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 استهالل

 بسم الله الرحمن الرحيم

 رََجاٍت َواللَُّه ِبَمااْلِعْلَم دَ  لَِّذْيَن ُأْوتُ ْوايَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذْيَن َءاَمُنوْا ِمْنُكْم َوا
ٌر   تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ

( 11) سورة المجادلة أية   

َربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْونَ نَّا َأنْ َزْلَنُه قُ ْرآنًا عَ إِ   

( 2سورة يوسف )   

 صدق اللَّه العظيم

 قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه :

{ ٌء ِمْن ِديِْنُكمْ ِاْحِرُصْو َعَلى تَ َعلَُّم اللَُّغِة الَعَربِيَِّة فَِإن ََّها ُجزْ  } 



ھ

إهداء :

ربياين اللذينعائشةوأمي املكرمة عبدهللا ىل أيب املكرم إ-١
ة الدين ، لعل هللا أن حيفظهما وأبقهما يف سالمصغريا

أخيت كبرية وإىل اآلخرة كما اكرمين يف الدنيا.والدنيا و 
.ومن مجيع أسريتوأخيت صغرية 

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، -٢
الذين قد علموين أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا 

وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية -٣
تكم يف احلكومية. أقول شكرا جزيال على مساعد

، جزاكم هللا ألف خري.هذا البحثتشجيعي لكتابة
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 شكر وتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم

تي ينطق بها اإلنسان. لالحمدلله الذي جعل القرآن عربيا وأفضل اللغات ا          
والصالة والسالم على حبيب الرحمن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن 

 الدين.                                                                                 يوم إلى بهدايته تبعه

التي يقررها قسم تعليم اللغة  د تم بإذن الله وتوفيقه تأليف هذا البحثفق
العربية بكلية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية كمادة من المواد 

 Mimicry ستخدام طريقةايتعلمها الطلبة وتختص البحث تحت الموضوع : 

Memorization Method دراسة ) لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم
   .( PIDIE 7 المتوسطةتجريبية بالمدرسة 

الكريمين هما األستاذ  تم إشراف كتابة هذا البحث بإشراف المشرفينو 
، لدكتور محمد فجر الفالح الماجستيرالدكتور إسماعيل محمد الماجستير واألستاذ ا

فتقّدم الباحثة أفضل الشكر لهما اللذان قد أنفقا أوقاتهما الثمينة وتوجيهما 
البحث إلشرافا جيدا كامال من أولها إلى آخرها، لعل الله ومساعدتهما إلشراف هذا 

تربية  هابالشكر العظيم لوالديها قد ربيا م الباحثةباركهما وجزاهما خيرا كثيرا. وتتقدّ 
جميع األساتذ واألساتذة صغيرا ول اغفرلها ولولديها وارحمهما كما ربياها ربي، سليمة

 علنا من عبادك الصالحين. اللهم اج



 

 ح
 

على ما ذكر، تقّدم الباحثة الشكر الخالص لمدير الجامعة وإضافة 
ولجميع األساتذة في  وعميد كلية التربية وتأهيل المعلمين ورئيس قسم اللغة العربية

 جميعيل لز ججامعة الرانيري والمعاملين فيها. وكذلك تقدم بالشكر ال كلية
ث، وباركهم الله األصدقاء الذين قد ساعدوها بأفكرهم في إتمام كتابة هذا البح

 في الدنيا واآلخرة.

 PIDIE  7المتوسطة الحكومية لرئيس المدرسة  والتقدير الشكر

س اللغة العربية األستاذ زين وللمدرّ الماجستير  حسن الدين دسنالدكتوراألستاذ 
سين والطلبة الذين أعانوها في جمع البيانات بكالوريس، ولجميع المدرّ الالعابدين 

وأخيرا، تتيقن المحتاجة عند عملية البحث، عسى أن يعطيهم الله أجرا عظيما. 
كل   بذلت الباحثة أن هذا البحث ال تخلو من األخطاء والنقصان، وإن كانت

من القارئين نقدا بنائيا خالصا  اجهدها في إعداد هذا البحث، لذلك ترجو 
 نافعا إلكمال هذا البحث ولعل هذا البحث نافعة لها وللقارئين جميعا.واصالحها 
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Method دراسة ) على مهارة الكالم لترقية قدرة الطلبة
 ( PIDIE 7تجريبية بالمدرسة المتوسطة الحكومية 

 نورمال حياتي:   لكاملسم االا        
 030202041:    رقم القيد            

كتشفت ا  PIDIE 7 بالمدرسة المتوسطة الحكوميةتعتمد الباحثة على المالحظة 
األحرف الطلبة الطلبة ال يستطعون لتعبير الكلمة ألن صعوبة نطق الباحثة أن 

الكلمة يعلم المدّرس اليشرح كيفية ينطق  عندما الباحثة وهذا ترى بة.المتقار 
ك ال يوجد الفرق في نطق ل، ولذحيث أن تسهل الطلبة على فهم وتعبيرها الصحيحة
لة هذه المشكالت ومن المحاولة لمعاج .أو الكلمة بين المدّرس والطلبة الحروف

ية قدرة لترق Mimicry Memorization Method ستخدام طريقةأن تتقوم الباحثة 
فهو منهج تجريبي بالتصميمات  البحثالطلبة على مهارة الكالم. وأما منهج 

التمهيدية، ولجمع البيانات إستعملت الباحثة المالحظة المباشرة واالختبار القبلي 
 7بالمدرسة المتوسطة الحكومية والبعدي. أما مجتمع البحث فهو جميع الطلبة 

PIDIE طالبا. 27الثاني )ج ( بعددهم في الصف ت الباحثة عينة البحث فأخذ 
 Mimicry طريقةفهي أن  الذي يحصل في هذا البحث ئج البحثوأما نتا

Memorization Method وتعتمد لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم.  فعال
ي أ (tablet) ت الجدول النتيجةأكبر من  (testt) الحسابالباحثة أن نتيجة ت 

 (oH) وهذا يدل على أن فرض الصفري 8 ,444> 701,0بتعبير رياضي

 مقبول. a(H(وفرض البديل  مردود
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Thesis Title             : Used Of  The Mimicry Memorization Methode 

To Improve   Students’ Ability In Speaking 

Skills. (Experimental Researcj at MTsN 7 

PIDIE 
Author : Nurmala Hayati 

Student ID Number : 140202136 

 

Based on the observation of researcher in MTsN 7 PIDIE, researcher 

found the condition of most students have not been able to express the 

sentence because of difficulty in reciting Arabic letters that are close 

together, this is seen when teaching the teacher doesn’t explain how to 

pronounce the correct sentence so that it makes it easier for student to 

understand and express it. Therefore there is no difference in reciting 

sentence or letter between teacher and student. The researcher tried to 

overcome this problem by using the Mimicry Memorization Method to 

improve students' ability in speaking skills. The research method that 

researchers use is the Experimental method. In collecting research data, 

researcher used observational research instruments and pretest and 

posttest questions. The population in this study all students in MTsN 7 

PIDIE, and the researcher took as a sample in class 2-C with the number 

of students 27 people. The research results obtained is the application of 

the Mimicry Memorization Method effective to improve speaking skills 

with the result that the T-test value is greater than the T-table which is 

1.706 < 8.333 which shows that the null hypothesis (Ho) is rejected and 

the alternative hypothesis (Ha ) be accepted. And based on the result of 

observation of students and teacher on the use of the Mimicry 

Memorization Method which is 94,50% according to thr steps of learning 

the method. 
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi    : Penggunaan Metode Mimicry Memorization Method Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Keterampilan 

Berbicara. ( Penelitian di MTsN 7 PIDIE ) 

Nama Penulis : Nurmala hayati 

Nim   : 140202136 

Berdasarkan pengamatan peneliti di MTsN 7 PIDIE, Peneliti menemukan 

keadaan sebagian besar siswa belum mampu untuk mengungkapkan kalimat 

dengan baik dan benar, karena kesulitan dalam melafalkan huruf-huruf Arab yang 

berdekatan, hal ini terlihat ketika mengajar guru tidak menjelaskan bagaimana 

pengucapan kalimat yang benar sehingga memudahkan siswa untuk memahami 

serta mengungkapkannya. Oleh karena itu maka tidak ada perbedaan dalam 

melafalkan kalimat atau huruf antara guru dan siswa.  Dengan ini menunjukan 

bahwa siswa tidak bisa melafalkan apa yang dilafalkan guru. Untuk mengatasi 

masalah ini peneliti menggunakan metode Mimicry Memorization Methode untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara. Metode penelitian 

yang di gunakan adalah Metode Eksperimen (Pre Experimental Design). Dalam 

mengumpulkan data peneliti menggunakan Instrumen penelitian observasi dan 

soal Pretest Posttest. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di 

MTsN 7 PIDIE peneliti mengambil sampel penelitan dikelas 2-C dengan jumlah 

siswa 27 orang. Adapun hasil penelitian dari penerapan metode Mimicry 

Memorization  Methode sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam keterampilan berbicara dengan hasil penelitian yang di peroleh bahwa nilai 

T-test lebih besar dari pada  nilai T-tabel  yaitu 1,706 < 8,333 ini menunjukkan 

bahwa Hipotesa nol (Ho) ditolak dan Hipotesa alternative (Ha) diterima. Dan 

berdasarkan hasil observasi siswa dan guru terhadap penggunaan metode Mimicry 

Memorization yaitu 94,50 % sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran metode 

tersebut. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 
مشكلة البحث     -أ  

 من إحدى اللغات في العالم التي تكوناللغة العربية 
لغة لفي الحياة. أن اللغة العربية هي  الناس مقاصد لتوصيل

محمد صل الله عليه لى رسوله الله إ هأنزلن الذي القرآ
 م  ك  ل  ع  ا ل  ي  ب   ر  ع   نا  ء  ر  ق    ه  ن  ل  ز  ن   أ   آإن  )ن آالقر  يكما قال الله تعالى فوسلم،

الدروس  أحد من لغة العربيةالولذلك تكون (، 2:يوسف.ن  و  ل  ق  ع  ت   
 .في إندونيسياالتي قررها المدارس أو المعاهد المهمة 

 عوهي اإلستما  ةأربع مهار  علىية اللغة العرب وتشتمل
. فعلى 1هابعضمرتبطة  وهذه المهارة والكالم والقراءة والكتابة

منها للغة عناصر أربعة . ةقنوا جميع المهار أن يتفي الجامعة طلبة 
 من هو الكالم األصوت واأللفاظ والجمل والتراكيب اللغوية.

                                                           

م(،  2212،) الرياض : دار المسلم، المهارات اللغويةأحمد فؤاد عليان،  1 
 83ص.
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لمعايير التي تقاس وأحد اتعليم اللغة العربية، فى ات مهار  ىحدإ
أن الكالم أو وال شك  .لبة فى اللغة األجنبيةكفاية الطبها  

اللغوى للكبار والصغار على النشاط ألوان  التحدث من أهم
ومن   .يستخدمون الكالم من الكتابة في حياتهمالسواء، فالناس 

هنا يمكن اعتيار الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي 
أهم جزء في  وعلى ذلك يعتبر الكالمبالنسبة لإلنسان. 

  .2تهاواستخدام ةالممارسة اللغوي

من   7PIDIE المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكوميةو 
والطلبة  مادة اللغة العربية، تي تدرس فيهاإحدى المدارس ال

اكتشفت  تعتمد الباحثة على المالحظة مهارة الكالم.يتعلمون 
الكلمة الباحثة في هذه المدرسة أن الطلبة ال يستطعون لتعبير 

الباحثة األحرف المتقاربة، وهذا ترى  الطلبة ألن صعوبة نطق
يعلم المدر س اليشرح كيفية ينطق الكلمة الصحيحة  عندما

                                                           

، ) دار الشواف تدريس فنون اللغة العربية، علي أحمد مذكور 2 
 127(، ص.  1991:
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حيث أن تسهل الطلبة على فهم وتعبيرها، ولذلك ال يوجد 
 .الفرق في نطق الحروف أو الكلمة بين المدر س والطلبة

ث عن تلك تريد الباحثة أن تبح بناء على ذلك       
 Mimicry Memorization ستخدام طريقةإ ة بالموضعالمشكل

Method المدرسة بالكالم  مهارةقدرة الطلبة على  لترقية
 . PIDIE 7المتوسطة الحكومية 

 

  أسئلة البحث  – ب
احثة أن اعتمادا على المعلومات السابقة تريد الب      

 تحدد المشكلة األتية للبحث وهي كما يلي:
 Mimicry Memorization Method  إجراء طريقة يكون كيف  -1

متوسطة مدرسة الالبالكالم  مهارة لترقية قدرة الطلبة على
  ؟PIDIE  7 الحكومية

 Mimicry Memorization Method طريقةيكون تطبيق  هل -2

مدرسة الب الكالم مهارة على الطلبةقدرة لترقية  فعاال
 ؟ PIDIE 7 متوسطة الحكوميةال
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  البحث أهداف -ج
 Mimicry  ستخدام طريقةالتعرف على كيفية إجراء إ   -1

Memorization Method  مهارة لترقية قدرة الطلبة على 
 PIDIE 7بالمدرسة المتوسطة الحكومية  الكالم

   Mimicry  فعالية تطبيق طريقةالتعرف على  -2

Memorization Method  مهارة الطلبة على لترقية قدرة 
 PIDIE 7 بالمدرسة المتوسطة الحكوميةالكالم 

 
أهمية البحث -د  

. طلبة بالمدرسة المتوسطة1  
 طريقةب الكالم ةمهار  يساعدهم في ممارسة
Mimicry Memorization Method 

  المدرس -2
أن يكون هذا البحث مفيدا للمدرس الذي يعلم 

 Mimicry ستخدام طريقةالمدرسة ألن إ اللغة العربية بهذه
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Memorization Method يسهل المدرس الكالم  مهارة على
 .ليشرح المواد الدراسية

  الباحثة -3
 باحثة على الخبرة التعليمية عندلتحصيل ال

 ا في حجرة الدراسةستخدامهإ
  

 هضفر البحث و  افتراض -ه
مدرس من ليمية من أهم األمور التي البد للالطريقة التع

مراعتها في عملية التعليم و التعلم. اختيار الطريقة المناسبة 
لدى الطلبة أمر ال يمكن  كفاءة اللغويةالو بالمادة التعليمية 

 ناجحة . له كي تكون عملية التعليم والتعلماهمإ

فهي: البحثا وأما الفروض في كتابة هذ  
 Mimicry إن إستخدام طريقة الفروض الصفرى :  -

Memorization Method لترقية قدرة الطلبة  غير فعال
 .الكالم مهارة على
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 Mimicry طريقة إن إستخدام الفروض البديل : -

Memorization Method لترقية قدرة الطلبة على  لافع
 الكالم. مهارة

 
حدود البحث -و  

يموضوعالحد  ال -1  
ستخدام إ عن الموضوع تخصص الباحثة هذا البحث

 لترقية قدرة الطلبة على  Memorization Method  Mimicry طريقة
 الكالم. مهارة

   كانيمالحد  ال -2
 7 بالمدرسة المتوسطة الحكوميةيجري هذا البحث        

 PIDIE  في الصف الثاني. 
  يزمانالحد  ال -8

 في المرحلة األولى حث هذا البحثإن الباحثة تب
 .2213- 2219سنة 

 
البحث مصطلحات -ز  
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قبل أن تبحث الباحثة عن هذا البحث فتحسن بها أن 
توضح بعض معانى المصطلحات المستعملة في هذا الموضوع. 

  :وأما تلك المصطلحات فهي
 

  Mimicry Memorization Method  طريقة -أ

و أالكلمة  هي محاكة Min من كلمة Mimicry كلمة
 .حفظال هي  Men من كلمة  Memorization كلمةالجملة ثم  

للغة هي الطريقة المستخدمة في تعلم اوالمراد في اصطالحا 
 و الجملةالكلمة أ المدرس يسمع الطلبة أن حيث العربية

 هويعرف هذ .هاحفظوي الكلمة أو الجملة تلك والمحاكة
مظاهرة ها األنشطة في األنهيقة التدريبات والممارسة بالطر  لطريقةا

ممارسة باستخدام المفردات من الجملة، وممارسة النطق و 
  .8بها ينمن الناطق ةوسيطالك ةالمدرس محاكة خالل اتباع أو
 تستخدم ما التي كثيرااألسلوب هي  إجرائى والمراد

 .الشفهىبالتعبير  فصول الدراسيةفي عملية التعلم في رس المد
                                                           

3  Aziz Fakhrurrozi ,(Pembelajaran Bahasa 

Arab,Direktorat jenderal pendidikan islam,  Jakarta : Direktorat 

pendidikan )  hal . 207. 
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  الطلبة قدرة. 2
معناها القوة على  اراقدر يقدر قد  مصدر من كلمة

الصفة التي  أما في إصطالحا فهي .4فعله هتمكن منالمشيء و ال
الطلبة فهي  كلمةوأما   5.يتمكن الحي من الفعل وتركه باإلرادة

اللفظ الجمع من الطالب وهو إسم الفاعل من فعل"طلب يطلب 
طلبا" بمعنى سائل وداعي وناشد. وهو الذي يطلب العلم 

 6ويطلب عرفا على التلميذ في مرحلة التعليم الثانوية والعالية.
كفاءة الشخصية لتطوير الهي  قدرةالوأما في إجرائي          

 عملية اليومية.المهارة في العمل أو التقويم في 

                                                           

)القاهرة : المكتبة الشروق الدولية،  1-2 معجم الوسيطإبراهيم أنيس،  4  
 .713(،ص.1972

، )البيروت : دار التعرريفاتكتاب علي بن الجرجاني،  الشريف  5   
 .185(، ص.1977الكتابة العلمية، 

 .561....ص  معجم الوسيطإبراهيم أنيس،   6       
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   الكالم مهارة .8
ل يكلم كالما"، وفي أص مصدر من " كلم كلمة الكالم

تكلم كالما حسنا و بكالم  يقالو  اللغة بمعنى نطق بكالم. 
المراد و  .7أما في اصطالحا فهو الجملة المركبة المفيدةحسن. و 

هم و أذهانهم بالدقة و تعبير ما في ارادل بكلمة هي مهارة
 السهولة.

المراد في إجرائي الكالم هو ما اجتمع فيه أربعة أمور أي و 
 ني أن يقصد المتكلم إفادة السامعااألول أن يكون لفظا والث

، والرابع سن السكوت عليهاوالثالث أن يكون مفيدا فائدة يح
 أن يكون مركبا تركيبا اسناديا.

  
 الدراسات السابقة -ح

ابقة من أهم أساسيات البحث كانت الدراسات الس
إيجابيتها ستخدمتها الباحثة لمعرفة أسلوب الدراسة التي إ

تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة  وسلبيتها. وهذا البحث

                                                           
 .782 ....ص  معجم الوسيطإبراهيم أنيس،  7
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راسات الحالية والدراسة السابقة دالالفرق بين و  .جوانب
 السابقين :ستفادة من خبرات الدراسين وإل

  
 تيقر   لةارس -1

الكالم عند  ترقية مهارة العنوانتحت :  قرتي لةارس   
 المدرسة الثانويةب  الطلبة بوسائل المتسلسلة )دراسة إجرائية

تعبير ال يقدر ل الطلبة 2214في السنة  (Samahani اإلسالمية
. ثم كلم أمام الفصلهم يخافون أن يتالقصة المتتبعة و الفكرة و 

فهو طريقة  هذا البحثثة في تأليف الباح الذى تستخدملمنهج ا
لجمع البيانات التي تتعلق بهذا البحث و  .البحث اإلجرائية

 والمقابلة الشخصية تخدم الباحثة المالحظة المباشرةتس
 العينة بعض المجتمع بغير مرتبة ةفأخذت الباحث اإلختبارات.و 

 .طالبا  82كان عددهم ن المجتمع و م 15%
 أن هيفة الباحث احصلت عليه تيوأما نتائج ال 

يستطيع أن دور مهم و ستخدام وسائل الصور المتسلسلة لها إ
ختلف الدراسة الحالية ت. و الكالم عند الطلبة مهارة ترقية
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 طريقة البحثبقة وقد اختلفت في المكان و بالدراسة السا
ثم  الكالم لمهارة الطلبة ركز على كفاءةحث و تتشكلة البوم

الدراسة صور المتسلسلة أما ستخدام وسائل الإ بالدراسة السابقة
 تستخدم الطريقة فهو الحالية ال تستخدم الوسائل في تعليم بل

Mimicry Memorization Method .  شابه بينهما وأما أوجه الت
 .الكالم على ترقية قدرة الطلبة على مهارة فكال هما يرتكز

 شاة ينلة انديارس  -2

سطوانة اال ستخدامالعنوان إ: تحت  شاةانديان  لةارس
( في معهد الزهر العصري)دراسة تجربية بالكالم  لترقية مهارة

اختيار الباحثة هذا الموضوع معرفة أغراض  2212السنة 
لمعرفة الطريقة المناسبة إلصالح كالمهم و سطوانة ال استعماال

 ولمعرفة النتائج بعد عرضا لدى الطلبة سطوانةفي عرض اال
في  ةأما منهج البحث الذي يستعمله الباحثسطوانة اللغوية. ال
، فأخذت في فصل الثانيفهو بحث تجريبي  ليف هذا البحثتأ

من المجتمع  %22العينة بعض المجتمع بغير مرتبة  ةالباحث
هذا لجمع البيانات التي تتعلق في و  طالبا. 85كان عددهم و 
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الباحثة المالحظة المباشرة والمقابلة الشخصية خدم البحث تست
 اإلختبارات.و 

 أن هيفة الباحث احصلت عليه وأما نتائج التي 
على تصحيح   فعاال لمساعدة الطلبة سطوانةاال ستعمالإ

ة السابقة وقد ختلف بالدراسالدراسة الحالية تو  كالمهم.
 تركزثم بالدراسة السابقة ت شكلة البحثاختلفت في مكانها وم

أما الدراسة الحالية ال تستخدم سطوانة و ستخدام وسائل االإ في
 Mimicry طريقةل في تعليم بل تتركز في تستخدم الوسائ

Memorization Method شابه بينهما فكال هما أما أوجه الت
 الكالم.  على ترقية قدرة الطلبة على مهارة يرتكز

 عيل صالحاإسملة ارس -3

 تطبيق طريقة العنوان: تحت عيل صالح اإسمرسالة 

Mimicry Memorization Method  دراسة  )الكالم في تعليم
ن ة اإلسالمية الحكومية دار القرآالثانويمدرسة بال تجربية

ا الموضوع أغراض اختيار هذ 2215في السنة  جوجاكرتا (
في  يسأم التي صنعهم  في تعليم الكالم شكالت الطلبةلمعرفة م
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لها الباحث أما منهج البحث الذي يستعم .تعليم اللغة العربية
المالحظة  فهو بحث تجريبية وأدواتها في تاليف هذا البحث

فأخذت الباحث العينة اإلختبار. و  المقابلة الشخصيةالمباشرة و 
ددهم من المجتمع و كان ع %25بعض المجتمع بغير مرتبة 

 .نلية اإلسالمية الحكومية دار القرآالعا طالبا بالمدرسة 85
تطبيق  أن هيفالباحث  اي حصلت عليهوأما نتائج الت 

تجعل الكالم في تعليم  Mimicry Memorization Method  طريقة
ة الدراسة الحالية يختلف بالدراس. و على سيطرتها  الطلبة مرتفعة
أوجه أما . شكلة البحثوم اختلفت في المكان السابقة وهي

 Mimicry تطبيق طريقة على شابه بينهما فكال هما يرتكزالت

Memorization Method  الكالم مهارةفي تعليم. 
 

 لةارسطريقة كتابة ال  -ط
لباحثة على وأما طريقة تأليف هذا البحث فاعتمدت ا

 ة األولى فييلمرحلة الجامعللة العلمية ارسكتابة العداد و اإلدليل 



14 
 

 
 

بجامعة هيل المعلمين م اللغة العربية كلية التربية وتأقسم تعلي
 .2216الرانيري اإلسالمية الحكومية 

  



 

41 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 _ مهارة الكالم1

 مفهوم الكالم -أ
في تعليم اللغة  اتمهار ال ىحدإ و منالكالم ه

وأحد المعايير التي تقاس بها كفاية الطلبة فى اللغة العربية، 
أو التحدث من أهم ألوان النشاط وال شك أن الكالم  .األجنبية
. وأما تعريف 4الذي كثيرا مايستخدمه الطلبة في حياتهم  اللغوي

الكالم في أصل اللغة عبارة عن األصوات المفيدة، وعند 
 . 2النحويين هو الجملة المركبة المفيدة

إن الكالم هو المهارة الثانية من حيث الترتيب من 
المهارات األساسية في اللغة العربية بعد اإلستماع. وبعض 
العلماء اللغوين يسميهه أيضا بمهارة الحديث أو المحادثة. 

                                

 401 ، ص ...تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحمد مذكور،   4 
 96... ص، مهارات اللغويةأحمد فؤاد عليان،   2 
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ويمكن تعريف الكالم تعريفا إصطالحيا بأنه ما يصدر عن 
متكلم اإلنسان من صوت يعبر به عن شيىء له داللة في ذهن ال

والسامع، أو على االقل في ذهن المتكلم وتراعى فيه قواعد اللغة 
 المنطوقة.

وبناء على هذا، فإن الكالم الدي ليس له داللة في 
ذهن المتكلم أو السامع، ال بعد كالما بل هو أصوات ال معنى 

 لها.
المهارة هي التحصيل المعلومات والحقائق واألفكار 

المتنوعة الواعية. وهذا يستدعي  والخبرات عن طريقة القراءة
التنبية على اإلهتمام بالقراءة العامة، والربط بين ما يقرؤن 

هي الكالم أما  اإلنسان وما يتكلم فيه. واللغة في األساسية
 فهي محاولة لتمثيل الكالم، والدليل على ذلك ما يلي: الكتابة
عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمان  -أ

الكتابة في فترة متأخر من  ظهرت حيثطويل 
 تاريخ اإلنسان
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يتعلم الطلبة الكالم قبل أن يأخذ في تعلم الكتابة  -ب
 المدرسة. التي يبدأ في تعلمها عند دخول 

ومع ذلك فإن مهارة الكالم تعتبر من أهم المهارة في 
تعليم اللغة العربية. ويرى العلماء أن هذه المهارة ال بد أن يتقدم 

لعل من أهمها  القرائية ألسباب عدة تعليم المهارة تعليمها على
 إن اإلنسان يتحدث قبل أن يتعلم القراءة .

 
 أهداف تعليم مهارة الكالم -ب

وكل التعليم له أغراض خاصة وكذلك في تعليم الكالم له    
أغراض خاصة كما يقدمها علماء العربية والتدريس، واألهداف 

 3تعليم الكالم كما يلي:
 أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية   -4
 أن ينطق األصوات المنجاورة والمتشابهة   -2

                                
) تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،  محمد كامل الناقة، 3

 411-411، ص. (4611المكة المكرمة: جامعة أم القرى، 
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أن يدرك الفرق في النطق بين الحركات القصيرة  -3
 والحركات الطويلة

 أن يعبر عن أفكار مستخما الصيغ النحوية المناسبة -1
أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب  -1

 لغة الكالم الكلمة في العربية في
أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبير الشفوي  -9

مثل التذكير والتأنيث وتميز العدد والحال والنظام 
 الفعل وغير ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية.

أن يكتب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى  -1
نضجه وقدراته، وأن يستخدم هذه الثروة في إتمام 

 عملية اتصال عصرية.
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة  -1

 المناسبة لعمره ومستواه االجتماعي وطبيعة عمله.
أن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في موافق  -6

 الحديث البسيطة
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أن يتمكن من التفكير باللغة الغربية والتحدث بها  -40
 يشكل متصل ومترابط لفترات زمنية منقولة.

  
 

 مأهمية الكال -ج 
ويرى العلماء أن هذه المهارة ال بد أن يتقدم تعلمها 
على تعلم المهارة القرائية ألسباب عده لعل من أهمها أن 
اإلنسان يتحدث قبل أن يتعلم القراءة لذا كان أن يتعلمها الطفل 
ويمكن تلخيص أهمية التحدث أو التعبير الشفوي في النقاط 

 1االتالية:
الشخصية في أذهان الكالم هو الذي يرسم صورة  -4

االخرين فقد ترى إنسانا  فتعجبك هيئة وسمته فإذا 
ما تكلم فإما أن تزداد به اعجابا أو سقط من 

 نظرك.

                                

 -413 ص... ، علومهاو  مهارات اللغة العربيةعلي سامي الحالق،  1  
411  
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الكالم هو الوسيلة السهلة والسريعة التي يستخدمها  -2
 اإلنسان في عالقتها مع اآلخرين

إن من يمتلك ناصية الكالم يمكن إقناع اآلخرين  -3
لنجاح في الكالم يحقق كثيرا باللغة وكياسة حديثة وا

 من األهداف الحيوية في الميادين المختلفة
الكالم هو الشكل الرئسي لإلتصال اللغوي ألي  -1

 إنسان وأهم جزء في الممارسة اللغوية
الدقة في التعبير عند الكالم تؤدي إلى خيرا كثيرا  -1

بينما اإلخفاق فيه يؤدي إلى قوة الفرص وضياع 
 وةالفوائد الكثيرة المرج

الكالم هو أبرز الوسائل المهمة التي يمكن لإلنسان   -9
أن يؤكد بها ذاته ويرضى بها نفسه في مواجهة 

 اآلخرين.
 
 خطوات تدريس الكالم -د
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التمهيد يقوم المعلم التمهيد لموضوع التعبير   -4
الشفوي عن طريق عرض ما يشتاق إليه الطلبة 

عليهم وتهيئة أذهانهم لذلك سواء بطرح األسئلة 
 .1لو عرض الصور أو غير ذلك من الوسائل

إختيار الموضوع إن إختيار الموضوع التعبير   -2
الشفوي الذي يتحدث فيه الطلبة في تدريس 

 التعبير
عرض الموضوع أن يتم إختيار الموضوع الذي  -3

يعمل الطلبة الحديث فيه يقوم المعلم بتدوين 
 عنوان الموضوع أو الموضوعات على السبورة ثم

 يقوم بعرض الموضوع عن طريق.
 
 محتوى برنمج الكالم أو التعبير الشفوي -ه

                                

   410-96 ص... علومهاو  مهارات اللغة العربية ،لحالقعلي سامي ا 1  
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لقد تعددت مجاالت الحياة التي يمارس اإلنسان فيها 
الكالم أو التعبير الشفوي وسوف أتعرض هنا لبعض أهم 

 9الموافق التي يجب تعليمها والتدريب عليها وأساليب كما يلي:
 المحادثة و المناقشة -4

ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار  ال شك من أهم
فإذ أضفنا إلى ما تقتضية الحياة من اهتمام بالمناقشة واالقناع. 
وإذا نظرنا إلى المحادثة في المدرسة في مراحل التعليم العام 
نجد أن تدريسها ال يتعدى المسائل الشكلية الخاصة بتكوين 

ا أثرا كبيرا بينما الجمل في اللغة العربية. أما المناقشة فال تجد له
إذا نظرنا إلى حياة التالميذ خارج الفصل الدراسى سواء كان 
ذلك داخل المدرسة أم خارجها وإلى حياة الكبار في 

 المجتمع.
 الحكاية والقصص  -2

الحكاية والقصص من أهم ألوان التعبير الشفوي، فاآلباء 
واألمهات كثيرا ما يقصدون القصص على أبنائهم ويقص 

                                

 
9
  424ص. ..... تدريس فنون اللغة العربية، علي أحمد مذكور 
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قصصا على زمالئهم. والكبار يسلون أصدقاءهم أيضا األطفال 
برواية القصص. ولهذه كانت القصصة أهم ألوان التعبير الشفوي 

 إذا استنينا المحادثة والمناقشة.
 الخطابة -3

تعد الخطابة من أهم انماط النشاط اللغوي الشفوي 
ويقع على عاتق المدرسة االهتمام بهذا الفن وإتاحة الفرصة 

ستها في حّصص التحدث والتعبير الشفوي وفي للطلبة لممار 
 أنشطة المدرسية وحتى تحقق الخطابة وأهدافها.

   Mimicry Memorization Method )) طريقة -2

 Mimicry Memorization Method ))  طريقةمفهوم  -أ
هي  Mimicry كلمةظهرت هذه الطريقة من  

طريقة المحافظة.  هي  Memorization كلمةو   المحاكة
التي تهدف إلى تسهيل الطريقة الواحدة هي المحاكة والحفظ 

 بة على حفظ المفردات لمهارة الكالم فيفهم وإتقان الطلال
تعليم أية  فيستخدام ه الطريقة مباشرة تهذو م اللغة العربية. يتعل

أيضا طريقة التدريبات  لطريقةا ههذ ترى الباحثةو  اللغات.
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وممارسة النطق مظاهرة الجملة ها ألن األنشطة فيوالممارسة 
 محاكة وممارسة باستخدام المفردات من خالل اتباع أو

على  طلبةعندما يتعلم ال. من الناطق بها ةوسيطالكالمدّرسة  
سّهل ألن المحاكة ت هي المحاكة. فعلهيان أول شيء ك كالمال

الطلبة على نطق الكلمة متكررا التي يسمعها من الناس في 
 حيث أن هذه الكلمة تسجيل في الذهن. ولذلك حولها الطلبة

عند  يقومها الطلبةاألساسية التي تكون  ةفظاحالمو  المحاكاة
 . جنبيةاأللغة الم يتعلتختص في  ،عملية اكتساب اللغة

ها التي كثيرا ما تستخدموبذلك هذه الطريقة  
كما قال    1.عملية التعلم في الفصول الدراسيةعند  المدرسة

هناك ثالثة طريقة األساسية  (Kenneth Higbee)  كنت حغبي
  والثاني المالحظة (Recall) لقياس قدرة الذاكرة، األول المذاكرة

(Recognition) والثالث المترددة  (Relearning)8.  
 

                                
7  Ulim Nuha, Metodologi Super Aktif Pembelajaran Bahasa 

Arab,(Jogjakarta:DIVA  Press,2012) ,hal 215 

    8 Kenneth L Higbee, Metode Superlink Percepatan Belajar, 

(Semarang: Dahara Prize, 2013)  hal  11 
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  Mimicry Memorization Method) ) طريقة الخطوات التعليمية -ب
وقال أحمد لطفي إن لتحقيق األهداف على تطبيق 

 6: الخطوات التاليةب مدرسةتم تههذه الطريقة يجب أن 
 تقسم المدّرسة الطلبة في المجموعات -4
تظهر المدّرسة  الكلمة أو الجملة بمشافهة  -2

 متكررا 
 تحكي الطلبة الكلمة أو الجملة بجماعة -3
 تشرح المدّرسة القواعد بطريقة التمثيلية -1
المدّرسة كلمة لكل مجموعات من الطلبة تقدم  -1

لتحفظها وتالحظها ثم تدور المدّرسة كلمة من 
 المجموعة واحدة إلى مجموعة أخرى.

أحد الطلبة من المجموعة يقوم أمام الفصل  -9
يدور كالمدّرسة لنطق الكلمة الصحيحة ثم يتبعه 

 الطلبة األخرى
                                

9 Ismail Sholeh, “penerapan metode Mimicry Memorization dalam 

meningkatkan keterampilan kalam di madrasah Darul Qur’an , Skripsi 

jurusan Bahasa Arab Yogyakarta FakultasTarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga 2015” 
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وبعد إنتهاء كل خطوات السابقة تأمر المدّرسة  -1
الطلبة أن يناقش محتوى الجملة بالتعبير لجميع 

 الشفهي من المادة التي قد علمهم.
هو نهج المحاكة والحفظ طريقة  سيةسافي األ

شفهي في تعليم اللغة، وبالتالي فإن عملية التعلم ينطوي على ال
م يعلت كز علىيرتالكثير من األنشطة ممارسة الفم أو الكالم. و 

  ة.فظاحمويؤكد على جوانب ال كالم وال اإلستماعقدرة 
 
 

 Mimicry Memorization Method)) مزايا وعيوب طريقة -ج
المزايا والعيوب التي استخدام فى هذه  أما 

 40الطريقة فهي:
 (Mimicry Memorization Method ) مزايا طريقة -أ

هي التي لغة الأن  ئ هيدامبال الديه ه الطريقةهذ  -4
 الكتابة هي مظاهرة التعبيرأن و ، اإلنسان يتحدث بها

                                
10 Ismail Sholeh, “penerapan metode Mimicry Memorization…2015 
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ستماع والتحدث إلالتدرج ا هم اللغة العربية فييتعللل  -2
 والقراءة والكتابة

 في الكالم التدريب والممارسة يتعليم اللغات هلل  -3
 اللغة ما قاله المتكلم وليس ما قاله في الذهن  -1
 القواعد اللغة بطريقة التمثيليةتعليم   -1
من المناسب استخدام هذه الطريقة في عدد كبيرة   -9

  من الطلبة
 نطقا صحيحاأو المفردات  الجملة يحفظ ةيمكن للطلب  -1
 ما قد يتعلمها أو  الدراسي المواديدافع الطلبة ليفهم   -1
 . سهالحا و يوضهذه الطريقة   -6

  
 Mimicry Memorization Method ) ) عيوب طريقة   -ب

لنطق الحرف نطقا  معلماليتطلب  ه الطريقةهذأن  -4
 44.في إتقان اللغة العربيةسليما و  صحيحا

                                
11  Ahmad Mubtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan 

Metode-Metodenya, (Yogjakarta, Teras : 2009 ) hal 75-76 
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اللغة  بة إلكتسابالطلال تمكن  مباشرةال ممارسة -2
 تعليمهاالعربية التي 

 الشديدة ةاالستعدد حتاجي ه الطريقةهذ -3
 هذه الطريقة في تعبير الشفهي من ناحية تركيز -1

 ميعملية التعل
 ةلطلبيسأم احفظ الالمحاكاة و  -1
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 الفصل الثالث
 إجراءت البحث الحقلي

 
 منهج البحث -أ

إن منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو      
بحث تجريبي، وأما بحث تجريبي فهو من أحد المناهج العلمية 
التي تستعملها الباحثة لتعرف أثر السبب )المتغير المستقل( 
على النتيجة )المتغير التابع( الذي له األثر الجلي في تقدم 

ميمات منها العلوم الطبيعة. إن البحث ينقسم إلى ثالث التص
والتصميمات  Pre experimental) ) التصميمات التمهيدية

 والتصميمات شبه التجريبية True Eksperimental)) ةلتجريبيا
(Quasi Eksperimental)   التصميمات العامليةو  (Factorial 

(eksperimental التصميمات التمهيدية تستعمل الباحثة ( Pre 

experimental) في هذا البحث. 
وتنقسم التصميمات التمهيدية إلى ثالثة أنواع وهي 

 One) والتصميم الثاني ،(One shoot case study) التصميم األول
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group pretest-posttest design)، الثالث التصميم ( The static group 

comparison). التصميم الثانيبحث ال اوتختار الباحثة فى هذ (On 

group pretest-posttest design)،  وهذا التصميم يأخذ الشكل
 :1التالية

  
 ۲خ   1xت خ

 حيث أن : 
 : يرمز للمجموعة التجريبية                      ت
 ختبار القبلى: اال 1خ
 ختبار البعدى: اال۲خ
X الطريقة التجريبية : 

 
 البحثمجتمع  -ب     

                                                           

 المدخل إلى البحث في العلوم  السلوكيةمد العساف،صالح بن مح 1 
   (۲٠٠٠، ) المكتبة العبيكان،

 ۳٠۳ص. 
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ويكون المجتمع في هذا البحث هو كل الطلبة       
 طالبا. 121 وعددهم  PIDIE 7 بالمدرسة المتوسطة الحكومية

  عينة البحث -ج
 فاعتمدت الباحثة الختيار العينة على الطريقة العمدية  

(Purposive Sampling)  ويسمى هذه الطريقة بالطريقة المقصودة
أساس االختيار من خبرة الباحثة أو االختيار بالخبرة وهي تعني 

ومعرفتها بأن هذه المفردة تمثل مجتمع البحث، وسبب 
إختيارهم كالعينة فتعتمد الباحثة على أن أغلب الطلبة في هذا 
الصف ال يقدر الستعاب اللغة العربية بكامل. فأخذت الباحثة 
هي الطلبة في الصف الثاني )ج( ليكون فصال تجريبيا وعددهم 

 طالبا. 72
 

 أدواتها طريقة جمع البيانات و   -د
 بالبحث مستعينة باألدوات التالية، فهي: إن الباحثة تقوم

 المالحظة المباشرة -1
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المالحظة المباشرة هي أدة البحث لجمع 
البيانات أو المعلومات. وتقوم الباحثة بمالحظة مباشرة مع 
المدرس والطلبة. حتى تتعرف على األثر من تجربة الدراسة في 
نفوس الطلبة. وتستعملها الباحثة لهذا البحث للتعرف على 

 Mimicry Memorization Method.7 إجراء طريقة
 اإلختبارات -7

إن اإلختبارات أدة من األدوات التي يمكن أن 
تستخدمها الباحثة لجمع المعلومات التي تحتاج إليها إلجابة 
 أسئلة البحث. تقوم الباحثة باالختبار القبلي واالختبار البعدي: 

 (Pre-test)االختبار القبلي -

إن االختبار القبلي هو إختبار تختر الباحثة قبل 
ى القدرة األساسية لدى الطلبة قبل التجريبية بغرض التعرف عل

 إجراء التجريبية وأثر التجريبة في تحسين قدرتهم.
 (Post-test) االختبار البعدي -

                                                           
2  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogjakarta : Ardi, 

2002 ), hal. 82. 
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إن االختبار البعدي هو إختبار تختر الباحثة بعد 
إجراء التجريبة بغرض التعرف على مستوى التحصيل الدراسي 

 Mimicry Memorization بعد إجراء التجريبية وأثر تطبيق طريقة

Method على فهم الطلبة وقدرتهم على إستعاب المواد. 
 مستوى صدق المحتوى  -أ

صدق المحتوى يعني مدى تمثيل بنود االختبار 
وبعبارة أخرى ال بّد أن يكون االختبار  0للمحتوى المراد قياسه.

والتحصيل الدراسي مناسبة بالمواد المدروسة. ويمكن تعبير عن 
اختبار التحصيل الدراسي يكون صادقا إذا كان االختبار قادرا 
على قياس وكشف نتائج التعليم المحصولة عند الطلبة. فسوف 

 يوضحها الباحثة في القائمة اآلتية :
 1-0الجدول     

 بيان مستوى صدق المحتوى
في عدد  نوع األسئلة  

                                                           
 المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،حمد العّساف، مصالح بن  3

 10٠.ص....، 

 



07 

 

 
 

الموضوعا الرقم
 ت

 المائة األسئلة الشفهي الشفهي

 1٠٠ 1٠ 5-1 5-1 المهنة 1
وهذا التطبيق يدل على أن مستوى صدق المحتوى 
 صادقة، ألن كل أسئلة مناسبة من المواد الدراسية التي تدرسها.

 مستوى ثبات االختبار -ب
ثبات االختبار هو لتأكيد المناسبة  ومن أغراض مستوى

عن االختبار قبل تقديمه العينة فتقّدم الباحثة أوال هذا االختبار 
 إلى غير العينة في فصل آخر.

 7-0الجدول 
 تصنيف نتائج درجات الثبات

 مستوى ثبات االختبار
 تفسيرها درجة معامل ثبات 

 درجة الثبات مرتفعة جدا ٠92٠ -1٠٠
 الثبات مرتفعة درجة ٠92٠ -٠92٠
 درجة الثبات معتدلة ٠91٠ -٠92٠
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 درجة الثبات ضعيفة ٠27٠ -٠91٠
 درجة الثبات ضعيفة جدا ٠9٠٠ -٠97٠

 عدم تةفر درجة الثبات <٠9٠٠
 
 
 0-0الجدول 

 نتيجة مستوى ثبات االختبار
المجمو  رقم األسئلة الطلبة

 ع
1 7 0 1 5  

1 1 1 1 1 1 5 
7 1 1 1 1 1 5 
0 ٠ 1 1 1 1 1 
1 ٠ ٠ 1 ٠ 1 7 
5 1 1 1 1 1 5 
6 1 ٠ 1 1 1 1 
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2 1 1 1 1 ٠ 1 
2 ٠ ٠ 1 ٠ 1 7 
2 ٠ ٠ ٠ 1 1 7 
1٠ ٠ 1 ٠ ٠ ٠ 0 
Np 5 6 2 2 2  

 P 

Np/N ٠95 ٠96 ٠92 ٠92 ٠92  
Q 

(1-p) ٠95 ٠91 ٠97 ٠90 ٠97  
Pq ٠975 ٠971 ٠916 ٠971 ٠916 (∑ 𝑝𝑞) 

19٠7 
االختبار فاستخدمت الباحثة القانون  ولمعرفة مستوى ثبات 

 كما يلي:  (KR-7٠ريتشارسون )-كودر

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
)(

𝑠2 −  ∑ 𝑝𝑞

𝑠2
) 

 حيث أن :
𝑟11 : مستوى ثبات االختبار جمعا 

P :  عدد الطالب المجيبلت بإجابة صحيحة 
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q :  عدد الطالب المجيبات بإجابة غير صحيحة (q= p-
1) 

:∑ 𝒑𝒒 : جموع حاصل الضرب بينم  pو q 
N  : عدد العينة 
S             :االنحراف المعياري 
 
 

I 𝑋𝑖 𝑋𝑖2 
1 5 75 
7 5 75 
0 1 16 
1 7 1 
5 5 75 
6 1 16 
2 1 16 
2 7 1 
2 7 1 
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1٠ 1 1 
 01 106 

 ومن الجدول السابق يحصل على النتيجة االتية:
∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1 =  01  
∑ 𝑋𝑖2𝑛

𝑖=1 = 106 
(∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1 )2 017= 19156 

𝑠 =  √
𝑛. ∑ 𝑋𝑖2 −  (∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1. )2𝑛
𝑖=1.

𝑛 (𝑛 − 1)
 

 

𝑆2 =  
(1٠) (106) − (1,156)

(1٠)(2)
 

𝑆2 =  
1,06٠ − 1,156

2٠
 

𝑆2 =
1,052

2٠       𝑆2 = 159٠ 
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𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
)(

𝑠2 − ∑ 𝑝𝑞

𝑠2
) 

𝑟11 =  (
5

5 − 1
) (

 15,٠ 7 −  1٠7 

15,٠  7
) 

𝑟11 =  ( 
5
1

 ) (
775 −  1٠7

775 
) 

𝑟11 = 1, 57  
170
775  

 

𝑟11 =   1, 57  𝑥 ٠, 15           𝑟11 = ٠962 
أي  معتدلة  وهذا التطبيق تدل على أن مستوى ثبات االختبار

 .٠91٠ -٠92٠ بين حد
  

 مستوى صعوبة االختبار -ج
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إن االختبار الجيد يوجد فيه مستوى الصعوبة المعينة. 
 :1ولتحليل صعوبة االختبار تسعتمل الباحثة القانون كما يلي

𝑃 =  
𝑅

𝑇
  

P : معامل صعوبة االختبار 
R :  الطالب المجيبات األسئلة بصحيحةعدد 
T : عدد جميع الطالب في الصف 

وأما معيار مستوى صعوبة االختبار لكل البنود كما 
 : في الجدول اآلتي

 1-0الجدول 
 معيار مستوى صعوبة االختبار

 تفسيرها معامل صعوبة 
 صعوب ٠20٠ -12٠

 معتدل ٠92٠ -٠20٠
 سهول 1٠٠-٠92٠

 سهل جدا 19٠٠
                                                           

4 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan 

Tes Bahasa Arab, (Alkitabiz : Tangerang selatan, 2012). hal.183 
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 5-0الجدول 
  مستوى صعوبة االختبار لبنود األسئلة

 
 الطلبة

 
 رقم األسئلة

األجوبة 
 الصحيحة

 
𝑃 =  

𝑅

𝑇
 

 
المالحظ

 ة
1 7 0 1 5    

 سهل ٠95 5 1 1 1 1 1 1
 سهل ٠95 5 1 1 1 1 1 7
 سهل ٠91 1 1 1 1 1 ٠ 0
 صعب  ٠97 7 1 ٠ 1 ٠ ٠ 1
 سهل ٠9٠ 5 1 1 1 1 1 5
 سهل ٠91 1 1 1 1 ٠ 1 6
 سهل ٠91 1 ٠ 1 1 1 1 2
 صعب ٠97 7 1 ٠ 1 ٠ ٠ 2
 صعب ٠97 7 1 1 ٠ ٠ ٠ 2
 صعب ٠91 1 ٠ ٠ ٠ 1 ٠ 1٠
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هذا الجدول يدل على أن مستوى صعوبة االختبار من  
 كل بنود األسئلة هو سهل.

 
 مستوى التمييز  -د

ولمعرفة مستوى التمييز فقسمت الباحثة الطلبة إلى 
الدنيا.  واستعمال قسمين وهما المجموعة العليا والمجموعة 

 :5الباحثة القانون
𝐷 =  

𝑅ℎ

𝑇ℎ
−

𝑅𝑙

𝑇𝑙
= 𝑃ℎ − 𝑃𝑙 

 حيث أن :
D : معامل التمييز 
Rh :  عدد الطالب المجيبات األسئلة بصحيحة في

 المجموعة العليا
Rl :  عدد الطالب المجيبات األسئلة بصحيحة في

 المجموعة الدنيا
Th : عدد الطالب في المجموعة العليا 

                                                           
4 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, )Pengembangan Evaluasi 

dan Tes Bahasa Arab(,…hal.184. 
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Tl : عدد الطالب في المجموعة الدنيا   
Ph : نسبة الطالب المجيبات األسئلة في المجموعة العليا 
Pl :نسبة الطالب المجيبات األسئلة في المجموعة الدنيا 

 : إن معيار مستوى التمييز كما في الجدول اآلتي
 

 6-0الجدول 
 تصنيف نتائج معامل التمييز    

 تفسيرها معامل التمييز
 مردود ٠9٠٠ -٠97٠
 متوسط ٠97٠ -٠91٠
 جيد ٠91٠ -٠92٠
 جيد جدا ٠92٠ -19٠٠

 يلزم أن تحذف السؤال (-السلبي )
 2-0الجدول 

 مستوى التمييز لبنود االختبار
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المجم رقم األسئلة الطلبة
 وع

المجمو 
 عة

1 7 0 1 5   
 أعلى 5 1 1 1 1 1 1
 أعلى 5 1 1 1 1 1 7
 أعلى 1 1 1 1 1 ٠ 0
 أدنى 7 1 ٠ 1 ٠ ٠ 1
 أعلى 5 1 1 1 1 1 5
 أعلى 1 1 1 1 ٠ 1 6
 أعلى 1 ٠ 1 1 1 1 2
 أدنى 7 1 ٠ 1 ٠ ٠ 2
 أدنى 7 1 1 ٠ ٠ ٠ 2
 أدنى 1 ٠ ٠ ٠ 1 ٠ 1٠

 

RH= 1    Rl  = 7 
 Th =5    Tl  =5 
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𝑃ℎ =  
𝑅ℎ

𝑇ℎ
=  

1
5

= ٠,2 

𝑃𝑙 =  
𝑅𝑙

𝑇𝑙
=  

7
5

= ٠,1 

𝐷 = 𝑃ℎ − 𝑃𝑙 
𝐷 = ٠,2 − ٠,1 = ٠,1 =  مردود

 
 
 
 

 طريقة تحليل البيانات -ه
إن عملية تحليل البيانات تقوم بها الباحثة بعد أن تصف           

جميع البيانات المعدة من جميع المصادر وهي المالحظة 
المباشرة مع المدرس والطلبة واالختبار القبلي والبعدي وتحقيق 

 الفروض.
 تحليل البيانات عن المالحظة المباشرة  -1
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أنشطة الطلبة والمدرسة عند إجراء تحسب البيانات من 
 6ل القانون : استعمعملية التعليم والتعلم با

 
 
 

 
  حيث أن :

P   : ئويةالنسبة الم 

f  : حصولة عليهاممجموع القيمة ال 

 N:  النتيجة الكاملة 
وتحدد المسند ألنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم  

 2:والتعلم إلى خمسة أحوال 
 = ممتاز %1٠٠ -21 

 = جيد جدا % 2٠ – 66
 = جيد % 65 – 56

                                                           
6 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, , (Jakarta, 

Rajawali Pers : 2013) , ha.l 43. 

 
7 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: 

Bumi Aksara, 2003 )Hal. 281. 

  

P =
𝑓

𝑁
 × 100 % 
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 = مقبول % 55 – 11
 = ناقص % 1٠ – ٠

  
 تحليل البيانات عن االختبار القبلي والبعدي -2

أما تحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي      
    ت - والبعدي باختبار

  Test ) -( T  2: تستعمل الباحثة القانون كما يلي 
 

متوسط الفروق  ت 
 = الخطأ المعياري للفروق

 وبتعبير رياضي يصاغ القانون كما يلي :
  
 

 حيث أن :
 

                                                           
... المدخل إلى البحث في العلوم  السلوكيةمد العساف،صالح بن مح 8

 111ص . 

ت = 
م ف

مج ح7√

ن(ن−1)
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 م ف = متوسط الفروق
 = مجموع مربعات إنحرافان الفروقح ۲ مج 

 ن = عدد أفراد العينة.
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها 

 
 عرض البيانات -أ

ما يتعلق  ةلقد شرحت الباحثة في الفصول السابق
لجمع البيانات. أما  ابمنهج البحث واألدوات المستخدمة فيه

في هذا الفصل تريد الباحثة أن تعرض نتائج التي حصلت من 
 Mimicry طريقة استخدامعملية تعليم اللغة العربية ب

Memorization Method   مهارة الكالم على الطلبة لترقية قدرة
. ولحصول على PIDIE 7بالمدرسة المتوسطة الحكومية 

التجريبي في هذه المدرسة للسنة البيانات قامت الباحثة بالبحث 
 اعتمادا على رسالة عميد لكلية التربية 8102/8107الدراسية 

 TU - 12/ :جامعة الرانيري بندا آتشيه برقم وتأهيل المعلمين
/Un7107-B 8102/ 17/11 .FTK/TL  01في التاريخ 

 .8102يوليو 
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 لمحة عن ميدان البحث -1
لباحثة أن توضح على اقبل الشروع في البحث يحسن 

  7المدرسة المتوسطة الحكومية  عن ميدان البحث وهي 

PIDIE، التي حدى المدارس اإلسالمية من إهذه المدرسة  أن
،   Banda Aceh -Medan   KM.99  Padang Tiji  تقع في شارع

 حسن الدين الماجستير ندساالدكتور وكان ناظر المدرسة اآلن 

ا أممعلمة.  82معلما و  07 وعدد المعلمين في هذه المدرسة
زين  وهف امعلم 8 اعدده التي تعلم اللغة العربيةالمعلم 
 المتخرجة في البكالوريسومحمد إيمان،  البكالوريس،العابدين

أما منهج الدراسي الذي يستخدم فهو  .الهالل سيجلى جامعة
طروق التدريس الذي يستخدم بال ، وكذلكK 01منهج الدراسي 

في تعليم اللغة العربية فهي الطريقة الخاصة منها طريقة المباشرة 
 وطريقة القواعد والترجمة. 

تتكون طالبا  620في هذه المدرسة  الطلبةوكان عدد  
وهم يجلسون في الصف األول  طالبة، 870وطالب  811من 
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ضح كما يت   الطلبة ، ولكل صف من عدد ثالثحتى الصف ال
 في الجدول الت الي:

 
 المدرسة المتوسطة الحكومية  فيالطلبة :  عدد 0-6لجدول ا

7 PIDIE 
 

 الفصل
  التالميذ

 ناثاإل الذكور مجموع
 الفصل األول. أ

 الفصل األول. ب
 الفصل األول. ج
 الفصل األول. د
 الفصل األول.ه
 الفصل الثانى. أ

 الفصل الثانى. ب
 . جالفصل الثانى

 الثاني. دالفصل 

07 
02 
07 

88 
81 
01 
07 
06 
88 

87 
80 

81 
00 
81 
81 
08 
06 
01 

61 
10 
17 
60 
61 
11 
80 
87 
18 
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 الفصل الثاني. ه
 . أالفصل الثالث

 الفصل الثالث. ب
 الفصل الثالث. ج
 الفصل الثالث. د

 الفصل الثالث. 

07 
7 

01 
08 
01 
07 

01 
80 
06 
06 
06 
00 

11 
84 
87 
84 
87 
84 

 014 76 72 المجموع
 620 870 811 المجموع اإلجمالى

فصل الثاني )ج ( من المدرسة قد اختارت الباحثة ال 
ويكون الثاني  عينة لهذا البحث PIDIE 7المتوسطة الحكومية 

)ج ( الفصل فصال تجريبا. ولنيل على البيانات المحتاجة إليها 
 Mimicry فقامت الباحثة في تعليم مهارة الكالم بطريقة

Memorization Method،  قامت الباحثة بأدوات البحث هي و
  .االختبار القبلي والبعدي والمالحظة المباشرة

من الجدول السابق اتضح عدد الطلبة بالمدرسة 
، وللحصول على طالبا PIDIE 620   7المتوسطة الحكومية 
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بعض و  المعلمين التربوية المرجوة فقد أعد عدداألهداف 
 الوسائل التعليمية كما يلي: 

 
المدرسة المتوسطة في معلمين ال: عدد  8-6الجدول 

 PIDIE 7 الحكومية
 األسماء الرقم
 S.Pd.Iزين العابدين  0
 S.Pdني يفتري 8
 S.Pd زوريدا 1
 S.Pd نورل الحسنى 6
  SH.Iفتماوتي 7
 S.pd حليمة 4
 S.Pd مرلندا 7
 S.Pd.I محمد إيمان 2
  S.Agكلثوم  أمي 0

 SE نور حياتي 01
 S.Pd انوار 00
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 S.Ag عبد العزيز 08
 S.Pd كمالمحمد أ 01
 S.Pdمت قين أريزا  06
   SE  رزالي 07
 S.Pdنورمالسري  04
 S.Pd.Iزولفياني  07
 S.Agريزا ألفان 02
 S.Pdنورميزا  00

المدرسة المتوسطة في : الوسائل التعليمية  1-6الجدول 
 PIDIE  7 الحكومية

 العدد أنواع الوسائل الرقم
 0 المدرسة غرفة رئيس 0
 8 إدارة المدرس 8
 07 فصول الدراسة 1
 0 المكتبة 6
 1 المرحاض 7
 0 المقصف 4
 0 الملعب 7
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 0 المصلى 2
 1 المعمل 01

 82 المجموع 
للسنة الدراسة PIDIE   7مصدر : المدرسة المتوسطة الحكومية 

8107-8102 
لترقية  Mimicry Memorizatio Method طريقةإجراء  -2

 مهارة الكالمعلى  طلبةقدرة ال
 بطريقةوقامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية 

Mimicry Memorization Method مهارة على  طلبةلترقية قدرة ال
أما عملية التعليم في اللقاء األول ، ا لموضوعةلقاءالكالم ثالث 

تقدم المدر سة االختبار القبلي للطلبة وفي اللقاء الثاني هو فهو 
 Mimicry Memorization Method عملية التعليم بتطبيق طريقة

سه ل الطلبة على ترقية قدرتهم على مهارة الكالم. وفي اللقاء لت
الثالث تستمر المدر سة عملية التعليم لما قبلها. ثم بعده تقدم 
المدر سة االختبار البعدي التعرف قدرة الطلبة االستعاب المواد 

ستوضح الباحثة التوقيت التجريبي وخطوات بعد التجريبية. 
 ة التعليم والتعلم كما يلي:التعليم، أما التوقيت عملي
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: التوقيت الت جريبي في المجموعة  6–6الجدول   
 التجريبية

 ساعةال تاريخال يومال قاءلال

 00:11 -01: 11 8102و يولي 02 األربعاء اللقاء األو ل
خميال اللقاء الثاني

 س
 08:11-00.11 8102 يوليو 00

 0:11-08:81 8102 يوليو 81 جمعةال اللقاء الثالث
 

 7–6الجدول 
 العلمية التجريبية في تعليم مهارة الكالم باستحدام طريقة

Mimicry Memorization Method 

 اللقاء األول
 أنشطة الطلبة أنشطة المدر سة
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تدخل المدر سة في الفصل  -
 بإلقاء السالم

تأمر المدر سة بقراءة  -
 الدعاء قبل بداية التعليم

تأخذ كشف العياب على  -
 الطلبة

تعارف المدر سة عن  -
نفسها وتشرح الهدف عن 

 حضورها في هذا الفصل
تقدم المدر سة االحتبار  -

 القبلي إلى الطلبة
تعطي المدر سة الدوافع  -

 وتشرح أهداف التعليم
تؤدي المدر سة التمدية إلى  -

الطلبة بأسئلة حول المادة 
الجديدة عن الموضوع  

 جيب الطلبة السالمت -
 

 قرأ الطلبة الدعاءي -
 

تستمع الطلبة إلى  -
 األسماء المسجلة

تستمع الطلبة إلى شرح  -
 المدر سة

 
تجيب الطلبة االختبار  -

  القبلي
تستمع الطلبة الدوافع   -

 من المدر سة
تجيب الطلبة المادة عن  -

 الموضوع  المهنة
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 المهنة 
تقسم المدر سة الطلبة إلى  -

 المجموعات
تستمع الطلبة المفردات  -

 التي تنطق بها المدر سة
المادة   المدر سة  تكرر -

 الطلبة وها التي قد علم
 الطلبة تأمر المدر سة -

المادة أو  لتحاكي
 المفردات التي قد علملوها

تشرح المدر سة معانى  -
 المفردات

تسأل المدر سة إلى الطلبة  -
المفردات التي المتعلقة 

 بها 
 ي المدر سة الطلبةتعط -

 
 تجلس الطلبة إلى فرقتهم -

 
 تستمع الطلبة المفردات -
 
تكرر الطلبة المادة قد  -

 علموها
 تحاكي الطلبة المفردات -
 
 
تستمع الطلبة إلى شرح  -

 المفردات 
تجيب الطلبة عن  -

 في المادة المفردات
لم تسأل الطلبة مما  -

 تفهموا
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ة ليسأل السؤال أو الفرص
 فهموا المفردات لم ت

تأمر المدر سة الطلبة  -
 ليبحث المفردات الجديدة

تأمر المدر سة الطلبة  -
لتركيب الجمل من 

 المفردات الجديدة
تعطي المدر سة الطلبة  -

 الفرصة إلصالح الجمل
تأمر المدر سة الطلبة  -

ليناقشون المفردات أو 
 الجمل

تشرح المدرسة الخالصة  -
 الموضوع إلى الطلبةعن 
 وتعزيز

تختم المدر سة السالم إلى  -

 
 

 بحث الطلبة المفراتت -
 

تقوم الطلبة بتركيب  -
 الجمل

 
 

 تصلح الطلبة الجمل -
 

تناقش الطلبة المفردات  -
 من المادة

 
تستمع الطلبة إلى شرح  -

 المدر سة وتعزيزها 
تجيب السالم وتستمع  -
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الطلبة قبل خروج الفصل 
علموا وتنصحهم بأن يت

 جيدا

الطلبة النصيحة من 
 المدر سة

 4–6لجدول ا
 باستحدام طريقةالعلمية التجريبية في تعليم مهارة الكالم 

Mimicry Memorization Method 

 اللقاء الثاني
 أنشطة المدر سة أنشطة الطلبة

 جيب الطلبة السالمت -
 

 تقرأ الطلبة الدعاء -
 
 

تستمع الطلبة الدوافع من  -
 المدر سة

تستمع الطلبة األهداف  -
 التعليمية من المدر سة

الفصل  تدخل المدر سة في -
           بإلقاء السالم

تأمر المدر سة رئيس  -
الفصل لقيادة قراءة 

      الدعاء
تقدم المدر سة الدوافع  -

 الدراسية إلى الطلبة
تشرح المدر سة  -

األهداف التعليمية 
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تستمع الطلبة إلى األسماء  -
 المسجلة 

لبة المادة عن تجيب الط -
 الموضوع  المهنة

  
 تجلس الطلبة إلى فرقتهم -

 
 تستمع  الطلبة المفردات  -
 
تحاكى وتحفيظ الطلبة  -

الجملة والكلمة التي 
تظهر المدرسة بمشافهة 

  متكررا
  

والهدف عن حضورها 
 الفصل  في هذ

تأخذ كشف العياب على  -
 الطلبة

التمدية إلى  تؤدي المدر سة -
الطلبة بأسئلة حول المادة 

الجديدة عن الموضوع  
 المهنة

تقسم المدر سة الطلبة إلى  -
 المجموعات

تستمع الطلبة المفردات  -
 التي تنطق بها المدر سة

الكلمة أو  تظهر المدر سة -
 الجملة بمشافهة متكررا

قبل أن تظهر الكلمة أو  -
الجملة تطلب المدر سة 
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تحفظها وتالحظها  -
الطلبة كلمة لكل 
مجموعات من 
المجموعة واحدة إلى 

   مجموعة أخرى
تحفظ الطلبة كلمة لكل  -

 مجموعات
  

الطلبة القواعد  تستمع -
 بطريقة التمثيلية

 
يقوم الطلبة من  -

المجموعة أمام الفصل  
يدر كالمدرس لنطق 

صحيحة ثم الجملة ال
 يتبعه لكل الطلبة األخرى 

للطلبة ليحفطها 
 بالمجموعة

تحفظها وتالحظها الطلبة   -
كلمة لكل مجموعات من 
المجموعة واحدة إلى 

 مجموعة أخرى
 

تشرح المدر سة قواعد  -
الكلمة وتركيبها بطريقة 

 التمثيلية
تأمر المدر سة أحد الطلبة  -

من المجموعة يقوم أمام 
الفصل يدر كالمدر س 
لنطق الجملة الصحيحة 

 ثم يتبعه الطلبة األخرى
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يناقش الطلبة محتوى  -
 الجملة التي قد علمهم 

 
 
 
 
 تستمع الطلبة الخالصة -
 
 الطلبة السالم تجيب  -

 
 
وبعد إنتهاء كل الخطوات  -

تأمر المدرسة السابقة 
لجميع الطلبة أن يناقش 
محتوى الجملة بالتعبير 
الشفهي من المادة التي 

 قد علمهم
تأمر المدر سة للطلبة  -

 ليأخذون الخالصة الدراسة
أخيرا تختتم المدرسة  -

 السالموإلقاء 
   7 –6الجدول 

 باستحدام طريقةالعلمية التجريبية في تعليم مهارة الكالم 
Mimicry Memorization Method 

 اللقاء الثالث
 أنشطة المدر سة أنشطة الطلبة
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تجيب الطلبة السالم -  
 

تقرأ الطلبة الدعاء -  
 

 تستمع الطلبة إلى - 
 األسماء المسجلة

تجيب الطلبة المادة عن  -
 الموضوع  المهنة 

 
 تجلس الطلبة إلى فرقتهم -
 

تستمع  الطلبة المفردات -  
 

تكرر الطلبة المادة قد  -
 علموها

 تحاكي الطلبة المفردات -
 
 

تستمع الطلبة إلى شرح  -

في الفصل  تدخل المدر سة -
 بإلقاء السالم

تأمر المدر سة بقراءة الدعاء  -
 قبل بداية التعليم

تأخذ كشف العياب على  -
 الطلبة

تؤدي المدر سة التمدية إلى   -
حول المادة  الطلبة بأسئلة 

 الجديدة عن الموضوع 
 المهنة

تقسم المدر سة الطلبة إلى  -
 المجموعات

تستمع الطلبة المفردات التي  -
 المدر سةتنطق بها 

تكرر المدر سة  المادة  التي  -
 قد علموها الطلبة 

تأمر المدر سة الطلبة  -
لتحاكي المادة أو 

 المفردات التي قد علملوها



48 
 

 
 

 المفردات 
تجيب الطلبة عن المفردات  -

 في المادة
 تسأل الطلبة مما لم تفهموا -

 ؛
 

 بحث الطلبة المفراتت -
 
 
 

بة تحاكى وتحفيظ الطل  -
ر التي تظهالجملة والكلمة 

 المدرسة بمشافهة متكررر
ة  تحفظها وتالحظها الطلب -

كلمة لكل مجموعات من 
المجموعة واحدة إلى مجموعة 

                         أخرى
طريقة عد بتستمع الطلبة القوا_

  التمثيل

تشرح المدر سة معانى  -
 المفردات

تسأل المدر سة إلى الطلبة  -
 المفردات التي المتعلقة بها 

تعطي المدر سة الطلبة  -
الفرصة ليسأل السؤال أو 

 المفردات لم تفهموا 
تأمر المدر سة الطلبة ليبحث  -

تظهر  المفردات الجديدة
المدر سة الكلمة أو الجملة 

 بمشافهة متكررا
قبل أن تظهر الكلمة أو  -

الجملة تطلب المدر سة للطلبة 
 ليحفطها بالمجموعة

تحفظها وتالحظها الطلبة   -
لكل مجموعات من كلمة 

المجموعة واحدة إلى 
 مجموعة أخرى

تشرح المدر سة قواعد الكلمة  -
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جملة يناقش الطلبة محتوى ال -
 التي قد علمهم 

  
 

 
تستمع الطلبة الخالصة -  

 
ء تقرأ الطلبة الدعا -

 وإلقاء السالم

 وتركيبها بطريقة التمثيلية
وبعد إنتهاء كل الخطوات  -

تأمر المدرسة لجميع السابقة 
الطلبة أن يناقش محتوى الجملة 
بالتعبير الشفهي من المادة التي 

 قد علمهم
تأمر المدر سة للطلبة  -

 الصة الدراسةليأخذون الخ
تتم المدرسة بقراءة أخيرا تخ -

 الدعاء وإلقاء
 

 ومناقشتها تحليل البيانات -ب
إجراء المدرسة والطلبة في تعليم مهارة الكالم  -1

 Mimicry Memorizationباستخدام طريقة

Method  
 للمد رسة 0نتيجة المالحظة في التعليم  : 2–6الجدول 

 
 الرقم

 الناحية المالحظة
 

 اللقاء األولنتائج 
 ال نعم
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(8) 
 

(0) 
 

تدخل المدر سة في الفصل  0
 بإلقاء السالم

√  

در سة رئيس الفصل تأمر الم 8
 لقيادة قراءة الدعاء

√  

تقدم المدر سة الدوافع  1
 الدراسية إلى الطلبة

√  

تشرح المدر سة األهداف  6
التعليمية والهدف عن 

 حضورها في هذا الفصل
√  

المدر سة االختبار تقدم  7
 القبلي

√  

تقسم المدر سة الطلبة إلى  4
 خمسة المجموعات

√  

  √تظهر المدر سة الكلمة أو  7
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 الجملة بمشافهة متكررا
2 

 
0 

قبل أن تظهر الكلمة أو 
الجملة تطلب المدر سة 
 للطلبة ليحفطها بالمجموعة

√  

تحفظها وتالحظها الطلبة  
كلمة لكل مجموعات من 

المجموعة واحدة إلى 
 مجموعة أخرى 

√  

تشرح المدر سة قواعد  01
الكلمة وتركيبها بطريقة 

 التمثيلية
√  

تأمر المدر سة أحد الطلبة  00
من المجموعة يقوم أمام 
الفصل يدر كالمدر س لنطق 
الجملة الصحيحة ثم يتبعه 

 الطلبة األخرى

√  
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وبعد إنتهاء كل الخطوات  08
تأمر المدرسة السابقة 

لجميع الطلبة أن يناقش 
محتوى الجملة بالتعبير 
الشفهي من المادة التي قد 

 علمهم

√  

تأمر المدر سة للطلبة  01
 ليأخذون الخالصة الدراسة

 √ 

أخيرا تختتم المدر سة بقراءة  06
 الدعاء وإلقاء السالم

 √ 

 8=0 08= 8 المجموعة 
 

P =
𝑓

𝑁
 × 100 % 

P = =
48

82 × 011 % =
8,411

82 
%72 ،08=P 
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 08، 72%كما تالحظ ) زين العابدين ( = P ونتيجة 
حصل  P ونتيجة %011 -20تدل على أنها وقعت بين حد 

 على درجة ممتاز.
 

 للطلبة 8نتيجة المالحظة في التعليم  : 0–6الجدول 
 

 الناحية المالحظة الرقم
 

 نتائج اللقاء األول
 نعم

(8) 
 

 ال
(0) 
 

  √ تجيب الطلبة  السالم 0
  √ تقراء الطلبة  الدعاء 8
تسمع الطلبة الدوافع  1

من المدرسة والهدف 
 التعليمية

√  

تجيب الطلبة عن  6
 االختبار القبلي

√  

  √تجلسون الطلبة في  7
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 المجموعات
تحاكى وتحفيظ  4

الطلبة الجملة والكلمة 
التي تظهر المدرسة 

 متكررابمشافهة 

√  

تحفيظ الطلبة واحدا  7
فواحدا الجملة أو 

 الكلمة
√  

2 
 

 
 
0 

 

تحفظها وتالحظها 
الطلبة كلمة لكل 
مجموعات من 
المجموعة واحدة إلى 

 مجموعة أخرى

√  

تعليم الطلبة القواعد 
 بطريقة التمثيلية

 √ 

يقوم الطلبة من  01
  √المجموعة أمام الفصل  
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يدر كالمدرس لنطق 
الصحيحة ثم الجملة 

يتبعه لكل الطلبة 
 األخرى

يناقش الطلبة محتوى  00
  √ الجملة التي قد علمهم

تأخذ الطلبة الخالصة  08
 الدراسة

 √ 

أخيرا تختتم المدرسة  01
بقراءة الدعاء وإلقاء 

 السالم
 √ 

 1=0 00=8 المجموعة 

P =
𝑓

𝑁
 × 100 % 

P = 
78
48 × 011 % =

8, 117
84 

P = 40 , 70  % 
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 % 04,07 كما تالحظ ) زين العابدين ( = P ونتيجة 
حصل  P ونتيجة %011 -20تدل على أنها وقعت بين حد 

 على درجة ممتاز.

P= = 𝑓1+𝑓2

2
=

08,27+04,07
8 =

02,011
8 

P = = 06,71 % 

تدل  % 06,71 =  كما تالحظ زين العابدين P ونتيجة 
حصل على  P ونتيجة %011 -20على أنها وقعت بين حد 

درجة ممتاز. فتكون داللة أن أنشطة المدر سة والطلبة في التعليم 
طابقة بخطواته الصحيحة وبأنحاء ومعايير  % 06,71والتعلم  

عملية التعليم والتعلم التي تلزم أن يهتم المدر سة عند عملية 
 التعليم والتعلم.

 تحليل البيانات عن االختبار القبلي واالختبار البعدي -2
 ت والتحليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبار 

( T- Test )    كما يلي:تستعمل الباحثة القانون 
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 حيث أن :
 : متوسط الفروق م ف

 : مجموع مرباع إنحرافات الفروق 8مج ح
 : عدد أفراد العينة    ن  
 

 01-6الجدول 
درجة في اإلجابة الاألولى و النتائج بين الدرجة في اإلجابة  

 الثانية

 الطلبة

درجاتهم 
في 

االجابة 
 األولى

في درجاتهم 
االجابة 
 الثانية

الفرق بين 
 االجابتين

االنحراف 
عن متوسط 

 الفروق

مربع 
)االنحراف 
عن متوسط 

 الفروق(
0  41  47 7 0 20 
8 71 77 7 7 60 
1 21 01 01 6 04 

م فت =  

مج ح8√

ن(ن−0)
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6 61 81 81- 7- 87 
7 71 71 81 7- 87 
4 71 61 01- 6 04 
7 78 70 7 7 60 
2 40 77 4 2 46 
0 61 71 01 6 04 

01 70 44 7 7 60 
00 74 41 7 7 60 
08 48 78 01 6 04 
01 11 41 11 07- 887 
06 61 71 01 6 04 
07 70 40 01 6 04 
04 71 21 01 6 04 
07 11 71 81 7- 87 
02 71 21 11 07- 887 
00 41 41 1 06 004 
81 41 01 11 07- 887 
80 71 71 81 7- 87 
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88 61 41 81 7- 87 
81 48 71 2 4 14 
86 77 21 87 01- 011 
87 71 21 11 07- 887 

84 71 77 7 0 20 

87 61 47 87 01- 011 
المجمو 

 ع
0,676 , 2140 292 2- 2222 

 87: 0 676 ,حساب متوسط االجابة األولى وهو -0
=70,76 

: 2140 , الثانية وهو  حساب متوسط االجابة -8
87 =22,44 

 70,06=87:  292ق وهوحساب متوسط الفرو  -1
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م فت = 

مج ح8√

ن(ن−0)

 

ت =         
06

√8111

(0−87)87

 

06ت =         

√ 1118

718

 

06ت  =         

√8,26
   =06

0,42  =111, 2  

 ومن الخطوات األخيرة يعني تحديد دراجة الحرية 
(Derajat Kebebasan.) ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة 
(signifikasi) 17,  1  في هذا البحث. 7%أو 

  0-= ن    دراجة الحرية 
  =87-0  
                            =84 
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 7%أو   17,1 (signifikansi) مستوى الداللةفحدد 
 .2 ,111يعني  (testt) ت الحسابنتيجة أما  714,0 يعني

 (tablet) أكبر من ت الجدول  (testt) الحسابت هذا معناه أن 
 .  2 ,111> 714,0 أي بتعبير رياضي

متساوية أو أكبر  (testt) ت الحسابإذا كانت النتيجة 
 (oH)فيكون الفرض الصفري (tablet) ت الجدولمن النتيجة 

 مقبوال. (aH) مردودا والفرض البديل
أصغر من نتيجة  (testt) ت الحسابوإذا كانت  النتيجة  

مقبوال والفرض  (oH) فيكون الفرض الصفري (tablet) الجدول ت
 مردودا. (aH) البديل

 
المناقشة  -ج   

له  Mimicry Memorization Method طريقة ستخداماإن 
مزايا منها يستطيع الطلبة أن ينطقوا الحروف العربية نطقا 

قدرتهم في التكلم باللغة العربية تكلماجيدا  صحيحا، وترقية



74 
 

 
 

وفصيحا. اعتمادا على نتائج البحث التي تحصل عليها الباحثة 
  من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي.

بطريقة وقامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية 
Mimicry Memorization Method مهارة على  طلبةلترقية قدرة ال

أما عملية التعليم في اللقاء األول  ا لموضوعة.لقاءث الكالم ثال
فهو تقدم المدر سة االختبار القبلي للطلبة وفي اللقاء الثاني هو 

 Mimicry Memorization Method عملية التعليم بتطبيق طريقة
ليسه ل الطلبة على ترقية قدرتهم على مهارة الكالم. وفي اللقاء 
الثالث تستمر المدر سة ما قبلها. ثم بعده تقدم المدر سة االختبار 
البعدي التعرف قدرة الطلبة الستعاب المواد بعد التجريبية. 
وكانت المدر سة عند عملية التعلم كلها مناسبة بخطوات تعليم 

هذا تتمثل في النتيجة و   Mimicry Memorization Method طريقة
 08، 72%زين العابدين( =(كما تالحظ    Pالتي يحصل أن 

حصل  P ونتيجة %011 -20تدل على أنها وقعت بين حد 
على درجة ممتاز، وكذلك الطلبة عند عملية التعليم استعاب 
المواد كامال.  وكل الخطوات التعليمية التي تقدمها المدر سة 
مؤثرة لترقية قدرتهم على مهارة الكالم وهذا تتمثل أيضا من 
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  % 04,07كما تالحظ ) زين العابدين (   Pنتيجة التي يحصل 
حصل على  P ونتيجة %011 -20تدل على أنها وقعت بين حد 

 درجة ممتاز.
وأما النتيجة التي يحصل من االختبار القبلي والبعدي 

لترقية قدرة الطلبة  Mimicry Memorization Method طريقةبتطبيق 
ت مهارة الكالم مقبول. هذا ترها الباحثة أن نتيجة على 

بتعبير  يأ (tablet) ت الجدول نتيجةأكبر من  (testt) الحساب
  . 2 ,111> 714,0رياضي 

 
  تحقيق الفروض  -د 

وفقا للبيانات التي سبق تحليلها، تريد الباحثة أن تحقق  
  :األولالفصل الفروض التى افترضتها في 

 Mimicry Memorization طريقةالفرض الصفري : إن  -0

Method  مهارة فعال لترقية قدرة الطلبة على غير
ت النتيجة . وهذا الفرض مردود ألن (oH) الكالم

 (tablet) ت الجدول نتيجةأكبر من  (testt) الحساب
  . 2 ,111> 714,0 ي بتعبير رياضيأ
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 Mimicry Memorization طريقةالفرض البديل : إن  -8

Method مهارة على  طلبةترقية قدرة الفي  فعال
وهذا الفرض مقبول ألن نتيجة ت  .a(H( الكالم

لجدول أي بتعبير انتيجة ت من كبر أ حسابال
 .2 ,111> 714,0رياضي 

 
 



 

87 

 

 الفصل الخامس
  الخاتمة

 نتائج البحث -أ
السابقة عما يتعلق  فصولوقد بحثت الباحثة في ال

 لترقية قدرة Mimicry Memorization Method  طريقةباستخدام 
 كما يلي:نتائج البحث   . وستقدم الباحثةمهارة الكالم على الطلبة

إن الخطوات إجراء عملية التعليم والتعلم الطلبة والمدّرسة  -1
لترقية  Memorization Method Mimicry طريقةاستخدام ب

أما  .موضوعةلا لقاءمهارة الكالم ثالث على  طلبةقدرة ال
عملية التعليم في اللقاء األول فهو تقدم المدّرسة التمهدية 
واالختبار القبلي للطلبة وفي اللقاء الثاني هو عملية التعليم 

لتسّهل  Mimicry Memorization Method بتطبيق طريقة
الطلبة على ترقية قدرتهم على مهارة الكالم. وفي اللقاء 
الثالث تستمر المدّرسة عملية التعليم لما قبلها. ثم بعده 
تقدم المدّرسة االختبار البعدي التعرف على قدرة الطلبة 

 االستعاب المواد بعد التجريبية. 
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يكون   Mimicry Memorization Method طريقةإن استخدام  -2
لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم، تعتمد الباحثة أن فعال 

النتيجة التي يحصل من االختبار القبلي واالختبار البعدي 
لترقية قدرة  Mimicry Memorization Method طريقةبتطبيق 

الطلبة على مهارة الكالم هو مقبول. هذا ترها الباحثة أن 
 ت الجدول نتيجةأكبر من  (testt) ت الحسابالنتيجة 

(tablet) 7 ,333> 807,1ي بتعبير رياضي أ . 
 

  المقترحات -ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقتراحات كما 

 يلي :
 Mimicyry Memorization أن يستخدم المعلم طريقة - 1

Method  ق اآلخرى المختلفة في أثناء التعلم و أو الطر
 .الطلبة على مهارة الكالم سهلجذب وييل
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الباحثة من القارئين االصالح إذا وجدوا في  ووترج - 2
بحث  االخطاء أو العيوب حتى تكون  ا البحثهذ

 .كامل ومفيدة للباحثة والقارئين
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LEMBARAN OBSERVASI GURU 

Kelas              :  

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk penggunaan: 

Berikan tanda contreng ( √ ) pada aspek-aspek proses 

pembelajaran siswa dengan  pernyataan pada aspek-aspek  

penggunaan metode  mimicry memorization method untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa.Adapun ketentuan 

kategori pilihan jawaban sebagai berikut : 

 2 : Ya 1: Tidak 

Pernyataan 

Kategori  

 

 

Ya Tidak 

A. Pendahuluan 2 1 

1. Guru masuk kelas dengan memberikan salam 

untuk membuka pembelajaran 
  

2. Guru meminta siswa untuk membaca doa 

sebelum memulai pembelajaran 
  

3. Guru menyampaikan Apersepsi dan motivasi 

belajar kepada siswa 
  

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

tujuan masuk ke kelas tersebut 
  

5. Guru memberikan buti-butir pertanyaan pretest 

kepada siswa 
  



 

 

B. Kegiatan Inti   

1. Guru membagikan siswa dalam 5 kelompok   

2. Guru mendemonstrasikam kalimat atau 

kosakata kepada siswa secara berulang-ulang 

sampai mereka mengingatnya 

  

3.  Kelompok pertama menghafal kalimat pertama 

, kelompok kedua menghafal kalimat kedua, 

kelompok ketiga menghafal kalimat ketiga, 

kelompok ke empat menghafal kalimat ke 

empat dan kelompok kelima menghafal kalimat 

ke lima. Kemudian di balik kelompok terakhir 

menghafal kalimat kalimat pertama sampai 

seterusnya hingga semua kelompok 

menyelesaikannya, setelah semua menghafal 

maka secara bersamaan siswa melafalkan 

kembali kalimat yang sudah di hafal di pandu 

oleh guru untuk mencegah terjadinya kesalahan 

pengucapan 

  

4. Guru menjelaskan kaidah atau susunan kalimat 

melalui contoh –contoh kalimat yang di berikan 

kepada siswa 

  

5. Guru menunjuk setiap perwakilan kelompok 

untuk memimpin pelafalan kalimat berdasarkan 

yang sudah di hafal atau di pelajari. 

  

6. Guru menguji satu persatu hafalan kalimat 

siswa dengan cara meminta siswa maju 

kedepan dan menceritakan kembali apa saja 

yang sudah di pelajari dari materi yang di 

berikan guru secara lisan 

  

C. Kegiatan Penutup   

1. Siswa menyimpulkan pelajaran   

2. Siswa mengakhiri  pembelajaran dengan   



 

 

 

Komentar pengamat 

 

 

  

 

 

 

Guru Pengamat 

 

……………. 

membaca doa bersama-sama. 

Jumlah keseluruhan   



 

 

LEMBARAN OBSERVASI PROSES 

PEMBELAJARAN SISWA 

Kelas              :  

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk penggunaan: 

Berikan tanda contreng ( √ ) pada aspek-aspek proses 

pembelajaran siswa dengan  pernyataan pada aspek-aspek  

penggunaan metode  mimicry memorization method untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa.Adapun ketentuan 

kategori pilihan jawaban sebagai berikut : 

 2 : Ya  

   1 : tidak  

Pernyataan 
Kategori  

Ya Tidak 

 2 1 

A. Pendahuluan    

1. Siswa menjawab salam    

2. Siswa membaca doa untuk memulai pembelajaran   

3. Siswa mendengarkan apersepsi dan motivasi belajar 

dari guru dan mendengarkan tujuan pembelajaran. 

  

4. Siswa mengerjakan atau menjawab butir –butir 

pertanyaan pretest 

  



 

 

B. Kegiatan Inti   

1. Siswa duduk berdasarkan kelompok yang sudah 

di bagikan guru 

  

2. Siswa meniru atau melafalkan kembali kalimat 

atau kosakata yang sudah di demonstrasikan guru 

secara berulang-ulang 

  

3. Siswa mulai menghafal satu persatu kosakata 

maupun kalimat 

  

4. Siswa Kelompok pertama menghafal kalimat 

pertama,  siswa kelompok kedua menghafal 

kalimat kedua, siswa kelompok ketiga menghafal 

kalimat ketiga, siswa kelompok ke empat 

menghafal kalimat ke empat dan siswa kelompok 

kelima menghafal kalimat ke lima. Kemudian di 

balik siswa kelompok terakhir menghafal kalimat 

pertama sampai seterusnya hingga semua 

kelompok menyelesaikannya, setelah semua 

menghafal maka secara bersamaan siswa 

melafalkan kembali kalimat yang sudah di hafal di 

pandu oleh guru untuk mencegah terjadinya 

kesalahan pengucapan 

  

5. Siswa mempelajari kaidah atau susunan kalimat 

melalui contoh-contoh kalimat yang diberikan 

guru 

  

6. Setiap siswa perwakilan kelompok masing-

masing maju kedepan untuk melafalkan kalimat 

yang sudah di hafal sedangkan siswa lainnya 

mengikuti pelafalannya. 

  

7. Satu persatu siswa maju kedepan untuk 

menceritakan kembali apa saja yang sudah di 

pelajari dari materi yang di berikan guru secara 

  



 

 

Komentar pengamat 

  

 

 

 

Guru Pengamat 

 

……………. 

 

 

 

lisan. 

C. Kegiatan Penutup    

1. Siswa menyimpulkan pelajaran   

2. Siswa mengakhiri  pembelajaran dengan 

membaca doa bersama-sama. 

  

   

Jumlah keseluruhan   



 

 

FORMAT LEMBARAN SOAL PREE TEST 

Nama siswa :  

Kelas            : 

Pelajaran      : 

 ( Pree testاإلختبار القبلي) .1
  

 َماَذ يَ ْعَمُل  الَفالَُّح ؟ -1
ْوِق ؟ -2  َمْن يَِبْيُع ِفْي السُّ
 َماَذ  يَ ْعَمُل الَبائُِع ؟ -3
ْرِطيُّ ؟ -4  َمْن يَ ْعَمُل الشُّ
 ؟ َرَسةِ يعلم ِفْي الَمدْ َمْن  -5

 

 

 



 

 

 (POST TES) اإلختبا البعدي

Petunjuk menjawab soal di bawah ini : 

Perhatikanlah dan deskripsikan gambar –gambar di bawah 

ini  secara lisan  kedalam bahasa Arab menggunakan kosa kata yang 

sudah di pelajari sebelumnya dengan pelafalan yang baik serta 

intonasi yang sesuai!  

 

 

ُع  . َماَذ  يَ ْعَمُل الَبائ   1.  
 

 

؟. ماذا يعمل الفالح 2  
 
 
 



 

 

 

يُّ  . َمْن يَ ْعَمُل الشُّْرط  3  
 

 

ُة  . ماََذا يّ ْعَمُل الُمَدّرسَ 4  
 

 

ُب  َماَذ يَ ْعَمُل الطَّب يْ  .5  
 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan      : MTsN 7 Pidie 

Mata Pelajaran             : Bahasa Arab 

Kelas / Semester          : VIII / Ganjil 

Materi Pembelajaran    : المهنة  

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

A. Kompetensi Inti  

 

K.1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya. 

K.2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

K.3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa 
ingintahunya 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. 



 

 

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

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN 

1.1.Mensyukuri kesempatan 

dapat mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa pengantar  

komunikasi internasional dan 

bahasa pengantar khazanah 

keislaman yang di wujudkan 

dalam semangat belajar. 

1.1.1. Mengikuti kegiatan 

pembelajaran bahasa Arab 

dengan semangat sebagai upaya 

dalam mewujudkan bahasa 

Arab sebagai bahasa Alqur’an . 

 1.1.2. Menunjukkan  sikap 

antusias dan perilaku baik 

selama proses pembelajaran 

bahasa Arab. 

2.3. Menunujukkan sikap 

bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab 

sebagai  bahasa komunikasi 

internasional dan pengantar  

dalam mengkaji khazanah 

keislaman . 

2.3.1. Menampakkan rasa 

percaya diri dalam  

mempraktikkan bahasa Arab 

baik lisan maupun tulisan . 

 

3.3. Memahami makna,dan 

gagasan dari kata,frase,dan 

kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang 

berkaitan  dengan المهنة baik 

secara lisan maupun tulisan 

dengan memperhatikan 

struktur kalimat dan unsur 

 

3.3.1. Mengidentifikasikan 

makna, kalimat bahasa Arab 

yang terdapat dalam materi 

berkaitan dengan   المهنة baik 

secara lisan maupun tulisan 

dengan memperhatikan struktur 

kalimat dan unsur kebahasaan 

yang benar. 



 

 

kebahasaan yang benar. 

. 

    المهنة

 

3.3.2. Melafalkan bunyi 

huruf,makna,gagasan atau 

kalimat bahasa Arab yang 

terdapat dalam materi berkaitan 

dengan   المهنة baik secara lisan 

maupun tulisan dengan 

memperhatikan struktur kalimat 

dan unsur kebahasaan yang 

benar. 

 

4.2. Mendemontrasikan 

ungkapan atau kalimat bahasa 

Arab secara lisan maupun 

tulisan sederhana terkait المهنة 
memperhatikan struktur teks 

dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

 

4.2.1. Menyusun kembali 

ungkapan atau kalimat bahasa 

Arab secara lisan maupun 

tulisan sederhana terkait المهنة 
memperhatikan struktur teks 

dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

 

4.2.2. Mempraktekkan 

ungkapan atau kalimat bahasa 

Arab secara lisan maupun 

tulisan sederhana bersama 

kelompok terkait المهنة 
memperhatikan struktur teks 

dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks. 

 

C. Mater iPembelajaran Terlampir 

 

D. Langkah –langkah Pembelajaran  

Kegiatan  Deskripsi Kegiatan 

 

 

Pendahuluan ( 10 menit 

 Guru memberi salam 

 Guru meminta seorang 

siswa untuk memimpin 



 

 

) doa 

 Mengabsensi siswa 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 Guru memberi penjelasan 

mengenai teknik atau 

metode yang di gunakan 

dalam pembelajaran kalam 

 

 

               

 

 

Kegiatan Inti ( 30 menit 

) 

 .Guru membagikan siswa 

dalam 5 kelompok 

 Guru mendemonstrasikam 

kalimat atau kosakata 

kepada siswa secara 

berulang-ulang sampai 

mereka mengingatnya 

 Setelah mendemonstrasikan 

kalimat atau kosakata  guru 

meminta siswa menghafalnya 

perkelompok 

 Kelompok pertama menghafal 

kalimat pertama , kelompok 

kedua menghafal kalimat kedua, 

kelompok ketiga menghafal 

kalimat ketiga, kelompok ke 

empat menghafal kalimat ke 

empat dan kelompok kelima 

menghafal kalimat ke lima. 

Kemudian di balik kelompok 

terakhir menghafal kalimat 

kalimat pertama sampai 

seterusnya hingga semua 

kelompok menyelesaikannya, 

setelah semua menghafal maka 

secara bersamaan siswa 

melafalkan kembali kalimat yang 

sudah di hafal di pandu oleh guru 



 

 

untuk mencegah terjadinya 

kesalahan pengucapan. 

 Guru menjelaskan kaidah 

atau susunan kalimat melalui 

contoh –contoh kalimat yang 

di berikan kepada siswa 

 Guru menunjuk setiap 

perwakilan kelompok 

untuk memimpin pelafalan 

kalimat berdasarkan yang 

sudah di hafal atau di 

pelajari 

 Guru menguji satu persatu 

hafalan kalimat siswa 

dengan cara meminta 

siswa maju kedepan dan 

menceritakan kembali apa 

saja yang sudah di pelajari 

dari materi yang di 

berikan guru secara lisan. 

  

 

         Penutup 10 menit  

 

 Guru memberikan 

evaluasi atau tes untuk 

mengetahui kemampuan 

siswa dalam berbicara 

bahasa Arab 

 Guru dan siswa menutup 

pembelajaran dengan 

menarik kesimpulan 

 Membaca doa dan 

mengakhiri dengan salam 

E. Intrumen penilaian : Terlampir 

1. Jenis/Teknik Penilaian (Terlampir) 

a. Penilaian Sikap ( Terlampir) 

b. Penilaian keterampilan (Terlampir) 

2. Bentuk tes lisan 

3. Pedoman penskoran (Terlampir) 



 

 

F.  Metode, Media / Alat, Bahan,dan Sumber Belajar 

 1. Metode atau Media pembelajaran 

   a. Mimicry Memorization Methode 

   b.Media kartu bergambar 

 

 2. Alat dan Bahan 

   a. Papan Tulis 

   b. Spidol 

   c. penghapus 

  3. Sumber belajar 

a. Mahmud Yunus, kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: 

Hidakarya Agung), 1989. 

b. Buku siswa pelajaran bahasa Arab K13 pendekatan 

saintifik 

c. Buku guru pelajaran bahasa Arab K13 pendekatan 

saintifik 

d. Kamus Indonesia Arab هدعالم  Banda Aceh Maiza 

publisher 2011  

                                                                                  

           PIDIE,   17 Juli   2018 

   Mengetahui 

 

Guru Bahasa Arab,                 Peneliti                                                              

 

  

Zainal Abidin S.Pd.I                Nurmala hayati 

                                                                                      

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampira 1 : intrumen penilaian  sikap spiritual 

Indikator   : Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan 

giat mempelajari bahasa Arab 



 

 

Teknik      : Observasi 

 Intrumen penilaian : Rubrik  lembara pengamatan dan 

pengamatan penskoran 

Keterangan  Nilai   Nilai Akhir 

Selalu                = 4 

Sering                = 

3 

Kadang-kadang = 

2 

Tidak penah       = 

1 

Skor yang diperoleh  

……………………x 100 

Skor maksimal 

 

   

 

Lampiran 2 : Intrumen penilaian Aspek sikap Sosial 

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR 

Selal

u 

Seri

ng 

Kadang

-

kadang 

Tidak 

Perna

h 

1 Bersikap santun 

ketika berbicara 

dengan teman 

     

2 Bersikap peduli ketika 

berkomunikasi dengan 

teman dan guru 

     

3.  Menyalahkan 

pendapat 0rang lain 

tanpa memberikan 

solusi 

     

 Jumlah Skor      

Keterangan  Nilai   Nilai Akhir 

Selalu                = 4 

Sering                = 3 

Kadang-kadang = 2 

Skor yang diperoleh  

……………………x 100 

Skor maksimal 

 



 

 

Tidak penah       = 1 

   

Lampiran 3 : Penilaian keterampilan maharah kalam 

1. Test lisan 

2. Intrumen Penilaian 

Nama 

Siswa 

 

Aspek – Aspek 
Jumlah 

Penggunaaan 

kosakata 

Kesesuaian 

stuktur 

Kalimat 

Kefasihan 

huruf 

Intonasi 

suara  

      
      
       

Lampiran 4 : Materi pembelajaran 

العب –شرطّي  –فاّلح  –الطّبيب  –مهندس  –: مدرس  المفردات  

البائع. –كنّاس   –طباخ   

  أ صحاب المهنة 

ل البضائعمهندس : هو يبني المباني والشوارع ويصنع السيارة لنق  

 شرطّي : هو ينظّم المرور ويحافظ على األمن

يعالج المرضى ويؤفر لنا الّصّحة والعافيةطبيب :   

 كّناس : هو يعمل ويؤفر لنا النظافة والّصّحة العامة



 

 

مواّد الغذائيةفاّلح : يعمل في المزرعة يزرع الّنباتات ويؤفر لنا ال  

 مدرس : هو يدرس الطالب والطالبات في المدرسة

 البائع : يعمل في السوق يبيع البضائع

نحن  أو فالحا ؟ وغيرها، ؟ أو مهندسا ؟ من يحب أن نكون طبيبا
.جميعا نحب أن نكون نافعين لديننا وبالدنا  

 
Lampiran 5 : Lks 

Susunlah kosa kata di bawah ini sehingga menjadi kalimat 

sempurna Atau sebuah percakapan baru kemudian paparkan 

hasilnya bersama temanmu di depan kelas ! 

الطبيب  –والعافية  –يؤّفر لنا  –ّصّحة ال -1  

ينظّم –الشرطّي  –المرور  -2  

المهندس –المدارس  –الشوارع  –و  –يبني  -3  

الميدان –يلعب  –في  –الالعب  –كرّة القدم   -4  

الخضراوات -األطعمة  –الطّباخ  –يطبخ  -5  

 



 

 

Proses diskusi antara guru dan siswa 

 

 

 

 

 



 

 

Guru menjelaskan materi pelajaran kepada siswa 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guru meminta siswa kedepan kelas untuk menjawab soal 
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