
  البصرية لترقية قدرة سمعية الوسائل الفعالية الطريقة اإلنتقائية ب

  على المحادثةالتالميذ 

  )جنوبيةتشيه الغربية الأ   MTsN 1 بـــــــــ بييبحث تجر (
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  ستهاللا

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  

َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن ) ١٩٣(نـََزَل بِِه الرُّوُح اْألَِمُني ) ١٩٢(َوِإنَُّه لَتـَْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَني 

  )١٩٥(بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبٍني ) ١٩٤(اْلُمْنِذرِيَن 

  )١٩٥- ١٩٢:سورة الشعراء(

  

  

  

نَسانَ  )٢(َعلََّم اْلُقْرٰانَ  )١(اَلرَّْمحٰنُ     )٤(َعلََّمُه اْلبَـَيانَ ) ٣(َخَلَق اْإلِ

  )٤-١:سورة الرمحن(

  صدق اهللا العظيم
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لذين ربياين صغريا حفظهما لإىل والدي خلدين ووالديت املكرمة حسرياين ا - ١

اهللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واألخرة وإىل إخواين احملبوبني ومجيع أسريت 

.املكرمني  

الذين أدين هلم وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،  - ٢

.بالكثري تقديرا وإجالال  

أقول شكرا . وإىل مجيع أصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية - ٣

جزيال على مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمي، جزاكم اهللا خري 

.اجلزاء  
 



  وتقدير شكر

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

. جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات ينطق �ا اإلنسان الذى احلمد هللا  

عني ومن تبعه �دايته أصحابه أمجلصالة والسالم على حبيب الرمحن وعلى آله و او 

 .إحسانه إىل يوم الدينو 

  

 فعالية "من كتابة هذه الرسالة حتت املوضوع  توفيقهبإذن اهللا و  ةالباحث تقد انتهو 

 على المحادثة التالميذ ل السمعية البصرية لترقية قدرة الطريقة اإلنتقائية بالوسائ

إمتاما لبعض  هاقدمت اليت ")تشيه الغربية الجنوبيةأ   MTsN 1 بـــــــــ بييبحث تجر (

رانريى علوم الرتبية جبامعة ال يف  (S.Pd)الواجبات املقررة للحصول على شهادة الشروط و 

  .تشيها احلكومية اإلسالمية بندا

ة الشكرجزيال للذين ساعدوها يف كتابة قدم الباحثتهذه الفرصة السعيدة  ويف  

 :هذه الرسالة، وعلى حنو خاص منهم 

ن ربياها تربية حسنة وهذا�ا �ذيبا نافعا، لعل اهللا  أن االوالدان احملبوبان اللذ - ١

 .جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة

سالمية احلكومية ، مدير اجلامعة اإلاملاجستري الدكتور وار الوالدين. أ عادةس - ٢

 .تشيهالرانريى بندا ا

الدكتور مسلم غزايل املاجستري، عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني . فضيلة أ - ٣

 .جبامعة اإلسالمية احلكومية الرانريى بندا أتشيه



مفخر حممد، املاجستري بوصفه رئيس قسم تعليم اللغة . الدكتور أ. فضيلة أ  - ٤

عربية لكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية بندا ال

 . أتشيه

دكتور غناوان املاجستري وفضيلة  األستاذ للمشرفني الكرميني مها فضيلة شكر - ٥

، املاجستري الذين قد بذال جهودمها أشراف مزفر الدكتوراندوساألستاذ 

sهذه الرسالة إشرافا كامال من بدايتها  وأوقا�ما املتسرة إلشرافها على إعداد

 .إىل �ايتها، لعل اهللا أن يباركهما وجيزيهما جزءا حسنا

الذي قد مسح إلجراء هذا البحث يف الفصل الثاين  نوبيةتشيه الغربية اجل رئيس أ - ٦

 .ومد يد املساعدة لنيل البيانات احملتاجة اليها، جزاه اهللا خري اجلزاء

 هاالذين قد ساعدو  ٢٠١٤ احملبوبني ىف قسم اللغة العربية ملرحلة هالزمالئ - ٧

 . ىف إمتام كتابة هذه الرسالة ابتقدمي بعض أفكارهم النافعة  ودافعوه

  

، إلكمال هذه الرسالةمن القارئني  اإلقرتاحاتو  ة نقدا بنائيارجو الباحثويف هذا البحث ت

حسبنا اهللا . افعة للناس أمجعنيبالدعاء عسى اهللا أن جيعل هذه الرسالة ن ةتتم الباحثختو 

احلمد هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم و 

 .رب العاملني

  ٢٠١٨نوفمرب  ١٠، بندا اتشيه

 ةالباحث

 

  رمحي حيايت

 ١٤٠٢٠٢١٢٧. القيد رقم
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  فعالية الطريقة اإلنتقائية بوسائل السمعية البصرية لرتقية قدرة التالميذ على  :  عنوان البحث

 "تشيه الغربية اجلنوبية أ  MTsN 1 "حبث جترييب بــــــ "احملادثة 

  رمحي حيايت:   االسم الكامل

  ١٤٠٢٠٢١٢٧:   رقم القيد

رية لرتقية قدرة إن موضوع هذا البحث هو فعالية الطريقة اإلنتقائية بوسائل السمعية البص

ــــ "التالميذ على احملادثة  ــ ومن األسباب اليت ". تشيه الغربية جلنوبية أ  MTsN 1 "حبث جترييب ب

تشيه الغربية اجلنوبية كثري أ  MTsN 1دفعت الباحثة لكتابة هذا البحث أن طلبة  يف املدرسة 

. الداخلي واخلارجي العامل: عاملني مها من التالميذ يواجه مشكالت يف احملادثة بسبب

كما . املفردات، وعدم التمكن من النحو والصرف األساسينقصان والعامل الداخلي، مثال 

عامل  وأما. عرفنا النحو والصرف مهما يف احملادثة ، حبيث يتم تقدمي املعلومات اليت نقدمها

 ىف احلادثة،ألن العوامل البيئة يساعد كثريا على تطوير العشوائية  .ىهو عامل بيئفخارجي 

املدرسة هي املكان الذي يقضون كثريا من الوقت للتفاعل مع  حبيث. بيئة املدرسة وخاصة يف

ىف أيضا اليكمل ها وفي. اللغة أيضا ميكن للطالب ممارسة هاأصدقائهم واملعلمني، حيث في

لية فعا ملعرفةواألهداف من هذه الرسالة  .ق ىف عملية التعليمو الوسائل اإلعالم وطر تطبيق 

وأما طريقة  .الطريقة اإلنتقائية بالوسائل السمعية البصرية يف ترقية قدرة التالميذ على احملادثة

ويف مجع البيانات قامت الباحثة " التصميمات التمهيدية" البحث فهي طريقة جتريبية 

املتوسطة ملدرسة اأما ا�تمع يف هذا البحث فهو مجيع طلبة . باالختبار القبلي والبعدي

وأما العينة يف هذا . نفرا ٥٢٧تشيه الغربية اجلنوبية وكان عددهم أ  MTsN 1 احلكومية

وخالصة القول، نتائج اليت . نفرا ٣٤حيث عددهم ) أ٢(البحث هو الطلبة يف الصف الثاين 

حصلت عليها الباحثة يف هذا البحث فهي أن فعالية الطريقة اإلنتقائية بوسائل السمعية 

كما أن نتيجة . ادثة هي تساعدهم حىت  يستطيعوا أن احملادثة باحلسنةالبصرية على احمل

  .من النتيجة ت اجلدولأكرب  (��)	ت
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This thesis is entitled the Effectiveness of Eclectic Methods with Audio Visual 

Media to Improve Students' Ability in Muhadasah at MTsN 1 ABDYA. The cause 

of the researchers took this title is most of the students in MTsN 1 ABDYA had 

problems in their muhasah development due to two factors, namely factors from 

inside and outside. Internal factorss are factors within students themselves, 

namely limited vocabulary, lack of mastery of nahwu and basic sharaf. As we 

know nahwu and sharaf are very important application when want to do 

muhadasah, so that the information provided is conveyed. While external factors 

are factors that originate outside of students, namely environmental factors. 

Because the environment greatly influences the skills of students at school, and 

especially in the school environment, because schools are places where they spend 

a lot of time interacting with friends and teachers. So that in school students can 

practice their muhadasah. This school also lacks the application of media and 

methods in learning activities. And as for the purpose of this thesis is to know the 

effectiveness of Electical method by using media audio visual to improve students 

ability in conversation. This type of research is experimental research (Pre-

Experimental Design) using pre-test and post-test. The population in this study 

were all 1 abdya MTsN students totaling 527 students. The sample chosen in this 

study was VIIIA2 class students, amounting to 34 students. The results of the 

research obtained by researchers that the use of electrical methods with audio-

visual media on muhadasah can help students in their muhadasah, so that they can  

do muhadasah  well as evidenced by t count is greater than t table (tcount> ttable). 

 

 



 
 

 
 

ABSTRAK 

Judul Skripsi   : Efektifitas Metode Elektik dengan Media Audio Visual untuk   

Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Muhadasah di MTsN 

1 ABDYA . 

Nama : Rahmi Hayati 

Nim  : 140202127 

Skripsi ini berjudul Efektifitas Metode Elektik dengan Media Audio Visual untuk 

Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Muhadasah di MTsN 1 ABDYA. Alasan 

peneliti mengambil  judul ini karena kebanyakan dari siswa MTsN 1 ABDYA 

mengalami kendala  dalam bermuhadasah disebabkan 2 faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya, keterbatasan kosakata, 

kurangnya penguasaan nahwu dan sharaf dasar. Seperti yang kita ketahui bahwa 

nahwu dan sharaf sangat penting dalam bermuhadasah, agar informasi yang 

diberikan tersampaikan. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. 

Padahal, faktor lingkungan sangat membantu perkembangan kecakapan siswa 

dalam bermuhadasah, dan khususnya di lingkungan sekolah. Sebab sekolah 

merupakan tempat, dimana siswa menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi 

dengan teman-teman dan guru-gurunya. Sehingga disekolah siswa bisa 

mempraktekkan bahasanya. Selain masalah di atas,sekolah ini juga jarang 

menggunakan media dan metode-metode baru dalam pembelajaran. Dan adapun 

tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui efektifitas metode elektik dengan 

media audio visual dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam bermuhadasah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen (Pre- Experimental Design) 

dengan menggunakan pre-test dan post test. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa MTsN 1 ABDYA yang berjumlah 527 siswa. Sampel yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA2  yang berjumlah 34 siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode elektik dengan media audio 

visual pada muhadasah dapat membantu siswa  dalam bemuhadasah, sehingga 

mereka bisa bermuhadasah dengan baik yang tergambar dari  thitung lebih besar 

dari ttabel (thitung > ttabel). 



 
 

 
 

 الفصل األول

  أساسية البحث

  

 مشكلة البحث  -أ 

مل االع :عاملني مها كثري من التالميذ يواجه مشكالت يف احملادثة بسبب  

ب أنفسهم، وهي عدم مل من الطالاع ومل الداخلي هاوالع. الداخلي واخلارجي

، وعدم التمكن من املفرداتنقصان  الطالب، ونفس  منحمادثة تعلم االهتمام يف 

حبيث يتم تقدمي  ،احملادثة يف  امهم لصرفواعرفنا النحو كما  .األساسي لصرفواالنحو 

بينما عامل خارجي هو عامل من خارج الطالب الذايت الذي هو .نقدمهااليت  املعلومات

ألن العوامل البيئية تؤثر بشكل كبري على مهارة الطالب يف املدرسة، وخاصة ، عامل بيئي

من الوقت للتفاعل مع  اكثري املدرسة هي املكان الذي يقضون   يف البيئة املدرسية ألن

، هكذاو  .اللغة املكان أيضا ميكن للطالب ممارسة أصدقائهم واملعلمني، حيث يف هذا

الداخلي واخلارجي، وكذلك  :بشكل عام بعاملني حملادثةأثر الدروس العربية املتعلقة باتت

  .عدم تطبيق وسائل اإلعالم وطرق التعلم

 Aceh Barat Daya  ـــــــــأحد املدرسة ب"  نوبيةتشيه الغربية اجلأ  MTsN 1 "إن   

للتغلب على الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف الكتاب . ويتعلم فيها اللغة العربية

توفر احللول اليت هي من خالل تطبيق وسائل اإلعالم وطرق تعلم اللغة العربية  احملادثةب

وهي جربت الباحث إىل تطبيق  الوسائل  للعملية والغرض من التعلم على ما يرام

ألن ىف ،   نوبيةتشيه الغربية اجلأ  MTsN 1 "اللغة العربية مبدرسة السمعية البصرية يف تعليم 

  . هذه املدرسة اليكمل إستخدام الوسائل اإلعالم وطرق ىف عملية التعليم

  



 
 

 
 

فعالية الطريقة اإلنتقائية " عن بحثة أن تيد الباحثنظر على ما سبق من البيان فرت 

  MTsN 1 "ب يب يحبث جتر "احملادثة  بوسائل السمعية البصرية لرتقية قدرة التالميذ على

  ." نوبيةتشيه الغربية اجلأ

 

  أسئلة البحث  -ب 

   :يلي كما البحث أسئلةة الباحث قّررتف ومرتبا، منظما البحث هذا ليكون           

يف ترقية  البصرية يكون فعاالسمعية الوسائل الستعمال الطريقة اإلنتقائية باهل  -

 قدرة الطلبة على احملادثة ؟

 

  أهداف البحث  -ج 

يف  كتابة هذه الرسالة فهي كما  ةوأما أهداف البحث اليت يهدف إليها الباحث 

 :يلي

بصرية يف ترقية قدرة التالميذ السمعية الوسائل الالطريقة اإلنتقائية ب فعالية ملعرفة -

 .على احملادثة

 

 أهمية البحث  -د 

  : فهيأمهية البحث عن هذه الرسالة وأما 

  " تشيه الغربية اجلنوبيةأ  MTsN 1 " "لرتقية رغبة الطالب ب  - ١

 .ها مبدخل احلالة الواقعيةردات وتعبري فلتسهيل الطالب يف حفظ امل - ٢

 

 اإلفتراضات وفروض البحث   -ه 

تعليم احملادثة بالطريقة اإلنتقائية بالوسائل السمعية مل يكن :  الفرض الصفري - ١

 .البصرية  فعاال لرتقية قدرة التالميذ على احملادثة



 
 

 
 

بالطريقة اإلنتقائية بالوسائل السمعية  تعليم احملادثة يكون:  البديل  ض الفر  - ٢

 .البصرية فعاال لرتقية قدرة التالميذ على احملادثة

 

 حدود البحث  - و 

 املوضوعية - ١

فعالية الطريقة اإلنتقائية بالوسائل "  بحث هذه  الرسالة عن املوضوعت ةأن الباحث

تشيه أ MTsN 1 "  بيب يحبث جتر "احملادثة  السمعية البصرية لرتقية قدرة التالميذ على

  ." نوبيةالغربية اجل

 احلدود املكانية  - ٢

  ." نوبيةتشيه الغربية اجلأ MTsN 1 "الرسالة يف  بحث هذهت ةأن الباحث

 احلدود الزمانية  - ٣

  .م  ٢٠١٨/٢٠١٩بحث هذه الرسالة يف السن ت ةأن الباحث   

 

 البحث  مصطلحات  -ز 

على الباحثة  أن تبّني بعض معاين املصطلحات لكى قبل أن تبحث هذه الرسالة 

  :يسهل القارؤون املعرفة املعاين املقصود، وهي فيما يلي 

  الطريقة اإلنتقائية - ١

مجعها طرائق، ومعناها يف اللغة العربية هي السرية واحلالة واملذهب " الطريقة"  - أ

ويف اإلصطالح هي عبارة عن خطة عامة الختيار  ١.واخلط يف الشيئ

ظيم وعرض املادة اللغوية، على أن تقوم هذه اخلطة حبيث التتعارض مع وتن

املدخل الذى تصدر عنه وتنبع منه وحبيث يكون واضحا أن املدخل شيئ 

                                                             
  ٧٥٨ص،)٢٠٠٢دار املشرق،: بريوت( المنجد الوسيط في العربية المعاصرةمئسس دار املشرق،  ١



 
 

 
 

واملراد بالطريقة عند الباحثة هي النظام الذي  ٢.مبدئى والطريقة شيئ جتريىب

على الطالب  البّد على املدّرس أن يستعملها يف إلقاء املواد أو املدّرسات

 . للوصول إىل األغراض املرجوة

واملراد بالطريقة  ٣.مأخوذة من انتقى يعين اختيار األفضل" اإلنتقائية"  -  ب

اإلنتقائية هي عّدة أمساء منها الطريقة املختارة والطريقة االختيارية والطريقة 

ونادى املربون بأن ليس هناك طريقة واحدة تناسب مجيع . التوليفية

يع الطالب ومجيع املعلمني ومجيع برامج تدريس اللغات األهداف ومج

 ٤.األجنبية

 وسائل السمعية البصرية - ٢

 :ومعنا اصطالحا٥.مجع الوسيلة وهى الوصيلة" وسائل"  - أ
Alat atau sarana untuk menyampaikan suatu informasi atau komunikasi.6 

السمع ومعناه حس ". مسعا -يسمع - مسع"لغة مصدر من " مسعية"كلمة   -  ب

 .ما تسمعه أو الذكر املسموع) األذن ( 

وبصرية   ٧.وهي لغة النظر والرأي" بصر"منسوبة إىل " بصرية"كلمة   -  ت

وامراد بالوسائل بصرية هي . اي شيء املتعلق بالنظر والرأي: اصطالحا

األدوات املعينة حباسة البصر كاصور واللوحات الوبرية يف عملية التعليم 

  .واتعلم
                                                             

جامعة أم القرى، : مكة املكرمة(اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىتعليم ، حممد كامل الناقة ٢

   ٤٦ ،ص)١٩٨٥
  ٨٣٥ص،... المنجد الوسيط فيمئسس دار املشرق،  ٣
جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بند ( يةالمدخل إلى تعليم اللغة العربسالمي بنت حممود،  ٤

    ٩٥ ص،)٢٠٠٤أتشيه،
  ٧٣٤.،ص)م١٩٥٨دار الكتب العرىب،: بريوت(, لسان العربى، ابن النظور ٥

6 Tim Penusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III, (Yogyakarta: 
Balai Pustaka, 1990), hal.569 

7 A.W.Al Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap, 
Edisi Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002),hal. 87 



 
 

 
 

 احملادثة - ٣

". كامل" معناها " حمادثة  –حيادث  -حادث" لغة مصدر من  احملادثةة كلم

مناقشة أو حوار بني فردين أكثر حول نقطة معينة : تعريف احملادثة باملعىن العام بأ�ا 

 ٨.أو موضوع حمدد

 

 السابقة الدراسات  - ح

ليتحرز الباحث عن الرساالت املتساوياة فقام الباحث بعدد الدراسات السابقة كما 

  : يلي 

دراسة إجرائية باملعهد (تعليم احملادثة بالطريقة التمثيلية " عبيد اهللا تبحث عن  .١

أما األغراض اليت �دف إليها الباحثة . ) ٢٠١٥ العصري إيضاف الدين

ستمال الطريقة التمثيلية يف تعليم احملادثة ملعرفة استجابة الطلبة با: فكمايلي 

ملعرفة قدرة الطالب ىف احملادثة بعد استخدام الطريقة  مبعهد إنصاف الدين و

تعليم احملادثة  "ومن بيان السابق وجدنا أن عبيد اهللا تبحث عن . التمثيلية

، وأما هذه الرسالة تبحث الباحثة عن فعالية الطريقة "بالطريقة التمثيلية

 .نتقائية بالوسائل السمعية البصرية لرتقية قدرة التالميذ على احملادثةاإل

 

استخدام الوسائل البصرية يف تدريس اللغة " تبحث عن  فخر الراذي .٢

ومن بيان السابق وجدنا . ) SMA Lab School 2011 دراسة إجرائية (العربية

لغة استخدام الوسائل البصرية يف تدريس ال "أن فخر الراذي تبحث عن 

، وأما يف هذه الرسالة تبحث الباحثة عن فعالية الطريقة اإلنتقائية "العربية

 .بالوسائل السمعية البصرية لرتقية قدرة التالميذ على احملادثة

                                                             
: القاهرة(، تدرس العربية في تعليم العام، نظريات وتجاربرشيد أمحد طعيمة وحممد السيد مناع، ٨

  ٦٠: ص) دارالفكري العريب



 
 

 
 

 

حبث (تطبيق الطريقة االنتقائية يف تعليم اللغة العربية " موليزا تبحث عن  .٣

أما األغراض اليت ). ٢٠١٠جترييب يف املدرسة العالية اإلسالمية دار السالم 

م ملعرفة كيف تطبيق الطريقة االنتقائية يف تعلّ : �دف إليها الباحثة فكمايلي 

اللغة العربية و ملعرفة دور الطريقة االنتقائية يف ترقية قدرة الطلبة على سيطرة 

الطريقة  "ومن بيان السابق وجدنا أن موليزا تبحث عن  .اللغة العربية

، وأما هذه الرسالة تبحث الباحثة عن فعالية "االنتقائية يف تعليم اللغة العربية

  .الطريقة اإلنتقائية بالوسائل السمعية البصرية لرتقية قدرة التالميذ على احملادثة

 

طريقة كتابة البحث -ط  

جامعة وأما طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمد الباحثة على ما قررة   

  :الرانريي اإلسالمية احلكومية يف الكتاب املسمى 
“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry Darussalam 
Banda Aceh 2016.” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  الفصل الثاني

 اإلطار النظري

  

 مفهوم المحادثة  -أ 

ويف هذا  .بني فردين حول موضوع معني املناقشةهي : احملادثة بإجياز فيما يلى 

املناقشة ، احلرة ، التلقائية ، فردين : األتية   key wordsالتعريف تستوقفنا النقاط احلاكمة 

 :ولكل من هذه النقاط تطبيقة الرتبوى يف هذا ا�ال . ، موضوع

  

 قشة ااملن - ١

وإن كان  رب حمادثة ،املناقشة هي من أشكال االتصال اللغوى األخرى ما ال يع

ن أيلقي شاعر قصيدة يف حفل ، منها  نأ: من هذا األشكال مثال . ادثةحملشفهًيا كا

يلقي  متحدث كلمة يف لقاء ما ، منها غري ذلك من جماالت احلديث الشفوي مما خنرجه 

  قشة ومتطلبا�ااتفذ إىل روح املنمن نطاق احملادثة لسبب واحد وهو أ�ا تن

 احلرة - ٢

حلديث، إن حرية املتحدثة شرط . احلرة هي احملادثة ال تتم قسرا وال حتدث إجبارا

صبح مايقوله ترديدا أو إمالء عليه من آخرين وألمر نفسه يوعندما يفتقد هذا الشرط 

 .يصدق يف فصول تعليم العربية للناطقني

  

 التلقائية - ٣

سجيته ، فيستخدم من التلقائية هي احملادثة عملية تلقائية يرتك الفرد فيها على 

 .كامل بني البشر أمر ال وجود لهاالتصال ال. ديث ما يطيب له وما يقدر عليهألوان احل

يريد اآلخرون قوله باللغة اليت  ايان ان نعرف مألحاملمكن يف كثري من ا إن من غري

  .يصغونه فيها أو بالطريقة اليت يقولونه �ا



 
 

 
 

 فردان - ٤

، والذين يطلقون كلمة احملادثة على احلوار  فردان هو احملادثة ظاهرة اجتماعية

الداخلى الدائر ىف عقل اإلنسان عندما يتحدث فإمنا  يطلقون الكلمة من قبيل ا�از 

  .وليس احلقيقة

 موضوع - ٥

: موضوع هو احملادثة يعجب القارى، من تأكيدنا على هذه احلقيقة متسائال 

نؤمن �ا ال ٩وهل مثة حمادثة ال تدور حول موضوع ؟ قد تكون احلقيقة واضحة ولكنا ال 

لغة أى ك(إن بعض معلمى اللغة العربية للناطقني �ا . منارس ما يدل على أننا نؤمن �ا

 .يث يف أشياء ال ميكن أن تسمى موضوعاتيفرضون على تالميذهم احلد) أم

 

 مستويات المحادثة  -ب 

ثالثة مستويات رئيسية للمحادثة يف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى 

  :دارسني وخصئصها بتفاوت املستوى اللغوى للبها تتفاوت مطا

 األول  ىاملستو  - ١

برامج تعليم اللغة العربية ،  الذين ينتظمون يف داوهو خاص بالدارسني اجلد

. اللغة أو ألفة �ا هدون سابق علم هلم �ذ  �اشأن أية لغة تدريس لغري الناطقني

الدارسني   ؤالءر أو تكاد تقتصر، على حتفيظ هواحملادثة على هذا املستوى تقتص

ته مناذج من احملادثة العربية الصحيحة سواء يف طريقة احملادثة أو نغمة احلديث أو لغ

وموضوعات احملادثة على هذا املستوى تكون حمدد عادة ، ال يتطرق األمر فيها 

 أو تعدد وجهات النظر يف احلوار ، أو . تنوع املواقف بشكل يربك الدراسإىل

الطبيعى  هاخصائص احملادثة بشكلحيث أن من (تبادل التعبريات على غري نظام 

                                                             
٩
ر الفكري دا: القاهرة (، المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخررشدى أمحد طعيمة،  

  .٤٩٤٨-٤٩٢،ص)العريب



 
 

 
 

ا املستوى يلقى املعلم احملادثة أوال يف هذ).أن تكون تلقائية  حرة كما سبق القول 

الدارسني طلب من يوبأداء طبيعى ال تكلف فيه ، مث  أي يقرؤها هو قراءة سليمة

. أو تكلف بعضهم بذكر ما حيفظونه منها. أو متثيلها ةتكرار هذه احملادثة مجل

وأن يعرتف على منط الكالم  مفردا�ايألف الدارس أصوات اللغة و املهم هنا أن 

احملادثة منط ثقايف خيتلف بال شك من جمتمع آلخر ومن لغوية . عبري فيهاوالت

  ١٠.ألخرى

  

 املستوى الثاين - ٢

تدور احملادثة يف هذا املستوى عادة حول . وهو أعلى درجة من سابقة 

احملادثة يف هذا  وتدور. أعقد، ومواقف أكثر جتريداموضوعات أوسع وقضايا 

عينة يستخلصون موضوعات وأفكار قرأها الدراسون يف نصوص م حول املستوى

يتناقشون فيها ومشكالت بسيطة يتبادلون  اوقضاي احوهل ونمنها أفكارًا ينسج

مردات واملصطلحات فالمن  كما أ�م يستخلصون  منها. وجهات النظر بصددها

، أو نةقد حيفظ الدارسون تعبريات معي يف هذا احملادثات. ما يستطعونه تيظيفه

مر ال يقتصر أن األ  راءة إالقاصة من خالل اتصاهلم مبوضوعات الاصطالحات خ

لك إىل ذ دىاستظهار هذه املصطلحات وإمنا يتعت و اعلى حفظ هذه التعبري 

 .، والذى من شأنه أن يرىب الثقة يف نفوس الدارسنيوظيف احلقيقى واملستمريتال

  

 املستوى الثالث - ٣

العربية لغري  اللغة مستويات احملادثة يف تعليموهذا ميثل أعلى مستوى من 

يف هذا املستوى يتوقع من الدارسني ممارسة احملادثة باملفهوم الذى . الناطقني �ا

                                                             
١٠

  ٤٩٧-٤٩٤.ص… المرجع فىرشدى أمحد طعيمة،   
 
  



 
 

 
 

تناولناه للمحادثة من حيث أ�ا مناقشة حرة تلقائية حول موضوع معني وبني 

وقدرة الدارس يف هذا املستوى عادة يكون خربة لغوية واسعة . فردين متحادثان

لصيغ املختلفة للتعبري ا وفهم اا صحيحً كيب النحوية استخدامً ا على استخدام الرت 

ئيسى من تدريس احملادثة يف هذا املستوى هو تنمية قدرة ر دف الهلالواحد وا

الدارسني على اإلطالة يف التفكري والتلقائية يف التعبري واحلرية يف استخدام البدائل 

  .ووضع كل منها املوضع الصحيح

واملعلم يف هذا املستوى يتعدى دوره إلقاء احلوار حىت يقلده الدارسون إنه 

يرقب جمراه ويضبط حدوده، ويصحح أخطاءة ويوجه تيار . جمرد موجه للحديث

  ١١.الفكر فيه

فإذا . الشك يف أن احملادثة من أهم ألوان النشاط اللغوى للصغار والكبار

ناقشة والقناع، وجدنا أنه ام باملة من اهتمأضفنا إىل ذلك ما تقتضية احلياة احلديث

ينبغي أن حتظي مبكانة كبرية يف املدرسة ، فحياتنا احلديثة مبا تقتضيه من ختطيط 

وانتخابات وجمالس إقليمية ونقابات وما إىل ذلك، تقتضية منا أن يكون كل فرد 

قادرًا على املناقشة حبيث يستطيع أن يئدي واجبه كعضو يف جمتمع إسالمي 

 ١٢.حر

  

 ض تعليم المحادثة اأغر   -ج 

  :لكل الدرس أغراض يف تعليمه، يهدف تعليم احملادثة اآلتية 

 .ليكون املتعلم متعودا على الكالم الفصيح أو التعبري الشفوي الصحيح - ١

ليكون املتعلم مسيطرا على حسن النطق وحسن األداء حىت يستطيع املستمع  - ٢

 .فهم كالمه

                                                             
  ٤٩٧-٤٩٤.ص… المرجع فىرشدى أمحد طعيمة،  ١١

 
  ١١٦.،ص)١٩٩١: دار الشواف (، فنون اللغة العربية، أمحد على مدكور   ١٢



 
 

 
 

املفردات والرتاكيب اجلديد وقادرا على إفادة  ليكون غنيا بالثروة اللغوية من - ٣

 .القواعد النحوية والصرفية يف كالمه

ليكون حمبا للغة العربية ، ألن اإلنسان إذا اعتاد التكلم يف أية لغة، وعلى  - ٤

األخص اللغة العربية أل�ا لغة القرآن الكرمي واحلديث الشريف ولغة الثقافة 

 .العربية

جليد وحيسن التعبري عن أغرض الناحية الشكلية أو أن يتحد املتعلم احلديث ا - ٥

 ١٣.املوضوعة

مترين الطلبة على االنطالق يف احلديث والكتابة عند ما تدعو احلاجة إليهما  - ٦

 ١٤.أو عندما يتطلب املوقف واحد منهما

 .كاخلوف: معاجلة عيوب الطلبة النفسية  - ٧

 .تربية الذوق اللغوي يف الطلبة وتقوتته - ٨

 .يت تتطلب فصاحة اللسان والقدرة على االرجتالإعدادهم للمواقف ال - ٩

 ١٥.سة واالبتكاردفع املتعلم إىل املمارا -١٠

 

 مفهوم الطريقة اإلنتقائية  -د 

إن جناح أي عملية تعليمية تعتمد على الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف توصيل   

املعلومات إىل تالميذه، مما حيقق اكتساب التالميذ هلذه املعلومات عن رغبة واقتناع �ا،  

                                                             
، المنهج الحديث في أصول التربية وطريقة التدريس الخاصة ، الجزء الثانيحامد عبد القادر ،  ١٣

  ١٥٧.،ص)١٩٥٧مكتبة النهضة املصرية ، ( 
  ٢١٤.،ص)١٩٨٩:مكتبة ( ،  طرق تعليم اللغة العربية ، الطبعة األولحممد عبد القادر وأمحد ، ١٤
مكتبة الفالح ( ،  اللغة العربية للمرحلة االبتدئيةعبد اهللا  عبد الرمحن الكندي وإبراهيم حممد عطا،   ١٥

  ١٣٨-١٣٦.،ص)١٤١٦، 



 
 

 
 

كما يتوقف على قدرة املعلم يف �يئة نفوس املتعلمني مما جيعلهم على استعداد 

 ١٦.قدم إليهمالستيعاب وقبول كل معلومة ت

. هلذا الطريقة عدة أمساء منها الطريقة املختارة والطريقة االختيارية والطريقة التوليفية 

ونادى املربون بأن ليس طريقة واحدة تناسب مجيع األهداف ومجيع الطالب ومجيع 

  .املعلمني ومجيع برامج تدريس اللغات األجنبية

اإلستفادة منها تدريس اللغة كل الطريقة يف التدريس هلا حماستها و ميكن   

والتوجد طريقة مثالية متاما وخطئة متاما ألن لكل الطريقة حجج هلا وحجج . األجنبية

  ١٧.ومن املمكن أن تنظر إىل الطريقة السابق أساس أ�ا متعارضة أو متناقضة. عليها

  

 اإلفتراضات الكامنة وراء اإلنتقائية   -ه 

 .ستفادة يف تدريس اللغة األجنبيةكل طريقة يف تدريس هلا حماسبها وميكن اال - ١

التوجد طريقة مثالية متاما أو خطئة متاما ولكل طريقة مزايا وعيوب وحجج هلا   - ٢

 .وحجج عليها

من املمكن النظر إىل الطرئق الثالثة السابقة على أساسة تدريس أن بعضها  - ٣

يكمل البعض اآلخر بدال من النظر إليها على أساس أ�ا متعارضة أو 

 .متناقضة

التوجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األهداف ومجيع الطالب ومجيع  - ٤

 .املعلمني ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية

املهم يف التدريس الرتكيز على املتعلم وحاجاته وليس الوالء لطريقة تدريس معينة  - ٥

 .على حساب حاجات املتعلم

                                                             
 مكتبة(    العربية للناطقين بغيرهاتطوير منهج تعليم وتقويم اللغة ( ترميزي نينورسي ١٦

 Al-mumtaz Institute  ،٩١.،ص)٢٠١٥  
جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية بندا (،المدخل إلى تعليم اللغة العربيةسالمي بنت حممود، ١٧

  ٩٥.،ص)٢٠٠٤أتشيه، 



 
 

 
 

ليب اليت تناسب طالبه بغض  على املعلم أن يشعر أنه حر يف استخدام األسا - ٦

إذا خيتار املعلم من كل طريقة . النظر عن انتماء األساليب لطرق تدريس خمتلفة

األسلوب أو األساليب اليت تناسب حجات طالبه وتناسب املوقف التعليمي 

 ١٨.التعلمي الذي جيد املعلم نفسه فيه

 

 مزايا وعيوب الطريقة اإلنتقائية  - و 

  :ائية عند تعليم اللغة العربية كما يلىوأما مزايا الطريقة اإلنتق

تنمية قدرة الطالب على فهم ما يقرأ فهما دقيقا، وفهم ما يسمع أيضا، وتنمية  - ١

 .ثروته اللغوية

 .تنمية احرتام رأي اآلخر - ٢

 .تعويد إىل االنتثار يف حتليل املسائل - ٣

يعوق الطلبة عن االنطالق يف التعبري عن أنفسهم و تصرف انتباهم عما جيب  - ٤

يقال حجج عن الرتكيب النحوى السليم الذى يعجزون عن الوصول إليه  أن

 .غاليا

 .اجراءت التقومي بطريقة سهلة يسرية وحمدودة - ٥

إن هذه الطريقة مناسب إلعداد الكبرية من الطلبة إىل تنمية القدرة على التفكري  - ٦

 .يف اللغة سواء كانت حديثا أم قراءة أم كتابة

ة يف مواقف حية يستطيع الدارس من خالهلا فهم إن طريقة املباشر تقدم اللغ - ٧

إن أساس تعليم اللغة العربية �ذه الطريقة جعل اللغة . املفردات والرتكيب

 .مستخدمة فعالة

تعريض الطلبة للمواقف املختلفة الىت حيتمل مرورهم �ا والىت حيتاجون فيها إىل  - ٨

 .ممارسة اللغة

                                                             

  ١١٠.ص... تطوير منهج تعليم ،ترميزي نينورسي١٨ 



 
 

 
 

ب الطلبة على االتصال الفعال يف معرفة ترمجة املفهوم االتصال اللغة وتدري - ٩

 ١٩.مواقف احلياة العملية

 

  :وأما العيوب من الطريقة هي كما يلي

تدريب الطلبة تدريبا جيدا على احلفظ ولكنها تعوق منوهم العلمى يف التفكري   - ١

 .يف اللغة اجلديدة

أن الدارسني يف هذه الطريقة اليتقنون معرفة الرتكيب اللغوى واليرون أي قيمة   - ٢

تعلم قواعدها، هذا إىل جانب أن حماولة تطبيق عدد كبري من القواعد  يف

 .النحوية

 .إن عاتق املعلم قليل واليطلب منه شيئا من النشاط االبتداعي - ٣

إن استعمال الطريقة املباشر قاصر على املراحل األوىل واملبتدئة من تعلم والجمال  - ٤

 ٢٠.هلا ىف مراحل التالية املتقدمة

 

 التعليميةالوسائل   -ز 

مفهوم الوسائل التعليمية وتارخيها وتصنيفها وأمهيتها وقواعد استخدامها ويتميز 

الثورة العلمية والتكنولوجية، والنفتاح العلمي عن طريق  عصرنا العصر احلاضر بأنه 

شبكات االتصال، واملعلومات اليت كسرت العوائق، وسهلت التواصل بني الشعوب، ومما 

اليت نقلتنا من الرتكيز على احمللي والوطين إىل " العوملة"أيضا ظاهرة مييز هذا العصر 

  ٢١.ا�تمع العاملي، وأثرت يف ا�االت االقتصادية والثقافية واملعلوماتية كافة

  

                                                             
  .٨٩.،ص... ، المدخل إلىسالمي بنت حممود ١٩
  .٦٣.،ص... المدخل إلىسالمي بنت حممود،  ٢٠
  ١١١.،ص... تطوير منهجترميزي نينورسي،   ٢١



 
 

 
 

 أنواع الوسائل التعليمية

 الوسائل البصرية -١

النماذج : وهي مجيع الوسائل اليت تعتمد يف دراستها على حاسة البصر منها   

عينات، الرسوم، الصور، اخلرائط، األفالم الصامتة، املتحركة منها والثابتة، والرموز ال

  .التصويرية

 الوسائل السمعية  -٢

وتشمل مجيع احلواس اليت تعتمد يف استقباهلا على حاسة السمع ومنها 

  .التسجيالت الصوتية، اللغة اللفظية املسموعة، اهلاتف، اإلذاعة

 

  الوسائل السمعية البصرية -٣

ومتثل مجيع الوسائل اليت تعتمد يف استقباهلا على  البصرية الوسائل السمعية  

التلفزيون، أفالم الفيديو، األفالم السينمائية مبختلف : حاسة السمع والبصر معا مثل

  ٢٢.قياسها والشرائح املتزامنة مع التسجيالت الصوتية للشرح والتفسري

 

 اأهمية  الوسائل السمعية البصرية ومفهومه 

ي ما أحسن اختيارمها بدرجة واضحة البصري ميكن أن تسهم الوسائل السمعية

  :يف رفع مستوى كفاءة العملية التعليمية يف النواحى اآلتية 

 .املسامهة يف تعليم أعداد كبرية من الدراسني - ١

 .التغلب على املشكالت الناجتة من اإلنفجار املعريف - ٢

 .التالميذاملسامهة يف عالج الفروق الفردية بني  - ٣

 .توفري اخلربات املباشر وغري املباشر يف عملية التعليمية - ٤

 .إثارة اهتمام التالميذ وتشويقهم للدرس - ٥

                                                             
٢٢ ،Tarmizi Ninoersy ،١١٦-١١٥.،ص... تطوير منهج  



 
 

 
 

 .اإلسهام يف تكوين التالميذ عل املهارات واكتسا�ا - ٦

 ٢٣.اإلسهام يف التقليل من مقدار النسيان - ٧

  

 مزايا وعيوب الوسائل السمعية البصرية

  :السمعية البصرية ا من الوسائل مزايوأما   

 .قلة التكلفه ال جهزه - ١

 .نقل االخبار واحلقائق الواقعية لبيت املشاهد - ٢

 .تعترب وسائل كالرتفية - ٣

 .حتتاج وسائل السمعية البصرية إىل شاشة - ٤

 .حتتاج وسائل السمعية البصرية إىل الكهرباء - ٥

 

  :وأما العيوب من الوسائل السمعية البصرية   

 .جتذب التباه الطلبة - ١

 .إىل الوقت طويل إلعدادها إحتياجها - ٢

 .قلة أدوا�ا - ٣

 .تستعمل ليس ألحد شخص - ٤

  ٢٤.تعد مشهدة وسائل السمعية البصرية أنشطة سلبية - ٥

  

  
 
 

                                                             
مكتبة : ، املطبعة الفتية احلدسة، مصرىالمنهاج والوسائل التعليميةحممذ ليب النحبحى ورفقائه،  ٢٣

  ٢٤٠.ص ١٩٩٨األجنلوا املصربة، 
24Http://putusutrisna.blogspot.com/penerapan-media-audio-visual-

untuk.html/diakses 29 November 2017.jam. 11.00 



 
 

 
 

  الفصل الثالث

 جراءت البحث الحقليإ

  

 منهج البحث  -أ 

كانـــــــــت الطريقـــــــــة الـــــــــيت تســـــــــتخدمها الباحثـــــــــة يف هـــــــــذا البحـــــــــث هـــــــــي مـــــــــنهج 

العملــــى الــــذي تســــتطيع الباحثــــة وهــــو مــــنهج احلــــث )  Experimental Research(جتــــريب

الـذي لـه ) املتغـري التـابع ( علـى النتيجـة ) املتغري املستقل ( بواسطته أن يعرف أثر السبب 

  ٢٥٢٦.األثر اجلاي يف تقدم العلوم الطبيعية

 ،)Factorial Design(، البحث العاملية: البحث التجريب إىل أربع األقسام تنقسم

، والبحث جتريبية حقيقة )Pre- Experiment(والبحث التصميمات التمهيدية 

)Experiment   True  ( والبحث الشبه التجريبية ، )Quasi Experiment  .(  

 :ويأخذ اشكل التايل 

  

 ٢خ      x  ١خت   

  

  :التفصيل 

  االختبار القبلي:   ١خ

  االختبار البعدي:   ٢خ

x     :املعاجلة التجريبية  
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٢٦

مكتبة : الرياض(، الحث في علوم السلوكية، الطبعة الثانيةبلمدخل إلى اصاحل بن محد العّساف،  

  ٣٢٠ص ) ٢٠٠٠العيكان، 



 
 

 
 

 One group pre-test(التصميمات التمهيدية  قد اختارت الباحثة املنهج التجريب على  و

post test design  .( واختار الباحث الفصل الثاىن للعينة وألداء التجربة فيه. 

  

 عينة البحثمجتمع  و   -ب 

، )تشيه الغربية الشماليةأ MTsN 1  ا�تمع ىف هذا البحث هو مجيع الطلبة ىف كان 

وعينة هلذا فقط، ) أ٢(  الثاىن، وأخذ الباحث الطالبة يف الفصل طالبا ٥٢٧وعددهم 

 Purposive(وطريقة اختيار العينة هي الطريقة العمدية . طالبا ٣٤البحث وعددهم 

Sampling  ( يعين إختيار البحث عينة مبناسبة اخلصائص أو الصفات املينة اليت تتعلق

  .وف قبلهخبصائص أو صفات ا�تمع املعر 
“Ciri atau sifat tertentu  yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat 

dengan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya”.٢٧  

  

 طريقة جمع البيانات وأدواتها  -ج 

 :إن أدوات مجع البيانات اعتمدت الباحثة على األدوات التالية

 املالحظة املباشرة - ١

إ�ا أداة من أدوات البحثة اليت جتمع الباحثة بواسطتها املعلومات أو 

ويستعملها الباحثة هلذه الرسالة . البيانات عندما جترى عملية التعليم والتعلم

 .ملعرفة أنشطة الطلبة

 

  

 االختبار - ٢

                                                             
27 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, (Yogyakarta : Andi, 2002), 

hal. 82 



 
 

 
 

تعد االختبارات املقننة إحدى األدوات اليت ميكن أن تستخدمها الباحثة 

وتقوم  ٢٨.اليت حيتاجها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضجلمع املعلومات 

  :الباحثة بإختبارين، وهو كما يلى 

 االختبار القبلي

 إجراء التجربةقبل ختتربه ا�موعان التجريبية والضابطة وهو االختبار الذي 

بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسى لديهما يف مادة القواعد مثال قبل 

 .التجربة وحىت يتسىن معرفة أثر التجربة يف حتسينه

  

 

 االختبار البعدي

وهو االختبار الذي ختتربه ا�موعان التجريبية والضابطة بعد إجراء التجربة بغرض 

عد مثًال بعد إجراء التجربة حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديها يف مادة القوا

على املتغري ) التعليم املربمج(لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل 

 ٢٩).التحصيل الدراسي(التابع 

  

 طريقة تحليل البيانات -٣

  ) t’ Test‘(دي باختبارات ت عن نتيجة االختبار القبلي و البعوحتليل البيانا 

= ��  :٣٠فتستعمل الباحثة الرموز التالية 
��

����
   

  : البيانات

                                                             
مكتبة : الرياض(، المدخل إلى الحث في علوم السلوكية، الطبعة الثانيةصاحل بن محد العّساف،  ٢٨

  .٤٢٨-٤٢٧ص ) ٢٠٠٠العيكان، 
  ٣٠٧.ص...الحثبالمدخل إلى صاحل بن محد العّساف،  ٢٩

30Sudijono Anas, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta:PT.Raja 

Grafindo Persada, 2012) hal. 305 



 
 

 
 

 ٣١حاصلة املالحظة: ��

 
تغرية الثانية، فهو من متوستط الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و نتيجة امل: ��

          :اخلطوات التالية اتباع 

من  D جمموع الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و نتيجة املتغرية الثانية، و : �∑

 : خطوات اآلتية

D= � −  نتيجة املتغرية األوىل ناقصة بنتيجة املتغرية الثانية: �

x  :نتيجة املتغرية األوىل. 

Y  :نتيجة املتغرية  الثانية. 

N  :عدد العينة. 

  :اخلطاء املعياري للفروق اتباع الرموز التالية :����

  

 
املعياري للفروق بني نتيجة املتغرية األوىل و نتيجة املتغرية الثانية، اإلحنراف : ���

    : ٣٢ يعين

 ٣٣.العدد الثابت: ١
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث و مناقشتها

 

عرض البيانات -أ  

لمحة عن ميدان البحث  -١  

لقد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة عن أدوات البحث وهي االختبار القبلي           

الطريقة اإلنتقائية بالوسائل يف املالحظة املباشرة  واالختبار البعدي  إضافة إىل اعياد على 

يف هذا الفصل أرادت الباحثة أن توضح البيانات واملعلومات يف  ،السمعية البصرية

إعتمادا على رسالة عميد  . تشيه الغربية اجلنوبيةأ  MTsN 1 حلكومية ا سطةاملتو ملدرسة ا

  Un.08/TU-FTK/ TL.00/10/2018برقم هكلية علم الرتبية وتأهيل املعلمني ببندا أتشي

   .تجريبيةالوقامت الباحثة بالدراسة 

تشيه أكانت هذه املدرسة هي إحدى املدارس اإلسالمية املوجودة يف منطقة         

   Jl. Pendidikan Nomor 56 آتشيه الغربية اجلنوبيةتقع هذه املدرسة يف  .الغربية اجلنوبية

Kecamatan Susoh  هو ، ومدير هذه املدرسة اآلنErdiwar, S.Ag, M.Pd . يبلغ عدد

فصال، وفيما يلي توضح الباحثة عن عدد الطلبة هذه  ١٥الفصل هلذ املدرسة إىل 

  :املدرسة

  

  ٤- ١الجدول 

  نوبيةتشيه الغربية اجلأ  MTsN 1 حلكومية ا املتوسطةملدرسة اعدد طالبة يف 

  

 عدد الطلبة عدد الفصل الفصل رقم

 ١٧٨ مخسة فصول األول ١



 
 

 
 

 ١٧٤ مخسة فصول الثاين ٢

 ١٧٥ مخسة فصول الثالث ٣

 ٥٢٧ ١٥ المجتمع

. طالبا ٥٢٧توضح اجلدول السابق أن عدد الطلبة يف هذه املدرسة يبلغ           

.كعينة البحث)أ٢(الثاين وأخذت الباحثة منها الفصل   

:ع من اجلدول التايل ضفتو . مدرسا ٣٨وعدد املدرسني يف هذه املدرسة    

 

٤- ٢الجدول   

  نوبيةتشيه الغربية اجلأ  MTsN 1 حلكومية ا املتوسطةملدرسة ايف أمساء املدرسات اللغة العربية 
  

  املتخرجة فيه   أمساء املدرسات   الرقم

  جامعة الرانريي  S.Pd.I ،إيديينشه  ١

  جامعة الرانريي  S.Pd.Iمكيت كمال،   ٢

، ٢أتشيه الغربية اجلنوبية    MTsN 1مما سبق تشرح الباحثة أن املعلمون مبدرسة         

ومها متخرج من جامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي ومنهج الدرسي يف هذه املدرسة هي 

  . ١٣منهج 

هلا املرافق  تشيه الغربية اجلنوبيةأ  MTsN 1 حلكومية ا املتوسطةملدرسة اكانت 

ما يف اجلدول وهي ك. العامة اليت يستخدمها الطلبة خلدمتهم يف قضاء أنشطتهم اليومية

  :التايل 

  

  ٤- ٣الجدول 

  نوبيةتشيه الغربية اجلأ  MTsN 1 حلكومية ا املتوسطةملدرسة ااملرافق العامة يف 

  

 العدد أنواع الوسائل رقم



 
 

 
 

 ١٥ الفصول الدراسية ١

 ١ غرفة املدرسني ٢

 ١ غرفة ناظر املدرسة ٣

 ١ غرفة الصحة والعالج ٤

 ١ املكتبة ٥

 ١ ملعب الرياضة ٦

 ١ املقصف ٧

 ١١ املرحاض ٨

  ١  معمل احلاسوب  ٩

  ١  معمل الفيزياء و البيولوجي  ١٠

 ٣٤ المجموعة

 )٢٠١٨مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة . ٤-٣(

  

 فعالية الطريقة اإلنتقائية بالوسائل السمعية البصرية إجراء  -٢

اإلنتقائية بالوسائل السمعية فعالية الطريقة ن تقوم الباحثة بالدراسة التجريبية ع      

تشيه أ  MTsN 1 حلكومية ا املتوسطة يف املدرسة البصرية لرتقية قدرة التالميذ على احملادثة

 :وقد قامت الباحثة بنفسها كمدرسة . نوبيةالغربية اجل

 ٤- ٤الجدول 

  عملية التعليم والتعلم

       )اللقاء األول(  

  أنشطة الطلبة  أنشطة الباحثة

  ترد الطلبة السالم -  الباحثة الفصل بإلقاء السالمتدخل  -

وع صتقرأء الطلبة الدعاء باخل -قبل بداية  بقراءة الدعاء تأمر الباحثة -



 
 

 
 

  والرتتيب  التعليم

تعرف الباحثة امسها وتشرح اهلدف عن  -

  حضورها يف الفصل

  تستمع الطلبة إىل املدرسة -

  بدعوة كشف الغياب الطلبة�تم  -  الطالبات بكشف الغياب و الباحثةتدع -

عن املوضوع  أسئلة الباحثةتسأل  -

  السابق

  سؤال املدّرسة الطلبةجتيب  -

 )احلوار(  باالختبار القبلي الباحثةتقوم  -

  التعارف

أسئلة االختبار  الطلبةجتيب  -

  التعارف) احلوار( القبلي

تلقى الباحثة السالم إىل الطلبة قبل  -

وتنصحهّن بأن يتعلمن خروج الفصل 

  جيدا

تستمع الطلبة إىل نصيحة  -

  املدرسة وجتيب الطلبة السالم

  

  ٤- ٥ الجدول

  عملية التعليم والتعلم

 )الثاىناللقاء(    

  الرقم
  التعليميةالنشاط 

  أنشطة الطالبات  أنشطة المدرسة

  فتتاحاال  ١

تدخل املدّرسة الفصل بإلقاء  -

 السالم

قبل  الدعاءسة بقراءة تأمر املدرّ  -

 بداية التعليم

  

 جتيب الطالبات السالم -

  

  تقرأء الطالبات الدعاء  -

 



 
 

 
 

تدعو املدرسة الطالبات على   -

 كشف احلضور 

تعطي الباحثة الدوافع وتشرح  -

 أهدف تعليم

تستمر الباحثة عن الدرس الذي  -

قد درسوا يف يوم السابق 

  )التعارف(

تستمع الطالبات إىل  -

  االمساء املدعوة

الطالبات إىل شرح تستمع  -

 املدّرس

يتبع الطالبات التعليم   -

  )التعارف(باملدرسة 

  ساسيةاال  ٢

 الراعى

 تقسم املدّرسة الطالبات ىف أزواج -

تلعب املدّرسة الفيديو عن  -

 التعارف

 

تعطي املدرسة مثاال بعض حرف  -

 هجائية حتصل على الرتكيز

 

 يشارك املدرس النص عن التعارف -

 

 السؤال

 الطالبات الفرصةتعطي املدرسة  -

ليسألن السؤال عن  مخس دقائق

 .ما مل يفهمن املادة

، تأمر إذا وجد الطالبات السؤال -

  

  

 جتلس الطالبات ىف أزواج -

الطالبات مراقبة الفيديو  -

 عن التعارف

 

الطالبات بعض تشاهد  -

حرف هجائية حتصل 

  على الرتكيز

  

  

  

تسأل الطالبات عن   -

معىن مفردات من الفيديو 

  )التعارف(والنص 

  



 
 

 
 

. املدرسة الطالبات إلجابة األسئلة

فإذا مل تستطيع الطالبات فعليها 

 املدرسة إلجابة األسئلة

  

 الحفر

قشة املن ملدرسة الطالباتا ترشد -

 عن التعارف

املدرس خيبار بعض الطالب  -

لتالوة وتعريف أنفسهم باللغة 

 العربية مع التجويد الصحيح

  

 التفكير

املدرس خيرب الطالبات العثور  -

 عناصر لغوية عن الضمائر

  

 التبليغ

يقوم  املدرس بإخبار بعض  -

الطالب بزوج  ليقدم  حمادثة عن 

  التعارف 

  

  

  

  

  

زواجه تناقش الطالبات بأ -

 التعارفعن 

الطالبات حول لتالوة  -

وتعريف أنفسهم باللغة 

العربية مع التجويد 

 الصحيح

  

جتد الطالبات عناصر  -

  لغوية عن الضمائر

  

  

كل زوج يقدم حمادثة عن  -

 التعارف 

 

 االختتام  ٣

املدرسة الطالبات  ليلخصن  رشدت -

حتت إشراف اخلالصة من املوضوع 

 املدرسة

  

تلخص الطالبات  -

اخلالصة من املوضوع 

  حتت إشراف املدرسة



 
 

 
 

تقوم املدرسة التقومي بأسئلة  -

 مستعدة

تؤدي املدرسة املنعكس املتعلقة  -

 . مبوضوع الدرس

ترشد املدرسة الطالبات بقراءة  -

 احلمدلة

إىل ختتتم املدرسة الدرس بالسالم  -

الطالبات قبل خروج الفصل 

  وتنصحهن بأن يتعلمن جيدا

جتيب الطالبات التقومي  -

  من املدرسة

الطالبات  تستمع -

  من املدرسة املنعكس

 تقرأ الطالبات احلمدلة -

  

تستمع الطالبات إىل   -

نصيحة املدرسة وجتيب 

  الطالبات السالم

  

  

  

  ٤-٦الجدول

  عملية التعليم والتعلم

 )الثالثة اللقاء(    

  الرقم
  التعليميةالنشاط 

  أنشطة الطالبات  أنشطة المدرسة

  فتتاحاال  ١

تدخل املدّرسة الفصل بإلقاء  -

 السالم

قبل  سة بقراءة الدعاءتأمر املدرّ  -

 بداية التعليم

تدعو املدرسة الطالبات على   -

  

 جتيب الطالبات السالم -

  

  تقرأء الطالبات الدعاء  -

 

تستمع الطالبات إىل  -



 
 

 
 

 كشف احلضور 

وتشرح تعطي الباحثة الدوافع  -

  أهدف تعليم

  االمساء املدعوة

تستمع الطالبات إىل شرح  -

  املدّرس

  ساسيةاال  ٢

 الراعى

 تقسم املدّرسة الطالبات ىف أزواج -

تلعب املدّرسة الفيديو عن  -

 النشطات يف املدرسة

تعطي املدرسة مثاال بعض حرف  -

 هجائية حتصل على الرتكيز

يشارك املدرس النص عن  -

 النشطات يف املدرسة

 

 السؤال

 تعطي املدرسة الطالبات الفرصة -

ليسألن السؤال عن  مخس دقائق

 .ما مل يفهمن املادة

، تأمر إذا وجد الطالبات السؤال -

. املدرسة الطالبات إلجابة األسئلة

فإذا مل تستطيع الطالبات فعليها 

 األسئلة املدرسة إلجابة

  

 الحفر

  

  

 جتلس الطالبات ىف أزواج -

الطالبات مراقبة الفيديو  -

 عن النشطات يف املدرسة

تشاهد الطالبات بعض  -

حرف هجائية حتصل 

  على الرتكيز

  

  

  

تسأل الطالبات عن   -

معىن مفردات من الفيديو 

النشطات يف (والنص 

  )املدرسة

  

  

  

  

  



 
 

 
 

قشة املن ملدرسة الطالباتا ترشد -

 عن النشطات يف املدرسة

املدرس خيبار بعض الطالب   -

الطريقة لتحية وسؤال عن لتالوة 

النشطات يف املدرسة باللغة 

  العربية

 التفكير

املدرس خيرب الطالبات العثور  -

  عناصر لغوية عن مبتدأ جرب

 التبليغ

يقوم  املدرس بإخبار بعض  -

بزوج  ليقدم  حمادثة عن  الطالب

  النشطات يف املدرسة

زواجه تناقش الطالبات بأ -

 النشطات يف املدرسة عن

الطالبات حول لتالوة  -

لتحية وسؤال عن 

النشطات يف املدرسة 

 باللغة العربية

  

  

جتد الطالبات عناصر  -

  لغوية عن مبتدأ جرب

  

  

كل زوج يقدم حمادثة عن  -

 النشطات يف املدرسة

 

 االختتام  ٣

ترشد املدرسة الطالبات  ليلخصن  -

النشطات يف اخلالصة من املوضوع 

 املدرسة

تقوم املدرسة التقومي بأسئلة   -

 مستعدة

تؤدي املدرسة املنعكس املتعلقة  -

  .مبوضوع الدرس

  

تلخص الطالبات اخلالصة من  -

 املدرسةاملوضوع النشطات يف 

  

جتيب الطالبات التقومي  -

  من املدرسة

الطالبات  تستمع -

  من املدرسة املنعكس



 
 

 
 

ترشد املدرسة الطالبات بقراءة   -

 احلمدلة

ختتتم املدرسة الدرس بالسالم إىل  -

الطالبات قبل خروج الفصل 

  وتنصحهن بأن يتعلمن جيدا

 تقرأ الطالبات احلمدلة -

  

تستمع الطالبات إىل   -

نصيحة املدرسة وجتيب 

  الطالبات السالم

  

  

  تحليل البيانات -ب

فعالية الطريقة اإلنتقائية بالوسائل السمعية البصرية لترقية قدرة التالميذ  -١

  )ختبار البعديالقبلي واال االختبار ( المحادثةعلى 

ختبار البعدي ختبار القبلي واالت، فتقدم الباحثة نتيجة االاولتوضيح البيان      

 :كما يف اجلدول التايل 

   ٤- ٧الجدول 

 جمموعة الفرق بني نتيجة الطلبة من اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي

 رقم
نتيجة االختبار 

 (x) القبلي

نتيجة االختبار 

 (y) البعدي
D=y-x 

D2 = (y-

x)2 

١ 50 80 30 900 

٢ 50 83 33 1089 

٣ 50 83 33 1089 

٤ 53 87 34 1156 

٥ 54 87 33 1089 

٦ 54 87 33 1089 



 
 

 
 

٧ 54 87 33 1089 

٨ 54 87 33 1089 

٩ 54 87 33 1089 

١٠ 54 87 33 1089 

١١ 55 87 32 1024 

١٢ 55 87 32 1024 

١٣ 55 92 37 1369 

١٤ 57 92 35 1225 

١٥ 57 92 35 1225 

١٦ 58 92 34 1156 

١٧ 58 92 34 1156 

١٨ 58 92 34 1156 

١٩ 58 92 34 1156 

٢٠ 58 96 38 1444 

٢١ 62 96 34 1156 

٢٢ 
62 96 34 1156 

٢٣ 
62 96 34 1156 

٢٤ 
62 96 34 1156 

٢٥ 65 96 31 961 

٢٦ 
65 96 31 961 



 
 

 
 

  

فاجلدول السابق حصلت  ،)T’ Test‘(ت  –نظرا إىل النتيجة من االختبار 

  :الباحثة على البنود اآلتية 

  1123=  �∑جمموع الفرق بني اإلجابتني  -١  

  37189= ��∑اإلجابتني جمموع مربعات الفرق بني   - ٢  

 N( =34( عدد العينة  - ٣  

  :، أن تتبع خطوات التالية (MD)وملعرفة متوسطة الفرق بني نتيجة املعتغريتني 

    

�� =
Σ�

�
	= 	

1123

34
	= 33,02 

 

وهذا   )SDD(مث نبحث الباحث عن االحنراف املعياري للفروق بني النتيجة املتغني 

      :كما يدل عليها القانون التايل 

٢٧ 
66 98 32 1024 

٢٨ 
66 98 32 1024 

29 66 98 32 1024 

30 66 98 32 1024 

31 67 98 31 961 

32 67 98 31 961 

33 67 98 31 961 

34 67 98 31 961 

N=34 - - 
�∑�� =37189 



 
 

 
 

��� =
� Σ�

٢

�
− �
Σ�

�
�

٢

= � 37189

34
−�
1123

34
�

٢

 

  

      								= � 1093,79— (33,02)٢  

           														= √1093,79− 		1090,94    

        													= �2,85 = 1,68  

  : )SEMD(مث عليها الباحثة باالكتشاف عن اخلطأ املعياري للفروق  
  

���� =
���

√� − 1
	=

1,68

√34− 1
	=
1,68

√33
=
1,68

5,74
= 0,29 

   

ت عن نتيجة املالحظة -وأّما اخلطوة األخرية فتخرب الباحثة البيانات باختبار    

  : كما يلي   )��(

	�� = 	
��

�� ��
		= 		

33,02

0,29 .
= 	112,35 

 

، عند (��)112,35ومن اخلطوات السابقة، فتحسب الباحثة أن النتيجة ت       

ليس .سلبا (��)اختبار الفرضية، يتم إجراؤها على اجلانب األيسر من املنحىن إذا مت ت

ولكن له معىن إجراء اختبار الفرضية على ) عدد(ناقص (��) هلا معىن الرقم السالب ت

 :اجلدول بالرموز ليقارن بالنتيجة . اليسار

db = N-1            

db = 34-1 

db = 33    

 

اجلدول على مستوى  -فتوجد النتيجة ت ،dbو بعد أن حسبت الباحثة         

 .1,692=٪ ٥ )signifikansi(الداللة 

، ttabelأكرب من نتيجة ت اجلدول (��) أو نتيجة ت  <ttabel tوإذا كانت نتيجة 

أما إذا كانت نتيجة . مقبول )Ha(مردود والفرض البديل ) Ho(فذلك الفرض الصفرى 



 
 

 
 

ttabel t <  أو نتيجة ت(t)  أصغر من نتيجة ت اجلدولttabel ، فذلك الفرض الصفرى

)Ho (  مقبول والفرض البديل)Ha(  مردود.  

  

والنتيجة ت اجلدول 112,35 (��)ومن القانون السابق، وجدت الباحثة ت   

فالنتيجة ت أكرب من نتيجة ت ، 1,692٪ يعين ٥ )signifikansi(على مستوى الداللة 

) Ha(مردود والفرض البديل) Ho(والفرض الصفرى  )1,692<112,35( اجلدول

الطريقة اإلنتقائية بالوسائل السعية لذلك هذه الوسيلة فعاال استخدمها يف . مقبول

  .البصرية

  

  )إدارة التعلم قدرة الطالبات في(مباشرة  تحليل البيانات للمالحظة -٢

  8-4 جدول

  أنشطة الطلبة يف عملية التعلم للدور األول

  النتيجة الملحوظة  الناحية الملحوظة  رقم

٤  ٣  ٢  ١  

١  

  

  : النشاط األوىل

  جتيب الطالبات  السالم  - ١

  الطالبات تقرأ الدعاء قبل بداية التعلم - ٢

  �تم الطالبات بدعوة كشف احلضور - ٣

 حالة الطالب يف أخذ الدروس - ٤

 الطالب بأهداف التعلم اليت ينقلها املعلم يهتم - ٥

  جيلس الطالب مع شركائهم - ٦

      

  

√  
  
  
  
  
  
√  

  

√  
  
  
√  
√  
√ 



 
 

 
 

  :األساسية   األنشطة  ٢

 الراعى

 يسمع الطالب إىل شرح للطريقة اليت وصفها املعلم - ١

الذي يقرأه املعلم  )احلوار( يلتفت الطالب إىل النص - ٢

 أمام الفصل

 السؤال

 املعلم مل يتم فهمهايسأل الطالب عن تفسريات  - ١

 يسأل الطالب عن املفردات مل يتم فهمها - ٢

 الحفر

 يبدأ الطالب يف لعب األدوار بشركائهم - ١

 مساعد

 مواقف الطالب عند مناقشة كل شريك - ١

يبدأ الطالب يف لعب األدوات أمام الفصل مع  - ٢

  شركائهم

    
  
  
√  
  
√  

  

  

  

  

  

  

√  
  
√  
  

√  
  
  
√  
  
√  
  
  
  

  

  : االختتام  ٣

يتقدم (نتائج التعلم يعمل الطالب على تقييم  - ١

الطالب يف أزواج ملمارسة األحاديث حول األنشطة 

 )املدرسية

يستمع الطالب إىل الرسائل األخالقية اليت ينقلها  - ٢

 املعلم

 جييب الطالب على أسئلة التأمل اليت طرحها املعلم - ٣

    
  
√  
  
  
  
  
  
  
√  
  

  

  

  

  

√  
  

  

  

  

  
  
  
  
  



 
 

 
 

 

  : البيانات

،  وإذا ٤وأما النتيجة الكاملة فهي إذا تفعل الطالبات الطريقة الكاملة فوجد�ا النتيجة 

، إذا تفعل الطالبات النشاط قلة من بعضها فوجد�ا النتيجة ٣بعضها فوجد�ا النتيجة 

 .١، وإذا ال تفعل الطالبات النشاط فوجد�ا النتيجة ٢

  

عند إجراء عملية التعليم والتعلم أنشطة الطالبات حتسب البيانات من و 

  ٣٤:باستعمال القانون

� =
f

N
�	100%  

  :البيانات

 النسبة املؤية: P : البيان 

f  :جمموع القيمة احلصولة عليها  

N :النتيجة الكاملة  

 

 فعالية الطريقة اإلنتقائية بالوسائل عند مل إجراءبات الطالأنشطة  أما نتيجة

 (F)تعلم أن النتائج احملصولة عليها  السمعية البصرية لرتقية قدرة التالميذ على احملادثة

  :  ٤-٨فهو واضح من اجلدول  ٦٨هلا  (N)، والنتيجة الكاملة ٤٥عددها 
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  √  الطالب جييبون على حتيات املعلم - ٤
  

    ٣٣  ١٢    ا�موع

  ٤٥  العدد اإلمجايل



 
 

 
 

� =
f

N
�	100% =

45

68
�	100% 	 =

4500

68
= 66,17	%  

 

وهذه  ٪65– 56تدل على أ�ا وقعت ما بني حد  ٪ P =66,17ونتيجة 

لرتقية  فعالية الطريقة اإلنتقائية بالوسائل السمعية البصريةفتكون داللة أن . النتيجة جيد

 .على احملادثةالتالميذ قدرة 

  9-4جدول 

  )تطبيق وسائل السمعية البصرية(أنشطة الطلبة يف عملية التعلم للدور الثاين 

  النتيجة الملحوظة  الناحية الملحوظة  رقم

٤  ٣  ٢  ١  

١  

  

  : النشاط األوىل

  جتيب الطالبات  السالم  - ١

  الطالبات تقرأ الدعاء قبل بداية التعلم - ٢

  �تم الطالبات بدعوة كشف احلضور - ٣

 حالة الطالب يف أخذ الدروس - ٤

 يهتم الطالب بأهداف التعلم اليت ينقلها املعلم - ٥

 جيلس الطالب مع شركائهم - ٦

  

        

√  
  
√  
√  
√  
  
√  
√ 

  :األساسية   األنشطة  ٢

 الراعى

 الطالب إىل شرح للطريقة اليت وصفها املعلميسمع  - ١

 يلتفت الطالب مقاطع الفيديو ياعبها املعلم - ٢

 السؤال

 يسأل الطالب عن تفسريات املعلم مل يتم فهمها  - ١

      

  

  

  

  

  
√  

  

  

  

√  
√  
  
  



 
 

 
 

 

  : البيانات

،  وإذا ٤وأما النتيجة الكاملة فهي إذا تفعل الطالبات الطريقة الكاملة فوجد�ا النتيجة 

، إذا تفعل الطالبات النشاط قلة من بعضها فوجد�ا النتيجة ٣بعضها فوجد�ا النتيجة 

األنشطة حتسب البيانات من و ، ١، وإذا ال تفعل الطالبات النشاط فوجد�ا النتيجة٢

  ٣٥:ء عملية التعليم والتعلم باستعمال القانونعند إجراالطالبات 
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 يسأل الطالب عن املفردات مل يتم فهمها - ٢

 الحفر

 يبدأ الطالب يف لعب األدوار بشركائهم - ١

 مساعد

 مواقف الطالب عند مناقشة كل شريك - ١

يبدأ الطالب يف لعب األدوات أمام الفصل مع   - ٢

  شركائهم

√  
  
  
  
  
  
√  

  

  

√  
  
  
  
√  

  : االختتام  ٣

يتقدم الطالب (يعمل الطالب على تقييم نتائج التعلم  - ١

 )يف أزواج ملمارسة األحاديث حول األنشطة املدرسية

يستمع الطالب إىل الرسائل األخالقية اليت ينقلها   - ٢

 املعلم

 جييب الطالب على أسئلة التأمل اليت طرحها املعلم - ٣

  الطالب جييبون على حتيات املعلم - ٤

        

√  
  
  
√  
  
  
√  
√  

  ٥٦  ٩      ا�موع

  ٦٥  العدد اإلمجايل



 
 

 
 

� =
f

N
�	100%  

  

  :البيانات

 يةالنسبة املئو : P : البيان 

f  :جمموع القيمة احلصولة عليها  

N :النتيجة الكاملة  

 

فعالية الطريقة اإلنتقائية بالوسائل السمعية عند  إجراء بات الطالأنشطة  أما نتيجة

، ٦٥عددها  (F)أن النتائج احملصولة عليها  على احملادثةالبصرية لرتقية قدرة التالميذ 

  :  ٤- ٩فهو واضح من اجلدول  ٦٨هلا  (N)والنتيجة الكاملة 

� =
f

N
�	100% =

65

68
�	100% 	 =

6500

68
= 95,58	%  

 ٣٦:أحوال أن نتائج تنقسم إىل مخسة يف كتابه  Anas Sudijonoواعتمادا على رأي  

  ممتاز=  ٪ ١٠٠ -٨١

  جيد جدا=  ٪ ٨٠ -٦٦

  جيد=  ٪ ٦٥ -٥٦

  مقبول=  ٪ ٥٥ -٤١

راسب=  ٪ ٤٠ – ٠  

وهذه  ٪ ١٠٠ – ٨١تدل على أ�ا وقعت ما بني حد  P =95,58٪ونتيجة 

فعالية الطريقة اإلنتقائية بالوسائل فتكون داللة أن فتكون داللة أن . النتيجة ممتازة

 .على احملادثةالتالميذ لرتقية قدرة  السمعية البصرية
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث  - أ

فعالية الطريقة اإلنتقائية بالوسائل اعتمادا على حصول البحث عما يتعلق ب

، املتوسطةيف الفصل الثاين باملرحلة السمعية البصرية لرتقية قدرة التالميذ على احملادثة 

  :تيةوستقدم الباحثة اخلالصة اآل

السمعية البصرية لرتقية قدرة التالميذ على فعالية الطريقة اإلنتقائية بالوسائل إن  - ١

أكرب من النتيجة ت ) ttest(والدليل على هذا أن نتيجة ت احلساب . احملادثة

 فالنتيجة ت. 	112,35فحصلت الباحثة على النتيجة ت ). ttable(اجلدول 

 .)ttable ()112,35>1,692( أكرب من نتيجة ت اجلدول  )ttest(احلساب 

 

الطريقة اإلنتقائية بالوسائل بات بعد تطبيق الطالإن املالحظة املباشرة عن أنشطة  - ٢

تدل على أ�ا وقعت ما بني حد      P =95,58٪بنتيجة  السمعية البصرية

 .وهذه النتيجة ممتازة ٪ ١٠٠ – ٨١

 

 المقترحات  - ب

  : اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية 

  أن يطّبقوا ويستمروا عملية تشيه الغربية اجلنوبيةأ   MTsN 1للمدرسني بــــينبغي  - ١

، ألن هلا أثارا تقائية بالوسائل السمعية البصريةفعالية الطريقة اإلنالتعليم والتعلم 

 .احملادثةشديدا لرتقية رغبة الطالبات وقدر�ن على 



 
 

 
 

نقد، إذا وجدوا فيها خطأ ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بال - ٢

أو نقصان فأن يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا 

  .للباحثة والقارئني



 
 

 
 

 المراجع

 المراجع العربية  - أ

  ) م١٩٥٨ دار الكتب العرىب،: بريوت( ،لسان العربى، ابن النظور

  )١٩٩١: دار الشواف( اللغة العربيةفنون أمحد على مدكور ، 

 مكتبة(     تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين بغيره ،ترميزي نينورسي

Al-mumtaz Institute ،٢٠١٥(  

، ل التربية وطريقة التدريس الخاصةالمنهج الحديث في أصو حامد عبد القادر ، 

  )١٩٥٧، مكتبة النهضة املصرية( الجزء الثاني

: القاهرة( المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخررشدى أمحد طعيمة، 

  )ر الفكري العريبدا

تدرس العربية في تعليم العام، نظريات رشيد أمحد طعيمة وحممد السيد مناع، 

  ) دارالفكري العريب: القاهرة ( وتجارب

جامعة الرانريي اإلسالمية ( يةالمدخل إلى تعليم اللغة العرب  ،سالمي بنت حممود

  )م٢٠٠٤ احلكومية بند أتشيه،



 
 

 
 

، الحث في علوم السلوكية، الطبعة الثانيةبالمدخل إلى ، صاحل بن محد العّساف

  )٢٠٠٠مكتبة العيكان، : الرياض(

، اللغة العربية للمرحلة االبتدئيةعبد الرمحن الكندي وإبراهيم حممد عطا، عبد اهللا 

  )١٤١٦، مكتبة الفالح(

  )١٩٨٩:مكتبة (، طرق تعليم اللغة العربية ، الطبعة األولحممد عبد القادر وأمحد ، 

جامعة : مكة املكرمة( تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، مد كامل الناقةحم

  )م ١٩٨٥أم القرى، 

، املطبعة الفتية احلدسة، المنهاج والوسائل التعليميةحممذ ليب النحبحى ورفقائه، 

 )م١٩٩٨مكتبة األجنلوا املصربة، : مصرى(

، املكتوبة الشرقية(، طبعة جديدة المنجد في اللغة و األعالم، مؤسسة دار املشرق

  ) م١٩٩٦
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MTsN 1 ABDYA 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : II / I (Ganjil) 

Materi Pokok  : ) التعارف(  

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (2 x Pertemuan) 

 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

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

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

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

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 



 
 

 
 

B. Kompetensi Dasar & Indikator 

No Kompetensi Dasar Indikator 
1 1.1Menyadari pentingnya 

kejujuran dan percaya diri 

sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan madrasah. 

1.1.1 Meyakini pentingnya kejujuran dan 

percaya diri sebagai anugerah Allah 

dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan 

madrasah. 

 

2 2.1Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, percaya diri, dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah. 

2.2Menunjukkan perilaku 

motivasi internal (instinsik) 

untuk kemampuan 

pengembangan kemampuan 

berbahasa. 

2.3Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasi 

internasional dan pengantar 

dalam mengkaji khazanah 

keislaman. 

2.1.1 Memiliki perilaku jujur dan percaya 

diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.1.2 Menunjukkan semangat dalam 

belajar bahasa Arab 

 

3 3.1 Memahami bunyi, makna, dan 

gagagsan dari kata, frase 

kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang 

berkaiatan dengan topik: 

 baik secara lisan التعارف

maupun tertulis 

3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, 

dan   kalimat bahasa Arab sesuai judul 

 

3.1.2 Membedakan penggunaan Dhamir 

(kata ganti) 

4 4.1 Mendemonstarsikan ungkapan 

informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topik : 

  التعارف

     Dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

4.1.1 Mengungkapkan kembali bunyi 

kata dan kalimat tentang التعارف secara 

lisan sesuai dengan unsure kebahasaan 

yang baik dan benar 



 
 

 
 

C. Materi Pembelajaran 

 التعارف
D. Metode Pembelajaran 

 Sam’iyyah Syafahiyyah 

  Tanya jawab 

 Diskusi 

 Meode Elektik 

 

E. Media dan Alat Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran 

 Lembar kerja Guru dan Siswa 

 Video Al-Hiwar 

 Soal Pre test  

 

2. Alat Pembelajaran 

 Papan Tulis 

 Spidol 

 Penghapus 

 Proyektor 

 Laptop 

 

 

F. Sumber Belajar 

 Buku siswa Ta’lim Al- Lughah Al-‘Arabiyyah kelas VIII 

Tsanawiyah 

 

G. Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama 

Langkah Pembelajaran Deskripsi Alokasi 

Waktu 

 
 
 
 
 
 
Kegiatan Pebelajaran 

- Peserta didik menjawab salam 

- Peserta didik membaca do’a dengan kusyu’ dan tertib 

- Peserta didik mendengarkan guru yang memnyampaikan 

tujuan tentang kehadiran di kelas 

- Peserta didik memperhatikan absen 

- Peserta didik menjawab soal minggu lalu 

 
 
 
 
 
 
45 menit 



 
 

 
 

- Peserta didik menjawab soal pre –test (percakapan) 

tentang perkenalan 

- Peserta didik mendengarkan nasehat guru  

- Peserta didik menjawab salam 

 

2. Pertemuan Kedua 

Langkah Pembelajaran Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan pendahuluan 

 

- Peserta didik menjawab salam dan membaca doa sebelum 

memulai pembelajaran 

- Peserta didik mendengarkan absen 

- Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 

- Peserta didik diajak untuk mengingat kembali materi yang 

telah dipelajari (tentang ta’aruf)  

10 Menit 

Kegiatan Inti 1. Mengamati:. 

- Peserta didik duduk secara berpasangan untuk 

mengamati video tentang cara Ta’aruf yang benar 

- Peserta didik memperhatikan beberapa huruf hijaiyyah 

yang mendapatkan penekanan  

2. Menanya: 

- Peserta didik bertanya tentang makna mufradat dari 

video dan teks (Ta’aruf). 

3. Mengeksplorasi : 

- Peserta didik berdiskusi dengan pasangannya tentang 

materi ta’aruf. 

- Peserta didik mencoba untuk melfalkan  dan 

memperkenalkan diri dalam bahasa arab dengan 

intonasi yang benar. 

4. Mengasosiasi:  

Peserta didik menemukan unur-unsur bahasa tentang 

25 Menit 



 
 

 
 

kata ganti (Dhamir)  

5. Mengkomunikasikan:  

- Peserta didik mempresentasikan muhadasah  

( percakapan) tentang ta’aruf 

 

Kegiatan Penutup - Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran 

dibimbing oleh guru 

- Peserta didik memberikan refleksi terhadap proses 

pembelajaran 

- Peserta didik membaca hamdalah 

- Peserta didik memperhatikan nasehat/pesan moral dari 

guru 

- Peserta didik  bersama guru menutup pembelajaran 

dengan do’a dan salam 

10Menit  

 

H. Penilaian 

 Observasi 

 Tes Lisan 

 

 

....................................

2018 

 

Mengetahui,       Mahasiswa 

Peneliti   

Guru Mata Pelajaran      

 

      Rahmi Hayati 

NIP.        NIM. 

140202127 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 1 

Lembar Kerja Siswa ) ختبار القبلياال (  

1. Peneliti menjelaskan pelaksanaan tes  

2. Peneliti memanggil peserta didik secara berpasangan untuk melakukan 

percakapan (Al-Hiwar) di depan kelas لتعارف ا  Setiap pasangan di berikan 

waktu selama 4 menit untuk melakukan percakapan percakapan (Al-

Hiwar) 

3. Peneliti memperhatikan peserta didik yang sedang melakukan percakapan 

untuk menilai Maharah kalam dengan mencatat pada format penilaian 

yang telah disiapkan 

 

Lampiran 2 

   Lembar Penilaian 

1. Penilaian Kompetensi Sikap 

No 
Nama 
Siswa 

Aspek yang dinilai 
Jumlah Percaya 

diri 
Tanggung 

Jawab 
Peduli 

Kerja 
Siswa 

Santun 

1        
2        
3        
4        
5        
Dst.        

 

Keterangan: 

 4 = Sangat Baik 

 3 = Baik 

 2 = Cukup 

 1 = Kurang 

 

Jumlah Nilai = 
�����	����������

�����	��������
�	100 



 
 

 
 

2. Penilaian kompetensi pengetahuan 

  منهاج االختبار فى تطبيق الطريقة اإلنتقائية بالوسائل السمعية البصرية

  : ١الطلبة 

 : ٢الطلبة 

  

  منرة

  

  الناحية امللحوظة

  فاصلة تقدير

  

  

  قيمة معدلة

4  3  2  1    

خمارج احلروف   ١

  اهلجائية

            ١الطلبة 

            ٢الطلبة 

مناسبةاملفردات   ٢

  املختارة 

            ١الطلبة 

            ٢الطلبة 

            ١الطلبة   قواعد اللغويةال  ٣

            ٢الطلبة 

طالقة ىف ال  ٤

  احملادثة

            ١الطلبة 

            ٢الطلبة 

            ١الطلبة   تنغيم الصوت  ٥

            ٢الطلبة 

            ١الطلبة   تعبري الوجه  ٦

            ٢الطلبة 
 

 

 

 



 
 

 
 

Keterangan: 

 4 = Sangat Baik 

 3 = Baik 

 2 = Cukup 

 1 = Kurang 

 

Jumlah Nilai = 
�����	����������

��
�	100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MTsN 1 ABDYA 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : II / I (Ganjil) 

Materi Pokok  : )النشطات في المدرسة(  

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1 x Pertemuan) 

 

 

I. Kompetensi Inti 

5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

6. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

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

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

7. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

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

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

8. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

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

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 



 
 

 
 

J. Kompetensi Dasar & Indikator 

No Kompetensi Dasar Indikator 
1 1.1Menyadari pentingnya 

kejujuran dan percaya diri 

sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan madrasah. 

1.1.1 Meyakini pentingnya kejujuran dan 

percaya diri sebagai anugerah Allah 

dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan 

madrasah. 

 

2 2.1Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, percaya diri, dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah. 

2.2Menunjukkan perilaku 

motivasi internal (instinsik) 

untuk kemampuan 

pengembangan kemampuan 

berbahasa. 

2.3Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasi 

internasional dan pengantar 

dalam mengkaji khazanah 

keislaman. 

2.1.1 Memiliki perilaku jujur dan percaya 

diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan 

sekolah. 

2.1.2 Menunjukkan semangat dalam 

belajar bahasa Arab 

 

3 3.1 Memahami bunyi, makna, dan 

gagagsan dari kata, frase 

kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang 

berkaiatan dengan topik: 

 baik secara النشطات في المدرسة

lisan maupun tertulis 

 

3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, 

dan   kalimat bahasa Arab sesuai judul 

 

3.1.2 Menemukan unsur bahasa tentang 

mubtada dan khabar 

4 4.1 Mendemonstarsikan ungkapan 

informasi lisan dan tulisan 

sederhana tentang topik : 

 النشطات في المدرسة

     Dengan memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

4.1.1 Mengungkapkan kembali bunyi 

kata dan kalimat tentang  النشطات في

 secara lisan sesuai dengan unsure المدرسة

kebahasaan yang baik dan benar 



 
 

 
 

kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

 

  

K. Materi Pembelajaran 

 النشطات في المدرسة

L. Metode Pembelajaran 

 Sam’iyyah Syafahiyyah 

  Tanya jawab 

 Diskusi 

 Meode Elektik 

 

M. Media dan Alat Pembelajaran 

3. Media Pembelajaran 

 Lembar kerja Guru dan Siswa 

 Video Al-Hiwar 

 Soal Pos test 

 

4. Alat Pembelajaran 

 Papan Tulis 

 Spidol 

 Penghapus 

 Proyektor 

 Laptop 

 

 

N. Sumber Belajar 

 Buku siswa Ta’lim Al- Lughah Al-‘Arabiyyah kelas VIII 

Tsanawiyah 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

O. Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran 

 

3. Pertemuan Ketiga 

Langkah Pembelajaran Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan pendahuluan 

 

- Peserta didik menjawab salam dan membaca doa sebelum 

memulai pembelajaran 

- Peserta didik mendengarkan absen 

- Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 

- Peserta didik diajak untuk mengingat kembali materi yang 

telah dipelajari (kegiatan  disekolah)  

10 Menit 

Kegiatan Inti 6. Mengamati:. 

- Peserta didik duduk secara berpasangan untuk 

mengamati video tentang cara kegiatan  disekolah 

yang benar 

- Peserta didik memperhatikan beberapa huruf hijaiyyah 

yang mendapatkan penekanan  

7. Menanya: 

- Peserta didik bertanya tentang makna mufradat dari 

video dan teks (kegiatan  disekolah). 

8. Mengeksplorasi : 

- Peserta didik berdiskusi dengan pasangannya tentang 

materi kegiatan  disekolah. 

- Peserta didik mencoba untuk melfalkan  dan 

memperkenalkan diri dalam bahasa arab dengan 

intonasi yang benar. 

9. Mengasosiasi:  

Peserta didik menemukan unur-unsur bahasa tentang 

mubtada dan khabar 

10. Mengkomunikasikan:  

- Peserta didik mempresentasikan muhadasah  

25 Menit 



 
 

 
 

kegiatan  disekolah  

Kegiatan Penutup - Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran 

dibimbing oleh guru 

- Peserta didik memberikan refleksi terhadap proses 

pembelajaran 

- Peserta didik membaca hamdalah 

- Peserta didik memperhatikan nasehat/pesan moral dari 

guru 

- Peserta didik  bersama guru menutup pembelajaran 

dengan do’a dan salam 

10Menit  

 

 

P. Penilaian 

 Observasi 

 Tes Lisan 

 

 

....................................

2018 

 

Mengetahui,       Mahasisa 

Peneliti   

Guru Mata Pelajaran      

 

      Rahmi Hayati 

NIP.        NIM. 

140202127 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 1 

Lembar Kerja Siswa ) بعدياإلختبار ال(  

4. Peneliti menjelaskan pelaksanaan tes  

5. Peneliti memanggil peserta didik secara berpasangan untuk melakukan 

percakapan (Al-Hiwar) di depan kelas بعدياإلختبار ال  Setiap pasangan di 

berikan waktu selama 4 menit untuk melakukan percakapan percakapan 

(Al-Hiwar) 

6. Peneliti memperhatikan peserta didik yang sedang melakukan percakapan 

untuk menilai Maharah kalam dengan mencatat pada format penilaian 

yang telah disiapkan 

Lampiran 2 

   Lembar Penilaian 

3. Penilaian Kompetensi Sikap 

No 
Nama 
Siswa 

Aspek yang dinilai 
Jumlah Percaya 

diri 
Tanggung 

Jawab 
Peduli 

Kerja 
Siswa 

Santun 

1        
2        
3        
4        
5        
Dst.        

 

Keterangan: 

 4 = Sangat Baik 

 3 = Baik 

 2 = Cukup 

 1 = Kurang 

 

Jumlah Nilai = 
�����	����������

�����	��������
�	100 



 
 

 
 

4. Penilaian kompetensi pengetahuan 

  منهاج االختبار فى تطبيق الطريقة اإلنتقائية بالوسائل السمعية البصرية

  : ١الطلبة 

 : ٢الطلبة 

  

  منرة

  

  الناحية امللحوظة

  فاصلة تقدير

  

  

  قيمة معدلة

4  3  2  1    

خمارج احلروف   ١

  اهلجائية

            ١الطلبة 

            ٢الطلبة 

مناسبةاملفردات   ٢

  املختارة 

            ١الطلبة 

            ٢الطلبة 

            ١الطلبة   قواعد اللغويةال  ٣

            ٢الطلبة 

طالقة ىف ال  ٤

  احملادثة

            ١الطلبة 

            ٢الطلبة 

            ١الطلبة   تنغيم الصوت  ٥

            ٢الطلبة 

            ١الطلبة   تعبري الوجه  ٦

            ٢الطلبة 
 

 

 

 



 
 

 
 

Keterangan: 

 4 = Sangat Baik 

 3 = Baik 

 2 = Cukup 

 1 = Kurang 

 

Jumlah Nilai = 
�����	����������

��
�	100 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

تجريبيةالصوار أنشطة البحث في الفصل ال  

 

 

 االختبار القبلي

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 عملية التعليم والتعلم

 

 

 االختبار البعدي

 

 

 



 
 

 
 

 السيرة الذاتية

  البيانات الشخصية: أوال

  رمحي حيايت:     االسم الكامل

  ١٤٠٢٠٢١٢٧:     رقم القيد

  ١٩٩٥مايو  ٠٣داس بارت، :   حمل وتاريخ امليالد

  اإلناث:       اجلنس

  اإلسالم:       الدين

  إندونيسيا:       اجلنسية

  غري متزوجة:   احلالة االجتماعية

  كوفلما دار السالم بندا أتشيه:       العنوان

  طالبة:       العمل

  hayatirahmi@gmail.com:     الربيد اإللكرتوين

  خلدين:     اسم األب

  الفالح:       العمل

  حسرياين:     اسم األم

  ربّة البيت:      العمل

                                Desa Barat.Kec. Susoh Kab. ABDYA:       العنوان

                                 

  خلفية التعليم: ثانيا

  ٢٠٠٧ سنة SDN Palak Hilir :  املدرسة اإلبتدائية

  ٢٠١٠سنة  نوبيةآتشيه الغربية اجل  MTsN 1:  املدرسة املتوسطة

    ٢٠١٣ سنة نوبيةآتشيه الغربية اجل   MAN 1 :  املدرسة الثانوية

   قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة       

  ٢٠١٨-٢٠١٤الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا أتشيه، سنة         

mailto:RidaMulyana093@gmail.com

