
 

 
 

 يف تعليم اللغة  ستماعاإل مهارة ةطواسب تلتنمية ادلفردا  البصرية السمعيةوسائل  تطبيق
الثانوية توالدا ماالجنكي منطقة لوو   دمحمية  مدرسةمن  منالثا الفصل  يف العربية

 الشمالية
 رسالة  

 الستكمال بعض الشروط ادلطلوبة للحصول على درحة سرجاان الرتبية شعبةمقدمة 
 تدريس اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمبة ابجلامعة اإلسالمبة احلكومية  

 فالوفو
 

 
 

 ثة:الباح
 دييان فطرايين 

 1702030061: قيدرقم ال
 

 شعبة تدريس اللغة العربية
 كلية الرتبية والعلوم التعليمية  

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو
2021



 

 
 

تطبيق وسائل السمعية البصرية  لتنمية ادلفردات بواسطة مهارة اإلستماع يف تعليم اللغة  
لوو  منطقةالثانوية توالدا ماالجنكي  دمحمية   العربية يف  الفصل الثامن من مدرسة

 الشمالية
 رسالة

 مقدمة الستكمال بعض الشروط ادلطلوبة للحصول على درجة سرجاان الرتبية شعبة 
 تدريس اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية

 فالوفو 

 
 الباحثة:

 دييان فطرايين  
 1702030061رقم القيد :
 حتت إشراف 

 ادلاجستري ،الدينالدكتور قهار  .1
 ادلاجستري ،انيدين مشس الدين .2

 شعبة تدريس اللغة العربيةكلية الرتبية والعلوم التعليمية
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو

2021



 

 ج 
 

 



 
 

 د 
 

 

 



 
 

 ق 
 

 



 
 

 ك 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 كلمة التقدير والعرفان

يعلم، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء احلمد هلل الذم علم ابلقلم، علم اإلنساف ما دل  

 كادلرسلُت سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أمجعُت أما بعد.

كاجهت الباحثة يف إعداد ىذا الرسالة العديد من العقبات كالصعوابت. كلكن بفضل الدعاء،  

دلعنوم، كالعمل الشاؽ، كاجلهد اجلاد، كالدعم من سلتلف األطراؼ الذين جاىدكا يف إعطاء الدعم ا

 كالتغلب على احلواجز زالت تلك العقبات لذلك أقدـ كلمة الشكر على بعض األشخاص:

حضرة كالدم الكرؽلُت سافرك الدين كسوراييت كسائر أسرة الباحثة ىم الذين ساعدكين يف  .1

 مواصلة التعليم حىت إدتاـ التعليم يف ىذه اجلامعة، كأساؿ هللا تعاذل أف يرمحهم كيساعدىم.

ربكفيسور عبدكؿ فَتكؿ، ادلاجستَت، كالنائب الرئيس اجلامعة اإلسبلمية احلكومية فالوفو، ادلكـر  .2

 رقوا على درجة جودة اجلامعة.أكالثالث، الذين قد  كالثاين، األكؿ،

ادلكـر عميد كلية الًتبية كالعلـو التعليمية الدكتور نور الدين كسو، ادلاجستَت، كالنائب األكؿ،  .3

 كلية الًتبية كالعلـو التعليمية. ،كالثانية، كالثالثة

كسكرتَت شعبة تدريس اللغة ، ادلكرمة رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيٍت ادلاجستَتة .4

شعبة تدريس اللغة العربية أختنا كبَتة ركستينا، كمجيع  موظفةالعربية مصطفى، ادلاجستَت. ك 
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كانئبيهم الكراـ، الذين ساعدكين يف معرفة اللغة زلاضرل اجلامعة اإلسبلمية احلكومية فالوفو 

 العربية كالعلـو األخرل.

ادلكـر ادلشرؼ األكؿ الدكتور قهار الدين، ادلاجستَت، كادلشرؼ الثاين انيدين مشس الدين  .5

 ادلاجستَت، الذين أعطوا الباحثة اإلشراؼ كاإلىتماـ الكبَت حىت إدتاـ ىذ الرسالة.

 ،كادلناقش الثاين ادلاجستَت،كتور احلاج دمحم زىرم أبو نواس الليسانس الد  ،ادلكـر ادلناقش األكؿ .6

 .ادلاجستَتمصطفي 

 ادلكـر مستشار أكادؽلي، دمحم عرفاف حسن الدين ادلاجستَت. .7

اإلسبلمية احلكومية فالوفو  كإذل مجيع احملاضرين كاحملاضرات كادلوظفُت كادلوظفات يف اجلامعة .8

جلامعة اإلسبلمية احلكومية فالوفو كالذين ساعدكين حىت ابقامتها الذين ربوا الباحثة يف أثناء إ

 إدتاـ ىذه الرسالة.

كادلوظفُت كادلوظفات مبكتبة اجلامعة اإلسبلمية  .ادلاجستَت ادلكـر رئيس ادلكتبة احلاج مدىانج، .9

 احلكومية فالوفو، الذين ساعدكين يف مجع ادلواد كادلراجع ادلتصلة ذلذا البحث.

 ادلاجستَت، الدين، نور الشمالية لوك قةمنط ماالصلكي توالدا الثانوية  دمحمية   مدرسة انظر ادلكـر 11

 استعداد على إسنااي الصندكؽ كأمينة  ادلدرسة انظر كانئب توالدا، الثانوية دمحميةرئيس ادلدرسة 

 .البحث بياانت مصدر حيث كادلساعدةمن اإلعانة
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 ادللخص  

اإلستماع يف  مهارة لتنمية ادلفردات بواسطة  البصرية كسائل السمعية تطبيق . "2121، إجرائي ديياف فطرايين،
الثانوية توالدا ماالصلكي منطقة   دمحمية  الثامن من مدرسة الفصل  يف العربية تعليم اللغة 

جلامعة اب رسالة شعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتبية كالعلـو التعليمية. "لوك الشمالية
كادلشرؼ . ادلاجستَت ،الدكتور قهار الدين األكؿاإلسبلمية احلكومية فالوفو، ادلشرؼ 

 مشس الدين، ادلاجستَت.الثاين انيدين 
اإلستماع يف  مهارة لتنمية ادلفردات بواسطة  البصرية كسائل السمعية يناقش ىذا البحث حوؿ تطبيق

ىناؾ  ،الثانوية توالدا ماالصلكي منطقة لوك الشمالية  دمحمية  الثامن من مدرسة الفصل  يف العربية تعليم اللغة 
الفصل عند طلبة  اإلستماع مهارة  بواسطة  العربية اللغةادلفردات  كيف قدرة( 1نوعاف من ادلشاكل الرئيسية 

كسائل السمعية  ىل ( 2؟، تطبيق كسائل السمعية البصريةقبل كبعد  توالدا دمحمية   الثانوية  الثامن من ادلدرسة
الثانوية دمحمية   ةالفصل الثامن من ادلدرسعند طلبة فعالة  يف  تنمية ادلفردات بواسطة مهارة اإلستماع    البصرية
ككاف ادلنهج ادلستخدـ يف ىذه الدراسة  منهجا   ،الثانوية توالدا  دمحميةمت إجراء ىذا البحث يف ادلدرسة  ؟توالدا

كىي التخطيط كالتنفيذ  ،نوعيا مع نوع البحث اإلجرائي  الصفي. ينقسم ىذا البحث إذل أربع مراحل 
 ،يتكوف ىذا البحث من دكرتُت كأربع  لقاءات. يف مجع البياانت ابستخداـ ادلبلحظة ،كادلبلحظة كالتفكَت

كىي ادلثابرة كادلبلحظة   ،كالتوثيق. للتحقق من صحة البياانت يستخدـ ادلؤلف ثبلث طريق ،كادلقاببلت
  كالتثليث. مصدر البحث ىو الصف الثامن. 

كتقوًن. ىذا  التصميم، التطبيق، البلحظ، الثانوية توالدا، دمحمية  مدرسةىذا البحث العلمي ينجز ىف 
جوه. يف إمجاع البياانت تستعمل احلظة، ادلقابلة، كإثبات الواثئق. لتفتيش  البحث يطابق دكراف كأربعة أك

الفصل  ةصحت البياانت إستعملت الباحثة ثبلث طريقت مؤادبة ادلبلحصظة كادلرابطة. منبع البحث ىو الطلب
ضلول  ة. كلدكر الثاين تًتقى:88. لدكر ألكؿ تًتقى ضلول : 61 القيمة ادلعدلة لدكر قبل التطبيق ضلوالثامن. 

اإليضاح يف تصميم  التعليم كيفهم الطبيعة من كل طلبة، ألف لكل  طلبة طبيعة  . دلعلم أف ينتفع كسائل:94
السمعية البصرية الىت تستعد ادلادة على ك يف فهم الدركس. يف تعليم اللغة خَت أف يطابق الوسائل لمتفرؽ ككذ

 كماؿ تعليم اللغة.ك مساعدة ك ك كسائل السمعية البصرية دكر مهم لالوقيعي أك احلقيقي. لذ

 سمئية البصرية، ادلفردات، إستماعالتطبيق وسائل   : كلمات أساسية
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 ادلبحث األول 

 ادلبحث األول  

 مقدمة

 البحثخلفية  .أ 

فيما يتعلق ابلبشر كمخلوقات  البشر ىم كائنات فردية ككائنات اجتماعية.

البشر طبيعة  عن األفراد اآلخرين. بواسطة البشر ال ؽلكن فصل ىناؾ نية يف أنو اجتماعية،

يف ىذا النوع من التفاعل،  سيعيش دائما معا يف أشكاؿ سلتلفة من االتصاالت كاحلاالت. 

سيحدث التفاعل مع بعضها البعض، كابلتارل فإف أنشطة احلياة البشرية ستتبعها دائمنا 

 كل من التواصل مع البيئة الطبيعية، كالتفاعل مع اآلخرين كالتفاعل عملية تفاعل أك تواصل،

ا كغَت مقصود.  1مع هللا، عمدن

 كىي: 22اآلية   ك سورة الرـك 13كما يف القرآف سورة. احلجرات اآلية 
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حياة اإلنساف سواء يف العبلقات االجتماعية اليومية كيف  ىي كسيلة للتواصل يف اللغة

شكل الكبلـ  ألف اللغة البشرية ؽلكن أف تعرب عن مجيع ادلشاعر يف .عبلقات التفاعل الًتبوم

ا يف حياة اإلنساف. أك الكتابة، كذلذا السبب إذا كاف البشر لديهم   تلعب اللغة دكرنا مهمنا جدن

ليصبحوا قراءنا  كفاءة لغوية جيدة، فمن ادلتوقع أف يكونوا مستمعُت كمتحدثُت جيدين،

 .ككتاابن شاملُت يتمتعوف مبهارات يف احلياة اليومية

إذل جانب .لعربيةمن بُت العديد من اللغات ادلعًتؼ هبا يف ىذا العادل، من بينها ا

ذلا كظائف خاصة من لغات أخرل. كألهنا كانت  لغة ادلسلمُت. اليت اللغة العربية ىي أيضا

لغة القرآف كالصبلة كتنفيذ طقوس أخرل ابستخداـ اللغة العربية، فإهنا ال تزاؿ تواجو 

ربية مادة كىذا يشمل ادلؤسسات التعليمية اليت جتعل اللغة الع .صعوبةيف تعليم اللغة األجنبية

إلزامية، كؽلكن أف تكوف ىذه الصعوابت لغوية أك غَت لغوية، شلا يعيق أنشطة التدريس 

 .كالتعليم
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ادلفردات شيء أساسي يف تعليم اللغة العربية ألنو كلما زاد عدد ادلفردات كاف من 

األسهل على الشخص فهم كبلـ اآلخرين أك كتاابهتم  ككاف من األسهل على الشخص الرد 

 كالتعبَت عن األفكار كاألفكار يف ادلنطقتُت لغة مكتوبة.

كحبسب عبد ادلعُت، ىناؾ ثبلث مشاكل يف تعليم اللغة العربية، أكالن، مشكلة اللغة  

ىي صعوبة يف اجلوانب الصوتية، أخطاء يف اإلستماع إذل صوت احلركؼ اجملاكرة يف الكتاب، 

، ادلشكبلت النفسية كىي مشكلة الدافع يف كىناؾ اختبلفات بُت ما ُيسمع كما ُيكتبثانيان 

  4ريس كالتدريس. اثلثا، مشكلة ىيئة التد.  تعليم اللغة العربية نفسها. 

من بُت مجيع الصعوابت ادلوجودة، ىناؾ حاجة إذل حل مناسب، أحدىا ىو 

 ادلرئية كادلسموعة حىت تتحوؿ اللغة العربية، اليت كانت شبحناوسائل التدريس ابستخداـ ال

 .سليفنا للطلبو، إذل شيء أسهل كأكثر متعة

ذلذا السبب، يف التدريس كالتعليم، غلب أف يكوف لدل ادلعلمُت إسًتاتيجية حىت         

كال ؽلكن فصل صلاح عملية التعليم عن قدرة  يتمكن الطلبة من التعليم بفعالية ككفاءة،

ضلو زايدة كثافة مشاركة الطلبة، كمهارات ادلعلم يف تطوير ظلاذج كأساليب التعليم ادلوجهة 

يهدؼ تطوير ظلاذج كأساليب التعليم ادلناسبة . حيث يشارؾ الطلبة بنشاط يف عملية التعليم
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بشكل أساسي إذل خلق ظركؼ تعليمية دتكن الطلبة من التعليم بنشاط كسعادة حىت يتمكن 

سائل مسعية بصرية يف يف ىذه الدراسة، استخدـ الباحثوف ك  .الطلبة من حتقيق األداء األمثل

مهارة بواسطةالتعليم ألف ىذه الوسائل ؽلكن أف حتسن التمكن من ادلفردات العربية 

 .اإلستماع

يوليو  15 الذم مت إجراؤه يف البحثأما ابلنسبة الختيار دمحمية توالدا ليكوف موضوع 

العربية، فإف تعليم ، من نتائج ادلقاببلت اليت أجراىا ابحثوف مع معلمي مادة اللغة 2119

قاؿ إف الطلبة عدـ االىتماـ بتعليم اللغات الثانوية دمحمية توالدا   ادلدرسة اللغة العربية يف

العربية، فإف خلفية الطلبة الذين أيتوف يف الغالب من ادلدارس احلكومية اليت ال دتتلك 

لطلبة حبيث يؤثر أساسيات اللغة العربية ىي صعوبة التعليم، كنقص إتقاف ادلفردات لدل ا

ذلك على عملية تذكر كحفظ سلسلة من ادلفردات يدرس من قبل ادلعلم يف كل لقاء، كىذا 

ؽلكن أف غلعل ادلتعليمُت غلدكف صعوبة يف تعليم اللغة العربية خاصة غلب أف يتذكركا 

 يف التدريس يف يف عملية التعليم ادلستخدمةوسائل الكلمات اليت مت تدريسها، كاستخداـ ال

قيد االستخداـ تقليدية وسائل ال يزاؿ غَت موجود، ال تزاؿ ال الثانوية دمحمية توالدا  ادلدرسة

الكتب بشكل مستمر كيتمحور حوؿ ادلعلم فقط، شلا كسائل يتم استخداـ  كرتيبة حبد ذاهتا

  غلعل الطلبة يشعركف ابدللل بسهولة عند تلقي ادلواد.
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ادلرئية كادلسموعة يف تعليم وسائل تطبيق استخداـ ال ةمن ىذه احلالة ػلاكؿ الكاتب

على أمل زايدة  . مهارة اإلستماعالعربية لدل الطلبة ابستخداـ  ادلفرداتتنميةل اللغة العربية،

اىتماـ الطلبة كحتفيزىم يف تعليم اللغة العربية، إذل جانب أف الطلبة ؽلكنهم حتسُت نتائج 

سيساعد الطلبة بشكل كبَت  كىذامسعية البصرية تعليم البواسطةكسائل التعليم بشكل أفضل 

 .مهارة اإلستماع مع ادلفردات العربية، خاصةن تنميةعلى 

لتنمية   البصرية السمعيةوسائل  تطبيقعلى"  البحثيركز ىذا  البحثكىكذا فإف 

  مدرسةمن  منالثا الفصل  يف العربية يف تعليم اللغة  ستماعاإل مهارة ةطواسب تادلفردا

، على أمل ادلساعلة يف حل ادلشاكل الثانوية توالدا ماالجنكي منطقة لوو الشمالية  دمحمية

  توالدا. دمحمية الثانوية  ادلدرسة ادلؤسسات التعليمية، كخاصة يف اليت تواجهها

 البحثأسئلة  ب.

صياغة ادلشكبلت يف ىذه  ادلشكبلت اليت مت كصفها سابقنا، تتم على خلفية 

 كاآلين:الدراسة ىي  

الفصل الثامن عند طلبة  اإلستماع مهارة  بواسطة  العربية اللغةفردات م  كيف قدرة .1

 ؟تطبيق كسائل السمعية البصريةقبل كبعد  توالدا دمحمية الثانوية مدرسةمن 
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فعالة  يف  تنمية ادلفردات بواسطة مهارة اإلستماع    كسائل السمعية البصرية ىل  .2

 ؟ توالدا دمحمية الثانوية مدرسةمن الفصل الثامن عند طلبة 

 البحثأهداف  . ج

 من أػجل: البحث، ؽلكن صياغة أىداؼ بناء على صياغة ادلشكلة

  ،من مدرسة دمحمية الثانوية  توالداالفصل الثامن طلبة دلعرفة قدرة  ادلفردات عند ا .1

  .قبل كبعد تطبيق كسائل السمعية البصرية

عند  لتنمية ادلفردات بواسطة مهارة اإلستماعالسمعية البصرية كسائل  فعالةدلعرفة  ا .2

 .من مدرسة دمحمية الثانوية  توالداالفصل الثامن طلبة 

    البحثفوائد  د.

 الفوائد النظرية .1

ا يف تطوير البحثمن الناحية النظرية، من ادلتوقع أف يكوف ىذا  كسائل تعليم  مفيدن

 .اللغة، كخاصة طرؽ التعليم العربية
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 الفوائد العملية  .2

 :، من ادلتوقع أف تكوف نتائج ىذه الدراسة مفيدةالبحثبعد إجراء 

 للمدرسُت  . أ

يف عملية   ا بديبلن كسائل السمعية البصريةتطبيق البحثمن ادلتوقع أف يوفر ىذا   

بواسطة مهارة اإلستماع كخلق  دلفرداتاعلى تنمية  التعليم حبيث ؽلكن حتسُت قدرة الطلبة

 جو تعليمي شلتع.

 للطلبة . ب

عربية ال كاالىتماـ بتعليم قادرنا على زايدة الدافع البحثمن ادلتوقع أف يكوف ىذا 

تطبيق كسائل السمعية البصرية  لتنمية ادلفردات بواسطة مهارة اإلستماع يف تعليم بواسطة

 .لدل الطلبة اللغة  العربية 

 للباحثُت . ج

 حوؿ البحثؽلكن أف تضيف رؤل جديدة من ادلدرسة كؽلكنها إجراء مزيد من 

تطبيق كسائل السمعية البصرية  لتنمية ادلفردات بواسطة مهارة اإلستماع يف تعليم اللغة  

 . لطلبةلالعربية 
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 البحثالتعريف التشغيلي للمتغريات ونطاق  . ه

 تعريف تشغيلى للمتغَتات .1

ة التأكيد حثاالبقدـ البحث، من الضركرم أف من أجل جتنب سوء الفهم يف ىذ 

 لفهم ادلصطلحات اليت حتتاج إذل الوضوح على النحو التارل : الذل  ىو مناقشة

البصر كالسمع بواسطةكسائل السمعية البصرية ىي كسائل للمواد كامتصاصها  تعليم .أ 

 5.لتهيئة الظركؼ لتمكُت التبلميذ من اكتساب ادلعرفة أك ادلهارات أك ادلواقف

الكلمات ادلعركفة       مفردات العربية ىي رلموعة من الكلمات أك كنز دفُت من  .ب 

 6لشخص أك عادات أخبلقية أخرل ىي جزء من لغة معينة.

ا .ج  لؤلفكار  مهارات اإلستماع ىي أحد مكوانت اللغة اليت تلعب لغة مهمة جدن

  قدرة الشخص على ىضم أك فهم اجلملبواسطةكاألفكار فقط ؽلكن فهمها جيدنا 

 7.من قبل شريك احملادثة أككسائل  كسائل احملددة

 

                                                           
5
Syeful bahri, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), h.141. 

6
Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat 2009), 

cet.ke-4, h.120   
7
Syaiful Mostofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Malang Press, 

2011), hlm.4.  
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  البحثنطاؽ  .2

حىت ال تنحرؼ ادلناقشة يف ىذه الدراسة عن األىداؼ ادلراد حتقيقها، مت ىذا حبث 

 توالدامن مدرسة دمحمية الثانوية  اإلجراءات الفصلية نفذت أثناء دكرتُت يف الفصل الثامن 

   كسائل السمعية البصرية



 
 

01 
 

 ادلبحث الثاىن  

 النظرية دراساتال 

 

 البحثالدراسات السابقة ادلتعلقة  ذلذا  .أ 

ادلقارنة كادلرجعية،  هتدؼ للحصوؿ على ادلواد تكوف الدراسات السابقة ذات الصلة

أيضا نتائج أحباث سابقة، ألف  البحث دراسة،كذلك لتجنب خبلؼ تشابو ىذه ال

بناء على عنواف  ليو احملققُت السابق. س لدينا على حد سواء الكثَت لتفعلو األحباث

وف العديد من الدراسات اليت كانت مشاهبة أك قريبة من ىذه الدراسة البحثالدراسة، كجد 

 :اليت أجراىا ابحثوف سابقوف، مبا يف ذلك

سلترب   بواسطةالعربية  للغة  مية مهارات اإلستماعنت :بعنواف  البحث زليحاعمل  .2

 ادلنهج  جملموعة الطلبة يف برانمج  التسجيل الثامنة ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية

مهارات اإلستماع  تنمية ، تستخدـ ىذه الرسالة هنجنا نوعينا يناقشكندارم   احلكومية

طرؽ ادلخترب، هتدؼ ىذه الدراسة إذل إجراء حتديثات يف بواسطةيف اللغة العربية 

نتائج تعليم  تنميةالتعليمي للمحاضرين يف معاجلة التعليم من أجل  اإلبداع تنمية
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يعتمد تطوير الربانمج على البياانت  8الطلبة يف التعليما إلستماع يتحدث العربية.

الطلبة كادلعلمُت كاإلعدادات االجتماعية للفصل بشكل طبيعي  كادلعلومات من

كأظهرت النتائج أف مراقبة  الدراسي.الفصل  يف البحث ادلراحل الثبلث لدكرةبواسطة

: يف الدكرة الثانية 71: إذل 55عمل أنشطة الطلبة ادلتزايد من الدكرة األكذل من 

ثلث. كيف الوقت نفسو، أظهرت نتائج تقييمات إتقاف الطلبة  ؾ : يف تعليم78كإذل 

يف  1'3يف الدكرة األكذل إذل متوسط  2.8القيمة دلواد التعليم زايدة من متوسط 

 التعليم يف يف الدكرة الثالثة. كىكذا، فإف (: 85) 3.4الثانية كمتوسط  الدكرة

:، كابلتارل فإف  81تقد استوىف مؤشرات األداء اليت مت تعيينها على إ ثبلثة دكر

ادلدرسة  رلموعة برانمج تسجيل طلبو اللغة العربية اجملموعة الثامنة اإلستماع ادلهارات

تنمية من  ؽلكن 2111/2112كندارم فصل دراسي   اإلسبلمية احلكومية الثانوية

يستخدـ  حبوث زليحاادلستخدمة،  البحثطرؽ ادلخترب. كالفرؽ ىو يف هنج خبلؿ 

الببلغ  يف اللغة العربية، يف حُت أف  مهارات اإلستماع تنميةأساليب ادلخترب ل

                                                           
8
Zulaeha, Upaya Peningkatan Keterampilan Menyimak Bahasa Arab Melalui Metode 

 Laboratory bagi Mahasiswa Kelompok VII Program Matrikulasi STAIN Kendari’ (Skripsi STAIN 

Kendari, 2014). 
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كالقدرة على اإلستماع  اليت تعمق كسائل كسائل السمعية البصريةيستخد  األحباث 

 .هنج نوعي تطبيققدراهتما ب تنميةكادلعادلة ىي أف كبلعلا يريد  إذل العربية.

ظلوذج التعليم القائم على حل ادلشكبلت لتنمية  :زىره بعنوافاللطيفة  البحثعمل  .3

الصف الثامنة من مدرسة الثانوية ادلعاريف  ةبالقدرة على اللغة العربية لدل طبل

ىذه الرسالة عبارة عن حبث نوعي يناقش تطبيق  مسفية ابيوماس هنضة العلماء اثناف

مهارات اللغة العربية ككل، سواء  تنميةظلاذج التعليم القائم على حل ادلشكبلت يف 

لقراءة، من حيث القدرة على اإلستماع، أك القدرة على التحدث، كالقدرة على ا

أظهرت النتائج أف ظلوذج التعليم القائم على حل ادلشكبلت  .كالقدرة على الكتابة

ؽلكن أف يطور مهارات القراءة، كلكن ال ؽلكنو بعد تطوير قدرات اإلستماع 

: كنتائج 1كؽلكن مبلحظة نتائج ادلراقبة قبل إجراء اإلجراء بنسبة.كالتحدث كالكتابة

تستخدـ ىذه منهجنا نوعينا يدرس تطور ادلهارات  .:79ادلبلحظات بعد اإلجراء 

حبث لطيفة إذا قاـ  ، يف حُت أف االختبلؼ ىومهارة اإلستماع اللغوية مبا يف ذلك
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زىراء بفحص ظلوذج التعليم القائم على حل ادلشكبلت يف تطوير ادلهارات اللغوية، ال

 9.مهارة اإلستماع بواسطةالسمعية البصرية  كيفحص البحث تنمية

كالدراسات السابقة، لذلك  البحثكابلتارل فإف أكجو التشابو كاالختبلؼ بُت ىذا 

 .البحثال يزاؿ يتعُت القياـ هبذا 

نويف رمحوايت بعنواف: أتثَت  كسائل ادلرئي كادلسموع على فهم اللغة العربية  حبث .4

دلهاركه. تستخدـ ىذه هنجنا كمينا مع نوع حبث مًتابط. اليت تناقش أتثَت الوسائل 

ادلرئية كادلسموعة على فهم اللغة العربية دلهرة استماء، كهتدؼ ىذه الدراسة إذل شرح 

 مهارة اإلستماعأدكات التعليم دلعرفة كسائل التعليم  ، ككذلكمهارة اإلستماعمفهـو 

 تطبيقالوسائل السمعية البصرية للعثور على معوقات تعليم مهارة االستماء ب تطبيقب

السمعيات كادلرئيات، بدافع من كجهة نظر غالبية الطلبة حوؿ صعوابت تعليم اللغة 

طراؼ. غلب أف يكوف العربية، ال ؽلكن فصل التعليم الناجح عن حتضَت مجيع األ

ادلعلموف قادرين على تعزيز دافع تعليم الطلبة. يتطلب ظلوذج التعليم ىذا أف يكوف 

الطلبة قادرين على نطق ادلفردات أك اجلمل كتدريب الشجاعة على التحدث ابللغة 

                                                           
9
Latifatuz Zahra, Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Mengembangkan 

Kemampuan Berbahasa Arab Siswa kelas VII MTs Ma’arif NU 2 Sumpiah Banyumas, (Skripsi UIN  

Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2012) 
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ُت السابقُت يف منهج البحثُت ك البحثالعربية أماـ أصدقائهم. يتمثل االختبلؼ بُت 

، حيث يستخدـ حبث نويف رمحوايت الوسائل السمعية البصرية لشرح ادلتبع البحث

الصوت  تطبيقاحملاكرة كأدكات التعليم الكتشاؼ كسائل ادلهارة كقيود  اإلستماعفهم 

الوسائل  تطبيقب البحثادلرئي يف حتسُت فهم الطلبة من ادلفردات العربية، بينما حبث 

مهارة  بواسطةفهم ادلفردات العربية ادلرئية كادلسموعة اليت تستكشف القدرة على 

 تطبيق. كالتشابو ىو أف كبلكما يرغب يف حتسُت قدرتك على اإلستماع باإلستماع

 البحثالوسائل السمعية البصرية. ىذه ىي أكجو التشابو كاالختبلؼ بُت ىذا 

 11.البحثكالدراسات السابقة، لذلك ال يزاؿ يتعُت إجراء ىذا 

 سات ادلكتبةراد . ب

 الثانوية  درسةادل  يف  اللغة العربيةم يتعل .1

مكانة اللغة العربية يف الًتمجة اآللية العربية موضوع يطور مهارات االتصاؿ الشفوم 

كالكتايب لفهم ادلعلومات كاألفكار كادلشاعر كالتعبَت عنها كتطوير ادلعرفة. تعمل دركس اللغة 

 .الدين كالعلم كوسيلة للتواصلالعربية اليت يتم تدريسها يف ادلدارس الدينية كلغة 

 
                                                           

10
Rahmawati Novi,  Pengaruh Media Audio Visual terhadap Pemahaman Maharoh istima’ 

bahasa Arab,  (Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hidayat Tasikmalaya, 2016 )                                                                                                     
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 العربية تعليم اللغةفهم  . أ

ىو موضوع موجو لتشجيع كتوجيو كتطوير كتعزيز القدرات ككذلك تعزيز ادلوقف 

اإلغلايب جتاه اللغة العربية على حد سواء تقديراي كمثمرا. القدرة على االستيعاب ىي القدرة 

تاجية ىي القدرة على استخداـ اللغة  على فهم كبلـ اآلخرين كفهم القراءة. القدرة اإلن

 .كوسيلة للتواصل شفهينا ككتابينا

 ادلدرسة  يف  أىداؼ ادلواد العربية   ب.

كاليت تشمل أربع مهارات  تنمية مهارات االتصاؿ ابللغة العربية، الشفوية كادلكتوبة،

العربية كلغة أجنبية لغوية ىي االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة. نشر الوعي أبعلية اللغة 

لتصبح األداة الرئيسية للتعلم، كخاصة يف دراسة مصادر التعليم اإلسبلمي، كتطوير فهم 

  .العبلقات ادلتبادلة بُت اللغة كالثقافة، ككذلك توسيع اآلفاؽ الثقافية

 وسائل  التعليميةال .2

 تعريف كسائل التعليم . أ

اليت تعٍت حرفيا  ،أتيت كسائل ادلصطلح من كسائل اللغة اليواننية

يف اللغة العربية، الوسائل ىي كسيط أك رسوؿ الرسالة من . دتهيدية  أك  كسطاء الوسطى،
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عند فهمها على نطاؽ كاسع  غَترل ك إرل  كسائل 1971قاؿ  ادلرسل إذل مستلم الرسالة.

أك أحداث هتيئ الظركؼ اليت جتعل الطلبة قادرين على احلصوؿ على  ىي بشرية أك مادية

كهبذا ادلعٌت، فإف ادلعلمُت كالكتب ادلدرسية كالبيئة ادلدرسية  عرفة أك ادلهارات أك ادلواقف.ادل

ا، دتيل فكرة  كسائل يف عملية التعليم كالتعليم إذل أف تُفسر  ىي كسائل. كبشكل أكثر حتديدن

فهية على أهنا أدكات رسومية أك فوتوغرافية أك إلكًتكنية اللتقاط ادلعلومات ادلرئية أك الش

   11 كمعاجلتها كإعادة ترتيبها. 

كسائل كسائل اإلبداعية دتكُت الطلبة من التعليم بشكل أفضل كؽلكن  رلموع تطبيقك 

 .أف حتسن القدرة مع أىداؼ حتققت

صرح أمَت أحسن كسائل التعليمية يتم تفسَتىا على نطاؽ كاسع  .حبسب الدكاترة

حدث يثبت حالة الطلبة يف اكتساب ادلعرفة على أهنا تعٍت "كل شخص أك مادة أك أداة أك 

 12كمهارات السلوؾ.

                                                           
11

Azhar  Arsyad,  Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 3  
12

Basyirudin Usman dan Asnawir, Media Pembelajaran,  (Jakarta: Ciputat Press, 2002) h.33 
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استنادنا إذل الفهم أعبله، ؽلكن االستنتاج أف الوسائل التعليمية ىي كل ما ؽلكن   

كأفعاذلم كاىتماماهتم  كمشاعرىم الطلبة و للتعبَت عن رسالة حبيث ؽلكنها حتفيز أفكارتطبيق

 .التعليم لدل الطلبةكاىتمامهم بوسائل حتدث عملية التدريس ك 

 فوائد الوسائل . ب

تتمتع  كسائل، كخاصة  كسائل التعليمية، ابلفائدة الرئيسية ادلتمثلة يف مساعدة   

كلكن كفقنا لبعض خرباء التعليم، فإف  الطلبة على فهم ادلواد التعليمية اليت يقدمها معلمهم.

 :لتدريسوسائل كسائل فوائد أكسع نطاقا، مبا يف ذلك

 كشف أف فوائد  كسائل التعليمي تشمل. سوجاف كريفاء،  حبسب

  ادلزيد من االىتماـ لتحفيز الطلبة على التعليم. تعليم سيجذب (1

حبيث ؽلكن فهمها من قبل الطلبة  الصورة ستكوف غامضة جدا علشاف ادلعلم ( 2

 كيسمح للسيطرة كحتقيق األىداؼ التعليمية.

عنا، كليس فقط التواصل اللفظي أكثر تنو  كسائل  سوؼ يكوف تدريس ( 3

الكلمات السردية للمعلم حبيث ال يشعر الطلبة ابدللل كال ينفد ادلعلموف من بواسطة

  قوهتم، خاصة عندما يقـو ادلعلموف ابلتدريس يف كل ساعة دراسية.
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طالب أكثر أنشطة التعليم ألنو ليس فقط اإلستماع إذل ادلدرسُت كلكن أيضا  ؽلكن  (4

  13 يلعب اخل. يدؿ، مثل مراقبة، كالقياـ،أنشطة أخرل 

 كظيفة الوسائل . ج

ككفقنا  فإف الوظيفة األساسية لوسائل التعليم ىي ادلساعدة التعليمية اليت تؤثر على 

ادلناخ كالظركؼ كبيئة التعليم اليت يتم ترتيبها كإنشاءىا من قبل ادلعلم النقطي، بينما يرل 

الوسائل التعليمية يف التدريس ك ؽلكن لعملية التعليم أف تولد رغبات  تطبيقىاماليك أف 

كاىتمامات جديدة تولد الدافع كالتحفيز ألنشطة التعليم كحىت جتلب التأثَتات النفسية على 

 الطلبة.

غلادؿ أبف كسائل التعليم، كخاصة الوسائل ادلرئية ذلا أربع كظائف، كىي كظيفة 

كظيفة االنتباه يف أف  تتمثل 14ة كالوظيفة ادلعرفية كالوظيفة التعويضية.االنتباه كالوظيفة العاطفي

الوسائل ادلرئية ؽلكنها جذب انتباه الطلبة أك توجيهو حىت يتمكنوا من الًتكيز على زلتول 

الوظيفة العاطفية، أم الوسائل ادلرئية، خللق  تطبيقالتعليم ادلوجود يف الوسائل ادلرئية. ؽلكن 

ابحملتول التعليمي. الوظيفة ادلعرفية ىي كسائل مرئية ؽلكن أف تسهل على  استمتاع الطلبة

                                                           
13

Khalilullah,  Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), h.27 
14

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 

2009) 
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الطلبة فهم الرسائل أك ادلعلومات ادلنقولة يف التعليم. كيف الوقت نفسو، فإف الوظيفة 

 التعويضية ىي أف الوسائل ادلرئية ؽلكنها استيعاب الطلبة الضعفاء كقبوؿ زلتول التعليم.

كظيفة كسائل التعليم، كخاصة الوسائل ادلرئية  ، أكضح أفكاستكماال لرأم

كادلسموعة، ليست رلرد توجيو للرسائل، بل تساعد أيضنا يف تبسيط عملية تلقي الرسائل 

   الصعبة حىت تصبح عملية االتصاؿ سلسة.

 وسائل السمعية البصرية   .3

 تعريف كسائل السمعية البصرية . أ

وسائل ادلرئية كادلسموعة ىي كسائل حتتوم على عناصر صوت كصورة. يتمتع ىذا ال

النوع من الوسائل بقدرات أفضل، ألنو يشمل كبل نوعي الوسائل السمعية  )السمعية 

البصر كالسمع بواسطةادلرئية(. يستخدـ ىذا التدريس السمعي البصرم مادة يكوف تطبيقها 

أك الرموز ادلوجودة. لذا فإف فهم اللغة العربية يتطلب  كال يعتمد كلينا على فهم الكلمات

 15إتقاف التحدث كالقدرة على مساع اللغة بفهم جيد. كتنقسم ىذه الوسائل إذل قسمُت علا:

السمعية البصرية، أم الوسائل اليت تعرض الصوت كالصور الثابتة مثل أفبلـ  الصور (1

  تية كادلطبوعات الصوتية.كأفبلـ السلسلة الصو   شرائح الصوت  الصوت إطار
                                                           

15
M.Basyirudin Usman dan Asnawir, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h.96 
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احلركة السمعية البصرية، كىي كسائل ؽلكنها عرض العناصر الصوتية كالصور   (2

  كأشرطة الفيديو. ادلتحركة مثل األفبلـ الصوتية

 :األقساـ األخرل لوسائل  كسائل ىي

مسعي بصرم خالص، أم أف كل من عنصر الصوت كعنصر الصورة أيتياف من  (1

 .الفيلم، كأشرطة الفيديومصدر مثل 

سمعية البصرية ليست نقية، أم أف عنصر الصوت كعناصر الصورة أتيت من ال (2

مصادر سلتلفة، على سبيل ادلثاؿ أفبلـ إطار الصوت اليت يتم احلصوؿ على عناصر 

كمن  كعناصر الصوت مأخوذة من نوع ادلسجل، شرػلة جهاز العرض صورىا من

 16األفبلـ الصوتية كادلطبوعات الصوتية.األمثلة األخرل شرائح 

 فوائد كسائل التعليم السمعية البصرية . ب

 :ىذا ىو الوسائل السمعية البصرية )فيلم أك فيديو. تطبيقفوائد 

                                                           
16

Sanaky Huhair, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Safiria insania Press, 2010), h.10  
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كالفيديو ؽلكن أف تكمل اخلربات األساسية من الطلبة أثناء  فيلم  .4

الطبيعة كؽلكنو أيضنا بديبلن عن  الفيلم يُعد .كغَتىا ادلمارسة، مناقشة، القراءة،

 .مثل كيفية عمل القلب عندما ينبض إظهار األشياء اليت ال ؽلكن رؤيتها عادةن،

عملية الدقيقة اليت ؽلكن أف يشاىد مرارا  شريط فيديو ؽلكن كصف فيلم د .5

 كتكرارا، إذا اقتضت.

ادلواقف كاجلوانب  األفبلـ كمقاطع الفيديو تغرس كزايدة الدافع، إذل جانب تشجيع .6

 .العاطفية األخرل

مدعو التفكَت ادلبكر  فيلم كأشرطة الفيديو اليت حتتوم على قيم إغلابية ؽلكن  .7

 كمناقشة ضمن رلموعة من الطلبة.

 فيلم كالفيديو ؽلكن أف يكوف احلقيقية ألحداث اذلدااي. .8

رلموعة غَت  ؽلكن أف تظهرفيلم كالفيديو إذل رلموعات كبَتة كصغَتة، ك  .9

 .ةأك الفردي متجانسة،

الذم يف السرعة  من جانب اإلطار، كالفيلم إلطبلؽ النار،االطار ادلهارات كالتقنيات .11

 العادية يستغرؽ مدة أسبوع كاحد ؽلكن أف يتم تسليم كاحدة أك دقيقتُت.

   كسائل السمعية البصرية . ح
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 بعض مزااي كسائل التعليم الصويت التالية:   

كلمات مكتوبة أك رلرد  كشكل كضح عرض الرسالة حىت ال تكوف لفظية للغاية ) (1

 لفظية(.

ا :مثل  ،كالوقت كالقوة قيود الفضاء التغلب على (2  يتم استبداؿ األشياء الكبَتة جدن

 الصغَتة  األشياء دعم يتم   أك النماذج األفبلـ أك األفبلـ إطارات أك بصور الواقع

ؽلكن أف تساعد احلركة   إطار فيلم أك فيلم أك صورة، جهاز عرض صغَت أك بواسطة 

ا  ا أك السريعة جدن ؽلكن  التصوير ادلتقطع أك التصوير عارل السرعة،بواسطةالبطيئة جدن

األفبلـ بواسطةاألحداث أك األحداث اليت حدثت يف ادلاضي مرة أخرل  عرض

ادلعقدة للغاية  ادلسجلة كمقاطع الفيديو كإطارات األفبلـ كالصور كاللفظية، األشياء

 كن تقدؽلها مع النماذج كالرسـو البيانية، مفاىيم كاسعة للغاية )اآلالت( ؽل

(، ؽلكن أف تلعب الوسائل السمعية البصرية دكرنا يف مسار  الزالزؿ، ادلناخ ) الرباكُت، (3

 .الربانمج التعليمي
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 لوسائل السمعية البصرية العيوب . د

ادلشًتكة مع  بعضنقاط الضعف على الوسائل السمعية البصرية أيضنا تدريس يشتمل 

  :التدريس ادلرئي، كىي

أفرط يف التأكيد على أعلية ادلادة بدالن من عملية التطوير كاستمر يف عرض ادلواد  (1

 مساعد يف التدريس. مسعية البصرية كعامل

 .ظلوذج اتصاؿ أحادم االجتاه تطبيقالوسائل السمعية البصرية إذل  دتيل (2

الوسائل  أم مكاف كيف أم كقت، ألف الوسائل السمعية البصرية يف تطبيقال ؽلكن  (3

  إذل البقاء يف مكاهنا. يف تطبيقها السمعية البصرية دتيل

 كسائل السمعية البصرية  تطبيقخطوات  . ق

ها ابإلضافة إذل كسائل تطبيقكسائل التعليم ادلرئية كادلسموعة على خطوات يف 

 بصريةكسائل السمعية ال تطبيقالتعليم األخرل. فيما يلي خطوات التعليم ب
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 جتهيز (1

كضع خطة تنفيذ التعليم،   كىي:  يقـو هبا ادلعلم كقت التحضَت اليت األنشطة

 ها.تطبيقكترتيب الوسائل ادلراد  إعداد   الوسائط، تطبيقدليل  دراسة 

 التنفيذ / العرض (2

وسائل كسائل السمعية البصرية، كادلعلمُت حباجة تطبيقيف كقت تنفيذ التعليم ب

مثل، أتكد من أف الوسائل كمجيع ادلعدات كاملة  الصورة األمورالنظر يف  إذل

ىذا ادلوضوع  اجتثاث الكتبة شرح األىداؼ ادلراد حتقيقها، ،تطبيقكجاىزة لل

األحداث اليت ؽلكن أف ػلدث خلبل تركيز   جتنب للطلبو خبلؿ عملية التعليم،

 .الطلبة

 متابعة (3

كسائل  تطبيقاد اليت مت تسليمها بيتم تنفيذ ىذا النشاط لتعزيز فهم الطلبة للمو 

إذل قياس  ىذا النشاط  يهدؼ السمعية البصرية. ابإلضافة إذل ذلك،
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التعليم الذم مت تنفيذه. األنشطة اليت ؽلكن القياـ هبا تشمل ادلناقشة  فعالية

 17كالتمارين كاالختبارات. كالتجريب كادلبلحظة

 مفهوم ادلفردات.    4

 تعريف ادلفردات  أ.

ادلفردات ىي كلمة تتكوف من حرفُت أك أكثر كُتظهر معٌت. ابإلضافة إذل ذلك، 

تعترب ادلفردات أيضنا كلمة كمكوانن لنظاـ اللغة الذم يتعامل مع عناصر مثل الصوت كىيكل 

الكلمات كالتحميل كادلعٌت. ادلفردات ىي رلموعة من األصوات البسيطة تتكوف من حرفُت 

 18أك أكثر تشَت إذل معٌت.

يف القاموس العلمي، تعٍت ادلفردات. فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية، فإف معرفة 

ادلفردات ذلا دكر رئيسي يف تعليم اللغة، ألف ادلفردات تعمل كأساس للقراءة كالكتابة 

 19كالتواصل أبم لغة.

                                                           
17

Sumarno, Penggunaan Media Audio Visual, dalam  Blog, elearning–unisea.ac.id, diakses 

tanggal 25 juni 2020, Pukul 07.23 WITA  
اتمي أندرايين , فعالية تعليم ادلفردات على ظلوذج  قوةاإلثنُت يف الفصل الثامن من ادلدرسة الثانوية الفرقاف لندكرم  18

 (  . ق.2114انحية يورك لوك شرقية )حبث اجلامعة اإلسبلمية احلكومية فالوؼ. 
19

Johanna Ketola, Gamified Vocabulary Learning, University, April 2019, h.1 
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يشَت مصطلح "ادلفردات" أيضنا إذل قائمة أك رلموعة من الكلمات بلغة معينة أك 

أك جهاز يستخدمو ادلتحدثوف بلغة ما، كيقوؿ سبلـ سبلمة إف ادلفردات ذلا عدة قائمة 

ها تطبيقمعاٍف. أكالن، مكوف اللغة الذم ػلتوم على مجيع ادلعلومات حوؿ معٌت الكلمات ك 

يف اللغة، كاثنيان، ثركة الكلمات ادلملوكة للمتحدث أك الكاتب أك اللغة، اثلثنا، يتم ترتيب 

اءن على قاموس، كلكن مع شرح عملي.قائمة الكلمات بن
21 

ىكذا ؽلكن أف نستنتج أف ادلفردات ىي أحد من عنصر يف اللغة يتكوف من حرفُت  

 أك ثبلثة أحرؼ ذلا معٌت كذلا أتثَت كبَت على ادلهارات اللغوية للشخص.

 أىداؼ تعليم ادلفردات  . ب

 األىداؼ العامة لتعليم مفردات اللغة العربية ىي كما يلي:

 القراءة كفهم ادلصمو.بواسطةتقدًن مفردات جديدة للطلبو،  (1

تدريب الطلبة ليكونوا قادرين على نطق ادلفردات بشكل صحيح، ألف النطق اجليد  (2

 كالصحيح يؤدم إذل مهارات جيدة يف التحدث كالقراءة.

                                                           
20

Zhul Fahmy Hasani, Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab Kartu Domira 

untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata, Lisanan Arabiya. Vol. I, No. 2, Tahun 2017, h.126 
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ها يف سياؽ مجلة تطبيقفهم معٌت ادلفردات، سواء كانت داللة أك معجمية كعند   (3

 معينة. 

 21 القدرة على تقدير كعمل ادلفردات يف التعبَت الشفوم كالكتايب كفقا للسياؽ.  (4

 أنواع ادلفردات  . ج

ىاتش كبراكف، تظهر نوعُت من ادلفردات، كعلا ادلفردات االستقبالية كادلفردات 

 ادلنتجة.

 ادلفردات ادلستقبلة (1

ها يف تطبيقد ادلفردات ادلستقبلة ىي الكلمات اليت يتعرؼ عليها الطلبة كيفهموهنا عن

السياؽ، كلكنها ال يستطيعوف إنتاجها. ىذا ىو ادلفردات اليت يتعرؼ عليها الطلبة 

عندما يركف أك غلتمعوف يف قراءة النصوص كلكن ال يستخدموهنا يف التحدث 

 كالكتابة.

 

 
                                                           

21
Widi Astuti, Berbagai Strategi Pembelajaran Bahasa Arab: Bidang Keahlian Bahasa, 

Komunikasi dan Journal Pendidikan Islam, STAIMS Yogyakarta, vol 5, Nomor 2, Desember 2016,  

h.183 
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 ادلفردات ادلنتجة (2

ادلفردات ادلنتجة ىي الكلمات اليت يفهمها كيتعليمها الطلبة بشكل صحيح 

كتستخدـ بشكل بناء يف التحدث كالكتابة. كىذا ينطوم على ما ىو مطلوب من 

ادلفردات االستقبالية ابإلضافة إذل القدرة على التحدث أك الكتابة يف الوقت 

ادلناسب. لذلك، ؽلكن التغلب على ادلفردات ادلنتجة كعملية نشطة، ألف الطلبة 

 22 ن.ؽلكنهم إنتاج كلمات للتعبَت عن أفكارىم لآلخري

 تقنيات تعليم ادلفردات د. 

أكضح أفندم ابلتفصيل عن مراحل كاسًتاتيجيات تعليم ادلفردات أك جتارب الطلبة 

 يف التعرؼ على معاين الكلمات كاحلصوؿ عليها كما يلي:

 استمع للكلمة (1

منح الطلبة الفرصة لبلستماع إذل الكلمات اليت بواسطةىذه ىي ادلرحلة األكذل 

يتحدث هبا ادلدرب أك كسائل التعليم األخرل، سواء على نفقتهم أك يف اجلمل. إذا 

                                                           
22

Mofareh  Al Qathani,  the importance of vocabulary in language learning and how to be 

taught: king khaled academy, Saudia Arabia,Vol. Nomor 3, h.25. 
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مت إتقاف عنصر الصوت للكلمة من قبل الطلبة، فسيتمكن الطالب التارل من 

 اإلستماع بشكل صحيح.

 قل الكلمة (2

و ليقولوا الكلمات اليت مت مساعها. إف قوؿ  يف ىذه ادلرحلة، يتيح ادلدرس الفرصة للطلب

 كلمة جديدة سيساعد الطلبة على تذكر الكلمة لفًتة أطوؿ.

 احلصوؿ على معٌت الكلمات (3

يف ىذه ادلرحلة، غلب على ادلعلم جتنب الًتمجة يف إعطاء معٌت للكلمات للطلبو، 

ا، بينما سيتم ألنو إذا مت ذلك فلن يكوف ىناؾ اتصاؿ مباشر ابللغة اليت يتم دراسته

 .نسياف معٌت الكلمات بسرعة من قبل الطلبة

ها لتجنب الًتمجة يف احلصوؿ تطبيقىناؾ العديد من التقنيات اليت ؽلكن للمدرسُت 

 تطبيقتوفَت سياؽ اجلمل كالتعاريف البسيطة ك بواسطةعلى معٌت كلمة ما، أم 

أك ادلقلدة كمظاىرة الصور/الصور كادلرادفات كادلتضادات كإظهار الكائنات األصلية 

 حركة اجلسم ك الًتمجة كبديل هنائي إذا كلمة صعبة حقا للطلبو لفهم.
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 اقرأ الكلمة (4

بعد اجتياز مراحل اإلستماع ك القوؿ ك فهم معٌت الكلمات ، يقـو ادلدرس بكتابتها 

 على السبورة. مث يتم إعطاء الطلبة الفرصة لقراءة الكلمة بصوت عاؿٍ 

 اكتب كلمة (5

ا للغاية إذا طُلب منهم كتابة الكلمات اليت سيكوف  إتقاف مفردات الطلبة مفيدن

تعليموىا للتو )اإلستماع، قوؿ، فهم، قراءة(، ابلنظر إذل أف خصائص الكلمات ال 

 تزاؿ حية يف ذكرايت الطلبة.

 جعل اجلملة (6

 الكلمات اجلديدة يف تطبيقتتمثل ادلرحلة األخَتة من نشاط التعليم يف ادلفردات يف 

مجلة مثالية شفهيان كخطيان. غلب أف يكوف ادلدرس مبدعنا يف تقدًن أمثلة على مجل 

الكلمات ادلنتجة  تطبيقسلتلفة، ك يُطلب من الطلبة تقليدىا. يف جتميع اجلمل، غلب 

 23 ها أبنفسهم.تطبيقكالفعلية حىت يتمكن الطلبة من فهمها ك 

ثبلثة عناصر مهمة غلب أخذىا يف االعتبار عند   ابإلضافة إذل ذلك، يذكر الشويرخ

 تعليم ادلفردات العربية، مبا يف ذلك:
                                                           

23
Widi Astuti, Berbagai Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, op.cit.,  h. 184 
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 ادلعرفة األساسية للمفردات أك ادلفردات ادلرجعية )كزف( ( أ

 ادلفاىيم ك النظم ادلورفولوجية ( ب

 24نظاـ التشكيل الصويت أك الصويت القصَت.  ( ج

 مهارة اإلستماع .6

 فهم مهارة اإلستماع . أ

. كىو فهم الكبلـ أك 25كفهم كحتليل كتفسَت كتطبيق كنقد كتقوًناإلستماع ىو إدراؾ 

 26االنتباه إذل شيئ مسموع مثل اإلستماع إذل متحدث.

ادلهارة ىي .كلمة مهارة الذكية ادلهارة ىي كلمة مشتقة من اللغة العربية، كىي أصل

ف اإلستماع تعٍت يف حُت أ.قضية مجاعية لكلمة مهارة كاليت تعٍت ادلهارة أك ادلهارة أك ادلهارة

 لغواين مهارات اإلستماع اجليدة )اإلستماع( لذا، تعٍت لغة مهارة االستطبلع.اإلستماع اجليد

التاـ يف  ىي العملية اإلنسانية اليت تستمر يف فهم ادلعٌت، كالتفكَت :اإلستماع

 27اإلستماع من الفاز أك الكلمات، كالتعبَتات يف موضوعات معينة.

                                                           
24

Zunita Mohamad Maskor, et.al., Teaching and Learning Arabic Vocabulary From a 

Teacher’s Experiences ; Science Research Publishing. 

25
 121( ص2112على أمحد  مدكور، تدريس اللغة العربية، )القاىرة : دار الفكر العريب،)  

( 1993حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيق، الطبعة الثانية، )القاىرة : الدار  ادلصرية اللبنانية، 26
 .75ص 
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فإف االستفتاء عملية معقدة كحتتوم على عدة عناصر، كىي  ،علي أمحد مدكور كفق

التعرؼ على الصوت، كالفهم، كالتحليل، كالتفسَت، كادلمارسة، كتقييم ادلواد اليت يتم 

 اإلستماع إليها.

اإلستماع ىي أيضا القدرة اليت تسمح دلستخدـ اللغة بفهم اللغة ادلستخدمة   

ليب بشكل أساسي مبعٌت أف مبادرة التواصل ال تنبع شفواي. إف االستمارة عبارة عن تقّبل س

كلكن من اآلخرين، فإف ادلواقف كاألفعاؿ ادلتوقعة من ادلستمع ىي يف ادلقاـ  أكالن من نفسها،

 . األكؿ تستمع كتفهم ما ُيسَمع

 .ستماعإلالغرض من مهارة   . ب

كمتعمقة على معرفة كاملة  ادلستمع ػلصل الرئيسي من االستيقاظ ىو أف الغرض

 تعليم طرؽ الستماع، جيدا، سمعتتعتاد على    من حيث: كلكن ىناؾ أىداؼ أخرل

التعود على انتقاد ما مسع، التعود على دتييز األقواؿ  ادلختلفة، تعتاد على يتبع النص 

إمرباطورة القدرة  كيعرؼ ما دتت مناقشتو، معرفة أعلية الكلمة كدكرىا مبعٌت سلتلف، ـ

تكلم ككلماتو، تطوير  القدرة على طلب ما ىو مسموع كالتحدث عنو، على فهم نية ادل

                                                                                                                                                                      
27

Al-Khomis bin Abdur Rahman ,Tanpa Tahun, Fan al-istima’wa Turuq Tadrisihi wa 

ikhtibarihi, www,mitaka.net/forums/mulka281137 
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قدرة السمع يف التفاصيل، القدرة على التفكَت السريع، مالقدرة على التمييز بُت الفكرة 

 28الرئيسية كالفكرة التفسَتية، القدرة على معرفة ادلكاف كالزماف كالبيئة لسماع جيد

 اإلستماعانواع  . ج

غلادؿ  .كادلعرفة لفهم ادلادة ادلسموعة مع كصفها كتفسَتىا يعتمد على الرغبة فن

 عدة أشكاؿ من: اخلرباء الًتبويوف أبف لئلمساع

 ركزادلغَت الستماع  اإل (7

قبل اجلمهور يف ادلواد  يتم تدريبها من .أف يسمع عادة يف اجملتمع ىو كل شيء 

   الوسطاء ادلرئي كادلسموع أك ادلرئي.بواسطةادلسموعة 

 ستماع  الياقزاإل  (8

كىي الوسائل اليت ؽلكن هبا للبشر يف حالة كاعية أف يعرفوا األشياء اليت يسمعوهنا 

 بفهمهم اخلاص الذم يوجد عادة يف ادلؤدترات كالندكات.

 ستماع النقداإل  (9

                                                           
28

Al-Khomis bin Abdur Rahman, Tanpa Tahun,Fan al-istima’wa Turuq Tadrisihi wa 

ikhtibarihi,www.mitaka.net/forums/mulka281137,hal.12 
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دلة مع البشر ليست كافية فقط لفهم كادلاجستَت، كلكن غلب أف يكوف ىناؾ 

 . شأ مناقشةمقارنة ذلك أنو بعد مقارنة ستن

 م مهارة اإلستماعيآلية تقيد. 

 :تقييم مهارات االستماع ىيالقياسها يف تقييم ك المؤشرات اليت يتم 

 .قدرة على حتديد احلركؼ ( 1 

 .قدرة على دتييز أصوات احلركؼ ادلتشاهبة ( 2

 .فهم معٌت مفردات كالعبارات ( 3

 .فهم اجلملة(  4 

 .فهم اخلطاب ( 5

 أك إجابة على زلتول اخلطاب الذم يتم االستماع إليوإعطاء إجابة (  6 

 جوانب اخلاصةق. 

 جانب من مواد التدريس (1

يف ىذه احلالة، يتطلب األمر بعد نظر كإبداع ادلعلمُت يف إعداد ادلواد التعليمية 

 .يديكاالادلناسبة. حىت لو كنت تستخدـ ادلكمبلت الصوتية، عادة من كتاب العربية بينا 
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 اإلعبلميجانب  (2

وارد التعلم مثل سلتربات اللغة كفصوؿ ادلعلى كجو اخلصوص، دل يتم استخداـ 

ستخدامها الواسع، كال يزاؿ الالوسائط ادلتعددة كتكنولوجيا اإلنًتنت على نطاؽ 

ا عن ادلستول األمثلالك   .ستخدامها بعيدن

 جوانب مهارات تدريس اللغة العربية (3

مكتمبلن عندما يتم تعليم شخص ما طرؽ تعلم  غالبنا ما ؽلكن اعتبار ىذا اجلانب

 اللغة العربية. يصبح اجلانب النظرم مهمنا إذا كاف مرتبطنا ابلنتائج ادلشتقة لنظرية معينة

 عوامل ادلؤثرة يف مهارات االستماءك.  

 بتعلم اللغة العربية ةباىتماـ الطل (1

 اىتماـ ادلعلم بتعلم اللغة العربية(   2

كتابة، اللغة العربية، قدرة على ال ةباللغة العربية مرتبط بقدرة الطل لتعلم ةبإتقاف الطل(    3

 على قراءة النصوص العربية كقدرة الطبلب على ترتيب اجلمل بشكل صحيح ةبالطل
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 بها ادلعلمالختلفة كلف ادليعمل الطبلب يف مهاـ (    4

 لتعلم اللغة العربية ةبمحاس الطل(   5

 عربيةالإتقان لغة   ج. 

، اكتساب اللغة السلبية: فهم ما يقولو اآلخركف :كعلا ىناؾ نوعاف من إتقاف اللغة،  

 لو، إتقاف اللغة النشط: ؽلكنو التعبَت عن قلبو لآلخرين

أريد ذلك،  أستمع، أان أان :غلادؿ اترغلاف أبف تعليم اللغة ؽلكن القياـ بو من خبلؿ

 29ـ شلارسة

ىناؾ أربعة، كىي: مهارات اإلستماع، فندم أف األكشف فؤاد  إلتقاف اللغة.

وف البحثيف ىذه الدراسة، سَتكز .31 كمهارات التحدث، كمهارات القراءة، كمهارات الكتابة

يف ادلدرسة الثانوية دمحمية  على مهارات اإلستماع اليت سيتم تطبيقها على تعليم اللغة العربية

 توالدا.

                                                           
29

http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-izzah/article/download/183/174 di akses pada tanggal 

25/08/2020 
30

Hery Guntur Tarigan, Menyimak Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung: 

Angkasa) h.12 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn18
http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-izzah/article/download/183/174
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يف مهارة اإلستماع، ينص أحد مبادئ علم اللغة على أف اللغة ىي أكالن كقبل كل 

على ىذا األساس يضع  .شيء كبلـ، أم أصوات القراصنة الذين يتحدثوف كؽلكن مساعهم

 31بعض خرباء تعليم اللغة مبدأ يعلم جوانب السمع كالنطق قبل القراءة كالكتابة.

يعتقد الكثَت من الناس أف مهارات اإلستماع ال حتتاج إذل تدريب جدم، ألهنا 

ستنمو من تلقاء نفسها ابإلضافة إذل تعليم ادلشي كالتحدث مع األطفاؿ دكف سن 

كلكن بناءن على نتائج الدراسات العلمية، يثبت أف معظم الناس ؽلكنهم فقط .اخلامسة

: شلا يتم امتصاصو 25ا كؽلكنهم فقط اإلستماع إذل : من ادلعرفة اليت يسمعوهن31استيعاب 

 32لذلك، غلب تدريب مهارات اإلستماع على كجو التحديد. من تلك ادلعرفة. 

لذلك يف ىذه العملية ىناؾ عدة  اإلستماع أك اإلستماع ىو نشاط ؽلثل عملية.   

 :مراحل أخرل

                                                           
31

Ahmad Fuad Efendy,  Metode Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat,2005), h.81  
32

Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodelogi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab , 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group,2005),h.53 
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ما يقولو ادلتحدث يف مرحلة اإلستماع، يف ىذه ادلرحلة يسمع الطلبة اجلدد كل   .1

   االختبار أك ادلتحدث.

مرحلة الرؤية، ؽلكن للطلبو يف ىذه ادلرحلة رؤية ادلواقف أك األحداث أك الصور اليت   .2

  يتم جتربتها كتعزيز لذاكرة الطلبة.

مرحلة الفهم، أم بعد مساع الطلبة، ىناؾ رغبة يف فهم كفهم زلتول احملادثة اليت   .3

 يقدمها ادلتحدث. 

     مرحلة التفسَت، أم تفسَت زلتوايت احملادثة  . 4

      مرحلة التقييم كىي تقييم آراء أك أفكار ادلتحدث  . 5

 33ادلرحلة تستجيب أك تستجيب لؤلفكار أك األفكار اليت طرحها ادلتحدث  . 6

                                                           
33

Hery Guntur Tarigan, Menyimak Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung 

Angkasa,1990)  h.3 
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ىناؾ عملية استماع إذل  مهارات اإلستماع خاصة يف اإلستماع إذل اللغة العربية،

اللفظية مع االىتماـ كالفهم الكاملُت للحصوؿ على ادلعلومات، ليتم فهمها من معٌت  الرموز

 الكبلـ أك اللغة ادلنطوقة.بواسطةاالتصاؿ الذم نقلو ادلتحدث أك ادلعلم 

لتحديد ما إذا  كاف  الطلبة  يفهموف  ما يستمع إليو يف زلادثة كعبارات كقصص 

 بسؤاؿ. اإلستماع فهم  كل دترين استماع يف شكل أف يتم جتهيز   قصَتة كما إذل ذلك، فيج 

خطأ( كابلطبع ظلوذج السؤاؿ كما مت تعديلها  -حي)صح  على شكل ص_خ يتعلق 

 .كاالنتقاؿ من السهل كالبسيط إذل الصعب كادلعقد كفقنا لدركس اإلستماع ادلقدمة،
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 إطار الفكر  د.

 

  

 

 
 

 

 

 

 

تطبيق كسائل السمعية 
 البصرية

 

 تنمية
 

عا ستماإل ةمهار   
 

 لتنمية ادلفردات
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 ادلبحث الثالث

 البحثمنهج 

 حثتصميم الب  . أ

ليس متفرجنا حوؿ ما يفعلو ادلعلم  البحثو األصدقاء، توضح إدارةأف سون كفقنا دكر   

للمشكبلت اليت  ادلعلم الذم يبحث عن أفضل حليعمل بشكل تعاكين مع  كلكنو لطلبهو،

الطلبة من ادلشاركة  بنشاط  يف  إذل جانب ذلك  من البحث  مكن إجراء فئة تواجهو. 

 34 .تنفيذ  اإلجراء

 ىي على النحو التارل: خطوات العمل ك

ىي ادلرحلة التمهيدية )مرحلة ما قبل العمل( كمرحلة التنفيذ)مرحلة  البحثمرحلة 

 التخطيط، مرحلة تنفيذ العمل، مرحلة ادلراقبة كمرحلة التفكَت(.

 اإلجراء( التمهيدية )ما قبل ادلرحلة .1

                                                           
34

Sukidin dkk, Manajemen Penelitian Tindakan Kelas (Surabaya; Percetakan Insan 

Cendikia;2002)  h.59 
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مقابلة مع مدير تشمل األنشطة يف ىذه ادلرحلة ما يلي: ادلبلحظة األكلية، إجراء 

مراقبة التنفيذ الفعلي للتعليم، كخاصة تلك اليت تنطوم  ادلدرسة، مقابلة مع مدرس نظار،

إبداء ادلبلحظات حوؿ ادلرافق كالبنية التحتية ادلوجودة  على األنشطة اليت يقـو هبا الطلبة،

 ادلدرسة. يف

 مرحلة تنفيذ العمل  .2

 مرحلة التخطيط أ.

ابتباع مسار العمل الذم يتضمن  البحثيتم تنفيذ مرحلة التخطيط للعمل يف ىذا     

 البحثأنشطة خطة 

 أىداؼ التعليم إنشاء خطة تنفيذ التعليم اليت تتضمن   ( 1

 تطوير تصميمات التعليم  ( 2

 قم إبعداد ادلواد أك الدعائم ادلتعلقة ابدلادة (  3

، كأكراؽ البحثأكراؽ مبلحظة ادلعلم أك  تطوير أدكات مجع البياانت يف شكل  ( 4

 .مراقبة الطلبة، كادلبادئ التوجيهية للمقابلة، كتنسيق ادلبلحظات ادليدانية
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 .تنسيق برامج العمل يف تنفيذ إجراءات الزمبلء   (5

 مرحلة العمل ب. 

القياـ بو يف ىذه  ك أنشطة.البحثىذه ادلرحلة ىي خطوة تنفيذ اخلطة اليت أعدىا  

 : ة ىو على النحو التارلادلرحل

القياـ أبنشطة التدريس كالتعليم كفقنا لوسائل  كسائل التعليمية حوؿ مواضيع اللغة    ( 1

 .العربية  لطلبو  الثامنة من طلبو دمحمية  توالداة

حوؿ أنشطة ما قبل العمل  أسئلة ما قبل االختبار وف البحثيقدـ   (2

 .يف أنشطة التدريس  كالتعليميف كل دكرة   بعداالختبار ما كأسئلة 

يف الفصل الدراسي، يتم جتميع خطة لتنفيذ إجراءات التعليم مقسمة  البحثيف ىذا 

 .إذل اجتماعُت يف كل دكرة

 مرحلة ادلراقبة.  . ج

كرقة مبلحظة، مث تتم معاجلة بياانت ادلراقبة  تطبيقيتم تسجيل مجيع ادلبلحظات ب  

اإلجراءات اإلضافية. يف ىذا النشاط، ػلاكؿ  تنميةل نتائج الدابغة تطبيقكإظهارىا. يتم 

كالنتائج اليت حتدث، كتسجيلها  البحثوف التعرؼ على مجيع مؤشرات عملية البحث
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تتضمن  .كتوثيقها، سواء تلك الناجتة عن األفعاؿ كأتثَتات إجراءات التعليم يف ادلواد العربية

 :األشياء اليت غلب مبلحظتها ما يلي

 ُت أك ادلعلمُتالبحثليم الذم مت التخطيط لو من قبل ختطيط التع (  1

 تنفيذ عملية التدريس كالتعليم ( 2

 حتفيز مواقف الطلبة يف عملية التعليم  ( 3

 سلرجات التعليم يف شكل قدرات الطلبة  ( 4

   مرحلة التفكَت  د. 

 :أتمبلت ىي       

 حتليل عمل الطلبة  (   1

 حتليل نتائج ادلقابلة  ( 2

 حليل أكراؽ مبلحظة الطالب  ( 3

 حتليل أكراؽ ادلبلحظة للباحثُت أك ادلعلمُت    )4
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و كعامل جوىرم سواء مت تطبيقبعمل انعكاس سيتم  البحثنتائج التحليل، قاـ  من

دكرة العمل  البحثإذا دل يكن انجحنا بعد، يكرر  الوصوؿ إذل ادلعايَت ادلوضوعة أـ ال. 

 .أداء التعليم يف اإلجراء التارل حىت ينجح كفقنا للمعايَت احملددة بواسطةتنمية

 35ىو كما يلي:  البحثاإلطار دلراحل ىذا 

 

 

 

 

           

           

           

           

          

                                                           
35

Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik (jakarta: PT. Asdi 

Mahasaya, 2006), 97 

1دكرة   

 مبلحظة

 خطة

2الدكرة   

 مبلحظة

 التنفيد انعكاس

 انعكاس التنفيذ

لتنمية 

 المفردات

 خطة
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 البحثواصدات  . ب

 البحثموقع ك   .1

فيادلدرسة الصناعية دمحمية طوليدا الواقعة يف  البحثمت إجراء ىذا 

، كمعلمي اللغة العربية لبةط   18مالنكيو كاليت تتكوف من  يف الفرعية تنكار منطقة قرية

يف الفصل. يف حُت أف اذلدؼ من ىذه الدراسة ىو العملية برمتها كمهارة اإلستماع يف تعليم 

مع تطبيق كسائل السمعية  اللغة العربية يف الصف الثامنةادلدرسة الصناعية دمحمية توالدا 

 البصرية.

  :للنظر فيو ُت للموقعالبحثسبب اختيار  

الصناعية دمحمية توالدا دل يستخدـ الوسائل السمعية البصرية  التعليم فيادلدرسة . أ

 كادلعلمُت يستخدموف فقط احملاضرة ككسائل السؤاؿ كاجلواب

 الطلبة أقل اىتمامنا كحتفيزنا عند تعليم اللغة العربية يف الفصل . ب

 ال تزاؿ قيمة متعليمي اللغة العربية اليت حصل عليها الطلبة منخفضة كعبلجية . ج

 البحثموضوع  .2
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ادلدرسة الصناعية دمحم  توالدا،  كاف ادلوضوع ابلصف الثامن طلبة يف  البحثيف ىذا 

ىذا الفصل كموضوع حبث ألف معظم طلبو الصف  البحثطالبنا، اختار  21يتكوف من 

يزاؿ  كال اللغة العربية. ال يزاؿ منخفضنا نسبينا، بتعليم   محاسنا كاىتمامنا الثامنة كانوا أقل

 .ائل  التعليم  غَت موجودكس تطبيق 

 أدوات مجع البياانت   ج.

 مجع البياانت أدكات  .1

 :وف يف مجع البياانت ىي كما يليالبحثالتقنيات اليت يستخدمها 

 مبلحظة . أ

 .مت تنفيذ ادلبلحظة دلراقبة مجيع أنشطة الطلبة خبلؿ أنشطة التعليم يف الفصل

نوع ادلبلحظة ادلستخدمة يف  كالعمل. معرفة كجود تطابق بُت التخطيط ؿ كادلقصود ادلراقبة

 البحثىذه الدراسة منظم، كفقنا بورحاف بوغوف ػما ُيشار إليو ابدلبلحظة ادلنظمة ىو أف 

ُت قد أعدكا ابلفعل مواد كأدكات ادلراقبة البحثألف  يعرؼ ابلفعل اجلوانب أك األنشطة،

 .األشياء اليت سيتم فحصهاوف إبعداد كرقة مبلحظة تتضمن البحثلذا يقـو  .ها أكالن تطبيقل
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وف الذين مت إجراؤىم يف الصف الثامنة إذل الصف البحثيف ىذه الدراسة، ينشط 

ا يف متابعة عملية التعليم، ظلاذج التعليم ال يزالوف  تطبيقكلكن يف  الثامنة طلبو نشطوف جدن

د لتحدي ىذه ادلبلحظة تنفيذ يتم يستخدموف أساليب احملاضرات كاألسئلة كاألجوبة.

 أك أنشطة الطلبة أثناء التعليم كخصائص الطلبة. أنشطة

 مقابلة  . ب

للحصوؿ على إجاابت من  دلة كسائل أك كسيلة تستخدـ أحد مقاببلت أك مقابلة

قيل من جانب كاحد ألنو يف ىذه ادلقابلة دل .السؤاؿ كاجلواب من جانب كاحد ادلشاركُت يف

 األسئلة. يتم إعطاء ادلستجيبُت الفرصة على اإلطبلؽ لطرح

 :الغرض من ادلقابلة .يتم طرح األسئلة فقط من قبل مواضيع التقييم       

   أك موقف كظركؼ معينة شيء للحصوؿ على معلومات مباشرة لشرح  (1

 تسعى الستكماؿ التحقيق العلمي يو  (2

  احلصوؿ على البياانت من أجل احلصوؿ على موقف أك شخص معُت ش  (3

الثامنة  يف ىذه الدراسة مقاببلت مع معلمي الصف البحثأجرل 

يتم إجراء ادلقاببلت للطلبو .الثامنة، كلكن دل تتم مقابلة مجيع الطلبة الصف كطلبو
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هبذه الوسائل سيتم احلصوؿ على  ألنو للمواد العربية، فهم الطلبة الستكشاؼ كاستكشاؼ

سبة دلعلمي الصف الثامنة، أجريت ادلعلومات إذل أم مدل ؽلكن للطلبو فهم ىذه ادلواد. ابلن

 .البحثادلقاببلت للحصوؿ على بياانت أكلية حوؿ عملية التعليم قبل إجراء 

 التوثيق . ح

 .تعليمالتوثيق ىو كسيلة للحصوؿ على تصور حوؿ أنشطة طلبة أثناء عملية ال

 .البحثأك رسومات تتعلق مبشكلة  الواثئق ادلستخدمة ىي صور

كسائل التوثيق ىي العثور على بياانت حوؿ  األخرل، فإفأعلية عن الطرؽ  ال تقل

كجداكؿ أعماؿ كما إذل  كرلبلت كصحف كنسخ ككتب األمور ادلتغَتة يف شكل مبلحظات

عن طريق  يف تقدـ الطلبة أك صلاحهم يف التعليم استكماؿ أك تقييم الثقة ؽلكن أيضنا .ذلك

لبة يف متابعة عملية التعليم ليست فحص ادلستندات، نظرنا ألف ادلعلومات حوؿ أنشطة الط

مستحيلة يف أكقات معينة، فمن الضركرم جدنا كمواد تكميلية للمعلمُت يف تقييم نتائج 

 36التعليم.

                                                           
36

Anas Sudijono,  Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa,2008( 

hlm 90 
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يف احلبات الواثئق  وفالبحثألكثر سهولة تعزز نتائج ىذه الدراسة، استخدـ 

كسائل مسعية   تطبيقجهود يف شكل صور فوتوغرافية  كقت عملية تعليم الطلبة  ب الصورة 

مبفرده  البحثدل يتم تنفيذ ىذا  كاكتو الصور على التعليم. كبصرية. على تعليم اللغة العربية،

وف تنفيذ التعليم كفقنا البحثكلكن مبساعدة الزمبلء الذين شاركوا يف ىذه الدراسة. يواصل 

 جانب يف القسم الذين يشاركوف يف أحباث أخرل إذل الزمبلء يساعد للخطة بينما

ُت تضمنت نتائج نتائج البحثابإلضافة إذل صور   .ُت أيضنا يف رلاؿ التوثيقالبحثادلبلحظات 

وف أيضنا حملة عن ادلدارس ادلرتبطة البحثاالختبارات اليومية لطلبو الصف الثامنة، مث ضم 

  بتأسيس رؤية ادلدرسة كرسالتها كأىدافها حملمدية توالدا.

 اختبار . د

رلموعة من األسئلة اليت غلب اإلجابة عليها، أك غلب الرد عليها، اإلختبار عبارة عن 

خترَب.  يتم إجراء االختبار ادلسبق
ُ
اإلجراء كيتم  تنفيذ قبل أك ادلهاـ اليت غلب أف يقـو هبا ادل

 37إجراء االختبار البلحق بعد تنفيذ اإلجراء.

                                                           
37

Zeni Safirah, “Improving Vocabulary Mastery Throuht Vocabulary Cards of Grade VII 

Student Institut Indonesia Yogyakarta”  Thesis, (Yogyakarta: Yogyakarta State University , 2016), 45. 
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أك الرد عليها، أك االختبار عبارة عن رلموعة من األسئلة اليت غلب اإلجابة عليها، 

للدركس  ادلهاـ اليت غلب أف يقـو هبا ادلخترب. يستخدـ االختبار لقياس مدل إتقاف الطالب

 .ادلنقولة اليت تغطي يف ادلقاـ األكؿ جوانب ادلعرفة كادلهارات

يتم  .يف ىذه الدراسة يستخدـ االختبار لقياس إصلازات شخص ما بعد تعليم شيء ما      

 للطلبو للحصوؿ على بياانت حوؿ قدرة الطلبة على مادة اللغة العربيةتقدًن االختبار 

من بعض االقتباسات كاألكصاؼ أعبله ؽلكن استنتاج ما يلي: االختبار ادلقدـ ىو   

اختبار يف بداية الدراسة، كاختبار أثناء عملية التعليم، كاالختبار النهائي لكل إجراء، 

 .من اإلجراءات كاالختبار النهائي بعد إعطائو سلسلة

كاختاذ اخلطوات  البحثمواضيع  يتم إجراء االختبار يف بداية الدراسة هبدؼ التقاط  (1

 البلزمة يف تنفيذ اإلجراء ادلسبق قبل تنفيذ عملية التعليم.

يستخدـ اختبار عملية التعليم للعثور على أظلاط يف أخطاء الطلبة كاألجزاء اليت ال  ( 2

 .ات يف تلك اللحظةنميةتيفهمها الطلبة إلدخاؿ 
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الغرض من االختبار النهائي لكل إجراء ىو رؤية تقدـ الطلبة يف متابعة التعليم،  ( 3

 .كالتفكَت البلحق

رؤية تقدـ أك  االختبار النهائي بعد إعطاء سلسلة من اإلجراءات اليت هتدؼ إذل  (4

 .فهم الطلبة

 أدكات مجع البياانت   .2

وف خبلؿ البحثيستخدمها  اليت األدكات اانت، حددتتقنيات مجع البي بناءن على

 كرقة ادلبلحظة، ادلستند،  اختبار، توثيق :الدراسة على النحو التارل

 حتليل البياانت اساليب . ذ

يتم إجراء التحليل النوعي من قبل  ىو حتليل نوعي. البحثحتليل البياانت يف ىذا 

وف كالطلبة يف الفصل البحثعملية التعليم اليت يقـو هبا  ُت شلا يعكس نتائج مبلحظاتالبحث

كلمات من ادلبلحظات ادليدانية يف مجل ذات  تتم معاجلة البياانت يف شكل الدراسي.

  مغزل كحتليلها نوعيا.
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سوغيونو يف كونندار يشَت أسلوب حتليل البياانت النوعي ىذا إذل كسائل حتليلميلس 

من ثبلثة مكوانت، كىي ختفيض البياانت كعرض  الوسائلتتكوف ىذه  كىوبرماف سوغييوف،

 البياانت كاستخبلص النتائج.

 تقليل ادلعلومات .1

سوغيونو يف كونندار يتم تعريف تقليل البياانت على أنو عملية التلخيص كاختيار 

ُت على مجع البحثالنقاط الرئيسية كالًتكيز على األمور اذلامة. كيتم تقليل البياانت لتسهيل 

البياانت كتبسيطها  كاحلد من البياانت يف ىذه الدراسة ىو عملية اختيار زيد من البياانت،ادل

البياانت  البياانت اخلاـ كتلخيصها يف أظلاط أكثر اجتاىية. يتم جتميع االختيار، تركيزبواسطة

     كالواثئق كادلقاببلت على أساس ادلصاحل يف صياغة ادلشكلة. من ادلبلحظات

 عرض البياانت .2

يتم تقدًن البياانت من أجل جتميع ادلعلومات بشكل منهجي بدءنا من 

يتم إجراء عرض البياانت ىذا يف عملية  كتنفيذ اإلجراءات كالتفكَت يف كل دكرة. التخطيط

 عرض بياانت أبسط يف شكل تعرض للسرد كيتم تقدؽلو يف تقرير منهجي كسهل الفهم.
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 استخبلص النتائج  .3

يتم تقدًن معٌت البياانت اليت مت  ج ىو جهد للبحثاالنسحاب من االستنتا 

 .يف شكل مجلة موجزة كسلتصرة للغاية كلكنها حتتوم على فهم كاسع مجعها



 
 

44 
 

 ادلبحث الرابع    

 وادلناقشة البحثنتائج 

 البحثنظرة عامة على موقع  . أ

  ىو ادلدرسة الثانوية دمحمية توالدا.  البحثاختاره  الذم البحثموقع  

 نبذة اترؼلية عن ادلدرسة الثانوية دمحمية توالدا  .1

توجد يف منطقة  اليت ادلعهدمدارس ىي كاحدة من  الثانوية توالدا  دمحمية  ادلدرسة

تينكار كدكف  توالدا ماسامبا قرية  زلور الطريق إذل سوالكيزم تقع اذل اجلنوب على مشاؿ لوك

 1436زلـر  12رغلنسي لوك جنوب سوالكيزم، الدائمة ادلعنية  مقاطعة مشاؿ مالنكيو 

ش .حا. رقم  حتت رعاية مؤسسة دمحمية ىذه ادلدرسة الداخلية .2114نوفمرب  5ىجريةػ / 

كتتكامل مع ادلدارس  التعليم، ، تعمل ىذه ادلؤسسة يف2111عاـ يف   1117. اح .88. 

 . الداخلية اإلسبلمية

 :ىي دمحمية توالدا يف ادلدرسة الثانوية الربامج / األنشطة ك

 دركس بيسانًتيناف  العقيدة، اآلداب، العبادة، الدعوة، القرعة / التحسُت، . أ
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 الرايضة، طبل، ك فن صيد األمساؾ،/ ادلزارع / فنوف الدفاع عن النفس، الزراعة   . ب

 ير اللغتُت العربية كاإلصلليزيةتطو   . ج

  القرآف( حتاسوس )حفظ . د

 رؤية كرسالة ادلدرسة الثانوية دمحمية توالدا .2

 رؤية . أ

 .ذكي كجاىز بركراي ف احلميدة، اثبت العبادة دا اثبت العقيدة، األخبلؽ

 رسالة . ب

            (   تقوية أسس العقيدة من مجيع النواحي1

غرس أساسيات األخبلؽ احلميدة جتاه النفس، كإخوانو من بٍت البشر، كإخوانو من   ( 2

 ادلخلوقات، كالبيئة، ككذلك جتاه هللا سبحانو كتعاذل

  (   تعزيز أصوؿ العبادة كشكل من أشكاؿ التكريس هلل سبحانو كتعاذل كالطبيعة3

            بواحمليطة

            كالتفكَت ادلنطقي كالنقدم كاإلبداعيتوفَت القدرة على حل ادلشكبلت  (  4

 (    توفَت الدافع حىت يكونوا أكثر حتفيزنا ليكونوا أكثر تقدمنا كفقنا إلمكانياهتم.5
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 أىداؼ من ادلدرسة دمحمية توالدا .3

أىداؼ من ادلدرسة كجزء من ىدؼ التعليم الوطٍت ىو زايدة الذكاء، كادلعرفة، 

، كادلهارات للعيش بشكل مستقل كادلشاركة يف التعليم كالشخصية، كالشخصية النبيلة

 :مبزيد من التفصيل أىداؼ من ادلدرسة الثانوية دمحمية توالدا ىي كما يلي اإلضايف.

             اإلخراج لو ميزة من حيث  (1

 اإلؽلاف كالوالء هلل سبحانو كتعاذل كمدرسة تتميز ابإلسبلـ  . أ

 القومية العالية كالوطنية   . ب

 علمية كتكنولوجية عميقة ككاسعة النطاؽرؤل  . ج

الدافع كااللتزاـ العاليُت لتحقيق اإلصلاز كالتميز كلديك شخصية قوية من بواسطت    . د

 إشراؾ اجملتمع

 احلساسية كالقلق االجتماعي . ق

 درجة عالية من االنضباط مدعومة حبالة بدنية شلتازة . ك

 جعل ادلدارس قادرة على توفَت التعليم ادلهٍت  مؤسسيا   (2
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بواسطت اشًتاط أف يكوف الكشافة من مجيع  الربامج البلمنهجية من تنمية  (3

أكثر فعالية ككفاءة كفقنا دلواىب كاىتمامات الطلبة   كوسيلة للتطوير الذايت  ادلواطنُت

 الطلبة    

إدراؾ تنمية جودة اخلرغلُت الذين لديهم مواقف كمعرفة، كمهارات متوازنة، فضبلن عن   (4

  ُت الذين يواصلوف تعليمهم العارلزايدة عدد اخلرغل

 تنفيذ القواعد كاللوائح اليت إدارة عمليات سكاف ادلدرسة ك إعداد (5

كالطلبة    ادلوارد البشرية، سواء ادلربُت كالعاملُت يف حقل التعليم، كل نوعية تنمية (6

  الذين ؽلكن أف تتنافس على حد سواء زلليا كعادليا.

 ىيكل التنظيمي .4

 4.1القائمة 

 دمحمية توالدا الثانويةاذليكل التنظيمي ابدلدرسة 

 رقم إسم مهنة
 1 الدين خَتباح سمي الدكتور إقليميإرشاد 
 S.Pd  ،M.Pd 2سوفارم  عهدادل إرشاد
 S.Pd 3سافر الدين  عهدادل مشرؼ
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 S.Pd 4نور الدين،  ادلدرس رئيس
 S.Pd 5 نوربيدا  ةأمينة الصندكق
 S.Pd 6سلطاف  مدرس فنوف

 S.Si 7رامسيتا  ةالدين ةمدرس
 S.Pd 8ليها  سا يةز اللغة إصللي ةمدرس

 S.Pd 9  أرضي كيرانت مدرس فيقو
 S.Pd 11سييت ختيجا  يةز اللغة إصللي ةمدرس

 S.Pd 11سوريدا  ة الرايضيةمدرس
 S.Pd I 12غوستَتايين  ربيةعاللغة ال ةمدرس

 S.Pd 13 إندرم أماليا آكو  ادلكتبة ةأمين
 S.Pd 14ىارنيايت  ةالدين ةمدرس

 S.Pd 15مسليكا  الرايضيات ةمدرس
 16 إيدم سوكليوف مدرس تربية بدنية

 S.Pd 17جويتا  اتريخ احلطمية اإلسبلمية ةمدرس
 S.Pd 18إسنااي  االدارة

 19 عابدين ناألم
 2121/2121توالدا الثانوية  دمحمية    ابدلدرسة   :مصدر البياانت
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  حاالت الطلبة   .5

 4.2القائمة     

 2020/2021فهرس عدد الطلبة يف  سنة 

 رقم فصل طالب لبةاط عدد

 1 الفصل السابع 11 18 27

 2 الفصل الثامن 12 8 18

 3 الفصل التاسع 15 18 33

 اجملموع 38 44 78
  2121/2121ادلدرسة الثانوية دمحمية توالدا   :مصادر البياانت        

 ادلرافق كالبنية التحتية ابدلدرسة    .6
 4.3القائمة            

 ادلرافق والبنية التحتية ابدلدرسة دمحمية توالدا
 رقم نوع البناية عدد الغرفة

 1 مدير ادلدرسة  غرفة 1
 2 ادلدرسُت غرفة 1
 3 غرفة الفصوؿ 3
 4 قاعة ادلدرسة 1
 5 مسجد 1
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 6 مساكن الطالبات 3
 7 مساكن الطبلب 3
 8 السيارات كقوؼ منطقة 3
 9 احلماـ / مرحاض 11
 11 مطبخ العاـ 1

 2121/2121دمحمية الثانوية  توالدا ادلدرسة   :مصادر البياانت               

 منهاج دراسي .7

مرجع منهج مستول الوحدة التعليمية )منهج مستول كحدة التعليم( يف ادلدرسة   

منهاج دراسي ادلدرسة. يتم تطبيق مجيع عمليات التعليم  )التعليم ىي دمحمية الثانوية  توالدا 

األكادؽلي كادلهارات الدينية( على الربامج اليت يتم تدريسها على أساس جدكؿ زمٍت كفقنا 

 لتخصيص الوقت احملدد مسبقنا.

 طرق البحث . ب

الثامن من جامعة دمحمية  الفصلىذا البحث عبارة عن حبث عملي صفي مع طبلب 

شخصنا، كقد نفذت تقنيات مجع البياانت يف ىذه الدراسة من خبلؿ  21 ة كعددىمطوالد

يتم  .بعد احلصوؿ على البياانت كالعرض التقدؽلي .عدة تقنيات كىي ادلبلحظة كاالختبارات



44 

 

 
 

يتم حتديد تقييم صلاح اإلجراء كفقنا للبياانت اليت مت  .إجراء تقييم لنجاح العمل

 :الصيغة ادلستخدمة ىي .مجعها

P = F/n x 100 % 

 P  =نسبة ادلئوية 

  F  =الذين أهنوا الدراسة ةبعدد الطل 

N   =ةبعدد الطل 

معايَت للتقييم كىي:  4: كيف ىذه الدراسة يوجد 111: كالنسبة العالية 1أقل نسبة 

 :جيد جدا، كجيد، ككاؼ، كأقل

      جيد جدنا=    111 - 76أ(   

   جيد =  75 - 51ب(  

        مقبوؿ =  51 - 26(  ج

 انقص=  25 -1(  د

كرقة ادلبلحظة، جيدا إذا ما استندت إذل  تعليم أعلن موضوع البحث قد أكملت 

 .عشرات من ادلراقبُت مع معايَت على األقل جيدةال بةكاحلصوؿ على طل
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 نتيجة البحث . ج

 ادلالحظة األولية قبل العمل .1

 (2121أبريل  5مبلحظة األكلية )اإلثنُت،  . أ

اإلذف من ادلدير، كىو السيد نور الدين، كأبلغت  البحث، طلبت البحثقبل إجراء    

ادلرئية  كسائلالغرض من البحث الذم سيتم إجراؤه ىو تطبيق  . الغرض من إجراء البحث

تنمية ادلفردات من خبلؿ مهارات اإلستماع اللغة العربية لتحسُت  تعليم كادلسموعة يف 

ا أجاب أف ىذا البحث ة.بطلال ا ككجده شلتعنا كجيدن قبل لقاء ادلدير، التقت  .سيكوف مفيدن

كاستفسرت عن العقبات  (ابلسيدة غوستَتايين )معلمة الفصل الثامن للغة العربية البحث

 كقاؿ ذلك، .اللغة العربية تعليم عند  الطلبةها اليت يواج

يف ادلواد العربية ىي أنو ال يزاؿ من الصعب  الطلبةادلشكلة اليت يواجهها 

ا  ادلفردات ادلفردات، كقد قمت بنقل تذكر  كسائلعلى شكل أغاٍف، كلكٍت دل أستخدـ أبدن

ادلفردات، ك أتيت خلفية معظم  تنميةغَت سريعوف يف  الطلبةحىت ال يزاؿ السمعية  البصرية 
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ا كالبعض اآلخر ال حبيث يكوف فهمهم للغة الع من ادلدارس العامة الطلبة ربية ضعيفنا جدن

 38.يفهمها على اإلطبلؽ

 أنشطة االختبار ادلسبق . ب

كافق البحث . 2121 أبريل 6يـو الثبلاثء ادلوافق  تنفيذ ادلرحلة التمهيدية سيتم

 مشكلة ما قبل االختبار .ختبار دتهيدم يف شكل اختبار مكتوباألعلى إجراء  ةكادلعلم

اليت ما مت نقلة  ابلفعل  عناصر بناءن على ادلادة 11بلغ رلموعها  ةبطل ىالذم يعط

 .طريقة احملاضرة أثناء كصفها على السبورة كطرح األسئلةاإلستماع  ادلدرسية ادلفردات تسبق

اليت  ادلفردات تنميةيف  طلبةلتحديد القدرة األكلية  الطلبةإعطاء اختبار قبل ألىداؼ 

كحالة تعليم اللغة العربية  أعماؿ ادلراقبة كحتديد الوضع نقلها ادلعلم كمصممة كعمل من

السمعية  قبل تطبيق كسائل اإلعبلـ  الطلبةالبياانت األكلية اليت حصل عليها  .السابق

الثامن العربية  الفصلما قبل دكرة يف  التعليماليت مت احلصوؿ عليها من قيمة سلرجات البصرية 

ال يزاؿ منخفضا ألف مستول نسبة سلرجات  توالدا يةالنظاـ التجارم ادلتعدد األطراؼ دمحم

 .: الذين دل يكملوا61: ك 41ىو  التعليم
                                                           

38
Wawancara dengan ibu Gusteriyani, Guru mata pelajaran bahasa Arab kelas VIII Sekolah 

MTs Muhammadiyah Tolada pada tanggal 27 maret  2021 
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أبريل  8) 2و  1عرض بياانت دورة نتائج البحث األوىل، االجتماعات    .2

2021) 

              الدورة األوىل ختطيط العمل  .أ

لطبلب  ادلفردات الكاملة تنميةاختبارنا أكلينا مع النسبة ادلئوية ل البحثأجرل  بعد أف

دل تصل نسبة االستيفاء  . : 61كانت النتائج اليت مت احلصوؿ عليها  الثامن،  الفصل

ذف إ  .:71عند  كبلسيكي حتديده بشكل إذل احلد األدىن دلعايَت االكتماؿ، كالذم مت بعد

الثامن الفصل  للصف  عربية لغة تعليم  ابحثُت خطة 2ك  1يف احللقة االكذل اجتماع 

مع اإلشارة إذل الكتب السمعية البصرية    الساعة  ادلناقشة  االكؿ حوؿ موضوع الدراسة

 .اإلستماعمهارات  خبلؿ من تنمية ادلفردات الطلبةادلدرسية للصف الثامن هبدؼ زايدة 

 :كىي أمور، عدة البحثقبل تنفيذ دكرة العمل األكذل أعدت               

  التعليمطة تنفيذ اخلإعداد  (1

             االعة ادة موضوعهاادلحتضَت  (2

 .شرائح ابكربوينت  مثل االغاين العربية التعليمصادر ادل إعداد  (3

             واضيع ادلناقشة ادلتعلقة ابدلادةادلإعداد  (4
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شاشات  جهاز كمبيوتر زلموؿ كجهاز عرضاإلستماع  التعليمية كسائلإعداد  (5

             كتشغيل األغاين العربية لعرض الشرائح كالبوربوينت الكريستاؿ السائل

             حتضَت أكراؽ الواجب اليت ستسلم طلبة (6

ادليدانية كادلبادئ التوجيهية  تطوير كإعداد أكراؽ ادلبلحظات كادلبلحظات (7

      .للمقابلة

شاشات  جهاز العرض كربط حاسوب زلموؿ إبضاءة البحثيف ادلرحلة ادلبكرة قاـ 

شرائح ابكر  بعرض البحث، قاـ حاسوب زلموؿنظاـ الصوت  كربط الكريستاؿ السائل

مقاطع  إذل اإلستماع  إذل  مث قم بدعوهتم الساعة األغاين مفردات بوينت نصوص عربية

ليكونوا مستعدين لتلقي ادلواد  الطلبةمن  ادلركز الفيديو معنا، حبيث ؽلكن للباحثُت االنتباه إذل

 التعليملقبوؿ الدركس، يبدأ الباحث  مستعدين الطلبةعندما يبدك  .البحثاليت سيقدمها 

حوؿ األرقاـ  الطلبةما األشياء ادلوجودة يف أحد الفصوؿ، كطلب من  عن طريق طرح األسئلة

ٌت ك تنسى مع مع لو ادلفردات الشرائح مشاىدةمث  ابللغة العربية، 11-1العربية 

ذلم  كجعل الطلبةإبضافة )الضوضاء( اليت ؽلكن أف جتتذب انتباه  البحثالصوت  أيضا أف

اليت السمعية  البصرية  كسائلمن خبلؿ تطبيق  .يف تقدًن كاف  التعليمركزت العقوؿ على 
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تعليم جعل  البحث ػلاكؿ ،يو ابإلضافة إذل صور ملونة كاملةتتضمن صواتن عربينا كفيد

 .ابدلل الطلبةحىت ال يشعر  الطلبةيبدك حقيقينا، كليس فقط من ختيلو  ادلفردات 

آنج  ذ ادلواد حوؿ الطلبةمث على خشبة ادلسرح أداء احلوار التقييمات ادلعلم مع 

 التعليمإذل كفهم اإلستماع  يف الطلبةمناقشتها، من أنشطة الباحثُت نظرت إذل النشاط من 

بعد إجراء السؤاؿ كاجلواب، يواصل ادلعلم مرة أخرل عن طريق إعطاء ادلهاـ  .اليت مت تقدؽلها

 .كاليت غلب مجعها يف كل اجتماع الطلبةاليت غلب أف يقـو هبا 

 دورة العمل األوىل . ب

. تنفيذ اإلجراء 2121أبريل  8  الذم عقد يف 2ك  1االجتماع  1 التعليمدكرة 

كسؤاذلم عن  طلبة، غلب على الباحثُت أكالن التحية للتعليمقبل الشركع يف أنشطتو األساسية 

كدل يعرؼ   ،الطلبةبعد الصبلة معنا، قدـ ادلعلم الباحث إذل  .، مث الصبلة معنا كاللفالطلبة

مث قاـ الباحث بسؤاؿ ادلادة  .توالدا الثانوية دمحمية  ىنا دتامنا طبلب الفصل الثامن يف البحث

مع مادة  الساعة  حوؿ ادلادة الطلبةسئلة كاألجوبة مع اليت سبق دراستها من خبلؿ طرح األ

مث كاصل الباحث فكرة ربط ادلواد اليت سيتم دراستها اليـو من  االعة 2الفصل الفرعي 

مث تشغيل  كاألشياء ادلوجودة يف الفصل 11إذل  1بذكر األرقاـ من  الطلبةخبلؿ مطالبة 
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ز الكمبيوتر احملموؿ. يف ىذه الدكرة كاالتصاؿ جبها شاشات الكريستاؿ السائل جهاز عرض

 2كاالجتماع  النصوص   كقراءة ادلفردات قاـ الباحث بنقل 1األكذل يف االجتماع 

 الطلبة، كيطلب من ةل الطلبلداإلستماع  مع مهارات مكتوب   ادلفردات بشكل ينقل

 . اليت نقلها ادلعلم ادلفردات تدكين

يف الدكرة األكذل، تكوف  الساعة اللغة العربيةترتيب تنفيذ األنشطة التعليمية دلواد 

 :على النحو التارل 2ك  1االجتماعات 

  1الدورة   1 جتماعإ .1

              األنشطة األساسية

           (دقيقة 21االستكشاؼ ) (1

 :يف أنشطة االستكشاؼ ، يقـو ادلعلم مبا يلي

األشياء ادلوجودة يف كذكر  11إذل  1لذكر األرقاـ من  الطلبة يدعو ادلعلم . أ

 ابللغة العربية الفصل

 يف شكل شرػلة ابكر بوينتادلفردات  يعرض ادلعلم . ب
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على . الطلبةالساعة، ادلعلم يلفظ كتبعتها مجيع  حوؿ ادلفردات ادلعلم ينقل . ج

 .اليت مت نقلها ادلفردات ادلتعلقة سأؿ ادلعلم األسئلة مفردات نقل ىامش

اليت مت مساعها أك رؤيتها يف دفًت ادلبلحظات  ادلفردات تسجيل الطلبةيطلب ادلعلم من  . د

 .يف الكتابة الطلبةأثناء مراقبة أنشطة 

 .معنا الطلبةيقـو ادلعلم بتصحيح مبلحظات     . ق

 اليت مت نقلها ابدلفردات تتعلق الطلبةيطرح ادلعلم أسئلة على    . ك

 .ادلعٌت كيتعرفوف عليها الطلبةيعرض ادلعلم الشرػلة مث يقرأىا كيقلد  . ز

 (دقيقة 15  ) التفصيل  (2

 :يف نشاط التفصيل ، يقـو ادلعلم مبا يلي

 مفردات 5على الورؽ اليت يتم كتابتها  ادلفردات يقـو ادلعلم إبعداد . أ

 ادلفردات يطلب ادلعلم من كل طالب تفسَت . ب

  مفردات معٌت الطلبةيقرأ  . ج

 بدكرىم الطلبةيتم تنفيذ ىذه األنشطة من قبل  . د

        (دقائق 5أتكيد )  (3

 :يف أنشطة التأكيد
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 الطلبةيطرح ادلعلم أسئلة حوؿ األشياء اليت ال يعرفها  . أ

بطرح األسئلة كاإلجابة عليها، كتصحيح سوء الفهم، كتعزيز  الطلبةيقـو ادلعلم ك  . ب

 .االستنتاجات

 2الدورة األوىل االجتماع  .2

 األنشطة األساسية

             االستكشاؼ (1

 :االستكشاؼ ، يقـو ادلعلم مبا يلييف أنشطة 

مث  الساعة زلادثة ابللغة العربية حوؿ كنص مفردات أغنية يقـو ادلعلم بتشغيل فيديو . أ

 .معنا الطلبةمث يقرأ  الطلبةيستمع 

 الساعة يعرض ادلدرس شرائح النص . ب

 .الطلبةيسلم ادلدرس شرائح نصية للمحادثة مث يقرأىا ادلعلم كيتبعها  . ج

 قراءة نص احملادثة أماـ الفصل الطلبةعض يطلب ادلعلم من ب . د

 معنا معٌت نص احملادثة الطلبةػلدد ادلعلموف ك  . ق
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             التفصيل  (2

 :يف نشاط التفصيل، يقـو ادلعلم مبا يلي

 الوقوؼ على مقاعدىم الطلبةيطلب ادلعلم من  . أ

 . يف النهاية طلبة ادلوجودين مفردات يعطي ادلعلم كرقتُت حتتوايف على . ب

 قراءة ادلعلم يطلب مث جبانبو موجود لصديق الورقة إبعطاء النهاية يف الطالب يقـو  . ج

 .أبغنية مصحوبة بسرعة كالتناكب ادلفردات نص

 سينجز الورقة ػلمل من آخر ىو الذم الطالب فإف األغنية، توقفت إذا ذلك، كبعد . د

كبعد  .الصم لوحة على ككتابتها كمعناىا ادلفردات عن ابلكشف الطلبة مطالبة ادلعلم مهمة

ادلعلم  إذا توقفت األغنية، فإف الطالب الذم ىو آخر من ػلمل الورقة سينجز مهمة ذلك،

 . ككتابتها على السبورة كمعناىا ادلفردات الكشف عن الطلبةكيطلب من 

   (دقائق 5أتكيد )(    3

  :يف أنشطة التأكيد

 الطلبةيطرح ادلعلم أسئلة حوؿ األشياء اليت ال يعرفها  . أ
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كتصحيح سوء الفهم، كتقدًن  بطرح األسئلة كاإلجابة عليها، الطلبةيقـو ادلعلم ك  . ب

 .التعزيزات كاالستنتاجات

 1دورة عمل ادلراقبة  . ج

كمؤرخة  كسادة اجتماع اثنُت 2121أبريل  8 االثنُت ادلبلحظات يف اجتماع عقد يف

،  االستكشاؼ، يف مرحلة أثناء النشاط .11:31حيت  9:11ساعة  2إذل  2121أبريل  9

ا يف نص  الطلبةاليت يعرفها  ادلفردات ذكر الطلبةعندما يُطلب من  .كاف أداء الباحث جيدن

ككاصل الباحث عرض الشرائح، فقد تبُت أف التعبَتات  .فإهنم يقولوف ذلك حبماس احملادثة،

 .ادلعركضة حتتوم على عناصر كأصوات كصور كرسـو متحركة جيدة

يف أنشطة مرحلة التفصيل  1لدكرة األكذل لبلجتماع بشكل عاـ، ال يتم تنفيذ ا

اإلستماع إليها من قبل  اليت مت ادلفردات عندما يكشف النشاط عن بشكل فعاؿ، ألنو

على ادلهاـ اخلاصة هبم، فبعضهم يكوف رائعنا يف الدردشة مع  الطلبة، ال يركز مجيع الطبلب

 الطلبةكتبو بينما يقرأ زمبلئهم يف ادلقاعد. اللعب ابألشياء ادلوجودة على م

 . ادلفردات اآلخركف
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يف الساعة   ،2121أبريل  8 يـو االثنُت، ادلبلحظات يف االجتماع الثاين عقدت

خبلؿ النشاط، يف مرحلة االستكشاؼ، كاف أداء ادلعلم  .31-11-11 .19الثانية 

اإلستماع  كانوا سعداء للغاية كمضادكف أثناء  طلبةمقاطع فيديو  البحثعندما أظهر  .جيدنا

 .مثلاحملادثة  إذل الفيديو

التحصيل التعليمي للطالب صلاحنا، فقد ثبت أف  من نتائج ىذا التقييم حقق مؤشر

: إذل 61مقارنة ابلدكرة األكذل قد ارتفعت من  من االختبار التمهيدم ةإدتاـ الطلب نسبة

من ىذه البياانت، يتم ترمجتها كاستنتاجها،  . 88.55إذل  72.66القيمة : كمتوسط 83

 الطلبةلدل اإلستماع  مبهارات ادلفردات الذين يتقنوف طلبةأف ىناؾ زايدة يف النسبة ادلئوية 

كذلك ألنو يقاؿ إف احلد األدىن دلعايَت االستيفاء  .الطلبةأك ؽلكن فهم ادلواد ادلقدمة من قبل 

 .:71اكتمل بنسبة  طلبة

مقارنة كالتحقق  ؿ .ادلبلحظات ىناؾ مراقباف علا مدرس ادلادة كالباحثعند إبداء 

تقنيات  البحثمن موثوقية ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها من قبل الباحثُت، استخدـ 

يف احللقة األكذل ىي من خبلؿ إجراء  البحثاألشياء اليت قاـ هبا  .التثليث مع ادلصادر

 :الثامن يف جامعة دمحمية توالدا، قالت الفصلطالبة من  األكؿ، مقاببلت مع ماكار فيًتايف
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شلتع كشيق، ألنو يستخدـ جهاز كمبيوتر زلموؿ كيتم عرضو من خبلؿ  التعليم

كحبسب ماكار فيًتاين، فإف ىذه الطالبة  .كىو مدعو للغناء ،شاشات الكريستاؿ السائل

حىت اآلف، لذلك من  الثامن دل تستخدـ كسائل اإلعبلـ ادلرئية كادلسموعة الفصل يف

دلرئية تطبيق كسائبلاللغة العربية، كلكن مع  تعليم ابدللل، ككفقنا ذلا، يصعب  الشعور السهل

 39.العربية ادلفردات كادلسموعة، تصبح من السهل حفظ كفهم

السيدة غوستَتايين   مع نتائج ادلقاببلت مع الطلبةمث دتت مقارنة نتائج مقاببلت          

 :عربية للصف الثامن متس دمحمية توالدا، كقالتلغة  كمدرس

، يهتم اإلستماعمع مهارات السمعية  البصرية  كسائلرلموعة من التعليم اإلستماع 

، كأرل أف التعليم أنشطة إجراء األطفاؿ بدركس اللغة العربية، كيبدكف متحمسُت للغاية عند

كابسو، فهم قادركف  رسيت  مثل ،لتعليمالذين ىم أقل اىتمامنا اب الطلبةىناؾ تقدمنا يف 

ادلطبق سيجعلهم  التعليم كاجلمل بشكل صحيح، مع ابلفعل على تقليد نطق ادلفردات

  .مهتمُت ابدلوضوعات العربية

                                                           
39

Wawancara dengan Mawar Fitriani, siswi kelas VIII MTs Muhammadiyah Tolada pada 

tanggal  11 april 2021 
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مقارنة ادلبلحظات كتوثيق نتائج التقييم كادلقاببلت، ؽلكن استخبلص  من

 .االستنتاجات التالية

السمعية   كسائل التعليم الذم يطبق يشعر الطلبة ابلسعادة كاحلماس كالنشاط يف (1

 شاشات الكريستاؿ السائل. البصرية ادلعركضة من خبلؿ شاشة جهاز عرض

كالصور ادللموسة أثناء  ادلفردات بُت التعليمأسهل يف الفهم عندما غلمع  التعليميصبح 

من اختبار  التعليمؽلكن رؤية بياانت درجة . تنمية ادلفردات الطلبةكيزيد من  التعليمعملية 

 4.4الدكرة األكذل يف اجلدكؿ 

 الطلبةرات وعرض درجات توزيع التكر  4.4 قئمةال

 رقم ف قيمة عددية الفئة تكرر النسبة ادلئوية

 1 111-76 حسن جدا 5 : 86،61

 2 75-51 حسنا 11 :88،55

 3 51-26 كاؼ 3 : 41،79

 4 25-1 ليس كايف - -

 كمية 21 : 83
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 1العمل دورة انعكاس   د.

، العمل كتنفيذ اإلجراء كادلراقبة اليت تتضمن ختطيط 1ستنادنا إذل دكرة العمل الكاملة إ

ؽلكن القوؿ أنو يتوافق مع اخلطة، كلكن غلب أف يكوف ىناؾ حتليل كتوليف كاستنتاجات 

بعد تقييم التخطيط كالتنفيذ كنتائج تقييم العمل، ؽلكن استنتاج أف الدكرة  .متعلقة ابإلجراء

ؽلكن تفسَت نتائج التفكَت يف الدكرة  . للدكرة الثانية األكذل حباجة إذل التحسُت كاالستمرار

 .األكذل على النحو التارل

تطبيق ؿ مرة ألك  الطلبةحدث ىذا ألنو مت تعليم . التعليمأنشطة  يف ادلشاركة يف طلبة (  أ

 .كأغاين من خبلؿ عرض مقاطع فيديو تعليميةالسمعية  البصرية  كسائل

ما  الطلبةيف الوقت احملدد يف التجميع، ألف  الطلبةيف كقت إعطاء الواجبات، دل يكن  ( ب

ا  ادلفردات يتقنوف زالوا ال بشكل كامل كما أهنم ما زالوا ال ينتبهوف كيستمعوف جيدن

  . للمادة ادلقدمة

كحتديدان من حيث  ادلفردات، تعليم  تنميةيف  طلبةأكجو قصور أك عقبات  البحثكجد  (  ج

اللغة  تعليم حىت أنو يف الدكرة التالية، غلب على الباحثُت تطبيق أساليب  .الكتابة

   .اللغة العربية تعليم العربية، كاليت ؽلكن أف تصقل قدراهتم يف 
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ادلرئية كادلسموعة يف احللقة  كسائلييم تطبيق من خبلؿ انعكاس عملية التنفيذ كتق  

إذل أنو ال تزاؿ ىناؾ أكجو قصور غلب تصحيحها يف احللقة  البحثاألكذل، خلص ادلعلموف ك 

 .الثانية

  ( 2021 أبريل 14أبريل و  12) 2 و 1بياانت العرض الجتماع الدورة الثانية . 3

     الدورة الثانية ختطيط عمل . أ

 ؽلكن ،1 احللقة يف التعليم عملية كانعكاسات ادلبلحظات نتائج إذل استنادنا             

ا، جيدة إهنا القوؿ كلكن ال تزاؿ ىناؾ بعض العقبات اليت حتوؿ دكف حتسُت مث ىناؾ  جدن

لذلك  .تنفيذ إجراءات مزيد من النفوذ بعض األشياء اليت سيتم القياـ بو يف دكرتُت ىو أف

اللغة العربية للصف الثامن  تعليم ل البحث، ؼلطط 2ك  1، االجتماعات 2يف احللقة 

كفقنا للمؤشرات اليت  الكتاب ادلقدس مفردات تعليم الفصل األكؿ من خبلؿ الًتكيز على 

اللغة العربية كعرض مقاطع الفيديو ادلتعلقة ابدلادة، كىي اللغة تكوين  تعليم غلب حتقيقها يف 

 الطلبةيف بداية التخطيط حدد الباحث ادلفركدات اليت ال يزاؿ من الصعب على  .تالفصبل

 الطلبةىا، كاليت سيتم استخدامها كتمرين يف الكتابة على السبورة حىت يتمكن مجيع تنمية
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عدة أشياء  البحثأعد  2قبل تنفيذ دكرة العمل  .ادلفركدات تنميةمن شلارسة قدرهتم يف 

 :كىي

 التعليم تنفيذ خطة إعداد(   1

 التارل الفرعي الفصل يف االعة موضوع مع بوينت ابكر شكل على ادلادة حتضَت  (2

 الطبلب عمل كأكراؽ ادلفردات نصوص مثل ، التعليم مصادر إعداد   (3

 كشاشة زلموؿ كمبيوتراإلستماع   البصرية السمعية كسائل تعليم  كسائط إبعداد قم( 4

 السائل شاشات الكريستاؿعرض  جهاز مع

 للطبلب ستسلم اليت الواجب أكراؽ حتضَت  (5 

 للمقابلة التوجيهية كادلبادئ ادليدانية كادلبلحظات ادلبلحظات أكراؽ كإعداد جتميع    (6

 يف اخلطوة األكذل حتوؿ الباحث على الكمبيوتر احملموؿ كتوصيلو إذل جهاز عرض

 الطلبةكتوصيل نظاـ الصوت إذل الكمبيوتر احملموؿ هبدؼ جعل  شاشات الكريستاؿ السائل

مث يعرض شرػلة ابكر  .الطلبةاللغة العربية. عدـ كجود أخطاء يف الكتابة  تعليم متحمسُت ل

العربية  تعليم بوينت مع ادلواد التعليمية لصنع مجل االستفهاـ، كتواصل مع لعب الفيديو 

 .اليت دتت دراستها سابقا معا ادلفردات قراءة إذل الطلبةت كدعوة الفصبلحوؿ ترتيب 
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حوؿ ادلادة اليت دتت  الطلبةمث يف مرحلة التقييم، يطرح ادلعلم أسئلة كأجوبة مع   

يف فهم الدركس اليت مت  الطلبةمناقشتها، كمن ىذه األنشطة يبلحظ الباحث نشاط 

االستمرار يف  بعد .الطلبة دلفرداتاإلستماع  ادلفركدات كمهارات تنميةتسليمها، خاصة يف 

استجواب ادلعلم مرة أخرل من خبلؿ إعطاء كظيفة للقياـ ابألطفاؿ، غلب مجعها يف كل 

 .اجتماع

 2 اإلجراء تنفيذ دورة  . ب

 14 ك 2121أبريل  12التعليم كذلك يـو االثنُت  2ك  1أنشطة االجتماعات 

 2121أبريل 

 :1كاالجتماعات  الثانية اللغة العربية يف الدكرة تعليم فيما يلي ترتيب تنفيذ أنشطة   

 1 الدورة 2 اجتماع. 1 

          األساسية األنشطة           

 االستكشاؼ  ( أ

 :األنشطة االستكشافية يقـو ادلعلم مبا يلي يف
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ادلكتوبة يف كتاب كل طالب، مث يقـو   ادلفردات لقراءة الطلبةيقـو ادلدرس بدعوة  .1

 .اآلخركف ابلتناكب الطلبةكل طالب بقراءة ادلفركدات مث يتبعها 

 بعد ذلك، يشرح ادلعلم شكل مجل االستفهاـ .2

ة" كيقـو ادلعلم بشرحها مرة الفصلبنية اللغة " تعليم يقـو ادلعلم بتشغيل الفيديو ل .3

 .أخرل طلبة

             اإللكًتكين ادلخترب  ( ب

 :أنشطة إعداد ادلعلم يف

 ؽلليها ادلعلم اليت ادلفردات  كتابة  طلبة يكتب بعمل سطر على السبورة قم .1

 اإلستماعاالنتباه ك  الطلبةأك اجلمل كيطلب من  ادلفردات يقوؿ ادلعلموف بعض .2

اجليدين اآلخرين، كيطلب منهم الكتابة على السبورة  الطلبة معاإلستماع  مفردات إذل

 .ابلتناكب مث تصحيحها معنا

             ؾ أتكيد (  ج

  :نشاط التأكيد يف
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 ال يعرفوف الطلبةيسأؿ ادلعلم أسئلة حوؿ األشياء اليت  ك .1

كتقدًن   بطرح األسئلة كاإلجابة عليها ، كتصحيح سوء الفهم ، الطلبةيقـو ادلعلم ك  .2

   ات كاالستنتاجاتالتعزيز 

  2 الدورة 2 اجتماع  .2

  األساسية األنشطة    

              االستكشاؼ  ( أ

 :أنشطة استكشاؼ ادلعلم يف

 طلبةادلدرس بتشغيل مقطع الفيديو التعليمي كيقـو ادلعلم ابلشرح  يقـو .1

ت الفصبلكاألمساء ك اأسم الئلشارة  تكوين مجلة تتكوف من الطلبةيطلب ادلعلم من  .2

بدكرىم قراءة اجلمل اليت مت  الطلبةكتدكينها يف كتبهم اخلاصة ، مث يطلب من 

 .إجراؤىا كتصحيحها معنا

 شرح كيفية ترتيب اجلمل بشكل صحيح .3

    اإللكًتكين سلترب ( ب
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 :أنشطة إعداد ادلعلم يف

 الكتابة دتليها ادلعلمادلفردات  طلبةكتوجو ادلعلم خط على السبورة  .1

كيطلب أك اجلمل كالطلبة تورل اىتماما    ادلفردات كيقوؿ ادلعلم بعض .2

 على السبورة ابلتناكب مث تصحيحهايُطلب من الطلبة الكتابة   مث .لواإلستماع

 .معنا

 أتكيد     ج

 :نشاط التأكيد يف   

 ال يعرفوف الطلبةكيسأؿ ادلعلم أسئلة حوؿ األشياء اليت  .1

بطرح األسئلة كاإلجابة عليها، كتصحيح سوء الفهم، كتقدًن  الطلبةادلعلم ك  يقـو .2

 التعزيزات كاالستنتاجات

دقيقة يف كل  71دلدة  2ك  1لبلجتماعات  الثانية تنفيذ الدكرة استمر              

. بشكل جيد 1لبلجتماع  الثانية الدكرة سارت  ،التعليميف بداية تنفيذ دكرة ظلوذج  .اجتماع

 البحثيف االجتماعُت، نفذ  .جادين يف القياـ بذلك الطلبةـ الفردية، يكوف عند تنفيذ ادلها

 الطلبةاألساسية مثل االجتماع السابق، ابستثناء أف الباحثُت عّينوا  التعليمنفس أنشطة 
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يف  التعليممن نتائج تقييم  . على السبورة إمبل الذين دل تتح ذلم الفرصة لتنفيذ أنشطة

بشكل أفضل  الطلبةمبلحظة أف النسبة ادلئوية تؤدم إذل زايدة درجات ؽلكن  الثانية، احللقة

كما مت قياسها من خبلؿ طرح أسئلة   الطلبةؽلكن رؤية نتائج درجات  .من أم كقت مضى

 . يف اجلدكؿ التارل 2ك  1ادلمارسة يف االجتماعات 

 الدراسةة لطلبة بشكلالتحصيل  مؤشرات سارت من نتائج تقييم احللقة الثانية

الثانية ارتفعت من  ابحللقة من احللقة األكذل مقارنة الطلبة تنمية، كثبت أف نسبة جيد

من البياانت مث يتم ترمجة  92.88إذل   88.55القيمة : كمتوسط  94 إذل : 83

. الذين يفهموف ادلواد اليت مت تسليمها الطلبةالبياانت كخلص إذل أف ىناؾ زايدة يف نسبة 

 .: 71 بنسبة اكتمل طلبةاحلد األدىن دلعايَت االستيفاء  كذلك ألنو يقاؿ إف 

للمقارنة كالتحقق  . عند إبداء ادلبلحظات ىناؾ مراقباف علا مدرس ادلادة كالباحث

تقنية التثليث مع  البحثمن معلومات الثقة اليت حصل عليها احملققوف، استخدـ 

من خبلؿ إجراء مقاببلت مع ابسو، األشياء اليت قاـ هبا الباحث يف احللقة الثانية  .ادلصدر

 :دمحمية توالدا، قاؿ ادلدرسة الثامن يف الفصلطالب 
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ادلعركضة يف شكل   ىو متعة كمثَتة لبلىتماـ، كذلك ألف ادلواد التعليم

 ىناؾ صورة للغاية، .كأظهرت الفيديو أيضا لتعليم اللغة العربية ك الشرائح  نقطة السلطة

كخاصة إذل جانب األغاين اليت جتعل   اللغة العربية، تعليم ال جتعلنا ابدللل يف  التعليمكىذا  

 . ادلفردات كحفظ ادلفردات من السهل فهم

معلمة  مع نتائج ادلقاببلت مع السيدة غوسًتايف، الطلبةمث قورنت نتائج مقاببلت 

 :دمحمية توالدا، كقالت تس ـ الثامن اللغة العربية للصف

ادلرئية كادلسموعة، غلعل األطفاؿ مهتمُت  كسائلرلموعة من ماع التعليم اإلست

، كأرل أف ىناؾ التعليمبدركس اللغة العربية، كيبدكف متحمسُت للغاية عند إجراء أنشطة 

ىم ؽلكن أف يقلد ابلفعل  أحكدك  ابسو ، مثللتعليمالذين ىم أقل اىتمامنا اب الطلبةتقدمنا يف 

كاجلمل بشكل  الطلبة دلهارات ؽلكن أيضا دتييز احلركؼ،اإلستماع  مع النطق ادلفردات

اللغة  تعليم أنمل أف جعلها مهتمة يف ادلواد العربية كدل يعد نفًتض أف  تعليم صحيح، مع 

 .اللغة العربية ىي سهلة الفهم ك مرح تعليم كلكن  التعليمالعربية من الصعب جدا على 

كادلقاببلت، ؽلكن استخبلص من مقارنة ادلبلحظات كتوثيق نتائج التقييم 

 :االستنتاجات التالية



44 

 

 
 

 تعليم ك  الفيديو كسائطاإلستماع  التعليم يف كالنشاط كاحلماس ابلسعادة الطبلب يشعر( 1

 على ادلعركضة ابلصور اجملهزة تقدؽلي عرض شكل على ادلواد ككذلك العربية اللغة

 .عرض جهاز شاشة

بُت النص/  التعليمعندما غلمع  بسرعة ادلفردات الطلبةأسهل للفهم كيتقن  التعليم ( 2

    .الطلبة لدلاإلستماع  مع مهارات ادلفردات كالصور يف ادلوضوع

، دلفردات من خبلؿ مهارة اإلستماعيف مرحلة ادلبلحظة، لوحظ حتديد الزايدة يف فهم ا .3

 تدكين ادلبلحظات على ادلواد اليت مت الطلبةمن خبلؿ أنشطة  الطلبةككاف فهم 

النشطاء األسئلة، كالًتكيز  الطلبةمقاطع الفيديو، كطرح  إليها من خبلؿإلستماع ا

. الطلبة، قدرات  الطلبةيف تلقي الدركس، حضور  الطلبةعلى ادلواد ادلقدمة، محاس 

 .يف مجع الواجبات الطلبةيف استكماؿ ادلهمة ادلعينة ، دقة 

 

 

 2 ادلراقبة عمل دورة. ج



44 

 

 
 

، دلفردات من خبلؿ مهارة اإلستماعحتديد الزايدة يف فهم ايف مرحلة ادلبلحظة، لوحظ 

اإلستماع  تدكين ادلبلحظات على ادلواد اليت مت الطلبةمن خبلؿ أنشطة  الطلبةككاف فهم 

النشطاء األسئلة، كالًتكيز على ادلواد ادلقدمة،  الطلبةإليها من خبلؿ مقاطع الفيديو، كطرح 

، يف استكماؿ ادلهمة ادلعينة، الطلبة، قدرات لطلبةايف تلقي الدركس، حضور  الطلبةمحاس 

يف  2من اختبار الدكرة  التعليم بياانت درجة ؽلكن رؤية . يف حتصيل الواجبات الطلبةدقة 

 4.5اجلدكؿ 

 الطلبةتوزيع التكرار وعرض درجات  4.5 القائمة

 رقم  قيمة عددية الفئة تكرر النسبة ادلئوية

 1 111-76 حسن جدا 15 : 92،88

 2 75-51 حسنا 5 :51،79

 3 51-26 كاؼ - -

 4 25-1 ليس كايف - -

  كمية 21 : 94

 2 العمل انعكاس دورة. د
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ؽلكن قوؿ إجراء الدكرة الثانية ابلكامل الذم يتضمن ختطيط العمل كالعمل  على مرتكز

كادلراقبة كفقنا للخطة، كلكن غلب أف يكوف ىناؾ حتليل كتوليف كاستنتاجات متعلقة 

قد  2بعد تقييم التخطيط كالتنفيذ كنتائج تقييم العمل، ؽلكن استنتاج أف احللقة  . ابإلجراء

ؽلكن تفسَت نتائج التفكَت يف احللقة  .للمادة الطلبةسارت كفقنا للخطة، كقد مت حتقيق فهم 

 :على النحو التارل 2

 كسائطاإلستماع  التعليمية األنشطة يف للمشاركة محاسنا أكثر الطبلب يكوف( أ(   أ

  كأجهزة احملموؿ الكمبيوتر

 كالكتابة كالقراءة ادلفردات إذلاإلستماع  على القدرة يف ادلفركدات تنمية زايدة    ( ب

             : 94بقدر  2كزايدة دانيا يف دكرة  (     ج

 يف الطبلب لدل ابلنفس الثقة إمبل ظلوذجاإلستماع  التقييم أنشطة تعزز أف ؽلكن (   د

 .ادلفردات إذلاإلستماع 

 تعليم  يف البصرية السمعية كسائل تطبيق كتقييم التنفيذ عملية يف التفكَت خبلؿ من

 تعليم  إف القوؿ ؽلكن ادلفردات، تنمية زايدة مع الرغبة، حسب 2 احللقة يف العربية اللغة

اإلستماع  الطبلب لدلاإلستماع  مهارات خبلؿ من ادلفردات تنمية حتسُت يف العربية اللغة
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 مؤشرات حقق ألنو توالدا الثامن دمحمية الفصل صلح لقد الطبلب يف البصرية السمعية كسائل

 يكوف أف أنمل ة،الدراسة الفصوؿ يف العملي البحث مع لذلك حتديدىا، مت اليت البحث

ا  توالدا الثامن دمحمية الثامن الفصل كخاصةن  للطبلب، العربية اللغة دلعلمي مفيدن

 نتيجة ادلراقبة بياانت .1

             ةمراقبة نشاط الطلب نتائج   ( أ

 4.6 قائمةال

 البحث بياانت من مراقبة أنشطة ادلعلم

أسئلة ويسأل عن األنشطة اليومية ابستخدام اإلستماع  يطرح ، التعليمأثناء عملية  

   البصرية السمعية

 البحث مؤشرات رقم
 2الدكرة  1الدكرة 

1 2 3 4 1 2 3 4 

  √    √   يمالتعل أىداؼ البحث نقلت 1

 √     √   طلبة جلميع للباحثة العاـ ىتماـاإل 2
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التعليمات اليت سيتم البحث  قدـت 3

عملية   يف  طلبة  من قبل  تنفيذىا

    السمعية كسائل  ابستخداـ التعليم 

   البصرية

  √     √ 

 لديهم الذين طلبة البحث وجوت 4

 صعوابت

  √     √ 

 ككاضحة بسيطة لغة البحث ستخدـت 5

 فهمها طلبة على يسهل

  √    √  

 مع كأجوبة أسئلة إبجراء البحث قـوت 6

 طلبة

   √    √ 

 √    √    بةللطل لؤلسئلة عادؿ توزيع 7

 تربك كال كىادفة كاضحة البحث أسئلة 8

 طلبة

  √    √  
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  √    √   طلبة ادلناسب التعزيز البحث وفرت 9

 √     √   البحث تقييم 11

  √    √   الفردية الواجبات البحث عطيت 11

  √    √   طلبة عمل من البحث تحققت 12

 √     √   حدثت اليت ادلواد البحث ستنتجت 13

 جبد الدراسة على طلبة البحث شجعت 14

 .ماعاإلست هناية يف

  √     √ 

 28 23 اجملموع

 3.5 2.9 متوسط

 % 88.5 % 72,6 ادلئوية النسبة

 كضوح: 

 = انقص1       = مقبوؿ،2     = جيد،3   = جيد جدا،4
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،   الطلبة تعليم على أنشطة  البحثمن نتائج الدكرة األكذل للمبلحظات اليت أجراىا 

. كبذلك كانت 32كأقصى درجة  23كاف رلموع الدرجات اليت حصلوا عليها 

 .: 72.6النسبة ادلئوية  نتيجة

،  الطلبة تعليم على أنشطة  البحثمن نتائج احللقة الثانية من ادلبلحظات اليت قاـ هبا 

. كابلتارل، كانت 32كالنتيجة القصول  28كانت النتيجة اإلمجالية اليت مت احلصوؿ عليها 

إذل  إستماعأكثر نشاطنا يف  الطلبة، يكوف التعليميف عملية  .: 88.5دلئوية النتيجة ا

يف احللقة الثانية، زادت األنشطة  .التعليم كقت يف كتنفيذ أكامر ادلعلم كالنشاطادلعلم  شرح

ا الطلبة  .حيث يتم تنفيذ مجيع مؤشرات التقييم بشكل جيد كىي يف فئة عالية جدن

 ادلعلم أنشطة مالحظات نتائج    ( ب

 4.7 القائمة

 النتائج قبل الدورة والدورة األوىل والدورة الثانية

 رقم إسم قبل الدكرة الدكرة األكذل الدكرة الثانية

 1 أمحد 81 85 95

 2 أقواؿ 75 81 91
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 3 ابيو أدايف شاكؿ 75 85 95

 4 ابسو مشسوؿ ريسل 66 71 85

 5 حَتكؿ نوكم 75 81 95

 6 دمحم الفجرم 67 81 91

 7 دمحم أفريسا موابرؾ 65 75 85

 8 دمحم جوسراف شحريل 81 81 95

 9 ماكر فطرايين 61 85 91

 11 نور سينتا أكلية . ب  61 81 91

 11 نور عايشة  51 71 85

 12 رسيت موليدية  81 81 91

 13 ريسن تكوير  65 75 85

 14 رايف سفورا 61 81 91

 15 سييت نور حاليسلى 55 75 95

 16 ساسبيلة 77 85 91



44 

 

 
 

 17 جيًتل 68 81 95

 18 أيو فَتكايت 65 85 95

 19  ألدم عركنسو 61 81 95

 21 ألدم عبدلو 61 75 91

 

الدكرة 

 الثانية

الدكرة 

 األكذل

معايَت اكتماؿ احلد  قبل الدكرة

 األدىن

 رقم درجة

21 16 3 ≥  71  1 كمل 

 2 غَت كمل 71 > 16 3 1

 اجملموع 21

  

 :حلساب متوسط الصيغة ادلستخدمة 

X= 
∑ 

 
 

 كضوح:

X = متوسط 
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∑x  = ادلبلغ اإلمجارل للقيمة 

N = ادلواضيع العديد من 

 متوسط نتائج اإلختبار يف الدكرة األكذل:

X   =
∑ 

 
 

X   = 
    

  
 

 = X16)جيد( % 

يف الدكرة   البصرية كسائل السمعيةالذين يستخدموف  طلبةقيمة لذا فإف متوسط 

 .61األكذل ىو 

 بينما متوسط نتائج اإلختبار يف الدكرة الثانية:

X   =
∑ 

 
 

X   = 
    

  
 

 = X38 %)ممتاز( 
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يف الدكرة   البصرية كسائل السمعيةالذين يستخدموف  طلبةقيمة لذا فإف متوسط 

 83 ىو ثانيةال

  ادلستخدمة  م الصيغةيإصلاز التعلحلساب: 

P = 
 

 
x 100% 

  كضوح:

= P النسبة ادلئوية اليت ستبحث عنها 

= F  الكامل طلبةعدد 

= N 41طلبة الكلي 

 :األكذل الدكرة يفالتعليم  إلصلاز ادلئوية النسبة

P = 
 

 
x 100% 

P = 
  

  
x 100% 

                                                                            P = 33 %  

 ثانية:ال الدكرة يفالتعليم  إلصلاز ادلئوية النسبة

P = 
 

 
x 100% 

                                                           
40

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan. (Jakarta: Rajagrafindo, 2008), 197. 
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P = 
  

  
x 100% 

P = 100 %  

 

بلغ  يف الدكرة األكذل الطلبةدرجات متوسط  ادلعلـو أفمن احلساب أعبله من 

يف احللقة الثانية ارتفع متوسط  .: كىذه النسبة يف فئة جيدة 88كنسبة االكتماؿ  : 63

 .: كىذه النسبة يف فئة جيدة جدا111: كبلغت نسبة االكتماؿ  92إذل  الطلبة قيمة

 اللغة العربية ادلتعلقة مبهارة تعليم يف  ةالطلبأدانه، ؽلكن رؤيتو من الرسم البياين لتحسن 

 لثانيةكالدكرة األكذل كاحللقة  العبلقات العامة دكرة مناإلستماع 

  :الثانية كالدكرة األكذل الدكرة قبل الدكرة،مهارات اإلستماع  يتعلق فيما
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 ةقاشاند.  م

 شيء ما كاألنشطة اليومية لتحسُت مهارات ةحوؿ طلب التعليممن نتائج أنشطة 

اليت مت تنفيذىا على دكرتُت، مت احلصوؿ على العديد من   البصرية السمعيةتطبيق باإلستماع 

 :نتائج اإلجراءات على النحو التارل

: 83 عليها احلصوؿ مت اليت النجاح نسبة كانت التعليمية، العملية من األكذل الدكرة يف .1

 يف كالبصرية السمعية كسائل تطبيق يف ادلعلمُت يف النقص. جيدة فئة ضمن كأدرجت

 ككل، الطبلب شخصية يتقن ال يزاؿ كال الفصل يتقن ال ادلعلم أف ىو األكذل الدكرة

 تبُت التعليم، عملية من الثانية الدكرة يف. ابدلدرس أقل بشكل يهتموف الطبلب غلعل شلا

 الثانية، احللقة يف:. 92 بنسبة للغاية جيد بشكل تنفيذه مت كأنو زاد ادلعلم نشاط أف

 لبلىتماـ، كمثَت للغاية جيد بشكل كادلسموعة ادلرئية كسائل خطوات بتنفيذ ادلعلم قاـ

 .الطبلب عليها حصل اليت التعليم نتائج تزداد كما شلتعنا الفصل جو يصبح

 الطبلب مشاركة عدـ إذل ذلك كيرجع:. 72.6 األكذل احللقة يف الطلبة النشاط بلغ  .2

 عندما مث. كادلسموعة ادلرئية كسائل بتطبيق دراية على ليسوا الطبلب ألف الدرس يف

 يف. آخرين أصدقاء كأزعجوا حتدثوا بل ينتبهوا دل طبلب ىناؾ كاف ادلادة، ادلعلم شرح
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 الذين الطبلب خبلؿ من ىذا يتضح:. 88.5 ادلئوية النسبة تظهر الثانية الدكرة

 أثناء للغاية متحمسوف كالطبلب ،السمعية البصرية كسائل عملية أفضل بشكل يفهموف

 .التعليم أثناء لغايةنشيط  كالطبلب التعليم عملية

ا فعالة السمعية البصرية كسائل أبف القوؿ ؽلكن أعبله، الطبلب تقييم بياانت من . 3  يف جدن

 الطبلب لدلاإلستماع  مهارات خبلؿ من ادلفردات تنمية لتحسُت العربية اللغة تعليم 

التعليم أثناء لغاية نشيط الطبلب كيكوف شلتعنا الدراسة الفصل يف ادلوقف يكوف حبيث



 
 

44 
 

 ادلبحث اخلامس

 اخلادتة

 ثحخالصة الب . أ

بناءن  على نتائج  حتليل  كمراقبة  البياانت ادليدانية يف ىذه الدراسة فيما يتعلق  تطبيق الوسائل   

بواسطت مهارات االستماع لدل الطلبة،  ؽلكن استخبلص  ادلفردات السمعية البصرية لتنمية

 :االستنتاجات التالية

تطبيق الوسائل ادلرئية كادلسموعة، من الضركرم أف يكوف  بواسطةعند  التخطيط  للتعليم  .1

عدة  ثالبحلديك  تصميم  أك تصميم تعليمي. كيف ىذا الصدد، كقبل تنفيذ التعليم، يعد 

 أشياء،  كىي:

 إعداد خطة تنفيذ التعليم . أ

إعداد ادلواد التعليمية على شكل نقاط القوة كاألغاين العربية كمقاطع الفيديو التعليمية ادلتعلقة  . ب

 .ابدلادة

يف شكل أكراؽ  تقييم  تستخدـ لقياس لتنمية مفردات الطلبة   البحثإعداد  أدكات   . ج

كإعداد أكراؽ ادلبلحظات لسلوؾ الطلبة أثناء أنشطة مهارات االستماع لدل الطلبة، بواسطة

 التعليم كإعداد ادلوارد كاألدكات البلزمة يف التعليم.
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مواد على شكل  البحثيف تنفيذ التعليم عن طريق تطبيق الوسائل  ادلرئية  كادلسموعة،  قدـ  .2

 جهاز عرض. نقاط ابكر بوينتس، كفيديوىات تعليمية ابللغة  العربية كأغاين  مت عرضها على

اإلجرائي الصفي حوؿ تطبيق كسائل السمعية البصرية لتنمية  البحثبناءن على نتائج  

ادلفردات بواسطة مهارة اإلستماع  يف تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن من ادلدرسة الثانوية 

للمفردات  ةالطلب تنميةم كىو مؤشر على يدمحمية توالدا، ؽلكن االستنتاج أف نتائج تقييم التعل

تطبيق كسائل السمعية البصرية  مهارات االستماع ؽلكن أف تعمل بشكل جيد، بواسطة

لتنمية ادلفردات بواسطة مهارة اإلستماع  يف تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن من ادلدرسة 

 قبل اختاذ اإلجراء، حيث ؿاألك ؽلكن مبلحظة ذلك من حيث القدرة  .الثانوية دمحمية توالدا

: يف 61 تعليممع نسبة إتقاف  72.66قيمة مبتوسط  الطلبة  تعليميتم احلصوؿ على نتائج 

الفئة ادلتوسطة. ذلذا السبب نفذ الباحث بعد ذلك احللقة األكذل، يف احللقة األكذل كانت 

 تعليم: للطالب كنسبة اكتماؿ ال89.38درجة مبتوسط  تعليمىناؾ زايدة، كىي سلرجات ال

الية كلكن دل تصل بعد إذل اذلدؼ ادلنشود. استهداؼ. لذلك، استمرت : بفئة ع88

: مع نسبة 92.88قيمة الدراسة يف احللقة الثانية كحصلت على نتائج تعليمية مبتوسط 

ا ككانت فعالة كما ىو متوقع. من ىذه البياانت، 111 تعليماكتماؿ  : بفئة عالية جدن

كتماؿ. لذلك ؽلكن القوؿ أف التحصيل التعليمي : من احلد األدىن دلعايَت اال 71كصلت إذل 

يف احللقة الثانية زاد كاستوىف معايَت  الطلبةمهارات االستماع بواسطةكإتقاف ادلفردات 

 االكتماؿ القصول احملددة مسبقنا.



010 

 

 
 

 اتقرتاحاإل . ب

 للمدير .1

 يشعر ال حىت كمساعو رؤيتو ؽلكن حقيقينا شيئنا تقدـ اليت اإلعبلـ كسائل ادلدير يوفر أف غلب

 كتصبح مهمنا دكرنا كادلسموعة ادلرئية الوسائط تلعب لذلك. التعليمية ادلواد من ابدللل الطبلب

 سريعة تكنولوجية تطورات مع العربية، اللغة تعلم يف خاصة اللغة، تعلم يف كمكمبلن  داعمنا

ا  كل ألف كفعالة، كفعالة شلتعة التعلم عملية تصبح حبيث اللغة تعلم يف االبتكار تتطلب جدن

 .ادلوضوع فهم أك التقاط يف أيضنا ختتلف كابلطبع. طابع لو طالب

 للمدرسني .2

غلب أف يستفيد ادلعلموف من الوسائل ادلتوفرة يف الفصل الدراسي كيفهموف شخصية كل 

طالب، ألف لكل طالب شخصية سلتلفة كابلطبع ؼلتلف أيضنا يف التقاط أك فهم ادلوضوع. يف 

من األفضل تطبيق الوسائل اليت تقدـ شيئنا حقيقينا ؽلكن رؤيتو كمساعو حىت يشعر تعليم اللغة، 

الطلبة  ابدللل كادللل بسهولة من ادلواد التعليمية.  لذلك، تلعب الوسائل ادلرئية كادلسموعة دكرنا 

مهمنا كتصبح داعمة كمكملة لتعليم اللغة، خاصة يف تعليم اللغة العربية. مع التطور السريع 

تكنولوجيا، فإهنا  تتطلب االبتكار يف  تعليم اللغة حىت تصبح عملية التعليم شلتعة كفعالة لل

كفعالة. ابإلضافة إذل ذلك،  غلب أف يفهم ادلعلموف أنواعنا سلتلفة من االسًتاتيجيات 

كاألساليب ككسائط التعليم حىت ؽلكن حتقيق الكفاءات األساسية ادلستهدفة كالتعليم ليس 

رلموعة  متنوعة من األساليب، سيكوف ادلعلم قادرنا على جعل الطلبة  أكثر  طبيقترتيبنا. ب
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محاسنا للتعليم جلعل جو التعليم مفعمنا ابحليوية  كادلرح  كؽلكنو  إشراؾ  الطلبة  بنشاط يف 

 عملية التعليم ادلستمرة.

 للطلبة  .3

التعليم،  كغلب أف يكوف غلب أف يكوف  الطلبة  أكثر نشاطنا كأكثر اطلراطنا يف  أنشطة  

لديهم الكثَت من التدريب يف التعليم اللغة، كمهارات االستماع  كالقراءة، كؽلكنهم كتابة اللغة 

العربية حىت يتمكن الطلبة  من التمييز بُت قراءة ككتابة احلركؼ اليت تشبو القراءة كالكتابة 

لتكاسل يف متابعة الدركس، تقريبنا. إذل جانب ذلك، فإف ادلوقف األكثر غرسنا ىو عدـ ا

ية خاصة دركس اللغة العربية، كعدـ التفكَت يف أف ادلوضوع صعب كلكن تعليم اللغة العرب

 سهل للغاية عندما ندرسو جبدية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah 

 

: MTs. Muhammadiyah tolada 

 

Mata Pelajaran/tema 

 

: Bahasa Arab/Maharah Istima’

 

Kelas/Semester 

 

:VIII 

 

Materi 

 

الساعة :

 

Pertemuan ke 

 

: 1 

 

AlokasiWaktu 

 

: 2 x 40 Menit

 

A. Kompetensi Inti :  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur، disiplin، tanggung jawab، peduli 

(toleransi، gotong royong)، santun، percaya diri dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 
 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual، konseptual، dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan، 

teknologi، seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

4. Mengolah، menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan، 

mengurai، merangkai، memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis، membaca، menghitung، menggambar، dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

B. Kompetensi dasar : 
 

2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

 

2.2. Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

 

2.3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 

khazanah keislaman 

 

2.4 Mengidentifikasi bunyi kata، frasa، dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan tema : الساعة   baik secara lisan maupun tulisan



 

 

 
 

C. Tujuan dan Indikator Pembelajaran : 

 

 Tujuan   Indikator Pembelajaran 

 Setelah mengamati،  1. Melafalkan bunyi kata، frasa dan 

 menanya،mencoba، menalar dan  tulisan yang diperdengarkan tentang 

 menkomunikasikan tentang  
Topik عةاالس    

 
topik:  عةاالس،  baik secara 

Lisan 2. 

Menjawab pertanyaan tentang 

،عةاالس  

 maupun tulisan Siswa dapat  yang tepat sesuai dengan yang 

 menirukan dan melafalkan kosa-  Diperdengarkan 

 kata baru berkenaan denganmateri 3. Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 

 dengan baik dan benar   kata، frasa dan kalimat bahasa Arab 

    yang diperdengarkantentang 

    
topik: عةاالس،  

   4. Memperagakan bunyi kata، frasa 

    dan kalimat bahasa Arab yang 

    
diperdengarkan tentangtopic: عةاالس،  

D.Materi Pokok    

Maharotul Istima’ tentang : 
،عةاالس  

  

 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

 

1. Scientific Method  (metode ilmiah)  

2. Tanya Jawab  

3. Media Audio visual 

 

 
 



 

 

 
 

F. Kegiatan Pembelajaran 

 

Tahapan  Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 

Pembelajaran   

Pendahuluan Kegiatan Guru 

 1. Guru mengucapkan salam 

 2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 

 3. Guru mengabsen siswa 

 4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam 

  Belajar 

 5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 

  yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang 

  akan dipelajari 

 6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan 

  yang dihadapi kemudian  menjelaskan tujuan 

  pembelajaran atau KD yang akan dicapai 

 7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

  penjelasan tentang proses  pembelajaran yang 

  akandilakukan serta bentuk tes dan tugas selesai 

  pembelajaran  yang akan dilaksanakannya. 

   



 

 

 
 

 

Siswa dengan khidmat dan santun 

 1. Menjawab salam 

 2.   Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

 3. Mendengarkan guru mengabsen 

 4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah 

  dipelajari dengan serius 

 5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang 

  disampaikan guru 

Kegiatan Inti Mengamati dengan teliti 

 1. Siswa mengamati pelafalan kata، frasa dan kalimat 

  bahasa Arab yang diperdengarkan tentang : 

 melalui media video الساعة  

 2. Siswa menirukan pelafalan kata، frasa dan kalimat 

  bahasa Arab yang diperdengarkan 

 3. Siswa mengamati waktu pada jam yang disediakan 

 Menanya dengan santun 

 1. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 

  kata،frasa dan kalimat bahasa Arab tentang الساعة،  

  baik secara individu kelompok 

 2. 

Siswa menanyakan materi tentang  الساعة،  yang 

belum 

  Dipahami 

 Mencoba dengan penuh semangat 

 1. Siswa melafalkan materi tentang  الساعة 

 2. Siswa menunjukkan gambar/peragaan sesuai dengan 

  bunyi kata، frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 

 3. Siswa menyatakan waktu pada jam yang disediakan 

  dalam bahasa Arab 

 Menalar dengan terampil 



 

 

 
 

 1. Siswa menjawab dengan menyatakan waktu pada jam 

  yang disediakan dengan menggunakan bahasa Arab 

  yang baik dan benar 

 2. Siswa menentukan waktu pada jam yang telah 

  Disediakan 

 3. Siswa memperagakan sesuai dengan kata، frasa dan 

  kalimat yang diperdengarkan 

 

Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan 
tanggung jawab. 

 

1. Siswa melafalkan waktu dalam bahasa Arab sesuai 
dengan jam  

2. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab 
tentang kegiatan dan waktunya  

3. Siswa memperagakan sesuai dengan kata، frasa 
dan kalimat yang diperdengarkan 

 

Penutup 1. Guru meminta siswa mengulangi kata، frasa dan 

  kalimat tentang الساعة yang telah diajarkan 

 2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi 

  pelajaran yang sudah disampaikan 

 3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan 

 



 

 

 
 

 

hal yang terkait dengan topik materi dalam bahasa 
Arab. 

 

4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan 
tentang istima’ yang terdapat dalam buku.  

5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya  

6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah، 
do’a dan member salam  

 

Tugas Terstruktur 

 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Mengarahkan siswa untuk 1. Memperhatikan arahan guru 

 fokus pada materi 2. Menyiapkan diri untuk mengikuti 

2. Memberikan instruksi kepada  Permainan 

 siswa untuk siap melakukan 3. Membentuk tiga kelompok 

 permainan terstruktur 4. Mengikuti jalannya permainan yang 

3. Membagi siswa menjadi tiga  telah diinstruksikan oleh guru 

 Kelompok 5. Menaati tata tertib permainan yang 

4. Meminta seorang siswa dari  telah ditetapkan oleh guru 

 salah satu kelompok untuk 6. Menjawab dan menyatakan waktu 

 maju dan memegang jam yang  yang ditetapkan oleh temannya dari 

 telah disediakan  kelompok sebelumnya dengan baik 

5. Meminta siswa tersebut untuk  dan benar 

 menentukan jam yang dipegang   

6. Meminta kelompok setelahnya   

 untuk menyatakan waktu dalam   

 bahasa Arab   

7. Meminta semua kelompok   

 untuk melakukan hal tersebut   



 

 

 
 

 secara bergantian   

8. Mengawasi jalannya permainan   

 hingga akhir   

 

 

Tugas Tidak Terstruktur 

Membiasakan mendengarkan cerita، pidato، lagu، dialog atau berita berbahasa 

Arab dari media elektronik (radio، TV، Internet dll). 

G. Media/Alat dan Sumber Belajar 

1. Media 

: Papan tulis، Laptop، LCD، Slide Powerpoint، 

video 

2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas، Jam dinding 

3. Sumber Belajar : Buku Paket، kamus saku 



 

 

 
 

H. Penilain 

1. Penilaian Performansi 
 

2. Penilaian Sikap 
 

1. Penilaian Performansi  

Indikator Pembelajaran 1 : Melafalkan bunyi kata، frasa dan kalimat 

yang diperdengarkan 

 

No Aspek Yang Dinilai    Skor 

1 Makhraj  1-4 

 Makhraj sudah tepat  4  

 Makhraj cukup tepat  3  

 Makhraj kurang tepat  2  

 Makhraj tidak tepat  1  

2 Pelafalan  1-4 

 Pelafalan sudah tepat  4  

 Pelafalan cukup tepat  3  

 Pelafalan kurang tepat  2  

 Pelafalan tidak tepat  1  

3 Kelancaran  1-4 

 Sangat lancar  4  

 Cukup lancar  3  

 Kurang lancar  2  

 Tidak lancar  1  

 Skor Maksimal  12 

   

 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 =.... x 100 = .. 

   

  Jumlah Skor Maksimal   12 

 



 

 

 
 

 

Indikator Pembelajaran 2.3.4 : Menunjukkan tulisan، memperagakan 

dan menunjukkan gambar sesuai dengan bunyi kata، frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan) 

 

No Aspek Yang Dinilai Skor 

1 Tulisan 1-4 

 Tulisan sudah tepat 4 

 Tulisan cukup tepat 3 

 Tulisan kurang tepat 2 

 Tulisan tidak tepat 1 

2 Peragaan 1-4 

 Peragaan sudah tepat 4 

 Peragaan cukup tepat 3 

 Peragaan kurang tepat 2 

 Peragaan tidak tepat 1 

3 Gambar 1-4 

 Gambar sudah tepat 4 



 

 

 
 

 Gambar cukup tepat  3 

 Gambar kurang tepat  2 

 Gambar tidak tepat  1 

 Skor Maksimal  12 

   

 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 =.... x 100 = .. 

 

  Jumlah Skor Maksimal  12 

 

2. Penilaian Sikap (Observasi )  

 

N0 

  

Aspek Yang Di 

    

 Pilihan Jawaban 

      

Skor 

 

              

           

Kadang- 

  

Tidak 

   

   

observasi 

  

Selalu 

  

Sering 

       

          

kadang 

  

pernah 

    

            

   

    

                

1  Antusiasme dalam                 

   Belajar                 

2  Bertanggung                 

   jawab/peduli                 

3  Percaya diri                 

   Dalamberinteraksi                 

4  Menghargai orang                 

   Lain                 

5  Santun                 

   Jumlah                 

             



 

 

 
 

 NO    Keterangan      Jumlah  

                  Skor  

    Baik sekali/ Selalu          76 - 100  

    Baik / Sering          51-75  

    Cukup / Kadang-kadang       26-50  

    Kurang /Tidak pernah          0-25   

 Rentang Skor Sikap                 

 

Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
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Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 

 

No  Aspek yang di Nilai   Skor 

 Membiasakan mendengarkan cerita، pidato، lagu، dialog atau  

 berita berbahasa Arab dari media elektronik (radio، TV،  

 Internet dll).    

1 Selalu   5 

2 Sering   4 

3 Kadang-kadang   3 

4 Pernah   2 

5 Tidak Pernah   1 

 Nilai Akhir= Jumlah Skor Perolehan x 100= .... x 100= ... 5 

  

  Jumlah Skor Maksimal 5   

 

I. Remedial  

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan 

untuk memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum 

tercapai baik dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika 

didapati banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka akan 

diberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai 

oleh kebanyakan siswa (remedial teaching) selanjutnya guru melakukan 

penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial 

pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan 

antara siswa dan guru. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama sekolah              : MTs.Muhammadiah Tolada 

Alamat  sekolah               : Desa Tingkara kecamatan Malangke kabupaten Luwu 

Utara 

Narasumber                              : Bapak Nurdin S.Pd 

 

Jabatan                         : Kepala Sekolah 

Hari / tanggal  wawancara : Jumat 05 April 2021 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya MTs. Muhammadiyah Tolada? 

2. Apa visi dan misi sekolah? 

3. Bagaimana tingkat prestasi belajar peserta didik MTs. Muhammadiyah 

Tolada? 

4. Apakah dalam setiap pembelajaran sudah menggunakan metode dan media 

yang tepat? 

5. Apa saja kendala guru dalam mengajar bahasa Arab? 

6. Bagaiamana pembelajaran bahasa Arab di MTs.Muhammadiyah Tolada? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama Sekolah  : MTs. Muhammadiyah Tolada 

Alamat Sekolah : Desa Tingkara Kecamatan Malangke kabupaten Luwu   

Utara 

Narasumber  : Gusteriyani S.PdI 

Jabatan  : Guru Bahasa Arab 

Hari / tanggal wawancara  : Senin 03 April 2021 

 

1. Bagaimana pembelajaran di kelas selama ini terutama dalam pembelajaran 

bahasa Arab tentang penguasaan kosa kata siswa? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pemahaman kosa kata bahasa Arab 

melalui keterampilan menyimak ? 

3. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan saat melaksanakan kegiatan 

pembelajaran bahasa Arab? 

4. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab 

dalam meningkatkan pemahaman kosa kata bahasa Arab siswa selama ini? 

5. Apakah dalam pembelajaran bahasa Arab sudah menggunakan media 

pembelajaran dan metode pembelajaran yang tepat? 

6. Bagaimana proses pembelajaranbahasa Arab di kelas VIII Mts 

Muhammadiyah Tolada ? 

7. Bagaimana respon siswa terhadap media yang di gunakan pada pembelajaran 

khususnya pada pembelajaran bahasa Arab? 

8. Metode atau media apa yang di gunakan guru pada pembelajaran bahasa 

Arab’? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama sekolah           : MTs. Muhammadiyah Tolada 

Alamat  sekolah                     :   Desa Tingkara kecamatan Malangke kabupaten Luwu 

Utara 

Narasumber                      : Baso dan mawar fitriani 

Jabatan                        :  siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Tolada 

Hari / tanggal  wawancara      : Jumat 05 April 2021 

 

1. Bagaimana pendapat anda tentang mempelajari bahasa Arab 

2. Bagaimana  proses pembelajaran dikelas VIII  MTs. Muhammadiyah Tolada? 

3. Apakah media yang digunakan selama proses pembelajaran membantu untuk 

memudahkan proses pemnbelajaran dikelas khusunya pada pembelajaran 

bahasa Arab ? 

4. Faktor apa yang membuat anda sulit dalam memahami  bahasa Arab? 
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 سرية ذاتية

. الباحثة 1998 يوما 27 كاسر، كلدت يف مديياف فطرايين

كأمها  سافار الدين إخواة من أب إمسو  ثبلثة من كؿىي بنت األ

. حالينا، تقيم الباحثة انحية ماالصلكي، منطقة لوك الشمالية من قرية  . أتيت الباحثةسورايتى

، منطقة ابالندم الفرعية، منطقة ابرا الفرعية، مدينة فالوفو. اكملت جيمفاؾ يف شارعي

 2111سنة سومبَت أغونغ  138الباحثة دراستها االبتدائية يف ادلدرسة االبتدائية احلكومية 

 ستها العالية يف ادلدرسةاكدر  2113سنة  ماالصلكي 3  الثانوية  احلكوميادلدرسة  دراستها 

كاآلف استمرت دراستها يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية   2116ة سن ماالصلكي  1احلكومية 

 فالوفو كلية الًتبية كالعلـو التعليمية شعبة التدريس اللغة العربية.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Contac person penulis: dianf2640@gmail.com 
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