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 هاللتاس

 ِبْسِم اّللٰهِ الرَّمْحهِن الرَِّحْيمِ 

ُ الَِّذْيَن  ت   اْلِعْلمَ  اُْوُتوا َوالَِّذْينَ  ۙ  اهَمنـُْوا ِمْنُكمْ يـَْرَفِع اّللٰه  َخِبيـْر   تـَْعَمُلْونَ  مبَا َواّللٰهُ  ۙ  َدَرجه
 (11)سورة اجملادلة: 

 (2َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن )سورة يوسف  َعرَبِيًّا قـُْرآانً  أَنـْزَْلَناهُ  ِإانَّ 
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 : هداءإ

 أهدي هذه الرسالة إىل : 

املكرم احملبوب جنيدي بن إبراهيم وأمي مجينا بنت عثمان ابرك أيب إىل   .1
 حفظكما هللا ىف سالمة الدين واآلخرة هللا لكما و 

ساتذيت ىف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين علموين علما وإىل أ .2
 انفعا ومفيد وإرشادا صحيحا، شكرا جزيال هلم. 

انريي اإلسالمية احلكومية بندا وأصدقائي ىف جامعة الر  وإىل مجيع زمالئي .3
 أتشية.
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 شكر وتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

وجعلنا شعواب وقبائل لتعارف بيننا.  أنعم لنا نعمة كثرية ىف احلياة. احلمد هلل الذى 
وأفضل الصالة والسالم على حبيبنا سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله 

وقد متت الباحثة الرسالة إبذن ورضى هللا وتوفيقة من أتليف هذه  وأصحابه أمجعني.
ية  لربانمج دراسات البكاالريوس جامعة الرانريي اإلسالمية احلكوماها تالرسالة الىت قدم

شهادة البكاالريوس ىف تعليم الكمادة من املواد الدراسية املهمة الطالب للحصول على 
 اللغة العربية. 

فيسرين أن أقدم جزيل الشكر وعظيم التقدير إىل من الذين قد ساعدوين ىف 
 أتليف هذه الرسالة : 

للمشرفني الكرميني اللذين قد بذال أوقاهتما وأفكارمها لإلشراف هذه الرسالة، مها 
من هللا أن  . وأرجو: األستاذة الدكتوراندا محدية املاجستري، واألستاذ حممد رضا املاجستري

 ا واالخرة. يما خري اجلزاء وأن جيعلهما حتت ظالل رمحته ىف الدنجيزيه

كومية ومديرها وعميد كلية وأقدم كلمة الشكر جلامعة الرانريي اإلسالمية احل
الرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع األساتذ املكرمني الذين قد 

نسى أن أقدم أىف هذه الكلية. وال  شادا صحيحاإر أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين علموا 
ات، والتالميذ الذين قد واألستاذ هواألساتذ MAN 4 Aceh Besar الشكر إىل الرئيس بـــــــ

 لبياانت البحث. ساعدت الباحثة جلمع 
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وأخريا أتقني أن الرسالة ال ختلوا من األخطاء والنقصان، وإن كان قد بذلت كل 
من القارئني نقدا بنائيا خالصا واصالحا  الرسالة، لذالك أرجو إعداد هذه جهدي ىف

يعا. ونسأل هللا أن يوفقنا لقارئني مجلولعل هذه الرسالة انفعة انفعا ألكمال هذه الرسالة، 
  ونعم الوكيل. املوىل إىل الصراط املستقيم، إنه قريب جميب دعوة السائلني وإنه نعم ويهدين

 بندا أتشية 

 الباحثة 
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 مستخلص البحث

يف تعليم مهارة الكالم بـــ  Vegas 7عنوان البحث : تطوير األفالم الكرتونية ابستخدام برانمج 
MAN 4 Aceh Besar  

 االسم الكامل : نيلس فطراي سوف 

 180202027:       رقم القيد

ال أن الطالب  MAN 4 Aceh Besarبــــ العالية اعتمادا على املالحظة األوىل ىف الفصل الثاىن 
يستطيعون أن يتحادثوا ابللغة العربية ألن ليس لديهم املفردات املتعددة وكما أهنم ال جيتهدون ىف 
التعلم. والحظت الباحثة أيضا أهنم ال يريدون أن ميارسوا احلوار أمام الفصل ألهنم يستحيون من 

لباحثة أن املدرس مل أصدقائهم، لذلك يشعر املدرس ابلصعوبة يف تعليم اللغة العربية. وكما الحظت ا
يستخدم الوسائل يف تعليم اللغة العربية خاصة ىف تعليم مهارة الكالم. ولذالك تقوم الباحثة بتطوير 

ة الكالم. وأما أهداف هلذا البحث فهو ر ىف تعليم مها Vegas 7األفالم الكرتونية ابستخدام برانمج 
 مهارة الكالم  تعليم يف  Vegas 7برانمج ابستخدام األفالم الكرتونية التعرف على فعال تطوير 

التعرف على استجابة طالب ىف استخدام األفالم الكرتونية ىف تعليم مهارة الكالم. واألدوات و 
الختبار القبلى واالختبار البعدى ااملستخدمة جلمع البياانت هي قائمة االختبار واالستبانة وهو 

 Rank Tesعي واملتجانس واالختبار يوصفي والطبواستخدام حتليل بياانت االختبار االحصاء ال
األفالم الكرتونية يكون فعال على تطوير  وأما نتائج هذا البحث هي .SPSS 20ستعانة اب

 Wilcoxonكما يتضح من قيمة اختبار ،  مهارة الكالم  تعليم يف  Vegas 7برانمج ابستخدام 

Sign Rank Test  فتشري إىل أن الفرض البديل 0،05الىت حصلت على مستوى الداللة ،(Ha) 
إن استجابة الطالب ىف استخدام األفالم الكرتونية ىف تعليم مردود.  (H0) مقبول والفرض الصفري

%، 8%، وأما اإلجابة السلبية ابلنسبة 92ر الطالب اإلجابة اإلجيابية ابلنسبة : امهارة الكالم، خيت
 وهذه النتيجة تدل على اإلجابة اإلجيابية أعلى من اإلجابة السلبية.  

 ونتائج البحث. Vegas 7الكلمة املفتاحية : األفالم الكرتونية، برانمج 



 

 س
 

Research Tittle :  The Development of films cartoons using vegas 7  

    Aplication in maharah kalam learning at MAN 4  

    Aceh Besar. 

Name    : Nailis Fitria Sufa 

Students’s ID   : 1802020207  

Based on the researcher's initial observations in the second grade of MAN Aceh 

Besar. The students could not tell stories in Arabic because they did not master 

mufradat and were not serious in learning and the researchers also saw that 

students did not want to practice conversation in front of the class because they 

were ashamed of their friends, so the teacher found it difficult to learn Arabic, and 

The researcher also saw that the teacher did not use media in learning Arabic, 

especially in Maharah Kalam, therefore the researcher developed a cartoon film 

using the Vegas 7 application on Maharah Kalam. The purpose of the researcher 

is to determine the effectiveness of developing cartoons using the Vegas 7 

application on Maharah Kalam and to find out student respondents on the use of 

cartoon films using the Vegas 7 application on Maharah Kalam. And the data 

collection techniques used were tests and questionnaires, and a list of tests related 

to the pre-test and post-test using descriptive statistical data analysis, and rank 

tests, using SPSS 20. The results of the study were the development of cartoon 

films using the Vegas 7 application with The steps as follows, potential problems 

of data collection, product design, design validation, product revision, product 

testing and mass production. the use of cartoon films when learning Arabic by 

using the Wilcoxon Sign Rank Test resulted in an indication level value of 0.05, 

indicating that hypothesis A was accepted and hypothesis O was obtained. As for 

the result of this study shows that student’s responden to the use ofe cartoon films 

on maharah kalam showed positive results in total 92 while for negative answers 

with total of 8, this result show that 92 > 8 positrive values are greater than 

negative values.  

 

Keywords: Cartoon films, Vegas 7 application and research results 
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Judul Skripsi  : Pengembangan Film Kartun dengan Menggunakan  

   Aplikasi Vegas 7 dalam Pembelajaran Maharah  

   Kalam di MAN 4 Aceh Besar   

Nama  : Nailis Fitria Sufa 

NIM  : 180202027 

Bedasarkan pengamatan awal peneliti pada kelas dua MAN Aceh Besar. Siswa 

tidak bisa bercerita dengan Bahasa arab dikarnakan mereka tidak menguasai 

mufradat dan tidak bersungguh – sungguh dalam belaja,r dan peneliti melihat juga 

bahwa murid tidak mau mempraktekkan percakapan di depan kelas dikarnakan 

malu terhadap kawan, oleh karna itu guru merasa kesulitan pada pembelajaran 

Bahasa arab. Dan peneliti melihat juga bahwa guru tidak menggunakan media 

pada pembelajaran Bahasa arab khususnya pada maharah kalam, oleh karna itu 

peneliti menggembangkan film kartun dengan menggunakan aplikasi vegas 7 

pada maharah kalam. Adapun tujuan peneliti adalah untuk mengetahui efektivitas 

pengembangan film kartun dengan menggunakan aplikasi vegas 7 pada maharah 

kalam dan untuk mengetahui responden siswa pada penggunaan film kartun 

dengan menggunakan aplikasi vegas 7 pada maharah kalam. Dan Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan angket, dan daftar tes yang 

berkaitan dengan pre test dan post test menggunakan analisis data statistic 

deskriptif, dan rank test, dengan mrnggunakan SPSS 20. Adapun hasil penelitian 

adalah pengembangan film kartun dengan menggunakan aplikasi vegas 7 dengan 

Langkah – Langkah sebagai berikut, potensi masalah pengumpulan data, desain 

produk, validasi desain, revisi produk, uji coba produk, , dan produksi massal. 

penggunaan film kartun saat belajar bahasa arab dengan menggunakan Test 

Wilcoxon Sign Rank Test menghasilkan nilai tingkat indikasi 0,05, maka 

menunjukkan bahwa hipotesis A dapat diterima dan hipotesis O mendapatkan 

hasil. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya respon siswa 

pada penggunaan film kartun pada maharah kalam menujukkan hasil yang positif 

92 sedangkan untuk jawaban negatif dengan total 8, hasil ini menunjukkan bahwa 

92 > 8 nilai positif lebih besar dari nilai negatif.  

Kata kunci : Film kartun, Aplikasi Vegas 7 dan Hasil penelitian  
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مشكلة البحث  - أ
من  ىف ادلدرسة. ذلا تتكوفإف اللغة العربية مادة من ادلواد الدراسية الىت يتعلمها الطلبة 

ية ىي كسيلة اإلبالغ الكتابة. اللغة العربستماع كالكالـ كالقراءة ك أربع مهارات كىي اال
لتفاىم بُت أفراد اجملتمع الذل يتكلم هبا، يستطيع هبا اإلنساف أف يفهم كاكاالتصاؿ 
 ُكأف يفهم عن اآلخرين.اآلخرين 

تمل مهارة ستماع. كتشبعد مهارة اال ةهارة الكالـ ىي ادلهارة األساسيفكانت م
التعبَتل الشفهى. الكالـ ىو مهارة إنتاجية تتطلب من ادلعلم الكالـ على احملادثة ك 
نظاـ كترتيب اجلمل الالنحوية ك  يغداـ األصوات بدقة كالتمكن من الصالقدرة على استخ

أم أف الكالـ  ،احلديث واقفتعبَت عما يريده ادلتكلم ىف مات حىت تساعد على الالكلمك 
عترب يكما أف الكالـ   ،تتضمن دافعا للمتكلم مث مضمونا للحديثعن إدراكية عبارة 

معٌت ىذا أف الكالـ ىو ك  ،السامعة تتم بُت طرفُت مها ادلتحدث ك اجتماعي عملية انفعالية
 بناء اللغة ىف موقفأمع متحدث من  يةسباـ عملية اتصالإنتهى بتك صوتية عملية تبدأ 
  ِ.من ىنا فالغرض من الكالـ نقل ادلعٌتاجتماعي، ك 

                                                             
1
)ديب : اشارقة  ممارسة علوم الحاسب بالغة العربيةلملتقى العالمى الثلث فى عبد ادلل  بولس،  
 . ّْـ(، ص.  ََِٗ

كة ادلكرمة : جامعة أـ القرل، م) تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرىزلمود كامل الناقة،  ِ
 ُٖٓ - ُٕٓ(، ص. ُٖٖٗ
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إف األفالـ الكرتونية إحدل الوسائل ادلستخدمة يف تعليم مهارة الكالـ، لتسهيل 
ىا كتطورىا بصيغة التمرين رر الباحثة األفالـ كرب صنعاللغة العربية، كتطالب يف تعليم 

ىو حزمة الربنامج لتحرير فيديو أك غَت  vegas 7. أما برنامج .vegas 7 برنامجكتطبقها يف 
كاآلف ، .Sonic creacetive softwareمث يكوف بػ  Sonic Foundy.ك تصدر من  (non linear)خطي 

 وجد يفي نامجالرب  اكىذ ّ.Mac Osx ك windowsحزمة الربنامج يعمل على نظاـ التشغيل 
. كباستخداـ برنامج فيغاس تعليم اللغة العربية يف ادلدرس ستخدـيكلكن مل  ،احلاسوب

(Vegas 7)  خصوصا يف مهارة الكالـ.  س يف التعليم،ادلدر يسهل 

دبا فيها مهارة الكالـ، كىم ال  العربية اللغة وفيتعلم MAN 4 Aceh Besarكاف طالب بػ 
يستطيعوف أف يتحادثوا باللغة العربية ألف ليس لديهم ادلفردات ادلتعددة ككما أهنم ال 
جيتهدكف ىف التعلم. كالحظت الباحثة أيضا أهنم ال يريدكف أف ديارسوا احلوار أماـ الفصل 

يف تعليم اللغة العربية. ألهنم يستحيوف من أصدقائهم، لذل  يشعر ادلدرس بالصعوبة 
ككما الحظت الباحثة أف ادلدرس مل يستخدـ الوسائل يف تعليم اللغة العربية خاصة ىف 

 . ْتعليم مهارة الكالـ

اعتمادا على ما سبق البياف، تريد الباحثة أف تبحث عن تطوير األفالـ الكرتونية 
 ىف تعليم مهارة الكالـ.  vegas 7باستخداـ برنامج 

                                                             
ريخ تا    www.vegascreativesoftware.com، متاح على َََِ،  Materi Vegasلوتريٍت، 3
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 البحث سؤاال   - ب
 البحث فهي :  ذلذا سؤاالأما 

ترقية قدرة ىف  الفعايكوف  Vegas 7برنامج باستخداـ األفالـ الكرتونية تطوير ىل  .ُ
 طالب ىف مهارة الكالـ؟ال
 طالب ىف استخداـ األفالـ الكرتونية ىف تعليم مهارة الكالـ؟الكيف استجابة  .ِ
 البحث هدفا  - ج

 البحث يف كتابة ىذه الرسالة كما يلي: ىدفا أما

  تعليم يف  Vegas 7برنامج باستخداـ األفالـ الكرتونية التعرؼ على فعاؿ تطوير  -ُ
 مهارة الكالـ

التعرؼ على استجابة طالب ىف استخداـ األفالـ الكرتونية ىف تعليم مهارة  -ِ
 الكالـ

 أهمية البحث -د

 كأما أمهية البحث من ىذه الرسالة ىي:

 احلوار أك مهارة الكالـ  يف طالب سهالالللطالب : ليكوف  -ُ
يكوف مرجعا يف تدريس مادة اللغة العربية ك معتمدا على استعماؿ للمدرس :  -ِ

 الوسيلة
تعليم  يف Vegas 7األفالـ الكرتونية بربنامج  للباحثة : لتكوف الباحثة قادرة ىف تطوير -ّ

 مهارة الكالـ. 
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 حدود البحث - ه

 :البحث من ىذه الرسالة ىي حدكدكأما 

 احلد ادلوضوعي :  -ُ

 " تطوير األفالـ الكرتونية باستخداـ برنامجربد الباحثة بادلوضوع 

 Vegas 7 "ىف تعليم مهارة الكالـ 

 احلد ادلكاين :  -ِ

 MAN 4 ACEH BESAR يف هبذا البحث ةالباحث تقام

 احلد الزماين : -ّ
 MAN 4 ACEH BESAR ػالثانوية بفصل الثاىن هبذا البحث يف ال ةالباحث تقام 

 ـَِِِ-َُِِ

 مصطلحات البحث  - و
 :تريد الباحثة أف تشرح ىف ىذه الرسالة فهي  ىتكأما معاىن مصطلحات ال

 تطوير -ُ

. فهي ٓيطور معناه حٌوؿ من طور إىل طور –التطوير مصدر من كلمة طٌور 
عملية مسؤكلية عن إنشاء أك تعديل إحدل خدمات التكنولوجيا كادلعلومات أك إحدل 

                                                             
 ْٖٔ(ص. ََِّمؤسسة دار ادلشرؽ، ادلنجد الوسيط، )بَتكت : دار ادلشرؽ،  ٓ
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ماؿ الدكر أك اجملموعة الىت تقـو بأع التطبيقات، يستخدـ ىذا ادلصطلح أيضا دبعٌت
 تعليم اللغة العربية.  كادلراد بتطوير ىو جعل شيئ يدكر ىف عملية ٔالتطوير.

 األفالـ الكرتونية -ِ
معناىا شريط لو من فيلم أك فلم، مجعو أفالـ ك "األفالـ" أصكلمة  إفاألفالـ 

. أما اصطالحا األفالـ ىو ادلتحركة )السينيمائية( الىت تقدـ ٕتصويرم أك تسجيلي
  ٖتوجد ىف شاشة أك ىف مكاف األخرل.ات كاخلربات جذابة كمتسلسلة ك ادلعارؼ كادلهار 

كراتُت، كرتونة )اسم( مث اجلمع كرتونات ك إف كلمة "الكزتونية" أصلو من  الكرتونية 
حركة اليت يستخدـ الشيئ اجلماد تادلالصور  يىف اصطالحك  ٗدبعٌت صورة أك القرطاس.
التعليمية ) يعٌت لتوفر ادلعلومات، كوسيلة الًتفية ك   عنده منافعكيستخدـ اللغة العربية. ك 

 َُغَت ذل (. عليم ادلهارات ك تليشرح عملية، ليشرح ادلفاىيم، ل

تطبق ىف تعليم اللغة   ىذه الرسالة ىي كانت الوسيلة الىتفالـ الكرتونية ىفادلراد باألك 
 .طالب ىف تعلمهاالسهل يالعربية خصوصا ىف احلوار أك مهارة الكالـ،  ل

 

 

                                                             
 َُِٕ/َُ/ِِتاريخ الدخوؿ  /http://almaany.com/ar/dict/ar-ar تطويرٔ
  

ِْٓ(. ص. ََِّ، )دار ادلشرؽ, بَتكت: المنجد الوسيط في العربية والمعاصرة، لويس معلوؼ8

 ٕٕٖص. ........،القاموس المنجدشهاب الدين أبو عمرك،  ٗ
رسالة يكالريوس ، استخدام أفألم الكرتون العربية فى تعليم مهارة اإلستماع ،ََِٖأمي حنيفة،َُ

  .ِِرللة الدراعية، ، ،صمنشورة، دباالنج، 

http://almaany.com/ar/dict/ar-ar/


ٔ 
 

 
 

 Vegas 7برنامج  -ّ

برنامج، دبعٌت  –بررلة  -مربمج –يربمج  –إف كلمة "برنامج" أصلو من برمج 
عبارة عن رلموعة من التعليمات ادلعدة ىو يأما برنامج  ىف اصطالح ُُمنهج.

عمليات احملددة ، مثل: آلة تحبيث ديكن للجهاز األكتوماتيكي تنفيذ سلسلة من ال
 ُِ.، ىاتف زلموؿحاسبة

أصلو من اللغة اإلصليلزم دبعٌت حزمة الربنامج لتحرير فيديو أك  Vegas 7إف كلمة 
 .Sonic creacetive softwareمث يكوف بػ  Sonic Foundy.صدر من تك ( non linear)غَت خطي 

  ُّ.Mac Osx ك windowsحزمة الربنامج يعمل على نظاـ التشغيل كاآلف ،

لة ىو بررلية توجد ىف احلاسوب كىاتف، ىف ىذه الرسا Vegas 7بربنامج  كادلراد 
 الفيديو.تستخدـ ىف صناعة األفالـ ك 

 مهارة الكالـ  -ْ

مهورا كمهارة، معناىا  –مهرا  –ديهر  –مهارة إف كلمة "مهارة" أصلو من مهر 
ة كقدرة تنمر باخلربة كالتعلم كالعمل أما اصطالحا أف ادلهارة حذاقة كبراعك  ُْحذؽ.

                                                             
11
، )الرياض : مكتبة ادلل  فهد : ، المعجم العربي بين  يديكعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف

 .  ِْٔق(، ص َُّْ
-https://ar.encyclopedia-titanica.com/significado-deمتاح على  العبارات،فطرياين،  ُِ

  َُِٓيونيو  ٓتاريخ الدخوؿ  
تاريخ     www.vegascreativesoftware.com، متاح على َََِ،  Materi Vegas ،لوتريٍتُّ
 َُِٗابريل  َّالدخوؿ 

 ِّـ(، ص, ُِٖٗ، )مصر : دار ادلعارؼ، المنجد و األعالمالنستاىن كآخركف،  ُْ
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ول على أساسُت، أساس من الفطرة كاإلستعداد، التدريب عليها. كىذه القدرة تقك 
 ُٓتوصل.ادلكأساس من اإلكتباس كالتعلم كالرف ك 

،دبعٌت األصوات "كلما -يكلم -كلم" لغة ىو اسم مصدر من" الكالـ" إف كلمة
األعماؿ الىت يتم أداؤىا تصف بالتكرار، كيتكوف من سلسلة ك اصطالحا سلوؾ يادلفيد. ك 

ادلراد دبهارة الكالـ ىف ىذه الرسالة ىي إحدل مهارة توجد ىف ك ُٔبطريقة ثابتة نسبيا.
 احملادثة.ىف احلوار ك  عربية يعٌتتعليم اللغة ال

 الدراسة السابقة - ز

دلعرفة  ةالباحث االدراسات السابقة ىي إحدل أساسيات البحث اليت استخدمه
دلعرفة ادلقارنة بُت نتائج  ةساعد الباحثتابيتها كسلبيتها. كىذه الدراسة جيأسلوب الدراسة إ

 البحث كفرؽ بُت الدراسة السابقة كالدراسة احلالية .

" بالكوبيوتر فى مهارة القراءة  Teks menyusun"عب لير الو تطالدراسة األولى : 
 17(MTs Darul Hikmah Aceh Besarالكتابة )بحث تطويرى بـ و 

                                                             
 ـ(،ُِٕٗ)مصر : دار ادلعارؼ  فى تدريس اللغة العربية، هالتوجيزلمود السماف، ُٓ

 ِّص، 
، )الرياض : دار ادلسلم للنشر طرائق تنميتهاالمهارات اللغوية ماهيته و أمحد فؤاد علياف، 16
 . َٔ(، ص، ََُِكالتوزيع،


راءة و الكتابة )بحث " بالكوبيوتر فى مهارة الق Teks menyusun"عب لتطير الركمساليتا، 17

مقدـ لنيل درجة البكالريوس منشورة غَت رسالة جامعية ، (MTs Darul Hikmah Aceh Besarـ تطويرى ب
، سنة ببند أتشية اإلسالمية احلكومية الرانَتم تأىيل ادلعلمُت جامعةم اللغة العربية بكلية الًتبية ك بقسم التعلي
 ـ.  َُِٕ
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 أىداؼ البحث . أ
 فهي : أما أىداؼ البحث ىف ىذا البحث

انتاج لعب لىت مرت هبا الباحثة ىف تطويرم ك التعرؼ على اخلطوات ا -
  Teks menyusunالكوبيوتر 

ىف ترقية قدرة الطلبة  Teks menyusunالتعرؼ على استخداـ لعب الكوبيوتر  -
 MTs Darul Hikmah Aceh Besarعلى مهارة القراءة 

 منهج البحث . ب
التطويرم".كأدكاتو ادلالحظة "البحث ك  أما منهج البحث فيها فهو  -

 كاإلختبار.
 نتائج البحث . ج

ستعمل الباحثة على " ت Teks Menyusun إف ىف تطوير لعب الكمبيوتر " -
ادلشكالت، مجع البيانات، تصميم اإلنتاج، ربليل احلاجات ك اخلطوات : 

تصديق اإلنتاج، ربسينات على تصميم، اختبار اإلنتاج، تنقيح اإلنتاج، 
 ذبربة تطبيق اإلنتاج، تنقيح اإلنتاج، اإلنتاج اجلماعى.

 MTs Darul" ىف مهارة القراءة بػ Teks Menyusunإف استخداـ لعب الكمبيوتر " -

Hikmah  Aceh Besar  يكوف فعاال. كذل  كما ظهر ىف ربليل أجوبة الطلبة ىف
. حصلت "Teks Menyusunأثناء إجراء التعليم باستخداـ لعب الكمبيًت"

تلفاف. إف نتيجة االختبار البعدل سلجة االختبار القبلي ك الباحثة على نتي
رض البديل مقبوؿ ألف حصلت الباحثة على أف الفالفرض الصفرل مردكد ك 

)نتيجة 
t
test) أكرب من نتيج (t

table) . 
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الدراسة الثانية : تطوير كتاب النحو الواضح المجلد الثانى فى باب الضمائر  
 تطويري بمعهد إنسان قرآنيث و بخرائط المفاهيم )دراسة البح

 ((Aceh Besar
18

 

 أىداؼ البحث. أ
التعرؼ على عملية تطويرل كتاب النحول الواضج ىف باب الضمائر خبرائط  -

 ادلفاىيم للطلبة الفصل الثاىن ىف إنساف قرآىن. 
التعرؼ على استجابة الطلبة باستخداـ كتاب النحو الواضح ادلطور ىف باب  -

 الضمائر خبرائط ادلفاىيم. 
 منهج البحث . ب

 & Research)التطويرم طريقة البحث العلي ك  أما منهج البحث فيها فهو -

Development/R&D .) اإلختبار.كأدكاتو اإلستبانة ك 

 نتائج البحث . ج
إف تطويرم كتاب النحو الواضح اجمللد الثاىن ىف باب الضمائر خبرائط  -

ادلشاكل، مجع البيانات اإلنتاج، اسبة هبذه اخلطوات كىي احملتمل ك ادلفاىيم من
تطبيق اإلنتاج ربسُت اإلنتاج، كادلنتاجات النهائية.  ذبربةربسُت اإلنتاج، 

 ىو كتاب التيسَت ىف تعليم الضمائر. كحصل البحث ادلنتج اجلديد ك 
إف استجابة الطلبة تطوير كتاب احلو الواضح اجمللد الثاىن ىف باب الضمائر  -

كما كرد   َٖ،ّخبرائط ادلفاىيم ربصل على استجابة عليا مع نتيجة ادلعدلة
                                                             

18
تطوير كتاب النحو الواضح المجلد الثانى فى باب الضمائر بخرائط المفاهيم ألفى مرفرة، 

منشورة مقدـ لنيل درجة غَت رسالة جامعية  Aceh Besar إنسان قرآني  د)دراسة البحث وتطويري بمعه
ببند  اإلسالمية احلكومية الرانَتم تأىيل ادلعلمُت جامعةم اللغة العربية بكلية الًتبية ك البكالريوس بقسم التعلي

ـ ََِِ، سنة أتشية
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فتحصل  َ،ْإىل  ٕ،ِمقياس التفسَت إذا كانت نتيجة ادلعدلة أكثر من  ىف
 . ٕ،ِ  َٖ،ّعلى درجة العليا 

المفاهيم )دراسة  الدراسة الثالثة : تطوير المادة فى باب المفعول المطلق بخرائط
MAN 1 Aceh Besar)تطويري بـ البحث و 

19 

 أىداؼ البحث :. أ

 أما أىداؼ البحث ىف ىذه ادلقالة فهي : 

دلعرفة جودة تطويرم دلادة ىف باب ادلفعوؿ ادلطلق خبرائط ادلفاىيم  -
 على تقييم اخلرباء.

تطويرم ادلادة ىف باب ادلفعوؿ ادلطلق  ىف دلعرفة استجابة الطالب -
 . خبرائط ادلفاىيم

 منهج البحث :. ب
"تطويرم كالبحث. كأدكاتو أما منهج البحث فيها فهو منهج  -

 اإلستبانة 
 نتائج البحث . ج

                                                             
)دراسة البحث وتطويري هيم تطويري المادة فى باب المفعول المطلق بخرائط المفا ين مغفرة،ر 19

م اللغة العربية منشورة مقدـ لنيل درجة البكالريوس بقسم تعليغَت سالة جامعية ر  MAN 1 Aceh Besar) بـ
 ـ َُِٖ، سنة ببند أتشية اإلسالمية احلكوميةالرانَتم تأىيل ادلعلمُت جامعة بكلية الًتبية ك 
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ربديد ادلشكلة، مجع البيانات، تصميم ادلنتج، ربقيق الصحة  -
تصميم، ربسينات التصميم، اختبار ادلنتاجات، تنقيح ادلنتج، 
اختبار استخداـ ادلنتج، تنقيح ادلنتج إىل ادلرحلة النهائية، إنتاج 

 اجلماعي. 
إف جودة كسيلة لفهم مفعوؿ ادلطلق خبرائط ادلفاىيم استحقاؽ  -

 غة يستخدـ الباحثة صترباء. ك بعد تقييم من اخل
 

 
دلعرفة       

نتيجة جودة كسيلة لفهم مفعوؿ مطلقفي باب ادلفعوؿ ادلطلق 
  خبرائط ادلفاىيم

  

  
إذا تأمل إىل نتيجة فأف كسيلة ك   .        

  لفهم مفعوؿ مطلقفى باب ادلفعوؿ ادلطلق.

 الدراسة الحاليةكما يلي: القة بين الدراسات السابقة و الع

كأما تطويرم.  هنما بادلنهجالدراسة األكىل كالدراسة احلالية ىي أ اتفقت .1
من كجوه االختالؼ بينهما أف ىف الدراسة السابقة تبحث الباحثة عن  

. كزبتلف  " بالكوبيوتر ىف مهارة القراءة كالكتابة Teks menyusun"عب لال
 لدراسة احلالية أف الباحثة تبحث عن األفالـ الكرتونية باستجداـ برنامج

vegas 7 حبث تطويرم بػ( ىف مهارة الكالـMAN 4 ACEH BESAR ) . ككجوه
السابقة تبحث الباحثة أدكات البحث بينهما ىف الدراسة  االختالؼ
حث إستبانة ستبانة. كزبتلف لدراسة احلالية أف الباحثة تبادلالحظة كا

 .كاستبانة ختبارا
اتفقت الدراسة األكىل كالدراسة احلالية ىي أهنما تبحثاف عن تطويرم.  .2

كأما من كجوه االختالؼ بينهما أف ىف الدراسة السابقة تبحث الباحثة 
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. كتاب النحو الواضح اجمللد الثاىن ىف باب الضمائر خبرائط ادلفاىيمعن  
تبحث عن األفالـ الكرتونية باستجداـ  زبتلف لدراسة احلالية أف الباحثةك 

  . (MAN 4 ACEH BESARىف مهارة الكالـ )حبث تطويرم بػ vegas 7 برنامج

كأما كجوه أدكات البحث ىف الدراسة السابقة كالدراسة احلالية يعٌت 
 إستبانة كإختبار.

الدراسة احلالية ىي أهنما تبحثاف عن اتفقت بُت الدراسة الثالثة ك  .3
أما من كجوه االختالؼ بينهما أف ىف الدراسة السابقة تبحث ك تطويرم. 
كزبتلف لدراسة . ادلفاىيم ادة ىف باب ادلفعوؿ ادلطلق خبرائطادلالباحثة عن 

 vegas 7  داـ برنامجخاحلالية أف الباحثة تبحث عن األفالـ الكرتونية باست

ككجوه (. MAN 4 ACEH BESARىف مهارة الكالـ )حبث تطويرم بػ 
أدكات البحث بينهما ىف الدراسة السابقة تبحث الباحثة  االختالؼ

 .اختبار كاستبانة إستبانة. كزبتلف لدراسة احلالية أف الباحثة تبحث
 طريقة كتابة البحث   - ح

كأما كيفية كتابة الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل اإلعداد ككتابة الرسالة 
 .َُِٔسم تعليم اللغة العربية سنة العلمية )درجة ادلرحلة اجلامعة األكىل( ق
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 الفصل الثانى

 اإلطار النظري

 األفالم الكرتونية ومباحثها - أ
 تعريف األفالـ الكرتونية  -ُ

إف األفالـ ىي نوع من أنواع الوسائل السمعية كالبصرية. كقاؿ مزمل البشَت كزلمد 
سعيد أف الوسائل السمعية كالبصرية ىي تضم ادلواد كاألشياء الىت تعتمد على مال  

حاسايت السمع كالبصر، كتشتمل الصورة ادلتحركة الناطق كتشتمل األفالـ كالتلفيزيوف، 
 َِككذل  األفالـ الثابتة كالشرائح كالصور عندما يصاحب الغرض تسجيالت صوتية.

الفيلم، كىي كلمة معربة، لغة أهنا شريطة أك األفالـ ىي مجع من فلم كتكتب أيضا ب
كيقصد هبا سلسلة متتابعة من الصور ترتيبا راسيا على شريط فيلم شفاؼ  ُِتسجيلي.

تعطي اإلحساس بالتصاؿ احلركة مع مصاحبة الصورة، كتأيت أمهيتها جلمعها بُت ثالثة 
  ِِعناصر، احلركة، كالصوت، كالصورة.

تونية" أصلو من كرتونة )اسم( مث اجلمع كرتونات ككراتُت، دبعٌت إف كلمة "الكر  
الشيئ اجلماد كىف اصطالحى الصور متحركة اليت يستخدـ  ِّصورة أك القرطاس.

                                                             
، )ادلملكة العربية المناهج وطرق التدريسمدخل إلى زلمد مزمل البشَت كزلمد مال  سعيد، َِ

 ُّّص. السعودية: كار اللوء،دكف سنة(،
، )ادلنظمة المعجم العربي االسس للناطقين بالعربية ومتعلميهامجاعة من كبار اللغويُت العرب، ُِ

: دكف السنة(،  َُٗص. العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
، )طرابلس: كلية الدعوة طريقة التدريس العامةالمرشيد في عبد السالـ اجلقندم كأخركف،  ِِ
 ُّْص. (،ُٖٗٗاإلسالمية: 

 ٕٕٖ.ـ(، ص ََِٓ، )بَتكت : دار الفكز،القاموس المنجدشهاب الدين أبو عمرك،  ِّ
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يعٌت لتوفر ادلعلومات، فع كوسيلة الًتفية كالتعليمية )ستخدـ اللغة العربية. كعنده مناكت
أما األفالـ الكرتونية  ِْليشرح عملية، ليشرح ادلفاىيم، لعليم ادلهارات كغَت ذل (. 

كسيلة التعليمية ادلؤثرات ذات امكانيات عظيمة الىت ال تتوفر يف غَتىا من الوسائل، 
كذل  ال يعٌت من ناحية أخرل أف الفلم الكرتوين من أفضل الوسائل التعليمية على 

لطالؽ. ككانت ىي أحسن احلاالت كإحدل الوسائل الىت سبكن تغٍت عن استخداـ بقية ا
 ِٓالوسائل التعليمية.

 أنواع األفالم الكرتونية  (1
 :  ِٔأما أنواع األفالـ الكرتونية ىي

 الرسـو ادلتحركة التقليدية  -
أك الرسـو ادلتحركة  الرسـو ادلتحركة التقليدية ىي إحدل الوسائل القددية

 اخللوية يف نوعو كترسم على القرطاس الواضح.
 Dِرسـو متحركة  -

موجها ادليزة الرسم، كديكن تكبَتىا أك تصغَت ما  Dِكانت رسـو متحركة 
 بدكف يهم الدقة.

 Dّرسـو متحركة -

                                                             
كالريوس ب، رسالة استخدام أفألم الكرتون العربية فى تعليم مهارة اإلستماع، ََِٖأمي حنيفة،ِْ

 . ُِِمنشورة، دباالنج، رللة الدراعية، ، ،ص
، )دار النهضة العربية، مية و المنهجيالوسائل التعلأمحد خَت زلمد كاظم كجابر عبد احلميد جابر،  ِٓ

 ُْٖ(،ص.ُٕٗٗ
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 Asnawi dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Ciputat: Jakarta 

2002), Hal, 100  
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م إطارات ييستعمل الرسم ادلتحركة الربنامج لتحرؾ أجزاء اجلسم الشخصية بالتنظ
 رقمية عند يقطن جزء الشخصية يف مكانو. 

يف ىذه الرسالة يعٍت رسـو متحركة  Vegas 7كتستعمل الباحثة األفالـ يف برنامج 
ِD. 

 مزايا األفالم الكرتونية وعيوبها -

 أما مزايا األفالـ الكرتونية ىف كتابة الرسالة  فهي كما يلى:

حاستاف يف استقباؿ ادلعرفة شلا ذبمع بُت األصوات كالصورة كاحلركة فتشًتؾ  -ُ
يؤدم إىل زيادة فاعلية التعلم حيث تؤدم كل حاسة تعزيز التعلم الذم يتم 

 عن طريق احلاسة الثانية.
تساعد ىف التغلب على بعض الصعوبات اليت تتعرض عملية التعلم حيث إف  -ِ

 على قدرة ادلشاىد على القراءة.  –بالضركرة  –لغة الصور عادلية ال تعتمد 
يكتسب التلميذ ادليل ضلو دراسة أحد ادلوضوعات بعد مشاىدة فيلم ملوف  -ّ

عنو سبق اعداده بطريقة مشوقة كبذل  تؤدم مشاىدة األفالـ إىل توسيع 
 ِٕدائرة ميوؿ التالميذ كاىتماماهتم.

 كأما العيوب األفالـ الكرتونية فهي كما يلى :

 أما العيوب األفالـ الكرتونية فهي كما يلى:

 غالية فصعب شرائها لعدـ كجود إمكانية مالية ىف أغلبية ادلدارس. أدكاهتا -ُ
                                                             

لكويت : جامعة إنديانا، )، اعليمتوسائل االتصال والتكنولوجيا في الحسُت محدم الطوحبىب،  ِٕ
  ِّّ.ص.(ُٕٖٗ
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ذلا خرباء  تاحتياجها إىل كقت طويل ىف إعداد برارلها، كأكثر ادلدارس ليس -ِ
 ىف ىذا األمر.

  ِٖاستخدامها ىف حاجة إىل قاعة سلصوصة. -ّ
 Vegas 7تعريف برنامج  -2

زم دبعٌت حزمة الربنامج لتحرير فيديو أك يلأصلو من اللغة اإلصل Vegas 7 إف كلمة
 Sonic creacetive مث يكوف بػ Sonic Foundy.كتصدر من  (non linear)غَت خطي 

software.  كاآلف حزمة الربنامج يعمل على نظاـ التشغيل،windows  كMac Osx.ِٗ        
خطة قبلو  Nestingديكن ك . Keyframe ك Masking مقوما احملن  ىف الشاشة، Vegasيركب 

ليكوف أغنية  ركربر  Array trekطة األخرل كيسٌوم عوائدا التحرير حىت تدخل ىف خ
  كافيعيل مكننة الضريبة.الذل  Scripitingدعم التكنولوجيا  Magix Vegas Proكاحدة. 

إحدل الربارليات احلاسوبية ادلستخدمة لصناعة األفالـ، كىي من  (vegas)برنامج فيغاس 
ربارليات األخرل تعد من أحسنها، كىذه الربنامج ذلا أنواع من الربنامج الىت بُت ال

 تستخدـ ىف عملية صناعة األفالـ التعليمية، 
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 Arief sadiman, Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, Pemanfaatan, (Jakarta: 

Raja grafindo persada,1993), Hal. 70-71 
تاريخ     www.vegascreativesoftware.com متاح على، َََِ،  Materi Vegas، لوتريٍت ِٗ

   ُ.ص َُِٗابريل  َّالدخوؿ 
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 Vegas 7أنواع برنامج  (1

أف ىذه الربنامج من أنواع سلتلفة ىف صناعة  (Yopie Nugraha)كما قاؿ يوىف تغراىا 
 : َّاألفالـ كىي

يل الصور أك األفالـ من اآللة التصوير إىل ىي عملية لتسج ”capture Vidio“. أ
 الكومبوتَت.

 ىى الربنامج ادلتسعملة لتحسُت الصور أك األفالـ أك الصوت.  ”Editing Vidio“. ب
ُ) “Exsplore”  ىي ادلستعملة ىف حبث األفالـ أك الصور أك الصوات الىت زبًت

 ىف صناعتو
ِ) Project Media”  ىي الوسيلة ادلستعملة إلدخاؿ األفالـ اك الصور أك

 ادلعلومات األخرل من خارج. 
ّ) “Vidio fex  ىي الربنامج لتزكيد الزينة األفالـ بالزينة ادلختلفة حينما يعرض

  .األفالـ من جزء كا حدا إىل جزء تاىل
ْ) Transition  .ىي ادلستعملة لتزكيد الزينة الىت توضع ىف أكؿ األفالـ أك بعدىا 
ٓ) Media Generation  ىي ادلستعملة ىف ربديد ادلوضوعات باألحرؼ أك

 العبارات ادلناسبة بأشكاؿ ادلختلفة ىف ىذه الربنامج. 
ٔ) “Audio Track” ىي مستعملة لتزكيد األصوات ادلناسبة لألفالـ أم ضلذؼ

 ن األفالـ ادلأخوذة مث نبد ذلا باألصوات اجلديدة.  األصوت األصلية م
ٕ) “Vidio Track” ىي مستعملة لتزكيد األفالـ ادلختلفة لتكوف مناسبة األفالـ

 اآلخر. 
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 ىي مستعلمة ىف هناية صناعة األفالـ.  Rending“. ج
 مواصفات اإلنتاجيات  (ِ

باستخداـ بررلية فيغاس بتطوير األفالـ الكرتونية  يميةاألفالـ التعل ةالباحث تأخذ
(Vegas 7)  ُّدبوصفات اإلنتاجية اآلتية : 

 من احلاسوب  يةاألفالـ الكرتون ةالباحث تأخذ -ُ
 الوقت لكل األفالـ على األقل عشر دقائق -ِ
 لكل األفالـ  (Running Text)كتابة احلوار ك ادلفردات  -ّ
 عرض االفتتاح ادلناسب دلوضوع لكل األفالـ  -ْ
 لكل الكالـ  اإجياد ادلوضيع الواضح -ٓ
 ( Mixing Audio) استعماؿصلح األصوات بتأف  ةالبد للباحث -ٔ
 كالنص من القرآف ك احلديث    لو كاف طويال النص ةكتب الباحثتال -ٕ
 (Transition) استعماؿقطاع من الصور إىل الصور بإ -ٖ
 لتحسُت الصور " Blue Ballet"إعطا الصور  -ٗ
 "Shoping Tools"الباحثة بربرلية  تىف كتابة النص، كتب -َُ
 جيرٌن النص ىف الفيلم اليسار إىل اليمن  -ُُ
 ادلفردات يناسب حوار األفالـ احلوار ك  -ُِ
 "NTSC"استخدمت بررلية " Rending"ىف هناية األفالـ  -ُّ
 لسهولة ىف التحسُت بربرلية فغاس لكل األفالـ "M-PEG"يستخدـ الباحث بررلية  -ُْ
 لتحسينها. "conupus"، استخدمت بررلية  فالـ الكرتونيةاأل "Rending"بعد ك  -ُٓ
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 وعيوبه  Vegas 7مزايا برنامج  (3

 :ِّفهي كما يلى Vegas 7برنامج أما مزايا 

لتسهيل يف ذبرير بدكف إصاعة الوقت للبحث  Vegas 7 Intrfaceديتل  برنامج  -ُ
Plug In 

 يف الوقت التحرير  Vegas 7إف سرعة ادلعاينة   -ِ
 مناسب لصورة ادلرئية. Plug in بعض -ّ
 إف الوظيفة الفيديو تكوف سهال ىف ربرير. -ْ
عند ربرير  Multi Core Prosesurيف سرعة من  Sony Vegas Proيستخدـ  -ٓ

 فيديو.

 Vegas 7عيوب برنامج 

 فهي كما يلى: Vegas 7عيوب برنامج أما 

 باالشاشة الصغَتة  Vegas 7 يربز برنامج (ُ
 ، لتأكيد من الصيغة ادلعينة. Apple Quick Timeليس لو برنامج  (ِ

 فى األفالم الكرتونية  Vegas 7طرق استخدام برنامج  (4

 : ّّىف األفالـ الكرتونية فهي كما يلى Vegas 7استخداـ برنامج أما خطوات 

 Vegas 7برنامج نبتدأ   -ُ
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  7ص .... Materi Vegas، لوتريٍت 

 ، متاح علىَُِْ،Tutorial Menggunakan Sony Vegas Pro، مَتكاّّ

https://mugnimaestra.wordpress.com/2015/10/27/tutorial-menggunakan-sony-vegas-pro-13/ تاريخ 
 َُِٓاكتوبر  ِٕالدخوؿ 

https://mugnimaestra.wordpress.com/2015/10/27/tutorial-menggunakan-sony-vegas-pro-13/


َِ 
 

 
 

 

  
 

 

 

 (. preview fullىف أعلى اليمُت )على اليسار  projeck video propertiesنزحم مث  -ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 bit-32ادللف" مث  ”tab”Media Generatorشاشة اليسار كاحبث العلى  كنزحم -ّ

floating point”  كاخًت“SolidColour”  كاكتب“Preset”  كسيلة الفيديومث اقفل 

„‟Generator” 
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 ادلؤشر على اليمُت  برنامج بتسديد Vegas 7برنامج كنرتب ىف  -ْ

 
 < Vegas “Media Generatlor > Allكنبذؿ صيغة مث نستطيع أف نرتب ادليزات   -ٓ

Titles&Text”  

 
 File > Render Asك  Timelineمث نرىق  -ٔ



ِِ 
 

 
 

 
 

  youtobeمن  linkكىذا 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ50OKJOVMHLJTbsBnE0z88MSJx_ymj8d   

 

 مهارة الكالم وتعليمها للطلبة (2
 مفهـو مهارة الكالـ  -ُ

مهارة إنتاجية تتطلب من ادلعلم القدرة على استخداـ األصوات بدقة  ىو الكالـ
كالتمكن من الصيغة النحوية كالنظاـ ترتيب اجلمل كالكلمات حىت تساعد على التعبَت 

ف الكالـ يعترب عملية انفعالية اجتماعية تتم أعما يريده ادلتكلم يف مواقف احلديث، أم 
ث يتبادالف األدكات من كقت اآلخر فيصبح بُت طرفُت مها ادلتحدث كالسامع، حبي

ادلتحدث سامعا كالسامع متحدثا، كحيتاج احلديث إىل النطق كحيتاج النطق إىل العمليات 
الذىنية ادلًتبطة بالتعبَت الشفهى كلذل  فليس دلتحدث كاحد سيطرة تامة على ادلوقف 

ية تبدأ صوتية من حيث اختيار األفكار كادلوضوعات. كمعٌت ىذا أف الكالـ ىو عمل

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ50OKJOVMHLJTbsBnE0z88MSJx_ymj8d
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جتماعي، كمن ىنا اكتنتهي بإسباـ عملية اتصالية مع متحدث من أبناء اللغة ىف موقفى 
 ّْفالغرض من الكالـ نقل ادلعنٌت.

 أىداؼ مهارة الكالـ  -ِ

 :  ّٓكمن أىداؼ مهارة الكالـ ىي

 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا. -ُ
 كاضحا.التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة سبييزا  -ِ
 التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة كالطويلة. -ّ
 نواع النرب كالتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثى العربية.أتأدية  -ْ
 نطق الصوات ادلتجاكرة نطقا صحيصا. -ٓ
 التعبَت عن األفكار باستخداـ الصيغ النحوية ادلناسبة. -ٔ
 استخداـ التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة.  -ٕ
 بارات اجملاملة كالتحية استخداما سليما ىف ضوء الثقافة العربية. استخداـ ع -ٖ
 استخداـ النظاـ الصحيح لًتاكيب الكلمة عند الكالـ.  -ٗ
 التعبَت عن احلديث عند توافر ثركة لغوية سبكن من االختيار الدقيق للكلمة. -َُ
التعبَت عن األفكار بالقدر ادلناسب من اللغة فال ىو بالطويل ادلمل كال ىو  -ُُ
 القصَت ادلخل. ب

                                                             
، )ادلملكة العربية السعودية: معهد العلـو اإلسالمية ك العربية تعلبيم الكالممحد عبد اهلل البشَت،  ّْ

 . َُبإندكنيسيا قسم تأىيل ادلعلمُت(، ص. 
، بند أتشية: ادلمتاز انتيتوت، تطوير منهج اللغة العربية للناطقين بغيرهاترميذم نينورسي،  ّٓ
 . َُص.  ـ(َُُِ
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 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا. -ُِ
التحدث بشكل متصل كمًتابط لفًتات زمنية مقبولة شلا يوطد الثقة بالنفس ك  -ُّ

 القدرة على موجهة االخرين. 
 نطق الكلمات ادلنونة نطقا صحيحا دييز التنوين عن غَته من الظواىر.  -ُْ
استخداـ اإلشارات كاإلدياءات كاحلركات غَت اللفظية استخداما معربا عما يريد  -ُٓ

 توصيلة من األفكار. 
منها،  التوقف ىف فًتات مناسبة عند الكالـ، عند إعادة األفكار أك توضيح شيء -ُٔ

 أك مراجعة صياغة بعض األلفاظ. 
 االستجابة دلا يدكر من حيث استجابة تلقائية. -ُٕ
 على ادلعٌت كليس على شكل اللغوم.  الًتكيز عند الكالـ -ُٖ
 تغيَت رلرل احلديث بكفاءة عندما يتطلب ادلوقف ذل .  -ُٗ
 حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة كمناسبة.  -َِ
 إلقاء خطبة قصَتة متكلمة العناصر. -ُِ
 إداراة مناقشة ىف موضوع معُت كاستخالص النتائج من بُت آراء ادلشًتكُت.  -ِِ
 إدارة حوار تلفوىن مع أحد الناطقُت بالعربية.  -ِّ
 أنواع الكالم : -3

لى نوعُت : التعبَت الوظفي كالتعبَت عوضوع قسم الكالـ أك التعبَت من حيث ادلين
  ّٔ:عيااإلبد

                                                             
 . َُٓـ( ص. َُِٖ: دار الفكر العربية القاىرةَعلى أمحد مدكور، تدريس فنوف اللغة العربية، 36
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 الكالـ الوظيفي :  (ُ

كىو ما يؤدم غرضا كظيفيا ىف احلياة زليط اإلنساف، كالكالـ الوظيفي ىو الذل 
الناس بعضهم ببعض، لتنظيم حياهتم، كقضاء حاجاهتم، مثل :  يكوف الغرض من اتصاؿ

، ختباراحملادثة، كادلناقشة، كأحاديث ادلتطلبات الدارية، كإلقاء التعليمات، اإلرشادات كا
 كادلناظرات كالندكة. 

  يالكالـ اإلبداع (ِ

كىو إظهار ادلشاعر، كاإلفصاح عن العواطف كخلجات النفس، كترمجة 
بعبارة منتفاة اللفظ، جيدة النسف، بليغة الصياغة دبا يتضمن إلحساسات ادلختلفة 

صحتها لغويا ك ضلويا، حبيث تنتقلها إىل األخرين بطريقة مشوقة مثَتة ىي األداء األدب، 
معو ىف جوه  كحبيث تنقلها سامعها أك قارئها إىل ادلشاركة الوجدانية دلن قاذلا، كي يعيش

حيس دبا احس ىو بو مثل : التكلم عن مجاؿ الطبيعة، أك ادلشاعر كينفعل بانفعاالتو ك 
 العاطفية أك التذكؽ الشعرم أك النثر الفصص أك التكلم عن حب الوطن. 

 طرق تعليم مهارة الكالم  -4

 كأما طرؽ مهارة الكالـ، كىي : 

 الطريقة ادلباشرة   -ُ

مع استخداـ ادلدرس الطريقة ادلباشرة ىي طريقة إصاؿ مادة األجنبية اىل الطالبات 
داـ لغة الطالبات. كإذا كاف ىناؾ الكلمة خىذه اللغة مباشرة أثناء التعليم كدكف است
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الصعبة لدم الطالبات فيمكن للمدرس تفسَتىا باستخداـ كسائل اإليضاح كادلظاىرة 
 ّٕكالوصف كغَتىا.

 شفهيةالطريقة السمعية ال  -ِ

بُت اإلستماع اىل اللغة أك ال مث  ىي الطريقة الىت ذبمع شفهيةالطريقة السمعية ال
كالطريقة السمعية الشفوية إحدل  ّٖإعطاء الرد الشفوم مع كجود عنصر مرئى أك بدكنو.

طرؽ ىف تعليم اية لغة دبا فيو تعليم اللغة العربية يستخدمها أغلب مدرسي اللغة. كلقد 
 ّٗأدت ىذه الطريقة اىل إعادة النظر اىل اللغة مفهوما ككظيفة.

 طريقة احلوار   -ّ

حدل طرؽ كأساليب التدريس كالتعليم. كاحلوار مصطلح عاـ يشَت إطريقة احلوار ىي 
إىل اية زلاكرة تتم بُت شخصُت أك أكثر يتم خالذلا تبادؿ اآلراء كاخلربلت حوؿ قضية أك 

ية التعليمية لموضوع. كىف ىذه الطريقة يكوف ادلتعلم إجابيا كمشاركا للمعلم. كتكوف عما
 َْة على دكر كل من ادلعلم ك ادلتعلم.قائم

 

 

                                                             
  ُٓ .....صاإلتجاهات المعاصرة أمحد ابراىيم،  ّٕ
 (،ََِْ، )بندا أتشية: الرانَتل فرس، المدخل الى تعليم اللغة العربيةسالمى بن مهمود،   ّٖ

 . ٕٔص.  
  .ٕٔ....، ص.  المدخل إلىسالمي زلمود،   ّٗ
، )الرياض : مكتبة طرق التديللمناهج و  المدخلماىر امساعيل صربل يوسف،  َْ
 . َّٗص. ،(ََِٗالشكرم،
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 الطريقة ادلناقشة  -ْ

ادلناقشة ىي تفاعل إجيايب اليضمن مشاركة األفراد بفعالية كبَتة فيما بينهم 
حدل إليتبادؿ الفكار كادلعلومات كمن مث إثراء عملية التعليم كالتعلم. كادلناقشة ىي 

دلعلم حوؿ ادلوضوع التدريس. طرؽ التدريس ادلهمة الىت تتيح تفاعل ادلتعلمُت مع ا
تتم من خالذلا تبادؿ األفكار كالتساؤالت بُت ادلعلم كادلتعلم. كال تقف أمهيتها عند 

حد اكتساب معلومات كخربات كافكار جديدة، بل أيضا تدرب األفراد على أ
مواجهة اآلخرين كالتعبيؤ عن أنفسهم كأرائهم أماـ اآلخرين كمن اكتساب مهارات 

 ُْن التعبَت.اللقابة كحس

 ختبار مهارة الكالم ا -5

تبار خاالختبار جزء أساسي ىف عملية التعليم، حيث أنو يلعب دكرا مهما. كاال
اللغوم ىو رلموعة من األسئلة الىت يطلب من الدراسُت أف يستحيوا ذلا هبدؼ قباس 

أف ال ش  ِْمستواىم يف مهارة اللغوية معهة كبياف مدل تقدديو فيها كمقارنتو برمالئو.
ىناؾ صعوبة ىف إجراء اختبارات الكالـ كيف تقييم ىذه ادلهارة، يث إهنا تتطلب ىف العادة 

كىل قائال أف كثَتا ما يهمل ادلعلمُت ألاختبارات فردية شلا يستغرؽ كقتا طويال. كأضاؼ ا

                                                             
 . ُّ....،ص. المدخل للمناهجماىر امساعيل صربم يوسف،  ُْ
مصر: منشورات ) َ تعليم العربية لغير الناطقين بها: ببراجمة و أساليبهرشدم أمحد طعيمة،  ِْ

  .ِْٕ .(، صُٖٗٗادلنظمة اإلسالمية للًتبية ك العلـو ك الثقافة،
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اختبارات اإلستماع كمهارة الكالـ ألف مهارة اإلستماع كالكالـ مهملتاف كىف األنشطة 
 ّْليومية.الصفية ا

كأيضا من الصعوبات الىت تواجو من يريد احلكم على ىذه ادلهارة اهنا تتكوف من 
دلنرب، كتوضوحوا اراقبة، منها: ادلنطق كالتنمغيم ك عناصر أك عوامل عديدة جريدة بادل

ختبار ادلفردات. كال خيتلف قوؿ إيفنمدم من بعض العناصر اللغوية الاالصحة النحوية ك 
ادلنرب، ربتول على : ادلنطق أك ادلخرج، ك ( ناحية نغوية ُىي : )ىف مهارة الكالـ 

كالصرفية،  ختيار اجلملة، الًتاكيب النحويةالكالتنمغيم، اختبار ادلفردات أك الكلمة، كا
( ناحية خارجية ربتول على : طالقة الكالـ، كفهم ادلوضوع، كادلهارة أك ِكالتنويع. )

 ْْكادلنشاط، كالتعانية.الكفاءة، الفكرية، كالشجاعة، 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(، ص. َََِ)األرداف: دار التالح للمنشر ك التوزيع،  َ اإلختبارات اللغويةزلمد على اخلويل،  ّْ

ُْٗ.  
44 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang; Misykat, 2008), 

Hal, 154 
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 الفصل الثالث

 ليقإجراءات البحث الح

 منهج البحث  - أ

أما طريقة البحث الىت تستخدمها الباحثة ىف كتابة ىذه الرسالة فهي طريقة 
كادلراد هبذا البحث ىو طريقة . (Research and Development/R&D)"البحث كالتطوير" 

. كأما اخلطوات ىذه ْٓالىت ادلستخدمة للحصوؿ على إنتاج الشيئ ادلعُت كالتجربة الفعلية
 الطريقة كما يلي:

احملتمل كادلشاكل، مجع البيانات، تصميم كأما اخلطوات ىذه الطريقة كما يلي :  
 ادلنتاجاىات النهائية. نتاج، تصديق اإلنتاج، ربسُت اإلنتاج، ذبربة تطبيق اإلنتاج، اإل
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 تصميم اإلنتاج احملتمل كادلشاكل مجع البيانات

 ذبربة تطبيق اإلنتاج تصديق اإلنتاج ربسُت اإلنتاج

 ت النهائية. ادلنتاجاا
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 كبياف لكل خطوة من اخلطوات العشرة ىي : 

 احملتمل كادلشاكل  -ُ

قبل تصميم اإلنتاج ترجي الباحثة أف تبدأ ىف ربليل احلاجة دلعرفة األحواؿ ىف ادلدرسة 
ربليل طور األحواؿ ادلوجودة ك تكن أف سبكأحواؿ ىف ادلدرسة كأحواؿ التالميذ حىت 

 ْٔاإلنتاج الذل يناسب باحلاجة.احلاجات، فتعطى الباحثة التصوير كيفية تصميم 

 مجع البيانات  -ِ

إىل ربليل احلاجات كاقعيا، فاخلطة التالية ىي مجع البيانات  ةبعد إشارة الباحث
 ةتاج الباحثربىذه اخلطة نتاج ادلعُت لتحليل ادلشكلة. كيف اإللتحصيل احلقائق كتصميم 

  دة.ادلوجو ت النة يف ربقيق النتائج ليحل ادلشكإىل الطريقة ادلعي

 تصميم اإلنتاج  -ّ

مع البيانات فتجدر بتصميم اإلنتاج حىت تكوف اإلنتاج جببعد قامت الباحثة 
احملصوؿ اإلنتاج طاقتيا. على سبيل ادلثاؿ أف تصميم اإلنتاج بشكل األفالـ 

 الكرتونية. 

 تصديق اإلنتاج -ْ

بعد . فتستطيع أف تستعملو نتاجاإلتصديق  بعد تصميم اإلنتاج، اخلطوة الرابعة ىي
ىف رلاؿ الًتبية. حىت تتعرؼ على ادلزايا كالعيوب ُت اخلرباء ادلؤىلالرأم كاالقًتاح  إحضار

 . الذل تصنعها الباحثة ذلذا ادلنتاج
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 ربسُت اإلنتاج  -ٓ

بعد قياـ بتحقيق اإلنتاج، كيليو تقوًن اخلرباء ادلؤىلُت ادلنتاج ادلصمم من ادلزايا 
كالعيوب للإلنتاج ادلصمم. كتصلح الباحثة اإلنتاج مناسبا بتصديق اخلرباء ادلؤىل، حىت 

 يقلل العيوب كالسلبيات يف اإلنتاج. 

 بة تطبيق اإلنتاجذبر  -ٔ

نقصاف الذل كجدهتا الباحثة ىف ذبربة كبعد ربسُت اإلنتاج كصالح مجيع العيوب كال
األكىل، قامت الباحثة بتجربة تطبيق اإلنتاج للحصوؿ على النتائج كتعرؼ على فعالية 

ختبار القبلي كالبعدم ذلذه اجملموعة، ىذه الوسيلة يف عملية التعليم. كقامت الباحثة باال
لوب من النظرية كما كىذه تعتمد على نظرية سوغييونو ىف كتابو، فتختار الباحثة األس

-Oneتقـو بالتجربة ىف اجملموعة الواحدة، كمن تصميم التجربية الذم أخذت الباحثة ىو )

Group-posttest Design:كشكلو كما يلي .)  

  

 

 حيث أف:

 :O1ختبار نتائج قبل اال 

 :O2 ختبار االنتائج بعد 

X تبارخ: اال 
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 ادلنتاجات النهائية  -ٕ

النهائية للبحث العلمي كالتطوير ىي ادلنتاجات النهائية كتقـو الباحثة اخلطوة 
 ربسينو. ت النهائية بعد ذبربة اإلنتاج ك بادلنتاجا

 مجتمع والعينةال - ب

يقصد جملتمع ىو مجيع األفراد أك األشخاص أك العناصر الذين ذلم خصائص كاحدة 
 MAN 4 ACEH BESARكاجملتمع ىف ىذا البحث ىو مجيع التالميذ بػ  ْٕديكن مالحظتها.
 .اطالب ّْٗككاف عددىم

أك مجهور البحث،  Population Research)كأما العينة كىي فئة سبثل رلتمع البحث )
أم مجيع مفردات الظاىر الىت تدرسها الباحثة، أك مجيع األفراد أكاألشحاص أك األشياء 

اعتمادا على رلتمع البحث، كانت طريقة ْٖالذين يكونوف موضوع مشكلة البحث.
ار العينة الىت اختارت الباحثة ىي الطريقة العمدية ادلقصودة ىف الصف الثاىن بػ باخت

MAN 4 ACEH BESAR طالبا، كاختارت الباحثة ىذه اجملموعة كعينة   ِّكيبلغ عددىم
ىف ىذا البحث اعتمادا على إشارة معلمة اللغة العربية عند ادلقابلة الشخصية، كقالت 

 بعضهم مل يقدركا على فهم اللغة العربية.

 طريقة جمع البيانات وأدوات البحث  - ج

يانات أك ادلعلومات إلجابة األسئلة الىت أما الطريقة الىت تستعملها الباحثة جلمع الب
 تتعلق هبذا البحث فهي كما يلى : 
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 ستبانة ا -ُ

إف اإلستبانة ىي أحد الطرؽ اليت سبكن تستخدـ الباحثة جلمع ادلعلومات اليت 
ربتاجها إلجابة أسئلة البحث. إف اإلستبانة دلصطلح ىي طريقة جلمع البيانات بورقة 

 جملموعة فردية لتعرؼ الباحثة الىت يتعلق بأسئلة البحث.أسئلة أك بياف ادلكتوبة 

 كتقـو الباحثة ىف ىذه الدراسة باإلستبانة الواحدة :

ىف تعليم إستبانة دلعرفة استجابة طالب ىف استخداـ األفالـ الكرتونية  -
 مهارة الكالـ 

عرفة إجابة ىذه اإلستبانة اليت تقدـ الباحثة إىل الطالب يف ذبريبية احملدكدة كالعامة دل
 . األسئلة الثاىن

 ختبار اال -ِ

إف االختبار من طرؽ مجع ادلعلومات أك البيانات الىت ربتاج إليو الباحثة إلجابة 
األسئلة، ىو اإلمتحاف لتقوًن التحصيل كقدرات التالميذ أك الفصل ادلدرسي )مثال، 

ككانت االختبارات أداة البحث الىت استخدامت  ْٗادلعرفة اخلاصة دبوضوع معُت(.
ىف تعليم مهارة  Vegas 7الباحثة فيو دلعرفة تطوير األفالـ الكرتونية باستخداـ برنامج 

كتقـو الباحثة ىف ىذه الدراسة باالختبارين كمها  . MAN 4 ACEH BESARالكالـ بػػػػػ
 االختبار القبلي كاالختبار البعدم. 

 االختبار القبلي  -
                                                             

، الطبعة األكىل، )بَتكت : مكتبة لبناف ناشرتنا(، معجم المصطلحات التربيةيوسف خليل، ْٗ
 ّّْص



ّْ 
 

 

االختبار القبلى ىو االختبار الذل تقدـ الباحثة إىل التالميذ قبل استخداـ األفالـ 
 ىف تعليم مهارة الكالـ. Vegas 7الكرتونية بربنامج 

 االختبار البعدم  -

االختبار البعدل ىو االختبار الذل تستخدمو الباحثة االختبار طالب بعد استخداـ 
الـ. ككانت أداة البحث هبذه الطريقة ىي احلوار. األفالـ الكرتونية ىف تعليم مهارة الك
 سبارس طالب حلصوؿ نتائج من البحث.كتقصد باحلوار ىو احلوار الذم 

 طريقة تحليل البيانات  - د
 ربليل البيانات لإلختبار  -ُ

كالغرض من طريقة ربليل البيانات ىو معرفة النتيجة الىت ربصل بعد استخداـ 
ىف تعليم اللغة العربية. تعترب  Vegas7ة باستخداـ برنامج إنتاج من تطوير األفالـ الكرتوني

ربليل ادلعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث. ففى ىذا البحث استخدمت 
الباحثة اجملموع كادلعدؿ من إجابة االختبارين )االختبار القبلي كالبعدم(. كدلعرفة تأثَت 

فالتحليل الذل استعملتو الباحثة  Vegas 7استخداـ األفالـ الكرتونية باستخداـ برنامج 
 .Tىو اختبار 

الىت استملتها الباحثة لتحليل البحث ىف  (test”T“)أما من أنواع االختبارات  
ألف ادلنهج التجرييب الذل قد اختبارتو  Paired Sample T Tesىذه الرسالة ىو اختبار 

لواحدة مع اختبار قبلي الباحثة ىو التصميمات التمهيدية بشكل تصميم اجملموعة ا
باستعانة احلساب على  One Group Pre-Test Designكبعدم أك ما يقاؿ ىف اإلصلليلزية 

 Wilcoxon. فاختارت الباحثة ربليل البيانات بػػ SPSS Statistics 20“األدكات الرقمية 



ّٓ 
 

 

Sign Rank Test  أكT-test ، بنبغى للباحثة أف تقـو جراء االختبار الطبيعي(Uji 

Normalitas)  كاالختبار ادلتجانس(Uji Homogenitas) . 

 (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي  (ُ

كيقصد االختبار الطبيعي التعرؼ على العينة من رلموعة تكوف طبيعية أـ ال. كتقـو 
ألف العينة ىف ىذا البحث  (Uji Shapiro Wilk)الباحثة االختبار الطبيعي استخدامت 

 . (Uji Kolmogrof)فتستخدـ  ََٓإذا كانت العينة أكرب من  ََٓأصغر من 

 (Uji Homogenitas)االختبار ادلتجانس  (ِ

متجانسة. قد  ةاستخدمت الباحثة االختبار  ادلتجانس داللة أف البيانات بُت اجملموع
، كأما الفركض َٓ،َاستخدامت الباحثة االختبار ادلتجانس على دبستول الداللة 

 نس كما يلي : لالختبار ادلتجا

Ha ( -2بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة )إذا كاف  جانست= يوجد ادلSig. 

(tailed  َأصغر من مستول الداللة،َٓ.) 

H0 ( -2بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة )إذا كاف  تجانس= اليوجد ادلSig. 
(tailed َأكرب من مستول الداللة،َٓ .) 

كاف كانت البيانات طبيعية كمتجانسو، فاستخدمت الباحثة لذل  إذا  
فأما ربليل البيانات  . Rank Tesكإذا كانت البيانات غَت طبيعية كمتجانسة،  Test-Tاختبار

كميا الذل استعملتو الباحثة إلجابة أسئلة البحث الثاين )بيانات اإلستبانة( للحصوؿ 
ئوية دلعرفة استجابة طالب باستعانة احلساب على اجملموع كادلعدلة كادلعدلة كالنسبة ادلا

 ".SPSS Statistics 20"على األدكات الرقمية 
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 ربليل البيانات لالستبانة -ِ

ستبانة فاستعملتو الباحثة النتائج كادلعدلة كالنسبة ادلائوية اكأما ربليل البيانات 
كتقـو ىف تعليم مهارة الكالـ.  Vegas 7دلعرفة استجابة الطالب ىف استخداـ برنامج 

 :  َٓحثة بتحليل البيانات عن نتيجة كرقة االستبانة فتعتمد الباحثة على الرموزباال

 البياف : 

Pالنسبة ادلئوية = 

fرلموع الدرجة احلصولة عليها = 

Nرلموع الطالب = 

𝜌  
 

 
     

 كأما معاير ادلئوية إلستجابة الطالب كما يلى : 

 شلتعة جدا يكوف % ََُ – ُٖ (ُ
 يكوف شلتعة% َٕ – ُٔ (ِ
 يكوف غَت شلتعة %ُّ - َٔ (ّ
 % يكوف غَت شلتعة جدا  ٓ – َّ (ْ

  

اآلتى عن سؤاال البحث كربليل البيانات الىت  ِ-ّغرضت الباحثة ىف اجلدكؿ 
  استخدمت فيها. 
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 2-3الجدول 

 سؤاال البحث كربليلهما

 ربليل البيانات  سؤاال البحث الرقم 
 Vegasبرنامج باستخداـ األفالـ الكرتونية تطوير ىل  ُ

ترقية قدرة طالب ىف مهارة ىف  الفعايكوف  7
 الكالـ؟
 

 (T-Test)االختبارات 

كيف استجابة طالب ىف استخداـ األفالـ  ِ
 الكرتونية ىف تعليم مهارة الكالـ؟

 ادلعدلة كالنسبة االئوية 
 )االستبانة(
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 لفصل الرابعا

 نتائج البحث وتحليلها

 عرض البيانات  - أ

دبنهج البحث كاألدكات ادلستخدمة  يتعلق ما لثقد شرحت الباحثة ىف الفصل الثال
فيو جلمع البيانات. أما ىف ىذا الفصل فًتيد الباحثة أف تعرض النتائج الىت حصلت من 

كحلصوؿ  .MAN 4 Aceh Besarعملية تعليم اللغة العربية باستخاـ األفالـ الكرتونية بػػ 
اعتمادا على رسالة على البيانات قامت الباحثة بتجربة فعالية اإلنتاج ادلطور عند طالب 

-Bبندا أتشية برقم : عميد لكلية الًتبية جامعة الرانَتم 

2953/Un.08/FTK.1/TL.00/04/2022  .ىف إجراء ىذا البحث 
 لمحة عن ميدان البحث  -1

 إحدال ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية  ىي MAN 4 ACEH BESAR إف
 .JL. T. NYAK ARIEF, TUNGKOP, KEC. DARUSSALAM KABالىت تقع ىف شارع 

ACEH BESAR,ادلدرسة ىي  ناظرة تـ، ككانُْٖٗسنة ىف ادلدرسة  هىذ ت. سس
رقم  KMAعلى أساس  (Kurikulum 2013) ُّأما ادلنهج ادلستخدـ فيها منهج نورنيفة. ك 
تبدأ عملية كالتعلم ىف الساعة  ،ـ َُِٗداـ كتاب ادلدرسة العالية لعاـ خاست ُّٖ

 MAN 4 Acehكتعليم اللغة العربية بػػػػػ  هنارا. ُٓ:ََصباحا حىت الساعة  ََ:َٖ

Besar   ساعتُت فقط، كال ديل  الطالب الكتاب اللغة العربية ألف اليكفى جلميع
 الطالب. لذل  صعوبة ىف تعلم اللغة العربية. 
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 1-4الجدول 

 MAN 4 ACEH BESARعدد مدرسات اللغة العربية بػ 

 عدد الرقم
 متخرج اسم

جامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية بندا  S.Agرامسة  ُ
 اتشية، من قسم تعليم اللغة العربية

جامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية بندا  S.Agسفردا   ِ
 قسم تعليم اللغة العربية اتشية، من

جامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية بندا  S.Agىفنيزر  ّ
 اتشية، من قسم تعليم اللغة العربية

 (MAN 4 ACEH BESAR)مصادر البيانات من 

من الفصل األكؿ إىل الفصل الثالث  MAN 4 ACEH BESARطالب كعدد 
 طالبا، كاجلدكؿ التاىل يوضح عن عدد الطالب :  ِْٗ

 2-4الجدول 

 MAN 4 ACEH BESARعدد الطالب بػػػػػػػ 

 العدد
 عدد الطالب

 الفصل
الذكر   االناس   

 ِّ  ُٖ  ٓ X MIA 1 



َْ 
 

 
 

 ِْ  ُٔ  ٖ X MIA 2 

 ِْ  ُْ  َُ X IIS 1 

 ِْ  ُِ  ُِ X IIS 2 

 ِّ  ُْ  ٗ X IAG 

        
 ِٓ  ُٔ  ٗ XI MIA 1 

 ِٕ  ُٖ  ٗ XI MIA 2 

 ِٖ  ِٓ  ّ XI MIA 3 

 ِٗ  ُٓ  ُْ XI IIS  

 ِٔ  ُٔ  َُ XI IAG 

        
 ّٕ  ِٓ  ُِ XII MIA 1 

 ّْ  ُّ  ّ XII MIA 2 

 ّٕ  ِٕ  َُ XII MIA 3 

 ّٖ  َِ  ُٖ XII IIS  

 َّ  ُّ  ُٕ XII IAG  

 اجملموع   ُْٗ َِٖ  ِْٗ 
 ( MAN 4 ACEH BESAR )مصدر البيانات من 
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 MAN 4 ACEHيكوف الطالب الذين يتعلموف بػػػػػػػػػ  ِ-ْاعتمادا على اجلدكؿ 

BESAR  طالبا. كقد اختارت الباحثة  ِْٗمن الفصل األكؿ إىل الفصل الثالث
 طالبا.  ِٗكعينة ىذا البحث كيبلغ عددىم   XI IISالصف 

 3-4الجدول 

 MAN 4 ACEH BESARالغرفة كالبناء بػػػ 

 العدد أنواع الوسائل  الرقم 
 ُٓ الفصل الدراسي -ُ
 ُ غرفة رئيس ادلدرسة  -ِ
 ُ إدارة ادلدرسُت  -ّ
 ُ ادلكتبة   -ْ
 ُ كحدة صحية   -ٓ
 ُ ادلقصف -ٔ
 ُ ادلرحاض للمدرس -ٕ
 ِ ادلرحاض لطالب   -ٖ
 ِ ادلرحاض لطلبة  -ٗ
 ُ مصلى  َُ

 ِٔ اجملموع
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 تحليل البيانات عن تطوير األفالم الكرتوننية - ب

كلنيل على البيانات احملتاج إليها قامت الباحثة بتطوير األفالـ الكرتونية 
ىف تعليم مهارة الكالـ. كقد مجعت البيانات احملتاجو  Vegas 7باستخداـ برنامج 

للبحث باالختبار كاإلستبانة. أما طريقة البحث الىت تستخدمها الباحثة ىف كتابة ىذه 
كتقـو . (Research and Development/R&D)الرسالة فهي طريقة البحث كالتطوير 

 الباحثة باخلطوات اخلاصة للبحث العلمى كالتطوير ىي :

 مل والمشاكل المحت -1

 خاصة ىف احلوار يتعلموف اللغة العربية MAN 4 ACEH BESARكاف طالب بػػ 
اللغة العربية جيد جدا كي يسهل ذلم سيطرة ادلادة من االستماع  كينبغى ذلم أف يفهموا

 MAN 4كاحلوار كالقراءة كالكتابة. كلكن رأت الباحثة ىناؾ ادلشكالت لد طالب بػػ 

ACEH BESAR كاف طالب بػتعليم اللغة العربية،   عند عملية MAN 4 ACEH 

BESAR دبا فيها مهارة الكالـ، كىم ال يستطيعوف أف يتحادثوا  يتعلموف اللغة العربية
 باللغة العربية ألف ليس لديهم ادلفردات ادلتعددة ككما أهنم ال جيتهدكف ىف التعلم. 

كالحظت الباحثة أيضا أهنم ال يريدكف أف ديارسوا احلوار أماـ الفصل ألهنم 
يستحيوف من أصدقائهم، لذل  يشعر ادلدرس بالصعوبة يف تعليم اللغة العربية. ككما 
الحظت الباحثة أف ادلدرس مل يستخدـ الوسائل يف تعليم اللغة العربية خاصة ىف تعليم 

ة دبحاكلة حل مشكالت طالب عند تعلم اللغة مهارة الكالـ. كلذل  قامت الباحث
 العربية بتطوير األفالـ الكرتونية لتسهيل كترقية قدرهتم على مهارة الكالـ. 
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 جمع البيانات  -2

إف اخلطوة الثانية ىف البحث التطويرم ىي مجع البيانات. كىو من أىم 
البيانات ىف ربليل اخلطوات جلمع القوة لتطوير األفالـ الكرتونية. كتقـو الباحثة جبمع 

  .MAN 4 ACEH BESARاحلاجات باالختبار كاالستبانة بػػ 

كال يستخدـ ادلدرس الوسائل التعليمية ىف تعليم مهارة الكالـ. كىذه من 
ادلشكالت الىت ذبعل قليال الدكافع عندىم لعدـ استخداـ االسًتاتيجية التعليمية 

بة ادلواد مع عدـ ادلألئمة. لذل  كالوسائل ادلنتوعة. كمن األسباب األخرل ىي صعو 
ترل الباحثة أف تطوير األفالـ الكرتونية أمر زلتاج لعالج ادلشكالت أثناء التعليم. كمن 
ادلشكلة كجدت الباحثة أف أكثر طالب يشعركف بالصعوبة ىف الكالـ. كحيتاجوف إىل 

 الوسيلة الىت تسهلهم ىف التعلم. 

 تصميم اإلنتاج  -3

خطوة مهمة ىف ىذا البحث. كتقـو الباحثة بتصميم  إف  تصميم اإلنتاج من
اإلنتاج حىت تكوف إنتاج مرجوا. بٍت اإلنتاج اجلديد على اإلنتاج السابق الكتشاؼ 

 منو. تطور الباحثة ىذا البحث ىف تعليم مهارة الكالـ.

تبدأ الباحثة تصميم ادلادة ىف موضوع تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ، أكال  
بعد ربريرىا كتضع الباحثة ىف البداية األفالـ  ، Vegas 7الباحثة ربرر األفالـ الكرتونية ىف 

كأخَتا تضع الباحثة قبلي الالختبار ا، مفردات كالسؤاؿ KI, KD, Indikatorالكرتونية 
 كمعيار التقييم ىف مهارة الكالـ كاإلختتماـ.دم االختبار البع السؤاؿ
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 4-4الجدول 

 تصميم اإلنتاج ىف تطوير الوسيلة     

 محتويات الكتاب والوسيلة 
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 تصديق اإلنتاج  -4

طوة الرابعة ىي تصديق اإلنتاج، فتستطيع الباحثة أف بعد تصميم اإلنتاج فاخل
قًتاح من اخلرباء ادلؤىلُت ىف رلاؿ الًتبية حىت تتعرؼ الالرام كاتستعملو بعد إحضار 

على ادلزايا كالعيوب ذلذه اإلنتاج الىت تصنعو الباحثة. أما اخلبَتاف اللذاف حيكماف ىف 
التصميم فهو األستاذ بدرزما ادلاجستَت من جهة اللغة ادلستخدمة ىف الفيديو اإلنتاج، 

 تصميم ىفادلاجستَت بصرة ادل ار ي األستاذة دتخدمة ىكأما من جهة التصميم ادلس
 اإلنتاج. 
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 خبر اللغةالنتيجة اآلستبانة من  - أ

 أما النتيجة ىف استحقاؽ من ناحية اللغة يتضح ىف اجلدكؿ التايل : 

 5-4الجدول 

 النتيجة ىف استحقاؽ من ناحية اللغة

 مستول األجوبة عناصر التقدير الرقم
ُ ِ ّ ْ 

      الكرتونية سهلةللغة األفالـ  ُ
      للغة األفالـ الكرتونية مفهومة ِ
      للغة األفالـ الكرتونية كاضحة  ّ
      للغة األفالـ الكرتونية مناسبة ىف ادلادة  ْ
      قواعدىا صحيحة  ٓ
      مفرداهتا مفهومة  ٔ

 َِ  ِ  المجموعة
ِِ 

 

 ُٓكاستخدمت الباحثة برموز :

   𝜌  
 

 
     

   𝜌  
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    𝜌       

حسب التقوديات  ٔ،ُٗمن اجلدكؿ السابق فنتيجة من اخلرب اللغة يتصل على
ىف مستول "جيد جدا". تدؿ ىذه النتيجة على ىذا األفالـ يستحق استخدامو. أعطى 

 اللغة عن االقًتاحات لتصحيح ىذا األفالـ. كمن االقًتاحات فيما يلي :  اءرب خ

 6-4 الجدول

 اقًتاحات اخلبَت من ناحية اللغة

 Idikatorك  KI, KDإصالح  -
 إصالح الكتابة ىف الفيديو -
 إصالح ادلعيار ىف الفيديو -
 إصالح الصوت ىف الفيديو -



كقد قامت الباحثة باإلصالح شلا االقًتاحات من اخلرب اللغة حىت حصلت على  
 النتيجة كما ذكرت سابقا. 

 التصميم  الخبرنتيجة االستبانة من   - ب

ناحية اللغة الأما النتيجة النهائية بعد القياـ بأربعة مرات ىف استحقاؽ من 
 تتضح ىف اجلدكؿ التاىل : 
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 7-4الجدول 

 النتيجة ىف استحقاؽ من ناحية التصميم

 ادلستول األجوبة عناصر التقدير الرقم
 ْنتيجة  ّنتيجة  ِنتيجة  ُنتيجة 

 ْ ّ ْ ْ الكرتونية بادلادةيناسب تصميم األفالـ  ُ
 ْ ّ ّ ْ األفالـ الكرتونية جذابة  ِ
 ْ ّ ّ ّ كانت الكتابة كاضحة  ّ
استخداـ احلركؼ كنوعها كمقياسها  ْ

 كاضح 
ّ ْ ّ ْ 

 ّ ْ ّ ّ دقة بُت الرسـو التوضيحية كالصور  ٓ
 ْ ْ ّ ّ فعالية األفالـ الكرتونية لتوضيح ادلواد  ٔ
 ْ ْ ْ ّ الفهم زبطيط الكتابة سهل ٕ
 ّ ْ ّ ّ اختار للوف ادلناسب ىف األفالـ الكرتونية ٖ
تصميم األفالـ الكرتونية مناسبة  ٗ

 دبستويات الطلبة
ّ ّ ْ ْ 

 ْ ْ ْ ّ األفالـ الكرتونية مطابقة دبواد التعليمية  َُ
 ّٖ ّٔ ّْ ِّ المجموعة

َُْ 
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 ِٓكاستخدامت الباحثة برموز :

   𝜌  
 

 
     

   𝜌  
   

   
     

    𝜌       

على حسب  ٓ،ٕٖمن اجلدكؿ السابق من خرب التصميم يتصل على  
التقوديات ىف مستول "جيد جدا". تدؿ ىذه النتيجة على ىذا األفالـ يستحق 
استخدامو. أعطى خبَت التصميم عن االفًتاحات لتصحيح األفالـ. كمن االقًتاحات 

 كفيما يلى : 

 8-4الجدول 

 اخلبَت من ناحية التصميماقًتاحات 

 إصالح لوف ادلناسبة ىف األفالـ  -
 اختار لوف ادلناسبة ىف األفالـ  -
 اختار الصورة ادلناسبة ىف ادلوضوع  -
 بدؿ ادلوسيقى ىف األفالـ -
 ضع ارشادة كمعيار التقييم ىف األفالـ  -
 

كقد قامت الباحثة باإلصالح شلا االقًتاحات من اخلرب التصميم حىت حصل  
 نتيجة كما ذكرت سابقا. على ال
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 تحسين اإلنتاج  -5

كبعد تصميم اإلنتاج كالتحقق من صختو عن طريق استبانة مع اخلرباء، 
فاخلطوات التالية تعٌت التحسينات، كتكوف بتحسُت اإلنتاج عن األخطاء حسب 
التصديق من اخلرباء، أما إصالح بعض الصورة القبلية كالبعدية الىت أعطى اخلرباء فكما 

 يلى : 

 9-4 الجدول

 اإلنتاجإصالح قبلية كبعدية ربسُت 
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حصلت الباحثة على فعالية استخداـ اإلنتاج لدل طالب بعد أف تقـو بتجريبة 
اإلنتاج. كينشأ من اإلنتاج بعض اآلقًتاحات ىف التمرينات. فقامت الباحثة بتحسينو 

 من األخطاء.  حىت يكوف اإلنتاج خاليا

 تجربة تطبيق اإلنتاج  -6

بعد ربسُت اإلنتاج كاصالح مجيع العيوب كالنقصاف الىت كجدهتا الباحثة ىف  
ذبربة اإلنتاج، بدأت الباحثة بتجريبة تطبيق اإلنتاج للحصوؿ على النتائج كالتعرؼ على 
فعالية الوسيلة ىف عملية التعليم، قامت الباحثة بعملية التعليم عند طالب الصف الثاىن 

امت الباحثة باالختبار القبلى كالبعدم ذلذه اجملموعة، كىذا ، كقMAN 4 Aceh Besarبػػ 
ىف كتاب لو، فتختار الباحثة األسلوب من  (Sugiyono)باالعتماد على رأم سوغييونو 

النظرية كما تقـو بالتجريبية ىف اجملموعة الواحدة، كمن تصميم التجربية الىت أخذت 
 كشكلو كما يلى : . (One-Group Pretest-Posttest Design)الباحثة ىو

 حيث أف : 

 

 حيث أف:

 :O1 نتائج قبل االختبار 

 :O2 نتائج بعد االختبار 

X االختبار : 
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 11-4الجدول 

 التوقيت ىف العملية التجريبية

 العلمية التاريخ اليـو اللقاء رقم
 االختبار القبلى َِِِأبريل  ُِ الثالثاء اللقاء األكؿ  ُ

)التجريبات لتعليم اللغة العربية ىف 
 احلوار(

 االختبار البعدل َِِِأبريل  ُٔ السبت اللقاء الثاىن ِ
)التجريبات األفالـ الكرتونية يف 
 تعليم اللغة العربية خاصة احلوار(

 

 فيما يلى :  عملية التعليمية عرضت الباحثة إخراء التعليمالكلتوضيح 

 إجراء التعليم )اللقاء األول(

 : اللغة العربية  ادلادة 

 IIS: الثاىن  الفصل 

 : تكنولوجيا اإلعلم كاالتصاؿ  ادلوضوع 

 دقيقة  xَّ ِ:  زماف الدس 

 الوقت خطوات عملية التعليم كالتعلم  رقم
 َُ ألقى ادلعلم السالـ  - مقدمة ُ
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 أعد ادلعلم الفصل للتعلم  -
 طلب ادلعلم طالب بقراءة الدعاء  -
 شرح ادلعلم ادلادة شلا سبق خربة طالب  -
شرح ادلعلم ادلعلومات عن ربط ادلادة السابقة  -

 بادلادة احلالية
استدرؾ طالب ادلعلومات عن طريق التعلم  -

 باستخداـ كسيلة األفالـ الكرتونية

 دقيقة

 األنشطة  ِ
 التعليمية 

  درس ىف احلوارتأمل طالب إىل ال -
 يهتموف بوقرأ ادلعلم احلوار كالطالب 

 شرح ادلعلم ادلادة شرحا كاضحا -
سأؿ الطالب عن احلوار ىف تكنولوجيا اإلعالـ  -

 كاالتصاؿ كادلفردات
مث أعطى ادلعلم التمرين ىف احلوار ليمارس أماـ  -

 الفصل 
حيدث الطالب مع أصحابو عن التمرين ىف  -

 احلوار، كاألخرل يهتم أصحابو.
أمر ادلعلم بأف يقضى احلوار كأعطى طالب  -
 لنتيجة اىل أصحابو الذل حيدث أماـ الفصلا
 أصلح ادلعلم عن التمرين ىف احلوار -

 
 
 
 
 
َْ  
 دقيقة

 َُأرشد ادلعلم طالب لعانق الدرس عن احلوار  - االختتاـ  ّ
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 كالكالـ
 كذبمع طالب النتيجة اىل ادلعلم  -
 ختم ادلعلم الدرس بقراءة الدعاء كإلقاء السالـ -

 دقيقة 

 

 (ثانىال إجراء التعليم )اللقاء

 : اللغة العربية  ادلادة 

 IIS: الثاىن  الفصل 

 : تكنولوجيا اإلعلم كاالتصاؿ  ادلوضوع 

 دقيقة  xَّ ِ:  زماف الدس 

 الوقت خطوات عملية التعليم كالتعلم  رقم
 ألقى ادلعلم السالـ  - مقدمة ُ

 أعد ادلعلم الفصل للتعلم  -
 طلب ادلعلم طالب بقراءة الدعاء  -
 شرح ادلعلم ادلادة شلا سبق خربة طالب  -
شرح ادلعلم ادلعلومات عن ربط ادلادة السابقة  -

 بادلادة احلالية
استدرؾ طالب ادلعلومات عن طريق التعلم  -

 باستخداـ كسيلة األفالـ الكرتونية

 
 
 
َُ 
 دقيقة

  ونية الذل قدمو رتتأمل طالب إىل األفالـ الك - األنشطة  ِ
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 ادلعلم  التعليمية 
 ادلعلم ادلادة شرحا كاضحاشرح  -
 سأؿ طالب عن األفالـ الكرتونية ىف ادلفردات  -
مث أعطى ادلعلم التمرين ىف األفالـ لتمارس أماـ  -

 الفصل 
اصحابو عن التمرين ىف دث الطالب مع حي -

 شاىد طالب اصحابو األفالـ، كي
أمر ادلعلم بأف يقضى التمرين كيعطى طالب  -

 النتيجة اىل اصحابو
 عن التمرين ىف األفالـأصلح ادلعلم  -

 
 
َْ  
 دقيقة 

أرشد ادلعلم طالب لعانق الدرس عن احلوار  - االختتاـ  ّ
 كالكالـ

 مع طالب النتيجة اىل ادلعلم كجي -
 ختم ادلعلم الدرس بقراءة الدعاء كإلقاء السالـ -

 
َُ 
 دقيقة

 

كبعد مت عملية التعليمية كجدت الباحثة النتيجة االختبار القبلي كالبعدم،  
 التايل :  ْ-َُكتظهر نتيجة ىف اجلدكؿ
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 11-4 الجدول

 نتيخة االختبار القبلي كالبعدم

 الًتتيب
نتيجة 
االختبار 
 البعدل

 الًتتيب
نتيجة 
االختبار 
 القبلى

 رقم الطالب

  ُ (ُالطالب ) ّٔ مقبوؿ َٕ مقبوؿ 
 ِ (ِالطالب ) َٓ راسب ّٕ مقبوؿ 
 ّ (ّالطالب ) َٓ راسب ٕٕ جيد
 ْ (ْالطالب ) ٗٔ مقبوؿ  َٖ جيد
 ٓ (ٓالطالب ) َٓ راسب َٔ مقبوؿ 
 ٔ (ٔالطالب ) ْْ راسب ٔٔ مقبوؿ 
 ٕ (ٕالطالبة ) َٓ راسب ٓٔ مقبوؿ 
 ٖ (ٖالطالبة ) ٕٓ مقبوؿ ّٖ جيد
 ٗ (ٗالطالبة ) َٓ راسب ٗٔ مقبوؿ 
 َُ (َُالطالبة ) َٓ راسب َٕ مقبوؿ 
 ُُ (ُُالطالبة ) ٔٓ ناقص َٕ مقبوؿ 
 ُِ (ُِالطالبة ) ّٖ راسب ٓٔ مقبوؿ 
 ُّ (ُّالطالبة ) ُٖ جيد ْٖ جيد
 ُْ (ُْالطالبة ) َٓ راسب ٕٔ مقبوؿ 
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 ُٓ (ُٓالطالبة ) ُٖ جيد ْٖ جيد
 ُٔ (ُٔالطالبة ) ّٔ مقبوؿ َٕ مقبوؿ 
 ُٕ (ُٕالطالبة ) ْْ راسب ٗٔ مقبوؿ
 ُٖ (ُٖالطالبة ) َٓ راسب َٕ مقبوؿ 
 ُٗ (ُٗالطالبة ) َٓ راسب ّٕ مقبوؿ 

 َِ (َِالطالبة ) ُٖ جيد َٗ جيد جدا 
 ُِ (ُِالطالبة ) َٓ راسب ٓٔ مقبوؿ 

 ِِ (ِِالطالبة ) ْٗ جيد جدا ُٗ جيد جدا 
 ِّ (ِّالطالبة ) ْٗ جيد جدا ٓٗ جيد جدا 

 
َُٕٔ 

 
 اجملموع  ُّّٖ

 
ْٕ،ُ 

 
 ادلعدلة  ُ،َٔ

 

 ُ،َٔكمن اجلدكؿ السابق يدؿ أف نتيجة االختبار القبلي ادلعدلة بتقدير 
 . ُ،ْٕكنتيجة االختبار البعدل ادلعدلة بتقدير 

ىف ىذا البحث دلعرفة فعالية األفالـ الكرتونية ىف تعليم اللغة العربية خاصة ىف احلوار 
كاالختبار ، (Descriptive statistics)االحصاء الوصفى  SPSS 20استعملت الباحثة 

ت -، كاالختبار (Uji Homogenitas)كاالختبار ادلتجانيسى  (Uji Normalitas)الطبيعي 
 . Rank Testأك 
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 اختبار االحصاء الوصفى - أ

اختبار االحصاء الوصفى ىو ربليل نتيجة الفصل االختبار القبلي كالبعدم 
 ىف تعليم اللغة العربية يعٌت ىف احلوار. 

 12-4 الجدول

 اختبار االحصاء الوصفى
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

PRE 23 38 94 60,13 16,474 

POST 23 60 95 74,17 9,523 

Valid N 

(listwise) 
23         

 

أف النتيجة ادلعدلة ىف الفصل التجرييب من االختبار القبلي  ْ-ُِمن اجلدكؿ 
. ٓٗر البعدل اكاالختب ْٗ. النتيجة األقصى من االختبار القبلى ْٕ، َٔكالبعدم 

 . َٔكاالختبار البعدم  ّٖتبار القبلي خالنتيجة األدىن من اال

  (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي - أ

يقصد اختبار الطبيعي دلعرفة اجملموعة الضابطة تكوف طبيعية أـ ال. كتقـو 
 SPSS Statisticsدبساعدة برنامج  Shapiro-Wilkالباحثة الختبار الطبيعي استخداـ 

 توضح نتيجة ىف اجلدكؿ التايل :  20
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 13-4الجدول 

 (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي 

Tests of Normality 

  
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

PRE 

TEST 
.296 23 .000 .847 23 .002 

POST 

TEST 
.235 23 .002 .905 23 .032 

كمن اجلدكؿ السابق يدؿ أف نتيجة االختبار القبلي كالبعدم على ادلستول 
( كربصيل اإلختبار البعدل َِ،َ َٓ،َ) َٓ،َأصغر من  0،02  (Sig)الداللة
ت غَت ا( فتشَت تل  الدرجة إىل أف البيانِّ،َ َٓ،َ) َٓ،َأكرب من  ِّ،َ
طبيعية.

 االختبار ادلتجانس -ج

( Test of Homogenity of Varianceعهي )استخدامت الباحثة االختبار ادلتجانس      
 وضيح نتيجة ىف اجلدكؿ التايل :كت َٓ،َدبستول الداللة 

 14-4الجدول 

 (Uji Homogenitasاالختبار ادلتجانس )
Test of Homogeneity of Variances 

Pre-Test 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

8.747 1 44 .005 
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 (Uji Homogenitas)االختبار ادلتجانس كمن ىذه اجلدكؿ تدؿ أف النتيجة 
( فتشَت أف البيانات َٓ،َ   َٓ،َ) َٓ،َ (.Sig)حصلت على مستول الداللة 

 متجانسة. 

 Uji)االختبار ادلتجانس اعتماد على البيانات السابقة أف النتيجة 

Homogenitas)  تكوف غَت طبيعية االختبار ادلتجانس(Uji Homogenitas)  تكوف
كمن مث اختارت الباحثة  (Paired Sample Test)ت -متجانسة. كال ديكن إجراء اجتبار 

Wilcoxon Sign Rank Test . 

 15-4الجدول 

 Uji Rank Testنتيجة استخداـ اختبار 
 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Post test - Pre test Negative Ranks 1
a
 3.00 3.00 

Positive Ranks 22
b
 12.41 273.00 

Ties 0
c
   

Total 23   

a. Post test < Pre test 

b. Post test > Pre test 

c. Post test = Pre test 

 16-4الجدول 

 Test Statisticsنتيجة اختبار 
 

Test Statistics
a
 

 Post test - Pre test 

Z -4.108
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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 .Sig.   ۙAsympۙ   (tailed-2) كمن ىذا اجلدكؿ يتضح أف نتيجة مستول الداللة
 (Ha)فيدؿ أف الفرض البديل  ََٓكىي أصغر من نتيجة مستول الداللة  ََََ

مردكد. فتطبيق األفالـ الكرتونية يكوف فعاال لًتقية طالب  (H0)مقبوؿ كالفرض الصفرم 
 على مهارة الكالـ ىف تعليم اللغة العربية. 

 
 لمنتاجات النهائية ا -7

اخلطوة األخَتة ذلذه البحث ىي ادلنتاجات النهائية. كاكتفت الباحثة خبطوة  
ذبريبة تطبيق اإلنتاج، ألف اإلنتاج قد كمل خاليا من األخطاء. استخداـ األفالـ 

ؤثر ىف ترقية نتيجة طالب ىف تعليم اللغة العربية خاصة ىف احلوار. كعرضت تالكرتونية 
 تصرحيات استجابة الطلبةُٕ-ْىف اجلدكؿالباحثة 
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 17-4الجدول 

 تصرحيات استجابة الطالب ىف استخداـ األفالـ الكرتونية

 ىف تعليم مهارة الكالـ

تصرحيات استجابة الطالب باستخداـ  الرقم 
 األفالـ الكرتونية ىف تعليم مهارة الكالـ

 

 استجابة الطالب
موافق 
 جدا

موافق  موافق
 بقلة

غَت 
 موافق

ْ ّ ِ ُ 
استخداـ األفالـ الكرتونية ىف تعليم  .ُ

 مهارة الكالـ لتسهيل الطالب ىف التعلم 
ٖ ُِ - - 

استخداـ األفالـ الكرتونية ىف تعليم  . ِ
مهارة الكالـ شجعوين متحمس ىف 

 التعلم

ٓ ُٓ - - 

يساعد الطالب ىف احملادثة باستخداـ  .ّ
 األفالـ الكرتونية

- ُٖ ِ - 

تكوف ادلادة الواضحة باستخداـ األفالـ  .ْ
 الكرتونية

ِ ُّ ّ ِ 

يساعد الطالب ىف اللفظ اللغة العربية  .ٓ
باستخداـ األفالـ الكرتونية ىف تعليم 

 مهارة الكالـ

ِ ُٕ ُ - 
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استحداـ األفالـ الكرتونية لتسهيل  .ٔ
 الطالب ىف الدرس 

ّ ُٕ - - 

 يساعد الطالب ىف التمرين احلوار .ٕ
 باستخداـ األفالـ الكرتونية

ٔ ُِ ِ - 

 ِ ِ ُْ ِ ال جيعل الطالب بادللل ىف الدرس .ٖ
استخداـ األفالـ الكرتونية لتسهيل  . ٗ

 الطالب ىف ناقشة الدس
ْ ُٓ - ُ 

استخداـ األفالـ الكرتونية أسهل من  َُ
 الكتاب اللغة العربية

ٗ َُ ُ - 

 ٓ ُُ ُّْ ُْ اجملموع

 ٓ،ِ ٓ،ٓ ٓ،ُٕ ٓ،َِ النسبة ادلئولية
 ِٗ درجة معدلة 

 )إجيابيا(
ٖ 
 )سلبيا(

استخداـ األفالـ  ،طالبا َِكمن اجلدكؿ السابقة فعرفنا أف استجابة من 
الكرتونية ىف تعليم مهارة الكالـ ىف الصف الثاىن الثانوية لقسم اللغة العربية فًتدد 

 استجابتهم كما يلى : 

 %ٓ,َِ:  موافق جدا  -ُ
 %ٓ,ُٕ:   موافق  -ِ
 %ٓ,ٓ:  موافق بقلة     -ّ



ْٔ 
 

 
 

 %ٓ,ِ: غَت موافق -ْ

من النتيجة السابقة عرفت الباحثة أف اإلجابة اإلجابية أكثر من اإلجابة 
، فهذه النتيجة تشَت ىف استخداـ األفالـ الكرتونية ىف تعليم ِٗ   ٖالسلبية بالنسبة 
 %.ََُ – ٕٓبُت نتيجة  كىذا تدؿ نتيجة العليامهارة الكالـ. 

 تحقيق الفروض  -ج

 ذكرت الباحثة ىف الفصل األكؿ أف الفركض ىف ىذا البحث فرضاف مها : لقد 
 Vegas 7: إف األفالـ الكرتونية باستخداـ برنامج  (Ha)الفرض البديل  -ُ

 يكوف فعاال ىف ترقية نتيجة طالب ىف تعلم اللغة العربية
مل  Vegas 7إف األفالـ الكرتونية باستخداـ برنامج  (Ho)الفرض الصفرل  -ِ

 يكوف فعاال ىف ترقية نتيجة طالب ىف تعلم اللغة العربية

 Wilcoxon Signكبعد ربليل االختبار القبلي كاالختبار البعدم بعد جراء اختبار 

Rank Test  استخداـ برنامجSPSS 20 نتيجة مستول الداللة حصلت على(2-tailed) 

Sig. Asymp. َ،َََ  كىذا يدؿ على أف ََٓكىي أصغر من نتيجة مستول الداللة
مردكد. فتطبيق األفالـ الكرتونية  (H0)مقبوؿ كالفرض الصفرم  (Ha)الفرض البديل 

 يكوف فعاال لًتقية طالب على مهارة الكالـ ىف تعليم اللغة العربية. 
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 المناقشة  -د

أما ادلناقشة ذلذا البحث فهي أف االختبار كاستجابة الطالب ىف استخداـ 
ىف تعليم مهارة الكالـ. كما تتضح  sageV  7األفالـ الكرتونية باستخداـ برنامج 

 t eththg V gg s goW WaVWنتيجتا االختبار القبلى كاالختبار البعد بعد إجراء اختبار 
-ِ ViSi. S g )ى نتيجة مستول الداللة  حصلت عل  َِ SSSSباستخداـ برنامج  

We eat)َ,ََ  كىذا يدؿ أف تطوير األفالـ  َٓ,َكىي أصغر من نتيجة الداللة
 فعاؿ ىف تعليم مهارة الكالـ. sageV  7الكرتونية باستخداـ برنامج 

ونية ىف تعليم مهارة الكالـ، إف استجابة الطالب ىف استخداـ األفالـ الكرت 
%، ٖ%، كأما اإلجابة السلبية بالنسبة ِٗالطالب اإلجابة اإلجيابية بالنسبة : خيتار 

 كىذه النتيجة تدؿ على اإلجابة اإلجيابية أعلى من اإلجابة السلبية.  
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث - أ

لًتقية  Vegas 7بعد قامت الباحثة بعلمية تطوير األفالـ الكرتونية باستخداـ برنامج 
 :حثة النتائج كادلقًتحات فيما يلىنتيجة طالب ىف تدريس ادلادة اللغة العربية يتعرض البا

األفالـ الكرتونية تطوير على فعاؿ  يكوف كأما نتائج ىذا البحث ىي -ُ
كما يتضح من قيمة  ،مهارة الكالـ  تعليم يف  Vegas 7برنامج باستخداـ 
الىت حصلت على مستول الداللة  Wilcoxon Sign Rank Testاختبار 
 (H0)مقبوؿ كالفرض الصفرم  (Ha)، فتشَت إىل أف الفرض البديل َٓ،َ
 مردكد.

ونية ىف تعليم مهارة الكالـ، إف استجابة الطالب ىف استخداـ األفالـ الكرت -ِ
%، كأما اإلجابة السلبية ِٗالطالب اإلجابة اإلجيابية بالنسبة :  خيتار

%، كىذه النتيجة تدؿ على اإلجابة اإلجيابية أعلى من اإلجابة ٖبالنسبة 
 السلبية.  
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 المقترحات  - ب

 اعتمادا على الظواىر السابقة تقدـ الباحثة االقًتاحات اآلتية : 

 ينبغى للمدرس أف يستخدـ طريقة ادلناسبة عند عملية التعليم كالتعلم.  -ُ
أف يستخدموا األفالـ الكرتونية لنيل  MAN 4 Aceh Besarينبغى للمدرسُت  -ِ

 األىداؼ من عملية التعليم خاصة ىف احلوار.
أف يفهموا الدرس كيتحدثوا  MAN 4 Aceh Besarػػػػػػ ترجو الباحثة لطالب ب -ّ

 اللغة العربية باجليد.
ينبغى للقارئُت الذين يقرؤكف ىذا البحث أف يتفضلوا لنقد، إذا كجدكا خطأ  -ْ

أك نقصا فإف يصلحوا ىذا العيوب حىت يكوف ىذا البحث كامال كمفيدا 
 للباحثة كالقارئُت. 
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 ادلراجع

 العربيةادلراجع اللغة - أ

 ،استخدام أفألم الكرتون العربية فى تعليم مهارة اإلستماع، ََِٖ أمي حنيفة،
 .منشورة، دباالنج، رللة الدراعية كالريوسب رسالة

الرياض : دار ادلسلم  ،طرائق تنميتهاالمهارات اللغوية ماهيته و أمحد فؤاد علياف، 
 .ََُِكالتوزيع، للنشر 

بند أتشية:  ،منهج اللغة العربية للناطقين بغيرهاتطوير  ـ، َُُِ ترميذم نينورسي،
 .ادلمتاز انتيتوت

 المعجم العربي االسس للناطقين بالعربية دكف السنة، مجاعة من كبار اللغويُت العرب،
 .ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو ،تعلميهاو 

لكويت :  ،موسائل االتصال والتكنولوجيا في العلي، ُٕٖٗحسُت محدم الطوحبىب، 
 .جامعة إنديانا

 أساليبهية لغير الناطقين بها: ببراجمة و تعليم العربدكف السنة، رشدم أمحد طعيمة، 
 .الثقافةادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو ك  مصر: منشورا

دار النثر  مناهج البحث فى العلوم النفسيية والتربية،ـ، َُُِرجاء زلمود أبو عالـ، 
 .للجامعات

بندا أتشية: الرانَتل  ،المدخل الى تعليم اللغة العربية ،ـََِّ مود،بن زلسالمى 
 .فرس

الرياض :  ،المعجم العربي بين  يديكق، َُّْ ،عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف
 .مكتبة
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 .، مصر : دار ادلعارؼاألعالمد و المنج، ـُِٖٗالنستاىن كآخركف، 

الثلث فى ممارسة علوم الحاسب بالغة لملتقى العالمى ، ـََِٗ، عبد ادلل  بولس
 .اشارقة ديب : العربية

طرابلس:   ،المرشيد في طريقة التدريس العامة ،ُٖٗٗ عبد السالـ اجلقندم كأخركف،
 .كلية الدعوة اإلسالمية

 .بية، القاىرة: دار الفكر العر تدريس فنون اللغة العربيةـ، َُِٖعلى أمحد مدكور، 

 ، دار ادلشرؽ.الوسيط في العربية والمعاصرةالمنجد ، ََِّ، لويس معلوؼ

مكة ادلكرمة :  تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى، ُٖٖٗ، زلمود كامل الناقة
 .جامعة أـ القرل

  .بَتكت : دار ادلشرؽ.، ، المنجد الوسيطََِّ، مؤسسة دار ادلشرؽ

 .دار ادلعارؼ، مصر : التوجيه فى تدريس اللغة العربيةـ، ُٖٕٗزلمود السماف، 

مدخل إلى المناهج وطرق دكف السنة، زلمد مزمل البشَت كزلمد مال  سعيد، 
  .: كار اللوء،دكف سنةادلملكة العربية السعودم التدريس

الرياض :  طرق التدي،المدخل  للمناهج و ـ، ََِٗماىر امساعيل صربل يوسف، 
 .مكتبة الشكرم

الطبعة األكىل، )بَتكت :  التربية،معجم المصطلحات دكف السنة، يوسف خليل، 
 .مكتبة لبناف ناشرتنا

 ادلراجع اإلندكنسية  -ب
Arief sadiman,1993,  Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, 

Pemanfaatan, Jakarta: Raja grafindo persada. 
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Ahmad Fuad Efendy, 2008, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Malang; 

Misykat. 

Moh.Kasiram, 1984, Teknik – teknik Analisis Item Test Hasil Belajar dan Cara – 

Cara menghitung Validity dan reability, Surabaya: Usaha Nasional. 

Sugiyono,2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, cet, 19 

Bandung: Alfabeta. 

Yopie Nugraha, 1995, Cara Instan Menggunakan Program Editing Secara 

Otodidak, Jakarta Agogos Publishing. 

 ادلراجع االلكًتكنية كاإلنًتنت  -ج

-https://ar.encyclopedia-titanica.com/significado-de متاح على العبارات،فطرياين، 

software   َُِٓيونيو  ٓتاريخ الدخوؿ 

    www.vegascreativesoftware.com ، متاح علىـَََِ،  Materi Vegas لوتريٍت،

 َُِٗابريل  َّريخ الدخوؿ تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.encyclopedia-titanica.com/significado-de-software
https://ar.encyclopedia-titanica.com/significado-de-software
https://ar.encyclopedia-titanica.com/significado-de-software
http://www.vegascreativesoftware.com/


 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

1. Materi Pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 : Penilaian  

Aspek Keterampilan  

Tes maharah kalam/Hiwar  

 

Kompetensi Dasar  :  



 

 

3.10 Mendemonstrasikan tindak tutur menyatakan dan menanyakan        

Tindakan/kejadian diwaktusekarang dan akan dating dengan 

memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari  تصريف الفعل ادلضارع

 .baik secara lisan maupun tulisan اللغول

Teknik Penilaian  : Praktek 

Instrumen Penilaian  : Lembar soal praktek dan pedoman penskoran  

No Indikator Instrument Soal Jawaban Skor 

1. 3.10.1 Mengulangi bunyi 

kosakata dan ungkapan dalam 

teks tentang teknuluji 

3.10.2 Melafalkan teks bacaan 

tentang teknuluji 

3.10.3 Mempraktikkan tindak 

tutur dalam percakapan sesuai 

dengan pertanyaan yang 

tersedia.  

 

Buatlah ungkapan – 

ungkapan sederhana 

dengan tema 

teknuluji dengsn 

memperhatikan 

tashrif fi‟lul 

mudhari‟ lughawi 

  

 

Rubrik Penilaian Maharah Kalam  

No Nama Siswa 
Aspek Penilaian  

Skor Nilai  
PM PK KST K 

 1.               

 2.               

 3.                

 

Pedoman Penskoran  

Kriteria Skor Indikator 

Penggunaan 4 Sangat tepat 



 

 

Mufradat  

 3 Tepat  

 2 Kurang Tepat 

 1 Tidak tepat 

   

Penyusunan kalimat  4 Sangat tepat 

 3 Tepat  

 2 Kurang tepat  

 1 Tidak tepat 

   

Kesesuaian Maharah  4 Sangat tepat  

 3 Tepat  

 2 Kurang tepat 

 1 Tidak Tepat 

   

Kelancaran  4 Sangat tepat  

 3 Tepat  

 2 Kurang tepat  

 1 Tidak tepat  

Total skor  16  

 

       
                    

              
     

 

Presentase Penilaian  

  

Nilai Keterangan 

86 – 100 A 

76 – 85 B 

60 – 75 C 

55 – 59 D 

      E 

 

 



 

 

2. Lampiran 3 : LKPD  

 

Nama Siswa         : 

Kelas                     : 

 

Soal pretest 

 

Buatlah ungkapan – ungkapan sederhana dengan tema teknuluji dengan 

memperhatikan pernyataan berikut ! 

يىاًة النَّاسً  .ُ  اىجلٍىوىاؿي الذًَّكيُّ مفيد يف حى
  

 

 

 

 

 

ًليًَّة التػٍَّعًلٍيًم كىالتػَّعىلُّمً  .ِ  فوائد اإًلٍنًتنت ىًف عىمى

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama Siswa         : 

Kelas                    : 

 

Soal postest 

Pilihlah satu judul dari beberapa judul dibawah kemudian berbicaralah depan 

temanmu ! 

 فوائد اإلنًتنت ىف التعلم  .ُ

 تأثَت األلعاب االلكًتكنية على األطفاؿ .ِ

 فوائد التعلم االلكًتكنية .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Madrasah    :MAN 4 Aceh Besar  

Mata Pelajaran /Tema  :Bahasa Arab/ تكنونوجيا اإلعالو واالتصال   

Kelas/ Semester   :XI IIS /2 

Alokasi Waktu   :2x 60 (2x Pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan Model 

Cooperative Learning tipe STAD dan mengikuti model keterampilan abad 

21 (Critical Thinking & communication) serta pendekatan saintifik, siswa 

dapat mengungkapkan informasi tentang صالتكنونوجيا اإلعالو واالت  dengan 

unsur تصريف انفعم انمضارع انهغوى secara lisan maupun tulisan. 

B. Kompetensi Dasar  

3.9 Memahami fungsi social, struktur teks, dan unsur kebahasaan 

(bunyi, kata, dan makna) dari teks yang berkaitan dengan tema : 

ال، األونالين(تكنونوجيا اإلعالو واالتصال )انحاسوب، انجو yang melibatkan 

tindak tutur menyatakan dan menanyakan Tindakan/kejadian di 

waktu sekarang dan akan dating dengan memperhatikan bentuk, 

makna, dan fungsi dari تصريف انفعم انمضارع انهغوى. 

4.9  Mengavaluasi gagasan dari teks Bahasa Arab yang berkaitan 

dengan tema :  )تكنونوجيا اإلعالو واالتصال )انحاسوب، انجوال، األونالين 

dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan 

gramatikal تصريف انفعم انمضارع انهغوى 

3.10 Mendemonstrasikan tindak tutur menyatakan dan menanyakan        

Tindakan/kejadian diwaktusekarang dan akan dating dengan 

memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari  تصريف انفعم

 .baik secara lisan maupun tulisan انمضارع انهغوى



 

 

4.10  Menyajikan hasil evaluasi gagasan dari teks Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema  ،تكنونوجيا اإلعالو واالتصال )انحاسوب، انجوال

 dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari األونالين(

susunan gramatikal تصريف انفعم انمضارع انهغوى baik secara lisan 

maupun tulisan. 

 

C. Indicator Pencapaian Kompetensi  

3.9.1. Melafalkan teks bacaan tentang teknuluji  

4.9.1 Menampilan percakapan sesuai dengan contoh yang tersedia  

3.10.1 Mempraktikkan tindak tutur dalam percakapan sesuai dengan 

pertanyaan yang tersedia.  

4.10.1 Mempraktikkan teks lisan secara mandiri dan kelompok tentang 

teknuluji 

D. Materi Pembelajaran  

Faktual   ،تكنهوجيا اإلعالو واالتصال )انحاسوب، انجوال

 األونالين(

Konseptual انكالو وانحوار 

Prosedural Mempraktekkan dan menyusun 

kalimat tentang  تكنهوجيا اإلعالو واالتصال

انجوال، األونالين()انحاسوب،   

 

 

E. Metode Pembelajaran  

1. Pendekatan   :Saintifik  

2. Metode   : Kalam  

3. Model   : STAD  

F. Media, Alat/bahan, Sumber Belajar 

 Media  

 Video  

 Buku Ajar  



 

 

 Alat/Bahan :  

 Penggaris, spidol, papan tulis 

 Laptop & infocus 

G. Kegiatan Pembelajaran  

1. Pertemuan pertama (60 menit) 

Sub Materi : Maharah Kalam  

 

Langkah 

Pembelajaran 

Deskripsi Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pendahuluan  

- Guru dan siswa melaksanakan salam  

- Guru mengkondifikasi kelas dengan tertib 

dan nyama untuk belajar  

- Guru meminta siswa untuk membacakan 

doa dan mengabsen kehadiran siswa 

- Guru menjelaskan materi belajar dan 

pengalam siswa  

- Guru memberikan informasi tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya 

dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

- Peserta didik memperhatikan setiap 

informasi tentang materi dan tujuan yang 

akan dilaksanakan  

- Guru mengarahkan siswa cara belajar 

menggunakan media Film Kartun  

 

 

 

 

 

 

 

10 Menit  

 

 

 

 
 

 

 

 

a. Mengamati 

- Guru membuka materi belajar dan materi 

belajar dan memberi penjelasan ringkas 

tentang topik pembelajaran  

- Siswa memperhatikan materi tentang 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti  

hiwar 

- Guru menjelaskan materi dengan  

- penjelasan yang jelas 

b. Menanya  

- Guru mendorong siswa untuk 

mengajukan pertanyaan – pertanyaan 

- Siswa bertanya tentang hiwar pada judul 

 تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ

- Kemudian guru memberikan Latihan 

percakapan untuk menampilkan depan 

kelas  

- Murid bercerita dengan temannya tentang 

Latihan yang diberikan oleh gurunya dan 

murid memperhatikan temannya. 

- Guru menyuruh murid untuk 

mempraktekkan percakapan dan murid 

yang lain memberikan nilai kepada 

temannya yang sedang mempraktekkan 

di depan kelas. 

- Guru membenarkan Latihan pada 

percakapan yang dibawakan oleh siswa 

 

 

 

 

 

 

40 menit  

 

 

 

Penutup 

- Guru merangkum siswa dalam materi 

pembelajaran khususnya pada 

percakapan dan Maharah Kalam 

- Dan murid mengumpulkan nilai yang 

diberikan kepada temannya 

- Guru menutup pelajaran dengan 

membaca doa, dan mengucapkan salam. 

 

 

 

10 Menit 

 

 



 

 

 

2. Pertemuan kedua (90 menit) 

Sub Materi : Maharah Kalam  

Langkah 

Pembelajaran 

Deskripsi  Alokasi 

Waktu  

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pendahuluan  

- Guru dan siswa melaksanakan salam  

- Guru mengkondifikasi kelas dengan tertib 

dan nyama untuk belajar  

- Guru meminta siswa untuk membacakan 

doa dan mengabsen kehadiran siswa 

- Guru menjelaskan materi belajar dan 

pengalam siswa  

- Guru memberikan informasi tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya 

dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

- Peserta didik memperhatikan setiap 

informasi tentang materi dan tujuan yang 

akan dilaksanakan  

- Guru mengarahkan siswa cara belajar 

menggunakan media film Kartun  

 

 

 

 

 

 

 

10 Menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mengamati 

- Guru membuka materi belajar dengan 

mengaitkan film kartun yang telah 

disediakan  

- Guru menjelaskan materi dengan 

penjelasan yang jelas 

b. Menanya  

- Guru mendorong siswa untuk 

mengajukan pertanyaan – pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kegiatan Inti  - Siswa bertanya tentang film kartun dan 

mufradat yang terdaapat didalamnya 

- Kemudian guru memberikan Latihan 

percakapan untuk menampilkan depan 

kelas  

- Murid bercerita dengan temannya tentang 

Latihan yang terdapat di film kartun, dan 

murid lain memperhatikan temannya  

- Guru membenarkan Latihan pada 

percakapan yang dibawakan oleh siswa 

40 Menit  

 

 

 

Penutup  

- Guru merangkum siswa dalam materi 

pembelajaran khususnya pada 

percakapan dan Maharah Kalam 

- Dan murid mengumpulkan nilai yang 

diberikan kepada temannya 

- Guru menutup pelajaran dengan 

membaca doa, dan mengucapkan salam. 

 

 

 

10 Menit 

 

 

Banda Aceh, 12 April 2022 

Guru Mata Pelajaran                                                                       Mahasiswa 

                                                                            

Rasimah S.Ag                                                                                 Nailis fitria sufa  

 

 

 

 



 

 

 الصور الفوتوغرافية

 سبارس الطالب التمرين بػػػػ ادلوضوع اجلواؿ الذكي مفيد ىف حياة الناس .ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربدث الطالب التمرين بػػػػػػ ادلوضوع فوائد اإلنًتنت ىف عملية التعليم كالتعلم .ِ

 

 

 

























 

 

 

 سبارس احلوار بػػ ادلوضوع فوائد التعلم االلكًتكنية .ّ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتحدث الطالب التمرين بػػػ ادلوضوع فوائد اإلنًتنت ىف التعلم .ْ
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Apliksi Vegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السَتة الذاتية

 أكال : البيانات الشخصية 

 نيلس فطريا سوؼ :  االسم الكامل .ُ
  َََُِِِٕٖ: رقم القيد .ِ
 ََُِيناير  ُُ: زلل كتاريخ ادليالد .ّ
 اإلناث: اجلنس .ْ
 اإلسالـ: الدين  .ٓ
 إندكنيسيا: اجلنسية  .ٔ
 غَت متزكج: احلالة اإلجتماعية  .ٕ
   Rukoh, Kec Syiah Kuala, Kota Banda Aceh: العنواف  .8

 الطالبة: العمل  .ٗ
   nailisfitria3@gmail.com:  الربيد اإللكًتكنية .َُ
 جنيدل بن إبراىيم:   اسم األب .ُُ
  : موظف   العمل   .ُِ
 مجينا بنت عثماف :  اسم األـ .ُّ
 ربة البيت :   العمل .ُْ
 Tanoh Mirah, Kec Peusangan, Kab Bireuen :   العنواف .15

 ثانيا : خليفة التعليم 

 (MIN Jangka 2, 2006 – 2012)ادلدرسة اإلبتدائية  .ُ
 (Pesantren Modern Misbahul Ulum Lhokseumawe 2012 – 2015)ادلدرسة ادلتواسطة .ِ

  (Pesantren Modern Misbahul Ulum Lhokseumawe 2015 – 2018)ادلدرسة الثانوية .3

قسم تعليم اللغة العربية كتأىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية، بندا أتشية .4
َُِٖ- َِِِ 
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