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ن ربياين يوأمي املكرمة مرايين اللذ إىل أيب املكرم سيف البحر

واألخرة صغارا حفظهما هللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا 

 وإىل أخي إكرام هللا وأخيت خريا عزيت.

ي اإلسالمية احلكومية بندا وإىل أساتذيت يف جامعة الرانري 

 ، الذين أدين هلم ابلكثري تقديرا.أتشيه

ي اإلسالمية جامعة الرانري وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف 

. أقول شكرا جزيال على مساعدتكم يف احلكومية بندا أتشيه

 إجناز هذا البحث العلمي، جزاكم هللا خري اجلزاء.
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 وتقدير شكر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

يف كتابه  أحسن تقومي والذي قال جعل اإلنسان يف احلمد هلل رب العاملني الذي 
صلى  األانم حممد لى سيدم عالسالو  الصالةو  ".ان عربيا لعلكم تعقلونالكرمي "إان أنزلـناه قرآ

 م.وعلى آله وأصحابه ذوى الكر  سلمهللا عليه و 

 وسيلة ستخداما" ع وضو لة حتت املة إبذن هللا وعونه من كتابة الرساالباحث تفقد انته
ية اإلسالم ائيةبتداال درسةبية ابمليدراسة جتر د التالميذ" )عنالرسوم املتحركة لرتقية مهارة الكالم 

 الشروطعض تها لكلية الرتبية إمتاما لباليت قدم( Bukit Baro 1 Aceh Besarاإلسالمية 
بية بكلية الرتبية فيقسم تعليم اللغة العر (.S.Pd) الواجبات املقررة للحصول على شهادة 

 .اإلسالمية احلكومية بندا أتشيهوأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي 

لوالديها  الباحثة ابلشكر العميق  واالحرتام العظيماجليدة تقدم ويف هذه الفرصة  
ىل إمنذ صغارها  انفعا ذيباهتاللذين ربياها تربية حسنة وهذابها  احملبوبني سيف البحر ومرايين

 . عافهماما و أن جنحت التعلم يف الدراسة، وهلما الدعاء اللهم اغفرهلما وارمحه

الباحثة ابلشكر والتقدير للمشرفني الكرميني مها األستاذ الدكتور خباري مسلم  وتقدم 
لة لى هذه الرساشراف علإل هنما  أنفقا أوقاهتمااملاجستري وأستاذة سلمى حيايت املاجستري أب

  إىل هنايتها، لعل هللا أن يباركهما وجيزيهما خريا كثريا. من أول



 ز
 

ابلشكر اخلالص ملدير جامعة الرانريي  وعميد كلية الرتبية  تقدموال تنسى الباحثة أن  
 اين قد علموهني الذملكرماومجيع األساتذة وأتهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية 

ة الرانريي  جبامع كتبةدوها إرشادا صحيحا كما تشكر الباحثة ملوظيفي املأرشو  علوما انفعة
 ة.ف هذه الرسالبتألي تعلقوقسم تعليم اللغة العربية الذين ساعدوها على إعداد الكتب اليت ت

الباحثة ابلشكر اخلالص لزمالئها يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة  تقدم وكما 
ة هذه متام كتابإساعدوها بتقدمي بعض أفكارهم النافعة ودفعوها إىل  الذين قد 2013

  رة.آلخاالرسالة. أدعو هللا تعاىل أن جيزيهم أحسن اجلزاء يف الدنيا و 

 Bukitاإلسالمية بتدائيةاال وكما تقدم الباحثة ابلشكر اخلالص لرئيس املدرسة

Baro 1 Aceh Besar    وجلميع املدرسني والطلبة الذين قد ساعدوها يف مجع  ،حرلينا نور
 احملتاجة عند البحث، عسى هللا أن يعطيهم أجرا عظيما. البياانت
وأخريا ، تدعو هللا أن جيعل هذا العمل مثرة انفعة وترجو من القارئني نقدا بناءاي  
فعة كون انتى أن هذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطاء والنسيان وعسلتكميل 

 للباحثة وللقارئني أمجعني.

وال قوة إال ابهلل العلي العظيم، واحلمد هلل رب  والحول وحسبنا هللا ونعم الوكيل 
 العاملني.

  2017يونيو  21السالم،ر دا                                                                    
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ريبية دراسة جت املتحركة لرتقية مهارة الكالم عند التالميذاستخدام وسيلة الرسوم إن موضوع هذه الرسالة "

اختارت الباحثة هذا املوضوع ألن وقد ". Bukit Baro 1 Aceh Besar) اإلسالمية ئيةابتدابملدرسة اال
التالميذ يف الصف اخلامس )ب( ال يستطيعون أن يتحدثوا أو ينطقوا اللغة العربية نطقا صحيحا، 

التعرف على  .وأغراض البحث هيهداف املرجوة وفقا للمنهج الدراسيابألاسب نتأهداف التدريسية الو 
تمع البحث مجيع االتالميذ واجمل. لرتقية مهارة الكالم ة الرسوم املتحركة، وفعاليتهااستخدام وسيلإجراء 

فأخذت الباحثة كعينة  طالبا، 453وعددهم  Bukit Baro 1 Aceh Besarة اإلسالمي بتدائيةاالابملدرسة 
البحث الذي اعتمدت عليه الباحثة  جومنه طالبا. 26يف الصف اخلامس )ب( عددهم الطلبة هي 

استخدام وسيلة نتائج البحث أن و البعدي. البياانت قامت ابالختبار القبلي و طريقة جتريبية وجلمع 
من النتيجة  أكرب(T-Tes)  ت احلسابنتيجة ، والدليل على أن لرتقية مهارة الكالمفعال الرسوم املتحركة 

 (.2,79<5،005>(2,06أو (T-Table)ت اجلدول

 
 

 

 



ABSTRACT 

 

Research title: The Use of Animation Media to Improve Maharah Kalam (An Experimental 

Reesearch At MIN Bukit Baro 1). 

 

Name        : Rahmatillah 

Nim           : 221324088 

 

The research title is use of animation media to improve Maharah Kalam. (an eksperimental study 

in Islamic elementary school Bukit Baro 1). 

  This research was conducted because the students in class V-B could not speak or 

pronounce Arabic language with a correct pronounciation, and also the learning objectives are 

not in accordance with the purpose which is desirable in the curriculum. This study aims to find 

out how  the implementation of the use of animation media and its effectiveness in Maharah 

Kalam. The population in this study are all students of MIN Bukit Baro  1, Aceh Besar which 

amounts 453 students. The researchers took 26 students from the V-B class as the sample. This 

research used pre-experimetal method with one group pre-test and post-test, therefore the 

researcher found that the use of animation media is effectively increasing maharah kalam, when 

the value of T-test is lower than T-Table 2.06>5,005<2,79. 

 

 

 



ABSTRAK 

JudulSkripsi:”Penggunaan Media Animasi untuk Meningkatkan Maharah Kalam (Penelitian 

Eksperimen di MIN Bukit Baro 1 Aceh Besar)”. 

 

Nama          : Rahmatillah  

Nim            : 223124088 

 

Judul skripsi ini adalah “Penggunaan Media Animasi untuk Meningkatkan Maharah 

Kalam (Penelitian Eksperimen di MIN Bukit Baro 1). Adapun peneliti mengambil judul ini 

karena murid pada kelas V-B tidak bisa berbicara atau mengucapkan bahasa arab dengan 

pengucapan yang benar, dan juga tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan menurut kurikulum. Tujuan penulisan skripsi adalah peneliti ingin mengetahui 

bagaimana pelaksanaan penggunaan media animasi dan keefektifan penggunaannya dalam 

maharah  kalam. Populasi dalam skripsi ini adalah semua murid sekolah MIN Bukit Baro 1 Aceh 

Besar yang berjumlah 453 siswa. Peneliti mengambil sampel pada murid kelas V-B yang 

berjumlah 26 siswa. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pre- 

Eksperimen dengan model One Group Pre-Test Post-Test. Maka peneliti mendapatkan hasil 

penelitian bahwa penggunaan media animasi efektif untuk meningkatkan maharah kalam, yang 

mana nilai ( T-test) lebih rendah dari nilai (T-table) 2,79< 5,005>2,06. 
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 الفصل األول
  أساسية البحث 

 مشكلة البحث: -أ

ن، آا لغة القر ن كوهنها محتتل اللغة العربية مكانة مهمة بني اللغات، وتنبع أمهيت  
لغربية اماعات جملتاذا كانت والتواصل بني أفراد اجملتماع. وإ وتشكل وسيلة االتصال

ذا هو قدمي مية إإلسالحديثة عهد بتعليم اللغة و بتعلمها، فاألمر خيتلف عند الشعوب ا
 حدثيها بقدرال مبتاتص قدم اترخيها يف اإلسالم فاللغة العربية عندها ليست جمرد وسيلة

لى كل عاجب و ما هي وسيلة تدعيم لعقيدة تسري يف عروقهم، فتعلم الدين وفهمه 
 مسلم.

ة اللسان هو ترمجو اع. مهارة الكالم من أهم املهارات اللغوية األربعة بعد االستم
ة الم يف اللغيم الكتعل عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة. أمهية

 .اللغةاألجنبية من أمهية الكالم ذاتية يف 

سان به حياول أن يعرب الكالم هو النشاط اللغوي املهم يف احلياة اليومية كان اإلن
فكار والشفوي. دون التعبري عن نفسه اليعرف اإلنسان ما فكره ألعن كل ماخطرة بباله ا

ربعة الفعالية االنتجية وهي مهارة القراءة ألوشعره. والكالم هو إحد املهارات اللغوية ا
 اللغة واالستماع والكتابة والكالم. والكالم هي تعترب من أمهية املهارات ابلنسبة اىل

األجنبية وتعترب من أهم املهارات اللغوية. ألن الكالم جزء عملى الذى ميارسه املتعلم. 
فالكالم جزء أساسي يف منهج تعليم اللغة األجنبية ويعترب والقائمون على هذا امليدان من 



2 
 

 
 

 هداف تعليم اللغة األجنبية ذلك أنه ميثل يف الغالب اجلزء العملى والطبقى يف تعليمأأهم 
 1اللغة.

عامة وخاصة ووسائل متنوعة ق اللغة األجنبية هناك طر يف تعليم اللغة العربية أو  
ينبغي على املدرس  2يستعني هبا املدرس يف حتقيق أهداف تربوية معينة يف اللغة العربية.

 3.أن خيتار طريقة املناسبة والظروف ىف كل اجملتمعات

تعلق تلك ات، وتمهار  العربية تتكون من أربعإن املهارة األساسية يف تعلم اللغة 
الكتابة تماع و االسو املهارات بسيطرة الفرد على اللغة. وتعىن املهارات على الكالم 

باشر ماع املة االستتتاثر جبود –خاصة يف احملادثة  –والقراءة. وكانت سيطرة الكالم 
 ضها ببعض.أثر بعتت اتوالكتابة والقراءة على وجه فعال. وال بد لكل مهارة من املهار 

غرفة الدراسة، فأكثر التالميذ ال يف  التعلمعملية التعليم و دث يف ما حتالظاهرة  
ميذ ة. بعض التالمية يو ة لغأو احملادثة ألهنم ال ميارسون اللغة العربي لكالميقدرون على ا

ستخدمة غري املية تعليموامللل يف تعلم اللغة العربية، ألن الوسائل اليشعرون السائمة 
 مناسبة بعملية التعليم.

فوجدت  رسة، املدية يفوبعد أن الحظت الباحثة عملية التعليم والتعلم اللغة العرب
 دافهابأل ناسبتهداف التدريسية ال شىت املعلومات اليت تدل على أن األ الباحثة

لنتيجة يف قومي اد تالباحثة عن املرجوة وفقا للمنهج الدراسي. وهذا دليل واضح وجدته
 فقا على هذا. و (يةدائبتم عند التالميذ يف الصف اخلامس )االإجرائي تعليم مهارة الكال

 سة.بتلك املدر  الكالماارة فقامت الباحثة إبجرائي وسيلة الرسوم املتحركة لرتقية تعليم مه

                                                             
 151)اململكة العربية السعودية جامعة أم القرى(، ص.  أخرىتعليم اللغة العربية الناطقني بلغات حممود كامل الّناقة، 1

 
 10،ص.)م4200دار السالم : بند اتشيه جامعة الرانري، ، املدخل إىل تعليم اللغة العربيةسالمى  حممود، 2
 4..، ص..املدخل إىل تعليمسالمى  حممود، 3
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               البحث :                                             سؤاال -ب
 البحث فيما يلي :أسئلة انطالقا من املشكالت املذكورة, ف

 بتدائيةالابملدرسة اكيف اجراء وسيلة الرسوم املتحركة يف تعليم مهارة الكالم  -1
 ؟ Bukit Baro 1 Aceh Besarاإلسالمية 

بتدائية الابملدرسة اهل استخدام وسيلة الرسوم املتحركة فعال لرتقية مهارة الكالم  -2
 ؟ Bukit Baro 1 Aceh Besarاإلسالمية 

 
 البحث:  اهداف -ج

 يهدف هذا البحث إىل:

تعليم مهارة الكالم ابملدرسة  اجراء وسيلة الرسوم املتحركة يفالتعرف على  -1
 Bukit Baro 1 Aceh Besarبتدائية اإلسالمية الا

ابملدرسة استخدام وسيلة الرسوم املتحركة لرتقية مهارة الكالم  التعرف على فعالية  -2
 Bukit Baro 1 Aceh Besarبتدائية اإلسالمية الا

 

 أمهية البحث -د
 وأما أمهية هذا البحث فهي:    

للمؤسسة: أصبح هذا البحث إقرتاحا للوسيلة التعليمية اليت تساعد الطلبة يف  -1
 التعلم

: يدافع رغبتهم يف التعلم ويستطيعون أن يتحدثوا أو يتكلموا ابللغة للطلبة    -2
 الصحيحة 
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للمدرس    : يكون مصدرا ملدرس اللغة العربية يف تطوير عملية التعليم  -3
 والتعلم

عن إجراء عملية التعليم والتعلم للباحثة     : لزايدة املعرفة والفهم واخلربة  -4
 مبتكرة

 

 وفروضه افرتاضات البحث -ه
أّما االفرتاضات اليت اعتمدت عليها الباحثة يف هذا البحث فهي أّن الوسيلة 
التعليمية عنصر من عناصر مهمة يف عملية التعليم والتعّلم خاصة يف عرض املادة 
التعليمية للطلبة لتحقيق أهداف الرتبوية املعينة. وأن كّل مادة حتتاج إىل وسيلة معينة 

 املادة. لتحقيق األهداف احملددة لتلك 

 وأّما فرض هذا البحث فهما: 

لرتقية مهارة فعال  استخدام وسيلة الرسوم املتحركةالفرض الصفري:  -1
 Bukit Baro 1 Aceh بتدائية اإلسالميةاالابملدرسة  الكالم عند التالميذ

Besar 
لرتقية مهارة  غري فعال استخدام وسيلة الرسوم املتحركة: الفرض البديل -2

 Bukit Baro 1 Aceh بتدائية اإلسالميةابملدرسة االالكالم عند التالميذ 
Besar 

 مصطلحات البحث -و
ينبغي للباحثة أن تشرح بعض معاين املصطلحات  ،كتابة هذه الرسالة  لفهم

 املوجودة فيها.

 :وسيلة -1
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وسيل وسيلة فهو واسل والوسيلة مجعه  -يسل-كلمة "وسيلة" مصدر من وسل
هي كّل ما ميكن استخدامها لتوصيل  اصطالحوا4ووسائل: ما يتقرب به إىل الغري.

واملراد بوسيلة يف هذه الرسالة، هي آلة  5الرسالة املقصودة وإرساهلا إىل متسّلمها.
 استخدمها معلم يف عملية التدريس.  

 :الرسوم املتحركة -2

رمسا. أما املراد  -يرسم-الرسوم مجع من رسم، وهو مصدر من رسم 
فسها يف نباحثة ل الابلرسوم هنا وسيلة من الوسائل التعليمية املستخدمة أعدت من قب

 عملية التعليم والتعلم. 

الرسوم املعّدة مسبقا ( هي جمموعة من الصور أو animasi)إن الرسوم املتحركة   
فات ة اختاللسابقطوار احلركة ختتلف كل منها عن الصورة اطورا من أ حبيث كل صورة

صورة يف الدقيقة 1440صورة يف الثانية الواحدة بواقع  24ويتم عرضها مبعدل  ،طفيفة
ة الصور  عرض وهذا يعمل على أن تبقى الصورة على شبكية املشاهد قبل ،الواحدة

األول إىل  الوضع من يتول كأنهاتن حلالة مستمرة للجسم فيبدوا و فتبدو الصور  ،الثانية
 الوضع الثاين الذي متثله الصورة الثانية له وهكذا. 

 :ترقية -3

وأن يرفع حصول  ،, أي رفعه مصدرهترقية-يرقي-كلمة ترقية مصدر من رقي 
 7وتنقل من حال إىل حال. 6الدرس للتالميذ يرترقي به األمر حىت يبلغ غايته.

                                                             
 ص.، (1987املكتبة الشرقية، -، الطبعة الثامنة والعشرون، )بريوتالعربية واألعالم املنجد يف اللغةلويس معلوف، 4

119 
5Arief S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaatan, (Jakarta: Raja Grafndo, 2003), h. 6. 

 
 .627،ص.(م1982بريوت: دار املشارق، )،21،ط.املنجد يف اللغة واألعالممؤسسة الكاثولكية، 6
 .391...، ص.  املعجم الوسيطإبراهيم انيس وآخرون، 7
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 يف كتابه فهي:وأما  إصطالحا كما قال فوروادرمنتا 
"Peningkatan adalah proses perubahan dari suatu keadaan yang sangat rendah 
ketingkatan yang paling tinggi”8 

وأما املراد برتقية يف هذا البحث هو رفع قدرة التالميذ على تعليم مهارة الكالم  
 حلصول األهداف التعليم املرجوة ابستخدام الرسوم املتحركة.

 :مهارة الكالم -4

السابح ويقال مهارة هبذا لغة املهار و  ،مهارة-ميهر-ة "مهارة" أصلها من مهركلم 
ح اجمليد وهي واملاهر أو احلازق بكل عمل. والساب ،أمهر به مهارة صوت به حازقا ،األمر

و قد تكون حركية كما يف ركوب اخليل أو كالمية كما يف  ،تعلمأيضا حزاقة تنمي ابل
الحا طواص9.لة الكتابة، كما هو احلال يف الضرب على آالتسميع أو مزجيا من األشياء

القيام ابلعمل بسرعة ودقة وإتقان أو قدرة من قدرات اإلنسان على القيام بعمل ما  هي
 10بسرعة ودقة مع اإلتقان يف األداء.

تكليما وكالما، ويف أصل اللغة هو -يكلم-لغة مصدر من كلم "وكلمة "الكالم
صطالح، فهو فن نقل  اإلعتقادات والعواطف وأما املراد ابلكالم يف ا11األصوات املفيدة.

جتاهات واملعاين واألفكار واألحداث من متكلم على السامع أو ما يصدر عن واال
تكلم والسامع، أو على األقل داللة يف ذهن املل نسان من الصوت يعرب به عن شيء اإل

 12يف ذهن املتكلم.

                                                             
8 Purwadarminta, Cara Peningkatan Pendidikan (Surabaya: Jaya Baru, 2012, hlm.23. 

 .69...، ص.املنجدمؤسسة الكاثولكية،  9
 181، ص.(م 1982دار الفرقان،  عمان:)، الرايضيات مناهجها وأصول تدريسهافريد أبو زينة، 10
 .116...، ص.املنجدمؤسسة الكاثولكية، 11
  86ص.،(م1992 الرايض: دار املسلم،)،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، 12
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أما املراد مبهارة الكالم يف هذه الرسالة فهي إهدى املهارات اليت يتم تدريسها يف  
 املواد اللغة العربية.

 حدود البحث -ز

 استخدام". احلد املوضوعي: تريد الباحثة أن حتحد هذه الرسالة حتت املوضوع : 1
 Bukit Baro 1بتدائية اإلسالمية التعليم مهارة الكالم ابملدرسة ا وسيلة الرسوم املتحركة يف

Aceh Besar )دراسة جتريبية(. 

 Bukitبتدائية اإلسالميةالابملدرسة ا. احلد املكاين : تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة 2
Baro 1 Aceh Besar 

  2017-2016دد هذه الرسالة يف السنة الدراسية . احلد الزماين : تريد الباحثة أن حت3

 الدراسات السابقة -ح
كلية الرتبية وأتهيل وبعد أن نظرت الباحثة يف مكتبة اجلامعة الرانريي ومكتبة  

الت املبحوثة اليت تتعّلق مبوضوع: "استخدام وسيلة املعلمني جبامعة الرانريي وغريمها الرسا
 " وجدت الباحثة كما يلي:الكالمالرسوم املتحركة لرتقية مهارة 

 الدراسة األوىل1-

ترقية املهارة الكالم عند الطالب بوسائل الصور املتسلسلة :  عنرسالة قريت  
اختارت الباحثة هذا املوضوع (. Samahani)دراسة إجرائية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية )

يف تعليم الكالم حىت مل تكن ألهنا ترى أن املدرس مل يستخدم الطريقة الوسائل املناسبة 
مناسبة وكاملة ألحوال الطالب وحصيلة التعليم غري اجليد، ولذلك ارادت الباحثة أن 

عرفة استخدام ملوأغراض البحث  تطبيق وسيلة األخرى وهو بوسائل الصور املتسلسلة.
الب وسيلة الرسوم املتحركة يف تعليم مادة اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم عند الط

ومشكالت اليت يواجهها الطالب عند استخدام وسيلة الرسوم املتحركة. تظهر من 
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حماوالت الباحثة بعد أداء تعليم الكالم بوسائل الصور املتسلسلة فهي دافع الطالب 
 مرتفعة وعملية التعليم والتعلم رائع ونتيجة الطالب يف تعليم الكالم مرتفعة ماداما إجراء. 

 ةالدراسة الثاني -2

دراسة الفيديو يف تعليم مهارة الكالم ) : استخدامعنرسالة  جوت موتيا سري  
أتشيه(. ترى الباحثة أن يف هذه املدرسة ال تستعمل  MTsN MODELبـإجرائية 

يف عملية التعليم والتعلم إال قليال، حىت يكون أكثر الطالب يف هذه  الوسائل التعليمية
ملعرفة استجابة الطالب غراض البحث الم. وأضعفاء يف سيطرة مهارة الك املدرسة

ابستخدام الفيديو يف تعليم مهارة الكالم ومعرفة مستوى قدرة الطالب بعد استخدام 
أن استخدام الفيديو يف تعليم مهارة ونتائج البحث  الفيديو يف تعليم مهارة الكالم.

الطالب بعد الكالم يؤثر أتثريا ابلغا ويرقي قدرة الطالب على مهارة الكالم ونتيجة 
  إجراء التعليم مرتفعة.

 الدراسة الثالثة -3

استخدام األفالم العربية يف ترقية مهارة الكالم العريب  مبعهد : عنرسالة هسدايان  
 Jeumala Amal Lueng Putu) )حلل املشكالت عند الطالبات أن هن رحلة الثانويةامل يف .

ضعيفات يف تعبري أفكارهن شفواي ابللغة  العربية من حيث املفردات واالساليب أو 
ملعرفة جديرة تطويرها مهارة وأهدافها  العبارات الكاملة وقلة شجاعتهن لتعبري أفكارهن.

ستخدام األفالم العربية يف املعرفة وأيضا ل، الكالم ابألفالم عند دراسات معهد مجال عم
دفع الدراسة إىل استعمال الكالم العريب ومعرفة النتائج اليت تظهر عند الدراسات من 

يف الكالم تستطيع أنرتقي قدرة الطالبات هذه الوسيلة ونتائجها أن حماوالت الباحثة.
افة راسات على الثقالغريب من حفظ املفردات والسيطرة على األسالب كما يدفع الد

 ن مبواقف اللغة وشجاعتهن يف استعماهلا.النفي ما متك
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وأما مقارنة وجه التشابه ووجه االختالف بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية.  
 اآلتى.  1.1فتبحث الباحثة يف اجلدول 

 1-2اجلدول 

 مقارنة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية

 وجه االختالفا التشابهوجه ا الدراسة الرقم
تشاهبت الدراسة  األوىل 1

السابقة ابلدراسة 
احلالية من انحية 
تطبيق مهارة 

 الكالم

ختتلف الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية 
من انحية التعليم كما أن الدراسة السابقة 

استخدمت وسائل الصور املتسلسلة، وأما  
الدراسة احلالية فتستخدم وسيلة الرسوم 
املتحركة. ختتلف الدراسة السابقة ابلدراسة 
احلالية من انحية املنهج كما أن الدراسة 
السابقة استخدمت الدراسة اإلجرائية 
والدراسة احلالية تستخدم الدراسة 

 التجريبية.
تشاهبت الدراسة  الثاين 2

السابقة ابلدراسة 
احلالية من انحية 
تطبيق مهارة 

 الكالم

ابلدراسة احلالية  ختتلف الدراسة السابقة
من انحية التعليم كما أن الدراسة السابقة 
استخدمت الفيديو، وأما الدراسة احلالية 
فتستخدم وسيلة الرسوم املتحركة. ختتلف 
الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية من انحية 
املنهج كما أن الدراسة السابقة استخدمت 
الدراسة اإلجرائية والدراسة احلالية 

 لدراسة التجريبية.تستخدم ا
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تشاهبت الدراسة  الثالث 3

السابقة ابلدراسة 
احلالية من انحية 
تطبيق مهارة 

 الكالم

ختتلف الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية 
من انحية التعليم كما أن الدراسة السابقة 
استخدمت األفالم العربية، وأما الدراسة 
احلالية فتستخدم وسيلة الرسوم املتحركة. 

لف الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية ختت
من انحية املنهج كما أن الدراسة السابقة 
استخدمت الدراسة اإلجرائية والدراسة 

 احلالية تستخدم الدراسة التجريبية.

 
 

 طريقة كتابة الرسالة -ط

 وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمد الباحثة على النظام الذي وضعته كلية الرتبية اجلامعة
 الرانريى اإلسالمية احلكومية، وهذا لنظام مذكور يف كتاب:

“Pedoman penulisan Karya Ilmiah UIN Ar-Raniry, Darussalam- Banda 

Aceh, tahun 2016” 
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 فصل الثاين

 اإلطار النظري

مفهوم مهارة الكالم-أ  

تعريف مهارة الكالم-1  

بعد االستماع وهو ترمجة اللسان عما  األربعةفن الثاين من فنون اللغة ال الكالم 
 زة لإلنسان.املمي ماتقراءة والكتابة ومن العاللاإلنسان عن طريقة االستماع وا اتعلمه

لصوت املشتمل ا هو اللفظ واإلفادة. واللفظ هوفليس كل صوت كالما، ألن الكالم 
هن ذقل يف ى األما دلت على املعىن من املعاين عل هياإلفادة على بعض احلروف، و 

 به عن ن ليعربنسااملتكلم. ومعىن هذا أن الكالم مبعنه احلقيقي هو ما يصدر عن اإل
 له داللة يف ذهن املتكلم والسامع. يءش

ارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو املعىن إن الكالم يف أصل اللغة عب
القائم ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ، يقال يف نفس الكالم، و يف اصطالح النحاة هي 
اجلملة املركبة املفيدة حنو )جاء الشتاء(. وهناك بعض املصطلحات تؤدي معىن الكالم يف 

 1ري الشفوي.اللغة وهي: احملادثة أو احلديث أو احلوار أو التعب

وميكن تعريف الكالم تعريفا اصطالحيا أبنه ما يصدر عن اإلنسان من صوت 
يعرب به عن شيء له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم 
وتراعى فيه قواعد اللغة املنطوقة. وبناء على هذا، فإن الكالم الذي ليس له داللة يف 

ال يعد كالم، بل هي أصوات ال معىن هلا. والكالم هو مهارة  ذهن املتكلم أو السامع،

                                                             
برانمج دراسات العليا جاهعة (ترقية تعليم مهارة الكالم ابلرسوم املتحركة، مكيال أوكتارينا، 1

 16ص. ،)م2014الرانرايإلسالمية،



12 
 

 
  

لغوية حتقق للمرء التعبري عما يف نفسه وحتقق له االتصال االجتماعي، أو هو وسيلة املرء 
 2إلشباع حاجته وتنفيذ متطالبته يف اجملتمع الذي حييا فيه.

 أهداف تعليم الكالم -2

عليم الكالم: يرى حممود كامل الناقة رشدي أمحد طعيمة أن هناك أهداف عامة لت  

ذلك املختلفة و  تنغيموال ن يؤدي أنواع النربأأن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، و  (أ
 بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 ب(أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة

 يلة.حلركات القصرية واحلركات الطو ج( أن يدرك الفرق يف النطق بني ا

 د(  أن يعرب عن أفكار مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.

اصة يف ربية خالع ه( أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف
 لغة الكالم.

ييز ومتنيث التأو و( أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري 
 ة.لعربي م اباحلال والنظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلالعدد و 

وأن يستخدم  اته،ز( أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجة وقدر 
 هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية.

 االجتماعي هومستواعمرهح( أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة ل
 .    سالمي واإلعن الرتاث العريب األساسوطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات 

 ة.بسيطط( أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث  ال

                                                             
 .16، ص. ترقية تعليم مهارة ...مكيال أوكتارينا، 2
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ي( أن يتمكن من التفكري اب للغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط لقرتات 
 3زمنية مقبولة.

ة مهارات الكالم.خطوات تنمي3  

 اآليت لكي تنمو مهارات الكالم عند من يريدون التدريب عليها، يراعي إتباع 

غل تيه، وأن يشتكلم فأن يال الذي يريدأن يفهم املتكلم بوضوح مكوانت املهارة يف اجمل أ(
 فهمه ومعلوماته للمهارة يف أدائه السليم هلا.

 دفعة واحدة تكتسب ة اليراعى التدريج يف تعلم املهارة والتدريب عليها، ألن املهار  ب(
 ردية،فوق الع الفر ماسب وإمنا تكتسب تدرجييا، كما يراعي املرونة يف التدريب: حبيث تتن

قصى إىل أ اراتوتساعد على استخدام املهارة يف مواقف متعددة، وتسمح بنمو امله
ون التدريب على اإلتقان، وأن يك يدلد ريب، ألن التدريبمداها، مع استمرار التد

 .فرتات متقاربة، لتستمر املهارة

ويكون  ائفها،ة وظالتدريب على مهارات الكالم يف مواقف طبيعية، جىت تؤدي اللغ ج(
 قف ماهبة يفيف مواو ها، ذلك بتوفري املواقف احليوية اليت ميكن ممارسة املهارات من خال

     أو إلقاء عني،تيار موضوع للمناقشة، أو إدارة اجتماع لنشاط ماحلياة، مثل: اخ
و مشاطرة أآخر،  وديعتتعليمات خاصة أو عامة، أو إلقاء كلمة مبناسبة لكرمي زميل، أو 

كون يواقف ذه املفالتدريب على مهارات الكالم يف مثل ههتنئة.يف فرح أو حزن، أو 
راد كي امللسلو اسان للموقف يتعرض اإلنأجدى وأنفع، ألن التعليم يتطلب ضرورة أن 

 تعلمه.

                                                             
 130، ص.)م2003مصر: إيسيسكو(، طرائق التدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباحممود كامل الناقة،  3
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املنتظمة  خلرباتما اأن يعرف املتكلم من أين يبدأ؟ وما األداء املطلوب تعلمه؟ و  د(
ئية؟ و أن دافها النهاا؟ وأهميتهواملتتابعة، ليستعني هبا يف كالمه؟ وما املهارات اليت يريد تن

 يكون األداء استجابة ملواقف خمتلفة.

دث عنها  التحة، مثاع والقراءة لوسائل اإلعالم املختلفة يف مواضع خمتلفه( االستم
 وتوضيحها ملن مل يقرأ أو يسمع عن هذه املواضيع.

و( استثارة دوافع املتعلمني إىل التعلم، وإشهارهم إبشباع هذه الدوافع اليت دفعتهم إىل 
 4التعلم، والبناء على ما لديهم من حصيلة وخربات سابقة.

 تعليم مهارة الكالم طرق -4

 من طرق تعليم مهارة الكالم فهي :

 الطريقة احلرفية( أ

هذه الطريقة تنقسم إىل قسمني: الصامتة والصائتة. إن املقصود ابألصوات  
الصامتة هو احلروف اهلجائية العربية، وهي ترتتب من ألف إىل الياء. إن بعض العلماء 
يصنفها يف جمموعات حبسب خمارجها ومنهم من يعرضها حبسب صفاهتا املشرتكة أما 

حى ويكتفي ابإلشارة إىل حركات الفم طالاب األصوات العربية الفص املدرس يدرس
واللسان لتوصيف احلروف، فحينما ينطق احلروف أو الكلمة يطلب منهم أن ينظروا إىل 

أما املقصود ابألصوات  5أفواهه وألسنته مثل فتح الفم وإخراج اللسان وغري ذلك.
قصار  الصامتة هي احلركات العربية فاحلركات األساسية يف اللغة العربية ثالث حركات

وثالث حركات طوال، فاحلركات القصرية هي: الفتحة والضمة والكسرة، وأما احلركات 
الطويلة فهي ألف املد وايء املد وواو املد. أما تدريس بطريقها فيكتفي للمدرس أن نشري 

                                                             
 81،ص.)م1020دار السالم، (، تنميتهااملهارات اللغوية ماهيتها وطرائق أمحد فؤاد عليان، 4
الربط: مطبعة املعارف (طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،حممد كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  5

   130، ص. )م 2003اجلديدة، 
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إىل أمهية األصوات الصامتة من حيث إهنا تغيري يف معاىن املفردات إذا مل تنتطق نطقا 
 6وجالس. صحيحا مثل جلس

 الطريقة الصوتية  )ب

ابألصوات العربية هو كتعليم النظام الصوتى، أن النظام الصوتى يف اللغة املقصود  
 العربية يشتمل على: 

 ة.فونيمات قطعية وهى عبارة عن األصوات الصامتة واألصوات الصائت-

والوقفة فونيمات فوق قطعية وهي عبارة عن ظواهر مصاحبة للنطق كالنرب والتغنيم -
 7وطبقة الصوت والطول واللحن وغري ذلك من موسقى الكالم.

 ىالصوت لنظاماظواهر يجب على املدرس أن يراعي هذه فأما التدريس بطريقها  
 .عملية تعليم األصواتيف 

 الطريقة املقطعية والكلمة) ج

إن هذه الطريقة كتعليم النرب، املقصود ابلنرب هو وضح نسي لصوت أو ملقطع  
إذاقورن بغريه من األصوات أو املقاطع اجملاورة، فاألصوات واملقاطع تتفاوت فيما بينها يف 
النطق قوة وضعفا، فالصوت أو املقطع الذي ينطق بصورة أقوى مما جياوره يسمى صوات 

املقطع املنبور ينطق ببذل طاقة أكثر نسيبا ويتطلب من  او مقطعا منبورا، فالصوت أو
أعضاء النطق جمهودا أشد . أما التدريس بطريقها فينبغي عل املدرس أن يهتم ابألصوات 
املنبورة أثناء عملية تدريب األصوات، وعليه أيضا أن يصحح نربات الطالب إذا وقعوا يف 

                                                             
 .30، ص. ترقية تعليم مهارة ...مكيال أوكتارينا،  6
 .30ص. ، ترقية تعليم مهارة ...مكيال أوكتارينا،  7
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طع، وجدت الصوت املنبور يف اخلطاء. على سبيل املثال، كلمة )كتب( ثالث مقا
 8املقطع األول وهو )ك(، وهذ احلرف ينطق ابرتكاز أكرب من حريف الكلمات نفسه.

 الطريقة اجلملة )د

إن هذه الطريقة كتعليم التنغيم، وهو مصطلح يدل على ارتفاع الصوت واخنفاضه  
وفقا ألمناط يف الكالم، ويسمى أيضا موسقى الكالم، إن الكالم ختتلف نغامته وحلن 

الرتكيب واموقف، والتنغيم يساعد هذا االختالف على فهم املعىن املقصود.والتنغيم له 
وظيفته حنوية داللية مهمة، فاجلملة الواحدة ميكن أن تكون إثباتية أو إستفهامية، والتنغيم 

تية هو الفيصل يف احلكم والتمييز بني احلالتني، مثل مجلة )االستاذ جاء( تكون مجلة إثبا
إذا نطقت ابلتنغيم خاص ولكن إذا نطقت بتنغيم من نوع آخر فتكون مجلة إستفهامية، 
والواقع أن التنغيم هو أهم وسيلة للتفريق بني حالتني املذكورتني. أما تدريس بطريقها 
فينبغي على املدرس أن يهتم بظاهرة التنغيم حني يقرأ النصوص أو احلوار على الطالب 

م املعىن كما أن عليه أن يصحح تنغيمات الطالب إذا وقعوا يف حىت يسهل عليهم فه
 9اخلطاء.

 سس تعلم الكالم . أ5

هذه و لناس، م ايقصد ابألسس هي طائفة من املبادئ واحلقائق اليت تتعلق بكال
ا لكل توضيح إليكاألسس منها، ما هو نفسي، ومنها ما هو تربوي، ومنها ما لغوي. و 

 نوع على حدة :

 ية لتعلم الكالم:األسس النفس (أ
اإلنسان بطبعه ميال إىل التحدث عن نفسه ومشاهداته، فالرجل يعود إىل منزله  -

جرى يف يومه، وكذلك املرأة، واألوالد، لذلك ميكن أن يكون هذا  فيحكي ألسرته ما
                                                             

   .136...،ص. طرائق تدريس حممد كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  8
 .32، ص. ترقية تعليم مهارة ...مكيال أوكتارينا،  9
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مدخال مناسبا للتدريب على الكالم ومهارته، أبن حيكي املتدرب عن نفسه األساس 
 وما فعله يف يومه.وعن بعض مشاهداته، 

 الكالم، تكلم يفغب املاإلنسان يتكلم نتيجة لدوافع نفسي، لذلك ينبغي مراعاة أن ير  -
 سرة.يف األ البهخاصة يف مواقف احلياة اليت تستدعي منه الكالم مع البئعني، ومط

هؤالء  يع مثلتشج اإلنسان بطبيعته حجول، وخياف من الكالم أمام اآلخرين، وميكن -
رب ية تعتللشخصالكالم، إبغرائهم، وأخذهم ابللني، واحلديث عن املشاهدات اعلى 

 مدخال مناسبا ملثل هؤالء.

من األسس انفسية احملاكاة والتقليد: فاإلنسان بطبعه حيب أن يقلد من هو أفضل منه  -
يف أي شيء، لذلك ينبغي على املعلم الذي يدرب جمموعة على الكالم أن يكون هو 

يف الكالم، وأن يطلب من طالبه حماكته، أو حماكاة أحد اخلطباء أو نفسه ماهرا 
 10احملاضرين.

 األسس الرتبوية لتعلم الكالم (ب
رتك له يه، فتفحدث احلرية : فمن حق املتكلم التكلم يف املوضوع الذي يرغب أن يت -

ختيار حرية او ها، حرية اختيار املوضوع، وحرية عرض األفكار اليت يريد التعبري عن
لتدريب على عند ا عاتهالعبارات اليت يؤدي هبا أفكاره. فاحلرية أساس تربوي ينبغي مرا

 مهارات الكالم.

جتاه واحد،  يف ايسري التنوع يف الكالم: فرياعى أن يكون حديث املتكلم متنوعا، وال -
 الرحلة اليتوصف، و تليت اأبن يكون فيه اخلرب الذي يروي، واحلادثة اليت تساق، واملشاهد 

م لكالا وهبذا يتنوع نها،حيكى عنها، والقصة اليت تروى أحداثها، واحملادثة اليت يتحدث ع
 م.الكال م يفويشتعب،ويفتح جماالت متعددة، وآفاقا متنوعة، كي يسرتسل املتكل

                                                             
 .72... ، ص.وطرائقاملهارات اللغوية ماهيتها أمحد فؤاد عليان، 10
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اخلربة السابقة: فاملتكلم ال ميكنه أن يتحدث عن شيء ليس له به سابق معروفة،  -3 
يعرفه، وإذن: فينبغي أن ختتار موضوعات الكالم من جمال  يتحدث بطالقة عما وإمنا

 11خربات املتكلمني، وما يعرفونه.

 هي:  األسس اللغوية لتعلم الكالمج( 

للغوية ثروة اا ال: وهذا يستوجب العمل على إمنقلة احملصول الغوي لدي املتكلمني -
راءته، كثرة قبوية اللغعندهم حبثهم على القراءة واالستماع، فاإلنسان تزداد ثروته 
ظها، وال  ألفايفصحى واستماعه للمحاضرات والندوات، كما أن اللغة العامية تزاحم الف

ات ذدبية األ التيتم التغلب على هذه املشكلة إال بكثرة القراءة للقصص واملقا
إعرااب و  لسليمة معىنربية االع األسلوب املرتفع، كي يتزود املتكلم ابلتعبري اجليد من األلفاظ

 ومجاال.

 ىن، وإذا ملب للمعوال: فاأللفاظ قاالهتمام ابملعىن قبل اللفظ والكالم قبل الكتابة -
، وصياغة ملعاينم ابتوضع املعاين يف صيغ جيدة، قد يساء فهمها، لذلك ينبغي االهتما

اعد على غوي يسلساس أاأللفاظ هلا، كما أن الكالم عن املوضوع ومناقشاته قبل كتابته 
 م.لكالآفاق جديدة لعناصر املوضوع، وحتديد أفكاره، ويوسع دائرة ا فتح

م فيه، ن يتكلبل أالتخطيط للموضوع: فعلى املتكلم أن خيطط للموضوع ويستعد له ق -
اء املطلوب ا األد؟ وموهذا يعين ان يعرف : ملن سيتكلم؟ وما املوضوع الذي سيتكلم فيه

 ملواقف؟اهلذا  ناسبةاألساليب و األلفاظ امل، وما الوقت احملدد له يف الكالم؟ وما 

: حبيث تتصف بسالمة الرتكيب اختيار الكلمات واجلمل والتعبريات الالزمة لكل فكرة -
 12.واملوضوع، واكتمال املعىن، وصحة استخدام أدوات الربط حبسب املعاين

                                                             
 .72،ص....  املهارات اللغوية ماهيتها وطرائقأمحد فؤاد عليان، 11
 .73... ، ص. املهارات اللغوية ماهيتها وطرائقأمحد فؤاد عليان،  12
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 ب. الرسوم املتحركة 

 تعريف الرسوم املتحركة -1

كانت الرسوم املتحركة إحدى الوسائل السمعية والبصرية اليت أتسست على  
وسائل الكمبوتر. وهي جمموعة من الصور الثابتة املتعددة الكثرية، وإذا عرضناها تبدو  
كأهنا حية متحركة. ووسائل الرسوم املتحركة تقدر عل غبزار الصوار املتعددة والكتاابت 

في جمال الوسائل االختبارات تكون حالية من إحدى املتحركة واملضحكة والغربية حىت
 التعليمية اجلذابة العامة.

مث هناك من يرى أهنا وسيلة حتتوي فيها جمموعة من الصور تصميمها مرتبة حتقيق  
يف التعليم والتعلم كوسيلة تعليمية  أثراحلركة وجتهيزها ابألصوات كأهنا حية فعال وهلا

زايدة على ذلك تقصد ابلرسوم  فيمكن استعماهلا إليصال املواد الدراسية إىل الطلبة.
املتحركة هو النشاطات اليت متكن عرضها ابستخدام السينما أو الفيديو، تتكامل فيها 

  التالميذ  ويزيد يف تشويقهم.  تثري  انتباهصورة مع الصوت، مما 

فالم هو أهم من أمهية وسائل االتصاالجلماهريية اليت يصل أتثريها إىل إعداد  واأل
كبرية من املشاهدين كما أنه ميكن أن تشاهدها إعداد صغرية أيضا، وابملثل  ميكن أن 

 تستعمل للتعليم الفردي عندما يقوم مبفرده مبشاهدة الفيلم ودراسته.

عليمية انتشارا. وقد توفرت األفالم يف  تعترباألفالم املتحركة من أكثر الوسائل الت
الدراسة وعلى مجيع املستوايت. و ينبغي أن يتعرف املدرس  كل موضوع من موضوعات

ن يلم بعض األساليب اليت تتبع يف أعلى خواص هذه الوسيلة وأمهيتها يف التعليم و 
 .التعليمي التصوير وتؤدي إىل جناح عمليةاالتصال

التعليمية على  يف االغراضه احلركة واالستفادة منها وميكن التحكم يف تصوير هذ 
 نطاق واسع بعدة أساليب منها:
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ة  لرايضية بسرعاعند تصوير بعض األحداث مثل احلركات slow motion احلركة البطيئة  -
ة، فان املوقف الذي يتم اطار/ الثاني 24اطار/ اثنية وعرضها ابلسرعة العادية  96كبرية 

 ة.واحدة أيخذ أربع دقائق وبذلك ميكن دراسته بدقويره يف دقيقة تص

ى فرتات وير عللتصاطريقة تباعاحلركة السريعة: وذلك أبن يتم التصوير ببطء شديداب -
 .مث بعرض الفيلم ابلسرعة العادية time laps photographyمتباعدة 

ى وذلك برتكيب ألة التصوير عل  microphotographyامليكرسكويبالتصوير  -
عب تصليت اعات امليكروسكوب والتحكم يف سرعة التقاط الصور وذلك لدراسة املوضو 

 .وغريهاابلعني اجملردة مثل دراسة خالاي الدم والبكترياي  رؤيتها

كوب اذ ميكن عن طريق التليسtelescopic photography التصوير التليسكويب  -د
 ية.لسماو امثل دراسة سطح القمر والكواكب واالجرام احلصول على صور مقربة 

وذلك بتصوير رسومات ختطيطية توضح احلركة يف  animationالرسوم املتحركة  -ه
حاالت خاصة مثل توضح احلركة يف حاالت خاصة مثل توضيح حركة الغازات يف الة 

 13االحرتاق الداخلي ابلسيارة مثال.

 أهداف الرسوم املتحركة -2

 فهي: داف برانمج الرسوم املتحركةأه وأما 

وإمتعه  الطفل سعادإ: صناعة فيلم الرسوم املتح أبيدي األطفال يعمل على املتعة -
شاهد ما نظر وييمث  وزايدة ثقته بنفسه ومهارته ألنه يصنع فيلم من أشياء بسيطة

 صنعه على التلفاز.  

                                                             
 .147، ص. م( 196دار القلم للنشر والتوزيع  (،لتعليماإلتصال والتكنولوجيا فيوسائالحسني محدى الطوجبى، 13
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ه ي خيالن وحمتنمية قدرات الطفل اهلنية: وذلك بتحفيزه على أتليف القصة  -
ه يط ذهنتنش شرط أال تكون القصة جاهزة أو منشورة ومقروءة، بل يعمل على

يف   لتفكريل ايال الطفلمن خالتفكري العميق خللق قصة كما ينشط خياله للخو 
كل ذلك   يلم،كيفية صناعة الفيلم وإضافة الصوت له واحلركات اإلضافيةللف

 يساعد على تنشيط ذهنه وحواسه.
ك ويلعب ة يشرت ارميجلماعة: يقوم املدرب بوضع عدة متارين وألعاب دتنمية روح ا -

رسم هبا مجيع األطفال بشكل مجاعي مشرتك، كما أن أتليف القصص و 
هم، ما بينين فالشحصيات والتصوير على الصندوق يعمل على دعم عملية التعاو 

 على العمل اجلماعي املشرتك. تقومألن فكر الرسوم املتحركة 
وك الطفل: يتم اختيار متارين وألعاب دارمية، اليت جتسد سلوك الطفل تغيري سل   -

وحتسن من إحساسه بنفسه وخياله وقدراته اإلبداعية واالنفتاحعلى األفكار 
اجليدة، كما تساعد على التطوير الشخصي والعمل اجلماعي وااللتزام ابملواعيد 

قدرته على االستماع خالل موعد حضوره إىل الورشة وانصرافه وتقبله لآلخرين و 
 14إليهم وتعزز الثقة بينه وبني األطفال. 

 
 إجيابيات  مشاهدة الرسوم املتحركة -3

 إن مشاهدة الرسوم املتحركة تفيد الطفل يف خمتلف اجلوانب، وهي:   

تخطر ل تكن مليدة تنمي خيال الطفل، وتغذي قدراته، إذ تنتقل به إىل عوامل جد -
 ساليبأبعرفه تويقتحم األحراش ويسامر الوحش، كما له بيال، ويصعد الفضاء 

 مبتكرة متعددة يف التفكري والسلوك.

                                                             
14190^id=64http:// www. basamaorg.org/print.php?page=printarticle^ action=print^catid=

 2/22014/24/5 diakses  
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األفالم  : فبعضيميةتزود الطفل مبعلومات ثقافية منتقاة وتسارع ابلعملية التعل -
طي لذي يعمر االرسوم املتحركة تسلط الضوء على بيئات جغرافية معينة، األ

 قضااي ء علىوالبعض اآلخر يسلط الضو الطفل معرفة طيبة ومعلومات وافية، 
 ذب،جأبسلوب سهل  -كعمل أجهزة جسم اإلنسان املختلفة-علمية معقدة

 األمر الذي يكسب الطفل معارف متقدمة يف مرحلة مبكرة.
ال جيدها يف حميطه األسري، مما ييسر له  -غالبا -تقدم للطفل لغة عربية فصيحة -

ة، ومبا أن اللغة هي األدة األوىل للنمو تصحيح النطق وتقومي اللسان وجتويد اللغ
تسهم إسهاما  -من هذا اجلانب -املعريف فيمكن القول أبن الرسوم املتحركة

 15مقدرا غري مباشرة يف منو الطفل املعريف. 
 

 سلبيات مشاهدة الرسوم املتحركة -4

 الرسوم املتحركة سلبيات عديدة أمهها:ملشاهدة 

اث األحد اهدةالتلقي ال املشاركة: ذلك أن التلفاز جيعل الطفل " يفضل مش -
ناعة صيفضل  لطفلواألعمال على املشاركة فيها. خالفا للكمبوتري الذي جيعل ا

 األحداث ال املشاركة فيها فقط. 
 الب املعرفةتحرك طيأن  إعاقة النمو املعريف الطبيعي: ذلك أن املعرفة الطبيعية هي -

 -لتلفازكن ا، لحواسه كلها أو جلها، وخيتار ويبحث وجيرب ويتعلممستخدما 
لطفل احواس  في منيقدم املعرفة دون اختيار وال حركة، كما أنه يكت–يف غالبه 

ال فلطفل، ند اابلسمع والرؤية، وال يعمل على شحذ  هذه احلواس وترقيتها ع
ارات والعب لماتيعلمه كيف ينتقل من السماع املباشر للسماع الفعال، من الك

 إىل اإلمياءات واحلركات، مث إىل األحاسيس واخللجات.

                                                             
    .61، ص. ترقية تعليم مهارة ...مكيال أوكتارينا،  15
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الشاشة  النظر دامةاإلضرار ابلصحة: فمن املعلوم أن اجللوس لفرتات طويلة واست -
 التلفاز هلا أضرارها على جهاز الدوران والعينني.

 تقليص درجة التفاعل بني أفراد األسرة: إن أفراد األسرة كثريا ما ينغمسون يف -
برامج التلفزيون املخصصة للتسلية لدرجة أهنم يتوقفون حىت عن التخاطب 

 16معا.
 

 

                                                             
 .63، ص. ترقية تعليم مهارة ...مكيال أوكتارينا،  16
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 الباب الثالث

 إجراء البحث احلقلي
منهج البحث -أ  

كانت الطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف هذا البحث هي منهج جترييب 
(Experimental Research)  وهو منهج البحث العملي الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن

تعرف أثر السبب )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري التابع( الذي له األثر اجللي يف تقدم 
أو كما قال سوفردي: " أنه منهج البحث الذي يهدف إىل تقييم املعاجلة  .1العلوم الطبيعية

السلوكي من الطلبة أو اختبار الفرضيات من وجود التأثري  على املعاملة أو العمل أو عالج
 2أو عدمه يف الفعل بعد املقارنة بغريها من األفعال.

يم لى تصمالتمهيديةويعتمد عالتصميمات  ةتعمل الباحثستسويف هذا البحث 
               -One Group Preية ليز اجملموعة الواحدة مع االختباري القبلي والبعدي أو ما يسمى ابإلجن

Test, Post-Test Desain. و حنويسري هذا التصميم على . وهي من نوع البحث متهيدي
 التايل:

  2س م   1س

 3 الزمن رموز

 البيان :
 لياالختبار القب:   1س
 : االختبار البعدي  2س

                                                             
، الطبعة الثانية، )الرايض: املكتبة العبيكان، سنة املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن أمحد العساف، 1

 .303م(، ص. 2000
2Supardi, PenelitianEksperimen di BidangPendidikan, (Jakarta: RinekaCipta, 2007), hal.1. 
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  : املعاجلة التجريبية م
ملراد ية نفسها. والتجريبعة ااجملمو لعينة اجملموعة الضابطة، إال أهنا وال ختتار الباحثة ا

م وسيلة الرسو  ستخدامادون بفتجرى تعليم مهارة الكالم  هبا ختتار الباحثة فصال واحدا للعينة
 . الرسوم املتحركة ومرة أخرى ابستخدام وسيلةاملتحركة 

ة تعليم الكالم بوسيلة الرسوم املتحركة كما يلي:وات جتربيطما خأ  
اجملتمع والعينة -ب  

 MIN Bukitبتدائية اإلسالميةابملدرسة االإن اجملتمع هلذا البحث التجريب كل طالب 

Baro 1  من الصّف  ةفأخذت الباحثة منهم كالعينة وهي الطالب .طالب 453عددهم
حثة هذا الصّف كعينة هذا ما سبب اختيار الباأطلبا. و  26وكان عددهم اخلامس )ب(. 

، وجدت الباحثة أّن بعض اللغة العربيةالحظت وقابلت املدّرسة ملادة  ّن بعدماالبحث أل
ة اليت . وأما طريقة االختيار العينالعربية التكلم أو التحدث اللغةمل يقدرن على  الطالب

 الطريقة وهذه (Purpossive Sampling)اختارت فيه الباحثة هي الطريقة العمدية أو الغرضية 
 3.ابخلربة ختياراال أو املقصدة ابلطريقة أيضا تسمى

 

 طرق مجع البياانت  -ج
 طريقة جلمع البياانت فهي:

 االختبار-

فتقوم فيه الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي. االختبار القبلي هو 
االختبار الذي ختتربه قبل إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي 

الرسوم املتحركة حىت يتسىن استخدام وسيلة دون بلديه يف ماّدة اللغة العربية 
معرفة أثر جتربة يف حتسينه. وأّما االختبار البعدي هو االختبار الذي ختترب بعد 
                                                             

 .99...، ص. املدخل اىل البحثصاحل بن أمحد العساف، 3
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 إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديه يف ماّدة اللغة العربية
تغري املستقل الرسوم املتحركةلقياس األثر الذي أحدثه تطبيق املابستخدام وسيلة

 4على املتغري التابع.
لبعدي قبل تبار ااالخو فيقوم املراقب من الباحثة يف هذا البحث ابالختبار القبلي 

 سيلةو  ية تطبيقفعال لتعرف على الرسوم املتحركة وسيلةوبعد عملية تعليم األفعال 
 .الرسوم املتحركة

 
 أدوات البحث -د

 :البياانت فهيأّما أدوات البحث املستخدمة جلمع 
 قائمة االختبارت -

ال فعاأل عليممات احملتاجة إلجابة األسئلة البحث عن تفهدفها جلمع املعلو 
 . الرسوم املتحركةابستخدام وسيلة 

الية رفة فعملع وكان االختبارات من آداة البحث الذي استخدمتها الباحثة فيه
 فعال. تعليم األيف  الرسوم املتحركةاستخدام وسيلة 

 

 طريقة حتليل البياانت -ه
خدم حث تستالب تعترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث. ففي هذا

ت البياانتحليل بباحثة د الوحتليال وصفيا. وتقص الباحثة طريقة حتليل البياانت حتليال كّميا
ن صيل محتلى عللحصول  ت الرقميةايل البياانت ابستخدام األدو هو مدخل حتل الكّمي

 .ختبار البعديالار القبلي وابختاليف ا ((T-Test -ت الختبارا

                                                             
 .307...، ص. املدخل اىل البحث صاحل بن أمحد العساف، 4
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ه الباحثة لتوصيف أنشطة املدرسة والطالبات استعملتحتليل البياانت الوصفي فوأما  
فعرضت الباحثة  .أثناء عملية تعليم األفعال ابستخدام وسيلة الرسوم الرسوم املتحركة

 عن أسئلة البحث وحتليل البياانت اليت استخدمت فيها. اآليت تبيينا 1-3اجلدول يف
 1-3جدول

 أسئلة البحث وحتليلها
 حتليل البياانت أسئلة البحث الرقم
الرسوم املتحركة يف وسيلة اجراء كيف  1

تعليم مهارة الكالم ابملدرسة اإلبتدائية 
 ؟Bukit Baro 1 Aceh Besarاإلسالمية 

توصيف 
أنشطة املدرس 

والطالبات 
أنثاء عملية 
 التعليم والتعلم

هل استخدام وسيلة الرسوم املتحركة فعال  2
ابملدرسة اإلبتدائية لرتقية مهارة الكالم 

 ؟Bukit Baro 1 Aceh Besarاإلسالمية 

االختبار ت 
(T-Test) 

 
سئلة أقبل أن تستعمل الباحثة االختبار البعدي فتجري أربع خطوات لتعيني بنود  

 والئقة يف التقومي.االختبار صحيحة 
 
 
 
 مستوى صدق احملتوى -1
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وجيوز أن يكون  5ختبار للمحتوى املراد قياسه.ق احملتوى يعين مدى متثيل بنود االصد 
االختبار والتحصيل الدرسي مناسبة ابملواد املدروسة. وتعبري عن اختبار التحصيل الدراسي 

 6يكون صادقا إذا كان االختبار قادرا على قياس وكشف نتائج التعلم احملصولة عند الطالب.
 

 2-3اجلدول )رقم( 
 بيان مستوى صدق احملتوى

 يف املائة األسئلةعدد  أرقم األسئلة املوضوعات الرقم
 التكملة الرتمجة

 %100 10  10-6 5-1 ثويب مجيل  1
 %100 10 5  5 اجملموعة

 
ن املواد خوذة مة مأوهذا التطبيق يدل  على أن مستوى صدق احملتوى صادقة، ألن كل أسئل

 الدراسية.
 مستوى ثبات االختبار  -2

النتائج يف حالة تكراره، خاصة إذا كانت الظروف يعد االختبار اثبتا إذا كان يؤدي إىل نفس 
 7احمليطة ابالختبار واملخترب متماثلة يف االختبارين.

 وأما معيار مستوى ثبات االختبار فهو كما يلي :
 

                                                             
 .430. السلوكية، ....، ص، املدخل إىل البحث يف العلوم صاحل بن محد العّساف5

6Moh. Mastsna Hs, dkk, PengembanganEvaluasidanTes Bahasa Arab, (Alkitabah: Tangerang selatan, 

2012) hal. 176. 

 
 .430. ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، ....، صصاحل بن محد العّساف7
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 3-3اجلدول )رقم( 
 مستوى ثبات االختبار

 املعيار درجة معامل ثبات االختبار
100 <r11 0,80  شدة عال 
0,80 <r11 0,60 عال 

 0,60  <r11 0,40 متوسط 
 0,40<r110,20 أدىن 

0,20 <r11-00,1 منخفض 
 
 

 4-3اجلدول)رقم( 
 نتيجة مستوى ثبات االختبار

 اجملموع رقم األسئلة الطالب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 6 
2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 6 
3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 7 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 7 
6 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 7 
7 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 7 
8 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 8 
9 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 8 
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10 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 
Np 7 7 5 7 7 8 7 5 7 7 178 
P 0,2 0,

2 
0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2  

Q 0,8 0,
8 

0،
5 

0,8 0,8 0،
7 

0,8 0,5 0,8 0,8  

Pq 0,1
6 

0,
16 

0,0
5 

0,1
6 

0,1
6 

0,2
1 

0,1
6 

0,0
5 

0,1
6 

0,1
6 

1,67 
pq))∑ 

( KR -20 (وملعرفة مستوى ثبات االختبار فاستخدمت الباحثة القانون كودر ريتشاردسون

 :8وهذا بيانه
r11  = (

𝑛

𝑛−1 
) (

s2−∑pq

s2 ) 
 

 حيث أن:
:r11مستوى ثبات االختبار مجعا 

p : اجمليبات إبجابة صحيحةعدد الطالب 
q : ( 1عدد الطالب اجمليبات إبجابة غري صحيحة-p=q) 

pq∑ :" جمموع حاصل الضرب بنيP" و "q" 
N : عدد البنود 

S   :االحنراف املعياري 
 

 5-3اجلدول )رقم( 

                                                             
8Moh.MastnadanErtaMahyudin, PemgembanganEvaluasidan …, hlm.252. 
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 االحنراف املعااير
 :ومن اجلدول السابق حاصل عليه النتيجة كما يلي

I Xi Xi² 

1 9 81 
2 7 49 
3 4 16 
4 9 81 
5 9 81 
6 5 25 
7 5 25 
8 4 16 
9 5 25 
10 8 64 
∑ 65 463 

 
 

r11 = (
𝑛

𝑛−1 
) (

s2−∑pq

s2 ) 

 
∑ Xi =n

i=1 65 
∑ Xi² =n

i=1 463 

(∑ Xi)² =n
i=1 ²65 =4225 

S²= 𝑛 ∑ 𝑋𝑖² − (∑ 𝑋𝑖)²𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1  

S²= 
(10).(463)−(4225)

(10).(9)
 

S²=
4630−4225

90
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S²= 
405

90
 

S²= 405 
S=√4.5=2.12 

s 

r11 = (
𝑛

𝑛−1
) (

𝑠2−∑𝑝𝑞

𝑠2
) 

) r11=(
10

10−1
)(

2.12²−2.19

2.12²
 

r11= (
10

9
) 𝑥(

4.49−2.19

4.49
) 

r11=
10

9
𝑥

203

4049
 

r11= 1,11 x 0,51 

r11= 0,56 

وهذا التطبيق يدل  على أن مستوى ثبات االختبار شدة عال ألن حصلت نتيجة  
0,56 . 

 مييز االختبارمستوى الت   -3
وملعرفة مستوى الّتمييز 9قدرة االختبار لتمييز الطالب العليا والطالب األدىن. هو 

 فقسمت الباحثة الطالب إىل قسمني ومها اجملموعة العليا واجملموعة األدىن.
 :10وملعرفة مستوى التمييز تستخدم الباحثة القانون

D=
Rh

Th
−

Rl

Tl
= Ph − Pl 

 البااين:

D معامل التمييز : 
Rh  اجملييبات األسئلة بصحيحة يف اجملموعة العليا: عدد الطالب 
Rl  :عدد الطالب اجمليبات األسئلة بصحيحة يف اجملموعة ألدىن 
Th عدد الطالب يف اجملموعة العليا : 

                                                             
9Moh.MastnadanErtaMahyudin, PemgembanganEvaluasidan …, hlm.183. 
10Moh.MastnadanErtaMahyudin, PemgembanganEvaluasidan …, hlm.184. 
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Tl عدد الطالب يف اجملموعة األدىن : 
Ph نسبة الطالب اجمليبات األسئلة يف اجملموعة العليا : 
Pl لة يف اجملموعة األدىن: نسبة الطالب اجمليبات األسئ  
 

 11إن معيار مستوى التمييز كما يف اجلدول التايل:
 6-3اجلدول )رقم( 

 معيار مستوى التمييز
 املعايري الدرجة ملستوى التمييز

 مردود 0,00 -0,19
 متوسط 0,20 -0,39
 جيد 0,40 -0,69
 جيد جدا 0,70 -1,00

 يلزم أن حتذوف السؤال ( السليب-)
 
 

 التمييز ألسئلة رقم األول فهو: وأما مستوى
R Rh=4 Th=5 
Rl= 3 Tl=5 

D=𝑅ℎ

𝑇ℎ
−

𝑅𝑙

𝑇𝑙
= 𝑃ℎ − 𝑃𝑙 

D=4

5
−

3

5
= 0,8 − 0,6 = 0,2 
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 متوسط، وهذا مستوى التمييز لكل بنود االختبار كما يف اجلدول: األولوأسئلة رقم 
 7-3اجلدول )رقم( 

 مستوى التمييز لكل بنود االختبار
 

 

 

 الطالب رقم األسئلة  املعيار
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1 أعلى 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,20 متوسط
 2 أعلى 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0,20 متوسط
 3 أدىن 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0.20 متوسط
 4 أعلى 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,20 متوسط
 5 أعلى 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,40 جيد
 6 أدىن 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0,60 جيد

 7 أدىن 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0,20 متوسط
 8 أدىن 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0,60 جيد
جيد 
 جدا

 9 أدىن 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0,80

 10 أعلى 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0,40 جيد
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 مستوى صعوبة االختبار-4
صعوبة االختبار يف وملعرفة عن 12إن اختبار جيد إذا االختبار يوجد مستوى الصعوبة املعينة. 

 هذا البحث تستخدم الباحثة القانون التايل:
   

P=
𝑅

𝑇
 

 

P معامل صعوبة اإلختبار : 
R عدد الطالب اجمليبات األسئلة بصحيحة : 
T عدد مجيع الطالب يف الصف : 

 وأما معيار مستوى صعوبة االختبار لكل البنود :
 8-3اجلدول )رقم( 

 معيار مستوى صعوبة االختبار
 معيار الدرجة ملستوى صعوبة اإلختبار

 صعوبة 0,30 -0,00
 متوسط 0,70 –0,31
 سهولة 100 –0,71
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 9-3اجلدول )رقم( 

 مستوى صعوبة االختبار من كل بنود أسئلة االختبار
 الطالب

 
األجوبة  رقم األسئلة

 الصحيحة
P= 𝑅

𝑇
 مالحظة 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 متوسط 0,70 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
 متوسط 0,70 7 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2
 متوسط 0,50 4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3
 متوسط 0,70 9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4
 سهولة 0,80 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5
 متوسط 0,70 5 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6
 متوسط 0,50 5 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 7
 متوسط 0,50 4 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 8
 متوسط 0,60 5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 9
 متوسط 0,60 8 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10

 
(    t” Test“وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي ابختبارات )

 13فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:
 

  to = 
MD

S EMD

 

 

                                                             
13AnasSudijono, PengantarStatistik…, hal. 305 – 308. 
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 التعليق:
MDبني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية، فهو من اتباع اخلطوات  : متوسطةالفروق

 التالية:
 

MD = 
∑D

N
 

 

∑ Dالفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية، و  : جمموعDخطوااتالتيةمن: 
D = X-Y:نتيجة املتغرية األوىل انقصة بنتيجة املتغرية الثانية 

 X األوىل: نتيجة املتغرية 
Y:  نتيجة املتغرية الثانية 
N: عدد العينة 

S EMD املعياري للفروق وهو اتباع الرموز التايل: : اخلطاء 
 

SE
MD=

SDD

√N−1

 

SDD للفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية، يعين:املعياري : اإلحنراف 
 

SDD=√
∑ 2𝐷

𝑁
 _(

∑ 𝐷

𝑁
)2 

 
 14: العدد الثابت1

 احدو (، أى عدد أفراد العينة انقصا 1-احلرية وهي ن )نحنديد درجة   -1

                                                             
14AnasSudijono, PengantarStatistik…, hal. 282. 
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مراجعة اجلدوال اإلحصائية اخلاصة بقيم ت ملعرفة هل القيمة ذات داللة إحصائية   -2
عند املستوى الذي حدده الباحث أم ال؟ فإذا كانت قيمة ت احملسوبة أصغر من 

احلرية تقبل  قيمة ت يف جدوال عند مستوى الداللة الذي حدده الباحث وأمام درجة
الفرضية أي أنه ليس هناك فرق بني االجبتني وهذا يدل على أن الطالب مل يستفيدوا  

 كثريا من املقرر الذي درسوه.
[ فيتضح أن قيمة ت احملسوبة 0, 01ولنفرض أن الباحث حدد مستوى الداللة بـ]

 أصعر من قيمة ت.
قيمة ت احملسوبة أصعر من [ فيتضح أيضا أن 0, 05أما إذا حدد مستوى الداللة بـ]

 قيمة ت.
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها 

شرحت الباحثة يف الباب السابق عن أدوات البحث وهي االختبار القبلي 
واالختبار البعدي يف تعلم اللغة العربية ابستخدام وسيلة الرسوم املتحركة يف مهارة 

ونتيجتهم يف الكالم. يف هذا الباب تشرح الباحثة عن هذه البياانت ملعرفة قدرة الطلبة 
 . وقد قامت الباحثة ابلتصميات التمهيدية للحصول على تلك البياانتالكالم ميتعل

عميد كلية اعتمادا على رسالة Bukit Baro 1 Aceh Besarبتدائية اإلسالمية الابملدرسة ا
-Un.08/TUدار السالم بند أتشية رقم : ة وتدريب املعلمني  جامعة الرانريالرتبي

FTK/TL.00/929/2017يناير. 24التاريخ  يف 

 

 انطالقا مما سبق فقامت الباحثة جبمع البياانت كما يلي :
 حملة عن ميدان البحث -أ

هذه املدرسة هي إحدى املدارس اإلسالمية املوجودة يف منطقة أتشية الكربى. إن 
 Min Bukitتقع  .Lamme garotبـ جوت غوه، -هذه املدرسة يف شارع مونتاسيكوتقع 

Baro  1يف جهة الغرب حتددها بلّمي  وأماة. حدها احملالت التجارية يالشرق انبجب
غاروت ويف جهة الشمال حتددها بطريق مونتاسيك وجوت غوه. يف جهة جنوبية حتددها 

 مبمزرعة.
يف السنة  شخصا 36وعدد املدّرسني   .حرلينانور  السيدةترأس هذه املدرسة 

إيدى و  مها رمحييت، فيها معلمانم. وعدد معلم اللغة العربية  2017 - 2016الدراسية 
 .إرليزا
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طالبا، وهم يتعلمون يف الصف األول والصف  453يف هذه املدرسة هي الطلبة 
الثاين والصف الثالث والصف الرابع، والصف اخلامس، والصف السادس، وعدد الطلبة 

 من كل صف كما يتضح   يف اجلدول التايل ويوضح عدد الطلبة يف كل فصول:

 1 - 4اجلدول 

 Min Bukit Baro 1بعدد الطلبة 

 العدد الطالبة الطالب الفصل الرقم
 77 30 47 األول  1
 84 42 42 الثاين 2
 76 33 43 الثالث 3
 65 31 34 الرابع 4
 86 38 48 اخلامس 5
 65 24 41 السادس 6

 453 198 255 اجملموع  7 
 

طالبا. فاختارت الباحثة  453من البياانت السابقة علمنا أن عدد الطالب  
ولنيل البياانت احملتاج إليها فقامت الباحثة  )اخلامس )بفصال لتكون عينة: الصف 

 ابالختبار. 

وللحصول على األهداف الرتبوية املرجوة فقد أعدت املدرسة بعض الوسائل 
 التعليمية كما يلي:

 2 - 4اجلدول 

 MIN Bukit Baro 1 Aceh Besarالوسائل بـ
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 العدد أنواع الوسائل الرقم

 1 مكتب مدير املدرسة 1

 1 املدرسنيمكتب  2

 16 فصول الدراسة 3

 1 املكتبة 4

 1 مرحاض املدرس 5

 2 رحاض الطالبم                 6

 1 ملعب الرايضة 7

 1 املصلى 8

 1 املوقف 9

 1 املطبخ 10

 26 اجملموع

 م 2018 - 2017الدراسية  للسنةMIN Bukit Baro 1 Aceh Besar مصدرا: 

 املتحركة يف تعليم مهارة الكالمدام الوسيلة الرسوم خاست -أ
 Bukit Baro 1 Aceh Besar بتدائية اإلسالميةمبدرسة اال قبل إجراء عملية البحث

أحوال  ملعرفةة املباشرة إىل املدرسة ظاخلامس )ب( أعدت الباحثة املالح صفيف  ال
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ختبار خطة التعليم، واالدوات البحث اليت تتكون من أاملدرسة. مث نفذت الباحثة 
ستوضح الباحثة ( .Rpp)إعداد الدراسة أو التحضري الختبار البعدي، و القبلي، وا

 التوقيت التجرييب وخطوات التعليم، أما التوقيت عملية التعليم والتعلم كما يلي: 

 3-4اجلدول 

 التوقيت عملية التعليم والتعلم يف ترقية مهارة الكالم ابلرسوم املتحركة

 ساعة اتريخ يوم  اللقاء 
 1150-1050 2017ماريس 23 اخلميس االختبار القبلي
 1150 -1050 2017مارس  30 اخلميس اللقاء األول
 1150 -1050  2017أبريل 6 اخلميس اللقاء الثاين
 1150 -1050 2017أبريل  13 اخلميس اللقاء الثالث

 1150-1050 2017أبريل   20 اخلميس االختبار البعدي
 

 4 - 4اجلدول

 تعليم وتعلم اللغة العربية ابستخدام الرسوم املتحركة لرتقية مهارة الكالمعملية 

 )اللقاء األول (

 نشاط الطالب نشاط املدرسة

تدخل املدّرسة )الباحثة(  -
 الفصل إبلقاء السالم 

 يرد الطلبة السالم. -

 قرأ الطلبة الدعاء. - األمر لقراءة الدعاء -
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تنظر املدّرسة إىل مجيع الطلبة  -
 كشف الغياب  مث تقرأ 

اهتمام الطلبة عند الدعوة  -
 بكشف الغياب.

تبني الباحثة عن أهداف تعليم  -
 الكالم

تقدم الباحثة أوراق االختبار 
القبلي للطلبة مبوضوع" ثويب 
مجيل " ملعرفة درجة قدرهتم يف 
الكالم، وتشرح عن كيفية 

 إجابتها

 

تلقى الباحثة السالم إىل الطلبة  -
قبل خروج الفصل وتنصحهم 

 أبن يتعلموا جيدا
 

جييب ويستمع الطلبة         إىل  -
 املدرسة.

 

 

 

 

 

 

 يستمع الطلبة وجيبون السالم. -
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 5 - 4اجلدول

 عملية تعليم وتعلم اللغة العربية ابستخدام الرسوم املتحركة لرتقية مهارة الكالم

 )اللقاء الثاين (

 نشاط الطالب نشاط املدرسة

تدخل الباحثة الفصل إبلقاء  -
 السالم 

 يرد الطلبة السالم. -

 قرأ الطلبة الدعاء. - األمر لقراءة الدعاء -
تنظر املدّرسة إىل مجيع الطلبة  -

 مث تقرأ  كشف الغياب
اهتمام الطلبة عند الدعوة  -

 بكشف الغياب.
تبني الباحثة عن أهداف تعليم  -

 الكالم
توزع الباحثة النصوص من  -

 موضوع ثويب مجيل
 

أتمر الباحثة الطلبة لقراءة  -
 النص مجاعة

 
تشرح الباحثة املادة عن ثويب  -

 مجيل

جييب ويستمع الطلبة          -
 على املدرسة.

 يعيد الطلبة القراءة مجاعة  -
 

 

 يقرأ الطلبة النص -
 

 

 يستمع الطلبة ما قرأت الباحثة -
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 تقرأ الباحثة النص لتصحيح -
قراءة الطلبة وأتمر أحدهم 

 إلعادهتا 
 

أتمر الباحثة الطلبة أبن يذكر  -
 املفردات يف النص

 
مث تفتح الباحثة الشاشة  -

احلاسوب، وكذلك أيضا مكرب 
 الصوت أمام الفصل

 
الباحثة بتشغيل الفيديو تبدأ  -

 الرسوم املتحركة
 

بعدما مشاهدة الفيديو الرسوم  -
املتحركة تكرر الباحثة اللفظ 
أو املفردات ونطق احلروف 

 الصحيحة.
 

أتمر الباحثة أحد الطلبة لينطق  -

 

 ما قرأت الباحثةيستمع الطلبة  -
 

 

 

 يذكر الطلبة املفردات -
 

 

 

 

 

 

 الطلبة يشاهدون الفيديو -
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احلروف الصحيحة أمام 
 الفصل

 
 ختتتم الباحثة الدرس  -

 

تلقى الباحثة السالم إىل الطلبة  -
تنصحهم قبل خروج الفصل و 

 أبن يتعلموا جيدا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السالم. يستمع الطلبة وجيبون -
 

 6 - 4اجلدول

 عملية تعليم وتعلم اللغة العربية ابستخدام الرسوم املتحركة لرتقية مهارة الكالم

 )اللقاء الثالث (

 نشاط الطالب نشاط املدرسة

 يرد الطلبة السالم. -تدخل الباحثة الفصل إبلقاء  -



47 
 

 

 السالم 
 قرأ الطلبة الدعاء. - األمر لقراءة الدعاء -
مجيع الطلبة تنظر املدّرسة إىل  -

 مث تقرأ  كشف الغياب
اهتمام الطلبة عند الدعوة  -

 بكشف الغياب.
تبني الباحثة عن أهداف تعليم  -

 الكالم
تقدم الباحثة أوراق االختبار 
اللبعدي للطلبة مبوضوع" ثويب 
مجيل " ملعرفة درجة قدرهتم يف 
الكالم، وتشرح عن كيفية 

 إجابتها

 

تلقى الباحثة السالم إىل الطلبة  -
قبل خروج الفصل وتنصحهم 

 أبن يتعلمون جيدا
 

جييب ويستمع الطلبة          -
 على املدرسة.

 

 

 

 

 

 

 يستمع الطلبة وجيبون السالم. -
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 التحصيل الدراسي عند الطلبة يف مهارة الكالم  -ج

 7– 4اجلدول 

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي

 نتيجة االختبار البعدي نتيجة االختبار القبلي رقم

1 30 70 

2 30 70 

3 30 80 

4 50 80 

5 20 70 

6 40 80 

7 60 90 

8 30 80 

9 30 80 

10 30 80 

11 40 80 
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12 40 90 

13 50 80 

14 20 60 

15 30 80 

16 50 90 

17 40 90 

18 50 70 

19 50 80 

20 60 90 

21 30 50 

22 50 90 

23 50 90 

24 60 80 

25 30 70 

26 40 80 
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 2050 1040 اجملموع

 78,84= 26: 2050 40=  26: 1040 درجة املعدلة

 

صل وح 40 عدلةمن هذه البياانت حصل الطلبة االختبار القبلي على نتيجة امل
 بتقدير ممتاز. 78,84االختبار البعدي على نتيجة املعدلة 

    (t” Test“وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي ابختبارات )
 1فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:

  to = 
MD

S EMD

 

 التعليق:

ot :املالحظة حاصل 

MDبني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية، فهو من اتباع  الفروق : متوسطة
 اخلطوات التالية:

MD = 
∑D

N
 

 

∑ Dالفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية، و  : جمموعDخطوااتالتيةمن: 

D = X-Y:نتيجة املتغرية األوىل انقصة بنتيجة املتغرية الثانية 

 Xنتيجة املتغرية األوىل : 

Y:  نتيجة املتغرية الثانية 
                                                             

1AnasSudijono, PengantarStatistik…, hal. 305 – 308. 
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N: عدد العينة 

S EMD املعياري للفروق وهو اتباع الرموز التايل: : اخلطاء 
SE

MD=
SDD

√N−1

 

SDD املعيار الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية الثانية، يعين: : اإلحنراف 

SDD=√
∑ 2𝐷

𝑁
 _(

∑ 𝐷

𝑁
)2s 

 2: العدد الثابت1

 8– 4اجلدول 

 ديجمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البع

نتيجة االختبار  رقم
 القبلي

ختبار نتيجة اال
 البعدي

D=x-y 2y)-=(x2D 

1 30 70 40-  1600 

2 30 70 40- 1600 

3 30 80 50- 2500 

4 50 80 30- 900 

5 20 70 50- 2500 

6 40 80 40- 1600 

                                                             
2AnasSudijono, PengantarStatistik…, hal. 282 
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7 60 90 30- 900 

8 30 80 50- 2500 

9 30 80 50-  2500 

10 30 80 50- 2500 

11 40 80 40- 1600 

12 40 90 50- 2500 

13 50 80 30- 900 

14 20 60 40- 1600 

15 30 80 50- 2500 

16 50 90 40- 1600 

17 40 90 50- 2500 

18 50 70 20- 400 

19 50 80 30- 900 

20 60 90 30- 900 

21 30 50 20- 400 
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22 50 90 40- 1600 

23 50 90 40- 1600 

24 60 90 30- 900 

25 30 70 40- 1600 

26 40 80 40- 1600 

27   ƩD = 

1020-  

ƩD2 = 

42200 

 

(، يف اجلدول السابق حصلت t” Test“ت ) –نظرا إىل النتيجة من االختبار 
 الباحثة على البياانت اآلتية:

 -1020( = ƩDجمموع الفرق بني اإلجابتني ) -1
 42200( = 2DƩجمموع مربعات الفرق بني اإلجابتني ) -2
 26عدد العينة =  -3

 -خطوات التالية:(، أن تتبع DMوملعرفة متوسطة الفروق بني نتيجة املتغريتني )
 

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 =  

−۱۰20
۲6  =  −39,23 
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 (:DSDمث تبحث الباحثة عن اإلحنراف املعياري للفروق بني نتيجة املتغريتني )

𝑆𝐷𝐷 = √Σ𝐷
2

𝑁
− (

Σ𝐷

𝑁
)

2
= √42200

26
− (

−1020
26

)
2

= √1623,07 − (−39,23)2 

 

= √1623,07 − 1538,99 = √84,08 =9,16 
 

 (:ot) مث تبحث الباحثة عن اخلطاء املعياري للفروق

 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − ۱
 =

9,16

√۲6 − 1
 =

9,16

√۲5
 =

9,16
5

 

𝑆𝐸𝑀𝐷
= ,1 83 

 (:otمث خطوات البحث عن حاصل املالحظة )
9،16 

 𝑡𝑜 =  
𝑆𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
  =   

9,16
𝟖𝟑,1

.   =   .5,005 

 

(. ويكون (derajat kebebasanومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدرجة احلرية
من درجة احلرية يف هذا  1٪و  ٪5( signifikansiالداللة )الفرض الصفري على مستوي 

 البحث.

ليقارن   21,43( tت )ومن اخلطوات السابقة، فتحسب الباحثة أن النتيجة 
 ابلنتيجة اجلدول ابلرموز:
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db = N-1 

     = 6۲ -1  

= 25 

النتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة  فوجدت، dbوبعد أن حسبت الباحثة 
(signifikansi )٪5  2,06وهو ( ويف مستوي الداللةsignifikansi )٪1 2،79وهو .

 aHمردود و  OH(، فذلك tablet( أكرب من نتيجة ت اجلدول )tنتيجة ت ) أوttablet <وإذا
 OH(، فذلك tablet( أصغر من نتيجة ت اجلدول )tأو نتيجة ت ) tablet>tمقبول. وإذا 

 مردود. aHمقبول و 

النتيجة ت اجلدول و 21،43( tالسابقة، وجدت الباحثة النتيجة ت ) ومن الرموز
( signifikansiويف مستوي الداللة ) 2,06وهو  ٪5( signifikansiعلى مستوي الداللة )

 OH( و 2,79<5,005>2,6). فالنتيجة ت أكرب من نتيجة ت اجلدول 92,7وهو  ٪1
 مقبول. aHمردود و 

 املناقشة -د

 Bukit Baro 1 Aceh بتدائية اإلسالميةالرسوم املتحركة ابملدرسة االإن استخدام وسيلة 
Besar  

. إن إجراء هذه مهارة الكالميف تعليم  ينمسرور  الطالب  وجيعلمتاما جيري 
الوسيلة فعال جدا الستجابة الطلبة يف ترقية مهارة الكالم. وهذا يبدو من نتيجة بناء 

أن الطالب حصلوا على نتيجة االختبار على االختبار القبلي واالختبار البعدي. حيث 
إذ يكون الفرض  نيالباحثة على نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي  خمتلف

 أعلى من نتيجة (T-test)كانت نتيجة كما كانتري مردودا والفرض البديل مقبوال  الصف
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(T-Table) 2,69,<5,00>2,6ابلصيغة.) 

 حتقيق الفروض  -هـ

وفقا للبياانت اليت سبق حتليلها، تريد الباحثة أن حتقق الفروض اليت افرتضتها يف 
 الصف اخلامس )ب((، فهي:

على مهارة  مل يكن فعاال لرتقية(الرسوم املتحركةإن استخدام الفرض الصفري :   -1
( أكرب من النتيجة ت testtوهذا الفرض مردود ألن نتيجة ت احلساب ) .الكالم

 (.2,69,<5,00> 2,6( أو tabletاجلدول )

 .على مهارة الكالم إن استخدامالرسوم املتحركةيكون فعاال لرتقيةالفرض البديل :  -2
وهذا الفرض مقبول ألن درجة االختبار البعدي أعلى من درجة االختبار القبلي 

( أكرب من النتيجة ت اجلدول testt(، وأن نتيجة ت احلساب )40أعلى من  ,78،83)
(tabletأو )2,69,<5,00> 2,6.) 
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 الفصل اخلامس

 خامتة

 نتائج البحث -أ
وستقدم السابقة عما يتعلق ابستخدام الرسوم املتحركة فصولوقد حبثت الباحثة يف ال

 لي:الباحثة اخلالصة، كما ي

نشطة الطالب عندما أ من نتيجة يبدو. وهذا ممتازةإجراء وسيلة الرسوم املتحركة  إن -1
صل. ورات الباحثة أهنم مسرورين يف اتباع التعليم فعليم والتعلم يف التجتري عملية ال

 والتعلم لرتقية قدرهتم على مهارة الكالم. 
وتعتمد  .سيطرة الطالب على الكالملرتقية  يكون فعاالكة الرسوم املتحر  مإن استخدا -2

( etabl-t)اجلدول ( أكرب من النتيجة ت ttes-t)الباحثة على أن نتيجة ت احلساب 
2,06)<5،005>2,79.) 

 
 املقرتحات -ب

 اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية : 
ينبغي للمدرسني أن يستخدموا وسيلة مناسبة يف تعليم الغة العربية ألن هلا أاثرا شديدة  -1

 يف ترقية رغبة الطلبة وقدرهتم الكالم.
الرسوم املتحركة ألنه مؤثر يف يستمروا تعليم اللغة العربية  ابستخدام  نينبغي للطالب أب -2

 ترقية قدرة الطالب على الكالم.
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ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا ابلنقد إذا وجدوا فيها خطأ  -أ
أو نقصا وأن يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباحثة 

 والقارئني.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIN Bukit Baro 1 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/semester : V / I 

Materi pokok : ثويب مجيل   (كالم)  
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1x pertemuan) 

 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Meresapi makna anugerah Allah 

SWT berupa bahasa arab 

1.1.1 Meminati pelajaran bahasa Arab dengan 

tulus dan ikhlas. 

1.1.2 Meminati beragam bahasa terutama bahasa 

Arab. 

2.2 Memiliki perilaku jujur, displin, 

tanggung jawab dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, tetangga dan 

guru dengan menggunakan media 

bahasa Arab yang dikuasai. 

2.2.1 Menjawab berbagai problema dalam 

berinteraksi dengan sesama. 

2.2.2 Mendukung aktivitas yang berhubungan 

dengan orang-orang terdekat. 

2.2.3 Menampilkan interaksi yang baik terhadap 

orang-orang terdekat.  

4.3 Menggunakan kata, frasa, dan 

kalimat sederhana terkait topik:  

 ثويب مجيل

 

4.3.1 Meniru pengucapan kosa kata yang 

berkaitan dengan topik ثويب مجيل dengan 

tepat. 

4.3.2 Melakukan percakapan yang berkaitan 

dengan ثويب مجيل secara berpasangan. 

4.3.3 Menjawab berbagai pertanyaan terkait 

topik ثويب مجيل dengan benar. 

 

C. Materi Pembelajaran 

Teks bacaan tentang  ثويب مجيل (lampiran) 
 

D. Kegiatan pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik memulai 

pelajaran dengan membaca basmallah bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan kebersihan 

kelas. 

c. Mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman awal 

siswa secara kontekstual .  

 

 

5 Menit 

 

 

 



No. Kegiatan  Waktu 

d. Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Membagi peserta didik kedalam beberapa kelompok 

2. Kegiatan Inti 

a.    Mengamati 

 siswa mendengarkan bacaan guru terkait materi yang 

dipelajari.  

 Siswa mengamati teks hiwar yang telah dipersiapkan guru.  

b. Menanya 

 Siswa menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum 

dipahami terkait materi yang sedang dipelajari. 

 siswa lainnya diberi kesempatan untuk memberikan 

tanggapan. 

 

c. Mengeksplorasi 

 Siswa menirukan pelafalan yang diucapkan oleh guru 

 Siswa mengulang kembali hiwar yang telah didengar secara 

berpasangan sesuai giliran masing-masing. 

 

d. Mengasosiasi 

 Siswa mendiskusikan tentang materi yang dipelajari. 

 Siswa mendiskusikan kosa kata lain yang sesuai dengan 

materi 

 Siswa mengerjakan LKS. 

 Membimbing siswa mengerjakan LKS 

 

e. Mengkomunikasi. 

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka secara lisan 

dan siswa yang lain menanggapinya. 

 Guru memantapkan pemahaman siswa. 

 

55 Menit 

3. Penutup 

a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

b. Guru menguji siswa dengan menanyakan beberapa pertanyaan 

 

10 Menit 

 



No. Kegiatan  Waktu 

yang berkaitan dengan materi yan telah dipelajari.  

c. Siswa diminta untuk menuliskan kesan mereka tentang proses 

pembelajaran pada hari ini. 

d. Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa dan menutup 

pembelajaran dengan do’a. 

 

 

E. Alat/bahan, media dan sumber belajar 

1. Alat/bahan 

a. Papan tulis 

b. Kapur 

c. rol 

 

 

F. PENILAIAN  

1. Teknik Penilaian 

2. Instrumen Penilaian  

3. Rubrik Penilaian 

a. Aspek Sikap 

 

 

No 

 

 

Nama Siswa 

Sikap yang Dinilai 

Jujur Peduli Berani 

A B C D 

 

A B C D A B C D 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

 

Catatan : 

Pada lembar observasi diberikan nilai sebagai berikut : 

 A =  Sangat Bagus 

 B =  Bagus 

 C =  Cukup 

 D =  Kurang 

 



 b. Aspek Pengetahuan 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

Kosa kata kelancaran  pengucapan   Intonasi  Nilai  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

 

Keterangan: 

   

 4 =  Sangat Bagus 

 3 =  Bagus 

 2 =  Cukup 

 1 =  Kurang 

 

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

 

           

c.  Penilaian keterampilan 

 

 

 
 

No. 

 
Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

Jumlah score Nilai 

K
el

an
ca

ra
n
  

K
ef

as
ih

an
 

K
er

ja
 s

am
a 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

 

 



Keterangan nilai : 

4 = Jika Fasih  dan lancar dalam Melafalkan  

3 = jika agak Fasih dan lancar dalam Melafalkan 

2 = jika kurang Fasih dan lancar dalam Melafalkan 

1 = jika Sama sekali tidak fasih dan tidak lancar 

 

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

 

                                                                          

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIN Bukit Baro 1 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/semester : V / I 

Materi pokok : كالم( ثويب مجيل(  
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1x pertemuan) 

Pertemuan ke                     :2 

   

 

A. Kompetensi Inti 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Meresapi makna anugerah Allah 

SWT berupa bahasa arab 

1.1.1 Meminati pelajaran bahasa Arab dengan 

tulus dan ikhlas. 

1.1.2 Meminati beragam bahasa terutama bahasa 

Arab. 

2.2 Memiliki perilaku jujur, displin, 

tanggung jawab dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, tetangga dan 

guru dengan menggunakan media 

bahasa Arab yang dikuasai. 

2.2.1 Menjawab berbagai problema dalam 

berinteraksi dengan sesama. 

2.2.2 Mendukung aktivitas yang berhubungan 

dengan orang-orang terdekat. 

2.2.3 Menampilkan interaksi yang baik terhadap 

orang-orang terdekat.  

4.3 Menggunakan kata, frasa, dan 

kalimat sederhana terkait topik:  

 ثويب مجيل

 

4.3.1 Menyebutkan mufradat-mufradat yang 

terdapat dalam topik ثويب مجيل dengan tepat. 

4.3.2 Melakukan percakapan yang berkaitan 

dengan ثويب مجيل secara berpasangan 

4.3.3 Menyebutkan arti dari setiap mufradat yang 

terdapat dalam topik ثويب مجيل dengan benar 

 

C. Materi Pembelajaran 

Teks bacaan tentang  ثويب مجيل (lampiran) 

 
D. Kegiatan pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik memulai 

pelajaran dengan membaca do’a bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan kebersihan 

kelas. 

c. Mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman awal 

siswa secara kontekstual .  

 

 

5 Menit 

 

 

 



No. Kegiatan  Waktu 

d. Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

2. Kegiatan Inti 

a.    Mengamati 

 Siswa menyimak teks bacaan yang dibacakan oleh guru 

tentang ثوبي حميل 

 Siswa mengulang bacaan teks yang dibacakan oleh guru 

tentang ثوبي حميل 

 Siswa mengamati putaran video animasi yang ditayangkan 

oleh guru 

 

b. Menanya 

 Siswa menanyakan mufradat atau ungkapan-ungkapan yang 

belum dimengerti tenteng materi ثوبي حميل  

 Siswa lainnya diberi kesempatan untuk memberikan 

tanggapan terhadap isi dari video. 

 

c. Mencoba 

 Siswa menirukan pelafalan yang terdapat dalam video. 

 Siswa mengulang kembali hiwar yang telah diamati secara 

berpasangan sesuai giliran masing-masing. 

 

d. Menalar 

 Siswa mendiskusikan secara berpasangan tentang materi yang 

dipelajari dari video. 

 Siswa mengerjakan LKS. 

 Membimbing siswa mengerjakan LKS 

 

e. Mengkomunikasi. 

 Beberapa siswa secara berpasangan  mempresentasikan hasil 

diskusi mereka secara lisan dan siswa yang lain 

menanggapinya. 

 Guru memantapkan pemahaman siswa. 

 

55 Menit 

3. Penutup  



No. Kegiatan  Waktu 

a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

b. Guru menguji siswa dengan menanyakan beberapa pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi yang terdapat dalam video.  

c. Siswa diminta untuk menuliskan kesan mereka tentang proses 

pembelajaran pada hari ini. 

d. Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa dan menutup 

pembelajaran dengan do’a. 

10 Menit 

 

 

  

E. Alat/bahan, media dan sumber belajar 

1. Alat/bahan 

a. Papan tulis 

b. Kapur 

c. rol 

 

 

F.    PENILAIAN  

1. Teknik Penilaian 

2. Instrumen Penilaian  

3. Rubrik Penilaian 

a. Aspek Sikap 

 

 

No 

 

 

Nama Siswa 

Sikap yang Dinilai 

Jujur Peduli Berani 

A B C D 

 

A B C D A B C D 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

 

Catatan : 

Pada lembar observasi diberikan nilai sebagai berikut : 

 A =  Sangat Bagus 



 B =  Bagus 

 C =  Cukup 

 D =  Kurang 

 

 b. Aspek Pengetahuan 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

Kosa kata kelancaran  pengucapan   Intonasi  Nilai  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

 

Keterangan: 

   

 4 =  Sangat Bagus 

 3 =  Bagus 

 2 =  Cukup 

 1 =  Kurang 

 

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

 

           

c.  Penilaian keterampilan 

 

 
 

No. 

 
Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

Jumlah score Nilai 

K
el

an
ca

ra
n
  

K
ef

as
ih

an
 

K
er

ja
 s

am
a 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       



Keterangan nilai : 

4 = Jika Fasih  dan lancar dalam Melafalkan  

3 = jika agak Fasih dan lancar dalam Melafalkan 

2 = jika kurang Fasih dan lancar dalam Melafalkan 

1 = jika Sama sekali tidak fasih dan tidak lancar 

 

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

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIN Bukit Baro 1 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/semester : V / I 

Materi pokok :  كالم( ثويب مجيل(  
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (1x pertemuan) 

 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Meresapi makna anugerah Allah 

SWT berupa bahasa arab 

1.1.1 Meminati pelajaran bahasa Arab dengan 

tulus dan ikhlas. 

1.1.2 Meminati beragam bahasa terutama bahasa 

Arab. 

2.2 Memiliki perilaku jujur, displin, 

tanggung jawab dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, tetangga dan 

guru dengan menggunakan media 

bahasa Arab yang dikuasai. 

2.2.1 Menjawab berbagai problema dalam 

berinteraksi dengan sesama. 

2.2.2 Mendukung aktivitas yang berhubungan 

dengan orang-orang terdekat. 

2.2.3 Menampilkan interaksi yang baik terhadap 

orang-orang terdekat.  

Menggunakan kata, frasa, dan kalimat 

sederhana terkait topik:  ثويب مجيل 
4.3  

 

4.3.1 Membuat contoh yang sesuai dengan topik 

4.3.2 Menyusunkalimat sederhana terkait topik 

Menulis kalimat sederhana yang berkaitan dengan 

  ثويب مجيلي 
 .secara tepat dan benarا 4.3.3

 

C. Materi Pembelajaran 

Teks bacaan tentang  ثويب مجيل (lampiran) 

 

D. Kegiatan pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik memulai 

pelajaran dengan membaca basmallah bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan kebersihan 

kelas. 

c. Mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman awal 

siswa secara kontekstual .  

d. Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Membagi peserta didik kedalam beberapa kelompok 

 

 

5 Menit 

 

 

 



No. Kegiatan  Waktu 

2. Kegiatan Inti 

a.    Mengamati 

 siswa mendengarkan bacaan guru terkait materi yang 

dipelajari.  

 Siswa mengamati teks hiwar yang telah dipersiapkan guru.  

 

b. Menanya 

 Siswa menanyakan kepada guru tentang hal-hal yang belum 

dipahami terkait materi yang sedang dipelajari. 

 siswa lainnya diberi kesempatan untuk memberikan 

tanggapan. 

 

c. Mengeksplorasi 

 Siswa menirukan pelafalan yang diucapkan oleh guru 

 Siswa mengulang kembali hiwar yang telah didengar secara 

berpasangan sesuai giliran masing-masing. 

 

 

d. Mengasosiasi 

 Siswa mendiskusikan tentang materi yang dipelajari. 

 Siswa mendiskusikan kosa kata lain yang sesuai dengan 

materi 

 Siswa mengerjakan LKS. 

 Membimbing siswa mengerjakan LKS 

 

e. Mengkomunikasi. 

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka secara lisan 

dan siswa yang lain menanggapinya. 

 Guru memantapkan pemahaman siswa. 

 

55 Menit 

3. Penutup 

a. Siswa dibimbing guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

b. Guru menguji siswa dengan menanyakan beberapa pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi yan telah dipelajari.  

 

10 Menit 

 



No. Kegiatan  Waktu 

c. Siswa diminta untuk menuliskan kesan mereka tentang proses 

pembelajaran pada hari ini. 

d. Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa dan menutup 

pembelajaran dengan do’a. 

 

 

E. Alat/bahan, media dan sumber belajar 

1. Alat/bahan 

a. Papan tulis 

b. Kapur 

c. rol 

 

F.    PENILAIAN  

1. Teknik Penilaian 

2. Instrumen Penilaian  

3. Rubrik Penilaian 

a. Aspek Sikap 

 

 

No 

 

 

Nama Siswa 

Sikap yang Dinilai 

Jujur Peduli Berani 

A B C D 

 

A B C D A B C D 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

 

Catatan : 

Pada lembar observasi diberikan nilai sebagai berikut : 

 A =  Sangat Bagus 

 B =  Bagus 

 C =  Cukup 

 D =  Kurang 

 

 b. Aspek Pengetahuan 



No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

Kosa kata kelancaran  pengucapan   Intonasi  Nilai  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

 

Keterangan: 

   

 4 =  Sangat Bagus 

 3 =  Bagus 

 2 =  Cukup 

 1 =  Kurang 

 

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

 

     

c.  Penilaian keterampilan 

 

 

 
 

No. 

 
Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

Jumlah score Nilai 

K
el

an
ca

ra
n
  

K
ef

as
ih

an
 

K
er

ja
 s

am
a 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

Keterangan nilai : 

4 = Jika Fasih  dan lancar dalam Melafalkan  

3 = jika agak Fasih dan lancar dalam Melafalkan 



2 = jika kurang Fasih dan lancar dalam Melafalkan 

1 = jika Sama sekali tidak fasih dan tidak lancar 

 

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