
 

 

  

 

على  اتلباالط لرتقية قدرة (Peer Teaching) تطبيق طريقة تعليم األقران
  (MAN 1 Boarding School Aceh Barat ـــــب)دراسة جتريبية  مهارة الكالم

 رسالة
 إعداد:

قسم تعليم اللغة العربية ةطالب  

 بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني

 

 وزارة الشؤون الدينية للجمهورية اإلندونسية 

 جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه

 ه 1441م / 2020

 سييت زومريا

 رقم القيد. 160202005 









 د 
 

 لستهالا
 لرحيما لرمحنا بسمهللا

 َجَعْلَناُه قُ ْرآانا َعرَبِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ ِإانا 
 3ف آية : الزخر 

 

ُ اْلَمِلُك احلَْقُّ ۗ َواَل تَ ْعَجْل اِبْلقُ  إِلَْيَك َوْحُيُه ۖ  ْرآِن ِمْن قَ ْبِل َأْن يُ ْقَضى  فَ تَ َعاىَل اَّللا
ا  َوُقْل َربِ  زِْدِن ِعْلما

 114ه آية : سورة ط

 )صدق هللا العظيم(
 

 :عنه  هللا ضير بخلطاا بن عمر ملؤمننيا مريأ لقا
َعَلى تَ َعلُِّم الُلَغة الَعرَبَِية فَإن اَها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكم(ِاْحرُِصْوا )



 ه 
 

 اءهدإ
 

الذين ربياِن  إمسيايتوأم ي املكرمة رازايل إىل أيب املكرم  -1
صغريا وابركهما هللا وحفظهما يف سالمة الدنيا واآلخرة 

 وإىل أخي الكبري والصغري.

 

 ،حلكوميةا إلسالميةا ينريالرا جامعة يف ساتذأ ىلوإ -2

 داشاإر ِنوشدوأر ةملفيدا ملعلوا اعنوأ علموِن قد لذينا

 .جالالوإ اتقدير بالكثري هلم ،صحيحا

 

  إلسالميةا ينريالرا جامعة يف مالئيز مجيع ىلوإ -3
 يف مساعدتكم على جزيال اشكر لقوأ ،حلكوميةا

 خري هللا كماجز ،لعلميا لبحثا اهذ لكتابة تشجيعي
 .اءجلزا



 و 
 

 شكر والتقدير

 

 لرحيما لرمحنا هللا بسم
 بها ينطق ليتا تللغاا فضلوأ عربيا آنلقرا جعل يلذا هللا حلمدا 

 لهآ علىو حممد انسيد لرمحنا حبيب على ملسالوا ةلصال. وانإلنساا
 الدين. ميو ىلإ حسانهوإ يتهابهد تبعه منو مجعنيأ صحابهوأ

تعليم  قسم هاريقر ليتا لرسالةا هذه تأليف توفيقهو هللا ذنبإ مت فقد 
 إلسالميةا ينريالرا جبامعة ملعلمنيا تأهيلو لرتبيةا بكلية لعربيةا للغةا
 حتت لرسالةا ختتصو بلطالا يتعلمها ادملوا من دةكما حلكوميةا
 اتلباالط لرتقية قدرة (Peer Teaching) طريقة تعليم األقرانتطبيق : عملوضوا

 MAN 1 Boarding School Aceh      ب)دراسة جتريبية  مهارة الكالمعلى 

Barat.) 

 مها لكرمينيا ملشرفنيا افبإشر لرسالةا هذه كتابة افشرإ يتمو 
مفت .ملاجستريا ،ةمبصردرا  ذةألستاوا ملاجستري، اقصي ذألستاا  قد 
 مساعدتهماو توجيهماو لثمينةا أفضل الشكر هلما قد أنفقا أوقاهتما ةحثلباا



 ح 
 

 هللا عسى ،خرهاآ ىلإ هلاأو من كامال اجيد فااشرإ لرسالةا هذه افإلشرا
 .اكثري اخري جيزيهماو  كهمارباي أن

متو     يبر ،سليما تربية بياِنر قد يلدالو لعظيما بالشكر ةثحلباا تقد 
 جلميعو جلديتو ىجلدو اصغري بياِنر كما محهماوار يلدالوو غفريلا
 .لصاحلنيا دكعبا من جعلناا هم لل ا ةألساتذا

مت ،كرذ ما على ضافةإو    جلامعةا ملدير خلالصا لشكرا ةحثلباا قد 
 يفكلية ةألساتذا جلميعو لعربيةا للغةا قسم ئيسور لرتبيةا كلية عميدو

م كذلك. وفيها ملعلمنيوا ىنريالرا جامعة  لسائر لشكرا جزيل تقد 
 ابركهمو  ،لرسالةا هذه كتابة ممتاإ يف همربأفكا او ساعد قد لذينا ءألصدقاا

 .ةآلخراو  لدنياا ىف هللا
مأن  ةحثلباانسى تالو    ذالستاا ملتوسطةا سةرمد ئيسرل لشكرا يقد 

 عسى ،فيها لبةلطاو ، ملعلمنيا لسائرو، عربيةالللغة اوملدر س  ،جود أسوادي
 برمحته. يسقيهمأن  هللا

 ءألخطاا من ختلو ال لرسالةا هذهأن  ةحثلباا ت يقنت ا،خريوأ 
من يرجو لذلك ،لرسالةا هذه ادعدإ يف جهد كل نكاوإن  ن،لنقصاوا



 ط 
 

 لعل و ،لرسالةا هذه لإلكما فعاان صالحهاوا خالصا بنائيا انقد ئنيرلقاا
                             .مجيعنيأ ئنيرللقاو هلا فعةان ،لرسالةا هذه

 قوة إال   حول وال وال هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري سبناح 
 .العاملني العظيم، واحلمد هللا رب    هلل العلياب
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 مستخلص البحث

 
 لرتقية قدرة  (Peer Teaching) ان طريقة التعليم األقر  تطبيق :لبحث ا انعنو

 MAN 1 Boarding     ب جتريبية سةدرا) مهارة الكالمات على لباالط   

School Aceh                            Barat  
   سييت زومريا : مللكاا سماإل

 160202005 : لقيدا قمر 

حتتاج إىل  اللغة، ومهارة الكالمفن من هي  مهارة الكالم تنكا 
 هاأبسلوب يفهميتكلم  لبة أنالط عييستطحىت التدريب والتعويد ال مستمر 

ال يستطعن  أن يتكلمن ابللغة  واقع اآلنحقا الطالبات يف  ولكن   .يناآلخر 
صحيحة. وبعضهن عاجزن يف إلقاء الكلمات أبسلوب  ن  هنأل. العربية جيدة

حىت  جتعل قدرة  يدم جمن جهة فه نفهميال  ولكن هن  مفردات كثرية  اهل
فإن هذا  ه املشكلة،هذ علىة قليال. ابلنسبة ييف تكلم اللغة العرب اتلباالط

لرتقية قدرة  األقران لى فعالية استخدام طريقة التعليمالبحث يهدف لتعرف ع
على  طالباتوالتعرف على استجابة ال ،مهارة الكالمالطالبات على 

إن .مهارة الكالمالطالبات على لرتقية قدرة  األقران استخدام طريقة التعليم



 ق 
 

 جتريبية ملنهجا هو لرسالةا كتابة يف حثةلباا عليه عتمدا يلذا لبحثا منهج 
 وكان اجملتمع . (One Group Pretest-Posttes Design)لتمهيداو  تبالتصميما

وأما  .طالبة 28ن  وعدده لثاِن )أ(ىف الفصل االطالبات هلذا البحث مجيع 
بطريقة االختبار القبلي  ةالباحث تاملستخدمة جلمع البياانت قامالطريقة 

( 0،000) بنتيجةT-Test  امبالستحد  تلفرضياا رختباا يتموالبعدي. و
(. وقد انلت من هنا نتائج البحث ⍺=0،05)مستوى الداللة  أصغر من

تعليم  عملية اءجرإ سة والطالبات يف أن أنشطة املدر املستنتجة من البحوث 
جيد  مهارة الكالمعلى  اتلبالرتقية قدرة الط طريقة التعليم األقران تطبيقيف 

 (. وإن تطبيق91.6٪ ( ونتيجة الطالبات )98.3٪ جدا، نتيجة املدرسة )
على  اتلبالرتقية قدرة الط فعاال يكن (Peer Teaching)طريقة التعليم األقران 

 .MAN 1 Boarding School Aceh Barat      مهارة الكالم ب
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ABSTRAC 

 
Title   : The Implementation of Peer Teaching Method to Improve   

     Students’  Ability in Speaking. 

Researcher : Siti Zumira 

Reg. No. :160202005 

 

 Speaking skill is one of four language skills, this skill should be 

practiced frequently so that students will be able to speak well and properly. 

But in reality students at the study site could not speak using good Arabic. 

Because students had a weakness in arranging words into a sentence based 

on grammatical Arabic, most of them had many vocabularies but can’t 
understand what they were talking about. This condition made students’ 
ability decline. This research was conducted to Researchers are encouraged 

to examine this event with the of finding out the successful use of peer 

teaching methods in improving students ability to speak skills and to find out 

students' responses to the application of peer teaching methods in improving 

their ability to speak skills. The research method used by researchers in this 

thesis is One Group Pretest-Posttest Design, and the approach used in this 

study is quantitative. The populations were students from second grade of 

senior high school by 28 students and the sample was one class. The 

methods used by researcher were pre-test and post-test. By using both of the 

instruments, researcher got the satisfying result through implementation of 

the Peer Teaching Method in teaching learning. This is approved by the 

value of the T-test less than T -table (000 less than 0,005). Teacher 

succeeded 98.3% and students succeeded 91.6%. It can be concluded that 

implementation of Peer Teaching Method can improve students ability in 

speaking for second grade students of MAN 1 Boarding school Aceh Barat. 
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Judul Skripsi : Penerapan Metode Peer Teaching Untuk  Meningkatkan  

     Kemampuan Siswi pada Ketrampilan Berbicara 
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Nim  :160202005 

 

 Keterampilan berbicara adalah salah satu seni dalam berbahasa. 

Keterampilan berbicara membutuhkan banyak praktek yang berkelanjutan 

agar informasi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh lawan 

bicara. Namun kenyataannya, murid di tempat penelitian ini tidak dapat 

berbicara bahasa arab dengan baik, karena mereka lemah dalam menyusun 

kata menjadi kalimat yang sesuai dengan pola bahasa arab yang benar, 

mereka memiliki kosakata yang banyak, akan tetapi mereka tidak memahami 

makna dari kosakata tersebut, hal ini membuat kemampuan mereka dalam 

berbahasa arab menjadi menurun. Berdasarkan permasalahan diatas, 

peneliti bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penggunaan metode peer 

teaching dalam meningkatkan kemampuan siswi terhadap ketrampilan 

berbicara, serta untuk mengetahui respon mereka terhadap penerapan 

metode peer teaching. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti 

dalam skripsi ini adalah One Group Pretest- Postes Design, serta 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Adapun 

populasi penelitian ini adalah seluruh siswi kelas 2 (A) dengan jumlah 28 

siswi. Dan metode yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

adalah metode Pre-test dan Post-test. Maka dengan menggunakan kedua 

intrumen tersebut akhirnya peneliti mendapatkan hasil bahwa, proses 

belajar mengajar melalui penerapan Metode Peer Teaching memperoleh 

hasil yang memuaskan, hal ini dibuktikan dengan nilai (T-test) lebih kecil 

dari pada (T-table) (.000 lebih kecil dari 0.005). Keberhasilan yang 

diperoleh guru 98.3% dan keberhasilan yang diperoleh murid 91.6%. Maka 

kesimpulannya adalah, penggunaan Metode Peer Teaching untuk 

meningkatkan kemampuan siswi terhadap ketrampilan berbahasa berhasil di 

terapkan untuk siswa kelas 2 MAN 1 Boarding School Aceh Barat. 
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 الفصل األول

 أساسية البحث
 

 مشكالت البحث -أ 

ة إحدى اللغات يف العامل والعديد اللغة العربي   ومن املعروف أن    
ة أو من الناس ويدرسها سواء ألمهية دينية أو اقتصادية أو اجتماعي  

قدرات ي إىل اجناز سياسية. فلها عناصر ومهارات اللغة وكل منها تؤد  
 ىوتشتمل مهارة اللغة عل ة.الطالب يف اكتساب هذه اللغة األجنبي  

  إن اللغة هيبن جن  إوقال  1.كالم والقراءة والكتابةاالستماع وال
 2.قوم عن أغراضهم كل   هباأصوات يعب  

ى يسم   ةات يف اللغة العربي  مهار إحدى الكالم  ةكانت مهار   
ب جمموعة متنوعة ويتأثر استخدام اللغة الشفوية من جان .شفويةابللغة ال

كلمة  ، واختيارا، والتجويداميكن أن نرى عمليا، والنطق من العوامل اليت
                                                             

 
1
Muspika Hendri, حتليل يف علم اللغة (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2013),  

hlm: 18 

 ص ،م( 2006: املصرية اهليئة مصر:) ،خصائص العربية ،أيب الفتح عثمان ابن جن2 
:10- 31 
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ومهارة  .واحدة، واحملادثة النظاميات، وكيفية بدء وإهناء احملادثة واألداءال
املفاهم أو الكالم هي مهارة اليت فيها قدرة على التعبري عن األصوات أو 

 الكلمات للتعبري عن األفكار كاآلراء أو الرغبات أو املشاعر للمخاطب
بشكل عام، هتدف مهارة الكالم إىل متكني الطالب من التواصل 

 3بشكل لفظي جيد وبشكل طبيع مع اللغة اليت يتعلموهنا.
عوامل مؤثرة يف جناح عملية فيها ويف تعليم مهارة الكالم   

وأما العوامل اليت تؤثر يف تعليم مهارة الكالم فيها التعليم والتعلم. 
عن تطبيق النظرية يف  الطريقة. كانت الطريقة هي خطة دقيقة وشاملة

لعربية اللغة امعل مو ج لذلك حيتاو  4املدخل حىت حتقيق أهداف حمددة.
مر أ قةلطرين التعل م. أل اف األهدل املناسبة لوصوايس رلتدا ةقيبطر

 5  .وفشلها لتعلماية عمل حجنا لتحقيقمه م 
جزء من  (Peer Teaching) كانت طريقة التعليم األقران  

 ةساعد الطالبتاليت فيها  (Cooperative Learning)التعليم التعاوِن 

                                                             

 3
Utari Nababan, Metodologi Pengajaran Bahasa, (Jakarta: Gramedia 

Utama, 1993),  hlm: 45 
 

4
Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, 
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طلب ت. يف هذه الطريقة، يف الفرقة فهميمل قتها إىل صدي ةاملفهوم
 ستخدم فرصة األقران لنصيح أخطاء الفهم يفتمساعدة أو  ةالطالب

طبيعة خمتلفة حىت  اهل ةلباقد إختلفت هذه الطريقة أن الط  6التعلم.
حلل ها،  ناسبةخمتلف أيضا. فلذلك حتتاج طريقة م اتفهم كيفية تعليمه

  .(Peer Teaching)إحدى منها طريقة تعليم األقران 
هي إحدى مدارس الثانوية   MAN 1 Aceh Baratكانت  

و   Boarding School، وفيهاAceh Baratيف اإلسالمية احلكومية 
Reguler School.   إنBoarding School   هي جزء منMAN 1 Aceh 

Barat.  يفBoarding School  تتعلم الطالبات من النهار حىت اليل. يف
النهار يتعل من مادة الدراسية العام ة، ويف اليل يتعل من مادة الدراسية 

وفيها النظوم متنوعة، إحدى منها: النظام يف التكلم اللغة  الدينية.
األجنبية أو احملدثة اليومية. وجبت على الطالبات أن يتكلمن بلغة 
العربية أسبوعا واإلجنلزية كذلك متتابعة. وهناك عقابة من منظمة قسم 

تبع النظام يف تاللغة إىل الطالبات من صف األول حىت الثالث ملن ال 
 صالة  بعد ةالعقاب قدنعي ن  وه، املنطوقة فيها يةغة الرمسالتكلم الل

                                                             

 
6Suja’I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Strategi dan Metode 

Pengembangan Kompetensi, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 63 
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وهبا  ،مخسة مفردات كل صباح نفظحي الطالباتو  ،العشاء يوما فيوما
. ولكن مبرور اتلباكون ترقية جودة احملادثة بني الطترجاء املدرسة أن 

من املفردات  نما قد وجد نستعملياألايم أحياان أكثر الطالبات ال 
ستطيع أن تال  البةألن كثرية من الط عربية،م اللغة الكلاجلديدة يف ت

مفردات كثرية  اهلبعضهن و يف تكلم اللغة العربية، تركيب اجلملة املفيدة 
يف  اتلباد، حىت  جتعل قدرة الطيمن جهة فهم ج نفهميال  ولكن هن  

اعتمادا على هذه املشكلة، تود  الباحثة عن  .ة قلياليتكلم اللغة العرب
على  اتلبالرتقية قدرة الط (Peer Teaching) طريقة التعليم األقرانتطبيق 

 . مهارة الكالم
 

 البحث أسئلة -ب 

 لذلك تريد الباحثة أن حتدد املسائل كما يلي:

 استخدام طريقة التعليم األقران أنشطة الطالبات واملدرسة يفكيف   -1

((Peer Teaching  مهارة الكالم بعلى  الباتالطلرتقية قدرة      MAN 

1 Boarding   School Aceh Barat  ؟ 
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فعال قدرة   (Peer Teaching) طريقة التعليم األقران هل استخدام -2
 MAN 1  Boarding School Aceh     مهارة الكالم ب على الباتالط

Barat ؟ 

 
 البحث فاهدأ -ج 

  أما أهداف البحث يف هذه الرسالة فهي:
ستخدام طريقة التعليم اب أنشطة الطالبات واملدرسة التعرف على  -1

مهارة الكالم على  الباتالطلرتقية قدرة  (Peer Teaching)  األقران
 . MAN 1 Boarding School Aceh Barat      ب

 Peer) استخدام طريقة التعليم األقران فعالية التعرف على -2

Teaching)  مهارة الكالم بعلى  الباتالطلرتقية قدرة       MAN 1 

Boarding School Aceh Barat . 

 

 البحث فروضو  اإلفرتاضات -د 

يف هذا البحث على االفرتاضات أن جناح  ةواعتمد الباحث  
املستخدمة يف عملية التعليم. وأما طريقة التعليم والتعلم يتعلق كثريا ب

 :ييف هذه الرسالة فه ةالفروض اليت يفرتضها الباحث
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 Peer) األقران طريقة التعليم إن استخدام: (Ho) الفرض الصفرى -1

Teaching)   مهارة الكالمعلى  باتلاالطمل يكن فعاال قدرة. 

 Peer) طريقة التعليم األقران إن استخدام : (Ha)الفرض البديل -2

Teaching)  مهارة الكالمعلى  باتلاالطفعال قدرة. 

 
 أمهية البحث -ه 

         من هذا البحث اجملموعة التالية: من املتوقع أن يستفيد
الطلبة، تساعد الطالبات على ترقية قدراهتن  يف الكالم لدى  -1

 ويدفعهن  على كيفية حلجات العرب وزايدة املفردات.

 Peer) ستطيع أن ختتار طريقة التعليم األقرانتلدى املدرسة،   -2

Teaching) .واستعماهلا لرتقية مهارة الكالم يف التعلم بني الطالبات 

علي أهداف البحث وادراك  لدى الباحثة، تستطيع الباحثة لوصول -3
 إجابة أسئلة البحث.
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 معاىن املصطلحات -و 

ينبغي للباحثة قبل أن تبحث يف هذه الرسالة أن تشرح معاِن   
 Peer) طريقة التعليم األقرانتطبيق املصطلحات مما يف الوضوع 

Teaching) يلي كما مهارة الكالمعلى  اتلبالرتقية قدرة الط: 

 طريقة التعليم األقران -1

كانت الطريقة هي خطة دقيقة وشاملة عن تطبيق النظرية يف  
التعليم لغة مصدر من وأن   7املدخل حىت حتقيق أهداف حمددة.

له  جعله يعلمها، علم يصال العلوم أوإ" معناه ،تعليما-يعلم-علم
ميكن التلخيص أن  ،أتسيسا على هذا 8عالمة جعله أمارة يعرفه".

ادة الدراسية من املعلم إىل أذهان التعليم هو فن من فن إيصال امل
الطلبة وتغيري أعماهلم من السيئات إىل احلسنات ومن الظلمات إىل 

املناسبة حىت حيصل  ةليالنور أبنشطة تعليمية معينة وبطريقة ووس
تعليم بطريقة  وملراد املعلم على أغراض التعليم الكافية والكاملة.

اليت فيها تساعد الطالبة  هي طريقة (Peer Teaching)  األقران
                                                             

 
7
Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, 

PT.Remaja Rosdakarya,2011), hlm.168 

) بريوت:  الطبعة التاسعة والثالثون، املنجد يف اللغة واألعالم ،املطبعة الكاثوليكية8 
 56۲( ص. م۲۰۰۲ ،دار املشرق
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قد اختلفت هذه الطريقة  9املفهومة إىل صديقتها مل تفهم يف الفرقة.
أن الطالبة هلا طبيعة املختلفة حىت تفهم كيفية تعليمها خمتلف 

متنفجة حلل ها، إحدى منها طريقة  طريقة فلذلك حتتاجأيضا. 
 .(Peer Teaching) التعليم األقران

 مهارة الكالم -2

 -مهرا -ميهر -كلمة "املهارة" لغة مصدر من مهرإن    
ومهارا، معناها: ذكاء. وأما اصطالحا هي عبارة عن  -ومهورا

القدر على القيام بعمل من األعمال يشغل ويتم ابلدق ة والسهولة 
والكلمة "الكالم"  10والسيطر واإلقتصاد فيما يبذله الفرد من جهد.

الما، وىف أصل اللغة وك -تكليما -يكلم -لغة هي مصدر من كلم
وأن  مهارة الكالم هي السيطرة أو قدرة  11هو األصوات املفيدة.

على تكون اجلمل وبناء العبارات والفقرات وترتيبها على التكلم ىف 

                                                             

 
9
Paul Suparno, Metodologi Pembelajaran Fisika Konstrukyivistik dan 

Menyenangkan, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007), hlm. 139 

 :ص ،(م 2003 ،)بريوت: دار املشرق، واألعالم املنجد ىف اللغة، لوبس معلوف10 
116 

 116 :ص....واألعالم املنجد ىف اللغة، لوبس معلوف11 
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وملراد مبهارة الكالم يف هذه الرسالة هي  12مجيع مواقف اللغة.
 يف ةستخدام الباحثتمهارة من مهارات تعليم اللغة العربية اليت 

 MAN 1 Boarding      إجراء العملية التعليم والتعلم اللغة العربية ب

School   Aceh Barat.  
 

  حدود البحث -ز 
تريد الباحثة أن حتديد هذه الرسلة حتت املوضوع:  احلد املوضوعي: -1

لرتقية قدرة الطالبات  (Peer Teaching)  تطبيق طريقة تعليم األقران
 MAN 1 Boarding School     جتريبية ب)دراسة مهارة الكالم  على

Aceh Barat).   

 MAN 1احلد املكاِن: تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة يف -2

Boarding School  Aceh Barat. 

 ياحلد الزمان: تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة يف العام الدراسى -3
  .م 2020
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 الدراسة السابقة -ح 

على مقارنة درجة البحث.  ةالباحثساعد ة تالدراسة السابق  
ملعرفة أسلوب  اسية البحث اليت استخدمها الباحثوهي من أهم  أس

 ا، ومن البحواثت اليت سبق حبثها:الدراسة إجيابيتها وسلبيته

ة اءأتثري التعليم األقران يف تعليم مهارة القر "بنت رائحة اجلن ة،  -1
الثانوية  لطالب الصف احلادى عشر )دراسة اإلجرائية مبدرسة

 م. 2019سنة  ("اإلسالمية املعارف

هذا املدرسة هم  أن  الطلبة يف كانت املشكلة يف هذا البحث 
 لتالميذا من قليلعاجزون يف قراءة نصوص اللغة العربية، ألن   

 لديهم لذينالتالميذ ا يتمكن حىت ،ملعهدا يف نيسكنو لذينا
 نشطةأ على مؤثر اهذ. اجد قليال لعربيةا للغةا لتعلما اتخب

واألهداف من هذه الرسالة هي معرفة أثر  .سةرملدا يف ةاءقر  لتعلما
ة فيها ومعرفة قدرة التعليم اءلقر االتعليم األقران يف تعليم مهارة 

وأما  األقران على ترقية محاسة الطلبة ىف تعمق اللغة العربية فيها.
التعليم األقران يف طريقة نتائج البحث من هذه الدراسة فهي أن  

 ة يكون مثريا فعاال للطلبة.اءعليم مهارة القر ت
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 يففهو  احلالية الدراسةو  الدراسة السابقةبني  لتشابهاجوه فو 
أتثري التعليم األقران يف تبحث عن  الدراسة السابقةطريقتها، إن 

 الدراسة، و مبدرسة الثانوية اإلسالمية املعارف ةاءتعليم مهارة القر 
 (Peer Teaching) تطبيق طريقة تعليم األقران عنتبحث  احلالية

خص ة لرتقية مهارة الكالم عند الطالبات بدراسة جتريبية. مث 
مبنهج  لت الدراسة السابقةااستعمها: منهجيف بينهما اختالفت 

 التجرييب. مبنهجاإلجرائي وأما الدراسة احلالية 

الطالبات يوليسرتي، "األفالم الكرتونية واستخدامها لرتقية كفاءة  -2
على مهارة الكالم (دراسة جتريبية مبعهد مشس الضحى العصري 

 .م 2011ابتشيه أواترا(" سنة  

كانت املشكلة يف هذا البحث أن  طالبات عاجزون على   
كيفية تكلم اللغة العربية، ألن  عملية تعليم يف مهارة الكالم مل ترفع 

 جائها من قدرة وميول الطالبات، وأسباب على بعض املسائل اليت
مدر س أو طلبة، منها مازال املدر س يستعمل الطريقة القدمية يف 
إلقاء املواد الدرسية، ويعتب الطالبات أن  تعلم مهارة الكالم صعب. 
األهداف من هذه الرسالة  للمعرفة على كفاءة الطالبات على 
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مهارة الكالم بعد استخدام األفالم الكرتونية وملعرفة اسهام األفالم 
الكرتونية ىف تصحيح الكالم وحتسينه عند الطالبات. وأما نتائج 
البحث من هذه الدراسة هي إن استخدام األفالم الكرتونية يساعد 

 الطالبات يف تصحيح الكالم وحتسينه. 
الدراسة السابقة والدراسة احلالية فهو يف لتشابه بني جوه افو 
رتونية إن الدراسة السابقة تبحث عن األفالم الك حبثها،

واستخدامها لرتقية كفاءة الطالبات على مهارة الكالم مبعهد مشس 
 عن تطبيق طريقة تعليم األقرانتبحث الضحى، والدراسة احلالية 

(Peer Teaching)  خص ة لرتقية مهارة الكالم عند الطالبات بدراسة
لت الدراسة ايف منهجها: استعمبينهما مث اختالفت  جتريبية.

 اإلجرائي وأما الدراسة احلالية مبنهج التجرييب.السابقة مبنهج 

يف تعليم  (Peer Teaching)حممد رفلعي، "تطبيق طريقة تعليم األقران -3
غاىن  1الكتابة )دراسة التجريبية  مبدرسة  الثانوية املعارف 

 .م 2017توجناغريي(" سنة  –تريتواسري 

 يف صعوبة ونجيد لتالميذكانت املشكلة يف هذا البحث أن  ا 
 لعديدا جهاتو جزاحلووا ،لكتابةا ءةلكفاا ،لعربيةا وفحلرا اءةقر
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 ايكونوأن  بعدو ،هلجائيةا وفحلرا نيعرتفو ال لذينا لتالميذا من
. واألهداف من صحيح بشكل هلجائيةا وفحلرا علىكتابة يندرقا

على تعليم الكتابة  لباتهذه الرسالة هي التعرف على كفاءة الطا
وملعرفة اسهام  (Peer  Teaching)  بعد استعمال طريقة تعليم األقران

يف تصحيح الكتابة وحتسينه  (Peer Teaching) طريقة تعليم األقران
عند الطالبات. وأما نتائج البحث من هذه الدراسة هي إن 

 اتيساعد  الطالب (Peer Teaching) استعمال طريقة تعليم األقران
 .يف تصحيح الكتابة وحتسينه

الدراسة السابقة والدراسة احلالية فهو يف  بني لتشابها جوهفو 
طريقتها ومنهجها، إن الدراسة السابقة تبحث عن تطبيق طريقة 

يف تعليم الكتابة مبدرسة الثانوية  (Peer Teaching) تعليم األقران
 فهي بينهما، والدراسة احلالية هلا اختالف Tungangiri 1املعارف 

خص ة  (Peer Teaching)تعليم األقران  ةعن تطبيق طريق تبحث
 بنيلرتقية مهارة الكالم عند الطالبات بدراسة جتريبية. والعالقة 

 .جتريبية سةدرا نلباحثاا نيستخدما هي سلتنير
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 بة الرسالةتاطريقة ك -ط 

معتمدة على دليل إعداد وكتابة  لرسالةا طريقة أتليف هذه اأم    
ة  الرسالة العلمية )درجة املرحلة اجلامعة األوىل( قسم تعليم اللغة العربي  

   كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 
 .م 2016
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ينلثاالفصل ا  

 اإلطار النظري
 

 (Peer Teaching) األقرانمفهوم طريقة تعليم  -أ 

 (Peer Teaching) تعريف طريقة تعليم  األقران -1

اليت فيها املرور أو  (Metha) الطريقة انشئ من اللغة اليواننية  
جيب اختاذها اليت  هي الطريقة. الطريقة هي األسلوب (Hodos)العبور و 

التعلم هو موضوع املقدمة أو عملية  حني أن   لتحقيق أهداف معينة. يف
 ظ ماالشاملة عن تقدمي اللغات منة الطريقة هي اخلط تقدمي مواد الدرس.

.تقوم هبا على املد الطريقة تسمى أيضا بكيفية املستخدمة  13خل املعني 
بة  لتطبيق والتطبيقي لتبليغ هدف  يف شكل العمل الظاهرياخلطة املرك 

الطريقة هي  أن الباحثة تنهى السابقة املباحثة ومن 14التدريس.

                                                             

 
13

Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab: Konsep dan 

Implementasinya, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hal. 72. 

 
14

Sidik Ngurawan dan Agus Purwowidodo, Desain Model Pembelajaran 

Inovatif Berbasisi Konstruktivistik, (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 

2010), hal. 75. 
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بة  لتطبيق اليت  يستخدمها اإلنسان األسلوب يف شكل العمل اخلطة املرك 
 . الظاهري

طريقة التدريس هناك طريقة تدريس املتنوعة منها: يف   
 على وطرقة التدريب ،وطريقة التالوة ،وطريقة املناقشة ،احملاضرات

وطريقة  ،وطريقة حل املشكالت، وطريقة تعليم األقران، املهارات
طريقة  الباحثة ختارتالسابقة ا طرائق ومن 15.وطريقة العاملية ،املشروع

 لتطبيقها يف تعليم مهارة الكالم. تعليم األقران
أمهية طريقة التدريس ترتكز يف كيفية استعالل حمتوى املادة  إن    

يف دراسة ميكن التالميذ من الوصول إىل اهلدف الذي ترمي إليه  بشكل 
 الباحثة: فيها أمهية عندطريقة التدريس  أمهية وأن   16.مادة من املواد

 كبرية لتسهل املدرسة والطلبة يف تعليم وتعلم.
 (Cooperativeجزء من التعليم التعاوِنطريقة التعليم األقران   

Learning).  ،تستخدم فرصة  مساعدة أو ةطلب الطالبتيف هذه الطريقة

                                                             

 
15Suja’I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Strategi dan Metode 

Pengembangan Kompetensi, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 63 
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قد ركزت طريقة التعليم األقران  17أخطاء الفهم يف التعلم.األقران لنصيح 
على الطلبة ألهنا تعطي فرصة التعلم للنفس أو غريه. فيكون التدريس 
جناحا، إذا كانت العالقة الصحيحة بني القرين الرتيب معا ليجعل 

 تعليم طريقة 18التصميم وفرصة التعلم والتعلم من الفرصة األخرى.
 تعليم طريقة 19ال سيما لرتقية مهة الطلبة لتعليم املادة إىل أقراهنم. انألقرا
 من أبد. نفسهمأ ةمساعدأو  عن لتعلما تقدمي طريقة هي انألقرا

 عةاجملمو يف لتالميذا من تقييم اءجرإ يضاأ حىت يتم ملسألةا هذه مناقشة
 لنهايةا نتيجةل بالنسبة ماأ (.انألقرا تقييمو يتالذا لتقييمانفسها )

أن  ينبغيريف السابق، لتعا من. انألقرواملعلمني ا تقييم بني بتجميج
لتنسيق تطبيق يس رلتدايف  انألقرا طريقة تعديل على دراقا ملعلما نيكو

ال سيما من جانب تقييمه. التعليم سية رالدا للفصوايف  للطلبة التعليم
 نسورلذين يداآلخرين التالميذ اساعد األقران هو طالب ذكي الذي 

 20لصفنفسه.ا ىيفمستو
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ميذ لتالا من ةمساعد ىلإ جحيتا طالبميلر،  (Miller)بقول   
طريقة األقران هي  21آلخرين.ا لتالميذا من لتالميذا يتعلمواآلخرين، 

 .ملتعلمنيا تحتياجاا تلبية يف ةللمساعد لتعلما تتيجيااسرتاإحدى من 
 تلبية يف ةللمساعد لتعلمامن هنج تنافسي.  بدال نيةوتعا منو
 كنيرملشاا ملتعلمنيا أن  معا.  بدال نيةوتعا منو .ملتعلمنيا تحتياجاا
من بعض الرأي خبته. من  يضاأ تعلمو هدور تفخرأن  انألقرا ملعلمنيا

ميكن أن نفهم أن تعليم األقران هي أقران يتم تعيينهم ملساعدة  املذكور،
أصدقائهم الذين لديهم صعوابت يف التعلم، ألن العالقة بني األصدقاء 

املعلم هذا  الطالب املعلم. مع تعليمات منأقرب عموما من عالقة 
يساعد صديقه الذي يعاِن من صعوبة. ويستند اختيار هؤالء  الطالب

 على اإلجناز، ولديه عالقات اجتماعية جيدة وحيبه أصدقائه. الطالب
 Peer)ن تعليم األقراأن طريقة حثة لباا قصدوبذلك ت  

Teaching) اليت فيها تساعد الطالبة املفهومة إىل صديقتها مل  هي طريقة
تفهم يف الفرقة. ألن الطالبة هلا طبيعة املختلفة حىت تفهم كيفية تعليمها 

                                                             

 21
Surakhmad, Metodologi Research Dasar,Metode dan Teknik, (Bandung: 
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متنفجة حلل ها، إحدى منها طريقة  طريقة فلذلك حتتاجخمتلف أيضا. 
 .(Peer Teaching)التعليم األقران 

 انألقراتعليم  خصائص طريقة -2

هي االسرتاجتية استخدمت  (Peer Teaching)تعليم األقران   
جيد إلاثرة رغبة املتعلني لتعليم مادة لصديقهم. إذا كان هناك  بشكل

املثل الذي يقول أن أفضل طؤيقة التعليم هو تعليم األقران، هو هذه 
 22.لصديقهم ادملوا يسرتد يف ملتعلمنيا اكثري ستساعد تيجيةاالسرتا
 لتالميذا ِن"  يفولتعاا لتعلما طنشا" هو هنا صفهاو سيتم ليتا ألنشطةا
 من رقد قصىأحتقيق  فأهد ةصغري تجمموعا يف معا عملت ليتا
 أن يوجد الطريقة تعزيز عملية التعلم.  ءعضاأ جمموعة لتعلما

تعليم طريقة  خصائصأن  الباحثة تنهى السابقة املباحثة ومن  
األقران هي أقران يتم تعيينهم ملساعدة أصدقائهم الذين لديهم صعوابت 

التعلم، ألن العالقة بني األصدقاء أقرب عموما من عالقة الطالب يف 
 املعلم.
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 األقرانتعليم فوائد طريقة   -3

 23:يلي كما انألقرا بني لتعليما قطر تطبيق ئدافو
وهناك أتثري اإلجايب، سواء يف اجملال التعليم واملعلمني االجتماعي  (1

 واملعلمني األقران.

 الكالم على ادألفرا  ةملساعد عملية طريقة  كهناو (2

 حتقيق مهارة الكالم مع املعلمني األقران  (3

مقدار الوقت املستغرق من التالميذ وبشكل فردي. هذه  (4
ألصدقائه.   رسكاملدللعمل االسرتاتيجية تسمح لكل من التالميذ 

مع هذه االسرتاتيجية التالميذ الذين مت غري مشاركة سيشارك يف 
 التعليم النشط.

 انألقرا تعليم  طريقة اتخطو -4

  انألقراييونو اخلطوات طريقة تعليم  ر يف كتاب أمني سو ين ز مهشا لقا
 كما يلي:
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لتالميذ بشكل اسة دراميكن  دةليت يسمح للمااد املور اختياا (أ 
ع قطا) دةمن مال فصوة ىل عدإينقسم دة يس مارتد مستقل.

 .(ادملوا

عدد كل الفرقة  ،غري متجانسة ةصغريت ىل جمموعاإيقسم التالميذ  (ب 
أشخاص لديهم القدرة املختلفة، أقل  من كل الفرقة ثالث وأربع 

 .الطالب لديه القدرة املرتفعة ليكون املشرف

عن كيفية حال الوظيفة املعي ابستخدام طريقة التعليم  املدرسةيبني  (ج 
مع األقران والقادرة واملسؤولية لكل الفرقة ويعطي اإليضاح عن  

 . كيفية تقومي الوظيفة النفسي وتقومي الرتيب

 كل جمموعة من لفصل.اد املواسة دراطيت كل جمموعة مهمة عأ (د 
 .انألقرا كمعلمني كيذ ةمبساعد لتالميذا

  رجخاو سيةرالدا للفصوا يف اءسو ادلإلعد لكايفا لوقتا منحهم (ه 
 سية.رالدا للفصوا

 ملعلمني.ا  عطيتأ ليتا مللمها فقاو ادملوتشرح ا جمموعة كل (و 

توضيح ما وملخص  ءعطاوإ بعد أن تشرح مجيع اجملموعات موادها (ز 
 24.توضيحىل إ جلتالميذ حيتاافهم  كهنا نكا إذا
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 مزااي وعيوب طريقة تعليم األقران -5

 بعض  كهناأن  على تنص يف كتاهبا أمنيو  يونورسو فقاوو  
 ياامز .ىخرأ رموأ بني من القوة والضعف يف توجيه تعليم األقران، طنقا

 :لتايلا لنحوا على هي نظري يسرلتدا لتوجيها
 لذينا بلطالا بني بلقروا محيمية كثرأ اءجوأ عالقة دجوو (1

 ملعلمني.وا بلطالا ةمبساعد واساعد

 للتعلم. فعيةالدا دةيااء وزثرإ هو نفسه ملعلما لألنشطة لنسبةا (2

 .لثقةا من ليةوباملسؤ رلشعوا من يزيدأن  ميكن (3

 

 بعيو، يلبحرا شيف بكتا مني يفوأ يونورسو فقاوو   
 : لتايلا لنحوا على هو انألقرا ملعلما لتوجيها
بشكل جيد ليس ان وألقراسة رهم كمدرختياالذين مت ب الطالا (1

 .والذين ساعدب الطالامع ة عالقة جيدورة هلا بالضر

درة قان قد ال تكوان ألقراسة  رهم كمدرختياالذين مت ب الطالا (2
 25على نقل املواد بشكل جيد.
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 يتها يف تعليم اللغة العربية مهم أمفهوم تعليم مهارة الكالم و  -ب 

 يتها يف تعليم اللغة العربيةمهم أمهارة الكالم و تعريف  -1

مهارة الكالم تعتب املهارات الثانية من مهارات اللغة  إن    
ية تعليم اللغة العربية لة يف عماألربعة بعد اإلستماع، وتكون مهارة مهم  

 اهلدف الرئيسي اليوم يف تعليم اللغة العربية لغري لغري الناطقني هبا، ألن  
التعبري عما يف فكرته  يالناطقني هبا هي قدرة املتعلم على التكلم أ

 26.شفواي
الكالم يف اللغة الثانية  أكد رشدي أمحد طعيمة يف كتابه أن    

. 27من املهارات األساسية اليت تتمثل غاية من غاايت الدراسة اللغوية
ة يف بكمر فالكالم مهارة لغوية تظهر الكالم هو اللغة.  يقول اللغويون إن  

ابستماع فقط، ذلك الذي من خالله يعلم  محاسة الطفل والتسبق إال  
انب التحدث يف اللغة وهو املهارة الثانية بعد فيشمل الكالم ج الكالم.

                                                             

جمموعة حبوث اللغة العربية أساس الثاقفة ، توفيق أمحد درديري وموجيا راهارجو26
، احلكومية )ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ،األوىل   الطبعة  اإلنسانية

 62ص:   ،( م 2015
27

، )مصر: تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبيهرشدي أمحد طعيمة،  
 160:م(، ص1989منشورات اإلسالمية للرتبوية والعلوم والثقافة، 
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مهارة االستماع، ويشكالن معا يف املرحلة الشفوية. ألنه يشمل اجلانب 
صوتية وتنتهي  العملي الطبيقي الشفوي يف تعليم اللغة. وهذه املهارة تبدأ

ابتصال الدارس مع غريه يف موقف من املواقف حيث يتم نقل املعىن من 
متحدث اآلخر، يعب بكالمه من أفكاره، فالغرض هو فهم رسالة 

 املتكلم وإفهام الرسالة للسامع.
وإن اإلنسان خملوق اجتماعي وال حياة له بدون اللغة، وهبا   

ملعاملة االجتماعية. فالكالم هو يستطيع اإلنسان أن يتصل مع غريه يف ا
يقدر املتكلمون على التعبري عما يف نفوسهم أو عما يشاهدون بعبارة 
سليمة وسريعة. الكالم هو أحد الدروس يف اللغة العربية ابملدارس 

بتعليم كل  إبندونيسيا، وكان تعليم اللغة العربية اليكون كامال إال  
لوم العربية. ويقصد بتعليم مهارة اللغة من حنوها وصرفها من العالنواحي 

املعلم يلقي مادة الكالم مع الطلبة ويشاركون يف احملادثة  الكالم هنا أن  
 28أو احملاورة عما يتعلق ابملوضوع املعني.
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والشك أن الكالم من ألوان النشاط اللغوي للصغار   
والكبار، يستخدم الناس الكالم أكثر من الكتابة. ومن مث نستطيع أن 
نعتب أن الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال ابلنسبة لإلنسان وأشبع 

مباشر كما أنه ألوان التعبري أكثرها قدرة على الرتمجة املشاعر بشكل 
ى ترمجة املشاعر، وأفعلها كوسيلة من وسائل أيضا أكثرها قدرة عل

  29الدعوة.

 منزلة الكالم بني فروع اللغة -2

الكالم ليس فرعا لغواي معزوال عن بقي فروع اللغة العربية، بل   
هو الغاية من كل فرع اللغة العربية، فدراسة النحو الصرف: تصوانن 

ورة اإلنسان اللسان يف ضبط بنية الكلمة وأواخرها، والقرأة تزيد من ثر 
اللغوية، وتزيده أبلوان من املعرفة والثقافة، ليتمكن من  التعبري عن 
حجاته ومشاعره، واألدبية، وترتقيات أبسلوب املتكلم، وتساعدان على 
اإلجادة، والبالغة هي: مطابقة الكالم ملقطضى احلال، كما أهنا جتمل 

يال احمللق، وهذا الكالم وترضعه ابلعبات الرشيقة، واجلمل البديعة، واخل
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خادمة للتعبري املنطوق، والتعبري املكتوب، يعن أن  كل أفرع اللغة العربية 
 30الدراسات اللغوية. فالتعبري هو احملصلة النهائية لكل  

 أمهية الكالم -3

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره،  (1
اجلماهري، فالكالم وسيلة اإلقناع، والقدرة على املبادأة و مواجهة 

  والفهم واإلفهام بني املتكلم واملستمع.

التدريب على الكالم يعد اإلنسان ملواجهة احلياة املعاصرة مبا فيها  (2
حرية وثقافة، وحاجة ماسة إىل املناقشة، وإبداء الرأي، واالقناع، 

ت خاصة يف القضااي املطروحة للمناقشة بني املتكلمني، أو املشكال
 اخلاصة والعامة اليت تكون حمل خالف.

للحكم على املتكلم، ومعرفة  –إىل حدما  -الكالم مؤشر صادق  (3
مستواء الثقايف، وطبقته االجتماعية، ومهنته،.. ذلك ألن املتكلمني 

يستخدمون غالبا اصطالحات لغوية على اختالف أنواعهم، إمنا 
  31عن عملهم. يئش

                                                             

30
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 أنواع الكالم -4

 إىل قسمني رئيسني:ينقسم الكالم 

، م غرضاا وظيفياا يف حياة اإلنسانالكالم الوظيفي: الذي خيد (1
بعض والكالم الوظيفي هو خطاب غرضه: التواصل بني بعضهم ال

، لتنظيم حياهتم مثل: احملادثة، واملناقشة، واالجتماع ابحملاداثت
 والشراء والبيع ... إخل.

وترمجة املشاعر  ،اعرالكالم اإلبداعي: يقصد به: التعبري عن املش (2
املختلفة إىل مجل متقنة الصنع وطالقة تشمل الصواب اللغوي 

 32.والنحوي

 طرق تعليم مهارة الكالم -5

معاجلة األسلوب الذي يستخدمه املعلم يف  وهطرق تعليم   
األنشطة التعليمية للوصول إىل املعرفة لطالهبم أبسهل طريقة وأبقل وقت 

 :منهامهارة الكالم  التدريسطرق أنواع و . وتكلفة

 الطريقة املباشرة (1

 يقة السمعية الشفهيةالطر  (2

                                                             

32
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33ريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة.الط (3
 

 أسس تعلم الكالم -6

يقصد ابألسس: طائفة من املبادئ واحلقائق اليت تتعلق   
ابلكالم الناس، وهذه األسس منها: ما هو نفسي، ومنها ما هو تربوي، 

 ومنها ما هو اللغاوي.
 النفسية لتعلم الكالم.األسس  (1

 اإلنسان بطبيعه ميال إىل التحديث عن نفسه ومشاهداته. -

 نتيجة لدافع نفسي. اإلنسان يتكلم -

اإلنسان بطبيعته خجول، وخياف من الكالم أمام األخرين،  -
وميكن تشجيع مثل هؤالء على الكالم، إبغرائهم وأخذهم 

 ني، واحلديث عن املشاهدات الشخصية. تعتب مدخاللابل
 مناسبا ملثل هؤالء.

من األسس النفسية احملاكة والتقليد: فاإلنسان بطبيعته حيب أن  -
يقلد من هو أفضل منه يف أي شئ، لذلك ينبغي على املعلم 

                                                             

33
)جدة: دار مقدمة يف علم اللغة التطبيقي، حممد خضر عريف وأنور نقشبندي،  
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ماهرا يف الذي يدرب جمموعة على الكالم أن يكون هو نفسه 
، أو حماكاة أحد اخلطباء الكالم، وإن يطلب من طلبة حماكاته

 أو حماضرين.

 س الرتبؤية لتعلم الكالماألس (2

فمن حق املتكلم يف املوضوع الذي يرغب أن يتحدث  احلرية: -
فيه، فترتك له حرية اختيار املوضوع، وحرية عرض األفكار اليت 
يريد التعبري عنها، وحرية اختيار العبارات اليت يؤدي هبا أفكاره. 
فاحلرية أساس تربوي ينبغي مراعاته عند التدريب مهارات 

 .الكالم

التنوع يف الكالم: فريعى أن يكون حديث املتكلم متنوعا،  -
 الذي يروي، واليسري يف اجتاه واحد، أبن يكون فيه اخلب

لة اليت حيكى واحلدثة اليت تساق، واملشاهد اليت توصف، والرخ
املناسبة اليت يتحدث أحداثها، و  بويتر عنها، والقصة اليت 

يتنوع الكالم ويتشعب، ويفتح جماالت متعددة،  عنها، وهبذا
 وآفاقا متنوعة، كي يسرتسل املتكلم يف الكلم.
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اخلبة السابقة: فاملتكلم ال ميكنه أن يتحدث عن شيئ ليس له  -
به سابق معرفة، وإمنا يتحدث بطالقة عما يعرفه، وإذن: فيبغي 

وما  الكالم من جمال خبات املتكلمني،أن ختتار موضوعات 
 فونه.يعر 

 األسس اللغوية لتعلم الكالم -7

 قلة احملصول اللغوي لدى املتكلمني. (1

 اإلهتمام ابملعىن قبل الفظ والكالم قبل الكتابة. (2

 التخطط للموضوع. (3

34اختيار الكلمات واجلمل والتعبريات الالزمة لكل فكرة. (4
 

 التخطيط لعملية الكالم -8

التخطيط لعملية الكالم أمر ضروري ينبغي مراعاته،   
 والتدريب عليه، والتخطيط للكالم يطلب اآليت:

 أن يعرف املتكلم ملن يتحدث. (1

 أن يعرف املتكلم املوضوع واهلدف منه. (2

 أن حيدد املتكلم حمتوى كالمه. (3

                                                             

34
  74-70: ص املهارة اللغوية . . .، محد فؤاد حممد عليان، أ 
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 أن يعرف املتكلم مقدار الوقت احملدد له لعرض املوضوع.  (4

 أن خيتار أنسب اإلسليب. (5

 

التفكري بل أن يتكلم أن يعرف طريقة وعلى املتكلم ق  
35الصحيحة، وطريقة املعاجلة للموضوع الذي سيتكلم فيه.

 

 تعليم مهارة الكالم  غراضأ -9

 36وأغراض مهارة الكالم هي:
 أن ينطق الطالب األصوات العربية. (1

 نطق األصوات املتعالية واألصوات املماثلة. (2

 مييز بني حروف العلة القصرية واحلروف املتحركة الطويلة. (3

 ابستخدام األشكال قواعد اللغة الصحيحة.التعبري عن أفكارهم  (4

التعبري عن األفكار ابستخدام النظام النحوي الصحيح يف اللغة  (5
 مهارات التحدث.على العربية وخاصة 

                                                             

35
 85-84: ص. . .،  املهارة اللغويةمحد فؤاد حممد عليان، أ 
 36

)العربية السعودية:  ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى، حممد كامل الناقة 
 158-157ص:  ،(م1985 نسخة رقم
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التعبريات املنطوقة وغريها من  علىبعض السمات اللغوية  عملاست (6
 األمور اليت تتطلب الناطقني ابللغة العربية.

املنطوقة تتناسب مع العمر ومستوى النضج اكتساب ثروة من اللغة  (7
 والقدرة.

ومناسباا لسنه مستواه  ثقافة العربية يكون مقبوالا  يستعملأن  (8
، وطبيعة عمله، والوصول إىل بعض املعلومات االجتماعي

 األساسية عن العامل العريب واإلسالمي.

 .عن الذات بوضوح وبشكل مفهوم يف حالة الكالم النشط.التعبري (9

على التفكري والتحدث ابللغة العربية بشكل مستمر ومرتابط القدرة  (10
 .طويليةلفرتة زمنية 

 األشياء املساعدة يف تعليم مهارة الكالم -11

 األشياء املساعدة يف تعليم مهارة الكالم حممود كامل أن   قال  
 فيها ثالثة األشياء، منها:

هو اجلانب األكثر أمهية يف الصوت، لذلك ميكن للمعلمني  :النطق (1
معرفة أمهية تعلم النطق من الصفر مع التعليم املناسب، والنطق هو 

الكالم. ال يرى املستمع أي كالم علمي  املظهر اخلارجي لعلم
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سوى هذا املظهر اخلارجي. لذلك جيب أن يكون نطق جيد 
 وواضح وخايل من األخطاء.

تنمية الثروة اللغوية من أهداف تعليم اللغات  املفردات، إن (2
املفردات وسيلة حلمل املعىن، ووسيلة للتفكري.  األجنبية، ألن  

ابستخدام املفردات، ميكن للمتحدثني التفكري مث ترمجة أفكارهم إىل  
كلمات للحصول على ما يريدون. عادة ما يتم اكتساب مفردات 

أي التحدث والقراءة، مث اللغة األجنبية من مهارات االستقبال، 
تظهر مهارات التحدث والكتابة، مما يفسح اجملال للتطوير 

 والتدريب على استخدامها.

ا ابلنسبة ملتعلمي ، أم  هو أمر مهم يف تكلم اللغة العربية ،القواعد (3
اللغات األجنبية، فيذكرون غالباا أن القواعد ليست ضرورية يف 

  .تدريس استخدام اللغة
أشياء املساعدة يف  أن   الباحثة تنهى السابقة املباحثة ومن  

  37.القواعدو املفردات و  النطق: أشياءثالثة  تشمل على تعليم الكالم

                                                             

37
العربية أساس الثاقفة جمموعة حبوث اللغة توفيق أمحد درديري وموجيا راهارجو،  

 632: ص، اإلنسانية
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 جماالت استخدام مهارة الكالم  -11

 .نطق صحيحبصوات ألنطق ا (1

 مييز بني احلركات القصرية والطويلة. (2

 .واضحا مثل: ذ، ز، ظ بفروقة تشاهبملصوات األ انيالنطق ب مييز (3

  . والتنغيم بطريقة مقبولةبدية أنواع النأت (4

 .ناسبةملستخدام الصيغ النحوية اابفكار ألعن ا يعتب (5

  .ترتيبا منطقيا متسلسال فكارألاعن ترتيب  (6

 38.متصل التحدث بشكل (7

 

 خطوات تنمية مهارة الكالم  -12

39:لتطوير مهارات التحدث، جيب مالحظة النقاط التالية
 

يفهم املتحدث بوضوح مكوانت املهارات يف اجملال الذي يريد أن  (1
 .التحدث عنه

                                                             

 38
م(، 2017، )الرايض: دار التدمرية،  املهارات اللغويةحمفوظ أبو حمفوظ،  ابتسام 

 19: ص

 39
-81ص.  ،(م2010)رايض: دار املسلم، ، املهارة اللغويةمحد فؤاد حممد عليان، أ  

82 
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أيخذ هذا يف االعتبار ممارسة تعلم مهارات التحدث: ألن مهارات  (2
التحدث ال يتم اكتساهبا دفعة واحدة، بل يتم اكتساهبا تدرجيياا، 
وجيب أن يتم التدريب بشكل متكرر، حبيث ميكن للمهارات أن 

 تستمر وتتحسن.

ارسة مهارات التحدث يف املواقف الطبيعية حبيث تؤدي اللغة مم (3
وظيفتها، من خالل توفري مواقف حيوية ميكن من خالهلا ممارسة 

 املهارات، ويف مواقف مشاهبة ملواقف احلياة.

أن املتحدث يعرف من أين يبدأ التعلم؟ ما هو األداء املطلوب  (4
؟ وما هو اهلدف للتدريس؟ ما هي املهارات اليت يرغب يف تطويرها

 النهائي؟ وجيب أن يستجيب األداء ملواقف خمتلفة.

استمع إىل وسائل اإلعالم املختلفة واقرأها حول مواضيع خمتلفة  (5
استشر الدوافع أيضاا، مث اشرح ملن مل يقرؤوا أو يسمعوا عن املوضوع.

لدى املتعلم للتعلم، وأخبهم عن مدى رضاهم عن حتفيزهم على 
 .السابقة وخباهتم على نتائجهم م، والبناء التعل
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احلقلي

 

 البحث منهج -أ 

 كان. جترييب هو حبث الرسالة هذه عن البحث منهج أن    
 تقدم يف جلي أثر له الذي العلمي البحث منهج هو التجرييب البحث

 أثر تعرف أن بواسطته الباحثة تستطيع الذي املنهج أي الطبيعية العلوم
وقال سوفردى  40(.التابع النتيجة )املتغري على )املستقبل املتغري) السبب

يف  كتابه البحث التجريب بقسم التعليم: أن البحث التجرييب هو منهج 
البحث الذي يهدف إىل تقييم اآلاثر على املعاملة أو العمل أو العالج 

بار الفرضيات من وجود التأثري أو عدمه يف السلوكي من الطلبة أو اخت
ومنهج التجريب تتكون من  بغريها من األفعال. 28الفعل بعد املقارنة 

  أربعة تصميمات، وهي:

 pre-eksperimental)  ) التمهيدية التصميمات -1

                                                             

  
40

، السلوكيةاملدخل إىل البحث يف العلوم صاحل بن محد العساف،  
3.3ص: جمهول السنة.   )الرايض، مكتبة العبيكان(  
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 (true-eksperimental) التجريبية والتصميمات -2

 (factorial design) العاملية والتصميمات -3

.(quazi-eksperimental) التجريبية شبه والتصميمات -4
41 

 
 التمهيدية التصميمات التجرييب البحث هلذا الباحثة وختصص  

(pre-eksperimental). غريها، أو رديئة أو متهيدية بتصميمات ومسيت 
 تكمان قال كما يستحق ال ألهنا الصفة إتصفت هبذه قد وهي

 ضبط فيها يتم ال هناأل جتريبية. تصميمات تكون أن( م۱۹۷۸)
 الصدق الداخلي تعوق اليت عوائق كل أتثري من مينع ضبطا املتغريات

 42.سلفا ذكرها مت اليت للتجربة
 قبلي إختبار مع الواحدة اجملموعة تصميم الباحثة واختارت  

وأيخذ الباحث  One .(group pre-test pos-test desain) وبعدي
 الشكل التايل:

 

                                                             

 320ص:  .نفس املرجع41  

  
42

 315ص: نفس املرجع.  

۲خ  Xم  1خ  



38 
 

 

 

 :التفصيل 

 القبلي االختبار: 1خ

 البعدي االختبار: ۲خ

 التجريبية املعاجلة: X م
 

 اجملتمع والعينة -ب 

 MAN 1 ب اتلباالط علىيكون اجملتمع ىف هذا البحث   

Boarding School Aceh Barat   م،  2020/م 2019لسنة دراسية
يف ات لباالط ن  . والعينة ىف هذا البحث هبةلاط 128م عدده ويبلغ

يف هذا الفصل ما  باتلا( للمرحلة الثناوية وعدد الطأ) ثاِنالصف ال
ن   من هذا الفصل اتلباالط ة، واختار الباحثالبةط 28 يصل إىل هلا  ألهن 
 . مهارة الكالموقدرة  كاملة على كثرية   املفردات
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 أدوات البحث -ج 

واملراد أبدوات البحث هي الوسيلة الىت جتمع هبا املعلومات   
الالزمة  إلجابة أسئلة البحث أو اختيار الفروض. أما األدوات البحث 

 اليت تستخدمها الباحثة يف خالل يف كتابة هذه الرسالة كما يلي:

 املالحظة املباشرة -1

املالحظة املباشرة هي املالحظة اليت جترى الباحثة مالحظة  
سلوك معني مباشرة ابألشخاص أو األشياء اليت يدرسها.  

الباحثة هذه أداة البحث ملعرفة أنشطة الطلبة ومدرسة تستخدم 
لرتقية قدرة  (Peer Teaching)ستعمال طريقة تعليم األقران اب

 MAN 1 Boarding School Acehمهارة الكالم ب         على  اتلباالط

Barat . 

 سةرللمد ملالحظةا قائمة -

 نفسها( حثةلباا) سةر ملدا رةقد لتالحظ سةر للمد ملالحظةا قائمة
 Peer)طريقة تعليم األقران  امباستخد لتعلموا لتعليما عملية على

Teaching)، مالحظة على يشتمل سةر للمد ملالحظةا قائمة ماوأ 
 دةملاوا لطريقةا على نتتكو ليتا يسرلتدا لكيفيةا عن املعلمة
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 لتعليما عملية اءجرإ ءثناأ سةر ملدا تستخدها ليتاسية رالدا
  .(Peer Teaching)طريقة تعليم األقران  امباستخد

 للطالبات ملالحظةا قائمة -

ء ثناأ الطالباتنشطة أهي مالحظة  للطالباتملالحظة اقائمة 
 (Peer Teaching)طريقة تعليم األقران ام لتعليم باستخداعملية 

ء ثنادة أملااىل إ ملهن  تأو طهن  نشاو هن  نتبااحيث يشتمل على 
 Peer)طريقة تعليم األقران ام لتعليم باستخداعملية اء جرإ

Teaching). ملالحظة جلمع اطريقة  حثةلبام اعندما يستخدو
 ةرسملدواالطالبات نشطة أحثة لبااليها فيالحظ إلمجتاجة ايت البياا

طريقة تعليم األقران ام لتعلم باستخدوالتعليم اعملية اء جرإعند 
(Peer Teaching)  قة ور حثةلبااستعد والتجريبية ايف جمموعة
  .ملالحظةا

 اتاالختبار  -2

أدة من طريق االختبار الىت متكن أن  احلوارإن قائمة  
جلمع املعلومات الىت حيتاج إليها إلجابة أسئلة  ةيستخدمها الباحث

ملعرفة  طالباتابختبار ال ةالباحث تالبحث أو اختبار فروضه. وقام
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 (Post-Test)ابالختبار البعدي ة ىف التعلم. ويقوم الباحث ن  نتيجاهت
 Peer) طريقة تعليم األقران ستعمالاب بعد إجراء عملية تعليم كالم

Teaching  .) 
 (Pre-Test)تبار القبلي خالا -

 طريقة تعليم األقران  ابختبار القبلي قبل استعمال ةالباحث تقام

(Peer Teaching) مهارة الكالمعلى  اتلبالرتقية قدرة الط  ،
 وغرض هذا االختبار ملعرفة مستوى التحصيل الدراسى.

 (Post-Test)تبار البعدي خالا -

 (Peer Teaching)  طريقة تعليم األقران تبعد استعمال ةتب الباحثخت

. والنتائج من االختبار على مهارة الكالم الباترتقية قدرة الطل
مدى  لقياسالبعدي يقارن بنتائج االختبار القبلي، مث كل منهما 

واالختبار  بني االختبار القبلي ةقارن الباحثت 43فعلية التدريس.
 Peer) طريقة تعليم األقرانالبعدي وحيلل بينها ملعرفة استعمال 

Teaching) على مهارة الكالم. الباترتقية قدرة الطل 

 

                                                             

 
43

M.NgalimPurwanto, Prinsip – Prinsip dan  Teknik  Evaluasi  Pengajaran, 

(Bandung: PT RemajaRosdakarya, 1984), hlm. 28. 
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 مها شرطني تستويفأن  فتبحث ةجليدا لبحثأداة ا ماأ  
 رالختباا دبنو متثيل ىهو مد ىحملتوا قصد. تلثباوا قلصدا

 قبل رالختباا مناسبة ليؤكد رالختباا تثباو 44قياسة. ادملرا ىللمحتو
 Content اسعمالت الباحثة ب        .لمجتمعا نفس يف لعينةا لغري جتريبية

Validityحثةلباا تكيف على رتالختباا هذه قد متتو احلوار، على 
 يف راتالختباوااليت صاحيحها أستاذ قصي.  رتالختباا مننفسها 

 احلوار. 3مبهارة الكام حتتوي عن لبحث ا اهذ

 
 طريقة حتليل البياانت -د 

 تدريس مهارة الكالم عملية التعليم والتعل م يف ةجترب الباحث  
قوم  ت ةالباحثت كان  ،(Peer Teaching)طريقة تعليم األقران ابستعمال 

 الباترتقية قدرة الطالطريقة لعملية التعليم عند تطبيق هذه  ةكمشرف
 .على مهارة الكالم

 

                                                             

  
لطبعة املدخل إىل البحث يف هلوم السلوكية، اصاحل اين أمحد العساف،44

 340م(، ص. 2000ن، لعبيكاا ملكتيةايض: الر)ا ،لثانيةا
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 حتليل البياانت للمالحظة املباشرة (1

د لبحث على عداليت حصلت يف انت البياايف حتليل  حثةلبااعتمد ا
حيسب . وحثةلبااليت ستحللها انت البيااحسن ر ملقرا نلقانوا
لتعليم اعملية اء جرإعند  الباتلطوا ةرسملدانشطة أمن انت لبياا

 ن:لقانوالتعلم باستعمل وا
p = 𝑅𝑇 𝑥100 ٪  

 : البياانت
P : النسبة املؤية 

R : جمموعةالقيمة احلصولة عليها 

T : النتيجة الكاملة 
عملية اء جرإعند  الباتلطوا ةرسملداملسند ألنشطة احتليل و 

  :45 الحوأىل مخسة إلتعلم والتعليم ا
    81– 100 ٪ =  ا جيد جد

     61- 80 ٪ =   جيد 
    41– 60 ٪ =  لمقبو 

                                                             

 
45

Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), hlm. 281. 
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     21- 40 ٪ =  قصان 
 0 – 20 ٪ =  سبرا

  
 الالختبارات  حتليل البياانت (2

الباحثة اجملموعة  فاستعملألسئلة ا لتحليل كذلك لللحصو 
 والبعدي(. القبلي واملعدلة من إجابة االختبارين )اإلختبار

 يف تدريس الكالم.  طريقة تعليم األقران امستخدا فعالية وملعرفة
 يف عليها حصلن ليتا طالباتلا جةدر لخادبإ حثةلباا هبا تمقا

  46التايل : رالختباا كل
    81– 100=   ا جيد جد

     61- 80=    جيد
    41– 60=   لمقبو

     21- 40=    قصان
 0 – 20=   سبرا
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Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS…, hlm.54. 
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 االختبارين إجابة من واملعدل الباحثة اجملموع فاستعملت  
طريقة تعليم ابستخدام فعالية  وملعرفة(. والبعدي القبلي االختبار)

 ،لرتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم (Peer Teaching) األقران
بشرطي  الباحثة تقوم "T-test" اجراء وقبل .T اختبار الباحثة استعملت

"T test" املعيارية اختبار فهما (Uji Normalitas) املتجانس واختبار Uji 

Homogenitas).) 
 لتحليل الباحثة استعملتها اليت "T test" االختبارت أنواع ومن  

 املنهج ألن Paired Sample T-Test اختبار هو الرسالة يف هذه البحث
 بشكل التمهيدية التصميمات هو الباحثة اختارته قد الذي التجرييب

 يف يقال ما أو وبعدي قبلي اختبار مع الواحدة اجملموعة تصميم
 ابستعانة  One Group Pre-Test Post - Test Design - اإلجنيليزية

  .”SPSS Statistics22“ الرقمية األدوات على احلساب

-Paired Sample T من (Sig) الداللة مبستوى التحليل أما  

Test خالصة على ما شرحت الباحثة فعرضت يف اجلدول  :يلي فكما
 اآليت عن أسئلة البحث وحتليل البياانت اليت استخدمت فيها.
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 3-1اجلدول 
 البحث وحتليلهاسؤاال 

 الرقم سؤاال البحث حتليل البياانت
املعدل والنسبة املائوية 

)%( 
 )املالحظة املباشرة(

 

أنشطة الطلبة واملدرسة يف كيف 
على  طريقة تعليم األقراناستخدام 

        عند الطالبات بمهارة الكالم 
MAN 1 Boarding School Aceh 

Barat ؟ 

.1 

T-Test / Paired Sample 

Test 

 )االختبارت(

 طريقة تعليم األقران استخدام هل 
عند على مهارة الكالم  فعال

 MAN 1 Boarding     الطالبات ب

School Aceh Barat ؟ 

.2 
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 الرابع الفصل
 عرض البياانت وحتليلها

 
 عرض البياانت -أ 

 ابستخدامتعلق تيف الفصل السابق ما  ةثحلباا قامتقد   
على مهارة  الباترتقية قدرة الطل (Peer Teaching) طريقة تعليم األقران

 .MAN 1 Boarding School Aceh Barat دراسة جتربية ب       الكالم
يف الصف ابلبحث التجرييب  ةالباحث امتوللحصول على البياانت فق

اعتمادا على رسالة م،  2020/م 2019للسنة الدراسية )أ(  ثاِنال
جبامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي  عميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني

  .B-823/Un.08/FTK.1/TL.00/01/2020 م: برق
  حملة ميدان البحث   -1

 غربية، أتشيه يف املدارس إحدى MAN 1 Aceh Barat إن  
 انحية Drien Rampak قرية يفSisinga Mangaraja شارع قع يف تو 

م.  1963وقامت هذه املدرسة عام  .Meulabohمبنطقة   غربية أتشيه
ويف  .وأما رئيس املدرسة اآلن فهو األستاذ جوت أسوادي املاجستري
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وقامت  .Boarding School و Reguler Schoolهذه املدرسة منها 
Boarding School  اآلن فهو  املسكن وأما رئيس م. 2011يف

 هيف هذ املستخدمة سيةالدر منهج   .املاجستري مولياسرياألستاذ 
تعليم اللغة والطريقة املستخدمة يف ، K13 سيةالدر منهج  املدرسة

 .طريقة تقليدية العربية

 MAN 1 Boarding School Aceh Barat املدرسون يف وأما  
مدرسا. من الذكور  75فعددهم  م، 2020م/ 2019لسنة الدراسية 

مدرسة. وأما املدرسون مادة اللغة العربية  57مدرسا ومن اإلانث  18
  مدرسني كما يتضح يف اجلدول اآليت: 4يف هذه املدرسة فعددهم 

 4-1اجلدول 
  MAN 1 Boarding School Aceh Baratيف  اللغة العربية عدد املدرسني

 متخرج مادة اسم الرقم 
 جامعة الرانريي اللغة العربية مولياسري .1
 جامعة الرانريي اللغة العربية حمسون .2
 جامعة الرانريي اللغة  العربية دييان فطرايان .3
 جامعة الرانريي اللغة العربية سعدية .4



49 
 

 

 

، من املدرسني يف املرحلة املتوسطة أربع املدرس اللغة العربيةعدد 
 .العربيةاللغة الذين يدرسون املدة  

م ب       2020م/ 2019وكان عدد الطلبة للسنة الدراسية  
MAN 1 Boarding School Aceh Barat  وهم جيلسون ةطلب 138على ،

، ولكل صف عدد من الطلبة  ثالثيف الصف  األول حىت الصف  ال
 كما يتضع يف اجلدول التايل:
 4-2دول اجل

  MAN 1 Boarding School AcehBaratعدد الطالب يف 
 العدد الطالبة الطالب الفصل الرقم

 40 40 0 األول .1
 56 56 0 الثاِن .2
 42 27 15 الثالث .3

  15 اجملموع 
 طالب

 123 
 طلبة 138  طالبة 
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طلبة الذي  138املرحلة املتوسطة  من الطلبة إىل عدد يشري
هذا يف  ةختارت الباحثاو  .ينقسم من الفصل األول حىت الفصل الثالث

 .البحث الفصل الثاِن
هلا بعض الوسائل  MAN 1 Boarding School Aceh Barat كان

 :كما ذكر يف اجلدول التلي اليت تدعم جناح عملية التعليم والتعلم وهي
  4-3اجلدول 

  MAN 1 Boarding School Aceh Baratاملباين والوسائل يف 

 عدد الوسائل الرقم
 6 لبةمسكان الط .1
 6 الدراسيةفصول  .2
 1 املكتبة .3
 1 املصلى .4
 1 معمل كمبيوتر .5
 1 معمل العامة .6
 1 املطبخ العام .7
 10 احلمام .8
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 2 امللعب .9
 3 بيوت األساتيذ .10
 3 املقصف .11
 2 إدارة املدرس .12
 1 إدارة الرئس املدرسة .13
 2 غرفة األكل .14
 1 بيت رئس املدرسة .15
 1 قاعة .16
 3 موقف .17
 1 غرفة الصحة .18

  MAN 1 Boarding School Aceh Barat 6 كان عدد الفصول يف 
 الوسائل العامة للمدرسة. يكون واألخر فصول،
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 طريقة التعليم األقران إجراء تدريس مهارة الكالم ابستخدام  -2
(Peer Teaching) 

 أنشطة البحث (أ 

لتجريبية اكالمجموعة  )أ(لثاِن الفصل ا حثةلبار اختااقد  
التسهيالت العامة ع "ملوضواحتت  حثةلبااخذها أليت ة املدوا

 اءجرإ قبلو لقسطا اهذ يف خلامسةا ةملدا هذهو ."واإلجتماعية
 جلمع طريقة نهأ كما لقبليا رباالختباحثة لباا تمقا لتعليما
طريقة تعليم األقران  امستخدا قبل الطالبات رةملعرفة قد تانلبياا

 حثةلباا اتجر. لتعليما اءجرإ بعد يلبعدا رالختباا حثةلباا متقدو 
 جترييب توقيت حثةلباا سيتضح. ويومني ةملد لتعليما عملية

 :لتايلا ولجلدا يف لتعليما اتخطوو
 4-4اجلدول 

للغة اتعليم يف  (Peer Teaching)التوقيت استخدام طريقة تعليم األقران  
 لعربيةا

 عملية ساعة اتريخ يوم إلقاء
اللقاء 
فباير  06 اخلميس األول

 م 2020
20.30-
21.30 

 اختبار القبلي
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اللقاء 
فباير  08 السبت الثاِن

 م 2020

12.00-
01.20 

طريقة  استخدام
 ،األقران تعليم

وتعطي مدرسة 
 اإلختبار البعدي

اللقاء 
 لثالثا

فباير  10 اإلسنني
 م 2020

15.00-
16.00 

طريقة  استخدام
 ،تعليم األقران

وتعطي مدرسة 
 البعدي اإلختبار

 

  لتعلموا  لتعليما عملية نشطةأ (ب 

 الكالم مهارة تدريس عن التجريبية العملية الباحثة تعرض 
 هبا تقوم حني (Peer Teaching)طريقة التعليم األقران  ابستخدام

 وقد قامت الباحثة .MAN 1 Boarding School Aceh Barat يف
نفسها بعملية التعليم. وقامت الباحثة يف هذا البحث التجرييب 

 الكالم مهارة تعل مابالختبار القبلى واالختبار البعدي. قبل 
فقدمت الباحثة  (Peer Teaching) طريقة التعليم األقران ابستخدام
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 مهارةاالختبار القبلى لكي تعرف الباحثة  عن قدرة الطالبات على 
 ابستخداموتتضح أنشطة املدرسة والطالبات عند تطبيق . الكالم

 لكل لقاء يف اجلدول التايل: (Peer Teaching) طريقة التعليم األقران
  4-5اجلدول 

 اللقاء األول
 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة

 املدرسةرد الطالبات السالم ت - تبدأ املدرسة التعل م ابلقاء السالم -
 الطالبات الدعاء تقرأ - قراءة الدعاءالطالبات ب سةر ملدا مرأت -
تقوم املدرسة بقراءة كشف الغياب  -

 وتدعو واحدا فواحدا
 رد الطالبات نداء كشف الغياب ت -

 حلشرا  عن سئلةأ سةر ملدا لتسأ -
 لسابقا

 سةر ملدا  السؤ لطالباتا جتيب -

 

 لقبلىا رإلختباا الطالبات تعمل - تقوم املدرسة ابالختبار القبلي -
ابلتشجيع الطالبات تقوم املدرسة  -

للتعل م مث حتثهن ابلتساؤل بعضهم 
 بعضا عم قد درسوا يف اليوم املاضى

ستمع الطالبات املدرسة و حتث ت -
 عن التساؤل يف اليوم املاضى
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ستمع الطالبات إىل شرح ت -  تشرح املدرسة أهداف تعليم -
 املدرسة عن أهداف تعليم

تعب املدرسة املادة عن املوضوع  -
  "لعامة واإلجتماعيةالتسهيالت ا"

 ستمع الطالبات املدرسة جبيدت -

تقوم املدرسة بتقسيم الطالبات إىل  -
 نص احلوارجمموعات مث تعطي  تسعة

 لكل جمموعات

مع أصدقائهن مث  لس الطالباتجت -
 جمموعاهتن يف نص احلوار تبحثن 

نص  تقرأنأن  الطالبات سةر ملدا مرأت -
التسهيالت " احلوار عن املوضوع

 "واإلجتماعيةالعامة 

نص احلوار عن الطالبات  تقرأ -
التسهيالت العامة " املوضوع

 "واإلجتماعية
أتمر املدرسة الطالبات ملمارسة مث  -

أمام الفصل  صادقاهتن  مع  احلوار
 وأخذت نتيجتهن

الطالبات عن احلوار أمام  قدمت -
 الفصل

أتمر املدرسة الطالبات لتلخص املواد  -
 الدراسية

 املواد الدراسيةلخص الطالبات ت -

ستمع الطالبات النصيحة اليت ت - ختطب املدرسة النصيحة إىل الطالبات -
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 ختطبها املدرسة
 (Refleksi)تؤدي املدرسة التعزيز  -

وتطلب الطالبات لكتابة مشاعرهن  
 على الورق

 تكتب الطالبات التعزيز  -

(Refleksi) مشاعرهن  على  بكتابة
 الورق

 س بقراءةالدر  املدرسة اختتمت -
 السالمإلقاء  لدعاء وا

 املدرسة سالمالالطالبات  ترد -

 
  4-6اجلدول 

 اللقاء الثاين
 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة

 املدرسةالطالبات السالم  ترد - تبدأ املدرسة التعل م ابلقاء السالم  -
 الطالبات الدعاء تقرأ - قراءة الدعاءالطالبات ب سةر ملدا مرأت -
الغياب تقوم املدرسة بقراءة كشف  -

 وتدعو واحدا فواحدا
 الطالبات نداء كشف الغياب  ترد -

 حلشرا  عن سئلةأ سةر ملدا لتسأ -
 لسابقا

 سةر ملدا  السؤ الطالباتا جتيب -
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تشرح املدرسة الطالبات أهداف  -
  تعليم

ستمع الطالبات إىل شرح املدرسة ت -
 عن أهداف تعليم

تعب املدرسة املادة عن املوضوع  -
  "واإلجتماعيةالتسهيالت العامة "

 ستمع الطالبات املدرسة جبيدت -

 لبعديا رإلختباا الطالبات تعمل - لبعديا رالختباا سةر ملدا متقو  -
املدرسة طريقة التعليم  متستخد -

 (Peer Teaching) األقران
تستمع الطالبات عما تقدمن  -

 املدرسة
تقوم املدرسة بتقسيم الطالبات إىل  -

 نص احلوارجمموعات مث تعطي  تسعة
 لكل جمموعات

مع أصدقائهن  لس الطالباتجت -
 يف نص احلوار مث تبحثن 

 جمموعاهتن
نص  تقرأنأن  الطالبات سةر ملدا مرأت -

التسهيالت " احلوار عن املوضوع
 جمموعاهتنمع  "العامة واإلجتماعية

مع نص احلوار الطالبات  تقرأ -
 جمموعاهتن

 يفهمن  أن الطالبات املدرسة ترجو -
التسهيالت " نص احلوار عن املوضوع

 "العامة واإلجتماعية

 مع أصدقاهتن الطالباتتبحث  -
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 حتفظنأن  الطالبات سةر ملدا مرأت -
التسهيالت " عن املوضوع نص احلوار

 جمموعاهتنمع  "العامة واإلجتماعية

مع  نص احلوارالطالبات  حتفظ -
 جمموعاهتن

أتمر املدرسة الطالبات ملمارسة مث  -
أمام الفصل  صادقاهتن  مع  احلوار

 وأخذت نتيجتهن

قدم الطالبات عن احلوار أمام ت -
 الفصل

لطرح  لكل جمموعاتاملدرسة  أتمر -
إىل  الدراسية األسئلة  املتعلقة ابملواد

 أمام الفصلجمموعة 

سأل الطالبات عن املفردات ت -
 يفهمنوالتعبريات اليت مل 

أتمر املدرسة الطالبات لتلخص املواد  -
 الدراسية

 لخص الطالبات املواد الدراسيةت -

ختطب املدرسة النصيحة إىل  -
 الطالبات

ستمع الطالبات النصيحة اليت ت -
 ختطبها املدرسة

 (Refleksi)تؤدي املدرسة التعزيز  -
وتطلب الطالبات لكتابة مشاعرهن  

 على الورق

          التعزيز الطالبات تكتب -
(Refleksi) مشاعرهن  على  بكتابة

 الورق
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 لدعاء وا س بقراءةالدر  املدرسة تتمخت -
 السالمإلقاء 

 املدرسة سالمالالطالبات  ترد -

 

 4-7اجلدول 
 اللقاء الثالث

 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة
 املدرسةالطالبات السالم  ترد - تبدأ املدرسة التعل م ابلقاء السالم  -
 الطالبات الدعاء تقرأ - قراءة الدعاءالطالبات ب سةر ملدا مرأت -

املدرسة بقراءة كشف الغياب تقوم  -
 وتدعو واحدا فواحدا

 الطالبات نداء كشف الغياب  ترد -

ختتب املدرسة الطالبات االختبار  -
البعدي )بعد تطبيق طريقة التعليم 

خبرائط  (Peer Teaching)األقران 
 (املفاهم

تقوم الطالبات االختبار  -
البعدي)بعد تطبيق طريقة التعليم 

خبرائط  (Peer Teaching)األقران 
 (املفاهم

          تكتب الطالبات التعزيز - (Refleksi)تؤدي املدرسة التعزيز -



60 
 

 

 

وتطلب الطالبات لكتابة مشاعرهن  
 على الورق

(Refleksi) مشاعرهن  على  بكتابة
 الورق

لدعاء ا س بقراءةالدر  املدرسة تتمخت -
 السالمإلقاء و 

  سالمالالطالبات  ترد -

 

 البياانت حتليل - ب
 أنشطة املدرسة والطالبات يف عملية التعليم  -1

 هي لبحثا تانبيا جلمع حثةلباا تستخدم ليتا لطريقةا  
 عند الطالباتوا سةر ملدا نشطةأ ملالحظا فيالحظ. ةملباشرا ملالحظةا

 Peer)طريقة تعليم األقران  امباستخد لتعلموا لتعليما عملية

Teaching)، حيةان دبنو من ملالحظةا قةور على ملالحظا يعتمدو 
 لتعلموا لتعليما عملية عند لطالباتوا سةر ملدا ألنشطة مللحوظةا

 من تانلبياا حتسب، (Peer Teaching)طريقة تعليم األقران  امباستخد
 لباستعما لتعلموا لتعليما عملية اءجرإ عند الطالباتوا سةر ملدا نشطةأ
 :نلقانوا

p = 𝑅𝑇 𝑥 100 ٪    
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 البياانت:
P : النسبة املؤية 

R : جمموعةالقيمة احلصولة عليها 
T  :النتيجة الكاملة 

 
عملية اء جرإعند  الباتلطوا ةرسملداملسند ألنشطة احتليل و   

   :47 الحوأمخسة  ىلإلتعلم والتعليم ا
    81– 100 ٪ =ا جيد جد

     61- 80 ٪=  جيد 
    41– 60 ٪=  لمقبو 
     21- 40 ٪=  قصان 
 0 – 20 ٪=  سبرا
 

 

 
                                                             

 
47

Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), hlm. 281. 
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 أنشطة املدرسة -2

 سةر ملدا ألنشطة مللحوظةا حيةان دبنو من ملالحظةا قةور ماوأ  
 Peer)طريقة تعليم األقران  امباستخد لتعلموا لتعليما عملية يف

Teaching): 

 4-8 اجلد ول
 ألنشطة املدرسة عند عملية التعليم والتعلم نتيجة

 (Peer Teaching)طريقة تعليم األقران  امباستخد

 امللحوظة  لنتيجةا الناحية امللحوظة رقم

  1 2 3 4 

     األنشطة األوىل  -أ 

إىل الفصل املدرسة دخل ت  .1
 .متام الوقت

     

ابلسؤال عن  ةاملدرس قدرة  .2
املرافق العامة واالجتماعية 

 ن .وما حوهل ن  اليت يعرفوهن
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لتواصل اباملدرسة  قدرة  .3
املادة، وأهداف التعليم 

يف  اتلباودوافع الط
 .تعليم

     

     األساسيةاألنشطة   -ب 

نصوص  3 املدرسةعرض ت  .1
اليت حوار ابللغة العربية 

مع   الباتالط ن  يناقشه
.اجملموع  اهتن 

     

تطبيق املدرسة عملية   .2
طريقة تعليم ابستخدام 

 Peerتعليم األقران

Teaching  

     

من كل  أتمر املدرسة  .3
جمموعات للمنقشة املواد 

 اليت اعطائها.
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يف  الباتالط املدرسةوجه ت  .4
استخدام القاموس 
للحصول على معىن 
الكلمات وفقاا لقواعد 
اللغة اإلندونيسية اجليدة 

 .والصحيحة

     

 اجملموعات املدرسةنح مت  .5
دقيقة إلهناء املناقشة  30

 .وحفظ نص حوار

     

 طلب، تبعد االنتهاء  .6
املدرسة على كل جمموعة 

مام أ ملمارسة احلوار
 .الفصل

     

الفرصة  درسةعطي املت  .7
لتسأل ما مل  لكل جمموعة

 يفهمن عن احلور إىل
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 اليت تظهور.   جمموعة

إبجراء  درسةقوم املت  .8
حتسينات على عمل كل 
جمموعة ويضمن عدم 
وجود أخطاء يف استخدام 
اللغة وفقاا لقواعد اللغة 

يسهل  حىتالصحيحة 
على املستمع فهم نتائج 

 عرضها بسهولة.

     

     النهايةاألنشطة   -ج 

تقدر املدرسة على توجيه   .1
أن خيلص  املادة  اتلباالط

 دراسية.ال

     

درسة على املأتكيد   .2
اإلجاابت اليت  شرحها  
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 .اجملموعة

  59   اجملموع 

 : جيد جدا 4: جيد        3: مقبول       2: انقص         1
 العربية، فهي:أما نتيجة ألنشطة املدرسة عند إدارة تعليم اللغة 

p = 𝑅𝑇  100 ٪    

 
 ٪ 100 𝑥 59 p =       

             60   
٪ 100 𝑥 0،983p =  

                60 
   ٪98.3        p =        

   
 تدل على أهنا وقعت ما بني حد  = 98.3p٪ وبنتيجة    

بتقدير جيد جدا. فتكون داللة أن أنشطة املدرسة عند  ٪ 81-100
 (Peer Teaching) األقرانطريقة تعليم إدارة تعليم الرتكيب ابستخدام 
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خبطواته الصحيحة وأبحناء ومعاير عملية تعليم والتعلم اليت تلزم أن هتتم 
 املدرسة عند عملية التعليم والتعلم.

 

 أنشطة الطالبات -3

 اتلبامن بنود انحية املالحظة ألنشطة الطأما ورقة املالحظة   
 Peer)طريقة تعليم األقران  امباستخدعملية التعليم والتعلم  عند

Teaching): 

 4-9 اجلدول
 عند عملية التعليم والتعلم الطالبات ألنشطة نتيجة

 (Peer Teaching)طريقة تعليم األقران  امباستخد
 رقم
 

 
 

 الناحية امللحوظة

حلوار على  ينتبهنمجيع الطالبات  4 اهتمام الطالبات 
التسهيالت اليت تظرها املدرسة عن 

 العامة واالجتماعية
الطالبات ينتبهن على  من كثرية 3  

احلوار اليت تظرها املدرسة عن 
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 التسهيالت العامة واالجتماعية

بعض الطالبات ينتبهن على احلوار  2  
التسهيالت اليت تظرها املدرسة عن 

 واالجتماعيةالعامة 
على احلوار  الطالبات ينتبهنال  1  

التسهيالت اليت تظرها املدرسة عن 
 العامة واالجتماعية

مجيع الطالبات يناقشن احلوار مع  4 مناقشة الطالبات 
التسهيالت العامة جمموعاهتن  عن 

  واالجتماعية
كثرية من الطالبات يناقشن احلوار  3  

 التسهيالتمع جمموعاهتن  عن 
 العامة واالجتماعية

بعض الطالبات يناقشن احلوار مع  2  
التسهيالت العامة جمموعاهتن  عن 

 واالجتماعية
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احلوار مع  الطالبات ال يناقشن 1  
التسهيالت العامة جمموعاهتن  عن 

 واالجتماعية
أنشطة الطالبات  

 يف طرح األسئلة

يسألن ما مل مجيع الطالبات  4
يفهمنهن  عن مواد الدراسية 

 التسهيالت العامة واالجتماعية
يسألن ما مل كثرية من الطالبات  3  

يفهمنهن  عن مواد الدراسية 
 التسهيالت العامة واالجتماعية

يسألن ما مل بعض الطالبات  2  
يفهمنهن  عن مواد الدراسية 

 التسهيالت العامة واالجتماعية
ما مل يفهمن  الطالبات يسألنال  1  

التسهيالت عن مواد الدراسية 
 العامة واالجتماعية

مجيع الطالبات متحمسني على  4متحمسني  
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الطالبات على 
 فهم احلوار

ينلن لفهم احلوار مع جمموعاهتن  
  مرضية نتيجة

 متحمسني كثرية من الطالبات 3  
على فهم احلوار مع جمموعاهتن  

 لينلن نتيجة مرضية
على  متحمسني بعض الطالبات 2  

ينلن فهم احلوار مع جمموعاهتن  ل
 نتيجة  مرضية

 متحمسني الطالبات محاسةال  1  
على فهم احلوار مع جمموعاهتن  

 لينلن نتيجة مرضية
ثقة الطالبات  

على ممارسة 
 احلوار

مجيع الطالبات ثقة على ممارسة  4
وفقاا لقواعد احلوار مع جمموعاهتن  

يسهل  حىتاللغة الصحيحة 
فهم نتائج عرضها للاملستمع 

 بسهولة.
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الطالبات ثقة على كثرية من  3  
وفقاا ممارسة احلوار مع جمموعاهتن  

يسهل  حىتلقواعد اللغة الصحيحة 
فهم نتائج عرضها للاملستمع 

 بسهولة.
بعض الطالبات ثقة على ممارسة  2  

وفقاا لقواعد احلوار مع جمموعاهتن  
يسهل  حىتاللغة الصحيحة 

فهم نتائج عرضها للاملستمع 
 بسهولة.

من الطالبات على ممارسة  ثقةال  1  
وفقاا لقواعد احلوار مع جمموعاهتن  

يسهل  حىتاللغة الصحيحة 
فهم نتائج عرضها للاملستمع 

 بسهولة.
تصحيح ل يستطعن  الطالباتمجيع  4دقة الطالبات  
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على تصحيح 
احلوار من 
 جمموعات أخرى

بدقة  احلوار من جمموعات أخرى
التسهيالت العامة  عن 

  واالجتماعية
  3 

 
الطالبات  يستطعن كثرية من 

لتصحيح احلوار من جمموعات 
أخرى بدقة عن  التسهيالت العامة 

 واالجتماعية
الطالبات  يستطعن لتصحيح بعض  2  

احلوار من جمموعات أخرى بدقة 
التسهيالت العامة عن  

 واالجتماعية
الطالبات يستطعن ال أحد   1  

لتصحيح احلوار من جمموعات 
أخرى بدقة عن التسهيالت العامة 

 واالجتماعية
 24  اجملموع 
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 : جيد جد 4  : جيد 3 : مقبول   2 : انقص1
 أما نتيجة ألنشطة املدرسة عند إدارة تعليم اللغة العربية، فهي:

 ٪ p = 𝑅𝑇 𝑥100 

 ٪ 100 𝑥 22 p =       
              24   

٪ 100 𝑥 0،916p =  
            24      

                          p = 91.6 ٪ 

        

 وقعت ما بني حد تدل على أهنا p = ٪ 91.6ونتيجة    

جيد جدا .ألن أكثر من األنشطة املدرسة  بتقدير 100٪ – 81
 أيضا.نتيجتها جيد جدا  اتلبااألنشطة الطو نتيجتها جيد جدا 

 اتلباامليول والرغبة لدى الط ووينم طريقةمع ذلك ابستخدام هذه ال 
حبا يف  اتلباالط نجيعل طريقةعند التعليم. وكذلك ابستعمال هذه ال

 تعليم يفأي  تملعلوماا ءبقاإ يف اتباللطا يسهلناللغة العربية و  تكلم
 . مهارة الكالم
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 حتليل لالختبار .2

قد قامت  مهارة الكالمعلى  اتلباوللحصول نتائج الط  
والنتائج اليت حصلت عليها ، واالختبار البعدي الباحثة ابإلختبار القبلي

 : ل التايلِن )أ( وعرضتها الباحثة يف اجلدو الثا يف الفصل اتلباالط
 4-11 اجلدول

 عند عملية التعليم والتعلم الطالبات إلختبارات نتيجة
 (Peer Teaching)طريقة تعليم األقران  امباستخد

 الطالبات
نتيجة 

االختبار  
 القبلي

 تقدير
نتيجة 

االختبار  
 البعدي

 تقدير

 جيد  76 مقبول 60 1الطالبة 
 جيد جدا 100 جيد جدا 88 2الطالبة 
 جيد جدا 84 جيد 72 3الطالبة 
 جيد 70 مقبول 56 4الطالبة 
 جيد جدا 88 جيد 80 5الطالبة 
 جيد 68 مقبول 50 6الطالبة 
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 جيد جدا 98 جيد جدا 88 7الطالبة 
 جيد 62 مقبول 46 8الطالبة 
 جيد 74 مقبول 48 9الطالبة 
 جيد 70 مقبول 58 10الطالبة 
 جيد 78 مقبول 62 11الطالبة 
 جيد جدا 82 جيد 70 12الطالبة 
 جيد  80 مقبول 66 13الطالبة 
 جداجيد  82 جيد 68 14الطالبة 
 جيد 76 مقبول 60 15الطالبة 
 جيد جدا 94 جيد جدا 82 16الطالبة 
 جيد  62 مقبول 44 17الطالبة 
 جيد 80 مقبول 64 18الطالبة 
 جيد جدا 100 جيد جدا 88 19الطالبة 
 جيد جدا 82 جيد 70 20الطالبة 
 جيد 70 مقبول 54 21الطالبة 
 جيد جدا 96 جيد جدا 82 22الطالبة 
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 جيد جدا 100 جيد جدا 86 23الطالبة 
 جيد  68 مقبول 48 24الطالبة 
 جيد جدا  84 جيد 68 25الطالبة 
 جيد جدا 88 جيد 70 26الطالبة 
 جيد  76 مقبول 62 27الطالبة 
 جيد جدا 88 جيد 78 28الطالبة 

  2282  1834 جمموع
 1834:28 املعدل

65.5= 
2282:28 

81.5= 
 

البات على نتيجة االختبار البياانت حصلت الطمن هذه    
وقبل  إجراء  (.81.5االختبار البعدي ) (، ونتيجة65.5) القبلي

، تقوم الباحثة بضبط Paired samples Test أم  Test-Tب       اإلختبار 
 (Uji Normalitas)ابستعمال اختبار العمل  (Normalitas Data) الفائل

حتصيل ضب الفاءيل التلي يتضح على نتيجة يبني عن  4-11واجلدول 
 (Normalitas Data) . ضيط الفائيل
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 4-11اجلدول 
 Uji Normalitas)) نتيجة ضيط الفائيل

Tests of Normality 

 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Pree-Test .086 28 .200
*
 .952 28 .217 

Post-Test .090 28 .200
*
 .953 28 .241 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

يدل على أن حتصيل االختبار القبلي  4-11 ومن اجلدول   
   (sig)  مبستوى الداللةUji Normalitas).  ) العمل ابستعمال اختبار

أكب من  241  (sig)(. واالختبار البعدي0،05) أكب من 217
  . طبيعية نتكو تانلبياأن ا على لتد(. وهذه 0،05)
  .Uji Homogenitas))ملتجانس ا رباالختبا حثةلباا ميقو لتايلا اتخلطووا
 :  Uji Homogenitas))ملتجانس ر االختباالنتيجة من اما وأ
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 4-12اجلدول 
 Uji Homogenitas)) ملتجانسار ختبانتيجة ا

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

1.138 1 54 .291 

   
 يدل على أن حتصيل االختبار 4-12 ومن اجلدول   

(. 0،05أكب من ) ،291 (sig) بنتيجة .Uji Homogenitas ملتجانسا
 متجانسة. تانلبياأن ا ىلإ لنتيجةا تلك فتشري

 Uji).  )ابعتماد على البياانت السابقة أن نتيجة ضبط الفائيل 

Normalitas 
 Uji)) يتم توزيعها بشكل طبيعي ونتيجة اإلختبار املتجانس   

Homogenitas وميكن البياانت بشكل طبيعي ومتجانسة   يشر إىل أن
القبلي املتفرق بني نتيجة االختبار أم جمموع   (Uji-T) إجراء ابختبار 

 ت كما يف اجلدول اآليت : – ونتيجة االختبار البعدي إلجراء اختبار
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 4-13اجلدول 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Pree-Test 66.71 28 13.589 2.568 

Post-Test 81.29 28 11.369 2.148 

  
 نتيجة االختبار القبلييدل على أن  4-13من اجلدول    

واخلطوة التالية هي (. 81،29البعدي )االختبار ( ونتيجة 66،71)
لرتقية قدرة  (Peer Teaching) تعليم األقراننظر إىل أتثري استخدام 

. حتصيله كما T-test جيد جدا ابستعمال مهارة الكالمعلى  اتلباالط
 يف اجلدول اآليت: بني 
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 4-14اجلدول 

  T-Testحتصيل 

 

-Sig. (2-tailed)) pحتصيل يدل على أن  4-14من اجلدول    

value)  أصغر من مستوى الداللة(، 000) بنتيجة (⍺=0،05 )
يكون  (Peer Teaching) تعليم األقرانوهذا يدل على أن استخدام 

 .مهارة الكالمعلى  اتلبالرتقية قدرة الط فعاال
 

 املناقشة (ب 

ات عند لبااملدرسة والطأنشطة أما املناقشة هذا البحث فهي   
درجة جيد جدا على  حصلت (Peer Teaching) تطبيق تعليم األقران

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

 

Pree-

Test 

Post-

Test 

-14.571 3.563 .673 -15.953 -13.190 -21.637 27 .000 
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على مهارة الكالم كما ورد  فيدل على أهنا تؤثر يف ترقية قدرة الطالبات
وتتضح نتيجتا االختبار  ات.لباأنشطة املدرسة والطيف ورقيت مالحظة 

 SPSS“ ابستخدام البانمج  T-Testإجراء القبلي واالختبار البعد بعد 

Statistics 22” دلت على نتيجة مستوى الداللة ،((Sig. (2-tailed) 

وهذا يدل  (⍺=0،05)وهي أقل من نتيجة مستوى الداللة  0،000
لرتقية  يكون فعاال (Peer Teaching)طريقة تعليم األقران  على تطبيق

 .مهارة الكالمعلى  اتلباقدرة الط
 هاتائج البحث الذي أجرانتائج هذا البحث على نتدعم و   

يف  (Peer Teaching)بنت رائحة اجلنة عن أتثري طريقة تعليم األقران 
تائج اختبار مهارة ن بناء على حمصولة من  48تعليم مهارة القراءة".

مرتفعة يف تعليم مهارة  ةالقراءة ابستخدام طريقة التعليم األقران هلا أتثري 
-Sig. (2))قيمة  T  %. ومن اختبار88 أتثري كبري هوأما . القراءة

tailed) 0،000 لنتائج تشري إىل وجيد أتثري كبري على  كفائة هذا ا
تعليم  طريقةوبذالك تستنتج الباحثة أن  .مهارة القراءة الطالب يف

                                                             

  
48

)بنت رائحة اجلنة، الرسالة: "أتثري طريقة تعليم األقران   Peer Teaching يف تعليم  (
     91(، ص. 2018تولونج أجونج، مهارة القراءة" )جاوا شرقية : 
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عملية والطلبة يف  ةتستطيع أن تسهل املدرس (Peer Teaching)األقران 
 . التعليمية

 

 الفرضحتقيق  (ج 

وفقا للبياانت اليت سبق حتليلها، تريد الباحثة أن حتقق   
 الفروض الىت افرتضتها يف الفصل األول: 

 Peer)طريقة تعليم األقران : إن استخدام   الفرض البديل -1

Teaching)  مهارة الكالم.على  اتلبالرتقية قدرة الطيكون فعاال 

 Peer) األقرانطريقة تعليم : إن استخدام  الفرض الصفري -2

Teaching) مهارة الكالم. على  اتلبالرتقية قدرة الط مل يكن فعاال 

 

-Sig. (2-tailed)) p  حتصيلأن  4-14يف اجلدول التايل       

value مستوى الداللة  أصغر من( 0،000)  بنتيجة(⍺=0،05)  وهذا
مقبول  (Ha)والفرض البديل  مردود (Ho) يدل على أن الفرض الصفري

يكون فعاال  ((Peer Teaching طريقة تعليم األقران إن استخدامأي 
 مهارة الكالم.على  اتلبالرتقية قدرة الط
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 
 نتائج البحث -أ 

طريقة ابلبحث التجريي عن استخدم بعد ما قدمت الباحثة و   
الطالبات على مهارة  لرتقية قدرة (  (Peer Teachingتعليم األقران

 الكالم، فحصلت النتائج البحث كما تلي:
 يف إجراء طريقة تعليم األقران باتلاإن أنشطة املدرسة والط -1

(Peer Teaching) جيد  لرتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم
 جدا. بناءا على احملصولة من املالحظة املباشرة للمدرسة هي

وهذه تدل ( 91.6٪ الطالبات )( ونتيجة 98.3٪ ) بنتيجة
مبعىن عملية التعليم   100٪ -81على أهنا ما وقعت بني حد 

لرتقية قدرة  (Peer Teaching) والتعلم ابستخدام تعليم األقران
 الطالبات على مهارة الكالم جيد جدا.

ن و يك (Peer Teaching) إن استخدام إجراء طريقة تعليم األقران -2
-Sig. (2إن  . الطالبات على مهارة الكالملرتقية قدرة  الفعا
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tailed)) p-value) مستوى الداللة  أصغر من 0،000 بنتيجة
(⍺=0،05) وهذا يدل على أن الفرض الصفري (Ho) مردود 

 .مقبول (Ha) والفرض البديل

 

 االقرتحات  -ب
آهتا الباحثة ضرورية تقدمها، وهناك بعض املقرتاحات اليت ر   
 :كما يلي وهي 

 MAN 1 Boarding      ترجو الباحثة على مدرسة اللغة العربية ب -1

School Barat  أبن تستخدم طريقة تعليم األقرانPeer) 

Teaching)  لرتقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم يف تعليم
قدر على ترقية ت الطريقةاللغة العربية، ألن ابستخدام هذه 

يف تعليم مهارة  اتلباثري على تنمية رغبة الطأتالدوافع، و
 الكالم.

 اتلبارفع نتيجة الطت الطريقةترجو الباحثة أبن يستخدم هذه  -2
 على مهارة الكالم.
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وترجو الباحثة من القارئني االصالح إذا وجدوا يف هذه الرسالة  -3
االخطاء أو العيوب حىت تكون رسالة كاملة ومفيدة للباحثة 

 والقارئني.
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 Peer)أتثري طريقة تعليم األقران م.  2016بنت رائحة اجلنة. 

Teaching) كلية الرتبية وأتهيل . يف تعليم مهارة القراءة
 اإلسالمية احلكومية. جامعة تعليم اللغة العربية. قسم املعلمني

   .تولونج أجونج

، تدريس اللغة العربية .م 1977 .الدكتور حممد صاحل الدين جمازر
 بريوت: دار القلم.



87 
 

 

 

، بريوت: دار املنجد ىف اللغة واألعالم  .م 2003. لويس معلوف
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BAHASA ARAB 

 

Satuan   : MAN  (Madrasah Aliyah  Negeri) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : XI (Genap) 

Materi Pokok :  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج   

Jam Pertemuan : 6 X 45  Menit 

 

KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD( 
A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 

pro-aktif dan Menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan 

alam,   serta dalam menempakan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan perdaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah kongkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 



 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 

Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang 

diwujudkan dalam semangat 

belajar. 

1.1.1. Mengungkapkan rasa syukur 

atas kesempatannya dapat 

mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa internasional..  

 

 

 

 

2.1 

Menunjukkan perilaku santun 

dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi 

dengan guru dan teman. 

2.1.1 Menerapkan perilaku santun 

dalam bertutur dan 

bertindak serta percaya diri 

dalam berkomunikasi 

sehari-hari baik dengan 

teman ataupun guru. 

4.1   

Melakukan dialog sederhana sesuai 

konteks dengan tepat dan lancar, 

terkait topik : 

 

ة َواالْجتَِماِعيَة  dengan تَْسِهْيََلت العَامَّ

memperhatikan unsur kebahasaan, 

stuktur teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks 

4.1.1 Meniru hiwar seperti yang 

dilafadhkan oleh guru terkait 

topik  َتْسِهْيََلت الَعامَّة
ِتَماِعَيةَواالجْ   dengan baik dan 

benar. 

4.1.2 Melafalkan teks hiwar 

dengan intonasi dan lahjah 

yang baik dan benar secara 

berkelompok terkait topik 

ِتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالجْ   

4.1.3 Mendiskusikan hiwar yang 

dibagikan  oleh guru terkait 

topik 



 

 

ِتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالجْ    

secara berkelompok dengan 

baik dan benar. 

4.1.4 Mempraktekkan teks hiwar 

yang telah dibahas di depan 

kelas terkait topik  َتْسِهْيََلت
ِتَماِعَيةالَعامَّة َواالجْ   dengan baik 

dan benar. 

  

 

 الرتكيب    :        اجلملة الفعلية       

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan tema 

tentang  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  siswa mampu meniru, melafalkan, 

mendiskusikan, dan mempraktekkan teks hiwar sesuai dengan yang didengar 

secara lisan dengan memperhatikan unsur kebahasaan yang benar dan  sesuai 

konteks   tentang fasilitas umum dan social. 

 

D. Kegiatan Pembelajaran ( 6 x 45 menit ) 

 Pertemuan Pertama (2x45 menit) 

No.  Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan / Apersepsi : 

 Guru mengucapkan salam dan doa bersama  

 Guru menyapa siswa dan menanyakan kabar, lalu 

bertanya dengan kalimat ماذا درسنا اآلن؟ 

30 

Menit 



 

 

 Guru memberikan motivasi  sebelum memberi 

pelajaran  

 Guru memeriksa kehadiran dan kerapian berpakaian 

siswa serta kebersihan kelas  

 Guru melakukan apersepsi dengan cara mengajak 

siswa untuk menebak gambar yang telah di siapkan 

oleh guru, lalu  mengaitkannya dengan materi yang 

akan dipelajari terkait topic  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج   

 Guru melakukan pre-test sebelum pembelajaran terkait 

topic  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  

2. 

Kegiatan inti :  

1. Mengamati  

 Guru menanyakan kepada siswa tentang 

ِتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالجْ    dan siswa 

menjawab sesuai dengan kemampuannya 

 Guru memberi penguatan dari jawaban yang 

diutarakan oleh siswa dan membenarkan 

jawaban siswa yang mengalami kesalahan 

 Guru memperlihatkan teks hiwar melalui 

power point di depan kelas tentang  َتْسِهْيََلت
ِتَماِعَيةالَعامَّة َواالجْ   

 Peserta didik mengamati teks hiwar pada slide 

power point yang diperlihatkan oleh guru. 

 Guru melafalkan teks hiwar terkait materi 

ِتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالجْ   dengan ungkapan 

yang benar. 

 Siswa menyimak dengan benar dan meniru 

ungkapan yang dibacakan oleh guru. 

 

 

 

 

40 

Menit 



 

 

2. Menanya  

 Guru menanyakan pemahaman siswa tentang 

topik yang telah dijelaskan 

 Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

mereka pahami tentang materi yang telah 

dijelaskan 

 Guru menanyakan arti mufradat yang telah 

diberikan sebelumnya kepada murid secara 

acak  

 

3. Mengeksplorasi  

 Guru menjelaskan tentang cara menanyakan 

 fasilitas umum)   ِتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالجْ 

dan social) serta cara menjawabnya, 

kemudian guru bertanya kepada siswa tentang 

ungkapan  

  "ما أنواع من  َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية ؟"  
dan sebagainya.  

 Peserta didik memperhatikan dan menyimak 

penjelasan guru kemudian siswa merespon 

berdasarkan pertanyaan guru seperti,  أنواع من "
َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية   

       شاريع، مسجيد، َكْهَرََبء وغريىا.       مثل : 

 

 Guru meminta siswa untuk membuat hiwar 

terkait materi  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  

bersama teman kelompoknya. 

 Peserta didik berduskusi dengan teman 

kelompok dalam membuat hiwar. 

 



 

 

4. Mengasosiasi 

 Guru meminta siswa untuk memperhatikan 

dan mengoreksi dialog yang diperagakan oleh 

teman kelompok lain.  

 Peserta didik saling mengoreksi bunyi kata, 

frasa dan kalimat yang dikemukakan oleh 

teman lain. 

 

5. Mengkomunikasi  

 Guru meminta siswa dari perwakilan setiap 

kelompok secara berpasangan untuk 

menirukan kembali teks hiwar terkait topik 

ِتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالجْ   dengan melafalkan 

ungkapan pada titik-titik kosong sesuai 

dengan konteks kehidupan masing-masing 

siswa.  

 Siswa melakukan dialog singkat secara 

berpasangan terkait topik  َتْسِهْيََلت الَعامَّة
ِتَماِعَيةَواالجْ   dengan teman kelompoknya di 

depan kelas sesuai dengan konteks kehidupan 

masing-masing. 

 

3. 

Penutup  

 Dibawah bimbingan guru peserta didik memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi pelajaran yang telah 

dipelajari 

 Guru memberikan refleksi terhadap proses 

pembelajaran. 

 Guru memberikan pesan moral kepada peserta didik 

 peserta didik  bersama guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam. 

20  

Menit 

 

 

 



 

 

 

 Pertemuan Kedua (2x45 menit) 

No.  Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan / Apersepsi : 

 Guru mengucapkan salam dan doa bersama  

 Guru menyapa siswa dan menanyakan kabar, lalu 

bertanya dengan kalimat ماذا درسنا اآلن؟ 

 Guru memberikan motivasi  sebelum memberi 

pelajaran  

 Guru memeriksa kehadiran dan kerapian berpakaian 

siswa serta kebersihan kelas  

 Guru melakukan apersepsi dengan mengulang materi 

yang telah dipelajari sebelumnya terkait kosa kata 

tentang  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج   

15 

Menit 

2. 

Kegiatan inti : 

1. Mengamati  

 Guru menanyakan kepada siswa tentang 

ِتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالجْ    dan siswa 

menjawab sesuai dengan kemampuannya 

 Guru memberi penguatan dari jawaban yang 

diutarakan oleh siswa dan membenarkan 

jawaban siswa yang mengalami kesalahan 

 Guru memperlihatkan teks hiwar melalui 

power point di depan kelas tentang  َتْسِهْيََلت
ِتَماِعَيةالَعامَّة َواالجْ   

 Peserta didik mengamati teks hiwar pada slide 

power point yang diperlihatkan oleh guru. 

 Guru melafalkan teks hiwar terkait materi 

 dengan ungkapan َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية

yang benar. 

 Siswa menyimak dengan benar dan meniru 

ungkapan yang dibacakan oleh guru. 

35 

Menit 



 

 

 

2. Menanya  

 Guru menanyakan pemahaman siswa tentang 

topik yang telah dijelaskan 

 Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

mereka pahami tentang materi yang telah 

dijelaskan 

 Guru menanyakan arti mufradat yang telah 

diberikan sebelumnya kepada murid secara 

acak  

 

3. Mengeksplorasi  

 Guru menjelaskan tentang cara menanyakan 

ِتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالجْ   (fasilitas umum dan 

social) serta cara menjawabnya, kemudian 

guru bertanya kepada siswa tentang ungkapan 

     "ما أنواع من  َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية ؟" 
dan sebagainya.  

 Peserta didik memperhatikan dan menyimak 

penjelasan guru kemudian siswa merespon 

berdasarkan pertanyaan guru seperti,  أنواع من "
ََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَيةَتْسِهيْ    

              شاريع، مسجيد، َكْهَرََبء وغريىا.مثل : 

 Guru meminta siswa untuk membuat hiwar 

terkait materi َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية 
bersama teman kelompoknya. 

 Peserta didik berduskusi dengan teman 

kelompok dalam membuat hiwar. 

 

 



 

 

4. Mengasosiasi 

 Guru meminta siswa untuk memperhatikan 

dan mengoreksi dialog yang diperagakan oleh 

teman kelompok lain.  

 Peserta didik saling mengoreksi bunyi kata, 

frasa dan kalimat yang dikemukakan oleh 

teman lain 

5. Mengkomunikasi  

 Guru meminta siswa dari perwakilan setiap 

kelompok secara berpasangan untuk 

menirukan kembali teks hiwar terkait topik 

 dengan melafalkan َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية

ungkapan pada titik-titik kosong sesuai 

dengan konteks kehidupan masing-masing 

siswa.  

 Siswa melakukan dialog singkat secara 

berpasangan terkait topik  َتْسِهْيََلت الَعامَّة
 dengan teman kelompoknya di َواالْجِتَماِعَية

depan kelas sesuai dengan konteks kehidupan 

masing-masing. 

 

3. 

Penutup  

 Guru memberikan post-test terhadap materi yang sudah 

dipelajari bersama. 

 Dibawah bimbingan guru peserta didik memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi pelajaran yang telah 

dipelajari 

 Guru memberikan refleksi terhadap proses 

pembelajaran. 

 Guru memberikan pesan moral kepada peserta didik 

 peserta didik  bersama guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam. 

40 

Menit 

 

 



 

 

 

 Pertemuan Ketiga (2x45 menit) 

No.  Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan / Apersepsi : 

 Guru mengucapkan salam dan doa bersama  

 Guru menyapa siswa dan menanyakan kabar, lalu 

bertanya dengan kalimat ماذا درسنا اآلن؟ 

 Guru memberikan motivasi  sebelum memberi pelajaran  

 Guru memeriksa kehadiran dan kerapian berpakaian 

siswa serta kebersihan kelas  

 Guru melakukan apersepsi dengan mengulang materi 

yang telah dipelajari sebelumnya terkait kosa kata 

tentang َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية 

15 

Menit 

2. 

Kegiatan inti : 

1. Mengamati  

 Guru menanyakan kepada siswa tentang 

 dan siswa menjawab  َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية

sesuai dengan kemampuannya 

 Guru memberi penguatan dari jawaban yang 

diutarakan oleh siswa dan membenarkan 

jawaban siswa yang mengalami kesalahan 

 Guru memperlihatkan teks hiwar melalui power 

point di depan kelas tentang  َتْسِهْيََلت الَعامَّة
 َواالْجِتَماِعَية

 Peserta didik mengamati teks hiwar pada slide 

power point yang diperlihatkan oleh guru. 

 Guru melafalkan teks hiwar terkait materi 

 dengan ungkapan َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية

yang benar. 

 Siswa menyimak dengan benar dan meniru 

ungkapan yang dibacakan oleh guru. 
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Menit 



 

 

 

2. Menanya  

 Guru menanyakan pemahaman siswa tentang 

topik yang telah dijelaskan 

 Siswa menanyakan hal-hal yang belum mereka 

pahami tentang materi yang telah dijelaskan 

 Guru menanyakan arti mufradat yang telah 

diberikan sebelumnya kepada murid secara acak  

 

3. Mengeksplorasi  

 Guru menjelaskan tentang cara menanyakan 

 fasilitas umum dan)  َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية

social) serta cara menjawabnya, kemudian guru 

bertanya kepada siswa tentang ungkapan 

    َما أنواع من  َتْسِهْيََلت الَعامَّة  اللغَة العربية املادة"
  َواالْجِتَماِعَية ؟" 

  

dan sebagainya.  

 Peserta didik memperhatikan dan menyimak 

penjelasan guru kemudian siswa merespon 

berdasarkan pertanyaan guru seperti,   أنواع من "
 َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية

              شاريع، مسجيد، َكْهَرََبء وغريىا.مثل : 

 

 Guru meminta siswa untuk membuat hiwar 

terkait materi َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية 
bersama teman kelompoknya. 

 Peserta didik berduskusi dengan teman 



 

 

kelompok dalam membuat hiwar. 

 

4. Mengasosiasi 

 Guru meminta siswa untuk memperhatikan dan 

mengoreksi dialog yang diperagakan oleh 

teman kelompok lain.  

 Peserta didik saling mengoreksi bunyi kata, 

frasa dan kalimat yang dikemukakan oleh 

teman lain. 

 

5. Mengkomunikasi  

 Guru meminta siswa dari perwakilan setiap 

kelompok secara berpasangan untuk menirukan 

kembali teks hiwar terkait topik   َتْسِهْيََلت الَعامَّة
 dengan melafalkan ungkapan pada َواالْجِتَماِعَية

titik-titik kosong sesuai dengan konteks 

kehidupan masing-masing siswa.  

 Siswa melakukan dialog singkat secara 

berpasangan terkait topik  َتْسِهْيََلت الَعامَّة
 dengan teman kelompoknya di َواالْجِتَماِعَية

depan kelas sesuai dengan konteks kehidupan 

masing-masing. 

3. 

Penutup  

 Guru memberikan post-test terhadap materi yang sudah 

dipelajari bersama 

 Dibawah bimbingan guru peserta didik memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi pelajaran yang telah 

dipelajari 

 Guru memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran. 

 Guru memberikan pesan moral kepada peserta didik 

 peserta didik  bersama guru menutup pembelajaran 

dengan doa dan salam. 
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Menit 

 



 

 

E. Alat/bahan, media dan sumber belajar 

a. Alat/bahan  

 Spidol 

 Laptop 

 Penghapus  

b. media  

 Papan tulis  

 Power point  

c. sumber belajar  

 Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab kurikulum 2013 kelas 

XI  

 

F. Pendektan dan metode pembelajaran 

1. Pendekatan Saintific 

2. Metode Peer Teaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 1 

Materi Pelajaran 

BAHAN AJAR 

 َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية
 

ة ِف اْلَعاِصَمة ِمْن فَ ْوقِ َفاِطَمة وَصاِحَباِِتَا َشاَىَد )  اْلبُ رْج اْلَقْوِمّي بِ  بَ ْعَض اْلَمَراِفق اْلَعامَّ
 (َجاَكْرتَ 

َرة.    ما شا هللا ...  اي َصاِحَبيت، ىذه َمِديْ َنة  : َفاِطَمة  َكِبي ْ
  اْلبُ رْج اْلَقْوِميّ  نَ َعم، َىيَّا َنْذَىُب إََل َساَحة  : َحِدْْيَة

 َىِذه الَساَحة الَواِسَعة  : َزْىَرة
    َكْم ِاْرتَِفاُع ىَذا اْلبُ رْج    ،ج اْلَقْوِمّي ِِبَذا ْااِلْرتَِفاعَلَْ َأُكن َأظُّن َأنَّ اْلبُ رْ   : َفاِطَمة

 اْلَقْوِمّي؟    
 ! َىيَّا نَ ْنظُر ِف اْلِمْنظَار، ِمرْت  ٖٓٓ: َحَواََل  َحِدْْيَة

 )َفاِطَمة َوَزْىَرة : َىيَّا...(   
َلة. أُْنظَُرا ! تِ  ما شا هللا ...  ىذه َمِديْ َنة : َزْىَرة ي ْ ْلَك ُجُسْور ََيُّر فَ ْوقَ َها النَّاس َجَِ

يَّاَرات ُجُسْور ُأْخَرىوَ     َها السَّ  . ََتُّر َعَلي ْ
ْيل َفاِطَمة  :  ما شا هللا ...  َىَذا َمْنَظر َجَِ

 نَ َعم، إَن الُعْطَلة الَسِعْيَدة  : َحِدْْيَة
 َوأَفْ رَُح ِبَفرٍْح َشِدْيدٍ  : َزْىَرة

 



 

 

 
 

 (اِِتَا إَل َمِديْ َنة بَ ْنَدا أْتِشَيوَفاِطَمة وَصِديقَ  )َذَىَبت
َرة، ىيَّا نَْذَىُب إََل َمْسِجد  : َفاِطَمة    َماَشا هللا... اي َصِديَقيت، ىذه َمِديْ َنة َكِبي ْ

 بَ ْيت الَرْْحَن    
َساِجد ِف أْتِشَيو   : َحِدْْيَة

َ
 ُىَو َأَحد ِمْن َأْكََب امل

 ِف أْتِشَيو نَ َعم، ُىَو َمْسجد َمْشُهْور  : َزْىَرة
ْسِجد ِفيها املَِظَلَّت الَكِبرْية ؟  :  َفاِطَمة

َ
 َعَلى الِفْكَرة، ِلَماَذا ِف َصْفَحة امل

 ألّن املَِظَلَّت َتْسَتِطع أْن تُظَلَِّل َزائِر املْسِجد   : َحِدْْيَة

ْيل  اُْنظُرَ ُسْبَحاَن هللا...  : َزْىَرة  ا ! َىَذا بُْسَتان َجَِ
ْيل نَ عَ  : َفاِطَمة  م،  َوَىَذا َمْسِجد َجَِ

 ْاأَلَذان ِلَصََلِة اْلَمْغِرب! اِاْْسَعَ  : َحِدْْيَة
 تَ َعال نَ ْن زِل َلَعلََّنا نُْدرِك َصََلَة اْلَمْغِرب : َزْىرَة 

 )َحِدْْيَة َو َفاِطَمة : َىيَّا.   
         

      

 

 

 



 

 

 

 

َناء  )َذَىَبت  (ْواَلبُوهمَ  بِ َفاِطَمة وَصاِحَباِِتَا إَل ِمي ْ
َلة، أُْنظَُرا إَل َمْنَظر الَعاََل   اي َصاِحَبيِت، ىذه َمِديْ َنة  : َفاِطَمة ي ْ  َجَِ

ِديَنة ََبٌْر َكِثرْي  : َحِدْْيَة
َ

 ِف َىِذه امل
 َىْل َذِلك الَصِحْيح ؟   : َزْىَرة

َناء  :  َفاِطَمة  َصِحْيح، َواآلن َىيَّا َنْذَىب إََل ِمي ْ

 َزْىرَة : َىيَّا... ( )َحِدْْيَة وَ      
َرة أَْيًضا : َحِدْْيَة يَة َكِبي ْ َناء َكِبرْي وِفْيِو ُمَعدِّ  ما شا هللا ... َىَذا ِمي ْ

يَة؟ : َزْىَرة َعدِّ
ُ

 َعَلى الِفْكَرة، أَْيَن َغاَدَرت امل

َناََبْنغ   : َفاِطَمة يَة إَل ِسي ْ َعدِّ
ُ

 َستُ َغاِدُر امل
َناََبْنغ أْيًضا آِلُكَل الُكرَْكْندَ أُرِْيد أْن أَْذَىب   : َحِدْْيَة  إَل ِسي ْ

َناََبْنغ ِف َوْقٍت ُأْخَرى، إْن َشا هللا  : َزْىَرة  َسَنْذَىب إََل ِسي ْ
 : طَِيب، واآلن َىيَّا نَ ْرِجع إَل البَ ْيت  َفاِطَمة

 )َحِدْْيَة َو َزْىَرة : َىيَّا... (    

 
      Banda Aceh, 20 Januari 2020 

      Validator                    

 

             

      Qusaiyen, M.Ag          



 

 

 

Lampiran 2 

Rubrik penilaian sikap dan penskoran 

 

   

 Tema 

 Indikator 

: 

: 
 َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية
2.1.1 Siswa menunjukkan sikap jujur, disiplin, 

         bekerja sama dan bertanggung jawab dalam 

         setiap aktivitas 

 Teknik  

 Penilaian 

: Observasi 

        

Instrumen 

Penilaian  

: Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman penskoran 

No.  

Nama siswa 

Jujur Disiplin Tanggung 

Jawab 

Kerja 

sama 

Nilai 

Akhir 

Ket. 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Pedoman Penskoran 

 

        

Skor yang diperoleh  

Nilai= 

___________________x 100 

 

    Skor maksimal (16) 

Kategori Nilai Sikap: 

A= Sangat Baik : 4 

B= Baik  : 3 

C= Cukup  : 2 

D= Kurang Baik : 1 

 

No. Aspek 

yang 

dinilai 

Kriteria Skor 

1. Jujur Sangat sering menunjukkan ketidakberpihakan 4 

Sering menunjukkan ketidakberpihakan 3 

Beberapa kali menunjukkan ketidakberpihakan 2 

Tidak pernah menunjukkan ketidakberpihakan 1 

2. Disiplin Sangat sering menunjukkan disiplin 4 

Sering menunjukkan disiplin 3 

Beberapa kali menunjukkan disiplin 2 

Tidak pernah menunjukkan disiplin 1 

3. Tanggung 

jawab 

Sangat sering menunjukkan sikap bertanggung 

jawab 

4 

Sering menunjukkan sikap bertanggung jawab 3 

Beberapa kali menunjukkan bertanggung jawab 2 

Tidak pernah menunjukkan sikap bertanggung 

jawab 

1 

4. Kerja 

sama 

Sangat sering menunjukkan sikap kerjasama 4 

Sering menunjukkan sikap kerjasama 3 

Beberapa kali menunjukkan sikap kerjasama 2 

Tidak pernah menunjukkan sikap kerjasama 1 



 

 

 

Lampiran 3 

Pedoman penskoran 

 

No. Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor 

1. Pelafalan/al-nutq Sedikit sekali kesalahan ujar yang muncul. 5 

  Kesalahan ujar lebih terlihat, tetapi masih 

dapat dimengerti dengan jelas. 
4 

  Terdapat kesalahan ujar yang mengundang 

perhatian lebih dalam menyimak, bahkan 

terkadang kurang dapat pahami. 

3 

  Sulit dipahami karena kesalahan ujar, 

sehingga harus banyak mengulang apa 

yang dikatakannya. 

2 

  Kesalahan ujar yang muncul 

mengakibatkan perkataannya tidak bisa 

dipahami sama sekali. 

1 

2. Tata bahasa/ 

al-qawa‟id 

Kesalahan gramatikal dan susunan  kalimat 

sedikit sekali, bahkan tidak terlihat. 
5 

  Terjadi kesalahan gramatikal, namun tidak 

menyebabkan kaburnya arti. 
4 

  Kadang kala terjadi kesalahan dan 

menyebabkan kaburnya arti. 
3 

  Kesalahan gramatikal menyebabkan sulit 

dipahami, dan siswa hanya mengulang-

ulang satu bentuk atau pola kalimat. 

2 

 

  Banyak terjadi kesalahan arti karena 

kesalahan gramatikal yang fatal, sampai 

perkataannya tidak dapat dipahami sama 

sekali. 

1 

3. Kosakata/ 

al-mufradat 

wa al-„ibarat 

Menggunakan kosakata atau idiom 

sebagaimana para penutur asli dengan 

sempurna. 

5 



 

 

  Kadang kala menggunakan idiom yang 

kurang tepat atau terpaksa mengulang-

ulang ide-ide sebelumnya karena kosakata 

yang dimiliki tidak dapat membantunya. 

4 

  Berkali-kali menggunakan kata-kata yang 

salah. Perkataannya sedikit karena 

perbendaharaan kosakata yang dimiliki 

terbatas. 

3 

  Kesalahan dan menimnya jumblah 

kosakata yang digunakan menyebabkan 

perkataannya sangat sulit dipahami. 

2 

  Kosakata yang dimiliki sangat terbatas 

sehingga tidak mampu berbicara sama 

sekali. 

1 

4. Kelancaran/ 

Al- thalaqah 

Kelancaran berbicara siswa sama dengan 

penutur asli. 
5 

  Tempo berbicara terlihat agak kurang 

karena masalah-masalah kebahasaan. 
4 

  Antara tempo dan kelancaran makin 

terpengaruh oleh masalah-masalah 

kebahasaan. 

3 

  Selalau mengulang-ulang (gagap, ragu). 

Dirinya kadang terpaksa dian karena 

keterbatasan bahasa. 

2 

  Pembicaraan tersendat-sendat atau 

terputus-putus sampai tidak mungkin 

dilakukan dialog. 

1 

5. Pemahaman/ 

Al- fahm 

Terlihat memahami semuanya tanpa 

kesulitan. 
5 

  Dalam tempo normal, mampu menguasai 

semuanya. Namun terkadang siswa 

meminta mengulang perkataan yang 

disampaikan kepadanya. 

4 



 

 

  Mengerti sebagian besar apa yang 

dikatakan kepadanya jika tempo lebih 

lambat dari biasanya dengan pengulangan. 

3 

  Banyak mengalami kesulitan dalam 

mengikuti pembicaraan sehingga siswa 

hanya mampu memahami jika disampaikan 

dengan lambat banyak pengulangan. 

2 

  Tidak mampu memahami apa yang 

diucapkan padanya kendati dalam 

percakapan paling sederhana dan mudah. 

1 

 

 

 

 

 

 
Kategori Nilai: 

A= Sangat Baik : 5 

B= Baik  : 4 

C= Cukup : 3 

D= Kurang Baik : 2 

E= Kurang : 1 

 

 

 

 

 

 

Skor yang diperoleh  

Nilai= 

___________________x100 

 Skor maksimal (25) 



 

 

Lampiran 4 

 

 

 

      Banda Aceh, 06 Februari 2020 

      Guru Bid. Studi 

 

 

      Siti Zumira 

 

 

               Indikator : 4.1.1 4.1.2.  Melafalkan teks bacaan dengan intonasi  dan lahjah 

4.1.2            yang baik dan benar terkait topic  ة َواالْجِتَماِعَية       َتْسِهْيََلت الَعامَّ
4.1.3 4.1.4.  Mempraktekkan percakapan yang diperdengarkan  

4.1.4           oleh   guru dengan baik dan benar di depan kelas 

4.1.5           terkait dengan topik : ة َواالْجِتَماِعَية  َتْسِهْيََلت الَعامَّ
               Teknik      

               Penilaian 

: Praktek Maharah Kalam 

               Instrumen   

               Penilaian  

: Rubrik Penilaian Skill dan pedoman penskoran 

No. Nama 

siswa 

Pelafal

an 

Tata 

Bahasa 

Kosa 

kata 

Kelana 

ran 

Pemaha

man 

Nilai 

Akhir 

Ket. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         



 

 

Lampiran 5 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

ثالثالدرس ال  

 َتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالْجِتَماِعَية
 

Keterampilan  : Kalam 

Semester  : XI (Genap) 

Alat dan Bahan  : Papan tulis, spidol, dan Lembar teks hiwar. 

A. Indikator  Pencapaian : 

4.1.4 Mempraktekkan teks hiwar yang telah dibahas di depan kelas terkait topik 

ة َواالْجتَِماِعيَة  .dengan baik dan benar تَْسِهْيََلت العَامَّ

  

B. Langkah –langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut : 

1. Buatlah hiwar  terkait topic  ة َواالْجتَِماِعَية  (fasilitas umum dan social) تَْسِهْيََلت العَامَّ

bersama pasangan kelompok mu dengan memerhatikan unsur bahasa yang baik 

dan benar 

2. Tentukan masing-masing tokoh berdasarkan teks hiwar dengan teman kelompok  

3. Praktekkan hiwar secara berpasangan sesuai dengan tokoh masing-masing tanpa 

melihat teks. 

4. Koreksilah pelafalan ujaran kata kelompok lain jika masih ada yang belum 

sempurna. 

 
 
 
 

 
 



 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

Berilah tanda (√) untuk jawaban “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan pendapat 
Bapak/Ibu secara objektif. 

 

No. Aspek yang diamati Ya Tidak 

1. Kegiatan Awal :   

 1. Guru masuk kelas dan memulai pelajaran tepat 

waktu. 

  

 2. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan 

fasilitas umum dan sosial apa saja yang mereka 

ketahui dan yang ada disekitar mereka. 

  

 3. Guru menyampaikan topik dan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh 

siswa berkenaan dengan   َتْسِهْيََلت الَعامَّة
ِتَماِعَيةَواالجْ     

  

2. Kegiatan Inti :   

 1. Guru menampilkan 3 teks hiwar bahasa arab yang 

akan di diskusikan oleh peserta didik bersama  

teman kelompoknya 

  

 2. Guru menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan metode peer teaching terkait topic   
ِتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالجْ   

  

 3. Guru meminta setiap kelompok untuk berdiskusi 

terkait materi yang telah diberikan. 

  

 4. Guru menuntun siswa dalam menggunakan 

kamus untuk mendapatkan arti kata sesuai kaidah 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

  

 5. Guru memberikan waktu yang 30 menit untuk 

menyelesaikan diskusinya  serta menghafal teks 

hiwar yang telah dibagikan guru sesuai dengan 

  



 

 

 

Komentar dan Saran Pengamat : 

………………………………………………………………………………..………
……………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

      Meulaboh,                 2020 

 

     Pengamat  / Observer 

 

kelompok masing-masing 

 6. setelah semuanya selesai, guru meminta 

perwakilan dari setiap kelompok untuk 

mempraktikkan hiwar yang telah dibuatnya ke 

depan kelas 

  

 7. Guru memberikan kesempatan setiap kelompok 

untuk menayakan hiwar yang tidak di pahaminya 

ke masing-masing kelompok yang tampil. 

  

 8. Guru mengadakan perbaikan terhadap hasil kerja  

masing-masing kelompok dan memastikan tidak 

ada kesalahan dalam penggunaan bahasa yang 

sesuai dengan kaidah bahasa yang benar sehingga 

hasil muhadatsah yang ditampilkan mudah 

dipahami oleh pendengar. 

 

  

3. Penutup :   

 1. Guru mengarahkan kelompok membuat 

kesimpulan materi yang telah dipelajari. 

  

 2. Guru memberikan penguatan terhadap materi 

yang telah dipelajari. 

  

 Jumlah   



 

 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Berilah tanda (√) pada kolom keterangan yang disediakan sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu secara objektif. 

No. Aspek yang diamati Keterangan 

1. Perhatian siswa 4 Semua siswa memperhatikan hiwar terkait 

topik pembelajaran yang ditampilkan oleh guru 

tentang  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  

3 Sebagian besar siswa memperhatikan hiwar 

terkait topik yang ditampilkan oleh guru 

tentang  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  

2 Sebagian kecil siswa memperhatikan hiwar 

terkait topik yang ditampilkan oleh guru 

tentang  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  

1 Tidak ada siswa yang memperhatikan hiwar 

terkait topik yang ditampilkan oleh guru 

tentang  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  

2. Diskusi siswa 4 Semua siswa berdiskusi bersama teman 

kelompoknya seputar materi yang diberikan 

tentang  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  

3 Sebagian besar siswa berdiskusi bersama 

teman kelompoknya seputar materi yang 



 

 

diberikan tentang  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  

2 Sebagian kecil siswa berdiskusi bersama teman 

kelompoknya seputar materi yang diberikan 

tentang  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  

1 Tidak ada siswa yang berdiskusi bersama 

teman kelompoknya seputar materi yang 

diberikan tentang  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  

3. Keaktifan siswa 

dalam bertanya 

4 Setiap siswa menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran tentang َتْسِهْيََلت الَعامَّة  ا

ِتَماِعَيةَواالجْ   

3 Sebagian besar siswa menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran tentang  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  

2 Sebagian kecil siswa menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran tentang  ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  

1 Tidak ada siswa yang menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami yang berkaitan dengan 



 

 

materi pembelajaran tentang  َتْسِهْيََلت الَعامَّة

ِتَماِعَيةَواالجْ   

4. Antusias siswa dalam 

memahami hiwar 

 

 

4 Semua siswa berantusias dalam memahami 

hiwar bersama teman kelompoknya agar 

mendapatkan hasil yang memuaskan. 

3 Sebagian besar siswa berantusias dalam 

memahami hiwar bersama teman kelompoknya 

agar mendapatkan hasil yang memuaskan. 

2 Sebagian kecil siswa berantusias dalam 

memahami hiwar bersama teman kelompoknya 

agar mendapatkan hasil yang memuaskan. 

1 Tidak ada siswa yang berantusias dalam 

memahami hiwar bersama teman kelompoknya 

agar mendapatkan hasil yang memuaskan. 

5. Percaya diri siswa 

dalam mempraktikan 

hiwar 

4 Semua siswa percaya diri dalam 

mempraktikkan hiwar bersama teman 

kelompoknya sesuai kaidah bahasa arab yang 

baik dan benar disertai mimic dan gaya 

sehingga mudah dipahami oleh pendengar 

3 Sebagian besar siswa percaya diri dalam 

mempraktikkan hiwar bersama teman 

kelompoknya sesuai kaidah bahasa arab yang 

baik dan benar disertai mimic dan gaya 

sehingga mudah dipahami oleh pendengar 



 

 

2 Sebagian kecil siswa percaya diri dalam 

mempraktikkan hiwar bersama teman 

kelompoknya sesuai kaidah bahasa arab yang 

baik dan benar disertai mimic dan gaya 

sehingga mudah dipahami oleh pendengar 

1 Tidak ada siswa yang percaya diri dalam 

mempraktikkan hiwar bersama teman 

kelompoknya sesuai kaidah bahasa arab yang 

baik dan benar disertai mimic dan gaya 

sehingga mudah dipahami oleh pendengar 

6. Kecermatan siswa 

dalam mengoreksi 

hiwar kelompok lain 

4 Setiap siswa mampu mengoreksi hiwar 

kelompok lain dengan cermat terkait topic  

ِتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالجْ   

3 Sebagian besar siswa mampu mengoreksi 

hiwar kelompok lain dengan cermat terkait 

topic   ِْتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالج  

2 Sebagian kecil siswa mampu mengoreksi hiwar 

kelompok lain dengan cermat terkait topic  

ِتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالجْ   

1 Tidak ada siswa mampu mengoreksi hiwar 

kelompok lain dengan cermat terkait topic  

ِتَماِعَيةَتْسِهْيََلت الَعامَّة َواالجْ   

Jumblah  
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Output SPSS 
 

Tests of Normality 

 

Kelompok 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Pree-Test .086 28 .200
*
 .952 28 .217 

Post-Test .090 28 .200
*
 .953 28 .241 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

1.138 1 54 .291 

 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Pree-Test 66.71 28 13.589 2.568 

Post-Test 81.29 28 11.369 2.148 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. 

(2-

tailed

) Mean 

Std. 

Devia

tion 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

P

a

i

r

 

1

 

Pree-Test 

Post-Test 

-

14.571 
3.563 .673 

-

15.953 
-13.190 

-

21.637 
27 .000 



 

 

طريقة ام باستخد مهارة الكَلمتعليم اء جرء إثناأ الطالباتنشطة أ
  (Peer Teaching) تعليم األقران

 اللقاء األول

 
سةر ملداحا شر يسمعنالطالبات   

 
 جمموعتهن   عملن يف يالطالبات 

 
القبلي رالختباا يعملن لطالباتا  

 
لطالبات يسألن ما ال يفهمن من ا

 احلوار

 



 

 

 لثاينلقاء اال
 

سةر ملداحا شر يسمعنالطالبات   
 

 جمموعتهن   عملن يف يالطالبات 

 
البعدي رالختباا يعملن لطالباتا  
 

لطالبات يسألن ما ال يفهمن من ا
 احلوار

 

 



 

 

 لثالثلقاء اال

 

سةر ملداحا شر يسمعنالطالبات   
 

 جمموعتهن   عملن يف يالطالبات 

 
البعدي رالختباا يعملن لطالباتا  

 
لطالبات يسألن ما ال يفهمن من ا

 احلوار

 

 

 



 

 

تيةالذة السريا  

 

لشخصييةانت البيااال: أو  

 سييت زومريا:   اإلسم الكامل -ٔ

 ٕٕ٘ٓٓٓٓٙٔ :  لقيد ا قمر -ٕ

 ٜٜٛٔمارس  ٘ٓموالبوه،  : مكان وتريخ امليَلد -ٖ

 اإلانث:    اجلنس -ٗ

 اإلسَلم :   الدين -٘

 إندونيسيا :  اجلنسية -ٙ

 : غري متزوجة احلالة االجتماعية    -ٚ

  موالبوه Meunasah Bulohقرية :   العنوان -ٛ

 ة: طالب   العمل -ٜ

     gmail.com851sitizumira@:  ينوإللكرتا لَبيدا -ٓٔ

   رازاَل :  بألا سما -ٔٔ

 املوظفة احلكومية:   العمل -ٕٔ

 إْسيايت :  مألا سما -ٖٔ

 : املعلمة  العمل -ٗٔ

 

mailto:sitizumira158@gmail.com


 

 

 لتعليما خلفية: ثانيا
 Drien Rampak حكومية اإلبتدائيةاملدرسة  : املدرسة اإلبتدائية -ٔ

       

    Meulaboh      ٕٓٓٗ  م ٕٓٔٓٓ -م   

 Model 1حكومية  املدرسة املتوسطة : املدرسة املتوسطة -ٕ

  Meulaboh                                    ٕٓٔٓ  م ٖٕٔٓ –م 

     

 Boarding School ٔ حكومية املدرسة الثانوية :  املدرسة الثانوية -ٖ

Meulaboh                                     ٕٖٓٔ  م ٕٙٔٓ –م 
 تأىيلو لرتبيةابكلية  لعربيةا للغةا تعليم قسم:     جلامعةا -ٗ

 ،حلكوميةاإلسَلمية ا ينريالرا جبامعة ملعلمنيا      
 م ٕٕٓٓ -م  ٕٙٔٓ تشيوأ ابند              

 


