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 االستهالل

 

يَأيـَّها الَِّذْيَن آَمنُـْوا ِإَذا ِقْيَل َلُكْم تـََفسَُّحْوا ِفْي المَجاِلِس فَاْفَسُجْوا يـَْفَسِح اللُه 
َلُكْم َوِإَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا يـَْرَفِع اللُه الَِّذْيَن آَمنُـْوا ِمْنُكْم والَِّذْيَن اُْوتـُْوا الِعْلَم 

ٌر. َدرََجاٍت َواللهُ   ِبَما تـَْعَمُلْوَن َخِبيـْ

 (11)المجادلة : 
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 اإلهداء

الذين ربياني  مرنياتي المكرمة وأم سردانيإلى أبي المكرم  -1
صغيرا وباركهما الله وحفظهما في سالمة الدنيا واآلخرة وإلى 

 أختي الصغير.
في جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية باركهم  أساتذيوإلى  -2

 الله الذين قد علموني علوما كثيرة.
 05بتدائية اإلسالمية الحكومية االفي مدرسة المعلمين وإلى  -3

بيرون والطلبة في الصف السادس)ب( للمرحلة اإلبتدائية اقول 
 شكرا جزيال لكم على مساعدتكم في نيل البينات لهذه الرسالة.

في جامعة الرانيري اإلسالمية  معلمين و أصدقائيوإلى جميع  -4
 الحكومية أقول شكرا كثيرا على مساعدتكم.
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 رشكر وتقدي
 

 
 

والصالة . احلمد هلل الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعاملني نذيرا
والسالم على نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم الذي قد بلغ الرسالة ونصح األمة 
وجاهد يف سبيل اهلل حّق جهاده وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه بإحسان إىل 

 .يوم الدين
بإذن اهلل وتوفيقه من تأليف هذه الرسالة الوجيزة اليت  وقد انتهى الباحث 

جلامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة من  البكالوريوسلربنامج دراسات  قدمها
تعليم  قسم يف (s.pd) املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة

 .اللغة العربية
جزيل الشكر للذين ساعدوه يف  ويف هذه الفرصة املباركة، يقدم الباحث 

 : هذه الرسالة، وعلى حنو خاص منهم كتابة
املاجستري، مدير اجلامعة اإلسالمية  وار الوالدينمساحة الدكتور احلاج  -1

 .بندا أتشيه احلكومية الرانريى
املاجستري  غناوان الفاضل الدكتورللمشرفني الكرميني مها  الشكر جزيل -2

دمها وأوقاهتما إلشرافه على  و اللذان قد بذال جهاملاجستري مرزوقي الفاضل و 
إعداد هذه  الرسالة إشرافا  كامال من بدايتها إىل هنايتها، لعل اهلل أن يباركهما 

 .جزءا حسنا وجيزيهما
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 تقد مسح يتال جسرتاة درماويت املالفاضلاصة اخل بتدائيةاملدرسة االرئيس  -3
اعدة لنيل البيانات احملتاجة، إلجراء هذا البحث يف تلك املدرسة ومد يد املس

 .جزاكم اهلل خري اجلزاء
وهذباه  هتذيبا نافعا، لعل اهلل   االوالدان احملبوبان اللذان ربياه تربية حسن -4

 .جيزيهما أحسن  الثواب يف الدنيا واآلخرة
نافعا  ويف هذا البحث يرجو الباحث من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا

وحسبنا اهلل . فيها أخطاء ولعل اهلل  جيعلنا من عباده الصاحلني واإلكماهلا إذا وجد
قوة إال باهلل  العلّي  العظيم   ونعم  الوكيل نعم املوىل ونعم الّنصري والحول وال

 . واحلمد هلل رب العاملني
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 مستخلص البحث

الكالم في تلفظ  بالناطق العربي لترقية مهارة mp3استخدام  : عنوان البحث
 " بيرون   MIN 50 ""بحث تجريبي بــــــ  الكلمات العربية

 فرينديأدكي :  االسم الكامل

 204141452:    رقم القيد

بالناطق العربي لترقية مهارة الكالم في  mp3استخدام  إن موضوع هذا البحث هو
 و. ومن األسباب ه" بيرون   MIN 50 بي بــــــ ""بحث تجر  تعبير األلفاظ العربية

 بيرون   MIN 50لكتابة هذا البحث أن طلبة  في المدرسة  دفع الباحث ذيال
الطلبة يلفظون كثر من عوبة في تعبير األلفاظ العربية وأيكون الص طلبةمن ال كثرأ

رف على استخدام أهداف البحث في هذه الرسالة التعو  .يحةصحاللغة العربية بغير 
mp3  وأما  .في تعبير األلفاظ العربية للطلبةبالناطق العربي لترقية مهارة الكالم

وفي جمع البيانات  .التمهيدية"" التصميمات  تجريبيةالطريقة البحث فهي طريقة 
. أما المجتمع في هذا البحث فهو واإلستبانة باالختبار القبلي والبعدي قام الباحث

وكان  بيرون  MIN 50 الحكومية إلبتدائية اإلسالميةالمدرسة اجميع طلبة 
( )ب سادسا البحث هو الطلبة في الصف ال. وأما العينة في هذطالبا 024معدده

هذا  في حصل عليه الباحث ذي. وخالصة القول، نتائج الطالبا 38حيث عددهم 
بالناطق العربي لترقية مهارة الكالم يساعد  mp3ستخدام البحث فهي أن فعالية ا

 .ةوالصحيح بالفصيحة اللغة العربية لفاظ العربية حتى يتحدثونفي تعبير األ ةالطلب
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ABSTRACT 

Title                : The implementation of MP3 media by    

using Arabian voice to improve students’ 

speaking ability in pronouncing Arabic 

words at MIN 50 Bireuen. 

Name  : Dicki Afriandi 

Students’ ID : 140202051 

 

This thesis entitled the implementation of MP3 media by 

using Arabian voice to improve students’ speaking ability in 

pronouncing Arabic words at MIN 50 Bireuen. The title was 

being taken because of the majority students at MIN 50 

Bireuen were having problem in speaking Arabic. It was 

caused by the difficulties in pronouncing Arabic words; not 

fluently pronouncing. This research is aimed at improving 

students’ speaking ability in Arabic. This research used 

experimental design with (pre-test and post-test group) and 

questionnaire. The population of this research was all the 

students at MIN 50 Bireuen which consisted of 710 

students. The sample which was being taken in this research 

were the students in class VIb that consisted of 38 students. 

The result of this research shows that the used of MP3 

Media by using Arabian voice to improve students’ 

speaking ability in Arabic helps the students to pronoun 

Arabic word that easier them to converse Arabic fluently 

and correctly. 
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi   : Penerapan media mp3 dengan nutuq orang 

arab untuk    meningkatkan kemampuan 

berbicara pada pengucapan lafaz-lafaz 

bahasa arab di MIN 50 BIREUEN. 

 

Nama : Dicki Afriandi 

 

Nim  : 140202051 

 

Skripsi ini berjudul Penerapan media mp3 dengan nutuq 

orang arab untuk    meningkatkan kemampuan berbicara 

pada pengucapan lafaz-lafaz bahasa arab di MIN 50 

BIREUEN . Alasan peneliti mengambil  judul ini karena 

kebanyakan dari siswa MIN 50 BIREUEN mengalami 

kendala  dalam berbicara bahasa arab disebabkan para siswa 

kesulitan dalam melafazkan bahasa arab ,dan kebanyakan 

dari siswa melafalkan bahasa arab dengan tidak benar. 

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa arab kepada siswa. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian eksperimen (one group pre-

Test post-Test) dengan menggunakan pre-test dan post test 

dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa MIN 50 BIREUEN  yang berjumlah 710 siswa. 

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIb  yang berjumlah 38 siswa. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan media mp3 dengan suara orang arab asli 

untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab 

membantu siswa  dalam mengucapkan lafaz-lafaz bahasa 

arab sehingga mereka bisa bermuhadasah bahasa arab 

dengan fasih dan benar. 
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 ل األولصالف 
 أساسية البحث

 مشكلة البحث  -أ
 من قوم عن أغراضهمكل    أصوات يعبربها هي اللغة  
ظيفة اللغة هي وسيلة و و  1واألفكار في حياتهم اليومية. المشاعر

اللغة العربية   هي أداة التفكير والتعبير. لماالتواصل بين الناس 
اللغات الباقية من جميع انحاء العالم تعنى الكيان العام كما 

الذى يضم النشاط اللغوى اإلنسانى من صورة ثقافية منطوقة أو 
 مكتوبة .

" ومن آياته خلق مخلوقات الله من وللغة هي إحدى 
ذلك  إن في واختالف ألسنتكم وألوانكم السموات واألرض
وهي تعبير مدهش عن قدرة الله التي  2.آليات للعالمين"

 إلنسان وأعضاؤه النطقية.افنواة اللغة هي: صوت ، تتناهاال
دودة حوالصوت مساحته محدودة، وإمكانات أعضاء النطق م

                                                           
)بند أتشيه: جامعة الرانري  ،محاضرات في علم اللغةد.بجاري مسلم، 1
 1 . ص (،2112اإلسالمية،
 .22الروم، اآلية: سورة2 
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عبر عنه بالحروف ت ألصوات،اأيضا، تنتج عددا معينا من 
من  لمتمثلةالهجائية. ومع ذلك فإن هذه األصوات المحدودة ا

 والشفتين، واللسان، والحلق، ،خنجرةمخارج الحروف كمثل ال
اللغوي الهائل المتنوع الذي ة الوجود هواألنف التي أنتجت هذ

 3.تعبر عنه ثالثة آالف لغة موجودة
مازال الواقع يشير إلينا أن اللغة  من األسف الشديد،و 

 ة.دائيبتاالسة العربية من المواد المدرسة الصعبة للطلبة في مدر 
فأصبحت اللغة العربية لغة اليتمتع بها الطلبة في تعلمها ولم 
تصل براعة هذه اللغة وبالغتها الهائل المدهشة جذابة في 

م اللغة يمن المشكالت التي تعاني الطلبة في تعلو  أذهانهم.
العربية في المدرسة اإلبتدائية الحكومية هي عدم قدرة الطلبة 

حتى أن  ،ةحىيفصو  ةالعربية بشكل صحيحعلى إتقان نطق اللغة 
العربية من  بة ال يستطيعوا أن يعبروا الكلماتالعديد من الطل

المفردات، كمثل أكثرهم  حفظ خالل المحادثة أو الحوار أو
" ولكنهم  أو كلمة "محمد يلفظون كلمة "باب" ب "بب"،

                                                           
الح للطبع )دار اإلص ،العربية لغة العلوم والتقنيةعبد الصبور شاهين، 3

 01-38ص. ،(1893والنشر والتوزيع،
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او في كلمة اخرى  "ال"، وكلمة "سالم" بدون ظون "مهمد"يلف
 في حفظ المفردات اليومية كالحوار.خصوصا 
ولذالك أراد الباحث أن يقوم بالبحث لحل عن مشكلة  

ء الصحيحة. إلجرا تلفظ الكلمات العربية في الطلبة وصعوبتهم
 العربي عن طريق إستعمال البحث استخدم الباحث على صوت

مادة اللغة  في عملية التعيلم والتعلم فيmp3  برنامج
م اللغة العربية هي كمواد التعلمية يفي تعل mp3وضيفة و العربية.

ر واالهتمام كار والمشاعفيمكن أن يحفز األيق بشكل التدق
 م.يقدرة الطلبة حتى يحدث عملية التعلو 

الذي يستخدم معلما والتعلم الجيد هو  ميالتعلوبهذا،  
جيدا واستخدام الوسائل التعلمية وفقا لشروط الطلبة، حتى 

 دة اللغة العربية.للتعلم خصة في ميكونوا متحمسين 
 أسئلة البحث  -ب

 ناطق العربي لترقية مهارة بال mp3كيف استخدام  -1
 ؟ الكالم في تلفظ الكلمات العربية

مهارة ناطق العربي فعاال لترقية بال mp3هل استخدام  -2
 ؟ تلفظ الكلمات العربية الكالم في
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 أهداف البحث -ج
في كتابة هذا  األهداف الذي يريد بها الباحث تحقيقه

 البحث كما يلي:
لترقية بالناطق العربي  mp3 التعرف على استخدام  -1

 .تلفظ الكلمات العربية للطلبة مهارة الكالم في
ناطق العربي بال mp3التعرف على فعالية استخدام   -2

 المدرسة.عملية التعليم اللغة العربية ب في
 همية البحثأ -د

   عن مهارة الكالم  : التأثير في نفوس الطلبةللطلبة -1
 ينشطون في التكلم بالعربية.و 

 mp3زيادة المعلومات عن استخدام  للباحث:  -2
 بالناطق العري ووسائلها، خصة لترقية مهارة الكالم.

ي للمدرس: يستطيع أن يحل المشكالت الت -3
 يدافعهم في التعلم.يواجهها الطلبة في فهم الدرس و 
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 البحث والفروض افتراض -ه
في هذا البحث فهو أن إختيار األسلوب  أما اإلفتراض

ية مهارة الكالم المناسب في عملية التعلمية يكون فعليا لترق
 العربية. لفظ الكلماتفي ت

 البحث فهي: هذا الباحث في وأما الفروض
 (Ha)البديل -أ

 لترقية مهارة بالناطق العربي فعاال mp3إن استخدام  -1
 .الكالم في تلفظ الكلمات العربية

 (Ho) الصفرى -ب
 لترقية مهارة بالناطق العربي  غير فعاال mp3إن استخدام  -1

 .الكالم في تلفظ الكلمات العربية
 حدود البحث -و
 الموضوع الحد -1

   سالة على إطار الرسالة المعنونةالباحث في هذه الر  حدد
تلفظ  الكالم في بالناطق العربي لترقية مهارة  mp3"استخدام  بـ

 ." الكلمات العربية
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 المكان حدال  -2
بتدائية اإلسالمية الحكومية إجراء هذاالبحث بالمدرسة اال

 (Bireuen)بيرون  01 رقم
 حدود الزمان  -3

 2118/2119سنة  إن الباحث يبحث هذه الدراسة في
 معاني المصطلحات  -ز

يريده الباحث أن يشرح في  وأما معاني المصطلحات
 هذه الرسالة فهي:

 استخدام  -1
  يستخدم -استخدمكانت كلمة استخدام مصدر من 

راد لمف هو أن يذكر لفظ له معنيان، :. وإصطالحاإسنخداما -
ثم يراد بالظمير الراجع الى ذلك الفظ معناه  به أحدهما ،

العربي  النطق هذه الرسلة فهي استعمال يف المرادبه فأما اآلخر. 
 0.بةلترقية قدرة الطل  mp3  عن طريق
 

                                                           
مؤسسة دار المشرق  ) ،المنجد معجم اللغة العربية ،لويس معلوف 0

 171ص.، (



7 
 

 نطق  -2
: تكلم بصوت نطوقاكلمة نطق من نطقا ومنطقا و 

والمراد هنا أن طلبة يتكلموا او  0وحروف وتعرف بها المعاني.
بالصوت  بعد سماع الحوار يلفظوا اللغة العربية كالنطق العربي

 .العربي
 مهارة  -3

 -مهرا -يمهر –هي مصدر من "مهر  " لغةمهارةكلمة "
اإلصطالحا هي شيء و  2.حذق :معناها .ومهورا ومهرا ومهارة

تعلمه الشخص للقيام به بكل سهولة ودقة إما باستخدام الذي 
 .الجسم والعقل

 
 
 

 
                                                           

، (مؤسسة دار المشرق ) ،المنجد معجم اللغة العربية ،لويس معلوف 0
 912ص.

  32 ص. م(،2113لبنان:بيروت،) ،المنجد فى اللغة لويس معلوف، 2
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 الكالم  -0
    تكليما -يكلم -وكلمة "الكالم" لغة مصدر من كلم

وأن مهارة  7في أصل اللغة هو األصوات المفيدة.و كالما، و 
الكالم هي سيطرة أو قدرة على تكوين الجمل وبناء العبارات 

والمراد  9لتكلم في جميع موافق اللغة.والفقرات وترتيبها على ا
 هنا أن طلبة يستطيع أن يتكلموا اللغة العربية.

 الفظ  -0
مرادها ما يلفظ به من جمع من لفظ و  واأللفاظ ه

 8الكلمات أو الكالم.
 العربية  -2

والعربية مؤنث العربي "الذي له نسب إلى العربي وإن  
معها أعراب و  وكانت العربي ج كان ساكنا في األمصار.

                                                           
ص.  م(،2113لبنان:بيروت،) ،المنجد في اللغةلويس معلوف، 7

112 
ص.  م(،2113لبنان:بيروت،) ،المنجد في اللغةلويس معلوف، 9

200 
، )م2113،الطبعة األربعون( ،منجد فى اللغة اإلعالم، لويس معلوف8

 727ص. 



9 
 

جيل من الناس بالدهم في شبه جزيرة شرقى بحر  :عروب
 11.األحمر.فاللغة العربية هي مانطق بها العرب "سليبه و طبعا"

 دراسة السابقةال -ح
م بعنوان "  2110قرتي" " الرسالة األولى رسالة قدمتها  -1

 ترقية مهارة الكالم عند الطالبات بوسائال الصور المتلسلة " 
 البحثمشكلة   -أ

البحث تعني أن الطلبة ال يقدر ليعتبر  ىفإن مشكلة 
 أمام الفصل. ونالفكرة والقصة متتبعة وهم يخافون أن يتكلم

 سؤال البحث  -ب
أما سؤال البحث من هذه الرسالة فهو كيف استخدام 

 وسائل الصور المتسلسلة لترقية مهارة الكالم.
 هدف البحث  -ج

الوسائل الصور   أما هدف من تحرير هذه الرسالة فمعرفة
 .المتسلسلة لترقية مهارة الكالم

 
 

                                                           
 01.ص. الوسيط ،احمد اإلسكنداري، مصطفى عناني11
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 منهج البحث  -د
طريقة البحث  وما منهج البحث في هذه الرسالة فهأو 

 اإلجرائي. 
 نتائج البحث  -ذ

ن استخدام أنتائج البحث من هذه الرسالة فهي وأما 
وسائل الصور المتسلسلة لها دور مهم ويستطيع أن يرتفع مهارة 

 .الكالم عند الطالبات
السنة  في الرسالة الثانية رسالة قدمتها "رحمة النساء"  -2

مهارة الكالم"  لترقية الكاريكاتور وتطبيقها "بعنوان 2110
 بمعهد دار العلوم بندا أتشيه.

 مشكلة البحث -أ
من الظواهر أن الطلبة فى معهد دار العلوم للمرحلة 
المتوسطة أن الطالبات ال يستطيعون أن يتحدثوا طالقة لقلة 

، رة الطالبات على ممارسة المحادثةوسائل مناسبة مستوى قد
وهم ال يندفون في تعلم اللغة العربية والمدرس لم يطبق هذه 

 الوسيلة في تعليم الكالم.
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 أهداف البحث.  -ب

ستيجابة اف البحث من إجراء هذالبحث معرفة إن األهدا  
لية فعامعرفة يق الكريكاتور في مهارة الكالم و الطالبات بتطب

 ستخدام الكريكاتور لترقية قدرة الطالبات على مهارة الكالم.ا
 منهج البحث  -ج

ي تستعملها الباحثة في تأليف وأما منهج البحث الذ  
 (action research) اإلجرائي البحث منهج فهو الرسلة هذه

 نتائج البحث.  -د
وأما نتائج البحث من هذه الرسلة فهي إن تطبيق وسيلة  

إستجابة الطالبات أثرا شديدا في مهارة الكالم  الكاركاتور يؤثر
 واستخدام الكاريكاتور يرقى قدرة الطالبات على مهارة الكالم.

 2112في السنة  محمد رزال"الرسالة الثالثة قدمه "  -3
وسيلة النماذج المجسمة وتطبيقها لترقية قدرة الطلبة  بعنوان"

 بـاإلسالمية بمدرسة دار االفتيان  سة تجربيةادر )   على التكلم
Aceh Besar) ". 

 



12 
 

 
 
 مشكلة البحث -أ

أن قدرة الطالبات مدرسة الفتيان على التكلم باللغة العربية 
ضغيفة وهذه تتمثل في وقوع األخطاء نحوية كانت أم صرفية 

 لدى الطالبات أثناء ممارسة الكالم داخل الفصل وخارجه.
 سؤل البحث  -ب

التعليم مهارة كيف تطبيق وسيلة المناذج المجسمة في 
 aceh besar بـانوية بمدرسة الفتيان اإلسالمية الكالم للمرحلة الث

 ؟
 هدف البحثأ  -ج

التعرف على كيفية تطبيق وسيلة النماذج المجسمة في 
 مدرسة الفتيان اإلسالمية.التعليم مهارة الكالم ب

 منهج البحث  -د
أما منهج البحث الذي يستخدم الباحث في هذا البحث 

 .التجريبيفهو منهج 
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 نتائج البحث  -ه
وأما نتائج البحث التي حصل عليها الباحث أن تطبيق  

وسيلة النماذج المجسمة يكون فعاال لترقية قدرة الطالبات على 
 .التكلم

 .بين الدراسات السابقة بالدراسات الحاليةعالقة  
كما عرف الباحث من الدراسات السابقة أن الباحثين        

األسلوب الوسائل المختلفة في تدريس المحادثة أو استخدموا 
الكالم لترقية مهارة الكالم لدى الطالبات في المدارس المتنوعة 

الكاريكاتور سائل واألسلوب الصور المتسلسلة و ومن تلك الو 
لترقية مهارة الكالم ووسيلة النماذج المجسمة وتطبيقها  وتطبيقها

 وقبحوثهم يستخدمون الطر وفي  التكلم.لترقية قدرة الطلبة على 
بعضهم من يستخدم المنهج  الكثيرة والمناهج المختلفة.

نتائج  أما دم المنهج التجربي.خيست من وبعض   جرائياإل
ستخدام الوسائل التعلمية فعاال االبحث من رسالتهم فهي أن 
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تستطيع أن ترقى قدرتهم لكالم و لدى الطالبات في تدريس ا
 الكالمية.

 الرسالة أراد الباحث أن يستخدم الطريقةوفي هذه 
ترقية المهارة الكالم باستخدام المختلفة من الدراسة السابقة ل

mp3 دمها المدرس في بالناطق العربي وهي إحدى وسائل يستخ
ويهدف الباجث من  ربية لترقية المهارة الكالم.التعليم اللغة الع

لترقية بالناطق العربي  mp3التعرف على استخدام هذه الرسالة 
التعرف على للطلبة و الكالم في تلفظ الكلمات العربية  مهارة

عملية التعليم اللغة  يفناطق العربي بال mp3فعالية استخدام 
وأما منهج البحث الذي يستعمله الباحث في  لمدرسة.با العربية 

هذه الرسالة فهو البحث التجريبي. ويستخدم الباحث هذا 
هذه الرسالة كما يستخدم الباحثون من دراستهم المنهج في 

 السابقة.
 كتابة الرسالة -ط

وأما طريقة تأليف هذه الرسالة فاعتمد الباحث على دليل  
إعداد وكتابة الرسالة العلمية )درجة المرحلة الجامعة األولى( 
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تأهيل المعلمين بجامعة يم اللغة العربية كلية التربية و قسم التعل
 .2112كومية حة الالرانري اإلسالمي
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري

 مفهوم الوسائل التعليمية  -أ
 مفهوم الوسيلة -1

الوسيلة هي مجموعة من األدوات التعلمية التي يستخدمها     
المعلم لنقل المفاهيم أو المحتوى الدرس إلى المتعلمين فى 

أو إستعان  أو خارجه بغرض تحسين العملية التعلمية. الفصل
بوسيلة المعلم في تعليمهم بدرجات متفاوته من الحماس كل 

 1حسب مفهومة لها ورشد بأهميتها.
 تصنيفات الوسائل التعلمية  -2

 أولها تصنيف على أساس الحواس:
  وسائل سمعية  -أ

                                                           
 ،وسائل اإلتصال والتكنولوجيا في التعليم ي،بجحسين حمدى الطوا1

 111ص.  )كويت: دار القلم (،
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وتحمل رموزا صوتية  ،وهي التي تخاطب حاسة السمع 
تصل إلى المخ عن طريق األذن، ومن أمثلة هذه الوسيلة 

 واألصوات الطبيعية. اإلذاعية، وبرنامج الصوتية، التسجيالت
 وسائل بصرية -ب

ل رموزا بصرية تفد من وتحم وهي التي حاسة النظر،
 المخ، إلى خالل العين

  هذه امثلة ومن للمتعلم، ويفسرها يترجمها الذي
والتماذخ  والجرائط، الطبيعية، والمناظر المصورة الوسائل

البينات  يمكن أن يضاف إلى ذلك الكلمات أوو  المجسمة،
                التي قد تتضمنها هذه الوسائل لشرح محتوياتها.

       

 ثانيها تصنيف على اساس الحداثة:

 وسائل قديمة. -أ

المدرسة كوسائل السبورة الطباشيرة،  يهي وسائل ف
 والكتاب المدرسي.
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 وسائل حديثة  -ب
هي التي ظهرت بعد تطور صناعية العدسات وكاميرات 

حتى  دالتصوير منذ منتصف القرن التاسع عشر الميال
 خاصة لعرضها، أجهزة على وسائلال هذه وتعتمد الراهن، الوقت

 وبرنامج ،والفيدي وتسحيالت الشارائع الوسائل هذه امثلة ومن
 والشفافيات. التليفزيون، 

 وثالثها  تصنيف على أساس وجودها في الطبيعية:
 وسائل طبيعية.    -أ

هي وسائل التي قد جعل الله به على األرض أو جارج 
 نطاقها ، مثل الصحاري والوديان.

 وسائل صناعية. -ب

هي وسائل التي يقوم اإلنسان بصناعتها مثل الصور، 
 والسبورات والكتاب الدراسية.والتسحيالت 
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وأربعها تصنيف على أساس طريقة الحصول على 
 الوسيلة الحصول على الوسيلة:

 وسائل جاهزة  -أ

صصة في إنتاج وسائل تعد من فبل شركات متج هي   
 .الوسائل التعليمية

 وسائل معدة محليا   -ب
هي وسائل يقوم معلم بإعدادها من خامات متوافرة في 

 المدرسة المحلية .البيئة أو في 
 وخامسها تصنيف على أساس عدد المتعلمين:

 وسائل فردية -أ
 الصور، مثل مستقلة بصورة فرد يستخدمها وسائل وهي

 واالت التعليم الفردي، وبرمجيات الكمبيوتر.
 وسائل جماعية  -ب

وهي وسائل تستخدم لتعليم مجموعة من الطالب    
األفالم   مثل يجلسون معا في مكان معين كغرفة الصف.

 المتحركة.



51 
 

 

 

 وسائل جماهرية -ج
وهي وسائل تستخدم لتعليم عدد كبير من األشخاص  

 برنامج اإلذاعة، في وقت معين.مثل،في مواقع  متباعدة 
 وبرنامج التليفزيون.

 أهمية ووظيفة الوسائل التعلمية  -ب

يمكن أن تسهم الوسائل التعلمية إذا ما احسن اختيارها 
مستوى كفاءة العملية التعليمية فى بدرجة واضحة فى رفع 

 نواحى اآلتية:

  .المساهمة في التعليم بشكل كبيرة من الدارسين -1
التغلب على المشكالت النامجة من اإلنفجار  -2

 المعرفى.
 .الج الفروق الفردية بين التالميذالمساهمة فى ع -3
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ر المباشرة فى توفير الحبرات المباشرة و غي -4
 .العملية التعليمية

 اهتمام التالميذ  وتشويقهم للدرس.إثارة  -1
 تقريب الواقع إلى أذهان التالميذ. -6

ويساعد استخدام الوسائل التعلمية للمعلم في عملية التعليم 
 :2.على األمور التالية

 تساعد على رفع درجة كفايته المهنية، -1
 واستعداده.

 تغير دوره من الناقل والملقن إلى دور المخطط،  -2
 والمقوم للتعليم. ،والمنفذ          

   وتقويمها، المادة، عرض حسن على تساعده -3
 كم بها.حوالت           

  تمكنه من اإلستغالل كل وقت المتاح بشكل  -4
 أفضل.        

                                                           

 ،وسائل اإلتصال والتكنولوجيا في التعليم ي،بجحسين حمدى الطوا2 
 118ص.  )كويت: دار القلم (،
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توفر وقته وجهده المبذولين فىي تحصير   -1
 التعلمية  وإعدادها.        المواقف 

 .بةطلالتساعد في إثارة دافعية  -6
تساعده على تغلب على حدود الزمن والمكان   -7

في حجرة  الدراسة ن ولذلك من جالل عرض 
بعض الوسائل عن ظواهر  وقعت زمن فات أو في 

 مكان بعيد.
 أقسام الوسائل التعليمية  -ج

واستعمال الوسائل التعليمية في مهارة الكالم أمر هام 
 وهيا األدة التي يستخدمها المدرس لتحسين عملية التعليم

ويمكن أن ، توضيح معاني كلمات في تحضير الدرسو  التعلمو 
 : هيم هذه الوسائل الى ثالثة انواع و نقس
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لبصر. : هي يتوجه الى حاسة ا الوسائل البصرية -أ
والخرائط والجسمات  ومنها الحيوانات والنباتات

 3والصور والقصة المصورة وغير ذلك.
 السمع. حاسة تقدم والتي :السمعية الوسائل -ب

واالسطرانا المدرسية االذاعة وبرامج الراديو لمث
 ت ومخبر اللغة والسجيالت الصوتية.

شركة : وهي المواد المتالوسائل السمعية البصرية   -ج
وتستخدم  ،الصورةيعني التي تجمع بين الصوت و 

سة البصر. مثال: تتضمن لها حاسة السمع وحا
 التليفزيون.و   االفالم 

 هي :فائل ثالث انواع لوسوقال محمد علي الخوالي ان ل
 .الراديو او المذياع، مثل الشريط Audio الوسائل -أ

 .مثل الصور Visual الوسائل  -ب
 .مثل فيديو Audio Visualالوسائل   -ج

                                                           

)مكتبة ، الوسائل المعينات في تعليم العربية ،امام أسراري3 

 .6م(، ص. 111،أفكيب
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ن تؤدي ألنا أن الوسائل التعليمية يمكن  ومن الوضح
النها تساعد بشكل كبير على ، دوراها ما في النظام التعليمي

كما تساعد على ،  واشباع حاجاتهم التعلماستثارة اهتمام التالميذ 
 مما يجعلهم أكثر استعدادا واوفق مزاجا للتعلم. ،همزيادت خبرات

ورأى التوجبى ان الوسائل التعليمية تساعد على تحقيق االهداف 
 التعليمية. وقال نانا سوجانا وأحمد ريفاعي:

 “Media pembelajaran akan lebih menarik perhatian 

siswa sehingga mencapai keberhasilan dalam 

pembelajaran” 

 ةأنشطة الطالبن الوسيلة التعليمية تستطيع أن ترفع أي أ
 4التعلم مع اكمال النجاح في نتائجها.في عملية التعليم و 

 تقويم الوسائل  -د
قد يبدو للبعض أن تقويم الوسيلة هو خطوة النهائية 

في الحقيقة أن لخطة اختيار الوسيلة واستخدمها ولكن 
إنما يلبغ التعرف على و  استخدم الوسيلة الينتهى بانتهاء عرضها

                                                           
4 Nana sujana dan ahmad rifai, Media pembelajaran, (bandung: 

sinar baru, 1992),  hal 2. 
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أى أن تقويم يسعى إلى التعرف  مدى استفادة التالميذ منها،
داف واكتشاف خواص القوة والضعف على مدى تحقيق االه

 .الوسيلة يف
 mp3مفهوم وسيلة    -ه

اإلنسان  هايستعمل صوت يةتوثيق تمن اال ي احدىه
و إلى أمن صوت األغنية  اراده. اماما في سماع إلى شيئ 

غناء من الفنانين جديدة عما يتعلق عن المعلومات 
 متنوعة قد صنعت أدوات لقاء المعلومات إفي  . والمشهوريين

 1لقاء المدة إلى أذهن التالميذ.إليسهل المعلم في 

، أن المئثرات أو الخصائص األساسية رأى دريانتو
 :.كما يلى (MP3) لوسيلة

1-  (MP3) . هو تنسيق وديعي لملف سمعيات التكنولوجية 
 .(AUDIO CD)شكلها اصغر وأطيب جودة الصوت من   -2

                                                           
5 Nasution, teknologi pendidikan, (Jakarta :bumi aksara, 2012), 

hal: 101 
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3-  (MP3 PLAYER)آلة لتدور  (MP3)  بجانب بافود 

(IPOD). تنمية وبيعة من أفل  ،ماركة من ماركات  إفود
 6.(APPLE KOMPUTER)الحاسوب 

 الناطق العربيي  -و
 الناطق العربي مفهوم -1

يعبر عملية عن طريقها تتكون األصوات و النطق هي 
عنها بمساعدة اللسان والفك واألسنان والشقتين وسقف الفم 
مع وجود تيار الهواء واألحبال الصوتية، تكلم بصوت وحروف 

 7وتعرف بها المعاني.
 طريقة تدريس اللغة العربية لغير ناطقين بها -2

العربية لألجانب هدفان فيجب أن ولما كان تعليم اللغة 
نولى اإلهتمام إلى مدة التى تم تقديمه والطريقة التى تواصل بها 

 هذه المادة إلى الطلبة.

                                                           
6 Daryanto, Media pembelajaran, (Bandung:sarana sarana 

tutorial,2012), hal: 44 

 ، )لبنان:بيروت( ،المنجد معجم اللغة العربية مؤسسة دار المشرق،7 
 816ص. 
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فالمادة من حيث تحديدها ونوعها ومفرداتها  -أ
لها ارتباط بنوعية الطالب الذى سيتعلمها فهو 
طالب ويقصد السباحة واإلقامة مع العرب 

لذلك  سى حبنا آخر.حبنا  أو التحصيل الدرا
يجب أن تخدم المادة هذاالطالب وتميز له 
اإلتصال باالعرب والتعايش معهم ونكون بذلك 
مستمدة من الحياة اليومية على شكل حوار 
يتبع بتقويهم على شكل تمارين تمكنه من 

 .استيعاب واستعمال ماتعلمه
وأما الطريقة فهي الجواب  لكيفية تدريس.   -ب

د الطريقة المناسبة جاوفي الحقيقة ليس اي
، ونظرة إلى الطريق المتبعة باألمر السهل

التدريس نجدها تقليدية تعتمد على التلقين 
يعتمد تدريسها في البالد النظري كما 

الألجنبية على الترجمة فينال هذا الجانب 
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االهتمام أكثر من التطبيق لفهم اللغة 
 8.واستعمالها

 مهارة الكالم   -ز
 الكالمرة امفهوم مه  -1

الترتيب بين مهارة الكالم هو المهارة الثانية من حيث 
ها إجراءيا بأنها . وهو مهارة شفوية يمكن تعريفاللغة الرئسية

 1.التعبير الشفوي

 اني من الفنون اللغة العربية بعديعتبير الكالم الفن الث 
طريق ، وهو ترجمة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن اإلستماع

، وهو من المالمات المميزة والقراءة والكتابةاإلستماع 
اللفظ  ، إلن الكالم هو:للإلنسات ،فليس كل صوت كالما

 ، واللفظ هو: الصوت المشتمل على بعض الحروف .واإلفادة
 أهمية المهارة الكالم في سيطرة اللغة العربية  -2

                                                           
 41ص.  ،تعليم االلغة العربية لغير ناطقين بها ،محمود كامل8

)البنان:مؤسسة  ،، إتجاهاة حديثة في تدريس اللغة العربيةسام عمار1 
 83ص.  م(،2002ه، 1433الرسالة 
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والكالم منزلة خاصة بين الفروع اللغة العربية، ومو أنه 
سنحاول هنا أن نوضح أهمية الكالم  فروع اللغة،الغاية من كل 

 في الحياة في نقط محددة وتلك أهمية هي:
ها عند نطق الحروف من مخارجها األصلية ووضوح -أ

ن الحروف إذا لم أل ،وتلك مهارة هامة :المستمع
يفهم المعنى على غير وجه  فقد ،ينطق نطقا سليما

 فمثال :كلمة )ذهب( إذ لم يخرج اللسان ،الصحيح
: وف الذال نطقت )ذهب( فيصيح معنهافي حر 

كذلك   ،اع بدال من األنتقل إلى مكن بعيدالمت
 كلمة 

)حرث(تختلف في المعنى عن )حرس( والفرق 
بينها هو إخراج اللسان في حرف الثاء، و)قل( 
و)كل( و)الثمان( و)السمان( و)ناضرة( و)ناظرة(ز 

 ،الك يجب التدريب على كلمات كثيرةوهكذ لذ
 10لتنمية هذه المهارة. ،متنوعةوجمل 

                                                           

 .77 .. . . . صنفس المرجع.10 
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التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة في  -ب
مواجهة والقدرة على المباداة و  ن أفكاره،التعبير ع

 .ةالماهر 
في  ،المعاصرة بمافيها من حرية وثقافةالحاجة  -ج

 ،حاجات ماسة إلى المناقشة، إبداء الرأي، واإلقناع
التحدث، وال سبيل إلى ذلك إال بالتدريب على 

 الذي يؤدى إلى التعبير الواضح عما في النفس.
والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبير  -د

عالج  الفرد عن النفس ولوكان يحدث نفسيه.
أو  نفس يخفف عن من حدة األزمة التي يعاينها،

 المواقف التي يتعرض لها.
 ،ط إنساني يقوم به الصغير والكبيروالكالم نشا -ه

حيث يتبح  والذكر وااألنثى، والمتعلم والجاهل،
الفرد فرسة أكثر في التعامل مع الحياة والتعبير عن 

 مطالبة الضرورية.
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والكالم وسيلة رئسية في العلمية التعلمية في  -و
ال يمكن أن يستغنى عنه معلم  مختلف مراحلها،

  11في اية مادة من المواد للشرح والمتواضيح.

                                                           

 المهارات العربية ماهيتها وطرائق تنميتهااحمد فؤد محمود عليان، 11 
 86-81ص.  م(، 1116دار السالم النشر والتوضيح ،الرياظ: )
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                          الفصل الثالث            
 إجراءات البحث الحقلي  

 البحث منهج -أ
ربي، إن منهج البحث من هذه الدراسة هو البحث التج   

خاصة عند  تجهزالفروض التي  حيث إن الباحث قام بإختيار
ومع  ،متغير واحد مستقل في متغير تابع الرغبة في معرفة تأثير

تحييد أشر المتغيرات المستقلة األخرى التي قد تدخل إبعاد أو 
تجربي تتكون من ومنهج ال  سية.يفي عال قة بين المتغيرين الرئ

التصميمات و التصميمات التمهيدية  هيأربعة تصميمات، و 
 .التصميمات شبه التجربية، و التصميمات العامليةو  ،التجربية
به الباحث في هذه الرسالة يعني التصميمات التمهدية  ويجري

(test, post test design -group pre-one) .1وهو كما يلي: 
 

 2خ        X         1خ  ت    

                                                           

في المدخل إلى البحث في العلوم  صالح إبن حمد العساف،1 
 303ص. ، ، الطبعة الثانية )رياض، المكتبة العبيكان(السلوكية
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  ت     : المجموعة التجربية 

 : االختبار القبلي  1خ
 : االختبار البعدي  2خ
X المعالجة التجريبية : 

   فتجرى للعينة واحدا فصال الباحث ختاري هنا والمراد 
اإلسالمية  بتدائيةاال بمدرسة mp3 استعمالب المحادثة تدريس

 بيرون. 00رقم  الحكومية
 المجتمع والعينة  -ب

مدرسة في الأما المجتمع فى هذا البحث هم الطلبة 
لسنة دراسية بيرون  00 رقم الحكوميةاإلسالمية بتدائية اال

طالبا. والعينة فى هذا البحث هم  010هم عددويبلغ   2012
 بةبتدائية وعدد الطل( للمرحلة االب) في الصف السادسالطلبة 

 .طالبا  32يصل إلى  فصلال هذافي 
 purpose) طريقة العمديةالوطريقة اختار العينة هي  

sampling)  يسمى هذه الطريقة بالطريقة الممقصودة تعني و
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ختبار من خبرة اال ختبار بالخبرة وهي تعني أساساالأساس 
 معرفته بأن هذه الوسائل تتمثل مجتمع البحث.و      البحث 
في الفصل السادث ألنهم ال يزال واختار الباحث الطلبة  

 ضعيفا في نطق المفردات على المحادثة.
 أدوات البحث -ج

الوسيلة التي تجمع  بأدوات البحث العلمي هيوالمراد 
 تبار فروضه.خالبحث واات الالزمة إلجابة أسئلة بها المعلوم

فألدوات البحث التي تستخدم الباحث في خالل كتابة 
 هذه الرسالة كما يلي:

 اإلختبار  -1
إن قائمة األسئلة أدة من طريق االختبار التى تمكن أن  

يستخدمها الباحث لجمع المعلومات التى يحتاجها إلجابة 
رفة أسئلة البحث أو اختبار فروضه. وقام الباحث باختبارهم لمع

 - Post) نتيجاتهم فى التعلم. ويقوم الباحث باالختبار البعدي

Test)  وسيلةستخدام بامحادثة تعليم بعد إجراء عملية  mp3 

كالحوار أو   .المحادثة وهي إعطاء اإلختباربالناطق العربي 
 حفض المفردات أن يمرس امام الفصل.
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 (Pre-Test)االختبار القبلي 
األداوات ل قبل استعمااالختبار الباحث  انعقد هو 

حول البيئة في تدريس المحادثة، وغرض هذا االختبار لمعرفة 
مستوى التحصيل الدراسى قبل استعمال األداوات حول البيئة 

 في تدريس المحادثة.
 (Post-Test) ختبار البعدياال

بعد استعمال األداوات  ث االختبارلباحانعقاد ا هو
حول البيئة في تدريس المحادثة. والنتائج من االختبار البعدي 
يقارن بنتائج االختبار القبلي، ثم كل منهما لقياس مدى فعالية 

تقارن الباحثة بين االختبار القبلي واالختبار البعدي  2التدريس.
وتحلل بينها لمعرفة استعمال األداوات حول البيئة في ترقية 

 مهارة الطلبة  في المحادثة.
 ستبانة اإل -2

إلى  ا الذي يشيرللمراد منهالصحيح  العربي المدلول هو
أو  تي تحتوي على مجموعة من األسئلةال تلك االستمارة

                                                           

2M, Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip danTeknik Evaluasi 

Pengajaran, (Bandung: PT Remaja Rosda karya,1984), hal: 28. 
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العبارات  المكتوبة مزودا بإجابتها واآلراء المحتملة، أو بفراغ  
الطلبة ستبانة لمعرفة استجابات استخدم الباحثة اإل 3لإلجابة.

 .استعمال األداوات حول البيئة في تدريس المحادثةب
 .طريقة تحليل البيانات  -د

من إجابة  الباحث المجموع والمعدل فاستعمل  
 والبعدي(. القبلي ختبارتين )اإلختباراال

ية مهارة الكالم ىالناطق العربي لترق mp3 استخدام تأثير ولمعرفة
فالتحليل الذي استعمله الباحث هو  العربية. في تلفظ الكلمات

الذي استعمله  (test” T“)ت  ختبارأما من انواع اال T .اختبار 
 paired الباحث لتحليل البحث في هذه الرسالة هو اختبار

sample T Test د اختاره الباحث ألن المنهج التجربي الذي ق
مهيدية بشكل تصميم المجموعة الواحدة مع هو التصميمات الت

-one group preاختبار قبلي وبعدي أو ما يقال في لإلنجيليزية 

Test post-Test Design باستعانة الحساب على األدوات الرقمية 
"SPSS Statistic 20 ".   

 
                                                           

 .342، ص. …معجم المصطلحات يوسف خليل يوسف،   3
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 (uji normalitas) فهما اختبار العمل test”T“قبل اجراء  
 normalitas)فائيل ضبط .إن(homogenitas)المتجانس واالختبار

data) والمتجانس (homogenitas data)  تحصيله يدل على توزيع
. 00،0 > (.sig) بمستوى الداللة (distribusi data)البيانات 

 كما  paired sample T testمن  (.sig) فالتحليل بمستوى الداللة 
 يلي:
فهذا يدل  00،0 > (.sig) إذا كان نتيجة مستوى الداللة -

 (Ha)مردود وفرض البديل  (Ho) على أن فرض الصفري
 مقبول.

فهذا يدل  00،0 < (.sig) إذا كان نتيجة مستوى الداللة -
 (Ha) مقبول وفرض البديل (Ho) على أن فرض الصفري

 مردود.
وكان الباحث قام االستبانة إلى الطلبة بعد عملية    

التدريس وبه يتعرف الباحث استجابة الطلبة بعد عملية التعليم 
على  إيجابيا أم سلبيا. واعتمد الباحث mp3والتعلم باستخدام 

 القانون اآلتي:
𝑝
𝑓

𝑛
𝑥١۰۰% 
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 البيان:
𝑝الدرجة للنسبة مائة : 
𝑓 واحد: مجموع النتائج الطلبة لموضوع 
𝑛مجموعة الطلبة: 
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  الفصل الرابع 
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات  -أ
باحث في الفصل السابق ما يتعلق قد شرح ال

ي ف مهارة الكالمبالناطق العربي لترقية  mp3ستخدام اب
5رقم الحكومية بتدايةاال مدرسةالبـ يةالعرب الكلمات لفظت

التجريب بالبحث الباحث فقام ناتالبيا على وللحصول0
 ااعتماد 2010/2012 الدراسية للسنة المدرسة بهذه ي

  اإلسالمية لرانيريا بجامعة التربية كلية عميد رسالة على
  B-8127/ Un.08 / FTK.1/ TL00 /08/2018:برقم الحكومية

 لمحة عن ميدان البحث  -1
بيرون   50رقمالحكومية  بتدائيةإن المدرسة اال

رية قتقع هذه المدرسة في إحدى المدارس في بيرون، و 
مدرسة  .(juli) نواحي جولي (cot meurak)جوت مرك 

بيرون أو مشهورا ب مدرسة  50 رقمبتدائية  الحكومية اال
دى من مدارس اقدم مدرسة في إح cot meurakاالبتدائية 

 .بيرون
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وهذه المدرسة تاسس من العلماء خصة في عصر 
قالل في ستحتى بداية االاإلستعبار الياباني والهولندي 

-al)مرك جوت المسلم اسم من بدءا ،1295سنة 

muslim cot meurak)  وتغيير اسمها إلى مدرسة اإلسالمية
منطقة اتشية  Depag تحت ضلي (sri)المنخضضة 

 الشمالية بسبع سنوات بتعلم.
 .(Darmawati,M.Ag) اآلن المدرسة ناظر اوأم

مدرسا  90الذين يعلمون في هذه المدرسة ينوعدد المعلم
مدرسة. وأما المعلمون للمرحلة  33و مدرس 7 أنهم
بتدائية في هذه المدرسة الذين يعلمون اللغة العربية اال

 مدرسا كما يتضح في الجدول اآلتي:  2فعددهم 
 1-4الجدول         

 المتخرجة فيه أسماء المدرسات رقم
 A.ma UTملياواتي  1

 S.Pd مناورة 2
IAIN Malikussaleh 
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، وهم 710بتدائيةفي المرحلة اال وكان عدد الطلبة
األول حتى الصف السادس، ولكل  يجلسون في الصف

 من عدد الطلبة كما يتضح في الجدول التالي:  صف
 2-4دول جال

 عدد الفصل والطلبة
 رقم مرحلة الفصل الطلبة
 1 الفصل األول  )أ( 30
 2 الفصل األول )ب( 30
 3 الفصل الثاني )أ( 39
 9 )ب(الفصل الثاني  39
 5 الفصل الثاني )ج( 32
 6 الفصل الثالث )أ( 39
 7 الفصل الثالث )ب( 39
 0 الفصل الثالث )ج( 33
 2 الفصل الثالث )د( 32
  10 الفصل الرابع   )أ( 90
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  11 الفصل الرابع   )ب( 92
  12 الفصل الرابع  )خ( 92
  13 الفصل الخامس )أ( 37
  19 الفصل الخامس )ب( 90
  15 الفصل الخامس )ج( 36
  16 الفصل الخامس )د( 32
  17 الفصل السادس )أ( 22
  10 الفصل السادس )ب( 30
  12 الفصل السادس )ج( 32
  الجملة 710

دابتاال مرحلة من الطلبة عدد إلى الجدول يشير 
طالبا  710 عددهم بتدائيةاال مرحلة من الطلبة وأن .ئية

 الذي ينقسم من الفصل األول حتى فصل السادس.  
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في مهارة  بالناطق العربي mp3 إجراء إستخدام -2
 الكالم

قد اختار الباحث الفصل السادس )ب(    
كالمجموعة التجربية والمدة التي أخذه الباحث تحت 

وهذه المدة األولى في  "التعارف في الحوار". الموضوع
بار ختقام الباحث باالهذا القسط وقبل إجراء التعليم 

بل مع البيانات عن قدرة الطلبة قالقبلي كما أنه طريقة لج
تبار خاطق العربي وأيضا قام الباحث باالبالن mp3 ستخداما

 البعدي بعد إجراء التعليم.
ي الباحث عملية التعليم لمدة أسبوعا. جر 

وسيتوضح الباحث التوقت التجربي وخطوات التعليم في 
 الجدول التالي:

 3-4الجدول
 في تعليم اللغة العربية  mp3استخدامتوقيت 

 
 ساعة تاريخ يوم للقاء
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 4-4الجدول 
 بالناطق العربي mp3 العربية باستخدامعملية تعليم وتعلم اللغة 

 )اللقاء األول(
 نشاط الطلبة نشاط المدرس

الفصل  إلى سالمدر  يدخل -
 بإلقاء السالم

 يرد الطلبة السالم -

ا  بقراءة الطلبة المدر يأمر -
 لدعاء

 يقرأ الطلبة الدعاء -

س إلى جميع ينظر المدر  -
الطلبة ويدع الطلبة بكشف 

 الغياب

بدعوة   الطلبة تميه -
 كشف الغياب

الجمع اللقاء األول
 ة

 11015 – 1005 2010سبتمبر  7

 11050 – 10090 2010سبتمبر  0 السبت اللقاء الثاني

 11050–10090 2010سبتمبر 15 السبت اللقاء الثالث
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ت فأهدا سالمدر  يشرح -
 عليم اللغة العربية ومهارتها

شر إلى الطلبة ستمعي -
ح 

  أهداف عن المدرس
 التعلم

أهداف  المدرس يسأل -
 ارتهام اللغة العربية ومهيالتعل

أهداف  الطلبة جيبي -
 ةاللغة العربي ميالتعل

عن أهداف  المدرسيشرح  -
 اللغة العربية ومهارتها

شرح  الطلبة إلى يستمع -
 المدرس

 يعطي المدرس الطلبة -
الفرصة 
مالم  السؤال ليسألون

 يفهموان عن شرح المدرس

لم عما بةالطل سألي -
شرح  من ونيفهم

 المدرس

المدرس الطلبة ان يأمر  -
يتعرفوا 
أمام  العربية بالغة نفسهم
 الفصل

لغة با الطلبة يتعرفوا -
 العربية أمام الفصل
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يلة وس عن المدرس يشرح -
mp3 

الطلبة عن شرح يسمع  -
 المدرس

قاء بإل المدرس ماختتأخيرا، -
السالم للدليل الخروج من 

 الفصل

 يرد الطلبة السالم -

 
 5-4الجدول 

 بالناطق العربي mp3عملية تعليم وتعلم اللغة العربية باستخدام 
 )اللقاء الثاني(

 نشاط الطلبة نشاط المدرس
الفصل بإلقاء  سالمدر  يدخل -

 السالم
 السالميرد الطلبة  -

 يقرأ الطلبة الدعاء - الدعاء اءةبقر  المدرس يأمر -
جميع  إلى المدرس ينظر -

 بكشف الطلبة دعوي الطلبة
 الغياب

كش بدعوة الطلبة هتمي -
 ف الغياب
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عن  أسئلة المدرس يسأل -
 الشرح السابق

 سؤال الطلبة جيبي -
 سالمدر 

نص الحوار  ينقسم المدرس -
 بالموضوع التعارف للطلبة

 النصتقبل الطلبة  -

ا يقراءو أن  لبةالط المدرس يأمر -
 النص

 الطلبة يقراءون النص -

الحوار  يحفظوا أن المدرس يأمر
 الفصل بالموضوع"التعارف"امام

 يقوم الطلبة امام الفصل -

ى قبل ختباراال المدرس ويقوم -
 الطلبة المدرس وتقييم

 بالحوارهم أمام الفصل

يقوم الطلبة امام  -
 اإلختبار قبلىب  الفصل 

بإلقاء  أخيرا، اختتم المدرس -
الخروج من  السالم للدليل

 الفصل

 يرد الطلبة السالم -
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 6-4الجدول 
 بالناطق العربي mp3 عملية تعليم وتعلم اللغة العربية باستخدام

 )اللقاء الثالث(
 نشاط الطلبة نشاط المدرس

الفصل  إلى المدرس يدخل -
 بإلقاء السالم

 يرد الطلبة السالم -

 يقرأ الطلبة الدعاء - المدرس بقراءة الدعاءيأمر  -
جميع  إلى سالمدر  ينظر -

الطلبة ويدع الطلبة بكشف 
 الغياب

يهتم الطلبة بدعوة كشف  -
 الغياب



03 
 

 
 

ا  عن أسئلة المدرس يسأل -
 لشرح السابق

ا  سؤال الطلبة جيبي -
 لمدرس

يلة سالو  المدرس يستخدم -
mp3 

يهتمون الطلبة عن  -
 mp3يلة الوس

مبال  الحوار المدرس شغيلت -
التعارف" "وضوع

الع  بالناطق mp3  باستخدام
 ربي

 الحوار يسمعون الطلبة -
 التعارف"بالموضوع"

بالناطق  mp3 مباستخدا
 العربي

ة تشغيل المدرس و إعاد -
 بالموضوع"التعارف" الحوار

بالناطق mp3  باستخدام
 مرة  3العربي 

بالم  الحوار الطلبة يهتم -
 التعارف"وضوع"

بالناطق  mp3 باستخدام
       العربي

يت  أن الطلبة المدرس يأمر -
  عد استخدامب الحوار حدثوا
mp3امام الفصل 

وار الح الطلبة يتحادثون -
 امام الفصل

دبع  ختباراال المدرس يقوم -
 ي

 باراإلخت الطلبة ويجيب -
 بعدي 
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يصلح المدرس الخطاء من  -
 الكالم الطلبة في المحادثة

 يعتبر الطلبة على إصالح -
 المدرس

يشرح المدرس الخالصة من  -
 العملية التعليم اللغة العربية

لخا  إلى الطلبة ستمعي -
 الصة جيدا

أخيرا، اختتم المدرس بإلقاء  -
السالم للدليل الخروج من 

 الفصل

 يرد الطلبة السالم -

 
 تحليل البيانات -ب

نتائج ترقية قدرة الطلبة في تلفظ  تحليل  -1
 العربيةالكلمات 

في  بالناطق العربي mp3 ولمعرفة أثار استخدام
قوم الباحث يفالعربية لترقية مهارة الكالم  تلفظ الكلمات

ار قوم الباحث باالختبيباالختبار القبلي والبعدي. 
 قوميختبار البعدي ف. أما االmp3استخدام القبلي قبل 

رقية اللغة العربية لتتعليم في  mp3استجدام الباحث بعد 
نتيجة االختبار القبلي . والجدول اآلتية مهارة الكالم
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ي لطلبة فوأما نتيجة التي حصل عليها ا .والبعدي
 فهي كما يلي: ،بعديختبار القبلي و اال

 
 
 
 
 

 7-4لالجدو 
      االختبار القبلينتيجة 

 رقم أسماء الطلبة النتيجة
(1الطالب) 25  1 
(2الطالب) 50  2 
(3الطالب) 95  3 
(9الطالب) 50  9 
(5الطالب) 55  5 
(6الطالب) 90  6 
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(7الطالب) 55  7 
(0الطالب) 35  0 
99 (2الطالب)   2 
53 (10الطالب)   10 

(11الطالب) 36  11 
(12الطالب) 90  12 
59 (13الطالب)   13 

(19الطالب) 55  19 
(15الطالب) 50  15 
(16الطالب) 90  16 
63 (17الطالب)   17 

(10الطالب) 36  10 
(12الطالب) 50  12 
(20الطالب) 52  20 
(21الطالب) 30  21 
(22الطالب) 37  22 
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(23الطالب) 90  23 
(29الطالب) 35  29 
(25الطالب) 30  25 
(26الطالب) 37  26 
(27الطالب) 95  27 
(20الطالب) 60  20 
(22الطالب) 35  22 
23 (30الطالب)   30 
63 (31الطالب)   31 

(32الطالب) 50  32 
(33الطالب) 33  33 
(39الطالب) 92  39 
(35الطالب) 95  35 
(36الطالب) 90  36 
(37الطالب) 90  37 
96 (30الطالب)   30 
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650,1   مجموع 
30:165 

=92،93   
  معدل

 
 
 
 

     8-4لالجدو 
االختبار البعدينتيجة        

 رقم أسماء الطلبة نتيجة
(1الطالب) 90  1 
(2الطالب) 60  2 
(3الطالب) 70  3 
(9الطالب) 65  9 
(5الطالب) 00  5 
(6الطالب) 70  6 
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(7الطالب) 70  7 
(0الطالب) 50  0 
(2الطالب) 66  2 
(10الطالب) 65  10 
(11الطالب) 55  11 
(12الطالب) 67  12 
(13الطالب) 73  13 
07 (19الطالب)   19 

(15الطالب) 05  15 
(16الطالب) 75  16 
(17الطالب) 55  17 
(10الطالب) 50  10 
(12الطالب) 66  12 
(20الطالب) 70  20 
17 (21الطالب)   21 
97 (22الطالب)   22 
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(23الطالب) 70  23 
(29الطالب) 60  29 
(25الطالب) 55  25 
(26الطالب) 95  26 
(27الطالب) 00  27 
(20الطالب) 00  20 
(22الطالب) 62  22 
(30الطالب) 75  30 
(31الطالب) 65  31 
57 (32الطالب)   32 

(33الطالب) 50  33 
(39الطالب) 70  39 
(35الطالب) 60  35 
(36الطالب) 50  36 
(37الطالب) 50  37 
(30الطالب) 05  30 
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  مجموع 2,929
30:2,929 

=63,65 
  معدل

 
على نتيجة الطلبة من هذه البيانات حصل 

ونتيجة االختبار البعدي  92،93 ختبار القبلياال
63،65. 

لي والبعدي القبتحليل البيانات عن نتيجة االختبار  وقبل
  ختبار ضبط الفائيلبام يريد الباحث أن يقو 

uji normalitas))  المتجانس االختبارو) (uji Homogenitas 

 لفائيلضبط ا. والجدول التالي يتضح على نتيجة spss باستخدام
uji normalitas)). 

 

 9-4الجدول 
 (uji normalitas) ضبط الفائلنتيجة 

Tests of Normality 

 SISWA Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

datatest 
1 .179 38 .003 .949 38 .084 

2 .136 38 .073 .966 38 .298 

a. Lilliefors Significance Correction 



44 
 

 
 

 

 Distribusi Data )يشير الجدول السابق أن توزيع البيانات

وأن  009،0> 0,05( sig )من االختبار القبلي بمستوى الداللة (
بمستوى  من االختبار البعدي ( Distribusi Data ) توزيع البيانات

وهذه تدل على أن البيانات  0،220> 0،05 ( sig )الداللة
 الفائيلة.

      ختبار المتجانساالقوم الباحث بيالتالي  اتوالخطو 

(Uji Homogenitas).  المتجانس اختبار من نتيجة أماو( uji 

Homogenitas) فأن توزيع البيانات (Distribusi Data)  بمستوى
وهذه تدل أن البيانات المتجانسة.  0,195>0,05(sig)الداللة

 .لتالي أشار إليهوالجدول ا
     11-4الجدول                   

 ( Uji Homogenitas )اختبار المتجانسنتيجة  

Test of Homogeneity of Variances 
Datatest 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.174 1 74 .145 
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 ختباراال تحصيل يدل على أن 11-4الجدول  منو 
 (.Sig)بمستوى الداللة  (Uji Homogenitas)  المتجانس

 فتشير تلك النتيجة إلى أن البيانات (.195،0<05،0)
 .(uji t) اختبار ت ويمكن إجراء ،متجانسة

 
 
 

 11-4الجدول                  
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
preetest 43.42 38 8.689 1.409 

postest 65.63 38 11.586 1.880 

 
يدل أن نتيجة االختبار القبلي  11-4الجدول 

 .65،63ونتيجة االختبار البعدي  93،92
 12-4الجدول 

 Test-تحصيل ت
Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (2-
tailed) Mean Std. 

Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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P
ai
r 
1 

       
pre_test       - 
post_test 

-22.211- 9.056 1.469 -25.187- -19.234- -15.119- 37 .000 

 

-ت تحصيل أن على يدل السابق الجدول منو  
Test(112.15-) الداللة ومستوى (Sig.) (05،0<000،0 ) 

 قيةلى تر إى ؤديبالناطق العربي  mp3استخدام وهذا يدل على أن 
 مهارة الكالم.

العرب اللغة ميتعل في بتدائيةاال درسةالمب الطلبة ةستجابإ -2
 .بالناطق العربي لترقية مهارة الكالم mp3 مخداباست  ية

قوم الباحث اإلستجابة يلدعم صحة البيانات من 
يم اللغة العربية تعلفي اللغة العربية تعليم في عملية  ستباناتإب

 بالناطق العربي. mp3 باستخدام
ه لتيوالبيانات الذي أخذ الباحث عبر اإلستبانة تحل    

اإلحصائي الوصفي بالمعدل المئوي. باستخدام احليل 
 وللحصول على نتائج البحث استخدم الباحث الرموز:

 
𝑝
𝑓

𝑛
𝑥١۰۰% 
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 البيان:
pالدرجة للنسبة مائة: 
 f مجموع النتائج الطلبة لموضيع واحد: 
nمجموعة الطلبة : 
 
 
 
 

 
 )موافقجابة مع أن اإلمن نتائج البحث عرف الباحث   
السلبية )أقل موافق وغير  ةجابيأكثر من اإل %20 شدة وموافق(ب

وهذه النتيجة تشير إلى  %10 > %20 :بالنسبة %10موافق( 
اللغة العربية  ميأن معظم الطلبة يشعرون بارتفاع دوافعهم في تعل

ظ الكالم في تلف بالناطق العربي لترقية مهارة mp3باستخدام 
 .الكلمات العربية

 ضينتحقيق الفر  -ج

13-4الجدول   
 نتيجة إجابة الطلبة على األسئلة من اإلستبانة
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البحث  اكما ذكرت في الفصل األول أن الفروض لهذ -
 فهي:

 (Ha ) البديل -

 المؤشرات بنود اإلجابة نسبة مؤية)%(
 

نمر
 TS KS S SS TS KS S SS ة

. 
3
% 

63
% 

39
% . 1 29 13 

تعليم اللغة العربية 
 باستخدام وسيلة

mp3 

ترقية حماستي في 
 التعلم

 

1 

. 
13
% 

66
% 

21
% 

. 5 25 0 

تعليم اللغة العربية 
    باستخدام وسيلة 

mp3 

يجعلني التركز في 
 التعلم

2 
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. 
5
% 

60
% 

26
% 

. 2 26 10 

تعليم اللغة العربية 
 باستخدام وسيلة

mp3 

ترقية حماستي في 
 التعلم

3 

. 
10
% 

39
% 

55
% . 9 13 21 

تعليم اللغة العربية 
 باستخدام وسيلة

mp3 

يجعلني فريحا في 
التكلم اللغة 

 العربية

9 

. 
10
% 

95
% 

95
% 

. 9 17 17 

تعليم اللغة العربية 
 باستخدام وسيلة

mp3 

يجعلني شجاعا 
اللغة  في التكلم

 العربية

5 
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. 
13
% 

53
% 

22
% 2 5 20 11 

تعليم اللغة العربية 
 باستخدام وسيلة

mp3 

يجعلني بسهولة 
بالتلفظ الكلمات 

 اللغة العربية

6 

3
% 

5
% 

60
% 

29
% 1 2 26 2 

تعليم اللغة العربية 
 باستخدام وسيلة

mp3 

يجعلني فصيحا 
في التكلم اللغة 

 العربية

7 

3
% 

0
% 

50
% 

32
% 

1 3 12 15 

تعليم اللغة العربية 
 باستخدام وصيلة

mp3 

يجعلني بسهولة 
لفهم معنى 

 المحادثة

0 
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الكالم  ةبالناطق العربي فعال لترقية مهار  mp3إن استخدام  -1
 .في تلفظ الكلمات العربية

 (Ho ) الصفرى -
 ةالعربي غير فعال لترقية مهار بالناطق  mp3إن استخدام  -1

 الكالم في تلفظ الكلمات العربية.

3
% 

11
% 

97
% 

32
% 

1 9 10 15 
تعليم اللغة العربية 
 باستخدام وسيلة

ال يسئم  mp3 
2 

. 
0
% 

50
% 

92
%  3 12 16 

تعليم اللغة العربية 
 باستخدام وصيلة

mp3 

يجعلني بليغا 
 اللغة العربية

1
0 

10%  20%  المجموع 392 30 
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أن  12-4في الجدول   Test-بواسطة تحصيل ت
وهذا يدل  (،05،0<.000وهو) (sig). نتيجة مستوى الداللة
بالناطق العربي غير  mp3 إن استخدام Ho)) على أن فرض الصفري

وفرض  ،ردودمفعال لترقية مهارة الكالم في تلفظ الكلمات العربية 
 ارةلترقية مه بالناطق العربي فعال mp3ن استخدام إ (Ha) البديل

 .الكالم في تلفظ الكلمات العربية مقبول
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحث   -أ
حتى  بعد أن تقدم الباحث بالبحث التجربي من بداية

 منها: ،نهاية فوجد بعض نتائج البحث
ة مهارة فعال لترقي بالناطق العربي mp3 إن استخدام -1

اعتمادا على نتائج  العربيةلفظ الكلمات الكالم في ت
( ومستوى -111 .11)  (T-TEST) ت-ختباراال

وهذا يدل على  ،(000.> 0،01) (.sig) الداللة
 (Ha)مردود وفرض البديل  (Ho) الصفري أن فرض
 مقبول.

ستجابة الطلبة مرتفعة في تعلم اللغة العربية إ كانت -2
 بمدرسة اإلبتدائية  بالناطق العربي mp3باستخدام 

  ويعتمد .بيرون 10 رقم الحكومية اإلسالمية
عليها في جدول  تالباحث على البيانات التى حصل

 > %10استجابة الطلبة على اإلستبانة بالنسبة: 
10%. 
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 اإلقتراحات  -ب

اعتمادا على البيانات السابقة قدم الباحث اإلقتراحات 
 اآلتية:

بالناطق العربي عند  mp3ستخدام أن يهتم المدرس با -1
تعليم اللغة العربية وفي تنشيط مهارة الكالم بصفة 

كالم الخصة، لكي الطلبة خبرات المحادثة في 
 صحيح فصيح.

أن يكثر المدرس تدريب الطلبة على المحادثة  -2
 وممارسته اللغة العربية في الفصل.

تلفة في تعليم أن يستخدم المدرس الوسائل المخ -3
تكلم باللغة العربية لطلبة على يقدر ا ىالمحادثة حت

 صحيحا فصيحا.
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 المراجع 

 المراجع العربية -أ

المهارات العربية واهميتها م، 6991احمد فؤد محمود عليا، 
 دار السالم النشر والتوضيح. ، القاهرة:وطرائق تميتها

، ، الوسائل المعينات في تعليم العربية6991امام اسراري،
 مكتبة أفكيب. القاهرة:

، بندا اتشيه: محاضرات في علم اللغةم، 6161بخاري مسلم، 
 جامعة اإلسالم الرانري.         

وسائل اإلتصال  حسين حمدي الطوابجي، بدون السنة،
 دار القلم. ، القاهرة:والتكنولجيا في تعليم

المدخل إلى البحث في ه، 6161 صالح بن حمد العساف،
 مكتبة العبيكان. ، القاهرة:العلوم السلوكية

الجامعة  ، القاهرة:ربيةدروس اللغة العه، 6161، عبد الرحيم
 اإلسالمية بالمدينة المنورة.
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، العربية والتقنقية اللغة العلوم م،6911عبد الصبور شاهين، 
 دار اإلصالح. القاهرة:

 ، القاهرة:تدريس فنون اللغة العربيةم، 6996علي احمد، 
 مكتبة دار الشواف.

، اتجاهة حديثة في تدريس اللغة العربيةه، 6111عمار سام، 
 مؤسسة الرسالة. القاهرة:

 ، القاهرةمعجم المصطلحات بدون السنة، يوسق جليل يوسف،

 اإلندونسية المراجع -ب
Acep Hermawan, 2013, Metodologi Pembelajaran Bahasa 

Arab, Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Arsyad, Azhar, 2014, Media Pembelajaran, Jakarta:    

rajawali pers. 

Daryanto, 2012, Media pembelajaran, Bandung: Sarana  

Sarana Tutorial. 

Smaldino, Sharon E.dkk, 2011, Teknologi Pembelajaran 

dan Media Untuk  Belajar, Jakarta: kencana Prenada 

Media Group. 
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KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN
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. Telpon(06{4) 22272; Faksimilo. (0644) 324198
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Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
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NIM
lurusan/Prodi

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Aceh
2. Kepala MIN 50 Bireuen
3. Mahasiswa yang bersangkutan

: Dicky Alriandi
:14O2O2051
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Untuk mengadakan Penelitian pada MIN 50 Bireuen Kabupaten Bireuen dalam rangka
penyelesaian Slaipsi yang berjudul :

'Istllihilam Mp3 Bin nahqil Arabi Litarqiyah Maharadl Kalm Fi Taq'btri Al
Alfazdh Al Arabiyah bi Madrasah lbtida'iyah d lslamiyah Nhikumiyah Raqmu 50
Bireuetr"
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bersangkutan.

2, Mengikuti ketentuan yang berlaku pada madrasah yang bersangkutan .

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya,

Madrasah



 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : MIN 50 Bireuen 

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VIII 

Materi Pokok  : Berbicara(الكالم) tentang التعارف 

Pertemuan Ke          : 1 

Alokasi Waktu : 3 x 40  menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan 

dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) dan meta kognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya,humaiora 

dengan wawasan kemanusiaan ,kebangsaan dan 

kenegaraan dan peradaban  terkait penyebab 

fenomena dan kejadian serta menerapkan 

pengetahuan procedural para bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah ,menalar,dan menyaji dalam ranah konkrit 

dan ranah abstrak terkait dengan yang dipelajarinya 

disekolah secara mandiri bertindak secara efektif dan 



kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

2.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari 

bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 

internasional yang diwujudkan dalam semangat 

belajar  

2.2. menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah dan sekolah. 

2.3.menunjukkan perilaku motivasi internal 

(intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 

berbahasa. 

2.4.Mendemonstrasikan ungkapan sederhana 

mengenai topik : التعارف 
 

 

C. Tujuan dan Indikator Pembelajaran 

Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 

Setelah mengamati, 

menanya, mencoba, 

menalar dan 

mengkomunikasikan 

tenatang tema: التعارف 
siswa dapat 

menirukan, 

memperagakan, 

menghafal mufradat 

tentang percakapan 

1. Melafalkan bunyi 

kata, frasa dan 

tulisan yang 

diperdengarkan 

tentang tema: التعارف   

2. Menunjukkan tulisan 

sesuai bunyi kata, 

frasa dan kalimat 

bahasa arab yang 

diperdengarkan 

tentang tema:  



 dan التعارف

membawanya kedalam 

percakapan sehari-

hari. 

 التعارف
3. Memperagakan 

bunyi kata, frasa dan 

kalimat bahasa arab 

yang diperdengarkan 

topik: التعارف 
4. Menunjukkan 

gambar sesuai bunyi 

kata, frasa dan 

kalimat bahsa arab 

yang diperdengarkan 

tentang topi:  

 التعارف

 

D. Materi Pokok 

 

 tentang (Keterampilan  Berbicara) مهارة الكالم

topik: التعارف 
 

E. Pendekatan dan Metode pembelajaran 

 

1. Tanya jawab 

2. Sam’iyyah syafawiyyah 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Tahapan 

Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan Guru dan 

Siswa 

Pendahuluan 

(30 menit) 

 

 

Kegiatan Guru 

1. Guru mengucapkan salam  

2. Guru meminta siswa untuk 

memimpin doa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

( menit) 

3. Guru mengabsen siswa 

4. Guru menjelaskan tentang 

tujuan belajar bahasa arab 

5. Guru mengajukann 

pertanyaan-pertanyaan 

tentang penjelasan yang 

sudah diterangkan 

6. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 

7. Guru menyuruh siswa 

untuk memperkenalkan 

diri didepan kelas 

8. Guru menjelaskan tentang 

media mp3 

9. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan doa 

dan salam 

 

 

Mengamati dengan teliti 

1. Siswa mengamati 

pelafalan kata, frasa dan 

kalimat bahsa arab yang 

diperdengarkan tentang: 

 التعارف
2. Siswa menirukan 

pelafalan kata, frasa dan 

kalimat bhasa arab yang 

diperdengarkan: التعارف 
 

Menanya dengan santun 

3. Siswa melakukan tanya 



jawab dengan 

menggunkan kata, frasa 

dan kalimat bahasa arab 

tentang: التعارف   

4. Siswa melakukan tanya 

jawab dengan 

menggunkan kata, frasa 

dan kalimat bahasa arab 

tentang: التعارف yang belum 

difahami 

 

Mencoba dengan penuh 

semangat 

5. Siswa melafalkan materi 

tentang: التعارف 
6. Siswa melafalkan kalimat 

dengan bahasa arab sesuai 

percakapan yang 

diperdegarkan  

 

Menalar dengan terampil 

7. Siswa menunjukkan 

gambar sesuai dengan 

kata, frasa dan kalimat 

yang diperdengarkan  

8. Siswa memperagakan 

sesuai dengan kata, frasa 

dan kalimat yang di 

perdengarkan  

 

 Mengkomunikasikan dengan 

percaya diri dan tanggung 



jawab 

9. Siswa melafalkan kalimat 

bahasa arab sesuai dengan 

yang diperdegarkan  

10. Siswa memperagakan 

sesuai dengan kata, frasa 

dan kalimat yang 

diperdengarkan 

 

Penutup 

(10 menit) 

1. Guru meminta siswa 

mengulangi kata, frasa 

dan kalimat tentang: التعارف   

yang telah diajarkan 

2. Guru meminta siswa untik 

menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah 

disampaikan 

3. Guru meminta siswa agar 

membiasakan mengucap 

hal yang terkait dengan 

topik materi dalam bahasa 

arab 

4. Guru menginformasikan 

pelajaran selanjutnya 

5. Menutup pelajaran dengan 

membaca hamdalah, do’a 

dan memberi salam 

 

  

 

 

 

 



 Media/Alat, dan Sumber Belajar 

 

1. Media: Papan tulis,mp3,laptop,lound speaker 

2. Alat/bahan:Spidol dan Penghapus 

3. sumber belajar: Percakapan buku (bayna 

yadaik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bireuen, 15 September 2018

         Guru Mata   Pelajaran   

     

                                                  

Dicki Afriandi                                                                             

NIM:140202051                                                     

   



SOAL INSTRUMEN  

 الحوار 

اَلُم َعَلْيُكْم .    ُمحمد : السَّ  

اَلْم.   َشرِيفْ  : َوَعَلْيُكُم السَّ  

ْد  : ِمْن اَْيَن اَْنَت ؟     ُمَحمَّ  

: أَناَ ِمْن باَِكْسَتاْن.َشرِْيْف     

دْ  َهْل أَْنَت ِمْن بَاِكْسَتاِنْي ؟ :    ُمَحمَّ  

نَ َعْم أنَا بَاِكْسَتاِنْي، َوَما ِجْنِسي َُّتَك اَْنَت ؟ : َشرِْيْف   

دْ  : أنَا تُ رِْكيَّا، أَنَا ِمْن تُ رِْكيًّا.   ُمَحمَّ  

: أْهالً َو َسْهاًل.  َشرِْيفْ   

 

  Banda Aceh, 3 September  2018 

Validator 

 

 

 Salma Hayati S.Ag M.ed 
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DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER (Angket) 

1. Identitas responden 

Nama  : 

Kelas  : 

Hari/tanggal : 

 

2. Daftar pertanyaan. 

A. Petunjuk pengisian: 

1. Berilah tanda centang (√) pada kotak yang 

tersedia sesuai keadaan yang anda rasakan. 

2. Jawaban yang anda pilih tidak mempengaruhi 

nilai anda pada mata pelajaran ini. 

3. Pertanyaan dan jawaban semata-mata untuk 

penelitian yang bertujuan untuk   menigkatkan 

proses kegiatan belajar mengajar. 

B. Keterangan pengisian: 

TS = Tidak Setuju  KS = Kurang 

Setuju 

S   = Setuju    SS  = Sangat 

Setuju 

 

No Pernyataan TS 

(1) 

KS 

(2) 

S 

(3) 

SS 

(4) 

1 Belajar bahasa arab 

menggunakan media mp3 

meningkatkan semangat 

saya dalam belajar. 

    

2 Belajar bahasa arab 

menggunakan media mp3 

membuat saya lebih fokus 

dalam belajar. 

    



3 Belajar bahasa arab 

menggunakan media mp3 

meningkatkan antusias saya 

dalam belajar. 

    

4 Belajar bahasa arab 

menggunakan media mp3 

membuat saya senang 

dalam berbicara bahasa 

arab. 

    

5 Belajar bahasa arab 

menggunakan media mp3 

membuat saya semakin 

berani berbicara bahasa 

arab. 

    

6 Belajar bahasa arab 

menggunakan media mp3 

membuat saya lebih mudah 

dalam melafalkan kalimat 

bahasa arab. 

    

7 Belajar bahasa arab 

menggunakan media mp3 

membuat saya lebih fasih 

dalam berbicara bahasa 

arab. 

    

8 Belajar bahasa arab 

menggunakan media mp3 

membuat saya mudah 

mengerti makna 

percakapan. 

    

9 Belajar bahasa arab 

menggunakan media mp3 

tidak membosankan 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Banda Aceh, 3 September 2018 

                           Validator   

 

                                              Salma Hayati S.Ag M.ed. 

10 Belajar bahasa arab 

menggunakan media mp3 

membuat saya lancar 

berbahasa arab. 

    



 الصوار عملية التعليم

 
 

 

 



 السيرة الذاتية
 أوال : البيانات الشخصية

 دكي افريندي :   االسم .1
 150202041:               رقم القيد .2
   1116أبريل  Bireuen، 21:             مكان و تاريخ الميالد .3
 : الذكور   الجنس .5
 : اإلسالم   الدين .4
 : إندونيسيا   الجنسية .6
 تزوجي غير :             االجتماعية الحالة .7
 :    العنوان .8

 
 

 dicky.awwal21@gmail.com:  البريد اإللكتروني .1
 s.pdسرداني   :              اسم األب .10
 درسم :   العمل .11
 s.pdمرنيات :              اسم األم .12
 مدرسة:    العمل .13
 :   العنوان .15

 
 ثانيا : خلفية التعليم 

 )م2008 - 2002سنة(، جومف 2حكومية الالمدرسة اإلبتدائية  -1
 )م2011-2008سنة(، بيرون 1الثانوية الحكومية المدرسة  -2
 )م2015 -2011(، سنة بيرون 2العالية الحكومية المدرسة  -3
 قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية -5

 (2018-2015)  أتشية بندا

Jl. Medan- B.Aceh , Gampong 

Blang Dalam, Kec. Jeumpa, Kab. 

Bireuen 

Dayah  Nurul Bayan Teungkop 

Jl. Glee Iniem, Gampong 

Tungkop, Kec. Darussalam, Kab. 

Aceh Besar. 
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