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 استهالل

 

 ِإنَّ اهللَ الَ ُيِضْيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنْينَ 
(021: التوبة )  
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ر    (00:المجادلة )َخِبيـْ

 
 اَْلِعْلُم ِبالَ َعَمٍل َكالشََّجِر ِبالَ َثَمرٍ 

 
  َخير  َجِليٍس فِي الزََّماِن ِكَتاب  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3 
 

 إهداء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 روسنيتا علىة ميكر وأمي   سفيان مهزة ميكر ايب  إىل  -1
حىت كباري، لعل اهلل حفظهما  ياين صغيةاللذين رب

 مة الدين والدنيا واخأررة واخأرنيوأبقامها يف سال
وإلريت الصغي  حممد رزقي وإفغيل فلح ينالصغي 

 .مول الصلحى
يف جامعة الرنيي اإلسالمية احلكومية، وإىل أساتذيت  -3

الذين علموين بالعلوم النافعة يف الدنيا واخأررة 
 .ل أحسن اجلنةدرلهم اهلل عز وجو 

قسم تعليم اللغة العربية يف  املعلمنيوإىل مجيع  -2
أقول شكرا جزيال على والطلبة يف الفصل الثالث 

 .نات هلذه الرسالةاكم لنيل البيتمساعد
وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف جامعة الرانيي  -1

ا البحث العلمي، هذبندا اتشيه اإلسالمية احلكومية 
 .اجلزءجزاكم اهلل ري 
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 شكر وتقدير

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

الذي جعل اإلسالم نورا للحياة، وسبيل جناة لّلذين امنوا إىل جنة اهلل  احلمد هلل
وعلى آله ري النيّب سيدنا حمّمد صلى اهلل عليه وسلم الة والسالم على والص ورضاه،

 .وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته وإحسانه إىل يوم الدين، أما بعد

لكلية الرتبية  وتقدمهابإذن اهلل وعونه من كتابة هذه الرسالة  فقد انتهيت الباحثة
اجلامعة على الطلبة للحصول  اد اليت قرركومية كمادة من املو احلاإلسالمية جبامعة الرنيي 

حتت املوضوع ة العربية بكلية الرتبية والتدريب يف قسم اللغ(  S.Pd) على شهادة
 دراسة إجرائية بــ)القرآن  قراءة على الطالب قدرة لترقية( فيديو)استخدام وسيلة "

TPA Al-Irsyad )". 

ديها للواواحرتاما عظيما شكرا عميقا  ويف هذه الفرصة السعيدة تقّدم الباحثة
يف  ا منذ صغارها إىل أن جنحتهتذبيا نافع اللذين ربياها تربية حسنة وهذبا احملبوبني
 .الدراسة

املاجستي سهيمي  لمشرفني الكرميني مها اخأستاذشكرا جزيال ل الباحثةقدم وت
يدا كامال ج هودمها واوسعا اوقاهتما يف إشرافاللذان بذال ج، املاجستي أزوير اخأستاذو 

 .لعل اهلل أن يوسع رزقهما وجيزيهما جزاء حسنا
ملدير جامعة الرنيي وعميد كلية الرتبية وتأهيل  التنس أن تقدم الشكر جزيال

 يعلمون علوما نافعااملعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع اخأساتذة الذين 
تبة جبامعة الرانيي وقسم تعليم وأرشدوها إرشادا صحيحا كما تشكر الباحثة ملوظفي املك

 .اللغة العربية الذين ساعدوها على اعداد الكتب اليت تتعلق بتأليف هذه الرسالة
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راصة )3212غة العربية ملرحلة قدم لزمالئها يف قسم تعليم اللمث التنس أن ت 
تابة الذين قد ساعدوها بتقدمي بعض أفكارهم النافعة ودفعوها إىل إمتام ك( للوحدة الرابعة

 .م أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلررةأدعو اهلل تعاىل أن جيزيه. لرسالةهذه ا

 أن هذه الرسالة جتعل هذا العمل مثرة نافعة وتدرك الباحثة دعو اهلل أنوأريا، ي
خأن اإلنسان الخيلو من . إىل االنتقادات واالقرتاحات تكن كاملة، لذلك ترجو الباحثة مل

 .وللقارئني أمجعني تكون هذه الرسالة نافعة للباحثة ناخلطاء والنسيان وعسى أ

 

 

 

 3217يوين  19 دار السالم،             

   

 الباحثة                                                           
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 مستخلص البحث

 لرتقية قدرة الطالب على قراءة ( فيديو)وسيلة الستخدام ا :  عنوان البحث
 "( TPA Al-Irsyadإجرائية بــ  دراسة)القرآن    

 روضة اجلنة:   اإلسم الكامل

 331231229 :  رقم القيد

طالب على قراءة لرتقية قدرة ال( فيديو)وسيلة الإستخدام  "كان موضوع هذه الرسالة 
 ارتارت الباحثة هذا املوضوع خأهنا ترى ( TPA Al-Irsyadدراسة إجرائية بـ " ) القرآن

وترى يف هذه . مازالو ضعفاء يف فهم املد وال يعرفون التطبيق يف قراءة القرآن بةالطل
 ةبالتعلم، حىت يكون أكثر الطلو املؤسسة ال يستخدم الوسائل التعليمية يف عملية التعليم 

، خأن القرآن له أثر كبي يف اللغة صحيحة يف هذه املؤسسة ضعفاء يف قراءة القرآن
لقرآن لرتقية أن تستخدم  وسيلة الفيديو يف تعليم القراءة ا ولذلك أرادت الباحثة .العربية

 بةبحث فهي ملعرفة مستوى قدرة الطلوأما اخأغراض هلذا ال. صحيحةقدرهتم على قراءة 
إن منهج البحث الذى اعتمدت عليه . ة الفيديو على قراءة القرآنبعد استخدام وسيل

وجلمع البيانات تستخدم الباحثة . الباحثة يف كتابة هذه الرسالة هو املنهج اإلجرائي
ستخدام وسيلة اهي أن  وكانت نتائج البحث هلذه الرسالة. باملالحظة املباشرة واالرتبار

 قرآنعلى قراءة ال بةثيا بالغا ويرقي قدرة الطلر تأقراءة القرآن يؤث يف تعليمالفيديو 
جراء البحث منخفضة وناقصة، ظهر يف نتيجة االرتبار إقبل  بةصحيحة ونتيجة الطل

والنتيجة بعد إجراء التعليم ( نتيجة ناقصة) 19،5القبلي وهي على الدراجة املعدلة 
وهي على الدراجة ول ر اخأو للدمرتفعة كما ظهر يف االرتبار البعدي باستخدام الفيديو 

 (نتيجة جيد جدا)  82هي على الدراجة املعدلة وكانت للدور الثاين  5،38 املعدلة
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Abstract 

Thesis Title : "The use of media (video) to improve students' skills in reading 

the Qur'an". 

Author Name   : Raudhatul Jannah 

Nim                    : 221324009 

The title of this thesis "the use of media (video) to improve students' ability in 

reading Qur'an". (Classroom action research method in TPA AL-

IRSYAD).Researchers chose this title because they see the students are still weak 

in understanding mad and can not apply it in the Qur'an, researchers also see that 

this institute does not use learning media in teaching and learning activities. Thus, 

most students are unable to read the Qur'an properly. Thus the researchers wanted 

to use the video media in studying the Qur'an reading, to improve their ability in 

good and correct reading, especially in mad. The purpose of this study to 

determine the level of student ability after the use of video media in reading the 

Qur'an. The research method used by researchers in writing this thesis is a 

classroom action research method. And to analyze the data the researcher uses 

observation and test sheets. The results of this thesis research that the use of video 

media in reading Qur'an reading is very influential and able to improve students' 

ability in reading the correct Qur'an. The results of the evaluation of the students 

before the study is low and less, and it is seen in the results of free test evaluation 

that is with an average value of 49.5 (less), and evaluation results after the 

implementation of learning by using video increases as seen in post test evaluation 

results Average value 83 (excellent). 
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Abstrak 

 

Judul Skripsi :“Penggunaan media (video) untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam bacaan Al’Quran”. 

Nama Penulis : Raudhatul jannah 

Nim : 221324009 

 

Judul skripsi ini “penggunaan media (video) untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam bacaan Al’Quran”. (Metode penelitian tindakan kelas di TPA AL-

IRSYAD). Peneliti memilih judul ini karena  melihat siswa masih lemah dalam 

memahami mad dan tidak bisa mengaplikasikannya didalam Al-Qur’an, peniliti 

juga melihat bahwa dilembaga ini tidak menggunakan media pembelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar. Sehingga menyebabkan kebanyakan siswa tidak 

mampu membaca Al-Qur’an dengan baik. Dengan demikian peneliti ingin 

menggunakan media video dalam mempelajari bacaan Al-Qur’an, untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam bacaan yang baik dan benar, khususnya 

dalam mad. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkatan kemampuan 

siswa setelah pengguanaan media video dalam bacaan Al-Qur’an. Adapun metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah metode 

penelitian tindakan kelas. Dan untuk menganilisis data peneliti menggunakan 

lembar observasi dan tes. Adapun hasil penelitian skripsi ini bahwasanya 

penggunaan media video dalam pembelajaran bacaan Al-Qur’an sangat 

mempengaruhi dan mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam bacaan Al-

Qur’an yang benar. Adapun hasil evaluasi siswa sebelum penelitian rendah dan 

kurang, dan itu terlihat pada hasil evaluasi free test yaitu dengan nilai rata-rata 

49,5 (kurang), dan hasil evaluasi setelah pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan video meningkat seperti yang terlihat pada hasil evaluasi post test 

dengan nilai rata-rata pada siklus pertama 68,5 dan pada siklus kedua 83 (baik 

sekali).  
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 الفصل األول

 أساسية البحث
 مشكلة البحث - أ

باللغة يتميز اإلنسان م هبا عّز وجّل البشرية مجعاء، و إن اللغة نعمة من نعم اهلل كرّ 
املظهر املادي للغة اإلنسانية هي  من املؤّكد فإنّ و . سائر املخلوقات يف هذا الوجودعلى 

صوات اليت هذه اخأاخأوىل  يف الّدراسات اللغوية، و اخأصوات اليت تشكل بنية الكلمة 
يت أحّلها اإلنسان بفضل مواهبه وعقله الرتاكيب هي التتألف منها الكلمات واجلمل و 

معه، وهي اليت يتّم بني أبناء جمته لتكون مادة تواصله فيما بينه و أفكار اخلاّلق، ورواطره و 
 .1الّنفسية اليت ال حصر هلاعن احلاجات املادية واملعنوية و  بواسطتها التعبي

كانت اللغة عبارة عن اخأصوات، فقد اهتّم أجدادنا العرب بدراسة هذ  وملا
الصوتية من أصل العلوم اللغوية املوروث الفكري يف زمن مبكر، واعتربوا الدراسات 

ذلك هبدف حتسني اإللقاء وتيا كما يثبت التاريخ العريب، و ثها صمنطلق حبو . والدينية
وملا للصوتيات من . لتوضيح املعىن مع توجيه اخأداء السليم أثناء القراءة أو اخلطاب

 .معانيههم كلماته وتراكيبه وأسلوبه و اتصال مباشر بتالوة القرآن الكرمي قراءة سليمة، وف

رات وهي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة إن اللغة العربية تتكون من أربع مها
أما مهارة القراءة فهي إحدى املهارات اللغوية اليت جيب على الطالب أن . والكتابة

إن تعليم مهارة القراءة يهدف خأن يكون الطالب . يسيطروا عليها يف تعلم اللغة العربية
 .رطاءقادرين على قراءة اللغة العربية بعبارات صحيحة وسليمة من اخأ

                                                             
 5: ،ص(هـ1122:لبنان:بلد الطباعة: بيوت)،علم األصوات العربيةعبد القادر شاكر، 1
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إن يف نطق اخأصوات العربية من نصوص أو من كتب حيتاج إىل قراءة اخأصوات 
صوت كالم معني من رالل النظر  ناقشيصوت الذي اليحة، أما بالنسبة لعلم الصح

، طولال، و نغيم، والتوالنربامشام، واإلدغام، اإل وقضية. فونولوجيبيسمى  اهومعن تهوظيف يف
خأن  .وهذا يتعلق بقراءة القرآن. 3الفونولوجي يف علم يةساساخأ من املوادقف، هي و وال
ً لَعَلَُّكمْ " قال اهلل تعاىل . يف اللغة العربية أثر كبيله لقرآن العظيم ا ً عًرَِبيّا ُ قـُرْآنا ِانّآ أَنـْزَْلنَه

البد لنا أن هنتم بالقراءة الصحيحة ىف املد راصا، ويبحث املد  " (3:يوسف)تـَعِْقلُوَْن 
كانت مؤسسة مدرسة اإلرشاد إحدى املؤسسات الرتبوية .ةصحيحالءة القرآن كيفية قرا

اإلسالمية لألطفال يف آتشيه أسسها اخأستاذ أحسن العبيد، اليت ختص فيه باستخدام 
قد رتمو كتب   TPA Al-Irsyad، بالرغم على أن الطلبة يف"بإقراء"طريقة ما يسمى 

يف   .تطبيق يف قراءة القرآنال يعرفون الاملد و يف فهم  فاءمازالو ضعستة جزء، وهم "إقراء"
لكن بعضهم ال يفهمون د للمبتدئني منذ اجلزء الثاين، و لقراءة املابدأ تعليم " إقراء"كتاب 

ولو شرح املعلم مرارا، وأرادت الباحثة أن تستخدم إحدى الوسائل إلسراع على   جيدا
 . فهم أصوات القراءة الصيححة

هي كل اإلنسان واملادة واخألة واحلدوث اليت جتد أن  كانت الوسائل التعليمية
الوسائل التعليمية  كانت. 2ترسخ حالة الطالب يف حتصيل العلم  ونشاط املوفق

وميكن أن نقسم هذه . مهارةكل قي سيطرة الطالب يف  تستخدم لتساعد املدرس وتر 
مسعية، ووسائل  الوسائل ليسهل عرضها ودراستها إىل ثالثة أنواع وسائل بصرية، ووسائل

إحدى الوسائل السمعية البصرية اليت يستعني هبا املدرس " الفيديو"أما . 1مسعية وبصرية
 خأن بةسيلة تساعد الطلإن هذه الو  على تقدمي املادة املدروسة يف تعليم مهارة القراءة،

 .يسمعوا اخأصوات رصوصا يف قراءة القرآن صحيحةو  يتعلموا وينظروا

                                                             
2 Ahmad Sayuti Anshari Nasution MA, Bunyi Bahasa, cet 1, Jakarta: katalog dalam 

terbitan, 2006. Hlm:5 
 123:،ص(1977:مكتبةاخأجنلو:مصر)،المناهج والوسائل التعليميةحممد ليب لبخيحى،  2
 27:،ص(هـ1932:دار النهضة العربية:مصر)،الوسائل التعليمية والمنهجأمحد ري كاظم،  1
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وسيلة الإستخدام " يفأن تبحث  إىل الباحثة ، دفعذكره بقاعتمادا على ما س
 ( TPA Al-Irsyadدراسة إجرائية بــ )لرتقية قدرة الطالب على قراءة القرآن ( فيديو)

 البحث سؤال - ب
 :البحث كما يلي  سؤالالباحثة  تفحدد، اعتمادا على رلفية البحث

 القرآن ؟  اءةقر يف  الفيديووسيلة بعد استخدام  كيف مستوى قدرة الطلبة -1

 أهداف البحث -ج

  : اخأهداف من هذا البحث هي تكونتمادا على املشكالت السابقة اع
 على قراءة القرآن بعد استخدام الفيديو مستوى قدرة الطلبة التعرف على -1

 أهمية البحث -د

 .قراءة القرآن على بةأساسا لرتقية دوافع الطل فيديو  أن يكون -1
 .طلبة يف حتسني قراءهتم القرآنبوجود وسيلة فيديو تساعد ال -3
 .البحث العلمي عن واملعلومات لدى الباحثة لزيادة رربة -2
 مصطلحات البحث -و

لرتقية قدرة الطالب على ( فيديو)ستخدام وسيلة ا"إن املوضوع هلذه الرسالة  
و قبل أن تبحث الباحثة حبثا تفصيليا عن اخأشياء املتعلقة " قراءة القرآن بدراسة إجرائية

عاىن املصطلحات املستعملة يف هذا مهبا أن تبني للقارئني بعض  سنحيذا املوضوع هب
 :وهى  موضوع الرسالة
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 استخدام  -1
استخداما، اختذه ردما وسأله  -يستخدم -استخدم" كلمة استخدام مصدر من 

املراد باستخدام هنا هو استعمال الشيئ كآلة معينة لسهولة  ."ان خيدمه واستوهبه رادما
 5.الوصول إىل أغراض معينة بالوسائل البصرية على

 وسيلة -3

ن : وسيلة مجع من وسائلال مَا يـََتَحقَُّق ِبِه َغَرٌض ُمَعنيَّ
واملراد بالوسيلة هنا هي كل . 3

ما يساعد على انتقال املعرفة واملعلومات واملهارات املختلفة من شخص إىل أرر، مما 
 7.طبة أكرب عدد من احلواسيعزز القدرة على اكتساب املهارة وذلك مبخا

 فيديو -2

الصور "لغة العربّية مبصطلح مقابل هو لهو مصطلح غريب ميكن ترمجته إىل ا الفيديو
ويقصد به عادة تقنّية تسجيل الصور املتحرّكة والذي يرافقه غالبًا التسجيل " املتحرّكة
لذي يستخدم والفيديو هنا إحدى الوسائل السمعية البصرية ا "Audio - Video"8 الصويت

 .املدّرس والطلبة يف مشاهدة املادة

 قدرة -1

 للحظة الراهنة من أعمال عقلية أوقدرة هي كل ما يستطيع الفرد أداءه يف اال
، كالقدرة على ركوب دراجة، أو تدريبحركية سواء أكان ذلك نتيجة تدريب أو بدون 

                                                             
، (م  3222دار املشرق، :الطبعة اجلديدة، بيوت)، األعالمالمنجد في اللغة و لويس معلوف،  5

 171.ص
 278:،ص(هـ1135الرياض،)، المعجم العربي بين يديكأصدقاءه، خمتار الطاهر حسني و  3
املؤسسة احلديسة للكتاب، )،المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية و علومهاعلي سامي احلالق،  7

 121،ص(3212:لبنان
8 https://ar.wikipedia.org/wiki/فن_الفيديو. diakses pada 20 november 2016. Minggu, 08:47 

https://ar.wikipedia.org/wiki/فن_الفيديو
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. ليات احلسابيةعلى تذكر قصيدة من الشعر، أو الكالم بلغة أجنبية، أو إجراء العم
، ولقد تتابعت الدراسات والقدرة اللغوية حتتل مكانة بارزة يف التنظيم العقلي لإلنسان

مؤكدة أن " والبحوث لرباون وستيفنسون و كيلي وثرستون وغيهم يف إسبات وجودها 
العامل اللغوي هو أكثر العوامل مسؤولية عن الفروق بني اخأفراد يف النشاط العقلي 

 . 9"املعريف

 قراءة  -5

تأتى مبعىن اجلمع والضم، والقراءة ضم " قرأ"هو من كلمة  :يف اللغة  اءةمعىن قر 
مصدر قرأ : صل كالقراءة الكلمات بعضها إىل بعض ىف الرتتيل، والقرأن ىف اخأاحلروف و 

وأما معناها اصطالحا فهي إن القراءة عملية عقلية تفاعلية دافعية تشمل  .قراناقراءة و 
سوم اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه وفهم املعىن والربط بني اخلربة السابقة الرموز والر 

 .12وهذه املعاين واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل املشكالت

 القرآن -3

الكلمات تأتى مبعىن اجلمع والضم، والقراءة ضم احلروف و " قرأ"هو من كلمة 
قال . قرانامصدر قرأ قراءة و : كالقراءة صل  بعضها إىل بعض ىف الرتتيل، والقرأن ىف اخأ

َنا مَجَْعُه وَ : ىلتعا أي قراءته، فهو مصدر (. 18)فَِإَذ قـَرَْأناَُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَهُ ( 17)قـُْرآنَهُ ِإنَّ َعَليـْ
قراءة وقرآناً، مبعىن قرأته قرءًا و : ن والشكران، تقولكالغفرا: بالضم ( فـُْعاَلن)على وزن 

 11.ء تسمية للمفعول باملصدرواحد، مسى به املقرو 

                                                             
 ،المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىأصدقائه، علي أمحد مدكور و   9

 182: ص( م 3212=هـ  1121دارالفكرالعرىب،: القاهرة)
املؤسسة احلديسة للكتاب، )،علومهاللغة العربية و في تدريس مهارات االمرجع علي سامي احلالق،  12

   178،ص(3212:لبنان
 11.ص( القاهره بدون السنة) مباحث في علوم القرآنمناع القطان،  11
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القرآن الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدة اليت ال يزيدها التقدم  العلمي إال رسورا 
يف اإلعجاز، أنزله اهلل على رسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ليخرج الناس من 

 .13الضللمات إىل النور، ويهديهم إىل الصراط املستقيم

 واملراد بالقرآن 

 حثحدود الب -ز

  هذه الرسالة حتت املوضوع تتريد الباحثة أن حتدد: احلد املوضوعي  -1
  .لرتقية قدرة الطالب على قراءة القرآن( فيديو)إستخدام وسيلة 

 TPA AL-Irsyad Luengbata B. Aceh يقتصر هذا البحث يف: احلد املكاين -3

 .3217يف سنة إن الباحثة تبحث هذه الرسالة ملدة ستة شهور :احلد الزماين  -2

 دراسات السابقةال -ح

كانت الدراسات السابقة من أهم أساسيات البحث اليت استخدمتها الباحثة 
ة على مقارنة هذه الدراسة تساعد الباحثو . ب الدراسة إجيابيتها وسلبيتهاملعرفة أسلو 

 لدراسات السابقة واالستفادة مناالنتائج ومعرفة جوانب الفرق بني دراستها احلالية و 
 .ربات الدارسني السابقنير

 فريدة إرياني -0
تعليم نطق احلروف اهلجائية يف تعليم القرآن الكرمي "كان موضوع هذه الرسالة  

دار احلسن، ومن اخأعراض اليت تدفع الباحثة لكتابة هذه الرسالة   TPQدراسة إجرائية بـ
لبة يف تعليم احلروف هي ملعرفة كيفية إجراء تعليم نطق احلروف اهلجائية ومشكالت الط

أما منهج البحث الذي إستعملتها الباحثة يف تأليف هذه الرسالة فهو منهج . اهلجائية

                                                             
 9:ص(رياض،دار الرشيد، بدون السنة) مباحث في علوم القرآنمناع القطان،  13
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البحث اإلجرائي بطريقة امليداىن وجلمع البيانات اليت تتعلق هبذا البحث فقامت الباحثة 
 . بإستعمال اإلستبانة واملقابلة الشحصية واإلرتبار قبلى والبعدى

سات السابقة بالدراسة احلالية، وجوه التشابه بينهما من حيث وعالقة الدرا 
وجوه اإلرتالف من حيث موضوع .ميدان البحث، منهج البحث، وأدوات البحث

 .البحث، أهداف البحث واملواد الدراسية
 جوت موتيا سري -2

دراسة )استخدام الفيديو يف تعليم مهارة الكالم "كان موضوع هذه الرسالة 
ارتارت الباحثة هذا املوضوع خأهنا ترى يف (". بندا أتشيه MTsN MODELإجرائية بـ 

هذه املدرسة ال تستعمل الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم إال قليلة، حىت يكون 
ولذلك أرادت الباحثة أن . أكثر الطالب يف هذه املدرسة ضعفاء يف سيطرة مهارة الكالم

. م مهارة الكالم لرتقية قدرة الطالب على مهارة الكالمتستخدم وسيلة الفيديو يف تعلي
وأما اخأغراض هلذا البحث فهي معرفة استجابة الطالب باستخدام الفيديو يف تعليم 

. مهارة الكالم ومعرفة مستوى قدرة الطالب بعد استخدام الفيديو يف تعليم مهارة الكالم
. هذه الرسالة هو املنهج اإلجرائيةإن منهج البحث الذى اعتمدت عليه الباحثة يف كتابة 

وكانت نتائج . وجلمع البيانات تستخدم الباحثة بااملالحظة املباشرة واالستبانة واالرتبار
البحث هلذه الرسالة هي أن استخدام الفيديو يف تعليم مهارة  الكالم يؤثر تأثيا بالغا 

ء البحث منخفضة ويرقي قدرة الطالب على مهارة الكالم ونتيجة الطالب قبل اجرا
وناقصة، ظهر يف نتيجة االرتبار القبلي وهي باستخدام الفيديوا على الدرجة املعدلة 

والنتيجة بعد إجراء التعليم مرتفعة كما ظهر يف االرتبار البعدي ( نتيجة ناقصة) 23،23
 (نتيجة جيدا) 31،83وهي على الدرجة املعدلة 

، وجوه التشابه بينهما من حيث منهج وعالقة الدراسات السابقة بالدراسة احلالية
وجوه اإلرتالف من حيث . البحث، الوسيلة اليت تستخدمها الباحثة، وأهداف البحث

 .موضوع البحث، واملواد الدراسية
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 أزور زحرى  -ج

جتريبية دراسة )تدريس مهارة اإلستماع بأفالم كرتونية  "إن موضوع هذه الرسالة 
باحث خأن الطالب ال يقدرون على االستماع جيدا، مع ، وارتياره ال(مبعهد علوم الدين

ملعرفة استخدام اخأفالم : أما اخأهداف املخطوطة فهي. أهنم هلم املدرسون متميزون فيه
الطالب على مهارة اإلستماع ومعرفة الطرق املناسبة باستخدام  الكرتونية يرقى كفاءة

الستماع ومعرفة املشكلة املوجهة اخأفالم الكرتونية يف ترقية كفاء الطالب على مهارة ا
أما طريقة . باستخدام اخأفالم الكرتونية يف ترقية كفاء الطالب على مهارة االستماع

البحث فهي دراسة جتريبية وهي منهج العلمي الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف 
لي يف تقدمي وله اخأثر اجل(. املتغي التابع)على النتيجة ( املتغي املستقل)أثر السباب 
إن تدريس اإلستماع : مث بعد ذلك حصل الباحث على النتائج كما يلي. العلوم الطبيعية

الطرق املناسبة ىف تدريس . باخأفالم القرطونية ترقي قدرة الطالب على اإلستماع
خأن الطالب يف الفصل . االستماع باخأفالم الكرتونية هي الطريقة السمعية الشفوية

واستدل الباحث إىل . باستخدام اخأفالم الكرتونية الباحث يت ألقاهايفهمون املواد ال
استجابة الطالب ىف تدريس  .املواد على نيمهاقائمة املالحظة اليت تبني الطالب ف

تونية ويتعلموهنا فالم الكر اخأخأن الطالب يرتاحون ب. جابةستاالستماع باخأفالم الكرتونية إ
 عجيتهدون ىف تدريس اإلستما الطالب أهنم ينشطو و الحظة تبني قائمة املو . مع املتاع

 .باخأفالم الكرتونية

وعالقة الدراسات السابقة بالدراسة احلالية، وجوه التشابه بينهما من حيث الوسيلة 
وجوه اإلرتالف من حيث موضوع البحث، منهج البحث، . اليت تستخدمها الباحثة

 .أهداف البحث، واملواد الدراسية
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 بة الرسالةطريقة كتا -ط

ذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على النظام الذي وضعته كلية هلأما كيفية كتابة   
 :الرتبية جلامعة الرانري اإلسالمية احلكومية، وهذا النظام مذكور يف كتاب

  Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016” 
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري
 الوسائل التعليمية وأهميتها -أ

 مفهوم الوسيلة   -1

املدرس يف تعليم املادة الدراسية، ذكر  تسهيلإن الوسيلة عنصر من عناصر ل
إليصال رسالة أو  شخصيستخدم وسائل تعليم هي كل ما أن Suparnoسوبرنو 

وسيلة )قد توصل الرسالة عن طريق السمع ( مرسل إليه)ات من مصدر إىل هدف معلوم
وسيلة )، أو طريق االزدواج بني السمع والبصر (وسيلة بصرية)أو طريق البصر  (مسعية

وسيلة )، أو عن طريق التمثيل (وسيلة انفعالية)، أو عن طريق االنفعال (مسعية بصرية
 .12(متثيلية

 يةتصنيفات الوسيلة التعلم -3

الوسائل على أساس احلواس املشرتكة فيها، ويعترب هذا التصنيف أول  وتصنيف
التصنيفات اليت بدأت هبا الوسائل التعليمية حبيث اعتمد على احلواس اليت ختاطبها 

 :الوسائل كمعيار للتصنيف، وقد قسمت الوسائل إىل اخأقسام التالية

على حاسة  الدراسةيف  وهي مجيع الوسائل اليت تعتمد : الوسائل البصرية - أ
منها النماذج العينات والرسوم واحلرائط والصور، اخأفالم الصامتة . البصر

 .واملتحركة
وتشمل مجيع احلواس اليت تعتمد يف استقباهلا على حاسة : الوسائل السمعية  - ب

السمع ومنها التسجيالت الصوتية، اللغة اللفظية املسموعة، اهلاتف، 
 .اإلذاعة

                                                             

 
 3.، ص(ه 1995اليليب ماجل،  :ماالنج) ، الوسائل المعينات في تعليم العربيةأسرارى، إمام  12
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ومتثل مجيع الوسائل  اليت تعتمد يف استقباهلا  : ة والبصريةالوسائل السمعي - ج
على حاسة السمع والبصر معا مثل التلفزيون وأفالم الفيديو واخأفالم 

 السنمائية
كالربامج التعلمية احملسوبة مع التأكيد على راصية : الوسائل املتفاعلة  - د

التصنيفات شيوع التفاعل بني املتعلم واملربمج، ويعترب هذا التصنيف من أكثر 
 11.وبساطة

والوسائل استخدام يف هذه الرسالة هي الوسائل السمعية البصرية وتركيزها يف 
 .الوسيلة الصور

 وأهمية استخدامه في التعليم" الفيديو"مفهوم  -ب

لغة العربّية مبصطلح مقابل هو لهو مصطلح غريب ميكن ترمجته إىل ا الفيديو 
دة تقنّية تسجيل الصور املتحرّكة والذي يرافقه غالباً ويقصد به عا" الصور املتحرّكة"

 "Audio - Video"15 التسجيل الصويت

إن يف عملية التعليم والتعلم حتتاج إىل عناصر التعليمية، وهي أغراض التعليم 
وسائل التعليم كل أدة . واملعلم والطالب واملدة والطريقة والوسائل التعليمية والتقومي

تحسني عملية التعليم والتعلم وتوضيح معاين كلمات الدرس، أو شرح يستخدمها املعلم ل
أفكار أو تدريب التالميذ على املهارات أو تعويدهم على العادات أو تنمية اإلجتاهد أو 

وعلى هذا . غرس القيم، دون أن يعتمد املعلم أساسا على االلفاظ والرموز واخأرقام
افيا يساعد املعلم على شرح والتوضيح بل هي اخأساس فالوسيلة التعليمية ليست شيئا إض

                                                             
بندا أتشيه، املمتاز  )، تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين بغيرهاترمز نينورس، 11
 115، ص (3215االنستيت، 

م، متاح 3215 ،الفيديو التعليمي جنيب خبوس،   
 3213/ 11/ 32تاريخ الدرول  الفيديو_فنdia.org/wikiHttp://ar.wikipe/على

http://ar.wikipedia.org/wiki/فن_الفيديو
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جزء ال يتجزأ من عملية التعليم اليت جيب أن تشارك مجيع احلواس لتكون ناجحة 
ومالئمة ومساعدة على الفهم واإلدراك، وبالتاىل تثبيت املعلومات يف ذاكرة واستحضارها 

 13.وقت احلاجة

ل اليت تناسب مبادة لتحقيق املعلم حيتاج حاليا إىل استخدام عدد كبي من الوسائ
أهداف املناهج التعليمية والنجاح يف التدريس واالرتقاء مبستوى أداء التعليم ومن هنا 

إن الوسيلة التعليمية هي مجيع اخأدوات اليت . تربزلنا قيمة الوسائل املعينة يف التدرس
فصل أو يستخدمها املدرس يقل حمتوى الدرس إىل جمموعة من الدارسني سواء دارل ال

إن تقسيم الوسائل التعليمية ثالثة أقسام هي . رارجه هبدف لتحسني العملية التعليمية
 .الوسائل السمعية والوسائل البصرية والوسائل السمعية البصرية

أما وسائل السمعية البصرية هي الوسائل اليت تعتمد على حاسة البصر والصيانات 
 .17لصور بأنواعها والفيديو واخأفالمواخأشياء والشرائح واملرسوم واخلرائط وا

اخأفالم املتحركة الناطقة وسائل هلا إمكانيات تعليمية متعددة ومتنوعة، فهي 
تساعد على إدراك احلقائق يف وضوح، وتثي اهتمام التالميذ وتركز انتباههم، وتزودهم 

عن ويصعب يف كثي من احلاالت احلصول على بعض هذه اخلربات . خبربات غنية منوعة
 . طريق الوسائل اخأررى

هي إحدى الوسائل ذات اإلمكانيات العديدة  Motion Pictureوالصور املتحركة 
املتنوعة والىت بواسطتها ميكن إظهار عنصر االستمرار واالتصال بني اخلطوات والعمليات 

                                                             

تاريخ  biskra.dz-http://dspace.univم، متاح على 3215، وسائل التعليم، خبوش جنيب   
 33/21/3217الدرول 

 325:ص، (1977،مصر، مكتبة االجنلو) ،المناهج والوسائل التعليمية حممد ليب اخلجي،   

http://dspace.univ-biskra.dz/
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اجلزئية بعضها والبعض اآلرر، وبينها وبني العملية الكلية إىل درجة تعجز عن حتقيقها 
 18.الوسائل اخأررى العادية اليت يستخدمها املدرس دارل حجرات الدراسة

تعترب من الوسائل التعليمية احملببة إىل نفوس مجيع التالميذ، وهي تقدم لنا رربات 
كذالك ببنت . حسية غنية يصعب أو يتعذر يف كثي من احلاالت احلصول عليها بدوهنا

ات املدرسني أنفسهم فيما يتصل باستخدام لنا نتائج الداست واخأحباث الرتبوية وررب 
اخأفالم يف التدريس، أهنا وسائل تعليمية فعالة ذات يتصل باستخدام اخأفالم يف 
التدريس، أهنا وسائل تعليمية فعالة ذات إمكانيات عظيمة قد ال تتوفر يف غيها من 

ن ذلك ال يعىن من ولك. الوسائل، وذلك خأهنا ختدم كثيا من اخأغراض الرتبوية والتعليمية
ناحية أررى أن اخأفالم هي أفضل الوسائل التعليمية على اإلطالق، فهي يف أحسن 

 19.احلاالت إحدى الوسائل وال ميكن أن تغىن عن استخدام بقية الوسائل التعليمية

املعينات السمعية البصرية ما يستعني به املدرس يف تقدمي املادة الدراسية ليتناوهلا 
 :تضم الوسائل السمعية البصرية ما يلى. حواس مسعهم وبصرهم معا الدارسون عرب

 أفالم السينما والفيديو -
 إذاعة التلفاز -
 32مسرحية -

أما الفيديو إحدى الوسائل السمعية البصرية الذي يستخدم املدرس والطالب يف 
إن الفيديو هو ألة تكنولوجية تقدم مادة الدراسة بالصور املتحركة . مشاهدة املادة

  31.صوتية ليواصل الغاية مباشرةوال

                                                             
  

 118: ،ص(1979دار النهضة العربية، )، الوسائل التعليمية والمنهج أمحد ريى كاظم، 

 172: ،ص(1979دار النهضة العربية، )، الوسائل التعليمية والمنهج أمحد ريى كاظم،   

 1995: رتبيةمعهد العاىل لفن التدريس وعلوم ال)  الوسائل المعينات في تعليم العربية،إمام أسرارى،    
 5:ص، (م
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 قراءة القرآن وأهمية تعليمها    -ج
احلروف )القراءة عملية عضوية نفسية عقلية، يتم فيها ترمجة الرموز املكتوبة  

مفهومة، يتضح أثر إدراكها  عند ( صمتة/مصوتة)إىل معان مقروءة ( واحلركات والضوابط
سلوكه الذي يصدر عنه يف أثناء القراءة أو القارىء يف التفاعل مع مع يقرأ وتوظيفة يف 

احلياة وسرها نوه القران الكرمي إىل أمهيتها ىف  مفتاح فالقراءة هي 33.بعد اإلتتهاء منها
والقراءة . أول اية نزلت على سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وىف أول أمر إهلى وجه له

مل املعرفة والثقافة وعن طرقها إحدى النوافذ  اخأساسية اليت يطل منها اإلنسان على عا
 .يتصل برتاثة وهى تساعد ىف بناء شخصية  وصقلها مبا يكتسب من رربات

ومتتاز القراءة عن باقي فروع اللغة العربية مبالزمتها لإلنسان يف املراحل التعيلمية  
د املختلفة وما بعدها وهي تساعده على النجاه يف املواد الدراسية املختلفة  وفهم املوا

من الغايات من حيث توسيع  العلمية املختلفة وهي ليست غاية يف ذاهتا بل وسيلة لغيها
 32.الثقافة وتدريب العقل على الربط الرموز املكتوبة وما حتمله من معان وأفكار

تتبع كلماته نظرا ونطق هبا، أو  -وقرانا. نقول قرأ الكتاب قراءة:معىن قرأ ىف اللغة  
 .مةاطق هبا، ومسيت حديثا بالقراءة الصتتبع كلماته ومل ين
والتعريف اللغوي امشل القراءة اجلهرية، والقراءة الصامته، أما التعريف االصطالحي  

للقراءة  ففى النصف االرر من القرن العشرين كثرت اخأحباث والدراسات حول القراءة، 
ى أن القراءة عملية ونتيجة هلذه الدراسات تطوير مفهوم القراءة من مفهوم يسي يقوم عل

                                                                                                                                                                       
21 Cheppy Riyana, Pedoman Pengembangan Media Video. (Jakarta : P3AI UPI, 2007) hal 
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 85. ص( 1998لبنان :بيوت ) خصائص العربية وطرائق تدرسهانيف معروف،    
سسة شركة املؤ : بيوت)، المراجع في ترس مهارات اللغة العربية وعلومها ،على سامي احلالق    

 178. ص( احلديثة للكتاب
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ميكانية بسيطة إىل مفهوم معقد يقوم على أهنا نشيط عقلي يستلزم تدرل شخصية 
 31.اإلنسان بكل جوانبها

املفهوم الذي نتبناه هنا للقراءة مؤداه أن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة، إهنا  
حيتوى كل أمناط  إهنا نشاط ينبغي أن. عملية ذهنية تأملية تستند إىل عمليات عقلية عليا

التفكي والتقومي واحلكم والتحليل والتعليل وحل املشكالت، وليست جمرد نشاط بصرى 
 35.ينتهى بتعرف الرموز املطبوعة أو فهم دالالهتا فقط

 أنواع القراءة .1
صامة أو السرية، القراءة ال: قسم القراءة من جهة طريقة أدائها إىل ثالثة أنواع نت

كان النوع الثالث حمل رالف بني املربني وهو االستماع فيى   والقراءة  اجلهرية، مث
املعارضون أن اإلستماع ليس القراءة باخأذن إمنا هو إنصات، وهو نوع من أنواع 
االتصال، ووسيلة من وسائل التثقيف وتلقي املعلومات، فإ أجزاناه هبذا االعتبار كان كل 

ويرى . ز املعربة، والبصمات، واآلثارما أرشدنا إىل معىن معدودا من القراءة، كالرمو 
املؤيدون أن االستماع نوع من القراءة خأنه وسيلة إيل الفهم واالتصال اللغوي بني املتكلم 

 33.والسامع، تصحبها العمليات العقلية اليت تتم يف القراءتني الصامتة واجلهرية
 :ميكن تقسيم القراءة من حيث طريقة أدائها إىل قسمني رئسني مها

 قراءة الصامتةال .1

                                                             
 99. ص(3212-1121داراملسلم،: لرياضا)، ، المهارات اللغاويةمحد  فؤاد عليانأ 31
دار الفكر : القاهرة)، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشيد أمحد طعيمة،    

 123:ص.1991العريب،

 72، ص (م 3222-ه1132الكتب علم: القاهرة) ، طريقة التدرس الخاصةالدين عامر، فخر   33
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القراءة الصامتة هي القراءة اليت يدرك هبا القارائ املعىن املقصود، بالنظرة اجملردة من 
النطق أو اهلمس، والقارئ يزحف بنظره زحفة بعد زحفة، ويرجع أحيانا رجعات ليلتقط 

 .املعىن
 القراءة اجلهرية -3

ز الصويت عند اإلنسان، هي القراءة الربانية الواعية اليت جنهر هبا، بواسطة اجلها
 .فنسمعها ونسمعها لألررين

 أهمية القراءة  .3
اىل وجود عالقة اجيابية بني تنمية دلت نتائج الدراسات والبحوث الرتبوية   

شخصية الفرد وصقلها وبني القراءة  مبعىن أن القراءة  ليست عملية الية حبتة يقتصر فيها 
لعملية العقلية العليا مثل الفهم والربط اخأمر على التعرف والنطق بل على استخدام ا

 . واالستنتاج
 :وميكن أن تؤثر القراءة فىي الفرد على النحو التايل 

يف توسيع رربة الطلبة وتنميتها وتنشط قواهم العقلية وهتذب أذواقهم تسهم القراءة  .1
 .وتشبيع فيهم دافع االستطالع ومتكنهم من معرفة أنفسهم واخأررين

مو رربات االطفال العادية، فإهنم عندما خيتربون كل ماحييط هبم تسهم القراءة بس .3
ويتعرفون إليه يساعدهم ذلك  على إحرتام  طريقة معيشة االررين وطرائق تفكيهم 

 .مما يسهم يف حتقيق التفاهم املتبادل بشكل ميسر
تفتح القراءة أبواب الثقافة العامة فنجد أغلب القصص ختاطب عقول اخأطفل   .2

رياليم كما أهنا تساعدهم على اكتساب املثل العليا والقيم العالية كقيم وتشبيع 
 .اجلمال واحلق  واخلي وهى عبارة عن ثقافة عامة يتعلمها االطفال أينما كانوا

تساعد القراءة الفرد يف الفرد يف إعداد اخأكادميي فعن طريقها يكتسب املتعلم  .1
ان املعرفة دارل املدرسة وعن التحصل العلمي الذى يساعده على النجاح واتق
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طريقها يستطيع الفرد حل كثي من املشكالت العلمية الىت تواجهه يف حياته 
  2.الدراسية اخأكادمية واحلياتية

  أساليب تعليم مهارة قراءة القرآن باستخدام الفيديو    -د
 يو على املوضوع الذي يدرسه الطلبةإرتيار الفيد .1
 ى رعاية املدرسعل مشاهدة الفيديو مع الطلبة .3
 .توضيح املادة اليت يتناوله الفيديو .2
 كرر املدرس الفيديو يف حظ املعني .1
 بأن ينطقوا اخألفاظ منفردا أو مجاعة املدرس الطلبةطلب  .5
صحح املدرس اخأرطاء لدى املتعلمني بتكرار اشعال الفيديو حىت ينطقوا  .3

 38.اخألفاظ نطقا صحيحا
 :يا قويا، ومن ذلكوقد أثر القرآن يف اللغة العربية تأث

 هتذيب ألفاظ اللغة العربية .1
استخدام بعض اخألفاظ يف معان جديدة راصة يف اإلصطالحات الدينية لتوافق  .3

املفاهيم اليت جاءهبا اإلسالم كألفاظ اإلميان والكافر واملنافق واخأذن واإلقامة 
 .والوضوء وغي ذلك

إنا : )واحلديث، لقوله تعاىلحفظ اللغة من الضياع واإلمهال  لكوهنا لغة القرآن  .2
 (9: سورة احلجر( )حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون

 .انتشار اللغة العربية يف العلم فأينما وجد القرآن واحلديث وجدت اللغة العربية .1
اكتساب اللغة العربية مزيدا من القوة واالنتشار لتوحيدها اللهجات العربية يف  .5

 .هلجة واحدة هي هلجة قريش

                                                             

 
 183. ص...، المراجع في ترس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلى سامي احلالق ،    
 133: ،ص(1979دار النهضة العربية، )، الوسائل التعليمية والمنهج أمحد ريى كاظم،   
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يف ظلهما علوم دينية كاالتفسي وعلوم احلديث والفقه وأصول الفقه نشأت  .3
 .والتوحيد وغي ذلك

 39.نشأت يف ظلهما علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبالغة وعلوم اللغة .7

 أحكام المدود وأقسامها في قراءة القرآن   -ه

د الناتج عن واصطالحا هو إطالة الصوت حبرف امل. املد لغة هو اإلطالة والزيادة
كان حرف املد ألفا، وإن كانت : إشباع حركة احلرف الذي قبله، فإن كانت احلركة فتحة

احلركة  كسرة، كان حرف املد ياء، وإن كانت احلركة ضمة كان حرف املد واوا، وجيب 
 (. عارية عن احلركة)أن تكون هذه احلروف ساكنة 

 :ينقسم املد إىل قسمني

 أصلى -1

عي اخأصلي، أي الذي ال يتوقف على أسباب سوى إشباع وهذا هو املد الطبي
وهناك مدود أررى فرعية هلا أسباب تعرف من علم . احلركة مبقدار ال يتجاوز حركتني

. واصل –قائل  –رالد  –سامل  –حامد : وأما حروف املد هي املد باخألف. التجويد
 –مني  –محيد : ياءواملد بال. يونس -مولود –سعود  -حممود –عصفور : واملد بالواو

 22.ثي -حينما: واملد بالياء. رايل –كرمي   –أيب  –جميد 

 فرعى -3

واملد الفرعى هو الزائد على املد اخأصلى بسبب من مهز أو سكون وهو ينقسم  
 :إىل ثالثة عشر قسما

                                                             
 122:، ص(م3212مطبعة اجلامعة،)، القرآن الكريم والذكاء اللغوىأمحد ديين هداية اهلل،  39
 35:، ص(م 3211مطبعة اجلامعة، ماالنج،)، اإلمالء نظريتة و تطبيقهرضوان،  22
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هو ان يكون املد واهلمزة يف كلمة واحدة وقد رمده مخس  املد الواجب املتصل .1
 .َوُسْوَء َوَشاَء َوِسَئ وما اشبه ذلك حركات مثال ذلك جآءَ 

هو ما كان حرف املد يف كلمة واهلمزة يف كلمة أررى وقدر  املد اجلائز املنفصل .3
مده يف حالة احلدر حركتان ويف حالة التدوير أربع حركات ويف حالة الرتتيل أى 

 .وما اشبه ذلك( ياايها الناس وقوآانفسكم)التجويد مخس حركات مثال ذلك 
العارض للسكون هو الوقف على أرر الكلمة وكان قبل احلرف املوقوف  املد .2

عليه أحد حروف املد الطبيعى الىت هي اخألف والواو والياء كالعقاب ورالدون 
وجيوز يف مده ثالثة اوجه الطول وهو ست حركات والتوسط وهو أربع . وربي

ا عارضا  مسي. حركات والقصر وهو حركتان واخأفضل فيه الستة وهو التام مدًّ
للسكون خأنه عرض عليه السكون يف حالة الوقف واذا مل يوقف عليه كان مدا 

 .طبيعيا
املد البدل هو أن جيتمع املد مع اهلمزة يف كلمة لكن تتقدم اهلمزة على املد مثل  .1

 .اصله أَْأَدَم َواِْأمَاُن هبمزتني( آَدَم َوِامْيَانٌ )
صوب يف أرر الكلمة وقدر مده حركتان املد العوض هو الوقف على التنوين املن .5

 .(َعِلْيًما َحِكْيًما)مثال ذلك 
املد الالزم املثقل الكلمى هو أن يكون بعد حرف املد حرف مشدد يف كلمة  .3

 .وما اشبه ذلك( َوالطَّامَّةُ -َوالصَّارَّةُ -َوالَالضَّالِّنْيَ )واحدة حنو 
اآْلَن )حرف ساكن حنو املد الالزم املخفف الكلمى هو أن يكون بعد حرف املد  .7

 .(يف موضعني من يونس
املد الالزم احلرىف املشبع هو أن يوجد حرف يف فواتح السور هجائه ثالثة أحرف  .8

اوساطها حرف مد والثالث ساكن فإن ادغم احلرف الذي بعد حرف املد كان 
( ق والقرآن-ن والقلم-ص والقرآن)وإن مل يدغم كان خمففا حنو ( امل)مثقال حنو 

 (.نـََقَص َعَسُلُكمْ )حرف جيمعها وهي مثانية أ. اشبه ذلكوما 
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املد الالزم املخفف احلرىف هو ما كان احلرف فيه على حرفني وهي مخسة أحرف  .9
ومثال الطاء مع مثال ( يس)ومثال الياء ( حم)فمثال احلَاِء ( َحيٌّ َطُهرَ )جيمعها 

 .ومده على حركتني( الر)ومثال الراء ( طه)اهلاء 
-بـَْيتن )لني حرفان الواو والياء بشرط سكوهنما وانفتاح ما قبلهما حنو املد ال  .12

 .وما اشبه ذلك( َرْوفن 
املد الصلة هو حرف مد زائد مقدر بعد هاء الضمي وقدر حبركتني حال ضمه   .11

وتكون الصلة قصية إذا كان ما قبل . تنقسم إىل قسمني  قصية و طويلة. وكسره
فان كان ما قبله ساكنا فال مد ( اَن َوَلُه َما يف السََّمَواتِ اِنَُّه كَ )اهلاء متحركا حنو 

وتكون الصلة طويلة إذا كان (. ِفيِه ُمهاَناً )فيه إال يف سورة الفرقان يف قوله تعاىل 
بعد اهلاء مهزة قطع فإنه جيوز مدها مدا مشبعا مقدار الفني ونصف وجيوز مبقدار 

. وما اشبه ذلك( َوِمْن ِعْلِمِه إاّل مبَا َشاءَ -بِِاْذنِهِ  ِعْنَدُه إاِلَّ )الف كاملد املنفصل حنو 
 .مسى مد صلة تأدبا خأن القرآن العظيم ال زيادة فيه وال نقص

هو شاذُّ الوقوع يف القرآن العظيم وهو يف أربعة مواضع يف سورة  املد الفرق. 13
ُقْل آلّلُه اَِذَن )ويف يونس ( ُقْل آالذََّكَرْيِن َحرََّم اَِم ااْلُنـْثـَيَـنْيِ )اخأنعام يف موضعني 

ٌر اَْم َما ُيْشرُِكْونَ )ويف النمل ( َلُكمْ  مسى مد فرق خأنه بفرق بني (. آلّله َريـْ
 .اإلْسِتْفَهام واخلرب خأنه لوال املد لتوهم أنه ررب ال استفهام فاهلمزة فيه لإلستفهام

ُحيـِّْيُتْم )ا حنو هو كل يائني أحد مها ساكن مكسور ما قبلها مشدداملد التمكن   .13
 َ مسى مد متكني الّن الشدة مكنته فالجل ذلك قيل له . وما اشبه ذلك( َوالنَِّبنيِّ

 .21مد متكني

 مزايا وسيلة فيديو وعيوبها في تعليم القراءة    -و

 :هلا مزايا، منها " فيديو"وسيلة 

                                                             
 13: ص ،(Mutiara usaha jayaمسارنج،)،هداية المستفيد في احكام التجويدحممد احملمود،  21
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 قادرا على إيصال معلومات إىل مجيع الطالب .1
 قادر  على بيان عملية ما .3
  الوقت الواسعتوفي .2
 يستطيع املعلم من التكرار واإليقاف حسب احلاجة .1
 يؤثر تأثيا عميقا ويؤدى إىل تغي سلوك الطالب .5
 .إيصال للمعلومات وأسرعوالصوت فعاال فيديو يكون اندماج ال .3
هارت امل التكرار حىت أن خأن ميكن فيهتعليم املهارات  نافع جدا يفأن فيديو  . 

 .ر أيضاقدرت ان تدرس حنو التكرا
 : هلا عيوب، منها" فيديو"وسيلة 
 (الوصول احملدود) اقتصار املتناول .1
  .23صغية الصورة .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Rusman, Pembelajaran Berbasis ... hlm: 220-221 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 منهج البحث -أ
الباحثة يف كتابة هذه الرسالة هو الدراسة  إن منهج البحث الذي استخدمته 

م والتجرب يف استخدام طريقة التدريبات لرتقية ، أى بالتعلي(Action Research)اإلجرائية 
فالدراسة اإلجرائية هي حبث علمي ينشأ استجابة . قراءة الصحيحةالقدرة الطلبة على 

ملوقف يواجهه الباحث ويكون موجها خلدمة جانب حمدود يهم الباحث نفسه بالدرجة 
دراسة علمية مباشرة وما البحث اإلجرائي إال . اخأوىل التصاله  مبجريات حياته أو عمله

يقوم هبا فرد أو مجاعة، تستهدف الوصول اىل حلول ميكن االعتماد عليها للمشكالت 
املتصلة بإجراءات العمل الذي يعملون به، أو تدارك اخأرطاء يف الطرق واخأساليب اليت 
يستخدموهنا يف حياهتم اليومية، وهذا النوع من البحوث يعاجل مشكالت على نطاق 

 22.ل مبوافق راهنة وال يستهدف إطالق التعميماتحمدود تتص
 :فهي" Penelitian Tindakan Kelas"وقال سهرمسى اريكنتو يف كتابه 

 

 “Suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama”
34

 

 

إن الدراسة اإلجرائية هي عملية تأملية يف عملية التعلم حنو النشاط الذي  :أي  
 .يظهر عمديا وحيدث دارل الفصل معا

 

 :وقال مسنور مصلح إن
 “Penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk kajian yang bersifat 

reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

rasional dari tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta untuk memperbaiki 

                                                             
 115:ص(م1999دار اجملد الوي للنشر،:عمان)، مناهج البحث العلمي وأساليبهسامي عريفج،    

34 Suharsimi Arikunto,dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012), 

hlm.3 
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kondisi nyata dimana praktik pelaksanaan pembelajaran tersebut dilakukan 

didalam kelas.”
35

 

الدراسة اإلجرائية هي ما كان يتصف االنعكاس الذي اختذته الباحثة لرتقية : أي 
رة املنطقية من اإلجراءات املعقدة وإصالح احلالة الظاهرة يف الفصل حيث حتدث القد

 .فيه عملية التعليم
 

التخطيط واإلجراء : وأما الدراسة اإلجرائية فتتكون على أربعة رطوات وهي 
 .واملالحظة والتقومي

 :23اخأدوار يف الدراسة اإلجرائية كما صّور مليسى يف كتابه

 
 
 عينة البحث -ب
وارتارت  .طالبا 12وعددهم   TPQالباحثة عينة البحث يف املرحلة  أرذتف 

وأما . "قرأا" أربعة جملدات من كتاب وا منقد انته واكانهذه املرحلة العنة خأن الطلبة فيه  

                                                             
35 Mansur Muslich, Melaksanakan PTK Itu Mudah, (Jakarta: Aksara, 2013), hlm.8 
36

 Mulyasa, Praktik Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 

2012) hlm : 112 
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أن أساس االرتيار رربة الباحثة "هي ( املقصودة)طريقة املستخدمة فهي الطريقة العمدية 
 27."أو تلك متثل جمتمع البحث بأن هذه املفردةومعرفتها 

 

 جمع البيانات طريقة -ج
 :طريقة مجع البيانات يف هذا البحث فهي أما

 اإلرتبار -1
إن االرتبار أداة تقيس وتقدر الباحثة الفرق بني اخأفراد يف جانب أو أكثر من 

تعد االرتبارات املقننة أحد اخأدوات اليت ميكن أن يستخدمها الباحث . جوانب السلوك
وتقوم الباحثة  28.املعلومات اليت حيتاجها إلجابة أسئلة البحث أو ارتبار فروضه جلمع

 :بارتبارين، يعىن
". فيديو"االرتبار القبلى هو الذي ختترب به الباحثة الطلبة قبل استخدام وسيلة  .1

 ".فيديو"وغرض هذا االرتبار ملعرفة مستوى التحصيل قبل استخدام وسيلة 
". فيديو"لباحثة الطلبة بعد استخدام وسيلة به ا ختترب الذياالرتبار البعدي هو  .3

قدرة الطلبة على  وتقوم الباحثة باالرتبار البعدي حىت تستطيع أن تعرف ترقية
 .يف القرآن ةصالقراءة الصحيحة حا

 املالحظة مباشرة -3
مبالحظة سلوك معني من رالل اتصاله مباشرة باخأشخاص أو "حيث يقوم الباحث 

 29".رسهااخأشياء اليت يد
ولتوضيح العمليات السابقة وتوكيدها فقد أدت الباحثة دليل املالحظة عن عملية 

 :التعليم والتعلم القرءة الصحيحة باستخدام وسيلة الفيديو كما يف اجلدول التايل

                                                             
 ،(م3222مكتبة العبيكان،)، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،  27

 99:ص
 138-137: ص... المدخل إلى البحث صاحل بن محد العساف،  28

 
 123:ص... المدخل إلى البحث صاحل بن محد العساف،    



3 
 

 2،1جدول 
 فيديووسيلة العند استخدام املدّرسة ورقة املالحظة 

 1 2 3 1 ةورقة املالحظة خأنشطة املدرسة والطلب الرقم
 √    قدرة املدرسة على إدارة الفصل لتسعدين التعلم 1
قدرة املدرسة على شرح املادة التعليمية عن موضوع  3

 "املد"
   √ 

 √    قدرة املدرسة على ضبط املادة التعليمية بقدرة الطلبة 2
قدرة املدرسة على إيصال املادة التعليمية عن موضوع  1

 يوباستخدام الفيد" املد"
   √ 

قدرة املدرسة على إيصال املادة التعليمية عن القراءة  5
 "املد"

   √ 

 √    قدرة املدرسة يف إجابة اخأسئلة باستخدام الفيديو 3
قدرة املدرسة على توجيه الطلبة الستنباط عن املادة  7

 التعليمية
   √ 

قدرة املدرسة لتكون صابرا راصة يف دعاء الطلبة  8
 .عملية التعليميةللمشاركة يف 

   √ 

 √    قدرة املدرسة لتكون حازمة 9
 √    قدرة املدرسة لتكون عادلة بني الطلبة 12
 √    قدرة املدرسة على استخدام لغة جيدة 11
 √    قدرة املدرسة على إدارة الفصل 13
 √    قدرة املدرسة على عرضا يف ودية ورحيمة ونبيلة 12
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 2،3جدول 
 فيديووسيلة الالطلبة عند استخدام ظة املالحورقة 

 املعدلة اجملمعة 1 2 3 1 اخأنشطة الطلبة رقم
 2.8 28 8 3   الطلبة يدرلون الفصل يف وقتها 1
 2.3 27 7 2   الطلبة يستعدون أدوات التعلم 3
 2.5 25 5 5   الطلبة ال يتحدثوا مع اخأصدقائهم 2
 2.8 28 8 3   الطلبة يهتمون إىل شرح املدرسة 1
 2.8 28 8 3   الطلبة يستجيبون على شرح املدرسة 5
 2.3 23 3 1   الطلبة يسألون ما مل يفهموا 3
 2.7 27 7 2   الطلبة ال يوسوسون اخأصدقائهم 7

 

 أدوات البحث -د
جتمع هبا الباحثة املعلومات الالزمة  اليت الوسيلة"واملراد بأدوات البحث هي  

وأما أدوات البحث املستخدمة جلميع  12."رتبار فروضها إلجابة أسئلة البحث أو
 :البيانات أو املعلومات إلجابة اخأسئلة اليت تتعلق هبذا البحث فهي كما يلي

 أسئلة إلرتبار قبلي وبعدي  -1
 .ورقة املالحظة -2

 

 طريقة تحليل البيانات -ح
. إن حتليل أسلوب معاجلة املعلومات رطوة مهمة من رطوات تصميم البحث 
ملعاجلة  طبقهاخأسلوب يف كل اخأدوار الذي سوف تنبغي على الباحثة أن حتدد في

                                                             
 99:ص... المدخل إلى البحث لعساف، صاحل بن محد ا 12
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والطريقة اليت تستخدمها الباحثة هي التحليل . املعلومات قبل البدء يف تنفيذ البحث
 .الكمي فهو ملعرفة التحصيل الدراسي عند الطلبة

 :وأسالب معاجلة املعلومات هو 
لومات رقميا، أي استنتاج املؤشرات واخأدلة ويقصد به حتليل املع: التحليل الكمي .1

 .وهو االرتبار واإلستبانة 11.الرقمية الدالة على الظاهرة املدروسة
عرب أناس سوجونو بعض رمزات للبحث اجرائي، وفضل الباحثة هذا الرموز من الرمزات 

 :اخأرريات
Mx=    

 
 

Keterangan: 
 

Mx : Mean yang dicari 

FX : Jumlah dari nilai-nilai yang ada dikali frekuensi 

N   : Jumlah frekuensi 

 

:البيان  

املتوسط دراجة:  Mx  

الدراجات  جمموع:   FX 

عدد الطالب:  N 

 13:اعتمادا على الرموز السابق، فتنقسم اىل مخس طبقات كما يلي
 122-82=  جيد جدا 

  79-33=   جيد
 35-53=   مقبول
 55-13=  ناقص

                                                             
 121: ص... المدخل إلى البحث صاحل بن محد العساف،    

42
 Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

hal. 324 
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  15-2=   فاشل
 

-Nرأىت الباحثة اإلرتفاع بني دور اخأول ودور الثاين تستخدم الباحثة النتيجة  

Gain . وأما الرموزN-Gain فيما يلي. 
g=                                    
                                

 

 2.3جدول 
 N-Gainالتصنيفات نتيجة 

Nilai g                                                  Interpretasi 
0.7<g<1                                                Tinggi 
0.3≤g≤0.7                                              Sedang 
0<g<0,3                                                Rendah 
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 الرابع فصلال
 مناقشتهانتائج البحث و 

 عرض البيانات - أ

الثاين ما يتعلق بالقراءة الصحيحة باستخدام  الفصلقد تناولت الباحثة يف 
فأرادت الباحثة أن تبحث عنها وللحصول على البيانات  الفصلالفيديو، ويف هذا 

 . م3218-م3217فقامت الباحثة بـاالبحث اإلجرائي يف هذه املؤسسة للسنة الدرسية 
 ادار السالم بند اإلسالميةي ي الران امعةجل عميد كلية الرتبيةعتمادا على رسالة إ

وإلجابة   .م3213ديسمرب  32بالتاريخ  Un.08/FTK/PP.00.9/12456/2016: أتشيه رقم
أسئلة البحث فقامت الباحثة باستخدام أدوات البحث وهي االرتبار القبلي واالرتبار 

 .علمالبعدي للطلبة واملالحظة املباشرة بالطلبة وامل

 حملة ميدان البحث -1

حيسن قبل الشروع يف البحث و  .جبمع البيانات ةالباحث تنطالقا مما سبق فقامإ
مؤسسة إحدى هذه  كانت. TPA Al-Irsyadميدان البحث وهي  تعرضأن  ةلباحثبا

 Jl. Angsa dusunآتشيه بندا  مديريةيف  تقعاملؤسسات الرتبوية اإلسالمية لألطفال 

masjid gampong Luengbata   ؤسسةأسست هذه املقد و TPA Al-Irsyad  سنة يف
(  1991 –  1995 )مصطفىالدكتوراندوس  يف هذه املؤسسة أول رئيسو  . م 1991

 1997) إرسان  اخأستاذ بعدهو ( 1995 – 1993)رالص املاجستي  اخأستاذبعده و 
 . نآلحىت ا 3213سنة  أحسن العبيد املؤسسة اخأستاذااَلن رئيس هذه و  (1993 –
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ثالثة مراحل التعليم وهي ينقسم إىل ول و فص ستة عدد الفصل هلذه املدرسة يبلغو 
TKQ, TPQ, TQA اإلثنني،  والدور اخأول يف يوم ويف هذه املؤسسة دوران يف اخأسبوع

 يف نياملدرس وعدد. اخأربعاء، اجلمعة، والدور الثاين يف يوم الثالثاء، واخلامس، والسبت
 : ويأتى بياهنا كما يلي  .مدرسا 38 أتشيه ابند TPA Al-Irsyadسة ؤسامل

 1.1جدول 

 TPA Al- Irsyadاملدرسني مبؤسسة عدد 

 متخرج يف مساء املدرسنيأ رقم

1 Muammar kadri, S.HI جامعة الرانيى 

3 Ahsanul Abid جامعة الرانيى 

2 Aidilla fitriana جامعة الرانيى 

1 Puspa linda, A.MA  مديةحم جامعة 

5 Riadi Syahputra  جامعة الرانيى 

3 Nurdina Afrah جامعة الرانيى 

7 Hj. Suci mulia syukri, Lc اخأزهار جامعة 

8 Hj. Nurfaridah ليةادرسة العامل 

9 Nurhajjah, SE جامعة شيخ كواىل 
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12 Raudhatul jannah   جامعة الرانيى 

11 Sinti Hiyari ليةادرسة العامل 

13 Suci Maisarah ليةادرسة العامل 

12 Nur Fitri, S.Sos.I 

 

 جامعة الرانيى

11 Dini Ariani 

 

 شيخ كواىلجامعة 

15 Mauli Novita Sari 

 

 جامعة الرانيى

13 Marlina Zakaria 

 

 ليةادرسة العامل

17 Martunis 

 

 ممرضة

18 Siti Masturina 

 

 جامعة الرانيى

19 Sarwani 

 

 ليةاعدرسة الامل

32 Rahmah D 

 

 ليةادرسة العامل

31 Sri Rahmawati 

 

 ليةادرسة العامل

33 Rahmat M, S.Pd جامعة الرانيى 

32 Kardiato Harusin ليةادرسة العامل 

31 Rini juliana ليةادرسة العامل 
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35 Ade siti saidah جامعة الرانيى 

33 Cut husna hayatun ليةادرسة العامل 

37 Rosmini  ليةادرسة العامل 

38 Rizqani جامعة الرانيى 

  TPA Al- Irsyadأن عدد املدرسني يف هذه املؤسسة ( 1.1)ويف اجلدول السابق 
املتخرجون يف جامعة الرانيي اإلسالمية احلكومية، وجامعة شيخ   وهم. شخصا 38

 .وممرضةواملدرسة العالية وسرمىب مكة وحممدية واخأزهر مصرى  كواىل احلكومية

 1.3جدول 

   TPA Al- Irsyadمبؤسسة  الطلبةعدد 

 عدد الطلبة الفصل الرقم

 31  مكةفصل  1

 13  أيل بنفصل  ۲

 12  مدينة فصل 2

 11 تدرسفصل  1

 31 سيت عائشةفصل  5

 TQA A 7 فصل 3
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 TQA B 3فصل  7

 TPQL 1فصل  8

 13 فصل أمي كلسوم 9

 11 فصل عمر بن رطاب 12

 17 بو بكرفصل أ 11

 12 فصل بالل بن ربه 13

 151 اجملموع

 3218-3217أن عدد التالميذ يف السنة الدراسية ( 1.3)ويف اجلدول السابق 
ومن هذه اجملموعة أرذت الباحثة العينة من كل الفصول بالطريقة . تلميذا 151م يبلغ 

 .تلميذات 9تالميذ و 1تلميذا منها  12العمدية، وعددهم 
مرافق العامة  بعض  ةفقد أعدت املدرس ةدجو و رتبوية املالأهداف  وللحصول على

 :كما يلي
 1.2جدول 

 TPA Al- Irsyadاملباىن والوسائل مبؤسسة 

 العدد أنواع الوسائل الرقم
 1 غرفة ناظر املدرسة 1
 1 غرفة املدرسني 3
 5 فصول الدراسة 2
 1 إدارة 1



3 
 

 3 محام 5
 1 مقصف 3
 1 مصلى 7
 1 رسنيللمد ضمرحا 8
 1 للطلبة ضمرحا 9
 1 تلفيزيون 12
 3 كومبوتر 11

 17 اجملموع
 

-3217أن عدد املباىن والوسائل يف السنة الدراسية ( 1.2)ويف اجلدول السابق 
 .وسائل2مبانيا  و 11يبلغ   TPA Al- Irsyadمبؤسسة م 3218

 دور الطلبة واملدّرس -3

 الطلبة -1 

 15-5أتشيه خبلفية سنوي تتوح من  دابن TPA Al- Irsyadيدرس الطلبة يف 
ووضع الفصل مناسبا بعمرهم وجنسهم بسهولة . سنوات هم يقومون يف مدينة بندا أتشيه

 وهذه فعالية يف نظام تدريس. تقدمي املواد ومناسبتا بفهمهم

 بندا TPA Al- Irsyadتقدم الباحثة اجلدول التاىل فيما يتعلق بالفصول دراسي يف 
 :أتشيه

 1.1جدول 

 الفصل الدراسي
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 متخرج يف عمر فصل رقم
1 TKQ 5-7 تشكر 
3 TPQ 8-12 تشكر 
2 TPQL 12-13 تشكر 
1 TQA 12-16 تشكر 

نظمت فصول متقدمة عمدا ليمكن الطلبة املرحومة أن يدرسوا جيدا من قبل وهم 
 .TKQو TPQمن املستوى 

دا يف واحTPA AL-IRSYAD LUENGBATA بـ ابل إلتحاق الطلبة اجلديدة تق
ية، أي يف منتسف السنة أو يف بداية السنة الدراسي كما تفعل املدارس سنة الدراس

 .الرمسية اخأررى

 

 املدّرس  -3 

هم متخرجون من اجلامعات املختلفة  TPA Al-Irsyadواملدّرس الذين يدرسون يف 
 .وهي جامعة الرانيي وجامعة حممدية وجامعة سرميب مكة وأيضا من املدارس العالية

 ومناقشتها تحليل البيانات  -ب

تعرض الباحثة العملية اإلجرائية عن استخدام الوسيلة فيديو لرتقية قدرة الطلبة على 
دراسة اإلجرائية فيه دوران بأربعة رطوات . TPQباملرحلة  TPA Al-Irsyad قراءة القرآن بـ 

لبحث باستخدام منها التخطيط، اإلجراء، املالحظة، التقومي، وإجراء الباحثة هذا ا
وكانت معها اخأستاذة نورفطري الوسيلة فيديو وقد قامت الباحثة بنفسها كمدّرسة 
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S.Sos.I  ورزقين S, Pd التاين تساعدان الباحثة يف مالحظة أنشطة املدّرسة والطلبة أثتاء
 .عملية التعليم والتعلم

مستوى قدرة  قبل اإلجراء هذ البحث، كانت الباحثة يعقد االرتبار القبلي ملعرفة
 .يف قراءة القرآن TPQرحلة املبTPA AL-IRSYAD LUENGBATA الطلبة يف 

 :كما يلي  1.5وأما نتيجة االرتبار القبلي ظهر يف جدول 

 1.5جدول 
 نتيجة اإلرتبار القبلي 

 Fx (F)دراجة التكرار (X)درجة اإلرتبار رقم
1 85 1 85 
3 32 2 182 
2 52 1 52 
1 55 1 55 
5 15 1 15 
3 12 1 12 
7 25 1 25 
8 22 1 22 
9 35 1 35 
 N 515=Fx=11 اجملموع 
 19.5 المعدلة 

 
Mx=    

 
 

Mx=    
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     =49,5 

صحيحة قبل استخدام تأسيسا على اجلدول السابقة أن نتيجة الطلبة يف قراءة ال 
 Pengantar Evaluasi "فيديو ناقصة بالنظر رمزات أناس سودجيونو يف كتابه الوسيلة 

Pendidikan." من إحدى الطلبة( 85)تناولت الباحثة نتيجة مرتفعة  1.5 ويف جدول .
 . بينما اخأررون مل يبلغ النتيجة املعينة

من أجل ذلك هذه العملية اإلجرائية تعقد لعشرة الطلبة اليت مل يبلغ النتيجة  
ار إىل الطلبة ملعرفة جناحهم يف قراءة وتقوم الباحثة بتقدمي االرتب. املعينة يف قراءة القرآن
وأما رطوات هذه العملية اإلجرائية سيأيت بياهنا  . فيديوالوسيلة الصحيحة باستخدام 

 :كما يلي
 الدور اخأول -1

 تخطيطال  -
وأعدت . التخطيط هو رطوة مصنوعة ومفعولة للباحثة قبل أن تبدأ اإلجراء 

يذ التعليم، وختتار الوسيلة فيديو بالنسبة إىل تعد رطة لتنف: الباحثة يف هذه الناحية هو
قراءة الصحيحة ومناسبا بعمورهم وفهمهم، ومكرب الصوت، وأيظا تستعد الباحثة عن 
أدوات البحث مطلوب يف عملية التعليم والتعلم قراءة الصحيحة باستخدام الوسيلة 

املدّرسة وتعد الباحثة عناوين املالحظة TPA AL-IRSYAD  LUENGBATA فيديو يف 
 .أنشطة الطلبة واملدّرسة أثناء عملية التعليم والتعلموالطلبة ملعرفة 
 جراءاإل -

م، وهذا  3217من مايو 13إجراء يف دور اخأول تعقد يف يوم اجلمعة بالتاريح 
. وكل معدوم يف عملية التعليم والتعلم. إجراء تعقد بعد تعد الباحثة رطة لتنفيذ التعليم
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 S.Sos.Iوكانت معها اخأستاذة نورفطري  فسها كمدّرسة يف الفصلوقد قامت الباحثة بن
 .اليت تساعد الباحثة يف مالحظة أنشطة املدّرسة والطلبة أثناء عملية التعليم S, Pd ورزقين

درلت . طريقة اخأول الذي إجراء الباحثة يف هذه ناحية مناسبا خبطة التعليم
الباحثة أهداف من هذا اللقاء، حيث أهنا الباحثة إىل الفصل بإلقاء السالم، مث أرربت 

قام بتعليم قراءة الصحيحة باستخدام الفيديو، بعد ذلك بدأت الباحثة بتشغيل الفيديو، 
مث أوقفت الباحثة الفيديو عند شرح املادة املهمة وأمرت الباحثة الطلبة ليحكوا ما مسعتم 

حيحا منفردا أو مجاعة من يف الفيديو مهال مهال، ويلفظ الطلبة بأن يقرؤوا ألفاظا ص
رالل مشاهدهتم، ويعطى الباحثة الفرصة للطلبة ليسئلوا اخأشياء الىت مل يفهموها، 

 . وختتتم الباحثة الدرس بالدعاء وإلقاء السالم
أما قيمة نتيجة االرتبار ملستوى قدرة الطلبة يف قراءة الصحيحة ظهر يف جدول  

 :اآلتية
 1.3جدول 

 يف الدور اخأول نتيجة االرتبار البعدى
 Fx (F)دراجة التكرار (X)درجة اإلرتبار رقم
1 85 3 172 
3 82 3 132 
2 72 1 72 
1 32 3 132 
5 55 2 135 
 N 385=Fx =12 اجملموع 

 5.86 المعدلة
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Mx =  ∑ FX 

            N 

Mx =  58  

       1 

588  
 

وهذا  38.5اخأول حصلت على تأسيسا على اجلدول السابقة أن الدرجة  املعدلة للدور 
دول بالنظر إىل نتيجة يف اجل. يحة ترقييدل على أن كفاءة الطلبة يف قراءة القرآن صح

واخأررون مل يبلغ  82-85على الدرجة  النتيجة املعينةالطلبة يبلغ  1أن  1.3 السابقة
لقرآ مل وهذا يدل على أن نتيجة الطلبة يف قراءة ا .55-72على الدرجة  النتيجة املعينة

.النتيجة املعينةيبلغ   
 

 املالحظة  -
هذه الناحية تعقد حني عملية التعليم والتعلم، أهداف املالحظة وهو ملعرفة حالة 

وكانت مع الباحثة اخأستاذة نورفطري . املدّرسة والطلبة أثناء عملية التعليم والتعلم
S.Sos.I ّرسة والطلبة أثناء عملية التاين تساعدان الباحثة يف مالحظة أنشطة املد ورزقين
 :التعليم

 قيمة املالحظة خأنشطة املدّرسة يف دور اخأول -1
ولتوضيح العمليات السابقة وتوكيدها فقد أدت الباحثة دليل املالحظة عن  

 :عملية التعليم والتعلم القرءة الصحيحة باستخدام الوسيلة فيديو كما يف اجلدول التايل
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 7،1جدول 
 املدّرس يف الدور اخأول أنشطةعلى  املالحظة

 1 2 3 1 ورقة املالحظة خأنشطة املدرسة والطلبة الرقم
 √    قدرة املدرسة على إدارة الفصل لتسعدين التعلم 1
قدرة املدرسة على شرح املادة التعليمية عن موضوع  3

 "املد"
   

√ 

 √    قدرة املدرسة على ضبط املادة التعليمية بقدرة الطلبة 2
قدرة املدرسة على إيصال املادة التعليمية عن موضوع  1

 باستخدام الفيديو" املد"
   

√ 

قدرة املدرسة على إيصال املادة التعليمية عن القراءة  5
 "املد"

   
√ 

 √    قدرة املدرسة يف إجابة اخأسئلة باستخدام الفيديو 3
قدرة املدرسة على توجيه الطلبة الستنباط عن املادة  7

 يميةالتعل
  

√ 
 

قدرة املدرسة لتكون صابرا راصة يف دعاء الطلبة  8
 .للمشاركة يف عملية التعليمية

   √ 

 √    قدرة املدرسة لتكون حازمة 9
 √    قدرة املدرسة لتكون عادلة بني الطلبة 12
 √    قدرة املدرسة على استخدام لغة جيدة 11
 √    قدرة املدرسة على إدارة الفصل 13
 √    درة املدرسة على عرضا يف ودية ورحيمة ونبيلةق 12
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، أن قيمة املالحظة اخأنشطة املدّرسة يف تعليم قراءة 7،1تأسيسا من جدول  
 التعلم ّعدينإدارة الفصل لتس الصحيحة باستخدام الفيديو يدل على أن قدرة املدّرسة

سة على ضبط درة املدرّ قو  "املد"سة على شرح املادة التعليمية عن موضوع قدرة املدرّ و 
" املد"سة على إيصال املادة التعليمية عن موضوع قدرة املدرّ و  املادة التعليمية بقدرة الطلبة

قدرة و  "املد"سة على إيصال املادة التعليمية عن القراءة قدرة املدرّ و  باستخدام الفيديو
صابرا راصة يف دعاء سة لتكون قدرة املدرّ و  سة يف إجابة اخأسئلة باستخدام الفيديواملدرّ 
سة لتكون املدرّ  قدرةو  سة لتكون حازمةقدرة املدرّ و  بة للمشاركة يف عملية التعليميةالطل

 سة على إدارة الفصلقدرة املدرّ و على استخدام لغة جيدة  قدرة املدرسةو  عادلة بني الطلبة
ملدّرسة يف وهذا يدل على أن اخأنشطة ا سة على عرضا يف ودية ورحيمة ونبيلةقدرة املدرّ و 

 ستنباط عن املادة التعليميةسة على توجيه الطلبة إلقدرة املدرّ خبالف . معيار جيد جدا
 .وهذا يدل على أن اخأنشطة املدّرسة يف معيار جيد

 مالحظة اخأنشطة الطلبة يف إرادة التعلم -3

املالحظة خأنشطة الطلبة يف تعليم قراءة الصحيحة باستخدام الفيديو أما قيمة  
 :ر اخأول ظهر يف جدول اآلتيةلدو 

 1.8جدول 

 املالحظة على أنشطة الطلبة يف الدور اخأول

 املعدلة اجملمعة 1 2 3 1 اخأنشطة الطلبة
 1 12 12    الطلبة يدرلون الفصل يف وقتها
 2.5 25 5 5   الطلبة يستعدون أدوات التعلم
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 2 22 5  5  الطلبة ال يتحدثوا مع اخأصدقائهم
 1 12 12    ون إىل شرح املدرسةالطلبة يهتم

 1 12 12    الطلبة يستجيبون على شرح املدرسة
 2.3 23 3 1   الطلبة يسألون ما مل يفهموا

 3.1 31 2 5  3 الطلبة ال يوسوسون اخأصدقائهم
  

، أن قيمة املالحظة اخأنشطة الطلبة يف تعلم قراءة 1.8جدول  على إعتمادا 
الطلبة و  الطلبة يدرلون الفصل يف وقتهافيديو حني الصحيحة باستخدام الوسيلة 

الطلبة يستجيبون على شرح و  الطلبة يهتمون إىل شرح املدرسةو  يستعدون أدوات التعلم
. وهذا يدل على أن اخأنشطة الطلبة يف معيار جيد الطلبة يسألون ما مل يفهمواو  املدرسة

اخأصدقائهم هذا يدل على أن وال يوسوسون  الطلبة ال يتحدثوا مع اخأصدقائهموخبالف 
 .اخأنشطة الطلبة يف معيار ناقصة

بالنظر إىل املالحظة السابقة يف أنشطة الطلبة واملدّرسة تنالت الباحثة بعض أوجه  
القصور لتشخيص وتصحيحي يف الدور الثاين، بالنظر إىل ورقة املالحظة أوجه القصور 

، وأوجه ستنباط عن املادة التعليميةعلى توجيه الطلبة إلمن أنشطة املدّرسة هي معدوم 
 .ويوسوسون اخأصدقائهم مع اخأصدقائهم نيتحدثو القصور من أنشطة الطلبة هم 

 التقومي -

بعد توجد الباحثة العيوب يف الدول اخأول فتحتاج  أن يصلح يف الدور الثاين، 
  .يشرح عن العيوب وإجراء يف لدور الثاين 1.9وجدول 
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 1.9جدول 
 واملدّرسة يف الدور اخأول واستعداد يف الدور الثاين أنشطة الطلبة

 ينالثا ردو لإجراء ل رمؤشّ  رقم

شرحت مدّرسة املادة التعليمية  شرحا  الطلبة مل يكّمل قراءهتم يف دور اخأول 3 1
 واضحا

3 
سة درّ املقدرة يف أنشطة املدّرسة، كان 

ستنباط عن املادة على توجيه الطلبة إل
 ناقصة التعليمية

ملدّرسة توجيه الطلبة بأن يستنتج املادة ا
 بعد التعلم 
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 اخأصدقائهم يتحدثوا مع الطلبة
ويوسوسون اخأصدقائهم  هذا يدل على 

 .أن اخأنشطة الطلبة يف معيار ناقصة

أمرت املدّرسة بأن يقرئوا ألفاظا 
 صحيحا وحيكوا ما مسع من الفيديو

 
 الدور الثاين -3

 التخطيط -

وأعدت . وة مصنوعة ومفعولة للباحثة قبل أن تبدأ اإلجراءالتخطيط هو رط
تعد رطة لتنفيذ التعليم، وختتار الوسيلة فيديو بالنسبة إىل : الباحثة يف هذه الناحية هو

قراءة الصحيحة ومناسبا بعمورهم وفهمهم، ومكرب الصوت، وأيظا تستعد الباحثة عن 
اءة الصحيحة باستخدام الوسيلة أدوات البحث مطلوب يف عملية التعليم والتعلم قر 

وتعد الباحثة عناوين املالحظة املدّرسة TPA AL-IRSYAD  LUENGBATA فيديو يف 
 .أنشطة الطلبة واملدّرسة أثناء التعليم والتعلموالطلبة ملعرفة 
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 اإلجراء -
م، وهذا 3217من مايو  15إجراء يف دور الثاين تعقد يف يوم اإلثنني بالتاريح 

. وكل معدوم يف عملية التعليم وتعلم. د تعد الباحثة رطة لتنفيذ التعليمإجراء تعقد بع
 S.Sos.Iوكانت معها اخأستاذة نورفطري  وقد قامت الباحثة بنفسها كمدّرسة يف الفصل

 .اليت تساعد الباحثة يف مالحظة أنشطة املدّرسة والطلبة أثناء عملية التعليم ورزقين

 واخأّول.  هذه ناحية مناسبا خبطة التعليمطروق اخأول الذي إجراء الباحثة يف
درلت الباحثة إىل الفصل بإلقاء السالم وتسأل عن حالتهم ويف هذه اللقاء سئلت 
الباحثة الطلبة عن املادة املاضية وبدأت الباحثة بتشغيل الفيديو ويهتم الطلبة اهتماما  

ال ويلفظ الطلبة بأن كبيا وأمرت الباحثة الطلبة ليحكوا ما مسع من الفيديو مهال مه
يقرئوا ألفاظا صحيحا منفردا أو مجاعة من رالل مشاهدة الفيديو وتعطى الباحثة الفرصة 

 .للطلبة ليسئلوا اخأشياء الىت مل يفهموها وختتتم الباحثة الدرس بإلقاء السالم
أما قيمة نتيجة االرتبار يف الدور الثاين ملستوى قدرة الطلبة يف قراءة الصحيحة  

 :يف جدول اآلتيةظهر 
 

   1.12جدول
 نتيجة االرتبار البعدي للدور الثاين 

 Fx (F)دراجة التكرار (X)درجة اإلرتبار رقم 
1 92 2 372 
3 85 3 172 
2 82 2 312 
1 75 3 152 
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 N 822=Fx=12 اجملموع 
 8. المعدلة 

 

Mx =  ∑ FX 

            N 

Mx =  831  

       1  

=83 
 

بالنظر إىل . 82حصلت على  أن الدرجة  املعدلة للدور الثاين 1.12دول يف اجل
وهذا  .75-92على الدرجة  النتيجة املعينةالطلبة يبلغ  12دول السابقة أن نتيجة يف اجل
دور السابقة يعين الدرجة املعدلة تصل ال أن كفاءة الطلبة تكون مرتفعة منيدل على 

الطلبة فتكفي الباحثة إجراء لرتقية قدرة مث بعد تشعر الباحثة بإرتفاع نتيجة  82حىت 
 .فيديووسيلة الطلبة على قراءة القرآن باستخدام ال

إعتمادا على بيانات السابقة أن نتيجة الطلبة تكون مرتفعة، وأما نتيجة يف  
 .82وكانت النتيجة يف الدور الثاين  38.5ويف الدور اخأول 19،5االرتبار القبلي

 
 املالحظة -

مالحظة وهو ملعرفة من ة تعقد حني عملية التعليم والتعلم، أهداف هذه الناحي 
وكانت مع الباحثة اخأستاذة نورفطري . حالة املدّرسة والطلبة أثناء عملية التعليم والتعلم

S.Sos.I اليت تساعد الباحثة يف مالحظة أنشطة املدّرسة والطلبة أثناء عملية  ورزقين
 :التعليم

 ة املدّرسة يف دور اخأولقيمة املالحظة خأنشط -1
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ولتوضيح العمليات السابقة وتوكيدها فقد أدت الباحثة دليل املالحظة عن عملية 
 :التعليم والتعلم القرءة الصحيحة باستخدام الوسيلة فيديو كما يف اجلدول التايل

 1.11 لجدو 

 على أنشطة املدّرسة للدور الثايناملالحظة 

 1 2 3 1 سة والطلبةورقة املالحظة خأنشطة املدر  الرقم
 √    قدرة املدرسة على إدارة الفصل لتسعدين التعلم 1
قدرة املدرسة على شرح املادة التعليمية عن موضوع  3

 "املد"
   √ 

 √    قدرة املدرسة على ضبط املادة التعليمية بقدرة الطلبة 2
قدرة املدرسة على إيصال املادة التعليمية عن موضوع  1

 دام الفيديوباستخ" املد"
   √ 

قدرة املدرسة على إيصال املادة التعليمية عن القراءة  5
 "املد"

   √ 

 √    قدرة املدرسة يف إجابة اخأسئلة باستخدام الفيديو 3
قدرة املدرسة على توجيه الطلبة الستنباط عن املادة  7

 التعليمية
   √ 

قدرة املدرسة لتكون صابرا راصة يف دعاء الطلبة  8
 .شاركة يف عملية التعليميةللم

   √ 

 √    قدرة املدرسة لتكون حازمة 9
 √    قدرة املدرسة لتكون عادلة بني الطلبة 12
 √    قدرة املدرسة على استخدام لغة جيدة 11
 √    قدرة املدرسة على إدارة الفصل 13
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 √    قدرة املدرسة على عرضا يف ودية ورحيمة ونبيلة 12
  

، أن قيمة املالحظة اخأنشطة املدّرسة يف تعليم قراءة 1.11جدول  تأسيسا من 
 التعلم ّعدينإدارة الفصل لتس الصحيحة باستخدام الفيديو يدل على أن قدرة املدّرسة

سة على ضبط قدرة املدرّ و  "املد"سة على شرح املادة التعليمية عن موضوع قدرة املدرّ و 
" املد"سة على إيصال املادة التعليمية عن موضوع درّ قدرة املو  املادة التعليمية بقدرة الطلبة

قدرة و  "املد"سة على إيصال املادة التعليمية عن القراءة قدرة املدرّ و  باستخدام الفيديو
ستنباط سة على توجيه الطلبة إلقدرة املدرّ و  سة يف إجابة اخأسئلة باستخدام الفيديواملدرّ 

بة للمشاركة يف ن صابرا راصة يف دعاء الطلسة لتكو قدرة املدرّ و  عن املادة التعليمية
 سة لتكون عادلة بني الطلبةاملدرّ  قدرةو  سة لتكون حازمةقدرة املدرّ و  عملية التعليمية

سة قدرة املدرّ و  سة على إدارة الفصلقدرة املدرّ و على استخدام لغة جيدة  قدرة املدرسةو 
املدّرسة يف معيار جيد  وهذا يدل على أن اخأنشطة على عرضا يف ودية ورحيمة ونبيلة

 .جدا

 مالحظة اخأنشطة الطلبة يف إرادة التعلم -

املالحظة خأنشطة الطلبة يف تعليم قراءة الصحيحة باستخدام الفيديو أما قيمة  
 :لدور الثاين ظهر يف جدول اآلتية

  1.13جدول  

 املالحظة على أنشطة الطلبة للدور الثاين

 املعدلة عةاجملم 1 2 3 1 اخأنشطة الطلبة رقم
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 2.8 28 8 3   الطلبة يدرلون الفصل يف وقتها 1
 2.3 27 7 2   الطلبة يستعدون أدوات التعلم 3
 2.5 25 5 5   الطلبة ال يتحدثوا مع اخأصدقائهم 2
 2.8 28 8 3   الطلبة يهتمون إىل شرح املدرسة 1
 2.8 28 8 3   الطلبة يستجيبون على شرح املدرسة 5
 2.3 23 3 1   ون ما مل يفهمواالطلبة يسأل 3
 2.7 27 7 2   الطلبة ال يوسوسون اخأصدقائهم 7

  

، أن قيمة املالحظة اخأنشطة الطلبة يف تعلم قراءة 1.13جدول إعتمادا على  
الطلبة يستعدون و  الطلبة يدرلون الفصل يف وقتهاالصحيحة باستخدام الفيديو حني 

 الطلبة يستجيبون على شرح املدرسةو  املدرسة الطلبة يهتمون إىل شرحو  أدوات التعلم
وال يوسوسون  الطلبة ال يتحدثوا مع اخأصدقائهمو  الطلبة يسألون ما مل يفهمواو 

 . اخأصدقائهم وهذا يدل على أن اخأنشطة الطلبة يف معيار جيد جدا

 التقومي  -
دور  بالنظر إىل كل الناحية بناء على نتيجة املالحظة من أنشطة عملية التعليم يف

 الثاين إمثار
 1.12دول ج

 نتيجة املالحظة واإلكتشاف أثناء عملية التعليم يف الدور الثاين

 نتيجة املالحظة منعكس رقم
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 قدرة املدّرسة 1
قدرة املدّرسة يف إدارة التعليم  يدل على معيار 

 جيد جدا 

أنشطة الطلبة يف عملية التعلم يدل على معيار  أنشطة الطلبة 3
 2.8نظرى إىل نتيجة املعدلة جيد جدا بال

 
2 
 
 

 
 82نتيجة الطلبة يف التعلم يبلغ على درجة  نتيجة يف الدور الثاين

 (.جيد جدا)يسمى مرتفعة 

 
 ةحور الثاين يف عملية اإلجرائية ناجيدل على أن نتيجة يف الد 1.12من جدول  

املعدلة يف الدور اخأول وأما نتيجة الطلبة . يف ترقية قدرة الطلبة يف قراءة  القرآن صحيحة
 82وهذا يدل على معيار جيد، وأما نتيجة الطلبة املعدلة يف الدور الثاين هو  38.5هو 

 .وهذا يدل على معيار جيد جدا
ويأتى ، N-Gain أما املقارنة النتيجة بني الدور اخأول والدور الثاين توجد بنتيجة 

 :بياهنا كما يلي
       

 نتيجة الدور الثاين نتيجة الدور االول
الفائق نتيجة نتيجة الدور الثاين  N-GAIN 

        

       
              

    

   
= 0,85    
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 :1.11 صورةستشرح يف  N-GAINجدول نتيجة 
 1.11 صورة

 
 

هذا يدل على أن قدرة الطلبة ترقى يف قراءة القرآن  1.11 إعتمادا على صورة 
ونتيجة املعدلة يف الدور  38.5املعدلة يف الدور اخأول  الصحيحة بالنظرى إىل النتيخة

وهذا يدل على أن نتيجة يف   N-GAIN  188إرتفاع على قدرة الطلبة  أو . 82الثاين 
فوجدت الباحثة نتيجة هذا البحث أن قدرة الطلبة يف قراءة القرآن . معيار عاليا

 .الصحيحة إرتفاعا باستخدام الوسيلة فيديو

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata siklus 
1 

Rata-rata siklus 
2 

N-Gain 

68,5 
83 

0,85 

Nilai Gain 
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 الخامسالفصل 

 الخاتمة

قد تناولت الباحثة يف الفصول السابقة عن استخدام الفيديو لرتقية قدرة الطلبة 
 :على القراءة القرآن فحصل النتائج من هذا البحث كما يلي

 نتائج البحث -0

بناء على عرض البيانات وحتليلها يف الباب السابق فيمكن بيان اخلالصات هبذا 
 : البحث كما يلي

م الفيديو يف تعليم مهارة القراءة يستطيع أن يرقى قدرة الطلبة يف ادإن استخ -1
وهم يستطيعون . القراءة الصحيحة، خأن قد مسع الطلبة ألفاظا صحيحا من القارئني هبا

وظهرت أن نتيجة الطلبة قبل اإلجراءات . م الفيديوايف قراءة صحيحة بعد استخد
نتيجة ) 5،19قبلي هي على الدراجة منخفضة وناقصة، بدليل أن نتيجة االرتبار ال

للدور الثاين والنتيجة بعد إجراء التعليم مرتفعة كما ظهرت يف اإلرتبار البعدي ( ناقصة
ونظرا إىل ورقة املالحظة أن . (نتيجة جيد جدا)88،1عدلة وهي على الدراجة امل

بة يف عملية التعلم أنشطة الطلإستجابة الطلبة يف تعليم قراءة القرآن يؤثر تأثيا قويا بقيمة 
 .2.8يدل على معيار جيد جدا بالنظرى إىل نتيجة املعدلة 
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 االقتراحات-ب

 :اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية 

يرجى من املدرسني أن يستخدموا الوسائل املختلفة يف تعليم القراءة  -1
 .حاصا على املد يستطيع الطالب على القراءة صحيحة الصحيحة حىت

 .يرجى من الطالب أن يقرأ القرآن يف البيت -3
يرجى من املدرسة أن يكمل الوسائل التعليمية لتعليم القرآن صحيحا  -2

وفصيحا وراصة الوسائل السمعية البصرية ملساعدة عملية التعليم والتعلم 
 .على القرآن
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LEMBARAN OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

 

A. Aktivitas Guru 

Nama Guru : 

Kelas   : 

Hari/Tanggal : 

Petunjuk penggunaan: 

Lingkarilah salah satu angka yang tepat untuk memberikan skor pada 

aspek-aspek penilaian aktivitas guru dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor 

adalah: 

1= kurang baik, 

2= cukup, 

3= baik, 

4= sangat baik, 

a) Penyampaian pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. 

No Aspek yang diamati katagori 

1. Guru memotivasi siswa menarik perhatian 

agar mengikuti proses pembelajaran 
1 2 3 4 

2. Guru menyampaikan materi pembelajaran 

tentang المد 
1 2 3 4 

3. Materi pembelajaran المد sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kemampuan 

siswa 

1 2 3 4 

4. Guru mengajar menggunakan media video  

untuk meningkatkan pemahaman siswa 
1 2 3 4 

5. Guru menerangkan materi bacaan mad 

tabi’i sesuai dengan video yang telah 

diputar 

1 2 3 4 

6. Apabila siswa bertanya mengenai bacaan 

yang belum jelas pelafalannya maka guru 

memutarkan kembali videonya 

1 2 3 4 

7. Guru selalu mengajak siswa untuk 

menyimpulkan pembelajaran pada akhir 

pembelajaran 

1 2 3 4 

 

b) Karakteristik pribadi guru 

8.  Guru bersikap sabar terutama memancing 

respon siswa  
1 2 3 4 
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9. Guru bersikap tegas dan jelas 1 2 3 4 

10. Guru bersikap adil terhadap siswa  1 2 3 4 

11. Guru menggunakan bahasa yang baik dan 

santun 

1 2 3 4 

12. Guru bersikap terbuka dan tidak 

menganggap negatif apabila siswa 

melakukan kesalahan dalam proses 

pembelajaran 

1 2 3 4 

13. Guru menunjukkan bahwa ia adalah guru 

yang ramah, penyayang dan berakhlak 

mulia 

1 2 3 4 

       Banda Aceh,    

Mei 2017 

       Pengamat 

 

 

 

               

(.......................) 
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LEMBARAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

A. Kelas   : 

Hari/Tanggal : 

Petunjuk penggunaan: 

Lingkarilah salah satu angka yang tepat untuk memberikan skor pada 

aspek-aspek penilaian aktivitas guru dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor 

adalah: 

1= kurang baik, 

2= cukup, 

3= baik, 

4= sangat baik, 

B. Rubrik observasi aktifitas Siswa di Siklus 1 

No Indikator 
Siswa  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

1 Masuk kelas tepat waktu           

2 Menyiapkan perlengkapan belajar           

3 Tidak mengobrol dengan teman dalam kelompok, 

kecuali membahas bahan pelajaran 

          

4 Menyimak seluruh pelajaran yang disampaikan guru           

5 Memberikan tanggapan terhadap  apa yang 

disampaikan guru 

          

6 Menanyakan hal-hal yang belum dipahami           

7 Mematuhi perintah guru dan tidak mengganggu teman 

lain 

          

 

 

        

 Banda Aceh,    Mei 2017 

         

 Pengamat 

 

 

 

                 

(.......................) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

TPA AL-IRSYAD LUENGBATA 

Kelas/Semester :MADINAH/TPQ / (Genap) 

Alokasi Waktu : 3 x 30 Menit  

Pertemuan ke   : I - 3 

I. Standar Kompetensi: 

1. Mendengarkan/ Istima’: 

 Memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan ( berbentuk 

gagasan atau dialog sederhana)tentang المد   
II. Kompetensi Dasar: 

2.1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan tentang المد dengan 

lafal yang tepat 

III. Indikator : 

3.1.1 Siswa mampu menirukan ujaran (kata, frasa, kalimat) dengan tepat 

3.1.2 Siswa mampu melafalkan ujaran (kata, frasa, kalimat) dengan 

panjang pendek yang benar 

IV. Tujuan Pembelajaran:  

- Siswa mampu meniru, melafalkan bacaan terkait video yang dilihat 

dan didengar. 

- Siswa dapat mengenal mad thabi’i secara mendalam setelah melihat 

video yang telah diputar. 
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- Setelah proses pembelajaran selesai siswa dapat membaca panjang 

pendek bacaan dengan baik dan benar. 

 

Nilai- nilai karakter: 

Keimanan, kesyukuran, ketelitian, kepercayaan diri, ukhuwah dan 

kerja sama 

V. Materi Pokok: 

 مد طبيعي 
VI. Metode : 

 Metode Sam’iyah bashariah 

VII. Langkah- langkah pembelajaran 

No Uraian Kegiatan Nilai Karakter Pengorganisasian  

Siswa dan waktu 

1. Kegiatan Awal 

 Mengkondisikan siswa 

untuk siap melakukan 

kegiatan pembelajaran 

 Senam otak sebelum 

materi 

 Guru mengecek 

kehadiran siswa. 

 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

  

 

 

 

Klasikal 

2. Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan tujuan 

diadakan tes. 

 Guru menanyakan 

 

Keimanan, 

kesyukuran, 

 

Klasikal 

Klasikal 
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tentang bacaan-bacaan 

yang benar khususnya 

pada mad. 

 Siswa melihat dan 

mendengar penjelasan 

guru terkait bacaan yang 

benar, dan cara penerapan 

mad dalam bacaan Al-

Qur’an. 

 Guru membagikan 

lembaran free-test, 

kemudian menyuruh 

siswa untuk membacanya 

satu persatu. 

 Siswa mengulangi / 

menirukan pelafalan 

bacaan 

 Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

ketelitian, 

kepercayaan 

diri, 

ukhuwah dan 

kerjasama 

Klasikal 

 

Kelompok 

3 Kegiatan Akhir 

 Guru dan siswa 

merangkum pembelajaran  

 Melakukan evaluasi 

 Pesan- pesan moral 

 Reflexi 

  

 

Klasikal 

 

VIII. Alat dan Sumber 

 Laptop  

 loudspeaker 



3 
 

IX. Penilaian 

A.  Rubrik dari Aspek Pengetahuan 

No Aspek yang 

dinilai 

Kriteria Score 

1 Panjang pendek 

bacaan 

 

Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna. 4 

Ada kesalahan dan mengganggu makna. 3 

Banyak kesalahan dan mengganggu makna. 2 

Terlalu banyak kesalahan hingga sulit dipahami. 1 

2 Kelancaran 

 

.Lancar 4 

Cukup lancar. 3 

Kurang lancar. 2 

Tidak lancar. 1 

3 Ketelitian 

 

Teliti 4 

Cukup teliti 3 

Kurang teliti 2 

Tidak teliti 1 

4 Pengucapan 

 

Sempurna 4 

Ada beberapa kesalahan dan menganggu makna 3 

Banyak kesalahan dan mengganggu makna 2 

Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk 

dipahami 

1 

5 Intonasi 

 

Sempurna 4 

Ada beberapa kesalahan dan menganggu makna 3 

Banyak kesalahan dan mengganggu makna 2 

Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk 

dipahami 

1 
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a. Lembar Pengamatan Pengetahuan 

N 

O 

Nama 

Siswa 

Panjang 

pendek 

bacaan 

Kelancaran Ketelitian Pengucapan  Intonasi  

 

Jumlah  

Skor 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Cara pengisian sikap adalah dengan memberikan skor pada kolom-kolom sesuai 

hasil pengamatan terhadap peserta didik selama kegiatan: 

 Skor 4: jika selalu berperilaku dalam proses pembelajaran  

 Skor 3: jika sering berperilaku dalam proses pembelajaran 

 Skor 2: jika kadang-kadang berperilaku dalam proses pembelajaran 

 Skor 1: jika tidak pernah berperilaku dalam proses pembelajaran             

 

                         Nilai =  Skor yang diperoleh x 4 

   Skor maksimum 

 

  

 

 

 

Mengetahui,      Banda Aceh,    Mei  2017 

 

Guru Mata Pelajaran.      Peneliti. 

 

 

 

Nurul Fitri       Raudhatul jannah  

Nim: 221324009 
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SOAL PRE TEST  DAN POST TEST
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  (الفيديو)القراءة الصحيحة بالوسيلة تعليم في صور العملية ال
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 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية: أوال
 روضة اجلنة: اإلسم الكامل -1

 331231229:  رقم القيد -3

 1995وسطس غأ Montasik 33:  وتاريخ امليالدحمل  -2

 اإلناث:   اجلنس -1

 اإلسالم:   الدين -5

 إندونيسيا:   اجلنسية -3

 غي متزوج:  احلالة اإلجتماعية -7

 Luengbata Banda Aceh:   العنوان -8
 ةطالب:   العمل -9

 rauzatuljannah9522@gmail.com:  الربيد اخألكرتوىن -12

 سفيان مهزة:   اسم اخأب -11

  :  العمل -13

 روسنيتا:   م اخأماس -12

 ربة البيت:   العمل -11

 Luengbata Banda Aceh :   العنوان -15

 خليفة التعليم: ثانيا

 (MIN BUKIT BAROE 1 ،3227)املدرسة اإلبتدائية  -1

 (MTSs Oemar diyan ،3212) املدرسة املتوسطة -3

 (MAS Oemardiyan  ،3212)املدرسة الثانوية  -2

وتأهيل املعلمني جبامعة الرانيي اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  -1
 3217 -3212احلكومية، بندا أتشية، سنة 
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