذ القرارات كاؼبساعدة يف هب

 .ٚعادة التحدث

 : كسيلة الفيديو (ٖ

كسيلة الفيديو ىي كسيلة تتضمن حاسيت السمع )الصوت( كالبصر )اؼبرئي( يف 

نفس الوقت يف عملية كاحدة. ديكن أف تكوف طبيعة الرسائل اليت نقلها عرب كسائل 
                                                           

6
 K. Pambudi, Pengaruh Pelaksanaan Praktek Muhadhasah Pagi terhadap Prestasi 

Belajar PAI (Materi al-Qur’an Hadits) Siswa di SMP Plus ar-Rahmat Bojonegoro. Undergraduate 

Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, hal. 16. 
7
 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2008), h.92 
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الـ يف شكل رسائل شفهية كغَت لفظية تشبو الوسائط الصوتية. الرسائل اؼبرئية اليت اإلع

ظباعها كرؤيتها ديكن من خالؿ برامج الفيديو مثل األفالـ الواثئقية كاألفالـ الدرامية 

كغَتىا. ديكن نقل كل ىذه الربامج عرب معدات مثل األفالـ كالفيديو كالتلفزيوف  بتوصيل 

الفيديو األخبار إما معلومات جديدة أك معلومات ديكن استخدامها أـ  ٛجبهاز عرض.

َّلكتشاؼ شيء ما حيدث.كاألخبار أيضا ىي تقرير حوؿ األحداث أك اآلراء اليت هتم أك 

هتم اعبمهور أك اجملتمع يف شكل كتايب أك سردم ، السمعية كالبصرية كالصور كاػبرائط 

مثَتة لالىتماـ كمفيدة كتنشر من خالؿ كالرسومات سواء كانت مسجلة أك حية فعلية، 

 ٜ.كسائل اإلعالـ كالصحف كاجملالت كاإلذاعة كالتلفزيو

 

 : البحث حدود - و

تطبيق طريقة "البحث  ىذا موضوع ربدد أف الباحثة تريد : اؼبوضوعي اغبد (ٔ
هارة الكالـ قدرة الطالبات على م اؼبناقشة ابستخداـ كسيلة الفيديو لًتقية 

 التجرييب." ابؼبنهج Aceh Besarبنجسا  أنكدبعهد ركح اإلسالـ 

                                                           
8
 Apriliana, Hendra. “Penggunaan Media Berita Dokumenter dalam Pembelajaran 

Berbicara Argumentasi”, diakses dari [Online]: publikasi.stkipsiliwangi.ac.id/penggunaan-berita-

dokumenter dalampembelajaran- berbicara-argumentasi/2012.html, Pada Tanggal 20 Desember 

2012 
9
 Mrs Desti suciati  " Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Video Berita Televis 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa"  Thesis,Edisi 23,Juli 2019, hal.13. 
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 أنكدبعهد ركح اإلسالـ   البحث ىذا ربدد أف الباحثة تريد : اؼبكاين اغبد (ٕ

 فصل الثامن. يف كاػباصة Aceh Besarبنجسا 

-ٕٕٓٓ  الدراسيةالسنة يف البحث ىذا ربدد أف الباحثة تريد : الزماين اغبد (ٖ

ٕٕٓٔ 

 

 : السابقة الدراسات - ز

 : ٓٔ.( ٕٛٔٓ)  ةىسرت مهدراسة  -ٔ
أف الطالب َّل يتحدثوف اللغة العربية يف  مشكلة البحث يف ىذه الرسالة  

تفاعالهتم اليومية رغم أف ىذا اؼبعهد  تطلب من الطالب يتحدثوف ابللغة العربية كلكنهم  

. ك أما أىدؼ البحث اليت يريدىا الباحثة يف ىذه يف الواقع يستخدموف لغات أخرل

فاعلية كأتثَت استخداـ كسيلة الفيلم غرغر لًتقية رغبة الطالب على  الرسالة ىي ؼبعرفة

احملادثة. طريقة البحث اليت استخدمها يف ىذه الرسالة ىي البحث التجرييب. فوصل 

الباحثة من نتائج البحث أف كسائل فيلم غرغر لًتقية رغبة الطالب فعالة يف دفع الطالب 

 يعٍت اؼبنهج استخداـ ىي يف الدراسة اغبالية ك راسة الد ىذه بُت التشابو أما .اغبادثةعلى 

 بُت كالفرؽ .الطالب لدل الكالـ مهارة زايدة إىل هتدؼ اليت طريقة اؼبناقشة استخداـ
                                                           

البة على احملادثة )دراسة جتربية استخدام طريقة ادلناقشة بفلم غرغر لرتقية رغبة الطىسرت اؽبمة،  ٓٔ
للا(،  ـ. ٕٛٔٓبندا أتشيو  -الرسالة اعبامعية، جامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية، دار السالـمبعهد هداية 
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 الدراسة  ىذهتستخدـ  ،الوسائل استخداـ يف ىي الدراسة اغبالية ك  دراسة ال هىذ

 .إلخباريةا كسائل ىي الدراسة اغبالية ستخدـكت بينما الوسائل بفيلم

 : ٔٔ(. ٕٕٔٓ) األسرل زيندراسة  -ٕ

َّل حيبوف اللغة العربية ألف  الطالبةمشكلة البحث يف ىذه الرسالة أف الكثَت من  

 الرسالةىذه من ض ار أغ كأما اؼبعلم َّل يستخدـ الطريقة الصحيحة يف تعليم اللغة العربية.

الؿ طريقة اؼبناقشة ، كمعرفة على تعلم اللغة العربية من خ الطالبةمعرفة مدل ربفيز  كىي

. منهجية البحث الطالبةأتثَت تطبيق طريقة اؼبناقشة يف ترقية مهارات اللغة العربية لدل 

البحث يستخدمو الباحث يف ىذه الرسالة البحث اإلجرائي. فواصل الباحث من نتائج 

 ىذه بُت تشابوال أما اللغة العربية. الطالبة على ترقيةاؼبناقشة كاف فعاَّلن يف  طريقةأف 

 ىذه طريقة اؼبناقشة، بُت استخداـ يعٍت اؼبنهج استخداـ ىي يف الدراسة اغباليةك  الرسالة

 مدل لقياس فقط ىي كإمنا كسائل أم تستخدـ َّل الرسالة ىذه أف ىي كالباحثة الرسالة

 .الطالب ربفيز زايدة

 : ٕٔ(. ٕ٘ٔٓ) طبَتةدراسة  -ٖ

                                                           


 MTsS( ادلدرسة يف إجرائي حبث( العربية، اللغة تعليم يف ادلناقشة طريقة استخدام،زين األسرم  ٔٔ

Seulimeum، ـ.  ٕٕٔٓ أتشية بندا – السالـ دار اغبكومية، اإلسالمية الرانَتم جامعة اعبامعية، الرسالة 
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لدل الطالب من حيث اللغتُت الكالـ ت أف مهارامشكلة البحث يف ىذه الرسالة 

اللغوية كغَت اللغوية َّل تزاؿ منخفضة من حيث اؼبفردات كاعبمل كأيضنا ألف اؼبعلم َّل 

كأما أغراض من ىذه الرسالة  يزاؿ يهيمن على عملية التعلم من خالؿ احملاضرات فقط.

الطالبة. منهجية  كىي معرفة  أتثَت تطبيق طريقة اؼبناقشة يف ترقية مهارات الكالـ لدل

البحث يستخدمو الباحث يف ىذه الرسالة البحث اإلجرائي. فواصل الباحثة من نتائج 

 بُت التشابو أما .ترقية الطالبة على مهارة الكالـ البحث أف طريقة اؼبناقشة كاف فعاَّلن يف

 َّل الطالب لدل الكالـ مهارة أف متساكاي ىي مشكلة ىي لديها كالباحثة الرسالة ىذه

 تطبيق الطريقة يتم ٍب الفصل يف سلبيُت الطالب من العديد يكوف حبيث منخفضة زاؿت

 ىذه بُت كالفرؽ .الكالـ مهارة الطالب لًتقية ؼبساعدة اؼبناقشة طريقة كىي متساكاي،

 طريقة فقط تستخدـ بل كسيلة، أم تستخدـ َّل الرسالة ىذه ىي كالباحثة الرسالة

 إاثرة التعلم يكوف حبيث الوسائل إبضافة أخرل مرةيطورىا  الباحثة اؼبناقشة،بينما

  .لالىتماـ

 

                                                                                                                                                               
 MTsS Misbahul  ادلدرسة يف إجرائي حبث(حتليل إستخدام طريقة ادلناقشة لرتقية مهارة الكالم  طبَتة،12

Falah ،  هللا اإلسالمية اغبكومية ، جاكرات ـ. ٕ٘ٔٓالرسالة اعبامعة ، جامعة شريف ىداية 
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 الثاين الفصل

 النظري اإلطار

 : مهارة الكالم - أ

 : مفهوم الكالم -6

الكالـ يف أصل اللغة عبارة عن : األصوات اؼبفيدة ىو: اؼبعٌت القائم ابلنفس الذم 

ركبة اؼبفيدة كبو: يعرب عنو أبلفاظ, يقاؿ يف نفس كالـ, كيف اصطالح النحاة: اعبملة اؼب

يعرؼ التحدث أبنو مهارة نقل اؼبعتقدات كاألحاسس كاَّلذباىات كاؼبعاين  .جاء الشتاء

األخرين يف طالقة كانسياب مع صحة يف التعبَت  ىلكاألحداث من اؼبتحدث إ كاألفكار

ما التعريف اَّلصطالحي للكالـ فهو: ذلك الكالـ اؼبنطوؽ الذم  كسالمة يف األداء.

ؼبتكلم عما يف نفسو من: ىاجسو، أك خاطره، كما جيوؿ خباطره من مشاعر يعرب بو ا

كإحساسات، كما يزخر بو علقو من: رأل أك فكر، كما يريد أف يزكد بو غَته من 

 ٖٔمعلومات، أك كبو ذلك، يف طالقة كانسياب، مع صحة يف التعبَت كسالمة يف األداء.

يشار إليها ابسم مهارة التحدث مهارة الكالـ ىو يسمى ابلتعبَت كيف الغالب ما 

أك مهارة الكالـ. كمع ذلك ما اختالفا يف التأكيد، يف الكالـ ىو القدرة شفوية ، كلكن

                                                           

 ٓٙٔص. (،ٜٜٛٔ اؼبنصورة، جامعة )مصر: ،هبا الناطقني لغري العربية تعليم ،طعيمة ضبدأ رشدلٖٔ 
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التعبَت أيضا إضافة شفواي أف تتحقق يف شكل من أشكاؿ الكتابة. كلذلك، يف تعلم  

اليت تنشط اللغة العربية اسطالحاف، تعبَت شفهية كتعبَت ربريرم. لديهما نفس األساسية 

 ٗٔيف التعبَت عن ما ىو يف ما يفكر بو اإلنساف.

 أك األصوات نطق ؾبرد ليست الكالـ أف استنتاج ديكن أعاله، الفهم على بناءن 

أف يفهم  ديكن حىت شفهينا كاؼبشاعر كاآلراء األفكار مانقل شخص كلمات،كلكن ؾبرد

 صوت نظاـ تدفق إنتاج إعادة مهارة أيضنا ىي الكالـ مهارة .احملاكر أك من اآلخرين

 .آخرين ألشخاص كاؼبشاعر كاَّلحتياجات الرغبات لنقل النطق

 

 : الكالم مهارة تعليم أهداف -7

 ؽبا كما  اؼبعُت، التعليمي الربانمج مستول على عامة أىداؼ الكالـ مهارة

 لغوية صياغة النوعُت ىذين من نوع كلكل الداراسية، ابغبصة عادة ترتبط خاصة أىداؼ

 يف دييز أف الكالـ مهارة تعليم عند أىدافو يصوع ىو ك اؼبعلم على ك اَّلخرل عن زبتلف

كفقنا لتارجياف ، الغرض العاـ من التحدث ىو التواصل. األىداؼ. ىذه بُت الصياغة

                                                           
14

 Mustofa, syaiful; Setrategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif; 2011, hal.137 
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لكي تكوف قادرنا على نقل األفكار بشكل فعاؿ ، يفهم الفهم فهم معٌت كل شيء يتم  

 نقلو إىل اؼبستمع.

 اللغة علماء من كثَت  بذلك يشَت كما  الكالـ ؼبهارة العامة داؼاألى يلي كفيما

 ٘ٔالتطبيقيُت:

 صحيحا. نطقا األصوات نطق  أ(
 التغميم ك النرب أنواع يؤدم أف ك العربية، اللغة أصوات اؼبتعلم ينطق أف ب(

 العربية. أبناء من مقبولة بطريقة ذلك ك اؼبختلفة
  اؼبناسب. نحويةال الصيغ مستخدما أفكاره عن يعرب أف ج(
     مستواه ك لعمره اؼبناسبة ك قبولةاؼب العربية الثقافة أشكاؿ بعض يستخدـ أفد( 

 الًتاث عن األساس اؼبعلومات بعض يكتسب أف ك عملو، طبيعة ك اَّلجتماعي
 اإلسالـ. ك العريب
 الفكرية ك العملية حياتو يف ديارسها الىت اؼبختلفة الكتابية األعماؿ يتقن أف ق(
 ٙٔاؼبدرسة. اخلد

 أبنشطة يقـو الذم الشخص أف اَّلستنتاج ديكن ،أعاله الوصف على بناءن 

ما  أبم اآلخرين األشخاص على التأثَت إىل أيضنا التواصل كيهدؼ إىل ابإلضافة التحدث
                                                           

 :لبناف – طرابلس (، العربية وعلومها اللغة مهارات تدريس يف ادلرجع اغبالؽ، سامي علي ٘ٔ
 ٘٘ٔ..ص) ٕٛٓٓللكتاب اغبديثة اؼبؤسسة

(,ص. ٕٜٜٔالقاىرة: دار شادك، ،)تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيق حسن شحاتة،ٙٔ 
ٕٖٗ 
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 بنشاط تشكل سوؼ اؼبتبادلة العالقات كجود .جيدنا احملاكر من قبولو ىو يناقش ديكن

ىو  التعلم يف الكالـ اؼبهارة كىدؼ .ككفاءة فعالية كثرأ بشكل التواصل األنشطة

 كاؼبشاعر اآلراء عن التعبَت إىل شفواي اللغة نقل يف الطالب كفاءة كالتطوير التدريب

 .اآلخرين اجملتمع أعضاء مع اَّلجتماعي التفاعل كتنفيذىا اَّلتصاَّلت كإقامة

 

 : ادلناقشة طريقة - ب

 : ادلناقشة طريق مفهوم -ٔ

وعة مبادئ كأساليب تستخدـ يف عملية التعليم كاليت تشمل الطريقة ىي ؾبم

عادة اؼبشاركة الصفية، التالكة كاغبفظ كالتبياف العملي، أك مزيج منهم. اختيار 

إىل حد كبَت  أك أساليب َّلستخدامها يعتمد التدريس طريقة

أثر بكفاءة اليت يتم تدريسها، كديكن أيضا أف تت اؼبهارات أك اؼبعلومات على

 ٚٔ.أنفسهم الطالب كضباس

أما تعريف اؼبناقشة ىي "حجة لتحديد اقًتاح معُت يؤيده طرؼ يسمى مؤيد ، 

كيرفضو طرؼ آخر كيسمى رفض أك رفض. كىو ما يسمى عملية اَّلتصاؿ لنقل اغبجج 
                                                           

17
 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 19.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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ك رأم آخر بشأف اؼبناقشة يتعُت عليهم الدفاع عن رأم يسمى نقاش " ألنو

قاش ىو ، "الناإلرشادم للمناظرة اإلندكنيسية Handbookيف  Rachmat Nurcahyoكفقنا

، جيب أف تكوف ىناؾ كجهات نظر ـبتلفة حوؿ القضية: تناقض يف اعبدؿ. لكل قضية

 ٛٔ".شكلةاألسباب اليت ذبعل شخصنا ما يدعم أك َّل يدعم اؼب

بينما حيدث النقاش بسبب اَّلختالفات يف الرأم اليت تنشأ نتيجة الرغبة يف 

يف األساس ، النقاش ىو فبارسة أك فبارسة للجدؿ. يف عصر  اغبصوؿ على رأم حر.

يعٍت أف النقاش يوفر فوائد كبَتة غبياتنا ، دبا  اليـو ، ديكن أف تكوف اؼبناقشة مهمة للغاية

عامل التعليم ، ديكن أف يكوف النقاش طريقة قيمة لتحسُت التفكَت ، يف ذلك التعليم. يف 

خاصة إذا كاف من اؼبتوقع أف يكوف الطالب قادرين على التعبَت عن اآلراء اليت تتعارض 

  ٜٔبشكل أساسي مع أنفسهم.

يف تدريس طريقة اؼبناظرة ىي طريقة يعرب فيها اؼبتحدثوف من اؼبؤيدين كاؼبعارضُت 

ديكن أف يتبعها اعًتاض أك ليس ضركراين كديكن ألعضاء اجملموعة أيضنا عن آرائهم ، ك 

 ٕٓ.سؤاؿ اؼبشاركُت يف اؼبناقشة أك اؼبتحدثُت

                                                           
18

 Rahmat Nurcahyo, Panduan Debat Bahasa Indonesia, 2014, (http://staff.uny.ac.id).  
19

 19 Melvin Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung : Nusa 

Media, 2011), Cet. IV, hal. 141 

20
 Roestiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal.148 
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 توجيو إىل الطالب توجو تعلم طريقة ىي اؼبناقشة طريقةأما  أعاله، الفهم على بناءن 

ك  امنطقي أسبابو يعطي متكلم يتناقش يف الفرقة، ٍب كل خالؿ من كآرائهم أفكارىم

 التفكَت مهارات لتطوير ك اسًتاتيجي مناسبة اليت منتدل ىي كاؼبناقشة أيضا.مقبوؿ

 .الكالـ كصقلها مهارات

 
 : أهداف طريقة ادلناقشة -7

أىداؼ الرئيسي من ىذه الطريقة ىو حل مشكلة كاإلجابة على األسئلة كزايدة 

مقنع كاَّلستماع  كيهدؼ أيضنا إىل التحدث بشكل معرفة الطالب كفهمها كازباذ قرار.

 ٕٔأيضنا إىل اآلراء اؼبختلفة ، كيف هناية النقاش ديكن تقدير اَّلختالفات.

 أك األشخاص كآراء مواقف على التأثَت إىل اؼبناقشة طريقة هتدؼ ، ببساطة

 يريده ما كيتبعوا ، كيتصرفوا ، النهاية يف كيقوموا يؤمنوا أف يريدكف حبيث األخرل األطراؼ

 ٕٕ.كيريده اؼبتحدث

                                                           
 

22 Andi Subari, Seni Negosiasi, (Jakarta: Efhar, 2002), hal.22 
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كابلتايل ، فإف طريقة اؼبناقشة ىي أكثر الوسائل كظيفية لعرض كربسُت كتطوير 

اَّلتصاؿ اللفظي كمن خالؿ النقاش ديكن للمتحدث إظهار موقفو الفكرم. ابإلضافة 

 إىل ذلك ، فإف طريقة اؼبناظرة تعلم الطالب أيضنا التفكَت النقدم كاحًتاـ آراء اآلخرين.

 

 : خطوات طريقة ادلناقشة -8

 ٖٕ:يلي كما ىي طريقة اؼبناقشة تعلم يف اػبطوات أما

 للجدؿ. مثَت بياف إبعداد قمأ(   
      ٍب يقـو ، مناقشتو سيتم الذم اػباليف اؼبوضوع إببالغ اؼبعلم يقـوب( 

 .ابؼبوضوع يتعلق للجدؿ مثَت بياف بتطوير الطالب
 رضة،اؼبعا كؾبموعات اؼبؤيدة اجملموعات كىي. فريقُت إىل الصف تقسيمج( 

 .أخرل فرؽ أربعة أك ثالثة إىل ؾبموعة كل كتنقسم
 .رظبي متحدث أك كرئيس األعضاء أحد اخًتك د(  
 .اؼبناقشة لقيادة كسيطنا طالبنا اخًتق(  
 كجيلس كاؼبعارضة، اؼبؤيدة اجملموعة يف الرظبيُت للمتحدثُت الكراسي جهزك(  

 .اؼبتحدث خلف اآلخركف الطالب
 اجملموعة كأعضاء أنفسهم كيقدموف ابلسالـ مع ظبيوفالر  اؼبتحدثوف يفتحز(  

                                                           
23

 Abdurrahman,”Metode Debat Aktif”, diakses dari https://kelasimpian.com/metode-

debat-aktif/, pada tanggal 08 Desember 2019. 

https://kelasimpian.com/metode-debat-aktif/
https://kelasimpian.com/metode-debat-aktif/
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 ىذه تسمى ، نظرىم كجهة شرح أك الرظبيُت اؼبتحدثُت مع نقاش بدءح( 
 .اَّلفتتاحية اغبجة العملية

 كيعودكف اؼبناقشة الطالب اَّلفتتاحية،يوقف اؼبرافعات إىل اَّلستماع بعدط( 
 ، اؼبعارضة للفرقة اَّلفتتاحية اغبجج لدحض اغبجج إلعداد ؾبموعاهتم إىل

 .للتناكب آخر متحداثن  ؾبموعة كل كزبتار
 الذين الرظبيُت اؼبتحدثُت من يُطلب ،ٍب انتقل إىل اؼبناقشة مرة أخرلم( 

 .اؼبعارضة اجملموعة حجج لدحض حجج تقدمي البعض بعضهم يواجهوف
 حجج على ربتوم مالحظات تقدمي اآلخرين الفرؽ ألعضاء ديكنؾ( 

 .الفرقتو حجج لدعم تتفنيدا أك مقًتحة
 اليت اجملموعة لتحديد حاجة ىناؾ ليست ، اؼبناقشة إبهناء قم ، ذلك بعدؿ( 

 التعلم. يف بنشاط يشارؾ الفصل أف من للتأكد فقط ، ستفوز
 .ابؼبوضوع كربطها من اؼبناقشة اؼبهمة النقاط نقل الطالب من اطلب ٍبـ( 

 ، ذلك كمع .ةالباحث يطبقهاس اليت للخطوات مشاهبة أعاله اؼبذكورة اػبطوات
 :كىي ، أخرل نقاط بضع الباحث يضيف

 .مناقشتو سيتم الذم ابلعنواف متعلق فيديو مدرس مقطع يعرضأ(  

 اؼبعركض. الفيديو الطالب يشاىدب( 

 اؼبتعلقة اؼبفهومة غَت اؼبعلومات حوؿ أسئلة لطرح للطالب فرصنا اؼبعلم يوفرج( 
 اؼبعركض. ابلفيديو

 .النهاية إىل البداية من تبدأ اليت اؼبناقشة مرحلة ادخل ٍبد(  
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 : ادلناقشة طريقة وعيوب مزااي -8

 ٕٗ:كما يلي  اؼبناقشة طريقةكعيوب من  أما مزااي

 مزااي طريقة اؼبناقشة أ( 

 .أمهية أكثر الطالب يصبحب( 

 .ضباسة أكثر الفصل جو يصبح  ج(

 .اؼبنتدل يف آرائهم عن الطالب يعرب كند(   

 مع آرائهم تتطابق َّل عندما صدقنا أكثر البالط يصبحق( 
 .اآلخرين

 
 :اؼبناقشة طريقة عيوبك كأما 

 .كثَتا يتحدثوف الذين النشطُت الطالب فقط عادة أ( 

 يقبلوف َّل ألهنم اعبدؿ بعد الطالب بُت تنشأ خالفات أحياانن ب( 
 .آرائهم دحض

 بعض من إسقاط يف ابلرغبة شعور ىناؾ يكوف ما عادةج( 
 .البعض

 .طويال كقتا قضىد(  

 

                                                           
24

 Fitria,”Kelebihan dan kekurangan Metode Pembelajaran", diakses dari 

http://fitria507.blogspot.com/2011/12/kelebihan-dan-kekurangan-metode.html/, pada tanggal 09 

Desember 2011. 

http://fitria507.blogspot.com/2011/12/kelebihan-dan-kekurangan-metode.html/
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 : وسيلة الفيديو - ج

 : وسيلة الفيديو مفهوم -6

 AECT (Assocation for ىلإكسيلة حرفيا ىي الوسيط أك اؼبقدمة. ابلنسبة 

Education and Communication)  ، كسائل اإلعالـ ىي صبيع األشكاؿ اؼبستخدمة أما

( ، فإف National Education Assocation) NEA، كابلنسبة يف عملية توزيع اؼبعلومات

كسيلة ىي  كل أشياء ديكن التالعب هبا كرؤيتها كظباعها كقراءهتا كمناقشتها مع األدكات 

 ٕ٘اؼبستخدمة يف ىذه األنشطة.

أما كسيلة الفيديو ىي كسيلة تتضمن حاسيت السمع )الصوت( كالبصر )اؼبرئي( 

اليت نقلها عرب كسائل يف نفس الوقت يف عملية كاحدة. ديكن أف تكوف طبيعة الرسائل 

اإلعالـ يف شكل رسائل شفهية كغَت لفظية تشبو الوسائط الصوتية. الرسائل اؼبرئية اليت 

ظباعها كرؤيتها ديكن من خالؿ برامج الفيديو مثل األفالـ الواثئقية كاألفالـ الدرامية 

ف  بتوصيل كغَتىا. ديكن نقل كل ىذه الربامج عرب معدات مثل األفالـ كالفيديو كالتلفزيو 

أـ الفيديو األخبار إما معلومات جديدة أك معلومات ديكن استخدامها  ٕٙجبهاز عرض.

                                                           
25

Al-Munzir, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”. Vol.7 No.2, Summer November 

2014. 
26

 Apriliana, Hendra. “Penggunaan Media Berita Dokumenter dalam Pembelajaran 

Berbicara Argumentasi”, diakses dari [Online]: publikasi.stkipsiliwangi.ac.id/penggunaan-berita-

dokumenter dalampembelajaran- berbicara-argumentasi/2012.html, Pada Tanggal 20 Desember 

2012 
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َّلكتشاؼ شيء ما حيدث.كاألخبار أيضا ىي تقرير حوؿ األحداث أك اآلراء اليت هتم أك 

، السمعية كالبصرية كالصور كاػبرائط أك اجملتمع يف شكل كتايب أك سردمهتم اعبمهور 

انت مسجلة أك حية فعلية، مثَتة لالىتماـ كمفيدة كتنشر من خالؿ كالرسومات سواء ك

 ٕٚكسائل اإلعالـ كالصحف كاجملالت كاإلذاعة كالتلفزيو.

يف  التعلم اؼبوجودة اليـو ىي أحد أنواع كسيلة الفيديو لذا فإف اَّلستنتاج كسيلة

إما على الصوت الذم ديكن رؤيتو  الفيديو ىي ؿبتول صورة متحركة تنبعث ىذا ، كسيلة

شاشة التلفزيوف أك الكمبيوتر ، بينما يتم تصنيف كسائط الفيديو أيضنا يف النوع السمعي 

 صبع عناصر الصوت كالصورة. البصرم ، أم الوسائط

 

 : وسيلة الفيديو وعيوب مزااي -7

  ٕٛيلي: فبما الفيديو كسائلأما عن مزااي 

 لفت انتباه الطالب من احملفزات اػبارجية.أ( 

 توفر تسجيالت الفيديو معلومات من خرباء معينُت للجمهور.مكن أف ب( 
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موضحة ، ديكن أف يتم ذلك من  تعظيم الوقت يف عرض األشياء الصعبةج( 

مسبقنا ، حىت يتمكن اؼبعلموف من تركيز انتباه  خالؿ فيديو ًب إعداده

 أثناء عملية التعلم. الطالب

 مها مرارا كتكرارا.توفَت الوقت كالتسجيل يف الفيديو ديكن استخداد( 

 نقل. ديكن عرض األشياء اػبطرة مثل النمور أك األشياءق( 

 ديكن تعديل الصوت اؼبتولد حسب اغباجة.ك( 

ديكن مالحظتها  ديكن "ذبميد" الصورة اؼبعركضة يف أجزاء معينة ابلًتتيبز( 

 معنا كىو ما يقـو بو اؼبعلم كفقنا لذلكاَّلحتياجات.

 ٜٕيو يلي:أما عن عيوب كسيلة الفيدك 

 مفهـو مثل الفيديو كسيلة َّلستخداـ مناسبة التعليمية اؼبواد كل ليستأ( 

كغَت  كاؼبخططات البيانية كالرسـو اػبرائط اؼبثاؿ سبيل على اؼبنقولة، غَت اؼبواد

 .ذلك

 لعرض التقدديي العرض يف األخرل اػباصة األدكات من العديد يتطلبب( 

 الفيديو. من الصور
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 اؼباؿ. من الكثَت تنفقج( 

 كهرابئية. طاقة يتطلبد( 

 

 : أنواع وسيلة الفيديو -8

 : اؼبتحركة الفيديوأ( 

 مرتبة اؼبختلفة الكائنات من ؾبموعة من أتٌب متحركة ىي صورة اؼبتحركة الفيديو

 إىل اليد صور معاعبة نتيجة اؼبتحركة الفيديو.ؿبدد ؼبسار كفقنا تتحرؾ حبيث خصيصنا

 تتطلب متحرؾ ؿبتول إنشاء عملية كانت ، اؼباضي ا. أما يفالتكنولوجي يف متحركة صور

 تعد مل ، التكنولوجي التقدـ مع ، ذلك الصفحات. كمع تغطي يدكاين  مرسومة رسومات

 ىي اؼبعنية كاألشياء .الكمبيوتر على مباشرة كلكن الورؽ على ُتصنع اؼبتحركة الرسـو

 إىل كما ، كاؼبباين ، النبااتت كصور ، اغبيواانت كصور ، اؼبكتوبة كالنصوص ، البشر صور

 ٖٓ.ذلك
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 : طويل )الفيلم( فيديوب( 

 عنها ينتج اليت الفوتوغرافية الصور من سلسلة على حيتوم نص عن عبارة الفيلم

 .ابلضوء اغبركة يرسم( السينما) للفيلم اغبريف كاؼبعٌت .الواقعية اغبياة يف كالعمل اغبركة كىم

 ؽبا كاليت كالسمع، البصر حاستُت، دمج من تتشكل اعياجتم تواصل كسيلة ىو الفيلم

 البيئة حوؿ ربدث اليت اَّلجتماعية اغبقائق من الكثَت تكشف قصة موضوع أك جوىر

 ٖٔ.نفسو الفيلم فيها ينمو اليت

 : األخبارفديو ج( 

 : تعريف األخبار (ٔ

األخبار إما معلومات جديدة أك معلومات ديكن استخدامها َّلكتشاؼ شيء ما 

ىي تقرير حوؿ األحداث أك اآلراء اليت هتم أك هتم اعبمهور أك  أيضا األخبار.ك حيدث

اجملتمع يف شكل كتايب أك سردم ، السمعية كالبصرية كالصور كاػبرائط كالرسومات سواء  

كانت مسجلة أك حية فعلية ، مثَتة لالىتماـ كمفيدة كتنشر من خالؿ كسائل اإلعالـ 

  ٕٖتلفزيوف.كالصحف كاجملالت كاإلذاعة كال
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 : فوائد األخبار ( ٕ

 ٖٖأم: فبما عدة فوائد األخبار للطالب أما 

 زايدة بصَتة الطالب يف ـبتلف اجملاَّلتأ( 

 ديكن أف تستخدـ كمرجعب( 

 كن استخدامها إلضافة معلومات جديدةديج( 

 ذبديد معرفة الطالبد( 

 تستخدـ يف اَّلعتبار( ق

 إضافة اؼبفرداتك( 

 اذبةتوضيح األخبار الكز( 

 اغبصوؿ على معرفة جديدةح( 

 ديكن استخدامها للمقارنة مع شائعةط( 

 يستخدـ لزايدة اليقظةم( 
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  ربديثات األخبار اغباليةؾ( 

 : أنواع األخبار( ج

 ٖٗ:كىي الصحافة، عامل يف اؼبعركفة األخبار ألنواع ابلنسبة

 : اغبية األخبار (ٔ

 :نوعُت إىل مصنفةك  .كمباشرة إبجياز مكتوبة ىي كما اغبية األخبار

ا مهمة قيمة ؽبا أخبار: القاسية األخبار أ(  على اعبمهور يعرفها أف جيب جدن

 .فجأة ربدث اليت اػباصة األحداث عن معلومات على كربتوم ، الفور

 .األخبار تدعم نيوز :سوفت أخبارب( 

 : التحقيق أخبار (ٕ

 .ـبتلفة مصادر من ربقيق أك حبث على بناءن  األخبار تطوير ًب

 : الرأم أخبار (ٖ

 أك اػبرباء أك العلماء رأم يكوف ما عادة ، ما شخص رأم عن أخبار

 .حدث أك شيء يف اؼبسؤكلُت
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هي أخبار فاألخبار اليت سيستخدمها الباحثة يف إجراء البحوث أما 

الرأم. كاليت هتدؼ إىل معرفة آراء الطالب يف حدث سيقدمها الباحث َّلحقنا. 

ألحداث اليت تتم مناقشتها يف كل مكاف دبعٌت داث اليت سيتم تقدديها ىي ااغبك 

من خالؿ تقدمي األخبار، ديكن للطالب اكتشاؼ ك األخبار اؼبنتشرة حالينا. 

 أشياء جديدة كالقدرة على إبداء آرائهم يف اؼبناقشة.
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 الثالث الفصل

 احلقلى البحث إجراءات

 : البحث منهج - أ

 التجريبية طريقةال ىي البحث ؽبذا الباحثة تستخدمها اليت الطريقة إف

(Experimental Research) .  الباحثة تستعلمها الذم العلمي اؼبناىج من أحدىو 

 ًتقيةل بلوسيلة الفيديو اؼبناقشة طريقة أتثَت ؼبعرفة خاصة أتكدىا، اليت الفركض َّلختبار

 ٖ٘.الكالـ مهارة علىقدرة الطالبات 

 Quazi-Experimental) التجربة بشبو اتبعا البحث ؽبذاالباحثة  كصممت

Design)   لذلك تتم ىذه الطريقة  عشوائيا، التعيُت ك اَّلختبار فيها يتم َّل أفكىو

بتقسيم اجملموعة قيد الدراسة إىل ؾبموعتُت. اجملموعة األكىل ىي اجملموعة التجريبية اليت 

 تعط تعاجل بطريقة اؼبناقشة. كيف الوقت نفسو ، كانت اجملموعة الثانية ىي اجملموعة اليت مل

طريقة اؼبناقشة.
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 : اجلتمع والعينة - ب

 األكؿ الفصل من الثانوية اؼبرحلة يف طالبال صبيع ىو البحث ؽبذ اجملتمع كاف

ككاف يبلغ عددىم ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالدراسية  لسنة نورؿ الفالح دبعهد الثالث الفصل إىل

فئة ، الثاين حبدكد فصلُت من الفصلىذا البحث . بينما كانت العينة يف طالاب ٘ٚٙ

 الثاين يف الفصلكفئة ضابطة  ةالطالب ّٖٗن ىحبيث عدد   3IPA الثاينالفصل ذبريبية 

4IPA  اؽبذ العينة الباحثة َّلختيار تستخدمها اليت كلطريقة .ةالطالب ٖٚ نّ ىحبيث عدد 

أم يُعرؼ أيضنا ابسم أخذ العينة  (Purposive Sampling) العمدية الطريقة ىي البحث

الباحثة إذا كاف للباحث أسلوب أخذ العينات الذم يستخدمو بعُت اَّلعتبار ىو 

 ٖٙمعينة يف أخذ العينة أك ربديد العينة لغرض معُت. اعتبارات

 : أدوات البحث - ج

 : االختبار أ(
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 الباحثة إليها ربتاج اليت البياانت كأ اؼبعلومات صبع أدكات أكثر من اَّلختبار إف

 مثال،( مدرسي لفصل أك لطالب كالقدرات التحصيل لتقومي امتحاف ىو األسئلة، إلجابة

 : كمها إبختبارين، الباحثة تقـو كٖٚ. )معُت دبوضوع اػباصة اؼبعرفة

 :(Pre-Test) القبلي  اَّلختبار (ٔ

 مساعدة إىل كيهدؼ البعدم اَّلختبار قبل إجراؤه يتم اختبار ىو قبليال اَّلختبار

 طريقة.ال تنفيذ ىذه قبل لطالبا قدرات على بداية معرفة الباحثة

 :(Post-Test)  البعدم ختبار اإل (ٕ

 التعلم فعالية لقياس الباحث طبقها اليت الطريقة استخداـ البعدم بعد كاَّلختبار

 الطالب. لدل

 

 :ات االختبار  عن البياانت حتليل - د

 الباحثة فاستعملت )بياانت اَّلختبار( الثانية األسئلة لتحليل كذلك للحصوؿ

طريقة  فعالية كؼبعرفة (.كالبعدم القبلي اَّلختبار( تبارينإجابة اَّلخ من كاؼبعدؿ اجملموع

                                                           
 انشركف، لبناف مكتبة :بَتكت ( األكىل، لطبعة ،ا الرتبوية ادلصطلحات معجم يوسف، خليل يوسف ٖٚ

 ٖٖٗ .ص ،)السنة بدكف
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 بو قامت .ابستخداـ كسيلة الفيديو لًتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالـ اؼبناقشة

 ٖٛ:التايل اَّلختبار كل يف نحصل الٌبال الباتالط نتيجة إبدخاؿ الباحثة

 % = جيد جدآٓٔ-ٔٛ

 % = جيد ٓٛ-ٔٙ

 % = مقبوؿ ٓٙ-ٔٗ

 = انقص%  ٓٗ-ٕٔ

 % = راسب ٓ -ٕٔ

 ،(Quazi-Experimental Design) التجربة بشبو البحث ىذا يف منهج إف

 لتحديد .T-testأك Wilcoxon Sign Rank Test  ب  البياانت ربليل الباحثة فاختارت

 اَّلختبار اإلجراء البحث تقـو أف الباحثة تنبغي ، T-testأك  Rank Test   استخداـ

(.Uji Homogenitasكاَّلختبار اؼبتجانس ) (Uji Normalitas) الطبيعي
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 الفصل الرابع
  البحث نتائج

 : عرض البياانت - أ

هارة اؼب على الطلبة رغبة ترقية عن البحث نتائج الفصل ىذا يف الباحثة تقدمت

 قامت النتائج، ىذه على كللحصوؿ وسيلة الفيديوب اؼبناقشة طريقة ابستخداـ الكالـ

 ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓللسنة الدراسية  (IPA 4)يف الفصل الثاين  التجريب ابلبحث الباحثة

 .بنجسا أنكركح اإلسالـ  دبعهدثانويّة ال للمرحلة

 : البحث ميدان عن حملة -6
 Pintuبنجسا ىو إحدل معهد الذم تقع يف الشارع  أنكإف معهد ركح اإلسالـ 

Air, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi 

Aceh. اؼبؤّسسة  أسس ىذا اؼبعهد ابPSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia) 

 .ٜٜٚٔيف سنة 

 ٜٕٔٓكيًتأس من السنة  . اؼباجستَت السيد كسنيدم، اؼبعهد ىذا رئيس ككاف 

 كعددـ.  ٕٕٔٓ -ٕٕٓٓشخصا للسنة الدراسية  ٕٛكيبلغ عدد اؼبدرسُت  .األف –

 كعدد التعليم مراحل ثالثة إىل كينقسم فصال ٕٕ إىل يبلغ األف اؼبدرسة ىذه يف الفصل

 ىذه يف الطلبة عدد عن يوضح التايل كاعبدكؿ. شخصاك  ٘ٚٙ إىل يبلغ كلهم الطلبة

: اؼبدرسة
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 9-6 اجلدول

 7076-7070بنجسا للسنة الدراسية  أنكمبعهد روح اإلسالم  طلبةال عدد

 عدد الطالبة الفصوؿ الدراسية الرقم
 ٖٖ X AG 1 األكؿ الفصل -ٔ

X AG 2 ٖٙ 
X IPA 1 ٖ٘ 
X IPA 2 ٖ٘ 
X IPA 3 ٖٗ 
X IPA 4 ٖٚ 
X IPA 5 ٖٙ 

 الفصل الثاين  -ٕ
 
 
 
 
 
 

XI AG 1 ٖ٘ 
XI AG 2 ٕٙ 
XI AG 3 ٕٚ 
XI IPA 1 ٕٛ 
XI IPA 2 ٕٙ 
XI IPA 3 ٖٔ 
XI IPA 4 ٖٔ 
XI IPA 5 ٖٔ 

 ٖٖ XII AG 1 الفصل الثالث  -ٖ
XII AG 2 ٖٔ 
XII IPA 1 ٕ٘ 
XII IPA 2 ٕٚ 
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XII IPA 3 ٕٛ 
XII IPA 4 ٕٖ 
XII IPA 5 ٕٚ 

 طلبة ٘ٚٙ اجملموع
 

 حىت األكؿ الفصل من تنقسم اليت شخصا ٘ٚٙ الطلبة عدد أف اعبدكؿ أشار

 (IPA 3) الثاين الفصل البحث ىذا يف الباحثة ختارتكا  .الثالث الفصل

 الوسائل بعض اؼبدرسة أعدت فقد اؼبرجوة الًتبوية األىداؼ على كللحصوؿ

 :يلي كما التعليمية

 9-7اجلدول 

 ابنجس أنكسائل مبعهد روح اإلسالم ادلباين والو 

 العدد الوسائل رقم
 ٕٕ غرفة الدراسة   -ٔ
 ٔ مكتب مدير اؼبدرسة  -ٕ
 ٔ غرفة اؼبدرسُت  -ٖ
 ٔ غرفة اإلدارة  -ٗ
 ٔ رب العلـوـبت  -٘
 ٔ معمل الكمبيوتر  -ٙ
 ٔ ـبترب اللغة  -ٚ
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 ٔ معمل الًتبية البدنية  -ٛ
 ٔ مكتبة  -ٜ
 ٔ غرفة اؼبهارة   -ٓٔ
 ٔ غرفة الفن  -ٔٔ
 ٔ غرفة التوجيو اإلرشادم  -ٕٔ
 ٔ مكتب اؼبمرضة  -ٖٔ
 ٔ غرفة تعاكنية  -ٗٔ
 ٔ مصلى  -٘ٔ
 ٔ قاعة  -ٙٔ
 ٕ مقصف  -ٚٔ
 ٙ اؼبعلم مرحاض  -ٛٔ
 ٓٔ مرحاض الطالب  -ٜٔ
 ;9 اجملموع 

 

 لفيديو لرتقية قدرة الطالبات علىتطبيق طريقة ادلناقشة ابستخدام وسيلة ا -7

 : مهارة الكالم

 : أنشطة البحث ( أ

 يف اؼبدرسة ىذه يف اغبقلي ابلبحث نفسها الباحثة فقامت البياانت كعبمع

 اجملموعة يف التجرييب ابلتوقيت لباحثةا ستوضحها .ـ يوليو ٘ إىل يونيو ٕٛ التاريخ

 :التايل اعبدكؿ يف كما التجريبية
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 9-8اجلدول 

 التوقيت يف العلمية التجربية

 الساعة التاريخ األنشطة اليوم اللقاء
 القبلي اَّلختبار اإلثنُت اللقاء األكؿ

 طريقة كتطبيق
 ناقشةاؼب

يونيو  ٕٛ
ٕٕٓٔ 

ٓٛ:٘ٓ-
ٔٓ:٘ٓ 

 اللقاء الثاين
 
 
 

 معةاعب
 

 طريقة تطبيق
ناقشة اؼب

ابستخداـ 
 كسيلة الفيديو

يوليو  ٕ
ٕٕٓٔ 
 

ٓٛ:٘ٓ-
ٔٓ:٘ٓ 
 

 اللقاء الثالث
 

 طريقة تطبيق اإلثنُت
ناقشة اؼب

ابستخداـ 
 كسيلة الفيديو

 اَّلختبارك 
 بعدمال

يوليو  ٘
ٕٕٓٔ 

ٓٛ:٘ٓ-
ٔٓ:٘ٓ 
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ى تطبيق طريقة ادلناقشة ابستخدام وسيلة الفيديو لرتقية قدرة الطالبات عل ب( 

 : مهارة الكالم

تطبيق طريقة اؼبناقشة ابستخداـ كسيلة الفيديو  عن البحث نتائج الباحثة تعرض

بنجثا  أنكلًتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالـ )دراسة ذبربية دبعهد ركح اإلسالـ 

(Aceh Besar. الثاين الصف يف العربية اللغة كمدرسة بنفسها الباحثة قامت كقد. 

 القبلي اَّلختبار من تتكوف اليت كاستعدادهتا البحث أدكات الباحثة نفذت

 اللقاءاؼبناقشة يف  بطريقة تعليم إجراء كأما .(RPP) الدراسة كاعداد البعدم كاَّلختبار

 :التايل اعبدكؿ يف يعرض فكمااألخر  اللقاءحىت  كؿاأل

 9-9اجلدول
 ناقشةادل طريقة بتطبيق العربية اللغة وتعلم تعليم عملية

 العريب النص ترمجة على الطالبات قدرة ةلرتقي

 )األول اللقاء(

 الطالبات أنشطة ادلدرسة أنشطة

 حيةتال الطالبات ترد حيةتال إبلقاء الصف الباحثة تدخل

الباحثة إىل رئيس الفصل ليقود  أتمر

 الدعاء

 الدعاء ابلًتتيب الطالبات تقرأ
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 .الباحثة شرح الطالبات تسمع نفسها الباحثة تعرؼ

 الغياب كشف بقراءة رسة اؼبد قـوت

 فواحدا كاحدا كتدعو

 كشف بدعوة الطالبات هتتم

 الغياب

 الباحثة شرح إىل الطالبات تستمع التعلم أىداؼ الباحثة تشرح

 التعلم أىداؼ عن

الصحة " عن اغبوار النص الباحثة تعطي

الطالبات ك أتمر  إىل "كالرعاية الصحية

يفهمن مع الباحثة الطالبات أبف تقرأف ك 

 اعبلوس يف زمالئهن

كيفهمن من  اغبوار الطالبات يقرأف

 اعبلوس يف النص مع زمالئهن

طلبت الباحثة إىل الطالبات ؼبمارسة اغبوار 

عن "الصحة كالرعاية الصحية" مع 

 زمالئهم يف اعبلوس كاختبار قبلي

تتقدـ الطالبات ابلتناكب إلجراء 

 اعبلوس يف حوار مع زمالئهن

 الدعم الطالبات على ثةالباح تعطي

 السالـ إبلقاء التعلم عملية الركحي كزبتتم

 يف يتعلمن أف كتطلبهن على الطالبات

الباحثة جيدا  شرح الطالبات تسمع

 السالـ الطالبات ٍب ترد



39 
 

 
 

 بيوهتن

 

 ) الثاين )اللقاء

 الطالبات أنشطة ادلدرسة أنشطة

 حيةتال الطالبات ترد حيةتإبلقاء ال الصف الباحثة تدخل

الباحثة إىل رئيس الفصل ليقود  أتمر

 الدعاء

 الدعاء ابلًتتيب الطالبات تقرأ

 الغياب كشف بقراءة رسة اؼبد تقـو

 فواحدا كاحدا كتدعو

 الغياب كشف بدعوة الطالبات هتتم

 السابق عن الشرح أسئلة رسة اؼبد تسأؿ

 

 رسة سؤاؿ اؼبد الطالبات ذبيب

 

طريقة  بيقبتط التعلم كيفية الباحثة تشرح

 بوسيلة الفيديو اؼبناقشة

 الباحثة شرح الطالبات تسمع

 .الفرقة يف زمالئهن مع الطالبات ذبلس إىل ستة فرؽ الطالبات الباحثة تقسم

 كيفهمن الفيديو الطالبات يهتمنفيديو اإلخبار  ابلتشغيل الباحثة تقـو
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 كيفهمن يهتمن أف الباحثة الطالبات كأتمر

 الفيديو

ثة الفرصة للطالبات لسؤاؿ أعطت الباح

 اؼبفردات اليت مل يعرفن عنها

تطرح الطالبات أسئلة على الباحثة 

 حوؿ اؼبفردات َّل يعرفن عنها

تعطي الباحثة اقًتاحنا كاحدنا لكل ؾبموعة 

َّلستخدامها يف النقاش من الفيديو 

 اإلخبارم الذم ًب عرضها الطالبات

 .بيوهتن يف يتعلمن أف كتطلبهن

بات اَّلقًتاح الذم قدمو تقبل الطال

 الباحث

ترتب الباحثة من كل الفرقة ليكوف الفرقة 

 اؼبؤيدة ك اؼبضادة

 تتبع الطالبات توجيهات الباحثة

طلبت الباحثة من كل الفرقة مناقشة أخبار 

 الفيديو حسب اَّلقًتاح الذم ًب اختيارىم

 تناقش الطالبات مع زمالئهن يف الفرقة

 أف تتجادؿ تطلب الباحثة من ؾبموعتُت

مع بعضهما البعض بشأف النتائج اليت 

 سبت مناقشتها مع أصدقائهن يف الفرقة

 تقدـ كل الفرقة من رأيها
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 انلت ألفضل الفرقة تقدير من الباحثة يعطي الباحثة التقدير ألفضل الفرقة

 الدعم الطالبات على الباحثة تعطي

 السالـ إبلقاء التعلم عملية الركحي كزبتتم

 يف يتعلمن أف كتطلبهن الباتعلى الط

 بيوهتن

الباحثة جيدا ٍب  شرح الطالبات تسمع

 السالـ الطالبات ترد

 

 )الثالث اللقاء

 الطالبات أنشطة ادلدرسة أنشطة

 حيةتال الطالبات ترد حيةتال إبلقاء الصف الباحثة تدخل

الباحثة إىل رئيس الفصل ليقود  أتمر

 الدعاء

 يبالدعاء ابلًتت الطالبات تقرأ

 .الباحثة شرح الطالبات تسمع نفسها الباحثة تعرؼ

 الغياب كشف بقراءة رسة اؼبد تقـو

 فواحدا كاحدا كتدعو

 كشف بدعوة الطالبات هتتم

 الغياب

 عن الباحثة شرح إىل الطالبات تستمع التعلم أىداؼ الباحثة تشرح
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 التعلم أىداؼ

 " السابقة كىي اؼبادة عن الباحثة تكرر

 "ارفيديو األخب

 

 اؼبادة كيكررف الباحثة الطالبات تستمع

 السابق

 جيدا الطالبات تستمع أخَت لقاء اللقاء ىذا أف الباحثة تشرح

 أخَتة ؼبرة الفيديو ابلتشغيل الباحثة تقـو

كطلبت الباحثة إىل الطالبات ؼبمارسة 

اغبوار عن "فيديو األخبار" مع زمالئهم 

 ختبار البعدمإ  ليكوفيف اعبلوس 

ـ الطالبات ابلتناكب إلجراء حوار مع تتقد

 اعبلوس يف زمالئهن

 الدعم الطالبات على الباحثة تعطي

 السالـ إبلقاء التعلم عملية الركحي كزبتتم

 يف يتعلمن أف كتطلبهن على الطالبات

 بيوهتن

. 

 الباحثة جيدا ٍب ترد شرح الطالبات تسمع

 السالـ الطالبات
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 :البياانت حتليل  -ج

 ختباراال حتليل -6
 الباحثة قامت اؼبهارة الكالـ، تعليم الثاين الفصل طالبات نتائج على كللحصوؿ

 يف تتضح الطالبات عليها حصلت اليت كالنتائج .البعدم كاَّلختبار القبلي ابَّلختبار

 : التايل اعبدكؿ

 9-:  اجلدول
 والبعدي القبلي االختبار نتيجة

  نتيجة  نتيجة أمساء الطلبة

 تقدير البعدي االختبار تقدير بليالق االختبار 

 جيد جدا ٜٔ جيد ٘ٚ (ٔالطلبة )

 جيد ٘ٚ مقبوؿ  ٔٗ (ٕالطلبة )

 جيد جدا ٓٓٔ جيد ٘ٚ (ٖالطلبة )

 جيد جدا ٓٓٔ جيد ٖٛ (ٗالطلبة )

 جيد جدا ٖٛ مقبوؿ ٓ٘ (٘الطلبة )

 جيد  ٙٙ انقص ٖٖ (ٙالطلبة )

 جيد  ٘ٚ مقبوؿ ٛ٘ (ٚالطلبة )
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 جيد جدا ٖٛ مقبوؿ ٛ٘ (ٛالطلبة )

 جيد جدا ٖٛ مقبوؿ ٛ٘ (ٜالطلبة )

 جيد  ٙٙ انقص ٖٖ (ٓٔالطلبة )

 جيد جدا ٘ٚ مقبوؿ ٔٗ (ٔٔالطلبة )

 جيد جدا ٓٓٔ جيد ٙٙ (ٕٔالطلبة )

  جيد جدا ٖٛ مقبوؿ ٓ٘ (ٖٔالطلبة )

 جيد جدا ٜٔ مقبوؿ ٛ٘ (ٗٔالطلبة )

 جيد جدا ٓٓٔ جيد ٙٙ (٘ٔالطلبة )

 جيد جدا ٜٔ مقبوؿ ٛ٘ (ٙٔالطلبة )

 جيد  ٘ٚ مقبوؿ ٓ٘ (ٚٔالطلبة )

 جيد جدا ٜٔ مقبوؿ ٓ٘ (ٛٔالطلبة )

 جيد جدا ٜٔ جيد ٙٙ (ٜٔالطلبة )

  جيد جدا ٖٛ جيد ٘ٚ (ٕٓالطلبة )

 جيد  ٙٙ مقبوؿ ٓ٘ (ٕٔالطلبة )

 جيد  ٘ٚ مقبوؿ ٔٗ (ٕٕالطلبة )
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 جيد جدا ٜٔ مقبوؿ ٛ٘ (ٖٕالطلبة )

 جيد جدا ٖٛ قبوؿم ٓ٘ (ٕٗالطلبة )

 جيد  ٙٙ مقبوؿ ٔٗ (ٕ٘الطلبة )

 جيد جدا ٓٓٔ جيد جدا ٜٔ (ٕٙالطلبة )

 جيد جدا ٜٔ جيد ٘ٚ (ٕٚالطلبة )

 جيد جدا ٓٓٔ جيد ٘ٚ (ٕٛالطلبة )

  جيد جدا ٖٛ مقبوؿ ٔٗ (ٜٕالطلبة )

 جيد جدا ٓٓٔ مقبوؿ ٖٛ (ٖٓالطلبة )

 جيد  ٘ٚ مقبوؿ ٛ٘ (ٖٔالطلبة )

 جيد  ٘ٚ  انقص ٖٖ (ٕٖالطلبة )

 جيد  ٙٙ مقبوؿ ٔٗ (ٖٖالطلبة )

 جيد جدا ٓٓٔ جيد ٘ٚ (ٖٗالطلبة )

 جيد جدا <>،9= مقبول 87،=: اجملموع
  

كنتيجة  ٕٖ،ٛ٘يوجد من ىذا جدكؿ أف نتيجة اَّلختبار القبلي اؼبعدكلة بتقدير  

لي كاَّلختبار كلتحليل بياانت اَّلختبار القب .ٜٚ،ٗٛاَّلختبار البعدم اؼبعدكلة بتقدير 
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اب ستخداـ برانمج ( (Uji Normalitasالبعدم قامات الباحثة أكَّل ابَّلختبار الطبيعي

“SPSS Statistics 22”: كتتضح نتيجة يف اعبدكؿ التايل ، 

  9-; اجلدول

 (Uji Normalitas) نتيجة اإلختبار الطبيعي
Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Pretest .157 68 .000 .951 68 .010 

Posttes

t 
.347 68 .000 .636 68 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

عرؼ من ىذا اعبدكؿ يدؿ على أف نتيجة اَّلختبار القبلي بعد إجراء اَّلختبار 

أكرب من   ٓٔٓ،ٓ(sig)لة حصلت على مستول الدَّل (Uji Normalitas)الطبيعي 

أكرب من مستول الدَّللة Sig. (2-tailed) كانتالعينة من اجملموعة طبيعية ألف(٘ٓ،ٓ)

أصغر  ٓٓٓ،ٓ (sig) ( كنتيجة اَّلختبار البعدم حصلت على مستول الدَّللة٘ٓ،ٓ)

أصغر من مستول Sig. (2-failed) )ليس العينة من اجملموعة طبيعية ألف  (٘ٓ،ٓ)من

فتشَت إىل أف البياانت َّل تتم توزيعها بشكل طبيعي، ٍب تقـو الباحثة  (٘ٓ،ٓ)الدَّللة

 كتتضح نتيجة يف اعبدكؿ التايل : (Uji Homogenitas) ابإلختبار اؼبتجانس
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  9-> اجلدول

 (Uji Homogenitas) تجانسنتيجة اإلختبار ادل

 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.362 1 66 .549 

 

 ((Uji Homogenitasكمن ىذا اعبدكؿ يدؿ على أف نتيجة اَّلختبار اؼبتجانس

. فتشَت إىل أف ٓ،٘ٓأكرب من   ٜٗ٘،ٓ ((sigحصلت على على مستول الدَّللة

 البياانت متجانسة.

َّل  (Uji) Normalitasابعتماد على البياانت السبقة أف نتيجة اَّلختبار الطبيعي  

تشَت إىل أف  (Uji)Homogenitasتوزيعها بشكل طبيعي كنتيجة لإلختبار اؼبتجانس يتم 

كمن ٍب  ((Paired Sample T-Testت  –البياانت متجانسة. كَّل ديكن إجراء ابختبار 

 . Wilcoxon Sign Rank Testاختارت الباحثة 

لى سيطرة ؼبعرفة أتثَت تطبيق كتاب العربية لغَت العرب لًتقية قدرة التالميذ ع 

بنظر إىل نتيجة اؼبعدلة من اَّلختبار القبلي  Rank Testاؼبفردات َّل بد أف ربلل اختبار 

 كاَّلختبار البعدم، كنتيجة كما يف اعبدكؿ التايل:
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  9-= اجلدول

 Uji Rank Testsابستخدام نتيجة اإلختبار 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Postest - 

Pretest 

Negative Ranks 68
a
 34.50 2346.00 

Positive Ranks 0
b
 .00 .00 

Ties 0
c
   

Total 68   

a. Postest < Pretest 

b. Postest > Pretest 

c. Postest = Pretest 

 

Test Statistics
a
 

 Postest - Pretest 

Z -7.175
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

 ٓٓٓ،ٓ  Sig. (2-tailed )كمن ىذا اعبدكؿ يتضح أف نتيجة مستول الدَّللة 

مقبوؿ ( Ha)فيدؿ على أف الفرض البديل ٓ،٘ٓكىي أصغر من نتيجة مستول الدَّللة 
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مردكد. فتطبيق كتاب العربية لغَت العرب يكوف فعاَّل لًتقية قدرة  (Ho)كالفرض الصفرم 

 طرة اؼبفردات.التالميذ على سي

 ادلناقشة : -7

طريقة عند تطبيق  أنشطة اؼبدرسة كالطالباتأما اؼبناقشة ىذا البحث فهي أف 

يف ترقية قدرة  دا فيدؿ على أهنا تؤثرؼبناقشة ابلوسيلة الفيديو حصلت على درجة جيد ج

 الطالبات مهارة الكالـ.

–ت تتضح نتيجتا اَّلختبار القبلي كاَّلختبار العدم بعد إجراء كما 

(RankTest)  ابستخداـ برانمج“ SPSS Statistics 22” دلت على نتيجة مستول الدَّللة ،

(Sig. (2-tailedٓ،ٓٓٓ  كىذا يدؿ على  ٓ،٘ٓكىي أصغر من نتيجة مستول الدَّللة

على  طالباتيكوف فعاَّل لًتقية قدرة ال طريقة اؼبناقسة ابستخداـ كسيلة الفيديوأف تطبيق 

 .مهارة الكالـ

 لفروض :حتقيق ا -8

 كما ذكرت الباحثة الفرضُت يف الفصل األكؿ، فهي:

 : Ho)) الفرض الصفرم -ٔ
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ف فعاَّل لًتقية قدرة و يك ملتطبيق طريقة اؼبناقشة ابستخداـ كسيلة الفيديو إف 

 .مهارة الكالـعلى  طالباتال

 : (Ha)الفرض البديل  -ٕ

ية قدرة ف فعاَّل لًتقو يك تطبيق طريقة اؼبناقشة ابستخداـ كسيلة الفيديوإف 

 .مهارة الكالـعلى  طالباتال

 (Rank Test)–كبعد ربليل اَّلختبار القبلي كاَّلختبار البعدم إبجراء ت 

تتضح النتيجة حصلت على نتيجة مستول  ”SPSS Statistics 22“ابستخداـ برانمج 

كىذا  ٓ،٘ٓكىي أصغر من نتيجة مستول الدَّللة  ٓ،ٓٓٓ  Sig. (2-tailed)الدَّللة 

تطبيق مردكد. فتدؿ على  (Ho)مقبوؿ كالفرض الصفرم ( Ha) الفرض البديليدؿ على أف 

مهارة على  طالباتقدرة العاَّل لًتقية فيكوف  طريقة اؼبناقشة ابستخداـ كسيلة الفيديو

 .الكالـ
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

تطبيق طريقة انتهت الباحثة يف عرض حبثها يف الفصوؿ السابقة عما تتعلق 

 كستقدـ الباحثة اػبالصة، فهي: داـ كسيلة الفيديواؼبناقشة ابستخ

 نتائج البحث : - أ
 طالباتقدرة اللًتقية فعاَّل  تطبيق طريقة اؼبناقشة ابستخداـ كسيلة الفيديوإف 

 (Rank Test)ت  –كتعتمد الباحثة على أف نتيجة من اَّلختبار  .مهارة الكالـعلى 

كىي أصغر من ٓٓٓ،ٓ .Sig( tailed-2)كمستول الدَّللة  (-1.5..) ربصل على النتيجة 

مقبوؿ كالفرض  (Ha)كىذا يدؿ على أف الفرض البديل  ٓ،٘ٓنتيجة مستول الدَّللة 

 مردكد.  (Ho)الصفرم 

 :ادلقرتحات  - ب
 : اعتماد على الظواىر السابقة يقدـ الباحثة اَّلقًتاحات اآلتية

 طريقة أنتطبق بنجسا أنكدبعهد ركح اإلسالـ  ينبغي اؼبدرسة اللغة العربية  -ٔ
 ترتقي هبا ألف مستمر الكالـ مهارة تعليم يفوسيلة الفيديو ب اؼبناقشة
ة مهار  على خاصة فيو قدرهتم كترقى العربية، اللغة تعلم يف الطلبة دكافع
.ـالكال
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 عملية يف ـبتلفة أساليب تستخدـ أف العربية اللغة ؼبدرسة ترجو الباحثة  -ٕ

 من تزيد أف كديكن ، دراستها من الطالبات سبل َّل حىت العربية اللغة تعلم

 .عرىب. التعلم يف يرغنب َّل الالٌب الطالبات لدل الكبَت اَّلىتماـ

 الفصل داخل العربية ابللغة ؿبادثة يطبقن أف الطالبات على ترجو الباحثة  -ٖ

 .عليها قدرهتن لًتقية تطبيقا كخارجو

فيها  ينبغي على القارئُت الذين يقرؤكف ىذا البحث أف ينقد، كإذا كجدكا  -ٗ

خطاء أك نقصاان فأف حىت يكوف ىذا البحث كامال كمفيدا للباحثة 

 كالقارئُت صبيعا.
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 ادلراجع

 ادلراجع اللغة العربية -6

دار القاىرة:) التطبيق،ليم اللغة العربية بني النظرية و تع، ٕٜٜٔ حسن شحاتة،
 .شادك،(

 يف إجرائي حبث(حتليل إستخدام طريقة ادلناقشة لرتقية مهارة الكالم ، ٕ٘ٔٓ طبَتة،
هللا ، MTsS Misbahul Falah ادلدرسة الرسالة اعبامعة، جامعة شريف ىداية 

 اإلسالمية اغبكومية، جاكرات.

 جامعة )مصر: ،هبا الناطقني لغري العربية تعليم ،ٜٜٛٔ ،طعيمة أضبد رشدل
 .اؼبنصورة،(

 إجرائي حبث( العربية، اللغة تعليم يف ادلناقشة طريقة استخدام، ٕٕٔٓ األسرم، زين
اإلسالمية  الرانَتم اعبامعية، جامعة الرسالة ،(MTsS Seulimeum ادلدرسة يف

 بنداأتشية.  – دارالسالـ اغبكومية،

العربية  اللغة مهارات تدريس يف ادلرجع، ٕٛٓٓاغبالؽ، سامي علي
 .)اؼبؤسسةاغبديثةللكتاب : لبناف – طرابلس)وعلومها،

ناقشة بفلم غرغر لرتقية رغبة الطالبة على استخدام طريقة ادل،ٕٛٔٓىسرت اؽبمة،
للا(، الرسالة اعبامعية، جامعة الرانَتم  احملادثة )دراسة جتربية مبعهد هداية 

 بندا أتشيو. -اإلسالمية اغبكومية، دار السالـ

 مكتبة :بَتكت (األكىل، الطبعة ،الرتبوية ادلصطلحات معجم يوسف، خليل يوسف
 .بدكانلسنة انشركف، لبناف
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : XI/I 

Materi Pokok  : الصحة والرعاية الصحية 

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung 

jawab, 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. 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. 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 & Indikator 



 
 

 
 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1.  4.1 Melakukan dialog sederhana 

sesuai konteks dengan tepat dan 

lancar terkait topik الصحة     

 denganوالرعاية الصحية 

memerhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya 

secara benar dan sesuai konteks. 

4.1.1 Bertanya jawab secara 

berpasangan  atau 

menerapkan percakapan 

tentang      الصحة والرعاية

 dengan menggunakan الصحية

mufradat yang telah 

dipelajari. 

4.1.2 Menjawab beberapa 

pertanyaan yang disediakan 

secara lisan. 

2.  

 

4.2  Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana 

tentang: الصحة والرعاية الصحية       

dengan memerhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar dan 

sesuai konteks 

4.2.1  Mendeskripsikan secara 

lisan tentang الصحة والرعاية     

 dengan menggunakanالصحية 

mufradat dan struktur 

kalimat yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan 

menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: الصحية والرخية الصحة 

 

 

 

 



 
 

 
 

D. Materi Pembelajaran 

  الصحية والرخية الصحة

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

 

Pertemuan 1 

 

NO Kegiatan Alokasi Waktu 

1.  Pendahuluan  

- Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka 

- Guru menyapa dan menanyakan kabar 

peserta didik 

- Guru meminta peserta didik 

merapikan tempat duduk masing-

masing dan tidak meletakkan buku 

selain yang terkait dengan 

pembelajaran bahasa Arab 

- Guru memeriksa kehadiran peserta 

didik  

- Guru meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa bersama 

- Guru memperkenalkan diri dan 

menyampaikan topik dan tujuan 

pembelajaran 

- Guru Mengaitkan materi/ tema/ 

kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan 

pembelajaran sebelumnya (Apersepsi) 

- Guru melakukan pre-test sebelum 

pembelajaran 

15 Menit 

2.  Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

- Guru memberikan teks hiwar 

kepada masing – masing siswa 

- Guru membacakan teks hiwar 

60 Menit 



 
 

 
 

didengarkan oleh siswa 

- Guru meminta siswa membaca 

teks hiwar secara muhadatsah 

- Seluruh siswa membaca teks hiwar 

sesuai dengan arahan guru 

b. Menanya 

- Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menanyakan 

mufradat yang belum mereka 

ketahui 

- Peserta didik memberikan 

pertanyaan kepada guru mengenai 

mufradat yang belum mereka 

ketahui 

c. Mengeksplorasi 

- Guru meminta siswa untuk 

berkelompok dengan teman 

sebangkunya 

- Guru meminta tiap kelompok untuk 

berlatih bermuhadatsah dengan 

teman sekelompoknya terkait teks 

hiwar 

d. Mengasosiasi 

- Guru meminta setiap kelompok 

untuk membuat sebuah teks hiwar 

sederhana yang berkaitan dengan 

tema الصحية والرخية الصحة  

- Siswa membuat sebuah teks hiwar 

sederhana bersama teman 

sekelompoknya. 

e. Mengkomunikasikan 



 
 

 
 

- Guru meminta tiap kelompok untuk 

mempraktekkan teks hiwar yang 

telah mereka buat di depan teman – 

temannya 

- Setiap kelompok menampilkan 

hasil kerja kelompok mereka 

sebagai pre-test 

 

3.  Penutup 

- Peserta didik menyimpulkan 

materi pembelajaran secara 

demokratis dibawah 

bimbingan guru 

- Guru menguatkan kesimpulan 

yang telah disampaikan peserta 

didik 

- Melakukan evaluasi dan 

refleksi/ penilaian oleh peserta 

didik terhadap pembelajatan 

yang telah dilaksanakan 

- Menutup pembelajaran dengan 

doa dan salam 

15 Menit 

 

 

Pertemuan 2 

 

NO Kegiatan Alokasi Waktu 

4.  Pendahuluan  

- Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka 

- Guru menyapa dan menanyakan kabar 

peserta didik 

15 Menit 



 
 

 
 

- Guru meminta peserta didik 

merapikan tempat duduk masing-

masing dan tidak meletakkan buku 

selain yang terkait dengan 

pembelajaran bahasa Arab 

- Guru memeriksa kehadiran peserta 

didik  

- Guru meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa bersama 

- Guru memperkenalkan diri dan 

menyampaikan topik dan tujuan 

pembelajaran 

- Guru Mengaitkan materi/ tema/ 

kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan 

pembelajaran sebelumnya (Apersepsi) 

5.  Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

- Guru memutar beberapa vidio 

berita  

- Guru meminta siswa 

memperhatikan vidio yang sedang 

diputar 

- Seluruh siswa memperhatikan film 

yang sedang diputar 

b. Menanya 

- Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menanyakan 

mufradat atau informasi terkait 

vidio berita yang belum mereka 

ketahui 

- Peserta didik memberikan 

pertanyaan kepada guru mengenai 

informasi atau mufradat terkait 

vidio berita yang belum mereka 

60 Menit 



 
 

 
 

ketahui 

c. Mengeksplorasi 

- Guru membuat beberapa mosi untuk  

debat dari berita vidio yang sudah 

diputar  

- Guru Membagi kelas ke dalam dua 

tim. Satu kelompok yang pro dan 

kelompok yang kontra, setiap 

kelompok dibagi lagi menjadi 6 

kelompok 

- Guru Memilih salah satu peserta 

didik sebagai moderator untuk 

memimpin debat. 

-  Guru meminta perwakilan dari 

setiap kelompok untuk maju 

mengambil mosi yang telah 

disediakan 

- Guru meminta tiap kelompok untuk 

berdiskusi tentang berita vidio  

sesuai mosi yang telah dipilih 

d. Mengasosiasi 

- Guru meminta setiap kelompok 

untuk membuat bahan debat dari 

hasil yang telah didiskusikan 

dengan teman kelompok 

- Siswa membuat bahan debat 

bersama teman sekelompoknya. 

e. Mengkomunikasikan 

- Guru meminta dua kelompok untuk 

saling adu argumen terkait hasil 

yang telah didiskusikan bersama 



 
 

 
 

teman kelompok 

- Peserta didik memulai debat 

dengan mempresentasikan 

argumen mereka, proses ini disebut 

argumen pembuka. 

- Setelah mendengar argumen 

pembuka, peserta didik 

menghentikan debat dan kembali 

ke kelompok masing-masing untuk 

mempersiapkan argumen untuk 

membantah argumen pembuka dari 

kelompok lawan, setiap kelompok 

memilih juru bicara yang lain 

untuk bergantian. Begitu 

seterusnya hingga debat selesai 

- Guru meminta kelompok yang 

menunggu giliran untuk mencatat 

dari setiap komentar teman yang 

dipaparkan 

6.  Penutup 

- Peserta didik menyimpulkan 

materi pembelajaran secara 

demokratis dibawah 

bimbingan guru 

- Guru menguatkan kesimpulan 

yang telah disampaikan peserta 

didik 

- Melakukan evaluasi dan 

refleksi/ penilaian oleh peserta 

didik terhadap pembelajatan 

yang telah dilaksanakan 

15 Menit 



 
 

 
 

- Menutup pembelajaran dengan 

doa dan salam 

 

 

 

 

Pertemuan 3 

 

 

NO Kegiatan Alokasi Waktu 

7.  Pendahuluan  

- Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka 

- Guru menyapa dan menanyakan kabar 

peserta didik 

- Guru meminta peserta didik 

merapikan tempat duduk masing-

masing dan tidak meletakkan buku 

selain yang terkait dengan 

pembelajaran bahasa Arab 

- Guru memeriksa kehadiran peserta 

didik  

- Guru meminta ketua kelas untuk 

memimpin doa bersama 

- Guru memperkenalkan diri dan 

menyampaikan topik dan tujuan 

pembelajaran 

- Guru Mengaitkan materi/ tema/ 

kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materi/tema/kegiatan 

pembelajaran sebelumnya (Apersepsi) 

15 Menit 

8.  Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

- Guru memutar kembali beberapa 

vidio berita  

- Guru meminta siswa 

60 Menit 



 
 

 
 

memperhatikan vidio yang sedang 

diputar 

- Seluruh siswa memperhatikan film 

yang sedang diputar 

b. Menanya 

- Guru memberikan kesempatan 

kembali kepada siswa untuk 

menanyakan mufradat atau 

informasi terkait vidio berita yang 

belum mereka ketahui 

- Peserta didik memberikan 

pertanyaan kepada guru mengenai 

informasi atau mufradat terkait 

vidio berita yang belum mereka 

ketahui 

c. Mengeksplorasi 

- Guru meminta siswa untuk 

berkelompok dengan teman 

sebangkunya 

- Guru meminta tiap kelompok untuk 

mengungkapkan pendapat mereka 

dengan menggunakan bahasa Arab 

d. Mengasosiasi 

- Guru meminta siswa untuk 

berdiskusi dalam bahasa Arab 

mengenai isi vidio dengan panduan 

guru dan dengan bantuan butir soal 

yang telah disediakan oleh guru 

- Siswa berdiskusi dalam bahasa 

Arab mengenai isi vidio 

e. Mengkomunikasikan 



 
 

 
 

- Guru meminta siswa untuk 

menyampaikan hasil dari diskusi 

yang mereka lakukan 

- Siswa menyampaikan hasil 

diskusi yang mereka peroleh 

sebagai pre-test 

9.  Penutup 

- Peserta didik menyimpulkan 

materi pembelajaran secara 

demokratis dibawah 

bimbingan guru 

- Guru menguatkan kesimpulan 

yang telah disampaikan peserta 

didik 

- Melakukan evaluasi dan 

refleksi/ penilaian oleh peserta 

didik terhadap pembelajatan 

yang telah dilaksanakan 

- Menutup pembelajaran dengan 

doa dan salam 

15 Menit 

 

F. Pendekatan/Metode Pembelajaran 

Pendekatan  :Pendekatan Saintifik 

Metode   :1. Diskusi 

     2. Tanya Jawab  

 

G. Media/Alat/Bahan dan Sumber Pembelajaran 

a. Media 

- Vidio Berita 

b. Alat/Bahan 

- Laptop 



 
 

 
 

- Infocus 

- Papan Tulis 

- Spidol 

c. Sumber 

- Buku pelajaran Bahasa Arab kurikulum 2013 kelas XI 

- Kamus Bahasa Arab 

- Bahan lain di internet 

 

 

H. Rubrik Penilaian Aspek Pengetahuan dan Pedoman Penskoran 

 

NO Aspek Yang 

dinilai 

Kategori Penilaian Skor 

1.  Kelancaran 

Berbicara 

Sangat Lancar(tanpa tersendat-

sendat). 

3 

Cukup Lancar (sesekali masih 

tersendat-sendat). 

2 

Kurang Lancar (sering tersendat-

sendat). 

1 

2.  Kefasehan 

Pengucapan 

Kosa Kata 

Sangat Faseh(kefasihan pengucapan 

kosa katanya  sangat jelas) 

3 

Cukup Faseh (kefasihan pengucapan 

kosa katanya jelas) 

2 

Kurang Faseh (kefasihan 

pengucapan kosa katanya kurang 

jelas) 

1 

3.  Penguasaan Topik 

 

 

Sangat Menguasai (tanpa membaca 

ketika berbicara) 

3 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cukup Menguasai (terkadang masih 

membaca ketika berbicara) 

2 

Kurang Menguasai (sering 

membaca ketika berbicara) 

1 

4.   

Penguasaan 

Mufradat 

 

Sangat Menguasai (Banyak 

menggunakan mufradat baru 

ketika berbicara) 

3 

Cukup Menguasai (tidak terlalu 

banyak menggunakan mufradat 

baru ketika berbicara) 

2 

Kurang Menguasai (Sedikit sekali 

menggunakan mufradat baru 

ketika berbicara) 

1 

 

 

Pedoman Penskoran 

Nilai  
                   

            
     

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

SOAL PRE-TEST 

 

Buatlah sebuah percakapan yang berkaitan dengan materi  والرخية الصحة 

  dan kemudian pratikkan dengan teman sebangkumu di depan kelas الصحية

 

 

 

SOAL POST-TEST 

 

 

Berikan pendapatmu yang berkaitan dengan judul dibawah ini: 

 ما رأيك يف فَتكس كوركان اغبايل  -ٔ

 ما رأيك يف كجوب حقن اللقاحات  -ٕ

 ما رأيك يف منع العودة للمنزؿ بسبب فَتكس كوركان  -ٖ

 ما رأيك يف تنفيذ اؼبدارس القائمة على اإلنًتنت -ٗ

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 الصور الفوتوغرافية
 

            

  

 



 
 

 
 

 

                          

               

    

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 الذاتية السرية

 الشخصية اانتالبي : أوال

 : إندة يوليا مركاان  الكامل اَّلسم -ٔ

 ٕٕٕٓٓٓٓٚٔ:   القيد رقم -ٕ

  ٜٜٜٔيوليو  ٕٙمولبوه،  : اؼبيالد كاتريخ ؿبل  -ٖ

 اإلانث :  اعبنس -ٗ

 اإلسالـ :  الدين -٘

 إندكنيسيا :   اعبنسية -ٙ



 
 

 
 

 متزكج غَت :  اإلجتماعية اغبالة -ٚ

 : Ulee Kareng, Banda Aceh  العنواف -ٛ

 طالبة :   العمل -ٜ

  Indahyulyamarwana@gmail.com: األلكًتكين يدالرب  -ٓٔ

 : مركاف حييا   األب اسم -ٔٔ

 رايدم :   العمل -ٕٔ

 يولتا مردلينا :   األـ اسم -ٖٔ

 البيت ربة :   العمل -ٗٔ

 .Des. Ujung Baroh, Kec. Johan Pahlawan, Kab:  العنواف -15

Aceh Barat 

 التعلم خلفية : اثنيا

مولبوه، أتشية الغربية،  ٛٔ اغبكومية اإلبتدائية اؼبدرسة( اإلبتدائية اؼبدرسة -ٔ

 ـ( ٕٚٓٓسنة 

 أتشيو ،نورؿ الفالح مولبوه اإلسالمية اؼبتوسطة اؼبدرسة( اؼبتوسطة اؼبدرسة -ٕ

 ـ( ٖٕٔٓ سنة الغربية،



 
 

 
 

ركح اإلسالـ أنك بنجثا، سنة  اإلسالمية الثانوية اؼبدرسة) الثانوية اؼبدرسة -ٖ

 ـ( ٕٗٔٓ

 اإلسالمية الرانَتم جبامعة اؼبعلمُت كأتىيل الًتبية كلية العربية اللغة تعليم قسم -ٗ

 ـ( ٕٚٔٓ سنة أتشيو، بندا اغبكومية،

 

 


